األساليب النبوية في معالجة األخطاء

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 مع ّلم الخلق المبعوث بحمة للعالمين خبعد:
فإن تعليم الناس من القربا العظيمهة اليهي ييعهدّ ف ناعوها خيع ّهم خير ها ،خ هي حهل للهدعاة خالمهربين
مههن ميههراث األنبيههاء خالمرسههلين ا خلهن الل هه خم ه
الَ ََ َي ه له َخ ََ ا ه َ السه َهم َوا ه َخاألَ َب هضههي َن َحيههى الن ام َل ه َة هفههي ل اح هر َ هها
َ َ َ
ون َع َلى لم َع ِّل هم الن ه
َخ َحيى ا ال لحو َ َل لي َص ُّل َ
اس ا الخَ يا َر ا بخاه اليرمذي :سنن اليرمذي طَ .حمد شاكر بام 5862
ه
خ َا َال َبو عيسىَ َ :ذا َح هد ٌ
خس لب خمنوا تصحيح
يث َح َس ٌن َغ هر ٌ
يب َصح ٌ
يح ،خاليعليم طراَق خَنواع خله خساَ ل
األخطاء ،فاليصحيح من اليعليم خ ما صنوان ال يايراان.
خمعالجة األخطاء ختصحيحوا من النصهيحة فهي الهدين الوا بهة علهى ميهم المسهلمين .خصهلة لله
باريضههة األمههر بههالمعرخه خالنوههي عههن المنَههر اويههة خخاضههحة .مههم مالحظههة َن ةاَههرة الخطههن َخسههم مههن ةاَههرة
المنَر فالخطن اد يَون منَرا خاد ال يَون.
ختص ههحيح األخط ههاء ك ههذل م ههن ال ههوحي الرب ههاني خالم ههنوآ القرلن ههي فق ههد ك ههان الق ههرلن ينه ه ل ب ههاألخامر
خالنههوا ي خاراههراب خارنَههاب ختصههحيح األخطههاء حيههى ممهها خاههم مههن النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم ،فن ل ه
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معاتبا ختنبيوا كما في اولهه تعهالى( :عهب

ختهولىَ ،ن هاءه األعمهى ،خمها يهدبي لعلهه ي كهىَ ،خ يهذكر

فيناعه الذكرفَ ،ما من اسيغنى ،فنن له تصدف ،خما علي َال ي كى ،خَما من اءك يسعى ،خ و يخشى،
فننه عنههه تلوههى) ،خاولههه( :خلل تقههول للههذي َنعههم اللههه عليههه خَنعمه عليههه َمسه عليه

خ ه خاتههق اللههه

ختخاي في ناس مها اللهه مبديهه ختخشهى النهاس خاللهه َحهق َن تخشهاه) ،خاولهه( :مها كهان للنبهي َن يَهون لهه
َسرف حيى ليثخن في األبض تريدخن عرض الدنيا خالله يريد اوخرة خالله ع ي حَيم) خاوله( :لي

ل

من األمر شيء َخ ييو عليوم َخ يعذبوم فإنوم ظالمون)
خكان القرلن يين ل ببيان خطن َفعال بعض الصحابة في عدة من الموااف .فلما َخطن حاطب بن َبي
بليعة بضي الله عنه خطن عظيما في مراسلة كااب اريش مبينا لوهم خ وهة النبهي صهلى اللهه عليهه خسهلم للهيوم
في الغ خ ،ن ل اوله تعالى( :يا َيوا الذين لمنوا ال تيخذخا عدخي خعدخكم َخلياء تلقون للهيوم بهالموةة خاهد
كاههرخا بمهها ههاءكم مههن الحههق يخر ههون الرسههول خليههاكم َن ت منههوا باللههه ببَههم لن كنههيم خههر يم وههاةا فههي
سبيلي خابيغاء مرضاتي تسرخن لليوم بهالموةة خَنها َعلهم بمها َخايهيم خمها َعلنهيم خمهن ياعلهه مهنَم فقهد ضه
سواء السبي ).
خفههي شههنن خطههن الرمههاة فههي غ ه خة َحههد لمهها تركههوا مههوااعوم اليههي َمههر م النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم
بل خموا ن ل اوله تعالى( :حيى للا فشليم ختنا عيم في األمر خعصييم من بعد ما َباكم ما تحبون منَم من
يريد الدنيا خمنَم من يريد اوخرة).
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خلما اعي ل النبي صلى الله عليه خ اته تنةيبا خَشاع بعض الناس َنه ط ّلهق 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)
خلمهها تههرك بعههض المسههلمين الوجههرة مههن مَههة للههى المدينههة لغيههر عههذب شههرعي َن ه ل اللههه( :لن الههذين
توفا م المالََة ظالمي َناسوم االوا فيما كنيم االوا كنا مسيضعاين فهي األبض اهالوا َلهم تَهن َبض اللهه
خاسعة فيوا رخا فيوا … اوية)
خلما انساق بعض الصحابة خباء لشاعا المنافقين في اتوان عاَشة بما ي منه بريئة َن ل الله ليا
في ذا ارف خفيوا( :خلوال فض الله عليَم خبحميه في الدنيا خاوخرة لمسَم في ما َفضيم فيه عهذا
لَم به علم ختحسبونه ينا خ هو عنهد اللهه عظهيم) ثهم

عظيم ،لل تلقونه بنلسنيَم ختقولون بنفوا َم ما لي

اال( :خلوال لل سمعيموه اليم ما يَون لنا َن نيَلم بوذا سبحان

ذا بويان عظيم ،يعظَم الله َن تعوةخا

لمثله َبدا لن كنيم م منين)
خلما تنا ع بعض الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه خسلم خابتاع َصواتوم ن ل اوله تعهالى:
(يا َيوها الهذين لمنهوا ال تقهدموا بهين يهدي اللهه خبسهوله خاتقهوا اللهه لن اللهه سهميم علهيم ،يها َيوها الهذين لمنهوا ال
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 خاه خطبههة الجمعههة فيههرك بعههض النههاس الخطبههة خاناضههوا للههى اليجههابة نه ل اولههه
تعالى( :خللا بَخا تجابة َخ لووا اناضوا لليوا ختركوك ااَما ا ما عند الله خير من اللوو خمن اليجابة خالله
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
ميوان في لل  ،خمن ذا خغيره اسينبط العلماء بحموهم اللهه تعهالى ااعهدة :ا ال يجهو فهي ح ّهق النبهي صهلى
الله عليه خسلم تنخير البيان عن خا الحا ة ا.
خلةباك المهنوآ النبههوي فهي اليعامه مههم َخطهاء البشههر الهذين الاهها م النبههي صهلى اللههه عليهه خسههلم مههن
األ ميهة بمَههان ألنههه صههلى اللههه عليهه خسههلم م يههد مههن ب ّبههه ،خَفعالهه خَاوالههه بافقوهها الههوحي لاههرابا ختصههحيحا
فنس ههاليبه علي ههه الص ههالة خالس ههالن َحَ ههم خَنج ههم خاس ههيعمالوا َةع ههى الس ههيجابة الن ههاس ،خاتب ههاع المرب ههي لو ههذه
ثم لن اتباع المنوآ النبوي خَساليبه فيه
األساليب خالطراَق يجع َمره سديدا خسلوكه في اليربية مسيقيماّ .
االتساء بالنبي صلى الله عليه خسلم الذي و َسوة حسنة لنا خييرتب على لل حصول األ هر العظهيم مهن
الله تعالى للا خلص النية.
خمعرفة األساليب النبوية تبين فش َساليب المنا آ األبضية ه اليي ت خر بوا اوفاق ه ختقطم الطريق
على اتّباعوا ،فإن كثيرا منوها خاضهح االنحهراه خاهاَم علهى نظريها فاسهدة كالحريهة المطلقهة َخ مسهيمد مهن
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موبخثا باطلة كاليقليد األعمى لآلباء خاأل داة.
خالبدّ من ارشابة للى َن اليطبيق العملي لوذا المنوآ النبوي في الواام يعيمد على اال يواة بدب ة
كبيههرة خلل ه فههي انيقههاء األسههلو األمث ه فههي الظههره خالحههدث الحاص ه  ،خمههن كههان فقيههه الههنا

اسههيطاع

مالحظة الحاال الميشابوة خاألحوال الميقاببة فينيقي من ذه األساليب النبوية ما يالَم خيواَم.
خ ذا الَيا محاخلة السيقراء األساليب النبوية في اليعام مم َخطاء الناس على اخياله مراتبوم
خمشاببوم ممن عايشوم صلى الله عليه خسلم خخا وومَ ،سنل الله سهبحانه ختعهالى َن يَيهب فيهه اليوفيهق
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
تلراعى اب خعند الشرخع في تصحيح خمعالجة َخطاء اوخرين.
ه ارخالص لله
يجب َن يَون القصد عند القيان بيصحيح األخطاء لباةة خ ه الله تعالى خلي

اليعالي خال اليشاي

خال السعي لني اسيحسان المخلواين
بخف اليرمذي بحمه الله تعالى عن لش َا ٍّي األَ اص َب هح ّي َنه َة َخ َ ا ال َم هدينَ َة َف هإ َلا ل َو به َر ل ٍ َا هد ا ا َي َم َهم َع َليا ههه
اس َف َلما َس ََ َ َخ َخال
اس َف َق َال َم ان َ َذا َف َقا للوا ََ لبو ل َر اي َر َة َفدَ ن اَو ل همن ا له َحيى َا َعدا ل َبيا َن َيدَ اي هه َخ ل َو لي َحدِّ ل
ث الن َ
الن ل
لا ال ل َل له ََن لاشدل َك به َح ٍّق َخبه َح ٍّق َلما َحد اث َينهي َح ههديثا س ههم اع َي له همه ان بس ه
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َع َق ال َيه له َخ َع هل ام َيه له
َ ل
َ
َ
َف َق َال ََ لبو ل َر اي َر َة ََ اف َع ل ألل َحدِّ َثن َ َح هديثا َحد َثنهي ههه َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َع َق ال ليه له َخ َع هل ام ليه له لثهم ن ََش َهَ ََ لبهو
اق َف َق َال ألل َحهدِّ َثن َ َح ههديثا َحد َثنهي ههه َب لس ل
َث َا هليال لثم ََ َف َ
ل َر اي َر َة َنشا َغة (َي شوق حيى كاة َن يغمى عليه) َف َمَ َ
هول
الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم هفي َ َذا ا ال َبيا ه َما َم َعنَا ََ َحهدٌ َغيا ههري َخ َغيا لهر له لثهم ن ََش َهَ ََ لبهو ل َر اي َهر َة َنشا ه َغة لَ اخ َهرف لثهم ََ َف َ
هاق
َف َم َس َح َخ ا َو له َف َق َال ألل َحدِّ َثن َ َح هديثا َحد َثن ه هيه َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخ ََنَا َخ ل َو هفي َ َذا ا ال َبيا ه َما َم َعنَا
ََ َحدٌ َغيا هري َخ َغيا لر له لثم ن ََش ََ ََ لبو ل َر اي َر َة َنشا َغة لَ اخ َرف لثم ََ َف َ
اق َخ َم َس َح َخ ا َو له َف َق َال ََ اف َع ل ألل َحهدِّ َثن َ َح ههديثا َحد َثنهي ههه
َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخ ََنَا َم َع له هفي َ َذا ا ال َبيا ه َمها َم َعه له ََ َحهدٌ َغيا ههري َخ َغيا لهر له لثهم ن ََش َهَ ََ لبهو ل َر اي َهر َة َنشا ه َغة
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اق َف َق َال َحد َثنهي َب لس ل
َش هديدَ ة لثم َم َال َخ ًّابا َع َلى َخ ا هو هه َف َن اسنَدا لت له َع َلي َط هويال لثم ََ َف َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم
هان يههون ا ال هقيامه ههة ين اه ه لل له َلههى ا ال هعبه ه
هاة له َي اق هضه َهي َبياهن لَو ام َخ لكه ُّ لَمه ٍهة َ اثه َيه ٌة َفه َهنخ لل َمه ان َيههدا لعو بهه ههه
َ
هاب َك َخ َت َعهها َلى له َلا َكه َ َ ا ل َ َ َ
ََن الله َه َت َبه َ
لن َخب ل ٌ َي اق َييه ل هفهي سهبهي ه الل ههه َخب ل ه ٌ كَثهيهر ا الم ه
هول الله له له ال َق ه
هال َف َي لق ل
هاب ه ََ َله ام لَ َع ِّل امه َ َمها ََ ان َ اله ل
ل َ
َ
َ
َب ل ٌ َ َم َم ا ال لق ار َ َ
ه
ه
ه
يما لع ِّل ام َ َا َال لكن ا ل ََ لاو لن به هه لنَا َء الليا ه َخلنَا َء الن َو هاب َف َي لق ل
ول الل له
َع َلى َب لسولي َا َال َب َلى َيا َب ِّ َا َال َف َما َلا َعم ال َ ف َ
هول َل هه ا الم ه
هول الل ه له َب ه ا ََ َب اة َ ََ ان لي َق ه َهال لهن لفالن هها َا ه ه
هاب ٌ َف َق ههدا هاي ه َ َل َ
الَ ََ ه لة َك ه َهذ اب َ َخ َي لق ه ل
اك َخ لي ه ا تَى
َل ه له َك ه َهذ اب َ َخ َت لق ه ل ل َ
ه
ب ا المه ه
هال َف َي لقه ل
هال له َلههى ََ َحه ٍهد َاه َهال َب َلههى َيها َب ِّ َاه َهال َف َمهها َلا
هول الله له َله له ََ َله ام لَ َخ ِّسه ام َع َلياه َ َحيههى َله ام ََ َة اعه َ ت ا
َح َيه ل
به َصههاح ه َ
هول َلهه ا الم ه
ه
ه
الَََه لة ك ََهذ اب َ َخ َي لق ل
يما ل َتيا لي َ َا َال لكن ا ل ََ هصه ل الهر هح َم َخ ََت ََصهد لق َف َي لق ل
هول
هول الله له َله له ك ََهذ اب َ َخ َت لق ل ل َ
َعم ال َ ف َ
الن َ َوا ٌة َف َقدا هاي َ َل َ
اك َخ لي ا تَى بهال هذي لايه َ هفي َسبهي ه الل هه َف َي لق ل
الل له َت َعا َلى َب ا ََ َب اة َ ََ ان لي َق َال لف ٌ
ول الل له َل له هفهي َمها َلا
هول اللهه َتعها َلى َلهه ك ََهذب َ خ َت لقهو لل َلهه ا الم ه
ه
ه
ه ه
لايه ال َ َفي لق ل ه
الَََه لة
ل ا َ
ول لَم ار ل بها ال هج َواة في َسبهيل َ َف َقا َت اله ل َحيهى لاي اله ل َف َي لق ل ل َ
َ
ل َ
الن َ هري ٌء َف َقدا هاي َ َل َ
اك لثم َض َهر َ َب لس ل
ك ََذ اب َ َخ َي لق ل
ول الل له َب ا ََ َب اة َ ََ ان لي َق َال لف ٌ
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
ه
ه
ه
هاب َيه اهو َن ا ال هق َيا َمه ههة سههنن اليرمههذي باههم
َع َلههى لب اك َبيههي َف َقه َهال َيهها ََ َبهها ل َر ايه َهر َة لَخ َلئه َ الثال َثه لة ََخ لل َخ اله ههق اللههه ت َلسههع لر به هوه لهم النه ل
ه
يسى َ َذا َح هد ٌ
يب
يث َح َس ٌن َغ هر ٌ
 5865ط .شاكر خ َا َال ََ لبو ع َ
خللا صدا النية من الناصح حص األ ر خالينثير خالقبول بإلن الله
ه الخطن من طبيعة البشر
لقول ههه ص ههلى الل ههه علي ههه خس ههلم ( :لك ه ُّ َبنهههي ل َة َن َخط هها ٌء َخ َخياه لهر ا الخَ ط ه ههاَي َن اليوا لب ه َ
هون) بخاه اليرم ههذي با ههم
7
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 5922خابن ما ة خاللال له :السنن تحقيق .عبد البااي بام 9522
خخضوح ذه الحقيقة خاسيحضاب ا يضم األموب في لطاب ها الصهحيح فهال يايهرض المربهي المثاليهة
َخ العصههمة فههي األشههخاص ثههم يحاسههبوم بنههاء عليوهها َخ يحَههم علههيوم بالاش ه للا ك لبههر الخطههن َخ تَههرب .ب ه
البشرية المينثرة بعوابض الجوه خالغالهة خالهنق

يعاملوم معاملة خااعية صاةبة عن معرفة بطبيعة النا
خالووف خالنسيان.

خ ذه الحقيقة َيضا تايد في منم فقدان اليوا ن نييجة المباغية بحصول الخطن مما ي ةي للهى بةا
فع غير حميدة .خلةباك ذه الحقيقة فيه كذل تذكير للداعية خالمربي اومر بالمعرخه النا ي عن المنَر
بننههه بشههر مههن البشههر يمَههن َن يقههم فيمهها خاههم فيههه المخطههم فيعاملههه مههن شه ّهق الرحمههة َكثههر ممهها يعاملههه مههن شه ّهق
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
بشر َخ َنوهم مرا قهون َخ َن عصهر م ملهيء بهالاين خالمغريها خغيهر لله مهن اليبريهرا به ينبغهي ارنَهاب
خالمحاسبة خلَن بمي ان الشرع.
ه َن تَون اليخطئة مبنية على الدلي الشرعي مقيرنة بالبينة خليس صاةبة عن و َخ َمر م ا ي
َع ان لم َحم هد اب هن ا ال لمناَ هَد هب َا َالَ ( :صلى َ ابه ٌر هفي له َ ٍاب َادا َع َقدَ له هم ان ها َبه ه َا َاها له) خسهبب لله َنوهم لهم يَهن
لوم سراخيال فَان َحد م يعقد ل ابه في اااه ليَون مسيوبا للا بكم خللا سجد :فيح البابي ط .السلاية
8
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ب َا َال َله َا هاَ ٌ تلص ِّلي هفي له َ ٍاب خ ه
َ 984 /2خثه َيا لب له َم او لضو َع ٌة َع َلى ا ال همشا َج ه
اح ٍد ؟ َف َق َال لهن َما َصنَ اع ل َلله َ له َي َرانهي
َ
َ
ل
ه
َان َله َثوب ه
ان َع َلى َع او هد النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم بخاه البخابي الايح بام  825اال ابن
ََ اح َم لق مثا لل َ َخ ََ ُّينَا ك َ ل ا َ
حجر بحمه الله :المهراة بقولهه َحمهق نها َي ا ه  ..خالغهرض بيهان هوا الصهالة فهي الثهو الواحهد خلهو
كان الصالة في الثوبين َفض  ،فَننه اال :صنعيه عمدا لبيان الجوا لما ليقيدي بي الجا
عله ّهي فنع ّلمههه َن لله

ههاَ  ،خلنمهها َغلههل لوههم فههي الخطهها

ابيداء َخ لينَر

ههرا عههن ارنَههاب علههى العلمههاء ،خليحهثّوم علههى

البحث في األموب الشرعية .الايح 984/2
ه كلما كان الخطن َعظم كان االعيناء بيصحيحه َشد
فالعناية بيصحيح األخطاء الميعلقة بالمعيقد ينبغي َن تَون َعظهم مهن تله الميعلقهة بهاوةا مهثال
خ َههذا ،خاههد ا ههيم النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم غايههة اال يمههان بييبههم ختصههحيح األخطههاء الميعلقههة بالشههرك
بجميم َنواعه ألنه َخطر ما يَون خفيما يلي َمثلة:
ه ه
ه
ه ه
ه
ه
يم
يم َف َق َال الن ل
اس ا انَ ََس َا ا ل َم او له اب َرا َ
عن ا ال لمغ َيرة ا اب هن لش اع َبة اال :ا انَ ََس َا الش ام ل َي او َن َما َ له اب َرا ل
هان همهن ليها ه الل ههه ال يناَ هَسه َا ه
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسهلم لهن الشهم خا ال َقمهر لي َي ه
َف َق َال َب لس ل
ان له َم اهو ه ََ َح ٍهد َخال
َ
ا َ
ا َ َ َ َ َ
َ
ل ا َ َ َ
له َح َياته هه َف هإ َلا َب ََ اي لي لمو ل َما َفا اة لعوا الل َه َخ َص ُّلوا َحيى َين َاج هل َي بخاه البخابي فيح 2682
خ َع ان ََبهي َخ هاا ٍد اللياثه ِّي ََن َب لس َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َلما َخ َر َل له َلى لحنَيا ٍن َمر به َش َج َر ٍة له ال لمشا هر هكي َن
ط كَمها َلوهم َلا ل ََ انهو ٍ
ول الل هه ا ع ا َلنَا َلا َ ََ انهوا ٍ
ي َق لال َلوا َلا ل ََناو ٍ
ون َع َليا َوا ََ اس هل َح َي لو ام َف َقا للوا َيا َب لس َ
اط لي َع ِّل لق َ
اط
َ
َ
ا َ
َ
َ
ل
َ ل ا
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َف َق َال النبهي صلى الله َع َلي هه خسهلم سهبح َ ه
وسهى ا ا َعه ا َلنَها له َلوها ك ََمها َل لوه ام لله َوه ٌة َخال ههذي
ل ا َ َ َ ل ا َ
ُّ َ
ان اللهه َ َهذا َك َمها َا َهال َا اهو لن لم َ
ه
َن اا هسي به َي هد هه َل َي ار َك لبن لسن َة َم ان ك َ
َان َابا َل لَ ام بخاه اليرمذي بام  5266خ َا َال َ َذا َح هد ٌ
يح
يث َح َس ٌن َصح ٌ
خفي بخاية عن َبي خااد َيضاََ :ن لوم َخر ل وا َع ان مَ َة م َم بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم له َلى لحنَيا ٍن
َ َ َ ل
ا َ
ه
ٍ
ه
هان له الَلاه ه ه
هون هعناههدَ َ ا َخ لي َع ِّل لقه َ
هداب ٌة َي اع لَ لاه َ
َاه َهال َخ َكه َ
هداب ٍة
هون به َوهها ََ اسههل َح َي لو ام لي َقه لهال َل َوهها َلا ل ََ انه َهواط َا ه َال َف َم َر اب َنهها بهسه َ
هاب سه َ
هول الله ههه ا عه ا َلنَهها َلا َ ََ انههو ٍ
ه
اط َف َقه َهال َب لسه ل
يمه ٍهة َاه َهال َف لق النَهها َيهها َب لسه َ
هول الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم لا اله لي ام
َ
ا َ
َخ اضه َهرا َء َعظ َ
ه
ه ه
ه
ه
َج َو لله َ
هون) لهن َوهها َل لس هنَ ٌن
وسههى (ا ا َع ه ا َلنَهها له َلوهها ك ََمهها َل لو ه ام لل َوههة َاه َهال لهن لَ ه ام َاه اهو ٌن ت ا
َخالههذي َن ااسههي به َيههده ك ََمهها َاه َهال َاه اهو لن لم َ
َل َي ار َك لبن لسنَ َن َم ان ك َ
َان َابا َل لَ ام لسنة لسنة بخاه َحمد :المسند 526/2
خ َع ان َ اي هد اب هن َخال ه ٍد ا ال لج َون ه ِّي ََن له َا َال َصلى َلنَا َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َصال َة ال ُّصبا هح بها ال لحدَ ايبه َي هة
ع َلههى له اثه ههر سههم ٍ
ه ََ اا َبه َ َع َلههى النه ه
هداب َ
خن َمهها َلا َاه َهال َب ُّب لَه ام َاهها للوا الله له
اء كَا َنه ا همه َن الليا َله ههة َف َلمهها ان َاصه َهر َ
َ
هاس َف َقه َهال َ ه ا َته ل
َ َ
اةي م ا همن بهي خك ه
خبسو لله ََ اع َلم َا َال ََصبح همن هعب ه
َاف ٌر َف َنما َم ان َا َال لمطه ارنَا به َا اض ه الل هه َخ َب اح َميه هه َف َذله َ لم ا هم ٌن بهي
ل ٌ َ
ا ََ ا َ
ََ ل ل ل
َب خ ََما من َا َال بهنَو هء ك ََذا خك ََذا َف َذل ه َ ك ه
ه
َاف ٌر بهي َخ لم ا هم ٌن بها الَ اَوك ه
َب بخاه البخابي :فيح بام 698
َ
ا
َخكَاف ٌر بها الَ اَوك ه َ َ ا
خ َع هن ا اب هن َعب ٍ
اس ََن َب ل ال َا َال َيا َب لس َ
ول الل هه َمها َشها َء الله له َخ هشهئا َ َف َق َهال َ َع ال َينههي لهل ههه َعهداال ؟ َبه ا َمها َشها َء
الل له َخ احدَ له بخاه َحمد :المسند 568/2
خ َع هن ا اب هن لع َم َر َب هضي الل له َعن لاو َما ََن له ََ اة َب َك لع َم َر اب َن ا الخَ طا ه هفي َبك ٍ
ف به َنبه هيه َفنَا َةا ل ام َب لس ل
ول
اب َخ ل َو َي اح هل ل
ه
ه
َح هل لاوا بهآ َب هاَ لَ ام َف َم ان ك َ
َان َحالهاا َف ال َي اح هل ا
ف بهالل هه َخلهال َف ال َي اص لم ا
الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم ََال لهن الل َه َين َاوا لك ام ََ ان ت ا
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بخاه البخابي :فيح 8266
فاَدة :بخف ارمان َحمد في مسنده :حهد َثنَا َخ هكي ٌهم َحهد َثنَا األَ اع َم لهش َعه ان َسه اع هد اب ههن لع َبياهدَ َة َا َهال لكناه ل َم َهم
ا اب هن لع َم َر هفي َح ال َق ٍة َف َس هم َم َب ل ال هفي َح ال َق ٍة لَ اخ َرف َخ ل َو َي لق ل
ول ال َخ ََبهي َف َر َما له ا اب لن لع َم َر بها ال َح َصى َخ َا َال لهن َوا كَا َن ا
َي همي َن لع َم َر َفن ََوا له النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َعن َاوا َخ َا َال لهن َوا هش ار ٌك( .الايح الرباني .)289 /29
خعن َبي شريح انم بن ي يد اال :خ َفد على النبي صلى الله عليه خسلم اون فسمعوم يسمون ب ال
عبد الحجر فقال له :ما اسم ؟ اال :عبد الحجر فقال له بسول اللهه صهلى اللهه عليهه خسهلم :الَ ،نه عبهد
الله بخاه البخابي في األة المارة بام  628خاال األلباني في صحيح األة المارة صحيح بام 858
ه اعيباب موام الشخ

الذي يقون بيصحيح الخطن

فبعض الناس لييق ّب منوم ماال لييقب من غير م ألن لوم مَانة ليس لغير م َخ ألن لوم سلطة على
خالمدبس مم تلميهذه خالمحيسهب مهم مهن ينَهر عليهه،
المخطم ليس لغير م خمن َمثلة ذا األ مم ابنه
ّ
فل ههي

الَبي ههر ك ههالقرن خالص ههغير ،خال القري ههب كالغري ههب ،خل ههي

ص ههاحب الس ههلطان كم ههن ل ههي

ل ههه س ههلطة،

بالمصهلح للهى خضهم األمهوب فهي نصهابوا ختقهدير األمهوب ح ّهق اهدب ا فهال يه ةي
خارةباك لوذه الارخق ي ةي ل
لنَابه َخ تصحيحه للى منَر َكبر َخ خطن َعظم ،خمَانة الم ه
نَر خ يبيه في نا
ل

المخطهم مومهة فهي تقهدير

ةب ة ارنَاب خضبط معياب الشدّ ة خاللين .خمن ذا نسيايد َمرين
األخل :لن على من لتاه الله مَانة َخ سلطانا َن يسخّ ر لل في األمر بالمعرخه خالنوي عن المنَهر
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www.islamqa.info

األساليب النبوية في معالجة األخطاء

ختعلههيم الخلههق خَن يههدبك ّ
َن مس ه خلييه عظيمههة ألن النههاس ييق ّبلههون منههه َكثههر ممهها ييق ّبلههون مههن غيههره ه غالبهها ه
خييمَّن مما ال ييمَّن منه اوخرخن.
ثانياّ :
لن على اومر النا ي َن ال ليسيء اليقدير فيضم ناسه في موضهم َعلهى ممها هو عليهه خييص ّهره
بصاا ه شخصية ال يملَوا ألن لل ي ةي للى الناوب خالصدّ .
خاههد كههان النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم يسههيايد ممهها َعطههاه اللههه مههن المَانههة خالموابههة بههين الخلههق فههي
لنَابه ختعليمه خببما َتى بشيء لو فعله غيره ما خام الموام المناسب خفيما يلي مثال على لل :
عن َي هع َ
يش اب هن طهو َا َة ا ال هغ َا هاب ِّي عن َبيه َا َال ضا بسول اللهه صهلى اللهه عليهه خسهلم فهيمن تضهياه مهن
المساكين فخرل بسول الله صلى الله عليه خسلم في اللي ييعا د ضياه فرلني منبطحا على بطني فركضني
بر له خاال ال تضطجم ذه الضجعة فإنوا ضجعة يبغضوا الله ع خ

 .خفي بخايةَ :ف َرك ََض له به هر ا هل هه َف َن اي َق َظ له

ه ه ه
هج َع لة ََ ا ه ه النهها هب بخاه َحمهد :الاهيح الربههاني  .592-599/29خبخاه اليرمهذي باههم  5426ط.
َف َق َهال َ هذه ضه ا
شههاكر خبخاه َبههوةاخة فههي كيهها األة مههن سههننه باههم  2696ط .الههدعاس خالحههديث فههي صههحيح الجههامم
5542 - 5546
خللا كان لنَابه صلى الله عليه خسلم بوذه الطريقة مناسبا لحاله خمَانيه فإنهه لهي
الناس ،خال يصلح ألي شخ

بمناسهب وحهاة

يريد َن لينَر على لخر نومه على بطنه َن يركضه بر له خ و ناَم فيواظه ثم

ييو ّام َن يقب منه خيشَره .خاريب من ذا ضر المخطم َخ بميه بشيء كالحصى خنحوه خاد فع لل
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بعض السلف خك لل يعوة للى مَانة الم ه
نَر خفيما يلي بعض القص
ل

:

بخف الدابمي بحمه الله َع ان لس َليا َم َ
يَ َا هد َن ا ال َم هدينَه َة َف َج َعه َ َي اس َهن لل َعه ان
ان اب هن َي َس ٍاب ََن َب ل ال لي َق لال َل له َصبه ٌ
ه
م َي َشابه هه ا ال لقر ه
يَ َف َن َخ َهذ لع َم لهر
لن َف َن اب َس َ له َليا هه لع َم لر َخ َادا ََ َعد َل له َع َرا ه ي َن الن ا
خ ه َف َق َال َمه ان ََ انه َ َا َهال ََ َنها َعباهدل اللهه َصهبه ٌ
ل
ا
لع ار ل ونهها هم ه ان ته ال ه َ ا ال َعه َهرا ه ه
ين َف َضه َهر َب له َخ َاه َهال ََ َنهها َعباههدل الله ههه لع َمه لهر َف َج َع ه َ َل ه له َضه اهربا َحيههى َة همه َهي َبَا لس ه له َف َقه َهال َيهها ََ هميه َهر
هه
ب ال هذي لكن ا ل ََ ه دل هفي َبَا هسي .سنن الهدابمي  :عبداللهه اشهم يمهاني  22/2باهم
ا ال لم ا مني َن َح اس لب َ َادا َل َ َ
.298
اس َي اسه َقى َف َن َتها له هة ا َق ٌ
خبخف البخابي بحمه الله تعالى َع هن ا اب هن ََبهي َليا َلى َا َال ك َ
هان
َهان لح َذ اي َاه لة بها ال َمهدَ هاي هن َف ا
به َقدَ هح هفض ٍة َف َر َما له به هه َف َق َال لهنِّي َل ام ََ اب هم هه لهال ََنِّي ن ََويا لي له َف َل ام َين ا َي هه َخلهن النبهي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ن ََوانَا َع هن ا ال َح هر هير
ب خا ال هاض هة خ َا َال ن َلوم هفي الدُّ انيا خ ه ي َل لَم هفي ه
ه ه ه
ال َخ ُّ
َخالدِّ ي َب ه
اوخ َر هة الايح بام 2885
َ
الش ار ه في لن َية الذ َ ه َ
َ َ َ ا
ل ل ا
ض َذا السو ه
ه
اة
خفي بخاية َحمد للقصة َع ان َعباد الر اح َم هن اب هن ََبهي َليا َلى َا َال َخ َر ا ل َم َم لح َذ اي َا َة له َلى َب اع ه َ
َ
ه
ه ه
َفاس َيس َقى َف َنتَاه هة َق ٌ ٍ ه ه ٍ
اس لَ ليوا َخلهنا له ان َس َن النَا له َل ام لي َحدِّ اثنَا
ل ا
اس لَ ليوا ا
ان به هإنَاء م ان فضة َا َال َف َر َما له بهه في َخ ا هوه َا َال لا النَا ا
ا ا
ه
هداب َ
َا َال َف َس ََيانَا َا َال َف َلما ك َ
خن له َهم َب َمياه ل به ههه هفهي َخ ا هو ههه َا َهال لا النَها ال َا َهال له ِّنهي لكناه ل ن ََويا ليه له َا َهال
َان َب اعدَ َلله َ َا َهال ََ َت ل
ب َاه َهال لم َعهها ٌل ال َتشا ه َهر لبوا هفههي الههذ َ ه
َفه َهذك ََر النبهههي َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َاه َهال ال َتشا ه َهر لبوا هفههي لنه َيه ههة الههذ َ ه
ب َخال هفههي
ا ال هاض هة خ َال َت البسوا ا الح هرير خال الدِّ يبال َف هإنوما َلوم هفي الدُّ انيا خ َل لَم هفي ه
اوخ َر هة .المسند .828/2
َ َ َ
َ
َ َ ا
َ َ ل َ ل ا
َل
ه
َان كَثهير ا الم ه
ال َف َن َبى َفا ان َط َل َق له َلى لع َم َر َب هضي الل له َعناه له
خبخف البخابي ََن س هيري َن َس َن َل ََنَسا ا ال لمََا َت َب َة َخك َ َ َ
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َف َق َال كَاتهبا له َف َن َبى َف َض َر َب له بهالدِّ ب هة َخ َييا للو لع َم لر ( َفََاته لبو ل ام له ان َع هل ام لي ام هف هيو ام َخيارا) َفََا َت َب له .الايح .269/2
خبخف النساَي َعن ََبهي س هع ٍ
َان لي َص ِّلي َف هإ َلا بها اب ٍن له َم ار َخ َ
يد ا الخل د هاب ِّي ََن له ك َ
ان َي لم ُّر َبيا َن َيدَ اي هه َفدَ َب ََ له َف َل ام َي ار ه ام
ا
َ
ان ألَبهههي سه ههع ٍ
ان َفه َهن اخ َب َر له َف َقه َهال َمه اهر َخ ل
َف َض َهر َب له َفخَ ه َهر َل ا ال لغهالَ لن َيبا هَههي َحيههى ََ َتههى َم اهر َخ َ
يد له َهم َضه َهر اب َ ا ابه َن ََ هخيه َ َاه َهال َمهها
َ
َان ََحدل لكم هفي ص ٍ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َي لق ل
ان َس هم اع ل َب لس َ
َض َر اب لي له لهن َما َض َر اب ل الشيا َط َ
الة َف َهن َبا َة
َ
ول له َلا ك َ َ ا
ه
اع َفه ههإ ان ََ َبههى َف ال لي َقاته اله له َف هإنه له َشهيا َط ٌ
لهن َاسه ٌ
ان .المجيبههى مههن سههنن النسههاَي .82 /6
اسه َي َط َ
هداب لس له َمهها ا
هان َي لمه ُّهر َبهيا َن َيدَ ايههه َف َيه َ
صحيح سنن النساَي برام .9226
خبخف َحمهد بحمههه اللهه َعهن ََبهههي الن اض ههر ََن ََبهها س ههع ٍ
يد ا الخل ه ه
هدابي َكه َ
هان َيشا ه َي هَي هب ا َله له َفهدَ َخ َ َع َلياه ههه ََ لخههو له
ا
َ َ
َخ َادا َ َع َ له احدَ ف هب ا َليا هه َع َلى األل اخ َرف َخ ل َو لم اض َط هج ٌم َف َض َر َب له به َي هد هه َع َلى هب ا هل هه ا ال َو ه َع هة َف َن اخ َ َع له َف َق َال ََ اخ َ اع َينهي
ََ َخ َله ام َت اع َله ام ََن هب ا هلههي َخ ه َعه ٌة َاه َهال َب َلههى َاه َهال َف َمهها َح َم َله َ َع َلههى َللهه َ َاه َهال ََ َخ َله ام ت اَسه َهم ام ََن النبهههي َصههلى الله له َع َلياه ههه
َخ َسل َم َادا ن ََوى َع ان َ هذ هه المسند 95/8
ب له َلى َب ل ٍ لَ اخ َي له َف َذك ََر ََن َوا َاهدا كَا َنه ا ََ احهدَ َث ا (َي
خبخف مال َع ان ََبهي ال ُّ َبيا هر ا ال َمَ ِِّّي ََن َب ل ال َخ َط َ
ن ) َف َب َل ََ َلله َ لع َم َر اب َن ا الخَ طا ه َف َض َر َب له ََ اخ كَا َة َي اض هر لب له لثم َا َال َما َل َ َخله الخَ َب هر موطن مال بام  2228بخاية
َبي مصعب ال ري : .بشاب معرخه خمحموة خلي  .م سسة الرسالة
خبخف مسلم في صحيحه َع ان ََبهي لهس َح َق َا َال لكن ا ل مم األَس َو هة اب هن َي ه يدَ َ الهسا هفهي ا المس ه
هج هد األَ اع َظه هم
َ ا
َ َ ا
ا
ث الشعبهي بهح هد ه
يث َفاطه َم َة بهن ا ه َايا ٍ ََن َب لس َ
ول الل هه َصلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َله ام َي اج َعه ا َل َوها
َخ َم َعنَا الش اعبه ُّي َف َحد َ
ا ُّ َ
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ث به همثاه ه َ َهذا َاها َل لع َم لهر ال َنيا لهر لك
لس اَنَى َخال َن َا َقة لثهم ََ َخ َهذ األَ اس َهو لة َك ًّاها همه ان َحصهى َف َح َصه َب له به ههه َف َق َهال َخ اي َله َ ت َلحهدِّ ل
ه
ه
هك َيا َ الل هه َخ لسن َة نَبه ِّينَا َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم له َق او هل ا ام َر ََ ٍة ال ن ه
الس اَنَى َخالن َا َق لة
َدابي َل َعل َوا َحا َظ ا ََ اخ نَس َي ا َل َوا ُّ
خههر ن لهال ََ ان يهناتهين به َا ه
ه
ه
اح َشه ٍهة لم َب ِّينَه ٍهة) صههحيح مسههلم باههم
َ َ
َاه َهال الله له َعه َخ َ ه (ال لتخ هار ل ههو ل ن مه ان لب ليههوت هون َخال َي ا ل ا َ
2966
الن همن ََبوا ه هكن ادَ َة خ ََبو مسع ٍ
ه
وة األن َاص هاب ُّي َ اله ٌ هفي
َ ل َ ا ل
ا اَ
خبخف َبو ةاخة بإسناة فيه مقبوالنَ :ة َخ َ َب ل
ح ال َق ٍة َف َقاال ََال ب ٌ ينَ ِّا لذ بينَنَا َف َق َال ب ٌ همن ا الح ال َق هة ََ َنا َف َنخ َذ ََبو مسع ٍ
وة َك ًّاا هم ان َحصى َف َر َما له به هه َخ َا َال َم اه لهن له
َ ل َ ا ل
َ َ
َ ل
َ ل ل َا
َ
ك َ
َان ليَ َار له الي َس ُّر لع له َلى ا ال لح اَ هم بخاه َبو ةاخة كيا األاضية با في طلب القضاء خاليسرع لليه
خنالحل َيضا ّ
خواص َصحابه كان َحيانا َشهدّ منهه
َن لنَاب النبي صلى الله عليه خس ّلم على بعض
ّ
على َعرابي مثال َخ غريب خك ّ ذا من الحَمة ختقدير الحال في ارنَاب.
ه الياريق بين المخطم الجا
خمن القص

خالمخطم عن علم

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

المدينة من الباةية خلم يَن يدبي عن تحريم الَالن في الصالة َا َال َبيانَا ََنَا لَ َص ِّلي م َم بس ه
ول الل هه َصلى الل له
َ َ ل
َع َلياه ههه َخ َسههل َم له ال َع َط ه َ َب ل ه ٌ هم ه َن ا ال َقه اهو هن َف لق ال ه ل َي ار َح لم ه َ الل ه له َف َر َمههانهي ا ال َقه اهو لن به َن اب َصه ه
هاب ه ام َف لق ال ه ل َخا لث اَ ه َ لَ ِّم َيهها اه َمهها
ون به َني ه ههد هيوم َع َل ههى ََ افخَ ه ه
َش ههنا لن لَ ام َتن ا لظ ه لهر َ
هال ه ام َف َلم هها َب ََ اي ه لي لو ام لي َص ه ِّهم ليونَنهي َل هَنِّ ههي َس ه ََ ُّ (َي
خن له َل ههي َف َج َع لل ههوا َي اض ه ههر لب َ ا
ا
َخشَ َن َب ّة عليوم لَني تمالَ ناسي خل م السَو ) َف َلما َصلى َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم
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َفبهه َهنبهي ل ه َهو َخ لَ ِّمههي َمهها َب ََ ايه ل لم َع ِّلمهها َابا َله له َخال َب اعههدَ له ََ اح َسه َن َت اع هليمهها همن اه له َفه َهو الله ههه َمهها ك ََو َرنهههي (َي

رنههي خعههب

فههي

خ وهي) َخال َضه َهر َبنهي َخال َشه َي َمنهي َا َهال لهن َ ه ههذ هه الصههال َة ال َي اصه لل لح هف َيوها َشه اهي ٌء همه ان َكههال هن الن ه
يح
هاس لهن َمهها ل ه َهو الي اسههبه ل
خاليَابهير خ هاراء لة ا ال لقر ه
لن صحيح مسلم ط .عبد البااي بام 284
َ
ا
ل َ َ
فالجا ه يحيههال للههى تعلههيم خصههاحب الشههبوة يحيههال للههى بيههان خالغاف ه يحيههال للههى تههذكير خالمصه ّهر
يسوف بين العالم بالحَم خالجا
يحيال للى خعل ،فال يسوغ َن ّ

بهه فهي المعاملهة خارنَهاب ،به لن الشهدة

علههى الجا ه كثيههرا مهها تحملههه علههى الناههوب خبفههض االنقيههاة بخههاله مهها لههو ع ّلمههه َخال بالحَمههة خاللههين ألن
الجا

عند ناسه ال يرف َنه مخطم فلسان حاله يقول لمن لينَر عليهَ :فال علميني اب َن توا مني.
المخطم الصوا خ و ال يشهعر به اهد يظه ّن ناسهه مصهيبا ف ليراعهى أل ه لله  :هاء فهي
خاد ليجانب ل

مسند ارمان َحمد بحمه الله تعالى َع هن ا ال لم هغ َير هة اب هن لش اع َب َة ََن َب لس َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ََ َك َ َط َعاما لثم
هان تَوضه َهن َابه َ َللهه َ َف َن َتييهه بهمه ٍ
لَ ها ه
هاء له َي َي َوضه َن همن اه له َفهها ان َي َو َرنهي َخ َاه َهال َخ َبا َء َك َف َسهها َءنهي َخالله ههه
ا
يمه الصههال لة َف َقهها َن َخ َاههدا َكه َ َ
ال ل َ
َ
َلله َ لثم َصلى َف َشَ اَو ل َلله َ له َلى لع َم َر َف َق َال َيا نَبهي الل هه لهن ا ال لم هغ َير َة َادا َشق َع َليا هه انايه َو لاب َك لهيا له َخ َخ هش َي ََ ان َيَ َ
لون
هفي َن اا هس َ ع َلي هه َشيء َف َق َال النبهي صلى الله ع َلي هه خسلم َلي ع َلي ههه هفهي َن اا هسهي َشهيء لهال خيهر خ َل هَهن ََ َتهانهي بهم ٍ
هاء
َ اٌ َ ا
ل َ ا َ َ َ ا َ َ ا
ُّ َ
َ
ا ٌ
َ ا ا ٌ
ه
اس َب اع هدي المسند 528/9
ألَت ََوض َن َخلهن َما ََ َك ال ل َط َعاما َخ َل او َف َع ال لي له َف َع َ َلل َ الن ل
خ ليالحل نا َن تخطئة النبي صلى الله عليه خسلم لمث

الء الصحابة األ هالء لهم تَهن ليه ثر فهي

ناوسوم تنثيرا سلبيا فيحملوم على كره َخ ناوب ب لنوا كان ت ثر في ناوسوم تنثيرا ليجابيها فيبقهى الواحهد
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منوم بعد تخطئيه من النبي صلى الله عليه خسلم خ ال مشاقا ميوما ناسه يعهيش فهي حهرل عظهيم ال يس ِّهري
عنه لال َن يينكد من بضى بسول الله صلى الله عليه خسلم عنه.
خ ليالحههل 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.

ه الياريق بين الخطن الناتآ عن ا يواة صاحبه خبين خطن العمد خالغالة خاليقصير
خال شه ّ َن األخل لههي

بملههون به لنههه يه ر َ ههرا خاحههدا للا َخله

خا يوههد لقولههه صههلى اللههه عليههه

ان خله َلا حََم َف َنخ َط َن َف َله ََ ر خ ه
ه
ه
احهدٌ بخاه اليرمهذي 2858
ل ا ٌ َ
خسلم :ل َلا َحَ ََم ا ال َحاك لم َفا ا َي َودَ َف َن َصا َ َف َل له ََ ا َر َ َ َ ا
ط .شاكر خاال َبو عيسى اليرمذي حديث حسن غريب من ذا الو ه
خ ههذا بخههاله المخطههم عههن عمههد ختقصههير فههال يسههيويان فههاألخل يع ّلههم خيناصههح بخههاله الثههاني فإنههه
يوعل خ لينَر عليه.
خيجب َن يَون اال يواة الذي ليعذب به صاحبه ا يواةا ساَغا من شخ

م ه بخهاله مهن يايهي

بغيههر علههم َخال ليراعههي األحههوال خلههذل اشههيد لنَههاب النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم علههى المخطئههين فههي اصههة
الشجة فقد بخف َبو ةاخة في سننه عن َ ابه ٍر بضي الله عنه َا َال َخ َر ا نَا هفهي َسه َا ٍر َف َن َصها َ َب ل هال همنها
صاحب
ّ
ه ه
ه
خن لههي ب اخ َصهة هفهي اليه َيم هم َف َقها للوا مها ن ه
هحا َب له َف َق َهال َ ه ا ت ه
َجهدل َ
َجهدل َله َ
احه َي َل َم َف َس َهن َل ََ اص َ
َح َج ٌر َف َشج له في َبَاسهه لثهم ا
َ
ُّ
ل
بخصة خ ََ ان َت اق هدب ع َلى ا الم ه
اء َفا اغ َي َس َ َف َما َ َف َلما َا هد امنَا َع َلى النبه ِّي َصلى الل له َع َليا ههه َخ َسهل َم لَ اخبه َهر به َهذله َ َف َق َهال
ل ا َ َ َ
ل َ
َ
17

www.islamqa.info

األساليب النبوية في معالجة األخطاء

ه
ه
الس ه َ لال ...سههنن َبههي ةاخة كيهها الطوههابة بهها
َا َي للههو له َا ه َي َل لو لم الل ه له ََال َسه َهن للوا له ال َل ه ام َي اع َل لمههوا َف هإن َمهها ش ه َاا لء ا العه ِّهي ُّ
المجرخح يييمم خحسنه األلباني في صحيح َبي ةاخة  852خَشاب للى ضعف ال ياةة في لخره .خكذل فإن
النبي صلى الله عليه خسلم َخبر َن :ا ال لق َضا لة َثال َث ٌة خ ه
احدٌ هفي ا الجن هة خا اثن ه
َان هفي الن هاب َف َنما ال هذي هفي ا ال َجن هة َف َر ل ٌ
َ َ
َ
ه ا ال َحق َف َج َاب هفي ا ال لح اَ هم َف لو َو هفي الن هاب َخ َب ل ٌ َا َضى لهلن ه
اس َع َلى َ او ٍ َف لو َو
ه ا ال َحق َف َق َضى به هه َخ َب ل ٌ َع َر َ
َع َر َ
هفي الن هاب سنن َبي ةاخة بام  8248خصححه األلباني في اربخاء  5289فلم يعيبر ذا الثالث معذخبا.
خمن األموب اليي تضبط ةب ة لنَاب الخطن مراعاة البيئة اليي حص فيوا الخطن مث انيشاب السهنة َخ
البدعههة خكههذل مههدف اسيشههراء المنَههر َخ خ ههوة مههن يايههي بجههوا ه مههن الجولههة َخ الميسهها لين ممههن يههرا م
الناس شيئا.
ه لباةة المخطم للخير ال تمنم من ارنَاب عليه
ث َعهن ََبهي ههه َا َهال كلنها نَج هله َع َلهى بها ه َعب ههد الل ههه ب ههن مسهع ٍ
ه
وة
ا َ ا ل
ا
َ
ا ل
عن َع ام هرخ اب هن َي اح َيى َا َال َسم اع ل ََبهي لي َحهدِّ ل ا
ه ه
ه
ه
وسهى األَ اشه َع هر ُّي َف َق َهال ََ َخ َهر َل له َلهيا لَ ام ََ لبهو َعبا ههد
َابا َ َصالة ا ال َغدَ اة َف هإ َلا َخ َر َل َم َشيانَا َم َع له له َلى ا ال َم اسجد َف َجاءنَا ََ لبو لم َ
الر اح َم هن َب اعدل لا النَا ال َف َج َل َ َم َعنَا َحيى َخ َر َل َف َلما َخ َر َل لا امنَا له َليا هه َ هميعا َف َق َال َل له ََ لبو لمو َسى َيا ََ َبا َعبا هد الر اح َم هن
لهنِّي َب ََ اي ل هفي ا ال َم اس هج هد لنهاا ََ امرا ََ انَ اَر لت له َخ َل ام ََ َب َخا ال َح امدل لهل ههه لهال َخياهرا َا َهال َف َمها ل َهو َف َقه َال له ان هعشا ه َ َف َسه َي َرا له َا َهال
خن الصال َة هفي لك ِّ َح ال َق ٍة َب ل ه ٌ َخ هفهي ََ اي ههد هيو ام َحصهى َف َي لق ل
َب ََ اي ل هفي ا ال َم اس هج هد َا اوما هح َلقا ل للوسا َين ا َيظه لر َ
هول َك ِّب لهرخا
ون هماََة َخ َي لق ل
خن هماََة َف َي لق ل
ول َس ِّب لحوا هماََة َف لي َس ِّب لح َ
ول َ ِّل للوا هماََة َف لي َو ِّل لل َ
هماََة َف لي ََ ِّب لر َ
ون هماََة َا َال َف َما َلا لا ال َ َل لو ام َا َال
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ه
ه
ه
ه
ه
يم هم ان
َما لا ال ل َل لو ام َشيائا ا اني َظ َاب َب اَ هي َ َخاناي َظ َاب ََ ام هر َك َا َال ََ َفال ََ َم ارت لَو ام ََ ان َي لعدُّ خا َس ِّي َئات هو ام َخ َضمن ا َ َل لو ام ََ ان ال َيض َ
هف َع َل هيا هو ام َف َقه َهال َمهها َ ه َهذا اله ههذي ََ َبا لك ه ام
َح َس هنَاته هو ام لثههم َم َضههى َخ َم َض هيانَا َم َع ه له َحيههى ََ َتههى َح ال َقههة هم ه ان ته ال ه َ ا ال هح َله ههق َف َو َاه َ
ه
ه
ه
َصنَ لع َ
يح َا َال َف لعدُّ خا َس ِّي َئاته لَ ام َف َننَا َض هام ٌن ََ ان
ت ا
ون َاا للوا َيا ََ َبا َعباد الر اح َم هن َحصى َن لعدُّ بهه اليَابه َير َخالي اولي َ َخالي اسبه َ
ه
ٍ
ه
ال ي هض ه
هحا َب لة نَبهه ِّي لَ ام َصهلى الله له َع َليا ههه
يم م ان َح َسهنَات لَ ام َش اهي ٌء َخ اي َحَله ام َيها لَمه َة لم َحمهد َمها ََ اس َهر َع َ َلََه َي لَ ام َ ه ل الء َص َ
َ َ
َخ َسههل َم لم َيه َهو هاف لر َ
خن َخ َ ه ههذ هه ثه َيا لبه له َله ام َتباه َ َخلنه َي ليه له َله ام لتَ َاسه اهر َخاله ههذي َن اا هسههي به َيه ههد هه لهن لَه ام َل َع َلهى همله ٍهة ه ه َهي ََ ا ههدَ ف همه ان همله ههة
لم َحم ٍد ََ اخ لم اا َييه لحو َبا ه َضال َل ٍة َاا للوا َخالل هه َيا ََ َبا َعبا هد الر اح َم هن َما ََ َب اةنَا لهال ا الخَ يا َهر َا َهال َخكَه ام همه ان لم هري ٍهد له الخَ يا ههر َله ان
لن ال لي َجه ه
لي هصههي َب له لهن َب لسه َ
خن ا ال لقه اهر َ
هول الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َحههد َثنَا ََن َا اومهها َي اقه َهر لء َ
هاخ ل َته َهر هاا َي لو ام َخا ايه لهم الله ههه َمهها
ََة هبي َلع ََ اكثَر م همن ا لَم لثم تَولى َعن اوم َف َق َال َعمرخ بن س َلم َة ب ََينَا َعام َة لَخ َل هئ َ ا ال هح َل هق ي َط ه
اعنلونَا يون النورخ ه
ان
َاَ اََ
ل
ال ا ل َ َ َ ا
َ
َ
ا
ل ا
ا
َ ل ا
َم َم ا الخَ َو هابله بخاه الدابمي السنن بام  : 526عبد الله اشم يماني خصحح األلباني لسناةه في السلسلة
الصحيحة تح حديث  5662خانظر مجمم ال خاَد للويثمي 262/2
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ه العدل خعدن المحاباة في الينبيه على األخطاء
اال الله تعالى( :خللا اليم فاعدلوا) خاال( :خللا حَميم بين الناس َن تحَموا بالعدل)
هب النبهي صهلى اللهه عليهه خسهلم خابهن حبهه َن يشهيدّ عليهه فهي ارنَهاب
خلم يمنم كون َسامة بهن يهد ح ّ
حينما حاخل َن يشام في حدّ من حدخة الله فقد بخ َع هاَ َش لة بضي الله عنوا ََن لا َر ايشا ََ َ م لوه ام َشهنا لن ا ال َم اهر ََ هة
اليهي َس َر َا ا هفي َع او هد النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم هفي َغ ا َخ هة ا ال َايا هح َف َقا للوا َم ان لي ََ ِّل لم هف َيوا َب لس َ
ول الل ههه َصهلى الله له
ٍ ه
ه
ه
ب بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف لنته َي به َوا َب لس ل
ول
َع َلياه َخ َسل َم َف َقا للوا َخ َم ان َي اج َي هر ل َع َلياه لهال لَ َسا َم لة اب لن َ ايد ح ُّ َ ل
الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخسههلم َفََلمه له هف َيوهها لَسههام لة ابه لن َ ايه ٍهد َف َي َلههو َن َخ ا ه له بسه ه
هول الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َف َقه َهال
َ ل
َ َ
َ
َ َ
ه ه
ه
ه
َان ا ال َع هش ُّي َاا َن َب لس ل
اس َي اغ ها ار لهي َيا َب لس َ
ول الل هه َف َلما ك َ
هول الل ههه َصهلى
ََ َتشا َا لم في َحدٍّ م ان لحدل خة الله َف َق َال َل له لَ َسا َم لة ا
ه
ب َف َن اثنَى َع َلى الل هه به َما ل َو ََ ا لل له لثم َا َال ََما َب اعدل َف هإن َما ََ ا َل َ ال هذي َن هم ان َابا هل لَ ام ََن لو ام كَانلوا
اخ َي َط َ
الل له َع َلياه َخ َسل َم َف ا
يف ت ََر لكههو له َخله َلا َسه َهر َق هفه ه
له َلا َسه َهر َق هفه ه
يف ََ َاهها لموا َع َلياه ههه ا ال َحههد َخله ِّنههي َخاله ههذي َن اا هسههي به َيه ههد هه َله اهو ََن
هيو لم الضه ههع ل
هيو لم الشه ههر ل
َفاطه َم ه َة بهناه ه َ لم َحم ه ٍهد َس ه َهر َا ا َل َق َط اع ه ل َي ههدَ َ ا لث ههم ََ َم ه َهر بهيه ال ه َ ا ال َم ه اهر ََ هة اليه ههي َس ه َهر َا ا َف لقطه َع ه ا َيه هدل َ ا الح ههديث ف ههي
الصحيحين خ ذا لال مسلم بام 2866
ه
ه
اس َي َع َاب ه ا ام َر ََ ٌة َع َلى ََ ال هسهن هَة لَ َن ٍ
هاس لي اع َر لف َ
هون َخ ه َهي
خفي بخاية للنساَي َع ان َعاَ َش َة بضي الله عنوا َاا َل ا
ه لح هل ًّيا َف َبا َعيا له َخ ََ َخ َذ ا َث َمنَ له َف لنته َي به َوا َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َس َعى ََ ا لل َوا له َلى لَ َسا َم َة اب هن َ اي ٍد
ال لت اع َر ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخسلم هف َيوا َف َي َلو َن َخ ا له بس ه
َفََل َم َب لس َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخ ل َو لي ََ ِّل لم له لثم َا َال
َ ل
َ َ
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ه ه
ه
ه
ه
َله بس ل ه
اسه َي اغ ها ار لههي َيها َب لس َ
هول الل ههه
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم ََ َتشا َا لم له َلي في َحدٍّ م ان لحدل خة الله َف َق َال لَ َسها َم لة ا
ل َ ل
لثم َاا َن َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َع هشي َي هئ ٍذ َف َن اثنَى َع َلى الل هه َع َخ َ به َمها ل َهو ََ ا لله له لثهم َا َهال ََمها َب اعهدل َف هإن َمها
يف هفه ه
يف هفه ه
هيو ام ََ َاها لموا َع َلياه ههه ا ال َحههد
هيو ام ت ََر لكههو له َخله َلا َسه َهر َق الضه ههع ل
هاس َاهبا َل لَ ام ََن لوه ام َكههانلوا له َلا َسه َهر َق الشه ههر ل
َ َله َ النه ل
َخال هذي َن اا ل لم َحم ٍد به َي هد هه َل او ََن َفاطه َم َة بهناه َ لم َحم ٍهد َس َهر َا ا َل َق َط اعه ل َيهدَ َ ا لثهم َا َط َهم ته اله َ ا ال َم اهر ََ َة سهنن النسهاَي:
المجيبى ط .ةاب الاَر  .48/6خصححه األلباني في صحيح سنن النساَي برام .9296
خموااه عليه الصالة خالسالن من َسهامة بضهي اللهه عنهه ّ
ةال علهى عدلهه خَن الشهرع عنهده فهوق محبهة
األشخاص خارنسان اد يسامح مهن يريهد فهي الخطهن علهى شخصهه خلَهن ال يمله َن ليسهامح َخ ليحهابي مهن
يخطم على الشرع.
خبعض الناس للا َخطن اريبه َخ صاحبه لم يَن لنَابه عليه مث لنَابه على من ال يعرفه خببما ظور
تحي ختميي غير شرعي في المعاملة بسبب لل  ،ب ببما تغاضى عن خطن صاحبه خشد ّة في خطن غيره
السخط لتبادي المساخيا
خعين الرضا عن ك ّ عيب كليلة **** خلَ ّن عين ُّ
خ ذا ينعَ
خيصدب مثله من شخ

على تاسير األفعال َيضا فقد يصدب الاعه مهن شهخ

محبهو ف ليحمه علهى محمه

لخر ف ليحم على محم لخر.

خك ما سبق مقيد بما للا اسيو األحوال خلال فقهد يَهون نهاك تاهاخ فهي االعيبهابا كمها سهينتي
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لكره.
ه الحذب من لصالح ٍ
خطن ي ةي للى خطن َكبر
تحمه َةنهى الماسهدتين لههدبء َعال مها فقهد يسههَ الهداعي عههن
مهن المعلهون َن مههن اواعهد الشهريعة ّ
خطن لئال ي ةي األمر للى خاوع خطن َعظم.
لقد سَ النبي صلى الله عليه خسلم عن المنافقين خلم يقيلوم مم ثبو كار م خصبر على َلا م
لههئال يقههول النههاس محمههد يقيه َصههحابه خصوصهها مههم خاههاء َمههر م ،خلههم يوههدن النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم
الَعبة ليبنيوا على اواعد لبرا يم الخلي من َ

َن اريشا كانوا حديثي عود بجا لية خخشي عليه الصالة

خالسالن َن ال تحيم لل عقولوم خت ََرك البنيان على ما فيه من النق

خالبها علهى ابتااعهه خلغالاهه عهن

العامة مم َن في لل نوعا من الظلم.
سب للوة المشركين مم َنه طاعة خاربة للا كان لل يه ةي للهى سهب
خاب لل نوى الله تعالى عن ّ
الله ع خ

خ و َعظم منَر.

فقد يسَ الداعية عن منَر َخ ي

ارنَاب َخ يغ ّير الوسيلة للا بَف في لل تالفيا لخطن َخ منَر

َكبههر خال ليعيبههر لل ه تقصههيرا خال تخههالال مههاةان صههاةق النيههة ال يخههاه فههي اللههه لومههة الَههم خكههان الههذي منعههه
مصلحة الدين ال الخوب خالجبن.

22

www.islamqa.info

األساليب النبوية في معالجة األخطاء

خمما ليالحل َن من األسبا الم ةية للى الواوع في خطن َكبر عند لنَاب خطن ما ؛ و الحماس غير
المنضبط بالحَمة
ه لةباك الطبيعة اليي نشن عنوا الخطن
نههاك بعههض األخطههاء اليههي ال يمَههن ل اليوهها بالَليههة ألمههر ييعلههق بنصه الخلقههة خلَههن يمَههن تقليلوهها
خاليخايف منوا ألن اليقهويم النوهاَي يه ةي للهى كابثهة كمها هو الشهنن فهي المهرَة ؛ اهال المصهطاى صهلى اللهه
ه
ه
ٍ ه
ه ه
اسه َي ام َي اع َ به َوهها َخبه َوهها
اسه َي ام َي اع َ به َوهها ا
يم َله َ َع َلههى َط هري َقههة َفه ههإن ا
عليههه خسههلم :لهن ا ال َمه اهر ََ َة لخل َقه ا مه ان ضه َل ٍم َله ان ت اَسه َيق َ
ه
ه
يم َوا ك ََس ارت ََوا َخك اَس لر َ ا َطال لا َوا بخاه مسلم عن َبي ريرة بضي الله عنه بام 2986
ع َو ٌل َخله ان َل َ با َ تلق ل
ٍ
ه
الض ه َل هم ََ اعههال له َفه ههإ ان
اس َي او لصههوا بهالن َِّسههاء َخياههرا َفه ههإن لون لخ هل اق ه َن هم ه ان هض ه َل ٍم َخلهن ََ اعه َهو َل َشه اهيء هفههي ِّ
خفههي بخايههة :ا
َل به َ ت هلقيمهه كَسههر َته خله ان تَر اكيهه َلهم يه ال ََعههول َفاسيوصههوا بهالنِّسه ه
هاء َخياههرا البخههابي عههن َبههي ريههرة الاههيح باههم
ل ل َ ا ل َ َ َل ا ََ ا َ َ ا َا ل
َا
َ
2268
اال ابن حجر بحمه الله تعالى :اوله (بالنساء خيرا) كنن فيه بمه ا للهى اليقهويم برفهق بحيهث ال ليبهالَ
فيه فيَسر خال ييركه فيسيمر على عو ه ..في خذ منه َن ال ييركوا على االعو ال للا تعدّ
مههن الههنق

ما لطبع عليه

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

األموب المباحة .خفي الحديث المداباة السيمالة الناوس ختهنلف القلهو  .خفيهه سياسهة النسهاء بنخهذ العاهو
مههنون ،خالصههبر علههى عههو ون ،خَن مههن بان تقههويمون فاتههه االنياههاع بوههن ،مههم َنههه ال غنههى لعنسههان عههن امههرَة
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ييم لال بالصبر عليوا .فيح 229/2
يسَن لليوا خيسيعين بوا على معاشه فَننه اال :االسيمياع بوا ال ّ
ه 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
نغضب ألناسنا خننيصر لوا .خلن من ضعف الحمية الدينية َن ترف الشخ

يغضب لناسه للا س ّبه َحد خال

يغضب لدين الله للا اعيدف على نابه َحد َخ تراه يدافم باسيحياء خضعف.
خاهد كهان النبههي صهلى اللهه عليههه خسهلم يسههامح مهن َخطهن عليههه كثيهرا خخصوصها ل اههاة األعهرا تنلياهها
لقلوبوم فقد اء في صحيح البخابي بحمه الله تعالى عن ََ َن ه اب ههن مالهه ٍ َا َهال لكناه ل ََم هشهي م َهم بس ه
هول الل ههه
َ َ ل
ا
َ
هيل ا الح ه
ه
صههلى اللهه َع َليه ههه خسههلم خ َع َليه ههه بههرة ن ه
اشه َي هة َف َن اة َب َكه له ََ اع َرابهه َهي َف َج َبه َهذ له به هر َة هاَه ههه َ باه َهذة َشه ههديدَ ة َحيههى
َج َرانه َهي َغله ل َ
ل ا َ َ َ َ ا ل اٌ ا
َ
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم َادا ََثر ا بهوا ح ه
َن َظر ل له َلى َص اا َح هة َعاته هق بس ه
اش َي لة ا ال لب ار هة هم ان هشد هة َ با َذته هه لثم َا َال َيا
َ َ
َ
ل ا َ َ َ
َ ل
َ
ا
هول الل ههه صهلى اللهه َع َلي ههه خسهلم لثهم َض ه
م َحمدل مر لهي هم ان م ه
ال الل ههه ال ههذي هعناهدَ َك َفا ال َي َاه َ له َليا ههه َب لس ل
هح َ لثهم ََ َم َهر َله له
َ
ل ا َ َ َ
َ
ل
لا
بهع َط ٍ
اء الايح 2662
َ
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 :
ه الياريق بين الخطن الَبير خالخطن الصغير خاد فرا الشريعة بين الَباَر خالصغاَر
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ه 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 ليحيمه منهه
ما ال ليحيم من غيره خمما خام للصديق في لل القصة الياليةَ :ع ان ََ اس َما َء بهناه ه ََبههي َبَ ٍاهر َاا َله ا َخ َر ا نَها َم َهم
بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم لحجا ا َحيى له َلا كلنا بها ال َع ار هل َن َ َل َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َخ َن َ النَها
َ ل
ه
ه
اب بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخ َ َل اس ل له َلى َ ن ه
اب ََبهي َخ َكا َن ا
َف َج َل َس ا َعاَ َش لة َبضي الل له َعن َاوا له َلى َ ن ه َ ل
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم خ ه
ه ما َل لة (ةابة السار) ََبهي َبَ ٍار َخ ه ما َل لة بس ه
احهدَ ة َم َهم لغهال ٍن هألَبههي َبَ ٍاهر َف َج َله َ ََ لبهو
ل ا َ َ َ َ
َ
َ َ ل
َ
َبَ ٍار َين ا َيظه لر ََ ان َيطا لل َم َع َليا هه َف َط َل َهم َخ َلهيا َ َم َعه له َب هعي لهر له َا َهال ََ ايه َن َب هعي لهر َك َا َهال ََ اضه َل ال لي له ا ال َب هاب َحه َة َا َهال َف َق َهال ََ لبهو َبَ ٍاهر َب هعي ٌهر
خ ه
ول الل هه َصلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َي َي َبس لهم َخ َي لق ل
احدٌ ت هلض ُّل له َا َال َف َط ها َق َي اض هر لب له َخ َب لس ل
هول ا ان لظ لهرخا له َلهى َ َهذا ا ال لم اح ههر هن َمها
َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َع َلى ََ ان َي لق َ
َي اصن لَم َا َال ا اب لن ََبهي هب ا َم َة َف َما َي ه يدل َب لس ل
ول ا ان لظ لرخا له َلى َ َذا ا ال لم اح هر هن َما
المحرن ي ة غالمه خحسنه األلباني في صحيح
َي اصن لَم َخ َي َي َبس لم بخاه َبو ةاخة في سننه كيا المناس با
ل
سنن َبي ةاخة بام 2865
ه الياريق بين من خام منه الخطن مرابا خبين من خام فيه ألخل مرة
ه الياريق بين من ييوالى منه حدخث الخطن خبين من يقم فيه على فيرا ميباعدة
ه الياريق بين المجا ر بالخطن خالمسيير به.
ه مراعاة من ةينه بايق خيحيال للى تنليف الب فال ليغلل عليه.
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ه اعيباب حال المخطم من وة المَانة خالسلطان
خ ذه االعيبابا اليي مضى لكر ا ال تيعابض مم العدل المشاب لليه لناا
ه ارنَاب على المخطم الصغير بما ييناسب مم سنّه
بخف البخابي بحمه الله تعالى َع ان ََبهي ل َر اي َر َة َب هضي الل له َعن ا له ََن ا ال َح َس َن اب َن َع هل ٍّي ََ َخ َذ َت ام َرة همه ان َت امه هر
ه ََنها ال نَناكله ل الصهدَ َا َة.
الصدَ َا هة َف َج َع َل َوا هفي هف هيه َف َق َال النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسهلم بها ال َا هاب هسهي هة هك اهْ هك اهْ ََ َمها َت اع ههر ل
فيح 8645
خبخف الطبرانههي بحمههه اللههه عههن ينههب بنه َبههي سههلمة َنوهها ةخله علههى بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه
خسههلم خ ههو يغيس ه االه  :فنخههذ حانههة مههن مههاء فضههر بوهها خ وههي خاههال خباءك َي لَههاع .المعجههم الَبيههر
 562/59خاال الويثمي لسناةه حسن :المجمم 582/2
خبوذا ييبين َن هص َغر الصغير ال يمنم من تصحيح خطئه ب لله مهن لحسهان تربييهه خ هذا ممها ينطبهم
فهي لاكرتههه خيَهون لخيههرة لمسهيقبله فالحههديث األخل فيهه تعلههيم الطاه الههوبع خالثهاني فيههه تعليمهه األة فههي
االسيئذان خعدن اال ّطالع على العوبا .
خمن الشوا د الراَعة فهي هذا َيضها اصهة الغهالن الصهغير عمهر بهن َبهي سهلمة فقهد بخف البخهابي عنهه
اال :لكن ا ل لغالما هفي َح اج هر بس ه
يش هفي الص اح َا هة َف َق َال لهي َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخكَا َن ا َي هدي تَطه ل
ول
َ ل
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الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َيا لغال لن َس ِّم الله َه َخكله ا به َي همينهه َ َخكله ا هممها َي هليه َ َف َمها َ ا َله ا ته اله َ طه اع َميههي َب اعهدل الاهيح
بام 2848
نلحل في ذه القصة َن تو يوا النبي صلى اله عليهه خسهلم لهذل الغهالن الهذي َخطهن فهي تجهوال
يده في الطعان كانه اصهيرة خمخيصهرة خخاضهحة يسهو حاظوها خفوموها خلقهد َ ّثهر فهي ناه

الغهالن طيلهة

عمره فقال فما ال تل طعميي بعد.
ه الحذب عند ارنَاب على النسهاء األ نبيها  :حيهى ال لياوهم ارنَهاب فومها خاطئها ،خحيهى ته من الاينهة
فههال لييسهها

فههي كههالن الشهها مههم الايههاة الشههابة بحجههة بيههان الخطههن َخ ارنَههاب خاليعلههيم ،خكههم ه ّهر ههذا مههن

مصاَب ،خينبغي َن يياح في ذا المجال ةخب كبير أل

الحسبة خمن يقون معوم بارنَهاب مهن كبهاب السهن.

خعلههى اومههر النهها ي َن يعمه بمهها غلههب علههى ظنههه فههي ههدخف ارنَههاب فههإن غلههب علههى ظنههه الناههم تَلههم خلال
مصرا على الباط  .خيبقى حال المجيمهم خمَانهة
َحجم عن الَالن مم سايوا ببما بمينه ببويان خ ّن ّ
اصة:
اومر النا ي لوا ةخب َساسي في نجاح عملية ارنَاب َخ اليبليَ خلاامة الحجة خفيما يلي ّ
عن مولى ََبهي ب ا ٍم َخاسم له لع َبيادٌ ََن ََ َبا ل ر اير َة َل هقي امر ََة م َي َط ِّي َبهة ت هلريهدل ا المس ه
هجدَ َف َق َهال َيها ََ َمه َة ا ال َجب ه
هاب ََ ايه َن
َ ا
َ َ َ اَ ل
ا ل
ل
ت هلر ه
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َي لق ل
يدي َن َاا َل ه ا ال َم اس هجدَ َا َال َخ َل له َت َطيبا ه َاا َل ا َن َع ام َا َال َف هإنِّي َس ههم اع ل َب لس َ
هول
ََ ُّي َما ا ام َر ََ ٍة َت َطي َب ا لثم َخ َر َ ا له َلى ا ال َم اس هج هد َل ام لت اق َب ا َل َوا َصهال ٌة َحيهى َت اغ َي هسه َ بخاه ابهن ما هة باهم  9665خ هو
في صحيح ابن ما ة 884/5
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خفي صهحيح ابهن خ يمهة :م ّهر ب َهنبهي ل َر اي َهر َة ا ام َهر ََة خبيحوها تعصهف َف َق َهال لوها :للهى ََ ايه َن ت هلري ههدي َن َيها ََ َمه َة
هاب ؟ َ َاا َله للهى ا المس ه
ا ال َجب ه
هجدَ َ .ا َهال َت َطيباه ه ؟ َاا َله ا َ :ن َعه امَ .ا َهال فهاب عي فاغيسهلي ،فهإني سهمع بسهول اللههه
َ ا
صلى الله عليه خسلم يقول ال يقب الله من امر ََ ٍة صالة َخر َ ا للهى ا المس ه
هجد خبيحوها تعصهف َحيهى ت اَر ه َهم
َ ا
َ
اَ
َف َي اغ َي هس ه ه َ ص ه ههحيح اب ه ههن خ يم ه ههة با ه ههم  2865خا ه ههال األلب ه ههاني ف ه ههي تعليق ه ههه ح ه ههديث حس ه ههن خ ه ههو ف ه ههي المس ه ههند
،598/5خصحح َحمد شاكر الحديث بطراه في تعليقه على المسند بام 4826
ه عدن االنشغال بيصحيح لثاب الخطن خترك معالجة َص الخطن خسببه.
ه عدن تضخيم الخطن خالمبالغة في تصويره
ه ه تههرك اليَلههف خاالعيسههاه فههي لثبهها الخطههن ختجنّههب ارصههراب علههى انيه اع االعيههراه مههن المخطههم
بخطئه.
ه لعطاء الوا الَافي ليصحيح الخطن خصوصا لمن ةبل عليه خاعيهاةه مانها طهويال مهن عمهره هذا
مم الميابعة خاالسيمراب في الينبيه خاليصحيح.
ه تجنب لشعاب المخطم بننه خصم خمراعاة َن كسب األشخاص َ م من كسب الموااف
خبعد ذه المقدمة لن األخان للشرخع في عرض بعض ما كان النبي صلى الله عليه خسلم يسلَه من
الوساَ خاألساليب في اليعام مم َخطاء الناس كما اء لل في السنّة الصحيحة اليي نقلوا َ
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األساليب النبوية في اليعام مم َخطاء الناس
( )2المسابعة للى تصحيح الخطن خعدن ل ماله
خاد كان النبي صلى الله عليه خسلم يباةب للى لل ال سيما خَنه ال يجو فهي ح ّقهه تهنخير البيهان عهن
خا الحا ة خَنه مَ ّلف بهنن يبهين للنهاس الح ّهق خيهدلوم علهى الخيهر خيحهذب م مهن الشهر خمسهابعيه صهلى
الل ههه علي ههه خس ههلم لل ههى تص ههحيح َخط ههاء الن ههاس خاض ههحة ف ههي مناس ههبا كثي ههرة كقص ههة المس ههيء ص ههالته خاص ههة
المخ خمية خابن الليبية خاصة َسهامة خالثالثهة الهذين َباةخا اليشهديد خاليبيه خغير ها خسهينتي هذه القصه
في ثنايا ذا البحث لن شاء الله.
خعههدن المبههاةبة للههى تصههحيح األخطههاء اههد ياه ّهو المصههلحة خيض ه ّيم الااَههدة خببمهها تههذ ب الارصههة
ختضيم المناسبة خيبرة الحدث خيضعف الينثير.
( )5معالجة الخطن ببيان الحَم
عههن ر ه ٍهد بضههي اللههه عنههه ََن النبهههي صههلى اللهه َع َليه ههه خسههلم مههر بهه ههه خ ههو ك ه
هف َعه ان َف هخه ههذ هه َف َقه َهال النبهه ُّهي
َاشه ٌ
َ اَ
َ ل َ
َ
ل ا َ َ َ َ
َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َغه ِّ
هط َف هخه َهذ َك َف هإن َوهها همه َن ا ال َعه اهو َب هة سههنن اليرمههذي باههم  5428خاههال اليرمههذي ههذا حههديث
حسن
( )8ب ّة المخطئين للى الشرع ختذكير م بالمبدَ الذي خالاوه
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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 ب ّة لمن َخطن خليقها مهن الغالهة اليهي حصهل خللا تنملنها
الحاةثة الخطيرة اليي خاع بين الموا رين خاألنصاب بسبب ناب الاينة اليي َخاد ا المنافقون لو دنا مثاال
نبويا على لل فقد بخف البخهابي بحمهه اللهه تعهالى فهي صهحيحه عهن َ هابهر َب هضهي الله له َعناه له اهالَ :غ َ اخ َنها َم َهم
النبهي صلى الله َع َلي هه خسلم خ َادا َثا معه نَاس همن ا الموا ه هرين حيى َكثلرخا خك َ ه
َان م َن ا ال لم َوا ه هري َن َب ل ٌ َلعا ٌ
ل َ
َ َ
َ ََل ٌ َ لَ
ل ا َ َ َ َ
ِّ َ
ه
ب األَن َاص هاب ُّي َغ َضبا َش هديدا َحيى تَدَ ا َع اوا َخ َا َال األَن َاص هاب ُّي َيا َلألَن َاص هاب َخ َا َال ا ال لم َوا ه هر ُّي َيا
َفَ ََس َم ََن َاص هاب ًّيا َف َغض َ
َل ال لم َوها ه هري َن َفخَ ه َهر َل النبهه ُّهي َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َف َقه َهال َمهها َب لهال َة اعه َهوف ََ ا ه ه ا ال َجا ه هليه ههة لثهم َاه َهال َمهها َشههنان للو ام َفه لهن اخبه َر
بهَ اَس َع هة ا ال لم َوا ه هر ِّي األَن َاص هابي َا َال َف َق َال النبه ُّي َصلى الل له َع َليا ههه َخ َسهل َم َة لعو َ ها َف هإن َوها َخبهي َثه ٌة .الاهيح  8226خفهي
بخايههة مسههلم :خ الين اصه ههر الر ه ل ََخههاه َظالهمهها ََخ مظا للومهها له ان َكه َ ه
َصه ٌهر َخله ان َكه َ
هان َمظا للومهها
هان َظالمهها َف ال َين َاو ه له َف هإن ه له َل ه له ن ا
َ ل
ل
َ َ ل
ا َ
َف ال َين لاص ار له صحيح مسلم بام 5269
( )9تصحيح اليصوب الذي حص الخطن نييجة الخيالله
فاي صحيح البخابي عن لح َميا هد اب هن ََبهي لح َميا ٍد الط هوي ه ََن له َس هم َم ََ َن َ ابه َن َمالهه ٍ َب هضهي الله له َعناه له َي لق ل
هول
اء َثال َث لة ب ٍ
ال النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َي اس َن لل َ
ط له َلى لب ليو ه ََ ا َخ ه
ون َع ان هع َبا َة هة النبه ِّي َصلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
َ ا
َ َ
َحه لن همه َن النبه ِّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
َف َلما لَ اخبه لرخا ك ََنن لو ام َت َقا ُّلو َ ا (َي بَف ك منوم َنوا اليلة) َف َقا للوا َخ ََ اي َن ن ا
َادا لغ ها َهر َله له َمها َت َقهد َن همه ان َلنابه ههه َخ َمها َت َهنخ َر (َي َنوهم ظنهوا بهنن مهن لهم يعلهم مغاهرة لنوبهه يحيهال للهى المبالغهة فهي
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العبههاةة َكثههر مههن النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم ب ههاء َن تحصه لههه المغاههرة) َاه َهال ََ َحههدل ل ام ََمهها ََ َنهها َفه ههإنِّي لَ َصه ِّلي
ه
لخ لهر ََ َنها ََ اع َيه ه لل الن َِّسها َء َفهال ََ َته َ خ لل ََ َبهدا َف َجها َء َب لس ل
هول الل ههه
لخ لر ََنَا ََ لصهو لن الهد ا َر َخال لَ افط لهر َخ َا َهال َ
الليا َ ََ َبدا َخ َا َال َ
َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم له َلهيا هو ام َف َقه َهال ََ انه لي لم اله ههذي َن لا اله لي ام َكه َهذا َخ َكه َهذا ََ َمهها َخالله ههه له ِّنههي ألَ اخ َشها لك ام لهله ههه َخ ََ ات َقهها لك ام َله له َل هَنِّههي
ََ لصو لن َخ لَ افطه لر َخ لَ َص ِّلي َخ ََ اب لادل َخ ََ َت َ خ لل
ه
ه
ال النبه ِّي َصلى الل له
خبخاه مسلمَ :ع ان ََ َن ٍ ََن َن َارا م ان ََ اص َحا ه النبه ِّي َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َس َن للوا ََ ا َخ َ
هه ه
ه
الس ِّهر َف َق َهال َب اع لض لهو ام ال ََ َته َ خ لل الن َِّسها َء َخ َا َهال َب اع لض لهو ام ال لكله ل الل اح َهم َخ َا َهال َب اع لض لهو ام ال
َع َلياه َخ َسل َم َع ان َع َمله فهي ِّ
ََنَا لن َع َلى هف َر ٍ
اش َف َح همدَ الل َه َخ ََ اثنَى َع َليا ههه َف َق َهال َمها َب لهال ََ اا َهوا ٍن َاها للوا ك ََهذا َخك ََهذا َل هَنِّهي لَ َصه ِّلي َخ ََ َنها لن َخ ََ لصهو لن َخ لَ افطه لهر
ه
ب َع ان لسنيهي َف َليا َ همنِّي صحيح مسلم بام 2692
َخ ََ َت َ خ لل الن َِّسا َء َف َم ان َبغ َ
خنالحل نا ما يلي:
ه َن النبي صلى الله عليه خسلم َتا م فوعظوم في َناسوم فيما بينه خبينوم خلما َباة َن يع ّلم الناس
عموما َبوموم خلم ياضحوم خلنما اال ما بال َاوان ..خ ذا بفقها بوهم خسهيرا علهيوم مهم تحصهي المصهلحة
في ارخباب العان.
ه في الحديث تي ّبهم َحهوال األكهابر للينسهي بنفعهالوم خالسهير علهى منهوالوم ّ
خَن الينقيهب عهن لله مهن
كمال العق خالسعي في تربية النا .
ه خفيه َن األموب المايدة خالمشرخعة للا ّ
تعذب معرفيوا من وة الر ال ها اسيَشهافوا مهن وهة
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النساء
ه خَنه ال بنس بحديث المرء عن عمله للا ََ همن الرياء خكان في ارخباب مناعة لآلخرين.
ه ه خفيههه ّ
َن األخههذ باليشههديد فههي العبههاةة ي ه ةي للههى لمههالل الههنا

القههاطم لوهها عههن َص ه العبههاةة خخيههر

األموب َخساطواَ .نظر الايح 269/2
ه َن األخطاء عموما تنشن من خل في اليصوبا فإلا صلح اليصوب ا ّل األخطاء كثيرا خخاضح من
الحديث َن السبب الذي ةفم َخلئ الصحابة للى تل الصوب من اليب ّي خالر بانية خاليشديد و ظنّوم َن
ال بههد مههن ال يههاةة علههى عبههاةة النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم ب ههاء النجههاة حيههث َنههه لَخبههر مههن ببههه بههالمغارة
بخالفوههم فصههحح لوههم النبههي صههلى اللههه عليههه خس هلم تصههوب م المجانههب للصههوا خَخبههر م بننههه مههم كونههه
مغاوبا له فإنه َخشى الناس خَتقا م لله خَمر م بنن يل موا سنيه خطريقيه في العباةة.
خاريههب مههن ههذا مهها حص ه ألحههد الصههحابة خ ههو كوم ه

الواللههي بضههي اللههه عنههه الههذي بخف اصههيه

فقههال :ا َسههلم فنتيه النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم فنخبرتهه بإسههالمي فمَثه حههوال خاههد ضههمر خنحه
ثم بفعه ال َ :ما تعرفني ؟ اال :خمن َن ؟ ال َ :نا َك او هم
في البصر ّ
سمي ثم َتييه فخاض ّ

الواللهي،

اال :فما بلَ ب ما َبف ؟ ال  :ما َفطر بعهدك نوهابا خال نمه لهيال ،فقهال :خمهن َمهرك َن تع ّهذ ناسه
؟! .صههم شههور الصههبر خمههن كه شههور يومها .اله

ةنههي ،اههال :صههم شههور الصههبر خمههن كه شههور يههومين ،اله :

ةني َ د اوة ،اال :صم شور الصبر خمن كه ّ شهور ثالثهة َيهان ا .مسهند الطيالسهي بخاه الطبرانهي فهي الَبيهر
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 229/22بام  982خ و في السلسلة الصحيحة برام 5858
خمن الخل في اليصوبا ما يَون ميعلقا بموا ين تقويم األشخاص خالنظرة لليوم خاد كان النبهي
صلى الله عليه خس ّلم حريصا على تصحيح لل خبيانه فاي صحيح البخابي عن سو ه ب هن سهع ٍد الس ه
هاع هد ِّي
َ ا ا َ ا
ََن له َا َال مر ب ل ٌ َع َلى بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال َلر ل ٍ هعن ادَ له َ اله ٍ َما َبَا لي َ هفي َ َذا َف َق َال َب ل ٌ
َ ل
َ َ
ه
همن ََ اشر ه
اه الن ه
ب ََ ان ليناَ ََح َخله ان َش َا َم ََ ان لي َشا َم َا َال َف َس ََ َ َب لس ل
ول الل هه َصهلى الله له
اس َ َذا َخالله َح هر َي له ان َخ َط َ
ا َ
ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا ههه َخ َسهل َم َمها َبَا ليه َ هفهي َ َهذا َف َق َهال َيها َب لس َ
لخ لر َف َق َال َل له َب لس ل
هول الل ههه
َع َلياه َخ َسل َم لثم َمر َب ل ٌ َ
ه
هه
ه
هب ََ ان ال ليهناَ ََح َخله ان َشه َا َم ََ ان ال لي َشها َم َخله ان َا َهال ََ ان ال لي اس َهم َم
َ َذا َب ل ٌ م ان لف َق َراء ا ال لم اسهلمي َن َ َهذا َح ههر َي له ان َخ َط َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َ َذا َخيا ٌر هم ان هم ا هء األَ اب ه
له َق اوله هه َف َق َال َب لس ل
ض همثا َ َ َذا الايح 8994
خفههي بخايههة ابههن ما ههة :مههر َع َلههى بسه ه
هول الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َب ل ه ٌ َف َقه َهال النبهه ُّهي َصههلى الله له َع َلياه ههه
َ ل
َ
هول ه َهذا همهن ََ اشههر ه
ه
خسههلم مهها َت لقو لله َ ه
ه النه ه
هب ََ ان
هون فههي َ ه َهذا الر ل ه ه َاهها للوا َبَا َيه َ فههي َ ه َهذا َن لقه ل َ
هاس َ ه َهذا َحه ههر َي له ان َخ َطه َ
َ َ َ َ
ا َ
ه
ه هه
لخ لر َف َق َال
ب َخله ان َش َا َم ََ ان لي َشا َم َخله ان َا َال ََ ان لي اس َم َم ل َق اوله َف َس ََ َ النبه ُّي َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َخ َمر َب ل ٌ َ
ليخَ ط َ
ول َخالل ههه َيها َب لس َ
ون هفي َ َذا َاا للوا َن لق ل
النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َما َت لقو لل َ
هول الل ههه َ َهذا همه ان لف َق َهر هاء ا ال لم اس ههل همي َن َ َهذا
ب َل ام ليناَ اَح َخله ان َش َا َم ال لي َشا ام َخله ان َا َال ال لي اس َم ام له َق اوله هه َف َق َهال النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َل َو َهذا
َح هر َي له ان َخ َط َ
َخيا ٌر هم ان هم ا هء األَ اب ه
ض همثا َ َ َذا سنن ابن ما ة ط .عبد البااي بام 9256
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( )2معالجة الخطن بالموعظة ختَراب اليخويف
عن ن ادَ ه اب هن َعبا هد الل هه ا ال َب َج هل ِّي َن َب لس َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َب َع َث َب اعثا هم َن ا ال لم اس هل همي َن له َلى َا او ٍن
همه َن ا ال لمشا ه ههر هكي َن َخلهن لوه لهم ا ال َي َقه اهوا َف ََه َ
هان َب ل ه ٌ همه َن ا ال لمشا ه ههر هكي َن له َلا َشهها َء ََ ان َي اق هصههدَ له َلههى َب ل ه ٍ همه َن ا ال لم اسه ههل همي َن َا َصههدَ َله له
ف َا َهال ال
َف َق َي َل له َخلهن َب ل ال هم َن ا ال لم اس هل همي َن َا َصدَ َغ اا َل َي له َا َال َخكلنا ن َلحد ل
ث ََن له لَ َسا َم لة اب لن َ اي ٍهد َف َلمها َب َف َهم َع َليا ههه السهيا َ
ه
هف
هير له َلهى النبه ِّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َف َس َهن َل له َف َهن اخ َب َر له َحيهى ََ اخ َب َهر له َخ َب َهر الر ل ه ه َكيا َ
له َل َه لهال الل له َف َق َي َله له َف َجها َء ا ال َبش ل
َصن ََم َفدَ َعا له َف َس َن َل له َف َق َال له َم َا َي ال َي له َا َال َيا َب لس َ
ول الل هه ََ اخ َ َم هفي ا ال لم اس هل همي َن َخ َا َي َ لفالنا َخ لفالنا َخ َسمى َل له َن َارا َخلهنِّي
ف َا َال ال له َله َه لهال الله له َا َهال َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم ََ َا َي ال َيه له َا َهال َن َعه ام َا َهال
َح َم ال ل َع َليا هه َف َلما َب ََف السيا َ
ف تَصنَم بهال له َله لهال الله له َلا اء ا يون ا ال هقيام هة َا َال يا بس َ ه
َصن لَم بههال له َله َه لهال
اس َي اغ ها ار لهي َا َال َخ َكيا َ
فت ا
ل
َ
َف ََيا َ ا ل
ول الله ا
َ َ ل
َ َ َاَ َ َ
الل له له َلا َ ا َء ا َي او َن ا ال هق َيا َم هة َا َال َف َج َع َ ال َي ه يدل له َع َلى ََ ان َي لق َ
َصن لَم بهال له َل َه لهال الل له له َلا َ ا َء ا َي او َن ا ال هق َيا َم هة
ول َكيا َ
فت ا
بخاه مسلم ط .عبد البااي بام 24
خفي بخاية لَ َسا َم َة اب هن َ اي ٍد بضي الله عنه َا َال َب َع َثنَا َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم هفي َس هري ٍة َف َصب احنَا
ا ال لح َر َاا ه هم ان ل َويانَ َة َف َن اة َب اك ل َب ل ال َف َق َال ال له َل َه لهال الل له َف َط َعن ا لي له َف َو َا َم هفي َن اا هسي هم ان َلله َ َف َذك اَر لته له لهلنبه ِّهي َصهلى
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ََ َا َال ال له َل َه لهال الل له َخ َا َي ال َي له َا َال لا ال ل َيا َب لس َ
الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال َب لس ل
ول الل هه لهن َما
ه
السالحه َا َال ََ َفال َش َق اق َ َع ان َا البه هه َحيى َت اع َل َم ََ َاا َل َوا ََ ان ال َف َما َ َال ليَ َِّر لب َ ا َع َلي َحيى ت ََمنيا ل ََنِّي
َاا َل َوا َخ اوفا م َن ِّ
ََ اس َل ام ل َي او َم هئ ٍذ بخاه مسلم بام 82
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خمما يدخ في موا وة الخطن بالموعظة :اليذكير بقدبة الله خ ذا مثال:
دابي اال :لكن ا ل ََ اض هر لغالما لهي بهالسهو ه
ٍ
ط َف َس ههم اع ل
ا
ل
بخف مسلم بحمه الله تعالى عن ََ لبي َم اس لعوة ا ال َب ه ِّ
صوتا همن خ ال هاي ا اع َلم ََبا مسع ٍ
وة َف َل ام ََ اف َوه هم الص اهو َ همه َن ا ال َغ َض ه
هب َا َهال َف َلمها َة َنها همنِّهي له َلا ل َهو َب لس ل
هول الل ههه َصهلى
ا َ َ ا ل
ا َ
َ ا
وة ا اع َلم ََبا مسع ٍ
ول ا اع َلم ََبا مسع ٍ
الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف هإ َلا ل َو َي لق ل
وة َا َال َف َن ال َقيا ل الس او َط هم ان َي هدي خفي بخاية َف َس َق َط
ا َ َ ا ل
ا َ َ ا ل
هم هن يه ههدي السههو لط هم هن يبيهه ههه َف َقه َهال ا اع َل هم ََبهها مس هع ٍ
وة ََن الل ه َه ََ ااههدَ لب َع َلياه َ همن اه َ َع َلههى َ ه َهذا ا ال لغ هال هن َاه َهال َف لق ال ه ل ال
ا َ َ ا ل
ا َ اَ
ا
ا َ
ََ اض هر ل َم ام للوكا َب اعدَ له ََ َبدا خفي بخاية َف لق ال ل َيا َب لس َ
ول الل هه ل َو لح َر له َو ا هه الل هه َف َق َال ََ َما َل او َل ام َت اا َع ا َل َل َا َحيا َ الن لاب
ََ اخ َل َمسيا َ الن لاب خفي بخاية لمسلم َيضا َف َق َال َب لس ل
ول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َخالل ههه َلله له ََ ااهدَ لب َع َلياه َ همناه َ
َع َليا هه َا َال َف َن اع َي َق له صحيح مسلم بام 2822
خ َعهن ََبهههي مسهع ٍ
وة األَن َاصه ه
هاب ِّي َاه َهال لكن اه ل ََ اضه ههر ل َم ام للوكهها لهههي َف َسه ههم اع ل َاه ههاَال همه ان َخ ال هاههي َي لقه ل
هول ا اع َله ام ََ َبها
َ ا ل
ا
وة ا اع َلم ََبا مسع ٍ
مسع ٍ
وة َفا ال َي َا ُّ َف هإ َلا ََنَا بهرس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال َلل له ََ اادَ لب َع َليا َ همن ا َ َع َليا هه َاا َل
ا َ َ ا ل
َ ا ل
َ ل
ه
ه
ه
ٍ
يسههى َ ه َهذا َحه ههد ٌ
يث َح َسه ٌن
ََ لبههو َم اسه لعوة َف َمهها َضه َهر اب ل َم ام للوكهها لههي َب اعههدَ َلله َ بخاه اليرمههذي باههم َ 2296اه َهال ََ لبههو ع َ
ه
يح
َصح ٌ
( )8لظواب الرحمة بالمخطم
هيحق ممههن َع لظهم ندمههه خاشهيد َسههاه خظوهر توبيههه مثلمها يقههم َحيانها مههن
خ هذا يَهون فههي حهال مههن يس ّ
بعض المسيايين كما في مث

ذه القصة:
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َعه ههن ا ابه ههن َعبه ٍ
هاس ََن َب ل ههال ََ َتههى النبهههي َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َاههدا َظهها َ َر همه ههن ا ام َر ََتهه ههه َف َو َاه َهم َع َليا َوهها َف َقه َهال َيهها
َب لس َ
ول الل هه لهنِّي َادا َظا َ ار ل هم ان َ اخ َ يهي َف َو َا اع ل َع َليا َوا َابا َ ََ ان لَ َك ِّا َر َف َق َال َخ َما َح َم َل َ َع َلى َلله َ َي ار َح لم َ الله له
ه
ه
ه
ه
يسههى َ ه َهذا َحه ههد ٌ
يث
َاه َهال َب ََ ايه ل َخ الخَ ا َل َوهها فههي َضه اهوء ا ال َق َمه ههر َاه َهال َفههال َت اق َر اب َوهها َحيههى َت اا َعه َ َمهها ََ َمه َهر َك الله له بهههه َاه َهال ََ لبههو ع َ
ه
يح سنن اليرمذي بام 2222
َح َس ٌن َغ هر ٌ
يب َصح ٌ
ه
وس هعن ادَ النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم له ال َ اء له َب ل ٌ
َح لن ل لل ٌ
خعن َبي ل َر اي َر َة َبضي الل له َعن ا له َا َال َبيان ََما ن ا
ول الل هه َ َلَاه ل َا َهال َمها َله َ َا َهال َخ َا اعه ل َع َلهى ا ام َر ََتههي َخ ََ َنها َص ههاَ ٌم َف َق َهال َب لس ل
َف َق َال َيا َب لس َ
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه
َجدل ب َا َبة لت اعيه لق َوا َا َال ال َا َال َف َو ا تَس َيطهيم ََ ان ت لَصون َش اور اي هن م َي َيابه َعيا هن َا َال َال َف َق َال َف َو ا ت ه
ه
َجدل لهطا َعا َن
ا ل
َ َ ل
َخ َسل َم َ ا ت َ
ه
هس ِّيي َن هم اس هَينا َا َال ال َا َال َف َمَ َ
َح لن َع َلى َللهه َ لَته َهي النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه
َث النبه ُّي َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َف َبيانَا ن ا
َخ َسل َم به َع َر ٍق هف َيوا َت ام ٌر َخا ال َع َر لق ا ال هم اَ َي ل َا َال ََ اي َن الس هاَ ل َف َق َال ََنَا َا َال لخ اذ َ ا َف َي َصد اق به هه َف َق َال الر ل ل ََ َع َلى ََ اف َقه َر
ول الل هه َفو الل هه ما بين الب َييوا ي هريدل ا الحر َتي هن ََ ل بي ٍ ََ اف َقر همهن ََ ه ه بييههي َف َض ه
همنِّي َيا َب لس َ
هح َ النبه ُّهي َصهلى الله له
ل ا ا َا
َ ا ا َا
َ َا َ َ اَ ل
َ
َع َليا هه َخ َسل َم َحيى َبدَ ا ََ ان َيا لب له لثم َا َال ََطا هع ام له ََ ا َل َ بخاه البخابي فيح 2288
لن ههذا المسههيايي المخطههم لههم يَههن هها ال خال مسههيخاا بههاألمر ب ه لن تننيبههه ناسههه خشههعوبه بخطئههه
خاضهح مهن اولهه :لَه  ،خلهذل اسهيحق الرحمهة خبخايههة َحمهد بحمهه اللهه فيوهها م يهد مهن اليوضهيح لحههال
الر

هف َشه َع َر له َخ َي لق ل
عند مجيئه مسيايياَ :ع ان ََبهي ل َر اي َر َة ََن ََ اع َرابه ًّيا َ ها َء َي الطه لهم َخ ا َوه له َخ َين ايه ل
هول َمها لَ َبانههي لهال َاهدا

ه
َ َل اَ ل َف َق َال َل له َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخ َما ََ ا َل ََ َ َا َال ََ َصبا ل ََ ا هلي هفي َب َم َض َ
يم ََ ان
ان َا َهال ََت اَسه َيط ل
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ه
ه
ه
يم ََ ان لتطا هع َم هس ِّيي َن هم اس هَينا َا َال ال
يم ََ ان ت لَصو َن َش او َر اي هن لم َي َيابه َعيا هن َا َال ال َا َال ََت اَس َيط ل
لت اعي َق َب َا َبة َا َال ال َا َال ََت اَس َيط ل
َخ َلك ََر ا ال َحا َ َة َا َال َف لنته َي َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم به ه نابهي ٍ َخ ل َو ا ال هم اَ َي ل هف هيه َخ ام َس َة َع َش َر َصهاعا ََ اح َسه لب له
َت امرا َا َال النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ََ اي َن الر ل ل َا َال ََطا هع ام َ َذا َا َال َيا َب لس َ
ول الل ههه َمها َبهيا َن ال َب َييا َوها ََ َحهدٌ ََ اح َهو لل
همنهها ََ ه ل بي ه ٍ َاه َهال َف َضه ه
هح َ َب لسه ل
هول الله ههه َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َحيههى َبههدَ ا ََ ان َيا لب ه له َاه َهال ََطا هع ه ام ََ ا َل ه َ المسههند
ا َا
 228/5الايح الرباني .62 /26
( )4عدن اليسرع في اليخطئة
خاههد حههدث لعمههر بضههي اللههه عنههه اصههة بخا هها بناسههه فقههالَ :سه ههم اع ل ه َشهها َن ابه َن َح هَههي هم ابه ههن هحه َ ا ٍن َي اقه َهر لَ
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم َفاس َيمع ل له هقراءته هه َف هإ َلا و ي اقر لَ َع َلهى حهر ٍ
سوب َة ا ال لار َا ه
ان هفي َح َي هاة بس ه
خه كَثهي َهر ٍة
ل ا َ َ َ ا َ ا
َ
َ َ
َ ل
ل َ
ل ل
ل َ َ َ
ا
هاخبه هفهي الص ه
ه
ه
ه
َل ام لي اق هرَانه َيوا َب لس ل
هالة َف َي َصهب ار ل َحيهى َسهل َم َف َلببا ليه له به هر َة هاَ ههه
هول اللهه َصهلى الله له َع َلياهه َخ َسهل َم َفَهدا ل لَ َس ه ل ل
ه ه
وب َة اليهي َس هم اع لي َ َت اق َر لَ َا َال ََ اا َر ََنه َيوا َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسهل َم َف لق اله ل ك ََهذ اب َ
الس َ
َف لق ال ل َم ان ََ اا َر ََ َك َ ذه ُّ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخسلم َادا ََ اار ََنه َيوا َع َلى َغيا هر ما َارَا َ َفا ان َط َل اق ل به هه ََ لاو لة له له َلى بس ه
َف هإن َب لس َ
ول الل هه َصهلى
َ ل
َ َ
َ َ
َ
ان َع َلى حر ٍ
الله َع َلي هه خسلم َف لق ال ل لهنِّي س همع ل َ َذا ي اقر لَ بهسوب هة ا ال لار َا ه
خه َله ام لت اق هرَانه َيوها َف َق َهال َب لس ل
هول الل ههه َصهلى
َ ا
َ َ ل َ
ل ا َ َ َ
ل ل
ا
الل له َع َليا هه َخ َسل َم ََ اب هس ال له ا اا َرَا َيا ه َشا لن َف َق َر ََ َع َليا هه ا ال هق َراء َة اليهي َس هم اع لي له َي اق َر لَ َف َق َال َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم
ك ََذله َ لَ ان ه َل ا لثم َا َال ا اا َرَا َيا لع َم لر َف َق َرَا ل ا ال هق َراء َة اليهي ََ اا َر ََنههي َف َق َهال َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم ك ََهذله َ
لن لَ ان ه َل َع َلى سبع هة ََحر ٍ
لَ ان ه َل ا لهن َ َذا ا ال لق ار َ
ه َفا اا َر لءخا َما َت َيس َر همن ا له بخاه البخابي الايح 9225
َ اَ ا ل
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خمن الاواَد اليربوية في ذه القصة ما يلي:
َي منوما.
ه ََ امر ك خاحد منوما َن يقرَ َمان اوخر مم تصويبه َبلَ في تقرير صوابوما خعدن خطن ّ
ه َ امر النبي صلى الله عليه خسلم عمر بهإطالق شهان بقولههَ( :بسهله يها عمهر) كمها فهي بخايهة اليرمهذي
للقص ههة ص ههحيح اليرم ههذي  28/8في ههه تويئ ههة الخص ههمين لالس ههيماع خ م هها ف ههي ح ههال الو ههدخء خفي ههه لش ههابة لل ههى
اسيعجال عمر بضي الله عنه.
ه على طالب العلم َن ال يسيعج بيخطئة من حَى اوال يخالف ما يعرفه لال بعد اليثب فربما يَون
لل القول اوال معيبرا من َاوال َ

العلم.

خمما ييعلق بوذا الموضوع َيضا :عدن اليسرع في العقوبة خفي القصة اليالية شا د:
بخف النسههاَي بحمههه اللههه َع هن َعبه ه
هاة ابه ههن لشه َهر احبهي َ بضههي اللههه عنههه َاه َهال َاه ههد ام ل َمه َهم لع لمههو َميهي ا ال َم هدينَ ه َة
ا
هاحب ا الح ههاَ ه
ه
هه
ه
ه ه ه ه
ط َف َن َخ َهذ هك َس ههاَي َخ َض َهر َبنهي َف َن َتياه ل َب لس َ
هول
َفدَ َخ ال ل َحاَطا م ان حي َطان َوا َف َا َر اك ل م ان لسهن ا لبله َف َجها َء َص ل َ
الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم ََ اسه َي اع هدي َع َلياه ههه َف َن اب َسه َ له َلههى الر ل ه ه َف َجهها لءخا بهه ههه َف َقه َهال َمهها َح َم َله َ َع َلههى َ ه َهذا َف َقه َهال َيها
ول الل هه لهن له َة َخ َ َح هاَطهي َف َن َخ َذ هم ان لسن ا لب هل هه َف َا َر َك له َف َق َال َب لس ل
َب لس َ
ول الل هه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َمها َعل ام َيه له له ال ك َ
َهان
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم بهوس ٍق ََخ نهص ه
َان َ هاَعا ااب لة اة َع َليا هه هك َساء له َخ ََ َم َر لهي َب لس ل
َ ا ه ال َخال ََطا َع ام َي له له ال ك َ
ف
ل ا َ َ َ َ ا ا ا
َ
َخ اس ٍق النساَي :المجيبى :كيا لةا القضاة با االسيعداء خ و في صحيح سنن النساَي بام 9222
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القصة ّ
َن معرفة ظرخه المخطم َخ الميعدي يو ّ ه للى الطريقة السليمة في اليعام
ليسيااة من ذه ّ
معه.
خكذل ليالحل َن النبي صلى اللهه عليهه خسهلم لهم ليعااهب صهاحب البسهيان ألنهه صهاحب ح ّهق خلنمها
خ ّطنه في َسلوبه خنبوه ّ
ثم َبشده
تصرفه مم من يجو لم يَن
باليصره السليم في مث لل المواف ّ
ّ
بنن ّ
اليصره الصحيح خَمره بر ّة ما َخذه من ثيا الجاَم.
للى
ّ
( )6الودخء في اليعام مم المخطم
خخصوصا عندما ي ةي القيان عليهه خاالشهيداة فهي نويهه للهى توسهيم نطهاق الماسهدة خيمَهن َن نيبهين
لل من خالل موا وة النبي صلى الله عليه خسلم لخطن األعرابي الذي بال في المسجد كما اء عن ََ َن ه
ه ٍ
َحه لن هفههي ا المس ه
هج هد مه َهم بس ه
هول الله ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسههل َم له ال َ ها َء ََ اع َرابهه َهي َف َقها َن َي لبه ل
هول هفههي
اب ههن َماله َا َهالَ :بيان ََمهها ن ا
َ َ ل
َ ا
ا المس هج هد َف َق َال ََ اص َحا ل بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َم اه َم اه َا َال َا َال َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ال
َ ل
َ ا
لت ا هب لمههو له َة لعههو له َف َي َر لكههو له َحيههى َبه َهال لثههم لهن َب لسه َ
هول الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َة َعهها له َف َقه َهال َله له لهن َ ه ههذ هه ا ال َم َسهها ه دَ ال
ه
ه
ه هه
ه ٍ ه
الة خ هاراء هة ا ال لقر ه
ه
لن ََ اخ ك ََما َا َال َب لس ل
ول
ت ا
َص لل لح ل َش ايء م ان َ َذا ا ال َب اول َخ َال ا ال َق َذ هب لهن َما َي لذك هار الله َع َخ َ َخالص َ َ َ
ا
الل هه صلى الله ع َلي هه خسلم َا َال َف َنمر ب ال همن ا ال َقو هن َفجاء بهدَ ال ٍو همن م ٍ
اء َف َشن له َع َليا هه صحيح مسلم بام 562
ََ َ ل
َ
ا َ
َ ا َ َ
ل َ ا َ َ َ
لقد كان القاعدة اليي اتبعوا النبي صلى الله عليه خسلم في موا وة الخطن :الييسير خعدن اليعسير،
ه
ه
ه
اس ل َي َق لعوا
فقد اء في بخاية البخابي عن َبي ريرة بضي الله عنهََ :ن ََ اع َرابه ًّيا َب َال في ا ال َم اس هجد َفث ََاب له َلياه الن ل
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اء ََخ سجال همن م ٍ
ٍ
ه
هه
ه
به هه َف َق َال َلوم بس ل ه
اء َف هإن َمها
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َة لعو له َخ ََ ا هري لقوا َع َلى َب اوله َلنلوبا م ان َم ا َ ا
ا َ
ل ا َ ل
لب هعثا لي ام لم َي ِّس هري َن َخ َل ام لتبا َعثلوا لم َع ِّس هرين فيح 8256
تحم ه
لقههد ّ

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

الحديث ّ
تدل على لل خمنوا :ه
ا فصاح به الناس ا ه ا فثهاب لليهه النهاس ا ه ه ا ف هره النهاس ا ه ه فنسهرع لليهه النهاس ا خفهي بخايهة ا فقهال
َصحا بسول الله صلى الله عليه خسلم :مه مه ا امم األصول 64-68/4
خلَن النبي صلى الله عليه خسلم نظر في عوااب األموب خَن األمر يدخب بين احيمالين لمها َن ليمنهم
الر

خلما َن لييرك .خَنه لو لمنم فإما َن ينقطم البول فعال فيحص على الر

ضرب من احيباس بوله خلما

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

خثيابه فرَف النبي

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

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

بالَف أل
تحبسوه .فنمر م
ّ

المصلحة الرا حة خ و ةفم َعظم الماسدتين باحيمال َيسر ما ختحصي

َعظم المصلحيين بيرك َيسر ما
خاههد ههاء فههي بخايههة َنههه صههلى اللههه عليههه خسهلم سههنل الر ه عههن سههبب فعلههه ،فقههد بخف الطبرانههي فههي
الَبيههر عههن ابههن عبههاس بضههي اللههه عنههه اههالَ :تههى النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم َعرابههي فبايعههه فههي المسههجد ثههم
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فوم الناس به فقال النبي صلى الله عليه خس ّلم :ال تقطعوا على الر
انصره فقان فاحآ ثم بال ّ

بوله ،ثهم

هالحق مهها
اههالَ :لسه بمسههلم ؟ اهال :بلههى ،اههال مهها حمله علههى َن لبله فههي مسههجدنا ؟ اههال :خالههذي بعثه به ّ
فصب على بوله.
ظننيه لال صعيدا من الصعدا فبل فيه .فنمر النبي صلى الله عليه خسلم بذنو من ماء
ّ
بخاه الطبرانههي فههي الَبيههر باههم  22225ل22ص 556خاههال الويثمههي فههي المجمههم :ب الههه ب ههال الصههحيح
26/5
لن ههذا األسههلو الحَههيم فههي المعالجههة اههد َحههدث َثههرا بالغهها فههي نا ه

لل ه األعرابههي ييضههح مههن

عبابته كما اء في بخاية ابن ما ةَ :ع ان ََبهي ل ر اير َة َا َال َة َخ َ ََ اعرابهي ا المس ه
هجدَ َخ َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه
َ َ َ ا
َ َ
َخ َسل َم َ اله ٌ َف َق َال الل لوم ا اغ ها ار لهي َخله لم َحم ٍد َخال َت اغ ها ار ألَ َح ٍد َم َعنَا َف َض هح َ َب لس ل
ول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
هان هفههي ن ه
ه
َاح َيه ههة ا المسه ه
هج هد َف َشه َهآ (فه ّهرل مهها بههين ب ليههه) َي لبه ل
اح َي َظه اهر َ َخ هاسههعا لثههم َخلههى َحيههى له َلا َكه َ
هول َف َقه َهال
َخ َاه َهال َل َقههد ا
َ ا
ه
هب َخ َلهم َيسهب َف َق َهال لهن َ َهذا ا المس ه
هجدَ ال لي َب لهال هفي ههه َخلهن َمها لبنه َهي
َ ا
األَ اع َرابه ُّي َب اعدَ ََ ان َفق َه َف َقا َن له َلي به َهنبهي َخ لَ ِّمهي َف َله ام لي َ ِّن ا ا ل
هالة لثههم ََمههر بهسههج ٍ هم هن مه ٍ
لهه ههذك هار الله ههه خلهلصه ه
هاء َفه لهن اف هر َغ َع َلههى َب اولهه ههه سههنن بههن ما ههة ط .عبههد البههااي  252خ ههو فههي
َ َ َ ا
َ
ا َ
صحيح بن ما ة 956
خاد لكر بن حجر بحمه الله تعالى فواَد في شرح حديث األعرابي منوا:
* ه الرفق بالجا

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

ليحيال للى اسيئالفه.
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* ه خفيه بَفة النبي صلى الله عليه خسلم خحسن خلقه.
* ه 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.
هب الم ههاء .الا ههيح
* ه ه ه خفي ههه المب ههاةبة لل ههى ل ال ههة المااس ههد عن ههد خال الم ههانم ألم ههر م عن ههد فراغ ههه بص ه ّ
852-859/2
( )2بيان خطوبة الخطن
عههن ابههن عمههر خمحمههد بههن كعههب خ يههد بههن َسههلم خايههاةة  -ةخه حههديث بعضههوم فههي بعههض َ -نههه اههال
ب

في غ خة تبوك :ما بَينا مث اراَنا

الء َبغب بطونا ،خال َكهذ َلسهنا ،خال َ هبن عنهد اللقهاء .يعنهي

بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم خَصههحابه القههراء .فقههال عههوه بههن ماله  :كههذب خلَنه منههافق ،ألخبههرن
بسول الله صلى الله عليه خسلم ،فذ ب عوه للى بسول الله صلى الله عليه خسلم ليخبره ،فو د القرلن
اد سبقه ،فجاء لل الر

للى بسول الله صلى الله عليه خسلم ،خاد ابتح خبكب ناايه فقال :يا بسهول

اللهه لنمهها كنها نخههوض خنلعههب خنيحهدث حههديث الركهب نقطههم بههه عنها الطريههق ،اهال ابههن عمههر :كهنني َنظههر لليههه
ميعلقا بنسعة نااة بسول الله صلى الله عليه خسلم خلن الحجابة لينَب ب ليه خ و يقول :لنما كنا نخوض
خنلعب فيقول بسول الله صلى الله عليهه خسهلم {:اه َباللهه خءاياتهه خبسهوله كنهيم تسهيو ءخن ت اليوبهة82/
خما يليا لليه خما ي يد عليه.
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خبخاه ابن رير عن ابن عمر بضي الله عنه اال :اال ب

في غ خة تبوك في مجل  :ما بَينها مثه

اراَنهها ه الءَ ،بغ ههب بطون هها خال َكههذ َلسههنا ،خال َ ههبن عنههد اللق ههاء ! فق ههال ب ه ف ههي المجل ه  :ك ههذب ،
خلَنه منههافق ! ألخبههرن بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم خنه ل القههرلن .اههال عبههد اللههه بههن عمههر :فننهها بَييههه
ميعلقهها بحقههب نااههة بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم تنَبههه الحجههابة خ ههو يقههول :يهها بسههول اللههه ،لنمهها كنهها
نخههوض خنلعههب ! خبسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم يقههولَ { :باللههه خلياتههه خبسههوله كنههيم تسههيو سن * ال
تعيههذبخا اههد كا ههرتم بعههد ليمههانَم ت .تاسههير ابههن ريههر الطبههري  888/29ط .ةاب الَيههب العلميههة .األخل ههى
 ،2925خب اله ب ال الصهحيح لال شهان بهن سهعد فلهم يخهرل لهه مسهلم لال فهي الشهوا د كمها فهي الميه ان،
خَخر ههه الطبههري مههن طريقههه خلههه شهها د بسههند حسههن عنههد ابههن حههاتم مههن حههديث كعههب بههن ماله ( .الصههحيح
المسند من َسبا الن خل صه .)42
( )26بيان مضرة الخطن
هاس له َلا َنه َ َل َب لس ل
عهن ََبهي َث اع َل َبه َة ا الخل َشهنهي َا َهال :ك َ
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َمناه ه ال َت َار لاهوا هفهي
َهان الن ل
الش َعا ه َخاألَ اخ هة َي هة َف َق َال َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا ههه َخ َسهل َم لهن َت َا ُّهر َا لَ ام هفهي َ ههذ هه ِّ
ِّ
الشه َعا ه َخاألَ اخ هة َي ههة لهن َمها َللهَله ام
همن الشي َط ه
ان َف َل ام َين ا ه ال َب اعدَ َللهه َ َمناه ه ال لهال ان َاضهم َب اع لض لهو ام له َلهى َب اع ٍ
هض َحيهى لي َق َهال َل اهو لب هس َ
هط َع َلهيا هو ام َث اهو ٌ َل َعم لوه ام
َ ا
بخاه َبو ةاخة بحمه الله تعالى في سننه  5568خصححه األلباني في صحيح سهنن َبهي ةاخة بهرام .5566
خفي بخايةَ :حيى لهن َ َل َي لق ل
ول َل او َب َس اط ل َع َليا هو ام هك َساء َل َعم لو ام َحمد :الايح الرباني 99/29
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خ ليالحل بعاية النبي صلى الله عليه خسلم ألصحابه ،خفيه حرص القاَد على مصلحة نوةه.
خَن تاه ّهرق الجههيش للا ن ه ل فيههه تخويههف الشههيطان للمسههلمين خلغههراء للعههدخ بوههم انظههر عههون المعبههوة
 525/4خاليارق يمنم بعض الجيش من معونة بعض انظر ةلي الاالحين 286/8
خ ليالحل اميثال َصحا النبي صلى الله عليه خسلم ليو يوه فيما اسيقبلوا من َمر م.
هان ابه َن َب هشه ٍ
خمههن األمثلههة َيضهها علههى بيههان مضههرة الخطههن خخطوبتههه حههديث النُّ اع َمه َ
هير َاه َهال النبهه ُّهي َصههلى الله له
َع َليا هه َخ َسل َم َل لي َس ُّون لص لاو َف لَ ام ََ اخ َل ليخَ اله َان الل له َبيا َن لخ ل و ه لَ ام بخاه البخابي في صحيحه فيح بام 424
خفي صحيح مسلم َعن هسهم ه
َهان َب لس ل
اك اب ههن َح اهر ٍ َا َهال َس ههم اع ل النُّ اع َمهان بهن َب هشهير َي لق ل
هول ك َ
هول الل ههه َصهلى
ا َ
ه
ه
اح َحيى َب ََف ََنها َاهدا َع َق النَها َعناه له لثهم َخ َهر َل َي اومها َف َقها َن
الل له َع َلياه َخ َسل َم لي َس ِّوي لص لاو َفنَا َحيى ك ََنن َما لي َس ِّوي به َوا ا القدَ َ
ه
هف َف َقه َهال هع َبهها َة الله ههه َل لي َسه ُّهون لص ه لاو َف لَ ام ََ اخ َل ليخَ ههاله َان الل ه له َب هيا َن
هداب له هم ه َن الصه ِّ
َحيههى َكهها َة لي ََ ِّبه لهر َفه َهر ََف َب ل ههال َباةيهها َصه ل
لخ ل و ه لَ ام صحيح مسلم بام 988
خبخف النسههاَي عههن َن ه

ه
ه
اصههوا لص ه لاو َف لَ ام
بضههي اللههه عنههه ََن نَبهههي اللههه َصههلى الل ه له َع َلياههه َخ َسههل َم َاه َهال َب ُّ

ه
ٍ ه ه
ه
َخ َا هاب لبوا َبيان ََوا َخ َحا للخا بهاألَ اعن ه
هف ك ََنن َوها
هداخ ل همه ان َخ َله ه الص ِّ
َاق َف َوالذي َن اا ل لم َحمد به َيده لهنِّي ألَ َبف الش َياطي َن َت ل
ه (َي الغنم السوة الصغاب) المجيبى  25/5صححه األلباني في صحيح سنن النساَي برام .462
ا ال َح َذ ل
فيبيين مااسد الخطن خمها ييرتهب عليهه مهن العوااهب َمهر موهم فهي ارانهاع للمخطهم ،خاهد تَهون عاابهة
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الخطن على المخطم ناسه خاد تيعدف للى لخرين فمن األخل ما بخاه َبو ةاخة بحمه الله تعالى في سننه َع هن
ه
ا اب هن َعب ٍ
يح هب َةاء له َع َلهى َع او ههد النبه ِّهي
يح َخ َا َهال لم اسهل ٌم لهن َب ل هال نَا َ َعياه له ال ِّهر ل
اس بضهي اللهه عنومها ََن َب ل هال َل َعه َن ال ِّهر َ
ه
ه
وب ٌة َخلهن له َم ان َل َع َن َشيائا َليا َ
َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َف َل َعن ََوا َف َق َال النبه ُّي َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم ال َت ال َعن َاوا َف هإن َوا َمنا لم َ
َل له به َن ا ٍ َب َ َع ه الل اعنَ لة َع َليا هه َبو ةاخة بام  9266خ و في صحيح َبي ةاخة بام 9265
خمثال الثاني مها بخاه البخهابي بحمهه اللهه فهي صهحيحه َعه ان َعبا ههد الهر اح َم هن ا اب ههن ََبههي َبَ َاهر َة َعه ان ََبهي ههه َا َهال
ََ اثنَى َب ل ٌ َع َلى َب ل ٍ هعن ادَ النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم (خفي بخاية لمسلمَ :ف َق َهال َب ل ه ٌ َيها َب لس َ
هول الل ههه َمها همه ان
ب ل ٍ َب اعدَ بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ََ اف َض ل همن ا له هفي ك ََذا َخك ََذا صحيح مسلم بام َ )8666ف َق َال َخ اي َل َ
َ ل
َ
ه
ه
احبه َ همرابا لثم َا َال من ك َ ه
احبه َ َا َطع َ لعن َلق ص ه
َا َطع َ لعن َلق ص ه
هب
َان من ا لَ ام َماةحا ََ َخا له ال َم َحا َله َة َف ال َي لقه ا ََ احس ل
َ ا
َ
ا
َ
ا
َ
لفالنا َخالل له َح هسي لب له َخال لَ َ كِّي َع َلى الل هه ََ َحدا ََ اح هس لب له ك ََذا َخك ََذا له ان ك َ
َان َي اع َل لم َلله َ همن ا له  5885كيا الشواةا
المارة عن محجن األسلمي بضي الله عنه في اصة له اال :حيى للا كنا في
خفي بخاية البخابي في األة
ل
المسجد بَف بسول الله صلى الله عليه خسلم ب ال يصلي خيسجد خيركم فقال لي بسهول اللهه صهلى اللهه
عليههه خسههلم مههن ههذا ؟ فنخههذ لَطريههه فقله  :يهها بسههول اللههه ههذا فههالن خ ههذا خ ههذا ة خفههي بخايههة فههي األة
المارة َيضا ذا فالن خ و من َحسن َ

المدينة صالة ] فقالَ :مس  ،ال تلسمعه فيولَه .صحيح األة

المارة  284خاال األلباني :حسن
وسى َب هضي الل له َعن ا له َا َال َس هم َم النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َب ل ال ليثانههي
خفي بخاية للبخابي َع ان ََبهي لم َ
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َع َلى ب ٍ خيطا هر هيه هفي م ه
داح هه َف َق َال ََ ا َل اَ لي ام ََ اخ َا َط اع لي ام َظ َو َر الر ل ه فيح 5888
َ ل َل
َ
فقد ب ّين النبي صلى الله عليه خسلم نا لوهذا المبهالَ فهي المهدح المخطهم فيهه عاابهة خطئهه خلله َن
ال يههاةة فههي ارطههراء لتههدخ فههي الههب الممههدخح الغههرخب فيييههه بناسههه كبههرا َخ لعجابهها خببمهها يايههر عههن العم ه
يحسه من لذة المدح فيَون في لل
ميواكال على الشورة اوتية من المدح َخ يقم في الرياء لما ّ
ما ع ّبر عنه صلى الله عليه خسلم بقوله :ا َ لَيم ا َخ ا اطعيم عنق الر

ا َخ ا ظور الر

الكه خ و
ا.

ثههم لن المههاةح اههد يجهها ه فههي المههدح خيقههول مهها الييحققههه خيجه ن بمهها ال يسههيطيم االطههالع عليههه خاههد
يَههذ خاههد يراَههي الممههدخح بمدحههه فيَههون الطامههة السههيما لن كههان الممههدخح ظالمهها َخ فاسههقا انظههر الاههيح
946/26
خالمههدح لههي

منويهها عنههه بههإطالق خاههد مههدح النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم َشخاصهها خ ههم حضههوب خاههد

َهان هفي ههه له اف َهر ٌ
هداح له َلا ك َ
اء في عنوان البا فهي صهحيح مسهلم ليضهاح موهمَ :بها الن او ههي َع ههن ا ال َم ه
هف همناه له
اط َخ هخي َ
هفيانَ ٌة َع َلى ا ال َم امدل ه
خح * كيا ال د خالرااَق صحيح مسلم
مقص ههرا ال يض ههره الم ههدح خللا لم ههدح ل ههم يغي ه ّهر ألن ههه يع ههره حقيق ههة ناسههه اههال بع ههض
خال ههذي يع ههدّ ناس ههه ّ
السلف :للا لمدح الر

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

خيرا مما يظنون .فيح .946 /26
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( )22تعليم المخطم عمليا
في كثير من األحيان يَون اليعليم العملي َاوف خَشد َثرا من اليعليم النظري خاهد فعه لله النبهي
صلى الله عليه خسلم فقد بخف بير بن ناير عن َبيه َنه ادن على بسول الله صلى الله عليه خسلم فنمر لهه
َبوضوء فقال :توضن يا َبا بير ،فبدَ َبو بير بايه ،فقال له بسول الله صلى الله عليه خسلم ال تبيدَ باي يا
َبا بير فإن الَافر يبيدَ بايه ،ثم ةعا بسول الله صلى الله عليه خسلم َبوضوء ،فغس كايه حيى َنقا ما ثم
تمضههمض خاسينشههق ثالثهها خغسه خ وههه ثالثهها خغسه يههده اليمنههى للههى المرفههق ثالثهها خاليسههرف ثالثهها خمسههح
بَسه خغس ب ليه .بخاه البيوقي في السنن  98/2خ و في السلسلة الصحيحة بام 5656
خالمالحههل نهها َن النبههي صههلى اللههه علي هه خسههلم عمههد للههى تنايههر لل ه الصههحابي مههن فعلههه المجانههب
للصههوا عنههدما َخبههره َن الَههافر يبههدَ بايههه خلعه المعنههى َن الَههافر ال يغسه كايههه ابه لةخالومهها فههي ارنههاء
َفاةنيههه العالمههة الشههيْ عبههد الع ي ه بههن بهها عنههدما سههنليه عههن شههرح الحههديث خ ههذا مههن عههدن المحافظههة علههى
النظافة خالله َعلم.
( )25تقديم البدي الصحيح
َعن َعب هد الل هه بن مسعوة َا َال كلنا له َلا كلنا مهم النبههي صهلى اللهه َع َلي ههه خسهلم هفهي الص ه
هالة لا النَها السهال لن َع َلهى
ِّ َ
ا ا
َ َ
ل ا َ َ َ
الله ههه هم هن هعبه ه
هالن خ لفه ٍ
هاة هه السههالن َع َلههى لفه ٍ
هالن (خفههي بخايههة النسههاَي السههالن علههى بري ه السههالن علههى ميَاَي ه
َ
ا َ
ل
المجيبى :كيا اليطبيق :با كيف اليشهود األخل خ هو فهي صهحيح سهنن النسهاَي باهم َ )2222ف َق َهال النبه ُّهي
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َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ال َت لقو للوا السال لن َع َلهى الل ههه َف ههإن الله َه ل َهو السهال لن َخ َل هَه ان لاو للهوا الي هحيها ل لهل ههه َخالصه َل َوا ل
خالطيبا ل السالن َع َليه َ ََيوها النبههي خبحمه لة الل ههه خبركَا لتهه السهالن َع َلينَها خ َع َلهى هعب ه
هاة الل ههه الصهاله هحي َن َف ههإن لَ ام له َلا
َ
ل ا َ
َََ ل
ل ا ُّ َ
َ ِّ َ
ُّ َ َ ا َ
اء ََخ ب هين السههم ه
ه
ٍ ه
اء َخاألَ اب ه
ض ََ اشه َهودل ََ ان ال له َل ه َه لهال الل ه له َخ ََ اشه َهودل ََن لم َحمههدا َعباههدل له
لا ال ه لي ام ََ َصهها َ لك ه َعباههد فههي السه َهم ا َ ا َ
َ
خبسو لله لثم ييخَ ير همن الدُّ ع ه
اء ََ اع َج َب له له َليا هه َف َيدا لعو البخابي فيح 682
َ َ ل ل ََ ل َ َ
خمههن ههذا البهها َيضهها مهها بخف ََ َن ه

بضههي اللههه عنههه ََن النبهههي َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َب ََف نلخَ ا َمههة هفههي

ا ال هقبا َل هة َف َشق َلله َ َع َليا هه َحيى لب هَ َي هفي َخ ا هو هه َف َقا َن َف َحَ له به َي هد هه َف َق َال لهن ََ َحدَ لك ام له َلا َاا َن هفي َصالته هه َف هإن له لينَا ه ي َبب له
ََخ لهن ببه بينَه خبين ا ال هقب َل هة َفال يب َان ََحدل لكم هاب َ هاب َليه هه خ َل هَن َعهن يس ه ه
ه هب َة هاَ ههه
َحه َ َادَ َميا ههه لثهم ََ َخ َهذ َط َهر َ
َال
هابه ََ اخ ت ا
ا َ ل َا ل ََا َ ا
َ ا َ ا َ ا ا ََ
َف َب َص َق هف هيه لثم َبة َب اع َض له َع َلى َب اع ٍ
ض َف َق َال ََ اخ َي اا َع ل َ َ ََذا بخاه البخابي فيح 962
خفي بخاية :ال ييا ها َلن ََحدل لكم بين يدَ ي ههه خال َعهن ي همينه ههه خ َل هَهن َعهن يس ه ه
َحه َ هب ا هل ههه بخاه البخهابي
هابه ََ اخ ت ا
ا َ
َ ا َا َ َ ا َ
َ
َ ا ا ََ
الايح 925
خمثال لخهر :عهن َبهي س ههع ٍ
يد ا الخل ه
هدابي َب هضهي الله له َعناه له َا َهال َ ها َء به ٌ
هالل له َلهى النبه ِّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
َ
به َي ام ٍر َب ارنه ٍّي َف َق َال َل له النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم هم ان ََ اي َن َ َذا َا َال به ٌ
الل ك َ
َان هعناهدَ نَا َت ام ٌهر َب هة َي َفبه اعه ل همناه له َصها َعيا هن
ه
ه
ه
ه
ه ه
الر َبها َعهيا لن
به َصا ٍع لنلطاع َم النبهي َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َف َق َال النبه ُّي َصلى الل له َع َلياه َخ َسهل َم عناهدَ َلله َ ََخ اه ََخ اه َعهيا لن ِّ
ه
لخ َر لثم ا
اش َي هر هه بخاه البخابي فيح  5825خفي بخاية:
الر َبا ال َت اا َع ا َخ َلَ ان له َلا ََ َب اة َ ََ ان َتشا َي هر َي َفبه هم الي ام َر به َبيا ٍم َ
ِّ
ان َخك َ
ََن لغالما لهلنبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ََتَا له َلا َ َي او ٍن به َي ام ٍر َبي َ
َان َت ام لر النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َب اعال هف هيه
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ه
هاع ا
اشه َي َر اينَا له به َصها َعيا هن همه ان َت ام هر َنها َف َق َهال
ليبا ٌ َف َق َال النبه ُّي َصهلى الله له َع َلياهه َخ َسهل َم ََنهى َله َ َ َهذا الي ام لهر َف َق َهال َ َهذا َص ٌ
النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ال َت اا َع ا َف هإن َ َذا ال َي اص لل لح َخ َل هَ ان به ام َت ام َر َك َخ ا
اش َي هر هم ان ََ ِّي َت ام ٍر هشئا َ مسند َحمهد
.84/8
خالذي نجده في خاام بعض الدعاة اومرين بالمعرخه النا ين عن المنَر اصوبا فهي ةعهوتوم عنهد
لنَههاب بعههض َخطههاء النههاس ،خلل ه باالكياههاء باليخطئههة خلعههالن الحرمههة ةخن تقههديم البههدي َخ بيههان مهها ههو
الوا ب فعله للا حص الخطن ،خمعلون من طريقة الشهريعة َنوها تقهدّ ن البهداَ عوضها عهن َي مناعهة محرمهة
حرم الخن ير خالميية خك ّ لي نا
حرم الربا َباح البيم خلما ّ
حرم ال نا شرع النَاح خلما ّ
فلما ّ
ثم لو خام الشخ
خمخلب َباح الذباَح من بويمة األنعان خغير ا خ َذاّ .

محرن فقهد َخ هد
في َمر ّ

لههه الشههريعة المخههرل باليوبههة خالَاههابة كمهها ههو مبه ّين فههي نصههوص الَاههابا  .فينبغههي علههى الههدعاة َن يحههذخا
حذخ الشريعة في تقديم البداَ خليجاة المخابل الشرعية .من األمثلة ليقديم البدي لكر الحديث الصحيح
الذي ليغني 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
َن اومر النا ي ال يسيحضر شيئا َخ لي

لديه للمان بالبداَ المو وةة في الواام فوو سينَر خ ليغ ّير الخطهن

خلهو لهم يو ههد لديهه بههدي يقولهه خيو ّ ههه لليهه خ ههذا يقهم كثيههرا فهي بعهض اليعهامال الماليههة خَنظمهة االسههيثماب
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اليي نشن في مجيمعا الَااب خنلقل بما ي عليه مهن المخالاها الشهرعية للهى مجيمعها المسهلمين،
خفي المسلمين من القصوب خالضعف ما يحول ةخن ليجاة البدي الشرعي ختعميمه .خلَن يبقى الحال َن
لله اصههوب خنقه

خَن المههنوآ ارلوههي فيههه البهداَ خالمخههابل اليههي ترفههم الحههرل خالعنه عههن المسههلمين

علموا من علموا خ ولوا من ولوا.
( )28اربشاة للى ما يمنم من خاوع الخطن
ه
هف ََن ََبهاه حد َثهه ََن بس َ ه
َعن ََبهي لَمامه َة ب ههن سهو ه ب ههن حنَي ٍ
هابخا
َ َ ا َ ا ا ل ا
ا
هول اللهه َصهلى الله له َع َلياهه َخ َسهل َم َخ َهر َل َخ َس ل
َ ل َ ل َ ل
ب ا الخَ ه هاب همهن ا الجح َا ههة ا اغ َيسه َ سهو ل بهن حنَي ٍ
َح َهو َمَه َة َحيهى له َلا كَهانلوا به هشه اع ه
هف َخك َ
َهان َب ل هال ََ ابه َي َض َح َسه َن
َ َ ا ا ل ل ا
َ ل ا
َم َع له ن ا
ا ال هج اس هم َخا ال هج ال هد َفنَ َظ َر له َليا هه َع هام لر اب لن َببهي َع َة ََ لخو َبنهي َع هد ِّي اب هن َك اع ٍ
ب َخ ل َو َي اغ َي هس ل َف َق َال َما َب ََ اي ل كَا ال َي او هن َخ َال ه الدَ
لمخَ به َهن ٍة (المخبههنة :ههي الايههاة فههي خههدب ا خ ههو كنايههة عههن شههدة بياضههه) َف للههبه َط َس ه او ٌ (َي :لصههرع خسههقط علههى
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف هقي َ َل له َيا َب لس َ
األبض) َف لنته َي َب لس ل
ول الل هه َ ا َل َ هفي َس او ٍ َخالل هه َمها َي ار َف لهم َبَا َسه له
ون هف هيه هم ان ََ َح ٍد َاا للوا َن َظ َر له َليا هه َع هام لر ابه لن َببهي َعه َة َفهدَ َعا َب لس ل
َخ َما لي ها ليق َا َال َ ا تَي هو لم َ
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
َع هامرا َف َي َغي َل َع َليا هه َخ َا َال َعال َن َي اق لي ل ََ َحدل لك ام ََ َخا له َ ال له َلا َب ََ اي َ َما لي اع هج لب َ َبركاه َ لثهم َا َهال َله له ا اغ َي هسه ا َله له َف َغ َسه َ
اه هب َلي ههه خة ه
ه
ه
ه ه
اخ َله َة له َ هاب هه هفهي َاهدَ ٍح لثهم لصهب َللهه َ ا ال َمها لء َع َلياه هه َي لصه ُّب له َب ل ه ٌ
َخ ا َو له َخ َيدَ ايه َخم ار َف َقياه َخ لب اك َب َيياه َخ ََطا َر َ ا ا َ َ
ه ه
هه ه
ه ه
ه ه
اح َسه او ٌ َم َهم النه ه
هاس َلهيا َ به ههه َبههنا ٌس المسههند
َع َلهى َبَاسههه َخ َظ او ههره مه ان َخ الاههه ليَاا لهم ا ال َقههدَ َح َخ َبا َء له َف َا َعه َ بهههه َلله َ َف َهر َ
 968/8خاال الويثمي :ب ال َحمد ب ال الصحيح ،المجمم .264/2

51

www.islamqa.info

األساليب النبوية في معالجة األخطاء

خفي بخاية مال بحمه الله َعن محم هد ب هن ََبهي لَمامه َة ب ههن سهو ه ب ههن حنَي ٍ
هول ا اغ َي َسه َ
هف ََنه له َس ههم َم ََ َبها له َي لق ل
َ َ ا َ ا ا ل ا
ا ل َ ا
ََبهي سو ل بن حنَي ٍ
ف بها الخَ ر هاب َفنَ َ َع ل بة كَا َن ا َع َليا هه َخ َع هام لر اب لن َببهي َع َة َين ا لظ لر َا َال َخك َ
َهان َسه او ٌ َب ل هال ََ ابه َي َض َح َسه َن
َ ا ا ل ل ا
ا ال هجلا هد َا َال َف َق َال َل له َع هام لر اب لن َببهي َع َة َما َب ََ اي ل كَا ال َي او هن َخال ه الدَ َع اذ َبا َء َا َال َف لو هع َ َس او ٌ َمََا َن له َخ ا
اش َيد َخ اع لَ له َف لنته َي
هول الل ههه َف َن َتها له َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف لن اخبه َر ََن َس اوال لخ هع َ َخ ََن له َغيا لر َب هاَه ٍح َم َعه َ َيها َب لس َ
َب لس ل
هول الل ههه
َهان همهن ََم ههر َع ه
ه
ه
هام ٍر َف َق َهال َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َعهال َن
َصلى الل له َع َلياه َخ َسهل َم َف َهن اخ َب َر له َسه او ٌ بهالهذي ك َ ا ا
ه
اح س او ٌ م َم بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه
َ َ ل
َي اق لي ل ََ َحدل لك ام ََ َخا له ََال َبر اك َ لهن ا ال َعيا َن َح َق ت ََوضنا َل له َف َي َوض َن َل له َعام ٌر َف َر َ َ
َخ َسل َم َليا َ به هه َبنا ٌس الموطن بام الحديث .2245
خاد تضمن

ذه القصة:

ه تغيل المربي على من تسبب في ليذاء َخيه المسلم
ه بيان مضرة الخطن خَنه ببما ي ةي للى القي
ه اربشاة للى ما يمنم من خاوع الضرب خليذاء المسلم
( )29عدن موا وة بعض المخطئين بالخطن خاالكيااء بالبيان العان
عن ََ َن َ اب َن َماله ٍ َحد َث لو ام َا َهال َا َهال النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َمها َب لهال ََ اا َهوا ٍن َي ار َف لع َ
هاب ل ام له َلهى
هون ََ اب َص َ
السم ه
اء هفي َصالته هو ام َف ا
خ َط َان ََ اب َص لاب ل ام بخاه البخابي فيح
اش َيد َا او لل له هفي َلله َ َحيى َا َال َل َين ا َي لون َع ان َلله َ ََ اخ َل لي ا
َ
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حديث بام 426
خلما َباة َع هاَ َش َة بضي الله عنوها شهراء ابيهة اسهموا بريهرة بفهض َ لوها بيعوها لال بشهرط َن َيَ َ
لهون
اس َف َح همهدَ الله َه َخ ََ اثنَهى َع َليا ههه لثهم َا َهال مها َبها لل هب َ ٍ
ا ال َوال لء َل لو ام فلما علم النبي صلى الله عليه خسلم َاا َن هفي الن ه
هال
َ
َهان هماََه َة َشهر ٍ
َان همن َشر ٍ
ه
ه ه
ط َلهيا َ هفهي هك َيها ه الل ههه َف لو َهو َباطهه ٌ َخله ان ك َ
َيشا َي هر لط َ
ط
ا
ون لش لرخطا َليا َس ا في ك َيا ه الله َما ك َ ا ا
َا َضا لء الل هه ََ َح ُّق َخ َش ار لط الل هه ََ اخ َث لق َخلهن َما ا ال َوال لء له َم ان ََ اع َي َق القصة بخا ا البخابي بحمه الله تعالى في مواضم
ميعدةة من صحيحه انظر فيح 2888
خعن َع هاَ َش لة بضي الله عنوا اال َ :صن ََم النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َشيائا َف َرخ َ هف هيه َف َينَه َه َعناه له َا اهو ٌن
ه
ه
ب َف َح همدَ الل َه لثم َا َال َما َب لال ََ اا َوا ٍن َي َينَ ل َ
ون َع هن الش اي هء ََ اصنَ لع له َف َو
َف َب َل ََ َلل َ النبهي َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َفخَ َط َ
الل هه لهنِّي أل اع َل لم لو ام بهالل هه َخ ََ َشدُّ ل ام َل له َخشا َية فيح 8262
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َب ََف نلخَ ا َمة هفي هابا َل هة ا ال َم اس هج هد َف َن اا َب َ َع َلهى الن ه
خ َع ان ََبهي ل َر اي َر َة ََن َب لس َ
هاس
ه
ه
ه
هب ََ َحهدل لك ام ََ ان لي اسه َي اق َب َ َف لي َينَخ َهم هفهي َخ ا هو ههه َف ههإ َلا َتنَخ َهم
َف َق َال َما َب لال ََ َحد لك ام َي لقو لن لم اسه َي اقبه َ َب ِّبهه َف َي َينَخ لهم ََ َما َمه له ََ ليح ُّ
هف ا ال َق ه
ََحههدل لكم َف الي َينَخهم َعهن يسه ه ه
اسه لهم َف َي َاه َ هفههي َث اوبهه ههه لثههم َم َسه َهح
َحه َ َادَ همه ههه َفه ههإ ان َله ام َي هجههدا َف ال َي لقه ا َ ََه َهذا َخ َخ َصه َ
هابه ت ا
َ ا َ
ا ا ََ
َب اع َض له َع َلى َب اع ٍ
ض صحيح مسلم بام 226
ه
الصهبا هح َف َق َهر ََ ال ُّهرخ َن َفها ال َي َب َ
خبخف النساَي في سننه َع هن النبه ِّي َصلى الله له َع َلياهه َخ َسهل َم ََنه له َصهلى َصهال َة ُّ
هوب َف هإن َمهها َي الههبه ل َع َليانَهها ا ال لقه اهر َ
ون َم َعنَهها ال لي اح هس هن َ
َع َلياه ههه َف َلمهها َصههلى َاه َهال َمهها َبه لهال ََ ااه َهوا ٍن لي َص ه ُّل َ
لن لَخ َل هئ ه َ سههنن
لون ال ُّط لوه َ
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النسههاَي :المجيبههى  ،228 /5ب الههه ثقهها خعبههد المله بههن عميههر اههال عنههه الحههافل :ثقههة عههالم تغيههر حاظههه
خببما ة ّل

خبخاه َحمد بحمه الله تعالى َعن ََبهي بخ ٍح ا الَ ه
َالعه ِّي َا َهال َصهلى بهنَها َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه
َ ا
ا

ه
هوب َة ال ُّهرخ هن َف َله َب َ َع َليا ههه َب اع لض َهوا َا َهال لهن َمها َله َب َ َع َليانَها الشهيا َط ل
ان ا ال هق َهراء َة همه ان ََ ا ه ه ََ اا َهوا ٍن
َخ َسل َم َصالة َف َق َهر ََ ف َيوها لس َ
لون الصال َة به َغي هر خض ٍ
َينات َ
وء فإلا َتييم الصالة َ َف َن اح هسهنلوا ا ال لو لضهو َء .خكهذل بخاه عهن شهعبة عهن َعبا ههد ا ال َم هله ه اب ههن
ا ل ل
ث َع ان َب ل ٍ هم ان ََ اص َحا ه النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َع هن النبه ِّهي َصهلى
لع َميا ٍر َا َال َس هم اع ل َشبهيبا ََ َبا َب اخ ٍح لي َحدِّ ل
ه
ه
الرخ َن َف َن اخ َ َم َف َذك ََر له خبخاه بحمه الله َيضا عن اَدة خسايان عن
الل له َع َلياه َخ َسل َم ََن له َصلى ُّ
الصبا َح َف َق َر ََ ف َيوا ُّ
عبد المل المسند 948/8
خاألمثلة كثيرة خيجمعوا عدن فضح صاحب الخطن .خَسلو اليعريض بالمخطم خعدن موا ويه له
فواَد منوا:
 2ه تجنّههب ب ّة الاعه السههلبي للمخطههم خلبعههاةه عهن ته يين الشههيطان لههه باالنيقههان الشخصههي خاالنيصههاب
للنا
5ه َنه َكثر ابوال ختنثيرا في النا
8ه َنه َسير للمخطم بين الناس
9ه ا ةياة من لة المربي خ ياةة المحبة للناصح

53

www.islamqa.info

األساليب النبوية في معالجة األخطاء

خينبغههي االنيبههاه للههى ّ
َن َسههلو اليعههريض ههذا ريصههال الحَههم للههى المخطههم ةخن فضههحه خلحرا ههه
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
فراها :مهن هو الهذي
ببما ييمنى لو َنه خخ ه بخطئه خلم ليسيعم معه لل األسهلو  .خمهن األمهوب المه ثرة ا
يو ّ ههه الَههالن ؟ خبحضههرة مههن يَههون الَههالن ؟ خ ه كههان بنسههلو ارثههابة خاالسههيا ا َن بنسههلو النصههح
خارشااق ؟
فاألسلو غير المباشر َسلو تربوي نافم للمخطم خلغيره للا اس ليعم بحَمة.
( )22لثابة العامة على المخطم
خ ذا يَون في َحوال معينة خينبغي َن يو ن خ نا ةايقا حيى ال تَون له مضاعاا سلبية خفيما يلي
مثال نبوي لوذه الوسيلة:
ه
اصهبه ار َف َن َتها له
هب َف ا
هاب له َف َق َهال ا ال َ ا
َع ان ََبهي ل َر اي َر َة َا َال َ ا َء َب ل ٌ له َلهى النبه ِّهي َصهلى الله له َع َلياهه َخ َسهل َم َيشا هَلو َ َ
ه
ه
هاس َي اس ه َهن للو َن له
هب َف ههاطا َر اح َم َيا َع ه َ ف ههي الط هري ه ههق َف َط ه َهر َح َم َيا َع ه له ف ههي الط هري ه ههق َف َج َع ه َ الن ه ل
َم هر َتيا هن ََ اخ َثالث هها َف َق ه َهال ا ال َ ه ا
اس َي ال َعنلو َن له َف َع َ الل له به هه َخ َف َع َ َخ َف َع َ َف َجا َء له َليا هه َ لاب له َف َق َال َل له ااب ه ام ال ت ََرف همنِّي َشيائا
َف ليخابه لر ل ام َخ َب َر له َف َج َع َ الن ل
َتَ َار ل له بخاه َبو ةاخة كيا األة با  :في حق الجواب بام  2228خ و في صحيح َبي ةاخة 9525
خيقاب ه

ههذا األسههلو َسههلو لخههر ليسههيخدن فههي َحههوال َخههرف خمههم َشههخاص لخههرين فههي حمايههة
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المخطم من ليذاء العامة خيبينه الاقرة اليالية:
( )28تجنب لعانة الشيطان على المخطم
اس لم له َعبادَ الل هه َخك َ
َع ان لع َم َر اب هن ا الخَ طا ه ََن َب ل ال َع َلى َع او هد النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ك َ
ب
َان لي َلق ل
َان ا
هان ي اضه ه
ه
هح ل َب لسه َ
هول الله ههه َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َخ َكه َ
هان النبهه ُّهي َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َاههدا َ َلههدَ له هفههي
ح َمههابا َخ َكه َ ل
الش َرا ه َف لنته َي به هه َي اوما َف َن َم َر به هه َف لج هلدَ َف َق َال َب ل ٌ هم َن ا ال َق او هن الل لوم ا ال َعن ا له َما ََ اكث ََر َما لي ا تَى به هه َف َق َال النبه ُّي َصلى الله له
ه
ه
ه
ه
ب الل َه َخ َب لسو َل له بخاه البخابي فيح 8466
َع َلياه َخ َسل َم ال َت ال َعنلو له َف َو الله َما َعل ام ل لهن له ليح ُّ
خ َع ان ََبهي ل َر اي َر َة َا َال لَته َي النبه ُّي َصلى الل له َع َليا ههه َخ َسهل َم به َسهَ َار َ
ان َف َهن َم َر به َض اهربه هه َف همنها َمه ان َي اض ههر لب له به َيه هد هه َخ همنها
ه َا َهال َب ل ه ٌ َمها َله له ََ اخه َ ا له الله له َف َقه َال َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له
َم ان َي اض هر لب له بهنَ اع هل هه َخ همنها َمه ان َي اض ههر لب له بهث اَوبه ههه َف َلمها ان َاص َهر َ
َع َلي هه خسلم ال َتَلونلوا َعو َن الشي َط ه
ان َع َلى ََ هخي لَ ام بخاه البخابي فيح 8462
ا
ا
ا َ َ َ
اض هر لبو له َا َال ََ لبو ل َر اي َر َة
خ َعن اه َب هضي الل له َعن ا له اال :لَته َي النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم به َر ل ٍ َادا َش هر َ َا َال ا
ه َاها َل َب اع لهض ا ال َق اهو هن ََ اخه َ َ
اك الله له َا َهال :ة فقهال
َف همنا الض هاب ل به َي هد هه َخالض هاب ل بهنَ اع هل هه َخالض هاب ل بهث اَوبه هه َف َلما ان َاص َهر َ
بسول الله صلى الله عليه خسلم ] ال َت لقو للوا َ َ ََذا ال ت هلعينلوا َع َليا هه الشيا َط َ
ان البخابي فيح 8444
ه
خفي بخاية لثم َا َال بس ل ه
هحابه هه َب َِّ ليهو له َف َهن اا َب للوا َع َليا ههه َي لقو لل َ
هون َمها ات َقياه َ
ول الله َصهلى الله له َع َلياهه َخ َسهل َم ألَ اص َ
َ ل
هول الله ههه صههلى اللهه َع َليه ههه خسههلم لثههم ََبسه للوه خ َاه َال هفههي ه
الله َه مهها َخ هشههي َ الله َه َخمهها اسه َي اح َييا َ همه ان بسه ه
لخه ههر هه َخ َل هَه ان
ا َ ل َ
َ
ل ا َ َ َ
َ ل
َ ا
َ
ه
ه
َح َو َ هها َبههو ةاخة كيهها الحههدخة بهها الحههد فههي
لاو للههوا الل لوههم ا اغاه اهر َل ه له الل لوههم ااب َح ام ه له َخ َب اع لض ه لو ام َي ه يههدل ا الََل َم ه َة َخن ا
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الخمر بام  ،856/9 9946صححه األلباني في صحيح سنن َبي ةاخة برام 8422
ه َا َال َب اع لض ا ال َق او هن ََ اخ َ َ
اك الل له َا َال َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ال َت لقو للوا
خفي بخايةَ :ف َلما ان َاص َر َ
َ َ ََذا ال ت هلعينلوا َع َليا هه الشيا َط َ
ان َخ َل هَ ان لاو للوا َب هح َم َ الل له بخاه َحمد  866/5اال َحمد شاكر :لسناةه صحيح
المسند َ .حمد شاكر بام .4248
ّ
َن المسههلم خلن خاههم فههي معصههية فإنههه يبقههى معههه َص ه ارسههالن
خيسههيااة مههن مجمههوع ههذه الرخايهها
خَص المحبة لله خبسوله فال يجو َن ليناى عنه لل خال َن ليدعى عليه بما يعين عليه الشيطان به ليهدعى
له بالوداية خالمغارة خالرحمة.
( )24طلب الَف عن الاع الخاطم
مههن األ ميههة بمَههان ليقههاه المخطههم عههن االسههيمراب فههي الخطههن حيههى ال ي ه ةاة سههوءا خحيههى يحص ه
القيان بإنَاب المنَر خال يينخر
َع ان لع َم َر ََن له َا َال ال َخ ََبهي َف َق َال َب لس ل
ف به َش اي ٍء لة َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َم اه لهن له َم ان َح َل َ
خن الل هه َف َقدا
ََ اش َر َك بخاه ارمان َحمد  94/2خاال َحمد شاكر :لسناةه صحيح بام 852
امه ا كلمة

ر خلنَاب بمعنى :اكاف

خبخف َبو ةاخة في سننه عن َعبادل الل هه اب لن لب اس ٍر بضي الله عنه اال َ :ا َء َب ل ٌ َي َيخَ طى هب َاا َ الن ه
اس َي او َن
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ا ال لج لم َع هة َخالنبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َي ا
ب َف َق َال َل له النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ا ا هل ا َف َقدا ل َل اي َ
خ لط ل
خبخف اليرمذي َع هن ا اب هن لع َم َر َا َال ت ََجش َن َب ل ٌ هعن ادَ النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال كلف َعنا ل َشا َء َك
ه
ه ه
ه ه
يسى َ َذا َح هد ٌ
يب هم ان َ َذا ا ال َو ا هه
يث َح َس ٌن َغ هر ٌ
َف هإن ََ اكث ََر ل ام ش َبعا في الدُّ ان َيا ََطا َو لل لو ام ل وعا َي او َن ا الق َيا َمة َا َال ََ لبو ع َ
سنن اليرمذي بام  5946خ و في السلسلة الصحيحة بام 898
بالَف خاالميناع عن فعله.
فاي ذه األحاةيث الطلب المباشر من المخطم
ّ
( )26لبشاة المخطم للى تصحيح خطئه
خاد كان لل من النبي صلى الله عليه خسلم بعدة َساليب منوا:
ه محاخلة لا نظر المخطم للى خطئه ليقون بيصحيحه بناسه
خمن األمثلة على لل ما بخاه ََبهو س هع ٍ
يد الخدبي بضي الله عنه خكان م َم بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه
َ َ ل
َ
ث
َخ َسل َم َا َال َفدَ َخ ل النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َر ََف َب ل ال َ الهسا َخ َس َط ا ال َم اس هج هد لم َش ِّبَا َبيا َن ََ َصهابه هع هه لي َحهدِّ ل
َن اا َس له َف َن اخ َم َن له َليا هه النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َل ام َي ااطه ان َا َال َفا ال َي َا َ له َلى ََبهي َس هعي ٍد َف َق َال له َلا َصهلى ََ َحهدل لك ام َفهال
ان َف هإن ََحدَ لكم ال ي لال هفي ص ٍ
ي َشب ََن بين ََصابه هع هه َف هإن اليشا بهي َ همن الشي َط ه
الة َما َةا َن هفي ا ال َم اس هج هد َحيى َيخ لاهر َل
َ ا ََ
َ
َ ا
ل ِّ َ ا َ َ
همن ا له بخاه َحمد في مسنده  29/8خاال الويثمي في المجمم :لسناةه حسن 52/5
ه طلب لعاةة الاع على الو ه الصحيح للا كان لل ممَنا
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فعن ََبهي ل َر اي َر َة َب هضي الل له َعن ا له ََن َب ل ال َة َخ َ ا ال َم اس هجدَ َخ َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َ اله ٌ هفي
ن ه
َاح َي هة ا ال َم اس هج هد َف َصلى لثهم َ ها َء َف َسهل َم َع َليا ههه َف َق َهال َله له َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َخ َع َلياه َ السهال لن ااب ه ه ام
َف َص ِّ َف هإن َ َل ام ت َلص ِّ َف َر َ َم َف َصلى لثم َ ا َء َف َسل َم َف َق َال َخ َع َليا َ السال لن َف ااب ه ام َف َص ِّ َف هإن َ َله ام ت َلصه ِّ َف َق َهال هفهي
ه
ه
الثانه َي هة ََ اخ هفهي اليههي َب اعهدَ َ ا َع ِّل امنههي َيها َب لس َ
اسه َي اقبه ه ا ال هقبا َله َة
هول اللهه َف َق َهال له َلا لا امه َ له َلهى الصهالة َف َن اسهبه هَ ا ال لو لضهو َء لثهم ا
ه
ه
ه
ه
ه
اس لجدا َحيى
َف ََ ِّب ار لثم ا اا َرَا به َما َت َيس َر َم َع َ م َن ا ال لق ارلن لثم ااب َك ام َحيى َتطا َمئن َباكعا لثم ااب َف ام َحيى ت اَس َي هو َي َااَما لثم ا
ه
ه
ه
ه
هجدا َحيهى َتطا َم ههئن َسها ه دا لثهم ااب َفه ام َحيهى َتطا َم ههئن َ الهسها لثهم
اس ل
َتطا َمئن َسا دا لثم ااب َف ام َحيهى َتطا َمهئن َ السها لثهم ا
ا اف َع ا َلله َ هفي َصالته َ لك ِّل َوا بخاه الجماعة خاللال للبخابي فيح 8522
خمن المالحل:
* َن النبي صلى الله عليه خسلم كان ينيبهه ألفعهال النهاس مهن حولهه كهي يعلموهم خاهد خاهم فهي بخايهة
ه
النساَيََ :ن ب ال ةخ َ ا المس هجدَ َفصلى خبس ل ه
َحه لن ال َنشا ه لع لر َف َلمها َف َهر َغ
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َي ار لم لق له َخن ا
َ
َ ل َ َ
ََ ل
َ ا
ََ اا َبه َ َفس هلم َع َلههى بسه ه
هول الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َف َقه َهال ااب ه ه ام َف َصه ِّ َف هإن ه َ َله ام ت َلص ه ِّ  ..الحههديث 228/5
َ ل
َ َ
صحيح سنن النساَي بام 2666
فمن صاة المربي َن يَون يقظا ألفعال من معه
* لن من الحَمة في اليعليم طلب لعهاةة الاعه مهن المخطهم لعلهه ينيبهه للهى خطئهه فيصهححه بناسهه
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

حسهه
للا ا يم بمعرفيوا خسنل عنوا ختعلق بوا ناسهه َخاهم َثهرا فهي ّ

تشوه.
خَحال في ل نه من لعطاَه ليا ا ابيداء ةخن س ال خال ّ
لن خساَ اليعليم كثيرة يخياب منوا المربي ما ليناسب الحال خالظره.
خمن َمثلة طلب لعاةة الاع الخاطم على الو ه الصحيح َيضا ما بخاه مسلم بحمه الله تعالى في
صحيحه َع ان َ ابه ٍر ََ اخ َب َرنهي لع َم لر اب لن ا الخَ طا ه ََن َب ل ال ت ََوض َن َف َي َر َك َم او هض َم لظ لا ٍر َع َلى َادَ هم هه َف َن اب َص َر له النبه ُّي َصلى
الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال ااب ه ام َف َن اح هس ان لخ لضو َء َك َف َر َ َم لثم َصلى صحيح مسلم 598
خمثال ثالث فيما بخاه اليرمذي بحمه الله تعالى في سننه عن َك َلدَ َة اب َن َحن ا َب ٍ ََن َص اا َو َ
ان اب َن لَ َمي َة َب َع َث له
به َل هب ٍن خلهبه ٍهن خ َض ه َغابهي له َلههى النبهههي صههلى الل هه َع َليه ههه خسههلم خالنبهههي صههلى الل هه َع َليه ههه خسههلم بهه َهن اع َلى ا الههو ه
اةي َاه َهال
َ
ل ا َ َ َ َ ُّ َ
ِّ َ
َ
َ َ َ َ
ل ا َ َ َ
َفدَ َخلا ل َع َليا هه َخ َل ام لَ َس ِّل ام َخ َل ام ََ اس َينا هل ان َف َق َال النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ااب ه ام َف لق ه السال لن َع َليا لَ ام ََ ََ اة لخ ل بخاه
اليرمذي بام  5426اال اليرمذي حديث حسن غريب خضغابي

و حشيش ي ك خالحديث في صحيح

سنن اليرمذي بام 5266
ه طلب تدابك ما َمَن ليصحيح الخطن
فقد بخف البخابي بحمه الله تعالى في صحيحه عن ا اب هن َعب ٍ
اس َع هن النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َا َال
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خ لل َون َب ل ٌ بها ام َر ََ ٍة لهال َم َم هلي َم اح َر ٍن َف َقها َن َب ل ه ٌ َف َق َهال َيها َب لس َ
هول الل ههه ا ام َر ََتههي َخ َر َ ه ا َحا هة َخا اك لييهباه ل هفهي
ال َي ا
َغ ا َخ هة ك ََذا َخك ََذا َا َال ااب ه ام َف لحآ َم َم ا ام َر ََته َ الايح 2588
ه لصالح لثاب الخطن
بخف النساَي بحمهه اللهه تعهالى فهي سهننه عهن َعبا ههد الل ههه اب ههن َع ام ٍهرخ ََن َب ل هال ََ َتهى النبههي َصهلى الله له َع َليا ههه
هان َاه َهال اب ه هم له َلي هومهها َف َن اضه ه
خسههلم َف َقه َهال له ِّنههي ه ئاه ل لَب هايع ه َ َع َلههى ا ال هوجههر هة خ َل َقههدا تَر اك ه ل ََبههوي يب هَيه ه
هحَ لاو َما ك ََمهها
َ َ َا َ
ا َ َ
َ ل
ا ا ا َ
َ َ َ
َ
ََ اب ََيا َي لو َما المجيبى  298/4خصححه األلباني في صحيح سنن النساَي برام .8662
ه الَاابة عن الخطن
للا كانه بعههض األخطههاء ال يمَههن اسههيدباكوا فههإن الشههريعة اهد عله َبوابهها لَخههر لمحههو َثر هها خمههن
لل الَاابا خ ي كثيرة كَاابة اليمين خالظواب خاي الخطن خالوطء في نواب بمضان خغير ا.
( )22لنَاب موضم الخطن خابول البااي
اد ال يَون الَالن َخ الاع كله خطن فيَون مهن الحَمهة االايصهاب فهي ارنَهاب علهى موضهم الخطهن
خعدن تعميم اليخطئة ليشم ساَر الَالن َخ الاع ّ ،
يدل على لل ما َخر ه البخابي بحمه الله تعالى في
الر َب ِّي ه هم بهن اه ه لم َعه ِّهو هل ابه ههن َع ااه َهرا َء اال ه  َ :هها َء النبهه ُّهي َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َفههدَ َخ َ هحههي َن لبنهه َهي َع َلههي
صههحيحه عههن ُّ
ه َخ َين ادل اب َن َم ان لايه َ هم ان ل َب هاَي َي او َن َب ٍ
داب
َف َج َل َ َع َلى هف َر هاشي ك ََم اج هل هس َ همنِّي َف َج َع َل ا ل َو اي هر َيا ٌ َلنَا َي اض هر اب َن بهالدُّ ِّ
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له ال َاا َل ا له احدَ ا ل ن َخ هفينَا نَبه َي َي اع َل لم َما هفي َغ ٍد َف َق َال َة هعي َ هذ هه َخ لاولهي بهال هذي لكن ا ه َت لقولهي َن فيح  2294خفي بخاية
ه
اليرمذيَ :ف َق َال َلوا بس ل ه
اسَليهي َع ان َ هذ هه َخ لاولهي ال هذي لكن ا ه َت لقولهي َن َابا َل َوا َا َال ََ لبو
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم ا
َ َ ل
ه
ه
يسى َ َذا َح هد ٌ
يح سنن اليرمذي طبعة شاكر 2626
يث َح َس ٌن َصح ٌ
ع َ
خفي بخاية ابن ما ة َف َق َال ََما َ َذا َفال َت لقو للو له َما َي اع َل لم َما هفي َغ ٍد لهال الل له سنن ابن ما ة ط .عبدالبااي
بام  2642خصححه األلباني في صحيح سنن ابن ما ه برام .2282
خال شه َن مثه
تنبيوه َار للقبول في نا

ههذا اليصه ّهره ليشههعر المخطههم بانصههاه خعههدل القههاَم بارنَههاب خاليصههحيح خيجعه
المنَرين الذين اهد يغضهب َحهد م مهن الخطهن غضهبا
المخطم بخاله بعض ل

يجعلههه ييعههدّ ف فههي ارنَههاب يصه بههه للههى تخطئههة خبفههض سههاَر الَههالن بمهها اشههيم عليههه مههن حههق خباط ه ممهها
يس ّبب عدن ابول كالمه خعدن انقياة المخطم لليصحيح.
تاو وا به خلَن في المناسبة اليي االوا
خبعض المخطئين ال يَون خط م في لا الَالن الذي ّ
فيوا لل الَالن كمث اول البعض عند خفاة شخ
ارَخه ارلنا خلي

ثم يقرس ا الحاضرخن خاد يحيجون بنن ما
 :الااتحة ّ

كارا فال بدّ َن يب ّين لوم ّ
َن الخطن في فعلوم و في تخصي

الااتحة بوذه المناسبة على

خ ه اليع ّبد ةخن ةلي شرعي خ ذه ي البدعة بعينوا .خ ذا المعنى و الذي لا لليه ابن عمر بضي الله
عنه نظر ب

َع َط َ له َلى َ ن ابهه َف َق َال :ا ال َحمدل لهل هه َخالسالن َع َلى بس ه
ول الل هه ف َق َال ا اب لن لع َم َر َخ ََنَا ََ لا ل
ول ا ال َح امدل لهل هه
َ ل
ل
ا

َخالسالن َع َلى بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َعل َمنَا ََ ان َن لق َ
ول الل هه َخ َليا َ َ َ ََذا َعل َمنَا َب لس ل
ول ا ال َح امدل لهل هه
َ ل
ل
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َع َلى لك ِّ َح ٍ
ال سنن اليرمذي بام 5486
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( )56لعاةة الحق للى صاحبه خحال مَانة المخطم
بخف مسلم َعن َعو ه
ه اب هن َماله ٍ َا َال َا َي َ َب ل ٌ هم ان هح ام َي َر َب ل ال هم َن ا ال َعدل ِّخ َف َن َبا َة َسه َل َب له َف َمنَ َعه له َخالههدل ابه لن
ا ا
ا الول ه ه
َان َخالهيا َع َليا هو ام َف َنتَى َب لس َ
يد َخك َ
ه اب لن َماله ٍ َف َن اخ َب َر له َف َق َال لهخَ اله ٍد َما َمنَ َع َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َع او ل
َ
ول الل هه َا َهال اة َفعهه له َلي ههه َفمهر خالههدٌ بهعهو ٍ
ه
اس َي اَث اَر لت له َيا َب لس َ
ه َف َجهر به هر َة هاَ ههه لثهم َا َهال َ ه ا ََن َاجه ا ل
َ ا
ا ال ا َ َ
ََ ان لت اعط َي له َس َل َب له َا َال ا
ه
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم َفس همعه بس ل ه
ه
َل َ ما َلكَر ل َل َ هم ان بس ه
ب
اس لي اغض َ
َ
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َف ا
ل ا َ َ َ َ َل َ ل
َ ل
َ ا
ه
َابك َ ه
َف َق َال ال لت اعطه هه َيا َخالهدل ال لت اعطه هه َيا َخالهدل َ ا ََ ان لي ام ت ه
اسه لي ار هع َي
لون لهي لَ َم َراَهي لهن َمها َمه َث لل لَ ام َخ َمه َث لل لو ام ك ََم َثه ه َب ل ه ٍ ا
ه ه
َهداب له َف َصه اا لو له َلَله ام
لهبهال ََ اخ َغنَما َف َر َعا َ ا لثم ت ََحي َن َس اق َي َوا َف َن اخ َب َة َ ا َح اوضا َف َش َر َع ا فيه َف َش هر َب ا َص اا َو له َخت ََركَه ا ك َ
َداب له َع َليا هو ام مسلم بشرح النوخي 89/25
َخك ل
خبخاه ارمان َحمد بحمه الله بسياق َتم من ذا عن َعو ه
ه اب هن َماله ٍ األَ اش َج هع ِّي َا َال َغ َ اخنَا َغ ا َخة له َلى
ا
يد َا َال َفان َاضم له َلينَا ب ٌ همن ََمدَ ه
ه الشا هن َف لنمر َع َلينَا خالهدل بن ا الول ه ه
َطر ه
اة هح ام َي َر َف َن َخف له َلى َب اح هلنَا َليا َ َم َع له َش اي ٌء
ا َ ل
ِّ َ ا َ ا ل َ
ا ا
َ
ه
الح َغيا َر له َفن ََح َر َب ل ٌ هم َن ا ال لم اس هل همي َن َ ل خبا َف َل ام َيه َ ال َي اح َيه ا َحيهى ََ َخ َهذ همه ان ه ال ههد هه ك ََويا َئ ههة
لهال َسيا ٌ
ف َليا َ َم َع له س ٌ
ض لثههم َخ َاههدَ َع َلياه ههه َحيههى َ ههف َف َج َع ه َ َل ه له لم ام هسههَا ك ََويا َئه ههة ال ُّيه اهر ه
ا ال هم َج ه ِّن َحيههى َب َس ه َط له َع َلههى األَ اب ه
س َف لق هضه َهي ََ ان َل هقينَهها
ه
ه
ه
ه
ه
عَدل خنَا هف هيوم ََخ ٌ ه
الرخ هن َع َلى َف َر ٍ
س
ا ا
الرخ هن َخا ال َع َر ه م ان لا َضا َع َة َف َقا َت للونَا ا َياال َشديدا َخفي ا ال َق او هن َب ل ٌ م َن ُّ
الط م َن ُّ
ب خ همن ا َط َق ٍة م َلط ٍ
ف همثا ل َلله َ َف َج َع َ َي اح هم ل َع َلى ا ال َق او هن َخ لي اغ هري به هو ام َف َل ام َي َ ال
خَة َل َ با َخ َسيا ٌ
َل له ََ اش َق َر َخ َس ارلٍ لم َذ ٍ َ
ل
خمي حيى مر به هه َفاس َي اق َااه َف َضر لعر لاو َفر هس هه بهالسي ه
ه
ه ه
ه
ه
ف َف َو َا َم لثم ََ ات َب َع له َض اربا
ا
ا
الر ِّ َ َ
ل َ َ ا َ َ
َلل َ ا ال َمدَ ة ُّي َي اح َي لال ل َذل َ ُّ
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بهالسي ه
ف َحيى َا َي َل له َف َلما َف َي َح الل له ا ال َايا َح ََ اا َب َ َي اس َن لل لهلس َل ه
هاس به َننه له َااته لله له َف َن اع َطها له َخالههدٌ َب اع َهض
ب َخ َادا َش هودَ َله له الن ل
ا
س َلبه هه خ ََمس َ س هاَره َف َلما ب هم له َلهى بحه ه َعهو ٍ
ه ااب ه ه ام له َليا ههه َف ال لي اعطهه َ َمها َب هق َهي َف َر َ َهم له َليا ههه
ه َلك ََهر له َف َق َهال َله له َع اهو ٌ
ا
َ ا
َ اَ َ َل
َ َ َ
َ
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َا َضهى بهالسه َل ه
ه َحيى ََتَى َخالههدا َف َق َهال ََ َمها َت اع َل لهم ََن َب لس َ
ب
َف َن َبى َع َليا هه َف َم َشى َع او ٌ
ه
له ال َقاته ه َا َال ب َلى َا َال َفمها يمنَعه َ ََ ان َتهدا َفم له َلي ههه سه َل ه ه ه
ه َل ههئ ان َب ََ ايه ل َخ ا ه َه
اسه َي اَث اَر لت له َله له َاها َل َع اهو ٌ
َ ا َ َ
َ َ ا ل
َ
ب َاييلهه َا َهال َخالهدٌ ا
بس ه
اس َي اعدَ ف له َلى النبه ِّي َصلى الل له
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ألَ الك َلرن َلله َ َل له َف َلما َا هد َن ا ال َم هدينَ َة َب َع َث له َع او ٌ
ه َف ا
َ ل
ه َا ه
اعدٌ َف َق َال َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َما َي امنَ لع َ َيا َخالهدل ََ ان تَدا َف َم له َلهى
َع َليا هه َخ َسل َم َفدَ َعا َخالهدا َخ َع او ٌ
ول الل هه َف َق َال اة َفعه له َلي هه َا َال َفمر بهعو ٍ
َذا س َل ه ه ه
اس َي اَث اَر لت له َل له َيا َب لس َ
ه به هر َة هاَ هه َف َق َال له َي اج ه ي
ه َف َجر َع او ٌ
َ َا
ا ال ا
َ َ َ
ب َاييله َا َال ا
ه
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم َفس همعه بس ل ه
ه
َل َ ما َلكَر ل َل َ هم ان بس ه
ب
اس لي اغض َ
َ
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َف ا
ل ا َ َ َ َ َل َ ل
َ ل
َ ا
ه
َف َق َال ال لتعطه هه يا خالهدل ا ََ ان ليم ت ه ه
اس لي ار هع َي لهبهال ََ اخ َغنَما َف َر َعا َ ا لثم
َ
ا َ َ
َابكي لَ َم َراَي لهن َما َم َث لل لَ ام َخ َم َث لل لو ام ك ََم َث ه َب ل ٍ ا
ا
تَخَ ير س اقيوا َف َنخبة ا حوضا َف َشرع ا هف هيه َف َش هرب ا ص ااو َة ا الم ه
اء َخت ََر َك ا َكدَ َب له َف َص اا لو له َل لَ ام َخ َكدَ لب له َع َليا هو ام
َ َ
َ َ ََ اَ ََ َ ا
َ َ َ َ
خنالحههل َن خالههدا لمهها َخطههن فههي ا يوههاةه بمنههم القاته مههن السههلب الَثيههر َمههر النبههي صههلى اللههه عليههه
خسلم بوضم األمر في نصابه بإعاةة الحق للهى صهاحبه خلَنهه عليهه الصهالة خالسهالن غضهب لمها سهمم عوفها
َنجه

يعرض بخالد خييوَم عليه بقوله:
بضي الله عنه ّ

له مها لكهر له مهن بسهول اللهه صهلى اللهه

مر بجانبه فقال صلى الله عليه خسلم :ال تلعطه يا خالد خ ذا
عليه خسلم ،خكان عوه اد ّر برةاء خالد ّ
لما ّ
من با ب ّة االعيباب للى األمير خالقاَد ألن في حال مَانيه بين الناس مصلحة ظا رة.
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خاههد يههرة نهها ارشههَال اوتههي :للا كههان القاته اههد اسههيحق السههلب فَيههف يمنعههه ليههاه ؟ َ هها النههوخي
بحمه الله عن لل بو وين:
َخره تع يرا له خلعوه بن مال لَونوما َطلقا َلسنيوما
َحد ما :لعله َعطاه بعد لل للقات خلنما ّ
في خالد بضي الله عنه خانيوَا حرمة الوالي خمن خ ّ
اله.
الو ه الثاني :لعله اسيطا الب صاحبه فيركه صاحبه باخييابه خ عله للمسلمين ،خكان المقصوة
بذل اسيطابة الب خالد بضي الله عنه للمصلحة في لكران األمراء .الايح الرباني 69/29
خمن شوا د مسهنلة لعهاةة االعيبهاب لمهن لَخطههم عليهه مها هاء فهي مسهند ارمهان َحمهد َعه ان ََبههي ال ُّط َاياه ه
ه
ه
ه
اخ َ ل ام َا َال َب ل ٌ همن لاو ام َخالل هه لهنِّي
َعام هر اب هن َخاث َل َة ََن َب ل ال َمر َع َلى َا او ٍن َف َسل َم َع َليا هو ام َف َر ُّةخا َع َلياه السال َن َف َلما َ َ
ألل اب هغ لض َ َذا هفي الل هه َف َق َال ََ ا ل ا ال َم اج هل ه بهئا َ َخالل ههه َمها لا اله َ ََ َمها َخالل ههه َلنلنَ ِّب َئنه له لاه ام َيها لف ل
هالن َب ل هال همهن لاو ام َف َهن اخبه ار له
ه الر ل ه ل َحيههى ََ َتههى َب لسه َ
هول الله ههه َصهلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َف َقه َهال َيهها
َا َهال َف َن اة َب َكه له َب لسههو لل لو ام َفه َهن اخ َب َر له به َمهها َاه َهال َفان َاص َهر َ
ول الل هه َم َر اب ل به َم اج هل ٍ هم َن ا ال لم اس هل همي َن هف ه
َب لس َ
هيو ام لف ٌ
اخ ا ت للو ام ََ اة َبكَنههي
هالن َف َسهل ام ل َع َلهيا هو ام َف َهر ُّةخا السهال َن َف َلمها َ ه َ
َب ل ٌ همن لاو ام َف َن اخ َب َرنهي ََن لفالنا َا َال َخالل هه لهنِّي ألل اب هغ لض َ َذا الر ل َ هفي الل هه َفا اة لعه له َف َسه ال له َع َلهى َمها ليبا هغ لضهنهي َفهدَ َعا له
َب لسه ل
ه بهه َهذله َ َخ َاه َهال َاههدا لا اله ل َله له َللهه َ َيهها
هول الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َف َقه َهال َف َسه َهن َل له َعمهها ََ اخ َبه َهر له الر ل ه ل َفهها اع َي َر َ
ول الل هه َف َق َال َب لس ل
َب لس َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف هل َم لتبا هغ لض له َا َال ََنَا َ لاب له َخ ََنَا به هه َخابه ٌر َخالل هه َما َب ََ اي لي له لي َص ِّلي
هط لهال َ ههذ هه الصهال َة ا ال َم اَ ليو َبه َة اليههي لي َصه ِّل َيوا ا ال َب ُّهر َخا ال َاها ه لر َا َهال الر ل ه ل َسه ال له َيها َب لس َ
هول الل ههه َ ه ا َبلنههي َا ُّ
َصالة َا ُّ
هط
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ه
هجو َة هف َيوها َف َس َهن َل له َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه
الس ل
الرك َ
لهوع َخ ُّ
ََخ ارت َلوا َع ان َخ ااي َوا ََ اخ ََ َسنا ل ا ال لو لضو َء َل َوها ََ اخ ََ َسهنا ل ُّ
َخ َسههل َم َعه ان َللهه َ َف َقه َهال ال لثههم َاه َهال َخالله ههه َمهها َب ََ اي ليه له َي لصههو لن َاه ُّ
هط لهال َ ه َهذا الشه او َر اله ههذي َي لصههو لم له ا ال َبه ُّهر َخا ال َاهها ه لر َاه َهال َيهها
ول الل هه َ ا َبلنهي َا ُّط ََ اف َط ار ل هف هيه ََ هخ ا ان َي َق اص ل هم ان َح ِّق هه َشيائا َف َس َن َل له َب لس ل
َب لس َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسهل َم َف َق َهال
ال لثم َا َال َخالل هه َما َب ََ اي لي له لي اعطهي َس هاَال َا ُّط َخال َب ََ اي ليه له لين هاا لهق همه ان َماله ههه َشهيائا هفهي َش اهي ٍء همه ان َسهبهي ه الل ههه بهخَ يا ٍهر لهال َ ههذ هه
هول الله ههه ه ا َك َيمه ل همهن ال َكه ه
الصههدَ َا َة اليهههي لي َ ِّة َيوها ا ال َبه ُّهر َخا ال َاهها ه لر َاه َهال َف َسه ال له َيهها َب لسه َ
هاة َشهيائا َاه ُّ
هط ََ اخ َماك اَسه ل هف َيوهها
َ
َ
ا
هول الله ههه َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َعه ان َللهه َ َف َقه َهال ال َف َقه َهال َله له َب لسه ل
َطاله َب َوهها َاه َهال َف َسه َهن َل له َب لسه ل
هول الله هه َصههلى الله له َع َلياه ههه
َخ َسل َم لا ام له ان ََ اة هبي َل َعل له َخيا ٌهر همناه َ خبة فهي المسهند بعهد هذا الحهديث مباشهرة مها يلهيَ :حهد َثنَا َي اع لقهو ل َحهد َثنَا
ََبهي َع هن ا اب هن هش َوا ٍ ََن له ََ اخ َبر له ََن ب ل ال هفي َح َي هاة بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َمر َع َلهى َا اهو ٍن َخ َله ام َي اهذك الر ََ َبها
َ ل
َ
َ
ث بهو َذا ا الح هد ه
ٍ
ه ه
ه
ث
يث هم ان هح ااظه هه َخ َا َال َع ان ََبههي ال ُّط َاياه ه َحهد َ
َ
يم اب َن َس اعد َحد َ َ
ال ُّط َايا ه َا َال َعباد الله َب َل َغني ََن له اب َرا َ
ه
ه
ه
ه
ه
يح هب َخا َيه لة َي اع لقههو َ َخالله له ََ اع َله لهم * المسههند
بهههه ا ابنله له َي اع لقههو ل َعه ان ََبهيههه َف َله ام َيه اهذك الر ََ َبهها ال ُّط َاياه ه َف َن احسه لب له َخ ه َهم َخالصههح ل
 922/2خاال الويثمي ب ال َحمد ثقا َثبا المجمم 522/2
خمهن األمهوب المومهة حاهل مَانهة المخطهم بعهد توبيهه خب وعهه لَهي يثبه علهى االسهيقامة خيمهابس
حيهاة عاةيهة بهين النهاس خاهد ههاء فهي اصهة المهرَة المخ خميهة اليهي لاطعه يهد ا عهن عاَشهة بضهي اللهه عنوهها:
َف َحسنَ ا ت اَو َب لي َوا َب اعدل َخ َت َ خ َ ا َخكَا َن ا تَنتهينهي َب اعدَ َلله َ َف َنب َف لم َحا َ َي َوا له َلى بس ه
ول الل هه َصلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
َ ل
ا
ل
صحيح مسلم بام  2866خاد تقدن
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( )52تو يه الَالن للى طرفي الن اع في الخطن المشيرك
في كثير من األحيان يَون الخطن مشيركا خيَون المخطم مخ َطن عليه فهي الواه ناسهه خلَهن نسهبة
الخطن ببما تيااخ بين الطرفين فينبغي تو يه الَالن خالنصح للى طرفي الخطن خفيما يلي مثال:
عن عبد الله بن َبي َخفى اال :شَا عبد الرحمن بن عوه خالد بن الوليد للى بسول الله صلى الله
عليه خسلم فقال النبي صلى الله عليه خسلم :يا خالد ال لت ل ب ال من َ

بدب فلو َناق مث َحد ل با لم

في فنب ّة عليوم فقال :ال لت لخا خالدا فإنه سيف من سيوه الله ع خ
تدبك عمله فقال :يقعون ّ

صبه الله

على الَااب .اال الويثمي :ب ال الطبراني ثقا المجمم  892/2خانظر المعجم الَبير للطبرانهي حهديث
بام8662:
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( )55مطالبة المخطم باليحل ممن َخطن عليه
عن َن
خعمر ب

بن مال بضي الله عنه اال كان العر تخدن بعضوا بعضا في األسااب خكان مم َبي بَر

يخدموما فنامها فاسهييقظا خلهم يويهم لومها طعامها فقهال َحهد ما لصهاحبه لن هذا لنه خن ( هذا فهي

تاسير ابن كثير في ط .ةاب الشعب خفي اللاهل الهذي سهااه األلبهاني فهي السلسهلة الصهحيحة بهرام  5866لن
ذا ليواَم نون نبيَم صلى الله عليه خسلم خفي بخاية ليواَم نون بييَم) فنيقظاه فقاال اَ بسول الله صلى
الله عليه خسلم فق له لن َبا بَر خعمر ليقرَان السالن خ ما يسينةمان (َي يطلبان ارةان للطعان) فقال:
َ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
فبني شيء اَيدمنا ؟ اال :بلحم َخيَما ،خالذي ناسي بيده لني ألبف لحمهه بهين َنيابَمها .يعنهي لحهم الهذي
اسيغاباه ،ااال :فاسيغار لنا ،اال :و فليسيغار لَما .السلسلة الصحيحة بام  5866خع اه للى الخراَطي
فههي مسههاخ األخههالق خالضههياء فههي المخيههابة خَخبةه ابههن كثيههر فههي تاسههير سههوبة الحجههرا  888/4ط .ةاب
الشعب
( )58تذكير المخطم باض من َخطن عليه ليندن خيعيذب
خاد فع لل النبي صلى الله عليه خسلم فيما حص بين َبي بَر خعمر بضي الله عنوما فقد بخف
البخابي بحمه الله تعالى في كيا الياسير من صحيحه عن ََبي الد اب َة هاء بضي الله عنه اال :كَا َن ا َبيا َن ََبهي
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ه َعن ا له لع َم لر لم اغ َضبا َفات َب َع له ََ لبهو َبَ ٍاهر َي اسه َن لل له ََ ان َي اسه َي اغ ها َر َله له َف َله ام
ب ََ لبو َبَ ٍار لع َم َر َفان َاص َر َ
اخ َب ٌة َف َن اغ َض َ
َبَ ٍار َخ لع َم َر لم َح َ
ه
ه
ي ااع ا حيى ََ اغ َل َق بابه هفي خ هو هه َف َن ااب َ ََبو بَ ٍار له َلى بس ه ه
َحه لن
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َف َق َهال ََ لبهو الهد اب َةاء َخن ا
َ ل َ
َ ا
َ َل
َ َ َ
َ ل
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم ََما ص ه
هعن ادَ له َف َق َال َب لس ل
اح لب لَ ام َ َذا َف َقدا َغا َم َر (َي :ةخ في خصومة) َا َال َخ َن ههد َن
َ
َ
ل ا َ َ َ
لع َم لر َع َلى َما ك َ
َان همن ا له َف َن اا َب َ َحيى َسل َم َخ َ َل َ له َلى النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخ َا

َع َلى بس ه
ول الل هه َصهلى
َ ل

ه
ه ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخ َ َع َ ََ لبو َب اَ ٍر َي لق ل
ب َب لس ل
ول َخالل ههه
الل له َع َلياه َخ َسل َم ا الخَ َب َر َا َال ََ لبو الد اب َةاء َخ َغض َ
لون لههي ص ه
ول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َ ه ا ََ انه لي ام َت ه
ول الل هه ألَنَا لكن ا ل ََظا َل َم َف َق َال َب لس ل
َيا َب لس َ
هابك َ
هاحبهي َ ه ا ََ انه لي ام
َ
ه
َابك َ ه
ت ه
اس لهنِّي َب لس ل
ول الل هه له َليا لَ ام َ هميعا َف لق ال لي ام ك ََذ اب َ َخ َا َال ََ لبو َبَ ٍاهر َصهدَ اا َ
لون لي َصاحبهي لهنِّي لا ال ل َيا ََ ُّي َوا الن ل
فيح 9896
خبخف البخههابي القصههة َيضهها فههي كيهها المنااههب مههن صههحيحه َعه ان ََبهههي الههد اب َة هاء َب هضههي الله له َعن اه له َاه َهال
لخهذا به َطهر ه
لكن ا ل الهسا هعن ادَ النبههي صهلى اللهه َع َلي ههه خسهلم له ال ََ اابه َ ََبهو بَ ٍاهر ه
ه َث اوبه ههه َحيهى ََ ابهدَ ف َعه ان لب اك َبيه ههه َف َق َهال
َ ل َ
ِّ َ
َ
ل ا َ َ َ
َ
النبهههي صههلى الل هه َع َليه ههه خسههلم ََمهها صه ه
هاح لب لَ ام َف َقههدا َغهها َم َر َف َسههل َم َخ َاه َهال له ِّنههي َكه َ
هان َبيانهههي َخ َب هيا َن ا ابه ههن ا الخَ طهها ه َشه اهي ٌء
َ
ُّ َ
ل ا َ َ َ
َف َن اس َر اع ل له َليا هه لثم ن هَد ام ل َف َس َن ال لي له ََ ان َي اغ ها َر لهي َف َن َبى َع َلي َف َن اا َب ال ل له َليا َ َف َق َال َي اغ ها لر الل له َل َ َيا ََ َبها َبَ ٍاهر َثالثها لثهم لهن
لع َم َر ن هَد َن َف َنتَى َمن ا ه َل ََبهي َبَ ٍار َف َس َن َل ََث َم ََ لبو َبَ ٍار َف َقا للوا ال َف َنتَى له َلهى النبه ِّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َف َسهل َم َف َج َعه َ
َخ ا ه له النبه ِّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َي َي َمع لهر َحيهى ََ اشه َا َق ََ لبهو َبَ ٍاهر َف َج َثها َع َلهى لب اك َب َييا ههه َف َقها َل َيها َب لس َ
هول الل ههه َخالل ههه ََ َنها
لكن ا ل ََظا َل َم َمهر َتيا هن َف َق َهال النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم لهن الله َه َب َعثَنههي له َلهيا لَ ام َف لق اله لي ام ك ََهذ اب َ َخ َا َهال ََ لبهو َبَ ٍاهر َصهدَ َق
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اسههانهي بهنَ اا هسه ههه َخ َمالهه ههه َف َوه ا ََ انه لي ام َته ه
هابكلو ( َههذا لاظههه فههي فضههاَ الصههحابة خفههي كيهها الياسههير تههابكون) لهههي
َخ َخ َ
احبهي مر َتي هن َفما لَ ه
ص ه
خل َي َب اعدَ َ ا فيح بام 8882
َ
َ ا َ
( )59اليدخ ليسَين الثاَرة خن ع فيي الاينة بين المخطئين
خاد فع النبي صلى الله عليه خسلم لل في عدة من المواضم خلما َخش َن يقم بهين المسهلمين
هدخ عليههه الصههالة خالسههالن كمهها ههاء فههي حاةثههة ارفه عههن عاَشههة بضههي اللههه عنوهها َاا َله ا فههي تله
ااييههال ته ّ
هه
ه
ه
القصةَ :ف َقان بس ل ه
اس َي اع َذ َب هم ان َعبا هد الل هه اب هن لَ َب ٍّي َخ ل َو َع َلى ا ال همن ا َب هر َف َق َال َيا
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم م ان َي اومه َف ا
َ َ ل
َم اع َش َر ا ال لم اس هل همي َن َم ان َي اع هذ لبنهي هم ان َب ل ٍ َادا َب َل َغنهي َعن ا له ََ َلا له هفي ََ ا هلي َخالل هه َما َع هل ام ل َع َلى ََ ا هلي لهال َخيارا َخ َل َقدا
َلكَرخا ب ال ما َع هلم ل َع َلي هه لهال خيرا خما يداخ ل َع َلى ََ هلهي لهال م هعهي َاا َله ا َف َقهان سهعدل بهن مع ٍ
هال ََ لخهو َبنههي َعبا ههد
ا
َ َ ا ا ل لَ
َ ا َ َ َ ل
ا
َ
ا
ل َ ل َ
َهان همه َن األَ اخ ه
األَ اش َو ه َف َقا َل ََنَا َيها َب لس َ
س َض َهر اب ل لعنل َقه له َخله ان ك َ
هول الل ههه ََ اع ههذ لب َك َف ههإ ان ك َ
َهان همه ان له اخ َوانهنَها همه َن ا الخَ ه ا َب هل
ََ َم ار َتنَا َف َا َع النَا ََ ام َر َك َاا َل ا َف َقا َن َب ل ٌ هم َن ا الخَ ه ا َب هل َخكَا َنه ا لَ ُّن َحس َ
هان بهناه َ َع ِّم ههه همه ان َف هخ ههذ هه َخ ل َهو َسه اعدل ابه لن لع َبها َة َة
ه
ه
ه
َخ ل َو َس ِّيدل ا الخَ ا َبله َاا َل ا َخك َ
اح َي َم َليا له ا ال َح همي لة َف َق َال له َس اع ٍد ك ََذ اب َ َل َع ام لر الل هه ال
َان َابا َ َلل َ َب ل ال َصالحا َخ َلَ هن ا
َت اق لي لل له َخال َت اق هد لب َع َلى َايا هل هه َخ َل او ك َ
َان هم ان َب ا طه َ َما ََ اح َببا َ ََ ان لي اق َي َ َف َقا َن لَ َسيادل اب لن لح َضيا ٍر َخ ل َو ا اب لن َع ِّم َس اع ٍد َف َق َال
هاة لل َع ه ههن ا المنَ ه ه
هاف ٌق تلج ه ه
لهسه هع هد ب ه ههن لعب ههاة َة َك ه َهذب َ َلعم ههر الل ه ههه َلنَ اق لي َلنه هه َف هإنه ه َ منَ ه ه
هاف هقين َاا َله ه ا َف َث ههاب ا الحي ه ه
هان األَ اخ لس
َ َ
َ
َ
ل
ا
َ َ
َ ا ا
ل
ل
َ ا ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َا ههاَ ٌم َع َلهى ا ال همن ا َب ههر َاا َله ا َف َله ام َيه َ ال َب لس ل
َخا الخَ ا َب لل َحيى َ ُّموا ََ ان َي اق َييه للوا َخ َب لس ل
هول
الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ليخَ ِّا لض لو ام َحيى َس ََ ليوا مياق عليه الايح 9292
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هنخر مهن َ ه لله
خاد ل ب النبي صلى الله عليه خسلم للهى بنهي عمهرخ بهن عهوه ل ليصهلح بيهنوم خت ّ
عن بداية صالة الجماعة كما في الصحيحين خفهي بخايهة النسهاَي :عهن سهو ه ب ههن سهع ٍد الس ه
هاع هد ِّي بضهي اللهه
َ ا ا َ ا
ه
ه
ه
ب النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم له لي اص هل َح
عنه االَ :خ َا َم َبيا َن َحييا هن م َن األَن َاص هاب كَال ٌن َحيى ت ََرا َم اوا بها الح َج َابة َف َذ َ َ
ه
الل خا ان ليظهر بس ل ه
ه
اح ليبه َ َف َن َاا َن الصال َة َخ َت َقد َن ََ لبو
ول الله َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َف ا
َبيان لَو ام َف َح َض َر الصال لة َف َنل َن به ٌ َ
َ َ ل
َبَ ٍار َب هضي الل له َعن ا له ..الحديث المجيبى كيا لةا القضاة  598/6خفي بخاية ألحمد َعه ان َسه او ه اب ههن َسه اع ٍد
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم ل ٍ َف َق َال لهن بنهي َعم هرخ ب هن َعو ٍ
بضي الله عنه َا َالََ :تَى َب لس َ
ه َا هد ا اا َي َي للوا َخت ََرا َم اوا
ا ا ا
َ
َ
ل ا َ َ َ
بها ال هح َج َاب هة َفخَ َر َل له َليا هو ام َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم له لي اص هل َح َبيان لَو ام ..المسند 886/2
( )52لظواب الغضب من الخطن
للا بله َخ سههمم بههه خخصوصهها عنههدما يَههون الخطههن ميعلقهها باالعيقههاة خمههن لل ه الخههوض فههي القههدب
خالينا ع في القرلن :فاي سنن ابن ما ة َع ان َع ام هرخ اب هن لش َعيا ٍ
ب َع ان ََبه هيه َع ان َ دِّ هه َا َال َخ َهر َل َب لس ل
هول الل ههه َصهلى
ون هفي ا ال َقدَ هب َفَ ََننما ي اا َق لن هفي خ هو هه حب الرم ه
ان هم َن ا ال َغ َض ه
خ َي هص لم َ
ب َف َق َال
الل له َع َليا هه َخ َسل َم َع َلى ََ اص َحابه هه َخ ل ام َي ا
َ ل
َ ا َ ُّ ُّ
لن َب اع َضه له بهه َب اع ٍ
ون ا ال لقه اهر َ
به َوه َهذا لَ همه اهر لت ام ََ اخ له َوه َهذا لخ هل اقه لي ام ت اَضه ههر لب َ
ض به َوه َهذا َ َل ََه ه األل َمه لهم َاهبا َل لَ ام َاه َهال َف َقه َهال َعباههدل الله ههه ابه لن
َعم ٍرخ ما َغ َبطا ل َن اا هسهي بهم اج هله ٍ تَخَ ل ااه ل هفي ههه َعه ان بس ه
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َمها َغ َبطاه ل َن اا هسهي به َهذله َ
َ ل
َ
ا َ
ا ال َم اج هل ه َختَخَ ُّل هاي َعن ا له بخاه ابن ما ة بام  62خاال فهي ال خاَهد :هذا لسهناة صهحيح ب الهه ثقها خاهال فهي
صحيح ابن ما ة :حسن صحيح بام  82خعند ابن َبي عاصم في كيا السنة :خرل بسول الله صلى الله
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عليه خسلم على َصحابه خ م يينا عون في القدب ،ذا ين ع لية خ ذا ين ع لية فَننما لساي فهي خ وهه حهب
الرمان فقال َلوذا خلقهيم َن بوهذا لَمهرتم ال تضهربوا كيها اللهه بعضهه بهبعض انظهرخا مها لَمهرتم بهه فهاتبعوه خمها
نلوييم عنه فا ينبوه .السنة البن َبي عاصم  :األلباني بام  968خاال :لسناةه حسن
خمما حص من غضبه صلى الله عليه خسلم لنَابا في مسنلة من األساسا ما حص في اصة عمر
بضي الله عنه في اضية مصدب اليلقي فقد بخف َحمد بحمه الله تعالى في مسنده َع ان َ ابه هر ا اب هن َعبا هد الل هه ََن
ض ََ ا ه ا ال لَ لي ه
لع َم َر اب َن ا الخَ طا ه ََتَى النبهي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم به هَ َيا ٍ ََ َصا َب له هم ان َب اع ه
ب َف َق َر ََ له (!) النبه ُّي َصلى
ه
ه
ب َف َق َال ََ لم َي َو ِّوك َ
لون هف َيوا َيا ا اب َن ا الخَ طا ه َخال هذي َن اا هسي به َي هد هه َل َقدا ه ئا لي لَ ام به َوا َبيا َضا َء ن هَقية ال
الل له َع َلياه َخ َسل َم َف َغض َ
ٍ
ه ه
ه
ه ه
ه
ه
وسهى َصهلى
ت اَس َن للو ل ام َع ان َش ايء َف ليخابه لرخ لك ام به َح ٍّق َف ليَ َِّذ لبوا بهه ََ اخ به َباط ٍ َف لي َصدِّ لاوا بههه َخالهذي َن ااسهي به َيهده َل اهو ََن لم َ
الل له َع َليا هه َخ َسل َم ك َ
َان َح ًّيا َما َخ هس َع له لهال ََ ان َييبه َعنهي مسند َحمد  864/8خحسنه األلبهاني بشهوا ده فهي اربخاء
بام  2262خمعنى ميووكون َي :ميحيرخن
خاهد بخف الحههديث َيضهها الههدابمي بحمههه اللههه تعههالى َعه ان َ ههابه ٍر ََن لع َمه َهر ابه َن ا الخَ طهها ه ََ َتههى َب لسه َ
هول الله ههه
َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم بهن السخَ ٍة هم َن الي او َب هاة َف َق َال َيا َب لس َ
ول الل هه َ هذ هه ن السخَ ٌة هم َن الي او َب هاة َف َس ََ َ َف َج َع َ َي اق َر لَ َخ َخ ا له
ول الل هه ي َي َغير َف َق َال ََبو بَ ٍار َث هَ َليا َ الثو ه
اك ل ما تَرف ما به َو ا هه بس ه
بس ه
ول الل هه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َفنَ َظ َهر لع َم لهر
َ
ل َ
َ ل
َ َ َ
َ ل
َ ل
له َلى َخ ا هه بس ه
هب الل ههه َخ َغ َض ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال ََ لعو لل بهالل هه هم ان َغ َض ه
هب َب لسهوله هه َصهلى الله له َع َليا ههه
َ ل
ه
ه
ه
َخ َسههل َم َب هضههينَا بهالله ههه َب ًّبهها َخبها ه
ر اسههال هن هةينهها َخبه لم َحمه ٍهد نَبه ًّيهها َف َقه َهال َب لسه ل
هول اللههه َصههلى الل ه له َع َلياهه َخ َسههل َم َخالههذي َن اا ه ل
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ٍ ه ه
وسهى َفهات َب اع لي لمو له َخت ََر اك لي لمهونهي َل َضه َل ال لي ام َعه ان َس َهو هاء السهبهي ه َخ َل اهو كَه َ
ان َح ًّيها َخ ََ اة َب َك لن لبهوتهي
لم َحمد به َيده َل او َبهدَ ا َلَله ام لم َ
الت َب َعنهي سنن الدابمي بام  :992المقدمة :با ما لييقى من تاسير حديث النبي صلى الله عليه خسلم خاول
غيههره عنههد اولههه صههلى اللههه عليههه خسههلم خاههال المحقههق عبداللههه اشههم يمههاني :بخاه َيضهها َحمههد بإسههناة حسههن
خابن حبان بإسناة صحيح
خمن شوا ده حديث َبي الدبةاء :اال :اء عمر بجوامم من اليوباة للى بسول الله صلى الله عليه
خسلم فقال يا بسول الله :وامم من اليوباة َخذتوا من َخ لي من بنهي بيهق فيغيهر خ هه بسهول اللهه صهلى
بي األلان ه َمسْ الله عقل ؟ َال ترف الذي بو ه بسول الله
الله عليه خسلم فقال عبد الله بن يد ه الذي لَ َ
صلى الله عليه خسلم ؟ فقال عمر :بضينا بالله ببها خبارسهالن ةينها خبمحمهد نبيها خبهالقرلن لمامها فسهري عهن
محمد بيهده لهو كهان موسهى بهين َظوهركم ثهم اتبعيمهوه

بسول الله صلى الله عليه خسلم ثم اال :خالذي نا

ختركيموني لضلليم ضالال بعيدا َنيم حظي من األمم خَنا حظَم من النبيين اال الويثمي في المجمم :بخاه
الطبرانههي فههي الَبيههر خفيههه َبههو عههامر القاسههم بههن محمههد األسههدي خلههم َب مههن تر مههه خبقي هة ب الههه موثقههون
المجمم 249/2
خنالحل فهي شهوا د هذه القصهة الهدخب المسهاند للمربهي مهن ها َبه الحاضهرين مهم مالحظهة تغ ّيهر خ هه
ّ
َن ا يمههاع ههذه األمههوب ليحههدث فههي ناه
المربههي خاتخههال المواههف بنههاء علههى لله خال شه

الموعههو األثههر

مر بالمراح اليالية:
البالَ فإن العملية ّ
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َخال :االناعال الذي حدث للنبي صلى الله عليه خسلم بيغير خ وه غضبا اب َن ييَلم
ثانيا :مالحظة الصديق خعبد الله بن يد لذل ختنبيه عمر عليه
ثالثا :تنبه عمر لخطئه خمباةبته للى تصحيح لل خاالعيذاب عما فع مسيعيذا بالله مهن غضهب اللهه
خغضب بسوله خمعلنا لألص األصي من الرضى بالله خبسوله خةينه
بابعا :انارال َسابير النبي صلى الله عليه خسلم من ب وع عمر خلةباكه لخطئه
خامسا :اليعقيب النبوي الَريم في تثبي األص خالينكيد عليه من خ و اتباع شريعة النبي صلى
الله عليه خسلم خاليحذير من مصاةب اليلقي األخرف.
خممهها حصه مههن غضههبه صههلى اللههه عليههه خسههلم لرسيههة منَههر مهها خبة فههي صههحيح البخههابي بحمههه اللههه
تعالى َع ان ََ َن ه اب هن َماله ٍ ََن النبهي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َب ََف نلخَ ا َمة هفي ا ال هقبا َل هة َف َشق َلله َ َع َليا هه َحيهى لب هَ َهي هفهي
َخ ا هو هه َف َقا َن َف َحَ له به َي هد هه َف َق َال لهن ََ َحدَ لك ام له َلا َاا َن هفي َصالته هه َف هإن له لينَا ه ي َبب له ََ اخ لهن َبب له َبيانَ له َخ َبيا َن ا ال هقبا َل هة َفال َيبا ل َان
ََحدل لكم هاب َ هاب َليه هه خ َل هَهن َعهن يس ه ه
ه هب َة هاَ ههه َف َب َص َهق هفي ههه لثهم َبة َب اع َضه له َع َلهى َب اع ٍ
هض
َحه َ َادَ َميا ههه لثهم ََ َخ َهذ َط َهر َ
هابه ََ اخ ت ا
َ ا َ ا َ ا ا ََ
َف َق َال ََ اخ َي اا َع ل َ َ ََذا فيح 962
خمما حص من غضبه صلى الله عليه خسلم عند سماعه لخطن َ ّةف للى ماسدة ما خبة في البخابي
َيضا َعن ََبهي مسع ٍ
وة األَن َاص هاب ِّي َا َال َ اء ب ل ٌ له َلى بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال َيا َب لس َ
ول الل هه لهنِّي
َ ا ل
ا
َ ل
َ َ
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خالل هه ألَت ََنخر َعن ص ه
الة ا ال َغدَ هاة همن ََ ه لف ٍ
الن همما ليطهي ل بهنَا هف َيوا َا َال َف َما َب ََ اي ل النبهي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َا ُّط
ا ا
ل ا َ
َ
هٍ
ه ٍ ه
ه
هاس لهن همهن ا لَ ام لمنَ ِّا ههري َن َف َهن ُّي لَ ام َمها َصهلى بهالن ه
هاس َف ال ليهو ه ا َف ههإن
ََ َشد َغ َضبا في َم اوع َظة من ا له َي او َمئذ لثم َا َال َيها ََ ُّي َوها الن ل
يف َخ َلا ا ال َحا َ هة فيح 4222
هف هيو لم ا الََبه َير َخالض هع َ
خمن ذا البا َيضا لظواب المايي للغضب عند تَ ّلف المسيايي ختعنّيه فعن يد اب هن َخاله ٍد ا ال لج َونه ِّي
ه
ه
ه
اح َاه ا
هل
َبضههي الله له َعناههه َاه َهال َ هها َء ََ اع َرابهه َهي النبهههي َصههلى الله له َع َلياههه َخ َسههل َم َف َسه َهن َل له َعمهها َي ال َيق لطه له َف َقه َال َع ِّر اف َوهها َسهنَة لثههم ا
ه
اس َين هاا اق َوا َا َال َيا َب لس َ
ول الل هه َف َضال لة ا ال َغنَ هم َا َال َل َ ََ اخ ألَ هخي َ
ع َا َ
اص َوا َخ هخكَاء َ ا َف هإ ان َ ا َء ََ َحدٌ ليخابه لر َك به َوا َخلهال َف ا
لذَ ه
اب َا َال َضال لة ا ه
ََ اخ له ِّ
اس َ ا
ربه ه َف َي َمع َر َخ ا له النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال َما َل َ َخ َل َوا َم َع َوا هح َهذ لاس َ ا َخ هسه َق ل
ت هَر لة ا ال َما َء َختَنا لك ل الش َج َر بخاه البخابي فيح 5988
لن اناعههال المربههي الميههوا ن مههم الخطههن عنههد حدخثههه َخ بسييههه َخ سههماعه بحيههث ليههرف لله فههي خ وههه
خ ليعره في صوته خَسلوبه و عالمة حياة في القلب ضدّ المنَر خعدن السَو عليه حيى يقم في الهو
الحاضرين الر بة من لل الخطن خيعم الَالن خا االناعال في الناوس عمله الم ثر هذا بخهاله كهيم
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
مم الناس َخ ا يماعوم أل

َ مية األمهر َخ لعهدن خ هوة العهدة الَهافي الهذي يهيعل خينقه خال مهانم مهن

تعليقين خاص مباشر خعان م خر فاي صحيح البخابي َعن ََبهي حمي ٍد الس ه
هاع هد ِّي ََن َب لس َ
هول الل ههه َصهلى الله له
ل َا
ا
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ه
اس َي اع َم َ َع هامال َف َجهاء له ا ال َع هامه ل هحهي َن َف َهر َغ همه ان َع َم هل ههه َف َق َهال َيها َب لس َ
هول الل ههه َ َهذا َلَله ام َخ َ َهذا لَ ا ههد َي لههي
َع َلياه َخ َسل َم ا
َف َق َال َل له ََ َفال َا َعدا َ هفي َبيا ه ََبهي َ َخ لَ ِّم َ َفنَ َظ ار َ ََ لي اوهدَ ف َله َ ََ ان ال لثهم َاها َن َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
َع هشية بعدَ الص ه
الة َف َي َشودَ َخ ََ اثنَى َع َلى الل هه به َما ل َو ََ ا لل له لثم َا َال ََمها َب اعهدل َف َمها َب لهال ا ال َع هامه ه ن اَسه َي اع هم لل له َف َيناتهينَها َف َي لق ل
هول
َا
َ َذا هم ان َع َم هل لَ ام َخ َ َذا لَ ا هد َي لهي ََ َفال َا َعدَ هفي َبيا ه ََبه هيه َخ لَ ِّم هه َفنَ َظ َر َ ا لي اودَ ف َل له ََ ان ال َف َو ال هذي َن اا ل لم َحم ٍد به َي هد هه
ال َي لغ ُّ ََ َحدل لك ام همن َاوا َشيائا لهال َ ا َء به هه َي او َن ا ال هق َيا َم هة َي اح هم لل له َع َلى لعن هلق هه له ان ك َ
َان َب هعيرا َ ا َء به هه َل له لب َغا ٌء َخله ان كَا َن ا َب َق َرة
َ ا َء به َوا َل َوا لخ َو ٌاب َخله ان كَا َن ا َشاة َ ا َء به َوا َتيا َع لر َف َقدا َبل اغ ل َف َق َال ََ لبو لح َميا ٍد لثم َب َف َم َب لس ل
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه
َخ َسل َم َيدَ له َحيى لهنا َلنَن ا لظ لر له َلى لع اا َر هة له اب َطيا هه فيح 8888
( )58اليولي عن المخطم خترك داله لعله يرا م الصوا
بخف البخابي بحمه الله عن َع هل ِّي اب هن ََبهي َطاله ٍ
هب بضهي اللهه عنهه َا َهال لهن َب لس َ
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه
َخسلم َطر َا له َخ َفاطهمه َة َع َليا َوها السهالن بهناه َ بس ه
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َف َق َهال َل لوه ام ََال ت َلصه ُّل َ
ون َف َق َهال َع هل َهي
َ ل
َ
َ َ َ
ه َب لس ل
َف لق ال ل َيا َب لس َ
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
ول الل هه لهن َما ََ ان لا لسنَا به َي هد الل ههه َف ههإ َلا َشها َء ََ ان َيبا َع َثنَها َب َع َثنَها َفان َاص َهر َ
َان ا ه
هحي َن َا َال َل له َلل ه َ َخ َل ام َي ار ه ام له َليا هه َشيائا لثم َس هم َع له َخ ل َو لمدابه ٌر َي اض هر ل َف هخ َذ له َخ ل َو َي لق ل
رن َاس ل
ول ( َخك َ
ان ََ اكث ََر َش اي ٍء
َ دَ ال) خكالن علي بضي الله عنه يحيم َموبا لينظر الايح 4894
( )54عيا المخطم
كما فع النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم مم حاطب بضي الله عنه حينما علم َنه َبس للى كااب اريش
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يخبر م بنية المسلمين في اليو ّ ه للى مَة لايحوا فإنه اال له:
ه
ب َع َلى َما َصنَ اع َ َا َال َما بهي لهال ََ ان ََك َ
لون لم ا همنا بهالل هه َخ َب لسوله هه َخ َما َغي ار ل َخال َبد ال ل
َما َح َم َل َ َيا َحاط ل
ه
ه
ه
ََبة ل ََ ان َتَ َ ه ه
هحابه َ ل نَ َ
هاك لهال َخ َله له َمه ان َيهدا َف لم
لون لي عن ادَ ا ال َق او هن َيدٌ َيدا َف لم الل له به َوا َع ان ََ ا لي َخ َمالي َخ َليا َ مه ان ََ اص َ
َ ا
الل له به هه َع ان ََ ا هل هه َخ َماله هه َا َال َصدَ َق َفال َت لقو للوا َل له لهال َخيارا َا َال َف َق َال لع َم لر اب لن ا الخَ طا ه لهن له َادا َخ َ
ان الله َه َخ َب لسهو َل له
دابي َ َل َع الل َه َا هد اط َل َم َع َلى ََ ا ه ه َب ٍ
َخا ال لم ا همنهي َن َفدَ اعنهي َف َن اض هر َ لعنل َق له َا َال َف َق َال َيا لع َم لر َخ َما لي ه
هداب َف َق َهال ا اع َم للهوا
َما هشئا لي ام َف َقدا َخ َ َب ا َلَ للم ا ال َجن لة َا َال َفدَ َم َع ا َعيانَا لع َم َر َخ َا َال الل له َخ َب لسو لل له ََ اع َل لم فيح 8522
خفي ذه القصة عدة من الاواَد اليربوية العظيمة:
 2ه معاتبههة النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم للصههحابي المخطههم خطههن بالغهها بقولههه لههه :مهها حمله علههى مهها
صنع .
 5ه االسههيعالن عههن السههبب الههذي ةفههم بههالمخطم للههى الخطههن خ ههذا الش ه سههي ثر فههي المواههف الههذي
س لي ّيخذ منه.
 8ه َن َصحا الاض خالسابقة ليسوا معصومين من الذنب الَبير.
9ه ّ
تحم ه َخطههاء َصههحابه ليههدخموا معههه علههى المههنوآ
َن علههى المربههي َن يَههون خاسههم الصههدب فههي ّ
السوي فالغرض لصالحوم ال لبعاة م.
ّ
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تمر ببعض من معه خَن ال لي خهذ بسهقطة
 2ه َن على المربي َن يقدّ ب لحظة الضعف البشري اليي اد ّ
اوية خخطن فظيم اد يقم من بعض ال لقدامى.
8ه المدافعة عمن يسيحق الدفاع عنه من المخطئين
4ه َن المخطم للا كان له حسنا عظيمة سابقة فال بدّ َن ت خذ باالعيباب عند تقويم خطئه خاتخال
مواف منه.
( )56لون المخطم
الخطن الواضح ال ليمَن السَو عليهه خال بهد مهن تو يهه لهون ختننيهب للهى المخطهم بهاة لي بهد
لههيح

بخطئههه بخف البخههابي فههي صههحيحه عههن َع هلههي بضههي اللههه عنههه َاه َهال :كَا َنه ا لهههي َشه ه
ه همه ان ن هَصههيبهي همه َن
هاب ٌ

َهان النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم ََ اع َطهانهي َش ه
ا ال َم اغنَ هم َي او َن َب ٍ
داب َخك َ
هابفا همه َن ا الخل لمه ه َف َلمها ََ َب اة ل ََ ان ََ اب َينه َهي به َااطه َمه َة
هول الله ههه صههلى اللهه َع َليه ههه خسههلم خا َعههدا ل ب ههال صههواغا همهن بنهههي َاينل َقههاع ََ ان يرت ه
بهن اه ه بسه ه
َحه َ َم هعه َهي َفنَههناته َي بهه ههإ ال هخ ٍر
ا َ
َ ل َ
ل ا َ َ َ َ
َ
َ ل
ا َ َا
ه ه ه ه
ه
يم ههة لع ار هسهي َف َبيانَها ََ َنها ََ ا َم لهم له َش ه
هاب َفي َم َياعها همه َن األَ اا َيها ه َخا ال َغ َر هاَ ههر
ََ َب اة ل ََ ان ََبهي َع له الصواغي َن َخ ََ اس َيعي َن بهه في َخل َ
هاب َفاي منَاخ َيه ه
َخا ال هح َبه ه
هب لح اجه َهر هة َب ل ه ٍ هم ه َن األَن َاصه ه
هان له َلههى َ ن اه ه
هاب َب َ اع ه ل هحههي َن َ َم اع ه ل َمهها َ َم اع ه ل َفه ههإ َلا
هال َخ َشه ه َ ل َ
اصههر ما خ لَ هخه َهذ همهن ََ اكب ه
ه
ه
ه
ه
َشه ه
اة ه َمهها َف َل ه ام
ا َ
هب َي اطههم) ََ اسههن َم لي لو َما َخ لبقه َهر ا (بقههر َي شه ّهق) َخ َو ل ل َ َ
اي َاههد ا ا ليههب ( ه ّ
هاب َف َ
ََ ام هل ا َعيانَي هحي َن َب ََ اي ل َلله َ ا ال َمن ا َظ َر همن لاو َما َف لق ال ل َم ان َف َعه َ َ َهذا َف َقها للوا َف َعه َ َح امه َ لة ابه لن َعباه هد ا ال لمط هل ه
هب َخ ل َهو هفهي
َ ه َهذا ا ال َبياه ه هفههي َشه اهر ٍ همه َن األَن َاصه ه
هاب َفا ان َط َل اق ه ل َحيههى ََ اة لخ ه َ َع َلههى النبهه ِّهي َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َخ هعناههدَ له َ ايههدل اب ه لن
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ه النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم هفهي َخ ا هوهي ال ههذي َل هقيه ل َف َق َهال النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َمها َله َ
َح هاب َث َة َف َع َر َ
ول الل هه ما ب ََي ل كَا اليو هن َا ُّط عَدَ ا حم لة َع َلى نَا َا َيي َف َن ب ََسنهم َيوما خب َقر خو ه
َف لق ال ل َيا َب لس َ
اص َر ل َما َخ َ ا ل َو َلا
َ اَ
ا َ ل َ ََ َ َ َ
َ
َا
َ َ ا
هفههي َبياه ٍ َم َعه له َشه اهر ٌ َفههدَ َعا النبهه ُّهي َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسههل َم به هر َة هاَه ههه َف ااب َتههدَ ف لثههم ا ان َط َله َهق َي ام هشههي َخات َب اع ليه له ََ َنهها َخ َ ايههدل ابه لن
ه ه ه
اسه َينا َل َن َف َهن هلنلوا َل لوه ام َف ههإ َلا ل ه ام َش اهر ٌ َف َط ها َهق (شهرع خبهدَ) َب لس ل
هول الل ههه
َح هاب َث َة َحيهى َ ها َء ا ال َبياه َ الهذي فيهه َح امه َ لة َف ا
َصلى الل له َع َليا هه َخسلم َي للون َحم َ َة هفيما َف َع َ َف هإ َلا َحم َ لة َادا َث هم َ م احمرة َعيانَا له َفنَ َظر َحم َ لة له َلى بس ه
ول الل هه َصلى
َ ل
َ ا
ل َ
ا
َ
َ َ ل ا
الل له َع َليا هه َخ َسل َم لثم َصعدَ الن َظ َر َفنَ َظ َر له َلى لب اك َبيه هه لثم َصعدَ الن َظ َر َفنَ َظ َر له َلى لسرته هه لثم َصعدَ الن َظ َر َفنَ َظ َر له َلى َخ ا هو هه
هول الل ههه صههلى اللهه َع َليه ههه خسههلم ََنهه َاههدا َث همه َ (َي سه ه
ه َب لسه ل
هَر فاقههد
لثهم َاه َهال َح امه َ لة َ ه ا ََ انه لي ام لهال َعبهيههدٌ ألَبهههي َف َع َهر َ
ل ا َ َ َ ل
َ
َ
بشده) َفنَ ََ َ َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َع َلى َع هق َبيا هه ا ال َق او َق َرف َخ َخ َر ا نَا َم َع له الايح بام  8622خ ذه
القصة اب تحريم الخمر
( )52ارعراض عن المخطم
ه
ه
ه
ٍ
ب لههي َا َهال َف َق َهال َلنَها َ للمها َف َن ان لي َمها
بخف ارمان َحمد بحمه الله عن لح َمياهد َا َهال ََ َتهاني ا ال َوليهدل ََ َنها َخ َصهاح ٌ
ََ َشب همنِّي هسنًّا خ ََخ َعى له الح هد ه
يث همنِّي َا َال َفا ان َط َل َق بهنَا له َلى بهشا هر ب هن َع ه
ث َ َذ اي هن
اص ٍم َا َال َف َق َال َل له ََ لبو ا ال َعاله َي هة ت َلحدِّ ل
ا
َ
َ ا
ُّ
هث َب لس ل
َح هدي َث َ َا َال َحد َثنَا لع اق َب لة اب لن َماله ٍ َا َال ََ لبو الن اض هر اللياثه ُّي َا َال َب او ٌ َخك َ
َان هم ان َب ا طه هه َا َهال َب َع َ
هول الل ههه َصهلى
ه
هاب ا َع َلهى َا اهو ٍن َا َهال َف َشههذ همه َن ا ال َق اهو هن َب ل ه ٌ َا َهال َفات َب َعه له َب ل ه ٌ همه َن الس ههري هة َشهها ه را
الله له َع َلياهه َخ َسهل َم َس ههرية َاه َهال َف َن َغ َ
ه
ه
ه
يث له َلى بس ه
يما َا َال َف َض َر َب له َف َق َي َل له َا َال َفن ََمى ا ال َح هد ل
ول
َ ل
َسيا َا له َا َال َف َق َال الشا ُّل م َن ا ال َق او هن لهنِّي لم اسل ٌم َا َال َف َل ام َين ا لظ ار ف َ
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الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َا َال َف َق َال هف هيه َا اوال َش هديدا َف َب َل ََ ا ال َقاتهه َ َا َهال َف َبيانَها َب لس ل
هول الله هه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
ب َا َال ا ال َقاته ل َيا َب لس َ
ول الل هه َخالل هه َما َا َال ال هذي َا َال لهال َت َع ُّولا هم َن ا ال َقيا ه َا َال َف َن اع َر َض َعن ا له َخ َعم ان ها َب َل له همه َن
َي ا
خ لط ل
الن ه
اس َخ ََ َخ َذ هفي لخطا َبيه هه لثم َا َال ََ ايضا َيا َب لس َ
ول الل هه َما َا َال ال هذي َا َال لهال َت َع ُّولا هم َن ا ال َقياه ه َف َهن اع َر َض َعناه له َخ َعمه ان
ها َب َل له هم َن الن ه
ول الل هه َخالل هه َما َاا َل لهال َت َع ُّولا هم َن ا ال َقيا ه َف َن اا َب َ
اس َخ ََ َخ َذ هفي لخطا َبيه هه لثم َل ام َي اصبه ار َف َق َال الثاله َث َة َيا َب لس َ
ه ا ال َم َسهاء لة هفهي َخ ا هو ههه َا َهال َله له لهن الله َه َعه َخ َ ه ََ َبهى َع َلهى َمه ان َا َيه َ
َع َليا هه َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم لت اع َهر ل
الث َمرا ٍ المسند  562/2خانظر السلسلة الصحيحة 862/5
لم ا همنا َث َ
ه ه
خبخف النساَي بحمه لله عن ََبي س هع ٍ
ان له َلى بس ه
يد ا الخل ه
َج َر َ
ول الل هه َصلى الله له
دابي ََن َب ل ال َاد َن م ان ن ا
َ ل
َ َ
َع َليا هه َخ َسل َم َخ َع َليا هه َخات ٌَم هم ان َل َ ٍ
ب َف َن اع َر َض َعن ا له َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َخ َا َال لهن َ ه ئا َينهي َخ هفي َي هد َك
َ امه َر ٌة همه ان َنه ٍ
هاب المجيبههى  246/6صههحيح سههنن النسههاَي  9428خبخاه َحمههد بسههياق َبسههط مههن ههذا عههن ََبههي
ه ه
س هع ٍ
ان له َلهى بس ه
يد ا الخل ه
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َخ َع َليا ههه َخهات لَم َل َ ٍ
َج َر َ
هب َف َهن اع َر َض
دابي ََن َب ل ال َاد َن م ان ن ا
َ ل
َ
َعن ا له َب لس ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسهل َم َخ َله ام َي اس َهن ال له َعه ان َش اهي ٍء َف َر َ َهم الر ل ه ل له َلهى ا ام َر ََته ههه َف َحهد َث َوا َف َقا َله ا لهن َله َ
ه
ه
ه
ه ه
ه
اسه َينا َل َن
َل َشنانا َف ااب ام له َلى َب لسول الله َصهلى الله له َع َلياهه َخ َسهل َم َف َر َ َهم له َلياهه َف َهن ال َقى َخات ََمه له َخ ل بهة كَا َنه ا َع َلياهه َف َلمها ا
لَ هل َن َل له َخسلم َع َلى بس ه
هول الل ههه ََ اع َر اضه َ َعنِّهي َاباه ل
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َرة َع َليا هه السال َن َف َق َال َيا َب لس َ
َ ل
َ َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم لهنه َ ه ئا َينههي َخ هفهي َي ههد َك َ ام َهر ٌة همه ان َن ٍ
هاب َف َق َهال َيها َب لس َ
هحي َن ه ئا لي َ َف َق َال َب لس ل
هول الل ههه
َان َادا َا هد َن به لح هل ٍّي هم َن ا ال َب اح َر اي هن َف َق َال َب لس ل
َل َقدا ه ئا ل لهلا به َج ام ٍر كَثه ٍير َخك َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم لهن َما ه ئا َ
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به هه َغير م اغ ٍن َعنا َشهيئا لهال مها ََ اغنَه ا هحجهاب لة ا الحهر هة خ َل هَنهه م َيهاع ا الحي ه
هاة الهدُّ ان َيا َف َق َهال الر ل ه ل َف لق اله ل َيها َب لس َ
هول الل ههه
َ َ َ َ ل َ ل ََ
ا
َ
ال ل
هون ََن ه َ سه ه
ه ه
هخطا َ َع َلههي به َشه اهي ٍء َف َقهها َن َب لسه ل
هحابه َ ال َي لظنُّه َ
هول الله ههه َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم َف َعه َهذ َب له
ا اعه لهذ ابني فههي ََ اصه َ
َ
َان لهخَ ات هَم هه الذ َ ه
َان همن ا له لهن َما ك َ
َخ ََ اخ َب َر ََن ال هذي ك َ
ب .المسند .29/8
خفي بخاية ألحمد بحمه الله َع ان َع ام هرخ اب هن لش َعيا ٍ
ب َع ان ََبه هيه َع ان َ دِّ هه ََن النبههي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
ب َف َن اعر َض َعناه َف َن ال َقاه خاتخَ َذ خاتَما همن ح هد ٍ
ض ََ اص َحابه هه َخاتَما هم ان َل َ ٍ
َب ََف َع َلى َب اع ه
يد َف َق َال َ َذا َش َر َ َذا هح ال َي لة
ا َ
َ
ل َ
ل
َ
ََ ا ه ه النه ه
هاب َف َن ال َقهها له َفاتخَ ه َهذ َخاتَمهها هم ه ان َخ هب ٍق َف َسه ََ َ َعن اه له المسههند  .288المسههند َ .حمههد شههاكر بههرام 8226
خاال لسناةه صحيح.
( )86جر المخطم
خ ههو مههن األسههاليب النبويههة الم ه ثرة خصوصهها للا عظههم الخطههن خالههذنب خلل ه لمهها ليحدثههه الوجههران
خالقطيعههة مههن األثههر البههالَ فههي ناه

المخطههم خمههن َمثلههة لله مهها حصه لَعههب بههن ماله خصههاحبيه الههذين

لخ ّلاوا في اصة غ خة تبوك :فبعد َن تنكد للنبي صلى الله عليه خسلم َنه لم يَن لوهم عهذب خاعيرفهوا بهذل
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم ا المس هل همين َعن ك ه
اال كعب بضي الله عنه َ :خن ََوى َب لس ل
َالمنَا ََ ُّي َوا الثال َث لة هم ان َبيا هن
َ ا
َ
ل ا َ َ َ ل ا
ه َف َلبهثانَها َع َلهى
هاس َخ َت َغي لهرخا َلنَها َحيهى َتنََ َهر ا هفهي َن اا هسهي األَ اب لض َف َمها ه َهي اليههي ََ اع ههر ل
َم ان تَخَ ل َ
هف َعناه له َفا ا َينَ َبنَها الن ل
ه
ه
ه
هاحباي َفاسه َيََانَا خ َاعهدَ ا هفهي بيوته هومها يب هَي ه
هان َخ ََمها ََ َنها َف لَناه ل ََ َشهب ا ال َق اهو هن َخ ََ ا َلهدَ ل ام
لل َ َا َ
َ َ
َلل َ َخ امسي َن َليا َلة َف َنمها َص َ َ ا
هوه هفهي األَس َهو ه
اق َخال لي ََ ِّل لمنههي ََ َحهدٌ َخلتههي َب لس َ
هول الل ههه َصهلى
َف لَن ا ل ََ اخ لر لل َف َن اش َودل الصال َة َم َهم ا ال لم اس ههل همي َن َخ ََ لط ل
ا
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الله َع َلي هه خسلم َف لنس ِّلم َع َلي هه خ و هفي مج هل هس هه بعدَ الص ه
الة َف َن لا ل
ول هفي َن اا هسي َ ا َحهر َك َشه َا َييا هه به َهر ِّة السهال هن َع َلهي
َا
َ ا
ل ا َ َ َ َ ل ا َ ل َ
ه
ه
َح َو له ََ اع َر َض َعنِّي َحيى
ََ ان ال لثم لَ َص ِّلي َا هريبا من ا له َف لن َس هاب لا له الن َظ َر َف هإ َلا ََ اا َب ال ل َع َلى َصالتي ََ اا َب َ له َلي َخله َلا ا ال َي َا ُّ ن ا
ه ه
ب الن ه
له َلا َط َال َع َلي َلله َ هم ان َ اا َو هة الن ه
اس
اس َم َشيا ل َحيى ت ََسو اب ل ه دَ َاب َحاَط ََبهي َا َيا َة َة َخ ل َو ا اب لن َع ِّمي َخ ََ َح ُّ
ه ه
ه
ه
ه
هب الله َه َخ َب لسهو َل له
له َلي َف َسل ام ل َع َلياه َف َو الله َمها َبة َع َلهي السهال َن َف لق اله ل َيها ََ َبها َا َيها َة َة ََن لاشهدل َك بهاللهه َ ه ا َت اع َل لمنهي لَح ُّ
اي َخت ََولياه ل َحيهى
َف َس ََ َ َف لعدا ل َل له َفن ََشهدا لت له َف َسه ََ َ َف لعهدا ل َله له َفن ََشهدا لت له َف َق َهال الله له َخ َب لسهو لل له ََ اع َل لهم َف َا َ
اضه ا َعيانَه َ
ت ََسو اب ل ا ال هجدَ َاب ..للى َن اال بضي الله عنه في اصيه:
ول الل هه صلى الله َع َلي هه خسلم َعن ك ه
ون َليا َلة هم ان هحي َن ن ََوى َب لس ل
َحيى ك ََم َل ا َلنَا َخ ام لس َ
َالمنَا َف َلما َصليا ل
ل ا َ َ َ ا
َ
َصال َة ا ال َا اج هر لصبا َح َخم هسي َن َليا َلة َخ ََنَا َع َلى َظ او ههر َبياه ٍ همه ان لب ليوتهنَها َف َبيانَها ََ َنها َ هاله ٌ َع َلهى ا ال َح ه
هال اليههي َلك ََهر الله له َاهدا
ا
َضهها َا ا َع َلههي َن اا هسههي َخ َضهها َا ا َع َلههي األَ اب لض به َمهها َب لح َبه ا َسه ههم اع ل َصه اهو َ َصه ه
هاب ٍخ ََ اخ َفههى َع َلههى َ َبه ه َسه ال ٍم بهه َهن اع َلى
هه
ب اب َن َماله ٍ ََ اب هش ار .فيح 9926
َص اوته َيا َك اع ل
خفي ذه القصة من الاواَد العظيمة خالعظا البالغة ما ال ينبغي تاوييه بحال خيمَن اال ّطالع على
شيء من لل في شرخح العلماء للقصة ك اة المعاة خفيح البابي.
خمما ّ
يدل على اعيماةه صلى الله عليه خسلم ذا األسلو َيضا ما بخاه اليرمذي َع ان َع هاَ َش َة َاا َل ا
َان لخ لل ٌق ََ اب َغ َهض له َلهى بس ه
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم همه َن ا الَ هَهذ ه َخ َل َقهدا ك َ
َما ك َ
ث هعناهدَ النبه ِّهي
َهان الر ل ه ل لي َحهدِّ ل
َ ل
ه
صههلى الل هه َع َليه ههه خسههلم بها ال هَ اذبه ههة َفمهها ي ه لال هفههي َن اا هسه ههه حيههى يع َلههم ََن هه َاههدا ََحههدَ َ ه
يسههى َ ه َهذا
َ َ ََ
ا
َ َا َ ل
َ
ث من َاوهها ت اَو َبههة َاه َهال ََ لبههو ع َ
ل ا َ َ َ
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َح هد ٌ
يث َح َس ٌن سنن اليرمذي بام 2248
خفي بخاية َحمد ( ..فما ي ال في ناسه عليه )..المسند 225/8
خفههي بخايههة :خمهها اطلههم منههه علههى شههيء عنههد َحههد مههن َصههحابه فيبخه لههه مههن ناسههه حيههى يعلههم َنههه اههد
َحدث توبة .السلسلة الصحيحة 5625
بييه كذ كذبة لم ي ل معرضا عنه حيى لي اح هدث توبة ا

خفي بخاية :ا كان للا ا ّطلم على َحد من َ
بخاه الحاكم صحيح الجامم 9842

خييضح من الرخايا السابقة َن ارعراض عن المخطم حيى يعوة عن خطئهه َسهلو تربهوي مايهد
خالم اعهرض لهه مَانهة فهي ناه
خلَن لَي يَون نافعا البهد َن يَهون الوها ر ل

الموجهوب خلال فلهن يَهون لوهذا

الاع َثر ليجابي عليه ب ببما يشعر َنه اد اسيراح.
( )82الدعاء على المخطم المعاند
بخف مسلم بحمه اللهََ :ن ب ل ال ََ َك َ هعن ادَ بس ه
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم به هش َماله هه َف َق َال لك ا به َي همينه َ
َ ل
َ
ه
اس َي َط اع َ َما َمنَ َع له لهال ا ال هَبا لر َا َال َف َما َب َف َع َوا له َلى هف هيه بام 5652
َا َال ال ََ اس َيط ل
يم َا َال ال ا
خفي بخاية ألحمد :عن له َي ه
اس اب هن َس َل َم َة ا اب هن األَك َاهو هع ََن ََ َبها له َحد َثه له َا َهال َس ههم اع ل َب لس َ
هول الل ههه َصهلى الله له
ه
ه ه
ه هه
ه
ه
َع َلي هه خسلم ي لق ل ه
يم
ا َ َ َ َ
ول ل َر ل ٍ لي َق لال َله له لب اس لهر ابه لن َباعهي ا العي ههر ََ اب َص َهر له َيناكله ل بهش َهماله َف َق َهال كله ا به َيمينه َ َف َق َهال ال ََ اسه َيط ل
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اس َي َط اع َ َا َال َف َما َخ َص َل ا َي همينل له له َلى َف هم هه َب اعدل 92/9.
َف َق َال ال ا
اال النوخي بحمه الله تعالى :خفي ذا الحديث وا الهدعاء علهى مهن خهالف الحَهم الشهرعي بهال
عههذب خفيههه األمههر بههالمعرخه خالنوههي عههن المنَههر فههي ك ه حههال حيههى فههي حههال األك ه  .شههرح صههحيح مسههلم
225/28
خنالحل نا َن الدعاء عليه لم يَن بما ليعين عليه الشيطان خلَن كان بما ليشبه اليع ير.
تَرما مم المخطم
( )85ارعراض عن بعض الخطن اكيااء بما ر ارشابة لليه منه ّ
َسر النبهي للهى بعهض َ خا هه حهديثا فلمها ن ّبهن بهه خَظوهره اللهه عليهه ع ّهره بعضهه خَعهرض عهن
(خلل ّ
بعض فما ن ّبن ا به اال من َنبنك ذا اال ن ّبنني العليم الخبير) اليحريم8/
اال القاسمي بحمه الله في محاسن الينخي :
َسر النبي) َي محمهد صهلى اللهه عليهه خسهلم (للهى بعهض َ خا هه) هي حاصهة (حهديثا) تحهريم
(خلل ّ
فياتهَ ..خ ما حر ّن على ناسه مما كان الله

ثناسه اد َحله له

(فلما نبن به) َي َخبر بالسر صاحبيوا (عاَشة)
(خَظوره الله عليه) َطلعه عن تحديثوا به
عرفوا بعض ما َفشيه معاتبا
(عره بعضه) َي ّ
ّ
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تَرمها
(خَعرض عن بعض) َي بعض الحديث ُّ
تنبيه في اركلي  :في اوية َنه ال بنس بإسراب بعض الحديث للى من ليهركن لليهه مهن خل َخ صهديق،
خَنههه يل مههه كيمانههه .خفيوهها حسههن المعاشههرة مههم ال خ هها  ،خاليل ّطههف فههي ال َع َيههب ،خارعههراض عههن اسيقصههاء
الذنب .محاسن الينخي 555/28
كريم اط ،خاال سايان ما ال اليغاف من فع الَران
اال الحسن ما اسيقصى ٌ
( )88لعانة المسلم على تصحيح خطئه
ه
وس هعن ادَ النبه ِّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم له ال َ ها َء له َب ل ه ٌ
َح لن ل لل ٌ
عن َبي ل َر اي َر َة َبضي الل له َعن ا له َا َال َبيان ََما ن ا
ول الل هه َ َلَاه ل َا َهال َمها َله َ َا َهال َخ َا اعه ل َع َلهى ا ام َر ََتههي َخ ََ َنها َص ههاَ ٌم َف َق َهال َب لس ل
َف َق َال َيا َب لس َ
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه
َجدل ب َا َبة لت اعيه لق َوا َا َال ال َا َال َف َو ا تَس َيطهيم ََ ان ت لَصون َش اور اي هن م َي َيابه َعيا هن َا َال ال َف َق َال َف َو ا ت ه
ه
َجدل لهطا َعا َن
ا ل
َ َ ل
َخ َسل َم َ ا ت َ
ه
هس ِّيي َن هم اس هَينا َا َال ال َا َال َف َمَ َ
َح لن َع َلى َللهه َ لَته َهي النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه
َث النبه ُّي َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َف َبيانَا ن ا
َخ َسل َم به َع َر ٍق هف َيوا َت ام ٌر َخا ال َع َر لق ا ال هم اَ َي ل (خ و ال نبيه الَبيهر) َا َهال ََ ايه َن الس ههاَ ل َف َقه َال ََ َنها َا َهال لخ اهذ َ ا َف َي َصهد اق به ههه
َف َق َال الر ل ل ََ َع َلى ََ اف َق َر همنِّي َيا َب لس َ
هول الل ههه َف َهو الل ههه َمها َبهيا َن ال َب َييا َوها لي هريهدل ا ال َحهر َتيا هن ََ ا ه ل َبياه ٍ ََ اف َق لهر همه ان ََ ا ه ه َبيايههي
َف َض هح َ النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َحيى َبدَ ا ََ ان َيا لب له لثم َا َال ََطا هع ام له ََ ا َل َ بخاه البخابي فيح 2288
خفي بخاية َحمد عن َع هاَ َش َة بضي الله عنوا ََن َب لس َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا ههه َخ َسهل َم َبيانَها ل َهو َ هاله ٌ هفهي
ظهه ِّ َفه ه
اح َي َر ااه ل َيهها َب لسه َ
هاب هع لَ ل ه هم َحسه َ
هول الله ههه َاه َهال َمهها َشههنا لن َ َاه َهال َخ َا اعه ل َع َلههى ا ام َر ََتهههي َخ ََ َنهها
هان َ ههاء له َب ل ه ٌ َف َقه َال ا
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َص هاَ ٌم َاا َل ا َخ َل َ
ان َف َق َال َل له َب لس ل
اك هفي َب َم َض َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ا ا هل ا َف َج َل َ هفي نَا هح َي هة ا ال َق او هن َف َنتَى
ول الل هه َف َق َال َب لس ل
َب ل ٌ به هح َم ٍاب َع َليا هه هغ َر َاب ٌة هف َيوا َت ام ٌر َا َال َ هذ هه َصدَ َايهي َيا َب لس َ
ول الل هه َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم ََ ايه َن
ول الل هه َا َال لخ اذ َ َذا َف َي َصد اق به هه َا َال َخ ََ اي َن الصدَ َا لة َيا َب لس َ
ا ال لم اح َي هر لق لنهاا َف َق َال َ ا ل َو َلا ََنَا َيا َب لس َ
ول الل هه لهال َع َلي
َخلهي َف َو ال هذي َب َع َث َ بها ال َح ِّق َما ََ ه دل ََنَا َخ هع َيالهي َشيائا َا َال َفخل اذ َ ا َف َن َخ َذ َ ا المسند .548/8
( )89مالااة المخطم خمجالسيه أل

منااشيه

ه ه
َحنههي ََبههي ا ام َهر ََة َلا َ َح َس ٍ
هب َفَ َ
َهان َي َي َعا َ هدل كَن َيه له
ََفي صحيح البخابي ع ان َعباد الله اب هن َع ام ٍرخ َا َهال ََ انَ َ
َف َي اس َن لل َوا َع ان َب اع هل َوا َف َي لق ل
ول نه اع َم الر ل ل هم ان َب ل ٍ َل ام َي َطنا َلنَا هف َراشا َخ َل ام لي َا ِّي اش َلنَا َكنَاها لمن ا لهذ ََ َتيانَها له َف َلمها َط َهال َللهه َ
هف
هف ت لَصههو لن َاه َهال لكه َيه اهو ٍن َاه َهال َخ َكياه َ
َع َلياه هه َل َكه َهر لهلنبهه ِّهي َصههلى الله له َع َلياه ههه َخ َسهل َم َف َقه َهال ا ال َقنهههي بهه ههه َف َل هقي ليه له َب اعههدل َف َقه َهال َكيا َ
َتخايه لم َا َال لك َليا َل ٍة َا َال لص ام هفي لك ِّ َشه او ٍر َثال َثهة خااهرَ ا ال لق اهر َ
لن هفهي كله ِّ َشه او ٍر َاه َال لا اله ل لَطهي لهق ََ اك َث َهر همه ان َللهه َ َا َهال
لص ام َثال َث َة ََيا ٍن هفي ا ال لج لم َع هة لا ال ل لَطه ليق ََ اكث ََر هم ان َلل ه َ َا َال ََ افطه ار َي او َميا هن َخ لص ام َي اوما َا َال لا ال ل لَطه ليق ََ اكث ََر هم ان َلله َ
َا َهال لصهم ََ اف َضه َ الص اهو هن َص اهون َة لاخ َة هصه َيان َي اهو ٍن َخله اف َطهاب َي اهو ٍن َخا ااهرَا هفهي لكه ِّ سهبا هم َل َي ٍ
هال َمهرة َف َليا َينههي َابه اله ل لب اخ َصه َة
َ
َ
َ
َ
ا
َ
هض ََ ا هل ههه السهبم همهن ا ال لقههر ه
بس ه
َهان َي اق َهر لَ َع َلهى َب اع ه
هول الل ههه َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َخ َل َ
اك ََ ِّنهي كَبه اهر ل َخ َضه لع اا ل َفَ َ
لن
َ ل
ُّ ا َ َ ا
هاب َخاله ههذي َي اقه َهر لس له َي اع هر لض ه له هم ه َن الن َوه ه
بهالن َوه ه
هاب له َي لَه َ
هون ََ َخههف َع َلياه ههه بهاللياه ه َخله َلا ََ َبا َة ََ ان َي َي َقههوف ََ اف َطه َهر ََيامهها َخ ََ اح َصههى
َخ َصا َن همثا َل لون ك ََرا ه َي َة ََ ان َييا لر َك َشيائا َف َاب َق النبهي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َع َليا هه َا َال ََ لبو َعباد الل هه َخ َا َال َب اع لض لهو ام هفهي
َث ٍ
الث َخ هفي َخ ام ٍ َخ ََ اكث لَر ل ام َع َلى َسبا ٍم الايح 2625
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خفي بخاية َحمد م يد ليضاح خفواَد حسنةَ :ع ان َعبا هد الل هه اب هن َع ام ٍرخ َا َال َ خ َ نهي ََبهي ا ام َر ََة هم ان لا َر اي ٍ
ش
اش َلوها هممها بههي همهن ا ال لقهو هة َع َلهى ا ال هعبهاة هة همهن الصهو هن خالص ه
هالة َف َجها َء َع امه لرخ ابه لن
ا َ
َ َ َ
َ
َف َلما َة َخ َل ا َع َلي َ َع ال ل ال ََن َاح ل َ
ف َخ َ اد ه َب اع َل ه َاا َل ا َخيار الر َ ه
ا ال َع ه
ال ََ اخ َكخَ يا هر ا ال لب لعو َل هة هم ان َب ل ٍ
اص له َلى كَنيه هه َحيى َة َخ َ َع َليا َوا َف َق َال َل َوا َكيا َ
َ ِّ
َل ام لي َا ِّي اش َلنَا َكنَاا َخ َل ام َي اع هرها َلنَا هف َراشا َف َن اا َب َ َع َلي َف َع َذ َمنهي اال ابن األثير عذموه َي َخذخه بنلسنيوم ،خَص
علي َبي فعذمني خعضني بلسانه ا النواية
العض ..خمنه حديث عبد الله بن عمرخ بن العاص ا فناب
العذن ّ
ّ
ه ه هه
ش َلا َ َح َسه ٍ
َح لي ه َ ا امه َهر ََة هم ه ان لاه َهر اي ٍ
هب َف َع َض ه ال َي َوا (َي َ مليوهها فلههم تعاملوهها
َ 566/8خ َعضههني بهل َسههانه َف َقه َهال ََ انَ ا
معاملة ال خ ة) َخ َف َع ال َ َخ َف َع ال َ لثم ا ان َط َل َق له َلى النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َشََانهي َف َن اب َس َ له َلهي النبه ُّهي َصهلى
ه
ه
هاب لا اله ل َن َعه ام َا َهال َخ َت لقهو لن اللياه َ لا اله ل َن َعه ام َا َهال َل هَنِّهي ََ لصهو لن َخ لَ افطه لهر
الل له َع َلياه َخ َسل َم َف َن َتيا ليه له َف َق َهال لهي ََت لَصهو لن الن َو َ
ه
ب َع ان لسنيهي َف َليا َ همنِّي َا َال ا اا َهرَه ا ال لق اهر َ
لن هفهي كله ِّ َشه او ٍر لا اله ل له ِّنهي ََ ه هدل نهي
َخ لَ َص ِّلي َخ ََنَا لن َخ ََ َم ُّ الن َِّسا َء َف َم ان َبغ َ
ََ اا َوف هم ان َلله َ َا َال َفا اا َرَا له هفي لك ِّ َع َش َر هة ََيا ٍن لا ال ل له ِّنهي ََ ه هدل نهي ََ اا َهوف همه ان َللهه َ َا َهال ََ َحهدل ل َما لهمها لح َصهيا ٌن َخلهمها
م هغير لة َا َال َفا اارَاه هفي لك ِّ َث ٍ
الث َا َال لثم َا َال لص ام هفي لك ِّ َش او ٍر َثال َث َة ََيا ٍن لا ال ل لهنِّي ََ اا َوف هم ان َلله َ َا َال َف َل ام َيه َ ال
َ ل
ل َ
ه
ه
الص َيا هن َخ ل َو هص َيا لن ََ هخي َة لاخ َة َا َال لح َصيا ٌن هفي َح هديثه هه لثم َا َال
َي ار َف لعني َحيى َا َال لص ام َي اوما َخ ََ افط ار َي اوما َف هإن له ََ اف َض ل ِّ
َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف هإن له لَ ِّ َعابه ٍد هشرة َخله لَ ِّ هشر ٍة َفيا َرة َف هإما له َلى لسن ٍة َخلهما له َلى بهدا َع ٍهة َف َمه ان كَا َنه ا َفيا َر لته له له َلهى
لسن ٍة َف َق هد ا ا يَدَ ف َخ َم ان كَا َن ا َفيا َر لت له له َلى َغيا هر َلله َ َف َقدا َ َل َ َا َال لم َجا ه دٌ َفَ َ
ف
َان َعبادل الل هه اب لن َع ام ٍرخ َحيا لث َضه لع َ
َخكَبه َر َي لصو لن األَيا َن ك ََذله َ َي هص ل َب اع َض َوا له َلى َب اع ٍ
ض له َي َي َقوف به َذله َ لثم لي ااطه لر به َعهدِّ ته اله َ األَيها هن َا َهال َخك َ
َهان َي اقه َر لَ هفهي
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وفي ا العدَ ة لهما هفي سب ٍم خلهما هفي َث ٍ
لك ِّ هح به هه ك ََذله َ ي ه يدل ََحيانا خين ا لق ََحيانا َغير ََنه ي ه
َان َي لق ل
الث َا َال لثم ك َ
هول
ا
َ ا َ
َ َ
اَ ل ل
اَ ََ ل اَ
َ
ه
هون َابه اله ل بخصه َة بسه ه ه
َب اعههدَ َللهه َ ألَ ان ََ لكه َ
هب له َلههي هممهها لعه ههد َل بهه ههه ََ اخ َعههدَ َل َل هَنِّههي
هول اللههه َصههلى الله له َع َلياههه َخ َسههل َم ََ َحه ُّ
ل ا َ َ ل
َف َاب اا لي له َع َلى ََ ام ٍر ََك َار له ََ ان لَ َخاله َا له له َلى َغيا هر هه المسند  226/5خاال َحمد شاكر لسهناةه صهحيح تحقيهق المسهند
بام 8944
خمن فواَد القصة:
ه معرفة النبهي صهلى اللهه عليهه خسهلم بسهبب المشهَلة خ هو االنومهاك فهي العبهاةة بحيهث لهم يبهق خاه
حق ال خ ة فوام اليقصير
ألةاء ّ
هه ّ
لن مبههدَ َعههط ك ه ّ لي حه ّهق ح ّقههه يط ّبههق فههي حه ّهق ك ه ّ مههن كههان منشههغال خمنومَهها بههنموب مههن الطاعهها
كطالب العلم الذي يلقي ةبخسا كثيهرة خالداعيهة المهنغم

فهي شهئون ةعوتهه بحيهث يه ةي لله للهى شهَاية

ال خ ة ختضرب ا خ ذا ينشن عن عدن الموا نة في القيان بالطاعا المخيلاة ختو يم الوا على َصحا
الحقههوق ،فههال بههنس َن يخاههف ههذا مههن ةبخسههه شههيئا مهها خ ههذا مههن انشههغاالته بحيههث ييههو ّفر الوا ه الَههافي
لال يمان بالبي خال خ ة خاألخالة خلعطاَوم حقواوم في ارصالح خالمعاشرة خاليربية.
( )82مصابحة المخطم بحاله خخطئه
بخف البخابي بحمه الله َع ان ََبهي َل ٍّب َا َال :ك َ
َان َبيانهي َخ َبيا َن َب ل ٍ كَال ٌن َخكَا َن ا لَ ُّم له ََ اع َج همية َفنه اله ل همن َاوها
َف َذك ََرنهي له َلى النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َق َال لههي ََ َسها َببا َ لفالنها لا اله ل َن َعه ام َا َهال ََ َفنه اله َ همه ان لَ ِّم ههه لا اله ل َن َعه ام َا َهال
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ه ه ه ه ه
لهن َ ا ام لر ٌس هفي َ َ ا ه هلي ٌة لا ال ل َع َلى هح ه
َحه َ
السه ِّن َا َهال َن َعه ام ل ه ام له اخ َهوا لن لَ ام َ َع َل لو لهم الله له ت ا
ين َسا َعيي َ ذه مه ان ك َب ههر ِّ
ه
َح َ َي هد هه َف ال ليطا هع ام له همما َينا لك ل َخ ال لي البه اسه له هممها َي اله َب ل َخال لي ََ ِّل لاه له همه َن ا ال َع َمه ه َمها َي اغ هل لبه له
ََ ايدي لَ ام َف َم ان َ َع َ الل له ََ َخا له ت ا
َف هإ ان كَل َا له َما َي اغ هل لب له َف ال لي هعن ا له َع َليا هه فيح 8626
خفي صحيح مسلم عن َبي لب بضي الله عنه اال :ك َ
َان َبيانهي َخ َبيا َن َب ل ٍ هم ان له اخ َوانهي كَال ٌن َخكَا َن ا لَ ُّم له
ََ اع َج همية َف َعي ار لت له به لن ِّم هه َف َشََانهي له َلى النبه ِّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َف َل هقي ل النبهي َصلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم َف َق َهال َيها ََ َبها
ه
َل ٍّب لهن َ ا ام لر ٌس هفي َ َ ا ه هلي ٌة لا ال ل َيها َب لس َ
الر َ َهال َسه ُّبوا ََ َبها له َخ لَمه له َا َهال َيها ََ َبها َل ٍّب لهنه َ ا ام لهر ٌس هفيه َ
هول اللهه َمه ان َسهب ِّ
هه
ون َخ ََ البه لسو ل ام همما َت ال َب لس َ
َح َ ََ اي هدي لَ ام َف َنطا هع لمو ل ام همما تَنا لك لل َ
ون َخ َال لت ََ ِّل لاو ل ام
َ ا لي ٌة ل ام له اخ َوا لن لَ ام َ َع َل لو لم الل له ت ا
َما َي اغ هل لب لو ام َف هإ ان كَل اا لي لمو ل ام َف َن هعينلو ل ام .صحيح مسلم بام 2882
خ ههذه المصههابحة خالمااتحههة مههن النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم ألبههي لب بضههي اللههه عنههه كانه لعلمههه
صلى الله عليه خسلم بقبول الصحابي لذل  ،فالصراحة خسهيلة مايهدة تخيصهر الواه ختهو ّفر الجوهد ختبه ّين
المقصوة بنيسر طريق خلَنوا تَون فيما ليناسب من األحوال خاألشخاص.
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 ييق ّب ه لل ه َخ َن يَههون فههي المصههابحة لحههرال بههالَ
للمخطههم َخ يَههون لا حساسههية اَههدة تجعلههه لا ب ّة فع ه سههلبي ،خالش ه ّ َن المصههابحة مَرخ ههة للمخطههم
خثقيلههة علههى ناسههه لمهها فيوهها مههن الموا وههة خارحههرال خالظوههوب بمظوههر النههاا
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هف خالههدخبان ا اههد يَههون لههه
موضههم المسههيعلي خاألسههيال .خكههذل فإنههه يجههب الينبههه للههى َن َسههلو ا الله ّ
س ههلبيا مض ههاعاة تا ههوق المص ههابحة َحيان هها خلله ه لم هها ا ههد يش ههعر ب ههه المخط ههم م ههن االس ههيغاال خاليالع ههب
خييضههايق مههن ارشههابا الخا ّيههة لشههعوبه بننوهها غم ه خليههذاء مههب ّطن ثه ّهم لن اليو يههه اههد ال يص ه َصههال لخاههاء
المقصوة خبعهده عهن ل هن المخطهم فيمضهي فهي خطئهه لاهدل ما .خعمومها فهإن األشهخاص يياهاختون فهي اليق ّبه
خاألسلو األمث المناسب لَ منوم ،خلَن يبقى َن حسهن الخلهق فهي العهرض خاليو يهه لهه األثهر األكبهر
المومة.
في نجاح
ّ
( )88لاناع المخطم
لن السعي لمنااشة المخطم بغية لاناعه ي ةي للى ل الة الحا

الضبابي الذي يعيري بصيرته فيعوة

للى الحق خللى طريق مسيقيم ،خمن َمثلة ما خبة في السنّة بشنن ذا ما بخاه الطبراني بحمه الله تعالى فهي
معجمههه الَبيههر عههن َبههي َمامههة بضههي اللههه عنههه َن غالمهها شههابا َتههى بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم فقههال يهها
بسهول اللههه اَهذن لههي فهي ال نهها فصهاح ةبههه] النهاس فقههال ةالنبهي صههلى اللهه عليههه خسهلم ] :مههه فقهال بسههول اللههه
بههين يههدي بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم فقههال لههه

صههلى اللههه عليههه خسههلمَ :اههرخه ،اةن ،فههدنا حيههى له

بسول الله صلى اللهه عليهه خسهلمَ :تح ّبهه أل ّمه ؟ اهال :ال ،اهال خكهذل النهاس ال يحبونهه ألموهاتومَ .تحبهه
البنيه ؟ اههال :ال اههال خكههذل النههاس ال يحبونههه لبنههاتومَ ،تحبههه ألخي ه ؟ ،اههال :ال اههال خكههذل النههاس ال
يحبونههه ألخههواتومَ ،تح ّبههه لعمي ه ؟ اههال خكههذل النههاس ال يحبونههه لعمههاتوم َتحبههه لخالي ه ؟ اههال :ال اههال
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خكذل الناس ال يحبونه لخاالتوم .فوضم بسهول اللهه صهلى اللهه عليهه خسهلم يهده علهى صهدبه خاهال اللوهم
خحصن فر ه .المعجم الَبير للطبراني  4842خ 4422خمنه ال ياةتان بين األاواس
خطور البه
ّ
ك ّار لنبه ّ

( )84لفوان المخطم ّ
بنن عذبه ال اَف غير مقبول
يحاخل بعض المخطئين تقديم مبربا مخيلقة خغير مقبولة خخصوصا للا انَشف َمر م بغية على
حين غرة منوم ب اد يبدخ على بعضوم اليلعثم خ م ينطقهون بالعهذب ال اَهف خخصوصها الهذين ال ليحسهنون
ييصره المربي يا تلرف للا صاةه مث
الَذ لنقاء في سراَر م .فَيف
ّ

ذا المواف من َحد المخطئهين

؟ لن القصة اليالية تب ّين موااا باَعا خةايقها للنبهي صهلى اللهه عليهه خسهلم مهم َحهد َصهحابه خيظوهر مهن خهالل
المسيمرة من المربي للمخطم للى حين تخ ّليه عن موااه الخاطم:
القصة الميابعة
ّ
عههن خه ّهوا بههن بيههر بضههي اللههه عنههه اههال ن لنهها مههم بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم مه ّهر الظوههران
(موضههم بقههر مَههة) اههال فخر ه مههن خبههاَي فههإلا نسههوة ييحههدثن فههنعجبنني فر عه فاسههيخر
(خعاء توضهم فيهه الثيها ) فاسهيخر

عيبيههي

منوها لح ّلهة فلبسهيوا خ ئه فجلسه معوهن فخهرل بسهول اللهه صهلى

اللههه عليههه خسههلم ،فقههالَ :بهها عبههد اللههه !! َي َنههه لينَههر عليههه لوسههه مههم ه الء النسههوة األ نبيهها فلمهها بَيه
بسول الله بيه خاخيلط تلعثم يبحث عن عذب ،ال يا بسول الله م لهي شهرة خَنها َبيغهي لهه ايهدا َتهى
للي بةاءه خةخ األباك كنني َنظر للهى
بضي الله عنه بعذب غير صحيح ليبرب به فعله فمضى خاتبعيه فنلقى ّ
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بياض مينه في خضهرة األباك ،فقضهى حا يهه ختوضهن خَابه خالمهاء يسهي مهن لحييهه علهى صهدبه ،فقهالَ :بها
عبد الله ما فع شراة مل ؟ ثم ابتحلنا فجع ال يلحقني في المسير لال اال :السالن علي َبا عبد الله،
تعجل للى المدينة خا ينب المسجد خمجالسهة النبهي صهلى
ما فع شراة لل الجم ؟ فلما بَي لل
ّ
الله عليه خسلم فلما طال لله تح ّينه سهاعة خلهوة المسهجد فخر ه للهى المسهجد خامه َصه ّلي خخهرل
خطوله ب هاء َن يهذ ب
بسول الله صلى الله عليه خسلم من بعهض لح َجهره فجهاء فصهلى بكعيهين خايايهين ّ
خيههدعني ،فقههال :طه ّهول َبهها عبههد اللههه مهها شههئ َن تطه ّهول فلس ه ااَمهها حيههى تنصههره ،فقله فههي ناسههي :خاللههه
العيههذبن للههى بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم ،خألل ابه ههرَن صههدب بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم فلمهها
هالحق مها شهرة لله
انصرف اال :السالن علي َبا عبد اللهه ،مها فعه شهراة مله ؟ فقله خالهذي بعثه ب ّ
الجمه منههذ َسههلم  .فقههال :بحمه اللهه ثالثهها ،ثههم لههم يعههد لشههيء ممها كههان .اههال الويثمههي بخاه الطبرانههي مههن
طريقين خب ال َحد ما ب ال الصحيح غير الجراح بن مخلد خ و ثقة .المجمهم  962/2خبهالر وع للهى
المعجم الَبيهر للطبرانهي  568/9تبهين َن الرخايهة مهن طريهق يهد بهن َسهلم يحهدّ ث َن خهوا بهن بيهر اهال
ن لنهها ..خفههي تر مههة خههوا بضههي اللههه عنههه فههي اليوههذيب :خَبسه عنههه يههد بههن َسههلم خفههي ارصههابة فههي خفههاة
خوا سنة َ 96خ  95خَما يد بن َسلم فاي السير َنه توفي سنة  288خعلى لل فالسند منقطم
لنههه ةبس باَههم فههي اليربيههة خالخطههة الحَيمههة الم ةيههة للههى النييجههة المطلوبههة ،خيمَههن َن ي خههذ مههن
القصة َيضا الاواَد اليالية:
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مر به
المعصية للا ّ

ه المربي صاحب الويبة يسيحي منه من الب

ه لن نظرا خس اال المربي ه على خ ا توا خاصر ا ه لوا ةالالتوا الَبيرة خَثر ا في الناوس
ه عدن منااشة العذب المل ّاق لحظة سماعه ه مم خضوح الثغرة فيهه ه خارعهراض عهن صهاحبه يَاهي فهي
لشعاب المخطم بعدن ابوله مما يدفعه لليوبة خاالعيذاب ،خ ذا لي خذ من اوله ا فمضىا.
ه المربي الجيد و الذي يجع المخطم يشعر باالسيحياء منه المو ب لليوابي عنه ،خالحا ة لليه
المو بة لعتيان لليه .ثم ييغلب الثاني على األخل.
ذه الحالة ه على لظواب اعيرافه خب وعه عما حصه

ه لن تغيير المواف من المخطم ينبني ه في مث
منه.
لن موام المربي خالقدخة في نا

َصحابه كبيهر خعظهيم خلومهه لبعضهوم َخ تخطئيهه تقهم بمواهم خاهد

يالحل المربي مصلحة َشخاص لخرين في لنَابه على َحد َصحابه من َ

المناعة العامة خلَن ذا ال

يعنهي تههرك األثههر السههلبي الخهاص باايهها به ليمَههن تدابكههه خمحهو َثههره بطههرق منوهها المعاتبهة مههن ها َبه اليههابم خلههو
بطريق خاسطة كما فع المغيرة بيوسيط عمر بضي الله عنوما خفي المقاب ليضاح المواهف خالينكيهد علهى
مَانة اليابم خحسن الظ ّن به من ها َب القدخة خالمربي
( )86مراعاة ما و مركو في الطبيعة خالجب ّلة البشرية
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خمههن لل ه غيههرة النسههاء خخصوصهها بههين الضههراَر فههإن بعضههون اههد تخطههم خطههن لههو َخطههنه لنسههان فههي
األحوال العاةية لَان اليعام معه بطريقة مخيلاة تماما .خاد كان النبي صلى الله عليه خسلم يراعي مسنلة
الغيرة بين نساَه خما ينيآ عنوا من َخطاء مراعاة خاصة يظور منوا الصبر خالحلم مم العدل خارنصاه خمن
َمثلة لل  :ما بخاه البخابي بحمه اللهه تعهالى فهي صهحيحه َعه ان ََ َنه ٍ َا َهال ك َ
َهان النبه ُّهي َصهلى الله له َع َليا ههه َخ َسهل َم
هعن ادَ َب اع ه
ض نه َس هاَ هه َف َن اب َس َل ا له احدَ ف لَم َوا ه ا ال لم ا همنهي َن به َص اح َا ٍة (لناء خاسم) هف َيوا َط َعا ٌن َف َض َر َب ه اليهي النبه ُّي َصلى
ه
ه
ه ه
ه
هح َا لة َفا ان َا َل َق ه ا َف َج َمه َهم النبهه ُّهي َصههلى الل ه له َع َلياه ههه َخ َسههل َم هف َله َهق
الل ه له َع َلياههه َخ َسههل َم فههي َبياي َوهها َيههدَ ا الخَ ههاة هن َف َس ه َق َط الصه ا
ول َغاب ا لَم لَم لثم حهب ا الخَ ه
ه
الصح َا هة لثم ع َ يجمم هفيوا الطعان ال هذي ك َ ه
هاة َن َحيهى لَته َهي
َ َ َ
َ َ َ ا َ ل َ
ا
ُّ ا
َان في الص اح َاة َخ َي لق ل َ
َ َ
ه
ه
ه
ه ه
ٍ ه ه ه ه
هوب َة
يح َة له َلهى اليهي كلس َهر ا َص ا
هح َا َة الصهح َ
به َص اح َاة م ان عن اد اليي ل َو في َبياي َوها َفهدَ َف َم الص ا
هح َا لي َوا َخ ََ ام َسه َ ا ال َمَ لاس َ
هفي َبيا ه اليهي ك ََس َر ا فيح 2552
ه
ه
هح َا ٍة َل َوها له َلهى بس ه
هول
خفي بخاية النساَي كيا عشرة النساء َع ان لَ ِّن َس َل َم َة ََن َوا َي اعني ََ َت ا به َط َعا ٍن في َص ا
َ ل
الل هه صلى الله ع َلي هه خسلم خ ََصحابه هه َفجاء ا ع هاَ َش لة مي ه بة به هَس ٍ
اء َخ َم َع َوا هف او ٌر (َي حجر) َف َا َل َق ا به هه الص اح َا َة
َ َ َ
ل َ ا َ َ َ َ ا َ
َ
َ
ل َ
ه
ه
هاب ا لَ ُّمَله ام َمهر َتيا هن لثهم ََ َخ َهذ َب لس ل
هح َا هة َخ َي لق ل
هول الل ههه
َف َج َم َم النبه ُّي َصلى الل له َع َلياه َخ َسل َم َبيا َن ف ال َق َي هي الص ا
هول لك للهوا َغ َ
َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َص اح َا َة َع هاَ َش َة َف َب َع َث به َوا له َلى لَ ِّن َس َل َم َة َخ ََ اع َطى َص اح َا َة لَ ِّن َس َل َم َة َع هاَ َش َة
خفي بخاية الدابمي كيا البيوع با من كسر شيئا فعليه مثله عن َن

َ
اال ََ ا دَ ف َب اع لض ََ ا َخ ه
ال النبه ِّي

َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم له َليا هه َا اص َعة هف َيوها َث هريهدٌ َخ ل َهو هفهي َبياه ه َب اع ه
هض ََ ا َخا ه ههه َف َض َهر َب ه ا ال َق اصه َع َة َفا انَ ََس َهر ا َف َج َعه َ
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النبه ُّي َصلى الل له َع َليا هه َخ َسل َم َينا لخ لذ الث هريدَ َف َي لر ُّة له هفي الص اح َا هة َخ ل َو َي لق ل
ول لك للوا َغ َاب ا لَ ُّم لَ ام..
اليبصر بعوااب األموب
خغيرة المرَة َمر مركو فيوا يحملوا على َموب شديدة خيحول بينوا خبين ّ
حيى اي  :لن المرَة للا غاب ال تبصر َسا الواةي من َعاله.
الخاتمة
خبعد ذه الجولة في بياض السنّة العطرة خاال ّطالع على شيء من األساليب النبوية في اليعام مم
َخطاء الناس يحسن اب مغاةبة الموضوع اليذكير بالنقاط اليالية:
ه تصحيح األخطاء خا ب خموم خ و من النصيحة في الدين خمن النوي عن المنَر خلَنه لي
الوا ب فإن الدين لي

كه

نويا عن المنَر فحسب خلنما و َمر بالمعرخه َيضا.

ه ليسه اليربيهة هي تصهحيح األخطهاء فقهط خلنمها هي تلقهين ختعلهيم خعهرض لمبهاة الهدين خَحَهان
اليصههوبا ختثبييوهها فههي الناههوس مههن اليربيههة بالقههدخة

الشههريعة َيضهها خاسههيعمال الوسههاَ المخيلاههة لينسههي

خالموعظة خالقصة خالحدث خغير ا ،خمن نها ييبهين اصهوب بعهض اوبهاء خاألموها خالمدبسهين خالمهربين
بيو يههه ه ّ ا يمههاموم للههى معالجههة األخطههاء خميابعههة االنحرافهها ةخن تههر يح اال يمههان بيعلههيم المبههاة
خاألس

خالمباةبة باليحصين الذي يمنم خاوع االنحرافا خاألخطاء خيباةب ا فب حدخثوا َخ يق ّل منوا.
ه ييضح مما سبق لكره من الموااف خاألحداث تنوع األساليب النبوية في اليعامه مهم األخطهاء خَن
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لل اد اخيلف باخياله األحوال خاألشخاص خمن كان لديهه فقهه خَباة االايهداء اهاس النظيهر علهى النظيهر
لييوص للى األسلو المناسب للحالة المع ّينة.
يمر به من موااف خَحداث
ّ
خالشبيه على الشبيه فيما ّ
شر َناسنا خيجعلنا مااتيح للخيهر مغهاليق
ذا خنسنل الله سبحانه ختعالى َن يلومنا بشدنا خَن يقينا ّ
للشر 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.
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