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لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  1صفحة )   "أحوال الن
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ا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،  الحمد ه رب العالمين، والصاة والسام على نبي
ننا نناس فنني مواضننع الخطننأ والز  عل ننيحننرع عليهننا أنننه يننا  ي   -صننل ى اه عليننه و ننلم- فمننن اومننور التنني يننا  نبي ل، ل ننم ال

ه  صرة وي طلق أيًضا على ز ، والتعيرز التأديب لذلك والتع -ليه الصاة والسامع-ويكو  م منن العووبنة، شنيٍ  ير هو ال
كر -عليه الصاة والسام-وقد يا    .ا يرضى بالباطل وا يرضى بالم

 
بي من الرجل الذي رآ يلبس خاتًما  من ذهب موقف ال

زعنه فطرهننه وقنا رأى خاتًمنا منن ذهنب  فني يندل رج نل  "ى منر ًة وقند رأ يعملند  أهند يم ىلنى جمنرة  منن ننار  فيجعل هنا فنني  :. ف
، بعندما ذهنب ر نو   اهل صنل ى اه  علينه و نل م : خ نذ  خاتم نك انت لنع  بنه ،يدل ني ا تلبسنه لكنن بلع ن، .."فويل للرجنلل  ،هيع

 روا مسلم. "ل ى اه  عليه و ل م  ا. واهل! ا آخذ  أبًدا. وقد طرهه ر و   اهل ص" :انت ع به، فوا  الرجل
 

بي  يا  يجمع في تصحيحه لمثل هذا بين التبيين وبين التغيير، بنين التبينين وبنين التغيينر،   -عليه الصاة والسام-وال
نوهذا فينه بينا  للح   ،فهذ موعظة "يعملد  أهد يم ىلى جمرة  من نار  " ه في الوقت الذي نزعه من يد الرجل قا :فإن   ، مك 

ن للولد أينن الخطنأ، فنا يرعنو الولند ىا والعووبنة ي  بن  ونه يحدث في بعض اوهيا  مثًا أ  يعاقب اوب ولد دو  أ  ين  
 .  أ  يعرف ما هو الخطأ الذي فعلهنازلة دو 

بي  فني ذلنك ينا    "يعملد  أهد يم ىلى جمرة  من نار  فيجعل ها في يندل" قا  للرجل: لما -عليه الصاة والسام-لكن ال
 .ثم طرهه وألوا ،أخذ من يد الرجل -عليه الصاة والسام-م مع أنه ك  بيانًا للح  

 
ت نع بخاتمنهر  وهذا الرجل ىنما ترك الخاتم ليس على  بيل الوجوب للتن   ه أراد ولكنن لعل ن ،ك، فإنه يجوز لمثنل هنذا أ  ي

ي ما تريه تضييًعا وىنما تريه ص   شنيًًا طرهنه  خنذ  آا  :قنا  ،ذ خاتمنك انت نع بنهخ   :لج  ل للر  ا قيفلم  ، دقةً الصدقة به، يع
ي يريد أ    وبالتنالي  ،أو ىلنى موضنع صندقة ،هذا الشيٍ الذي طرهه ر و  اه يذهب ىلنى مكنا  صندقة ر و  اه، يع

د تورُع في الحويوة بي  ،يكو  الرجل ع  يه.رت فقد أث   "جمرة من نار" -عليه الصاة والسام-فإ  يلمة ال
 

بي من يسوة  ين موقف ال  عائشة الحجارة والطين بالوماشأم المؤم
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لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  2صفحة )   "أحوال الن
 

هننا-ت عائشننة و  ويننذلك ر   بنني  -رضنني اه ع فنني ز زاتلننه. فأخننذت نمطًننا فسننترت ه خننر  " -صننلى اه عليننه و ننلم-أ  ال
نه أو قطع نه. و  ، عرفنت  الكراهينة  فني وجهلنه. فجذب نه هتنى هتك   َ . فلما قدم فرأى الن م ى   اه  لنم يأمر ننا  :قنا على البابل

ه و ادت ينل وهشوت هما ليً ا. فلم يعلب  ذلك علي   :قالت ،أ  نكسو  الحجارة  والطين   ا م  .روا مسلم "فوطع 
 

بي  اس، ولم يكن لي عل ما ي عل من يسوة هذ الحجنارة والطنين  -صل ى اه عليه و لم-فال  يا  قدوة وبيته قدوة لل
 .ى به الجدرا س  ف ونوع من اإهدار، فالوماش ي لبس وليس ت ك  را ذلك نوع من اإفي  و    بالوماش،

بي  لم يكن في موضع الودوة ليسمح بشنيٍ  فينه ى نراف أو شنيٍ فينه وضنع اوشنياٍ فني  -عليه الصاة والسام-وال
 .بس ونحو ذلك وليس لستر الجدرا الوماش لل فإ    زير موضعها.

 
ه  كنر أو ي، ومنع أ  هنذا النذي فعلنه لنيراهة فني اإ نراف وىضناعة المنا   -السامعليه الصاة و -وهذا م س إزالنة م

بني  ا منا يننا  ليرضننى بننذلك، فلم نن -صننل ى اه عليننه و ننلم-هنرام فننإ  اومننر ا يصننل لدرجنة التحننريم، لكننن فنني موننام ال
هنننا هو   نننوم عليهنننات  فننني االنننت عائشنننة هنننذا الومننناش ىلنننى و نننادتين وهشنننتهما ليً نننا، والو نننادة ي سنننت اد م  ،كننناٍ، وفننني ال

فني  فائندة   ونحو ذلك، لما ينا  لهنذا اومنر فائندة منا عناب عليهنا، لكنن أيُ  ،لها للضيوفوجع   ،واتخاذها تحت الرأس
ناك بنأ  تحو   ا ورضي من ه أو ي جعنل تحنت  ،كنأ علينهلنه ىلنى شنيٍ  م يند ين ت   تر الجدرا  بالوماش؟ ولذلك قطعه من ه

وم، أو  ونحو ذلك. ،للضيف الرأس في ال
 

بي ملن  زوة تبوكزعن  يعب بن مالكالصحابي الجليل  ت خ ُلف  موقف ال
ننكننر أو أمننر م  فنني ممننع م ننن وقننع  ض وا يننتكلمرل ع ننيننا  أهيانًننا ين    -عليننه الصنناة والسننام-ه ويننذلك فإن نن م نوًعننا مننن ر  ح 

ه-ف يعب بن مالك ا تخل  م  ير والتأديب، فلذلك ل  ز التع بني ن لنه ع نك نولم ي   -رضي اه ع ذر عنن زنزوة تبنوك، فرجنع ال
ناك تبُسنم رضنا،  ،.."م المغضنبم تبُسنمت علينه تبس نا  نل  فلم   "..قا :  ،فجاٍ يعب -صل ى اه عليه و لم- فنإًذا ه

بننني  ،ك منننن شنننيٍ، تبُسنننم م غضنننبحل وتبُسنننم ممازهنننة، تبسنننم ض ننن ننناك تبُسنننم  نننخرية أيًضنننا، لكنننن ال علينننه الصننناة -وه
 .م تبُسم المغض بتبس  في الحديث  -اموالس

 
 :فونا  لني ؟.."منا خل نك، ألنم تكنن قند ابتعنت  هنرك: . فجًت أمشي هتى جلست يديه، فونا  لني: تعا ثم قا ".. 

ه-ا ًا  أ  الرجل يعبً أو   ،ما عاقب مباشرةً  ؟هل له عذر ،رذ  سأ  عن الع  ف ؟ما خل  ك  .هل له من ع ذر -رضي اه ع
ي الذي تريبه؟ م تكن قد ابتعت  هركما خل ك، أل دك دابة ،يع  .ع

 
د  زيرك من أهل الدنيا، لرأيت أ   أخر  من  نخطه بعنذر،  -يا ر و   اهل -فو ل ت: بلى، ىني واه "..  لو جلست عل

نندي ه جنن  ،.."ولونند أعطيننت جنندا نني ع نندي قننوة يننام ،يع نندي فصنناهة، وع ننت و رينند أ  أخنندعك  ،وع لكننن مننا ي
 هتيا  وأنت ر و  اه.هذا في اا وأ تعمل
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لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  3صفحة )   "أحوال الن
 

نني، ليوشننكن اه أ  يسننخطك علنني، ولننًن .. " ني واه، لونند علمننت لننًن هنندثتك اليننوم  هننديث ينذب ترضننى بننه ع ولك
نت  قنَ أقنوى ، فيه، ىني ورجو فيه ع نو اه هدثتك هديث صدق تجد علي   ا واه، منا ينا  لني منن عنذر، واه منا ي

ي هين تخل   ك وا أيسر م  .عترافوهذا زاية اا ،.."ت ع
 
بنني  ،.."م هتننى يوضنني اه فيننكا هننذا فونند صنندق، فو ننأم نن: فوننا  ر ننو   اهل صننل ى اه  عليننه و ننل م"..   عليننه -فننإًذا ال

ف عننن الغننزو، لكننن هننذا ا مننذنب فنني مسننألة أخننرى وهنني التخلُنن امننع أ  يعبًننأقننر  لكعننب  بالصنندق،  -الصناة والسننام
ع أ  ي ث    .فيه بالحق في الموضع الذي أقر   ق  ر بالح  ي  ى عليه وي ذ  يم

 
ني  نلمة فنات  "..  نت  أذنبنت ذ  فومت وثار رجا  من ب ناك ي ا قبنل هنذا، ولوند عجنزت بًننن  بعوني، فونالوا لني: واه منا علم

فينك ذنبنك ا نتغ ار أ  ا تكو  اعتذرت ىلنى ر نو  اه صنل ى اه  علينه و نل م بمنا اعتنذر ىلينه المتخل نو ، قند ينا  يا
دك ذنوب، منا نعنرف لنك ذننب، أ، خاع .."كلر و  اه صل ى اه  عليه و ل م  ني نت ما ع هنذا النذنب ويجينك يع

 ا تغ ار يك يك.
ي هتى أردت أ  أرجع فأ  فواه ما زالوا يؤن  "..  أهند أصنابه  .."ب ن سي، ثم قن ل ت لهم: هل لوي هذا معي أ ه د ؟ذ  ي  بون

يمثننل مننا أصننا قننالوا: نعننم، رجننا  قنناا مثننل مننا قن ل ننت، فويننل لهمننا مثننل مننا قيننل لننك، ".. ، تخل ننف فنني مثننل هننالتي، ب
ا، ن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وها  بنن أمينة النواق ي، فنذيروا لني رجلانين صنالحين، قند شنهدا بندرً فو ل ت: م  

 :فكعنب يناد أ  يرجنع فسنأ  ت ن سه بأفعا  الصنالحين،ب  ث  ين  المسلم يتأ  ى بالصالحين و  وفي هذا أ    ،.."فيهما أ وة
ه- ًتا لكعب  ب  ث  فا  وفا ، ذيروا رجلين صالحين، هذا يا  م   :واقال ؟أهد معي مثل ما لويت ي  ول ل    .-رضي اه ع

 
ا والتأدينب؟ز عأين الت   ن"..  قنا : ير ه ا أيهنا الثاثنة منن بنين ونهنى ر نو  اه صنل ى اه  علينه و نل م المسنلمين عنن يام

ناس وتغي نن تخل  م   نا ال ب نه، فاجت ك نف ع نا، هتنى ت منع أننه يعنب بنن  .."رت فني ن سني اورض فمنا هني التني أعنرفروا ل
نة، ا أعنرف شنوارعها  ،مالك أنصاري ، يونو  أننا منا هتنى أعنرف المدي ة بلد ة، المدي وا طرقاتهنا وا ومن أهل المدي

ة هذ بلدي أنا ما ع  من هذ  أهلها وا بيوت ك رت لي اورض فما هي بالتي أعرفالمواطعة، المدي  .دت أعرفها، ت
 

ا أ  ااظ  طبًعا الافت لل   بي  لتزام جماعي،التزام ر ه ي ال ا ينأمر أهنل البلند ا تكلمنوا م نل   -علينه الصناة والسنام-يع
ي عجيب، عجيب أ  يكو  اافا  يلهم ما يكل   ، وهذا يع نا بنه الصنحابة،تزام ىلى هذ الدرجة، لمو  وهنذا النذي فاق

نني تننأم   طوننة فنني البلنند هننذا فننا  أذنننب ا لوا لننو أ   يع مننن تأديبننه والننذنب يبيننر ا  د  ب نن رجننل قيننل وهننل هنني أو وهننل م
، يلهم ي  تكل    لتزام جماعي.ايلهم ما هد يخالف، هذا يد  على   ،و  على ذلكع  مل ج  مو

نني هننذ زننزوة تبننوك  بنني فيع المجتمننع الننذي رب ننا  والمجتمننع المنندني هننذا ،-صننل ى اه عليننه و ننلم-فنني آخننر هينناة ال
بي  نلتنزام الجمناعي، وهنذا منن أ نباب ن  ش فعنًا أ  يكنو  هنذا ااهل د  ولنذلك م ن ،-عليه الصاة والسام-ال -ر اه ص 

 .لهؤاٍ الصحابة -وجل   عز  
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لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  4صفحة )   "أحوال الن
 

ننت  أ  أمننا صنناهباي فا ننتكانا وقعنندا فنني بيوتهمننا "..  ننيبكيننا ، وأمننا أنننا فك ننت  أخننر  فأشننهد  الوننوم وأجلنندهم، ب  ش  فك
ني أهند ،الصاة مع المسلمين، وأطنوف فني او نواق وآتني ر نو  "..   نام وا شنيٍ، ا  نام وا رد   ،.."وا يكلم

ام الس نن يه بننرد  ك شن تاه صنل ى اه  عليننه و ننل م فأ نلم عليننه وهننو فني مجلسننه بعنند الصناة، فننأقو  فنني ن سني: هننل هننر  
ظننرثننم أصننلي قريبًنن"..  ري،مننا ينند  .."أم ا؟ علنني   ننه، فأ ننارقه ال فننإذا أقبلننت علننى صنناتي ".. أنظننر ىليننه خ يننة،  ،.."ا م

يأقبل ىلي   بي هذا  ،.."، وىذا الت ت نحو أعرض ع ي هتى نظرات ال  ،نظراتنه فيهنا تربينة -عليه الصناة والسنام-يع
  فيه تربية.   رظ  د ال  نظراته، مجر  

 
اس، مشيت هتى تسو   هتى ىذا طا  علي  "..  ي علوت، .."رتذلك من ج وة ال جدار هنائَ أبني قتنادة، وهنو "..  يع

اس ىلني   ابن عمي وأهب   نىًذا فني التأدينب واله   .."السنام فنواه منا رد علني  "..  ه!ابنن عم ن .."مت علينه، فسنل  ال ر ا ج 
 . ام ر ا  ام وا رد  ز  ع  ه أ  ين  صاهب البدعة الذي هو  ولذلك  السام،  ام وا رد  

ني  ،ثويلنة، هنذ صنعبة ديطبًعا أنشندك بناه  .."فو ل ت: يا أبا قتادة، أنشدك باه"..  .. "  نألك بناه،أأنشندك بناه يع
ي أهنب اه ور نوله؟ ني بنس نعنم أو ا، منا تعنرف أنني أهنب  ؟منا تعلنم ى  أننا منؤمن .."هل تعلم "..  ؟اه ور نولهأجب

شنندته نني أهننب اه ور ننوله؟  .".فسننكت، فعنندت لننه ف شنندته".. أ ننألك بنناه أتعلم الثالثننة، ، .."فسننكت، فعنندت لننه ف
تيجة. ،وا ا ،ا نعم ،.."فوا : اه ور وله أعلم"..  ، ألته باه  ما طلع ب

 
بني  بني  وهى ىلينه، لكننا ي نهي ن -علينه الصناة والسنام-طب هذا لما ينا  ال منا  -علينه الصناة والسنام-بعند وفناة ال

نن يعننرف جوابننه أ  يوننو  اه ور ننوله أعلننم، مننال  ننؤاًا و ًا ىذا   نن ننيجننوز الواهنند مل  ىنمننا و ن الغيننب مننثًا، فنني أمننور مننثًا مل
ني لنو ق   علنم، اه ور نوله أ :منا يجنوز الواهند يونو  ؟ينذا وا ينذا  هلنت منثًا فني ن نس فنا  فينيوو  اه أعلم فوَ، يع

بي  فإ    ،اه أعلم، ونه ا يعلم ما في ن س هذا ىا اه :يوو  ، وا يعلنم الغينب قند منات -علينه الصناة والسنام-ال
 .ىا اه وهذا زيبا في ال وس

 
اي وتول  "..  :قا  يعب نة، ىذا نبطني  يت هتى تسو  ف اضت عي ا أنا أمشي بسنوق المدي  نبطني   .."رت الجدار. قا : فبي

ب َل  من ا ي  ب َ، وال باط الماٍ يع م، ممنن قندم بالطعنام يبيعنه امنن أنبناط أهنل الشن"..  تخرا  الماٍ، امأخوذة من ا ت
نناس يشننيرو  لننه، هتننى ىذا جنناٍني دفننع ىلنني   ننة، يوننو : مننن ينند  علننى يعننب بننن مالننك، فط ننق ال ا مننن ملننك يتابًنن  بالمدي

زس نا   ع منن أهنل البلند يجينه يتناب منن ملنكا رجنل م وناط  عنه خطينر، هنذق  مجيٍ الكتاب في هنذا الوقنت و   ،.."زسا 
ةة واهدة؟ من ملك زس ا  مر    .من ملك زس ا ، هذ فت

 
ا،  وأيًضنا تنند    نني  يتنابعو علننى شننيٍ خطيننر وهننو أ  الك ننار يرصنندون دولننة بننين الجزيننرة هننذ زس ننا   الحننينأخبارنننا، يع

اذر  وبين الروم، يما أ    ة بين العرب وبين الروم، يانوا بين العرب و   ةالم فكنو  ملنك زس نا  بين ال رس، يانت الغسا 
د خبر أ  يعب م واط   ا م تاب   ع فير ل له ر الة هذا يد   ع  .ةعو ، الك ار يتابعو  أخبارنا بدق  على أن
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لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  5صفحة )   "أحوال الن
 

نني أ  صنناهبك قنند . ا ا مننن ملننك زس ننيتابًنن  هتننى ىذا جنناٍني دفننع ىلنني  "..   ،"..ج نناكفننإذا فيننه: أمننا بعنند، فإنننه قنند بلغ
ننني  ،ا ،ر نننو  اه منننا قنننا  أ    ،أ   صننناهب ك قننند ج ننناكعبنننارة خبيثنننة، شنننوف  أ  صننناهبك، ويلمنننة صننناهبك ج ننناك يع

هاصاهبك  و   نا  ق  ، فنالح  وا مضنيعة   ولنم يجعلنك اه بندار هنوا   "..  :ى فيك شيٍ، يلمة خبيثة، طيب واوخبث م ب
 .ي أموركش  نعطيك لجٍو  يا ي ونعطيك م   تعا  ،.."كا ل و  نن  
 

ننك. "..  ننا ن وا ل ننا اإيمننا  ،:.."فو ل ننت لمننا قرأتهننافننالح ق  ب ننا واهنند م ونناط ع ويننل البلنند مننا تكل   ،ه نني ه مننه وا هتننى يع
نا  نك، ه ا وهنذا أيًضن :فو ل نت لمنا قرأتهنا"..  ختبنار اإيمنا ،اأقاربه، ويأتيه ر الة من ملك زس ا  وتعنا  ونعطينك ونوا ل

ي هذ  ،.."من الباٍ  ن اه.بتاٍ مل اأعيشه هذا أيًضا  هذا اللي اآ  زيرن اه، بتاٍ مل اأيًضا يع
ن .."ور فسجرته بهاُ بها التن   مت  فتيم  "..  ني منا هنو منثًا د  نه فني لم علنى ىهنراق ادل يو  أ  يعب ين و  خطناب، ىهنراق يع

ُنور  فسنج رت ه فتيم منت  بنه ور علطو ،  ور، التن  جيبه، ا ىهراق ت   ناك أي   ،التن  ني أننه ا يريند أ  يكنو  ه  ،تراجنع أصنًا  يع
 .وا ا ت ادة من الخطاب ىطاقًا

ول له هذا الر و  الذي جاب  ول لملك زس ا  ماذا فعنل يعنب، أننه خطابنك أخنذ وفني و وف ي الخطاب،  وف ي
نناستأديننب أنننه و لملننك زس ننا   ةعننجل و  م   ةور، طبًعننا هننذ  ننتكو  ضننربُننالتن   طلنني علننيهم ويتراجعننو   لننيس المسننلمو  ب ت

 ا تمشي عليهم.وي ستدرجو  وي ستغ لو ، ويصير لهم نوع من اإزراٍات، ترى اإزراٍات م
 

ي فونا : ى  ر نو  اه "..  هتى ىذا مضت أربعو  ليلة من الخمسين، ىذا ر نو  ر نو  اه صنل ى اه  علينه و نل م ينأتي
فو ل ت: أطلوها أم ماذا أفعل؟ قنا : ا، بنل "..  ،هذ زيادة في الباٍ ،.."تكصل ى اه  عليه و ل م يأمرك أ  تعتز  امرأ

 ..."اعتزلها وا توربها
ا خمسو  ليلة من هين نهى ر و  اه صل ى اه  علينه و نل م عنن   فلبثت   ".. :قا  بعد ذلك عشر ليا ، هتى يملت ل

ننا، فلمننا صننليت صنناة ال جننر صننبح خمسننين ليلننة، وأنننا علننى  ننايام طبًعننا صنناة ال جننر طاعننة ، .." هننر بيننت مننن بيوت
ي واهد أد   ى صاة ال جنر فني وقتهنا يرجنو رهمنة اه بعند خمسنين ليلنة، وبعند منا عظيمة، وال ر  بعد صاة ال جر يع

 ينرهم،ة اه، وهنذا منا ي ونا  الينوم وهنل الشنام ولغ  الكنرب قن نر ب ال نر ، هنذ   ن شنتد  ايلمنا ت ب راقنه،  ر  هتى زوجته أ ملن
 الكرب، يل ما اشتد قن ر ب ال ر . ي وا  ال ر  ىذا اشتد  

 
ننا"..  ننا أنننا جننالس علننى الحننا  التنني ، فلمنا صننليت صنناة ال جننر صننبح خمسننين ليلننة، وأنننا علننى  هنر بيننت مننن بيوت فبي

 .."اورض بمنا رهبنت،  نمعت صنوت صنارف، أوفنى علنى جبنل  نلع ن سني، وضناقت علني   ذير اه، قد ضاقت علني  
نادي بنأعلى صنوتهصارف  الجبل جبل  لع، م ا ا، وعرفنت  ناجدً  فخنررت   ينا يعنب بنن مالنك أبشنر،" :صنعد الجبنل ي

 .  ما يأتي الخبر السارفهذا  جود الشكر متى يكو ؟ أو   .."أ  قد جاٍ فر 
   ننجود الشننكر ىك قنا  بعننض العلمناٍ لمننا يأتينك الخبننر، ولننذ : أو لنو قننا  واهند متننى ي شنرع  ننجود الشننكر؟ نونو 

قند ا يكننو  علننى و الواهنند  ئ، و  الخبننر ي ناج..ولنو يننا  ،يجنوز ولننو ينا  علننى زينر طهننارة، ولننو ينا  ىلننى زينر الوبلننة
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لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  6صفحة )   "أحوال الن
 

ند ورود الخبنر، منثًا  ، اجًدا فخررت   :قا طهارة،  ن ،ولندت زوجتنكجناٍ واهند يونو : ىًذا متى يكو  السجود؟ ع  ر  خ 
  اجًدا. ر  خ   ،عيم الك ار اجًدا، ونحو ذلك، ق تل ز  ر  خ   ، اجًدا، وصل الغائب

 
ا هين صل ى صناة ال جنر" بني .."وآذ  ر و  اه صل ى اه  عليه و ل م بتوبة اه علي - ىًذا بعند صناة ال جنر أ علنم ال

اس بتوبة اه على يعب  وصاهبيه -عليه الصاة والسام  .ال
ا، وذهننب قبننل صنناهبي مبشننرو "..  نناس يبشننرون ننينمننو واهنند  ،.."فننذهب ال رجننلا  وريننض ىلنني  "..  ،مبشننرو  ،وا اث
  ،ىًذا هننل يننا  المسننلمو  يشننمتو  بصنناهبهم؟ ا ،.."فننأوفى علننى الجبننل"..  أ ننلمي   .."مننن أ ننلم ا، و ننعى  نناع  فرً نن

ننو  ال ننر  وصننحابهم المسننلمين،  ا جنناٍ أ  يننأتي فننر ، فلم نن ب مننن جميننع المسننلمينولننذلك يننا  فيننه ترقُننيننانوا يتم
تظنرو  فني   ي  ب  اهل ، جماعة راهوا لصواع  ال ر  يلهم     ني والبوينة ي يعب، وواهد طلع الجبل، والثاني علنى ال نرس، ويع

 المسجد مجيٍ يعب وصاهبيه.
 

نفلما جاٍني الذي  معت صوته يبشرني نزعت له ثنوبي، فكسنوته ىياهمنا بب  "..  ش نر ىًذا ا نتحباب مكافنأة الم ب   .."ار  ش 
ة، م ننة،     ن الننذي جناٍك بالبشنارة، منثًا قننا   ،ن الم بش ننر النذي جناٍك بنالخبر السنارم ن ،ن النذي جناٍمكافنأة الم بش نر  ن

، فهو ىًذا من السُ  ،أبشر نجحت دك قلم أعطيته ىيا  . تحباب ىعطاٍ المب ش ر شيًًااة   ع
 

 نو  اه صنل ى اه  واه ما أملك زيرهما يوم ًذ، وا تعرت ثوبين فلبستهما، وانطلوت ىلنى ر "..  يعب بن مالك يوو :
اس فوجً  ك توبة اه عليكو ا، يها فوجً عليه و ل م، فيتلواني ال  .."ني بالتوبة يوولو : لته

عمنة اه اويذلك  ة أيًضا،  فإًذا تن ل وي الوادم والويام للتل وي     ًنة أخنيهم المسنلم ب زدهام أو اجتمناع المسنلمين علنى ته
ًنة،العبنار  ؟طيب مناذا يوولنو عليه،  نك توبنة اه علينك" ة فني الته نك "لته ني مثنللته نأ اه يه   ، يع ينك ته ينك، اه يه

اٍة،  ك توبة اه عليكمن اله  .لته
 

ناس، فونام ىلن"..  قا  يعب: بنن  طلحنة ي  هتى دخلت المسجد، فإذا ر نو  اه صنل ى اه  علينه و نل م جنالس هولنه ال
ي وه نن ، وا أنسنناها لطلحننة ،  واه مننا قننام ىلنني  "..  قننا :" ..يأنعبينند اه يهننرو  هتننى صننافح رجننلا مننن المهنناجرين زيننر

، وهنو يبننرق -صننل ى اه  علينه و ننل م-ا  ننلمت علنى ر ننو  اه صنل ى اه  عليننه و نل م، قننا  ر نو   اهل قنا  يعننب: فلم ن
نذ ولندتك أمنك منر   أبشنر بخينر ينوم  وجهه من السرور:  ن: أ  قن ل نت  . علينك م ند  اه؟مل ند ك ينا ر نو   اهل، أم منن عل  .."ن عل

ه مل هذا ال ر  أو هذا السماح وهذا التجاو   يعرف أ    يعب أ     هذا الذي يا  يهم   ؟ز ع  ن أين مصدر
د"قا :   .صحيح البخاري "اه ا، بل من عل

 
ننناك  نننلل ا" توصنننير هصنننلطبًعنننا ينننا  ه نننا   ول ه  ل ه م م نننا ي  نننو  ي نننةل و م نننن  ه   "ن  او  ع نننر ابل أ   ين ت خ ل   نننوا ع نننن ر   نننو ل الل ننننهل م نننل م دل

 .ف هصلوالتخلُ  ،١٢٠:التوبة
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لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  7صفحة )   "أحوال الن
 

نالمهموم والحنزين تتغي ن وفيه أ    ناس، ،ن هولنه هتنى اورضر علينه البيًنة مل فنا تعنود  ،هتنى الجندرا  والطرقنات هتنى ال
 .بالتي يعرفها

 .السام عن المهجور د  ويذلك فيه  ووط ر  
 ،واد  يهيمننو  ل  رزبننة، ويعننب بننن مالننك يننا  شنناعًرا مشننهورًا، والشننعراٍ فنني ي ننالشننعراٍ ن و ننهم فيهننا  ه أ   ويننذلك فينن

نن او عطيننات والجننوائز، ؟يننشاإي تلو نن و دويرينن نني أقصنند أ   فالشنناعر ىذا جننات لننه ر ننالة مل -يعننب ن ملننك زس ننا ، يع
ه ي  -رضي اه ع ني ىذا قينل م نبنالرزم منن أننه شنا هونن ىيمانه قوي فعنًا،يع ني شناعر مشنهور، يع ن عر وشناعر يبينر يع

في ونا  منثًا هسنا  بنن ثابنت، ويعنب بنن مالنك، وعبند اه بنن رواهنة،  ؟-صنل ى اه علينه و نلم-هم شعراٍ ر و  اه 
ي من يبار شعراٍ المسلمين ،فكعب معدود في الكبار  .يع

نى آخنر ر نالة ا تيجني لكعنب لم نب من الكبار جوائز، فب أشياٍ، يترق  الشاعر هكذا يترق   منن ملنك زس نا  هنذ لهنا مع
 مه، وأنها اه موصود بالر الة، وأنها بما وأن   ي   ىضافي زير أنها تيجي الر الة لواهد آخر ليس من الشعراٍ الكبار، ا

ه، ز  فيها ىزراٍ  ٍ  دي   ب  ل  فغلب دي  .ه اإزرا
   

 . ثاث، طيب وهذا؟ نوو  لهذا لمصلحة الدينجر هدُ أ  الهجرة ا تجوز فوق ثاث، اله نحن نعرفطيب 
ن الهجر اللي ما يجوز فوق ثاث هو الهجر الشخصي، ني مل نه مشنكلة الشنرع يع نك وبي ني واهند بي اه يعلنم ن اه، يع

نا ربُ  الن س طبع البشر فيه الغضب، وأ  أ   بنس منانا بثاثنة أينام هتنى تهندأ ال نوس، تحتنا  ىلنى مندة تهندأ، فسنمح ل
ك وبين واهند موقنف ز  ك ثناث أينام، خناع ثناث أينام  عنل هند  يجوز أنك تزيد عن ثاث في الغضب الشخصي، بي

الوضنية وتعنود اومنور ىلنى طبيعتهنا، أيثنر منن ثناث هنذ صنارت أهوناد وصنارت بغضناٍ  ص  يافية أ  تهدأ ال وس تمت
 ة.م  ر  ح  م  
 

ننطيننب مننا فننوق الننثاث هننذا اله   ننر الشننرعي لل ج  ننه اله  فنني هو ننن يكننو  م  ن  هننرت عليننه فمننثًا م نن ر واجبًننا أو مشننروًعا،ج 
، هذا يجوز الزيادة علينه فنوق ه بعدما أصر  ًم يًدا في ىرجاعه، وتعري ه بخط ر  ج  من أهل البدعة، ويا  ه   غي  عامات الز  

بننه مثننل هننذا  ق   ننتحارًمننا اب فنني ال صننل مننثًا الدرا نني عمننل مننثًا ج  ب، فلننذلك لننو واهنند مننن الطننثنناث هتننى يتننأد  
اه، ىذا فعننل شننيًًا مننن الننذنوب التنني تسننتوجب  لحننق   ؟م هننذا الطالننب مننثًا، ليننهفيجننوز للمنندرس أ  يوننو  ا أهنند يكل نن

ه بعض اوشنياٍ  مثل هذا، هذا نوع   ، نوع تأديب  فع ا  وناجح، وهو ن سي ما هو بدني، ن سي لك  ة أشند  ال سني  تأديب 
ن    رب.س من الض     على ال

 
بي وي ني صنار فينه عند    علينه،ؤ لما أيثر نسنا -صل ى اه عليه و لم-ذلك فعل ال ة أهنداث، أيثنر   نؤاله ال ونة، يع

ني  توصار  ناك ملنقصة تحريم العسل، والتآمر علينه، ويع منا دخنل  علينه، ن بعنض زوجاتنه أشنياٍ منن قبينل التنآمرصنار ه
عل ":   تعنالىوهذا منن ننوع الهجنر، وقند قنا، تأديًبا لهن   ؛عليهن شهًرا ج نر وه ن  فلني ال م ض ناجل سناٍ "و اه  لكنن هنذا  ،٣٤:ال
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لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  8صفحة )   "أحوال الن
 

اس يهجر زوجته بباطل يكو  هو المخطنق  هجر بح   ني ئ، و  بعض ال ني تجمنع  نيًتين يع  ؟ويهجرهنا، طينب يينف يع
 ؟وأنت تهجر ئنت المخطأ

بي   ىذا ا تلزم اومربال ي  رز  ع  ين   -صل ى اه عليه و لم-يا  ال
نز  ع  يا  ين    -صل ى اه عليه و لم-نه ويذلك فإ ي ىذا ا تلزم الوضع اإخرا  منن البلند ي خ   ،مثنا  ، ر  ر بال ي أيًضا، يع

 عن عائشة قالت:
نني .."يننا   ينندخ ل  علننى أزوا ل ال بنني  صننل ى الل ننه  عل يننهل و ننل م  م خ ننثا " فنني وقننت مننن اووقننات، طبًعننا نحننن نعننرف أ   يع

ندالمرأة يجوز أ  تض ند ..ع هجابها ع ند ..وع ند ،..وع ر ب نةل ملنن  الر  ز ي ن" وع نا ل أ ول الط  رل أ وللني اإ ل نلل ج  نور"    زينر  ،٣١:ال
ساٍ، ياأولي اإربة اللي ما له  ساٍ وا له شهوة بال ا الذي لنيس بنه هنراك ىلنى جد   ن  ويالرجل يبير الس   عل ينالهتمام بال

سناٍ البت نن ننوع فيننه عل نواهنند منن هة، فكننا  فينال سناٍ، فكننا  ينندخل علننى ةا ن هنذا ال نند أربا أو لنيس لننه أربا فنني ال ، مننا ع
بي   .-صل ى اه عليه و لم-زوجات ال

 
ند  بعنضل نسنائلهل،"..  نا ال بنُي صنل ى الل نه  عل ينهل و نل م  يوًمنا و هنو  ع فسنمعه  ف كانوا يعُدون ه  ملن زيرل أولي اإربةل، فدخل  عل ي
نني  ننمع هننذا الرجننل الننذي فيننه .."يوننو    فننتح  اه  علننيكم يوننو   لعبنندل اهل بنننل أميننة : يننا عبنند  اهل، أرأيننت  ى"..  ةالعل نن يع

ي .."ت وبلل  بأربع  وت دبلر  بثما    ، فعليك بلابن  ةل ز ي ا  ، فإنهاالطائف  زًدا اها هذا اآ  صنحيح لنيس  يع يصف شكلها، مع
ول اووصاف، أيو هذا خطير في هذ الحالةمن أولي اإربة لكن ممكن ي  .ح ظ اووصاف وي

نننا، ا يننندخ لن  علنننيكن  هنننذا فونننا   ال بنننُي صنننل ى الل نننه  عل ينننهل و نننل م : أا أرى هنننذا يعل نننم  منننا هنننا"..  صنننححه  فح جبنننو " ،ه 
 علنيكم الطنائف  زنًدا، فعلينك بلابن  نةل ز ني ا  ، بنل أمية : ينا عبند  اهل، أرأينت  ى  فنتح  اه   لعبدل اهل فسمعه يوو  "و .اولباني

 من رواية  وم  لمة في صحيح البخاري." ت وبلل  بأربع  وت دبلر  بثما    فإنها
 

ن ،فإًذا في مثل هذ الحالة يجوز اإخرا  ن أولني اإربنة لكنن ينا  يجنب علينه أ  و  هذا اإنسا  صنحيح هنو لنيس مل
سنناٍ ىلننى الرجننا  اوجانننب،يكننتم او ننرار، يننا  يجننب عليننه أ   ننهننذا م   ،هننذا مننا يجننوز ا يصننف ال م، ىذا جنناز أ  ر  ح 

ساٍ ول أوصافهن، أو أوصاف ال  .يدخل عليهن، فا يجوز أ  ي
بي   .لهن مواما عظيم -عليه الصاة والسام-وبعدين زوجات ال

 
بننحف" ٍل ينندخ ل  يننل  يننومل .. " :وفنني روايننة ."وج   :وفنني أخننري .صننحيح ابننن هبننا  "جمعننة  يسننتطعلم   وأخر جننه فكننا  بالبينندا
ني  .."فوينل ينا ر ننو  اه" فننأذل   لنه أ  ينندخل  فني يننل   ،ىننه ىذ   يمننوت  منن الجنوعل "..  ه اآ  ن يتننه،تننننت لمنا أخرجأيع

ادجمعة  مرتينل فيسأ   ثم يرجع "   .ملساٍ دو  ذي الحلي ة في طريق مكة والبيداٍ أرضا  .صحح اولباني ى 
 
ي أهيانًا ب  ذا الشخص يا  فيه ش  وه ساٍ في يامه وهرياته، يع ة فني الهرموننات، واووصناف تنؤدي ىلنى عل ن تصنيره بال

نني فنني الجملننة علننى هيًننة الرجننا  لكننن فنني الطبنناع يكننو  فيننه هننذ العلننة نننوع مننن اا خننتاط، فيكننو  لننه مننع يونننه يع

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى ه 
 

لل بال طأ وال ي النا في مواضع ال م الن يب والتعيع ة  يرتأ س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 9من  9صفحة )   "أحوال الن
 

ات الوراثية ما يكو ، بي  الجسدية علة جسدية تتعلق بهذ الجي بنه، ج  ر بح  م نأ   -صل ى اه عليه و نلم-فالشاهد أ  ال
نن ذلننك أعننراض المسننلمين، لمنناذا؟ لننًا يضننر  أمننر بإبعنناد  ،ر بإبعننادم ننثننم أ   هن ونو  سنناٍ ومحا نن ننه وصننف لل ل ويكننو  م

بني  وينا  نسناٍ. هذا، ويحدث بذلك فساد حسنب يعتوند  أننه منن زينر أولني اإربنة وأننه ب -صنل ى اه علينه و نلم-ال
ه نو  الكتاب العزيز يجوز له الدخو  عليهن، فلما و جل  نص   بي ب  ج  ل اووصاف ه  د م  .-عليه الصاة والسام-ه ال
 

 الخاتمة
بنني  ا ننبات التنني يننا  لل َ اومننور ب  وق ننات ها ننمة فيهننا وهننذا ضننروري لض نن -صننل ى اه عليننه و ننلم-فهننذ بعننض الم

 ين، وهتى تبوى هذ اوهكام لها مكانتها في ال وس.لد  والمحافظة على هدود اه، ورعاية هرمات ا
 

ا من أتباع     ا عليهاة نبي    نسأ  اه تعالى أ  يجعل ا عليها، ويميت  .ا، وأ  يحيي
ا محمد.  وصلى اه على نبي

 
 تم بحمد اه

ت  شر على ال تديات الطريق ىلى اه في في قسم ت ريغ الدروسشاهدوا الدرس لل ا:وت ضل م  وا ه

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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