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، وعلدى للده وصدحبه عيمعدين، عمدا بعدد ،بسم اه الرحمن الرحيم، الحمد ه رِب العالمين، وصلى اه على نبينا محمدد
، -صدلى اه عليده وسدلم-اأحوال النبوية الشريفة من اأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم عن يطلع عليها مدن نبيده  فإن 
تعلدد  ، وحزندده، وفهددرذ، واترياتدده، وتددولن عددن يوانددر ت-عليدده الصددال والسددا -تحدددانا عددن يوانددر مددن فرحدده وقددد 

 ، ومعاتباته.-عليه الصال والسا -بماطفاته وممازحاته 
 

د عتداب   -سدبحانه وتعدالى-ن اه وهوذ المسألة وهي مسدألة المعاتبدة التدي تطرقندا اليهدا فدي الددري الماكدي، قدد تدان م 
فدي أدأن ابدن ع  مهتدو  تمدا اترندا، وفدي عدسدارك بددر، وتدولن فدي اانده للم لفدين عدن  -عليده الصدال والسدا -لنبيه 

نددَ  َلهدددم  "الجهددام معدده،  علددى نفسدده، والددن  وماريددةوعيًضددا فددي أددأن تحريمدده العسدد   ،٤٣:التوبددة "َعَفددا اللدددهد َعنددَن ل ددَم َعا 
 " د َمدددا َعَحددد  اللددددهد لَدددنَ َعيدَهدددا النب دددي ل دددَم تدَحدددرِ يَدددا ": -صدددلى اه عليددده وسدددلم-يددده لنباه مراعددداًل ل ددداطر زوياتددده، وقدددد قدددال 

 .١:التحريم
 

تدان فدي نفسده أدي    -صدلى اه عليده وسدلم-فدإن النبدي  ،-ركدي اه تعدالى عنده-وتولن ما حص  بسبر قصة زيدد 
السدماوات، ببطدال عدامل قبيحدة عندد العدرب  ج نبيده فديو وز  ،ن بدولنا  وعَ  ،ولهدن اه عمدر بدولن ،من زوايده مدن زيندر
عو مددات عنهددا، ويعتبروندده مددن عتبددر الهبددا ر، وحيدد  ان  ى ااا طلقهددانددمددون الددزواج مددن زويددة المدَتبدَ حر  وهددي عنهددم تددانوا يد 

بَا  ه م  " اه:ابسا  قد عبط  الت بن ي وقال  حمد فصار يدقدال لده زيدد بدن وتان يدقال له زيد بن م ،٥:اأحزاب "ام عدوهدم  ِ 
ادم فارقهدا، فدزوج اه نبيده زيندر مدن فدوم سدبع سدماوات،  -ركدي اه عنهدا-حاراة منسوبًا أبيه، وتان قد تزوج زينر 

َشدى الندداَي "هدوذ اِيدات:  -تعددالى-أددي   مدن الدن عندزل اه  -صدلى اه عليده وسدلم-ولمدا تدان فدي نفدن النبددي  َوَت  
َشاذد  َواللدهد َعَح   َناَتَهافَدَلما َقَضٰى زَي د  مِ  ۖ   َعن َت   َها َوَطًرا َزوي   .٣٧:اأحزاب "ند 

يد في أيًئا أخفدى هدوذ اِيدة، ولهنده  -صلى اه عليه وسلم-قال : لوتان محمد  -ركي اه عنها-واترت عا شة 
   .1بلغ ت  أيٍ  من ربه -عليه الصال والسا -
 

                                                 
س " 1 يه  ي ص َ ع ل لت: ل ك  ئش ق آي عن ع م ه  حي ل ل ً من  ً شي ت . "م ك م ل مع   ج
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َوا ا  " زوياتدهتان له فيه مواقف مدع بعدأ عصدحابه، فإنده مداًا عاتدر بعدأ   -ليه الصال والسا ع-هوا العتاب النبي 
ه  َحد ياًا فَدَلما نَدبَأت  ب ه  َوَعظ َهَرذد اللدهد َعَلي ه  َعرَف بَدع َضهد   .٣:التحريم "َوَعع َرَض َعن بَدع أٍ  َعَسر النب ي ا َلٰى بَدع أ  َعز َواي 

لعا شة لما رمت على اليهومي لما قدال: السدا  علديهم، فقالد :  -صلى اه عليه وسلم-ًبا من معاتبة النبي اترنا يان
مدده يددا عا شددة، اددم عخبرهددا عندده يدسددتجاب لنددا فدديهم، و  يدسددتجاب لهددم فينددا :وعلدديهم السددا  ولعنددة اه وفضددبه، فقددال

2 ،
ف عدن فدزول تبدوو، وتدولن معاتبدة ربيعدة فدي حبيه فدي الت لدلهعٍر وصدا -عليه الصال والسا -وتولن معاتبة النبي 

ن المسدددجد فماتددد  ل التددي تانددد  تقددددم  المسددجد وتهدددنعدددن المدددرع ذغدددو لِ بدَ أددأن عبدددي بهدددٍر، ومعاتبددة عصدددحابه الدددوين لددم يدد 
 .ي بروذ عنها لمفدفنوها باللي  ولم ي بروذ، فعاتبهم لمااا 

 
  عليه وسلمنهم  مع بعأ النمااج من معاتبات النبي صلى اه

 ..عيًضدا -صدلى اه عليده وسدلم-في معاتبته في عتر   وعلطف  عتاب، تان النبي  -عليه الصال والسا -وتولن تان 
  ت. قصص من مرايعات لبعأ عصحابه ومسا

 
 قصة ماعز ركي اه عنه

 .  أيًئا عظيًما في هوااِ مَ تد  -ركي اه عنه- قصة ماعز وفي الحقيقة عن 
لى اللدهد َعَلي ده  َوَسدلَم، فَدَقداَل: يَدا َياَ  َماع زد ب ند َمال دٍن ا لَدى النب دِي َصد" :قال -ركي اه عنه-بدريدل بن الحصير  روك فقد

دتدَ َرسدوَل الله ، َطِهر ن ي، فَدَقاَل: َوي َحدنَ  دع  فَاس  دَر بَع يددٍ ، ار ي  َرسددوَل : يَدا ، اددم َيداَ ، فَدَقدالَ غ ف ر  اللدَه َوتددر  ا لَي ده ، قَداَل: فَدَرَيدَع َفيد 
دتدَ لى اللهد َعَلي ه  َوَسدلَم: َوي َحدنَ ، فَدَقاَل َرسدولد الله  صَ الله ، َطِهر ن ي دع  فَاس  دَر بَع يدٍد، ، ار ي  غ ف ر  اللدَه َوتددر  ا لَي ده ، قَداَل: فَدَرَيدَع َفيد 

ا دَ  َال دنَ  لى اللدهد َعَلي ده  َوَسدلمَ ، فَدَقداَل النب دي َصديادم َياَ ، فَدَقاَل: يَا َرسدوَل اللده ، َطِهر ن د تدى ا َاا َتانَد   الراب َعدةد، قَداَل لَدهد حَ  ،م 
 ." .: م َن الِزَنىَرسدولد الله : ف يَم عدَطِهردَو؟ فَدَقالَ 

 
فقدددا  ريددد    عأدددرب خمدددًرا؟ فقدددال: عمجندددون  هدددو؟ قدددالوا لدددين بددده بدددأي، سدددأل قومددده: -عليددده الصدددال والسدددا -فدددالنبي 

ٍر، قَالَ فدَ ".. ، 3را حة فمه أم  يعني ،فاستنهَهه د  م ن هد ر يَح َخم  لى اللدهد َعَلي ده  َوَسدلَم: َعزَنَدي دَ ؟ ، فَدَقاَل َرسدولد الله  َصدَلم  َيج 
قدال:    ؟تلد  عو فمدزت عو نظدر قدال: لعلدن قب  .بتددا ً امدا سدأله  ،طبًعا هوا ما صار ا  بعد ا عتدراف ..": نَدَعم  فَدَقالَ 

م، ي  ابحصدددان عن يسدددب  لددده الدددوص  فدددي نهددداٍو صدددحيح، هدددوا مدددن أدددروص الدددر  5؟قدددال: هددد  عحصدددن ف، 4يدددا رسدددول اه
 .قال:نعم، فعند الن عمر بريمه

نا به الى بقيع  الَغر َقد . قال: فما عواَدق ناذ و  حَفر نا له"..  قدالوا ان هدوا لدو ترايدع هوا  .."فأمرنا عن نريَمه. قال: فانطلق 
وفددي هددوا مليدد   لمددا  ،.."قددال: فرميندداذ بددالعظم  والمددَدر  وال ددَزف  ".. عددن اعترافدده،  هبَددع أنددهددرب   يددت  و فددي لخددر لحظددة 

                                                 
ي"  2 غضب َ ع م َ،  لع م،  ي : ع ئش لت ع م، ف ي لس ع  : ل م ف س يه  ي ص َ ع ل ي أ ي أت  فق،  ل يك ب ، ع ئش ًً ي ع :  م  م. ق

ا يس  م،  م، فيس لي في ي ت؟  ع عي م ق : أ لم تس ؟ ق ل ع م ق لت: أ لم تس لفحش. ق ف  م في  لع ." ل ل  صحيح 
س َ ص "..  3 م: أبه ج  فسأ  س يه  ًه لي ؟ فأخ أن  َ ع : أش خ ، ف ه س ب س جل  ف  .."؟ ف 
ت ، أ غ " 4 ك ق م ق له : لع س يه  ي ص َ ع ل لك  ع بن م َ ل أت م س  . .." ، أ نظ ق : ا ي  ل  ي في صحيح 
ت "..  5 ؟ هل أحص : هل بك ج  ع ف : نعم  ؟ف . .."ق ل  ي في صحيح 
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قدال: فاأدتد واأدتدم نا خلَفده. "..  و  تتعين به الحجارل تحديدًدا، ،أيٍ  يقت  الريم يحصد د بأي   عليه العلما  عن   َ فَ اتد 
 .حتى مات .."عتى عرَض الحرل . فانتصر لنا. فرَميناذ بجاميد  الحرل  ُيعني الحجارَلَ. حتى سه حتى 
، فقدال رسدول 6.."ومدن المدوت فر حين ويد مدن الحجدارل هعن -صلى اه عليه وسلم-فوتروا الن لرسول اه ".. 
هددو تدداب لهددن تهفيدده يعنددي لعلدده عن  7.."ب اه عليددهترتتمددوذ لعلدده عن يتددوب فيتددو  هددا" :-صددلى اه عليدده وسددلم-اه 

 م.يَ تهفيه التوبة و  يددر  
 
: َمدد" : َلَقددد  َهلَددَن، َلَقددد  َعَحاطَدد   ب دده  َخط يَئتدددهد، َوقَا  دد   يَدقدددولد ، قَا  دد   يَدقدددولد بَددة  َفَهدداَن النددايد ف يدده  ف ددر قَدتَدي ن  ددن  تَدو  بَددة  َعف َضددَ  م  ا تَدو 

َجدارَل ، قَدداَل:َمداع ٍز، َعندهد َيدداَ   تددل ن دي ب ال ح  فَدَلب اددوا ب ددَول َن  ا لَدى النب ددِي َصدلى اللدهد َعَلي دده  َوَسدلَم فَدَوَكددَع يَدَدذد ف دي يَددد ذ ، اددم قَدداَل: اقد 
، َفَسدل  َمي ن  َعو  َاَااًَة، ادم َياَ  َرسدولد اللده  َصدلى اللدهد َعَلي ده  َوَسدلَم َوهددم  يدلددوي  دتَدغ ف ردوا ل َمداع ز  ب دن  يَدو  َم اددم َيلَدَن، فَدَقداَل: اس 

بَددًة لَددو  : فَدَقددالدوا: َفَفددَر اللددهد ل َمدداع ز  ب ددن  َمال ددٍن، قَدداَل، فَدَقدداَل َرسدددولد اللدده  َصددلى اللددهد َعَلي دده  َوَسددلَم: َلَقددد  ، قَددالَ َمال ددنٍ  تَدداَب تَدو 
هدم   َعتد  َم   بَدي َن عدمٍة َلَوس   .َمدَفرقًاُ رواذ مسلم" قدس 

 
وتان يهفيه عن يتوب بينه وبدين اه، لهدن هدوا يبقدى  ،-ركي اه عنه-هوا الحدي  فيه منقبة عظيمة لماعز بن مالن 

ااا عدقديم تاند  طهدارًل قطًعدا، أنده قدد ورم فدي الدنص  د  الَحد ، أن د  ، فما هو الشي  المضمون؟ اقامدة الَحدعلى المشيئة
العزيمددة بددولن، يعنددي عن يهددون هددوا مضددمونًا يعنددي التطهيددر، وا  فددإن التوبددة   -ركددي اه عندده-فددأرام  طهددارل، عن الحددد  

فدي طلدر    وهدو يعلدم الدن، واسدتمر ت  فيه القَ  سلن الن السبي  مع عن   ععظم في التطهير تافية، لهن لما تان الحد  
عليده، وعقدر  يَ و  علدى الدن وقَد ة تنفر من ابزهام، فجاهدالنفن البشري  ولم يترايع عن قرارذ، مع عن عليه،  د  اقامة الحَ 

 ًعا، والتوبة رياً .ط  قَ  د  على سقوص اام الهبيرل بالحَ  ، وفي هوا ملي   بالشهامل عربع مرات
 

دوفيه    هد :قدال قا د  ن وقدع فدي المعصدية عن يبدامر بالتوبدة و  ي بدر بهدا عحدًدا، ويسدتتر بسدتر اه، فلدوَمدل   ر حَ تَ عنده يدس 
عليدده الصددال -لددين علددى الويددوب، والنبددي  -ركددي اه عندده-  مدداعز ع دد، وف  لددز   ي :يلددز  الددوهاب للقاكددي؟ فنقددول

، وا  فقدد ععدرض عنده اااًدا مدن قبد ، ابمدا ععرض عنه عربع مرات، ااث مرات والرابعة خاص بلغ اأمدر  -والسا 
 .اااًا ععرض عنه

 
ع علددى مادد  الددن عن يسددتر الفاعدد  و  يفضددحه و  يرفعدده الددى ابمددا ، قددال ابددن لَددن اط َمددل   وفددي الحدددي  عندده يدسددتحر  

من رفدع عمدرذ، أن بقدا  ماد   د بد  عما ااا ياهر بالفاحشة عيانًا فا ،.."هوا تله في فير المجاهر": -رحمه اه- العربي
دَترن هدو الدوي يد فمَ ، الفحشا ة وعلى المجتمع، المجاهر هوا يدعو فيرذ الى م هوا تاراة على اأد  ر عليده عليده لدو عدا د س 

  عن يدرفع بأمرذ. د  بد  عما المجاهر   ،فير المجاهر ؟على هوا الحال على الفاحشة

                                                 
6  .." َ س  ل . ف  مس  لح  ج مس  م أنه ف حين  س يه  س َ ص َ ع لك ل ك  ك ف م هً ت س يه  ن  " ص َ ع ي في س

. م  ل
لك له"..  7 ك  يه :ف ،ف ه أ ي في َ ع ك لع . .."هً ت ن أبي   ي في س
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دد  فدي ازهددام ندَ بدداَ وتدولن الحدددي  فيدده الت  والسداال والبحدد ، وحتددى فيدده  شدديد فددي الددن، والتحددرين المسددلم، والت ف 

 ايما 
معى اتراًهدا، عو خطدأً فدي معندى ا، وعيًضا ابأارل الى قبول معواذ ان ..علن فمزت، لعلن ، للعلن قبل ،له بالريوع

 .، عو مباأرًل في ما مون الناالزن
 

رذ عنددذ بدأمٍر محتم د ،  حتمدال عن يفس د ن عقدر ، واعدراض ابمدا  عدن َمديوهوا الحدي  فيه ندا  الهبير بالصدوت العدال
وتدولن فيده عن اقدرار المجندون باطد   أدرًعا، وعن  ،-عليه الصدال والسدا -ستفسارذ ا هن، وهوا يبي  بما   يوير الحد  

، فمعنددى الددن عن اقددرار ؟ال مددر رب، أددفقددا  ريدد   فاسددتنهَهه، فاسددتنهَهه اقددرار السددهران   عاددر لدده، يداخددو مددن قولدده:
بمدا  رِ قامدة الحدد لغيدرذ وتلقدين المدقدا وفيه التعريأ للمدِقدر بدأن يريدع، و فيده يدواز تفدويأ ابمدا ، السهران   يداخو به

يددول   بدد  الشددهامل فددي الزنددا ا  ااا رلذ   يجددر ا  بددابقرار الصددريح، ومددن الددن عندده   تدق ، وعن الحددد  يدددفع عندده الحددد  
 تإياج المي  في المهحلة.

 
لزندا حتدى تضدع، ولدولن بده عو منده يعندي مدن ا ستابات، وترو الحامد ن اعترف بالزنا في مدل ا وفيه عيًضا ترو سجن مَ 

أنده   يجدوز عن  ،هدا، حتدى تضدعر برم  َمدلمدا يا تده المدرعل واعترفد  وهدي حامد  عَ  -عليده الصدال والسدا -فإن النبي 
رت مدداعًزا، فأمرهددا عن رنددي، تمددا طه ددي والجنددين مددا انبدده؟ اددم حتددى تدركددعه، مددع عنهددا يددا ت وريعدد  تقددول طه  َيم هددتددددر  

مولوم فا يدقطع عن عمه، فجا ت وفي يدذ ت سرل خدبز، يعني عنه عت  الطعدا  اسدتغنى ال تمه  حتى تفطمه أن له ح   
 .8، فعند الن عمر بريمهاعمه عن

م هدوذ ظَدوفيده ع   ؟هد  عحصدن  ستفسار عن الحال التي ت تلف اأحهدا  باختافهدا، وياخدو هدوا مدن قولده:وتولن ا 
 ،خداص ؟ه عدن الحدرا ، ادم يزندينفسه، ويع  لده مدا يهف د اذ، وعف ر له النهاو، وعفنالجريمة عند اه، يعني بعدما يس 

عندده أددي  أددنيع عنددد اه، أن القتدد  بالحجددارل هددوا حجددر ورا  العددالمين هددوذ واكددح مددن طريقددة العقوبددة التددي عنزلهددا رب  
لزنددا بعددد علددى خطددورل ا حجددر ورا حجددر، يعنددي فيدده نددوع  مددن المددوت البطددي ، وتددان يدمهددن عن يدقتدد  بالسدديف، هددوا يدددل  

َهدم فدي الدن مضدامل منتهدن حدد   ة يلدل، وم  اابحصان، طبًعا حتى لو زنى قب  ابحصان فيها م اه بعهدن مدا  ن الح 
 ا بالحرا  حص  لجميع الجسد فهولن تان الجلد على الجسد والريم لجميع الجسد.ناله، فهما عن التلو 

 
 -اه عنهركي -بي بهر أ -صلى اه عليه وسلم-النبي  معاتبة
لمدا خدالف اأدارته فدي  -ركدي اه عنده-ي  د  معاتبدة الص د -صدلى اه عليده وسدلم-ن المعاتبات التي حصل  للنبدي وم  

ركدي اه -وهدو عتدابد تعظديٍم وتشدريف فدي الحقيقدة، فعدن سده  بدن سدعد السداعدي  ،نوع  لخدر ابمامة بالناي، وهوا
                                                 

نيت فط "..  8 ني ق  س َ،  لت: ي  ، ف ي م لغ ء  ني ك ف ك أ ت ني؟ لع س َ، لم ت لت: ي  ، ق لغ ، ف ك  ه نه  ، ني،  ً ع   م
لص  ه ب ل أت ، ف  ي ح ت ه م ا ف  : ، ق ني لح  َ لت ف ، ق ق ته، ق ي في خ ل ي ف : ه ق  ه ه :  ه أت يه، ف فط ضعيه ح تفط  أ

لص  لت ب ، ف لطع : ه ي ي في ي كس خ ق أكل  ه،  ي َ ق فط ي  ، ف ن لص ين فع  س ل جل من  ه ، ثم أم بل  ل ص ل فحف ل  أم   ،
ه ج م. .."ف  صحيح مس
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م ) يه وس ى ه ع ي ص ا الن س  (2معات م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 12من  5صفح )   "أحوال الن
 

ددنَدهدم   َعن َرسدددوَل اللدده  َصددلى اللددهد " -عندده ددل َح بَديد  ٍف ل يدص  ددر و ب ددن  َعددو  صددار بيددنهم خصددومة  ،.."َعَلي دده  َوَسددلَم َاَهددَر ا لَددى بَن ددي َعم 
ر عدن صدال الجماعدة تدأخ  -عليده الصدال والسدا -ح بدين المت اصدمين عن النبدي ل  ح ومن ع ظم أدأن الصدل  اهر للص 

ددَر ف ددي َتا يددٍر ِمدد"ح ل  مددن عيدد  الصدد دد  َخيد  ددَاٍو بَدددي َن الندداي  ن نج  َعدد    ۖ   َواهدم  ا   َمددن  َعَمددَر ب َصددَدَقٍة َعو  َمع ددردوٍف َعو  ا ص  َوَمددن يَدف 
ًرا َعظ يًما ت يه  َعي  َف نددا  ل َن اب ت َغاَ  َمر َكات  اللده  َفَسو  دٍر، "..  .١١٤:النسا " اَٰ َفَحاَن   الصدَالد، َفَجداَ  المددَاِاند ا لَدى َعب دي َبه 

 عليهم ا نتظار. والناي يش    ،رابما  تأخ  ،رفتأخ ، "َقاَل: َعتدَصِلي ل لناي  فَأدق يَم؟فدَ 
دٍر، َفَجداَ   ،قَداَل: نَدَعدم  ".. عبدو بهدر المصدلحة فدي الدن  فدرعك عتدصدِلي للنداي  فدأدقيَم؟ :أبي بهرقال بال  َفَصدلى َعبددو َبه 

 -ُرسددول اه فَددَتَ لَص ".. حوا وحصدد  مدا حصد ، طبًعدا سدب   "..َوَسدلَم َوالندايد ف ددي الصدَال   َرسددولد اللده  َصدلى اللددهد َعَلي ده  
دٍر  َ يَدل َتف د د ف دي ".. يعندي أبدي بهدر،  ،.."، َفَصدفَ  الندايد ف ي الصدفِ  َحتى َوَقفَ  َ-ى اه عليه و سلملص وََتداَن َعبددو َبه 

دف يَ  التَدَفدَ ، فَددَرَعك َرسدددوَل "..  ر فددي أديٍ  لخدر فيدر الصدال،يفه دااا صدلى مدا عدام  ،.."َصداَت ه   اَدددَر الندايد التص  فَدَلمدا َعت 
"..  اماًمدا بد َ ايعندي ، .."َمَهانَدنَ  اللده  َصدلى اللدهد َعَلي ده  َوَسدلَم، فََأَأداَر ا لَي ده  َرسددولد اللده  َصدلى اللدهد َعَلي ده  َوَسدلَم: َعن  ام هدد   

دَي اللددهد َعن دهد يََدي ده   دٍر َرك  دَد اللدهَ "..  فدي الصددال، ،.."فَدَرفَدَع َعبددو َبه  -هددوذ نعمدة عظيمدة، يعندي النبددي  أن   ؟لدي  ،.."َفَحم 
دَد اللدَه َعلَدى َمدا َعَمدَرذد ب ده  َرسددولد اللد"..  يه اماًما وهو مأمو  خلفه هوذ نعمدة،ق  ب  يدد  -عليه الصال والسا   ه  َصدلى اللدهد َفَحم 
رٍ َعَلي ه  َوَسلَم م ن  َال نَ  َتأ َخَر َعبدو َبه  دتَدَوك ف دي الصدِف، َوتَدَقددَ  َرسددولد "..  يعني رفأ يبقى اماًما وريع .."، ادم اس  َحتدى اس 

ٍر َما َمنَدَعدَن َعن  تَدا بددَ  ا ا  َعَمر تددنَ فَدَلما ان َصَرَف "..  اماًما يعني،، .."، َفَصلىلى اللهد َعَلي ه  َوَسلمَ الله  صَ   ؟.."قَاَل: يَا َعبَا َبه 
ب ن  َعب ي قدَحاَفَة َعن  يدَصدِلَي بَددي َن يَدَدي  َرسددول  اللده  َصدلى اللدهد "..  ،هوا الشاهد ،وهوا هو العتاب ٍر: َما َتاَن    فَدَقاَل َعبدو َبه 

 م.رواذ الب اري ومسل" َعَلي ه  َوَسلمَ 
 

، وعنها تقو  مقدا  النطد  وعن م اطبة المصلي بابأارل عولى من م اطبته بالعبارل ،لتفات للحايةالحدي  فيه يواز ا 
 ، والحددي  فيده طبًعدا فضد  بددا  عأار لده عن يدَ  أنهعبا بهٍر على م الفة اأارته،  -عليه الصال والسا -لمعاتبة النبي 

وابصداو بدين  ،ه ابمدا  الدى الدنوتويد ،ص منهداوالدت ل  ،حسدم مدامل القطيعدةابصاو بين النداي، ويمدع الهلمدة، و 
ته، وفيه يواز الصال الواحدل بإمامين، عحدهما بعدد اِخدر، فلدو قدال واحدد ااا بطلد  صدال ابمدا  عو نسدي مداًا رعي 

 الدن علدى عهدد النبدي صد ح نعم قدد :نقول ؟اني وعتم  الصال، الصال بإمامينا  واحد عنه على حدث وخرج وتقد 
 .صال بإمامين  وتان -عليه الصال والسا -

عددد عن مخدد  وفددي الحدددي  عن ابمددا  الراتددر ااا فدداب يسددت لف فيددرذ، وعندده ااا حضددر يعنددي ابمددا  الراتددر اأصددلي ب
  هددو، وعن الددن   يقطددع ر النا ددر ويتقددد ر بددين عن يهددون مأموًمددا عو يدداخِ ابمددا  الراتددر يدَ يدد ،رنا بدده فددي الصددال، يد يدد

 وعن ما مضى من صال المأمومين يدبنى عليه. ،صال النا ر و  يدبط   أيًئا من صال المأمومين
 

في ما  هوذ الحالة   في اأحوال العامية، وفي اأحدوال العاميدة  ؟ يهوا في ا ،وفيه يواز احرا  المأمو  قب  ابما 
قدال  ععدن ريدٍ  اقيد  السدم -رحمده اه-أي نا عبدد العزيدز بدن بداز  ما ، وقد سأل ر   المأمو  قب  اب  يجوز عن يدح  
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يعيددد الصددال، أن  :د التهبيددر، فقددال الشددي بعدددذ ولددم يدع دد ر ابمددا ر، اددم تبددهددا تهبيددرل ابحددرا  وتبددا فظن و سددتو ا :ابمددا 
 .اته بهر قب  ابما  لم تنعقد صن تب د عو مَ ن تعم الصال ما انعقدت، يعني مَ 

يعندي لدو واحدد مداًا  ،ن عحر  منفرًما ام عقيمد  الصدال، يداز لده الددخول مدع الجماعدة مدن فيدر قطدع صداتهوفيه عن مَ 
ر يصددلي وحددذ فأدقيمد  الصدال، فهدد  يجدوز عن ينضدم الدى الجماعددة؟ فهبد ،مخد  المسدجد ظدن الجماعددة انتهد ، ظدن

ما  بعدد المدأمو ، بنداً  علدى القصدة هدوذ الفريددل أن ابمدا  وهدو يوازذ بعأ العلما  من  ز  يواز احرا  اب هوا عخو
، يعندي هدم مدا عحرمدوا قبد  هورا  امداٍ  لخدر قبلد واعحرم م، لهن الحقيقة عنهمعحر  بعده -عليه الصال والسا -النبي 

أن يدا  ابمدا  اأصدلي  ، لهن هم عحرموا بعد ابما  اأول، ويا  ابمدا  الاداني وعخدو مهدان اأول، تد ،ابما  عموًما
، وا  مددا صددارت يماعددة الشدداهد عن هددوذ حالددة خاصددة واأصدد  عندده   يجددوز احددرا  المددأمو  قبدد  ابمددا وعخددو مهاندده، 

هددوا طبًعددا   و م قبلدده، حددر  قبلدده، ويسددل  ويرتددع قبلدده ويرفددع قبلدده ويسددجد قبلدده، يد  سدداب  ابمددا صددار المددأمو  يد  وخدداص
 .يصح  

عحرمدوا ورا  امدا  ادم يدا   ،فيهدا عأديا  علدى حداٍل معدين، ماد  هدوا ي الفقه ابسدامي تصدح  فهناو حا ت نامرل يعني ف
 .ابما  اأصلي

 
ددنَددااا عدم  " قددال العلمددا :وتددولن فيدده يددواز تقددديم الندداي اماًمددا أنفسددهم ااا فدداب امددامهم،  ن ابنهددار مددن   الفتنددة وعدم 

وتدد  مددا يددا  واحددد مددن  ،فيدقددال   يجددوز عن تفتدداتوا عليدده نيعنددي لددو تددان ابمددا  الراتددر يغضددر لددو فدعدد  الدد ،"ابمددا 
 فتيدداتولددولن   يجدوز ا يعندي تدد  مدا يددا  واحدد،  ؟ن عند ؟ هددي فوكدىم، َمددق دمسدتعج  يددا عَ  هالمدأمومين علدى مزايدد

 .  ،معليه ا عليهم ويش   ر يد  على ابما  الراتر، طبًعا وهو عليه عن يراعي المأمومين، يعني عيًضا ما يروو يتأخ 
ن هدو ح الصددي  وعدرف َمدعن ابما  يهون عصلحهم لولن اأمر وعقدومهم بده، ولدولن بدال رأد نيابةً   وعن الوي يتقد 

 .هالناي بعد نبي   عفض 
   على الفاك ، وعن الفاك  يوافقه بعد عن يعلم عن الن بركا الجماعة.ن يعرض التَدَقد وفيه عن الماا  

 
د ابقامدة واسدتدعا  وفيده عن    بدإان ابمدا ، فلدو قدال ن، وعنده   يدقديم ا  بدإان ابمدا ،   يدقديم ااِ اَ ن وظيفدة المددابمدا  م 
نة عن المداان يقديم ادم يبحد  عدن واحدد يع المجي  مداًا، فهد  المداان السدخر ابما  عو اتص  وقال ما عستطواحد تأ

ة؟ بناً  على الحدي  هوا المداان يبحد  عوً  عدن بددي  وي بدرذ ن ما هي الس  ؟ً  وي برذ عن يتقد  ام يقيمو  يبح  عو 
عحددد مددا ا ، أن امددىفيهددا نددوع فوكدد صيقددول سددأقيم تصددلي بهددم؟ اددم يقدديم، أن الحقيقددة عن ابقامددة بدددون تعيددين أدد 

مدا  عو فداب نة لدو تدأخر ابالماان الفقيه الوي يعرف السديتقد  اااة، ولولن    عو يعز  بعضهم على بعأ، و  ،يتقد 
 ام يدقيم. ؟ن واحًد يقول تصلي بهمسافر ما يا  لن يأتي، يعي  
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وعخبدددرهم عن التصدددفي   ،مهدددم التسددبيح بددددً  مدددن التصددفي رم عخدددرك عندده عل فددي طدددد هدددوا وتددولن فدددي روايددات الحددددي 
أدي   مدن الصدال  م، ااا ندابهفدإًاا الريدال مدااا يقولدون؟ سدبحان اه، 9حبِ َسدال فليد ن نابه أي   فدي الصدمَ  للنسا ، وعن 

 ،سدبحان اه، نسدي التشدهد اأول وقدا  :سدبحان اه، قدا  الدى خامسدة :في الصال، تنبيده ابمدا  ،سبحان اه ون:يقول
سددبحان اه، لهددن لددو قددا  يقومددون معدده ع   ؟ يقومددون، فمددا فا دددل التسددبيح؟ عن يعددرف عندده تددرو التشددهد اأول : نيقولددو 

 .للنقص الوي فع  هوحتى يسجد للس 
فنسدي التشدهد اأول وقدا  الدى  عن ابدن عمدر صدلى اماًمدا مدرلً  -ركي اه عنده-وااا ما فهموا فهنا تأتينا قصة ابن عمر 

ددَتَتم قَا  ًمددا فَددَا ".. لحدددي  خدداص قددا ، وااا اعتدددل ابمددا    يريددع،  عصدد  هددوسددبحان اه، : الاالاددة فقددالوا فَددإ َاا اس 
ل ن   حون، ابدن عمدر اعتددل خداص، اعتددل المفتدرض عن يقومدوا، ويعلدوا يسدب   ،فهدا   يلسدوا ،ن ابدن مايدةسن .."َيج 

 .سبحان اه ن:حوا، فجلسوا ما قاموا ويعلوا يقولو وفهم عنه عنقص التشهد اأول خاص سب 
ن يقومددوا، خدداص ح لهددم أن المفتددرض عحوا لدده وهددو اِن يسددب  حتددى يقومددوا، فصددار سددب   ،سددبحان اهفقددال ابددن عمددر: 

 ابما  اعتدل   ريوع.
صددلى اه -مهددم النبددي اددم عل  ،ومددا تددان هددوا معلوًمددا عنددد الصددحابة مددن قبدد  ،والتسددبيح للريددال ،فددإًاا التصددفي  للنسددا 

 .  -عليه وسلم
 

 أنم يفهم ابمدا  وارم، فإاا ل سبيح؟ ااا لم يفهم المأمومون عو لم يفهم ابما  بالتسبيح، وتاهماوااا لم يفهموا بالت 
فسدجد سدجدل االادة،  واح  عليه وما يدري، يعني ماًا يهون يجر عن يقو  وهو تحد  فجلدن سدب لعحيانًا ابما  يستغ

الهدا  فدي الصدال  ، فقال بعدأ العلمدا :صار فيه اكطراب ،سبحان اه، فجلن، قالوا: سبحان اهقالوا: ما يدري، 
 .  الصالطد ب  ن طري   ا  هو ياز و  تدَ ن ولم يهلمصلحة الصال ااا تعي 

رتعدوا ا ،٢٣٨البقرل: "َوقدومدوا ل لده  قَان ت ينَ " ات  علفاظ، ت  عفعال الصال مويومل في القرلن، قوموا، فيه  ن  يعني اوقالوا 
دجدددوا"سجدوا ا ،.."ار َتعدوا"فيه  ، فلدو قدال ليعندي تلهدا مويدوم ،٤٦التوبدة: "اقد عددددوا َمدَع ال َقاع دد ينَ "قعددوا حتدى ا ،.."اس 
يلدن، ااا مدا اسدجد، ارتدع، الإمدا ، وحتدى لدو قدال  ،ارتعدوا ،قومدوا، اسدجدوااحد ايلسوا، فلو قدال واحدد اقعددوا، و 

 فيه طريقة لتنبيه ابما  وتفهيم ابما  ا  الها .
م مددن سددل  ه، أندد  او اليدددينعليدده حدددي بطدد  الصددال تمددا مل الهددا  لمصددلحة الصددال يددا ز علددى الددرايح و  يد  فددإن 

احنددا فددي الصددال يمهددن نددزل وحددي مددا و قدصددرت  ؟قدصددرت الصددال ع  نسددي  ،يددا رسددول اه :فقددال رتعتددين، فقددا  ريدد   
 ، ادم يلدن-عليده الصدال والسدا -ه على ظن د ،لم تدقصر ولم عننَ  :قال انتين؟ندري، قدصرت الصال اأربعة صارت 

 .10نعم يا رسول اه، فقا  وعتم  الصال :، قالواانتينينا احنا عنه صل   ؟اليدين عح   ما يقول او قال:ام  هنيهة

                                                 
ليه"..  9 فت  ل ح  ح فإنه  س يس به شيء  في صًته ف صفيق؟ من ن ل تم  م أكث أي ء ن ، م لي  س صفيح ل م. "..ل  صحيح مس

10 " َ س  لصً أ نسيت ي  ين: أقص  لي ين، ف له   ث ف من  نص م  س يه  س َ ص َ ع م: أص  أ  س يه  س َ ص َ ع ؟ ف 
س  : نعم، ف  ل ين. ف  لي م، ثم ك    يين، ثم س ين أخ ث م فص  س يه   .لصحيح " َ ص َ ع

 : ي َ "..في  ي  : ي ن صص ، أنسيت أ قف لم ت : لم أنس  . .."؟ ف ل  صحيح 
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علدى عنده    بطلهدا تدان بددع مدن يديدد، فددل فهوا الحوار الدوي حصد ، حصد  ماخد  الصدال، أنده عتمد ، فلدو تدان يد 
 ن عقوال عه  العلم.ل م  و  يبطلها، هوا قدَ 

 
  يفهمددون مددرام ابمددا ، تددأن يهددون ابمددا  فددي الرتعددة الرابعددة والصددال  طيددر وعحيانًددا يصددير العهددن، يعنددي المددأمومون

الطيبات، اه عتبر رتع، رفدع، و ة، ما قرع الفاتحة، عو بال طأ قرع التحيات، قا  للرابعة قال التحيات ه والصلوات ي  سر  
رتعة ابما  هوذ التدي قدرع فيهدا  ر عنه قالها فوم، والفاتحة رتن فما حهميلن، لما يلن التشهد يقول التحيات، توت 

؟ عن هدوذ هدا، طيدر النداي مدااا يظنون ، فمااا عليه عن يفع ؟ عن يأتي ببددٍل منهدا فيقدو التحيات بدل الفاتحة؟   تصح  
ويجلسدددون و  يقومدددون، مدددا يقومدددون فدددي الحالدددة هدددوذ، القيدددا   ،سدددبحان اه: نزيدددامل ال امسدددة فمدددااا سددديفعلون؟ يقولدددو 

   للاالاددة ااا نسددي التشددهد، تلددن يقومددون معدده، هددوذ ااا قددا  لل امسددة   يقومددون معدده، طيددر اِنلل امسددة فيددر القيددا
خامسدة أنده فدي الرابعدة لدم يقدرع الفاتحدة، هدوا الهدا  هدوا  هدا امسة وهو يعلدم عن  يدرون عن ابما  قا  لل ونالمأموم

هددم   يقومدون مددع ابمدا ، فمددااا يفعد  ابمددا ؟ ، هدم فددي الظداهر لهددم عن هدوذ خامسددة زا ددل، وعنهي   يعرفونددأدي  سدر  
 :بدددن عبدددد اه عبدددو زيدددد، قدددال: فقدددال الشدددي وعخبرندددي الشدددي  بهدددر  -رحمددده اه-حصدددل  هدددوذ القصدددة عيًضدددا لشدددي نا 

قومددوا، هنددا    تصددح، فقددال الشددي :و ، خدداص مهمددا فعدد  ابمددا  اِن سدديظنون عن هددوذ خامسددة زا دددل وباطلددة "قومددوا"
 المسألة ليس  نسيانًا من ابما  في أي . ن أبيعرف المأمومون 

 
دالحدي  فيه اسدتحباب حَ  مت لده نعمدة ولدو فدي الصدال، هندا تدأتي مسدألة يعندي لدو واحدد قدا م يصدلي ن تجدد َمدد اه ل  م 

مت لده نعمدة فحمدد اه فدي الصدال، لهدن ماد  ن تجدد ي  عنده َمدد  ق  بمولوم، ظاهر حدي  الص  ردز   :فجا  له واحد قال
ي  هددو رفددع رعسدده د  عدده، والص ددط  مندده، و  يمهددن قَ  د بددد ترتيددر اِيددات فيهددا   ا   يهددون مدداًا عانددا  سددورل الفاتحددة أن  هددو
 .د اه، وهوا عصًا موكع حمدم  وحَ 
 

 ن عرام سدد  ن يحتداج ابمدا  الدى اسدت افه، عو َمدالصفوف والمشي بين المصلين لإما ، عو َمد وفي الحدي  يواز أ   
 .عتبر من اأايها المقصرون خلف، وعن الن   يد لم يسد   ريةً فد 

ر بددين القبددول والتددرو، يدد َ هددو مد  تددر  بهرامددةٍ عد ن َمدد وعن  .وفددي الحدددي  الحمددد ه والشددهر لدده علددى الوياهددة فددي الدددين
 سدول اهبر     اد وفيه تواكع الصدي  وهضدمه لنفسده لمدا قدال: مدا تدان  بدن عبدي قحافدة عن يَدد .ولولن فإن الصدي  ريع

 .-صلى اه عليه وسلم-
 

بشددرص عن   ينحددرف  كع الصدددي  الددى ال لددف، وعندده مشددى القهقددر وفيدده عن العمدد  القليدد  فددي الصددال   يبطلهددا تترايددد
وفيه يواز الفتح على ابما ، أن التسبيح ااا ياز يدازت الدتاول مدن بداب عولدى، يدازت الدتاول يعندي ااا  .عن القبلة

ذ وهدو عنقص لية، عخطأ ماًا، ولهن ينبغدي للمدأمو  عن يهدون متأتدًدا، أن بعدأ المدأمومين يدرم   ،لتاوليفتح عليه في ا
، وتددولن الدوي يددرم خلددف ابمددا  عحيانًددا مدداًا، ماد  مدداًا مددرل عخطددأ ابمددا  فددي سددورل ئوابمددا  صددح وهددو م طدد ئم طد
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واحددد يتهلمددون مددع بعددأ، وخدداص  ١٢٠٠الغاأددية فددي صددال الجمعددة نصددف المسددجد يددرم وابمددا    يفهددم، أندده 
 ،صدحيح مسدلم.." ل َيل ني منهم عولو اأحدا   والندَهدى":-صلى اه عليه و سلم- ولولن قال واحد اللي خلف ابما ،

مدن التداني يقدول لده تحد  ويدن  ئون على ابما  في السطح في الحر ، يعني ابمدا  ي طدوالعجير عن بعأ الناي يرم  
قدف العامدة أدي  يعندي، عظيم، ولهن عحيانًدا تجدد الموا هم؟ ولولن سبحان اه الصال فيها فقه  السطح، يعني سيسمع

   فريبة.و  عأيا  عجيبة
-وتولن يعني ابما  حتى لو ما عرف تهملة اِية يجوز له عن يرتع حتى في وسد  اِيدة، يجدوز لده عن يرتدع، والنبدي 

 .11سعال فرتععخوذ  ،تان يقرع وعخوته سعلة فرتع  -عليه الصال والسا 
 

 أسامة بن زيد -صلى اه عليه وسلم-معاتبة النبي 
دد بعاَنددا "المشددهورل  أسددامة بددن زيددد فددي القصددة -صددلى اه عليدده وسددلم-ن المعاتبددات المشددهورل معاتبددة النبددي طيددر، م 

نَدةَ  نَدةمدن بطدن   .."رسولد الله  صلى اللهد عليه  وسلَم الى الحدَرقَدة  مدن يدَهيد  وا بدولن لوقعدٍة تاند  سدابقة لهدم مدع سددم   ،يدَهيد 
 .ن قتلوا منهمها  لهارل مَ قوٍ  عحرقوهم بالس  

فصددبحنا "..  :-ركددي اه عندده-يقددول عسددامة بددن زيددد  ،.."فصددبحنا القددوَ . فهزم ندداهم".. : الددرواي حددال يقددول ةعلددى عيدد
قدد د عنددا وريدد   مددَن االقددوَ . فهزم ندداهم قدداَل:  َ الددَه ا  "..  يعنددي لحقنددا بدده،، ..". فلمددا فشدديناذد  مددنهمأنصددار  ريددًا . وَلح 

فقداَل  ،فلما قد منا. بلَغ الدَن النبدي صدلى اللدهد عليده  وسدلمَ  :اللهد. فهف عنهد اأنصاري. وطعنتدهد برمحي حتى قتلتدهد. قالَ 
:   يدددوَ  القيامدددة ؟ عتتدددناهد ااا فهيدددف تصدددَنعد بدددا الدددَه ا  ، اللددده يدددا عسدددامةدت عقتلتَدددهد بعدددَد مدددا قددداَل  َ الدددَه ا   :لدددي تدددان قلددد د

هدو قالهدا خوفًدا مدن  .."قال: عفا أقق  عدن قلبده حتدى تعلدم عقالهدا ع   "..  ،يعني قالها خوفًا من الساو .."مدتَدَعِوًاا
ا علددي، حتددى تمنيدد د عنددي لددم عتددن  عسددَلم د قبددَ  مددا زاَل يدهِرردهددف"..  ؟و  قالهددا حقيقددًة، عفددا أددقق  عددن قلبددهالسدداو 
 الحددي  رواذ الب داري ومسدلم .مدا قبلده أنه ااا عسلم فدي هدوا اليدو  فدفدر لده مدا تقدد  أن ابسدا  يجددر   "الن اليو   

 .َمدَفرقًاُ
 

فدي غ ل دلديم، حتدى يددب  عتداب تع اوهدوذ المامدة هدو -عليده الصدال والسدا -وهوا من ع َظم ما وقع له، هوا العتداب منده 
 . تَ ظ بالتوحيد   يددق  ن تلف   مَ ت  م عد  ابقدا  على قدَ الموعظة، وحتى يدعل  
عدن حرملدة مدولى  ،ا صدارت الفتندة بعدد الدن بدين المسدلمينمدا انتفداع، فلمدبدولن عي  -ركي اه عنه-وقد انتفع عسامة 

: ما خلف صاحَبن؟ فقد   له: يقولد لن: لو تندَ   عرَسلني عسامةد الى علٍي وقال: انه سَيسألدن"امة قال: عس اَِن فيقولد
دم  اَأَسد    رواذ الب داري، "..أحَببد د عن عتدوَن مَعدن فيده، ولهدن هدوا عمدر  لدم عرَذ"..  يعني في حالة الموت، .."في أ 

-الدن الموقدف، عن النبدي ن لده ريحدان هدوا القتدال، وتدان السدبر لهونده لدم يتبدي  -ركي اه عنده-ع عسامة وانما تور  
 عاتبه وعاتبه وعاتبه مرارًا. -عليه الصال والسا 

 
                                                 

ص " 11 ح  لف م ي  س يه  س َ ص َ ع س حض  ك عيس أ م غ  ين ف ب م ل ح س  ف ضع عن يس ثم  يه ف ع نع ع ف ل  في 
كع ته سع  ف . "أخ بن ح  صحيح 
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 ي المسجدف تراث  ن ويد منهم ريحمَ ل   -صلى اه عليه وسلم-النبي  ةمعاتب
دَمد -صلى اه عليه وسدلم-من المعاتبات التي حصل  معاتبة النبي  ركدي -يدابر  عدنفد منده ريدح فدي المسدجد، ن ودي 

، فَدَقدداَل: َعلَددم  َعتددد" -اه عندده هدم  ر يددح  ال هدددراث  ددند  دد   َعن نَدَفددًرا، َعتَدددودا النب ددي َصددلى اللددهد َعَلي دده  َوَسددلَم، فَدَوَيددَد م  ن  نَدَهي ددتدهدم  َعددن  َعت 
ن َساند     .12رواذ مسلم، َابن ماية صحيح نيُصححه األبا"َهو ذ  الشَجَرل ، ا ن ال َمَا  َهَة تَدَتَأاك م ما يَدَتَأاك م ن هد اب  

، وهدوا فدي المباحدات، وااا صدار فدي التددخين فهدو عسدوع وعسدوع أن ثار بصد ، ادو ، تدد ؛ فإًاا ت  ما له را حة ااا عدت د
ن يدددا  َمددد  هدددوا خبيددد  الرا حدددة وحدددرا ، وااو خبيددد  الرا حدددة وحدددال، فدددإاا نهدددى عدددن الدددن و   عليددده وعاتدددر ووبددد

   الوي له را حة خبياة.وعمرذ عن يقعد في بيته، فهيف بالمحر المسجد بهوذ الريح، 
 

نا د  يعنددي مددا ت دد ،.."لَددم  نَدع دددد َعن  فدت َحدد   َخي بَدددرد فَدَوقَدع نَددا"قددال:  -ركددي اه عندده- ويددا  فددي حدددي  عبددي سددعيد ال دددري
ددَحاَب َرسدددول  اللدده  " نفتحهددا، لَددة   لَددم  نَدع دددد َعن  فدت َحدد   َخي بَدددرد فَدَوقَدع نَددا َعص  أن هددوذ ، .."َصددلى اللددهد َعَلي دده  َوَسددلَم ف ددي ت ل ددَن ال بَدق 
د ، فَدَوَيدَد َرسددولد اللده  "..  ة،زراعي  منطقة دج  نَدا ا لَدى ال َمس  دًا َأدد يًدا، اددم ردح  َها َعت  ند  َياع ، فََأَتل َنا م  َصدلى اللدهد الاو   َوالنايد ي 

د  َعَلي دده  َوَسددلَم الددِري ددج  َربَدنددا ف ددي ال َمس  ددن  َهددو ذ  الشددَجَرل  ال َ ب ياَددة  َأددي ًئا، فَددَا يَدق  ،  ،َح فَدَقدداَل: َمددن  َعَتددَ  م  : حدِرَمدد   فَدَقدداَل النددايد
د ، فَدبَدَلَغ َااَو النب ي َصلى اللهد َعَلي ه  َوَسلَم فَدَقاَل: َعيدَها النايد ا ندهد لَدي َن ب دي َتح  ر يمد َمدا َعَحد  اللدهد ل دي، َوَله ندَهدا َأدَجَرل  حدِرَم  

َرذد ر يَحَها  .رواذ مسلم "َعت 
نددات، بحجددة السمبوسددة، طبًعددا اِن فددي رمضددان تدد  اأنددواع، بصدد ، اددو ، مشددوي، مطبددوش، مقلددي، تلدده، والمشددهلة تفن 

دع عمامدن اأدتهيته اأتد ،  مدابنسدان يريدد عن يأتد ، الشددريعة مدا حر  خداص اااند  اِن عطيدر يعندي  ، عند  مددا ودك 
يددا  وقدد    ، هددو ودكددع عمامددن اأددتهيته عتلتدده، ،هدداتوا البصدد عدقيمدد  الصددال هدداتوا البصدد   قدلدد  رحدد  تَدَقصدددت

فليعتزلندا، مصدلحة الجماعدة، مصدلحة  انتهيندا والرا حة مويومل و  يمهن ازالتها   بفرأال و  بغيرها، خاص الصال،
ا، يددد   يدنِفددر فيددرذ، يدنِفددر فيددرذ، وعتاددر مددا يحدددث هددوا فددي رمضددان، واكددحو نسددان يددأتي ان ايعنددي الجماعددة، و  يمهددن 

حتددى عنددد النسددا ، تددأتي بايدداب المهنددة، بايدداب المطددب ، مددن المطددب  الددى المسددجد، مادد  مددا يقولددون فددي الدعايددة مددن و 
؟ قددالوا تدد  أدغلنا مددن البقددرل الددى   أدغلهم تدددذنددتم تددواه عمددا أدا  اه علدديهم  :َفهددر قددالالبقدرل الددى الما دددل، فواحدد 

ون، ؤ أغلهم تحفيظ الطداب مدن البقدرل الدى الما ددل، وعنهدم يحفظونهدا بدن يقدر  يظن   الما دل، قال ما أا  اه عليهم،
 .من البقرل الى الما دل ت  انتاينا طبيعي يعنييعني  وهو  ، يقول 

مهددروذ، يدأام، فليعتددزل،  ا هدوهدو مدديعنددي جد، مددا يجدوز يعنددي يدأام هدوا   يجددوز لده عن يقددرب المسداِن حددال  ةعلدى عيد
 .13يعتزل مسجدنافليعتزلنا، 

 
 عخر العفو عن السارم حي    ينفع العفول َمن  -صلى اه عليه وسلم-معاتبة النبي 

                                                 
يث في 12 لح م: لفظ  ج ف"صحيح مس لح ل . فغ  صل  ل م عن أكل  س يه  س َ ص َ ع ل ن  لش  أك م . ف من أكل من ه 

إنس  ه  أ م ًئ تأ م ي ل ن . فإ  بن مس  ."  فً ي
13 " ًً ًم أ بص نمن أكل ث ل أ ليع مس يع م. "..، ف  صحيح مس
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م ) يه وس ى ه ع ي ص ا الن س  (2معات م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 12من  11صفح )   "أحوال الن
 

عبددد اه بددن فعددن  ر العفددو عددن السددارم حيدد    ينفددع العفددو،ن عخددَمدد -صددلى اه عليدده وسددلم-وتددولن عاتددر النبددي 
ه " عبيه صفوان عن فجاَ  بسارق ه الدى النبدِي صدلى اللدهد  -الرما -عنهد ناَ  في المسجد  وتوسَد رماَ ذ فأخَو من تح   رعس 

 ،ا ي عليده  صددقة  رم ،م هوار  عد يا رسوَل الله  لم  :فقاَل صفواند  ،عليه  وسلَم فأمَر ب ه النبي صلى اللهد عليه  وسلَم عن يقطعَ 
هددا عفددوت قبدد  عن تددأتي بدده الددى  سددنن ابددن مايددة، "َفهددا قبددَ  عن تددأتيني ب دده :فقدداَل رسددولد اللدده  صددلى اللددهد عليدده  وسددلمَ 

ااا صدار فيهدا خداص  هدوذ مدا لهدا.. خداص وا  بعددين تصدير الحددوم، مدا فيده لعدر ابما ، ترك الحد ااا بلغ ابما 
فالشدفاعة قبد  عن  .رواذ النسدا ي وهدو حددي   صدحيح .فهدا قبد  عن تدأتيني بده قدال: وواسدطات، ابمدا  أدفاعاتعند 

 ، ااا الواحد بيتنازل، قب .القاكي عو ابما ، قب  يبلغ الحد  
 

 ًا عطال بالناي في الصاليد رَ  -عليه الصال والسا -عاتر 
عن ريدًا قدال: واه  يدا رسدوَل " عبي مسدعوم اأنصداري ريًا عطال بالناي، فعن -عليه الصال والسا - وتولن عاتر

د   فداٍن، ممدا يدطيد د بندا، فمدا رعيد د رسدوَل اه  صدلى اهد عليده  وسدلَم فدي  قدال: اه ، اِني أتَأخرد عن صال  الغدال  من َعي 
م  ما صلى بالناي  فليتجوَز، فدإن فديهمد الضدعيفد والهبيدرد ، ام قال: ان منهم مدنَدِفر يَن، فأيهد موعظٍة عأد فضًبا منهد يومئ وٍ 

 .رواذ الب اري ومسلم "واا الحاَية  
صدلى -عن يصلي تان واحد من الصحابة يصدلي مدع النبدي  نة، يعني ما تطوي  م الف للس  طوي هوا طبًعا ااا تان الت 

ددالعشددا  اددم يددوهر الددى قومدده فيصددلي بهددم وي -اه عليدده وسددلم ن عأددغالهم مددن مددزارع فتددتح البقددرل، والندداي رايعددين م 
 ؟ ر ويفتتح البقرلوتعبانين، فهو عصًا رايع متأخ  

دَركٰ "يعني  ىصل تبر و ى بشباب في الجامعة،  لهن واحد صل  فدي الرتعدة يقدول  ،٣٤النازعدات: "فَإ َاا َياَ ت  الطامدةد ال هدبد 
تسدددرت ااندددين قدددالوا:  بعدددد الصدددال يدددا ذ  فدددي الرتعدددة الاانيدددة، .١،٢الضدددحى: "ا َسدددَجىٰ َواللي ددد   ا اَ *  َوالضدددَحىٰ "اأولدددى، 

 ؟ظهورنا، مااا تريدون يعني
دددَم رَبِدددَسدددبِ " ،رتعدددة، لمدددين تاتدددة وعشدددرين ،ر بهددداَعدددالتدددروايح اِن يددل   َع لَدددىح  اس  الدددو ي َخلَدددَ  " ،اه عتبدددر، لمدددين ،"َن اأ 

عندد  عصددب   اِن ومددا فيدده   خشددوع و  رتددوع، هددوا فددا يدقددال واه ،"و ي قَدددَر فَدَهددَدكٰ َوالدد" ،اه عتبددر، لمددين ،"َفَسددوكٰ 
 .  ،ابما عن  
ر عليدده، معتدلددة فددا يدنَهدد ي بهددم صددالً لِ َصددن يد علددى الندداي، عمددا َمدد يشدد   نة السدد ن ي ددالففددي َمدد "ان مددنهم مدنَدِفددر ينَ " فددإان

َهامَتان  " لده قال يعني والناي ااا تدرتوا أهوا هم خاص يعندي خداص  ،  مدهامدة واحددل بدن :قدال .٦٤الدرحمن: "مددد 
 في بعضهم هوك.ناي 
 
َع لَددى" :-عليدده الصددال والسددا -قددال  تددولنو  ددَم رَبِددَن اأ  ، و الشددم ن  يددا معدداادت َعفَدتددان  عندد ؟ فلَددو َ  َصددلي َ  بَسددِبح  اس 
 .صحيح الب اري" إنه يدَصِلي وراَ و الهبيرد والضعيفد واو الحاية  ف ،كدَحاَها، واللي    ا َاا يَدغ َشىوَ 
 

 -ركي اه عنه-بي بهر أ -صلى اه عليه وسلم-النبي  معاتبة
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م ) يه وس ى ه ع ي ص ا الن س  (2معات م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 12من  12صفح )   "أحوال الن
 

عنده قدال: يدا رسدوَل اه    :قدال -ركدي اه عنده-عدن عبدي بهدٍر  ،، قصدة للص دد ي -ركي اه عنده-ي  د  ون تم بقصة الص  
َز ب ه  "ِية : تيف الصاود بعد هوذ ا ؟ هدوذ اِيدة يعندي م يفدة وين اأم يقول يعني  ؟١٢٣النسا : "َمن يَدع َم   سدوً ا يدج 

دَز ب ده  ا، يعني يد ا يد   دَز ب ده  خداص  مدا فدي ، معناهدا خداص يعنديَمن  يَدع َمد   سددوً ا يدج  ، العقداب يداي َمدن  يَدع َمد   سددوً ا يدج 
 ففدر اهد لدن يدا عبدا بهدٍر، ففدر اهد لدن يدا عبدا بهدٍر، ال: ففدر اهد لدن يدا عبدا بهدٍر،فقد ؟يدزيندا بده عم لندا سدو ٍ تد  عياي، 

؟ علسَ  تحَزند؟ علسَ   ااث مرات،  هدو مدا تدجدَزو ن بدهف نعم، قال: قال: علس  تصيبن البا ؟ تنصر؟علسَ  تمَرضد
 .14"في الدنيا

 
ددَز ب ده  يعندي  د، مداهو بدن فددي اِخدرلَمدن  يَدع َمد   سددوً ا يدج  والويدع، وفقدد الولددد،  ،ن رحمتده بددالمرض، واألدم، اه يجدازي م 

وا  لو وافينا اه بددون مصدا ر صدارت المصديبة الهبيدرل، فصدارت وخسارل المال، والهم والغم، والحزن، هوا يدهِفر، 
هدر فدي هدوا الدبا  عنده ف لدو هدوا الظدن بينمدا ظَدن   هعلى مسألة عند -عليه الصال والسا -فهو عاتبه  المصا ر رحمة،

 .هو ما تدجَزو ن بهفقال: المسألة، الوي يصير لهان الن هو م رج هوذ 
 ال اتمة

، ئاتناا سدي  ا، وعن يَهِفر عند  من هنا في ميننا، وعن يتقب عن يغفر لنا وعن يتوب علينا، وعن يفق   -سبحانه وتعالى-نسأل اه 
 ة مع اأبرار.وعن يددخلنا الجن 

       سلم على نبي نا محمد.وصلى اه و 
 

 تم بحمد اه
 وتفضلوا هنا: منتديات الطري  الى اه في في قسم تفريغ الدرويأاهدوا الدري للنشر على الن  

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

                                                 
هي  عن  14 س َ كيف أب ب  ، ق أخ أ أبي ب بن أبي  : ي  آيق ل  ليس " :لصً بع ه  ني أهل  ا أم م  ني ًء ي بأم ل س من يع
م: غف َ لك ي أب  "به س يه  س َ ص َ ع ي به؟ ف  ء ع ج ل س ُ؟ ألست ف صب   ب ألست ت ك ت ؟ ألست تصي ء  ؟ ألست تح : ؟ ق لَ

: ف م ت به  . ق ل." ب  مس أح بن ح
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