
 

 ً.فورا نرجو تنبيهنا عليه أ  بعد، فمن وجد خط  -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام

 يّ ْكمِ اْلسُّنَِّة اْلَمْنُشْورَِة لِْلحَ   مُ أَْعلَ َشْرُح ِكتَاب  
 - رَِحَمُه الّلُه َتَعاَلى -

 
 

 لَِفِضيَلِة الّشْيِخ أَساَمة ْبُن َعطَايَ ا العتِيِبي
 - َحِفظَُه اهللُ َتَعاَلى-

 
 

   ث الث  ع ش راْلدَّْرُس ال   
 
 

 
 دروس معهد البيضاء العلمية

 الدورة الثالثة
 لبيضاء العلميةطالبات معهد ا :تفريغ

 ه 1341 -ه  1341
 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿2﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
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 الَرحَمِن الَرحوِم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا، ومن سقئات أطؿالـا من  

يفده اهلل فَل مضل له، ومن يضؾل فَل هادي له، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له وأشفد أن 

 .محؿدا طبده ورسوله

 

              

               

            2 

               

             

 :أما بعد

وشّر إمور -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -فنّن اصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدى هدى محؿد

 .محدثاهتا وكّل محدثه بدطة وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة يف الـار

فؿازلت معؽم ىف التعؾقق طؾى كتاب أطَلم السـة الؿـشورة إلطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصورة 

 –اب ىف العؼقدة اإلسَلمقه لؾشقخ العَلمه حافظ بن أحؿدد الحؽؿى سمال وجو 022الؿعروف ب

الؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائه  بعد إلف من الفجرة الـبوية ووصؾـا إلى  –رحؿه اهلل تعالى 

 .السمال السادس والتسعقن بعد الؿائة

                                                 
 
 01 :آل عمران  - 
1
  :النساء  - 
 
  0-00: األحزاب  - 
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 [المتن] 

 : -رحؿه اهلل تعالى  –قال 

  كا اهلل تعالى بسؾوكه وهناكا طن اتباع غقره ؟الصراط الؿستؼقم الذي أمرهو ما : س 

 

 ]لشرح[

الذى كسلل    -جل وطَل  -هذا السمال هو متعؾق بؼول اهلل 

بسؾوكه وهناكا  -جل وطَل  -ىف كل ركعة من الصَله أن يفديـا إياه وهو الذى أمر اهلل  -جل وطَل  -اهلل 

-جل وطَل  -طن إتباع غقره ىف قوله 

ففذا الصراط الؿستؼقم يحتاج إلى بقان 0 

سبحاكه  -واهلل     يؼول –جل وطَل  -وتبقن وتعريف وتوضقح واهلل 

البقان الواضح وكتاب  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -أرسل رسوله  بالفدى ودين الحق وبقن محؿد  -وتعالى 

تبقان لؽل شيء وهو هدى وبشرى ورحؿة لؾؿسؾؿقن ففذا الصراط الؿستؼقم هو ىف  -جل وطَل  -اهلل 

 .حؼقؼه يظفر من لػظه شئ من معـاه وهو أكه صريق واضح ال

 

 معنى الصراط المستقوم: 

فالصراط الؿستؼقم أى الطريق الواضح الؿستؼقم الذى ٓ اطوجاج فقه هذا هو معـى الصراط الؿستؼقم 

 وهذا الصراط الؿستؼقم ٓبد إلستؼامته ولوضوحه أن يؽون ذا أدله كثقره وجؾقه ىف الؽتاب والسـه ففو

لقس بخػي وٓ غامض وٓ يحتاج إلى فؾسػه وإلى تعؿق بالتـطع ىف الدين ٓ يحتاج إلى مـطق القوكان 

                                                 
 
 6:الفاتحت - 
1
  5 : األنعام - 
 
 3 : األنعام  - 
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وٓ إلى فؾسػة أرسطو وٓ إلى إشارات إبن سقـا وٓ إلى كػريات الػرابى ٓ كحتاج إلى هذه العؼول 

ىف معرفة  -جل وطَل  - الػاسده التى إدطت أهنا طـدها الحق والفدى وبقـوا الغوامض التى ىف كتاب اهلل

 اهلل وأسؿائه وصػاته وحؼقؼة وحدكقاته ٓ كحتاج إلى كل هذا 

 

 الصراط واضح وجلي: 

 -حديث الـعؿان بن بشقر  رضي اهلل طـفؿا ىف الصحقحقن طن الـبى  يفٕن الصراط واضح وجؾي و

فإمر البقِّن ىف كتاب ( َؿا ُأُمْور ُمْشَتبَِفات اْلَحََلل َبْقن َواْلَحَرام َبْقن َوَبْقـَفُ )أكه قال  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم 

يؼول  -طز وجل  -هو آطظم هو إكثر فاهلل  -جل وطَل  -اهلل 

  

 

 القرآن ىور مبون: 

قن فؾقس هو كور فؼط بل هو كور مبقن أى واضح وصف الؼرآن بلكه مب -العزة والجَلل  -وكذلك رب 

ىف الجواب طن هذا السمال هو دين اإلسَلم الذى أرسل به رسؾه وأكزل  -رحؿه اهلل تعالى  -قال الشقخ 

به كتبه ولم يؼبل من أحد سواه وٓ يـجو إٓ من سؾؽه ومن سؾك غقره تشعبت طؾقه الطرق وتػرقت به 

 -السبل قال اهلل تعالى 

يتبقن هبؿا الصراط الؿستؼقم ىف وضوحه ولزوم إتباطه وخطر البعد طـه  ثم ذكر بعد هذا حديثقن 0

 .ف طـه واإلكحرا

 

 

                                                 
 
 0 : القمر - 
1
  5 : األنعام -
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 إن الدين طند اهلل اإلسالم: 

ودين اإلسَلم الذى أرسل به رسؾه وأكزل به كتبه ولم يؼبل من أحد سواه قول اهلل  -رحؿه  اهلل  -قوله 

  -قال  -جل وطَل  -

 -سبحاكه وتعالى  -وقال 0-سبحاكه وتعالى 

فَل يـجو إٓ من سؾك هذا السبقل   

   وهو اإلقرار بدين اإلسَلم

ومن سؾك غقره تشعبت طؾقه الطرق وتػرقت به السبل ٕن الذى يسؾك غقر دين اإلسَلم فنكه قد  

ضل صريؼه واكحرف طن جادة سواء السبقل فَل يفتدي وٓ يسعد وتختؾف به السبل وتتَلطب به 

 الشقاصقن 

 

 دين اإلسالم دين وسط: 

دل والفدى دين يسٍر دين رحؿة دين حق فؾقس ودين اإلسَلم دين وسط بقن الؿؾل ففو دين جاء بالع

طتو القفود وٓ مذلة الـصارى ولقس فقه ترك العؿل بالعؾم بعد بؾوغه كؿا طؾقه القفود ولقس فقه  فقه 

الضَلل والعؿل بغقر طؾم بل هو دين العؾم والعؿل كور يسقر طؾقه من يتبع دين اإلسَلم ومن اكحرف طـه 

واضحا ٓ اطوجاج فقه   يؼول   -وطَل جَل - أضؾم طؾقه الطريق واهلل

                                                 
 
  : المائدة - 
1
 1 : آل عمران - 
 
 35: آل عمران - 
 
 11: لقما - 
5
  5 : األنعام - 
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فاتبعوه اسؾؽوه امشوا طؾقه وٓ تتبعوا السبل  الطرق إخرى التي تظـون أهنا توصل لؾسعادة أو التي 

 .الؿؼصودتختصر الطريق يف الوصول إلي 

 

 المقصود ىف الدىوا: 

ن من جسد وروح فراحة والؿؼصود يف هذه الدكقا هو السعادة وراحة الـػس ٕن اإلكسان يف الدكقا مؽو 

كواع الراحة بوقاية أالجسد تؽون بالطعام والشراب والشفوة والراحة كالـوم والجؾوس وغقر ذلك من 

من برد وحر وآذى وضرر وغقر ذلك فلثـاء مسقرة اإلكسان يف حقاته يحرص طؾي سعادة بدكه بتحؼقق 

يسبب له أذي أو إزطاجا كذلك الروح  مرغوباته وشفواته والبعد طن ما يضره ويتؾػه ويتؾف شقئا مـه أو

 .تحتاج إلي ما يغذيفا وإلي ما يسعدها 

 

 سعادة الروح: 

وهذه الروح يسعد جزءَا مـفا راحة البدن فراحة البدن يف تحؼقق الؿرغوب والؿطؾوب من صعام 

راحة وشراب وراحة وُبعد طن أذية هذا جزء من تغذية الروح ٕن الروح مركبة طؾي البدن وراحة البدن 

لفا وأذي البدن أذي لفا يف الغالب لذلك مؿا يسعد الروح مؿا يسبب سعادة الروح من إسباب راحة 

 .البدن وسعادة الجسد لؽن هذه السعادة وهذه الراحة ٓ تؽػي لسعادة الروح

 

 الروح مجبولة طلى التعبد: 

 ٕن الروح مجبولة طؾي التعبد طؾي التلله أن تؽون تابعة ففي مػتؼرة 

مػتؼرة إلي غذاء إلي شيء يسعدها ففذه الروح يف مسقرهتا يف حقاهتا تحتاج إلي ما   

                                                 
 
 5 : فاطر - 
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كسان يف فطرته مجبول طؾي أن يحب أن يخاف أن يرجو هذه أمور فطرية فالروح إذا ركـت يسعدها واإل

 إلي معبود تحبه وتخافه وترغب إلقه وتطؿع فقؿا طـده حقـئذ قد يتحؼق لفا بؼقة السعادة 

 

 

 السعاده منوصة بالمعبود: 

 لؽن هذا مـوط بالؿعبود الذي تعبده وبالعبادة التي تسؾؽفا وتتعبد هبا 

ن   يتعبدون بدين سؿاوي يف ؿذا أهل إديان و الػرق طؾي شتي صـوففم و ألواهنم  سواء كاكوا مففؽ

أساسه أو يتعبدون بلديان أرضقه ولؽن هذه إديان إرضقة وإن كاكت أرضقة ولؽـفا تطؿح و تطؿع إلي 

إلي السؿاء وإن  السؿاء و السؿو حتي البوذية حتي الؽـػوشوسقه وغقرها من الؿؾل والـحل كؾفا يطؿع

كاكت أصؾفا أرضقه ففمٓء الذين يعبدون غقر اهلل هم يرجون السعادة و يعتؼدون يف ذات أهنا مؼدسة 

ويسؾؽون إلي تؼديس أوفقت السبقل تؼديس هذة الذات مسالك شتي ويرغبون إلقفا و يرهبون مـفا 

 لذلك يحصل لـػوسفم شيء من الراحة أو السعادة

 

 ادة غور اهلل  الراحة الوهموة ىف طب: 

لؽن إذا كان هذا الؿعبود وكاكت هذه العبادة غقر الذي بعث به الؿرسؾون غقر الذي يف الؼرآن فنن هذه  

الراحة يف الحؼقؼة تؽون وهؿقة سرطان ما تزول ويـؽشف الغطاء ويبؼي صاحبفا يف تعاسه يف الدكقا و يف 

حاب تؾك إديان كػوسفم وأموالفم وأوٓدهم كعم قد يبذل أص، أخرة وإن كابر وطاكد وضن أكه سعقد 

يف سبقل حؿاية مؼداستفم وحؿاية معبودهتم التي يعبدوهنا من دون اهلل قد يبذلون لؽن قد ٓ يـؽشف لفم 

الغطاء يف الدكقا فقـؽشف لفم الغطاء يوم الؼقامة وٓت حقن مـدم وقت ٓ يستطقعون الـدم وقت ٓ 

ـػع الـدم وقت ٓ يستطقعون أصَلح ما أفسدوهيستطقعون إصَلح ما فسد وقت ٓ ي
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ذكر يف كتابه الؽريم طن الؽافرين أهنم يطؾبون أن   -جل وطَل  -واهلل   

 ػروا بهيعودوا إلي هذة الدكقا لقصؾحوا ما أفسدوه ولقممـوا برهبم بعد ما ك

0 . 

 

 

 

 السعادة الحقوقوة ىف دين اإلسالم: 

لذلك من أراد الـجاة من جؿقع إمم من جؿقع إديان من أراد السعادة الحؼقؼقة الؽامؾة فنن السعادة  

يف دين اإلسَلم الحق دين الفدى دين الصدق دين اإلخَلص كذلك مـفج أهل السـة و الجؿاطة مـفج 

ؿـتسبة إلي اإلسَلم كؿا أن اإلسَلم وسطا بقن إديان و هو الدين السؾف الصالح هو وسطا بقن الػرق ال

الحق و ما سواه باصل فنن أهل اإلسَلم قد افرتقوا واختؾػوا و تـؽب كثقر من الؿسؾؿقن الطريق الذى 

وأصحابه فاكحرفوا واتبعوا السبل وشاهبوا إمم السابؼة التي  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -كان طؾقه الرسول 

طن دين اإلسَلم واتبعوا أهوائفم وكػروا باهلل فبعض من يـتسب إلى اإلسَلم قد اكحرف وكؾؿا  أطرضت

كان تشبه همٓء الـاس بلهل الؿؾل الؽافرة كؾؿا كان بعدهم طن الصراط وكؾؿا كان بعدهم طن اإلسَلم 

 .وقرهبم من الؽػر والردة

 

 اىقسام الناس وضهور البدع: 

                                                 
 
 00 -11:المؤمنون - 
1
 .13-10: األنعام - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿9﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ت البدع طؾى فرتات مختؾػة يف التاريخ وتـؽبوا الصراط الؿستؼقم وضفر فاكؼسم الـاس وافرتقوا وضفر 

الخوارج وضفر الروافض وضفر الشقعة ثم الروافض وضفر السبئقة وضفر الؿرجئة وضفر الجفؿقة وضفر 

الؿعتزلة وضفر الُؽَلبقة والؽرامقة والسالؿقة وضفر إشاطرة والؿاتردية ثم ضفر الؼرامطة والباصـقة ُأكاس 

تسبون إلى اإلسَلم لؽـفم يحرفون واكحرفوا طن اإلسَلم الحق وطن مـفج السؾف الصالح طن صراط يـ

 .الُؿـَعم طؾقفم من الـبقن والصديؼقن والشفداء والصالحقن وحُسن أولئك رفقؼا

 

 من هم الُمنَعم طلوهم: 

ح العامؾون به بؿـفج السؾف الصال فالُؿـَعم طؾقفم هم أهل العؾم والعؿل العؾم بالؽتاب والسـة

فؾذلك دين اإلسَلم وسط بقن إديان ومـفج السؾف ومـفج الػرقة الـاجقة والطائػة الؿـصورة وسط 

بقن الػرق الؿـتسبة لإلسَلم ففم يف إيؿاهنم باهلل ـ جل وطَل ـ وسط يف معرفة أسؿاء اهلل وصػاته بقن 

 م وتػرقت أوديةفالُؿعطؾة الذين اختؾػت فقف، الُؿشبفة الؿؿثؾة وبقن الُؿعطؾة

التعطقل والذين كػوا طن اهلل ـ جل وطَل ـ  صػات الجَلل والؽؿال بل بعضفم كػى إسؿاء وهم  

والؿؿثؾة ، الجفؿقة الغَلة فلهل السـة والجؿاطة لم يعطؾوا وكزهوا اهلل ـ جل وطَل ـ طن مشاهبة الخؾق 

توا ما أثبته اهلل ـ جل وطَل ـ يف كتابه مثؾوا صػات اهلل ـ جل وطَل ـ بصػات الؿخؾوققن وأهل السـة أثب

والرسول ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ يف سـته وما وقع اإلجؿاع طؾقه من إسؿاء والصػات بدون تؿثقل وٓ 

 .تشبقه

 شرطوة لفظة التشبوه: 

  يؼول - وطَل جل ـ اهلل شرطقة لػظة تشبقه لػظة أن اكبه وأكا

 لقس ـ وطَل جل ـ اهلل العرب ولغة العرب كَلم من هذا شبقفًا    (4)اإلخَلص

 شقخ حؿاد بن كعقم اإلمام مـفم التشبقه كػي طؾى كتبفم يف كصوا السـة أهل وأئؿة شبقه له ولقس مثقل له

                                                 
 
 .65:مريم - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿01﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 يف ما أن زطم ومن كػر فؼد بخؾؼه اهلل شبه من بالؼبول كَلمه إئؿة تؾؼى وقد ـ اهلل رحؿه ـ البخاري الشقخ

 بن اسحاق قال وكؿا كػر فؼد تشبقفًا يوهم ـ وسؾم طؾقه اهلل صؾى  ـ رسوله وسـة ـ وطَل جل ـ اهلل كتاب

 .ـ  وطَل جل ـ اهلل كتاب يف وأصؾفا سؾػقة بعبارة اهلل طن التشبقه فـػي راهوية

 

 الشوخ العثومون ىف لفظة التشبوه يرأ: 

يؼول إن لػظ كػي التؿثقل أولى، و يذكر أهنا هي  -اهللرحؿه  -وكان شقخـا محؿد بن صالح العثقؿقن  

الواردة يف كتاب اهلل، وأن اإلكسان يف كػقه لؾتشبقه ٓبّد هـاك بقن شقئقن قدر مشرتك، وورود التشابه ولو يف 

 - رحؿه اهلل -إسؿاء موجود، يف جؿقع إشقاء الؿوجودة، تشرتك يف الوجود أصَل، ولؽن كَلم شقخـا 

ٕن هذا تعبقر السؾف وجرى طؾقه أهل السـة قاصبة بَل اختَلف، وٓ أطؾم أحدا من أهل السـة فقه كظر، 

تؽؾم يف هذه الؼضقة، بل كل السؾف ومن جاء بعدهم مّؿن سؾك سبقؾفم  - رحؿه اهلل -قبل كَلم شقخـا 

  :- جل وطَل   -التؿثقل والتشبقه، التؿثقل يف قول اهلل  - جّل وطَل  -يـػون طن اهلل 

:-جّل وطَل  -و كػي التشبقه يف قول اهلل  ، 

  :قال -جل وطَل -يعـي لم يؽن له كظقرا، واهلل   ،0 

لّؿا  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -يعـي إشباه والـظائر، و قال  ،4

 "أن تجعل هلل كدا و هو خؾؼك": قال، "أي الذكب أطظم؟ ":-رضي اهلل طـه  -سلله طبد اهلل بن مسعود 

قَل، بل الـد الشبقه، ولقس يؾزم الؿثقل، يعـي ٓ يؾزم يف وقوع الؿشرك يف الشرك أن يعبد شبقفا، أن يعبد مث

جل  -، لؽن الؿوجود هو الذي يزطؿون فقه أكه فقه شبه من اهلل -جل وطَل -هو أصَل ٓ يوجد الؿثقل هلل 

 ، وفقه مثال من صػات اهلل، لذلك كػي التشبقه طبارة حق أصؾفا  يف الؽتاب والسـة؛-وطَل 

                                                 
 
   :الشورى - 
1
 65:مريم  - 
 
  :اإلخالص - 
 
 11:البقرة - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿00﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 أهل السنة وسط بون الفرق: 

هذا، فلهل السـة وسط بقن الػرق؛ يف باب إسؿاء  قال هبا أهل السـة إجؿاطا، و ٓ خَلف بقـفم يف 

؛ يف صاطة وٓة -رضي اهلل طـفم  -والصػات؛ يف باب الؼضاء والؼدر؛ يف باب الؿوقف من الصحابة 

إمور أيضا، ففم ٓ يعتؼدون بلن اإلمام مؼّدس، والحاكم ُيطاع حتى يف معصقة اهلل، كؿا طؾقه ما يسّؿون 

ثؿاكّقة، ولقسوا طؾى صريؼة الخوارج و الؿعتزلة وأشباهفم يف الؼقام طؾى وٓة أو يطؾق طؾقفم بعضفم الع

إمر وكزع القد من الطاطة، بل هم وسط يف جؿقع أبواب العؼقدة، ففؽذا الواجب طؾى الؿسؾم أوٓ أن 

، فاسم اإلسَلم "   :يستؿسك بآسَلم الحق؛ بدين اهلل؛ دين آسَلم

لقس مطّبؼا ٕحؽام اإلسَلم، وكان هـاك تؿّقز بقن الؿـتسبقن ٕهل  يجؿعـا، لؽن اّدطى اإلسَلم من

رضي -اإلسَلم، فالذين يتؿّقزون هم أهل السـة والجؿاطة؛ هم السؾػقون؛ هم السالؽون سبقل الصحابة 

؛ َفْفُم السؾف؛ َفْفُم الصحابة، ففمٓء هم أهل الوسطقة، أهل السـة والجؿاطة الػرقة الـاجقة -اهلل طـفم

 .طائػة الؿـصورةوال

 

 ]المتن[

، "َهَذا َسبِْقل اْلؾَّه ُمْسَتِؼْقؿا": َخطا ُثم َقال -َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  -و َخط اْلـَّبِي  ":قال رحؿه اهلل  

َّٓ َطَؾْقه َشقْ ": َوَخط ُخُطْوصا َطن َيِؿْقـِه و ِشَؿالِه، ُثم َقال ُبل َلْقس مِـَْفا َسبِْقل إِ ، ُثم "َطان َيْدُطو إَِلْقهَهِذه السُّ

 .0 ":َقَرأ

 

  ]الشرح[

وكذلك  و كذا خّرجه  اإلمام الـسائي يف السـن الؽربى،هذا الحديث خرجه اإلمام أحؿد يف مسـده، 

خرجه ابن حبان يف صحقحه، وكذلك الحاكم يف الؿستدرك طؾى الصحقحقن، كذلك خرجه البزار يف 

                                                 
 
 03 :حجال 
1
  5 :األنعام 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿02﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

خط لـا  ": -رضي اهلل طـه  -مسـده وهو حديث حسن صحقح، ومن ألػاضه قال طبد اهلل بن مسعود 

 -طن يؿقن كػسه : ، طن يؿقـه يعـيا طن يؿقـه وطن شؿالهخطوصً  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  –رسول اهلل 

كان جالًسا أمامفم خط طن يؿقـه خطوًصا، وخط طن يساره خطوًصا، حديث جابر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم 

ففذا  "أكه خط أمامه خًطا وطن يؿقـه وشؿاله خطوصا" بن طبد اهلل طـد ابن ماجة وغقره بسـد فقه ضعف

أمامه أو حتى لم يرسؿه هو واضح بلكه هو الخط، وخطه هو  -اهلل طؾقه وسؾم صؾى  –الخط الذي رسؿه 

 ":-طؾقه الصَلة والسَلم  -الخط الؿستؼقم، فؿن سؾؽه قد كجى، وخط طن يؿقـه وشؿاله خطوًصا فؼال 

ُبل  خط خًطا وهذا الخط كؿا قؾت لؽم يف -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -، يف رواية الحاكم أن الـبي  "َهِذه السُّ

الذي أمامه  " َهَذا َسبِْقل اْلؾَّه ":رواية جابر بن طبد اهلل أكه خطه أمامه كؿا يتضح من سقاق الؼصة فؼال

ُبل  ":هذا سبقل اهلل، وطن القؿقن والشؿال قال -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -الذي هو يسقر طؾقه  َوَهِذه السُّ

 .ثم قرأ أية  " َطَؾى ُكل َسبِقِل مِـَْفا َشْقَطان َيَدُطْوا إَِلْقه

َهَذا : خًطا ثم قال –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  –خط لـا رسول اهلل  ": -رحؿه اهلل-يف رواية اإلمام أحؿد 

َقة َطَؾى ُكل َسبِقِل مِـَْفا َشْقَطان  ":ثم قالثم خط خطوًصا طن يؿقـه وطن شؿاله   َسبِْقل اْلؾَّه َهِذه ُسُبل ُمَتَػرِّ

  :ثم قرأ " َيْدُطَوا إَِلْقَفا

  . 

 

 ما طلوه أهل األهواء والبدع: 

وأهنا ٓ  -صَلة والسَلم طؾقه ال -فؿن هذا الحديث يتبقن أن هذه السبل مـحرفة طن سبقل الرسول  

طؾقه الصَلة  -تستـد يف الحؼقؼة يف مخالػاهتا ويف اكحرافاهتا إلى كتاب اهلل وٓ إلى سـة رسول اهلل 

فنذا رجعـا إلى مػارقات أهل إهواء وخَلفاهتم وجدكا أهنم بـسبة ُبعدهم طن الؽتاب والسـة  -والسَلم 

لبدع هو مخالف لؾؽتاب والسـة، لذلك هم يبتعدون طن يؽون اكحراففم، فؽل ما طؾقه أهل إهواء وا

                                                 
 
  5 :األنعام 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿03﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

طن صراط الرسول طن الصراط الؿستؼقم طن صراط اهلل الذي أمر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -الرسول 

الـاس بسؾوكه واتباطه، لذلك كحن كطالبفم بالسـة كطالبفم بالدلقل طؾى أفعالفم، فؾن يجدوا لؿا 

َل، كعم؛ قد يؾبسون؛ قد يؿوهون؛ قد يلتون بلحاديث موضوطه، أما أن يبتدطوكه ويحدثوكه يف دين اهلل دلق

 .يلتوا بحق فَل إٓ بالتؾبقس وَلي أطـاق الـصوص كؿا هي صريؼة أهل إهواء

 

 

 ]المتن[

ْسَتِؼقَِؿا  ":  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وقال  : -رحؿه اهلل  -ثم قال الشقخ  َضَرب اْلؾَّه َمَثَل ِصَرَصا مُّ

َراط َداع  َوَطَؾى َْبَواب ْسَتورْمرَخاة، َوَطَؾي َباب اْلصِّ ْٕ َراط ُسَوَران فِْقِفَؿا َأْبَواب ُمَػتََّحة َوَطَؾي ا َجـَْبتَّى اْلصِّ

رَ : َيُؼول ُقٓوا، َوَداع َيْدُطَوا مِن َفْوق اْلصِّ َٓ َتَػرَّ َراط اْلُؿْسَتِؼْقم َجِؿْقعا َو َفا اْلـَّاس َأْدِخُؾو اْلصِّ اط، َفنَِذا َأَراد َيا َأيُّ

َراط ا َٓ َتْػَتْحه، َفنكَّك إِن َتْػَتْحه َتؾِْجه، َفالصِّ َْبَواب َقال َوْيَحك  ْٕ ْكَسان َأن َيْػَتح َشْقئا مِن تِْؾك ا ْسََلم، اإْلِ إْلِ

اِطي َطَؾى َرُأس الْ  َْبَواب اْلُؿَػتََّحة َمَحاِرم اْلؾَّه، َوَذلِك اْلدَّ ْٕ َراط  ِكَتاب اْلؾَّه، والسوران حدود اهلل، َوا صِّ

َراط َواِطظ اْلؾَّه فِي َقْؾب ُكل ُمْسؾِم  اِطى مِن َفْوق اْلصَّ  ."َوالدَّ

 

    ]الشرح[

وهذا الحديث هو حديث صحقح خرجه اإلمام أحؿد يف الؿسـد، وخرجه الطرباين يف مسـد الشامققن ، 

ب اإليؿان، وكذلك رواه اإلمام بن ورواه الحاكم يف الؿستدرك طؾى الصحقحقن ، ورواه البقفؼي يف شع

 . –رضى اهلل طـفؿا  -بطة يف كتابه اإلباكة، وهومن حديث الـواس بن ِسؿعان 

 

 ما هو الصراط المستقوم؟ 

ففذا الحديث يبقن ماهو الصراط  الؿستؼقم؟ إكه اإلسَلم؛ قال والصراط اإلسَلم، هذا الصحقح يف  

 -جَل وطَل  -ورد طن جؿاهقر الؿػسرين أن قول اهلل  تػسقر الصراط الؿستؼقم  أكه اإلسَلم، لذلك



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿04﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

يث أن الؿراد بالصراط الؿستؼقم اإلسَلم، وهذا حق وهو كص حد  

 .، وهذا من تػسقر الؼرآن بالسـة -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -الرسول 

كؿا أن من العؾؿاء من فسر الصراط الؿستؼقم بلكه صراط إكبقاء والصديؼقن والشفداء وهذا  ملخوذ 

 : من قول اهلل تعالي

0 

 ، 

 .ففذا من تػسقر الؼرأن بالؼرآن ،  

 

 دين األىبواء هو اإلسالم: 

ودين إكبقاء قبؾه ه -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ومعؾوم أن دين إكبقاء جؿقعا اإلسَلم ، ودين محؿد  

بالتوحقد واإلكؼقاد له بالطاطة والخؾوص من الشرك والرباءة من  -سبحاكه وتعالى  -وهو اإلستسَلم هلل 

يجتؿع مع التػسقر بلكه صراط الذين أكعم اهلل طؾقفم  -يعـي هذا التػسقر باإلسَلم  -أهؾه، ففو يجتؿع  

 .ئك رفقؼا من الـبقن والصدققن والشفداء والصالحقن وحسن أول

 

 أهموة معرفة الصراط المستقوم: 

كَلهؿا  ففذا الحديث الذي خرجه اإلمام أحؿد وغقره من حديث الـواس صبعا بن ِسؿعان وَسؿعان

ْسَتِؼِقَؿا":  وارد ويصح قال أن هذا الؿثل حتى يعرف الـاس أهؿقة معرفة  "َضَرب اْلؾَّه َمَثَل ِصَرَصا مُّ

كه، والحذر من إكتفاك حرمات اهلل ، وبقان داطي الػطرة ىف اإلكسان، الصراط الؿستؼقم وأهؿقة سؾو

                                                 
 
 0:الفاتحت - 
1
 61: النساء  - 
 
 0:الفاتحت - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿05﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

َراط ُسَوَران فِْقِفَؿا َأْبَواب ُمَػتََّحة  " وفضل اهلل طؾقه، قال ْسَتِؼِقَؿا َوَطَؾى َجـَْبتَّى اْلصِّ َضَرب اْلؾَّه َمَثَل ِصَرَصا مُّ

ه وشؿاله سوران صويَلن موازيان لفذا ففذا الطريق وهو الصراط الؿستؼقم مبـي مثال مبـي طؾى يؿقـ "

الطريق، يف هذين السورين أبواب؛ أبواب طؾى الطريق، وطؾى إبواب ستور مرخاة؛ لقست أبواب مغؾؼة 

 -تحتاج إلى مػتاح؛ ٓ؛ ستور مرخاة مؿا يبقن أهنا سفؾة الدخول، سفؾة الوُلوج وهذا مصداق قول الـبى 

ا َخَؾق اْلؾَّه اْلـَّار َقال -جل وطَل  -ػق طؾقه أن اهلل يف الحديث الؿت -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  ! َيا ِجْبِرْيل : َلؿَّ

َٓ َيْسَؿع بَِفا َأَحد َفَقْدُخَؾَفا : َفاْكُظر إَِلْقَفا ، َفَذَهب َفـََظر إَِلْقَفا ، ُثم َجاء َفَؼال  تِك  لشدة هولفا وطظقم -َوِطزَّ

َفَوات، ثُ : طذاهبا، قال َفا بِاْلشَّ َأي َرب : َيا ِجْبِرْيل اْذَهب َفاْكُظر إَِلْقَفا ، َفَذَهب ، َفـََظر إَِلْقَفا َفَؼال : م َقال َفَحػَّ

َّٓ َدَخَؾَفا  َٓ َيْبَؼى َأَحد إِ تِك َلَؼد َخِشَقت َأن  فُزيـت هذه الشفوات لؾـاس وحببت إلى كػوسفم؛ تؿقل  "َوِطزَّ

لوُلوج يف هذه إبواب ذات الستور الؿرخاة، فؿؿا إلقفا؛ وتحتاج إلى مجاهدة حتى تؽف طن الشر وطن ا

يبقن سفولة الولوج فقفا والدخول طرب هذه إبواب، ولؽـفا ستور مرخاة ٕن اهلل حرمفا وهي محارم 

َراط" هنى اهلل طـفا لؽن الدخول سفل، جاء تػسقره يف الحديث طؾى رأس الصراط يعـي  "َوَطَؾى َباب اْلصِّ

َراط َداع َيُؼْول" أوا الصراط طؾى رأس الصراط يف أوله طـد دخولك لفذ َفا اْلـَّاس : َطَؾى َباب اْلصِّ َيا َأيُّ

ُقٓوا َٓ َتتَػرَّ َراط اْلُؿْسَتِؼْقم َجِؿْقعا َو يعـي تتػرقوا،  "وٓ تتػرجوا"ويف رواية اإلمام أحؿد  "َأْدِخُؾوا اْلصِّ

قان دين اإلسَلم؛ فقه التحذير من الدخول يف فقه بقان الصراط الؿستؼقم؛ فقه ب -جَل وطَل-فؽتاب اهلل 

َٓ  " هذه إبواب باجتـاب ما حرمه اهلل وِحػظ حدود اهلل َراط اْلُؿْسَتِؼْقم َجِؿْقعا َو َفا اْلـَّاس َأْدِخُؾوا اْلصِّ َيا َأيُّ

َراط  ُقٓوا، َوَداع َيْدُطَوا مِن َفْوق اْلصِّ فقه البقان قبل الدخول،  ٔن طؾى باب الصراط كتاب اهلل، وهذاا "َتَػرَّ

 .يدطوا إلى الدخول؛ تعالوا ادخؾوا؛ ففذه الدطوة لإلسَلم وترك مؾل الؽػر

 

 ىصوحة طند دخول الصراط المستقوم 

فنذا دخؾته اكتبه؛ اسؾك الصراط الؿستؼقم، ٓ تدخل يف إبواب فتتوه وتخرج طن الصراط وطن  

وأيضا وأكت  أططاك كتاب اهلل فقه البقان  فقه الفدى؛ اإلستؼامة؛ ومع ذلك قد أططاك اهلل شقئًا أخرًا؛

َراط" :داخل الصراط يوجد داٍع أخر؛ قال أثـاء دخولك حتى هناية طبورك  "َوَداع َيْدُطَوا مِن َفْوق اْلصِّ



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿06﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  اّلَثالَِث َطَشراْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

وأكت يف صريؼك وهـاك داع من فوق وهو واطظ اهلل يف قؾب كل مسؾم، اتؼي اهلل؛ خاف اهلل؛ ٓ تدخل؛ ٓ 

َوَداع َيْدُطَو "ا ُيعرب بالضؿقر الحي، والـػس الؾوامة؛ الـػس إمارة بالخقر؛ الـاهقة طن الشر، تػعل، وهو م

َْبَواب َقال َوْيَحك ْٕ ْكَسان َأن َيْػَتح َشْقئا مِن تِْؾك ا َراط، َفنَِذا َأَراد اإْلِ َٓ  -كؾؿة هتديد -مِن جوف  اْلصِّ

يف هذا الؿثل أن  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -دخل فقه فبقن رسول اهلل ت "َتْػَتْحه، َفنكَّك إِن َتْػَتْحه َتؾِْجه

الصراط هو اإلسَلم، وأن السوران حدود اهلل، وأن إبواب الؿػتحة محارم اهلل، وأن الداطي طؾى رأس 

 .الصراط هو كتاب اهلل ، والداطي فوق الصراط واطظ اهلل يف قؾب كل مسؾم 

  

وإياكم طؾي الصراط الؿستؼقم، وأن يجـبـا حال أهل إهواء والبدع، فـسلل اهلل جَل وطَل أن يثبتـا  

وأن يجعؾـا من الثابتقن طؾى هذا الصراط حتي الؿؿات، واهلل تعالى أطؾم وصؾى وسؾم طؾى كبقـا محؿد، 

 .والحؿد هلل رب العالؿقن 

 


