
 
 

 

﴿1﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    
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﴿2﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 الَرحَمِن الَرحيِم
ِ
 بُِْسِم اهلل

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، ومـ سقئات أطؿالـا 

مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف 

 .وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف

            1 

              

             2 

              

            3 

 أما بعد،

وشّر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فنّن اصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدى هدى محؿد 

 .ضاللة يف الـار إمقر محدثاهتا وكّؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضاللة وكؾ

فؿا زلت معؽؿ يف التعؾقؼ طؾك كتاب أطالم السـة الؿـشقرة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة 

الؿـصقرة الؿعروف بؿائتل سمال يف العؼقدة اإلسالمقة لؾشقخ العالمة حافظ بـ أحؿد 

 .  -الك رحؿف اهلل تع -الحؽؿل 

طـ التـؽب طـف اتباطف وهنقـا قؿ الذي أمركا بوكان الدرس الؿاضل يف بقان الصراط الؿستؼ

 .السمال السابع والتسعقـ بعد الؿائة يف  –رحؿف اهلل تعالك   –قال 

                                                           
1

 201:آل عمران  - 
2

 2:النساء  - 
3

 02-00: األحزاب  - 



 
 

 

﴿3﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 [الؿتـ ] 

  بؿاذا يتلتك سؾقكف والسالمة مـ آكحراف طـف؟: س 

بنتباطف وسؾقكف  –جؾ وطال  –بؿعـك كقػ لـا أن كسؾؽ الصراط الؿستؼقؿ الذى أمركا اهلل 

 قػ كسؾؿ مـ اإلكحراف طـ الصراط الؿستؼقؿوهناكا طـ اتباع غقره وك

ٓ يحصؾ ذلؽ إٓ بالتؿسؽ بالؽتاب والسـة السقر بسقرهؿا والقققف طـد حدودهؿا : ج 

 هلل وتجريد الؿتابعة لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،وبذلؽ يحصؾ تجريد التقحقد

وهمٓء الؿـعؿ طؾقفؿ الؿذكقرون هـا تػصقال هؿ الذيـ 1    

    :  فاتحة الؽتاب بؼقلف تعالكأضاف الصراط إلقفؿ يف 

2 

وٓ أطظؿ كعؿة طؾك العبد مـ هدايتف إلك هذا الصراط الؿستؼقؿ وتجـقبف السبؾ الؿضؾة 

 " -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أمتف طؾك ذلؽ كؿا قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فؼد ترك الـبل 

َٓ َها َٓ َيِزْيغ َطـَْفا إِ رحؿف اهلل  -اكتفك كالمف  "لِؽ َتَرْكُتُؽؿ َطَؾك اْلَؿَحّجة اْلَبْقَضاء َلْقُؾَفا َكـََفاِرَها 

 .-تعالك 

 

 

                                                           
   96 :النساء 1-

 

 0-9: الفاتحة - 2

 



 
 

 

﴿4﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 

 [الشرح ] 

قد سبؼ بقاكف يف الدرس الؿاضل يف بقان الصراط  -رحؿف اهلل  -ي ذكره وهذا الؽالم الذ

 : -جؾ وطال  -طؾك الـاس أن يتبعقه يف ققل اهلل  - طز وجؾ -الؿستؼقؿ الذي أوجب اهلل 

1 

 

 التؿسؽ بالؽتاب والسـة: 

ٓ يحصؾ ذلؽ يعـك سؾقك الصراط الؿستؼقؿ والسالمف مـ  -رحؿة اهلل  -فؼقلف 

ٕمر إول أن يتؿسؽ الؿسؾؿ اإلكحراف طـف ٓ يحصؾ إٓ لؾتؿسؽ بالؽتاب والسـف هذا ا

 كتابف يفيؼقل  -جؾ وطال  -واهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –بؽتاب اهلل وسـة الرسقل 

أمر بالتؿسؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فالرسقل  2 الؽريؿ

 -جؾ وطال  -بؽتاب اهلل وإمر لف أمر ٕمتف وقال اهلل 

وآطتصام هق التؿسؽ بالؽتاب الؽريؿ وكتاب اهلل وحبؾ اهلل هق الؼرآن الؽريؿ  3

ْرض) -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -كؿا قال   ْٓ فاهلل ( اْلُؼْران ُهق َحْبؾ اْلّؾف اْلُؿُدود َمـ اْلّسَؿاء اَلك ا

                                                           
1

 51: إكعام -

 34: الزخرف - 2

 504: آل طؿران - 3

 



 
 

 

﴿5﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 -بك أمر كبقف بالتؿسؽ بالؽتاب وأمر إمة بآطتصام بف بالؽتاب وسـة الـ -جؾ وطال  -

 :قال  -سبحاكف وتعالك  - شارحة لؾؼران ومميدة لف ومقضحة واهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

وطؾؼ الػالح والـجاح طؾك صاطة اهلل  1 

 - جؾ وطال -ققل اهلل  مثؾ يفوصاطة رسقلف 

 2 

 

  صاطة اهلل والرسقل  يفالػالح والـجاح: 

صؾك  -فقفا الػالح والـجاح والرسقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فطاطة اهلل وصاطة رسقلف 

سبحاكف  -أن صاطتف كجاة مـ الغقاية وأن أمره واجب أن يتبع كؿا قال  بقـ -اهلل طؾقف وسؾؿ 

 : - وتعالك

3  

:- سبحاكف وتعالك -وقبؾفا بآيات قال

  

                                                           
 : الحشر - 1

2
 96:لـساءا - 

 43: إكػال - 3

 



 
 

 

﴿6﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 

 -آيات طديدة يلمر طباده بطاطة الرسقل  يف -سبحاكف وتعالك  -واهلل 1

: -تعالك سبحاكف و -ا قال ذلؽ كؿ يفويبقـ أن الػالح والـجاح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 :ثؿ قؾ بعدها بآيف 2 

ثؿ   3

 4 :بعدها بآيف قال

 

 

 :وجقب صاطة اهلل وصاطة الرسقل  

وطؾؼ الػالح  - صؾل اهلل طؾقف وسؾؿ - صاطتف وصاطة رسقلف - جؾ وطال -فلوجب اهلل  

والـجاح يف ذلؽ ،فالبد مـ التؿسؽ بالؽتاب والسـة، والسقر بسقرهؿا يعـل أن كسقرطؾل 

                                                           
 43 – 40 : إكػال - 1

   15: الـقر - 2

 13: الـقر - 3

 19: الـقر - 4

 



 
 

 

﴿7﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

وكؿا  "اكف خط مستؼقؿ"طبداهلل بـ مسعقد  ثؿا يف حديوالسـة، ك الخط الذي خطف لـا الؽتاب

يف حديث الـقاس أن الصراط الؿستؼقؿ الذي يجب طؾقـا أن كتبعف هق اإلسالم هق ماجاء يف 

الؽتاب والسـة والقققف طـد حدودهؿا طدم تعدي حدود اهلل طدم تحدي ماحده اهلل لـا وما 

 .ـال – صؾل اهلل طؾقف وسؾؿ -حده الرسقل 

 

  حدود اهللالتعدي طؾك التحذير مـ: 

سبحاكف  -فؼال . مـ تعدي حدوده  -العزة والجالل  -ويف طدد مـ أيات، يحذر رُب  

ية أخري آيف  1  ـ:الصقام  قال وتعالل ـ لؿا بقـ بعض أحؽام

يف هذه أية يبقـ أهؿقة طدم آقرتاب مـ تعدي الحدود ، 2   كؿا سقليت

فضال طـ تعديفا ففق أشد فالـفل طـ قرب الحدود هق لالحتقاط وحتل  تسد الذريعة التل قد 

بعد ذكر الطالق - جال وطال - ،وقال - سبحاكف وتعالل -هلل تؽقن مقصؾة لتعدي حدود ا

طـ خالف ويسفؾ طؾك الؿرء حقـذ تعدى الحدود لالكتصار لؾـػس  كاتج 

 فلكد طؾك فضقة طدم تعدى الحدود

3 

                                                           
1
  581: البؼرة - 

2
 446: البؼرة - 

3
   446: البؼرة - 

 



 
 

 

﴿8﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

وذلؽ أن أن يتعدي أحٌد مـفؿا حدود اهلل  يف إكذار لؾزوجقـ بعد الطالق وذلؽ ههذا ذكر

 الطالق يف الغالب يؽقن

1 

جؿقع إحقال أن يحرص طؾك أن ٓ يؼع أو أن ٓ يؼرتب مـ إمر  يففالقاجب طؾك العبد 

لف الشرع حدا فاصال وحدا ٓ يجقز لف تجاوزه فقجب طؾقف أن ٓ يتعداه ٓ الؿحذور وإذا حد 

فال يجقز لؾعبد أن يتعدي حدود اهلل وأن ٓ يتجاوز ما شرع اهلل لف الل ما هناه يجقز لف أن يتعداه 

 :لؿا ذكر آيات الؿقراث قال  - تعالل ف وسبحاك –وقال , طـف 

فحدود اهلل مـ أصاع اهلل ورسقلف و لؿ  2

أما مـ تعدي حدود اهلل  , طظقؿا هق يؽقن قد فاز فقزادخقل الجـة ويتجاوزها فاكف مقطقد ب

 قال سبحاكفوطصل اهلل ورسقلف 

3 

  :حرمة الظفار و كػارتف قال , بعد أن ذكر كػارة الظفار - سبحاكف و تعالل - وقال

                                                           
 446: رةالبؼ - 1

 54: الـساء - 2

 53: الـساء - 3

 



 
 

 

﴿9﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 1 

الطالق وأمر بتؼقى اهلل  يفبعد أن بقـ الؿشروع الطالق سقرة  يف –سبحاكف وتعالك  –وقال 

 :قال 2   وهنك طـ إخراجفـ مـ البققت

 3 

 

 القققف طـد حقد اهلل واجب طؾك كؾ مسؾؿ: 

فالقققف طـد حدود الؽتاب و السـة واجب طؾل كؾ مسؾؿ و يتحؼؼ هذا القققف بؿعرفة 

 -ما شرطف اهلل فقمدي القاجبات فال يتعدي الحدود بالتػريط  بالقاجبات ويعرف ما هنل اهلل 

 .طـف فقؼػ طـد حدود اهلل فال يرتؽب الؿحرمات  -طال جؾ و

فتقسط لف , ن طؾقف رجؾا بقـ أصحابف فاستئذكان جالس -رضل اهلل طـف   -بـ الخطاب طؿر 

بف  فؿّ فَ  -رضل اهلل طـف  -م أغضب طؿر بؽال -رضل اهلل طـف   - أخقه فدخؾ فتؽؾؿ مع طؿر

الؿممـقـ اكف مـ  أمقر يا جؿقعا -رضل اهلل طـفؿ  - ؼال لف أخقهف: أراد أن يعاقبف : يعـل 

قال طبد اهلل بـ  4 يؼقل - طالجؾ و - الجاهؾقـ واهلل

رة لؿا سؿع أية سؽت مباش-رضل اهلل طـف  -طـد حدود اهلل  فًااكان وقّ طباس فسؽت طؿر و

                                                           
 3 :الؿجادلة - 1

 56: الـساء - 2

 5: الطالق - 3

   566: إطراف - 4

 



 
 

 

﴿11﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

طـد كتاب  افًاطـد حدود اهلل و قّ  افًاففؽذا الؿسؾؿ يؽقن وقّ  -رضل اهلل طـف  -وسؽـ غضبف 

 .–صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  -اهلل وسـة الرسقل 

 

 [الؿتـ ] 

التؿسؽ هبؿا بالؽتاب و السـة والسقر : التؿسؽ و السقر بسقرهؿا : قال و بذلؽ يعـل 

 . بسقرهؿا و القققف طـد حدودهؿا

 

 [الشرح ] 

 

 بؿا يتحؼؼ تجريد التقحقد: 

تـؼقتف مـ تصػقتف و: تجريد التقحقد هلل بؿعـل , لثالثة يحصؾ هبا تجريد التقحقد هلل هذه إمقرا

تقان لتقحقد يؽقن بتحؼقؼف باإلفتجريد ا, ف مـ ما يشقبف مـ ما يضعػف أو يـؼضالشقائب  تجرده 

وتجريد ففذا مـ تؿام التجريد  الؽؿال الؿستحبالحرص طؾل ئضف و كؿالف القاجب واربػ

وذلؽ أن يؼدم صاطة اهلل طؾك صاطة مـ سقاه وأن  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –رسقل الؿتابعة لؾ

طؾك صاطة مـ سقاه فنذا قدم صاطة اهلل طؾك  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –يؼدم صاطة الرسقل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك صاطة مـ  –صاطة مـ سقاه جرد التقحقد هلل وإذا قدم صاطة الرسقل 

صؾك اهلل طؾقف  –الؿخؾقققـ فحقـذ يحصؾ تجريد الؿتابعة لؾرسقل  سقاه البشر مـ سقاه مـ

يؼقل –جؾ وطال  –واهلل  –وسؾؿ 



 
 

 

﴿11﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 –هـا لؾعفد الزهـك أى لؾرسقل الذى تعؾؿقكف   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ققلف والرسقل 1

ففمٓء الذيـ يطقعقن اهلل ورسقلف  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –والذى بعث إلقؽؿ وهق محؿد 

الجـة مع الذيـ اكعؿ اهلل طؾقفؿ مـ  يفمقطقديـ بلن يؽقكقا يقم الؼقامف محشقريـ مجؿقطقـ 

لصالحقـ وحسـ أولئؽ رفقؼا ففمٓء إربعة أصـاف هؿ أهؾ الـبققـ والصديؼقـ والشفداء وا

 .عؿ اهلل هبا طؾقفؿ وأطؾك الؿراتب الـبقة والرسالة ل أكالـعؿة التك تؿدح كعؿتفؿ الت

 

  مراتب الؿـعؿ طؾقفؿ: 

أطؾك  يفهؿ  أطؾك مراتب الؿـعؿ طؾقفؿ و –طؾقفؿ الصالة والسالم  –فإكبقاء والؿرسؾقن 

لؿرتبة بعدهؿ الصديؼقن وهؿ الذيـ واضبقا طؾك تصديؼ إكبقاء ا يفجـان الخؾد ثؿ 

 طؾقف وسؾؿ ـ فسؿل الصديؼ وطؾك العؿؾ بطاطة اهلل وصاطة الـبل ـ  صؾك اهلل والؿرسؾقـ

وٕن وصػ التصديؼ والصدق يف اإلتباع صار مالزمًا لف والصديؼقن  لؽثرة تصديؼف اوصديؼ

يف جؿقع ما أخربوا ويصدققن يف إتباطفؿ ويف إقتدائفؿ ؿقن ٕكبقاء اهلل ورسؾف يصدققهنؿ ؾِ َس مُ 

ولقس مـ شرط الصديؼ أن يؽقن معصقمًا بؾ ُيخطئ الصديؼ مـ وصػ بنكف صديؼ قد 

ففل  - طؾقفؿ الصالة والسالم  - ُيخطئ ٕكف بشر غقر معصقم أما العصؿة ففل لألكبقاء

 .لألكبقاء والؿرسؾقـ

 [ لقس مـ شرط الصديؼ أن يؽقن معصقمًاو]: يؼقل شقخ اإلسالم ـ رحؿف اهلل ـ  

وهمٓء الشفداء ققٌم بذلقا أرواحفؿ يف سبقؾ  بعد الـبقـ والصديؼقـ الشفداء الؿرتبة الثالثة

 طؾقفؿ الصالة  -اهلل ويف سبقؾ كصرة الديـ ويف سبقؾ كصرة إكبقاء والؿرسؾقـ 

 

                                                           
1
   96:الـساء - 

 



 
 

 

﴿12﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

الرسالة وشاهدوا يف ء شفداء شفدوا طؾك صدق الـبقة وبالحؼ والفدى ففمٓ -والسالم 

شفداء  - وجؾ طز –ساحة الؿعركة بريؼ السققف يف سبقؾ كصرة الديـ واصطػاهؿ اهلل 

وكذلؽ مـ الشفداء ققم مـ أهؾ اإلسالم ابتالهؿ اهلل ببؾقة طظقؿة أو قبض أرواحفؿ يف هقئة 

بطقن ومـ مات يف الحريؼ قـة رفعت مـازلفؿ وأوجبت لفؿ وصػ الشفادة كالغريؼ والؿمع

والؿرأة يف كػاسفا وكحق ذلؽ مـ إمراض التل ورد الـص فقفا أن مـ مات يف ذلؽ الحال 

فنكف يؽقن شفقدا وهذه خصقصة لفذه إمة أن وسع هذا الصـػ وأمة اإلسالم أمة مرحقمة 

حصك فقجب طؾقـا وكعؿ اهلل طؾقفا ٓ تعد وٓ ت تعؿؾ قؾقالً وُتمجر كثقرا وفضؾ اهلل طؾقفا سابغ

 –وكسللف  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ –شؽر هذه الـعؿة والحؿد هلل الذى جعؾـا مـ امة محؿد 

 .الػردوس  يفأن يجؿعـا بف  –سبحاكف وتعالك 

 

 مـ هؿ الصالحقن: 

القصػ الرابع الصالحقن وهؿ الذيـ صُؾحت أحقالفؿ واستؼامقا طؾك الشرع  ولؽـ لؿ 

لحقن و الصّديؼقن إكبقاء كّؾفؿ صاتبة الصّديؼقـ والشفداء وواإلتباع مر الديـ يبؾغقا يف

الشفداء صالحقن، لؽـ الؿراد بالّصالحقـ هـا مـ هق دون أولئؽ الثالثة كؾفؿ صالحقن، و

إن كان أولئؽ يف الؿرتبة الرابعة هؿ الصالحقن الذيـ دون الشفداء  وأصـاف، فالذيـ 

همٓء ُمـعؿ طؾقفؿ، هؿ قال و، أولئؽ رفقؼاو حسـ السابؼقن كؾفؿ صالحقن و اهلل أطؾؿ، 

    : الذيـ أضاف الصراط القفؿ يف فاتحة الؽتاب يف ققلف

 1 
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 0-9:ةالفاتح - 



 
 

 

﴿13﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

لك الصراط إيعـل دّلـا وأرشدكا،  طباده أن يؼقلقا يف صالهتؿ إهدكاأمر  - طالجؾ و- فاهلل 

هداية الدٓلة واإلرشاد : أتت بالؿعـققـ اية هـا يف هذه أيةلك سؾقكف، فالفدإالؿستؼقؿ ووّفؼـا 

 .اإللفامو هداية التقفقؼ و

 

 الفدايف فضؾ مـ اهلل وكعؿة: 

 الك الصقاب و مـ أراد إغقائف حجب طـف الحؼ و  وأرشده و مـ أراد اهلل الخقر لف دلف 

الفدى و لق كان أمام طقـقف، فالفداية فضؾ مـ اهلل و كعؿة والققم أ كتؿ ترون يف إمؿ الؽثقرة 

يحسـ مـ ٓ يستجقب لداطل الحؼ و مـ يعؿؾ الباصؾ و الؿـؽر و هق يظـ و يحسب أكف 

وج و أكاس يعبدون إحجار و الصخقر و الؿغارات و الؽفقف، و اكاس يعبدون الػر صـعا،

وهذا يعبد طزيرا  -طؾقف السالم  -هذا يعبد طقسك  رأكاس يعبدون البؼر و أكاس يعبدون البش

 ٓء حجب اهلل طـفؿ الفداية، و لقهذا يعبد طؾل بـ أبل صالب، و كؾفؿ كػار ففموهؽذا، و

قفؼفؿ لسؾقك هذا السبقؾ، كذلؽ لؿ يفقفؿ خقرا ٕسؿعفؿ فؾؿ يدّلفؿ ولؿ يرشدهؿ و طؾؿ اهلل

مـفؿ مـ رق إرض ومغارهبا يؼرؤون الؼرآن وأكػسفؿ تجد الؿسؾؿقـ يف مشاأهؾ آسالم  يف

يؼرأ إحاديث لؽـ يحجب طـ الفداية فال يفتدي يـقر الؼرآن و ٓ يفتدي بضقاء السـة بؾ 

 .و يتبع غقر سبقؾ الؽتاب و السـة يـحرف طـفؿا

 

  يفدى مـ يشاء –طز وجؾ  –اهلل: 

 1 فا السؾػل تؼرأ إية و هلأكت أيفا الؿسؾؿ أي 
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 9: الفاتحة - 



 
 

 

﴿14﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

مع ذلؽ يحجب طـ هداية اهلل و طـ ار مسؾؿ أو زيادة  طؾك الؿؾقار ويؼرأها أكثر مـ مؾقو

بعدم بؾقغفا لفؿ وأكاس   يحصقن، أكاس يحجبقن طـ الفدايةآستػادة مـ هذه أية أمؿ ٓ

يحجبقن طـ الفداية بعد بؾقغ ما يرشدهؿ لؽـفؿ ٓ يرون الحؼ اكتؿ الققم ترون ردود أهؾ 

ة طؾك الرافضف وبقان بطالن هذا الؿذهب وهق مذهب الرافضف بآدلف القاضحف الصريحف السـ

ومع ذلؽ هؿ يؼرءون هذه آدلف وٓ يػفؿقها كلهنا بؾغف غقر العربقف استعجؿت طؾقفؿ مع ان 

يعـك شلء آشاطره والؿاتقرديف  يفالؼرآن بؾسان طربك مبقـ لؽـفؿ ٓ يػفؿقهنا كذلؽ 

كؿا ذكرت لؽؿ سابؼا أن شقخ مـ  –جؾ وطال  –ايف بتقفقؼ مـ اهلل طجقب وغريب الفد

وإلك سقرة إطراف بؼراءة  مشايخ الؼرآه وكـت طرضت طؾقف الؿصحػ كامال بؼرأه قالقن

طؾق اهلل بذاتف طؾك العرش وأكف ذكرت لف أدلة العؾق ن أوورش تؽؾؿت معف مره قؾت لف بعد 

  - جؾ وطال –طؾق اهلل  يفجابف كؿا يؼال ولؼـتف طؼقدة السؾػ طال طؾك مخؾققاتف ولؼـتف اإل

طػا اهلل  يفذلؽ الققت تق يف 11دلة القاضحف وهذا طالؿ طؿره وبعد هذا التؾؼقـ الطقيؾ وإ

ستاكك الؿؼرء الؿشفقر قؾت لف ايـ طـف وأفضك بؿا قدم هذا الشقخ محؿد صاهر الرحقؿك الباك

هذا الؽلس قال  يف بطـك قال كعؿ كؿا يشاء قؾت اهلل يفكؾ مؽان قؾت يا شقخ اهلل  يفاهلل ؟ قال 

كت كؿا يشاء فال كؿا تؼقل أ اهلل طال طؾك خؾؼف ذا قؾـات يا شقخ إكا اكدهشت قؾكعؿ كؿا يشاء أ

والسـف قال ٓ إذا قؾـا فقق العرش هذا  يؽقن هـاك تشبقف وٓ تؿثقؾ وتؽقن قد وافؼت الؽتاب

الؽلس هذا لقس تشبقف فلكظروا إلك اكتؽاسة العؼقل أكا وإياه كؼرأ  يفبطـك  يفتشبقف لؽـ يؼقل 

كف طالؿ ودرس طؾك طؾؿاء ففؿ مؼؾقب محجقب طـ الفدايف مع أ الدلقؾ لؽـ هق يػفؿف

يعـك رجؾ يعؿؾ لؽـ  بالؼراءات العشر ويصؾك مع الجؿاطة ويؼقؿ القؾ ويحػظ الؼرأن

 .العؼقده كحال كثقر طـ الـاس يحجبقن طـ الفدايف  يفمحجقب طـ الفدايف غقر مقفؼ 

 

 



 
 

 

﴿15﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 يجب أن كحؿد اهلل طؾك كعؿة الفدايف : 

اكتؿ ترون  يف  لؿـفج السؾػ يحؿد اهلل طؾك الـعؿة الققم - طزوجؾ –اهلل  فاإلكسان إذا هداه

بقان الحؼ والفدى رسالة طؿان فقفا أشقاء  يعـل أدلة واضحة كشؿس يففتـة طؾل الحؾبل 

غؾط ومـؽرة مخالػة لؾعؼقدة اإلسالمقة مخالػة ٕصؾ ديـ اإلسالم وكبقـ لفؿ بإدلة 

والرباهقـ هذا إمر ومع ذالؽ يؼقلقن يؼقل شقخفؿ وكبقرهؿ طؾل الحؾبل هذه ألػاظ مجؿؾة 

يف تليده  لة واضحة و كذالؽقا العؼقل وإدمؿؽـ أن كحؿؾفا حؿال جقدا؛ اكظروا كقػ تطقش

محؿد حسان يف الؿظاهرات إمر واضح كشؿس لؽـ هق إمر مظؾؿ طؾقف محجقب طـ 

اهلل يف كؾ  لؽ الذي يؼقلكػفؿفا يػفؿفا ففؿا باصال كػفؿ ذالفداية يرى إدلة فال يػفؿفا كؿا 

جقبقن طـ ء ففمٓء محبفة كؿا يشاويف الؽلس أيضا كؿا يشاء يف ُش مؽان ويؼقل يف بطـل 

طؾك كعؿة الفداية وان بصركا هبذا  - سبحاكف وتعالك -لؽ كحـ كؼقل كحؿد اهلل الفداية فؾذ

اهلل أن هداك؛ واكتؿ تعرفقن أيفا السؾػققن كؿ  إمر يعـل ٓبد يا أخل السؾػل أن تشؽر كعؿة

 يفكاكقا معـا طؾك مـفج السؾػ لؽـ  لؽؿ مـ إصدقاء وإصحاب وبعض الـاس دكاترة

 ثبتف اهللقر الـاس الذيـ كاكقا مـ قبؾ فؾذلؽ اإلكسان إذا تطقش طؼقلفؿ يصبحقن كاس غ لػتـا

طؾك هذه الـعؿة وأن يسلل اهلل  - طز وجؾ -ن يحؿد اهلل أطؾك السـة وهداه أول واجب طؾقف 

إمر واضح لؽـ الفداية أققل لؽؿ  أكااية بعض الـاس يؼقل إمر سفؾ والثبات طؾك الفد

 التقفقؼ بقد اهلل يفدي مـ يشاء التقفقؼ بقد اهلل، يفدي مـ يشاء -جؾ وطال  - هلل هذه صػة

اء  يؼقل لف الحؼ ؛ مايتبع طؾقف مؾؽ مـ السؿ ء ، ولق اكؽ أتقتف بإدلة ،ولق كزلويضؾ مـ يشا



 
 

 

﴿16﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

إذا حجب اهلل طـف الفداية  الحؼ خالص

 1 

  :يؼقل – جالوطال –واهلل 

 2 

 

  يفدى ويقفؼ -سبحاكف وتعالك  -اهلل: 

هق الذي ُيقفؼ ، هقالذي يؾفؿ لؾحؼ والصقاب ؛ هق الذي يفدي  -سبحاكف وتعالك -اهلل

إياكؿ طؾك السـة ، وأن يثبتـا طؾل الحؼ ، وأن يفديـا  أن يثبتـل و - جالوطال –فـسلل اهلل 

الصراط الؿستؼقؿ ، وأن ٓ يحجب طـا كعؿتف ، وفضؾف ، وهدايتف  ؛ فنذا حجبت طـا فنكف ٓ 

لسؾػل بشؽر هذه الـعؿة  يستطقع أحد مـ الـاس أن يرد إلقؽ هذه الـعؿة ، فحافظ طؾقفا أيفا

اء ٕن مـ أسباب سحب و أسباب حجب الفداية  واإلبتعاد طـ شبفات أهؾ إهق ،والثبات

اهؾ طـؽ مخالطة  أهؾ البدع  ؛وهذا مـ أسباب غقاية طؾك الحؾبك ، مخالطة أهؾ البدع والتس

وغقرها لؽ إحقاء الرتاث ذوك يخالطف يخالطف يخالطف بؼك معفؿ وطؾك رأسفؿ طدكان طرطقر

، صار مـ أهؾ البدع ، بعد أن  يخالطفؿ ،حتل أفسدوا طؾقف ديـف ، فسد تصقره فسدت طؼقدتف

طؾك  - سبحاكف وتعالك - كان مـ أهؾ السـة ويـصر السـة ، فالفداية بقدي اهلل ؛ كحؿد اهلل

 .السـة  كالـعؿة وكسللف الثبات طؾ
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 414: البؼرة 2

 



 
 

 

﴿17﴾  -َتَعاَلى  هاللُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْيَلِة اْلّشْيِخ ُأَساَمُة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْيبِّي  –ْعََلُم اْلُّسنِّة اْلَمنُْشْوَرةِ َشْرُح كَِتاِب أَ  اّلَراَبعَُ  َعَشراْلَّدْرُس    

 

 

 [الؿتـ ] 

كعؿ ما أطظؿفا مـ  -وٓ أطظؿ كعؿة طؾك العبد مـ هدايتف إلك هذا الصراط الؿستؼقؿ  :قال

 -وتجـقبف السبؾ الؿضؾة  -ـ مرتبة ٌتعطاها أن ُتفدي إلك الصراط الؿستؼقؿ وما أشرففا م كعؿة

وقد ترك الـبل صؾك اهلل طؾقف  :قال –البدع ،والسبؾ الؿـحرفة  أن يبعد طـؽ إهقاء يعـل

  -الؿستؼؿ   الصراط القاضحة  يعـل طؾل الطريؼة  - وسؾؿ أمتف طؾك ذلؽ

ّٓ " كؿا قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َٓ يِْرَيغ َطـَْفا  إِ َتَرْكتُُؽْؿ َطَؾَك اْلَؿَحّجِة اْلبَقَْضاِء َلقُْؾَفا َكـََفاِرَها 

 "َهالٌِؽ 

 

 [الشرح ] 

 يفولؽـ لقس  -رضل اهلل طـف  -جزء مـ حديث العرباض بـ سارية وهذا الحديث هق 

ففذه الرواية رواية  " ترتؽؿ طؾل البقضاء " وإكؿاالحديث الصحقح ذكر لػظة الؿحجة 

والحديث  هل بؾػط البقضاء  لرواية الصحقحةإكؿا ا ةحرواية صحق لقستالؿحجة البقضاء 

َٓ َيِزْيُغ َطـَْفا" بؾػظ   ـْ َيْعُش  َلَؼْد َتَرْكتُُؽْؿ َطَؾَك اْلبَقَْضاِء ، َلقَْؾَفا َكـََفاِرَها ، َو  ّٓ َهالٌِؽ ، َو َم بَْعِدَي إِ

 ، َو ُسـِّة اْلُخَؾَػاِء اْلّراِشِديْ 
ْ

ـْ ُسـّتِل
ـَ ، مِـُْؽْؿ َفَسقََرْى اْختاَِلفا َكثِقْرا ، َفَعَؾقُْؽُؿ بَِؿا َطَرْفتُْؿ مِ ـَ اْلَؿْفِدييقْ

ـُ  َطّضْقا َطَؾقَْفا بِاْلـَّقاِجِذ ، َو َطَؾقُْؽْؿ بِاْلّطاَطِة ، َكِِػ ،  َو إِْن َطبْدا َحبَِشقا ، َفنِكَّؿا اْلُؿْممِ ْٕ َكاْلَجَؿِؾ ا

 ."َؿا َققُْد اكَْؼاَد ثِحقْ 

 

 تخريج الحديث: 

رحؿف اهلل يف السؾسة الصحقة ، ولؿ َترد فقؿا   -ره شقخـا إلباين الذي ذك ظهذا هق  الؾػ

الذي خرجف أبق كعقؿ يف  -طـف رضل اهلل  - أطؾؿ لػظة الؿحجة البقضاء إٓ يف حديث حذيػة
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َوإِن َتْستَْخؾُِػْقا َطَؾقّا ، َوَما ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -الحؾقة ومعرفة الصحابة ، قال رسقل اهلل 

 "َأَراُكؿ َفاِطؾِقْـ َتِجُدْوكَف َهاِدَيا َمْفِدّيا َيْحِؿُؾُؽؿ َطَؾك اْلَؿَحّجة اْلبَقَْضاء

 جري خرج أيضا هذا الحديثلك الشأماأمالقف جري يف لشالحديث أيضا اوأخرجف هذا 

 الحديث اق طـ زيد بـ  يسقع طـ حذيػة  مـ صريؼ سػقان الثقري طـ أبل إسح وهق

قال ثؼة ُمخدرم ، وأبق إسحاق السبقعك   -رحؿف اهلل  -وزيد هذا وثؼف الحافظ بـ حجر 

مـ  لءلك شإ يحتاج ،لسـد إلك سػقان الثقري قبؾ ذلؽ اج يف اتلؽـ الـظر يح معروف ،

ٕن هـاك بعض الرواه قبؾ سػقان الثقري يحتاج البحث يف هذا الحديث يحتاج إلل بحث 

مـضبطا وواضحا ، فنن صح هذا الحديث  يف همٓء الرواه حتل يؽقن إمرإمر إلل الـظر 

هق الؽالم مـ حقث  لؽـ ال الؿحجة البقضاء فقصح أن ُيؼ -رضل اهلل طـف  - طـ حذيػة

يعـل طؾل الطريؼ  البقضاء  تركـا طؾل البقضاء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - فالـبل قحالؿعـل صح

 قح لؽـ الـظر إكؿا يؽقن لإلسـاد فؼط ٓ غقرففذا معـاه صح الؿستؼقؿ  طؾك الطريؼ القاضح ،

يؽقن صحقحا  ذن هذا اإلسـاد يؽقن حقـنقان الثقري فواهلل أطؾؿ ؛ولق صح اإلسـاد إلل سػ

طـ الـعؿان بـ أبك شقبة ، طـ  السرّي طـ طبد الرزاق الصـعاينمحؿد بـ أبل  ،ٕكف مـ صريؼ

سػقان الثقري ، ففذا اإلسـاد يحتاج إلك كظر مـ جفتقـ ، الجفة إولل وهق بـ أبل السري ، 

طـ بـ  ّبة يف تاريخف  تاريخ الؿديـةة ، وقد روي بـ شوالثاين الذي هق الـعؿان بـ أبل شقب

وإن أخؾؼفؿ أن يحؿؾفؿ طؾل كحق هذا الؿعـك با يعـل فقف تؼري  -طـف  رضل اهلل -طباس 

 .-رضل اهلل طـف  -يعـل طؾقا   الؿحجة البقضاء إصؾع 

 حدثـا طبد اهلل بـ وهقب الغزي :  رواه مـ صريؼ الطرباين قال -رحؿف اهلل  -بق كعقؿ أ وقال

بل شقبة ، وهذا بـ أبك السري قال حدثـا بـ أبل الثري حدثـا طبد الرزاق حدثـا الـعؿان بـ أ

، وقال الذهبل ُكّذب ويسؿل الحسقـ بـ الؿتقكؾ بـ  الحافظ بـ حجر يف التؼريب ضعقػ

طبد الرحؿان بـ حسان الفاشؿل مقٓهؿ  ، قال أبق داود ضعقػ ، وقال أبق طروبة كذاب ، 
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ـل إلل سػقان ؼات يخطل ويغرب ، ففذا اإلسـادة يعوهق خال أمقف ، وقال بـ حبان يف الث

 .واهلل أطؾؿ ٓيصح  

َتَرْكتُُؽْؿ َطَؾَك " إذا الحديث الصحقح لقس فقف لػظة الؿحجة ، وإن كان الؿعـل صحقحا 

 " اْلبَقَْضاِء ، َلقَْؾَفا َكـََفاِرَها

وقد بحثت يف  -رضل اهلل طـفؿ  -وهذا كؿا ذكرتف لؽؿ هق مـ حديث العرباض بـ سارية 

 هذا يف بحث غقري أيضا ، لقؼػ طؾل لػظة الؿحجة البقضاءهذا الحديث سابؼا ، كؿا 

لؿتلخريـ يعزون الحديث إكؿا يقجد يف كالم العؾؿاء ا يقجد  الحديث يف الؽتب الؿسـدة فال

وإكؿا  -رضل اهلل طـفؿ   -بـ ساية  رباضث العييرد بنسـاد يف حد ، وهق لػظ لؿ ظهبذا الؾػ

 ..واهلل تعالك أطؾؿ  "َضاَتَرْكتُُؽْؿ َطَؾَك اْلبَقْ  "ورد فؼط 

يعـل مـ القضقح فؾقس فقفا ضالم بؾ كؾفا كقر وضقاء ، لذلؽ هل  "َلقَْؾَفا َكـََفاِرَها "و 

 .ـفا وٓ يـحرف ويبتعد طـ الصراط الؿستؼقؿ إٓ هالؽ طٓ يزيع  بقضاء ،

 

اكف سبح - وأسللفبتـل وإياكؿ طؾك اإلسالم والسـة أن يث -سبحاكف وتعالك  - كسلل اهلل

جـبـا صراط أهؾ الضالل وأن يأن يقفؼـا وأن يفديـا إلل الصراط الؿستؼقؿ  - وتعالك

 . أطؾؿ واهلل غػر لـا ويقفؼـا لؿا يحبف ويرضاهأن ي - سبحاكف وتعالل -وأسللف وإلكحراف 

 . والحؿد هلل رب العالؿقـكبقـا محؿد  وسؾؿ طؾل و صؾك اهلل

 

 


