
 

 

 
 فىراً. ًزجى تٌبيهٌا عليه َأبعد، فوي وجد خط  -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام:

اْلسُُّنُِّت اْلَمِنُشِىَرِة  َأِعَلاُمَشِرُح ِكتَاب 
 ّيْكِمِلْلَح

 - َرِحَمُه الّلُه َتَعاَلى -
 

 

 ِلَفِضيَلِت الّشِيِخ أَساَمت ِبُن َعَطاَيا العِتيِبي
 - َحِفَظُه اللُه َتَعاَلى-

 
 

 وىُزاْلِعش ِرَساْلَد   
 
 

 
 دروس معهد البيضاء العلميت

 الثالثتالدورة 
 طالباث معهد البيضاء العلميت تفريغ:

 هـ1341 -هـ 1341
 



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿2﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 الَرحَمِن الَرحيِم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

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

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

 محؿدا طبده ورسقلف.

             1 

                

           2 

                

          3 

 أما بعد، 

وشّر إمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد  

 ضَللة يف الـار. محدثاهتا وكّؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضَللة وكؾ

فؿا زلت معؽؿ يف التعؾقؼ طؾك كتاب أطَلم السـَّة الؿـشقرة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصقرة 

رحؿف  -الؿعروف بؿائتل سمال وجقاب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿل 

 جرة الـبقية.الؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿائة بعد إلػ مـ الف -اهلل تعالك 

 ووصؾـا إلك السمال السابع بعد الؿئتقـ 

 ] الؿتـ [

                                                 
1
 102آل عمران : - 
2
 1النساء : - 
3
 01-00األحزاب :  - 



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿3﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 :  -رحؿف اهلل تعالك  -قال 

  س: مـ أفضؾ الصحابة إجؿآ؟

،  فبقعة الرضقان،  فلحد ، ثؿ أهؾ بدر، لقن مـ الؿفاجريـ ثؿ مـ إكصارج: أفضؾفؿ السابؼقن إو

                       فؿـ بعدهؿ ثؿ

 اكتفك   1                        

  -رحؿف اهلل  -كَلمف 

 ] الشرح [

 : أفضؾ الصحابة باإلجؿاع العشرة الؿبشريـ بالجـة 

 -ـفؿ أفضؾ ؟ والعؾؿاء ـ مِ أي جؿاطات الصحابة مَ ، مـ أفضؾ الصحابة إجؿآ  -رحؿف اهلل  -ققلف 

اتػؼقا ثؿ بعد العشرة  ، قد اتػؼقا طؾك تػضقؾ العشرة الؿبشريـ بالجـة طؾك جؿقع إمة -رحؿفؿ اهلل 

يـ أفضؾ مـ إكصار أم ثؿ اختؾػقا هؾ بؼقة الؿفاجر، ؾ السابؼقـ إولقـ مـ الؿفاجريـطؾك فض

لعشرة الؿبشريـ بالجـة لؽـ طؾك سبقؾ اإلجؿال يؽقن التػضقؾ بعد ا ،طؾك خَلف بقـ العؾؿاءإكصار ؟

 ، رثؿ أهؾ بد ،ثؿ إكصار، الؿفاجرون

 م أهؾ بقعة الرضقان :اختَلف العؾؿاء يف أفضؾقة أهؾ أحد أ 

وإضفر أن ، ثؿ اختؾػ العؾؿاء هؾ يؼدم مـ شفد أحد طؾك مـ بايع بقعة الرضقان طؾك ققلقـ لؾعؾؿاء 

 .مع الػضقؾة العظؿك لؿـ شفد أحدا ، أهؾ بقعة الرضقان أفضؾ 

مدلَل طؾك فضؾ وتؼديؿ أهؾ بقعة الرضقان طؾك مـ حضر وشفد ":  -رحؿف اهلل  - لقال السػاريـ

           أن اهلل تعالك قال يف أهؾ بقعة الرضقان ،حد أ

                                                 
1
 10سورة الحذيذ آيت  



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿4﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

       وقال يف أهؾ غزوة أحد :  1          

                         

                  خرىويف أية ا2ٕ،  

ووصػ أهؾ البقعة  ، فقصػفؿ  يف الؿقضعقـ بالعػق 3              

  . "وهذا ضاهر واهلل تعالك أطؾؿ : مـ العػق قال، وأفضؾ  ، وأثـك، وهق أطؾك ، بالرضا 

مع ، حد أفضؾ مـ أهؾ بقعة الرضقان وأن أهؾ أُ ،  السػا ريـلوقد ذهب أكثر العؾؿاء إلك خَلف ما قال 

كذلؽ ، ففمٓء فضؾفؿ سابؼ ، حد مـفؿ الؿفاجرون إولقن أن مـ شفد أُ  ، قضقة هامة التلكقد طؾك

ـ بايع ـ مَ مِ  ـ حضر أحد ـ مَ كذلؽ مِ ،ـ يعـل بعد الؿفاجريـ ـ مَ كذلؽ مِ ، فضؾفؿ أيضا سابؼ  إكصار 

، كصار وٓ مـ إ، ـ هق لقس مـ الؿفاجريـ ـ مَ مِ  ذلؽ  ىولؽـ الؿػاضؾة يف مـ سق،بقعة الرضقان 

وٓ يعـل حضروا  ،وٓ مـ الذيـ حضروا بدرا ، وٓ مـ إكصار ، وٓ يعـل لقس مـ الؿفاجريـ إولقـ 

ففذه مػاضؾة إجؿالقة،  ، بقـفؿ، همٓء الؿػاضؾة التل تؽقن ر بقعة الرضقان، أو تػردوا بحضيعـل ُأحد

  فاكتبفقا لفذا رطاكؿ اهلل

 : ترتقب الصحابة مـ حقث إفضؾقة 

ضؾ الصحابة طؾك اإلصَلق العشرة الؿبشرون بالجـة ، ثؿ السابؼقن إولقن مـ الؿفاجريـ فلف

رضل اهلل   -وكؾفؿ ، وإكصار،  ثؿ يليت بعدهؿ أهؾ بدر، ثؿ أهؾ ُأحد أو بقعة الرضقان  طؾك خَلف 

فؿـفؿ  ، ثؿ َمـ بعدهؿ مـ الصحابة ، وهؿ أيضا الذيـ بعد بقعة الرضقان أيضا طؾك درجات ، -طـفؿ 

الذيـ أسؾؿقا بعد فتح مؽة ، أو حقـ فتح مؽة ، ففمٓء لفؿ فضؾ أكثر مِـ َمـ ولد مـ الصحابة مِـ أبـاء 

مِـ َمـ لؿ يدرك شقئا مـ الػضائؾ السابؼة ، ففمٓء   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -د الـبل الصحابة يف طف

                                                 
1
 11سورة الفتح آيت  
2
 155سورة آل عمران آيت  
3
  152سورة آل عمران  



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿5﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 الذيـ لؿ يبؾغقا الحؾؿ حقـ وفاةالذيـ أسؾؿقا بعد فتح مؽة أفضؾ طـد أهؾ العؾؿ مـ صغار السـ  

صؾك  -ا الـبل ٕن همٓء تؿقزوا بلهنؿ آمـقا يف سـ التؽؾقػ ، وبايعق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -الرسقل 

ففؿ أطظؿ درجة مـ  وجاهدوا معف ، أو أهنؿ صحبقه طؾك إقؾ ورأوه وهؿ مؽؾػقن ،  -اهلل طؾقف وسؾؿ 

   هذه الحقثقة

 لك صبؼات إالصحابة  تؼسقؿ العؾؿاء: 

الحافظ  وأشفر التؼاسقؿ يف ذلؽ هق تؼسقؿ، قد قسؿقا الصحابة إلك صبؼات -رحؿفؿ اهلل  -و العؾؿاء 

 لثـت أثـل طشرة  قسؿفؿ إلك -رحؿف اهلل  -اكؿ ـ ؟ اإلمام الحوكذلؽ مَ ، بـ سعد يف كتابف الطبؼات

 صبؼة فؼسؿفؿ إلك : طشرة

  .ققم أسؾؿقا بؿؽة  ل :أولالطبؼة 

 بعدهؿ أصحاب دار الـدوة  الثاكقة :الطبؼة 

 الؿفاجرة إلك الحبشة  الثالثة : الطبؼة

 .أصحاب بقعة العؼبة إولك  : رابعةال الطبؼة

 .الثاكقة  يعـل أصحاب بقعة العؼبة : امسةالخالطبؼة   

يدخؾقا  أنيف قباء قبؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أول الؿفاجريـ الذيـ وصؾقا والـبل  : الطبؼة السادسة 

  .ك الؿسجد ـَ بْ الؿديـة ويُ 

 .أهؾ بدر  : الطبؼة السابعة 

 .الذيـ هاجروا بقـ بدر والحديبقة الؿفاجرة   : الطبؼة الثامـة  

 .أهؾ بقعة الرضقان  : الطبؼة التاسعة 

 .الؿفاجرة بقـ الحديبقة والػتح  :ة الطبؼة العاشر 

 .الذيـ أسؾؿقا يقم الػتح  :دية طشرالطبؼة الحا 

ويف حجة القداع ،  يقم الػتح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -صبقان وأصػال رأوا الـبل  :الطبؼة الثاكقة طشر 

 هؿ يف الصحابةُ  وغقرها وطداد



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿6﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 حػظف اهلل  -محؿد طبد الرحؿـ أبق سقػ رسالة الؿاجستقر لؾشقخ-: 

خ السؾػل الػاضؾ قػ الشقأما الذيـ ذكرهؿ ابـ سعد فؼد ذكر شقخـا الشقخ محؿد طبد الرحؿـ أبق س

كعؿ رسالتف لؾدكتقراه مباحث ، وأضـف رسالة الدكتقراه والؿاجستقر وهق مباحث الؿػاضؾة ، يف كتابف

قسؿفا ابـ الجقزي يف صػة الصػقة ٕن كتاب قصة  ذكر  -حػظف اهلل  -شقخـا ، الؿػاضؾة يف العؼقدة 

لؽـ ابـ الجقزي  ،ل الطبؼات الخؿس فَل يعرف بالتؿام والدقة ما ه ، صبؼات ابـ سعد لؿ يطبع كامَل

مع ما ذكره ابـ  ، لعؾف استػاد مـف ٓ سقؿا وأن الطبؼتقـ الؾتقـ وجدتا مـ كتاب بـ سعد متطابؼتان

طـد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فالطبؼات الخؿس ٕصحاب الرسقل ، الجقزي يف الطبؼة إولك والثاكقة 

  –رحؿف اهلل  -تؽقن هل التل ذكرها ابـ سعد ابـ الجقزي يف صػة الصػقة والتل يحتؿؾ أن 

، وحؾػائفؿ ، الؿفاجريـ وإكصار  ــ شفد بدرا مِ ـ مَ طؾك السابؼة يف اإلسَلم مِ  : الطبؼة إولك 

 .القفؿ قوم

 وإكصار ولف إسَلم قديؿ ، مـ لؿ يشفد بدرا مـ الؿفاجريـ :الطبؼة الثاكقة  

 .عدها مـ شفد الخـدق وما ب : الطبؼة الثالثة 

 .وفقؿا بعد ذلؽ  ، مـ أسؾؿ طـد الػتح : الطبؼة الرابعة 

وهؿ أحداث إسـان يعـل صغار  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -رسقل اهلل  الذيـ تقيفَ : الطبؼة الخامسة

 . السـ

  اإلصَلقهؿ أفضؾ إمة طؾك  -رضل اهلل طـفؿ  -الصحابة: 

رضل  -ثؿ همٓء الصحابة ،  اإلصَلقإمة طؾك هؿ أفضؾ  -رضل اهلل طـفؿ  -الؿؼصقد أن الصحابة 

ثؿ ، ربعة إالجؿاطة إولك هؿ الخؾػاء الراشدون  ،متػاوتقن يف الػضؾ فبـسبة لجؿاطاهتؿ   -اهلل طـفؿ 

طؾك إكصاري يف الػضقؾة  ويؼدم الؿفاجرِ ِ، ثؿ السابؼقن إولقن مـ الؿفاجريـ وإكصار  بؼقة العشرة 

ـ شفد بقعة الرضقان طؾك أو مَ  ، حدـ شفد أُ ثؿ بعد ذلؽ مَ  ، ـ شفد بدراذلؽ مَ ثؿ بعد  ، والسابؼة

قبؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ـ أسؾؿ وجاهد مع رسقل اهلل ـ مَ ـ جاء بعدهؿ مِ ثؿ مَ ، خَلف بقـ العؾؿاء 

  الػتح



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿7﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

و  الذيـ هاجروا –رضل اهلل طـفؿ  –كلبل هريرة و أبل مقسل إشعري و أشباهفؿ مـ الصحابة 

خقرب ففمٓء يف ك رضقان و شفدوا معف بعض الؿشاهد أسؾؿقا ، الذيـ هاجروا قبؾ الػتح و بعد بقعة ال

رضل اهلل  –بعد الػتح ، و أيضًا طؾل سبقؾ اإلجؿال الصحابة  ـْ ثؿ يليت مـ أسؾؿ مِ ػضقؾة بعد أولئؽ ، ال

مؽة ، إلل قبؾ فتح مؽة  ْت حَ تِ إلل أن فُ  –طؾقف الصَلة و السَلم  –الـبل  َث عِ الذيـ أسؾؿقا مـذ أن بُ  –طـفؿ 

ـْ   ـْ همٓء الجؿاطة كؾفؿ طؾل اإلجؿال هؿ أفضؾ مِ ،   -أسؾؿ بعد فتح مؽة وهذا صريح يف ققل اهللَم

                           –جَل و طَل 

                               

1
ؽـ الذيـ أسؾؿقا قبؾ الػتح أفضؾ مـ و كؾفؿ مقطقٌد هبا و كؾفؿ فضقؾ لمـ أهؾ الجـة  فؽؾفؿ 

إلل أمر مفؿ هق أن  أكبفؽـ اهلل تعالل ، ل، ثؿ قال رحؿف  "يعـل فتح مؽة "الذيـ أسؾؿقا بعد الػتح  

بؾ كؾفؿ فضقؾ ضؾة تـؼص الؿػضقل الؿػا اضؾة يف أحقاءهؿ لؽـ ٓ تعـل هذهإكصار أكػسفؿ بقـفؿ مػ

 لؽـ بعضفؿ أطؾل درجة مـ بعض و لؽـ كؾفؿ طؾل الػضؾ العظقؿ.

 أفضؾ  الصحابقات طؾل اإلصَلق : 

بالـسبة لؾـساء : أفضؾ الـساء طؾل اإلصَلق يف إمة هـا الصحابقات فَل شؽ أكف كؿ أن الرجال مـ   

لتػضقؾ ففـا أفضؾ مـ ُت يف هذا افضؾ الؼرون كذلؽ الصحابقات داخَلالصحابة أفضؾ إمة و أ

الؿػاضؾة يدخؾ فقفا الـساء  لصحابة مـ التابعقـ فؿـ بعدهؿ هذهالرجال و الـساء الذيـ يلتقن بعد ا

ًٓ و كساًء هؿ أفضؾ مـ إمة التل تليت بعد طصر الصحابة ، أفضؾ مـ  أيضًا فبالـسبة لؾصحابة رجا

يف أكػسفـ كؿا كعؾؿ أن كساء الصحابة كؿا أن  ؽـ بالـسبة لؾـساء بقـ الصحابقاتالتابعقـ فؿـ بعدهؿ ، ل

لؿػاضؾة هـاك ؽـ بقـفـ يف اعد الصحابة مـ الرجال و الـساء ليليت ب ـِ ِ ْمَ  ـْ كعؾؿ أن الصحابقات أفضؾ مِ 

ؽـفؿ اتػؼقا طؾل أن أفضؾ الصحابقات طؾل اإلصَلق ثَلث كسقة  خديجة بـت خقيؾد كَلم بقـ العؾؿاء ل

ًٓ زوجات الـبل  أفضؾ  – رضل اهلل طـفـ -و بـتف فاصؿة همٓء  الـسقة       –طؾقف و سؾؿ ل اهلل صؾ –، أو

                                                 
1
 10سورة الحذيذ آيت  



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿8﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

و بـتف فاصؿة أن ثَلث كسقة ،  –طؾقف الصَلة و السَلم  –جؿقع الصحابقات ، ثؿ الؿػاضؾة بقـ كسقة الـبل 

، و  -و رضل اهلل طـفا  –صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  –، و فاصؿة بـت محؿد  -رضل اهلل طـفا  –خديجة 

أفضؾ الصحابقات طؾل  همٓء الـسقة الثَلث أفضؾ الـساء طؾل اإلصَلق ، و –رضل اهلل طـفا  –طائشة 

 اإلصَلق .

  خَلف العؾؿاء طؾل أفضؾقة بقـ سقدة خديجة و طائشة و فاصؿة بـت محؿد رضل اهلل طـفـ: 

 –ل اهلل طـفا رض –فؿـ العؾؿاء مـ ذهب إلل تػضقؾ خديجة ـ الؿػاضؾة بقـفـ ؽـ الخَلف بقل 

رضل اهلل  -ومـفؿ مـ ذهب إلل تػضقؾ طائشة  –رضل اهلل طـفا  –ومـفؿ مـ ذهب إلل تػضقؾ فاصؿة 

طؾقف الصَلة و السَلم  –دلقؾ . يؼقل الـبل  – رضل اهلل طـفـ –أحدى همٓء  بلفضؾقةولؽؾ قائَلً   -طـفا 

و خقر  1ة (يجَ دِ ا َخ هَ اءُ َس كِ  رُ قْ َخ  ان ، وَ رَ ؿْ طُ  ةـَ يؿ ابْ رْ ا مَ اءهَ َس ر كِ ِل ْ) َخ , و مسؾؿ فقؿا خرجف البخاري  –

 –إمة . و قال  خقر الـساء يف هذه –ضل اهلل طـفا ر -هذا كصًا صريح يف أن خديجة  كساءها خديجة 

 . "2 الطََّعامِ َفْضُؾ َطاِئَشَة َطَؾك الـَِّساِء َكَػْضِؾ الثَِّريِد َطَؾك َسائِِر  ": يف فضؾ طائشة   –طؾقف الصَلة و السَلم 

 وْ ) أَ  قـ (ـِ مِ مْ اء الؿُ َس ة كِ دَ قّْ ل َس قكِ ؽُ تَ  نْ قـ أَ ِض رْ تَ  َٓ ) أَ  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  –و قال يف فضؾ فاصؿة قال 

ؾفا ك و إحاديث هذه 3 ة (ـَ ؾ الجَ هْ اء أَ َس ة كِ دَ قِّ ل َس قكِ ؽُ تَ  نِ ْقـ أَ َض رْ ا تَ مَ ) أَ و يف رواية مة ( إُ  هذِ اء هَ َس ة كِ دَ قِّ َس 

 "إلسَلم رحؿة اهلل :يف البخاري و مسؾؿ و كؾفا صحقحة فؾذلؽ حصؾ الخَلف بقـ العؾؿاء . قال شقخ ا

طؾل بعض كزاع و تػصقؾ  يف تػضقؾ بعضفـ ، و "و فاصؿة           إمة  خديجة و طائشة أفضؾ كساء هذه

 .  نٍ ٍزاع و تػصقؾ 

ة ـَّ الجَ  ؾِ هْ اء أَ َس ؾ كِ َض فْ أَ  ":  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-ومـ إحاديث الصحقحة يف هذا الباب ققلف   

مريؿ ابـة طؿران وآسقة بـت مزاحؿ امرأة فرطقن ويف حديث خرجف  4"قةآِس يؿ وَ رِ ْمَ ة  وَ ؿَ اصِ فَ ة  وَ يجَ دِ َخ 

 ِؽ بُ ْس َح " -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -الرتمذي وبـ حبان والحاكؿ وكذلؽ قبؾف اإلمام أحؿد يف الؿسـد قال

                                                 
1
 رواه بخاري و مسلم  
2
 رواه البخاري و مسلم 
3
 رواه البخاري و مسلم  
4
 صحيح وأخرجو الحاكم مه حذيث ابه عباس مرفوعا   بإسناد خرج النسائي 



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿9﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

ـِ مِ اَل َعَ اء الَس كِ  ـْ مِ   أةُ رَ قة امْ وآِس د، َؿَ حَ مُ  ُت ـْ ة بِ ؿَ اصِ د، وفَ ؾِ يْ قِ َ ت ُخ ـْ ة بِ يجَ دِ ـ َخ ة مِ يجَ دِ َخ ان وَ رَ ؿْ ة طُ ـَ ؿ ابْ ريَ مَ   ق

ـ قّ ا اإلكسان يعتؼد تػضقؾ همٓء الـساء الطاهرات طؾك جؿقع كساء إمة والخَلف هَ وطؿقمً  1،"ن قْ طَ رْ فِ 

ؿاء وٓ كحتاج إلك الرتجقح هـا ٕن كؾ قائؾ دلقَل ويجقب يف ذلؽ وهق محؾ اجتفاد وترجقح بقـ العؾ

 . طـ غقره بؿا يظـ أكف هق الصقاب

  طـ غقرها :  -فاصؿة رضل اهلل طـفـ-الخصائص التل تؿقزت هبا خديجة و طائشة و 

واحدة مـفـ  خديجة مـ خقيؾد وطائشة وفاصؿة ولؽؾ -رضل اهلل طـفـ-الؿفؿ أن همٓء الـسقة  

سؾؿ فتؿقزت خديجة رضل اهلل طـفا بلهنا كصرت الرسقل صؾك اهلل طؾقف و ، ا طـ غقرهاائص تتؿقز هبخص

كان يحبفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل  ، ا إطاكةيف بداية اإلسَلم ، وثبتتف وَق ََوْت طزيؿتف وأطاكتف أيؿ

 ، غقرها يف حقاهتاولؿ يتزوج طؾقفا  -رضل اهلل طـفا-لفا مؽاكة يف  قؾبف خديجة  يعـل أكثر كسائف حبا

يجة السَلم وقال إن ربؽ يؼرأ خدالسَلم   -طؾقف الصَلة والسَلم-وجربيؾ طؾقف السَلم اقرأ لؾرسقل 

وٓ وصب ٓ ضجقج وٓ تعب وطائشة رضل اهلل طـفا  خب فقفويبشرها ببقت يف الجـة مـ قصب ٓ ص

 طؾقف وسؾؿ رسقل اهلل أن جاء جربيؾ لؾرسقل طؾقف الصَلة والسَلم وأبؾغ وصؾب مـ محؿد صؾك اهلل

يبؾغ سَلمف شخصقا لعائشة خديجة رضل اهلل طـفا جاءها السَلم مـ رب العالؿقـ وطائشة رضل اهلل 

رسقل وٓ يػعؾ إٓ ما أمر بف مـ اهلل  طـفا جاءها السَلم مـ جربيؾ وصبعا جربيؾ طؾقف السَلم إكؿا هق

 وحل ٕهنؿ 

2
                                   

فسَلم رب العالؿقـ الؿرسؾ إلك خديجة دال طؾك تؼديؿفا يف الػضؾ الؿفؿ هـاك مؿقزات لخديجة  

رضل اهلل طـفا. كذلؽ فاصؿة بـت خديجة  وهل بـت محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لفا فضقؾة فنهنا بـتف 

 -الصَلة والسَلم-وأسؾؿت قديؿا يف مؽة  وكاكت تذب طـف طؾقف 

 . ر رسقل اهلل طؾقف الصَلة والسَلم وهق يصؾل وهق ساجد طـد الؽعبةولؿا وضع الؿشركقن طؾك ضف

                                                 
1
 خرجف الرتمذي وبـ حبان والحاكؿ وكذلؽ قبؾف اإلمام أحؿد يف الؿسـد 

2
 6سورة التحريم آيت  



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿01﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

وضعقا سَل  الجزور أمعاء الجزور ما يف بطـ الجؿؾ لؿا يذبح فجاءت فاصؿة وأزاحت طـ ضفر  

 -رضل اهلل طـفا -وهك ، وأخذت تسب الؿشركقـ الذيـ فعؾقا هذا -الصَلة والسَلم-رسقل اهلل طؾقف 

 ابـلربضعة مـل يريبفا ما  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،ويؼقل هلة إلك رسقل كاكت طابدة زاهدة محبب

ذيـ بؼل هبؿا كسؾ ؾلهل أم الحسـ والحسقـ السبطقـ ا -رضل اهلل طـفا-ويمذيفا ما آذاين وفاصؿة 

الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهؿ أهؾ بقتف وأدخؾفؿ معف يف الؽساء يف الحديث الؿعروف فػاصؿة رضل 

صؾك اهلل طؾقف -لؽـ لؿ تعؿر بعد وفاتف   -رضل اهلل طـفا- ةفا لفا فضائؾ كثقرة وكاكت فؼقفاهلل طـ

وهك سقدة كساء أهؾ الجـة وسقدة  وفضائؾفا جؿة -رضل اهلل طـفا-بؾ بعد ستة أشفر ماتت  -وسؾؿ

ما هق  لفا مـ الػضائؾ والخصائص -رضل اهلل طـفا-ة.  وطائشة شابات أهؾ الجـة سقدة كساء أهؾ الجـّ 

بعد  ْت رَ ؿِ طُ  -طؾقف الصَلة والسَلم-مـ الػؼفاء حافظة لؽتاب اهلل طالؿة بسـة الرسقل  ةكثقر ففل فؼقف

العؾؿ والتعؾقؿ وفعؾ الخقر وإصَلح  كحق سبعة وأربعقـ سـة يف -طؾقف الصَلة والسَلم-وفاة الرسقل 

الـصح والتقجقف واإلرشاد  يفؿًا إمة مؼامًا طظق قامت يف -رضل اهلل طـفا -ـ ، فعائشة قّ ذات البَ 

ؾ لؽـ كؾ هذا كان خارج طـ إرادهتؿ وطـ ؿَ الجَ  أبـاءها ، وإن كان حصؾ ما حصؾ يف والحرص طؾك

صؾك اهلل طؾقف  – طابدة فؼقفة كاكت أحب أزواج الـبلبؾ كاكت صالحة قاكتة  –اهلل طـفا  رضل –إرادهتا 

الـساء أحب  بـ العاص قال : يا رسقل اهلل أي لف طؿروحتك سل –اهلل طـفا  رضل –وسؾؿ إلقف بعد خديجة 

اهلل  رضل –صبعًا حديث طؿرو معروف لؽـ هـا حديث أكس  -اهلل طـف يؼقل :  رضل –إلقؽ ؟ ) أكس 

( وهذا  "1ائشة : طقال  "مـ أحب الـاس إلقؽ ؟ –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –قال : سئؾ رسقل اهلل  –طـف 

حديث أكس طـد ابـ حبان  حديث طؿرو بـ العاص ، لؽـ هـا يف ومسؾؿ مـ الؼدر خرجف البخاري

لقس  "طؾقف الصَلة والسَلم أضـف جؿعًا بقـ الروايات ابـ طؿرو  –وغقره زيادة ، قال مـ سلل الرسقل 

خاصة إحقاء ،  –طؾقف الصَلة والسَلم  –فؽلكف ففؿ هذا التػضقؾ بقـ كساء الرسقل  "طـ أهؾؽ كسلل 

 الـساء كػضؾ الثريد طؾك سائر الطعام . فعائشة فضؾفا طؾك

                                                 
1
 أخرجو البخاري 



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿00﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

اطة كزلت براءهتا مـ فقق سبع سؿاوات وفقفا آيات تتؾك إلك ققام الس –اهلل طـفا  رضل –كذلؽ طائشة 

فضائؾفا جؿة ، لذلؽ تػضقؾ همٓء الـسقة  – وأرضاهااهلل طـفا  رضل –سقرة الـقر  كزلت فقفا يف

لؽؾ واحده مـ الػضقؾة ما  –كؿا ترون  –ما بقـفـ  ف ، ثؿ يفالؿؼطقع بالثَلث طؾك جؿقع الصحابقات هق 

  –اهلل طـفـ جؿقعًا  رضل –تؽقن سقدة كساء العالؿقـ  ٕنيجعؾفا أهؾ 

  بعد خديجة و طائشة و فاصؿة رضل اهلل طـفـ  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-فضائؾ زوجات الـبل

 جؿقعا  : 

الػضقؾة بعد همٓء الثَلث ، فبعد خديجة يف  لتقـي -طؾقف الصَلة والسَلم – زوجات الـبل أنالؿفؿ 

قـ وفضؾفـ طظقؿ ، هـ أمفات الؿممـ –طؾقف الصَلة ولسَلم  – ئشة وفاصؿة يليت بؼقة أزواج الـبلوطا

اهلل طـفـ  رضل –وأبعد اهلل طـفـ الرجس وصفرهـ تطفقرا  –طؾقف الصَلة والسَلم  – هـ آل بقت الـبل

ؾ مـ ) وكذلؽ مـ أسؾؿ مـ الصحابقات قبؾ الػتح أطظؿ درجة مؿـ وجؿقع الصحابقات أفض -جؿقعًا

الرجال( واهلل  كصارية وهؽذا طؾك كػس الؼقاس الذي سبؼ يفأسؾؿ بعد الػتح والؿفاجرة أفضؾ مـ إ

 تعالك اطؾؿ .

  [الؿتـ]

 السمال الثامـ بعد الؿائتقـ :  يف -رحؿف اهلل  -ثؿ قال

 س: مـ أفضؾ الصحابة تػصقَل ؟ 

 : [رحالش]

  : أفضؾ الصحابة تػصقَل 

ًٓ أن التػصقؾ يعـك  يعـك بعد أن أخذكا يف السمال السابؼ والجقاب السابؼ تػضقؾ الصحابة إجؿا

طؾك  مـ هق إفضؾ طؾك اإلصَلق وما هل درجتفؿ يف الػضقؾة ، مع التـبقف آحاد الصحابة أفراد الصحابة

أفضؾ  –اهلل طـف  رضل –ؾ العؿقم ، فؿثَلً أبق بؽر أمر هام : وهق أن إفضؾ يػضؾ إفضؾ طؾك سبق

كذلؽ طـد طؿر  –اهلل طـف  رضل –غقره مـ الصحابة طـده مزية لقست طـد أبك بؽر  الصحابة لؽـ قد يليت

قد تؽقن لف فضقؾة ) صبعًا هق أفضؾ الصحابة بعد أبك بؽر ( لؽـ قد يؽقن لغقره  –اهلل طـف  رضل –



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿02﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

ـ هذه الـاحقة ، لؽـ طؾك سبقؾ العؿقم واإلجؿال أفضؾ الصحابة هؿ مـ فضقؾة خاصة يػضؾ هبا طؿر م

فالؽَلم والتػضقؾ الؿطؾؼ ،  هذه الؼضقة ، يعـك التػضقؾ الـسبلسقذكرهؿ بالتػضقؾ لؽـ ٓبد أن تػفؿ 

ثؿ  –اهلل طـف  رضل–الصحابة مـ هق إفضؾ طؾك اإلصَلق مثَلً : أبق بؽر  هـا طـ التػضقؾ الؿطؾؼ يف

يدل طؾك أكف يقجد أحد مـ الصحابة لف  يؾزم يعـل ٓ ثؿ بؼقة العشرة ، لؽـ ٓ طثؿان ثؿ طؾل طؿر ثؿ

طؾقف الصَلة والسَلم وصػ  –فضقؾة خاصة يتػرد هبا طـ غقره مـ الصحابة هذا مقجقد ، فالرسقل 

لقصػ بلكف أسد اهلل ورسقلف ، ما وصػ هبذا القصػ أحد مـ الصحابة ففق اختص هبذا ا –طؿف  –حؿزة 

الـاحقة الـسبقة ، طـ غقره مـ الصحابة ، فؾقس معـاه أكف صار هبذا أفضؾ طؾك اإلصَلق بؾ هق مـ هذه 

الؿػضقل بعض الصػات أفضؾ مِـ َمـ هق أفضؾ مـف ، لؽـ  فتـبفقا لفذا رطاكؿ اهلل ، فلحقاكًا قد يؽقن يف

يػفؿ مـف  أفضؾ ، هذا أيضًابالؿجؿقع يؽقن السابؼ  إحقالطؾك اإلجؿال بؿجؿقع الصػات بؿجؿقع 

ؿقم لؽـ قد ، هذا طؾك سبقؾ الع "بعده شر مـف  الذي و إٓزمان  ٓ يليت ": -رضل اهلل طـف –حديث أكس 

فزمـ طـ زمـ، الزمـ  ،تؾؽ البؼعة  أفضؾ مِـ َمـ كان قبؾفؿ يف إزمـةـ زمان م يؽقن يف بعض البؼاع يف

ؿال و العؿقم، لؽـ يف بعض البؼع قد يؽقن فقفا مـ كقر الذي بعده شر مـ الذي قبؾف طؾك سبقؾ إج

لقس مقجقدا يف هذه البؼعة، مثَل بعض البؾدان يف زمـ  القحل و الفداية و السـة ما كان قبؾ ذلؽ مظؾؿًا

ر، أزيح الباصـقة ففذا الزمـ ش مثؾ مصر مثَل أو بؾد الؿغرب يف زمـ مـ إزمان تؿؽـ مـفا مـ إزمان

مؾؽ الؿغرب الؿرابطقن، فالؿرابطقن زمـفؿ أفضؾ مـ زمـ الباصـقة و حالفؿ يف  تؾؽ  و صار الباصـقة

مـ كسب التقحقد و السـة و ققام الشعائر و ققام يف تؾؽ البؼعة البؼعة أ فضؾ مـ حال مـ كان قبؾفؿ 

ؿقم بَلد ط إلكالجفاد يف سبقؾ اهلل لؽـ الزمان الذي كان فقف الباصـققن العبقديقن ذلؽ الزمان بالـظر 

الؿسؾؿقـ أفضؾ مـ الزمـ الذي كان فقف الؿرابطقن ٕكف لؿا حصؾ يف زمـ الؿرابطقـ ما حصؾ مـ 

بَلد  إلك الصؾقبقـغزو  كصرة التقحقد و السـة يف بَلد الؿغرب كجد أن يف بؼاع أخرى قد كشل الترت و بدأ

راق و بَلد الشام قد حصؾت اكؽسار طظقؿ يف بَلد الؿشرق و يف شؿال الع لإلسَلمالشام، يعـل حصؾ 

بؼايا الدولة الباصـقة يعـل كشلت لفؿ أحزاب و جؿاطات يف القؿـ و يف بعض قَلع يف و فتـ طظقؿة 

إلقفا، طؿقم الزمـ  لجئقابَلد الشام بعض الؼَلع و بعض إماكـ الجبؾقة التل يف خراسان و يف كذلؽ 



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿03﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

مـ طؿقم الؼرن الخامس لؽـ بعض البؼاع يف الؼرن  الذي فقف مثَل الؼرن الرابع طؿقم الؼرن الرابع أفضؾ

الثالث أسقأ مـ بعض البؼاع التل كاكت يف الؼرن الرابع تتحسـ فقفا إمقر و فقفا السـة ضاهرة و غقر 

ذلؽ  مـ كحق هذا الؽَلم، مثَل أن بَلد السعقدية بَلد تقحقد و سـة، زمـ الذي فقف كشلة الدولة 

أن الدول مثَل الؼرن الرابع طشر، هذا الؼرن الرابع طشر أشر و أسقأ مـ الؼرن السعقدية و التل فقفا 

طؾك سبقؾ العؿقم أطظؿ لؽـ يف  اإلسَلمو ققة  اإلسَلمالثالث طشر، الؼرن الثالث طشر كان فقف كصرة 

اشا جـقد محؿد طؾل ب محؿد طؾل باشا ،  جزيرة العرب كاكت فقفا السـة يعـل لؿا احتؾ العثؿاكققن  أو

و اكتشرت معالؿ الشرك كاكت إمقر  ا طؾك أهؾفا و أحرققا كخؾفا أساؤوا ما أساؤوا الدرطقة و دمروه

سقئة لؽـ يف الؼرن الرابع طشر لؿا جاء الؿؾؽ طبد العزيز رحؿف اهلل و كصر التقحقد و السـة، فػل الؼرن 

ؾ مـ حالفا قبؾ وجقد الؿؾؽ ،معذرة الثالث طشر لؿا كصر السـة و التقحقد صارت جزيرة العرب أفض

ت التل فقفا حؽؿ الؿسؾؿقـ، الزمـ اكسبل لؽـ طؿقم حال الؿسؾؿقـ يف جؿقع الؼار أمريعـل طرب العزيز،

الذي قبؾ كان أحسـ مـ الزمـ الذي كحـ فقف الققم، ففذا يػفؿ مـف كذلؽ الزمـ إفضؾ قد يليت بعده 

تؿقز طـ بعض البؼاع يف الزمـ الذي قبؾف و ٓ يعـل زمـ شر مـف لؽـ يف بعض البؼاع يف بعض إماكـ ي

هذا الزمـ صار أفضؾ مـ ذاك الزمـ  هذا الػضؾ الؿقجقد أو هذه السـة الؼائؿة يف تؾؽ الؿـطؼة أن

 فتـبفقا لفذا.

 ]الؿتـ[

 

 : الؿائتقـقال رحؿف اهلل تعالك يف الجقاب طؾك السمال الثامـ بعد  

كـا يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ كعدل بلبل بؽر »  طـفؿا : جـ : قال طبد اهلل بـ طؿر رضل اهلل

 1« أحدا ، ثؿ طؿر ، ثؿ طثؿان ، ثؿ كرتك أصحاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ كػاضؾ بقـفؿ

 ]الشرح[

                                                 

1
 . ( 5563،  5533رواه انبخاري )  



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿04﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

هق حديث متقاتر، فالصحابة رضل اهلل  و و هق حديث متقاتر، هذا الحديث خرجف البخاري و غقره

بؽر طؾك إمة ثؿ يػضؾقن بعده طؾك إمة  أبازمـ الـبل طؾقف الصَلة و السَلم يػضؾقن طـفؿ كاكقا يف 

، أن أفضؾ الـاس أبق بؽر ثؿ طؿر  ، متػؼ طؾقف بقـ أهؾ السـةإجؿاطلطؿر، ثؿ يػضؾقن طثؿان، ففذا أمر 

أققى و  إجؿاعأصح  الصحابة و هق إجؿاعثؿ طثؿان و طبد اهلل بـ طؿر رضل اهلل طـفؿا حؽك هـا 

السـة  إلكفؿا روي طـ بعض السؾػ أو بعض الؿـتؿقـ  اإلجؿاع، فؾذلؽ ٓ يجقز خَلف هذا إجؿاع

كسػقان الثقرة و يحقك الؼطان أهنؿا كاكا يتققػان فَل يػضَلن بعد طؿر أحدا هذا غؾط و مخالػ لؾدلقؾ و 

ضؾ طؾل رضل اهلل طؾك ف اإلجؿاعلإلجؿاع فؿردود طؾك قائؾف بؾ يػضؾ طثؿان ثؿ بعد ذلؽ قد حصؾ 

بع الخؾػاء أهؾ الحؾ و العؼد فؾذلؽ همٓء إر إجؿاع، بنجؿاطفؿطـف و اختاره الؿسؾؿقن لؾخَلفة 

هؿ أفضؾ أصحاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، بؾ أفضؾ إمة طؾك اإلصَلق أفضؾ الراشدون الؿفديقن 

، ذكر بعض إحاديث الدالة طؾك إمة طؾك اإلصَلق، أفضؾفؿ طؾك اإلصَلق أبق بؽر ثؿ طؿر ثؿ طثؿان

 فؼال: -رضل اهلل طـفؿ-فضؾ أبل بؽر وطؿر وطثؿان وطؾل ومـ سقليت ذكرهؿ مـ الصحابة 

 ]الؿتـ[

 1."ما ضـؽ باثـقـ اهلل ثالثفؿا"وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕبل بؽر يف الغار:  

  ]الشرح[

  : فضؾ أبل بؽر رضل اهلل طـف 

-فضائؾف كثقرة وهل مـتشرة يف كتب السـة، واهلل  -رضل اهلل طـف-وأبق بؽر  وهذا الحديث متػؼ طؾقف،

           كتابف الؽريؿ:يف كاتبف يف يؼقل يف  -جؾ وطَل

ففذه أية يف الؼرآن صريحة أنَّ   2               

                     

                                                 
1
 ( . 5633،  5535رواه انبخاري )   
2
 40سورة التوبت آيت  



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿05﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

       ثاين اثـقـ مـ هؿا آثـان؟ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأبق1   

                   
2

يؼقل الـبل طؾقف الصَلة 

فلثبت معقة اهلل وكصرتف وتليقده                والسَلم ٕبل بؽر: 

          يعـل يف الـصرة والتليقد "باثـقـ اهلل ثالثفؿاما ضـؽ "لرسقلف وٕبل بؽر، 

 3        بل بؽر،فلكزل اهلل سؽقـتف طؾقف، طؾك رسقلف وطؾك أ   

يا رسقل اهلل لق أن أحدهؿ كظر تحت قدمقف لرآكا فؼال صؾك اهلل طؾقف "أن أبا بؽر قال لرسقل اهلل: حتك 

يعـل بالؿَلئؽة          ، .": ما ضـؽ باثـقـ اهلل ثالثفؿاوسؾؿ

فالؿَلئؽة كاكت تحجب أطقـ الؿشركقـ طـ رؤية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  وأبق بؽر يف الغار. وأما 

ويف الحؼقؼة أن الذي كان عـؽبقت فَل تصح ٕن العـؽبقت والحؿامة أمر حسل قصة الحؿامة وال

أمر ٓ يشعرون بف وهؿ الؿَلئؽة هؿ الذيـ صرفقا أبصارهؿ طـ رؤية رسقل اهلل طؾقف الصَلة  يعؿقفؿ

               والسَلم وأبل بؽر

                     
 ]الؿتـ[

لق كـت متخذا مـ أمتل خؾقَل ٓتخذت أبا بؽرا خؾقَل ولؽـ أخل  "وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:   

  4 . "وصاحبل

                                                 
1
 40آيت سورة التوبت  
2
 40سورة التوبت آيت  
3
 40سورة التوبت آيت  
4
 ( . 5( ، ومسهم ) فضائم انصحابة /  5535رواه انبخاري )   



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿06﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 ]الشرح[

اصطػك محؿدا  -جؾ وطَل-فالـبل طؾقف الصَلة والسَلم خؾقؾ اهلل، كؿا أن إبراهقؿ خؾقؾ اهلل، فاهلل 

إبراهقؿ وجعؾف خؾقَل لف، وهل غاية الؿحبة. فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  وجعؾف لف خؾقَل كؿا اصطػك

غاية محبتف لربف ولق كاكت هذه الغاية تصرف ٕحد غقر اهلل لصرففا ٕبل بؽر، لؽـ أخقة اإلسَلم 

أهَل ٕن يؽقن خؾقَل لرسقل اهلل،  -رضل اهلل طـف-حسـ الصحبة فلبق بؽر صحبة و والصحابة يعـل و

بؿـزلة طظقؿة مـ الؿحبة لؿ  -رضل اهلل طـف-طؾقف الصَلة والسَلم خؾقؾ اهلل لذلؽ أبق بؽر  لؽـ الرسقل

 يبؾغفا أحد مـ الـاس مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 ]الؿتـ[

صدقت وواساين بـػسف  :كذبت وقال أبق بؽر : إن اهلل بعثـل إلقؽؿ فؼؾتؿ"وقال طؾقف الصَلة والسَلم:  

 مرتقـ 1 "لل صاحبل؟ اركقتومالف ففؾ أكتؿ 

 ]الشرح[

وطؿر، فنن أبا  -رضل اهلل طـف-وهذا الحديث متػؼ طؾقف، وهق يف قصة معروفة حصؾت بقـ أبل بؽر  

الحديث يف البخاري مـ أفراد  -رضل اهلل طـف-يعـل حصؾ مـف شلء يف حؼ طؿر    -رضل اهلل طـف-بؽر 

كـت جالسا طـد الـبل طؾقف الصَلة ":  الدرداء البخاري ولؽـ أصؾف أيضا مقجقد يف مسؾؿ. فؼال أبق

: أما والسَلم إذ أقبؾ أبق بؽر آخذا بطرف ثقبف حتك أبدى طـ ركبتف، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

فسؾؿ أبق  -يعـل أكف حصؾ لف شلء دل طؾك أكف جاء بشؽؾ مسرع يعـل شلء أصابف- صاحبؽؿ فؼد غامر

 -رضل اهلل طـف-الخطاب شلء فلسرطت إلقف ثؿ كدمت يعـل أبق بؽر بؽر وقال: إين كان بقـل وبقـ ابـ 

فلبك طؾل رفض أن يسامحف، أن يسامحف  -رضل اهلل طـف-طؿر  صؾب مـ-كدم فسللتف أن يغػر لل، 

اكظروا شقفقا صػاء قؾقب الصحابة كقػ، وحسـ الُؿعاشرة بقـفؿ حسـ إُخقة والؿحبة، وطظقؿ 

 –،فلبك طؾل، فلقبؾت إلقؽ يعـل لقشتؽل لرسقل اهلل  ، يعـل بـفؿ شلءتف أن يغػر لل فلبكالؿحبة فسلل

يغػر اهلل لؽ يا أبا بؽر، يغػر  –طؾقف الصَلة والسَلم  –مـ طؿر فؼال رسقل اهلل   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

                                                 
1
 حذيث متفق عليو  



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿07﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

كدم، أن ، ثَلث مرات وهق يدطق اهلل يغػر ٕبل بؽر، ثؿ إن طؿر اهلل لؽ يا أبا بؽر، يغػر اهلل لؽ يا أبا بؽر

وأرضاهؿ جؿقعًا، هق كدم أخر فلتك مـزل أبل بؽر وٓ يدري أكف  -رضل اهلل طـف   –الدور طؾك طؿر 

هق كدم ٕكف لؿ يسؿح ولؿ يعػق طـ أبل بؽر وهق حؼف  –طؾقف الصَلة والسَلم  –ذهب إلك رسقل اهلل 

أبق بؽر فؼالقا ٓ، فلتك إلك الـبل لؽـ كدم فلتك مـزل أبل بؽر فسلل أثؿ أبل بؽر أي هؾ هق مقجقد أهـاك 

فسؾؿ ، فجعؾ  -طؾقف الصَلة والسَلم  –فسؾؿ ، يعـل جاء طؿر إلك الرسقل  –طؾقف الصَلة والسَلم  –

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وغضب وضفر الغضب  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يتؿعر، تغقر وجف الـبل  –وجف الـبل 

مـ  وأشػؼطؾك طؿر  أشػؼهق الذي جاء يشتؽل، يف وجفف حتك أشػؼ أبق بؽر، يعـل صاحب الحؼ 

طؾك ركبتقف فؼال يا رسقل  مـ الغضب فجثل –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –الحالة التل وصؾ إلقفا الرسقل 

صؾك اهلل  –اهلل واهلل أكا كـت أضؾؿ، واهلل أكا كـت أضؾؿ، يعـل مرتقـ قرر هذه العبارة لقؿتص غضب الـبل 

إن اهلل بعثـل إلقؽؿ فؼؾتؿ كذبت  –طؾقف الصَلة والسَلم  –فؼال الـبل  ويفدئ مـ غضبف، –طؾقف وسؾؿ 

لل  اين بـػسف ومالف ففؾ أكتؿ تاركق لل صاحبل، ففؾ أكتؿ تاركقوقال أبق بؽر كذبت، وواس

 –فؿا ُأذي بعدها رضل اهلل طـ أصحاب الرسقل  –رضل اهلل طـف  –،قالفا مرتقـ قال أبق الدرداء 1صاحبل

 وجؿعـا هبؿ يف الػردوس . –السَلم طؾقف الصَلة و

رضل  –ثؿ ذكر الشقخ حافظ رحؿف اهلل بعض إحاديث يف فضؾ طؿر بـ الخطاب ثؿ يف فضؾ طثؿان 

 وهذا إن شاء اهلل تعالك يليت يف الدرس الؼادم حقث ذكر –اهلل طـف 

 ] الؿتـ [

فجا ده ما لؼقؽ الشقطان سالؽا إيفا يا ابـ الخطاب والذي كػسل بق» وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : 

لؼد كان فقؿا قبؾؽؿ محدثقن فنن يؽـ »  "، وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : 2« قط إٓ سؾؽ فجا غقر فجؽ 

 3«يف أمتل أحد فنكف طؿر 

                                                 
1
 رواه البخاري و مسلم  
2
 33( ، ومسهم ) فضائم انصحابة /  5363رواه انبخاري )  
3
 ( ، ومسهم ) فضائم انصحابة 5566،  5556رواه انبخاري )  



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿08﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

وما هؿا َثؿَّ ، ولؿا  1« فنين أومـ بف وأبق بؽر وطؿر » وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف تؽؾؿ الذئب والبؼرة : 

هذه يد طثؿان » إلك مؽة يف بقعة الرضقان قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقده القؿـك :  ذهب طثؿان

 مـ يحػر بئر رومة فؾف» ، وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :   2«هذه لعثؿان  "فضرب هبا طؾك يده فؼال :  "

. فجفزه 4 "ـة مـ جفز جقش العسرة فؾف الج"وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :  3، "الجـة فحػرها طثؿان

 5 "أٓ أستحل مؿـ استحقت مـف الؿَلئؽة "طثؿان. وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقف : 

وأخرب صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  6. "أكت مـل وأكا مـؽ  "وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعؾل رضل اهلل طـف : 

مـ كـت مقٓه فعؾل  " وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : 7."أكف يحب اهلل ورسقلف ، ويحبف اهلل ورسقلف" طـف

أٓ ترضك أن تؽقن مـل بؿـزلة هارون مـ مقسك ، إٓ أكف ٓ  ". وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : 8  "مقٓه 

طشرة يف الجـة : الـبل يف الجـة ، وأبق بؽر يف الجـة ، وطؿر  ". وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : 9  "كبل بعدي 

جـة ، وصؾحة يف الجـة ، والزبقر بـ العقام يف الجـة ، وسعد بـ يف الجـة ، وطثؿان يف الجـة ، وطؾل يف ال

، قال سعقد بـ زيد : ولق شئت لسؿقت العاشر يعـل "مالؽ يف الجـة ، وطبد الرحؿـ بـ طقف يف الجـة 

أرحؿ أمتل بلمتل أبق بؽر ، وأشدها يف "، رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ ، وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : 10كػسف  

ؿر ، وأصدقفا حقاء طثؿان ، وأطؾؿفا بالحَلل والحرام معاذ بـ جبؾ ، وأقرؤها لؽتاب اهلل طز ديـ اهلل ط

 ]ُأبل بـ كعب [ ، وأطؾؿفا بالػرائض زيد بـ ثابت ولؽؾ أمة أمقـ وأمقـ هذه إمة أبق طبقدة 
ّ

وجؾ ُأبل

شاء اهلل فقؿا سقليت إن  ؾػ يف وصؾف و إرسالف و فسقليت بقان ذلؽو هذا الحديث قد أخت 11 "بـ الجراح 

                                                 
1
 ( ، ومسهم ) فضائم انصحابة 5333،  3533واه انبخاري )  
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 ( 3336رواه انبخاري )  
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 ( 35رواه مسهم ) فضائم انصحابة /  
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 ( 3333،  3566رواه انبخاري )  
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 ( . 53،  55،  53ويف ) فضائم انصحابة / (  353( ، ومسهم ) اجلهاد /  5666،  3633رواه انبخاري )  
1
 3553( ، وابن أيب عاصم يف انسنة )  336،  366/  5( وقال : ىذا حذيث حسن صحيح . واحلاكم )  5353( ، وانتزمذي )  533،  536،  556/  3) صحيح ( رواه أمحذ )  

 ( 5656/ مىارد ( ، وانطرباين )  3363( ، وابن حبان )  3553،  3553
2
 ( . 53،  56( ، ومسهم ) فضائم انصحابة /  3335،  5365نبخاري ) رواه ا 
10
 ( من حذيث سعيذ بن سيذ ، وقال انتزمذي : حذيث حسن صحيح 3336( ، وابن أيب عاصم )  353( ، وابن ماجو )  5333( ، وانتزمذي )  3536) صحيح ( رواه أبى داود )  
11
/  5( ، وأبى نعيم )  533/  3( ، ومشكم اآلثار )  333/  5( ، واحلاكم )  333( ، وابن ماجو )  5363،  5366ذي ) ( ، وانتزم 363،  363/  5صحيح ( رواه أمحذ )  

زواية انثانية . يف األول وقال يف ان( قال احلاكم : ىذا إسناد صحيح عهى شزط انشيخني ومل خيزجاه ، ووافقو انذىيب ، وصححو األنباين ، وقال انتزمذي : ىذا حذيث حسن غزيب  333
 : حسن صحيح .



 

 

 

 

 

  . ًافىر ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام: +

 

﴿09﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقرَ  يف ِعشُرونالْ اْلدَّ   –ةِ َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

وأهنؿا  1. وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الحسـ والحسقـ :  إهنؿا سقدا شباب أهؾ الجـة ،    مـ الدروس

إن ابـل هذا   "وقال يف الحسـ :  3 "الؾفؿ إين أحبفؿا فلحبفؿا  ":  وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 2ريحاكتاه. 

 ": فؽان إمر كؿا قال ،و قال يف أمفا  4  "قـ لؿسؾؿسقد وسقصؾح اهلل بف بقـ فئتقـ طظقؿتقـ مـ ا

، وقد ثبت لؽثقر مـ الصحابة فضائؾ طؾك العؿقم وآكػراد كثقرة ٓ تحصك 5 "إهنا سقدة كساء أهؾ الجـة 

تحصك ، وٓ يؾزم مـ إثبات فضقؾة ٕحدهؿ يف شلء أن يؽقن أفضؾ مـ أخريـ مـ كؾ وجف إٓ 

ؾحديث ابـ طؿر السابؼ ، وأما طؾل فبنجؿاع أهؾ السـة أكف كان بعدهؿ الخؾػاء إربعة ، أما الثَلثة ف

 . أفضؾ مـ طؾك وجف إرض

 ]الشرح[

وُأتؿؿ التعؾقؼ طؾقف  يف الدرس  –رحؿف اهلل  –رضل اهلل طـف اكتفك كَلم الشقخ حافظ  –يعـل طؾل  

 الؼادم واهلل أطؾؿ 

 . قـوصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿ
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