
 
 فىراً. ًزجى تٌبيهٌا عليَ َأبعذ، فوي وجذ خط  -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام:

اْلسُُّنُِّت اْلَمِنُشِىَرِة  َأِعَلاُمَشِرُح ِكتَاب 
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  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿2﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

ـِ الَرحقِؿ  الَرحَؿ
ِ
 بِْسِؿ 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  

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

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 

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

 يف جقابف طـ السمال الثامـ بعد الؿئتقـ وهق  -رحؿف اهلل  تعالك   -يؼقل الشقخ 

 

                                                 
1

 102آل عمزان : - 
2

 1النساء : - 
3

 01-00األحزاب :  - 



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿3﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

 ] الؿتـ [

 يعـل حسب التػصقؾ  س: مـ أفضؾ الصحابة تػصقَلً ؟ 

ٓ كعدل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -كـا يف زمـ الـبل  ":  -رضل اهلل طـفؿا  -ج: قال طبد اهلل بـ طؿر 

 1" بقـفؿ ػاضؾكٓ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -حدا ، ثؿ طؿر، ثؿ طثؿان ، ثؿ كرتك أصحاب الـبل بلبل بؽر أ

 ] الشرح [

 طؾقف و سؾؿصؾك اهلل –أفضؾ مـ يف إمة بعد الـبل  -رضل اهلل طـف-أبل بؽر- : 

وهذا الحديث متػؼ طؾقف وهق حديث متقاتر وقد أجؿع الصحابة طؾك فضؾ أبق بؽر الصديؼ بعد 

ثؿ  وأكف أفضؾ إمة بعده ، وبعد أبل بؽر طؿر ، وبعد طؿر طثؿان ، -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -اهلل رسقل 

 . -رضل اهلل طـف  -إلجؿاطفؿ طؾك خَلفتف  -رضل اهلل طـف  -بعد طثؿان طؾل 

  رضل اهلل طـف–فضائؾ أبل بؽر- : 

 

 ] الؿتـ [

َما َضـُّؽ بِاْثـَْقـ  "ٕبل بؽر يف الغار :  -ؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾ -ثؿ ذكر مـ فضائؾ أبل بؽر ققل الـبل  

تََّخْذت َأبَ  ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقال  2  "اْلؾَّف َثالُِثُفَؿا  َٓ تِل َخؾِْقَل  َبْؽر َخؾِْقَل  اَلق ُكـْت ُمتَِّخذ مِـ ُأمَّ

َعَثـِل إَِلْقُؽؿ َفُؼْؾُتؿ َكَذْبت ، َوَقال َأُبق إِن اْلؾَّف بَ  ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   -وقال  3 "َوَلؽِـ َأِخل َوَصاِحبِل 

  مرتقـ  "4لِل َصاِحبِل ؟  اَبْؽر َصَدْقت َوَواَساكِل بِـَْػِسف ، َوَمالِف ، َفَفؾ َأْكُتؿ َتاِرُكق

 ] الشرح [

هذه إحاديث جؿقعفا قد سبؼ ذكرها يف الدرس الؿاضل مـ دروس أطَلم السـة الؿـشقرة ، ومـ 

ويف الصحقحقـ  -رضل اهلل طـف  -، حديث طؿرو بـ العاص  -رضل اهلل طـف  -ر الصديؼ فضائؾ أبل بؽ

َجال َقال  ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أكف قال لرسقل اهلل  َأي اْلـَّاس َأَحب إَِلْقؽ َقال : َطاِئَشة ُقْؾت : مِـ اْلرِّ

                                                 
1

 الحديث متػؼ طؾقف  

2
 ( 3233،  3563رواه البخاري )  
3

 ( . 3م ) فضائل الصحابة / ( ، ومسل 3565رواه البخاري )  
4

 ( . 6564،  3553رواه البخاري )  



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿4﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

ْٓ   : َأُبْقَها ُقْؾت : ُثؿ َمـ َقال : ُثؿ ُطَؿر َفَعد  طـد الؽَلم حقل ، و قد سبؼ ذكر هذا الحديث أيضا  1 "ِرَجا

، ومـ فضائؾ أبق بؽر الصديؼ  -رضل اهلل طـفـ  -، وفاصؿة ، وخديجة  -رضل اهلل طـفا  -فضؾ طائشة 

 ": -َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  -َقال َرُسْقل اْلؾَّف قال :  -رضل اهلل طـف  -حديث أبق هريرة  -رضل اهلل طـف  -

َوَلؽِـِّل إِكََّؿا ُخؾِْؼت َبْقـََؿا َرُجؾ َيُسْقق َبَؼَرة َلف َقد َحَؿؾ َطَؾْقَفا َأْلَتَػَتت إَِلْقف اْلَبَؼَرة َفَؼاَلت : إِكِّل َلؿ ُأْخَؾؼ لَِفَذا 

بً   -َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  -اْلؾَّف ا َأَبَؼَرة َتَؽؾَّؿ ؟! َفَؼال َرُسْقل ا َوَفَزطً لِْؾَحْرث َفَؼال اْلـَّاس : ُسْبَحان اْلؾَّف َتَعجُّ

َبْقـ َراع  " –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -قال أبق هريرة : فؼال رسقل اهلل  2 "َفنِكِّل ُأْومِـ بِف َأَكا َوَأُبق َبْؽر َوُطَؿر 

اِطل َحتَّك اْسَتـْ  ْئب َفَلَخذ مِـَْفا َشاة َفَطَؾَبف اْلرَّ ْئب َفَؼال َلف َمـ فِل َغـَِؿف َطّدا َطَؾْقف اْلذِّ َؼَذَها مِـْف َفْؾَتَػت إَِلْقف اْلذِّ

ُبع َيْقم َلْقس َلَفا َراع َغْقِري ُبع َيْقم َلْقس َلَفا َراع َغْقِري َفَؼال اْلـَّاس : ُسْبَحان  ، َلَفا َيْقم اْلسَّ َمـ َلَفا َيْقم اْلسَّ

وهذا الحديث  "3َفنِكِّل ُأْومِـ بَِذلِؽ َأَكا َوَأُبق َبْؽر َوُطَؿر  -َسؾَّؿ َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف وَ  -َفَؼال َرُسْقل اْلؾَّف  ، اْلؾَّف

 بؽر وطؿر ، با، يعـل أ وما هؿا ثؿةويف رواية قال أبق هريرة : ، قد خرجف البخاري ، ومسؾؿ 

  رضل اهلل طـفؿا-ٕبقا بؽر و طؿر  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل –تزكقة رسقل اهلل- : 

حؽك هذا الحديث لؾصحابة ، حديث البؼرة التل تؽؾؿت ،  -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل  -فالرسقل  

شفد لفؿا  -طؾقف الصَلة و السَلم –والذئب الذي تؽؾؿ ، ولؿ يؽـ أبق بؽر وطؿر حاضريـ ، فالـبل 

 .لفذيـ الشقخقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -يؿان هبذا ، ففذه تزكقة مـ رسقل اهلل اإلب

  مـ ذلؽ : -رضل اهلل طـف–ققػ طؾل و م -رضل اهلل طـف–فضؾ طؿر 

طؾك سريره ،  -رضل اهلل طـف  -ضع طؿر بـ الخطاب وُ قال  -رضل اهلل طـفؿا  -وطـ ابـ طباس  

، يعـل يستغػرون لف ، ويدطقن ،  يدطقن ويثـقن ، ويصؾقن طؾقفيعـل اجتؿعقا حقلف ،  فتؽـػف الـاس

يعـل مـ  وأكا فقفؿقال طبد اهلل بـ طباس :  – رضل اهلل طـف -وهق قد مات  طؾقف قبؾ أن يرفعويثـقن 

مـ أهؾ البقت يؼقل :  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -بـ طؿ رسقل اهلل اضؿـ همٓء الـاس وهذا بـ طباس 

فالتػت إلقف إذا هق يعـل مـؽبقف يعـل الؽتػ،  فؾؿ يُرطـل إٓ برجؾ قد أخذ بؿـؽبل مـ ورائل فالتػت

                                                 
 2384و مسلم    4358صحيح بخاري  1
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 2388و صحيح مسلم  3463صحيح البخاري  
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 خرجف البخاري ، ومسؾؿ 



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿5﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

طؿر وقال : ما خؾػت أحد أحب إلل أن الؼل اهلل بؿثؾ طؿؾف مـؽ،  فرتحؿ طؾك – رضل اهلل طـف -طؾل 

  وذاك أين كـت ُأكثر ما أسؿع، يعـل يف الؼرب ويف الجـة وايؿ اهلل إن كـت ٕضـ أن يجعؾؽ اهلل مع صاحبقؽ

يؼقل جئت أكا وأبق بؽر وطؿر، ودخؾت أكا وأبق  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –رسقل اهلل يعـل كثقًرا ما أسؿع 

 ،، فنن كـت ٕرجق أو ٕضـ أن يجعؾؽ اهلل معفؿارؽر وطؿر، وخرجت وأكا وأبق بؽر وطؿب

  رضل اهلل طـفؿا–طؾل أبل بؽر و طؿر  -رضل اهلل طـف–زطؿ الشقعة و الروافض بلفضؾقة طؾل- 

الذي يزطؿ الشقعة ، الذي يزطؿ الروافض أكف خقر الـاس،  –رضل اهلل طـف  –هذا طؾل بـ صالب  

تباطف، ويزطؿقن تعظقؿف، اكظروا إلك مققػف مـ أبل بؽر وطؿر، إكف مققػ اإلجَلل وآحرتام ويزطؿقن إ

 . -رضل اهلل طـف–والتؼدير والؿحبة بؾ ُيصرح بػضؾفؿا طؾقف وأكف ُيَقْد أن يؾؼل اهلل بؿثؾ طؿؾ طؿر 

 : طؼقدة الروافض 

يعؾؿقن الغقب لذلؽ يستغقثقن  الروافض فنهنؿ يملفقن غقر اهلل، ويعتؼدون يف أئؿتفؿ العصؿة وأهنؿ

وطؿر باتػاق الصحابة  –رضل اهلل طـف  –هبؿ يف الُؿَلمات، همٓء الروافض الشاهد مـ ذلؽ، أن أبا بؽر 

 -بؾ تؿـك طؾل أن يؾؼك اهلل بؿثؾ طؿؾ طؿر –رضل اهلل طـف  –أهنؿا أفضؾ الصحابة، وأفضؾ مـ طؾل 

 ، َلهؿا فضقؾ وطؿر دون أبل بؽر يف الػضؾ و ك –رضل اهلل طـف 

  طـ أفضؾقة الصحابة تػصقَل : -رضل اهلل طـف-حديث طائشة 

صؾك -أهنا ُسئَِؾْت مـ كان رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفا-طـ طائشة  -رضل اهلل طـف-ومـ فضؾ أبل بؽر 

ثؿ ققؾ  طؿرفؼقؾ لفا ثؿ مـ بعد أبل بؽر قالت  أبق بؽر "مستخؾػًا لق استخَلفا قالت  -طؾقف و سؾؿاهلل 

أمقـ  -رضل اهلل طـف-صبعًا أبق طبقدة   "ثؿ اكتفت إلل هذا أبق طبقدة بـ الجراحفا مـ بعد طؿر قالت ل

صؾل -أولل بالػضؾ مـف و أهؿ و هق الذي قدمف الرسقل اهلل   -رضل اهلل طـف -هذه إمة ولؽـ طثؿان 

طؾك أبق طبقدة ، أبق   يجؿعقن طؾك تؼديؿف -رضل اهلل طـفؿ-يف الػضقؾة و الصحابة  -الف طؾقف و سؾؿ

يليت يف الػضؾ بعد إئؿة إربعة أبل بؽر و طؿر و طثؿان و طؾل يليت بعدهؿ بؼقة  -رضل اهلل طـف-طبقدة 

العشرة دون مػاضؾة بقـفؿ فَل كجزم أن الذي يليت خامسًا أبق طبقدة ، أو سعد بـ أبل و قاص ، أو سعقد 



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿6﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

طبد الرحؿـ بـ طقف لؽـ أفضؾ الـاس طؾك اإلصَلق بعد  ابـ زيد ، أو صؾحة و الزبقر بؾ كؾفؿ فضقؾ و

 إربعة هؿ بؼقة العشرة ، ستة ، الذيـ ضؿـ العشرة الؿبشرون بالجـة .

 : إحاديث الدالة طؾك فضؾ أبل بؽر رضل اهلل طـف و إشارة ٓستخَلفف 

 -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -و طـ محؿد بـ جبقر بـ مطعؿ :  طـ أبقف جبقر : أن امرأة سئؾت رسقل اهلل  

يعـل يؼقل "كلهنا تعـل الؿقت  "شقئًا فلمرها أن ترجع إلقف قالت يا رسقل اهلل َأَرأْيَت إّن جئُت فؾؿ أجدك 

وهذا ففؿ مـف بعض  1  "قال فنن لؿ تجديـل فليت أبل بؽر "كلهنا تعـل الؿقت  -رضل اهلل طـف-جبقر 

لؿ  -طؾقف الصَلة و السَلم-هق الصحقح أن الرسقل العؾؿاء أن هذا إشارة إلل استخَلف أبل بؽر و هذا 

يستخؾػ أبل بؽر صراحًة و إكؿا أشار إشارات إلل استخَلف أبل بؽر ففذا الحديث و كذلؽ أمره 

رضل اهلل -يف آخر حقاتف كذلؽ لحديث  طائشة  -طؾقف و سؾؿؾك اهلل ص-باإلمامة يف الصَلة حقـ مرض 

أدطل لل أبا بؽر أباك و أخاك "يف مرضف :  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -أهنا قالت قال لل رسقل اهلل   -طـفا

و يلبك اهلل و الؿممـقن   يعـل بالخَلفةحتك أكتب كتابًا فنين أخاف أن يتؿـل متؿـًا و يؼقل قائؾ أن أولل 

ففذا مـ أصرح إدلة طؾل خَلفة أبا بؽر وهق يف الصحقحقـ أيضا و لؽـ لقس صريح يف  "2إٓ أبا بؽر

                                            -رضل اهلل طـف  –ف خَلفت

: جؿؾة مـ إحاديث يف فضؾ الخؾقػة الراشد الثاين طؿر  -رحؿف اهلل تعالل-ثؿ ذكر الشقخ حافظ    

 ابـ الخطاب

 ]الؿتـ[ 

َكْػِسل بَِقده َما َلِؼقَؽ  إّيَفا َيا اْبـ الَخَطاب َو الِذي "طؾقف و سؾؿ : صؾك اهلل فؼال رحؿف اهلل وقال الـبل 

َٓ َسَؾَؽ َفًجا َغْقَر َفِجَؽ   3 "الَشْقَطاْن َسالَِؽ ًا َفًجا َقْط إِ

 ]الشرح[ 

  رضل اهلل طـف–خقف الشقطان مـ طؿر- 

                                                 
1

 متفق عليو 
2

 أخزجو البخاري و مسلم 
3

 ( 99( ، وهسلن ) فضائل الصحابة /  4923رواٍ البخاري )  



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿7﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

تزكقة ضاهرة لفذا الصحابل الجؾقؾ و أن الشقطان َيْػَرُق مـف و  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -ففذا مـ الـبل   

يف طؿر مـ الفقبة و اإلجَلل ما يػر مـف الشقطان وذلؽ  -جَل وطَل-ه لؽـ جعؾ اهلل يخاف مع أكف ٓ يرا

كان مقفؼًا حتك أن الشقطان ٓ يجد طؾقف سبقَلً هق لقس بؿعصقم بؾ هق مـ   -رضل اهلل طـف-أن طؿر 

 البشر الذيـ يخطلون و يصبقن لؽـ قد بؾغ مـ الُتَؼك درجًة يخاف مـف الشقطان .

  رضل اهلل طـف–طؿر خقف الـسقة مـ- : 

أستلذن طؿر قال :   -رضل اهلل طـف  –و لفذا الحديث مـاسبة وهق ما خرجاه طـ سعد بـ أبل و قاص  

يعـل أكف يعطقـفـ  "و طـده كساء مـ قريش يؽؾؿـف و يستؽثركف  –طؾقف و سؾؿ صؾك اهلل  –طؾل رسقل اهلل 

فؾؿا  –طؾقف و سؾؿ صؾك اهلل  –طـد رسقل اهلل  طالقة أصقاهتـ "ططقة أو شلء وهؿ يطؾبـا مـف الزيادة 

طؾقف -يعـل هـا كـا متحجبات لؿا كان وحدهـ مع رسقل اهلل . " أستلذن طؿر قؿـا يبتدرن الحجاب

كان طـدهـ كقع ابتذال يف الؿؾبس أو يف هقئة فؾؿا دخؾ طؿر رضل اهلل طـف هتقلت كؾ  -الصَلة و السَلم

طؾقف -و رسقل اهلل  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -هتا فلذن لف رسقل اهلل واحدة و حسـت مـ جؾستفا و مـ هقل

أن يدخؾ و لؿا دخؾ  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -يضحؽ لؿا دخؾ طؿر أذن لف الـبل  -الصَلة و سَلم

قال طؿر أضحؽ اهلل سـؽ يا رسقل اهلل فؼال رسقل اهلل "كان يضحؽ  -طؾقف الصَلة و السَلم-الرسقل 

ـَ ِطـِْدي َفَؾَؿا َسَؿْعـَا َصْقَتَؽ اْبَتَدْرَن الِحَجاْب  -مطؾقف الصَلة و السَل- ـَ َهُمٓء الَلّتِل ُك
 ": َطِجْبت مِ

ـّ مـ هقلهتـ لؿا أردت أكت الدخقل  مػروض  قال طؿر فلكت يا رسقل اهلل أحؼ أن يفبـيعـل أن هـ حس

طـده طثر يف ما ذكركا بعد  -رضل اهلل طـفـ-أن يفبـؽ أكثر مـ ما يفبــل ثؿ قال طؿر و يف حؼقؼة هـ 

قؾـا كعؿ أكت  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -قؾقؾ قال طؿر أي َطَداَواْت أكػسفـ أهتبــل و ٓ هتبـ رسقل اهلل 

 . -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -أغؾظ و أفض مـ رسقل اهلل 

  لقس فظا و ٓ غؾقظا بؿعـل سقء الخؾؼ: -رضل اهلل طـف-طؿر 

طؾقف -الرسقل  -طؾقف الصَلة و السَلم-لػظاضة مع رسقل اهلل لقس هـاك مشاركة بقـ الغؾظة و ا

        قد كزهف اهلل جؾ و طَل مـ هذا و بؾ  -الصَلة و السَلم



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿8﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

                            

 فظ و غؾقظ ٓ بؾ  -رضل اهلل طـف-و لقس هذا أيضا يعـل أن طؿر  1            

إكؿا طـده  -رضل اهلل طـف-طؿر يف الحؼ صامد ققي صؾب و لقس طـده هذه الغؾظة و الػظاضة هذا طؿر  

مـ الصَلبة و الشدة يف أمر اهلل لقس طـده معـل كَلم همٓء الـسقة أكف لقس طـده مـ الؾقـ ما طـد رسقل 

ده غؾظة و شدة لؽـ هذبف كان يف الجاهؾقة طـ -رضل اهلل طـف-و طؿر   -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -اهلل 

أحسـ الرتبقة فؽاكقا كعؿ إصحاب  -طؾقف الصَلة و السَلم-اإلسَلم هذا اإلسَلم َربَّك أصحاب الـبل 

و يبادرون إلل القققف طـد حدود اهلل و يسارطقن إلل مرضاة اهلل و  -طؾقف الصَلة و السَلم-رسقل اهلل 

رضل اهلل -غؾقظا بؿعـل سقء الخؾؼ ففق أجؾ مـ ذلؽ  ما كان فظا و ٓ -رضل اهلل طـف-مـفؿ طؿر فعؿر 

طؾقف صؾك اهلل يعـل الرسقل  -طؾقف الصَلة و السَلم-لؽـ لؿ يؽـ طـده مـ الؾقـ ما طـد رسقل اهلل  -طـف

و سؾؿ ٓ يؼاس بؾ أن طؿر دون أبل بؽر يف هذا فؿـ أحسـ الـاس أخَلقا بعد  رسقل اهلل و بعد أبل بؽر 

لؿ يؽـ بؾ كان شقطان  -رضل اهلل طـف-و لؽـ كاكت لف هقبة و كاكت لف هقبة  -ـفرضل اهلل ط-هق طؿر 

بعد أن قال طؿر و قؾـا لف ما قؾـا  -طؾقف الصَلة و السَلم-يػر مـف كؿا جاء يف الحديث قال رسقل اهلل 

ج يعـل و مراد بالػ "و الذي كػسف بقده ما لؼقؽ الشقطان قط سالؽا فج إٓ سؾؽ فجا غقر فجؽ": الـسقة 

الطريؼ فؿا سؾؽ طؿر صريؼا إٓ هرب الشقطان مـ أمامف و ذهب صريؼا آخر فرضل اهلل طـ طؿر و جؿعـا 

 بف يف الػردوس ثؿ ذكر الشقخ حافظ الحؽؿل رحؿف اهلل حديثا ثاكقا و ثالثا يف فضؾ طؿر الحديث الثاين 

 ]الؿتـ[

ـْ فِل َأَمتِل  -يعـل فقؿا كان قبؾؽؿ-ُؽْؿ ُمَحَدُثقنْ َلَؼْد َكاَن فِقَؿا َقْبؾَ »  "وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :  َفنْن َيُؽ

 2« َأَحٌد َفنَِكُف ُطَؿر

 ]الشرح[

 رضل اهلل طـف-فضقؾة أخرى مـ فضائؾ طؿر-  : 

                                                 
1

 151آيت  سورة آل عمزان 
2

 ( 4523،  4533رواٍ البخاري )  



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿9﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

و هذا الحديث خرجاه يف الصحقحقـ و  "وأن يؽـ يف أمتل أحد فلكف طؿر ابـ الخطاب مـفؿ"يف مسؾؿ 

أشتفر  -رضل اهلل طـف-ـ وهب تػسقر محدثقن يعـل مؾفؿقن فعؿر ما رواه مـ صريؼ ابـ وهب قال اب

بؿقافؼة الؼرآن لف و ذلؽ مـ تقفقؼ اهلل لف و ألفامف الؽَلم الصقاب بحقث يـزل الحؼ مقافؼا طؾك لسان 

رضل اهلل -قال: قال طؿر  -رضل اهلل طـفؿا-يقضحف ما خرجاه طـ ابـ طؿر  -رضل اهلل طـف–طؿر 

يف مؼام إبراهقؿ  "و جؾ يف ثَلث يف مؼام إبراهقؿ و يف الحجاب و يف أساري بدر وافؼت ربل طز": -طـف

    أمرت الـاس أن يصؾقا خؾػ الؿؼام فلكزل اهلل -طؾقف الصَلة و السَلم-حقث قال لرسقل 

كزلت آية حجاب و ذلؽ و يف  "هَل حجبت كسائؽ"و يف حجاب  1      

     فؼال اهلل سبحاكف و تعالل  'هؾ الصقت مسؿقع بارك اهلل فقؽؿ صقب 'أساري بدر 

رضل اهلل –و مقافؼة طؿر  2                          

 آن طديدة قد جؿعفا السققصل و غقره يف مصـػ ثؿ ذكر الحديث الثالث لؾؼر -طـف

 ]الؿتـ[

و ما  3 َوَأُبق َبْؽر َوُطَؿر فَفنِكِّل ُأْومِـ بِ   يف تؽؾؿ الذئب و البؼرة  : -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل الـبل -و هق ققل 

 هؿا َثؿّْ 

 ]الشرح[

 و قد سبؼ ذكر الحديث 

  رضل اهلل طـف–تعريػ طثؿان- : 

طثؿان ابـ طػان و هق مـ بـل أمقة و هق يجتؿع مع  -رضل اهلل طـف–بدأ بػضائؾ و هق طثؿان ثؿ 

أسؾؿ رابع  -رضل اهلل طـف–يف كسبف ففق مـ قريش و كذلؽ طثؿان  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل –الرسقل 

                                                 
1

 125سورة البقزة آيت  
2

 60سورة األنفال  
3

 ( 3526،  3544( ، والتزمذي )  365،  366/  3( ، وأمحد )  33( ، ومسلم ) فضائل الصحابة /  3643،  3336رواه البخاري )  



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿01﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

َلم و أسؾؿ طؾك يد أبق بؽر الصديؼ دطاه إلل اإلس -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل –أربعة مـ أصحاب الرسقل 

كان رجَلً حقًقا  صادقا صاهرا طػقػا تؼقا كؼقا ذو الـقريـ تزوج  -رضل اهلل طـف–فاستجاب لف  و طثؿان 

ثؿ ماتت تحتف ثؿ تزوج أختفا و ما تزوج رجُؾ بـتقـ كبل غقره  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل –ببـت الرسقل 

 كثقرة . -رضل اهلل طـف-فػضائؾ طثؿان 

 ]الؿتـ[ 

ولؿا ذهب طثؿان إلك مؽة يف بقعة الرضقان قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ال قذكر مـفا رحؿف اهلل 

 1«َهِذِه لُعْثَؿان  "َفَضَرَب بَِفا َطَؾك َيِده َفَؼاَل :  "َهِذه َيُد عُ ُْثَؿان »  بقده القؿـك :

 ]الشرح[

  رضل اهلل طـف–البقعة التل حصؾت بسبب طثؿان- : 

بايع طـف و هذا الحديث خرجف البخاري يف صحقحف يف ذكر  -سؾؿ طؾقف وصؾك اهلل –يعـل أن الـبل 

بؾ ما كاكت بقعة  -رضل اهلل طـف-صؾح الحديبقة كذلؽ ففذه تدل دٓلة ضاهرة طؾك فضؾ طثؿان 

 -طؾقف الصَلة و السَلم–فـبل  -رضل اهلل طـف–الرضقان إٓ بسبب ما  أشقع أن الؿشركقـ قتؾقا طثؿان 

و لؼتال مـ قتؾف و لؽـ صؾعة هذه الشائعة كاذبة ففقل  -رضل اهلل طـف-صار لعثؿان دطا الـاس لؾبقعة لَلكت

بسبب طثؿان هذه الػضقؾة العظقؿة التل ذكرت يف كتاب اهلل و التل صارت مـؼبة  -سبحاكف و تعالل-اهلل 

 الذيـ حضروا تؾؽ البقعة . -طؾقف الصَلة و السَلم–مـ أطظؿ الؿـاقب ٕصحاب رسقل اهلل 

 مقطقد بالجـة : -رضل اهلل طـف– طثؿان 

 ]الؿتـ[ 

ـْ َيْحِػر بِْئَر ُروَمة َفَؾُف الَجـَّة": -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل –ثؿ ذكر الشقخ رحؿف اهلل ققلة قال  فجفزه  2"َم

 .-رضل اهلل طـف-طثؿان 

 ]الشرح[
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  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿00﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

ة طثؿان ففذا الحديث الذي خرجف البخاري يف صحقحف  ضاهر يف فضقؾ -رضل اهلل طـف-فجفزه طثؿان 

و قد بقب طثؿان يف صحقحف باب مـاقب طثؿان  -رضل اهلل طـف–أكف وطد بالجـة ٕكف هق الذي حػرها 

ـْ َيْحِػر بِْئَر ُروَمة ": -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -و قال الـبل  -رضل اهلل طـف–ابـ طثؿان أبل طؿر الؼرشل  َم

 فحػرها طثؿان . َفَؾُف الَجـَّة

  جقش العسرة :جفز  -رضل اهلل طـف–طثؿان 

 ]الؿتـ[ 

 . فجفزه طثؿان1  «مـ جفز جقش العسرة فؾف الجـة »  وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :

 ]الشرح[

ج البخاري يف صحقحف معؾَّؼا طـ طدكان وهق مـ شققخف، طـ أبقف طـ شعبة  -رضل اهلل طـف- وقد خرَّ

ج طـ أبل إسحاق طؿر بـ طبد طـ أبقف طـ شعبة بـ الحجا -طدكان يعـل طبد اهلل بـ طثؿان الؿروزي-

حقـ حقصر أشرف طؾقف يعـل أشرف طؾك  -رضل اهلل طـف-اهلل الفـداين طـ أبل طبد الرحؿان أن طثؿان 

- -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أكشدكؿ اهلل وٓ أكشد إٓ أصحاب الـبل  ": الؿحاصريـ مـ فقق بقتف وقال

مـ  قال: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن رسقل اهلل ألستؿ تعؾؿقن وكاكقا مجتؿعقـ  -يعـل كاداهؿ أو تـادوا

فجفزهتؿ؟ قال ، مـ جفز جقش العسرة فؾف الجـة، فحػرهتا ألستؿ تعؾؿقن أكف قال: حػر رومة فؾف الجـة

واسؽـف الجـة. إذا هق الذي جفز جقش العسرة بؿئات اإلبؾ حتك  -رضل اهلل طـف- فصدققه بؿا قال

ج الرتمذي وغقره  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فد لف ، وش-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أسعد الـبل  بالجـة. فؼد خرَّ

جاء طثؿان إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بللػ ديـار فقـثرها يف ": مـ حديث طبد الرحؿان بـ سؿرة قال

قال طبد الرحؿان بـ  -حقـ جفز جقش العسرة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يعـل يف حجر الرسقل - حجره

: ما ضر طثؿان ما طؿؾ بعد الققم ما يؼؾبفا يف حجره ويؼقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- فرأيت الـبلسؿرة: 

رضل اهلل -فاكظروا إلك هذا الحديث العظقؿ الذي يبقـ فضؾ طثؿان  2"ضر طثؿان ما طؿؾ بعد الققم 
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 رواه التزمذي و غيزه  



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿02﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

مـ أهؾ الجـة وٓ يشؽ أحد يف فضقؾتف بعد الشقخقـ وأكف خقر إمة بعد  -رضل اهلل طـف-ففق  -طـف

 وأبل بؽر وطؿر . -طؾقف الصَلة والسَلم-الـبل 

  تستحل مـف  -رضل اهلل طـف-يستحل مـ طثؿان وطثؿان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فالرسقل

 الؿَلئؽة :

 ]الؿتـ[

ـْ اْسَتْحَقْت مِـُْف الَؿَلَئَِؽة؟وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  فقف -رحؿف اهلل-ثؿ ذكر  َٓ َأْسَتِحل مَِؿ  1 ": َأ

 ]الشرح[

تستحل مـف الؿَلئؽة  -رضل اهلل طـف-يستحل مـ طثؿان وطثؿان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الرسقل ف

 .-رضل اهلل طـف-وذلؽ لشدة حقاءه وكزاهتف 

  اهتاما فاسدا باصَل فاشَل : -رضل اهلل طـف–اهتام الخقارج و سقد قطب طثؿان 

رضل -سقد قطب يتفؿ طثؿان ثؿ بعد ذلؽ كجد أهؾ الػتـ وأهؾ الثقرات والخقارج ومـ يتبعفؿ ك 

باستئثاره وبتَلطبف بالؿال وكَلم مـ هذا الؼبقؾ الػاسد، مـ هذا الؼبقؾ وهق كَلم فاسد، رجؾ  -اهلل طـف

، كان -رضل اهلل طـف-حقل يستحل أن يضع درهًؿا يف غقر مقضعف أو أن يستلثر بقٓية طـ غقر مستحؼفا 

ذا الرجؾ ُيتفؿ بتفؿ فاسدة فاشؾة ثؿ يؼبؾفا الرطاع ثؿ رجَل صادقا صالحا حققا يستحل مـ اهلل، فؽقػ هب

يثـل طؾقفا الخقارج والثقار مثؾ السقد قطب يف كتابف )كتب وشخصقات( أو )العدالة آجتؿاطقة يف 

-صعـا  فاحشا مـ كظرة اشرتاكقة ثقرية يطعـقن يف طثؿان  -رضل اهلل طـف-اإلسَلم( ويطعـ يف طثؿان 

 ل الـؼل .ذلؽ التؼ -رضل اهلل طـف

  رضل -طثؿان  -طؾقف و سؾؿصؾك اهلل -طـ استحقاء رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفا–حديث طائشة

 : -اهلل طـف

ج البخاري ومسؾؿ طـ طائشة  -قالت كان رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفا-وهذا الحديث لف قصة فخرَّ

ح طـ ساققف يعـل أول وإص-مضطجعا يف بقتل كاشػا طـ فخذيف أو ساققف  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿03﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

فنذن لف وهق   -رضل اهلل طـف-الركبة يعـل الػخذيـ يعـل بداية أطؾك الركبتقـ تؼريبا ، فاستلذن أبق بؽر 

فجؾس رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -رضل اهلل طـف-طؾك تؾؽ الحال فتحدث ثؿ استلذن طثؿان 

دخؾ أبق بؽر ولؿ هتتش لف ولؿ  -ـفارضل اهلل ط-وسقى ثقابف فدخؾ فتحدث فؾؿا خرج قالت طائشة 

تبالف ـ يعـل ما غقرت مـ هقلتؽ ـ ثؿ دخؾ طؿر فؾؿ هتتش لف ولؿ تبالف  .يعـل ما غقرت مـ هقلتؽ ـ ثؿ 

إٓ استحل مـ رجؾ  دخؾ ثؿ دخؾ طثؿان فجؾست و سقيت ثقابؽ فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 تستحل مـف الؿَلئؽة

  رضل اهلل طـف-فضقؾة مـ فضائؾ طثؿان- : 

 -رضل اهلل طـف-ومـ فضائؾ طثؿان رضل اهلل طـف ما خرجف البخاري ومسؾؿ طـ أبل مقسك إشعري 

و ٕكــ معف يقمل هذا قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اكف تقضل يف بقتف ثؿ خرج فؼال ٕلزمـ رسقل اهلل 

ف هاهـا أي سؾؽ هذا الطريؼ فؼالقا خرج تقج -طؾقف الصَلة والسَلم-فجاء الؿسجد فسال طـ الـبل 

قال فخرجت طؾك  أثره اسلل طـف حتك دخؾ بئر أريس قال فجؾست طـد الباب ، وباهبا مـ جريد حتك 

حاجتف وتقضل فؼؿت إلقف فنذا هق قد جؾس طؾك بئر أريس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قضك رسقل اهلل 

ف ودٓهؿا يف البئر قال فسؾؿت طؾقف ثؿ ـقعـل حافة البئرـ وتقسط قػفا يعـل حافة البئر  وكشػ طـ ساقق

اكصرفت فجؾست طـد الباب ـ يعـل طـد باب مدخؾ الؿؽان الذي فقف البئر فجؾست طـد الباب وقؾت 

الققم، فجاء أبق بؽر فدفع الباب فؼؾت مـ هذا فؼال أبق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕكــ بقاب رسقل اهلل 

صؾك اهلل طؾقف -ء الصحابة أبق بؽر وطؿر وطثؿان مـ رسقل اهلل ـ يعـل سبحان اهلل اكظروا مـزلة همٓ بؽر

يصؾح أن يؽقكقا فقف يؽقكقا معف وشدة التصاق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أيـؿا يؽقن رسقل اهلل  -وسؾؿ

أبق بؽر دائؿا مع رسقل اهلل طؿر دائؿا مع رسقل اهلل  -طؾقف الصَلة و السَلم–همٓء إكابر برسقل اهلل 

ـ فؼؾت مـ هذا قال  -رضل اهلل طـفؿ-ػادة  واستؼامة وإتباع واقتداء و افتداء يػدوكف بلكػسفؿ تعؾؿا واست

أبق بؽر قؾت طؾك رسؾؽ اكتظر قال كعؿ  قال أبق مقسل : ثؿ ذهبت فؼؾت يا رسقل اهلل هذا أبق بؽر 

اهلل طؾقف  صؾك-قال فلقبؾت حتك قؾت ٕبل بؽر ادخؾ ورسقل اهلل قال إذن لف وبشره بالجـة يستلذن 

معف يف  -طؾقف الصَلة و السَلم –يبشرك بالجـة قال فدخؾ أبق بؽر فجؾس طـ يؿقـ رسقل اهلل  -وسؾؿ



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿04﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

وكشػ طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؼػ يعـل طؾك حافة البئر و دل رجؾف يف البئر  كؿا صـع رسقل اهلل 

ويؾحؼـل فؼؾت إن يرد اهلل ساققف ثؿ رجعت وجؾست يعـل طـد الباب وقد تركت أخل أبا طامر يتقضل 

بػَلن يريد أخاه ـخقرا يليت بف ،فنذا إكسان يحرك الباب قؾت مـ قال طؿر بـ الخطاب قؾت طؾك رسؾؽ 

يستلذن فؼال فسؾؿت طؾقف وقؾت هذا طؿر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يعـل اكتظر ثؿ جئت إلك رسقل اهلل 

طؾقف –ن ـ يعـل ادخؾ ـ ويبشرك رسقل اهلل فؼؾت إذ -رضل اهلل طـف-فجئت طؿر  إذن لف وبشره بالجـة

يف الؼػ طـ يساره   -طؾقف الصَلة و السَلم –بالجـة قال فدخؾ فجؾس مع رسقل اهلل  -الصَلة و السَلم

وسالؿ جالس وأبق  -صؾك اهلل طؾقف-ودل رجؾقف يف البئر ـ اكظروا مؽاكة الشقخقـ مـ رسقل اهلل الرسقل  

سؿت واحد يف مؽان واحد طؾل البئر كؾفؿ طؾك هقئة واحدةـ فدل  بؽر طـ يؿقـف وطـ يساره طؿر يف

 رجؾف يف البئر ثؿ  فرجعت وجؾست وقؾت أن يرد اهلل بػَلن خقرا ـ يعـل أخاه ـ يليت بف.

  طؾقف و سؾؿصؾك اهلل –مـ رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفؿ–مؽاكف طثؿان و أبل بؽر و طؿر- : 

طؾقف -ؼال طثؿان بـ طػان فؼؾت طؾك رسؾؽ فلتقت الـبل فجاء إكسان فحرك الباب فؼؾت مـ هذا ف 

،قال فجئت فؼؾت ادخؾ ويبشرك  إذن لف وبشره بالجـة مع بؾقى تصقبففلخربتف فؼال  -الصَلة والسَلم

-بالجـة مع بؾقى تصقبؽ ـاكظروا مققػ الصحابل الجؾقؾ طثؿان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

ؾ كان مققػف مققػ الؿسؾؿ الصادق الؿسّؾؿ فػل بعض الروايات اكف مـ هذا هؾ جزع ب -رضل اهلل طـف

طؾك ذلؽ  يف رواية مسؾؿ فقفا اكف لؿ يرد قال فدخؾ فقجد   -جَل و طَل-قال اهلل الؿستعان فاستعان باهلل 

وجفة أبل بؽر وطؿر فجؾس وجاهفؿ مـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؼػ قد مؾلء  يعـل جفة رسقل اهلل 

 1الشؼ أخر 

-قال سعقد بـ الؿسقب كؿا يف صحقح مسؾؿ قال فتلولت ذلؽ قبقرهؿ فاجتؿع هاهـا واكػرد طثؿان 

 . -رضل اهلل طـف

 وجؿعـا بف يف الػردوس  -رضل اهلل طـف-كثقرة جدا  -رضل اهلل طـف-وفضائؾ طثؿان 

                                                 
1

 رواه البخاري و مسلم  



 

 

 

 

 

  . رًافى ًزجى تٌبيهٌا عليَ أ، فوي وجذ خطبعذ -حفظَ اهلل –الشيخ  هي عتوذُذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيَ ُام: +

 

﴿05﴾   ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة ُل َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ َوَّ ْٕ ْرُس ا   –اْلدَّ
ُّ

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

قى تصقبف فنذا يف رواية البخاري لؿا قال لف يف بعض روايات البخاري  افتح لف وبشره بالجـة طؾك بؾ

وسؾؿ فحؿد اهلل ثؿ قال اهلل الؿستعان، أبق بؽر وطؿر  -صؾك اهلل طؾقف-طثؿان فلخربتف بؿا قال رسقل اهلل 

 1حؿد اهلل وقال اهلل الؿستعان  -رضل اهلل طـف-كَلهؿا حؿد اهلل طثؿان 

ذلؽ  إن  بعض إحاديث يف فضؾ طؾل رضل اهلل طـف يؽقن -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ ذكر الشقخ حافظ 

 .شاء اهلل تعالل غدا يف الدرس الؼادم و اهلل أطؾؿ 

 .طؾك كبقـا محؿد و الحؿد هلل رب العالؿقـ صؾك اهلل و 
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 في روايت البخاري  


