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

اْلسُُّنُِّت اْلَمِنُشِىَرِة  َأِعَلاُمَشِرُح ِكتَاب 
 ّيْكِمِلْلَح

 - َرِحَمُه الّلُه َتَعاَلى -
 

 

 الّشِيِخ أَساَمت ِبُن َعَطاَيا العِتيِبي ِلَفِضيَلِت
 - َحِفَظُه اللُه َتَعاَلى-

 
 

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

 

﴿2﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْ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 
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 102آل عوزاى : - 
2

 1النساء : - 
3

 01-00األحزاب :  - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿3﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

رضل -و –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وكان الحديث يف الدروس السابؼة يف فضائؾ أصحاب رسقل اهلل 

،  وكان الدرس الؿاضل حقل فضائؾ أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب ، وأمقر الؿممـقـ  -اهلل طـفؿ 

 . –رضل اهلل طـفؿا  -طثؿان بـ طػان 

  رضل اهلل طـف-أمقر الؿممـقـ طؾل- : 

مـ فضائؾ الصحابة ، وأولفؿ رابع الخؾػاء الراشديـ  -رحؿف اهلل  - فق تتؿة ما ذكره الشقخ فالققم أما  

  -رضل اهلل طـف   -أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب 

 ] الؿتـ [

ا َأْكت مِـِّل َوَأكَ  ":  -رضل اهلل طـف  -لعؾل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -: وقال  -رحؿف اهلل  -قال الشقخ 

 1"مِـْؽ 

 ] الؿتـ [

 -بـ طازب اوهذا الحديث خرجف البخاري يف صحقحف ، مـ حديث الرباء  "َأْكت مِـِّل َوَأَكا مِـْؽ  "

يف صحقحف حديث الرباء ، وفقف اختصام طؾل ، وزيد ،  -رحؿف اهلل تعالك   -، حقث ذكر  -رضل اهلل طـف 

يف ذي الؼعدة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -: اطتؿر الـبل  -رضل اهلل طـف  -وجعػر يف ابـة حؿزة ، قال الرباء 

ا َكَتُبْقا اْلؽَِتاب ،  "، فلبك أهؾ مؽة أن َيَدُطقه يدخؾ مؽة ، حتك قضاهؿ طؾك أن يؼقؿ هبا ثَلثة أيام ،  َفَؾؿَّ

د َرُسْقل اْلؾَّف  َٓ ُكِؼر بَِفا ،  -َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  -َكَتُبْقا َهَذا َما َقاَضك َطَؾْقف ُمَحؿَّ َؾق َكْعَؾؿ َأكَّؽ ف، َفَؼاُلَقا 

د ْبـ د ْبـ َطْبد اْلؾَّف ، َقال : َأَكا َرُسْقل اْلؾَّف ، َوَأَكا ُمَحؿَّ َطْبد اْلؾَّف ، ُثؿ  َرُسْقل اْلؾَّف َما َمـَْعـَاك ، َلؽِـ َأْكت ُمَحؿَّ

َٓ َأْمُحقك َأَبدا َفَلَخذ َرُسْقل اْلؾَّف َقال لَِعؾِل : َأْمُحق َرُسْقل اْلؾَّف َيْعـِل َأْمُحق هَ  َٓ َواْلؾَّف   -ِذه اْلَؽؾَِؿة َقال : 

د ْبـ َطْبد اْلؾَّف ما اْلؽَِتاب َفَؽَتب َهَذا  -َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  رحؿفؿ  -وبعض العؾؿاء  2 "َقاض َطَؾْقف ُمَحؿَّ

كتب بقده ، وإكؿا أمر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ففؿقا مـ هذه الؾػظة أن الرسقل   -طػا طـفؿ-اهلل و

 .حتك يتؿ الصؾح  -طؾقف الصَلة و السَلم –بالؽتابة ، وإكؿا هق محك ، محك كؾؿة رسقل اهلل 

 : شروط قريش الؿجحػة 
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 . ( 1924،  9366سواه البخاسي )  
2

 رواه اإلهام البخاري 



 

 

 

 

 

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

 

﴿4﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

، أو ما ُكتب يف الؽتاب ، ٓ يدخؾ يف مؽة سَلٌح إٓ يف الؼراض  أي تب ٓ يدخؾ يعـل مـ ضؿـ ما كَ 

، وأن ٓ أراد أن يتبعف ن إالغؿد الذي يقضع فقف السقػ ، وأٓ يخرج مـ أهؾفا بلحد  ،  يف  قراض السققف

يؿـع أحدا مـ أصحابف أراد أن يؼقؿ هبا ، يعـل إذا خرج مفاجر مـ مؽة إلك الؿديـة ، فؾؼريش حؼ يف 

يعـل ،  الؿطالبة بف ، وأي شخص يليت يرتد طـ اإلسَلم فقرجع مـ الؿديـة إلك مؽة أكف مـ حؼ قريش

أتؿ كقره وحصؾ الػتح الؿبقـ ،  -طز وجؾ  -هذه شروط كاكت مجحػة مـ الؿشركقـ ، لؽـ اهلل 

 . والحؿد هلل رب العالؿقـ

  رضل اهلل طـفؿ جؿقعا  –اختصام الصحابة يف ابـة حؿزة- : 

خرج طـا ثؿ قال فؾؿا دخؾفا ومضك إجؾ يعـل يف السـة التل بعدها ، أتقا طؾقا فؼالقا : قؾ لصاحبؽ ا

فتبعتفؿ ابـة حؿزة يا طؿل يا طؿل  ، فتـاولفا   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –فؼد مضك إجؾ فخرج الـبل 

 –طؾل قد أخذ بقدها ، فؼال لػاصؿة دوكؽ ابـة طؿؽ احؿؾقفا ، فاختصؿ فقفا طؾل ، وزيد ، وجعػر ، طؾل 

صؾك اهلل طؾقف  –ـت ابـ طؿفا محؿد كقكف ابـ طؿفا ، وزوجتف فاصؿة بـت طؿفا ، يعـل ب -رضل اهلل طـف 

، وزيد أيضا يؼقل أبـة أخل ، وجعػر ابـ أبل صالب هق  كذلؽ ابـ طؿفا ، فؼال طؾل أكا أحؼ هبا  -وسؾؿ 

صؾك  -وقال زيد أبـة أخل ، فؼضك هبا الـبل وهل أبـة طؿل ، فؼال جعػر وهل أبـة طؿل وخالتفا تحتل ، 

ُم  ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -جعػر ، وقال لخالتفا يعـل طـد  -اهلل طؾقف وسؾؿ  ْٕ وقال  "اْلَخاَلة بَِؿـِْزَلة ا

وقال لزيد  "َأْشَبْفت َخْؾِؼل َوُخُؾِؼل  "وقال لجعػر :  "َأْكت مِـِّل َوَأَكا مِـْؽ  ":  -رضل اهلل طـف  -لعؾل 

َكا  "يعـل ابـ حارثة :  َٓ هبا لل جعػر ٕن  -طؾقف الصَلة و السَلم  –إذن قضك الـبل   1،  "َأْكت َأُخْقَكا َوَمْق

 زوجتف خالة هذه البـت ، أخت أمفا واهلل أطؾؿ .

  رضل اهلل طـف  -فضائؾ طؾل- : 

َأْكت  "قال لف :  -طؾقف الصَلة و السَلم–أن الرسقل  -رضل اهلل طـف  -ففذه فضقؾة مـ فضائؾ طؾل 

 كػالةـتف ، وهق أول مـ أسؾؿ مـ الصبقان ، وكان تحت ، ففذا ٕكف ابـ طؿف ، وزوج اب "مِـِّل َوَأَكا مِـْؽ 

، فبقـف وبقـ الرسقل  -رضل اهلل طـف  -، وصحبف و طؾل كان صغقرا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -رسقل اهلل 
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 2515رواه البخاري  



 

 

 

 

 

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

 

﴿5﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

مـ السابؼة ، والػضؾ ما يستحؼ أن  -رضل اهلل طـف  -مـ العشرة ، ولعؾل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

بقـفؿ مـ الؼرابة ، وآل بقت  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ن كان هق مـف والرسقل يؽقن هذا وصػف ، لؽـف وإ

طؾك أبل بؽر ، وطؿر ،  -رضل اهلل طـف  -إٓ أن هذا لقس فقف تػضقؾ لعؾل  ،وكذلؽ يجؿعفؿ اإليؿان

ئؾ أططاه مـ الػضا -جؾ وطَل  -، واهلل  -طؾقف الصَلة و السَلم  –وطثؿان ٕهنؿ كؾفؿ أولقاء لرسقل اهلل 

 ، وكؾفؿ فضقؾ  -رضل اهلل طـف  -ما فاققا بف طؾقا 

  يحب اهلل و رسقلف و يحبف اهلل و رسقلف : -رضل اهلل طـف–طؾل 

 ] الؿتـ [

أكف يحب اهلل ورسقلف ويحبف  "طـف –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -: وأخرب  -رحؿف اهلل تعالك  -ثؿ قال الشقخ 

 1 "اهلل ورسقلف

 ] الشرح [

طؾقف -يف غزوة خقرب ، يف غزوة خقرب وكاكت بعد طؿرة الؼضقة فالـبل  -هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا -ففذا قالف 

 غزى خقرب ، أو قبؾ طؿرة الؼضقة غزى خقرب ، -الصَلة و السَلم

  رضل اهلل طـف–إططاء الراية لعؾل- : 

اَية َغدا َرُجَل  "كؿا يف حديث بريدة   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقال   ُْططَِقـ اْلرَّ ُيِحبُّف اْلؾَّف َوَرُسْقُلف َٕ

ُْططَِقـ  "لؿـ يحؿؾ الراية   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -هذه الػضقؾة التل قالفا  "َوُيِحب اْلؾَّف َوَرُسْقَلف َٕ

اَية َغدا َرُجَل َيػَتح اهلُل طؾك َيديِف ُيِحبُّف اْلؾَّف َوَرُسْقُلف َوُيِحب اْلؾَّف َوَرُسْقَلف  كؿا قال سفؾ فالـاس باتقا    "اْلرَّ

َفَبات اْلـَّاس َلْقَؾَتُفؿ َأيُُّفؿ ُيْعَطاَها َفَغَدْوا ُكؾُُّفؿ  "، حديث سفؾ بـ سعد قال :  -رضل اهلل طـف  -بـ سعد 

ف َأن ُيْعَطاَها ، َفَؼال  -َرِضل اْلؾَّف َطـْف  -َيِرُجقَكَفا َوَحتَّك َأن ُطَؿر  ف َأن ُيْعَطاَها ، ُتَشقَّ ؾَّف َطَؾْقف َصؾَّك الْ  -ُتَشقَّ

َرِضل  -َفَؼاُلَقا : ُهق َيْشَتؽِل َطْقـَْقف بِف َرَمد َقال : َفَلْرَسُؾقا إَِلْقف َفَلَتْقا بِف  "َأْيـ َطؾِل ْبـ َأبِل َصالِب  ":  -َوَسؾَّؿ 

ُسْقل  -اْلؾَّف َطـْف  ا َجاء َبَصؼ اْلرَّ َدَطا َلف َفَبَرأ َكَلن َلؿ َيُؽـ بِف َوَجع فِل َطْقـَْقف وَ  -َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  -َفَؾؿَّ

اَية َفَؼال َطؾِل َيا َرُسْقل اْلؾَّف :  ُأَقاتُِؾُفؿ َحتَّك َيُؽْقُكْقا مِْثَؾـَا ؟ َفَؼال اْكُػذ َطَؾك ِرْسؾِؽ َحتَّك َتـِْزل  "َفَلْطَطاه اْلرَّ
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 ( 91،  99،  99( ويف ) فضائل الصحابة /  499( ، ومسلم ) اجلهاد /  9006،  9642سواه البخاسي )  



 

 

 

 

 

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

 

﴿6﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ْسََلم َوَأْخبِْرُهؿ بَِؿا يَ  َن َيْفِدي اْلؾَّف بِؽ  ِجب َطَؾْقِفؿ مِـ َحؼ اْلؾَّف فِْقف َفقَ بَِساَحتِِفؿ ُثؿ اْدُطُفؿ إَِلك اإْلِ َٕ اهلل 

َٓ َصَدْطت ُمـْذ َأن  ":  -رضل اهلل طـف  -ويؼقل طؾل  "َرُجَل َواِحدا َخْقر َلؽ مِـ ُحْؿر اْلـََّعؿ  َفَؿا َرمَِدت َو

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ففذه فضقؾة شفد لف الرسقل  1 "فِل َطْقـَل  -َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  -َبَصؼ اْلـَّبِل 

  –رضل اهلل طـف  -بلكف يحب اهلل ورسقلف ، وأن اهلل يحبف ، وأن رسقلف يحبف ففذه فضقؾة لعؾل 

  مـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه  يف طؾل  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ–حديث الرسقل: 

 ] الؿتـ[

 2قٓه فعؾل مقٓه  مـ كـت مثؿ قال : وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 ] الشرح [ 

مـ طدة صرق طـ طدد مـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وهذا الحديث حديث صحقح ورد طـ رسقل اهلل 

ه  " -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أصحاب رسقل اهلل  َٓ ه َفَعؾِل َمْق َٓ    "َمـ ُكـْت َمْق

  يف صرق الحديث : -رحؿف اهلل  –تقسع الشقخ إلباين 

 -يف السؾسؾة الصحقحة ، وذكر صرق هذا الحديث ، فؼال  -رحؿف اهلل  -ـا إلباين وقد تقسع شقخ

ه اْلؾَُّفؿ َواَلل َمـ َوآه َوَطاِدي َمـ َطاَداه  "1105تحت حديث  -رحؿف اهلل  َٓ ه َفَعؾِل َمْق َٓ َمـ ُكـْت َمْق

ل بـ أبل صالب ، وأبل ورد مـ حديث زيد بـ أرقؿ ، وسعد بـ أبل وقاص ، وبريدة بـ الحصقـ ، وطؾ"

أيقب إكصاري ، والرباء بـ طازب ، وطبد اهلل بـ طباس ، وأكس بـ مالؽ  ، وأبل سعقد ، وأبل هريرة 

 . –رحؿف اهلل  -يف تخريجفا وبقـ صحتفا ، مـ الطرق التل ذكرها  -رحؿف اهلل  -،فتقسع 

  رضل اهلل طـف–شفادة الـاس طؾك طؾل- : 

اْلـَاس فِل  -َرِضل اْلؾَّف َطـْف  -َجْؿع َطَؾل  "ق طامر بـ واصؾة صحابل قال : حديث أبل الطػقؾ قال ، وه

ْحَبة بِاْلُؽْقَفة ُثؿ َقال َلُفؿ :   -َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  -َأْكُشد اْلؾَّف ُكؾ اْمِرئ ُمْسؾِؿ َسِؿع َرُسْقل اْلؾَّف  "اْلرَّ
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 (46) الصحابت فضل في والنسائي( 2406) وهسلن(4210) البخاري أخزجو 
2

( ، وابه أيب عاصم  440،  406/  9( وقال : ىزا حذيث حسه صحيح . واحلاكم )  9494ي ) ( ، والتشمز 949،  940،  935/  1صحيح ( سواه أمحذ )  ) 
( : سواه أمحذ وسجالو سجال الصحيح غري  401/  6( قال اهليثمي يف اجملمع )  9635/ مىاسد ( ، والطرباين )  9902( ، وابه حبان )  4934،  4932يف السنة ) 

اكم : صحيح عل  رش  الييخ ن ، وكت  عنو الزى ي . وقذ ركش الألباين أن احلذيث وسد مه رش  كثري  عه عيش  مه الصحابة فطش به خليفة ، وىى ثقة ، وقال احل
 ( . 4420/  ، كلها ب ن صحيح وحسه مث قال يف آخش حبثو : أن حذيث التشمجة حذيث صحيح بيشريو بل الأول منو متىاتش عنو صل  اهلل عليو وكلم ) صحيحو



 

 

 

 

 

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

 

﴿7﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

َفَؼام َكاس َكثِْقُرْون َفَشِفُدوا ِحْقـ ويف رواية   "ا َقام  َفَؼام َثََلُثْقن مِـ اْلـَّاسَيُؼْقل َيْقم َغِدْير ُخؿ َما َسِؿع َلؿَّ 

 قال :قال رسقل اهللَأكِّل َأْوَلك بِاْلُؿْممِـِْقـ مِـ َأْكُػِسِفؿ َقاُلْقا َكَعؿ  أن َأَتْعَؾُؿْقن "َأَحذ بَِقِدِهؿ َفَؼال لِْؾـَّاس : 

يؼقل أبق الطػقؾ فخرجت وكلن يف كػسل شقئًا فؾؼقت زيد بـ أرقؿ َوَطاِدي َمـ َطاَداه اْلؾَُّفؿ َواَلل َمـ َوآه 

 –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –فؿا تـؽر قد سؿعت رسقل اهلل فؼؾت لف إين سؿعت طؾقًا يؼقل كذا وكذا ، قال 

يف الؽبقر،  خرجف اإلمام أحؿد وبـ حبان يف صحقحف، وابـ أبل طاصؿ يف السـة، والطرباين 1 يؼقل ذلؽ لف

وإسـاده صحقح طؾك شرط البخاري إلك أخر  –رحؿف اهلل   -والضقاء يف الؿختار، قال الشقخ إلباين 

 .  –رحؿف اهلل  –تخريجف الـػقس 

 : شرح حديث مـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه 

اصرين أي مـ كـت لف محبقبًا يقالقـل ويـ "مـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه  "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –فؼقلف 

ًٓ، يـاصره ويحبف، وذلؽ أن القاجب طؾك أهؾ اإليؿان أن يقالقا أهؾ  فعؾل يجب أن يؽقن لف مق

فَلبد مـ مقآة أهؾ  2                      اإليؿان،

ومـ   -طؾقف الصَلة والسَلم-فنكف يقالل رسقل اهلل   -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-اإليؿان، أصحاب الرسقل 

وهذه  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يعادي رسقل اهلل   -طؾقف الصَلة والسَلم -يعادي أصحاب رسقل اهلل

بؾ يف جؿقع الصحابة أن مـ يقالقفؿ فنكف يقالل رسقل اهلل، فؿـ  -رضل اهلل طـف-لقست فؼط يف طؾل 

[ لؽـ تخصقص  -طؾقف الصَلة و السَلم–فؿ فقجب أن يعادوا رسقل اهلل يقالل رسقل اهلل ] فؿـ يعادي

وطؾك أهؿقة تذكر الـاس يف هذا إمر  -رضل اهلل طـف-هبذا دلقؾ طؾك فضؾف     -رضل اهلل طـف-طؾل 

 .-رضل اهلل طـف -بسبب ما حصؾ مـ الػتـ  أٓ يغؾقا وأٓ يجػقا، ويحػظ لف سابؼتف، ويعرف لف مـزلتف 

 رضل اهلل طـف–فضائؾ طؾل  فضقؾة مـ- : 
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  -وابـ أبل طاصؿ يف السـة، والطرباين يف الؽبقر، والضقاء يف الؿختار، قال الشقخ إلباين  إلمام أحؿد وبـ حبان يف صحقحفخرجف ا 

  –رحؿف اهلل  –وإسـاده صحقح طؾك شرط البخاري إلك أخر تخريجف الـػقس  –رحؿف اهلل 
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 55الوائدة : - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿8﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

أن تؽقن مـل بؿـزلة هارون مـ مقسك إٓ أكف  ٓ ":  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-ثؿ قال : قال رسقل اهلل 

لؿا استـػر الـاس لؾغزو يف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهذا الحديث لف قصة وذلؽ أن الـبل  1، "كبل بعدي

 غزوة تبقك .

 سبقؾ اهلل : حب الصحابة و حرصفؿ طؾل الجفاد يف 

طـدهؿ مـ الحرص طؾك الجفاد يف سبقؾ اهلل وبذل  -طؾقف الصَلة والسَلم-وكان أصحاب الرسقل 

-كان مـ فرسان الرسقل   -رضل اهلل طـف-أرواحفؿ وبذل أمقالفؿ يف سبقؾ اهلل، ما هق معؾقم، فعؾل 

 -الصَلة والسَلم طؾقف-يحب رفؼة الـبل  -رضل اهلل طـف-وشجعاهنؿ وكان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

-يف جؿقع الغزوات التل غزاها الـبل  -رضل اهلل طـف-ويحب أن يؽقن مـ الؿجاهديـ ، كؿا هل حالتف 

 -رضل اهلل طـفؿا -هق وأبق بؽر وطؿر وطثؿان   -رضل اهلل طـف -كان طؾل   -طؾقف الصَلة والسَلم

طؾقف -ؿَلقاة طقر قريش أمره الـبل  يف أيام بدر لؿا ذهب ل  -رضل اهلل طـف-الؾفؿ ما إٓ أن طثؿان  

أبق بؽر وطؿر وطؾل يف حرصفؿ  -طؾقف الصَلة والسَلم-بالبؼاء لُقؿرض بـت الرسقل  -الصَلة والسَلم

 يف الغزو والجفاد يف سبقؾ اهلل .  -طؾقف الصَلة والسَلم-طؾك مرافؼة الـبل  

طؾقف -ُمجاهدًا ، فالـبل  -لسَلمطؾقف الصَلة وا-أراد أن يؽقن مع الرسقل  -رضل اهلل طـف-فعؾل 

طؾقف الصَلة -استـػر جؿقع الـاس بلسف شديد الروم دولة ققية وطسؽرها كبقر، فالـبل  -الصَلة والسَلم

 -ولغزو الؿديـة، فلراد الـبل   -طؾقف الصَلة والسَلم-بؾغف أهنؿ يجؿعقن لغزو رسقل اهلل  -والسَلم

الرطب يف قؾقهبؿ ، ويبقـ لفؿ أكف لقس بضعقػ حتك يلتقه،  أن يسبؼفؿ وأن يبث -طؾقف الصَلة والسَلم

بؾ هق يلتقفؿ ويغزوهؿ يف دارهؿ، فلطد جقش يف شدة الحر يحب الـاس أن يجؾسقا طـد أهؾقفؿ يف هذا 

رضل اهلل -استـػر الصحابة فؽؾفؿ هبقا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الققت العصقب ، مع ذلؽ الرسقل 

حصؾ مـفؿ ما حصؾ ، وذكر اهلل أمرهؿ مـ أمرهؿ ما ذكر صبعا باستثـاء إٓ الؿخؾػقـ الذيـ   -طـفؿ

الؿـافؼقـ همٓء ٓ ُيؾتػت إلقفؿ ٕهنؿ خقكة وإن كان بعضفؿ الُػرقة والخَلف إن أستطاع إلك ذلؽ سبقَل  

 يف تبقك كؿا هق معؾقم . -طؾقف الصَلة والسَلم-حاولة اغتقال الـبل ؾوم
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 .(2404حديث رقن 4/1700ىذا الحديث صحيح رواه هسلن ) 



 

 

 

 

 

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

 

﴿9﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

  أمقرا يف الؿديـة طـد خروجف يف الغزوات : -سؾؿصؾل اهلل طؾقف و –وضع الرسقل 

رأى  أمقرا يف الؿديـة بؿعـك أمقرا طؾك الؿديـة كؿا كان الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؿفؿ أن الرسقل 

لؿا كان يسافر ما  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يػعؾ ذلؽ يف جؿقع غزواتف، الرسقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

أمقر وكان يستخؾػ طؾك الؿديـة أمراء، ولقس معـك يستخؾػ إي أهنؿ يستحؼقن كان يرتك الؿديـة بدون 

بعده القٓية والخَلفة، فؿرة يف غزوة مـ الغزوات استخؾػ طبد اهلل بـ أم مؽتقم وهق ضرير، 

طؾك اإلمارة يف الؿديـة ففذا لؿشاركة الـاس ومتابعة أحقالفؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فاستخَلف الـبل 

 ؾد .وحػظ الب

  لبؼائف يف الؿديـة لؾحراسة : -رضل اهلل طـف–حزن طؾل 

حزن ، وقال يا رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف-أمقرًا طؾك الؿديـة ، طؾل  -رضل اهلل طـف -فجعؾ طؾل  

مقجقديـ  ُتخؾػـل يف الـساء والصبقان  يعـل ترتكـل يف الؿديـة ولقس فقفا إٓ الـساء والصبقان والؿـافؼقـ

بؼل و تخؾػقا و تعذروا .الذي معذورون شرطا هؿ الـساء و الصبقان وذوي العاهات  يف الؿديـة

حزن يريد الغزو . ضرب رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف-معذورون بـص كتاب اهلل إطؿك و إطرج ، طؾل 

 مثَلً طؾل ققمف أويف بؾده يستطقع أحدًا . –صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  –

  طؾقف السَلم–و هارون  -رضل اهلل طـف–طؾل- : 

أمقرًا طؾل بـل إسرائقؾ يف غقاب مقسل بلمر   -طؾقف السَلم-أن يتقصؾ إلل ،،،، و قد كان هارون 

طؾقف الصَلة و  –بـ طؿ رسقل اهلل   -رضل اهلل طـف  –مقسل وكان هق أخق مقسل إذن بقـفؿ قرابة ، طؾل 

سافر   -طؾقف السَلم -، مقسل   الغزوفر سا  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  –بقـفؿ قرابة ، الرسقل  –السَلم 

لؾؼاء ربف يف الطقر .و جعؾ هارون أخاه أمقرًا طؾل بـل إسرائقؾ رسقل صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  كذلؽ طؾل 

طـده مـ   -رضل اهلل طـف  –قريبف و تركف أمقرًا طؾل ققمف حقـ سػره فؿعروف أن طؾل  –رضل اهلل طـف  –

قم لؽـف مـزلة هارون مـ مقسل هل مـزلة إخ مـزلة القلل الـاصر الػضقؾة و الؿـزلة  ما هق معؾ

الؿستخؾػ طؾك الـاس يف غقابف هذه هل الؿـزلة التل كاكت لفارون مـ مقسل حقـ سػره ، أما مـزلة 

هارون طـد ربف ففق كبل أما طؾل  لقس هق بـبل وٓ هق بلفضؾ إمة بؾ أفضؾفا كؿا شفدت بذلؽ 



 

 

 

 

 

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

 

﴿01﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ففذه قصة و هذا هق الحديث إٓ أكف ٓ  -رضل اهلل طـف   -ر ثؿ طثؿان ثؿ طؾل الـصقص أبق بؽر ثؿ طؿ

 كبل بعدي .

  هبذا الحديث : -رضل اهلل طـف–طدم استشفاد طؾل 

ما كان يستشفد هبذا الحديث وٓ بغقره طؾل الخَلفة أبا بؽر و طؿر و طثؿان ،  -رضل اهلل طـف -و طؾل 

لفمٓء إشقاخ مؼدمًا لفؿ مبايعًا لفؿ مبادرًا لذلؽ لؿ يؽـ كان مستسؾؿ   -رضل اهلل طـف-بؾ إكف 

صاحب شؼاق و ٓ خَلف بؾ كان صاحب جؿاطة ويعرف لؾسابؼقـ طؿؾفؿ  بؿـ يؾؼل اهلل بؿثؾ طؿؾ 

 كان فؼقفًا مـ أفؼف الصحابة كان مجاهد . -رضل اهلل طـف-طؿر لذلؽ طؾل 

  صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ–هلل وصل رسقل ا -رضل اهلل طـف–اخرتاع ابـ سبل بلن طؾل- : 

و الؼصص الخقالقة يف الؿبالغة يف إلل  غؾق الروافض و اخرتاطفؿ الؽذب  -رضل اهلل طـف-وٓ يحتاج  

و شدة بلسف يف الؼتال ٓ يحتاج  إلل هذا و ٓ يحتاج ٕكاذيب بـ سبل  -رضل اهلل طـف-ذكر شجاطة طؾل 

صل أو أكف أحؼ بالخَلفة ٕن بـ سبل يفقدي  أن كؾ كبل لف  وصل فظـ هذا القفقدي و صائػة مـ أكف و و

القفقد أن هارون كان وصقًا و أكف ٓبد لؾـبل أن يؽقن لف وصل فلدخؾ طؾل الؿسؾؿقـ هذه الؼضقة و 

جاهؾ مػرتٍ  وصل وهق يف ذلؽ كاذب ُُ  ُ  -رضل اهلل طـف-لبس طؾل بعض الؿسؾؿقـ ديـفؿ فزطؿ أن طؾل  

لقس وصل بشفادتف لـػسف و  -رضل اهلل طـف -فعؾل  -طؾقف الصَلة و السَلم-طؾك اهلل و طؾك رسقل اهلل 

 -رضل اهلل طـف-هق قال ذلؽ كؿا يف حديث أبق جحقػة الذي أشرت إلقف سابؼًا يف دروس  ماضقة فعؾل 

طؾقف الصَلة -أصحاب رسقل اهلل  وكحب -طؾقف الصَلة و السَلم-كحبف و كتقٓه و كحب أهؾ بقت الـبل 

مـ فضؾ أبل بؽر طؾل ثؿ طؿر ثؿ طثؿان   -رضل اهلل طـف  -جؿقعًا و كعتؼد ما يعتؼده طؾل  -و السَلم

اتػؼقا طؾل خَلفتف ثؿ حصؾ  -رضل اهلل طـفؿ-هق بعدهؿ يف الػضقؾة و هذا بنجؿاع الصحابة حقث إهنؿ 

و إكؿا كاكت تؿحقص هؾ يثبت  -رضل اهلل طـف-طؾل  مـ الػتـ ما حصؾ لؽـ هذه الػتـ لؿ تـؼص مـزلة

فَل يغؾق فقفؿ و ٓ يجػقا  –صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  –الـاس طؾل الحؼ و يعتدلقا يف أصحاب رسقل اهلل 

 طـفؿ ؟ أم تصقبفؿ الػتـة .

 



 

 

 

 

 

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

 

﴿00﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

  : افتتان هبذه الػتـة صائػتان 

 و قد فتـ بسبب هذه الػتـة صائػتان : 

 : الطائػة إولل 

و اطتؼدوا طصؿتف و أكف أفضؾ الصحابة طؾل   -رضل اهلل طـف -الذيـ غؾقا يف طؾل  فضهؿ الروا

رضل اهلل -اإلصَلق و أطتؼد الروافض أيضًا أكف أولل الـاس بالخَلفة و همٓء الروافض غؾقا يف طؾل 

 هذا الغؾق  -طـف

  رضل اهلل طـف–تؽػقر الروافض لؾصحابة- : 

رضل اهلل -أو أن كػر أول شلء  معاوية  -رضل اهلل طـف-ن  ووصؾ الغؾق طـد بعضفؿ أن كػر طثؿا

ثؿ غَل بعضفؿ بلن  كػر طثؿان ثؿ  -رضل اهلل طـفؿ-ثؿ غَل بعضفؿ فؽػر صؾحة و الزبقر و طائشة  -طـف

رضل -غَل بعضفؿ فؽػر أبا بؽر و طؿر فالروافض و أهؾ التشققع حصؾ بقـفؿ تػاوت يف الغؾق يف طؾل  

 ققم هؿ مـ الغَلة  القاضحقـ الؽافريـ .وروافض ال  -اهلل طـف

 : طؼقدة الروافض الؽافرة 

طؾقف الصَلة والسَلم  -فعـدهؿ ٓ بد أن تبدأ شقعل بعد رسقل اهلل ومـ طؼائدهؿ إكف ٓ وٓء إٓ برباء  

بؾ طـد بعضفؿ أن إئؿة حسقـ ، وطؾك بـ الحسقـ ومحؿد بـ جعػر إلك محؿد بـ الحسـ  -

ـل طشرية يعتؼدون أن همٓء إئؿة لفؿ مـزلة طـد اهلل لؿ يبؾغفا كبل مرسؾ وٓ مؾؽ العسؽري ، همٓء اث

 -لعـف اهلل  -مؼرب كؿا صرح بذلؽ الخؿقـل 

 

 :غؾق الروافض يف إئؿة اثـل طشر 

ففمٓء الروافض وصؾ مـ غؾقهؿ أن فضؾقا همٓء إثـل طشر طؾك إكبقاء والؿرسؾقـ طؾك رسقل  

وإخقاكف مـ إكبقاء والؿرسؾقـ ، لؿ يؽتػقا بجعؾف وصقًا ىف الؿـزلة دون  -ؾقف وسؾؿ صؾك اهلل ط -اهلل 

بؾ جعؾقه أفضؾ مـف ، وهذا مـ خبثفؿ وزكدقتفؿ ، إضافة إلك أهنؿ غؾق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -محؿد 

مـ  إلك درجة أكف ٓ وٓء إٓ  برباء فعـدهؿ ٓ يؿؽـ أن يؽقن الشخص -رضل اهلل طـف  -يف طؾل 



 

 

 

 

 

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

 

﴿02﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

مخالػقف ، هؽذا طؼقدة الروافض ، لذلؽ بعض أهؾ السـة مـ طامة الـاس يؼقلقن لؾرافضة : كحـ أهؾ 

السـة كحرتم جؿقع الصحابة أبا بؽر ، وطؿر ، وطثؿان ، وطؾل ، والحسـ ، والحسقـ ، وجؿقع آل البقت 

وبعض الصحابة  - رضل اهلل طـف -جؿقع الصحابة كحرتمفؿ ، لؽـ أكتؿ أيفا الروافض تحبقن طؾقًا 

ٓ يتؿ إٓ وٓ يصح إٓ إذا تربأت مـ مخالػقف  -رضل اهلل طـف  -وتبغضقن بعض ، يؼقلقن : إن حب طؾل 

ػرون أطداءه يؽػرون طائشة   ال لذلؽ هؿ يؼقلقن :  -رضل اهلل طـفا-، فؽقػ تحبف وتحب أطداءه ؟ ُيؽِّ

حتك تتربأ مـ أطداءه ، ثؿ مـ هؿ  -اهلل طـف رضل  -يعـك ٓ يؿؽـ أن تؽقن محبًا لعؾل والء إال ببراء 

أطداءه حسب زطؿفؿ ؟ كؾ الصحابة الذيـ خالػقه ، بؾ كؾ الصحابة الذيـ لؿ يعطقه الخَلفة مـ أول 

 -طؾقف الصَلة والسَلم -يقم مات فقف الرسقل 

  رضل اهلل طـف -أسباب تؽػقر الروافض لعؾل- : 

مجاكقـ الرافضة أن كػروا طؾقًا كػسف  أكظر يعـك والغؾق يف الروافض درجات و دركات حسب بعض 

فؽػروا  -كقػ وصؾ الغؾق ! يعـك كؿا يؼال : ومـ الحب ما قتؾ ، فزطؿقا الحب وهؿ زكادقة يف الحؼقؼة

كان بطَلً  -رضل اهلل طـف  -؟ قالقا ٕن طؾل الشقعقة أن طؾك  -رضل اهلل طـف  -طؾقًا لؿاذا كػروا طؾقًا 

قع يؼقل لؾشلء :كـ فقؽقن يعـل مثؾ ألفة طـدهؿ ،ومع ذلؽ استخدم التؼقة مع يعـك يستط -خقالقًا 

لؿ يستخدم ققتف ،  -رضل اهلل طـف  -أبك بؽر وطؿر وطثؿان و الصحابة يف طفدهؿ ، لؿ يلخذ الخَلفة  

وهذه خقاكة ، وهذا كػر كقػ رضل بلن ُتسؾب مـف الخَلفة وهك حؼف ، ففذا مخالػة مـ طؾك لرسقل اهلل 

فؽػروا طؾقًا  ! بؾ وصؾ الغؾق ببعض  -لعـفؿ اهلل  -يف زطؿ همٓء الروافض  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -

رضل اهلل طـف  -ما اكتػقا يف الطعـ يف طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -الروافض إلك أهنؿ صعـقا يف الرسقل 

طؾقف  -بعده فقعتربون أن الـبل  لؿاذا ؟ قالقا : ٕكف هق الخؾقػة -طؾقف الصَلة والسَلم  -رسقل اهلل  -

ر يف الدطقة ، ففؿ كػار مرتدون ، وٓ كدرى هؾ ؟  -الصَلة والسَلم  لؿ يبؾغ البَلغ الؿبقـ ، وأكف َقصَّ

لألسػ مقجقد ، لق تبحثقا يف الـت تجدوا الؽَلم الذي ذكرت لؽؿ بلصقات بعض مالقفؿ يف إيران ، 

أدرى هؾ هذا الرجؾ الذي ففؿ يستحؾقن الؿخدرات يعـك أكا أققل ٓ  -وىف العراق ، الغريب  

والحشقش ؛ٕن بعض إحقال طـد الروافض ٓ يؿؽـ تؿشك ، وٓ يؿؽـ ُيسؾَّؿ هبا إٓ أن يؽقكقا 



 

 

 

 

 

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

 

﴿03﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ُسؽارى ، إٓ أن يؽقكقا مخدريـ طؼقلفؿ ُمغقبة ؛ ٕن اإلكسان بعؼؾف  الؽامؾ أو القاطل ٓ يؿؽـ يؼبؾ 

دمقن الحشقش ، يستخدمقن بعض إشقاء التل ُتذهب العؼؾ ، بخرافات الرافضة ، لذلؽ هؿ يستخ

فؾذلؽ قد يؽقن هذا الؼائؾ مـ شدة كشقة الحشقش قال هذا الؽَلم ، أو يؽقن هق يعتؼد هذا حؼقؼة 

لقػضحف ،كَلهؿا حؼ، يعـك مؿؽـ أن يؽقن هذا بسبب الحشقش، ومؿؽـ أن  -طز وجؾ-وأكطؼف اهلل  

أحقاكًا ُتخرج مؽـقكات الصدور ، الخؿر اإلكسان يف حال سؽره ٓ يؽقن هذا اطتؼاد ؛ ٕن الحشقش 

يعؼؾ فقؼقل ما يف كػسف الباصـ ، أو كؿا يؼال : يف العؼؾ الباصـ فقخرج طؾك لساكف وأفعالف كالـائؿ لؿا 

يتؽؾؿ بؽَلم بسبب ما اكطبع يف كػسف مـ كثرة هذا إمر الذي اكطبع يف كػسف وشدتف طؾقف فلثـاء الـقم 

 ظ بف ويصرح بف وهق ٓ يدرى .يتؾػ

 

 : الروافض ٓ ُيعذرون بالجفؾ 

 -حاقدون طؾك الديـ حاقدون طؾك اإلسَلم ، حاقدون طؾك رسقل اهلل  -لعـفؿ اهلل-ففمٓء الروافض 

هؿ أتباع بـ سبل ، بعضفؿ صحقح إكف مغػؾ وجاهؾ لؽـ همٓء ٓ ُيعذرون  -طؾقف الصَلة والسَلم 

-ن الديـ طـدهؿ مبـك طؾك الحؼد، طؾك بغض اإلسَلم، طؾك بغض الرسقلبالجفؾ يف أصؾ الديـ؛ ٕ

ديـفؿ مبدل ٓ يعذرون بالجفؾ، إذا كان بؾغفؿ الؼرآن فنهنؿ ٓ يعذرون بالجفؾ،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ٕن الروافض أهنؿ يعؾؿقن الغقب؛ ٕن أي شخص يؼرأ الؼرآن يعرف أكف ٓ يعؾؿ الغقب إٓ اهلل فقرتك 

يؿشك خؾػ الخرافات الرافضقة ففذا كافر مرتد ولق كان طامًقا، ٕن القفقد والـصارى أكػسفؿ الؼرآن و

الققم، بعض الـصارى يتؼرب هبا إلك اهلل ويريد دخقل الجـة، لؽـ هذا لقس لف طذر وإن كان هذا 

ـ حؼقؼة الرافضك أو هذا الباصـل يـتسب لإلسَلم، فإصؾ  أن إمر لقس مجرد اكتساب، إمر ٓبد م

ٓبد مـ تحؼقؼ ٓ إلف إٓ اهلل فنذا ما دخؾ يف اإلسَلم حؼًا وصدقًا حتك ولق قال ٓ إلف إٓ اهلل ما دام أكف لؿ 

ولؿ يدخؾ يف اإلسَلم أصَل والشقخ بـ باز رحؿف اهلل لف فتقى يف روجل  ففذا كافر يؼؾفا بحؼ وصدق

العؾؿاء كػره كػرا ردة فؼال شقخ بـ باز  جارودي الػقؾسقف الػركسل الذي يؼقل بقحدة القجقد فبعض

رحؿة اهلل هذا لؿ يدخؾ يف اإلسَلم قصدا لؽـ هذا أصَل لؿ يدخؾ يف اإلسَلم هذا لؿا قال ٓ إلف إٓ اهلل 



 

 

 

 

 

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

 

﴿04﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

كان يعتؼد أن اهلل هق كؾ شلء فؾؿ يؼقل ٓ الف إٓ اهلل التل دطا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الـاس إلقفا 

الف إٓ اهلل وهق لف طؼقدة طـد ققلف بَل إلف إٓ اهلل فؽلكف لؿ يؼؾفا لؽـ كحـ كتعامؾ مع  فالذي ٓ يؼقل ٓ

الـاس بالظاهر فنن أتاكا الشخص يؼقل ٓ الف إٓ اهلل وٓ كعرف ما يخػل يف صدره ففذا كعامؾف ثؿ كقجف ٓ 

روا ديـفؿ الؽػري فنكف يحؽؿ كؽػره بعدم إذا كان كطؼ بَل الف إٓ اهلل ففمٓء الروافض الققم إذا لؿ يظف

طؾقفؿ مثؾ ما حؽؿ طؾك الؿـافؼقـ وأن يعامؾقا معامؾة الؿـافؼ فنذا أضفر البدطة يبّدع واكتسابف إلك التشّقع 

وإلك الرفض ففذا كػك بف بدطة لؽـ إذا أضفر شقئا مـ ديـف وثبت طؾقف شلء مؿا يؽػر بف اإلكسان يؽػر 

أما إذا اكتسب مجرد اكتساب ففذا اكتسابف إلك الشقعة أو إلك  فؿتك يؽػر بالعقـ؟ إذا صرح بالعؼقدة

الرافضة اكتساب بدطل ٕكف مبتدع ولؽـف إذا كان طؾك طؼقدة أو شلء مؿا يؽػرون بف ففق كافر مرتد وإن 

 قال إكف طامل هذا ٓ يؼبؾ مـف يف ما كان ضاهره الؽػر واهلل أطؾؿ.

قال:  -رضل اهلل طـف-طـ سفؾ بـ سعد  - طـفرضل اهلل-أختؿ هذا الدرس بحديث مـ فضائؾ طؾل 

ـَ َسْعد َفلَمَرُه أْن َيْشُتَؿ َطؾِقًّا " ـْ آِل َمْرَوان َقاَل َفَدَطا َسْفَؾ ْب
يظفر أكف مروان -اْسُتْعِؿَؾ َطَؾك الَؿِديـَِة َرُجٌؾ مِ

ـَ اهللُ  -بـ حؽؿ ا إَِذا أَبْقَت َفُؼْؾ َلَع  َقاَل: َفلَبك َسْفؾ، َفؼَاَل َلُف أمَّ
 
رضل - أَبا التَُّراب، َفَؼاَل َسْفؾ: َما َكاَن لَِعؾِل

ُجُؾ أْخبِْرَكا -اهلل طـف َ بَِفا، َفَؼاَل َلُف َهَذا الرَّ
ـْ أبِل التَُّراب َوإِْن َكاَن لَِقْػَرَح إَِذا ُدِطل

تِِف  اْسٌؿ أَحبَّ إَِلْقِف مِ صَّ
ـْ قِ َط

 أَبا ُتَراب؟
َ
ل   -أبق تراب -رضل اهلل طـف-يعـك مِـ كـقة طؾل - لَؿ ُسؿِّ

ِ
َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف -َقاَل: َجاَء َرُسقُل اهلل

ِؽ؟ َفَؼاَلْت: َكاَن  -رضل اهلل طـفا-َبْقَت َفاصَِؿة  -َوَسؾَّؿَ  ـُ َطؿِّ ـَ اْب َؿَة أْي
َفَؾْؿ َيِجْد َطؾِقًا َفل الَبْقِت َفَؼاَل لَِػاصِ

ٌء َفَغاَضَبـِل َفَخَرَج 
ْ
فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل  -يعـك ما كام طـدي الؼقؾقلة- َفَؾْؿ َيِؼْؾ ِطـِْدي َبْقـِل َوَبْقـَُف َشل

 َصؾَّك -طؾقف وسؾؿ
ِ
ـَ ُهَق؟ َفَجاَء َفَؼاَل:  َيا َرُسقَل اهلل ُهَق فِل الَؿْسِجِد َراقٌِد َفَجاَءُه َرُسقُل اهلل إلكسان: اْكُظْر أْي

َؿ َوُهَق ُمْضَطِجعٌ   َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َقْد َسَؼَط ِرَداُؤُه  -كان مضطجع يف الؿسجد -رضل اهلل طـف-طؾل  يعـك- اهلل

فِ  ـْ ِشؼِّ يعـك أن هـاك مـ يؾبس كؿا كحـ كؾبس فؾقـا داخؾقة أو -َفلَصاَبُف ُتَراب  -يعـك طـ جاكبف- َط

قؿقص داخؾل كان يؾبس اإلزار والرداء فالرداء الذي طؾك صدره اكؽشػ مـ تحتف فالتصؼ جسده يف 

-َفلَصاَبُف ُتَراب ن أرض الؿسجد حصا لقس ثؿة حصقر وٓ سجاد بؾ كان ماذا حصا وتراب إرض وكا

يعـك يؿسح الرتاب طـ - َفَجَعَؾ َرُسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيْؿَسُحفُ - مـ تراب أرضقة الؿسجد



 

 

 

 

 

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

 

﴿05﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

صؾك اهلل طؾقف -بف وبرسقل اهلل  وجؿعـا -رضل اهلل طـف- " َوَيُؼقُل: ُقْؿ أَبا الُتَراِب، ُقْؿ أَبا الُتَراِب  -جـبف

أن يثبتـل وإياكؿ طؾك  -سبحاكف وتعالك-وبلصحاب رسقل اهلل جؿقعا يف الػردوس وأسلل اهلل  -وسؾؿ

 .اإلسَلم والسـة وأن يؼقـا شر أهؾ الػتـة

أختؿ هبذا، والػريؼ الثاين هؿ الذيـ جػقا  -رضل اهلل طـف-كعؿ الػريؼ إول هؿ الذيـ غؾقا يف طؾل 

 -رضل اهلل طـف-والذيـ سبقه وحصؾ مـفؿ الخَلف وحصؾ مـفؿ بغضاء لعؾل  -رضل اهلل طـف-ا طؾق

وهؿ الـقاصب ومـفؿ الخقارج، الـقاصب اسؿ مـ كاصب آل البقت العداء سقاء كان خارجقا أو لؿ 

 ثؿ اغتالقا ففمٓء -رضل اهلل طـف–وقاتؾقه وقتؾفؿ  -رضل اهلل طـف–يؽـ، الخقارج خرجقا طؾك طؾل 

الخقارج كاصبقا طؾقًّا العداء ففؿ كقاصب هـاك كقاصب آخرون لقسقا مـ الخقارج يعـل ٓ يؽػرون 

مرتؽب الؽبقرة لؽـ بسبب الخَلف طؾك السؾطان، طؾك السؾطة، هـاك مـ بـل أمقة مـ كاصب طؾّقا 

بـل أمقة مـ كان وِجد يف  -رضل اهلل طـف–العداء حتك بعد طؿؾ الجؿاطة وبعد أن التلم إمر طؾك معاوية 

 
ّ
رضل -صبعا هذا إمر بقـ الصحابة مـتػل بقـ معاوية  -رضل اهلل طـف–يحؿؾ يف قؾبف ش]..[ طؾك طؾل

ٓ ُيذكر إٓ بالجؿقؾ الؽَلم هـا حقل بـل أمقة غقر الصحابة ُوجد يف أكػس بعضفؿ مثؾ هذا  -اهلل طـف

ثار ما حصؾ يف آقتتال الػتـة بؼل طـد بعض إمقر الذي صؾب مـ سفؾ يف الػتـة التل كاكت، يعـل يف أ

ويحصؾ مـفؿ ما  -رضل اهلل طـف-مـ بـل أمقة ما يحصؾ مـف خاصة لؿا يروا الشقعة وغؾّقهؿ يف طؾل 

ففمٓء يتحرك  -رضل اهلل طـف–يحصؾ مـ خَلف وكزاع وممامرات الشقعة الذيـ يغؾقن يف طؾل 

مبتدع  -رضل اهلل طـف-وطـدكا الذي يشتؿ طؾل  -طـف الشقطان لقخدطفؿ فقتؽؾؿقن بشتؿ طؾل رضل اهلل

ويشتؿ غقره مـ  -رضل اهلل طـف-ويخشك طؾقف الؽػر وهق طـدكا رجؾ خبقث والذي يغؾق يف طؾل 

الصحابة هق طـدكا رجؾ خبقث ويخشك طؾقف الؽػر بؾ بعضفؿ كافر مرتد ضاهر الؽػر فؽَلهؿا بدطتان 

وهق طؾك درجات وطؾك أكقاع وأشؽال  -رضل اهلل طـف–الـصب والتشقع، فالتشقع الغؾق يف طؾل 

والبدطة إخرى الؿؼابؾة لفا بدطة الـقاصب الذيـ كاصبقا آل البقت العداء وهمٓء مـفؿ الخقارج ومـفؿ 

مـ لقسقا خقارج ولؽـفؿ مبتدطة كقاصب والشقعة والروافض يطؾؼقن طؾك أهؾ السـة طؿقما أهنؿ 

لسـة لؿاذا؟ ٕهنؿ طـدهؿ كؿا قؾت لؽؿ سابؼا ٓ وٓء إٓ برباء كقاصب يسؿقهنؿ كقاصب جؿقع أهؾ ا



 

 

 

 

 

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

 

﴿06﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َواّلِعشرون َثاكِلاْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

أو الذيـ لؿ يعطقه الخَلفة طـدهؿ الذي لؿ يبغض  -رضل اهلل طـف–فعـدهؿ مـ لؿ يبغض خصقم طؾل 

طؾّقا هذا طـدهؿ كاصبل ٕكف ُيعترب طدّو ٕهؾ البقت ّٕن طـدهؿ طداء أهؾ مح]..[ يف الخَلفة فعـدهؿ 

 ا كقاصب وهذا مـ بدع الروافض وغؾقهؿ فـعقذ باهلل مـ هاتقـ البدطتقـ.أهؾ السـة جؿقع

]..[ أحد مـ أصحاب رسقل اهلل طؾقف الصَلة والسَلم بؾ كؼقل اجتفدوا فلخطئقا الذي أخطل لف أجر 

واحد والذي اجتفد وأصاب لف أجران ٓ يؼال إن هـاك أحد ]..[ ولقس هـاك خَلف يف أن أبا بؽر أولك 

فؼد كان معرتفا هبذا مؼرا بف  -رضل اهلل طـف–ؿ طؿر ثؿ طثؿان الروافض الذي كازطقا أما طؾل بالخَلفة ث

كؾفؿ يف الجـة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–مممـا بف ففق صادق باّر فلهؾ السـة يعتؼدون أن أصحاب الرسقل 

ق إما أكف أصاب كؾفؿ أتؼقاء أكؼقاء وما حصؾ مـ بعضفؿ مـ الخطل هذا اجتفاد الذي حصؾ طـ اجتفاد فف

فؾف أجران أو أكف أخطل فؾف أجر واحد وٓ كعقب أحدا مـفؿ وهؿ رضل اهلل طـفؿ يف الجـة أما قضقة ٓ وٓء 

أن  -طز وجؾ-إٓ برباء فقؿا يتعؾؼ بلصحاب الرسقل طؾقف الصَلة والسَلم ففذه طؼقدة رافضقة كسلل اهلل 

ـل أكف العؼقدة اإلسَلمقة ٓ بد مـ وٓء وبراء هذا يؽػل الؿسؾؿقـ شرهؿ أما قضقة ٓ وٓء إٓ برباء يع

حؼ فـحـ كتقلك أهؾ اإليؿان وكتربأ مـ أهؾ الؽػر هذا ٓ بد مـف كتقلك الطائعقـ وكتربأ مـ العاصقـ براءة 

طؾك قدر معاصقفؿ هذا ٓ بد مـف كتربأ مـ أهؾ البدع كقالل أهؾ السـة هذا حؼ لؽـ يف أصحاب رسقل 

السَلم ٓ براءة بؾ وٓء تاّم والذي يؼقل ٓ وٓء يف الصحابة إٓ برباء مـفؿ أو مـ اهلل طؾقف الصَلة و

 بعضفؿ ففق مبتدع ضال أو كافر واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 


