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

اْلسُُّنُِّت اْلَمِنُشِىَرِة  ُمَأِعَلاَشِرُح ِكتَاب 
 ّيْكِمِلْلَح

 - َرِحَمُه الّلُه َتَعاَلى -
 

 

 ِلَفِضيَلِت الّشِيِخ أَساَمت ِبُن َعَطاَيا العِتيِبي
 - َحِفَظُه اللُه َتَعاَلى-

 
 

  وىُزْشِعاْلو  ُعاِبالز اْلد َّْ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 ا ـُ شرّلَرابُِع َواْلعِ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ي   –َشْرُح كَِتاِب َأْعََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َعَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 الَرحَمِن الَرحوِم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

سقئات أعؿالـا مـ يفده وإّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا،  

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

 عبده ورسقلف.

             1 

                   

           2 

                

          3 

 أما بعد، 

األمقر  وشرَّ  -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -الفدي هدي محؿد  فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقرَ  

 ضَللة يف الـار. بدعة ضَللة وكؾَّ  محدثة بدعة وكؾَّ  محدثاهتا وكؾَّ 

 

فؿا زلت معؽؿ يف التعؾقؼ عؾك كتاب أعَلم السـَّة الؿـشقرة ٓعتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصقرة، 

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

 لسمال الثامـ بعد الؿائتقـ وهق : وما زلت يف التعؾقؼ عؾك جقاب ا –اهلل تعالك 

 

                                                 
1

 102آل عمران: - 
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 ا ـُ شرّلَرابُِع َواْلعِ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ي   –َشْرُح كَِتاِب َأْعََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َعَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 ] الؿتـ [ 

 مـ أفضؾ الصحابة تػصقَلً ؟ 

 

 ] الشرح [

 .  صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ- رضل اهلل عـ أصحاب رسقل اهلل  ،مـ أفضؾ الصحابة تػصقَل

 

 ] الؿتـ [

ىف الحسـ  -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ-)وقال  :  -رحؿف اهلل تعالك -ووصؾـا إلك ققل الشقخ حافظ 

 إني اْلؾَُّفؿَّ  ":  -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ-وقال   ، " وإهنؿا ريحاكتاه ،إهنؿا سقدا شباب أهؾ الجـة "والحسقـ :

ـَ اْلُؿْسؾِؿِ  لإِنَّ اْبـِ  ":، وقال يف الحسـ " ُأِحبُُّفَؿا َفَلِحبَُّفَؿا
ـِ مِ ـِ َعظِْقَؿَتْق ـَ فَِئَتْق ُف بِِف َبْق ـَ َهَذا َسقٌِّد َوَسُقْصؾُِح اْلؾَّ  ق

 فؽان األمر كؿا قال ( "

 

 ] الشرح [

رحؿف اهلل عدة أحاديث يف فضؾ الحسـ والحسقـ ، والحسـ والحسقـ كَلهؿا مـ أبـاء عؾل  –ذكر 

فقؼال لف : )  –رضل اهلل عـف  –والحسـ أكرب أوٓد أمقر الؿممـقـ عؾل  –رضل اهلل عـف  –بـ أبك صالب 

ـْ ، ومـ أوٓده مـ غقر فاصؿة ( والحسقـ ثان األوٓد ، قق أبو الحسن ـْ أو ُمِحس  –ؾ لف أيضًا : ُمَحّس

 –رضل اهلل عـف  –( محؿد بـ الحـػقة هق ابـ عؾل بـ أبك صالب محمد بن الحنفوة ) -رضل اهلل عـفا

 لؽـف لقس ابـ فاصؿة. 

حاديث يحبفؿا حبًا شديدًا كؿا يف هذه األ –صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  –والحسـ والحسقـ كان رسقل اهلل 

لؼد قدت  "قال :  –رضل اهلل عـف  –، فؼد خرج مسؾؿ يف صحقحف وكذا البخاري عـ سؾؿة بـ األكقع 

ـِ والحسقـ بغؾتف الشفباء حتك أدخؾتفؿ حجرة الـبل  –صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  –بـبل اهلل  صؾك  –والحس

امف –اهلل عؾقف وسؾؿ   "وهذا خؾػف   ،هذا قدَّ



 

 

 

 

 

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

 

﴿4﴾  ْرُس ا ـُ شرّلَرابُِع َواْلعِ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ي   –َشْرُح كَِتاِب َأْعََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َعَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

والحسـ بـ عؾل  ،ولد يف شفر شعبان سـة ثَلٍث مـ الفجرة -ـفرضل اهلل ع -والحسـ بـ عؾل 

وكَلهؿا كان شجاعا يف الجفاد يف  -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ-والحسقـ كَلهؿا كان محببا إلك رسقل اهلل 

رضل اهلل -وكَلهؿا كان مـ الذيـ كاكقا مع عؾل  ،سبقؾ اهلل وكَلهؿا كاكا صاحبا عؾؿ وتؼقى وورع

 يف حروبف.  -عـف

 

  صالب يايعه الحسن بعد استشهاد علي بن أبمب: 

لؿا استشفد بايع الـاس الحسـ ألكف اكرب أوٓد عؾل فبايعف  -رضل اهلل عـف-ثؿ إن عؾل بـ أبل صالب 

وأن  الـاس وأتك بؽتائب كالجبال يريد أهؾ الشام وهذه الػتـ التل كاكت قد سبؼ بقان مـفج السؾػ فقفا

وكؾفؿ مـ أهؾ  ،وأهؾ خقر وصَلح ،كؾفؿ أهؾ هدى وتؼك -ؾؿ صؾك اهلل عؾقف وس -أصحاب الـبل 

 .وجف مـ القجقه بليصعـ  بليوٓ يجقز ألحد أن يطعـ فقفؿ  ،رون إٓ بالجؿقؾوكؾفؿ ٓ يذكَ  ،الجـة

 

 الحسن والحسون سودا شباب أهل الجنة: 

صؾك اهلل  -قال وهؿا سقدا شباب أهؾ الجـة كؿا  -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  -ففؿ أبـاء بـت رسقل اهلل 

 "َسقَِّدا َشَباب َأْهؾ اْلَجـَّة  " إهنؿا  يف الحسـ والحسقـ  -عؾقف الصَلة والسَلم  -فقؼقل  -عؾقف وسؾؿ 

وكذلؽ ولد الحسقـ  ،ةالعام الثالث مـ الفجرة الـبقي يفوسبؼ أن ذكرت أن الحسـ ولد يف شفر شعبان 

  .ا سـة واحدةشفر شعبان عؾك ما ذكر مـ السـة الرابعة فبقـفؿ يف

 

 أحاديث فضل الحسن والحسون: 

ســف والحاكؿ يف الؿستدرك وقبؾ ذلؽ  يفجف الرتمذي فلما الحديث األول يف فضؾفؿا وهق حديث خرَّ 

صؾك اهلل  -أن رسقل اهلل  -رضل اهلل عـف  - الخدريرواه اإلمام أحؿد يف مسـده مـ حديث أبك سعقد 

مات ولؿ  -رضل اهلل عـف  -والحسـ  "ْقـ َسقَِّدا َشَباب َأْهؾ اْلَجـَّة اْلَحَسـ َواْلُحَس  "قال  -عؾقف وسؾؿ 

معؾقم أكف قتؾ يف كربَلء سـة إحدى  -رضل اهلل عـف  -،والحسقـ –رضل اهلل عـف  -يبؾغ الخؿسقـ 



 

 

 

 

 

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

 

﴿5﴾  ْرُس ا ـُ شرّلَرابُِع َواْلعِ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ي   –َشْرُح كَِتاِب َأْعََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َعَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

ألكف  ،فالحسقـ زاد عؾك الخؿسقـ بـحق سبع سـقات تؼريبا أو ثؿان سـقات -رضل اهلل عـف  - وستقـ

يف السـة الحادية والستقـ مـ الفجرة الـبقية فقؼقل  -رضل اهلل عـف  -قتؾ  وأ أربع مـ الفجرةولد سـة 

وهذا الحديث كؿا "َسقَِّدا َشَباب َأْهؾ اْلَجـَّة  "   يف الحسـ والحسقـ أهنؿا -عؾقف الصَلة والسَلم  -الـبل 

  -أبك سعقد الخدري والحاكؿ وغقرهؿ مـ حديث  والرتمذيسبؼ وأن ذكرت خرجف اإلمام أحؿد 

  –رضل اهلل عـف  -وهذا الحديث حديث صحقح ولف شقاهد كثقرة مـفا حديث حذيػة  -رضل اهلل عـف 

َفَصؾَّْقت َمَعف اْلَؿْغِرب ُثؿ َقام ُيَصؾِّل َحتَّك َصؾَّك اْلِعَشاء ُثؿ  -َصؾَّك اْلؾَّف َعَؾْقف َوَسؾَّؿ  -َأَتْقت اْلـَّبِل  " :قال

بَِلن اْلَحَسـ َواْلُحَسْقـ َسقَِّدا َشَباب  ويبشرنَربِّف َأن ُيَسؾِّؿ َعَؾل  استلذنُمْؾؽ  للُتف َفَؼال َعَرض َخَرج َفاتََّبعْ 

عؾقف الصَلة  -أهنؿا ريحاكتل الـبل  -رضل اهلل عـفؿا  -فضؾفؿا  يف الثانثؿ ذكر الحديث   "َأْهؾ اْلَجـَّة 

ْبـ َأبِك ُكْعؿ َعـ  وَسلَلفُ  " –رضل اهلل عـفؿا  -عؿر وقد خرج البخاري يف صحقحف عـ بـ  -والسَلم 

َباب َفَؼال َباب َوَقد َقَتُؾقا اْبـ بِـْت َرُسْقل  :َعْبد اْلؾَّف ْبـ ُعَؿر اْلُؿْحِرم َيْؼُتؾ اْلذُّ َأَهؾ اْلِعَراق َيْسَلُلْقن َعـ اْلذُّ

َلم  -اْلؾَّف  َلة َواْلسَّ ْكَقا  -ؾَّك اْلؾَّف َعَؾْقف َوَسؾَّؿ َص  -َوَقال اْلـَّبِل  -َعَؾْقف اْلصَّ هذا هق "ُهَؿا َرْيَحاْكَتاَي َمـ اْلدُّ

ْكَقا " الشاهد  صحقحف أن بـ أبك ُكعؿ قال  أيضا يفويف لػظ آخر عـد البخاري  "ُهَؿا َرْيَحاْكَتاَي َمـ اْلدُّ

ـفْبـ ُعَؿر َوَسَلَلف َرُجؾ َعـ َدم اْلَبُعقض ُٓكـْت َشاِهدا ": َؼال مِـ َأْهؾ اْلِعَراق َقال َأْكظُِروا ف ؟َأْكت َؼال مِؿَّ

َصؾَّك  -َوَسِؿْعت اْلـَّبِل  -َصؾَّك اْلؾَّف َعَؾْقف َوَسؾَّؿ  -َعـ َدم اْلَبُعقض َوَقد َقَتُؾَقا اْبـ اْلـَّبِل  لإَِلك َهَذا َيْسَلُلـِ 

كْ  -اْلؾَّف َعَؾْقف َوَسؾَّؿ   "َقا َيُؼْقل ُهَؿا َرْيَحاْكَتاَي َمـ اْلدُّ

 

  صلى اهلل علوه وسلم  –الحسن والحسون من ىسل رسول اهلل-: 

رضل اهلل عـفا  -حقاتف وجؿقع بـاتف إٓ فاصؿة  يفتقيف جؿقع أوٓده  -عؾقف الصَلة والسَلم  -والـبل   

أشفره مـ  -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  -وكسبف  -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ   -هل التل أبؼت كسب رسقل اهلل  -

فلبـائف أبـاء عؾل  ةأبـاء فاصؿة  أما محؿد بـ الحـػق ألهنؿا ،والحسقـ بؾ هق مـ الحسـ والحسقـالحسـ 

 .وكسؾف -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  -وهؿ مـ آل البقت لؽـ لقس مـ سَللة الرسقل  -رضل اهلل عـف   -



 

 

 

 

 

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

 

﴿6﴾  ْرُس ا ـُ شرّلَرابُِع َواْلعِ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ي   –َشْرُح كَِتاِب َأْعََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َعَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

ثابة الريحان ففؿا بؿ ،لؾحسـ والحسقـ فؼط ،مـ بـتف فاصؿة –صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  –فـسؾ الرسقل   

عؾقف  –هؿا ريحاكتا الـبل  –رضل اهلل عـفؿا  –ففؽذا الحسـ والحسقـ  ،وهق ذو رائحة عطرية تبؼك

ومقجقدا عؾك األرض بعد  ،مقصقٓ –صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  –يحبفؿا وبؼل كسبف  –الصَلة والسَلم 

 وفاتف مـ ذرية الحسـ والحسقـ .

 

 ] الؿتـ [ 

 "الؾفؿ إن أحبُّفؿا فلحبَّفؿا  "قف وسؾؿ: وقال صؾك اهلل عؾ ثؿ قال: 

 

 ] الشرح [ 

قال :  –رضل اهلل عـف  –يف مسؾؿ جاء حديث أبل هريرة  ،وهذا الحديث قد خرجف البخاري ومسؾؿ 

يف صائػة مـ الـفار ٓ يؽؾؿـل وٓ أكؾؿف حتك جاء  –صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ   -خرجت مع رسقل اهلل "

 ،فؼال أثؿ ُلؽع  –رضل اهلل عـفا  –ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ حتك أتك ِخباء فاصؿة سقق بـق ققـُؼاع ثؿ أكصرف ص

)يعـل هذا مـ باب التدلقؾ لألصػال الصغار يؼقل هذه الؽؾؿة مـ باب الؿزاح معفؿ يعـل حسـا  أثؿ ُلؽع

فظــا كان عؿره يف ذلؽ الققت أربع سـقات أو خؿس سـقات أو ست سـقات( قال:   –رضل اهلل عـف  –

يعـل تطقبف فؾؿ يؾبث أن جاء يسعك حتك أعتـؼ كؾ واحد  ،ف إكؿا تحبسف أمف ألن تغسؾف وتؾبسف صخابًااك

 ."الؾفؿ أن أحبف فلحبف و أحبَّ مـ يحبف  -صؾل اهلل عؾقف و سؾؿ  –مـفؿا صاحبف فؼال رسقل اهلل 

ألهنؿا مـ كسؾ رسقل اهلل عؾك أكـا كحبُّ الحسـ و الحسقـ حبًا يف اهلل  –عز وجؾ  –وكحـ كشفد اهلل   

ان  –عؾقف الصَلة و السَلم  – و رضل عـ  –رضل اهلل عـفؿا  –ألهنؿا صحابقان جؾقَلن تؼقان بارَّ

و لعـ اهلل مـ يبغض واحدا مـ أصحاب رسقل  -عؾقف الصَلة والسَلم أجؿعقـ -أصحاب رسقل اهلل 

جف  ،ريرة خاص بالحسـ هذا حديث مسؾؿ هق مـ حديث أبل ه –صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  –اهلل  أما ما خرَّ

عؾقف الصَلة   -و عـ أبقف زيد عـ الـبل  –رضل اهلل عـف  –البخاري يف صحقحف ففق حديث أسامة بـ زيد 

يلخذ  _يعـل  ،أو كؿا قال  "أكف كان يلخذه و الحسـ و يؼقل الؾفؿ إن أحبُّفؿا فلحبَّفؿا" –و السَلم 



 

 

 

 

 

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

 

﴿7﴾  ْرُس ا ـُ شرّلَرابُِع َواْلعِ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ي   –َشْرُح كَِتاِب َأْعََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َعَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

قد  –صؾك اهلل عؾقف و سؾؿ  –والرسقل  ،"ؿ أن أحبفؿا فلحبفؿاالؾف"أسامة بـ زيد و الحسـ و يؼقل: 

صؾل اهلل  –الرسقل  _يعـل  ،خطب مرة عؾل الؿـرب و الحسـ إلك جـبف يـظر إلك الـاس مرة و إلقف مرة 

ابـل هذا سقد و لعؾ اهلل أن يصؾح بف بقـ "يـظر مرة إلل الـاس و مرة إلل الحسـ و يؼقل:  –عؾقف وسؾؿ 

و  ،: الحسـ و الحسقـ  لحبَّفؿاحديث أسامة بـ زيد قد ورد يف رواية أن الؿؼصقد ب "لؿسؾؿقـفئتقـ مـ ا

صرقت الـبل ذات لقؾة يف بعض الحاجة "  -رضل اهلل عـف  –أن أسامة بـ زيد قال  ،هذا يف رواية الرتمذي

يعـل ٓبس بردة ٓ  – و هق ُمْشَتِؿٌر عؾك شلء ٓ أدري ما هق –عؾقف الصَلة و السَلم  –فخرج الـبل 

آه يعـل مغطل  -  فؾؿا فرغت مـ حاجتل قؾت ما هذا الذي أكت مشتؿٌر عؾقف  يدري ما هل بالضبط ــ

فؼال هذان ابـاي و ابـ ابـتل الؾفؿ إن أحبُّفؿا  ،فؼال فؽشػف فنذا حسـ ً و حسقـ عؾك وركقف  -شقئًا 

صؾل اهلل  –أن الـبل  "ـ حديث الرباء بـ عازب و خرج الرتمذي أيضًا م  "فلحبَّفؿا و أحبَّ مـ يحبُّفؿا

و األحاديث يف فضؾ هذيـ   "و حسقـَا فؼال الؾفؿ إن أحبفؿا فلحبفؿا أبصر حسـا –عؾقف و سؾؿ 

صؾك اهلل  –الصحابققـ الجؾقؾقـ كثقرة ، فقجب عؾك كؾ مقحد عؾل كؾ مممـ صادق  محب لؾرسقل 

 قـ.أن يحب هذيـ الصحابققـ الجؾقؾ –عؾقف و سؾؿ 

إن ابـل هذا سقد و سقصؾح اهلل بف بقـ فئتقـ عظقؿتقـ "ثؿ قال يف الحديث الرابع:  و قال يف الحسـ   

يعـل  "إن ابـل هذا سقد"و ققلف :  –رضل اهلل عـف  –وقد سبؼ ذكره مـ حديث أبا بؽرة   "مـ الؿسؾؿقـ

و بتـازلف عـ  –اهلل عـف رضل  –أكف مـ سادات الؿسؾؿقـ و قد كان أمقرًا عؾل الؿسؾؿقـ بعد عؾل 

الخَلفة تؿت خَلفة الـبقة ثَلثقن سـة فنكف مؽث فقفا ستة أشفر كّؿؾ بخَلفتف الراشدة خَلفة الـبقة و 

ففق  ،ثؿ عؿر ثؿ عثؿان ثؿ عؾل ثؿ الحسقـ ثؿ الحسـ -رضل اهلل عـف-التل ابُتِدَأت مـ أبل بؽر الصديؼ 

و ذلؽ أن  ،ر و إكؿا تـازل رضل اهلل عـف عـ الخَلفةخامس الخؾػاء الراشديـ و لؽـ خَلفتف لؿ تستؿ

 "و سقصؾح اهلل بف بقـ فئتقـ عظقؿتقـ مـ الؿسؾؿقـ "امتدحف فؼال : -صؾك اهلل عؾقف و سؾؿ-رسقل اهلل 

شفؿا  ،سخقا كريؿا -رضل اهلل عـف-و كان  ،يؽره الػتـ و يؽره الؼتال -رضل اهلل عـف-و كان الحسـ 

و  ،كارها لؾخَلف ،وان كان يؼاتؾ مع أبقف رضل اهلل إٓ أكف كان كارها لؾػتـة و هق ،محبقبا لدى الـاس

و أتبعف كتائب  ،بايعف الـاس -رضل اهلل عـف-يعؾؿ مـف ذلؽ ثؿ لؿا قتؾ عؾل  -رضل اهلل عـف -كان أبقه



 

 

 

 

 

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

 

﴿8﴾  ْرُس ا ـُ شرّلَرابُِع َواْلعِ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ي   –َشْرُح كَِتاِب َأْعََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َعَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

و  -عـفرضل اهلل  -و قد أحبف أهؾ الؽقفة و الرعقة حتك قال بعضفؿ: إهنؿ أحبقه أكثر مـ أبقف ،كالجبال

لؿا ُقتِؾ  -رضل اهلل عـف-الؿفؿ أن عؾقا  ،أشد حبا لفؿ -رضل اهلل عـف-القاجب و األولك أن يؽقن عؾل 

و معف األعداد القفقرة و  ،و قد التلم عؾقف الـاس ،يريد أهؾ الشام ،و قاد الجؿقع ،و تقلك ابـف الحسـ

بعث ققس بـ سعد صؾقعة عؾك ف ،ثؿ بعث ققس بـ سعد بـ عبادة صؾقعة عؾك الجقش ،الجقش الضخؿ

و اختبط  ،ثؿ بعد يسقر أشاع بعض أهؾ الػتـ أن ققسا قد ُقتؾ فاختبط الـاس ،باثـل عشر ألػا ،الجقش

و ذلؽ أن كثقرا مـ أهؾ الػتـ اكدس بقـ الصػقف و هؿ صَلب دكقا همٓء  ،و اختؾػت قؾقهبؿ ،العسؽر

قر مـ الـاس و أخذ بعضفؿ يستغؾ هذه الػقضك فؾؿا اختؾط العسؽر هرب كث ،أهؾ الػتـ ٓ صَلَب آخره

و  -رضل اهلل عـف-فجاء بعض أهؾ الػتـ و أخذ بعض األمقال التل يف خقؿة الحسـ  ،ألجؾ السرقة

بؾ قد تسؾط عؾقف بعض أهؾ الؽقفة بخـجر فضربف فجاء يف إِْلَقتِِف و كان الخـجر عؾك ما ققؾ  ،متاعف

ثؿ  ،أى مـ أهؾ الؽقفة ما رأى قتؾقا أباه أوٓ، قتؾقا أباه أوٓفؾؿا ر ،فلكجاه اهلل مـ الؿقت ،مسؿقما

فرأى الحسـ رضل اهلل  ،هذا ثالث أمر ،ثؿ أرادوا أن يؼتؾقه ثالثا، ثؿ أرادوا أن يؼتؾقه ،أخذوا متاعف ثاكقة

ُدُه فقفؿ - فقافؼ ما يف كػس الحسـ ،يطؾب الصؾح -رضل اهلل عـف-فبعث إلك معاوية  ،عـف مـفؿ ما ُيَزهِّ

مـ كراهقة لحؼـ الدماء، و ألكف رأى مـ أهؾ الؽقفة و مـ همٓء الذيـ يزعؿقن مشايعة  -رضل اهلل عـف

فؾذلؽ رأى أن الؿصؾحة،  ،أهؾ البقت مـ الغدر و الخقاكة و الخذٓن، ما حصؾ مؿا ذكرتف سابؼا

، -رضل اهلل عـف-فاجتؿعقا عؾك بقعة معاوية  ،و تققػ الؼتال بقـفؿ ،مصؾحة الؿسؾؿقـ يف اجتؿاعفؿ

و  ،لف هذا الػعؾ و هق رضل اهلل عـف كان وفقا صادقا -رضل اهلل عـف-و رعك معاوية  ،فبايعف عؾك الخَلفة

و استؼر لف األمر  ،و خرج عؾقف بعض الخقارج فلبادهؿ ،قام بالخَلفة و بلْعبائفا -رضل اهلل عـف-معاوية 

يريد الخروج و يريد  -رضل اهلل عـف-الحسـ  و يف بعض هذه السـقات أشاع مـ أشاع أن ،عشريـ سـة

فؼال: قد كاكت جؿاجؿ  العرب يف يدي يحاربقن  ،فؼقؾ لؾحسـ إهنؿ يؼقلقن: إكؽ تريد الخَلفة ،الخَلفة

ثؿ أبتزها بلتقاس أهؾ  ،تركتفا ابتغاء وجف اهلل و حؼـ دماء األمة ،مـ حاربت و يسالؿقن مـ سالؿت

 !الحجاز



 

 

 

 

 

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

 

﴿9﴾  ْرُس ا ـُ شرّلَرابُِع َواْلعِ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ي   –َشْرُح كَِتاِب َأْعََلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َعَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ عَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

كان صادقا   ،هبمٓء الذيـ هؿ أشبف بالتققس أهؾ الػتـ؟ فرضل اهلل عـفيعـل هؾ سلصؾب الخَلفة  

حا  ،يؽره الػتـ و السقػ  ،وفقا ذا سؽقـة و حؾؿ ووقار و حشؿة كؿا قال الذهبل   ،و كان جقادا ُمَؿدَّ

و لؿ يؽؿؾ خؿسقـ   ،و ققؾ سـة تسع و أربعقـ  ،ثؿ اكف تقيف سـة خؿسقـ مـ الفجرة الـبقية  ،رحؿف اهلل

 و أرضاه. -رضل اهلل عـف-سـة بؾ كان عؿره كحق سبع و أربعقـ سـة 

فاكف عاش إلك سـة إحدى و ستقـ إلك سـة إحدى و ستقـ، و حصؾ لف  -رضل اهلل عـف -و أما الحسقـ 

 مـ األمر ما حصؾ مؿا سلشرحف إن شاء اهلل تعالك يف الدرس الؼادم بنذكف تعالك.

 كبقـا محؿد و الحؿد هلل رب العالؿقـ.و اهلل أعؾؿ و صؾك اهلل وسؾؿ عؾك  

 

 
 

 

  

 


