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ـِ الَرحِقؿ  الَرحَؿ
ِ
 بِْسِؿ اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، وسقئات 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 محدثاهتا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فنّن اصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدى هدى محؿد 

 لة يف الـار.، وكّؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضَللة وكؾ ضَل

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

رحؿف اهلل تعالك  -الؿعروف بؿئتل سمال يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿل 

، ووصؾـا إلك السمال العاشر بعد  الؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿائة بعد إلػ مـ الفجرة الـبقية -

  الؿئتقـ

 

                                                 
1

 102آل عمران : - 
2

 1النساء : - 
3

 01-00األحزاب :  - 
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  والطاطة:أهؿقة الجؿاطة والسؿع 

؟ وأكف يؽقن بعده مـ  -طؾقف الصَلة والسَلم -كان الدرس السابؼ طـ مدة الخَلفة بعد رسقل اهلل 

الحقادث ومـ افرتاق الـاس واختَلففؿ وأن مـ أطظؿ إمقر التل جاء هبا اإلسَلم ، أو أن أطظؿ أمر 

بف اإلسَلم هق التقحقد ، ومـ إمقر العظام الفامة أمر الجؿاطة ، والسؿع والطاطة ٕولقاء إمقر جاء 

الؿسؾؿقـ ، وتؽؾؿت يف الدرس السابؼ طـ الخَلفة والؿسؿقات التل تؽقن لقلل أمر الؿسؾؿقـ ، 

إلسَلمقة كاكت وتؽؾؿت طؿا حصؾ يف إمة مـ اجتؿاع ثؿ افرتاق، ثؿ اجتؿاع ثؿ افرتاق ، وأن إمة ا

  -رضل اهلل طـف  -مجتؿعة يف طفد أبل بؽر ، ويف طفد طؿر ، ويف طفد طثؿان 

 :بداية الخَلف يف إمة 

بالشام بعد أن  -رضل اهلل طـف  -حصؾ الخَلف ، واستؼؾ معاوية  -رضل اهلل طـف  -ثؿ يف طفد طؾل 

شفقدا طؾك  -رضل اهلل طـف  -لؿا قتؾ طؾل كان ، وكان ٓ ُيطالبف بالخَلفة بؾ يسؿل كػسف أمقر الشام ، ثؿ 

يد الخارجل بـ مؾجؿ ، تقلك بعده ابـف الحسـ كؿا سبؼ ذكره ، وحصؾ لف ما حصؾ مـ الخقاكة مـ 

رضل اهلل طـف  -طـ الخَلفة لؿعاوية بـ أبل سػقان  -رضل اهلل طـف  -بعض الـاس وأرادوا قتؾف ، فتـازل 

رضل اهلل  -قا إلك ائتَلف والحؿد هلل ، ثؿ بعد أن ُتقيفَ معاوية ، واجتؿع الـاس بعد اختَلف ، وأصبح -

 واستؼؾ طبد اهلل بـ الزبقر يف مؽة، واستؼؾ طبد اهلل بـ حـظؾف يف الؿديـة؛ رجع الخَلف مرة أخرى، -طـف 

ثؿ حصؾ بعد ذلؽ ما حصؾ حتك اجتؿع الـاس طؾك طبد الؿؾؽ بـ مروان ، بعد قتال مرير حصؾ بقـ  

كان أن وصؾ الحال إلك إن ضربت الؽعبة  بالؿـجاكقؼ طؾك يد الحجاج بـ يقسػ الثؼػل الؿسؾؿقـ و

،وقبؾ ذلؽ ما حصؾ مـ مسرف بـ طؼبة الذي هق اسؿف مسؾؿ بـ طؼبة ؛ لؽـ السؾػ يسؿقكف مسرف 

 حقث فعؾ بالؿديـة إمقر الؿـؽرة.

 الدولة اإلسَلمقة يف طفد بـل أمقة 

الؿؾؽ بـ مروان، وبايعف طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب وبؼقة  الؿفؿ أن اجتؿعت إمة طؾك طبد 

الصحابة الؿقجقدون يف ذلؽ الزمان كؾفؿ بايعقا طبد الؿؾؽ بـ مروان، واستتب لف إمر وأصبح خؾقػة 

الؿسؾؿقـ واجتؿع لف مؾؽ الجزيرة العربقة ومصر وبَلد إفريؼقا حتك بؾغ يف الشؿال إلك أرمقـقا حدود 
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ض الجؿفقريات الروسقة أو التل كاكت مع روسقا ووصؾقا إلك بَلد الفـد، أو قريب بع -يعـل-روسقا 

مـ بَلد الفـد ففذه الؿؿؾؽة القاسعة إلتلمت كؾفا تحت طبد الؿؾؽ ابـ مروان واستؿرت الػتقح وزادت 

حتك ضربقا أسقار الؼسطـطقـقة مرات، وكاكت أول غزوة إلك الؼسطـطقـقة وصؾت إلك أسقارها بعد أن 

الؿفؿ إن  -رضل اهلل طـف-تحت قربص  طؾك يد الجقش كان بؼقادة يزيد بـ معاوية يف طفد معاوية ف

كحق سبعقـ كقؾق أو أكثر  -فركسا-الرقعة يف الدولة اإلسَلمقة يف طفد بـل أمقة وصؾت إلك حدود باريس 

سؾؿقـ قؾقَل وصؾت الجققش فعربت البحر يعـل جؿقع الشؿال اإلفريؼل كؾف دخؾ تحت حؽؿ الؿ

وطربوا إلك إكدلس وفتحقا إكدلس واستؿرت الجققش حتك....... رحؿف اهلل وصؾت الجققش إلك 

قريب مـ باريس وبعد ذلؽ اكتػك الؿسؾؿقن بالؿحافظة طؾك إكدلس إضافة إلك بؼقة الؿؿالؽ 

َلد الرتك اإلسَلمقة، كؾ هذا يف طصر بـل أمقة وكان الجفاد فقف طؾك قدم وساق ووصؾت جققشفؿ إلك ب

يف صازاكستان وأوزباكستان  ، وكذلؽ طؾك مشارف الفـد ، وإلك الشؿال الشرقل إلك باب إبقاب التل 

 هل داغستان .

فجققش الؿسؾؿقـ يف بـل أمقة والػتقحات اإلسَلمقة بؾغت أوجفا وققهتا يف طفد بـل أمقة فؾؿا حصؾ 

ك الؿؾؽ بعد سؾقؿان بـ طبد الؿؾؽ فقؿا اجتؿعقا طؾك خؾقػة واحدة حتك حصؾ أن تقل -يعـل-إمقر

 أضـ أو هشام بـ طبد الؿؾؽ بعده جاء القلقد بـ يزيد بـ طبد الؿؾؽ.

  أول فتؽ حدث يف اإلسَلم بعد تقلل طبد الؿؾؽ بـ مروان 

الؿؾؽ بـ مروان أراد أن يقلل ابـف القلقد لؽـف كان صغقرا لؿ يؽـ صالحا لؾؿؾؽ والخَلفة ، فقٓها  

بـ طبد الؿؾؽ فبعد أن تقلك هشام بـ طبد الؿؾؽ الخَلفة  ، وجاءتف القفاه طفد بالخَلفة ٕخقف هشام 

القلقد بـ أخقف يزيد  ؛ وقد أكؽر طؾقف الـاس ذلؽ ، وصؾب مـف العؾؿاء أن يخؾع  ٕكف فاسؼ وصاحب  إلك

كان فاسؼا متفؿا  بـات مـؽرات طظقؿة ، الؿفؿ حاولقا ولؽـف أطتذر أكف ٓ يؼدر أن يخقن العفد ، القلقد

بلمقر حتل وصؾ إلل اهتامف بالذكدقة ، ولؽـ ٓ يصح ؛ وأما إهتامة بالؼدر فؼقي ٕكف يؼقل بؼقل الؼدرية، 

الؿفؿ هذا الرجؾ كان جؾ سقء، فؾؿ يفـئ بعقش بسبب التصرفات التل كان يتصرففا يف الؿحرمات ، 

ما حصؾ واهتُؿ هبذه التفؿ الشـقعة ، ُرمل بلكقاع مـ الػقاحش والػجقر والػسقق ، فؾؿا حصؾ مـف 
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وثبتت طؾقف بعض إمقر أرادوا خؾعف فؼامقا طؾقف ، وكان هذا أول فتؽ حصؾ يف اإلسَلم بعد تقلل طبد 

الؿؾؽ بـ مروان ، أول فتؽ حصؾ حقث قام الـاس طؾل خؾقػتفؿ لؾؿرة الثاكقة ؛ الؿرة إولل كاكت يف 

وتؼقاه إلل أكف لؿ يسؾؿ مـ كقد الخقارج ، مـ كقد أصحاب مع صَلحف  -رضل اهلل طـف   -طفد طثؿان

 الػتـ .

لؿ يثبت طؾقف الؽػر فستعجؾ الـاس بالؼقام  -يعـل -كان الرجؾ بؾغ مـ الؿـؽرات مابؾغ لؽـف لؿ يؽػر 

طؾقف وثار طؾقف أقاربف ، وكزطقا الؿؾؽ مـف ، ولؿ يفـئ بعقش يعـل سـة تؼريبا وبعضة أشفر كاكت مدة 

 يقم كققم طثؿان.-: قصرالبخراء هذا يف سقريا ُقتؾ ، وحتل أكف قال -أضـف أسؿف-وُقتؾ بؼصرخَلفتف،  

وهق يعـل ٓ يبؾغ هذا الؿبؾغ ؛ ولؽـ هؽذا حصؾ  فؼتؾ وتقلل إبراهقؿ ، ثؿ لؿ يفـئ إبراهقؿ بعقش وقام 

ؼب بالحؿار ل -الؿؾؼب بالحؿار أو بالجعدي -طؾقف بعد ذلؽ مـ قام ، قام مروان بـ محؿد الحؿار 

، ولؼب بالجعدي كسبة إلك الجعد بـ درهؿ الجفؿل الخبقث الذي كان  -كؿا ققؾ-لجؾده يف الحروب 

ُمربقا لؿروان بـ محؿد ، ففذا مروان لؿ تصػقا لف الخَلفة مـذو أن تقلل بعد أن أخذ الؿؾؽ مـ إبراهقؿ ، 

القلقد بـ -رجقا طؾل بـ طؿف وهق قد خرج مـ بؾد الجزيرة شؿال العراق ٕجؾ أن ُيعاقب الذيـ خ

 فلكتصر لف وتقلك الخَلفة ؛ ولؽـف لؿ يفـئ بعقش ، لؽـ كان يف قتال دائؿ ، تػتؼت طؾقف الػتقق . -يزيد

 ضفقر العباسققن 

وضفر الُؿسقدة الذيـ هؿ العباسققن ودطاة العباسقة يف ُخرسان وخرج طؾقف يف العراق وخرج يف غقر 

ل لؿ يفـئ ، خؿس سـقات وهق يف حروب وقتال حتك كان إمر العراق مـ الخقارج مـ خرج يعـ

ًٓ  مع مجزرة حصؾت لبـل ُأمقة يف بداية ضفقر الدولة العباسقة طام  بعد هذه السـة بعد  132بـفايتف مؼتق

بؾ بعد قتؾ القلقد مع فسؼف ، هذا الرجؾ بعده أضـ جاء إبراهقؿ ولؿ تتؿ لف الخَلفة -مروان بـ محؿد-

بـ القلقد بعديـ جاء هذا ] [ بـ محؿد الؿفؿ أن تزطزع أمر الخَلفة حصؾ مـ خؾع هذا  ثؿ جاء يزيد

الرجؾ القلقد بـ يزيد ثؿ أدبر ُمؾؽ بـل أمقة بعد هذه العؿؾة وبعد هذا إمر الذي خالػقا فقف الشرع 

ء العباسققن والذي اكتصروا فقف ٕهقائفؿ وٕكػسفؿ ضـقا أهنؿ ُيؼقؿقن الشريعة ، فاكؼؾبت إمقر وجا

وقتؾ طبد اهلل بـ طؾل مؼتؾ يف دمشؼ ، وكان مقسك الُخراساين وهق دسقسة وخبقث مجقسل أراد أن 
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-ودولة الؿجقس  -مذهب الؿجقس -يستغؾ ضفقر هذه الدطقة العباسقة ٕجؾ كشر وإطادة الؿجقس

ايضًا  - بـ طؾلطبد اهلل-؛ لؽـ اهلل خقب سعقف وُقتؾ طؾك يد أبل جعػر الؿـصقر وكذلؽ طؿف -الُػرس

 ُقتؾ طؾك يده ؛

الؿفؿ أن أمر الخَلفة العباسقة بدأ بالعباس السػاح الذي ُلؼب بذلؽ لؽثرة كرمف وجقده ٓ لؿا اشتفر  

أكف سػاك لؾدماء ، الذي هق سػاك لؾدماء كان أبق مسؾؿ الُخرساين وطؿف طبد اهلل بـ طؾل مع أن طبد اهلل 

 رساين الخبقث .بـ طؾل اقؾ بؽثقر مـ ابل مسؾؿ الخُ 

  ضفقر الدولة إمقية يف إكدلس 

الؿفؿ أن ُمؾؽ العباسققـ بدأ لؽـ بدأ مع ضفقر إمقيقـ يف إكدلس طبد الرحؿـ الداخؾ استؼؾ 

بإكدلس وكقن الدولة إُمقية بإكدلس، فؾؿ يجتؿع لؾؿسؾؿقـ إمام بعد ذلؽ الزمان مـذو أن سؼطت 

لؿ يعد لؾؿسؾؿقـ إمام واحد بؾ كان هـاك أئؿة متعددون ، فػل بداية  خَلفة بـل ُأمقة بؾ مـ أواخرها

خَلفة بـل العباس لؿ يؽـ هـاك إٓ الخَلفة العباسقة وإمارة بـل ُأمقة يف إكدلس ، العباسقة تؿؾؽ معظؿ 

أقطار الؿسؾؿقـ، وإُمقية بإكدلس يؿؾؽقن الؼطر إكدلسل ، حتك ضعػت خَلفة العباسققـ بعد مقت 

لؿستـصر باهلل العباسل ، يعـل كاكت الدولة العباسقة ققية يف ايام السػاح وأيام أبل جعػر الؿـصقر، ا

وكذلؽ مقسك الفادي والؿفدي وكذلؽ يف زمـ هارون الرشقد ، وكذلؽ يف زمـ إمقـ وكان سؾػقًا ، 

؛ لؽـ اجتؿع إمر ثؿ كازطف الؿلمقن وكان فقف تشقع وفقف تجفؿ وخرج طؾك أخقف وبدأت الػتـة مـ هـا

لؾؿلمقن وبعد الؿلمقن لؾؿعتصؿ وبعد الؿعتصؿ لؾقاثؼ ومازال أمر العباسققـ ققيًا حتك تقلك الؿتقكؾ 

طؾك اهلل ، ورفع الؿحـة التل بدأها الؿلمقن واستؿرت يف طفد الؿعتصؿ وطفد القاثؼ ، وكصر اهلل بف السـة 

 ؾؿقـ كامؾة تحت ُمؾؽف إٓ إكدلس تحت إمقيقـ وكاكت رقعة الؿس -الؿتقكؾ طؾك اهلل-وامتدت أيامف 

 ضعػ الدولة العباسقة وضفقر إتراك 

لؿ يصرب ابـف الؿستـصر باهلل وأراد أن يلخذ الخَلفة مـ ابقف فتلمر مع بعض  -يف أخر حقاتف-ثؿ بعد  

ة ، وكاكقا ققات إتراك وكان الؿعتصؿ قد أكثر مـ همٓء إتراك، ٕهنؿ طـدهؿ جؾد شديد وبلس وقق

مقالل طبقد طـدهؿ خدم  ويستخدمفؿ يف الجقش فالؿعتصؿ اكثر مـفؿ وصار لفؿ صقلة وجقلة ، ففمٓء 



 

 

 

 

 

  . 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  َسابُِع َواْلِعشُرون اْلدَّ ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ ْقِخ ُأَساَمُة بِ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

-َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ل

 
 

إتراك ما كاكقا يتجرءون طؾك الخَلفة حتك جرئفؿ الؿستـصر باهلل ابـ الؿتقكؾ طؾك اهلل جعػر ،فتلمر 

الؿتقكؾ لؿ يفـئ الؿستـصر بعقش بؾ  فؾؿا ُقتؾ -رحؿف اهلل  -مع بعض الؼقات وقتؾقا الؿتقكؾ طؾك اهلل 

بعد ستة اشفر مات حتػ كػسف وبعده ما قامت لؾعباسققـ قائؿة: فبعد ذلؽ صار إتراك يتَلطبقن 

بالخؾػاء ويقلقن مـ شاءوا ويـزطقن مـ شاءوا ، مثؾ ُبغك الؽبقر وُبغك الصغقر ، وهؽذا مـ اسؿائفؿ 

ؿقـ  ......، ققيت أحقاكًا وكاكت الؼائؿ بالحؼقؼة بالخَلفة وفعؾقا إفاطقؾ بالخؾػاء ، وكاكقا هؿ الؿتحؽ

 وحارب الزكج ىف فتـتفؿ الؿعروفة

 تػؽؽ الدولة اإلسَلمقة وسؼقط الدولة العباسقة 

الؿؼصقد أن خَلفة بـك العباس مـذ أن قتؾ الؿتقكؾ طؾك اهلل وهك ىف تػؽؽ وبدأت اإلمارات 

ُلطؾـت بعض اإلمارات ىف الؿغرب وكان ىف مصر اإلسَلمقة أو القٓيات اإلسَلمقة تتػؽؽ ، ف

اإلخدشققن وبعد هنايتفؿ  وقبؾ اإلخدشققن كان أحؿد بـ صقلقن،  ففمٓء تقلقا الؿؾؽ وكاكقا مستؼؾقـ 

ولؽـ تحت الخَلفة باإلسؿ؛ ولؽـ إمر والـفك ويـازطقن الخؾػاء وٓ يطقعقن أوامرهؿ بؾ أحقاكا 

ػة ،إٓ بإسؿ فؼط، كذلؽ ىف خرسان الساساكققن ،  وكذا استؼؾقا يصبح إمر قتال بقـفؿ وبقـ الخؾق

فرتة مـ الزمـ ، الؿفؿ تػؽؽت الدولة العباسقة وأصبحت دويَلت ، بؾ وصؾ الحال إلك أن الدولة 

العباسقة كػسفا استقلك طؾقفا بعض همٓء الؿؾقك فؽان العباسققن فؼط لفؿ اإلسؿ ، فجاء مؾقك الَديَّؾؿ 

ومؾؽقا بغداد وكان مؾؽفؿ أصغر ىف الرى وما حقلفا مـ بَلد فارس ؛ ولؽـ كاكقا أيضًا  -بـك بقية  -

محتؾقـ لبغداد والؿؾؽ بليديفؿ ويصرفقن لؾخؾقػة راتبًا ، ثؿ ضفر الباصـققن الػاصؿققن العبقديقن بعد 

ؿعز لديـ مقت كافقر اإلخشقدى ىف مصر ، تقلك بعده بعض اإلمراء ثؿ وجد جقهر السؼقؾك و خؾقػتف ال

اهلل الػاصؿك اسؿًا ولؽـف كذاب باصـك طبقدى يفقدى أصَلً ، ففمٓء وجدوا الػرصة جقدة ومؾؽقا مصر 

، فالؼرامطة استؼؾقا ببَلد إحساء وكجد وما حقل إحساء ومؾؽقها وهفدوا الخَلفة العباسقة مرات 

، الؿفؿ الدولة العباسقة كػسفا  ومرات ، وأخذوا البصرة أحقاكًا وواسط والؽقفة وكادوا يلخذون بغداد

لؿ تؽـ تؿؾؽ أمرها شقئًا ، ثؿ بعد ذلؽ ضعػ مؾؽ البقيفقـ فجاء السَلجؽؼة إتراك ومؾؽقا بغداد 

أيضًا ، ثؿ ضعػ شلهنؿ إلك أن حصؾ ما حصؾ مـ شلن الصؾبقـ ، ثؿ بدأت القؼظة ىف بعض إتراك 
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فبعد كقر الديـ صَلح الديـ  -دولة إتابؽقة -طؿاد الديـ زكجك  -ومقالقفؿ فجاء ىف الدولة الزكجة 

قضك طؾك الدولة الػاصؿقة ، وتقلك الؿؾؽ وأخذ مؾؽ الشام ومصر والحجاز ؛  -رحؿف اهلل  -إيقبك 

وهؽذا ىف تػؽؽ كبقر إلك أن سؼطت الدولة العباسقة طؾك يد هقٓكق ، وكشلت دولة الؿؿالقؽ وصارت 

جد هـاك دول أخرى تضاهقفا وٓ تسؿع لفا وٓ تعرتف بؽقهنا هل ىف قائؿة العالؿ اإلسَلمك ؛ لؽـ يق

  -أضـ بـل مريـ -الؿؾؽ لفؿ ، ٓ كؾ لف مؾؽف ، الحػصققن ىف تقكس وىف تؾؿسان هـاك أيضًا بـك مريـ

وكذلؽ بـك إحؿر ىف بؼقة إكدلس وأركاصة ،  -أضـ بـك َمِريـ أو غقر كسقت أن  -وىف فاس 

 إمام واحد بعد خَلفة بـك أمقة ومع ذلؽ مـ كان أمقرًا ومؾؽًا طؾك بؾد ....... الؿسؾؿقن ما كان لفؿ

كان هق إساس طـد الضروره وطـد تػرق إمف يصؾ باختقار أهؾ الحؾ والعؼد أو بان يعفد الخؾقػف 

 لؿـ بعده 

 وجقب صاطة الحاكؿ ولق أخذ الحؽؿ بالؼقة 

وهق اذا تؿؾؽ  -ودلت طؾقف الـصقص-ضطرار لؽـ هـاك أمر ثالث أجؿع طؾقف أهؾ السـف وهق ا

شخص بالؼقة وأخذ السؾطان وهق لقس مختار مـ الـاس وٓ أهؾ الحؾ والعؼد يريدوكف ؛ ولؽـف غؾب 

طؾقفؿ واصبح هق أهؾ الحؾ والعؼد فحقـئذ جات إدلة الشرطقة بالسؿع والطاطة لف بالؿعروف ،وأكف 

 خؾقػة شرطك .

ويَلت فنن هذه الدول كؾ مـ كان تحت سؾطان مؾؽ مـ همٓء كذلؽ اذا تػرق الؿسؾؿقن الك د

الؿؾقك فؾف ىف طـؼ شعبف البقعة ، ولف طؾقفؿ السؿع والطاطة بالؿعروف وٓ يجقز الخروج طؾقف حتك ولق 

كاكت مؿؾؽتف مؿؾؽة صغقره مساحتفا صغقره ٓ بلس، الؿفؿ اكف يحؿقفؿ وأكف سؾطاهنؿ حتك لق كان طـده 

ـده بعض آمقر التك يحؽؿ فقفا بغقر شرع اهلل ما دام أكف مسؾؿ فؾف البقعة ىف أطـاق فسقق حتك لق كان ط

الشعب ولقلؿ يطؾبفا مـفؿ هذا شئ شرطك تؾؼائك وكذلؽ لف طؾقفؿ السؿع والطاطة بالؿعروف ، وهذا 

ؾؿظؾقم حؼة مـ يؼقؿ الحدود كقػ يلخذ ل _                    _إمر اتػؼ طؾقف اهؾ السـة ٓكف أمر اضطرارى 

 الظالؿ كقػ يـصػقهنؿ ،كقػ امقر الـؽاح ٓبد مـ ولك أمر يؼقم بلمر الؿسؾؿقـ ىف تؾؽ.......

 -يؼقل الشقخ حافظ بـ احؿد الحؽؿك رحؿف اهلل ىف السمال العاشر بعد الؿاتقـ: 
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 ]الؿتـ[

  ]ما الدلقؾ طؾك خَلفة همٓء إربعة جؿؾة ؟[

 دلقؾ طؾك خَلفة الثَلثة إجؿآ [] ما ال-والسمال الذى بعده يؼقل:

] ما الدلقؾ  ثؿإجؿآ ؟ [  -رضك اهلل طـفؿا-] ما الدلقؾ طؾك خَلفة أبك بؽر وطؿر  -ثؿ بعده يؼقل:

]ما ثؿ  ]ما الدلقؾ طؾك تؼديؿ طؿر ىف الخَلفة بعد أبك بؽر [ ثؿ   طؾك خَلفة أبك بؽر وتؼديؿف فقفا ؟[ 

] ما الدلقؾ طؾك ثؿ السمال إخقر الؿتعؾؼ بالخؾػاء  لخَلفة ؟[ الدلقؾ طؾك تؼديؿ طثؿان بعدهؿا ىف ا

 خَلفة طؾك وأولقيتف بالحؼ بعدهؿ [

 .إجؿاع أهؾ السـة والجؿاطة طؾك أحؼقة الخَلفاء الراشدون بالخَلفة 

كؾفا تتعؾؼ بخَلفة همٓء الخؾػاء إربعة وبلحؼقتفؿ  212إلك  212هذه كؾ إسئؾف مـ السمال 

طؾقف الصَله -ن مـفج أهؾ السـف والجؿاطة أهنؿ كؿا أهنؿ أفضؾ إمف بعد رسقل اهلل بالخَلفة ،وا

بالرتتقب أبق بؽر وطؿر وطثؿان وطؾك كذلؽ هؿ ىف الخَلفة أحؼ الـاس بالخَلفة وهؿ خؾػاء  -والسَلم

حد ىف أن طؾك مراتبفؿ ىف الخَلفة وىف الػضقؾف سقاء بسقاء ، وٓ يـازع أ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الرسقل 

إستؼر اإلجؿاع طـد اهؾ السـة والجؿاطة طؾك الؼرار  -يعـك-هذا خؾقػة راشد ، ففذا أمر مجؿع طؾقف 

بػضقؾة ابك بؽر طؾك جؿقع إمف وأكف أولك الـاس بالخَلفة وأكف هق الخؾقػة حؼا وصدقا، أول خؾقػة بعد 

 -رضل اهلل طـف-ؿر بـ الخطاب   ، ثؿ أجؿعت آمة طؾك أفضؾقة ط-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل  

بعد أبك بؽر وأكف أحؼ الـاس بالخَلفة وهق خؾقػة شرطك بنجؿاع أهؾ السـة ؛ كذلؽ أجؿع أهؾ السـف 

وأن إمة قد أجؿعت طؾك خَلفتة ،  -رضل اهلل طـف-طؾك أن افضؾ إمة بعد طؿر هق طثؿان بـ طػان  

 راشد مثؾ مـ سبؼف مـ أبك بؽر وطؿر؛وأكف خؾقػة شرطك  بنجؿاع الؿسؾؿقـ ،وأكف خؾقػة 

أجؿعقا طؾك أن طؾك بـ أبك صالب   -صبعا أهؾ السـة والجؿاطة-كذلؽ اجؿع الؿسؾؿقن-الرابع : 

رضل اهلل طـف أفضؾ إمف بعد طثؿان ٓ يضاهقف  أحد ىف الػضؾ، وأكف رابع الخؾػاء الراشديـ وأكف مؿا 

  .ُأجؿع طؾك خَلفتف

 كقع إدلة يف الدٓلة طؾل خَلفتفؿ والدٓلة فضقؾتفؿ.لؽـ  -رحؿف اهلل  -قال  
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 فضؾ الخَلفاء إربعة 

و قد سبؼ يف السمال الثامـ بعد الؿائتقـ ذكر جؿؾة مـ فضائؾ و أحاديث يف فضؾ طؿر و أحاديث يف 

فضؾ طثؿان و أحاديث يف فضؾ طؾل، و كـت قد زدت بعض إحاديث التل فقفا فضؾ همٓء و بعضفا 

رحؿف اهلل يف ما يليت مـ  -و قد ذكرها الشقخ حافظ  -رضل اهلل طـف  -طؾل خَلفة أبل بؽر  فبف إشارة

إجقبة ففذا الؽَلم الذي أكا أقدم بف مؼدمة بالـسبة لفذه إسئؾة السبعة كؾ هذة إسئؾة السبعة مـ 

خَلفة همٓء إربعة و كؾفا تتعؾؼ ب، السمال العاشر بعد الؿائتقـ إلل السمال السادس طشر بعد الؿائتقـ 

 إماماهتؿ و فضقَلهتؿ ؛ فـريد أن كتدارس يف خَلفة همٓء و أحؼقتفؿ بذلؽ.

 يف السمال العاشر بعد الؿائتقـ  -رحؿة اهلل  -فؼال  

  ]الؿتـ[

  ?] س: ما الدلقؾ طؾك خَلفة همٓء إربعة جؿؾة

فؽاكت مدة وٓيتفؿ، ومـفا ما تؼدم مـ  ج: إدلة طؾقفا كثقرة ٓ تحصك فؿـفا حصر مدهتا يف ثَلثقـ سـة

تػضقؾفؿ طؾك غقرهؿ وتػاضؾفؿ طؾك ترتقب خَلفتفؿ، ومـفا ما روى أبق داود وغقره طـ سؿرة بـ 

أن رجَل قال يا رسقل اهلل إين رأيت كلن دلقا أدلل مـ السؿاء فجاء أبق بؽر فلخذ بعراققفا جـدب ) 

فشرب حتك تضؾع، ثؿ جاء طثؿان فلخذ بعراققفا فشرب شربا ضعقػا، ثؿ جاء طؿر فلخذ بعراققفا 

(، ومـفا وهق أققاها ،فشرب حتك تضؾع ثؿ جاء طؾل فلخذ بعراققفا ،فاكتشطت واكتضح طؾقف مـفا شلء

 إجؿاع مـ يعتد بنجؿاطفؿ طؾك خَلفة همٓء إربعة وٓ يطعـ يف خَلفة أحد مـفؿ إٓ ضال مبتدع.  [  

 –الشرح -

 هنا خَلفة كبقةتزكقة الـبل لؾخَلفة بل 

يسرد هذة إدلة  وقد ذكر أربعة أدلة  -بدأ أن-قال يف الجقاب : إدلة طؾقفا كثقرة ٓ تحصل فؿـفا ، 

 -فؿـفا حصر مدهتا يف ثَلثقـ سـة وخَلفة همٓء إربعة أن الرسقل -: -رحؿف اهلل  -:الدلقؾ إول قال 

 كؿا يف حديث سػقـة  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ قال 



 

 

 

 

 

  . 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  َسابُِع َواْلِعشُرون اْلدَّ ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ ْقِخ ُأَساَمُة بِ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

-َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ل

 
 

كاكت يف أبل  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ -فالخَلفة التل كاكت بعد رسقل اهلل  {خَلفة الـبقة ثَلثقن سـة  }

ففذا بالـص يدل طؾل خَلفة همٓء و  -رضل اهلل طـف  -بؽر و طؿر و طثؿان و طؾل و الحسـ بـ طؾل 

صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  -قل لفا بلهنا خَلفة كبقة فالرس -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  -صحتفا و تزكقة الرسقل 

طؾقف الصَلة و  -قد تـبل بحصقل الخَلفة بعده ثَلثقـ سـة ، و أهنا خَلفة كبقة فؾؿا مات الرسقل  -

طؾقف  -و حصؾ ما حصؾ يف إمة ورأيـا أن الذي حصؾ هق تطبقؼ لؾحديث كؿا قال الرسقل   -السَلم 

قد زكل همٓء الخؾػاء و شفد لفؿ  -و سؾؿ  صؾل اهلل طؾقف -فعؾؿـا أن الرسقل  -الصَلة و السَلم 

بصحة هذة الخَلفة ، و أن خَلفتفؿ رحؿة و أن خَلفتفؿ خَلفة كبقة ، و أهنا طؾل مـفاج الـبقة، فالذي 

يطعـ يف خَلفة أبل بؽر ففذا يؽذب الحديث ، الذي يطعـ يف خَلفة طؿر الذي يطعـ يف خَلفة طثؿان 

ققلف و لقس هذا مـ حال أهؾ  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  -قل اهلل ففذا يرد هذا الحاديث و يرد طؾل رس

     -طؾقف الصَلة و السَلم  -اإليؿان و التسؾقؿ فنهنؿ يسؾؿقن بؿا جاء طـ اهلل و طـ رسقل اهلل 

1 

 يؼقل -جَل و طَل  -و اهلل 

2  

قضل وحؽؿ بلن هذة الخَلفة التل بعده لؿدة ثَلثقـ سـة مـ وفاتف  -َلم طؾقف الصَلة و الس -فالرسقل 

كؾفا خَلفة كبقة ، وأهنا خَلفة رحؿة وأهنا خَلفة طؾل مـفاج الـبقة ، فَل  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  -

                                                 
1

 33األحزاب:  - 
2

 36لنساء: ا - 



 

 

 

 

 

  . 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  َسابُِع َواْلِعشُرون اْلدَّ ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ ْقِخ ُأَساَمُة بِ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

-َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ل

 
 

 -يعـل- ومـ شؽؽ فنكف ٓ يؽقن مـ الؿممـقـ ، يشؽؽ أحد يف ذلؽ 

 .ضال  يخشل طؾقف أن يؽقن زكديؼًا و أقؾ ما يؼال فقف أكف مبتدع

 سبحاكف و تعالل   -و كذلؽ يؼال اهلل 

ثؿ قال الشقخ 1

 حافظ بـ أحؿد الحؽؿل رحؿف اهلل : الدلقؾ الثاين 

 -يف مـ إدلة طؾل خَلفة همٓء إربعة قال: -يعـل-

 ]الؿتـ[

 ]ومـفا ما تؼدم مـ تػضقؾفؿ طؾك غقرهؿ وتػاضؾفؿ طؾك ترتقب خَلفتفؿ[

 ]الشرح[

 حقث إفضؾقة ترتقب الخؾػاء إربعة مـ 

يعـل ما تؼدم مـ الـصقص الدالة طؾل فضؾ همٓء إربعة بالرتتقب ، ومـ ذلؽ حديث طبد اهلل بـ 

 أكف قال: -رضل اهلل طـفؿا  -طؿر 

  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -)كـا كؼقل ورسقل اهلل  
ّ

 أفضؾ إمة بعد كبقفا أبق بؽر وطؿر وطثؿان ( حل

ة سبؼ ذكرها يف ذكرهمٓء الصحابة رلرتتقب ، كذلؽ  أحاديث كثقفذكر همٓء الثَلثة بالتػضقؾ با

ثؿ  ردت تسؿقتفؿ بالرتتقب ، أبق بؽرإجَلء طؾل الرتتقب ، مثؾ حديث العشرة الؿبشريـ بالجـة فؼد و

ي ستليت يف إسئؾة وإجقبة الؼادمة رجؿقعا ، وأحاديث أخ -رضل اهلل طـفؿ  -طؿر ثؿ طثؿان ثؿ طؾل 

  – تعالك إن شاء اهلل -

تبقفؿ يف الػضقؾة يدل طؾل رتؾؽ إحاديث التل تدل طؾل فضؾ همٓء الصحابة طؾل غقرهؿ وت إذاً 

صحة إمامتفؿ ، وأن إصؾ أن تؽقن اإلمامة لؾػاضؾ ، فحصؾ كؿا هق إصؾ وأجؿعت إمة طؾك 

 ذلؽ كؿا سقليت أيضا .

                                                 
1

 33الفرقان:  - 



 

 

 

 

 

  . 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  َسابُِع َواْلِعشُرون اْلدَّ ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ ْقِخ ُأَساَمُة بِ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

-َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ل

 
 

 ثؿ قال يف الدلقؾ الثالث 

 [الؿتـ]

تـبفقا لفذا الحديث -) أن رجَل قال يا رسقل اهلل  ود وغقره طـ سؿرة بـ جـدبومـفا ما روى أبق دا 

إين رأيت كلن دلقا أدلل مـ السؿاء فجاء أبق بؽر فلخذ بعراققفا فشرب شربا ضعقػا ، ثؿ   -فقفما وتلمؾقا 

جاء طؿر فلخذ بعراققفا فشرب حتك تضؾع، ثؿ جاء طثؿان فلخذ بعراققفا ،فشرب حتك تضؾع ثؿ جاء 

 [(فاكتشطت واكتضح طؾقف مـفا شلء طؾل فلخذ بعراققفا ،

 ]الشرح[

  رضل اهلل طـفؿا–خَلفة أبل بؽر وطؿر وطثؿان وطؾل- 

رواه اإلمام أحؿد يف الؿسـد ، وأبق داود يف ســف والبخاري يف التاريخ  -:هذا الحديث أوٓ تخريجف 

ويان يف مسـده ، والطرباين يف الؿعجؿ والرُ الؽبقر وبـ أبل شقبة يف الؿصـػ ، وبـ أبل طاصؿ يف السـة ، 

يف إحاديث الؿختارة  ليف دٓئؾ الـبقة ، ورواه الضقاء الؿؼدسو الؽبقر ، ورواه البقفؼل يف اإلطتؼاد

الحديث رواه إئؿة هقٓء مـ صريؼ حؿاد بـ سؾؿة طـ إشعث بـ طبد  او هذ وصحح هذا الحديث ،

ل إسدي ، طـ ثؿرة بـ ُجـدب ، فذكر الحديث ؛ وهذا الحديث مرطبد الرحؿان الج ؛ؿان طـ أبقفرحال

ولؿ يروي طـف إٓ  -رسؽـ مص-ل وهق مصري مرجالف ثؼات خَل والد إشعث طبد الرحؿان الجر

 .،وصحح هذا الحديث الضقاء يف الؿختارة  ولده إشعث ، وقد ذكره بـ حبان يف الثؼات 

إن -تابعل كبقر ومثؾف ٓ يشدد يف حالف ، ولف شقاهد كؿا سقليت  اإلشؽالقة فؼط يف هذا الراوي وهقإذا ً

 -شاء اهلل

 -الدلق: الذي يؿأل فقف الؿاء   رأيت كلن دلقا أدلل مـ السؿاء  -:أن الرجؾ قال -أققل يف هذا الحديث:

ققتان رولف ط [..]، والعرققة هل  جؿع َطرُقَقه -يعـل  -العرقل  فجاء أبق بؽر فلخذ بعراققفا -السطؾ 

بؽر شرب شربا ضعقػا  لؽـ أبا؛  ففق مسؽ مـ الجفتقـ بعراققفا، حتل يؽقن ثابت ٓ يـسؽب مـف الؿاء 

وهذا كـاية طـ قصر مدة خَلفتف ، ففل كاكت سـتقـ وثَلثة أشفر ، هذا سبب الضعػ يف الشرب قؾة ، 

بؿـ يرضع الحؾقب ، -ؾقف الصَلة والسَلم ط-الؿدة التل قضاها يف الخَلفة ، واإلمارة قد شبففا الـبل 



 

 

 

 

 

  . 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  َسابُِع َواْلِعشُرون اْلدَّ ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ ْقِخ ُأَساَمُة بِ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

-َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ل

 
 

بِئسة التل تػطؿؽ إذا اكػطؿت  -: يعـل (الػاصؿة فنهنا كعؿة الؿرضعة وبئِسة) قالفؼال ٕبل ذر أو سؿرة 

.وأصاع [..]فقفا شرب لحَلوة اإلمارة والسؾطان ، لؽـ طؾقفا تبقعات كثقرة  هل طـفا ، فاإلمارة واإلمامة

ثؿ جاء  ، -مـام- شرب شربا ضعقػا لؼصر مدة خَلفتف ، هذه رؤية -رضل اهلل طـف- راهلل يف رطقتف فلبق بؽ

يعـل -جاكبقف ، وشرب مـف شربا طؿقؼا  أخذ هبذا الدلق أمسؽف مـ طؿر فلخذ بعراققفا فشرب حتك تضؾع

وذلؽ ٕن مدتف طشر سـقات  ، اءً يعـل إمتأل بطـف م -تضؾع طـؽ بطـف -ؾع بطـف حتل تؽثرت ِض  -كثقرا

ٕن خَلفتف  ثؿ جاء طثؿان فلخذ بعراققفا ،فشرب حتك تضؾعوستة أشفر فؽاكت مدة صقيؾة يف الخَلفة ؛ 

فاكتشطت يعـل اضطربت ،   ثؿ جاء طؾل فلخذ بعراققفا ،  صالة أكثر مـ خَلفة طؿر أثـتل طشر سـة

وذلؽ أن الخَلفة لؿ تصػقا لف بسبب ، ء يسقرا يعـل ماكاد يشرب مـفا شل   واكتضح طؾقف مـفا شلء

الػتـ الحاصؾة ، فؿؽث أربع سـقات وتسعة أشفر ، ما اجتؿع طؾقف إمر يعـل أمر الؿؿؾؽة ، فؽـاية طؿا 

خؾقػة راشد بنجؿاع الؿسؾؿقـ ، وهذا  -رضل اهلل طـف  -يحصؾ مـ اإلضطراب يف طصره ، لؽـف 

أها الرجؾ تدل طؾل أكف سقؽقن همٓء ر، وأن هذه الرؤية التل الحديث يدل طؾل أكف مرتب يف الخَلفة 

 .لؽـ الحديث يف سـده كظر بسبب طبد الرحؿان الجرمل  ؛هؿ الحؾػاء وحصؾ كؿا ُذكر يف الرؤية 

ولؽـ يشفد لبعضف ، وهق مـ حديث  -رضل اهلل طـف  -هـاك حديث أخر لقس فقف ذكر حديث طؾل  

قد رواه بـ أبل شقبة وإمام أحؿد يف الؿسـد ويـ أبل طاصؿ يف  -ؿارضل اهلل طـف -طبد اهلل بـ طؿر 

ذات يقم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -) خرج إلقـا رسقل اهلل السـة ، والطرباين يف الؽبقر ، طـ بـ طؿر قال 

فل ٕن الؿػاتقح تقضع يف قَلدة أو يف ففلما الؿؼالقد - فؼال رأيت أكػا كلين أططقت الؿؼالقد والؿقازيـ

 -الرسقل  -........ فقضعت يف كػة ووضعت أمتل يف كػة فرجحت هبؿ -قال: -ؿقت مؼالقد رباط فُس 

ثؿ جقئ  -يعقـ رجح بإمة  - قئ بلبل بؽر فرجح هبؿثؿ جِ رجح بلمتل ، قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

أكتؿ  -.؟ قال:فليـ كحـ  -فؼال لف رجؾ : -يعـل هذه الؿؼالقد والؿقازيـ  - فعترُ ثؿ  ، بعثؿان فرجح

 يعـل تؽقن مع أمرائؽؿ ، مع أهؾ الحؾ والعؼد (-حقث جعؾتؿ أكػسؽؿ .



 

 

 

 

 

  . 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  َسابُِع َواْلِعشُرون اْلدَّ ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ ْقِخ ُأَساَمُة بِ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

-َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ل

 
 

فقؽؿ ، ففذا الحديث مداره طؾل طبد اهلل بـ مروان ، وهذا الرجؾ ٓ ُيعرف إٓ مـ رواية بدر بـ طثؿان 

أن أبا طائشة  -رحؿف اهلل   -فقف جفالة ، وذكره بـ حبان يف الثؼات طؾل قاطدتف ، ورجح شقخـا إلباين 

 وق بـ إجدع ، واهلل أطؾؿ رهذا هق مس

طؿقما ....أهؾ السـة يف الدٓلة طؾل خَلفة هقٓء إربعة وترتقبفؿ فقفا ، وهق مـ جؿؾة الشقاهد ، 

 وهق لقس العؿدة يف الباب كؿا هق معؾقم .

 

 ا الدلقؾ الرابع قال:رذاك -رحؿف اهلل -قال الشقخ حافظ 

 -الؿتـ -

أققاها إجؿاع مـ يعتد بنجؿاطفؿ طؾك خَلفة همٓء إربعة، وٓ يطعـ يف خَلفة أحد  ] ومـفا وهق

 مـفؿ إٓ ضال مبتدع. [

 ]الشرح[

 أققي دلقؾ يف الباب طؾل أفضؾقة همٓء الخَلفاء وأصحقة خَلفتفؿ 

فضؾ إذًا أستدل هبذا اإلجؿاع وهق أققي دلقؾ يف الباب ، وقد تقاردت كؾؿات أهؾ السـة والجؿاطة يف 

همٓء إربعة وإمامتف وتصحقح خَلفتفؿ ،يف كتب السـة ، وهذا إجؿاع مـ أهؾ السـة طؾل ذلؽ ، وبـ 

مـفا مـ قد ُذكر سبؼا ؛ با يف بقان صحة خَلفة همٓء وذكر مـ إدلة ما ذكر  بلساكقده اأبل طاصؿ طؼد أبق

ـ كتب السـة وكؾفؿ متػؼقن ،وقد ها مروغق ،رجع لؽتاب السـة ، وكتاب السـة لؾخَلل وهـاك غقرها  يُ 

 إربعة .كؼؾ شقخ اإلسَلم اإلجؿاع ، وغقره كؼؾ هذا اإلجؿاع  طؾل صحة خَلفة همٓء 

 .الػرق التل صعـت يف خَلفة هقٓء إبعة 

وٓ يطعـ يف خَلفتفؿ إٓ ضال مبتدع ، والذيـ يطعـقن يف خَلفة هقٓء الصحابة هؿ صـػان مـ الـاس 

 هؿ طؾل فرقتقـ : -مؿـ يطعـقن يف خَل فتفؿ يعـل الذيـ بؼقا -



 

 

 

 

 

  . 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  َسابُِع َواْلِعشُرون اْلدَّ ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ ْقِخ ُأَساَمُة بِ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

-َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ل

 
 

هؿ الروافض أو الشقعة طؿقما  ؛ فالشقعة معظؿفؿ ٓ يؼرون بخَلفة الثَلثة ، وإكؿا و -الػرقة إولة :

ويف ابـف الحسـ ويؼقلقن أن همٓء الخؾػاء السابؼقـ  -رضل اهلل طـف   -يحصرون الخَلفة يف طؾل 

 فؿ اهلل .مغتصبقـ ، وهؿ كاذبقن مػرتيـ لعـ

وآل البقت  طؾل صحة خَلفة  -رضل اهلل طـف  -فالجؿقع مـ أهؾ السـة بؾ الصحابة كػسفؿ مـفؿ طؾل 

 .أبل بؽر طؿر وطثؿان ، حتل آل البقت أكػسفؿ يؼرون بقبعة وبايعقه 

هـاك بعض الشقعة وهؿ الزيدية يؼقلقن بنمامة أبل بؽر وطؿر وطثؿان ، لؽـفؿ يػضؾقن .......وهذا  

 دطفؿ وإٓ ففقٓء الصحابة إربعة فضؾفؿ طؾل الخَلفة والػضقؾة أيضا بنجؿاع أهؾ السـة .مـ ب

 الػرقة الثاكقة التل خالػة هل الـقاصب والـقاصب أكؼسؿقا إلل قسؿقـ 

ويف خَلفة طؾل ،  -رضل اهلل طـف  -الخقارج وهقٓء الخقارج صعـقا يف خَلفة طثؿان  -ؿ إول :سالؼ

 [...]بل بؽر وطؿر باإلمامة ٕباإلمامة مع إقرارهؿ فؾؿ يؼروا لفؿا 

ولؽـفؿ صعـقا يف خَلفة  -رضل اهلل طـف  -الصـػ الثاين مـ الـقاصب وهؿ الذيـ أقروا بخَلفة طثؿان 

وهذا معروف طـ بعض بـل أمقة وخاصة الؿرواكقة ؛ لؽـ لقس كؾفؿ بعضفؿ ،  -رضل اهلل طـف  -طؾل 

فضَلء وقاضة وأئؿة وصحابة فَل يطعـ أحد يف بـل أمقة طؾل سبقؾ وبـقا أمقة فقفؿ طؾؿاء و

 -رضل اهلل طـفؿ  -بعض بـل أمقة حصؾ هذا مـ بعضفؿ مـ غقر الصحابة ، أما الصحابة [...]اإلجؿال

 ذكرون إٓ بالجؿقؾ .ٓ يُ 

ض بغقر أو يػضؾ بعضفؿ طؾل بع،إذًا ٓ يطعـ يف خَلفة هقٓء إربعة أو يف خَل فة واحد مـفؿ 

فلهؾ ، كؿـ يػضؾ طؾقا طؾل طثؿان أو طؾل الشقخقـ إٓ ضال مبتدع ؛التػضقؾ الذي طؾقف أهؾ السـة 

 طـدهؿ كؿا سبؼ ذكره ترتبقفؿ يف الػضقؾة كرتتقبفؿ يف الخَلفة باإلجؿاع . ـةالُس 

 وهبذا الؼدر أكتػل 

 أطؾؿ  كواهلل تعال

 عالؿقـوصؾك الؾفؿ وسؾؿ طؾل كبقـا محؿد والحؿد هلل رب ال

 



 

 

 

 

 

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

 

﴿07﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َسابُِع َواْلِعشُرون اْلدَّ ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ ْقِخ ُأَساَمُة بِ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

-َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ل

 
 

 

  

 

 


