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﴿2﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
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 الَرحَؿِن الَرحقِم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا، ومن سقئات أطؿالـا من  

يفده اهلل فَل مضل له، ومن يضؾل فَل هادي له، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له وأشفد أن 

 محؿدا طبده ورسوله.

             1 

                

           2 

                

          3 

 أما بعد، 

وشّر إمور  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد  

 محدثاهتا وكّل محدثة بدطة وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة يف الـار.

الؿـشورة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصورة فؿا زلت معؽم يف التعؾقق طؾى كتاب أطَلم السـَّة 

رحؿه  -الؿعروف بؿائتي سمال وجواب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن أحؿد الحؽؿي 

 الؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من الفجرة الـبوية. -اهلل تعالى 
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 ] الؿتن [

 امس طشرة بعد الؿئتقن : يف السمال الخ -رحؿه اهلل تعالى   -قال 

 س: ما الدلقل طؾى تؼديم طثؿان بعدهؿا يف الخَلفة؟

َصؾَّى اْلؾَّه  -َذَكر َرُسْول اْلؾَّه  "ج: إدلة طؾى ذلك كثقرة مـفا ما تؼدم ومـفا حديث كعب بن طجرة قال :

: َهَذا َيْوَمئِذ  -َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  -َرُسْول اْلؾَّه فِْتـَة َفْؼر بَِفا َفَؿر َرُجل ُمَؼـَّع َرْأَسه َفَؼال  -َطَؾْقه َوَسؾَّم 

، َفُؼْؾت  -َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  -َطَؾى اْلُفَدى َفَوَثْبت َفَلَخَذت بَِضْبَعي ُطْثَؿان ،ُثم اْسَتْؼَبَؾت َرُسْول اْلؾَّه 

مرة بن كعب ، وقال هذا حديث حسن صحقح وطن رواه ابن ماجة، ورواه الرتمذي طن "َهَذا َقال : َهَذا 

ك اْلؾَّه َهَذا  "-صؾى اهلل طؾقه وسؾم -قالت قال : رسول اهلل  -رضي اهلل طـفا -طائشة  َّٓ َيا ُطْثَؿان إِن َو

َصك اْلؾَّه َفََل َتْخَؾْعه َيؼُ  َْمر َيْوما َفَلَراَدك اْلُؿـَافُِؼْون َأن َتْخَؾع َقِؿْقَصك الَِّذي َقؿَّ ْٕ اتا ، "ْول َذلِك َثََلث َمرَّ

رواه ابن ماجة بنسـاد صحقح والرتمذي وحسـه وابن حبان يف صحقحه وأجؿع طؾى بقعته أهل الشورى 

  .بعد طبد الرحؿن بن طوف ثم الـاس بعده -رضي اهلل طـه  -ثم سائر الصحابة وأول من بايعه طؾي 

 ] الشرح [

إجؿآ، وذكر بعض  –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -الـبي فضائل أصحاب  -رحؿه اهلل تعالى  -سبق أن ذكر 

التػاصقل ، ومن هذه التػاصقل ذكر فضائل الخؾػاء إربعة ، وبؼقة العشرة وجؿؾة من أصحاب الرسول 

تِي َأُبو  "من الؿفاجرين وإكصار الذين أشتؿل طؾقفم حديث  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  - تِي بُِلمَّ َأْرَحم ُأمَّ

، وكذلك فضل آل البقت  -رضي اهلل طـفم  -، ثم ذكر جؿؾة من فضائل الحسن والحسقن وفاصؿة  "َبْؽر 

،وذكر خَلفة الخؾػاء الراشدين إربعة ، وبقن  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -، ثم ذكر الخَلفة بعد رسول اهلل 

بؽر ، ثم طؿر ، ثم طثؿان صحة خَلفتفم  ، ثم بقن صحة خَلفة الثَلثة ، ثم تدرج إثـقن ،  ثم خَلفة أبي 

 ، ثم طؾي ،

  إربعةالخؾػاء الـصوص الشرطقة وردت متـوطة يف بقان فضائل : 

وطن  -رضي اهلل طـفم  -ٕن الـصوص الشرطقة قد وردت متـوطة يف بقان فضائل همٓء إربعة 

رحؿه اهلل  -الصحابة جؿقعا ، واشتؿؾت طؾى بقان صحة خَلفة همٓء بإشؽال وإكواع التي ذكرها 
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هذه إدلة يف إثبات الخَلفة طؾى -رحؿه اهلل تعالى –كوع ، ، فألجل ما ورد من التـوع يف إدلة  -تعالى 

ما الدلقل طؾى تؼديم طثؿان  -رحؿه اهلل  -فؼوله ،  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ما ورد طن رسول اهلل 

رضي  -ثم اجؿعت إمة طؾى طؿر  ،ي بؽربعدهؿا يف الخَلفة ؟ يعـي أن أن قد اجؿعت إمة طؾى أب

كان  -رضي اهلل طـه   -قد تولى الخَلفة ففـاك من يزطم أن طؾي  -رضي اهلل طـه  -ثم طثؿان ،   -اهلل طـه 

مؼدم  -رضي اهلل طـه  -فعثؿان ، من الشقعة بل أهل البدع من أهل التشقع كؾفم طؾى هذا أولى  ، وهم 

وقد سبق من إدلة ما يبقن هذا وقد اجؿعت ، دٓلة الـصوص واإلجؿاع يف  -رضي اهلل طـه  -طؾى طؾي 

 -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -إمة طؾى هذا إمر ولؽن ٓبد من بقان هذا بإدلة الشرطقة طن رسول اهلل 

 تذكقرا لؾـاس 

  رضي اهلل طـفؿا  –إدلة الشرطقة طؾى تؼديم طثؿان طؾى طؾي- : 

يف الخَلفة بعد أبي  -رضي اهلل طـه  -إدلة طؾى ذلك كثقرة يعـي طؾى تؼديم طثؿان  -رحؿه اهلل  -فؼال 

قال مـفا ما تؼدم ، مؿا تؼدم حديث طبد اهلل بن ، بعد طؿر بالضبط هو أولى الـاس بالخَلفة ، بؽر وطؿر 

ى بؽر وطؿر وطثؿان طؾى كان يسؿع الصحابة يػضؾون أب -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -طؿر أن الرسول 

كذلك يف إحاديث التي ذكرت سابؼا يف إثبات خَلفة ، وهذا حديث متواتر ، الرتتقب وٓ يـؽر ذلك 

ثَلثون ، مـفاج الـبوة ، وطثؿان ، أول شيء يف خَلفة إربعة خَلفة الـبوة ،وطؿر ، همٓء الثَلثة أبو بؽر 

وكزع الـاس أو ، أو رؤيا الرجل -ى اهلل طؾقه وسؾم صؾ -كذلك حديث رؤيا الـبي ،سـة حديث السػقـة 

رضي  -وطثؿان كل تؾك إدلة السابؼة تدل طؾى أن طثؿان ، وطؿر ،الؿقزان وزن الـاس يف ذكر أبو بؽر 

 هذا السمال وجوابه خاص بذكر كصوص أخرى غقر ما ذكر أولى بالخَلفة بعد طؿر -اهلل طـه 

  ؾى اهلل طؾقه وسؾم ص –قرب زمن الػتن من طفد رسول اهلل-: 

حديث كعب بن طجرة قال :  -رضي اهلل طـه  -فؿن الـصوص الؿتؽاثره الدالة طؾى صحة خَلفة طثؿان  

تؽؾم بؽَلم يتضح فقه لؾسامع أن زمن  -يعـى  - )فتـة فؼرهبا -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ذكر رسول اهلل )

 -ومن شدة قرهبا أهنا كاكت بعد وفاة رسول اهلل  -رضي اهلل طـفم  -هذه الػتة قريب من زمن الصحابة 

بلقل من ربع قرن أقل من خؿس وطشرين سـة حصؾت هذه الػتـة ففذا يدل طؾى   -طؾقه الصَلة والسَلم 
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 -طؾقه الصَلة والسَلم  -وذكر الـبي  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -قرب العفد هبا مع قرب العفد برسول اهلل 

ولقبتعدوا طن الػتن ويستعقذوا باهلل من شرها وحتى يدلفم طؾى ما فقه الػتـة لقحذرها الؿسؾؿون 

كان يلمر الـاس بالخقر ويـفاهم طن الشر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -خَلصفم من هذه الػتـة والرسول 

 ويـػر الـاس ويخوففم من الػتن والشرور وأثاميحس الـاس طؾى فعل الخقرات 

 طؾى ماذا يبـى دين اإلسَلم؟ 

ين اإلسَلم مبـي طؾى التصػقة والرتبقة طؾى التخؾقة والتحؾقة طؾى الـفي وإمر طؾى الـػي واإلثبات فد 

فعـدكا تخؾقة وتحؾقة يتخؾى اإلكسان طن الشر يبتعد طـه يتوب مـه إن كان وقع فقه ويتحؾى بالػضائل 

تصػى الؿجتؿعات من والخقرات وما صؾبه الشرع تصػقة وتربقة تصػى الؿجتؿعات من الػتن وأسباهبا 

الشرور وأثام ويربى الـاس طؾى إوامر والطاطة بالؿعروف أوامر وكواهى أوامر الشرع فتتبع وكواهي 

 لؾشر وأسبابه إثبات لؾخقر و أسبابه فدين اإلسَلم مبـي طؾى ذلك الشرع فتجتـب كػي

 كؾؿة التوحقد تتضؿن أشقاء كثقرة: 

وأول كؾؿة لؾدخول يف اإلسَلم كؾؿة كػي وإثبات وكؾؿة هني وأمر تتضؿن الـفي وإمر تتضؿن التخؾقة  

والتحؾقة تتضؿن التصػقة والرتبقة ٓ إله إٓ اهلل مػتاح الدخول يف اإلسَلم كؾؿة التوحقد مشتؿؾة ففذه هى 

العبودية هلل وحده فاشتؿؾت  إثبات ٓ إله كػي إٓ اهلل -طز وجل -التخؾقة كػي الؿعبودات من دون اهلل 

هذه الؽؾؿة طؾى الـػي واإلثبات كذلك ٓ إله إٓ اهلل تخؾقة يتخؾى اإلكسان طن كل معبود سوى اهلل فَل 

وٓ يعتؼد أن لفا كصقب من إلوهقة  يرجوا هذه الؿعبودات وٓ يتؼرب إلقفا بشيء من أكواع التؼرب

التوحقد وهو طبادة اهلل وحده بَل شريك وأن يعتؼد أكه اإلله الؿعبود والربوبقة إٓ اهلل تحؾقه يتحؾى هبذا 

 وحده فقعؿل هبذا اإلطتؼاد ويؼر به ويطؿئن قؾبه به  

كذلك هو تصػقة و تربقة تصػقة لؾؿجتؿعات ، تصػقة لؾؼؾوب ، تصػقة لألبدان ،  تصػقة لأللسـة من أن 

جَل و  –ن دون اهلل بل إكه يربي كػسه طؾي توحقد اهلل تؼر أو تعتؼد أو تعؿل لغقر اهلل من هذة التي تعبد م

كذلك فقفا  أمٌر و هني تتضؿن كؾؿة التوحقد طؾي إمر و الـفي .  وصاطته و طبادته بَل شريك –طَل 
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الـفي ،ٓ إله هذا كػي لؾؿعبودات سوي اهلل فػقه هنقٌا طن أن تعبد، إٓ اهلل إثبات العبودية هلل يتضؿن إمر 

 ،بتوحقده 

  من الػتن –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  –تحذير الـبى: 

فؿر  ":فتـة تؽون قريبة قال  ذا الحديث حذر من الػتن و كبه طؾىيف ه  - صؾي اهلل طؾقه و سؾم –فالـبي 

ترت يف ثوب يعـي بػتح الـون مس أو مؼـع  الرأسمؼـع الرأس : تليت كؾؿة مؼـِع الرأس ،  "رجَلٌ مؼـٌع رأسه

فؼال  رأسه  مؼـع أي مسترت مغطي رأسه بـحو الربكس الذي يؾبسه الؿغاربة و كحوهم  جعؾه كالؼـاع طؾى

يعـي أكه طؾي  " َقال َهَذا َيْوَمِئذ َطَؾي اْلُفَدي " :لؿا مر هذا الرجل  –صؾي اهلل طؾقه و سؾم  –الرسول 

اية يعـي طؾي الفد ضد الضَلل ، ففو طؾي ين الحق هو دين اإلسَلم ، و الفدىهو د الحق ٕن الفدى

ليت بؿعـي ٕن الفداية تليت بؿعـي الدٓلة و ت ر وطؾي الحق ففذا متضؿن كؾؿة هدىطؾي الـوالخقر و

 التوفقق ففذا طؾى الفدى يعـي موفق لؾحق و لؾصواب يومئٍذ 

  طؾى الفدى  –رضي اهلل طـه  –طثؿان: 

الرأس فَل يرون  يعـي مغطىمن هذا الرجل ٕكه مؼـع رضي اهلل طـه لقعرف  –فؼام كعب ابن طجرة  

 –رضي اهلل طـه  –وجفه رؤية و هو يعـي ذاهب لم يروا و جفه فذهب إلقه كعب بن طجرة فنذا هو طثؿان 

صؾي  –فوثبت فلخذت بضبعي طثؿان يعـي بؽتقػقه ثم إستؼبؾت رسول اهلل  –رضي اهلل طـه  –قال كعب 

رضي اهلل  –قد أن طثؿان هذا ، يعـي كعم ففذا تلك –صؾي اهلل طؾقه  –فؼؾت هذا فؼال  –اهلل طؾقه و سؾم 

و أكه مات طؾي السداد و التوفقق و أن الذين خرجوا طؾقه هم أهل غواية و أهل ضَللة  طؾى الفدى –طـه 

فػي قؾبه مرض ، أم أهل السـة  –رضي اهلل طـه  –و أن من يؿدح همٓء الثوار الذين ثاروا طؾي طثؿان 

  –رضي اهلل طـه  –طثؿان  ر و يثـون طؾىم يذمون همٓء الثوافنهن

 بداية شرارة الخوارج: 

طثؿان لقسوا الخوارج الذين  ون أن شرارة الخوارج بدأت يومئذ ٍ و إن كان أولئك الذين خرجوا طؾىو ير

التي سبؼت همٓء  كاكوا بذرهتم كم أن البذرة إولىؽـفم ل  –طؾقه الصَلة و السَلم  –و صػفم الرسول 

و  –صؾي اهلل طؾقه و سؾم   –الذي إطرتض طؾي رسول اهلل ة ذلك الرجل إصؾع كاتئ الجبفة ـأهل الػت



 

 

 

 

 

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

 

﴿7﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

َأكَّه َيْخُرج مِن ِضْئِضيء َهَذا َيْعـِي َمن َكْسَؾه  "ذكر  -طؾقه الصَلة و السَلم  – قال له إطدل يا محؿد فالـبي

مِقَّةمِن َتْحِؼُرون َصََلَتُؽم إَِلي َصََلتِِفم و ُقرآتُِؽم إَِلي  ْفم مِن اْلرَّ ْين َكَؿا َيْؿُرق اْلسَّ  " َقرآتُِفم َيْؿُرُقْون مِن اْلدِّ

كه بحؽم طؼؾه كان طؾي الغواية مع أ  –الصَلة و السَلم  هطؾق –الرسول  كؿا أن ذاك الذي اطرتض طؾى

و صػه  - ه الصَلة و السَلمؾقط –الؿخبول يظن أكه يطؾب بالحق و أكه يطؾب بحق شرطي فالـبي 

 أصحابه بـػس إفؽار و الؿعتؼدات حذر مـفا أمته و خرج الخارجون طؾىبإوصاف الؼبقحة التي 

  رضي اهلل عنه  –الخروج على عثمان-: 

بلفؽار العدالة و تؼسقم إموال ورفع الظؾم و الؿساواة أو كحو  –رضي اهلل طـه  –طثؿان  فخرجوا طؾى 

و لجلوا  –ؾي اهلل طؾقه و سؾم ص –ذلك فخرجوا هبذة العبارات الطـاكة الركاكة و خالػوا هدي الرسول 

لخَلفة فؾم يستؿع قتؾوا الخؾقػة وكاكوا قد أرادوا مـه أن يرحل طن ا إلى الؿظفارات و إلى الثورات حتى

طرتضوا طؾي ا سقليت ثم همٓء لم يؽتػوا بلن امن ذلك كؿ حذره –طؾقه الصَلة و السَلم  –ي لفم ٕن الـب

ستؿروا يف طثؿان الذي طؾى الفدى و لم يؽتػوا بؼتؾه بل ا  -لصَلة و السَلم طؾقه ا –خؾقػة رسول اهلل 

 ل الػتـة قد كشػوا فاكحازوا بجقش إلىو أن أهزوال  هم إلىالػتـة حتي حصل التحؽقم و رأوا أن أمر

إٓ كحو العشرة  -رضي اهلل طـه  –جتثفم طؾي اك كؿا يؼال العـف و بدأ الؼتال فحروراء و بدأوا بعد ذل

 ثم إهنم تلمروا ودبروا فا
ّ

  اكؿ –رضي اهلل طـه  – غتالوا طؾي
ّ

ؽن ل  -رضي اهلل طـه  – قتؾوا طثؿان قتؾوا طؾي

 –قتفم وضفر تؽػقرهم لؾصحابة وضفر تؽػقرهم لؿرتؽبي الؽبقرة أما يف طفد طثؿان بعد أن ضفرت خارج

 فالذين خرجوا طؾقه ما كاكوا يذكرون التؽػقر –رضي اهلل طـه 

  الخروج طؾى وٓة إمر من الؿـؽر: 

ٓة إمر هبذة الطريؼة العؾـقة و التشؽقك يف خروج طؾي وٓة إمر من الؿـؽر واإلطرتاض طؾى وفال

 هي صريؼة الخوارج سواء من الـاحقة العؾؿقة أو من الـاحقة -طؾقه الصَلة و السَلم  –هدي الرسول 

ذة الطرق الغربقة الطرق التي أما العؿؾقة : ففذا أمٌر ضاهر الذين يخرجون طؾي الحؽام هبالعؿؾقة ،

بسبب هذه الؿظاهرات كذلك ما يحصل  طفا طبد اهلل بن سبل و أشباهه من الػجرة الؽػرة الؿـافؼقنإخرت

لخؾق ٕن الؿظاهرة الذين هنا سؾؿقة و أصحاهبا الذين يؼولون أهنا سؾؿقة من أكذب االذي يزطم أ



 

 

 

 

 

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

 

﴿8﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

قعًا أن فقفا أسؾحة و أن فقفا طؾى أقل إحوال طصي و رأي الـاس جؿيزطؿون أهنا سؾؿقة قد رأيـا و

ء الؿتظاهرون إكـا كخرج بصدور طؾي رجال إمن و طؾي الؿخالػقن لفم فنن قال همٓحجارة ترمى 

كعؿل و ٓ شيء كحن  ٓ ؟ أكتم تؼولون كحن شيء صقب و بعدين لؿاذا طؿؾتم شقئاطالقة و ٓ كعؿل و ٓ 

سؾؿقون ، صقب ما هذة السقارات التي إحرتقت ، ما هي الزجاجات التي تؽسرت ، ما هذا الضرب الذي 

حصل ، ما هذة الجروح الؽثقرة التي حصؾت من الطرفقن من رجال إمن و من الـاس الؿتظاهرين 

ضرب؟ قالوا لقست الؿشؽؾة فقـا سواء الذين يوفؼون همٓء الؿجاكقن أو يخالػوهنم فؾؿاذا كري هذا ال

قالوا كحن خرجـا مسالؿقن فالدولة برجالفا ، ما هي الؿشؽؾة ؟ ، كحن الؿشؽؾة يف الـظام يف الدولة 

رجال إمن الذين كطؾق طؾقفم صبعًا همٓء الؿتظاهرون الػشؾة الػجرة يطؾؼون طؾي رجال إمن 

م  آه إذا اكتم ما صربتم طؾى الضرب شقخؽم الؿاها فقؼولون همٓء البؾطجقة ضربوكا فضربـاهالبؾطجقة . 

غاكدي البوذي الذي طؿل ثورة الَلطـف الثورة الؿػتعؾة بحس  وٓ ما اسؿوا هذا شو اسؿه هذا تاما 

بريطاين كاذب هذا الرجل كاكوا كؿا يزطؿون يخرجون فقضرهبم رجال إمن وٓ يضربوهنم بل كان مرة 

ل أطؾن اإلضراب طن ن معذرة قاموا بؿؼاومة رجال إمن فالرجمن الؿرات أصحابه من الفـدوسقق

واإلضراب أيضا بدطة فلطؾن اإلضراب والصوم حتى يرتك أصحابه العـف يريد من  الطعام وأيضا

شقخؽم هذا الغبي الؿشرك الؽاذب الػاجر  هروا فقضربوا ويرجعوا وٓ يعؿل شيءأصحابه أن يتظا

ؾى أمه الحؼقؼقة يف كتاب  مطبوع لألسف الشديد وهذا صار رئقسا غاكدي الذي كان يػضل أمه البؼرة ط

لؾفـد يف أول رئاسة يف طفد آستؼَلل الؿزطوم ففذا الرجل شقخ أصحاب الؿظاهرات السؾؿقة كان 

يخرج يضربوكه ويرجع  ما يضرب أحدا أما همٓء القوم الذين يؼولون مظاهراتـا سؾؿقة طـدهم احتؼان 

 الؿقاه مباشرةً  لؼـابل الؿسقؾة لؾدموع أو بخراصقملؿا يبدأ رجال إمن بتػريؼفم با ةً طـدهم استػزاز مباشر

يبدأ أو تبدأ الؿؼاومة وتتحول الؿظاهرة السؾؿقة إلى دفاع طن الـػس صبعا الدفاع طن الـػس يؼولون 

ات حربقة تبدأ الخطة الشقطاكقة تحول هذه الظاهرات التي يزطؿون أهنا سؾؿقة إلى مظاهر مشروع إذاً 

لؽن يؾؼون بالؾوم طؾى من طؾى الـظام وطؾى البؾطجقة وطؾى الؾصوص كؿا سؿعـا من محؿد حسان 

بارك اهلل  -وأشباهه من الؼطبققن الػجرة الؽذبة الخوكة ففمٓء يؽذبون ويصدقون كذباهتم فـحن كؼول 



 

 

 

 

 

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

 

﴿9﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

 - ة وذكر ابن الؼقمإسباب لفا أحؽام الؿؼاصد وسد الذرائع أمر واضح لؾشريعة اإلسَلمق - فقؽم

كحو مئة دلقل طؾى سد الذرائع يف الشريعة واإلسَلم جاء بسد الذرائع فنذا كاكت الؿظاهرات  -رحؿه اهلل 

 تحرم لو كان لفا أصل فؽقف ولقس لفا أصل ذريعة إلى أن تصبح مظاهرات ثورية وفقفا ضرب وقتل إذاً 

 ةأدلة تحريم الؿظاهرات كثقر: 

امقة   فوضوية تخريبه دائؿا ٓ هرات كثقرة مـفا أهنا تتحول إلى مظاهرات اكتؼفإدلة طؾى تحريم الؿظا 

طؾم مظاهرة حصؾت يف  العالم العربي واإلسَلمي إٓ وتحولت هذه الؿظاهرات إلى تخريب بدون أ

استثـاء إما تخريب كَلمي أو تخريب أفعالي والغالب أفعالي فؾذلك بارك اهلل فقؽم هذه الؿظاهرات هي 

ن زطم أصحاهبا الػجرة أهنا سؾؿقة ففم كذبه وسبحان اهلل من ضروب الخروج طؾى وٓة إمر وإضرب 

يعـي أكا ما ادري همٓء يضحؽون طؾى أكػسفم أم طؾى من أكاس من الشعب يف رقاهبم بقعه لولي إمر 

ل كالقؿن كؿا يف إردن مثَل فقتظاهرون لخؾع الحؽومة ولؿضادة أوامر ولي إمر بل يف بعض الدو

يطالبون برحقل السؾطان وكذلك بعض همٓء الػتن أهل الػتن يف البحرين يطالبون برحقل السؾطان ويف 

كتم ؟ أأين السؾم يف هذا  ؟مصر صالبوا برحقل السؾطان وأصروا حتى يخرج السؾطان إذا ما هذا هذا

كتم تـازطون وأمان لؽن أ ؟ السؾم يؽون سَلمالسؾم يف هذا  كزع السؾطان وتؼولون سؾؿقة أين تريدون

مجـون سقسؽت لذلك يف توكس ما استطاطتوا إزاحته إٓ  فؿن يف حؽؿه وطـده جقشه وقدرته رجَلً 

بالتآمر مع الجقش وأوامر من فركسا هم الذين أخرجوا رئقسفم لقس كؿا يؼولون بو طزيزي وٓ 

دمون اإلطَلم لخداع الـاس أن الؿتظاهرون ما هم  همٓء إٓ وقود لػتـة يخدطون اإلطَلم يعـي يستخ

الشعوب هي التي ثارت يف الحؼقؼة ما هذه الشعوب إٓ أدوات وإٓ فالجقش الؿصري لو كان تعاون مع 

الرئقس مثَل وضرب الؿتظاهرين ٓكتفى أمرهم ،وكؿا فعل الـُصقري حافظ إسد يف حؿاة، وكؿا فعل 

مٓء ما طـدهم رحؿة، وٓ طـدهم إسَلم ما صدام حسقن يف حؾبشة ويف دجقل دمرها كؾفا، فؾو كان ه

اكتظروا شقًئا من همٓء الـاس، ولؽن هـاك أيًضا مخططات غربقة ٕجل إفساد الؿسؾؿقن ،وبَلد 

رضي  –الؿسؾؿقن كل يوم كسؿع يف بؾد فتـة جديدة بػتـة الؿظاهرات . الؿفم كرجع إلى فضائل طثؿان 

أصحاب الػتن أصحاب الثورة همٓء مخالػون لؾفدى  وكؼول إن همٓء أصحاب الؿظاهرات –اهلل طـه 
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﴿01﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

إما من الـاحقة العؾؿقة ،أو من الـاحقة العؿؾقة أما من الـاحقة العؿؾقة فؽؿا رأيتم يف الؿظاهرات من 

تخريب وإفساد . من الـاحقة العؾؿقة إباحة  مثل هذه الؿظاهرات ،وكرى الذين يبقحون هذه الؿظاهرات 

طالؿًا سؾػقا كل الذين أباحوها من أهل البدع من اإلخوان الؿسؾؿقن وأشباهفم هم أهل البدع ما طرفـا 

ففمٓء بؿا أهنم هم متؾبسون ببدطة فؾقس بغريب أن يليدوا هذه البدطة ويدطوا إلقفا ٓسقؿا أن من أصول 

 الؿعتزلة إمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر هو يؼصدون به الخروج طؾى الحؽام وهذا هو مـفج أهل

البدع طؿوًما ما من مبتدع إٓ هو يرى الخروج طؾى السؾطان حتى التبؾغي الذي يعؿل كػسه مسؽقن 

ٓيتدخل يف السقاسة إٓ هو يرى الخروج طؾى السؾطان مافقش أحد من أهل البدع إٓ هو يرى الخروج 

لفواء والبدع كحذر من أهل ا -فبارك اهلل فقؽم -طؾى السؾطان لؽن هو حسب الؿصؾحة التي يريدها ، 

وبقن زيغفم  –طؾقه الصَلة والسَلم  –ومن أهل التؾبقس واكتبفوا لفم ففمٓء قد حذر مـفم الرسول 

رضي اهلل  –كان طؾى الفدى ،ومن أكابر الذين صعـوا يف طثؿان  –رضي اهلل طـه  –وضَللفم ، فعثؿان 

ؿع الظؾم سقد قطب هذا الذي هو لؼ، ومدح الثوار وزطم أهنم أطادوا روح اإلسَلم، وأهنم قاموا -طـه

رأس من رؤوس التؽػريقن و الخوارج يف كتابة العدالة اإلجتؿاطقة يف اإلسَلم أيد الثوار، وصعن يف 

الذي أثـى  –طؾقه الصَلة والسَلم  –ويف خَلفته ، وهو بذلك مضاد لؾرسول  –رضي اهلل طـه  –طثؿان 

 .طؾى هذا الصحابي الجؾقل ،وذكر أكه طؾى الحق 

 لحديث صحقح الؿتنا: 

 -طن كعب بن طجرة قد خرجه ابن ماجة   -رحؿه اهلل  –هذا الحديث الذي ذكرته أو ذكره الشقخ حافظ 

، وكذا اإلمام أحؿد يف الؿسـد ،وكذلك خرجه ابن أبي  شقبة يف الؿصـف  كؾفم رووه ، وابن  -رحؿه اهلل 

، ومحؿد بن سقرين لم يؾؼى كعب بن أبي طاصم يف السـة من صريق محؿد بن سقرين طن كعب بن طجرة

 –طجرة إسـاده مـؼطع لم يسؿع من كعب بن طجرة فنسـاده مـؼطع ، فالحديث طن كعب بن طجرة 

حديث كعب بن ُطْجرة فقه يف إسـاده اكؼطاع . هذا الحديث أيًضا ُروى له شواهد يعـي  -رضي اهلل طـه

 اكؼطاع لؽـه صحقح الؿتن .

 ]الؿتن[



 

 

 

 

 

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

 

﴿00﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

 ن كعب قال : هذا حديث حسن صحقح () وراه الرتمذى طن مرة ب:  -رحؿه اهلل  -قال الشقخ حافظ و

 تخريج الحديث: 

رضى اهلل  -جرة هو حديث مرة بن كعب البفزى هذا هو الشاهد إول من شواهد حديث كعب بن طُ  إذاً 

كى وابن أبى طاصم ىف السـة ففذا الصحابى الجؾقل روى هذا الحديث ، ورواه اإلمام أحؿد والطربا -طـه 

من صريق طبد اهلل بن صالح كاتب الؾقث طن معاوية بن صالح طن سؾقم بن طامر طن جبقر بن ُكػقر قال 

إلى آخر  "أما واهلل ما أكا بخطقب  "سؿعت مرة بن كعب البفزى طـد معاوية بؿرج صالوجة يؼول : 

هذا أحد صرق حديث مرة بن كعب ، وهذا الطريق  -إن شاء اهلل تعالى  -الحديث وسلذكره بعد قؾقل 

صريق صحقح والذين لقس لفم خربة ىف الحديث أو لعؾفم اختاروا رأيًا من أراء ويؽون لفم وجه ، 

ا كان طقبه ىف إدخال وهو أن طبد اهلل بن صالح كاتب الؾقث فقه ضعف لؽن الراجح أن هذا الرجل إكؿ

رواية إئؿة طـه مؼبولة وتدل طؾى أهنم أخذوا طـه  لؽن حديث ىف كتبه ،أو ما يخشى طؾقه من سوء حػظه

روى طـه إمامان كبقران جؾقَلن أبى طاصم  ابن طـد ا روى طـه إمامان كبقران جؾقَلنما ضبط ، وهـ

ثبات ، وهذا الحديث صحقح وٓ وهؿا أئؿة أ محؿد بن طوف الحؿصى ويعؼوب بن سػقان الػسوى

سقؿا وأن له صرقًا أخرى ، فؼد خرجه ابن أبى شقبة واإلمام أحؿد والطرباكى من صريق كفؿس بن 

 ن الحس

  خَلفة حق –رضي اهلل طـه  –أحاديث تدل طؾى أن خَلفة طثؿان: 

وٓ يشعر كل  وكاكا يغازيان فحدثاكى حديثًاطن طبد اهلل بن شؼقق حدثـى بن الحارث وأسامة بن قرين 

َذات  -َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  -َبْقـََؿا َرُسْول اْلؾَّه  "حدثـقه طن مرة البفزى أكه قال : واحد مـفم أن صاحبه 

َقاِصى اْلَبَؼر َْرض َكَلكََّفا صَّ ْٕ يعـى كلهنا  - َيْوم فِى َصِرْيق اْلَؿِدْيـَة َفَؼال : َكْقف َتْصـَُعْون فِى فِْتـَة فِى َأْقَطار ا

ة : َفَلْسَرْطت َحتَّى  -قرون البؼر َقاُلْوا : َكْصـَع َماَذا َياَرُسْول اْلؾَّه ؟ َقال : َطَؾْقُؽم بَِفَذا َوَأْصَحابِه َيُؼْول ُمرَّ

ُجل انَفُؼْؾت َهَذا َياَكبِى اْلؾَّه َقال : َهَذا َفنَِذا بِه ُطثْ  -يـظر ألىَّ  هيعـى جعؾت - َطَطَػت َطَؾى اْلرَّ  " َؿان ْبن َطػَّ

وهذا رواه أيضًا الرتمذى واإلمام أحؿد وأجرى وغقرهم من صريق أبى قَِلبة طن أبى إشعث 

لرتمذى ( من هذا الطريق ، كذلك هذا رة ، وهذا الذى طـاه الشقخ حافظ ىف قوله : ) رواه االصـعاكى طن مُ 



 

 

 

 

 

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

 

﴿02﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

ًٓ صريؼًا طن ابن حوالة  -اهلل طـه رضى  -له شاهد من حديث طبد اهلل بن حوالة  الحديث أيضًا  فاذكر أو

فقفا اكؼطاع ثم اذكر التى فقفا اتصال ، وأمامى كتاب السـة ٓبن أبى طاصم وهذا الؽتاب كتاب جؾقل ، 

وذكر فقه فضائل الصحابة ،والخؾػاء إربعة ، وصريق تثبقت الخَلفة وإدلة طؾى ذلك ، روى من صريق 

اْجَتَؿع اْلـَّاس بَِبْقت اْلَؿْؼِدس َقد  "قال :  -وهو يحقى بن جابر -ابن جابر  أبى سؾؿة سؾقؿان بن سؾقم طن

ة ، َوفِْقِفم َطْبد اْلؾَّه ْبن َحَواَلة وَ  ُمَّ ْٕ ْوا َأن ُيَباِيُعَوا ُمَعاِوَية َبْقَعة َطَؾى َما اْجَتَؿَعت َطَؾْقه ا ة َهؿُّ َكْعب ْبن ُمرَّ

َلم َطَؾْقه الْ  -َصاِحب َرُسْول اْلؾَّه  َلة َواْلسَّ َفا اْلـَّاس إِكِّى َلْست  "َفَؼام َطْبد اْلؾَّه ْبن َحَواَلة َفَؼال :  -صَّ َأيُّ

َٓ َمَؼاَلة َسِؿْعُتَفا مِن َرُسْول اْلؾَّه  َلم َأُقم ، َفُلْسؽِت اْلـَاس َفَؼال :  -َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  -بَِخطِْقب َوَلْو

َبَعه "َيُؼْول  –َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  -ه َسِؿْعت َرُسْول اْلؾَّ  َوَقد َقام  "فِْتـَة َيُؽْون فِْقَفا َهَذا َطَؾى اْلُفَدى َوَمن اتَّ

ان َفَلْدَبر َيْعـِى اكَّه َمَشى َوَيَرْون َضْفِره َفُؼْؿت إَِلْقه َحتَّى َأَخَذْته بَِؿـْؽَِبْقه َفَؾَػت إِ   -ل اْلؾَّه َلى َرُسوْ ُطْثَؿان بِن َطػَّ

َفه َفُؼْؾت َهَذا َيا َرُسْول اْلؾَّه َفَؼال َكَعم -َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  واهلل لو ": ثم قام كعب بن مره فؼال  ،"َوجَّ

طؾقه  -أطؾم أحد يصدقـى طؾى هذه الؿؼاله ما سبؼـي إلقفا أحد أشفد أين سؿعت ذلك من رسول اهلل 

هـاك صريق آخر طـد اإلمام ,وبن أبي طاصم  -رحؿه اهلل  -وهذا خرجه آمام أحؿد  ،" -الصَلة والسَلم 

َأَتْقت  ": ق طن طبد اهلل بن حواله قال قأحؿد وابن أبي طاصم وهو إسـاد صحقح طن طبد اهلل بن شؼ

يعـى بئر ، بئر يؼال له بئر جب  - اسَوُهو بُِجب ُدْوَمة َوُهو َيْؽُتب اْلـَّ  -َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  -َرُسْول اْلؾَّه 

اَله َوُهو َيْؽُتب اْلـَّاس َلَعل ُهـَاك َمن َيْؽُتب َأْسَؿاِئِفم اْلُؿِفم َفَرَفع َرْأَسه إَِلي َفَؼال َيا َطْبد اْلؾَّه ْبن َحوَ  -دومه 

َصؾَّى  -َؽاتِبِه لِ َأْكُتُبك َفُؼْؾت َما َخار اْلؾَّه لِي َوَرُسْوُله َيْعـِى الَِّذي اْخَتاَره اْلؾَّه لِي َوَرُسْوُله َفَجَعل ُيْؿؾِي َيْعـِي 

َفَرَفع َرْأَسه إَِلي َفَؼال اْكُتُبك َفُؼْؾت َما َخار اْلؾَّه لِي َوَرُسْوُله َيْعـِي َما اْخَتاَره اْلؾَّه لِي  -اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم 

َٓ ُيْؽَتَبان  َٓ فِي َخْقر َفُؼْؾت َكَعم َفَؽَتب لِي َقال َوَرُسْوُله َفَؼال َفَرَأْيت فِي اْلؽَِتاب َأَبا َبْؽر َوُطَؿر َفُؼْؾت َأكَُّفَؿا  إِ

تِي َبْعَدهَ  َْرض َكَلكََّفا َصَقاِصي اْلَبَؼر َوالَّ ْٕ ا ْكـَْػخة َأْرَكب َيا َطْبد اْلؾَّه ْبن َحَواَله َكْقف َتْصـَع فِي فِْتـَة فِي َأْقَطار ا

َبَعه َطَؾى َفُؼْؾت َما َخار اْلؾَّه لِي َوَرُسْوُله ُيْعـَى َما اْخَتار الْ  َبع َهَذا َفنِكَّه َيْوَمِئذ َومِن اتَّ ؾَّه لِي َوَرُسْوُله َفَؼال لِي اتَّ

ُجل َفَلَخْذت بَِؿـْؽِبِه َفَؾَػَته َفُؼْؾت َيا َرُسْول اْلؾَّه َهَذا َقال َكَعم َفنَِذا ُهو ُطثْ  ان اْلَحق َقال َفَؾِحَؼت اْلرَّ َؿان ْبن َطػَّ

َوَيْوَمئِذ ُطْثَؿان َمْحُصْور فِي  ": ومن أحاديث أيضا حديث أبي هريره أكه قال  ، "–َرِضي اْلؾَّه َطـْه  -



 

 

 

 

 

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

 

﴿03﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

ار َسِؿْعت َرُسْول اْلؾَّه  َيُؼْول إِكَّه َسَقُؽْون َبْعِدي اْختََِلف َفَؼال َقائِل َفَؿا َتْلُمُرَكا  -َصؾَّى اْلؾَّه َطَؾْقه َوَسؾَّم  -اْلدَّ

َمِقر َوَأْص  ْٕ وهذا الحديث خرجه بن أبي شقبة  ، " َحابِه َوَضَرب بَِقِده َطَؾى َمـْؽِب ُطْثَؿانَقال َطَؾْقُؽم بِا

وسى واإلمام أحؿد وابن أبى طاصم يف السـة والحاكم يف الؿستدرك طؾى الصحقحقن كؾفم من صريق م

 أبو حبقبة هذا وثؼه العجؾي وابن حبان وهذا حديث حسن صحقح واهللبن طؼبة طن جده أبى حبقبة به و

أطؾم لؿا سبق له من الشواهد إذًا هذه أحاديث كؾفا تدل طؾى أن خَلفة طثؿان خَلفة حق وخَلفة 

حديث طائشة  -رحؿه اهلل تعالى  -راشدة كؿا سبق يف أحاديث الؽثقرة وهذا مـفا ثم ذكر الشقخ حافظ 

    .من الخَلفة  -رضي اهلل طـه  -يف ذكر ما أراده الؿـافؼون طؾى خؾع طثؿان  -رضي اهلل طـفا  -

 ] الؿتن [

َم َقاَل "قالت:  - رضي اهلل طـفا –: وطن طائشة  -رحؿه اهلل  -قال : َيا  أنَّ َرُسوَل اهلل َصؾَّى اهلل َطَؾْقِه َوَسؾَّ

َصَك  َّٓك اهلُل َهَذا إْمَر َيْوًما َفلَراَدَك الُؿـَافُِؼوَن أْن َتْخَؾَع َقِؿقَصَك الِذي َقؿَّ  "اهلل َفَلَ َتْخَؾْعهُ  ُطْثَؿان إْن َو

 وكّرر هذا ثَلث مرات 

 

 ] الشرح[

وهذا الحديث خّرجه اإلمام الرتمذي وابن ماجه واإلمام أحؿد يف الؿسـد ورواه ابن حّبان يف صحقحه 

وأّن الذين ثاروا طؾقه مـافؼون،  - رضي اهلل طـه –وكؿا ترون هذا الحديث أكه صريح يف خَلفة طثؿان 

هذا الحديث رواه  أن يخؾع كػسه، الذين أرادوا أن يخؾعوه ففمٓء كاكوا فقفم كػاق إذاً الذين صؾبوا مـه 

: حدثـا سػقان طن إسؿاطقل بن أبي خالد طن ققس بن أبي حازم  أيضا الُحَؿْقِدي من صريق أخرى أكه قال

يؼال له السائب ، وهذا أبو سفؾة ذكر الذهبي يف الؽاشف أكه  - رضي اهلل طـفا –طن أبي سفؾة طن طائشة 

 .ن خَلّد وهو صحابي ب

 

  رضي اهلل طـه  –حديث يبقن فضل طثؿان-: 



 

 

 

 

 

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

 

﴿04﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

َوَدْدُت أنَّ ":  ذات يوم - صؾى اهلل طؾقه وسؾم -: قال رسول اهلل  أهنا قالت -هلل طـفا  رضي -طن طائشة 

،َٓ َٓ َكْدُطو َلَك أَبا َبْؽر، َقاَل:  ثم قال: َوددت َوَدْدُت أنَّ ِطـِْدي َرُجَلً  ِطـِْدي َرُجَلً مِْن أْصَحابِي، َفؼؾُت: َأ

َٓ، ُثمَّ َقاَل: َوددت َوَدْدُت أنَّ ِطـِْدي َرُجَلً مِْن أْصَحابِي َٓ َكْدُطو َلَك ُطَؿر، َقاَل:  ، مِْن أْصَحابِي، َفؼؾُت: َأ

َٓ، ُثمَّ   ْبُن أبِي َصالِب؟ َقاَل: 
ّ

َك َطؾِي َٓ َكْدُطو َلَك اْبَن َطؿِّ َقاَل: َوددت َوَدْدُت أنَّ ِطـِْدي َرُجَلً مِْن َفؼؾُت: َأ

ا َجاَءُه َخَل بِِه َفَجعَ   َفَؾؿَّ
َ

َٓ َكْدُطو َلَك ُطْثَؿاَن؟ َفَسَؽْت، َقاَلْت: َفلَمْرُت بِِه َفُدِطي  أْصَحابِي، َفؼؾُت: َأ
ُّ

َل الـَّبِي

نُ َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َيُؼوُل َلُه َوَوْجُه ُطْثَؿاَن َيَتؾَ  قال سػقان: وحدثوين طن ابن أبي خالد طن ققس طن  "وَّ

َّٓ أكَُّه َقاَل: َوإْن َسلُلوَك أْن َتـَْخؾَِع مِْن ":  أبي سفؾة فؼالت طائشة يف هذا الحديث َفَؾْم أْحَػْظ مِْن َقْوَلُه إِ

َصَك اهلُل  لذي ذكره الحؿقدي إسـاد وهذا الحديث إسـاده صحقح، ا "َفَلَ َتْػَعْل   - طّز وجّل  –َقِؿقٍص َقؿَّ

طاٍل صحقح من صريق سػقان الثوري طن إسؿاطقل بن أبي خالد طن ققس بن أبي حازم، وهو رجل 

وتثبقت   - رضي اهلل طـه –مخضرم ثؼة إمام، طن أبي سفؾة، صحابي، طن طائشة ففذا فقه فضل طثؿان 

 .له، وإحاديث يف ذلك كثقرة - طؾقه الصَلة والسَلم -الـبي 

 

 اهلل طـه رضي  –طثؿان   –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  –الرسول  حث–  

 :طؾى الثبات والصرب

رضي  –أّن طثؿان  - طؾقه الصَلة والسَلم -الؿفم أن هذا الحديث الصحقح الصريح بّقن فقه الرسول  

سقتعّرض من قَِبِل الؿـافؼقن إلى مطالبة برتك الخَلفة والؼؿقص هـا الؿراد به الخَلفة فـفاه   - اهلل طـه

طن خؾعه وفقه صؿلكقـة إلى قؾبه أن همٓء أهل كػاق وهمٓء هم أصحاب  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  - الـبي

اسؿه الػريسان أو  الؿظاهرات كؾفم بَل استثـاء سواء كان اسؿه محؿد حسان أو اسؿه أسامة الؼوصي أو

سؿه مفؿا اسم أو الؼرضاوي أو غقره ااسؿه الؼرين أو اسؿه العودة أو اسم اإلخوان الؿسؾؿقن ما كان من 

كان اسؿه يدطو إلى الؿظاهرات ففمٓء فقفم كػاق كعم الـػاق العؿؾي ضاهر لؽن كػاق آطتؼادي لقس 

ٕدلة طؾى ذلك مؿا تؾػظ به لساكه أو خّطه كؾفم وٓ كستطقع أن كحؽم طؾى شخص بعقـه إٓ إذا دّلت ا

فقفم فجور الؿـافؼقن ودطاة الؿظاهرات  "َوإَِذا َخاَصَم َفَجرْ "بـاكه لؽن همٓء فقفم صػات أهل الـػاق 



 

 

 

 

 

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

 

﴿05﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

لقست الؿسللة مسللة خَلفقة بقن العؾؿاء وأن بعض العؾؿاء يبقح وبعضفم ٓ يبقح، ٓ، هذه مسللة مضادة 

ففذا الحديث الصحقح فقه      ة وهذا مسؾك من مسالك الؿـافؼقن واهلل أطؾم.لؿـفج أهل السـة والجؿاط

بالثبات وأكه سقتعّرض لػتـة فحثه   - رضي هلل طـه –أكد طؾى طثؿان  - طؾقه الصَلة والسَلم -أن الـبي 

  -رضي اهلل طـه  -طؾى الصرب فصرب 
َ

 وس.اهلل وهو طؾى ذلك فرحؿه اهلل وجؿعـا به يف الػرد إلى أن لؼي

وقد روى ابن ماجه هذا الحديث الذي سبق ذكره من صريق أبي سفؾة مولى طثؿان أو شيء طن ققس طن 

إلى  "َوَدْدُت أنَّ ِطـِْدي َبْعَض أْصَحابِي"يف مرضه:  - طؾقه الصَلة والسَلم - طائشة قالت: قال رسول اهلل

َٓ َكْدُطو َلَك أَبا َبْؽر " أن قال  أ
ِ
َٓ َكْدُطو َلَك  ُقؾـا َيا َرُسوَل اهلل َٓ َكْدُطو َلَك ُطَؿر َفَسَؽْت، ُقؾـا أ َفَسَؽْت، ُقؾـا أ

َلَُة  " يف إول هـاك قال ٓ، ٓ، ٓ ثم سؽت "ُطْثَؿان َقاَل: َكَعمْ   َطَؾْقِه الصَّ
ُّ

َقاَل: َفَجاَء َفَخَلَ بِِه َفَجَعَل الـَّبِي

َلَُم ُيَؽؾُِّؿه َوَوْجُه ُطثَؿاَن َيَتَغقَّ  ان قال يوم سفؾة مولى طثؿان أن طثؿان بن طػ قال ققس حدثـي أبو "رَوالسَّ

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم "الدار: 
ِ
 َطْفًدا َفلَكا َصائٌِر إَِلْقهِ " يعـي القوم الذي قتل فقه"إنِّ َ َرُسوَل اهلل

َّ
 "َطِفَد إَِلي

 بن محؿد
ّ

 يف حديثه يعـي طؾي
ّ

يعـي  "فؽاكوا ُيروكه ذلك القوم"قال ققس:  "َوأَكا َصابٌِر َطَؾْقهِ " وقال طؾي

 .-رضي اهلل طـه -الذي قتِل فقه 

 ] الؿتن [

وأجؿع طؾى بقعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة وأول من بايعه ":  - رحؿه اهلل –ثم قال الشقخ حافظ 

 
ّ

 "ه.بعد طبد الرحؿن بن طوف ثم الـاس بعد  - رضي اهلل طـه -طؾي

 

 ] الشرح[

 

  رضي اهلل عنه  –من أخالق عمر-: 

 –َرَأْيُت ُطَؿَر بِن اْلَخطَّاِب َقاَل  "وقد خّرج البخاريُّ ومسؾم من حديث طؿر بن مقؿوكة إسدي قال: 

َفُؼل َيْؼَرأ ُطَؿَر  -َرِضي اهلل َطـَْفا  –َقاَل : َيا َطْبد اهلل ْبن ُطَؿر اْذَهب إَِلى أم الُؿْممِـِقَن َطاِئَشَة  –َرِضي اهلل َطـْه 

 
ْ

ََلم ُثم َسْؾَفا َأن ُأْدَفً َن َمع َصاِحَبي َقاَلْت : ُكـُْت ُأِريُدُه  -يعـي أبا بؽر وطؿر -ْبُن الَخطَّاِب َطَؾْقك اْلسَّ



 

 

 

 

 

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

 

﴿06﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

ا َأْقَبَل َقاَل َلُه َما َلَدْيَك؟لِـَْػِسي َفألثِ  َأِذْكَت  "َقاَل : -يعـي يا طبد اهلل بن طؿر - "ْرّكُه الَقْوَم َطَؾَى َكْػِسي َفَؾؿَّ

 َ مِْن َذلَِك الَؿْضَجِع َفنَِذا ُقبِْضُت  "َفَؼاَل ُطَؿَر: "َلَك َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِقنَ 
َّ

ٌء َأَهمَّ إَِلي
ْ

أيام وهذا يف  " َما َكاَن َشي

َفاْحِؿُؾوكِي ُثمَّ " َقاَل: من قبل الؿجوسي أبي لملمة - طـه رضي اهلل - قبل وفاته بقسقر بعد أن ُصِعنَ 

يعـي إذا أكا مت وغسؾتؿوين وجفزتؿوين وكػـتؿوين قبل أن تدفـوين استلذكوا مرة أخرى من  "َسؾُِّؿوا

 َفاْدفِـُوكِي يَ " ُثمَّ ُقوُلوا: -طائشة رضي اهلل طـفا ٕكه حؼفا ثم سؾؿوا
َ

ْسَتْلِذُن ُطَؿُر ْبُن اْلَخطَّاِب َفنِْن َأِذَكْت لِي

َٓ َأْطَؾُم َأَحًدا أَحقَّ ُ بَِفَذا إَْمرِ  ْوكِي إَِلَى َمَؼابِِر اْلُؿْسؾِِؿْقَن إِكِّي  َّٓ َفُردُّ مِْن  "وهذا هو الشاهد من الحديث   "َوإِ

ِذيَن توفَّى َرُسوُل  َِٓء الـََّػِر الَّ  َطَؾْقِه َوَسؾََّم َوُهَو َطـُْفْم َراٍض َفَؿْن اْسَتْخَؾُػوا َبْعِدَي َفُفَو  َهُم
ِ
 َصؾََّى اهلل

ِ
اهلل

فسّؿى طثؿان وطؾقًّا وصؾحة بن الزبقر وطبد الرحؿن بن طوف وسعد بن  "اْلَخؾِْقَػُة َفاْسَؿُعوا َلُه َوَأصِْقُعْوا 

 َكاَن َلَك  "ل: أبي وقاص همٓء ستة وولج طؾقه شاب من إكصار فؼا
ِ
َأْبِشْر َيا َأمِقَر الُؿْممِـِقَن بُِبْشَرى اهلل

ِه َوَقا َفاَدُة َبْعَد َهَذا ُكؾِّ  اإِلْسَلِم َما َقْد َطؾِْؿَت ُثمَّ اْسُتْخؾِْػَت َفَعَدْلَت ُثمَّ اْلشَّ
ْ

َل َلْقَتـِي َيا اْبَن َأِخي مِْن الَؼَدِم فِي

 َٓ  َو
َّ

َٓ َطَؾي ُفْم َوَأْن َوَذلَِك َكَػافا  لِقَن َخْقًرا َأْن َيْعِرَف َلُفْم َحؼَّ َوَّ ْٕ  أوِصي الَخؾِقَػَة مِْن َبْعِدي بِالُؿَفاِجِريَن ا
َ

لِي

اَر َواإِليَؿاَن َأْن ُيْؼَبَل مِْن  ُؤوا الدَّ َػى ُمْحِسـِِفْم َوُيعْ َيْحَػَظ َلُفْم ُحْرَمَتُفْم َوُأوِصقِه بِإَْكَصاِر َخْقًرا َوالِذيَن َتَبوَّ

َٓ ُيؽؾُػوا َفْوَق َصاَقتِِفمْ  ِة َرُسولِِه َأنَّ من َوَرائِِفْم َوَأْن   َوِذمَّ
ِ
ِة اهلل  ."َطْن ُمِسقِئِفْم َوُأوِصقِه بِِذمَّ

ردوا طؾي "ويف بعض الروايات يف هذا الحديث أيضا أن هذا الشاب لؿا أدبر إذا إزاره يؿس إرض قال: 

إلى آخر الحديث، وهو حديث صويل  "كه أكؼى لثوبك وأتؼى لرّبكالغَلم، قال ابن أخي ارفع ثوبك فن

 ارجعوا إلقه يف صحقح البخاري 

  رضي اهلل طـه  –إجؿاع الصحابة طؾى خَلفة طثؿان-: 

فؾؿا قبِض  ":لؿا تويف اجتؿع أولئك الستة قال - رضي اهلل طـه –الشاهد مـه، من هذا الحديث أّن طؿر 

رضي  -قالت طائشة  "يستلذن طؿر بن الخطاب"قال:  "خرجـا به فاكطؾؼـا كؿشي فسؾم طبد اهلل بن طؿر

اجتؿع   - رضي اهلل طـه -فلدِخل فوضع هـاك مع صاحبقه فؾؿا فرغ من دفـه  "أدخؾوه ": -ا اهلل طـف

يعـي همٓء الستة "ثَلثة مـؽم اجعؾوا أمركم إلى "همٓء الرهط، يعـي الستة، فؼال طبد الرحؿن: 

  "فؼال الزبقر ن بقـؽم ثَلثة كل شخص يختار شخصًاكتم ماختاروا أ
ّ

، فؼال "قد جعؾت أمري إلى طؾي
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﴿07﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

 "قد جعؾت أمري إلى طبد الرحؿن بن طوف"، وقال سعد: "قد جعؾت أمري إلى طثؿان"صؾحة: 

مفاجرون فالزبقر بن العّوام إسدي  وهمٓء الصحابة الستة اختار كل مـفم قريبه، وكؾفم فضقل، وكؾفم

  - رضي اهلل طـه -بقـه وبقن طؾي 
ّ

 والده أبو صالب خال الزبقر فعؾي
ّ

قرابة فصػّقة أمه هي طؿة طؾي، وطؾي

 وصؾحة وطثؿان أقارب، وكذلك طبد الرحؿن وسعد زهريون 
ّ

ابن خال الزبقر والزبقر ابن طّؿة طؾي

 - رضي اهلل طـه -قريبه من أهل الػضل فصػى أن طؾي  أقارب ففمٓء كؾفم، يعـي كل واحد اختار

أيؽؿا تربأ من هذا إمر فـجعؾه فقه واهلل طؾقه "وطثؿان وطبد الرحؿن بن طوف فؼال طبد الرحؿن: 

رضي اهلل  -شقخان، يعـي طبد الرحؿن بن طوف ال، قال فلسؽت "واإلسَلم ٓ يـظرن أفضؾفم يف كػسه

أحد  فسؽتا لم يطؾبفا "أيؽؿا يتـازل طن الخَلفة وأخر يؼوم بلمرها  "   : قال لعؾي وطثؿان  - طـه

 "أفتجعؾوكه إلي"د الرحؿان بن طوف : ولم يتـازل طـفا أحد مـفؿا ،فلسؽت الشقخان فؼال طب مـفؿا

 أٓ آلوا طن أفضؾؽم قآ : يعـي أمر تولقة الخؾقػة مـؽؿا واهلل
َّ

يعـي أن طبد الرحؿن بن طوف  "كعم  "طؾي

فلخذ طبد الرحؿن بن طوف بقد  "كعم" : فؼآيـتؼي مـفؿا واحدا ٓ يريد الخَلفة لـػسه هو يريد أن 

والؼدم يف اإلسَلم ما قد  -طؾقه الصَلة والسَلم  -لك قرابة من رسول اهلل  " : أحدهؿا وهو طؾي فؼال له

فلخذ طؾقه العفد ثم خَل  "رت طثؿان لتسؿعن ولتطقعنطؾؿت فاهلل طؾقك لئن أمرتك لتعدلن و لئن أم

فؼال له مثل ذلك فؾؿا أخذ الؿقثاق   - رضي اهلل طـه -تحؾػه وحده وهو طثؿان بأخر يعـي كل واحد يس

مباشرة ٕن أمرهم مبـي طؾى الصدق وطبد الرحؿن بن فبايعه فبايع له طؾي  "ارفع يدك يا طثؿان" : قال

 "ما رأيتفم يعدلون بعثؿان أحدا": و يبحث يف الـاس طن هذا إمر حتى قالطوف مؽث ثَلثة أيام وه

وهذا مؿا يمكد إجؿاع  - رضي اهلل طـه -يعـي رأى الصحابة كؾفم يريدون أن يؽون الخؾقػة هو طثؿان 

حي فؾؿا بايع طبد الرحؿن بن طوف   - طؾقه الصَلة والسَلم -الـاس أهنم كاكوا يؼولون هذا والرسول 

ٓ ضؾؿتـي، أخطلت أبدا وٓ تؼقة وٓ شيء كؿا يؼول الرافضة بل بؽل  طثؿان بالخَلفة طؾي ما قال له

شجاطة وبؽل إيؿان وصدق بايع طثؿان طؾى الخَلفة ٕكه يعؾم أكه أفضل مـه وأخذها بحؼفا فؿباشرة لؿا 

أهل الدار فبايعوه فبايع  فبايعوا، قال: فبايع له طؾي وولج - رضي اهلل طـفم -بايع جاء بؼقة الصحابة 



 

 

 

 

 

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

 

﴿08﴾   ّْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْش  َشْرِح  َتاِسُع واْلِعشرين فِياْلدَّ   –ْوَرِة كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

 رضي اهلل طـه -طؾقه الصَلة والسَلم لعثؿان ففذا إجؿاع من الصحابة طؾى خَلفته  -أصحاب الرسول 

-. 

 واهلل تعالى أطؾم وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقن.

 

 

 


