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﴿2﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 الَرحَؿِن الَرحِقم
ِ
  ِبْسِم اهلل

 

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

يفده اهلل فِل مضل له، ومن يضؾل فِل 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  

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

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

 -رحؿه اهلل تعالى  -بؿئتي سمال وجواب يف العؼقدة اإلسِلمقة لؾشقخ العِلمة حافظ بن أحؿد الحؽؿي 

 .الفجرة الـبويةالؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثِلثؿائة بعد إلف من 

 ووصؾـا إلى السمال السادس طشر بعد الؿائتقن 

 

                                                 
1

 102:آل عمران  - 
2

 1:النساء  - 
3

 01-00: األحزاب  - 
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﴿3﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 [الؿتن ] 

 :-رحؿه اهلل تعالى  -قال  

  ما الدلقل طؾى خِلفة طؾي وأولويته بالحق بعدهم؟: س 

ار َتْؼُتُؾه اْلِػَئة اْلبَ  " -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -أدلة ذلك كثقرة مـفا ما تؼدم ومـفا قول الـبي : ج اِغَقة َوْيح َطؿَّ

وهو ، فؼتؾه أهل الشام  -رضي اهلل طـه  -ويدطوكه إلى الـار  فؽان مع طؾي ، يدطوهم إلى الجـة   "

والحديث يف ،  -رضي اهلل طـه  -وصاطة اإلمام الحق طؾي بن أبي صالب ، يدطوهم إلى السـة والجؿاطة 

 :  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وفقه قال ،  الصحقح

ائَِػَتْقن بِاْلَحق َتْؿُرق َماِرَقة طَ   " فؿرقت الخوارج فؼتؾفم طؾي    "َؾى ِحْقن ُفْرَقة مِن اْلـَّاس َيْؼُتُؾُفم َأْوَلى اْلطَّ

  .وهو إولى بالحق بنجؿاع أهل السـة قاصبة رحؿفم اهلل تعالى، يوم الـفروان  -رضي اهلل طـه  -

  -رحؿه اهلل  -اكتفى كِلمه 

 [الشرح ] 

  - رحؿه اهلل تعالى -ذكر 
ٍّ

، وَكْوكه أولى -رضي اهلل طـه -يف هذا الّسمال وجوابه يف ما يتعّؾق بخِلفة طؾي

 -رضي اهلل طـه  -طثؿان شفقًدا  بالحّق من غقره يف زماكه، بعد وفاة

  
ّ

 :-رضي اهلل طـه –فضائل طؾي

 بن أبي صالب 
ّ

، و -ه رضي اهلل طـ -قد مضى ِذكُر طّدِة كصوٍص يف فضائؾه  -رضي اهلل طـه  -وطؾي

أوصى رسول اهلل صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم به إّما طؾى سبقل الّتعققن ، وإّما طؾى سبقل دخوله يف آل البقت، 

ُلُفَؿا كَِتاُب اْلؾَّه ": وقد قال طؾقه الّصِلة و الّسِلم ُؽوا : إِكِّي َتاِرٌك فِْقُؽْم َثَؼَؾْقِن َأوَّ ِه َوَتَؿسَّ َفُخُذوا بِؽَِتاِب اْلؾَّ

َه فِي َأْهِل َبْقتِي: َقاَل َوَأْهُل َبْقتِي بِه،ِ ُثمَّ  ُرُكْم اْلؾَّ  بن أبي صالب  ،"ُأَذكِّ
ّ

ٓ شّك أّكه من  -رضي اهلل طـه  -وطؾي

 .آل البقت بنجؿاع العؾؿاء

  رضي اهلل طـه  –أحاديث فضائل طؾي- : 
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﴿4﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 -وقد زّكاه الّرسول  ، -رضي اهلل طـه   -حاديث يف فضؾه طدًدا من إ -رحؿه اهلل تعالى  -وذكر الّشقخ 

هُ  ": يف طّدة مواصن بل قال  -صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم  َٓ  َمْو
ٌّ

ُه َفَعؾِي َٓ رضي اهلل طـه  -وقال له  ،" َمْن ُكـُْت َمْو

ره طؾى الؿديـة لؿا سار رسول اهلل صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم لغزوة تبوك  - َٓ َتْرَضى َأْن َتُؽوَن مِـِّي  ": لؿا َأمَّ َأ

 َبْعِديبِؿَ 
َّ

َٓ َكبِي   ."ـِْزَلِة َهاُروَن مِْن ُموَسى َغْقر َأكَُّه 
ّ

رين   صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم -والـّبي لؿا ذكر العشرة الؿبشَّ

 
ٍّ

، َربََّع بعؾي ًٓ  -رضي اهلل طـه  -بالجـّة ذكر إربعة أّو
ّ

ِخَِلَفُة ": قال  -طؾقه الّصِلة و الّسِلم -، والـّبي

ِة َثَِل      ،" ُثوَن َسـَةالـُُّبوَّ
ٌّ

رضي اهلل  -ِضؿن هذه الّثِلثقن بالّترتقب بعد طثؿان  -رضي اهلل طـه  -وكان طؾي

 .-طن أصحاب رسول اهلل جؿقًعا 

 
ٍّ

وأّكه َأْوَلى الـّاس بالخِلفة  -رضي اهلل طـه  -وكذلك وردت أحاديث ُأَخر و أدّلٌة تدّل طؾى فضل طؾي

 من ذل -رضي اهلل طـه  -بعد طثؿان 
ّ

ار َتْؼُتُؾُه اْلِػَئُة " : - صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم -ك قول الـّبي َوْيح َطؿَّ

وهذا الحديث قد خّرجه البخاري ومسؾم يف  ،"اْلَباِغَقُة َيْدُطوُهم إَِلى اْلَجـَِّة َوَيْدُطوَكُه إَِلى اْلـَّارِ 

 . صحقحقفؿا
ّ

ار تَ  ": - طؾقه الّصِلة و الّسِلم -قول الـّبي هذا من إحاديث  "ْؼُتُؾُه اْلِػَئُة اْلَباِغَقُة َوْيح َطؿَّ

ًٓ البخاري  ، ورة بل هو من إحاديث الؿتواترةالؿشف يف صحقحه، وله  -رحؿه اهلل  -وقد خّرجه أّو

قال لي ابن طّباس : قال طؽرمة مولى ابن طّباس،  –رضي اهلل طـه  –قّصة مختصرة من حديث أبي سعقد 

 بن طبد اهلل
ّ

 بن طبد اهلل بن طّباس  ،-الّذي تـتسب إلقه الخِلفة العّباسّقة-بن طّباس  وٓبـه طؾي
ٌّ

فعؾي

 :قال فاسؿعا من حديثه،: قال ابن طّباس لفؿا –رضي اهلل طـه  –وطؽرمة اكطؾؼا إلى أبي سعقد الخدري 

 حائط يعـي بستان يصؾحه يعـي يصؾح من شلن زرطه وأموره - فاكطؾؼـا فنذا هو يف حائٍط يصؾحه ،

جؾس طؾى إلقته طؾى إرض وجؿع  - فلخذ رداءه فاْحَتَبى :قال ،-كنيصال الؿاء لؾزرع وكحو ذلك

يعـي - ثّم أكشئ ،-بقديه طؾى رجؾقه أو بالّثوب ربط رجؾقه بظفره وهو جالس فخذيه إلى صدره، وأدار

قال أبو  ،– والّسِلميعـي مسجد الّرسول طؾقه الّصِلة  -يحّدثـا حّتى أتى ِذكر بـاء الؿسجد  -أبا سعقد

يعـي َحَجرْين َحَجرْين يعـي يحؿل  - وطّؿار َلبِـََتْقِن َلبِـََتْقنِ  ،-َحَجًرا َحَجراً  -َلبِـًَة  فؽـّا َكْحِؿُل َلبِـًَة  :سعقد

 طؾقه الّصِلة والّسِلم وهو يػعل ذلك، فقـػض الّتراب طـه ويؼول -من أجل بـاء الؿسجد
ّ

"  :، فرآه الـّبي

رضي اهلل طـه  –فؼال طّؿار بن ياسر ، "ار َتْؼُتُؾُه اْلِػَئُة اْلَباِغَقُة َيْدُطوُهم إَِلى اْلَجـَِّة َوَيْدُطوَكُه إَِلى اْلـَّارِ َوْيح َطؿَّ 
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﴿5﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

هذا هو لػظ اإلمام البخاري يف صحقحه، ولػظ مسؾم حقث إّن طؽرمة لقس من  .أطوذ باهلل من الػتن –

رضي اهلل  –سؿعت أبا َكْضَرة يحّدث طن أبي سعقد الخدري : قال شرط مسؾم فرواه من صريق َأبِي أسؾؿة

أخربين من هو خقٌر مـّي أّن رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسّؾم قال لعّؿار حقن جعل يحػر : قال –طـه 

ي ُهَو َخْقرٌ ، "ُبْمَس اْبن ُسَؿقََّة َتْؼُتُؾَك فَِئٌة َباِغَقٌة  " :الخـدق وجعل يؿسح رأسه ويؼول يؼصد أبا  مِـْهُ  َو الذِّ

ار" حقث أخذ طـه هذا الحديث،  –رضي اهلل طـه  -قتادة   "ُبْمَس اْبن ُسَؿقَّةَ  "أو  " َوْيح َطؿَّ

 

  رضي اهلل طـه  –ترجؿة لعؿار بن ياسر- : 

و طّؿار هو ابن ياسر، أبوه ياسر وأّمه ُسؿّقة بـت خّقاط من أوائل الّصحابة الّذين أسؾؿوا يف مّؽة، وأّمه  

يف ُكصرة  –رضي اهلل طـه  –، ففي أوّل شفقدٍة يف اإلسِلم، وابـفا ُقتل -لعـه اهلل-ت؛ قتؾفا أبو جفل ُقتؾ

 طؾقه الّصِلة والّسِلم زّكاه
ّ

 .الحّق، و الـّبي

  حديث طؿار حديث متواتر ومشفور: 

 - رسول اهللالّشاهد من هذا الحديث الُؿّتػق طؾقه، وقد ثبت طن طدٍد من الّصحابة غقر من َذكركا أّن 

ار َتْؼُتُؾُه اْلِػَئُة اْلَباِغَقُة " :  قال - صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم طدد من إحاديث مـفا حديث أّم سؾؿة ، "َوْيح َطؿَّ

 
ّ

َتْؼُتُؾَك  ": لعّؿار -صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم  -قال رسول اهلل : أّكفا قالت -طؾقه الّصِلة والّسِلم  -زوج الـّبي

و كان يعرفه الّصحابة حّتى أّن ، -رضي اهلل طـفم   -، ففذا حديٌث مشفوٌر طـد الّصحابة " ةُ الِػَئُة الَباِغقَ 

: يؼول -رضي اهلل طـه –لؿا ُقتل طّؿار جاء خائًػا َوِجًِل إلى معاوية   -رضي اهلل طـه  –طؿرو بن العاص 

أيًضا طرف  -رضي اهلل طـه  -كذلك ورد من حديث أبي هريرة ومعاوية  ، ُقتَِل طّؿار و يذكر له الحديث

 .، ففذا الحديث حديٌث مشفوٌر بقن الّصحابة ويعرفوكه و هو حديٌث متواترٌ  الحديث كذلك

  الشاهد من حديث طؿار: 
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﴿6﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

وصف طّؿار بلّكه ُيؼَتل من قبل فئٍة  - صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم -و الّشاهد من هذا الحديث أّن الّرسول 

إلى الجـّة و الّدطوة إلى العؿل الّذي هو صاطة وهم يدطوكه إلى الؿعصقة  باغقٍة، و أّكه ُيؼَتل حال دطوته

  –رضي اهلل طـه  –وهي مـازطُة اإلمام و الخؾقػة؛ فؿعاوية 
ٍّ

، –رضي اهلل طـه  –كان يف حرٍب مع طؾي

  ،–رضي اهلل طـفم  –وحصؾت فتـٌة بقن الّصحابة 
ٌّ

ْوَلى أَ  –رضي اهلل طـه  –و كّؾفم اجتفد و لؽن كان طؾي

رضي اهلل  –وَمْن معه من الّصحابة  –رضي اهلل طـه  –الّطائػتقن بالحّق و هو الّذي طؾى الحّق، و معاوية 

   -طـفم 
ٍّ

رضي اهلل  –كاكوا طؾى حقٍّ لؽن الحّق إَْوَلى بالؼبول و الحّق إَْوَلى بالّتؼديم هو الّذي مع طؾي

 .–طـه 

 :مسللة قاتل طّؿار •

 –ن قتؾوه قوٌم َبَغْوا طؾقه، و الّذين َبَغْوا طؾقه الّذين اطتَدْوا طؾقه فؼتؾوه، و كان الّصحابة و ٓ شّك أّن الّذي 

 الّذي قتؾه –رضي اهلل طـفم 
ّ

قد . بعقدين طن تؼّصد قتل طّؿار و يعرفون َفْضَؾه و سابَِؼَته لؽن الّشؼي

 وردت رواية أّن الؼاتل له ُذكِر يف الّصحابة فاهلل أطؾم بصّحة كسب
ّ

و بعض . ة هذا إلى هذا الّصحابي

ح طدم ِصّحة كسبة قتل طّؿار  إلى أحٍد من الّصحابة ّٕن الّرسول  -رضي اهلل طـه –الباحثقن كتب بحًثا َرجَّ

صّؾى اهلل طؾقه و  -حّذر من َقْتل طّؿار طؾى سبقل الخصوص، و بّشر الّرسول  - صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم -

و ، ب إلى الّصحابة َمْن َقَتل طّؿاربالـّار، فـُِس  –رضي اهلل طـه  –ّشر قاتِل الّزبقر قاتِؾه بالـّار كؿا ب - سّؾم

 و اهلل أطؾم، هذا هو الّذي يظفر، ولؽن هـاك طّدة أساكقد لؿا 
ّ

لؽن إضفر أّن الّذي قتؾه لقس هو الّصحابي

ًٓ لؽن الّصحابة  كّؾفم يف الجـّة، و ٓ يعـي  –م رضي اهلل طـف –ُيذكر من قتل بعض الّصحابة له ُتوِرد إشؽا

،  هلل لفم، و كّؾفم موطوٌد بالجـّةهذا أّكه قد ٓ يؼع مـفم الخطل، الخطل من آحادهم يؼع، لؽـّفم قد غػر ا

اٍر َو َسالُِبُه فِي الـَّارِ  ":و هو  -رحؿه اهلل -قد ورد حديث صّححه شقخـا إلباين و هذا  ، "َقاتُِل َطؿَّ

رحؿه -ن قد ورد طـد اإلمام أحؿد بن سعد يف الّطبؼات من صريق حّؿاد بن سؾؿة الحديث ٓ بلس به لؽ

سؿعت طّؿار بن ياسر يؼع يف طثؿان يشتؿه : طن أبي حػص و كؾثوم بن ُجَبْقر طن أبي غادّية قال -اهلل

قن ج: قالبالؿديـة،  ، فؾّؿا كان يوم ِصػِّ عل طّؿار يحؿل فتوّطدته بالؼتل قؾت لئن أمؽــي اهلل مـك َْٕفَعؾنَّ

ج بالّسِلح و هذ-طؾى الـّاس فؼقل هذا طّؿار فرأيت ُفرجة بقن الّرئتقن و بقن الّساققن  مـطؼة  هيعـي ُمدجَّ



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿7﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

فحؿؾت طؾقه فطعـته يف ركبته فوقع فؼتؾته فؼقل قتؾَت  :، قال-مؽشوفة ولؽـّفا دققؼة و لقست بواسعة

اٍر َو َسالُِبُه  ":  - صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم - ، وُأخبِر طؿرو بن العاص فؼال الّرسولطّؿار بن ياسر َقاتُِل َطؿَّ

رجال مسؾم، و أبو ]..[ قال إسـاده صحقٌح،  رجاله ثؼاٌت  -رحؿه اهلل-و الّشقخ إلباين   ،"فِي الـَّاِر 

 كؿا أثبت ذلك جؿعٌ 
ّ

قد قال الحافظ يف آخر ترجؿته من اإلصابة : قال. غادّية هو الُجَفـِي و هو صحابي

عد أن ساق الحديث و جزم ابن الؿعقن بلّكه قاتل طّؿار، و الّظّن بالّصحابة يف تؾك الحروب أّكفم كاكوا ب

لقن و لؾؿجتفد الؿخطئ أجٌر و إذا ثبت هذا يف حّق آحاد الـّاس فثبوته لؾّصحابة بالّطريق إَْوَلى؛  متلوِّ

 و ٓ يجوز الّطعن فقه -رضي اهلل طـه-فلبو غادّية 
ّ

بحاٍل، و كوكه هو الّذي قتل طّؿار هذه  هذا صحابي

، لم يسّؿى بالُجَفـِي، لم يسّؿى يف هذه الّرواية (أبي غادية)الّرواية تحتاج إلى مراجعٍة ّٕن اإلسـاد فقه 

 ،
ّ

فُقحتَؿل أن يؽون غقره ّٕن فقه خِلف بقن العؾؿاء يف كون هذا  الّرجل الؼاتل لعّؿار هو كػسه الّصحابي

 .فاهلل أطؾم

 حابة كؾفم طؾى الحق وطؾي أقرهبم لؾحق الص: 

  -رضي اهلل طـه-طؿوًما طّؿار 
ّ

 -رضي اهلل طـه-كان مع طؾي
ّ

 -طؾقه الّصِلة و الّسِلم  -، و قد زّكى الـّبي

 -رضي اهلل طـفم-طّؿار و ذكر أّكه مؼتوٌل من قِبل الػئة الباغقة، فالّذين قتؾوه أهل بغٍي لؽن الّصحابة 

 الّذين تؼاتؾوا كؾّ 
ّ

هو الّذي أقرب إلى الحّق و َأْوَلى بالحّق و إن كان  -رضي اهلل طـه-فم طؾى حقٍّ و طؾي

 
ّ

 .-رضي اهلل طـه-كلٌّ مـفم له جاكٌب من الحّق لؽن  إصوب و إصّح هو ما كان طؾقه طؾي

  -يعـي طّؿار بن ياسر- فؽان طّؿار: -رحؿه اهلل-يؼول الّشقخ حافظ 
ّ

ؼتؾه ، ف-رضي اهلل طـه-مع طؾي

 -أي طّؿار- و هو، -يعـي الذين كاكوا يف جقش معاوية رضي هلل طـه بعضفم قتل طؿار- أهل الّشام

 يدطوهم إلى الّسـّة  اّتباع الّسـّة بطاطة الخؾقػة و لزوم اإلمام و طدم آفتقات طؾقه و الجؿاطة و ترك الػرقة

بالخِلفة و اإلمامة بعد طثؿان رضي اهلل طـه و يعـي الخؾقػة الّذي هو َأْوَلى الـّاس - وصاطة اإلمام الحّق 

 بن أبي صالب
ّ

 يعـي يف الّصحقحقن و قد سبق ذكره،  و الحديث يف الّصحقح،: ،قال-هو طؾي

  معـى الػئة الباغقة: 
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﴿8﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

ار َتْؼُتُؾُه اْلِػَئُة اْلَباِغَقةُ " و قد ورد طن طدٍد من الّصحابة فقه أّن  بغت طؾى ، و وصف الباغقة يعـي الّتي  " َطؿَّ

أختفا، َبَغْت طؾى الّطائػة إخرى يعـي زادت طؾى الحّد؛ فؾقس الؿراد بالباغقة الػاسؼة أو الّظالؿة بؿعـى 

أّكفا قد ارتؽبت كبقرًة من كبائر الّذكوب، ٓ، البغي أحقاًكا ُيراد به الّزيادة طؾى الّصواب يعـي الّزيادة طؾى 

ٓ شّك أّن من قتؾه و باشر ذلك  -رضي اهلل طـه-ن قتؾوا طّؿاًرا ما يجب فقؿا ٓ ُيؽره أو ٓ يجوز؛ فالّذي

 َحِرص طؾى أّكه باٍغ 

 الصحابة جؿقعا أهل صدق وطدل: 

الّذين تؼاتؾوا كّؾفم أهل طدالٍة و صدٍق ٓ ُيوصف  -صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم  -لؽن أصحاب الّرسول 

طؾقه و قد غػر اهلل له و رضي طـفم جؿقًعا بِل   أحدهم بالّظؾم، و من وقع مـه خطل فنّكه يتوب و يتوب اهلل

قد طػا اهلل طـفم  وكّؾفم يدخل الجـّة و ٓ أحد مـفم يدخل  -رضي اهلل طـفم-استثـاء، كّل الّصحابة 

ٓ يسؼط أحٌد  -طؾقه الّصِلة و الّسِلم  -الـّار، و ٓ تؿّسه الـّار أصًِل؛ إذا كاكت الؼقامة فلصحاب الّرسول 

ى قؾوهبم يف قـطرٍة بقن الجـّة و الـّار، و يدخؾون الجـّة و لقس فقه مـفم وٓ يُ  ب بجفـّم بل إّكفم ُتصػَّ عذَّ

 
ٌّ

و كذلك ٓ تؿّس الـّار أحًدا مـفم، أصحاب الّرسول  -رضي اهلل طـه-أحٍد طؾى أحٍد شقًئا كؿا قال طؾي

و رضي اهلل طـفم، و  - ِلة و الّسِلمطؾقه الّص  -ُمستثـون و شػع فقفم الّرسول   - صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم -

 كّؾفم أهل هدى و إن كان بعضفم قد يخطئ 
ُّ

 -رضي اهلل طـه  -ثّم يتوب و يتوب اهلل طؾقه ، فؾذلك طؾي

كاكت معه ُتسّؿى بلّكفا بغت طؾى  يو إن كاكت الّطائػة الت - طـه رضي اهلل -كان َأْوَلى بالحّق، ومعاوية 

 
ٍّ

هذا البغي ٓ ُيخِرجفا طن العدالة، وٓ ُيوجب قدًحا يف دين أحٍد من  لؽن -رضي اهلل طـه  -طؾي

طؾقه  ، وٓ يجوز أن ُيطعن يف أحٍد من أصحاب الّرسول - طؾقه الّصِلة والّسِلم -أصحاب رسول اهلل 

ُمـدّسقن و لعّل الّذين قتؾوا طّؿاًرا هم من أهل الػتـة أو بؼايا أهل الػتـة الّذين كاكوا  ،- الّصِلة والّسِلم

وُيشعؾون الػتن، فؾعّل الّذي قتل طّؿاًرا وحرص طؾى قتؾه هم همٓء،  -رضي اهلل طـفم  -بقن الّصحابة 

يريد قتل هذا الّصحابي الجؾقل، بل لؿا ُقتل -طؾقه الّصِلة والّسِلم  -ولقس أحد من أصحاب رسول اهلل 

ا من هذا إمر   .خافوا جدًّ
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﴿9﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

هو الخؾقػة بعد  -رضي اهلل طـه  -يف هذا الجواب مّؿا يدّل طؾى أّن طؾقًّا هذا الّدلقل إّول الّذي ذكره 

 .َأْوَلى الـّاس بالحّق  وهو الّذي طؾى -ر ضي اهلل طـه -طثؿان 

 [              الؿتن ] 

 :ثّم قال 

َيْؼُتُؾُفْم َأْوَلى اْلطَّائَِػَتْقِن  َتْؿُرُق َماِرَقٌة َطَؾى ِحقِن ُفْرَقٍة مِن اْلـَّاسِ  ":  - صّؾى اهلل طؾقه وسؾمّ  -وفقه قال 

 ."  بِاْلَحقِّ 

 [الشرح ] 

قال : قال  -رضي اهلل طـه  -هذا الحديث خّرجه مسؾم يف صحقحه من حديث أبي سعقد الخدري  

 يعـى يعـى خِلف، ُفرقة من الؿسؾؿقن " َتْؿُرُق َماِرَقٌة ِطـَْد ُفرَقةٍ " :  - صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم -رسول اهلل 

بلّكفم مسؾؿون، جؿقع من كان  - طؾقه الّصِلة والّسِلم -خِلف بقن الؿسؾؿقن، فوصػفم الّرسول 

رون بؼتال الؿسؾم مع  رون بالّذكوب، وُيؽػِّ يتؼاتل، بلّكفم مسؾؿون، فػي هذا ردٌّ طؾى الخوارج الّذين ُيؽػِّ

 -وقال  ،" ؾِِم ُفُسوٌق َو ِقتاُلُه ُكْػرٌ ِسَباُب الُؿْس " :يؼول  - صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم - الؿسؾم ّٕن الّرسول

اًرا َيْضِرُب َبْعُضُؽْم ِرَقاَب َبْعضٍ  ": -صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم لقن  ،" َٓ َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكػَّ لؽـّفم كاكوا متلوِّ

 
ّ

ًٓ بلّكفم مسؾؿون، و وصف الّذين مرقوا بلكّ  -طؾقه الّصِلة والّسِلم  -واجتفدوا فالـّبي فم وصػفم أّو

 
ّ

إلى -رضي اهلل طـه  -مارقة؛ ففم خارجون طن الحّق و الفدى، و هم الخوارج الّذين اطتزلوا جقش طؾي

كان حريًصا طؾى الّصؾح و طؾى َحْؼِن دماء الؿسؾؿقن فؾّؿا  -رضي اهلل طـه  -حاروراء بسبب أّن طؾقًّا 

 إلى الّصؾح بادر إلى ذلك َحْؼـًا لؾّدماء
َ

 .ُدِطي

 

 هل دماء أهل الػتن هم أ: 
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﴿01﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

أّما همٓء أهل الػتن ففم أهل الّدماء والُولوغ فقفا والحّب لفا وإزهاق أرواح الؿسؾؿقن، لذلك طارضوا 

 . ، وخرجوا طؾقه، خرجوا طن جؿاطته ثّم خرجوا طؾقه فقؿا بعد-رضي اهلل طـه  -طؾقًّا 
ٌّ

رضي اهلل  -فعؾي

  مرقت هذه الؿارقة من جقشه، وهذا من إمر العظقم -طـه 
ٍّ

رضي  -الّذي خّبله رّب العّزة والجِلل لعؾي

  :من طّدة كواحي مـفا  -اهلل طـه 
ّ

أثـى طؾى من ُيؼاتل أولئك، فؽان طؾقًّا  - صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم -أّن الـّبي

ورد يف بل  ."ُصوَبى لَِؿْن َقاَتَؾُفْم َأْو َقَتُؾوُه  "وكذلك وطد الّذي يؼاتؾفم بلّن له الجـّة -رضي اهلل طـه  -

 ."َمْن َقَتَؾُفْم َلُه َأْجُر َشِفقٍد ، َوَمْن َقَتُؾوُه َلُه َأْجُر َشِفقَدْينِ  ": حاديث وىف سـده الػرزدق أّكه قال بعض إ

 فؽّل هذه الػضائل حصؾت ل 
ّ

 ولؿن معه  -رضي اهلل طـه  -عؾي

  َأْوَلى الّطائػتقن -رضي اهلل طـه  –صائػة طؾي: 

 
ٌّ

 ةيف هذا الحديث، وكاكت هذه الحادثُوصف بلّكه َأْوَلى الّطائػتقن بالحّق  -طـه رضي اهلل  -كذلك طؾي

، -رضي اهلل طـفا-وهي ُمروق الخوارج أبرز دلقٍل طؾى أّكه كان َأْوَلى الـّاس بالحّق، لذلك طائشة 

 -ـفارضي اهلل ط-طائشة . وكذلك ابن طؿر وكّل َمْن كان لم يشارك تؿـّى أّكه شارك يف قتال الخوارج

  
ٍّ

يف قتاله لؾخوارج، فؽّل ما كان يف ذلك الوقت قد ضفر فقه الخِلف و   -رضي اهلل طـه-أثـت طؾى طؾي

  
ّ

ُقتل بعدها  -رضي اهلل طـه-اطتزل بعض الـّاس الخِلف لؿا قتل الخوارج استباكت إمور، وبعدها طؾي

 .بؼؾقلٍ 

  
ّ

 :خؾقػٌة راشدٌ  -رضي اهلل طـه -طؾي

 
ّ

خؾقػٌة راشٌد، و الـّاس يحتاجون إلى همٓء الخؾػاء الّراشدين لِلقتداء  -رضي اهلل طـه -كذلك  طؾي

ة؛ فالّرسول طؾقه  بسـّتفم فقؿا لم يؽن يف طفد رسول اهلل  طؾقه الّصِلة و الّسِلم من إمور الؿستجدَّ

ؿشركقن والقفود والـّصارى، ولؽـّه ما قاتل الّصِلة و الّسِلم يف حقاته ما قاتل ُمرتّدين، وإّكؿا كان يؼاتل ال

مرتّدين ّٕكه لم يؽن هـاك ُمرتّدين يحتاجون إلى الؼتال بل إذا ارتّد واحد أو اثـقن ففمٓء ٓ يستوجب 

رضي اهلل -أمرهم أن يؽون هـاك قتال، فتعّؾم الؿسؾؿون أحؽام الؿرتّدين من قتال أبي بؽر الّصديق  



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿00﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

لؾؿرتّدين، فعرفوا كقف يتعامؾون مع الؿرتّدين والّذين يجتؿعون طؾى ترك ومن معه من الّصحابة  -طـه

  اإلسِلمشعقرٍة من شعائر 

  لدولة اإلسِلمقة بن الخطاب الخؾقػة الراشد و ممسس اطؿر: 

كاكت له القد الطُّوَلى يف بقان الّتعامل مع الّذّمّققن و مع أهل الؽتاب الّذين  -رضي اهلل طـه-وكذلك  طؿر 

الـّصارى  وكاكت الػتوح يف الّشام و يف العراق ودخول كثقر من الؿجوس و. تحت حؽم الؿسؾؿقن كاكوا

الؼرآن والّسـّة لؽن  ل ذلك موجودة يفتحت حؽم الؿسؾؿقن يحتاج إلى مزيد اجتفاد و إن كاكت أصو

ة ٕهل وّضحفا وفّصؾفا كؿا هو معروف يف حديث الّشروط العؿريّ  -رضي اهلل طـه -طؿر بن الخّطاب 

حصؾت يف طصره أموٌر كثقرٌة استػاد الـّاس مـفا فِؼًفا  -رضي اهلل طـه  -وكذلك طؿر بن الخطاب . الّذّمة

كان له  -رضي اهلل طـه-تدوين الّدواوين، وإكشاء داٍر لؾّسجن، وكذلك طؿل بقت لؾؿال، يعـي طؿر : مثل

كتتاب فقفا وحؼوق الّرطّقة الجقوش وآو تـظقم و ترتقب أمور تلسقسات كبقرة يف الّدولة اإلسِلمّقة 

 .-رضي اهلل طـه -فدّون الّدواوين 

  أبو بؽر الصديق جامع الؼرءان الؽريم: 

 -صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم -وٓ كـسى كذلك قّصة أبي بؽٍر مع جؿع الؿصحف بعد وفاة الّرسول 

فم أطؿال استػاد الـّاس مـفا الؿفّم أّن همٓء الّصحابة وهمٓء الخؾػاء الّراشدون كّؾفم قد كاكت ل

أحؽاًما شرطّقة لم يؽوكوا قد طرفوها من قبل فبّقـفا همٓء الّصحابة فؽان لفم أطظم إثر يف تػؼقه إّمة و 

 .إرشادهم

  طثؿان بن طػان صاحب السـن الحؿقدة: 

جعل كجؿع الؿصحف و تػاد الـّاس مـه أموًرا طظقؿةً اس -رضي اهلل طـه -كذلك طثؿان بن طّػان 

الؼراءات كّؾفا يف مصحٍف واحٍد، وإمر بنحراق بؼّقة الؿصاحف الّتي ُتخالف الؿصحف إطظم الّذي 

بل إلى ، ٓ إلى الّدولة العثؿاكّقة -رضي اهلل طـه-ُيؼال له الؿصحف العثؿاينّ كسبًة إلى طثؿان بن طّػان 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿02﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

ن الـّاس يعرفوكه قبل ذلك لؽن لؿا كذلك أذان الجؿعة إّول ما كا ،-رضي اهلل طـه-طثؿان بن طّػان 

  -رضي اهلل طـه-فعؾه طثؿان 
ّ

ّٓ  -رضي اهلل طـه-تؾّؼته إّمة بالؼبول و إن كان طؾي يف خِلفته لم يػعؾه إ

 
ّ

رجعت إلى ما كان طؾقه طثؿان و بؼي إذان إّول لؾجؿعة سارًيا يف  -رضي اهلل طـه-أّن إّمة بعد طؾي

 .يومـا هذا فاستػاد الـّاس من سـّة طثؿان أموًرا كثقرةً جؿقع بِلد الؿسؾؿقن إلى 

 

  طؾي بن أبي صالب الػؼقه: 

 بن أبي صالب 
ّ

و استػاد الـّاس من فِؼفه و سـّته يف قتال الخوارج و قتال  -رضي اهلل طـه-ثّم جاء طؾي

طؾى  الؿسؾؿقن الؿخالػقن لفم كقف يعامؾفم، و الحرص طؾى حؼن الدماء و جؿع الؽؾؿة، و الحرص

 
ّ

من أفضل إمور الّتي اخُتّص هبا و صارت سـّته يف إّمة أمًرا  -رضي اهلل طـه-الّتحؽقم لؾّشرع، إذن طؾي

 : مّتَبًعا ٕمر رسول اهلل صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم لألّمة يف قوله

اِشِديَن الَؿْفِديِّقَن مِْن َبْعدِ  " وا َطَؾْقَفا بِالـََّواِجِذ َطَؾْقُؽْم بُِسـَّتِي َو ُسـَِّة الُخَؾَػاِء الرَّ ُؽوا بَِفا َو ُطضُّ   ،"ي َتَؿسَّ

  بن أبي صالب وتعامؾه مع أهل إهواء والبدعطؾي : 

 
ٌّ

بّقن لألّمة كقػّقة الّتعامل مع الخوارج، كذلك الّتعامل مع الّذي يخالػوكه و يبغون  -رضي اهلل طـه-فعؾي

 
ٌّ

ضرب أروع إمثؾة يف  -رضي اهلل طـفؿا-و الّزبقر  لؿا تؼاتل مع صؾحة -رضي اهلل طـه-طؾقه؛ فعؾي

كقػّقة الّتعامل مع اإلخوة و إحّبة، و الحزن الّشديد الّذي أصابه طؾى ما حصل من آقتتال، و إكرام 

-الؿممـقن حّتى بعد الؼبض طؾقفم و اإلحسان إلقفم و طدم استحِلل إموال و إطراض، بل قال 

، فوصف الّذين قاتؾوه يوم الجؿل و ِصّػقن بلّكفم إخواكه؛ فؽّل الّذين َغْوا طؾقـاإخواكـا بَ : -رضي اهلل طـه

من الّصحابة إخواكه، و آقتتال كان بتلويل، و كّؾفم مغػوٌر له أّما الخوارج  -رضي اهلل طـه-قاتؾوا طؾقًّا 

 .الّذين خرجوا طؾقه



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿03﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 
ٌّ

لم  -رضي اهلل طـه -، مع الّتـبقه طؾى أّكه قد استػادت إّمة من سقرته يف ذلك -رضي اهلل طـه-فعؾي

. من الُؽػر فّروا: َأُكّػاٌر هم؟ فؼال: يصػفم بإُُخّوة بل وصػفم بلّكفم بغوا طؾقـا، قوم َبَغْوا طؾقـا، فؼقل له

 
ٌّ

رهم و لم  -رضي اهلل طـه-فعؾي ّٓ أّكه لم ُيؽػِّ رغم تؽػقر الخوارج له و  إلخواكه من الّصحابة يف زماكه إ

 عامؾفم معامؾة الؿرتّدين بل هنى طن اإلجفاز طؾى جريحفم و لم يستحّل كسائفم و أموالفم و إن كاني

  ،قاتؾفم لّؿا سػؽوا الّدم الحرام
ّ

هذا كقػّقة الّتعامل مع  -رضي اهلل طـه-فاستػاد الـّاس من صـقع طؾي

من الخؾػاء الّراشدين  -رضي اهلل طـه-أهل إهواء إذا قاتؾوا ما لم يؽن هواهم فقه كػرهم الؿفّم أّن طؾقًّا 

طؾقه  -و هذا بشفادة الّرسول  -رضي اهلل طـه-و مّؿن أجؿعت إّمة طؾى أّكه أفضل إّمة بعد طثؿان 

 يف إحاديث العديدة -الّصِلة والّسِلم 

  شفادة طؿر بن الخطاب لعؾي: 

 لؿا جعل الخِل -رضي اهلل طـه-إضافًة إلى شفادة طؿر بن الخّطاب  
ّ

رضي -فة يف سّتة و كان مـفم طؾي

، -اهلل طـه
ٍّ

وجعل ، و كان همٓء الّسّتة قد جعل ثِلثة مـفم أمرهم إلى ثِلثة؛ فجعل الّزبقر أمره إلى طؾي

صؾحة أمره إلى طثؿان، وجعل سعد بن أبي وّقاص أمره إلى طبد الّرحؿن بن طوف الّزهري، فُعؾم أّن 

،
ّ

و طبد الّرحؿن بن طوف أفضل الّصحابة بعد أبي بؽٍر وطؿر، ثّم لؿا  همٓء الّثِلثة وهم طثؿان، و طؾي

 اختار الـّاس طثؿان، 

  
ٍّ

 :بعد طثؿان الّصحابة جؿقًعا يف زمن طثؿان كاكوا يعرتفون بالػضل لعؾي

قه طؾ -إضافًة إلى  إدّلة الؽثقرة  الّدالة طؾى أفضؾّقته، طؾؿـا أّكه ثالث الـّاس يف الػضقؾة بعد رسول اهلل  

ل كػسه طؾى  -الّصِلة والّسِلم  و بعد أبي بؽٍر وطؿَر، ثّم طؾؿـا أّن طبد الّرحؿن بن طوف ما كان لُقػضِّ

 
ٍّ

فالّصحابة جؿقًعا يف زمن  ،ؿا، وأخذ يشاور الـّاس يف أمرهؿابل إّكه أقّر بالػضل لف -رضي اهلل طـه  –طؾي

، و لؽن طثؿان قبؾه 
ٍّ

 طثؿان كاكوا يعرتفون بالػضل لعؾي
ٍّ

 -رضي اهلل طـه -ففذا أيًضا يدّل طؾى فضل طؾي

َتْؿُرُق َماِرَقٌة طـد  "كذلك هذا الحديث . و أّكه رابع الخؾػاء الّراشدين يف الػضل كؿا أّكه رابعفم يف الخِلفة



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿04﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ، "ُفْرَقٍة مِن الؿْسؾِِؿقَن َيْؼُتُؾَفا َأْوَلى اْلطَّائَِػَتْقِن بِاْلَحقِّ 
ّ

و يف لػٍظ . و الّذي قتؾفمه -رضي اهلل طـه -فؽان طؾي

  :-رضي اهلل طـه  -آخر لؾحديث يف مسؾم أيًضا طن أبي سعقد
ّ

 :قال  -صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم -أّن الـّبي

َأْو مِْن َأَشرِّ  -ُهْم َشرُّ الَخْؾِق : يعـي حؾق الّرؤوس قال- َيْخُرُجوَن فِي ُفْرَقٍة مَِن الـَّاِس ِسقَؿاُهم التََّحاُلُق  "

اِئَػَتْقِن إَلى الَحقِّ  -الَخْؾِق   صّؾى اهلل  :قال يعـي أقرب الّطائػتقن إلى الحّق،  "َيْؼُتُؾُفْم َأْدَكى الطَّ
ّ

فضرب الـّبي

ًٓ  -يعـي لؾخوارج-طؾقه وسّؾم لفم مثًِل  مِقََّة  ": أو قال قو ُجُل َيْرمِي الرَّ َفَقـُْظُر فِي  -أو قال الَغَرَض -الرَّ

قال أبو  ،"ِصقَرًة َو َيـُْظُر  فِي الـَّْضِي َفَِل َيَرى  َبِصقَرًة و َيـُْظُر فِي الُػوِق َفَِل َيَرى َبِصقَرةً الـَّْصِل َفَِل َيَرى بَ 

  وأكتم قتؾتؿوهم يا أهل العراق، :سعقد
ّ

أكتم الّذين قتؾتم  -رضي اهلل طـه  -يعـي يا من كـتم مع طؾي

 
ّ

و أّكه َأْوَلى بالحّق من غقره، ويدّل طؾى  -طـه  رضي اهلل-الخوارج، ففذا الحديث يدّل طؾى فضل طؾي

 .صّحة خِلفته

 : حديث خاصف الـّعل •

،  هو حديث خاصف الـّعل، -رحؿه اهلل  -كذلك من إحاديث الّدالة و ما لم يذكره الّشقخ حافظ 

أيًضا طؾى  -رضي اهلل طـه -َذكر أّن طؾقًّا -صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم  -فالّرسول حديث ماذا؟ خاصف الـّعل؛ 

كـّا : -رضي  اهلل طـه -، قال أبو سعقد-رضي اهلل  طـه -الحّق، وهو أيًضا من حديث أبي سعقد  الخدري 

كـتظر رسول اهلل صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم، فخرج طؾقـا من بعض بقوت كساءه فؼؿـا معه فاكؼطعت  جؾوًسا

  يخِصػفا،  ؾقفا فتخّؾف ط  -طؾقه الّصِلة والّسِلم -يعـي كعل الّرسول  -كعؾه 
ٌّ

 طؾي
ّ

رضي اهلل  -طؾي

بادر إلى خدمة الّرسول طؾقه الّصِلة و الّسِلم بلن أخذ هذه الـّعل الؿـؼطعة لرسول اهلل صّؾى اهلل  -طـه

يعـي - ومضقـا معه، ثّم قام -فؿضى رسول اهلل صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم، -لقخقطفا ويصؾحفاطؾقه وسّؾم 

إنَّ مِـُْؽْم َمْن ُيَؼاتُِل َطَؾى ": ، فؼال صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم-ي و وقػـا كـتظرهيعـ– وقؿـا معه، -وقف يـتظره

ٓ، و لؽـّه  ": ، فؼالفاستشرفـا وفقـا أبو بؽٍر وطؿرَ : قال ،"َتْلِويِل َهَذا الُؼْرآِن َكَؿا َقاَتْؾُت َطَؾى َتـِْزيؾِهِ 

فجئـا كبّشره فؾم يرفع رأسه كلّكه قد كان : سعقد ، قال أبو-رضي اهلل طـه –يعـي طؾًقا  ،"َخاِصُف الـَّْعلِ 

ففذا الحديث حديث خاِصف الـّعل أيًضا يدّل طؾى فضقؾة . سؿعه من رسول اهلل صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿05﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 
ّ

–قال الّشقخ حافظ .  -رضي اهلل طـه –، وأّكه َأْوَلى بالحّق من غقره بعد طثؿان -رضي اهلل طـه –طؾي

 فؿرقت الخ: –رحؿه اهلل 
ّ

يوم الـّفروان، وهو إَْوَلى بالحّق بنجؿاع  -رضي اهلل طـه  -وراج فؼتؾفم طؾي

 .–رحؿفم اهلل تعالى  –أهل الّسـّة قاصبًة 

 :الخوارج  •

هو الّذي  –رضي اهلل طـه  –وقد سبق يف دروٍس ماضقٍة الّتعريف بالخوارج وبقان أصل مـشلهم، وأّن طؾقًّا 

تؾفم، ومعركة الـّفروان كاكت الؿعركة الػاصؾة الّتي قضت طؾى أّول فوٍج قتؾفم، و حاز هبذا الػضقؾة يف ق

ُكؾََّؿا َخَرَج َقْرٌن ُقطَِع، ُكؾََّؿا َخَرَج ":  –صّؾى اهلل طؾقه وسّؾم  -من أفواج الخوارج الّذين قال فقفم الّرسول 

اُل َحتَّى َيْخُرَج فِي ِطرَ  ": حّتى ذكر سبع مّراٍت، ثّم قال  "َقْرٌن ُقطَِع  جَّ فالخوارج رغم أّكفم  ،"اِضِفم الدَّ

ّٓ هلل)ُيظفرون الِحرص طؾى تحؽقم الّشريعة، و أّكفم يؼولون  ، وأّن الحّؽام يحؽؿون بغقر ما (ٓ ُحؽم إ

 رغم دطواهم تطبقق الّشريعة، والحؽم بؿا أكزل اهلل -رضي اهلل طـه –أكزل اهلل، وقد اّتفؿوا طؾقًّا بذلك 

 ل اإلسِلم الخوارج يؼتؾون أه: 

ّٓ أّكفم لسبِب مرِض قؾوهبم و اّتباطفم أهوائفم، فنّكفم يؼتؾون أهل اإلسِلم، وَيَدُطوَن أهل إوثان، و   إ

ل لو خرج لؽاكوا له من يجعؾون جفدهم يف قتل الؿسؾؿقن و تدمقر بِلد الؿسؾؿقن حّتى أّن الّدّجا

الّدّجال بعد فـراهم يتعاوكون مع َدَجَؾٍة آخرين،  و القوم كرى أّن همٓء الخوارج لؿا لم يلِت  ، الؿـاصرين

تحؼقق أهداففم و اّتباع  ففم أصحاب فتـٍة و أصحاب سوابق، و مستعّدين لؾّتعاون مع الّشقطان ٕجل

 أهوائفم

 ولجوؤهم لؾشقاصقن  جؿعّقة الحؼوق: 

 محّؿد الؿسعري، و 
ّ

 الخارجي
ّ

َمْن كان طؾى شاكؾته  اكظروا إلى جؿعّقة الحؼوق الّتي أكشلها الؿعتزلي

مثل سعد الػؼقه كاكوا يف الّسعودية، ويزطؿون أّن الّدولة ٓ ُتطبِّق الّشريعة، و أّكفم يريدون تطبقق الّشريعة، 

فؾّؿا ُكِشف أمرهم و هّؿت الّدولة باإلمساك هبم لجلوا إلى الّشقطان، لجلوا إلى بريطاكقا، إلى الّسػارة 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿06﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

مقن  الربيطاكّقة، وحؿتفم بريطاكقا، زين ُمؽرَّ و أن الؿسعري وسعد الػؼقه من الِّلجئقن يف بريطاكقا ُمعزَّ

 !!!طـد الـّصارى، أين تطبقق الّشريعة؟

  صور من الخروج الؿذموم: 

فقصل الّدويش الؿطقري و سؾطان بن بجاد و من  -رحؿه اهلل  -كذلك لؿا خرج طؾى الؿؾك طبد العزيز

لؿؾك طبد العزيز و كّػروه وحصؾت بقـفم معارك، و لؿا ضّن أّكه معه، الؿفّم همٓء لؿا خرجوا طؾى ا

، فؾجلوا (أبوحـقك)ُيؿَسك و هرب إلى جفة الؽويت إذا به يؾجل إلى بريطاكقا، قائدهم كان أضّن يؼال له 

رون الؿؾك طبد العزيز الّصالح ويختؾػون  الّرجل الؿسؾم-رحؿه اهلل  -إلى بريطاكقا، فسبحان اهلل، ُيؽػِّ

راء، و من ضؿن إمور الّتي يلخذوهنا طؾى الؿؾك طبد العزيز ما يزطؿوكه من موآته يف بعض أمعه 

لؾربيطاكّققن كؿا يزطم القوم سعد الػؼقه والؿسعري وسػر وسؾؿان ومثل همٓء من الؼطبّققن يصػون 

قا و الؿستـِصرين هبا طؾى الّدولة الّسعودية بالؿوآة لربيطاكقا ثّم يؽوكون هم أوائل الفاربقن إلى بريطاك

الؿؾك طبد العزيز ما استـصر بربيطاكقا طؾى الؿسؾؿقن، و ٓ حارهبم طؾى الؿسؾؿقن، وٓ . الؿسؾؿقن

أبـائه استـصروا أحًدا طؾى الؿسؾؿقن، بل حّتى لؿا صارت أزمة الخؾقج وقام البعثّقون الؽػرة باحتِلل 

ة مع الّدول الؿسؾؿة ٕجل حرب الؿسؾؿقن بل ٕجل الؽويت ما استـصر بإمريؽان أو بالّدول الؽافر

كّف الؽافر لؾؽافر، فؾذلك اكظروا إلى من يّتفؿوهنم من الحّؽام، واكظروا إلى حالفم هم كقف ُيبادرون 

إلى آرتؿاء يف أحضان أمريؽا و أحضان بريطاكقا و أحضان فركسا و أحضان هولـدا و بؾجقؽا، هذا هو 

و العجب أّكه يف أزمة الخؾقج يف طام الواحد و الّتسعقن او اثـقن . حال الُؼطبّققنحال اإلخوان الؿسؾؿقن و 

و تسعقن أرسل سػر الحوالي رسالة إلى بوش إب يستـصره طؾى الؿؿؾؽة العربّقة الّسعودّية ٕجل 

 تطبقق الحّرّيات الّشخصّقة، كؿا القوم كسؿع الؿظاهرات و الؿطالبة بؿساطدة أمريؽا لؾؿسؾؿقن يف

الّتخّؾص من حّؽامفم و تطبقق الّديؿؼراصّقة الؿزطومة الؽافرة، هؽذا َفعل الؼطبّقون من قبل طشرين سـة، 

صّؾى اهلل  -و مازالوا قبؾفا بلربعقن سـة و هم يػعؾون هذا و ُيؽّرروكه دائًؿا، ففؽذا الخوارج، الّرسول 

ا":لّؿا يؼول - طؾقه و سّؾم جَّ  ّٕكفم هم أهل َدَجٍل و يتبعون الّدّجال  ،"ُل َيْخُرَج فِي ِطَراِضِفم الدَّ



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿07﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

  جؿقؾة الخوارج يخدطون الـاس بعبارات: 

ّٓ هلل، يعـي طبارات  و لؽـّفم يخدطون الـّاس بؿاذا؟ بؼضّقة تطبقق الّشريعة، اإلسِلم هو الحّل، ٓ حؽم إ

 لفم أّكفم أبعد الـّاس طن تطبقق الّشريعة بل هم سق
ّ

ؽوكون من أوائل من جؿقؾة لؽن الواقع العؿؾي

لّؿا بدأ الجفاد :  يف أفغاكستان! سقحارب الّشريعة، اكظروا إلقفم يف كّل مؽاٍن أين الّشريعة الّتي ُيطبِّؼون؟

وفقِقت)ضّد  و ضّد أطواهنم من الّشقوطّققن إفغاكّققن، كان أّول من قام بالجفاد الّشقخ جؿقل ( السُّ

 
ّ

قه طؾى اهلل، هذا الّرجل ، هذا الّس -رحؿه اهلل–الّرحؿن الّسؾػي  كان ُيجاهد هلل فقؿا كحسب و ٓ ُكزكِّ
ّ

ؾػي

صّبق فقفا الّشريعة، و أزال مزارع الحشقش، و مـع الخؿور، و صّبق الحدود، و َحَؽم ( كوكر)أّول ما فتح 

ِحْؽَؿت يار و طبد رّب  ؽن هل أرضى هذا اإلخوان الؿسؾؿقنبالّشرع، و دطا إلى تحؼقق الّتوحقد، ل

! هل أرضى هذا أسامة بن ٓدن و أتباطفم؟! سول شّقاف و من معه من اإلخواكّققن، هل أرضاهم هذا؟الرّ 

ر مؽاًكا ضخًؿا أقام فقه الّشريعة و  لم ُيرِضفم هذا بل رَأْوا أّكه أكرب طائٍق لؾجفاد إفغاينّ و هو قد َحرَّ

، و -رحؿه اهلل–بادروا إلى الغدر به و قتؾوه همٓء اإلخواكّقون ما مؾؽوا مديـة فطّبؼوا فقفا الّشريعة لذلك 

أن الّسودان، اإلخوان مسؽوها مع : احتّؾوا أرضه، ففؽذا الخوارج ٓ يحِرصون طؾى تطبقق الّشريعة

شريعٍة صّبؼفا بل أراد أن يغدر بالبشقر و أراد أن  وها الّترابي كان هو الؿسقطر فليالّترابي أوائل ما مسؽ

ار له مؽاتبات و مراسِلت مع الـّصارى الُؿعادين يف ذلك الوقت و هؽذا َخَوَكة، يؽون هو الؿتسّؾط و ص

و يف أزمة مصر إخقرة كان لفم ارتباصات مع الّسػارة إمريؽّقة، و هؽذا يف كّل مؽاٍن اإلخوان 

قق الؿسؾؿون يؾجمون لتحؼقق مآرهبم إلى آستعاكة بالؽّػار ضّد الؿسؾؿقن و إلى آستـصار هبم لتطب

ُمراداهتم، و يظـّون أّكفم طؾى الفدى و البدطة َتؿسخ صاحبفا فِل يعرف الؿعروف و ٓ يـؽر الؿـؽر بل 

تـؼؾب طـده الؿوازين و هذا مصداق قوله صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم فقؿا خّرجه مسؾم يف صحقحه طن 

يُّ َقْؾٍب ُأْشِرَبَفا ُكؽَِتْت فِقِه ُكْؽَتٌة َسْوَداء و َأيُّ ُتْعَرُض الِػَتُن طؾى الُؼُؾوِب َكالَحِصقِر ُطوًدا ُطوًدا، َفلَ  "ُحذيػة 

ُه فِْتـٌَة َماَداَمت : َقْؾٍب َأْكَؽَرَها ُكؽَِتْت فِقِه ُكْؽَتٌة َبْقَضاء َحتَّى َتِصقَر َطَؾى َقْؾَبْقنِ  َػا َفَِل َتُضرُّ َطؾى أْبَقَض مِْثل  الصَّ

َؿاَواُت و إَْرُض، و أَخر أْسَود  ًقا السَّ ٓ َيْعِرُف َمْعُروًفا و  -يعـي ُمـؼؾًبا َمعؽوًسا –مْرَباًدا َكالُؽوِز ُمَجخِّ



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿08﴾   ْْرُس ال ُثُون فِياْلدَّ
ِ

ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  ثِِل قْ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطَِلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

َّٓ َما ُأْشِرَب مِْن َهَواُه  الّثبات طؾى  -جّل و طِل–، فـعوذ باهلل من الػتن و أهؾفا و كسلل اهلل "ٓ ُيـْؽُِر ُمـَْؽًرا إ

 .   سّؾم طؾى كبّقـا محّؿٍد و الحؿد هلل رّب العالؿقنالّسـّة حّتى الؿؿات و اهلل تعالى أطؾم و صّؾى اهلل و 

 


