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 َيْأِتيَ  َأنْ  ُيوِشكُ  بشرٌ  َأنا َماِإن   اُس الن   َهاَأي   َأال َبْعدُ  اَأم  " -عنه اهلل رضي- َأْرَقمَ  بنِ  زيدِ  وحديث الباب مقدمة شرح
 "فُأجيب يَرب   َرُسولُ 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 أما بعد:، والسالم على رسول اهلل والصالة ،الحمد هلل

والادعا  لا   ،وغيار  ووصايا  عداد فرا ا  لسا رو او بااب وداع الصااحب  ،فهذا بااب ددياد فاذ  اذا ال اااب المباار 
  .وطلب الدعا  مد 

على من بها  -عز ودل-فهذ  الشريعة شريعة  املة أدعم اهلل  ،أدب من اآلداب الشرعية ذا الباب  ما ارون فذ 
فداا   ،و ام  اذ  اةماة [43: فااطر] {ِعَباِدَناا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا ال ِذينَ  اْلِكتَابَ  َأْوَرْثَنا ُثم  } ،واخاار م من عبااد اصط ا م 

 إذافاا ،-رحماا  اهلل- مااا  ااال شاايخ ابسااالم اباان ايميااة  ،بهااذ  الشااريعة الشاااملة الاااذ  ااذ بمدزلااة الشاارا   الماعااددة
ذا دظارت إلاى أباواب العباادات مان صاالة أو صايام ، ثيرة ادخل احا  ا  دظرت إلى باب اآلداب وددت أبواب أو  ،وا 

  .ن  ذ  الشريعة ال املة الشاملة بالقوادين الوضعيةقار  ال يم ن أن ا  و  ،دحو ذل  وددت ا اصيل  ثيرة
 العصا من أمضى السيف   إن    يل إذا ***   در   دقصي   السيف   أن   ار   ألم

 -دل دالل -من اشري  اهلل وداا ج أف ار م القاصرة  ،وعقول البشر ،من وض  البشرفأين ال  القوادين الاذ  ذ 
يقاال ويحسان عداد الاوداع علما   ياف حااى فيماا  ،مان دوادبا  المخال اة - اذا ابدساان- ذا المخلاو  الذي يعالج 

ذا أراد أن يداازل مداازال   ،علماا   يااف يسااافر ،يصااد  ذا أراد أن ي اا ،وا  مااا  ،وماااذا يقااال لاا  ،ماااذا يقااول ،عع أو ي ااود  ود  وا 
 .ر وب  الدابةوما يقول  من الذ ر والدعا  مدذ  ،و يف ا ون حال  فذ الس ر ، ذ اآلداب

ووصايا  عداد فرا ا  لسا ر  ،حيدماا ياودع ابدساان صااحب  :فبااب وداع الصااحب ،ذا دا ت با   اذ  الشاريعة  ل 
 -عاز ودال-يوصاي  باقاوا اهلل  ،يوصاذ ،الادديا عداد الماوتحاال االداقاال مان  اذ  مثل لو أراد أن ي ار    :وغير 

 :وطلب الدعا  مد  ،والدعا  ل  ،االساقامة على الصراط المساقيمو يوصي  بلزوم ابيمان والاوحيد 
و او  ، اذا بداا  علاى حاديث ياأاذ ال االم عليا  :وطلب الدعا  مدا  ،ةخي  ا  يبادئ ذل  داعي ،يدعو ل  :الدعا  ل 
حيدماا  (1)دعا ا (( مان خاذ  أ   ياا ادسادا ))ال :-رضذ اهلل اعاالى عدا - ال لعمر  -اهلل علي  وسلمصلى -أن الدبذ 

  .ا  خرج إلى م ة معامر 
و ااد مضااى ال ااالم علااى  ،وساايأاذ ال ااالم علااى مسااألة طلااب الاادعا  ماان ال ياار ،وثبوااا  دظاار ا والحااديث فااذ صااح

 .ذل  فذ مداسبة من المداسبات السابقة
 .ابار  واعالى-ر  ذا الباب بآيات من  ااب اهلل صد   -رحم  اهلل-و العادة المؤلف 
اا } ااال اهلل اعااالى:   َوَأْنااُتمْ  ِإال   َتُمااوُتن   َفااَ   الااد ينَ  َلُكاامُ  اْصااَطَف  الم ااهَ  ِإن   َبِنااي   َيااا َوَيْعقُااوبُ  َبِنيااهِ  ِإْباارَاِييمُ  ِبَهااا َوَوص 

 .[243: البقرة]{  ُمْسِمُمونَ 
                                                           

(، ر م: 3:/3(، وضع   اةلبادذ فذ ضعيف أبذ داود )25:9(، ر م: )3/98أخرد  أبو داود،  ااب الصالة، باب الدعا  )( 2)
(375.) 



بالاوحيااد أوصااى أبداا    -صاالى اهلل عليا  وسالم- ماا أن يعقاوب  ،أوصاى أبدااا   -اهلل علياا  وسالمصالى -إبارا يم 
 .وابيمان

 َحَضاارَ  ِإذْ  ُشاَهَدا َ  ُكْناُتمْ  َأمْ  * ُمْساِمُمونَ  َوَأْناُتمْ  ِإال   َتُماوُتن   َفااَ   الاد ينَ  َلُكامُ  اْصاَطَف  الم اهَ  ِإن  } :أوصاا م بهاذ  ال لماة
َلاهَ  ِإَلَهاكَ  َنْعُبادُ  َقااُلوا َبْعاِدي ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َما ِلَبِنيهِ  َقالَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ  َيْعُقوبَ  ْساَماِعيلَ  ِإْبارَاِييمَ  آَباِئاكَ  َواِ  ْساَحا َ  َواِ   ِإَلًهاا َواِ 
 .[244 ،243: البقرة] {ُمْسِمُمونَ  َلهُ  َوَنْحنُ  َواِحًدا
عداد  ،يوصيهم بذل  السيما عداد الماوت ،من  ذا أن ابدسان يوصذ أبدا   بلزوم الاقوا وابيمان والاوحيد فيؤخذ

  .أو يوصيهم مشافهة بهذ  اةمور ،ي اب فذ وصيا  ،فرا  الحياة الدديا
-      و د سب  فذ بااب إ ارام أ ال بيات رساول اهلل  ،-رضذ اهلل عد -أما اةحاديث فذ ر حديث زيد بن أر م 

 .بحسب موض  الشا د ،د فذ أبواب مادوعةور  والحديث الواحد  ما اعلمون  د ي   ،-صلى اهلل علي  وسلم
أخاذ مدا  ال قهاا   -عليا  الصاالة والساالم- ا   اام خطيبا ،ا  فيداا خطيبا -صالى اهلل عليا  وسالم- ام رسول اهلل  :يقول

 [22: الدمعة] {َقاِئًما َوَتَرُكوكَ }: -ابار  واعالى-من القرآن  ول اهلل ويدل علي   ،للخطبةمشروعية القيام 
 -عااز وداال- ياا الثدااا  علو  ،بحمااد اهلل أابااد ،و ااذ  مضااامين الخطبااة .روذ  اا ،ووعااظ ،وأثدااى علياا  ،: فحمااد اهلل ااال

  .والوعظ والاذ ير
يوشا  أن ياأاذ رساول رباذ  ،إدماا أداا بشار ،أال أيهاا الدااس)) : اال ،و اذ   لماة اقاال لل صال ((أماا بعاد)) :ثم  اال
 .((...أولهما  ااب اهلل :لينق  وأدا اار  في م ث  ))الموت  :يعدذ ،((فأديب
 -عااز وداال-أوصااى ب ااااب اهلل  ،أشااب  مااا ي ااون بالوصااية -صاالى اهلل علياا  وساالم- ااذا الااذي  الاا  الدبااذ  :يعدااذ

 .وأوصى بأ ل بيا 
 َفِإم ا} :يقول -عز ودل-واهلل  ،...((واسامس وا ب  ،فخذوا ب ااب اهلل ،في  الهدا والدور ،أولهما  ااب اهلل)) : ال

 َوَنْحُشاُر ُ  َضْنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفِإن   ِذْكِري َعنْ  َأْعَرَض  َوَمنْ *  َيْشَق  َواَل  َيِضل   َفَ   ُيَدايَ  ات َبعَ  َفَمنِ  ُيًدى ِمن ي َيْأِتَين ُكمْ 
 .[235-234: ط ] {َأْعَم  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ 

 ،أو دعاوة ،سوا  مان المداسابين إلاى ديان ،فذ أحوال من يدحرفون ا  و د اأملت  ثير  ،في  ال ش  ،و ذا أصل ثابت
فودادت أن مدشاأ ذلا   -وما أ ثر  ذ  االدحرافات وال ان فذ مثل  ذ  اةيام- ،يدحرفون عن الدادة ،أو دحو ذل 

-من لزم ال ااب والسدة فهو على دادة بإذن اهلل  ،وعلوم ال ااب والسدة ، و ابعراض عن ال ااب والسدة ابادا   
والااذين  ،ب ااالم ال الساا ة المعاصاارينوطلااب الهدايااة  ،وماان أعاارض ،يوصاال  ذلاا  إلااى الهاادا والدااور -عااز وداال

مااا يسااادد علااى ال ااااب وال ادااد فااذ  المهاام  ،وليسااوا ماان أ اال العلام ،وصاااروا يا لمااون بااآرا هم اضاخمت عقااولهم 
دماوع مان الشاباب الياوم ب ااباات زياد ن  اا  ي   ، ماا  او مشاا د ،ويضل بسببهم  ثيرون ،فإن  ؤال  يدحرفونوالسدة 
و ااالم أول اا   ،ب ااالم ال الساا ة الماقاادمينان أ ااوام  باال ذلاا  بقاارون  مااا ف اا ،مماان لهاام دزعااة عقليااة فلساا ية ،وعماارو

طوا ف  ،فادحرف من ادحرف ،المعازلة وغير م ال الم وال لس ة من علما  الذين صارت لهم ثقة  بيرة بعقولهم من
 . ثيرة



وياهافات عليهاا  ،ااأاذ  اذ  ال ااب ذات اةغل اة الدذاباة ،واليوم اا رر  اذ  ال اان علاى الدااس باأثواب دديادة برا اة
يداادل فيهاا أصا ر  ،مح مااتثوابات  ،فيداادلون فاذ مسالمات ااصال بالادين ،فيحصل لهم ادحرافات ،من ياهافت

 .واحد
 ،وياااهم ماان خال اا  فااذ  ااذا بااالدمود والاشاادد ،وال غضاضااة فااذ ذلاا  ،القضااية عدااد   ابلااة للخااذ والاارد والدقاااش

 .عباراتالو  ومن  ذ  ال لس ات ،الاعايشو  ،وال يد اح على اآلخر ،وضي  اةف  ،والاقليد
ث علاى فحا ،واسامسا وا با  ،فخاذوا ب اااب اهلل ،أولهماا  اااب اهلل فيا  الهادا والداور :لينق  وأدا اار  في م ث  )) :يقول

  .روا  مسلم (1)((بياذ أ ل فذ اهلل ر مأذ   ، ر م اهلل فذ أ ل بياذأذ    ،وأ ل بياذ: ثم  ال ، ااب اهلل ورغب في 
 :أمرانفهذا يؤخذ مد   -صلى اهلل علي  وسلم-وأما أ ل بيت الدبذ  ، ااب اهلل  و مصدر الالقذ

ود   ممااا   ااد يخ ااى علااى الداااس فااذ شاا -صاالى اهلل علياا  وساالم-مااا يخاااص باا  في ااو الردااوع إلاايهم  :األماار األول
وأول ماان  ،و اام يطلعااون ،فااذ بيااا اةمااور الاااذ ال يطلاا  عليهااا إال ماان خالطاا  مخالطااة خاصااة  :يعدااذ ،الخاصااة

يساألون أعلام أمهاات  -رضاذ اهلل عادهم-ولاذل   اان الصاحابة  ،أمهات الماؤمدين :يدخل فذ  ذا من  ذ  الحيثية
  .ولعن من لعدها ،رضذ اهلل اعالى عدها-و ذ عا شة  ،المؤمدين

 ،أوصااى بأ اال بيااا  -صاالى اهلل علياا  وساالم-ةن الدبااذ  ؛فيردعااون إليهااا ،ان الصااحابة يعملااون بهااذ  الوصااية اا
 .فيسألودها

 اذ حداة مان  -صالى اهلل عليا  وسالم-وادقل واؤخذ عن أ ال بيات رساول اهلل  ذ  اةشيا  الاذ اسم   ل  ،ل ن
 ؟ ل الحدة البياديةيمن  ب أو ، بيل الرسالية

وحااذ  ، ااذ  حدااة رسااالية ،-صاالى اهلل علياا  وساالم-مثاال  ااالم الدبااذ  ،أداا   ااالم معصااوم :الحدااة الرسااالية معدا ااا
 . ما يدعذ الرافضة ،معصوم

  .على غير مأدهم يبيدون عن سدن خ يت  :بمعدى ،أو حدة بيادية
ولهاذا  ،يؤخذ من  ولا  ويارد وأما من عدا  ف ل   ،-صلى اهلل علي  وسلم-ةن المعصوم فقط  و الدبذ  ؛ و الثادذ

 ِإن َمااا} :ويقولااون ، مااا ياادعذ الرافضااة ،ولااو  ااان المقصااود بااذل  العصاامة ،-رضااذ اهلل عاادهم-اخالااف الصااحابة 
فااإن  ااذ  اآليااة دازلااة فااذ أمهااات  [44: اةحاازاب] {َتْطِهياارًا َوُيَطه ااَرُكمْ  اْلَبْيااتِ  َأْياالَ  الاار ْجَس  َعااْنُكمُ  ِلُيااْذِيبَ  الم ااهُ  ُيِرياادُ 

 ،فإن إطال  أ ل البيت يطل  علاى إطال اات مادوعاة ،فهذ وصايا ةمهات المؤمدين {الن ِبي   ِنَسا َ  َيا} ،المؤمدين
طال  أضي  ،إطال  واس    .وا 

صلى اهلل -ةن الوصايا ةزواج الدبذ  ؛ا أزواد يدخل في  دخوال  أولي   ا   طعوابطال  الذي  دا فذ آيات اةحزاب 
إلاى أن  [43: اةحازاب] {ِبااْلَقْوِل... َتْخَضاْعنَ  َفاَ   ات َقْياُتن   ِإنِ  الن َساا ِ  ِمانَ  َكَأَحدٍ  َلْسُتن   الن ِبي   ِنَسا َ  َيا} -علي  وسالم

 .[44: اةحزاب] {َتْطِهيرًا َوُيَطه َرُكمْ  اْلَبْيتِ  َأْيلَ  الر ْجَس  َعْنُكمُ  ِلُيْذِيبَ  الم هُ  ُيِريدُ  ِإن َما} : ال
، فهداا أوصاى بأ ال بياا  ،بالدرداة اةولاى -صالى اهلل عليا  وسالم-فهذا الاطهير إذ اب الردس عن أزواج الدباذ 

ولام  ،-صلى اهلل عليا  وسالم-ولذل   ان الصحابة يسألون زودات الدبذ  ،أ ل بيا  من  م؟ يدخل فيهم أزواد و 
                                                           

 -رضذ اهلل عد -، باب من فضا ل علذ بن أبذ طالب -رضذ اهلل اعالى عدهم-أخرد  مسلم،  ااب فضا ل الصحابة ( 2)
 .(3589(، ر م: )5/2984)



أو إلاى فاطماة  -رضذ اهلل عدا -أو إلى علذ  -صلى اهلل علي  وسلم-زودات الدبذ ي ن الصحابة يردعون إلى 
 .ما  ادوا ي علون  ذا  ط ،ويحا مون إليهم ،أو الحسن أو الحسين ،-رضذ اهلل عن الدمي -
-يأاون إذا اخال وا فذ مسألة بعد وفاة رساول اهلل  -رضذ اهلل عدهم-والصحابة  ان أبو ب ر وعمر وعثمان   ل

  معصومة؟ ةدهم يعاقدون أن أ والهم  ،ما الح م فيها :ويقولون -صلى اهلل علي  وسلم
 ،ماا   ثياار ماان الصااحابة فااذ المسااا ل العلميااة -رضااذ اهلل عداا -اخالااف علااذ  ،: ال، باال  ااادوا يخال ااونالدااواب
ن لهاا باي   ، د  فذ ف   -صلى اهلل علي  وسلم-حيدما دا ت اطلب ميراثها من رسول اهلل  -رضذ اهلل عدها-وفاطمة 
 ))ال: -صالى اهلل عليا  وساالم-ن لهاا  اول الدباذ باي   ،ووافقا  مان حضار ماان الصاحابة -رضاذ اهلل عدا -أباو ب ار 

 .(1)صد ة(( ار دا ما ث،ور  د  
وأعلام  ،وأعلام مان علاذ -ارضاذ اهلل عدها-وال ش  أن أباا ب ار وعمار أعلام مان فاطماة  ،فخ يت عليها  ذ  السدة
 .-رضذ اهلل عن الدمي -من الحسن والحسين 

-    ومعرفة ما لهم من الح  من  راباهم من رسول اهلل  ، ذ بابحسان :في وصيته في أيل بيته الثاني األمر
ولهام اب ارام  -والساالم علي  والصاالة-ولقرابا  من رسول اهلل  ،بيماد  حب  ي  المؤمن مدهم  -علي  وسلمصلى اهلل 
ويلاابس باا  علاااى  ،يدااادل بهااذا الحااديثلوماان دااا   ، ااذا  ااو المقصاااود ،وأن اعاارف لهاام اةمااة  اادر م ،وابدااالل

 اذا الحاديث علاى  ،دعم :لين؟ دقول ل ق  اار  في م الث  إدذ  :ويقول ،فذ صحيح مسلمعدد م حديث  :ويقول ،الداس
 ، ااذا الحااديث الااذي يحادااون باا  ،؟-صاالى اهلل علياا  وساالم-ل اان ماان  اام أ اال بياات الدبااذ  ،ثاباات ،العااين والاارأس

صالى اهلل -اآلياات  لهاا فاذ سايا  أزواج الدباذ  ،بيات؟المان  ام أ ال  ،{اْلَبْياتِ  َأْيالَ  الر ْجَس  َعْنُكمُ  ِلُيْذِيبَ } ةواآلي
  .علي  وسلم

  وآل  وصحب . ،وصلى اهلل على دبيدا محمد ،واهلل اعالى أعلم
 

                                                           

-(، ومسلم،  ااب الدهاد والسير، باب  ول الدبذ 5358(، ر م: ):6/24أخرد  البخاري،  ااب الم ازي، باب غزوة خيبر ) (2)
 (.:286(، ر م: )4/2498) "دورث ما ار دا فهو صد ة ال": -صلى اهلل علي  وسلم


