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﴿2﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

  مِ ُْس بِ 
ِ
 قمحِ الرَ  نِ حؿَ الرَ  الل

إن الحؿد الل كحؿده وكُستعقـه وكُستغػره وكعوذ بالل من شرور أكػُسـا ومن سقئات أطؿالـا، من يفده الل 

فَل مضّل له ومن يضؾل فَل هادي له وأشفد أن ٓ إله إٓ الل وحده ٓ شريك له وأشفد أّن محؿدا طبده 

 .ورسوله

            1 

                

           2 

                

          3 

 ،أما بعد 

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

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

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

 -سمال وجواب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن أحؿد الحؽؿي  022الؿشفور بؽتاب 

 الؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من الفجرة الـبوية،  -رحؿه الل تعالى

وكان الحديث يف الدروس الُسابؼة طن أكواع الؿعاصي و الذكوب و ما يتعؾق بتؽػقرها و التوبة إلي الل 

 .ـفا م –جل و طَل  -

 

                                                 
1

 102:آل عمران  - 
2

 1:اننساء  - 
3

 71-70: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

﴿3﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ]الؿتن  [

 ئة  ايف الُسمال الثالث والتُسعقن بعد الؿ -رحؿه الل تعالى  -ثم قال 

 كبقرة ؟ ىا طؾحؽم من مات من الؿوحدين مصرّ ما 

 

 ]الشرح [ 

ا طؿؾه من كبائر الذكوب كؿن مات و هو اإلكُسان الؿُسؾم إذا مات دون أن يتوب مؿّ  الُسمال أنّ  ىمعـ

عل من الؽبائر ما فعل كشرب الخؿر و الزكا و كحو ذلك من كبائر أصغر أو ف امبتدع أو مشرك شركً 

فعل هذه الؽبائر إذا  ىبعضفا مُستؿّر طؾ ىقؾبه مصّر طؾقفا أو طؾ يفالذكوب إذا مات و لم يتب مـفا وهو 

إن لم يتب و قؾبه مصّر طؾقفا ففذا ٓ يدخل فقه يف هذا الُسمال من تاب قبل أن يؿوت قبل الغرغرة و قبل 

ًٓ صالحة بـقة صادقة و  أن يغؾق باب التوبة و ٓ يدخل فقه من لفم أحوال خاصة طؿؾوا فقفا أطؿا

البطاقة ففذا ٓ يدخل يف هذا  صاحب استحضروا ذكوهبم فؼام ذلك العؿل الصالح مؼام التوبة كحديث

و الؽػر إكرب و  كبائر دون الشرك إكرب ىكبقرة أو طؾ ىالُسمال إكؿا هو من مات و لم يتب وهو مصّر طؾ

أيضا يف قؾبه من الصدق والـدم قام ا بؿ حفقه ذكوبه فؼام ذلك العؿل الصال لم يؼم بعؿٍل صالٍح استحضر

أو  ات و هو مذكب كؿن مات و هو سؽرانيغػر الل له بُسببه إذا لم يؽن هذا حاله و موكحو ذلك مؿا 

هو موضُع الُسمال ما حؽؿه هل أكه يعذب فعل كبقرة ففذا  ىمات و هو زاٍن لم يتب أو مات  و هو طؾ

يف الجواب يف كحو  - ىرحؿه الل تعال -هذا هو موضع الجواب و قد أصال ! ٓبد ؟ أم هذا قد يغػر له 

 .ًءاه وأطؾق طؾقه مجزئثَلث صػحات لذلك سلجزّ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿4﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ]الؿتن  [

 : -طز وجل  -قال الل :  -رحؿه الل  -قال 

1 

 و 

2 

 

 ]الشرح [

طـد ذكر طؼقدة أهل الُسـة يف الؿقزان وتم  -رحؿه الل تعالى  -هاتان أيتان سبق أن أوردهؿا الشقخ  

تؽرار حقث ذكره يف الُسمال ما دلقل الؿقزان من الؽتاب والُسـة ؟ ؾالتعؾقق طؾقفؿا يف حقـه فَل حاجة ل

 .ان من الؽتاب ؟ وذكر أيتقنقزئة ما دلقل الؿاوهو يوافق يف ما شرحته الُسمال العشرين بعد الؿ

 طؼقدة أهل الُسـة يف الؿقزان: 

 :يؼول يف هاتقن أيتقن يف إولى مـفؿا –جل وطَل  -فالل 

 فقه إثبات الؿقزان كؿا يعتؼد أهل الُسـة والجؿاطة وتعددت الؿوازين لتعدد الؿوزون   3

 إشقاء التي توزن يف الؿقزان: 

يعـي العدل وهذا  وذكرت هـاك أكه يوزن ثَلثة العامل وطؿؾه وصحائف إطؿال و 

                                                 
1

 47: األنبياء  - 
2

 ( 9 – 8:)األعراف  - 
3

 47: األنبياء  - 



 

 

 

 

 

﴿5﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 حشريوم الحُساب بعد البعث وال -طز وجل  -يؽون يوم الؼقامة طـد العرض طؾى الل 

هذا الؿعؿول من الخقرما طؿؾت من خقر تجزى طؾقه ٓ تظؾم  

فَل   :يؼول  -جل وطَل  -وهي متـاهقة يف الصغر فالل 

أطدل العادلقن وأحؽم  -جل وطَل  -ٕن الل  عفا وكحػظفا لؾعبد كضقّ 

 : يف أية التي بعدها -سبحاكه وتعالى -الحاكؿقن ثم قال 

سبحاكه -عـي أن الؿقزان الحق  والوزن بالحق يؽون يومئٍذ ٓ شطط فقه ٓ ضؾم فقه بل هو طدل والل ي

 ػُسه الظؾم وجعؾه بقن طباده محرمايلمر بالعدل وحرم طؾى ك -وتعالى 

  صػة الؿقزان: 

ثؼل يف الؿقزان طؿؾه أو ثؼل بدكه بؿا طـده من اإليؿان صبعا أو ثؼؾت 

صحائػه ففذا من الؿػؾحقن ٕن الؿقزان له كػتان كػة يؽون فقفا العؿل الصالح وكػة يؽون فقفا العؿل 

يف كػة وصحف إطؿال الُسقئة يف كػة فؿن رجحت حُسـاته  الُسقئ أو صحف إطؿال الحُسـة

طؾى بعض الذكوب والؿعاصي  فذا من الؿػؾحقن الـاجقن ولو مات وهو ُمصروكثرت وغؾبت سقئاته ف

إذا ثؼل مقزان طؿؾه الصالح فنكه يؽون من أهل الجـة وٓ يؽون معرضا لؾـار إذا ثؼؾت  فبالؿقزان حقـئذ

 موازيـه 

ومن خػت موازيـه وضعػت ورجحت الُسقئات   



 

 

 

 

 

﴿6﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

خُسر كػُسه ٕكه قد أوردها الؿوارد وطّرضفا لؾحُساب والعؼاب   

 وهذا سببه اكه كان ضالؿا 

 معـى الظؾم: 

والظؾم وضع الشيء يف غقر موضعه فؾو أهنم قاموا بالعدل لحؿوا أكػُسفم من الخُسران ولـجوا من  

 .العذاب يوم الؼقامة أو من التعرض لؾعذاب 

 ]الؿتن [ 

 : -طز وجل  -قال الل :  -رحؿه الل  -قال 

1 

 و 

2 

 

 ]الشرح [

طـد ذكر طؼقدة أهل الُسـة يف الؿقزان  -رحؿه الل تعالى  -هاتان أيتان سبق أن أوردهؿا الشقخ  

وتم التعؾقق طؾقفؿا يف حقـه فَل حاجة لتؽرار حقث ذكره يف الُسمال ما دلقل الؿقزان من الؽتاب 

ان من الؽتاب ؟ وذكر والُسـة ؟ وهو يوافق يف ما شرحته الُسمال العشرين بعد الؿئة ما دلقل الؿقز

                                                 
1

 47: األنبياء  - 
2

 ( 9 – 8) :األعراف  - 



 

 

 

 

 

﴿7﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 .أيتقن

 طؼقدة أهل الُسـة يف الؿقزان: 

 :يؼول يف هاتقن أيتقن يف إولى مـفؿا –جل وطَل  -فالل 

فقه إثبات الؿقزان كؿا يعتؼد أهل الُسـة والجؿاطة وتعددت الؿوازين لتعدد    1

 الؿوزون

 إشقاء التي توزن يف الؿقزان: 

وذكرت هـاك أكه يوزن ثَلثة العامل وطؿؾه وصحائف إطؿال والؼُسط يعـي العدل وهذا يؽون  

حشر  فَل تظؾم كػس يوم الحُساب بعد البعث وال -طز وجل  -يوم الؼقامة طـد العرض طؾى الل 

شقئا ما طؿؾت من خقر تجزى طؾقه ٓ تظؾم وإن كان هذا الؿعؿول من الخقر مثؼال حبة من خردل 

فَل كضقعفا وكحػظفا لؾعبد   :يؼول  -جل وطَل  -وهي متـاهقة يف الصغر فالل 

 -أطدل العادلقن وأحؽم الحاكؿقن ثم قال  -جل وطَل  -ٕن الل  

 : يف أية التي بعدها -سبحاكه وتعالى

-عـي أن الؿقزان الحق  والوزن بالحق يؽون يومئٍذ ٓ شطط فقه ٓ ضؾم فقه بل هو طدل والل ي

 ػُسه الظؾم وجعؾه بقن طباده محرمايلمر بالعدل وحرم طؾى ك -سبحاكه وتعالى 

  صػة الؿقزان: 

                                                 
1

 47: األنبياء  - 



 

 

 

 

 

﴿8﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

ػه فؿن ثؼؾت موازيـه ثؼل يف الؿقزان طؿؾه أو ثؼل بدكه بؿا طـده من اإليؿان صبعا أو ثؼؾت صحائ 

ففذا من الؿػؾحقن ٕن الؿقزان له كػتان كػة يؽون فقفا العؿل الصالح وكػة يؽون فقفا العؿل 

يف كػة وصحف إطؿال الُسقئة يف كػة فؿن رجحت حُسـاته  الُسقئ أو صحف إطؿال الحُسـة

وكثرت وغؾبت سقئاته ففذا من الؿػؾحقن الـاجقن ولو مات وهو ُمصر إذا ثؼل مقزان طؿؾه الصالح 

 كه يؽون من أهل الجـة وٓ يؽون معرضا لؾـار إذا ثؼؾت موازيـه فن

 وضعػت ورجحت الُسقئات  

خُسر كػُسه ٕكه قد أوردها الؿوارد وطّرضفا لؾحُساب والعؼاب  

 وهذا سببه اكه كان ضالؿا 

 معـى الظؾم: 

والظؾم وضع الشيء يف غقر موضعه فؾو أهنم قاموا بالعدل لحَؿوا أكػُسفم من الخُسران ولـجوا  

 .من العذاب يوم الؼقامة أو من التعرض لؾعذاب 

 

 ] الؿتن[ 

 :أية  التي بعدها قال   -رحؿه الل تعالى  -ثم أورد الشقخ حافظ 

 أية 1

                                                 
1

 30: آل عمران  - 



 

 

 

 

 

﴿9﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

تؿام أية   -رحؿه الل  -هذه أية ما سبق أن ذكرها 

1  

  تػُسقر أية: 

ؾعرض والحُساب فؽل كػس تجد إذا بعث الـاس وأوقػفم ل -جل وطَل  -أن الل  :ومعـى أية 

ٓ يظؾم مثؼال ذرة  -جل وطَل  -ما طؿؾت من الخقر والشر حاضرًا موجودا ، ٓ يضقع شيء والل 

2    

ـفا لفا موقف فؿا طؿؾت من خقر تجده محضرًا حاضرًا أمامفا  وكذلك ما طؿؾت من سوء ، ولؽ

من الُسوء من شدة  ييعـ  آخر من الُسقئات  هذه الـػس  

 .ط يف جـب الل واقرتف هذه الُسقئات إسف والحزن والـدم طؾى ما فرّ 

  طز وجل  –يجب طؾى العباد آستعداد لؾؼاء الل- : 

:  لقوم الذى يؼول يُستعد لؾؼاء الل حتى ٓ يليت ا فالواجب طؾى العبد أن يتوب إلى الل وأن 

ط يف ذكر حال من ضؾم كػُسه وفرّ  -جل وطَل  -والل    3

جـب الل  

4 

                                                 
1

 30: آل عمران - 
2

 (7- 8: )انزنزنت  - 
3

 65: انزمر  - 
4

 42: اننساء  - 



 

 

 

 

 

﴿01﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 :يؼول  - جل وطَل-والل 

 :  - وتعالى سبحاكه -وقال    1

  

2    

 ن ءاالـجاة يف تدبر آيات الؼر: 

الـصوص ويعرف أن العاقبة يومئٍذ إكؿا هي لؾؿتؼقن الطائعقن  فَلبد لؾعبد أن يُستحضر هذه

و والُسقئات والبدع والؿوبؼات والؿـؽرات ، كُسلل الل العػو  دين طن الؿعاصيقققن الَبعالصاد

    : - رب العزة والجَلل -العافقة والحؿاية والعػو والؿغػرة ، ثم يؼول 

شديد العؼاب ذو  - جل وطَل -وهتديد ووطقد ، فالل  - جل وطَل -تخويف من الل  

كه شديد العؼاب هو كذلك رؤوف مع أ - سبحاكه وتعالى -طؼاب ألقم وطظقم ومفقن ، وهو 

رحؿته يرغبه  اد ويجعل طبده راجقً ف ويتوطّ بالعباد رحقم هبم يغػر ويعػو ويصػح ويؿفل ويخوّ 

 له الشر لقعؿل بالخقر ويرتك الشر  أبان له الخقر وأبان

3 

 

 

 

                                                 
1

 38: انزخرف  - 
2

 (29 -27: )انفرقان  - 
3

 30: آل عمران  - 



 

 

 

 

 

﴿00﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ]المتن [

 :أخرى قال  ثم ذكر الشقخ آية

1   

 ]الشرح [ 

فقؿا سبق ، ومعـى أية  أن يوم الؼقامة الـػوس تجادل  -الل  رحؿه-وهذه أية لم يذكرها 

   2طن كػُسفا  وتدافع وتحامي

 كػُسي كف

 صور من يوم الؼقامة: 

اطه ربأ الؿتبوع من أتبتذلك القوم فق مئذ مـشغل بحاله وكػُسه وٓ يفؿه إٓ مصؾحة كػُسه يفؽل يوال

يوم الؼقامة يجتؿع الـاس  –طز وجل  –حتى أن أكبقاء الل  كػُسي، ويتربأ كل أحد من غقره كػُسي 

 "َأَكا َلَفا  ":يؼول –صؾى الل طؾقه وسؾم  –محؿد  ـاإلقفم لؾشػاطة، وكؾفم يؼول كػُسي كػُسي إٓ كبق

 يرى أثر وحقـئذٍ  ت ولو َقّؾتالحُسـا ٓ يفؿفا  إٓ كػُسفا ويحتاج حقـئذٍ  فؽل كػسٍ   َيْعـِي لِؾَشَػاَطة

طؾقفا  تجادل طن كػُسفا  مؼتصرةً  أيضا فالـػوس يومئذٍ  قئات ولو قّؾتالُس

و تُستوفقه ويؼتص بقن حُسـاته  اهُ وفّ ى أو ضَلل كل ما طؿؾت تُ من خقر أو شر من هدً   3
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 111: اننحم  - 
2

 111: اننحم  - 
3

 111: اننحم  - 



 

 

 

 

 

﴿02﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

وسقئاته بالؿقزان وقبل ذلك ترد الؿظالم إلى أهؾفا كؿا يف حديث الؿػؾس

بغقر استحؼاق وٓ يـؼص من حُسـاهتم بدون سبب  ميزاد يف سقئاهتٓ  ويظؾؿون شقئا فَل   

 .هو أطدل العادلقن -جل وطَل  –بل طدل والل 

 [الؿتن ]

و -رحؿه الل –قوله سبحاكه وتعالى  قال  - تعالى رحؿه الل –ثم ذكر الشقخ حافظ  

1 

 [ الشرح]

آخر ما كزل  من الؼرآن  هذه  ،وهذه أية قد قال غقر واحد من الصحابة أهنا آخر ما كزل من الؼرآن 

   2  أية

القوم من  ن يف ذلكاجعؾوا بقـؽم وبقن ما يؽو يعـي   

لعؿل الصالح والتوبة ،من إطؿال الُسقئة إهوال والػزع وقاية با

  ك لفذا القوم بآستعدادؤاتؼا ففذا هو   

ما كُسبت من  كل كػس 

رة ٓ بزيادة سقئة وٓ بـؼصان حُسـة فخافوا من الل ذفنهنا توفاه وهم ٓ يظؾؿون مثؼال  الخقر أو الشر

                                                 
1

 281: انبقرة  - 
2

  281: انبقرة  -



 

 

 

 

 

﴿03﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ا القوم من أنذتق هاتق الل واالقوم وتتؿـوا الحُسـات ولو أكؽم تبتم من الُسقئات ف أن تلتوا ذلك 

 .واستعد

 [الؿتن]

  : -الى تعرحؿه الل  –يؼول الشقخ حافظ 

1   

 [شرحال]

أيضا فقؿا سبق طـد الحديث طؾى العرض لّؿا قال كقف صػة  –الل رحؿه  –هذه أيات ذكرها 

 العرض و الحُساب ؟

 فـ فذكر فقه هذه أيات وسبق الحديث طـفا حقـئذٍ 

 كٌل     الـاس متػرققن أشتاتا يعـي متػرققن مئذ يصدرجؿاطات متػرققن يو

بعؿؾه   كـػه طؾقه وحقدا ويؼرره - رب العزة والجَلل -يضع 

يعـي فؿن يعؿل مثؼال  ذرة من الخقر يرى هذا الخقر ومن يعؿل مثؼال ذرة من  

 .شر يرى الشر إذا شاء الل قال وغقر ذلك من أياتال

 الُل – َطاِئَشةُ َلُه َؼاَلْت فَ  ُطّذب َمن ُكْوِقش اْلِحَُساَب  ":-صؾى الل طؾقه وسؾم  -وقال الـبي  
َ

َرِضي

                                                 
1

 ( 8: 6: ) انزنزنت  - 



 

 

 

 

 

﴿04﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

َفَؼاَل إِّكَؿا َذلِِك    1الُل َتَعاَلى   َفُؼْؾُت َأَوَلْقَس َيُؼوُل  -َطـَْفا

يضا قد سبق ذكره يف ما مضى طـد وهذا الحديث أ "ُطّذَب  َمْن ُىوِقَش اْلِحَساَب اْلَعْرُض َوَلؽِْن 

الؽَلم طؾى الحُساب طـد الؽَلم طؾى طرض آطؿال والحُساب سبق هذا الحديث وسبق التعؾقق 

 .طؾقه

 رض الؿراد بالحُساب الع: 

طبدي طؿؾت كذا وكذا  طؾى العبد ، أكت ياطؿال صة ذلك أن الحُساب يراد به طرض إخَل

 ططقتك كذا وكذا أين أ وسرتت طؾقك طؿؾت كذا وكذا أوكذا وكذا طؿؾت غػرت لك ف

 طزّ  -يعرض الل   - سبحاكه وتعالى - فالعرض طؾى الل   2

طؿال العباد لؿا يضع كـػه طؾقفم وسرته فقؼررهم بلطؿالفم فؿن كان حُسابه العؿل أو أ - وجّل 

فؼط العرض ففذا حظ بالعرض فؼط دون كؼاش وجدال يعـي العبد يجادل ويـاقش فنذا كان 

الحُساب طؿؾت كذا وستجازى طؾقه طـه أما من كوقش كؼاش  - وجّل  طزّ  -الؿممن الذي يعػو الل 

َمن  " –صؾى الل وطؾقه وسؾم  - طؿؾت كذا وستجازى طؾقه ففذا الحُساب الذي ورد يف قوله

 .الصحقحقنحديث يف الخرى وكؿا يف رواية أ " َهَؾك َأو َفَؼدُكْوقِش اْلِحَُساب ُطّذب 

 

 ] الؿتن[  

 : الشقخ حافظ - رحؿه الل -ثم قال الشقخ 

ولؼد قدمـا من الـصوص يف الحشر وأحوال الؿوقف والؿقزان وكشر الصحف والعرض 

والحُساب والصراط والشػاطات وغقرها ما يعؾم به تػاوت مراتب الـاس وتباين أحوالفم يف 

 .رهبم وضدها من سابٍق ومؼتصٍد وضالٍم لـػُسه دار الدكقا يف صاطةالػاوهتم يف تخرة بحُسب أ

                                                 
1

 8:ق انشقاال - 
2

 8: انتكاثر  - 



 

 

 

 

 

﴿05﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 

  ]الشرح[ 

يومئذ من  صـاف الـاسأطؿال والجزاء والحُساب وذكر ما يتعؾق بإ - رحؿه الل - كهأي أ  

 مممـفم وكافرهم 

 ثَلثة أصـاف الؿممـقن : 

 م الثاين الؿؼتصدونوالؼُس ،الُسابؼون بالخقرات :صـافأصـاف الؿممـقن وهم ثَلثة وكذلك أ

هل اإليؿان والتوحقد ن ٕكػُسفم والظالؿون ٕكػُسفم من أصحاب القؿقن والؼُسم الثالث الظالؿوأ

فقؿا سبق فقؿا يتعؾق بالقوم  - رحؿه الل تعالى -ا قدم هم الذين كتحدث طـفم يف هذا الجواب إذً 

 نوالشػاطة ما تبقّ  ن والعرض والصحف والحُساب والصراطمن الحشر والؿوقف والؿقزا خرأ

طؾى مرتبة واحدة بل هم متػاوتون حُسب ما طـدهم من إطؿال الصالحة  واالـاس لقُس فقه أنّ 

 .وحُسب ما طـدهم من إطؿال الُسقئة

ا بالؿُستحبات الذين طؿؾوا الواجبات وتركوا الؿحرمات وزادوا فعؿؾو فالُسابؼون بالخقرات

 .الُسابؼون ،الُسابؼونٓء وتركوا الؿؽروهات هم

الذين فعؾوا الواجبات وتركوا الؿحرمات لؽـفم  صحاب القؿقن الؿؼتصدونأة هم الؿرتبة الثاكق 

ؿؽروهات لؽن هذا ٓ يوجب رون يف ترك الرون يف فعل الؿُستحبات ويؼّص يؼّص  ٓ يحافظون أو

 .طذابا عة أوطؾقفم تب

بعضفا  بعضفا وترك الواجبات أو بػعل الؿحرمات أو هم الذين ضؾؿوا أكػُسفم والؼُسم الثالث

ؽن طـدهم أصل اإليؿان فؾم يؼعوا يف كاقض من كواقض اإليؿان واإلسَلم فؾو كان هذا الؿحرم ل

طـده ي لؽن الحديث هـا طؾى من بؼار ة وصاروا من الؽػّ رجوا من الؿؾّ أكرب فارتؽبوه لخ اشركً 

 . الؿؾةأصل التوحقد ولم يخرج من 

 

 [الؿتن  ] 



 

 

 

 

 

﴿06﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

ثبتته أيات أن الذي أطؾم فاخرة يف أمراتب الـاس يعـي  ثم قال الشقخ رحؿه الل إذا طرفت هذا 

ن أ ةقر والحديث والُسـالتػُس ئؿةالتابعقن لفم بنحُسان من أ كقة والُسـن الـبوية والتابعقن والؼرآ

 .هل التوحقد طؾى ثَلث صبؼات ثم ذكرهاالعصاة من أ

 

 ]الشرح [ 

قة التي ساقفا يف هذا الجواب ويف دلت طؾقه كؿا ذكر أيات الؼرآك -رحؿه الل  -الذي ذكره هـا 

الؿواضع الذي أشار إلقفا كذلك إحاديث التي ذكرها هـا والتي ذكرها يف مواصـفا التي أشار 

 .إلقفا

 

  مـفج الصحابة والُسؾف الصالح أن الـاس تتػاوت مراتبفم يوم الؼقامة: 

ـا الصالح ثم من ومن تبعفم يف الؼرون الؿػضؾة من سؾػ -رضي الل طـفم  -كذلك الصحابة 

تبعفم من أهل الُسـة الذين كتبوا وألػوا يف التػُسقر كعبد الرزاق الصـعاين واإلمام أحؿد بن حـبل و 

وبن ماجه صاحب الُسـن وبن جرير الطربي وغقرهم من مػُسري أهل الُسـة وكذلك  مخؾد بؼي بن

لك وكذ قحهلبخاري يف صحقحه ومُسؾم يف صحأئؿة الحديث الذين صـػوا يف كتب الحديث كا

مام كذلك أصحاب الؿُساكقد اإل ود والـُسائي وابن ماجه والرتمذيصحاب الُسـن إربعة و أبو داأ

ديث التي احن من إوغقرهم كؾفم يرووار بزّ الو ىيعؾ يأبمُسـد الطرباين و معجمأحؿد بن حـبل و

اجون يوم أصـاف وأهنم يـجون أهل التوحقد ك ىتبقن تػاوت الـاس وتػاوت مراتبفم وأهنم طؾ

كذلك أئؿة الُسـة الذين ألػوا يف كتب الُسـة كؽتاب هبم قبل دخول الجـة اأصاهبم ما أصالؼقامة وإن 

كذلك كتاب الُسـة لعبد , يدِ قْ ؿَ مام أحؿد بن حـبل كذلك أصول الُسـة لؾحُ إلالُسـة أو أصول الُسـة ل



 

 

 

 

 

﴿07﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

بعدهم  ىالُسـة وكل من أت الل بن اإلمام أحؿد كذلك كتاب الُسـة لؾطرباين وابن أبي حاتم أيضا يف

ف يف الُسـة وكذلك الربهباري جؿقع من صـّ به الُسـة اوزي ومحؿد بن كصر يف كتل والؿركالخَلّ 

أن  -وجّل  طزّ  -تػاوت الـاس يوم الؼقامة وأن أهل التوحقد كاجون ولو شاء الل  ىيـصون طؾ

أهل الُسـة واتػق طؾقه أئؿة ففذا إمر مؿا اتػق  لؽـفم يف الـفاية كاجونويماخذوا ببعض ذكوهبم 

 ب ويعاقب ثم يـجو طؾقه أئؿة التػُسقر والحديث وأهنم مـفم من يـجو ومـفم من يعذّ 

 ثَلث صبؼات ىأن العصاة من أهل التوحقد طؾ الؼرآن والُسـة واإلجؿاع دلوا طؾى: 

 ن والحديث وآثار الُسؾف ودرج طؾقفا أئؿة أهلتب الثَلث دلت طؾقفا  آيات الؼرآهذه الؿرا

 هل التوحقدأصبؼات  - ىرحؿه الل تعال -زماكـا هذا ثم ذكر ىالُسـة يف مختؾف الػـون إل

  - رحؿه الل - الذين ماتوا وهم مصرين طؾي الذكوب والؿعاصي فؼالطصاة أهل التوحقد 

 :ثَلث صبؼات ىالعصاة من أهل التوحقد طؾ أنّ 

فم الـار أبدا ففمٓء ُّس ٓ تؿَ ة وفلولئك يدخؾون الجـّ  قوم رجحت حُسـاهتم بُسقئاهتم: ىإول

كُسان يف هذه الدكقا سقئاهتم اإل ىرجح طؾ ن الحُسـات ماطـدهم م ٕهنم يدخؾون الجـة ٕول وهؾة

 يغػرها الل له يف الدكقا وتؿحا من الصحقػة وذلك إذا كاكت من الصغائر ربؿا يعؿل من الُسقئات ما

مؿُسوحة لؽن إذا لم يتب وبؼقت  ب مـفا هذهو كاكت من الؽبائر وتاتؽػرها إطؿال الصالحة أ

هذه الذكوب مُسجؾة يف الصحائف مع ما طـده من الحُسـات ففذا يوم الؼقامة يليت وله صحف 

أو مؽؾف مؾؽان مؾك لؾحُسـات ومؾك  مَلكان صحٌف كتبفا مَلئؽة الحُسـات لؽل رجل

حػك الحُسـة فقوم ومؾك بص لؾُسقئات يؽتب هذا ويؽتب هذا فقليت الؿؾؽان مؾك بصحػك الُسقئة

 .شاء الل أن يؽون آمن يتعرض الـاس لألهوال ويتعرض الـاس لؾػزع يوم الؼقامة إٓ ما الؼقامة

 



 

 

 

 

 

﴿08﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 حال طصاة أهل التوحقد يوم الؼقامة: 

كعبقه ومـفم من هو  ىهو إلمن غرقون الـاس يف طرقفم مـفم طصاة أهل التوحقد من الؿذكبقن ي

ففمٓء يوم الؼقامة يؽوكون يف ركبتقه حُسب أطؿاله الُسقئة  ىأكصاف ساققه مـفم من يؽون إل ىإل

زان إكؿا ، ٕن العرض والحُساب والؿق - سبحاكه وتعالى -الل  ىيليت موطد العرض طؾ رب ، ثمك

   -سبحاكه وتعالى -كؿا قال  ومجقئه -وطَل جّل -يؽون بعد كزول الرب 

1   

 قدر سفموالشؿس من رؤ ىألف سـة وُتدكن وقوم مؼداره خؿُسفالـاس يـتظرون ، وذلك ال       

كل  ٓرق يؽون كالـفر لجؿقع الـاس ، يعـي لقس الع  ةحد ىل طؾكُ  الؿقل ، فقغرقون يف طرقفم 

والعقاذ  الجامً إومـفم من يؾجؿه يؽون طرقه شخص يغرق يف طرقه ، أو حُسب ما طـده من الذكوب 

   بالل

  الشػاطة العظؿى: 

أن  -كه وتعاليسبحا -الل  ىن إلقبتفؾوف الشؿس والعطش والشدة والبَلء حرّ  فالـاس يؼػون يف

فقدلفم -َلم طؾقه الُس -ويلتون لـوح  كوح ىدم فقدلفم طؾآأبقـا  ىس إلفقليت الـا يـزل لقػصل بقـفم

طؾقه -موسي، فقلتون إلي موسى  ىفقدلفم طؾ -طؾقه الُسَلم-إبراهقم فقلتون إلى  براهقم إطؾى 

صؾي الل  -محؿد ىطؾفقدلفم  -الُسَلم طؾقه-فقدلفم طؾى طقُسى ، فقلتون إلى طقُسى  -الُسَلم 

ت العرش ويػتح الل طؾقه يذهب يُسجد تحفقشػع طـد ربه ، " َأَنا َنَها" : ويؼول -طؾقه وسؾم 

شاء الل أن يدطو ،  ما –سبحاكه وتعالى -طؾقه وقت ذكره لؾحديث ، ثم يدطو الل  فايػتح ٓبؿحامد 
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  22 – 21:انفجر  - 



 

 

 

 

 

﴿09﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 جل -فالل   " ُأَّمتِيُُأَّمتِيَُرّبَُُياُُلَُفَيُقو " " ُتْعَطىَوَسل  ُتَشّػعْ  عْ ػَ ْش اوَ  َسَك أاْرَفع رَ  ":  ثم يؼول الل له

جؿقع  الشػاطة العظؿى التي يغبطه طؾقفا - صؾى الل طؾقه وسؾم - يشػع رسوله لؿا  - وطَل

 دم وٓ فخرآ ففو سقد ولد - الل طؾقه وسؾم ىصؾ -الخَلئق ، وهذا لعظقم مـزلته 

  لػصل الؼضاء  –طَل جل و –كزول الرب: 

 "َفَؼد َهَؾكَمن ُكْوِقش اْلِحَُساب  "و  الحُساب ، ألػصل الؼضاء ، ويبد - جَل وطَل -فقـزل الرب 

ثم يف الحُساب يؽون وزن إطؿال ، ففمٓء أصحاب الحُسـات و أصحاب الُسقئات كل يـتظر 

 .ويـظر خائػا  وجَل لؿقزاكه

ن خػت موازيـه أو كان من أهل الـار فقلخذها بشؿاله وم بقؿقـه ائػهقلخذ صحف فؿن ثؼؾت موازيـه

ى فؿن ثؼل مقزاكه ورجحت حُسـاته ولو كان مات طؾ وزن هذه الصحائف وُيوزن أصحاهبا، فت

الجـة  ففذا يذهب ويدخله من الحُسـات ما رجح طن سقئاته كه طـدأالذكوب وُمصرا طؾقفا ، ما دام 

د فاز ، وطـده من إطؿال الصالحة الشيء الؽثقر الذي يـقر ، مادام  أكه ق ا، وٓ يعذب يف الـار أبدً 

ففمٓء سعداء ،  راط ، لؼؾة ذكوبه بالـُسبة إلى كثرة حُسـاتهصال ىربه ، و الذي يجعؾه سريعا طؾد

 . بؿعذبقن اويف الـار لقُسوكاجون 

هبم  وتجاوزترت هبم سقئاهتم طن الجـة ؼصف  ثم قال الثاكقُة قوم تُساوت حُسـاهتم و سقئاهتم

ة مع الُسقئات و لؽن هذه الحُسـات متُساوي طـدهم حُسـات وسقئات ي أهنميعـهتم طن الـار ائسق

  صحاب إطرافأٓ هبذا ففذا الصـف من الـاس هم هبذا و ٓ ومقزاكه لم يثؼل

  ]الؿتن[ 

قن وهمٓء هم أصحاب إطراف الذين ذكر الل تعالى أهنم يوقػون ب  " : - رحؿه الل تعالى -قال 

الجـة والـار ما شاء الل أن يوقػوا ثم يمذن لفم يف دخول الجـة كؿا قال تعالى بعد أن أخرب بدخول 



 

 

 

 

 

﴿21﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 " الـار وتـاديفم فقفا وبقـفؿا حجاب الجـة وأهل الـارِ  أهل الجـةِ 

 ] الشرح[ 

 حجاب الـار فبقن الجـة و الـارو الجـة  يعـي بقن أهل

  معـى إطراف وصػته: 

ه ُطرف وأخذ مـ ُطرف وهو الؿؽان الؿرتػع طظقم مرتػع وإطراف جؿعور سهذا الحجاب و 

 هبم حُسـاهتم قصرتدين قوم من الؿوّح طراف همٓء فلصحاب إ هرأس ىالديك ٕكه مرتػع طؾ

ففمٓء يوقػون  الحُسـاتلتُساويفا مع أن تدخؾفم الـار  سقئاهتم طؾى  رتقصوأن تدخؾفم الجـة ، 

 قنومؿـوط ن من دخول الـار،قالجـة ابتداًء ، وٓ يدخؾون الـار محؿقطؾى إطراف وٓ يدخؾون 

 . ابتداًء من دخول الجـة

  حال أصحاب إطراف: 

نة ، أهل الج ىأهل النار و إل ىفهؤالء يف موقف رهوب ينتظرون رحمة رب العالمون ، و ينظرون إل

 ىأصحاب األعراف ُيشرفون عل هم ، وينادون هؤالء وينادون هؤالء ، فهؤالءاموسب لا فوعرفون كُ 

يقول  - ىسبحاىه وتعال- ورهم ذاك ويتطلعون علوهم ، واهللس ىالنار ، وهم عل

 1
 

2
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 45: األعراف - 
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  46:األعراف - 



 

 

 

 

 

﴿20﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 يعني هناك تلل هناك مرتفعات   أصحاب الجنة وأصحاب النار  بون

 مشرفة على أهل النار قول إىه السور، 

1 

أهل الجنة بسوماهم     :وقول إىه ىفس هذا الحجاب، قال

 وأهل النار بسوماهم 

   

رجاال من أهل النار يعرفوىهم بعلماتهم   

  -يعين أهل اجلنة -  

 

طن سقئاهتم ورحؿفم   -وجّل  طزّ  –هذه أيضا ٕهل إطراف الذين طػا الل  الجـةفادخؾوا 

قرين وإياكم من أن يج -جّل  و طزّ  -أدخؾفم الجـة وأجارهم من الـار ، كُسلل الل ل طؾقفم بلنوتػّض 

الـار وأن يجعؾـي وإياكم من الُسعداء ففمٓء أصحاب إطراف هم الؼوم الذين تُساوت حُسـاهتم 

رضي -وصح أيضا طن حذيػة  -رضي الل طـفؿا-قد صّح طن ابن طباس  م وهذا التػُسقروسقئاهت

كذلك طن ابن مُسعود ففمٓء قوم تُساوت حُسـاهتم يعـي هو تؼريبا إجؿاع من العؾؿاء،  -الل طـه

ذلك إلى هذه الطبؼة التي أجؿع هـاك خَلف يعـي يف تعريف من هم أصحاب إطراف لؽن مرد 
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 13: انحديد 



 

 

 

 

 

﴿22﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

   -تعالى–إًذا قوله طؾقفا العؾؿاء،             

 ا يؼوله رّب العزة والجَلل ٕصحاب إطرافهذ. 

مصّرين طؾى كبائر اإلثم والػواحش  -تعالى–لؼوا الل قوم  لثةالثاالطبؼة  :-رحؿه الل-ثم قال 

ففمٓء هم الذين يدخؾون الـار بؼدر اهتم بحُسـاهتم ئومعفم أصل التوحقد واإليؿان فرجحت سق

إلى أكصاف ساققه ومـفم من تلخذه إلى ركبتقه  تلخذهتلخذه إلى كعبقه ومـفم من  ذكوهبم فؿـفم من

–أن مـفم من لم يحّرم الل مـه طؾى الـار إٓ أثر الُسجود ، قال وهذه الطبؼة هم الذي يلذن الل  حتى

وإولقاء  ولغقره من بعده من إكبقاء -صؾى الل طؾقه وسؾم–يف الشػاطة فقفم لـبقـا محؿد  -تعالى

ثم  لفم حدا فقخرجوهنم يحدثم  لفم حدا فقخرجوهنم قحد أن يؽرمه فوالؿَلئؽة ومن شاء الل

من خقر ،  ركصف ديـا ثم من كان يف قؾبه وزن  رديـار من خق كان يف قؾبه وزن من مهؽذا فقخرجوهن

 ىإل ،وزن ذرة من خقرثم من كان يف قؾبه وزن ُبرة من خقر ، إلى أن يخرجوا مـفا من كان يف قؾبه 

ن مات يف الـار أحد مؿّ د ، ولم يخؾّ  اخقر كذر فقفا لم  ربـا عاء شػالإلى أن يؼول من مثؼال ذرة  ىأدك

 .  طؿل أي طؿل لو التوحقد و ىطؾ

فقفا ،  ايف الـار ، وأقل مؽث اا كان أخف طذابً ا ، وأخف ذكبً إيؿاكً   ولؽن كل من كان مـفم أطظم      

هذا  حاديث يفذلك ، وإ بضد نؿاكا كا، وأضعف إي اوكل من كان أطظم ذكب مـفا اوأسرع خروًج 

 .  تحصى كثرة الباب ٓ

ّٓ اْلّؾه ؛ َكَػَعْته َيْوَما مِن : َمن َقال  " :بؼوله   -صؾي الل طؾقه وسؾم  - يوإلى ذلك أشار الـب َٓ إَِله إِ

 فقه لتزو ففامإ فقه ضؾتلشػاطة مؼام  يعـي الذي فقه ا وهذا "َدْهِره ، ُيِصْقُبه َقْبل َذلِك َما َأَصاَبه 

 . كثقرا اختَلفا فقه ختؾػواوا  إقدام



 

 

 

 

 

﴿23﴾   َْفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ أُ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َعاِشرْ اْلّدْرُس ال 
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

1 

 يف  تعالى -حؿه اللر-ذكره الشقخ  وإن شاء الل تعالى يؽون الحديث طن الطبؼة الثالثة ، وما

 .ؿد لل رب العالؿقنحوال، وصؾي الل وسؾم طؾى كبقـا محؿد، والل أطؾم، الدرس الؼادم
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 213: انبقرة  - 


