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﴿2﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

ـِ الَرحقِؿ  الَرحَؿ
ِ
 بُِْسِؿ اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكُستعقـف وكُستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػُسـا، ومـ سقئات أطؿالـا مـ  

يفده اهلل فَل مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فَل هادي لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن 

 .محؿدا طبده ورسقلف

            1 

               

            2 

               

           3 

 أما بعد، 

وشّر إمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -محؿد  فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي 

 .محدثاهتا وكّؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضَللة وكؾ ضَللة يف الـار

ة الؿـشقرة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصقرة التعؾقؼ طؾك كتاب أطَلم الُسـّ  فؿا زلت معؽؿ يف

رحؿف  - ؾشقخ العَلمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿلسَلمقة ليف العؼقدة اإل وجقاب مالس ائتلالؿعروف بؿ

 .ائة بعد إلػ مـ الفجرة الـبقيةالؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿ -اهلل تعالك 

 

 

                                                 
1

 102:آل عمران  - 
2

 1:النساء  - 
3

 71-70: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

﴿3﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

ئة يف حؽؿ مـ مات مـ الؿقحديـ مصرا اوقد كان الدرس الُسابؼ يف الُسمال الثالث والتُسعقـ بعد الؿ

 طؾك كبقرة 

  ] الؿتـ[ 

أن العصاة مـ أهؾ التقحقد طؾك ثَلث صبؼات إولك ققم رجحت حُسـاهتؿ   رحؿف اهلل -وذكر فقف 

 فؿ الـار أبدا والطبؼة الثاكقة هؿ الذيـ تُساوت حُسـاهتؿ وسقئاهتؿ بُسقئاهتؿ ففمٓء يدخؾقن الجـة وٓ تؿُّس 

  ]الشرح [ 

يزيد طـ  اُسقئات ولؿ تبؾغ الُسقئات مبؾغً بُسبب أهنا تُساوت مع ال اءً فؾؿ تدخؾفؿ حُسـاهتؿ الجـة ابتد

ففمٓء تُساوت حُسـاهتؿ وسقئاهتؿ فؾفؿ اهلل  الحُسـات بحقث تحبُسفؿ هذه الُسقئات يف الـار إلك أن يشاء

 رون يف دخقل الجـة وهؿ أصحاب إطراف وسبؼ الحديث طـفؿ مـزلة ومرتبة ويمّخ 

  ]الؿتـ [ 

قا اهلل تعالك مصريـ طؾك كبائر  طؾك وهؿ ققم لؼَ  ن شاء اهللهل مدار حديثل هذه الؾقؾة إ الؿرتبة الثالثة

كبائر اإلثؿ والػقاحش ومعفؿ أصؾ التقحقد واإليؿان فرجحت سقئاهتؿ بحُسـاهتؿ فػل الؿقزان كثرت 

سقئاهتؿ وخػت مقازيـفؿ ولؽـ طـدهؿ أصؾ اإليؿان وأصؾ التقحقد ففمٓء هؿ الذيـ يدخؾقن الـار 

 اققف ومـفؿ مـ تلخذه إلك ركبتقفكعبقف ومـفؿ مـ تلخذه إلك أكصاف س كلإ ذهبؼدر ذكقهبؿ فؿـفؿ مـ تلخ

 حتك أن مـفؿ مـ لؿ يحرم اهلل مـف طؾك الـار إٓ أثر الُسجقد 

   ]الشرح[ 



 

 

 

 

 

﴿4﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

 ّٓ فؿـ  وهذا الحؽؿ يف طصاة الؿقحديـ الذيـ رجحت سقئاهتؿ إكؿا يؽقن إذا شاء اهلل أن يدخؾقا الـار وإ

كاس استقجبقا شػع يف أُ ـد أهؾ الُسـة والجؿاطة والتل دلت طؾقفا إحاديث أن يُ أكقاع الشػاطة التل ط

شػع يف همٓء طـد رهبؿ يعػق طـفؿ ويتجاوز فقُ  - وجّؾ  طزّ  –الـار بُسبب رجحان سقئاهتؿ لؽـ اهلل 

 دخؾقن الجـة وٓ يعذبقن يف الـارفق

 ٓالؿشرك باهلل  كؾ مذكب  يؼع تحت مشقئة اهلل إن شاء طذبف وإن شاء غػر لف إ : 

وهذا بنجؿاع   1: يؼقل  -وطَل  جّؾ  –واهلل 

أهؾ الُسـة والجؿاطة أن مؿـ يدخؾقن يف هذا الصـػ وإن كاكقا يُستحؼقن العذاب بُسبب ذكقهبؿ إٓ أن 

فؿ الـار إكؿا كَلمـا يف هذه الطبؼة قد يعػق طـفؿ ويتجاوز وٓ يدخؾقن الـار وٓ تؿُّس  -وطَل  جّؾ  -اهلل 

 يعذهبؿ بالـار وشاء أن -وطَل  جّؾ  -طؾك مـ أراد اهلل 

 طصاة الؿقحديـ يف الـار  دركة: 

لقس لفؿ يف قعر الـار كصقب وٓ يؽقكقن  ؛ففمٓء أهؾ التقحقد العصاة مـفؿ لقس لفؿ يف قعر الـار كصقب

طؾقا مـ الـار بحقث أهنؿ يعذبقن  ت لؾؿشركقـ والؽافريـ إكؿا يؽقكقن يف صبؼةٍ يف دركات الـار التل أطدّ 

 يصقرون إلك الجـة طؾك قدر ذكقهبؿ ثؿ 

  ّرحؿف اهلل  –ؿ ٓبـ الؼقؿ كَلم قق- : 

ف خبث قـُ ِش أن الـاس طؾك ثَلث صبؼات صقب ٓ يَ  "  يف القابؾ الصقب -رحؿف اهلل  -وقد ذكر ابـ الؼقؿ 

وخبقث ٓ صقب فقف وآخرون فقفؿ خبث وصقب دورهؿ ثَلثة فدار الطقب الؿحض ودار الخبث 

                                                 
1

 48: ساء الن - 



 

 

 

 

 

﴿5﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

وهل الدار التل تػـك وهل دار العصاة فنكف  وصقٌب  ان ودار لؿـ معف خبٌث الؿحض وهاتان الداران ٓ تػـق

فلدخؾقا الجـة  ٓ يبؼك يف جفـؿ مـ طصاة الؿقحديـ أحد فنهنؿ إذا طذبقا بؼدر جزائفؿ أخرجقا مـ الـار

هذا كَلم ابـ الؼقؿ وققلف  "وٓ يبؼك إٓ دار الطقب الؿحض هل الجـة والدار الخبث الؿحض وهل الـار

 -هذا كَلمف يف القابؾ الصقب  "وٓ يبؼك إٓ دار الطقب الؿحض ودار الخبث الؿحض "خقر  إيف

 –رحؿف اهلل 

  أبدا  ٓ تـطػئالـار: 

َؿـ كان فقفا مـ قف دلقؾ لؽـ معـاه أهنا تخؾق مِ ومعـك ققلف أهنا تػـك لقس معـاه أهنا تـطػئ ففذا لؿ يرد طؾ 

خرج  أما أهنا تػـك يعـل تخؿد الـار ٓ هذا ٓ دلقؾ طؾقف بؾ الـار إذاطصاة الؿقحديـ فَل يبؼك فقفا مقحد 

 فقفا إٓ الؽافرون كمـفا طصاة الؿقحديـ ولؿ يبؼ

  ذبح الؿقت: 

بقن فقشرئبقن ويرفعقن أطـاقفؿ لقـظروا ويُسؿعقا ويؼال يا أهؾ الـار فقشرئيا أهؾ الجـة  يـادي مـادٍ  

لجـة والـار فقؼال ٕهؾ الجـة خؾقد فَل مقت وٕهؾ الـار فقمتك بالؿقت يف صقرة كبش فقذبح بقـ ا

 وتغؾؼ وتقصد أبقاب الـار طؾك أهؾفا  خؾقد فَل مقت وحقـفا تغؾؼ أبقاب الجـة طؾك أهؾفا 

 إغَلق أبقاب الـار زيادة يف طذاب أهؾفا: 

ق أبقاب الـار فقف مزيد طذاهبؿ ومزيد حر الـار وإغَل  1 

التل أغؾؼ طؾقفا هبذه إبقاب الؿمصدة الؿغؾؼة بشدة وإحؽام كعقذ باهلل مـ الـار ومـ حال أهؾفا ففمٓء 

                                                 
1

 ( 9 – 8: ) الهمزة  - 



 

 

 

 

 

﴿6﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

وكثرت سقئاهتؿ وشاء اهلل أن يدخؾقا الـار فنهنؿ يؽقكقن يف  -جؾ وطَل  -قا اهلل الؿقحدون الذيـ طَص 

 مـ الـار يعذبقن طؾك قدر ذكقهبؿ وسقئاهتؿ فؿـفؿ مـ تلخذه الـار إلك كعبقف هذه الطبؼة العؾقا 

 دلقؾ أن الـار ٓ تػـك: 

ذكر أن طؿف أبا صالب يف ضحضاح مـ الـار ويؾبس كعؾقـ مـ كار يغؾل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   -والـبل 

عدم فػقفا أبق صالب بؿعـك تُ التل فقفا الضحضاح مـ كار ٓ تػـك  مـفؿا دماغف ففذا يدل أن هذه الطبؼة

 -جؾ وطَل-حبُستفؿ معاصقفؿ وشاء اهلل  با ففمٓء الؿقحدون الذيـ استقجبأهؾ الـار طذا وهق أخّػ 

أن يعذهبؿ يؽقن طذاهبؿ طؾك قدر سقئاهتؿ فؾقس كّؾ مـ دخؾ مـ الؿقحديـ الـار تعّؿف الـار بؾ هؿ طؾك 

ومـفؿ ذا يراد بف العضؿان الـاتئان يف أسػؾ الؼدم مراتب وصـقف فؿـفؿ مـ تلخذه الـار إلك كعبقف، وه

مـ تلخذه الـار إلك أكصاف ساققف ترتػع الـار إلك أكصاف الُساققـ أما أطؾك جُسده وإن كان يلتقف مـ الحر 

وإلؿ لؽـف ٓ يحرتق بالـار ومـفؿ مـ تلخذه إلك ركبتقف حتك إن مـفؿ مـ تغؿره الـار ولؽـ يرحؿ اهلل 

ار أن تلكؾ آثار الُسجقد ومـفؿ أكاس لقس طؾقفؿ آثار الُسجقد إما ٕهنؿ لؿ يصؾقا جؾ وطَل طؾك الـ

بحقث إهنؿ ٓ يعرفقن الصَلة فَل يؽقن لفا أثر أو أهنؿ طرفقا الصَلة ولؽـ لؿ تؼبؾ صَلهتؿ فؽلهنؿ 

لقُسقا مـ أهؾ الصَلة بُسبب الرياء أو بُسبب شرب خؿر ٓ تؼبؾ لفؿ صَلة أربعقـ يقما أو غقر ذلؽ 

ما  طصاة الؿقحديـ فؾقس طـدهؿ  مـ الصَلة عقدون حؿؿا فحؿا ففمٓء صـػ أيضا مـ أصـاف ي

مـ  تـقع   –رحؿف اهلل  -طـل أطضاء الُسجقد وهذا الذي ذكره الشقخ حافظ أطؾك الـار     يجعؾف محرما

 .طذاب طصاة الؿقحديـ يف الـار 

 

 



 

 

 

 

 

﴿7﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

  دلقؾ تـقع طذاب طصاة الؿقحديـ يف الـار: 

فؼد خرج مُسؾؿ يف صحقحف مـ حديث  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -يث طـ رسقل اهلل قد صح بف الحد

إِن مِـُْفؿ َمـ  ":   يؼقل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أكف سؿع كبل اهلل  -رضل اهلل طـف  -سؿرة بـ جـدب 

يعـل مقضع ُفؿ َمـ َتْلُخُذه اْلـّار اَلك ُحْجَزتِف َتْلُخُذه اْلـّار إَِلك َكْعَبْقف َومِـُْفؿ َمـ َتْلُخُذه اْلـّار إَِلك ُرْكَبَتْقف َومِـْ 

ويف َومِـُْفؿ ّمـ َتْلُخُذه اْلـّار اَلك َحْؼَقْيف  ويف بعض إلػاظ َومِـُْفؿ ّمـ َتْلُخُذه اْلـّار اَلك َصْرُقْقتِف طؼد اإلزار

 "مِـُْفؿ ّمـ َتْلُخُذه إَِلك ُطـُِؼف  وَ  بعض إلػاظ

أحاديث الشػاطة مـ يصبحقا ُحؿؿا أي احرتققا بالؽؾقة وسقليت ذكر ذلؽ  بعض  ومـفؿ كؿا دلت طؾقف 

 شاء اهلل  إن

  ]الؿتـ [ 

محؿد صؾك اهلل  -وهذه الطبؼة هؿ الذيـ يلذن اهلل تعالك يف الشػاطة فقفؿ لـبقـا   -رحؿف اهلل  -ثؿ قال 

فقحد لفؿ حدا شاء اهلل أن يؽرمف لؿَلئؽة ومـ ولغقره مـ بعده مـ إكبقاء وإولقاء وا - طؾقف وسؾؿ

ثؿ مـ  مـ كان يف قؾبف وزن ديـار مـ خقر  فقخرجقهنؿ ثؿ يحد لفؿ حدا فقخرجقهنؿ ثؿ هؽذا فقخرجقن

إلك أن يخرجقا مـفا مـ كان يف , كان يف قؾبف وزن كصػ ديـار مـ خقر ثؿ مـ كان يف قؾبف وزن برة مـ خقر

رة إلك أن يؼقل الشػعاء ربـا لؿ كذر فقفا خقرا ولؿ يخؾد يف قؾبف وزن ذرة مـ خقر إلك أدكك مـ مثؼال ذ

رحؿف اهلل  - هذه آلػاظ التل ذكرها الشقخ حافظ ولق طؿؾ أي طؿؾات طؾك التقحقد الـار أحد مؿـ م

 البخاري ومُسؾؿ يف صحقحقفؿا قد خرجفا  -

 

 ]الشرح [ 



 

 

 

 

 

﴿8﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

 

  –رضل اهلل طـف  –ديث أبل هريرة وسلذكر لؽؿ ما تقُسر مـفا باختصار مـ صحقح اإلمام مُسؾؿ ،فذكر ح

يف  كتاب  اإليؿان يف  الؿجؾد إول صػحة مئة وسبعة وستقن  بؾ حقث أبل سعقد هذا و لؽـ قبؾف 

 صػحة مئة وثَلث وستقن  –رضل اهلل طـف  –حديث أبل هريرة 

َهْؾ َكَرى َرّبـَا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ؟ َفَؼاَل ! قَل الّؾفِ َيا َرُس : -َصّؾك اهلُل َطَؾْقِف َوَسّؾؿَ -َأّن َكاسًا َقاُلقا لَِرُسقِل الّؾِف  "

 الحديث يف الرؤية  "َوَهْؾ ُتَضاّروَن فِل ُرْؤَيِة اْلَؼَؿِر َلْقَؾَة اْلَبْدرِ  : -َصّؾك اهلُل َطَؾْقِف َوَسّؾؿَ -َرُسقُل الّؾِف 

ـَ َضْفَرْي َجَفـَّؿ، َفَلُكقُن َأَكا َوُأّمتِل َأّوَل َوُيْضَرُب الِصَرا ":قال   –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –ثؿ  ذكر فقف  ُط َبْق

ّٓ الّرُسُؾ، َوَدْطَقى الّرُسِؾ َيْقَمِئذٍ  َٓ َيَتَؽّؾُؿ َيْقَمِئٍذ إِ ـْ ُيِجقُز يعـل يعرب طؾك الـار َو الّؾُفّؿ َسِؾْؿ، َسِؾْؿ، : َم

َفنِّكَفا مِْثُؾ ": قال! َكَعْؿ َيا َرُسقَل الّؾِف : اِن، َهْؾ َرَأْيُتُؿ الُّسْعَداَن؟ َقاُلقاَوفِل َجَفـَّؿ َكَلَلِقُب مِْثُؾ َشْقِك الُّسْعدَ 

 َشْقِك الُّسْعَدانِ 

هق كبتا لف شقكة طظقؿة مثؾ  الحُسؽ  مـ كؾ الجقاكب كؿا قال الشارح قال فنهنا مثؾ  :مػفقم الُّسْعَداِن 

 شقك الُسعدان

َٓ َيْعَؾُؿ مَ   بَِعَؿؾِِف، َومِـُْفُؿ َغْقَر َأّكُف 
َ

ّٓ اهلل، َتْخَطُػ الـّاَس بَِلْطَؿالِِفْؿ، َفِؿـُْفُؿ اْلُؿممـ َبِؼل ا َقْدُر ِطَظِؿَفا إِ

ـَ اْلِعَباِد، َوَأَراَد َأْن ُيْخِرَج بَِرْحَؿتِفِ  ـَ اْلَؼَضاِء َبْق
ـْ َأَراَد اْلُؿَجاَزى َحّتك ُيـَّجك، َحّتك إَِذا َفَرَغ اهلُل مِ ـْ َأْهِؾ  َم

مِ

ـْ َأَراَد اهلُل تَ  َٓ ُيْشِرُك بِاهلل َشْقئًا، مِّؿ ـْ َكاَن  ـَ الـّاِر َم
َعاَلك َأْن َيْرَحَؿُف، الـّاِر، َأَمَر اْلَؿَلَئَِؽَة َأْن ُيْخِرُجقا مِ

ـْ َيُؼقُل  ّٓ اهلل، َفَقْعِرُفقَكُفْؿ فِل الـّاِر، َيْعِرُفقَكُفْؿ بَِلثَ : مِّؿ ّٓ َأَثَر َٓ إَِلَف إِ ـِ آَدَم إِ ـِ اْب ِر الُّسُجقِد، َتْلُكُؾ الـّاُر مِ

ـَ الـّاِر َوَقِد اْمَتَحُشقا 
، -يعـل احرتققا-الُّسُجقِد، َحّرَم اهلل َطَؾك الـّاِر َأْن َتْلُكَؾ َأَثَر الُّسُجقِد، َفُقْخَرُجقَن مِ

  ـُْف َكَؿا َتـُْبُت اْلِحّبُة فِل َحِؿقِؾ الُّسْقؾِ َفُقَصّب َطَؾْقِفْؿ َماُء اْلَحَقاِة، َفَقـُْبُتقَن مِ 

 يعـل الذي يحؿؾف الُسقؾ مـ الطقـ والغثاء  يعـل أكف بُسرطة يـبتقن: مػفقم َحِؿقِؾ الُّسْقؾِ  

ـَ اْلِعَباِد، َوَيْبَؼك َرُجٌؾ ُمْؼبٌِؾ بَِقْجِفِف َطَؾك الـّ    ـَ اْلَؼَضاِء َبْق
اِر، َوُهَق آِخُر َأْهِؾ اْلَجـِّة ُثّؿ َيْػُرُغ اهلُل َتَعاَلك مِ

ًٓ اْلَجـّةَ   إلك آخر الحديث  "..........ُدُخق



 

 

 

 

 

﴿9﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

 –أيضا يف الرؤية  يف رؤية اهلل  –رضل اهلل طـف  –أيضا حديث أبل  سعقد الخدري  - رحؿف اهلل -ثؿ ذكر

وذكر الجُسر  " َسِؾْؿ َسِؾؿْ  الّؾُفؿّ  "يقم الؼقامة  وذكر بـحق حديث أبل هريرة أن دطقى إكبقاء  –جؾ وطَل 

ـْ الـّاِر َفقَ : وطبقر الـاس طؾك الصراط  بُسرطة إلك أن يؼقل
 اّلِذي َكْػُِسل بَِقِدهِ  َحّتك إَِذا َخَؾَص اْلُؿْممِـُقَن مِ

ـْ َأَحٍد بَِلَشّد ُمـَاَشَدًة لِّؾِف فِل اْستِْؼَصاِء اْلَحِؼ 
ـَ لِؾّ  َما مِـُْؽْؿ مِ ـْ اْلُؿْممِـِق

ـَ فِلمِ  ِف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة إِلْخَقاكِِفْؿ اّلِذي

ـْ َطَرْفُتْؿ َفُتَحّرمُ : َوَيُحّجقَن ، َفُقَؼاُل َلُفْؿ  َرّبـَا َكاُكقا َيُصقُمقَن َمَعـَا َوُيَصّؾقنَ : الـّاِر َيُؼقُلقَن   َأْخِرُجقا َم

الـّاُر إَِلك كِْصِػ َساَقْقِف َوإَِلك ُرْكَبَتْقِف ،  ًؼا َكثِقًرا َقْد َأَخَذْت ُصَقُرُهْؿ َطَؾك الـّاِر يعـل وجقهفؿ ، َفُقْخِرُجقَن َخؾْ 

ـْ َأَمْرَتـَا بِفِ  : ُثّؿ َيُؼقُلقنَ   فِقَفا َأَحٌد مِّؿ
َ

اْرِجُعقا  : ، َفَقُؼقُل  -يعـل  مؿـ يعرفقه  بقجفف وصقرتف - َرّبـَا َما َبِؼل

ـْ َوَجْدُتْؿ فِل َقْؾبِِف مِْثؼَ  ـْ َخْقرٍ ، َفَؿ
َلْؿ َكَذْر  َرّبـَا: َفَلْخِرُجقُه ، َفُقْخِرُجقَن َخْؾًؼا َكثِقًرا ، ُثّؿ َيُؼقُلقَن  اَل ِديـَاٍر مِ

ـْ َأَمْرَتـَا ، ُثّؿ َيُؼقُل  ـْ َخْقرٍ  اْرِجُعقا ،: فِقَفا َأَحًدا مِّؿ
ـْ َوَجْدُتْؿ فِل َقْؾبِِف مِْثَؼاَل كِْصِػ ِديـَاٍر مِ ُجقُه ، َفَلْخرِ  َفَؿ

ـْ َأَمْرَتـَا َأَحًدا ، ُثّؿ َيُؼقُل  َرّبـَا: َفُقْخِرُجقَن َخْؾًؼا َكثِقًرا ، ُثّؿ َيُؼقُلقَن  ـْ َوَجْدُتْؿ فِل  اْرِجُعقا: َلْؿ َكَذْر فِقَفا مِّؿ َفَؿ

ـْ َخْقٍر َفَلْخِرُجقُه ،
يعـل  -  َرّبـَا َلْؿ َكَذْر فِقَفا  َخْقًرا: َيُؼقُلقَن  َفُقْخِرُجقَن َخْؾًؼا َكثِقًرا ُثؿّ  َقْؾبِِف مِْثَؼاَل َذّرٍة مِ

 " -صاحب خقر

وا إن شئتؿ  ؼرأذا الحديث فقال أبق سعقد إن لؿ تصدققن هب

1 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –شػعت الؿَلئؽة يعـل رجع الحديث إلك رسقل اهلل  -طز وجؾ  -فقؼقل اهلل 

ّٓ َأْرَحؿ اْلّراِحِؿْقـ  -َطز َوَجؾ  -َفَقُؼْقل اْلّؾف  َشَػَعت اْلَؿََلِئَؽة َوَشَػع اْلـّبِّقْقن َوَشَػع اْلُؿْممِـُْقن َوَلؿ َيْبَؼك إِ

ْلـّار َفُقْخِرج مِـَْفا َقْقما َلؿ َيْعَؿُؾَقا َخْقرا َقط َقد َطاُدْوا ُحَؿؿا َفُقْؾِؼْقِفؿ فِل َكَفر فِل َأْفَقاه َفَقْؼبِض َقْبَضة مِـ ا

َٓ َتَرْوَكَفا َتُؽْقن إِلَ  و إَِلك ك اْلَحَجر أَ اْلَجـّة ُيَؼال َلف َكَفر اْلَحَقاة َفُقُجْرُجقن َكَؿا َتْخُرج اْلِحّبة فِل َحِؿْقؾ اْلُّسْقؾ َأ

َْلَقان اْلّشَجر َما َيُؽْقن إَِلك اْلّشْؿس ُأَصْقِػر َوُأَخْقِضر َوَما َيُؽْقن مِـَْفا إَِلك اْلِظؾ َيُؽْقن َأْبَقض َيْعـِل َتْختَ  ْٕ ؾِػ ا

                                                 
1

  



 

 

 

 

 

﴿01﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

ا َرُسْقل اْلّؾف َكَلّكؽ ُكـْت َحَُسب َمْققُِعَفا َوُيُْسِرع َكَباَتَفا َحَُسب ُضُفْقر اْلّشْؿس َلَفا َوُضُفْقُرَها لِْؾّشْؿس َفَؼاُلَقا يَ 

َفَقْخُرُجْقن َكُؾْمُلم فِل :  -َصّؾك اْلّؾف َطَؾْقف َوَسّؾؿ  -َتْرَطك بِاْلبَِداَية َكْقكِف َيْعِرف َكَباَتات َحِؿْقؾ اْلُّسْقؾ َيُؼْقل 

ء ُطَتَؼاء اْلّؾف اّلِذْيـ َأْدَخَؾُفؿ اْلّؾف اْلَجـّة بَِغْقر َطؿ ِرَقابِِفؿ اْلَخَقاتِؿ َيْعـِل َمْخُتقم َطَؾْقِفؿ َيْعِرُفُفؿ َأْهؾ اْلَجـّة َهمُ  َٓ

َٓ َخْقر َقّدُمْقه ُثؿ َيُؼْقل اْدُخُؾْقا اْلَجـّة َفَؿا َرَأْيُتُؿْقه َفُفق َلُؽؿ َفَقُؼْقُلْقن َرّبـَا َأْططَ  ْقَتـَا َما َلؿ ُتْعطِل َأَحدا َطِؿُؾقه َو

 َٓ ـ ء ُطَتَؼاء اْلّؾف مِـ اْلـّار اّلِذْيـ ُيَؼال َلُفؿ اْلُجَفـِّؿّققن َأْطَطْقَتـَا َما َلؿ ُتْعطِل َأَحدا مِـ اْلَعاَلِؿقْ مِـ اْلَعاَلِؿْقـ َهُم

ء َأْفَضؾ مِـ َهَذا َفَقُؼْقل ِرَضاي َفََل َأْسخَ 
ْ

َطَؾْقُؽؿ ط َفَقُؼْقل َلُؽؿ ِطـِْدي َأْفَضؾ مِـ َهَذا َفَقُؼْقُلْقن َيا َرّبـَا َأي َشل

والؿراد بلهنؿ دخؾقا الجـة بغقر طؿؾ طؿؾقه وٓ خقر قدمقه يعـل يذكر لؼؾتف وضعػف فنكف ٓ "َبْعَده َأَبدا 

 يدخؾ أحد الجـة إٓ إذا كان مقحدا

 شروط التقحقد: 

والتقحقد هذا لف شروط لقس مجرد دطقة أكف يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل أو أكف يف الباصـ يحب اهلل بؾ ٓبد مـ  

اإليؿان الذي هق ققل وطؿؾ واطتؼاد فـحـ كعتؼد أن همٓء مقحديـ ولؿ يرتؽبقا ما يؽػرهؿ فؾق كاكقا 

كافريـ ما كاكقا مـ أهؾ الجـة أبدا وٓبد مـ شلء يصحح إيؿاهنؿ فقؽقكقا إما أهنؿ لؿ يبؾغفؿ شلء مـ 

ًٓ فؽلكف غقر العؿؾ القاجب فقعذرون يف ترك العؿؾ وإما أن يؽقن طؿؾقا ولؽـ طؿًؾ يؽقن مَ  دُخق

ًٓ طؾقفؿ أو غقر ذلؽ مـ إسباب التل  مقجقد كرياء وسؿعة خالطت طؿؾفؿ فؾؿ يحُسب وصار َوَبا

 وردت يف إحاديث

 أركان اإليؿان: 

أما أن يتصقر شخص أكف يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل ويعقش دهره ٓ يعؿؾ شقئا مـ الصالحات ويؼقل أكا مممـ  

ن اإليؿان الثَلثة الؼقل والعؿؾ وآطتؼاد هذا هق مـفج أهؾ الُسـة هذا لقس بؿممـ ٓبد مـ أركا

 والجؿاطة 



 

 

 

 

 

﴿00﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

 الؿممـ بقـ الخقف والرجاء: 

وأن ٓ يقلس اإلكُسان   -جؾ وطَل  -وهذه أحاديث الشػاطة فقفا رجاء ورحؿة اهلل 

ٓ سقؿا إذا وصؾ إلك الؿقت وبدأت روحف تخرج وتتُسحب مـ أطضاء بدكف ولؿ يغرغر بعد فَل    1

يقلس حتك ولق كان مػرصا لؿ يعؿؾ خقرا قط فؾعؾف إذا تاب يف ذلؽ الققت قبؾ الغرغرة وأكاب وقال ٓ 

فا بصدق و إلف إٓ اهلل صادقا مـ قؾبف وطـد الؿقت ختؿ لف هبذا العؿؾ الطقب فػل هذا الحال إذا قال

إخَلص وكدم وإن كان قد مات أو حقـ مقتف لؿ يؽـ قد طؿؾ شقئا مـ الصالحات ففذا يرجك لف الخقر 

وٓ يؽػر إذا قالفا يف حال اشتؿؾ فقف طؾك الـدم طؾك ما فرط مثؾ صاحب البطاقة ففذا يرجك لف الخقر 

يف قضقة طدم تؽػقر تارك العؿؾ  فؾذلؽ اإلكُسان ٓ ُيؼـط الـاس مـ رحؿة اهلل وٓ يتُسامح معفؿ ويتُساهؾ

أو طدم تؽػقر تارك الصَلة ٓ ، يذكر لفؿ إحاديث يذكر لفؿ أيات التل تخقففؿ والتل أيضا يحُسـقن 

ضـفؿ باهلل فقؽقن اإلكُسان بقـ الخقف والرجاء ويرى الـاس إذا تؽالبقا طؾك الدكقا واغرتوا هبا يخقففؿ 

 ؿ رحؿة اهلل وُيرجقفؿ وهؽذا يؽقن اإلكُسان بقـ الخقف والرجاء باهلل وإذا رآهؿ يف قـقط ويلس يذكر لف

  صػات الداطقة ومـفجف يف الدطقة: 

والداطقة يؽقن حؽقؿا يف دطقتف فؿـ وجده يائُسًا جاء لف بلحاديث الرجاء ومـ وجده مػرصا جاء لف 

يدطق الـاس  بلحاديث التخقيػ وآيات التخقيػ وهؽذا فاإلكُسان يؽقن بقـ الخقف والرجاء والداطقة

بالخقف والرجاء لؽـ يغؾب أحدهؿ طؾك أخر حقـ الحاجة فاإلكُسان يف حقـ تُساهؾف وتقُسر أمقر 

الذكقب والؿعاصل يذكر كػُسف بالخقف ويغؾب هذا الجاكب حتك يـتفك طـ الؿعاصل ويبتعد طـفا وإذا 
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 53: الزمر  - 



 

 

 

 

 

﴿02﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

أو أن الشقطان يقسقس كان يف جاكب يرى مـ كػُسف القلس مـ رحؿة اهلل ويرى يف كػُسف شقئا مـ الؼـقط 

لف بذلؽ ٓ سقؿا يف وقت الؿرض يف وقت آحتضار فحقـ إٍذ يغؾب جاكب حُسـ الظـ باهلل جاكب 

ّٓ َوُهق ُيْحُِسـ اْلّظـ بِاْلّؾف  ": يؼقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   -الرجاء والـبل  واهلل  "َٓ َيُؿْقُتْقن َأَحُدُكؿ إِ

 الؿُستعان

 ؾل إخراج الؿقحديـ مـ الـاربعض إحاديث التل تدل ط: 

أحديث الشػاطة يف صحقح مُسؾؿ ويف صحقحقـ  طؾل سبقؾ العؿقم هل كثقرة مـ ذلؽ إحاديث التل  

صؾل اهلل طؾقف  –قال  -رضل اهلل طـف  -تدل طؾل إخراج الؿقحديـ مـ الـار مـفا أيضا حديث جابر 

إِن َقْقم َيْخُرُجْقن مِـ اْلـّار  " َهذا فِل اْلّصِحْقَحْقـ "َػاَطة َأن اْلّؾف ُيْخِرج َقْقم َمـ اْلـّار بَِش  " : –وسؾؿ 

ّٓ َداَرت ُوُجْقِهِفؿ َيْعـِل اْلُقُجْقه اْلّصَقر َحّتل َيْدُخُؾْقن اْلَجـّة  وهذا الحديث مختصر مـ  "َيْحَتِرُققن فِْقَفا إِ

 -الزبقر طـ جابر أكف سؿع جابر  حديث أصقل وهق أن يزيد الػؼقر قبؾ حديث يزيد و هق حديث ابل

كجئ كحـ يقم الؼقامة طـ كذا وكذا اكظر أي ذلؽ فقق الـاس : ُيُسلل طـ القرود فؼال  -رضل اهلل طـف 

الؿفؿ   ذكر يف الحديث قال ثؿ تحؾ الشػاطة يعـل إذا طرب أهؾ اإليؿان الصراط ويشػعقن حتل يخرج 

ف مـ الخقر ما يزن شعقرة فقجعؾقن  بػـاء الجـة يجعؾ أهؾ الجـة مـ الـار مـ قال ٓ إلف إٓ اهلل وكان يف قؾب

يرشقن طؾقفؿ الؿاء حتل يـبت كبات الشلء يف الُسقؾ و يذهب ُحراقف، ُحراقف يعـل أثر الحرق بالـار ثؿ 

و يزيد الػؼقر هذا الحديث يف صحقح مُسؾؿ اكا اقرأ  يُسلل حتل  تجعؾ لفؿ الدكقا و طشرة أمثالفا معفا

كـت قد شغػـل رأٌي مـ رأي الخقارج و هق تؽػقر مرتؽب : الصحقح يؼقل يزيد الػؼقر طؾقؽؿ مـ 

الؽبقرة قال فخرجـا يف طصابة ذوي طدد كريد ان كحج ثؿ كخرج طؾل الـاس يعـك كقوا أن يُستحؾقا الُسقؾ 

طبداهلل  و أن يخرجقا طؾل الـاس إذا رجعقا مـ الحج قال يزيد الػؼقر فؿرركا طؾل الؿديـة فنذا جابر بـ

قال فنذا هق قد ذكر الجفـؿققـ  -اهلل طؾقف وسؾؿ   -يحدث الؼقم جالس إلل ساريٌة يحدث طـ رسقل اهلل 



 

 

 

 

 

﴿03﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

   ما هذا الذي تحدثقن واهلل يؼقل -صؾل اهلل طؾقف وسؾؿ  -فؼؾت لف يا صاحب رسقل اهلل:قال 

 1  2 

د طؾقف الصَلة و فؿا هذا الذي يؼقلقن قال أتؼرأ الؼرآن قال يزيد الػؼقر كعؿ فؼال هؾ سؿعتؿ بؿؼام محؿ

صؾل اهلل طؾقف  -الُسَلم  يعـل الؿؼام الؿحؿقد يعـل الذي يبعثف اهلل فقف قؾت كعؿ قال فنكف مؼام محؿد 

الؿحؿقد الذي يخرج اهلل بف مـ يخرج قال ثؿ كعت وضع الصراط  ومر الـاس قال فقخرجقن  -وسؾؿ 

قف فقخرجقن كلهنؿ الؼراصقس  يعـل كلهنؿ طقدان الُسؿاسؿ فقدخؾقن هنرا مـ أهنار الجـة فقغتُسؾقن ف

بقض ٓ أثر لـار فقفؿ قال فرجعـا فؼؾـا  َويَحُؽؿ يعـل يزيد الػؼقر يحؽل طـ أ صحابف  َويَحُؽؿ أترون 

يعـل جابر فرجعـا فَل اهلل ما خرج مـا غقر رجؾ   -طؾقف الصَلة والُسَلم  -الشقخ يؽذب طؾك رسقل اهلل 

 ؿ أستؿر طؾل خروجف والعقاذ باهللرجؾ واحد مـف يعـل أهنؿ تابقا وأكابقا إٓ واحد

 ]الؿتـ  [  

َوَأّكف َيْلتِل َفَقُْسُجد َتْحت اْلَعْرش َفَقُؼْقل َيا  " –رضل اهلل طـف  -حديث أكس بـ مالؽ  -رحؿف اهلل  -ثؿ ذكر

َؿد َرِبل بَِتْحِؿقد ُيَعِؾُؿـِقف َرِبل ُثؿ ُمَحّؿد اْرَفع َرْأَسؽ ُقؾ ُتُْسَؿع َسؾ ُتْعطِل اْشَػع َتْشَػع َفَلْرَفع َرْأِسل َفَلْح 

ْلّؾف َأن َأْشَػع َفَقُحد لِل َحدا َفُلْخِرُجُفؿ مِـ اْلـّار َواْدِخْؾُفؿ اْلَجـّة ُثؿ َأُطْقد َفَلَقع َساِجدا َفَقَدُطـِل َما َشاء ا

اْشَػع َتْشَػع َفَلْرَفع َرْأِسل َفَلْحَؿد َرِبل بَِتْحِؿقد َيَدَطـِل ُثؿ ُيَؼال اْرَفع َرْأَسؽ َيا ُمَحّؿد ُقؾ ُتُْسَؿع َسؾ ُتْعطِل 

ْقل و َرابَِعة َيؼُ ُيَعِؾُؿـِقف ُثؿ َأْشَػع َفَقُحد لِل َحدا َفُلْخِرُجُفؿ مِـ اْلـّار َوُأْدِخُؾُفؿ اْلَجـّة َفََل َأْدِري فِل الّثََلَثة أَ 

ّٓ َما َحَبَُسف اْلُؼْرآنَما َبِؼل فِل اْلـّا اْلّراِوي َوَيُؼْقل َياَربل  أي  وجب طؾقف الخؾقد  "ر إِ
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 192: آل عمران - 
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 22: الحج  - 



 

 

 

 

 

﴿04﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

 ]الشرح   [

هذا حديث الشػاطة الؿعروف الذي يليت فقف الـاس إلل آدم وكقح وإبراهقؿ ومقسل وطقُسل ثؿ يلتقن  

صؾل اهلل طؾقف وسؾؿ الـاس  -وفقف أكف أربعة مرات يخرج الرسقل  -صؾل اهلل طؾقف وسؾؿ  -إلل  محؿد 

اْكَطّؾؼ مِـ : َفُقَؼال َأْرَفع َرْأَسؽ ، َوُقؾ ُيُْسَؿع َلؽ ، َوَسؾ ُتْعَطك ، ": يف الؿرة إولك يؼقل اهلل لف مـ الـار  -

َفاْكَطّؾؼ َفَلْفَعؾ ، ُثؿ َيُْسُجد َوُيُْسَلل : َقْؾبِف مِْثَؼال َحّبة مِـ ُبّرة َأو َشِعْقَرة مِـ إِْيَؿان َفَلْخَرّجف مِـَْفا ، َقال  َكان فِل

َأُقؾ مِـ  -اْكَطّؾؼ َفَؿـ َكان فِل َقْؾبِف مِْثَؼال َحّبة مِـ َخْرَدل مِـ إِْيَؿان : َيْحَؿد اْلّؾف بَِؿَحامِد ، ُثؿ َيُؼْقل اْلّؾف َلف وَ 

َقْؾبِف َأْدَكك َأْدَكك َأْدَكك  لاْكَطؾِؼ َفَؿـ َكان فِ : ال َلف َفَلْخَرّجف مِـَْفا ، َفاْكَطّؾؼ َفَلْفَعؾ ، ُثؿ اْلُؿّرة الّثالَِثة ُيؼَ  -الُبّرة 

 ، َهِذه َثََلث َمّرات ، ُثؿ فِلَفاْكَطَؾؼ َفَلْفَعؾ : مِـ مِْثَؼال َحّبة ِمـ َخْرَدل مِـ إِْيَؿان َفَلْخِرْجف مِـ اْلـّار ، َقال 

َلْقس َذلِؽ َلؽ َأو : اْلّؾف ، َقال اْلّؾف َتَعاَلك ٓإَٓ إَِلف : إِْيَذن لِل فِْقَؿـ َقال : َفَلُقْقل َيا َرب : اْلَؿَرة اْلّرابَِعة َقال 

َٓ إَِلف إٓ اْلّؾف اك إَِلْقؽ ، َوَلؽِـ َوِطّزتِلَلْقس ذَ : َقال  ُْخِرَجـ َمـ َقال  َٕ  "َوكِْبِرَيائِل َوَطَظَؿتِل َوِجْبِرَيائِل 

ًٓ بدون أطؿال الؼؾقب أو ما يصحح ًٓ صحقحًا لقس قق ل الجقارح إذا كان مـ أطؿا بؿعـك أكف قالفا قق

ذلؽ ، كؿا سبؼ ذكره كؿا هق مؼرر طـد أهؾ الُسـة والجؿاطة ، هذا حديث الرجاء ٓ  لقس معذورًا يف

 .فعؾ الؽبائر فقػعؾ الؽبائر اهلل الؿُستعان  أن اإلكُسان يػرط يف العؿؾ أو يػرط يفيعـل 

 

  أحاديث الشػاطة: 

الشػاطة ، وأن الشػاطة أن يشػع  لقػصؾ اهلل سبحاكف  يف -رضك اهلل طـف  -يث أبك هريرة ثؿ ذكر حد

َٓ  َيا: ، َفُقَؼال  " َياَرب ُأّمتِل ُأّمتِل ": وتعالك بقـ العباد ، ثؿ يؼقل   ُمَحّؿد َأْدِخؾ اْلَجـّة مِـ ُأّمتِؽ َمـ 

َْيَؿـ مِـ َأْبَقاب اْلَجـّة ، َوُهؿ ُشَرَكاء ا ْٕ َْبَقاب ، ْلـّاس فِْقَؿا ِسَقى ذَ ِحَُساب َطَؾْقف مِـ اْلَباب ا ْٕ لِؽ مِـ ا

َما َبْقـ اْلَؿْصَرَطْقـ َيْعـِل َيْعـِك َأْبَقاب ،  -َكْػس ُمَحّؿد بَِقِده إِّكَؿا َبْقـ اْلَؿْصَرَطْقـ مِـ َمَصاِرع اْلَجـّة  َواّلِذي

َْبَقاب ا كَجاْكَبتّ  الشػاطة  وردت يف ل، وإحاديث الت "َمّؽة َوُبْصَرىَوَهَجر َأو َكَؿا َبْقـ  َلُؽَؿا َبْقـ َمَؽة -ْٕ



 

 

 

 

 

﴿05﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

 " -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -كثقرة وهك كائؾة كؿا قال 
ّ

 َدْطَقٌة ُمُْستَ  لُِؽِؾ َكبِل
ّ

، َوإِِكل  َدْطَقَتفُ  َجاَبٌة َفَعّجَؾ ُكِؾ َكبِل

 
َ

ُّمتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ، َفِفل
ِ

 َشْقئا -إِِن َشاَء اْلّؾُف -ائَِؾٌة كَ  اْخَتّبِت َدْطَقتِل َشَػاَطًة ٕ
ِ
َٓ ُيْشِرُك بِاهلل ـْ ُأّمتِْك 

ـْ َماَت مِ  "َم

صؾك  - د اهلل بـ طؿرو بـ العاص أن الـبلهذا الدرس وهق حديث طب الحديث إخقر الذى سلذكره يف

إبراهقؿ يف -طز وجؾ  -وسؾؿ تَل ققل اهلل  اهلل طؾقف

 أية   1

    2 -طؾقف الُسَلم  -، وقال طقُسك 

:  -َطز َوَجؾ -َفَؼال اْلّؾف  "َوَبَؽْك  ُأّمتِل لاْلّؾُفّؿ ُأّمتِ  ": وقال -اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  رسقل -فرفع يديف 

 -َطَؾْقف اْلّصَلة َواْلُّسَلم  -َُسْؾف َما ُيْبؽِْقؽ ؟ َفَلَتاه ِجْبِرْيؾ فَ  -َوَرّبؽ َأْطَؾؿ  -َأْذَهب إَِلك ُمَحّؿد : ِجْبِرْيؾ  َيا

 َفَؼال اْلّؾف َيا -َيْعـِك َوَرِبـَا َأْطَؾؿ  -بَِؿا َقال َوُهق َأْطَؾؿ  -َصّؾك اْلّؾف َطَؾْقف َوَسّؾؿ  -َفَُسَلَلف َفَلْخَبَره َرُسْقل اْلّؾف 

َٓ َكُُسقُؤك  إِّكا َسـُْرِضقؽ فِل: د َفُؼؾ َأْذَهب إَِلك ُمَحؿّ : ِجْبِرْيؾ   . "ُأّمتِؽ َو

غـك كريؿ طػق رؤوف رحقؿ ، وهق هبذه إحاديث  -سبحاكف وتعالك  -والحؿد هلل رب العالؿقـ وربـا  

 - ثقابف ، وهذا يزيدكا أيضًا خقفًا مـ طؼابف ، كُسلل اهلل يفربـا  وصؿعًا  ا كؼرأه مـ أيات يزيدكا حبًا يفوم

 .الثبات طؾك الُسـة حتك الؿؿات  -جؾ وطَل 

 

 ]الؿتـ [ 

ولؽـ كؾ مـ كان مـفؿ أطظؿ إيؿاكا وأخػ ذكبا كان أخػ طذابا يف :   -رحؿف اهلل  -يؼقل الشقخ حافظ 

وكؾ مـ كان أطظؿ ذكبا وأضعػ إيؿاكا كان بضد ذلؽ  الـار وأقؾ مؽثا فقفا وأسرع خروجا مـفا

                                                 
1

 36: إبراهيم  - 
2

 118: المائدة  - 



 

 

 

 

 

﴿06﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

شقخ العَلمة مؼبؾ بـ هادى القادطل وال وقد ذكرت لؽؿ بعضفتحصك كثرة وإحاديث يف هذا الباب ٓ 

 .الشػاطة أكصح بالرجقع إلقف  لف كتاب يف -رحؿف اهلل  -

قال ٓ إلف إٓ اهلل كػعتف  بؼقلف مـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وإلك ذلؽ أشار الـبل :  -رحؿف اهلل  -يؼقل  

 يقما مـ الدهر يصقبف قبؾ ذلؽ ما أصابف  

 ]الشرح [

اهلل مخؾصًا مـ قؾبف بشروصفا الؿعتربة الؿعروفة فنهنا تـػعف ما لؿ يـؼضفا  يعـك أكف إذا قال ٓ إلف إٓ

 وهذا الحديث قد خرجف البقفبـاقض مـ كقاقض اإليؿان واإلسَلم 
ّ

يف شعب اإليؿان وأبق كعقؿ يف  ؼل

 .حة صححف يف الُسؾُسؾة الصحق  –رحؿف اهلل  –الحؾقة وشقخـا إلباين 

 

  ]الؿتـ[ 

   واختؾػقا فقف اختَلفا كثقرا,وهذا مؼام ضؾت فقف إففام وزلت فقف إقدام :  -رحؿف اهلل–ثؿ قال 

1 

  

  ]الشرح[ 

فؿـفؿ مـ أكؽر الشػاطة مطؾًؼا والشػاطة ٕهؾ الؽبائر، أكؽروها وإن كاكقا يثبتقن بعض أكقاع الشػاطة 

 مثَلً يف الجـة ارتػاع بعضفؿ إلك مـزلٍة أطؾك فقثبتقن هذا

 

 ة أهؾ إهقاء و البدع يف طصاة الؿقحديـطؼقد: 

مـ مات طؾك ذكب مـ الذكقب  إنّ : يـؽرون هذا ويؼقلقن  الخقاج أما الشػاطة لؾعصاة فالؿعتزلة و 

يؽػروكف ويـزطقن  صغقر أو كبقر ففق مخؾد يف الـار  يف الدكقا الخقارج يؽػروكف والؿعتزلة يػُسؼقكف وٓ

                                                 
1

 213: البقرة  - 



 

 

 

 

 

﴿07﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

سَلم والػُسؼ ثؿ يقم الؼقامة يتػؼ الخقارج والؿعتزلة طؾك أكف يف الـار طـف اسؿ اإليؿان ويبؼك لف اسؿ اإل

يؽػروكف وٓ يجعؾقكف كامؾ اإليؿان كؿا تؼقل الؿرجئة الغَلة أو  مـ الخالديـ أما أهؾ الُسـة فنهنؿ ٓ

 .الؿرجئة طؿقًما 

 

  الػرق بقـ الؿرجئة والخقارج: 

ؼقن طؾك أكف مممـ كامؾ فجؿقع الؿرجئة يتػالؿرجئة بضد الخقارج مفؿا طؿؾ مـ الؿعاصل والذكقب 

هق مممـ كامؾ : لؽـ الؿرجئة يختؾػقن يف ماذا؟ يف الحؽؿ طؾقف بالػُسؼ يف الدكقا فقؼقلقناإليؿان 

يػُسؼقكف وهذا إن كان لقس محػقًضا طـ أحد  غَلة الؿرجئة ٓء يػُسؼقكف اإليؿان لؽـ فاسؼ مرجئة الػؼفا

أكف كامؾ اإليؿان ولؽـ يؼقلقن : كقا الؿرجئة مرجئة الػؼفاء يؼقلقنبعقـف لؽـ هذا مؼتضك مذهبفؿ يف الد

 إكف ٓ: ثؿ يقم الؼقامة غَلة الؿرجئة مـ الجفؿقة يؼقلقن, هق فاسؼ مُسؾؿ فاسؼ طاصل لؽـ إيؿاكف كامؾ 

هق :يدخؾ الـار مادام أكف مممـ أما مرجئة الػؼفاء فقؼقلقن  يدخؾ الـار وٓ يحتاج أصَل إلك شػاطة ٓ

ب بالـار طؾك قدر ذكقبف ويتػؼقن مع أهؾ الُسـة يف هذه الؼضقة أكف تحت الؿشقئة وأكف يعذب طؾك قدر يعذ

لؽـ الذي يـؽر الشػاطة غَلة الؿرجئة والخقارج , فَل يـؽرون الشػاطة ,ذكقبف إن شاء اهلل ثؿ يدخؾ الجـة 

 وكذلؽ الؿعتزلة ففمٓء يـؽرون الشػاطة 

 

  طؼقدة أهؾ الُسـة والجؿاطة: 

هق مممـ بنيؿاكف فاسؼ بؽبقرتف مممـ كاقص : أما أهؾ الُسـة فؼد تقسطقا يف هذا الباب يف الدكقا يؼقلقن 

يعطك اإليؿان الؿطؾؼ الذي يُستقجب بف  يـزطقن طـف اسؿ اإليؿان مطؾؼ اإليؿان ولؽـ ٓ اإليؿان ٓ

 الؿدح والثـاء الؿطؾؼ ودخقل الجـة ٕول وهؾة ٓ 

فاسؼ بؽبقرتف مممـ كاقص اإليؿان ثؿ يقم الؼقامة هؿ طؾك صبؼات ولؽـ مـ هق مممـ بنيؿاكف : يؼقلقن

استقجب الـار فنكف يؽقن تحت الشػاطة تحت الؿشقئة أول شلء فنن شاء اهلل طذبف وإن شاء اهلل أدخؾف 

 -العزة والجَلل  -الجـة بدون طذاب ثؿ إذا ُطِذَب فنكف يتعرض لؾشػاطة فقشػع فقف الشافعقن ثؿ رب 



 

 

 

 

 

﴿08﴾   ِة َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْقرَ  رَش طَ  َحاِديالّ اْلّدْرُس–  
ّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضقَْؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بِ
 

ٓ إلف إٓ :ؾ طؾك جؿقع مـ بؼل مـ الؿقحديـ ويخرجفؿ مـ الـار فَل يبؼك فقفا مقحد أبًدا مـ قال يتػض

اهلل وصح بذلؽ إسَلمف ولؿ يلت بـاقض فنكف يؽقن يقم الؼقامة مـ الـاجقـ الػائزيـ  ولق أصابف قبؾ ذلؽ 

اإليؿان ؟ هذا تػصقؾ طـد أهؾ مـ العذاب و إلؿ ما أصابف مادام أكف لؿ يـتؼض إيؿاكف أما بؿاذا يـتؼض 

الُسـة سقاء تارك الصَلة أو اتػؼقا طؾك أن تارك العؿؾ كافر هذه أمقر معروفف ومعؾقمة لؽـ الخَلصة أكف 

دخؾ الجـة وإن أصابف قبؾ ذلؽ ما أصابف كػعتف  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –مـ قال ٓ إلف إٓ اهلل كؿا قال 

 .أصابف  يقًما مـ الدهر وإن أصابف قبؾ ذلؽ ما

 أن يقفؼـل وإياكؿ لؿا يحب ويرضك  -جؾ وطَل –فـُسلل اهلل 

 

  أكقاع الشػاطة: 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –ولؽـ أريد أن أختؿ بلن همٓء الذيـ يلذن اهلل تعالك يف الشػاطة فقفؿ لـبقـا محؿد 

صؾك  –هق شػاطتف  ولغقره مـ بعده مـ إكبقاء وإولقاء والؿَلئؽة هذا كقع مـ أكقاع الشػاطة الذي –

والشػاطة طؿقًما التل يشركف فقفا غقره مـ إكبقاء وإولقاء والؿَلئؽة ففمٓء  –اهلل طؾقف وسؾؿ 

يشاركقكف يف الشػاطة  ٕهؾ الؽبائر إٓ الشػاطة أكقاع تؼريًبا تُسعة أكقاع وقد  ذكرهتا وفصؾتفا يف تحؼقؼل 

الباب فصؾت يف ذكر أكقاع الشػاطة وجؿعت كَلم  لػتح الؿجقد طـد الؽَلم طؾك باب الشػاطة يف آخر

 .أهؾ العؾؿ يف الؿُسللة 

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد ، واهلل أطؾؿ ، أسلل اهلل لل ولؽؿ التقفقؼ والُسداد والفدى  والرشاد 

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ 

 

 


