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﴿2﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 الَرحَمِن الَرحوِم
ِ
 بِْسِم 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  يهد يصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدأفنّن 

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

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

 -رحؿف اهلل تعالك  -ىف العؼقدة إسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿك الؿعروف بؿليت سمال 

مال الُسادس والثؿاكقـ الؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿائة بعد إلػ مـ الفجرة الـبقية ووصؾـا إلك الُس

 . بعد الؿائة

                                                 
1

 102:آل عمران  - 
2

 1:الىساء  - 
3

 71-70: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

﴿3﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 ]لمتن ا] 

 كؿ قُسؿ تـؼُسُؿ الؿعاصل؟ إلك 

 .و كبائر هل الؿقبؼات هل الُسقئات، غائرص إلكتـؼُسؿ  :فلجاب رحؿف اهلل

 بؿاذا تؽػر الُسقئات؟ :781ثؿ قال يف الُسمال رقؿ 

 :فلجاب

         

  1 

   2 

 

 ]الشرح ]

 

 :وكذلؽ جاء يف الحديث ،بػعِؾ الحُسـاتو ،أن الُسقئات ُتؽػر باجتـاب الؽبائر ك تعالفلخربكا اهلل

أن إسباغ القضقء طؾك الؿؽاره،  كذلؽ جاء يف إحاديث الصحقحةو "وأْتبع ِالُّسّقَئة َالَحُسـة َتْؿُحفا"

قامف، ضان وقرمضان إلك رملصؾقات الخؿس، والجؿعة إلك الجؿعة، واوكؼؾ الخطك إلك الؿُساجد، و

أكثُر تؾؽ الطاطات أهنا كػارات لؾُسقئاِت والخطايا، و غقرها مـو،صقام طاشقراءققام لقؾة الؼدر، وو

صا يف طؾقف يحؿُؾ الؿطؾؼ مـفا، فقؽقن اجتـاُب الؽبائر شرو ؛إحاديث فقفا تؼققد ذلؽ باجتـاب الؽبائر

 .بدوهناتؽػقر الصغائر بالحُسـاِت و

                                                 
1

 31: الىساء - 
2

 114: هود - 



 

 

 

 

 

﴿4﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 

 ]المتن  ] 

 

 ما هل الؽبائر ؟: 788رقؿ  ثؿ قال يف الُسمال

هل كؾ ذكب ترتب : فؼقؾ غقرهؿ، والتابعقـو ،يف ضابطفا أققال لؾصحابةِ  :-رحؿف اهلل تعالك -فلجاب 

هل كؾ ذكب يشعر فعؾف : ققؾو .أو أي طؼقبة ،أو كار، وغضب ،هل كؾ ذكب أتبع بؾعـة: وققؾ .طؾقف حدٌ 

 .غقُر ذلؽ: ققؾو .ؾة خشقتف مـ اهللقو، مبآتف بفطدم و ،اكرتاث فاطؾف ِ بالديـ بعدمِ 

، فؿـفا كػر تػاوت درجاهتا كة تُسؿقة كثقر مـ الذكقب كبائر طؾقد ثبت يف إحاديث الصحقحو 

لـػس التل وهق دون ذلؽ كؼتِؾ ا ،الػقاحشو، حر، ومـفا طظقؿ مـ كبائِر اإلثؿِ الُسأكرب كالشرك باهلل و

 ققل الزور، ومـف قذُف الربا، وأكؾ مال القتقؿ، و تقلل يقم الزحػ، وأكؾالحرم اهلل إٓ بالحؼ، و

رضل  -قال ابـ طباسو .غقُر ذلؽالؿحصـات الغافَلت الؿممـات، وشرب الخؿر وطؼقق القالديـ، و

 ."هل إلك الُسبعقـ أقرب مـفا إلك الُسبع": -اهلل طـفؿا

ذا تتبع جؿقع ما جاء فؽقػ إ ؛جدها أكثر مـ الُسبعقـب التل ُأصؾؼ طؾقفا أهنا كبائر ومـ تتبع الذكقو

أو غقر ذلؽ مـ  ,أو محاربة، أو طذاب ،أو غضب ،الُسـة مـ اتباطف بؾعـةؾقف القطقُد الشديُد يف الؽتاب وط

 .ػاظ القطقد فنكف يجدها كثقرة جداأل

 

 ]الشرح[

 

أسئؾة ،و تػاصقؾ التقبة،ثؿ تطرق إلك التقبة،؟ثؿ بعده ذلؽ بؿاذا تؽػر جؿقع الصغائر و الؽبائر

 .مع أجقبتفا ٓرتباصفا ببعضفا الثَلث

 



 

 

 

 

 

﴿5﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 ]المتن [

 

 إلك كؿ قُسؿ تـؼُسؿ الؿعاصل؟ :-رحؿف اهلل تعالك-و ققلف  

 

  ]الشرح[

 

 تعريف المعاصي :- 

 

والؿعاصل والعصقان هق خَلف  .يف هذا الُسمال طـ الؿعاصل  -رحؿف اهلل تعالك-يتحدث  

رحؿف اهلل -تؽب هنقف يؼقل شقخ اإلسَلم ارو، صك ربف يعـل خالػ أمرهفالعبد إذا ط ؛الطاطةالطاطات و

أكزل بف ُكتبف ػ أمر اهلل الذي أرسؾ بف ُرسؾف والؿعصقة هل مخالػة إمر الشرطل، فؿـ خال ":  -لكاتع

 ."فؼد طصك

فؽؾ ما خالػ فقف العبد ما أمر اهلل بف أمر إلزام فؾؿ ، ضاهر أن الؿعصقة هل خَلف الطاطة كؿا هقو

فنكف يؽقن طاصقا بػعؾ  ،أمر برتكف أمر إلزامو ،ؽ لؿ يجتـب ما هنك طـف الشرعكذلو ،يؿتثؾ فعؾ الؿلمقر

ؿطقع هق الذي يػعؾ ما أوجبف الو ،فعؾ الؿحرمات هق جؿاع الؿعاصلو ،فرتك القاجبات ،ما هنك طـف

 .يبتعد طـ ما هنك اهلل طـف فبذلؽ يؽقن مـ الؿؼتصديـو، اهلل

اجتـب الؿؽروهات التل هنك طـفا الشرع و ،أمرا غقر ُمؾزمهبا  عتحبات التل أمر الشرفنذا فعؾ الؿُس 

 .يؽقن حقـئذ مـ الُسابؼقـ الؿؼتصديـ ،أمرا غقر ُمؾزم

قد يؽقن ضؾؿف بػعؾ معصقة و ،الؿعاصل ففق مـ الظالؿقـ ٕكػُسفؿفلما مـ ارتؽب الذكقب و 

قد تؽقن و، اإليؿانو، مـ كقاقض اإلسَلمذلؽ إذا ارتؽب كاقضا و ،تقجب لف الؿروق مـ الديـ

ٓ تؽقن يقم الؼقامة و ،إيؿاكفو ،إكؿا ُتضعػ ديـفو ،الؿعصقة دون ذلؽ فَل تقجب الخروج مـ الديـ



 

 

 

 

 

﴿6﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 .تحت الؿشقئة

 

 ير اهلل لعباده من الذىوب والمعاصيذتح: 

 

ٕهنا خَلف ما خؾؼ  ،الذكقبو ،الشرع هنك طـ الؿعاصلو -لحظة-الشرع بقـ خطر الذكقب  و 

 1لطاطة اهلل  العبد لف، فالعبد ُخؾؼ

 .وترك ما ُيبغضف اهلل ويلباه، بػعؾ ما ُيحبف اهلل ويرضاه –جؾ وطَل  –طبادة اهلل 

أن و ،ٕجؾ أن يبقـقا هذه العبادة -الُسَلمطؾقفؿ الصَلة و-إكؿا أرسؾ الرسؾ  –طَل جؾ و –اهلل و

 2 يؾزمقا الـاس لفا

 3           :قال –طَل جؾ و – و اهلل

 4         :–طَل جؾ و –قال  

 5 :–طَل جؾ و –يؼقل اهلل و

بقـ لؾعباد أن اهلل أهؾؽ مـ أهؾؽ بذكقهبؿ و ،الؿعاصلو حذر مـ الذكقب –طَل جؾ و -واهلل 

6. 

                                                 
1

 56: الطور - 
2

 64: الىساء - 

- 
3
 59: الىساء  
4

 7: الحشر - 
5

 14: الىساء - 
6

 40: العىكبوت 



 

 

 

 

 

﴿7﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

            حرم الػقاحش –طَل وجؾ  –اهلل و

                   1 

 ضفقرها يف الؿجتؿع سبٌب و ،الؿعاصلو، وبقـ لفؿ أن ارتؽاب الذكقب -ففؿخقّ –هدد العباد و 

، والزٓزل ،ما يحصؾ يف الرب مـ الشرورو الؼحطو فقػُسد الرب بالجذب ،البحرو لظفقر الػُساد يف الرب

ـ فُساد كؾ ما يحصؾ يف الجق مو ،صاراتطاإلو الػقاضانو ما يحصؾ يف البحر مـ الفقجانو ،الرباكقـو

ذلؽ بُسبب الذكقب والؿعاصل  

2 

ٕن الجق لف حؽؿ الرب والبحر ، وإكؿا مػفقمف يعـل يػفؿ مـ الـص فُساد الجق لؿ يذكر كصا يف أيةو

 .حؽؿ ما تحتف

 

 يف الدىوا واألخرة ثواب الطاعة: 

، فنن الطاطة -سبحاكف وتعالك- أن يجتـبقا ما فقف إغضاب لؿقٓهؿفَلبد لؾعباد أن يتبعقا رهبؿ، و 

ورؤية وجف  ،ورضقان مـ اهلل أكرب يقرد يف الصدور ،وكجاة مـ العذاب ،ةثؿارها سعادة يف الدكقا وأخر

يف الدكقا  -جؾ وطَل-يقم الؼقامة، الطاطة سعادة، الطاطة فقفا الثقاب الجزيؾ مـ اهلل  -جؾ وطَل-اهلل 

 .وأخرة

 

                                                 
1

 33: األعراف  - 
2

 41: الروم  - 



 

 

 

 

 

﴿8﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 يف الدىوا واألخرة جزاء المعصوة: 

 ،كتؽاسفاب، وفقفا وطقد بختؿ الؼؾب ولؼؾأما الؿعصقة وصاطة الشقطان فػقفا الذل، وفقفا مرض ا 

الؿقطقد بف مع الشؼاء  ،الرب والبحر والجق ،والػُساد لألرض ،والطبع طؾقف، وفقف الػُساد لألبدان وإرواح

 ،امظوالـشر، ما فقف مـ إهقال  الع والؿخالػقن ٕمر اهلل يقم الؼقامة، يقم الحشر، الؿتقاطد طؾقف العصاة

 .طقاذا باهلل لك الـارإلك الجـة إثؿ بعد ذلؽ 

وأما الؿقحدون العصاة فنن شاء اهلل طذهبؿ  ،طتؼاديوالؿـافؼقن الـػاق اإل ،والؿشركقن ،الؽػار 

ذكر رجؾ مـ أهؾ   -اهلل طؾقف وسؾؿ كصؾ-الـبل الـار،  لؽـ مـ  طؾك الـار يؼقى؟ و ثؿ يخرجقن مـ

ُيْمَتَك  " –لؽـف كان كافرا مشركا  -هؾ إرض أفقؿا يظفر لؾـاس بلكعؿ  - الغـل الُسعقد يف الدكقا-الدكقا  

ـْ َأْهِؾ اْلـّاِر َفُقْغَؿُس فِْقَفا َغْؿَُسًة َواِحَدةِ 
ـْ َتبَِع َهَقاُه ـ مِ ـَ َآَدَم : َفُقَؼاُل َلُف َبْعَد َذلَِؽ ،بَِلْكَعِؿ َأْهِؾ اْلّدْكَقا ـ مِّؿ َيا اْب

 اْلـّاِر ،َٓ َياَرْب : َكِعْقَؿا َقّط ؟ َفَقُؼْقُل َهْؾ َمّر بَِؽ َكِعْقٌؿ َقّط ؟َهْؾ َرَأْيَت 
ْ

َهَذا َأْكَعَؿ َأْهِؾ اْلّدْكَقا لَِؿا َغَؿَس فِل

 َذلَِؽ اْلـِّعقؿْ 
َ

ـْ َلْؿ َيْعِرْف َكِعْقَؿا َقّط َولَ ،َغْؿَُسًة َواِحَدًة َكُِسل ـْ َأْهِؾ اْلَجـِّة مِّؿ
ـْ َوُيْمَتَك َبَلبِْئَس َأْهِؾ اْلّدْكَقا مِ ؽِـُّف َم

 اْلَجـِّة َغْؿَُسًة َواِحَدةً 
ْ

ـَ َفُقْغَؿُس فِل ـَ َآَدَم َهْؾ َمّر بَِؽ ُبْمٌس َقّط ؟ َهْؾ َرَأْيَت : َفُقَؼاُل َلُف َبْعَد َذلَِؽ ،اْلّصالِِحْق َيا اْب

 .رواه ابـ ماجف وصححف إلباين"َٓ َياَرْب : َشَؼاًء َقّط ؟ َفَقُؼْقُل 

 ،فقعؿؾ هبا ،-اهلل طؾقف وسؾؿ كصؾ-وصاطة رسقلف ، ؾؿ أن يتحرى صاطة اهلللذلؽ يجب طؾك الؿُس 

وطـ كؾ ما فقف الؿعصقة، وأن يحذر مـ أسباب القققع يف الشر ، وأن يبتعد طـ كؾ ما يغضب اهلل

 .والؿعاصل

 

   من أسباب الوقوع يف الشر والمعاصي: 

 تف وصاط -جؾ وطَل  -محبة اهلل  كتؼديؿ محبة الؿال والقلد طؾ 



 

 

 

 

 

﴿9﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

1 

، فجؾقس الُسقء يققعؽ يف الؿعصقة أسباب القققع يف الذكقب والؿعاصل والػُساد مـ ومـ ذلؽ

إذا اسرتسؾ اإلكُسان بـظر فقؿا حرم اهلل ولؿ يؿـع كػُسف مـ فتـة  ،والؿردان، ان بالـُساءفتتوكذلؽ آ

أسباب   العقـ، وفتـة الُسؿع فنهنا سبب فتـة يف الؼؾب، كذلؽ الؿال واإلشتغال بف طـ صاطة اهلل مـ

 َما اْلَػْؼَر َأْخ  ": -اهلل طؾقف وسؾؿ كصؾ-يؼقل الـبل  ،والذكقب، الؿعاصل
ِ
ـْ َأْخَشْك َفَقاهلل

َشْك َطَؾْقُؽْؿ َوَلؽِ

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َفَتـَاَفُُسْقَها َكَؿا َتـَاَفُُسْقَها َفُتفْ   ." ؾَِؽُؽْؿ َكَؿا َأْهَؾَؽْتُفؿْ َأْن ُتْبَُسَط َطَؾْقُؽْؿ اْلّدْكَقا َكَؿا ُبُِسَطْت َطَؾَك َم

 إِْسَرائِْقَؾ َكاَكْت َفاّتُؼقا اْلّدْكَقا َواتّ  " :-اهلل غؾقف وسؾؿ كصؾ-وقال الـبل 
ّ

ُؼقا اْلـَُّساَء َفنِّن َأّوَل فِْتـَِة َبـِل

 اْلـَُّساءِ 
ْ

 :-جؾ و طَل –قال اهلل و" فِل

   

                              2 

بديـف فقؽقن سفَل ٓصطقاد و ،بشرطفو ،الجفؾ باهلل الؿعاصلومـ أسباب القققع يف الشر و 

 .أطقان الشقطانو ،الشقطان

 ،خقفؽ مـفو، وتقكؾؽ طؾقف، ورجاء اهلل –جؾ وطَل  –والؿحبة هلل  ،دق اإلخَلصمع صفبالعؾؿ  

 .العؾؿ كقر والجفؾ ضَلم ،لؽـ ٓ بد مـ صؾب العؾؿ ؛فنن هذا يؽقن طاصؿا مـ الشقطان

إن كان معصقة لؽـف وسقؾة إلك وهق و ،الؽرِب الؿعاصلالقققع يف الذكقب و مـ أسبابكذلؽ 

صؾك اهلل طؾقف -الرسقل و، ورؤية كػُسؽ فقق طباد اهلل، آستفزاء هبؿ ،ـاحتؼار أخري ،معاصل أخرى

ـَ اْلؽِْبرِ " :يؼقل -و سؾؿ
 َقْؾبِِف مِْثَؼاُل َذّرٍة مِ

ْ
ـْ َكاَن فِل َو ":و قال صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ ،  "َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـَّة َم

ـْ َتَقاَضَع لِّؾِف َرَفَعُف اْلّؾف فقرفع اهلل  ،يموب إلك اهللحتك يتقب و ؛الؿعصقةلذكب والعبد با لو قد ابتؾ ."َم

                                                 
1

 15: التغابه  - 
2

 6: المىافقون - 

َلّيَفا  ـَ َءاَمـُقاٱَيٰٓ ُدُكْؿ َطـ ِذْكِر  ّ۟لِذي ُلُؽْؿ َوَلآ َأْوَلٰ  ٱَٓ ُتْؾِفُؽْؿ َأْمَقٰ
ِ
لَِؽ َفُلو ۚهلل ئَِؽ َ۟وَمـ َيْػَعْؾ َذٰ َلٰٓ

ُِسُرونَ ٱُهُؿ   ْلَخٰ



 

 

 

 

 

﴿01﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 يحط طـف خطاياهدرجتف و

1 

ثؿ إذا وقع فقفا أو يف شلء مـفا بادر  ،فعؾك العبد أن يجتـبفا ،الؿعاصل كثقرةوأسباب الذكقب و

كؾؿا كان و ،يغػر لفو، طؾقفاهلل يتقب  طّؾ  –جؾ و طَل  –الرجقع إلك اهلل إلك و ،إلك اإلكابةو ،إلك التقبة

صؾك اهلل طؾقف و - و سـة رسقل اهلل صػاتف متدبرا فقفا ُمتلمَل يف كتاب اهللو، آكُسان طالؿا  بلسؿاء اهلل

كقب ٓ سقؿا إذا كان مقحدا الذو ،كان بعقدا طـ الؿعاصلو ،كان أقرب إلك اهللو ،زاد إيؿاكف -سؾؿ

 .سقليت مزيد بقاكف إن شاء اهلل يف هذا إمرو، صادقا

 

  من أعظم أسباب الشر: 

و رب  ،ب القققع يف الشرأؤكد طؾك قضقة مجالُسة أهؾ الشر ففل مـ أسباب أو مـ أطظؿ أسباو

       :–تعالك سبحاكف و –يف كتابف الؽريؿ قال  الجَلل ذكرو العزة

                  

        2 

روى يف سبب كزولفا وهل سقرة مؽقة ما حصؾ ٓبل بـ خؾػ أخق أمقة بـ خؾػ الذي كان 

الدم بالدم فُسافر و ،بل صحبة الروح بالروحكزلت يف طؼبة بـ أبل معقط الذي كان مصاحبا ٕ، مصاحبا

 –ـ الؿغقرة الؼرآن بطـ صاحبف سؿع القلقد  هذا الشريركؼطاع اأثـاء سػره و ويف، جارتف إلك الشامأبل بت

 ،مـ شدة تلثره بف شاع يف مؽة أكف أسؾؿو ،أثر فقفو ،أثـك طؾقفطؼبة بـ أبل الؿعقط سؿع الؼرآن و -معذرة

 بَ فجاء أُ 
ّ

يعـل - ٓ ما صبلت :الق أصبئت ؟ :فؼال لف ،صديؼفو، وهق صاحبف ،سؿع الخربمـ تجارتف و ل

تػؾ يف وجف فذهب الخبقث طؼبة و، بـ خؾػ برهاكا طؾك صدق برائتف مـ اإلسَلم؟ فلراد أبل  -أسؾؿت

                                                 
1

 35: األوبياء- 
2

 ( 29:  27) رقان الف - 



 

 

 

 

 

﴿00﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 -تعرفقن حديث ابـ أبل مُسعقد يف صحقح البخاري أن رسقل اهلل و ؛-سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-الرسقل 

أبل وأمقة بـ  ،الؼقم رؤوس الشر جالُسقن أبق جفؾو ،كان يصؾل طـد الؽعبة - صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ

بعة تؼريبا الؿشركقـ س مجؿقطة مـ رؤوس –وأضـ طؼبة بـ أبل ربقعة  –خؾػ،  طؼبة بـ أبل الؿعقط 

فؼالقا مـ يليت إلك جزور ابـ  ،- صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ -برسقل اهلل  الشر ممامرةجالُسقن يحقؽقن الشر و

 -سؾؿؾك اهلل طؾقف وص-فقضعف طؾك ضفر محؿد  ،ما يف بطـفاو -هق أمعاؤهاو-ُسَلها بأبل فَلن فقليت 

وضعف طؾك ضفر رسقل ابـ أبل مُسعقد فؼام أشؼك الؼقم وهق طؼبة بـ أبل الؿعقط فجاء بالجزور ويؼقل 

حتك كادى بعض ، ساجدا لؿ يرفع رأسف -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-فبؼل الـبل ,-سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-اهلل 

أزالت فجاءت مُسرطة و -رضل اهلل طـفا -و -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-الؼقم الـاس فاصؿة بـت رسقل اهلل 

مؿا يروكف مـ مـظر طؾك رسقل هؿ يتضاحؽقن و ،أخذت تُسب الؿشركقـو ،سؾك الجزور طـ ضفر أبقفا

اْلّؾُفّؿ  " :رأسف ثؿ رفع يده ثؿ قال -صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ-فرفع رسقل اهلل ، -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-اهلل 

 َجْفِؾ، اْلّؾفُ 
ْ

 الُؿَعقٌط َطَؾْقَؽ بَِلبِل
ْ

ـِ َأبِل  َخَؾٍػ، اْلّؾُفّؿ َطَؾْقَؽ بُِعْؼَبَة اْب
ْ

ـِ َأبِل طؾقفؿ فدطا  ،"ّؿ َطَؾْقَؽ بُِلَمّقَة اْب

خافقا قال طبد اهلل ابـ طـفؿ ويدطقذهب الضحؽ  -سؾؿو صؾك اهلل طؾقف -رسقل اهلل  ثؿ لؿا رأوا ،كؾفؿ

بـ وطؼبة  ،"رطك يقم بدر فؼتؾفؿ اهللصمتفؿ رأيت طا "أو"رطك يقم بدر صواهلل لؼد رأيتفؿ  " :مُسعقد

هق وهق محبقس و ،مـف بؾ قتؾف صربا هلؿ يؼبؾ فداء -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-الـبل وأسرا ًسر أٌ أبل الؿعقط 

 فؼقؾ هذه أية كزلت فقف ،-سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-القحقد الذي قتؾف الـبل 

 .اتأي  1

هذا يقم   2      :يف كتابف الؽريؿ –طَل جؾ و –ويؼقل  

  3       صاحب الُسقءالؼقامة وفقف بقان أثر رفقؼ الُسقء و

                                                 
1

 27: الفرقان  - 
2

 50: الصافات  - 
3

 50: الصافات  - 



 

 

 

 

 

﴿02﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

اكظروا إلك قريـف أو صديؼف الذي كان يـصحف بؿاذا ؟ لؽـ هؾ الجـة يعـل هق مـ أهؾ الجـة وهمٓء أ

                 

      صاحب الُسقء يؼقل أكت تصدق هذا الديـ  1

 –جؾ وطَل  –هذا الرجؾ الذي كجاه اهلل اسب ثؿ قال حسـهؾ سـبعث بعد الؿقت و 2 

 يعـل يا أهؾ الجـة هؾ تطؾعقن    3    رفقؼ الُسقء مـ شر هذا الؼريـ و

      يعـل يف أصؾ الـار     4     

        يعـل إلك جفـؿ    5    

عـل الذي كحـ فقف أهؾ إن هذا يكؿقت إٓ الؿقتة إولك الدكقا ولـ يعـل    6  

لؽ يا إخقاين احذروا لذ  7       الجـة 

ففـالؽ رفقؼؽ الذي يؽقن  ،ألقانو كحـ يف زمان رفؼاء الُسقء فقف أشؽالو ،جؾُساء الُسقءو، رفؼاء الُسقء

مـ أبقؽ و أمؽ بؾ يؽقن يف طؿؾؽ، يف دراستؽ، يف جقران بقتؽ، بؾ أحقاكا يؽقن يف بقتؽ مـ إخقاكؽ، 

 . أمؽهق أبقك و

  يجب الحذر منهاأمور: 

                                                 
1

 52- 50 :الصافات  - 
2

 53: الصافات  - 
3

 54: الصافات  - 
4

 55: الصافات  - 
5

 57 - 56: الصافات  - 
6

  59 - 58 الصافات  - 
7

  61-: 60: الصافات  - 



 

 

 

 

 

﴿03﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

الشرع لؽـ رفقؼ الُسقئ  ه بؾقى لؽـ آكُسان يتعامؾ معالؿعاصل هذآكُسان يحذر مـ الذكقب و

لؽـ ، أو يف الدراسة يتخؾص مـف ،وجب طؾقف ذلؽ أحقاكا ٓ يُستطقع آكُسان إذا كان يف العؿؾ، يبتعد طـف

ر، يف برامج الؿحادثات الشقطان لف طاع و الققم يف الـت، يف الؿاسـجيحاول أن يبتعد طـف قدر الؿُست

يؼقل كػتح غرفة كطؾب العؾؿ فقتدارسقن ليت الشقطان لؾشباب والشابات وكلن ي ،مداخؾ طظقؿة

اهلل  جزاكِ  :تبـوهذا يعؾؼ طؾك ال ،هذا الشاب يؽتب مشاركةو ،الؿُسائؾ، هذه البـت تؽتب مشاركة

وأيـ "، "وأيـ تُسؽـ؟ "، "يف اهلل أحبَؽ "يتطقر إمر  قدو ،هؽذااهلل خقرا و جزاكَ  :وهل تؼقل لف، خقرا

فاكتبفقا  ،ما كان يف الُسر ففق أطظؿويدخؾ الشقطان مداخؾ و ،"؟أهؾؽ وكقػ إخقاكؽ و"، "؟ قنتػعؾ

 حتك تـجقا مـ الذكقب، و الؿداخؾ، وأغؾؼقا طؾقف إبقاب ،رحؿؽؿ اهلل إلك مداخؾ الشقطان

 .قبةالعاوما يؽقن لفا مـ الشمم و ،الؿعاصلو

فاتػ، الرسائؾ طرب الجقال، الرسائؾ طرب القسائؾ الحديثة، ال لفذهفبارك اهلل فقؽؿ اكتبفقا  

 آكرتكت، غرف الؿحادثة، الؿـتديات، فاكتبفقا لؾشر، فلول شلء ابتعدوا طـ الؿقاقع التل هل لؾشر

، ٓ تدخؾقا ، همٓء احذروهؿ بتاتًاالخؾص يف الؽػروالباصـقة والروافض ؿقاقع الؿشركقـ خالصة ، ك

قن لإلسَلم لؽـفؿ مـ ان يـتُسبمـ ك ،ؿ ، ثؿ بعدهؿهتَلا خزطبؤمعفؿ، وٓ تشاهدوا مؼآهتؿ، وٓ تؼر

والتبؾقغ ، وأتباع همٓء مثؾ طؾل  والؼطقبقـ واإلخقان الؿُسؾؿقـ ةأهؾ البدطة، كالؿتصقفة وإشاطر

دطقة الحؼ، ومثؾ كحق هذه الؿلربل، ومثؾ شبؽة إثري وشبؽة مثؾ و  يالؿغراومثؾ الحؾبل و

الشبؽات التل هل بدطقة، ففذه خطر وكذلؽ غرف البالتقك، حتك ولق كان فقفا مـاضرات، كؿا يزطؿقن 

ال، أو مبتدئقـ، فّ باب ُج ، ويؽقن مـ شروافض أو يـاضرون الؿتصقففأو يـاضرون  يـاضرون الـصارى

، وٓ فاحذروا هذه الؿقاقع والدخقل يف مثؾ تؾؽ الؿحادثات، فابتعدوا طـ أهؾ الشر، ٓ تجؾُسقهؿ 

اهلل طؾقف صؾك  –ـ الخصقمات فقف، والـبل ملفؿ ، واإلكُسان يبتعد طـ الجدل يف الديـ، ويحذر   تُسؿعق

تالغؾقصاطـ هنك  –وسؾؿ 



 

 

 

 

 

﴿04﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 فاجتـبقا هذه الؿقاقع الػاسدة، اجتـبقا هذه الغرف 1

اإلكُسان ٓ يضقع كػُسف بالجدل، فالؽثقر مـ الشباب كـا كعرففؿ طؾك خقر وهدى فدخؾقا يف  ،الػاسدة

، فابتعدوا طـفؿ ، اكصحقهؿ واتركقهؿ، بقـقا لفؿ باب الجدل ومـاقشة أهؾ إهقاء، فققعقا يف حبالفؿ

 -وجؾطّز  –اهلل ، اتركقهؿ ، والؿؼآت  باتقوالؽتكَلم العؾؿاء، بقـقا لفؿ الؿـفج الُسؾػل بإشرصة 

طؾقف  –ؽ الـبل الدجال إذا خرج يتبعف كاس مـ الؿُسؾؿقـ فقرتدون، لذل اء،يفدي مـ يشاء ويضؾ مـ يش

الرجؾ لقربط  نراب والـُساء، قال حتك أالقفقد وإط: كثر أتباع الدجال صَلثةذكر أن أ -الصَلة والُسَلم

خرج لؾدجال، وكذلؽ أن القفقد هؿ أصحاب الدجال  تة يف البقت حتك ٓأو بـتف يف بقتف يف ساريأمرأتف 

ؿ الجفؾ، ؾ الجفؾ، يؽثر فقفبخروج مؾؽفؿ، إطراب ٕهنؿ أه وأطقاكف، وهؿ الذيـ يتقطدون الـاس

والؿعاصل، والبعد طـ الدجال  ، لؾبعد طـ الذكقبأهؿقة العؾؿعؾؿ ، وهذا فقف بقان يؽثر فقفؿ البعد طـ ال

الـُساء ٓهنـ ضعقػات طاصػقات : ،  ثالثا -وطَلجّؾ  –بنذن اهلل  فالعؾؿ يعصؿ ، قـالجباهف مـ الدشوأ

تفـ، لذلؽ الؿرأة يـبغل أن تؽقن حذره أكثرة، وأبعد طـ الشر أكثر، فَل صبقعيف يُستؿؾـ بُسرطف وهذا 

ٓالؿممـ التؼل، الذي يـتػع إ يتُساهؾ الـاسء يف هذا، بارك اهلل فقؽؿ جؿقعا، فاإلكُسان ٓ يجالس

بؿجالُستف، ويبتعد طـ كؾ فاجر شؼل، ولق تظاهر بؾبقس الُسؾػقة، أو  يزطؿ أكف سؾػل وهق حدادي 

 .ؿ ، وفؼـل اهلل وإياكؿ لؾفدى والصَلحهقوٓ تجالُس ءمريض، فاكتبفقا ٕهؾ إهقا مريض، أو مقعٌ 

 .عالك ت اهللرحؿف  –قال الشقخ  الؽَلم طـ الذكقب والؿعاصل باختصار، بعد 

 

  أىواع الكبائر: 

 ]المتن [ 

 ] شرحال[ 
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﴿05﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

اطتبارات، وآطتبار إسفؾ طـد العؾؿاء، هق مـ حقث حجؿفا، ؿعاصل لف طدة لاتؼُسقؿ 

 .فتـؼُسؿ إلك قُسؿقـ، كبائر وصغائرومؼدارها، 

 :أيضا تـؼُسؿ إلك ثَلثة أقُسامفالؽبائر 

 .ما يخرج مـ الؿؾة كالؽػر إكرب، والشرك إكرب، والـػاق إكرب :األولالقسم 

 ما كان مـ جـس الشرك إصغر  ،ما كان مـ جـس الشرك إصغر، والؽػر إصغر :الثاينالقسم 

لقٓ اهلل وفَلن، وكذلؽ تعؾقؼ التؿائؿ بدون اطتؼاد، غقر   كالبدطة  والحؾػ بغقر اهلل  وكذلؽ ققلوذلؽ 

ؿت ثإصغر، لؽـ  الشرك ٕصغر، فالبدطة يف أساسفا مـ جـس اهلل يضر ويـػع، وكحق ذلؽ مـ الشرك ا

 .ػر إكرب داخؾة يف الـػاق إكرب الشرك إكرب داخؾة يف الؽؾف يفداخكربى  بدع

مـ الؿؾة و لقُست مـ جـس الشرك إصغر كبؼقة الؽبائر  مخرجة قُست ل التل:مـ الؽبائر لثالنوع الثا

ففذه الذكقب و الؽبائر هل دون البدع دون الشرك  ،كالزكا و شرب الخؿر و الؽذب و الؾقاط كذلؽ

رك  إكرب الؿخرج مـ الؿؾة هذا هق التؼُسقؿ إصغر  ، و الشرك إصغر و البدع و كحقها دون الش

أن الذكقب و الؿعاصل تـؼُسؿ إلك كبائر و  -رحؿف اهلل  -إول  و هق الذي كحك إلقف الشقخ حافظ 

 .صغائر 

 

  تقسوم المعاصي حسب المقدار و الحجم : 

 ]المتن [

 

الؽبائر هل  تـؼُسؿ إلك صغائر و هل الُسقئات  و تُسؿك الصغائر الُسقئات و:   -رحؿف اهلل   -فؼال  

.الؿقبؼات  

 ]شرحال[

 



 

 

 

 

 

﴿06﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

ُسؿقت الصغائر  هل دون الؽبائر هذا يف الؿؼدار و الحجؿ و لؽـ الذي يؿقز الصغقرة طـ  الؽبقرة هق ف 

ببقان معـك الؽبقرة؛ فنذا طرف الطالب معـك الؽبقرة  فؿا دون ذلؽ هق مـ الصغائر وهل كثقرة  و الصغائر 

.اتيطؾؼ طؾقفا سقئات و الؽبائر يطؾؼ طؾقفا مقبؼ   

فالؿقبؼات يعـل الؿفؾؽات و الصغائر  هل الُسقئات التل  تُسقُء العبد و تُسقؤه  يقم الؼقامة إذا لؿ يغػرها  

و الذي يُسقئؽ هق ما يُسقئؽ ببقان الشرع  لف اكف سقئ ،و هذا هق معـك   اهلل ، فؽؾ ما يُسقئؽ هق سقئ

ؿعروف هق الحُسـة إمر الحُسـ الذي و ال ،الؿـؽر الُسقئ الذي أكؽره الشرع و هق يُسقئ الؿممـ الؿطقع

لف ، لؽـ كؾؿة الُسقئة تطؾؼ طؾك الشرك و الُسقئات تطؾؼ أيضا   –جَل و طَل  –لؿحبة اهلل ًا يحبف العبد تبع

.طؾك جؿقع الذكقب و الؿعاصل  

لؽـ إذا ققؾ إن هذا مـ الُسقئات  يدخؾ فقف إكرب و إصغر، و يدخؾ فقف الؽبائر و الصغائر لؽـ إذا ققؾ  

-جَل و طَل  -هذه كبائر و هذه سقئات أخذت الُسقئات هـا معـك الصغائر و هذا يف مقصـقـ يف كتاب اهلل   

:  -سبحاكف وتعالك -قال    

1  

إذا اجتـبتؿ الؽبائر مـ الؽػر إكرب و البدع و كبائر الذكقب إخرى كالشرك و بعد الشرك أي  

 إصغر و غقر الشرك إصغر  و الؽبائر التل غقر الشرك إصغر 

 
 يف سقرة الـجؿ بلهنا الؾؿؿ  -جَل و طَل -الصغائر و هل التل وصػفا اهلل  يعـك هـا

2 
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﴿07﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

  : يعـل فنن هذا  الؿعػٌق طـفؿ أن اجتـبقا الؽبائر و الػقاحش ، و يف أية قال

تؽػر هذه الصغائر  إن اجتـب العبُد الؽبائر تؼربا مـ اهلل ٓ طجزا طؾك غػؾة، فآجتـاب  

 بؼصد و بـقة يؽػر اهلل بُسبب هذا العؿؾ  و بُسبب هذا الػعؾ و بُسبب هذه الـقة جؿقع الصغائر و  

     : قال تعالكو   

 

مـ فعؾ القاجبات  و الؿُستحبات يذهُب  -جَل و طَل -يعـل إمر الحُسـ  الؿحبقب الشرطل هلل 

الُسقئات و الؿعاصل التل دون الؽبائر و الؿؼصقد هبا هـا الصغائر و هذا إن شاء اهلل تعالك  سقليت تػصقؾف 

الُسقئة هـا الصغقرة  "َئَة اْلَحَُسـََة َتْؿُحَفا َوَأْتبِْع الُّسقّ   ": يف الدرس الؼادم بنذن اهلل تعالك وققلف يف  الحديث 

ففل  التل تؿحقها الحُسـات فنن الحُسـات يذهبـ الُسقئات  و ذكر أمثؾة كثقرة لؾحُسـات و إطؿال 

فاطؾفا بؿغػرة ذكقبف إذن طـدكا مـ إهؿقِة بؿؽان  –صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ  –الصالحة التل وطد الرسقل 

 .لصغقرة حتك تتؿقز إمقر  و يتضح معـك هذا الؽَلم يف الُسمالقـ  الباقققـتعريػ الؽبقرة و تعريػ ا

 

  تـؼُسؿ الذكقب والؿعاصل لعدة اطتبارات: 

 أختؿ هذا الدرس بالتـبقف طؾك أن تؼُسقؿ الذكقب و الؿعاصل لف اطتبارات طديدة

 هق مـ  حقث الؿؼدار و هل تـؼُسؿ إلك قُسؿقـ  صغائر و كبائر :فآطتبار إول

 باطتبار مـ وقعت يف حؼف  :طتبار الثاينآ

الذكقب ثَلثة أقُسام أحدها ما فقف ضؾؿ الـاس هذا الؼُسؿ إول ": -رحؿف اهلل  -قال شقخ اإلسَلم 

والثاين ما فقف ضؾؿ لؾـػس فؼط كشرب الخؿر ، كالظؾؿ بلخذ إمقال ومـع الحؼقق والحُسد وكحق ذلؽ 

ما يجتؿع فقف إمران مثؾ أن يتخذ الؿتقلل أمقال الـاس يزين والؼُسؿ الثالث ، والزكا إذا لؿ يتعد ضررهؿا

 . -رحؿف اهلل  -إلك أخر كَلمف  " هبا ويشرب هبا الخؿر



 

 

 

 

 

﴿08﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

معاصل ققلقة ومعاصل اطتؼادية ومعاصل : باطتبار أداة وققطفا تـؼُسؿ إلك ثَلثة أقُسام  :آطتبار الثالث 

ققع الجارحة إما بالؼؾب وإما بالؾُسان وإما طؿؾقة يعـل ثَلثة أكقاع باطتبار وققطفا بالبدن آلة الق

 بالجقارح هذا آطتبار الثالث 

باطتبار تعؾؼفا بعؾقم الشريعة يعـل إمقر الشرطقة تـؼُسؿ إلك طدة أقُسام معاصل يف  :آطتبار الرابع 

هذا  آطتؼاد معاصل يف إخَلق معاصل يف العبادات معاصل يف الؿعامَلت يعـل حُسب تؼُسقؿات

 بار الرابعآطت

مـ حقث كقهنا فقفا حد أم ٓ هؾ فقفا حد أم ٓ ؟ وتـؼُسؿ إلك ثَلثة أقُسام وهذا ذكره  :آطتبار الخامس 

وهق كتاب الداء  يف كتابف الؿاتع وهق الجقاب الؽايف لؿـ سلل طـ الدواء الشايف -رحؿف اهلل  -ابـ الؼقؿ 

قف أثر الذكقب والؿعاصل وأكقاع هذه الذكقب بقـ ف -رحؿف اهلل  -والدواء ففذا الؽتاب ٓبـ الؼقؿ 

وأكقاع الؿعاصل وأثرها طؾك الػرد والؿجتؿع فلكا أكصح بالرجقع إلك هذا الؽتاب وقراءتف قبؾ حضقر 

 :إذًا تـؼُسؿ إلك ثَلثة أقُسام ،الدرس الؼادم إن شاء اهلل تعالك 

 ما فقف حد  :القسم األول

 لحدالذي فقف  الؽػارة ولقس فقف ا:  القسم الثاين

 ما لقس فقف حد ٓ كػارة: القسم الثالث

 .ارجعقا إلك ابـ الؼّقؿ لؾتلكد مـ هذا آطتبار

 :آطتبار الُسادس بتعّؾؼفا بإمر والـّفل إلك قُسؿقـ : آطتبار إخقر، أضـّف الُسادس 

 معاص هل ترك الؿلمقرات: الؼُسؿ إول

 .معاص هل فعؾ الؿحظقرات: والـقع الثاين

 

 تؼُسقؿ الذكقب بحُسب ما ُيتشبف بف أو بحُسب الطبائع :خقرآطتبار إ

 

 



 

 

 

 

 

﴿09﴾   ـُْشْقَرِة َشْرُح كِتَاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلؿَ  الَخامِساْلّدْرُس–  
ّ

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

 كقب أقُسام الذ: 

 الَؿؾِؽِّقة، وشقطاكقة، وَسُبعقة وهبقؿقة؛: الذكقب تـؼُسؿ إلك أربعة أقُسام ": -رحؿف اهلل-يؼقل ابـ الؼّقؿ  

ياء والجربوت الذكقب الَؿَؾؽِقة أو الَؿؾِؽقة؛ أن يتعاصك ما ٓ يصح لف مـ صػات الربقبقة كالعظؿة والؽرب

 .إلك آخر كَلمف ".والؼفر والعؾق واستعباد الخؾؼ وكحق ذلؽ

وأما الشقطاكقة؛ فالتشبف بالشقطان يف الحُسد والبغل والغش والغؾ والخداع والؿؽر وإمر  ": ثؿ قال

 ".بالؿعاصل  والـفل طـ الطاطة وآبتداع يف الديـ والدطقة إلك البدع والضَلل

فذكقب العدوان والغضب وسػؽ ،الُسبعقة يعـل التل يتشبف فقفا بالُسباع  ب الُسبعقةالذكق": الؼُسؿ الثالث

الدماء والتقثب طؾك الضعػاء والعاجزيـ ويتقلد مـفا أكقاع أذى الـقع اإلكُساين والجرأة طؾك الظؾؿ 

 ".والعدوان

لبطـ والػرج الذكقب البفقؿقة فؿثؾ الشره والحرص طؾك قضاء شفقة ا": ثؿ ذكر الـقع إخقر، الرابع

 ".ومـفا يتقلد الزكا والُسرقة وأكؾ مال القتامك والبخؾ والشح والجبـ والفؾع والجزع وغقر ذلؽ

 

 الذكقب البفقؿقة هل أكثر ذكقب الخؾؼ: 

أكثر ذكقب الخؾؼ لعجزهؿ طـ  -يعـل البفقؿقة-  وهذا الؼُسؿ ":-رحؿف اهلل-ففذه أكقاع الذكقب، قال 

ف يدخؾقن إلك سائر إقُسام ففق يجرهؿ إلقفا بالزمام فقدخؾقن مـف إلك فؿـ. الذكقب الُسبعقة والؿؾؽقة

الذكقب الُّسُبعقة ثؿ إلك الشقطاكقة ثؿ إلك مـازطة الربقبقة والشرك يف القحداكقة، ومـ تلمؾ هذا حّؼ التلمؾ 

 ".تبّقـ لف أن الذكقب دهؾقز الشرك والؽػر ومـازطة اهلل ربقبقتف

مـ كؾ  -جّؾ وطَل-قـل وإّياكؿ شرور أكػُسـا وسقئات أطؿالـا وكعقذ باهلل أن يؼ -جّؾ وطَل-أسلل اهلل 

فتـة وكؾ بدطة وكؾ كػر، وكؾ كػر وكؾ شرك وكُسللف الحؿاية والققاية والعػق والؿغػرة وأن يعصؿـل 

 .وإياكؿ مـ الشقطان، واهلل تعالك أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد

 .والحؿد هلل رّب العالؿقـ

 


