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﴿2﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 الَرحَمِن الَرحوِم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

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

يفده اهلل فَل مضل له، ومن يضؾل فَل هادي له، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له وأشفد أن 

 .محؿدا طبده ورسوله

            1 

               

            2 

               

           3 

 أما بعد، 

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

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

ة الؿـشورة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصورة فؿا زلت معؽم ىف التعؾقق طؾى كتاب أطَلم السـّ 

رحؿه  - ؾشقخ العَلمة حافظ بن أحؿد الحؽؿيسَلمقة ليف العؼقدة اإل وجواب مالس ائتيالؿعروف بؿ

 .ائة بعد إلف من الفجرة الـبويةالؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿ -اهلل تعالى 

رات يف تؼسقم طدة اطتبا وذكرت أكواطفاالؿاضي طن الؿعاصي وكان الحديث يف الدرس و 

 إلى قسؿقن إلى كبائر وإلى تـؼسمتؼسقم هو من حقث الؿؼدارهذا الأن أشفر الؿعاصي و الذكوب و

                                                 
1

 102:آل عمران  - 
2

 1:النساء  - 
3

 01-00: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

﴿3﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ؟الؽبائر ما هيهي الصغائر وفؿا صغائر، 

 .الجواب يف رقم ثؿاكقة وثؿاكقن ومائةون بل هو السمال وكبدأ بتعريف الؽبقرة وهذا هو مضؿ

 

 [المتن] 

 ؟ما هي الؽبائر :قال 

 .غقرهميف ضابطفا أقوال لؾصحابة والتابعقن و :الجواب

  .د تـوطت طبارات العؾؿاء يف ذلكتعريػات لؾؽبقرة ق -اهلل تعالى هؿرح-فذكر 

 .هي كل ذكب ترتب طؾقه حد: فؼقل

 

 [الشرح] 

وهذا الؼول ضعقف قتل الـػس، وكحو ذلك و الزكا،و العؼوبة كشرب الخؿر،: راد بالحدالؿو 

من ضؿن ما ذكر لقس فقه حدا ديدة وقد ذكر الؽبائر يف أحاديث ط -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -فالـبي 

 -اها الرسولبل سؿّ  ،جؿاعوهي كبائر باإل ففذه لقس فقفا حد ،كلكل مال القتقمكالتولي يوم الزحف و

 .كبقرة –صؾى اهلل طؾقه وسؾم 

 

 [المتن] 

 .هي كل ذكب أتبع بؾعـة أو غضب أو كار أو أي طؼوبة وققل: -رحؿه اهلل -قال  

 

 [الشرح] 

ٕن الذكب يعظم إذا ُأتبع  وهو تعريف صحقح ،لتعريػات ولقس هو أجؿعفاجؿع اوهذا هو من أ 

كؿا سبق بقاكه يف الدرس  أصل الذكبو .إمور الؿذكورة يف هذا التعريف هبذه إمور أو ترتب طؾقه هذه

ر أو فعل أي بُ ر أم كَ غُ ذا ترك أي واجب َص خالػة أمر اهلل وطدم اجتـاب هنقه، فاإلكسان إهو م: الؿاضي



 

 

 

 

 

﴿4﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

لؽن هل هي . كؾفا سقئات، وهذه الذكوب كؾفا محّرمات وكؾفا معاصي ور فؼد أذكببُ ر أم كَ غُ م َص حرّ م

  ؟كبقرة أم صغقرة

 

  قرائن الكبورة: 

لؽن متى كستدل طؾى أن هذه الؿعصقة قد أكرب الشرع من شلهنا وحذر من مغبة إذًا هي معصقة،  

  ،ر هذا الذكبالوقوع فقفا وذلك بوجود ألػاٍظ تدل طؾى طظقم أم

 ]المتن [

 كل ذكب أتبع بؾعـة كر يف هذا التعريففذُ 

 

 ]الشرح  [

ففذا الحديث  "َوَشاِهَدْيِه َلَعَن اهلُل آِكَل الِرَبا َوُموكَِؾُه َوَكاتَِبُه ": –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -كؼول الـبي  

طؾى أن همٓء الؿؾعوكقن قد  فدّل يدل طؾى طظقم خطر الربا وآشرتاك فقه بالشفادة والوكالة والؽتابة 

وكحو ذلك مؿا ورد  "َلْعِن اهلُل الّراِشي َواْلُؿْرَتِشي  ": -اهلل طؾقه وسؾم  صؾى-قوله  كذلك ، ارتؽبوا كبقرة

 .الؾعن فقه وهي أحاديث كثقرة

 

  [المتن]

 .أو غضٌب  :قال

  

 [الشرح]

فنكه يدل طؾى أن  -جل وطَل  -ن اهلل أو ترتب طؾقه غضب م -سبحاكه وتعالى -ؽل ما يغضب اهلل ف

 :-جل وطَل  -ػر والشرك لؼول اهلل هذا الذكب طظقم وهذا ضاهر يف الؽ



 

 

 

 

 

﴿5﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

        1 

 طؾقفم   مغضوبالقفود بلهنم  -جل وطَل  -وكذلك وصف اهلل    

   2 

  :قال اكقةوكذلك فقؿن أقسؿت يؿقـًا كاذبًة طؾى أهنا بريئة من الزكا وهي كذلك يعـي ز

          3   

غضب  فالذكب إذا اقرتن فقه ، فدل طؾى أن جرم هذا القؿقن الؽاذب من الؽبائر إضافة إلى كبقرة الزكا

طؾى فاطل هذا الذكب فقدل طؾى أكه من الؽبائر وٓ شك أن الؽػر والشرك أكرب  -جل وطَل  -اهلل 

لك يؿقن الؿَلِطـة الؽاذبة أو الؿَلِطن الؽاذب ٕن فقه قذف وكذ ،والقؿقن الغؿوس من الؽبائر ،الؽبائر

 .ويؿقن

 ] المتن] 

 أو كار: قال 

 ] الشرح] 

 ": -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وذلك كإحاديث الؿتعددة التي فقفا الوطقد بدخول الـار كؼول الـبي   

 َشْقًئا َدَخَل الـّارَ 
ِ
 كًِدا َدَخَل الـّاَر  َماَت َوْهَو َيْدُطو َمْن  " ويف حديث أخر "َمْن َماَت ُيْشِرُك بِاهلل

ِ
وكذلك  "هلل

َٓ َيِحّل لُِؿْسؾٍِم َأْن َيْفُجَر َأَخاُه َفْوَق َثََلٍث َفَؿْن َهَجَر َفْوَق َثََلٍث  ": -صؾى اهلل طؾقه وسؾم   -قول الـبي 

جل حظ الـػس بعد ثَلثة أيام أن هذا من طؾى أن هجر سَلم الؿممن وكَلمه ٕ دّل  "َفَؿاَت َدَخَل الـّارَ 

َٓ ِهي َأْصَعَؿْتَفا  " :- اهلل طؾقه وسؾم صؾى-، كذلك قول الـبي الؽبائر َدَخَؾْت اْلـّاَر اْمَرَأٌة فِي ِهّرٍة َحَبَسْتَفا 

َْرض ْٕ َٓ َتَرَكْتَفا َتْلُكل مِن َخَشاِش ا  ." َو

 ] المتن] 

                                                 
1

 152: األعراف  - 
2

 0: الفاتحت  - 
3

 9: النور  - 



 

 

 

 

 

﴿6﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 .أو أي طؼوبة: قال 

 

 ] الشرح] 

َٓ َيِحّل َدُم  ": - صؾى اهلل طؾقه وسؾم -ى ترتب طؾى هذا الذكب طؼوبة كالؼتل قصاصا كؼوله يعـ  

ّٓ بِنِْحَدى  ففذه من ، "الّثِقُب الّزاكِي َوالـّْػُس بِالـّْػِس َوالّتاِرُك لِِديـِِه اْلُؿَػاِرُق لِْؾَجَؿاَطِة : َثََلثاْمِرٍئ ُمْسؾٍِم إِ

 .بة طؾقفاالؽبائر لرتتب العؼو

 

  ألػاٍظ تدل على عظم الذىب: 

 طدة أمور إلى ضابط الؽبقرة كذلك يضاف

  الذىب بالكبورة –صلى اهلل علوه وسلم  –وصف النبي: 

صؾى اهلل طؾقه   -أو تسؿقته لفذا الذكب بالؽبقرة كؼوله  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -مـفا وصف الـبي  

َٓ ُأَكِبُئُؽْم بَِلْكَبِر  ": -وسؾم   طؼوق اْلَوالَِدْيِن َوَجَؾَس َأ
ِ
ْشَراُك بِاهلل  َقاَل اإْلِ

ِ
اْلَؽَبائِِر َثََلًثا َقاُلوا َبَؾى َيا َرُسوَل اهلل

َٓ َوَقْوُل  َٓ َ َِوَشَفاَدُة الّزوِر َفَؿا َزاَل ُيَؽِرُرَها َحّتى ُقْؾـَا َلْقَتُه َسَؽَت  الّزور َوَكاَن ُمّتؽًِئا َفَؼاَل َأ  "َأ

لحديث فقه ذكر أربع من الؽبائر الشرك وطؼوق الوالدين وقول الزور وشفادة الزور وقد كص ففذا ا

 يف الحديث طؾى أهنا أكرب الؽبائر ففي كبائر بل من أكرب الؽبائر

وهذا إذا اقرتن بؿا يدل  "اْجَتـُِبوا الّسْبَع اْلُؿوبَِؼاِت  ":  –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -كذلك قول الـبي 

كذلك ،ثم ذكر الؿوبؼات وهي الشرك باهلل والسحر وأكل الربا وطؼوق الوالدين وإلى أخره طؾى الفَلك

يف بعض  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -من إحاديث التي ورد فقفا ذكر الؽبائر بتسؿقة هذا الذكب كبقرة قوله 

ط من رحؿة اهلل والؼـو أكرب الؽبائر اإلشراك باهلل وإمن من مؽر اهلل ": إحاديث يف تسؿقة الؽبائر قال 

فذكر هـا من الؽبائر إمن من  -رضي اهلل طـه   -هذا من قول طبد اهلل بن مسعود  "ياس من روح اهلل واإل



 

 

 

 

 

﴿7﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

وقد ورد مرفوطا  وإحاديث يف هذا الباب كثقرة، مؽر اهلل والؼـوط من رحؿة اهلل والقلس من روح اهلل

قال لؿا  - صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -واهده أن الرسول وإسـاده فقه لقن ولؽـه حسن طـدي وهو صحقح بش

 بِ  كُ رْ ِش الّ  ":سئل طن الؽبائر فؼال 
ِ
  وِح رَ  نَ مِ  ُس لْ القَ وَ  اهلل

ِ
 ؽر ِن مَ مِ  إمنُ وَ  اهلل

ِ
وهذا الحديث خرجه  " اهلل

 .البزار وابن أبي حاتم يف تػسقره والطرباين وإسـاده حسن

 

  كوىه يعرض ىػسه لبراءة الذمة: 

صؾى اهلل  -كػسه لؾرباءة من رسول اهلل  ُض رِ يدل طؾى أن هذا الػعل من الؽبائر كوكه يعَ كذلك مؿا  

صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -أو براءة الذمة برأت مـه الذمة أو لقس مـا من فعل كذا وكذا كؼوله  -طؾقه وسؾم 

يعـي  -َلُه إِّجاٌر  ٍت َلْقَس َفْوَق َبقْ َمْن َباَت " : -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وقوله  "َمْن َغّش َفَؾْقَس مِـّا  ": -

يعـي طـد َهَقَجاُكه وخطورته بدون  -َفَوَقَع َفَؿاَت َفَبِرَئْت مِـُْه الِذّمُة َوَمْن َركَِب اْلَبْحَر ِطـَْد اْرتَِجاِجهِ -سور 

 . "َفَؿاَت َفَؼْد َبِرَئْت مِـُْه الِذّمُة   -ضرورة 

صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ل طؾى أن هذه إطؿال من الؽبائر وكؼوله ففذه إحاديث وما يف معـاها تد

 ."َأّيَؿا َطْبٍد َأَبَق َفَؼْد َبِرَئْت مِـُْه الِذّمُة  ":  -

 

  عدم قبول العمل: 

صؾى اهلل طؾقه  –كؼوله كذلك مؿا يدل طؾى أن العؿل من الؽبائر أكه يتعرض لعدم قبول طؿؾه   

 َكاِهـًا َمْن أَتى": -صؾى اهلل طؾقه وسؾم –وقال  "َيْوًما َلْم ُتْؼَبْل َلُه َصَلٌة َأْرَبِعقنَ  رَ َمْن َشِرَب اْلَخؿْ ": وسؾم

َمْن َأْحَدَث ": طن الؿديـة –صؾى اهلل طؾقه وسؾم –وقال  "يوًما َأْرَبِعقنَ  َلْم ُتْؼَبْل َلُه َصَلةٌ َفَسَلَلُه  َطّراًفاوَ أ

ًٓ فِقَفا َحَدًثا َأْو آَوى ُمْحِدًثا  َٓ َطْد َٓ َيْؼَبُل اهلُل مِـُْه َصْرًفا َو  َواْلَؿََلئَِؽِة َوالـّاِس َأْجَؿِعقَن 
ِ
 "َفَعَؾْقِه َلْعـَُة اهلل



 

 

 

 

 

﴿8﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 .صَلة حتى يرجع ففذه كؾفا تدّل طؾى أن هذا من الؽبائر ُيؼبل مـه لموكذلك يف العبد إذا أبق 

 

  االستخػاف باهلل والجهر بالمعصوة: 

ربه وطدم حقائه مـه بحال العبد طـد اقرتاف الؿعصقة ما يشعر باستخػافه  كذلك إذا ضفر من

فؿثَل لو  ه،به ففذا من الؽبائر ولو كان أصل الذكب صغقر آفتخارهرة بالذكب ولو كان صغقرا وكالؿجا

اس لؽن أّن رجَل قّبل امرأة أجـبقة فتؼبقل الؿرأة إجـبقة أصؾه من الصغائر وكذلك الـّظر إلى طورات الـّ 

-رأيت كذا وكذا مػتخرا مجاهرا أو قبؾُت كذا وكذا مجاهرا ففذا قد ارتؽب كبقرة لؼوله : أصبح وقال

ّٓ اْلُؿَجاِهُرْون ":  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  ."اْلُؿَجاِهِرْين إٓ"َأو"ُكّل ُأّمتِي ُمَعاَفى إِ

ففذا هو ضابط الؽبقرة فقؿا يظفر  وُكْبِر قدره الذكِب  إلى غقر ذلك من الؼرائن التي تدّل طؾى طظمِ 

واهلل أطؾم، يعـي أّن الذكب كعرف أكه كبقرة من الـصوص ابتداًء بؿا سبق من الؼرائن الؾػظقة وكذلك 

ُيعرف بلكه كبقرة بؿا اقرتن به حال الشخص من آستفتار أو الؿجاهرة أو ما يؼوم يف قؾبه من قّؾة حقائه 

وققل هي كل ذكب ُيشعر فعُؾه بعدم اكرتاث فاطؾه  ": لشقخ حافظ قالا -رحؿه اهلل–من اهلل كؿا قال هـا 

وهذه الؼرائن تدّل طؾى أن هذا الػعل من الؽبائر وهذا  "بالدين وطدم مبآته به وقؾة خشقته من اهلل

 .تعريف صحقح ولؽن ٓ ُيَؼّقُد به تعريف الؽبائر واهلل أطؾم

 

 [المتن]

وقد  هتااحة تسؿقة كثقر من الذكوب كبائر طؾى تػاوت دراجوقد ثبت يف إحاديث الصحق: ثم قال

 .ضربُت لذلك أمثؾة

 

 [الشرح]

 

 المرتبة األولى من مراتب الكبائر: 



 

 

 

 

 

﴿9﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

كػر أكرب كالشرك باهلل  -يعـي من الؽبائر –فؿـفا  ": ذاكرا بعض الؽبائر، قال -رحؿه اهلل–ثم قال 

: يؼول -جّل وطَل-أما الشرك باهلل ففذا ضاهر واهلل  "والسحر

1 

:-جّل وطَل-والسحر قال اهلل 

 
 .فالسحر كػر بالـّص  2

 

 المرتبة الثاىوة: 

 [المتن]

 طظقٌم من كبائر اإلثم والػواحش وهو دون ذلك ومـفا: قال

 

 [شرحال]

حقث قّسم الؽبائر  –رحؿه اهلل تعالى-هذه الؿرتبة الثاكقة من مراتب الؽبائر يف تؼسقم الشقخ حافظ  

 :إلى مرتبتقن

 . ذكر الشرك والسحرالؽبائر الؿخرجة من الؿؾة ف: الؿرتبة إولى

 .وهو من طظائم الذكوب ،ما هو دون الشرك: والؿرتبة الثاكقة

 [المتن]

 

                                                 
1

 44: النساء - 
2

 102: البقرة - 



 

 

 

 

 

﴿01﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 [المتن]

كؼتل الـػس التي -يعـي دون الشرك  -ومـفا طظقم من كبائر اإلثم والػواحش وهو دون ذلك: قال

 .وبؼاتأهنا من الؿ -صؾى اهلل طؾقه وسؾم –وهذا كص حديث الرسول اهلل  -حّرم اهلل إٓ بالحق

وأكل : قال -رة يف السبع الؿوبؼاتكذلك من الؿـصوص يف حديث أبي هري-والتولي يوم الزحف-

وهذا أيضا  "وأكل مال القتقم": قال -حاديث العديدة يف دطم آكل الرباهو كذلك إضافة إلى إ:الربا

 .وقول الزور -.مـصوص يف السبع الؿوبؼات

 

 [لشرحا]

َٓ ُأَكِبُئُؽْم بَِلْكَبِر  ": -صؾى اهلل طؾقه وسؾم –ذي قال فقه الـبي وفقه حديث أبي بؽرة السابق ال َأ

 .الحديث فذكر قول الزور وشفادة الزور "اْلَؽَبائِر

 

 [المتن]

  "قذف الؿحصـات الغافَلت الؿممـات ومـه": قال

 

 [شرحال]

ترتب طؾقه حد يعـي من الؽبائر وهذا مـصوص طؾقه يف السبع الؿوبؼات، قال، وكذلك ٕن الؼذف 

 . الؼذف ثؿاكقن جؾدة ففذا يدل طؾى أكه من الؽبائر

 

 [المتن]

  "وشرب الخؿر": قال

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿00﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 [شرحال]

لعن يف الخؿر طشرة فؾعن شارهبا ولعن طاصرها ولعن  –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  –وذلك ٕن الـبي 

رها ومعتصرها حامؾفا ولعن الؿحؿولة إلقه ولعن ساققفا ولعن بائعفا ولعن آكل ثؿـفا ولعن طاص

ولقس الشارب فؼط  ففذا يدل  ،والؿشرتي لفا والؿشرتى له؛ ففمٓء العشرة كؾفم وقعت طؾقه الؾعـة

 . طؾى أن هذه إفعال من الؽبائر

 

 : قال الشقخ حافظ

 [المتن]

  وطؼوق الوالدين

 

 [شرحال]

أكه قد ارتؽب و ،هذا ورد يف حديث أبي بؽرة وأحاديث طديدة تدل طؾى طظقم جرم العاق لوالديه 

 .كبقرة من أكرب الؽبائر التي دون الشرك

 

 [المتن]

 .وغقر ذلك مؿا ثم سبؼت إمثؾة فقه: قال

 

 [لشرحا]

 

  رضي اهلل عنهما–الروايات الواردة يف أثر ابن عباس-: 

 إَِلى الّس ": قال –رضي اهلل طـفؿا –وقال ابن طباس 
َ

يعـي أهنا لقست  "ْبِعقَن َأْقَرَب مِـَْفا إَِلى الّسْبعِ ِهي

 .محصورة بالسبعقن، فنهنا كثقرة جدا



 

 

 

 

 

﴿02﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 –رحؿه  اهلل تعالى –مشفور وصحقح طـه حقث قال  –رضي اهلل طـه  –وهذا إثر طن ابن طباس 

بل طبد الرزاق أيضا يف تػسقره، وابن جرير والبقفؼي  وطـه طبد الرزاق يف جامعه  ،فقؿا خّرجه معؿر

ُهّن َأْكَثَر مِْن َسْبٍع ": الَؽَبائُِر َسْبٌع، َفَؼاَل ": ن طباس أكه ققل لهوشعبة كؾفم رووه بسـد صحقح طن اب

 .هذا رواه ابن جرير ولػظه صحقح "َوَسْبعٍ 

 إَِلى الّس ": قالقبل قؾقل،  لػظ طبد الرزاق وغقره الذي سبق أن خرجته أما
َ

 ." ْبِعقَن َأْقَرَب ِهي

وقد خرج هذه الرواية ابن جرير يف تػسقره وهي رواية  "بإَِلى اْلّسْبُعِؿاَئة َأْقرَ ": ويف رواية قال

 .صحقحة وهي رواية صحقحة

َٓ ": ويف باب ألػاضه قال َٓ َكبِْقَرة َمَع اْستِْغَػار، َو ِهي إَِلى الّسْبُعِؿاَئة َأْقَرَب مِـَْفا إَِلى الّسْبِع َغْقَر َأّكُه 

 .قد روي مرفوطا وٓ يصحوهذا صحقح طن ابن طباس و "َصِغْقَرة َمع إِْصَرار

 

 بوان أن عدد الكبائر يػوق السبعون: 

 [المتن]

 تتبع الذكوب التي أصؾق طؾقفا أهنا كبائر، ولفا أكثر من السبعقن ومن: -رحؿه اهلل-قال الشقخ حافظ 

 [شرحال]

 كثقر من أهل العؾم، فؽقف إذا ُتتبع جؿقع ما جاء طؾقه الوطقد وهو كؿا قال رحؿه اهلل وكؿا ذكره

صؾى اهلل وطؾقه  -الشديد يف الؽتاب والسـة من إتباطه بؾعـة أو طذاب أو محاربة أو غقر ذلك كؼوله 

أن  فدل طؾى "َمْن َطاَدى لِي َولًِقا َفَؼْد َآَذْكُتُه بِالَحْرب َأو َفَؼد َباَرَزكِي بِالُؿَحاَرَبة": فؿا يرويه طن ربه -وسؾم 

 .أذية أولقاء اهلل من الؽبائر

 

  يف العلماء السلػوون من الكبائرالطعن: 

لذلك الذين يطعـون يف العؾؿاء السؾػققن، العامؾقن بالؽتاب والسـة، الداطقن إلى مـفج السؾف، َأن 

فعؾفم هذا من الؽبائر الُؿػسؼات، إذا كان فعؾه طن هوى فنذا صعن العبد يف العالم السؾػي طن هوى 



 

 

 

 

 

﴿03﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

وموبؼة من الؿوبؼات ولعؾفا أطظم من جريؿة الزكا، وضؾم هذا قد ارتؽب كبقرة من كبائر الذكوب، 

كان هذا السب تديـا، وتعبدا، مع طؾؿه بجَللة هذا العالم، ومـزلته يف الدين،  وشرب الخؿر، وأما إذا

إذا اقرتن هذا السب، والشتم، بالؽذب وآفرتاء وتؼرب إلى اهلل هبذا آفرتاء، وهذا الؽذب، ففذا  ٓسقؿا

واحدة فؼط، بل أطظم وأكثر، بل هو مبتدع، ٕن التعبد بالؿعاصي من البدع، الؿعصقة لقس مرتؽب كبقرة 

والذكب الذي يؽون طن شفوة، قد يـؼؾب إلى بدطة، وذلك إذا قصد التؼرب به، مع كوكه مؿا ٓ يجوز 

ؾقفم، كؿن بلذية أولقاء اهلل وسبفم، وآفرتاء ط التؼرب به، كؿن يتؼرب إلى اهلل بالزكا أو بشرب الخؿر أو

 -صؾى اهلل وطؾقه وسؾم-يػرتي ويؽذب ويتؼرب إلى اهلل هبذا الؽذب، أو يضع أحاديث طن الرسول 

كذبا لقدطو الـاس إلى الفدى مثَل، ففذا قد ارتؽب بدطة، ٕكه تؼرب إلى اهلل بإكاذيب، أما إذا كان 

فاسؼا فقه صػة ؽن تجعؾه كذب فؼط بدون كقة التؼرب، ففذه معصقة، وٓ تخرج صاحبفا من السـة ،ول

 .من صػات الؿـافؼقن

 

 تنبوه وتوجوه: 

فاكتبفوا لفذه الـؼطة، ففذا إمر قّل من يػفؿوه من الشباب وقل من يعرفه، أّن الؿعاصي التي هي 

لقست من البدع كشرب الخؿر، والزكا، وفعل بعض الؿـؽرات، التي قد يػعؾفا العبد أو إصل أن العبد 

يوشك أن يتوب ويرجع ويـدم وأن يعرف أكه مخطئ لؽـه إذا فعؾفا تعبدا  ففذا طاصيطن شفوة  يػعؾفا 

يعـي جاء بشيء لقس من الدين، واستدرك طؾى الشرع، كؿن يتعؿد الؽذب طؾى   وتؼربا إلى اهلل،

السـة أو كان من الؽػرة  الخصوم، الؽذب طؾى الؿخالػقن، سواء كان من أهل السـة أو مؿن يـتسب إلى

بؿثل هذه  من الرافضة فقؽذب ويػرتي طؿدا ويتؼرب إلى اهلل هبذا، يف ضـه أكه يدطو إلى اهلل  أو كان

إسالقب، والدطوة إلى اهلل إكؿا تؽون بالحق والعدل، تؽون بالعؾم والفدى، ٓ تؽون بإكاذيب 

السـة،  فؾذلك الذي يسؾك ذلك الؿسؾك، ففذا مسؾك أهل البدع، هم أهل الؽذب طؾى أهل وآفرتاء،

الذين يتديـون بآفرتاء طؾقفم فالذي يؽذب من أجل مصؾحة دطوته، من أجل تـػقر الـاس طن العالم، أو 

أهل العؾم بالؽذب والبفتان، فَل شك أن هذا الػعل من البدع، فاكتبفوا لفذا بارك اهلل فقؽم الؽذب 



 

 

 

 

 

﴿04﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

لتؼرب به إلى اهلل ويعؾم أكه كذب إصل اكه معصقة مجاكب لإليؿان، وأكه من صػات الؿـافؼقن، لؽـه با

يؽون قد ولج يف باب البدطة، ثم إذا استحؾه ورأى أكه مباح، ٓ طن شبفة، ولؽن طن معارضة لؾشرع، 

 فحقـئذ يؽون كافرا، كغقره من الؿستحؾقن لؾؿعاصي والذكوب،

ود دلقل ٕن آستحَلل لؾذكوب والؿعاصي إما أن تؽون بشبفة وهذه الشبفة إما أن تؽون بسبب وج

وهو أهل لإلجتفاد فقؽون معذور إن شاء اهلل كالؿجتفد الذي يبقح شيء من الحرام وهو ٓ يدري يظن 

أن هذا حَلل بلدلة الشرع ومـفم من تؽون الشبفة طـده ضعقػة لؽن يف هوي يف كػسه يستعظم هذه 

ذي يستحقل الذكب بدون الشبفة وتؽرب يف طقـه فقستحقل الحرام وهذا فعل أهل البدع وهذا حالفم أما ال

شبفة أو شبفة مصطـعة وهو يعارض الشرع بذلك ففذا ٓشك أكه كافر مرتد اكتبفوا لفذا وٓ تغػؾوا طن 

هذا التؼسقم فؾقس كل معصقة فؼط هي معصقة وٓ تؽون كػرا بل بآستحَلل إذا كاكت هذه الؿعاصي 

 .دون الشرك فباستحَللفا دون شبفة تؿـع طـه الؽػر فنكه كافر

أما الؿعاصي التي هي الشرك كالسحر والسجود لغقر اهلل كإصـام والؼبور والـذور والذبائح لؾؿؼبورين 

ففذه إفعال من الشرك إكرب وٓ تحتاج إلى استحَلل إٓ طـد الجفؿقة أما طـد أهل السـة ففذه أفعال 

 .شركقة

 

 [المتن]

 .وهو كؿا قال رحؿه اهلل "فنكه يجدها كثقرةأو غقر ذلك من إلػاظ الوطقد ": -رحؿه اهلل-قال 

 

 [لشرحا]

 

   المراد بالصغائر: 

بعد أن طّرفـا الؽبائر وطرفـا معـاها والراجح فقفا كعرف أن الصغائر هي ما دون ذلك، الصغائر هي 

 التي لم ُيذكر لفا حّد ولم َتْعظم بؾعن أو غضب أو كحو ذلك هذه من الصغائر التي كؼول هي دون الؽبائر



 

 

 

 

 

﴿05﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 أقوال العلماء يف تعريف الصغائر: 

ٕن الصغر ضّد الؽرب، فالصغر يف الجرم والصغارة يف الؼدر يدل طؾي أهنا دون الضابط التي ضبطت 

 :به الؽبقرة، وقد تعددت وتؾوكت ألػاظ العؾؿاء يف ذلك فؿـفم من قال

رة؛ لقس فقفا ققد من إهنا ما لم يؼرتن بـفي طـفا وطقد أو لعن أو غضب أو طؼوبة يعـي طؽس الؽبق

 .ققود التي يف الؽبقرة

ففو صغقرة أما إذا هنى اهلل طـه ففو كبقرة؛ وهذا  -طؾقه الصَلة والسَلم-ما هنى طـه الرسول : وققل

 .تػريق باصل

ما هي ما دون الحدين حّد الدكقا وحّد أخرة وهذا فقه أيضا  كظٌر سبق يف تعريف الؽبقرة : وققل

 .أيضا

قس فقفا حد يف الدكقا وٓ وطقد يف أخرة والؿراد بالوطقد الخاص بالـار أو الؾعـة أو هي ما ل: وققل

 .الغضب وهذا أيضا كؿا قؾت لؽم هو لؾتػريق بقـفا وبقن الؽبقرة

 

 الراجح من األقوال: 

وهذا هو الراجح أن الصغقرة هو الذكب الذي دون الؽبقرة وٓبد من تعريف الؽبقرة لتحديد الصغقرة 

 .أطؾم، ولؽن ٓبّد أن ُيعؾم أكه ٓ كبقرة مع استغػار وٓ صغقرة مع إصرارواهلل 

 

 [المتن]

 ."بؿاذا تؽػر السقئات": -رحؿه اهلل تعالى-قال 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿06﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 [لشرحا]

: يعـي الصغائر قال اهلل تعالى 

الذين يجتـبون الؽبائر أن  -طّز وجّل -فػي هذه أية وطد اهلل  1

 .مدخَل كريؿا يؽّػر طـفم الصغائر وُيرفع دراجتفم وُيشرففم يف أخرة بلن يدخؾفم -طّز وجّل -اهلل 

 

 مسيلة حول تكػور السوئات: 

وقد اختؾف العؾؿاء يف تؽػقر السقئات هـا؛ هل يؽون يف اجتـاب الؽبائر فؼط دون فعل الواجبات 

صؾى اهلل طؾقه  -والطاطات التي وطد الػاطل لفا بتؽػقر ذكبه؟ هل شرط بتؽػقر السقئات يف مثل قوله

َكّػاَرٌة لَِؿا  َوَرَمَضان إَِلى َرَمَضان، َواْلُعْؿَرة إَِلى اْلُعْؿَرة ُؿَعة إَِلى الُجُؿَعةَوالجُ  سالّصَؾَواُت اْلَخؿْ  ": -وسؾم

فالعؾؿاء هـا يف تػسقر هذا الحديث اختؾػوا فؼالوا هل  "َبْقـَُفَؿا َما َلم ُتْخَشى َكبِْقَرة َأو إَِذا اْجُتـَِبت اْلَؽَبائِر

حدث بقن الصؾوات أو بقن الجؿعتقن أو بقن العؿريتقن أو بقن يشرتط لتؽػقر السقئات الصغائر التي ت

 رمضاكقن، هل هذه السقئات تغػر هبذه الحسـات أم ٓبد من شرط اجتـاب الؽبائر؟   

يعـي إكسان صؾى صَلة الػجر ارتؽب صغائر كظر إلى حرام وكذا ثم إكه كذب ارتؽب كبقرة أو قذف 

لى الحرام مع كوكه كذب الؽذب ٓ يؽػر هـا بالصَلة يف هذا ثم صؾى الظفر هل صَلة الظفر تؽػر كظره إ

 .الحديث ففل تؽػر تؾك الرؤية التي رءاها أو إلػاظ التي تؾػظفا التي لقست من الؽبائر

 

 صالة تكػر الذىوب أقوال العلماء يف مسيلة هل ال:  

صؾوات الخؿس تؽػر اختؾف العؾؿاء مـفم من قال بظاهر أية أن هذا مـوط باجتـاب الؽبائر فال

الصغائر التي تحدث بقن الصؾوات إذا اجتـبت الؽبائر فتغػر لك الصغائر دون الؽبائر أما إذا ارتؽبت 
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 31: النساء - 



 

 

 

 

 

﴿07﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

, الؽبائر وارتؽبت الصغائر فالصؾوات الخؿس ٓ تؽػر ٓ الصغائر وٓ الؽبائر طؾى قولقن لؾعؾؿاء

وتؼوى  -ؽبائر تؼربًا إلى اهلل ـ جل وطَل وإضفر واهلل أطؾم أن الصَلة تؽػر الصغقرة ولو لم تجتـب ال

مـه أكه يؽػر الصغائر بػضل اهلل ورحؿته

ففذا فقه ترغقب يف اجتـاب الؽبائر فنذا أضاف إلى هذا العؿل  1

محافظته طؾى الصؾوات الخؿس وطؾى أداء الجؿعة وأداء رمضان وطؾى العؿرة وحرص طؾى صقام 

وء طؾى الؿؽاره واكتظار طرفه وطشوراء والحج وجؿقع إمور وكثرة الخطى إلى الؿساجد وإسباغ الوض

الصَلة بعد الصَلة وغقر ذلك من إطؿال التي تؽػر السقئات ففذا أفضل واحسن وكؿا يؼال أضؿن 

لتؽػقر السقئات لتعدد إطؿال التي تؽػر الذكوب كذلك الوضوء وإسباغ الوضوء وإحساكه حتى يف غقر 

و مسبغًا  إياه فنكه يؽػر الخطايا كؿا يف  وقت لقس حار وٓ بارد تتوضل بوضوء صحقح ٕهنا يف ،الؿؽاره

إن اإلكسان إذا توضل فتؿضؿض خرجت خطاياه من فؿه فنذا تؿضؿض واستـشق وغسل وجفه  الحديث 

 .خر قطر الؿاءآخرجت خطايا طقـقه وخطايا وجفه مع 

 

  األعمال الصالحة تكػر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر: 

ؽػر الصغائر مجرد اجتـاب الؽبائر بـقة صالحة يؽػر الصغائر هذه إطؿال الصالحة ت فقدل طؾى أن 

وقال اهلل  .فؿا بالؽم إذا زاد طؿل الصالحات والطاطات التي يرتب الشرع طؾى طؿؾفا تؽػقر السقئات

 : تعالى

2 
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 31: النساء - 
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﴿08﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

وهذا قد ورد له سبب حقث إن رجل أتى الـبي ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ يشؽو إلقه أكه قد يعـي صؾى 

وقبل امراءة وفعل معفا و فعل ولؽـه لم يزين هبا فالـبي ـ طؾقه الصَلة والسَلم ـ سلله هل صؾقت معـا 

 .اهلل هذه أيات  قه هذه أية واكزلفؼال كعم فتؾى طؾ

ففذا الػعل من "أن رجل أصاب من امرأة قبؾة "خرج مسؾم يف صحقحه طن طبد اهلل ـ رضي اهلل طـه ـ 

 َصّؾى اهلُل َطَؾْقِه َوَسّؾَم  " صغائر الذكوب  ويف رواية 
ِ

 إِِكي طَ  ،َجاَء َرُجٌل إَِلى الـّبِي
ِ
اَلْجُت َفَؼاَل َيا َرُسوَل اهلل

 َما ِشْئَت َفَؼاَل َلُه ُطَؿُر َلَؼْد  ، اْمَرَأًة فِي َأْقَصى اْلَؿِديـَِة َوإِِكي َأَصْبُت مِـَْفا
ّ

َما ُدوَن َأْن َأَمّسَفا َفَلَكا َهَذا َفاْقِض فِي

 َصّؾى 
ِ
اهلُل َطَؾْقِه َوَسّؾَم َفاْكَطَؾَق الّرُجُل َفَلْتَبَعُه َرُسوُل َسَتَرَك اهلُل َلْو َسَتْرَت َطَؾى َكْػِسَك َفَؾْم َيُرّد َطَؾْقِه َرُسوُل اهلل

 َصّؾى اهلُل رجَل فدطاه فتَل طؾقه هذه إية  
ِ
 يعـي اكزلت هذه أية طـد سمال الرجل هذا السمال -اهلل

 - 

 َهَذا َلُه َخاّصًة َقاَل َبْل لِؾـّاِس َكاّفًة َحّدَثـَا 
ِ
 اهلل

ّ
 "َفَؼاَل َرُجٌل مِْن اْلَؼْوِم  َيا َكبِي

بؾة فلتى الـبي ـ صؾى اهلل أن رجَلً أصاب من امرأة قُ  "يف لػظ مسؾم وهو حديث طبد اهلل بن مسعود  

 طؾقه وسؾم ـ فذكر ذلك له فؼال فـزلت

1 

       يةفالصؾوات الخؿس يف هذه أ

 العشاء  ما بقـفؿا  الظفر والعصر و الػجر الؿغرب 
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﴿09﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

السقئات الصغار أداؤها وما مثؾفا مؿا ورد يف آدلة يذهب يعـي  الصَلوات  الخؿس الػجر

 

كافة ولؿن وهي لؾـاس   "لَِؿْن َطِؿَل بَِفا مِْن ُأّمتِي   " : ألي هذه ؟ يا رسول اهلل  قال: قال الرجل  

 "َبْل َلُؽْم َطاّمًة "ويف لػظ    طؿل هبا من إمة

  "َهَذا لَِفَذا َخاّصًة َأْو َلـَا َطاّمًة َقاَل َبْل َلُؽْم َطاّمًة "ويف رواية   .

 َصّؾى اهلُل َطَؾْقِه َوَسّؾَم فَ ": قال  –رضي اهلل طـه  -كس أخر طن آيف حديث 
ِ

َيا  َؼاَل َجاَء َرُجٌل إَِلى الـّبِي

 َأَصْبُت َحًدا   
ِ
يعـي اين تعديت حدا من حدود الشرع وهذا الؿؼصود به مثل هذا الحديث -َرُسوَل اهلل

 َصّؾى اهلُل َطَؾْقِه َوَسّؾَم َفَؾّؿا َقَضى  -الؼبؾة وكحوها
ِ
 َقاَل َوَحَضَرْت الّصََلُة َفَصّؾى َمَع َرُسوِل اهلل

ّ
  َفَلقِْؿُه َطَؾي

 ِكَتاَب اهللال
ّ

 إِِكي َأَصْبُت َحًدا َفَلِقْم فِي
ِ
َهْل َحَضْرَت الّصََلَة َمَعـَا َقاَل َكَعْم َقاَل َقْد   ّصََلَة َقاَل َيا َرُسوَل اهلل

 "ُغِػَر َلَك 

يف  -وسؾم  صؾى اهلل طؾقه -بقـؿا رسول اهلل : قال  أمامة الصحقحقن أيضا طن أبي وخرج مسؾم يف 

 َفَسَؽَت َطـُْه  الؿسجد ،
ّ

 إِِكي َأَصْبُت َحًدا َفَلقِْؿُه َطَؾي
ِ
وكحن قعود معه ، إذ جاء رجل َفَؼاَل َيا َرُسوَل اهلل

 َفَسَؽَت َطـُْه َوُأِققَؿْت الّصََلُة  فؾؿا اك
ّ

 إِِكي َأَصْبُت َحًدا َفَلقِْؿُه َطَؾي
ِ
–صرف كبي اهلل َرُسوُل َفَؼاَل َيا َرُسوَل اهلل

حقن اكصرف   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -َقاَل َأُبو ُأَماَمَة    فاتبع الرجل رسول اهلل   –اهلل طؾقه وسؾم  صؾى

أكظر ما يرد طؾى الرجل  فؾحق الرجل رسول اهلل  َفَؼاَل َيا  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -رسول اهلل  واتبعت

 ق
ّ

 إِِكي َأَصْبُت َحًدا َفَلقِْؿُه َطَؾي
ِ
 : ال أبو أمامة َرُسوَل اهلل

ِ
َأَرَأْيَت  -َصّؾى اهلُل َطَؾْقِه َوَسّؾَم  -َفَؼاَل َلُه َرُسوُل اهلل

بؾى  يا رسول اهلل قال  ثم : فلحسـت الوضوء ؟  قال  ِحقَن َخَرْجَت مِْن َبْقتَِك َأَلْقَس ألقس قد توضلت

 فنن اهلل قد -صؾى اهلل طؾقه وسؾم   - رسول اهلل  فؼال له! يا رسول اهلل . كعم  شفدت الصَلة معـا ؟  فؼال



 

 

 

 

 

﴿21﴾   اِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة َشْرُح كِتَ  اّلَساِدساْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

ودون الحد  ,الؽبقرة  الذكب  الذي هو دون  صبعا هذا الحديث يراد به  "  ك غػر لك حدك  أو قال ذكب

 كحوه الذي يؼام طؾي الشخص من جؾد أو

 اتلي الحسـإ وبػعل   أن السقئات ُتؽػر باجتـاب الؽبائر ىفلخربكا اهلل تعال  قال الشقخ حافظ ثم 

 ." َوَأْتبِْع الّسِقَئَة اْلَحَسـََة َتْؿُحَفا  "الحديث كذلك جاء يفو

كَلم هذا مع بقان هل آطؿال الصالحة التي ورد فقفا أهنا  أكؿل  اهلل إن شاء  يف الدرس الؼادم 

 . مهأورجع من ذكوبه كقوم ولدته  ب الذكو تغػر

 !؟...فؼط  هنا تؽػر الصغائرأ أمآطؿال تؽػر الؽبائر هل هذه

الؼادم ان شاء اهلل مع ذكر مؽػرات الذكوب التي ذكرها   شقخ آسَلم  يليت تػصقؾه يف الدرس هذا

وبارك طؾي  وسؾمصؾى اهلل واهلل أطؾم و،  الؼادم  يف الدرس طشرة زيادة يؽون إن شاء اهلل  وهي رحؿه اهلل

 . العالؿقن والحؿد هلل رب، سقدكا محؿد

 

   

 

 


