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  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿2﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

  ؿِ ْس بِ 
ِ
 قؿحِ الرَ  ـِ حؿَ الرَ  الل

إن الحؿد الل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بالل مـ شرور أكػسـا ومـ سقئات 

أطؿالـا، مـ يفده الل فَل مضّؾ لف ومـ يضؾؾ فَل هادي لف وأشفد أن ٓ إلف إٓ الل وحده ٓ 

  .شريؽ لف وأشفد أّن محؿدا طبده ورسقلف

            1 

               

            2 

               

           3 

 

 ،أما بعد 

 -صؾك الل طؾقف وسؾؿ-فنّن أصدق الحديث كتاب الل وخقر الفدي هدي محؿد  

 .الـاروشّر إمقر محدثاهتا وكّؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضَللة وكؾ ضَللة يف 

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

سمال وجقاب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ  222الؿـصقرة، الؿشفقر بؽتاب 

الؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿائة بعد إلػ مـ  -رحؿف الل تعالك -بـ أحؿد الحؽؿل 

بؿاذا تؽػر ،  وصؾـا الل أثـاء جقابف طـ السمال السابع والثؿاكقـ بعد الؿائةية، الفجرة الـبق
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 102:آل عمران  - 
2

 1:الىساء  - 
3

 01-00: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿3﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 السقئات ؟

سابؼا أهنا الصغائر و أن الؽبائر ٓبد  - رحؿة الل تعالك -ت طؾك ما بقـف بالسقئا  و الؿراد

 لفا مـ تقبة كؿا سقبقـف يف السمال التاسع والثؿاكقـ بعد الؿائة

سبحاكف و  -اجتـاب الؽبائر كؿا قال  -رحؿف الل  -فؿـ مؽػرات السقئات التل ذكرها 

  : -تعالك

         

1  

 وسبؼ ذكر سبب كزول هذه أية  2

 

 [المته ] 

فلخربكا الل تعالك أن السقئات تؽػر باجتـاب الؽبائر وبػعؾ :  -رحؿف الل  -قال الشقخ 

 الحسـات

 [الشرح  ]

 :ففـا أمران تؽػر هبؿا السقئات  

إذا حصؾت  -جؾ وطَل  -اجتـاب الؽبائر طـ قصد وكقة كقة التؼرب إلك الل : إول 

وخشقة لف ففذا  برتك الزكا والػجقر والػساد خقفا مـ الل -جؾ وطَل  -لؾعبد وتؼرب إلك الل 

   الحسـات كالصؾقاتبف الصغائر كذلؽ بػعؾ  -جؾ وطَل  -الرتك يؽػر الل 

  1   فنهنا تؽػر هذه السقئات وتؿحقها

                                                 
1

 31: الىساء  - 
2

 114: هود   - 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿4﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 [الؿتـ]

قَِّئَة اْلَحَسـََة َتْؿُحَفا "وكذلؽ جاء يف الحديث  : ثؿ قال  " َوَأْتبِْع السَّ

 [الشرح ]

 -مام أحؿد والرتمذي والدارمل وغقرهؿ مـ حديث أبل ذر وهذا الحديث قد خرجف اإل 

اتَّؼ اْلؾَّف َحْقث َما ُكـْت  " -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -قال لل رسقل الل  : قال –رضل الل طـف 

قَِّئَة اْلَحَسـََة َتْؿُحَفا َوَخالِؼ اْلـَّاس بُِخُؾؼ َحَسـ   صؾك  -فؼقلف  ، وهذا حديث حسـ "َوَأْتبِْع السَّ

يعـل اجعؾ بقـؽ وبقـ طذاب الل وقاية يف جؿقع  "اتَّؼ اْلؾَّف َحْقث َما ُكـْت  " -الل طؾقف وسؾؿ 

بتعد طـ الذكقب احتك لق كـت خالقا بقـؽ وبقـ الل فاجتـب ما هناك الل طـف و، إماكـ

 ، والسقئات صغقرها وكبقرها

  تضقع طؿؾؽ يا طبد الل ٓ: 

الؼقامة ولفؿ حسـات كالجبال فتؽقن يقم الؼقامة هباًء  ويف الحديث  إن أكاسا يلتقن يقم

 مـثقرا 

              

لف أطؿال صالحة مثؾ جبال هتامة ، أولئؽ الؼقم كاكقا إذا خؾقا بؿحارم الل اكتفؽقها:  قال 

 : فليـ ما كـت فاتؼل الل كؿا قال الشاطر  ،ولؽـفؿ كاكقا إذا خؾقا بؿحارم الل اكتفؽقها 

 والـػس داطقة إلك الطغقان*** إذا ما خؾقت بريبة يف ضؾؿة 

 إن الذي خؾؼ الظَلم يراين ***فاستحل مـ كظر اإللف وقؾ لفا

                                                                                                                                                                  
1

 114: هود   - 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿5﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

قَِّئَة اْلَحَسـََة َتْؿُحَفا  ": -صؾك الل طؾقف وسؾؿ   -ثؿ قال   -ولؽـؽ مع تؼقاك لل  "َوَأْتبِْع السَّ

إذا استدرجؽ الشقطان وضعػت كػسؽ وفعؾت السقئة التل هل دون الؽبقرة -جؾ وطَل 

فالحسـات تذهب السقئات وتؿحقها  هذا محق يف الدكقا قبؾ ،فعؾقؽ أن تعؿؾ بالحسـات 

كـ معفؿ متعامَل بإخَلق الحسـة الػاضؾة الطقبة وإن ،أخرة وخالؼ الـاس بخؾؼ حسـ 

يف  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -وهذا لف مـاسبة لطقػة لتتلمؾ يف الحديث أن الرسقل  الرجؾ

 َحْقُثَؿا ُكـَْت  ": البداية قال 
ِ
ِؼ الل يف ،لقَل وهنارا داخؾ البقت أو خارج البقت أمام الـاس  "اتَّ

بل اتؼ الل اإلكسان ٓ يسؾؿ مـ الذكقب والؿعاصل خاصة الصغائر فدل الـ،خػقة طـ الـاس 

ؾك أكؽ مع تؼقاك لل ٓبد ط وجؿقع إمة  -رضل الل طـف  -أبك ذر -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -

فاتبع السقئة الحسـة فاطؿؾ بالحسـات والصالحات وٓ تجعؾ الذكب ،وأن تذل  أن تعص

 .ماكع لؽ مـ فعؾ الطاطة 

  كصقحة لؽؾ مسؾؿ: 

يعـل بعض الـاس إذا قؾت لف لؿاذا ٓ تربل الؾحقة ،طاكؿ الل وهذا ٓبد أن تـتبفقا لف ر

مثَل قال أكا ماين مطقع كقػ يؼقل طـل الـاس مطقع إذا ربقت لحقتل وأكا أسؿع إغاين مثَل 

فالرجؾ قد يبتؾك بسؿاع إغاين أو بؿشاهدة إفَلم الؿحرمة  اكظروا كقػ الشقطان يخدطف ،

ك أمرا مـ فالشقطان يتدرج بف حتك يرت ،أو إفَلم طؿقما أو يرتؽب ذكب مـ الذكقب

هذا ٓ ،خر  يؼقلقن يعـل خَلص ما دامت خرباكة يؼقل لؽ خرباكة القاجبات ويؼع يف ذكب آ

ذا كان بؾ طؾقؽ أن تخػػ طـ كػسؽ الذكقب وٓ تثؼؾ كاهؾؽ بالسقئات فاإلكسان إ يجقز



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿6﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

كت دطؽ مـ كَلم الـاس الل الؿعصقة الثاكقة ٕجؾ إغاين وأ مثَل يسؿع إغاين ٓ يعصِ 

 -طز وجؾ  -يؼقلقا طـؽ مـافؼ وٓ ما يؼقلقا دطؽ مـ الـاس أكت تعبد رب الـاس تعبد الل 

فَل تجعؾ وققطؽ يف الؿعصقة سببا لؾقققع يف غقرها مـ الؿعاصل بؾ اجتفد يف تخػقػ 

 .الذكب طـؽ واكظر وراقب كػسؽ مع الل وٓ تؾتػت إلك العباد 

  وٓ يحتاج لبذل باب الحسـات يسقر: 

طؾك أن باب الحسـات ٓ  ذر وإمة مـ بعده دل أبل -صؾك الل طؾقف وسؾؿ   -ل ثؿ الـب

يحتاج إلك بذل كثقرٓ يحتاج إلك مال فؼط أو إلك جفد وتعب بؾ بؿجرد إحساكؽ لخؾؼؽ 

ُؿَؽ فِل َوْجِف َأِخقَؽ َلَؽ َصَدَقٌة    "تتحصؾ طؾك الحسـات  الـاس صدقة كػؽ أذاك طـ  " َتَبسُّ

 .طؾك كػسؽ  الؾؼؿة تجعؾفا  يف فؿ الؿرأة زوجتؽ هذه صدقة 

 كقػ تحقل العادة إلك طبادة؟ 

يعـل اإلكسان يػعؾ إفعال العادية إذا قصد التؼرب هبا بؿا ورد الشرع التؼرب فقف فنكف 

طؾقف  صؾك الل -فالـبل ،يمجر طؾقف وهق سقعؿؾف سقعؿؾف لؽـ الشقطان يؾفقف طـ الـقة الحسـة 

 .بقـ أن الحسـة أمرها يسقر -وسؾؿ 

  فضؾ حسـ الخؾؼ: 

ُجَؾ َلُقْدِرُك  ":  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -وقال   لقس الؿؼصقد الرجؾ يعـل الذكر  -إِنَّ الرَّ

ـِ ُخُؾِؼِف َدَرَجَة  –يعـل الؿسؾؿ ذكرا أو أكثك يعـل شؿؾ الـساء أيضا  ُجَؾ َلُقْدِرُك بُِحْس إِنَّ الرَّ

ائِِؿ اْلَؼائِِؿ  يعـل ٓ يؿؾ مـ ققام الؾقؾ وصقل ، الصائؿ الذي ٓ يػطر والؼائؿ الذي ٓ يػرت "الصَّ



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿7﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

ؾؼ ففذا باب مـ أبقاب الحسـات يفدى فؾذلؽ اإلكسان يحرص طؾك تحسقـ الخُ ،الصَلة  

يحتاج فؼط أن ترتك أذية الـاس وأن َتُبش يف وجقهفؿ وأن  إلقؽ يا طبد الل وهق أمر يسقر

وأن ٓ يؽقن لساكؽ بذيئا وقبقحا معفؿ يف ،َتُفش وأن تتؽؾؿ معفؿ بالؽَلم الحسـ الطقب 

 غقرها مـ الصػات التل هل مـ مساويءتصرفؽ وتعامؾؽ وابتعد طـ الحسد والحؼد و

 .بػعؾ الحسـة الؿؼصقد يف الحديث أن السقئة الصغقرة ُتؿحك إخَلق

 

 ]الؿتـ [ 

مؿا ُتؽػر بف السقئات أمقرًا أخرى غقر اجتـاب الؽبائر  -رحؿف الل  -كذلؽ ذكر الشقخ 

وفعؾ الحسـات أو ذكر أمقرًا تػصقؾقة مـ هذه الحسـات التل تؽػر الذكقب مباشرة، فذكر 

َوَكَؼؾ اْلُخَطك  ، إِْسَباغ اْلُقُضْقء َطَؾك اْلَؿَؽاِره وكذلؽ جاء يف إحاديث الصحقحة أن: )) قال

 .أهنا كػارات لؾسقئات والخطايا(( إلك آخر ما ذكر .. إَِلك اْلَؿَساِجد

 

 ]الشرح [ 

 

 ًٓ إسباغ القضقء وهذا قد خرجف اإلمام مسؾؿ ىف صحقحف مـ  -رحؿف الل  -فذكر أو

ُؽؿ  ": قال -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -أن رسقل الل  -رضل الل طـف  -حديث أبك هريرة  ْٓ َأُدلُّ أ

َرَجاتَوَيْرَفع بِف ا -يعـك السقئات والذكقب الصغائر  -َطَؾك َما َيْؿُحق اْلؾَّف بِف اْلَخَطاَيا   - ْلدَّ

: َبَؾك َيا َرُسْقل اْلؾَّف، َقال: َقاُلْقا -يعـك لقس فؼط يؿحق السقئات بؾ يرفع الدرجات طـد الل 

ََلة، َفَذلُِؽؿ  ََلة َبْعد الصَّ إِْسَباغ اْلُقُضْقء َطَؾك اْلَؿَؽاِره َوَكْثَرة اْلُخَطك إَِلك اْلَؿَساِجد َواْكتَِظار الصَّ
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﴿8﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

َباط َفَذلُِؽؿ ا َباط اْلرِّ َباط  َفَذلُِؽؿ اْلرِّ فنسباغ القضقء وقت كراهقة إسباغف هذا مؿا يؿحق الل  "ْلرِّ

 .رفع بف الدرجات وتؽثر بف الحسـاتبف الخطايا والسقئات وي

 

 معـك إسباغ القضقء: 

بَل كؼصان وٓ ، يعـك إتؿامف طؾك القجف الشرطل بَل إفراط وٓ تػريط: إسباغ القضقء 

مـ التثؾقث يف أطضاء القضقء التل  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -سقل الل زيادة طؿا ورد طـ ر

ُيستحب فقفا التثؾقث وهل جؿقع أطضاء القضقء إٓ الرأس يستحب فقف اإلفراد أو التثـقة إذا 

واحدة ذاهبة وواحدة آتقة ففذه مرة واحدة أو مرتقـ ،ُطدت الؿسحة الؿؼبؾة والؿدبرة ثـتقـ 

 ضاء إسباغ القضقء وإتؼاكف وإحساكف هذا إمر واجب،تعترب ٓ بلس، فغسؾ إط

 

  القضقء يغػر الذكقب: 

لؽـ طؾك الؿؽاره وقت الربد الشديد وقت الحر الشديد ومع ذلؽ تحرص طؾك إتؼان  

هذا يؿحق الل بف الخطايا، بؾ القضقء بحد ذاتف يغػر الذكقب بؿجرد اإلسباغ ولق ،القضقء 

ديث فقف التؼققد بالؿؽاره وأن اإلكسان يحرص حال الؿؽاره طؾك غقر الؿؽاره، يعـل هذا الح

صؾك الل  -حال الربد والحر طؾك إتؼان القضقء وإسباغف بؿعـك أداءه كؿا ثبت طـ الرسقل 

إسباغ القضقء ،ا لشديد ففذا ُيؽػر الل بف الخطايحتك يف الحر الشديد والربد ا -طؾقف وسؾؿ 

ه أو غقر غػران السقئات الصغائر سقاء كان يف الؿؽاربحد ذاتف القضقء الشرطل كاٍف يف 

 -رضل الل طـف  -والدلقؾ طؾك ذلؽ أيضًا هق حديث أبل هريرة الؿؽاره لؽـ تتؼـ القضق،

ل اْلَعْبد ": -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -قال رسقل الل : يف صحقح اإلمام مسؾؿ حقث قال إَِذا َتَقضَّ

ْجَفف َخَرج مِـ َوْجِفف ُكؾ َخطِْقَئة َكَظر إَِلْقَفا بِِعقـََقْقف َمع اْلَؿاء َأو َمع اْلُؿْسؾِؿ َأو اْلُؿْممِـ َفَغَسؾ وَ 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿9﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 َآِخر َقْطر اْلَؿاء ، َفنَِذا َغَسؾ َيَدْيف َخَرج مِـ َيَدْيف ُكؾ َخطِْقَئة َكان َبَطَشْتَفا َيَداه َمع اْلَؿاء َأو َمع َآِخر

َذا َغَسؾ ِرْجَؾْقف َخَرَجت ُكؾ َخطِْقَئة َمَشْتَفا ِرْجََله َفنِ  -يعـك تذهب هذه الذكقب  -َقْطر اْلَؿاء 

ُكقب  ج أيضًا مـ حديث طثؿان  "َمع اْلَؿاء َأو َمع َآِخر َقْطر اْلَؿاء َحتَّك َيْخُرج َكِؼّقًا مِـ الذُّ وخرَّ

ل َفَلْحَسـ  ": -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -قال رسقل الل : قال -رضل الل طـف  - َمـ َتَقضَّ

ل َفَلْحَسـ اْلُقُضْقء َخَرَجت َخَطاَيا مِـ  -سقاء كان يف مؽاره او غقر الؿؽاره  -ُقُضْقءالْ  َمـ َتَقضَّ

وهذا تؽػر بف فاإلكسان يحرص طؾك إسباغ القضقء ، "َجَسِده َحتَّك َتْخُرج مِـ َتْحت َأْضَػاِره 

 .السقئات التل هل الصغائر

 

 ]الؿتـ [  

 

 ": يف الحديث السابؼ قال "َكَؼؾ اْلُخَطك إَِلك اْلَؿَساِجدوَ ": -رحؿف الل  -قال الشقخ 

 "َوَكْثَرة اْلُخَطك إَِلك اْلَؿَساِجد 

 

 ]الشرح [ 

 

 فضؾ الخطك إلك الؿساجد: 

 فؽثرة الخطك إلك الؿساجد كؾ خطقة تخطقها ُيغػر لؽ هبا سقئة ويرفع لؽ هبا درجة 

،وتؽتب لؽ هبا حسـة بؽؾ خطقة تخطقها إلك الؿسجد فنذا أكثرت مـ الخطك أكثرت 

فقؿا   -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  –مـ غػران الذكقب،كؿا ثبت يف ذلؽ الحديث  طـ الرسقل 

ُه َأْن ":  أكف قال –رضل الل طـف  –خرجف مسؾؿ يف صحقحف  طـ  طبد الل بـ مسعقد  ـْ َسرَّ َم



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿02﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

ّـَ َيْؾَؼك الَل غَ  َؾَقاِت َحْقُث ُيـَاَدى بِِف ِء الصَّ َٓ َفنِنَّ الَل َشَرَع لِـَبِقُِّؽْؿ  ًدا ُمْسؾًِؿا َفْؾُقَحافِْظ َطَؾك َهُم

ـِ اْلُفَدى  ـْ ُسـَ
ّـَ  مِ ـَ اْلُفَدى َوإِكَُّف َوَما مِـ َرُجؾ  ": إلك أن قال  "َصؾَّك الُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُسـَ

ر َفُقْحِس  َٓ َكَتب اْلؾَّف َلف بُِؽؾ َخْطَقة َيَتَطفَّ ُفْقر ُثؿ َيْعِؿد إَِلك َمْسِجد مِـ َهِذه اْلَؿَساِجد إِ ـ الطُّ

فالخطقة القاحدة إلك الؿسجد . " َيْخُطَقَها َحَسـَة َوَيْرَفُعف بَِفا َدَرَجة َوَيُحط َطـْف بَِفا َسقَِّئة

ؽتب لؽ حسـة  تؿحك طـؽ سقئة تحصؾ لؽ هبا هذه إمقر الثَلثة هذه إمقر الثَلثة ،ت

إلك آخر ما يف هذا الؿقضقع مـ الؽَلم ،الذي هق مـ أطذب   بؽؾ خطقة  ترفع لؽ هبا درجة

  –صؾك الل طؾقف وسؾؿ  –الؽَلم مـ  رسقل الل 

  اكتظار الصَلة مؿا يؿحق الل بف الخطايا: 

 كذلؽ مؿا يؿحق الل بف الخطايا بصريح هذا الحديث ويرفع بف الدرجات 

ََلة " ََلة َبْعد الصَّ  " إِْكتَِظار الصَّ

إكسان صؾك الؿغرب  وجؾس يف الؿصؾك  يف مؽان صَلتف يـتظر الصَلة ،يؼرأ الؼرآن 

ن حضرت يذكر الل  يتػؽر يف أمقر الشريعة تػؽقر شرطل  يتلمؾ فقف و يزداد إيؿاكا  إلك أ

 .هذا مرابط  وجؾقسف يؽػر الخطايا ويرفع الدرجات،الصَلة أخرى  

 [الؿتـ]

َؾَقاِت اْلَخْؿُس َواْلُجْؿَعُة إَِلك اْلُجْؿَعِة  و":  -رحؿف الل–ثؿ قال الشقخ حافظ  الصَّ

 " َوَرَمَضاُن إَِلك َرَمَضانَ 

 [ الشرح] 

  أمقر يؽػر هبا الذكقب: 

 الثَلثة يحصؾ هبا تؽػقر الذكقب  ،ذكر أن هذه هذه إمقر 

 الصؾقات الخؿس: 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿00﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

َؾَقاِت اْلَخْؿُس َواْلُجْؿَعُة إَِلك  ": -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  –قال رسقل الل  الصَّ

ّـَ  إَِلك َوَرَمَضانُ  اْلُجْؿَعةِ  َراٌت لَِؿا َبْقـَُف . " اْلَؽَبائِرُ  اْجُتـَِبْت  و إذاإَِذا اْجَتـََب اْلَؽَبائِرأ َرَمَضاَن ُمَؽػِّ

فرمضان إلك رمضان والجؿعة إلك الجؿعة ،والصؾقات الخؿس  كؾفا تؽػر السقئات وتؿحق 

وكذلؽ  –صؾك الل طؾقف وسؾؿ  –الخطايا والذكقب لؽـ الصغائر بـص حديث رسقل الل 

 ورد يف الحديث الذي خرجف الحؿقدي واإلمام أحؿد والـسائل  وغقرهؿ 

  العؿرة إلك العؿرة: 

اَرٌة لَِؿا َبْقـَُفَؿا ، َواْلَحجُّ اْلَؿْبُروُر  ": -صؾك الل طؾقف وسؾؿ –قال  اْلُعْؿَرُة إَِلك اْلُعْؿَرِة َكػَّ

 فحتك العؿرة إلك العؿرة تؽػر الذكقب وتؿحق الخطايا  "َلْقَس َلُف َجَزاٌء إِٓ اْلَجـَّةُ 

 صقام رمضان ولقؾة الؼدر: 

 .وققامف وققام لقؾة الؼدر ققام رمضان  وصقام رمضان 

م مِـ  ":-صؾك الل طؾقف وسؾؿ  –قال   َمـ َصام َرَمَضان اْيَؿاكا َواْحتَِسابا ُغِػر َلف َما َتَؼدَّ

م مِ  ": -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  –وقال     " َذْكبِف ـ َمـ َقام َرَمَضان اْيَؿاكا َواْحتَِسابا ُغِػر َلف َما َتَؼدَّ

م مِـ َذْكبِف ففذه إمقر الثَلثة  كؾفا . " َذْكبِف َوَمـ َقام َلْقَؾة اْلَؼْدر إِْيَؿاكا َواْحتَِسابا ُغِػر َلف َما َتَؼدَّ

 .أهنا تؽػر الذكقب إذا طؿؾفا إيؿاكا واحتسابا -طؾقف الصَلة والسَلم  –ثبت طـ رسقل الل 

 [الؿتـ]

 "وصقام طاشقراء ":ثؿ قال  

 [الشرح]

 يقم طاشقراء  ويقم طرفة  صقام: 

أن صقام هذا الققم يؽػر السـة الؿاضقة،  –صؾك الل طؾقف وسؾؿ  –قد صح طـ رسقل الل 

 وكذلؽ يقم طرفة ، فنكف يؽػر ذكقب سـتقـ ، احتسب طؾك الل أن يؽػر السـة الؿاضقة : قال 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿02﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 ]الؿتـ [

 وغقرها مـ الطاطات اهنا كػارات لؾسقئات والخطايا : قال  

 ]الشرح [

 يف تؽػقر الصغائر  اجتـاب الؽبائر شرط: 

د ذلؽ باجتـاب الؽبائر، وطؾقفا ويحؿؾ الؿطؾؼ مـفا قحاديث فقفا تؼقوأكثر تؾؽ إ

ؽػقر الؽبائر فقؽقن اجتـاب الؽبائر شرصا يف تؽػقر الصغائر بالحسـات وبدوهنا وذلؽ ٓن ت

 لك تقبة يحتاج إ

 هؾ الؽبقرة تؽػر بإطؿال الصالحات ؟ 

تل هل الؽبائر، هؾ تؽػرها هذه ، يف الذكقب ال-رحؿفؿ الل  -وقد اختؾػ العؾؿاء 

َمـ َحج َوَلؿ َيْرُفث َوَلؿ َيْػُسؼ َرَجع  " : –صؾك الل وطؾقف وسؾؿ  -كؼقلف  طؿال الصالحةإ

ف اْلَؿْبُرْور  َواْلَحج  ":  -طؾقف الصَلة والسَلم  -وكذلؽ ققل الـبل ،  "مِـ ُذُكْقبِف َكَقْقم َوَلَدْتف امُّ

ـ َقال  ":   -صؾك الل وطؾقف وسؾؿ  -وقال  " َٓ اْلَجـَّةَلْقس َلف َجَزاء إ َٓ إَلف مِّ ِذي  اْسَتْغِػر اْلؾَّف الَّ

َٓ ُهق اْلَحل اْلَؼقُّْقم َوأُتْقب إ ْحػات ُغِػَرت ُذُكْقُبف َوإَلْقف َثََلَثة َمرَّ إ ففذا  " ن َكان َفر مِـ الزَّ

كف يغػر هذه الؽبقرة ،وهل الػرار كصا ،أ -صؾك الل وطؾقف وسؾؿ  -ل ذكر فقف الرسقالحديث 

 مـ الزحػ، 

  اختَلف العؾؿاء يف ما يؽػر الؽبائر: 

تل هل اختؾػقا يف هذا آمر، ففؾ تغػر الذكقب ال  -رحؿفؿ الل  -فؾذلؽ العؾؿاء 

 طؿال الصالحة، جؿفقر العؾؿاء ،الؽبائر، هبذه إ



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿03﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

وٓ تغػر إٓ بالتقبة  ن الؽبائر ٓ تؽػرأجؿاع طؾك بؾ كؼؾ بعض العؾؿاء اإل:إول الؼقل 

فرض طؾك طباده التقبة، فؾق كاكت هذه  -جؾ وطَل  -ٓ بالتقبة، وقالقا إن الل ،ٓ تغػر إ

 لتقبة وٓ فرصقا فقفا، وٓ فرصقا فقفا، لـاس إلك االحسـات تؽػر بدون تقبة، لؿا احتاج ا

قالف بعض العؾؿاء ،أن كبائر الذكقب تغػر حتك يعـل هذه الؽبائر تغػر : اينوالؼقل الث

بعؿؾ الصالحات، بعض إطؿال الصالحة التل ورد فقفا، كحؿؾفا طؾك ضاهرها التل ورد 

 -صؾك الل وطؾقف وسؾؿ  -فقفا مغػرة الذكقب كؾفا، بدون لػظة كؾ، ولؽـ طؿقم ققلف 

ـ ُذُكْقبِف َمـ َحج َوَلؿ َيْرُفث َوَلؿ َيْػُسؼ َرَجع مِ  ":  –ؿ صؾك الل وطؾقف وسؾ -أوضاهر ققلف 

فَكَقْقم َوَلَدْتف أ قالقا هذا صريحا يف أكف يعقد كققم ولدتف أمف، كؼقا مـ الذكقب والخطايا،  ." مُّ

ـ َقال  ":   –صؾك الل وطؾقف وسؾؿ  -ققلف كؼقا مـ الذكقب والخطايا، وقالقا  اْسَتْغِػر اْلؾَّف مِّ

ُهق اْلَحل اْلَؼقُّْقم َوأُتْقب إَلْقف ُغِػَرت ُذُكْقُبف َوإ َٓ َٓ َإٓه إ ِذي  ْحػالَّ كص طؾك  " ن َكان َفر مِـ الزَّ

أن فراره مـ الزحػ مغػقر وهق مـ كبائر الذكقب فؼالقا  إن هذا يدل طؾك أن بعض إطؿال 

 الصالحة تغػر بدون تقبة

  ما ترجح طـد الشقخ حػظف الل: 

والذي يظفر لل أن الصحقح أن هذه إطؿال يف إصؾ ٓ تغػر وٓ تؽػر الؽبائر، بؾ  

الؽبائر تحتاج إلك تقبة، الؽبائر تحتاج إلك تقبة، وإلك صدق فقفا، بشروط التقبة الؿعروفة، 

فَلبد مـ تقبة خاصة لؾؽبائر، والدلقؾ طؾك ذلؽ وضاهر حديث القضقء، والصَلة أهنا تغػر 

 –طؾقف الصَلة والسَلم  -ا خرجت ذكقبف مع الؿاء أو مع أخر قطر الؿاء والـبل الذكقب جؿقع

بقضقء مع ، الصؾقات الخؿس معروف أن الصَلة  تؽقن "الصؾقات الخؿس  ": قال 

لجؿعة وتؽقن الجؿعة وضقئفا وصَلهتا والخطك إلقفا قال تغػر وكذلؽ الجؿعة إلك ا

ة فريضة أطظؿ مـ الصَلة الػريضة العادية بالغسؾ ومشل إلك الصَلة طادة ، وصَلة جؿع



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿04﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

اشرتط لغػران "إذا اجتـبت الؽبائر ": عؼقبة طؾك تركفا أطظؿ مع ذلؽ قال الأجرها أطظؿ و

الذكقب اجتـاب الؽبائر يدل طؾك أن اجتـاب الؽبائر  تحتاج إلك تقبة  و ضاهر الـصقص فقفا 

 .بد مـ التقبةكف ٓتقبة فالجؿع بقـ الـصقص يدل طؾك أأهنا تغػر بدون 

  يف تؽػقر الؽبائر –حؿف الل  –كَلم ابـ طبد الرب: 

ومـ أققى ما قرأتف كَلما يف هذا الباب وشدة فقف كَلم اإلمام ابـ طبد الرب الؿالؽل يف  

بعد ما ذكر كصقص يف هذا   وأن ما يغػر بف الصغائر:) -رحؿف الل تعالك  -كتابف التؿفقد قال 

إن الؽبائر :  قال -أضـف ابـ حزم –وقال بعض الؿـتؿقـ إلك العؾؿ مـ أهؾ طصركا : الباب قال

و احتج بظاهر حديث  الُصـابحل يف هذا وبؿثؾف مـ (  والصغائر يؽػرها الصَلة والطفارة

َؿ –أثار وبؼقلف  ُف َطَؾْقِف َوَسؾَّ ـْ ُذُكْقبِفَفَؿا َتَروْ  ": -َصؾََّك اْلؾَّ
وما أشبف ذلؽ  قال "َن َذلَِؽ ُيْبِؼل مِ

ومقافؼة لؾؿرجئة فقؿا ذهبقا إلقف مـ ذلؽ وكقػ يجقز لذي  ـٌ وهذا جفؾ بقِّ :) ابـ طبد الرب

    : -طز وجؾ–لب أن يحؿؾ هذه أثار طؾك طؿقمفا وهق يسؿع ققل الل 

         :-تبارك وتعالك –وققلف   1      

كثقرة مـ كتابف ولق كاكت الطفارة والصَلة  يف آٍي  "  2   

وأطؿال الرب مؽػرة لؾؽبائر والؿتطفر الؿصؾل غقر ذاكر لذكبف الؿقبؼ وٓ قاصد إلقف وٓ 

طز  -حضره يف حقـف ذلؽ أكف كادم طؾقف وٓ خطرت خطقئتف الؿحقطة بف ببالف لؿا كان ٕمر الل 

مـ تقضل وصؾل ُيشفد لف بالجـة بلثر سَلمف مـ الصَلة وإن بالتقبة معـك ولؽان كؾ  -وجؾ 

ارتؽب قبؾفا ما شاء مـ الؿقبؼات والؽبائر وهذا ٓ يؼقلف أحد مؿـ لف ففؿ صحقح وقد 

                                                 
1

 8: التحريم  - 
2

 31: الىور  - 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿05﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

أجؿع الؿسؾؿقن طؾك أن التقبة طؾك الؿذكب فرض والػروض ٓ يصح أداء شلء مـفا إٓ 

َّٓ طقدة  فلما أن يصؾل وهق غ قر ذاكر لؿا ارتؽب مـ الؽبائر وٓ كادم بؼصد وكقة واطتؼاد أ

ِف طؾك ذلؽ فؿحال  ُف َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ –َوَقْد َقاَل َرُسْقُل اْلؾَّ  –َوَقاَل "اْلـََّدُم َتْقَبًة  " "- : َصؾََّك اْلؾَّ

ُف َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ  َؾَقاُت اْلَخْؿِس َواْلُجُؿَعُة إَِلَك اْلُجْؿَعُة  ": َصؾََّك اْلؾَّ ّـَ َما اْجُتـّْبِت اْلصَّ اَرٌة لَِؿا َبْقـَُف َكػَّ

ّـَ َما  " :ما اجتـبت الؽبائر ثؿ ذكر حديث طبد الل  "اْلَؽَبائِرِ  اَرٌة لَِؿا َبْقـَُف َؾَقاِت اْلَخْؿِس َكػَّ اْلصَّ

حافظقا طؾك هذه الصؾقات الخؿس فنهنـ  :)وطـ سؾؿان الػارسل أكف قال  "اْجُتـَِبِت اْلَؽَبائِرُ 

ما لؿ ُتَصب أو ُتِصب  –يعـل الصغائر أو الجقارح التل تعؿؾ الصغائر  –كػارة هذه الجراح 

ِف وهق مرسؾ (  -التل هل الؽبائر –الؿؼتؾة  ُف َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل  –َأنَّ َرُسْقَل اْلؾَّ َٓ  ":َصؾََّك اْلؾَّ َأ

ـْ َيقْ  ُثُؽْؿ َط َماُم ُأَحدِّ  اإْلِ
َ

ُر َرُجٌؾ ُثؿَّ َيْلتِل اْلُجُؿَعَة َفَقْجؾُِس َوُيـِْصت َحتََّك َيْؼِضل َٓ َيَتَطفَّ ِم اْلُجُؿَعِة 

ـَ اْلُجُؿَعِة إَِلَك اْلُجُؿَعِة َما اْجُتـَِبِت اْلَؽَباِئرُ  اَرُة َما َبْق َّٓ َكاَكْت َلُف َكػَّ  " َصََلَتُف إِ

أن  -رحؿف الل-د يف هذا الباب تشديدا كبقرا وبقـ شد -رحؿف الل –فابـ طبد الرب 

 .إطؿال الصالحة التل تؽػر الذكقب إكؿا   تؽػر الصغائر وأن الؽبائر ٓبد لفا مـ تقبة 

  رحؿف الل تعالك  –تـبقف أشار إلقف ابـ الؼقؿ- : 

يف الجقاب الؽايف ويف غقرها مـ  -رحؿف الل-كبف إلك قضقة هامة كبف إلقفا ابـ الؼقؿ لؽـ أ

ـْ َقْؾبِِف  ":صؾك الل طؾقف وسؾؿ –كتبف وهذا مستػاد مـ مثؾ ققلف 
َّٓ اْلؾَّف َصاِدًقا مِ إَِلَف إِ َٓ ـَ َقاَل  مِّ

قل ٓ إلف إٓ الل أو يصؾل أو وكبف طؾقف شقخ اإلسَلم وغقره أن اإلكسان قد يؼ "َدَخَؾ اْلَجـََّة 

يصؾل الجؿعة يعـل يصؾل الصؾقات الخؿس ويصؾل الجؿعة أو يتقضل أو يؼقل استغػر الل 

الذي ٓ إلف إٓ هق الحل الؼققم وأتقب إلقف أو يعؿؾ أي طؿؾ مـ إطؿال الصالحة التل ورد 

ـدم وآطرتاف بالذكب لؽـ وقت أن قالفا كان لف مـ الحال مـ الالشرع بلهنا َتغػر الذكقب 

 .والتقبة الؿتضؿـة يف باصـف الـدم طؾقفا



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿06﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 إلف إٓ الل مع الـدم تحرق الذكقب ٓ: 

ن لؿ يتؾػظ بؼقل أتقب هذه إطؿال قاصدا هبا التقبة وإ فؼال هذه إلػاظ أو طؿؾ 

وأستغػر لؽـف طؿؾ هذه إطؿال الصالحة ويف قؾبف مـ الخقف مـ الل والـدم طؾك ما فات 

فنن ما قام يف الؼؾب مـ هذه العبقدية يحرق تؾؽ الؽبائر ويغػرها إٓ ،وما فرط يف جـب الل 

لل الذكقب هذا إذا كاكت حؼقق لؾـاس ٓبد أن يمديفا يف هذا الحال قد تحرق ٓ إلف إٓ ا

  .آستغػار الذي قالف يحرق الذكقب والؽبائر إذا تضؿـ الـدم الذي هق التقبة

 حات بدون خشقة الل ٓ تؽػر الؽبائرلإطؿال الصا : 

أما إذا كان ذاهَل طـ ذكقبف مصرًا طؾقفا مسرفًا طؾك كػسف هبا ٓ يؾتػت إلك كاصح وٓ 

لصالحات ففذا ذكقبف والؽبائر ٓ تؽػر  بقؼقـ بؾ يخشك الل حؼ خشقتف ولؽـف يذكب ويعؿؾ ا

أما كبائره ٓبد أن يتقب مـ الل مـفا أو يؽقن يف قؾبف ،ٓ تؽػر إٓ الصغائر فضَلً مـ الل 

آلتػات إلك ما فرط  وفات وأن يؽقن يف قؾبف مـ الـدم والخقف مـ الل وخشقتف ما تحرق بف 

لل ويستػاد مـ كَلم أهؾ العؾؿ ومـفؿ ابـ طبد هذا هق التػسقر الذي يظفر ،تؾؽ الذكقب 

 .الرب ـ رحؿف الل ـ والل أطؾؿ

 خَلصة هذا الدرس: 

 .أن مؽػرات الذكقب والؿعاصل كثقرة

 ًٓ  التقبة :أو

ما يؽػر الؽبائر والصغائر أٓ وهق التقبة وهذا سقليت يف الدرس الؼادم إن شاء الل تعالك يف 

 .الؿائةالسمال التاسع والثؿاكقـ بعد 

 إطؿال الصالحة :إمر الثاين 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿07﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

الذي يؽػر التقبة هق ما ورد يف الشرع مـ إطؿال الصالحة مـ ماذا ؟  مـ  مثؾ 

 الصؾقات الخؿس والقضقء والجؿعة إلك غقر ذلؽ

 آستغػار :إمر الثالث  

  

1 

 

2 

 فآستغػار هق طَلمة التقبة طَلمة إوبة لؽـ ٓبد مـ اقرتان ذلؽ بالؼؾب 

 :دطاء الؿممـقـ والؿَلئؽة :إمر الرابع 

الذي تؽػر بف الذكقب وتحط بف الخطايا هق دطاء إخقاكؽ مـ الؿممـقـ والؿَلئؽة 

 واستغػارهؿ لؽ حقًا أو مقتًا

 

َِخقِف بَِظْفِر اْلَغْقِب ُمْسَتَجاَبٌة ِطـَْد َدْطَقُة ":   -صؾك الل طؾقف وسؾؿ -ويؼقل 
ِ

اْلَؿْرِء اْلُؿْسؾِِؿ ٕ

ـَ َوَلَؽ بِِؿْثؾٍ  ُؾ بِِف آمِق َِخقِف بَِخْقٍر َقاَل اْلَؿَؾُؽ اْلُؿَقكَّ
ِ

ٌؾ ُكؾََّؿا َدَطا ٕ  ." َرْأِسِف َمَؾٌؽ ُمَقكَّ

 

                                                 
1

 ( 12: 10)ووح  - 
2

 10: الحشر  - 
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﴿08﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

: والل ـ جؾ وطَل ـ يؼقل طـ الؿَلئؽة 

1 

 

والعالؿ وصالب العؾؿ الذي ُيعؾؿ الـاس الخقر يستغػر لف الؿَلئؽة تستغػر لف الطققر يف 

حتك الـؿؾة يف جحرها تستغػر لؽ وهذا مـ طظقؿ  ،تستغػر لف الحقتان يف البحر،السؿاء 

 شرف العؾؿ فاستغػار العباد لؽ والؿخؾققات لؽ هذا مؿا تؽػر بف سقئاتؽ

 ما يصقب الؿسؾؿ: إمر الخامس 

َما ُيِصقُب  "كذلؽ مؿا يؽػر السقئات البَلء الؿصائب قال ـ صؾك الل طؾقف وسؾؿ ـ 

َر  اْلُؿْسؾِؿَ  َّٓ َكػَّ ْقَكِة ُيَشاُكَفا إِ َٓ َغؿٍّ َحتَّك الشَّ َٓ َأًذى َو َٓ ُحْزٍن َو َٓ َهؿٍّ َو َٓ َوَصٍب َو ـْ َكَصٍب َو
مِ

ـْ َخَطاَياهُ 
ُيْبَتَؾك اْلَعْبُد َطَؾك َحَسِب ِديـِِف َفنِْن َكاَن فِل "وقال ـ صؾك الل طؾقف وسؾؿ ـ   " الُل بَِفا مِ

 َطَؾك َحَسِب ِديـِفِ 
َ

ٌة اْبُتؾِل  " ِديـِِف ُصْؾًبا اْشَتدَّ َبََلُؤُه َوإِْن َكاَن فِل ِديـِِف ِرقَّ

 إهداء ثقاب إطؿال الصالحة بعد الؿقت: إمر السادس 

مـ تؽػقر وغػران الذكقب إهداء ثقاب إطؿال الصالحة بعد الؿقت وذلؽ بؿا ورد يف 

َّٓ مِـ َثََلث   "الشرع  َصَدَقة َجاِرَية ، َأو ِطْؾؿ ُيـَْتَػع بِف ، َأو َوَلد : إَِذا َمات اْلَعْبد اْكَؼَطع َطَؿُؾف إِ

 اْفُتؾَِتْت َكْػَسَفا َوَلْؿ : قال جاءه رجؾ  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ -والـبل  " َصالِح َيْدُطق َلف
َ

ل إِنَّ ُأمِّ

ْقُت َطـَْفا َقاَل َكَعْؿ  َقْت َأَفَؾَفا َأْجٌر إِْن َتَصدَّ فالؿقت إذا اطتؿرت   "ُتقِص َوَأُضـَُّفا َلْق َتَؽؾََّؿْت َتَصدَّ

 طـف أو حججت طـف أو دطقت لف أو تصدقت طـف اكتػع هبذا إمر وكػر بف مـ سقئاتف
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  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿09﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 الشػاطة: سابع إمر ال

كذلؽ مؿا تغػر بف السقئات يقم الؼقامة الشػاطة شػاطة الـبل ـ صؾك الل طؾقف وسؾؿ ـ 

شػاطة الؿممـقـ ثؿ شػاطة الؿَلئؽة ثؿ شػاطة رب العالؿقـ ورحؿتف يؼقل ـ صؾك الل طؾقف 

َّٓ َفَقُؼقُل الُل َطزَّ َوَجؾَّ َشَػَعْت اْلَؿََلِئَؽُة َوَشَػَع الـَّ  "وسؾؿ ـ  بِقُّقَن َوَشَػَع اْلُؿْممِـُقَن َوَلْؿ َيْبَؼ إِ

ـْ الـَّاِر َفُقْخِرُج مِـَْفا َقْقًما َلْؿ َيْعَؿُؾقا َخْقًرا َقطُّ َقْد َطاُدو
ـَ َفَقْؼبُِض َقْبَضًة مِ اِحِؿق ا ُحَؿًؿا َأْرَحُؿ الرَّ

يغػر ذكقب الؿذكبقـ أيضًا بشػاطتف يقم والل ـ جؾ وطَل ـ  "َفُقْؾِؼقِفْؿ فِل َكَفر فِل َأْفَقاه اْلَجـَّة 

رحؿة رب العالؿقـ بعد شػاطة مـ يلذن صة برحؿة رب العالؿقـ لقس شػاطة الؼقامة هـا خا

الل ـ طز وجؾ ـ لف يف أن يشػع يف همٓء الؿشػقطقـ أما رب العالؿقـ فرحؿتف وسعت كؾ 

هذا حجة يف الؿسائؾ لؽـ لقس يف ،شلء وستسع يقم الؼقامة أكاسًا ما طؿؾقا خقًرا قط 

 .الخَلفقة ترك الصَلة وترك العؿؾ وكحق ذلؽ

 فاكتبفقا لفذا رطاكؿ الل 

 أهقال يقم الؼقامة : إمر الثامـ 

يضًا اهتا وأهقالفا هذا لعؾف يحصؾ بف أكذلؽ ما يؽقن يقم الؼقامة مـ ابتَلء  يف طرص

بف كػران الذكقب التؽػقر كؿا ذكر ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ وهذا هق معظؿ الذي يحصؾ 

 وتؽػقر الذكقب وغػران السقئات

وأن يجعؾـا مـ الخائػقـ  ،أن يرحؿـا برحؿتف ويسبغ طؾقـا كعؿتف -طز وجؾ  -سلل الل أ

وأن يؾفؿـا الصقاب وأن يقفؼـا لؿا فقف  ،الؿتؼقـ العامؾقـ بطاطة الل الؿبتعديـ طـ ما حرم الل 

ت والحسـات وأن يغػر لـا الزٓت والسقئات الخقر والصَلح وأن يعقــا طؾك فعؾ الطاطا

وأن يحؿقـا بالتقحقد ويجعؾـا ثابتقـ طؾقف وطؾك السـة وأن يبعد طـا الشرك قؾقؾف وكثقره 

 والل تعالك أطؾؿإخَلق وإطؿال،  اق ومساويءضاهره وباصـف وأن يبعد طـا الـػ



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي :تنبيه هام +

 

﴿22﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ابِعُ َس لُ اْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 .وصؾك الل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد والحؿد لل رب العالؿقـ

 


