
  
  



 
 مقدمة:

ُيكييي ُملُفلييي ُالطاعييي  ُر يييا حُ ُأسيييباُ ُ ييي ُوهييي ُ وخ مييي ُ ُوعاقبتهييياُعظييي   ُهاشييي  ُ ُاملعصييي  ُ 
ُكي ُُكثية، ُُطاعيا ُ ُاملعصي  ُ ُعل ي ُقطي تُُفالعاصي ُُ لكفىُُطاع الُُع ُُُس ىُصد  هعق ب ُ ُُللذنب
ُُ.(1)عل هاُو اُالدن اُ  ُخةُ نهاُواحد،

ُسيباان ُهللاُ)فين :ُالغياايُقيا ُوأوقاهتا ُهاكنُاأ ُُأفض ُُيفُُوالعباد،ُُالطاع ُُح رمُُ  ُُواملغب  
ُاألوقياُ ُيفُاسيتعمل ُ قتي ُوإذاُاألعميا  ُُبف اضي ُُالفاضل ُُاألوقاُ ُُيفُُاستعمل ُُعبًداُُأحبُ ُُإذا

ُوانتهاكي ُال قي، ُبركي ُ ُحلر اني ُملقتي ؛ُوأشيدُ ُعتابي ُيفُأوج ُ ُذلُكُل ك  ُُاألعما ؛ُُئبس  ُ ُُالفاض 
ُقيير ُكميياُُال قيي، ُحر يي ُانتهييا ُ يي ُأعظيي ُ ُاملكييا ُحر يي ُانتهييا ُ ُأ ُشييكُ ُوالُ.(2)ال قيي،(ُحر يي 
ُُ.(3)العل ُُأه ُذلُك

ُعلييييىُابحليييي ُ ُالقيييير  ُ ُجييييا ُولييييذلُكُ؛املخالفيييياُ ُيفُ كلييييُ ُُوالشييييرُالطاعييييا  ُيفُكليييي ُُفييييا ة
ُوجل هيا ُدق هيا:ُاملخالفياُ ُعي ُوالا جيرُ ةهاصيغُوُكبةهياُُوكثةهيا ُُقل لهاُُوجل ها ُُدق هاُُ:الط اعاُ 

ع بُكلهيياُُ)واملعاصيي :ُالقيي  ُابيي ُقييا ُ.(4)ةهاصييغُوُكبةهيياُُوكثةهييا ُقل لهييا ع بُ يي ُشيي  ُُالكفيير ُشيي 
ُُ.(5)اإلميا (ُش ع بُ  ُش ع بُكلهاُُالطاعاُ ُأ ُكما

ُرتكفيييُ ُصييغا رُوبعضيييهاُابلت بيي  ُإالُرتكفييُ ُالُكبيييا رُُهافبعضييُ ُعظمهيييا ُيفُ تفاوتيي ُواملعاصيي 
ُالصاحل .ُألعما ابُوُابالستغفا 

ُعيذا .ُأوُلعني ُأوُغضيبُأوُبنيا ُتعياىُهللاُُمي ختُ ُُذنبُُك :ُُأبهناُُالعلما ُُفهايعر ُ ُُوالكبا ر
اُهنييا ُأ ُ ُإالُ صييغا رُكانيي،ُُوإ ُ كيي ُيفُاملعاصيي ُأ ُ:هييذهُال  قيي ُ  ضيي  ُأييتُوهنييا ُنص صييً
ُكي ُُفهي ُالكبية، ُتعريي ُعل ي ُيصيد ُ ياُوهيذاُُالعقي اب  ُُأبشيد ُ ُُدُ  ت عيُ ُُ رتكبهياُُأ ُُعلىُُتد ُ 

 
 (.54:ُ)صُُوالدوا ُُالدا :ُُانظرُ(1)
 (.249ُُ/1)ُُالدي ُُعل مُإح ا ُ(2)
 (.76:ُ)صُُاملستق  ُُالصراطُُاقتضا :ُُانظرُ(3)
 (.26ُُ/1)ُُالكربىُالق اعُدُ(4)
 (.101:ُ)صُُالصال،ُكتا ُُ(5)



ُابلفسي ُ كي ُأهي ُي صي ُوهي ُكبية،؟ُُإهنيا:ُقي م ُ ي ُالعلما ُقصدُو اُكبة،؟ُُ ك ُ ُُيفُُ عص  
ُ؟يفُالبلدُاحلرامُكبة،ُُأهناُعلىُبنا ُ-صغة،ُكان،ُُوإ -ُاملعص  ُا تكب اُإذا

ُ؛ كي ُيفُئاُ السي  ُ ُ ضياعف ُ  ضي  ُعي ُُثالتايدُ ُ ي ُبيدُالُاؤالُ التسيُهيذهُُع ُُلإلجاب 
ُ:ُالتفص  ُفنىُ.الكبا رُمب ض  ُعالق ُماُإذ

 : السيئات  مضاعفة ف  األصل
ُكيذلُكُُجيعلهاُوملُ طلًقا ُاحلسناُ ُجانبُيفُاملضاعف ُجع ُأ ُبعبادهُولطف ُهللاُُ مح ُُ  

ُُواحيد، ُلي ُك تبي،ُُسي ئ ًُُعمي ُ ي ُوأ ُ ضاعفتها ُُعدمُُالس ئ ُُيفُُفاألص ُُالس ئا  ُُجانبُُيف
حل  س ن  ُ ُُج ا ُ ُُ}   ُ :ُُتعاىُُقا ُُكما رُ ُفي ل  ُ ُُاب  ث ام  اُع ش  لس    ئ  ُ ُج ا ُ ُو    ُ ُأ    اُإ ال ُُجيي  ا ىُفي ال ُُاب  ثي ل هي  ُو هي  ُ ُ  

ُاحلسيين ُجانيبُأ ُعليىُالداللي ُغايي ُيفُ)وهييذا:ُالير اي ُالفخيرُقيا ُ.[160:ُ]األنعيامُي ظ ل مي     ُال ُ
ُأ ُيفُقيير يُصييري ُنيي ُ ُ)وهيي :ُالشيينق ط ُقييا  ُُو(1)السيي ئ (ُجانييبُعلييىُتعيياىُهللاُعنييدُ اجيي 

ُُ.(2)تضاع (ُالُالس ئاُ 
ا ُإ ال ُُجيي  ا ىُ}في ال ُُ الشير ُأوُالسي ئ ُُابألعميا ُُ  ُ ئ ُ  ُ لسيُ ابُ ُُا ُ جيُ ُُ ُ } ُ :ُُفسرُُ  ُُوهنا  ثي ل هي    ُ

ُُالس ئا .ُمبضاعف ُالق  ُيفُإشكا ُ ُالُالتفسةُهذاُوعلىُ.(3)والقب ُُالع ظ ُيف
ُعليىُبيعاقيُ ُوأني ُشي   ُكي  ُ ُُقبي ُوتعياىُسيباان ُهللاُعد ُاستاضا ُ ُاملقامُُهذاُُيفُُوينبغ 

فيي  ُيفُبقييد هاُالسيي ئ  ُمبغفرتيي ُعل يي ُويتفضيي ُبرمحتيي  ُدهيتغمييُ ُقييدُالعاصيي امليي   ُُوأ ُوالع ظيي   ُا  
ُ.(4)ملراتُ ُ يبُبعدهُيبقىُالُتصرحياُهبذاُ صرح ُوالسن ُالكتاُ ُوأدل ُجمايا، ُفال

 : أخرى ابعتبارات السيئات  مضاعفة
ُ ها.عا لُ ُوأح ا ُواملكا ُالا ا ُكشرفُُابعتبا ا ؛ُ تتضاعُ ُقدُالس ئ ُ ُأ ُالعلما ُ ُذكر

 
 (.581ُُ/3)ُالغ بُ فات  ُ(1)
ُ(.612ُُ/2)ُالنمةُالعذ ُ(2)
ُُ/4)ُُالتأوييييي ُُحماسيييي ُُ( 14ُُ/4)ُُلل احييييد ُُال سيييي  ُُ( 599ُُ/1)ُُسييييل ماُ ُُبيييي ُُ قاتيييي ُُتفسيييية:ُُانظييييرُُ(3)

552.) 
ُ(.267ُ/2)ُالقديرُُفت :ُُانظرُ(4)



:ُتعياىُقيا ُاحليرم ُكاألشيهرُُالفاضيل ؛ُاألوقياُ ُيفُتعظي ُاملعصي  ُأ ُُجندُُالا ا ُُشرفُُفف 
د ،ُ ُ}إ  ُ  ه   ُ ُعيي  دُ ُالشييي  اُاّلل ُ ُع نييي  رُ ُاثي نييي  رًاُع شييي  ه  ُُشيي  ا ُ ُيُف  لييي  ُ ُييييي   مُ ُاّلل ُ ُك تييي  م او ا ُ ُخ  اُو األ    ضُ ُالسييي  هييي  ني    ُ

ُُ.[36:ُ]الت ب ُأ ني ف س ك    ُف  ه  ُ ُت ظ ل م  اُف ال ُُال ق     ُ ُالد  ي ُ ُذ ل كُ ُح ر مُ ُأ   بي ع  ُ 
ُ عظييُ ُإذاُسييباان ُهللاُأل ُالييذن  ؛ُاب تكيياُ ُ  كُ سييُ فُ نيُ أ ُُ ُ  هُ فييُ ُ امييُ لُ ظُ ت ُُال ُ}):ُالقييرطيُقييا 

ُ حر تيُ ُصا ُ ُجها ُ ُأوُجهتنيُ  ُم عظُ ُوإذاُواحد، ُحر  ُ ُل ُصا ُ ُواحد،ُ ُجه ُُ  ُُش ًئا
ُ ي ُفين ُالصيا، ُابلعمي ُالثي اُ ُيضياع ُكمياُُ ئالسي ُ ُابلعمي ُُالعقياُ ُُف ي ُُف ضياع ُُ  تعدد،ًُ

ُالبليدُيفُاحليال ُالشيهرُيفُأطاعي ُ ي ُثي ا ُ ُث ابي ُلي  ُاحليرامُالبليدُيفُاحليرامُالشهرُُيفُُهللاُُأطا 
ُحيال ُشيهرُيفُأطاعي ُ ي ُثي اُ ُث ابي ُلي  ُاحليرامُالبلدُيفُاحلال ُالشهرُيفُأطاع ُُو  ُُاحلرام 

ُُ.(1)(حال ُبلدُيف
ُيي ر دُ ُ}و  ي  ُ :ُتعياىُلق لي ُوذلُكُاحلرم ُس ئياُ ُتعظ ي ُ ُعلىُالعليما ُاتف : املكان  شرف  وف 

ُُ.(2)هللاُإىُالناسُأبغضُصاحب ُوأ ُ [25:ُ]احلجُأ ل     ُع ذ ا ُ ُ   ُ ُن ذ ق  ُ ُب ظ ل  ُ ُِب  حل  ادُ ُف   ُ 
ُُبعد ُوه ُِبحلادُُف  ُُه ُ ُُ جالُُأ ُُل ):ُُ سع دُُاب ُُقا  اُعيذاابًُُهللاُألذاقي ُ(3)أبي ني  ؛ُ(4)(أل ميً

 ُ.(5)احلرامُالبلدُحر  ُِبسقاط:ُوالث ان  ُاملخالف  ُبنف ُإحدامها:ُ عص تا ُ عص ت ُأل ُوذلُك
ُ ي ُحبيا ُفك ي ُاأللي   ُابلعيذاُ ُ  تي   ع ًداُاحلرمُيفُابإلحلادُه  ُ ُ   ُكا ُُوإذا):ُابيُاب ُُقا 

ُ.(6)(ام  ُ ُجمردُ  ُأكربُيك  ُإمث  ُفن ُ ُواملنكرا ؟ ُابلس ئاُ ُاإلحلادُاحلرمُيفُُفع 
ُُاحلرم.ُس ئاُ ُُ ضاعف ُ سأل ُيفُتفص  ُ ايدُوس أيت

 
 (.134ُ/8)ُالقر ُ ُُألحكامُاجلا ُ ُ(1)
هللا ثالثضضة: مد ضضد  ىل  أبغضضا السضضا   »:ُُقييا ُُوسييل ُُعل يي ُُهللاُُصيلىُُالنيييُُأُ ُُعبيياس ُُابيي ُُحييدي ُُيفُُكمياُُ(2)

 (.6488)ُالبخا  ُُأخرج احلدي .ُُ«ف احلرم
ُُ/4) عجيي ُالبلييدا ُُينظيير:ُُ دينيي ُ شييه  ،ُعلييىُسيياح ُحبييرُامنييدُ يي ُضح يي ُاليي م  ُوتضييافُإىُأبييني.ُُُُ(3)

89.)ُ
ُُ  قي ف:ُُ(56ُُ/15)ُُالعال ي ُُاملطاليبُُيفُُحجرُُاب ُُقا ُُ( 3460)ُُواحلاك ُُ( 428ُ/1)ُأمحُدُأخرج ُ(4)

ُاإلسناد.ُُق  
 ُُ(.277ُ/3)ُُالعريبُالب ُالقر ُ ُُأحكام:ُُانظرُ(5)
ُ(.390ُُ/3)ُُو قاال ُفتاوىُجمم  ُ(6)
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ُابلكتياُ ُو عيرفته ُعا ل هياُلشيرفُوتتضياع ُ تعظيُ ُاملعصي  ُأ ُجنيد: عامديها  أحوال  وف 
ُ عرفتي ُوقي ،ُفاعلهياُبشيرفُالسي ئاُ ُُضياع ت ُُُوقيد):ُُ جيبُُابي ُُقيا ُُقدوا  ُُواعتبا ه ُُوالسن 

ُُ.(1)(بعدُعلىُعصاهُمم ُجرً اُأعظ ُبساط ُعلىُالسلطا ُعصىُ  ُفن ُ ن ؛ُوقرب ُابهلل
ني ا ُ ُأ  ُ ُ}و لي   ال ُ:ُُوسيل ُُعل ي ُُهللاُُصلىُُلرس ل ُُتعاىُُهللاُُا ق دُ ُثي بي تي  ًئاُإ لي   ه  ُ ُتيي ر ك  ُ ُكي د  ُ ُُل قي  ُشي  ي 
ا ُ ُإ ًذاُ(74)ُق لييييي  اًلُ ع  ُ ُأل  ذ قي نييييي  ا،ُ ُضييييي  ع  ُ ُاحل   ييييي  ا   ُو ضييييي  مييييي  ُضيييييع :ُأ ُ [75 74ُ:ُ]اإلسيييييرا ُال م 

ُُاملما .ُعذاُ ُوضع ُاحل ا،ُُعذاُ 
ُ:ُوجها ُههناُابلض ع ُاملرادُُويف

ع   ُ}لك  ُ :ُتعاىُق ل ُو ن ُالنص ب :ُاأحدمه ُنص ب.:ُأ ُ [38:ُ]األعرافُض 
ُ.(2)أعظ ُذنبُكُأل ُوذلُكُ ثال ؛:ُوالثاي

 األنبيضضضا  معاشضضضر  ان»:ُوسيييل ُعل ييي ُهللاُصيييلىُهللاُ سييي  ُقيييا :ُقيييا ُا يييد  ُسيييع دُأيبُعييي 
ُ.(3)«األجر لسا يضاعف كما  البال  لسا يضاعف  
ُمبضييياعف ُلشييرفه ُوسييل ُعل يي ُهللاُصييلىُ الكرييييُنب ييي ُيوجيييا ُ ُوجييي ُعييياُامليي ىُعيييا  ُوقييد

ن ك  ُ ُأي   ُ ُ ي  ُ ُالني ي  ُ ُن س ا ُ ُ}يُ :ُتعاىُفقا ُُالعذا  ُُو ضاعف ُُاألجر شي  ُ ُ ي  اع  ُ ُ  بي    ني  ُ ُب ف اح  ُي ضي 
ذ ا ُ ُمييي  ا ُ ُال عييي  ع ف ني  ا ُ ُضييي  ىُذ لييي كُ ُو كييي  ةًاُاّلل ُ ُع لييي  نييي ،ُ ُو  ييي  ُ ُ(30)ُي سييي  ن ك  ُ ُيي ق  ُو تي ع مييي  ُ ُو   سييي  ل  ُ ُّلل  ُ ُ ييي 

ًا اُني   هت  اُص احل  ر ه  ُ ُأ ج  ضُ ُ  ر ت ني  ُ.[31 30ُ:ُ]األحاا ُك ر ميًا ُُ  ي قًاُم  اُو أ ع ت د 
ريع ُفب  نييييي، ُتضييييياعف،ُفهتكييييي،ُاحلر ييييياُ ُتضييييياعف،ُكلمييييياُُأنييييي ُ  ضييييي ُ ييييياُغيييييةُيفُالشييييي 

ُُ.(4)البكرُعلىُوالث بُالعبدُعلىُاحل رُ ُحدُ ُض ع ُُولذلُكُ؛العق ابُ 
ُعييياملُكييي ُ ُُالعلميييا ُبعيييضُعل ييي ُقييياسُ ُيوجاتييي ُوحييي ُوسيييل ُعل ييي ُهللاُصيييلىُحقييي  ُيفُق ييي ُو يييا

ُوإذاُغيةه ُعليىُا ضياعفًُُوأدا هاُابلطاع ُعم ُإذاُأجرهُكا ُُوالسن  ُالكتاُ ُمبعرف ُُهللاُُ اختصُ 
ُأ ُليي ُينبغيي ُعل يي ُهللاُنعميي ُكمليي،ُُكل ميياُُالعبييدُفيين ُ ؛ُكييذلُكُُالعقيياُ ُ يي ُعل يي ُكييا ُهللُاُعصييى

 
 (.318ُ/2)ُُواحلك ُُالعل مُُجا ُ ُ(1)
ُ(.260ُ/3)ُُللماو د ُُوالع  ُ ُُالنك،:ُُانظرُ(2)
 (.75ُ/5)ُُالصا ا ُُالسلسل ُيفُُاأللبايُُوصاا ُ( 94ُُ/3)ُأمحُدُُأخرج ُ(3)
ُ(.174ُُ/14)ُالقر ُ ُُألحكامُاجلا ُ ُ(4)



؛ُاملعصيي  ُلقييب ُاتبعيي ُالعق بيي ُوشييد ،ُأقييب  ُليي ُو عصيي ت ُأمت  ُليي ُوشييكرهُأكميي  ُليي ُطاعتيي ُتكيي  
ُأعظي ُابلعلي ُعل ي ُهللاُنعمي ُفن ُ ُبعلم  ُهللاُينفع ُملُعاملُ ُُالق ا  ُُي مُُعذاابًُُُالن اسُُأشدُ ُُكا ُُومذا

ُُ.(1)اجلاه ُعلىُنعمت ُ  
ُبعييييضُليييي  ودُخاصيييي  ؛ُحيييياالُ ُيفُحق قيييي ًُُتتضيييياع ُقييييدُالسيييي ئاُ ُأ :ُسضضضضب  ممضضضضا خندضضضض 

ُ. ضاعفتهاُمعدُ ُوه ُاألص ُيفيناُالُوهذاُ ذلُكُيفُالنص ص
 : مبكة السيئات  مضاعفة
ال ُالن ص ص ُ:ُقسمنيُإىُتنقس ُالتضع  ُعلىُالد 

ُ.ظ  والتعُالتغل ظُمبعىنُجا ُ ا:ُاألو  ُُالقس 
ُ.احلق ق ُالعدد ُ ُالت ضع  ُمبعىنُجا ُ ا:ُالثايُُالقس 

ُأل  ذ قي ن ا ُ ُإ ًذا}ُ:وأيواج ُوسل ُعل  ُهللاُصلىُنب    ُح  ُ ُيفُال ا دُالت ضع  ُيفُُالشنق ط ُُقا 
ع  ُ  ع  ُ ُُاحل   ي ا،ُ ُُض  ا ُ ُُو ضي  اع  ُ :ُُق لي ُوُُ  ال م مي  ع ف ني   ُال عي ذ ا ُ ُمي  اُُ}ي ضي  ُالسي ئ ُو ضياعف ):ُضي 
ُفييالُنبنيكييذُ ُُع ظميي ُيفُصييا ُحييىُالييذنبُ ظييُ عُ ُبسييببُكانيي،ُُإ ُاآليتيينيُهيياتنيُيفُإل هيياُاملشييا 

ُأب ُاملصيرح ُلياييُ ُصيتنيخمص ُ ُاآليتيا ُهاات ُكان،ُُالس ئ ُجاا ُ ضاعف ُكان،ُُوإ ُُإشكا  
ُُ.(2)(تعاىُهللاُعندُوالعل ُحمتم  ُواجلم  ُمبثلها ُإالُجتاىُالُالس ئ 

ُهييذاُيكيي  ُأ ُاالي يًُُوليي  ُ هضضاوثقد األعمضضال بضضو ن القيامضضة يضضوم امليضضنان تضضرجي   ف  ةوالعضض  
ُيفُثق ل ًُُتك  ُلكنهاُاإلنسا ُيعملهاُقل ل ُأعما ُيفُنص صُو دُ ُوقدُد العدُ ُبكثر،ُُالرتج  
اُ األذكييا ُيفُ(وحبمييدهُهللاُوسييباا ُالعظيي   ُهللاُسييباا ):ُقيي  ُيفُماكيييُُامل يياا   ُالصييال،:ُوأيضييً

ُحبركييياُ ُتييي د ىُالييييُكالصيييل اُ ُُل سييي،ُوإخيييالصُبطمأن نييي ُوسيييننهاُأ كاهنييياُبكا ييي ُتييي د ىُاليييي
ُواإلخالص.ُالطمأن ن ُ  ُخال  ُوسكناُ 
 البطاقضضة هضض   مضضا ،ريب اي: فيقضضول»:ُوف ي ُالبطاقي  ُحيدي ُذليُكُيفُالصرحي ُُالنص صُُو  

  ف  والبطاقضضة ،كفضضة  ف  سضضجالتال فتوضضضع: قضضال  ت ظدضض ،  ال   نضض :  فقضضال  !السجالت؟  ه    مع

 
ُ(.2ُُ/129(ُانظر:ُإعالمُامل قعنيُ)1)
 (.148ُ/6)ُالب اُ ُُأض ا ُ(2)



ُ.(1)«شي  هللا اس  مع يثقل فال  ،البطاقة وثقدت ،السجالت فطاشت ،كفة
ُرُا ال يييي  ُ ؤوسُعلييييىُبيييي ُوييييي تىُالق ا يييي  ُييييي مُهللاُسيييي ختا هُالنيييياسُ يييي ُ جيييي ُفهييييذا ُىوييييي 
ُاألعميا ُ ي ُاملال كي ُكتبتهياُُكلهياُُالبصير ُ يدُ ُواحدُك ُُسجاًلُُوتسعنيُُتسع ًُُُأعمال ُُصاا  ُ 

ُفتطييي  ُ كفيي ُيُفُ(هللاُإالُإليي ُال)ُت ضيي ُمثُ نهييا ُشيي ًئاُي نكييرُأ ُيسييتط  ُالُوالرجيي ُواألقيي ا  
ُش  .ُهللاُاس ُ  ُيثق ُالُوُ (هللاُإالُإل ُال)ُوترج ُُالسجال  

ُعميي ُأنيي ُ يي ُ امل يياا ُيفُالسييجالُ ُكيي ُ ُُ يي ُأثقيي ُ ُِبخييالصُهييانطقُ ُاليييُالشييهاد،ُأ ُوف يي 
ُ.فق ُواحد

ُل  ييي   مُ ُال ق سي  ُ ُال مي   اي ي ُ ُ}و ن ضيي  ُ :ُق لي ُيفُسيباان ُذكييرهُالعبيادُأعميا ُبيي ُيي ي ُاليذ ُوامل ياا 
ًئاُني فييي  ُ ُت ظ ليي  ُ ُفيي ال ُُال ق   ا يي  ُ  ا ُ ُُو إ  ُ ُشيي  ي  ا ُ ُكيي  ثي قيي  بييي  ُ ُ   ر د  ُ ُ يي  ُ ُح  اُخيي  نيي  ىُهبييي  اُأ تي  ي  اُو ك فيي  ب ني  ُب نيي  ُح اسييي 
ُ.[47:ُ]األنب ا 

ُ    اي ينيي  ُ ُثي ق لي ،ُ ُ}ف مي  ُ :ُالقير  ُتعبيةُيفُجيا ُوأفلي  ُجنياُسي ئات ُعليىُحسينات ُ جاي،ُفمي 
ل ايي     ُهيي  ُ ُف أ ول ئيي كُ  اُ [102:ُ]امل  نيي  ُال م ف  ُُفي هيي  ُ ُ(6)ُ    اي ينيي  ُ ُثي ق ليي ،ُ ُ يي  ُ ُ}ف أ  يي  ُ  اضيي      ُع  شيي  ُ ُيف 
ُ.[7ُ 6:ُ]القا ع 

ُخ في ،ُ ُ}و  ي  ُ ُ النيا دخ  ُُاستا ُ- سلًماُُكا ُُوإ -ُُحسنات ُُعلىُُس ئات ُُ جا،ُُو  
كُ ُ    اي ينييي  ُ  ل ئييي  ذ ي ُ ُف أ و  ر واُالييي  ه  ُ ُخ سييي  ُُأ نف سييي  ن  ُ ُيف  هييي  د و   ُج  الييي  اُ [103:ُ]امل  نييي  ُخ  ،ُ ُ ييي  ُ ُو أ  ييي  ُخ فييي 
ُ.[11-8:ُ]القا ع ُح ا       ُض  ُ ُ(10)ُه    ُ ُ  اُأ د   ا ُ ُو   اُ(9)ُه او ي  ُ ُف أ    ُ ُ(8)ُ    اي ين  ُ 
ُوملُ  ،ُ لييُ قُ ثيُ ُ ُ مييُ }فُ :ُبق ليي ُتيي ي ُح نميياُاألعمييا ُبثميير،ُعييربُالقيير  ُأ :ُاالستشييهادُوجيي ُو

ُقل ،.ُفم :ُيق ُوملُ  ،ُ فُ خُ ُ ُ  ُ }وُ :ُقا ُالنا ُُأه ُويفُكثر  ُُفم :ُيق 

ُصلىُإخبا هُ نُ السُ ُيفُجا ُفقدُعظ   ُُشأهناُُ ك ُُيفُُوالس ئ ُُفا ط ئ ُُ؛التعبةي ُُبنيُُوفر ُ 
 و نضضت لضضو قضضري ، مضض  رجضضل بضض  وحيضضل   حيّدهضضا»:ُمبكيي ُلادسيي ُ ُقرشيي ُ ُ لاييدُ ُعيي ُوسييل ُعل يي ُهللا

ُ.(2)«لو نتها الثقدني ب نوب ذنوب 
 

ُُ( 273ُُ/2)ُُالقييييديرُُفييييت ُُيفُُالشيييي كايُُوحسيييين ُُ( 4300)ُُ اجيييي ُُوابيييي ُُ( 2639)ُُالرت ييييذ ُُأخرجيييي ُُ(1)
 (.1533)ُالرتغ بُصا  ُُيفُواأللبايُ( 7ُ/2)ُالتفسةُُعمد،ُيفُشاكرُُأمحُدُُوصاا 

ُُالسلسيييييل ُُيفُُاأللبيييييايُُوصييييياا ُُالصيييييا   ُُ جيييييا ُُ جالييييي :ُُام ثمييييي ُُقيييييا ُُ( 196ُُ/2)ُُأمحيييييُدُُأخرجييييي ُُ(2)



ُيفُتتضيياع ُوأهنيياُمبكيي  ُواإلحلييادُا ط ئيي ُشيأ ُعظيي ُعلييىُالد الليي ُيفُظيياهرُ ُاحلييدي ُوهيذا
ُحق ق .ُامل اا 

ُبكييرُأيبُفضييا  ُيفُصيي ُ ُفقييدُالث قلييني ُبييذن ُ ُاليي ي ُ فهيي مُيفُاحلييدي ُمييذاُنظييةُوهنييا 
ُ ض ُعمرُقال ُكماُُبكر ُأيبُإميا ُ ُهب ُلرج  ُاأل ضُأه ُِبميا ُإميان  ُو ي ُل ُأن ُعن ُهللاُ ض 

ُ.(1)عن ُهللا

ُوالقيييي  ُ (2)(أعظييي ُف ييي ُوا ط ئييي ):ُعنهميييياُهللاُ ضييي ُالعييياصُبييي ُعمييييروُبييي ُهللاُعبيييدُقيييا 
ُص  ه.ُ  ُه ُإذُاملضاعف ؛ُينايفُالُابلتعظ  

ُخط ئ ُأخطئُأ ُ  ُإيُ ُأحبُ ُبركب ُخط ئ ُسبعنيُأخطئُأل ):ُُعن ُُهللاُُ ض ُعمرُوقا 
ُُ.(3)(مبك ُواحد،

ُهيييذاُسييياك ُكيييا ُُ ييي ُأتيييد و ُهللا ُحيييرمُيفُهللاُقييي ااتُ ُ كييي  ُأهييي ُي):ُعنييي ُهللاُ ضييي ُوقيييا 
ُحيىُ (فيأهلك اُح ر    ُ افأحلُ ُفال ُبن ُب ُوكا ُفأهلك ا ُح ر  ُ افأحلُ ُفال ُبن ُب ُُكا ُُالب ،؟

ُإيُأحيبُغيةهُيفُخطايُعشرُأعم ُأل ):ُقا ُمثُيذكر ُأ ُالعرُ ُقبا  ُ  ُهللاُشا ُُ اُُذكر
ُُ.(4)(واحد،ُخط ئ ُههناُأعم ُأ ُ  

ُحن فيي ُوأبيي ُجماهييد:ُ يينه ُبعييده ؛ُو يي ُالتييابعنيُبعييضُقيي  ُ يي ُابملضيياعف ُالتصييري ُو دُو
ُ.(5)وغةه ُاجل ي ُواب ُيعلىُأب ُوالقاض ُوأمحدُع  ن ُب ُوسف ا 

 
 (.2462)ُُالصا ا 

ُُ  ق فيييياُُوصيييياا ُُ( 69ُُ/1)ُُالشييييعبُُيفُُوالب هقيييي ُُ( 378ُُ/1)ُُالسيييين ُُيفُُأمحييييُدُُبيييي ُُعبييييدهللاُُأخرجيييي ُُ(1)
الرسي ُعلي ه ُُوامليرادُ ياُعيداُإمييا ُُُُ(.18)ُُالف ا يُدُُيفُُوالشي كايُُ( 908)ُاحلسن ُاملقاصُدُيفُالسخاو 

 (.405ُ/8)ُُالنبال ُُأعالمُُسة:ُُانظر.ُُالصال،ُوالسالم ُوخص  ُالذهيُِبميا ُأه ُأ ضُي ان 
 صا  .ُوإسنادهُُ( 27ُ/5)ُُ صنف ُيفُعبدالريا ُُأخرج ُ(2)
  نقط .ُوإسنادهُُ( 27ُُ/5)ُ صنف ُيفُالريا ُعبُدُُأخرج ُ(3)
ُُالييي ا د،ُُواآلاث ُُ( 266ُُ/2)ُُ كييي ُُأخبيييا ُُيفُُوالفييياكه ُُ( 352ُُ/4)ُُ صييينف ُُيفُُشييي ب ُُأيبُُابييي ُُأخرجييي ُُ(4)

  تعدد،.ُطرقهاُُأُ ُإالُُ نقطع  ُُأسان دهاُُالبا ُهذاُيفُعمرُع 
ُُ/3)ُُالبغيييييي  ُُتفسييييييةُُ( 928ُُ/2)ُُالسييييييالكُُهداييييييي ُُ( 28:ُُ)صُُالسيييييياجُدُُإعييييييالم:ُُيفُُاألقيييييي ا ُُانظييييييرُُ(5)

ُُ( 109ُُ/1)ُُالغيييييييرامُُشيييييييفا ُُ( 331ُُ/1)ُُالعيييييييامُُ ثيييييييةُُ( 308ُُ/2)ُُللفييييييياكه ُُ كييييييي ُُأخبيييييييا ُُ( 283



ُ.(1)(احلسناُ ُت ضاع ُكماُُمبك ُالس ئاُ ُت ضاع ):ُجماهدُقا 
ُالنصييي صُ ييي ُ سيييتثىنُذليييُكُوجيعلييي  ُاملضييياعف  ُحبق قييي ُالقييي  ُوغيييةهُجماهيييدُكيييالمُُوظييياهر

ُاستثنا  .ُعلىُُعنده ُقامُلدل  
ُاملعصيي  ُأ ُخييالفُالُإذُللجمهيي  ؛ُخمييالفنيُيك نيي اُملُاملضيياعف ُحبق قيي ُقييا ل  ُأهنيي ُوليي ال

ُ.(2)بغةهاُ نهاُأقب ُمبك 
ُ بلي ُالتضيع  ُيفُتبلي ُالسي ئ ُأ ُكال ي ُُظياهر):ُجماهيدُأثيرُعلىُُاتعل قًُُُاحلنبل ُُ رع ُُقا 
ُُ.(3)(أل ُ ا  ُوه ُاحلسن 

:ُبعضيييه ُوقيييا ُأت ييي  ُإىُحباجييي ُألييي ُمبئييي ُالسييي ئ ُيفُاملضييياعف ُبتادييييدُالقييي  ُكيييا ُُوإ 
ُاملضاعف .ُ طل ُيفُالتشب  ُأ ُجماهدُق  ُيفُواألظهر

:ُقيا ُواحيد،؟ُ ي ُأبكثيرُت كتيبُالسي ئ ُأ ُاحلدي ُ  ُش  ُُيفُُبلغُك:ُُأمحدُُاإل امُُوسئ 
ُ.(4)(البلدُلتعظ  ُمبك ُإالُمسعنا,ُ اُال,)

 مضض  وجضض  واملضضضاعفة  العدضض ،  أهضضل  مضض   مجضضع  ب   قال  مبكة  السيئات  مضاعفة  أن:  اخلالصة
ُالعقوابت. أبشدّ   دمتوعَّ صاحبها ألن كبرية؛  كوهنا  وجو 
ُميي  عظُ ُأهنيياُعلييىُيتفقيي  ُ ُولكيينه عييدًداُتضيياع ُالُاحلييرمُسيي ئاُ ُ إُيق ليي  :ُاجلمهيي  ُو

 
ُُُ(.2421ُُ/17)ُُوالتاص  ُالب اُ :ُُانظرُهذا ُ  ُُقريبُق  ُُوللمالك  

 (.17ُُ/7)ُالقر ُ ُتفسةُع ُوالب اُ ُُالكش ينظر:ُُُ(1)
 (.334ُ/1)ُُالكبا رُُاقرتافُع ُُالاواجرُ(2)
 (.12:ُ)صُُالكرامُالس،ُُاملسا  ُ(3)
:ُُ)صُُالقييرىُُ( 331ُُ/1)ُُالعييامُُ ثيية:ُُوانظييرُُ( 5499ُُ/9)ُُ اه ييي ُُبيي ُُوإسيياا ُُأمحييُدُُاإل ييامُُ سييا  ُُ(4)

659.)ُُ
ُُفييينُ ):ُُالعييياصُُبييي ُُعميييروُُبييي ُُهللاُُعبيييُدُُقيييا ُُكمييياُُالعلييي  ُُأهييي ُُبييينيُُاتفيييا ُُحمييي ُُابلتعظييي  ُُالقييي  ُُأُ ُُسيييب ُ

ُُ ضيياعف ُُعييدمُُعلييىُُنيي ُُاتبعيي ُُأوُُصيياايبُُأل ُُأثييرُُعلييىُُحبثيي ُُحسييبُُأقيي ُُوملُُ (أعظيي ُُف يي ُُا ط ئيي 
ُُاحلييرمُُأحكييام:ُُانظييرُُ.ابملضيياعف ُُالقيي  ُُعلييىُُاالتفييا ُُاملعاصييري ُُالبيياحثنيُُأحييُدُُنقيي ُُلييذاُُمبكيي ؛ُُالسيي ئا 

 ُُسب .ُُكماُُنظرُُوف  ُُوالتعظ   ُاملقدا ُعلىُمحلهاُأن ُإالُُ (45:ُ)صُالصقرُسا  ُاملك  



ُالسييي ئ ُفييين ُكم اهتيييا ُاُلُف ييي ُالسييي ئاُ ُ قييياديرُتضييياع ُهيييذاُ)و ييي :ُالقييي  ُابييي ُقيييا ُظييي  و غلُ 
ُوبليدهُهللاُحيرمُيفُفالسي ئ ُ ثلهيا ُجااؤهياُوصيغة،ُ ثلها ُُجااؤهاُُكبة،ُُس ئ ُُلك ُُس ئ  ُُجااؤها
ُعليىُاملليُكُعصيىُ ي ُلي  ُومذاُاأل ض ُأطرافُ  ُطرفُُيفُُ نهاُُوأعظ ُُ كدُُبساط ُُوعلى

ُتضيييع  ُيفُالنييياا ُفصييي ُفهيييذاُوبسييياط  ُدا هُ ييي ُالبع يييدُامل ضييي ُيفُعصييياهُكمييي ُُ لكييي ُبسييياط
ُ.(1)أعل (ُوهللاُالس ئا  
ُأ ُهي ُ ُمي ف، احلضضرم ف  ابلسضضيئة  اهلضض   عدضض   املعاقبضضة:  كبضضا ر  احلرم  سيئات  اعتبار  أوج   وم 

ُف  ُيعاقبُفالُالبقا  ُ  ُاملك ُاحلرمُغةُخبالفُاألل   ُالعذاُ ُُهللاُُأذاق ُُ ك ُُيفُُس ئ ُُيعم 
. ُ.(2)الق  ُاب ُو جا ُوأمحدُحن ف ُوأيبُوالضاا ُ سع دُاب ُع ُذلُكُو دُابم   

:ُ]احليجُب ظ لي    ُِب  حلي  ادُ ُف  ي ُ ُيي ر دُ ُ}و  ي  ُ :ُتعياىُق لي ُتفسيةُعنيدُعني ُهللاُُ ضي ُُ سع دُُاب ُُقا 

ُأبيُ ُبعييد ُ جييالُأ ُولي ُعل يي  ُفتكتيبُبسيي ئ ُيهيي ُ جي ُ يي ُ) ياُ:[25 ُهبييذاُ جيياًلُُيقتي ُأ ُهيي ُ ُني 
ُليييي ه ُالرجيييي ُإ ):ُقييييا ُ ييييااح ُبيييي ُالضيييياا ُوعيييي ُ.(3)األليييي  (ُالعييييذاُ ُ يييي ُهللاُألذاقيييي ُالب يييي،

ُ.(4)عل  (ُفتكتبُيعملهاُوملُ خرُبلدُيفُوه ُمبك ُاب ط ئ 
ُف عص ُبظل  ُمي  ُأب ُاحلرامُاملسجدُيفُيردُو  :ُالكالمُ)فتأوي :ُهللاُ مح ُجريرُاب ُقا 

ُُ.(5)ل (ُ  ج ُعذاُ ُ  ُالق ا  ُي مُنذق ُ؛ف  ُهللا
ُذكرضهيياُالييُاألقيي ا ُ)وأوى:ُهللاُ محي ُقييا  ُكلهياُُاملعاصيي ُيشيم ُاآلييي ُيفُامليذك  ُواإلحلياد

ُابلظلي ُ عييُأني ُ ي ُعبياسُوابي ُ سيع دُابي ُعي ُُذكيرضهُُالذ ُُالق  :ُُابلص اُ ُُذلُكُُأتوي ُُيف
ادُ ُف  ييي ُ ُيييي ر دُ ُ}و  ييي  ُ ُ:بق لييي ُعييي ُ ُهللاُأ ُُكوذليييُهلل ُ عصييي  ُكييي :ُُامل ضييي ُهيييذاُيف ُوملُ  ب ظ لييي  ُ ُِبحلييي 

ُ.(6)عم   (ُعلىُفه ُعق  ُوالُخربُيفُظل ُدو ُظل ُب ُُخيص 

 
ُ.(52ُ/1)ُالعبادُخةُُهد ُيفُاملعادُُيادُ(1)
ُُُ(.51ُ/1)ُاملعادُيادُُ( 634ُ/4)ُاملنث  ُالد ُُ( 131ُ/9)ُُالطرب ُتفسة:ُُانظرُ(2)
ُُُ(.131ُُ/9)ُُالطرب ُتفسةينظر:ُُُ(3)
ُُُ(.131ُُ/9)ُُالطرب ُتفسةينظر:ُُُ(4)
ُُُ(.132ُُ/9)ُُالطرب ُتفسةُ(5)
ُُُ(.132ُُ/9)ُُالطرب ُتفسةُ(6)



ُوحي ييدُمي يي ُأ :ُاآلييي ُيفُابإلحلييادُواملييرادُامل يي  :ُأصييل ُاللغيي ُيفُ)واإلحليياد:ُالشيينق ط ُويقيي  
ُأول ًياُدخي اًلُُذليُكُيفُوييدخ ُاليدي  ُعي ُوح يد،ُ  ي ُكي ُُذلُكُُويع ُُشرع  ُُالذ ُُهللاُُدي ُُع 

ُأعظييي ُو ييي ُأوجبييي  ُممييي اُشييي  ُوتييير ُحر ييي  ُممييي اُشييي  ُوفعييي ُاحليييرم ُيفُبييي ُوالشييير ُابهلل ُالكفييير
ُ.(1)احلرم(ُحر اُ ُانتها :ُذلُك

ُأ ادُملييي ُالاخمشييير ُيقييي  ُميييذاُاحليييرام ُالبليييدُيفُاملعصييي  ُإ اد،ُجميييردُ ييي ُاحليييذ ُإذ ُف نبغييي 
ُويسيييلُكُنفسييي  ُيضييب ُأ ُف ييي ُكييا ُُ ييي ُعلييىُال اجيييبُأ :ُ)يعييي:ُاآليييي ُهييذهُيفُ كييي ُسييكىن
ُ.(2)ويقصده(ُب ُيه ُ اُمج  ُيفُُوالعد ُالسدادُطري 

ُاحليييرم ُاحيييرتامُوجييي ُ ُاآليييي ُهيييذهُ)ويف:ُهللاُ محييي ُالسيييعد ُابييي ُاليييرمح ُعبيييدُالشييي  ُويقيي  
ُ.(3)وفعلها(ُف  ُاملعاص ُإ اد،ُ  ُوالتاذيرُ تعظ م ُوشد،

 :  مسألة
  ولضضو- مكضضة ف  املعصضضية مرتكضض  أن يعضضي هضض ا هضضلف كبضضا ر؛  احلضضرم سضضيئات  ن: قدسضضا لضضو
 فاس ؟ - غريها ف  صغرية كانت

ُيقبي ُملُشيخ ُعليىالفسي ُُثب، ُوإذاُوأفعال ُُأبق ال ُُالفس ُُإىُُعدال الُُ  ُُاإلنسا ُُخيرج
ُغيةهُوداللتي ُالصيال، ُوق،ُبدخ  ُوخربهُجناست  ُأوُاملا ُُبطها ،ُُكخربهُُالدين ؛ُُأ   ُُيفُُخربه
ُ ي ُوغيةهُ  ضيا ُهيال ُبرؤيي ُخربهُيقب ُوالُالصال، ُُيفُُلتسب ا ُُاإل امُُيرج ُُوالُُالقبل  ُُعلى

ُإخل.ُ...ًماعالُ ُكا ُُإذاُفتاواهُتقب ُُوالُاألهل  
ُُالفقها .ُعل هاُن ُواليُالفس  ُعلىُاملرتتب ُاألحكامُبعضُفهذه
 : التوفي  وابهلل نقول
ُعل ي ُهللاُصيلىُقيا ُ بضضدليل   ال  أحضضد  عدضض    طالقضض   جيضضو   ال  شضضرعي  مصضضطد    الفس :  أواًل 

ل   يَضْرمضضضضي ال»:ُوسييييل  اًل  رجضضضض    صضضضضاحب     يكضضضض ْ  لْ   نْ  عديضضضض ، ارتضضضضدَّتْ   اّل  الك فضضضضر   أو   ابلف سضضضضْ    رجضضضض 

 
ُ(.59ُ/5)ُالب اُ ُُأض ا ُ(1)
ُ(.10ُ/3)ُالكشافُ(2)
ُ(.536:ُص)ُالرمح ُالكرُيُُت سةُ(3)



ُ.(1)«ك ل 
ُُفين ُ كيافرُُأني،:ُلي ُقيا ُأوُ فاسي ُأن،:ُآلخرُقا ُ  ُأ ُُيقتض ُُوهذا):ُُحجرُُاب ُُقا 

ُعل يي ُيرجيي ُملُقييا ُكميياُُكييا ُُإذاُوأنيي ُ املييذك  ُلل صيي ُاملسييتا ُهيي ُكييا ُُقييا ُكميياُُليي  ُكييا 
ُالُأ ُاكييافرًُُُوالُافاسييقًُُبييذلُكُيصييةُالُك نيي ُُ يي ُيلييامُالُولكيي ُ؛قييا ُف ميياُصييد ُلك نيي ُشيي  
ُنصي ُأوُنصيا ُقصدُإ :ُتفص  ُالص  ،ُهذهُيفُب ُ فاس ُأن،:ُُل ُُق ل ُُص  ،ُُيفُُا مثًُُُيك  
ُابلسييرتُ ييأ   ُألنيي ُ؛جييياُملُأذاهُوحمييضُبييذلُكُوشييهرت ُتع ييةهُقصييدُوإ ُ جييايُحاليي ُبب ييا ُغييةه
ُقيدُألني ُ؛ابلعني ُيفعلي ُأ ُلي ُجيي يُالُابلرفي ُذلُكُأ كن ُفمهماُُ ابحلسىنُُوعظت ُُوتعل م ُُعل  

ُسي ماُالُ اآلنفي ُ ي ُالنياسُ ي ُكثيةُُطبي ُيفُكمياُُالفعي ُذليُكُعليىُوإصيرا هُإلغرا  ُُاسببًُُُيك  
ُ.(2)(املنال ُيفُاملأ   ُدو ُاآل رُكا ُُإ 

ُوالتفسي  ُابلتكفيةُاأل م ُونص صُوالسن ُالكتاُ ُيفُاليُال ع دُنص ص):ُُت م  ُُاب ُُقا 
ُالُ امل انيي ُوانتفيي،ُالشييروطُوجييدُ ُإذاُإالُاملعيينيُحيي ُيفُ  جبهيياُثبيي ُ ُيسييتلامُالُذلييُكُوحنيي 
ُهللاُعيذاُ ُ ي ُلل ع يدُاملسيتا ُفن ُ اآلخر،ُعذاُ ُيفُهذاُوالفرو .ُاألص  ُبنيُذلُكُُيفُُفر 

ُالكفيييرُ ييي ُالضيييرُ ُهيييذاُوأمسيييا ُ خاليييدُغيييةُأوُالنيييا ُيفُخاليييدُاآلخييير،ُاليييدا ُيفُوغضيييب ُولعنتييي 
ُفجي  ُبسيببُأوُ عباديي ُأوُاعتقاديي ُبدعي ُُبسيببُُكيا ُُسي ا ُُالقاعد، ُُهذهُُيفُُيدخ ُُوالفس 

ُ.(3)(ابألعما ُالفس ُوه ُالدن اُيف
اُالفاسيي ُويطليي ُاآلخيير ُعلييىُيطليي ُهمييا نُكيي ُُ سيي ا ُعاصيي والُوالفاسيي  ُالكييافرُعلييىُأيضييً

ُواملناف .
ُعلييىُأصييرُأوُكبيية،ُُ نيي ُصييد ُ ُمبسييل ُالفاسيي ُختصيي  ُأ ُإىُاألصيي ل نيُبعييضُنبيي ُوقييد

ُعليىُإطالقي ُاملتقد نيُعندُالفاس ُيفُواألص ُالفقها  ُ  ُُاملتأخري ُُعندُُد تجد ُ ُُع رفُ ُُصغة،
ُُ.(4)الكافر

 
 (.6045(ُأخرج ُالبخا  ُ)1)
 ُُ.(466ُُ/10)ُُالبا  ُُفت ُ(2)
 ُُ.(372ُُ/10)ُالفتاوىُجمم  ُ(3)
ُ(.696ُ/1)ُاملختصرُب اُ ُُ( 62ُ/2)ُاحلاجبُُ فُ ُُ( 105ُ/2)ُُلاي د ُاإلحكام:ُُنظراُ(4)



  ذا والصضضغا ر ابلكبضضا ر  املوصضضوفة  هضضي  بتعاطيهضضا  املضضر   يفسضضَّ   اليت  واألقوال  األفعال:  اثنًيا
 عديها. أصرَّ 

ُابيي ُعيي ُهييذاُ و ُعييذا .ُأوُلعنيي ُأوُغضييبُأوُبنييا ُهللاُختميي ُذنييبُكيي :ُُالكبضضرية حضضد  
ُ.(1)طلا ُأيبُب ُُوعل ُواحلس ُعباس

ُأكثييييرُإىُ نسيييي ُ ُالقيييي  ُوهييييذاُلعيييي .ُأوُالييييدن اُيفُحييييدُأوُوع ييييدُبيييي ُقيييير ُذنييييبُكيييي :ُُأو
ُ.(2)العلما 

ُأوُحييدُأوُوع ييدُف هيياُيييردُملُاليييُعلييىُوتطليي ُالكبييا ر ُدو ُاليييُالييذن ُ ُهيي : والصضضغا ر
ُواللمس .ُاحملر  ُالنظر،:ُ ث ُلع .

ُالت بيي ُ يي ُكبيية،ُُوالُاإلصييرا  ُ يي ُصييغة،ُالُإذُكبييا ر؛ُُيصييةهاُالصييغا رُهييذهُعلييىُفاإلصييرا 
ُ.(3)واالستغفا 
 : وجهان ذل  ف  لدعدما : كبرية  يصريها ال ي التكرار وضابط

ُا تكياُ ُإشيعا ُبديني ُ باالتي ُبقلي ُيشعرُُتكرا ًاُُالذنبُُ  ُُالصغة،ُُتكرا ُُه :ُُاألو ُُال ج 
ُأصيييييغرُيشييييعرُمبيييياُجمم عهيييياُيشييييعرُحب يييي ُخمتلفييييي ُصييييغا رُاجتمعيييي،ُإذاُوكييييذاُبييييذلك ُالكبيييية،
ُ.(4)الكبا ر

ُ.(5)الصغة،ُعلىُوامل اظب ُاملداو  ُ طل ُه :ُالثايُال ج 

 
ُُ( 486ُُ/6)ُُالفييييرو ُُ( 219ُُ/4)ُُاجلل يييي ُُ يييين ُُ( 283ُُ/1)ُُاملفهيييي ُُ( 41ُُ/5)ُُالب يييياُ ُُجييييا ُ :ُُنظييييراُُ(1)

ُ(.247ُ/1)ُالسالكنيُُ دا ج
ُُالتهييييذيبُُ( 21ُُ/1)ُُاألحكيييامُُق اعيييُدُُ( 219ُُ/4)ُُاجلل ييي ُُ يييين ُُ( 262ُُ/6)ُُالصييينا ُ ُُبيييدا ُ :ُُنظيييراُُ(2)

ُُ( 247ُُ/1)ُُالسييالكنيُُ ييدا جُُ( 651-650ُُ/11)ُُالفتيياوىُُجمميي  ُُ( 6ُُ/13)ُُالعاييياُُ( 262ُُ/8)
ُ(.393ُ/9)ُُاحمللى

ُُ يييييييدا جُُ( 9ُُ/13)ُُالعايييييييياُُ( 551ُُ/2)ُُللشييييييياطيُُاالعتصيييييييامُُ( 270ُُ/6)ُُالصييييييينا ُ ُُبيييييييدا ُ :ُُنظيييييييراُُ(3)
ُ(.246ُ/1)ُالسالكني

ُ(.68ُُ/4)ُالفرو ُُ( 223ُُ/10)ُالذخة،ُُ( 23-22ُ/1)ُُاألحكامُُق اعُد:ُُنظراُ(4)
ُ(.9ُ/13)ُالعاياُُ( 29ُ/4)ُالدي ُعل مُإح ا :ُُنظراُ(5)



ُخمتلفي ُصيغا رُعليىُأوُالصيغة،ُعليىُُ اظبي واملُُاملداو  ُُأل ُُ تقا اب ؛ُُالضابطنيُُأ ُُوالظاهر
ُهللا.ُحدودُعندُال ق فُوعدمُابلدي  ُاملباال،ُوقل ُتعاى ُهللاُحبر اُ ُاالستخفافُعلىُبرها 

ُكانيي،ُُوإ -ُاملعصيي  ُعلييىُيسييتمرُفالييذ ُال احييد، ُابمليير،ُيفسيي  ُالكبيية،ُ رتكييبُكييا ُُوإذا
ُ.(1)تعاىُهللاُحلر اُ ُانتهاك ُلكثر،ُ؛-أوىُصغة،

ُ رتكبهياُكيا ُُسي ا  اجلميضضع، عدضض  فيهضضا األوصضضاف يسطبضض  التفسضضي  ف  الواردة  والسصوص
ُعليىُينطبي ُاملفسيق ُاألوصيافُ ي ُذكيرُ ياُفكي ُاملقيدا  ُهيذاُيفُالبلدا ُ  ُغةهاُأوُُ ك ُُيف

 كبة،.ُُالصغة،ُعدُيفُغةهاُع ُتايدُاحلرمُس ئاُ ُأ ُإالُوغةها ُُاحلرمُ عص  
ُعيي ُفسييألت ُأ ا  ُظيي ُحتيي،ُوهيي ُعرفيي  ُعشيي  ُعمييرُابيي ُ ُأت يي،ُ :ُقييا ُعليي ُبيي ُط سييل ُعيي 
ُ الاحي ُ ي ُوالفيرا ُامل  ني  ُالينف ُوقتي ُاحملصين  ُوقيذفُابهلل ُاإلشيرا :ُ)هي :ُفقا ُُ الكبا ر

ُاحلييرامُالب يي،ُيفُواإلحلييادُاملسييلمني ُال الييدي ُوعقيي  ُال تيي   ُ ييا ُوأكيي ُالييراب ُوأكيي ُ والسييار
ُالكبا ر.ُ  ُاحلرمُيفُاإلحلادُعنهماُهللاُ ض ُعمرُاب ُفعدُ ُ.(2)(وأ  ااتًُُأح ا ًُُقبلتك 

ُ ييي ُكيي مبُاجمليياو ،ُأ :ُكبضضضا ر  مكضضضة ف  الضضض نوب عضضضدّ   أوجضضض  مضضض  كضضض ل   يضضضضاف أن وميكضضض 
ُُأ يامُضيع  ُاملعصي  ُفداف ُاحلسنا  ُتضاع ُهباُإذُ؛داُ والعباُُالطاعاُ ُُ  ُُاإلكثا ُُدواع 

ُألشدُ ستا ُفه ُاإلنسا ُاوفعلهُاملعص  ُداف ُق ُ ُ ىُ أن:ُُوالقاعد،ُُ هاوتن عُُالعباداُ ُُكثر،
ُكييا ُُلييذاُالفعيي ؛ُمييذاُحيركيي ُالشييه اُ ُ يي ُشيي  ُالُفننيي ُاألصيينام ُيعبييدُكميي ُُوذلييُكُ؛العقيي ابُ 

ُ.لفاعل ُهللاُيغفرُوالُ واملعاص ُالذن ُ ُأقب ُُ  ُالشر 
ُأ ُميكي ُأهنياُفاألصي ُلعبيادهُهللاُشيرعهاُعبياد،ُكي ُُبي ُالعبياد، ُيفُُ كي ُُيضاه ُُ كا ُُوال

ُهللاُأ ي  ُفقيدُهللا.ُسيب  ُيفُواجلهيادُالثغي  ُيفُاملرابطي ُ  ُكا ُُ اُُإالُُعك  ُُوالُُ ك ُُيفُُىت دُ 
ُمليياُاليبالدُ يي ُشي ئاُتشيب ُفل سيي،ُالكفيا  ُق بي ُ يي ُالفيت ُبعييدُتغياىُالُ  ني ُبلييد،ُوجعلهياُ كي 

ُُب .ُخ ص ،
ُ كييا ُ ُيفُأداؤهيياُيشيير ُالُبعبييادا ُ ُفخصيي  ُاحلييرامُالبلييدُعلييىُوتعيياىُتبييا  ُهللاُتفضيي  ُوقييد

ُس اه.ُ خر
 

ُ(.56ُ/1)ُ دمُف فاضُاإلسال   ُالفق ُيفُالفس ُعلىُُاملرتتب ُاألحكام:ُُنظراُ(1)
ُ(.35:ُص)ُُاملفردُاألد ُصا  :ُُانظرُاملفرد ُُاألد ُيفُالبخا  ُُأخرج ُ(2)



ُ.احلرامُهللاُب ،فاإلحرامُعباد،ُالُتشر ُإالُلقاصدُُ-
ُاحلرام.ُهللاُب ،ُح  ُإالُتك  ُالُعباد،ُالط  افُ ُوُ-
ُعبيياداُ ُكلهيياُُ املقييامُعنييدُوالصييال،ُوالييرك  ُالكعبيي ُابُ ُبيينيُ يياُوالتيياامُالييركنني ُواسييتالمُ ُ-
ُ.مبك ُإال ُُتك  ُالُفاضل 
ُيفُتي دىُالُعبياد،ُوهي ُالكعبي  ُ  ُامل ض ُذلُكُيفُإالُيك  ُالُاألس دُاحلجرُُوتقب  ُُ-
ُكل .ُُالعاملُيفُواحدُُلشخ ُإالُذات ُال ق،
ُ.احلرامُهللاالُيك  ُإالُببلدُُواملرو،ُالصفاُبنيُُوالسع ُ-
ُو  يي ُمبييىنُواملب يي،ُمبادلفيي ُواملب يي،ُبعرفيياُ ُال قيي فُ يي ُالعظ ميي ُبشييعا رهُواحلييجُ لعميير،ُاُوُ-
ُ.املشرف ُالكعب ُإىُإالُ يك ضُالُاجلما 
ُمبك .ُإالُيك  ُالُهللاُشعا رُتعظ  ُ  ُوغةمهاُوالعمر،ُاحلجُيفُالكعب ُإىُوامد ُ-

 :مكة خارج الصغا ر م  تعد اليت ال نوب ف  ابلكبا ر العد  أهل مقصود: اثلثًا
ُاملرتتبُعقاهباُشد،:ُه ُ قص ده ُأب ُُفقا ُاإلشكا  ُهذاُع ُُام تم ُحجرُاب ُأجاُ 

ُيفُوالقييد ُللفسيي ُ  جبيي ُكبييا رُُفل سيي،ُوح نئييذُذواهتييا ُح يي ُ يي ُالُاحمليي  ُح يي ُ يي ُعل هييا
ُعييي ُالصييي  ُلتعيييذ ُعيييد ُاحليييرمُأبهييي ُيكييي ُملُوإالُبعم  ييي  ُالقييي  ُميكييي ُالُذليييُكُأل ُالعدالييي ؛
ُعصيم ُالُإذُالصيغا ر؛ُاب تكياهب ُالعلي ُ ي ُعيدالته ُعليىُولإلمجيا ُوصيغا رها ُاليذن ُ ُحمقيراُ 

ُ.(1)هذاُعلىُكبة،ُُذلُكُعدُأتوي ُفتعنيُابلكل   ُحفظُوال

ُالعق بي  ُشيد،ُابعتبيا ُكبيا رُُأهنياُ:املسألة ه   ف  اهليتمي حجر اب  ب  أجاب ما  خالصة
ُ:ُأل ري ُوذلُكُللفس ؛ُ  جب ُه ُاليُوالقت  ُوالاضُالشر ُ ث ُذاهتاُيفُكبا رُُول س،

ُعيي ُالصيي  ُلتعييذ ُعييد ؛ُشييخ ُ كيي ُأبهيي ُيكيي ُملُذاهتيياُيفُكبييا رُُإهنييا:ُقلنيياُليي :ُاألو 
ُالصغا ر.
ُالعص  .ُعربُالصغا رُا تكاهب ُ  ُ ك ُأه ُعدال ُعلىُاإلمجا :ُالثاي

 
 (.336-332ُ/1)ُُالاواجر:ُُانظرُ(1)



او  ُسييياكنهاُفعليييىُعبييياده ُبعيييضُ ُهبييياُهللاُاخيييت ُ ُوفضييي ل ُعظ مييي ُنعمييي ُ كييي ُسيييكىن: ختامضضضً
ُوأ ُسيباان  ُيديي ُبينيُوال قي فُالسي ا ُعظمي ُ ُيستشيعرُ ُأ ُببل غهياُهللاُُأكر ي ُُممي ُُهبياُُواجملاو 

ُب ُالذ ُالطعامُ  ُاألك ُنعم ُعلىُحماسًباُاإلنسا ُكا ُُفنذاُأهبت  ُُل ُبُ ويتأهُ ُُعدت  ُُل ُي عدُ 
ُ؟ ودن اهُدين ُق امُهباُاليُس ل وُ ُهللاُإىُالبقا ُأحبُيفُمبقا  ُفك  ُبدن  ُق ام

ُا ط ئيييي ُعيييي ُابالبتعييييادُ كيييي ُسييييكىنُإ اد،ُعنييييدُيت اصيييي  ُتعيييياىُهللاُ محهيييي ُالسييييل ُوكييييا 
ُسيل ما ُأبي ُوكا -ُ ك ُتسك ُال:ُاملس بُب ُسع دُيُقا :ُقا ُُسل ما ُُأيبُُفع ُُواملعص   

ُ عيييُهللاُيييدف ُأ ُأل جيي ُإيُ حممييدُأابُي:ُفقليي،ُ ذلييُكُيريييدُأنيي ُفظننيي،:ُقييا ُ-مجيي اًلُُ جيياًلُ
ُإذاُاحلي ُ ُيفُيعمي ُ ياُف  ُتعم ُأ ُأوشك،ُ ُاحلرمُيفُسكن،ُ ُإذاُولك ُذلك ُُأعيُُلس،ُ :ُُقا 

ُ.(1)أكثرُف  ُوا طأُعل ك ُطا 
ُابي ُنبي ُلذاُللعباد،؛ُهباُواجملاو ،ُ ك ُسكىنُُ  ُُوتغل ظهاُُالس ئاُ ُُمبضاعف ُُالق  ُُمين ُُوال

ُاجمليياو ،ُفضيي ل ُيييرىُهييذاُعلييىُ)وأمحييد:ُسيي ئاهتاُتضييع  ُيفُأمحييدُاإل ييامُلقيي  ُإيييرادهُبعييدُ فليي 
ُُ.(2)هبا(

ُواحلمدُهللُ  ُالعاملني.

 
 (.23ُ/5)ُاملصن ُيفُالريا ُعبُدُُ أخرجُ(1)
 (.99ُ/1)ُُالشرع  ُُاآلدا ُ(2)


