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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

 مقدمة 

د،ِ،  العدحبِا  دحبِ     ِِ،  العيزدِي يف قرر احلمُد هلل العظيِم يف قَددر
دددد،ِ،  ،نَدددده  َلحب ددددِد  َِ  ر

ُ
دددد،ِ،  املحبجِددددِد نَدددده او الَعبرددددِد يف ِِّدددد،ِْ، ،َ رر

ْر،ِ،   َِِه ِ َ،فرِعه  زسمُع َص،زَف القَِم ن د خطِْ َِّد اوَتواِضِع من أ ر
دد،ِ،  ،ِمدد ن آايتِدده أ ر تقددوس الَسددمحبُ  ،زدد،ا ال لمددَد زددديا يف فيددحبيف قَدمر

َددُدُ، نَدده الَقَحددحبِ  ُوَرددوِ، ،ُمدد،ِْ،  ،أ ددرُد أ ر    َر دد،ِ،  أ ،األُِض أبَمر
،ِِ،  ،أ ددرُد أ   مددداه  إِلددَه ِإ ل و ،وددَد،    دد،زَإ لدده إقحبمددةه لِددشردر
ُِ  لددِاِْ إ  ابَرددِو يف  ْدد،، ،َ ردد،ِ،  صددَله و  ِّددوُله اوبعددو نبددُد، ،

صدددحبِوِبه أك   ددد،ب السدددحب ِو َدددحب َ،قَددددَ، مدددن اِ  دددحبِ  يف نَيددده ،نَددده 
ِِ،  ،نَدده ُنَمدد، ُمعدديِْ اِ ِّددِِس َ َيرِمدده ،قردد،ِ،  ،نَدده ن مددحبَ   َصدددر
دده  َِزِن ال ددحبِ ، مددن أمدد،، نَدده ُمدد،ِْ،  ،نَدده نَدد ْب ا ددن نمِْ ِذي ال اددو
ٍَ ادددم ِ وسددحب ب مدددحب  دددحب   ،ِ،  ،نَددده آلِددِه ،أصدددبحب ه ،التددحب ع ،ِصددرر

ْر   ،ِ،  ،َِّلم تسَيمحبه. السبحبُي  ق
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

ِ دده   ،زْمددع  َِددة  ، عددد  فددل  دددد مسددَم  تقدده ز، ددو 
يف مغمدددد،ب ذ,بدددده   ،ت مددددم  لَددددددده   مددددن أ ددددد ذلددددإ دددددحب   ددددشا 
س  ال تيدد,   ،فيدده ,قددف نَدده أزسدد، نغدد، ،ِّددحبجد وغمدد،ب مددحب تقدددل
مددن ذ,بددإ  معظمرددحب زت دد،ُِ يف نبددحب اا زوميددة  ،المْددُن الددشدها 

ِا َحب زُغمُ،  ه ذ,و ه م رحب  ،اوغبو   من نمد هبحب دَرحب أل,ه  زد
مددن فدد،له فيرددحب   ,سددّ  و  ددْدْن يف نددِ، أ  زغمدد، ل ددحب ،ل دددم 

 ،لَمسَمٍ أمجعٍ.

س من ذ,بإ  ،اآل  مع الوِّحبجد العغ،ب لُيغمَ، لإ محب تقدل
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

 و إ  إلدده   أ  أ ددرد ،أان اوددنذ  زسددمع وددٍ قددحب  مددن - 1
ِّدددول نبدددد،  مددددا ،أ  لددده  ددد،زإ   ،ودددد،  ِ   هلل ِضدددي  ه،

بمد  ز حب ،  ِِّس  :ِّو  ،َِّم نَيه و صَه َ،
 اّلللُ  َصَله اّلللِ  َُِِّو ُ  َقحب َ : َقحب َ  َ،قلحبصب  َأِك   رنِ  َِّعردِ  َننر 

ٍَ  َقحب َ  َمنر »: َقحب َ  أَ,لهُ  َ،ََِّلمَ  َنََيرهِ  دَمعُ  ِو دَردُ :  الرُمدَنذِْ َ  َزسر  أَ ر  َأ ر
ددددَد،ُ  اّلللُ  ِإ ل  إِلَددددهَ  َ   ا َ،أَ ل  لَددددهُ  َ دددد،ِزإَ  َ   َ،ور ددددده  َ،َُِِّددددوُلهُ  َنبرددددُد،ُ  ُ َمل

َُبملدب  َِ ً  ِ ّلللِ  َِِضي ُ  سِ  َُِِّو ه  َ،َِ َِ  ستقددل  مدحب لَدهُ  ُغِمد،َ  ِ ز هحب َ،ِ  رِِّر
 . (1)«َذ,به من
 زسددددمع وددددٍ زقددددو  أ  ،زسددددتب, قددددحب  العِمددددة ا ددددن   :  -

 أ  ،أ ددرد لدده  دد،زإ   ،وددد، و إ  إلدده   أ  أ ددرد: اوددنذ 
ِّددوله نبددد،  مدددا بمددد  ز ددحب ،  ِّددِس ِ   هلل ِضددي : ، ،َ 
 و صددَه ال دي ندن ثبد  قدد أل,ده ،ِّدَم  نَيده و صدَه ِّدو 

                              
 (6422يف صبيح املحبمع ) ،صببه األلبحبين  مسَم ِ،ا،(  1)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

: ن ددده و ِضددد  ،قدددحبص أك  دددن ِّدددعد وددددز  مدددن ،ِّدددَم نَيددده
   ،وددد، و إ  إلده   أ  أ درد اودنذ  زسدمع ودٍ قدحب  مدن»

ِّوله نبد،  مدا  أ ،أ رد له  ،زإ  )1(  « ذ,به له غم، ،
 قحب  العِمة ا ن القيم:  -

،أمدحب  دزده صدَه و نَيده ،ِّدَم يف الدشد، ن ددد األذا  
 ، عد، فغ،ع ألمته م ه مخسة أ,واع . 

أودد حب : أ  زقدو  السدحبمع   دمدحب زقدو  اودنذ    إ  يف لمد    
ودددد  نَدددده ال ددددِب     ودددد  نَدددده المددددِ    فل,دددده صددددح ن دددده 

محب ي     ودددو  ،  قدددوب إ   هلل   ،ا اددد  ن ددده املمدددع إ دددداا
 ي ردددحب ، دددٍ   وددد  نَددده ال دددِب     وددد  نَددده المدددِ    ،  
ا قت حبِ نَه احليعَة   ، دزه صَه و نَيه ،َِّم الشي صح 
ن دددده إ ددددداامحب  حلوقَددددة ، ددددشا مقتحدددده احل مددددة اوْحب قددددة حلددددحب  

                              
 (29/305)جمموع فتحب،ا ا ن   :(  1)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

ن لَسددحبمع أ  اودنذ  ،السددحبمع   فدل  دَمددحبا األذا  ذدد،   فسدد
زقواحب   ،دَمة احليعَة  نحب  إ  ال ِب ون مسعه فسن لَسدحبمع 
أ  زسددتعٍ نَدده  ددش، الدددنوب   َمددة ا نحب,ددة ، دد      وددو  

 ،  قوب إ   هلل   العَ  العظيم . 
ال ددددحبين : أ  زقدددددو  ) ،أان أ دددددرد أ  إلددددده إ  و   ،أ  

ِ    ،  ِّدِس  ِضي   هلل  ِّو  و    بمدد  مدا   ز دحب   َ،
 ِّو  ( ،أخا أ  من قحب  ذلإ غم، له ذ,به . 

ال حبلدد  : أ  ز دددَ  نَدده ال دددي صددَه و نَيددده ،ِّدددَم 
 عد ف،اغه من إ حب ة اونذ    ،أدمد مدحب ز دَه نَيده  ده ،ز دد 
إليه    ال ِب ا  ،ا يميدة   دمدحب نَمده أمتده أ  ز دَوا نَيده   

 تبشلقو  . فِ صِب نَيه أدمد م رحب   ،إ  حتشلو او
ِي  دش،  ال،ا ع : أ  زقو   عد صِته نَيده : ) الَردم 
الدنوب التحبمة   ،ال ِب القحبجمة   آا  مدا الوِّديَة ،المحديَة 
  ،ا ع دده مقحبمددحب  مددو ا الددشي ،ندتدده   إ,ددإ    َددف اويعددحب  ( 
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

  ددشا  ددحب  هبددشا الَمدد    مقحبمددحب  مددو ا    ددِ ألدددف ،   س   
 يه ،َِّم . ،  شا صح ن ه صَه و نَ

ابحبمس : أ  زدنو ل مسه  عد ذلإ   ،زسّ  و من 
  .)1(فحَه   فل,ه زستلحبي له 

توضددددّ فّوسددددن الوضددددو  ال صددددَه ِدعتددددٍ   زسددددرو  ِمددددنَ  -2
 فيرمحب:

َّفدر،َ َ  تَدَوضلدددددَّ  أَ,لدددددهُ  ُن رَمدددددحب َ  َندددددنر  َِ ه  زََدزردددددهِ  َنََددددده فَددددد  الُل  ثَددددد
تَد در َد،َ  ََتَحرَمضَ  َِ ه  َرهُ َ، ر  َغَسدَ  الُل  َ،اِّر دَ   زَدَد،ُ  َغَسددَ  الُل  َث  ِإَ   الرُيمر
َِ ه  الرِم،رفَدددوِ  دددَ،ا زَدددَد،ُ  َغَسددددَ  الُل  ثَددد َِ ه  الرِم،رفَدددوِ  ِإَ   الرُيسر  َمَسدددحَ  الُل  ثَددد
ََدددهُ  َغَسددددَ  الُل  ِ ،َأرِِّددهِ  دددَ   ِِ ر َِ ه  الرُيمر دددَ،ا الُل  ثَدد َِ ه  الرُيسر :   قَدددحب َ  الُل  ثَددد
 الُل  َ َشا ُ،ُضوِج  ََنروَ  تَدَوضلَّ  َ،ََِّلمَ  َنََيرهِ  اّلللُ  َصَله ّلللِ ا َُِِّو َ  َِأَزر ُ 

                              
 (366-2/365) ا  اوعحب : (  1)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

ِ  ُزَ َِْ  الُل  َ َشا ُ،ُضوِج  تَدَوضلَّ  َمنر »: َقحب َ  ٍر َعَت ُِ  َ   َِدر  ,َمسه ُُيَدِْ
 . )1( «َذ,به من تقدس َمحب َلهُ  غم، ِإ ل  ِ َغ ر  فيرَمحب

َُردِ ِْ  َخحبلِدد  ن  زد َ،َنن  َصدَله اّلللِ  َُِِّدو ُ  قَدحب َ : حب َ قَد املر
ِ  َصدَله َمنر »: َ،ََِّلمَ  َنََيرهِ  اّلللُ  ٍر َدَت دُرو َ   َِّدلر  اّلللُ  َغَمد،َ  ِفيِرَمدحب َزسر
سَ  َمحب َلهُ   . )2( «َذ,رِبهِ  ِمنر  تَدَقدل

 ،هلل زسدددم  دد   ، دددشا قددحب  العِمددة ا دددن ن يمددٍ:  -
 ذ,بده مدن ستقدد مدحب زغمد، ال العمدد  دشا زعمد ا ,سحب  أ  احلمد
 أ  الوضدددو  أِّدددب  ودددن زسدددتب, أ,ددده ذلدددإ مدددن العَمدددحب  ،أخدددش
 اوسدحب  أ، ال دبحب  يف ِّدوا  الوضدو  ِّد ة ،تسدمه ِدعتٍ ز َ 

 ادددحب ِّددد ة ألهندددحب الع ددد،  عدددد أ، الملددد،  عدددد ال ردددحبِ أ، الَيدددد يف

                              
ِِيْ  َ،َلمظه(  1) َرُبَخحب  (287،صببه األلبحبين يف اوغ حبب ) ل
َرَدُ  ََِ،ا،ُ (  2)  (577،وس ه األلبحبين يف اوغ حبب ) َأ
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

 نَيدده و صددَه ال،ِّددو  ،ضددو  َنددو ا ,سددحب  توضددّ فددلذا ِّددب,
 )1(  ذ,به من ستقد محب له زغم، ِدعيت ز َ  فل,ه ،َِّم

ب   وحددد،ته ِمدددنَ  -3 َِ ُتو َدددة   َصددد  َ،ُخُغدددوَنَرحب ُ،ُضدددوَ َ حبّوسدددَن فَ  َم ر
 :َ،ُُِدوَنَرحب

 َصددَله اّلللِ  َُِِّددو ُ  قَددحب َ : قَددحب َ  ن دده و ِضدد  ُن رَمددحب َ  َنددنر 
ددد،ِ ب  ِمدددنَ  َمدددحب»: َ،َِّدددَلمَ  َنََيردددهِ  اّلللُ  دددَِمب  امر ب   حَترُحددد،ُ،ُ  ُمسر َِ ُتو َدددة   َصددد  َم ر

ِسددددنُ  َِبه   َدحب,َدددد ر   ِإ ل  َ،ُُِدوَنَرددددحب َ،ُخُغددددوَنَرحب ُ،ُضددددوَ َ حب فَدُيبر ددددحب  ِلَمددددحب َدمل
َََرحب ,ُويِ  ِمنَ  قَدبدر ،َ  َ،َذِلإَ  َدِبمَبه   زُدنراِ  اَر  َمحب الشا  . )2( «ُدَلهُ   الدل ر

ٍَ  ََترِميُ هُ  َ،اَفوَ  َمنر   -4 ِجَ ةِ  ََترِم َِ  :الرَم

                              
ايض ال حبحلٍ   ن ن يمٍ: 1)   ، ( )5/13) 
 (286،صببه األلبحبين يف اوغ حبب ) َمُمس ََِ،ا،ُ (  2)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

دددد،َبَ  َأِك  َنددددنر   اّلللِ  َُِِّددددو ُ  قَددددحب َ : حب َ قَدددد َن رددددهُ  اّلللُ  َِِضدددد َ  ُ ،َزدر
َمددحبسُ  أَملددنَ  ِإَذا:   َ،َِّددَلمَ  َنََيرددهِ  اّلللُ  َصددَله ُ وا ا رِ َّمِْ  َ،افَددوَ  َمددنر  َفِل,لددهُ  فَدد
ٍَ  ََترِميُ هُ  ِجَ ةِ  ََترِم َِ  )1(( َذ,به من تقدس َمحب َلهُ  ُغِم،َ  الرَم
َمدددحبسُ  قَدددحب َ  ِإَذا:   قَدددحب َ  َِِ،ازَدددةب  َ،يف   َ،َ   َنََددديرِرم غحدددوياو َغدددمرِ : )ا رِ

 (الحلحبْلٍ
ٍَ : فَدُقوُلوا ِجَ ةِ  قَدور َ  قَدورُلهُ  َ،اَفوَ  َمنر  َفِل,لهُ  آِم َِ سَ  َمحب َلهُ  ُغِم،َ  الرَم  تَدَقدل
 . )2(  َذ,رِبهِ  ِمنر 

َ،ا َ،يف  ِِيِْ  أُخر َرُبَخحب ِِ ُ  أَملنَ  ِإَذا»: َقحب َ  ِل ُ وا الرَقدحب َّمِْ  فَدِل ل  فَد
ِجَ ددةَ  َِ ٍَ  ََترِمي ُددهُ  َ،افَددوَ  َفَمددنر  نُ تُدددَنمِْ  الرَم ِجَ ددةِ  ََترِمدد َِ  َمددحب لَددهُ  غمدد، الرَم

 )3( «َذ,به من تقدس

                              
 (َنََيرهِ  ُمتدلَمو  )  (  1)
ِِيِْ  َلمر ُ  َ َشا (  2) َِمب  الرُبَخحب  ََنرُو،ُ  َ،ِلُمسر
 (825صبيح: اوغ حبب )(  3)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

دُ  َلإَ  َِ دلَ حب الَلُرمل قوُلُه   َ،اَفوَ  َمنر  -5 َمر ِجَ ةِ   قوَ   احلر َِ  :الرَم
 َنََيرهِ  اّلللُ  َصَله اّلللِ  َُِِّو ُ  َقحب َ : َقحب َ  َن رهُ  اّلللُ  َِِض َ  ُ ،َزدر،َبَ  َأِك  َننر 

َمحبسُ  َقحب َ  ِإَذا:   َ،ََِّلمَ  َد،ُ  ِلَمنر  اّلللُ  مسَِعَ : ا رِ  َِ دل َدحب الَلُردمل : فَدُقولُدوا ََِ
دُ  َلإَ  َمر ِجَ دةِ  قَددور َ  قَدورلُدهُ  َ،افَدوَ  َمدنر  َفِل,لدهُ  احلر َِ  تقددس َمدحب لَدهُ  ُغِمد،َ  الرَم
  )1(  َذ,به من
تِ  ِإ حبانه  ََِمَححب َ  َصحبسَ  َمنر : 6-8  ِإ حبانه  ََِمَححب َ  َقحبسَ  َ،َمنر . َسحب ه َ،اور

ِتَسحب ه  ََةَ  َقحبسَ  َ،َمنر . َ،اور ِِ  لَيدر ِتَسحب ه  ِإ حبانه  الرَقدر  :َ،اور
دددد،َبَ  َأِك  َنددددنر   اّلللِ  َُِِّددددو ُ  قَددددحب َ : قَددددحب َ  َن رددددهُ  اّلللُ  َِِضدددد َ  ُ ،َزدر

ِتَسدحب ه  ِإ َدحبانه  ََِمَحدحب َ  َصددحبسَ  َمدنر »: َ،َِّدَلمَ  َنََيردهِ  اّلللُ  َصدَله  ُغِمدد،َ  َ،اور
سَ  َمحب َلهُ  ِتَسدحب ه  ِإ َدحبانه  ََِمَحدحب َ  قَدحبسَ  َ،َمدنر . َذ,ربِدهِ  ِمنر  تَدَقدل  لَدهُ  ُغِمد،َ  َ،اور

                              
 (874اوغ حبب )( صبيح:  1)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

سَ  َمحب ََدةَ  قَدحبسَ  َ،َمدنر . َذ,رِبهِ  ِمنر  تَدَقدل ِِ  لَيدر ِتَسدحب ه  ِإ َدحبانه  الرَقددر  لَدهُ  ُغِمد،َ  َ،اور
سَ  َمحب    )1(«َذ,رِبهِ  ِمنر  تَدَقدل
ِي : اوددد،ا     دددحب : قدددحب  احلدددحبف -   ا دددن ولددد، يف   فدددتح البدددحب

ا نتقددحب   م،ضددية صددومه. ،  وتسددحبي: اَدد, ال ددواي مددن و 
 تعحب . 

،قدددحب  ابْدددحبك: اوتسدددحب  أي: ني دددة  ، دددو أ  ز دددومه نَددده  -
مع  ال،غبة يف ثوا ه ايبة ,مسه  شلإ غم مست قد ل ديحبمه ،  

 مستْيد ألايمه. 
ِمحددحب  إ ددحبانه: ،قددحب  او ددحب،ي يف   فدديض  - القدددز، : مددن صددحبس 

ت دددزقحبه   ددواي و أ، أ,دده ودددو  ،اوتسددحب ه ألمدد، و  دده  احبلبدددحبه 
اي   فقددددد زمعددددد او َددددف  ِا ب ، دددده و    ل بددددو  األ دددد، أ، إ
الغ   معتقداه أ,ه صحب ق ل  ه   زمعَه خمَ حبه  د ل بو خوف 

                              
 (1958  ،ا,ظ، اوغ حبب )َنََيرهِ  ُمتدلَمو  ( صبيح:  1)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

اي . ،قدددحب  ا مدددحبس ال دددو،ي: معددد  إ دددحبانه: ت ددددزقحبه أب ,ددده ودددو أ، 
مقت ددد فحدديَته  ،معدد  اوتسددحب ه  أ,دده ز،زددد و تعددحب    زق ددد 

 ِؤزة ال حبس ،  غم ذلإ ممحب خيحبلف ا خِص.
  ددشا أاعمدد  الددشا هلل احلمددد: فقددحب  اعحبمددحب أدددد مددن: 9-10

ِ ق يه  فقدحب   دزددا ثدو  لدبس قدوب ،مدن ،  مد  ودو  غم من ،
ِ ق يه  شا دسحبين  الشي هلل احلمد  :م  وو  غم من ،

 َ،َِّدَلمَ  َنََيردهِ  اّلللُ  َصدَله اّلللِ  َُِِّدو َ  أَ ل  أََ,سب   ن معحبذِ  َنن
دددُ : قَددحب َ  الُل  َاَعحبمهددحب َأَددددَ  َمددنر :   قَددحب َ  َمر  َ ددَشا أَارَعَمددِ   اللددِشي ّللِلِ  احلر

ْلَعحبسَ   ِمدنر  سَ تَدَقددل  َمدحب لَدهُ  ُغِمد،َ  قُددولبب  َ،َ   ِمد ِْ  َوور ب  َغمرِ  ِمنر  َ،ََِ قَِ يهِ  ال
رِمددِشيا  ََِ،ا،ُ  .  َذ,ربِددهِ  : فَدَقددحب َ  ثَدددور ه  لَددِبسَ  َ،َمددنر :   َ اُ، َ  أَ ُددو َ، َا َ  الّتِْ
دُ  َمر  قُددولبب  َ،َ   ِمد ِْ  َودور ب  َغدمرِ  ِمدنر  َ،ََِ قَِ يدهِ  َ دَشا َدَسحبين   اللِشي ّللِلِ  احلر
سَ  َمحب َلهُ  ُغِم،َ    )1(  َذ,رِبهِ  ِمنر  تَدَقدل

                              
ِ،ا   (187) الْي, ال َموسن:  ( 1)  (1989) ا 
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

 أمحب الْعحبس:  -
 )1(« سدددم و» رددددا ال دددي التسدددمية يف أ،  الْعدددحبس:ف

 سدددم و »فدددل  ,سددد  أ  زدددشد، اِّدددم و تعدددحب  يف أ،لددده فَيقدددد: 
،يف  شا احلدزِ  أ ل التسميَة يف أ،لِ  الْعحبِس  َمدِ   «أ،له ،آخ،،

)) سدددِم ِو((  َ   اي َب فيردددحب  ،ددددْد األوحب زدددِ  ال دددبيبِة الددديت 
ِ ار يف البدددحبِي ... لددديَس  ِ ار يف ، فيردددحب الدددياي ُب  ،  أنَُمردددحب ،

 ودز ب  فر   دنة  ن َد المقرحبِ  َع  البدنةِ 
ِ ه:  ، عد الم،ا  من الْعحبس ُيمد 

ِرَ،ااَن   ُد هلِل اللدِشي َدَمدحباَن َ،َأ َمر حب ِفيِه  احلر ُد هلِل َدِ مها اَيِْبهحب ماَبحبَِده َمر ))احلر
ُمددوِب(( . َ،قَددحب َ  ِمدد ْب َ،َ  َم ر َِ دل َددحب َغددمرَ  َغددمرَ َم ر ددُد  َمر َمدد،لبه: ))لَددَإ احلر

َِ دلَ حب((  تَدغر ه َن رُه  ِم ْب ،َ  ُمَو لعب َ،َ  ُمسر  )2(َم ر

                              
 (149)صبيح ال َم: (  1)
ِي: (  2)  (3849( )صبيح أك  ا، : 2157)خمت ، البخحب
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

دُ أ، زقو :   َمر ْلَعحبسَ  َ َشا أَارَعَمِ   اللِشي ّللِلِ  احلر  َغدمرِ  ِمدنر  َ،ََِ قَِ يدهِ  ال
 )1( قُدولبب  َ،َ   ِم ِْ  َوور ب 
 ،أمحب الَبحبس: -

ي صَه و نَيه ،َِّم ن د لبس ال وي فمن  دي ال 
احلمُد هلل الشي َدسدحبين  دشا ال ددوي ،ََِ ق يده ِمدنر   أ  زقو :

س مدِنر ذ,رِبه  )2( غِم ودو ب م ِْ ،  قُدْوبب  ُغمدَِ، له مدحب تقددل
الَلردمل لدَإ احلمدُد   ،ن د لبس ال دوي املدزدد زقدو :  

 مدحب ُصدِ َع لدُه  ،أندوُذ أ,َ  َدَسوتِ يِه أُِّّلَإ ِمدنر خدمِ،  ،خدمِ 
 )3(  َإ من  ،ِِْ،  ، ،ِْ محب ُصِ َع لُه 

                              
ِ،ا   (187) الْي, ال َم  ( 1)  (1989) ا 

 

 (4023)صبيح أك  ا،  (  2)
 (4020)صبيح أك  ا،  (  3)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

الرددددَبسر َ دزددددداه  ،ِندددد ر   ،زُقددددحب  وددددن لددددبس  دزددددداه:  
,يحب  ٍب يف الددددددا يدددددداه  ،ُمددددد ر  دددددريداه  ،ز، قُدددددَإ وُ قددددد،لَب نددددد ََ

 )1(  ،اآلِخ،ِب 
 ،ن د ،ضع )خَع( ال وي زقو :  سم و 

ِّو  وف  ِ املنِْ عن أ,س قحب : قحب   ٍُ ٍَ أنر : )) ُِّّت محب  
ِاِا    آ َس إذا ،ضَع أود دم ثو ُه أ ر زقوَ :  سدِم و  ،نور

)) )2(   

                              
 (352)ال بيبة: (  1)
 (3610)صبيح املحبمع: (  2)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

 ،أخما
ِ ا إ   فتدددشد، ،احلسددد حبا األ دددِو  دددش، َحدددحبنمة حتظددده أ  أ
 ((فحبنَده أ ، م د فَه خم نَه    من: )) الاايا ِّيد قو 

)1(  
 أ،   َمدددة ِّددوا  ، ،اتقدددحب ابددم  دددشا نَدده   ْ  مدددن ل ددد فْددوى
  يدوا مدن  ي  نَه نَقرحب من دشا  و  ، ه هبحب ا تغ  مونظة
   رددحب ،مددن و  نبددحب  نَدده ،، نردحب ثواهبددحب ِ ددحب  ابعرددحب ،مدن و 
 ت،مجردحب ،مدن العحبويدة  ا ,ّت,   ب ة أ، المححبجية  الق واا نا
 ،ز ميده ا ِّدِمية  األمدة مجيدع هبحب لت تمع األ  بية  الَغحبا إ 
 :  الازة ِّيد ،ند
 

                              
 [ مسَمِ،ا، ](1)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

 مبَددد  فدددُ،يل  مسعددده  دمدددحب  فبَْغددده  دددي حبه  م دددحب مسدددع امددد، اه  و ,حددد،))
   )1(((ِّحبمع من أ،نه

 دتبه
ن ِ ه الَ،  المقم إ  نمو 

ن أَد م ْمه  أ و نبد الَ،
Dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com 

                              
 [4676:  املحبمع صبيح](1)
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

 المر،س
 

 2 .................................................... مقدمة

س من ذ,بإ  3 ..... ،اآل  مع الوِّحبجد العغ،ب لُيغمَ، لإ محب تقدل

من قحب  وٍ زسمع اونذ  ،أان أ رد أ    إله إ  و  - 1
ِ  ،ود،    ،زإ له  ِضي   هلل  ِّوله  ،أ   مدا نبد، ،

ِّو : بمد صَه و نَيه ،َِّم   4 ........ ،  ِِّس  ز حب َ،

ِمَن توضّ فّوسن الوضو  ال صَه ِدعتٍ   زسرو  -2
 7 ................................................... فيرمحب:

ُتو َة  َفّوسَن ُ،ُضوَ َ حب َ،ُخُغوَنَرحب  -3 ب  َم ر َِ ِمَن وح،ته َص
 9 ................................................. َ،ُُِدوَنَرحب:

ِجَ ةِ   -4 َِ ٍَ الرَم  9 ......................:َمنر َ،اَفَو ََترِميُ ُه ََترِم
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 لُيغفَر لَك ما تقدََّم من ذنِبكَ 

ِجَ ِة: -5 َِ ُد   قوَ  الرَم َمر َِ دلَ حب َلَإ احلر  11 َمنر َ،اَفَو قولُُه  الَلُرمل 

. َ،َمنر قحبَس ََِمَححبَ  ِإ حب: 6-8 ِتَسحب ه انه َمنر َصحبَس ََِمَححبَ  ِإ حبانه َ،اور
: ِتَسحب ه ِِ ِإ حبانه َ،اور َََة الرَقدر . َ،َمنر َقحبَس لَيدر ِتَسحب ه  11 ........... َ،اور

: من أدد اعحبمحب فقحب : احلمد هلل الشا أاعم   شا 9-10
ِ ق يه من غم وو  م  ،  قوب ،من لبس ثو   دزدا فقحب   ،

ِ ق يه من غم وو  م :احلمد هلل  13 ...  الشي دسحبين  شا ،

 17 .................................................. ،أخما

 19 ................................................. المر،س

 


