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 فوائد علمية                           ]خاتـمة[ -الرحبية 

 

ََّ صَْْ   ْوْْ ْْ    ْْْْْ  ْْ    -172 اََع ْوْْعَْْ ْْ   َوَنسْْْْْ 

 

    ْْْ   َ ا أَْْْ ُ نَْْْ َ  أَْْْ َِ ْْْْْْ  ْْْ   َوخَْْْ ْْْ   ْوْْْ

 173-    َّ َْْْ ن   ْْْ َ  ْو  ْْْ َُن أ َْْْ َ ُ َْْْ َ  أ  ْْْ  َْْْ  َوغ

 

    َّ َ  ْوْْعَْْ َْْ
َُن أْْ  َْْْْْْ  ُ َ  أَْْ  َوسَْْْْْْ ْْ 

  

(1):الشرح
 

َِ      : )هللا رمحه قال الرحيم، الرمحن هللا بسم   ْو
    * َوَخ  َ  َأُ َنا َأَ    

ََّ َص   ْو       اََع ْوَع    ،(َوَنس 

( ََّ اََع ْوَع   ( َص   ْو          ) الذنب، ذلك أثر وعدم املساحمة: أي: ابلعفو واملراد عنَّا، يعفو   أن هللا نسأل: أي( َوَنس 
 واجب، تقصري عن وليس ذنب عن إال يكون ال االستغفار أن يظن الناس وبعض: هللا رمحه اإلسالم شيخ قال

 :سبحانه قال إليه، والدعوة الدين تعليم هو ذلك أعظم ومن عنها، العبد وجل عز هللا حياسب الواجبات يف فالتقصري
 [.33 ]سورة فصلت:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

َِ      : )قال   ْو
 ونسأله: يأ اجلنة، هو -املآل  يف: يعين - املصري يف يؤمل ما وخري  ( َوَخ  َ  َأُ َنا َأَ    

: يعين [ 101]سورة يوسف: ﴾ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ﴿ السالم عليه يوسف أُمنية هي وهذه اجلنة،
 اجلنة. يف

َنَّ   : )قال َ  ْو   َُن أ  ََ َ  َأُ   وجل عز هللا يسرت: أي السرُت،: الغ ْفر   وأصل الذنوب، مغفرة نسأله: يعين( َوَغ  

َ  ْوَع ََّ   ) عليه، يعاقبك وال الذنب هذا لك غفر إذا عليك
رت، نسأله: أي( َوَس  َ  َأُ َ َُن أ   عز هللا إنف الس  

رْت  وتُغطى كثرية،  الناس وعيوب س ت رٌي، حيي وجل  يسرت فكذلك: بادهع مجيع يرزق هللا أن وكما وجل، عز هللا بس 
رُ  ولوال عباده، تـْ رْت  أسباب ومن الذنوب؛ لكثرة ،ا  أحد أحدٌ  صافح ملا العباد على وجل عز هللا س  : العبد على هللا س 

 .(2)«واآلخرة الدنيا يف هللا سرته مسلما   سرتن مو »: ملسو هيلع هللا ىلص قال أخيه، على العبد يسرت أن هو
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