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

 

﴿2﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

ـِ الَرحقِؿ  الَرحَؿ
ِ
 بِْسِؿ اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، ومـ سقئات أطؿالـا مـ  

يفده اهلل فَل مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فَل هادي لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن 

 .محؿدا طبده ورسقلف

             1 

                

           2 

               

           3 

 أما بعد، 

وشّر إمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -محؿد  فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي 

 .وكؾ ضَللة يف الـار محدثاهتا وكّؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضَللة

ة الؿـشقرة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصقرة التعؾقؼ طؾك كتاب أطَلم السـَّ  فؿا زلت معؽؿ يف

رحؿف  - ؾشقخ العَلمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿلسَلمقة ليف العؼقدة اإل وجقاب سمال ائتلالؿعروف بؿ

 .الفجرة الـبقية ائة بعد إلػ مـالؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿ -اهلل تعالك 

 

آطتبارات التل تـؼسؿ هبا الذكقب و ،وكقاع الؿعاصل بؼ يف الدروس الؿاضقة الحديث طـ أوقد س

 وصار كقع مـ التػصقؾ حقل الؽبائر و الصغائر  الؿعاصل

                                                 
1
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  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتوديهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن  :تنبيه هام +

 

﴿3﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 وما هق الذي يؽػر الصغائر ؟   و هؾ فعؾ الحسـات يؽػر الصغائر و الؽبائر أم الصغائر فؼط ؟

 .ـ ذلؽ وذكرت الراجح م

 ؽـ لؼؾة الؿخالػ يف هذه الؿسللة،و إن كان وقع الـزاع و لجؿاع طؾقف وحؽك بعض أهؾ العؾؿ اإل

 :يف الؿسللة  "سطاو "وذكرت تػصقَل

 يف ٓالحسـات تؿحق الصغائر بَل شؽ أما الؽبائر فَل تؿحفا إ و هذه،هق أن هذه إطؿال الػاضؾة  و

 بةن حال التقاحد غقر حال التقبة فنحال و

 والتقبة شرط لؿحق الؽبائر:  

كثرة و و العؿرة ,كالصؾقات الخؿس و الجؿعة  و رمضان :  ذا اقرتكت هذه إطؿال الصالحةلؽـ إ 

ذي ورد فقف إجر ستغػار الو اإلسباغ القضقء ك إلك الؿساجد واكتظار الصَلة بعد الصَلة و إالخط

الؽبائر و الؿعاصل وقام يف قؾبف خشقة  عؾفا كدم طؾكاقرتن وقت ققلفا أو ف فنن هذه إذا،الؿؽػر لؾسقئات 

إطؿال  ما قام يف الؼؾب مع اقرتاكف هبذه نكابة إلقف فنو اإل -و طَل  جؾ -والخقف مـف و حب اهلل  اهلل

- لف وسؾؿ اهلل طؾقف وآ صؾك -قال  اكؿ " الـََّدُم َتْقَبةٌ " ٕن ،الصالحة يحرق الذكقب كؾفا 

 ]الؿتـ  [

 مبقـا بعض أحؽام التقبة التل تغػر السقئات صغقرها وكبقرها  –حؿف اهلل تعالك ر –ثؿ قال 

 :يف السمال التاسع والثؿاكقـ بعد الؿائة -رحؿف اهلل تعالك  -فؼال  

 بؿاذا تؽػر جؿقع الصغائر والؽبائر  ؟  يعـل ما الذي يؽػرها كؾفا  

               تؽػر جؿقعفا بالتقبة الـصقح  : الجقاب 

1

1 

                                                 
1
 8: التحريم  - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿4﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

 اهلل محؼؼة وطسك مـ

   1    

3 

4 

اْلتَّْقَبة َتِجب َما  ":  -ؾؿ صؾك اهلل طؾقف وس -ها مـ أيات وقال الـبل قرُ أو وغَ  هاقرِ وغَ  

ف َأْفَرح بَِتْقَبة َطْبِده مِـ َرُجؾ َكَزل َمـِْزٓ َوبِف َمْفَؾَؽة ؾلَ "  :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقال  "َقْبَؾَفا  

َذَهَبْت  َراِحَؾُتُف َحتَّك إَِذا َوَمَعُف َراِحَؾُتُف َطَؾْقَفا َصَعاُمُف َوَشَراُبُف َفَقَضَع َرْأَسُف َفـَاَم َكْقَمًة َفاْسَتْقَؼَظ َوَقْد 

ْأَسف اْشَتدَّ َطَؾْقِف اْلَحرُّ َواْلَعَطُش َأْو َما َشاَء اهلُل َقال َأْرِجع إَِلك َمَؽاكِل َفَرَجع َفـَام َكْقَمة ُثؿ َرَفع رَ 

 "َفنَِذا َراِحَؾُتف ِطـَْده 

 

  -رحؿف اهلل تعالك  -هذا هق جقاب الشقخ حافظ 

  ]الشرح [  

                                                 
1
 70: الفرقان  - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿5﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

ٓ أصؾ لف هبذا الؾػظ كؿا ذكره شقخـا   "اْلتَّْقَبة َتِجب َما َقْبَؾَفا   "حديث الذي ذكره  وال

َٓ َذْكَب َلُف   "وإكؿا ما ورد  -رحؿف اهلل تعالك  -إلباين  ـْ  ْكِب َكَؿ ـَ الذَّ
 -وصح طـف  "التَّائَِب مِ

ْسََل  "أكف قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َما َكاَن َقْبَؾُف َوَأنَّ اْلِفْجَرَة َتْفِدُم َما َم َيْفِدُم َأَما َطؾِْؿت َأنَّ اإْلِ

 " قبؾفَكاَن  اْلَحجَّ َيْفِدُم َما َكاَن َقْبؾَِفا َوَأنَّ 

 "الـََّدُم َتْقَبٌة  ":قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -والـبل 

 التقبة تجب ما قبؾفا  : 

حديث أن التقبة تجب ما  ؽـ لؿ يلت،لما قبؾفا بؿعـك أهنا تغػره وتؽػره  بُّ فالتقبة تجُ 

فجؿقع الذكقب مـ الشرك إكرب وهق أطؾك الذكقب إلك أدكك ،قبؾفا ولؽـ هذا الؿعـك حؼ 

الذكقب والؿعاصل مـ الصغائر كؾ هذه الذكقب تؽػر بالتقبة ٕن التقبة إذا تاب اإلكسان  

يغػر لف ما  -جؾ وطَل  -وصؾب اإلقالة تاب ورجع فنن هلل  -جؾ وطَل  -بؿعـك رجع إلك اهلل 

 سؾػ وكان إذا قام يف قؾبف صدق وإخَلص وكدم وطدم إصرار طؾك الؿعصقة التل يتقب مـفا 

 لؿاذا سؿقت التقبة بالـصقح ؟ 

ٕن الـاصح يعـل الصادق الصايف ففل تقبة ،كصقح ٕهنا صادقة  اوالتقبة سؿقت بلهن

 وهق مؼقؿ طؾك الؿعصقة وهق مصر صادقة بخَلف تقبة الؽذابقـ الذيـ يؼقلقن تبت إلك اهلل

 يعزم حال تقبتف الؿزطقمة أن يستؿر يف الؿعصقة والؿـؽر ففذه تقبة الؽذابقـ،طؾقفا بؼؾبف 



 

 

 

 

 

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

 

﴿6﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

وصدق يف صؾب  -جؾ وطَل  -إكؿا التقبة الحؼة الصادقة أن يؼتـع يف قؾبف إخَلص هلل 

 :يؼقل  -جؾ وطَل -اإلقالة مـ الذكب لذلؽ سؿقت التقبة بالـصقح واهلل 

 1 

 :ثؿرة التقبة 

 1  وثؿرة هذه التقبة

بؾ اإلكسان إذا تاب ،وطدكؿ أن يؽػر طـؽؿ سقئاتؽؿ إذا تبتؿ  -جؾ وطَل  -يعـل أن اهلل    

 وأكاب ورجع أصبح صافقا فاستحؼ دخقل الجـة 

2 

 رب العزة والجَلل طسك مـف محؼؼة : 

ؾ العؾؿ ، طسك لقست  لـا ،هذا كَلم كثقر مـ أه هـا رحؿف اهلل طسك مـ اهلل  محؼؼةوققلف 

 ، الؿراد ػعؾ كذا ،ٓؼقل كحـ لؾرتجل طسك أن كمثؾ ما ك

وكحق ذلؽ مـ أيات ، هذا  لؾتحؼقؼ ٕن  33



 

 

 

 

 

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

 

﴿7﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

رب العزة والجَلل هق الؿرجق، وكحـ إذا قؾـا طسك كذا كرتجك، لؽـ  -جؾ وطَل  -اهلل 

      4 وطسك مـف محؼؼف 

يف صػات  طباد  -جؾ وطَل  -وهذه أية وما بعدها وما قبؾفا مـ سقرة الػرقان قال اهلل 

::الرحؿـ 

ومـ يػعؾ ذلؽ  يعـل مـ  الشرك إكرب  5

 قتؾ الـػس والزكا يؾؼ أثاما

فقـا يخؾد  يف  العذاب مَ    1

         ذلقَل حؼقرا

  إيؿان الؽافر تقبتف مـ كػره: 

وآمـ    - جؾ وطَل -اهلل  ؾذكقب والؽبائر والسقئات وتاب إلكفنذا كان مشركا مؼرتفا ل

–جؾ وطَل  -،وذكر إيؿان هـا ٕكف كان كافرا لؼقل اهلل 

2 

                                                 
1
 69: الفرقان  - 
2
 68: الفرقان  - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿8﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

آمـ كػره  و  إٓ مـ تاب مـ،وجب طؾقف اإليؿان وإيؿاكف تقبتف ع اهلل  إلفا آخر فنذا دطا م

قن يعؿؾ الصالحات بخَلف بدطقى اإليؿان بؾ ٓبد أن يؽ لؿ يؽتػ ثؿإٓ مـ تاب وآمـ 

اهلل إٓ بالحؼ ،والزكا التل حرم وقتؾ الـػس الشرك  وهلتؾؽ إمقر التل هل مـ السقئات ،

 ففذه الذكقب أطؿال سقئةالػاحشة 

  ثقاب التقبة: 

كسان إذا تاب وآمـ وقرر ذلؽ بالعؿؾ الصالح مـ صَلة، وأمر بالؿعروف وهنك طـ فاإل 

كحق ذلؽ ففمٓء الذيـ تابقا وأكابقا وطؿؾقا الصالحات وصقم، وحج، وزكاة، و الؿـؽر،

لسقئات التل طؿؾقها قد وطدهؿ أن يثقبفؿ بلن يبدل تؾؽ ا - جؾ وطَل -والحسـات فنن اهلل 

ؿ يؼتصر طؾك أكف فؾ 1حسـات  حال كػرهؿ إلك

لفؿ  بؾ حتك السقئات تبدل إلك حسـات وهذا فضؾ اهلليتقب طؾقفؿ ويغػر،

لتقبة التل يعـل هل  ا  3  2

 . ترجع والتل يريدها الؿممـ ويسعك إلقفا 

  ثقاب التقبة طام لؾجؿقع: 

وتبديؾ السقئات حسـات لقست مختصة بالؽافر الذي يتقب ويممـ بؾ حتك العاصل  

مـ  " ُقْقُمْقا َقد َبّدل اْلؾَّف َسقَِّئاتُِؽؿ َحَسـَات " حتك  الذي يف مجالس الذكر كؿا يف الحديث 
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2
 70: الفرقان  - 
3
 71: الفرقان  - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿9﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

مبتغقا العؾؿ والفدى فنن سقئاتف  تبدل إلك  حسـات لؽـ ،الذكر مخؾصا  هلل مجالس  يحضر

 .الَلحؼ والسابؼ واهلل أطؾؿب ٓ يماخذ بشرط أن يستؿر طؾك الصالحات  حتك 

 ]الؿتـ  [ 

مـ الػقاحش إخَلققة   1:  -رحؿف اهلل -ثؿ قال 

   .والسب والشتؿ  والؼذف وكحق ذلؽ يئةخؾؼقة كزكا والؾقاط أو ألػاظ البذال أو

يعـل  3 كالشرك أو بالذكقب والؿعاصل  2

فات ما  ؾكروا لذكقهبؿ وكدمقا طتذكروا رهبؿ  فذكروه يف أكػسفؿ وذكروه بللسـتفؿ فاستغػ

ستغػار ثؿ فذكر طـفؿ  آ 4 وما طؿؾقا

 : تؾؽ الذكقب فؼال ذكر أهنؿ تركقا اإلصرار طؾك

5 

فعؾ تؾؽ  ل ولؿ يؽـ يف قؾقهبؿ طزم أكقد طؾكلؿ يستؿروا يف تؾؽ الذكقب والؿعاص

  الؿعاصل ،

  التائب يستعقذ باهلل مـ وساوس الشقطان: 

                                                 
1
 135: ران آل عم - 
2
 135: آل عمران  - 
3
 135:آل عمران  - 
4
 135: آل عمران  - 
5
 135: آل عمران  - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿11﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

يعصل،   ٓ يلتقف القسقاس أن فولقس معـك هذا أك يعص َّٓ كسان  يجزم يف قؾبف أفاإل

إكؿا يستعقذ باهلل مـ الشقطان  ،ن يـػل القسقاس فنكف ٓ يستطقع  اإلكسان لقس مطؾقبا مـف أ

هذا الذي يـػقف اإلكسان أما إذا كان .لؽـ يـػل مـ قؾبف العزم طؾك فعؾ  الذكب وحركة الؼؾب 

، أهنؿ مذكبقن 1 يف خقاصر يف هقاجس يف وساوس 

 2  مصرا إٓ إذا كان يعؾؿ أن هذا ذكب فاإلكسان ٓ يسؿك

اإلكسان إذا طصك اهلل ،ففق جاهؾ وطؿؾ السقء بجفالة وهؿ يعؾؿقن دلقؾ طؾك أن 

ُفؿ  " فاإلكسان قد يجـل طؾك كػسف فقعصل اهلل لذلؽ جاء يف دطاء الخروج مـ الؿـزل ، اْلؾَّ

 0. " إِكِّل َأُطْقذ بِؽ َأن َأِزل َأو ُأَزل َأو ُأَضؾ َأو ُأَضؾ،َأْضَؾؿ َأو ُأْضَؾؿ أو،َأْجَفؾ َأَوُيْجَفؾ َطَؾل

 والجفؾ ضَلم  العؾؿ كقر: 

وآذى طباد اهلل ،فبالعؾؿ والفدى ٓ يصر  رتؽب الؿـؽرهلل وافاإلكسان إذا جفؾ طصك ا

اإلكسان طؾك الؿعصقة وٓ يصر طؾك فعؾ الؿـؽر ففمٓء الذيـ  يعؾؿقن ويتقبقن إلك رهبؿ 

تغػر ذكقهبؿ   3 ويستغػرون و طؾك ذكقهبؿ ٓ يصرون 

كعؿ  أجر العامؾقـ الذيـ طؿؾقا   4وتؿحك 

                                                 
1
 135: آل عمران  - 
2
 136: آل عمران  - 
3
 136: آل عمران  - 
4
 136: آل عمران  - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿11﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

جؾ وطَل  –اهلل  ؿا أذكبقا وغقرها مـ أيات لؼقلبطاطة اهلل وابتعدوا طـ معصقة اهلل وتابقا م

– : 1 

 2   : –جؾ وطَل   –وقال اهلل 

اْلتَّْقَبة َتِجب َما  ": –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ –وأيات يف  التقبة كثقرة  وحديث الرسقل 

ـْ  "  :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –ٓ يصح لقس لف أصؾ وإكؿا قال   " َقْبَؾَفا ْكِب َكَؿ ـَ الذَّ
التَّائَِب مِ

 .  "َٓ َذْكَب َلُف  

  التقبة تؿحق ما سؾػ: 

صؾك اهلل  –وقال   –جؾ وطَل    –يعـل  أن التقبة تؿحق ماسؾػ وهذا صريح كتاب اهلل 

 هبايػرح  -جؾ وطَل  –،  يعـل مؿا يبقـ مـزلة التقبة أن اهلل "  لِؾَّف َأْفَرح"  –طؾقف وسؾؿ 

هذه هل التل تسؿك ،يرضاها لذلؽ العبادة  ٓ بد أن تؽقن محبقبة  هلل مرضقا طـفا  ويحبفا و

وَب َعه ْ  لََلّ "  دة يلمر اهلل هبا و  يحبفا طبا لرجؾ الذي ، يعـل هق أشد فرحا مـ هذا ا"  رَح َرت وْتَة 

هق فرح فرحا شديدا ومـ شدة فرحف س  مـفا وأستسؾؿ لؾؿقت   ،وجد ضالتف  بعد أن أي

 –جؾ وطَل –واهلل  ،مع ذلؽ غػر اهلل لف ذلؽ  " َوَقال اْلؾَُّفؿ َأْكت َطْبِدي َوَأَكا َربُّؽ"خطل ، أ

الغـل طـا  -جؾ وطَل  –فاهلل . يػرح إذا تاب طبده أشد مـ فرح هذا الرجؾ بقجدان ضالتف

 -وكحـ الػؼراء إلقف مع ذلؽ يػرح إذا فعؾـا ما يرضقف فَل بد أن كسعك فقؿا يػرح  ربـا الغـل 

ه مِـ َرُجؾ َكَزل َمـِْزٓ َوبِف ؾَّف َأْفَرح بَِتْقَبة َطْبدِ لَ "قال .وكتجـب ما يغضبف  - سبحاكف وتعالك

و مؽان يعـل يضقع فقفا و يتقه فقفا يعـل الـاس  ومعف وهبا مفؾؽة ،يعـل أهنا صحراء أ " َمْفَؾَؽة

                                                 
1
 82: طه  - 
2
 31: النةر  - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿12﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

وهذه راحؾتف التل  يركبفا طؾقفا صعامف وشرابف الذي ث أهنا فقفا الـجاة بنذن اهلل ،راحؾتف حق

 :قال.ذن اهلل يجقزه مـ هذه الؿفؾؽة ويؿر طـفا وهق معاىف بن

 

ف َفـَام َفاْسَتْقَؼظ مِـ َكْقمِف َفَؾؿ د َشَجَرة َوَرَبط َكاَقتَ َفَقَضع َرْأَسف َفـَام مِـ اْلتَِّعب َفـََزل ِطـ " 

اِحّؾة َفَؼد َذَهَبت َراِحَؾُتف َحتَّك اْشَتد َطَؾْقف اْلَحر َواْلَعَطش اْشَتد َطَؾْقف اْلَحر َوَقام َقائِؿ َمـ  َيِجد الرَّ

ِفْقَرة َوَزاد اْلَعَطش َأو َما َشاء اْلؾَّ الْ   الذى  س مِـَْفا َفَؼال اْرِجع إَِلك َمَؽاكِلف َفَبَحث َطـَْفا َحتَّك َأيِ ظَّ

ِذي اَضؾ َراَحؾِت َؿا اْستْقؼظ َفنَِذا َراِحَؾُتف ِطـَْده َفَؼال س اْلَؿَؽان ُثؿ َرَفع َرْأَسف لَ ف َفـَام فِل َكػْ الَّ

 . ، وهذا الحديث خرجف البخاري و مسؾؿ"  َأْخَطل مِـ ِشّدُة الَػّرح ِدي َوَأَكا َربَُّؽ ؿ اْكت َطبْ اْلؾَّفُ 

 

 التقبة وشروصفا : 

ا شروط لق كان هـاك مبتدع السمال التسعقن بعد الؿئة ماهل التقبة الـصقح ؟ يعـل هؾ التقبة لف

التقبة لفا شروط  ما هل  ...ٓ،صحقحة   تقبتفتبت هؾ كؾ مـ قال تبت  فاسؼ قال  وفؼال  تبت أ

 ؟ الشروط

 [الؿتـ]

 ماهل التقبة الـصقح ؟: قال رحؿف اهلل

 :قال هل الصادقة التل اجتؿع فقفا ثَلثة أشقاء: الجقاب

 . قَلع طـ الذكباإل: آول 

 .الـدم طؾك ارتؽابف : الثاين

َّٓ  :الثالث  .بدايعقد أ العزم طؾك أ

أمؽـف فنكف سقطالب هبا يقم الؼقامة إن لؿ يتحؾؾفا مـف الققم، وإن كان فقف مظؾؿة لؿسؾؿ تحؾؾفا مـف إن 

ـْ َكاَن  " -صؾك اهلل وطؾقف وسؾؿ  -ويؼتص مـف ٓ محالة وهق مـ الظؾؿ الذي ٓ يرتك اهلل مـف شقئا، قال  َم



 

 

 

 

 

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

 

﴿13﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

ِخَقِف َمْظؾَ 
ِ

َٓ ِطـَْدُه ٓ َٓ َيُؽقَن ِديَؿٌة َفؾِقّتححّؾ مِـُْف اْلَقْقَم َقْبَؾ َأْن  ـْ   ِدْرَهٌؿ،ـَاٌر َو
إِِن َكاَن َلُف َحَسـَاٌت ُأِخَذ مِ

 َّٓ ـْ َسقَِّئاِت َأِخقَحَسـَاتِِف َوإِ
 ."ِف َفُطِرَحْت َطَؾْقفِ  ُأِخَذ مِ

 

 [الشرح]

 :، أن التقبة الصادقة الـاصحة الخالصة، هل التل تجؿع شروصا- رحؿف اهلل تعالك -ففـا ذكر  

 

 اإلقَلع طـ الذكب :الشرط آول 

إما أن يؽقن شركًا، وإما أن يؽقن شركًا أصغر، أو كػرًا أصغر، وإما أن  ع طـ الذكب، فالذكُب أن يؼؾ

يؽقن بدطة، وإما أن يؽقن كػاقًا، وإما أن يؽقن كبقرة مـ كبائر الذكقب، وإما أن يؽقن صغقرة، فالتائب 

 .التقبة الـصقح

 ٓبد أن يؼؾع طـ الذكقب: أوٓ 

  معـك اإلقَلع طـ الذكب: 

لؽـ  مثَل الزكا يبتعد طـ الزكا ،الخؿر يبتعد طـ الخؿر، ، قَلع طـ الذكب هق تركف وآبتعاد طـفوآ

جارة الدخان يف فؿف، ويؼقل أكا تبت مـ التدخقـ وهق يدخـ هذا قوهق يشرب يستغػر أو ماسؽ الس

ب أما إذا لؿ قَلع طـ الذكب شرط مـ شروط التقبة الـصقح وهذا معـك التقبة رجع ،ترك ،تافاإلٓطب، 

 يرتك، هذا لؿ يتب، وإذا كان الذكب مستؿرًا ٓ يستطقع أن يزيؾف أن ففق يؼقم يف قؾبف إقَلطًا طـ الذكب

 بالجقارح،  قَلع طـ الذكب يؽقن بالؼؾب وٕن اإل،

  اإلقَلع طـ الذكب بالؼؾب: 

ف يرتك التعؾؼ ؼؾبفا وأن يعزم طؾك تركفا، فهإقَلع بالؼؾب يعـل أن يبغض هذه الؿعصقة، وأن يؽر

،وهق يف كػسف  نذا أصر يف قؾبف طؾك الذكِب ف،رطؽسف اإلصراصرار،ل يـػل اإلقَلع الؼؾبففذا اإل، بالؿعصقة

وإن كان يعتؼد حرمتف لؽـ هق يف قؾبف ، ارتؽابا وفعَل يعـل وأكف لؿ يرتكف مـ قؾبف، ولؿ يبغضفأكف سقعؿؾ ،

 يعزم طؾك ذلؽ، هذا لؿ يؼؾع مـ قؾبف ، يصر طؾك العؿؾ، وأكف غدًا أو بعد غدًا سقعؿؾ،



 

 

 

 

 

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

 

﴿14﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

  اإلقَلع الظاهر: 

وهـاك اإلقَلع الظاهر وهق العؿؾ الذي تؽقن بف الؿعصقة إن كاكت طؿًَل ضاهرًا أو ققلقًا، ٕن 

بالؼؾب،  معاصل تؽقن   الؿعاصل أن هـاك كقاع ٕاطتبارات  يف بقان  بت ثالؿعاصل مـفا ما يؽقن كؿا 

 لؽرب قامت يف الؼؾب، مثؾ الؽَِبْر فؿعصقة ا

  طز وجؾ  –اإلقَلع طـ الذكب يؽقن باكؽسار هلل- : 

والتقاضع لعباد اهلل ،وهؽذا  - جؾ وطَل -،واكؽسار الؼؾب هلل  قَلطفا يؽقن بـػقفا مـ الؼؾبفن

فَل   جؿقع الذكقب الؼؾبقة كذلؽ العؿؾقة والؼقلقة بعد أن يؼؾع طـفا بؼؾبف يرتكفا أيضا بظاهره 

تؼقم بالؾسان،  التل،وكحق ذلؽ مـ الذكقب  إلك الؼذف و الغقبة والـؿقؿة والسب والشتؿ مثال يعقد

ٓ  ،أما مثَل إكسان حؾؼ لحقتف ، ففذا يؼؾع بؼؾبف ويف ضاهره كذلؽ التل تؼقم بالجقارح فقؼؾع طـ الذكب

،وكذلؽ إذا يحؾؼ لؽـ يستؿر يرتكفا حتك يعػقفا حتك تؽرب الؿفؿ أن يؼؾع طـ الذكب بؼؾبف وبجقارحف 

 يؼؾع طـ الذكب ،  ،أيضًا يؼؾع طـفا أو شرك ققلقة أوطؿؾقة أو اطتؼادية كان بدطة

  الـدم طؾك ارتؽاب الذكب: الشرط الثاين 

ذكبت حتك آدم أكف فعؾ هذا الؿـؽر،أما إذا قال أكا ٕ، يـدم ويـؽسر قؾبف، الـدم طؾك ارتؽابف : الثاين 

َلن أخطل وفَلن أخطل واستغػر اهلل، واكتفقـا، هذا ما قام يف قؾبف الـدم كبقاء مـفؿ مـ أخطل وفإأذكب كثقر 

طؾك أن فعؾف إكؿا فعؾ بؼقة الـاس، هذا أيـ الـدم الذي يف قؾبف؟ يربر أخطائف وُيصر ،الذي، بؾ هذا مستؽرب

وكحـ  اإلكسان إذا كدم وطرب بؾساكف طـ كدمف يستغػر ويتقب وٓ يعقد إلك ذكر هذا الذكب ويربر لـػسف،

ُبؾقـا بلكاس يعؿؾ الؿـؽر ويؼقل إكف تاب، ثؿ إكف ُيعؾـ لؾـاس أن ما فعؾف شلء صبقعل وهذا ٓ بلس بف، وأكف 

زلَّ والزلة محتؿؾة ،لؽـ لق أن إكساكًا أذكب ثؿ تاب وهـاك ُأكاس ُيعقِّروه بذكبف فؾف أن يحتج طؾقفؿ بالؼدر 

اإلكسان يحتج بالؼدر طؾك الؿصقبة أكف ُأصقب ، ف-طؾقفؿا السَلم  -كؿا يف قصة تحاج آدم ومقسك 

لء بؿصقبة فتاب واهلل يتقب طؾك التائبقـ، أما أن يدافع طـ كػسف بحقث أن يػفؿ السامعقن أكف كغقره يخط

لؽـ إذا تبت خَلص الـاس ما  أكؽروا طؾقؽ مسللة أكؽ كذبت ؟ وأن فعؾف ٓ بلس بف ولؿاذا أكتؿ أكؽرتؿ 
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﴿15﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

إذًا ٓبد مـ الـدم طؾك ارتؽاب الذكب والـبل . ن طؾقؽ الذكب واإلصرار طؾقفيـؽرون طؾقؽ التقبة يـؽرو

 "اْلـََّدُم َتْقَبة  ": يؼقل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

 العزم طؾك طدم العقدة: الشرط الثالث 

 [الؿتـ] 

َّٓ : قال    . يعقد أبداً  العزم طؾك أ

 [الشرح] 

 1  طدم اإلصرار  طؾك اإلقَلع طـ الذكب وتلكقد طؾك وهذا تلكقد 

  َّٓ ؿفؿ أن يعزم حتك يشرب الخؿر، وحتك لق حصؾ وبعد ذلؽ وشرهبا لؽـ اليزكك أٓ َّ يعزم بؼؾبف أ

 .ُتحرق الذكقب كبائرها وصغائرها لتتؿ تقبتف الـصقح الت

 .ثَلثة شروط تجب لؾتقبة مـ كؾ الذكقب مـ الشرك والبدطة وكؾ شلء  ففذه 

 وهـاك شرط رابع : 

َّٓ  يف -جؾ وطَل  -خَلص هلل وهق اإل تف أو يؽقن هذا أمام الـاس لؾرياء كؿـ يؽتب تقب التقبة، أ

مبطؾ الرياء تبت ولؽـ يريد هبذه التقبة أن يشؽره الـاس وأن يؿدحقه، ف أو بغقرها أين ُيعؾـ بالصحػ

سبحاكف  -تقبتف ورجقطف إلقف  يف -جؾ وطَل  -اإلكسان يخؾص هلل  صحتف، لذلؽ لؾعؿؾ ويؼدح يف

 .، هذا الشرط الرابع-وتعالك 

  الشرط الخامس: 

سرق، اغتصب، أخذ شلء مـ مال الـاس طؾقف يتعؾؼ بؿـ طؾقف حؼقق لؾـاس حؼ العباد، فنذا كان  

 ، أن يرده لفؿ، َغَصب وكحق ذلؽ أن يرده إلقفؿ

                                                 
1
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﴿16﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

  الغقبة وصرق التحؾؾ مـفا: 

 الحديث أكف يجب أن يتحؾؾ مـ هذه الغقبة، والتحؾؾ مـ هذه  أما إذا كاكت الغقبة فؼد صح يف

لؾعبد ٓبد أن يذهب إلقف وأن الغقبة أن يذهب إلك مـ اغتابف فقعتذر مـف؛ ٕن الحؼ لؾعبد هذا حؼ 

ضرر فحقـئذ  شل أن تزيد الؿػسدة وأن يتحؼؼ بفيطؾب مـف أن يعػق طـف، لؽـ بعض العؾؿاء ذكر أكف إذا خ

الؽَلم هذا فقف لقس طؾقف أن يذهب ويعتذر مـف بؾ يذكره بخقر ويستغػر لف، وهذا ذكره بعض العؾؿاء و

كقع مـ الصحة؛ ٕن الؿصالح هـا إذا تزاحؿت مع الؿػاسد إذا تضادت مع الؿػاسد، ُوِجَد مع الؿصؾحة 

لؽـ إذا طؾؿت أكف ، وطدم ذكرك لف أفضؾ،مػسدة أطظؿ فنن دفع الؿػسدة مؼدم طؾك جؾب الؿصؾحة 

قد : ب أكؽ تعتذر مـف وتؼقليؼبؾ وهذا إذا كان كريؿ إخَلق حسـفا فَل بلس بذلؽ، وهذا هق القاج

 طـل، هذا هق القاجب أن تعتذر مـف ٕهنا مظؾؿة واطػ اغتبتؽ فاغػر لل

  ُتػؾس كػسؽ يا طبد اهلل ٓ: 

ؿ طؾقف، وٓ أن يغتابف، وٓ أن يستفزئ بف، وٓ أن ـُ وهؽذا ٓ يجقز لإلكسان أن يظؾؿ أخاه، وٓ أن يَ  

أن يخبب الزوج طؾك زوجتف والزوج طؾك زوجفا، ٓ يػعؾ يلخذ مالف بغقر حؼ، وٓ أن يفتؽ طرضف، وٓ 

طؾقف  -مـ السقء ما يظؾؿ بف طباد اهلل بؾ يجب طؾقف أن يتحؾؾ مـف وأن يطؾب العػق مؿـ ضؾؿف، والـبل 

ـْ : قالقا  "َأُتَدُروَن َمـ اْلُؿْػؾِْس َأو َما اْلُؿْػؾِس ؟  ": قال ٕصحابف -الصَلة والسَلم  ٓ  الُؿْػؾُِس فِقـَا َم

تِك َيْلتِل إِن ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ِدرَهَؿ َلُف وٓ َمَتاع ، فؼال  َيْقم اْلِؼَقاَمة بَِصََلٍة َوِصَقاٍم  اْلُؿْػؾِس مِـ ُأمَّ

َذا مِـ َحَسـَاتِف َوَزَكاٍة َوَيْلتِل َقد َشَتَؿ َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَؾ َماَل َهَذا َوَسَػَؽ َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُقْعَطك هَ 

 َفُطِرَحت َطَؾْقف ُثؿ ُصِرح فِل َوَهَذا مِـ َحَسـَاتِف َفنِن َفـَِقت َحَسـَاُتف َقْبؾ َأن ُيْؼَضك ما َطَؾْقف ُأِخذ مِـ َخَطاَياُهؿ

 "اْلـَّار 
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﴿17﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

وهذا الحديث تلكقد لؿا قد ذكرتف طدة مرات أن اإلكسان قد يعؿؾ الصَلة وإطؿال 

وهق طـده ،  ـ العؿؾ إٓ مؼدار ذرة مـ اإليؿانالؼقامة ولقس طـده مالصالحة ثؿ يليت يقم 

 طؿؾ كثقر لؽـ هذا العؿؾ يذهب هباءًا مـثقرًا وٓ يؽقن لف أي ققؿة يف الحساب 

  يحتاج يقم الؼقامة لؾشػاطة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -الؿػؾس مـ أمة محؿد: 

أن الـبل ـ صؾك اهلل طؾل وسؾؿ  فؾذلؽ يحتاج إلك الشػاطة يعـل حديث الشػاطة الذي فقف

ـ يلمره اهلل أن يخرج مـ الـار مـ كان يف قؾبف مثؼال ذرة  مـ إيؿان هذا يشؿؾ ُأكاسًا يحافظقن 

يشؿؾ ُأكاسًا يحافظقن طؾك صقام رمضان بؾ وصقام الـقافؾ ،طؾك الصؾقات الخؿس 

قـ ٕكف ٓ يبؼك طـده ومع ذلؽ يحتاج يقم الؼقامة إلك شػاطة الشافع،ويحافظقن طؾك الزكاة ،

 يف الؼؾب إٓ مؼدار ذرة مـ اإليؿان ستؼقلقن كقػ ؟

ًٓ إذا كان اإلكسان ضالؿًا لعباد اهلل كؿا يف هذا الحديث مػؾس طـده طؿؾ كثقر ولؽـ  أو

لؿا يليت الحساب بؿا فعؾف مـ ضؾؿ لؾعباد وأتك الؿقزان ففذا الرجؾ يمخذ مـ حسـاتف لؿـ 

الصقم والزكاة ذمتف بريئة  بالػريضة لؽـ أيـ الحسـات ؟ أيـ ضؾؿف فتقزع هذه الصَلة و

إجر ؟  أيـ اإليؿان  الؿثؿر ؟ كؾف ذهب ووزع طؾك الـاس ما بؼل طـده شلء مـ العؿؾ 

ماذا فعؾقا أيضًا تليت سقئات همٓء الـاس الذيـ لقس طـدهؿ مـ الحسـات ما يغطل ،الصالح 

ان طـده مثؼال ذرة مـ وأصؾ اإليؿ،ٓ السقئات فقعطك مـ سقئاهتؿ طؾقف فَل يبؼك طـده إ

وما يصح بف ققل ٓإلف إٓ اهلل مع أكف يصؾل ،طـده أصؾ اإليؿان فؼط  ٓ إلف إٓ اهلل اإليؿان أو

 ويصقم ويحج ويزكل فاكتبفقا لفذا راطاكؿ اهلل

  الػفؿ الصحقح لحديث الشػاطة: 
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﴿18﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

ث الشػاطة أكف يظـ أن حدي،يػفؿ حديث الشػاطة ففؿًا صحقحاا  يعـل بعض الـاس ٓ 

مثؼال ذرة أكف لقس صَلة وٓ صقم غقر صحقح هذا كعؿ هـاك ُأكاس قد ٓ إذا جاء  بنيؿان 

وهمٓء الذيـ يؽقكقن يف زمـ الػطرة أو يف أخر الزمان يعـل ،يؽقن طـدهؿ صقم وٓ صَلة 

ُأكاس يصؾقن  هذا معروف لؽـ،حقث ٓ يعرفقن صقم وٓ صَلة إكؿا يعرفقن ٓ إلف إٓ اهلل 

طـدكا حديث الذيـ يلتقن يقم ،ويتصقر فقفؿ هذا كعؿ طـدكا هذا الحديث حديث الؿػؾس 

 الؼقامة وطـدهؿ حسـات كالجبال كجبال هتامة فقذهبفا اهلل

  سبب ضقاع الحسـات: 

لذي يشرب الخؿر لؿ تؼبؾ لف صَلة كذلؽ ا،ٕهنؿ كاكقا إذا خؾق  بؿحارم اهلل اكتفؽقها  

و طرافًا أو يجؾس لؾعرافقـ أو يشاهد قـقات العرافقـ كذلؽ الذي يليت كاهـًا أ، قـ يقمًابعأر

ففمٓء ،كذلؽ الذي يؽقن رققؼا طبدًا فقفرب مـ سقده ،ويتصؾ هبؿ ففذا ٓ تؼبؾ لف صَلة 

كؿاذج ُٕكاس طـدهؿ أطؿال مـ أطؿال الخقر والرب الؽثقر الؽثقر الؽثقر كالجبال ولؽـف 

اهلل مـف صرفًا وٓ الؿبتدع  أو الؿحدث الحدث يف الؿديـة ٓ يؼبؾ  بالبدطة كذلؽ البدطة

 ًٓ فالذي يحدث يف الؿديـة البدع والؿحدثات هذا لق أتك بحسـات ة وٓ كػَلً ،ٓ فريض طد

ٓ تؼبؾ مـف وتؽقن هباءًا مـثقرا فإمر خطقر بارك اهلل فقؽؿ لقس مجرد وجقد ،كالجبال 

ٓ إذا كان الصَلة صحقحة ،د كتبت لف براءة مـ الـار أو أن الرجؾ يصؾل فؼ،الحسـات 

 كػسؽؿ مـ هذه إمقر اكتبفقا لفذا رطاكؿ اهلل واحؿقا أوالرجؾ لؿ يرتؽب ما يذهب أجرها ف

  معـك التقبة الـصقح: 

همٓء ،أن ترد الؿظالؿ إلك أهؾفا وأن تطؾب مـفؿ أن يعػقا طـؽ ،لذلؽ التقبة الـصقح 

 .ووشقت هبؿ وآذيتفؿ فاكتبفقا لفذا راطاكؿ اهللالذيـ ضؾؿتفؿ واغتبتفؿ 
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﴿19﴾   ْرُس ـُ اّلثَ اْلدَّ ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  امِ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

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

  شروط تقبة الؿبتدع: 

يعـل الؿبتدع يزيد يف شروط التقبة قبقلفا طـد ،والؿبتدع بقـف وبقـ اهلل هذه الشروط 

الـاس طـد اهلل هذه الشروط الخؿسة تشؿؾ الؿشرك والػاسؼ والؿـافؼ والؿبتدع إذا تاب 

ورد  الؿظالؿ إلك أهؾفا هذا ،وطزم طؾك أٓ يعقد طؾقفا واقؾع طـ الذكقب واخؾص هلل وكدم 

لؽـ كحـ أمامـا إذا كان الشخص مبتدطًا ففذا ،تقبتف بقـف وبقـ اهلل ٓ أحد يحجزه طـفا 

كذلؽ الساحر كذلؽ الؿـافؼ معؾقم الـػاق هذا لق تاب كحـ ٓ ،الرجؾ ٓبد يف الحذر مـف 

همٓء تقبتفؿ يف العادة صعبة وكادرة وشرهؿ قد  لؽـ ٓبد أن كؽقن حذريـ مـف ٕن،كرد تقبتف 

فؿـ العؾؿاء مـ قال إن الؿبتدع يرتك سـة إذا تاب  اطلذلؽ كحـ  كحت،باصـًا ٓ كشعر بف  يؽقن

فؾؿا استؼام  هبجر صبقغ -رضل اهلل طـف –أمر طؿر  فـرجع إلقف كؿا،فنن ثبت طؾك السـة ثبت طؾك الديـ 

لؽـ كحـ يف زمان لؽثرة الػساد وضعػ الـػقس بؿجرد أن يتؽؾؿ ،حالف أمر الـاس أن يرجعقا إلقف 

الؿبتدع الػاجر الؿجرم بؽؾؿة يشعر مـفا أهنا تقبة يطرب لفا أكاس ويتخذون هذه الؽؾؿات الؿشعرة 

ويؿدحقن أهؾ البدع ،ويطعـقن فقفؿ ويرفعقن طؼقرهتؿ بالسقء ،بالتغقر سقػا يضربقن هبا أهؾ السـة 

والطعـ ،تقبة محؿد حسان الؿزطقمة فاتخذوا هذه التقبة ُتؽَلًة  لضرب السؾػقـ  وإهقاء كؿا حصؾ مـ

وا مـ أهؾ إهقاء واهلل تعالك رفاحذ،يف العؾؿاء ويف أحؽامفؿ ولؾرفع مـ مـزلة أهؾ البدع والضَلل 

 .أطؾؿ

واهلل أطؾؿ ثؿ ذكر يف السمال الذي بعده متك تـؼطع التقبة وهذا إن شاء اهلل يؽقن يف الدرس الؼادم  

 .وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقـ 

 


