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﴿2﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

  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 

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

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

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

 -سمال وجقاب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿل  222الؿشفقر بؽتاب 

 فجرة الـبقية، الؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿائة بعد إلػ مـ ال -رحؿف الل تعالك

فقؿا يتعؾؼ باكؼطاع التقبة و كان ئة الحادي والتسعقـ بعد الؿوصؾـا يف الدرس الؿاضل طـد السمال 

 بة الـصقح ؟ما هل التقو الذكقب صغقرها و كبقرها جؿقع الدرس الؿاضل حقل التقبة و أهنا تؽػر

تاب و صدق يف تقبتف بقـف  ذاإو ذكرت أن الؿبتدع ما يتعؾؼ بتقبة الؿبتدع  "طرضا وذكرت بإمس
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 1:النساء  - 
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 71-70: األحزاب  - 
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﴿3﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

و أهؾ العؾؿ رحؿفؿ الل ، يؼبؾ تقبة التائبقـ اذا صدققا و كصحقا يف تقبتفؿ –جَل و طَل  –فالل  وبقـ الل 

تقبتفؿ بقل قَ بقل التقبة طـد الـاس كؿا هق يف قَ و هذا التػريؼ إ،بقل تقبتفؿ قد فرققا بقـ بعض الـاس يف قَ 

لتعامؾ بقـ ؽـ يف الظاهر و ابقـ ربف فَل سؾطان لـا طؾقف و ل بقـ الؿبتدع ويف الظاهر أما يف الباصـ وما 

 تػصقؾ إلك الـاس ففذا يحتاج 

 

  أربعة أجـاس اختؾػ العؾؿاء يف قبقل تقبتفؿ: 

وكذا صـػ رابع ،والعؾؿاء رحؿفؿ الل اختؾػقا يف قبقل تقبة ثَلثة أجـاس مـ الـاس وأصـاف 

 مؾتحؼ هبؿ 

كالخقارج والؿرجئة ،الذيـ ثبت ابتداطفؿ وخروجفؿ طـ السـة  أهؾ البدعوهؿ : الصـػ إول 

إذا  ، اكتسب لفذه الػرق أم لؿ يـتسبذلؽ ما يؾحؼ هبا مـ البدع سقاء و آطتزال وك والرافضة والتشقع

  .ثبت أكف مبتدع طقـًا

 ففؾ تؼبؾ تقبتف أم ٓ ؟  الساحر:  الصـػ الثاين

 .تؽررت زكدقتف  الذي الزكديؼ:  والصـػ الثالث

دمل ٓ كستطقع استقػاء طػقه أو آويستقجب هذا حؼ  دملآهق الذي يتعؾؼ بف حؼ :  ػ الرابعوالصـ

 .معرفة طػقه طـف هذا الصـػ الرابع 

 

  تقبة الساحر: 

أما الصـػ إول وهق تقبة الساحر إذا ثبت طـ فَلن أكف ساحر وأكف يستخدم الشقاصقـ ويؽتب 

بؿعـك أكف يؼتؾ وٓ يؼبؾ أكف ،ففمٓء مـ العؾؿاء مـ قال ٓ تؼبؾ تقبتف  ، ين وإلػاظالؽتابات مبفؿة الؿعا

فؿـ العؾؿاء  ، هذا ٓ يممـ طؾك ديـ وٓ يممـ طؾك دكقا غقر ممتؿـ،تاب وأكف استغػر وأكف أسؾؿ خَلص 

حر أمر باصـ ٕن الس،مـ قال يؼتؾ الساحر بسقػ ولل إمر طؾك كؾ حال سقاء أطؾـ تقبتف أو لؿ يعؾـ 

فؼالقا مـ باب آحتقاط ومـ باب حؿاية  ،ٓ كدري يف باصـف هؾ تاب أم ٓ  ويستخدم يف الظاهر ولؽـ
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﴿4﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

تباطا لػعؾ الصحابة إكابر الذيـ قتؾقا السقاحر ولؿ يستتقبقهؿ فؼالقا إكف االؿجتؿعات مـ السحرة و

 ٕكف ٓ يؿؽـ آستبقان مـ حالفهـاك تقبة طـد أهؾ العؾؿ ٓ تؼبؾ يؼتؾ هذا إمر إول يعـل 

 

  العزة والجَلل يف قبقل التقبة  –شروط رب: 

جؾ  -والل  شرط يف قبقل تقبة بعض الؿذكبقـ خاصة الذيـ يؽتؿقن مقجب كػرهؿ  -جؾ وطَل  -والل  

 :يؼقل  -وطَل 

1 

 ؿيف كتابف الؽري -العزة والجَلل  -ففذه شروط لؾتقبة كص طؾقفا رب 

 ثَلثة أمقر    1  

 إخَلص وإقَلع ،طزم ،وهذا بقـف وبقـ الل كدم التقبة : أوٓ 

 إذا كان قد أفسد اإلصَلح: ثاكقا 

وأن كلمـ أكـا قد استبـا حالف وطرفـا أكف تاب تقبة حؼقؼقة كلمـ فقفا  البقان والتقضقح لؾـاس :  الثالث 

 طؾك أكػسـا وطؾك ديــا وطؾك الـاس

 ]الؿتـ [  

أي رجعقا طؿا هؿ طؾقف       :    -رحؿف الل   -بد الرحؿـ السعدي قال الشقخ ط

مـ الذكقب كدما وإقَلطا وطزما طؾك طدم الؿعاودة وأصؾحقا ما فسد مـ أطؿالفؿ فَل يؽػل ترك الؼبقح 
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 160: البقرة  - 
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﴿5﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

ؽػل ذلؽ يف الؽاتؿ أيضا حتك يبقـ ما كتؿف كؿا يف الؿبتدع يبقـ أكف كان حتك يحصؾ فعؾ الحسـ وٓ ي

مبتدع وُيبدي ضد ما أخػك ففذا يتقب الل طؾقف ٕن تقبة الل غقر محجقب طـفا فؿـ أتك بسبب التقبة 

ـعؿ اع طؾك طباده بالعػق والصػح بعد الذكب إذا تابقا وباإلحسان والتاب الل طؾقف ٕكف التقاب أي الرجَّ 

بعد الؿـع إذا رجعقا الرحقؿ الذي اتصػ بالرحؿة العظقؿة التل وسعت كؾ شلء ومـ رحؿتف أن وفؼفؿ 

لؾتقبة واإلكابة فتابقا وأكابقا ثؿ رحؿفؿ بلن قبؾ ذلؽ مـفؿ لطػا وكرما هذا حؽؿ التائب مـ الذكب وأما 

تب طـ قريببف ولؿ يـب إلقف ولؿ يمـ كػر واستؿر طؾك كػره حتك مات ولؿ يرجع إلك ر

  -رحؿف الل  -إلك آخر كَلمف     1  

 

  تقبة الزكديؼ: 

دتف وتؽررت تقبتف ، فرجؾ ُيظفر وكذلؽ اختؾػ العؾؿاء يف تقبة الزكديؼ الذى تؽررت زكدقتف ورِ 

أكا تبت ، ثؿ بعد ذلؽ يرجع إلك طادتف مـ الطعـ يف الديـ : الزكدقة الطعـ يف الؼرآن مثَلً ،ثؿ يؼقل 

خاصتف ثؿ ُيؽشػ فقتقب ، ثؿ يعقد ففذا زكديؼ تؽررت زكدقتف ، فؿـ والؽَلم بالؽػر بقـ جؾسائف و

تؼبؾ تقبتف ، بؿعـك أكـا إذا تؽرر زكدقتف هؾ كؼبؾ تقبتف : ٓ ُتؼبؾ تقبتف ، ومـفؿ مـ قال : العؾؿاء مـ قال 

م الذى وكعػق طـف وكجالسف وكذا ؟ أم أكـا كؼقؿ طؾقف الحد ويؼتؾ ٕكف زكديؼ وٓ تؼبؾ مـف التقبة واإلسَل

 .ُيظفره ؟ خَلف 

 

 مـ حؼقق العباد تقبة مـ تعؾؼ ذكبف بحؼ: 

 .إمر الثالث أيضًا طـدكا الؿبتدع وطـدكا الساحر وطـدكا الزكديؼ الذى تؽرر زكدقتف ، همٓء ثَلثة 

الذى لف حؼ ٓ كستطقع أن كعرف هؾ صاحبف يعػق أم ٓ ؟ كؼاتؾ الـػس  الصـػ الرابع  و

أو شاتؿ  - طؾقف وسؾؿ صؾك الل -أو شاتؿ الرسقل  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -والؿستفزئ بالرسقل 

                                                 
1

 161: البقرة  - 
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﴿6﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

الؿقت الذى ٓ يستطقع استقػاء الحؼ مـف ، فاإلكسان إذا تعؾؼ بذمتف حؼ ٕكاس مقتك ففمٓء لق تاب 

واستغػر لفؿ حؼقق يستقفقهنا يقم الؼقامة  ولق تاب واستغػر هذه حؼقق لؾعباد ، لذلؽ الذى يغتاب 

ؾقؽ ، لؽـ بؼك الحؼ لؾعبد أكت اغتبت وتبت يتقب الل ط هذا قف الشرع أن يتحؾؾ لؿاذا ؟ ٕنأوجب طؾ

ٓ بالتحؾؾ ، فالتقبة الـصقح الؿتعؾؼة بحؼقق العباد ٓبد مـ التحؾؾ مـ أصحاهبا يف إحؼ لؾعبد فَل تؽـ 

 الؿظالؿ وإمقال وغقر ذلؽ ، 

 

  صؾك الل طؾقف وسؾؿ  –حؽؿ شاتؿ الرسقل- : 

هؾ إذا تاب ،كافر والعؾؿاء اختؾػقا يف قبقل تقبتف  -طؾقف الصَلة والسَلم  -شاتؿ الرسقل  لؽـ

أكاس كاكقا ، -طؾقف الصَلة والسَلم  -وأكاب ُيعػك طـف أم ٓبد مـ قتؾف قصاصًا كؿا قاتؾ الـبل 

ة مـ التائب فقؿا بقـف إذًا طـدكا التقبة أحقاكًا ٓ تؼبؾ التقبالعؾؿاء ، ف ويشتؿقكف ؟ خَلف بقـ يستفزئقن ب

 وبقـ الـاس فنكـا ٓ كؼبؾ تقبتف بؾ كؽؾ أمره إلك الل وكتجـبف ،

 

  تقبة الؿبتدع: 

وتابقا وأصؾحقا وصاروا مـ أطَلم السـة هذا مقجقد ، لؽـ  ةؿبتدع كثقر مـ الـاس كاكقا مبتدطال 

يؿفؾ سـة ، مـفؿ مـ : سؾػ مـ قال إذا تاب مـ البداية فنكـا ٓ كرجع إلقف بسرطة بؾ كـتظره كؿفؾف ، مـ ال

طـف ويرتكف وشلكف ، ففذا هق كَلم أهؾ العؾؿ  عدسًا ٓ سـة وٓ أكثر يفجره ويبتٓ يؼبؾ لف تقبة أسا:  قال

والـدم ، مـ التقبة بشروط التقبة البقان واإلصَلح واإلقَلع  يف تقبة الؿبتدع أكف بقـف وبقـ الل ٓ يؿـعف أحد

قـ أكف بِ حـ كحتاط لديــا وكخشك أن يـؼؾب طؾقـا فحقـئذ كحذر مـف وكؿفؾف فرتة حتك يَ وأما بقــا وبقـف فـ

 .مع َصبِقْغ  والل أطؾؿ  -رضك الل طـف -استؼام ، فنذا باكت استؼامتف كؿا فعؾ طؿر 

 

 ]الؿتـ   [

 ئة والتسعقـ بعد الؿ يف السمال الحادي -رحؿف الل تعالك  -قال الشقخ حافظ 
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﴿7﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

 لتقبة يف حؼ كؾ فرد مـ أفراد الـاس؟ متك تـؼطع ا

الجقاب   

1
 

فق جفالة سقاء كان طؿدا أن كؾ شلء طصل الل بف ف -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -أجؿع أصحاب رسقل الل  

إِ ِنَّ اْلؾَّف َيْؼَبؾ َتْقَبة  ":  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -وأن كؾ ما كان قبؾ الؿقت ففق قريب وقال الـبل أو غقره 

ما إذا طايـ الؿؾؽ وحشرجت الروح يف الصدر وبؾغت فلثبت ذلؽ يف أحاديث كثقرة   "اْلَعْبد َما َلؿ ُيَغْرِغر

وٓ فؽاك وٓ خَلص وٓت حقـ  الحؾؼقم وغرغرت الـػس صاطدة يف الغَلصؿ فَل تقبة مؼبقلة حقـئذ

 أيةطؼب هذه  -طز وجؾ  -مـاص  وذلؽ ققلف 

.2  

 

       

 [الؿتـ]

 السمال الثاين والتسعقـ بعد الؿئة   –رحؿف الل  -:  ثؿ قال

 متك تـؼطع التقبة مـ طؿر الدكقا؟

                                                 
1

 17 :النساء - 
2

 18:النساء - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿8﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

 :الجقاب قال يف 

 أية    1

ْؿس  ":  - صؾك الل طؾقف وسؾؿ -ويف صحقح البخاري قال رسقل الل  اَطة َحتَّك َتْطُؾع اْلشَّ َٓ َتُؼْقم اْلسَّ

َٓ َيـَْػع َكْػسا إِْيَؿاُكَفا ثؿ قرأ أية وقد  " مِـ َمْغِربَِفا َفنَِذا َصَؾَعت َوَرَأَها اْلـَّاس َآَمـُْقا َأْجَؿِعْقـ َوَذلِؽ ِحْقـ 

يف إمفات  - صؾك الل طؾقف وسؾؿ - معـاها أحاديث كثقرة طـ جؿاطة مـ الصحابة طـ الـبل وردت يف

َفَتح َبابا َقْبؾ َإن اْلؾَّف  " : يؼقل – صؾك الل طؾقف وسؾؿ -وقال صػقان بـ طسال سؿعت رسقل الل , وغقرها

َٓ ُيْغَؾؼ َحتَّك اْلَؿْغِرب ،طَ  ْؿس مِـْفْرِضف َسْبُعْقن َطام لِْؾتَّْقَبة  رواه الرتمذي وصححف والـسائل " َتْطُؾع اْلشَّ

  .وابـ ماجة يف حديث صقيؾ

 ]الشرح [ 

وبعض العؾؿاء يذكر هذا إجؾ والؿـتفل مـ شروط ،أن التقبة لفا أجؾ  -رحؿف الل تعالك  –بقـ 

 التقبة فقزيدون يف شروط التقبة غقر الشروط الؿشفقرة إربعة 

 

 التقبة الشروط: 

ؿظالؿ إلك أهؾفا فقزيدون رتؽابف ،والعزم طؾك أٓ يعقد أبدا، ورد الوالـدم طؾك ا ع طـ الذكب ،اإلقَل

 و هق الثاين الزائد هق أن يؽقن يف وقت الؿفؾة الشرط السادس اإلخَلص شرصقـ الشرط إول 

 

  أكقاع أجال: 

الؿتعؾؼ  بؽؾ شخصا هق   وقت طام لجؿقع  الـاس  ووقت خاص، فالققت الخاص ووقت الؿفؾة هـاك

ؼبؾ طؾك حدى وهق قبؾ الؿقت  ما لؿ تصؾ روحف إلك حؾؼقمف ،فنذا وصؾت الروح إلك الحؾؼقم ٓ تُ 

التقبة ،فنذا كاكت الروح تـتزع شقئا فشقئا  مـ جسده ووصؾت  إلك صدره وتاب قبؾ أن تصؾ روحف أي   

                                                 
1

 158: األنعام  - 



 

 

 

 

 

  . 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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

وإلك الغرغرة فنن التقبة مؼبقلة   دام أهنا وصؾت لؿ تصؾ إلك الحؾؼقم هناية الروح إلك الحؾؼقم ما

فاإلكسان يبادر قبؾ أن يداهؿف الؿقت ،فَل يستطقع إٓ الـدم حقـئذ طؾك ما فرط مـ ترك التقبة وٓ يـػعف 

   :وفرطقن لؿا وصؾت روحف إلك حؾؼقمف ققل وٓ طؿؾ حقـفا ،ٕكف ٓ يؿؽـ الخَلص 

 فؼال الل لف   1         

2 

 

لؿ يؼبؾ تقبة فرطقن مع أكف ٓ يؿتـع طـ قبقلفا مـ أي أحد مـ الـاس أومـ خؾؼف  –جَل وطَل  –الل 

 ولؽـ قد بؾغت الروح الحؾؼقم ،فحقـئذ ٓ تؼبؾ تقبتف

3 

 

 

لك العام، الذي لجؿقع الـاس حتك لق لؿ تصؾ أرواحفؿ إ جال إجؾوالـقع الثاين مـ أ

تدل طؾك اكؼطاع طـد صؾقع الشؿس مـ مغرهبا، يف ذلؽ الققم تظفر آيات وطَلمات  حَلققؿفؿ، وهذا

يختؿ  ذ التقبة وٓ تؼبؾ، بؾجؾفا، فنذا حصؾ ذلؽ الققم، وتؾؽ العَلمات، تـؼطع حقـئالتقبة، واكتفاء أ

و معصقة، وهذه بؾ يختؿ لؽؾ إكسان طؾك ما طؿؾ، مـ إيؿاٍن، أو كػر ،أ، طؿؾ كسان طؾك مالؽؾ إ
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 90: يونس  - 
2

 92 - 91: يونس   - 
3

 92 – 91 :يونس   - 

 17:ـ النساء4



 

 

 

 

 

  . 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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

ن شاء الل تعالك بعد ى يليت ذكرها إخرأأيات أبرٌزها وأضفرها هق صؾقع الشؿس مـ مغرهبا، ويف آيات 

 قؾقؾ

  ] الؿتـ[ 

 مالالسالجقاب طـ هذا مبقـًا هذا  - رحؿف الل - يؼقل الشقخ

 متك تـؼطع التقبة يف حؼ كؾ فرد مـ أفراد الـاس؟_

 : – رحؿف الل -فؼال 

4 

 

 -ألزم بف كػسف، وهق -جؾ وطَل  -يؼبؾ تقبة التائبقـ وحؼا طؾقف  -جؾ وطَل  -يعـل إن الل 

 –جؾ وطَل  -فؼال إن الل  يقيف بقطده -سبحاكف وتعالك 

كان طـ  فعؿؾفؿ لؾسقء   1

 جفالة 

 ة يف أية ؟مال الؿراد بالجفال 

جؾ  -فقف ،فنن الل  لخطأالحؽؿ و كسان إذ لؿ يدرِ ن اإلراد بالجفالة الغػؾة طـ الحؽؿ، ٕولقس الؿ

 مـَيْعذره إذا كان مثؾف يعذُر فنذا لؿ يعؾؿ الحؽؿ ولؿ يؽـ الحؽؿ مـتشرا ً وواضحا ً وٓ هق -وطَل

لة وهق يجفؾ حؼ الل جؾ وطَل يف ترك لؽـ الؿؼصقد هـا بجفا،معؾقم مـ الديـ بالضرورة ففذا ُيْعذُر 

أجؿع  قال الشقخ بعدهافؽؾ معصقة إكؿا يؼقم هبا العبد بجفالة لذلؽ  الؿعصقة، غػؾ طـ هذا آمر،

إن كؾ شلء طصل الل بف ففق جفالة سقاء كان طؿدا أو  - صؾك الل طؾقف وسؾؿ-أصحاب رسقل الل 

لؿ يعرفقه  أهنؿ جفؾقا طؾك أكػسفؿ، لقس جفؾقا الحؼ أويعـل  فالؿراد هـا يعؿؾقن السقء بجفالة ٍغقره 

ها وخَلفف الجاهؾ ، لؽـ جفؾقا طؾك اكػسفؿ يعـل ارتؽبقا ما يضرهؿ ٕن العاقؾ يعؼؾ كػسف طـ هدا
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 17: النساء  - 



 

 

 

 

 

  . 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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

 وصاحب الُؾب هق الذي يؿـع كػسف طؿا يضرها ، ،العاقؾ والعال

  الجاهؾ طدو كػسف: 

معـاه  هقق يجفؾ، فجفؾ طؾك كػسف، وهذا هولؽـ الجاهؾ هق طدو كػسف ،لذلؽ الذي يعصل 

َأُطْقذ  "الؿـزل أو أجؿع الحؽؿ الشرطل  يف دطاء الخروج مـ  -طؾقف الصَلة والسَلم  -ققل الرسقل 

 قبـل ـل أن يصيع  " َأو ُيْجَفؾ َطَؾل "ضره ٕن هذا يضرين يف كػسل أحد و أيعـل طؾك  " بِؽ َأن َأْجَفؾ

 ذلؽ الشخص ما يضره ففذا معـك بجفالةيضر  جاهؾٌ  ما غقري بضرر وهق

  طز وجؾ  -تػسقر السؾػ يف ققل الل- :  

قريب يعـل ما يعـل قبؾ الؿقت وهذا هق يتعؾؼ بؽؾ شخص مـ  

ر وابـ فقؿا خرجف ابـ جري -رضل الل طـفؿا  - لك مؾؽ الؿقت كؿا قال ابـ طباسإبقـف وبقـ أن يـظر 

بلس بف وقد تقاردت طبارات  سـاد ٓإبل صؾحة طـ ابـ طباس وهذا أابل حاتؿ مـ صريؼ طؾك بـ 

أكف قبؾ الؿقت وقد قال      -ؾ وطَل ج -السؾػ يف تػسقر ققل الل 

مؾؽ الؿقت  التقبة ما بقـف وبقـ أن يعايـ،كؾ شكء قبؾ الؿقت ففق قريب لف، ففق قريب لف " الضحاك

م أكف لؿ يؿت االدكقا كؾفا قريب ما د " ل طؽرمةوقا "لك مؾؽ الؿقت فؾقس لف ذاك إحقـ يـظر  فنذا كان

ثؿ يتقبقن مـ قريب قال ما لؿ  "  -رحؿف الل  -وقال الحسـ البصري   " والؿعاصل كؾفا جفالة



 

 

 

 

 

  . 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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

  –جؾ وطَل  -لك الحؾؼقم قال الل إيعـل أكف تصؾ الروح  " مالؿ يغرغر يغرغر،

يعـل الذيـ يتقبقن قبؾ الؿقت  0

و يتجاوز طـفؿ إذا أدوا التقبة بشروصفا زٓهتؿٓء يتقب الل طؾقفؿ ويصػح طـ ففم

1   

  طز وجؾ  –التقبة تقفقؼ مـ الل- : 

 –جؾ وطَل  -حؽقؿ  يف أفعالف و يف أقداره ،ى لفا فدمـ يتقب و مـ يستحؼ التقبة و مـ ي يعؾؿ

يقفؼ مـ يشاء لؾتقبة ولقس كؾ الـاس تتقب مع سفقلة هذا إمر  -جؾ وطَل  –بقـ لـا أن الل وهذا ي

و يؼدر لفؿ التقبة ،هق الذي  يصطػل همٓء التائبقـ   -جؾ وطَل  -لؽـ ٓبد أن يعؾؿ الـاس أن الل 

ستغػار و لإل – جؾ وطَل -طؾقف يػرح العبد أن وفؼف الل  –جؾ وطَل  -فؾذلؽ يػرح العبد بتقبة الل 

إلقف و  لء يؾتجو  –جؾ وطَل  -هذا فضؾ مـ الل فؾذلؽ اإلكسان دائؿا  يتقكؾ طؾك الل ،التقبة و الـدم 

 .أن يتقب طؾقف و أن يقفؼف لؾتقبة  –جؾ وطَل  -يـطرح بقـ يديف لعؾ الل 

  "ْبد َما َلؿ ُيَغْرِغر إِن اْلؾَّف َيْؼَبؾ َتْقَبة اْلعَ   " : -صؾك الل طؾقف و سؾؿ  –و قال الـبل 

  صرق الحديث : 

و هذا الحديث لف صرق و قد خرجف الرتمذي و ابـ ماجة و قبؾف خرجف اإلمام أحؿد يف مسـده و 

ابـ حبان يف صحقحف و خرجف الحاكؿ يف الؿستدرك،  يف أئؿة كثر خرجقا هذا الحديث وهق  خرجف

و قد أجؿع  ":  -رحؿف الل  -ال الـقوي حسـ و لف شقاهد و قد أجؿع طؾقف العؾؿاء كؿا قحديث 

 .ففذا مؿا ٓ شؽ فقف  "طؾك قبقل التقبة ما لؿ يغرغر -رضل الل طـفؿ   – العؾؿاء
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 17: النساء  - 



 

 

 

 

 

  . 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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

  التقبة معؾؼة حال الحقاة: 

يف حال الحقاة حال الؼدرة طؾك العؿؾ أما إذا   قال ثبت ذلؽ يف أحاديث كثقرة أن التقبة معؾؼة

طاده  –صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -و حديث القفقدي أن الـبل ،فك إمر كتالروح الحؾؼقم خَلص ا بؾغت

 –صؾك الل طؾقف وسؾؿ  - الرسقل  هق يف فراش الؿقت فؼال لف أسؾؿ فالتػت الغَلم وهق كان يخدم و

 .الؼاسؿ فلسؾؿ ودخؾ الجـة وهق طؾك فراش الؿقت اإلك أبقف فؼال لف أبقه أصع أب 

  التقبة ٓ تؼبؾ حال الؿقت: 

لؽـ قد بؾغت الروح ،يغرق  تاب تقبة بؾساكف   فرطقن وهق طؾك بحر الؿقت لؿا أراد أن و 

مـ صقـ البحر و يدسف يف فؿ فرطقن حتك ٓ  حقـفا يلخذ -طؾقف السَلم  -كان جربيؾ الحؾؼقم و قد 

 .رب العالؿقـ ومعؾقم أن الؿَلئؽة  ٓ يػعؾقن شقئا إٓ بنذن رهبؿ  تدركف رحؿة

 ] الشرح[ 

 يصح طـ ٓ  أكف طزرائقؾ ولؽـ هذا  يف بعض الؽتب يف اإلسرائقؾقات فلما إذا طايـ الؿؾؽ: ل قا

 ولؽـ هق مؿا يحؽك طـ أهؾ الؽتاب و ٓ حرج و ٓ يصدققن –صؾك الل طؾقف و سؾؿ  –الرسقل 

يعـك اكحشرت فقف و اجتؿعت فقف و هذا  – وحشرجت الروح يف الصدر: و ٓ يؽذبقن فقف قال   

 ةكـاي

ٕن الؿقت إذا  - وغرغرت الـػس -الحؾؼ معروف - وبؾغت الحؾؼقم -طـ قرب خروجفا 



 

 

 

 

 

  . 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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

إلك حؾؼف أصبح طـده مثؾ الغرغرة ٕن روحف تريد أن تخرج مثؾ الغريؼ ٕهنا كاكت غارقة بؾغت روحف 

قلة فَل تقبة مؼب الغَلصؿ يعـل الحؾؼ و ققؾ الؾحؿ   صاطدة يف الغَلصؿ و تريد أن تخرج  يف البدن

رأس الحؾؼقم  وهق  الغؾصؿةَلصؿ يعـك يعـك حقـ أن تبؾغ الروح الحؾؼقم، إذا ققؾ الغ، حقـئذ

ن الغؾصؿة وققؾ أإمام يف الرقبة مـ  ءؿقضع الـايتيف الحؾؼ طـد الؼصبة الفقائقة، ال يتء الؿقضع الـا

وٓ  حقـئذ  تقبة مؼبقلةقال فَل ذلؽ إلك الحؾؼقم و العـؼ يسؿك غؾصؿة مرد الؾحؿ الذي بقـ الرأس 

و ٓ ،يعـل  حقـ ٓ تقبة و ٓ أوبة وٓ اكػؽاك طـ ما هق فقف   وٓت حقـ مـاصفؽاك وٓ خَلص 

 وذلؽ ققلف طز وجؾ طؼب هذه أية -خَلص هذا معـك مـاص 

 .أية        1.

فنن الل ـ جؾ وطَل ـ ٓ يعده بؼبقل ،فالذي يتقب إذا حضره الؿقت وهق حقـ الغرغرة ٓتؼبؾ تقبتف 

أن التقبة ٓ تؼبؾ حقـئٍذ  "التقبة بؾ كص الرسقل ـ صؾك الل طؾقف وسؾؿ ـ 

 .ٕهنؿ ماتقا طؾك كػرهؿ    2

 [الؿتـ ] 

حتك ولق كان اإلكسان حقًا ققيا لؿ تبؾغ بة مـ طؿر الدكقا ؟ متك تـؼطع التق:  -رحؿف الل -ثؿ قال
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 18: النساء  - 
2

 18: النساء  - 
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﴿05﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

روحف حؾؼقمف 

.1     

 [الشرح ]  

لؿ  وكػك زيادة العؿؾ يف اإليؿان الذي،كعؼاد اإليؿان بعد طدمف إمريـ كػك صحة اإليؿان ا كػك 

 امـ قبؾ أو كسبت يف إيؿاهنا خقر طؿؾف يؽـ  قد

  صؾقع الشؿس مـ مغرهبا يغؾؼ باب التقبة: 

الـظر إلك غروب الشؿس وشاهدت هذه أية  هدَ لَّ ا وَ ؽسب بعد صؾقع الشؿس مـ مغرهبا إذففذا ال

جقد هذه أية مادام أن السبب هق و،إن كان هق السبب يف هذه الزيادة لؿ تؼبؾ هذه الزيادة هبذا السبب 

واختؾػقا فقؿا طداه ،تػاقفؿ طؾك أمر واحد متػؼقن طؾقف ا  وهذه أيات قد اختؾػ العؾؿاء فقفا مع

ها الـاس لؿ يـػع إيؿاهنؿ حقـفا وٓ ما آالتل إذا ر ـ جؾ وطَل ـ   واتػؼقا طؾك أن  الؿراد ببعض آيات الل

 .كسبقا فقف أهنا صؾقع الشؿس مـ مغرهبا 

فلما مـ كان مممـا قبؾ   يقمئذ ٓ يؼبؾ مـف  كشل الؽافر إيؿاكاأي إذا أ  : ـ رحؿف الل ـ قال ابـ كثقر

لؿ   ذلؽ فنن كان مصؾحًا يف طؿؾف ففق يف خقر طظقؿ  وإن كان لؿ يؽـ مصؾحًا فلحدث تقبة حقـئذ

 0.: تؼبؾ مـف تقبتف كؿا دلت طؾقف إحاديث وطؾقف يحؿؾ ققلف تعالك 

يعـل اإلكسان إذا طؿؾ  "أي ٓ يؼبؾ مـفا كسب طؿؾ صالح إذا لؿ يؽـ طامَلً بف قبؾ ذلؽ

  لؽـ إذا كان فعؾ هذه إطؿال الصالحات،  ع الشؿس مـ مغرهباقالصالحات ُأجر طؾقفا حتك بعد صؾ

كػر بػسٍؼ أو  وقد ختؿ طؾك صحقػة طؿؾف إيؿانٍ ،ف تؼبؾ تقبت بسبب أية فنكف ٓ يمجُر طؾقفا وإذا تاب ٓ
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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 +

 

﴿06﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

 .أو صاطة وهذا طاٌم يف جؿقع الـاس حقـفا

 [الؿتـ ] 

اَطة  ": ـ  صؾك الل طؾقف وسؾؿ -ويف صحقح البخاري قال رسقل الل   :قال ـ رحؿف الل ـ  َٓ َتُؼْقم اْلسَّ

ْؿس مِـ َمْغِربَِفا َفنَِذا َصَؾَعت َوَرَآَها اْلـَّاس َآَمـُْقا َأْجَؿُعقْ  َٓ َيـَْػع َكْػَسا إِْيَؿاُكَفا َحتَّك َتْطُؾع اْلشَّ ن َوَذلِؽ ِحْقـ 

 .  ثؿ قرأ أية "

 

 [الشرح ] 

 وهذا الحديث خرجف البخاري ومسؾؿ مـ حديث أبل هريرة ـ رضل الل طـف ـ 

 :طَلمات أخرى ٓ يؼبؾ العؿؾ بعد ضفقرها 

مسؾؿ يف صحقحف  فخرج،  يضًا ُختؿ طؾك العؿؾإذا وقعت أوهـاك آيات أخرى جاء الـص هبا أهنا  

َٓ  ": مـ حديث أبل هريرة ـ رضل الل طـف ـ قال رسقل الل ـ صؾك الل طؾقف وسؾؿ ـ  ُثََلث إَِذا َخَرْجـ 

ْؿس مِـ َمْغِربَِفا  َوالَذَجال َيـَْػع َكْػس إِْيَؿاُكَفا َلؿ َتُؽـ َأَمـَت مِـ َقْبؾ َأو َكَسَبت فِل إِْيَؿاكَِفا َخْقرا ُصُؾْقع اْلشَّ

َْرض َودَ  ْٕ  .أما صؾقع الشؿس مـ مغرهبا ففذا ضاهر وأن باب التقبة ُيغؾُؼ حقـفا   "ابَّة ا

الـاس  ؿُ ِس تَ فَ ،أهنا تخرج بعد صؾقع الشؿس مـ مغرهبا  كأكثر العؾؿاء طؾ،وهق دابة إرض  والثاين

 .تختؿ الؽافريـ وتجرحفؿ  ،طؾك خراصقؿفؿ حتك يؼقل الـاس اشرتيت مـ الرجؾ الؿختقم

 طز وجؾ  –إرض آية مـ آيات الل  دابة- : 

أكثر العؾؿاء طؾك أهنا تخرج بعد صؾقع الشؿس مـ مغرهبا فتسؿ الـاس  :والثاين وهق دابة إرض

 طؾك خراصقؿفؿ وحتك يؼقل الـاس اشرتيت مـ الرجؾ الؿختقم تختؿ طؾك الؽافريـ وتجرحفؿ

ن خروج الدجال يؽقن قبؾ صؾقع الشؿس ففق الذي يعـل قد يؽقن هـا إشؽال ٕ:الثالث وهق الدجال 



 

 

 

 

 

  . 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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

 مـ مغرهبا ويؽقن مـ أوائؾ إيات العظام

 أول العَلمات الؽربى لققم الؼقامة وآخرها: 

أولفا كار وأخر  ،الؿشرق تحشر الـاس إلك الؿغرب  ٕن أول أيات الؽربى هق خروج الـار مـ 

يخرج بعد  ول أيات التل مـ الؿشرق أ،أيات الـار لتل تخرج مـ هنر طدن تحشر الـاس إلك الشام 

 ذلؽ حقـ تحصؾ الؿؾحؿة العظؿك والؿفدي يؽقن قائد جقش الؿسؾؿقـ حقـئذ

  خروج الدجال طَلمة طؾك أكف ٓ يـػع اإليؿان حقـفا: 

يف هذا الققت كؾف يؽقن قبؾ ، -طؾقف السَلم  -قسك ثؿ يليت الدجال ويطقف يف إرض ثؿ يـزل ط

صؾقع الشؿس مـ مغرهبا يف أوائؾ أيات ويؽقن هَلك يلجقج وملجقج كؾف قبؾ صؾقع الشؿس مـ 

ك أكف ٓ يـػع اإليؿان حقـفا فؾذلؽ هذا الحديث يدل طؾك أن خروج الدجال أيضا طَلمة طؾ،مغرهبا 

ٕن الدجال يؽقن كثقر التشؽقؽ والتؾبقس والخداع والؿؽر وما طـده مـ الخقارق ما تزيغ بسببف 

فالذي لؿ يؽـ آمـ مـ قبؾ فنكف ٓ يزيدهؿ خروج الدجال إٓ شؽا وكػرا هذا ،قؾقب كثقر مـ الـاس 

 الذي يظفر لل طـد هذا الحديث والل أطؾؿ 

 ]الؿتـ [ 

صؾك الل طؾقف وسؾؿ   -ل وقد وردت يف معـاها أحاديث كثقرة طـ جؿاطة مـ الصحابة طـ الـبل قا

 يف إمفات وغقرها  -

  ]الشرح [ 

 ها الـاس آمـقاآوأهنا إذا ر،يعـل أن التقبة مـقصة بطؾقع الشؿس مـ مغرهبا  

ْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ َقال َيْقما َأَتْدُرْون َأن اْلـَّبِل َصؾَّك ا ": قال  -رضل الل طـف   -مـ ذلؽ حديث أبل ذر 

هَ  ْؿس َقاُلْقا اْلؾَّف َوَرُسْقُلف َأْطَؾؿ َقال إِن َهِذه َتْجِري َحتَّك َتـَْتِفل إَِلك ُمْسَتَؼرِّ ا َتْحت َأْيـ َتْذَهب َهِذه اْلشَّ



 

 

 

 

 

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

 

﴿08﴾  ْرُس ا ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

ِعل اْرِجِعل مِـ َحْقث ِجْئت َفَتْرِجع َفُتْصبِح اْلَعْرش َفَتِخر َساِجَدة َفََل َتَزال َكَذلِؽ َحتَّك ُيَؼال َلَفا اْرَتػِ 

َٓ َتَزال َكَذلِ  َها َتْحت اْلَعْرش َفَتِخر َساِجَدة َو ؽ َحتَّك َصالَِعة مِـ َمْطؾِِعَفا ُثؿ َتْجِري َحتَّك َتـَْتِفل إَِلك ُمْسَتَؼرِّ

َٓ َيْسَتـْؽِر اْلـَّاس ُيَؼال َلَفا اْرَتِػِعل اْرِجِعل مِـ َحْقث ِجْئت َفَتْرِجع َفُتْصبِح َصا لَِعة مِـ َمْطؾِِعَفا ُثؿ َتْجِري 

َها َذاك َتْحت اْلَعْرش َفُقَؼال َلَفا اْرَتِػِعل َأْصبِِحل َصالَِعة مِـ َمغْ  ِربِؽ مِـَْفا َشْقئا َحتَّك َتـَْتِفل إَِلك ُمْسَتَؼرِّ

اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ َأَتْدُرْون َمَتك َذاُكؿ َذاك ِحْقـ  َفُتْصبِح َصالَِعة مِـ َمْغِربَِفا َفَؼال َرُسْقل اْلؾَّف َصؾَّك 

  والل أطؾؿ      1  

 ]الؿتـ  [

إِن اْلؾَّف َفَتح َبابا  ": يؼقل  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -وقال صػقان بـ طسال سؿعت رسقل الل : قال 

َٓ   مػتقحا بقا ما دام هذا البابيعـل يؼبؾ تقبة التائبقـ إذا تا َقْبؾ اْلَؿْغِرب َطْرُضف َسْبُعْقن َطاما لِْؾتَّْقَبة 

ْؿس مِـْف   .رواه الرتمذي وصححف والـسائل وابـ ماجة يف حديث صقيؾ " ُيْغَؾؼ َحتَّك َتْطُؾع اْلشَّ

 ]الشرح [ 

 قم وهوفقف فقائد طظا،ث صقيؾ حدي -رحؿف الل   -حديث صػقان بـ طسال هذا الذي ذكره 

إسـاده ما بقـ التحسقـ والتصحقح طـد العؾؿاء وهقمـ صريؼ  لحديث صحقح وإسـاده ققي يعـ

طاصؿ بـ أبل الـجقد طـ ذر بـ حبقش طـ صػقان وطاصؿ ققي ما بقـ الصحة والحسـ يرتاوح 

 حديثف

  باب التقبة طريض: 

ب طريض طرضف سبعقن طاما مسقرة سبعقـ سـة وهق با،ففذا الحديث يبقـ أن باب التقبة مػتقح 

فنذا صؾعت الشؿس مـ هـاك أغؾؼ هذا الباب ،وهق مػتقح ما دام أن هذا الباب مػتقح فالتقبة مػتقحة 
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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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

جعؾ هذا الباب طَلمة وأمارة ٕجؾ أن يستعد الـاس وأن يدركقا هذا الباب قبؾ أن  -جؾ وطَل  -والل 

 هبا ومـ  -جؾ وطَل  -التل أستلثر الل  وٓ يعؾؿ صػتف وهذا مـ الغقب،يغؾؼ 

  حؽؿة الرب يف جعؾ باب التقبة جفة الؿغرب: 

 ففذا الباب دائؿا،وجعؾ طَلمة إغَلقف صؾقع الشؿس مـ جفتف ،حؽؿتف أكف جعؾف يف الؿغرب 

ت مـ خؾػف صالعة أغؾؼ هذا الباب واكتفك يعـل أمده أن يؽقن ءيستؼبؾ الشؿس يف الغروب فنذا جا

َٓ َتَزال  ": قال  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ   -وقد ورد طـ جؿاطة مـ الصحابة أن رسقل الل  غؾؼمػتقحا ي

ْؿس مِـ اْلَؿْغِرب َفنَِذا َصَؾَعت ُصبِع ُكؾ َقْؾب بَِؿا فِْقف َوُكِػل اْلـَّاس   "  اْلَعَؿؾاْلتَّْقَبة َمْؼُبْقَلة َحتَّك َتْطُؾع اْلشَّ

ْؿس مِـ َمْغِربَِفا َتاب اْلؾَّف َطَؾْقف ":  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ  -وقال   -وقال  "  َمـ َتاب َقْبؾ َأن َتْطُؾع اْلشَّ

ء اْلـََّفار َوَيْبُسط َيَده بِاْلـََّفار لَِقُتْقب  ":  -صؾك الل طؾقف وسؾؿ 
ْ

إِن اْلؾَّف َيْبُسط َيَده بِاْلؾَّْقؾ لَِقُتْقب ُمِسل

ؿْ  ء اْلؾَّْقؾ َحتَّك َتْطُؾع اْلشَّ
ْ

  "  س مِـ َمْغِربَِفاُمِسل

  أققال السؾػ يف صؾقع الشؿس مـ مغرهبا : 

وقال غقر واحد مـ السؾػ إذا صؾعت الشؿس مـ مغرهبا صبع طؾك الؼؾقب بؿا فقفا وترفع 

يؽتب طؾك صاحبف  ءـل مـ الصالحات وإٓ أن أمر السلالحػظة وأمر الؿَلئؽة أٓ يؽتبقا طؿَل يع

ربأ هبا الذمة لؿـ طؿؾفا لؽـ يعـل قد يؼال هذا لؽـ الصحقح أكف يعـل بؿعـك أهنا قد ت،وإمقر تؽتب 

كؿا قالف أهؾ العؾؿ أكف ٓ يـػع أي طؿؾ وقال مـ قال مـ السؾػ أن الحػظة يعـل ٓ يؽتبقن أي شلء 

إذا صؾعت الشؿس مـ مغرهبا  ":وقال سػقان الثقري،مـ العؿؾ لقحسب لؾعبد ٕكف قد ختؿ طؾك طؿؾف 

 ".صحائػفا ووضعت أقَلمفا صقت الؿَلئؽة

  كصقحة لؽؾ مسؾؿ: 

ويتقب وأٓ  -جؾ وطَل  -وأن َيموب إلك الل ،فؾذلؽ يجب طؾك اإلكسان أن يبادر إلك التقبة  



 

 

 

 

 

  . 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  ّلَتاِسعُ اْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ  َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بِ
 

ومتك يلتقف أمر ربف لذلؽ فاإلكسان ،يتساهؾ يف أمر التقبة فنن اإلكسان ٓ يدري متك يلتقف الؿقت 

واإلكثار مـ الخقر وأطؿال ،ك اغتـام وقتف بالعؿؾ الصالح الؿبادرة إلك التقبة ويحرص طؾطؾك يحرص 

 .اإليؿان حتك ٓ يليت الققم الذي يختؿ فقف طؾك قؾبف وطؿؾف فَل يستطقع أن يعؿؾ صالحا وهق يرد ذلؽ 

وأن  ،وأن يتقب طؾقـا وطؾقؽؿ ،أن يقفؼـل وإياكؿ لؿا فقف الخقر والصَلح -جؾ وطَل  -فـسلل الل 

ا محؿد وصؾك الل وسؾؿ طؾك كبقـ ،والل تعالك أطؾؿ ،ك التقبة قبؾ حؾقل إجؾيجعؾـا مِـ َمـ  وفؼ إل

 .والحؿد لل رب العالؿقـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


