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﴿2﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 الَرحَؿِن الَرحِقم
ِ
 بُِْسِم اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكُستعقـه وكُستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػُسـا، ومن سقئات أطؿالـا 

من يفده اهلل فَل مضل له، ومن يضؾل فَل هادي له، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له 

 .وأشفد أن محؿدا طبده ورسوله

            1 

                

           2 

               

           3 

 أما بعد،

وشّر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -فنّن اصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدى هدى محؿد 

 .إمور محدثاهتا وكّل محدثة بدطة وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة يف الـار

فؿا زلت معؽم ىف التعؾقق طؾى كتاب أطَلم الُسـة الؿـشورة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة 

ىف العؼقدة إسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن أحؿد الؿـصورة الؿعروف بؿليت سمال 

الؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من الفجرة  -رحؿه اهلل تعالى  -الحؽؿى 

 . الـبوية ووصؾـا إلى الُسمال الرابع والّثؿاكقن بعد الؿائة 

                                                 
1

 102:آل عمران  - 
2

 1:النساء  - 
3

 71-70: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

﴿3﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 

 ]لؿتن ا[ 

 ما حؽم الطقرة وما يذهبفا ؟ -رحؿه اهلل تعالى  -قال 

صؾى اهلل   -وقال الـبى     1      : جواب قال اهلل تعالى قال ىف ال

َٓ َصَػرَ  ": -طؾقه وسؾم   َٓ َهاَمَة َو َٓ صَِقَرَة َو :  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم   -وقال  "  َٓ َطْدَوى َو

،  وقال "وما مـا إٓ ولؽن اهلل يذهبه بالتوكل ":قال ابن مُسعود "  الِطَقَرُة ِشْرٌك الِطَقَرُة ِشْركٌ  "

  " إِّكَؿا الِطَقَرُة َما َأْمَضاَك َأْو َرّدكَ  " : -صؾى اهلل طؾقه وسؾم    -

َمْن َرّدْتُه الِطَقَرُة مِْن َحاَجٍة َفَؼْد َأْشَرَك َقاُلوا َيا  "وٕحؿد و من حديث طبد اهلل بن طؿرو 

ّٓ َخ  َٓ َخْقَر إِ  َما َكّػاَرُة َذلَِك َقاَل َأْن َيُؼوَل َأَحُدُهْم الّؾُفّم 
ِ
َٓ َرُسوَل اهلل ّٓ َصْقُرَك َو َٓ َصْقَر إِ ْقُرَك َو

 "إَِلَه َغْقُرَك 

أصدقفا الػلل وٓ ترد مُسؾؿا فنذا رأى أحدا ما يؽره  ": -صؾى اهلل طؾقه وسؾم   -وقال 

َٓ َحْوَل وَ فؾقؼل   َٓ َأْكَت َو َٓ َيْدَفُع الُّسِقَئاِت إِ َٓ َأْكَت، َو َٓ َيْلتِي بِالَحَُسـَاِت إِ َٓ بِاهللالّؾُفّم    َٓ ُقّوَة إِ

" . 

 

 ]الشرح [

يف هذا الُسمال وجوابه ما يتعؾق بباب الطقرة وهو أيضا من أبواب  -رحؿه اهلل تعالى  -ذكر 

كتاب التوحقد باب ما جاء ىف التطقر وهذه الـصوص كؾفا أوردها شقخ اإلسَلم محؿد بن 

 .لروايات مع زيادة طـده يف بعض ا -رحؿه اهلل تعالى  -طبد الوهاب 

 

                                                 
1

 131:فاألعرا- 



 

 

 

 

 

﴿4﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ]الؿتن [

 ما حؽم الطقرة وما يذهبفا ؟:  -رحؿه اهلل  -قال 

 

 ]الشرح[

    تعريف الطقرة 

 مصدر من الػعل تطقر يتطقر صقرة وهو ملخوذ أو كُسبة إلى الطقور: الطقرة 

 

 العرب عـد التطقر: 

الطقور وما طَلقة هذا بالطقور ؟ أن العرب يف جاهؾقتفا كاكوا يتشاءمون ويتػاءلون ببعض   

فنذا كان الطائر ذهب إلى جفة القؿقن إذا أصبح أحدهم مّثَل يريد الُسػر فلول ما أصبح رأى 

صائرا وهذا الطائر صار إلى جفة القؿقن تقؿـوا به وسؿوه سامحا وإذا رأوه ذهب إلى جفة 

الشؿال تشاءموا وسؿوه بارحا حتى يربح ويبؼى يف بؾده فَل يُسافر وأما إذا رأى الُسامح كلكه 

هي التي تظفر لفم  قد أذن له يف الُسػر وكاكوا يعتؼدون أن آلفتفم التي يعبدون من دون اهلل

الضر والـػع، وقد يعتؼد بعضفم يف  -جل وطَل  -مّثل هذه العَلمات  فقعتؼدون يف غقر اهلل 

ذوات هذه الطقور الؿضرة والؿـػعة  وخاصة يف بعض الطقور كالبومة فنن العرب كاكت 

صؾى اهلل طؾقه    -مة وهي يف تػُسقر بعض أهل العؾم الفامة التي كػاها الرسول تتشاءم بالبو

 .فؽان أحدهم إذا أصبح مُسافرا فرأى بومة تشاءم ورجع طن سػره  -وسؾم 

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿5﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 والتػاؤل التشاؤم يف اإلسالم كظرة: 

هو الذي يليت بالخقر والشر  -جل وطَل  -والتشاؤم والتػاؤل أمر كػُسي والواقع أن اهلل 

رؤية صقر أو حقوان أو أي شؽل من إشؽال طَلمة أو  -العزة الجَلل  -ولم يجعل رب 

سببا يجعل اإلكُسان يُسافر أو ٓ يُسافر، وهذه إشقاء وهذه إشؽال لم يجعؾفا رب العزة 

والجَلل سببا وشرصا لؾُسػر أو الؿـع مـه،  وإكؿا يعؾق الذهاب وطدمه بالشرع فنن كان 

أو واجبا فلخذ الحؽم، وإن كان مؿـوطا محرما أو مؽروها أخذ الحؽم  الُسػر مشروطا مباحا

الذي هو الحؽم الشرطي، أما تعؾقق هذا برؤية شيء ىف الصباح أو رؤية مـامقة أو سؿاع 

ففذه أمور كؾفا تدخل إذا كاكت تدطوا إلى  كؾؿات قبقحة أو حُسـة إذا أصبح أو إذا أمُسى

التي يفقمها  الشقطان لإلكُسان لقصده طن طؿؾه،   التشاؤم داخؾة يف الوساوس الشقطاكقة

 .وٕجل أيضا أن يحزكه وأن يمذيه وأن يضعف توكؾه

 

 التطقر اجتـاب أسالقب: 

باب التطقر أو ما يتعؾق بالطقرة أن يعؾم ما يجب طؾقه  ويحُسن لؾعبد إذا أراد أن يػفم ويػؼه

التعؾق  -طز وجل  -التام به ورد إمور إلقه والتعؾق  -جل وطَل  -من التوكل طؾى اهلل 

 التعبدي  

       1        2 

          3  

                                                 
1

 23:المائدة -
2

 3:الطالق -
3

 29:التكوير - 



 

 

 

 

 

﴿6﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

هو الذي بقده مؼالقد كل شيء  وهو الذي بقده الضر والـػع والخقر  -جل وطَل  -واهلل      

والشر، يعطي من يشاء ويؿـع من يشاء ويضر من يشاء ويـػع من يشاء، ٓ إله إٓ هو يرزق 

لقحصل  -جل وطَل  -ويؿـع ويغـي ويػؼر كل يوم هو يف شلن، فالعبد ٓبد أن يتعؾق قؾبه باهلل 

 -طز وجل  -فقؾجل إلقه يذكره ويعظؿه ويحؿده ويُسبحه ويفؾؾه ويعؿل ما يرضقه مؼصوده، 

 كػاه اهلل وأطاكه ويُسر له أمره وإن تعؾق قؾبه بالؿخؾوق  يف -طز وجل  -فنذا توكل طؾى اهلل 

اهلل إلى الـاس وتخؾى اهلل طـه،  وّكَؾهاهلل إلى هذه الؿخؾوقات و َؾهُ جؾب الـػع أو دفع الضر وكّ 

تركه اهلل ضاع وهؾك لذلك الؿُسؾم التؼي يعؾق قؾبه بربه، ويعتؿد طؾقه يف جؿقع أحواله ومن 

فنذا أراد أن يذهب مُسافرا يف سػر مشروع فرأى ما رأى من الؿـاضر الؼبقحة ٓ يؿـعه ذلك وٓ 

 .يجعؾه يتشاءم من سػره

 

 أصـاف الـاس يف كقػقة التشاؤم: 

ة التشاؤم، فؿّثَل إذا أصبح  ورأى رجل قبقح والـاس يف ذلك طؾى صـوف وألوان يف كقػق

الؿـظر تشاءم، وبعضفم إذا رأى حقواكا معقـا يف بؽورة يومه تشاءم، وبعضفم إذا سؿع خربا 

سقئا تشاءم وبعضفم إذا اكػجر إصار سقارته صباحا تشاءم، ومّثل هذه إشقاء كؾفا من  

 .قر اهلل الشقطان وهي درب من دروب الشرك؛ ٕن فقفا تعؾق لؾؼؾب لغ

 

 حؽم الطقرة: 

والطقرة قد تؽون شركًا أكرب إذا أطتؼد أن هذا الذي تشاءم به له تصريف يف الؽون وله 

ففذا الذي يؽون مشركًا شركًا أكرب ولؽن معظم  -جّل وطَل-شيء من خصائص الرب 

طز -الذين تؼع مـفم الطقرة إكؿا هو من الشرك إصغر الذي هو ضعف آطتؿاد طؾى اهلل 



 

 

 

 

 

﴿7﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

وضعف التوكل وهو يف الحؼقؼة من وساوس الشقطان فاإلكُسان يجب أن يعؿل  -وجل

 .بإسباب الشرطقة وٓ يؾتػت إلى ما يؿؾقه الشقطان من هذه الوساوس

 

 الطقرة يف الجاهؾقة: 

وأمر الطقرة يف الجاهؾقة أمر طظقم وأطداء الرسل طؾقفم الصَلة والُسَلم كاكوا يتشاءمون 

حؽى طن الؿشركقن هذا فؼال سبحاكه وتعالى طن قوم فرطون  -وطَلجل -من رسؾفم واهلل 

 :

1 

فرطون  -طؾقه الصَلة والُسَلم -ففذه أية توضح أن من صريؼة الػراطـة أطداء موسى 

ومن طؾى شاكؾته أهنم إذا جاءهم  الخقر  من الخصب والُسعة يف الرزق والعافقة يف إبدان، 

قالوا لـا هذه يعـي كحن كُستحق هذا الؽرم وهذا الخقر ويـُسبوكه إلى آلفتفم أو إلى فرطون 

طى الربوبقة وإلوهقة  وأما  إذا أصاهبم ما يؽرهون من الضقق والؿحن أو كػُسه الذي اد

يعـي   2الؼحط أو البَلء جعؾوا هذا بُسبب موسي وقومه

هو الذي قدر طؾقفم البَلء   -جل وطَل -أن اهلل  -العزة والجَلل  -فبقن رب . يتشاءموا

فؿرده إلى  3      :  والضقق كؿا قدر طؾقفم الخصب والُسعة فؼال 

 : -جل و طَل-اهلل وهو الذي قضاه طؾقفم وقدره لفم فؿا أصاهبم فؿن اهلل وهي يف قول اهلل 

                                                 
1

 131: األعراف - 
2

 131: األعراف - 
3

 131: األعراف - 



 

 

 

 

 

﴿8﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

                   

  1 

وهذا الشمم الذي تشاءموا به وهو وقوع الؿؽروه إكؿا هو بُسبب أطؿالفم ٓ بُسبب كبي اهلل 

جاءهم بالخقر -طؾقه الُسَلم   -ومن معه و إكؿا موسى  -ى اهلل طؾقه وسؾم صؾ -موسى 

 :قال  -جل وطَل  -فرفضوه وأبوا إٓ الشر والؽػر  واهلل 

            2  

ٓ يعؾؿون الفدى  ففم جفال وضَلل مع سؿاطفم لؾحجج وبقان الحق لفم ولؽن طؾى 

أيضا ذكر من مـفج الؿشركقن أهنم يتطقرون بؿن يدطوهم  -جل وطَل  -قؾوهبم أكـة واهلل 

الذين دطوا أهل الؼرية   -طؾقفم الصَلة والُسَلم  -إلى الفدى والصَلح  كؿا يف قصة إكبقاء

 ودطوهم إلى التوحقد  -وطَل  جل -لإليؿان باهلل 

                

                     

                 3  

 4     فؿا هو رد همٓء الؿشركقن؟ 

                                                 
1

 78: النساء  - 
2

 131: األعراف  - 
3

 ( 17 – 16 – 15 – 14 -13:) يس  - 
4

 18: يس  - 



 

 

 

 

 

﴿9﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

  طن دطوتـا إلى التوحقد  1           يعـى تشائؿـا بوجودكم

   2 

أي حظؽم  من الخقر والشر معؽم  3       فؼالت لفم رسؾفم 

ما تتشائؿون به إكؿا هو مَلزم لؽم، فالشر  4    ويَلحؼؽم بُسبب أفعالؽم،

أئن    5 حؾقػؽم؛ ٕكؽم سرتدون الخقر وتبؼون طؾى الشر

ذكرتم بالفدى ودطقتم  إلى الخقر والصَلح، أئن ذكرتم  أي ٕجل أكـا ذكركاكم وبقـا لؽم ما 

يف الطغقان،    6 أمر اهلل به من التوحقد وإخَلص العؿل له، 

فؾذلك اإلسَلم كػى الطقرة وأمر العباد بلن يتوكؾوا ، مُسرفون يف  الظؾم، مُسرفون يف الجفل

 .و أٓيتشائؿوا -جل وطَل -طؾى اهلل 

 

 عالج الطقرة: 

 :وطَلج الطقرة يؽون كؿا ورد يف إحاديث بعدة وسائل 

، وهو الذي يخؾق وهو الذي بقده  تصريف إمور جل وطَل  التـبقه طؾى أن اهلل  :األول 

وبقده الضر والـػع فقؾزم طؾى العبد أن يتوكل طؾى اهلل  -سبحاكه وتعالى  -يؼدر الخقر والشر 

 .لطرد إوهام والوساوس الشقطاكقة -جل وطَل  -

                                                 
1

 18: يس  - 
2

 18: يس  - 
3

 19: يس  - 
4

 19: يس  - 
5

 19: يس  - 
6

 19: يس  - 



 

 

 

 

 

﴿01﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

أن يبتعد اإلكُسان طن كل ما يُسبب ضعف كػُسه إن وجد يف  :يف طَلج الطقرةاألمر الثاين 

 .كػُسه ضعػًا

يبتعد طن كل ما فقه سبب لؾضر وسبب لـؿا تؽرهه الـػوس مؿا يخالف الشرع،  أوٓ أن 

 .يؽره إمر الؿخالف لؾشرع أو الؿخالف لؾطبع، ويّثق اإلكُسان  بـػُسه

 

 الشرع يلمر بالبعد عن كل ما يضقق الـػس: 

أما إمر إول فقؿا يتعؾق بإمر الشرطي فقبتعد طن كل ما يضقق طؾقه  كػُسه ويُسبب له  

طـه فقبذل  -جل وطَل-، فقؾتزم بلمر اهلل، ويبتعد طؿا هنى اهلل -جل وطَل -سوء ضـه بربه

صؾى اهلل  أسباب الخقر ويبتعد طن أسباب الشر، َفِؿّؿا ورد يف ذلك من إحاديث أن الـبي 

ّر مَِن َوفِ  " -طؾقه الصَلة والُسَلم  وقال   "َٓ ُيوِرُد ُمْؿِرٌض َطَؾى ُمِصّح  ":قال -طؾقه وسؾم

ََسدِ  ْٕ ، واشتؽى إلقه أهل بقت  ما أصاهبم يف البقت من الضقق فؼال " اْلَؿْجُذوِم فَِراَرَك مَِن ا

لفم ارتحؾوا طـفا، وأمر بآستعاذة من جار الُسوء يف دار الؿؼامة، وحث طؾى الزواج من 

لتُسؿقة الؿرأة الصالحة، وحث طؾى اختقار الجار الصالح والؿركب الفـيء ، وحث طؾى ا

بإسؿاء الطقبة وترك  إسؿاء الؼبقحة، وحث طؾى الؽؾؿة الطقبة  وبقن أكه يحب سؿاع 

الؽؾؿة الطقبة، فؽل هذه إمور داخؾة يف هذا إمر الّثاين، فاإلكُسان يحاول أن يبعد طن كػُسه 

هذه الوساوس وإسباب التي تجعل لؾشقطان طؾقه صريؼا يحاول أن يؼطع الطريق طؾى 

 نالشقطا

 بالتوكل طؾى اهلل وآطتؿاد طؾقه وآلتجاء إلقه  :األمر األول



 

 

 

 

 

﴿00﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

بؼطع إسباب التي يدخل مـفا الشقطان إلدخال الطقرة طؾى اإلكُسان، وهذا فقه  :الثاين

حث طؾى تحُسقن إسؿاء ،أسؿاء الدور أو أسؿاء إشخاص أو أسؿاء الؿدن، الؽؾؿة 

 الطقبة يف إسؿاء يف إفعال يف كل شيء،

 

 بذل األسباب يف البعد عن األمراض بؿا شرع اهلل: 

وأن يبذل إسباب يف البعد طن إمراض بؿا شرع اهلل، وأن ٓ يجؾس مع من يؽون يف فقه  

َٓ ُيوِرُد ُمْؿِرٌض   " مرض قد يـتؼل طرب الفواء أو طرب الؾؿس مؿا كان من إمراض الخطقرة

ََسدِ َوفِّر مَِن اْلَؿْجذُ   " َطَؾى ُمِصّح  ْٕ دون إمراض أو إمور العادية التي  "  وِم فَِراَرَك مَِن ا

تحصل لعؿوم الـاس وٓ يؽاد يـػك طـفا الـاس، ففذا إمر لقس بالضرورة أن الـاس يؿتـع 

 .مـه

 

 الدعاء لطرد الطقرة: 

َٓ َخ "هو الدطاء الذي يؼطع الطقرة أيضا  :األمر الثالث    َٓ َخْقَر إِ ّٓ الّل ّ ُّهّم  َٓ َصْقَر إِ ْقُرَك َو 

َٓ إَِلَه َغْقُركَ  َٓ َيْلتِي بِالَحَُسـَاِت "أو أن يؼول فقؿا جاء يف الحديث الصحقح ، "َصْقُرَك َو الّؾُفّم 

َٓ بِاهلل َٓ ُقّوَة إِ َٓ َحْوَل َو َٓ َأْكَت َو َٓ َيْدَفُع الُّسِقَئاِت إِ َٓ َأْكَت، َو طاء ففذا أصح ما ورد يف الد "إِ

لطرد الطقرة، ففذه ثَلث أسباب كبقرة يُستطقع اإلكُسان أن يؼُسؿفا إلى أكّثر من ذلك واهلل 

 .أطؾم 

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿02﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ]الؿتن[

 -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-وقال الـبي يف ذكر الحديث إول  -رحؿه اهلل تعالى-ثم قال      

َٓ َصَػر  ": َٓ َهاَمَة َو َٓ صَِقَرَة َو  "َٓ َطْدَوى َو

 

 ]الشرح[

ا الحديث خرجه البخاري ومُسؾم يف  الصحقح، وقد تـوطت روايات هذا الحديث، وهذ

َٓ ُغوَلةَ "فػي مُسؾم زيادة  َٓ َكْوَء َو رحؿه -ٕن يف الحديث هـا الذي ذكره الشقخ حافظ  "َو

َٓ َصَػر"ذكر أربعة أشقاء  -اهلل َٓ َهاَمَة َو َٓ صَِقَرَة َو َطْدَوى َو َٓ َكْوءَ "زاد مُسؾم  "َٓ َٓ ُغوَلةَ  َو  "َو

يا رسول فؿا بال اإلبل تؽون ":هذه ستة ألػاظ، ويف بعض روايات الحديث  أن  أطرابقا قال 

فقجيء البعقر إجرب فقدخل فقفا فقجرهبا  يعـي أهنا كشقطة سريعة   يف الرمل كلهنا الظباء

يعـي الذي أصقب بالجرب  " َفَؿْن َأْعَدى اأْلََوَل  ":قال  -طؾقه الصَلة والُسَلم-فالـبي  "كؾفا

 ابتداء من الذي أطداه، من أين جاء بالؿرض،

 

  جل وعال  –األصل يف األمراض بتؼدير اهلل- : 

ولقُست هي تعدي  -جل وطَل-مؿا يدل طؾى أكه إصل يف هذه إمراض أهنا بتؼدير اهلل  

كؿا يؼال يؽّثر  بطبعفا، بل اهلل الذي يؼدر، لذلك تجدون اإلكُسان الذي يؽون فقه مرض ُمْعدٍ 

اكتؼاله بقن الـاس ٓ ٕكه ُمْعٍد بطبعه، فـجد أن من الـاس من يؿرض ومـفم من ٓ يؿرض، 

يلتقه الطاطون وهو سريع آكتؼال بقن الـاس، فقصب أقواما ويدع آخرين، د البعض وكج

وكجد اإلكُسان يؽون به الزكام ويؼف مع شخص فَل يضره؛ فقؼف مع آخر فقصبح مزكوما، 

و كاكت معدية بطبعفا لؽاكت إذ لالعدوى بنذن اهلل ولقُست هذه إمراض تعدي بطبعفا،  فلمر



 

 

 

 

 

﴿03﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

بل أحقاكا يؼع وأحقاكا ٓ واصؾة لؽل شخص يؼف بجاكب مريض هبا، وهذا ٓ يؼع دائؿا، 

 . يؼع، وذلك َمَرّد هذا إمر إلى اهلل هو الذي يؼدر واإلكُسان يبذل  الُسبب

 

 د عن أسباب الداء  الحث عؾى بذل األسباب لؾبع : 

 "َٓ َطْدَوى": كان يحدث بحديث -رضي اهلل طـه-ويف رواية طـد مُسؾم أيضا أن أبا هريرة 

، فالـبي الحديث "َٓ  ُيوِرُد ُمْؿِرٌض َطَؾى ُمِصّح ": -طؾقه الصَلة والُسَلم-ويحدث طن الـبي 

َٓ صَِقَرةَ َٓ "مع قوله  -طؾقه الصَلة والُسَلم- يحث الـاس طؾى بذل إسباب  كان " َطْدَوى َو

 .يف البعد طن أسباب الداء

يف الجؿع بقن هذه إحـاديث مع أهنا قد جاء بعضفا  -رحؿفم اهلل-وقد اختؾف العؾؿاء      

َٓ صَِقَرة"هذه إحاديث يف حديث واحد؛بعضفا، فؼوله  يف كػس الحديث قال   "َٓ َطْدَوى َو

يف كػس الحديث مؿا يدل  "َوَفّر مَِن الَؿْجُذوِم فَِراَرَك مَِن إََسدِ  َٓ ُيوِرُد ُمْؿِرٌض َطَؾى ُمِصّح "

َٓ صَِقَرةَ ": طؾى أن هذين الحديّثقن لقس بقـفؿا تـاقض بل إن الؿؼصود بؼوله ، أما "َٓ َطْدَوى َو

؛ يعـي أن هذه إمراض لقُست معدية بذاهتا "َٓ َطْدَوى  "ففو معؾوم، أما  "َٓ صَِقَرةَ "بؼوله 

بطبعفا، بل اهلل الذي يؼدر ذلك، فنن حصل الؿؼدور حصؾت أو وقع الؿرض، ولؽن يبذل 

اإلكُسان إسباب ويبتعد طن أسباب الؿرض، هذا هو الواجب أو الؿُستحب حقـئذ، وبعض 

مـُسوخ، أو أكه له معـًى آخر، وقالوا يؼدم بل هـاك يف طدوى،  "َٓ َطْدَوى"العؾؿاء قالوا إن 

وكذلك  -رحؿه اهلل-لعؽس، وهؽذا يف أقوال طديدة استوطبفا ابن الؼقم ومـفم من قال ا

الشقخ سؾقؿان يف التقُسقر يرجع إلقفا، ولؽن الذي هو راجح أن الجؿع بقن الروايات 

 -جل وطَل-أي أهنا ٓ ُتعدي بطبعفا، ولؽن اهلل  "َٓ َطْدَوى"وإحاديث أن الؿراد بؼوله 



 

 

 

 

 

﴿04﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

، فاإلكُسان يبتعد طن هذه إمور حتى يؽون بادر يف يؼدر اكتؼال الؿرض طـد وجود سببه

 .سبب البعد طن الؿرض واهلل أطؾم

 

     ]الؿتن[

َٓ صَِقَرةَ " هـا -صؾى اهلل وطؾقه وسؾم-وقوله    "َو

 

 ]الشرح [

هو من باب الـػي، وهو أطم من الـفي، فقـػي الطقرة وجوبا، أي ٓ حؼقؼة لفا بل هي أوهام 

كُسان، إما من كػُسه إمارة بالُسوء، وإما من الشقطان، فقُستعقذ ووساوس تؽون يف صدر اإل

 .باهلل من الشقطان ويبتعد طن هذه الوساوس

     

  ما يؽثر فقه التشاؤم بقن الـاس: 

فِي الَؿْرَأِة : الّشْمُم فِي َثََلٍث ": أكه قال -طؾقه الصَلة والُسَلم-وقد ورد طن الرسول  

اختؾػوا يف ففم هذه إحاديث أو يف قبولفا، فعائشة  -رحؿفم اهلل-ؿاء والعؾ "َوالّداَبِة َوالّدارِ 

كاكت َترُد هذا الحديث، وتذكر أن الراوي أخطل يف سؿاطه وأن هذا هو  -رضي اهلل طـفا-

برواية طدد من  -طؾقه الصَلة والُسَلم-قول أهل الجاهؾقة، لؽـه قد صح طن رسول اهلل 

ٍء َفِػي ": قال -ى اهلل وطؾقه وسؾمصؾ-الصحابة أهنم قالوا طن الرسول 
ْ

إِْن َكاَن الّشْمُم فِي َشي

، والؿراد هبذا الحديث أن هذا الشمم لو كان موجودا فنكه يؽّثر يف "الَؿْرَأِة َوالّداَبِة َوالّدارِ 

ؤم يف هذه إكواع، أو يعـي أن الـاس يؽّثر بقـفم التشا "الّشْمُم فِي َثََلٍث "همٓء، أو يؼال 

أسباب الشمم والتطقر لقس فقه إثبات ولؽن فقه بقان واقع كّثقر من الـاس؛ إكه يؼع طـدهم يف 



 

 

 

 

 

﴿05﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

صدورهم شمم من الـُساء، خاصة إذا تزوج امرأة فافتؼر، أو اشرتى سقارة فافتؼر، أو اشرتى 

أو يف داره، فػي هذا حث  دارا ً فافتؼر، أو صار له مؽروه فنكه يُسيء الظن يف امرأته أو يف دابته

 لؾـاس طؾى اكتؼاء الؿرأة الصالحة، والدابة الحُسـة، والدار الواسعة،

 

 أسباب السعادة وأسباب الشؼاوة: 

، فذكر من "َأْرَبٌع مَِن الُّسَعاَدِة، َوَأْرَبٌع مَِن الّشَؼاَوةِ ": قال -طؾقه الصَلة والُسَلم-والرسول  

لواسع والؿركب الفـيء والجار الصالح، وطؽُسفا من الُسعادة الؿرأة الصالحة والؿُسؽن ا

أسباب الشؼاوة، فاإلكُسان يحاول ويحرص طؾى الزواج من الؿرأة الصالحة التي تذكره باهلل 

بتذكقره والتعاون معه طؾى الرب  -جل وطَل  -وتؼوي ارتباصه به وتعقـه يف التوكل طؾى اهلل 

ويؼل ضررها، أما إذا اشرتى دابة طُسقرة فنهنا  والتؼوى، كذلك الدابة الحُسـة التي يؼل فُسادها

تتعبه وتضقق طؾقه صدره، وهذا كؿن يشرتي سقارة سقئة الحال، يوم يؿشي هبا وأسبوع يف 

الورشة، يعـي هذا يحصل طـده من الضقق وإذى يف الُسقارة ما اهلل به طؾقم، وربؿا تشاءم هبا، 

لقس طـده من ذات القد ما يعقـه ففذا يُسلل وذلك ٕكه لم يتخذ مركبا هـقئا، كعم بعض الـاس 

أن يوسع طؾقه ويـتبه لـػُسه، ويحاول أن يطرد طن كػُسه الوساوس  -جل وطَل  -اهلل 

كذلك يف الدار بعض الـاس يُسؽن يف دار ضقؼة ففذه الشقطاكقة التي قد تتعؾق هبذه الُسقارة 

كان طـده صغار وإزطاج فنكه الدار الضقؼة ربؿا ٓ يرتاح فقفا هو وأوٓده ويـزطج خاصة إن 

حقـئذ ربؿا ضاقت كػُسه وتشاءم من الدار وهذا من الشقطان فؾذلك هو يحرص طؾى صرد 

 .الُسبب فقؽون يف دار واسعة

 

 



 

 

 

 

 

﴿06﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

  الحرص عؾى اختقار الجار الصالح: 

كذلك قد يتشاءم من الجقران ويخشى أن يحُسدوه ويـظروا إلقه كظرة طائٍن فحقـئذ يتضايق 

فم أيضًا وهذه لفا طَلقة بالدار أيضًا لذلك هو لم يذكر الجار ٕن الجار مـفم ويتشاءم مـ

يؽون طـد الدار أيضًا فؾذلك اإلكُسان يحرص أيضًا طؾى الجار الصالح حتى يـػي سببًا 

يتوصل به الشقطان إلقه لقػُسد طؾقه توكؾه أو يضعف التوكل لذلك كبه الـبي ـ طؾقه الصَلة 

ء  شمم فػي هذه إشقاء أو أن الشمم يؽّثر يف الـاس يف هذه والُسَلم ـ أكه إن كان يف شي

  قال ٓ صقرةـ  إشقاء وٓ يعـي هذا  أن  فقه إثبات لؾتشاؤم بل الرسول ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم

 

   الؿرأة عبد من عباد اهلل: 

بل الؿرأة طبد من طباد اهلل مّثؾفا مّثؾك بل الؿرأة قد تؽون ولقس فقه أن الؿرأة مشئومة 

ساكـة يف بقتفا يف أوسع حال فنذا تزوجت بالرجٍل ضاقت حالفا وضعف بدهنا وصار لفا من 

الشر ما صار هذا قد يحصل كؿا قد يحصل العؽس مؿا يدل طؾى أن الؿرأة ٓ تؽون مشئومة 

لذاهتا وٓ يؽون الشمم يف شيء يف كػُسه بل اهلل  ـ طز وجل ـ الذي يؼدر الضقق ويؼدر الُسعة، 

بقد اهلل فَل حاجة لؾعبد أن يتشاءم أو أن يتطقر ٕن الطقرة من الشرك وسوء ضن باهلل فإمر كؾه 

 .ـ جل وطَل ـ وفقه ضعف التوكل واهلل أطؾم 

 ]الؿتن  [

 وٓ هامة :قال

 

 ]الشرح [

  معـى الفامة: 



 

 

 

 

 

﴿07﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

الفامة طـد بعض العؾؿاء يعـون هبا البومة البومة  صائر معروف وبعض العؾؿاء يؼولون إن 

ة هو يعـي صائر كؿا يؼولون خقالي ويعتؼدون أكه يخرج من الؼبور أو يعقش بقن الؼبور الفام

كاكوا يتشاءمون هبا يعـي بالبومة إذا وقعت : وٕرواح الؿوتى طَلقة به وقال ابن إطرابي 

وقال أبو طبقد  طؾى بقت أحدهم يؼول كعت إلي كػُسي يعـي أين سلموت أو أحد من أهل داري

يُسؿوكه الصدا  ون أن طظام الؿقت تصقر هامة فتطقر فقُسؿون ذلك الطائر الصداكاكوا يزطؿ: 

 .و هذا كؾه من خرافات الجاهؾقة

وهذا شبقه باطتؼاد أهل التـاسخ أن أرواح الؿوتى تـتؼل إلى : قال بن رجب ـ رحؿه اهلل ـ 

الفا أجُساد حقواكات من غقر بعث وٓ كشور وكل هذه اطتؼادات باصؾة جاء اإلسَلم بنبط

وتؽذيبفا ولؽن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشفداء يف حواصل  صقر خضر تلكل من 

 .ثؿار الجـة وتشرب من أهنارها إلى أن يردها اهلل إلى أجُسادها

أن  العرب كاكت يف  الجاهؾقة تؼول إذا قتل الرجل ولم : وقال الزبقر بن بؽار يف الؿوثؼات 

وهي دودة فتدور حول قربه وتؼول اسؼوين يعـي من دم يمخذ بّثلره خرجت من رأسه هامة 

 :ويف ذلك يؼول شاطرهم  من قتؾـي

وهذا موجود  اكتفى   يا طؿرو إن ٓ تدع شتؿي ومـؼصتي أضربك حتى تؼول الفامة اسؼوين

 يف هتذيب أثار ٕين لم أقف طؾى كتاب الزبقر الؽَلم يف الؽتاب

بفا سبعة أيام ثم تذهب كل هذا من وكاكت تزطم أن الفامة تدور حول قرب صاح

آطتؼادات الشقطاكقة التي لم يرد لفا أصل يف الشرع  بل هو بل قد جاء الشرع بنبطالفا وقوله 

 .وٓ هامة يـػي كل هذه إشقاء الخرافات الباصؾة 

 

 



 

 

 

 

 

﴿08﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 ]الؿتن  [ 

 وٓ صػر: قال

 

 ]الشرح  [ 

ـ طؾقه الصَلة والُسَلم ـ يؼول ٓ طدوة صبعًا قرن هذه إشقاء  ببعضفا  له فائدة أن الرسول 

وٓ صقرة وٓ هامة وٓ صػر كل هذا لدفع التشاؤم وتعؾقق الؼؾب باهلل ـ جل وطَل ـ توكَلً 

ًٓ كعم قال   وٓ صػر :وإكابة وخضوطًا وذ

 

  معـى صػر: 

 :العؾؿاء رحؿفم اهلل اختؾػوا يف معـى قوله وٓ صػر طؾى طدة أقوال 

يعـي كػي و هني طن التشاؤم بشفر صػر فشفر صػر كغقره من  فؿـفم من قال وٓ صػر

لقس مختصا بخقر وٓ شر، كذلك إيام الُسبت إحد آثـقن إربعاء لقُست  إشفر،

مختصة بخقر وٓ شر، فؽل من يعتؼد أن يف يوم من إيام إذا وقع يعـي سقليت مؽروه يف هذا 

ل كل شفر أو آخر كل شفر ففذا كؾه من التشاؤم القوم كاطتؼادهم الُسوء بقوم إربعاء من أو

و التطقر الؿـفي طـه وشفر صػر من أشفر اهلل، يحصل فقه الخقر والشر والـصر والفزيؿة، 

حصل فقه الخقر والشر فؾقس هو موصـا لؾتربك وٓ موصـا لؾتشاؤم وٓ موصـا لؾتػاؤل فؼولفم 

 .عصػر الشر أو صػر الخقر كؾه ٓ معـى له ،مخالف لؾشر

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿09﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 شفر صػر لقس له فضقؾة يختص بفا: 

فؼولـا صػر الخقر هذا من يعتؼد أن هذا الشفر فقه بركة أو مخصوص بالخقر وهذا غؾط  

فؾقس شفر صػر بل هو كغقره مختصا بػضل أو ذم بل هو كغقره من الشفور التي يؼع فقفا 

م والؼقام بؾقل أو الخقر والشر ولقس له فضقؾة مخصوصة كشفر رمضان مّثَل بالعبادة بالصو

إيام التي فضؾفا اهلل إكؿا فضؾفا لؿعاين تعبدية ولقس ٕهنا وقع فقفا خقر أو شر فالتػاؤل 

ويف قوله  "ٓ صقرة ":والتشاؤم بإيام هذا هو من الباصل و الذي هو يدخل يف الـفي يف قوله 

  "ٓ صػر":هـا

 

 يف عؾة كفى التشاؤم يف صػر  اختالف العؾؿاء: 

إن الـفي طن التشاؤم بشفر صػر ٕكه كان مؿا يجعؾوكه محرما بدل :عض العؾؿاء فؼال ب

  شفر اهلل الؿحرم يف الجاهؾقة يف الـُسيء 

             

           1 

إشفر التي خولف فقفا أمر اهلل فؾذلك يؼولون إن التػاؤل أو التشاؤم بصػر وأكه من    

،وحرمت بغقر حق واستحل هبا شفر هو من إشفر الحرم ففذا من معتؼدات أهل الجاهؾقة 

 .ولؽن هذا فقه كظر

وإصح مـه أن أهل الجاهؾقة كاكوا يُستشئؿون بصػر و يؼولون أكه شفر مشئوم فلبطل 

 .وما يؼولون ذلك ٕكه ٓ وجه لؿا يظـون -صؾى اهلل طؾقه وسؾم الـبي 

                                                 
1

 37: توبةال - 



 

 

 

 

 

﴿21﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

أي أن الصػر هي دودة يف البطن تؽون : "و ٓصػر ":ومن العؾؿاء من قال يف معـى قوله

تصقب الحقواكات وتصقب الـاس وهي معدية يعـي أهنا دودة مّثل الدودة التي تؽون يف البطن 

مّثَل الدودة الشريطقة أو غقرها ٓ أدري ما هي الدودة بالضبط التي تصقب البطن حقة 

صود بالحقة الدودة ويعتؼدون أهنا تعدي كالجرب،أطدى من  الجرب طـد أهل والؿؼ

أبطل هذه العدوى التي يؼولون أهنا تعدي بـػُسفا  طؾقه الصَلة والُسَلم  الجاهؾقة فالـبي 

بل أن هذه الحقة أو هذه الدودة التي تؽون يف البطن هذه ٓ تعدي بل الذي يُسبب العدوى 

هذا قول بعض أهل العؾم يف تػُسقر صػر، ولؽن إشفر   -جل وطَل والذي يؼدرها هو اهلل 

 . -واهلل أطؾم  أن الؿراد بصػر هـا شفر صػر 

 

  "وٓ كوء ":وقوله يف رواية مُسؾم 

يعـي أن إكواء لقُست هي سبب الؿطر بل رب العزة والجَلل هو الذي يؼدر الؿطر وهذا 

 .سبق يف الدرس الؿاضي 

   وٓ ُغول: وقال 

 

 عـى غول م: 

شعر كّثقف،  هو جـس من الجان، يعتؼد الـاس أكه يتشؽل طؾى صورة حقوان ذو:  الغول

طؾى صورة حقوان ذو شعر كّثقف، وأن هذا الحقوان يؿشي كاإلكُسان فقشبفوكه أكّثر ما 

يشبفون  بالغوريَل أو بالؼرد الضخم ويعتؼدون أن هذه الغقَلن تخرج يف الؾقل وتتخطف 

 "وٓ غول"ج لإلكُسان وهو مُسافر و تمذيه وهذا الشيء قد كػاه الشرع إصػال وربؿا تخر

 يعـي أن هذا كؾه من تخاريف الـاس، وأكه من الشقطان يخوف به بـي آدم   



 

 

 

 

 

﴿20﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

           1 

ى يُسؿوهنا الدجقرة كوع من أكواع الغقَلن فالغقَلن وهـا يف بَلد الحجاز يف بعض الؼر 

ويؼولون إن كصػفا إكُسان كصف امرأة وكصػفا حقوان ويلتون بؿخرتطات أهنم يُستطقعون 

 .الؼضاء طؾقفا أوٓ يُستطقعون كل هذا  من التخاريف كعوذ باهلل من الشقطان

 

  ما يجب عؾى اإلكسان عـد سػره أو كزوله مـزال: 

َأُعوُذ بَِؽِؾَؿاِت اهللِ الَتاَماِت ِمْن َشِر َما )ره أو كزل مـزٓ يؼول بل اإلكُسان إذا مضى يف سػ 

)  وإذا قال يف أذكار الصباح و أذكار الؿُساء آية الؽرسي وقرأ وقال , فَل يضره شيء (  َخَؾَق 

هللِ اَلِذي اَل َيُضُر َمَع ِبْسِم ا)  :ثَلث مرات وقال (َأُعوُذ بَِؽِؾَؿاِت اهللِ الَتاَماِت ِمْن َشِر َما َخَؾَق 

ففذا فقه تـبقه   لم يضره شيء (  اْسِؿِه َشْيٌء فِي اأْلَْرِض َواَل فِي الَسَؿاِء َوُهَو الَسِؿقُع اْلَعِؾقمُ 

فاكه  -جل وطَل  -فاإلكُسان إذا كان يف ذكر اهلل  -جل وطَل و التعؾق  باهلل  طؾى أهؿقة الذكر

شقاصقن إرض كؾفا من إبؾقس إلى أخر ذريته إذا اتصل  يؽون يف حصن حصقن  ٓ تضره

اإلكُسان باهلل و استعاذ باهلل من الشقطان الرجقم و لجل إلى اهلل يؽون يف حصن حصقن  يف سػره 

و ذكر  -جل وطَل  -أو يف حضرته، يف بره أو يف بحره ، فقحرص اإلكُسان طؾى ذكر اهلل 

ُسػر و إذا ركب دابته دطاء الركوب فَل يضره شيء الصباح و الؿُساء  و يف سػره يذكر دطاء ال

، اطتصم باهلل و بعض الـاس يُسافر و حقدا مضطرا  ، إصل اإلكُسان ٓ يُسافر وحده لؽن إن 

ما تقُسر له إٓ أن يُسافر وحده فؼد يلتقه الشقطان و يوسوس له فحقـئذ هو يؾتجئ إلى اهلل يؼرأ 

ُسان ٓ يؾجل إلى الشقاصقن بػتح إغاين و كحو ذلك الؼرآن  فَل يضره الشقطان ، الؿفم أن اإلك
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 6:الجه  - 



 

 

 

 

 

﴿22﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

من إمور الؿـؽرة ففذا يعقن الشقطان طؾقه، و كّثقر من الـاس الذين هبم مس و مرض من 

 الشقاصقن إكؿا هو بُسبب آشتغال بؿا يبعدهم طن الرحؿن

 

  عز وجل  االعتصام باهلل- : 

و يؼرأ الؼرآن و يُسبح اهلل و يذكره فنن و يتوكل طؾقه  -جل وطَل  -أما الذي يعتصم باهلل  

حث طؾى إخذ بُسورة البؼرة  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -الشقاصقن تػر مـه و تبتعد طـه و الـبي 

َٓ َتُْسَتطِقُعَفا اْلَبَطَؾةُ َأْخَذَها َبَرَكٌة اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَؼَرِة َفنِّن  ": و قال  يعـي    َوَتْرَكَفا َحُْسَرٌة َو

ن و خاصة  يف البقت كل آوهى سـام الؼرآن، فاإلكُسان يحرص طؾى قراءة الؼر "  -حرة الُس

ئذ ٓ تضره ثَلثة أيام يؼرأ سورة البؼرة  و يؼرأ آية الؽرسي يومقا حُسب ما ورد يف الشرع فحقـ

 .ٓ غقَلن و ٓ غقرها 

 

  تخاريف أكاس ال يذكرون اهلل: 

فنكك تُسؿع من قصص الجن و من قصص  هذه تخاريف الـاس و الـاس إذا جؾُست معفم 

ا و من قصص إشقاء هذه التي طـد  الجاهؾقن الشيء الؽّثقر  قَ الغقَلن و من قصص الحقَ 

إٓ قؾقَل أو  -جل وطَل  -وهذا لو تلمؾت يف قصصفم  تجد أكّثرها من أكاس ٓ يذكروا اهلل 

 .ربؿا ٓ يذكروكه مطؾؼا و تؽون بقـفم هذه إمور

 

  طز وجل  فضل ذكر اهلل- : 

صؾى اهلل  -فاإلكُسان يؽون بقته طامرا بذكر اهلل ٓ يؽون كالؿؼربة  ٓ يؽون كالؿقت فالـبي  

 َواْلَؿِقِت ":  -طؾقه وسؾم 
ِ

َٓ َيْذُكُرُه َكَؿَّثِل اْلَحي و البقت الذي ٓ .  "مَِّثُل اّلِذْي َيْذُكُر َرّبُه َواّلِذي 



 

 

 

 

 

﴿23﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

بقت الخرب يؽون ملوى لؾشقاصقن ملوى لؾغقَلن ملوى يذكر اهلل فقه كالبقت الخرب ذلك ال

الجن فالغول موجود و هو من الجن ، و درب من الجن يمذي  بـي أدم هذا موجود و قد صح 

رضي  -يف حديث الصدقة بل  حديث  أبي أيوب إكصاري  رضي اهلل طـه  -طن أبي هريرة 

و هذا  الحديث خرجه  " هذُ لُخ تَ فَ  يءجِ تَ  ولالغُ  ِت كَ اؽَ ة  فَ وَ فْ ي َس فِ  رٌ ؿْ ي تَ لِ  انَ كَ  ":قال -اهلل طـه

أبي أيوب بل من  اإلمام أحؿد و الرتمذي و الطرباين و غقرهم من حديث أبي هريرة طن

حديث أبي هريرة وحده وله شاهد معؾق يف صحقح البخاري وحديث أبي أيوب طـد الـُسائي 

 .وغقره وحديث أبو هريرة أصؾه يف صحقح البخاري 

 

  الغول صحقح وذكر عن الصحابة وجود: 

رضي اهلل طـه  -فؼول الغول موجود يف ما صح طن الصحابة و طن الُسؾف موجود و طؿر

إكه ٓ يتحول شيء طن خؾؼه الذي خؾق له و لؽن فقفم سحرة  ": ذكر طـده الغقَلن فؼال -

و هذا قد  فػقه مشروطقة إذان لطرد الشقطان  "كُسحرتؽم فنذا رأيتم من ذلك شقئا فلذكوا 

خرجه طبد الرزاق يف مصـػه وابن أبي شقبة كذلك و إسـاده صحقح و لؼد روي هذا الحديث 

ََذانِ "مرفوطا  ْٕ لؽن إسـاده مـؼطع بقن الحُسن البصري و  "   إَِذا َتَغّوَلِت اْلِغقََلُن َفَباِدُروا بِا

بن طؿر و لؽـفا و لؽن له شواهد من حديث أبي هريرة و سعد و ا -رضي اهلل  طـه  -جابر

  " :و أما  حديث -رضي اهلل طـه  -ضعقػة و الصحقح يف ذلك ما ورد طن طؿر بن الخطاب 

ففذا حديث ٓ يصح إلرساله هو حديث ضعقف و  " َٓ ُغوَل َوَلؽِِن َالُّسَعالِي َسَحَرُة اْلِجنِ 

د اهلل ابن طؿقر اقوي ما ورد يف هذا ما خرجه ابن وهب و ابن أبي الدكقا طن طبد اهلل بن طبق

 ": سئل طن الغقَلن  فؼال -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وهو ثؼة من كبار التابعقن أن رسول اهلل 

و لؽن هذا مرسل و الؿرسل من أكواع الحديث الضعقف لؽن وجود  "  َوُهْم َسَحَرُة اْلِجنِ 



 

 

 

 

 

﴿24﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

يخاف من  الغول صحقح لؽن قوله هـا ٓ غول يعـي أن اإلكُسان ٓ يخاف من الغقَلن و ٓ 

 . فػقه أهؿقة آلتجاء إلى اهلل و التوكل طؾقه -جل وطَل  -الشقاصقن ٓ يخاف إٓ من اهلل 

 

  معـى ال غول: 

ولقس فقه ٓ غول يعـي ٓ يوجد شيء اسؿه غول هذا موجود لؽن اإلكُسان ٓ يخاف من 

َمْن َتَرَك  ": قالحّذر من الخوف من ثلر الحّقة  -طؾقه الصَلة والُسَلم-الشقاصقن  وكان الـبي 

تربّأ مؿن ترك قتل الحّقة  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-فالـبي  "َقْتَل الَحّقة َخاَف َثْلِرَها َفَؾْقَس مِـِي

خوف ثلرها، فاإلكُسان يتوّكل طؾى اهلل ٓ يخاف يؼول الجؿل ٓ يـُسى، حؼود، والحّقة ٓ 

 .تـُسى صاحبفا والجّن، هذا كّؾه من الشقطان، وسوسة

 

 ب عؾى الؿوحد ما يج: 

اإلكُسان يتوّكل طؾى اهلل ويعتصم به ويُستعقذ باهلل من الشقطان ويذكر أذكار الصباح  

هذا الذي يجب طؾى الؿوّحد أّما الذي إيؿاكه  -جّل وطَل-والؿُساء ،وٓ يخاف إٓ اهلل 

ضعقف، أما الذي تتخّبطه الشقاصقن والذي ٓ يذكر اهلل إٓ قؾقَل والجاهل ففذا هو الذي 

سؿاع أسؿاء  يخاف من ثلر الحّقة أو يخاف من الجّن أو يخاف من العدوى أو يخاف من

الؼبقحة يف التطقر كل هذا من فعل الجاهؾقن، أما الؿوحد فقؽون قؾبه قوّيا متوّكَل طؾى اهلل 

معتصؿا به، فحقـئذ يـػي هذه إشقاء كّؾفا ويتعّؾق قؾبه برّبه باهلل  -جّل وطَل واثؼا  برّبه 

فاإلكُسان يحرص طؾى تؼوية التوكل والبعد طن كّل ما ُيضِعف هذا التوكل ويؾجل  -ّل وطَلج

 إلى اهلل يف صؾب رزقه، يف شػاء مريضه، يف دفع البَلء والؿؽروه  



 

 

 

 

 

﴿25﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  اَلّّثاكِياْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

1 

 

 .قـا محؿد والحؿد هلل رّب العالؿقنواهلل تعالى أطؾم وصؾى اهلل وسؾم طؾى كب

درس الّطقرة وإن كان قؾقل الـصوص لؽن البؾوى به طاّمة فؾذلك أكّثرت من الؽَلم فقه 

 .ولم أستطع إكؿال شرح هذا الباب يف هذا الؿجؾس، إن شاء اهلل تعالى يؽون يف مجؾس قادم
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 68:الحج  - 


