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﴿2﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 الَرحَمِن الَرِحوم
ِ
 بِْسِم اهلل

إن الحؿد اهلل كحؿده وكُستعقـه وكُستغػره وكعوذ باهلل من شرور أكػُسـا ومن سقئات أطؿالـا، من يفده 

اهلل فَل مضّل له ومن يضؾل فَل هادي له وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له وأشفد أّن محؿدا 

 .طبده ورسوله

1 

2 

3 

 ،أما بعد 

وشّر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد  

 .الـارإمور محدثاهتا وكّل محدثة بدطة وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة يف 

 

ة المنشورة ٓعتقاد الطائفة الناجوة المنصورة، زلت معكم يف التعلوق على كتاب أعالم السنّ فما

رحمه  -سًال وجواب يف العقودة اإلسالموة للشوخ العالمة حافظ بن أحمد الحكمي  222 ـب عروفالم

كان الحديث يف الدرس و ة،المتوىف سنة سبع وسبعون وثالثمائة بعد األلف من الهجرة النبوي -اهلل تعالى

  :إلىصلنا سابق فوما يتعلق بالطورة وال

 ]المتن [ 

                                                 
1

 102: ن آل عمرا - 
2

 1:النساء  - 
3

 01-00: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

﴿3﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 :-ىرحمه اهلل تعال  -قوله 

 ".كٌ رْ ِش  ةُ رَ قَ الطّ  ،كٌ رْ ِش  ةُ رَ قَ الطّ  " : - سؾماهلل طؾقه و ىصؾ - قالو

 " لِ كّ وَ لتّ ابِ  هُ بُ هِ ذْ يُ  اهللَ  نّ ؽِ لَ وَ  ّٓ إِ ا ـّ ا مِ مَ وَ  " : - رضي اهلل طـه -قال ابن مُسعود 

 

 ]الشرح  [

 

 واع  التطور التي ىهى عنها الشرعأى: 

تجري طادات بعض  ،كُسان أو يُسؿعه من أمورهي التشاؤم بؿا يراه اإلمازال الحديث طن الطقرة و

وجود سعد أو وجود  ىطؾ سؿعوه أّن هذا دلقلإذا رأوا ذلك وأهنم  ـونظيى التشاؤم مـفا والـاس طؾ

ه يوم كحس أكّ  ىهذا طَلمة طؾ أنّ  ذا أراد أن يُسافر صوت غراب أو بومة فقظنّ إكلن يُسؿع أحدهم كحس، 

ب هذا القوم صقّ  أنّ  ىهذه طَلمة طؾ أنّ  فقظنّ  أو مـظرا حُسـا صوتا جؿقَل ويُسؿع أو يصبحفَل يُسافر، 

 أسباب لوجودهذه  الشرك ٕكه يظن أنّ وهو من طـه الشرع  ىهذا من التطقر الذي هنويـبغي أن يُسافر، و

لتؿاس الخقر أو ٓم يجعؾفا الشرع أسبابا ؾلقُست شرطقة فالُسعد ووجود الـحس، وهي أسباب شركقة و

 .دفع الشر

 

  حكم التمائم: 

أكه يؽون مـه  فقؿا يظنّ  ُستخدم بغقر سـد شرطيفا من الشرك لؽوهنا تُ كّ نكؿا هو الحال يف التؿائم ف 

 أكه يف الحديث مرفوطا -رضي اهلل طـفؿا  -قن َص كؿا سبق معـا يف حديث طؿران بن ُح  ،العافقةالدواء و

  ؟هِ ذِ ا هَ ؿّ مِ " :فؼال -يعـي كحاس-يف يده حؾؼة من ُصْػٍر  رأى رجَل - الُسَلمطؾقه الصَلة و -أن الـبي 

َٓ َتِزيُدَك إِ : الَواِهـَة، َفَؼاَل  نَ مِ   : اَل ؼَ فَ  ن أهنا سبب م ففذه أسباب شركقة حقث ضنّ  "اـً هْ وَ  ّٓ اْكَزْطَفا َفنِّكَفا 

ل إسباب ذيبو -وجّل  طزّ -اهلل  ىق قؾبه طؾقفا بدل أن يتوكل طؾطؾّ اء وهي لقُست كذلك وػأسباب الش

 .الشرطقة



 

 

 

 

 

﴿4﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 المطر رزق من اهلل يختص به من يشاء: 

طركا بـوء كذا أو مُ )قائل طبارة  حقث أنّ  يضاأالـجوم من هذا الباب ذلك يف باب آستُسؼاء بإكواء وك

أهنم طؾؼوا هذه بلسباب لم يرد يف الشرع أهنا أسباب لوجود  (الؿطر كاجاء صؾع الـجم الؿ بـجم كذا أو

يخص به من يشاء ويؿـعه من يشاء فؾذلك طؾى الؿُسؾم  -طز وجل  -بل الؿطر هو من فضل اهلل  الؿطر

ب الشركقة وأن يؾتجل إلقه وأن يؽون صادقا يف ذلك وأن يبتعد طن إسبا -طز وجل  -أن يتوكل طؾى اهلل 

ضعف توكؾه ويوقعه يف الوساوس والوسائل الشقطاكقة التي يدخل هبا إبؾقس وجـوده طؾى الؿُسؾم لقُ 

 وإوهام 

طز وجل  -إلى سوء الظن باهلل  يضؾؿة الـػس ووجود ضقق الصدر وتمدفنن الطقرة سبب من أسباب 

– . 

  جل وعال  –النهى عن كل ما يسيء الظن باهلل- : 

 ّث ومـه  الطقرة وح -جل وطَل  -لرب هذه الؿادة  فـفى طن كل ما يُسيء الظن بالذلك حُسم الشرع 

وأمر العباد أٓ يؿوت أحدهم إٓ وهو يحُسن ضـه بربه يؼول ابن  -طز وجل  -طؾى حُسن الظن باهلل 

 " مرتقن "كٌ الّطَقَرُة ِشْرٌك الّطَقَرُة ِشرْ " :-صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -قال رسول اهلل : -رضى اهلل طـه  -مُسعود 

 ّٓ ك وذلك بُسبب هذا فقه إضؿار وأمر محذوف يعـى وما مـا إٓ وقد يؼع يف قؾبه شيء من ذل "َوَما مِـّا إِ

دم مجرى الدم فقريد أن يوقعه يف هذه إوهام آمن ابن  يأدم  وكوكه يجر يتُسؾط الشقطان طؾى بـ

طز  -ه  فالؿممن الؿوحد بتوكؾه طؾى ربه يه إلى سوء الظن بربفقوسوس له ما يضقق به صدره وما يمدّ 

يـػى هذه الوساوس ويتصدى لؾشقطان وإذا ضعف إيؿان العبد وصدق هذه الوساوس وقع يف  -وجل 

مور تضر وتـػع باب من أبواب الشرك ولؽن هذا الشرك هو من الشرك إصغر حقث إكه ضن أن هذه أ

كقة فؿا مـا إٓ وقد يؼع يف قؾبه مّثل هذه إمور وهى لقُست كذلك بل هي أوهام شقطا ةوأهنا أسباب حؼقؼق

 .دم آ يلتي يؼذففا الشقطان يف قؾوب بـا



 

 

 

 

 

﴿5﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 

 التوكل على اهلل: 

هو  -طز وجل  -ق وطؾم أن اهلل من به وصدّ آفنذا توكل العبد طؾى اهلل و  "َوَلؽِّن اهلَل ُيْذِهُبُه بِالّتَوّكِل " 

 .فقتوكل طؾى اهلل     1              "حُسب الؿممن وكافقه من كل شر ومؽروه 

               2                       

ق قؾبه ه هذه إوهام إذا طؾّ ه هذه الوساوس وٓ تضرّ يؽتػى بربه ويؾجل إلى ركن شديد فَل تضرّ    3   

 .بربه وبذل إسباب الشرطقة 

 

 الطورة شرك  : 

صريح يف أن التشاؤم هبذه إمور وأن أصل هذا التشاؤم  "َقَرُة ِشْرٌك الطّ ": وقوله يف  الحديث 

ه من إفعال الؿشروطة أن هذا بؿا يرى ويصرفه هذا طن فعل يريد بالؿخؾوقات أو بؿا يُسؿع اإلكُسان أو

رضى اهلل طـه  -صف بلكه شرك ففو أكرب من الؽبائر لؼول طبد اهلل بن مُسعود من الشرك هذا صريح وما وُ 

فالؽذب بالقؿقن غؿوس يجعؾفا يؿقـا  "ٕن أحؾف باهلل كاذبا أحب إلي من أحؾف بغقره صادقا " :-

لؽـفا من الؽبائر فجعل هذه م التي دون الشرك كؿا هو معؾوم  غؿوسا والقؿقن الغؿوس من الؽبائر العظا

لتي دون الشرك الؽبقرة دون الحؾف بغقر اهلل وهو شرك أصغر فدل طؾى أن الشرك أكرب من الؽبائر  ا

والؽػر ففذا لػظ لقس صريحًا يف التحريم فؼط بل هو صريح يف أن هذا الػعل أطظم من الؽبائر لذلك ما 

ذهب إلقه بعض العؾؿاء من أن الطقرة مؽروهة إن قصد به الؽراهة التي هي ٓ يلثم مرتؽبفا ففذا غؾط 

                                                 
1

 33: الزمر   - 
2

 23: المائدة  - 
3

 3: الطالق  - 



 

 

 

 

 

﴿6﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

ة يطؾؼون ض الؿتؼدمقن من أهل الُسـّ صريح مخالف لفذا الحديث أما إذا كان قصد بالؽراهة البغض وبع

 :   -جل وطَل  -يف قول اهلل  حرام، فم يؼول مؽروها تحريؿا أي إكه، وبعضطؾى الحرام أكه مؽروه

    1           

،ففذا ٓ بلس به لؽن يراطى اصطَلح الـاس يف هذا الزمان حتي ٓ يتوهم متوهم  أن هذا لقس بؿحرم، 

 . يؿه هو الصواب الذي ٓ يـبغي العدول طـهفالؼطع بتحر

 

  رضي اهلل عنه  –تخريج حديث ابن مسعود-: 

أكه خرجه أبو داوود،  - ىرحؿه اهلل تعال - طـه قد ذكر - رضي اهلل -وهذا الحديث حديث بن مُسعود 

 وابن أبي شقبه يف الؿصـف، ،يف مُسـده -رحؿه اهلل  -رواه إمام أحؿد  ومؿن .والرتمذي وصححه

والبخاري يف إدب الؿػرد ،وأبو داوود يف ســه، والرتمذي يف ســه كذلك وقال حُسن صحقح ،ورواه 

 صحقحه، ويف شرح معاين أثار، وابن حبان يفا ،والطحاوي يف شرح مشؽل أثار ابن ماجه أيض

 وابن ،والطحاوي ،الصحقحقن، وإسـاده صحقح، ومؿا صححه الرتمذي ىوالحاكم يف الؿُستدرك طؾ

 .- ىرحؿه اهلل تعال-ووافؼه الذهبي، وكذا  شقخـا إلباين  ،والحاكم ،انحب

ّٓ َوَلؽِّن اهلَل ُيْذِهُبُه بِالّتَوّكلِ  " :وقوله  قول بن من  أكه  ىكص إمام سؾقؿان بن حرب طؾ " َوَما مِـّا إِ

تػاق أهل العؾم اكؼؾوا  والرتمذي، وبعض العؾؿاء ،ذلك البخاري ىوأقره طؾ - رضي اهلل طـه -مُسعود 

 .، واهلل أطؾم - رضي اهلل طـه - كَلم ابن مُسعودأن هذا من  ىطؾ

 ]المتن [  

                                                 
1

 33: اإلسراء  -



 

 

 

 

 

﴿7﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 اهلل طؾقه وسؾم  ىوقال صؾ :-رحؿه اهلل  -أطـي به الشقخ حافظ الحؽؿي  - ىرحؿه اهلل تعال -ثم قال 

 .  " إِّكَؿا الّطَقَرُة َما َأْمَضاَك َأْو َرّدكَ  "

 

 ]الشرح [ 

مام أحؿد يف مُسـده من خرجه اإل - رضي اهلل طـفؿا - بن العباسالحديث هو حديث الػضل ا هذ

  -رضي اهلل طـفؿا -طن مُسؾؿة الجفـي طن الػضل ابن طباس   صريق ابن طَلثة

ؾقؿان كؿا كؼؾه الشقخ س -رحؿه اهلل  - وقد أشار الشقخ محؿد بن طبد الوهابوهذا إسـاد فقه طؾتان 

 .كؼطاع ، وفقه اقهف ففقه رجل مختؾ

 

  ابن عالثة جرح وتعديل اختالف العلماء يف: 

 "ثؼة إن شاء اهلل "ؼه ابن معقن وقال ابن سعد وهذا الرجل وثّ  الرجل الؿختؾف فقه هو ابن طَلثةوهذا 

يف حديّثه  "، وقال البخاري "يؽتب حديّثه  وٓ يحتج به "، وقال  أبو حاتم  "صالح  " ة، وقال أبو زرط

طؿرو ابن الحصقن "، وقال الدارقطـي  "حُسن الحديث و أرجو أكه ٓ بلس به" وقال ابن طدي  "كظر

كان يروي الؿوضوطات طن "وهذا شدة من الدارقطـي وقال بن حبان  "وابن طَلثه جؿقعا مرتوكان

 ة، وهذا أيضا يف غقر محؾه شخص يؼول طـه ابن معقن ثؼ"الّثؼات ٓ يحل ذكره إٓ طؾي جفة الؼدح فقه

يروي طن ": وقال الحاكم  ،ذا فقه كظره يؽون هبذا الحالة ، "صالح"يؼول  ةزرطد، وأبو ،وكذا ابن سع

ومدار حديث طن طؿرو بن الحصقن ،  " ةموضوطابن العربي  أحاديث  إوزاطي وخصقف و الـضر

ذاهب  اقطـي وقال الحاكم يف سمال مُسعود الُسجزيالحصقن مرتوك هو كذلك ،وقال الدرطؿرو بن 

أن يؽون ضعقف يروي طن أئؿة الؿُسؾؿقن بحُسب بن طَلثة ـاكقر طن إوزاطي والحديث له م

 .الؿـؽرات أما أن يؽون مرتوكا ففذا بعقد واهلل أطؾم 

  صرق الحديث: 



 

 

 

 

 

﴿8﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

وقوله يف اإلسـاد سؿعته يحدث طن الػضل لقس معـاه  ،ة وبقن الػضلؿَ ؾَ ُْس بقن مَ  وجودم واإلكؼطاع 

 - أمامة  ؿع  ولفذا الحديث شاهد من حديث أبيهو الذي سه ثأكه قال سؿعت الػضل لؽن ابن طَل

ولؽن يف  خرجه أبو يعؾى يف مُسـده الؽبقر " َأْمَضاَك َأْو َرّدكَ  إِّىَما الِطَوَرُة َما "مرفوطا  -رضي اهلل طـه

ح طن طبقد اهلل بن زحر طن يف مُسـده من صريق مطر ، ورواه الرويانإسـاده جعػر بن الزبقر وهو مرتوك

 فؼال الطقرة ئل طنس –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  –أن الـبي  إلفاين طن الؼاسم طن أبي أمامة دبن يزيطؾي 

يعـي هذا الحديث له  ،ضعقف  لفاميإ و ،ومطرح وابن زحر فقفؿا لقن يُسقر "َأْمَضاك و  َحبِسك   ما":

 :وحديث أبي أمامة له صريؼان أحدهم،   -رضي اهلل طـه –يعـي  شاهد طن أبي أمامة 

 كذاب  أخر قد يُستلكس به بعض أهل العؾم ٕكه لقس فقه مرتوكا وٓ و ٕن فقه مرتوكا ،به يػرح ٓ 

هذا الحديث من حُسـه له وجه ومن ضعػه أيضا له وجه والتضعقف إلقه أولى وأقرب واهلل  اطؿوم

 .أطؾم 

  .صحقح ولؽن معـى الحديث طؾى فرض ضعػه أو صحته معـاه 

 

 لشرعالطورة التي ىهى عنها ا: 

ٕن الطقرة التي هنى طـفا الشرع  ما تُسبب يف تركك  العؿل الؿشروع أو اإلقدام طؾى العؿل  بُسبب ما 

والؿرئي هو الُسبب الباطث طؾى ذلك الػعل أما إذا كان الُسبب الباطث  أسؿعت يعـي يؽون الؿُسؿوع  

فنن هذا من الػلل  صوت الحُسن  وفرح به فَل بلساللؽـه استلكس ب  -وجل طز –التوكل طؾى اهلل 

اإلحجام   ه هو الدافع له طؾى اإلقدام  طؾى فعؾه أورآ الحُسن  كؿا سقليت الؿفم  أٓ  يؽون ما سؿعه  أو

طؾى ضعف سـده  وشاهده  معـاه صحقح ٓ بلس به  وهو  حؼقؼة التطقر ففذا الحديث هو  طـه فنن هذا

 .حق واهلل أطؾم

 

 

 ]المتن  [



 

 

 

 

 

﴿9﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

َمْن َرّدْتُه الّطَقَرُة مِْن  "وٕحؿد و من حديث طبد اهلل بن طؿرو :   -رحؿه اهلل–ثم قال الشقخ حافظ 

َٓ َخْقرَ   َما َكّػاَرُة َذلَِك َقاَل َأْن َيُؼوَل َأَحُدُهْم الّؾُفّم 
ِ
ّٓ  َحاَجٍة َفَؼْد َأْشَرَك َقاُلوا َيا َرُسوَل اهلل َٓ َصْقَر إِ ّٓ َخْقُرَك َو إِ

َٓ إَِلهَ   "َغْقُرَك  َصْقُرَك َو

 

  ] الشرح[

طبداهلل بن طؿر بن العاص  هذا  -رضي اهلل طـه وطن أبقه -هذا الحديث حديث طبد اهلل بن طؿر

 .بعض أهل العؾم له  فقه كظر واهلل أطؾم  ن صحقح  حديث ابن لفقعة  فنطَللالحديث حديث صحقح م

، وخرجه أيضا الطرباين  مُسـده قد خرجه اإلمام أحؿد يف –رحؿه اهلل تعالى –وهذ الحديث كؿا قال 

وابن الُسـي يف طؿل القوم والؾقؾة وابن طبد الرب يف التؿفقد، و إسـاده حُسن والراوي طن أبي  يف الؽبقر

لفقعة هو طبد اهلل بن يزيد الؿؼرئ وابن وهب  وكَلهؿا مؿن روى طن ابن لفقعة  من أصوله الخطقة التي 

 .كان يجؿع هبا مروياته طن الشقوخ

 

 عن عبداهلل بن لهوعة ىبذة : 

يحدث من كتبه،  فؽانحاديث ٕكان يتتبع الؿشايخ ويؽتب طـفم ا اطا راويةً فعبد اهلل بن لفقعة كان جؿّ 

ثبت أصوله وكتبه فبعد احرتاق كتبه وقد أتى طؾى أثم حصل حريق يف داره ، وكتبه صحقحة مضبوصة

ن احرتقت كتبه أثبتوا حادثة الحريق ثم بعد أون الؿعاصرون له والؿتلخرون كذلك طـه الؿصريّ  إمرهذا

اطا لؾرواية لم يؽن حافظا صول يعتؿد طؾقفا ولم يؽن ذا حػظ فعبد اهلل بن لفقعة مع كوكه جؿّ ألم يعد له 

خذ برواية قتقبة بن سعقد طـه، أ -رحؿه اهلل -حؿد بن حـبل أم إمااطتؿاده طؾى كتبه، لذلك  ّل بل كان ُج 

بن ا وأ ذكرأ مايف صول طبد اهلل بن الؿبارك ألى إيت ليقتقبة كان  ٕنعد احرتاق كتبه، ه سؿع مـه بكّ أمع 

 طـه روايته فتؽون لفقعة ابن هبا فقجقزه حديّثه قديم من أصوله طؾى ابن لفقعة فقؼرأوهب ويؼرأ طؾقه من 

 خذ طـه يف حال آستؼامةأ كلكه

 



 

 

 

 

 

﴿02﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 له يف الرواية بعد حادثة الحريقتساه: 

كه أ وإمايف كوكه يروي من حػظه وهو لقس بالحافظ  ماإن احرتقت كتب ابن لفقعة صار متُساهَل أفبعد 

هنا من كتبه، أبتا تّثيدري ولقس م جقزهم طؾقه وهو ٓاتك فقُ كاس بلحاديث ويؼولون له هذا من مرويّ أتقه لي

 الصحقحة الـُُسخلى إيليت ه كان ن صحقح حديّثه بعد احرتاق كتبه لؽـّ روى طـه مِ  نْ مَ لذلك  و من حديّثه،أ

 صالح الؿصريأحؿد بن مام اإلطؾى ذلك  كّص  كؿا مؼبول حديّثه ففذا

 

 متى تًخذ الرواية عنه ومتى ُتَرّد ؟ 

صوله ويلخذون أذا كاكت طن الذين يلخذون من إابن لفقعة  طن رواية الؿتؼدمقن نّ أص طـدكا فقتؾخّ 

اهلل بن الؿبارك ومن يؾتحق وطبد اهلل بن وهب وطبد ؿؼرىء ال يزيد بن اهلل كعبد بؽتبه مـه حال تحديّثه

و لم يعـعن أروايتفم طن ابن لفقعة صحقحة سواء طـعن  فمٓءفكذلك قتقبة بن سعقد وبي الـظر لكهبؿا 

خذون لي الذين بالؿتؼدمقن حقيؾت، حاديث طن مشايخهإتؾؼى هبا  يالتصوله وكتبه أهنم يلخذون من ٕ

ا أكه يلخذ ـَ ؿْ ؾِ صول صحقحة، كؼتقبة ومن طَ ألؽن اطتؿد طؾى  متلخراجاء  لؽم من ذكرت كؿا صولهأمن 

لم كعؾم هذا وٓ  ذاإما أ ،خرالمتتغقره فروايته صحقحة، ولو كان  صوله الصحقحة وسؿع مـه بعدأمن 

ل ب أكـا ٓ كحتج بروايته، فإصللم يتؿقز لديـا  وأخذ طـه بعد تغقره وبعد احرتاق كتبه، أكه أٓ إكعؾم 

 .طؾمأ واهلل الضعف طؾى تؽون روايته

 

 معنى الحديث: 

صؾى اهلل وطؾقه -قال رسول اهلل  ،ما معـاه فواضٌح أو، وهذا الحديث من صحقح حديّثه رحؿه اهلل

 "الُسابق  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -هذا يؾتؼي مع قوله  "َحاَجتِِه َفَؼْد َأْشَركَ  طنَمْن َرّدْتُه الّطَقَرُة  " :-وسؾم
َما  الّطَقَرةُ "يميد معـى حديث الػضل الذي فقه ضعف  وأ ،ضح به معـى حديث الػضلويتّ  " َقَرُة ِشْركٌ الطّ 

 .وقد سبق تؼرير هذا الؿعـى وتوضقحه "َأْمَضاَك َأْو َرّدك

 



 

 

 

 

 

﴿00﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 فائدة أخرى من الحديث: 

سؿعه  ٕمرُسػر حجم طن الأذ إمن وقع طـده هذا الػعل  بقان كػارة الػائدة الزائدة يف هذا الحديث هو

 أنّ  بلن ضنّ  اإلكُسانحصل هذا من  فنذا ه فجعؾه يؿضي،آر وأمر سؿعه أقدم طؾى الُسػر ٕجل أ وأ فُساءه 

َٓ َصْقَر  ّٓ َٓ َخْقَر إِ  مّ فُ الؾّ : َيُؼوَل  نْ أَ  " ذلك فؽػارة و وجود الُسعد، أ الـحس، هذا سبب يف وجود  َخْقُرَك َو

َٓ إَِلَه غَ  ّٓ إِ   -وجّل  طزّ -أ من الحول والؼوة والتوكل طؾى اهلل ففذه الجؿل الّثَلث فقفن تربّ "ْقُركَ َصْقُرَك َو

 .و تؽػقر طؿا حصل مـه

 

 ٓ عز وجل  – اهلل خور ٓإ األخرةخور يف الدىوا و- : 

بخقر  يليتالطقرة خؾق مُسخر مؿؾوك هلل ٓ  بلنفقه آطرتاف  " :- رحؿه اهلل -يؼول الشقخ سؾقؿان 

 طؾى تػضَل تعالى اهلل من ففو اهلل فؽل خقر فقفؿا  خقر ٓإ خرةأخقر يف الدكقا و كه ٓأو شراوٓ يدفع 

َٓ إَِلَه َغْقُركَ " كؾفا  اإللفقةن ألقفم وإحُساكا إو طباده  و الؿَلئؽة من ٕحدكؾفا هلل لقس فقفا اإلٓهقة و  "َو

 قوله ففذا معـى "م بهءو يراه مؿا يتشاأه ن يشرك فقفا ما يُسؿعأفضَل  شركة  - طؾقفم الُسَلم- إكبقاء

َٓ َصْقَر إِ  ّٓ َٓ َخْقَر إِ  مّ فُ الؾّ " َٓ إَِلَه َغْقُركَ  ّٓ َخْقُرَك َو  "َصْقُرَك َو

       : يضا بقان معـى ٓ صقر إٓ صقرك  يف قوله تعالىأو سبق 

  "  2         : يف تؾك أية   -جل و طَل -فؼول اهلل    1   

َٓ َصْقَر إِ  ّٓ َخْقَر إِ فَل  َٓ إَِلَه َغْقُركَ  ّٓ َخْقُرَك َو ، فالذي يليت بالخقر و الشر و الُسعد و الـحس هو اهلل  " َصْقُرَك َو

 .-سبحاكه و تعالى -خالق كل شيء وهو طؾى كل شيء وكقل  -جل و طَل  -

 

 ]المتن  [

                                                 
1

 40: النمل  - 
2

 131: األعراف -  



 

 

 

 

 

﴿02﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

صؾى اهلل طؾقه و  -وقال يف آخر حديث يف هذا الجواب ،   - رحؿه اهلل تعالى -ثم قال الشقخ حافظ  

َٓ َأْكَت، أصدقفا الػلل وٓ ترد مُسؾؿا فنذا رأى أحدا ما يؽره فؾقؼل   ":   -سؾم  َٓ َيْلتِي بِالَحَُسـَاِت إِ الّؾُفّم 

َٓ بِاهلل َٓ ُقّوَة إِ َٓ َحْوَل َو َٓ َأْكَت َو َٓ َيْدَفُع الُّسّقَئاِت إِ  . "  َو

 

  ]الشرح [ 

و هو تابعي طؾى الصحقح و قد ورد يف  -رحؿه اهلل تعالى  - بن طامرٍ هذا الحديث هو حديث طروة 

ي شقبة يف الؿصـف بكتاب التوحقد بلكه من حديث طؼبة بن طامر و فقه كظٌر ، و هذا الحديث خرجه ابن أ

يف الُسـن الؽربى و الخطقب يف تالي  و أبو داوود يف ســه و ابن سـي يف طؿل القوم و الؾقؾة و البقفؼي

 .بقب بن أبي ثابت طن طروة بن طامرالتؾخقص من صريق ح

 

 اختالف العلماء يف عروة بن عامر: 

، فؿن بة طروة و الجؿفور طؾى أكه تابعي، ففذا إسـاد صحقح إلى طروةو قد اختؾف العؾؿاء يف صح

و طروة بن  ،طـده ذلك ففو طـده مرسل ، و من لم يرتجحالحديث طـده صحقحترجح طـده أكه صحابي ف

ر فؿّثؾه حديّثه يؿشقه هو كبقكره ابن حبان يف ثؼات التابعقن وو قد ذ ،طامر هو تابعي كبقر فروايته قوية

 .إسـاد فقه ضعف ٕجل أكه مرسل و اهلل أطؾم  ،لؽن إصل طـدكا أن هذا اإلسـاد ،بعض العؾؿاء

 

  ة الطوبةالكلم يحب  –صلى اهلل علوه وسلم  –النبي: 

 ":   -صؾى اهلل طؾقه و سؾم -قال :أكه قال -رضي اهلل طـه -و لؽن أوله صحقح ثبت يف حديث أكس 

َٓ صَِقَرَة ...  "الؽؾؿة الصالحة "ويف رواية   " َقاَل اْلَؽؾَِؿُة الّطّقَبةُ اْلَفْيُل قِقَل َوَما  َوُيْعِجُبنِي اْلَفْيُل َٓ َطْدَوى َو

لطقبة يعـي و أحُسـفا الػلل و الػلل الؽؾؿة األبخاري و مُسؾم  فؼوله يعجبـي الػلل و هذا الحديث خرجه ا



 

 

 

 

 

﴿03﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 ،سؿاع آسم الحُسن  و يُسره  هو سؿاع الؽؾؿة الطقبة، -صؾى اهلل طؾقه و سؾم  -أن إمر الذي يعجبه 

زيد تحُسقن ا يبل هو هذا مؿ هو تركيؽون سببا دافعا لػعل أمر أ ، ولؽـه ٓرؤية الشيء الحُسن هذا يُسعده

ن يؼول يا سالم و كذلك كان يحب الػلل فقحب أن يُسؿع م -صؾى اهلل طؾقه و سؾم  -و الـبي  ،ضـه بربه

 .ن يُسؿع يا كجقح و يا راشد أفقحب  ،إسؿاء التي تدل طؾى معاين حُسـةيحب هذه  ،يُسؿع كجقح

 

  عدم التطور -صلى اهلل علوه وسلم –من هدي النبي: 

َٓ َيَتَطّوُر ِمْن َشْيء  "ـبي ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ وكذلك صح طن بريدة أن ال وكان إذا بعث   " َكاَن 

طامَلً سلل طن اسؿه فنذا أطجبه فرح به وإن كره اسؿه رُأَي كراهقته  ذلك يف وجفه ففو يؽره إسؿاء 

مدي إلى ن هذه الؽؾؿات الطقبة تإسؿاء الحُسـة والؽؾؿة الطقبة ٕالؼبقحة وإشقاء الؼبقحة ويحب 

 .مزيد حُسن ضن باهلل ـ طز وجل ـ وكذلك اإلكُسان إذا سؿع الشيء الطقب قوي حُسن ضـه بربه ـ طز وجل ـ

 

  أسباب الطورة: 

وأما سؿاع إمور الُسقئة فنن هذه أمور قد تليت إلى بعض الـاس وتجعؾفم يُسقئون ضـفم برهبم  

ان مع أن اإلكُسان يجب طؾقه أن يطرد فقتطقرون ففذا سبب من أسباب الطقرة أو مدخل من مداخل الشقط

 الطقرة وأن ٓ تمثر فقه بل يتوكل طؾى اهلل ـ طز وجل ـ ويتعؾق بربه ـ جل وطَل ـ 

 

 على الكلمة الطوبة  يحث الشرع: 

لؽن ٕن البشر يف كػوسفم هذا إمر وأهنم قد يتػاءلون بإشقاء الحُسـة و يتشاءمون بإشقاء الُسقئة 

مادة الطقرة وحث طؾى الؽؾؿة الطقبة والؽؾؿة الصالحة وآسم الحُسن  فؾذلك جاء الشرع بحُسم



 

 

 

 

 

﴿04﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

والشيء الحُسن حتى يزداد اإلكُسان سروًرا وسعادة ولؽن ٓ يجعؾه ذلك إمر فاطَلً لؾشيء أو تارًكا له 

كؿا سبق طن رسولـا الؽريم ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ أكه كان يحب إسؿاء الحُسـة ويؽره إسؿاء الُسقئة 

 .يغقر أسؿاء بعض أصحابهو

 

  من ىفائس كالم علمائنا: 

 :وهـا كَلم جقد ٓبن الؼقم ـ رحؿه اهلل تعالى ـ وكؼؾه الشقخ سؾقؿان ـ رحؿه اهلل ـ  

لقس باإلطجاب بالػلل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إباكة طن مؼتضى الطبقعة وموجب  ":قال 

ؿفا كؿا أخربهم أكه حبب إلقه من الدكقا الـُساء والطقب الػطرة اإلكُساكقة التي تؿقل إلى ما يوافؼفا ويَلئ

وكان يحب الحؾوى والعُسل ويحب حُسن الصوت بالؼرآن وأذان ويُستؿع إلقه ويحب معالي إخَلق 

ومؽارم الشقم وبالجؿؾة يحب كل كؿال وخقر وما يػضي إلقفؿا واهلل ـ سبحاكه وتعالى  ـ قد جعل يف 

سم الحُسن ومحبته ومقَلً كػوسفم إلقه وكذلك جعل فقه  آرتقاح  و  اب بُسؿاع آغرائز الـاس اإلطج

آستبشار  والُسرور مّثل الػَلح والُسَلم والـجاح والتفـئة والبشرى والػوز والظػِر وكحو ذلك فنذا 

قرطت هذه إسؿاء إسؿاع استبشرت هبا الـػوس واكشرح لفا الصدر وقوي هبا الؼؾب وإذا سؿعت 

ضد هذه الحال فلحزهنا ذلك وأثار لفا خوفًا وصقرةً  واكؽؿاشًا واكؼباضا طؿا قصدت  أضادها أو جبؾفا

اكتفى كَلم   ابن  ،".له وطزمت طؾقه فلورث لفا  ضررًا  يف الدكقا وكؼصًا يف اإليؿان ومؼارفة الشرك 

 .الؼقم

التشاؤم سوء ضٍن  وإكؿا كان ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ يعجبه الػلل ٕن": وقال  الحؾقؿي  ـ رحؿه اهلل ـ 

باهلل ـ تعالى ـ بغقر سبب محؼق يعـي متوهم ومظـون والتػاؤل حُسن ضٍن به والؿممن ملمور بحُسن الظن 

 ".باهلل ـ تعالى ـ طؾى كل حال

 



 

 

 

 

 

﴿05﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 

 ]المتن [ 

  "َأْحَُسـَُفا اْلَػْلُل  ":فؼوله 

 

 ]الشرح [ 

الطقبة الصالحة ولقُست هي  يعـي أحُسن ما يذكر من الطقرة أو مؿا اإلكُسان يُستبشر به الػلل الؽؾؿة

 ،ومـفم قول بعضفم طؾى صػر من التشاؤم إٓ إذا أدت إلى فعل أمر أو تركه اطتؿادًا طؾى هذا الشيء

قاء صػر الخقر فصػر ٓ خقر وٓ شر هذا ايضًا من التطقر يعـي لقس معـى الؽؾؿة الطقبة أكك تصف إش

 هي سعد والغراب إذا كعق ٓ سعد وٓ كحُسًا البومة ٓ هي كحس وٓ، بضدها وتجعل البومة مباركة 

فالبدطة ٓ ترد بالبدطة والؿـؽر ٓ يرد بالؿـؽر  ،كليت كؼول اجعؾه سعدًا هذا غؾط فالذي يجعؾه كحس

 .والشرك ٓ يرد بالشرك والؿعصقة ٓ ترد بالؿعصقة إكؿا بالحق والفدى

 

 ]المتن [ 

َٓ َتُرّد ُمُْسؾًِؿا  ": قال   . " َو

 

 ]الشرح  [

 .يعـي الطقرة ٓ ترد الؿُسؾم الؿُستُسؾم هلل ـ طز وجل ـ الؿـؼاد له الؿخؾص له الؿتوكل طؾقه

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿06﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

  لعالج التطور  -صلى اهلل علوه وسلم  –دعاء النبي: 

يعـي إذا رأى شقئًا يؽرهه أو سؿع شقئًا يؽرهه وخشي أن  "َفنَِذا َرَأى َأَحُدُكْم َما َيْؽَرُه   "ويف الحديث 

ّٓ  "طان ويجعؾه يبتعد طن هذا إمر أو يػعل هذا إمر فؾقؼل يتغؾغل إلقه الشق َٓ َيْلتِي بِاْلَحَُسـَاِت إِ الّؾُفّم 

َٓ َيْدَفُع  "هذا فقه تػويض إمر إلى اهلل وصدق التوكل طؾقه بلن الحُسـات إكؿا تلتى مـه  "  َأْكَت  َو

َٓ َأْكَت  الذي بقده تدير آمور وهو طؾى كل  -جل وطَل  -اهلل ٓ إوالؿؽروه  وٓ يدفع الشر "الُّسّقَئاِت إِ

َٓ بِاهلل "شيء قدير ثم ختم  َٓ ُقّوَة إِ َٓ َحْوَل َو  . –طز وجل  -فتربأ من الحول والؼوة وكُسبفا إلى اهلل  "  َو

استعاكة باهلل تعالى طؾى فعل  التوكل وطدم آلتػاف الى الطقرة :  -رحؿه اهلل  -قال الشقخ سؾقؿان 

التي قد تؽون سببا ً لوقوع الؿؽروه  طؼوبة لػاطؾفا  وذلك  إكؿا يصدر من تحؼقق التوكل الذي هو أقوى 

بل كّثقر من الؿشركقن يعؾؿون  إسباب يف جؾب الخقرات ودفع الؿؽروهات ثم قال وطامة الؿممـقن

و أن  -طز وجل  - يعؾؿون ذلك يعـى أن تحول آكتؼال من حال  إلى حال الؼوة يف ذلك الى اهلل. ذلك

لؽن العؿل هو ثؼة الؼؾب باهلل وفراغه من كل ما سواه  -طز وجل  -الذي يػقد ذلك التوكل طؾى اهلل 

وهذا طزيز و يختص  به خواص الؿممـقن وهو داخل يف هذه الؽؾؿة ٓحول وٓ قوة آ باهلل ٕن فقفا 

لك ٕن فقفا  يضا اإلقرار كذأه وفقه  وقوته ومشقئتتربي من الحول والؼوة والؿشقئة بدون حول اهلل

كل شيء وبعجز العبد طن كل شيء إٓ ما أقدره طؾقه ربه وهذا هناية توحقد الربوبقة  ىاإلقرار  بؼدرته طؾ

 -رحؿه اهلل تعالى  -اكتفى كَلم الشقخ الُسؾقؿان بشيء من التصرف   الذي  ُيّثؿر التوكل وتوحقد العبادة

ٓجئًا   –طز وجل  -اب قد اكتفى فعؾى العبد أن يؽون متوكل طؾى اهلل وهبذا يؽون الحديث طن هذا الب

 .إلقه 

 

 



 

 

 

 

 

﴿07﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  لِْث اَلّّثااْلّدْرُس–  
ّ

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

 دعاء من خشي أن يقع يف قلبه شيء من الطورة: 

بن طامر والحديث الوارد طن طبد اهلل بن  طؿرو  هذا الدطاء الوارد يف حديث طروة والػرق بقن 

إن يف سقاق كَلمي إكؿا هو قبل يعـى إذا فإول  وهو حديث طروة بن طامر يعـي إول فقؿا  ما ذكرته 

َٓ َيْدَفُع   "خشي أن يؼع طـده شيء خشي أن يؼع يف الطقرة فقؼول  َٓ َأْكَت، َو َٓ َيْلتِي بِالَحَُسـَاِت إِ الّؾُفّم 

َٓ بِاهلل َٓ ُقّوَة إِ َٓ َحْوَل َو َٓ َأْكَت َو  .فقطرد الشقطان  "  الُّسّقَئاِت إِ

 

 قلبه شيء من الطورة دعاء لمن وقع يف: 

وأما الدطاء الّثاين لؿن وقع طـده شيء من الطقرة ففذا لؿن خشي أن يؼع طـده شيء وأخر لؿن وقع 

َٓ إَِلَه َغْقُرَك  "طـده شيء  ّٓ َصْقُرَك َو َٓ َصْقَر إِ َٓ َخْقُرَك َو  َٓ َخْقَر إِ وكَلهؿا يمدي الؿعـى الذي هو  "الّؾُفّم 

واطتؿاد الؼؾب طؾقه واهلل أطؾم -طز وجل  -قرة وهو يمدى الى حؼقؼة التوكل طؾى اهلل الط تػقٕجؾه كُ 

 وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقن

 


