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﴿2﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 الَرحَؿِن الَرِحقم
ِ
 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 إمور  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد      

 .يف الـارمحدثاهتا وكّل محدثة بدطة وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة 

فؿا زلت معؽم يف التعؾقق طؾى كتاب أطَلم الُسـة الؿـشورة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصورة الؿعروف 

-رحؿة اهلل-سَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن أحؿد الحؽؿياإل سمال وجواب يف العؼقدة 022ب

 .سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من الفجرة الـبوية الؿتوىف سـة

 

 

                                                 
1

 102: آل عمران  - 
2

 1:النساء  - 
3

 01-00: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

﴿3﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 ]ن الؿت] 

 ؟ما حؽم العقن ، الخامس والثؿاكقن بعد الؿائةيف الُسمال  اهلل تعالىقال رحؿه 

جارية  -اهلل طؾقه وسؾم  ىصؾ - ىورأ، "اْلَعْقَن َحٌّق "-وسؾم  صؾى اهلل طؾقه  -قال الـبي   :الجواب 

 -ين رسول اهلل أمر -رضي اهلل طـفا-وقالت طائشة ، "اسرتقوا لفا فان هبا الـظرة":يف وجففا سػعة فؼال 

صؾى اهلل  -وقال ، أن يُسرتقي من العقن -وسؾم صؾى اهلل طؾقه  -أو أمر الـبي  -وسؾم صؾى اهلل طؾقه 

ّٓ مِْن َطْقٍن َأْو ُحَؿٍة  " -وسؾم طؾقه    "َٓ ُرْقَقَة إِ

 -هبا قوله  وقد فُسر ،وٓ تلثقر لفا إٓ بنذن اهلل  ،وكؾفا يف الصحقح و فقفا أحاديث غقر ما ذكركا كثقر 

 :-طز وجل 

اكتفى ، طن كثقر من الُسؾف رضي اهلل طـفم  1         

 .-اهلل تعالىرحؿه  -كَلمه 

 

 ]الشرح[

 يف هذا الُسمال وجوابه مُسللة هامة وهي مُسللة العقن -اهلل تعالىرحؿه  -ذكر

 

 راد بالعقن؟ما الؿ 

و هي التي يبصر هبا العقن التي يف الرأس و  و الؿراد بالعقن أساسا هي العقن التي من صػات آكُسان ،

طز وجل  -سواء كاكت بواحدة أو بثـتقن سويا ،و العقن لفا تلثقر بنذن اهلل ، العقن هـا لؾجـس يعـي العقـقن

 ة اهلليف حصول الضرر و إلحاقه بأخرين وهذا معؾق بؿشقئ -

فقفا من الخصائص وأيضا له طَلقة بتلثقر  -طز وجل  -و إرادته لؽن لفا تلثقر بُسبب ما جعؾه اهلل 

 .إرواح

 

                                                 
1

 51: الحاقت - 



 

 

 

 

 

﴿4﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 ما الؿراد بالروح؟ 

الروح أمرها طجقب وغريب فَل يعؾم طن أمور الروح أشقاء كثقرة فلمرها غريب طجقب و جاء يف 

صؾى اهلل طؾقه  –ح وارتباصفا بالبدن  كؼوله الشرع بعض إوصاف و بعض إمور الؿتعؾؼة بإروا

َْرَواُح ُجـُوٌد ُمَجـَّدٌة َفَؿا َتَعاَرَف مِـَْفا اْئَتَؾَف َوَما َتـَاَكَر مِـَْفا اْخَتَؾَف ": -وسؾم  ْٕ  ."ا

 "إذا قبضت روحه تبعه البصر- يعـي-أن العبد إذا مات " -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -و مثل ما ورد طـه 

إن العبد إذا مات  يعـى إذا قضقت روحه تبعه البصر فنذا  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم   -طـه  ومثل ما ورد

 .قبضت الروح تبع البصر الروح دلقل طؾى أكه يف ذلك الوقت إما أن يشعر البصر هبا و أكه يراها

 

 أحوال الروح عـد قبض العبد: 

لعبد الؿممن وقبض الؽافر أيضا طن حال الروح طـد قبض ا -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وكذلك أخربكا 

طن أرواح الشفداء وأهنا يف حواصل صقر خضر تُسرح يف الجـة -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وكذلك أخربكا 

 .وكذلك يف قـاديل معؾؼة تحت العرش ، إلى غقر ذلك مؿا ورد من طَلقة الروح بالبدن 

 

 أحوال الروح عـد خؾّق العبد: 

يف بعث الؿؾك لـػخ الروح يف الجـقن إذا اكتؿؾت  -هلل طـه رضي ا  -وٓ أكُسى حديث ابن مُسعود 

أربعة أشفر من وجوده يف بطن أمه كطػة بعد أربعة أشفر يرسل الؿؾك فقـػخ فقه الروح الؿخؾوقة التي 

ولفا ارتباصات  -طز وجل  -وهقلها لفذا البدن والروح مخؾوقة خؾؼفا اهلل  -طز وجل  -خؾؼفا اهلل 

شريعتـا وهى الشريعة الُسؿاوية الؿحػوضة من الرتديد والتغقر طؾى أن هذه إرواح بالبدن متـوطة ودلت 

 .أن يحقا له روح تخصه -طز وجل  -محدودة ولؽل جُسد روحه لؽل جُسد أراد اهلل 

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿5﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 عالقة إرواح بإبدان يف البرزخ: 

آخر هبذه إبدان يف وأن هذه إرواح إذا اكتفت طَلقتفا بإبدان يف الدكقا سار لفا تعؾق من كوع  

الربزخ يف الؼبور سواء كاكوا تحت الرتاب أو يف قاع الؿحقط أو البحر أو كاكت قد تبخرت باحرتاق لؽن 

ٓ تػـى تبؼى إكؿا تػـى فـاء الؿوت وكذلك لو كاكت يف بطون الُسباع أو بطون الحقتان ففذه إجُساد التي 

 -طز وجل  -فذا الجُسد البالي ماطدا من كتب اهلل اكتزطت مـفا إرواح يؽون هـاك تعؾق أخر جديد ل

ففذه إرواح تبؼى معؾؼة هبذه إجُساد  -طؾقفم الصَلة والُسَلم  -طؾى جُسدهم البؼاء وهم إكبقاء 

 .حتى مع تبدلفا وتغقرها 

 

  ارتباط إرواح بإجساد بعد البعث: 

زل الؿطر الذى كؿـي الرجال فتـبت مـه ثم لؿا تؼوم الُساطة ويـػخ كػخة البعث فحقـئٍذ وقبؾفا لؿا يـ

أجُساد الـاس من جديد فقؽون هـاك ارتباط لألرواح هبذه إجُساد  يؽون ارتباط جديد أكؿل ارتباط من 

 .وجودها يف الدكقا وتحت الؼبور أو يف الؼبور يؽون أكؿل اجتؿاع ما بقن الروح والبدن هو يوم الؼقامة 

 

 

  إرواح محدودة مخصوصة: 

د أن ديــا الحـقف دلـا طؾى أن هذه إرواح محدودة مخصوصة فؾقس لؾروح حظ يف جُسد الؿؼصو

يوم أن خؾق إرواح وكثرها بلجُسادها من ضفر أدم  -طز وجل  -آخر أو يف مخؾوق آخر بل كتب اهلل 

كالذر لؿا كـا يف طالم الذر كل إرواح خؾؼت ووجدت ومحدودة ومعدودة وسرتتبط  بلبداهنا 

ا لؿا تتؽون يف أرحام الـُساء إلى  أن يؽون مصقر هذا الجُسد هبذه الروح إلى الجـة أو إلى الـار وأجُساده

 .ارتباط أبدي 

 

 



 

 

 

 

 

﴿6﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

  الروح تـاسخ اعتؼاد أهل البدع وإهواء يف: 

ففذا يجعؾـا يف يؼقن من بطَلن ما يذهب إلقه أهل الػؾُسػة وأهل العؼائد الػاسدة من الوثـققن  

غقرهم ومن اقتػى أثرهم مؿن يـتُسب إلى اإلسَلم كاإلسؿاطؾقة الدروز كالبوذيقن والفـدوس و

فؿـفم  ،إٓ أهنم يختؾػون  ،والـُصقرية فالدروز من اإلسؿاطؾقة يؼولون بتـاسخ إرواح والـُصقرية كذلك

بل هذه الروح قد تعاقب : ومـفم من يؼول ،دميآأن التـاسخ فؼط يؽون ما بقن روح وجُسد : من يؼول

فعؼقدة التـاسخ تـاسخ إرواح يؼصد هبا اكتؼال الروح من ،  جُسِد هبقؿة أو كبات أوغقرذلكوتصقُر يف

 كلن يعـى إرواح تـاسخ يُسؿى هذا، أو إلى شؽٍل آخر بعد وفاة صاحب الجُسد،جُسٍد إلى جُسٍد آخر 

 وضَلل ،ابطَلهن يمكد الحـقف شرطـا ،فاسدةٌ  باصؾةٌ  العؼقدة وهذه، خرأ لؾجُسدِ  كُسخة صارلفا الروح

 .أصحاهبا

 

 البدن  يف تلثقر لفا الروح: 

 اإلكُسان طـد يؽون قد البشرية الـػس هي الروح وهذه،وغريب تلثقرطجقب ،البدن تلثقريف لفا الروح

 طؿل يعـي،أوإطضاء ،الحقوية الـاحقة أومن ،يؼولوهنا التى اإلكؾقـؽقة الـاحقة من إطضاء سَلمة من

 الضقق هذا فقـتؼل ،كدر و ضقق الروح وهذه الـػس لفذه يحصل لؽن ،ؽوني ما أتم الجُسدطؾى أطضاء

ي يعـ بالـػس إلم يصل قد فلحقاكًا ،يػُسدها وربؿا،إطضاء  هذه لقزطج إحوال من كثقر يف والؽدر

 بعض أن تعرفوني يعـ ،بالُسؽر مريضًا فقصبُح  البـؽرياس طؾقه تػُسد أن كُساناإل لروح الغضبقة الؼوة

 من الُسؽر أصابه بالُسؽر أصقب لؾذي يؼولون ،الفم شدة أو ،الغضب شدة بُسبب بالُسؽر رضيؿ الـاس

 .لفا التي الغضبقة والؼوة ،الروح هذه هوبُسبب وإكؿا ،قدراهلل وهذا والغم الفم

 .وحهر بُسبِب ِ دماغه يف خؾل طـده صار فربؿا ،صاحبفا أذية لىإ كػُسفا الروح أدت فربؿا

 

 

 



 

 

 

 

 

﴿7﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

  اإلكسان أحقاكا يضر كػسه: 

 لؽن ،لغقرهِ  هوطدواً  يؽون أو غقره من العداوة تلتقه وأحقاكا ،لـػُسهِ  طدواً  يؽون أحقاكا كُساناإل يعـي

 طـده يصبح الصرب وضعف ،الصرب وطدم ،الجزعِ  من طـده ِ ما فبُسبب كػُسه؛ يضرُ ي هوالذ أحقاكا كُساناإل

 يراطي أن ٓبد كُسانفاإل،  الشرطي العَلج روحه معالجة وطدم ،لروحه الغضبقة الؼوة سبب الداء هذا

 .بدكه أطضاء يراطي كؿا روحه

 

 آهتؿام الزائد بالجسد: 

 وكذلك ،وتحُسقـه ،وتـويعه الغذاءِ  بتوفقرِ  ،الجُسدِ  يف زائداً  اهتؿامًا الـاس من كثقر يف كرى كحن

 ؽنل بلجُسادهم يفتؿون الـاس أن كرى الحر ومن الشؿس من حؿايته أو ،الربدِ  من بتدفئته آهتؿام

  طن بعقداً  اإلسَلمي بالشرعِ  همٓء الـاس ارتباط باختَلف يختؾف بلرواحفم اهتؿامفم
ِ
 -طزوجل -اهلل

 الشديدة لألذية طرٌض  جُسدهمفنن  ضعقػا ارتباصه كان لو، ِضعقف  الحـقف بالشرعِ  وارتباصه

 .زاجم وتغقر حال وتغقر وكدرٍ  لمٍ وأ ضقٍق  من والـػسِ  لؾروِح  يحصل  ِما بُسبب والؽدرالشديد

 

  الروح تمثر عؾى العؼل والجسد: 

 تجعؾه ٓ روحه لؽن يـام أن وإصل سؾقم جُسده الـوم يُستطقع فَل يـام أن يريد اإلكُسان يعـي أحقاكًا

يؽون يعـي خَلص يريد أن ٓ يػؽر يف أمٍر الدكقا لؽن روحه ٓ ترتكه من الفم والغم  كُساناإل أحقاكا، يـام

فؼد يتُسبب هذا بجؾطة له سؽتة يف قؾبه، ربؿا روحه تمدي له أذى يف لؼؾب وهؽذا فربؿا أثرت الروح يف ا

طؼؾه فقصبح طـده اكػصام يف الشخصقة أو يصبح طـده يف طؼؾه كُسقان كثقر وهؾوسة بُسبب روحه، وما 

أدت إلى إيذاء جُسده ،أحقاكا هذه الروح قد تجعل اإلكُسان يػور غضبه فقمذي غقره قد تجعل  اإلكُسان 

َيْجِري مِْن اْبِن  " :–صؾى اهلل طؾقه وسؾم  –الشقطان وقوة فاطؾقته ٓ سقؿا وهو كؿا قال  طرضة لتحؽم

ففذه  الروح أمرها خطقر و ٓ بد لإلكُسان أن يراطي روحه، فلحقاكا يصل الحال بالروح "آَدَم َمْجَرى الّدِم 



 

 

 

 

 

﴿8﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

كوع من التـزل معفا كالطػل ٓ أن تؽون مثل الطػل الصغقر الذي يحتاج إلى دٓل وإلى تعؾقم و إلى يعـي 

 . التـازل طن إمور الشرطقة

 

  ما الؿؼصود باإلكػصام يف الشخصقة ؟: 

والؿؼصود باإلكػصام يف الشخصقة أن يصبح اإلكُسان طـده أكثر من حالةحال تجده يتؽؾم بالعؼل و 

،وأحقاكا يتؽؾم الؼوة والوطي ثم فجلة يتؽؾم بؽَلم آخر و كلكه شخص آخر يخاصبك أحقاكا باسم غقره

شخصقة لؾشر، شخصقة : بؽَلم إذا سئل طـه يف مجؾس آخر يؼل لم أقوله كلن طـده شخصقتان

لؾخقرشخصقة طـدها حقاء ،شخصقة  قابؾة لؾحقاءيؽون طـده كوع من آكػصام، وٓ يشعر به لؽن 

َلطب، أحقاكا يؽون اإلكُسان يشعر به ففذا قد يؽون أحقاكا من الظؾم لؾـػس يؽون من الؿؽر  يؽون من الت

بعض إمور الخقرة وإمور التي يظن الـاس أهنا خطل من الحؽؿة قد يؽون من الحؽؿة، فؾقس كل 

اختَلف يف التعامَلت تؽون اكػصام يف الشخصقة ٓ ورغم آكػصام يؽون هـاك تحول يف الشخصقة من 

ن قدرته  وإرادته أو حقث تؽون كل شخصقة مُستؼؾة وٓ يتحؽم يف إخرى، ويؽون هذا خارج ط

 .يصعب طؾقه التحؽم فقفا، فؾذلك بارك اهلل فقؽم إرواح لفا أثر كبقر طؾى إبدان ومن ذلك طؾى العقن

 

 كقف كرى بالعقن ؟ 

العقن طضو خؾؼه اهلل لـا لـبصر به، والعقن قد كان آطتؼاد الُسائد، أهنا ترسل شعاع وتبصر إشقاء، 

لفم أن الضوء له دور يف الرؤية وأن هذا اكعؽاس، والحؼقؼة أن البصر  والعصر الحديث اكتشف أو تبقن

له آلة وله وسائل لؾرؤية، فؾقس الضوء وحده هو وسقؾة البصر أو الرؤية كحن كعؾم أن بعض الحقواكات 

ٓ ترى بالرؤية التي يرى هبا اإلكُسان، بل إشعة التي تؽن مثَل تحت الحؿراء فقرون مآ كراه، وهذا 

فنن البفائم جؿقعفا ترى الجن و كحن ٓ كراها مع أكـا يف هنار و هم يف هنار فؾقس الضوء هو الذي  حاصل

 .ة بؼدرة معقـة تراها أو ٓ تراهاإذا طؽس اكتفى إمر ٓ هـاك أمور دققؼة العقن مركب

 



 

 

 

 

 

﴿9﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

  العقن وتلثقرها يف أخرين: 

أيضايف هذه إرواح من قوة غضبقة قد -جلطز و -الؿفم أن هذه العقن لفا قدرة بػعل ما جعل اهلل  

 .توصل إذى بأخرين إذا قدر اهلل ذلك، وهذا ما يحصل بُسبب  أو ما يؼال له العقن

فـػُسه يف  "الؾفم بارك "فاإلكُسان قد يرى شخصا جؿقَل فقؼول ما أجؿؾه و ما أحُسـه وٓ يؼول 

ُسبب الحُسد، و الؼوة الغضبقة يف الداخل تتحرك ٕجل اإلطجاب به و معظم ما يحصل إكؿا يحصل ب

الـػس، فقحصل بُسبب ما يحصل يف روحه من الغضب والحُسد لؿا طـد ذلك الشخص من الـعم 

الخؾؼقة أو الُخؾؼقة أو الؿال أو العقال ما يجعؾه يمثر يف بدكه، و ُيمثر يف ماله و يمثر يف طقاله ففذا أمر غقبي 

و كراه ِطقاكا و الشرع بقـه لـا، والواقع أيضا يبقـه أن العقن لفا كحن  ٓ كعؾم كقػقته بالضبط لؽن كعؾم أثره 

 .دور و الـػس لفا دور 

 

  العالج يف الشرع: 

أو الشخص الذي قد يؼع مـه إمر وكذلك الذي يخشى أن و لذلك الشرع جاء بالعَلج  يػعؾه العائن 

 .كقا و أخرة ولم يرتكـا هؿَلهبذا إمر الشرع جاء لحؿاية الـاس وبقان ما يُسعدهم يف الديصاب 

 

  أرواح الشقاصقن لفا تلثقر عؾى بدن بـي أدم: 

أطود فلقول أن الروح لفا أثر يف البدن و كذلك إرواح التي كحن ٓ كراها ولفا وجود، وهي أرواح  

ؽة كاتبون وحافظقن أيضا، طـدك مَلئكِرام  -طز وجل-الشقاصقن أيضا لفا أثر وهي تجول و لك من اهلل 

بقـك وبقن الشقطان -العزة والجَلل-حافظون، يحػظوكك من أمر اهلل و بلمر اهلل ولؽن قد يخؾي رب 

 غضب شديدبػعل الؿـؽرات و الؿعاصي بُسبب معصقتك وطؿؾك بلمور تجعل الؿؾك ٓ يحؿقك 

ء إلى فرح شديد معاصي غـاء موسقؼى قد يُسبب تُسؾط إرواح الشقطاكقة طؾى روحك اإلكُساكقة فنذا جا

استطاع الشقطان أن يتحؽم بالبدن ٕن الؼوة الشقطاكقة الروحاكقة تمثر يف روحك و  الروح و أذاها ربؿا

 .تمثر يف بدكك فَل يؽون لروحك قدرة لردطه وٓ لدفعه 



 

 

 

 

 

﴿01﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

  عز وجل  –العالج آعتصام باهلل- : 

بنذن اهلل تعالى، ولم يتوكل  ولم يلت بؿا هو سبب لؾشػاء -طز و جل -إذا كان اإلكُسان لم يعتصم باهلل 

و بؿا يؽون بالعقن من الخصقصة،  حق التوكل، فالعقن مع كوهنا أثرها بالروح -طز و جل –طؾى اهلل

كذلك يؽون لؾشقطان أيًضا كظرٌة يف العقن فؼد تتػق هذه الـػس الغضبقة و الروح الشقطاكقة تجتؿعان يف 

ويتعوذ ويؼول إذكار الشرطقة، كذلك الشقاصقن  -طزوجل–أذية الذي ُيصاب بالعقن إذا لم يعتصم باهلل 

أكػُسفم هم لفم أطقن يبصرون بِفا، وهم كؿا يف اإلكس، يصقبون اإلكُسي بالعقن فلكَت إن سؾؿت من 

فاإلكُسان يحرص طؾى حؿاية كػُسه، و  -جل وطَل-اإلكس قد ٓ تُسؾم من الجن إن لم تعتصم باهلل 

جآن، والؿؼصوُد أن ما يحصل بُسبب العقن ٓ يؾزم أن يؽون لحُسٍد يف وقايتفا من أطقن اإلكس و أطقن ال

الـػس و إن كان هذا هو الغالب و هذا هو الؿظـون لؾشقاصقن، لؽن قد يحدث هذا من ُمممن الجن و 

بدون وجود الحُسِد و إكؿا بُسبب وجود اإلطجاِب وآستحُساِن كؿا دل طؾى ذلك ُمممن اإلكس 

 .-ؾى اهلل طؾقه وسؾمص -الحديث طن رسول اهلل 

 .أطـي به الشقخ حافظ الحؽؿي  -رحؿه اهلل  -آيت إلى إحاديث التي ذكرها : أوٓ

 

 ]الؿتن  [

 ."الَعْقُن َحٌق " :-صؾى اهلل وطؾقه وسؾم-قال الـبي : قال رحؿه اهلل

 

 ]الشرح[

قال  لو كان شقئا كؿاكراه به العائن ففذا حقأو ما يعـي ما ُتصقب به العقن من حصل يف حؼه العقاكة 

ٌء َسابٌِق لِْؾَؼَدِر َلَُسبَِؼْتُه الَعْقنُ " -طؾقه وسؾمصؾى اهلل  -
ْ

ففذا حق ٓ يـؽره أحد من أهل  "َلْو َكاَن َشي

إشارة أو تـبقه "الَعْقُن َحٌق "-صؾى اهلل وطؾقه وسؾم  -اإلسَلم، فالعقن لفا تلثقر و هي حق و قول الـبي 

بإذكار الشرطقة ٕجل دفع مضرهتا و قطع الُسبقل طؾى العقن أن تصل لتحصن ٕهؿقة التحرز مـفا و ا

 .إلقك، فػقه تـبقه وتحذير



 

 

 

 

 

﴿00﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 ؼقدة الػالسػة وأهل الؽتاب يف العقن ع: 

ٕن بعض الـاس و خاصة أهل الػؾُسػة و الؽَلم يـؽرون أثر العقن، وبعضفم ُيـؽر إسباب، فقؼعون 

فقؽون لألطقن طؾقفم الُسبقل و ذلك ٕهنم قطعوا  -جل و طَل-باهلل يف خؾل يف هذا الباب و ٓ يعتصؿون 

 .خرجه البخاري ومُسؾم"الَعْقُن َحٌق "طؾى أكػُسفم آهتداء هبدي الؽتاب و الُسـة و حديث 

 

 ُ َْحٌّق  الَعي: 

فالعقن حق هذا ثابت طن رسول اهلل طؾقه الصَلة و الُسَلم و هو حديث متػق طؾقه، وقد جاء هؽذا 

و هو مخرج يف البخاري و مُسؾم من "الَعْقُن َحٌق "من الرسول صؾى اهلل طؾقه و سؾم هبذا الؾػظ تحذيرا 

ٌء  َساَبَق الَؼَدَر  "مُسؾمحديث أبي هريرة  رضي اهلل طـه و يف رواية ابن طباس طـد 
ْ

الَعْقُن َحٌق َو َلْو َكاَن َشي

 .أما يف هذا الحديث فؼد ذكر الدواء أيضا أو ضرب من إدوية "َسَبَؼْتُه الَعْقُن َو إَِذا اْسَتْغُِسْؾُتْم َفاْغُِسُؾوا 

 

  عؾقه السالم  -رققة جبريل- : 

  ": و كذلك صح طن رسول اهلل طؾقه الصَلة و الُسَلم أكه كان إذا اشتؽى رقاه جربيل قال 
ِ
بُِْسِم اهلل

فػي هذا  "إَِذا َحَُسَد َو َشِر ُكِل ِذي َطْقٍن  َو مِْن ُكِل َداٍء َيْشِػقَك َو مِْن َشِر َحاِسدٍ   -يعـي يشػقك  -َيْبِريَك 

الحديث التػريق بقن الحُسد و العقن ٕهنؿا قد يجتؿعان و قد يػرتقان فالحُسد قد ٓ يؽون بالعقن قد 

يؽون بإفعال و الحُسد يف الؼؾب لؽن قد يؽون أثره يف البدن بالػعل و الؼول ففو أطم من أن يؽون فؼط 

طؾقه  -الؿفم أن جربيل . قد يؽون حُسد و قد ٓ يؽون كذلك "َشِر ُكِل ِذي َطْقٍن  وَ  "بالعقن و كذلك من 

 َيْبِريَك َو مِْن ُكِل َداٍء َيْشِػقَك َو مِْن َشِر  " :لؼوله –طؾقه الصَلة و الُسَلم  -رقى الـبي  -الُسَلم 
ِ
بُِْسِم اهلل

َيا  "فؼال  -صؾى اهلل طؾقه و سؾم  -ربيل إلى الـبي ، و كذلك أتى ج"َحاِسٍد إَِذا َحَُسَد َو َشِر ُكِل ِذي َطْقٍن 

ٍء ُيْمِذيَك مِْن َشِر ُكِل َكْػٍس َأْو َطْقِن  ":فؼال جربيل" َكَعمْ  ":فؼال ُمَحَؿٌد اْشَتَؽْقَت 
ْ

 َأْرِققَك مِْن ُكِل َشي
ِ
بُِْسِم اهلل

 َأْرقِقَك 
ِ
كؿا أكه طؾم أمته اإلسرتقاء من العقن -لُسَلم طؾقه الصَلة و ا -فالـبي  "َحاِسٍد اهلُل ُيْشِػقَك بُِْسِم اهلل



 

 

 

 

 

﴿02﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

قدوة ٕمته يف ذلك  فؼد كان جربيل طؾقه الُسَلم يرققه ثم ذكر  -صؾى اهلل طؾقه و سؾم  -هو كػُسه 

 .الحديث الثاين

 

 [الؿتن]

 ."اْسَتْرقِي َلَفاَفنَِن بَِفا الـَْظَرٌة "جارية  يف وجففا سػعة فؼال  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-و رأى الـبي 

 

 [الشرح]

  معـى السػعة: 

و الؿراد بالُسػعة تغقر  -رضي اهلل طـفا  -هذا الحديث خرجه البخاري و مُسؾم من حديث أم سؾؿة و 

رحؿه  -يف الوجه قد يؽون بُسواد أو اصػرار،  وقد جاء يف روية طـد مُسؾم التصريح بذلك فؼال يف روايته 

صؾى اهلل طؾقه -ارية يف بقت أم سؾؿة زوج الـبي قال لج -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-أن رسول اهلل  -اهلل 

وجففا مصػر متغقر  -يعـي بوجففا  صػرة  -"َلَفابَِفا َكْظَرٌة َفاْسَتْرُقوا  "رأى بوجففا سػعة فؼال  -وسؾم

 .الؾون بُسبب العقن لذلك قال الـظرة 

 

 يف كقػقة العالج من العقن –صؾى اهلل عؾقه وسؾم –الـبي  يهد: 

ٔل  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-يف صحقح مُسؾم قال رخص الـبي   -رضي اهلل طـه  -و يف حديث جابر 

 "َمالِي َأَرى َأْجَُساَم َبـِي َأِخي َضاِرَطٌة ُتِصقُبُفْم الَحاَجةٌ  ": حزم يف رققة الحقة وقال ٕسؿاء بـت طؿقس 

، َو َلؽِْن الَعْقُن ُتُْسِرُع إَِلْقِفمَ :قالت   "اْرقِقِفْم او اْرقِقِفْم : عرضت طؾقه فؼال ف: قالت  "اْرِققِفمْ ": ، قال َٓ

كقػقة العَلج من العقن وُهو يؽون بالرققة الشرطقة  -طؾقه الصَلة و الُسَلم  -فػي هذا الحديث َبقن الـبي 

َمالِي َأَرى َأْجَُساَم َبـِي َأِخي  ":و معـى هذا الحديث و يف قوله هـا -و هذا سقليت إن شاء اهلل تعالى  -

يعـي كحقػة و الؿراد بلبـاء أخي أوٓد جعػر ابن أبي صالب طبد اهلل ابن جعػر وغقره وهذه  " َضاِرَطةٌ 

 .طـد ذكر هذا الحديث -رحؿه اهلل -الـظرة قد تؽون من الشقطان أو من اإلكُسان كؿا كبه طؾقفا ابن الؼقم



 

 

 

 

 

﴿03﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 ]الؿتن[

أن بي ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ أمر الـ":ثم قال الشقخ ـ رحؿه اهلل ـ  وقالت طائشة ـ  رضي اهلل طـفا ـ  

 ."يُسرتقى من العقن

 

  ]الشرح[

  العقن  عؾى الوقاية من –صؾى اهلل عؾقه وسؾم  –حث الـبي: 

وهذا فقه حث الـبي ـ طؾقه الصَلة والُسَلم ـ طؾى التداوي والتحصن وكؿا يؼال الوقاية خقر من 

ه حث الـبي ـ طؾقه الصَلة والُسَلم ـ العَلج ،فالتحصن يؽون بالرققة قبل ورود العقن وطـد ورودها فػق

طؾى أخذ إسباب الشرطقة ،والوقاية من العقن أو لرفع العقن ،والرققة تؽون بإذكار الثابتة طن رسول 

اهلل ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ و بؼراءة أيات التي ورد الذكر هبا يف الصباح والؿُساء وطـد الـوم أو كحو 

أن يُسرتقى من بي ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ أمر الـ":ائشة ـ رضي اهلل طـفا ذلك  ويف هذا الحديث قالت ط

 .هذا خرجه البخاري ومُسؾم ، "العقن

 

 ]الؿتن[ 

ّٓ مِْن َطْقٍن َأْو ُحَؿٍة  ": قال ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ ثم ذكر الحديث الرابع   ."َٓ ُرْقَقَة إِ

 

 ]الشرح [ 

 ٓا ِمْن َعْقٍن َأْو ُحَؿٍة  ": تخريج حديث  ":َٓ ُرْقَقَة إِ

ـ رحؿه اهلل ـ طـه وطن بؼقة إحاديث أهنا يف الصحقح والواقع أن وهذا الحديث قال الشقخ حافظ 

ّٓ مِْن َطْقٍن َأْو ُحَؿٍة   "إحاديث الُسابؼة كؾفا يف الصحقحقن كؿا ذكر ولؽن حديث  ففذا قد  "َٓ ُرْقَقَة إِ

ذين يدخؾون ورد يف الصحقح يف حديث طبد اهلل بن طباس ـ رضي اهلل طـه ـ الذي فقه ذكر الُسبعقن ألػًا ال

الجـة بغقر حُساب وٓ طذاب حديث سعقد بن جبقرطن ابن طباس ـ رضي اهلل طـفؿا ـ لؽـه لؿا تؽؾم 



 

 

 

 

 

﴿04﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

حصقن بن طبد الرحؿن الراوي ذكر له حصقن أكه استـد يف رققته إلى حديث بريدة فؼال ما حؿؾك طؾى ما 

ثؽم الشعبي قؾت حدثـا صـعت لؿا ذكر له إين لدغت فارتؼقت قال حديث حدثـاه الشعبي قال وما حد

ّٓ مِْن َطْقٍن َأْو ُحَؿٍة  ": طن بريدة ابن الحصقن أكه قال  فػي هذا الـص موقوف حديث بريدة من  "َٓ ُرْقَقَة إِ

قوله وهو هـا ذكره إلى الـبي ـ طؾقه الصَلة والُسَلم ـ ففو يف الصحقح موقوفًا أما مرفوطا فؼد رواه 

ـ وكذلك بن ماجة  وكذلك رواه الرويان و ابن خزيؿة يف التوكل وابن  مرفوطا اإلمام أحؿد ـ رحؿه اهلل

طبد الرب يف آستذكار وإسـاده صحقح ففذا الحديث مرفوطًا يف غقر الصحقح ويف الصحقح جاء موقوفًا 

 .واهلل أطؾم

 

 ٓا ِمْن َعْقٍن َأْو ُحَؿٍة  ": حديث شرح  ":َٓ ُرْقَقَة إِ

ّٓ مِْن َطْقٍن َأْو ُحَؿٍة    "وقوله ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ  م إسباب التي تُستخدم لفا أي أن أطظ "َٓ ُرْقَقَة إِ

الرققة بُسبب وجود العقن والحؿة ،أما العقن يعـي إصابة العائن غقره بعقـه والحؿى سم العؼرب وكحوها 

من ذوات الُسؿوم أو من الحشرات التي تصقب اإلكُسان بالؼرص وكحوه مؿا يُسبب إذى يف البدن 

 يعـي لم تؽن الرققة الثابتة طن الـبي  ،فالرققة من طقن أو حؿى وقد رقى الـبي ـ صؾى اهلل طؾقه
َ

وسؾم وُرقي

 .ـ طؾقه الصَلة والُسَلم ـ من العقن والحؿى فؼط 

 

  الؼرآن شػاء: 

فالرققة تليت أيضًا من الؿس إذا أصاب اإلكُسان مس فنكه ُيرقى وُيؼرأ طؾقه بالؼرآن كؿا يف حديث 

يضًا يعـي بعقن الشقطان ففذا كوع من الؿس قد يؽون الجارية فقفا كظرة وإن كان هذا يف العقن لؽن أ

بالعقن أو بغقر العقن لؽن يف الحديث صريح يف أكه بالعقن ولؽن إحاديث الثابتة طن رسول اهلل ـ صؾى 

اهلل طؾقه وسؾم ـ تشؿل العقن والُسم اإلصابة بالُسم وتشؿل كذلك الصرع والؿس وغقر ذلك مؿا ثبت يف 

ّٓ مِْن َطْقٍن َأْو ُحَؿٍة   "ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ إذًا إحاديث طن رسول اهلل  معـاه أكه ٓ رققة  "َٓ ُرْقَقَة إِ



 

 

 

 

 

﴿05﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

أشػى وأفضل وأحُسن من يعـي أدوى يعـي أحُسن لؾعقن ودفع الحؿة والُسم و إثر به إٓ أن ترققه 

 فالؼرآن شػاء 

1 

الحؿة أو لدغة طؼرب أو طضة ثعبان أو  -بُسبب فؾذلك اإلكُسان إذا أصقب بؿرٍض بُسبب العقن أو 

 .حشرة فنكه ماذا يػعل َيرقي كػُسه 

 

  فوائد من الطب الـبوي: 

يبذل إسباب إخرى من إدوية الؿباحة لؽن أيضًا يحرص طؾى الدواء بالرققة ففذه سـة رسول 

الُسَلم ـ بالتداوي بالؼرآن أو فحث الـبي ـ طؾقه الصَلة و ،اهلل ـ طؾقه الصَلة والُسَلم ـ يف التـوع بالطب 

البحري  طؾقؽم اْلُؽُْسَت  ":بالعُسل وبالحجامة وكذلك ببعض إطشاب كؼوله ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ 

وغقر  "َطَؾْقُؽم ْبِالُّسـَا َوالُّسـّوِت  ": وكذلك قال ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ "فنكه فِقِه ِشَػاًء مِْن َسْبَعِة َأْدَواٍء 

وغقر ذلك من إمور التي  "فِي اْلَحّبِة الُّسْوَداِء ِشَػاًء مِْن ُكِل َداٍء   ":اهلل طؾقه وسؾم ـ ذلك وقال ـ صؾى 

 .حث الـبي ـ طؾقه الصَلة والُسَلم ـ طؾى التداوي هبا

 

  ]الؿتن[

وٓ تلثقر لفا أي  -يعـي يف العقن–وفقفا أحاديث غقر ما ذكركا كثقرة  ": -رحؿه اهلل-ثم قال  

هو الذي بقده الضّر والـػع هو الذي إذا أراد شقئا -طّز وجّل -وهذا حق ٕن اهلل بنذن اهلل لؾعقن إٓ 

ّٓ فَل يؽون ال 2       طّز –وقد ُفُِسَر هبا قوله  -جّل وطَل-بنذكه  شػاء إ

                                                 
1

 22: اإلسراء  -

 110:البقرة  -2

 
2

 110: البقرة - 



 

 

 

 

 

﴿06﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 .1             -وجّل 

 

 ]الشرح[

فـُسب هذا : -جل وطَل  -ذكر رحؿه اهلل تعالى هذه أية وهي قوله تعالى يف آخر سورة الؼؾم قول اهلل 

 إلى أبصارهم وهو، يعـي موضع البصر ما هو؟ العقـان

صارهم وطقـفم بحُسد بؿعـى يعـي لُقعقـوَكك بلب 2      :قال 

 .يحُسدوكك

 

  لًية -رحؿه اهلل تعالى–تػسقر الشقخ ابن كثقر: 

  "لبغضفم إياك لوٓ وقاية اهلل لك وحؿقاته إياك مـفم ": -رحؿه اهلل تعالى–يؼول ابن كثقر 

كؿا  -طز وجل  -ويف موهم أية دلقل طؾى أّن العقن إصابتفا وتلثقرها حّق بلمر اهلل ": يؼول ابن كثقر

 "وردت بذلك إحاديث الؿروية من صرق متعددة كثقرة

 .إحاديثصرفا من هذه  -رحؿه اهلل-صرفا مـفا، ثم ذكر  -رحؿه اهلل-ثم ذكر 

 

  لـػس أية -رحؿه اهلل تعالى–تػسقر الشقخ عبد الرحؿن السعدي: 

حتى أهنم حرصوا طؾى أن يزلؼوه بلبصارهم ": -رحؿه اهلل تعالى–وقال الشقخ طبد الرحؿن الُسعدي 

أي يصقبوه بلطقـفم من حُسدهم وحـؼفم وغقظفم هذا مـتفى ما قدروا طؾقه من إذى الػعؾي واهلل 

ه وأما إذى الؼولي فقؼولون فقه أقوآ بحُسب ما توحي إلقفم قؾوهبم فقؼولون تارة مجـون حافظه وكاصر

  3       : قال تعالى"وتارة شاطر وتارة ساحر

                                                 
1

 51: الحاقت - 
2

 51: الحاقت - 
3

 52: الحاقت  - 



 

 

 

 

 

﴿07﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

  لًية -ؿارضي اهلل عـف–تػسقر عبد اهلل بن عّباس: 

 ": قال 1   أّكه فُّسر -رضي اهلل طـفؿا–وقد ثبت طن طبد اهلل بن طّباس 

  "يؼول ابن العباس "لقـػذوكك بلبصارهم من شّدة الـظر

 ."لقـػذوكك بلبصارهم: يعـي ثبت طـه أكه قال "يؼال لؾُسفم َزَهَق الُسفم أو زلق

  2      :وإًذا صّح طن ابن مُسعود رضي اهلل طـه أكه كان يؼرأ

 "ولذكر اهلل لقـػذوكك بلبصارهم معاداة لؽتاب اهلل  3   :وقال قتادة

ففذا يشؿل طؾى وصف الؽػار بشدة البغض ،ولذلك أرادوا أن يعقـوه بلبصارهم أو أهنم   

صؾى اهلل -بشدة كظرهم يريدون أن كؿا يؼول يلكؾوكه بلطقـفم من شدة حـؼفم وغقظفم واهلل حافظ كبقه 

 .وحافظ ديـه -طؾقه وسؾم 

 

 بعض الػوائد الؿتعؾؼة بؿسللة العقن: 

 :درس ببعض الػوائد التي يـبغي طؾى الؿُسؾم أن يفتّم هبا يف قضقة العقنوأختم هذا ال

 

 آبتعاد عن الحسد: 

طؾقه وأططاه وأكعم  -طّز وجّل -طؾى اإلكُسان أن ٓ يؽون يف قؾبه الحُسد لغقره مّؿن تػضل اهلل : أوٓ

ؾقؿا بعقدا طن بل اإلكُسان يبتعد طن الحُسد ويحؿي كػُسه من هذا الّداء الُعضال ويؽون قؾبه صاهرا س

فنّن الحاسد يف الحؼقؼة إكؿا يفؾك  -جّل وطَل-تؿـي زاول الـعؿة طؾى الغقر أو حُسده طؾى ما أتاه اهلل 

 .كػُسه ويضّر كػُسه، هذا أوٓ؛ يبتعد طن الحُسد

                                                 
1

 51: قلمال - 
2

 51: قلمال - 
3

 51:  قلمال - 



 

 

 

 

 

﴿08﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 التبريك حال اإلعجاب بالشيء : 

يتُسامح ويتُساهل فقتؽؾم  وٓ "الؾفم بارك"أن اإلكُسان إذا رأى من أخقه ما يعجبه فؾقربّك ولقؼول : ثاكقا

  "الؾفم بارك"بؽؾؿات اإلطجاب بدون أن يرّبك فنن الـػس قد تمدي إلى أذية أخقه وٓ يشعر بل يؼول 

 

 حديث سفل بن حـقف: 

مة اغتُسل ابي كزع جبة كاكت قال ولده ابو أما -رضي اهلل طـه  -وقد ورد يف حديث سفل بن حـقف 

وكان سفل شديد البقاض  ،طؾقه يعـي الؼؿقص الذي كان يؾبُسه يف إطؾي كزطه وطامر بن ربقعة يـظرإلقه 

فؼال طامر ما رأيتك القوم وٓ جؾد مخبلة طذراء يعـي جؾد جؿقل كلكه جؾد فتاه طذراء ،حُسن الجؾد 

 صغقرة يف الُسن شابة

 ال  قال َسَفَل مؽاكهفوطك ، أصقب بؿرض وأصابه إسف

بوطؽه فؼقل له ٓ يرفع –وسؾم صؾى اهلل طؾقه  -يعـي أصابه إسفال شديد واشتد وطؽه فُلخرب الـبي 

رأسه يعـي من شدة إلم  فؼال هل تتفؿون أحد ٕكه كان سؾقؿا ولم يلكل شيء ولم يصبه شيء من 

قالوا طامر بن ن له أن طـده أو أصقب بعقوَتظاهر  -وسؾم صؾى اهلل طؾقه  -إمراض الظاهرة فػفم الـبي 

 .أٓ بركت ،فتغقر طؾقه فؼال طؾى َمايؼتل أحدكم أخاه  -وسؾم صؾى اهلل طؾقه  -ربقعة فدطاه رسول اهلل 

 

   من وسائل دفع العقن: 

فعؾقه ،إذا هـا طـدكا وسقؾة من الوسائل التي تدفع العقن وهذا إمر يؽون مُسمول طـه من يصقب غقره 

صؾى اهلل  -ٕن الـبي ، ويعؾم أن هذا من إمر الذي يجب طؾقه أن يـتفي طـه ويحذر مـه ،اهلل إن يتؼي 

 . والذي يضر أخاه قد يؽون آثؿًا إذا تعؿد ذلك"ٓ ضرر وٓ ضرار "يؼول - طؾقه وسؾم

كؿا يف بعض ٓيؼول ماشاء اهلل ٓ قوة آباهلل  "الؾفم بارك "فؾذلك إذا رأى اإلكُسان ما يعجبه فؾقربك يؼول

ففذا إمر الذي ، بارك يدطو له بالربكة "يؼول الؾفم "ففذا لم يرد يف مثل هذا الحال بل ،كتب الػؼفاء 

 :يـبغي طؾقه من يصقب غقره بالعقن



 

 

 

 

 

﴿09﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 .أن يبتعد طن الحُسد: أوٓ

 .أن يربك إذا رأي إطجابا بشيء :ثاكقا

 

   حصن الؿسؾم: 

صن بؼراءة إوراد  وإذكار وقد خَرج البخاري أما ما يتعؾق بؿا قد يصاب بالعقن فعؾقه أن يتح

 :وقال-طؾقه الصَلة والُسَلم -كان يضع يده طؾي الـبي  -طؾقه الُسَلم -ومُسؾم حديث  وفقه ان جربيل 

" 
ِ
 َأْرقِقَك َواهلُل َيْشِػقَك مِْن ُكِل َداٍء ُيْمِذيَك ومن كل كػس أو طقن حاسد اهلل يشػقك بُِْسِم اهلل

ِ
َأْرقِقَك  بُِْسِم اهلل

 َأْرِققَك مِْن ُكِل َداٍء َيْشِػقَك مِْن َشِر َحاِسٍد إَِذا "ويف الؾػظ أخر يف مُسؾم هو والحديث الُسابق، "
ِ
بُِْسِم اهلل

يعوذ الحُسن والحُسقن بؿثل هذه   -وسؾم صؾى اهلل طؾقه  -وقد كان الـبي ، "َحَُسَد َومِْن َشِر كل ذي طقن 

قل أطوذ "يف آستعاذة وهي   -وسؾم صؾى اهلل طؾقه  -الؿعوذات فاكتػي هباإدطقة وإذكار حتى كزلت 

 "قل هو اهلل أحد"وأيضا يفتم يعـي أكثر اإلهتؿام معفا بُسورة  "برب الػؾق وقل أطوذ برب الـاس

يعوذ الحُسن والحُسقن ويؼول أن أباكؿا  يعـي  -وسؾم صؾى اهلل طؾقه الـبي  -وحديث بن طباس كان

 الّتاّمِة مِْن ُكِل َشْقَطاٍن ": كان يعوذ هبا إسؿاطقل وإسحاق  –قه الُسَلم طؾ –إبراهقم 
ِ
َأُطوُذ بَِؽؾَِؿاِت اهلل

ّمةٍ  َٓ كان يعوذ هبذا الدطاء وهبذه الرققة الحُسن  –وسؾم صؾى اهلل طؾقه -فالـبي ، "َوَهاّمٍة َومِْن ُكِل َطْقٍن 

 . ؿاوالحُسقن حتي كزلت الؿعوذات فحقن إذا اكتػي هب

قل هو اهلل أحد ، وقل أطوذ برب "لؽن لو أن اإلكُسان فعل هذا وهذا فَل بلس يعـي يعوذ  أوٓده بؼراءة 

 .ففذا أمر حُسن -وكذلك يعوذهم بؼراءة الؿعوذات أيضا  "الػؾق ،وقل أطوذ برب الـاس

 أذكار الصباح والؿُساء-كؿا قؾت لؽم -كذلك مؿا يدفع به العقن أيضا 

َٓ فِي الُّسَؿاِء َوُهَو الُّسِؿقُع  " :فؿن قال حقن أصبح َْرِض َو ْٕ ٌء فِي ا
ْ

َٓ َيُضّر َمَع اْسِؿِه َشي  اّلِذي 
ِ
بُِْسِم اهلل

 سواء كاكت العقن أوغقره ،ثَلث مرات لم يضره شيء "اْلَعؾِقُم 

 الّتاّماِت مِْن َشِر َما َخَؾَق  " :كذلك قول
ِ
 ثَلث مرات  "َأُطوُذ بَِؽؾَِؿاِت اهلل

 مِْن َشِر َما "  :يف جارية  لدغت أما إهنا لو قالت  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -فؼال 
ِ
َأُطوُذ بَِؽؾَِؿاِت اهلل



 

 

 

 

 

﴿21﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 ثَلث مرات لم يضرها شيء"َخَؾَق 

و قراءة  آية الؽرسي وآخر آيتقن من سورة البؼرة طـد غروب الشؿس  رفاإلكُسان يحرص طؾى هذه إذكا

 .يؼي بنذن اهلل تعالى من شر العقن ومن شر الشقاصقن يعـي طـد الغروب يف الؾقل ففذا

وكذلك من أصقب بالعقن فنكه يؼرأ طؾقه بالرقى أ و يرقى هو كػُسه بؿثل هذه إذكار وبؿثل سورة الػاتحة 

 .والؿعوذات حتى ُتطرد العقن وُيطرد البَلء مـه

 

  رحؿه اهلل  –من وصايا ابن الؼقم- : 

ذكر أمور يـبغي طؾى اإلكُسان أن يـتبه لفا لؾوقاية من الشر من العقن  -رحؿه اهلل تعالى  –وابن الؼقم 

 :وكحوها فؼال من ذلك

 .آستعاذة باهلل من شر العقن والحُسد :أوٓ 

  . "اْحَػْظ اهلَل َيْحَػْظَك   ":–وسؾمصؾى اهلل طؾقه  -أن يتؼي اهلل وأن يحػظ أمره وهنقه لؼوله  :ثاكقا

  . عػو طـه فَل يؼاتؾه وٓ يشؽوه وٓ يحدث كػُسه بلذاه بل يعػو ويصػحالصرب طؾى الحاسد وال :ثالثا

حُسبه  وهذا أطظم شيء التوكل     1أن يتوكل طؾى اهلل  :الرابع

وهذا هوٕجؾه هذا الباب يف التوحقد وأحوال الـاس يف   اهلل تعالىدفع العقن والحُسد ودفع الضرر بنذن 

 .ث إهنم يؾجلون إلى أمور لقُست من إسباب الشرطقةدفع العقن غريبة وطجقبة حق

 أكؿل إسباب الشرطقة ثم أختم بذكر بعض إسباب البدطقة

 أٓيخاف من الحاسد وأٓ يؿأل قؾبه بالػؽر فقه  :خامسا

  . أن ُيؼبل طؾى اهلل وأن يخؾص له وأن يطؾب مرضاته سبحاكه  :سادسا 

  . ؾى اإلكُسان أطداءهأن يتوب من الذكوب ٕهنا تُسؾط ط :سابعا 

أن يتصدق وأن يحُسن فنن الصدقة تدفع مقتة الُسوء صدقة الُسر  تطػئ غضب الرب فقحُسن إ   :ثامـا

 .لى الـاس ففذه تدفع البَلء وتؼي مُسارع الُسوء

                                                 
1

 3: الطالق - 



 

 

 

 

 

﴿20﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 يدفع كار الحاسد والباغي والؿمذي باإلحُسان إلقه :تاسعا 

حؽقم الذي  ٓ يضره شيء وٓ يـػع  إٓ بنذكه وأخقرا تجريد التوحقد واإلخَلص هلل العزيز ال: طاشرا

 .يف بدائع الػوائد يرجع القفا -رحؿه اهلل  -ذكره بن الؼقم ، سبحاكه

 

 إَِذا اْسَتْغِسْؾُتْم َفاْغِسُؾوا  : 

كايف إذا توضل وأثر الوضوء  وما يُستشػي به من العقن أيضا إذا طرف العائن أن يتوضل و يغُسل الوضوء

ففذا ، ره وإذا  استطاع أن يعؿم بدكه بهيضعه يف إكاء ويغتُسل به الذي طـه العقن يجعؾه طؾي رأسه من ضف

 . ٓ بلس به

طائشة الُسابق وكذلك         الؿفم أن يلخذ شيء من أثره لؽن الذي ورد يف الحديث  الوضوء لحديث     

 ."ْم َفاْغُِسُؾوا َو إَِذا اْسَتْغُِسْؾتُ "

 

  وصقة لؽل مسؾم: 

فاإلكُسان إذا أريد مـه أن يغتُسل بُسبب ماأصاب أخاه من العقن فنكه ٓيغضب ويُستجقب ٕمر اهلل 

ويُسارع ويبادر إلى هذه إمورحتى ٓ يتضرر أخاه ويتحؿل تبعة هذا الضرربل طؾقه أن يػرح هبذا ويشؽر 

أن ُيشػي بنذن اهلل فؾذلك يبادر الؿُسؾم إذا حتى لو كان بريئا  طؾى أكه يعـي إمر بنمؽاكه -طزوجل  -اهلل 

يعـي إذا ضن أحد فقك أ كك طقـته  فَل تغضب ٕكه قد يؽون باإلطجاب ٓ يؾزم الحُسد الؿشؽؾة أن الـاس 

يظـون أن اإلصابة بالعقن ٓ تؽون إٓ بُسبب الحُسد فؾذلك يغضبون مؿن يطؾب مـفم آغتُسال وهذا 

 -ن قد يصقب أخاه بالعقن بُسبب اإلطجاب كؿا حدث من الصحابي طامر بن ربقعة غؾط ٕن اإلكُسا

فؾقس يف هذا إهتام له بالحُسد وغقره فؾذلك بارك اهلل فقؽم  إذا صؾب من أحد مـؽم أن  -رضي اهلل طـه

 . له الشػاء والعافقة -طز وجل -تغتُسل له لعقن فَل تغضب بل بادر إلى كػع أخقك واسال اهلل 

جب أن كـشر هذا إمر الشرطي بقن الـاس ٕن الجفل آفة تجعؾفم يػرون من هذا إمر و ربؿا  فؾذلك ي

  . يحصل بقـفم من الؼطقعة  ما يحصل بُسبب ضن الُسوء



 

 

 

 

 

﴿22﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

 أكه من يطؾب مـك آغتُسال  يعـي أكك حاسد ٓ

ا غؾط من وكذلك بعض الـاس يظـون أكه إذا اهتؿوا فَلن بلكه طائن وحصل أن شػي أن هذا حُسود وهذ

 .هذا وذاك ويجب أن كـشر بقن الـاس إمرالشرطي

ولذلك يحرص اإلكُسان طؾى آغتُسال أو الوضوء و آغتُسال كؿا يف  "َو إَِذا اْسَتْغُِسْؾُتْم َفاْغُِسُؾوا "

الحديث يف صػة ما فعؾه طامر بن ربقعة  قال فغُسل طامر وجفه  ويديه ومرفؼقه  وركبتقه  وأصراف رجؾقه  

 . إلزار يعـي باصن آزار حقث أثر التصاق البدنوداخل ا

ٓسقؿا إن قد  يؾتؿس فقه حؽؿة يف هذا  الؿفم يغُسل هذه إطضاء وداخل اإلزاريعـي باصن اإلزارمن 

جفة  البطن يعـي مربط اإلزار فقغُسؾه وهذا الؿاء يليت ويصب طؾقه من  وراءه  فربأ سفل من ساطته كؿا 

 أ سفل من ساطتهفرب: ورد يف حديث سفل قال  

فاإلكُسان يحرص أن يغتُسل ٕخقه  إذا ققل له طـته أكت إذا لم تعـه قل ٓ  لؽن إن صؾبوا مـك آغتُسال 

  .فبادر إلى ذلك رطاك اهلل

 .ففذه إمور الشرطقة تؼي من العقن وتداوي مـفا بنذن اهلل

 

  بعض البدع يف دفع العقن: 

الشركقة لدفع العقن ،وٓ يؼتصر طؾى ما ورد يف الشرع  أخقرا بعض الـاس يبذل إسباب البدطقة أو

،فبعض الـاس يُستخدمون الصدفات صدفات التي من البحر لؾحقواكات التي تؽون طؾى شاصيء البحر 

الصدف يلخذوكه ويعؾؼوكه ويجعؾوكه يف البقت ،أو يجعؾون مـه مثل الُسبحة و يعؾؼون يف البقت خرز من 

ن زرقاء يف الُسقارات أو يف الحافَلت ،أو يجعؾون هـاك تؿائم وحروز أي مؽان يلخذوكه أو يعؾؼون طق

،أو يجعؾون يف مزارطفم جؿاجم لدفع العقن أو يجعل حدوة الػرس الحدوة التي تؽون هي لباس رجل 

أو حذاء الػرس ،أو يعؾق حذاًء قديؿا وكحو ذلك من التخاريف التي يػعؾفا بعض العامة  ففذا من 

بؿا ٓ تـدفع به ،يعـي بعض الـاس إذا ولد الؿولود يربطون طؾى يده خقطا يظـون  التخريف ودفع العقن

أن هذا يدفع العقن أو يُسؿون أوٓدهم أسؿاء سقئة يظـون أهنا تدفع العقن يعـي يُسؿي  ابـه حؿار كؾب 



 

 

 

 

 

﴿23﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلُّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  ّرابِعالّ اْلّدْرُس–  
ّ

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

ؾم كؿا كان يف الجاهؾقة يػعؾون يُسؿون أبـاءهم أسؿاء قبقحة لدفع العقن ،وهذا كؾه من الباصل والظ

أمر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -لؾـػس وهذا من الشرك، ويُستدلون بذلك يعـي يف الزرع مثَل الـبي 

بالجؿاجم لؾزرع ويف رواية لؾعقن وكل هذا باصل ،وقد بقـت ذلك فاإلكُسان ٓبد أن يحرص طؾى 

خؿُسة وخؿقُسة إسباب الشرطقة، ويبتعد طؿا يػعؾه كثقر من العامة أو بعض العامة لدفع العقن أو يؼول 

وكحو ذلك أو طقن الحُسود ٓ تُسود ،أو مثَل طود يف طقـك ،كل هذه العبارات الجاهؾقة التي يػعؾفا 

الـاس ٓ تؼي من العقن وٓ تدفع شقئا من أمر اهلل ،وإكؿا هي أسباب شقطاكقة ٓ تعؾق جؿاجم وٓتعؾق 

ع العقن أو هذه الصدفات تدفع حدوة فرس وٓ تعؾق حذاًء قديؿا والؿؾح بعض الـاس يظن الؿؾح يدف

َّق َتِؿقَؿًة َفَؼْد َأْشَرَك  ": قال -صؾى اهلل طؾقه وسؾم   -العقن والـبي  صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وقال  "َمْن َعؾا

دع هذا هو الؿراد به الصدف والو" َفاَل َوَدَع اهللُ َلهُ َوَمْن َتَعّؾَق َوَدَطًة اهللُ َلُه َأَتّم َفاَل ... َمْن َتَعّؾَق َتِؿقَؿًة  ":-

الذى يمخذ من طـد البحر ويعؾق ويظـون أن تدفع به العقن  ،وهذا كؾه من وساوس الشقطان وبعضفم 

أيضا يعؾق يف الُسقارة صورة مجُسم لؽػقن كلن يدطو هذه طؼقدة طـد بعض الـاس أن وضع القد يف 

قد يػعؾه بدون هذه الـقة ،فـحن كـفاه  الُسقارة أو تعؾق يف البقت هذه لرد العقن وهذا غؾط بعض الـاس

حتى ٓيظن بظن الُسوء وحتى ٓ تتحول هذه إلى كقة طـد بعض الـاس ،كذلك يعؾؼون آيات من الؼرآن 

ويظـون أهنا تدفع العقن كل هذا حرام وٓ يجوز ،ٓ تعؾقق صورة العقن وٓ تعؾقق أحجار وٓ تعؾقق 

ا إذا وجدت يعـى هذه الذى يُسؿوه خقال الؿئاته لدفع أصداف وٓ تعؾقق أحذية وٓ تعؾقق جؿاجم أم

الطقور هذا ٓ بلس به لؽن ٓ يؽون فقه مجُسم ٓ يؽون فقه صورة إكُسان مصور وهذا الذى يـفى وٓ 

يعتؼد أكه لؾعقن وإكؿا هو لدفع الطقور أما إذا أطتؼد أكه لؾعقن ففذا من الشرك ،فاطؾؿوا هذا رطاكم اهلل 

 .والتوكل طؾقه لدفع شر كل ذي شر  -جل وطَل  -رطقة وآطتصام باهلل وطؾقؽم بالوسائل الش

 .وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقن ،واهلل تعالى أطؾم

 


