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 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

 مقدمة
، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره 

ده ال شريك ــــإال اهلل وحإلـٰه وأشهد أن ال ، ومن يضلل فال هادي له ، من يهده اهلل فال مضل له 
 .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، له 
 َِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمون ا الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ يَا أَيُـّه. 
 َُهم َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجااًل  يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 .لََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباَواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ الَكِثرياً َوِنَساًء 
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن  * يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َوُقولُوا قـَْواًل َسِديدا

 .ِظيماَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً عَ يُِطِع اللَّ 

، وشر اْلمور حمدثاهتا ،  وخري اهلدي هدي حممد ، كالم اهلل احلديث  فإن أصدق  :أما بعد
 .وكل ضاللة يف النار، وكل بدعة ضاللة ، دثة بدعة ـوكل حم

املفسدة اهلابطة  القنواتظهور فبعد  ،وإضالهلم  اهلل إلفساد البشر أعداءُ  تكالبَ فقد وبعد ؛ 
ولكن هذه ، هاهم مرة أخرى يهجمون  ؛ بنشر الُعهر والرقص واخلالعة واجملون ، ْلخالقللقيم وا

السحرة والكهنة فيها  يظهرافتتاح قنوات وذلك ب، هبدمها يف نفوس الناس  ، ة على العقيدةاملرَّ 
ا على املتصلني هبم من باب بذل دخلو عرفة ما يكون يف املستقبل ، وراما ن ملو ، الـُمدَّع نو والعراف

قراءة آيات من  عالجاهتم الشيطانية اما يُلبِّسون به عليهم اُبسطائهم ، فيخِلطو على  العالج لُيلبِّسوا
  .أىن يؤفكونقاتلهم اهلل  ، اماء أو زيت قرآنية
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 البحثسبب كتابة 
لعباد اهلل ،  نصحا ،من خطر السحرة والكهنة عموم املسلمني  كتبت هذه الرسالة حمذراً 

 .واهلل املعني ، محاية جلناب العقيدةو 

 خطة البحث
مث  ، بتقرير اختصاص اهلل بعلم الغيب تُ فابتدأْ  رئيسية ، مباحث مثانيةيدور البحث على 

مث بيان   ، من يدعي مشاركة اهلل يف هذه الصفة بدءا بالكهان مث العرافني مث املنجمنيحال بيان 
مث شرعت يف بيان السحر وخطورته وأدلة  ،أمورا تلتحق بالكهانة  رتُ مث ذك ، كذهبم يف كل حالة

فصل إىل منها ْللِـَج  حترمي التداوي باحملرمات مقدمة يف ذكرتمث  ، الوقاية منهالعالج و حترميه وطرق 
نقل فتوى بالكتاب مث ختمت  ،واجلواب عن شبهات تتعلق به حلِّ السحر بسحر مثله حترمي يف 

  .لإلفتاء باململكة العربية السعودية يف حترمي مشاهدة قنوات السحر والكهانة اللجنة الدائمة

واهلل أسأل أن ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه ، وأن جيعل قصده خالصا وأجره ذخرا ، وأن يفتح به 
 فال عليه أنفليُسدَّه ، لال ـا ، ومن وجد يف هذا الكتاب خمَّ ميا وآذانا صُ قلوبا غلفا وأعيانا عُ 

الدين النصيحة ، واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه إن ه ، فايناصح أخ
 .وسلم تسليما كثريا

 هـ 3414، لعام  السابع عشر من شهر صفريف ،  وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي
majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/kutob 

 اململكة العربية السعودية،  66500060560903 :هاتف
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 )اختصاص اهلل بعلم الغيب( :تمهيد

 أمٌر ثابٌت بالكتاب والسنة علم الغيباختصاص اهلل جل وعال بعلم رمحك اهلل تعاىل أن ا
ٱَْلْرِض ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت َعاِِلُ َغْيِب ٱلسََّماَواِت و  نَّ ٱللَّهَ إِ تعاىل أما الكتاب فقوله  ، واإلمجاع
ٱلصُُّدور

َا ٱْلَغْيُب لِلَّهوقال تعاىل  ، 3 فـَُقْل ِإَّنَّ
َواِت َواَْلْرِض اُقل الَّ يـَْعَلُم َمن يف السَّمَ  وقال ، 2

الَغْيَب ِإالَّ اللَّه
1. 

حني ُبِِنَ  يدخل جاء النيبُّ  :الرُّبـيِّع بنت ُمعوِّذقالت  :خالد بن ذكوان قالعن ف ؛وأما السنة 
َمن  0لنا َيضربَن بالُدفِّ ويَنُدبنَ  0فجعلْت ُجَوْيرِياتٌ  ، مِّن  4فجلَس على ِفراشي كمجِلسكَ  ، عليَّ 

 .وفينا نيبٌّ يَعلُم ما يف َغدِ  :إذ قالت إحداهنَّ  ، قُتَل من آبائي يوَم بدرٍ 
 9.قويل بالذِي كنِت تقولنيو ، َدعي هِذِه  :قالف

 8.َما يـَْعَلُم َما ِفي َغٍد ِإالَّ اللَّه ، أَمَّا ٰهَذا َفالَ تـَُقوُلوهُ  :قاللفظ ويف 
 :نينِّ ـــغَ ـهلن يُ  رسٍ بنساء من اْلنصار يف عُ  رَّ مَ  أن النيب رضي اهلل عنها عائشة وعن 

 
                                                 

 . 18سورة فاطر:  3
 . 26سورة يونس:  2
 . 00سورة النمل:  1
 بيان من هو املخاَطب ، والظاهر أنه خالد بن ذكوان ، راوي احلديث عن عائشة ، رضي اهلل عنها. ِل يأِت يف احلديث 4
 اجلويرية تصغري جارية ، واملقصود بنيات صغريات. 0
 الندب هو َعدُّ خصال امليت وحماسنه. 0
 تفضي إىل الغلو. قال ابن حجر رمحه اهلل: فيه إشارة إىل جواز مساع املدح واملرثية مما ليس فيه مبالغة 9
 ( ، وصححه اْللباين رمحه اهلل.3859( ، واللفظ اآلخر البن ماجه )0349رواه البخاري ) 8
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 ويعلم ما يف غدِ  1يف النادي وَزوُجُكمُ  2ربدِ مِ ـيف ال 3حَ نَ حْ ــنَ ــتَ  ى هلا كبًشاوأهدَ 

 4.إال اهلل ال يعلم ما في غدٍ  : اهلل  رسولُ  فقال
ال  :اهلل فاتيُح الغيب مخٌس ال يعلمها إالَّ م :قال  وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنَّ رسوَل اهلل

مطُر أحٌد ـــــــــــــــــــــ يأ ي الوال يعلُم مىت ، اْلرحاُم إال اهلل 0وال يَعلُم ما َتغيضُ  ، يَعلُم ما في َغٍد إال اهلل
 0.وال يعلُم مىت تقوُم الساعة إال اهلل ، َتوت بأيِّ أرضٍ  دري نفسٌ ـوال ت ، إالّ اهلل

وهو ما غاب عن احلس والعقل  ، يف حتقيق غيبته به الشيء الغائب مبالغةً  فَ ُوصِ  ، الغيب مصدرو )
 .بطريقة البداهة تداءً منهما اب بواحدٍ  كُ حبيث ال يُدرَ  ، غيبة كاملة

  :وهو قسمان
واْلحكام  الشرائعوبيان  باإلميان باهلل وصفاته ،يتعلق وهو ما  ، صب اهلل الدليل عليهقسم نَ  -أ

وهو املراد من قوله جل  ، واليوم اآلخر وأحواله من البعث والنشور واحلساب واجلزاء واجلنة والنار
 8.وحنو هذا من اآليات ، 9﴾الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيبِ ﴿ذكره 

                                                 
 «.املعجم الوسيط»تنحنح أي تردَّد صوته يف جوفه. انظر  3
 «.النهاية»املربد: هو املوضع الذي حتبس فيه الغنم واإلبل. انظر  2
 «.النهاية»نظر النادي: هو جمتمع القوم وأهل اجمللس. ا 1
 (.0349حتت حديث رقم )« الفتح»( ، وحسن إسناده ابن حجر يف 1463« )اْلوسط»وأخرجه الطرباين يف  4
الغيض هو النقص ، واملقصود هو أن اهلل متفرد بعلم ما نقص من محل املرأة عن تسعة أشهر ، وهو يعلم كذلك كم يزيد محلها  0

تفسري »، انظر تفسري اآلية يف   يعلم ما حتمل كل أثو  وما تغيض اْلرحام وما تزداداهللعن تسعة أشهر إن محلت ، قال تعاىل 
 لعماد الدين ابن كثري رمحه اهلل ، سورة الرعد.« القرآن العظيم

 (.4959أخرجه البخاري ) 0
 . 1سورة البقرة:  9
 انظر ما قاله ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية. 8
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  :وهو قسمان ، مما ال دليل عليه :والقسم الثاين -ب
    .قسم مضى -3
 .وقسم مستقبل -2

ْيِب الَ يـَْعَلُمَها ِإالَّ هوَوِعنَدُه َمَفاِتُح الغَ وهو املراد بقوله جل ذكره  ، خمتص به تعاىل واملستقبل
3. 

قصود بالغيب يف القسم اْلول ، فاملقصود بالغيب يف فاحلاصل أن املقصود بالغيب هنا ليس هو امل
القسم اْلول هو اْلمور املتعلقة بالعقيدة ، كاجلنة والنار وأشراط الساعة ويوم القيامة واللوح احملفوظ 
واملالئكة وغري ذلك ، أما الغيب املقصود بالقسم الثاين فهو ما حيصل يف الدنيا من أمور ، من رزق 

عى بقاء يف الدنيا وهكذا ، وقد اختص اهلل بعلم الغيب بقسميه ، ومن ادَّ ومرض ونكاح ومدة ال
 .عاء معرفتهاب على اهلل وعلى خلقه بادِّ معرفة شيء منها فقد نازع اهلل يف صفاته ، وكذَ 

على أنه تعاىل هو  اإلجماع منعقدْلن  ، وال غريه 2كشفٍ   فهذا مما ال قائل به يف اإلسالم ال بطريقِ 
الختصاص املقدورات  ، وهو املخصوص بعلم الغيب املستقبل ، ْلنه اخلالق ، وارقاملتصرف باخل

 .فال شريك له يف ذلك ، الغيبية به تعاىل من حيث العلم والقدرة
ُقل الَّ أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفعًا َواَل َضراًّ ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم قال جل ذكره ْلفضل خلقه 

ْيَب الْسَتْكثـَْرُت ِمَن اخَلرْيِ الغَ 
1. 

                                                 
 . 05: سورة اْلنعام 3
الذين يدَّعون الكشف يقصدون بذلك كشف حجب الغيب عنهم واالطالع على ما يف اللوح احملفوظ من الغيب ، والذين يدَّعون  2

 هذا هم الكهنة وغالة الصوفية.
 . 388سورة اْلعراف:  1
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به لرسوله  نَ ما أَذِ ، م عَ ! نَـ ؟ى يكون ذلك لغريهـفأنَّ  ؛ فإذا نفى اهلل النفع والضر والغيب عن نبيه
 ، وإثبات يقينه ، ْلنه وكيل عن اهلل يف قواعد دينه ، ل فهو خرب عن اهلل ال عن غريهنـز بالوحي امل

  3.(فال دخل لغريه يف مثلها ، من آيات اهلل بوحيه وهي ، وإخباره بذلك من معجزاته

 باتــيَّ ــعلى بعض المغ الع اهلل نبيه الحكمة من إطْ 

 اِل يَعلمه ، من اهلل تعاىلإَّنا هي من ذكر بعض املغيبات ف ع على لسان النيب ـوأما ما وق
الَّ َمِن ْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحدًا * إِ َعاِِلُ الَغْيِب َفاَل يُ هذا قوله تعاىل على والشاهد  ، بنفسه النيب 

اْرَتَضى ِمن رَُّسول
2. 

 .ولقلوب املؤمنني أيضا وتثبيتاً لقلبه ، وبرهاناً على نبوته ، أن تكون معجزة له ذلكوالغاية من 

                                                 
بن صنع اهلل احلليب احلنفي ، للشيخ صنع اهلل  09 – 00، ص « سيف اهلل على من كذب على أولياء اهلل»باختصار وتصرف من  3

 رمحه اهلل.
: الشيخ صنع اهلل واعظ فقيه ، حمدث أديب ، له أرجوزة يف احلديث ، وله كتاب مشهور يف إبطال الغلو يف الصاحلني فائدة

« هدية العارفني»( ، و 3/481« )معجم املؤلفني»هـ ، انظر  3326تويف سنة «. سيف اهلل على من كذب على أولياء اهلل»
(3/428.) 

 . 29 – 20سورة اجلـن:  2
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 عي علم الغيب الكهان والعرافون يدَّ  نْ مَّ مِ 

قال  ، املغيبات يف املستقبل عي معرفةيدَّ والكاهن هو الذي  ، الكهنةي علم الغيب ـعيدَّ وممن 
فتهم الشياطني ملا فألِ  ، الكهنة قوم هلم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية :رمحه اهلل 3اخلطايب

 2.وساعدهتم بكل ما تصل قدرهتم إليه ، بينهم من التناسب يف هذه اْلمور
من  وهو أعمُّ  ، (غة من )َعـَرفَ العرَّاف صيغة مبالالعرافون ، وكلمة من يدَّعـي علم الغيب ـوم

 .وراما غلب إطالق كلمة العراف على من يدعي معرفة مكان الضالة ، 1الكاهن
 رمحه اهلل: 4البغويقال اإلمام 

هو الذي خيرب عن الكوائن يف مستقبل الزمان ، ويدَّعي معرفة اْلسرار ، ومطالعة علم  :فالكاهن»
رفة اْلمور ، فمنهم من كان يزعم أن له رئيسا من اجلن ، الغيب ، وكان يف العرب كهنة يدَّعون مع

 . عطيهِ أُ  فهمٍ عي أنه يستدرك اْلمور بِ ي إليه اْلخبار ، ومنهم من كان يدَّ لقِ تُ  وتابعةً 

                                                 
هو اإلمام العالمة احلافظ اللغوي ، أبو سليمان ، محد بن حممد البسيت اخلطايب ، رحل كثريا يف طلب العلم ، مث ألف وصنف  3

. تويف «الغنية عن الكالم وأهله»و  «غريب احلديث»، و  «شرح السنن»مصنفات مفيدة منها شرح سنن أيب داود املعروف بــ 
 (.39/21) «السري». انظر ترمجته يف  181سنة 

 ، بتصرف. (0908، شرح حديث )« فتح الباري»نقله ابن حجر عنه يف  2
 ، مادة عرف.« لسان العرب»انظر  1
 هو الشيخ اإلمام العالمة القدوة احلافظ شيخ اإلسالم حميي السنة ، أبو احلسني ، احلسني بن مسعود بن الفراء البغوي ، الشافعي 4

. انظر ترمجته يف  030يف التفسري ، تويف سنة « معاِل التنزيل»يف احلديث ، و « شرح السنة»املفسـر ، صاحب التصانيف ، كـ 
 (.35/415« )السري»
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يستدل هبا على مواقعها ، كاملسروق من  أسبابٍ  والعراف هو الذي يدعي معرفة اْلمور امقدماتِ 
من صاحبها ، وحنو ذلك من  ، وتُـتَّهم املرأة بالزىن فيقولالذي سرقها ، ومعرفة مكان الضالة 

  3«.م كاهنااْلمور، ومنهم من ُيسمي املنجِّ 
 رمحه اهلل: 2عثيمنيصاحل بن وقال الشيخ حممد بن 

ص والتماس احلقيقة بأمور ال أساس هلا ، وكانت رُّ ــخَ ـــن ، وهو التَّ هْ ـفـََعالٌة ، مأخوذة من الكَ  الكهانة:
تتصل هبم الشياطني وتسرتق السمع من السماء وحتدثهم به ، مث يأخذون  ْلقوام نعةً لية صَ يف اجلاه

ضيفون من ضيفون إليها ما يُ الكلمة اليت نُقلت إليهم من السماء بواسطة هؤالء الشياطني ، ويُ 
، واتَـّخذوهم  القول الباطل ، مث يُـحدِّثون هبا الناس ، فإذا وقع الشيء مطابقا ملا قالوا اغرت هبم الناس

 مرجعا يف احلكم بينهم ، ويف استنتاج ما يكون يف املستقبل.
 1وهلذا نقول: الكاهن هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل. انتهى كالمه رمحه اهلل.

 صادر الكهان في ادعاء علم الغيبم

 :ادعاء علم الغيبيف  نيقيطر أحد الكاهن يسلك 
                                                 

 (.32/382« )شرح السنة» 3
يف العقيدة والفقه هو الشيخ اْلصويل الفقيه املفسر حممد بن صاحل بن عثيمني ، من علماء القرن اخلامس عشر اهلجري ، برَّز  2

والتفسري ، نفع اهلل به الناس يف زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه يف اآلفاق ، سواء منه ما كان مسجال على اْلشرطة أو ما كان 
جملدا ، وبعد وفاته استؤجرت  25مدونا يف الكتب ، له طلبة كثر ، مُجعت فتاواه ورسائله فوقعت إىل حني كتابة هذه اْلسطر يف 

ة فضائية لبث علمه ، فتضاعف انتشار علمه على ما كان يف حياته ، وهذا من دالئل إخالصه ، حنسبه كذلك واهلل حسيبه ، قنا
 واهلل يؤ ي فضله من يشاء. 

 الدمام. –للدكتور ناصر بن مسفر الزهراين ، الناشر: دار ابن اجلوزي « ابن عثيمني اإلمام الزاهد»انظر ترمجته يف كتاب 
 الرياض. –، الناشر: مدار الوطن  01، ص « عباداتفقه ال» 1
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وقد كان  ، السماء من كالم املالئكةمن السمع  تسرتق ني اليتالشياطاْلخذ عن  :األولالطريق 
ن اهلل تعاىل حرس ْل ، والُّ ـــفقَ وأما بعد البعثة  ، ينكثري   قبل بعثة النيب من السماء  مسرتقو السمع

، فلم يبق من اسرتاقهم إال ما خيطفه اْلعلى فيلقيه إىل اْلسفل قبل أن ُيصيبه  بِ هُ السماء بالشُّ 
تطع ـيس أحرقه فلمالشيطاَن  –الشهاب ب يف القرآنر عنه ـعبَّ مُ ـال – فإن أدرك النجمُ الشهاب ، 

للكاهن كذب ما مسعه  وأبلغ الشهابَ الشيطاُن وإن سبق  ، ملن حتته من الشياطنيما مسعه  إبالغ
لمة كان يف كالمه كفإن   ، غ الكاهن من أتاه من الناس تلك الكذبةبلِ مث يُ  ، معها الكاهن مائة كذبة

وراما افتنت من أتى الكاهن بتلك الكلمة  ، فهي من سرقاته وليس من اطالعه على الغيبصدٍق 
ى كل الكالم طلفراما انكل كالمه كذٌب   وإن كانالصادقة وِل يعترب اما خلط معها من الكذبات ، 

 3.على السائل
ا ُمِلَئْت َحَرسًا َشِديدًا َوُشُهبًا * َوأَنَّا ُكنَّا َوأَنا َلَمْسَنا ٱلسََّماَء فـََوَجْدنَـٰهَ قال تعاىل على لسان اجلن 

َها َمَقـِٰعَد لِلسَّْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اآلَن جيَِْد َلُه ِشَهابًا رََّصد ، وقال يف أول سورة الصافات  2انـَْقُعُد ِمنـْ
 ُنـَْيا ِبزِيَنٍة ٱْلَكَواِكب * َوِحْفظًا مِّن ك لِّ َشْيطَـٍٰن مَّارِد * ال َيسَّمَُّعوَن ِإىَل ٱْلَمإِل ِإنَّا َزيَـّنَّا ٱلسََّماَء ٱلدُّ

ٱْلٌّْعَلٰى َويـُْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ َجاِنب * ُدُحورًا َوهَلُْم َعذاٌب َواِصب * ِإالَّ َمْن َخِطَف ٱخلَْْطَفَة فَأَتْـبَـَعُه 
ِشَهاٌب ثَاِقب

1. 

                                                 
 سيأ ي ذكر أدلة اتصال الكهنة بالشياطني يف الفصل الالحق. 3
 . 5 – 8سورة اجلن:  2
 قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية: 1

إىل الذي حتته ، ويلقيها اآلخر إىل الذي أي إال من اخَتطف من الشياطني اخلطفة ، وهي الكلمة يسمعها من السماء ، فيلقيها 
 حتته ، فراما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وراما ألقاها بقَدِر اهلل تعاىل قبل أن يأتيه الشهاب فُيحرَِقُه ، فيذهب هبا اآلخر إىل

 ي مستنري.، أ ِإالَّ َمْن َخِطَف اخلطفة فأتبعه ِشَهاٌب ثَاِقبالكاهن كما تقدم يف احلديث ، وهلذا قال 
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وأما يف اإلسالم فقد ندر  ، ثرية جداً وكانت إصابة الكهان قبل اإلسالم ك :رمحه اهلل 3جرـقال ابن ح
 2.حىت كاد يضمحل وهلل احلمد ، ذلك جداً 

: كانوا يف اجلاهلية يرتافعون إىل الكهان يف الوقائع واْلحكام ويرجعون إىل رمحه اهلل 1وقال القرطيب
بت النهي وث ، هبم هُ تشبَّ لكن بقي يف الوجود من يَ  ، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة احملمدية ، أقواهلم

 4.فال حيل إتياهنم وال تصديقهم ، عن إتياهنم
سواء كان ذلك اجلِن قرين اإلنسان أو  ، اجلنب االستعانة من طرق تلقي الكاهن هي الثانيالطريق 
كما ثبت هذا يف   ، من اجلن يأمره بالشر من اجلن يأمره باخلري وقريناً  فإن لكل إنسان قريناً غريه ، 

                                                 
هو اإلمام احلافظ أبو الفضل ، أمحد بن علي بن حممد الشهاب العسقالين الشافعي ، لقب بابن حجر ، وهو لقب لبعض آبائه ،  3

درس على مجاعة من الشيوخ ، كل واحد منهم إمام يف فنه ، مث تصدى لنشر احلديث وقصر نفسه عليه ، فشهد له باحلفظ 
أمجع من يعتد برأيه على وصفه باحلافظ ، له مؤلفات كثرية جدا ، سردها تلميذه حممد بن عبد الرمحـٰن واالتقان القريب والبعيد ، و 

، وهي مؤلفات نافعة جدا ، وقد كانت امللوك تتهادى تصانيفه من عظم « الضوء الالمع ْلهل القرن التاسع»السخاوي يف كتابه 
، وقد استغرق تأليفه ربع قرن من الزمان ، و « لباري بشرح صحيح البخاريفتح ا»قيمتها العلمية ، أبرز تلك التصانيف وأنفعها 

 «.خنبة الفكر يف مصطلح أهل اْلثر»، و « لسان امليزان»و « تقريب التهذيب»و « هتذيب هتذيب الكمال»
اجلواهر والدرر »بعنوان وله من العمر تسعة وستون عاما ، وقد أفرد تلميذه السخاوي ترمجته يف كتاب له  842تويف رمحه اهلل سنة 

 «.يف ترمجة شيخ االسالم ابن حجر
 للشوكاين رمحه اهلل.« البدر الطالع امحاسن من بعد القرن السابع»انتهى باختصار وزيادة يسري من 

 ، كتاب الطب ، باب الكهانة ، باختصار.« فتح الباري» 2
اجلامع لعلوم »، اْلندلسي القرطيب ، الفقيه املفسر ، سارت بتفسريه  هو اإلمام أبو عبد اهلل ، حممد بن أمحد بن أيب بكر اْلنصاري 1

 (.30/225« )تاريخ اإلسالم». انظر ترمجته يف  093الركبان ، تويف سنة « القرآن
 ، كتاب الطب ، باب الكهانة.« فتح الباري»نقله عنه ابن حجر يف  4
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إال ما منكم من أحد  : قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه مسعود  عن عبد اهلل بنالصحيح 
 3.به قرينه من اجلناهلل  لَ ـوقد وكَّ 

 2.ل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكةكِّ وقد ُو  :لفظويف 
لع عليها ْلهنم خيربون الشخص اما يتعلق به من اْلمور اخلاصة اليت يطَّ  ،يستعينون هبم  والكهان

 1.وحنو ذلك مما يعرفه القرين ، ه وأمه واسم بلده وعنوان بيتهـمكان عمله واسم زوجك  ، القرين
إذا أردت فضح  :السحرة والكهنة أالعيبولذا يقول بعض الذين يعاجلون بالرقى الشرعية ويعرفون 

 ، فإنك إن ِل تكن تعرفه أنت فلن يعرفه قرينك من اجلن ،شيء ال تعرفه أنت  الكاهن فاسأله عن
 ، كدبي هقبضتمن احلصى من اْلرض و  ئاشيتأخذ  أنمثل  ، مث فلن يهتدي الكاهن إىل شيءومن 

ال  قرينك من اجلنْلن  ، كم يف يدي من احلصى؟ فإنه سيتهرب ولن جييب  :الكاهن تسألمث 
 ! ؟باجلوابالساحر يأ ي سيعرف فمن أين 

فهي ال  ، هو مبتغى الشياطني وهذا ، يف مقابل خدمته لهل عليه نـز والكاهن يعبد الشيطان الذي 
م السحرة هِ راكِ يف شِ  فوقع ، ْلن هذه هي وظيفتهم ورسالتهم،  تبغي من وراء بِن آدم إال إغوائهم

 .نعوذ باهلل من شرورهم ، وأولئك شياطني اجلن ، فهم شياطني اإلنس ، نو والكهنة والعراف

يقة أمره ليس له اتصال ال بالشياطني يف حقوهو  ، جمرد ادعاءيدَّعي بعض الناس علم الغيب  :تنبيه
وراما وافق   ،وراما ماال منهم فيكسب شهرة  صدقه الناسليذلك  يدعيبل  ،قرينه اإلنسي بوال 

 .واهلل املستعان ، كالمه القدر فأصاب فزاد الناس يف تصديقه
                                                 

 (.2834رواه مسلم ) 3
 املصدر السابق. 2
( ، وكذا ما قاله الشيـخ سليمان بن عبد اهلل بن 0908، شرح حديث )« فتح الباري»حجر رحـمه اهلل يف  انظر ما قاله ابن 1

 ، باب ما جاء يف الكهان وحنوهم.« تيسري العزيز احلميد»مـحمد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل مجيًعا يف 
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 والجن أدلة اتصال الكهان بالشياطين

 :أحاديث مخسةم مع الكهان واتصاهل لسمعلواجلن الشياطني جاء يف صفة اسرتاق 

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالشياطين – األولالدليل 
إذا قضى اهلل اْلمر  :قال النيب  أنرضي اهلل عنه عن أيب هريرة  صحيح البخارييف جاء 
 ، هم ذلكذُ نفُ يَ  ، كأنه سلسلة على صفوان  ، ا لقولهضعانً ضربت املالئكة بأجنحتها خُ ؛ يف السماء 

 ؟اَذا قَاَل َربُُّكمـمَ  :َعن قـُُلوهِبِْم قَاُلوا 3زِّعَ ِإَذا فُـ ف
 قَّ َوُهَو الَعِليُّ الَكِبري.َـ احل :2للذي قالقَاُلوا 

ها فَ سفيان بكفه فحرَ  ووصف - بعضه فوق بعضومسرتق السمع هكذا  ، فيسمعها مسرتق السمع
حىت  ، ر إىل من حتتهـها اآلخمث يلقي ، سمع الكلمة فيلقيها إىل من حتتهفيَ  –بني أصابعه  دَ وبدَّ 

وراما ألقاها قبل أن  ، الشهاب قبل أن يلقيها هفراما أدرك ، يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن
ق صدَّ فيُ  ، كذا وكذا :أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :فيقال ، فيكذب معها مائة كذبة ، يدركه

 1.من السماء بتلك الكلمة اليت مِسع
 .إذا تكلم اهلل بأمره الذي قضاه يف السماء مما يكون :أي ، هلل أمره يف السماء()إذا قضى ا :قوله

 .لقول اهلل عز وجل وخشوعاً  خضوعاً  :أي ، لقوله( قوله )ُخـضعاناً 
سلسلة على صفوان وهو صوت كأن الصوت املسموع   :أي ، )كأنه سلسلة على صفوان( :قوله

 .احلجر اْلملس
                                                 

 أي ذهب الفزع. 3
 أي قالوا خماطبني من سأهلم: ماذا قال ربكم؟ 2
 (.9483،  4963( ، وأطرافه يف )4866لبخاري )رواه ا 1
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  .ص إليهمغهم كلهم وخيلُ يبلُ  :أي ، ذلك(يَنُفُذهم ) :قوله
 .يشِ ـزال عنها الفزع واخلوف والغَ أي يُ  ، عن قلوهبم عُ فزَّ يُ مث  ، صعقون بعد ذلكيُ مث 

فيقول بعضهم  ؟ماذا قال ربكم :املالئكة يسأل بعضها بعضاً  :أي ، مكُ ربُّ  اذا قالَ وا مَ قالُ قوله 
 .اأي ما قال إال حقَّ  ، (احلق) :لبعض

وصف ركوب بعضهم فوق بعض بكفه فأقامها على  :أي ، (فهافحرَ  يان بكفهفه سف)وصَ  :قوله
 .بني أصابعه -ق أي فرَّ  -د وبدَّ ، كأهنا على حرف هيئة طولية  

لكلمة من الوحي من الشياطني ليستمع املسرتق  :أي ؛)فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته(  :قوله
أسفل الشياطني حىت يلقيها وهكذا  ، خر إىل من حتتهمث يلقيها اآل ، فيلقيها إىل الشيطان الذي حتته

 .الكاهنإىل 
أي راما أدرك  ، رمى بهالشهاب هو النجم الذي يُ  ، )فراما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها( :قوله

وراما ألقاها املسرتق قبل أن يدركه  ، الكلمة إىل من حتتهاملسرتُق لقي قبل أن يُ  الشهابُ  قَ املسرتِ 
 .الشهاب

يكذب الكاهن مع الكلمة اليت ألقاها إليه وليه من  :أي ، ب معها مائة كذبة()فيكذِ  :قوله
وهو السائل الذي سأل ،  من اإلنس -أي نصريه وحليفه  - هُ مث خيرب هبا ولِـيُّ  ، الشياطني مائة كذبة

 .بوليهما من الشياطني قد فُِتناوكالمها  ، السائل بالكاهن نُ ـتـِ فيفتَ  ،الكاهن 
 ، (فيصُدق بتلك الكلمة اليت مُسعت من السماء،  كذا وكذا  :)أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :قوله
 ها ما قالفوجدو  مرةً  نتكهَّ ه بكونالكاهن دائما  يستدلون على صدق اهنأن الذين يأتون الك :يعِن
لى صدقه ع بذلكيستدلون و وإَّنا هي من سرقاته ، ويظنون أنه يعلم الغيب ، ،  فتنون بهفيُ  ، حقاً 

 .بالكذبات الكثرية اليت خلطها مع كذباتهدائما ، وال يعتربون 
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 وهو من أدلة اتصال الكهان بالشياطين – الثانيالدليل 
من اْلنصار  حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: أخربين رجل من أصحاب النَّيب  

: َماَذا   فَاْستَـَناَر ، فقال هلم رسول الّله  ؛ ُرِمَي بَِنْجمٍ  أهّنم بينما هم جلوٌس ليلًة مع رسوِل الّله 
 ُكْنُتْم تـَُقوُلوَن يف اجْلَاِهِليَِّة ِإَذا ُرِمَي امِْثِل َهـَٰذا؟

َلَة َرُجٌل َعِظيٌم ، َوَماَت َرُجٌل َعِظيٌم.   قاُلوا: الّلُه ورُسولُُه أَعَلُم ، ُكنَّا نـَُقوُل ُوِلَد اللَّيـْ
فَِإنَـَّها اَل يـُْرَمٰى هِبَا ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل حلََِياتِِه ، َوٰلِكْن َربُـَّنا ، تـََباَرَك َوتـََعاىَلٰ امْسُُه ، :  فـََقاَل َرُسوُل الّلِه 

ُلَغ ال ْهَل َهـِٰذِه تَّْسِبيُح أَ ِإَذا َقَضٰى أَْمراً َسبََّح مَحََلُة اْلَعْرِش ، مُثَّ َسبََّح َأْهُل السََّماِء الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم ، َحىتَّٰ يـَبـْ
نـَْيا ، مُثَّ قَاَل الَِّذيَن يـَُلوَن َحـمـََلَة اْلَعْرِش حلََِمَلِة اْلَعْرِش: َماَذا قَاَل َربُُّكم؟ فـَُيخْ  ربُونـَُهْم َماَذا السََّماِء الدُّ

ُلَغ اخْلَبَـُر هَٰـ  نـَْيا ، فـََتْخَطُف قَاَل ، قال: فـََيْسَتْخربُ بـَْعُض َأْهِل السََّماَواِت بـَْعضاً ، َحىتَّٰ يـَبـْ ِذِه السََّماَء الدُّ
 ، َوٰلِكنـَُّهْم اجلِْنُّ السَّْمَع فـَيَـْقـِذُفوَن ِإىَلٰ أَْولَِيائِِهْم ، َويـُْرَمْوَن بِِه ، َفَما َجاُؤوا بِِه َعَلٰى َوْجِهِه فـَُهَو َحقٌّ 

يـَْقرُِفونَ 
 2.ِفيِه َويَزِيُدون 3

 رمى هبا يف اجلاهلية؟ ويف رواية: قال معمر: قلت للزهري: أكان يُ 
 . قال: نعم ، ولكنها َغـُلظت حني بُـعث النيب 

 
 

 

                                                 
 «.النهاية»أي يقرِفون الكذب ، ْلن املقارفة يف اللغة متعلقة بالقبائح ، يقال: قرف الذنب واكتسبه. انظر  3
 (.3/238( ، وأمحد )2225رواه مسلم ) 2
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 بالشياطينوهو من أدلة اتصال الكهان  – الثالثالدليل 
ما جاء يف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها مرفوًعا: إن املالئكة تنـزل يف العنان ،  

، فتسرتق الشياطني السمع فتسمعه ، فتوحيه إىل  اْلمر ُقضي يف السماء رُ ـــكُ ذْ ــوهو السحاب ، فتَ 
 3الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم.

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالجن –الرابع الدليل 
وا ـليس :  فقال هلم رسوُل اهلل ، انعن الكه  سَأَل أناٌس رسوَل اهلل :قالت وعنها

  .بشيء
ثون أحياناً بالشيء يكون حقاً فإهنم ، رسوَل اهلل  يا :قالوا  .حُيدِّ

 ، 1قرَّ الدجاجة 2ها يف أُذِن َوليِّهِ رَّـ ها اجلِن فيَـقُ تلَك الكلمُة من احلقِّ خَيطفُ  :  رسوُل اهللهلم فقال 
 4.ذبةطون فيها أكثَر من مائِة كِ فَيخلِ 

 نيلكل إنسان قرين فهذا دليل على أن الكهان يتصلون بقرين اإلنسان من اجلن ، فإنه من املعلوم أن
وكالمها يطلع على ما عند اإلنسان مما ِل ري ، واآلخر يأمر بالشر ، اخلمن اجلن ، أحدمها يأمر ب

فقد يكون للويل اجلِن معرفة امكان املفقود  -مثال  - فإذا فقد اإلنسان شيئا يطلع عليه اآلخرون ، 
ذلك الشرير  اجلِن رباملفقود أخ ْلنه معه دائما ، فإذا اتصل اإلنسان بالكاهن وسأله عن ذلك

 رأىفإذا لط معها مائة كذبة ، خيو  امث خيرب الكاهن اإلنسان امكاهن،  تلك الضالة الكاهن امكان

                                                 
 (.1236رواه البخاري ) 3
 أي وليه من الكهان ، مسي وليا لكونه يواليه. 2
 ها يف أذنه ، ويف رواية )فـُيقرِقُرها( أي يُـردِّدها. أي َصبَّ  1
 ( ، واللفظ للبخاري.2228( ومسلم )0231رواه البخاري ) 4
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وظن أن عنده علما قه يف كل ما قاله يف تلك الكلمة الصادقة صدَّ اإلنسان صدق ذلك الكاهن 
 بالغيب.

 !وال يعتربون امائة كذبة ، كيف يتعلقون بواحدة  ، قبول الناس للباطل احلديث شدةستفاد من يُ مما و 

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالجن –الخامسالدليل 
  .ُت لك َخبيئاً َخَبأْ إين قد  :البن َصيادٍ   قال النيبُّ  :قالابن عمَر رضي اهلل عنهما  حديث

 .الدُّخهو  :ابن صيادقال ف
 3.ركَ فلن تـَْعُدَو قد ، ْخَسأاِ  :قال
 .من إخوان الكهان نت إاللست أ :يعِن

 ن ، وهو نوع من احلبوب.خْ يريد الدُّ ( الدُّخوقوله )
 ، أخرى دُ فسُ تارة ويَ  حُّ صِ خيرب باخلرب فيَ  ، على طريقة الكهنةبن صياد اكان : رمحه اهللقال القرطيب 

 2.خيترب حاله هبا طريقةٍ  سلوكَ  فأراد النيب  ، ل يف شأنه وحينـز فشاع ذلك وِل ي
لقون إليهم فيُ ، حوادث ـويستفتوهنم يف ال ، جن يف أمورهمـعون إىل الفزَ الكهان يَ أن فاحلاصل 
ر به الكاهن مع القدر ، فيظن من مسعه أن الكاهن قد ُكِشف له ـوقد يتوافق ما يُـخبِ  ، الكلمات

 ، اهلل ءمن أوليا ولــيٌّ وأن ذلك الكاهن  ، وكرامة اً فيظنه اجلاهل كشفشيء من الغيب ، فيفتنت به ، 
ُل نـز ى َمْن تَ َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعلَ يف سورة الشعراء عنهم اىل ـكما قال تع  ، وهو من أولياء الشيطان

ْمَع َوَأْكثـَُرُهْم َكاِذبُونيـُْلُقوَن السَّ  * َعَلى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيم لُ نـز تَ  * الشََّياِطني
1. 

                                                 
 (.2524( ومسلم )3104رواه البخاري ) 3
 (.1600، شرح حديث )« فتح الباري»نقله ابن حجر عنه يف  2
 . 221 – 223سورة الشعراء:  1
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الذهاب للكهان ،  م، فحرَّ  دخل الشيطاينهذا املمادة  -ذلك الدين العظيم  –وقد حسم اإلسالم 
 .فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم

 المتصوفة لعلم الغيبغالة عاء د  ا

الصوفية ، فأكثر مشاخيهم ما بني كاهن وعراف ، ْلهنم هم من تنتشر بينهم الكهانة  وأكثر
، مات الوالية والكرامة مستلز عاء علم الغيب عندهم من هم ، وادِّ شاخيعون الوالية والكرامة ملقوم يدَّ 

 3.ح أمرهمـفتضعلم الغيب لئال يُ ل عاءً مونه ادِّ ـ، وال يس «الكشف»ويسمونه بـ 
بعض من أن  - عندهموالضروري صار من املستقر  بل – وقد زعم كثري من املتصوفة والدراويش

بن أمحد  : عبد الوهابومن هؤالء املتصوفة اْلولياء هلم اطالع على اللوح احملفوظ ،وصفوهم ب
 «الطبقات الكربى»كتابه يف   ترجم، فقد  –وكان خرافيًا كبريًا  –الشعراين ب اْلنصاري ، املعروف

 !أنه يرى اللوح احملفوظ وزعممساعيل بن يوسف اْلنباين ، إل
عي أنه أغلق أبواب النار ، وفتح كان يدَّ الذي   براهيم بن أيب اجملد الدسوقي املصري ،إلأيضاً  وترجم
 .مثان سنني ابناجلنة ، ومن زاره أسكنه جنة الفردوس ، وأنه نظر يف اللوح احملفوظ وهو أبواب 

جهلة ضحك لسماجتها البهائم ، وللدسوقي وغريه من اخلرافيني قبور تعظمها وذكر أمورًا أخرى تَ 
 .الناس وتتوجه إليها ، نسأل اهلل العافية

وحده ال شريك له ، ال يشاركه فيها له تة فة ثابـالغيب ص اختصاص اهلل بعلموخالصة القول إن 
ك بني اهلل وبني خلقه فيما هو من شرَّ فقد لغريه  عاهاادَّ ن ــــم، ف مرسلأحد ، ال ملك مقرب وال نيب 

                                                 
 . 890للدكتور يوسف السعيد ، ص  ،« شرح مسائل اجلاهلية»انظر  3
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هه به ، وقد روى الذهيب بإسناده إىل إمام أهل السنة يف زمانه وشبَّ ،  وحده ال شريك لهخصائصه 
 3.خبلقه فقد كفر اهللمن شبَّه  :قال –خاري شيخ الب –يم بن محاد اخلزاعي عَ نُـ 

 مونــنج  عي علم الغيب المُ ممن يدَّ 

معرفة احلوادث املستقبلية إىل  يستدلهو الذي واملنجم  ، وناملنجمعي علم الغيب وممن يدَّ 
كأوقات هبوب الرياح وجميء املطر وظهور احلر والربد وتغري اْلسعار وحنو   ،بزعمه  حبركة النجوم

وأن ذلك  ، وباجتماعها واقرتاهنا ، فهم يزعمون أهنم يعرفون ذلك بسري الكواكب يف جماريها ، ذلك
كما يف   ، 1مسي باحلازي راما ومدَّعيهُ  ، 2وهذا ما يسمى بعلم التأثري ، فلياتله تأثري يف السُّ 

 .0(ينظر يف النجوم اءً زَّ ــــح 4وكان ِهـرقل) :احلديث
وهذا   ، فيصور له الشيطان صورة يستدل هبا على ما تقدم ، لنجومواملنجم يف هذه احلالة خياطب ا

 .كله من اخلرافة
 

                                                 
( ، ورواه 36/020« )السيـر»، وصححه ، وأشار إىل ثبوته يف  54-51، ص « العـــرش»، وكذا كتاب  404رقم « العلو»انظر  3

 (.510برقم )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة»الاللكائي عن عبد الرمحـٰن بن أيب حامت تعليقا يف 
 (.32/381للبغوي )« شرح السنة»انظر  2
 (: َحـزاَ أي تكهن.9شرح حديث رقم )« الفتح»قال ابن حجر يف  1
 هرقل هو ملك الروم ، ولقبه قيصر وهو لقب ملوك الروم يف ذلك الزمان. 4
 (.9رواه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، حديث رقم ) 0
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كوقت   ، وهو ما يدرك باملشاهدة واحلس ، واجلائز يف االستفادة من حركة النجوم هو علم التسيري
 وهو الذي جعل لكم النجومقال تعاىل  ، ومواسم الزراعةالزوال وجهة القبلة وجهة البلد الفالين 

هتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحرلت
مات وبالنجم هم يهتدونالوعوقال  ، 3

2. 
عرفة احلوادث ملجاد( مربوطة بسري النجوم  احلروف اْلجبدية )أبا استخدامويدخل يف التنجيم 

 ، (جاد أبا)بون إن قوما حيسِ  :يف قولهرضي اهلل عنهما هو الذي عناه ابن عباس و  ، املستقبلية
 1.4قالَ وال أرى ملن فعل ذلك من خَ  ، نجوموينظرون يف ال

أما إذا كان لالستعانة بذلك الدعاء  ، لــمَ جُ ـي وحساب الهجِّ جائزة للتَّ  (جاد أبا)واالستفادة من 
 0.علم الغيب فإنه حرام

ما سيحدث لإلنسان يف ومن مظاهر التنجيم ما يدعيه بعض الفلكيني من املنجمني من معرفة 
من بروج  د يف برج كذالِ وُ  فيزعمون أن من ، جالتـهذا يف الصحف واملوينشرون  ، املستقبل
فطالعه  -مثال  –يف برج امليزان ُوِلد ومن أي حظه حنس ،  ، ه حنسٌ عُ ـفطالِ  ، العقرب مثالً  ،النجوم 

 .ارَّـ جَ  وهلمَّ  ، سعيد
 

                                                 
 . 59سورة اْلنعام:  3
 . 30سورة النحل:  2
 أن فاعل ذلك قد هلك لوقوعه يف الكفر. ومعو  الكالمصيب يف اآلخرة ، خالق أي نصيب ، يعِن ن 1
 (. 8/315« )السنن الكربى»والبيهقي يف واللفظ له ، ( 35860برقم )« مصنفه»رواه عبد الرزاق يف  4
 للشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل ، باب ما جاء يف الكهان وحنوهم.« القول املفيد»انظر  0
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ضي اهلل والدليل على ذلك حديث ابن عباس ر  ، نةايف حكم السحر والكه وحكم التنجيم داخل
زَاَد َما  ، اقْـَتَبَس ُشْعَبًة ِمَن السِّْحرِ ؛ : َمِن اقْـَتَبَس ِعْلمًا ِمَن النُُّجوِم  قال رسول اهلل  :عنهما قال

 3.دزَا
وليس النجوم  ، قوله )شعبة من النجوم( أي طائفة من علم النجومو  ، مأي تعلَّ  (اقتبسفقوله )
سمى علم ويُ  ، حوادث اْلرضيةـالمعرفة دل به على ـتسمراد علم النجوم الذي يُ ـالبل  ، أنفسها
اقرتان النجم الفالين بالنجم بكمن يستدل   ، أي تأثري حركة النجوم يف احلوادث اْلرضية ، التأثري

 ، فإنه سيكون سعيداً  د إنسان يف جنم امليزان مثالً لِ وأنه إذا وُ  ، الفالين على أنه سيحدث كذا وكذا
 ل املطرنـز أو إذا طلع النجم الفالين فسي ، فإنه سيكون شقياً  –مثال  –رب يف جنم العقُوِلد وإذا 

ِل جيعل عالقة بني احلوادث تعاىل الذي هو خالق اْلشياء كلها ْلن اهلل  ، فهذا كله باطل ،حتما 
 .، ومن زعم ذلك فعليه اإلثبات وطلوع النجوم

أي  –اقتباس شعب السحر يف اد ز قد  -أي التنجيم  –أن فاعل ذلك أي  :(زاد ما زاد) وقوله
واالزدياد منه ، م أن أصل علم السحر حرام لِ وقد عُ ما زاد من اقتباس علم النجوم ، امثل  –تعلمها 

 2.االزدياد من علم التنجيم لكفكذ ، اد يف الوقوع يف احلراميازد
 
 
 
 

                                                 
 (.951« )الصحيحة» كما يف( ، وحسنه اْللباين  1920( ، وابن ماجه )1560أبو داود )، و ( 3/133رواه أمحد ) 3
، باب ما جاء يف « نيل اْلوطار»الشوكاين رمحه اهلل يف ، باب بيان شيء من أنواع السحر ، و « التيسري»الشيخ سليمان يف قاله  2

 ، كالمها بنحوه. حد الساحر وذم السحر والكهانة



 

 20 

وأنه يدخل  ، يم التنجيمفيد حترمي تعلفهو يُ  :2«فتاواه»يف رمحه اهلل  3وقال الشيخ حممد بن إبراهيم
 .يف علم السحر يف علم النجوم احملرم ؛ زاد بذلك توغالً  وأنه كلما زاد صاحبه توغالً  ، يف السحر

 هـ..ا
 :هلم ذات يومقال  أن النيب رضي اهلل عنه حديث زيد بن خالد اجلهِن  التنجيم ومن أدلة حترمي

 ؟هل تدرون ماذا قال ربكم
 .اهلل ورسوله أعلم :قالوا
 مطرنا بفضل اهلل ورمحته ؛ فذلك مؤمن يب :من قالأما ف ، أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر :قال

 4.ومؤمن بالكوكبكافر يب   ؛ فذلككذا وكذا   1مطرنا بنوءِ  :وأما من قال ، كافر بالكوكب
ال  أربع يف أميت من أمور اجلاهلية :قال ول اهلل ـأن رسرضي اهلل عنه وعن أيب مالك اْلشعري 

 0.، والنياحةاالستسقاء بالنجوم الفخر يف اْلحساب ، والطعن يف اْلنساب ، و  :يرتكوهنن

                                                 
هـ ،  3133حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل ، ولد عام  هو الشيخ 3

بدأ حفظ القرآن يف الثامنة من عمره ، مث طلب العلم على يد مجع من علماء جند يف العقيدة والفقه واحلديث والفرائض وغريها ، 
عه اهلل بذكاء وقاد وحافظة قوية ، خترج على يديه ثلة من علماء جند ، أبرزهم مفيت عام اململكة بذل نفسه للتعليم بذال عظيما ، مت

مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ، والشيخ عبد اهلل بن حممد بن محيد ، رئيس اجمللس اْلعلى للقضاء ، وغريهم كثري ، 
ية صلبة من العلم والعلماء والكليات واملدارس واملعاهد واملدارس واحللق هـ ، وقد خلف قاعدة علم 3185تويف رمحه اهلل عام 

 العلمية ، قامت على سوقها الدعوة اإلسالمية يف اململكة فيما بعد.
2 (3/308.) 
 النوء هو النجم. 1
 (.93( ، ومسلم )840رواه البخاري ) 4
 ( وغريه.514رواه مسلم ) 0
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ادة يف ـعن قتبسنده روى ابن جرير فقد  ، آثار عن السلف رمحهم اهللعدة وقد جاء يف ذم التنجيم 
 : قال 3﴿ وعالمات وبالنجم هم يهتدون﴾عاىل ـتقوله تفسري 

زينة جعلها  :ذه النجوم لثالث خصالتـوتعاىل إَّنا خلق ه وإن اهلل تبارك ، العالمات النجوم
 ، فيها غري ذلك فـََقَد رأيه 2فمن تعاطى ، وجعلها رجوما للشياطني ، هتدى هباوجعلها يُ  ، للسماء

 .ما ال علم له به فَ وتكلَّ  ، وأضاع نصيبه ، وأخطأ حظه
 :وزادعن قتادة  1ابن أيب حامت يف تفسري سورة النمل ورواه

جهلة بأمر اهلل قد أحدثوا يف هذه النجوم كهانة ؛ من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا  اساً ن نوإ
 ، إال يولد به اْلمحر واْلسود ري ما من جنمٍ ـمعَ ولَ  ، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ، وكذا

بشيء من  4م هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائروما َعـلِ  ، واحلسن والذميم ، والطويل والقصري
﴿ال يعلم من يف السماوات واْلرض الغيب إال اهلل وما يشعرون أيان نه وقضى اهلل أ ، الغيب

 ، وأسجد له مالئكته ، دهـي خلقه اهلل بيالغيب لعلمه آدم الذ مَ لِ عَ  حداً أولعمري لو أن  ، يبعثون﴾
فلم  ، عن شجرة واحدة ونُـهي ، حيث شاء وأسكنه اجلنة يأكل منها رغداً  ، مه أمساء كل شيءوعلَّ 

 .ي عنهيزد به البالء حىت وقع اما هنُ 
يف أشد  فلبثت تعمل حوالً  ، سليمان نيب اهلل مات  حنياجلن  تهمعلم الغيب لعلِ ولو كان أحد يَ 

 ، أكل عصاهأي ت ، ﴾ما دهلم على موته إال دابة اْلرض تأكل منسأته﴿ ، اهلوان ال يشعرون اموته
هي يف مصحف ابن مسعود ﴿تبينت اإلنس أن اجلن لو كانوا يعلمون و  ، فلما خر تبينت اجلن

                                                 
 . 30سورة النحل:  3
 «.النهاية»ناول واالستعمال ، واملقصود من استعمل النجوم لغري ذلك ... اخل. انظر التعاطي هو الت 2
 . 00آية:  1
 كالبوم وحنوه مما كانوا يتشائمون به يف اجلاهلية.  4
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وتعلم ما يف  ، إهنا تعلم الغيب ذلك قبلوكانت اجلن تقول  ، الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني﴾
 3.عظةٌ  للجنِّ  سليمانَ  وجعل موتَ  ، فابتالهم اهلل بذلك ، غدٍ 

يه عن جده كريب أن ابن عباس رضي عن ابن كريب عن أب 2«العظمة»اب توروى أبو الشيخ يف ك
  .فإنه يدعو إىل الكهانة ، إياك والنظر يف النجوم ، يا غالم :اهلل عنهما قال له

فلما أراد أن يسري  ، مٌ جِّ ــنَ ــكان مع علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه مُ   :عن عمر بن حسان قال وله
ت رْ فإنك إن سِ  ، لساعة اليت أمرك فيها فالنهذه ا رْ سِ ال تَ  ، يا أمري املؤمنني :قال «النهروان»إىل 

 تَ هرْ ت فيها ظَ رْ فإنك إن سِ  ، فيها كَ رُ ــيف الساعة اليت آمُ  رْ وسِ  ، وأذى رٌّ ـــفيها أصابك وأصحابك ضُ 
 .4وأصبتَ  1تَ فرْ ـــوظَ 

 ؟أنثى ي ما يف بطن هذا الفرس أذكر هو أوأتدر  :فقال
 .متُ لِ ــــعَ  0ـبتُ سَ حَ إن  :قال
مث قال ﴿إن اهلل عنده  ، عاه حممد علما ما ادَّ  عيتَ لقد ادَّ  ، ب بالقرآنقك هبذا كذَّ من صدَّ  :قال

دي للساعة ـوهت ، صيب النفع من سار فيهادي للساعة اليت يُ ـأتزعم أنك هتَ  ، علم الساعة﴾ اآلية
 ؟سار فيهاامـن حيق السوء ـاليت يَ 
 .نعم :قال

                                                 
 ، ذكر النجوم.« العظمة»ورواه أبو الشيخ يف كتاب  3
 ، ذكر النجوم.« العظمة»كتاب   2
 .«لسان العرب»وانتصرَت. انظر  ظهرَت وظفرَت كالمها امعو  ، أي غلبتَ  1
 منهم غنائم. أي أصبتَ  4
 .بطريقة التنجيم بتُ حسَ إن أي  0
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يك احلمد دون ولِ وينبغي للمقيم بأمرك أن يُ  ، 3اهللقك هبذا استغو  عن أن استعان بمن صدَّ  :قال
عن الساعة اليت  هُ ــوصرفتَ  ، من سار فيهافيه النفع  صيبُ للساعة اليت يُ  هُ ــْلنك هديتَ  ، 2ربه عز وجل

 .وخنالفك ونسري يف الساعة اليت هنيتنا فيها بكَ بل نكذِّ  ، السوء من سار فيها صيبُ يُ 
 .غريك وال ربَّ  ، وال خري إال خريك ، 1كاللهم ال طري إال طري  :مث قال
 ، والكاهن مثل الكافر ، والساحر مثل الكاهن ، إَّنا املنجم مثل الساحر ، أيها الناس :مث قال

 .والكافر يف النار
ك نَّ مَ وْلحرِ  ، السجن ما بقيت كـــدنَّ خلِ ْلُ واهلل لئن بلغِن أنك نظرت يف شيء من هذا  :مث قال

 :مرنا فيها املنجم لقال الناسرنا يف الساعة اليت أَ لو سِ  :فقال ، سار فظفر مث ، يتالعطاء ما بقِ 
 4.منجم وال لنا بعده ما كان لرسول اهلل  ، )سار يف الساعة اليت أمره فيها املنجم فظفر(

 0.كوامث أمسِ  ، تعلموا من النجوم ما هتتدون به يف ظلمات الرب والبحر :عن عمر رضي اهلل عنهو 
وتعلموا  ، ما هتتدون هباتعلموا من النجوم  :رضي اهلل عنه عنه «الزهد»ي يف كتاب رِ لسَّ وروى ابن ا

 0.واصلون هبامن اْلنساب ما تَ 

                                                 
 أي استغو  عن االستعانة باهلل. 3
أي يَـلزم من كالمك أن من استمع ملشورتك واتبعك أن حيمدك وال حيمد اهلل ، ومقصود علي رضي اهلل عنه هو بيان ما يلزم من  2

 تصديقه من لوازم كفرية.
 سيأ ي الكالم قريبا على معو  التطري. 1
 ، ذكر النجوم.« العظمة»كتاب   4
 .(2/5« )جامع بيان العلم وفضله»ابن عبد الرب يف كتاب و  (20046رواه ابن أيب شيبة ) 0

 ومقصوده بقوله )أمسكوا( ؛ أي قفوا عند هذه وال تزيدوا عليها.
 (.550، باب صلة الرحم ، )« الزهد»كتاب   0
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والنظر  ، ثالث ارفضوهن ؛ سب أصحاب حممد  :وروى اإلمام أمحد عن ميمون بن مهران قال
 3.والنظر يف القـَدر ، يف النجوم

تخرصون بالنجامة كاملتخرصني بالعيافة والزجر وخطوط الكف وامل :رمحه اهلل 2قال ابن عبد الرب
ا شاكل ذلك ك اجلن ومف ويف مواضع قرض الفأر ويف الـَخيالن والعالج بالفكر وملَ توالنظر يف الك

دركون منه خيطئون فإن ما يُ  ، وال يقوم عليه برهان وال يصح من ذلك كله شيء مما ال تقبله العقول
عاف ما يدلك على فساد ما ــويف إدراكهم الشيء وذهاب مثله أض ، أصلهاد ـــــيف مثله مع فس

 1.وال صحيح على احلقيقة إال ما جاء يف أخبار اْلنبياء صلوات اهلل عليهم ، زعموه
حرام ، ْلنه ال عالقة البتة بني طلوع النجوم وسريها وبني والعمل به التنجيم تعلم أن  فالحاصل

من  وهووليس إال ادِّعاء لعلم الغيب ، من حصول خري أو شر ، اقرتاهنا باحلوادث اْلرضية 
 واهلل أعلم.خصوصيات اهلل تعاىل ، 

 النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمينباب في 

فقد جاء الوعيد  ؛ ما يرتتب على إتيان الكهنة والعرافني من املفاسد الدينية العظيمةولِ 
رضي اهلل عنها فقد روى مسلم عن صفية  ، جملرد السؤالولو ا الشديد يف حق من أتى عرافاً أو كاهنً 
                                                 

( ، وصححه حمققه 3915« )فضائل الصحابة»( ، وأمحد يف 2/33« )جامع بيان العلم وفضله»بن عبد الرب يف كتاب رواه ا 3
 الشيخ وصي اهلل عباس حفظه اهلل.

هو شيخ اإلسالم ، حافظ املغرب ، أبو عمر ، يوسف بن عبد اهلل بن مـحمد بن عبد الرب الـنَّـَمري ، اْلندلسي ، القرطيب ،  2
يف شرح أحاديث موطأ مالك ، وكتاب « التمهيد»حمدث فقيه ، صاحب التصانيف الفائقة ، أشهرها كتاب املالكي ، 

، له رواية للحديث « جامع بيان العلم وفضله»، و « االستيعاب يف معرفة اْلصحاب»يف شرح آثاره ، وكتاب « االستذكار»
 (.1/239« )تذكرة احلفاظ»، انظر ترمجته يف  401النبوي ، تويف سنة 

 (.5-2/8« )جامع بيان العلم وفضله» 1
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َعرَّافاً َفَسأََلُه َعْن َشْيٍء ِلَْ تـُْقَبْل َلُه َصالَُة أَْربَِعنَي  أتىٰ َمْن  :قال عن النيب  عن بعض أزواج النيب 
َلةً   3.لَيـْ

دقه اما يقول ؛ فقد كفر فص من أتى كاهًنا أو عرافًا :قال عن النيب رضي اهلل عنه وعن أيب هريرة 
  .2ل على حممد نـز اما أُ 

 ، له 1رَ يـِّ تَـطـريَّ أو ُتطُــ: ليس منا من  قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه وعن عمران بن حصني 
ما يقول فقد كفر اما ـقه بومن أتى كاهنًا فصدَّ  ، له أو ُسِحرَ  رَ أو َسحَ  ، له نَ هِّ ـكُ ــأو تُ  نَ ــكهَّ ــأو تَ 

  .4على حممد  لنـز أُ 

                                                 
 (.2216رواه مسلم ) 3
 «.املسند»( ، وحسنه حمققو 2/425رواه أمحد ) 2

( ، بألفاظ متقاربة ليس 015)( ، وابن ماجه 8508« )الكربى»( ، والنسائي يف 310( ، والرتمذي )1564ورواه أبو داود )
فيها ذكر العراف ، وهذا لفظ الرتمذي: من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا ، فصدقه اما يقول ؛ فقد كفر اما أنـزل على 

 حممد.
 وصححه لأللباين رمحه اهلل. 

عمران بن حصني ، أخرجهما وله شاهد من حديث جابر و ... أصحاب السنن وصححه احلاكم وقال احلافظ ابن حجر: أخرجه 
 (.0908، شرح حديث )« فتح الباري». انظر البزار بسندين جيدين

 سيأ ي الكالم على معو  التطري عند الكالم عليه بتوسع. 1
( ، ولفظه: عن عمران بن حصني أنه رأى 38/302« ) الكبري»( ، و الطرباين يف 1644« )كشف اْلستار»رواه البزار كما يف  4

 رجال يف عضده حلقة من ُصْفٍر )أي النحاس اْلصفر( ، فقال له: ما هذه؟ 
 من الواهنة. قال: نُـعِـــتت يل 

 قال: أَما إن ِمتَّ وهي عليك وُِكلت إليها ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ليس منا من تطري أو تطري له ... احلديث. 
 (.0/339« )جممع الزوائد». انظر خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيحرواه البزار ورجاله رجال قال اهليثمي: 
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قه جمرد سؤالٍ فالوعيد الوارد يف احلديث اْلول منطبق على من أتى العراف فسأله   ، دون أن ُيصدِّ
 .ن ملة اإلسالميكون خارجا ميكفر و فهذا ال تقبل له صالة أربعني يوما ، ولكنه ال 

ففاعل ذلك  ، وصدقهعلى من سأل العراف  الوعيد املذكور يف احلديثني الثاين والثالث منطبقٌ بينما 
وهو علم  اهلل تعاىلله شيئًا من خصائص  اعتقدصدقه  ملاْلنه قد كفر وخرج من ملة اإلسالم ، 

 .نسأل اهلل العافيةشريكا هلل يف ذلك ،  العراف فجعل،  الغيب

 التفصيل في حكم سؤال الكاهن

 «:تفسريه»ونقله عنه القرطيب يف « أحكام القرآن»قال أبو بكر العريب يف 
أو  3ليةمْ جُ ـعى علم الكسب يف مستقبل العمر فهو كافر ، أو أخرب عن الكوائن الوأما من ادَّ 

 2يبة يف كفره أيضا.املفصلة فيما يكون قبل أن يكون ؛ فال رِ 

 ولي األمر أو نائبه لِ حكم اختبار الكاهن من ِقـبَ  - استثناء

 -سبة حِ ـكأهل ال  -هلم سلطة  ي عن سؤال الكاهن ويل اْلمر أو نائبه ممنن هنُ ستثو  مميُ 
 أَ ــبَ ــمع ابن صياد ملا خَ  كما فعل النيب   ، ال بأس به، فهذا وإظهار عجزهم  ْلجل اختبار الكهنة

                                                                                                                                      

صحيح اجلامع »( ، وصححه اْللباين يف 1641« )كشف اْلستار»ن عباس رضي اهلل عنهما كما يف ورواه البزار أيًضا عن اب
، كتاب اْلدب « الرتغيب والرتهيب»( ، وجوَّد إسناده املنذري يف كتاب 2350« )السلسلة الصحيحة»( و 0410« )الصغري

 مل واحلصى أو حنو ذلك وتصديقهم.وغريه ، باب الرتهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافني واملنجمني بالر 
 أي على سبيل اإلمجال. 3
 . 05، تفسري سورة اْلنعام ، اآلية: « تفسري القرطيب»، سورة اْلنعام ، املسألة السابعة ، و « أحكام القرآن»انظر  2
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اجلِن أو الشيطان ابن صياد اما خبأه القرين فأخرب  ؟أت لكــبَ ــماذا خَ  :مث سأله ، يف كفه 3خنا(له )دُ 
مع من اجلِن  ـولكن ابن صياد ِل يس ، يده يقبض النيب  د رآه قبل أنـوكان ق ، يف كفه النيب 

 ، خ(فسمعها على هذا النحو )الدُّ  ، )النون( فسمعها إال احلرف اْلخري ، خن( كاملةكلمة )الدُّ 
 2.فلن تعدو قدرك ، خسأ: اِ  فقال له النيب  ، اها كما مسعهافأدَّ 

 قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل:
 كاهن ينقسم إىل ثالثة أقسام:الذي يأ ي إىل ال

: أن يأ ي إىل الكاهن فيسأله من غري أن يصدقه ، فهذا حمرم ، وعقوبة فاعله أال تقبل القسم األول
تقبل له  : من أتى عرافا فسأله ِلقال له صالة أربعني يوما ، كما ثبت يف صحيح مسلم أن النيب 

 صالة أربعني يوما أو أربعني ليلة.

فر ا، فهذا كمما ادعاه من علم الغيب به  قه اما أخربه وُيصدِّ ن يأ ي الكاهن فيسألَ : ألقسم الثانيا
قل ال يعلم من في ﴿ هقولب اهلل يف وكذَّ قه يف دعوى علم الغيب ، وجل ، ْلنه صدَّ  اهلل عزب

، وتكذيب خرب اهلل ورسوله كفر ، وهلذا جاء يف احلديث  1﴾السماوات واألرض الغيب إال اهلل
 . نزل على محمد من أتى كاهنا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُ الصحيح: 

                                                 
 الدُّخن نوع من احلبوب. 3
 (.35/02« )موع الفتاوىجم»تقدم خترجيه ، وانظر تقرير ابن تيمية رمحه اهلل هلذه املسألة يف  2
 . 00سورة النمل: اآلية:  1
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: أن يأ ي للكاهن فيسأله ليبني حاله للناس وأن ما يفعله كهانة وَتويه وتضليل ، فهذا القسم الثالث
 -شيئا يف نفسه ، فسأله  أتى ابن صياد فأضمر له النيب  ، ودليل ذلك أن النيب  3ال بأس به
خسأ فلن تعدو اِ :  ، يريد الدخن ، فقال النيب  (الدُّخ)أ له ، فقال: ا خـبَ عم - أي النيب 

 2قدرك.

 مستقبلية بطريق الحسابالمور بعض األحكم اإلخبار عن 

فليس من التنجيم وال ادعاء  ابـدرك بطريق الحساإلخبار عن أمور مستقبلية تُ وأما 
دخول فصل الربيع والصيف و  ، كاإلخبار عن كسوف الشمس وخسوف القمر  ، علم الغيب

 ، وطلوع بعض النجوم ، وما يسمى بأحوال الطقس من أمطار ورياح وغيوم ، واخلريف والشتاء
معلومات ـوب ، بطريق احلساب تُعرفهذه اْلمور ف ، «هايل»ومرور بعض املذنبات كمذنب 

  ، جلو منتشرة يف أحناء العاِلومعلومات تلتقط من مراصد ْلحوال ا ، ونظريات فيزيائية ، ةٍ ـــــيَّ ــــسِّ حِ 
فإذا أخرب خرباء الطقس  ، وعادة أجراها اهلل عليها ، كما أن هلذه اْلمور الطبيعية أوقات مقدرة

ميكن  –ليس إال  –بل استثنوا وصرحوا بأهنا توقعات  ، بأحواله املتوقعة يف املستقبل وِل جيزموا به
                                                 

(: وإبطال قول الكهنة ال شك أنه أمر مطلوب ، 014 – 3/011« )القول املفيد على كتاب التوحيد»وقال الشيخ رمحه اهلل يف  3
 وقد يكون واجبا.

 . 04 – 01ص « فقه العبادات» 2
 ، باب ما جاء يف الكهان وحنوهم.« فيد على كتاب التوحيدالقول امل»وانظر للفائدة يف باب حترمي الكهانة كتابه 

إقامة الرباهني على حكم من » وانظر كذلك رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رمحه اهلل يف هذا الباب بعنوان:
 (.3/345) «جمموع فتاويه»، وقد ُضمِّنت يف « استغاث بغري اهلل أو صدق الكهنة والعرافني

عند تفسري « أضواء البيان»انظر أيضا حكم الكهانة للشيخ حممد اْلمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل ، وقد أودعه كتابه و 
 قوله تعاىل يف سورة اْلنعام ﴿وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو﴾.
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تلك احلسابات واملعلومات والنظريات تصيب  وصرحوا بأن ، دوثها يف خالل مدة زمنية حمددةـح
ونظري ذلك يف  ، بل من التوقعات احلسية ، وختطيء ؛ فعندئذ ال يعترب هذا من ادعاء علم الغيب

العلم البدائي أنه إذا رؤيت السماء وجتمع الغيوم والرعد والربق وثقل السحاب ؛ قالوا يوشك أن 
 3.ل املطرنـز ي

 :رمحه اهلل 2اريِنفَّ ـكما قال السَّ   ، كاره قبيحدرك باحلس إنوالشيء الذي يُ 

 3ـجاإنكاره جهل قبيح بالحِ   أو ِهجا فكل شيء معلوم بحس  
بذلك إىل الشرع ؛ لكان ذلك  ولو أن أحدا أنكره مستنداً  ، علم باحلس ال ميكن إنكارهفالذي يُ 

 .بالشرع طعناً 

عيه أهلها من عنه من علم النجوم هو ما يدَّ واملنهي  :«الرتغيب والرتهيب»يف رمحه اهلل قال املنذري 
ويزعمون أهنم يدركون ذلك بسري الكواكب واقرتاهنا  ، معرفة احلوادث اآلتية يف مستقبل الزمان

                                                 
جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن »( ، و 208 – 24/204« )جمموع الفتاوى»انظر مزيد تقريرات علمية يف هذه املسألة يف  3

شرح كتاب »، باب بيان شيء من أنواع السحر ، و للشيخ حممد بن عثيمني « القول املفيد»( ، و 396 – 3/308« )إبراهيم
 ( للشيخ عبد اهلل الغنيمان حفظه اهلل. 3/332« )التوحيد من صحيح البخاري

 ، عاِل باْلصول واْلدب ، من علماء فلسطني ، درس على علماء الشام ، مث رجع هو الشيخ حممد بن أمحد بن ساِل السفاريِن 2
الدرة الـَمضية يف »إىل نابلس فدرَّس فيها إىل أن مات. له عدة مؤلفات ، منها منظومة مشهورة يف عقيدة السلف الصاحل بعنوان 

ية وسواطع اْلسرار اْلثرية شرح الدرة الـُمضية يف عقيدة الفرقة لوامع اْلنوار البه»، وله شرح عليها بعنوان « عقد أهل الفرقة املرضية
حمد بن ـ، وقد شرحها بعض املعاصرين كالشيخ عبد الرمحـٰن بن حممد بن قاسم احلنبلي النجدي رمحه اهلل ، والشيخ م« املرضية

 صاحل بن عثيمني رمحه اهلل ، والشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظه اهلل.
 للزركلي رمحه اهلل. «اْلعالم»انظر 

 احلِـجا هو العقل. 1
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فأما ما يدرك  ، ال يعلمه أحد غريه ، وهذا علٌم استأثر اهلل به ، وافرتاقها وظهورها يف بعض اْلزمان
وكم مضى من الليل  ، لذي يعرف به الزوال وجهة القبلةن علم النجوم اـمن طريق املشاهدة م

 3.واهلل أعلم ، وهو الذي يسمى بعلم التسيري ، والنهار وكم بقي ؛ فإنه غري داخل يف النهي

 بالدليل العقلي افينب الكهنة والعرَّ تكذي

ن كان ال يعلم م الكهان والعرافني يف دعواهم علم الغيب أن النيب  بِ ذِ ومما يدل على كَ 
 !؟عي هذا من ليس بنيبفكيف يدَّ  ،إال علما علمه اهلل إياه عز وجل  الغيب شيئاً 
ُقل الَّ أَْمِلُك لِنَـْفِسي ا من الغيب يف قوله تعاىل لنبيه ال يعلم شيئً  أن النيب الدليل على وقد جاء 

الْسَتْكثـَْرُت ِمَن اخَلرْيِ َوَما َمسَِِّنَ السُّوُء ِإْن أَنَا ِإالَّ نـَْفعاً َواَل َضراًّ ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم الَغْيَب 
َوَبِشرٌي لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنون نَِذيرٌ 

2. 
وأن خيرب عن نفسه أنه ال يعلم  ، فوض اْلمور إليهتعاىل أن يُ اهلل  4هُ رَ ــمَ أَ  رمحه اهلل: 1قال ابن كثري

َعاِِلُ كما قال تعاىل   ، لعه اهلل عليهإال اما أطْ  وال اطالع له على شيء من ذلكالغيب املستقبل 
 .انتهى .3اآلية الَغْيِب َفالَ يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحداً 

                                                 
، كتاب اْلدب وغريه ، باب الرتهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافني واملنجمني بالرمل واحلصى « الرتغيب والرتهيب»كتاب   3

 أو حنو ذلك وتصديقهم ، بتصرف يسري.
 . 388سورة اْلعراف:  2
لـُبصروي اْلصل ، الدمشقي الشافعي ، ولد يف مطلع القرن الثامن ، درس على هو عماد الدين ، إمساعيل بن عمر بن كثري ، ا 1

تفسري القرآن »شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ، وبرع يف الفقه والتفسري والنحو والتاريخ ، له تصانيف مفيدة ، أشهرها كتابه 
 .  994يف التاريخ ، تويف سنة « البداية والنهاية»، وكتاب « العظيم

 للشوكاين ، رمحهم اهلل.« البدر الطالع»البن العماد ، و « شذرات الذهب»البن حجر ، و « الدرر الكامنة»ظر ترمجته يف ان
 . الضمري عائد على النيب  4
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اَل أَُقوُل َلُكْم ْم ِعنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َواَل أَْعَلُم الَغْيَب وَ ُـ أَُقوُل َلك الُقل  تعاىليف تفسري قوله  أيضاوقال 
ِإينِّ َمَلك

لست أملكها  :أي ، ُقل الَّ أَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخزَاِئُن اللَّهوله ـول اهلل تعاىل لرسيق :2
 .وال أتصرف فيها

َواَل أَْعَلُم الَغْيب ، وال  ، إَّنا ذاك من علم اهلل عز وجل ، وال أقول لكم إين أعلم الغيب :أي
 .انتهى .لعِن عليهلع منه إال على ما أطْ أطَّ 

 مَ ظَ عْ يف غٍد فقد أَ  يكونُ اما  ربُ خيُ  1هأن من زعمَ  :عن عائشة رضي اهلل عنها قالتويف الصحيحني 
َواِت َواَْلْرِض الَغْيَب ِإالَّ اللَّهاُقل الَّ يـَْعَلُم َمن يف السَّمَ  واهلل يقول ، 4ريةالفِ على اهلل 

0.  
 0.هذا لفظ مسلم
َوَما َتْدرِي نـَْفٌس بَِأيِّ  تمث قرأَ  ، د كذبَ  غٍد فقما يف يعلمُ  9أنه ثكمن حدَّ و  ... :ولفظ البخاري

8أَْرٍض ََتُوت
.5 

فخرَج  ، أنه مسَع ُخصومًة بباب حجرتهِ   عن رسوِل اهلل ، عن أم سلمة رضي اهلل عنها وفيهما
ُب أنَُّه فلعلَّ بعضكم أن يكوَن أبلغ من بعٍض فأحسِ  ، وإنُه يأتيِن اخلصمُ  ، إَّنا أنا َبَشرٌ  :قالإليهم ف

                                                                                                                                      
 . 20سورة اجلن:  3
 . 06سورة اْلعراف:  2
 . اهلل  رسول :أي 1
 الفرية هي الكذبة. 4
 . 00سورة النمل:  0
 (.399رواه مسلم ) 0
 . أي: رسول اهلل  9
 . 14سورة لقمان:  8
 (.4800رواه البخاري ) 5
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فليأُخذها أو  ، ارـلٍم فإَّنا هي ِقطعٌة من النـفمن قَضيُت له حبقِّ مس ، ادٌق فأقضي له بذلكص
 3.لَِيرتكها

حيتج ملثل  وِل  ،خصومة  إذا تقدَّما لفضِّ  من املظلومالظاِل م يعلم الغيب لعلِ  فلو كان النيب 
 كالمه الذي قال.

مكث مدة ال  ؛ م املؤمنني عائشة رضي اهلل عنهاأيف عرضه حني رُميت زوجته  النيب لي ــــوملا ابتُ 
رت َـّ إال أن ما أشاعه املنافقون من إشاعات أث كان حيسن الظن بأهلهورغم أنه   ، يعلم حقيقة اْلمر

  :وسأل عائشة فقال هلا ، فاستشار علياً وأسامة رضي اهلل عنهما يف شأهنا ، يف نفسه 
َوِإْن ُكْنِت  ، رِيَئًة َفَسُيبَـرُِّئِك الّلهُ فَِإْن ُكْنِت بَ  ، بـََلَغِِن َعْنِك َكَذا وََكَذا ُه َقدْ فَِإنَّ  ، يَا َعاِئَشةُ  ، أَمَّا بـَْعدُ 

تَاَب الّلُه إىل اهلل  فَِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا اْعتَـَرَف ِبَذْنٍب مُثَّ تَابَ  ، َوتُويب إِلَْيهِ  اهللفَاْستَـْغِفرِي  ْمِت ِبَذْنبٍ مَ أَلْ 
 .َعَلْيهِ 
ل نـز حىت أ ا اْلمر املهم الذي يتعلق بأهلهب املنافقني يف هذيعلم كذِ ِل يكن  اهد أن النيب فالش

ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإِلْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكْم اَل حَتَْسُبوُه َشراً لَُّكم َبْل ُهَو  اهلل تعاىل اآليات من سورة النور 
ٌر لَُّكْم  َخيـْ

 1.الصحيحني وغريمها والقصة ثابتة يف ، اآليات 2
  .وِل يقل هلا ما قاله ، م أهنا بريئة منذ أشيع اخلربيعلم الغيب لعلِ  كان النيب   لوالشاهد أنه ف
 
 

                                                 
 ( ، واللفظ للبخاري.3931( ومسلم ) 9383رواه البخاري ) 3
 . 33سورة النور:  2
 (.2996( ومسلم )4906انظر البخاري ) 1
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أَمَّا أَبُو َجْهٍم  : النيب هلا قال  ؛ : خطبِن أبو جهم ومعاوية للنيب وملا قالت فاطمة بنت قيس 
 1.اْنِكِحي ُأَساَمَة ْبَن َزْيدٍ  ، اَل َماَل َلهُ  2ا ُمَعاِويَُة َفُصْعُلوكٌ َوأَمَّ  ، 3َفالَ َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاتِِقهِ 

  .أغو  العرب وصار ،فيما بعد  كاً ملِ ْلنه صار  ، ْلشار عليها امعاوية لغيبيعلم ا فلو كان النيب 
 مسيلمة يف وتركواأتوه ؛ وفيهم مسيلمة الكذاب  على رسول اهلل يفة ـوفد بِن حنما قدم ـول

وركابنا فنا صاحبًا لنا يف رحالنا إنا قد خلَّ  ، يا رسول اهلل :فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا ، رحاهلم
يعِن  ، (كم مكانًاشرِّ أأما إنه ليس ب) :امثل ما أمر به للقوم وقال رسول اهلل فأمر له  ، حيفظها لنا

عى النبوة مسيلمة وادَّ عدو اهلل  مامة ارتدَّ فلما انتهوا إىل الي ، مث انصرفوا ، أصحابه مالَ  هِ فظِ حِ ـلِ 
ما و  ؟شركم مكاناً أنه ليس بأما أ :حني ذكرَتوين لهأِل يقل لكم  ، 4إين أُشرِكت يف اْلمر معه :وقال

 0شركت يف اْلمر معه!أُ قد ما كان يعلم أين ذاك إال لِ 
أنه   أول اْلمر ، ولعِلمَ يف يعلم الغيب ملا أثو  عليه  رسول اهلل  كانلو  أنه  من القصةفالشاهد 

 .الناس يفلفتنة عظيمة  وأنه سيكون رأساً  ، ه سيدعي النبوة فور رجوعهوأن ، كاذب يف مبايعته
يعلم ما سيحصل يف معركة أحد من هزمية للمسلمني ، وما سيحصل  كذلك ، فلم يكن النيب 

شركني سيمنعوهنم من أداء يف يوم حنني أيضا من غلبة للكفار يف أول اْلمر ، وِل يكن يعلم أن امل
وممن حولكم من كما قال تعاىل ،  العمرة يف قصة احلديبية ، وِل يكن يعلم أمساء بعض املنافقني 

                                                 
 ب للنساء" ، إن صحَّت.يعِن من كـثرة أسفاره ، وقيل لكونه يضرب النساء ، ويشهد هلذا املعو  رواية: "فرجل ضرَّا 3
 صعلوك أي فقري. 2
 (.3486رواه مسلم ) 1
 أي يف أمر النبوة. 4
 ( ، باب وفد بِن حنيفة.0/113للبيهقي )« دالئل النبوة» 0
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اْلعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرتني مث 
يردون إىل عذاب عظيم

3. 
 صى.واْلدلة يف هذا الباب كثرية ال حت

وإذا كان  ، وِل يكن يعلم من الغيب شيئاً  ، ختفى عليه اْلمور ، كغريه  بشرٌ  فاحلاصل أن النيب 
 .الكهنة والسحرة والعرافنيك ، من ليس بنيب يعلم الغيبأال ذلك فمن باب أوىل كاْلمر  

غيبات بعض املأن اإلخبار عن ؛ على كذب الكهان والعرافني يف دعواهم علم الغيب  ومما يدل أيضاً 
َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن يَُكلَِّمُه  تعاىلقال  ، عليهم ال غريل نـز الوحي امل هُ طريقُ و  ، اْلنبياءص به ُـ قد خ
ِحَجاٍب أَْو يـُْرِسَل َرُسوال ِإالَّ َوْحياً أَْو ِمن َورَاءِ ٱللَُّه 

َعاِِلُ الَغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى  وقال جل ذكره ، 2
* ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسول َغْيِبِه َأَحداً 

َوَما َكاَن اللَُّه لُِيْطِلَعُكْم َعَلى الَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّه  وقال ، 1
جَيَْتيب ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاء

 .اآلية 4
الة به صلى اهلل ـتمت الرسوقد خُ  ، الرسلأن اإلخبار ببعض املغيبات خاص باآليات تفيد  فهذه

 .مطلقا الغيب اموته صلى اهلل عليه وآله وسلماالطالع على فانسد باب  ، سلمعليه وآله و 
 ، حال الصحابة والتابعني؛ ومما يدل أيضا على كذب الكهان والعرافني يف دعواهم علم الغيب 

أفكان عندهم من هذه الدعاوى  ، رضي اهلل عنهم ، الذين هم سادات اْلولياء وأئمة اْلصفياء
 .ال واهلل ؟شيء

                                                 
 . 363سورة التوبة:  3
 . 03سورة الشورى:  2
 . 29 – 20سورة اجلن:  1
 . 309سورة آل عمران:  4
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تزكية  من؛ أن هذا  الغيب يعلموندعواهم أهنم  يف على كذب الكهنة أيضاً اْلدلة  أوضحمن و 
َفاَل تـُزَكُّوا أَنـُْفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم امَِن اتَـَّقىيف قوله تعاىل  وقد ورد النهي عن ذلك ، لنفسا

 واحلق ، 3
أولياء وليس هذا من شأن  ، املالالدنيا و  ، والشهرة ، وكسبخلق ـلوب الـلة يف قنـز أهنم يريدون امل

 ، والزهد اما عند الناس. عيب أنفسهم واهتامهم هلا بالتقصري فإن شأهنم ، اهلل
 ، وهذا واضح البطالن ، بات من باب الكرامةــومن أدلة كذب الكهنة ؛ دعواهم أن علمهم باملغيَّ 

أمر خارق حصول هي  وإَّنا ، الرب يف شيء من خصائصه مشاهبةدعوى ْلن الكرامة ال تتضمن 
 2.من حصلت له الكرامة حاجةلدفع  ، للعادة

بعد كالم له يف تعريف رمحهم اهلل مجيًعا  1سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهابقال الشيخ 
 :العراف

والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغَـيبات فهو إما داخل في اسم 
وذلك أن إصابة الـُمخرب ببعض اْلمور الغائبة يف  ، المعنى فيُـلحق بهالكاهن وإما مشارك له في 

ويكون بالفأل والزجر والطري  ، ومنه ما هو من الشياطني ، 4بعض اْلحيان يكون بالكشفِ 
ونَـعِن  ، والضرِب باحَلصى واخلط يف اْلرض والتنجيم والَكهانة والسحر وحنو هذا من علوم اجلاهلية

                                                 
 . 12سورة النجم:  3
 .3680 - 3684البن تيمية رمحه اهلل ، ص « واتالنب»انظر كتاب  2
هـ ، درس على عدة مشايخ ، وعنده إجازة يف رواية الكتب الستة ،  3266الشيخ سليمان من فحول علماء جند ، ولد سنة  1

، « ز احلميدتيسري العزي»هـ ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه  3214درَّس وويل القضاء ، وتويف شابا شهيدا بإذن اهلل سنة 
والكتاب على مدى ثالث قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إىل وقتنا هذا ، وهو عمدة يف علم توحيد العبادة ، وما بعده عيال 

 عليه ، رمحه اهلل رمحة واسعة.
ء يف الكهان الشيخ سليمان يف أول شرحه لباب ما جاذلك كما بني ،   عيه الكاهن من انكشاف الغيب لهوذلك حبسب ما يدَّ  4

 وحنوهم.
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كالفالسفة والكهان واملنجمني وجاهلية العرب الذين كانوا   ، ليس من أتباع الرسلباجلاهلية كل من 
وكل  ، اما جاءت به الرسل عليهم السالم فإن هذه علوم قوٍم ليس هلم علمٌ  ، قبل مبعث النيب 

 هُ قَ حِ ـقهم اما يقولون لاهم فصدَّ ـفمن أت ، هذه اْلمور يسمى صاحبها كاهنًا وعرافًا أو يف معنامها
 ، عوا هبا علم الغيب الذي استأثر اهلل تعاىل بعلمهوقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادَّ  ، الوعيد

عى الوالية واستدل عليها بإخباره ببعض وال ريب أن من ادَّ  ، عوا أهنم أولياء وأن ذلك كرامةوادَّ 
جيريه اهلل على يد عبده املؤمن الكرامة أمر  إذِ  ، املغيبات فهو من أولياء الشيطان ال من أولياء الرمحـٰن

خبالف من يدعي أنه ويل  ، املتقي إما بدعاء أو أعمال صاحلة ال صنع للويل فيها وال قدرة له عليها
فإن مثل هذه اْلمور قد حتصل اما ذكرنا من اْلسباب  ، هلل ويقول للناس اعلموا أين أعلم املغيبات
وَن َمعها مائة  فَيْكذبيف وصف الكهان ) ذا قال وهل ، وإن كانت أسبابًا حمرمة كاذبة يف الغالب

وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي  ، قون مرة ويكذبون مائةن أهنم يصدُ ـفبيَّ  ، كذبة(
ْلن يف دعواه الوالية تزكية  ، مع أن نفس دعواه دليل على كِذبه ، الوالية والعلم اما يف ضمائر الناس

بل شأهنم اإلزراء  ، وليس هذا من شأن اْلولياء ، 3اَل تـُزَكوْا أَنفُسُكم﴾النفس املنهي عنها بقوله ﴿فَ 
نا وإ ، نا أولياءاعرفوا إفكيف يأتون الناس يقولون ) ، على نفوسهم وعيبهم هلا وخوفهم من رهبم

وحسبك  ، لة يف قلوب اخللق واقتناص الدنيا هبذه اْلمورنـز ويف ضمن ذلك طلب امل ، نعلم الغيب(
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات  ، حابة والتابعني وهم سادات اْلولياءحبال الص

وكان عمر  ، 2بل كان أحدهم ال ميلك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصِّديق ، ال واهلل ؟شيء
بالليل فيمرض منها  هِ وكان مير باآلية يف ِوردِ  ، من وراء الصفوف يبكي يف صالته هُ سمع نشيجُ يُ 

                                                 
 . 12سورة النجم:  3
يقصد الشيخ بسرد هذه اْلمثلة بيان ما كان عليه الصحابة من شعور بالتقصري يف جنب اهلل ، يف مقابل تزكية الكهنة أنفسهم  2

 بادِّعائهم أهنم أولياء هلل!
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وكان َتيم الداري يتقلب يف فراشه ال يستطيع النوم إال قلياًل خوفًا من النار مث  ، فيعوده الناس ليايل
ويكفيك يف صفات اْلولياء ما ذكر اهلل تعاىل من صفاهتم يف سورة الرعد  ، يقوم إىل صالته

ال أهل  فاملتصفون بتلك الصفات هم اْلولياء اْلصفياء ، واملؤمنني والفرقان والذاريات والطور
بل جمرد  ، الدعوى والكذب ومنازعة رب العاملني فيما اختص من الكربياء والعظمة وعلم الغيب

 !؟فكيف يكون املدعي لذلك ولياً هلل ، دعواه علم الغيب كفر
ثوا هذه العلوم عن املشركني ولبَّسوا هبا على ولقد عظُـم الضرر واشتد اخلطب هبؤالء املفرتين الذين ورِ 

 3.نسأل اهلل السالمة والعافية يف الدنيا واآلخرة ، بصائرخفافيش ال

  يرةــالطرق وقراءة الفنجان والعيافة والط  مما يلتحق بالكهانة ؛ 

ن والعيافة وقراءة الفنجاالطرق  :لتحق بالكهانة والعرافة والتنجيم هذه اْلمور اْلربعةومما يَ 
  كان العرب يتوصلون هبا ملعرفة املغيباتفهو ضرب من ضروب الكهانة اليت الطرقفأما  ، والطرية

 .بزعمهم
 1.ط يف اْلرضاخلط خيَُ  :والطرق ، العيافة زجر الطري :2قال عوف العبدي

 4.وأما اجلبت فهو السحر كما قال عمر رضي اهلل عنه

                                                 
 (.911 - 2/916، باب ما جاء يف الكهان وحنوهم )« تيسري العزيز احلميد»انظر كتابه  3
 «.التقريب»عوف بن أىب مجيلة العبدي اهلجري ، أبو سهل البصري ، املعروف باْلعرايب ، ثقة ، انظر  2
 ( ، وصححه اْللباين.8/315( والبيهقي )1568رواه أبو داود ) 1
ابن حجر يف وصل رواه البخاري معلقا بصيغة اجلزم يف كتاب التفسري ، باب ﴿إن كنتم مرضى أو على سفر﴾ ، وانظـر ما قاله  4

 هذا اْلثر.
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فمن  ، وسواء هذا أو ذاك فمؤدامها واحد ، 3وي عن احلسن يف تفسري اجلبت إنه الشيطانوقد رُ 
يف أذنه ويكلمه بكالم  رُّ قُ ــأن الكاهن والساحر كالمها يتلقى علومه من الشيطان الذي يَ املعلوم 

 .خيفى على غريه
  2.العيافة والطرية والطرق من اجلبتإن : أنه قال وي عن النيب وقد رُ 
ا كأهنم فهم يف وضع اخلطوط عليه ، اْلرض يطرقها إذا سار عليها قَ رَ ِمن طَ  ، ق من الطريقرْ ــــــوالطَّ 

 1.طرقوهنا أي ميشون عليهايَ 
وي يف ـقال البغ ، يسمى احلازي طُّ خُ ـوالذي يَ  ، وهو اخلط يف اْلرض ، فمنه الرََّمـلُ  ، والطرق ألوان

 :«شرح السنة»
يأ ي صاحب  :قال ، قد تركه الناس مٌ لْ وهو عِ  ، احلازي هُ طُّ خُ ـهو اخلط الذي يَ  :قال ابن عباس

الم حازي غُ ـال يِ دَ وبني يَ  ، لك طُّ ـاقعد حىت أخُ  :فيقول له ، 4وانالُّـ يعطيه حُ ف ، حازيـاحلاجة إىل ال
فيأمره احلازي أن خيط خطوطا كثرية على رمل أو تراب يف خفة وعجلة لئال يلحقها  ، 0يلمعه مِ 

 وهو يقول: ، مث يأمره فيمحوها خطني خطني على مهل ، العدد واإلحصاء
 أسرعا البيان ، ي عيانـبنَ ا

                                                 
 (.8/315( وكذا البيهقي )0/06ذكره أمحد عنه ) 3
( وغريمها عن قبيصة بن خمارق رضي اهلل عنه ، وحسنه 31/0313( ، وابن حبان )0/06( ، وأمحد )1569رواه أبو داود ) 2

 (.163لأللباين )« ديث احلالل واحلرامغاية املرام يف ختريج أحا»( ، وضعفه غريه ، انظر 3095« )رياض الصاحلني»النووي يف 
 ( ، باب بيان شيء من أنواع السحر.3/034« )القول املفيد»انظر  1
 الـُحـلُّوان هو ما يأخذه الكاهن أجرا على كهانته. 4
 الـِميل عوٌد دقيق الرأس ، يُـَخطُّ به يف اْلرض ، مسي هنا ميال ْلنه كامليل الذي يستعمل لالكتحال. 0
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وإن بقي خط واحد  ، فإن بقي منها خطان فهو عالمة النجاح ، نظر إىل آخر ما يبقى منهاـ يَ مث
 3.فهو دليل اخليبة واحلرمان

فضرب هبا على طريقة  ، فإذا سئل الطارق عن حادثة أخرج حصيات معه ، ومنه الضرب باحلصى
 .جواب السؤال –بزعمه الكاذب  –فيتبني له  ، خمصوصة

للكاهن جواب  مث يتبني وكلها تدور حول ضرب شيٍء بشيء ، ن التفسرياتوقيل غري ذلك م
سواء كانت حصا أو  ، تتغري كلما تغري الزمان ، فليست إال اختالف يف املطروقات ،بزعمه  السؤال

 2.أو قضبانا أو غري ذلك ودعا
مان على التنبؤ اما يقو وهـٰذان  ، «الدومينو»و  ، «زهر الطاولة»يف هذا الزمان  بالطرقق لحَ ومما يُ 

 «الكوتشينة»قراءة من ذلك أيضا و  ، عن طريق اْلرقام املكتوبة على الزهريف املستقبل سيكون 
 1.والضرب حببات الفول

رضي اهلل عنه كما يف صحيح مسلم عن معاوية بن احلكم السلمي   ، طـكان أحد اْلنبياء خي  :تنبيه
 .ونطُّ خُ ـ: ومنا رجل ي أنه قال للنيب 

 4.فذاك هُ ــفمن وافق خطُّ  ، كان نيب من اْلنبياء خيط :قال
 أي من وافق خطُـّـُه خطَّ ذلك النيب جاز له فعله.

                                                 
 (.384-32/381« )نةشرح الس» 3
 راجع لالستزادة كتب اللغة. 2
  . 804 – 801، ص « شرح مسائل اجلاهلية»انظر  1
 (.019« )صحيح مسلم» 4
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إذ كان من  ، : معناه الزجر عنهفذاك( هُ ــ)فمن وافق خطُّ  يف معو  قول النيب  رمحه اهللقال اخلطايب 
ا مً لَ وعَ  ، كان آية لذلك النيبْلن ذلك إَّنا   ، وال ينال حظه من الصواب ، هُ بعده ال يوافق خطَّ 

 3.واهلل أعلم ، فليس ملن بعده أن يتعاطاه طمعا يف نيله ، لنبوته
  :جبوابنيفقد أجاب عنه بن عثيمني رمحه اهلل الشيخ حممد بن صاحل أما 

وما  ، فذاك( هُ ــخطُّ )فمن وافق  :ْلنه قال ، علقه بأمر ال يتحقق الوصول إليه أن الرسول  :األول
 ؟أم ال هُ ــــخطَّ ا هل وافق يدرين

ْلن اهلل جيعل  ، أنه إذا كان اخلط بالوحي من اهلل تعاىل كما يف حال هذا النيب فال بأس به :الثاني
ي ـحرية فهي من الوحـأما هذه اخلطوط الس ، ل الوحي هبا خبطوط يعلمه إياهانـز له عالمة ي

 2.الشيطاين

يال على نبوته ، وِل يكن يدَّعي علم الغيب ، ومن معجزة له ودلكان فاحلاصل أن خط ذلك النيب  
، فقد َأطلعه اهلل على شيء من الغيبيات كدليل على صدق نبوته ، وِل  ذلك ما حصل للنيب 

  يكن يعلم الغيب استقالال.

 قراءة الفنجان
فإن الكاهن يعتمد على ما بقي فيه  ، أي فنجان القهوة ، ومن أنواع الكهانة قراءة الفنجان

ه يكون كذا ـويزعم أن ، ما فيهـمث يتنبأ ب ، على جوانب الفنجان خطوطا اهـفريسم ب ، القهوة من
 1.فيمكن أن يكون تنبؤ الكاهن جمرد دعوى يدعيها ، وال يشرتط فيه االتصال بالشياطني ، وكذا

                                                 
 (.32/384« )شرح السنة»نقال من  3
 ( ، باب بيان شيء من أنواع السحر.030 - 3/034« )القول املفيد»انظر  2
 يوسف السعيد. ، للدكتور 804، ص « مسائل اجلاهلية»انظر شرح  1
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ر اجلمر فإن الكاهن يستدل على ما سيقع يف املستقبل بصو  ، ومما يلحق بقراءة الفنجان قراءة النار
 3.النار بِ هُّ لـَ وتَ 

وما فيها من تقاطعات وتعرجات  ، وأما قراءة الكف فإن الكاهن يعتمد على خطوط الكف
 2.مث يزعم أنه سيكون كذا وكذا ، واتصاالت

 رةيَ ـــيافة والط  ــالعِ 
ينا قالوا فإذا انبعثت مي ، يافة فهي زجر الطريفأما العِ  ، يافة والطريةهانة ؛ العِ الكَ لحق بيُ ومما 

 .ن، وهذا من التكهُّ  وإذا انبعثت مشاال قالوا سيحصل كذا ، سيحصل كذا
من خلق اهلل ، ليس له تأثري وال تدبري ، بل هو  وال شك أن العيافة باطلة ، حيث أن الطري خلقٌ 

قال تعاىل ﴿أِل تر إىل الطري مسخرات يف جو السماء ما ميسكهن إال اهلل﴾ ، كما مدبَّر مربوب ،  
﴿أوِل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن ما ميسكهن إال الرمحـٰن إنه بكل شيء عز وجل ال وق

 بصري﴾.
 ، والطرية يف اْلصل من التطري ، سواء كان من مرئي أو مسموع ، وأما الطرية فهي عموم التشاؤم

وإذا انبعث مشاال  ، فإذا انبعث ميينا تفاءلوا ، وهو التفاؤل أو التشاؤم من اجتاه الطري إذا زجروه
من طيور  ، مث توسع الناس حىت تشاءموا من أشياء كثرية ، فالطرية يف أصلها كانت عيافة ، تشاءموا

 ومن اآلدميني ، 31رقم اْلرقام ومن  ،فتشاءموا من رؤية البوم والغراب  ، وحيوانات وآدميني وأرقام
فأغلق  ، ور أو حنوه قال هذا يوم سوءفإذا رأى أحدهم أع ، اْلعور واْلحول واْلعرج تشاءموا من 

وإذا أصابت  ، ذلك اليوم تيقن حبدوث بالء عليهوكأنه  ، وِل يبع وِل يشرت ذلك اليوم ، كانهدُ 
                                                 

 . 801املصدر السابق ، ص  3
 . 801املصدر السابق ، ص  2
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وغري وإذا أصابته يف اليسرى قالوا سيحصل كذا ،  ، يف يده اليمو  قالوا سيحصل كذا ةٌ اإلنسان ِحكَّ 
عو مشاركة اهلل يف معرفة ما فكأهنم ادَّ  ، ا فجعلوها شؤماذلك من اْلمور اليت ِل جيعل اهلل فيها شؤم

حلصول ذلك اْلمر  اعتمادا على أمور جعلوها أسبابا ِل خيرب اهلل بأهنا أسبابا سيكون يف ذلك اليوم
 .الذي تشاءموا منه

ْلن حقيقة  ،والتطري قبيح ْلن فيه نوع كهانة وإن ِل يقل املتطري سيحصل كذا وسيحصل كذا 
أما التكهن فأخص من ذلك وهو  ، ما هو درىو اعتقاد حصول سوء يف املستقبل ال يُ التطري ه

وإن كان  ، فباب التشاؤم والتكهن واحد ، يف املستقبل –من خري أو شر  –حتديد حصول أمر ما 
 .التكهن أقبح ْلن فيه حتديدا وتأكيدا

 :بضعة أحاديثيدل هلذا  ، شركحرام بل والطرية 

 ، ركـرة شـالطي ، رة شركـالطي :ي اهلل عنهـرض عودــــكما يف حديث ابن مس  ي ـبـقول الن :األول
 3.ولكن اهلل يذهبه بالتوكل ، وما منا إال ، ثالثا

وهنا ُحـذف املستثو  وهو  ، قوله )وما منا إال( ؛ أي وما منا إال وقد وقع يف قلبه شيء من التطري
 .وهذا من أدب الكالم ، كرهاذِ   النـبـي هَ فَكـرِ  ، التطري ْلنه حالة مكروهة

قوله )ولكن اهلل يذهبه بالتوكل( ؛ فيه بيان أن التوكل على اهلل دواء من وقع يف قلبه شيء من 
 .التطري

                                                 
وقوله )وما منا إال ... إخل( هو من قول ابن  .(1018( ، وابن ماجه )3034( ، واللفظ له ، والرتمذي )1536رواه أبو داود ) 3

حرب ، واحلديث صححه اْللباين رمحه الرتمذي عن سليمان بن  كما روى ذلك،   مسعود رضي اهلل عنه وليس من كالم النيب 
 اهلل.
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عن ته الطرية : من ردَّ  قال رسول اهلل  :قال مارضي اهلل عنهحديث عبد اهلل بن عمرو  :الثاني
 .فقد أشرك حاجته

 ؟كفارة ذلك  ما ، يا رسول اهلل :قالوا
 3.غريكإلـٰه وال  ، وال طري إال طريك ، اللهم ال خري إال خريك :أن يقول أحدهم :قال

االعرتاف بأن الطري خلق مسخر مملوك هلل ، ال يأ ي خبري وال يدفع قال الشيخ سليمان رمحه اهلل: فيه 
ن اهلل تعاىل ، تفضال على ، وأنه ال خري يف الدنيا واآلخرة إال خري اهلل ، فكل خري فيهما فهو م شرا

عليهم السالم  واْلنبياءية كلها هلل ، ليس فيها ْلحد من املالئكة لـٰه، وأن اإلعباده وإحسانا إليهم 
 2تشاءم به.يُـــِشركٌة ، فضال عن أن ُيشرك فيها ما يراه ويسمعه مما 
لبه متعلق بغري اهلل ، وهذا رة تأ ي بالشر ، فقـيووجه كون الطرية شرك هو أن املتطري يعتقد بأن الطِّ 

 . بالسيئات إال اهللشرك ، إذ أنه ال يأ ي باحلسنات إال اهلل ، وال يأ ي

ومثة وجه آخر لكون الطرية شرك هو أن املتشائم تنبأ حبصول شيء يف املستقبل بناء على سبب غري 
 .علمأن ، واهلل شرعي ، ففعل كما فعل الكاهن واملتكهِّ 

 1.: العيافة والطرق والطرية من اجلبت ذم الطرية أيضا قول النيب ومما جاء يف : الثالث
 .، أي من عمل الشيطان وقد تقدم تفسري اجلبت بأنه الشيطان

 

                                                 
 «.املسند»( ، وحسنه حمققو 2/226رواه أمحد ) 3
 .، باب ما جاء يف التطري «تيسري العزيز احلميد» 2
 تقدم خترجيه. 1
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ن أو لن يلج الدرجات العلى من تكهَّ  :قال عن النيب رضي اهلل عنه أيب الدرداء  وعن: الرابع
 3.رٌ ـــتطيُّ  من سفرٍ  هُ استقسم أو ردَّ 

 .: كنا نتطري أنه قال لرسول اهلل رضي اهلل عنه معاوية بن احلكم السلمي  وعن: الخامس
 2.نكمدَّ فال يصُ  ، : ذاك شيء جيده أحدكم يف نفسه فقال رسول اهلل 

، أي أماكنها  1: )أقِـــرُّوا الطري على َمـِكـنَّاهتا( ومن أدلة النهي عن التطري قول النيب : السادس
م بن حبان: قوله ـهل يف سفركم خري أم شر ، قال أبو حات روها طلبا ملعرفةِ نفِّ ــتُ ، فال  4اليت تـُِكنُّها

  وهو أن ال يُـنفِّروا الطيور عن  هِ برتِك ضـدِّ  مقرونةٌ  أمرٍ  لفظةُ ِكـنَّاهتا( الطَّري على مَ : )اقِـروا ،
أمرا جاءت ها ، والقصد من هذا الزجر عن شيء ثالث ، وهو أن العرب كانت إذا أرادت ـمكنات

الطري فنفَّرته ، فإن تيامن مضت لألمر الذي عزمت عليه ، وإن تياسر أْغَضت عنه  إىل وكرِ 
 0الطري على َمـِكـنَّاهتا.عن استعمال هذا الفعل بقوله: اقروا  وتشاءمت به ، فزجرهم النيب 

 وقال الـُحطيئة ميدح أبا موسى اْلشعري: 
 وال يُفيُض على َقَسٍم بأزالم   0ال يزجر الطري إن مرَّت به َسَنًحا

 .سامواالستق ك زجر الطريرْ ــــيعِن أنه سلك مسلك اإلسالم يف التوكل على اهلل وت
                                                 

 (.2303« )السلسة الصحيحة»( ، و 0362« )صحيح اجلامع»، وحسنه اْللباين يف « مسند الشاميني»رواه الطرباين يف  3
 (.019ه مسلم )روا 2
( بلفظ )وكناهتا( ، عن أم كرز رضي اهلل عنها ، 5/363« )احللية»( وأبو نعيم يف 0320( وابن حبان )2810رواه أبو داود ) 1

 «.صحيح ابن حبان»، والشيخ شعيب اْلرناؤوط كما يف حاشيته على « صحيح أيب داود»وصححه اْللباين كما يف 
 ىل ﴿وجعل لكم من اجلبال أكنانا﴾.، ومنه قوله تعا« النهاية»انظر  4
 (.31/450« )صحيح ابن حبان» 0
 َسـَنَح أي عرض له. 0
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 وقال بعض شعراء العرب ميدح نفسه:
 ض ثعلبُ أصاح غراب أم تعرَّ  وال أنا ممن يزجر الطري هـمُُّه 

  3.طرية وال هامة وال صفر: ال عدوى وال  ومن أدلة ذم التطري أيضا قول النيب : السابع
 .وال نوء وال صفر ... :ويف لفظ عند مسلم

العدوى باْلمراض ال تؤثر ف ، ال عدوى كائنة إال بإذن اهلل عزوجلأي  ، ومعو  قوله )ال عدوى(
 .كما أن النكاح سبب للولد  ، بنفسها بل هي سبب

وأن هذه اْلمور ال  ، قة الطريةالنفي نفي حقيبواملراد  ، وقوله )وال طرية( هو الشاهد من احلديث
إذ أن اْلمر الباطل منهي عن  ، مناضِ  االعمل هب عن )وال طرية( هنيٌ  :ويف قوله ،البتة  حقيقة هلا

 .العمل به يف اإلسالم
على بيت البومة وكانوا يف اجلاهلية يتشاءمون إذا وقعت  ، اهلامة هي البوم ؛ )وال هامة( :قوله

وكلها تدور  ، وقيل غري ذلك من التأويالت ، نفسي أو أحد أقاريبت يل يعِ نُ  :يقول ، أحدهم
 2.أمور غيبيةصول حول التشاؤم حب

 .وأنه ال وجود له يف احلقيقة واملراد بالنفي نفي حقيقة التشاؤم بالبوم
 .إذ أن اْلمر الباطل منهي عن العمل به يف اإلسالم ، ويف قوله )وال هامة( هني عن العمل به ِضمنا

فيكون املراد نفي تأثريها بنفسها  ، صيب املاشية يف البطنعدوى تُ َر فَ ن الصَّ إ)وال صفر( ؛ قيل قوله 
 .فيكون من عطف اخلاص على العام ، وتكون معطوفة على قوله )ال عدوى( ، إال بإذن اهلل الكوين

                                                 
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.2226( ، ومسلم )0969رواه البخاري ) 3
 ، باب ما جاء يف التطري.« تيسري العزيز احلميد»انظر  2
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 وقد كانت العرب ، بشهر صفرحصول الشؤم حقيقة أي نفي  ، وقيل إن املقصود هو شهر صفر
 .ذلك فأبطل النيب  ، فراما تركوا السفر فيه ، تتشاءم منه

 .يف الطرية واهلامة حصول الشؤم بشهر صفر كما تقدمواملراد بالنفي يف قوله )وال صفر( نفي حقيقة 
 .إذ أن اْلمر الباطل منهي عن العمل به يف اإلسالم ، ويف قوله )وال صفر( هني عن العمل به ِضمنا

 .وهي منازل القمر -مجع نوء  -املراد نسبة السقيا وجميء املطر إىل اْلنواء قوله )وال نوء( ؛ 
 ، يف ذلك ان هلا تأثري وتقول إ ، ول املطر لطلوع بعض النجوم وغياهبانـز  بُ نسِ تَ وقد كانت العرب 

أي جتعلون شكركم هلل على  ، ر قوله تعاىل ﴿وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾سِّ وبه فُ  ، وهذا كذب
 يوه ، فتنسبون هذه النعمة إىل غريه ، ل إليكم من الغيث واملطر والرمحة أنكم تكذبونز نـما أ

 3.النجوم
 .ول املطر بسبب النوءنـز واملراد بالنفي يف قوله )وال نوء( ؛ نفي حقيقة حصول 

 .إذ أن اْلمر الباطل منهي عن العمل به يف اإلسالم ، ويف قوله )وال نوء( هني عن العمل به ِضمنا
 أن رسول اهلل رضي اهلل عنه قد جاء ذم نسبة السقيا إىل النجوم يف حديث أيب مالك اْلشعري و 

الفخر يف اْلحساب ، والطعن يف اْلنساب ،  :ال يرتكوهنن أربع يف أميت من أمور اجلاهلية :قال
 2.واالستسقاء بالنجوم ، والنياحة

قال الشافعي  ، املطر فليس يف هذا بأسول نـز أما إن كان مراده اتفاق الوقت بني طلوع النجم و 
 : «اْلم»يف رمحه اهلل 

                                                 
 «.االستسقاء باْلنواءما جاء يف »، شرح باب « تيسري العزيز احلميد»للفائدة انظر  3
 تقدم خترجيه. 2
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عطي إال اهلل عز ر وال يُ طِ ْلنه يعلم أنه ال ميُ  ، رنا بفضل اهلل ورمحته( ؛ فذلك إميان باهللطِ من قال )مُ 
رنا بنوء كذا وكذا( على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة املطر طِ وأما من قال )مُ  ، وجل

ال  ، والوقت خملوق ، ْلن النوء وقت ، مطره نوء كذا ؛ فذلك كفٌر كما قال رسول اهلل إىل أنه أ
 .وال ميطر وال يصنع شيئا ، ميلك لنفسه وال لغريه شيئا

قوله )مطرنا يف شهر  ـما ذلك كـفأما من قال )مطرنا بنوء كذا( على معو  )مطرنا بوقت كذا( فإن
 .الكالم أحب إيل منهوغريه من  ، وال يكون هذا كفرا ، كذا(

 3.رنا يف وقت كذا(طِ أحب أن يقول )مُ  :قال الشافعي رمحة اهلل عليه
رتاءى للناس توقد كانت العرب تظن أن الغول  ، هو جنس اجلن والشياطني الَغولَ قوله )وال َغول( ؛ 

 تستطيع أن ال ولَ ن أن الغَ ـوبيَّ  ، هذا االعتقاد وأبطله فنفى النيب  ، يف الطريق وتضلهم وهتلكهم
 .أحدا لَّ ضِ تُ 

 .إذ أن اْلمر الباطل منهي عن العمل به يف اإلسالم ، ول( هني عن العمل به ِضمناويف قوله )وال غَ 

ما رواه البيهقي عن قتادة من اآلثار عن الصحابة رضوان اهلل عنهم ومما جاء يف ذم الطرية : الثامن
 أن كعبا قال: قال اهلل عز وجل: 

 نْ ، لكن مِ  2له ، أو َكـَهن أو ُكـِهن له ، أو تطيَّـر أو ُتطُــيـَِّر له رَ أو ُسحِ  رَ حَ سَ  ليس من عبادي من
 1عبادي من آمن وتوكل علي.

 

                                                 
 ، كتاب االستسقاء ، كراهية االستمطار باْلنواء.« اْلم»انتهى النقل من كتاب  3
 .خيربه بالنتيجةب من أحد أن يتطري بالنيابة عنه مث طل :أي 2
 (.3390« )شعب اإلميان»انظر  1
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 فصل
 أو فعلته معتمدا علىتركت اْلمر الفالين  وأين ، ريتـكيف أعرف أين تط  :فإن قال قائل

 التطري؟
 ما تكرهُ  أو مسعتَ  سفرا فرأيتَ  أردتَ فإذا  ، إن الطرية ما أمضاك فيما عزمت عليه أو ردك :فاجلواب
ولكن  ، وقد ورد يف هذا حديث ضعيف ،عليه فهذا من التطري  عن سفرك الذي عزمتَ  فرجعتَ 

 .ك: إَّنا الطرية ما أمضاك أو ردَّ  وهو قول النيب  ، معناه صحيح
وإن  ، فمتوكلٌ  إن مضيتَ  :اسـقال ابن عب :عن قتادة قال «شعب اإلميان»وقد روى البيهقي يف 

 3.فمتطري تَ نكصْ 

 التفاؤل بين تنبيه إلى الفرق بين التطير و 
كان إذا خرج حلاجة   ولذايعجبه الفأل ،  ومع هذا كان ، ال يتطري من شيء كان رسول اهلل 

 2حيب أن يسمع: يا جنيح ، يا راشد.
وإن كان قبيحا  ، هؤي البشر يف وجهفإن كان حسنا رُ  ، إذا أراد أن يأ ي أرضا سأل عن امسهاو 

 .أو مُيضيه اتيان تلك اْلرضوِل يكن يثنيه ذلك عن  ، رؤي ذلك يف وجهه
وإن كان  ، رؤي البشر يف وجهه سماالفإن كان حسن  ، كان إذا بعث رجال سأل عن امسهوكذلك  

 1.قبيحا رؤي ذلك يف وجهه

                                                 
 (.3390« )شعب اإلميان» 3
 باين رمحه اهلل.( ، وصححه اْلل3030رواه الرتمذي ) 2
 (.148-0/149« )املسند»ذكر ذلك عبد اهلل بن بريدة عن أبيه بريدة رضي اهلل عنه ، انظر  1
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 فهذا مننشرح صدره لذلك ؛ ، أو رأى ما حيب ، وا ا طيباع امسمسِ و  أمرٍ  علَ أراد اإلنسان فِ فإذا 
وهو دليل  ، ال يُعدُّ هذا من التطري ، بل من التفاؤل احملموديف أمره ، و  ضيوعليه أن ميل ، التفاؤ 

 .موافق لطبيعة اإلنسانكما أنه على حسن الظن باهلل ،  
يتشاءم من املضي وكذلك إذا رأى خالف ذلك من  شيء يكرهه ، فعليه أن ميضي يف أمره ، وال 

 ، وال يردَّنَّه ذلك.  فيه
وقد   ، ودليل على سوء الظن باهلل ، والتطري من أسباب فساد الدين ونكد العيش وضيق الصدر

 إذ كان نكاحههذا ،  النيب  فأبطل ، كانت العرب يف اجلاهلية يتشاءمون بعقد النكاح يف شوال
 !فكانت أسعد النساء حظا ، يف شوالبعائشة رضي اهلل عنه 

د كانوا يستعملونه مع أنبيائهم فق ، م التطري أنه من عادات اْلمم اجلاهلية ممن كان قبلناويكفي يف ذ
كما يف سورة   احل أهنم قالوا لصاحل ـومن هذا ما قصه اهلل عن قوم ص ، لرد دعوهتم عياذا باهلل

اموسى وكذا قال قوم فرعون ملوسى ﴿وإن تصبهم سيئة يطريوا  ، رينا بك وامن معك﴾ـــالنمل ﴿اطَّ 
كما   ،من عنده سبحانه أن ما قدَّره اهلل من خري وشر هو أي  ، ومن معه أال إَّنا طائرهم عند اهلل﴾

  .قال تعاىل ﴿ما أصابك من حسنة فمن اهلل وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾
﴿قالوا  ر اجلاهليني ما قصه اهلل تعاىل عن أصحاب القرية أهنم قالوا ملن جاءهم من املرسلنيـــن تطيُّ ومِ 

 .3إنا تطرينا بكم﴾
فهذه تدل على وجود شيء من عادة التطري يف  ، ومن املنتشر بني الناس اليوم عبارة )خري يا طري(

 .فينبغي تركها واحلذر منها ، النفوس وإن ِل يقصد أكثر الناس مرادها

                                                 
 . 38سورة يـٰس:  3
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وبرَِء من التوكل  فاحلاصل أن اإلنسان إذا تطري فرجع عما عزم القيام به فقد قرع باب الشرك ووجله ،
واهلل فالواجب احلذر من ذلك ، على اهلل تعاىل ، وفتح على نفسه باب الوساوس والتعلق بغري اهلل ، 

 أعلم.

 رحمه اهلل ابن القيم ذكرهاالتطير  بموضوع تتعلقفائدة 

بب يعارضه أسباب ـوهذا الس ، من أسباب العدوى 2خمالطة اجملذوم :رمحه اهلل 3قال ابن القيم
 ، فإنه مينع تأثري ذلك السبب املكروه ، فِمن أقواها التوكل على اهلل والثقة به ، ر َتنع اقتضاءهأُخ

دهم إىل جمانبة سبب املكروه والفرار والبعد ـفأرش ، ولكن ال يقِدر كل واحد من األمة على هذا
 ، أسباب اْلذى واملكروهتشريعا منه للفرار من  1يعةِ ــبَ ــولذلك أرسل إىل ذلك اجملذوم اآلخر بال ، منه

فإَّنا هو سبب التوكل على  ، 4يده معه يف القصعة عَ ضَ مث وَ  ، وأن ال يتعرض العبد ْلسباب البالء
                                                 

هو حممد بن أيب بكر بن سعد الزُّرعي مث الدمشقي ، املعروف بابن قيم اجلوزية ، من علماء املائة الثامنة ، الزم شيخه ابن تيمية  3
، كان واسع  903، فكان من كبار تالمذته ، مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات سنة  928إىل أن مات سنة 

املعرفة ، قوي احلجة ، دقيق االستنباط ، كثري املصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند مجيع الناس ، حىت صار من بعده عياال عليه ، 
ى املبتدعة نظما ونثرا ، السيما املتفلسفة والقبورية واملؤولة واملتصوفة ، رمحه اهلل رمحة نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا ، ورد عل

البن العماد « شذرات الذهب»واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين اهلل ، فكانا منعطفا يف حياة اْلمة اإلسالمية. انظر ترمجته يف 
ابن قيم »الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل يف كتابه البن رجب ، ومن أمجع من ترجم له « ذيل طبقات احلنابلة»و 

 «.الـجوزية ، حياته وآثاره
الـُجذام مرض يصيب أصابع اليد فتتآكل ، والغالب أهنا تسبب قطع اليد ، وهو مرض معد ، وكانت العرب تتطري منه. انظر  2

 «. لسان العرب»
)إنا قد بايعناك فارجع( ، والشاهد أنه ال يريده أن يأ ي  ، فأرسل إليه النيب القصة باختصار أنه كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم  1

 ( عن عمرو بن الشريد عن أبيه.2213إليهم لئال يُعِديهم بِـُجذامه ، والقصة رواها مسلم )
 .«النهاية»القصعة وعاء يؤكل فيه. انظر  4
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تعليما منه لألمة دفَع  ، اهلل والثقة به الذي هو من أعظم اْلسباب اليت يُدفع هبا املكروه واحملذور
فإن شاء أن  ، الضرر والنفع بيد اهلل عز وجلوإعالما بأن  ، اْلسباب املكروهة اما هو أقوى منها

بل إن شاء أن ينفعه اما هو من أسباب  ، وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه ، هُ رَّ ـــعبده ضَ  رَّ ضُ ـــيَ 
وأن أسباب  ، لعباد أنه وحده الضار النافعلليتبني  ، الضرر ويضره اما هو من أسباب النفع َفعل

ما  لَ عَ وإن شاء جَ  ، هاتَ ــيَّ ــبِ ــوإن شاء خلع منها سبَ  ، لها أسباباـجعوهو الذي  ، الضر والنفع بيديه
 ، وأنه ال يضر شيء وال ينفع إال بإذنه ، لِـُيعلم أنه الفاعل املختار ، تقتضيه خبالف املعهود منها

وأهنا  ، ـتبني مرتبتهاوتَ  ، باهتاـوأن التوكل عليه والثقة به حُتيل اْلسباب املكروهة إىل خالف موجِ 
ليس إليها وال هلا من  ، وأنه سبحانه هو الذي يضر هبا وينفع ، جملاري مشيئة اهلل وحكمته حالٌّ ـمَ 

ق قلبه هبا ووقف عندها وتطري اما وأهنا إَّنا يَـنال ضررها من علَّ  ، وأن اْلمر كله هلل ، اْلمر شيء
 .الطرية فذلك الذي يصيبه مكروهُ  ، يتطري به منها

التطري عن  هُ دَّ ق به واستعان به ِل يصُ فإذا توكل على اهلل ووثَ  ، 3مكروه على املتطريوالطرية سبب لل
اللهم ال يأ ي  ، غريك إلـٰهوال  ، وال خري إال خريك ، )اللهم ال طري إال طريك :وقال ، حاجته

ما  وال حول وال قوة إال بك( ؛ فإنه ال يضره ، وال يذهب بالسيئات إال أنت ، باحلسنات إال أنت
 .يتطري منه شيئا

قال تعاىل  ، واْلمن دائما مع التوحيد ، واخلوف دائما مع الشرك ، فالطرية إَّنا تصيب املتطري لشركه
وكيف أخاف ما أشركتم به وال ختافون أنكم حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال يف حماجته لقومه 

اهلل  مَ كَ فحَ  ، حق باْلمن إن كنتم تعلمونل به عليكم سلطانا فأي الفريقني أنـز أشركتم باهلل ما ِل ي

                                                 
 قدم وكما سيأ ي قريبا يف كالم املؤلف.أي سبب حلصول املكروه على املتطري عقوبة له من اهلل كما ت 3
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الذين آمنوا وِل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم اْلمن وهم عز وجل بني الفريقني حبكٍم فقال 
 .مهتدون

إن أِل تسمعوا قول العبد الصاحل  :وقال ، تفسري الظلم فيها بالشرك وقد صح عن رسول اهلل 
 3؟الشرك لظلم عظيم

 ، والشرك من أعظم أسباب حصول املخاوف ، قوى أسباب اْلمن من املخاِوففالتوحيد من أ
ولو خاف  ، وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه ، اهلل ُسـلِّط عليه ولذلك من خاف شيئا غريَ 

وكذلك من  ، لكان عدُم خوفِـه منه وتوكله على اهلل من أعظم أسباب جناته منه هُ فْ خَ ـاهلل دونه وِل يَ 
فإذا رجا اهلل  ، وكان رجاؤه غري اهلل من أقوى أسباب حرمانه ، ما رجاه منه مَ غري اهلل ُحرِ  رجا شيئا

واهلل املوفق  ، وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز به أو بنظريه أو اما هو أنفع له منه
 2.للصواب

 فائدة أخرى

اما شرعه من صالة  ات واخلزعبالتاده أن أغناهم عن التعلق باخلرافمن رمحة اهلل بعب
 دخوالد فيه ، كأن يريد سفرا أو تشرع إذا أرد اإلنسان فعل شيء ذي بال وتردَّ  واليتاالستخارة ، 

                                                 
عن علقمة عن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال: ملا نزلت ﴿الَِّذيَن آَمُنواْ وََِلْ يـَْلِبُسواْ ِإميَانـَُهم ِبظُْلم﴾ قلنا: يا رسول احلديث يف الصحيحني  3

 اهلل ، أيُـّــنا ال يظلم نفسه؟
بشرٍك ، أوِل تسمعوا إىل قول لقمان البنه ﴿ يَا بـَُِنَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك  انـَُهم ِبظُْلم﴾قال: ليس كما تقولون ، ﴿ِلَْ يـَْلِبُسوْا ِإميَ 

 َلظُْلٌم َعِظيم﴾؟
 ( ، واللفظ للبخاري.324( ومسلم )1106رواه البخاري )

 ( ، باختصار يسري.188-1/180« )مفتاح دار السعادة» 2
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،  هُ عْ دَ على هذا اْلمر أو يَ  لُ قبِ ــ، هل يُ أو الرتدد وشعر بشيء من احلرية  بامرأة يف جتارة أو زواجٍ 
أن خيتار و اخلرية يف اْلمر الذي يريده ،  ربهيسأل ، مث شرع له أن يصلي صالة االستخارة فحينئذ يُ 

 .له ما هو خري ، بذكر الدعاء الوارد فيها بعد السالم
كان رسول   :جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قالوحديث االستخارة رواه البخاري رمحه اهلل عن 

  :يعلمنا االستخارة يف اْلمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول اهلل 
  :أحدكم باْلمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل همَّ  إذا

اللهم إين أستخريك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر وال 
أقدر ، وتعلم وال أعلم ، وأنت عالم الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا اْلمر خري يل يف ديِن 

عاجل أمري وآجله ؛ فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه ، وإن   :ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال
يف عاجل أمري وآجله ،  :كنت تعلم أن هذا اْلمر شر يل يف ديِن ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال

 .فاصرفه عِن واصرفِن عنه ، واقدر يل اخلري حيث كان ، مث أرضِن به
 3.سمي حاجتهويُ  :قال

أن يتوجه إىل ربه ، ويسأله أن يهديه يه امصلحته ، وال قادر عليها ؛ فعل فاإلنسان إذا كان غري عاِلٍ 
من فضله  عطيهُ على فعل ذلك اْلمر ، ويُ بقدرته  هُ رَ لمه ، ويُـَقدِّ عِ  نْ مِ  مهعلِّ إىل ما فيه خري له ، ليُ 

وِل ، با ال أن يتوجه إىل احليوانات والطيور ، أو يتعلق بأسباب ظنية ، ِل جيعلها اهلل أسباالعظيم ، 
 2.هو الذي اختاره اهلل لهله ه صدرُ  حَ ِر كان ما شُ   فإذا استخار اهلليرشد إليها بل هنى عنها ، 

                                                 
 (.3302رواه البخاري ) 3
 (.4/342( ، )3/11( ، )36/015( ، )0/209« )جمموع الفتاوى» يف هذا البابللفائدة انظر  2
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وربك خيلق ما يشاء تفسري قوله تعاىل يف « اجلامع ْلحكام القرآن»كتابه قال القرطيب رمحه اهلل يف  
وخيتار

3 : 
ىت ال يكون مائال إىل أمر من اْلمور ، وينبغي له أن يفرغ قلبه من مجيع اخلواطر ح :قال العلماء

 .انتهى .فعند ذلك ما يسبق إىل قلبه يعمل عليه ، فإن اخلري فيه إن شاء اهلل

                                                 
 . 08سورة القصص ، آية  3
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 حرةالسَّ  يستعين بالشياطين:ممن 

 السحر ، تعريفه وأنواعه

السحر  :«لسان العرب»سببه ، قال ابن منظور يف  فَ طُ ولَ  يَ فِ يف اللغة هو ما خَ السحر 
 .، كل ذلك اْلمر كينونة للسحر ب فيه إىل الشيطان وامعونة منهعمل تُـُقـرِّ 

وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إىل غريه ، فكأن الساحر ملا أرى الباطل  :وقال اْلزهري
 .انتهى .؛ قد سحر الشيء عن وجهه ، أي صرفه ل الشيء على غري حقيقتهـــيَّ يف صورة احلق وخَ 

 .يف اخلفاءومسي الساحر بذلك ْلنه يؤثر 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال ، قال تعاىل  3اسم الساحر معروف يف مجيع اْلممو 

 .قالوا ساحر أو جمنون
وب أو اْلبدان أو ـــــــــوالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد أو أدوية وتدخينات ، تؤثر يف القل

 2.ور أو تفرق بني املرء وزوجهض أو تقتل أو تؤثر يف الفكر والتصمرِ اْلبصار ، فتُ 
 :والسحر نوعان ؛ حقيقي وختييلي ، فأما احلقيقي فثالثة أنواع

 .نوع يؤثر يف اْلبدان امرض أو موتاألول: 
نوع يؤثر يف القلوب حبب أو كره ، كتحبيب الزوج إىل زوجته اليت يكرهها ، أو العكس ، : الثاني

بالعطف ، أو تبغيض الزوجة إىل زوجها الذي حيبها ،  فرياها أو تراه يف صورة حسنة ، وهو املعروف
 .رفمعروف بالصَّ ـكس ، فرياها أو تراه يف صورة قبيحة ، وهو الـأو الع

                                                 
 . 3645، ص « النبوات»قاله ابن تيمية رمحه اهلل يف  3
 (.5/255، كتاب املرتد ، فصل يف السحر ، )« املغِن»انظر  2
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نوع يؤثر يف الفكر والتصور ، فيظن املسحور أنه فعل شيئا وهو ِل يفعله ، كالسحر الذي : الثالث
يفعل الشيء وهو ِل يفعله ، وبقي  هإليه أن لـيَّ ، فصار خيُ  فعله لبيد بن اْلعصم اليهودي بالنيب 

 .السحر فيه عدة شهور

فت والساحر يستعني بالشياطني لعمل سحره ، وذلك أن الساحر إذا أراد عمل السحر تكيَّ 
والشر الذي يريد إيقاعه باملسحور ، واستعان على ذلك بأرواح الشياطني اخلبيثة ، مث  ثِ بْ خُ ـنفسه بال
رِّ َوِمن شَ معه ريق ، وهو الذي يعرف بالنفث ، وهو املذكور يف قوله تعاىل  ٍد نفخاً قَ ــعُ  ينفخ يف

، واملقصود بالنفاثات أي اْلرواح واْلنفس الال ي ينفثن يف العقد ، ال النساء  النـَّفَّاثَاِت يف الُعَقد
إَّنا يظهر  ريهوتأثالنفاثات ، ْلن تأثري السحر إَّنا هو من جهة اْلنفس اخلبيثة واْلرواح الشريرة ، 

منها ، فيخرج من هذه اْلنفس اخلبيثة نـََفٌس ممازٌج للشر واْلذى ، مقرتن بالريق املمازج لذلك ، وقد 
والروح الشيطانية على أذى ذلك املسحور ، فيصيبه السحر بإذن اهلل  - َفسُ ــأي النَّ  –ساَعد هو تَ 

َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَّه ِه ِمنْ َوَما ُهم ِبَضارِّيَن بِ الكوين القدري ، كما قال تعاىل 
3.2 

وأما السحر التخييلي فبابه واحد ، وهو التأثري يف اْلبصار ، فريى املسحور الشيء على خالف ما 
سحرة فرعون مع موسى قيقته ، وهو من جنس ما فعله ـالشيء ِل يتغري يف ح كونهو عليه ، مع  

 .من عمل الشيطان عليه السالم ، وهو

فيها السحرة  خُييِّلريك أو اْللعاب البهلوانية واليت ر التخييلي ما حيصل فيما يسمى بالسِّ ومن السح
ون فعلهم بالسحر لئال ينفر الناس منهم ، سمُّ عليه ، وهم ال يُ هي ريوا اْلمور خمتلفة عما للناس ف

عربة باحلقائق وليس غري من احلكم شيئا ، ْلن البل اما تقدم كاْللعاب البهلوانية وحنوها ، وهذا ال يُ 
                                                 

 . 362سورة البقرة:  3
 . 919 – 910، ص « بدائع الفوائد»انظر  2
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باملسميات ، ومن سحرهم أن بعضهم جير السيارة بشعره ، واآلخر َتشي السيارة على بطنه وال 
تضره ، والثالث يأكل النار ، والرابع يطعن نفسه بأسياخ من حديد ، وهناك من يطعن نفسه 

رج بعض الطيور من طع لسانه ، أو يدخل من دبر الدابة وخيرج من فمها ، أو خيـباخلناجر ، أو يق
ذا كله من السـحر التخييلي ، وهو من جنس ما كان يفعله سحرة فرعون ـباطن ثوبه وحنو ذلك ، فه

 ﴿خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى﴾.الذي قال اهلل فيه 

يف ترمجة جندب بن « سري أعالم النبالء»من اللطائف ما ذكره اإلمام الذهيب رمحه اهلل يف كتابه و 
فكان يأخذ سيفه ، بن عقبة الوليد اْلمري كان يلعب عند  رضي اهلل عنه أن ساحرا اْلزديجنادة 

فأخذ السيف فضرب عنق الساحر مث قرأ ﴿أفتأتون السحر فقام جندب ،  هُ رُّ فيذبح نفسه وال يضُ 
 3.وأنتم تبصرون﴾

 ضوء آية السحر فيحكم تعلم السحر وتعاطيه 

من عند اهلل مصدق ملا معهم نبذ فريق من  وملا جاءهم رسولآية السحر هي قوله تعاىل ﴿
الذين أوتوا الكتاب كتاب اهلل وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون * واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر وما أنـزل على امللكني ببابل 

                                                 
عن الفخر الرازي من تفسريه  ﴾عند تفسريه لقوله تعاىل ﴿وال يفلح الساحر حيث أتى« أضواء البيان»نقل الشنقيطي رمحه اهلل يف  3

 أن للسحر أنواعا مثانية ، مث علق على كل نوع منها حبسبه أو نقل كالم احلافظ ابن كثري يف ذلك النوع.
تقسيمات لعلوم « شرح الغافل»عبد اهلل بن احلاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رمحه اهلل من نظمه مث نقل رمحه اهلل عن الشيخ سيدي 

 الشر وذكر منها أنواعا عجيبة للسحر.
واستطرد الشيخ رمحه اهلل فذكر مباحث عديدة تتعلق بالسحر وحكم فاعله وعقوبته الشرعية وحكم تعلمه من غري عمل به وغري 

 راد االستزادة ، واهلل أعلم.ذلك ، فلريجع إليها من أ
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يقوال إَّنا حنن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حىت 
به بني املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهلل ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد 
علموا ملن اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق ولبئس ما َشـروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو أهنم 

 .بة من عند اهلل خري لو كانوا يعلمون﴾آمنوا واتقوا ملثو 
 :رمحه اهلل 3عديبن ناصر السَّ  الرمحـٰنقال الشيخ عبد 

هؤالء اليهود ملا نبذوا كتاب اهلل اتبعوا ما تتلو الشياطني وختتلق من السحر على ملك سليمان ، 
به حيث أخرجت الشياطني للناس السحر ، وزعموا أن سليمان عليه السالم كان يستعمله ، و 

الصادق يف قوله  هُ ــهَ حصل له امللك العظيم ، وهم كذبة يف ذلك ، فلم يستعمله سليمان ، بل نـزَّ 
فلم يتعلمه ولكن الشـياطني كفروا بذلك ، ﴿يعلمون بتعلم السحر ، ﴿وما كفر سليمان﴾ ، أي 

 .الناس السحر﴾
نـزل ابل من أرض العراق ، أُ نـزل على امللكني الكائنني بأرض ببع اليهود السحر الذي أُ وكذلك اتَّ 

عليهما السحر امتحانا وابتالء من اهلل لعباده فيعلماهنم السحر ، وما يعلمان من أحد حىت ينصحاه 
ويقوال ﴿إَّنا حنن فتنة فال تكفر﴾ ، أي ال تتعلم السحر فإنه كفر ، فينهيانه عن السحر وخيربانه عن 

 .س واإلضاللمرتبته ، فتعليم الشياطني للسحر على وجه التدلي
مه امللكان ، فرتكوا علم علِّ الشياطني والسحر الذي يُ  هُ مُ ــــبعون السحر الذي تُعلِّ ــفهؤالء اليهود يتَّ 

 .يصبو إىل ما يناسبه اْلنبياء واملرسلني وأقبلوا على علم الشياطني ، وكلٌّ 
                                                 

هو الشيخ العالمة املفسر الفقيه عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء جند ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ،  3
ــــخ هجري ، تتلمذ على يده عــدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء الـمسلمني ، كالشيـــــ 3190 عاموتويف  3169ولد عام 

 عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام ، والشيخ حممد بن صاحل العثيمني وغريهم ، رمحهم اهلل. 
 ، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام رمحه اهلل.« قرون مثانيةعلماء جند خالل »انظر ترمجته يف كتاب 
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، مع أن حمبة مث ذكر مفاسد السحر فقال ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه﴾ 
 .الزوجني ال تقاس امحبة غريمها ْلن اهلل قال يف حقهما ﴿وجعل بينكم مودة ورمحة﴾

 .ويف هذا دليل على أن السحر له حقيقة ، وأنه يضر بإذن اهلل ، أي بإرادة اهلل
ها أن اْلسباب مهما بلغت يف قوة التأثري فإهنا تابعة للقضاء والقدر ، ـويف هذه اآلية وما أشبه

خالف يف هذا اْلصل أحد من ِفرق اْلمة غري القدرية يف أفعال ـت مستقلة يف التأثري ، وِل يليس
فخالفوا كتاب اهلل وسنة ، جوها عن قدرة اهلل العباد ، زعموا أهنا مستقلة غري تابعة للمشيئة ، فأخرَ 

 3.رسوله وإمجاع الصحابة والتابعني
فعة ال دينية وال دنيوية ، كما يوجد بعض املنافع لم السحر مضرة حمضة ، ليس فيه منمث ذكر أن عِ 

الدنيوية يف بعض املعاصي كما قال تعاىل يف اخلمر وامليسر ﴿قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس 
وإمثهما أكرب من نفعهما﴾ ، فهذا السحر مضرة حمضة فليس له داع أصال ، فاملنهيات كلها إما 

أن املأمورات إما مصلحة حمضة أو خريها أكثر من  مضرة حمضة أو شرها أكرب من خريها ، كما
 .شرها

 .﴿ولقد علموا﴾ ، أي اليهود
 .اشرتاه﴾ ، أي رغب يف السحر رغبة املشرتي يف السلعة ﴿لَـَمنِ 

قوبة ، فلم يكن فعلهم إياه ــــ﴿ما له يف اآلخرة من خالق﴾ ، أي نصيب ، بل هو موجب للع
 .لى اآلخرةجهال ، ولكنهم استحبوا احلياة الدنيا ع

 .انتهى 2.ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾ ، علما يثمر العملولبئس  ﴿

                                                 
 السحر وغريه من اْلمور الكونية ال تقع إال بإذن اهلل ، وليس يقع يف الوجود شيء إال بقضاء اهلل وقدره. وعليه فالواجب اعتقاد أن 3
 ، باختصار يسري. 362، سورة البقرة ، آية « تيسري الكرمي الرمحـٰن يف تفسري كالم املنان» 2
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 هرِ ـفْ ـوكُ على ضالل الساحر داللة آية السحر 

 دلت اآلية الكرمية على ضالل الساحر وخطئه من وجوه:
، فأثبت الكفر  وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحرقوله تعاىل  .3

 .شياطني ، وقرن ذلك بتعليمهم السحر ، فدل على أن السحر كفرلل
أي ال  :قوله تعاىل عن امللكني ﴿وما يعلمان من أحد حىت يقوال إَّنا حنن فتنة فال تكفر﴾ .2

مان الناس السحر حىت اروت وماروت ، وكانا ال يُعلِّ ـما هـملكان هـبتعلم السحر ، وال رَ كفُ ــتَ 
نة وبالء ، فينصحان من جاء لتعلم السحر بأن يرتك ـما هو إال فتمانه علِّ خرباهم أن ما يُ ـيُ 

تعلمه ، ويبينان له أن عمل السحر كفر ، فإن أصر علماه ، واحلكمة من فعل امللكني هو 
ر جنا ، ـامتحان الناس ، وليس لكونه مباحا ، فمن قبل نصيحتهما وأعرض عن تعلم السح

ل امللكني بذلك أن هذا معو  كون اهلل تعاىل وكَّ  ماه وكفر ، وليسومن أصر على التعلم علَّ 
، فإن اهلل خلق اخلري وأمر به ، وخلق الشر وهنى عنه ، فمن أطاع فله اجلنة ، ومن عصى  مباحٌ 

م خنـزير وحرَّ ـفتنة﴾ ، ومن هذا أن اهلل خلق ال خريـوال بالشرفله النار ، قال تعاىل ﴿ونبلوكم 
خلق العمل الصاحل وأمر بفعله ، وخلق العمل السيئ وهنى أكله ، وخلق التمر وأباح أكله ، و 

 .عن فعله ، وهكذا
قوله ﴿ولقد علموا ملن اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق﴾ ، أي أن من تعلمه ما له يف اآلخرة  .1

فيعم كل نصيب ، تفيد العموم ، يف سياق النفي ، ْلن النكرة من نصيب ، وهذا النص عام 
 .ال حيصل إال للكافر وهذا اإلفالس من اخلري
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قوله تعاىل يف اآلية الالحقة ﴿ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهلل خري لو كانوا يعلمون﴾ ،  .4
أي لو تركوا السحر لبقوا على إمياهنم ، فدل ذلك على أن السحر ضد اإلميان والتقوى ، وليس 

 .ضد اإلميان والتقوى إال الكفر عياذا باهلل
جاء ذم السحرة يف القرآن يف آية أخرى يف قوله تعاىل ﴿وال يفلح الساحر قد وللفائدة ؛ ف .0

، فاآليتان دلتا على نفي الفالح عن الساحر  2، وقوله ﴿وال يفلح الساحرون﴾ 3حيث أتى﴾
 1.تمع إال يف حق من وقع يف الكفرنفيا عاما ، وهذا ال جي

به السحر إن اهلل سيبطله إن ﴿ما جئتم على لسان موسى كما جاء ذم السحرة يف قوله تعاىل  .0
 .، فاآلية نص يف أن الساحر مفسد يف اْلرض 4اهلل ال يصلح عمل املفسدين﴾

ُه  ضرره على اخللق مِ ظَ حترمي تعاطي السحر وعِ كفر الساحر و فدلت اآليات املتقدمة على   ، وهلذا عدَّ
اجتِنبوا السَّبَع  :قال  فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، عن النيبمن املهلكات يف اآلخرة ،  النيب 

  .املوبقات
  ؟يا رسوَل اهلِل ، وما هن :قالوا
 0.احلديث ...الشِّرُك باهلِل ، والسِّحُر  :قال

 .َوالَ يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتىموافٌق لقوله تعاىل  للسحر بأنه موبِـقٌ  ووصُف النيب 

                                                 
 . 05سورة طـٰه:  3
 . 99سورة يونس:  2
تقرير مسألة كفر الساحر استدالال هبذه اآلية عند تفسري قوله تعاىل ﴿وال يفلح الساحر يف ه اهلل انظر ما قاله العالمة الشنقيطي رمح 1

 (05حيث أتى﴾ )سورة طـٰه: 
 . 83سورة يونس:  4
 (.85( ، ومسلم )2900رواه البخاري ) 0
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: ليس منا من تطري أو ُتِطري له ، أو  اهلل قال رسول  :قالرضي اهلل عنه وعن عمران بن حصني 
ما يقول فقد كفر اما أنـزل ـتكهن أو تكهن له ، أو َسحر أو ُسِحر له ، ومن أتى كاهنًا فصدقه ب

  .3على حممد 
  :قال اهلل عز وجل :وروى البيهقي عن قتادة أن كعبا قال

و تطري أو ُتطري له ، لكن من ليس من عبادي من سحر أو ُسحر له ، أو َكـهن أو ُكـهن له ، أ
 2.عبادي من آمن وتوكل علي

اإلمجاع ،  بو ، بل وبناء على ما تقدم من اآليات واْلحاديث ؛ فإن السحر حمرم بالكتاب والسنة 
 سيأ ي يف كالم العلماء قريبا إن شاء اهلل.كما 

 فصل
على قلب احلقائق هم عون أن عندهم مقدرة وهؤالء السحرة الذين يتعاطون السحر التخييلي ويدَّ 

يف احلقيقة قد مجعوا بفعلهم هذا بني ادعاء التصرف يف الكون وبني االستعانة بغري اهلل ، واْلول 
شرك يف الربوبية ، والثاين شرك يف اْللوهية ، وحسبك هبما شركا وضالال ، فأما شركهم يف الربوبية 

اهلل فإن بيد اهلل وحده ال شريك له ،  قائقتغيري احلعون أهنم يغريون احلقائق ، واحلق أن فألهنم يدَّ 
لقة الشيء من جنس إىل جنس ، بينما ، وهو اخلالق ، وهو الذي يغري خِ وحده هو املؤثر يف الكون 

عون اركون اهلل يف هذا ، مع أهنم كذبة يف نفس اْلمر ، فاْلمور اليت يدَّ ـهؤالء السحرة أهنم يشيدَّعي 
لناس يتبني لمث ا ، فإنه امجرد زوال سحرهم يزول تأثريه عن اْلعني ، ال تتغري حقيقتهفإهنا ريها يتغ

 .ما كانت عليه يف أول اْلمرإىل اْلمور  رجوع
                                                 

 تقدم خترجيه.  3
 تقدم خترجيه. 2
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 السيارة على صدورهم أمام أعني الناس يعترب من التخييل؟ يُ شْ فإن قيل: وهل مَ 
إما  اإلنسان فهو طاقةأما مشي السيارة على صدورهم وحنو هذا مما هو ليس يف فاجلواب: 

مشاهدين  ـيف عيون ال سريها على الصدورباالستعانة بالشياطني اليت حتمل ذلك الثقل ، أو بتخييل 
 بيانه.كما تقدم 

، فيحصل تأثري حقيقي حمسوس على عني  حيصل حقيقةً  –أي التخييل  –وهذا النوع من السحر 
قلب إال بأمر اهلل ، ْلن تغري الرائي وليس على حقيقة املرئي ، فحقيقة املرئي باقية كما هي ، ال تن

 .لقة من خصائص اهلل وحده ال شريك لهإىل خِ  لقةٍ خلقة الشيء من خِ 
، فضال  االقرابني هلوذبح  اهم هلا بسجودهعبدو و استعانوا بالشياطني وأما شركهم يف اْللوهية فألهنم 

،  يف اْلرضواإلفساد  إال الكفرمقابال إذ الشياطني ال تريد منهم ، للمصحف  إهانتهمعن 
الساحر له ، عبادة يطان يستفيد ــــكفره ، والش  خدمه ، وهذا مناطُ ـفالساحر يعبد الشيطان الذي ي

َأِلَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا َبِِن آَدَم من بِن آدم ، قال تعاىل  اهي غاية الشياطني وحاجتهم اليت يريدوهن إذ
* وأِن اْعُبدوين َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيم ْم َعُدوٌّ مُِّبنيِإنَُّه َلكُ  تـَْعُبُدوا الشَّْيطَانَ َأن الَّ 

3. 
الغيب ، وهذا كفر مستقل ، سواء قال ذلك خترصا  الساحر كافر من جهة ادعائه لعلم كما أن

 .التواصل معهم معوكذبا بدون تواصل مع الشياطني ، أم 
 .بعيدة وبسرعة ، وغري ذلك ، كأن ينقله إىل أماكنأمورا أخرى والساحر يستفيد من الشيطان 

، ويصفون سحرهم بأنه  الرمحـٰنوالذين يرون هذا من اجلهال يعتقدون أن ذلك الساحر من أولياء 
 مقابلعينهم يف بيهم ، إذ الشياطني تُ من اخلوارق ، واحلق أهنم كذبة ، وهم من أولياء الشيطان ومقرَّ 

 .طاعتهم هلم

                                                 
 . 03 – 06سورة يـٰس:  3
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وأولياء الرمحـٰن الفرقان بني أولياء »ة كتاب ءفعليه بقراباب يف هذا الومن أراد زيادة توسع واطالع 
 تيمية رمحه اهلل. لشيخ االسالم ابن« الشيطان

 فصل
 الناسبه وبتطبيقه على  يَ ضِ أنه رَ  اكفر كونه  كفر عياذا باهلل ، ووجه  لفعل السحر  والذهاب للساحر 

أي يصرفه عنهم ، ،  أهله ُه عنفُيؤخِّذَ  هُ فبعض الناس يذهب للساحر ليسحرَ ، نفسه على حىت أو 
لزمن أوالده فرتة من الزمن ، حىت يقوى على مفارقتهم فرتة معينة من ا زوجه والفيصري ال يُفكر ب

 !مث إذا قارب زمن العودة احنلَّ السحر عنه يذهب فيها للعمل بعيدا عنهم
، ْلن الرضا غريه ولو ِل يُطبِّقه على نفسه أو جمرد الرضا بالسحر كفر  ليس هذا فحسب ، بل

)أنا ال أسحر وال أحرض على السحر وال أتعلم السحر ، ولكِن أرضى  :، فمن قال كفرٌ   بالكفرِ 
وال أنكره( ؛ فهذا كافر أيضا ، ْلن الرضا بالكفر كفر ، ومن رضا قلبيا بوقوعه يف بييت ويف جمتمعي 

باهلل ، وهو معو  قول الشيخ  نكر الكفر بقلبه على أقل تقدير فليس يف قلبه إميان ، عياذاِل يُ 
)فمن فعله أو  :ملا ذكر السحر «نواقض اإلسالم»يف رسالته رمحه اهلل  3حمد بن عبد الوهابـم

 .(رَ فَ رضي به كَ 

                                                 
درس من معاِل دين اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر اهلجري ، أحيا اهلل به الدين الشيخ حممد من اجملددين ملا ان 3

هـ ،  3260هـ وتويف سنة  3330إىل يومنا هذا ، ونفع به وامؤلفاته ، كالمه يف العقيدة مبثوث يف كتبه ، ولد الشيخ حممد سنة 
 ٌل عليه إىل يومنا هذا.وكل من جاء بعده من علماء اجلزيرة العربية عيا

عقيدة الشيخ »للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء جند خالل مثانية قرون»انظر ترمجته يف كتاب 
 للشيخ د. صاحل بن عبد اهلل العبود.« حممد بن عبد الوهاب السلفية

لرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهـاب رمحه اهلل ، وهي مثبتة يف وله ترمجة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد ا
 (.415-3/192« )الدرر السنية يف اْلجوبة النجدية»( ، وكذا يف 425-1/198« )جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»
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ليس ية املضرة والعقاقري والتدخينات ن السحر الذي هو باستعمال اْلدو إ :وقد قال بعض أهل العلم
ي بذلك على سبيل ن الساحر مسِّ وإ،  محبسب قوهل، بكفر ، ْلنه ليس فيه استعانة بالشياطني 

عل شابه فِ  وإَّنا، وهو ليس بسحٍر يف احلقيقة النميمة والقول البليغ سحرا  اجملاز ، كما مسى النيب 
كون ن هذا النوع من السحر ليس إال معصية يقالوا: إ، و  يف العمل يف اخلفاء وتغيري العقولالسحرة 

 را ، هكذا قالوا.هبا الساحر فاسقا ال كاف
هم الساحر كان  ـاطني ، فإن استعان بـن ضابط السحر الكفري هو االستعانة بالشيإ :واجلواب

افرا ، ْلن الشياطني ختدمه مقابل ارتكاب الكفر ، كإهانة املصحف وكتابة اآليات بدم جنس ـــــك
ن ذلك من الكذب ما دو وذبح شيء من احليوانات لغري اهلل وحنو ذلك من اْلمور الشركية ، و 

 فإنه يكون فاسقا. -ل أدوية مضرة أو غريها اسواء كان باستعم –والدجل 
 -والساحر يستغل حاجة ضعاف النفوس ليؤدي هلم ذلك السحر مقابل أجر مادي ، وكل الثالثة 

 قد أوبقوا دنياهم وآخرهتم. -الشيطان والساحر ومن أتاه 
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 السحرتعاطي في حكم  غيرهمعلماء المذاهب األربعة و فصل في كالم بعض 

الواردة يف حق الساحر ؛ فقد أفىت أهل العلم بكفره ، وهو قول أبو  الكثريةوبناء على اْلدلة 
 ومالك،  2«حاشية ابن عابدين» ، و 3للزيلعي «تبيني احلقائق شرك كنز الدقائق»كما يف حنيفة  

 ، و 0للمرداوي «اإلنصاف»كما يف وأمحد  ،  4للقرايف «الذخرية» ، و 1«االستذكار» كما يف
 .9للماوردي« احلاوي الكبري» و،  0البن مفلح «الفروع»

تعلم السحر وتعليمه حرام ، ال نعلم فيه خالفا بني أهل  :«املغِن»رمحه اهلل يف  8قال ابن قدامة
 5.العلم

  :«الروضة الندية»رمحه اهلل يف  36وقال الشيخ صديق حسن خان القنوجي

                                                 
 هـ. 3131( الناشر: دار الكتب اإلسالمي ، القاهرة ، 1/251) 3
 هـ. 3423ت ( الناشر: دار الفكر بريو 4/246) 2
 هـ ، بريوت. 3423( ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، ط اْلوىل ، 9/303) 1
 هـ. 3554( ، الناشر: دار الغرب ، 32/11) 4
 ( ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.36/222) 0
 هـ. 3438( ، الناشر: دار الكتب العلمية ، 5/388-356) 0
 هـ. 3435ر الكتب العلمية ، ( ، الناشر: دا31/300) 9
هو الشيخ الفقيه ، أبو حممد ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ، مث الدمشقي احلنبلي ، من أكابر احلنابلة ، له تصانيف ال  8

، و  «ملعة االعتقاد»، و « ذم التأويل»، و « روضة الناظر»، و« املقنع»، و « الكايف»، و « املغِن»يستغو  عنها ، أمهها 
 ( وغريها.4/09« )اْلعالم». انظر ترمجته يف  000، وغريها ، تويف سنة « العمدة»

 (.5/166، كتاب املرتد ، فصل يف السحر ، )« املغِن» 5
هو اإلمام العالمة الـمــحقق حميي السنة وقامع البدعة ، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي لطف اهلل الِقنَّوجي ، نزيل هبوبال  36

قطف »، وكالمه يف تقرير العلو مذكور يف كتابه  3169، تويف سنة « الدين اخلالص»وأمريها ، له مؤلفات كثرية ، منها  باهلند
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 3.ه حد املرتدالسحر بعد إسالمه كان بفعل السحر كافرا مرتدا ، وحدُّ  أن من تعلم وال شكَّ 
 1.واإلمجاع والسحر حمرم بالكتاب والسنة :رمحه اهلل يف حكم تعاطي السحر 2ابن تيميةوقال 

واإلنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به ، بل يعشق ذلك عشقا  :وقال أيضا
ه وبدنه وماله ، والشيطان هو نفسه خبيث ، فإذا تقرب صاحب العزائم يُفسد عقله ودينه وخلق

صار ذلك   الكفر والشركواْلقسام وُكـتـُب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم اما حيبونه من 
هلم ، فيقضون بعض أغراضه ، كمن يُـعطى غريه ماال ليقتل له من يريد قتله ، أو  4كالرشوة والربطيل

حشة ، أو ينال معه فاحشة ، وهلذا كثري من هذه اْلمور يكتبون فيها كالم اهلل يعينه على فا
بون حروف كالم اهلل عز وجل ، إما حروف الفاحتة ، وإما حروف ﴿قل هو اهلل ــقلِ بالنجاسة ، وقد يَ 

                                                                                                                                      

بريوت( ،  –، بتحقيق د. عاصم بن عبد اهلل القريو ي ، )الناشر: عاِل الكتب  01 – 06، ص « الثمر يف بيان عقيدة أهل اْلثر
 وقد اقتبست ترمجة الشيخ صديق منه.

 كتاب احلدود.  3
هو اإلمام العالمة البحـر الفقـيه ، شيخ اإلسالم حقا ، أبو الـعباس ، تـقـي الــــدين ، أحـمـد بن عبد الـحـليم بن عبد السالم ،  2

ت احلراين مث الدمشقي ، امللقب بابن تيمية ، جدد دين اإلسالم بعدما استحكمت غربته ، وأظلمت الدنيا بالبدع الكالمية وخرافا
الصوفية وشركيات القبورية وإحلاد الفالسفة والرافضة ، فجدد الدعوة لإلسالم الصايف على منهاج الكتاب والسنة ، وجهر باحلق ، 
وناظر أهل الباطل ، وحتمل السجن يف سبيل ذلك ، فكتب اهلل لعلمه القبول ، وسارت امصنفاته الركبان ، وصار من بعده من 

أما تالميذه فصار بعضهم من أئمة اإلسالم ، كابن القيم وابن كثري والذهيب وابن عبد اهلادي وغريهم ، علماء السنة عياال عليه ، 
اجلامع لسرية شيخ اإلسالم »هـ ، وقد مجع بعض احملققني أقوال من ترجم له يف جامع نفيس ، وومسوه بـــ  928تويف رمحه اهلل سنة 

مكة ، فلريجع إليه من أراد  –كر أبو زيد رمحه اهلل ، ونشرته دار عاِل الفوائد ، بإشراف الشيخ ب« ابن تيمية خالل سبعة قرون
 االستزادة. 

 (.10/393« )جمموع الفتاوى» 1
 «.هتذيب اللغة»الربِطـــيل هو الـِمْعول. انظر  4
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وإما غريه ، وإما بغري جناسة ، أو يكتبون غري ذلك مما يرضـاه  3أحد﴾ ، وإما غريمها ، إما دم
تبوا ما ترضاه الشياطني أعانتهم على بعض ــطان ، أو يتكلمون بذلك ، فإذا قالوا أو كالشي

 هُ ـأتيَ ، وإما أن حُيمل يف اهلواء إىل بعض اْلمكنة ، وإما أن ي 2أغراضهم ، إما تغوير ماء من املياه
 .وإما غري ذلكمن أموال بعض الـناس ،  امالٍ 

ول حكايته ـور املعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطوأعرف يف كل نوع من هذه اْلنواع من اْلم
 1.فإهنم كثريون جدا
على أن السحر ال يظهر  اإلجماع 0نقل إمام احلرمني :4«فتح الباري»يف رمحه اهلل وقال ابن حجر 

 .إال من فاسق

غ التحذير منه ، وإبالو على املسلم جتنبه فاحلاصل أن السحر كفٌر ، وال جيوز حضوره ، بل الواجب 
اإلنكار اجلهات املختصة بالـِحسبة لإلنكار عليه إن كان يف بلد حتكم بالشريعة ، فإن ِل  يستطع 

، سواء  أهل الباطل  يُـَكـثِّر سوادو يغادر املكان وال جيلس يف مكان ُيكفر فيه باهلل العظيم ، فعليه أن 
ري ذلك من اإلشراف على ما عندهم ، أو غو كان بدعوى االستئناس أو حب االستطالع 

 اْلسباب.

 
                                                 

 م اهلل بالنجـاسة ، إما دم ... اخل.قوله: )إما دم( عائدة على قوله: )يكتبون فيها كالم اهلل بالنجاسة( ، والتقدير: يكتبون فيها كال 3
 مضرة الناس بإبعاد املاء عنهم. تأي جيعل املاء غائرا يف اْلرض بعيدا عن سطحها ، وِل يتبني يل ما فائدة ذلك ، إال إن كان 2
 ( ، باختصار يسري.10-35/14« )جمموع الفتاوى» 1
 كتاب الطب ، باب السحر.  4
، عبد امللك بن اإلمام عبد اهلل بن يوسف اجلويِن ، النيسابوري ، شيخ الشافعية يف زمانه ، تويف رمحه هو إمام احلرمني ، أبو املعايل  0

 (. 38/408« )السري»، وقد ترجم له الذهيب يف  498اهلل سنة 
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 احقيقة وليس وهم  له السحر 

والصحيح أن له حقيقة ، وبه قطع اجلمهور ،  :رمحه اهللوالسحر حيصل حقيقة ، قال النووي 
 3.وعليه عامة العلماء ، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة املشهورة

 : قوله، كتاب الطب ، باب السحر ، عن القرطيب «فتح الباري»ونقل ابن حجر يف 
واحلق أن لبعض أصناف السحر تأثريا يف القلوب ، كاحلب والبغض ، وإلقاء اخلري والشر ، ويف 

أن اجلماد ينقلب حيوانًا أو عكسه بسحر الساحر وحنو  2اْلبدان باْلِل والسقم ، وإَّنا املنكور
 انتهى. .ذلك

 السحرِقَدِم من تاريخ  شيءفصل في ذكر 

منذ أنزل اهلل  وهو معروف من قبل هذان إىل يومنا هذا ، وقد بقي السحر منذ عهد فرعو 
من أنبياء  ملكامث ملا جاء عهد سليمان عليه السالم ، وكان نبيا ،  اواهلل أعلم مىت أنزهلم، امللكني 

 1بِن إسرائيل وملوكهم ؛ سخر اهلل له اجلن والشياطني تعمل بأمره ما يشاء من َتاثيل وحماريب
وغري ذلك ، وهذا أعظم ملك حازه إنسان ، كما قال تعاىل عنه  0راسيات رٍ وقدو  4فان كاجلوابوجِ 
وهب يل ملكا ال ينبغي ْلحد من بعدي إنك أنت الوهاب  وِل تكن الشياطني راضية ،

                                                 
 ، كتاب الطب ، باب السحر.« فتح الباري»نقله عنه ابن حجر يف  3
 أي اْلمر املستنكر. 2
 . 31، سورة سبأ: « تفسري السعدي»البناء الفخم. انظر حماريب مجع حمراب وهو  1
اجلفان مجع َجـــفنة وهي وعاء الطعام ، واجلواب مجع جابية وهي حوض املاء ، وكانت ُتصنع بأمر سليمان لوضع الطعام فيها.  4

 لآلية.« تفسري ابن كثري»انظر 
 .لآلية« تفسري ابن كثري»أي ال تتحول عن أماكنها لعظمها. انظر  0
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)ما  :بتسخريهم خلدمة سليمان ، مث ملا مات سليمان عليه السالم افرتت الشياطني عليه وقالت
اهلل سليمان من ذلك ،  أَ رَّ ـــبــني ْلمره إال باستعمال السحر( ، فاستطاع سليمان أن يسخر الشياط

وما كفر سليمان ولكن ْلن ارتكاب السحر كفر ، والكفر ال يفعله اْلنبياء ، وهلذا قال اهلل 
 .الشيطان كفروا

، أي الشياطني صارت تعلم الناس السحر بعد موت نيب اهلل  حرـيعلمون الناس السمث قال 
 .سليمان ، وهذا هو الواقع

ملك  علىواتبعوا ما تتلوا الشياطني عوا الشياطني يف فعل السحر ، قال اهلل عنهم بِ ـــواليهود تَ 
، وقد كانت الشياطني تتلو يف عهد سليمان كتابا فيه سحر ، فعلم هبم سليمان فأخذه  سليمان

أن لبيد بن أعصم  حىتفته اليهود من الشياطني ، ـــقَّ ــــمنهم ، فلما مات أخذوه ونشروه ، فتل
: لتتبعن  مصداقا لقول النيب فه عنهم بعض املنتسبني لإلسالم ، مث تلق اليهودي سحر النيب 

 .سنن من كان قبلكم ، شربا بشرب وذراعا بذراع ، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
 ؟يا رسول اهلل ، اليهود والنصارى :قالوا
 3؟فمن :قال

ال تقوم الساعة  :أنه قال عن النيب رضي اهلل عنه عن أيب هريرة  «صحيحه»وروى البخـاري يف 
 .حىت تأخذ أميت مأخذ القرون ، شربا بشرب وذراعا بذراع

 ؟يا رسول اهلل ، كفارس والروم :فقيل
 2؟فمن الناس إال أولئك :قال

                                                 
 ( عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.2005( ومسلم )1205رواه البخاري ) 3
 تقدم خترجيه. 2
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 السحرتأثير من بإذن اهلل ل على أن التحصن باألذكار الشرعية يقي كر قصة تدذِ 

أنه أتى بلدة يف  -ويعمل أستاذًا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية  - شايخذكر أحد امل
اهلند ، فرأى رجاًل يدخل من دبر دابة وخيرج من فمها والناس ينظرون إليه ، فما كان منه إال أن 

، مرة أخرى مث قرأ آية الكرسي مث أتى جمتمعهم منه ال يراهم يف مكان ىت صار ى حتراجع القهقرَ 
رت على أبصارهم حىت صاروا ــلت للناس وأثَّ يَّـ فرأى الرجل مير من حتت الدابة ، ولكن الشياطني خَ 

 .يرون الساحر مير من دبر الدابة وخيرج من فمها
عليه هذه اخلزعبالت ، وال جيد الشيطان عليه  فاملؤمن إذا حتصن باْلذكار الشرعية فإنه ال تنطلي

 .بإذن اهلل سبيال

 واجب إمام المسلمين تجاه السحرة

جاءت الشريعة على إمام املسلمني أن يقيم على السحرة وأضراهبم احلدود الشرعية ، فقد 
 نةٍ قبل موته بس 3أتانا كتاب عمر :الة بن عبدة قالجَ ـبقتل الساحر لعظم شره ، فعن سفيان عن بَ 

 .وساحرة - :وراما قال سفيان –أن اقتلوا كل ساحر 
 2.فقتلنا ثالثة سواحر :قال جبالة

 منعوا من اجللوس يفـوكذا ينبغي إزالة كل ما يعينهم على فعلهم ، وأن يُ  :قال ابن تيمية رمحه اهلل
  1.هذا من أفضل الجهاد في سبيل اهللالطرقات ، وأال يؤجِّر صاحب الدار داره عليهم ، 

                                                 
 أي ابن اخلطاب رضي اهلل عنه. 3
 إسناده صحيح على شرط البخاري. «: املسند»( ، باختصار ، وقال حمققو 3/353رواه أمحد ) 2
 ( ، باختصار وتصرف يسري.59 – 10/54« )جمموع الفتاوى» انظر 1
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وإقامة احلدود على السحرة وأشباههم من أفضل الطاعات وأعظم القربات ، ْلهنم مفسدون يف 
عمل به يف اْلرض خري ْلهل يُ  : حدٌّ  قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه اْلرض ، فعن أيب هريرة 

 3.مطروا أربعني صباحاـاْلرض من أن يُ 

 م الذهاب للسحرة عليه مَ رُ ـحَ ممن دون غيرهم استثناء أهل الـِحسبة 

يف ذهاب ويل اْلمر أو من ينوب عنه من أهل الـِحسبة وحنِوهم للسحرة والكهنة والعرافني 
للقبض عليهم أو امتحاهنم لكشف أمرهم بيوهتم أو غريها من اْلماكن اليت يتعاطون فيها السحر 

رأى منكم منكرا يف قوله: من  أمر به النيب ليس من قبيل الذهاب احملرم ، بل هو واجب شرعي 
 2فليغريه بيده ، فإن ِل يستطع فبلسانه ، فإن ِل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإلميان.

 الحكمة من وقوع السحر على النبي فصل في بيان 

 شطٍ يف مِ  النيب  رَ حِ فقد سُ  ، ى الناسـحصل ْلتقـعلم أن السحر قد يينبغي أن يُ  ومما
والذي  ، باملشط بعد استعماله قُ لَ ــعْ ــعر الذي يَ هي الشَّ  شاطةُ مِ ـوال ، املشط معروفو  ، شاطةومِ 

 ، نساءه وليس اْلمر كذلك 4يأ يفكان يرى أنه  ، 1هو لبيد بن اْلعصم اليهودي َسحر النيب 
 .يذهببصره أن حىت كاد  ، واستمر اْلمر كذلك ستة أشهر ، فيذهب يغتسل وهو ِل يصنع شيئا

                                                 
( ، وأمحد 0333( ، وأبو يعـلى )4158( بنحوه ، وابن حبان )4535( واللفظ له ، والنسائي )2018رواه ابن ماجه ) 3

 (.213« )السلسلة الصحيحة»( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وصححه اْللباين رمحه اهلل كما يف 2/102)
 ( عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.45رواه مسلم ) 2
 (.2385( ومسلم )0900مذكورة يف البخاري )والقصة  1
 أي جُيامع. 4
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وأنه ال يستحق أن يلجأ  ،هلل تعاىل  وأنه عبد ، ل على بشريتهدلي السحر على النيب  وقوعويف 
 .الناس إليه لكشف الكربات وإجابة الدعوات

ل نـز وِل تَ  ، ويف هذا دليل على فضلهما ، حيث أهنما نزلتا فيهااحلادثة  تلكيف قد نزلت املعوِّذتان و 
 .عافاه اهلل من ذلك السحر ذ هبما النيب فلما تعوَّ  ، من قبل

 .علمأواهلل  ، الربانيةما ذكرنا من احِلَكِم  غري يف هذه القصةيكون  وقد

 الساحر و الكاهن فصل في بيان الفرق بين 

وأماكن الضالة ، ولكنه ال يؤثر امرض أو  املغيباتالكاهن يستعني بالشياطني واجلـن ملعرفة 
 .تعب

غري حقيقتها ، وكثري من السحرة  أما الساحر فإنه يفرق بني املرء وزوجه ، وخييل للناس أمورًا على
يدعي الطب ، وراما مسوا باْلطباء الشعبيني ، وسحره يؤثر على املسحور امرض أو موت ، والغالب 

ه مراجعتهم ـعليهم أهنم يطلبون كتابة اسم املريض واسم والدته أو اسم بعض أقاربه ، مث يطلبون من
سحر وغش مكشوف ، إذ الداء والدواء يف وقت الحق ، وهذا ليس من الطب يف شيء ، بل هو 

 .ليس له عالقة باسم املريض ، بل ببدنه
الكاهن عند العرب هو الذي يتكلم بكالم مسجوع ، وله قرين من ) :مه اهللـة رحـقال ابن تيمي

فإنه اسم معروف يف مجيع اْلمم ، وقد يدخل يف ذلك عندهم  ؛خبالف اسم الساحر ،  جنـال
 .شياطني ببعض اْلمور الغائبةاملخدوم الذي ختربه ال

 .ساحر :هوا النيب به ، وقالواولكون الساحر يأ ي باخلوارق ؛ شبَّ 
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 3.ويراه ويتصور خالف ما هو عليه( اإلنسان الشيءسمع فسد اإلدراك ، حىت يَ فالساحر يُ 
م عون أهنم يستعملون القرآن يف عالجهم ، وراما قرؤوا بعض اآليات لينخدع هبوأكثر السحرة يدَّ 

 .الناس ، وهذا من اإلمعان يف الكفر ، إذ جعلوا القرآن وسيلة لتحقيق أغراضهم الشركية

 عالج السحرفصل في بيان 

 :رمحه اهلل تعاىل 2قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
به  جُ ـعالَ وأوضح هلم سبحانه ما يُ  ، وقد شرع اهلل سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه

 1.رمحة منه هلم وإحساناً منه إليهم وإَتاماً لنعمته عليهم ، بعد وقوعه
                                                 

 . 3645 – 3648، ص « النبوات»باختصار من  3
هو الشيخ اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ، شيخ اإلسالم يف وقته ، مأل الدنيا علما وفقها ومساجد ومشاريع علمية ، خترج  2

لفه من علماء اململكة العربية السعودية وطالهبا وقضاهتا عياٌل عليه ، شغل على يده جم غفري من طلبة العلم ، غالب من خ
منصب نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملديـنة النـبوية عند افتتاحها ، مث ترأسها بعد سنة ، فكانت منذ افتتاحها وال زالت دوحة 

، وبعضهم قد صار يف مصافِّ العلماء يف بالدهم ، له جمموع علمية ، يستفيد منـها طالب الـعلم الذين يأتـوهنا من أنـحاء الدنيا 
فتاوى يقع يف ثالثني جملدا ، وله كتب ورسائل كثرية ، وهو معروف بكثرة الشفاعات للناس ، ومساعدهتم لقضاء حوائجهم ، وهو 

، والكالم يف آثاره  معروف أيضا بالنصح لكل مسلم مهما كان مقامه ، بل حىت رؤساء احلكومات الكافرة قد بلغهم نصحه
 العلمية والدعوية والرتبوية يطول جدا. 
ملستشاره د. حممد بن سعد الشويعر ، وكذلك « عبد العزيز بن باز ، عاِل فقدته اْلمة»أُلِـّفت يف سريته تراجُم عدة ، منها 

 ملوسى.ملدير مكتبه الشيخ حممد بن موسى ا« جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهلل»
عن تسعني عاما ، فاهتزت الدنيا ملوته ، ودخل احلزن بيوت املسلمني عامة ، واجتمع  3426تويف رمحه اهلل يف مستهل عام 

ا للصالة عليه اْلمراء والوزراء والعلماء والقضاة وطلبة العلم واملثقفون والعامة ، وُصّلي عليه يف املسجد احلرام ، وسار يف جنازته م
ليون مسلم ، وُشِغلت الصحف خبرب وفاته زمنا ليس بالقليل ، أما املراثي الشعرية والنثرية اليت ألِّفت فيه فحدث وال يربو على امل

 حرج. 
 : ما أنـزل اهلل داء إال أنـزل له شفاء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله.  دليل هذا قوله  1
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عاجل هبا بعد وقوعه واْلشياء اليت يُ  ، قى هبا خطر السحر قبل وقوعهتَّـ ألشياء اليت يُ لوفيما يلي بيان 
 :مـن اْلمور املباحة شرعاً 

  ُهو التحصن باْلذكار الشرعية به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه  قىتَّ ـــأما ما ي
ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صالة مكتوبة بعد اْلذكار  ، 3والدعوات والتعوذات املأثورة

وآية الكرسي هي أعظم آية يف القرآن الكرمي  ، ومن ذلك قراءهتا عند النوم ، املشروعة بعد السالم
يُّ اْلَقيُّوُم اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نـَْوٌم لَُّه َما يف السََّماَواِت َوَما ِإالَّ ُهَو احلَْ  إلـٰهوهي قوله سبحانه ﴿الّلُه اَل 

طُوَن ِبَشْيٍء يف اَْلْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حيُِي
 .﴾ا َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمَوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواَْلْرَض َواَل يـَُؤوُدُه ِحْفُظُهمَ مْن ِعْلِمِه ِإالَّ امَا َشاء 

                                                                                                                                      

إقامة الرباهني على حكم من اسـتغاث بغري »باز رمحه اهلل كما يف ( ، وصححه الشيخ ابن 4/359« )مستدركه»رواه احلاكم يف 
 «.اهلل أو صدق الكهنة والعرافني

 تعاىل. لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء بَـرأ بإذن اهلل :  وقال 
 ( عن جابر رضي اهلل عنهما. 2264مسلم )رواه 

 ( ، عن ابن القيم رمحه اهلل قوله: 0900، شرح حديث )« فتح الباري»نقل ابن حجر رمحه اهلل يف  3
من أنفع اْلدوية وأقوى ما يوجد من النشرة: مقاومة السحر الذي هو من تأثريات اْلرواح اخلبيثة باْلدوية اإللـٰهية من الذكر 

راءة ، فالقلب إذا كان ممتلئا من اهلل ، معمورا بذكره ، وله ِورد من الذكر والدعاء والتوجه ال يُـِخلُّ به ؛ كان ذلك من والدعاء والق
 أعـظم اْلسباب املانعة من إصابة السحر له.

اْلرواح اخلبيثة إَّنا قال: وسلطان تأثري السحر هو يف القلوب الضعيفة ، وهلذا غالب ما يؤثر يف النساء والصبيان واجلهال ، ْلن 
 تنشط على أرواح تـَْلقاها مستعدة ملا يناسبها. انتهى ملخصا.

http://www.abdulazizbinbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN103
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 ﴿ ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ و ﴿ ، ﴾ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلقو ﴿ ، ﴾ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدومن ذلك قـراءة
 ثالث مرات يف أول النهار بعد صالةوقراءة السور الثالث  ، 3﴾ خلف كل صالة مكتوبةالنَّاس
 1 .2ويف أول الليل بعد صالة املغرب ، الفجر

                                                 
 أن أقرأ املعوذات دبر كل صالة. والدليل على هذا حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال: أمرين رسول اهلل  3

« الصحيحة»اْللباين كما يف ( ، وصححه 3110« )اجملتىب»النسائي يف ، و  (3021وأبو داود )، ( 4/300رواه أمحد )
  (.28/014« )املسند»( وحمققو 3034)

، واملعوذتني حني َتسي وحني تصبح  قل هو اهلل أحدلعبد اهلل بن خبيب رضي اهلل عنه: قل  ودليل هذا قول رسول اهلل  2
 ثالث مرات ، تكفيك من كل شيء. 

( ، وحسن إسناده اْللباين 0/132أمحد يف زوائده على مسند أبيه )( ، وعبد اهلل بن 1090( ، والرتمذي )0682رواه أبو داود )
 (.19/110« )املسند»وحمققو 

فالنص يدل على قراءهتا يف الصباح واملساء ، وإن قرأها بعد الفجر واملغرب مباشرة كما قال الشيخ رمحه اهلل فال شك أن هذا من 
 املسارعة يف فعل اخلري.

سنة يف حق من أوى إىل فراشه يف املساء ، ودليل هذا حديث عائشة رضي اهلل عنها أن   أحدقل هو اهللوقراءة املعوذتني و 
، و  قل أعوذ برب الفلق، و  قل هو اهلل أحدكان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفَّيه مث نفث فيهما فقرأ فيهما   النيب 
قل أعوذ برب الناس ، يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك  ، مث ميسح هبما ما استطاع من جسده

 (.0639ثالث مرات. رواه البخاري )
من أهم الرقى الشرعية لعالج السحر وما هو دونه من اْلمراض ، فعن عائشة رضي اهلل عنها أن  قل هو اهلل أحدواملعوذتان و 

 ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.  كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات وينفث  رسول اهلل 
 (.0630رواه البخاري )

قال ابن كثري رمحه اهلل: أنفع ما يستعمل إلذهاب السحر ما أنـزل اهلل على رسوله يف ذهاب ذلك ومها املعوذتان ، ويف احلديث: )ِل  1
 ا ُمطرِدٌة للشيطان.يَـــتعوذ املتعوذ امثلهما( ، وكذلك قراءة آية الكرسي فإهن

 . 361 – 55، سورة البقرة ، تفسري اآليات « تفسري القرآن العظيم»
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  َّالليل ومها قوله تعاىل ﴿آَمَن الرَُّسوُل امَا  لِ ومن ذلك قراءة اآليتني من آخر سورة البقرة يف أو
  َأَحٍد من ُرُسِلِه َوقَاُلواِبِه َوُرُسِلِه اَل نـَُفرُِّق بـَنْيَ َل إِلَْيِه ِمن ربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِالّلِه َومالئَكِتِه وَُكتُ نـز أُ 

ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربَـَّنا وَ    .﴾ إىل آخر السورةإَِلْيَك اْلَمِصريمسَِ
وال  ، من قرأ آية الكرسي يف ليلة ِل يزل عليه من اهلل حافظ :أنه قال عن رسول اهلل  وقد صحَّ 

 3.صبحيُ  شيطان حىت هُ يقربُ 
 2.من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه :أنه قال وصح عنه أيضاً 

 1.كفتاه من كل سوء  -واهلل أعلم  -واملعو  

 وعند  ، ومن ذلك اإلكثار من التعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق يف الليل والنهار
 :اًل فقالنـز ل منـز : من  لقول النيب ، لبحر ل يف البناء أو الصحراء أو اجلو أو انـز ول أي منـز 

 4.له ذلكنـز )أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق( ؛ ِل يضره شيء حىت يرحتل من م

                                                 
 (  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.0636رواه  البخاري ) 3
 ( عن أيب مسعود البدري رضي اهلل عنه.869( ومسلم )0665رواه البخاري ) 2
أها أو يقرأها عليه غريه سورة الفاحتة ، فقد قال ابن القيم رمحه اهلل أنه ومن اآليات القرآنية اليت ينبغي ملن أصيـب بسحر أن يقر  1

 (:0910شرح حديث )« فتح الباري»حقيٌق أن يستشفى هبا من كل داء ، وهذا نص كالمه الذي نقله عنه ابن حجر يف 
قد اشتملت على ذكر أصول أمساء اهلل الفاحتة ِل يُنـَزل يف القرآن وال غريه من الكتب مثلها ، لتضمنها مجيع معاين الكتاب ، ف

وجمامعها ، وإثبات املعاد ، وذكر التوحيد واالفتقار إىل الرب يف طلب اإلعانة به واهلداية منه ، وذكر أفضل الدعاء وهو طلب 
تقامة عليه ، اهلداية إىل الصراط املستقيم ، املتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما هنى عنه واالس

ولتضمنها ذكر أصناف الـخالئق ، وقسمتهم إىل ُمـنَعٍم عليه ملعرفته باحلق والعمل به ، ومغضوٍب علـيه لعدوله عن الـحق بعد 
معرفته ، وضالٍّ لعدم معرفته له ، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع واْلمساء واملعاد والتوبة وتزكية النفس وإصالح القلب والرد 

 ى مجيع أهل البدع ، وحقيق بسورة هذا بعض شأهنا أن ُيستشفى هبا من كل داء. انتهى باختصار يسري.عل
 ( عن خولة بنت حكيم السلمية رضي اهلل عنها.2968رواه مسلم ) 4
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 بسم اهلل الذي ال يضر مع  :ومن ذلك أن يقول املسلم يف أول النهار وأول الليل ثالث مرات(
لصحة الرتغيب يف ذلك عن رسول اهلل ، م( امسه شيء يف اْلرض وال يف السماء وهو السميع العلي

 3 ، وأن ذلك سبب للسالمة من كل سوء. 

وهذه اْلذكار والتعوذات من أعظم اْلسباب يف اتقاء شر السحر وغريه من الشرور ملن حافظ 
وهي أيضًا من أعظم  ، عليها بصدق وإميان وثقة باهلل واعتماد عليه وانشراح صدر ملا دلت عليه

مع اإلكثار من الضراعة إىل اهلل وسؤاله سبحانه أن يكشف  ، ة السحر بعد وقوعهالسالح إلزال
 2.الضرر ويزيل البأس

 

 

                                                 
 .«املسند»( وغريه عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، وحسنه حمققو 3/01رواه أمحد ) 3
لسحر أيضا التصبح بتمر العجوة ، أي تناوله يف الصباح ، فعن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه قال: ومما يفيد يف الوقاية من ا 2

 (.0905يقول: من تصبَّح سبع َترات عجوة ِل يضره ذلك اليوم سم وال سحر. رواه البخاري ) مسعت رسول اهلل 
 ود َتر املدينة وألينه.يف شرحه هلذا احلديث: العجوة ضرٌب من أج« فتح الباري»قال ابن حجر يف 

 لتمر املدينة ، ال خلاصية يف التمر. ونقل عن اخلطايب قوله: كون العجوة تنفع من السم والسحر إَّنا هو بربكة دعوة النيب 
ومن أسباب الوقاية من السحر اإلكثار من قراءة سورة البقرة ، فإن سورة البقرة تـحوي أصول اإلميان ، وفيها أعظم آية يف كتاب 

:  اهلل ، وفيها ذكر آية السحر ، وغري ذلك من اآليات العظيمة ، فعن أيب أمامة الباهلي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
 اقرأوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، وال تستطيعها البطلة. 

 ، والبطلة هم السحرة.« املسند»حمققو  ( ، وصححه4/360« )مسنـد الشاميني»( ، والطبـراين يف 0/200رواه أمحد )
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 1الواردة في عالج السحر بعد وقوعه{ بعض الرقى الشرعيةفي بيان  فصل}

  ومن اْلدعية الثابتة عنه وكان  ، 2يف عالج اْلمراض من السحر وغريه  َرقي هبا ي
شفاء ال ، ال شفاء إال شفائك  ، واشف أنت الشايف ، سالناس أذهب الب)اللهم رب ا :أصحابه
 .يقوهلا ثالثا ، 1ماً(قَ يغادر سَ 

  ومن ذلك الرقية اليت رقى هبا جربائيل النيب بسم اهلل أرقيك من كل شيء  :وهي قوله(
ث وليكرر ذلك ثال ، 4بسم اهلل أرقيك( ، اهلل يشفيك ومن شر كل نفس أو عني حاسدٍ  ، يؤذيك
  .مرات

  ًأن  ؛ وهو عالج نافع للرجل إذا ُحـِبس من مجاع أهله ، ومن عالج السحر بعد وقوعه أيضا
مـن  اويصب عليه ، وجيعلها يف إناء ، يأخذ سبع ورقات من السدر اْلخضر فيدقها حبجر أو حنوه

و ﴿ُقْل ُهـَو اللَُّه  ، ﴾ُرونُقْل يَا أَيُـَّها اْلَكافِ و ﴿ ، ويقرأ فيها آية الكـرسي ، املاء ما يكفيه للغُـسل
وآيات السحر اليت يف سورة  ، ﴾ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاس﴿ و ، ﴾وُذ ِبَربِّ اْلَفَلقـُقْل أَعُ ﴿و  ، ﴾َأَحد

َنا ِإىَل ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي تـَْلَقفُ   * فـََوَقعَ  َما يَْأِفُكون اْلعراف وهي قوله سبحانه ﴿َوأَْوَحيـْ
واآليات اليت يف سورة يونس وهي  ، ﴾َصاِغرِين اِلَك َوانَقَلُبوا* فـَُغِلُبوْا ُهنَ  َبَطَل َما َكانُوْا يـَْعَمُلوناحلَْقُّ وَ 

                                                 
ما بني املعقوفتني من وضع مقيده عفا اهلل عنه ، للفصل بني موضوع اْلدعية الواردة يف باب الوقاية من السحر قبل وقوعه واْلدعية  3

 الواردة يف باب العالج من السحر بعد وقوعه. 
عقله سليما ، أو يقرأها غريه عليه مث ينفث عليه يف صدره أو يف أي عضو  ما يأ ي ذكره من اْلدعية يقرأها املسحور نفسه إذا كان 2

 .  01، شريط رقم « نور على الدرب»من جسمه ، قاله الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل يف برنامج 
 ( عن عائشة رضي اهلل عنها.2353( ومسلم )0941رواه البخاري ) 1
 رضي اهلل عنه. ( عن أيب سعيد اخلدري2380رواه مسلم ) 4
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ا َجاء السََّحرَُة قَاَل هَلُم مُّوَسى ئْـُتوين ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليمقوله سبحانه ﴿َوقَاَل ِفْرَعْوُن ا أَْلُقوْا َما  * فـََلمَّ
ا أَْلَقوْا قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ الّلَه َسُيْبِطُلُه ِإنَّ الّلَه الَ  مُّْلُقون أَنُتم ُيْصِلُح َعَمَل  * فـََلمَّ

ا ﴿قَاُلوا يَ طـٰه واآليات اليت يف سـورة  ، ﴾ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمـْجرُِمون* َوحيُِقُّ الّلُه احلَْقَّ ِبَكِلَماتِ  اْلُمْفِسِدين
خُيَيَُّل إِلَْيِه ِمن  ُموَسى ِإمَّا َأن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأن نَُّكوَن أَوََّل َمْن أَْلَقى * قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا ِحَباهُلُْم َوِعِصيـُُّهمْ 

َوأَْلِق َما  * ْْلَْعَلىخَتَْف ِإنََّك أَنَت اقـُْلَنا اَل  * َجَس يف نـَْفِسِه ِخيَفًة موَسىِسْحرِِهْم أَنَـَّها َتْسَعى * فََأوْ 
َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أَ   .﴾َتىيف مَيِيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإَّنَّ

وبذلك يزول الداء إن شاء  ، منه ثالث مرات ويغتسل بالباقي شـربُ ماء يَ ـر يف الكِ وبعد قراءة ما ذُ 
 3.اله مرتني أو أكثر فال بأس حىت يزول الداءوإن دعت احلاجة الستعم ، اهلل

 وهو من أنفع عالجه ؛ بذل اجلهود يف معرفة موضع السحر يف  ، ومن عالج السحر أيًضا
 2.السحر لَ ــطَ ـــف بَ ج وأُتلِ ف واسُتخِر فإذا ُعرِ  ، أرض أو جبل أو غري ذلك

 .واهلل ويل التوفيق ، هذا ما تيسر بيانه من اْلمور اليت يُتقى هبا السحر ويُعاجل هبا

                                                 
 يفعل املسحور هذا بنفسه كما تقدم ، أو يفعله غريه مث يعطيه املسحور ليتناوله. 3

 ( ، فقد قال رمحه اهلل: 35901برقم )« مصنفه»وقد أورد هذا العالج عبد الرزاق يف 
املاء ، ويقرأ فيه آية  ويف كتب وهب )أي ابن منبه( أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر ، فيدقه بني حجرين ، مث يضربه يف

الكرسي وذوات قل ، )أي قل هو اهلل أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس( ، مث حيسو منه ثالث حسوات 
 ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء اهلل ، وهو جيد للرجل إذا ُحـــِبَس من أهله.

 :01، شريط رقم « نور على الدرب»قال رمحه اهلل يف برنامج  2
وهكذا إذا ُوِجـد ما فعـله الساحر من تعقيد اخليوط أو ربط املسامري بعضها ببعض أو غري ذلك فإن ذلك يُـتلف ، ْلن السحرة من 
شأهنم أن ينفثوا يف العـقد ويضربوا عليها ملقاصدهم اخلبيثة ، فقد يِتمُّ ما أرادوا بإذن اهلل وقد يبطل ، فربنا على كل شيء قدير 

 سبحانه وتعاىل.
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وأما عالجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إىل اجلن بالذبح أو غريه من القربات ؛ فـهذا  
كما ال جيوز   ، فالواجب احلذر من ذلك ، بل من الشرك اْلكرب ، ال جيوز ْلنه من عمل الشيطان

بة ذَ وْلهنم كَ  ، يؤمنون ْلهنم ال ، عالجه بسؤال الكهنة والعرافني واملشعوذين واستعمال ما يقولون
من إتياهنم وسؤاهلم  وقد حذر الرسول  ، سون على الناسويُلبِّ  ، عون علم الغيبفـجرة يدَّ 

ل عن ئِ أنه سُ  وقد صح عن رسول اهلل  ، وتصديقهم كما سبق بيان ذلك يف أول هذه الرسالة
  .سناد جيدبإ 2أبو داودو  3اإلمام أمحدرواه  .من عمل الشيطان هي :شرة فقالالنُّ 

النشرة اليت يتعاطاها أهل  :بكالمه هذا ومراده  ، 1مسحورـوالنشرة هي حل السحر عن ال
 هُ ـلُّ أما حَ ،  ه بسحر مثله من ساحر آخرأو حلَّ  ، السحر لَّ ـوهي سؤال الساحر ليحُ  ، اجلاهلية

على ذلك العالمة وقد نص  ، بالرقية والتعوذات الشرعية واْلدوية املباحة فال بأس بذلك كما تقدم
ونص على ذلك أيضا  ، رمحة اهلل عليهما «فتح اجمليد»يف  4بن حسن الرمحـٰنابن القيم والشيخ عبد 

  .غريمها من أهل العلم

                                                 
 «.املسند»( ، وصححه حمققو 1/254) 3
 ( ، وصححه اْللباين رمحه اهلل.1808) 2
 –بالضم  –النشرة «: النهاية»سيأ ي الكالم بتوسع عن النشرة ، ونذكر هنا تعريفا خمتصرا للنشرة ، فقد قال ابن اْلثري رمحه اهلل يف  1

ن أن به مسا من اجلن ، مسيت نشرة ْلنه يُنَشُر هبا عنه ما خامره من الداء ، أي: ضرب من الرقية والعالج ، يعاجل به من كان يُـظ
 ُيكشف ويزال. انتهى خمتصرا.

هـ يف الدرعية ، نشأ يف  3350هو الشــيخ عبد الرمحـٰن بن حســن بن الشيخ حمــمد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل ، ولد سنة  4
، ودرس عليه وعلى أعمامه التوحيد واحلديث والفقه ، كما درس احلديث على بعض  بيت جده الشيخ حممد بن عبد الوهاب

املشايخ يف مصر ، كالشيخ حسن القويسيِن ، والشيخ عبد الرمحـٰن اجلرب ي ، والشيخ عبد اهلل باسودان ، وكذا قرأ على مفيت اجلزائر 
 املشايخ جبميع مروياهتم.الشيخ حممد بن حممود اجلزائري احلنفي اْلثري ، وقد أجازه هؤالء 

 كما درس الشيخ عبد الرمحـٰن على مشايخ آخرين يف مصر يف النحو والقراءات وغريها.
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ويرزقهم الفقه  ، وأن حيفظ عليهم دينهم ، مسلمني للعافية من كل سوءـمسئول أن يوفق الـواهلل ال
 .والعافية من كل من خيالف شرعه ، فيه

 .لى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبهوص
 3.رمحه اهلل تعاىلالشيخ ابن باز  انتهى كالم

 شروط الرقية الشرعيةفصل في بيان 

التطبب والعالج ؛ فإنه حيسن ذكر البديل  يريدونحرة ملا كان أكثر من يقصدون السَّ 
قال  ، وجهله من جهله ، فهفه من عرَ عرَ  ، فإن اهلل ما خلق داء إال وخلق له دواء ، والعالج الشرعي

 :شروط ثالثة عند اجتماع الرقىوقد أمجع العلماء على جواز ابن حجر رمحه اهلل: 
 .أن تكون بكالم اهلل تعاىل أو بأمسائه وصفاته .3

                                                                                                                                      

 وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرمحـٰن جم غفري من الطلبة ، أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف.
كتاب ابن عمه ، الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن ، وهو هتذيب ل« فتح اجمليد»وللشيخ عبد الرمحـٰن عدة مصنفات ، أشهرها كتابه 

قرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة اْلنبياء »، وله أيضا « تيسري العزيز احلميد بشرح كتاب التوحيد»حممد بن عبد الوهاب ، 
 ، وهو حاشية على كتاب التوحيد.« واملرسلني

جمموعة الرسائل »، وكذا يف « درر السنية من اْلجوبة النجديةال»كما ألف الشيخ عبد الرمحـٰن رسائل كثرية ، وهي مبثوثة يف 
 «.واملسائل النجدية

هـ بعد أن أبلى بالء حسنا يف نصرة اإلسالم ، ودعوة الناس إىل التوحـيد اخلالص ، ودحض البدع  3280تـويف رمحه اهلل عام 
 والشركيات يف جند وغريها.

قيق أشرف بن عبد املقصود ، والرتجـمة حلفيده ، الشيخ إبراهيم بن مـحمد بن بتح« فتح اجمليد»انظر ترمجته يف مقدمة كتاب 
 إبراهيم بن عبد الرمحـٰن بن حسن ، رمحهم اهلل.

 (.1/294لسماحته )« جمموع الفتاوى»، وقد طُِبَعت مفردة ، كما ُضمِّنت « حكم السحر والكهانة وما يتعلق هبما»رسالة  3
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 .عرف معناه من غريهأن تكون باللسان العريب أو اما يُ  .2
 انتهى. 3تعاىل.وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بذات اهلل  .1

 حترميمن قاعدة  قٌ وهذا منطلِ  ، بغري اهلل اقوتعلُّ  االرقية شرك تتضمنأن ال قلت: ومثة شرط رابع وهو 
يف  يكنا نرق  :قالرضي اهلل عنه ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك اْلشجعي ،  التداوي حبرام

 ؟كيف ترى يف ذلك  ، يا رسول اهلل :فقلنا ، اجلاهلية
 2.قى ما ِل يكن فيه شركال بأس بالرُّ  ، قاكمرُ  عليَّ  ضوااعرِ  :فقال

 .ال بأس بالرقى ما ِل تكن شركا ... :ولفظ أيب داود
فجاء آل عمرو بن حزم  ، عن الرقى هى رسول اهلل ـن : مارضي اهلل عنه وله من حديث جابر

 .هبا من العقرب إنه كانت عندنا رقية نرقي ، يا رسول اهلل :قالواـف
 1.من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه ، ما أرى بأسا :وا عليه فقالفعرض :قال

حاكيا إمجاع العلماء على حترمي  «الطحاويةالعقيدة شرح »رمحه اهلل يف  4ابن أيب العز احلنفيوقال 
 :الرقى اليت حتوي كالما غري مفهوم

                                                 
 ، بتصرف يسري. ب الطب ، باب الرقىالبن حجر ، كتا« فتح الباري» 3
 (.1880( وأبو داود )2266رواه مسلم )2 
 تقدم خترجيه. 1
هو اإلمام العالمة صدر الدين ، أبو احلسن ، علي بن علي بن حممد ، الدمشقي ، من علماء املائة الثامنة ، تأثر بشيخ اإلسالم  4

شرح »كتاب والسنة وعدم التعصب ملذهب ما ، له الكتاب املعروف وانتصاره على خصومه من أهل البدع ، كان يرى التقيد بال
 وهو عمدة يف عقيدة أهل السنة واجلماعة ، وله أيضا رسالة طيبة يف االتباع.« العقيدة الطحاوية

ه اهلل سنة تعرض رمحه اهلل حملنة يف دينه بسبب تعليقة على أبيات فيها شرك ، فصرب على تلك احملنة وسجن وُعزر بسببها ، تويف رمح
952 . 

 «.شرح العقيدة الطحاوية»انظر ترمجته للمشايخ د. عبد اهلل الرتكي وشعيب اْلرناؤوط ، وتقع يف مقدمة حتقيق كتابه 
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نه ال جيوز التكلم به وإن فيه شرك باهلل فإ مٍ سَ أو قَ  3وتعزميٍ  قيةٍ واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رُ 
وكذلك الكالم الذي ال  ، وكذلك كل كالم فيه كفر ال جيوز التكلم به ، أطاعته به اجلن أو غريهم

: ال بأس بالرقى   وهلذا قال النيب ، عرفتكلم به إلمكان أن يكون فيه شرك ال يُ عرف معناه ال يُ يُ 
 2انتهى. .ما ِل تكن شركا

 - من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه:  قول النيب أي  –العموم وقد َتسك قوم هبذا  :تنبيه
أن ما كان  بن مالكلكن دل حديث عوف  ، معناها فهميُ ها ولو ِل بت منفعتُ رِّ ــفأجازوا كل رقية جُ 

 ، ن أن يؤدي إىل الشركؤمَ عقل معناه فإنه ال يُ وكذا ما ال يُ  ، منعـمن الرقى يؤدي إىل الشرك فإنه يُ 
 1.امنع أيضفيُ 

 :نيوال شك أنه ينبغي للمتداوي بالرقية أن يستصحب أمر  :تنبيه آخر
، ق قلبه بالرقية وال يُعلِّ اهلل سبحانه وتعاىل دا قلبيا على افيعتمد اعتمعلى اهلل ،  التوكل :األول
عند اهلل عز وجل ، كما قال إبراهيم عليه السالم ﴿وإذا مرضت فهو من اْلمراض  فشفاء

 .4يشفني﴾
 .إىل اهلل بالشفاء ، فإنه سبحانه جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء التضرع :الثاني

 

                                                 
عزائم القرآن هي اآليات اليت تقرأ على ذوي اآلفات لالستشفاء ، والعزميـة من الرقى هي اليت يُعزم هبا على اجلن واْلرواح. انظر  3

 وُسـميت العزمية بذلك ْلن الراقي إذا قرأ تلك اآليات مجع عزمه وصار كأنه أقسم على الداء أن يزول.«. عربلسان ال»
 انظر تعليقه على قول الطحاوي: )وال نصدق كاهنا وال عرافا(. 2
 ، بتصرف يسري. البن حجر ، كتاب الطب ، باب الرقى« فتح الباري» قاله ابن حجر يف 1
 . 86سورة الشعراء:  4
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 بيان أدلة تحريم التداوي بحرام فصل في

 فدخل رسول اهلل  ، 3ا يف كوزٍ نبيذً  تُ بذْ ــنَ  :قالترضي اهلل عنها أهنا عن أم سلمة  ثبت
 ؟ما هذا :وهو يغلي فقال

 .ا هذاهل 2نُـِعتَ ــــفَ  ، اشتكت ابنة يل :قلت
 1.: إن اهلل ِل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم فقال رسول اهلل 

إن اهلل ِل جيعل  :4رْ ـكَ السَّ قال ابن مسعود يف  :يف كتاب الطب «صحيحه»وقال البخاري يف 
 .شفاءكم فيما حرم عليكم

 ، والبيهقي يف 0«الكبري»واللفظ له ، والطرباين يف  0«مصنفه»وقد وصله ابن أيب شيبة يف 
فـُنِعت له ،  8رْ ـفَ الصَّ حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل أن رجال أصابه  :فقال 9«رىـالكب»

                                                 
الكوز وأما ،  «النهاية»وغري ذلك. قاله ابن اْلثري يف عمل من اْلشربة من التمر والزبيب والعسل واحلنطة والشعري ما يُ النبيذ هو  3

 «.لسان العرب»إناء ُيشرب به ، له عروة. انظر ف
 .فَ صِ أي وُ  2
ه الشيخ شعيب بشواهده كما يف حاشيته على ( ، واللفظ له ، وحسن36/0« )الكربى»( ، والبيهقي يف 4/211رواه ابن حبان ) 1

 صحيح ابن حبان ، واهلل أعلم.
 «.النهاية»السََّكر هو اخلمر املعتصر من العنب. انظر  4
0 (21482.) 
( ، وقال الشيخ شعيب اْلرناؤوط حفظه اهلل معلقا على طريقي ابن أيب شيبة والطرباين: إسناده صحيح على شرط 5/140) 0

 (.3153حتت حديث رقم )« صحيح ابن حبان»شيته على الشيخني. انظر حا
 ( وهو أبو وائل نفسه.36/0( عن شقيق بن سلمة )36/0) 9
يعِن اجتماع املاء يف البطن ، كما يَعِرض للمستسـقي ، والصََّفر دود يقع يف الكبد وشراسيف اْلضالع ، فيصَفر عنه اإلنسان جدا  8

 «.النهاية»وراما قتله. انظر 
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م إن اهلل ِل جيعل شفاءكم فيما حرَّ  :عن ذلك فقال)أي ابن مسعود(  أل عبد اهللـفس ، رْ ـكَ السَّ 
 .عليكم

ْلميت ما  يتُ ضِ : ر  قال رسول اهلل  :قالبن مسعود رضي اهلل عنه عن عبد اهلل  احلاكمروى و 
 3.رضي هلا ابن أم عبد

ويد بن طارق سأل وروى ابن أيب شيبة عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رجال من خثعم يقال له سَ 
 .يا رسول اهلل إَّنا نصفها للدواء :فقال ، عن اخلمر فنهاه عنها النيب 

 2.: إهنا داء وليست بدواء فقال رسول اهلل 
 ، 1ر اإلبل باخلمرـبُ تداوى دُ ــأن يُ  سعد بن إبراهيم أن ابن عمر كرِهَ  بل قد روى ابن أيب شيبة عن

بتعاطي الرقية ،  وهو الشرك فون اما هو أعظم من اخلمرتداوى اآلدميون املكلَّ ــفكيف جيوز أن يُ 
 !؟الشركية

اشرتط عليه أن ال  إذا دعا طبيبا يعاجل بعض أصحابهكان ابن عمر   :وروى احلاكم عن نافع قال
 4.داوي بشيء مما حرم اهلل عز وجليُ 

ذكرنا من هذه  0ماـأما الشرع فلِ  ، عقاًل وشرًعا جلة باحملرمات قبيحةٌ املعا قال ابن القيم رمحه اهلل:
م على هذه اْلمة فإنه ِل حُيرِّ  ، خلبثه مهُ فهو أن اهلل سبحانه إَّنا حرَّ  0وأما العقل ، اْلحاديث وغريها

                                                 
 (.3220« )الصحيحة»( ، وصححه اْللباين يف 1/139138« )احلاكم مستدرك» 3
 (.32/02« )املصنف»( ، وصححه حممد عوامة يف حتقيقه على 21483( ، )0/19« )املصنف» 2
1 (21456.) 
 (.9036( برقم )4/238« )مستدرك احلاكم» 4
 يف املطبوع: فما ، ولعله تصحيف يف الطبع ، ولعل الصواب ما أثبت. 0
 دليل العقل.أي  0
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ه على بِن إسرائيل بقوله ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات مـبا عقوبة هلا كما حرَّ طيِّ 
 ، يًة هلم وصيانة عن تناولهمْ ـوحترميه له حِ  ، م خلبثهم على هذه اْلمة ما َحرَّ وإَّنا َحرَّ  ، أحلت هلم﴾

قما سُ  بُ يف إزالتها لكنه يُعقِ  فإنه وإن أثَـّـر ، والعلل اْلسقامفال يُناسب أن يُطلب به الشفاء من 
فيكون الـُمداِوي به قد سعى يف إزالة سقم البدن  ، بقوة الخبث الذي فيهأعظم منه يف القلب 

 .بسقم القلب
على الرتغيب فيه  حضٌّ  ويف اختاذه دواءً  ، وأيضا فإن حترميه يقتضي جتنبه والبعد عنه بكل طريق

 .وهذا ضد مقصود الشارع ، ومالبسته
 .خذ دواءً تَّ ـــفال جيوز أن يُ  ، ب الشريعةكما نص عليه صاح  وأيضا فإنه داءٌ 

 ، ـناْلن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعاال بـَيِّ  ، وأيضا فإنه يُكِسب الطبيعة والروح صفة اخلبث
وهلذا حرم  ، فكيف إذا كان خبيثا يف ذاته ، اكتسبت الطبيعة منه خبثا ؛ فإذا كانت كيفيته خبيثةً 

غذية واْلشربة واملالبس اخلبيثة ِلما ُتكِسب النفس من هيئة الـُخبث اهلل سبحانه على عباده اْل
 .وصفته

ذريعة إىل تناوله للشهوة  -وال سيما إذا كانت النفوس َتيل إليه  -وأيضا فإن يف إباحة التداوي به 
فهذا أحب شيء  ، ال سيما إذا َعرفت النفوس أنه نافع هلا مزيل ْلسقامها جالب لشفائها ، واللذة

وال ريب أن بني سد الذريعة إىل تناوله وفتح  ، والشارع سد الذريعة إىل تناوله بكل ممكن ، يهاإل
 .الذريعة إىل تناوله تناقضا وتعارضا

ولنفرض هذا  ، فيه من الشفاء نُّ وأيضا فإن يف هذا الدواء احملرم من اْلدواء ما يزيد على ما يُظَ 
فإهنا شديدة املضرة بالدماغ الذي هو  ، ا فيها شفاء قطالكالم يف أم اخلبائث اليت ما جعل اهلل لن

 .وكثري من الفقهاء واملتكلمني اْلطباءمركز العقل عند 
 :مث قال
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ستشفى هبا ؛ فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بـالقبول واعتقـاد سر لطيف يف كون احملرمات ال يُ وهـٰهنا 
واملبــارك  ، هــاكُ وأنفــع اْلشــياء أبَر  ، ع هــو املبــاركفــإن النــاف ، منفعتــه ومــا جعــل اهلل فيــه مــن بركــة الشــفاء

،  3هـذه العــني املسـلم حتــرميُ  ومعلـوم أن اعتقــادَ  ، مـن النــاس أينمـا كــان هـو الــذي يُنتفـع بــه حيـث حــلَّ 
بـل كلمـا   ، وبـني حسـن ظنـه هبـا وتلقـي طبعـه هلـا بـالقبول ، مما حيول بينه وبني اعتقاد بركتها ومنفعتهـا

فــإذا تناوهلــا يف  ، شــيء هلــا أكــرهُ  هُ وطبُعــ ، اعتقــاداً فيهــا وأســوأُ  ، هلــا ا كــان أكــرهُ كــان العبــد أعظــم إميانــ
 ، إالَّ أن يــزول اعتقــاد اخلبــث فيهــا وســوء الظــن والكراهــة هلــا باحملبــة لــه ال دواءً  هــذه احلــال كانــت داءً 

 1.واهلل أعلم ، فال يتناوهلا املؤمن قط إال على وجه داء ، 2وهذا ينايف اإلميان

ل هــو بيــان حتــرمي التــداوي حبــرام ، ومنــه التــداوي بــالرُّقى الشــركية حلــلِّ الســحر ملقصــود مــن هــذا الفصــفا
 عن املسحور.

 منهاوحكم كل نوع  شرةالن  أنواع فصل في بيان 

 :فتاوى إمام املفتني يف الطب :باب ، «إعالم املوقعني»يف رمحه اهلل قال ابن القيم 
 

                                                 
 أي الدواء احملرم. 3
أي: اعتقاد أن اخلمر ليست خبيثة ينايف اإلميان ، ملا يلزم من ذلك من تكذيب النصوص الشرعية الواردة يف بيان خبثها وأهنا  2

 رجس من عمل الشيطان.
 (.308 - 4/300« )زاد املعاد» 1
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وهو الذي من عمل  ، هِ مثلِ  سحر بسحرٍ  حلُّ  :وهي نوعان ، حورالسحر عن املس حلُّ  :شرةالنُّ 
عن  2عمله لَ بطُ ــفيَ  بُّ حِ ـاما يُ  3واملنتشرالناشر فيتقرب إليه  ، فإن السحر من عمله ، الشيطان
 .املسحور

وعلى النوع  ، فهذا جائز بل مستحب ، النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات واْلدوية املباحة :والثاين
 1.السحر إال ساحر لُّ حُ ـال يَ  :احلسنِ  قولُ  حملُ ـموم يُ املذ

 النشرة: حكم كل نوع من نوعييف الكالم على  0«البيانأضواء »رمحه اهلل يف  4وقال الشنقيطي
التحقيق الذي ال ينبغي العدول عنه يف هذه املسألة أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كاملعوذتني 

وإن كان بسحر أو بألفاظ عجمية  ، به فال مانع من ذلك اوز الرقيوآية الكرسي وحنو ذلك مما جت

                                                 
 .اء يريد حل السحر بواسطة النشرةي جاملسحور الذالناشر هو الذي يُداوي بالنشرة ، واملنتشر هو  3
 أي ِسْحرُُه. 2
مكتب اإلسالمي ودار ـطبعة ال،  الرمحـٰن القزقي  حتقيق: سعيد عبد( )0/45) «تغليق التعليق»قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل  1

ادة عن ــــ، ثنا سعيد عن قتميد بن مسعدة ، ثنا يزيد بن زريع ـله: ثنا ح« هذيب اآلثارـت»بن جرير يف  أبو جعفرقال (: عمار
 ي إىل من يُطِلق ذلك عنه. قال: هو صالح.شسعيد بن املسيب أنه كان ال يرى بأسا إذا كان الرجل به سحر أن مي

 قال: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: ال يعلم ذلك إال ساحر.
 نَه عما ينفع. إسناده صحيح.قال: فقال سعيد بن املسيب: ال بأس بالنشرة ، إَّنا هنُِي عمَّا يضر ، وِل يُــ

هو الشيخ العالمة اْلصويل املفسر ، حممد اْلمني بن حممد املختار الشنقيطي ، من علماء القرن الرابع عشر املربزين ، كان غزير  4
أضواء البيان » العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظة نادرة ، له حنو عشرين كتابا ، أكثرها يف التفسري والفقه والعقيدة ، أشهرها ذكرا

، وقد مجعت مؤلفاته يف موسوعة علمية واحدة بعنوان « مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»، و « يف إيضاح القرآن بالقرآن
، « اْلضواء»هـ . باختصار من ترمجته املذكورة يف مقدمة كتاب  3151تويف رمحه اهلل عام «. آثار الشيخ حممد اْلمني الشنقيطي»

 .مكة –عاِل الفوائد الناشر: دار 
 ، املسألة الثامنة. 05تفسري سورة طـٰه: ، آية  0
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واب إن شاء اهلل ـوهو الص ، وهذا واضح ، فهم معناه أو بنوع آخر مما ال جيوز فإنه ممنوعأو اما ال يُ 
 .انتهى .تعاىل

 تعاطي النشرة الشركيةعن طريق سحر المن  العالجلمن أراد  تذكيرات ةثالث

وما شرع ، ما أتاه إلدباره وإعراضه عن ربه ـعنه سحره فإن لَّ من يأ ي الساحر ليحُ ن إ :التنبيه األول
 ، ر اخلبيثـوإقباله على عدو اهلل الساح ، له من الرقية بالقرآن واْلذكار والدعاء واْلدوية املباحة

لو  :فقيل له ، يم وهو مريض نعودهكَ ـدخلنا على عبد اهلل بن عُ  :قال الرمحـٰنفعن عيسى بن عبد 
 .3شيئا قتَ تعلَّ 

 2!؟ل إليهكِ شيئا ُو  قَ علَّ : من تَ  شيئا وقد قال رسول اهلل  لقُ عَ ـأتَ  :فقال
وله ق : ا قول النيب ـشارح «تيسري العزيز احلميد»يف رمحه اهلل قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل 

 :ق شيئا وكل إليه()من تعلَّ 
أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه  ، ا مجيعاويكون هبم 1ق يكون بالقلب ويكون بالفعلالتعلُّ 

ل حوائجه نـز باهلل وأ هُ قت نفسُ فمن تعلَّ  ، أي وَكـله اهلل إىل ذلك الشيء الذي تعلقه ، ل إليهوُكِ  هِ علِ وفِ 
 ، ر له كل عسريويسَّ  ، ب إليه كل بعيدرَّ ــوقَ  ، كل مؤنة  باهلل والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه ؛ كفاهُ 

واعتمد على حوله وقوته ؛ وكله اهلل إىل  ، ق بغريه أو سكن إىل علمه وعقله ودوائه وَتائمهلَّ ومن تع
قال اهلل تعاىل ﴿ومن يتوكل على اهلل فهو  ، وهذا معروف بالنصوص والتجارب ، ذلك وخذله

  .حسبه﴾
                                                 

 قيك من املرض.ـــتَ ـــأي: لو أنك علَّقت على صدرك قالدة لِ  3
 «.صحيح الرتمذي»( ، واللفظ ْلمحد ، واحلديث صححه اْللباين كما يف 4/136( ، وأمحد )2692أخرجه الرتمذي ) 2
 كما تقدم.أي بتعليق قالدة على الرقبة   1
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اخلراساين  ع عطاءـثنا من مس ، ثنا أبو سعيد املؤدب ، حدثنا هاشم بن القاسم :وقال اإلمام أمحد
حدثِن حديثا أحفظه عنك يف مقامي  :فقلت له ، وهو يطوف بالبيت 3لقيت وهب بن منبه :قال

 .زهذا وأوجِ 
من  ا وعز ي وعظميت ال يعتصم يب عبدٌ أمَ  ، يا داود :أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل داود ، نعم :قال

واْلرضون  ، ن فيهنوات السبع ومافتكيده السم ، أعرف ذلك من نيته ، عبيدي دون خلقي
ا وعز ي وعظميت ال يعتصم عبد من عبيدي أمَ  ، السبع ومن فيهن ؛ إال جعلت له من بينهن خمرجا

من  2اْلرض تُ خْ وأسَ  ، أسباب السماء من يده عتُ أعرف ذلك من نيته ؛ إال قطَ  ، امخلوق دوين
 1انتهى كالمه رمحه اهلل. .مث ال أبايل بأي واد هلك ، حتت قدميه

قال تعاىل ﴿ومن يتوكل على اهلل فهو  ، فمن تعلق على اهلل كفاه ، ب هو التعلق باهلل العظيمفالواج
 .حسبه إن اهلل بالغ أمره﴾

إال بعد أمد شفى أصابه سحر أال يُ من أسوأ أحوال ومما ينبغي التنبه له أيضا أن  :التنبيه الثاني
ْلنه  ، السحر عنه لَّ حُ ـليفر اان الكأهون من إتيميوت ، وكالمها أو يبقى على مرضه حىت  ،طويل 

إذا أما  ؟!فأين عذاب النار من عذاب املرضكفر ، والكافر خالد خملد يف النار ، لك  إن فعل ذ
قال تعاىل ﴿إَّنا يوىف الصابرون  كما ، فله أجر عظيم على صربهمرضه عند اهلل احتسب املريض 

 .رهم بغري حساب﴾أج

                                                 
هـ ، وروايته للحديث قليلة ، وإَّنا غزارة علمه يف اإلسرائيليات ، ومن  14تابعي ثقة كما قال العجلي ، ولد يف زمن عثمان سنة  3

 (.4/040« )السري»صحائف أهل الكتاب. انظر 
 .«سوخ»، مادة:  «لسان العرب»أسخُت اْلرض أي خسفُتها ، وساخت اْلقدام يف اْلرض أي دخلت فيها وغابت. انظر  2
 (.113 – 3/116، باب ما جاء يف الرقى والتمائم )« تيسري العزيز احلميد» 1
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حلقيقي إَّنا هو بتطهري البالد من السحرة امنعهم من دخول عالج السحر اإن  :التنبيه الثالث
وليس  ، السحر حقيقة جُ ـعالَ هبذا يُ  ، منهم بني املسلمني دَ وتنفيذ احلكم الشرعي فيمن ُوجِ  ، البالد

فإن هذا فتح باب هلم لرتويج  ، بدعوى حل السحر بسحرلنشر سحرهم بإتاحة اجملال للسحرة 
سبة ورجال اْلمن على مطاردهتم ج احلقيقي إال بالتعاون مع أهل احلِ وال يتم ذاك العال ، بضاعتهم

 3.وهدم أوكارهم

 نوعي النشرةحكم بمتعلقة شبه  الجواب عن أربع

 الشبهة األولى
عن  توقد أجاب ، قال بعضهم جبواز النشرة الشركية بدعوى أن الضرورات تبيح احملظورات

جريدة الفتوى ونشرت  ، «واإلفتاء والدعوة واإلرشاد لجنة الدائمة للبحوث العلميةلا» ه الشبهةهذ
 :الغرض منها هذا نص،  31520عدد  ، الرياض

وهي ما كان بالقرآن  ، راد به النشرة املشروعةوكل ما ورد عن السلف يف إجازة النشرة فإَّنا يُ 
ء على وال يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بنا ، واْلدعية املشروعة واْلدوية املباحة

ْلن من شرط هذه القاعدة أن يكون احملظور أقل من  ، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
وحيث أن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررا بداللة قول النيب  ، الضرورة كما قرره علماء اْلصول

 2.أخرجه مسلم .: ال بأس بالرقى ما ِل يكن فيها شرك 
 .فال اضطرار لعالجه اما هو كفر وشرك ، والسحر ميكن عالجه باْلسباب املشروعة

                                                 
 (.2684انظر فتوى يف ذلك للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظه اهلل ، نشرهتا جريدة الوطن يف عددها رقم ) 3
 تقدم خترجيه. 2
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واللجنة إَّنا  ، وبناء على ما سبق فإنه حيرم الذهاب إىل السحرة مطلقا ولو بدعوى حل السحر
وصلى اهلل على نبينا حممد  ، تنشر هذا لبيان وجه احلق يف هذا املوضوع إبراء للذمة ونصحا لألمة

 .وآله وصحبه وسلم
 مية واإلفتاء والدعوة واإلرشاداللجنة الدائمة للبحوث العل

 الشبهة الثانية

 في استعمال النشرة بكشف اإلشكال عن األثر الوارد عن سعيد بن المسيَّ 
ففهموا منه جواز  ، ب يف جواز النشرةاْلثر الوارد عن سعيد بن املسيَّ  همَ أساء بعضهم فَ 

 :وهذا نص اْلثر ، النشرة الشركية
 )هل يستخرج السحر( عن قتادة تعليقا جمزوما به قال:  باب ، روى البخاري يف كتاب الطب

  :قلت لسعيد بن املسيب
 ؟رنشَّ ــأو يُ  1عنه حلُّ ـأيُ  ، عن امرأته 2ؤخَّذُ ـــأو يُ  ، 3رجل به ِطـبٌّ 

 .فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه ، إَّنا يريدون به اإلصالح ، ال بأس به :قال
حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن  :لفقا« مصنفه»وقد وصله ابن أيب شيبة يف 

 ؟عنه لُّ حُ ـنَ  ، بسحر رجل طُـبَّ  :قلت له :املسيب قال
 4.من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ، نعم :قال

                                                 
 .حرٌ أي سِ  3
 أي يُـحبس عن امرأته ، فال يرغب يف مجاعها. 2
 ؟أي: أيُـحل عنه السحر 1
 (.21031( برقم )0/46« )مصنف ابن أيب شيبة» 4
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 .فأمرين هبا ، سألته عن النشر :أخربنا قتادة عن سعيد بن املسيب قال :وله عن شعبة قال
 ؟أرويها عنك :قلت
 3.نعم :قال

! الشركية اليت يستعمل فيها السحر عض الناس من جتويز سعيد للنشرة أن مقصوده النشرةوقد فهم ب
 باطل من سبعة وجوه:الفهم وهذا 

ال  ، استعمال النشرة الشركية اليت يستعمل فيها السحرجواز على  ال يدلأن كالم سعيد  :األول
وحديث  ، 2ملا جاء يف حديث جابرنه موافق إوهلذا قال ابن حجر رمحه اهلل  ، امنطوقه وال امفهومه

 :نص حديثههذا و  ، جابر وارد يف الرقية بالقرآن ال غري
 ؟أرقي ، يا رسول اهلل :فقال رجل ، وحنن جلوس مع رسول اهلل  منا عقربٌ  رجال تْ غَ َلدَ 

  1.من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل :قال

وليس يف شرح اْلثر رمحه اهلل نها ابن حجر أن النشرة اليت يقصدها سعيد بن املسيب قد بي :ثانيا
 :فقال ، فيها حل السحر بالسحر

  :قال، جلعفر املستغفري  «الطب النبوي»وقفت على صفة النشرة يف كتاب 
  :وجدت يف خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من تفسري قتيبة بن أمحد البخاري قال

 ؟رنشَّ ــله أن يُ  لُّ ــَحِ يأَ  ، امرأته ِخـذ عنأُ  ، رجل به طب :قال قتادة لسعيد بن املسيب

                                                 
( للحافظ ابن حجر ، 0/45) «تغليق التعليق»له كما يف  «هتذيب اآلثار»، ورواه أبو جعفر بن جرير يف  (21062« )املصنف» 3

 وقد تقدم ذكره.
 رج السحر.، كتاب الطب ، باب هل يستخ« فتح الباري»انظر كالم ابن حجر يف  2
 (.2355رواه مسلم ) 1
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 .فأما ما ينفع فلم ينه عنه ، إَّنا يريد به اإلصالح ، ال بأس :قال
 .فلم أعرفهما ، شرةوما النُّ  لُّ حَ ـما ال :فسألِن محاد بن شاكر :قال نصوح

حزمة فإن املبتلى بذلك يأخذ  ، 3هو الرجل إذا ِل يقدر على جمامعة أهله وأطاق ما سواها :فقال
حىت إذا ما  ، مث يؤجج نارا يف تلك احلزمة ، ويضعه يف وسط تلك احلزمة ، قضبان وفأسا ذا قطارين

 .فإنه يربأ بإذن اهلل تعاىل ، هِ رِّ الفأس استخرجه من النار وبال على حَ  يَ مِ ـحَ 
مث يلقيها يف إناء  ، وورد البساتني الـَمفارةعليه من ورد  رَ دِ جمع أيام الربيع ما قَ ـوأما النشرة فإنه يَ 

مث ميهل حىت إذا فرت املاء  ، ورد يف املاء غليا يسرياـي ذلك الـمث يغل ، نظيف وجيعل فيهما ماء عذبا
 .فإنه يربأ بإذن اهلل تعاىل ، أفاضه عليه
 .تعلمت هاتني الفائدتني بالشام :قال حاشد

 .وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري :قلت
 2.محه اهلل تعاىلانتهى كالم ابن حجر ر 

 لُّ ، وليس فيها حَ  بن املسيب كما ذكر احلافظ رمحها اهللالنشرة اليت ذكرها سعيد  فهذه هي :قلت
 .، وهو املقصود السحر باستعمال السحر

حال أن يقول عاِل جليل من سادات التابعني جبواز النشرة حبل السحر عن مُ ـمن ال :الثالث
 .املتضمنة لألوراد النبوية واآليات القرآنية ويرتك اإلفتاء بالنشرة ، املسحور

أن سعيد بن املسيب أفىت بذلك ؛ فإن أقوال العلماء إذا خالفت  –جدال  –لو قدرنا  :الرابع
 ، إَّنا احلجة اما جاء يف الكتاب والسنة وما أمجعت عليه اْلمةو  ، الدليل فإنه ال جيوز العمل هبا

                                                 
 .اإلماءأي ما سوى اجلماع ، أو يعِن مجاع من سوى أهله من  3
 مث نبه ابن حجر رمحه اهلل على أن هذا اْلثر قد وصله ابن جرير الطربي رمحه اهلل. 2
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إن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كـنتم قال تعاىل ﴿ف ،ا مهمن خالف وليس بقولِ 
 تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال﴾.

فكيف باملسائل العقدية املتعلقة بأصول الدين ونواقض  ، يقال هذا يف املسائل الفرعيةأقول: 
ة ردا على قول بعض مفيت الديار السعوديرمحه اهلل وهلذا قال الشيخ حممد بن إبراهيم ،  اإلسالم
 :)جيوز احلل بسحٍر ضرورة( 3الفقهاء

أفيُـعمل الكفر لتحيا  ، والسحر حرام وكفر ، وهذا الثاين هو الصحيح ، لُّ حِ ـال يَ  :والقول اآلخر
 !؟نفوس مريضة أو مصابة

يف  لوِل يُـَفصِّ  ، الباب دَّ فالرسول منع وسَ  ، ختل عقلهـمع أن الغالب يف املسحور أنه ميوت أو يَ 
 2.عمل الشيطان وال يف املسحور

  .هي من عمل الشيطان :ئل عن النشرةملا سُ  يشري رمحه اهلل إىل قوله 

ْلنه رحيم  ، أو أرشد إليه بقوله لو أن النشرة بتعاطي السحر جائزة لفعل ذلك النيب  :الخامس
أنه ِل يرد عنه شيء ولكن احلق  ، وقد جاء اإلسالم بدفع املشقة عند الضرورات ، أمته مشفق على
بل صرب واحتسب ملا سحره اليهودي حىت فرج  ، فلم يلجأ إىل ساحر ليفك سحره ، البتةمن ذلك 

 .اهلل عنه

ف ـإذ كي ، احر وهو القتلـالس حدِّ منه إبطال أن القول جبواز حل السحر بسحر يلزم  :السادس
 !جة فك السحر عمن أصيب بهحب بني الناس لتعاطي السحر ا! بل إن فيه إقرار ؟جيتمع هذا وهذا

                                                 
والكالم الذي ال بأس به ،  بالقرآن والذكر واْلقسام -أي حلُّ السحر  -(: وجيوز الـحُّل 1/464« )منتهى اإلرادات»قال يف  3

 وجيوز حله أيضا بسحٍر ضرورًة ، أي ْلجل الضرورة.
 (.3/300« )جمموع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم» 2
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فلم يفهم قوله فمن نسب لسعيد بن املسيب القول جبواز فك السحر بالسحر  ما تقدموبناء على 
 .ط عليهغلِ و 

 الثةالشبهة الث
احتج بعض من أجاز النشرة الشركية بأنه كما جيوز التخلص من القتل بكلمة الكفر ؛ 

 !فكذلك جيوز التخلص من السحر بالسحر
أن هذا قياس مع الفارق ، فإن التخلص من القتل بالتلفظ بكلمة الكفر جائز عند اإلكراه واجلواب 

على الفطر وهو صائم ، والدليل قوله تعاىل  مَ رغِ فقط ، مع اشرتاط اإلنكار القليب ، كحال من أُ 
﴿من كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا 

سحره ،  لَّ حُ ﴾ ، وليس هذا حال من ذهب للساحر ليَ عظيمعليهم غضب من اهلل وهلم عذاب ف
فإنه ذهب طواعية من نفسه غري مكره ، ورضي رضًا قلبيا اما يقوم به الساحر ليحل سحره ، 

 !؟على الكفر بذاك املكرهبالكفر الراضي فكيف يصح قياس هذا 

 الشبهة الرابعة
بناء على سوء فهم  بالقرآن وغريه من اْلدوية اليت تقدم ذكرهارة ذهب بعضهم إىل حترمي النش

 :حلديث وأثرين

هو من عمل  :فقال ، ُسـئل عن النشرة أن رسول اهلل  مارضي اهلل عنهحديث جابر : األول
 3.الشيطان

 
                                                 

 تقدم خترجيه. 3
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عبة عن أيب رجاء ـحدثنا ابن عيينة وأبو أسامة عن ش :3«مصنفه»قال ابن أيب شيبة يف : الثاني
 .هي من عمل الشيطان :قال يل عن النيب  رَ كِ فذُ  ، سألت احلسن عن النشر :قال

مسعت  :حدثنا ابن مهدي عن احلكم بن عطية قال: 2«مصنفه»: قال ابن أيب شيبة يف الثالث
 .سحر :فقال -ئل عن النشر وسُ  -احلسن 

واحلق أن  ، قافظن أن النشرة حمرمة مطل، وقد اعتمد بعضهم على ظاهر هذا احلديث واْلثرين 
 .: ال بأس بالرقى ما ِل تكن شركا لقول النيب  ، الكراهية منصبة على النشرة الشركية ال الشرعية

ْلنه قد ينحل بالرقى  ، احلصر املنقول عن احلسن ليس على ظاهره :رمحه اهللقال ابن حجر 
 1.4ولكن حيتِمل أن تكون النشرة نوعني ، واْلدعية والتعويذ

وممن  ... د مشروعية النشرة ما تقدم يف حديث )العني حق( يف قصة اغتسال العائنويؤي :مث قال
 .صرح جبواز النشرة املزين صاحب الشافعي وأبو جعفر الطربي وغريمها

 

                                                 
 (.21060برقم ) 3
 (.21060برقم ) 2
 أي شرعية وشركية ، فيكون املقصود هو النشرة الشركية. 1
 يستخرج السحر. ، كتاب الطب ، باب: هل« فتح الباري» 4
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مشاهدة قنوات السحر واالتصال بها حكم  فياللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  فتوى
 3واستشارتها في العالج وحل المشكالت

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، وبعد:، احلمد هلل وحده 

فقــد ورد إىل اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء الكثــري مــن اْلســئلة واالستفســارات عــن حكــم 
وطلـب العـالج ، سؤال السحرة والكهان والعرافني الـذين خيرجـون يف القنـوات الفضـائية ، وتصـديقهم 

 .وطلب احللول، وغريها ، يف املشاكل الزوجية واستشارهتم ، منهم 

واتبعـوا كفـرا ، فقـال سـبحانه وتعـاىل ﴿  هُ م اهلل السـحر تعلمـا وتعليمـا وعمـال بـه ، وعـدَّ لقد حـرَّ  :فنقول
ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر سـليمان ولكـن الشـياطني كفـروا يعلمـون النـاس السـحر 

روت وماروت وما يعلمان من أحد حىت يقوال إَّنا حنـن فتنـة فـال تكفـر ل على امللكني ببابل هانـز وما أ
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه وما هم بضارين بـه مـن أحـد إال بـإذن اهلل ويتعلمـون مـا 

شـروا بـه أنفسـهم لـو   يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا ملن اشرتاه ما له يف اآلخـرة مـن خـالق ولبـئس مـا
 ﴾.ونكانوا يعلم

وقـــد دلـــت نصـــوص الكتـــاب والســـنة علـــى أن الســـحر والكهانـــة والعرافـــة مـــن أعظـــم املنكـــرات ، وأن 
أصــحاهبا مــن أعظــم املفســدين يف اْلرض ، وال غــرض هلــم إال تضــليل النــاس وتعلــيقهم هبــذه اْلوهــام 

 .لكسب أمواهلم
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قِ  ، وإحلـاق ذلـك بالســحر  همفقـد ورد النهـي عـن إتيـان الكهنــة والعـرافني ، وبيـان حكـم آتــيهم وُمــصدِّ
مــن أتــى  :قــال أن رســول اهلل  ، فعــن أيب هريــرة رضــي اهلل عنــه ، يف أحاديــث كثــرية عــن الرســول 

 .   ل على حممد نـز عرافا أو كاهنا فصدقه اما يقول ؛ فقد كفر اما أ
 .صحيح على شرطهما :رواه أمحد واْلربعة واحلاكم ، وقال

مـن أتـى عرافـا أو سـاحرا أو كاهنـا  :عن ابن مسعود رضي اهلل عنه لى بإسناد جيدـوروى البزار وأبو يع
 . ل على حممد نـز فسأله فصدقه ؛ فقد كفر اما أ

 .وهذا احلكم يشمل من ذهب إليهم ببدنه أو اتصل هبم بأي وسيلة كانت
ر الســحر كر عمــوم املســلمني خبطــذَ ــــتُ ــكــر مــن حتــرمي الســحر والكهانــة وحنومهــا ؛ لَ ني مــا ذُ ـواللجنــة إذ تبــ

 .والسحرة والكهانة ، وضرر ذلك على اْلفراد واجملتمعات
 .حبرمة مشاهدة القنوات الفضائية اليت تسعى إىل نشر هذه الباطل والرتويج له وْلهله همكما تذكر 

 .وأما االتصال هبم لسؤاهلم ففيه الوعيد املذكور يف احلديث
ن يتقــوا اهلل ، وأن يكفــوا عمــا هــم عليــه مــن أهلــا بــكمــا تــدعو القــائمني علــى هــذه القنــوات واملمــولني 

اجملـــاهرة بـــاإلمث واحملاربـــة هلل ولدينـــه ونشـــر الشـــر والفســـاد بـــني النـــاس ، وأن يكونـــوا دعـــاة خـــري وهدايـــة 
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني .وصالح جملتمعاهتم واهلل املوفق

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ/  ئيسالر 

 عضو / حممد بن حسن آل الشيخ عضو / صاحل بن فوزان الفوزان
 عضو / عبد اهلل بن حممد اخلنني عضو / عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن الغديان

 عضو / عبد اهلل بن حممد املطلق عضو / أمحد بن علي سري املباركي
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 البحث خالصة

تصــديق النــاس هلــم يف ،  عقيــدة املســلمني علــى والكهنــةخمــاطر الســحرة  ذا البحــثتبــني يف هــ
بالشياطني لقضاء حاجـاهتم كالصـرف لرضا اما يقوم به الساحر من االستعانة واأهنم يعلمون الغيب ، 

عـن ديـن اإلسـالم  روجبـاخلبني ، املضالل من اإلضرار بعباد اهلل ، ومن ال، وال شك أن هذا والعطف 
التواصــل معهــم عــن طريــق أو ، الــذهاب إلــيهم  مــناحلــذر  املســلمنييجــب علــى ، فبــاهلل شــرك إىل ال

وجوبـا مـن اآلبـاء واْلمهـات جيب على أوليـاء اْلمـور كما اإلذاعية أو التلفزيزنية أو الفضائية ،  الربامج 
ذين آمنــوا قــوا يــا أيهــا الــتعــاىل  عمــال بقــول اهللأن مينعــوا أبنــاءهم مــن النظــر إىل تلــك الــربامج شــرعيا 

والــذهاب للســحرة ، وال شــك أن تصــديق الكهنــة  أنفســكم وأهلــيكم نــارا وقودهــا النــاس واحلجــارة
 مضـــالتمــن ووقانــا موجــب للخلــود يف النــار ، محانـــا اهلل مــن دجــل املشــعوذين والكهنـــة والعــرافني ، 

م تسـليما كثـريا إىل ، وسـلَّ  ، وصلى اهلل على نبينـا حممـد ، وعلـى آلـه وصـحبه نيطاالفنت ونزغات الشي
   .واحلمد هلل رب العاملني،  يوم الدين

 
 .وأستغفر اهلل وأتوب إليه ، حبمد اهللَتت الرسالة 

 .وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين، وعلى آله وصحبه  ، وصلى اهلل على نبينا حممد
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 الكتاب ثبت ألهم مراجع

 د بـــن ـــــــحمـمان بـــن عبـــد اهلل بـــن مـــــــوحيد ، سليــــــــد يف شـــرح كتـــاب التــــــــحميـر العزيـــز الــــــتيسي
 الرياض -بد الوهاب ، حتقيق أسامة بن عطايا العتييب ، الناشر: دار الصميعي ـع

  ، مســـائل اجلاهليـــة ، الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ، شـــرح د. يوســـف بـــن حممـــد الســـعيد
 الرياض -الناشر: دار املؤيد 

 الدمام -مد بن عثيمني ، الناشر: دار ابن اجلوزي القول املفيد على كتاب التوحيد ، حم 

  ، ســيف اهلل علــى مــن كــذب علــى أوليــاء اهلل ، الشــيخ صــنع اهلل بــن صــنع اهلل احللــيب احلنفــي
 الرياض -حتقيق علي رضا بن علي رضا ، الناشر: مدار الوطن 

 عني ومـن شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجـاع الصـحابة والتـاب
بعـدهم ، أيب القاسـم هبـة اهلل الاللكــائي ، حتقيـق د. أمحـد بــن سـعد الغامـدي ، الناشــر: دار 

 الرياض -طيبة 

 ـــمد بــن الـدالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال أصــحاب الشــريعة ، أحــ ـــحسني البيهقــي ، تـ حقيق د. ـ
 بريوت -عبد املعطي بن أمني قلعجي ، الناشر: دار الكتب العلمية 

 بريوت -ان ، أمحد بن احلسني البيهقي ، الناشر: دار الكتب العلمية شعب اإلمي 

  بريوت -كتاب العظمة ، أبو الشيخ اْلصبهاين ، الناشر: دار الكتب العلمية 

  فضـائل الصــحابة ، أمحــد بـن حنبــل ، حتقيــق د. وصــي اهلل عبـاس ، الناشــر: مؤسســة الرســالة
 بريوت -
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 حتقيــق أشــرف عبــد املقصــود ، الناشــر: مكتبــة العلــو للعلــي الغفــار ، مشــس الــدين الــذهيب ، 
 الرياض -أضواء السلف 

  العرش ، مشس الدين الذهيب ، حتقيق حممد حسن إمساعيل ، الناشر: دار الكتـب العلميـة- 
 بريوت

 الرياض -النبوات ، ابن تيمية ، حتقيق د. عبد العزيز الطويان ، الناشر: دار أضواء السلف 

  ـــاؤوط ، شـــرح الســـنة ، احلســـني بـــن مســـعود البغـــوي ، حتقيـــق زهـــري الشـــاويش وشـــعيب اْلرن
 بريوت -الناشر: املكتب اإلسالمي 

  :مصـــنف عبـــد الـــرزاق ، عبـــد الـــرزاق الصـــنعاين ، حتقيـــق حبيـــب الرمحــــٰن اْلعظمـــي ، الناشـــر
 بريوت -املكتب اإلسالمي 

  عبــد الســالم الكتــاب املصــنف يف اْلحاديــث واآلثــار ، عبــد اهلل بــن أيب شــيبة ، حتقيــق حممــد
 مكة  -شاهني ، الناشر: مكتبة دار الباز 

  ، حلية اْلولياء وطبقات اْلصفياء ، أيب نعيم اْلصبهاين ، حتقيق مصطفى عبد القـادر عطـا
 بريوت -الناشر: دار الكتب العلمية 

  جــامع بيــان العلــم وفضــله ، ابــن عبــد الــرب ، حتقيــق أيب اْلشــبال الــزهريي ، الناشــر: دار ابــن
 الدمام -اجلوزي 

  املغِن ، موفق الدين ابن قدامة ، حتقيق د. عبد اهلل الرتكي وحممد احللـو ، الناشـر: دار هجـر
 مصر -
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 مكة

  مفتــاح دار الســعادة ومنشــور واليــة أهــل العلــم والريــادة ، ابــن القــيم ، حتقيــق علــي بــن حســن
 اخلرب -احلليب ، الناشر: دار ابن عفان 
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