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 ٱ ٻ ٻ

 
 والعشرون التاسعالدرس 

ومـ تبعفؿ بنحسان  احلؿد هلل رب العادني، والصالة والسالم طذ الـبل األمني، وطذ آلف وصحبف والتابعني،

 يؼقل شقخ اإلسالم حمؿد بـ طبد القهاب يف ] كتاب التقحقد الذي هق حؼ هلل طذ العبقد [ قال: إىل يقم الديـ

 جاء يف الـرشةباب ما 

. رواه أمحد بسـد جقد ، وأبق  "هل مـ طؿؾ الشقطان  "سئؾ طـ الـرشة فؼال :   ملسو هيلع هللا ىلصطـ جابر : أن رسقل اهلل 

 داود وقال : سئؾ أمحد طـفا فؼال : ابـ مسعقد يؽره هذا كؾف .

؟ قال : ال  ويف البخاري طـ قتادة : قؾت البـ ادسقب : رجؾ بف صب أو يمخذ طـ امرأتف ، أحيؾ طـف أو يـرش

 بلس بف ، إكام يريدون بف اإلصالح ، فلما ما يـػع فؾؿ يـف طـف .أهـ.

 وروي طـ احلسـ أكف قال: ال حيؾ السحر إال ساحر.

 قال ابـ الؼقؿ: الـرشة حؾ السحر طـ ادسحقر، وهل كقطان:

ـترش إىل الشقطان حؾ بسحر مثؾف، وهق الذي مـ طؿؾ الشقطان، وطؾقف حيؿؾ ققل احلسـ، فقتؼرب الـاذ واد

 بام حيب، فقبطؾ طؿؾف طـ ادسحقر.

 والثاين : الـرشة بالرققة والتعقذات واألدوية والدطقات ادباحة ففذا جائز .

 ] الرشح [

ؿد هلل رب العادني، وصذ اهلل وسؾؿ وبارك طذ طبده وكبقف حمؿد، وطذ آلف الرحقؿ،  احل بسؿ اهلل الرمحـ

 وصحبف أمجعني أما بعد:

دا ذكر ما يتعؾؼ بالسحر وبني رء مـ أكقاطف وذكر  -رمحف اهلل  -شقخ اإلسالم حمؿد بـ طبد القهاب  فنن

الـاس يصقبفؿ هذا األمر يصقبفؿ السحر فنن  الؽفان وما يصدر مـفؿ أتبع ذلؽ هبذا الباب باب ما جاء يف الـرشة

 فقبحثقن طـ ادخرج مـف وكقػ حيؾ فألجؾ ذا طؼد هذا الباب
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 اب ما جاء يف الـرشةفؼال ب 

يعـل باب ما جاء يف حؽؿفا وأكقاطفا وذلؽ أن األمر حيتؿؾ اجلقاز، وحيتؿؾ ادـع كام سـرى فؾام كان بعض  

أكقاع الـرشة مـافقا لؾتقحقد دا فقف مـ االستعاكة بالشقاصني وذلؽ بالقققع يف السحر كػسف كاسب إدخال هذا الباب 

 ؽقن مـ فعؾ الشقاصني قد تؽقن الـرشة مـ فعؾ الشقاصني يف كتاب التقحقد ألن الـرشة قد ت

ملخقذة مـ الـرش وهق التػريؼ الـرش بؿعـك التػريؼ ألن الـرش يدل طذ التقسع  وأصل كؾؿة الـرشة يف الؾغة

بدال مـ الضقؼ أمل تروا أن أصحاب الؽفػ قالقا: ) فلووا إىل الؽفػ يـرش لؽؿ ربؽؿ مـ رمحتف( فالـرش يدل طذ 

عة، ويدل طذ الػتح وذلؽ أن ادصاب يؽقن يف كرب وضقؼ فنذا تداوى كلكام فرق ذلؽ طـف فاكترش بعد أن الس

 كان مضقؼا طؾقف 

 كقع مـ العالج يؽقن بالرققة ويؽقن بغرها فؿـف ما يؽقن مباحا ومـف ما يؽقن حمرما فادراد بالـرشة

 

  من عؿل الشقطان((. رواه أمحد بسـد جقدسلل عن الـرشة فؼال: هي   ملسو هيلع هللا ىلصقال عن جابر: )) أن الـبي 

بالؼقل بلهنا مـ طؿؾ الشقطان فالـرشة ادسئقل   ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلف الـرشة أل العفدية فؾفذا بادر الـبل  "أل"إذن  

 :ملسو هيلع هللا ىلصطـفا يف السمال هل ما كان معفقدا يف اجلاهؾقة مـ حؾ السحر بسحر مثؾف فألجؾ ذا قال الـبل 

ن السحر بسحر مثؾف حيصؾ لف استعاكة بالشقاصني، واستجداء هلؿ وتؼديؿ إذ كاكقا يػؽق هي من عؿل الشقطان

  ملسو هيلع هللا ىلصكذور، وقرابني، ودطاء وغر ذلؽ فقؼعقن يف الرشك األطظؿ الذي حرمف اهلل تعاىل إذن صار جقاب الـبل 

 مـصبا طذ كقع مـ الـرشة وهل الـرشة التل كاكت معروفة يف اجلاهؾقة

ممـ أخذ طـ أمحد مباذة فسـده بف  -رمحف اهلل  -، وأبق داوود السجستاين ودقال رواه أمحد بسـد جقد وأبو داو

 متصؾ، 

 أبق داوود وقال

ريض اهلل طـف   -كعؿ، وذلؽ أيضا أكف قد مر بـا أن ابـ مسعقد  سئل أمحد عـفا فؼال ابن مسعود يؽره هذا كؾه 

ن واختاذه متائؿ وهلذا قال اإلمام أمحد يؽره هذه كان يؽره حتك التامئؿ التل تؽقن مـ الؼرآن فال يرى تعؾقؼ الؼرآ -

 كؾف 
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ال يدخؾ فقفا ما جاء مـ اإلباحة مـ الرقك واألدطقة  -رمحف اهلل  -لؽـ هذه الؽؾقة التل ذكرها اإلمام أمحد 

سئؾ طـ حؾ السحر بلن يـرش ادسحقر فؼال رخص فقف بعضفؿ،  -رمحف اهلل  -الرشطقة، ورأيـا أن اإلمام أمحد 

ا لف: يا أبا طبد اهلل إهنؿ يضعقن طذ رأسف صستا وجيعؾقن فقف ماء ثؿ يغؿسف فقف هذا الساحر فتظفر صقرتف أو فؼالق

كحق هذا فؼال: ال أطرف هذا وكػض يديف فتزأ أمحد مـ هذا الصـقع فقف ألن هذا فقف شعقذة وهذا كان مقجقدا يف 

رصاص إذ كاكقا إذا أصقب اإلكسان بعني يلتقن إىل هذا هذه البالد وربام ال يزال يف هذه البالد ويسؿقكف صب ال

ادصاب بالعني ادعققن ويلتقن فقق رأسف بنكاء ويصبقن فقف رصاصا ذائبا فقزطؿ هذا الذي يصب الرصاص أن 

صقرة العائـ تتشؽؾ فقف ففذا ال حيؾ هذا رضب مـ الشعقذة، والسحر، واالستعاكة بالشقاصني إذن طذ هذا حيؿؾ 

 طذ الـقع ادؿـقع -رمحف اهلل  -كالم أمحد 

 

 :فؿـاسبة هذا احلديث حديث جابر لؾباب ظاهرة  

 إذ أكف دل طذ حتريؿ الـرشة، وأهنا مـ طؿؾ الشقطان ففل إذن مـافقة لؾتقحقد

 

  :وكستػقد من حديث جابر ريض اهلل عـه- 

 الـفل طـ الـرشة اجلاهؾقة-

بعد ذلؽ مرشوطقة سمال العؾامء يف الـقازل ففذا اإلمام أمحد ثر كستػقد مما ذكر أبق داوود األوفقف أيضا مـ  -

 يسلل طـ بعض ما جيد فقػتل

 

  :ويف البخاري عن قتادة"ثم قال"  

 وهق قتادة بـ دطامة السدود ثؼة مـ التابعني مـ حػاضفؿ كاكت وفاتف سـة بضع طرشة و مئة، 

سحر ولؽـفؿ يسؿقكف صبا مـ باب ؟ أي بف عن قتادة قؾت البن ادسقب رجل به طب كقف رجل به طب

حقـام أتاه رجالن أو مؾؽان فؼعد أحدمها طـد رأسف واآلخر طـد قدمقف فؼال   ملسو هيلع هللا ىلصالتػاؤل كام يف حديث سحر الـبل 

ما بالف قال مطبقب فؽاكقا يسؿقن مـ بف سحر مطبقب أو بف صب تػاؤال كام كاكقا يسؿقن الؾديغ سؾقام وهذا مـ 

 جؾ بف صب، التػاؤل يف األلػاظ، قال ر
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ُذ عن امرأته هؽذا ضبطت بالتضعقػ وضبطت أو يْمَخذ طـ امرأتف وادعـك واحد يمخذ طـ امرأتف  أو يمخَّ

 بؿعـك أكف ينف طـ امرأتف وهذا معروف وضده العطػ ومها طؿالن مـ أطامل السحرة: 

 النف  

 والعطػ  

ر والعقاذ باهلل فقجعؾقن الزوجة مثال فالنف يعـل أن ينف، والعطػ يعـل اجلذب وهذا أمر يػعؾف السقاح

 حمببة لزوجفا أو جيعؾقن الزوج يتعؾؼ بزوجتف تعؾؼا غر صبقعل 

أو يـػرون الزوجة مـ زوجفا كػرة طجقبة فال تطقؼف ال تطقؼ قربف وال رائحتف وال مسف هذا كؾف مـ أطامل 

 السحر الشائعة قديام وحديثا، 

يؼقم طؾقفا دلقؾ لؽـ جيدر ذكرها يف هذا ادؼام أكف طـد طؼد الـؽاح  وتؼقل العامة هذا مـ اإلشاطات التل ال

مـ طؼد رء فنكف يمدي إىل رصف الزوج طـ زوجتف حتك إهنؿ يؽرهقن أن يشبؽ اإلكسان أصابعف أثـاء طؼد 

الـؽاح لؽـ كؾ هذا ال دلقؾ طؾقف وإكام النف والعطػ أمران مـ أطامل السحرة يػعؾفا السقاحر ال صؾة لف 

 تشبقؽ القديـ أو غر ذلؽ، قال: ب

. هذا يدلـا طذ أن ابـ ادسقب أحيل عـه أو يـرش قال ال بلس به إكام يريدون به اإلصالح فلما ما يـػع فؾم يـه عـه

 كان ال يرى بلسا بالـرشة  -رمحف اهلل  -

 أكف حلظ أن الـرشة كقطان:  -رمحف اهلل  -لؽـ يظفر مـ جقابف 

 مـفا ما يـػع،  

 ما يرض  ومـفا 

فنكام أباح ما يـػع، وذلؽ أن اهلل تعاىل قد قال يف آية السحر ) ويتعؾؿقن ما يرضهؿ وال يـػعفؿ ( فدل ذلؽ 

 ،  رأى أن ما فقف كػع ال بلس بف -رمحف اهلل  -التؼسقؿ طذ أن ابـ ادسقب 

ثؾف هؽذا قال وألجؾ ذا قال بعض األصحاب مـ فؼفاء احلـابؾة ال بلس بحؾ السحر طـ ادسحقر بسحر م

  -رمحف اهلل  -بعض فؼفاء ادذهب واطتؿدوا طذ كالم ابـ ادسقب 
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  ) وروي عن احلسن قال: ) ال حُيل السحر إال ساحر 

وهذا مـ احلسـ حؽؿ بؿـع الـرشة إذا وقعت طذ سبقؾ السحر إذ السحر حمرم مـفل طـف مـ أسباب الرشك 

ساحر والساحر ال يؿؽـ أن يمدي طؿؾف إال باالستعاكة بالشقاصني  فال يؼدر طذ حؾ السحر إال -طز وجؾ  -باهلل 

أكف أراد أن يـؼؾ الـصقص التل تدل طذ جقاز  -رمحف اهلل  -فدل ذلؽ طذ ادـع إذن تبني لـا مـ سقاقات الشقخ 

تالف حؾ السحر طـ ادسحقر هذا تعريػ الـرشة اصطالحا أراد أن يبني اخ إذ الـرشة تعريػفا اصطالحاالـرشة 

ادـؼقل طـ السؾػ يف هذا فظاهر كالم سعقد بـ ادسقب اجلقاز، وضاهر كالم احلسـ ادـع، ثؿ طؼب طذ ذلؽ 

 يرفع هذا اإلشؽال -رمحف اهلل  -بؽالم جامع مبني البـ الؼقؿ 

  :الـرشة حل السحر عن ادسحور ، وهي كوعان : -قال ابن الؼقم 

  _يف حديث جابر   ملسو هيلع هللا ىلصكام أجاب الـبل _ حل بسحر مثؾه، وهو الذي من عؿل الشقطان

  _ققل احلسـ ماذا ؟ ال حيؾ السحر إال ساحر_ وعؾقه حيؿل قول احلسن

 .فقتؼرب الـارش وادـترش إىل الشقطان بام حيب، فقبطل عؿؾه عن ادسحور

 والثاين : الـرشة بالرققة، والتعوذات، واألدوية والدعوات ادباحة ففذا جائز .

 فقؼال الـرشة كقطان:  ب يف هذه ادسللةهذا هق فصؾ اخلطا

إن اهلل مل "ما وقع مـفا طذ سبقؾ الرشك باهلل والتؼرب لؾشقطان مـ قبؾ الـاذ وادـترش ففذا ال حيؾ بحال  -

وهمالء السحرة يطالبقن مـ أتاهؿ بلمقر تؽشػ طـ خبث صقيتفؿ فلحقاكا  "جيعؾ شػاءكؿ فقام حرم طؾقؽؿ

 يطالبقكف بتؾقيث ادصحػ ووضعف يف الؼاذورات، وأحقاكا يطالبقكف بذبح شاة أو تقس أو والعقاذ باهلل وأكرمف اهلل

ديؽ أسقد وال يذكر اسؿ اهلل طؾقف دـ يؼع الذبح؟ لؾجـ هلذا اجلـل الذي يستعقـقن بف أو يطالبقكف بنحراق البخقر 

 ذي ال جيقز وال يػعؾف اإلكسانتعظقام هلذا اجلـل ادعظؿ طـدهؿ لؽل يـػذ لف مؽروبف كؾ هذا مـ الرشك ال

إذن هؾ ممؽـ أن يدع اهلل الـاس ال خمرج هلؿ؟ ما أكزل اهلل مـ داء إال وأكزل لف دواء طرفف مـ طرفف وجفؾف مـ 

: ) وإن يؿسسؽ اهلل برض فال كاشػ لف إال -طز وجؾ  -جفؾف فلحال اهلل تعاىل إىل األسباب الرشطقة يؼقل اهلل 

 برض أيا كان ذلؽ الرض ألن رض كؽرة جاءت يف سقاق الرشط، وإن يؿسسؽ بخر هق( سبحاكف وإن يؿسسؽ اهلل

فال راد لػضؾف سبحاكف وبحؿده فنذا ققي القؼني طـد العبد ادبتذ بالعني أو بالسحر بلن اهلل سبحاكف وتعاىل هق الذي 
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ف لق شاء أتؾػ مادة السحر اهلل سبحاكف وتعاىل يستجقب لف هق اددبر سبحاكفنن  جيقب الدطقات ويؽشػ ادؾامت

 أيا كاكت ولق كاكت مدفقكة يف قز أو مؾؼاة يف قعر البحر أو غر ذلؽ، و

بالرققة، والتعقذات،  -رمحف اهلل  -أيضا يػعؾ األسباب الرشطقة يف ذلؽ وهل الرقك كام قال ابـ الؼقؿ 

ف كافع بنذن اهلل وحيافظ طذ األوراد واألدوية ادباحة ففذه كرشة جائزة بلن يرقل كػسف أو يرققف غره ففذا كؾ

الصباحقة وادسائقة وإذا كان األمر يتعؾؼ بؿعاكاة طضقية فنكف كذلؽ أيضا يتخذ األدوية فالقاجب طؾقـا معرش صؾبة 

 .وأال يدب الضعػ إىل الـػقس  -طز وجؾ  -العؾؿ التقكؾ طذ اهلل 

تبادر إىل ذهـف أكف قد طؿؾ لف طؿؾ أو أصابتف فؽثر مـ الـاس اآلن إذا اضطرب حالف أو أصابف أدكك طارض 

طني العني حؼ والسحر حؼ لؽـ ال جيقز أن اإلكسان حيقؾ إىل هذه األسباب الظـقة بال بقـة طؾقؽ أن تػعؾ ما يف 

 وسعؽ وما أتاح اهلل لؽ مـ األسباب، 

اب التقهؿ ويػتح طؾقف باب وأما الؼطع بمء مـ هذه األشقاء دون دلقؾ وبقـة فال ألكف قد يػتح طذ اإلكسان ب

سقء الظـ يف ادسؾؿني وبعض الرقاة اجلفؾة ولألسػ يساطد يف هذه األمقر فقلتقف الرجؾ أو تلتقف ادرأة ويعاين مـ 

فقؼقل أكت دخؾ بؽ اثـان مـ   .......يا .رء ما يؼقل كعؿ أكت بؽ كذا وكذا حتك أهنؿ يلتقن بالعجائب يؼقلقن 

دهؿ قال دخؾ فقؽ قبقؾة كسلل اهلل العافقة كامؾة ما هذا؟ فرجع خيرج مـ طـدهؿ جـ ال ثالثة حتك ذكر يل أن أح

وهق يف غاية االهنقار ويعـل التقتر البالغ أساءوا إلقف ما أحسـقا إلقف فؿـ وفؼ ألن يـػع الـاس بالرققة فؾقس مطؾقبا 

: مـ استطاع   ملسو هيلع هللا ىلصؾقفؿ كام قال الـبل مـف أن يؼدم تشخقص دا جرى ألن هذا أمر غقبل ال يعؾؿف إال اهلل لؽـ يؼرأ ط

 مـؽؿ أن يـػع أخاه فؾقػعؾ. 

يؼرأ طؾقف يقصقف باألوراد الرشطقة بالتقكؾ طذ اهلل يطؿئـ قؾبف يذكره بلكف ال يصقبف إال ما كتبف اهلل لف هذا الذي 

قؽ وحل بؾ إن يـػعف، أما أن يتزيـ لف ويتباهل بلكف جرى مـؽ كذا ووقع مـؽ كذا مـ أيـ لؽ ذلؽ؟! أيـزل طؾ

هذا يف القاقع مدطاة إىل الشؽ يف هذا اإلكسان وأكف ربام كان يستعني باجلـ، فعؾقـا أهيا اإلخقة معرش صؾبة العؾؿ أن 

كؼقي طزائؿ الـاس وأال كققع يف كػقسفؿ القهـ ألن كؼقل هذه طني هذه سحر هذا كذا ال يؼال هذا إال بقؼني أو 

ذه األطراض ما دام يف الدكقا ولقس كؾ رء يؼع مـ اآلفات واألطراض مرده بؼريـة ققية وابـ آدم بلن يصاب هب

حال   ملسو هيلع هللا ىلصإىل العني أو إىل السحر العني حؼ والسحر حؼ لؽـ البد مـ دلقؾ وهلذا دا جرى لبعض أصحاب الـبل 

كذا فدطا بف هؾ تتفؿقن مـ أحد؟ يف دلقؾ يف بقـة؟ قالقا كعؿ فالن قال كذا و  ملسو هيلع هللا ىلصوأكف رصع طذ مذهبف قال الـبل 
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ذلؽ طذ الرجؾ  وقال دا يؼتؾ أحدكؿ أخاه بغر حؼ ثؿ أمره أن يستغسؾ وأن يغسؾ أصرافف وداخؾة إزاره ثؿ ُكثر

 فزأ وكرش كلن مل يؽـ بف بلس، 

هذا باب لق دخؾ فنن  أما ما مل يؽـ فقف دلقؾ فعؾقـا أن كحذر مـ القققع يف القهؿ وتقزيع التفؿ طذ ادسؾؿني

كسان لـ خيرج مـف يؼع يف دوامة وضـقن ويـتؼؾ مـ فالن إىل فالن إىل فالكة إىل غر ذلؽ وربام أصابف فقف يعـل اإل

 -اهلل وإياكؿ طافاكا-مـ اهلؿ والغؿ أكثر مما لق كان بف فعال سحر حؼقؼل أو طني حؼقؼقة 

 

 طقب إذن كستؿع إىل ادسائل 

 ] قراءة ادتـ [

 فقف مسائؾ

 األوىل: الـفل طـ الـرشة.-

 هل مـ طؿؾ الشقطان وادراد هبا كرشة اجلاهؾقة.  ملسو هيلع هللا ىلص] الرشح [: كعؿ وهذا لؼقل الـبل 

 ] قراءة ادتـ [

 الثاكقة: الػرق بني ادـفل طـف وادرخص فقف طام يزيؾ اإلشؽال.-

 ] الرشح [: كعؿ أن ادـفل طـف هق ما كان فقف استعاكة بالشقاصني، وادرخص فقف هق ما وقع طذ وجف ذطل مـ

 األدوية ادباحة والرقك والتعقيذات الرشطقة

 


