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 ٱ ٻ ٻ

 والعشرون سابعلاالدرس 

 احلؿد هلل رب افعادغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ أما بعد:

 :ؾػل هذا افققم كتـاول بابا مفام مـ أبقاب ـتاب افتقحقد وهق

 باب ما جاء يف السحر

ان افسحر ؿديام ذم افـاس ودا ـان افسحر مـاؾقا وهذا افباب وما بعده فف صؾة ظظقؿة بؿسلفة افتقحقد إذ ـ

ألصؾ افتقحقد دا يتضؿـف مـ ادظاء ظؾؿ افغقب، ودا يتضؿـف مـ االشتعاكة بغر اهلل ظذ وجف ذـل مـ االشتعاكة 

بافشقاضغ، وفؽثرة صققظف وؾشقه وظظقؿ خطره ذم افـاس اظتـك بف افشارع احلؽقؿ مبقـا حؽؿف، وحد فف حدا، 

 ره اخلطرة، وبغ آثا

وما أكزل  }وذفؽ أن افسحر معؼ ضؾبة افعؾؿ أمر ابتذ اهلل بف افـاس ؿديام ؾذـر اهلل تعاػ ذم شقرة افبؼرة ؿال:

ظذ ادؾؽغ ببابؾ هاروت وماروت وما يعؾامن مـ أحد حتك يؼقال إكام كحـ ؾتـة ؾال تؽػر ؾقتعؾؿقن بف ما يػرؿقن 

بف مـ أحد إال بنذن اهلل ويتعؾؿقن ما يرضهؿ وال يـػعفؿ وفؼد ظؾؿقا دـ بف بغ ادرء وزوجف وما هؿ بضاريـ 

  {اصساه ما فف ذم اآلخرة مـ خالق و فبئس ما ذوا بف أكػسفؿ فق ـاكقا يعؾؿقن

مها هاروت وماروت ومها مؾؽان ـسائر ادالئؽة افؽرام ال كؼقل ؾقفام إال ما كؼقل ذم فؼد أكزل اهلل تعاػ مؾؽغ 

، وال كؾتػت إػ افروايات اإلرسائقؾقة افتل فقس هلا خطام وال زمام أكزهلام اهلل تعاػ ذم -ظز وجؾ  - مالئؽة اهلل

حارضة مـ حقارض افعامل افؼديؿة وهل بابؾ ؾؽان يعؾامن افـاس افسحر مل؟ ؾتـة وابتالء حتك إكف إذا ؿصدمها ؿاصد 

مما يدل ظذ أن اشتعامل افسحر  "إكام كحـ ؾتـة ؾال تؽػر" فقتعؾؿ ظؾقفام افسحر ؿاال فف بكيح افعبارة ـام أخز اهلل

ـػر، وأكف يمدي إػ أرضار بؾقغة كػسقة واجتامظقة ؾقؼتؾ، ويؿرض، ويػرق بغ ادرء وزوجف ؾؽان هذا مـ أشباب 

 حصقفف ذم بـل آدم 

 

  باب ما جاء يف السحر"فألجل ذا عؼد الشقخ هذا الباب" : 

 قان أيضا األحؽام ادتعؾؼة بف ؾؾـستؿعفبقان مـاؾاتف فؾتقحقد، وفب
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بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، احلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ افـبل األمغ، وظذ آفف وصحبف 

 وافتابعغ، وظذ مـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ أما بعد:

 ظذ افعبقد:يؼقل صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد افقهاب ذم ـتاب افتقحقد افذي هق حؼ اهلل 

 باب ما جاء ذم افسحر

ـْ َخاَلٍق  }وؿقل اهلل تعاػ:  اُه َما َفُف ذِم اآْلِخَرِة ِم ـِ اْصَسَ  [201]افبؼرة:  {َوَفَؼْد َظِؾُؿقا دََ

ْبِت َوافطَّاُؽقِت  }وؿقفف   [ .12]افـساء :  {ُيْمِمـُقَن بِاْْلِ

جابر : افطقاؽقت : ـفان ـان يـزل ظؾقفؿ افشقطان ؿال ظؿر : اْلبت : افسحر ، وافطاؽقت : افشقطان . وؿال 

 ذم ـؾ حل واحد .

، ؿافقا: يا رشقل اهلل وما “اجتـبقا افسبع ادقبؼات » ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -وظـ أيب هريرة 

قؿ، وافتقيل يقم افؼك باهلل، وافسحر وؿتؾ افـػس افتل حرم اهلل إال باحلؼ، وأـؾ افربا وأـؾ مال افقت "هـ؟ ؿال: 

 «.افزحػ، وؿذف ادحصـات افغاؾالت ادممـات 

 رواه افسمذي وؿال : افصحقح أكف مقؿقف .« حد افساحر رضبف بافسقػ » وظـ جـدب مرؾقظا : 

: أن اؿتؾقا ـؾ شاحر  -ريض اهلل ظـف-وذم صحقح افبخاري ظـ بجافة بـ ظبدة ؿال : ـتب ظؿر بـ اخلطاب 

 ث شقاحر .وشاحرة ؿال : ؾؼتؾـا ثال

أهنا أمرت بؼتؾ جارية هلا شحرهتا ؾؼتؾت، وـذفؽ صح ظـ جـدب ، ؿال  -ريض اهلل ظـفا-وصح ظـ حػصة 

 . ملسو هيلع هللا ىلصأمحد : ظـ ثالثة مـ أصحاب افـبل 

 ] افؼح [

 :  -رمحف اهلل تعاػ -ؿال ادصـػ 

 أي باب ما جاء مـ افقظقد افشديد ذم افسحر  باب ما جاء يف السحر:
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إن مـ )هق ما خػل وفطػ شببف، أي بؿعـك أن فف تلثرا خػقا دؿقؼا، وهلذا جاء ذم احلديث  :والسحر يف الؾغة

وذفؽ ألن افبقان يمثر ذم افـػقس ؾافؽالم ـام ؿقؾ مغـاضقس افؼؾقب ؾادؼصقد بافسحر إذن هق ما  ا(افبقان فسحر

 اهلقاءخػل وفطػ شببف، وهلذا يطؾؼ ظذ اهلقاء ؾقؼال ؾالن اكتػخ شحره يعـل رئتف ب

ؾفق ظبارة ظـ ظزائؿ، ورؿك وتدخقـات، وأدوية، تمثر ذم افؼؾقب واألبدان ؾتؼتؾ تارة  وأما يف االصطالح:

ومترض تارة، وتػرق بغ ادرء وزوجف ومل يزل افسحر معروؾا ذم بـل آدم وآثاره مشفقدة ؾؾفذا ظؼد ادصـػ هذا 

 افباب

 

  :ومـاسبته لؽتاب التوحقد كام أسؾػت 

بافتؼرب إػ افشقاضغ ؾذـر هذا افباب ألجؾ افتحذير مـف، وبقان  -ظز وجؾ  -حر مـ افؼك باهلل دا ذم افس

 مـاؾاتف فؾتقحقد 

  :أي ظؾؿت هيقد  "ولؼد عؾؿوا"استدل بؼول اهلل تعاىل 

: إذ ـان افؽالم ذم افرد ظذ هيقد وذكبفؿ ؾؽان مـ مجؾة "ولؼد عؾؿوا دن اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق"

  ملسو هيلع هللا ىلصخمازهيؿ اصتغاهلؿ بافسحر، ويؽػل أهنؿ شحروا رشقل اهلل 

فؽـ ذفؽ مل ال يدري أؾعؾ ـذا أم مل يػعؾف  ملسو هيلع هللا ىلصحتك صار كبقـا  ملسو هيلع هللا ىلص ؾنن فبقد بـ األظصؿ افقفقدي ؿد شحر كبقـا

يؾحؼف صؽ هؾ ؾعؾ ـذا هؾ أتك أهؾف وكحق هذا  ملسو هيلع هللا ىلصبحؿد اهلل فؽـ ـان كبقـا  افقحل معصقمؾنن  يمثر ظذ افبالغ

أخز ظائشة ريض اهلل ظـفا أن اهلل ؿد أؾتاه ؾقام اشتػتاه ؾقف، وأكف أتاه رجالن أو مؾؽان ؾؼعد أحدمها ظـد رأشف حتك 

واآلخر ظـد رجؾقف وشلل أحدمها صاحبف ما بافف، ؾؼال: مطبقب ؾؼال ما ضبف ؾذـر أكف شحر ذم جقف ضؾعة ذـر 

 بعد أن أضؾعف اهلل تعاػ ظذ مادة افسحر وحمؾف  ملسو هيلع هللا ىلص وذـر ذفؽ ادقضع ؾاكتبف افـبل ذروانؿال أيـ ؿال ذم بئر 

، و ؿقؾ فف ذم ؿتؾ فبقد بـ األظصؿ ملسو هيلع هللا ىلصؾبعث بعض أصحابف إفقف ؾاشتخرجقه وأتؾػقه ؾرسي ظـ افـبل 

معاؿبتف  ملسو هيلع هللا ىلصـان ذاك حؼا صخصقا، ؿال: أخشك أن يثر ذفؽ ذم افـاس ؾتـة ؾسك افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصافقفقدي ؾلبك افـبل 

 مراظاة هلذه ادصؾحة

فقد مـ دهاؿـة افسحر ؿديام وحديثا ؾؾفذا ذمفؿ اهلل تعاػ بؼقفف: )وفؼد ظؾؿقا دـ اصساه ما فف ذم اآلخرة ؾق 

 مـ خالق( يعـل :
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  -ظز وجؾ  -يعـل مـ ريض بف واشتعؿؾف، وترك ديـ اهلل  :"دن اشرتاه"

ار إذا ـان مافف ذم اآلخرة يعـل مـ كصقب، وهذا وظقد صديد يؼتيض ختؾقده ذم افـ "ما له يف اآلخرة من خالق"

 "ما فف ذم اآلخرة مـ خالق"مـ كصقب ؾؿعـك ذفؽ أكف خرس اآلخرة ـام خرس افدكقا، 

 )قال: وقوله )يؤمـون باجلبت والطاغوت 

هذه ذم صػة أهؾ افؽتاب افذيـ تؼدم ذـرهؿ ) أمل ترى إػ افذيـ أوتقا كصقبا مـ افؽتاب يممـقن باْلبت  

 : وتؼدم معـا أنوافطاؽقت( 

 جاء ذم افتػسر تؼع ظذ افساحر، وافؽاهـ، وافصـؿ، وادؼصقد هبا ها هـا افساحر ـام كؾؿة اجلبت:

  وهذا مـ تػسر افقء بلحد أكقاظف، ؿال: : السحر,"اجلبت"قال عؿر:  

 ما دماوز بف افعبد حده مـ معبقد أو متبقع أو مطاع طاؽقتوادعـك افعام فؾ الشقطان: "والطاغوت"

  –ريض اهلل ظـف  -وهق جابر بـ ظبد اهلل  بر:قال جا 

همالء ضقاؽقت وال ريب ومل يرد جابر أن  الطواغقت كفان كان يـزل عؾقفم الشقطان يف كل حي واحد:

 افطقاؽقت مـحكيـ ذم هذه افػئة بؾ هذا كقع مـ أكقاع افطقاؽقت ؾفؿ ـفان 

 اإلخبار ظـ األصقاء ادغقبة همالء هؿ افؽفان،  مجع ـاهـ وهق مـ يدظل معرؾة األمقر ادستؼبؾة أو والؽفان:

وـاكت افعرب ذم جاهؾقتفؿ حيتػقن بشخصغ بافؽاهـ وبافشاظر ؾؽؾ ؿبقؾة حترص ظذ أن يؽقن ؾقفا ـاهـ 

 وأن يؽقن ؾقفا صاظر، ؾؾفذا ؿال جابر )) ـفان 

ؾة مـ ؿبائؾ افعرب يعـل ؿصده ذم ـؾ حل يعـل ذم ـؾ ؿبق كان يـزل عؾقفم الشقطان يف كل حي واحد ((:

  -وافعقاذ باهلل  -واحد مـفؿ يرجعقن إفقف 

 

 إذن مـاسبة ذكر هاتني اآليتني لؾباب 

 ما ؾقفام مـ حتريؿ افسحر وأكف مـ اْلبت،  

  :ودلتا عذ 
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وهذا افقصػ  "ما فف ذم اآلخرة مـ خالق"حتريؿ افسحر بؾ إن اآلية األوػ تدل ظذ ـػر افساحر ألكف ؿال:  -

وذظف وشـة  -ظز وجؾ  - ظذ ـاؾر وافعقاذ باهلل، وؾقف أيضا وظقد بؾقغ ظذ مـ اشتغـك ظـ ـتاب اهلل ال يؼع إال

بافسحر إذ أن همالء افذيـ أوتقا كصقبا مـ افؽتاب آمـقا باْلبت وافطاؽقت، وهجروا ما أكزل اهلل ظؾقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكبقف 

ه األمة ؾاشتشػك بغر افػرؿان وبغر ما جعؾف اهلل مـ افتقراة ؾفذا ؾقف ذم بؾقغ فؽؾ مـ كحا كحقهؿ وفق ـان مـ هذ

شببا فؾشػاء مـ األدوية احلسقة ؾنكف يؼع مـ بعض اْلفال وافسػفاء مـ يؼصد افسحرة فطؾب افشػاء ويظـ أكف ال 

 ذا تضؿـاه مـ افرؿك افؼظقة وافعقوم ملسو هيلع هللا ىلصحيؾ ظـف هذا إال شاحر ؾقستغـل بافسحر ظـ ـتاب اهلل وشـة كبقف 

 احلسـة

 

  قال اجتـبوا السبع ادوبؼات ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل عـه  -قال عن أيب هريرة ثم 

هذا ؾعؾ أمر بؿعـك اترـقا ـلكام يؼقل ـقكقا ذم جاكب وهل ذم جاكب هؽذا ادجاكبة تؼتيض  :"اجتـبوا" 

 : "اجتـبقا افسبع ادقبؼات"افتخع وافبعد 

 ا هتؾؽ ؾاظؾفا ذم افدكقا واآلخرةأي ادفؾؽات، وإكام شؿقت ـذفؽ ألهن :"ادوبؼات"

افؼك باهلل ـام ؿال ذم احلديث اآلخر ؾنن  وهذا أظظؿفا بال ريب قالوا وما هن يا رسول اهلل قال الرشك باهلل: 

أي افذكب أظظؿ ؿال أن دمعؾ هلل كدا وهق خؾؼؽ، وافؼك أطؾؿ افظؾؿ، وأؿبح افؼبقح، وظدل باهلل بغره ؾال ذكب 

  بذكب أظظؿ مـ افؼكأظظؿ مـف مل يعص اهلل

 وهذا هق مقضع افشاهد  قال والسحر: 

ؿتؾ افـػس مـ أظظؿ ادقبؼات حتك تقظد اهلل تعاػ ؿاتؾ افـػس بعظقؿ  وقتل الـػس التي حرم اهلل إال باحلق:

إذن  افعؼقبة ؾؼال: )ومـ يؼتؾ مممـا متعؿدا ؾجزاؤه جفـؿ خافدا ؾقفا وؽضب اهلل ظؾقف وفعـف وأظد فف ظذبا ظظقام(

:)) ال يزال ادممـ ذم شعة مـ ديـف ما مل يصب دما حراما ((. ؾفذا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا وظقد ظظقؿ ذم حؼ ؿاتؾ افـػس، وؿال 

افؽعبة يقما ؾؼال: )) ما أظظؿ حرمتؽ ظـد اهلل وفؼتؾ امرئ  ملسو هيلع هللا ىلصيدل ظذ ظظؿ هذه اْلريؿة ورأى رشقل اهلل 

ه افؽبرة ادقبؼة وهل ؿتؾ افـػس وؿقفف إال باحلؼ هذا مسؾؿ أظظؿ ظـد اهلل مـ زوال افؽعبة(( ؾفذا ما يتعؾؼ هبذ

ال حيؾ دم امرئ مسؾؿ إال بنحدى ثالث افـػس بافـػس وافثقب افزاين ) بؼقفف : ملسو هيلع هللا ىلصاشتثـاء دـ ؿتؾ باحلؼ وؿد بقـف 

 (وافتارك فديـف ادػارق فؾجامظة
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افربا بلبشع افعؼقبات )افذيـ  هذا أيضا مـ ادقبؼات وؿد تقظد اهلل أـؾة -ظقاذا باهلل  - قال وأكل الربا: 

يلـؾقن افربا ال يؼقمقن إال ـام يؼقم افذي يتخبطف افشقطان مـ ادس ذفؽ بلهنؿ ؿافقا إكام افبقع مثؾ افربا وأحؾ اهلل 

 افبقع وحرم افربا ( وآيات أخر ذم ذم ذفؽ

 ؿ كارا وشقصؾقن شعرا()إن افذيـ يلـؾقن أمقال افقتامك طؾام إكام يلـؾقن ذم بطقهن قال وأكل مال القتقم: 

ؾنن  )ومـ يقهلؿ يقمئذ دبره إال متحرؾا فؼتال أو متحقزا إػ ؾئة ؾؼد باء بغضب مـ اهلل ( والتويل يوم الزحف: 

افتؼك افصػان مل جيز أن يػر ادرء إال أن يػر مـ باب افؽر وافػر إػ مقضع آخر متحرؾا فؼتال أو متحقزا إػ ؾئة، أما 

 ؾفذا مـ ادقبؼات وافعقاذ باهلل أن يقهلؿ دبره هؽذا

ؿذؾفـ بؿ؟ بافزكا وظز بافؼذف ألن افؼذيػة صديدة إذ أن رمل  قال: وقذف ادحصـات الغافالت ادؤمـات: 

 ضفا رء ظظقؿ ؾؾذفؽ ؽؾظت ظؼقبتف ادحصـة افؼيػة افعػقػة ذم ظر

  :والشاهد من هذا احلديث 

 ادقبؼةما ؾقف مـ ذـر حتريؿ افسحر وأكف مـ افؽبائر 

  

 :وكستػقد من هذا احلديث 

حتريؿ هذه ادذـقرات وال داظل فذـرها ظذ شبقؾ افتػصقؾ ؾؽؾ واحد مـ هذه ادذـقرات حرام مقصقؾة   -

 بلهنا مقبؼة

 بافباب وهق ؽؾظ أمر افسحر وظؿؾف وؾقف ما يتعؾؼ - 

 هذا هق ظذ افراجح ثم قال وعن جـدب مرفوعا جـدب 

 ـك بليب ظبد اهلل وهق ؿاتؾ افساحر ذم افؼصة ادشفقرة وإن ـان ؿد اختؾػ ذم صحبتف اخلر األزدي ُيؽ جـدب:

وذفؽ أكف رأى رجال وافـاس حقفف جمتؿعقن يدخؾ مـ ؾؿ افدابة وخيرج مـ دبرها يػعؾ هذا وافـاس 

 افسحر،  يتعجبقن ـام يػعؾ همالء افسحرة ؾقام يسؿقكف بلفعاب افرسك وؽر ذفؽ وجزء مـفا ال صؽ أكف مـ ؿبقؾ

ؾنذا هبذا افساحر ُيظفر فؾـاس ـلكام يدخؾ مـ ؾؿ افدابة وخيرج مـ دبرها وافعؽس ؾاصتؿؾ ظع شقػف ؾؾام رآه 

جـ شجـف أمر تؾؽ ؾقام يبدو فؾـاطر ؿد دخؾ ذم جقؾفا رضب افدابة ؾشؼفا ؾؾؼفا كصػغ وؿتؾ افساحر وأخذ وش
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ظـؽ ؾفذا ؿصتف مذـقرة ذم افساجؿ وؿد ذـره ابـ حبان ذم  د أضؾؼف وؿال واهلل ال يسلفـل اهللاْلفة فؽـ احلر

 ثؼات افتابعغ وؿال أبق ظبقد إكف ؿتؾ بصػغ

 ؾفذا احلديث روي مرؾقظا  

وهق يدل ظذ حؽؿ حد افساحر هؾ  رواه الرتمذيوضبطت رضبة بافسقػ  حد الساحر رضبه بالسقف:

 افساحر ـقػ كتعامؾ مع افساحر ؾتبغ أن 

 يعـل أكف يؼتؾ فؽـ:  السقفحده هو الرضب ب

  اختؾف العؾامء هل يؼتل ردة أم يؼتل حدا؟:

 ؾؿـفؿ مـ ؿال يؼتؾ ردة يعـل ـػرا،  

 ومـفؿ مـ ؿال يؼتؾ حدا،  

ؿال إكف يؼتؾ  -رمحف اهلل  -وافقاؿع أن خالؾفؿ ذم هذا راجع إػ ظدم حترير حمؾ افـزاع ذم كقع افسحر ؾافشاؾعل 

 بب هذا اخلالف يرجع إػ كقع افسحر: حدا، وؿال ؽره يؼتؾ ردة، وش

ؾنن ـان افسحر افذي اشتعؿؾف جمرد أدوية وأصقاء مـ هذا افؼبقؾ تمثر ذم افبدن ؾفذا ال يؼتؾ ردة وإكام يؼتؾ -

  حدا،

 وأما إذا ـان وؿع ظذ شبقؾ االشتعاكة بافشقاضغ ـام هق األظؿ األؽؾب ظذ همالء افسحرة ؾفذا يؼتؾ ردة -

 –رمحف اهلل  -بـاء ظذ اخلالف ذم جـدب  مذي وقال الصحقح أكه موقوفقال رواه الرت 

  قال كتب عؿر بن اخلطاب أن اقتؾوا كل ساحر  -ريض اهلل عـه  -ويف صحقح البخاري عن بجالة بن عبدة

 وساحرة 

أن حد بؼتؾ افساحر وافساحرة ؾقدل ظذ  -ريض اهلل ظـف  -هذا أمر راصدي مـ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطاب 

 افساحر افؼتؾ

  قال فؼتؾـا ثالث سواحر 
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 ـاكت ظـدها جارية ؾسحرهتا وصح عن حػصة ريض اهلل عـفا أهنا أمرت بؼتل جارية هلا سحرهتا: فؼتؾت :

 ؾؼتؾت، 

 ـام تؼدم وكذلك صح عن جـدب : 

  صذ اهلل عؾقه وسؾم  -عن ثالثة من أصحاب الـبي  -رمحه اهلل  -فؾفذا قال اإلمام أمحد 

 

 اسبة هذه اآلثار هلذا الباب: فؿـ 

 دل ظذ ظظؿ جرمفيأن ؾقفا بقان حد افساحر و

  

 :فـستػقد من هذه اآلثار- 

 أن حد افساحر هق افؼتؾ وأكف ال يستتاب - 

 وؾقف ما يدل أن تعاضل افسحر ـان مقجقدا زمـ افصحابة افؽرام ؾؿـ بعدهؿ مـ باب أوػ  -

اج ذم هذه األزمـة األخرة بؾ ؿد كبف صقخ اإلشالم ذم بعض وال ريب أهيا اإلخقان أن شقق افسحر ؿد ر

ـالمف أن افسحرة واالشتعاكة بافشقاضغ تؼؾ ذم أهؾ اإلشالم وتؽثر ذم أهؾ افؽتاب وتؽثر أـثر وأـثر ظـد أهؾ 

األوثان ؾؽؾ ما ابتعد افـاس ظـ كقر افـبقة زاد ؾقفؿ دخقل افشقاضغ ؾققجد ذم أهؾ اإلشالم مـ ؿد يتعاضل 

فؽـف ظـد أهؾ افؽتاب أـثر حتك إن بعض افدول افغربقة تصـػ افساحر ظذ و سحر ذم جمتؿعات ادسؾؿغ اف

وطقػة مفـقة ؾؽام يصـػقن افقطائػ يصـػقن وطقػة شاحر هؽذا، وظـد األمؿ افقثـقة األمر أظظؿ وأضؿ ؾحقث ما 

 وجد كقر افـبقة اكؼشع طالم افشقاضغ وإؾسادهؿ، وإذا ؿؾ كشطقا واكتؼوا

 ..........فـستؿع إىل مسائل الباب 

 ] ؿراءة ادتـ [

 ؾقف مسائؾ :

 األوػ: تػسر آية افبؼرة. -

دـ ظؾؿقا دـ اصساه ( ذم فؾقفقد ظذ افرضا بافسحر فؼد ظؾؿقا ] افؼح [: كعؿ وهل ؿقل اهلل تعاػ: ) و

 واشتعامفف 
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 افثاكقة: تػسر آية افـساء. -

 ف: ) يممـقن باْلبت وافطاؽقت( ؾاْلبت مـ أكقاظف افسحر ] افؼح [: كعؿ وهل ؿقف

 افثافثة : تػسر اْلبت وافطاؽقت ، وافػرق بقـفام . -

 ((ْلبت افسحر، وافطاؽقت هق افشقطان)) ؾا -ريض اهلل ظـف  -] افؼح [: كعؿ ـام روي ذفؽ ظـ ظؿر 

 مـ اْلـ، وؿد يؽقن مـ اإلكس.افرابعة: أن افطاؽقت ؿد يؽقن  -

] افؼح [: كعؿ ؿد يؽقن مـ اْلـ ؿد يؽقن صقطاكا ـام ذم األثر ظـ ظروة، وؿد يؽقن مـ اآلدمقغ ـام ذم ؿقل 

 "افطقاؽقت ـفان تـزل ظؾقفؿ افشقاضغ ذم ـؾ حل مـفؿ واحد"جابر 

 اخلامسة: معرؾة افسبع ادقبؼات ادخصقصات بافـفل. -

وفقس معـك ذفؽ أن ادحرمات مـحكة ذم هذه فؽـ هذه أبؾغ مـ ؽرها ذم  ملسو هيلع هللا ىلصافؼح [: ـام ظدها افـبل ] 

 افتحريؿ وذم األثر

 افسادشة: أن افساحر يؽػر. -

 ] افؼح [: فؼقفف: )ما فف ذم اآلخرة مـ خالق(

 افسابعة: أكف يؼتؾ وال يستتاب. -

 -ريض اهلل ظـف  -فؼقفف حد افساحر رضبف بافسقػ ومل يؼؾ يستتاب، وـام أمر أمر ادممـغ ظؿر ] افؼح [: 

 ،  حر وشاحرة ومل يتح هلؿ االشتتابةأن اؿتؾقا ـؾ شا

ؿال ؿائؾ هؾ فؾساحر تقبة؟ كؼقل كعؿ ؾقام بقـف وبغ اهلل فف تقبة ؾقام بقـف وبغ اهلل افتقبة ال يغؾؼ باهبا إال إذا ؾنن  

 افروح احلؾؼقم فؽـ إذا بؾغت احلدود افسؾطان ؾالبد مـ إمضائفا وإجرائفا فؽـ فق تاب ؾقام بقـف وبغ ربفبؾغت 

 اهلل تعاػ يؼبؾ تقبتف ؾنن 

 افثامـة: وجقد هذا ذم ادسؾؿغ ظذ ظفد ظؿر ؾؽقػ بعده  -
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األول وذم خر افؼرون ؾألن يؽقن ؾقؿـ ـان مقجقدا ذم افرظقؾ ؾنن  ] افؼح [: كعؿ وهذا ؿد كبفـا ظؾقف

 بعدهؿ مـ باب أوػ وأحرى

  ثؿ ؿال ادصـػ........... 

 باب بقان يشء من أكواع السحر

ؿال أمحد : حدثـا حمؿد بـ جعػر ؿال : حدثـا ظقف بـ مافؽ ؿال : حدثـا ؿطـ بـ ؿبقصة ، ظـ أبقف أكف شؿع 

 « .ة ، وافطرق ، وافطرة مـ اْلبت إن افعقاؾ» ؿال :  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

ؿال ظقف : افعقاؾة زجر افطر . وافطرق : اخلط خيط باألرض ، واْلبت : ؿال احلسـ : ركة افشقطان . إشـاده 

 جقد .

ؿال : ؿال رشقل  -ريض اهلل ظـفام-وأليب داود وافـسائل وابـ حبان ذم صحقحف ادسـد مـف وظـ ابـ ظباس 

رواه أبق داود ، وإشـاده صحقح « . بة مـ افـجقم ؾؼد اؿتبس صعبة مـ افسحر زاد ما زاد مـ اؿتبس صع: »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

. 

مـ ظؼد ظؼدة ثؿ كػث ؾقفا ؾؼد شحر ومـ شحر ؾؼد أذك ، ومـ تعؾؼ  "وفؾـسائل مـ حديث أيب هريرة : 

 "صقئا وـؾ إفقف 

ؿ ما افعضف؟ هل افـؿقؿة افؼافة بغ أال هؾ أكبئؽ» ؿال :  ملسو هيلع هللا ىلص؛ أن رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف-وظـ ابـ مسعقد 

 رواه مسؾؿ .« افـاس 

 إن مـ افبقان فسحرا .» ؿال :  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـفام-وهلام ظـ ابـ ظؿر 

  باب بقان يشء من أكواع السحر -رمحه اهلل تعاىل -قال ادصـف : 

حد افساحر أراد أن يثـل ببقان رء مـ ذم باب متؼدم حؼقؼة افسحر، وحؽؿف، و -رمحف اهلل  -دا أورد ادصـػ 

 أكقاظف ألهنا ختػك ظذ ـثر مـ افـاس ؾعؼد هذا افباب فبقان رء مـ أكقاع افسحر

  :هق اإلمام ادبجؾ أمحد بـ حـبؾ إمام أهؾ افسـة واْلامظة  قال أمحد 
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ما اشؿف ما فؼبف فف فؼب خاص  -رمحف اهلل  -هذا حمؿد بـ جعػر حمدث مشفقر ثؼة  حدثـا حمؿد بن جعػر:

 ؽـدر هق ؽـدر ؿال: 

ظـ حقان بـ افعالء  ـاذي فؼب ظقف األظرايب هـا ظقف حدثوهق ظقف بـ أيب مجقؾ اف حدثـا عوف بن حقان:

 ؿال: 

 ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبقه صحايب وهق ؿبقصة بـ خافد اهلاليل ظـ أبقف أكف شؿع افـبل  حدثـا قطن بن قبقصة عن أبقه:

رمحف اهلل  -إذن هذه ثالثة أكقاع ـؾفا مـ أكقاع افسحر وؿد ـػاكا ظقف  طرة من اجلبت:إن العقافة والطرق وال

 تعريػ هذا ادػردات افثالث ؾؼال:  -

زجر افطر وادراد بافعقاؾة ـام ؿال زجر افطر أهنؿ ـاكقا ذم اْلاهؾقة إذا مهقا بلمر مـ األمقر زجروا العقافة: 

فقا، وإن أصؿؾ تشاءمقا، وإن رأوا ؽرابا أو بقما امتـعقا، وإن رأوا ؽر ذفؽ أيؿـ تػاءؾنن  افطر يعـل صاحقا بف

ـاكقا يسؿقهنا افسقافػ واْلقاكح وؽر ذفؽ ؾفذه أمقر ـاكت مقجقدة ذم اْلاهؾقة، ويستخدمقن هلا مـ يصـع هلؿ 

اهؾقة يعـل إن افعقاؾة مـ اْلبت هبذا افذي ـان ظؾقف أهؾ اْل ملسو هيلع هللا ىلصذفؽ ؾعد ظقف أو ؾرسها ظقف ؿقل افـبل 

 االشتدالل بافطققر وبلصقاهتا وبلشامئفا أيضا وبحقث يػعؾقن أو يذرون، ؿال: 

باألرض وذفؽ أكف ـان هـاك رمافقن خيطقن ذم األرض خطقضا ؾقزظؿقن أن ذفؽ يدهلؿ  والطرق اخلط خيط:

 ظذ األمقر ادستؼبؾة مـ ظؾؿ افغقب وافقصػ افثافث ؿال: 

بابا مستؼال ذم  -ف اهلل رمح -تشاؤم بافطققر هذا ذم أصؾفا، وشقعؼد ادصـػ وادؼصقد بافطرة اف والطرة:

 افطرة 

تعاػ ذم هذا افباب فبقان أن هذه  -رمحف اهلل  -إذن هذه افثالثة مما يدخؾ ذم أكقاع افسحر، وهلذا شاؿفا ادصـػ 

  افثالثة مـ أكقاع افسحر،

 مشؿقفة بلكقاع افسحر ؾؿثال: وافقاؿع أن هذه افثالثة وما صاهبفا وما ؿارهبا 

همالء افذيـ يزظؿقن أهنؿ يؼرأون افػـجان أو يؼرأون افؽػ أو ؽر ذفؽ مـ افدظاوى افباضؾة مما يروج ظذ  -

ضعاف افعؼقل ورؿاق افديـ يقجد ذم ـثر مـ افبالد اخلارجقة مـ جيؾس ظذ األرصػة أو يتخذ ادصاضب ثؿ يليت 
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ومـ خالل ؿراءة ـػف يذـر فف ما يؼع فف ذم مستؼبؾ األيام أو أكف مثال يستدل بلمقر ال  إفقف افـاس ؾقدظل أكف يؼرأ ـػف

 ظالؿة هلا ظذ ما يؼع ظؾقف، 

ذم أكقاع افسحر، ؿال احلسـ ركة  ملسو هيلع هللا ىلصومـ ذفؽ أيضا ما يدظقكف مـ معرؾة األبراج ـؾ هذا أدخؾف افـبل  -

قع آخر مـ أكقاظف وهل ركة افشقطان وادراد بافركة افشقطان ؿد تؼدم معـا أن اْلبت هق افسحر واحلسـ ؾرسه بـ

افصقت ؾقدخؾ ذم ذفؽ أصقات ادالهل وأضاؾف إػ افشقطان ألهنا هل صقتف ومزامره ومعؾقم أن افصقت 

 أحقاكا يمثر تلثرا طاهرا ذم افـػس 

 ؿقم ؾعزف ؾلبؽاهؿ وهلذا يروى ظـ افػارايب اكف اخسع آفة افؼاكقن آفة مقشقؼقة ـافعقد وؽرها وأكف دخؾ ظذ

 ثؿ ظزف ؾلضحؽفؿ ثؿ ظزف ؾـامقا وخرج 

 ؾفذا يدل ظذ أن األصقات تمثر ذم افـػقس وذم افؼؾقب تلثرا خػقا 

حرم افشارع احلؽقؿ ادعازف بلكقاظفا إال افدف ذم مـاشبات معقـة  -معؼ اإلخقان واألخقات  -وألجؾ ذا 

ن أصحاب ابـ مسعقد خيرؿقن افدؾقف ذم أيدي افصبقان ذم ـافعرس، وافعقديـ، وظـد ؿدوم شؾطان مـتك وـا

 افؽقؾة 

ؾافشارع احلؽقؿ مـع ادالهل ألن ادالهل تمثر ذم افـػقس تلثرا بافغا، وتكؾفا ظـ ادزاج اإليامين وأظاض اهلل 

فصقت وهذا ذم افـػس اإلكساكقة هلا تعؾؼ باؾنن  ادممـغ ظـ هذه ادعازف بافؼرآن افعظقؿ افذي يسكؿقن بتالوتف

ـقـقكتفا وضبقعتفا ؾتتؾذذ باألصقات ـام أن اإلكسان يتؾذذ باألضعؿة، وادشارب، وبافـؽاح وؽر ذفؽ، أيضا مـ 

 حاجات افـػس افتؾذذ باألصقات 

 ؾؾؿ يغؾؼ افشارع هذا افباب ويؽبت هذه افرؽبة بؾ أظاض ادممـغ بافؼرآن افعظقؿ 

ألكس وادتعة بافسكؿ بؽتاب اهلل تالوة أو االشتامع إفقف واإلكصات حتك إن أهؾ اإليامن افصادق جيدون مـ ا

جيدون فذة ال جيدها أهؾ ادعازف ذم اشتامظفؿ إػ افؼقان وادعازف ؾاهلل تعاػ ال يؿـع افـاس بابا إال ويػتح هلؿ بابا 

 مما حيتاجقن ؾؾفذا ادعازف حمرمة مطؾؼا إال ما اشتثـل وهق ؿؾقؾ 
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مستؼرا ذم كػقس ادممـغ، وأن يتؿسؽقا بافدظقة إػ إكؽار ادعازف بجؿقع صقرها، وأال ؾقجب أن يؽقن هذا 

، وافتؾذذ بسامظف  هيقكقا ظذ افـاس هذا األمر بؾ افقاجب ظؾقـا أن كحض افـاس ظذ افتـعؿ بؼراءة افؼرآن افعظقؿ

 مـ أؾقاه افؼراء ادجقديـ حتك حيصؾ بذفؽ صالح افؼؾب، 

عازف واألحلان ؾنكف يطرد حب افؼرآن وافعؽس بافعؽس، إذا أحب اإلكسان افؼرآن وإذا تعؾؼ افؼؾب باد

افعظقؿ كبذ حمبة األحلان وهذا أمر جيده افتائبقن ؾؿـ مـ اهلل تعاػ ظؾقف باهلداية مـ ادطربغ وادشتغؾغ باألؽاين 

رآن أظظؿ مما ـاكقا جيدوكف ؾقام ـان حيؽقن أن اهلل أظاضفؿ بافؼرآن ظـ هذا، وأهنؿ وجدوا ما ـاكقا يطؾبقكف ذم افؼ

 يممل ؿؾقهبؿ مـ هذه ادعازف

مراده بذفؽ أن  قوله بعد ذلك إسـاده جقد ثم قال وأليب داوود والـسائي وابن حبان يف صحقحة ادسـد مـه: 

م أصحاب افســ، أبق داوود، وافـسائل وـذفؽ معفؿ ابـ حبان أهنؿ اؿتكوا ظذ رواية اْلزء ادسـد دون ـال

 ظقف بـ أيب مجقؾة ؾؽالم ظقف بـ أيب مجقؾة ظـد أمحد وفقس ظـد همالء افثالثة 

 

  من اقتبس شعبة من  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس ريض اهلل عـفام قال: قال رسول اهلل  -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف

  الـجوم

ـار ) فعع آتقؽؿ بؿعـك تعؾؿ مـ اؿتبس أي تعؾؿ وأخذ ألكف ملخقذ مـ افؼبس وهق افشعؾة مـ اف :"اقتبس"

مـفا بؼبس ( ؾافؼبس هق افشعؾة واْلذوة مـ افـار ؾؾفذا كاشب أن يضقػفا إػ افـجقم ألن افـجقم تؽقن ذم أصؾفا 

  "مـ اؿتبس صعبة"مادة مؾتفبة ؾعز بافؼبس ذم هذا ادؼام وادراد مـ تعؾؿ وأخذ 

 بؿعـك متؼارب، ادادة أو اخلصؾة أو افؼطعة أو افطائػة ـؾفا  ادؼصود بالشعبة:

ما ادؼصقد صعبة مـ افـجقم يعـل أن يؿد يده ويؼتطع مـ افـجؿ ؿطعة ال فقس هذا  :"شعبة من الـجوم"

 أن ظؾؿ افتـجقؿ، ادؼصقد مـف أخذ وتعؾؿ رء مما يسؿك بعؾؿ افتـجقؿ وادراد بعؾؿ افتـجقؿ ها هـا ادؿـقع مـف ذفؽ 

 سؿغ: وشقعؼد ادصـػ فف بابا مستؼال يـؼسؿ إػ ؿ

 ظؾؿ افتلثر  

 وظؾؿ افتسقر  
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ؾادحرم مـف هق ظؾؿ افتلثر بلن يعتؼد اإلكسان بلن حرـة األؾالك افعؾقية تمثر ذم احلقادث األرضقة ؾقزظؿ أكف 

إذا ضؾع كجؿ ـذا ؾسقؼع ـذا وـذا ظذ وجف األرض، وإذا اؿسن كجؿ ـذا بـجؿ ـذا ؾنكف شقحصؾ ـذا وـذا ذم 

يسؿك ظؾؿ افتلثر ؾؿـ اظتؼد أن هذه افـجقم تمثر ؾؼد أذك ذم افربقبقة ألكف أضاف افتدبر  أمقر ال ظالؿة هلا هذا

  ،-ظز وجؾ  -إػ ؽر اهلل 

حيسب مطافعفا ومغارهبا ـام يسؿقكف يعـل أن افؼؿر يـزل ذم ثامن وظؼيـ مـزفة ذم ؾنن  وأما ظؾؿ افتسقر

ـذا أو  ةزراظمـ خروج هذا افـجؿ افػالين وأكف إذا يؼسب  فف رؿقب مـ ادؼق،ؾنن  افشفر، وأكف ـؾام ؽاب كجؿ

كزول ادطر جمرد اؿسان ال تلثر وال تسبب وفؽـ اؿسان ؾؾؽل ؾفذا ظؾؿ افتسقر هذا مـعف بعض افسؾػ ـام شقلتقـا 

ـك أراد ها هـا افتـجقؿ ادحرم افذي بؿع ملسو هيلع هللا ىلصق، ادفؿ أن افـبل اوفؽـ افصحقح جقازه ـام روي ظـ أمحد و إشح

 ؾؿـ اؿتبس صعبة مـ افـجقم "افتلثر 

يعـل بؼدر ما يزداد مـ االؿتباس يزداد مـ افسحر زاد ما زاد رواه أبق  :"فؼد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد

 داوود بنشـاد صحقح

 

 

 :فؿـاسبة هذا احلديث لؾباب ظاهرة  

 ؿك بعؾؿ افتلثر، وهق أن ذم افتـجقؿ كقع مـ أكقاع افسحر وهق ظؾؿ افتلثر وهق ما يس

  :ودلـا هذا احلديث عذ 

 حتريؿ افتـجقؿ افذي يؼصد بف االشتدالل بحرـة األؾالك افعؾقية ظذ احلقادث األرضقة -

 وكستػقد مـف أيضا أن افتـجقؿ كقع مـ أكقاع افسحر ـام أراد ادصـػ مـ إيراده ذم هذا افباب -

قػقة زاد ما زاد ومـ افتـجقؿ ادحرم معؼ ضؾبة افعؾؿ ما يدظقف وكستػقد أيضا أن اإلثؿ يزداد ـؿقة ـام يزداد ـ -

أصحاب األؾالك افذيـ يضعقن ذم بعض ادجالت أو بعض ادقاؿع ادؼاالت ؾقؼقفقن مثال مـ وفد ذم برج احلؿؾ 

ؾنكف يؼع فف ـذا وـذا ومـ وفد ذم برج اْلدي ؾنكف يؼع فف ـذا وـذا وهؽذا ـؾ هذا رجؿ بافغقب ـؾ هذا رضب 

 مـ افسحر وكقع مـ أكقاظف

  ثم قال ادصـف: ولؾـسائي من حديث أيب هريرة 
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يعـل فقس مؼصقد افعؼدة مـ ظؼد ظؼدة ثؿ كػث ؾقفا يعـل ظذ ضريؼة  من عؼد عؼدة ثم كػث فقفا فؼد سحر:

يتؿتؿ شقرة افػؾؼ ومـ ذ افـػاثات ذم افعؼد، وذفؽ أن يعؼد ظؼدة ثؿ افسحرة افذيـ ذـر اهلل تعاػ حاهلؿ ذم 

بؽؾامت يستعغ ؾقفا باْلـ ويـػث بريؼف ثؿ يعؼد هذه افعؼدة وافـػث دون افتػؾ يعـل هـاك كػخ وكػث وتػؾ 

  افـػخ هقاء، وافـػث بريؼ خػقػ، وافتػؾ يؽقن بريؼ أـثر، ضقب ؿال:

ف داذا ؿال ومـ شحر ؾؼد أذك؟ ألكف ال حيصؾ ف فؼد سحر ومن سحر فؼد أرشك ومن تعؾق يشء وكل إلقه:

افسحر إال باالشتعاكة بافشقاضغ ظذ وجف ذـل، ؾافسحر ال حيصؾ فصاحبة إال بلن يستعغ بافشقطان ويتؼرب 

 إفقف إما بافذبح أو بنحراق افبخقر أو بافسجقد فف ـام هق معؾقم مـ حال افسحرة ؿبحفؿ اهلل

بف بقء واظتؿد ظؾقف وـؾف اهلل إي واهلل هذه مجؾة حمؽؿة يعـل مـ تعؾؼ ؿؾ ثم قال: ومن تعؾق يشء وكل إلقه: 

 إفقف وهلذا مـ تعؾؼ باهلل ؾـعؿ ادقػ وكعؿ افقـقؾ وـؾف اهلل إفقف ومـ تعؾؼ هبذه األصقاء وـؾف اهلل إػ مضقعة 

 

 هذا احلديث مـاسب لؾباب 

 ألن ؾقف ذـر كقع مـ أكقاع افسحر وهق افـػث ذم افعؼد افذي يسؿك افعزائؿ ذم بعض افبؾدان وفألشػ يؼقم 

هذا فقس مـ صلن أهؾ افديـ ؾنن  هبذا األمر مـ يـسبقهنؿ إػ افديـ يعؿؾقن هلؿ افعزائؿ وافعؼد وافديـ مـفؿ براء

 بؾ هق مـ صلن افسحرة وادشعقذيـ

 

  فـستػقد من هذا احلديث 

  -رمحف اهلل  -بقان كقع مـ أكقاع ـام أراد ادصـػ -

 ا ألن ؾقف اشتعاكة بافشقاضغوؾقف أن افسحر ذك بؾػظ رصيح ومـ شحر ؾؼد أذك د -      

وؾقف أيضا ما دفت ظؾقف هذه اْلؿؾة ادحؽؿة مـ تعؾؼ رء وـؾ إفقف ؾؿـ اظتؿد ظذ ؽر ربف وـؾف اهلل إػ  -

 مقاله

 

  قال : أال أكبئؽم ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل عـه  -ثم قال ادصـف عن ابن مسعود 

 ضقض أال أداة تـبقف أال أكبئؽؿأداة ماذا حت "هال"أداة ماذا تـبقف ، و :"أال" 
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 هؽذا بػتح افعغ وشؽقن افضاد مصدر ظضف يعضف ظضفا،  أال هل أكبئؽم ما العضه: 

  هي الـؿقؿة الؼالة بني الـاس,افؽذب وافسحر  وادؼصود بالعضه:

افؼقل  بـؼؾ ـالم بعضفؿ إػ بعض افؼافة بغ افـاس يعـل ـثرة بني الـاسهل افسعاية فإلؾساد  ما الـؿقؿة؟

 وكؼؾف ظذ وجف اإلؾساد أجاركا اهلل وإياـؿ 

 هـا مـ افسحر ألن مـ معاين افعضف افسحر ملسو هيلع هللا ىلصوهل مـ ـبائر اإلثؿ وظدها افـبل 

 

 إذن مـاسبة هذا احلديث  

واحلديث رواه مسؾؿ فؾباب طاهرة إذ أن افـؿقؿة كقع مـ أكقاع افسحر، وهذا يدفـا ظذ أن مدفقل افسحر 

ـر ادصـػ ذم هذا افباب أكقاظا متعددة مـف وـؾف جيؿعف أكف مما خػل وفطػ شببف ؾفذا افذي أوشع مما كظـ ؾؼد ذ

خػل وفطػ شببف أحقاكا يؽقن بعزائؿ، ورؿك، وتدخقـات، وأحقاكا يؽقن بؽالم، وأحقاكا يؽقن باالشتدالل 

 بافـجقم وؽر ذفؽ مـ افدظاوى افباضؾة

 

  :فـستػقد مـه- 

 افسحرأن افـؿقؿة كقع مـ أكقاع  -

 وكستػقد مـف حتريؿفا وأهنا مـ ـبائر اإلثؿ -

 وكستػقد ؾائدة تعؾقؿقة وهل افتعؾقؿ ظـ ضريؼ افسمال واْلقاب -

  

  قال إن من البقان: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عؿر أن رسول اهلل  -اهلل  رمحفام -ثم قال ادصـف وهلام أي لؾبخاري ومسؾم  

 يعـل افبالؽة وافػصاحة  البقان:

: يعـل أكف يعؿؾ ظؿؾ افسحر ؾقجعؾ احلؼ باضال وافباضؾ حؼا، وهذا يؼع فضعاف "لسحراإن من البقان "

مرة بافدية ؾاظسض رجؾ ؾؼال ـقػ يقدى مـ ال أـؾ وال اشتفؾ إػ أن ؿال ؾؿثؾ  ملسو هيلع هللا ىلصافـػقس ـام أؾتك افـبل 
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ؼؾب احلؼ إكام هذا مـ إخقان افؽفان ؾبعض افؽالم ادزخرف ي ملسو هيلع هللا ىلصذفؽ يطؾ ذـر مجال مسجقظة ؾؼال افـبل 

 إن مـ افبقان فسحر،  ملسو هيلع هللا ىلصباضال، وافباضؾ حؼا، ؾؾفذا ؿال افـبل 

 

 لؽن هل هذا يدل أهيا اإلخوان عذ ذم البقان؟

ال يدل ظذ ذم افبقان افذي يتقصؾ بف إػ افباضؾ أما افبقان افذي يتقصؾ بف إػ احلؼ ؾحل هال ـؿ مـ إكسان  

يتخذ خطقبا، ويتخذ  ملسو هيلع هللا ىلصامل افؼؾقب وجذهبا إػ احلؼ ؾؾفذا ـان كبقـا ؾصاحة وبقاكا اشت -شبحاكف وتعاػ  -آتاه اهلل 

ثابت بـ ؿقس بـ افشامس، ومـ صاظره؟ حسان بـ ثابت وـعب بـ  ملسو هيلع هللا ىلصصاظرا مـ خطقبف مـ خطقب؟ رشقل اهلل 

قية مافؽ ؾادفؿ أن افبقان إذا ـان فبقان احلؼ ؾحل هال وأكعؿ وأـرم ويـبغل فطؾبة افعؾؿ أن يؽقن ظـدهؿ ذائؼة فغ

وصعرية بحقث يضؿخ ضافب افعؾؿ ـالمف وحديثف إػ افـاس بؽؾامت وحمسـات بديعقة، واألفػاظ اْلؿقؾة، 

 هذا مـ دواظل افؼبقل بنذن اهلل تعاػؾنن  واألمثال افصحقحة

  

 :ومـاسبة احلديث لؾباب ظاهرة 

 ؾقف كقع مـ أكقاع افسحر وهق افبقان ؾنن  

 

 :فـستػقد مـه- 

 أكقاع افسحر دا ؾقف مـ افتؿقيف وافتدفقس كؼصد افبقان ادذمقم أن افبقان كقع مـ -

 وؾقف أيضا افتحذير مـ مزافؼ افؾسان ؾؼد يعجب اإلكسان بؾساكف ؾقؼؾب احلؼ باضال وافباضؾ حؼا -

 

 .........لـستؿع إىل ادسائل 

 -ؾقف مسائؾ :

 األوػ : أن افعقاؾة وافطرق وافطرة مـ اْلبت . -

 ] افؼح [: كعؿ وهذا بغ ـام ذم احلديث األول
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 افثاكقة : تػسر افعقاؾة وافطرق . -

 ] افؼح [: ـام ؾرسها أيضا ظقف 

 افثافثة: أن ظؾؿ افـجقم كقع مـ افسحر. -

 ] افؼح [: كعؿ مـ اؿتبس صعبة مـ افـجقم ؾؼد اؿتبس صعبة مـ افسحر زاد ما زاد

 افرابعة: افعؼد مع افـػث مـ ذفؽ. -

 ] افؼح [: كعؿ مـ ظؼد ظؼدة ؾؼد شحر ومـ شحر ؾؼد أذك

 اخلامسة: أن افـؿقؿة مـ ذفؽ. -

 ] افؼح [: وهل افعضف 

 افسادشة: أن مـ ذفؽ بعض افػصاحة. -

 ] افؼح [: إن مـ افبقان فسحرا

 واهلل أعؾم ؛؛ظد افشقخ مـ كقع ذم هذا افباب شتة أكقاع ـؾفا تعد مـ أكقاع افسحر  إذن ـؿ

 


