
 
 

 بد الرحمن البراك  شرح كتاب التوحٌد                                                لفضٌلة الشٌخ : ع

 425 

 
 ـ باب بيان شئ من أنواع السحر  52

 
قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف عن حٌان بن العالء ، 

  النبً صلى هللا علٌه وسلمحدثنا قطن بن قبٌصة عن أبٌه أنه سمع 
 قال : )) إن الِعَياَفَة والطَّْرَق والطَِّيَرَة من الِجْبِت (( .

الطرق : الخط ٌخط األرض . قال عوف : العٌافة : زجر الطٌر ، و

والجبت ، قال الحسن : رنة الشٌطان . إسناده جٌد ، وألبً داود 

 والنسائً وابن حبان فً صحٌحه المسند إلٌه .

 

 الشرح :

ٌقول الشٌخ : ) باب بٌان شئ من أنواع السحر ( تقدم أن السحر نوعان : سحر 

ستدالل لهما بيٌ  حقٌقً وسحر تخٌٌلً ، وكل منهما باطل ومذموم ، سبق اال

البقرة وآٌ  طه ، والشٌخ فً هذا الباب ٌذكر أشٌاء ، منها ما هو من السحر 

الحقٌقً ، ومنها ما هو ٌشبه السحر فً أثره وفً حكمه وإن بلم ٌكن من السحر 

 بمعناه الخاص .

أول ذلك ، أول ما ذكر الشٌخ : حدٌث قبٌص  بن مخارق الهاللً رضً هللا عنه 

قال : )) إن الِعَياَفَة والطَّْرَق والطَِّيَرَة من   صلى هللا علٌه وسلم ، أن رسول هللا
قال عوف الراوي ، أحد رواة هذا الحدٌث : العٌاف  : زجر الطٌر ، الِجْبِت (( 

زجره لالستدالل بحركته على ما ٌكون من خٌر وشر ، ٌعنً التطٌر ، زجر 

  الطَِّيَرَة من الِجْبِت (( .)) إن الِعَياَفَة والطَّْرَق و الطٌر عٌاف  . 

 فزجر الطٌر وتهٌٌجه لالستدالل به هو تطٌر ، العٌاف  : زجر الطٌر . 
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والطرق : هو الخط ٌخط فً األرض ، أو هو الضرب بالحصى ، وهذا أسلوب 

ة والسواحر ، من أسالٌبهم لالستدالل على بعض المغٌبات ، عند الكهان والسحر

 من طرقهم التً ٌفعلونها : الخط على األرض ، والرمً بالحصاة .

 ولهذا ٌقول لدٌد فً بٌت :

 لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى          وال زاجرات الطٌر ما هللا صانع

ٌفعلون ما ٌفعلون من لكن ٌأبى أولئك الدجالون إال أن ٌدعوا علم الغٌب ، ف

الضرب بالحصى وزجر الطٌر والخط ، ثم بعد ذلك ٌصدروا األحكام سٌكون 

 كذا أو ال ٌكون كذل وفالن فعل كذا .

والطرق : هو الخط ٌخط فً األرض . والطٌرة : هً التطٌر والتشاؤم بمرئً 

أو مسموع من طٌر وغٌره ، لكن أصلها فً الطٌر ، أصلها التشاؤم بالطٌور 

ستدالل بحرك  الطٌور على ما سٌكون ، وهذا سٌعقد له الشٌخ باب ) باب ما واال

 جاء فً الطٌرة ( .

تقدم القول فً الجبت ، ومما جاء  )) إن الِعَياَفَة والطَّْرَق والطَِّيَرَة من الِجْبِت (( 

هنا ما ورد عن الحسن البصري رحمه هللا أنه قال : الجبت : رن  الشٌطان . 

الصٌح  ، صٌح  الشٌطان ، والشٌطان الذي هو إبلٌس قد روي أنه الرن  : هً 

رن رنات وصاح صٌحات أسى وحزن ، ولكن كما قٌل أنه رن لما أهبط من 

، ورن ٌوم أنزلت الفاتح  ، الرسول صلى هللا علٌه وسلم الجن  ، ورن لما ولد 

ي ٌفعله له رنات ذكروها ، لكن الذي ٌظهر أن رن  الشٌطان هً صوته األثٌم الذ

واستفزز من  اإلنسان وهو منسوب للشٌطان ، كما قال سبحانه وتعالى : 

صوت الشٌطان فسر بكل صوت ٌدعو للباطل وكل  استطعت منهم بصوتك 

صوت محرم ، فصوت النائحات ، وصوت المغنً 
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واستفزز من  غنٌات هو صوت الشٌطان ، هو مما ٌستفز به الشٌطان والم

فهذه المعازف وهذه األصوات الرنان  ، هً رن   استطعت منهم بصوتك 

الشٌطان ، ألنها بأمره وتدعوا إلى ما ٌحب من الفواحش والمنكرات ، رن  

ن الشٌطان وهً من الجبت ، إًذا كل هذه األصوات األثٌم  هً من الجبت ، م

المعنى العام ، الجبت كل شئ رديء ال خٌر فٌه فهو جبت ، من األعمال 

 واألخالق والذوات ، كما سبق .

ٌقول الشٌخ بعد ذكر أن الحدٌث رواه اإلمام أحمد ، ٌقول : ) وألبً داود 

والنسائً وابن حبان فً صحٌحه المسند منه ( ٌعنً أبو داود والنسائً وابن 

 ث المسند ، ما هو المسند فً اصطالح حبان فً صحٌحه رووا الحدٌ

المحدثٌن ؟ المسند : هو المتصل المرفوع ، الحدٌث المتصل المرفوع هذا 

المسند ، فالمنقطع لٌس بمسند والمقطوع لٌس بمسند . إًذا الحدٌث رواه اإلمام 

أحمد وأبو داود والنسائً وابن حبان ، لكن أبو داود والنسائً وابن حبان لم 

عوف ، لم ٌذكروا تفسٌر عوف قول عوف : العٌاف  : زجر الطٌر ، ٌذكروا قول 

 والطرق : الخط ٌخط فً األرض ، إلى آخره .

وهذه األمور تشبه السحر من حٌث ما فٌها ، داخل  فً الجبت وقد سب تفسٌر 

الجبت بقول عمر : الجبت : السحر . فالعٌاف  والطرق والطٌرة من الجبت 

شملها ، وهً من السحر باعتبار أنها تدخل فً مسمى بمفهومه العام ، فالجبت ٌ

الجبت ، وتشبه كذلك السحر من جه  ادعاء علم الغٌب وعبادة الشٌاطٌن ، 

 فالالتً ٌرمٌن بالحصاة وٌأتٌن الكهان  ٌشبهن السواحر الالتً ٌنفثت فً العقد .

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 بد الرحمن البراك  شرح كتاب التوحٌد                                                لفضٌلة الشٌخ : ع

 424 

صلى هللا علٌه وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال : قال رسول هللا 

: )) من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وسلم 

 زاد ما زاد (( رواه أبو داود ، وإسناده صحٌح .

 

 الشرح :

صلى هذا الحدٌث أٌضا : وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال : قال رسول هللا 

: )) من اقتبس شعب  من النجوم (( ٌعنً من علم النجوم اقتبس هللا علٌه وسلم 

ال : اقتبست العلم ، واقتبسته ٌعنً تعلمته وحصلته ، من اقتبص شعب  : شئ ، ق

قطع  ، من علم التنجٌم )) فقد اقتبس شعب  من السحر (( فالتنجٌم أٌضا هو نوع 

من السحر ، هذا ٌدل على أن التنجٌم أٌضا نوع من السحر ، وسٌأتً باب 

المذموم المحرم مخصوص للتنجٌم ) باب ما جاء فً التنجٌم ( وأن التنجٌم 

المنكر هو االستدالل باألحوال الفلكٌ  على الحوادث األرضٌ  ، فعلم التنجٌم 

الذي ٌقوم على اعتقاد التأثٌر ، تأثٌر الكواكب فً الحوادث واالستدالل بحرك  

النجوم واجتماعها وافتراقها على ما ٌحدث فً الحاضر والمستقبل ، هذا هو 

من اقتبس شٌئا منه فقد أخذ بنصٌب من السحر ،  التنجٌم المحرم المنكر ، الذي

 فقد اقتبس شعب  من السحر .

ولقد علموا لمن  )) زاد ما زاد (( كلما زاد من علم التنجٌم زاد من السحر 

وفً هذا تحذٌر بالغ من علم التنجٌم ، وهذا  اشتراه ما له فً اآلخرة من خالق 

كما سٌأتٌنا فً باب ) ما جاء فً ٌدل على عالق  بٌن المنجم والساحر ، عالق  

 الكهان ( بعد هذا الباب . منجم وساحر وكاهن بعضهم من بعض .
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وللنسائً من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه : )) من عقد عقدة ثم 

نفث فٌها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شٌئا وكل إلٌه 

. )) 

 

 الشرح :

 حمه هللا عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه : هذا الحدٌث لذي رواه النسائً ر

)) من عقد عقدة ثم نفث فٌها فقد سحر (( هذا من السحر األصلً ، هذا من 

وتقدم أن السحر  ومن شر النفاثات فً العقد  السحر المنصوص فً القرآن 

الحقٌقً هو عزائم ورقى وعقد تؤثر فً العقول واألبدان فتمرد وتقتل وتفرق 

ه . ٌقول : )) من عقد عقدة ثم نفث فٌها فقد سحر (( وهذا بٌن المرء وزوج

الفعل ال ٌتم ، له سر ، لٌس كل من عقد عقدة وتفل فٌها ، ال ٌتم إال بمعاون  

الشٌاطٌن ، إذا اقترنت النفس الخبٌث  ببعض األرواح الشرٌرة من شٌاطٌن فإنه 

العقد وٌنفث فٌها ٌتم له ما أراد من الكٌد واإلفساد . فمن طرق السحر أن ٌعقد 

لتحقٌق مطلب من المطالب من أي شئ ، ألخذ هذا عن زوجته ، للتفرٌق بٌن 

هذٌن ، إلفساد فكر هذا اإلنسان حتى تتنغص حٌاته بدل أن كان إنسانا عادٌا 

 سوٌا ٌتصرف بهذه العملٌ  ونحوها تفسد علٌه حٌاته ، حٌاة ذلك المسحور ، 

ٌعمل سحره على ترتٌب معٌن لغاٌ  معٌن   فالساحر من شر النفاثات فً العقد 

وما هم بضارٌن به من أحد إال بإذن  فتتم له وٌتم له ما أراد بإذن هللا الكونً ، 

 أبدا . هللا 

ومالزم  األوراد الشرعٌ  فً الصباح والمساء مع االحتساب واالستحضار 

اإلنس والجن لعظم  هللا من أعظم األسباب الواقٌ  من كٌد السحرة وكٌد شٌاطٌن 

، ٌنبغً للمسلم أن ٌتضرع بذكر هللا والتوكل على هللا والتوجه إلى هللا بطلب 

ومن ذلك مالزم   ومن ٌتوكل على هللا فهو حسبه  الحماٌ  والكفاٌ  
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 أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب قراءة هذه السور : قل هو هللا

 الناس . دبر كل صالة ، وفً الصباح والمساء ثالث مرات . 

ومما جاء فٌها التعوذ باهلل من السواحر الخبٌثات ، والتعوذ بقراءة هذه السور من 

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا  أعظم األسباب الواقٌ  من جمٌع الشرور 

فٌنبغً أن نقرأها  ثات فً العقد ومن حاسد إذا حسد وقب ومن شر النفا

 ونحافظ علٌها بوعً وبصٌرة .

 )) من عقد عقدة ثم نفث فٌها فقد سحر (( أي عمل الحر وصار ساحرا 

)) ومن سحر فقد أشرك (( إذا السحر ال ٌتأتى إال مع الشرك ، وال ٌتأتى إال مع 

وٌوم  بٌن الجن واإلنس عبادة الشٌاطٌن ، وهو من االستمتاع الذي ٌكون 

ٌحشرهم جمٌعا ٌا معشر الجن قد استكثرتم من اإلنس وقال أولٌاؤهم من 

 اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار 

 إلى آخر اآلٌ  ...  مثواكم 

)) ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شٌئا وكل إلٌه (( من تعلق قلبه بشًء من 

ومن األشٌاء التً تعلق كالتمائم )) من تعلق شٌئا وكل إلٌه (( وكله هللا  األسباب

إلٌه وتركه هللا تعالى ، كما فً الحدٌث المتقدم )) من تعاق تمٌم  فال أتم هللا له ، 

ومن نعاق ودعا فال ودع هللا له (( )) ومن تعلق تمٌم  فقد أشرك (( وهنا )) 

على المسلم أن ٌعلق قلبه بربه مؤمنا بأنه ومن تعلق شٌئا وكل إلٌه (( فالواجب 

ال ٌأتً بالحسنات إال هو ، وال ٌدفع السٌئات إال هو ، مؤمنا بأن الخٌر كله بٌده 

، وأنه ال مانع لما أعطى وال معطً لما منع ، وأنه تعالى هو النافع الضار ، 

 فٌعلق رجاءه بمواله ، بمن بٌده ملكوت كل شئ .
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قال : )) أال  صلى هللا علٌه وسلم ل هللا وعن ابن مسعود ، أن رسو

 هل أنبئكم ما العضه ؟ هً النمٌمة القالة بٌن الناس (( رواه مسلم .

صلى هللا علٌه ولهما عن ابن عمر رضً هللا عنهما ، أن رسول هللا 

 قال : )) إن من البٌان لسحرا (( . وسلم 

 

 الشرح :

 هل أنبئكم ما العضه (( العضه على وزن فعل ، عض ، بسكون الضاد )) أال

 قلت : ما العضه ، نطقت بثالث  حروف . 

: )) أال أنبئكم (( أال : أداة صلى هللا علٌه وسلم هذا الحدٌث ٌقول فٌه الرسول 

استفتاح ، أو أداة عرض ، أال أنبئكم ، أال أخبركم ، )) ما العضه ؟ (( العضه 

ئكم ما العضه ؟ (( ٌعنً البهت فسره أهل اللغ  بالبهت ، ٌعنً بالكذب )) أال أنب

 ، وبعضهم ٌقول : أن الكلم  أصلها العضه وأصلها العضهه ، وهً البهت .

)) أال أنبئكم ما العضه ؟ هً النمٌم  (( فسرها الرسول ، قال : هل أنبئكم ما 

العضه ؟ ٌرٌد أن ٌنبئنا ، نبئنا )) النمٌم  القال  بٌن الناس (( النمٌم  : هً نقل 

 ى جه  اإلفساد ، هذا أصل النمٌم  .الحدٌث عل

أنه قال : )) ال ٌدخل الجن  نمام (( أو  علٌه الصالة والسالم وقد ثبت عن النبً 

وال  )) قتات (( وهو النمام ، وذكر اله فً سٌرة بعض األشقٌاء أنه مشاء بنمٌم 

 النمٌم  : نقل الحدٌث ، وهً القال  ،  تطع كل حالف مهٌن هماز مشاء بنمٌم 

النمٌم  : القال  بٌن الناس ، ٌعنً األقوال الكثٌرة التً تروج لإلفساد بٌن األفراد 

 والجماعات .

والنمام ٌشبه بالساحر ، حتى قال بعض السلف : إن النمام ٌفسد فً الساع  ما 

ٌفسد الساحر فً السن  . ألٌس من غاٌات السحر التفرٌق بٌن الزوجٌن بنص 

فرٌق بٌن األحب  ، بٌن الزوجٌن ، وبٌن األخوٌن ، القرآن ، النمام غاٌته الت
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وبٌن االبن وأبٌه ، وبٌن األصدقاء ، وبٌن الجماعات ، وبٌن القبائل ، تختلف 

من حٌث أثرها  النمٌم  ، فالنمٌم  من السحر ، مشبه  بالسحر من حٌث األثر ،

، فهً تفرق بٌن المرء وزوجه ، وتفرق بٌن الناس كالسحر ، وهً كالسحر فً 

حكمه اإلجمالً وهو التحرٌم ، وهً من كبائر الذنوب ، وال ٌلزم أن تكون 

 بمنزل  السحر فً حكمه الخاص وهو الكفر ، كما تقدم .

قال :  لٌه وسلم صلى هللا عولهما عن ابن عمر رضً هللا عنهما ، أن رسول هللا 

 )) إن من البٌان لسحرا (( ، هذا الحدٌث متفق على صحته . 

 ) ولهما ( البخاري ومسلم .

)) إن من البٌان لسحرا (( البٌان : الفصاح  . والسحر : هو ما خفً ولطف 

 سببه ، هذا فً اللغ  ، وهو القول والفعل المؤثر فً العقول .

ذا الحدٌث ، فقٌل أن المقصود منه هو مدح وقد اختلف أهل العلم فً المقصود به

البٌان )) إن من البٌان لسحرا (( ٌعنً من البٌان ومن الفصاح  ما ٌجلب 

األسماع وٌصرف األنظار وٌشد األذهان ، فهو مدح بهذا االعتبار )) إن من 

البٌان لسحرا (( من البٌان ما ٌؤثر على األسماع واألبصار والعقول ، البٌان 

ً من الناس من تحدث بما أوتً من بالغ  وحسن بٌان ما ٌجعل مؤثر ، ٌعن

 السامع ال ٌلتفت ، ٌشده بما أوتً من بٌان .

ومن أهل العلم من ٌقول : إن هذا ذم . ٌعنً هذا تشبٌه للبٌان أو لبعض البٌان 

بالسحر ، كأنه ٌقول إن من البٌان ، ٌعنً بعض البٌان كالسحر فً التموٌه ، 

 وإلباس الباطل ثوب الحق والحق ثوب الباطل .  وتلبٌس الحقائق ،

وهذا هو الالئق بالمقام وأظهر ، واألصل أن السحر مذموم فً الشرع ، فكٌف 

ٌقال أن هذا مدح ؟ فمن البٌان ما هو سحر )) إن من البٌان لسحرا (( من 
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البٌان ، من الفصاح  ما هو من السحر الذي ٌشوه الحقائق وٌموه ، وٌؤثر على 

العقول ، حتى ترى الشًء على غٌر ما هو علٌه ، مثل السحر التقلٌدي ، ألٌس 

ٌُري ، ٌعنً ٌموه على العقول حتى ترى األشٌاء على غٌر  الساحر المخٌل 

سى إما أن تلقً وإما أن قالوا ٌا مو حقٌقتها ، كما فً سحر سحرة فرعون 

نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصٌهم ٌخٌل إلٌه من سحرهم 

 . أنها تسعى 

 فالفصٌح البلٌغ إذا استغل فصاحته وبٌانه فً الباطل قد ٌلبس الحق ثوب الباطل 

والباطل ثوب الحق ، حتى ٌلبس على العقول فترى األشٌاء على غٌر ما هً 

 هد لهذا المعنى بقول الشاعر : علٌه ، ٌستش

 فً زخرف القول تزٌن لباطنه                    والحق قد ٌعترٌه سوء تعبٌر

وكذلك جعلنا لكل نبً عدوا شٌاطٌن  : سبحانه وتعالى وٌشهد لهذا قول هللا 

، وهذا الصنف  اإلنس والجن ٌوحً بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا  

خصومات ، إذا دخل فً الخصومات ٌجعل المحق مبطال قد ٌقلب الحقائق فً ال

والمبطل محقا ، وهذا ٌكون لحنا بالحج  ، ولهذا قال علٌه الصالة والسالم : )) 

إنما أقضً بٌنكم بنحو ما أسمع ، فلعل بعضكم ٌكون ألحن بحجته من صاحبه ، 

ار فأقضً له ، فمن قضٌت له بما له أو بحق أخٌه ، فإنما أقطع له قطع  من ن

 فلٌخذها ـ أو لٌدعها ـ (( ، أو كما قال علٌه الصالة والسالم .

فالمقصود إن الرأي الصحٌح ، أن قوله صلى هللا علٌه وسلم : )) إن من البٌان 

لسحر (( ذم لضرب من البٌان ، وهو ما تزٌف فٌه الحقائق ، وٌلبس فٌه الحق 

 بالباطل . هذا وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله .

 قال المؤلف ، رحمه هللا : 
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 فٌه مسائل : 

 األولى : أن العٌافة والطرق والطٌرة من الجبت .

 الثانٌة : تفسٌر العٌافة والطرق .

 الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر .

 الرابعة : أن العقد مع  النفث من ذلك .

 الخامسة : أن النمٌمة من ذلك .

 ه .السادسة : أن من بعض الفصاحة من

 

 الشرح : 

الحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول هللا ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى 

 بهداه 

األولى : هذه المسأل  تقدم القول فٌها ، وهً مضمون حدٌث قبٌص  ، أن العٌاف  

: وهً زجر الطٌر ، والطرق : وهو الخط ، والطٌرة وهً التشاؤم بالطٌور ، 

ت ، كلها شر ، وعمل منكر ، وأعمال جاهلٌ  ، تالعب ونحوها ، كلها من الجب

 من الشٌطان كلها من الجبت .

 الثانٌ  : ) تفسٌر العٌاف  والطرق ( كما ورد فً الكالم األول .

الثالث  : أن علم النجوم ، وٌقال له التنجٌم ، نوع من السحر ، هذا صرٌح فً 

 أثٌر ال علم الٌسٌر .حدٌث ابن عباس ، وهو تنجٌم ، الذي ٌقال له علم الت

الرابع  : ) أن العقد مع النفث من ذلك ( من ذلك ، ٌعنً من السحر ، وهذا أصل 

، العقد مع النفث هو أشهر أنواع السحر ، وهو من أخبث أنواع السحر ، كما 

، النفثات فً العقد  ومن شر النفثات فً العقد  نص هللا علٌه فً كتابه : 

ما ذكر فً هذا الباب ، وأمكن هذه األنواع فً  السواحر ، فلعل هذا أهم
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السحر ، هذا السحر أصل فً حقٌقته ، وفً حكمه . العقد مع النفث من ذلك ، 

إال بمعاون  ٌعنً من السحر ، وتقدم أن العقد مع النفث ال ٌتم به مطلوب الخبٌث 

األرواح الخبٌث  من الجن ، فهو نفث ، عقد ، إنما ٌصٌر سحر وٌؤثر تأثٌر 

المقصود الخبٌث بمعاون  الشٌاطٌن .وال تتم معاون  الشٌاطٌن إال بالخضوع لهم 

 ، وبعبادتهم وبطاعتهم .

الخامس  : ) أن النمٌم  من ذلك ( أن النمٌم  من السحر ، لكن تقدم أن النمٌم  

حر من جه  الحكم العام ، وهو التحرٌم ، ومن جه  األثر وهو اإلفساد ، من الس

وإال فهً كالم معتاد ، لكنه أشبه ، ٌعنً النمٌم  أشبه بالسحر من جه  األثر ، 

وهو التفرٌق بٌن األحب  ، وال تأخذ حكم السحر ، وال ٌأخذ النمام حكم الساحر 

 من حٌث الكفر أو تحتم القتل .

ن السحر بعض الفصاح  منه ، وتقدم القول فٌه .، وأن الفصاح  السادس  : أن م

التً ٌتوصل بها إلى قلب الحقائق ، ولبس الحق بالباطل ، وتموٌه الباطل ، 

وتشوٌه الحق ، أنه من السحر كذلك من جه  الحكم ، ومن جه  األثر ، ٌعنً 

لشٌطان القرٌن ، ٌشبه القول فٌه ، ٌشبه القول فً النمٌم  ، وإال فهو كالم ، لكن ا

ٌشجع على هذا ، على كل المعاصً ، النمٌم  أو المكر والخداع والتموٌه ، كل 

هذا الشٌطان من ورائها ، ٌزٌن لإلنسان ، ٌزٌن لذلك اإلنسان ، وٌحببه إلٌه حتى 

  ٌتعطاه .
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