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 ـ باب ما جاء فً الكهان ونحوهم 64

 

، النبً صلى هللا علٌه وسلم روى مسلم فً صحٌحه عن بعض أزواج 

قال : )) من أتى عرافا فسأله عن  النبً صلى هللا علٌه وسلم عن 

      شئ فصدقه بما ٌقول لم تقبل له صالة أربعٌن ٌوما (( . 

 

 الشرح : 

فً الكهان ونحوهما ( ، ٌعنً هذا باب  ٌقول الشٌخ ، رحمه هللا ) باب ما جاء

ذكر ما ورد من النصوص ، من األحادٌث ، واألثار فً الكهان ، والكهان جمع 

كاهن ، والكاهن هو الذي ٌخبر باألمور الؽاببة ، المستقبلة ، أنه سٌكون كذا 

وٌحصل كذا أو ؼٌر المستقبلة ، وٌتلقى ذلك عن مسترق السمع ، من ٌسترق 

قدم ، الشٌطان ٌسمع الكلمة من المالبكة ، فٌلقٌها إلى من تحته ، ثم السمع ، كما ت

ٌلقٌها األخر إلى من تحته ، فربما ٌدركه الشهاب قبل أن ٌلقٌه ، وربما ألقاها قبل 

أن ٌدركهم ، حتى ٌقرها فً أذن الكاهن ، كاهن ٌتلقى أخباره من مسترق السمع 

ة أو الكهان ، الكاهن ٌجمع على ، ومن سابر شٌاطٌن الجن ، ونحو الكهنة السحر

كهنة ، وٌجمع على كهان ، كاهن وكهان ، وكاهن وكهنة ، ونحوهم الكهنة من ؟ 

السحرة ، والمنجمٌن ، والعرافٌن كما سٌأتً كل هذه أنواع من الذٌن ٌدعون علم 

 المؽٌبات .

 كر وبهذا ٌتبٌن مالبمة هذا الباب إلى األبواب التً قبله ، الشٌخ ، رحمه هللا ذ

) باب ما جاء فً السحر ( ثم ذكر ) باب شًء من أنواع السحر ( ثم اتبع هذا 

بذكر ما ٌتعلق بالكهان ، فبٌن هذه األبواب تناسب ظاهر ، وهذا من حسن تألٌؾ 

 الشٌخ ، وترتٌبه ، وتبوبٌه لهذا الكتاب ، رحمه هللا .
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النبووً صوولى هللا ٌقووول رحمووه هللا ر ) رول مسوولم فووً صووحٌحه عوون بعوو  أ وا  

 ( قوود قٌوول إنهووا ح صووة أم المووعمنٌن بنووت عموور ، ر ووً هللا عنهمووا ، علٌووه وسوولم 

قووال ر )) موون أتووى عرافووا فسووأله عوون شووا  صوولى هللا علٌووه وسوولم ) أن رسووول هللا 

أربعٌن ٌوما (( ( ، ذكر الشٌخ سلٌمان بن عبود فصدقه بما ٌقول لم تقبل له صالة 

 هللا فوووً شووور  كتووواب ) التوحٌووود ( ، ) تٌسوووٌر الع ٌووو  الحمٌووود ( أنوووه لوووٌ  فوووً 

) صحٌح مسلم ( )) فصدقه (( ، وإنما فٌه )) من أتى عرافا فسوأله عون شوًء لوم 

تقبل له صالة أربعٌن ٌوما (( ، وهذا وعٌد شدٌد ، وتحذٌر ، )) لم تقبل له صالة 

ربعووٌن ٌومووا (( حرمووان عظووٌم ، قووال العلموواء ر لووم تقبوول لووه ، ٌعنووً معنوواه أنووه   أ

ٌثاب علٌهوا ، ٌحورم ثوواب الصولوات ، أي عقواب ر ، حرموان ، ولوٌ  الموراد أن 

صالته لم تج به ، بحٌث أنه ٌجب علٌه الق واء ، بعود أربعوٌن ٌووم ، ٌجوب علٌوه 

تسقط ال ر  ، ولكنوه ٌحورم أن ٌق ً مابتٌن صالة ،   ، المراد  بل تج ئ ، و

ثوابهووا ، نقوول الشووار  ذلووك عوون النووووي فووً شوورحه لووو ) صووحٌح مسوولم ( ، وأهوول 

العلم مت قون على أن من أتى كاهن وسأله ، أنه   ٌعمر بق اء هوذه الصولوات ، 

 بل ٌجب علٌه ٌصلً فً هذه األٌام ، ولكنه متوعد بحرمان ثوابها .

ونحووهم موون العوورافٌن ، وأنووه كبٌوورة موون وهوذا ٌوودل علووى تحوورٌم سووعال الكهووان ، 

كبابر الذنوب ، وظواهر الحودٌث أنوه لوو لوم ٌصودقه ، ذهوب ٌسوال ، حتوى ولوو لوم 

ٌصدق ، قد ٌكذبوه ، وقود ٌشوك ، المهوم أنوه ذهوب وسوأل ، وسوأل ، إموا أنوة ٌسوال 

عبثا ، أو أن ٌسوأل لٌعورؾ شوٌبا عون المسوبول عنوه ، أموا لوو ذهوب إلٌوه ، ذاهوب 

قد نسب إلٌوه الكهانوة ، نسوبت إلٌوه الكهانوة ، وكلوؾ ولوً األمور أو لٌمتحنه ؛ ألنه 

بعوو  الؽٌووورٌن ، ذهووب لٌتثبووت ، فووذهب ٌسووأل لٌتثبووت أنووه ٌتعوواطً الكهانووة ، 
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فه من قبل ، ٌسوأل عون هذا هو شأن آخر ، لٌ  مقصوده أن ٌعلم ، ما لم ٌكن عر

شًء ٌرٌد معرفة حقٌقته أو الحالة ، إنما ٌرٌد معرفة حوال هوذا الشوخص   ٌرٌود 

ٌذتخوذ معوه  معرفة شٌبا عن المسبول عنه ، ٌرٌد معرفة حقٌقة هوذا الشوخص حتوى 

 ما ٌجب من عقابه وإٌقافه عند حده ومنعه من تعاطً ذلك العمل الخبٌث .
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قال  النبً صلى هللا علٌه وسلم ، عن رضً هللا عنه  وعن أبً هرٌرة

: )) من أتى كاهنا فسأله عن شئ فصدقه بما ٌقول فقد كفر بما أنزل 

 . رواه أبو داود . صلى هللا علٌه وسلم(( محمد على 

 

 الشرح :

قال ر ))  النبً صلى هللا علٌه وسلم عن ر ً هللا عنه عن أبً هرٌرة 

شا فصدقه بما ٌقول فقد ك ر بما أن ل على من أتى كاهنا فسأله عن 

 . صلى هللا علٌه وسلم(( محمد 

)) من أتى كاهنا فسأله (( هذا موافق للحدٌث األول لكن  اد علٌه ، أو  فً 

الل ظ األول قال )) من أتى عرافا (( وفً هذا قال ر )) من أتى كاهنا (( وهذا   

 لعراؾ معناهما متقارب .أثر له هذا ال رق لما ٌأتً من أن الكاهن وا

 )) من أتى كاهنا فسأله عن شا فصدقه (( هنا الرواٌة فٌها ) فصدقه ( ، 

 )) صدقه بما ٌقول فقد ك ر بما أن ل (( هذا هو العقاب .

 األول توعد بعدم قبول صالته أربعون ٌوما ، واآلخر متوعد بالك ر فقد ك ر 

محمد ، وماذا أن ل على  سلمصلى هللا علٌه و(( محمد )) ك ر بما أن ل على 

قل ال ٌعلم من  ؟ أن ل علٌه الكتاب والحكمة . وفً القرآن  صلى هللا علٌه وسلم

قل ال أملك لنفسً نفعا وال ضرا إال ما   فً السماوات واألرض الغٌب إال هللا 

قل ال أقول لكم   شاء هللا ولو كنت أعلم من الغٌب الستكثرت من الخٌر 

قل إن أدري أقرٌب ما توعدون أم ٌجعل    وال أعلم الغٌب عندي خزائن هللا

 . له ربً أمدا عالم الغٌب فال ٌظهر على غٌبه أحدا إال من ارتضى من رسول 

فاهلل تعالى هو عالم الؽٌوب ، فال ٌعلم الؽٌب إ  هللا ، فمن أتى كاهنا فسأله عن 

د ك ر بما أن ل شا فصدقه ، صدقه بما ٌقول ، صدقه فٌما أخبر به ، فق
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على محمد صلى هللا علٌه وسلم ، وفً هذا وعٌد شدٌد وتحذٌر بالػ عن إتٌان 

الكهان والذهاب إلٌهم . فال ٌحل الذهاب للكهان ،   ٌسألون عن  الة و  عن 

ن حالة عر ٌة أو مر ٌة ،   ٌجو  الذهاب إلٌهم مسروق ، و  ٌسألون ع

للتحقق عن أمر ، أو  ست سار عن أمر ، فسأله عن شًء فصدقه بما ٌقول ، فقد 

ك ر بما أن ل على محمد ، وهذا الك ر فٌه مذاهب للنا  إلى أنه ك ر أكبر فهو 

 ناقل عن الملة ، ناقل عن الملة ، فمن أتى كاهنا فسأله عن شًء فصدقه بما

ٌقول ، فهو مرتد على هذا ، ٌكون مرتدا ٌحتا  إلى أن ٌجدد إسالمه ، ٌتوب إلى 

 هللا وٌجدد إسالمه .

وقٌل ر بل أنه ك ر دون ك ر ، كقوله صلى هللا علٌه وسلم ر )) سباب المسلم 

ر )) اثنتان فً النا  هم بهم وقوله صلى هللا علٌه وسلم فسوق ، وقتاله ك ر (( ، 

 ك .ك ر (( ، ونحو ذل

وقٌل ر بالتوقؾ عن التعٌن ،   نقول أنه كذا أو كذا ، بل ٌنبؽً أن ٌساق الدلٌل 

من ؼٌر ت صٌل و  تعٌن للمراد ، أهو الك ر الناقل عن الملة أو الك ر األصؽر 

الذي ٌقال عنه أنه ك ر دون ك ر ؟ ، ٌقول فً الشر  أن هذا هو المشهور عن 

 مذهب التوقؾ .اإلمام أحمد ، رحمه هللا ، هو ظاهر 

والمقصود أن هذا من أحادٌث الوعٌد ، فٌنبؽً إطالق القول فٌه ، وعدم 

 الت صٌل لٌكون أبلػ فً ال جر والتحذٌر .

وعندي وهللا أعلم ، أن حال السابل تختلؾ ، فالسابل الذي سأل وصدق ، هو 

ٌعرؾ أن هذا كاهن وأنه تأتً الشٌاطٌن وأنه تأتٌه بع  أخبار من الجن ، 

مل مع الجن ، والجن ٌعرفون أشٌاء ؛ ألنهم ٌطلعون من أحوال النا  على تعا

ما  ٌطلع علٌه ؼٌرهم من النا  ،   ٌعلمون الؽٌب ، ولكن قد ٌحصل من 
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ترق السمع ، وقد قال العلماء الجن شٌبا ، من مسترق السمع ، الشٌطان الذي ٌس

ر أن الكهان كانوا فً الجاهلٌة كثٌر ، ثم لما حرصت السماء عند ن ول الوحً ، 

، ان ل الوحً ، حرصت السماء  محمد صلى هللا علٌه وسلملما أرسل إلى 

وأنا لمسنا السماء فوجدناها  وشددت الحراسة ، شاهد هذا فً سورة ) الجن ( 

ا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع  فمن ٌستمع اآلن ملئت حرسا شدٌدا وشهب

، ولهذا ٌقول بع  أهل العلم ر أنه بعد مبعث محمد  ٌجد له شهابا رصدا 

تعذر وحرصت السماء ، وتعذر على الجن أن ٌسترقوا  صلى هللا علٌه وسلم 

السمع ، وأن ٌسمعوا شٌبا من كالم المالبكة فً السماء أو فً السحاب أو ما 

ذلك ، وفً الحقٌقة أن اآلٌة   تظهر منها د لة على انقطاع هذا المر ،  أشبه

ولكن فٌها د لة على أنهم أصبح المر أصعب وأشد من ذي قبل ، أن السماء قد 

وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدٌدا وشهبا  شددت فٌها الحراسة 

ثم ،  جد له شهابا رصدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع  فمن ٌستمع اآلن ٌ

صلى هللا علٌه أن هذا كان وقت ن ول الوحً ، حماٌة للوحً المن ل على محمد 

وما تنزلت به الشٌاطٌن ، وما ٌنبغً لهم  ، أن تصل إلٌه الشٌاطٌن ، وسلم 

 .  وما ٌستطٌعون إنهم عن السمع لمعزلون 

ن السماء محروسة من فالذي ٌظهر أنه   ٌتعذر علٌهم أن ٌسترقوا السمع ، ولك

ولقد زٌنا  قبل ، وهللا خلق النجوم لحكم منها ، أن تكون رجوما للشٌاطٌن 

ولقد جعلنا فً السماء    ،السماء الدنٌا بمصابٌح وجعلناها رجوما للشٌاطٌن 

بروجا وزٌناها للناظرٌن وحفظنها من كل شٌطان رجٌم إال من استرق السمع 

 . فأتبعه شهاب مبٌن 

 ل للكاهن ، ٌعنً ما ٌل م أن ٌعتقد أنه ٌعلم الؽٌب ، ٌعرفه ، ولكن ٌعرؾ فالساب
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ًٌ وتابع من الجن ، هو  أنه ٌح ر الجن ، وأنه له عالقة بالجن ، أو أنه له رب

، من جملة ما ٌتعر  له اإلنسان  ٌعرؾ أنه خبٌث ، لكن من جملة المعاصً

من اتباع  الهول ، ٌسأل ، ٌذهب للساحر وٌسأل ، كما سٌأتً كما ٌذهب اآلن 

كثٌرا من المبتلٌن بالسحر ، أو من ٌظن أنه مبتلً به ، ٌذهب إلى السحرة ٌسألهم 

، وٌعر  ن سه لحل السحر ، كما سٌأتً فً الباب الذي بعد هذا . فهذه الحال 

ل ر إنها ك ر دون ك ر ، أما إذا كان ٌعتقد أنه ٌعلم الؽٌب ، وٌسأله ٌمكن أن ٌقا

وٌصدقه ، ٌعتقد أنه ٌعلم الؽٌب وانه ٌطلع على أمور مؽٌبة ما أستأثر هللا بعلمه ، 

قل ال ٌعلم من فً السماوات  وطول علمه عن الخلق ،   شك أن هذا ك ر ، 

 ؽٌب نوعٌن ر ، وال الغٌب إال هللا وما ٌشعرون أٌان ٌبعثون 

 ؼٌب مطلق مما أختص هللا بعلمه .

 وؼٌب نسبً ٌعنً ٌعلمه بع  الخلق دون بع  .

فهذا الذي ٌعتقد فً مخلوق انه ٌعلم الؽٌب ، ٌعلم ما فً اللو  المح وظ ، ٌعلم 

قل ال  كذا ، ٌعلم المؽٌبات المستقبلٌة ، فهذا ٌصدق علٌه أنه ك ر بقوله تعالى ر 

 . الغٌب إال هللا  ٌعلم من فً السماوات

وٌقول أهل العلم ر إذا كان هذا هو حكم السابل ، فما حكم المسبول ؟ ما حكم 

الكاهن ؟ ، من باب أولى ، وإذا كان الساحر تقدم القول فٌه وأنه كافر ، أن هذا 

 الذي علٌه جمهور العلماء ، وهذا هو الراجح ، فالكاهن مثله ، قرٌب منه ، 
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النبً صلى هللا م وقال : صحٌح على شرطهما ، عن ولألربعة ، والحاك

أنه قال : )) من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شًء ،  علٌه وسلم 

صلى هللا علٌه وسلم فصدقه بما ٌقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد 

(( . وألبً ٌعلى بسند جٌد عن ابن مسعود رضً هللا عنه ، مثله 

 موقوفا . 

فوعا : )) لٌس منا من َتطٌَر أو ُتُطٌَر له ، وعن عمران بن حصٌن مر

أو َتَكهَن أو ُتُكهن له ، أو َسَحَر أو ُسِحَر أو ُسِحَر له ، ومن أتى كاهنا 

صلى هللا علٌه وسلم فصدقه بما ٌقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد 

 (( رواه البزار بإسناد جٌد .

 

 الشرح : 

النبً صلى هللا علٌه شرطهما ، عن ) لألربعة ، والحاكم وقال ر صحٌح على 

أنه قال ر )) من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شًء ، فصدقه بما ٌقول ،  وسلم 

(( ( . هذا ن   الحدٌث صلى هللا علٌه وسلم فقد ك ر بما أن ل على محمد 

المتقدم ، إنما ذكره الشٌخ على أسا  أنه رواٌة أخرل ، األول رواه أبو داود ، 

األربعة والحاكم ، كذلك رواه أحمد بن حبان والحاكم ، ولم ٌذكر وهذا رواه 

الصحابً ، ولكن قال فً  الشر  أنه رواه الحاكم عن أبً هرٌرة ، فهو ٌكاد أن 

ٌقال أنه ن   حدٌث أبً هرٌرة المتقدم ، فكأن قال ، نعم فٌه اختالؾ من جهة 

سأله عن شًء ، ذكر العراؾ والكاهن جمٌعا ، )) من أتى عرافا أو كاهنا ف

(( ، وهو صلى هللا علٌه وسلم فصدقه بما ٌقول ، فقد ك ر بما أن ل على محمد 

 معنى الحدٌث الذي قبله . 

) وألبً ٌعلى بسند جٌد عن ابن مسعود ر ً هللا عنه ، مثله موقوفا ( مثله 

موقوفا ، ٌعنً موقوؾ على ابن مسعود ، ٌعنً من قوله ، وأبو ٌعلى 
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الموصلً رول بإسناد جٌد عن ابن مسعود مثل ما تقدم ، ٌعنً عن ابن مسعود 

ر ً هللا عنه أنه قال ، هو قال ر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شًء ، 

، فهذا  ه وسلمصلى هللا علٌفصدقه بما ٌقول ، فقد ك ر بما أن ل على محمد 

موقوؾ صحٌح ، بل هذا له حكم الرفع ؛ ألن مثل هذا   ٌقال من جهة الرأي ، 

 فهو مرفوعا حكما ، وإن كان ل ظه من قول ابن مسعود ر ً هللا عنه .

ليس منا من َتطيَر أو ُتُطيَر لو ، أو َتَكيَن أو ُتُكين لو ، أو َسَحَر أو ُسِحَر أو )) 
نا فصدقو بما يقول ، فقد كفر بما أنزل عمى محمد ُسِحَر لو ، ومن أتى كاى

(( ، هذا الحدٌث حدٌث عمران بن حصٌن آخره موافق لما صمى اهلل عميو وسمم 

قبله ، فهذا المعنى إًذا رواه جماعة من الصحابة ، فأبو هرٌرة وابن مسعود 

 وعمران بن الحصٌن كلهم رول هذا المعنى . 

فصدقه بما ٌقول ، فقد ك ر بما أن ل على )) من أتى كاهنا فسأله عن شًء ، 

(( ، لكن حدٌث عمران فٌه هذه ال ٌادة فً أوله ر ))  محمد صلى هللا علٌه وسلم

ليس منا من َتطيَر أو ُتُطيَر لو ، أو َتَكيَن أو ُتُكين لو ، أو َسَحَر أو ُسِحَر أو 
 ُسِحَر لو (( .

ممن فعل ىذه  عميو وسمم صمى اهلل )) ليس منا (( ىذا فيو براءة من الرسول 
 األفعال ، وىو يدل عمى أن ىذه األفعال من كبائر الذنوب . 

)) ليس منا (( ليس منا نحن المسممين ، ليس من أىل ممتنا ، فاألصل مثل ىذا 
ظاىره أن من فعل ىذا ليس من المسممين ، لكن أىل العمم فسروه عمى أنو من 

األفعال ، وليس المراد أن من فعل شيئا قبيل الوعيد والتغميظ والتنفير عن ىذه 
 من ذلك خرج عن اإلسالم وخرج عن المسممين . 
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 )) ليس منا (( من جنس )) من غشنا فميس منا (( .

و الذي يتوصل بو )) ليس منا من تكين (( يعني تعاطى الكيانة ، فعمل عمم
إلى األخبار التي يسأل عنيا ، يتكين ، فتارة يكون بطريقة الخط ، يخطط في 
األرض ، وربما تكين بطريقة الضرب بالحصى ، وقد يتعاطى مظاىر أخرى ، 

 الميم أنو يخبر عن مغيب ، وقد يخبر عن ما في ضمير اإلنسان ، كاىن .
 )) ليس منا من تكين (( ىذا واضح . 

تكين لو (( المتكين لو ىو الطالب الذي يأتي يسأل الكاىن فيتكين لو )) أو 
الكاىن ، فالسائل ، نقول إيش ؟ متكين لو ، والمسئول ىو المتكين ، من تكين 
ىو المسئول ، أو تكين لو ىو السائل ، يأتي سائل ويطمب من الكاىن أن 

عنده أسموب ،  يتعاطى الكيانة ، يأتي ويسألو ثم ذاك يقوم بالعممية ، يصير
يعني إذا أردنا أن نشبو نقول : يضرب مثل بالكمبيوتر الخاص بو ويعطي 
المعمومات ، فميس ىو الكمبيوتر اآللي الطبيعي المعروف األسباب ، ال .. 

 يتعاطى أعمال شيطانية خبيثة .
)) ليس منا ـ كذلك ـ من تطيـر (( المتطيـر ىـو الـذي ينظـر فـي الطيـور ، لـو خبـرة 

 طيور ، عند العرب بعض القبائل لو خبرة بالطيور ، كما يقال :بحركة ال
 خبير بني ليبن فال تك ممغيا             مقالة ليبي إذا الطير مرت 

عنده خبرة ٌعرؾ د لة حركة الطٌور إذا جاءت ٌمٌن أو شمال أو أمام أو وراء 

 أو م ترقة ، هذا ٌحسن التطٌر .

أو َتطٌر أو تذطٌر له (( ٌمكن ٌجا بع  النا  )) لٌ  منا من َتكهن أو تذكهن له 

ما ٌعرؾ ق ٌة الطٌرة ود لتها ٌأتً للخبٌر وٌقول ر أنظر فً س ري 
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اآلن مناسب أو ما هو مناسب ؟ وانتظر اآلن نشوؾ الطٌر أٌن راٌح . فٌعطٌه 

ٌذتطٌر ال قرار من جن  )) َتكهن أو تذكهن له (( فهذا سابل وهذا مسبول ، الذي 

 له هذا ما عنده خبرة ما ٌحسن الطٌرة . 

وهكذا التالً ))من َسحر أو سذحر له(( )) سحر (( هذا الساحر الذي ٌأتً السحر 

 وٌ عل السحر وٌعمل السحر ، عنده خبرة .

ٌذحس ن السحر ، لكن ٌأتً إلى الساحر وٌطلب )) أو سذحر له (( هذا هو الذي   

منه ، ٌقول ر أرٌد منك أن تسحر فالن ، أرٌد منك أن ت عل سحر . قد ٌ عل 

سحر وٌقول ر خذه معك وافعل كذا وافعل كذا وٌعطٌه ، ٌرسم له الطرٌقة ، فكل 

منهم ))  الرسول صلى هللا علٌه وسلم من هع ء متوعدون بهذا الوعٌد وقد برئ 

ِحَر أو لٌ  منا م ٌَر له ، أو َتَكهَن أو تذكذهن له ، أو َسَحَر أو سذ ن َتطٌَر أو تذطذ

ِحَر له (( .  سذ

وإن كان المتكهن له را  بصنٌعه أو ٌعتقد علمه بالؽٌب ، وكذلك الذي سذحر له 

إن كان ٌر ى بالسحر وٌستحله أو ٌصدق الساحر فٌما ٌدعٌه من علم الؽٌب ، 

 حكمه حكم الساحر ، وحكم الكاهن . وٌعتقد أنه ٌعلم الؽٌب فإنه 

المقصود أن هذا ٌدل على تحرٌم هذه األعمال ، وأنها من كبابر الذنوب ، و  

 ٌل م من ذلك التساوي بٌن الكاهن والمتكهن والمتطٌر ، لكن قد ٌتساوون .
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ورواه الطبرانً فً األوسط بإسناد حسن من حدٌث ابن عباس دون 

 (( إلى آخره .قوله : )) ومن أتى ... 

عً معرفة األمور بمقدمات ٌستدل بها  قال البغوي : العراف : الذي ٌدَّ

على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . وقٌل : هو الكاهن . 

والكاهن : هو الذي ٌخبر عن المغٌبات فً المستقبل . وقٌل : الذي 

 ٌخبر عما فً الضمٌر .

 

 الشرح :

ن بن حصٌن ، فٌه )) لٌ  منا (( ولٌ  فٌه ٌعنً هذا رواٌة أخرل لحدٌث عمرا

 )) ومن أتى كاهنا فسأله عن شا (( إلى آخره .

) قال البؽوي ( هنا ٌقول البؽوي اإلمام المعروؾ حسٌن بن مسعود ال را الم سر 

صاحب الت سٌر وصاحب شر  السنة ، ٌقول ر ) العراؾ هو الذي ٌدعً معرفة 

ا ، مثل ما ذكرت من خط أو  رب األمور بمقدمات ( ٌعنً بعملٌات ٌعمله

بالحصاة ، أو بمالحظة أشٌاء ٌستدل بها ، والذي ٌخبر عن المسروق ومكان 

 ال الة وٌستدل على األمور بمقدمات .

والكاهن هو الذي ٌخبر عن المؽٌبات فً المستقبل ، وقٌل الذي ٌخبر عن ما فً 

 سك كذا وكذا ، ال مٌر ، ما فً  مٌر اإلنسان ، ٌقول ر أنا أعرؾ أنك فً ن

ٌخبر عن ما فً  مٌر اإلنسان . قد ٌصدق وكد ٌكذب ، قد ٌصٌب وهو الكذوب 

 ، وقد ٌخطا فً أخباره . فالعراؾ هو الكاهن . 

من العلماء من ٌجعل الكاهن أعم من العراؾ ، ومنهم من ٌجعل العراؾ أعم من 

سالم بن الكاهن . والصحٌح أن العراؾ أعم من الكاهن ، كما فً قول شٌخ اإل

تٌمٌه اآلتً ر فعطؾ الكاهن على العراؾ من عطؾ الخاص على العام ، وإن 

 عط ت العراؾ على الكاهن فهو من عطؾ العام على الخاص .
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اف : اسم للكاهن  وقال أبو العباس بن تٌمٌه ، رحمه هللا تعالى : العرَّ

 والمنجم والرمال ونحوهم ممن ٌتكلم فً معرفة األمور بهذه الطرق .

 

 الشرح :

هذا من أحسن ما قٌل فً التعبٌر عن العراؾ ، إن العراؾ اسم عام ؛ ألن 

العراؾ صٌؽة مبالؽة من المعرفة ، فتصدق على كل من ٌدعً معرفة األمور 

الخ ٌة واألمور الؽٌبٌة . فٌتناول الكاهن الذي ٌدعً معرفة المؽٌبات فً 

معرفة المسروق ومكان المستقبل أو ٌدعً معرفة ما فً ال مٌر ، أو ٌدعً 

ال الة . وٌشمل المنجم الذي ٌعتمد فً أخباره على النظر فً النجوم ، هذا هو 

المنجم . والرمال و هذا نوع ثالث كلهم ٌدخل و الذي ٌخط على الرمل وٌرمً 

بالحصى ، هذا رمال ، قد ٌسمٌه بع  النا  ر خطاط ، ٌخطط ، كما تقم )) أن 

 الطرق ر الخط ٌخط فً األر  .العٌافة والطرق والطٌرة (( 

فالعراؾ ، كما ٌقول شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه رحمه هللا ر ) اسم للكاهن والنجم 

والرمال ونحوهم (  مثل ما ٌذكر فً األٌام األخٌرة ما ٌسمونه بقراءة الكؾ 

وقراءة ال نجان ، ) ونحوهم ممن ٌدعً معرفة األمور بهذه الطرق ( بهذه 

الشٌطانٌة التً لٌست طرقا عادٌة معروفة ، اآلن  الطرق الخ ٌة والطرق

رفت  الصناعات صار النا  ٌصلون إلٌها وتصل إلٌهم بهذه الوسابل ، قد عذ

أسبابها وأنها وسابل طبٌعٌة قد خلق هللا أسبابها ، وهً كلها من النوع المبا  ، 

روفة هذا األصل فٌها إ  أن تستعمل فٌما حرم هللا ، أما األصل أنها أشٌاء مع

عند ذوي ا ختصاص ، ٌعنً أنها صناعة وإن كانت دقٌقة وخ ٌة وؼرٌبة 

 وعجٌبة .
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وقال ابن عباس رضً هللا عنه ، فً قوم ٌكتبون أباجاد وٌنظرون فً 

 النجوم : ما أرى من فعل ذلك له عند هللا من خالق .

 

 الشرح :

ول علٌه الرسهذا األثر عن ابن عبا  ذكر الشار  أنه ٌرول مأثورا إلى 

 ، ولكنه   ٌصح . الصالة والسالم

ٌقول ر ) فً قوم ٌكتبون أباجاد وٌنظرون إلى النجوم ( أباجاد اسم لحروؾ 

الهجاء على ترتٌب معٌن و  ٌ ال معروؾ ) أبجد هو  ( حروؾ الهجاء مرتبة 

هكذا ) أ ، ب ،   ، د ، هو ، و ،   ،   ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ،   ، ع ، 

 ط ( ٌك ً إلى هذا ، مرتبة كل حروؾ الهجاء . ؾ ، ص ، 

 فهذه الحروؾ ٌكتبها المنجمون وٌرتبونها وٌنظرون فً النجوم .

) ٌقول ر ما أرل من فعل هذا له عند هللا من خالق ( أي من نصٌب ، من خٌر 

ولقد علموا لمن اشتراه ما له  وثواب ، كما تقدم الكالم على قول هللا تعالى ر 

، وهذا الذنب فً هذا القٌل لمن ٌكتب هذه الحروؾ ،  ن خالق فً اآلخرة م

ومع النظر فً النجوم ، وٌستدل بها على أمور مؽٌبة ، وهكذا اآلن المنجمون 

والكهان ، ٌعنً من عالمات شرهم ، ومن عالمات خبثهم ، إذا جاءهم السابل ، 

ان مرٌ ا مثال ، ٌسألونه مثال عن ا سم ، ما عالقة ا سم بالمسبول عنه ؟ إذا ك

ٌعنً الطبٌب هل ٌل م أن ٌعرؾ اسم المرٌ  ؟ هل ٌست ٌد من معرفة اسم 

المرٌ  أو اسم أبٌه وأمه ، هل ٌست ٌد شٌبا ؟ ٌعنً فً تشخٌص المر  ،   ، 

فمتى سأل المتطبب الخبٌث ، متى سأل على ا سم ، لٌستدل به ، أو سأل عن 

نً بثوبه ، ثوب ، الكشؾ ما ٌحتا  اسم األم واألب ، أو طلب وهو بعٌد ، أتو

إلى أنه ٌح ر المرٌ  ، وٌحلل كما فً الطب الطبٌعً ، ٌحلل عناصر من 

 جسمه ،   ..ٌك ً أن ٌح ر له شًء ، هاتوا 
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هذا الذي ٌكتب هذه الحروؾ ، وٌستدل ب  ثوب ، ما ندري شذَم الرٌح ، أو   ، ف

بها مع النظر فً النجوم ، هذا منجم أو ساحر أو كاهن ، قل ما شبت ، ٌعنً 

عراؾ ، ) ما أرل من فعل هذا له عند هللا من خالق ( ، ٌقول أهل العلم ر من 

ٌكتب هذه الحروؾ لمجرد حساب أو ترتٌب معٌن ، ترتٌب أشٌاء ، ٌرتبها هذا 

ترتب أشٌاء تقول هذا ) أ ( هذا واحد ، هذا األول ، ) ب (  الترتٌب ، ٌعنً

ٌكون منه اثنٌن ، )   ( هذا رم  ثالثة ، و) د ( أربعة ، هذا شًء معمول به 

اآلن ، ٌعنً ترتب األشٌاء أحٌانا ، بد  أن تقول ر واحد أثنٌن ، ٌلجأ إلى أن 

قة مكتوب علٌها ) ٌرتبها بهذه الحروؾ ، ) ا ، ب ،   ، د ( ، فإذا وجدت الور

ط ( هذه معناها الرقم كم ؟ تسع ؛ ألن الطاء هً الحرؾ التاسع فً ترتٌب 

الحروؾ الهجابٌة الترتٌب األبجدي ، هذا تعرٌ ه اآلن ، تعرفونه وتقرءونه 

كثٌرا اآلن ، وبهذا ٌنتهً هذا الباب وسنعجل مسابله مع الباب األتً ، وهو 

 بعون هللا تعالى .قصٌر إن شاء هللا للٌلة القادمة ، 
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 فٌه مسائل : 

 األولى : ال ٌجتمع تصدٌق الكهان مع اإلٌمان بالقرآن .

 الثانٌة : التصرٌح بأنه كفر .

 الثالثة : ذكر من تكهن له .

 الرابعة : ذكر من تطٌر له .

 الخامسة : ذكر من سحر له .

 السادسة : ذكر من تعلم أباجاد .

 الكاهن والعراف .السابعة : ذكر الفرق بٌن 

 

 الشرح : 

الحمد هلل ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ، وعلى آله وصحبه ، 

 ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن . 

ٌقول الشٌخ المجدد ، رحمه هللا ، ٌقول فً مسابل باب ما جاء فً الكهان 

ن بما أن ل على ونحوهم ر المسألة األولى ر )   ٌجتمع تصدٌق الكهان ( واإلٌما

، هذا ٌقت ً أن تصدق الكهان عند الشٌخ ك ر ، هذا صلى هللا علٌه وسلم محمد 

الذي ٌظهر من هذه المسألة ، )   ٌجتمع تصدٌق الكهان مع اإلٌمان بالقرآن ( 

، تقدم أن المن ل على الرسول علٌه الصالة والسالم هو المن ل على الرسول 

، الكتاب هو  ل هللا علٌك الكتاب والحكمة وأنز هو القرآن والسنة ؛ ألن 

 القرآن ، والحكمة هً السنة . 

ألنهما  دان   ٌجتمعان ، )   ٌجتمع تصدٌق الكهان واإلٌمان بالقرآن ( ، 

ٌعنً )) فمن أتى كاهنا فسأله عن شًء فصدقه ، فقد ك ر (( ك ر بالقرآن حٌث 

 قل ال ٌعلم من فً  ر صدق من ٌدعً علم الؽٌب ، وهذا ٌناق  قوله تعالى 

 تقدم لكم الكالم فً مذاهب أهل العلم فً م هوم ،  السماوات الغٌب إال هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح كتاب التوحٌد                                                لفضٌلة الشٌخ : عبد الرحمن البراك  

 646 

 .............................................................................

 

الحدٌث )) فقد ك ر بما أن ل على محمد (( ، قٌل له ر هو ك ر دون ك ر ، قٌل ر 

 و ردة ناقل عن الملة  ، وقٌل ر بأن الواجب هو اإلطالق والتوقؾ هو ك ر ه

 عدم الج م بواحد منهما ، وسٌاق الحدٌث على إطالقه .

وذكرت لكم أٌ ا أنه ٌمكن الت صٌل ، وهللا أعلم ، ف رق بٌن من ٌأتً الكاهن 

وٌصدق على أنه ٌعلم الؽٌب هذا ٌك ر ، أو ٌأتً الكاهن وهو ٌعلم أنه دجال ، 

ه ٌخبر بما ٌخبر به ، وٌصدق ، حٌث أنه ٌتلقى بع  أخباره عن الجن ، وأن

وعن الشٌاطٌن الذٌن ٌطلعون من أمور النا  على ما   ٌطلع علٌه ؼٌرهم ، 

فهذا إذا سأل وصدق ،   ٌكون من جن  األول ، بل ٌكون فعله هذا ك ر دون 

 والتذكٌر .ك ر ، وهللا أعلم .سبق ذكر هذا ، ولكن على سبٌل التأكٌد ، 

 الثانٌة ر ) التصرٌح بأنه ك ر ( هذا ٌعكد المسألة التً قبلها .

منه  النبً صلى هللا علٌه وسلم الثالثة ر ) ذكر من تكهن له ( بأنه مذموم قد تبرأ 

َتَكين أو ُتُكين (( المتكين ىو الكاىن ، المتكين لو ىو السائل ، )) لٌ  منا من 
 ، كما تقدم .

 من تطٌر له ( مثل ما قبله .الرابعة ر ) ذكر 

الخامسة ر ) ذكر من سحر له ( كذلك من سحر له ، مثل من ٌستعٌن بالساحر 

على سحر إنسان ٌأتً ، ٌطلب منه أن ٌسحر فالنا ، أو أن ٌعمل له سحرا ، 

 ٌ ر ب الن ، فهو شرٌكه فً الذم والوعٌد .

ا  ، أنه قال ر فً السادسة ر ) ذكر من تعلم أباجاد (هذا ٌرجع إلى قول ابن عب

قوم ٌتعلمون أباجاد ، وٌنظرون فً النجوم ،   أرل أن من فعل ذلك له عند هللا 

 من خالق . و أو   أذرل أي   أظن و .

 السابعة ر ) ذكر ال رق بٌن الكاهن والعراؾ ( ال رق بٌن الكاهن والعراؾ هذا 
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جاء فً كالم البؽوي ، وأن العراؾ هو الذي ٌستدل ، ٌخبر بالمسروق ، ومكان 

  ال الة ، والكاهن هو الذي ٌخبر عن المستقبل ، أو عما فً ال مٌر .

وكذلك قول شٌخ اإلسالم ، ٌت من شًء من ال رق أٌ ا ، من وجه ، حٌث أن 

ٌمٌة ذكر ال رق ، بٌن العراؾ والكاهن ، على أن أبا العبا  شٌخ اإلسالم ابن الت

قول الشٌخ ال رق بٌنهما ر أن العراؾ أعم من الكاهن ، فكل كاهن عراؾ ، 

ولٌ  كل عراؾ كاهن ؛ ألن العراؾ ٌكون منجما ، وٌكون رما  ، و اربا 

بالحصى ، ومن ٌقرأ ال نجان ن ومن ٌقرأ الكؾ ، كل هذا ٌصدق علٌه اسم 

 ؾ صٌؽة مبالؽة ، كما سبق .عراؾ ؛ ألن عرا
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 ـ باب ما جاء فً النشرة 64

 

سئل عن النشررة فقرال  صلى هللا علٌه وسلم عن جابر ، أن رسول هللا 

: )) هررً مررن عمررل الشررٌطان (( رواه أحمررد بسررند جٌررد ، وأبررو داود ، 

 وقال : سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود ٌكره هذا كله . 

 

 الشرح :

الشٌخ ر ) باب ما جاء فً النشورة ( ، ٌعنوً مون الوذم ، أو اإلذن والجووا  ،  ٌقول

ما جاء فٌها من النهً والذم أو من الرخصة والجوا  ؛ ألن النشورة ، كموا سوٌأتً 

 نوعان .

النشوورة ر هووً حوول السووحر عوون المسووحور ، مووأخوذة موون النشوور بمعنووى الت رٌووق ، 

لتووه ، وت رٌووق موون عقوود ، وموون والكشووؾ ؛ ألن النشوورة فٌهووا كشووؾ السووحر وإ ا

 اجتمع من عمل الساحر .

سووبل عوون  صوولى هللا علٌووه وسوولم ) عوون جووابر ، ر ووً هللا عنووه ، أن رسووول هللا 

النشوورة ( النشوورة ، ٌقووول العلموواء ر أن النشوورة هنووا ، ) الووو ( فٌهووا للعابوود الووذهنً ، 

 عون ٌعنً النشورة المعروفوة عنودهم فوً الجاهلٌوة ، ٌسوألون عون شوًء معوٌن ،  

النشرة مطلقوا ،   .. عون النشورة المعهوودة معروفوة ، وهوً النشورة التوً تشوتمل 

علووى المحوورم ، علووى الشوورك أو ؼٌووره ممووا حرمووه هللا ، ولهووذا قووال علٌووه الصووالة 

والسالم ر )) هوً مون عمول الشوٌطان (( النشورة مون عمول الشوٌطان ن ٌعنوً مون 

ٌعملوه الشوٌطان ؛ ألن السواحر  العمل الذي ٌأمر به الشٌطان ، أو من العمول الوذي

ٌستعٌن بالشٌطان فً حل السحر ، ٌتقرب إلى الشوٌطان فٌبطول عملوه ، كموا ٌوأتً 

 فً كالم ابن القٌم ، ٌبطل عمله عن المسحور .
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فة ال عوول إلووى فاعلووه ، أو موون إ ووافة فإ ووافة العموول علووى الشووٌطان إمووا موون إ ووا

 المسبب إلى سببه .

وعلى كل حال فإ افته للشٌطان ، تدل على تحرٌم النشرة ، فالنشورة إًذا حورام ، 

ولمووا سووأل اإلمووام أحموود ، رحمووه هللا عوون ذلووك ، ٌعنووً عوون النشوورة ، ) قووال ر ابوون 

كوول مووا مسووعود ٌكووره هووذا كلووه ( ابوون مسووعود ر ووً هللا عنووه ، ٌكووره هووذا كلووه ، 

ٌتعاطاه النا  فً حل السحر ، و  رٌب أنه ٌعنً الطرق المعهودة عندهم ، عنود 

أهل الجاهلٌة ، ٌكره هوذا كلوه ، والكراهوة فوً لؽوة الشورع ، وفوً لؽوة أهول العلوم 

كررل ذلررك كرران سررٌئه عنررد ربررك  المتقوودمٌن بمعنووى التحوورٌم ، قووال هللا تعووالى ر 

) إن هللا كووره لكووم قٌوول وقووال ، وكثوورة ر )صوولى هللا علٌووه وسوولم ، قووال  مكروهررا 

 السعال ، وإ اعة المال  (( .

) قال اإلمام أحمد ر ابن مسعود ٌكره هذا كله ( ، فأحال اإلموام أحمود ، رحموه هللا 

على قول ابن مسعود ، وهذا ٌشعر بأن اإلمام أحمد ٌذهب إلى قول ابن مسوعود ، 

ذا أحوال علوى قوول ابون ولعله لوم ٌستح ور حودٌث جوابر فوً وقوت السوعال ، ولهو

مسوووعود ، وإ  المناسوووب أن ٌقوووول أو أن ٌوووذكر الحووودٌث ، )) النشووورة مووون عمووول 

ر )) النشرة من عمول الشوٌطان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الشٌطان (( ، قال 

عوون النشوورة ،  صوولى هللا علٌووه وسوولم (( ، أو أن ٌسوووق الحوودٌث ، سووبل الرسووول 

 ( .فقال ر )) هً من عمل الشٌطان (
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وفً ) البخاري ( ، عن قتادة ، قلت : البن المسٌب رجل به طبُّ أو 

ٌؤخذ عن امرأته ، أٌحل له أن ٌنشر ؟ ، قال : ال بأس به ، إنما 

 ٌرٌدون به اإلصالح ، فأما ما ٌنفع فلم ٌنه عنه .

 

 الشرح : 

  أن هذا األثر كما ذكر المصنؾ ، رحمه هللا ، رواه البخاري ، وذكر بعذ الشرا

البخاري رواه تعلٌقا ، المقصود أنه صحٌح ، ) عن قتادة ( بن دعامة السدوسً 

التابعً المشهور الم سر ، ٌقول ر ) قلت ر  بن المسٌب ( سعٌد بن المسٌب ، 

 اإلمام المعروؾ ، أحد ال قهاء السبعة ، رحمه هللا ، سبل فقٌل له ر 

نً سحر ، فالطب ٌطلق على ) الرجل به طبُّ أو ٌعخذ عن امرأته ( به طب ٌع

السحر ، إنسان مسحور ٌقال ر فٌه طب ، قال الشارحون ر أن هذا من أسالٌب 

اللؽة العربٌة أن ٌطلقوا على الشًء اسم  ده ، فإن الطب هو العال  إل الة 

الداء ، فٌطلق اسم الطب على الداء ن سه ، كقول العرب للذي للدٌػ سلٌم ، اللدٌػ 

ت اع  له بالسالمة ، وهذا ت اع  له بالش اء ، طب ، أو هو  ٌسمٌه العرب سلٌم ،

من األ داد ، فإن فً اللؽة العربٌة أل اظ تعرؾ بأنها من األ داد ، ٌعنً تطلق 

واللٌل  على الشًء ، الل ظ الواحد ٌطلق على الشًء و ده ، مثل قوله تعالى ر 

 ، قٌل ر عس  أقبل ، وقٌل ر أدبر ،  ده . إذا عسس 

الرجل به طبُّ أو ٌعخذ عن امرأته ( ، ٌظهر أن أو للتنوٌع لٌست للشك ، به ) 

طب ، ٌعنً به سحر ، أو ٌعخذ عن امرأته أو ٌحب  ، هذا نوع ، حالة من 

حا ت السحر ، السحر ، حب  الرجل عن امرأته ، حتى   ٌقدر على جماعها ، 

ة جسدٌة ،   .. بل وإن كان سلٌما ع وٌا ، لٌ  فٌه آفة ، لٌ  فٌه علة ع وٌ

علته ن سٌة ن ٌعنً عمل ٌمنع الرجل من الوصل إلى امرأته ، وهذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح كتاب التوحٌد                                                لفضٌلة الشٌخ : عبد الرحمن البراك  

 644 

............................................................................. 

 

معروؾ قدٌما وحدٌثا ، شر ٌبتلى به بع  النا  بسبب بع  أولبك الخبثاء 

 لمن ٌعادون . الم سدٌن األشرار ، الذٌن ٌكٌدون

) أو ٌعخذ عن امرأته ، أٌحل له أن ٌنشر ؟ ( هذا هو السعال ، مو وع السعال 

الرجل به سحر أو ٌعخذ عن امرأته ، والسعال ر أٌحل عنه أو ٌنشر ؟ هذا ) أو 

( هنا للشك ، ٌعنً ٌنشر ٌعنً ٌحل عنه ، فقال سعٌد بن المسٌب ، رحمه هللا ر ) 

ٌد الذٌن ٌ علون هذا ، وٌقٌمون بحل السحر عن إنما ٌردون به اإلصال  ( ٌر

المسحور ، ٌرٌدون به اإلصال  ، ٌرٌدون به الن ع ، )  فأما ما ٌن ع فلم ٌنه عنه 

( ، ٌعنً ظاهر هذا الكالم أن حل السحر عن المسحور أنه جاب  و  شًء فٌه ؛ 

فلٌ  كل ألن المقصود منه الن ع ، فال بأ  به ، وهذا   ٌستقٌم على اإلطالق ، 

ما ٌرٌد النا  به اإلصال  أو ٌصلون به إلى من عة ما ٌكون جاب  ، هذا   

ٌصح على اإلطالق ،  بد أن ٌكون ال عل الذي ٌراد به اإلصال  مأذونا فٌه 

شرعا ، أما إذا كان محرم ، مثل الدواء بالمحرم ، الذي ٌعالج بالخمر ، ما ٌرٌد 

ع  المحرمات ن ببول ٌعالج ببول ٌقول ر ؟ ٌرٌد الن ع ، ٌرٌد أن ٌن ع ، أو بب

أشرب البول ، أو أكبر من ذلك ، ٌأمره ٌقول ر افعل كٌت وكٌت من األفعال 

المنكرة ، اذبح دٌك أو اذبح شًء من هذا القبٌل ، حتى تش ى ، اآلن هذا كله 

ظاهره ٌراد به اإلصال  ، وهل إرادة اإلصال  بهذا تسوؼه ؟   ..ولٌ  كل ما 

إلصال  ، ولٌ  كل ما قد تترتب علٌه من عة ، ٌعنً فعال أو صدفتا ، ٌراد به ا

 مما ٌسوغ .

إًذا كالم اإلمام سعٌد بن المسٌب ، رحمه هللا  بد أن ٌحمل على معنى صحٌح ، 

كالم أهل العلم ٌجب إذا كان محتمل ألمر   ٌصح ، ٌجب أن ٌحمل على معنى 

من لته ، إًذا قول سعٌد ٌصح ، ما ٌجب حمله على ٌتناق  مع مقامه ، و
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هذا ٌحمل على ما لٌ  فٌه شرك ، و  محرم ، فإما أن ٌكون من المبا  البٌن ، 

وإما أن ٌكون من األمر الذي لم ٌتبٌن فٌه ما ٌوجب منعه ، وتحرٌمه ، ما دام أن 

 عة ، وٌراد به اإلصال  ، ولٌ  فٌه أمر محرم ، لٌ  فٌه شًء مما نهى فٌه من

 هللا ورسوله عنه ، فال بأ  به ، ٌحمل على هذا .

كما حملنا قول ابن مسعود ، ر ً هللا عنه أنه ٌكره هذا كله ، ٌعنً ٌكره 

الطرق التً ٌتعاطاها النا  فً الجاهلٌة لحل السحر وعالجه ؛ ألنها طرق 

 ره هذا كله .محرمة ، ٌك
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ُحل الِسَحر إال ساحر . ٌَ  وروي عن الحسن انه قال : ال 

قال ابن القٌم ، رحمه هللا : النشرة : حل السحر عن المسحور ، وهً 

 نوعان :

أحدهما : حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشٌطان ، وعلٌه 

ن بما ٌحب ، ٌحمل قول الحسن ، فٌتقرب الناشر والمنتشر إلى الشٌطا

 فٌبطل عمله عن المسحور .

والثانً : النشرة بالرقٌة والتعوذات واألدوٌة والدعوات المباحة ، 

 فهذا جائز .

 

 الشرح : 

الحسن البصري التابعً المشهور المعروؾ العالم ال قٌه الواعظ ، ٌقول ، رحمه 

األؼلب من واقع  هللا ر )   ٌحل السحر إ  ساحر ( ، لعلنا نقول ر أن هذا باعتبار

النا  ، األؼلب من واقع النا  أنه   ٌحل السحر إ  ساحر ، والموجب لهذا 

الت سٌر وهذا التأوٌل ، الموجل لهذا ما سٌأتً من أنه ٌمكن حل السحر بؽٌر 

 السحر ، أن ٌحل السحر ؼٌر الساحر ، كما فً كالم ابن القٌم التالً .

ٌقول اإلمام ابن القٌم ر ) النشرة ر حل قول ابن القٌم هذا فٌه فصل وت صٌل ، 

السحر عن المسحور ( هذا التعرٌؾ العام ، حل السحر عن المسحور هذه هً 

النشرة ، ) وهً نوعان ر ( قسمة ، ) حل بسحر مثله ، فهذا هو الذي من عمل 

بقوله لما سبل عن  صلى هللا علٌه وسلم الشٌطان ( هذا هو الذي عناه الرسول 

هً من عمل الشٌطان (( ٌقول ابن القٌم ر ) وعلى هذا المعنى ، النشرة ر )) 

ٌحمل قول الحسن (   ٌحل السحر إ  ساحر ، ٌعنً   ٌحل السحر إ  ساحر ، 

ٌرٌد حل السحر بسحر ، هذا   ٌ عله إ  الساحر ، حل السحر بالسحر آل 
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ٌكون إ  من ساحر ، وذكرت لكم أن هذا الحصر ٌجب أن نحمله على الؽالب 

من واقع النا  ، فأكثر ما ٌحصل وٌقع حل السحر بسحر ، و  ٌكون إ  من 

ساحر ،   ٌحل السحر إ  ساحر ، ٌقول ابن القٌم ر ) فٌتقرب الناشر ( وهو 

لذي ٌرٌد أن تعمل له النشرة ، ٌتقرب الساحر ، ) والمنتشر ( وهو المسحور ا

الجمٌع )إلى الشٌطان بما ٌحب ( من شرك أو معصٌة على األقل ؛ ألن هذا ما 

ٌحبه الشٌطان ، ) فٌبطل عمله ( ألن أصل السحر عمل شٌطانً ، ) فٌبطل 

عمله عن المسحور ( إًذا حل السحر هذا طٌب ، إبطاله طٌب ، ولكن الطرٌق 

كما ٌقال ر الؽاٌة   تبرر الوسٌلة ، كما ذكرت آن ا ، لٌ  إلٌه هذا ، والوسٌلة 

كل ما ٌقصد فٌه الخٌر واإلصال  ٌتوصل إلٌه بكل طرٌق ، والوسابل ٌجب أن 

تكون محكومة بموجب الشرع ، أن تكون من األمور المأذون فٌها نصا أو أن 

، من  تكون مما لم ٌنهى عنه ، فٌبطل عمله عن المسحور ، هذا هو القسم األول

النشرة ، قال ر ) وعلٌه ٌحمل قول الحسن ( .، وٌحمل علٌه الحدٌث ، هً التً 

 من عمل الشٌطان .

القسم الثانً من النشرة ، وهً حل السحر عن المسحور ، عال  المسحور 

بالرقً الشرعٌة  ووالتعاوٌذ أو التعوذات ، وعطؾ التعاوٌذ على الرقى من 

، أدوٌة مباحة شرعا ، دهان شًء مما أبا   عطؾ الخاص على العام ، واألدوٌة

هللا ، وأدعٌة مباحة ، وت رع إلى هللا من المسحور أو ممن له عناٌة بالمسحور 

أو من ؼٌرهم ، دعوات ، الدعاء سبب عظٌم ، بل هو أعظم السباب فً جلب 

المنافع ، ودفع الم ار ، دعاء المسألة ، والدعوات المباحة ، فهذا جاب  ، هذا   

الم فٌه ، ولٌ  هو محل اشتباه و  إشكال ، حل السحر بالرقى ، ٌمكن حل ك

السحر بالرقٌة والتعوٌذات والدعوات واألدوٌة ، ٌمكن ، 
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لسحر م مون لكن عند كثٌر من النا  ، عندهم أن الذهاب إلى الساحر ، حل ا

عند الساحر ، وهذا لٌ  بصحٌح ، حل السحر لٌ  م مون عند الساحر فأحٌانا 

تكون العلة ٌظن أنها سحر وهً لٌست سحرا ، هذا ٌجري لكثٌر من النا  

ٌهرع إلى السحرة والمشعوذٌن والدجالٌن ظنا منه أن هذه العلة أنها سحر ، 

مكن أن تكون بال سبب من ولٌست سحر ، ٌمكن أن تكون عٌن ، سببها عٌن ، ٌ

قبل النا  ، علة أن لها هللا بحكمته البالؽة ، والكل بقدر هللا ، الكل ما كان بسبب 

من قبل النا  ، وما لم ٌكن له سبب من قبل النا  ،  الكل   ٌخر  عن قدر هللا 

، ثم لو كان العلة التً ٌعانً منها المبتلى ، لو كانت سحرا فلٌ  من ال روري 

ساحر ٌحل ، ٌعنً إذا أصبح الساحر ، ٌعنً ٌش ً من السحر مطلقا ، أن أي 

وهو على ذلك قدٌر ، ما ٌصلح أبدا ، الساحر قدرته محدودة ، وشٌاطٌن اإلن  

والجن مهما أوتوا من قدر فإنهم ٌعج ون عن أشٌاء ، ٌعنً قدرتهم محكومة 

ما قضٌنا علٌه فل بمشٌبته سبحانه وتعالى ، ٌقول هللا تعالى فً شأن سلٌمان 

الموت ما دلهم على موته إال دابة األرض تأكل من سأته فلما خر تبٌنت الجن 

مات سلٌمان ، والجن  أن لو كانوا ٌعلمون الغٌب ما لبثوا فً العذاب المهٌن 

ٌعملون وٌكدحون ، ما دروا أن سلٌمان مات ، ولو كان السحرة والكهان كما 

خطر أعظم ، كم من مبتلى ٌذهب للعدٌد  تقدم علمهم تام ومطلق ، أصبح شرهم

من السحرة ، وٌبوء بال شل ، وقد ٌكون السحر من أثاره تلب  الجن باإلن  ، 

فٌصبح هذا الشٌطان ٌتالعب بالساحر وبالمسحور ، فٌخر  وٌرجع ، ٌخر  

وٌرجع ، وهذا تسمعون منه كثٌرا ، من تالعب الجن باإلن  من السحرة ، أو 

 ممن ٌسألهم .ممن ٌرجع إلٌهم ، و

............................................................................. 
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فالمقصود أن حل السحر بهذه الطرٌقة ممكن ، نقول ر هل ٌمكن حل السحر 

باألدعٌة والدعوات والتعاوٌذ والرقى ؟ نقول ر نعم ممكن ، لكنه م مون ؟   ، 

ألدوٌة ومثل األدعٌة لٌ  م مونا ، وحل السحر هو سبب من األسباب ، مثل ا

 بسحر ممكن ؟ ممكن ، لكن هل هو م مون ؟   ، ما ال رق إًذا 

بٌنهما ؟ إن األول ، حل السحر باألدعٌة والدعوات ، هذا طرٌق مبا  ، وبقدر 

ما ٌتوفر عند اإلنسان من اإلٌمان والٌقٌن والتوكل على هللا ، ٌكون أثر هذا 

ما ٌكون بقلب الداعً ، والراقً ، والمرقً ، بقدر ما ٌكون  الدعاء ، بقدر

بقلوبهم من صدق التوكل على هللا ، وصدق اإلقبال علٌه ، ٌكون األثر بإذن هللا 

تعالى ، وتلقون فً الشر  ما ذكره ابن القٌم وؼٌره عن بع  أهل العلم من 

حر ، كما عال  السحر بقراءة بع  آٌات ورد فٌها ذكر السحر ، وبطالن الس

فً سورة األعراؾ ، وٌون  ، وهود وطه . هذه آٌات ، ثالثة آٌات من سورة 

األعراؾ ، وأربع أو ثالث آٌات من سورة ٌون  ، وخم  آٌات من سورة طه 

 ،  وأوحٌنا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هً تلقف ما ٌئفكون فوقع الحق

 ،   وبطل ما كانوا ٌعملون فضربوا هنالك وانقلبوا صاغرٌن

  وقال فرعون أتونً بكل ساحر علٌم  ،  فً سورة ٌون  فلما جاء السحرة

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن 

هللا سٌبطله إن هللا ال ٌصلح عمل المفسدٌن وٌحق هللا الحق بكالمته ولو كره 

وسى إما أن تلقً أو نكون أول من قالوا ٌا م وفً سورة طه ،  المجرمون 

ألقى قال بل القوا فإذا حبالهم وعصٌهم ٌخٌل إلٌهم من سحرهم أنها تسعى 

فوجس فً نفسه خٌفة موسى قلنا ال تخف إنك أنت األعلى والق ما فً ٌمٌنك 

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كٌد ساحر وال ٌفلح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح كتاب التوحٌد                                                لفضٌلة الشٌخ : عبد الرحمن البراك  

 643 

............................................................................. 

 

، فذكر بع  أهل العلم أن قراءة هذه اآلٌات فً ماء ، على  الساحر حٌث أتى 

ماء ، فإنه ٌن ع بإذن هللا ، ٌ اؾ إلى ذلك ما جاء عن وهب بن المنبه أن من 

المجرب فً عال  السحر أن ٌعتى بسبع ورقات من السدر األخ ر وتو ع فً 

ذا إلى هذا مع قراءة اآلٌات كذلك التً فً النصوص ن عا ماء ، فإذا أ بؾ ه

وأثرها ، وهً سورة ) ال اتحة ( ، ) قل هو هللا أحد ( ، و) قل أعوذ برب ال لق 

( ، ) قل أعوذ برب النا  ( كذلك ) قل ٌا أٌها الكافرون ( ، فإذا فعل هذا وهذا 

العلم قدٌما وحدٌثا  وهذا ، فهذا كله مما ٌرجى ن عه ، بل إنه مجرب كما ذكر أهل

، وقد ذكر شٌخنا الشٌخ عبد الع ٌ  بن با  أنه وقع له هذا وجربه هو وؼٌره ، 

 فن ع هللا به بإذن هللا .

فهذا هو الذي ٌت منه ، أو من معنى قول ابن القٌم والنوع الثانً حل السحر 

ثال من بالرقى والتعوٌذات واألدوٌة واألدعٌة المباحة ، فهذا .....، فإذا تٌسر م

ٌ عل هذه األشٌاء ، وهذا شًء مٌسور ، قراءة ال اتحة ، والمعوذتٌن ، ) وقل هو 

هللا أحد( ثالث مرات ، ) قل هو هللا أحد ( ، والمعوذتٌن ثالثا ، مع ذكر ، قراءة 

كذلك آٌات السحر التً ذكر بع  أهل العلم ، وهو لٌث بن أبً سلٌم أنها 

على ماء فٌحتسً منه المبتلى ، ٌعنً ٌشرب منه مجربة ، وتن ع بإذن هللا ، فتقرأ 

، جرعات ، وٌؽتسل بالباقً ، وهذا نرجو أنه   با  به ن و  مانع منه ، هذا 

مما ٌصدق أو ٌمكن أن ٌحمل علٌه قول سعٌد بن المسٌب ر إنما ٌرٌدون به 

اإلصال  ، فأما ما ٌن ع فلو ٌنه عنه . ٌعنً فال حر  باإلٌتان بسبع ورقات سدر 

والرقٌة على الماء ، وقراءة هذه اآلٌات ، آٌات السحر ، كل هذا منه ما دلت  ،

النصوص علٌه ، ٌعنً ما أرشدت إلٌه النصوص ، وقراءة سورة ال اتحة ، 

 ومنها ما لم ٌنهى عنه ، الحمد هلل ، وهللا تعالى ٌقول ر 
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  وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنٌن وال ٌزٌد الظالمٌن إال خسرا

  ، والقرآن ش اء ألمرا  القلوب بالدرجة األولى وهو المقصود األول وش اء

 ألمرا  األبدان .

أن ٌعافٌنا وإٌاكم من كل مكروه ، وأن ٌعصمنا سبحانه وتعالى هذا ونسأل هللا 

ٌد شٌاطٌن الجن واإلن  وأن ٌر قنا البصٌرة فً الدٌن وأن ٌبطل وإٌاكم من ك

كٌد الكابدٌن ، ونسأله سبحانه وتعالى أن ٌمن علٌنا وعلٌكم بالعافٌة فً دٌننا وفً 

أبداننا ، أنه تعالى على كل شًء قدٌر ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده 

لطرٌق ، فطرٌق العلم ورسوله ، وفً ختام هذه الندوة ، أوصٌكم بمواصلة هذا ا

كما تقدم طرٌق دابم وطوٌل ولٌ  هو بمعقت ، فالدراسات التً توقت بكذا 

سنٌن ، وحتى ٌتخر  اإلنسان ، لٌ  معنى ذلك أنه ٌنتهً من العلم ، فالعلم 

طرٌقه طوٌل ، فالمسلم ٌنبؽً أن ٌكون طالبا  دابما وأبدا ، حتى ٌلقى ربه ، وهو 

،  أهدٌنا الصراط المستقٌم  م ، فقوله تعالى ر ٌطلب من ربه الم ٌد من العل

هذا الذي نكرره فً كل ركعة ، تت من طلب الهداٌة ، الهداٌة العامة ، والهداٌة 

الخاصة بتعلٌم ما لم نعلم ، وبالتوفٌق للعمل بما لم نعمل به ، بالتوفٌق ، وبالثبات 

تعالى أن ٌهدٌنا على ما آتانا هللا من علم ، وما وفقنا له من عمل ، نسأله 

 صراطه المستقٌم ، وأن ٌ ٌدنا وإٌاكم علما وهدل وتوفٌقا .
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 فٌه مسائل : 

 األولى : النهً عن النشرة .

 الثانٌة : الفرق بٌن المنهً عنه والمرخص فٌه مما ٌزٌل اإلشكال .

 

 الشرح : 

 األولى ر ) النهً عن النشرة ( هذا تقدم .

ً عنه والمرخص فٌه مما ٌ ٌل اإلشكال ( من قول الثانٌة ر ) ال رق بٌن المنه

ابن القٌم ، وأن هذا الت صٌل الذي ذكره ابن القٌم ٌ ٌل اإلشكال الذي ٌتبادر على 

األذهان فً كالم السلؾ ؛ ألن المأثور عن السلؾ فٌه شًء من ا ختالؾ ولكن 

من منع  بمراعاة ذلك التقسٌم الذي ذكره ابن القٌم ٌ ول اإلشكال ، فٌحمل كالم

 على النوع األول ، ومن أذن على النوع الثانً وما أشبهه .

 ج ل هللا ف ٌلة الشٌخ خٌر الج اء .
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