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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه، 
أمحده على حلو عطائه ومر بلواه، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا، وال  

  .رب لنا سواه، وال نعبد إال إياه
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة، وأطاع ربه، 

ه وسلم وعلى آله وأصـحابه الـذين   واهتدى داه، صلى اهللا علي
  .يغضبون لغضبه، ويرضون لرضاه

  :دـــأما بع
فهذه رسالة قيمة كتبها األخ عبد العظيم أبا بطني ـ وفقه اهللا  
وسدد خطاه ـ واستوىف مع االختصار ما م إليه احلاجة يف أمـر   
السحرة وإتيام، والعالج عندهم، وبني القول املختار الصـحيح  

مي إقرارهم حيث حكم اهللا بكفرهم، وورد احلـديث  الذي هو حتر
باألمر بقتلهم، وقطع دابرهم، ولقد كثروا ومتكنوا يف هذه األزمنـة  
وعظم شرهم وكثر ضررهم، وهرع إليهم مجاهري األمة منهم مـن  
يطلب عمال، ومنهم طالب حل، ومنهم متعلم مما معهم، غـافلني  

يظهـرون مـن    عن حكمهم وعن ما ورد يف شأم، منخدعني مبا
الشعوذة والكذب والتمويه والتخييل، واسـتخدام مـردة اجلـن    
والشياطني، معرضني عن أسباب الوقاية اليت هي التحصن بذكر اهللا 

 ودعائه، وقراءة كالمه، والعمل بتعاليمه، واتباع ـج الـنيب   
، وحصن حصني عن ضرر هـؤالء  وأتباعه، ويف ذلك حرز مكني

ه العالج الناجع إلبطال كيدهم وحـل  املردة وشرورهم، وهكذا في
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  .عملهم من أساسه
ولقد أحسن هذا الكاتب يف ذكر الشبه اليت تشبث ا من أباح 
إتيام والعالج معهم، مث اجلواب عنها وإبطال االستدالل ا، وبيان 
القول الصحيح الذي هو حترمي إتيام وتصديقهم، وما ورد يف ذلك 

د، فعلى املسلم احلرص على حفظ دينه، من التهديد والوعيد الشدي
والتحفظ عما يفسد عليه معتقده، والتمسـك بتعـاليم اإلسـالم    
والسنة، والعض عليها بالنواجذ، ولو كثر منابذوه، فإن احلق أحـق  

  .أن يتبع
ونسأل اهللا أن يهدي ضال املسلمني، ويرشد غاويهم، ويردهم 

أمورنا أفضل اجلزاء إىل اإلسالم الصحيح ردا مجيال، وأن جيزي والة 
على إقامتهم احلدود على هؤالء السحرة، وأن يضاعف أجـورهم،  
وميكن هلم يف األرض ليعبدوه وال يشركوا به شـيئا، واهللا أعلـم   

  .وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم
  
  

  عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين
  هـ٢٠/١٢/١٤١٥
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  املقدمة
ستغفره، ونستهديه، ونعوذ إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ون

باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل 
له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال   

  .عبده ورسوله شريك له، وأشهد أن حممداً
  :أما بعد

فإن من مظاهر ضعف اإلميان والتوكل على اهللا ـ عز وجل ـ   
املسلمني اليوم أن ترى تلك الصفوف واجلموع مـن   عند كثري من

املسلمني رجاال ونساء قد ازدمحت على أبواب بيوت أهلـها مـن   
شياطني اإلنس واجلن، من السحرة، والكهان، واملشعوذين، وحنوهم 
من الدجالني واملخرفني، وإنك إذا سـألتهم عـن سـبب ذلـك     

السـحر  فستعجب أشد العجب عندما جييبونك بأم يريدون حل 
عنهم، أو صنع سحر هلم، أو عمل عمل جيعلهم أغنياء، أو سعداء، 
أو عمل مينع من إصابة العني هلم، أو ليخربهم هؤالء السحرة عـن  
أمور حيام املستقبلية، أو احلصول على دواء يكون سببا لشفائهم 

وغري ذلك من املطالب واحلاجات، وال مانع من أن !! من أمراضهم
ئك ما يستطيعون من مال، أو متاع، أو غري ذلـك  ينفقوا على أول

  .على أن حيققوا هلم مطالبهم وحاجام كما يزعمون
كل هذا على مرأى ومسمع من مشائخ تلك البالد من غـري  

  .نكري وال حتذير، وال حول وال قوة إال باهللا العظيم
إن هذه الظاهرة اليت ظهرت بعدما اندرست شأا شأن غريها 
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لية اليت جاء اإلسالم فقضى عليها وعلى أهلها، باملنع من أمور اجلاه
تارة، وبالتحذير تارة، وبالقتل تارة أخرى، فأصبحت مشس التوحيد 
عالية مشرقة قد هتكت كل حجاب للسحرة، والكهـان، وأهـل   

إال أنه يف هذا الزمان الذي قل فيه علم . البدع، والضالل والطغيان
ينهم، وكثر فيه جهلهم بأمور كثري من املسلمني بأحكام شرعهم ود

عقيدم، قد قويت فيه شوكة أولئك السحرة والكهـان، وكثـر   
أتباعهم، وفشا منكرهم، وعمت فتنتهم، وأصبحوا معظمني موقرين 

  .فإىل اهللا املشتكى!! بعدما كانوا مدحورين منبوذين
علما وعمـال،   ولو أن املسلم التزم بكتاب ربه وسنة نبيه 

تجأ إىل اهللا تعاىل، واحتمى جبنابه، وأكثـر مـن   وقوال وفعال، وال
ذكره، واشتغل بتالوة كتابه، واستعاذ من الشيطان وجنده، مل جيد 
الشيطان سبيال ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ ولن يوجد هذا االزدحـام    
الشديد على أبواب أولئك املشعوذين، والدجالني، من السـحرة،  

  .والكهان، وحنوهم
لقارئ إال حماولة جادة لبيـان احلـق،   وما هذه الرسالة أخي ا

وتصحيح بعض املسائل املتعلقة بإتيان السحرة والكهان وحنـوهم،  
واهللا أسأل أن يعيذنا من شر السحرة والكهان، وأن يصرف عنـا  
كيدهم، وأن يطهر بالد املسلمني منـهم، وأن يرزقنـا التمسـك    

  . بكتابه، والعمل بسنة نبيه 
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  مدخل
  سحرحكم الساحر وتعلم ال

إن الساحر الذي يستعني بالشياطني ويفـزع إلـيهم يف أمـوره    
وحاجاته، ويتقرب إليهم بأنواع القرب القولية منها أو الفعلية، ويصنع 
من أجلهم كل حمرم وخبيث ـ ومـا ذاك إال ليكونـوا يف خدمتـه     
وطواعيته لتنفيذ مطالبه وغاياته ـ إن هذا وأمثاله قد حكم اهللا عليـه   

وما كَفَر سلَيمانُ ولَكـن الشـياطني   : قوله تعاىلبالكفر كما يف 
رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر ]فبني تعـاىل أن  . اآلية] ١٠٢: البقرة

  .العلة يف كفر الشياطني هي السحر الذي يعلمونه للناس
وما يعلِّمـان  : ومن األدلة على كفر الساحر أيضا قوله تعاىل

نم كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنى يتح دأَح ]اآلية ] ١٠٢: البقرة
  .ففيها التصريح بأن تعلم السحر وتعليمه كفر

ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه فـي  : ومن األدلة قوله تعاىل
ن من استبدل فاآلية نص على أ] ١٠٢: البقرة[ الَْآخرة من خلَاقٍ

بطريق احلق السحر ما له يف اآلخرة من خـالق، واخلـالق هـو    
النصيب، والذي ال نصيب له يف اآلخرة هو الكافر، ألن املؤمن أو 

  .املسلم له نصيب يف اآلخرة وإن قل
فصدقه مبا يقول ) أو ساحرا(من أتى عرافا «:  ومنها قوله 

هو حال السـائل   فإذا كان هذا )١(»فقد كفر مبا أنزل على حممد
                              

  .رجيه إن شاء اهللايأيت خت (١)
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  فما ظنك باملسئول؟

واعلم أخي القارئ أن علم السحر وتعلمه وتعليمه ينقسم إىل 
  :قسمني

ما يكون كفرا وخمرجا لفاعله عن ملة اإلسالم، وهو : أحدمها
الذي يكون باالستعانة بشياطني اجلن، والتقـرب إلـيهم بـأنواع    

يت هـي مـن   العبادات والطاعات، واالنقياد ملطالبهم الشركية، وال
  .لوازم إعانتهم له يف تنفيذ شروره، ومكائده

وهذا القسم قد اتفق العلماء على كفر فاعله وعلى وجـوب  
قتله لصحة اآلثار املنقولة عن الصحابة يف ذلك كقول عمـر بـن   

، وكما صح عـن أم  )١(اقتلوا كل ساحر): رضي اهللا عنه(اخلطاب 
تل جارية هلا سحرا أا أمرت بق) رضي اهللا عنها(املؤمنني حفصة 
  ).٢(فاعترفت فقتلت

أنه قتل سـاحر  ) رضي اهللا عنه(وكما ثبت عن جندب اخلري 
أَفَتأْتونَ السحر وأَنـتم  كان يلعب بني يدي الوليد بن عقبة وقرأ 

  .)٣(تبصرونَ
ما ال يكون كفرا، وهو الذي كون بالعقَد واألدويـة  : ثانيهما

                              
وأبو داود ) ١٩١ – ١/١٩٠(واإلمام أمحد ) ٧٧) (األموال(رواه أبو عبيد يف  (١)

بإسناد صحيح وأصله ) ٨٦١و  ٨٦٠(وأبو يعلى ) ٨/١٣٦(والبيهقي ) ٣٠٤٣(
  ).اقتلوا كل ساحر: (دون قوله) ٣١٥٦(يف البخاري 

  .يأيت خترجيه إن شاء اهللا (٢)
  ).٨/١٣٦(والبيهقي ) ٤/٣٦١(واحلاكم ) ٣/١١٤(أخرجه الدارقطين  (٣)
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بالشياطني والتقرب إليهم، إال أنه جيب قتل  وحنوها دون االستعانة
أيب حنيفة ومالك واملشهور عن اإلمـام  : فاعله عند مجهور األئمة

  .)١(أمحد لعموم اآلثار املنقولة عن الصحابة يف ذلك كما سبق بيانه
فتعلم السحر وتعليمه حرام باإلمجاع، وهـو مـن موبقـات    

رمحـه اهللا  (مـة  الذنوب، وطريق إىل الكفر والشرك، قال ابن قدا
تعلم السحر وتعليمه حرام ال نعلم فيه خالفا بني أهل العلم، ): تعاىل

ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد حترميـه أو  : قال أصحابنا
  .)٢(إباحته 

عمل السحر حرام وهو مـن  ): رمحه اهللا تعاىل(وقال النووي 
، )٣(بقاتمن السبع املو كبائر الذنوب باإلمجاع، وقد عده النيب 

ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما ال يكون كفرا بل معصية كبرية، فإن 
كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإال فال، وأما تعلمه 

  .)٤(وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر
هذا بعض ما قاله أهل العلم يف حكم السحر تعلمـا وتعليمـا   

جيوز إتيان هؤالء السحرة أو الكهان  وعمال، فإذا عرف هذا، فهل
أو املشعوذين ومن كان على طريقتهم، وسؤاهلم والتداوي بأدويتهم 

  ورقاهم أم ال؟
                              

  ).١٠/١١٦(وانظر املغين مع الشرح  (١)
  ).١١٥و  ١٠/١١٤(املغين مع الشرح  (٢)
  .من حديث أيب هريرة) ١/٩٢(ومسلم ) ٢٧٦٦(متفق عليه، البخاري  (٣)
  ).١٤/١٧٦(شرح مسلم  (٤)
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هذا ما أردت اإلجابة عنه من خالل فصول هـذه الرسـالة،   
حيث إين مل أر من أفرد هذه املسألة بتأليف مستقل، وإمنا تـذكر  

دون حتقيـق هلـا    أحيانا عند احلديث عن حكم السحر والسحرة
وللنصوص الواردة فيها، وقد كثر سؤال الناس عن حكم الشـرع  
فيها يف هذا الزمان، نظرا لكثرة السحرة واملشعوذين وانتشارهم يف 
كثري من البلدان، وغلبتهم على عقول وقلوب كثري من املسـلمني،  

  .واهللا املستعان
فيهـا،   من أجل هذا وذاك استعنت باهللا تعاىل على حترير املقال

  .راجيا من اهللا تعاىل فيها التيسري والعون على إمتامها
* * * * *  

  تعريف النشرة
على وزن فعلة، من النشـر مبعـىن التفريـق    : النشرة يف اللغة

والكشف، وتأيت مبعىن البسط خالف الطي، يقال نشر الثوب وحنوه 
  .)١(ينشره نشرا ونشره أي بسطه 

قى والتعاويذ يعـاجل ـا   فهي نوع من الر: أما يف االصطالح
  .املريض وانون وحنوهم

بـابن  (قال أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري املشـهور  
ضرب من الرقية والعالج، يعاجل به من كان : النشرة بالضم) األثري

يظن أن به مسا من اجلن، مسيت نشرة ألنه ينشر ا عنه ما خامره 
                              

  ).نشر(اللسان مادة  (١)
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  .)١(أي يكشف ويزال: من الداء
رقية يعاجل ا انون واملريض تنشر : والنشرة: بن منظوروقال ا

  .)٢(عليه تنشريا، وقد نشر عنه
: أما من حيث اخلصوص فهي مبعـىن .. هذا من حيث العموم

، أي حل السـحر عـن   )٣(نشر ما طوى الساحر وتفريق ما مجعه
  .املسحور وإزالته عنه

ية، قال قال ابن منظور والتنشري والنشرة، وهي كالتعويذ والرق
وإذا نشر املسفوع كان كأمنا أنشط من عقال، أي يذهب : الكاليب

، ويف احلديث أن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قـال    )٤(عنه سريعا 
  .)٥( »هال تنشرت«:  حينما سحر النيب 

                              
  ).٥/٥٤(النهاية  (١)
  ).نشر(اللسان مادة  (٢)
  ).نشر(اللسان مادة  (٣)
  ).١٧/٤٢٥(عمدة القارئ  (٤)
  ).٥٧٦٥(رواه البخاري  (٥)
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  حكم النشرة

  :النشرة اليت هي حل السحر عن املسحور تنقسم إىل قسمني
بالرقى، والتعـوذات،   حل السحر عن املسحور :القسم األول

والدعوات الصحيحة املأثورة، وباألدوية املباحة، فهذا جائز بداللة 
  :، ولكن بشروطه املعتربة، وهي)١(الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة 
                              

أما ما نقل عن بعض السلف من كراهيتهم وتركهم التداوي باألدوية املباحة  (١)
واملشروعة، فهو حممول على كمال توكلهم على اهللا، ورضاهم بقضائه وقدره، 

 ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري نيعوصربهم على بالئه، كما دل عليه حديث السب
هم الذين ال يسترقون وال يتطريون وال يكتوون «: حساب وال عذاب، وفيه

، إال أن )١/١٩٨(ومسلم ) ٥٧٥٢(متفق عليه، البخاري ( »وعلى رم يتوكلون
هذا ال يقدح يف جواز التداوي باألدوية املشروعة املباحة، كالرقى والكي وحنوها 

وعن السلف الصاحل،  األحاديث الصحيحة الصرحية عن النيب لثبوت وقوعه يف 
  .ولكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي األسباب، واهللا أعلم

) النووي(، وصحيح مسلم ١٠/٢١١وما بعده، والفتح  ٥/٢٦٧وانظر التمهيد 
أما من كره الرقى على وجه العموم والنشرة على وجه اخلصوص ). ١٤/١٦٩(

وبعض تالمذته كاحلسن ) رضي اهللا عنه(أهل العراق كابن مسعود كما هو مذهب 
إن الرقى والتمائم «:  البصري وإبراهيم النخعي وغريهم، أخذا بعموم قوله 

) ٣٨٨٣(وأبو داود ) ١/٣٨١(أخرجه اإلمام أمحد (واحلديث . »والتولة شرك
 وصححه، ووافقه) ٤/٢١٧(واحلاكم ) ١٤١٢(وابن حبان ) ٣٥٣٠(وابن ماجة 

حينما  واستدلوا أيضا خبصوص قوله ) ٣٣١الصحيحة (الذهيب وتبعهما األلباين 
ويأيت خترجيه، فهذا حممول على  »هي من عمل الشيطان«: سئل عن النشرة فقال

  :أحد أمرين
أن األحاديث واآلثار الدالة على جواز الرقى واالسترقاء مل تبلغهم، وهذا : أحدمها  

= 



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

١٥  
 

أن تكون بكالم اهللا تعـاىل، أو بأمسائـه وصـفاته، أو    : أوال
  .باألذكار واألدعية الصحيحة املأثورة

  .ريب، أو مبا يعرف معناه من غريهأن تكون بلسان ع: ثانيا
االعتقاد بأن النشرة والرقى وحنوهـا ال تـؤثر بـذاا    : ثالثا

وطبعها، بل بتقدير اهللا تعاىل ومشيئته، وأا سبب حلصول الشـفاء  
  .من عند اهللا تعاىل

وكل عمل ودعاء ينشر املرض والداء، : قال صديق حسن خان
شرة، جيوز االنتفاع به، إن وينفع من األسقام واألدواء، يصدق أنه ن

كان من ألفاظ القرآن والسنة، أو من املأثور من السلف الصلحاء، 
اخلايل عن أمساء الشرك وصفاته، باللسان العريب، وإال كان حرامـا  

  .)١(أو شركا
فإذا اجتمعت هذه الشروط صحت النشرة وحنوها، ونفعـت  

لك، فإن مقام بإذن اهللا، وليس املقصود هنا ذكر األدلة على جواز ذ
ذكرها أوسع، وقد حوت لنا كتب السنة ما يشفي يف هذا ويكفي، 

=                                
  .فيه بعد

ا كرهوا أنواعا من الرقى صورا مل تكن معلومة هلم وال معروفة أم إمن: ثانيهما  
يف زمن الوحي، خشية أن يكون فيها شرك أو تكون سببا له، فيكون ذلك من 
باب سد الذرائع فيمتنع احتياطا، وهو األقرب إىل الصواب، كما تدل عليه قصة 

اآلثار الواردة  مع امرأته يف احلديث السابق، وكذلك) رضي اهللا عنه(ابن مسعود 
  ).١٠/٣١٨( )وانظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب(عن تالمذته 

  ).٢/٣٤٣(الدين اخلالص  (١)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
١٦  

 
سـاق فيـه   ) كتاب الطب(حيث أفردت هلا كتاب خاصا باسم 

  .مؤلفوها األدلة اخلاصة بذلك
  ):وهو موضوع هذه الرسالة(منها  أما القسم الثاين

فهو حل السحر عن املسحور بسحر مثله، وصورة ذلـك أن  
و يؤتى به إىل الساحر أو الكاهن ليسأله حل السحر يأيت املسحور، أ

وإطالقه عنه، فيقوم الساحر أو الكاهن ليصنع ذلك بواحـدة مـن   
  :طرق عدة

أن يقوم الساحر ـ بعد أن يستعني بشياطني اجلن يف  : أحدها
ذلك ـ بإخبار املسحور عن مكان السحر الذي قد عمل له، ويف  

ك، فيقوم املسحور بعـد  أي شيء هو، ورمبا أخربه مبن سحره كذل
ذلك باستخراج السحر من املكان الذي وصفه له الساحر ويتلفه، 

  .فينحل عنه السحر ويربأ
أن يقوم الساحر نفسه ـ بعد أن يستعني بشياطني اجلن  : ثانيها

لسحر من موضعه وإخراجه للمسحور وهـو  ايف ذلك ـ بإحضار  
يقـوم السـاحر    ويف كلتا الطريقتني رمبا. يف جملسه الذي أتاه فيه

بالنفث على املسحور وقراءة شيء من القرآن أو األدعيـة متويهـا   
  .وتلبيسا عليه ليطمئن املسحور ويسكن إليه

أن يأمر الساحر املسحور بأمور خمتلفة كي ينحل عنـه  : ثالثها
السحر، كأن يأمره بذبح شاة أو بقرة أو حنو ذلك، وأن يذكر اسم 

باسـم السـاحر   : ل عند ذحبهـا الساحر أو اجلين عليها، كأن يقو
ليطلق عين السحر، ويأيت ا إىل السـاحر،  ) فالن(أو اجلين ) فالن(



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

١٧  
 

أو غري ذلك من األقوال واألعمال الشركية تقربـا إىل السـحرة   
  .والشياطني
أن يكتب الساحر للمسحور بعض العزائم والتعاويـذ  : رابعها

لشـرك  اليت ال يعرف معناها، كالطالسم وحنوها، ورمبا حـوت ا 
األكرب، مث يعطيه إياها يف شكل متائم ليعلقها على بدنـه أو علـى   
دابته، أو يف داره، أو يضعها يف فراش نومه، أو غري ذلـك، أو يف  

  .شكل رقى مكتوبة، ورمبا كتبت بسائل جنس كالبول أو الدم
وتلك العزائم والرقى وحنوها اليت يستعملها الساحر وغريه ممن 

رمبا يأيت معها بأمور مشتبهة مركبة من حق يدعي تسخري اجلن له، 
وباطل فيجمع إىل ذكر اهللا وأمسائه وصفاته ما يشوا مـن ذكـر   
الشياطني واالستعاذة م والتعوذ مبردم، وقـد حيصـل الشـفاء    
للمسحور بإحدى تلك الطرق، وقد ال حيصل، ألن الشفاء من اهللا 

ذير عدة، من تعاىل، ولكن هذه الطرق وما أشبهها قد تضمنت حما
  :أخطرها
إتيان السحرة والكهان وحنوهم من املشعوذين والعرافني، : أوالً

  .وسؤاهلم، واالستعانة م، واللجوء إليهم
إقرار أولئك السحرة ومن هم على طريقتهم، والرضا مبا : اًثاني

  .يصنعونه من غري نكري أو حتذير
كي يعينونه طاعة الساحر لشياطني اجلن فيما يأمرونه به : اًثالث

على حل السحر عن املسحور، وطاعة املسحور للساحر فيما يأمره 
) املسحور(واملنتشر ) الساحر(به ليطلق عنه السحر، فيكون الناشر 



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
١٨  

 
  .قد تقربا إىل الشيطان مبا حيب ليبطل عمله عن املسحور

التداوي والعالج مبا حرم اهللا تعاىل، ألن إتيان السـحرة  : اًرابع
وسؤاهلم ال جيوز شرعا، سواء سـألتهم تـداويا    والكهان وحنوهم

  .واستشفاء أو غري ذلك، كما سيأيت بيانه ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ
تصديق املسحور للسحرة وحنوهم فيما خيربونه به من  :اً خامس

  .أجل حل السحر عنه
مشاة أهل اجلاهلية يف إتيام وسـؤاهلم، واللجـوء   : اًسادس

  .وادث واألمور الطارئةإليهم فيما يقع هلم من احل
بذل األموال الطائلة ألولئك السحرة والكهنة من غـري  : اًسابع

  .وجه
  .وسيأيت مزيد بيان ملا ذكر إن شاء اهللا تعاىل

فاعلم أن للعلماء يف هذه املسـألة قـولني   .. فإذا عرفت هذا
  :مشهورين

أن حل السحر عن املسحور بسحر مثله جائز عنـد  : أحدمها
هو قول أكثر فقهاء احلنابلة، ومنهم من قيده حبـال  احلاجة إليه، و

لشمس الـدين بـن مفلـح،     )١()الفروع(الضرورة فقط، كما يف 
منتـهى  (للمـرداوي، و  )٣() تصحيح الفـروع (و )٢()اإلنصاف(و

                              
(١) )٦/١٧٨.(  
(٢) )١٠/٣٥٢.(  
(٣) )٦/١٧٨.(  
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١٩  
 

  .للبهويت )٢()شرحه(البن النجار، و )١()اإلرادات
 )٣()غريب احلـديث (ومنهم من أطلق ذلك ومل يقيده كما يف 

أليب  )٥() الشرح الكبري(البن قدامة، و  )٤() املغين(وزي، و البن اجل
وهذا القول منسـوب إىل  . الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر املقدسي

  .)٦(سعيد بن املسيب 
  :ومجلة ما استدلوا به )٧(وإليه مال املزين: قال القرطيب

يف هذه املسألة، قال ) رمحه اهللا تعاىل(توقف اإلمام أمحد : أوال
مسعت أبا عبد اهللا سئل عن رجل يزعم أنه حيـل السـحر   : رماألث

إنه جيعـل يف  : قد رخص فيه بعض الناس، قيل أليب عبد اهللا: فقال
ما : الطنجري ماء ويغيب فيه ويعمل كذا، فنفض يده كاملنكر وقال

: فترى أن يؤتى مثل هذا حيل السحر؟ فقال: أدري ما هذا، قيل له
  .)٨(ما أدري ما هذا 

فاإلمام أمحد مل ينه عن إتيان مثل هؤالء، بل توقـف يف  : قالوا
                              

(١) )٢/٥٠٥.(  
  ).٤٥٧(، ويف الروض املربع )٣/٣٩٥( (٢)
(٣) )٢/٤٠٨.(  
  .مع الشرح) ١٠/١١٨( (٤)
  .مع الشرح) ١٠/١١٨( (٥)
  ).٢/٤٩(ري القرطيب تفس (٦)
  ).٢/٤٩(املصدر السابق  (٧)
  ).١٠/١١٧(املغين مع الشرح  (٨)
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٢٠  

 
  .ذلك، ولو كان ذلك ممنوعا عنده لصرح بالنهي عنه

قلـت لسـعيد بـن    : أثر سعيد بن املسيب، قالوا قتادة: ثانيا
عن امرأته أحيل عنه  )١(أو يؤخذ) أي سحر(رجل به طب : املسيب

فأما ما ينفـع  ال بأس به، إمنا يريدون به اإلصالح، : أو ينشر؟ قال
، ويف رواية أنه كان ال يرى بأسا إذا كان بالرجـل  )٢(فلم ينه عنه

: هو صالح، قال قتـادة : سحر أن ميشي إىل من يطلق عنه، ويقول
ال يعلم ذلك إال ساحر، قال فقال : وكان احلسن يكره ذلك، يقول

ال بأس بالنشرة إمنا ى اهللا عما يضر ومل ينه عما : سعيد بن املسيب
  .)٣(ع ينف

من استطاع منكم أن ينفع أخاه «:  عموم قول النيب : ثالثا
ووجه ذلك أن املنتشر حتصل له املنفعة وينحـل عنـه   . )٤(»فليفعل

السحر بسبب تلك النشرة وإن كانت ممنوعة، ألن كل رقية جربت 
  .نفعتها جاز استخدامها للحاجة، وإن كانت حمرمة

رار إليه، فكما أنه جيوز قوهلم بأن ذلك جائز عند االضط: رابعا
األكل من امليتة عند االضطرار إليها لإلبقاء على النفس فكـذلك  
جيوز إتيان السحرة وحنوهم والتداوي بأدويتهم لإلبقاء على سالمة 

                              
  .بفتح الواو مهموز وتشديد اخلاء، أي حيبس عن امرأته وال يصل إىل مجاعها (١)
وقال احلافظ يف التعليق ) فتح ١٠/٢٤٣(أخرجه البخاري معلقا بصيغة اجلزم  (٢)

  .وإسناده صحيح: سناده مث قالرواه األثرم يف السنن، وساق إ): ٥/٤٩(
  ).املصدر السابق(إسناده صحيح : وقال احلافظ) التهذيب(أخرجه الطربي يف  (٣)
  ).٤/١٧٢٦(رواه مسلم من حديث جابر  (٤)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٢١  
 

النفس والعقل، ورجوع األلفة واحملبة بني الزوجني، وغري ذلك من 
 مصاحل النفس وحظوظها، وأن ما حرمه الشرع جيوز فعلـه عنـد  

وقَد فَصـلَ  : الضرورة لدفع مفسدة أعظم منه، واهللا تعاىل يقول
هإِلَي متطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا حم لَكُم ]١١٩: األنعام.[  

ما جاء عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنـها أـا   : خامسا
جارية هلا فسحرا، فاشتكت عائشة بعد ذلك ما شـاء   )١(دبرت 

هللا أن تشتكي، فذهب بنو أخيها إىل رجل يتطبب فـذكروا لـه   ا
إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرا جارية : شكواها، فقال هلم
: اآلن صيب قد بال يف حجرها، فقالت عائشـة  ةهلا يف حجر اجلاري

. نعـم : أسحرتيين؟ فقالـت : ايتوين ا فأيت ا، فقالت هلا عائشة
، فأمرت ا عائشة أن تباع مـن  أردت أن أعتق: مل؟ قالت: قالت

ويف رواية أن ذلـك الرجـل   . األعراب ممن يسيء ملكتها، فبيعت
  .)٢(دخل على عائشة وأخربها بأا مطبوبة

ووجه االستدالل ذا األثر أن ذلك الرجل قد أخرب عائشـة  
وبين أخيها بأمور غيبية ال يكاد خيرب عنها إال من كان على اتصال 

ونه ا، إذ أخربهم بـأن املوصـوفة بتلـك    بالشياطني، حيث يأت
الصفات مسحورة، وإن اليت سحرا جارية هلا مث وصفها هلم حال 
سؤاهلم له بأن يف حجرها صبيا قد بال عليها، فلو كان إتيان مثـل  

علـى بـين   ) رضي اهللا عنها(أولئك ممنوعا عندهم ألنكرته عائشة 
                              

  .هو تعليق العتق إىل حني موت املعتق: التدبري (١)
  .يأيت ختريج القصة قريبا إن شاء اهللا (٢)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٢٢  

 
  .أخيها، ومل ترضه هلم وتقرهم عليه

  :القول الثاين
أما القول الثاين فهو قول من قال بأن حل السحر عن املسحور 
بسحر مثله، أو مبا ال يعرف أو يعقل معناه من الرقى، والعـزائم،  
والتعاويذ، ال جيوز مطلقا، سواء كان للضـرورة أو لعـدمها، ومل   
يستفصلوا، وإىل ذلك ذهب علماء األمة كما نقله عنـهم شـيخ   

 )٣(وابن أيب العز احلنفـي  )٢(فظ ابن حجرواحلا )١(اإلسالم ابن تيمية
  .وغريهم

وعامـة مـا   ): "رمحه اهللا تعاىل(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بأيدي الناس من العزائم والطالسم والرقى اليت ال تفقه بالعربية فيها 
ما هو شرك باجلن، وهلذا ى علماء املسلمني عن الرقى اليت ال يفقه 

  .)٤("وإن مل يعرف الراقي أا شركمعناها، ألا مظنة الشرك 
وهلذا ى العلماء عن التعـازمي واألقسـام الـيت    : وقال أيضا

يستعملها بعض الناس يف حق املصروع وغريه، اليت تتضمن الشرك، 
بل وا عن كل ما ال يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيـه  

  .)٥(شرك، خبالف ما كان من الرقى املشروعة فإنه جائز
                              

  ).١٩/١٣(جمموع الفتاوى  (١)
  ).١٠/٢٨٧(فتح الباري  (٢)
  ).٥٠٥(شرح العقيدة الطحاوية  (٣)
  ).١٩/١٣(جمموع الفتاوى  (٤)
  ).١/٣٣٦(جمموع الفتاوى  (٥)
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٢٣  
 

هذا أئمة الفتوى يف هذه البالد وغريها، ابتداء باإلمـام  وعلى 
حيـث أفـرد   ) عليه رمحة اهللا(ادد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

وبني فيه حرمـة  . )١() كتاب التوحيد(للمسألة بابا يف كتابه الفريد 
ذلك بعد أن ساق األدلة الدالة عليه، وتبعه على ذلـك تالمذتـه   

 )٢(تابه ذاك كالشيخ عبد الرمحن حسنوأحفاده ممن اعتنوا بشرح ك
، وتتلمذ عليهم، كالشيخ محد بـن  )٣(والشيخ سليمان بن عبد اهللا

وغريه، إىل زمننا هذا وهللا احلمد واملنة، إذ أفىت حبرمة ذلك  )٤(عتيق
، والشيخ العالمـة مفـيت الـديار    )٥(الشيخ العالمة حافظ حكمي

، )عليهم رمحـة اهللا ( )٦(السعودية يف زمانه الشيخ حممد بن إبراهيم
، )٧( مساحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز يتوبه يف

، وفضيلة شـيخنا  )٨(وفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني
وغريهم مـن العلمـاء    )٩(العالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين

سن عاقبتهم أجزل اهللا هلم املثوبة وأح(واملشائخ من هذا البلد وغريه 
                              

  .ما جاء يف النشرة) باب( (١)
  ).٣٠٤(فتح ايد  (٢)
  ).٤١٦(تيسر العزيز احلميد  (٣)
  ).٨٦(إبطال التنديد  (٤)
  ).١/٣٨٠(معارج القبول  (٥)
  ).١/١٦٥(يخ جمموع فتاوى الش (٦)
  ).١/٢٩) (حممد املسند(كما يف الفتاوى اإلسالمية مجع  (٧)
، وكذا اموع الثمني )١/١٠٧) (حممد املسند(كما يف الفتاوى اإلسالمية مجع  (٨)

)١/١٣٣.(  
  .كما مسعته منه مرارا أثناء شرحه لكتاب التوحيد (٩)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٢٤  

 
  .)١(يف الدنيا واآلخرة 

  :وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة عامة وخاصة
  :فأما األدلة العامة فمنها

أن السحرة والكهان والعرافني وحنوهم من املشعوذين ممن : أوال
يدعون علم الغيب ويستعينون باجلن ومردم ويفزعون إلـيهم يف  

تصديقهم فيما خيربون بـه،   أمورهم ال جيوز إتيام وال سؤاهلم وال
فمن أتاهم وسأهلم عن شيء فصدقهم مبا يقولونه فقد مجـع بـني   

  :حمذورين، وأتى كبريتني من كبائر الذنوب ووقع فيما ى عنه 
يه عـن   هي جمرد إتيام وسؤاهلم، فقد صح عنه  :فأوهلما

ذلك، كما يف قوله ملعاوية بن احلكم السلمي حينما سأله عن أمور 
نوا يصنعوا يف اجلاهلية، منها إتيام للكهان، فقال عليه الصالة كا

من «: أنه قال وكما ثبت عنه  )٢(»فال تأتوا الكهان«: والسالم
وهذا  )٣(»أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة

مبا يقول  على جمرد جميئه وسؤاله، سواء صدقهالوعيد الشديد مرتب 
يف هذا الوعيد كل من أتى هؤالء السحرة والعرافني،  أم ال، ويدخل

ومن كان على طريقتهم، وسأهلم عن أي أمر من األمـور، سـواء   
سأهلم أن حيلوا عنه السحر، أو يصنعوا له سحرا، أو خيربوه عن أمر 

                              
ما يف فتاوى اللجنة الدائمة وبه تفيت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ك (١)

  ).أمحد الدويش(مجع الشيخ ) ١/٣٧٢(
  ).٤/١٧٤٨(أخرجه مسلم يف صحيحه  (٢)
  ).٤/١٧٥١(أخرجه مسلم يف صحيحه  (٣)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٢٥  
 

فال تـأيت  «: غييب، أو غري ذلك من أنواع السؤال، ألن ظاهر قوله
م ذلك كله، فاألول نكرة يع »فسأله عن شيء«: وقوله» الكهان

يف سياق النهي، واآلخر جواب الشـرط وكالمهـا مـن صـيغ     
  .)١(العموم

هي سؤاهلم حل السحر، مث تصديقهم والعمل مبـا  : وثانيهما
خيربونه به من طرق االستشفاء وأنواع األدوية املزعومة، فإنه ـذا  
قد وقع فيما هو أشد وأخطر، ورمبا أفضى به ذلك إىل اخلروج عن 

من أتـى عرافـا أو   «: ائرة اإلسالم، لقوله عليه الصالة والسالمد
ويف  )٢(» كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 

من أتى عرافا أو ساحرا، أو كاهنا، فسأله فصـدقه مبـا   «: لفظ
  .)٣(»يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 

                              
استثىن العلماء من هذا العموم سؤاهلم امتحانا هلم لبيان حاهلم وحقيقة أمرهم، أو  (١)

ن ذلك جائز كما دلت عليه لبيان عجزهم وإظهار كذم وتدليسهم على الناس، فإ
ومسلم ) ١٣٥٤(مع ابن الصياد وسؤاله له فيما رواه البخاري  قصة النيب 

وانظر جمموع فتاوى شيخ . من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما) ٤/٢٢٤٠(
  ).١٩/٦٢(اإلسالم 

عن أيب هريرة، ) ٨/١٣٥(والبيهقي ) ١/٨(واحلاكم ) ٢/٤٢٩(رواه اإلمام أمحد  (٢)
صحيح على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب، : ح، وقال احلاكموإسناده صحي

والنسائي يف الكرب ) ٣٩٠٤(وأبو داود ) ٤٧٦و  ٢/٤٠٨(ورواه اإلمام أمحد 
من أتى حائضا «: وغريهم بلفظ) ٦٣٩(وابن ماجة ) ١٣٥(والترمذي ) ٥/٣٢٣(

 »أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد
  .إسناده صحيحو

كشف (، والبزار )وما بعده ١٩٤١(وابن اجلعد ) ٣٥٧٩( ةرواه ابن أيب شيب (٣)
= 
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٢٦  

 
 مد ووجه كون تصديقهم مبا يقولون كفرا مبا أنزل على حم

وهو القرآن، أن اهللا تعاىل أخرب يف كتابه بأنه ال يعلم الغيب إال هو 
قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْـأَرضِ  : سبحانه، كما يف قوله

إِلَّا اللَّه بيالْغ ]اآلية، وقوله] ٦٥: النمل : ِبيالْغ حفَاتم هدنعو
ا إِلَّا ههلَمعلَا يو ]٥٩: األنعام.[  

فمن أتى هؤالء وصدقهم مبا يقولونه ويدعونه من علم الغيب، 
صار مكذبا مبا جاء يف القرآن العظيم من أن اهللا تعاىل هو املتفـرد  
بعلم الغيب وحده، وبه يكون كافرا بالقرآن، خارجا عـن ملـة   

  .اإلسالم
ليس منا من تطري أو تطـري لـه، أو   «:  عموم قوله : ثانيا

=                                
عن عبد اهللا بن مسعود ) ٨/١٣٦(والبيهقي ) ٥٤٠٨(وأبو يعلى ) ٢٠٦٧األستار 

رضي اهللا تعاىل عنه موقوفا، وأسانيد تلك الروايات حسان وبعضها صحيح، ومثله 
  :ا قال العراقي يف األلفيةال يقال بالرأي فله حكم الرفع، كم

ــث ال   ــاحب حبيـ ــن صـ ــى عـ ــا أتـ   ومـ
  

    
  يقـــال رأيـــا حكمـــه الرفـــع علـــى        

  مـــا قـــال يف احملصـــول حنـــو مـــن أتـــى  
  

    
  فاحلـــــاكم الرفـــــع هلـــــذا أثبتـــــا    

مرفوعا إال أن إسناده ) ٥/١٠٤(وأبو نعيم يف احللية ) ١٩٤٨(وقد رواه ابن اجلعد     
ه وهو حيىي بن عبد احلميد احلماين ضعيف، والصحيح األول لضعف وتفرد رافع

وخمالفته لسائر من رواه موقوفا ممن هو أوثق وأضبط منه، ورواه ابن اجلعد بسند 
إىل تفرد روح وهو ابن عبادة ) رمحه اهللا(، وأشار )١٩٥٢(آخر عن حذيفة موقوفا 

براويته تلك عن بقية من رواه عن شعبة عن عبد اهللا بن مسعود، فدل على ضعفها 
  .ذهاوشذو
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٢٧  
 

أو «: والشاهد قوله. )١(»ن أو تكهن له، أو سحر أو سحر لهتكه
يف  داخل ليحل عنه السحر وال ريب أن من أتى ساحراً »سحر له

إذ أن الساحر ال يتوصل إىل حل السحر » أو سحر له«: عموم قوله
عنه إال بعمل سحر مثله، باستخدام اجلن الذين يأتونه خبرب ذلـك  

  .ء سحره، وحنو ذلكاملسحور والذي سحره، ويف أي شي
وعيد شديد، معناه أن من فعل ذلـك  » ليس منا«:  وقوله 

ليس ممن اهتدى دينا واقتدى بعملنا واتبع طريقتنا يف هذا األمـر،  
بل هو متبع لطريقة أهل اجلاهلية والضالل، مهتد ديهم، ومقتـد  

  .بفعلهم، متشبه م
كوت عنهم، أن يف إتيان السحرة والكهان وحنوهم، والس: ثالثا

ودفع األموال هلم، إقرارا هلم على ما هم عليه من الكفر والضالل، 
وإعانة هلم على بث شرورهم ونشر فسادهم، وإغراء غريهم باتباع 
طريقتهم وانتحال سبيلهم، وبذلك يبلغ أمرهم، ويكثر أتبـاعهم،  

  .ويعظم خطرهم، وتشيع فتنتهم، ويصعب قمعهم
                              

والدواليب ) ٣/٣٩٩كشف األستار (والبزار ) ١٨/١٦٢(حديث حسن، رواه الطرباين  (١)
) رضي اهللا عنه(من رواية احلسن البصري عن عمران بن حصني ) ٢/١٦٦(يف الكىن 

والطرباين يف ) ٣/٣٩٩كشف األستار (وله شاهد من حديث ابن عباس رواه البزار 
آخر من حديث علي رواه أبو نعيم كما يف ، وشاهد )٤١٨٥جممع البحرين (األوسط 

وأسانيد تلك الروايات ال ختلو من مقال إال أن بعضها يشد ) ٤/٤٧تلخيص احلبري 
). ٤/٣٣الترغيب (إسناده جيد : بعضا، وحديث عمران بن حصني قال عنه املنذري

امع (رواه البزار ورجاله ثقات خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة، : وقال اهليثمي
  ).١٠/٢٢٤الفتح (إسناده جيد : وقال احلافظ) ٥/١١٧
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٢٨  

 
هـؤالء، ومـن هـم علـى      وقد انا سبحانه عن إعانة مثل

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا : طريقتهم، كما يف قوله
أنه  وكما صح عنه . اآلية] ٢: املائدة[   والْعدوان علَى الْإِثْمِ

، وهو املال الذي يأخذه الكاهن علـى  )١(ى عن حلوان الكاهن 
): رمحه اهللا(، قال احلافظ ابن حجر كهانته أو الساحر على سحره

  .)٢(وهو حرام باإلمجاع ملا فيه من أخذ العوض على أمر باطل
وهلذا ترى كثريا مـن  : وقال الشيخ حافظ احلكمي رمحه اهللا

السحرة الفجرة يف األزمان اليت ال سيف فيها يردعهم يتعمد سحر 
صـل  الناس ممن حيبه أو يبغضه ليضطره بذلك إىل سؤاله حلـه ليتو 

بذلك إىل أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموال الناس ودينهم 
  .)٣(نسأل اهللا تعاىل العافية

فالواجب على من علم حباهلم ووقف على طريقتهم اإلنكـار  
عليهم وعلى من يأتيهم، والرفع إىل والة األمور عنهم حىت يعـاقبوا  

بيده،  من رأى منكرا فليغريه«:  مبا يستحقون، وقد قال النيب 
فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف    

وال شك أن الرفع عنهم إىل والة األمـر مـن مجلـة    . )٤(»اإلميان
                              

  .عن أيب مسعود األنصاري) ٣/١١٩٨(ومسلم ) ٢٢٣٧(أخرجه البخاري  (١)
واحللوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصله من : وقال) ٤/٤٩٨(الفتح  (٢)

ة شبه بالشيء احللو من حيث أنه يأخذه سهال بال كلفة وال مشقة، يقال واحلال
  .ه إذا أطعمته احللوحلوت

  ).١/٣٨١(معارج القبول  (٣)
  .عن أيب سعيد اخلدري) ١/٦٩(رواه مسلم يف صحيحه  (٤)
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٢٩  
 

  .اإلنكار عليهم باللسان، ومن التعاون على الرب والتقوى
والواجب على ويل األمر ): رمحه اهللا(وقال شارح الطحاوية 

ملنجمني والكهان والعرافني وكل قادر أن يسعى يف إزالة هؤالء ا
، )١(وأصحاب الضرب بالرمل واحلصـى والقـرع والقـاالت   

ومنعهم من اجللوس يف احلوانيت والطرقات، أو يـدخلوا علـى   
الناس يف منازهلم لذلك، ويكفي من يعلم حترمي ذلك وال يسـعى  

كَـانوا لَـا   يف إزالته ـ مع قدرته على ذلك ـ قوله تعـاىل    
 ننَ عواهنتلُـونَ     يفْعوا يـا كَـانم لَبِـئْس لُـوهكَرٍ فَعنم 

وهؤالء املالعني يقولون اإلمث ويأكلون السحت، ]. ٧٩:املائدة[
برواية الصـديق   بإمجاع املسلمني، وثبت يف السنن عن النيب 

إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغـريوه  «: رضي اهللا عنه، أنه قال
  .)٣)(٢(»أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه
ح داللتها على حتـرمي إتيـان   وومع كفاية األدلة العامة ووض

السحرة، وسؤاهلم، وتصديقهم، والتداوي بأدويتهم، إال أن األدلـة  
اخلاصة جاءت مؤكدة لتلك العمومات، ومصرحة بتحرمي النشـرة  

  :على وجه اخلصوص، فمن تلك األدلة
ـ «: حينما سئل عن النشرة، قال قوله : أوال ل هي من عم

                              
  .هكذا يف األصل (١)
وإسناده ) ٤٠٠٥( هوصححه، وابن ماج) ٣٠٥٧و  ٢١٦٨(رواه الترمذي  (٢)

  .صحيح
  ).٥٠٤(شرح العقيدة الطحاوية  (٣)
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  .)١(»الشيطان

واأللف والالم يف النشرة املسئول عنها يف هذا احلديث هـي  
للعهد الذهين، أي النشرة املعهودة اليت كان أهل اجلاهلية يصنعوا 
أو يصفوا ملرضاهم من املسحورين وحنوهم، ال النشـرة بـالرقي   
والتعوذات الشرعية واألدوية املباحة، فإن ذلك جائز كمـا سـبق   

  .بيانه
تعاطي أنواعـا   د كان شائعا عند أهل اجلاهلية قبل مبعثه وق

شىت من الرقى والنشر اليت ال ختلو من عمل حمرم أو حمذور، فهـي  
إما أن تكون باستخدام الشياطني والتقرب إليهم، كدعائهم فيهـا  
وذكر أمسائهم، أو مبا ال يعرف معنـاه وخيفـى علمـه وحمتـواه     

حكم تلك النشر ومـا   بان كالطالسم وحنوها، أو غري ذلك، فأ
كان على صفتها، وأخرب بأا من عمل الشيطان، أي مـن تزيينـه   
وإحيائه وإضالله، ال من الرقى والتعاويذ اليت هي بآيات اهللا تعـاىل  

: واألدعية املأثورة، وهذا يدل على منعها وحترميها، ألن قولـه  
د يف يغين عن قوله أا حرام، بل هو أش» هي من عمل الشيطان«

  .املنع، ألن ربطها بعمل الشيطان يقتضي تقبيحها والتنفري عنها

                              
وعنه ) ٣٨٦٨(وعنه أبو داود ) ٣/٢٩٤(حديث صحيح، رواه اإلمام أمحد  (١)

عن جابر بن عبد اهللا مرفوعا وإسناده صحيح، ورواه عبد ) ٩/٣٥١(البيهقي 
عنه مرفوعا وسنده صحيح، وله شاهد من حديث أنس ) ١٩٧٦٢(الرزاق 

جممع (والطرباين يف األوسط ) ٣/٣٩٣كشف األستار (مرفوعا، أخرجه البزار 
  .وافقه الذهيب، وهو كما قاالو) ٤/٩٤١٨(وصححه احلاكم ) ٤١٨٣البحرين 



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٣١  
 

واحلديث وإن مل يكن فيه صيغة النهي ولكن فيه ما يدل علـى  
النهي، ألن طرق إثبات النهي عديدة، منها التصريح بذكر صـيغة  

  .النهي عن الفعل، ومنها ذم فاعله كما يف هذا احلديث
اء الرقى والتعاويذ املشبوهة وما يصنعه سحرة هذا الزمان وأدعي

ال خيتلف كثريا عما يصنعه سحرة أهل اجلاهلية يف جاهليتهم، بـل  
هم أشد خطرا وأعظم بالء على األمة منهم، خللطهـم بـني مـا    
يصنعونه من الشرك والضالل وبني شيء من اآليـات واألذكـار   

  .واألدعية املروعة، تلبيسا على اجلهال وتغريرا م
أن تلك الرقى والنشر وحنوها من األدوية حتوي إن علم : ثانيا

شيئا من أنواع الشرك، أو عمال شـيطانيا سـحريا، أو طالسـم    
وخزعبالت جمهولة، أو غري ذلك من الطرق واألفعـال واألقـوال   
احملظورة، فإن كانت كذلك، فهي داخلة يف عموم ما ى الشـرع  

وال «:  ه ومنع من التداوي به وبغريه من احملرمات، كما يف قول
  .)١(»تداووا حبرام

وقال أيضا عليه  )٢(ى عن الدواء اخلبيث:  ويف احلديث أنه 
  .)٣(»إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم«: الصالة والسالم

                              
والبيهقي ) ٢٤/٦٤٩(والطرباين ) ٣٨٧٤(حديث حسن مبا بعده، رواه أبو داود  (١)

  .عن أيب الدرداء مرفوعا) ٢/٣٨(والدواليب يف الكىن ) ١٠/٥(
 هوابن ماج) ٢٠٤٥(والترمذي ) ٣٨٧٠(وأبو داود ) ٢/٣٠٥(رواه اإلمام أمحد  (٢)

  .وغريهم عن أيب هريرة) ٤/٤١٠(كم واحلا) ١٠/٥(والبيهقي ) ٣٤٥٩(
ذم املسكر (وابن أيب الدنيا يف ) ١٥٩األشربة (حدث حسن، رواه اإلمام أمحد يف  (٣)

= 



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٣٢  

 
فهذه النصوص وحنوها صرحية يف حترمي التداوي مبثل تلك الرقى 

عه اهللا له والنشر، ودالة على أن متعاطيها يعد متعديا حلدود ما شر
  .من التداوي باألدوية املشروعة واملباحة

وذا كله تبني لك أخي القارئ أن القول الصحيح يف هـذه  
املسألة هو قول من قال بأن إتيان السحرة وحنوهم وسؤاهلم حـل  
السحر عن املسحور، أو التداوي بأدويتهم ونشرهم، حرام ال جيوز، 

هو قـدح يف توحيـد   وأنه من كبائر الذنوب، وعظائم اخلطوب و
  .املطبوب، نسأل اهللا العافية والسالمة من مهلكات الذنوب

=                                
والطرباين ) ١٣٩٧(وعنه ابن حبان يف صحيحه ) ١٢/٦٩٦٦(وأبو يعلى ) ٥٦

رضي (قالت أم سلمة : عن حسان بن خمارق قال) ١٠/٥(والبيهقي ) ٢٣/٧٤٩(
ما : وهو يغلي فقال ابنة يل فنبذت هلا يف كوز، فدخل النيب اشتكت ): اهللا عنها

وعزاه اهليثمي يف . إن ابنيت اشتكت فنبذنا هلا هذا، فذكر احلديث: هذا؟ فقلت
ورجال أيب يعلى رجال : إىل البزار ومل أره يف زوائده، وقال) ٥/٨٩(امع 

ن خمارق من وحسان ب. هـ.الصحيح، خال حسان بن خمارق وقد وثقه ابن حبان أ
وابن أيب حامت يف اجلرح ) الكبري ٣/٣٣(التابعني ترجم له البخاري يف تارخيه 

) ٤/١٦٣(ومل يذكروا فيه جرحا وال تعديال، ووثقه ابن حبان ) ٣/٢٣٥(والتعديل 
وتساهله يف هذا معروف، فالرجل جمهول احلال، واحلديث سكت عنه احلافظ يف 

حديث أيب الدرداء الذي مر : ا، أحدمهاوله شاهدان يتقوى م) ١/٧٤(الفتح 
أنه سأل ) ٣/١٥٧٣(قريبا، واآلخر حديث طارق بن سويد اجلعفي عند مسلم 

: إمنا أصنعها للدواء، فقال: عن اخلمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال النيب 
  .»إنه ليس بدواء ولكنه داء«



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٣٣  
 

  اجلواب عن أدلة القائلني باجلواز
اعلم ـ وفقك اهللا ـ أن العلماء قد خيتلفون يف حكم مسـألة    
من مسائل الدين فيديل كل منهم بدليله وحجته ومبا أحاط به علمه 

بهم معرفـة احلكـم   واجتهاده، وغايتهم الوصول إىل احلق، ومطل
بدليله، وهم إما مصيب فله أجران، وإما خمطئ فله أجـر واحـد،   
فالعامل قد خيفى عليه حكم بان لغريه فيه دليله، فالواجب على مـن  
وقف على أقواهلم واطلع على حججهم وأدلتهم أن يعرضها علـى  

فَـإِنْ  : كما أمرنا تعاىل بذلك يف قولـه  كتاب اهللا وسنة نبيه 
عازنت ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف مت

فما كان منها موافقا  )١( والْيومِ الَْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا
  .للكتاب والسنة أخذ به، وما كان خمالفا هلما طرح به وال حرج

 شهادة بأن حممـدا رسـول اهللا   ومن املعلوم أن من الزم ال
طاعته فيما أمر واجتناب ما ى عنه وزجر، فاألخذ مبا خالف ذلك 

فالواجب على من علـم حكـم   . قدح يف تلك الشهادة بال ريب
يف أمر من األمور أن ال  الشرع بدليله، واستبانت له سنة رسوله 

ة قاضية يعدل عنها، وال يتبع أحد يف خمالفتها، كائنا من كان، فالسن
على قول كل أحد، صحابيا كان أو من دونه يف العلم واملنزلة، فإن 

  .اهللا قد فرض طاعة رسوله على كل أحد ويف كل حال
ولـيس  : ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  ) ابن تيمية(قال شيخ اإلسالم 

                              
  .٥٩: سورة النساء (١)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٣٤  

 
ألحد أن حيتج بقول أحد يف مسائل النزاع، وإمنا احلجـة الـنص   

تقرر مقدماته باألدلة الشرعية ال واإلمجاع، ودليل مستنبط من ذلك 
بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء حيتج هلا باألدلة الشرعية، ال 

  .)١(حيتج ا على األدلة الشرعية
والداعي إىل ذكر أقوال الفقهاء يف هذه املسألة هو بيـان مـا   
وقعوا فيه من اخلطأ مع تصحيحه، لئال يغتر جاهـل، أو يتصـدر   

ق قد بان يف هذه املسألة واجنلى، ونصوص السنة قد مقلد، إال فاحل
تتابعت يف قطع كل طريق يوصل إىل السحرة وسؤاهلم، بل جعلت 
السيف حدا يف رقام، فإياك أن تغتر بكثرة شيوعهم وانتشارهم يف 
كثري من البلدان، وافت الناس عليهم كتـهافت الفـراش علـى    

ر والتحذير منه، وإن كثر النريان، فإن الفعل غري املشروع جيب احلذ
  .فاعلوه وقل منكروه

ينبغي أن يعرف : قال العالمة ابن مفلح ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   
أن كثريا من األمور يفعل فيها كثري من الناس خالف األمر الشرعي 
ويشتهر ذلك بينهم ويقتدي كثري من الناس م يف فعلهم، والـذي  

وفعال، وال يثبطـه عـن    يتعني على العارف خمالفتهم يف ذلك قوال
  .)٢(ذلك وحدته وقلة الرفيق اهـ

  :وإليك اآلن جواب عن أدلة القائلني باجلواز
أما قوهلم بأن اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ قد توقف يف حكـم    

                              
  ).٢٦/٢٠٢(جمموع الفتاوى  (١)
  ).١/٢٦٣(آلداب الشرعية ا (٢)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٣٥  
 

إتيان السحرة وحنوهم من أجل حل السحر عن املسحور حينمـا  
قد دلت السنة الصحيحة مـن  : سئل عن ذلك، فاجلواب أن يقال

وه عديدة على عدم جواز إتيام وسؤاهلم والتداوي بأدويتـهم  وج
ونشرهم كما سبق بيانه قبل، فليس ألحد أن يقول عامل، أو توقف 

  .فيها إمام يف مسألة من مسائل الدين على قول النيب 
مث إن اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ مل يقل جبواز إتيان السـحرة    

بل املعروف عنه خالفه كما وحنوهم والتداوي بأدويتهم ونشرهم، 
سيأيت، وليس يف قصة ذلك الرجل ما يدل أنه جييز ذلك، بل ملا نقل 
له السائل طريقة ما يصنعه ذلك الرجل من أن جيعل يف الصنجري ماء 

: ال أدري ما هذا؟ قيل له: ويغيب فيه، نفض يده كاملنكر له وقال
  ال أدري ما هذا؟: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال

يقال إنه توقف يف ذلك، قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا فكيف 
): تيسري العزيز احلميد(بن حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ يف   

وهذا صريح يف النهي عن النشرة على الوجه املكروه، وكيف جييزه 
وهو الذي روى احلديث أا من عمل الشيطان؟ ) أي اإلمام أمحد(

تركا بني اجلائزة واليت مـن عمـل   ولكن ملا كان لفظ النشرة مش
الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز اليت من عمـل  

  .)١(الشيطان وحاشاه من ذلك اهـ
وقد جاءت الكراهة عنه صرحية يف هذا كما يف رواية الفرج بن 

يف الرجل يزعم أنه يعاجل انون مـن  : علي الصباح الربزاخي عنه
                              

  ).٤٢٠و  ٤١٩( (١)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٣٦  

 
، ويزعم أنه خياطب اجلن ويكلمهم، ومنهم الصرع بالرقى والعزائم
ما أحب ألحد أن يفعله وتركـه أحـب   : من خيدمه وحيدثه، قال

  .)١(إيل
فمن ظن أن اإلمام أمحد قد توقف يف حكم إتيان أولئك فقـد  

  .أخطأ يف ظنه، وغلط يف فهمه
وأما أثر سعيد بن املسيب، فيجاب عنه كما أجيب عن توقف 

فليس فيما قاله ـ رمحه اهللا تعـاىل ـ    : نيااإلمام أمحد أوال، وأما ثا
ما يدل على أنه جييز النشرة املمنوعة أو إتيان السحرة حلل السـحر  
عن املسحور أو حنو ذلك، وحاشاه من ذلك، وأنـت إذا مجعـت   
الروايات املروية عنه يف هذه املسألة وتأملتها حق التأمل، بان لك أن 

منها فحسب، واليت هي مـن  النشرة اليت أجازها إمنا هي املشروعة 
جنس الرقى والتعاويذ، ال النشرة املمنوعة، وأن الذين جوز إتيام 
حلل السحر عن املسحور وهم بعض أصحابه وتالمذته، ومن كانوا 

  .معروفني بالصالح واالستقامة، ال السحرة، والكهان، وحنوهم
رجل طب : فمن تلك الروايات أن قتادة قال لسعيد بن املسيب

، )٢(نعم، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل : ، حنل عنه؟ قالبسحر
: قـال : ويف رواية )٣(إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل : ويف رواية

                              
و  ٤/٥٨(وعنه ابن القيم يف بدائع الفوائد ) ٣٢٢(األحكام السلطانية أليب يعلى  (١)

٥٩.(  
  .بإسناد صحيح) ٣٥٧٤(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (٢)
  ).١/٥٠تغليق التعليق (رواه احلريب يف غريبه كما يف  (٣)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٣٧  
 

: أن قتادة قال: ويف رواية. )١(ال بأس، إمنا تريدون بذلك اإلصالح 
أرويهـا  : قلت: سألت سعيد بن املسيب عن النشر أمرين ا، قال

  .)٢(نعم : عنك؟ قال
مثله ما جاء عن عطاء اخلراساين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قـال    و

سألت عطاء اخلراساين عن املؤخذ عـن أهلـه   : إمساعيل بن عياش
  .)٣(ال بأس بذلك إذا اضطر إليه : واملسحور، نأيت نطلق عنه، قال

ق ويف مقدمتهم احلسن البصري اوقد عرفت أن فقهاء أهل العر
كرهون أنواعا من الرقى والتعاويذ وإبراهيم النخعي وغريمها، كانوا ي

وكان أهل احلجاز جييزوا كغريها مـن الرقـى    )٤(ومنها النشرة 
والتعاويذ املشروعة، فأشكل ذلك على قتادة ـ رمحه اهللا ـ فصار   
يكثر من سؤال سعيد بن املسيب عنها، وكان سعيد جييبه بأنـه ال  

  .ينفعبأس ا، وأن اهللا تعاىل ى عما يضر، ومل ينه عما 
وصدق سعيد، فإن النشرة املشروعة تنفع بإذن اهللا وال تضـر،  
ولو كان مراده النشرة املمنوعة وإتيان السحرة وحنوهم خلالف دليله 

إمنا ى اهللا عما يضر يقتضي حرمـة ذلـك، ألن   : فتواه، ألن قوله
الشرع قد ى عن تلك النشر وعن إتيان السحرة وحنـوهم، وأي  

أربعني  من تكذيبه بالقرآن وعدم قبول صالته ضرر على العبد أعظم
                              

  ).١/٥٠تغليق التعليق (يف رواه األثرم يف سننه كما  (١)
  .بإسناد صحيح) ٣٥٦٣(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (٢)
  .بإسناد صحيح) ٣٥٧٣(رواه ابن أيب شيبه يف مصنفه  (٣)
  ).٣٥٦٧و  ٣٥٦٦و  ٣٥٦٥، ٣٥٦٢(انظر مصنف ابن أيب شيبة  (٤)
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٣٨  

 
  !ليلة؟

وقد كان سعيد بن املسيب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يفيت بقتـل    
فمن نسب إليه القول ! فكيف جيوز إتيام؟ )١(السحرة بعد إقرارهم

  .)٢(جبواز ذلك فقد قوله ما مل يقل، وأخطأ يف فهم ما عنه نقل
، »فع أخاه فليفعـل من استطاع منكم أن ين«:  وأما قوله 

ما شرع االنتفاع به، فهو عام خمصوص ال حجة هلم فيه،  فمراده 
وقد متسك قوم ذا العموم فأجازوا كل رقية جربت : قال احلافظ

منفعتها ولو مل يعقل معناها، لكن دل حديث عوف أنه ما كان من 
الرقى يؤدي إىل الشرك مينع، وما ال يعقل معناه ال يؤمن أن يـؤدي  

  .)٣(الشرك فيمتنع احتياطا إىل
حينما سأله عوف بن مالـك ـ    إىل قوله ) رمحه اهللا(يشري 

يا رسـول اهللا  : كنا نرقي يف اجلاهلية، فقلنا: رضي اهللا عنه ـ قال 
رقاكم، ال بأس بالرقى  اعرضوا علي«: كيف ترى يف ذلك؟ فقال

  .)٤(»ما مل يكن فيه شرك
داووا وال تتداووا ال ت«:  ويدل على هذا التخصيص قوله 

                              
 بإسناد ال) ١١/٣٩٧(وابن حزم يف احمللى ) ٩٠٣٢(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (١)

  .بأس به
وقد أحسن اإلمام ابن أيب شيبة يف تبويبه لتلك اآلثار مبا يوافق ما قلناه، فانظر  (٢)

  ).٣٨٧و  ٧/٣٨٥(
  ).١٠/٢٠٦(فتح الباري  (٣)
  ).٤/١٧٢٧(رواه مسلم يف صحيحه  (٤)
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٣٩  
 

إن اهللا مل جيعل شـفاءكم فيمـا حـرم    «:  وقوله  ،)١(»حبرام
  .)٢(»عليكم

فكل رقية أو نشرة حمرمة ال يشرع االنتفاع ـا، ألـا داء   
» من استطاع منكم أن ينفع أخاه«: وليست بدواء، ويف احلديث

وأي نفع يف إتيان السحرة والكهان وحنوهم واالسـترقاء برقـاهم   
  !املشبوهة؟ ونشرهم

أما قوهلم بأن ذلك جائز عند االضطرار إليه، اسـتنادا علـى   
قاعدة الضرورات تبيح احملظورات، فاجلواب أن يقال بـأن إتيـان   
السحرة والكهان ومن هم على طريقتـهم وسـؤاهلم والتـداوي    
بأدويتهم ورقاهم ليس هو من باب الضرورات اليت تستلزم إباحـة  

ال، ألن حكم التداوي ليس بواجـب يف  احملظورات، كأكل امليتة مث
أصل الشرع وإمنا هو من األمور املباحة واملشروعة كما هو قـول  

هل األفضل تركه أم فعلـه؟ أمـا   : مجهور أهل العلم، وإمنا اختلفوا
األكل من امليتة فهو واجب على من اضطر إليـه ألن حاجتـه ال   

ه عن إتيان تندفع إال به قطعا، وليس له عنه عوض، أما املسحور فل
السحرة والتداوي بأدويتهم عوض، وهو التداوي مبا شرعه اهللا له، 

  .فال يقاس هذا ذا
والذين جـوزوا  ): رمحه اهللا تعاىل(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

التداوي باحملرم قاسوا ذلك على إباحة احملرمـات كامليتـة والـدم    
                              

  .سبق خترجيه (١)
  .سبق خترجيه (٢)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٤٠  

 
  :للمضطر، وهذا ضعيف لوجوه

صوده يقينا بتناول احملرمات، فإنه أن املضطر حيصل مق: أحدها
إذا أكلها سدت رمقه، وأزالت ضرورته، وأما اخلبائث بل وغريها 
فال يتيقن حصول الشفاء ا، فما أكثر من يتـداوى وال يشـفى،   
وهلذا أباحوا دفع العضة باخلمر حلصول املقصود ا، وتعينها لـه،  

  .إا ال تروي :خبالف شرا للعطش، فقد تنازعوا فيه، فإم قالوا
أن املضطر ال طريق له إىل إزالة ضرورته إال األكل من : الثاين

هذه األعيان، وأما التداوي فال يتعني تناول هذا اخلبيـث طريقـا   
لشفائه، فإن األدوية أنواع كثرية، وقد حيصل الشفاء بغري األدوية، 

  .كالدعاء، والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء
ة للمضطر واجب عليه يف ظاهر مـذهب  أن أكل امليت: الثالث

من اضطر إىل امليتة فلم يأكـل  : األئمة وغريهم، كما قال مسروق
وأما التداوي فليس بواجب عنـد مجـاهري   . حىت مات دخل النار

األئمة، وإمنا أوجبه طائفة قليلة، كما قاله بعض أصحاب الشـافعي  
والتداوي ـ إىل أن قال ـ وإذا كان أكل امليتة واجبا،  ... وأمحد 

إىل آخر ما قالـه  ... ليس بواجب مل جيز قياس أحدمها على اآلخر 
  .)١(ـ رمحه اهللا ـ 

التداوي حال ضرورة والضـرورة  : فإن قيل: وقال ابن العريب
التداوي ليس حـال  : تبيح احملظورات، فالتداوي باحلرام مباح، قلنا

                              
  ).٢٤/٢٦٨(جمموع الفتاوى  (١)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٤١  
 

تطبب ضرورة وإمنا الضرورة ما خياف معه املوت من اجلوع، فأما ال
  .)١(يف أصله فال جيب، فكيف يباح فيه احلرام؟ 

وأما قصة اجلارية اليت سحرت أم املؤمنني عائشة ـ رضي اهللا  
عنها ـ وقيام بين أخيها بسؤال ذلك الرجل عن مرضها، ويف رواية  

  .)٢(أنه دخل على عائشة وأخربها بأا مطبوبة 
  :فاجلواب عنها من وجوه

بأن ذلك الرجل املسئول ساحر  ليس يف القصة التصريح: أوال
أو كاهن، بل جاء يف بعض الروايات أنه رجل مـن السـند، ويف   

قدم املدينة يتطبب، أي يظهر الطب والعالج،  )٣()من الزط(رواية 
فحاله الظاهر معلوم أما الباطن فمجهول، وال يلـزم مـن كونـه    
أخربهم بأن عائشة ـ رضي اهللا عنـها ـ مسـحورة وأن الـيت      

ارية هلا، وأن يف حجر تلك اجلارية صبيا قد بال فيه، ال سحرا ج
يلزم من ذلك أنه ساحر أو كاهن، ألن تلك األمور قـد يسـتدل   

                              
  ).٦/٢٠٢(حتفة األحوذي  (١)
ه القصة رواها اإلمام مالك يف موطئه كما عزاها البيهقي له من رواية القعنيب هذ (٢)

وهي أيضا من رواية أيب مصعب ) ٦٠٦٨و  ٦٠٧٧معرفة السنن واآلثار برقم (عنه 
، ورواها اإلمام )٣٢٦١(الزهري العويف عنه كما يف شرح السنة للبغوي برقم 

عنه ) ١٨٧٥٠و  ١٨٧٤٩( وعبد الرزاق برقم) بدائع املنن ٢/١٣٨(الشافعي 
) ٤/٥٣(والدارقطين ) ٨/١٣٧(والبيهقي ) ٦/٤٠(كذلك، ورواها اإلمام أمحد 

وابن حزم يف احمللى ) ٣٢٦١(والبغوي يف شرح السنة ) ٤/٢١٩(واحلاكم 
  .بأسانيد صحيحة) ١١/٣٩٥(
  .جنس من السودان واهلنود: الزط (٣)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٤٢  

 
عليها بقرائن وعالمات تظهر على املطبوب وخترب بواقع حاله يعرفها 

  .املتمرسون يف هذه الصنعة
ففي بعض الروايات أن بعض بين أخيها ذكروا شكواها لذلك 

إنكم لتذكرون امرأة مسـحورة، فجوابـه   : ه قال هلمالرجل، وأن
وتشخيصه حلاهلا إمنا وقع بعد وصفهم حلاهلا له، فالزم احلكم ليس 

  .بالزم، فمن ادعى أن املسئول ساحر أو كاهن فعليه الدليل
مث هب أنه بان جبوابه هلم أنه ساحر أو كاهن، فإنه كان جمهوال 

عذورون بسؤاله جلهالـة  لدى عائشة وبين أخيها قبل سؤاله، فهم م
حاله عندهم، ولو كان أمره معلوما قبل سؤاله ألخربت عنه عمرة 
بنت عبد الرمحن اليت روت هذه القصة، ولقال بأن الذي دخل على 
عائشة، أو أن الذي شكا إليه بنو أخيها رجل ساحر أو كاهن بدال 
من قوهلا رجل سندي يتطبب، مث هل سألوه حل السحر عنها بعدما 

 حاله، وأخربهم بأا مسحورة؟ هذا ما مل يقع، فبطـل ـذا   تبني
  .االستدالل ذه القصة على جواز سؤال السحرة حل السحر

أن يف هذه القصة ما ينقض دعوى أن عائشة ـ رضـي   : ثانيا
اهللا عنها ـ جتيز أو تقر سؤال السحرة وحنوهم، وذلك ألن اجلارية  

ة أن حتل عنها السحر الذي ملا اعترفت أا سحرا مل تسأهلا عائش
صنعته هلا، وهي أوىل بالسؤال من ذاك الرجل، بل أمرت ببيعها، مث 
إا مكثت ما شاء اهللا من الزمان وهي على مرضها، مث إـا رأت  

ميد بعضـها بعضـا فإنـك     )١(يف النوم أن اغتسلي من ثالث أبؤر
                              

  .مجع بئر (١)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٤٣  
 

  .)١(تشفني، فاغتسلت، فشفيت 
لة على املدعى، فإنـه ال قـول   على تقدير أن القصة دال: ثالثا

، فال يصح االستدالل بفعل عائشة ـ رضي  ألحد مع قول النيب 
يف املسألة، هذا على تقدير أن القصة  اهللا عنها ـ مع قول النيب  

داللة على ذلك وقد عرفت أن القصة ال داللة فيها، بل فيها نقض 
  .ما زعموا، واحلمد هللا

أو االستدالل ا علـى   وبذلك تبطل كل شبهة ميكن التمسك
وحنوهم، وسؤاهلم حل السحر عن املسحور، أو جواز إتيان السحرة 

التداوي بأدويتهم ورقاهم، وتصديقهم يف ذلك، وبان لك أخـي  
القارئ أن أدلة الشرع صرحية يف املنع من ذلك ال دافع هلـا، وأن  
الوعيد الشديد مرتب على إتيان أولئك وسؤاهلم وتصديقهم، فكن 

  .على حذر من ذلك
هم يف بعض البالد، واستغالهلم وإياك أن تغتر بكثرم وانتشار

للسذج من الناس ممن يغلب عليهم اجلهل، والغفلـة، نسـأل اهللا   
العافية، والواجب على والة أمور املسلمني وأهل احلسبة وغريهـم  
ممن هلم قدرة وسلطان، إقامة حكم الشرع يف أولئـك السـحرة   
والكهان وحنوهم من املنجمني واملشعوذين، واإلنكـار والتضـييق   

يهم، ومنعهم ممارسة ضالالم ومنكرام، وحتذير األمة منـهم،  عل
  .)٢(واإلنكار على من جييء إليهم

                              
  ).٣٢٦١(نة كما يف رواية البغوي يف شرح الس (١)
بتطبيق ذلك، فلله احلمد واملنة، ) وفقهم اهللا(وقد بدأ والة األمر يف هذه البالد  (٢)

= 



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٤٤  

 
واهللا املسئول أن يطهر بالد املسلمني من أولئك األشرار، وأن 
يقي املسلمني من شرهم وأذاهم، وأن حيفظ عليهم دينهم، ويهديهم 

وعلى آلـه  إىل صراطه املستقيم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
  .وصحبه أمجعني

  
  عالمات يعرف ا الساحر

الصارم البتار يف "وحيد عبد السالم بايل يف كتابه / ذكر الشيخ 
عالمات يعرف ا السـاحر  ] ٧٧ص" [التصدي للسحرة واألشرار

من غريه من املعاجلني وأصحاب الرقى والقراءات ليحذر منه، ومن 
  :تلك العالمات

  .واسم أمهأن يسأل املريض عن امسه  - ١
ثـوب ـ قلنسـوة ـ     (أن يأخذ أثرا من آثار املريض  - ٢

 ...).منديل ـ فانلة 

أحيانا يطلب حيوانا بصفات معينة ليذحبه وال يـذكر   - ٣
اسم اهللا عليه، ورمبا لطخ بدمه أماكن األمل من املريض، أو يرمي به 

 .يف مكان خرب

 .كتابة الطالسم - ٤

 .تالوة العزائم والطالسم غري املفهومة - ٥

=                                
  .فالواجب التعاون معهم ومساعدم يف الوصول إىل أولئك السحرة



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٤٥  
 

حيتوي على مربعات بداخلـها  ) حجابا(املريض إعطاء  - ٦
 .حروف وأرقام

يأمر املريض بأن يعتزل الناس فترة معينـة يف غرفـة ال    - ٧
 ).احلجبة(تدخلها الشمس ويسميها العامة 

أحيانا يطلب من املريض أال ميس ماء ملدة معينة غالبـا   - ٨
 .تكون أربعني يوما

 .يعطي املريض أشياء يدفنها يف األرض - ٩

 .أوراقا حيرقها ويتبخر ا يعطي للمريض -١٠

أحيانا خيرب الساحر املريض بامسه واسم بلده ومشـكلته   -١١
 .اليت جاء من أجلها

يكتب للمريض حروفا مقطعة يف ورقة، أو يف طبـق،   -١٢
  .ويأمر املريض بإذابته وشربه

واملقصود أن يكون اإلنسان على بينة من أمره، وبالعلم بأمور 
عرف بالصالح والتقوى، وأن السحر والسحرة فال يذهب إال ملن 

  .حيذر من الذهاب إىل أهل البدع والضالل من السحرة والكهان



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٤٦  

 
  األسباب والطرق الشرعية يف الوقاية

  والعالج من السحر والسحرة
حيسن يب أن أذكر بعض ما ذكره العلماء من األسباب والطرق 

 بل وقوعه، والعالج منه بعد وقوعه،قالشرعية يف الوقاية من السحر 
والشك أن خري عالج للسحر أن يتقيه املرء قبل وقوعه وحدوثـه،  
وقد بني لنا القرآن العظيم كيف حيصن املسلم نفسه من الشـيطان  
الرجيم، وأعوانه وأتباعه من السحرة والكهان وحنـوهم، الـذين   
يستعينون به على حتقيق غايام الفاسدة ومطالبهم الشريرة، ومـن  

  :)١(لسحر قبل وقوعه تلك األسباب الواقية من ا
االستعاذة باهللا من الشيطان ونزغاته ومهزاته وخطراتـه  : أوال

: كما أمر تعاىل بذلك يف مواضع كثرية من كتابه، كمـا يف قولـه  
 ذْ بِاللَّـهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنزنا يإِمو ] األعـراف :

 ك من همزات الشياطنيِوقُلْ رب أَعوذُ بِ: ، ويف قوله]٢٠٠
  ].٩٧: املؤمنون[

قُلْ أَعـوذُ بِـرب   : وأفضل ما تعوذ به املتعوذون املعوذتان
أنـه كـان    فقد صح عنه  قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِو  الْفَلَقِ

يتعوذ من اجلان وأعني الناس فلما نزلت املعوذتان أخذ ما وترك ما 
  .)٢(سوامها 

                              
  .وعنه أكثر العلماء) ٢/٢٣٨(يف بدائع الفوائد ) رمحه اهللا(ذكرها ابن القيم  (١)
  .عن أيب سعيد اخلدري) ٣٥١١( هماجوابن ) ٢٠٥٨(رواه الترمذي  (٢)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٤٧  
 

ة االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم هـي االسـتجارة   وحقيق
جبنابه سبحانه وتعاىل، واللجوء إليه، والتحصن به من هذا العـدو  
اخلبيث من أن يضره يف دينه ودنياه، وهو سبحانه السميع العلـيم  
الذي يعلم كيد الشيطان وأعوانه من السحرة، وهو القادر على رد 

  .كيدهم ومكرهم
 تعاىل، وحفظه عند أمره ويه، فمن اتقـى اهللا  تقوى اهللا: ثانيا

وإِنْ تصبِروا : تعاىل توىل اهللا حفظه ومل يكله إىل غريه، قال تعاىل
  ].١٢٠:آل عمران[ وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا

 ومن يتقِ اللَّـه يجعـلْ لَـه مخرجـا    : وقال جل ذكره
أنه قال لعبد اهللا بن عباس رضـي اهللا   ح عنه ، وص]٢:الطالق[

احلديث،  )١(»احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك«: عنهما
فمن حفظ اهللا وراقبه يف سره وعالنيته حفظه اهللا ووقاه من كـل  

  .سوء وبالء
التوبة النصوح إىل اهللا تعاىل من مجيع الذنوب اليت سلطت : ثالثا

وما أَصابكُم من مصيبة فَبِمـا  : ىل يقولعليه أعداءه، فإن اهللا تعا
يكُمدأَي تبكَس  ا، فإذاوليس يف الوجود شر إال الذنوب وموجبا

  .عويف املرء من الذنوب عويف من موجباا
فهو حسبه،  اهللا التوكل على اهللا تعاىل، ومن توكل على: رابعا

بد ما ال يطيق من أذى والتوكل من أقوى األسباب اليت يدفع ا الع

                              
  .وغريمها) ٢٥١٦(والترمذي ) ٣٠٧و  ١/٢٩٣(رواه اإلمام أمحد  (١)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٤٨  

 
اخللق وظلمهم وعداوم ألن اهللا تعاىل هو حسبه، أي كافيه، ومن 

  .كان اهللا كافيه وواقيه فال مطمع فيه لعدوه اإلنسي أو اجلين
جعل اهللا لكل عمل جزاء مـن جنسـه،   : قال بعض السلف

ومن يتوكَّلْ : وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال
  ].٣:الطالق[ اللَّه فَهو حسبهعلَى 

كثرة الصدقة واإلحسان إىل الناس فإن لذلك تـأثريا  : خامسا
عجيبا يف دفع البالء والسحر واحلسد عن املتصدق واحملسن، ألن اهللا 

  .ال يضيع أجر من أحسن عمال، وما على احملسنني من سبيل
وأطـراف  اإلكثار من قراءة القرآن وتالوته آناء الليل : سادسا

النهار، وقراءة األذكار واألوراد واألدعية املأثورة يف ذلك، فهي حبق 
احلصن احلصني والسد املتني أمام مآرب الشيطان ونزعاته ومهزاته، 
فالقلب إذا كان ممتلئا من اهللا، مغمورا بذكره، وله من التوجهـات  
والدعوات واألذكار والتعوذات ورد وال خيل به يطابق فيـه قلبـه   

  .انه، كان هذا من أعظم األسباب اليت متنع إصابة السحر لهولس
أن : وعنـد السـحرة  . ومن أعظم العالجات له بعد ما يصيبه

سحرهم إمنا يتم تأثريه يف القلوب الضـعيفة املنفعلـة، والنفـوس    
الشهوانية اليت هي معلقة بالسفليات، وهلذا فإن غالب ما يـؤثر يف  

بوادي، ومن ضعف حظـه مـن   النساء والصبيان واجلهال وأهل ال
الدين والتوكل والتوحيد، ومن ال نصيب له مـن األوراد اإلهليـة   

  .)١(.والدعوات والتعوذات النبوية
                              

  ).٤/١٢٧(زاد املعاد  (١)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٤٩  
 

ومن تلك السور واآليات واألذكار اليت تنفع يف دفع السـحر  
  :قبل وقوعه بإذن اهللا تعاىل

، واملعـوذتني يف الصـباح   قُلْ هو اللَّه أَحد: قراءة - ١
 .)١(ثالث مرات فإا تكفي من كل شيء  واملساء

قراءة سورة البقرة، ففي الصحيح عـن أيب هريـرة أن    - ٢
ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفـر  «: قال رسول اهللا 

 .)٢(»من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها حني يأوي إىل فراشه  - ٣
 .)٣(وال يقربه شيطان حىت يصبح  مل يزل عليه من اهللا حافظ،

قراءة اآليتني األخريتني من سورة البقرة، فقد صح عنه  - ٤
 من قرأ باآليتني من آخر سـورة البقـرة يف ليلـة    «: أنه قال

 .أي كفتاه من الشيطان )٤(»كفتاه

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك ولـه  : قول - ٥
مائة مرة، فإن من قاهلا احلمد وهو على كل شيء قدير، يف كل يوم 

                              
حديث حسن صحيح : عن عبد اهللا بن خبيب وقال) ٣٥٧٥(رواه الترمذي  (١)

  .غريب
  ).١/٥٣٩(رواه مسلم يف صحيحه  (٢)
ووصله النسائي يف عمل اليوم ) ٢٣١١(به  رواه البخاري يف صحيحه معلقا جمزوما (٣)

تغليق (وإسناده صحيح، وانظر ) ٧/١٠٧) (الدالئل(والبيهقي يف ) ٩٥٩(والليلة 
  ).٣/٣٩٦) (التعليق

  ).١/٥٥٤(ومسلم ) ٥٠٠٩(أخرجه البخاري  (٤)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٥٠  

 
 .)١(كانت له حرزا من الشيطان يف يومه ذلك

املداومة علـى األوراد واخلاصـة بأذكـار الصـباح      - ٦
 .)٢(واملساء

أكل سبع مترات من متر العجوة يف صبيحة كل يـوم،   - ٧
من تصبح بسبع مترات عجوة مل يضره «: أنه قال فقد صح عنه 

 .)٣(»ذلك اليوم سم وال سحر

ذلك كله وعليه مدار هذه األسباب، وهو وهو اجلامع ل - ٨
جتريد التوحيد والترحل بالفكر من األسباب إىل املسـبب العزيـز   
احلكيم، والعلم بأن هذه األسباب مبنزلة حركات الريح، وهي بيد 
حمركها وفاطرها وبارئها، وال تضر وال تنفع إال بإذنه، فهو الـذي  

أحد سواه، قـال   حيصن عبده ا، وهو الذي يصرفها عنه وحده ال
وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يرِدك : تعاىل

هلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ 

: لعبد اهللا بن عباس ـ رضـي اهللا عنـهما ـ      وقال النيب 
واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء «

هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك مل يضروك إال بشيء كتبه ا

                              
  ).٤/٢٠٧١(ومسلم ) ٣٢٩٣(أخرجه البخاري  (١)
البن القيم ) الوابل الصيب(لشيخ اإلسالم ابن تيمية، و) الكلم الطيب(انظر  (٢)

  ).رمحهما اهللا تعاىل(
  .والعجوة من متر املدينة) ٥٧٦٩(أخرجه البخاري  (٣)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٥١  
 

  .)١(»كتبه اهللا عليك
فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف مـا سـواه   
وكان عدوه أهون علي من أن خيافه مع اهللا، بل يفرد اهللا باملخافـة  
وقد أمنه منه، وخرج من قلبه واهتمامه به واشتغاله به، وفكره فيه، 

حمبة وخشية وإنابة وتوكال واشتغاال به عن غريه، فريى أن  وجترد هللا
إعماله فكره يف أمر عدوه وخوفه منه، واشتغاله بـه مـن نقـص    
توحيده، وإال فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل، واهللا يتوىل 
حفظه والدفع منه، فإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا، فإن كان مؤمنـا  

وحبسب إميانه يكون دفاع اهللا عنه، فإن كمل فاهللا يدافع عنه والبد، 
إميانه كان دفع اهللا عنه أمت دفع، وإن مزج مزج له، وإن كان مـرة  

  .ومرة فاهللا مرة ومرة
من أقبل على اهللا بكليته أقبل اهللا عليه : كما قال بعض السلف

مجلة، ومن أعرض عن اهللا بكليته أعرض اهللا عنه مجلة ومن كـان  
رة مرة، فالتوحيد حصن اهللا األعظم الـذي مـن   مرة مرة فاهللا له م

  .دخله كان من اآلمنني
من خاف اهللا خافه كل شيء ومن مل خيف : قال بعض السلف

 .)٢(اهللا أخافه كل شيء

                              
  .سبق خترجيه قريبا (١)
  ).٢/٢٤٥(يف بدائع الفوائد ) رمحه اهللا تعاىل(من كالم ابن القيم  (٢)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٥٢  

 
  الطرق الشرعية إلبطال السحر وعالج املسحور

بذل اجلهد يف استخراج السحر من مكانه الذي وضـع  : أوال
وقـد  : ثريه بإذن اهللا، قال ابن القيمفيه، مث إتالفه، وبذلك يبطل تأ

  :يف عالج السحر نوعان روي عنه 
 استخراجه وإبطاله، كما صح عنـه   :أحدمها وهو أبلغهما

أنه سأل ربه سبحانه يف ذلك، فدل عليه، فاستخرجه من بئر، فكان 
، فلما استخرجه ذهب مـا  )١(يف مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر 

هذا من أبلغ ما يعاجل به املطبـوب،  به حىت كأمنا أنشط من عقال، ف
  .)٢(وهذا مبنزلة إزالة املادة اخلبيثة وقلعها من اجلسد باالستفراغ 

الرقى باآليات واألذكار واألدعية املأثورة، حيث إن هلـا  : ثانيا
: خاصية يف النفع من كثري من األسقام، ومنها السحر، قال تعـاىل 

   ـوـا هم َآنالْقُر نلُ مزننو   نِنيمـؤلْمـةٌ لمحرـفَاٌء وش 
  ].٨٢:اإلسراء[

الرقى بالقرآن واألدعيـة  ) رمحه اهللا تعاىل(وقد مسى ابن القيم 
املأثورة باألدوية اإلهلية، وبني أا من أعظم ما يتعاجل به املسـحور،  

ومن أنفع عالجات السحر األدوية اإلهلية، بـل هـي   : حيث قال
                              

هو اآللة : واملشط) نووي ١٤/١٧٤(ومسلم ) فتح ١٠/٢٣٢(أخرجه البخاري  (١)
هو الشعر الذي يسقط من : روفة اليت يسرح ا شعر الرأس واللحية، واملشاطةاملع

هو الغشاء الذي يكون على طلع النخل، : الرأس واللحية عند تسرحيهما، واجلف
  .ويطلق على الذكر واألنثى

  ).٤/١٢٤(زاد املعاد  (٢)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٥٣  
 

من تأثريات األرواح اخلبيثة ) أي السحر(ه أدويته النافعة بالذات، فإن
السفلية، ودفع تأثريها يكون مبا يعارضها من األذكـار، واآليـات   
والدعوات اليت تبطل فعلها وتأثريها، وكلما كانت أقـوى وأشـد   
كانت أبلغ يف النشرة، وذلك مبنزلة التقاء جيشني مع كل واحـد  

  .)١(احلكم له منهم عدته وسالحه، فأيهما غلب اآلخر قهره وكان
فمن تلك اآليات والسور، واألدعية املأثورة الـيت يسـتحب   

فاحتة الكتاب، وآية الكرسي، واملعوذتـان،  : قراءا على املسحور
فَوقَـع  : واآليات اليت يتضمن لفظها إبطال السحر، كقوله تعاىل

 قَلَبوا صاغرِينفَغلبوا هنالك وان* الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ 
  ].١١٩و  ١١٨:األعراف[

ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه لَا يصلح : وقوله
ينفِْسدلَ الْممع ]٨١: يونس.[  

إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح السـاحر حيـثُ   : وقوله
  ].٦٩: طه[ أَتى

اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنـت  «: ومن األدعية
  .»الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما

بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل «: ومنها
  .»نفس أو عني حاسد، اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك

  .وغري ذلك من األدعية واألذكار الصحيحة املأثورة
                              

  ).٤/١٢٦(زاد املعاد  (١)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٥٤  

 
بيهات اهلامة اليت جيب التنبـه هلـا عنـد    وها هنا بعض التن

  :التداوي بالرقى
أن هذه اآليات واألدعية واألذكار املأثورة من أقوى : أحدمها

األسباب يف حل السحر عن املسحور وإبطاله وحصول املطلـوب،  
إال أنه قد يتخلف ذلك، ليس لضعف فيها، كال، ولكن لضعف ما 

ر البدعية الباطلة الـيت ال  قد خيالطها من األدعية الشركية واألذكا
حيبها اهللا عز وجل، أو لضعف يف قلب تاليها وعدم إقباله علـى اهللا  
ومجعيته عليه وقت الدعاء والذكر، فيكون مبنزلة القوس الرخو جدا 
فإن السهم خيرج منه خروجا ضعيفا، أو يكون ذلك حلصول مانع 

ء الغفلة اإلجابة كأكل احلرام، ورين الذنوب على القلوب، واستيال
  .والشهوة عليها

ذلك ألن األدعية والتعوذات مبنزلة السالح، والسالح بضاربه 
ال حبده فقط، فمىت كان السالح سالحا تاما ال آفة به، والسـاعد  
قويا، واملانع مفقودا، حصلت به النكاية يف العدو، ومـىت ختلـف   

أو  واحد من هذه الثالثة ختلف التأثري، فإذا كان الدعاء غري صاحل،
الداعي مل جيمع بني قلبه ولسانه يف الدعاء، أو كان مث مـانع مـن   

  .)١(اإلجابة، مل حيصل األثر املأمول
أن الرقى ليست مقصورة على إنسان بعينه، بل ميكـن  : ثانيها

للمسلم أن يرقي نفسه وأن يرقي غريه، وميكن للرجـل أن يرقـي   
نفسه، ورقته أم كان يرقي  امرأته واملرأة ترقي زوجها، ألن النيب 

                              
  .صرف يسريبت) ١٣و  ٦(من اجلواب الكايف البن القيم  (١)



  

 )أو عالج السحر بالسحر( النشرة
 

٥٥  
 

حينما ثقل  املؤمنني عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ يف مرض موته   
واشتد به مرضه، والشك أن صالح اإلنسان وتقـواه هللا عـز    )١(

: وجل له أثر بالغ يف تأثري الرقية وحصول املطلوب منها، قال تعاىل
نيقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمإِن ]٢٧:املائدة.[  

لرقية دعاء والتجاء إىل اهللا تعاىل، واهللا جييب دعوة الداعي إذا فا
  .)٢(]٦٠:غافر[ وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُمدعاه 

على الراقي واملسترقي أن يتقيا اهللا تعاىل، أمـا الراقـي   : ثالثها
فيجب عليه أن يبتعد عن املعاصي والذنوب، وأن يكثر من األعمال 

ما استطاع، وأن يبتغي برقاه وجه اهللا تعاىل ونفع إخوانه ال  الصاحلة
االجتار ا وتتبع ما يف أيدي الناس فإا فتنة، وليحرص كل احلرص 
على أن تكون رقاه موافقة للرقى الشرعية بشـروطها وضـوابطها   
املذكورة آنفا، وليحذر من الدخول على النساء الاليت يأتني إليـه  

رم، فإن ذلك ال حيل له، وليـأمرهن بالتسـتر   واالختالء ن بال حم
ل الدخول والتحجب باحلجاب الشرعي، أو يأمر أولياءهن بذلك قب

إىل تكشـف بعضـهن    قد تفضي أحياناً عليه، ألن القراءة عليهن
وخاصة الاليت ن مـس مـن   (وخروج ما حيرم النظر إليه منهن 

دعـاءه،  ، فإذا حتقق ذلك كله كان حريا بـأن يتقبـل اهللا   )اجلن
  .ويستجيب لسؤاله، ويشفي مريضه

أما املسترقي فعليه أن يتحلى بالصرب على ما ابـتاله اهللا بـه،   
                              

  ).نووي ١٨٢و  ١٤/١٨١(فتح، ومسلم ) ١٠/٢٠٥(أخرجه البخاري  (١)
  .للدكتور عمر األشقر بتصرف) عامل السحر والشعوذة(عن  (٢)



  
)أو عالج السحر بالسحر( النشرة

  
٥٦  

 
والرضا مبا قدره اهللا له، ألن اهللا قد يبتلي عبده مبا يشاء امتحانا لـه  
ومتحيصا ملا يف قلبه، وزيادة له يف أجره، وعليـه أن يلجـأ إىل اهللا   

: قوليزالة ضره، فإن اهللا تعاىل سبحانه وتعاىل بالدعاء والتضرع إل
   اعِ إِذَاةَ الـدـوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سو

انعد ]وقال تعاىل]١٨٦: البقرة ، :  إِذَا ـطَرضالْم جِيبي نأَم
  ].٦٢: النمل[ دعاه ويكْشف السوَء

حينما سحر  ة حسنة، فإنه أسو ولتكن له يف رسول اهللا 
صابرا حمتسبا حىت شفاه اهللا منـه، وسـحرت    )١(مكث ستة أشهر
من أمهات املؤمنني فصربتا واحتسبتا حىت عافامها  )٢(عائشة وحفصة

اهللا تعاىل من ذلك، وال ينايف هذا أن يسعى اإلنسان يف حل السحر 
  .عنه بالطرق املشروعة، فإن هذا من باب تعاطي األسباب

بعض ما تيسر مجعه ونقله يف هذه الرسالة اليت أمحـد اهللا  هذا 
تعاىل بأن يسر يل إمتامها، وأسأله سبحانه أن جيعل نفعها عامـا يف  

  .مجيع بالد املسلمني، إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد البشري النذير، وعلـى آلـه   

  .بإحسان إىل يوم الدينوصحبه الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم 
                              

  ).١٠/٢٣٧(كما يف الفتح  (١)
ويف سندها انقطاع، لكن رواها عبد ) ٢/٨٧١(روى القصة مالك يف املوطأ  (٢)

) ٩٠٩٢و  ٧٩٦١(ابن أيب شيبة و) ١٨٧٥٧و  ١٠/١٨٧٤٧(الرزاق يف مصنفه 
وابن حزم يف احمللى ) ٨/١٣٦(والبيهقي ) ٢٣/١٨٧(والطرباين يف الكبري 

  .بأسانيد صحيحة) ٣٩٥و  ١١/٣٩٤(
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  فتوى مساحة الشيخ ابن باز
  يف حكم النشرة والتحذير من السحرة

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسـول اهللا، وعلـى آلـه    
  .وصحبه

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه إخواننا املسلمني 
ـ  الت سلك اهللا يب وم سبيل أهل اإلميان، وأعاذين وإياهم من مض

  .الفنت ونزغات الشيطان، آمني
  :وبعد... سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

: فاملوجب هلذا هو النصيحة والتذكري عمال بقـول اهللا تعـاىل  
نِنيمؤالْم فَعنى تفَإِنَّ الذِّكْر ذَكِّرو وقوله تعاىل :  وانـاوعتو

وقول الـنيب   علَى الْإِثْمِ والْعدوانعلَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا 
  :»ثالث مرات، قيل ملن يا رسول اهللا؟ قال »الدين النصيحة :
  .)١( »هللا ولرسوله، ولكتابه، وألئمة املسلمني وعامتهم«

ونظرا لكثرة املشعوذين يف اآلونة األخرية ممن يدعون معرفـة  
ارهم يف بعض الطب، ويعاجلون عن طريق السحر أو الكهانة، وانتش

البالد واستغالهلم للسذج من الناس ممن يغلب علـيهم اجلهـل ـ    
رأيت من باب النصيحة هللا ولعباده أن أبني ما يف ذلك من خطـر  
عظيم على اإلسالم واملسلمني ملا فيه من التعلـق بغـري اهللا تعـاىل    

  . وخمالفة أمره، وأمر رسوله 
                              

  ).١/٧٤(رواه مسلم  (١)
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اتفاقا، وللمسـلم أن   جوز التداوي: فأقول مستعينا باهللا تعاىل

يذهب إىل دكتور أمراض باطنية، أو جراحية، أو عصبية، أو حنـو  
ذلك ليشخص له مرضه، ويعاجله مبا يناسبه من األدوية املباحة شرعا 
حسبما يعرفه يف علم الطب، ألن ذلك من باب األخذ باألسـباب  

  .العادية املباحة، وال ينايف التوكل على اهللا سبحانه وتعاىل
أنزل اهللا سبحانه وتعاىل الداء وأنزل معه الدواء، عـرف  وقد 

ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولكنه سبحانه وتعـاىل مل جيعـل   
شفاء عباده فيما حرمه عليهم، فال جيوز للمريض أن يـذهب إىل  
الكهنة وحنوهم ممن يدعون معرفة الغيبيات ليعرف منهم مرضـه،  

فإم يتكلمـون رمجـا    كما ال جيوز أن يصدقهم فيما خيربونه به
بالغيب، أو يستحضرون اجلن ليستعينوا م علـى مـا يريـدون،    

  .وهؤالء شأم الكفر والضالل لكوم يدعون أمور الغيب
من أتى عرافـا  «:  وقد روى مسلم يف صحيحه عن النيب 

وعـن أيب هريـرة   » فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة
من أتى كاهنا فصدقه مبا يقـول  «: الق رضي اهللا عنه عن النيب 

رواه أبو داود وخرجـه أهـل   » فقد كفر مبا أنزل على حممد 
من أتى عرافا «: بلفظ السنن األربع، وصححه احلاكم عن النيب 

  .»أو كاهنا وصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 
: قال رسول اهللا : وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال

منا من تطري أو تطري له، أو تكهن أو تكهن له، أو سـحر  ليس «
أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنـزل  
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  .رواه البزار بإسناد جيد» على حممد
ففي هذه األحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافني وأمثاهلم، 

فالواجـب علـى والة   . وسؤاهلم وتصديقهم، والوعيد على ذلك
مور وأهل احلسبة وغريهم ممن هلم قدرة وسلطان إنكـار إتيـان   األ

الكهان والعرافني وحنوهم، ومنع من يتعاطى شيئا مـن ذلـك يف   
األسواق وغريها، واإلنكار عليهم أشد اإلنكار، واإلنكار على من 

  .جييء إليهم
وال يغتر بصدقهم يف بعض األمور، وال بكثرة من يأيت إلـيهم  

فإم غري راسخني يف العلم بل من اجلهال، ملا  ممن ينتسب إىل العلم
قد ى عن إتيام وسؤاهلم  يف إتيام من احملذور، ألن الرسول 

وتصديقهم ملا يف ذلك من املنكر العظيم، واخلطر اجلسيم، والعواقب 
  .الوخيمة، وألم كذبة فجرة

كما أن يف هذه األحاديث دليال على كفر الكاهن والساحر ألما 
دعيان علم الغيب، وذلك كفر، وألما ال يتوصالن إىل مقصودمها إال ي

خبدمة اجلن وعبادم من دون اهللا، وذلك كفر باهللا، وشرك به سبحانه، 
واملصدق هلم بدعواهم علم الغيب يكون مثلهم، وكل من تلقى هـذه  

  .األمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول اهللا 
ا يزعمونه عالجـا، كنمنمتـهم   وال جيوز للمسلم أن خيضع مل

بكالم ال يفهم، وكتابة الطالسم ـ وهي احلروف املقطعـة ـ أو    
صب الرصاص، وحنو ذلك من اخلرافات اليت يعملوا، فإن هذا من 
الكهانة والتلبيس على الناس، ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على 
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  .باطلهم وكفرهم

الكهـان  كما ال جيوز ألحد من املسلمني الذهاب ألحد مـن  
وحنوهم لسؤاله عمن سيتزوج ابنه أو قريبه، أو عما سيكون بـني  
الزوجني أو أسرتيهما من احملبة والوفاء، أو العداوة والفراق، وحنـو  

  .ذلك، ألن هذا من الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل
والسحر من احملرمات الكفرية، كما قال اهللا عز وجل يف شأن 

وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنمـا  : رة البقرةامللكني يف سو
نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بـين الْمـرِء   

مـا   وزوجِه وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه ويتعلَّمونَ
 نم ةري الَْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو مهرضي

  .خلَاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ
نسأل اهللا العافية والسالمة من شر السحرة والكهنـة وسـائر   

انه وتعاىل أن يقي املسلمني شرهم، وأن املشعوذين، كما نسأله سبح
يوفق املسلمني للحذر منهم، وتنفيذ حكم اهللا فيهم حىت يسـتريح  

  .العباد من شرهم وضررهم وأعماهلم اخلبيثة إنه جواد كرمي
وفيما يلي بيان لألشياء اليت يتقى ا خطر السحر قبل وقوعه، 

  .حة شرعاواألشياء اليت يعاجل ا بعد وقوعه من األمور املبا
وهو الذي يتقى به خطر السحر قبل وقوعه، : أما النوع األول

فأهم ذلك وأنفعه، التحصن باألذكار الشرعية والتعوذات املأثورة، 
ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صالة مكتوبة بعد األذكار 
الشرعية بعد السالم، ومن ذلك قراءا عند النوم، وآية الكرسـي  
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اللَّه لَا : لقرآن الكرمي، وهي قوله سبحانه وتعاىلهي أعظم آية يف ا
 اتاومي السا فم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه إِلَه
   نـيـا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو

يهِمدأَي  عساَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو
    ـيلالْع ـوهـا ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر

يمظالْع.  
قُلْ أَعـوذُ بِـرب   و  قُلْ هو اللَّه أَحدومن ذلك قراءة 

خلف كل صـالة مكتوبـة،    قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِو  الْفَلَقِ
وقراءة السور الثالث ثالث مرات يف أول النهار بعد صالة الفجر، 

  .ويف أول الليل بعد صالة املغرب
ومن ذلك قراءة اآليتني من آخر سورة البقرة يف أول الليـل،  

يه من ربه والْمؤمنونَ َآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَ: ومها قوله تعاىل
 هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نكُلٌّ َآم... إىل آخر السورة.  

من قرأ آية الكرسـي  «: أنه قال وقد صح عن رسول اهللا 
يف ليلة مل يزل عليه من اهللا حافظا وال يقربـه الشـيطان حـىت    

من قرأ اآليتني من آخـر  « :أنه قال وصح عنه أيضا  )١(»يصبح
واملعىن واهللا أعلم كفتاه من كـل   )٢(»سورة البقرة يف ليلة كفتاه

  .سوء
ومن ذلك اإلكثار من التعوذ بكلمات اهللا التامات من شر مـا  

                              
  ).٤/٤٨٧فتح (رواه البخاري  (١)
  ).١/٥٥٤(ومسلم ) ٩/٩٤فتح (رواه البخاري  (٢)
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خلق يف الليل والنهار وعند نزول أي منزل، يف البناء، أو الصحراء، 

أعـوذ  : فقالمن نزل منزال «:  أو اجلو، أو البحر، لقول النيب 
بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتـل  

  .)١(»من منزله ذلك
ومن ذلك أن يقوم املسلم يف أول النهار وأول الليـل ثـالث   

بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شـيء يف األرض وال يف  «مرات 
ولصحة الترغيب يف ذلك عـن   )٢( »السماء وهو السميع العليم

  .، وأن ذلك سبب للسالمة من كل سوءرسول اهللا 
وهذه األذكار والتعوذات من أعظم األسباب يف اتقـاء شـر   
السحر وغريه من الشرور ملن حافظ عليه بصدق وإميان وثقة باهللا، 
واعتماد عليه، وانشراح صدر ملا دلت عليه، وهي أيضا من أعظـم  

اهللا  السالح لدفع السحر بعد وقوعه، مع اإلكثار من الضـراعة إىل 
  .وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس

يف عالج األمراض مـن السـحر    ومن األدعية الثابتة عنه 
اللهم رب النـاس أذهـب   «: يرقي ا أصحابه وغريه، كان 

البأس، واشف أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر 
  .متفق عليه »سقما

: ، وهي قولـه يل النيب ومن ذلك الرقية اليت رقى ا جربائ
باسم اهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفـس أو  "

                              
  ).٤/٢٠٨٠(رواه مسلم  (١)
  ).٣٣٨٨(والترمذي ) ٥٠٨٨(ود رواه أبو دا (٢)
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وليكرر ذلك ثالث  )١(" عني حاسد، اهللا يشفيك، باسم اهللا أرقيك
  .مرات

ومن عالج السحر بعد وقوعه أيضا وهو عالج نافع للرجل إذا 
حبس من مجاع أهله يأخذ سبع ورقات من السدر األخضر فيدقها 

حنوه أو جيعلها يف إناء، ويصب عليه من املاء مـا يكفيـه   حبجر أو 
قُـلْ  و  قُلْ هو اللَّه أَحدو ) آية الكرسي(للغسل، ويقرأ فيه 
وآيات السـحر   قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِو  أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ

 وأَوحينـا إِلَـى  : اليت يف سورة األعراف من قوله سبحانه وتعاىل
اكصى أَنْ أَلْقِ عوسم إىل قوله تعاىل :   ـونِينُ ائْتـوعرقَالَ فو

واآليات اليت  ولَو كَرِه الْمجرِمونَإىل قوله  بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ
قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقي وإِما : من قوله تعاىل) طه(يف سورة 

الْم نحكُونَ نأَنْ ننيلْق إىل قوله تعاىل :   رـاحالس ـحفْللَا يو
  . حيثُ أَتى

وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب منه بعض الشيء ويغتسـل  
بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء اهللا تعاىل، وإذا دعت احلاجـة  

  .الستعماله أكثر من مرة فال بأس حىت يزول الداء بإذن اهللا تعاىل
ضا إتالف ما فعله الساحر من عقد أو غريهـا  ومن عالجه أي

  .فيما يعتقد أنه من أعمال الساحر
أما عالجه بعمل السحرة وحنوهم ممن يتقربون إىل اجلن بالذبح 

                              
  .)٢١٨٦(رواه مسلم (١)
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أو غريه من القربات فهذا ال جيوز، ألنه من عمل الشيطان، بل هو 
من الشرك األكرب، كما ال جيوز عالجه بسؤال الكهنة والعـرافني  

ن، واستعمال ما يقولون، ألم ال يؤمنون، وألم كذبة واملشعوذي
  .فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس

من إتيام وسؤاهلم وتصـديقهم ـ    وقد حذر رسول اهللا 
كما سبق بيان ذلك ـ واهللا سبحانه وتعاىل املسـئول أن يوفـق    
املسلمني للعافية من كل سوء، وأن حيفظ عليهم دينهم، ويـرزقهم  

  .لفقه فيه، والعافية من كل ما خيالف شرعها
وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد، وعلى آله وصحبه، 

  .وأتباعهم بإحسان
  املفيت العام باململكة العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء 
  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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