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السحر@السحرةأحكام

@لفضب@ن@آربخ

المقدمة

لثهلحمدا
رب

لمين،الظاعلىإلاعدوانولالمين،العا

نبيناللعالمينرحمةالمبعوثعلىوالسلاموالصلاة

يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهلهوعلىمحمد

بعد:أمالدين..ا

علىلخطرهجتا،مهموالسحرةالسحرعنفالكلام

الامة.فييسريعضالداءولكونهوقلوبهم،الناسعقائد

منوالتحذيرالتنبيهالعلماءعلىيجبلذلك
ذلك

ببيانوذلكالأمة،بعقائديفتكالذيالخطيرالمرض

حكمه
أنهلوكماالوقائيةالاحتياطاتجميعووضع

لأبدان.بايفتكمرض

أمراضمنخطراأشدالعقائدأمراضبأنشكولا

الحياةهذهعلىمقصورالبدنمرضلكونالأبدان،



لسحرةالسحر@أحكام

شكولاوالآخرفالدنيايشتملالعقيدةومرضالدنيا

العقائد.أمراضأخطرمنالسحربأن

الناس-عقائدعلىالشرسةالهجمةهذهظلوفي

والشعوذةالسحرتبثالتيالفضائيةالقنواتبعضفي

أخييديكبيننضعوالصغير-الكبيروالنساءللرجال

بالموسومةالمادةهذهالمسلم
@ا

السحرأحكام

لماوالسحرة

العلامةالشيخسماحةالربانيللإمام

ونؤرروحهاللهقدسباز-بنعبداللهبنعبدالعزيز

تكونأنعفهاالأعلى-الفردوسوأسكنهضريحه

منالعقديةالمخالفاتتلكفيوقعلمنموعظة

والعرافين.والسحرةالكهنةسؤال

كريم،جوادإنهلجمعابهذاينفعأنأسألواللههذا
وعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلىوأحكم،أعلموالله

اله
وسلم.وصحبه

الناشر



 



 



عهوأنطلسحرا

عهوأنوالسحرا

ا@رسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

بعد:أمابهداه،اهتدىومنوأصحابهالهوعلى

منالسحرفإن
الكفر،أنولومنالعظيمة،لجرائما

الماضيةالأممفيوحديثاقديماالناسبهيبتلىومما

وفيالجاهلية،وفي
كثرةحسبوعلىالأمة،هذه

ني-والسلطانيالإيماالوازعوقلةالعلم،وقلةلجهل،ا

البلادفيوينتشرونوالشعوذفالسحرأهليكثر

ولأسبابعليهم،والتلبيسالناسأموالفيللطمع

ويقوىالإيمان،ويكثرالعلميظهروعندماأخرى،

وينكمشون،الخبثاءهؤلاءيقلالإسلاميالسلطان

يروص@الذيالمحللالتماسبلادإلىبلادمنوينتقلون

والفساد.الشعوذةمنفيهويتمكنونباطلهم،فيه

وحكمها.السحرأنولوال@ثةالكتاببئيئوقد

.(69-8/65)متوعقالاتومقافتلىى)مجموع(1)



السحر@السحرةاحكام

ولأنخفيق@أسبابهلأنسحراثسميفالسحر

التخييلمنبهايتمكنونخفيةأشياءيتعاطونالسحرة

عيونهم،علىوالتزويرعليهم،والتلبيسالناسعلى
ذلك،غيرلىأموالهم!وسلبعليهم،الضررادخال@

اخريسمىولهذاالأغلب،فيلهالايفطنخفيةبطرق

وقلةالناسغفلةعندآخرهفييكونلأنهسحراثالليل:

لأكتهم،
الجسمداخلفيلأنهاسحرثللرئة:ويقال

التخييلمنالسحرةيتعاطاهماالشرع:فيومعناه

لي@وهوحقيقةالمشاهديعتقدهالذيوالتلبيس

فىعون:سحرةعنسبحانهاللهقالكمابحقيقق@

بلقال@ألقئمنأؤلتكوناقرإتآتق@ننإتالموسئ)قا@ما

@لتتعئأكاسخرهنممنإلهنجلرعصيهتمفإفاحباالثمألوأ
نتإنلث(تخفلاقفنامودمى@خيفةدقم@فىفاؤج@

صحنعماكيذإنماصنعوأمانققفيمينكفىماوالق@الأغك
9،.6-65طه:أ@ألتضثألساحرولايقلحشحر



عهوأني@لسحرا

معالسحرةيفعلهاأشياءمنالسحريكونوقد
عقد

شرآلفثثرمنالالهسبحانه:اللهقالكمافيها،ينفثون

أخرىأعمالمنيكونوقد4،،ةالعلقأائمقد@ث

قدأعمالافيعملونالشياطينطريقمنإليهايتوصلون

تسببوقدله،مرضاتسببوقدالإنسان،عقلتغير

فتقبحزوجتهوبينبينهتفريقا
منظرهاويقبحعند@

هيوهكذافيكرهها،
يبغضماالساحرمعهايعملقد

صريحكفروهوزوجها،منوينفرهاإليها،زوجها

)واتبعوأماتنلوأوجل:عزقالحيثالقرآن،بنص

ولبهتوما@فرسلتننسليننمفكعكألمثنطيئ

1أ@لبفرفخر@وأل@ألناسيعفمونألثئطىكفرو( 0،،2

السحر،الناسبتعليمهمكفرهمعنسبحانهفأخبر

هروتببابلعلىا@تنأنزل)ومآبعدها:وقال

فلافتنةنخنيقولآإتماحئئأصدمقيعقمانوماومروث

1البترفأتكفز@هو @الوفيتعونسبحانمشقالثم2(،0

آتمز@زؤءوماهمبئنبهمتهمامايفزثوت



والسحرةالسحرأحكام

دبقرفأ@@وأدئهبإدنالالحدمنلمج@بضآزين
0 يعني:لم@ا2

يقعوماالسحرهذا
منه

بمشيئةسابقبقدركلهالشرمن

لاماملكهفيولايقعلايغلب،وعلاجلفربناالثص

لابليريد،
إلاالآخرةفيولاالدنياهذهفيشيءيقع

فقدوتعالى،سبحانهشاءهابالغةلحكمةةسابقبقدر

ويبتلىبالمرض،هؤلاءويبتلىبالسحر،هؤلاءيبتلى

فيماالبالغةالحكمةودئهذلك،غيرإلىبالقتل...هؤلاء

قالولهذالعباد@سبحانهيشرعهوفيماويق@ر،يقجما

آدئة*@وبإذنإلالحل!منبم@ضآزينهم@الووماسبحانه:
1القرفأ 0،،2

بإذنهلاالقدريالكونيبإذنهيعني

ذلكمنيمنعهمفالشرعالشرعي،
ذلك،عليهمويحرم

وقدرهاللهعلمبهمضىالذيالقدريبالإذنلكن

أنهالسابق
فلانق@منويقعالسحر،فلانمنيقع

ويقع
فلانابأنقدره:مف@كمافلانة،وعلىفلان،على

بلدفيويموتكذا،بمرضيصابأوبقتل،يصاب

كذا،وبرزقكذا،
اللهبمشيئةوكلهيفتقر،أوويغتني



عهوأنيالسحرا

ثئء)إناصوعلا:جلقالكمالى،وتعاسبحانهوقدره

مناب)قآل@سبحانمشوقال9(،4دقمى:أ@بقدر@هوظقئه

قبلمنإلافى@ضئنأ@سكغولافىالازضفامصيبة

2،.2لحديد:ا1يسير@هوعلىاللهلفذننبزأهآإثن

قدالتيالشرورفهذه
غيرهم،ومنالسحرةمنتقع

سبحانهشيءبكلالعالمفهوربنامنجهلعنلاتقع

قالكماوعلا،جلخافيةعليهيخفىلاوتعالى،

قالو5،،7لأنفال:ا@@علئملث.بكلالله@إننه:سبحا

قذ@حاطالئهقديروأنلثئءعلىصاقآدته)لغالوأسبحانه:

شيكليعلمفهوالم@2أ@للاق:عاتا@شئبكل
يقعلاوعما

الحكمةلهولكنوتعالى،سبحانهيريدلاماملكهفي

مماويقدريقجمافيماالمحمودةوالغاياتالبالغة،
يقع

ملك،وإقامةملكازالة@وذل،عزمنالناسفيه

وغيره.وسحروصحفومرض

وعنمشيئ@عنكلهاالعبادفيتقعالتيالأموروسائر

تخييلية،أشياءيتعاطونقدالسحرةوهؤلاءسابق.قدر



لسحرةالسحر@أحكام

اقتقؤوإقاأنإقا)قالوألئولهئوجل:عزقولهفيتقدمكما

تحليهخعص@الئمحباأتقو)فإفابلقال@ألقئمنآؤلتكون

6،56أطه:@وسخر@@نها@تثعئ@تإلة أنالناظرإلىيخيللم@6

الوادي،فيتسعىحئاتالحبالهذهوأنالعصي،هذه

لماللناسخيلواالسحرةلكنوعصي،حبالوهي

علىلحقائقاتغئرتعلموهاأشياءمنأعينهمأمامأظهروا

@نإلته@مييلسبحانه:قالأبصارهم،إلىبالنظرالناس

أفقؤأ)فلضاتعالى:وقال6،،6أطه:لتئعى@أخهاسخرهتم

بسخروجاوواشترخ@خألناسأعبسحيما

1ةطالأعر@أ@عطص 1،)6
تغيرت،ماالحقيقةفيوهي

السحربسببإليهانظرهمتغئرولكنوعيهما،حبال

منحصلالذيالتلبيسبسببحياتفاعتقدوها

يعملأنوهو:@اتقمير،الناس:بعضوتسميةالسحرف

ماعلىبالحقيقةيشعرلاالإنسانتجعلأشياءالساحر

منيؤخذفقدالحقيقةيدركلابصرهفيكونعليه،هي

يعني:بذلك،يشعرولافيهمامنزلهأوحانوته
لمأنه



عهنطوألسحرا

لحجرايرىأودجاجقعلحجرايرىفقدلحقيقة،ايعرف

ةعينيهفيتغيرالواقعلأنةذلكأشبهماأوبيضتى
بسبب

منهناكوجعلعينا@فسحرتوتلبيسه،الساحرعمل

عينيهتجعلماالموادمنالسحرةيتعاطاهاالتيالأشياء

ماعلىالحقيقةتريانلا
هذاعليه،هي

الذيالسحرمن
الأعراف:سورةفيوعلاجلقولهفيعظيماالله:سماه

وجاوئ@وآش@دره@آلاسأغيفسحروأأققؤا@الوفلنآ

1الأعر@ف:أ@وعظجميبسخر 16).

فسحرهم
(1)

بالتخييليكوننوعنوعين:على

ماغيرعلىالأشياءترىحتىالعيونعلىوالتزوير
هي

يكونوالعطف،الصرفيسمى:مامنهآخر

وحيمنيصنعونهاالتيوالأدويةوالنفثبالعقد

النوعوهذاإليه.ويدعونهملهمتزينهوماالشياطين،

بغضهأوامرأته،إلىالرجلتحبيببهيحصلالثاني

(1)9

.(8/81)متنرتحهومقالاتقاوىمجموع



لسحرةالسحر@أحكام

الناسمعوالزوجةالزوجغيروهكذاوالعكس،لها

النفاثاتشرمنالاستعاذةلنااللهشرعولهذاةالآخرين

وشرعالعقد،في
سوء.كلمنالاستعاذةلنا

الساحر:حكم

وحكم
(1)

علىيخيلأنهمنهيعلمالذيالساحر

ةالناسعلىمضرةعملهعلىيترتبأوالناس،
من

إلىالرجلتحبيبأوعليها،والتزويرالعيونطسحر

يضرمماذلكضدأوزوجها،إلىوالمرأةامرأته

الشرعيةالمحاكملدىبالبينةذلكثبتمتىالناس،

تاب.ولوتوبةمنهيقبلولاالساحر،هذاقتلوجب

رضيالخطاببنعمرعنثبتوقد
كتبأنهعنهالله

ابنتهعنوثبتاستتابتهم،وعدمالسحرةبقتلعمالهإلى

رضيالمؤمنينأمحفصة
بقتلأمرتأنهاعنهاالله

الخير،جندبعنوثبتفقتلت،سحرتهاالتيالجارية

رضيالبجليعبداللهبنجندبويقال:
وجدأنهعنهالله

(1)9

.(82-8/81)متنرتحهلاتومقافترىمجموع



عهوأنعالسحرا

فأتاهالوليدعنديلعبساحرا
فقتله،يعلملاحيثمن

لمابالسيفضربهالساحر@سدوقال:
مرفوعاعنهيروى

كلاممنموقوفأنهلعلم:اأهلعندوالصحيحوموقوفأ،

رضيجندب
عنه.الله

رضيعمرعنثبتماسبقوقد
أمرأنهعنهالله

فيفسادهملمنعالسحرة،بقتلأمراءه-أعني:عماله-

علىالضرردخالهمص@للمسلمينوايذائهمالأرض،

المسلمينأمرولاةعلىوجبعرفوافمتىالناس،

اكانوإنلكنيؤمنون،لالأنهمتبناةقالوا:ولوقتلهم،

لعمومةوجلعزاللهعندذلكنفعهمالتوبةفيصادقين

ويعفوأعنعالهعقالؤلةيفبل@الووهواتن@تعالى:قوله

لنبياوقول5،،2أ@لررى:نقعلوبر@هوماويغلمآلسئات

تهدمالتوبة@اإ:المج
فيوالأدلةقبلهالاكانما

هذا

عليهيقبضأنغيرمنالأمورولاةإلىجاءمن

لهحرة.ابلفظ(173)مسلمرواه(1)



لسحرةالسحر@احكام

الزمانمنمضىفيماكذافعلكانوأنهتوبتم@عنيخبر

ةتوبتهتقبلفهذاالخيرمنهوظهرسبحانهاللهإلىوتاب

أنغيرمنتوبتهمعلناللخيرطالبامختاراجاءلأنه

إذاأنهلمقصود:واأحد،عليهيئحيأوأحدعليهيقبض

هذامثلفإنمكرولاحيلةفيهاليسصورةعلىجاء

مفنالكفرةمنكغيرهنادما،تائباجاءلأنهةتوبتهتقبل

سلفلهيكون
غيرمنبالتوبةعليهاللهيمنثمسعئ

أحد.منعليهدعوىولاإكراه

خمتاما:

شكلا
(1)

الباطلعرفمسلمكلعلىالواجبأن
إخوانهمعيتعاونوأنيحارب@وأنينكره،أن

)وتحاونوأوجل:عزقالكمامحاربت@فيالمسلمين

إناللهواتعوأواثعذؤنلإثرنعاولؤأعلىاولالئقوىوالبراعلى

سبحانمشوقال2،،المائدف1م@وائعقابشديدالله

وتيآصيبغ@قأؤ-يآءبغضنموألمؤمنف)وأئمؤمون

(1)"

8-8/75)"متنوعةلاتومقافتاوىمجموع



عهوأنيالسحرا

.(71التوبقىأائمنكر@هوعنويحهؤنباتمغروف

تكثرالجهلفيهويغلبالعلمفيهيقلمجتمعوكل

وسائروالتنجيم،والكهانةالسحرمنالشرورهذهفيه

لها،والمنكرعنها،الرادعوجودلعدمثالشعوذةأنول

السلطاالوازعوجودوعدم
وكلني،لإيمااوالوازعني،

أهلفيهويقلوالعلمالإيمانأهلفيهيكثرمجتمع
الأباطيل.وهذهالشرورهذهفيهتقللجهلا

القرنمنتصففيالعربيةالجزيرةهذهكانتوقد

منمليئةكثيرةبأزمنةقبلهوماعشرالثاني
الشرورةهذه

لأوثانوالأصنامابعبادةوالشركوالسحر،الكهانة،من

الجزيرةأرجاءفيذلكوغيروالجن،والأشجار

يسرحتىوشمالها،جنوبها
الموفقالمصلحالإمامالله

بنمحمدعصره:فيالإسلامشيخالعلامةالشيخ

وبذلالله،إلىبالدعوةفقامعليهاللهرحمةعبدالوهاب

مابيانفيوسعه
شرع

وبيانعليهمحرمهومالعبادهالله

بهاللهوبعثالرسل،إليهدعتالذيالتوحيدحقيقة



1 8

لسحرةالسحر@أحكام

فيالمؤلفاتوألفوالسلام،الصلاةعليهمحمدا
يتعلقمافيهبينوقدالتوحيد(،)كتابمثلذلك،

هي:صغيرةرسالةوألفوالتنجيم،والسحربالكهانة
كتابوألفالعقيدة،أصولفيهاالأصول()ثلاثة

فيهايشبهكثيرفشبهافيهبينالذيالشبهات()كشف

منالمسلمينعلىاللهأعداء
والأوثان،الأصنامعتاد

الشرورهذهبيانفيكثيرةمؤلفاتقبلهالعلماءوألف

هذهبمحاربةللقياموفقهاللهولكنمنها،والتحذير

المفيدةالدروسوبذلفيها،والنشاطالشرور

ذلكفيوساعدهالعظيمة،والمحاضرات
اللهمنمن

منوغيرهمأبنائهمنالأخيار،العلماءمنبالهدايةعليه

هذهحاربواحتىللهدايةاللهوفقهمالذينعصرهعلماء

اللهطهروحتىالشرور،
بهم

منها،الجزيرةهذه

لها.شماولاسيما

ذلكوغيروالعرافوالشاملهندوااليمنفيوحصل

إلىالعلماءونقلكثير،خيرالدعوةهذهاثارمن

فيبهميجتمعونحينالبلاد-هذهعلماءعنشمباالأق



عهوأنطلسحرا

فيونشروهاالطيبة،العقيدةهذهوغيرهما-الحرين

وغيروالعراق،ومصر،والثام،لهند،اةكثيرةبلاد

منبذلكاللههدىحتىذلك،
شاء

تلكأهلمن

الحقدعاةفيهويكئرالحقفيهينشطمجتمع

والكهنةالمنجمينمنالضالونهؤلاءفيهيختفي

فيهيغلبمجتمعوكلالشرك،ودعاةوالسحرف

ويجدونوأهلهالباطلفيهيكثرالعلمفيهويقلالجهل

أباطيلهم.لنشرمجالا
فيمكانكلفيوالإيمانالعلمأهلعلىوالواجب

محاربةفيوسعهميبذلواأنغيرهاوفيلجزيرةاهذه

والدروس،بالمحاضرات،لحق،اونشرالباطل،

وغيرالأعياد،وخطبلجمعة،اوخطبوالندوات،

وفيوالتلفاز،الإذاعةوفيمناسبق@كلعندذلك

ماالجهاليعلموحتىالحق،ينتشرحتىالصحافة

هؤلاءعوراتتكشفوحتىالباطل،منفيهوقعوا

والسحرة،والرمالينوالكهنةال@نجمينمنالضالين



لسحرةالسحر@أحكام

أنواعه.بسائرالباطلودعاة

وهوالله:بكتابيعنىأنمسلمكلأنصحني@@

معاني@ويتدبرتلاوفمنفيكثرويتدبرهالكريم،القران

منبعضهميستفيدحتىإخوانهبعضيتدارسهوكذلك

عليم@أشكلعماالعلمأهليسألوهكذابعض،

فيولاسيماالعلم،حلقاتويحضر
الذيالعصرهذا

الأمصار.غالبفيلجهلافيهوغلبالعلمفيهقل

عليهاويخشىنفسهتهمهمنكلعلىوالواجب

حلقاتوعلىالعلمطلبعلىيحرصأنالهلاك

يسافرأنفعليهديار@بعدتولوويفيد،ليستفيدالعلم

دروسهميحضرحتىالسنةعلماءلدىالعلملطلب

عنيقالمماويستفيد
العلمأهلوعنرسولهوعنالله

مالبيانةوالبصيرةوالتحقيق
الباطل،منفيهالناسوقع

حرمومااللهأوجبماولبيان
العلميكثرحتىالله

منوقدالخير،وينتشر
القرن،هذاأولفيسبحانهالله

إسلامية،كثيرةبحركةعشرالرابعالقرناخروفي

والندواتالمحاضراتبأسبابعظيمةويقظةوانتباه



عهوأني@لسحرا

وفيالإذاعاتوفيالصحففييلقىوماالكثيرف

منالاجتماعاتمنذلكغيروفيالمنبرية،الخطب

بذلكفحصلكثيرة،بلدانفيوالخيرالعلمأنلا

وانتباه.ويقظةكثيرخيراللهبحمد

يوفقوأنخيرا،المسلمينيزيدأناللهفنسأل

مالنشرعلماءهم
فيوالاستمرارالعلم،منعندهم

يوفقوأنذلك،علىوالصبرفيهوالصدقذلك،

العلمبأهلوالانتفاعالحقلقبولالمسلمين

تعالى:قالينفعهم،عماوالسؤالمنهم،والاستفادة

4لنحلاأ@لالغالونإركنتولذكراأقل)نخئلوأ 30).

بينوقد
وفيالكريم،كتابهفيالله

رسولهسنة

ماكلوالتسليم،الصلاةأفضلربهمنعليهالأمين

اللهقالكماودنياهم،دينهمأمرفيالعباديحتاجه

:@الإسر@أ@وأنوملتتى@تهم@اثقرمحانهذاإن@ؤسبحانه:

لكلتئينااتكتتعلتث@الوونرئناوجل:عزوقال9(،

8أ@لفحل.@ولميئلقم@ولشرئورخمةوهلأىشئ: وقال@9



لسحرةالسحر@أحكام

و@يتذكرعاي@يذف@وممبزكإلكأنزلته@الوكننثسبحانه:

كثيرة.المعنىهذافيوالايات.(29أص:@أؤلو)الألئب

منإلاالجنةيدخلونأمتي@اكلده:@النبيوقال

الله،رسولياقيل:أبى@ا
أطاعني@امنقال:يأبى؟ومن

أبىلمافقدعصانيومنالجنة،دخل
(1)

البخاريرواه

أعلمكمكالوالدلكمأناإنما@ا@لخ@م:وقالصحيحه،في
بعث@اماوالسلام:الصلاةعليهوقالينفعكم،ما

الله
ماخيرعلىأمتهيدلأنعليهحفاكانإلانبيمن

لهمبعلمهماشروينذرهملهميعلمه
والأحاديثلما

كثيرفالمعنىهذافي

يتقيأنمسلمكلعلىفالواجب
فييتفقهوأنالله،

اللهشاءإنيوفقوبذلكوصدق،إخلاصعنالدين

قال:أنهمج@ا!اللهرسولعنصحوقدبالمطلوبطويفوز

.(6737)الجخاريرواه(1)

.(7)وداوأبود)2017(،حمدأرواه(2)

.(3431)مسلمرواه(3)



عهنواوألسحرا

داماامرئلكلنماد@بالنيات،الأعمالإنما@ا

يلتمسطريقاسلك@امنوالسلام:الصلاةعليهوقال

داالجنةإلىطريقابهلهاللهسهلعلمافيه

كثيرفعليهلحثواالعلمفيالترغيبفيوالأحاديث

النافعللعلممكانكلفيالمسلمينيوفقأناللهفنسأل

قريب.سميعإنهبه،والعمل

يبثمامتابعةالنافع:العلملتحصيلالوسائلومن

الكريم،القرانمنالكريم،القرآنإذاعةبواسطة

والندواتلمفيدفاضراتلمحاوالنبويق@الأحاديثوا

منذلكوغيرالدرب،علىنوروبرنامجالعلمية،

لكثيرفالفوائدا

يستفيدوابأنمكانكلفيالمسلمينجميعفنوصي

من
فيالكريمالقرانإذاعةأعني:الإذاعة-هذه

الخيرمنذلكفيلماالسعودية-العربيةالمملكة

.(1)البخلىيرواه(1)

.(2570)لرمذيوا)5697(،أحمدرو@ه(2)



والسحرةالسحراحكام

وكشفالمهمة،والفوائدالنافع،والعلمالعظيم،

ذلكغيرلىالباطل...!أهليروجهاالتيالشبهات
من

النافعةالفوائد
والدنيا.الدينفي

يجزيوأنخير،لكلالمسلمينيوفقأناللهنسأل
لهايصلحوأنخيرا،جهودهاعنالسعوديةلحكومةا

المسلمينعلماءيوفقوأنالحق،بهاوينصرالبطانة

علىوالصبرإليهوالدعوةالحقلنشرمكانكلفي
كريم.جوادإنهذلك،
عظيمعلملمذكورةاالإذاعةمنالمبثوثالعلمهذا
وشرةبسهولةمكانكلفيالناسإلىاللهساقه

منزله،فيوهوفراشممفيوهوالإنسانمنهليستفيد

ذلك،وغيرسيارتهفيوهو
العلمهذايغتنمأنفينبغي

بهينفعأناللهنسألالدربعلىنوربرنامجولاسيما

العلماءيدعلىباستمرارهيمنوأنالمسلمين،

لموفقين.الحينالصالأخياروا



عقيل@



 



بالعقيدةتتعلئمهمةفوائد
2

بالعقيدةتتعلقفوائد@مة

بسم
وليدثهوالحمدالرحيمالرحمنالله

اللهوصلىالظالمين،علىإلاعدوانولاالصالحين،

وبعد:أجمعين،وصحبهوالهمحمد،نبيناعلىوسلم

بالعقيدفتتعلقفوائدفهذه

لنجالم،اف!عتقاداقا@جميعلأولمحه:االفائدة

لأماكقوالأيام،والشهور،والبروج،وا

يتعاطاهاالتيالنجومفيالاعتقاداتأنشكلا

وغيرهموالرمالونوالسحرفلمنجمون،واالكهنة،

منوالكفرةالجاهليق@عنموروثةاعتقاداتكلها

الأوثانعبادومنالنجوم،وعبادوالعجم،العرب

الإنسمنالشياطينفإنغيرهم،ومنوالأصنام،

(1)5

1ي@/متنوعة!ومقالاتفتاوىمجموع 20-132).



والسحرةالسحراحكام

رأتإذافاسدةاعتقاداتالناسعلىيدخلونلجنوا

النافذفوالبصيرةالنافع،العلممنخاليةقلوبهم

فاسدفعلوماعليهمتدسفإنهاالصادق،والإيمان

الاعتقاداتهذهأولئكفيتقبلخاطئفواعتقادات

فارغةقلوبالديهملأنةالسيئةالأعمالوهذهالفاسدة،

ويدفعها،يردهاعلمعندهموليسحصانة،فيهاليس

الثاعر:قالكما

أتا
لهوىاأعرفأنقبلهواهاني

فتمكناخالياقلبافصادف

كلتتقبلالنافعةالعلوممنالخاليةالقلوبفإن

شي
رحممنإلاباطلكلبهاويعلقى

فإذاالله،

النافعةالعلومانتشرت
فيأوالقبيلةفيأوالبلدفي

والصلاح،والهدىالخيرعلماءوكثرالدولة،
رسولوسنةاللهكتاببهاجاءالتيالعلوموانتشرت

وخمدتالشياطين،هؤلاءنارطفئت-!لمجالله

الفرصةفيهيجدونآخرمكانإلىوانتقلواحركاتهم،



بالعقيدةتتعلقمهمةفوائد

مالنشر
كلفيالواقعهووهذاالباطل،منعندهم

الاعتقاداتكثرتلجهلاغلبكلماومكان،زمان

عزاللهلشرعالمخالفةالضارةوالأعمالالفاسدف

أيفيالناسبينالشرعيالعلمانتشروكلماوجل.
والبلاء،الجهلعنهاارتحلقريةأيفيأومكانط

الفاسدةالاعتقاداتإلىيدعومنعنهاوارتحل

ذلك.غيرلىالشركية...!لأعمالواالباطل@والظنون

فيالناسأنيعلموبهذا
والحاجةالضرورةأشد

وبدينهوبشرعهوجل،عزبالثهالعلمالنافع؟العلمإلى

والبروجبالنجومالتعلقوأن@إ،جمنبيهوبسنةوبكتابه

منهماوغير
أقسام:لمخلوقاتا

أهلبينخلافولاشبهقعبلاأكبركفرهومامنها:

وهيوالبروج-النجومهذهأنيعتقدأنوهو:العلم،

منأحداأوالقمر،أوالشمس،أوبرجا-عشراثنا

بعضيدبرأنهأوالكونطفيالتصرفلهأنالناس

العافيؤاللهنسألأعظم،وكفرأكبر،شركفهذاالكون



لسحزالسحر@احكام

لاالأمور،ومدبىالكائنات،مصرفوجلعزاللهلأن

سبحانهقالكماغير@خالقولاوجل،عزسواهمدبر

ظقالذىاللهرثم@إتالأعراف:سورةفيلىوتعا

يغشىاقضشعلىاشتوئ@أتاصستةفىوالأزضالسمؤت

مسخرتلخومواواتقمروالشتسجثيثايظبةالنهارلتلا

:@الأعر@1@لفلينارثاللهتباركلأضرلموالق@لهةإلابأض

آ@ذ@كملقرئبهرألئه)انيون@:سورةفيوقال4،،5

الأفييدئراتعزشعلىآستوئئمأثامصستةفىوالاصقىألشنؤت
ل@ذإذن@بغدمنلاشفييحمامن

م
فاغبدوهرئبخأدثه

3،.أبون@:@@فحتذكروت

الكائناتومصرفالأمورمدبرلىوتعاسبحانهفهو

نبيولامقرب،ملكلاذلك،فيشريكمعهوليس

ذلك،غيرولاولي،ولا@رسل،
لىتعادئهأنزعمومن

كفرفقدالسفليةأوالعلويةالأمورتدبيرفيشريكا

إجماعا.



بالعقيدةتتعلقمهمةفواثد

لهليسالرازق،لخالقالأحد،االواحدسبحانهفهو

لاوالأشياء،خلقفيولاالأمور،تدبيرفيشريك

سبحانهعبادهفيالمتصرفوهوالعبادففيلهشريك

أسمائهفيشريكلهليسأنهكمايشاىكيفوتعالى

الحسنىأسمائهفيالمطلقالكمالولهصفاته،فيولا

هوالله)قلتعالى:قالوعلا،جلالعلياوصفاته

يولذ@ولتميلذلغألقحمد@اللهأحذ@

قالوالإخلاكما،أصورةأحا@فوا@له،يكنولتم

ألزحير@رخمنهوألاله!لإاإلهلرضدلفكز)د@نه:سبحا

1أ@لبفرف هوشفء@)لتم@كمث@هسبحانمشوقال3،،6

1،.1الررى:أالصحير@الشميع



والسحزالسحرأحكام
3

الثانية:الفائدة

الفلكيةوالأحوالالعوادقف!تأثيراللنجوه@هل

الحوادثفيتأثيراالنجوملبعضأنيعتقدمنكل

والقمر،والشمس،النجوم،سيرمنالفلكيةوالأحوال

تدبيرهافيالمخلوقات،هذهفيتأثيرألهاوأن

فيتصرفلهالمخلوقاتاهذهوأنشئونها،وتصريف

الله،بإذنالكون
وأنهاالله،بإذنالتمرفهذاأنويزعم

وضلال.وكفرباطلأيضاوهذاكذا،وتدبركذاتدبر

وعئادالقبور،عتادفإنالقبور،عئادهذايعتقدكما

يعتقدونذالأصناموعبادلحين،الصاوعئادلمشايخ،ا

لبعضوأنخلقه،فيالتصرفمنشيئالهاجعلاللهأن

منويمنعيشاء،منيعطيالكونفيتصرفاالأولياء

نسألوضلال-وكفروجهلأيضا،باطلوهذايشاع@

للعبادجعلدانماوحد@دئهالتصرفبلالعافية-الله

يعينهماالرجلوجلعزاللهكإعطاءمحدودةأشياء



بالعقيدةتتعلقمهمةفو@ئد

والسمعوالعقل،كاليد،ةالرزقأسبابعلى

3

ةوالذريةالنسلأسبابعلىيعينهماو)عطائه
من

وجعلالنساء،إلىوالميلالشهوففيهوجعلالنكاح،

حرارتها،بسببطبعهامنمحدودةأشياءللشمس

اللهخلقمنكلهاالأشياءهذهالنباتات،فيآثارولها

منيرا،سراجاتعالىاللهجعلهالقمركطبيعةثسبحانه

غيرإلىوالحسابوالأعوامالشهورعددبهويعرف

هما.وغيرالناروطبيعةلماء،اوكطبيعةذلك.

متعلقةليستتخصهطبيعةلهاللهجعلمخلوقكل

أماكلها،بالكائنات
المخلوقاتلبعضأنظنمن

ةالكائناتفيتدبيرالهاأنأوالكائنات،فيتصرفا
من

كفرفهذاذلكغيرأونجم،أونبي،أوولي،أوصنم،

العافيقىاللهنسألوضلال،



السحر@السحزاحكام
3

تيرالقلاالتسييربعلمتتعلقالثالثة:الفائدة

أوقاتعلى:بهيستدلوالكواكبللنجومفالتسيير

على:لاستدلالواالأشجار،غرسوأوقاتالبذر،

شبهوعلىالصلاة،أوقاتدخولوعلىالقبلة،جهة

وتمييزبعض،منبعضهاالفصولوتمييزذلك،

يسمىوهذابعض،منبعضهاالأوقات
علمت

لكلجعلاللهفإنمعروف،وهوبم@بأسولاالتسيير،

والنجوموالقمرالشمسسيروجعلمناسبا،وقتاشيء
إلىالعباديحتاجالتيالأوقاتهذهعلىالدلائلمن

يستدلكمافيها،بهينتفعوماخصائصها،معرفة

التيالمياهمواضعوعلىالبلدان،علىأيضابالنجوم
قالكماذلك،غيرإلىويريدونها...الناسيحتاجها

لنهندونبههاالنجملكمجعلائذىوهو@الولى:وتعاسبحانه

سبحان@وقال7،،9الأنعام:أواقبخر*@هالبزظلمتفى



بالعقيدةتتعلقمهمةفوائد

جعلفالئه6،،1أ@لحل:@هويهتحونهتموبآلخم)وعننست

المعروفةالنجومخصوصاسيرها-فيالنجوملهذه

منكثيرةأشياءعلىبهايستدلعملاالثابتة-والنجوم

ذلكأشبهوماالقبلة،وجهةوجهاتها،البلادأماكن

الأماكنتلكفيضوئهاعلىويساربها،يهتدىحتى

العباد.لمصلحةسبحانهجعلهذلككلالخافيص

ومن
عنالصحيحالحديثفيجاءماالبابهذا

عليهلهمقالمطير،يومفيالناسخطبلما@سيا!النبي

ربكم؟قالماذاتدرونداهلوالسلام:الصلاة
ا:قالو@ا

مؤمنعباديمنأصبحقال:@@قال:أعلم،ورسولهالله

ورحمت@اللهبفضلمطرناقال:منفأماوىنرةبي

مطرناقال:منوأمابالكوكبصكافربيمؤمنفذلك

@ابالكوكبمؤمنبيكافرفذلكوكذا،كذابنوء

الكواكب،منالمطرأنيعتقد:أويظنالذيفهذا

(1)
.(104)ومسلم8(،"1)البخلىيصحيح



والسحرةالسحرأحكام

وجل،عزاللهأنكرهالذيهوفهذافيه،تأثيرالهاوأن

أوكذا،بنوءمطرناقال:فإذاإنكاره،@@الرسولوبين

بنجم
قال:منوأمابالكوكب،مؤمنبالثهكافرهوكذا،

كافربالتهمؤمنفذلكورحمتمعاللهبفضلمطرنا

با

فيولاالمطرفيتأثيرلهاليسالكواكبأن

المطر،ينزلالذيهووتعالىسبحانهاللهبلالنبات،

اللهجعلوإنمايشاء،بماعبادهوينفعالنباتويخرج

البرفيبهايهتدىعلاماتوطلوعهاغيابهاوجلعز

اللهفإنونمو@النباتبعضلصلاحوسبباوالبحر،

المخلوقاتلبعضسبباالمخلوقاتبعضجعلتعالى

القائلأرادإذاأماللجميع،الخالقوهوالأخرى،

الذيالمطروظرفوقتبأنهكذا،بنوءمطرنابقوله:

وقتفيالمطرنزوليقول:أنمثلالله،بإذنفيهنزل

وكذا،كذااللهبإذنبهينبتالوسمي،وقتفيالثريا،

بوجودالعادةجرتالتيبالاوقاتفيخبر
الأشياءهذه



بالعقيدةتتعلقمهمةفوائد

الدالة)في(بيأتيأنيجبلكنبه،بأسلافهذافيها،

فيالشتاء،فيالربيع،فيمطرنافيقول:الظرفيةعلى

بابمنذلكأشبهوماالفلاني،النجمظهوروقت

بنوءمطرنايقول:أنيجوزولاالأوقات،عنالخبر

بأنهقائلهعلىوحكمهذلك،سبحانهاللهلإنكاركذاة

ذلكولأنلمجعكافر
يوهم

جاءفلهذامنهاةالمطرأن

ذلك.عنبالنهيالصحيحالحديث

كذابنوءمطرنابينالعلمأهلفرقولهذا
وبين

فيمطرنا
بابمنالفلاني،النجموقتفيوكذاكذا

أوالمطر،نزولفيهاجرىالتيالأوقاتعنالخبر

جرتالتيالفلانيةالثمرةأوالفلانيالنباتفيهاجرى

كمابهبأسلافهذامعينة،أوقاتفيتوجدأنهاالعادة

بينالفرقيعلموبهتقدم،
وليواللهوالمحرم.لجائزا

التوفيق.



والسحرةالسحرأحكام
3

انل@ي@لسعرةوالسعراعقبعة:لراالفائدةا

وتصديق@موسؤال@م

والمنجمينالسحرةتصديقأنشكلافنقول:

يذعونلأنهميجوز،لاوسؤالهمونحوهموالزمالين

ةالناسعلىبهاويلبسونيتخذونهابأشياءالغيبعلم

الخطمن
قراءةأوالحمى،ضربأوالأرض،في

برجعنالسؤالأوالكف
سيموتوأنهوفلان،فلان

لهيذكرونأووكذا،كذاله
كانإذاوأنهوأبيه،أمهاسم

أعمالمنوهوباطل،هذاوكلكذا،كانكذاوقتفي

يجوزفلالمشعوذين،واوالكهانوالسحرةالمنجمين

عننهىع@يا!الرسوللانةسؤالهمولاتصديقهم

الحكمبنمعاويةأنثبتفقدوتصديقهم،شؤالهم
كهانأ،عندناإنالله،رسوليافقال:ع@يدهالنبيإلىجاء
قال:يتطيرونطأناسامثاصانقال:@ا،تأتوهم@الاقال:



بالعقيدةتتعلقمهمةفوائد

@افلك
يصد@يفلاصدرهفيأحدكميجدهشيء

@ا

@مج@اإ:وقال
فسألهعرافاأتىدمن

لهتفبللمشيءعن

@اليلةأربعينجملاة
(2)

عنصحيحهفيمسلمخرجه

أوعرافأأتى@امنإ:لمجوقال@،@النبيأزوا@بعض

علىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهنأ

محمدلما
(3)

@اشركالطيرة@اإ:لموقال@إ،لمج
(4)

قالها:

أعمالمنالأمورهذهأنوالسلامالصلاةعليه

منها،والحذروطرحهااجتنابهايجبالتيالجاهلية

إتيانهملأنيصدقواثولايسألواولاأهلهايؤتىلاوأن

فيأمرهمشيوعويسببلشأنهم،رفعفيهوسؤالهم

.(836)مسلمرواه(1)

.(4137)مسلمرواه(2)

09)حمدأرواه(3) 1 .(0534)@ودوأبو@1(،7

13)وأبو@اود)4053(،أحمدرواه(4) 41).



لسحرة9السحراحكام

الأمورمنيقولونفيمالهمالناسوتصديقالبلاد،

وقوعبعضهاويسببلها،أساسلاالتيالباطلة

ع@:أخبروقدلمنكراتواالباطلمنوأنواعاالشرك،

منالسمعتسترقالشياطينأن
فيسمعونالسماعما

فيكذبونالملائكةبهتتحدثمماالسماءمنالكلمة

ةبكذبهمالناسفيصدقهمكذبق@مائةمعها
بسبب

تلك

استرقوها.التيالكلمة

وعقابهمعليهم،الإنكارالأمورولاةعلىفيجب

علمادعىمنذلكمنوأعظمشرعا،يستحقونبما

ولاكافرا،قتلدالاتابفإنيستتاب،فإنهالغيب

ةالمسلمينمقابرفييدفنولاعليمحيصلىولايغسل،

جل:وعزقالكماسبحانمعاللهإلايعلمهلاالغيبلأن

أ@لنمل:@اللةإلااتغيبوإلازضالشمؤتفىمنيغلرلا@الوقل

النمل.سورةمنالاية6،5



بالعقيدةتتعلقمهمةفيلئد

@اماقال:الساعفعنمجمالنبيجبريلسألولما

السائل!منبأعلمعنهاالمسئول

فيسبحانهقالأنت،ولاأناأعلمهالاأنيوالمعنى:

إرواقلسهآصيأبأنالساىزعن)يشلونكالأعراف:سورة

لاوالارضناالتمنؤتفىهوئقلتإلألوقهآلايجليهاربئعلمهاعند

عئمهاعنداللهإتماقلعهاحفانكيسئلحنك؟بغةإلاتآتيكر

انفعاولاضزلنفسىلأاقلكقل@لائغلوناللسأكثرولبهن

منلاشتزتاتغيبأغلمولؤكنتاللةإلآماشا

مههققؤريؤشونوبشيرنذيرالآأنابنمتنىآلئغوماالخثر

رسوفيسبحانهوقالالآيفا،لمهلما،7الأعر@ف:1
ة

لايةا@لاآدلةلغيف!الازض@وال@تممؤت@امنلايغلر@تللنمل:ا

6أ@لنمل: )يشلفبعكنالنازعات:سورةفيسبحانهوقالل@5

فيممزيسفا@ألساعقائآن
رثبصنخهفا@إكتجرمفآ@منأنت

فيوالآياتد44-42أ@أزعات:
كثيرة.المعنىهذا



لسحرةالسحر@احكام

شأنهمومنالغيبعلميدعونالسحرةوهكذ
استتابةغيرمنقتلهمفالواجبالناس،علىالتلبيس

الصحيح.على

رضيعمرعهدفيوجدوقد
منثلاثةعنهالله

السحرةلأنجميعاثبقتلهمفأمرعنهم،وسئلالسحرف

الناسفيضرونالغيب،علمدعواهممععظيمضررهم

كثيرا.

والتفريقوالعطف،الصرف،لخبيثة:الهمأعماومن

السحرأعمالمنبما@حلونوالأقاربالزوسنبين

وهذاولهذاهذاويبغضالجميع،يضرالذيوأنواعه

منيتلقونهممالهذا،
لمجعويخدمونهموالثياطينلجنا

تخدملجنفا
تخدملجنفاةلجناتخدملإنسوالإنس،ا

القريبةالبلدانفيالحوادثببعضبإخبارهمالإنس

تخدموالإنسالناس،ظلمعلىوتعينهموالبعيدة،



بالعقيدةتتعلقمهمةفو@ئد

لهم،والنذرودعائهم،الله،دونمنبعبادتهمالجن

ذلك.ونحولهم،والذبع

قولهفيالمذكورببعضبعضهماستمتاعهووهذا

تدأشتكئزترئحثرهزجميعايمغمثر@طن)ويؤملى:تعا

بغفحناربنا@متشتتعثنم@اقيتنأؤليآؤهموقاللنداافيفن

خلدينمثولبهمالئارقاللالظتالذى-وبلغنا@@ناببقض

.(12وللأنعامام@م@شآإلئةمافيهآ!،

ايمنعوأنوالعلماءالأمراءمنالأمورةولاةفعلى

السحرةمنالبلدانبعضفيتقعالتيالشرور

يسألمنالناسفييجعلوأنوالكهنة،والمنجمين

يقتل،القتليستحقفالذيعليهم،يقضىعنه

منالناسيسلمحتىيحبس،الحبسيستحقوالذي

بوجودهميتعلقلماةعليهمالتستريجوزولاشرهم،

بعضهميعالجوقدالكثير،والشرالعظيمالخطرمن



لسحرةالسحر@احكام

ليعالجهمعليهم،يكذبوهوالعربيبالطبالناس

اللهدونمنالجنوعبادةالجن،وخدمةبالشعوذة

كلهوهذامرفمائةويفشلمرةفينجح
التدليسمن

فبعضهمعليهم،الشرو)دخالالناسعلىوالتلبيس

وأناكذا،هاتكذا،هاتأمك،اسمهاتيقول:

فيأخذونالمناسب،الدواءوأعطيكمرضكأعرف

لمأفادوهمولوبشيء،يفيدونهملاثمالكثيرةالأموال

ولاوسؤالهمإليهمللمجيءمسوغاذلكيكن

لكنالمرضدواءيعرفقدفالشيطانتصديقهم،

وأعظم.أخطروشرهخطره

الاستفادةأنفالحاصل:
لاالأحيانبعضفيمنهم

بعضزعمولوسؤالهم،ولاإليهمالمجيءتسوغ

بالطبالمرضلجونيعاوأنهميفيدونهمأنهمالناس

أوسحرةأوكهانأنهمعرفواقددامواماالشعبي

منا@الي@ع@ه:الرسولقالفقدمشعوذون،
أوتطئرمن



بالعقيدةتتعلقمهمةفوائد

سحرأوسحرأوله،تكهنأوتكهنأوله،تطمر
@اله

موجودينوكانواهؤلاء،من!@لمجالرسولحذروقد

إليهميتحاكمونلجاهليةاأهلكانفقدالجاهليق@في

وقدوضلالهم،لجهلهمةالغيبعلمعنوش@ألونهم

لهماللهشرعبماذلكعنالمسلمينتعالىاللهأغنى

الشرعيق@الرقيةمنلهمأباحوبماالأحكاممن

سبحانهاللهكتاببثينوقدلمباحق@اوالأدويةوالأدعيقع

بينحاكماالشرعلهماللهوجعلذلك،!جمنبيهوسنة

إلىلهمحاجةفلاشيء،كلفيإليهيرجعونالناس

الذينوالسحرةوالعرافينلمشعوذينالىولا!الكهنة،

بينبهمانويفر@ىالناس،بهايضرونأشياءتحلمون

منبهبضارينهموماوزوجصالمرء
اللهبإذنإلاأحد

آلشنطيئماقنلوأ)وآتبعرسبحانه:قالكماوعلا،جل

فينيالطرارراه(1)
18/1)الكبير"" 62).



والسحرةالسحراحكام

وفكنوما@فر@نشليمنمقكعك

علىأنزلومآال@خرالئاسيعلمونكفرو(الث@يطيف

حئئلحدمقيعفمانوماوشروتهروتببابلينافمل@

مامنهماتكفزفيتعقمونفلافتنةنخنإتمايقولا

منب@بضآزينوماهمانمز@زؤجثبين@يفزقوت

1البقرفأ@اللةبإذنلالحد! 0.،2

قدالسحريةالأشياءفهذه
اللهبإذنلكنتقع،

يريدلاماملكهفييقعلاوتعالى،سبحانهومشيئته

اللهبمشيئةتجريالأشياءهذهكانتنص@وعلا،جل

أنويجببقدر@اللهقدرنعالجأنفيجبوقدر@

بقعلابأنهالعلممعوالمعاصي،الشرككلنحارب

شرعسبحانهولكنهوعلا؟جلبمشيئتهإلامنهاشيء
لنا

الحدودفيهاتقاموأنمنها،نمتنعوأننحار@ا،أن

لشرعية.ا



بالعقيدةتتعلقمهمةفوائد

مايحاربواأنالأموروولاةالعلماءعلىفالواجب

اللهشرعبماورسولهاللهحزمإ
الحدودإقامةمن

والكفرالمنكراتوجودعلىيقضيبماوالتعزيرات

لضلال.وا

أوطائر،منالإنسانيتطيرأنمثلالطيرة:وهكذا

الأربعاءكيوميومأووغيره،كصفرشهرأوحمار،

عنتردكالتيهيوالطيرةإنسان،منأووغيره،

منالحذرفيجبالأصغر،الشركمنوهيحاجتك،

ينعقطائرمنالإنسانتشاعمإذاوهكذاذلك،

لاقال:اليومذلكرآهافإذاالبومفمنأوكالغراب،

سيحدثأنهوظنتشاءمبيتهفينزلتإذاأوأسافر،

قالولهذاةالجاهليةعملمنوهذاالبيت،فيسوء

لااللهمفليقل:يكرهماأحدكمرأىإذا@اع@ياإ:النبي

أنت،إلاالسيئاتيدفعولاأنت@إلابالحسناتيأتي



لسحرةالسحر@أحكام

@ااخر:لفظوفيبلالاإلاقوةحولولا

لااللهم

لماغيركإلهولاطيرك،إلاطيرولاخيرك،إلاخير

بالأسبابويعملعليم@ويتوكلبالثهيعتصمفالمسلم

عنتردهولابها،يتعلقولاالأشياء،بهذهيتأثرولاالشرعية

أهلوشابهالشركفيوقعحاجتهعنردتهفإذاحاجته،
وجل.عزاللهعلىيتوكلأنالمسلمعلىبللجاهلية،ا

أمرين:يتضمنوجلعزاللهعلىوالتوكل

لابأنهوالإيمانلى،تعااللهعلىالاعتمادأحدهما:

وقدر@الوجودإلابمشيئتهفيشيءيقع

فيوالمباحةالشرعيةبالأسبابالأخذالثاني:

الأمربن:بينفيجمعالحوادثمنبهينزلماعلاج
لأسباب.اوفعلبالقدر،لإيمانا

.(3418)د@ودأبورواه(1)

.(6748)أحمدرواه(2)



بالعقيدةتتعلقمهمةفو@ئد

وتعالى،سبحانهاللهذن@المرضأنيعلمفالمسلم

كمالمباحقعاوالأدويةالشرعيةبالأسبابلجهيعاولكن

ويعالجبالأكل،الجوعويعالجبالشرب،الظمأيعالج

بإغلاقالسرقةأخطارويعالجالأمن،بأسبابالخوف

ذلك.أشبهوماباب@ا

وهووبالملابس،بالناريستدفئالبردفيوكذلك

مع
قالولهذاوعلاةجلاللهبيد@ثيءكلبأنيؤمنهذا

والسلام:الصلاةعليهالرسول
ماعلىاحرص@ا

فلاشيءأصابكان@تعجز،ولابالته،واستعنينفعك،

اللهقدرقل:ولكنوكذا،كذاكانفعلتأنيلوتقل:

أخرجه@االشيطانعملتفتحلوفإنفعل،شاءوما

الصحيحفيمسلم

ماتفإذابالأسباب،ويأخذمريضهيعالجفالمسلم

.(4816)مسلمرو@ه(1)



السحر@السحرةأحكام

قدرراجعونإليه@انالثهإنا@اوقال:احتسبميتله

بلادإلىسافرتأنيلويقول:ولا@ا،فعلشاءوماالله

أنعليهوكذلككذا،لكانكذا
ويأخذويشترييبيع

راجعوقإليهوإنالثهإنالافليقل:خسرفإذابالأسباب

هذهبعتأنيلويقول:ولافعل،،شاءومااللهقدر

كتبهوماالأمر،انتهىكذا،لكانكذامكانفيالبضاعة

قدالله
الأخذولكنالله،قدرعلىاعتراضفلاوقع

@بالأسباب
والشراءالبيعكانإذاوتأملفانظرروع،

بعدوأماأولا،بذلكفاعملأحسنالفلانيالمحلفي

وماالله@اقدرفقل:البيعفيالخسارةأوالحادثوقوع

لما،فعلشاء
ودع

الشيطان،عملتفتحفإنهاالو(كلمة

وسلماللهوصلىالتوفيق،ليووالله@ح.النبيقالكما
الهوعلىمحمد،نبيناعلى

وصحبه.



ا

فهرعاله@المبأ



 



لفمرعأالمباحةبالادويةالتداوي

عاشرالمباحةبالأدويةالقداويما

الله،رسولعلىوالسلاموالصلاةدثهالحمد

وصحبه.الهوعلى

منيراهمنإلىبازبنعبداللهبنعبدالعزيزمن

اللهسلكالمسلمينإخواننا
أهلسبيلوبهمبي

ونزغاتالفتنمضلاتمناياهم@وأعاذنيالإيمانط

آمين.الشيطان@

وبعد:وبركاتمعاللهورحمةعليكمسلام

بقولعملاوالتذكيرثالنصيحةهولهذافالموجب

الايزأاتمؤنى@ننفعالذبمرىفإت)ودتجرتعالى:الله

ولانعاولؤأوالئقوئالبزعلى)وتحاونوألى:تعاوقوله5(،5

@ا@لدين@سيثا:افبيوقوللم@2لماشدفا1@هثروائعذؤنئيعلىا

قال:الله؟رسوليالمنقيل:مرات،ثلاث@ا@لنصبحة

ا(1)

1ي@/ترتومقالاتقاوىمجمرع 6



والسحمالسحراحكام

وعامنهملمسلميناولأئمةولكتابه،ولرسوله،لله،@ا
@ا

مممالأخيرةالاونةفيالمشعوذينلكثرةونظرا

اأالسحرطريقعنويعالجونالطبمعرفةيدعون

واستغلال@البلادبعضفيوانتشارهمالكهانق@

رأيتالجهل-عليهميغلبممنالناسمنللسذج

ماأبينأنولعبادهدثهالنصجحةبابمن
ذلكفي

مر

مزفيهلماوالمسلمين.الإسلامعلىعظيمخطر

رسوله-س!وأمرأمرهومخالفةلى،تعااللهبغيرالتعلق

تعالى:بالثهمستعينافأقول

)دكنولىيذهب!أنوللمسلمقا،اتفاالتداوييجوز

ذلكنحوأوعصبيةأوجراحيةأوباطنيةأمراض

الأدويأمنيناسبهبماويعالجهمرضهلهليشخص

ذلكلأنالطب،علمفييعرفهحسبماشرعا،المباحة

ينافيولاالمباحقعالعاديةبالأسبابالأخذبابمن

لى.وتعاسبحانهاللهعلىالتوكل

(82)مسلمرواه(1)



شرعأالمباحةبافىدويةالتداوي

معهوأنزلالداءوتعالىسبحانهاللهأنزلوقد

ولكنهجهله،منوجهلهعرفهمنذلكعرفالدواء،

حرمهفيماعبادهشفاءيجعللموتعالىسبحانه

الكهنةإلىيذهبأنللمريضيجوزفلاعليهم،

منهمليعرفثالغيبياتمعرفةيدعونممنونحوهم

بمعيخبرونهفيمايصدقهمأنلهيجوزلاكمامرضه،

ةالجنيستحضرونأوبالغيبرجمابتكلمونفإنهم

الكفرشأنهموهؤلاءيريدون،ماعلىبهمليستعينوا

روىوقدالغيب،أموريذعونلكونهموالضلال،

عرافاأتى@امشقال:!جمالنبيأنصحيحه،فيمسلم

فسأله
أبيوعنليلة،،أربعينصلاةلهتقبللمشيءعن

رضيهربرة
أتى@امنقال:أنهجمبه@النبيعنعنمعالله

محمد،علىأنزلبماكفرفقديقولبماكاهنأفصدقه

الأربع،السننأهلوخرجهأبوداود،رواهبم@ي@،
أوعرافاأتى@امنبلفظ:@هالنبيعنالحاكموصححه

@مح@علىأنزلبماكفرفقديقولبماو@دقهكاهنا



6
والسحراالسحرأحكام

رضيحصينبنعمرانوعنك@ي@ه،
قالىقال:عنهالله

منا@اليسإ:جماللهرسول
تكهزأوله،تطيرأوتطيرمن

له،سحرأوسحرأوله،تكهنأو
كاهناأتىومن

محمد@ا@ي@،علىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقه

جيد.بإسنادالبزاررواه

العرافينإتيانعنالنهيالشريفةالأحاديثهذهففي
ذلك.علىوالوعيدوتصديقهملهموسؤالهم،وأمثا

وغيرهمالحسبةوأهلالأمورولاةعلىفالواجب
والعرايخنالكهانإتيانإنكاروسلطانقدرةلهمممن

الأسواقفيذلكمنشيئايتعاطىمنومنعونحوهم،

منعلىلإنكاروالإنكار،اأشدعليهملإنكارواوغيرها،

ولاالأمور،بعضفيبصدقهميغترولاإليهم،يجيء

غيرفإنهمالعلمإلىينتسبممنإليهميأتيمنبكثرة

منإتيانهمفيلماةالجهالمنبلالعلم،فيراسخين

وسؤالهمإتيانهمعننهىقد!@الرسوللأنلمحذورةا

لماةوتصديقهم
ذلكفي

والخطرالعظيمالمنكرمن



شرعأالمباحةبالادوية@لتداوي

فجرة.كذبةولأنهمالوخيمة،والعواقبلجسيما

فيأنكما
الكاهنكفرعلىدليلاالأحاديثهذه

كفرةوذلكالغيبعلميدعيانلأنهماوالساحرة

لجنابخدمةإلامقصودهماإلىيتوصلانلاولأنهما

بهوشركبالثهكفروذلكالله،دونمنوعبادتهم

يكونالغيبعلمبدعواهملهموالمصدقسبحاف

فقديتعاطاهاعمنالأمورهذهتلقىمنوكلمثلهم،

يخضعأنللمسلميجوزولاإ،اجماللهرسولمنهبرئ

وكتابةيفهم،لابكلامكنمنمتهمعلاجا،يزعمونهلما

وهيالطلاسم:
الرصاص،صبأولمقطعة،الحروفا

منهذافإنيعملونها،التيالخرافاتمنذلكونحو

فقدبذلكرضيومنالناس،علىوالتلبيسالكهانة

وكفرهم.باطلهمعلىساعدهم
منلأحدالذهابالمسلمينمنلأحديجوزلاكما

أوقريب@أوابنهسيتزوجعمنلسؤالهونحوهمالكهان

المحبةمنوأسرتيهماالزوجيقبينسيكونعما



والسحوالسحرأحكام

اهن@لأنةذلكونحووالفراق،العداوةأووالوفاى
مؤ

لى.وتعاسبحانهاللهإلايعلمهلاالذيالغيب

عزاللهقالكماالكفرلمجعالمحرماتمنوالسحر

)ومايعفمانا@قرة:سورةفيالملكينشأنفيوجل

فيعلمونفلاتكفزفتنةنخنيقولااتماحتئلم@مق

وماهموزؤلمج@أتمزلثنبهيفزقوتمامتهما
هتممايضزوينعفونآدتةإلابإدنلحل!منلمج@بضآزين

ماآشتردهلمنعلمو(ولقذولاينفعهمح
ةفىآلأخرللإو

لؤ@الؤأأنفسهنمبهشرؤ(ماولن@روضبعؤمف

أ@لبقرة:201،.@@غلمو%

والكهنةالسحرةشرمنوالسلامةالعافيةاللهنسأل

يقيأنلىوتعاسبحانهنسألهكماالمشعوذين،وسائر

منهمللحذرالمسلمينيوفقوأنشرهم،المسلمين

اللهحكموتنفيذ
شرهممنالعباديستريححتىفيهم،

جوإنهلخبيثة،الهموأعماوضررهم
كريم.اد



شرعأالمباحةبالادويةألتداوي
5

رللمسكوالشرع!العلاجأنوالح

مثلاأنهعرفإذاالساحر،فعلهفيماينظرأولا31(:

أوأمشاط،فيجعلهأومكان،فيالشعرمنشيئاجعل

الفلانيالمكانفيوضعهأنهعرفإذاذلك،غيرفي

ويزولمفعولهفيبطلوأتلفوأحرقالشيءهذاأزيل

الساحر.أرادهما

فيقالفعل،مايزيلأنعرفإذاالساحريلزمأنثانيأ:

أزالإذاثمعنقك،تضربأوفعلتماتزيلأنإماله:

علىيقتلالساحرلأنالأمر.ولييقتلهال@ثيءذلك

رضجماعمرذلكفعلكمااستتابق@بدون@لصحيح
لىتعاالله

@احد@لساحرقال:أنه@س@!الرسولعنرويوقدعن@

رضيالمؤمنينأمحفصةعلمتولما@ابالسي@ضربه
قتلتها.السحرتتعاطىلهاجاريةأنعنهاتعالىالله

(1)1

8/1)متو@تومقالاتفترىمجمرع 44-147).

ور(2)
.(1380)مذيلر@5ا



والسحرةالسحرأحكام

السحر:إزالةفيعظيمأأثرالهافإنا@قراءفثالثا:

الكرسيآيةإناءفيأوالمسحورعلىيقرأأنوهو
سورةوفيالأعراف،سورةفيالتيالسحروايات

وسورةالكافرون،سورةومعهاطه،سورةفيويونس،

والعافية،بالشفاءلهويدعووالمعوذتين،الإخلاص،

وهو:ع@النبيعنالثابتبالدعاءولاسيما
@ا

رباللهم

إلاشفاءلاالشافي،أنتواشفالبأس،أذهبالناس،

سقما@ايغادرلاشفاءشفاؤك،
بهرقىماذلكومن

لابسموهو:@سا!النبيجبرائيل
شيءكلمنأرقيكالله

يشفيكاللهحاسدعينأونفسكلشرومنيؤذيك،

بسم
ويكررثلاثا،الرقيةهذهويكررأرقيداالله

منوثلاثا،لمعوذتين()اوأحذ@للهاهوقل@الوعفاقر

المسحور،منهويشربماءفيذكرناهمايقرأأنذلك

رو(1)
.(5302)لبخلىي@5ا

.(4135)ماجهو@بن1(،7930)أحمدرو@ه(2)



شرعأالمباحةبالادويةالتد@وي

يزولفإنهالحاجق@حسبأكثرأومرةبباقيهويختسل

العلماءهذافكروقدتعالى،اللهبإذن
رحمهم

كماالله،

فياللهرحمهحسنبنعبدالرحمنالشيخذلكذكر

)مابابفيالتوحيد(كتابشرحالمجيد)فتحكتابه:

غير@وذكرهالنشرظفيجاء

الأخضرالسدرمنورقاتسبعيأخذأنرابعا:

فيويجعلهاويدقها
مافيهويقرأماء

الاياتمنتقدم

كماويغتسل،منهفيشربوالدعواتالسابقةوالسور

زوجتهعنحبسإذاالرجلعلاجفيينفعذلكأن

فيالأخضرالسدرمنالورقاتالسغفتوضع
ماء

بإذننافعفإنهويغتسل،منهيشربثمسبقمافيهفبفرأ

وعلا.جلالة

الأخضرالسدروورقالماءفيتقرأالتيوالايات

ولمزوجتهعنحبسومنللمسحورين،بالنسبة

هيبجامعها
يلي:كما

الفاتحة.قراءةا-



السحر@السحؤاحكام

قولهوهيالبقرفسورةمنالكرسيايةقراءة-2

لاوشنةتأخذهلااتقيومحهوافححىلألآإله!آلئه@الولى:تعا

عند@يشفعائذىدامنالازكثفىومامافىآلنممؤتت@ولؤم

بشبمولايحيطعنضقفهغوماأيديهزبتنمايعلمبإدنم@إلا

ولائو@مرالسكلؤشدآلأر@وسعكزسيهساشآءإلاعتم@تن

2البفرفأ@واتعظيصصظهحأوهوالعك 5.،5

)قاللى:تعاقولهوهيالأعراف،آياتقراءة-3

@آلضخدفينمنإنكنتبهافآتثايؤجئتإنكنت

لإذا@يدهونرغ@تبينثغبانفاذا@عصاهفالقث

هذاإتقومىءلرغىمناتملأقال@للنظرينبت@حآء

سففمانايخعيأزضكغضنيخرجكرأنيرلد@علتملشحر

@خشريناتمدإلنفىوأزسلولضاهأرضةقالوأ@
قالوأفرغؤنوجآإلشحئ@علييشحرفييأتوك

وإشكئمنعخلال@القبيننخننا@إنلاخرالاإت
أنرإئاتتىإما(قلئوسعقالوأ@اتمقرب@ينلمن



شرعاحةالمبابالأدويةالتداوي

سححوأأفقؤأفلئآأتقوآقاله@المققيننخنتكون

@@بسخر@يموجآبروآش@ترقبوهتمالاسأغبف

@صنيخرو@ف،هىفاذاعصالىقآأنمومى+إكوؤحئنآ

فغلبوأهنالك@يغملونماكانوأوبطل@طنفوقح@

ثاا5لوأقا@سحدينلشحرةاوألى@و)نقبما@غريئ

1لأعراف:اأ@هووهرونموسىرب@لفالينابرث 06-1 2.،2

تعالى:قولهوهييونس،سورةفيآياتقر@مة-4

قاللشحزهفلثاجآ!@علييشحيرفيفرعونهائتوخت@@وقال

موسىقالأنقؤأفلضآ@أنترقلقوتماأتقوأفرسئلهر
ما

آلمقسدينعللايضحلحاللهإنسيتطد+اللهإنآلشخربهجتتر

.(82-791@المخرمونبكلئتمور@رهألحقاللهويحق@

طه،سورةفياياتقراعة-5
)قالوألى:تعاقولهوهي

فإفاآتقوأبلقال@ألقئمقآؤلتكوناقوإتآتقؤأنإقايموسى

فىفاؤج@آنهالتتعى@صخرهتممنإليهتحلعصيهمجاالئم

مالقل@ا@لاغكاإنانتتخفلاقفنا@قوسئنمسمحخيفة



السحر@السحرةاحكام

ولايفلحشحرإتماصحنعمافيماصنعوأنفقففىيمينك
9،.6-65طه:أ@أقئصث

الكافرون.سورةقراءة-6

ةرسووهمالمعوذتين:والإخلاصاسورةقراءة-7

مرات(.)ثلاثوالناسالفلق

"مثل:الشرعيةالأدعيةبعضقراءة-8

رب@للهم

إلاشفاءلاالثافي،أنتاشف@لبأس،أذهبالناس،

فهذامرات()ثلاثسقمالمايغا@رلاشفاءشفاؤك،

معقرأو)ذاطيب،
ذلك

دابسم
شيءكلمنأرقيكالله

يشفيكاللهحاسدعينأونفسكلشرومنيؤذيك،

بسم
طيب.فهذامراتما)ثلاثأرقيلاالله

علىونفثمباشرةالمسحورعلىسبقماقرأصان

اللهبإذنالشفاءأسبابمنفهذاصدرهعلىأورأسه

كماأيضأ
تقدم.

@ل!@*



شومحأحةالمبابالادويةالتداوي
6

السكرمقللوقايةالشرمحيةالطرقي

.(1)

هؤلاسيحذرأنعليهالواجببلللمؤمن،ينبعي

والأذكارالشرعيةبالأورادتحرزوسؤالهم،ويحذر

والمشعوذين،السحرةخرافاتعنويبتعدالشرعية،

الناسأكثرلكنوعلا،جلاللهكفاهبالتهاعتصمومن

بالقراتعنايةولاالشرعي@بالأورادعنايةعندهمليس

منهمتتمكنولهذا@س@إةالنبيعنجاءبماعنايةولا

لجهلهمالباطل؟لهموتزينعليهم،وتلبسالشياطين،

تجرعنيغشومن@الويقول:سبحانهواللهو)عراضهم،

ويقوللم@خر@63أ@لر@لهبهرينفهوشتطنالم@نقئققلرئهنا

دغالشحطنمنوإئاينزعث@الووعلا:جل
فآشتعذ

2ا@:لأعراسميهكليز@1لئةإئموبا 0

ةالبقرسورةاخرمنالآيتينأن@يئ:النبيأخبروقد

(1)"

8/1)"متنوعةلاتومقافتوىمحموع 06-1 1



والسحرةالسحرأحكام

الرسول)ءامنوهما:كفتا@ليلةفيالإنسانقرأهماإذا

وملبهكتباللهتمءامنواتمؤمنونزبهمنإلةأنزلبمآ

رسلهءوصقالوألسغنالحدقنبىلانفرقهرسل@بهبد

آدئهيكفلااقممير@@خفو!رتناغفرانفولطغنا

لارتناماكتسبمثوعيتهالهاماكسبتوشعهأإلانقسا

ضرااعلننآتخملولارثنالخطأناحأؤ@تسينآإنناتؤاخذ

لاطاقةماولاتحملناقئلنا@ئنامنالذجمتعلىحمئتهمحا

علىفانصزناأشمؤلنناوارحتنأفرلنا@و@واغفصكئابه@!لنا

2البقر@582،أ@فردفا@ا@موس وفي6(،8

منالايتينهاتينقرأ@امنقال:أنه@شي@عنهالصحيحين

كفتاهأي:كفتامااليلةفيالبقرةسورةاخر
كلمن

الأورادبهذهاللهينفعكالصادقالإيمانمعشر،

أحذ@وهوالله)قلقرأ:منأنلىكوأخبرالشرعي@

كفتاهمرات()ثلاثومساءصباحاوالمعوذتين
كلمن

11)ومسلم7(،073)البخويرواه(1) 34).



شرعأالمباحةبالادويةالتداوي

النوم،يقرؤها@لمج@!@وفكانالنوم،عندوهكذاسوى

عندالثلالفالسورهذهويقرأكفيممافييديه:فيينفث

مناستطاعماعلىبهماويمسحمرات(،)ثلاثالنوم

منتكفيأنهاوأخبروصدر@ووجههورأسهجسده

كماإليه،يخيلوكانالسحرأصابهولماسوء،كل

اللهأنزليفعله،ولمالشيءفعلإنهيخيلعائشة:قالت

أعوذ)قل@هوواففلقبربأعوذ)قلالسورتين:هاتين

اللههو@الوقلمعفاستعملهما@د!م@ه،الناسبرث

اللهوعافاهيجيئمعماعنهفذهبأحذ@و
من

ذلك،

@االسورتينهاتينبمثلمتعوذتعوذ@اما@فه:وقال

هذهيقرأأنمسلمةوكلمسلملكلفالنصيحة

صباحاوالمعوذتين،أحد،اللههوقلالثلاثالسور

تكفيهالعظيم،والخيرالكفايةوفيهاالنوم،وعندومساء

مصدقاصادقامؤمنايكونوأنوغير@السحرشرمن

.(16748)حمدأرواه(1)



السحر@السحرةاحكام

التاماتاللهبكلماتالتعوذوهكذاورسوله،اللهقالهبما

التاماتاللهبكلماتأعوذ@اخلقماشرمن
ماشرمن

لماخلق
(1)

ع@ت:يقولالوقاية،فيالأسبابأعظممن

@
التاماتال@هبكلماتأعوذفقال:منزلانزلدمن

شرمن
@ا،ذلكمنزلهمنيرتحلحتىشيءيضرهلمخلقما

رسوليافقال:رجلوجاءهأكمل،كانثلاثاقالهااذا@
منيعني:البارحة؟!لدغتنيعقربمنلقيتماالله،

قلتلوإنكأما@المجر:فقالالأذى،
ذأعوأمسيدحين

التاماتاللهبكلمات
لما،تضركلمخلقماشرمن

ل:ق@امنقال:أنهعجدهأعنهثبتوهكذا
بسم

لاالذيالله

معيضر
اسمه

وهوالسماءفيولاالأرضفيشيء

يثييضرهلممراتثلاثالعليمالسميع
عا(

التعوذاتوهذهالأذكار،بهذهالجميعفنوصي

الكبيرةوالفائدةالعظيملخيرايحصلوبذلكالشرعيق@

.(4مه)اومسلم)0213(،البخريرواه(1)

.(4425)ودداوأبو)814(،حمدأرواه(2)



شرعآحةالمبابالأدويةالتداوي

أنذلك:علىالعبديع@قومماشر،كلمنوالوقاية

والنور،الهدىففيهالكريمالقرانتلاوةمنيكئر

إلىالدعوةوفيهالتب@عير،فيهالقرانتلاوةمنفالإكثار

وتدبرالقرآناقرأخير،كلإلىالتوجيهوفيهخير،كل

ير،كلىلىوالدلا@ةالعظيم،الخيرففيهمعاني@

)إضذاسبحانه:اللهقالكماشر،كلمنوالتحذير

لقذجمتهوقل@اله9(،رسر@ال!أ@هأتوملقتى@يهل@اناتقز

4أفصد@.وشفاء@هلأكىءامن@ ليلاتلاوتهمناكثرلما4

@ك@ي@:الرسوليقولالكبيرفوالفائدةالشفاءففيهونهارا

لأصحاطا(شفيعأالقيامةيوميأتيفإنهالقرآناقرأوا@ا

الأعمالوتعرفالنجافأسبابإلىإرشادكوفيه

حتىالرديئةالأعمالوتعرفبها،تعملحتىالطيبة

حتىوالأخيارالمؤمنينصفاتتعرفنحذرها،
تأخذ

منهذهتحذرها،حتىالأشرارصفاتوتعرفبها،

.(337)رو@وصلم(1)



وال@ث@حرةلسحراأحكام

جوىوماالماضينأخبارتعرفالقرآن،فوائدأعظم

وتعرفوتحذرها،الخبيثةأعمالهمأسبابمنعليهم

أخبارالخير،منلهمحصلوماالماضينأخبار

الطيبة،أعمالهمبأسبابالرسلوأخبارالمؤمنين

التيالأذكاركتبواقرأالطيبفأعمالهمعلىفتحرص
رسالةجمعتوقدالعظيمة،الفائدةوفيهاالعلماسألفها

توجدأيضامفيدةوالأدعيةالأذكاربعضفيهاصغيرة

)تحفةسميتها:الإفتاءدارمنتوزعالإخوان،بين

فيمامختصرةوالأذكار(،بالأدعيةيتعلقفيماالأخيار

العظيم.القرانعليهدلوفيماإ،لمجالنبيعنورد

والدعواتالشرعية،بالأذكاريعتنيفالمؤمن

صحوقدالشرعيقا
@@@إ:عنه

تمراتبسبعتصبحمن

سمولاسحريضرهلمالمدينةعجوةمن
لا

وفي

المدينفماتمرجميعمنيعني:لابتيهالمابين@اممارواية:

الصحيح،فيمسلمرواهكماالعجوفوغيرالعجوة

.@4138@ومسلم@،5334@لحاريارواه(1)



شرعأالمباحةبالادويةالتداوي

ويرجى
علىنصلكنكله،التمربذلكاللهينفعأن

أنويرجى:فيه،والخصوصيةتمرهالفضلةالمدينة

يكونوقدتمرالطبسبعتصبحإذاالتمرببقيةينفعالله

لتمرخاصومعلمخاص،لفضلماثذلكذكرئم@

لاالمدينة
الفائدةتلكوجودمنيمنع

التمرأنولمن

وأظنهوالسلام،الصلاةعليهإليهاأشارالتيالأخرى

قيد.غيرمنتمر@ا@امنالروايات:بعضفيجاء

وأهمها:بالأسباب،يأخذالإنسانأنفالمقصود:

لأسباب.اأهمهذاالشرعيقع@والتعوذ@الشرعي@لأذكارا

دينعلىوالاستقامةورسوله،الله،طاعةأهمها:

الأسباب:أهمهذاالمعاصي،منوالحذرالله،
مماوالحذرالله،دينعلىالاستفامة

حرم
منالله

معالمعاصي
والدعواتالشرعيةالأذكاراستعمال

وأرشدإليها،اللهأرشدالتيالأسبابهذهالشرعية،

الكفاية.وفيهاوالسلام،الصلاةعليهرسولهإليها

والسحرةوالمنجمينالكهنةسؤالمنوأحذر

الحذر.غايةأحذربذلك،يتهمومنوالعرافين



والسحرةل@محراأحكام

بها.بأسفلابالخيرالمعروفينمنالشرعيةالرقيةأما

والعملالنافعللعلمالجميعيوفقأناللهونسأل

والثباتدينهفيالفقهداياهميمنحناوأنالصالح،

أنفسناشرورمناياكميعيذنا@وأنعليمع
سيئاتومن

الجنومنالناسمنشرذيكلشرومنأعمالنا،

أحواليصلحأنسبحانه:نسألهكماوالإنس،

يمنحهموأنمكانطكلفيالمسلمين
الفقه

الدين،في

يعيذناوأنقادتهم،ويصلحخيارهمعليهملييووأن

ونزغاتالفتنمضلاتمنالمسلمينوسائراياهم@

لكلأمرناولاةيوفقأنسبحانه:أسألهكماالشيطان،

البطانقعلهميصلحوأنخير،كلعلىيعينهموأنخير،

الهدىيمنحهموأنالخير،فيأعوانهميكثروأن

إلىوالدعاةدينهأنصارمنيجعلهموأنوالتوفيق،

إنهشر.ذيكلشرمنيعيذهموأنبصيرفعلىسبيله

والهمحمد،نبيناعلىاللهوصلىكريم،جوادوعلاجل

وسلم.وأصحابه



الفتاوكلا



 



اوىالف@
7

الفقاوكا

وقوعهبعدالسعرجط

)1(؟وقوعهبعدالسحرعلاجكيفيةعن:(1)السؤال

الشرعيةبالرقيةوقوعهبعدالسحريعالجالجواب:

العقيدةبحسنالمعروفينمنالمباحة،والأدوية

واللهامرأة.المريضةكانتإذاخلوةدونمنوالسيرف

ولي

لسعرالإخراجبساحر

حتىبساحرأستعينأنلييجوزهل:(2)@لسؤال

أستعينولاالحوشزرعفيلمتواجدا@لسحرليبخرج

الردسماحتكممنأرجوفقط؟الموضوعهذافيإلابه

وجزاكمقصوى،ضرورةفيلأننيث@لسريم
خيرا،الله

)2(؟وبركاتهاللهحمة@رعليكمو@لسلام

(1)9

8/1)"ترعةومقالاتقلىىمجموع 58).

(2)@

7/1)توعةالاتومقالتاوىمحمرع 46-147).



والسحرةالسحراحكام

وبركات@اللهورحمةالسلاموعليكمالجواب:

وبعده:

بلالأمور،منشيءفيبالسحرةالاستعانةيجوزلا

إفاالدولة،جهةمنعليهموالقضاءقتلهم،الواجب

الشرعيقماالمحاكمطريقمنالسحرتعاطيعليهمثبت

والعافيةالشفاءوسؤالهسبحانه،اللهبتقوىونوصيك

التاماتاللهبكلماتوالتعوذسوء،كلمن
ماشرمن

صباحاليتقووأنومساء،صباحامرات()ثلاثخلق

معيضرلاالذيالله)بسمومساء:
اسمه

فيشيء
)ثلاثالعليم(السميعوهوالسماعطفيولاالأرض

كلوبعدالنوم،عندالكرسيايةتقرئيوأنمرات(،

)فلتقرئي:وأنالشرعية،الأذكاربعدفريضةصلاة

)قلو@،الفلقبربأعوذ)قلوأحذ@،اللههو

الفجر،صلاةبعدمرات(.)ثلاث@افاسأعولمجرب

إنتسلمينوبذلكالنوم،وعندالمغرب،صلاةوبعد



الفتاوى

بذ@ك،أوصى!@@الرسوللأنسوء.كلمناللهشاء

سوء.كلمنوعافاكاللهشفاك

بالطائف،الهيئةرئيسإلىالموضوعرفعونرى

نقيمحتىبالسحرةالمتهمالشخصمحلعنخباره"

نحوه.يلزممالإجراءالمحكمةلدىعليهالدعوى

ورحمةعليكموالسلاميرضيه،لمالجميعااللهوفق

الله

المسكورعقالسعروفكحل

عنالسحرفكأوحلتعلميجوزهل:(3)السؤال

)1(؟المسحور

ةالمباحبالشيءكانإذاالجواب:
الأدعيةمن

فلاالشرعية،الرقيةأوالمباحق@الأدولةأوالاثرعيقما

لمقاصدأوالسحر،بهليحلالسحرثيتعلمأنأمابأس،

الإسلام،نواقضمنهوبليجوز،لافذلكأخرى

(1)"

8/1)مترعتاومقالاتفتاوىمجموع 18).



لسحر@السحرةاأحكام

وذلكالشرك،فيبالوقوعإلاتعلمهيمكنلالأنه

ونحولهم،والنذرلهم،الذبحمنالشياطينبعبادة

ذلك
بماإليهموالتقربلهموالذبحالعبادة،أنولمن

الاستمتاعهووهذايحب،بمايخدموهحتىيحبون

ئحشرهص)ويؤمتعالى:بقولهسبحانهاللهذكرهالذي

أؤليآؤهموقالثنىاقيمنأشتكثزترقدجميثايمقشر@طن
يضفتالذى-وبلغنا@حلناببغضبقضنااشتتتعرئنالاثنمىامن

صكيزرئكاللةلمنماشافيهآ!،خلدينمثولبهتمراقلأقال

1نعام:اي@1مهوعلير 2.،8

السعريعالجأنهيلمكيلمقابالن@

الزمن،منطويلةفترةل@ليمرض:(4)السؤال

منيستفدلمولكنالمستشفياتمنكثيرإلىبهذهبت

السحر،بعضعندهإنقالوا:ذلكوبعدذلك،كل

أنهيذيرشخصإلىبهفذهبت
السحر،مرضيعالج

الخاصةطرقهمحسبغريبةبطرقوعالجه



الفتاوى

هلليوسؤاالئصبإذنشعفيوقدللجميع،والمعروفة

)1(؟بذلكآثمأنا

علمأوالسحريتعاطىبأنهمعروفاكانإذاالجواب:

والرجوعالله،إلىالتوبةوعليكاثم،فأنتالغبب،

بالقراءةالعلاجيتعاطىكاندنالعود،وعدمإليه،

أتى@امن@إ:كالنبيلقولبأس،فلاالمباحةوالأدعية

رواه@اليلةأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعرافا

كاهناأوعرافأأتى@امن@إ:لمجوقولهالصحيح،فيمسلم

عليهمحمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدق@

والسلام@لصلاة
وقالجيد،بإسنادالسننأهلرواهدا

منا@اليسوالسلام:الصلاةعليهأيضا
سحرأوسحرمن

مناوليسله،
مناوليسله،أوتطيزتطئرمن

تكهنمن

@ا.لهبحهنأو

ةالسحرأوالكهنةهؤلاءيأتيأنللمسلمجوزفلا@

)1(إ
8/1)"موعةومقالا@فتاوىمجموع 18-119).



السحر@السحرةأحكام

أوالغيب-أمورمعرفةيدعونالذينوهمالعرافين-أو

لاوقدكثيرفبأسبابالمريضيشفىفقديسألهم،

لابدواءيعالجفقديشفى،مريضكلوليسيشفى،

تنفعفلاحضرقدأجلهيكونوقدداء@يناسب
الأجل،حضوربعدممشروطالأدويةونفعالأدويف

أجلهأمهوإفاجانقسامالوولن@بؤخراللهوجل:عزاللهقالكما
فقوالأدويؤتنفعفلاالأجلجاءإذاأما1،،1المنافقون:1

الجميع.الله

والمشعوذيقالسعرةسؤال
أناسأاليمنجهاتبعضفييوجد:(5)السؤال

مثلللدينمنافيةبأشياءيأتونوهؤلاءلالسادة(يسمون

شفاءعلىيقدرونأنهمويدعونوكيرها،الشعوذة

ذلكعلىويبرهنونالمستعصيةالأمراضمنالناس

إعادتهاثمألسنتهمقطعأوبالخناجرأنفسهمبطعن

ومنهميصليمنمنهموهؤلاءبهم،يلحقضرردون

غيرمنالؤ@للأنفسهميحلونوكذلكيصلي.لامن



وعندفصيلتهممنالزوللأحديحلونولا

أ@رفلان(ياالله)يايقولون:للمرضىدعائهم

يكبرونهمالناسكانالقديموفيأجدادهم.

ويعتبرونهم
الله،إلىمقربونوأنهمعاديينغيرأناسا

فيهم:الناسانقسموالانالله،رجاليسمونهمبل

وهميعارضهممنفمنهم
وبعضالشبابفئة

متمسكايزاللامنومنهمالمنعلمين،
كباروهمبهم

بيانفضيلتكممننرجوالمتعلمين.وغيرالسن

)1(؟لموضوعاهذافيالحقيقة

المتصوفةجملةمنوأشباههمهؤلاءالجوالت

منأيضاوهمباطلةوتصرفاتمنكرةأعماللهمالذيخ

أتى@من@سحأ:النبيفيهمقالالذينالعرافينجملة

يوما@اأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعرافا

وعبادتهمللجنوخدمتهمالغيبعلمبدعواهموذلك

(1)1

5/2)"متنوعةلاتومقاتاوىمحمرع 7 ح@872(6



والسحرةالسحراحكام

4أنومنيفعلونبماالناسعلىوتلبيسهمإياهم

وفرعون:موسىقصةفيفيهاللهقالالذيالسحر

آلاحمطأجمتسحروأأفقؤأفلنآأتقوأقال@ال@

1الأعراف.أ@عطصبسخرووجآواشرقبوهئم ظم6(،1

الشريف،الحديثلهذاسؤالهمولاإتيانهميجوز

كفرفقديقولبمافصدقهكاهناأتى@امنجميهحلى:ولقوله

أتى@دمناخر:لفظوفيإنااجممحمدعلىأنزلبما

علىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهناأوعرافا

بغيرواستغاثتهمالله،غيردعاؤهموأماكتمحمد

فييتصرفونوأسلافهمآباءهمأنزعمهمأوالله،

الدعاءيجيبونأوالمرضىيشفونأوالكون
موتهممع

كلهفهذاغيبتهمأو
الشركومنوجلعزبالثهالكفرمن

وعدمإتيانهموعدمعليهمالإنكارفالواجبالأكبر،

تصديقهموعدمسؤالهم
فيجمعواقدلأنهمة

هذه

عملوبينوالعرافين،الكهنةعملبينالأعمال



لفتاوى

الله،بغيروالمستغيثينا@غيرعبادالمشركين

وغيرهموالأمواتالجنمناللهبغيروالمستعينين

وأسلافهم،آباؤهمأنهمويزعمونإليهم،ينتسبونممن
لهمأوولايةلهمأنيزعموناخرونأناسمنأو

هذاكلبلكرامقع
أعمالومنالشعوففأعمالمن

لمطهر.االشرعفيلمنكرةاوالعرافةالكهانة

ماوأما
طعنهممنالمنكرةالتصرفاتمنمنهميقع

تمويههذافكلألسنتهمقطعهمأوبالخناجر،أنفسهم

جاءتالذيالمحرمالسحرأنولمنوكلهالناسعلى

منهوالتحذيربتحريمهوال@ةالكتابمنالنصوص

منوهذابذلك،يغترأنللعاقلينبغيفلاتقدم،كما

)فرعون:سحرةعنلىوتعاسبحانهاللهقالهماجنس

قدفهؤلاء.(66أطه:@وسخرهثمانهاتسحئمنإلهيخل
جمعو
ا

وبينوالعرافة،والكهانةالشعوذةوبينالسحر،بين

الله،بغيروالاستغاثةاللهبغيروالاستعانةالأكبرالشرك

الكون،علمفيوالتصرفا@بعلمدعوىوبين



لسحرالسحر@أحكام

ومزالبواح،والكفرالأكبرالشركمنكثيرةأنولوهذه

2دعوومنوجلعزاللهحرمهاالتيالشعوذةأعمال

@الوقلسبحانه:قالكمااللهإلايعلمهلاالذيالغيبعلم

1أ@لنمل:@ألمحةإلاتغتباوالازضالشمؤتفىمنلايغلو 6 5

بحالهم-العارفينالمسلمين-جميععلىفالواجب
امنكرةوأنهاتصرفاتهم،سوءوبيانعليهمالإنكار

بلا@فيكانواإذاالأمور-ولاةإلىأمرهمورفع

حسصشرعاةيستحقونبمايعاقبوهمحتىإسلامية-

وتلبيسهم.أباطيلهممنللمسليينوحمايةلشرهم
ليووالله

الجقلقتلالكاهقإلىاب

إلريذهبواأنالناسلبعضيجوزهل:(6)السؤال

أوبهمالذيالجنيقتلونسوفأنهملعلمهمةالكهان

نهميخرجو
)1(؟

(1)"

8/1)متوغااومقالاتفترك@مجموع .(1وو-47



الفتاوى

يستخدمونالكهنةلأنيجوزةلاكلههذاالجواب:

صاحبلهوالكاهنالجاهلية،عهدفيحتىالشباطين

من
وفيكذا،الفلانيالمكانفيأنويخبرهيأتيهلجنا

كذا،حصلالفلانيالمكانوفيكذا،الفلانيالمكان

ذلك.غيرإلىفلان.ماتالشاموفي

أنالجاهلفيظنالأخبار،الشياطينتتناقلفهكذا

الشياطينهيوانماالغيب،يعلمالزفالأوالكاهنهذا

عندهأنللناسفيتظاهرالأخباربعضلهتنقل

الشياطينبعضيستخدموقدالغيب،عنمعلومات

الشياطينملوكمنقوةلهمالذينالآخرين

فيتلبسالذيالشيطانبهذافيأتونورؤسائهم،

الإنسيهذاأرضاهمفإذاالمجنون،فيأوالمريض

اللهدونمنلهموذبحلهمنذرأواللهدونمنبعبادتهم

الذيالشيطانيحضرونقدبذلك،أرضاهمإذا-

الاوكذا@كذاتفعلأنإمافيقولون:إمرتهمتحت

فيدعوكذا،كذابكفعلنادالاسجثاك،دالاقتلناك،



السحر@السحرةاحكام

الشياطينمنلسادتهطاعتهأجلمنالقبيحعمله

الخبيثةالطرقبهذهللإنساننفعفيحصلوالرؤساء

إتيانيجوزولابعذر،هذاوليسالضارفالشركية

لاوسؤالهميجوزولاأبدا،والعرافينالكهنةهؤلاء

تصديقهم
ذلك.عنزجرعيهلىالنبيلأنث

الشركطريقعنالناسبعضبهانتفعأنهلهقدرولو

لكنبالجن،ينتفعونقدالجنفعبادبعذر،فليس

بدراهمأوبأشياءالجنييأتيهمفقدأعظم،ضررهم

آلهةواتخاذهملجناعبادةفيبعذرليسفهذايسرقها،

مع
تكلمهملجاهليةاأهلوكانالعافية-اللهنسألالله-

فيكلمونالأصنامجوففيالشياطينتأتيالأصنام:

كذاجرىويقولون:الله،دونمنيعبدونهاالذينالناس

لشرك.باونهمفيغرا،وكذ

المنجمينإلهأولادهيموقمناابن@

الصلاةأؤد@شابأناالسائل:يقول:(7)السؤال

تزوجتولكنيدله،لحمدواعليهاوأحافظلمفروضةا



الفتاوى

إلاولدمنخلفتوماأولادثلالةمنهاوخلفتامرأة

أنهميدعونأناسعنوسمعتوماتسنتينعاش
أذهبأنالقريةأهلعليفألحمنجمين،أي@وفة

وقدادعائهم-حسبهذاالذرية-منهموأشتريإلبهم

يحصيالذيهواللهإنلهم:وقلتذلكرفضت

اللهباركفأفتونيالذرية.يشاءلمنويهبوبميتط

)1(؟فيكم

والعرافينالمنجمينإلىالذهابإنالجواب:

حذروقدالإسلامية،شريعتنافيمنكرأمروالكهنة

@امنوالسلام:الصلاةعليهفقالذلك،منعيه@النبي

أربعينصلاةلهتقبللمشيءةعنفسألهعرافأأتى

لاليلة
الصلاةعليهوقالالصحيح،فيمسلمخرجه

والسلام:
@د@

فقدةيقولبمافصدقهكاهنأأوعرافاأتىن

كبهز@ا.محمدعلىأنزلبماكفر

1/1)"الدربعلىنررتلىى)1(ا 64-166).



8 8

لسحرة!السحر@احكام

منكرأمووالمنجمينوالعرافينالكهنةإلىفالإتيان

وقد.وتصديقهم،لهمسؤاوهكذاالشريعصفييجوزلا

امتناعكفيأصبت
ةالمنجمينهؤلاءإلىالذهابمن

اللهإلىالذريةأمرفإنبهذا،علمعندهمليسفهم

يشاءمايشاءلمنيهبالذىهووتعالى،سبحانه

فيداخليةأمراضهناكتكونوقدوتعالى،سبحانه

المختصينالأطباءعلىعرضهايمكنالمرأةرحم

ماأسبابلهمظهرفربماالمختصات،والطبيبات

فيأسبابهناكيكونفقدالولادةبعدالأولاديصيب

حتىمعهموتبقىمعهمتخرجداخليةوأمراضالرحم،

اللهإلايعلمهلااخرلأمرذلكيكونوقديموتوا،

لى.وتعاسبحانه

فتتزوجأكثر،أوأخرىامرأةتجربأنمنمانعولا

سبحانهاللهولعلالذري@تلتمسوثالثةثانيةامرأة

إلىحاجةولاتعيش،طيبةذريةيهبكوتعالى

قدسبحانهفالئهواحدفعلىالاقتصار
دثهلحمدواوسع



الفتاوى

أنلهوأباحللحا@،افرواجللرجلوأباخوبثر"

أنيمكنكأخييافأنتوأربعا،وثلاثاثنتينيجمع

ذريةمنهايهبكاللهلعلأخرىامرأةوتتزوجتتسبب

إليهالانالتهإناتقول:أنوعليكدثه،والحمدتعيش،

@اف:ا@ز4قالوقدفعل،شاءومااللهقلوراجعون،

لتهإنالوأقاضصيبةأصنبتهمإبمآلزين@ألضبريئ)وبشر

ورخمةزبهغضنصلؤتعيخهخأؤلبك@رجعونرإتابنه

1ال@قرفأ@هوالمحه@دونواؤلئصم 55-157).

@اماقال:أنه!لمجاللهرسولعنوصح
يصابعبدمن

نيأجراللهمراجعون،إليهوانالتهإنافيقول:بمصببة

فياللهأجرهإلامنها؟خيرالهواخلفمصيبتيفي

فيالذريةأخي،ياثممنها@اخيرالهوأخلفممحيبنه

الذريقعهمهؤلاءأفراطايموتونالذينهمالحقيقة

تعدون@اماقال:أنهجميناللهرسولعنصحولهذا

.(918)مسلمرواه(1)



لسحرةالسحر@احكام

فيكم؟الرقوب
@الكنقال:له،يولدلامنقالوا:لا

وصحشيئأ@اولدهيقدملمالذيهوالرقوب
عنه

أفراطثلاتةلهمات@امنقال:أنهوالسلامالصلاةعليه

ياقالوا:النار@ا.منحجابالهكانواالحنثيبلغوالم

لمااثنينأو@اقال:اثنين؟أولله،ارسول

اللهشاءإنخيرعلىفأنت
والاحتساب،الصبرمع

لاهذاولكن
بالأسبابتأخذأنعليكالأسباب،يمنع

لمفإنالمختصات،الطبيباتعلىالمرأةتعرضوأن
امرأةتوجدلمإذاالمتخصصين،الأطباءفعلىيوجدن

أنوعلاجلاللهلعلالشيء،هذافيمتخصصةجيدة

الشفاءبهيحصلنافعأدواءييسر
من

وفيالمرض،هذا

لكيتيسرحتىوثالثة،ثانيةامرأةتتزوجأنأيضاإمكانك

الله.شاءإنتعيشالتيالمطلوبةالذرية

.(2608)مسلمرواه(1)

.(2634)وملم1(،02)لبخاريارواه(2)



الفتاولمحا
6

خاصةبطريقةالعلاج

فيمشلولةبنتهناكالسائلة:تقول:(8)السؤال
أهلهاوسمععلاجهاعنالأطباءوعجزيرجليهايديها

يضعونإنهمحيثخاصقمابطريقةيعالجبرجل

إلىيأخذونهاالصباحوفيرأسهاتحت@لكمون

ومعهم@لرجل
مسابهابأنلهمفيقولالكمونهذا

من

لهفأخذوابجدييأتوهأنمنهمفطلبالجنون

الجديفصارالسكينبسنالرجلفبدأالجدي،
أذنمنشيئاقطعذلكوبعدالطفلة،مثلمشلولأ

وأمرأذنها،و@راءالطفلةأنفعندبهاومسحالجدي،

إنبخيرابنتكملهموقالمسرعافقامبالذهابالجدي

بهاشلل.يكنلمكأنالطفلةفقامتشاءالله،

الحشائشمنالأدويةبعضلهاكتبذلكوبعد

يبدأانوقبلتمامأتشفىلكيالبيتفيالعلاجلتمابع

يأخذثمالكرسي،ايةويقرأاللهباسميبدأمخاطبتهمفي

حالةويصفيقولويبدأفيهوينظرالكمونهذا



والسحرةالسحرأحكام

هذهتدرسواأنأرجووكيفصومتىبهماالمريض

الإجابةكانتوإنهذا.فيبرأيكموتفيدوناالقضية

بمنع
الطفلةهذهأهلبأنعلماالدليلفماالعملهذا

وكتبتأجيبهمأنأستطعفلمالجوابعنسألوني

اللهأفادكمأفيدوناإليكم؟

كاهنالرجلأنعلىيدلالعملهذاالجواب:

يستخدم
جعلهموأمايريدون،بماإليهمويتقربلجنا
ذلكأشبهومالجدياأذنوقطعالرأستحتالكمون

رجلهوصانماأمر@يكشفلاحتىتلبيسفهذا

فيالمرأةمسالجنبعضيكونوقدللجنمستخدم

أنعلىمعهماتفقثملهاماحصلحصلشيءحتى

منالحقيقةفيوليسالشفاءفحصلفتركهايتركها

الكرسيايةبقراءةالناسعلىيلبسدانماقراءت@جهة
تلبيسهذاكلالكمونإعطائهمعنداللهباسمأو

1/1)الدرلمجهعلىنور@افتاوى(1) 68-169).



@تاوى

لقولوأشباههالرجلهذاإلىالذهابعدما@واجب

فسألهعرافاأتى@امنعحي@إ:لنبي
له@للمشيءعن

ولقولهالصحيح،فيمسلمرواهيومأ"أربعيندلاة

كفرفقدةيقولبماوصدقهكاهناأوعرافاأتى@لمننمي@:

فيو@قولى@سكلهالسنن،أ@لرواهمحمدلاعلىأنزللما

تأتوهم@الاالكهان:
يدلهذاعملهفإنمنهم،وهذا@ا

ماعلىمعهمويتفقوشمألهم،الجنيستخدمأنهعلى

اللهدونمنيعبدهمحتىأرادماويعطونهيريدون@

سؤاليجوزفلايخدموه،حتىيريدونماويعطيهم

بالكلية.إليهالذهابولاعلاجمعأخذيجوزولاهذا،

مشعوزةهنو

منالناسبعضيوجد:(9)@لسؤال
والرجالالنساء

استحضارطريقعنالمريضيعالجونأنهمعونبل

معالجةعندالجنتستدعيامرأةهؤلاءومنالجن،

الفاتحةوتقرأ!لمجورسولهاللهتذكروهيالمريضر

علىويسلمالجانيحضرثمالقرانسوروبعفر



لسحرةالسحر@احكام

لأرضافيمنتشرالفسادأنويذكرونحوله.لجالسينا

بعضمنالعلاجيصفثمالناسبينسائرالظلموأن

ا

أوديكايذبحأنالمريضمنيطلبماضمن

صدرعلىويضعهاالألوانمنبلونويحددهادجاجة

عنالمرضهذايزولاللهبمشيئةويقول:المريض

ا

يتمأنبعد
أنالمريضمنيطلبونالشفاء

أوالفطرعيدعندمرتينأومرةالسنةفييز@رهم

علىالمرضيعودوللأسفرجصفيأوالأضحى

فيالكبيرالأثرلهاجعلمماأقربائهأحدأوالمريض

بسوءيذكرهامنوأنغيرهم،أوإليهايذهبمنقلوب

هؤلاءعندالتعبيرلهجازإنمشعوذة-إنهايقول:أو

المدح،عليهاويغدقونطيبةإنهالهم:بقوعليهيردون
الذهابيجوزفهلال@ه.منوالرضابالسترلهاويدعون

الطبعجزإذاالعلاجبغرضالمرأةهذهإلى
"



الفتاوى

@؟
للهاأفادكمأفيدونالحديث؟ا

تؤتىأنيجوزلاوأشباههاالمرأةهذهالجواب:

شيء،عنللسؤالولاالعلاجلطلب
مشعوفةهذه

لاوإتيانهايجوزفلاوعرافةكاهنةعليهاويطلق

عليهاوالقضاءالأرضعنإبعادهايجببلسؤالها،

و)نوتبعد،تؤدبأنويجبسعوديةغيركانتإن

وتسجنوتضربتؤدبأنيجبسعوديةكانت

تدع
الجنإلىالتقربفإنالقبيحالعملهذا

أعظممنالعلاجفيبهموالاستعانةواستحضارهم

فقدالشركإلىيفضيوقدالفساد،أعظمومنالشرور

إليهمتقربوقدبهمتستغيثوقداللهدونمنتدعوهم

بالته،نعوذأكبرشركوهذاالذبائحمنالقرابينبعض

@إ:جمالنبيفالوقد
لمشيءعنفسألهعرافاأتىدمن

الصيم.فيمسلمرواهيومأ@اأربعينصلاةلهنقبل

.(38ه-1/384)الدرباعلىنورى(1)



والسحرةالسحرأحكام

عرافأأوكاهنأأتى@امنوالسلام:الصلاةعليهوقال6
إلما.المجمحمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقه

سؤالها،ولاإتيانهايجوزفلاالعرافاتمنفهذه

اللهرسولعنالصحيحةالسنةعليهدلتمماوذلك

كبيرفسادإلىيفضيأيضاوهووالسلام،الصلاةعليه

أنهاوفسادهاخبثهاعلىيدلومماالأكبر،الشركالى@

المريض،علىويجعلالحيواناتبعضبذبحتأمر

ولكنهاالعلاجفيدخللهوليسالكذبمنوهذا

الشركفيقعللجنبذبحهتأمرحينبعدوربمابهتلبس

لأكبر.ا

ع@إةالنبيعلىوتصلياللهتذكرأنهاتلبيسهاومن

تلبسومنطيبة،إنهايقال:حتىسوء،بهالايظنحتى

وفعلوافعلواالناسويقول:يأتيأنهوخداعهلجنا

بهالناسيظنحتىومعاصيهمالناسظلممنويتوجع

تلبيسهذافكلعلاجم@ويقبلوايقلدوهوحتىخيرا

وخدل.



الفتاوى

أنعرفهامنعلىوالواجبمنها،لحذرافالواجب

والحاكمالبلدأميرإلىالأمور،ولاةإلىأمرهايرفع

وشأديبهاإبعادهاجهةمنيلزمبمايقومواحتىالقاضي،

منومنعها
القبيحة.الأعمالهذه

والكهنةالسعرةعندالتداويما

التداوييجوزهلالشيخ:سماحة:(10)السؤال
الشركمنيعدهذاوهلالكاهن؟أوالساحرعند

)1(؟لاأمللعملالمحبط

ةوالكهنةالسحرةمنالتداوييجوزلاالجوابت

@إ:قالوالسحرة.الكهنةإتيانعننهى!لمالنبيلأن

افاعرأتى@دنوالسلام:الصلاةعليهوقاللمانأنوهم@الا

فسأله
رواهيوما،أربعينصلاةلهتقبللمشيءعن

الصحيح.فيمسلم

والساحر،والمنجم،الكاهن،علىيطلقوالعزاف

م@3(.-1/387)ربعلى@لىنور@فرى(1)



السحر@السحرةاحكام

@@ع@ياإ:وقالطوأشباههم.والرمال
فصدقهكاهناأتىمن

الصلاةعليهمحمدداعلىأنزلبماكفرفقديقولبما

منا@اليسوالسلام:الصلاةعليهوقالوالسلام،
من

مناولي@له،سحرأوسحر
دال@تكهنأوتكهنمن

لاوالكهنقعولاالعرافين،يأتيأنللمؤمنينبغيفلا

يجوزولاالحذر،غايةيحذرهمبلالمنجمين،

منوليسمنكرفسؤالهمثتصديقهمولاسؤالهم

كفرفهذاالغيبيعلمونبأنهموتصديقهمالشرك،

ومنوتعالى،سبحانهاللهإلىالغيبعلملأنأكبرة

أونبيمنسبحانهاللهغيرالغيبيعلمأحداأنزعم

اسبحانهاللهإلىالغيبعلملأنكافر،فهوغيره

والازضالسمؤتفىمنلايغلر)قللى:تعاقاللى،وتعا

وتعالىسبحانهعندهالغيب5،،6ةالنمل1إلاأدثه@والغتب

غيره.،،إلىليس

فيالطبرانيرواه(1)
"

1ا/له@لكبيراالمعجم 62).



الفتاوى

المشاكلصهشيئايسببلمإذاالسعر

استعملرجلفيسماحتكمرأيما:(11)السؤال

ويفول:السحر،إلىفتحولتنفعهأنهايرولم@لرقبف

لاأنهداممايضرلاإنه
)1(؟لمشاكلامنشيئايسبب

لمالمريضكانو)ذاوكفر،منكرالسحرالجواب:
لأنهالشفاءةمنهيلزملاأيضافالطببالقراءةبشف

يؤجلفقدالمقصود،بهويحصلينفععلاجكللبس

بهذاالإنسانيموتوقدطويلة،مدةإلىالشفاءالله

الإنسان،يشفىأنالعلاجشرطمنوليسالمرض،

يظهرولمبالقراعةإنسانعندعالجإذابعذرذلكولي@

مأمورالمكلفلأنالسحرة،إلىيتوجهأنالشفاءله

منوممنوعوالمباحقعالشرعيةالأسباببتعاطي

@اعباد:@@النبيقالكماالمحر@الأسبابنعاطي

بحرامتداوواولانداووا،الله
@ا

وروي
قال:أنهلمج@عنه

)1(إ
1يد/ترعتهومقالاتفتلىىمجمرع 12-113).



السحر@السحرةاحكام

لما.عليكمحرمفيماشفاءكميجعللماللهإن@ا

منيشفيالذيفهوسبحانه،اللهبيدكلهافالأمور

قالكمايشاء،منعلىوالمرضالموتويقدريشاى

هولا!7لهفلا@اشفيصزاللهك@س@)@إنسبحانه:

شستكل@إن
قالو7(،1لأنعام:اقدير@1شضعكفيفهوبخير

هوللىالآفلا@اشفبفزاللهكتحس@ن)وإلى:تعا

1أيون@:لايةالفقحلة@لآذفلابخير@يرقكو! 07).

أباحبماوالتقيدوالاحتساب،الصبرالمسلمفعلى
لهالله

مماوالحذرالأسباب،من
حرم

مععليمعالله

كماله،رادلاسبحانهوأمرهنافذاللهقدربأنالإيمان

لابهنيفولسنثا(نأر)دزإنآأئره@رإئماوجل:عزقال

اقإلا)وماتمثابرنسبحانه:وقال2،،8أبس:@يخكوت
"

فيوالايات(29التكرير:أم@والفلينرتاللهيشآ
هذا،

كثيرة.لمعنىا



الفتاوى

المعر@ةالكهانةمقالعملهنا

الناسبعضمدينتنافييوجد:(12)@لسؤال

بسلةيأتونأنهمهيالطريقةوهذهبالسلةيستفتحون

فتحتهاويغلقونقرآنابداخلهاويضعونطاهرف

مفتاحأ،السجادةفوقويضعونالصلاةبسجادة

يأتيورققماووتحتهقلمأالسلةجانبعلىويضعون
سورةيقرأواخرنها،ويحركاالسلةيحمح@نشخصان

وش@ألونهاميتروحتأتييقرءونهاوعندماالجن،

والورقفالقلمبواسطةوتجيبالأسئلق@بعض

والأسئلةأعلم،اللهتقولالغيبعلمفيالتيوالأسئلة

الورقةبواسطةكتابةعليهاتجيبأنتستطيعلا@لتي

أعلم.اللهأيضا:فيهاتقولو@لقلم

فعلأهذههلوالمهم،
وماجني؟أنهاأمميتروح

)1(؟العملهذامثلفيالحكم

1/1)الدرب(علىنورلقاوى(1) 66-167).



والسحرةالسحراحكام

منوهويجوز،ولامنكرعملهذاالجوابت

وهذابالكلية،هذافعليجوزفلاالمحرمة،الكهانة

الموتى،أرواحمنوليسالشياطين،أعمالمنعمل

الناس،علىبهايلبسونالتيالشياطينأعمالمنبل

وهويجوز،لاعملوهذابالباطل،لهمأمواويأخذون

مغالأمورولاةعلىوالواجبالكهانة،أعمالمن

منوتأديبهذا،
فعله

يجوزولالمثله،يعودلاحتى

شيءةعنيسألهمأنولاهذا،فييشاركأنللمسلم

@ع@ه:لقوله
لهتقبللميثيء؟عنفسألهعرافا،أتىدمن

أوعرافأ،أتى@امنجم@إ:ولقولهليلقد@.أربعينصلاة

محمدعلىأنزلبماكفرفقدةيقولبمافصدقهكاهنا،

الأرواحوهذهوالكهنة،العرافينجنسمن
أرواحمنوليستوالشياطينالجنمنتحضرالتي

الموتى.



بهويعلفو@قغابعماويسألونهولايته

منيخرجلارجلبلدتنافييوجد:(13)@لسؤال

إليهيذهبونوالناسموسى،الشيخلهيقالحجرت@

يدلهمحتىليسألوهإليهذهبواشيءغابداذاللبركة،

لهوبنذرونب@يحلفونالجهلةوبعضمكان@على

ويعيشونالناسمنالهدايايتلقونوأهله@لنذور،

نهاويقسموالأنعام،بهيمةأوأجهزةأونقودمنعلبها،

ببنه@
أينولكنيصلي،إنهيقالصلاتهعنسألناذا"@

يقولون:أبدا،حجرتهمنيخرجلاوهوالجمعةبصلي

وهوبمكق@الحرمفيوأحيانامسجد،أيفيبصليإنه

مع
الدخاز-يشربذلك

عنفماذا
حكمعنوماذاالرجل؟هذا

أهلهيأكلهما

هذاوهلالهدايا؟في
اللهباركأفيدوناالأولياء؟من

)1(؟فبكم

1/1)"الدر@علىنرردنتلىى(1) 69-1 71).



والسحرةالصمحرأحكام

بسمالجوابت
دثه،الحمدالرحيم،الرحمنالله

وأصحابهآلهوعلىالله،رسولعلىوسلماللهوصلى

بعد...أمابهدا@اهتدىومن

لمضللين،االدجالينجملةمنوأشباههالرجلفهذا

الغيبعلممنأوولايةمنيدعونهبمايتأكلونالذين

يهلىأنيجوزولايسأل،أنيجوزولاذلك،نحوأو

جهةمنالسيئةأعمالهمنيستتابأنيجببلإليه،

وجبلاص@تابفإنالأمور،ولاة
مضللهذالأنةقتله

بعضعنوشمألهمالجن،يستخدمالناسعلىملبس

الناس.علىأويكذبالأشياء

عنيخبرهموأنهالغيب،يعلمبأنهفيهالناسفاعتقاد

كذابأنهإماأنهعلىيدلفهذاالغيبية،حاجاتهم

أنهداماودجال،
بعضعنوشمألهمالجنيستخدم

أوالسمع،استراقجهةمنيعرفونهاقدالتيالأشياء

كذبةمائةمعهاويكذبالبلدان،فيتجولهمجهةمن

د@قال:@س@ا!والرسولوأكثر،
عنفسألهعرافأأتىمن



ا"ع@م:وقال"ليلةأربعينصلاةلهتقبللم
أتىمن

علىأنزلبماكفرفقدةيقولبمافصدقهكاهناأوعرافا

لامضل،ضاللأنهيجوزلابه
زيجو

البركةلأنالأشخاص،منبغيرهيتبركولابمهالنبرك

منتطلب
عمرو،منولازيدمنلاوجل،عزالله

الأمور،لولاةأمرهيكشفأنهذامثلفيفالواجب

هذهتعاطيهمنمنعونهوالشخص،هذايزيلونلعلهم

يسجنونه.لعلهمأوالمنكرة،لخبيثةاالأعمال

عليهإقرارهيجوزولامنكر،هذاعملهأنالمقصود

أهلومنالمسلمين،علماءومنإسلاميقعحكومةمن

منومنعهعليهالقضاءيجببلوالعقد،الحل
هذا

السعئ.العمل

ولاالجمعةيحضرلاكونهحالهفسادأدلةمنثم

رضيعباسابنسئلعظيم،منكروهذاالجماعة،
الله

ولكنهالليل،ويقومالنهاريصومرجلعنعنهماتعالى



لسحرةالسحر@احكلم

النار،فيهوفقال:الجماعقعولاالجمعةيشهدلا

كذلك،الجمعةوشهودلازمأمرالجماعةفشهود

أنهأويرى،لاوهووكذاكذافييصليأنهودعواه

وكذبدجلهذافكلالحرام،المسجدفييصلي

أويرىولاويذهبيخرجوأنهولي،أنهالناسليظن

كراماتمنليسوهذاله،كرامةمكةإلىبهيذهبأنه

هذابلالأولياء
الشياطين،شعوذةمنوهذاالباطل،من

الناصبعضالشياطينتحملفقدالناس،علىوكذبهم

بعيدفأماكنإلى

هذاأنفالمقصود
عبيدمنوليسالشيطانعبيدمن

إلىولاإليهيهدىولاعليم@الإنكاريجببلالله،

حتىيعاقبأنيجببليسأل،ولايصدق،ولاأهله،

يدع
يتوبوحتىالناس،معيصليوحتىالعمل،هذا

يدعوحتىوجل،عزاللهإلى
علمدعوىمنيدعيهما

لاص@تابفإنالغيب،
وجب

السلامةاللهنسألقتله
"

فية.لعاوا



ا@تاوى

الغيبعلمالكل@مق

فيإليهمنأتيالناسبعضهناك:(14)@لسؤال

@كأو@سعالله،لكنستخيرفيقولون:المشاكلبعفر

المستقبل،عنليحدثوكالخيرفلكننظرأو@لكنالط

هذافهلالمصائب،منبكمماويعالجوك
أمصحيح

ا(؟لا

إنالغيب،يعلمونلافإنهمغلط،هذالجواب:

أنأمابأس،فلاوالعلاجالدواءفييفكرواأنأرادوا

بطرقالغيبيعلمونأنهممعناهأمرفيينظروا

لهصحةلافهذافمها،يفكرونأويكتبونهاأوبفرءونها

ؤسالشئؤتلايعلرمن)قللى:وتعاسبحانهالله

الذيسبحانهوهوملا(،النمل:أ@أدلةالاالغيفوالازض

@امفاتحوالسلام:الصلاةعليهالنبيويقولالغيببعلم

.(1/381)الدربعلىنورفترى9(1)



لسحرةوالسحرااحكام

قولهقرأثما@ا(إلايعلمهنلاخمسقماالغيب

ماولغلراتغتثوينرثالئماعهرعقمعندهآلئهانمالولى:تعا

نقمومائذرىغحات@سبماذانقستذرىومالازصا@افى

سبحانه3،4ألفمانذخبير@عليزاللهتمئيانأزضيبأى

لى.وتعا

)إلأماشآنفعاولاضزلنقسىاتلكلا@رقلله:اللهويقول

الخثرومام@نىمنلاشتئرتانغيبأغلمولؤكنتأدئه

لملا،.:@لأعر@اأ@فقؤسيؤمؤنولمجثيرنذيرلاألشوبهفأتأ!

هوانما@الغيب،يعلملاوالسلامالصلاةعليهفهو

الله.لعبادوبشيرنذير

يدعيفالذيمما
يستفتحأوللمريض،يستخيرأنه

علموراءمايعلمحتىللمريضيفكرأوللمريض
يجوز،لاهذاالغيبعلموهواخرعلمبلالأسباب،

بالله.والعياذكافرفهوالغيبعلميدعيومنباطل،وهذا

.(5112)برقمأحمدرواه(1)



لفتاوى

والسكرالشعوذة@قذ@هنا

أبناءإننايقولون:عندناناسيوجد:(15)@لسؤال

المعروفينالشيوخمنغيرهشيخأبناءأوعيسىالشيخ

لباسالبسواوقدالناسويسألونهؤلاءويأتيعندنا،

منأسياخأيديهموفيحريرمنرءوسهمعلىأخضر

بهفاأنفسهموضربواغضبواوإلاأعطيتهمإظحدبد

هذافهلرءوسهم.وفيبطونهمفيالحديد
مننوع

فينصدقهموهل@لسحر؟
نعطيهموهلهذا،

ما

)1(؟بسألون

منهؤلاءالجواب:
الصوفية،تسمىالتيالطاثفة

أنهمبزعمهمويخدعونهمالناسعلىيلبسونوهؤلاء

يستحقونأنهموبزعمهمفلان،أولادأوفلاناولاد

منمنعهمينبغيفهؤلاءالمساعدفالناسعلى
هذا

تحكمكانتإذاالدولةمنتأديبهموينبغيالعمل،

1/3)الدرباعلىنررلترى"(1) 88-389)



كالسحرةالسحرأحكام

أنفسهمضربواصاذاهؤلاء،مثليعطىلاالإسلام،ا

فلاأنفسهميقتلونلعلهم
ذلك،فيأنتعليكحرج

فيوهميفعلونه،الذيوالتلبيسالتشويشمنوهذا

منبتزويرالشيطانيةالأمورهذهيعملونالحقيقة

أنلامننوعوهذاالشيطان،منوتلبيسالشيطان

الشيءهذايفعلونالسحر
وهميضرهملاكأنه

لا

فإنلضرهم،حقيقةفعلوهولوالحقيقةفييفعلونه

ضربإذاالإنسانيضرذلكوأشباهلحديدواالسلاح

السحر،بأنولالعيونهذهيغممونولكنهم

لاحتىالأمرولىمنالبليغالتأديببهذاويستحقون

لأهلينبغيولاالمنكر،القبيحالعملهذالمثليعودوا

مساعدتهملأنهؤلاءةيساعدواأنالإسلام
معناها

الشعوذةوعلىالتلبيسوعلىالمنكرعلىمساعدة

وخداعهم.المسلمينإيذاءوعلى

هذا،منكرهمعلىوالقضاءهؤلاءمنعفالواجب



يرتدعواحتىالسجنأوالبليغبالأدبمادتهم

عن
العمل.هذا

لضالةوائملجراالاكتشا@بالقافةالاستعانة

ذهابالتوحيدعقيدةمعيتنافىهل:(16)@لسؤال

ماإلىقتيللهقتلأوضالةلهضلت@ن
يسمى

يحميالذيالملحسأوبالملوث
فيحديدقطعة

بريئااعتبرتحرقهولمبلسانهالمتهملحسهافإذاالنار

وسيلةيعتبرذلكأنأممجرما.اعتبرأحرقتهيان

الكلابعلىفتقاسلمجرماواكتشافلجريمةالظهور

)1(؟لمباحةاالوسائلمنوتكونالبوليسية

لاوومنكرباطلالعملهذاأنشكلاالجواب:

دايذاءالألسنةإحراقإلىوسيلههذابلفعلهيجوز

شريعةفينعلمفيمالهلاأصلشيءوهذاالمسلمين

ومنالخرافاتمنهوبلالعلماءكلامفيولاالله

(1)"

28/3)ترتحاومقالاتفتاوىمجموع 49-"35).



والسحرةالسحراحكام

1أعمال

2

أمواليأكلواأنيريدونالذين@مشعوذين

وأنهتحريمهفيشكلاالعملوهذابالباطلالناس

البوليسية.الكلابجنسمنوليسمنكر

فيآخرطريقايسلكأنفيمكنالضالةصاحبوأما

الشريعةبهاوجاءتالعربعندالمعروفةالاثارتتبع

ذلك.أشبهوماالآبقعبدهأوضالته،يجدلعله

التعرفأيضافيكمنقاتلهجهلالذيمماالقتيلوأما

ومنبالحادثالمعرفةأهلبسؤالأخرىبطرقعليه

ذلكأشبهومالحادثامكانحولكان
الطرق.من

أساسلاباطلشيءفهذاالحديدةهذهاستعمالأما
الكلابلأنثالبوليسيةالكلابعلىهذايقاسولاله

علىالتعرفجهةمنأخرىأشياءلهاالبوليسية

والرائحة.بالشملمجرمينا

القتلوقبلالشركبعدالسعرنكر

بعدالثانيةالمرتبةفيالسحرذكر:(17)السؤال

جمده:قولهفيالقتلعظممعالقتلقبلباللهالشرك



الفتاوى

الله؟رسولياهنوماقالوالمالموبقاتاالسبع@ا@جننبوا

حرمالتيالنفسوقتلوالسحر،بالثمعلشركد@@فال:
الله

يومليوالتواليتيم،مالوأكلالربا،وأكلبالحق،إلا

لما،المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف@لزحفص

وقدأشنع،القتلأنمعخطرهعظمعلىدليلهذافهل

دماأوداجهتقطرالقيامةيوميأتيالقتيلإنتبل:
يوم

بمنممسكاالقيامة
سلرب@ياالله:أمامليحاجهقتله

إقنلني؟فيمهذا
(1)

أعظمفالكفرالكفر،منبأشنعالقتلليسالجواب:

عليه.ماتإذاالنارفيمخلدصاحبهلأنالقتل،@ن

"الثركدونلكنهالكبائرمنكبيرةفهوالقتلأما

النارفيمخلدالمشركلأنةالشركمنأسهلفالفتل

اللهيعفوفقدالقاتلأماشرك@علىماتإذاالآبادأبد

فيها،يخلدلافإنهالناردخلنص@كثيرة،لأسبابعنه

(1)"

1له/توعةاومقالاتلتاوىمجموع 13-114).



لسحرةالسحر@أحكام

الجنةدخلوالله،شاءمافيهابعدبقائهمنهايخرجبل

التوحيدعلىماتوقدالقتل،يستحللمكانإذا

قالكماالشرك،دونالكبائرأهلكسائروالإيمان،

لمنلكذغفرماثونوبرويشركلايغفرأناللهإن@@الوسبحانه:

وو(.النساعضأ@هويشة

كفر،السحرلأنالسحرةدونالقتلأنوالخلاصف

عبادتهوبعدكفر@بعدإلاالساحريتعاطاهولا

حقفياللهوقالبالشرك،قرنولهذاللشياطين،

فتنةنخناتمايقولاحتىأصدمقيعلصان)وماالسحرة:

1لبقرفاأتكفز@فلا 02).

ن@جمتهعقالرب@يسماب:لماالزواجليلةسعرالزوج

عندنايحدث:(18)السؤال
إنسانكلأنفي...

لازواجهليلةأولفييتزوجحينما
نحوبواجبهيقوم

أورباط،ويسمونؤسحراهناكأنبحجةزوجتص

يعني:ربط،أومربوط،
بدولازوجتهعنمربوطأنه



الفتاوى

؟يبر

)1(؟هذاصحيحهلشيءليفكه،في

قدولكنهبلازمذلكليسالجواب:
يقع،

يبتلىفقد

زوجته!عنيمنعهبماغيرهيسحرهبأنبعفالناس

متهمامايفزقوت)فيتعتمونوجل:عزاللهلفول

إلاأحدمنب@بفحازينوماهموزولمج@اتمزبين@ع

1البقرفأالبقرةسورةمنالآية@وأدثةبإقن ولكنه2(،0

السحرةشراللهكفاهالشرعيةالتعوذاتاستعملإذا

وجد.متىعنهذلكاللهوأزالوغيرهم،

والفاتحة،الكرصي،آيةنفسهعلىيقرأأنوعليه

ويزوللمعوذتين،واأحد،اللههووقلالسحر،وايات

جربوقدالئصبإنن
طيبقارئلهيقرأقدكثيرا،هذا

أيقرالخير،فيهميرجىالذينوالصلاحالخيرأهلفى

هذا
عنهفيذهبمنهويغتسلمنهفيشربماءفي

مناللهفيشفيهبذلكعليهنفثوعليهيقرأأوالأذى،

هذاوكلفلك،
العافية.أسبابمن

(1)"

8/1)قنرعتهومقالاتقلىىمجمرع 16).



والسحرةالسحراحكام

بالسعرالمبتلهل@ايتعرضهاللهالائىأشكال

ما:(19)السؤال
هي

لهايتعرضالتيالأفىأشكال

بواسطةيمكنوهلبالسحر،يبتلىالذيالإنسان

)1(؟الرجلعضوعلىالتأثيرالسحر

ومنهاالخبل،منهااثار:عليهيترتبقدالجواب:

ومنها:فلا@هأوفلانأولزوجته،أولإخوانهبغضه

أنهومنها:ذلك،غيرأشياءومنها:زوجته،عنحبسه

ذلكغيرإلىيفعله...ولمالشيءيفعلأنهإليهيخيل

ا@أن@من

)2(؟الرفالونهممن:(20)السؤال

الترابفييضربونالذينهمالرمالون:لجواب:ا

حجارةأوودعاعليهايضعونوربماخطوطاويخطون

(1)"

8/1)متوعقهومقالاتفتاوىمجموع 17).

(2)"

.(8/91)متنوضهلاتومقافتاوىمجموع



وىالفتط

يقعإنهويقولون:كذا،أوكذاأو
يقعأوكذا

أوكذا،

يصير
ويصيركذا

الناسعلىبذلكيشبهونكذا،

يجوزولاباطل،وذلكالغيب،علمبهويدعون

الأمرولاةعلىيجببلتصديقهم،ولاعليهإقرارهم

منمنعهم
المطهر،الشرعيقتضجهبماوعقابهمذلك

عنحسن،بإسناداللهرحمهأحمدالإمامروىوقد

منوالطيرةوالطرقالعيافةإن@اقال:أنهع@سمالنبي

فيالعربتفعلكماالطير،زجروالعيافة:@االجبت

كذايكونقالوا:ينعقالغراببهممرإذاالجاهليقع

أومشوهةدابةأومشوهاحمارارأواأوكذا،ويكون

حاجاتهم،عنورجعوابهذاتطيروامشوهاإنسانا
هذه

الجاهلية.عيافةفي

فييخطونالأرض،فيالخطوطهووالطرق:

وضعواوربماأشياء،حفرواوربمالتراب،اوفيالر"

كذايكونبهذاأنهيزعمونهنوىأوحجراأوودعأ

ا.وكذ



والسحرةالسحرأحكام

علىويطلقفيه،خيرلاالذيالشيءهووالجبت:

فيه.خيرلاماكلوعلىالسحر،وعلىالصنم،

"بهتعملواولاالسعرتعلهوا5حديقصعةمد@ا

النبيعنسمعتهحديثصحةما:(21)السؤال

)1(؟لمجداتعملواولاالسحر@اتعلمواجم@يده:

زيجوولاله،أصللاباطللحديثاهذاالجواب:

كفربلمنكر،وذلكلمجعالعملولاالسحرتعلم

بينوقدوضلال،
الكريمكتابهفيللسحرإنكارهالله

مفكعكأفمخطينماتتلوأمالووآتبعوأتعالى:قولهفي

أفمنطيفكفروأولبهنوما@فرسلتمنسليننن

@ابلا@ينعلىأنزلومآألسخرالثاسيعئمون

نخنيقولآإتماحتى@@دمقيعفمانوماومروثهروت

ب@ئنب@مايفزقوتمنهمايختونفلاتكفزفتنة

أللةبإدنإلا@حل!منلمج@بضآرينهموماأتمز@زؤجه

@ا(1)

6/4)@امتوعةومقالاتفتاوىمجموع 67-468).



لفتاوى

لمنعلموأولقذولاينفعهتمحماي@خزهتموبنعاتض

شروؤماولئمروضبعزحتفىآلآخرة@لهما5ئشزد

أتهصءامنوأفص@لؤ@الؤ)يغ@و%أنفسهئمقي

يعلمى@نؤكالؤأخثنعندآدئهمنلمثولةوأتفقا

فيسبحانه
وأنهكفرالسحرأنالاياتهذه

ذلكعلىاللهفمهموقدالشياطين،تعليمفي
وهم

ولايضروأنهكفر،السحرتعليمأنبينثمأعداؤنا،

كفرثكلهالسحرتعلملأنمنه؟الحذرفالواجببنفع،

حتىالناسيعلمانلاأنهماالملكينعنأخبرولهذا

فيتعقمونفلاتكفزفتخة@)تمانخنللمتعلم:يفولا

@وزؤجهاتمغبئنبم@يفزقوتماءسن@ما
وماهم

كفرأنهفعلم@هو،آدلةبإدنإلا@حدمنلمج@بفمآزيئ

الله،بإذنإلاأحدايضرونلاالسحرةوأنوضلال،

الشوعيلاالقدرينيالكوسبحانهإذنهبذلكوالمراد



لسحرةالسحر@أحكام

بلشرعأ،فيهيأذنولميشرعهلمسبحانهلأنهالديني؟.

وبينعنه،ونهىحرمه
كماالشياطين،تعليمومنكفرأنه

ليسوتعلمهاعتاضهأي:اشترا@منأنسبحانهأوضح

له
منأيمما:خلاق؟منالاخرةفي

هذاونصيب،ولاحظ

ماشروؤل@)ولئسىسبحانه:قالثمعظيم،وعيد

باعواوالمعنى:@هويغلمو%لؤ@الؤأأنفسهئم

)@لؤسبحانه:قالثمالسحر،بهذاللشيطانأنفسهم

تؤكالؤأخئناللهعندتقلمثولةو)تقو(عاموأأتهر

بهوالعملالسحرتعلمأنعلىذلكفدل.@يغلموت

إلاةقوولاحولولالهما،ومنافوالتقوىالإيمانضد

بالثه.

الودمح@وفمربوالفنجانهالكفقرا@ق

الفنجانوقارئةالوحصاحب:(22)السؤال

هذاهلوالكف؟
)1(؟حلالأمحرام

.(387-1/386)الدرلط!علىلورفتاوى"(1)



@"،لا@ةهذا@روكلبدعة،هذاكل

الكفوقراءةالفنجانصاحب
وضربالوحورمي

كلهالحمى،أوالوح
كلهالغيب،علمتعاطيمن

وافتراسوكذبدجلوهوله،صحةولاومنكرباطل،

كذبهذاغيرأخرىبأشياءالغيبعلميدعونكونهم

الجن،منأصحابهملهمتقولماعلىنمايعتمدون@@

الجن،لهتقولماويقولالجنيستخدمبعضهمفإن

التيالأشياءبعضفييصدقونويكذبون،فبصدقون

السمع،مناسترقوهاأوالبلدانبعضفيعليهااطلعوا

لأكثر.واالغالبفيويكذبون

أموالهميأخذواحتىالناسعلىوينحبلون

أيضايكذبونيخدمونهمالذينلإنساوهكذابالباطل.

كذاوهذاكذاهذاويقولونويفترون
إنماكذبة،وهم

بالباطل.الناسأموالبأكلون

فهذاوتعالى،سبحانهاللهإلايعلمهلاالغيبوعلم

أنمثلهؤلاءبهيخبرماحدوثتكرردانباطلكله



والسحوةالسحراحكام

كذافعلأوكذافعلإنسانعنيخبروا
وهم

شاهدوهقد

أنهاالجنبهاأخبرهمأشياءأوأخرى،مناطقفي

كذا،صارأوكذا،حدثأووكذا،كذابلادفيوقعت

بعضفيالجنأدركهاأخباراالجنعنينقلونفهم

له،صحةلاكلهوهذامأولياع@بهافأخبرواالبلدان
لاو

اللهإلىالغيبعلمأبدا،الغيبيعلمونبأنهميحكم

لى.وتعاسبحانه

الجنفينقلهاالبلدانبعضفيتقعأمورهناكلكن

يسمعونهالسماءثمنيسمعأوشيءبعض،إلىبعضهم

فينقلونهالسماء،إلىالسمعاسترقواإذاالملائكفمن

حقاتكونفقدالإنس،منأوليائهمإلى
ويظنفيقع

معويكذبونصحيح،وقالوافعلواماكلأنالناس

@االحديث:فيكماالكثيرالكذبذلك

يكذبونإنهم

كذ@ا(مائةمعها
(1)

منأكثريكذبمنهموالبعض
مائة

.(537)مسلم،رواه"(1)



الفقاوى

وتعاطيالكذبعمدتهملأنإليهم،يلتفتفلاكذب@

العافية.اللهنسألعلم،بغيروالقولالباطل

وفيهمالمبتدعوفيهمالكافرفيهمكالإنسوالجن

والكفارللفساق@فالفساقالطيب،وفيهمالفاسق

يكذبونالذينفالجنللطيبيق،والطيبونللكفار،

التيالمغيباتببعضبإخبارهمالإنسشياطينلبعض

منسمعوها
البلدان-بعضمنسمعوهاأوالسماى

دونمنبعبادتهمخدموهملأنهمذلكيفعلونهؤلاء

ذلك.ونحولهموالذبعالله

التيالاثاروهذهالأخباربهذهيخدمونهمفالجن

فيظنهمالقليل،الشيءفييصدقونوقدفيها،يكذبون

البقية.فيصادقين@لناس

السعروالتنجيمكتبقراءة

حرمةتبينواأزافضيلتكممنأرجو:(23)@لسؤال

إنهاحيثوالتنجيم،السحركتبوقراءة@ستعمال

شراءهايريدونزملائيوبعضبكثرف@وجودة



والسحرةالسحرأحكام

ويقولون

2

ذلكفيفليسيضرفيمات@شعمللمإذانها

)1(؟اللهوفقكمالإفادةنرجوحرمؤ

بسمالجو@ب:
دئم@الحمدالرحيم،الرحمنالله

منووأصحابهكهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة

بعد:أمالاه..وا

المسلمينعلىفيجبحق،السائلقالهالذيهذا

منعلىويجبوالتنجيم،السحركتبيحذرواأن

فيوتوقعهالمسلمتضرلأنهايتلفهاةأنيجدها

اقتب@@امنقال:والسلامالصلاةعليهوالنبيالشرك،

مازادالسحرمنشعبةاقتبسفقدالنجوممنشعبة

مق@الوومايعقمانالعظيم:كتابهفييقولواللهزاد@ا

1أ@لبفرفم@وفلالكفزفتنةنخنيقولآإنماحئئأصد 0،)2

علىفيجبكفر،بهوالعملالسحرتعلمأنعلىفدل

.(1وو/1)الدرلمهعلىلورقلىى)1(إ

.(3726)ماجهو@بن9(،503)اودوأبو@)6382(،حمدأرواه(2)



تعلمالتيالكتبيحاربواأنالإسلام

ا

السحر

كانت.أينمايتلفوهاوأنوالتنجيم،

غيرهولاالعلملطالبيجوزولاالواجب،هوهذا

كذلكالعلمطالبوغيرفيها،مايتعلمأوبقرأهاأن

يقرهاثأنولافيها،ممايتعلمأنولايقرأهاأنلهليس

أينماإتلافهافالواجببا@عالكفرإلىتفضيلأنها

والتنجيمالسحرتعلمالتيالكتبكلوهكذاكانتص
إتلافها.يجب

و@فنهالساحرعلهالصلاة

فيودفنهالساحرعلىالصلاةحكم:(24)السؤال

قتلهبعدالمسلمبنمقابر

فييدفنولاعليه،يصلىلاقتل:إذاالجواب:

فييدفنولاالكفرفمقابرفييدفنالمسلمين،مقابر

لاويغسلولاعليم@يصلىولاالمسلمين،مقابر

العافية.اللهونسأليكفن،

)1(ا
8/1)ترعتهومقالاتفتاوىمجمرع 11)



لسحرةالسحر@أحكام
1 2

هلفهريه@ا

الصفحةالموضوع

3المقدمة-...- 0

ووأدلسحراأولا:
اعه.

2بالعقيدة---تتعلقمهمةفوائدثانيا: 7 0

2والأياموالشهوروالبروجالنجومفيلاعتقادا@ 7

3الفلكيةوالأحواللحوادثافيالنجومتأثيرحت 2

3التأثير..-لاالتسييرعلمحت. 4 0 0 0 0

وتصديقهملهموسؤاوالكهانوالسحرةالسحرحت@
38 0

ء.-35شرعا...لمباحةالأدويةباالتدا@يثالثا:

ص@:لفتاابعا:را

7وقوعهبعدالسحرعلاجكيفية:(1)السؤال 5
0

7السحر-فكفيبالساحرالاستعانةحكم:!2)السؤال 5

77المسحورعنالسحرفكتعلمحكم:(3)السؤال

يدعيلمنالذهاب:(4)السؤال
7السحريعالجأنه



8لمشعوذينواالسحرةسؤالحكم:(5) 0

8لجنالقتلالكاهنلىالذهاب!حكم:(6)السؤال 4

8لمنجمينالىأولاده!يموتمنذهاب:(7)@لسؤال 6

9الكهانأعمالمنالعلاجفيالطريقةهذه:(8)السؤال 1

9لجناباستحضارالناسعلاجحكم:(9)السؤال 3

9والكهنةالسحرةعندالتداويحكم:(10)السؤال 7

يضرلاالسحرأنيرىمنحكم:(11)@لسؤال

9المشاكلمنشيئايسببلمأنهمادام 9 0

1الأرواحتحضريدعيمنحكم:(12)السؤال 0 1

وشمألهالولايةيدعيمنحكم:(13)السؤال

1المغيباتعنالناس 0 3 0 0 0

هذا:(14)@لسؤال
من

1الغيبادعاء 0 7

1والسحرالشعوذةأن@لمننوع:(15)@لسؤال 0 9

لاكتشافبالقافةالاستعانةحكما(:يلا@لسؤال

1والضالةلجرائما 1 1
0

0

1القتلوقبلالشركبعدالسحرذكرلماذا:(17)@لسؤال 1



ش

8)لسؤال

9)لسؤالا

.)لسؤالا

1)لسؤالا

2)لسؤالا

3)لسؤالا

4)لسؤالا

الفهرس

لسحرةالسحرطأحكام

1المربوط-الزوجعنالسحرفكا(: 1 4

ماا(:
هي

يتعرضالتيالأذىأشكال

1المسحور.---الإنسانلها 1 6

1الرمالون؟-.---هممن:(2 1 6 0 0 0

@اتعلمواحديث:صحةمدىما:(2

1بهتعملواولاالسحر 1 8

والفنجانالكفقراعةحكم:(2

1الودع؟-..--وضرب 2 0
0 0

والتنجيم؟.321السحركتبقراءةحكم:(2
ودفنهالساحرعلىالصلاةحكم:(2

00.............-12600000000000

-لمجر



 



الحتابلبفامنا

لخطرها".@مهمالسحر@السحرةعنالكلدمبن

عضالداءولكونهوكلوبهم.النلمرعقاندعلى

العلماءعلىيجبلذلثافىمة؟فييسري

الذيالخطيرالمرضذلكلتنيرصي@التنبيه

ووضعحكمه،ببيانوذلكالآمة،بعقانديفتث

مرضانهلوكماالوقائيةالإحتياطاتجميع

بالأنجداد.يفتك

النلمرعقائدعلىالشرسةالهجمةنه@ظلوفي

السحرتبثالتىالمضاتيةتالقنطبعضفى

لأ
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