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يس نما وفُِسنورِ أَنرش نوذُ بِاِهللا معنو هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن ، لَّهل دماإِنَّ الْحنالمأَع ئَات.  

ُهللا وحده الَ شرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ محمـداً  عبـده   من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه، ومن يضللْ فَالَ هادي لَه، وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ ا

  .ورسولُه الَّذي أَرسلَه بِالْهدى ودينِ احلَق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْكَافرونَ

ـ كَ دمحم ى آلِلَعو دمحى ملَع كارِبو يماهربإِ هى آللَعو ماهيِربى إِلَع تيلَّص امكَ دمحم ى آلِلَعو دمحى ملَع لِّص مهاللّ ام 

بكْارت ى إِلَعباهيِرم ولَعى آلإِ هبراهإِ يمنك حميد ِمجيد ،  

  أما بعد،

ـ ، وةٌعدبِ ةثَدحم لُّكُا، وهاتثَدحم ورِمُألاْ رش، وملَّسعليه و ى اُهللالَّد صمحم يِده يِدهالْ ريخ، واِهللا مالَكَ مِالَكَالْ ريخ نَّإِفَ  لُّكُ

  . ارِي النف ةلَالَض لُّكُ، وةٌلَالَض ةعدبِ

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

}قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ يملسم متأَنإِلَّا و نوتمال تو هقَات102:آل عمران(}ت (  

}مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي يالَّـذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسرياً واالً كَثا رِج 

  ) 1:النساء(}تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً

ه فَقَد فَـاز  يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَ. يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً { 

  )71-70:األحزاب(} فَوزاً عظيماً

tÔln[ cj|[y[? Lfjr[ ulFlGÒUakS!l? cj|[yjsRy ijPjsuÔ[? cj|[y[ 
~lPj)kSal? cj|[yjH rj'[ gÊs/mkilrk= alGz*X ]i? cj|[y[ 
~lPj&lhk= vjdjHcsuÔln[? 

cj|[yjsRy rjG%vr;î  

كل أمر خيفى سببه ويتخيل على غري حقيقته  وجيري جمرى التمويه : (احلاء، يف اللغة بتشديد السني وكسرها وتسكني: السحر

  ) أسحار وسحور: كل ما لطف مأخذه ودق، ومجعو -واخلداع، و

  :يف اإلصطالح
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عزائم ورقى وعقد تؤثر يف األبدان والقلوب، فيمرض، ويقتـل، ويفـرق املـرء    : السحر): (الكايف(قال أبو حممد املقدسي يف 

) 102: البقـرة ) (فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه (:وجه ويأخذ أحد الزوجني عن صاحبه، قال اهللا تعاىلوز

ومن شـر حاسـد إِذَا   )4(اثَات في الْعقَدومن شر النفَّ)3(ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب)2(من شر ما خلَق)1(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ(

دسالسواحر الاليت يعقدن يف سحرهن، وينفثن يف عقدهن، ولوال أن للسحر حقيقة مل يـأمر باإلسـتعاذة منـه   : يعين )5(ح (

)4/164(  

cj|[y[ e![ akfsh wr*X arcjhl)jujgk'k. 

) نم هِملقَب نم ينى الَّذا أَتم كولٍ إكَذَلسونٌ الَّرنجم أَو راح52 :الذاريات() قَالُوا س (  

cj|[yjsRy Tr*Xî 

1- Sfl'j/j)k' cj|[y[ سحر التخيل 
2- uFlGÒ cj|[y[  سحر احلقيقة  
3- :h(lgjdalu cj|[y[ ازسحر ا 

 
Q'[î alulwlh;î 

wr*sx Sfl'j/j)k'fk;, >us/mk\k'fkalu cj|[y[, alulwlh;. 

Tfjsr/Ëjuln[ L#l|k eyuk'f[î 

  ) 116: األعراف (  )قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاُءوا بِِسحرٍ عظيمٍ(

 t'fjr[ en[}jfØlG eyuk'f[î سحروا أَعين الناسِ

أي أدخلـو الرهبـة يف   ):  واسترهبوهمناس، أي غريوها عن صحة إدراكها مبا جائوا به من متويه والتخيل، وخطفوا أبصار ال

  .قلوم، وأخافوهم خوفا شديدا

aocl r~j)[ isg L*jsr c;>ij&jMk![î 

  )66: طه () قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى(

cj|[yjr[ ulFlGÒUakS!l? 

DkG:rjH ]dSpC; 22 YeliCU; cj|[yjsr c;~r[Pj&[ eyuk'k![… 
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عوا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُو الشتا توا معباتلَـى   وا أُنـزِلَ عمو رحالس اسونَ النلِّم

و وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيقُوالْمى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارةٌ فَ الَمنتف نحا نمالَإِن    نـيب قُونَ بِـهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرت

ونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهوزِء ورالْم ةري الْآخف ا لَهم اهرتاش نوا لَمملع لَقَدو مهنفَعلَا يو مهرضا ي

  ) 102 :البقرة() ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ من خلَاقٍ

  )4/164) (تعاذة منهولوال أن للسحر حقيقة مل يأمر باإلس): الكايف(قال أبو حممد املقدسي يف  

fE[cJG DkGfk~jujH Tal; DkGfk~j eyuk'kî  

  )تفسري قرطيب. ( وعندنا أنه حق وله احلقيقة خيلق اهللا عنده ما شاء: قلت

فمن ذلك ما جاء يف هذه اآلية من ذكر السحر وتعليمـه،  ) (تفسري قرطيب. ( ذهب أهل السنة إىل أن السحر ثابت وله احلقيقة

وجاءوا بسـحر  : وقوله تعاىل. قة مل ميكن تعليمه، وال أخرب تعاىل أم يعلمون الناس، فدل على أن له حقيقةولو مل يكن له حقي

مع اتفاق املفسرين على أن سبب نزوهلا ما كان من سحر لبيد بن األعصم، وهو مما خرجـه البخـاري   " سورة الفلق" عظيم

" أن اهللا شـفاين : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملا حل السحر وفيه... ومسلم وغريمها عن عائشة رضي اهللا عنها احلديث 

والشفاء إمنا يكون برفع العلة وزوال املرض، فدل على أن له حقا وحقيقة، فهو مقطوع به بإخبار اهللا تعـاىل ورسـوله علـى    

  )تفسري قرطيب( وجوده ووقوعه 

cj|[yjrk= CjÊ |pJckdxjH dlnl;. ulFlGÒUaj#l\ Qgk dlgU\jr[ 
t*jsruln[ CjÊ ijPj)kd. 

 فيةٌ بِالسبررِ ضاحالس دح لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسبٍ قَالَ قَالَ ردنج نترمذي) (ع(  

flsq igk' |pJc[ rl; YCÓj)kdî 

) جاَء رقُولُ جي رمع ناب تعمقَالَ س لَمنِ أَسب ديز نالَعلَّى اللَّه نص بِيا فَقَالَ النطَبرِقِ فَخشالْم نم   ـانيالْب نإِنَّ م لَّمسو هلَيع

  خباري *لَِسحرا 

Yeilvdr[ cj|[y[ ~lPj&ksi' |pJcjH rj'k; Lfjr[ ulFlGÒUaks!'[ 
fs'uln[ arcjhldk'f[. 

vjhulxkdX si#kijxj)k; trj)[ Ehj/j)o…??? 

algn; eAj)k'fjsRyuk;, eAj/j)k'fjsRyk;, Lf[ sv$k'fjsRyuk; 
ijPjî 
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  السحر كفر وشرك، ال جيوز ملسلم أن يتعلمه أو يعلمه

1- رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمو  

 تكْفُر الَةٌ فَإِنما نحن فتن الَوما يعلِّمان من أَحد حتى يقُو -2

3- خ نم ةري الْآخف ا لَهم اهرتاش نوا لَمملع لَقَدقٍالَو 
اجتنِبوا السبع الْموبِقَات قَالُوا يا رسولَ اللَّـه   :عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ ( -4

قَالَو نا هالِ :مأَكْلُ ما وبأَكْلُ الرو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حفْسِ الَّتلُ النقَتو رحالسو بِاللَّه كرالش  قَذْفو فحالز مولِّي يوالتيمِ وتالْي
 لَاتافالْغ اتنمؤالْم اتنصحخباري *الْم 

algn; sv$k'isRy ijPjsuÔln[? 

بنِ معاوِيةَ عم الْأَحنف بنِ قَـيسٍ إِذْ   عن عمرِو بنِ دينارٍ سمع بجالَةَ يحدثُ عمرو بن أَوسٍ وأَبا الشعثَاِء قَالَ كُنت كَاتبا لجزِء

  أبوداود) كُلَّ ساحرٍ جاَءنا كتاب عمر قَبلَ موته بِسنة اقْتلُوا 

لَّه علَيه وسلَّم قَتلَت جارِيةً لَها سحرتها عن محمد بنِ عبد الرحمنِ بنِ سعد بنِ زرارةَ أَنهم بلَغهم أَنَّ حفْصةَ زوج النبِي صلَّى ال

  مالك *قُتلَت وقَد كَانت دبرتها فَأَمرت بِها فَ

 فيةٌ بِالسبررِ ضاحالس دح لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسبٍ قَالَ قَالَ ردنج نترمذي) (ع(  

cj|[y[ ~lPj)kSal? Yeilvdr[ ~lPj&kSil? 

اللَّه علَيه وسلَّم رجلٌ من بنِي زريقٍ يقَالُ لَه لَبِيد بن الْأَعصـمِ حتـى   عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت سحر رسولَ اللَّه صلَّى  (

تح لَها فَعمَء ويلُ الشفْعكَانَ ي هأَن هلُ إِلَييخي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسكَانَ رمٍ أَووي ي  ى إِذَا كَانَ ذَاتدنع وهو لَةلَي ذَات

انِي رأَت يهف هتيفْتتا اسيمانِي فأَفْت أَنَّ اللَّه ترعةُ أَششائا عقَالَ ي ا ثُمعدا وعد هنلَكالَج  ـدنع رالْآخي وأْسر دنا عمهدأَح دفَقَع ن

الْأَع نب قَالَ لَبِيد هطَب نقَالَ م وبطْبلِ فَقَالَ مجالر عجا وم بِهاحصا لمهدفَقَالَ أَح لَيرِج  ـطشي مٍء قَالَ فيش ي أَيمِ قَالَ فص

طَلْعِ ن فجو اطَةشملَّى اللَّهوص ولُ اللَّهسا راهانَ فَأَتوي بِئْرِ ذَرقَالَ ف وه نأَيذَكَرٍ قَالَ و لَةخ   ابِهـحأَص ناسٍ مي نف لَّمسو هلَيع

ُءوسا رهلخن ُءوسكَأَنَّ ر اِء أَونةُ الْحقَاعا ناَءهةُ كَأَنَّ مشائا عاَء فَقَالَ يفَج  قَالَ قَد هتجرختأَفَلَا اس ولَ اللَّهسا ري نيِ قُلْتاطيالش

 تنفا فَدبِه را فَأَمرش يهاسِ فلَى النع رأَنْ أُثَو تفَكَرِه افَانِي اللَّهمسلم -خباري ) (ع(  

قَالَت سحر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَالَ اللَّيثُ كَتب إِلَي هشام أَنه سـمعه   عن هشامٍ عن أَبِيه عن عائشةَ رضي اللَّه عنها (

لُ إِلَييخى كَانَ يتح لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن رحس ةَ قَالَتشائع نع أَبِيه نع اهعووي هأَن ـى كَـانَ   هتح لُهفْعا يمَء ويلُ الشفْع

 دفَقَع لَانجانِي ري أَتفَائش يها فيمانِي فأَفْت أَنَّ اللَّه ترعقَالَ أَش ا ثُمعدا وعمٍ دوي ذَات  لَـيرِج دنع رالْآخي وأْسر دنا عمهدأَح

مشاقَة وجـف  ما وجع الرجلِ قَالَ مطْبوب قَالَ ومن طَبه قَالَ لَبِيد بن الْأَعصمِ قَالَ فيما ذَا قَالَ في مشط و فَقَالَ أَحدهما للْآخرِ
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يه وسلَّم ثُم رجع فَقَالَ لعائشةَ حني رجع نخلُها كَأَنه طَلْعة ذَكَرٍ قَالَ فَأَين هو قَالَ في بِئْرِ ذَروانَ فَخرج إِلَيها النبِي صلَّى اللَّه علَ

  خباري *أَما أَنا فَقَد شفَانِي اللَّه وخشيت أَنْ يثري ذَلك علَى الناسِ شرا ثُم دفنت الْبِئْر  الَرُءوس الشياطنيِ فَقُلْت استخرجته فَقَالَ 

 Qgk djfl~[ fs'uk![î 

  )أمحد بن فارس السلوم/ د) وبيانه، وكيفية فك السحر عن املسحور" سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم"طرق حديث عائشة (

cj|[y[ ~lPj)lfjgj)lR rl; tÔln[ svS$!f[? 

1- akL%jpssfrj elglun; sv$kd 
2- glijshuk; ssidkS'gikak= YelGÒrdX elglun; sv$kd. coy\kH 
~Dyuk; elglun; sv$kdî 

اقْرُءوا سورةَ الْبقَرة فَإِنَّ أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ  :أَبو أُمامةَ الْباهلي قَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ  عن

  مسلم)  السحرة- ولَا تستطيعها الْبطَلَةُ

3- Lw[i dqj)kdî 
ع تمرات عجوةً لَم يضره في ذَلـك  عامر بن سعد عن أَبِيه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من تصبح كُلَّ يومٍ سب عن

و ممِ سوالَالْي  رحخباري مسلم *س  

4- rjG^r[Palu akqkiR dlgU*xk; rjG%|j)kduk;, ijSglPj& akqkiR 
dlgU*xjH rj'[ ijM[ rjH)kd. 
5- YelGÒj)kilR eyÉjMk= akqkiR YelGÒrdxk; wJijf\jH edG\kd. 
 

cj|[y[ ~lPj&lH rl; tÔln[ svS$!f[? 

1- tÔ[ sdl!lSnl cj|[y[ sv$s/Mf[ Lfjsr Lijsm rj'k; 
LrkiprJualu alGz\jhosm ekys\mk\[ dxukd. Tfln[ ]Ëik; r# 
alGz;. 
2- ElfjL, coy\kH ~Dyuksm Liclrs\ g![ :u\[, 
akL%jpssfrj- TD[hlc[ ao'[ YeliCU;, ssddxjH Kofj ihf[ ssd 
sdl![ akD; fmikd. é~kDlgj, akc[hj;ê 

لَم يحضر أَجلُه فَيقُـولُ سـبع   عنِ ابنِ عباسٍ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ ما من عبد مسلمٍ يعود مرِيضا  -3
 )ترمذي) (لَّا عوفي مرات أَسأَلُ اللَّه الْعظيم رب الْعرشِ الْعظيمِ أَنْ يشفيك إِ

4-  ) الْأَي قِّهلَى شع طَجِعضأَنْ ي امنا أَنْ يندأَح ادا إِذَا أَرنرأْمحٍ يالو صلٍ قَالَ كَانَ أَبيهس نع   بر ـمقُـولُ اللَّهي نِ ثُمم
نبيمِ رظشِ الْعرالْع برضِ والْأَر برو اتوموذُ السأَع قَانالْفُرجِيلِ والْإِنو اةروزِلَ التنمى ووالنو بالْح قٍء فَاليكُلِّ ش برا و

الْآخ تأَنٌء ويش لَكقَب سلُ فَلَيالْأَو تأَن ماللَّه هتياصذٌ بِنآخ تٍء أَنيكُلِّ ش رش نم بِكدعب سفَلَي ر  رالظَّـاه تأَنٌء ويش ك
 )خباري) (فَلَيس فَوقَك شيٌء وأَنت الْباطن فَلَيس دونك شيٌء اقْضِ عنا الدين وأَغْنِنا من الْفَقْرِ 
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م يعوذُ الْحسن والْحسين ويقُولُ إِنَّ أَباكُما كَـانَ  عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ (  -5
 خباري *عينٍ لَامة  يعوذُ بِها إِسماعيلَ وإِسحاق أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامة من كُلِّ شيطَان وهامة ومن كُلِّ

Sisyuk; YelGÒrdX K![… 

 

dSÑy[î 

T~[rk ~lcjSrlm[ Svlpj&k ark<Ur[ dSÑy[ ~lPj)kSal? L*srsu(jH 
Lfjsr t*jsr vjdjHcj)k;?  LfjH rj'[ gÊ SfmH fi)khjsr 
Liznj)hldkSal? 

K\g;î dSÑy[ t'[ eyuk'f[ ulFlGÒUaln[, Lf[ ~lPj)kduk; sv$k;, 
Lfjr[ Tc[hlajd Yealn*xjhk;, LfkSelsh c;>iUfuk; sfxjiln[. 
L#l|k eyuk'kî  

  ) 51 :القلم(نْ يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌوإِ(

TfjsRy ijCpJdgn\jH T~[rk L^lck; aËk=igk; eyuk'f[ Ligksm 
dÑksdl![ dSÑy[ rm\k'ksi'ln[. 

الْعين حق ولَو كَانَ شيٌء سابق الْقَدر سبقَته الْعين وإِذَا استغِسلْتم  :ابنِ عباسٍ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ عن أَبِيه عنِ ( 

  )مسلم( *فَاغِْسلُوا 

YeilvdsRy dlh\[ rm' c;>i;î 

) لِ بهنِ سةَ بامأَبِي أُم نلَا جِعمِ ووكَالْي أَر ِسلُ فَقَالَ لَمتغي وهو فيننِ حلِ بهةَ بِسبِيعر نب رامع رقَالَ م فينا نِ حفَم أَةبخم لْد

س رِكأَد يلَ لَهفَق لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن بِه يفَأُت لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهالًه  لَامةَ قَالَ عبِيعر نب رامقَالُوا ع ونَ بِههِمتت نا قَالَ مرِيعص

ا بِمعد ثُم كَةربِالْب لَه عدفَلْي هجِبعا يم يهأَخ نم كُمدأَى أَحإِذَا ر اهأَخ كُمدلُ أَحقْتيأَ فَيضوتا أَنْ يرامع راٍء فَأَم هيديو ههجِسلْ وغ

ع رمعانُ قَالَ مفْيقَالَ س هلَيع بصأَنْ ي هرأَمو ارِهلَةَ إِزاخدو هيتكْبرنِ وفَقَيرإِلَى الْم  ـهلْفخ ناَء مكْفَأَ الْإِنأَنْ ي هرأَمو رِيهنِ الز* (

  )أبن ماجه(

Tf[ rjS<Pj)kilR clPUa#. 

  سلسلة كتاب احلرمني الدعوي -للشيخ عبد العزيز بنعيد اهللا بن باس (فتاوى مهمة لعموم األمة 

) الْحو نسذُ الْحوعي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيا قَالَ كَانَ النهمني اللَّه عضاسٍ ربنِ عنِ ابا كَانَ عاكُمقُولُ إِنَّ أَبيو نيا سذُ بِهوعي

ةنٍ لَاميكُلِّ ع نمو ةامهو طَانيكُلِّ ش نم ةامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأَع اقحإِسيلَ واعمخباري * إِس 

t'lH ]hÍk; aËk dlgU*xk; cIJdgj)kilR elmj#... 


