
1 
 

 

 

   

  

 

  

  الشمراني عبداهللا بن محمد

  



2 
 

 

  الباب األول

إنكار سحر النبي صلى اهللا علیھ وسلم                                                        

  : القائلون بھذا القول الفصل األول 

اجلصاص ،  وأبو  بو بكرأالرازي ، و و  ، املعتزلة:قال &ذا القول 
وحممد  وحممد الغزايل ،القامسي ،مجال الدين بكر األصم ،  و 

  .عبده 

 المعتزلة: •

صلى اهللا عليه  هسحر  حديثرواية  صحة انكروا واملعتزلة
 يقول تعاىل واهللا بصحتها القول ميكن كيف: وقالواوسلم 
 اتى حيث الساحر يفلح وال وقال الناس من يعصمك واهللا
 كانوا الكفار والن النبوة ىف القدح اىل يفضى جتويزه والن

 الكفار لكان الواقعة هذه وقعت فلو مسحور بانه يعريونه
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 ذكر السالم عليه فيه وحلصل الدعوى تلك ىف قنيدصا
  ٤٧٥ص   ١٧تفسري حقي ج. جائز غري ذلك ان ومعلوم العيب

وكل هذه املزاعم مردودة وال يسلم هلم &ا وسيأيت الرد عليها قريبا يف 
 تعاىل ..هذا البحث إن شاء اهللا 

  : )١(الرازياإلمام  •

عند تفسري  :يف تفسريه [مفاتيح الغيب] الرازي قال
حديث سحر النيب صلى ذكر سبب نزوهلا و  يف اتاملعوذ

وكيف رواية باطلة ، هذه القاضي قال :اهللا عليه وسلم 
بصحتها ، واهللا تعاىل يقول :{ َوالّلُه يـَْعِصُمَك  ميكن القول

وقال : { َوَال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث  ] ٦٧املائدة : [ ِمَن النَّاِس } 
وألن جتويزه يفضي إىل القدح يف النبوة ؛  ] ٦٩[ طه : أََتى } 

  وألنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إىل ضرر
  
  

ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   ـ
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) [من األطباء املشهورين وقد صنف كثريًا يف جمال الطب ، ذكره شيخ اإلسالم وقال ١(
س عنه وعن ابن سينا إنه من زنادقة األطباء ،وهو من القائلني بالقدماء اخلمسة الرب والنف

  كتب ورجال حتت ا>هر د.عبدالعزيز السدحان واملادة والدهر والفضاء ] 



5 
 

 

مجيع األنبياء والصاحلني ، ولقدروا على حتصيل امللك  
العظيم ألنفسهم ، وكلُّ ذلك باطٌل ، ولكان الكفار 
يعريونه بأنه مسحور . فلو وقعت هذه الواقعة لكان 

عليه  -الكفار صادقني يف تلك الدعوة ، وحلصل فيه 
  . ذلك العيب . ومعلوم أن ذلك غري جائز -السالم 

) ، ونقله شارح ١٨٠عامل السحر والشعوذة  (،   ١٧٢ص٣٢تفسري الرازي مفاتيح الغيب ج         
  ٩/٢٤٣ا>موع عن الرازي عن القاضي   ا>موع 

 )٢(بو بكر الجصاص: أ •

: (( زعموا أن يف كتابه احكام القرآن اجلصاصبو بكر أقال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم ُسحر ،وأن السحر عمل فيه حىت 
أنه يتخيل أنه يفعل الشيء ومل يفعله .. وقد قال اهللا تعاىل 
مكذبًا للكفار فيما أدعوه من ذلك للنيب صلى اهللا عليه 

  ٨الفرقان وسلم : (وقال الضاملون إن تتبعون إال رجًال مسحورا)

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احلنفية رئاسة إليه وانتهت بغداد، سكن الرأى، أهل من احلنفى، الفقيه: هو الجصاص بكر أبو) ٢(
  ٧٨اإلسالم ومناقشتها   كتابات أعداء . هـ٣٧٠ سنة توىف. 

  تاريخ دمشق        . دمشق سكن الصويف البصري اجلصاص بكر أبووقال صاحب تاريخ دمشق :

مث قال ومثل هذه األخبار من وضع امللحدين تلعبًا باحلشوا 
الطغام ، واستجرار هلم إىل القول بإبطال معجزات األنبياء 

:  ١: [  القرآن أحكام كتابه يف)  اجلصاص( عليهم السالم ، والقدح فيها )) 

    ١٧٩عامل السحر والشعوذة ،  ] ٤٩
 )٣( :بكر األصم  وأب •

صلى اهللا عليه  حديث سحرهإن  (: بكر األصم وأبوقال  •
يلزم من قول الكفرة أنه  ، املروي هنا ، مرتوك ِلما وسلم

         .)لنص القرآن حيث أكذ&م اهللا فيه وهو خمالف مسحور.
 ١٧٩عامل السحر والشعوذة ، و  ] ٢٤٣:  ١٩:  ا>موع شارح عنه نقله[ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سري أعالم  ]االصم بكر أبو املعتزلة، :شيخ [االصم قال الذهيب يف سري أعالم النبالء :  )٣(

   ٩/٤٠٢النبالء 
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تاريخ    هـ ٢٠١ ت املعتزيل األصم بكر تاريخ الوفيات يف ترمجته :أبوقال صاحب و 
  ١/١١الوفيات

  
  )٤( جمال الدين القاسمي : •

هذا  وال غرابة يف أن ال يقبل:  قال مجال الدين القامسيو 
اخلرب ملا برهن عليه ، وإن كان خمرَّجًا يف الصحاح ؛ وذلك 
ألنه ليس كل خمرج فيها ساملًا من النقد ، سنداً أو معىن ،  
كما يعرفوه الراسخون . على أن املناقشة يف خرب اآلحاد 

  سن التأويل جلمال الدين القامسياحممعروفة من عهد الصحابة .
  

 )٥( عبده محمد األستاذ •
 شرّ  ومن: {تعاىل لقوله تفسريه يف عبده حممد األستاذ ذهب

   أن يف أحاديث هنا رووا وقد(:يقول حيث} العقد يف النّـّفاثات
ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

 هـ صاحب تفسري حماسن التأويل١٣٣٢العصر احلديث تويف عام  ) من علماء الشام قي٤(
  

  : مصري من رواد املدرسة العقلية . عبده حممد)٥(
 ما إنه ويقول واحدة مرة حج وما مراراً  باريس إىل مشى انه النبهاين قال وقال احلجوري:

ليحي بن  كتاب ترمجة الشيخ مقبل الوادعي .أقرب الكفر إىل وهو شعره يف كما صلى
 ١/٦٥علي احلجوري
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 األعصم، بن لبيد سحره وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النيب
 ال وهو الشيء يفعل أنه إليه خييل كان حىت فيه سحره وأثّر
 وأخرجت بذلك أنبأه اهللا وأن يأتيه، ال وهو شيًئا يأيت أو يفعله
 مما وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى وعويف بئر من السحر مواد
 ثأثري أن خيفى وال.السورة هذه ونزلت ذلك من به نزل كان

 يظن أن إىل األمر به يصل حىت السالم عليه نفسه يف السحر
 يف األمراض تأثري قبيل من ليس يفعله، ال وهو شيًئا يفعل أنه

 األمور بعض يف والنسيان السهو عروض قبيل من وال األبدان،
 قول يصّدق مما وهو بالروح، آخذ بالعقل، ماس هو بل العادية،
  }.مسحورًا رجالً  إالّ  تّتبعون إن: {فيه املشركني
 أن له وخّيل عقله، يف خولط من إال عندهم املسحور وليس
 يوحى وال إليه يوحى أنه إليه فيخّيل يقع، ال وهو يقع شيًئا
  .إليه
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 وما النبوة هي ما يعقلون ال الذين املقّلدين من كثري كان وقد
 صح، قد الشريفة النفس يف السحر بتأثري اخلرب أن هلا جيب
 ألنه املبتدعني، بدع من به التصديق وعدم به، االعتقاد فيلزم

  .السحر بصحة القرآن جاء وقد السحر، إنكار من ضرب
 نظر يف الصريح واحلق الصحيح، الدين ينقلب كيف فانظر
 عن ويعرض السحر، ثبوت على حيتج باهللا، نعوذ بدعة، املقّلد
 وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى عنه السحر نفيه يف القرآن
 يف يؤول وال هذه يف ويؤول عليه، املشركني افرتاء من وعّده
: يقولون كانوا ألeّم ظاهر املشركون قصده الذي أن مع تلك،
 تعرف الشيطان ومالبسة السالم، عليه يالبسه الشيطان إن

 السحر أثر بعينه وهو ضروبه، من وضرب عندهم بالسحر
  .زعمهم يف وإدراكه عقله خالط قد فإنه لبيد، إىل نسب الذي

  

  الرد على ھذا القول المنكر من وجوهالفصل الثاني:  

أن حديث سحر اليهود للرسول صلى اهللا عليه  الوجه األول: 
البخاري ومسلم اتفق على إخراجه وسلم حديث صحيح 
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فكيف إذا كان من واحلديث إذا صح ال جيوز تركه أو خمالفته 
قال الدكتور عمر األشقر:(وإذا وجدت  أصح األحاديث ..

احلديث قد اتفق الشيخان على اخراجه فإنه يكون يف القمة 
من الصحة وإذا وجدت الرجل يطعن يف حديث رواه صاحبا 

الدكتور عمر سليمان الصحيح فأعلم أن بضاعته يف علم احلديث مزجاه)

    ١٨٢ص مل السحر والشعوذةعااألشقر 
صلى اهللا عليه وسلم معصوم من أن  أن النيب الوجه الثاني: 

يبلغ عن اهللا سبحانه إال احلق وهذه العصمة تقتضي أنه مىت ما 
قال أو فعل صلى اهللا عليه وسلم خطاًء فأن الوحي يأيت 
بتصحيح ذلك مث يستقر األمر على احلق والصواب واألدلة على 
ذلك كثرية يف القرآن والسنة و&ذا يندفع اإلشكال يف كون النيب 

رد على غريه من البشر من يرد عليه ما يصلى اهللا عليه وسلم 
   اخلطاء والنسيان واملرض وحنوه .
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أن دعوى أن األنبياء ال جيوز عليهم السحر  : الثالثالوجه 
تكذيب للقرآن فقد ذكر اهللا تعاىل قصة سحرة فرعون وكيف 
سحروا أعني الناس وأسرتهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وكان من 

م ورأى حباهلم  هذا السحر أeم سحروا بصر موسى عليه السال
كأeا تسعى وهنا يالحظ أeم مل يسحروا موسى السحر الذي 

ل فقط وهذا ما حدث لنبينا يغلب عليه وإمنا هوا سحر التخيّ 
صلى اهللا عليه وسلم فقد كان خييل إليه أنه يفعل الشيء ومل 

  . يفعله صلى اهللا عليه وسلم

هللا أما دعواهم أن القول بسحر الرسول صلى ا :الرابعالوجه 
أن الرسول صلى اهللا عليه عليه وسلم مصدق ملزاعم املشركني 

  وسلم رجل مسحور وقد أكذ&م القرآن يف ذلك !!

فاجلواب عن هذا الزعم أن هذا احلديث موافق للقرآن لو تدبروا 
، فموسى عليه السالم من أويل العزم من الرسل ، وقد خيل 
إليه عندما ألقي السحرة عصيهم أeا تسعى  ( فأجس يف نفسه 
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فهذا القرآن صراحة يدل على أن السحر    ٦٦طه خيفة موسى ) 
  قد يؤثر يف األنبياء 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم سحر موافقًا ملا  فليس القول بإن
أدعاه املشركون حبال من األحوال فإنه مل يصل إىل التأثري يف 

  عالم السحر والشعوذه د.عمر األشقر بتصرف  الوحي واهللا قد عصمه من ذلك.
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  الباب الثاني

  (النشرة) ستعمال السحر لفك السحرا           

  الفصل األول: القائلون بجوازه                 

  : إىل جوازهينسب  

، ٦/١٧٨الفروع البن مفلح  انظر الضرورة. عند أكثر فقهاء احلنابلة -١

النشرة أو حكم   ، ٢/٥٠٥، منتهى اإلرادات البن النجار  ١٠/٣٥٢اإلنصاف 
 ٢٦أبابطني عبدالعظيم لعالج السحر بالسحر 

 توقف وقد توقف اإلمام أمحد (رمحه اهللا) يف هذه املسألة . -٢

 إنه: قيل. الناس بعض فيه رخص قد: فقال السحر، حيل الرجل عن سئل ملا أمحد
 فرتى: له قيل!. هذا؟ ما أدري ما: وقال يده فنفض فيه، ويغيب ماء الطنجري يف جيعل
 ٥/٣٠تيسري العزيز احلميد أدري .     ما: قال حيل؟ هذا مثل يؤتى أن

 املسيب البن قلت قتادة عن البخاري ويف .سعيد ابن املسيب رمحه اهللا -٣

 إمنا ، به بأس ال:  قال ينشر؟ أو عنه أحيل امرأته عن يؤخذ أو ، طب به رجل: 
أخرجه البخاري معلقًا بصيغة اجلزم . عنه ينه فلم ينفع ما فأما ، اإلصالح به يريدون
) :رواه األثرم يف السنن ، وساق ٥/٤٩الفتح وقال احلافظ يف التغليق(١٠/٢٤٣

النشرة أو حكم عالج السحر بالسحر . وانظر إسناده مث قال : وإسناده صحيح 
  ٢٨عبدالعظيم أبابطني 
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 وأبو جعفر الطربي.، املزين صاحب الشافعي -٤

 َوأَبُو الشَّاِفِعيّ  َصاِحب اْلُمَزِينُّ  النُّْشَرة ِجبََوازِ  َصرَّحَ  َوِممَّنْ قال ابن حجر يف الفتح 
   ٢٩٩ص ١٦فتح  الباري ألبن حجر العسقالين  جَوَغْريَمها)  الطََّربِيُّ  َجْعَفر

 ومن المعاصرين عبدالمحسن العبيكان :    -٥
  
  

  الفصل الثاني                     
  القول ودفع شبهتهلرد على هذا ا         

 فيتقرب احلسن، قول حيملجاء يف شرح كتاب التوحيد: و 
 عن عمله فيبطل حيب، مبا الشيطان إىل واملنتشر الناشر

 املباحة، واألدوية والتعوذات بالرقية النشرة: والثاين. املسحور
  .جائز فهذا

 ابن كالم عليه حيمل الذي هو الثاين هذا: قال يف الشرح
 ال؟ أم السحر من هو هل يدرى ال نوع على أو املسيب،
 حممول فإنه النشرة، إجازة من أمحد اإلمام عن روي ما وكذلك
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 يف وليس السحرية، النشرة أجاز أنه ظن من وغلط ذلك على
 السحر حيل الرجل عن سئل ملا بل ذلك، على يدل ما كالمه
 الطنجري يف جيعل إنه: قيل. الناس بعض فيه رخص قد: قال
: له قيل هذا؟ ما أدري ال: وقال يده فنفض فيه؟ ويغيب ماء

 صريح وهذا هذا؟ ما أدري ال قال هذا؟ مثل يؤتى أن أفرتى
 وهو! جييزه؟ وكيف. املكروه الوجه على النشرة عن النهي يف

 لفظ كان ملا ولكن. الشيطان عمل من أeا احلديث روى الذي
 قد ورأوه الشيطان، عمل من واليت اجلائزة بني مشرتًكا النشرة
 وحاشاه الشيطان، عمل من اليت أجاز قد أنه ظنوا النشرة أجاز
  .ذلك من
 وهو املسحور عن وحّله السحر فك ابن القيم عن تكلمو 

 الذي احلديث فذكر ذلك، يف اآلثار وذكر بالنشرة، املسمى
 ؟النشرة عن سئل وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: ( بلفظ روي
 السحر حل: النشرة: وقال ،) الشيطان عمل من هي: فقال
 من الذي وهو مثله، بسحر حلّ : قسمان وهو املسحور، عن
 ال: قال أنه البصري احلسن كالم حيمل وعليه الشيطان، عمل
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 كل واملسحور الساحر أن: وصفته ساحر، إال السحر حيل
 الشيطان، يدعو أن فأما حيب، مبا الشيطان إىل يتقرب منهما
 فهذا املسحور، عن عمله يبطل حىت الشيطان، يطيع أن وإما

 إىل يتقربان واملنتشر الناشر ألن احملرمة؛ النشرة هي وهذه حرام،
  ابن القيم يف الطحاوية .املسحور عن عمله فيبطل حيب، مبا الشيطان

 احلنابلة بعض وقال: "اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ وقال
 وهذا حيل، ال أنه: اآلخر والقول. ضرورة بسحر احلل جيوز
  ). ١٦٥ص١ج إبراهیم بن محمد الشیخ ورسائل (فتاوى "الصحيح هو الثاين

  هو عدم اجلواز. -واهللا أعلم  - والراجح يف هذه املسألة 
فال يلجأ إليه حبال. ودعوى االضطرار دعوى واهية، إذ ال 

  اضطرار لعالج السحر بالسحر مع وجود القرآن.
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  الباب الثالث

  جواز تعلم السحر للحذر منه وكشف السحرة              

من املهم يف بداية الكالم على حكم تعلم السحر التنبيه على 
مسألة مهمة هلا تعلق مباشر &ذا املوضوع وهي التفريق بني 
السحر يف احلقيقة وما يُّدعى أنه سحرًا وهو ليس كذلك مثل 
بعض احليل والتمويه الذي يكون سببه اخلفة يف احلركة واحليلة 

ى من يشاهدها وحنو ذلك واالكتشافات العلمية اليت ختفى عل
..فاحلديث هنا هو عن السحر احلقيقي وهو استعانة الساحر 

  بالشياطني بعد كفره باهللا عز وجل 

وقد وقد شذ بعض من ينسب إىل العلم فجوز تعلم السحر 
ذهب بعض علماء املذاهب إىل جواز تعلم السحر للضرورة 

  .الشافعيةوابن أيب هريره من ،  وإبن عابدين،  كالرازي:
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  الرازي :  •

ذكر الرازي يف تفسريه :أن علم السحر ليس بقبيح وال حمظور 
بل هو جائز وقد يكون واجبًا يف حاٍل من األحوال ألن العلم 

 العلم ألن ذلك على احملققون اتفق -يف ذاته شريف فقال: 
 الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ : {تعاىل قوله لعموم وأيضاً  شريف، لذاته

 ملا يعلم يكن مل لو السحر وألن} يـَْعَلُمونَ  ال َوالَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ 
 معجزاً  املعجز بكون والعلم املعجزة وبني بينه الفرق أمكن

 أن يقتضي فهذا واجب فهو عليه الواجب يتوقف وما واجب،
 فكيف واجباً، يكون وما واجباً، بالسحر العلم حتصيل يكون
  املسألة هذه يف حبروفه لفظه هذا ؟ وقبيحاً  حراماً  يكون

   رد األمام ابن كثير على الرازي :

 وقد رد عليه اإلمام ابن كثري عليه يف تفسريه فقال : وهذا
 ليس بالسحر العلم: قوله أحدها وجوه من نظر فيه الكالم



19 
 

 أنه عىن وإن هذا، مينعون املعتزلة من فمخالفوه عقًال، بقبيح
 السحر، لتعلم تبشيع الكرمية اآلية هذه ففي شرعاً، بقبيح ليس
 على أنزل مبا كفر فقد كاهناً  أو عرافاً  أتى من" الصحيح ويف
" سحر فقد فيها ونفث عقدة عقد من" السنن ويف ،" حممد
 يكون ال كيف ذلك، على احملققون اتفق حمظور، وال: وقوله

 يقتضي احملققني واتفاق واحلديث اآلية من ذكرناه ما مع حمظوراً 
 وأين أوأكثرهم العلماء أئمة املسألة هذه إىل نص قد يكون أن

 قوله عموم يف السحر علم يف إدخاله مث ؟ ذلك على نصوصهم
 فيه} يـَْعَلُمونَ  ال َوالَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ : {تعاىل
 الشرعي العلم العاملني مدح على دلت إمنا اآلية هذه ألن نظر،
 حيصل ال إنه تعلمه وجوب إىل ترقية مث منه هذا أن قلت ومل

 معجزات أعظم ألن فاسد، بل ضعيف به ِإال باملعجز العلم
 يأتيه ال الذي العظيم القرآن هي والسالم الصالة عليه رسولنا
 أن مث. محيد حكيم من تنزيل خلفه من وال يديه بني من الباطل
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 من مث أصًال، السحر علم على يتوقف ال معجزة بأنه العلم
 املسلمني وأئمة والتابعني الصحابة أن بالضرورة املعلوم

 ومل غريه، وبني بينه ويفرقون املعجز، يعلمون كانوا وعامتهم،
تفسري ابن   أعلم واهللا علموه، وال تعلموه وال السحر يعلمون يكونوا

  ١/١٦٢كثري

 ابن عابدين : •

ض ر تعلمه فوقال ابن عابدين يف رد احملتار: ويف ذخرية الناظر: 
لرد سحر أهل احلرب، وحرام ليفرق بني املرأة وزوجها، وجائز 

  ـليوفق بينهما. ا.ه

وهذا القول مردود باألدلة السابقة، وألن يف القرآن :دفع الشبهة
الكرمي والسنة النبوية من األدوية النافعة للسحر وغريه ما يكفي، 
ه، وألن تعلمه فيه خطر على صاحبه، وعلى ا>تمع من حول

فكان االقتصار على القرآن والسنة والبعد عن ضدمها واجباً. 
 هذا بالنسبة لتعلم السحر.
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 :ابن أبي هريرة من الشافعية و •

، عن ابن أيب هريرة  نقل ابن حجر اهليتمي يف حتفة احملتاج فقد 
شرح املنهاج دون أن ينسبه إليه  وذكره قليويب يف حاشيته على

فقال: وتعليمه حرام إال لتحصيل نفع، أو لدفع ضرر، أو 
   ا.هـ للوقوف على حقيقته

  والحمد هللا رب العالمین                             


