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ٱ ٻ ٻ                                                                                                              

 يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم

 :بعنوانيًلا لدرٍس من سلسلة دروس تسج

 

 

 
 ألقاها

 

- حفظه اهلل تعاىل-
 
 

 -بحانه وتعاىلس-مبسجد عدي بن حامت مبنطقة دمياء بدولة الكويت، نسأل اهلل 

 .أن ينفع به اجلميع
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إّن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور ، حيمبسم اهلل الرمحن الر

ومن يضلل  فال هادي له، وأشهد أن ال إله ، هيده اهلل فال مضل لهمن ، أنفسنا وسيئات أعاملنا

   ،حممًدا عبده ورسوله إاّل اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن  

 :أما بعد
األمور  ورش   ،-صىل اهلل عليه وسلم-حممٍد  اهلدي هدي   وخي  ، اهلل كالم   الكالم   أصدق   فإن  

  ،اروكل ضاللٍة يف الن  ، بدعٍة ضاللةوكل ، بدعة حمدثةٍ  وكل  ، حمدثاهتا

 :ا بعدأمَّ
وأوىل املعلومات التي جيب عىل ، زلنا نتواصل يف احلديث عن أعظم العلومالاهلل،  إخواين يف 

 للك الفضالل ل عىلفيتحص  ، ق التوحيد عىل وجههحتى حيق   كل مسلٍم ومسلمة أن يتعلمها

هو أن  وكفى بأّن أعظم احلسنات وأعظم األعامل، وأرشنا إليها، أن ذكرناهاالعظيمة التي سبق 

فهذا من أعظم األعامل ، فيلقى رّبه ال يرشك به شيئًا -سبحانه ولعاىل-ق العبد لوحيد اهلل حيق  

 .-وجل عز  -ب هبا العبد إىل ربه ر  التي يتق

، وعقوبته وكذلك خطورة الرشك وحتريمه، ة العبادة وأنواعهاا أرشنا فيام سبق إىل قضي  وكن    

، وأّنه أظلم وأّنه أمٌر عظيم ،الرشك هبذه اخلطورة فإذا عرفت أن  ، والرشك أنواعه كثية ومتعددة

باهلل  أعظم الذنوب هو أن لرشك   ٣١: لقمان ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  الظلم

وهذه من أعظم ، منهاأبًدا ال خيرج  ارمن مات عىل الرشك فإنه خالٌد خملٌد يف الن  ، -وجل عز  -

وأن يعرف األشياء ، وأن جيتنبه ،العقوبات عىل هذا العمل الذي جيب عىل املسلم أن يبتعد عنه

 .التي لؤّدي إىل الوقوع يف هذا األمر
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نا   ، من األشياء التي هي من الرشك التي جيب االبتعاد عنها مجلةً  -سبحانه ولعاىل-ذكر ربُّ

يف هذا الدرس وما بعده  -إن شاء اهلل -، وسنحاول-اهلل عليه وسلمصىل -نا رنا منها نبيُّ وحذ  

ويكون ، هوهذه النواقض التي لنقض التوحيد ولضُّ ، ر مجلٍة من هذه القوادحك  ذ   من الدروس

 .صاحبه من أهل الرشك

لداوله بعض ، يف هذه الكلمة سنتناول أمًرا خطًيا فشا يف جمتمعنا واملجتمعات األخرى 

هم ما هم ما علموا أو علموا  لكن  لكن  ، وبحثًا عن إرضاء أنفسهم، وس طلبًا للدنياعاف النفض  

 .-عافانا اهلل وإّياكم- حرالس ِّأال وهو ، ة اإلسالمأّن هذا األمر خيرج املسلم من مل   وااهتمُّ 

فهو يؤثر ويكون سببًا يف ، هذا العمل لعلمون مدى خطورله عىل األبدان وعىل العقول 

 وزوجه، األرواحذهاب 
 
ق الزوجان بسبب نفٍس خبيثة سعت يف يتفر  ، سببًا يف التفريق بني املرء

 .التفريق بينهام هبذا السحر

ومل يتب مل  بل إذا مات عليه اإلنسان، -وجل عز  -هذا العمل إخويت يف اهلل من الكفر باهلل   

پ    پپ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  :-وجلعز -يقول املوىل ، يكن مسلاًم بل كافرا

ٺ  ژن أسباب كفرهم م   ؟ملاذا كفروا ، ٣٠١: البقرة ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

  ٣٠١: البقرة ژ   ڄڄ  ڄ

أنه يف اآلخرة ما له من  :ثم ذكر يف آخر اآلية ،الذي يتداوله كافرٌ ، والذي يتعلم السحر كافرٌ 

ا يف بل إذا مات عليه ومل يتب كان خالًدا خملدً ، وما له من حظ يف اجلنة ،ما له من نصيب ،خالق

 . نار جهنم
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وبني ، ٩٦: طه ژڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ    ژ :ا، قالأن الساحر ال ي فلح أبدً  -عز وجل-وبني 

ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  -سبحانه ولعاىل-أن من يتعاطى السحر ومن يعمل به فإنه مطروٌد من رمحة اهلل 

  ١٣: النساء ژېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی

هذه أدلٌة من ف ، أو السحر الساحر :له أنه -عنه ريض اهلل لعاىل-اء يف لفسي عمر اجلبت جو

 -عليه الصالة والسالم-سنته  ، إذا نظرنا إىللدل عىل كفر الساحر -سبحانه ولعاىل-كتاب اهلل 

ب وا» :-عليه الصالة والسالم-نجد أحاديث كثية لدل عىل كفر الساحر، قال 
ت ن  كام يف  «اج 

ات  » :حديث أيب هريرة ب ع  امل  وب ق  ب وا الس 
ت ن  ب وا »: قال، املهلكات التي من فعلها هلك أي  «اج 

ت ن  اج 

ات   ب ع  امل  وب ق  ول  اهلل » :م الذنوب، حني سأله الصحابةبدأ بأعظ «الس  س  ا ر  يل  ي 
ن  ق  ا ه  م  ؟ ق ال   و 

ك  ب ا هلل   ر   ،الرش   ح  الس  ملاذا؟ ألن السحر يقرتن به  -سبحانه ولعاىل -فقرن السحر بالرشك باهلل  «و 

  :أمرين كفريني

أن الساحر ختدمه الشياطني واجلن هكذا عبثًا، من  اال لظنوهو عبادة الشياطني،  :األمر األول

لطلب منه أن يلقي املصحف  -لبارك ولعاىل-بل ال ختدمه حتى يكفر باهلل ، من األمورغي أمر 

رات، لطلب منه الشياطني أن يتوضأ بالنجاسات، لطلب منه الشياطني أن يذبح لغي وذايف الق

وفعل هذه النجاسات ختدمه ولطيعه؛ ألنه هو  فإذا كفر ،اهلل، أن يسب اهلل، أن يسب الدين

ك هذا فكان هذا من أعظم األمور التي هبا هال -سبحانه ولعاىل -أطاعهم يف الكفر باهلل 

 .الساحر
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ةٌ  »: -عليه الصالة والسالم-وقال  ث  ل ون  اجل  ن ة   ث ال  خ  ر  » :ذكر منهم «ال  ي د  ن  اخل  م 
م  د   :وقال «م 

ر  » ح  ٌق ب الس  د  ص  م    .«و 

الذي يكون السحر به كفًرا  وهو ادعاء علم الغيب، ففعل األمور   :وهذا هو األمر الثاني

-فكان بذلك كافًرا مرشًكا باهلل  -ولعاىلسبحانه -الرشكية، واد عى أنه يعلم الغيب من دون اهلل 

 .-سبحانه ولعاىل

ه خطي انترش ونسمع البيت  -نا اهلل وإياكم ومن نحباعاف-خويت يف اهلل إفهذا السحر   أمر 

ألن  ؛الء جيب احلذر وحتذير الناس منهمفهؤ، والبيت الفالين فيه ساحرة ،الفالين فيه ساحر

 .مرضرهم خطي عىل أنفسهم وعىل جمتمعه

  :السحر أنواع 
 .وله النساء ضعيفات النفوسوهذا كثي ما يتدا، بالصَّرف والعطفمنه ما يسمي 

 .أو الزوج عن زوجته، أن لرصف املرأة عن زوجها :الرصف

ي سمى سحر التحبيب وهذا أيًضا كفر باهلل  ،أن حتاول أن جتمع بني الزوجة وزوجها :العطف 

 .-سبحانه ولعاىل-

ما  :سألي ؤلى إىل عراف وي  ، بالتنجيم والعرافة والكهانةأنواعه ما يسمى من السحر ومن 

أو ، اقرأ يل األرض ،اعطني حظي ،اقرأ يل الفنجان، اقرأ يل الكف ؟ما حظي ؟لقول يف كذا

  .فالن حظه كذا ويصبح حظه كذا: أو احلجارة البيضاء ل رمى، وي قال، أو الصدف ،اخلط

ل د يف برج كذا فحظه كذاأو ما ي عرف باألبراج، فالن   ،هذا كله من السحر ،ه كذال، أو يكون و 

 .والكهانة، ال جيوز النظر فيها وال قراءهتا فضاًل عن اعتقادها ،رافةعوال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=7155#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=7155#docu
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يرقي بالرقية  ، فيظنونه أنه راٍق قد ينخدع به كثي من الناس خويت يف اهللإالسحر والساحر 

قه فقد كفر بام أ نزل عىل حممد ،الرشعية وما يعلم أنه ساحر وإن مل  ،وأن الذهاب إليه إن صد 

احر قد يقرأ  ،ال جتاوز صالله هامته ليس له هبا أجر، يصدقه ال لقبل له صالة أربعني يوًما الس 

 .داًعا للناس وللبيًسا عليهمقد يكتب بعض األشياء فيها آيات خ  ، بعض القرآن

 .أو بأحدها فاعلم أنه ساحر لتي إن رأيت أحًدا ألى هبا،لكن سأذكر لكم مجلة من العالمات ا

  :من هذه العالمات 
فاعلم أن هذا  ،أن يتمتم بكلامت ال ل فهم، لسمعه يتكلم كالم طالسم، ال لعرف ماذا يقول

  .ساحر، وأن هذه استغاثات باجلن والشياطني

 .، فهذا ساحرص باسمهينادي غي اهلل، أو يدعو اجلن الفالين، أو ينادي الشخ هإذا سمعت

 عنده، يقول لك 
ٍ
خل  عندي  ،أو الشامغ ،ضع عندي الغرتة:إذا طلب منك لبييت يشء

 .عرف أن هذا ساحرا، فليلةدي عن ت  ، أو أنت بنفسك ب  الفانيلة، خل  عندي الثوب

 .سأل عن اسم األم فاعرف أنه ساحرإذا  

 .احر؟ فاعلم أنه سإذا قال اغمض عينيك وأخربين ماذا لرى 

 .خيدع الناس فهذا ساحر إذا قال لك عندي قرين من اجلن يساعدين،

ر ألن األم ؛البد عىل اإلنسان من احلذر واالنتباهف، فإذا رأيت منه أي أمٍر لستغربه أو لستنكره 

 .خطي يف اإلليان إىل مثل هؤالء

أو  ،السحر الفالين موجود يف املوقع الفالين:  إذا أخربك عن أمر من املغي بات يقول لك 

 ،اطنيفاعرف أن هذا ساحر يستعني  باجلن والشي سحرك فالن وعالن
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وأسامء غي  ،وكلامت، مكتوب فيه الطالسم "احلجاب" ب يسمىإذا أعطاك شيئًا من احل ج  

 .باب، فهذا أيًضا داخٌل يف هذا المفهومة

قية ال أستطيع أن أخرب هبا أحًدا إذا قال لك  وإذا أخربت هبا أحًدا فسدت، فهذا  ،عندي ر 

قاهم وما كانوا  ألن كثًيا؛ ىل هدى بل هو داخٌل يف هذا البابليس ع من هؤالء إذا أخرجوا ر 

جد فيه دعاء غي اهلل ، فال خيربون يا فالن و يا فالن من اجلن ،-سبحانه ولعاىل - يستخدمونه و 

 .أمرهمبه أحًدا، حتى ال ي فضح 

ها يف الرشع فهذا وغيه كله دالالٌت  رة كافرة، وحدُّ
كام  عىل أن هذا الرجل أو هذه املرأة ساح 

دُّ » :ندب اخلي قالجاء يف قول ج   ر   ح  اح  ةٌ  الس  ب  ي ف رض   وعن حفصة،  ،وثبت هذا عن عمر «ب الس 

ه  إىل ويل األمر،  ،وعن مالك ع أمر 
ف  هم أن  حدهم رضبة بالسيف، ي ضب عنقه، وإذا ر  و غي 

ن، ال لوبته فيام بينه وبني اهلل؛ ألن السحرة كذابون دجالو ،ن  أظهر لوبته، فال ي قبل منهإوحتى 

ق دعواهم يف لوبتهم ني قبل قوهلم وال ي صدقُّو  الرشعفي قام عليهم احلد، هذا حدهم يف  وال ل صد 

واب ر    . -عاىلسبحانه ول- دًة؛ ألن هذا الفعل كفٌر باهللخلطورله، وي قتلون عىل الص 

سبحانه -ربنا لنا  ني   تامم بتحصني النفس، ب  البد من قضية االه خويت يف اهللإومن هذا الباب 

بني  لنا أذكاًرا ل قال يف  -صىل اهلل عليه وسلم- آن أنزله اهلل شفاء، ونبينا حممدأن هذا القر -ولعاىل

ن  هبا املسلم من  ا ا ال  »: ذكر أن سورة البقرة قال ،لشيطانالصباح ويف املساء، يتحص  ه  يع 
ت ط   ل س 

ل ة   ب ط   أيام، لقرأ سورة البقرة يف البيتأي السحرة، من قرأها  يف البيت ال يقربه شيطاٌن  ثالثة  «ال 

ر  فتبتعد الشياط
ولقرأ  هبا عىل املريض سبع  من قراءة الفاحتة ني ثالثة أيام ال لقرب  بيتك، لكث 
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لكريس، قراءة خواليم سورة قراءة آية ا، القراءة قراءة املعوذات، وسورة اإلخالص، مرات

قية اجلالزة ،البقرة   .املرشوعةو  ،والنافعة ،هذه  هي الر 

ألن  ؛ه يشءعني باهلل عىل عالج نفسه، إن شعر بوأفضل الرقية أن يرقي  اإلنسان نفسه، ويست

- وهو أن النبي ه، وفاله أجٌر خاصوا عليه فيه نقٌص يف لوكلءالذهاب وطلب القراء أن يقر

بعون  » :قال -صىل اهلل وعليه وسلم ًفا س  ل ون   أل  ساٍب  ب غي   اجلنة   ي دخ  ن  : ق يل   عذاٍب، وال ح  م م    ه 

ا سول    ي  ق ون  » :قال منهمذكر  «اهلل ؟ ر  رت   ين  ال  ي س 
يا فالن اقرأ عيل، يا : أي ال يذهب يقول «ال ذ 

فالن اقرأ عيل، أنت بنفسك اقرأ عىل نفسك وواظب عىل األذكار يف الصباح واملساء، واظب 

واملحافظة عىل الصلوات، ال  عىل طاعة اهلل، واظب عىل املسجد عىل قراءة القرآن، واظب 

ت وجد املداخل فدخل هبا عليك ،ريقك، وال يقرب إليكيسلك الشيطان ط ، فأنت فإذا قرص 

 ،نفسك الذي لفتح الباب هلؤالء  الشياطني، وأنت بنفسك الذي ل غلق عليهم  أبواب الرشيف 

 .وأبواب الضر، فتسلم من أذاهم ومن رشهم

حابة  وغيهم لف الصالح من الص  الناس اآلن من ما يفعله  بعض  ومل يكن ي عرف عن الس 

املسلم ينفع أخاه بام يستطيع إن  كان يقدر عىل  ،ات للرقية، هذا ليس  هدًيا للسلففتح عياد

أما كسب األموال عىل ظهر الضعفاء واملساكني، وعىل ظهر املرىض، وإن كانوا مرىض  ،ذلك

رتي ع والزور، يشليس هبم يشٌء من أذى الشيطان، بل مرىض نفسيني وغيهم، هذا من اخلدا

 .هؤالء املساكني ويبيعه بدناني، أضعاًفا  مضاعفة عىل ظهر لة فلساملاء بام
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فيام مىض من األلمة من الصحابة وليس من طريقتهم، ومل نسمع  ،هذا ليس من هدي السلف 

همو  .أن يفتحوا مثل هذه العيادات التابعني وغي 

 ب اخلطي الذي هو السحر،هذا الباأن نحرص عىل أن نبتعد عن  خوتي يف اهللإفالشاهد 

هذا كله ذنبه عظيم  ،والفنجان، وغيها ،واخلط ،ملوالتنجيم، وقراءة الر   ،والع رافة، هانةوالك  

  وأمره
ٍ
 .وذهاب إسالمه قد يرتلب عىل ذلك  نقض لوحيده منه خطي، فمن جاء بيشء

عدنا أو يبعد هذه أن حيفظنا وإياكم من مهزات الشياطني، وأن يب -سبحانه ولعاىل- أسأل اهلل

  .ياكم من  كل مرضالشياطني عنا وعن أهلينا وعن بيولنا وعن أبنالنا، وأن يعافينا وإ

أن جينبنا وإياكم دروب  هؤالء اهلالكني، ودروب هؤالء اخلارسين،   -عز وجل- وأسأل اهلل

 .در عليهوأن حيفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا وعن أيامننا وعن شامللنا، إنه ويل ذلك والقا

  .وجزاكم اهلل خًيا عىل حسن استامعكم، واهلل أعلم 

  .حممدنبينا وصىل اهلل وسلم وبارك عىل 

 
 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات ُيرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

 
 

.جزاكم اهلل خرياو  

http://www.miraath.net/

