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╝ 
 

 قولهواحلمد هلل، والصالُة والسالم عىل رسول اهلل، قال اإلماُم ابن كثري يف كتابه عمدة التفسري عند 

ْوا بِِه َأنُْفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن  ﴿تعاىل:   .[ ١٠٢] البقرة:  ﴾َوَلبِْئَس َما ََشَ

 

 املنت

البديل ما استبدلوا به من السحر عوًضا عن اإليامن، ومتابعة  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َوَلبِْئَس  ﴿يقول تعاىل: 

 َخرْيٌ  ﴿الرسل، لو كان هلم علم بام وعظوا به 
ِ
ُثوَبٌة ِمْن ِعنِْد اَّلله َقْوا ََلَ ُْم َآَمنُوا َواته أي:  [ ١٠٣] البقرة:  ﴾َوَلْو َأَّنه

ذلك خرًيا هلم مما استخاروا ألنفسهم  ولو أَّنم آمنوا باهلل ورسله واتقوا اَلحارم، لكان مثوبة اهلل عىل

ْن َآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َوََل  ﴿ورضوا به، كام قال تعاىل:  َ
ِ
 َخرْيٌ َل

ِ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب اَّلله َوَقاَل اله

ابُِروَن ) اَها إَِله الصه  [. ٨٠] القصص:  ﴾( ٨٠ُيَلقه

ُ  ﴿وقد يستدل بقوله:  َقْوا َوَلْو َأَّنه من ذهب إىل تكفري الساحر، كام هو  [ ١٠٣] البقرة:  ﴾ْم َآَمنُوا َواته

ا رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل وقول طائفٍة من السلف. وقيل: بل َل يكفر، ولكن حد  
ِ
ه رضُب عنقه، ِل

أن " : - عنهريض اهلل  -رواه الشافعي وأمحد بن حنبل، عن بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن اخلطاب 

 . قال: فقتلنا ثالث سواحر. وقد أخرجه البخاري يف صحيحه أيًضا." اقتلوا كل ساحٍر وساحرة

 الشرح

╝ 
احلمد هلل رب العاَلني، وصىل مهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممٍد، وعىل آله وصحبه 

 وسلم تسلياًم كثرًيا، أما بعد؛ 

ْوا بِِه َأنُْفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن  ﴿يف قول اهلل جله وعال:  وهذا بياٌن  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َوَلبِْئَس َما ََشَ

ْوا  ﴿حلال السحرة، و ء يف اللغة عىل البيع، وهو كقول  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾ََشَ ، وُيطلق الرشا هنا معناه باعوا
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ي َنْفَسُه ابْ  ﴿اهلل جله وعال:   َوِمَن النهاِس َمْن َيرْشِ
ِ
 أي من يبيع نفسه. [ ٢٠٧] البقرة:  ﴾تَِغاَء َمْرَضاِت اَّلله

ذمهم هنا بام باعوا به أنفسهم من أمر السحر، والدخول يف هذه  - جله وعال -واَلقصود أن اهلل 

 "عن أمِر تكفري الساحر، فقال:  - رمحه اهلل رمحًة واسعة -اَلعصية العظيمة، ثم تكلم احلافظ ابن كثري 

َقْوا  ﴿وقد يستدل بقوله:  ُْم َآَمنُوا َواته وهو الصحيح،  " من ذهب إىل تكفري الساحر [ ١٠٣] البقرة:  ﴾َوَلْو َأَّنه

وذلك أنه َل يكوُن السحر إَل باَلستعانة بالشياطني، وَلشك أن هذا األمر كفر، وَل يصل إىل مبتغاه من 

، - سبحانه وتعاىل -لة اخلطرية، وهي الكفر باهلل زفعِل السحر، أو من خدمة الشياطني له إَل هبذه ال

بني وغري ذلك.  والتقرب هلم بأنواع القرا

وتكلم العلامء عن قضية قتل الساحر، والراجح الصحيح أنه ُيقتل دون استتابة كام نص عىل هذا مجٌع 

رمحه اهلل رمحًة  -من أهل العلم، واختاره كثري من اَلحققني، ومن اَلعارصين هو قول الشيخ ابن باز 

  أنه ُيقتل بغري استتابة. -واسعة 

 ُم السحِر وتعليمه حرام َل جيوز، وهو من الكبائر كام جاء يف حديث أيب هريرة يف الصحيحني:فتعل  

، وِلا وقع من إمجاع األمة من أهل اَلعتقاد الصحيح عىل )) اجتنبوا السبعة اَلوبقات منها السحر ((

أمر الكفر، ثم تكلم أهُل العلم عن نوٍع من السحر َل يدخُل يف باب اَلستعانة حرمة السحر، بل وأنه من 

 بالشياطني، وهو ما كان عن طريق األدوية اَلؤثرة يف بدن اَلسحور؛ كتأثري السحر. 

 : م، وإن مل يصل إىل أمر الكفر، لكن وجه حرمته هو األذية التي  "وقالوا هذا َل جيوز، َلشك أنه حرا

اَلسحور، وهو استعامل بعض األدوية اَلؤثرة عىل بدنه، وعىل إدراكه، وعىل عقله، وحتى  يتعرض هلا هذا

ل إليه سامع أشياء. كُل ذلك ل إليه أشياء أنه يراها، وهي غري موجودة، وُُيي  عىل سمعه وبرصه، فُيخي  

فيه. وأما النوع األول وهو اَلستعانة بالشياطني، وهذا  فهذا أمٌر حمرم َلشك " بسبب تأثري هذه األدوية

 كفر ُُمرج من الدين.

 املنت

 .تلتوهكذا صح أن حفصة أم اَلؤمنني سحرهتا جارية هلا، فأمرت هبا فقُ 
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 الشرح

يعني صح عن حفصة أَّنا سحرهتا جارية هلا فُأمرت هلا، فُقتلت، َلبد هنا من اجلواب عن إشكال؛ 

ريض اهلل عنه  -أن ُتقيم احلد، ولذلك جاء اإلنكار من عثامن  -ريض اهلل عنها وأرضاها  -ليس حلفصة 

ولة لويل األمر، أو من ، فكان هذا يعني اجتهاد، وإَل فاألصل أن إقامة احلدود إنام هي أموٌر موك- عليها

د الناس إقامة احلد، ولو  أنابه ويل األمر يف مثل هذا األمر يف إقامة احلدود، ويف نحو ذلك، وليس ألفرا

 استوفوا َشوطه.

فإن من يقوم هبذا األمر كام هو وارد عن السلف، واإلمجاع وقع عىل ذلك، وُذكر يف كتب اَلعتقاد 

امة احلدود، أو غري ذلك مما هي من اختصاصه إذا أقيم من بقية أن هذه من خصائص ويل األمر، وأن إق

 الرعية، فإن هذا فيه افتئات، والصواب أن هذه األمور يتوَلها ويل األمر.

 املنت

 يف قتل الساحر. -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ثالثة من أصحاب النبي  قال اإلمام أمحد بن حنبل: صح  

: )) حد - رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم -قال   وروى الرتمذي عن جندب األزدي أنه قال:

الساحر رضبه بالسيف ((. ثم قال: َل نعرفه مرفوًعا إَل من هذا الوجه. وإسامعيل بن مسلم ُيضعِّف يف 

 احلديث، والصحيح: عن احلسن عن جندب مرفوًعا. واهلل أعلم.

 الشرح

 .مقال إَل أن معناه صحيحواحلديث وإن كان فيه 

 املنت

روا  تفسريه عن اَلعتزلة أَّنم أنكروا وجود السحر، قال: وربام كف  فصل: حكى أبو عبد اهلل الرازي يف

ء، ويقلب اإلنسان  ُزوا أن يقدر الساحر أن يطري يف اهلوا من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جو 

: إن اهلل ُيلق األشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلامت  محاًرا، واحلامر إنساًنا! إَل أَّنم قالوا

خالًفا للفالسفة واَلنجمني والصابئة، ثم  اَلعينة، فأما أن يكون اَلؤثر يف ذلك هو الفلك والنجوم فال،
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  ﴿استدل  عىل وقوع السحر وأنه بخلق اهلل تعاىل، بقوله تعاىل: 
ِ
يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إَِله بِِإْذِن اَّلله  ﴾َوَما ُهْم بَِضارِّ

 مل فيه.ُسحر، وأن السحر عُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ومن األخبار بأن رسول اهلل [ ١٠٢] البقرة: 

 الشرح

عن اَلعتزلة أَّنم أنكروا وجود السحر، وهذا مبني عندهم عىل قول الرازي يف تفسريه حكايًة 

لألصلح للعبد، يعني بناًء عىل هذه العقيدة، فهم أنكروا وجود السحر،  -جله وعال  -وجوب فعل اهلل 

ر ما فيه ن يقد  فعل األصلح، وأنه َل جيوز أ - سبحانه وتعاىل -وأن السحر فيه رضر، أوجبوا عىل اهلل 

 رضر عىل العبد.

وَلشك أن هذا من سوء فهمهم لعدم التفريق بني اإلرادتني الرشعية، والكونية، وأن اإلرادة 

سبحانه  -الرشعية ُتفارق اإلرادة الكونية، يف أن اإلرادة الكونية َلبد من وقوعها، وقد تكوُن حمبوبة هلل 

، ويأمُر هبا، - جله وعال -إلرادة الرشعية التي حيبها اهلل بخالف ا .، وقد َل تكوُن حمبوبًة له- وتعاىل

والتي قد تقع من العبد، وقد َل تقع، فعدم تفريقهم بني هاتني اإلرادتني أوردهم هذه اَلوارد حتى أنكروا 

 ما هو معلوم من رضوريات الدين.

ألمر إىل القول بتكفري من والسحر دله عليه الكتاب، ودله عليه السنة فكيف ُينكر؟ بل جتاوزوا هذا ا

نكروا السحر، بل أثبت السحر، وَلشك أن هذا انحراف؛ أهل السنة وسط يف مجيع أبواب اَلعتقاد، مل يُ 

مني الذين قالوا إن األمر أثبتوا أن له حقيقة، فلم يقولوا بقول اَلعتزلة يف اإلنكار، وَل قالوا بقول اَلتكل  

كون من السحرة، ولكن معجزة األنبياء مصحوبة بالنبوة، واألمر اخلارق للعادة يكوُن من األنبياء، وي

عوا النبوة أبطل اهلل سحرهم، وهذا  اخلارق من السحرة َل يكوُن مصحوًبا بالنبوة، وأن السحرة إذا اده

 الكالم َل ُيعقل وَل يصح.

ت الظاهرة دوا، مل جيعلوا هناك فوارق بني خوارج العادة احلاصلة من السحرة، وبني اَلعجزا فقي  

د به األنبياء، وَلشك أن ُيقال أن السحر له حقيقة، وأنه أمٌر حمرم َل جيوز، بل احلاصلة من األنبياء، ومما ُأي  

هو كفر؛ ألن فيه استعانة بالشياطني، واستعانة باَلردة منهم، وكذلك فيه التقرب بالعبادات للشياطني من 
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، أو الصالة، أو غري ذلك، والتقرب إليهم هبذه العبادات ذبٍح، أو من إهانٍة للشعائر الدينية؛ كاَلصحف

 ر له الشياطني فيخدمونه فيام يريد، فهذا كفر.حتى ُيسخ  

ز تعلم  وُبني عىل القول عند اَلتكلمني بأن ما حيصل من الساحر هو خوارق عادات، القول بجوا

فعلم السحر علٌم حمرم، َل  السحر، وَلشك يعني أن اَلقدمة باطلة، والنتيجة هذه َلشك أَّنا باطلة،

ز  عي العلم، ويعظ الناس، وهو يرى جوا جيوز، وإذا تقرر هذا يف احلقيقة هذا يعطيك تنبيه أن هناك من يده

ز، ويسمونه علم التأثري، وهلم يف  السحر من أهل الطرق وغريهم؛ ألن مبنى أمر السحر عندهم عىل اجلوا

 ذا أن السحر حمرم َل جيوز.س بخالف اَلعتقد الصحيح يف هذلك كتب ُتدر  

د الناس، بل عىل  واستعامهلم للسحر أي هؤَلء، وتعليمهم له َل شك أن فيه مرضة ليس عىل أفرا

اَلجتمع ككل، فذكر هنا احلافظ ابن كثري قول الرازي، والرازي من كان من مجلة اَلتكلمني إَل أنه َل 

 أبًدا، إنام ُترد البدع بالسنن، ُترد البدع باحلق.ُيفرح بردهم عىل اَلعتزلة، فإن البدعة َل ُترد ببدعة 

 املنت

اتفق اَلحققون عىل ذلك؛ ألن العلم لذاته  .ثم قال الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح وَل حمظور

ِذيَن ََل َيْعَلُموَن  ُقْل  ﴿َشيف! وأيًضا لعموم قوله تعاىل:  ِذيَن َيْعَلُموَن َواله ؛  [ ٩] الزمر:  ﴾َهْل َيْسَتِوي اله

وبني اَلعجزة! والعلم بكون اَلعجز معجًزا واجب، وما وألن السحر لو مل ُيعلم ِلا أمكن الفرق بينه 

يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتيض أن يكون حتصيل العلم بالسحر واجًبا، وما يكون واجًبا 

ًما وقبيًحا؟!  فكيف يكون حرا

 الشرح

، وأمر الصحابة بقتِل من كان عىل -ملسو هيلع هللا ىلص  -وحذر منه النبي منه،  -جله وعال  -يعني أمر حذر اهلل 

هذا األمر من السحر، ُيقال عنه أن تعلمه واجب، َلشك أن هذا من عدم التوفيق، أمٌر حمرم يف الرشيعة، 

حُمرم ويف فعل الصحابة، وأمجع العلامء عىل حتريمه، كيف يكون واجًبا؟ بل عىل العكس الواجب عدم 

ر، فيه استعانة بالشياطني، فيه مرضة عىل العباد، وما ُوجد السحر تعلمه، تعلمه َل جيوز، حم رم فيه إرضا
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 يف مكان إَل لقلة الدعوة للتوحيد.

د اهلل  إىل العبادة، واَللتجاء إىل اهلل،  -جله وعال  -فإن الدعوة إىل التوحيد لو انترشت إفرا

واَلستعانة به لُطرد الشياطني، وُطرد أولياءهم من اإلنس، ولكن حينام يضعف أمر التوحيد يف قلوب 

 لني.إىل الرما   يلتجؤونإىل اَلشعوذين، و يلتجؤونإىل السحرة، و يلتجؤونالناس، 

فعالج أمر السحر من أهم  وهكذا كلام زادت الضالَلت أو البدع يف مكان كلام قلت السنن،

العالجات نرش التوحيد؛ ألن نرش التوحيد ُيفسد عىل أهل السحر سحرهم، ومكائدهم، ومكرهم، وُيبني 

 ، وأن اَلستعانة تكوُن به سبحانه.- جله وعال -للناس أن اَللتجاء يكون هلل 

طالن، وهذا يظل يعطينا فهذا القول من الرازي سريد عليه احلافظ ابن كثري، وهو َلشك أنه ظاهر الب

تنبيه أن اَلسلم عليه أن يتنبه ِلا هي الكتب التي يرجع إليها، فهذا الكالم يف تفسريه؛ يف تفسري الرازي، 

باَلخالفات، فُيتنبه لكتب التفاسري، وُيتنبه لكتب َشح احلديث، ُيتنبه لكتب العقائد،  ءوتفسري الرازي ميل

ن اَلعارص ليس كل ما ُطبع ُيقرأ هذا أمر خطري؛ إن هذا األمر دين، الكتب الفكرية يف زماننا هذا؛ الزما

 فانظروا عمن تأخذون دينكم.

ء  بل الواجب التمحيص، والتحقق، والنظر، والتأمل والسؤال، واَلستشارة من أهل اخلربة قبل َشا

فليس كل أي كتاب، ثم من الكتب ماَل يصلح أن يقرأها صغار طالب العلم، وهذا أمٌر معترب ومهم، 

من يستطيع أن يقرأ يأخذ ما يشاء أبًدا، بل هناك من الكتب ما هي مثل السم الزعاف، وهناك من الكتب 

ما هي من األمراض اَلؤذية، وهناك من الكتب ما هي من باِب الدواء النافع، وهناك من الكتب ما هو 

 لم، وَلسيام يف أوائل الطلب.ى، وهي التي حيرص عليها أكثر ما حيرص طالب العمن باب العسل اَلُصف  

أما الكتب التي فيها إشكاَلت، أو فيها دعوة إىل مثل هذه الفنون اَلحرمة؛ فن السحر، وهذا وإن 

للفلكي، هناك كتب لتعلم علم  (الرمحة بني الطب واحلكمة)كان منترش لألسف الشديد، هناك كتاب 

علمها، َل جيوُز قراءهتا، إَل َلن كان متخصًصا السحر، اآلن نحن يف عامل مفتوح يف اَلواقع، فال جيوز ت

لقصِد الرد عليها فقط، أما باب النفع، فهذه ليست من أبواب النفع، وَل تغرت بأن يقدم يف أول الكتاب 
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 .- سبحانه وتعاىل -ك إىل هذا اخلطر العظيم، والكفر، والرشك، واَلعصية هلل آية، فإنام هي وسيلة جلر  

مهية؛ أنه ليس كل من أحسن إقامة احلروف له أن يقرأ ما يشاء أبًدا، بل إن بعض فهذا أمر يف غاية األ

الكتب حظرها، واَلنع منها أوىل من منع كثري من األعداء؛ ألَّنا تؤثر يف األديان، وتؤثر يف العقائد، 

دته، والتحرز منها، واحلرص عىل عدم مقاربتها هو الواجب الرشعي حفاًظا عىل دين اإلنسان، وعىل عقي

 وعىل عقله.

 املنت

بالسحر  هذا لفظه بحروفه يف هذه اَلسألة، وهذا الكالم فيه نظر من وجوه، أحدها: قوله: )) العلم

ليس بقبيح ((. إن عنى به ليس بقبيح عقاًل فمخالفوه من اَلعتزلة يمنعون هذا، وإن عنى أنه ليس بقبيح 

ًفا أو كاهنًا، فقد كفر  ا َشًعا، ففي هذه اآلية الكريمة تبشيع لتعلم السحر، ويف الصحيح: )) من أتى عر 

ث فيها فقد سحر ((. وقوله: )) وَل حمظور اتفق بام أنزل عىل حممد ((. ويف السنن: )) َمن َعَقد ُعْقدة ونف

اَلحققون عىل ذلك ((. كيف َل يكون حمظوًرا مع ما ذكرناه من اآلية واحلديث؟! واتفاق اَلحققني يقتيض 

 أن يكون قد نص عىل هذه اَلسألة أئمة العلامء أو أكثرهم، وأين نصوصهم عىل ذلك؟

 الشرح

قون من أهل العلم ابتداًء بالصحابة الذين أمروا بقتل بل عىل العكس نصوصهم ختالف ذلك، اَلحق

أئمة اإلسالم؛ كاألئمة األربعة اَلتبوعني، وغريهم ممن كان والساحر، ثم التابعون بعدهم، أتباع التابعني، 

 يف زماَّنم أو جاء بعدهم عىل حتريم السحر.

حمققني يقصد بأَّنم رأوا أنه ونصه مجَع من أهل العلم عىل اإلمجاع يف ذلك، عىل حتريم السحر، وأي 

اَلحققون أصالًة هم أئمُة الدين، أئمة السلف  ،َل حمظور فيه، فالشك يعني أن هذا القول فيه جتوز كبري

 .أهل التحقيق والتدقيق، وهم أهل النظر السديد مه

 املنت

ِذيَن َيْعَلمُ  ﴿اىل: ثم إدخاله علم السحر يف عموم قوله تع  ِذيَن ََل َيْعَلُموَن ُقْل َهْل َيْسَتِوي اله  ﴾وَن َواله
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فيه نظر؛ ألن هذه اآلية إنام دلت عىل مدح العاَلني بالعلم الرشعي، ومِلَ قلت إن هذا منه؟ ثم  [ ٩] الزمر: 

عظم معجزات رسولنا أب تعلمه بأنه َل حيصل العلم باَلعجز إَل به، ضعيف بل فاسد؛ ألن ترقيه إىل وجو

ه وَل من خلفه تنزيل من هي القرآن العظيم، الذي َل يأتيه الباطل من بني يدي - عليه الصالة والسالم -

 حكيم محيد.

ثم إن العلم بأنه معجز َل يتوقف عىل علم السحر أصاًل، ثم من اَلعلوم بالرضورة أن الصحابة 

ُقون بينه وبني غريه، ومل يكونوا يعلمون  والتابعني وأئمة اَلسلمني وعامتهم، كانوا يعلمون اَلعجز، ويفر 

 علم.السحر وَل تعل موه وَل عل موه، واهلل أ

 الشرح

يعني هناك أمور هي خارقة للعادة، لكن َل تكوُن من باب السحر، كام أَّنا أيًضا َل تكون من باب 

اَلعجزات، فباُب اَلعجزات خاص باألنبياء، والسحر خاص باَلشعوذين، وشياطني اجلن واإلنس، 

نة، والسرية وهناك أمور خارقة للعادة هي الكرامات؛ والكرامات أمر دله عليه الكتاب، ودله عليه الس

َفنَاَداَها ِمْن حَتْتَِها َأَله حَتَْزِِن  ﴿يف قصة مريم:  -جله وعال  -النبوية دالة عىل وقوع الكرامات يف قول اهلل 

ي إَِلْيِك بِِجْذِع النهْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجنِيًّا ) ﴿، [ ٢٤] مريم:  ﴾ فهذا من  [. ٢٥] مريم:  ﴾( ٢٥َوُهزِّ

 ات يف غري موسمها.الكرام

 ﴿  
ِ
هذه من الكرامات كذلك، وما  [ ٣٧] آل عمران:  ﴾َقاَل َيا َمْرَيُم َأنهى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اَّلله

لبعضهم نور، وكانت تنزل اَلالئكة عىل بعضهم وهو يقرأ سورة الكهف،  ءحصل للصحابة أنه ُأيض

 فهذه كلها أيًضا من الكرامات؛ الكرامات أمٌر مقرر وُُممع عليه، وهي تفارق السحر.

كثر اَلؤمنني إيامًنا، ألَلن يشاء حلاجته، وليس  - جله وعال -والكرامة أمٌر خارٌق للعادة هيبه اهلل 

شيخ اإلسالم وغريه: قال رامة من إيامنه أقل من غريه؛ حلاجته هلا، وأعظم الكرامة كام فإنه قد ُيعطى الك

إذا وهب اإلنسان دوام اَلستقامة عىل تغري األحوال، وعىل  -جله وعال  -دواُم اَلستقامة. َلشك أن اهلل 

 تبدل الظروف، فالشك أن هذه من أعظم الكرامات.
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 املنت

الفخر الرازي فصاًل طوياًل يف أنواع السحر، َل نرى لذكره فائدة، وَل ثم نقل احلافظ ابن كثري عن 

طائل حتته، إَل نوعني مما ذكر. نرى من الفائدة إثباهتام؛ َلبتالء كثري من الناس يف هذا العرص ببعض ما 

 .بعوا من اهلوىفيهام، بام تركوا من علم الرشيعة، وبام ات

 الشرح

من السحر، وغريه ذكر أكثر من ذلك، واَلقصود هنا تقرير أن  الرازي ذكر ما يقارب ثامنية أنوع

السحر حُمرم عىل كل حال، فإن كان من الشياطني، وهو كفٌر ُُمرٌج من اَللة، وإن كان باألدوية وغريها 

 من اَلؤثرات عىل األبدان، فهو حُمرم.

 املنت

بة من النسب اهلندسية، التي تظهر من تركيب اآلَلت اَلركقال: من السحر: األعامل العجيبة  

كفارس عىل فرس يف يده بوق، كلام مضت ساعة من النهار رضب بالبوق، من غري أن يمسه أحد. ومنها 

روَّنا ضاحكة رها الروم واهلند، حتى َل يفرق الناظر بينها وبني اإلنسان، حتى يصو  الصور التي ُتصو  

 وباكية.

 الشرح

ا كثري من هذه ليست من أبواب السحر أصاًل، لكن ألَّنوها من باب السحر، وإَل فإن يعني هذه عد  

ختدع الناظر إليها، وهذا كحال كثري من األمور التي ُتبنى عىل النظريات اهلندسية، فهذه َل تكوُن من باب 

السحر، وإنام هو من باب تركيب بعض األمور عىل بعض للوصول إىل نتائج معينة، من نظر إليها تعجب 

غري ما يعرف من العادة كام سيذكر بعد قليل؛ منها جر األشياء الكبرية العظيمة بأشياء منها؛ ألَّنا عىل 

يسرية صغرية، فهذه قد يكون مبناها عىل أمور هندسية َل تدخل من باب السحر. ِلاذا َل تدخل من باب 

 السحر؟ ألنه ليس فيها استعانة بالشياطني، وَل تقرب إليهم، فال يكون هذا من باب السحر.
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 ملنتا

 إىل أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور اَلخاييل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل.

قلت: يعني ما قاله بعض اَلفرسين: أَّنم عمدوا إىل تلك احلبال والعيص، فحشوها زئبًقا فصارت 

ئي أَّنا تسعى باختيارها.خي  تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيُ   ل إىل الرا

ب صندوق الساعات، ويندرج يف هذا الباب علم َجرِّ األثقال الرازي: ومن هذا الباب تركي قال

 باآلَلت اخلفيفة.

قال: وهذا يف احلقيقة َل ينبغي أن ُيعد من باب السحر؛ ألن هلا أسباًبا معلومة يقينية من اطلع عليها 

 قدر عليها.

ر، كقضية ُقاممة الكنيسة قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى عىل عامتهم، بام  يروَّنم إياه من األنوا

التي هلم ببلد اَلقدس، وما حيتالون به من إدخال النار خفية إىل الكنيسة، وإشعال ذلك القنديل بصنعة 

م منهم.  لطيفة تروج عىل العوا

 الشرح

حتى يتكسبون من اِلال، وُيدعون  " ومن هذا القبيل حيل النصارى عىل عامتهم "نعم، يعني قال: 

 السذج منهم، فالبد أن يستعملوا مثل هذه الغرائب والعجائب التي جتعل الناس ُيقبلون عليهم. 

قاممة الكنيسة يقال أن أم قسطنطني اسمها هيالنة كام ُذكر يف بعض  " كقضية ُقاممة الكنيسة "قال: 

 عليه الصالُة والسالم -التي ُصلب عليها عيسى  ت، ثم ذهبت إىل القدس تبحث عن اخلشبةالكتب تنرص  

 [. ١٥٧] النساء:  ﴾َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه هَلُْم  ﴿قال:  - جله وعال -، اهلل -

فذهبت تبحث عنها، فقيل هلا إن اليهود رمتها، وجعلت موضعها قاممة، فجاءت هي واستخرجتها، 

فُسميت بكنيسة القاممة، أو قاممة الكنيسة كام ذكر احلافظ ابن كثري، فهو مكان ُينسب وبنت عليها كنيسة، 

 بيت اَلقدس. يف إىل اَلكان الذي ُبنيت عليه، وكان مبناه عىل قاممة

فهم يضعون بعض األشياء من إدخال النار يف الكنيسة ُخفية دون أن ينظر الناس، ثم بعد ذلك يبنون 
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ادات، فيتقرب كثري من السذج إليهم، ويقبلون عليهم، ويدفعون األموال، ثم عىل هذا األمر عدة اعتق

عىل ضوء هذه األموال ُترصف هلم صكوك الغفران، وُيعفا عن السيئات، ويتجاوزون عن الذنوب، ونحو 

 ذلك مما هو وسيلة إىل التجارة.

، وَل وجود ألحد فيها، لكن اد القبور الذين يصنعون قبوًرا ربام َل حقيقة هلاوهذا كحال كثري من عب  

بني، وُتدفع األموال، وكام  ًرا، ورضحًيا، ثم بعد ذلك ُتقرب القرا يبنون عىل ذلك قرًبا، وجيعلون له مزا

يقولون يف اَلثل الدارج يف أن الذي يف احلقيقة يستفيد هو القائم عىل القرب، صاحب القرب َل فائدة له من 

 .هذه األموال، فالفائدة للقيوم عليها

ًء كان هناك رجل ُقرب يف هذا اَلكان، أم مل يوجد هو عىل كل حال  الشاهد من هذا أن هذا كثري، وسوا

اختاذ هذه األماكن، ورصف العبادات هلا هذا من الرشك الذي َل جيوز، حتى صار كثري من الناس ُيقبلون 

لبون من هذه القبور الولد، ، واَللتجاء إليه، ودعاؤه، فيط- جله وعال -عليها، ويرتكون عبادة اهلل 

واَلدد، وشفاء األمراض، ويستعينون هبا عىل النكاح، وعىل غري ذلك من مطالب العباد. كُل ذلك ألَّنم 

ُيظهرون هلم أشياء من اخلدع يف مثل هذه األماكن، يف هذه اَلزارات، ويستعملون يف ذلك إما السحر، أو 

 اَلُحرمة. ما ُيدعون به الناس من احليل الغري مرشوعة، 

ومن هنا منع أهُل العلم من فعل احليل، أو ما ُيسمى بعلم احليل الذي يتحايلون به عىل الناس، 

وُيدعون به األبصار؛ ألن هذا فيه مشاهبة للسحرة إىل جانب أن بعض الناس خلطورة السحر، ونفور 

برصية، واألصل إغالق هذا  الناس منه يستعمله ثم ينسب أفعاله هذه إىل علم احليل، وأنه إنام هو خدعٌ 

الباب، فال ُيقال بجواز اخلُدع البرصية، كام أنه أيًضا َل يمكن التساهل يف أمر السحر، وهو طريٌق إليها، 

 مه أهل العلم من باب أن هذا تشبه بفعل السحرة.فحر  

 كل حال يعني ُيغلق يده ثم يفتحها، إذ بحاممة تطري، أو يأخذ ورقة، ثم ُيظهر لك أَّنا عملة، وعىل

إن كانت من احليل البرصية، أو اخلدع البرصية، فال شك أن اَلنع منها هو األوىل، أو كانت من باب 

 السحر، فهو أشد وأنكى.
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 املنت

وأما اخلواص فهم يعرتفون بذلك، ولكن يتأولون أَّنم جيمعون شمل أصحاهبم عىل دينهم، فريون 

ذلك سائًغا هلم. وفيه شبه للجهلة األغبياء من متعبدي الكرامية، الذين يرون جواز وضع األحاديث يف 

ا فيهم : )) من كذب عيل متعمد -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرتغيب والرتهيب، فيدخلون يف عداد من قال رسول اهلل 

 فليتبوأ مقعده من النار ((. وقوله: )) حدثوا عني وَل تكذبوا عيل فإنه من يكذب عيل يلج النار ((.

 الشرح

عليه الصالُة  -من الكبائر التي َل جتوز،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عىل رسول اهلل األحاديث َلشك أن وضع 

ًء )) فليتبوأ مقعده من النار ((يقول:  - والسالم ، وهو أمٌر حمرم، بغض النظر عن اَلقصود من ذلك سوا

كان إقبال الناس عىل العبادة، فإن يف األحاديث الصحيحة ُغنية عن ذلك، أو أن يكون اَلقصود أمور 

مية حديًثا أن النبي   -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخرى؛ ألن وضع األحاديث قد يكون لنرصة عقيدة معينة، كام وضع الكرا

م هو خري ما بيني وبينكم (()) ُيرُج من كذا رجقال كذًبا:  م، أو ابن َكرا  .ل اسمه حممد بن ُكرا

: قال رسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكام وضع األحناف حديًثا كذًبا عىل رسول اهلل  للتنفري من الشافعي، فقالوا

)) يكوُن يف أمتي رجٌل أشُد عليها من إبليس اسمه حممد بن إدريس، يعني كذًبا طبًعا:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل 

: وأبو حنيف ُج أمتي، ورددها ثالًثا ((الشافعي، قالوا عىل أساس أن كلمة ورددها ثالًثا تعطى صبغة  ة رسا

 للحديث.

، وكانوا يعضون احلديث يف أي يشء حتى -ملسو هيلع هللا ىلص  -وَلشك أن هذه من اَلفرتاءات عىل رسول اهلل 

أن من كذبوه بيشء وضع حديًثا، فذكر ابن عساكر وغريه أن رجاًل قال: أورد حديًثا عن احلسن، عن أيب 

: وما دليلك أنه سمع منه؟ قال: هريرة ، فقالوا له: احلسن مل يسمع من أيب هريرة، قال: بل سمع منه، قالوا

قال: سمع احلسن من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأورد هلم بإسناد، قال: حدثني فالن عن فالن عن فالن أن رسول اهلل 

 أيب هريرة.

وضعوا لتربير أي يشء، ف -ملسو هيلع هللا ىلص  - يعني انظر إىل الكذب كيف يكون؟ والكذب عىل رسول اهلل
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، كل من عنده جتارة يريُد أن يرصفها وضع هلا حديًثا يمرر نفضائل اهلريس، ووضعوا فضائل الباذنجا

 هذه البضاعة، فهذه من التساهل.

وا الناس بمثل هذه اخلدع حتى يف هذا الباب ذكر احلافظ هنا أن هذا حاهلم كحال هؤَلء الذين غش  

أن كل طريٍق باطٍل فال جيوز أبًدا استعامله، ولو كان اَلقصد  ُيقبلوا عليهم، وحتى جيمعوا شتاهتم، وَلشك

صحيًحا، فإن الغاية َل تربر الوسيلة، هذه القاعدة اَليكافيلية اليهودية غري صحيحة، بل األمور 

بمقصادها يف َشيعة اإلسالم. إذا كان اَلقصد صحيًحا، فالبد أن تكون الوسيلة صحيحة، أما أن ُيربر 

 الباطلة بأن مقصدها مقصد صحيح، فهذا كالم غري صحيح أبًدا، بل هو تقريٌر باطل.للمقصد للوسيلة 

 املنت

هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف احلركة، اثم ذكر ه

الراهب إىل صنعة فإذا سمعته الطيور َتِرق  له فتذهب فتلقي يف َوْكره من ثمر الزيتون، ليتبلغ به، فعمد هذا 

أجوف، فإذا دخلته الريح ُيسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر،  طائر عىل شكله، وتوصل إىل أن جعله

وانقطع يف صومعة ابتناها، وزعم أَّنا عىل قرب بعض صاحليهم، وعلق ذلك الطائر يف مكان منها، فإذا كان 

الصورة، فُيسَمُع صوهتا كذلك الطائر يف  زمان الزيتون فتح باًبا من ناحيٍة، فتدخل الريح إىل داخل هذه

شكله أيًضا، فتأيت الطيور فتحمل من الزيتون شيًئا كثرًيا فال ترى النصارى إَل ذلك الزيتون يف هذه 

الصومعة، وَل يدرون ما سببه!! ففتنهم بذلك، وأومههم أن هذا من كرامات صاحب هذا القرب، عليهم 

 مة.لعائن اهلل اَلتتابعة إىل يوم القيا

َل سبيل إىل  هومن السحر: اَلستعانة بخواص األدوية يعني يف األطعمة والدهانات. قال: واعلم أن

إنكار اخلواص، فإن أثر اَلغناطيس ُمَشاَهد. قلت: يدخل يف هذا القبيل كثري ممن يدعي الفقر ويتخيل عىل 

ل له من ُمالطة النريان ومس ك احليات إىل غري ذلك من جهلة الناس هبذه اخلواص، مدعًيا أَّنا أحوا

 اَلحاَلت.
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 الشرح

د التي متنع وصول النار، أو اإلحراق، ولذلك ِلا  يعني هم يضعون عىل أجسادهم يشء من اَلوا

ناظر بعض هؤَلء أصحاب هذه الطقوس الذين يدخلون  -رمحه اهلل  -ناظرهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ولكن قبل أن تدخلوا إىل النار أن تغتسلوا بخل؛ ألن هذا  إىل النار، وَل حيرتقون، قال: أحتداكم يف ذلك،

د، فامتنعوا عن هذا التحدي.  ُيذهب أثر ما عليهم من اَلوا

 َلبد الكرامة صاحب بأن اضبطوهافهذا ليس من الكرامات، بل هذه من اخلزعبالت، الكرامات 

 غري من صدر إن هذا للعادة اخلارق صدرت فإن صحيح، اعتقاد عىل يكون وتقوى، إيامنٍ  عىل يكون أن

 فالكرامات أبًدا، كرامات ليست والشعوذة، السحر مظاهر من فهي تقوى، صاحب وغري ،إيامن صاحب

اد الباطل، وَل تكون الكرامة ألهل اَلستعانة بالشياطني، أو من يوكلون إليهم اَلعتق ألهل تكون َل

 أمورهم أبًدا.

آثار عىل اجلسد إن َُشبت أثرت عىل العقل، وأثرت عىل البرص، وإن فذكر هنا أن بعض األدوية هلا 

ُطيل هبا اجللد أيًضا كان هلا أثر آخر عىل اإلنسان بعدم تأثري النار عليه، ونحو ذلك. فهذا يستغله الكثري 

د.  من الناس؛ حتى يأخذ أموال الناس، وُيدع الُسذج منهم، فيستعمل مثل هذه األدوات واَلوا

 املنت

عي الساحُر أنه عرف اَلسم األعظم، وأن اجلن يطيعونه ومن السحر: تعليق القلب، وهو أن يد   قال:

يكون ذلك السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز، اعتقد  وينقادون له يف أكثر األمور، فإذا اتفق أن

فت القوى أنه حق، وتعلق قلبه بذلك، وحصل يف نفسه نوع من الرهب واَلخافة، فإذا حصل اخلوف ضع

 احلساسة، فحينئٍذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء.

 قلت: هذا النمط يقال له التنبلة، وإنام يروج عىل الضعفاء العقول من بني آدم.

 الشرح

، أو من يمثل الساحر، وأن يكون 
ٍ
يعني هذا التنبلة الذي ذكره ابن كثري: أن يكون الساحر عىل ذكاء
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ا َلشك يؤثر عليه، حتى أنه من الرتهيب الذي حيصل له يفقد إحساسه، السامع له ضعيًفا، ساذًجا، فهذ

 فينقاد ِلا ُيطلب منه.

 املنت

ة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان اَلُتنبل حاذًقا يف علم الفراسة ويف علم الفراسة ما ُيرشد إىل معرف 

 عرف من ينقاد له من الناس من غريه.

 الشرح

الفراسة أمٌر صحيح َل إشكال فيه، وهي كام قال ابن القيم: نوٌر يقذفه اهلل يف قلب العبد، يميز به بني 

ءة الوجوه، وهذه أيًضا ذكرها ابن القيم، وهي ليست باألمر،  وقد تكون .احلق والباطل فيام يتعلق بقرا

 ٣٠] حممد:  ﴾َوَلَتْعِرَفنهُهْم يِف حَلِْن اْلَقْوِل  ﴿، وقال: [ ٢٧٣] البقرة:  ﴾َتْعِرُفُهْم بِِسياَمُهْم  ﴿واهلل عز وجله قال: 

 ، أي متيزهم.[

ٍر وطمأنينة من  وَلشك أن اإلنسان دقيق النظر قد يميز حال اإلنسان من اضطراٍب، أو من استقرا

حاله، من حركته، من لباسه، من هندامه، قد يميز يف ذلك، هذا َل مانع منه، فتغري حال اإلنسان، وبعض 

ٍر، أو من  خوٍف، أو من ما يصدر منه من أفعال وكذلك بعض ما يظهر منه يدُل عىل ما وراءه من استقرا

 نحو ذلك.

والفراسة علم، وكان بعض السلف يذهب إىل البوادي، وينظر يف حال الناس، وكان عند العرب 

فراسة حتى قيل لرجٍل: هل رأيت أناًسا يمرون هنا؟ قال: َل مل أرهم، ولكن مره من هنا رجٌل بعكاز، 

ٍل بعكاز فيظهر يف األثر، يف أثر ومعه شاٌة عوراء عرجاء، فقالوا له: وكيف علمت ذلك؟ قال: أما رج

سريه، وأما الشاُة العوراء، فإِن رأيت أَّنا تأكل من جانب الزرع، وَل تأكُل من اجلانب اآلخر، وذلك يدُل 

عىل أَّنا فيها عور، وأما يف كوَّنا فيها عرج، فإن إحدى حوافرها أضعف من الثالث، هذه الفراسة التي 

 يعني ُيؤخذ هبا.

أنه قال: تعلمت الفراسة يف اليمن، قال:  - رمحه اهلل  -ُتذكر هنا عن الشافعي ومن الطرائف التي
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فعندما كنُت قافاًل إىل مكة راجًعا إىل مكة، وكنت مما تعلمته أن الرجل إذا كان عىل صفة كذا، وكذا أنه 

كرمني، يكون فيه يشٌء من احلقارة، واَلكر، والتالعب، قال: فوجدت رجاًل هبذه الصفة استضافني، وأ

وأعطاِن من العشاء، قال: فبت تلك الليلة يف ضيق حال؛ ألن كل ما تعلمته يعني ظهر يل يف آخر األمر 

أن هذا غري صحيح، هذا الرجل وجدته عىل هذه احلال، وما وجدت منه إَل حسن الكرم، قال: فلام 

أعطني ماًَل للعشاء  !رًيا أصبحُت يف الصباح أودعه، قلُت له: جزاك اهلل خرًيا، قال: وما جزاك اهلل خ

 واَلبيت، قال: ففرحت، فرحت يعني أن ما درسته احلمد هلل مل يذهب ُسدى.

َلن عنده دقة النظر، والتأمل ليس لسوء  فالشاهد من هذا أن علم الفراسة علم صحيح، وهو يكونُ 

ويف نحو ذلك، فهذا الظن؛ سوء الظن َل صلة له بالفراسة، وإنام دقة النظر يف حال الناس، ويف وجوههم، 

ءة الوجوه اَلعارصة هذا تكلٌف َل حقيقة له، أو تعرف شخصيتك  َلشك أنه ُيؤخذ به، لكن ما ُيسمى بقرا

من رقم جوالك، وتعرف شخصيتك من آخر حرٍف من اسمك، كالم فايض هذا، هذا َل يصح، وَل 

وتعرف شخصيتك من رنة جيوز تصديق مثل هذه اخلرافات، فال صلة هلذه األمور َل يف شخصيتك، َل 

جوالك، هذه من العجائب، طيب والذي يغري كل يوم الرنة هذا وايش يصري؟ مضطرب، َل يستقيم مثل 

 هذه األمور.

 املنت

ِذيَن آَمنُوا ََل َتُقو َيا ﴿قال تعاىل:  َا اله ُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا َولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َألِيٌم َأهيه

 ِمْن َربِّ ١٠٤)
َل َعَلْيُكْم ِمْن َخرْيٍ كنَِي َأْن ُينَزه ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوََل اَْلرُْشِ ُ ( َما َيَوده اله  َُيَْتصه ُكْم َواَّلله

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم )  [ ١٠٥، ١٠٤] البقرة:  ﴾( ١٠٥بَِرمْحَتِِه َمْن َيَشاُء َواَّلله

اَلؤمنني أن يتشبهوا بالكافرين يف مقاهلم وفعاهلم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون  - تعاىل – َّنى اهلل

: اسمع لنا  -اهللعليهم لعائن -من الكالم ما فيه توريٌة ِلا يقصدونه من التنقص  فإذا أرادوا أن يقولوا

ِضِعِه َوَيُقوُلوَن  ﴿يقولون: راعنا. يورون بالرعونة، كام قال تعاىل:  ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمَوا رِّ ِذيَن َهاُدوا حُيَ ِمَن اله

ُْم قَ  يِن َوَلْو َأَّنه اُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغرْيَ ُمْسَمٍع َوَراِعنَا َليًّا بَِأْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا يِف الدِّ
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ُ بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمنُوَن إَِله َقِلياًل )َواْسَمْع َواْنُظْرَنا َلكَ  ا هَلُْم َوَأْقَوَم َوَلِكْن َلَعنَُهُم اَّلله  ٤٦] النساء:  ﴾( ٤٦اَن َخرْيً

موا إنام يقولون: السام عليكم. والسام ، وكذلك جاءت األحاديث باإلخبار عنهم، بأَّنم كانوا إذا سل  [

 بـ )) وعليكم ((. وأنه يستجاب لنا فيهم، وَل يستجاب هلم فينا. هو: اَلوت. وهلذا ُأمرنا أن نرد عليهم

ِذيَن  ﴿َّنى اَلؤمنني عن مشاهبة الكافرين قوًَل وفعاًل. فقال:  - تعاىل –والغرض: أن اهلل  َا اله َيا َأهيه

 [. ١٠٤] البقرة:  ﴾ اْسَمُعوا َولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليمٌ َآَمنُوا ََل َتُقوُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا وَ 

 الشرح

ِذيَن آَمنُوا ََل َتُقوُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا َولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َألِيٌم  َيا ﴿اآلية قال:  َا اله َأهيه

، اليهود كانوا يقولون يا حممد راعنا، من الرعونة، وكان األنصار يقولون: راعنا [ ١٠٤] البقرة:  ﴾( ١٠٤)

ذلك من اَلعاِن النافعة، لكن ألن اليهود كانت تقول هذه اللفظة أي انظر لنا، وانتظرنا، واعتني بنا، ونحو 

 بعدِم قوهلا، وهذا فيه عدم اَلشاهبة هلم. - جله وعال -هبذه اَلعاِن القبيحة أمر اهلل 

ما يكوُن بدياًل مباًحا  " أن من َّنى الناس عن يشء دهلم عىل بدله اَلباح "وقال أهُل العلم أيًضا فيه: 

] البقرة:  ﴾َوُقوُلوا اْنُظْرَنا  ﴿لذلك، وليس بدياًل ممنوًعا، فإن هذا يكون من تغيري اَلنكر بمنكر، فإًذا معنى: 

 أي انتظرنا. [ ١٠٤

د منه النظر،  (إىل)وقد سبق معنا أن النظر يف اللغة تأيت عىل ثالث استعامَلت؛ فإن ُعديت ب كان اَلرا

ٌة ) ﴿نظر العني  َا َناظَِرٌة )٢٢ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َنارِضَ ، وإما تكون بمعنى التمعن [ ٢٣، ٢٢] القيامة:  ﴾( ٢٣( إىَِل َرهبِّ

اَمَواِت َواأْلَْرضِ  ﴿، قال اهلل جله وعال: (يف)والتفكر، وهذا إذا ُعديت ب  ﴾ َأَومَلْ َينُْظُروا يِف َمَلُكوِت السه

د  [ ١٨٥] األعراف:  ﴾َأَومَلْ َينُْظُروا  ﴿، [ ١٨٥] األعراف:  د نظر العني، وإما تكون اَلرا يعني يتمعنون، ليس اَلرا

، وهي َل ُتعدى بيشء؛ [ ١٠٤] البقرة:  ﴾َوُقوُلوا اْنُظْرَنا  ﴿ منها اَلنتظار؛ كقول اهلل جله وعال هنا يف اآلية:

رونا، فمعنى النظر هنا ، أي انتظ[ ١٣] احلديد:  ﴾اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم  ﴿كام يف قول اهلل جله وعال: 

 اَلنتظار.
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 املنت

بني  بعثت: )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -، قال: قال رسول اهلل - ريض اهلل عنهام -وروى اإلمام أمحد: عن ابن عمر 

يدي الساعة بالسيف، حتى ُيعبد اهلل وحده َل َشيك له. وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعلت الذلة 

 والصغار عىل من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم ((.

تشبه بقوم فهو منهم ((. ففيه دَللة عىل النهي الشديد والتهديد والوعيد،  وروى أبو داود: )) من

عىل التشبه بالكفار يف أقواهلم وأفعاهلم، ولباسهم وأعيادهم، وعباداهتم وغري ذلك من أمورهم التي مل 

 ترشع لنا ومل ُنقر عليها.

 الشرح

التشبه هبم، إًذا اَلوقف منهم عىل  التشبه هبم َُّنينا عنه، وُأمرنا أيًضا بمفارقتهم، ليس فقط بعدم

)) جهتني؛ عدم التشبه هذا أمر، ومفارقتهم وُمالفتهم هذا أمر آخر، ولذلك جاء يف بعض األحاديث: 

. إًذا التعامل معهم أن )) َمْن َتَشبهَه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهْم ((، ويف أحاديث أخرى: اليهود والنصارى (( وا خالف

 التشبه هبم، ويكوُن أيًضا بمخالفتهم بام هو من خصائص دينهم، أو له صلة باعتقادهم.يكون بعدم 

 املنت

 -أي: أرعنا سمعك. وعنه أيًضا: كانوا يقولون للنبي  [ ١٠٤] البقرة:  ﴾َراِعنَا  ﴿وعن ابن عباس: 

 كقولك: عاطنا. [ ١٠٤] البقرة:  ﴾َراِعنَا  ﴿أرعنا سمعك. وإنام  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 كانت لغة تقوهلا األنصار فنهى اهلل عنها.وقال عطاء: 

، وما -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقال احلسن: الراعن من القول السخري منه. َّناهم اهلل أن يسخروا من قول حممد 

 يدعوهم إليه من اإلسالم. وكذا روي عن ابن ُجريج أنه قال مثله.

: -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال ابن جرير: والصواب من القول يف ذلك عندنا: أن اهلل َّنى اَلؤمنني أن يقولوا لنبيه 

صىل اهلل عليه  – ، نظري الذي ذكر عن النبي-ملسو هيلع هللا ىلص  - ها لنبيهوراعنا؛ ألَّنا كلمة كرهها اهلل تعاىل أن يقول

: عبد -وسلم  : احلبلة. وَل تقولوا : أنه قال: )) َل تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا ي، ولكن قولوا
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 ((. وما أشبه ذلك.فتاي

 ِمْن َربِّكُ  ﴿وقوله تعاىل: 
َل َعَلْيُكْم ِمْن َخرْيٍ نَي َأْن ُينَزه

كِ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوََل اَْلرُْشِ ْم َما َيَوده اله

واَلرشكني، الذين حذر تعاىل من شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب بذلك يبني  تعاىل  [ ١٠٥] البقرة:  ﴾

وبينهم. وينبِّه تعاىل عىل ما أنعم به عىل اَلؤمنني من الرشع التام  مشاهبتهم للمؤمنني؛ ليقطع اَلودة بينه

ُ ُذو  ﴿، حيث يقول تعاىل: -ملسو هيلع هللا ىلص  -الكامل، الذي َشعه لنبيهم حممد  ُ َُيَْتصه بَِرمْحَتِِه َمْن َيَشاُء َواَّلله َواَّلله

  [. ١٠٥] البقرة:  ﴾َعِظيِم اْلَفْضِل الْ 

 الشرح

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب  ﴿ثم قال:  نس، وليست اجلمن هنا لبيان  [ ١٠٥] البقرة:  ﴾َما َيَوده اله

د منها أن جنس أهل الكتاب، وجنس اَلرشكني ما حيبون، وَل يودون أن ُينزل عليكم  للتبعيض، وإنام ُيرا

 من خرٍي من ربكم.

سبحانه  -فهو  َل يمنعه كراهة كارٍه، وَل جيلبه حمبُة حُمب أبًدا، - جله وعال -وهنا تنبيه أن خري اهلل 

 .- جله وعال -يرزق من يشاء، وفضله عميم  - وتعاىل

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيِم ) ﴿قال يف اآلية:  ُ َُيَْتصه بَِرمْحَتِِه َمْن َيَشاُء َواَّلله ، الكبري [ ١٠٥البقرة: ]  ﴾( ١٠٥َواَّلله

 كاًم وكيًفا كام قال العلامء، هو العظيم يف، الكبري يف كيفه، ويف قيمته، وكذلك يف كثرته.

ُ َُيَْتصه  ﴿يف قول اهلل جله وعال:  ُيتص إما أن تكون َلزمة، وإما أن تكون  [ ١٠٥] البقرة:  ﴾َواَّلله

متعدية، فتكون َلزمة إذا كانت باَلعنى يكون عىل معنى ينفرُد برمحته من يشاء، وتكون متعدية إذا كان 

جله وعال  -عىل القول بأَّنا بمعنى ُيُص برمحته من يشاء، وعىل كل حال فاَلعنى متقارب، وهو أن اهلل 

 .- سبحانه وتعاىل -ام أنه يمنعها عمن يشاء هيُب َلن يشاء هذه الرمحة ك -

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  ﴿وإذا كان  اإلنسان إليه، ويطلب اخلري  ئهو ذو الرمحة، فيلتج [ ١٠٥] البقرة:  ﴾َّلله

جله  -له من اخلري َل يمنعه مانٌع من البرش، وأن ما قدر اهلل  - جله وعال -منه، ويعلم أن ما قضاه اهلل 

 إعطاًء ومنًعا. -سبحانه وتعاىل  -عليه من البالء َل يدفعه دافٌع من البرش، فاألمر بيده  - وعال
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 املنت

 قَ  َما ﴿
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ يَشْ  ِمنَْها َأْو ِمْثلَِها َأمَلْ َتْعَلْم َأنه اَّلله

( َأمَلْ ١٠٦ِديٌر )َننَْسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخرْيٍ

 ِمْن َويِلٍّ َوََل 
ِ
اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّلله َ َلُه ُمْلُك السه ، ١٠٦] البقرة:  ﴾( ١٠٧َنِصرٍي ) َتْعَلْم َأنه اَّلله

١٠٧ ]  

ما نبدل من آية. وقال السدي: نسخها: قبضها.  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة  ﴿قال ابن عباس: 

 وقال ابن أيب حاتم: يعني: قبضها: رفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة.

 الشرح

 يعني هذه كانت آية، ثم ُنسخت لفًظا وحكاًم.

 املنت

 كان َلبن آدم واديان من مال َلبتغى هلام ثالثا ((. وقوله: )) لو 

: ما ننقل من حكم آية إىل غريه فنبدله ونغريه، [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة  ﴿وقال ابن جرير: 

ًما واحلرام حالًَل واَلباح حمظوًرا، واَلحظور مباًحا. وَل يكون ذلك إَل يف  ل احلالل حرا وذلك أن حُيوِّ

 األمر والنهي واحلظر واإلطالق واَلنع واإلباحة.

 فأما األخبار فال يكون فيها ناسخ وَل منسوخ.

 الشرح

ئع كلها اجتمعت عىل أصول  كذلك أصول اَلعتقاد َل يكون فيها ناسٌخ وَل منسوخ، ولذلك الرشا

، ومن - جله وعال -، وصفات من إثبات التوحيد هلل - سبحانه وتعاىل -اَلعتقاد من إثبات األسامء هلل 

ئع.أمور العقائد، واجلنة والنار، واليوم اآلخر، فإن هذه َل ُتنسخ، وهي ُممٌع عليها   بني مجيع الرشا

 املنت

وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة أخرى إىل غريها، فكذلك معنى نسخ احلكم  

ء ُنسخ حكمها أو خطها؛  ،هو حتويله ونقل عبادة إىل غريهاإىل غريه، إنام  هي يف كلتا حالتيها ووسوا

 منسوخة.
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وأما علامء األصول فاختلفت عباراهتم يف حد النسخ، واألمر يف ذلك قريب؛ ألن معنى النسخ 

ه رفع احلكم بدليل َشعي متأخر. فاندرج يف ذلك نسخ وخلهص بعضهم أن ،الرشعي معلوم عند العلامء

 األخف باألثقل، وعكسه، والنسخ َل إىل بدل.

 الشرح

َشعي متأخر، يعني كان هناك دليٌل َشعي، فُرفع هذا  يعني خلصه بعضهم أنه رفع احلكم بدليلٍ 

احلكم بدليل َشعي جاء بعده، وَلبد يف أمر النسخ من معرفة التاريخ، ثم ذكر الشيخ بعض أنواعه، قال: 

 ." فاندرج يف ذلك نسخ األخف باألثقل "

 " والبكر جُتلد مع تغريب عامنسُخ األخف باألثقل مثل حد الزنا، فإن الثيب ُترجم،  "قال العلامء: 

ف، فنُسخ هذا احلكم إىل ما هو أثقل منه، وهو إقامة احلد، وكان قبل ذلك أن الثيب حُتبس، والبكر ُتعن  

وعكسه نسُخ األثقل باألخف، يعني يكون احلكم أثقل، ثم يأيت الناسخ أخف، وهذا كثري يف القرآن ويف 

 الرشع.

: ومثال ذلك، مثاًل: أن كان ا ألكُل والرشُب حمرًما عىل من نام يف الليل، إذا نام يف ليايل رمضان، قالوا

يف الليل، فإنه إذا قام قبل الفجر َل جيوز له َل أن يأكل، وَل أن يرشب، وَل اجلامع، وَل غري ذلك، فنُسخ 

َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن  َوُكُلوا  ﴿: - جله وعال -هذا بقول اهلل  ُبوا َحتهى َيَتَبنيه َواَْشَ

 ، وأن اإلنسان إذا نام، فال جيُب عليه أن يبدأ الصوم، إنام يبدأ صيامه من الفجر.[ ١٨٧] البقرة:  ﴾اْلَفْجِر 

سخ احلكم وَل يأيت بدل عنه، من ذلك: يعني النسخ إىل غري بدل، يعني ين " والنسخ َل إىل بدل "قال: 

، ثم بعد -ملسو هيلع هللا ىلص  -فرض عىل اَلؤمنني أن يقدموا صدقة عند مناجاهتم عند رسول اهلل  - جله وعال -اهلل 

، ويطلب حاجته أن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذلك ُنسخ هذا األمر، وإىل غري بدل، يعني ما جيب عىل من يأيت رسول اهلل 

 يقدم صدقة.

بعة، ومثال ذلك حتويل القبلة، فهذا أمٌر مساٍو كان اَلجتاه إىل  وهناك النسخ َل مساٍو، وهو احلال الرا

والنسخ أمٌر ُممٌع عليه، واتفق العلامء عىل أمر بيت اَلقدس، ثم ُحول إىل الكعبة، فهذا أيًضا من النسخ، 
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النسخ، ومل ُيالف فيه كام ذكر أهل العلم إَل، وهنا أظنه سيشري إىل هذا احلافظ ابن كثري، وهو أبو مسلم 

األصبهاِن، هو الذي أنكر أمر النسخ، وجعله ختصيًصا، لكن الشيخ ابن عثيمني يقول: يؤول اخلالف 

لم إىل خالٍف لفظي إذا كان يسميه ختصيًصا، والعلامء يسمونه نسًخا، وإن كان بني العلامء وبني أيب مس

 .[ ١٠٦] البقرة:  ﴾َما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِْسَها  ﴿الصواب أن ُيسمى نسًخا؛ ألن هذا تعبري القرآن 

 املنت

 نواعه وَشوطه فمبسوط يف فن أصول الفقه.وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أ 

. فأما من قرأها: )) ننسأها وننسها ((فقرئ عىل وجهني:  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َأْو ُننِْسَها  ﴿وقوله تعاىل: 

 فمعناه: نؤخرها. -بفتح النون واهلمزة بعد السني- )) ننسأها ((

 الشرح

ءة ابن كثري وأيب عمرو ننسأها يعني نؤخرها.  وقرا

 املنت

يقول: ما نبدل من آية، أو نرتكها َل  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َها أنْسَما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو نَ  ﴿قال ابن عباس:  

 نبدهلا.

: نثبت خطها ونبدل حكمها. [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َها أنْسَأْو نَ  ﴿وقال ُماهد عن أصحاب ابن مسعود: 

ءة:  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َها أنْسَما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو نَ  ﴿وقال أبو العالية:  َأْو  ﴿أي: نؤخرها عندنا، وأما عىل قرا

 ينيس نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. - عز وجل -فقال قتادة: كانت اهلل  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾ُننِْسَها 

 الشرح

اَلقصود منه نسخ احلكم، وليس اَلقصود منه النسيان،  " ينيس نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء "يعني 

صىل يف بعض الصلوات، ونيس بعض اآليات، حتى قال لصحايب: أَل ذكرتنيها،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإَل النبي 

د هنا  د نسخ اآلية. -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النبي  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َأْو ُننِْسَها  ﴿فليس اَلرا  ينسى اآلية، وإنام اَلرا
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 املنت

: )) ما ننسخ من آية  وروى ابن جرير: عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أيب وقاص يقرأ

: )) أو تنسأها ((. قال: فقال سعد: إن القرآن مل ينزل  أو تنسها (( قال: قلت له: فإن سعيد بن اَلسيب يقرأ

َواْذُكْر  ﴿ [ ٦] األعىل:  ﴾( ٦َسنُْقِرُئَك َفاَل َتنَْسى ) ﴿قال اهلل، جل ثناؤه:  عىل اَلسيب وَل عىل آل اَلسيب،

وكذا رواه عبد الرزاق، وأخرجه احلاكم وقال: عىل َشط الشيخني، ومل  [. ٢٤] الكهف:  ﴾َربهَك إَِذا َنِسيَت 

 ُيرجاه.

 قال ابن أيب حاتم: وروي عن حممد بن كعب، وقتادة وعكرمة، نحو قول سعيد.

يقول وروى اإلمام أمحد: عن ابن عباس، قال: قال عمر: عيل أقضانا، وأيب أقرؤنا، وإنا لندع من 

َنأِْت  َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُننِْسئَها ﴿: ، واهلل يقول-ملسو هيلع هللا ىلص  -، وأن أبيا يقول: ما أدع شيًئا سمعته من رسول اهلل يبأُ 

 رواه البخاري بنحوه. [. ١٠٦] البقرة:  ﴾بَِخرْيٍ ِمنَْها َأْو ِمْثلَِها 

 الشرح

، وكان هناك أمور -ملسو هيلع هللا ىلص  -يعني وإنا لندُع من قول ُأيب؛ ألن ُأيب يأخذ بكل ما سمعه من رسول اهلل 

 ُنسخت، فلذلك نأخذ منه وندع، هذا اَلقصود، إنه َل ُيؤخذ كل ما ذكره.

 املنت

أي: يف احلكم بالنسبة إىل مصلحة اَلكلفني، وقال  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها َأْو ِمْثلَِها  ﴿وقوله: 

أي: نرجئها  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾نْسَها َأو نُ  ﴿فال نعمل هبا،  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة  ﴿أبو العالية: 

يقول: آية فيها ختفيف،  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها َأْو ِمْثلَِها  ﴿عندنا، نأت هبا أو نظريها. وقال قتادة: 

 فيها رخصة، فيها أمر، فيها َّني.

 َقِديٌر ) ﴿وقوله: 
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ يَشْ اَمَواِت َواأْلَْرِض ١٠٦َأمَلْ َتْعَلْم َأنه اَّلله َ َلُه ُمْلُك السه ( َأمَلْ َتْعَلْم َأنه اَّلله

 ِمْن َويِلٍّ َوََل َنِصرٍي )
ِ
يرشد تعاىل هبذا إىل أنه اَلترصف يف  [ ١٠٧، ١٠٦] البقرة:  ﴾( ١٠٧َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّلله

لقه بام يشاء، فله اخللق واألمر وهو اَلترصف، فكام ُيلقهم كام يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من خ
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يشاء، وُيصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، وُيذل من يشاء، كذلك حيكم يف عباده بام 

كم ما يريد َل معقب يشاء، فيحل ما يشاء، وحُيرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، وحيظر ما يشاء، وهو الذي حي

 حلكمه. وَل ُيسأل عام يفعل وهم يسألون. 

 شرحال

ءة اآلية  نقف عىل هذه اآلية إىل الدرس القادم، وحدث الناس ما رمقوك بأبصارهم، تنبيه فقط يف قرا

ا ) ِمْن حَتْتَِها َأَله حَتَْزِِن  َفنَاَداَها ﴿سابًقا تصحيح آية سورة مريم:  يًّ ] مريم:  ﴾( ٢٤َقْد َجَعَل َربهِك حَتَْتِك رَسِ

٢٤ .] 

عىل رواية كنا قد ذكرنا أَّنا مل ترد يف احلديث عىل رواية  - بارك فيهوحفظه اهلل  -أيًضا نبهني قارئنا 

منطلق يف أظن يف الدرس ما قبل اِلايض، والرواية عند أمحد يف اَلسند، وإن كان الروايات األخرى عىل 

ما ذكرنا سابًقا، ولكن جاءت هذه الرواية أيًضا بلفظ منطلق، واهلل أعلم. وصىل اهلل وسلم وبارك عىل 

 نبينا حممد.
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