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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



 



 



 



 

 الصالة عليه جبريل حديث في المذكورة وهي :ستة

 أَن  »: قَالَ  اإليمان عن النبي  سأل حينما والسالم

ِمنَ  مِ  َوُرُسلِهِ  َوُكتُبِهِ  َوَمالَئَِكتِهِ  بِاهلل تُؤ  ِمنَ  اآلِخرِ  َواليَو   َوتُؤ 

هِ  َخي ِرهِ  بِالقََدرِ   .مسلم أخرجه ."َصَدق َت" :قَالَ  .«َوَشرِّ

 

  دس من أركان اإليمان.هو الركن السا

 



 



 



 

والذي يحلف به عبد هللا بن  وقال:أنه بريء منهم، وأنهم براء منهم، 

عمر، لو أن ألحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل هللا منه حتى يؤمن 

 بالقدر.

أن إنكار القدر كفر، لما تضمنه من تكذيب الكتاب  والفائدة من ذلك:

 قبل حدوثها.والسنة، وإنكار علم هللا باألشياء 

 



 

هو أن نعتقد أن هللا سبحانه عالم بما سيعمله العباد قبل أن يخلقهم، 

وأنه كتب ذلك عنده، وأن أعمال العباد خيرها وشرها مخلوقة هلل، 

واقعة بمشيئته، وأن ضاللهم واهتداءهم كل ذلك صادر عن مشيئته، 

غير فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ال يقع في الكون شيء ب

 علمه ومشيئته.

 

علم هللا تعالى باألشياء قبل حدوثها، وكتابته لذلك في  القدر هو:

 اللوح المحفوظ، ومشيئته، وخلقه لها.

 

اإليمان بالقدر واجب، وهو ركن من أركان اإليمان الستة، ال يصح 

 إليمان أحد دون أن يؤمن به.

ء   قال تعالى: ومن األدلة على ذلك:  "،(49)  َخلَق نَاهُ بِقََدر  "إِنَّا ُكلَّ َشي 

وحديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في حديث جبريل عليه السالم 

ِمنَ  أَن  » :فقَالَ َعنِا إِليَماِن،  أنه سأل النبي   َوُكتُبِهِ  َوَمالَئَِكتِهِ  بِاهلل تُؤ 

مِ  َوُرُسلِهِ  ِمنَ  اآلِخرِ  َواليَو  هِ  َخي ِرهِ  بِالقََدرِ  َوتُؤ   "َصَدق َت" :قَالَ  .«َوَشرِّ

 .مسلم أخرجه

 



 

أن نعتقد أن هللا سبحانه عالم بما سيعلمه العباد  حقيقة اإليمان بالقدر:

قبل أن يخلقهم، وأنه كتب ذلك عنده، وأن أعمال العباد خيرها وشرها 

مخلوقة هلل، واقعة بمشيئته، وأن ضاللهم واهتداءهم كل ذلك صادر 

م يكن، وأنه ال يقع في الكون عن مشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ ل

 شيء بغير علمه ومشيئته.

كفر، لما تضمنه من تكذيب الكتاب والسنة، وإنكار  حكم إنكار القدر:

 علم هللا باألشياء قبل حدوثها. 

اِمِت  فعن ومن األدلة على ذلك: )يَا بُنَيَّ إنََّك  أنه قال الب نِِه:ُعبَاَدةُ بُن الصَّ

َم َحقِي ِطئَكَ لن  تَِجَد طَع  لَم أنَّ َما أَصابََك لم  يَُكن  ليُخ  ، َوما قَِة اإلي َماِن َحتَّى تَع 

طَأََك لم  يَُكن  ليُِصيبَكَ   يَقُوُل: َسِمع ُت َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،(أخ 

ل َما َخلَق هللا تََعالى القَلَم " ،  فقال له:إنَّ أوَّ تُب  تُب ؟  فقَال:ا ك  َربِّ َوَماَذا أك 

اَعةُ قا ء َحتَّى تَقُوَم السَّ تُب  َمقَاِديَر ُكل َشي  يَا بُنَيَّ إنِّي َسِمع ُت  ،"ل: ا ك 

 ."َمن  َماَت َعلى َغي ِر هَذا فَلي َس ِمنِّي" يَقُوُل: َرُسول هللا 



 



 

ء  َعلِيٌم  ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َوال بَاِطُن َوهَُو بُِكلِّ َشي   (.3الحديد )هَُو األَوَّ

 



 

، فنؤمن بأنا هلل شيء إثبات علم هللا األزلي األبدي بكل وهو

تعالى بكل شيء  عليم، علم ما كانوا ما سيكون، وكيف يكون 

بعلمه األزلي األبدي، فال يتجدد له علم بعد جهل، وال يلحقه نسيا 

 .نبعد علم

تُُب َما قَدَُّموا َوآثَاَرهُم  َوُكلَّ  تَى َونَك  ِي ال َمو  ُن نُح  ء  إِنَّا نَح   َشي 

َصي نَاهُ فِي إَِمام  ُمبِين    (.12)يس  أح 
 



 

وهي كتابة هللا لجميع األشياء في اللوح المحفوظ، 

لَم   قال تعالى:، الدقيقة والجليلة، ما كان وما سيكون "أَلَم  تَع 

ِض إِنَّ َذلَِك فِي ِكتَاب  إِنَّ َذلَِك  َماِء َواألَر  لَُم َما فِي السَّ َ يَع  أَنَّ هللاَّ

ِ يَِسيٌر"   (.70)الحج َعلَى هللاَّ

 

 

المشيئة النافذة التي ال يردها شيء و قدرته التي ال 

يعجزها شيء، فجميع الحوادث وقعت بمشيئة هللا و قدرته، 

 .فما شاء هللا كان و ما لم يشأ لم يكن

التصديق الجازم بأنه سبحانه هو الموجد لألشياء وهو

واه مخلوق له، وأنه على كلها، وأنه الخالق وحده وكل ما س

 قال هللا تعالى:، كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات

ء  َوِكيٌل )" ء  َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشي  ُ َخالُِق ُكلِّ َشي  لَهُ  ( 62هللاَّ

َمَواتِ  لَئَِك هُم   َمقَالِيُد السَّ ِ أُو  ِض َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت هللاَّ َواألَر 

 [.63-62]الزمر: "(63ال َخاِسُروَن )



 



 

 للقضاء والقدر أربع مراتب، هي:

العلم؛ وهو اإليمان بأن هللا بكل شيء عليم، وأنه قد علم  المرتبة األولى:

 بأعمال الخلق قبل خلقهم.

الكتابة؛ وهي اإليمان بأن هللا سبحانه وتعالى كتب  المرتبة الثانية:

 مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ.

المشيئة؛ وهي اإليمان بأن جميع ما يجري في هذا  :المرتبة الثالثة

 الكون واقع بمشيئة هللا تعالى.

ومن  الخلق؛ وهو اإليمان بأن هللا تعالى خالق كل شيء المرتبة الرابعة:

أفعال العباد كلها، خيرها وشرها، فال يقع شيء في هذا الكون إال ذلك: 

 وهو خالقه جل وعال.

 



 

 فِي َدابَّة   ِمن   َوَما" (: قال تعالى:ة وهي )الكتابةالدليل على المرتبة الثاني

ضِ  ثَالُُكم   أَُممٌ  إاِلَّ  بَِجنَاَحي هِ  يَِطيرُ  طَائِر   َوال األَر  ط نَا َما أَم   ِمن   ال ِكتَابِ  فِي فَرَّ

ء   َشُرونَ  َربِِّهم   إِلَى ثُمَّ  َشى   .(األنعام سورة) "(38) يُح 

 إاِلَّ  تََشاُءونَ  "َوَما قال تعالى: لخلق(:الدليل على المرتبة الرابعة وهي )ا

ُ  يََشاءَ  أَن    (.29ال َعالَِميَن" )سورة التكويب: َرب   هللاَّ

 

كتب هللا مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السماوات 

  .واألرض بخمسين ألف سنة

ِ  حديث َعب دِ  والدليل على ذلك: ر و ب نِ  هللاَّ ِ  َرُسولَ  تُ َسِمع   :قَالَ ، َعم    هللاَّ

ُ  َكتَبَ ": يَقُولُ  لُقَ  أَن   قَب لَ  ُكلََّها ال َخالئِقِ  َمقَاِديرَ  هللاَّ َماَواتِ  يَخ  ضَ  السَّ  َواألَر 

ِسينَ  ُشهُ  :قَالَ  ،"َسنَة   أَل فَ  بَِخم   ".ال َماءِ  َعلَى "َوَعر 



 

 ال يصح االحتجاج بالقدر في ترك ما أمر هللا به أو فعل ما نهى هللا عنه

 ويتبين بطالن ذلك من وجوه:

أن هللا تعالى أقام الحجة على العباد بأن بين طريق الخير وأمرهم  األول:

 "ُرُساًل  قال تعالى:به وأقدرهم على فعله ووعدهم بالجزاء الحسن. 

ِرينَ  ِ  َعلَى لِلنَّاسِ  يَُكونَ  لِئَالَّ  َوُمن ِذِرينَ  ُمبَشِّ ةٌ  هللاَّ ُسلِ  بَع دَ  ُحجَّ ُ  نَ َوَكا الر   هللاَّ

(، ولو كان القدر حجة للمخالفين لم 165)سورة النساء:َحِكيًما "  َعِزيًزا

 تكلف بإرسال الرسل لن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر هللا تعالى.

قال تعالى: أن هللا تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إال ما يستطيع،  الثاني:

ُ نَف ًسا إاِلَّ " تََسبَت  اَل يَُكلُِّف هللاَّ َعَها لََها َما َكَسبَت  َوَعلَي َها َما اك  )سورة  " ُوس 

(. ولو كان العبد مجبراً على الفعل لكان مكلفاً بما ال يستطيع 286البقرة:

 الخالص منه وهذا باطل.

أننا نرى اإلنسان يحرص على ما يالئمه من أمور دنياه  الثالث:

لى ما ال يالئمه ثم يحتج ومصالحه الشخصية حتى يحصله وال يعدل عنه إ

فلماذا يترك ما ينفعه في أمور دينه ويفعل ما على عدوله عنه بالقدر، 

 يضره ثم يحتج بالقدر؟ أليس شأن األمرين واحداً؟

أن الذي يحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من  الرابع:

ج المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته، ثم احت

فكيف ال يقبل االحتجاج بالقدر في اعتداء غيره بالقدر، لم يقبل حجته، 

 عليه، ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق هللا تعالى؟

 



 



 

ِ  "إِنَّا :ةيقول من ابتلي بمصيب ا هلِلّ  َراِجعوَن". إِلَي هِ  َوإِنَـّ

 لغيرهم يجمعها لم ثالثة أموراً  للصابرين هللا جمعوأجره: 

 إياهم. وهدايته لهم، ورحمته عليهم، منه الصالة :وهي

 



 



 

 ابتالء من هللا واختبار لعبده.

 عقوبة وكفارة لما فعله من الذنوب.



 



 

 وحج. وصيام صالة من الطاعات وتعب مشقة تحمل

 فعال. مهما الوالدين بر على الصبر

 العادات. وقطع المعاصي، على يساعد ما كل مفارقة

 هللا. حرم فيما الوقوع وعن ،الشهوات متابعة عن النفس حبس



 

 وقهر تعالى هللا عند من والمدد والنصرة للعون سبب -1

بُِروا إِن   بَلَى﴿ :تعالى قال األعداء،  ِمن   َويَأ تُوُكم   َوتَتَّقُوا تَص 

ِرِهم   ُكم   َهَذا فَو  ِدد  َسةِ  َرب ُكم   يُم  ِمينَ  ال َماَلئَِكةِ  ِمنَ  آاََلف   بَِخم   ﴾ُمَسوِّ

 .(125 آية انعمر آل سورة)

 

 الصابرين يحب تعالى فاهلل ومعيته تعالى هللا محبة يجلب  -2

 :تعالى قال لهم، وتأييده وعونه ورحمته بلطفه معهم وهو

﴿ ُ ابِِرينَ  يُِحب   َوهللاَّ  .(146 آية عمران آل سورة) ﴾الصَّ

 

 يزينها واألرض السماوات عرضها جنة في المقيم النعيم -3

ن   َجنَّاتُ ﴿ :تعالى لقا األبرار، المالئكة ترحيب ُخلُونََها َعد   يَد 

َواِجِهم   آَبَائِِهم   ِمن   َصلَحَ  َوَمن   يَّاتِِهم   َوأَز  ُخلُونَ  َوال َماَلئَِكةُ  َوُذرِّ  يَد 

تُم   بَِما َعلَي ُكم   َساَلمٌ *  بَاب   ُكلِّ  ِمن   َعلَي ِهم   مَ  َصبَر   ﴾الدَّارِ  ُعق بَى فَنِع 

 (.24-23 آية الرعد سورة)

 



 

حبس النفس عن الجزع،  مراد بالصبر على أقدار هللا المؤلمة:ال

وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم 

 الخدود وشق الجيوب ونحوها.

 

قوله والدليل على هذا: : الصبر واجب بإجماع العلماء؛ حكم الصبر

بُِروا   آَمنُوا   الَِّذينَ  أَي َها يَا}تعالى:   هللّاَ  َواتَّقُوا   َوَرابِطُوا   ا  َوَصابُِرو اص 

ُ  َرِضيَ  - َمالِك   ب نِ  أَنَسِ  وَعن   ،{تُف لُِحونَ  لََعلَُّكم    النَّبِي   َمرَّ : قَالَ  - َعن هُ  هللاَّ

َرأَة   - وسلَّم عليه هللا صلَّى - َ  اتَّقِي)): فَقَالَ  قَب ر ، ِعن دَ  تَب ِكي بِام   هللاَّ

بِِري  .((َواص 

 

 هداية القلب. -1

 مأنينة النفس.ط -2

ِ ۗ َوَمن  "راحة البال، قال تعالى:  -3 ِن هللاَّ َما أََصاَب ِمن  ُمِصيبَة  إاِلَّ بِإِذ 

ء  َعلِيمٌ  ُ بُِكلِّ َشي  ِد قَل بَهُ ۚ َوهللاَّ ِ يَه  ِمن  بِاهللَّ   ".يُؤ 

 



 

 للجزع عند المصيبة وترك الصبر أو التصبر عقوبات متعددة، منها:

بد الذي يجزع، ويترك الصبر على المقدور، فعن سخط هللا تعالى على الع  -1

َ  وإِنَّ  ال باَلِء، ِعظَمِ  َمعَ  ال َجَزاءِ  ِعظَمَ  إِنَّ ): قال  أن النبي أنس   َعزَّ  هللاَّ

ًما أََحبَّ  إَِذا َوَجلَّ  ، قَو  َضا، فَلَهُ  َرِضيَ  فَمن   اب تَالهُم   فَلَهُ  َسِخطَ  َوَمن   الرِّ

 .هوحسن الترمذي رواه (السََّخطُ 

 

 أن  النبي  العقاب الشديد في نار جهنم، فعن أبي مالك األشعري  -2

تَِها قَب لَ  تَتُب   لَم   إَذا النَّائَِحةَ  "أَنَّ قال:  مَ  تُقَامُ  تَل بَسُ  َمو   َوَعلَي َها ال قِيَاَمةِ  يَو 

بَالٌ  عٌ  قَِطَران   ِمن   ِسر   َجَرب ". ِمن   َوِدر 

 

ا العبد عن ربه جل بر طريق إلى رضالص عالقة الصبر باإليمان بالقدر:

العبد بما قدر هللا تعالى أورثه ذلك رضا هللا تعالى عنه، ومن  وعال، وإذا رضا

كما أن للصبر مكانة  رضي هللا عنه فله السعادة التامة في الدنيا واآلخرة،

عظيمة من الدين؛ فاإلنسان ال يمكنه أن يعبد هللا إال بالصبر، سواء أكان 

أو صبراُ على أقدار هللا  اعة هللا، أو صبراً على معصيته،صبراُ على ط

بر": -- مسعود بن هللا عبد المؤلمة، فعن وقال  ،"اإليمان نصف الصَّ

 ".شكر   ونصف صبر ، نصف نصفان: اإليمان" العلماء:



 



 

 الناس حال وقوع المصائب الدنيوية على أربع مراتب:

 حمد.الشكر وال –الرضا  –الصبر  –الجزع والتسخط 

 

ثم ها عند هللا على المصاب أن يسترجع ويصبر ويحتسب

رجاء أن يخلف هللا عليه  -تعالى -يركن إلى هللا 

 .ويعوضه عن مصابه

 



 



 

 . يتحدث باللسان بما يُسخط هللا .1

يدعو كأن  عن الشكوى إلى غير هللا تعالى اللسان عدم حبس .2

  .بالويل والثبور

 .ا أشبه ذلكوم -عز وجل -أن يسب الدهر فيؤذي هللا .3

 



 

 ِمن   أََصابَ  "َما قال تعالى:وهو بترك الجزع؛  القلب:          

نِ  إاِل ُمِصيبَة   ِ  بِإِذ  ِمن   َوَمن   هللاَّ ِ  يُؤ  دِ  بِاهللَّ ُ  قَل بَهُ  يَه  ء   بُِكلِّ  َوهللاَّ  َشي 

 َعلِيٌم".

 وهو بترك التشكي والندب والنياحة. اللسان:

وشق الجيوب ونحو  وهو بترك لطم الخدود الجوارح:

ذلك عند المصيبة، فعن ابن مسعود رضي هللا عنه أن النبي 

 :َوَدَعا ال ُجيُوبَ  َوَشقَّ  ال ُخُدودَ  َضَربَ  َمن   ِمنَّا لَي سَ " قال 

َوى  ."ال َجاِهلِيَّةِ  بَِدع 

 



 

 وهو أفضل المراتب. الشكر والحمد، -1

 الرضا.  -2

 الصبر.  -3

 الجزع والتسخط. -4

 

ص ألنه ينافي الصبر، وينق المصيبة محرم؛الجزع والتسخط عند 

 اإليمان، ويعرض اإلنسان لسخط هللا تعالى.

 

أو المفقود من غير ندب  البكاء من غير جزع؛ كالبكاء حزنا على الميت

ائز، وال ينافي وجه الرحمة والرأفة فهو؛ جـ، أو البكاء على وال نياحة

 الصبر وال الرضا بقضاء هللا.

 ديث أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا ح والدليل على هذا:

 ال َعي نَ  إِنَّ ) وهو يجود بنفسه: قال عندما دخل على ولده إبراهيم 

َمُع، َزُن، َوال قَل بَ  تَد  َضى َما إاِلَّ  نَقُولُ  َوالَ  يَح   إِب َراِهيمُ  يَا بِفَِراقِكَ  َوإِنَّا َرب نَا، يَر 

ُزونُونَ   .عليه متفق (لََمح 

 



 



 



 

 ضيق أو ظالم، ظلم من المسلم تصيب التي المصائب هي ةكثير

 مصائب من كثير ذلك وخالف عزيز، فقدان أو أمل، ضياع أو رزق،

 االبتالءات من بالعديد لالختبار معّرض ومنغصاتها، فاإلنسان الدنيا

ء   ولَنَب لَُونَُّكم  } تعالى: قال فِ  ِمنَ  بَِشي   َوالِ األَم   ِمنَ  َونَق ص   َوال ُجوعِ  ال َخو 

ابِِرينَ  َوالثََّمَراتِ  َواألَن فُسِ  ِر الصَّ  ُمِصيبَةٌ  أََصابَت هُم   إَِذا الَِّذينَ *  َوبَشِّ

ِ  قَالُوا  َربِِّهم   ِمن   َصلََواتٌ  َعلَي ِهم   أُولَئِكَ *  َراِجعُونَ  إِلَي هِ  َوإِنَّا إِنَّا هلِلَّ

َمةٌ  تَُدونَ  هُمُ  َوأُولَئِكَ  َوَرح   فيخبرنا هللاَّ  (.157 - 155: البقرة) {ال ُمه 

 الجوع، و الخوف من قليل على نصبر فهل سيختبرنا، بأنّه تعالى

 وغيرها والزرع النباتات في نقص و واألهل األموال بعض وفقدان

 إال هيما والمصائب التي تصيب المؤمن  اإلنسان؟ أم ال! حوائج من

ن يحسن على المصاب أ رحمة من هللاَّ ألنّها كفّارة للذنوب و يجب

الظّن باهلّل تعالى فال ييأس وال يسخط ويطلب الرحمة والمغفرة من 

   .هللاَّ في كل وقت

)ما يُصيُب المسلم من نََصب  وال َوَصب  وال همٍّ  :رسول هللاَّ  قال

ُ  وال ، حتّى الشوكة يُشاكها إالّ كفََّر هللاَّ بِها من  َحَزن  وال أَذًى وال َغمٍّ

)ما يزاُل   قال رسول هللاَّ و .فق عليهحديث صحيح، مت خطاياهُ(

يَلقى هللاَّ تعالى  البالُء بالمؤِمِن والمؤِمنَِة فِي نَف ِسِه وولَِدِه ومالِِه حتّى

 .حديث حسن صحيح وقال:الترمذي  رواه وما عليِه َخِطيئةٌ(

 ثواب الصابرين من القرآن الكريم: 

 الصابرين فىيو هللا فإن الصبر إال ثوابها يعرف األعمال كل أن .1

 أّجَرهُم الَصابُِرونَ  يَُوفَى إنََما} :تعالى قالحساب  بغير أجورهم

 .[10: الزمر] {ِحساب   بَِغير  

 



 

 آل] {الّصابِِرينَ  يُِحب   َوهللّاُ } :تعالى قالالصابرين  يحب وتعالى سبحانه هللا أن .2

 .[146: عمران

 من ونجى ظفر قدف معه هللا كان ومن -وجل عز -هللا الصابرين في معية أن .3

تَِعينُوا   آَمنُوا   الَِّذينَ  أَي َها يَا﴿ :تعالى هللا قال بلى، كل ب رِ  اس  الَةِ  بِالصَّ  هللّاَ  إِنَّ  َوالصَّ

ابِِرينَ  َمعَ   [. 153: البقرة]﴾ الصَّ

 َصبَرتُم َولَئِن} قال تعالى:ألهله،  خير فيه الصبر أن وتعالى سبحانه هللا أكد .4

 .{ريِنَ لِلَصابِ  َخيرٌ  لَهُوَ 

لَئِكَ ﴿ :فقال مرتين، أجرهم يؤتيهم أن الصابرين هللا ووعد .5 نَ  و  تَو  َرهُم يُؤ   أَج 

تَي نِ  رَّ َرُؤونَ  َصبَُروا بَِما مَّ يِّئَةَ  بِال َحَسنَةِ  َويَد  ا السَّ  ﴾يُنفِقُونَ  َرَزق نَاهُم   َوِممَّ

 [.54: القصص]

 قال والصواب، يرللخ المهتدون وهم وصلواته، هللا رحمة تنالهم الصابرون .6

رِ ﴿: تعالى هللا ابِِرينَ  َوبَشِّ ِصيبَةٌ  أََصابَت ُهم إَِذا الَِّذينَ *  الصَّ ِ  إِنَّا قَالُوا   م  ا هلِلّ  َوإِنَـّ

ن َصلََواتٌ  َعلَي ِهم   أُولَـئِكَ *  َراِجعونَ  إِلَي هِ  بِِّهم   مِّ َمةٌ  رَّ  هُمُ  َوأُولَـئِكَ  َوَرح 

 [.157-155: البقرة] ﴾ال ُمه تَُدونَ 

 صالته: وهي غيرهم بها يخص لم ثالثة بأمور الصابرين تعالى هللا خص .7

 إذا الِّذينَ *  الّصابِرينَ  َوبَّشرِ } :تعالى قال لهم، وهدايته لهم ورحمته عليهم

 ِمن َصلَواتٌ  َعلَيِهم أُولئِكَ *  راِجعُونَ  إلَيهِ  َوإنّا هللِ  إنّا قَالُوا ُمِصيَبَةٌ  أَصابَتَهُم

 .{الُمهتَُدونَ  هُمُ  َوأولئِكَ  حَمةٌ َورَ  ّربِِهم

 :تعالى قالبالصبر،  خرةواآل الدنيا في الفالح علق قد وتعالى سبحانه هللا أن .8

بُِروا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َها يَا}  آل] {تُف لُِحونَ  لََعلَُّكم   هللاَ  َواتَّقُوا َوَرابِطُوا َوَصابُِروا اص 

 .[200: عمران

 هللاِ  ثََوابُ  َوي لَُكم  } :تعالى قالخرة، واآل الدنيا في عظيمة حظوظ للصابرين أن .9

ابُِرونَ  إاِلَّ  يُلَقَّاَها َوالَ  َصالًِحا َوَعِملَ  آَمنَ  لَِّمن   َخي رٌ   الَِّذينَ  إاِلَّ  يُلَقَّاَها َوَما}،{الصَّ

 .{َعِظيم   َحظٍّ  ُذو إاِلَّ  يُلَقَّاَها َوَما َصبَُروا

نَ  بَِشىء   َولَنَب لَُونَُّكم  } :تعالى قاللبالء، ا على بصبرهم الصابرين هللا بشر .10  مِّ

نَ  َونَق ص   َوال ُجوعِ  ال َخوف   رِ  َوالثََّمَراتِ  َواألنفُسِ  األََمَوالِ  مِّ ابِِرينَ  َوبَشِّ  .{الصَّ

 



 

 العباد يصيب ما كان وإن ، قط مؤمن منه ينجو ال عاّمة سنة االبتالء

ِحيَحي نِ  وضعفه؛ ففِي دالعب إيمان قوة بحسب متفاوتاً  البالء من  الصَّ

ُ  َرِضيَ  هَُري َرةَ  أَبِي َعن   لِمَ  يُِصيبُ  َما} قَاَل: َعن هُ  هللاَّ  َواَل  َوَصب   ِمن   ال ُمس 

، َواَل  نََصب ، ، َواَل  َهمٍّ ن  َكةِ  َحتَّى َغمٍّ  َواَل  أًَذى، َواَل  ُحز   إالَّ  يَُشاُكَها الشَّو 

ُ  َكفَّرَ  ُ  َرِضيَ  َوقَّاص   أَبِي اب نِ  َوَعن  {. َخطَايَاهُ  ِمن   بَِها هللاَّ }  قَاَل: َعن هُ  هللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا :قُل ت َن بِيَاءُ  :قَالَ  باََلءً  أََشد   النَّاسِ  أَي   هللاَّ الُِحوَن، ثُمَّ  األ   ثُمَّ  الصَّ

ثَلُ  َم  ثَلِ  األ  َم  ُجلُ  يُب تَلَى النَّاِس، ِمن   فَاأل  بِ  َعلَى الرَّ  فِي َكانَ  ن  فَإِ  ِدينِِه، َحس 

 يََزالُ  َوَما َعن هُ، ُخفِّفَ  ِرقَّةٌ  ِدينِهِ  فِي َكانَ  َوإِن   باََلئِِه، فِي ِزيدَ  َصاَلبَةٌ  ِدينِهِ 

ِشي َحتَّى بِال َعب دِ  ال باََلءُ  ضِ  ظَه رِ  َعلَى يَم  َر   .{َخِطيئَةٌ  َعلَي هِ  َولَي سَ  األ 

 بالغير أو بالخير والشر. االبتالء يكون وقد

 إليه؛ الناس أقرب في المرء يبتلى أن بالغير االبتالء صور أصعب فمن

بُِرونَ  فِت نَةً  لِبَع ض   بَع َضُكم   َوَجَعل نَا} :تعالى قالوولده،  أهله وهم  أَتَص 

لَُموا} :تعالى وقال، [20: الفرقان] {بَِصيراً  َرب كَ  َوَكانَ   أَنََّما َواع 

َوالُُكم   الُدُكم   أَم  َ  نَّ َوأَ  فِت نَةٌ  َوأَو  رٌ  ِعن َدهُ  هللاَّ  [.28: األنفال]{ َعِظيمٌ  أَج 

 بهما يكون وقد أخرى، تارةً  وبالشر تارةً  بالخير االبتالء يكون كما

نَاهُم  } :تعالى قال معاً، يِّئَاتِ  بِال َحَسنَاتِ  َوبَلَو  ِجعُونَ  لََعلَّهُم   َوالسَّ  {يَر 

 ،[168: األعراف]



 

َجعُونَ  َوإِلَي نَا فِت نَةً  َوال َخي رِ  رِّ بِالشَّ  َونَب لُوُكم  } سبحانه: وقال  ،[35: األنبياء] {تُر 

 على الحالتين كلتي في االبتالء مقابلة على نفسه يوطن أن المؤمن وعلى

 وأفضل الخيَرين، خير يحوز وبذلك الدارين، سعادة تحصيل في التي هللا مرضاة

 .األمرين

 أوجه من هللا آتاه فيما يُبتلى ألن ضٌ معرّ  وهو إال كرهاً  أو طوعاً  هلل عبد   فما من

" َما فِي "لِيَب لَُوُكم   :تعالى قال النعماء،  نعمة أحد أوتي فما ،[48: المائدة] آتَاُكم 

 يبتلى والفقير بغناه يبتلى صبره، فالغني أو لشكره واختباراً  له ابتالء كانت إال

 بعلمه يبتلى بضعفه، والعالم يبتلى والضعيف بقوته يبتلى بفقره، والقوي

قال عز  سائرون، أقدارنا وإلى مبتلى، ... فكلنا بجهله، وهكذا يبتلى والجاهل

ِزحَ  فََمن  } وجل: ِخلَ  النَّارِ  َعنِ  ُزح  ن يَا ال َحيَاةُ  َوَما فَازَ  فَقَد   ال َجنَّةَ  َوأُد   َمتَاعُ  إاِل الد 

 .[185: عمران آل]{ ال غُُرورِ 

 



 



 

ن من عالمات محبة هللا له، ويدل معرفة أن وقوع البالء باإلنسا -1

َ  "وإِنَّ  :قوله على ذلك  ًما أََحبَّ  إَِذا َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  ".اب تَالهُم   قَو 

 

 منها، أكبر وهناك إال مصيبة من ما ألنه ؛المصيبة استصغار -2

 واقع في والنظر منها، أكب تكن لم أن على ربه المسلم فيحمد

 ابتلى من فسيجد بشيء ابتلى من فكل هذا، يخفف المبتلين الناس

 .منه أشد هو بما

 

إدراك فضائل الصابرين، وتذكر ما أعده هللا لهم من النعيم المقيم،  -3

 والثواب الجزيل.

 

 



 



 

ألن المصائب تكفر الذنوب، وتدعوا إلى الصبر فيثاب عليه، وكان 

تأخير العقوبة للمذنب حتى يوافي به يوم القيامة من الشر؛ لما فيه 

هَُري َرةَ رضي هللا  أَبِي اع العقوبة عليه في اآلخرة. فَعن  من اجتم

ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  عنه، ُ  يُِردِ  َمن  ":  هللاَّ  ". ِمن هُ  يُِصب   َخي ًرا بِهِ  هللاَّ

 



 

: قَالَ   النَّبِيِّ  أنِ  فعن أنس الدليل على أن المصائب كفارة للذنوب، 

ًما أََحبَّ  إَِذا هللاَ  َوإِنَّ  ال باَلِء، ِعظَمِ  َمعَ  ال َجَزاءِ  ِعظَمَ  إِنَّ » ، قَو   فََمن   اب تاَلهُم 

َضا، فَلَهُ  َرِضيَ  طُ  فَلَهُ  َسِخطَ  َوَمن   الرِّ خ   «.الس 

 

يدل على ذلك وقوع البالء باإلنسان من عالمات محبة هللا له.  نعم؛

 ِعظَمَ  إِنَّ »: قَالَ   النَّبِيِّ  أنِ  عنه هللا رضي قوله في حديث أنس

ًما أََحبَّ  إَِذا هللاَ  َوإِنَّ  ال بَالِء، ِعظَمِ  َمعَ  ال َجَزاءِ  ، قَو   َرِضيَ  فََمن   اب تَالهُم 

َضا، فَلَهُ  طُ  فَلَهُ  َسِخطَ  َوَمن   الرِّ خ   .«الس 

 

 على حسناته في ويزيد درجاته ليرفع والمحن بالمصائب يبتليه أي:

إرادة هللا  واحتسابه، وأن المصيبة من عالمات صبره من يكون ما

الخير باإلنسان، وأن تعجيل العقوبة في الدنيا خيراً له، ألن المصائب 

 تكفر الذنوب، وتدعوا إلى الصبر فيثاب عليه.

 



 



 



 

 ربحا فيه أن يظن شيئا يشتري أن حرص رجل

 من لي حصل ما اشتريته ما أني لو :فقال فخسر،

 نهي وقد كثيرا، ويقع وتحسر، ندم فهذا خسارة،

 .عنه

 .رتني ألكرمتك أو لو علمت بك لجئت إليكلو ز



 



 



 

 به؟ نتكلَّمُ  بما لمؤاخذون يا رسول هللا وإنَّا قال: عن معاذ بن جبل 

ك "ثِكلتك :قال  أووجوِههم، على النَّارِ  في النَّاسَ  يُِكب   وهل يا معاذ، أم 

 ألسنتِهم؟". حصائدُ  إالَّ  :مناخِرهم على:قال

 كان كذا لكان كذا وكذا(.. عالقة الحديث بموضوع الدرس ) لو

 وهو خيًرا، الكالم كان إذا إال يتكلم ال أن ينبغي أنه في صريح الحديث

 .يتكلم فال المصلحة، ظهور في شك ومتى مصلحته، ظهرت الذي

 ليتكلم العبد فإن يكون، ما أخطر من فاللسان اللسان، بيان خطورة

 فإن جهنم، في بها يهوي باال لها يلقي ال تعالى، هللا سخط من بالكلمة

 القيامة يوم يحصد ثم والسيئات، الحسنات وعمله بقوله يزرع اإلنسان

 زرع ومن الكرامة، حصد عمل أو قول من خيًرا زرع فمن زرع، ما

ا  .الندامة غًدا حصد عمل أو قول من شّرً

 



 

 النوع األول: استعمال محرم، وله صورتان:

القضاء والقدر، استعمالها في أمر ماض على وجه التسخط من  .أ

 لو لم يسافر فالن ما مات. مثل:كاستعمالها عند حلول المصائب، 

لو كان لي سلطة  مثل:استعمالها في أمر مستقبل تمنياً للشر،  .ب

 لضربت فالناً، واستوليت على ماله.

 النوع الثاني: استعمال جائز، وله صورتان:

قدر، استعمالها في أمر ماض ال على وجه التسخط من القضاء وال .أ

وإنما يحمل عليه الرغبة في الخير، أو الندم على فوات الطاعة، 

 لو ذاكرت دروسك لم ترسب. مثل:

لو رزقني هللا ماالً  مثل:استعمالها في أمر مستقبل تمنياً للخير،  .ب

 ألنفقت منه في وجوه الخير.

 



 

ما تضمنه استعمالها من التسخط على قضاء هللا وقدره، وعدم  -1

ا به، وهو مما ينقص كمال التوحيد الواجب، الصبر عليه، والرض

لما فيه من سوء األدب مع هللا تعالى، واالعتراض على قضائه 

 وقدره.

أن استعمال )لو( يفتح عمل الشيطان، ففي قولها انسياق وراء  -2

خطوات الشيطان الذي يدعو قائلها إلى الجزع والتسخط من 

 القضاء والقدر.

 ا الوجه، بل فيه مضرة.أنه ال نفع في استعمالها على هذ -3

 

 فالسنة للمسلم عند حلول المصائب أن يقول:

وفي هذا غاية التسليم والرضا بما قدر هللا  "قدر هللا وما شاء فعل" .أ

 وقضى، وفيه إغالق للباب على الشيطان الرجيم.

دُ   .ب  هلّلِ". "ال َحم 

ِ  "إِنَّا  .ج  االسترجاع. ويسمى: َراِجعُوَن"، إِلَي هِ  َوإِنَّا هلِلَّ

نِي "اللَّهُمَّ  .د لِف   ُمِصيبَتِي فِي أَِجر   ِمن َها". َخي ًرا لِي َوأَخ 

 



 



 



 



 



 



 

 واإليمان اإلسالم نعمة

 والعافية الصحة نعمة

 الرزق نعمة

 .نعمه على هللا محبة -1

 والتحدث بنعمة هللا االعتراف -2

 هللا. طاعة في واستخدامها بها،

 األعمال كثرة ذكر هللا فهي أعظم -3

 للتقرب اوأفضله اإلطالق على

 هللا. إلى

 على عليه هللا بنعمة العبد عترافا -1

 .الخضوع وجه

 بهذه وتعالى سبحانه عليه الثناء -2

 المحسن على الثناء أي النعم،

 .إحسانه بذكر

 مرضاة على النعم بهذه ستعانةاال -3

 .يكره فيما يستعملها ال وأن هللا

 منه وأنها للمنعم، بالنعم االعتراف -1

 وبفضله.

 النَِعم. تجدد عند كراً ش هلل يسجد أن -2

 وتعدادها وذكرها بالنعم الثناء -3

ستعمالها في وجوه وإظهارها وا

 الخير.

1 

2 

 

3 

 



 

 :- قال شكرهم على إحسانهم وعدم جحد ما أحسنوا به وذكره، -1

ِطيَ  َمن  " زِ  فََوَجدَ  َعطَاءً  أُع   أَث نَى فََمن   بِهِ  فَل يُث نِ  يَِجد   لَم   فَإِن   بِهِ  فَل يَج 

  ."َكفََرهُ  فَقَد   َكتََمهُ  َوَمن   َشَكَرهُ  فَقَد   بِهِ 

 

 لَم   فَإِن   فََكافِئُوهُ، َمع ُروفًا إِلَي ُكم   آتَى َمن  " :-- قال لهم، الدعاء -2

ُعوا تَِجُدوا ِ  َسأَلَُكم   َوَمن   لَهُ، فَاد  طُوهُ، بِاهللَّ تََعاَذُكم   َوَمنِ  فَأَع  ِ  اس   بِاهللَّ

 فَأَِجيبُوهُ". اُكم  َدعَ  َوَمن   فَأَِعيُذوهُ،

 

لَى َمن  " :-- قال معهم، الجفاء وترك عليهم، الثناء -3  ِمن ُكم   أَو 

تَِطع   لَم   فَإِن   بِِه، فَل يَكافِئ   َمع ُروفًا هُ، يَس  ُكر   فَقَد   َذَكَرهُ، فََمن   فَل يَذ 

بَي   َكالبِسِ  َكانَ  يَنَل   لَم   بَِما تََشبَّعَ  َوَمن   َشَكَرهُ،   .ُزور " ثَو 

 



 

َوَما بُِكم " قال تعالى:الدليل على وجوب إضافة جميع النعم إلى هلل تعالى، 

أَُرونَ  ر  فَإِلَي ِه تَج  ُكُم الض  ِۖ  ثُمَّ إَِذا َمسَّ َمة  فَِمَن هللاَّ ن نِّع   [.53]النحل: "مِّ

 

 َما ُكلِّ  ِمن   "َوآتَاُكم   قال تعالى:لى أن عم هللا ال تعد وال تحصى، الدليل ع

وا َوإِن   َسأَل تُُموهُ  ِ  نِع َمتَ  تَعُد  ُصوَها اَل  هللاَّ ن َسانَ  إِنَّ  تُح  ِ  َكفَّاٌر" لَظَلُومٌ  اإل 

وا "َوإِن   وقال تعالى:[، 34]إبراهيم: َمةَ  تَعُد  ِ  نِع  ُصوَها اَل  هللاَّ َ  إِنَّ  تُح   هللاَّ

 [.18]النحل: َرِحيٌم" لََغفُورٌ 

 

 الشكر الكامل يتحقق بوجود ثالثة أركان:

اعتراف القلب بنعمة هللا، واستشعاره أن كل نعمة فهي من هللا جل  -1

 وعال.

 قرار اللسان بالنعمة، وثناؤه على هللا تعالى بنعمه كلها.إ  -2

 استعمال النعمة في طاعة هللا، وتجنب استعمالها في معصيته.  -3

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya53.html


 



 



 

 األمراض. على قضى الطب تقدم

 والجهل. الفقر على تقضي التنموية الخطط 

 المكاسب، بوجوه ومعرفتي حذقي بسبب الكنوز هذه على حصلت 

 تعالى. هللا من تفضالً  هي وليست

 



 



 

وذلك؛ إذا نسب النعم 

لغير هللا باللسان 

 فقط.

 المطر نسبة

 هللا غير إلى

 تعالى،

 :كقولهم

 بنوء مطرنا

 .وكذا كذا

 أصابتا

 الخيرات

 بشفاعة

 فالن.

 نسب إذا وذلك؛

هللا  لغير النعم

نكار بلسانه مع إ

 ذلك بقلبه.

 قول: )هذا بشفاعة آلهتنا(. :الصورة األولى .1

 قول: )لوال فالن لم يكن كذا(.  :الصورة الثانية .2

نسبة المطر إلى غير هللا تعالى، كقولهم: مطرنا بنوء  :الصورة الثالثة .3

 كذا وكذا.

 



 

 أكبر(. )كفر

 

 أصغر(. )كفر

 

 )كفر أصغر(.



 



 

حكم نسبة النعم إلى النفس حرام، وهو من 

وهو نقص في )كفر النعمة(،  يسمى:الكفر األصغر الذي 

 كمال التوحيد الواجب.

 

 



 



 

 كأن يقول الرابح من تجارة، كسبت هذا بمجهودي وجدي. 

كثرة أن يقول من وصل لدرجة عالية من العلم، هذا بسهري و 

 علمي.

 



 

 اإلبل. األول:

 البقر. الثاني:

 الغنم. الثالث:

 



 

 النعم بقاء أسباب من العبد على هللا نعمة شكر أن على دليل

تُم   لَئِن   َرب ُكم   تَأَذَّنَ  َوإِذ  ) :تعالى هللا قال كما وزيادتها،  أَلَِزيَدنَُّكم   َشَكر 

تُم   َولَئِن    نعمتي شكرتم لئن أي: .{7:براهيمإ} (لََشِديدٌ  َعَذابِي إِنَّ  َكفَر 

 منها. ألزيدنكم عليكم

 

 شكر أن فكما عليها؛ والعقاب بزوالها يكون فإنه النعمة كفر عقاب

تُم   "لَئِن   قال تعالى:. يزيلها كفرها فإن يزيدها النعمة  أَلَِزيَدنَُّكم   َشَكر 

تُم   َولَئِن    أي كفرتم ولئن أي:{. 7:إبراهيم} لََشِديٌد" َعَذابِي إِنَّ  َكفَر 

 وذلك لشديد، عذابي إن وجحدتموها وسترتموها النعم كفرتم

 .  كفرها على إياهم وعقابه عنهم بسلبها

 



 



 

وال كنوز من هللا أعطاه  لتنوءُ  مفاتحه إنَّ  ما كثيًرا شيئًا األم 

ة، أولي بالعصبة  إلى التِّسعة إلى العَشرة من والعصبة القوَّ

 الجماعة لتثقل أمواله خزائن مفاتح إنَّ  :أي ذلك؛ ونحو السَّبعة

لِها. عن القويَّة  َحم 

 



 

نيا بهذه يفرح   أن ال .1  يحب   ال هللا فإنَّ  بها؛ ويفتِخر العظيمة الد 

 بها. الفرحين

 وعدم نسي اآلخرة. التصدق .2

 اإلحسان إلى عباد هللا. .3

 عدم التكبر والعمل بالمعاصي ونشر الفساد في األرض. .4

 

 أو َجماعة   من له كان فما األرض، هوبدارِ  به هللاُ  فخسف

 عرف ثمَّ  انتصر، وال نُِصر فما ينُصرونه، جنود أو عصبة

نيا الحياة يريدون الَّذين من باألمس مكانه تمنَّوا الَّذين  أنَّ  الد 

قَ  يضيق هللا ز   وعلموا يشاء، لمن ويبسطُه يشاء َمن على الرِّ

طَه أنَّ   علي ِهم منَّ  هللا وأنَّ  محبَّته، على دليالً  ليس لقارون بس 

 كقارون. الهالك حالُهم أصبح وإالَّ  قولِهم، على يُعاقب هم فلم

 



 

 هذا بجدي واجتهادي. قول الطالب إذا نجح: .1

الحمد هلل، هو الذي أعانني  مثالً:أن ينسب النعمة هلل فيقول  والواجب:

 وسهل علي، فذاكرت واجتهدت ونجحت.

 عرفتي بوجوه البيع والشراء.جمعت ثروتي بذكائي وم قول التاجر: .2

هذا من فضل هللا علي، أو  مثالً:أن ينسب النعمة هلل فيقول  والواجب:

 الحمد هلل الذي رزقني، أو الحمد هلل الذي يسر لي أسباب الرزق.

 



 

)كفر  يسمى:حكم نسبة النعم إلى النفس حرام، وهو من الكفر األصغر الذي 

قول هللا والدليل على ذلك: واجب، وهو نقص في كمال التوحيد الالنعمة(، 

َمةً  أََذق نَاهُ  "َولَئِن  تعالى:  دِ  ِمن   ِمنَّا َرح  اءَ  بَع  ت هُ  َضرَّ َذا لَيَقُولَنَّ  َمسَّ  أَظُن   َوَما لِي َهَٰ

نَىَٰ  ِعن َدهُ  لِي إِنَّ  َربِّي إِلَىَٰ  ُرِجع تُ  َولَئِن   قَائَِمةً  السَّاَعةَ   َكفَُروا الَِّذينَ  فَلَنُنَبِّئَنَّ  لَل ُحس 

". َعَذاب   ِمن   َولَنُِذيقَنَّهُم   َعِملُوا بَِما  َغلِيظ 

 

 هلل أقرا فما هللا، نعمة جحدا األََولَين فإن :معتبر وفيه عظيم الحديث هذا -1

 فحل بنعمه فيهما هللا حق أديا وال بها، المنعم إلى النعمة نسبا وال بنعمه

 عليه أنعم من إلى ونسبها هللا بنعم فاعترف األعمى السخط، وأما عليهما

 .هللا من الرضا فاستحق فيها، هللا حق وأدى بها،

 

 :وهي أمور، بثالثة يكون النعمة شكر أن -2

َمة   ِمن   بُِكم   َوَما) تعالى: قال بالنعمة، اإلقرار ِ  فَِمنَ  نِع   (.هللاَّ

ا) تعالى: قال المنعم، إلى ونسبتها  (.فََحدِّث   َربِّكَ  بِنِع َمةِ  َوأَمَّ

َملُوا) تعالى: قال يجب، فيما لهاوبذ راً  َداُودَ  آلَ  اع   (.ُشك 

 

م أن بيان  -3  أصابته ضراء بعد إليه المستادة النعم استحقاقه اإلنسان زع 

 .التوحيد لكمال مناف  
 



 



 



 

 أقسم هللا تعالى في هذه السورة بالعصر.

 الدهر. العصر هو: 

 



 

 ث.الحاد ذلك فيه وقع الذي اليوم ذلك في هللا بارك ال

 فالن.  فيه مات الذي العام هللا لعن 

 



 



 

 برده. أو اليوم هذا حر شدة من تعبنا

مٌ  َهَذا    .َعِصيبٌ  يَو 

 

 



 

ِر. َولَيَال  قال تعالى:  سورة الفجر: .1 ر . َوالشَّف عِ  "َوال فَج  َوال َوت ِر.  َعش 

ِر.َهل   إَِذا َواللَّي لِ  لِكَ  فِي يَس 
َٰ
ر ". لِِذي قََسمٌ  َذ  ِحج 

 

َوَما  .َوالنََّهاِر إَِذا تََجلَّى .َواللَّي ِل إَِذا يَغ َشى"قال تعالى: الليل: سورة  .2

ُن ثَى َكَر َواأل   ".َخلََق الذَّ

 

َحى قال تعالى: سورة الضحى: .3  ودََّعكَ  َما. َسَجى إَذا واللَّي لِ . "َوالض 

 قَلَى". وَما َرب كَ 

 



 



 

نه، والتسخط مما وقع عيبه أو لع والمراد بسب الدهر:الزمان،  الدهر هو:

 فيه.

ُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َعن   هَُري َرةَ  أَبِي حــرام والدليل على ذلك: َعن   حكم سبه:  َعلَي هِ  هللاَّ

ُ يَقُوُل:  َوَسلَّمَ  ِذينِي َوَجلَّ: َعزَّ  قال هللاَّ  بِيَِدي الدَّه رُ  َوأَنَا الدَّه رَ  يَُسب   آَدمَ  اب نُ  "يُؤ 

رُ  َم   َوالنََّهاَر". لَّي لَ ال أُقَلِّبُ  األ 

 

أن السب في حقيقة األمر يقع على من فعل هذه األفعال، وهو هللا عز  (1

وجل، فهو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له 

 من األمر شيء.

 أنه سب لمن ال يستحق السب، فإن الدهر خلق مسخر منقاد ألمر هللا. (2

سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك  أنه متضمن للشرك، فإنه إنما (3

ظالم قد ضر من ال يستحق الضرر، وأعطى من ال يستحق العطاء، ورفع 

 من ال يستحق الرفعة، وحرم من ال يستحق الحرمان.

 



 

 عرفتك فيه.ن هللا اليوم الذي رأيتك فيه، أو لع (1

 لعن الساعة التي حصل فيها كذا. (2

 يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه. (3

 

ة الحوادث إلى الدهر كفر من عمل الجاهلية، حيث كان كثير من العرب نسب

في جاهليتهم ينكرون البعث بعد الموت، ويزعمون أنه ليس هناك حياة إال 

الحياة الدنيا، يموت قوم ويحيا آخرون، ويزعمون أن الذي يفنيهم هو 

 َما قَالُوا  "وَ  فكانوا يقولون كما أخبر هللا تعالى عنهم:مرور األيام والليالي. 

ن يَا َحيَاتُنَا إاِلَّ  هي يَا نَُموتُ  الد  لُِكنَا َوَما َونَح   الدَّه ُر". إاِلَّ  يُه 

 



 

 

 



 



 

 األذكار الشرعية عند هبوب الريح وأسمعها على زميلي:

ِ  َرُسولُ  َكانَ  - عنها هللا رضي - عائشة المؤمنين أم تقول .1   هللاَّ

-- يحُ  َعَصفَتِ  إَِذا أَلُكَ  إِنِّي اللَّهُمَّ » :قَالَ  الرِّ  َما َوَخي رَ  َخي َرَها أَس 

ِسلَت   َما َوَخي رَ  فِيَها َها ِمن   بِكَ  َوأَُعوذُ  بِِه، أُر   فِيَها َما َوَشرِّ  َشرِّ

ِسلَت   َما َوَشرِّ   .«بِهِ  أُر 

 

َوعِ  ب نَ  َسلََمةَ  عن .2 َك  تَدَّتِ  إَِذا - -النبي  َكانَ " :قَالَ ،  األ   اش 

يحُ    ."َعقِيًما اَل  لَقًِحا اللَّهُمَّ : ولُ يَقُ  الرِّ

 



 



 

 ما أصعب هذه الرياح.

 ما هذه الريح العاصفة. 

 



 

 َعن   هَُري َرةَ  أَبِي حديث

ُ  قال: يَقُولُ   النَّبِيِّ   هللاَّ

ِذينِي" :َوَجلَّ  َعزَّ   اب نُ  يُؤ 

 َوأَنَا الدَّه رَ  يَُسب   آَدمَ 

رُ  بِيَِدي الدَّه رُ  َم   أُقَلِّبُ  األ 

 ".َوالنََّهارَ  ي لَ اللَّ 

 َعنِ  َكع ب ، ب نِ  أُبَيِّ  حديث

 تَُسب وا ال" :قَالَ  ، النَّبِيِّ 

يَح،  ِمن َها َرأَي تُم   فَإَِذا الرِّ

ا َشي ئًا َرُهوَن، ِممَّ  تَك 

أَلُكَ  إِنَّا، اللَُّهمَّ  :فَقُولُوا  نَس 

يحِ  َهِذهِ  َخي رِ  ِمن   ، الرِّ

 َما َوَخي رِ ، فِيَها َما َوَخي رِ 

تُ   ِمن   بِكَ  َونَُعوذُ ، بِهِ  أُِمر 

يحِ  َهِذهِ  َشرِّ   َما َوَشرِّ ، الرِّ

ِسلَت   َما َوَشرِّ ، فِيَها  أُر 

 ".بِهِ 

لعن هللا اليوم  -

الذي رأيتك فيه، 

 أو عرفتك فيه.

 

 هذا زمان سوء. -

 حـــــرام

 حـــــرام

لعن هللا هذه  -

 الريح.

 

 هذه ريح خبيثة. -



 

 وعيبها، أو لعنها والتسخط منها. هو شتمها المراد بسب الريح:

 

 حـرام حكم سب الريح:

 تَُسب وا ال" :قَالَ  ، النَّبِيِّ  َعنِ  َكع ب ، ب نِ  حديث أُبَيِّ  والدليل على ذلك:

يَح، ا َشي ئًا ِمن َها َرأَي تُم   فَإَِذا الرِّ َرهُوَن، ِممَّ أَلُكَ  إِنَّا، اللَّهُمَّ : فَقُولُوا تَك   ِمن   نَس 

يحِ  ِذهِ هَ  َخي رِ  تُ  َما َوَخي رِ ، فِيَها َما َوَخي رِ ، الرِّ  َشرِّ  ِمن   بِكَ  َونَعُوذُ ، بِهِ  أُِمر 

يحِ  َهِذهِ  ِسلَت   َما َوَشرِّ ، فِيَها َما َوَشرِّ ، الرِّ  ".بِهِ  أُر 
 

 سب الريح قسمان:

أن يسب الريح معتقداً أنها الفاعلة بنفسها، أو أنها فاعلة  القسم األول:

 لى.مع هللا تعا

 شرك أكبر. حكمه:

أن يسب الريح مع اعتقاده أن هللا وحده هو الذي فعل  القسم الثاني:

 ذلك.

 محرم؛ ألنه في حقيقته سب هلل تعالى. حكمه:
 



 

 نهى الشرع عن سب الريح لما فيه من المفاسد، ومنها:

أن السب في حقيقة األمر يقع على من أرسلها وسخرها، وهو هللا عز  (1

 لها من األمر شيء. وجل، والريح ليس

 أنه سب لمن ال يستحق السب، فإن الريح خاق مسخر منقاد ألمر هللا. (2

 ما تضمنه من االعتراض على قضاء هللا وقدره. (3

 ما تضمنه من الجزع وترك الصبر الواجب عند حلول المصائب. (4

 

 هذه عاصفة قوية. -1

 ما أشد هذه الريح. -2

 



 



 



 



 

دان، ومنه هو عمل شيطاني يؤثر في القلوب واألبالسحر: 

 تخييالت تؤثر في األبصار ال حقيقة لها.

 

سحر الخداع  –سحر التخييل  –سحر التأثير أنواعه: 

 والتمويه والخفه.

 

 كفر.حكمه الشرعي: 

 



 



 



 



 

 ونفث، تدخينات مع الساحر به يتكلم كالم طريق عن ألنه يتم

 واألبدان، القلوب في فيؤثر مطلوبه، تنفيذ على الشياطين فتعينه

 .يقتل أو البدن يضعف أو فيمر

 

 على بالتأثر يتم وإنما الخارج، في وأثر حقيقة له ألنه ليس

 الناس يري حتى بالشياطين باالستعانة أو خفية، بطرق األبصار

 .لها حقيقة ال وتغيرات تهويالت

 



 



 

 :المسلم عقيدة على أثره

 توحيد في قادح به االعتقاد

 حقيقة ظنه فربما الربوبية

 فاإليجاد معتقدال هذا ويحرم

 .هللا شريك ال وحده هلل والخلق

 كفر

 كفر وشرك



 



 

 ما خفي ولطف سببه. السحر لغة:

عمل شيطاني يؤثر في القلوب واألبدان، ومنه تخيالت تؤثر في  والمراد به:

 األبصار ال حقيقة لها.

منه ما يكون كفر وشرك كما في سحر التأثير، ومنه ما يكون كفر كما في  حكمه:

لتخييل، ومنه ما يكون حرام وكبيرة من كبائر الذنوب كما في سحر سحر ا

 الخداع والتمويه والخفه.

تَنِبُوا) :--هللا رسول قال: قال -- هريرة أبي عن الدليل على ذلك: ب عَ  اج   السَّ

كُ : الُموبِقَاتِ  ر  ُر، بِاهللِ، الشِّ ح  مَ  الَّتي النَّف سِ  َوقَت لُ  َوالسِّ ،ب إالَّ  هللاُ  َحرَّ لُ  اِل َحقِّ  َوأَك 

باَ، لُ  الرِّ مَ  َوالتََّولِّي ال يَتيِم، َمالِ  َوأَك  ِف، يَو  ح  فُ  الزَّ َصناَتِ  َوقَذ   .(الَغافاِلَتِ  الُمح 

َ  إِنَّ ) :-تعالى- هللا وقال فِرُ  ال هللاَّ َركَ  أَن   يَغ   يََشاءُ  لَِمن   َذلِكَ  ُدونَ  َما َويَغ فِرُ  بِهِ  يُش 

ِرك   َوَمن   ِ  يُش   (.48:النساء) (َعِظيماً  إِث ماً  اف تََرى فَقَدِ  بِاهللَّ

 



 

 كإخباره ظاهراً، اإلنسان قدرة في ما تخالف أعماالً  يظهر الذي هو الساحر

 إلى يتوصل وهو الضمير، في وما والمسروق، الضالة ومكان بالمغيبات،

 المعاصي، فعل من يحبون، بما إليهم والتقرب الشياطين، باستخدام ذلك

 ونحو الغائبين، ودعاء النجاسات، ومالبسة الحرام، وأكل طاعات،ال وترك

 كالشعوذة، السحر أنواع من شيء بعمل الساحر يعرف وقد ذلك،

 فعل وهو األرض، في والخط الناظرين، أعين على والتلبيس والمخرقة،

 النحس لمعرفة بسرعة، كثيرة خطوطاً  األرض في يخطون الذين الرمالين

 أمر عن يستخبرهم من جاءهم إذا بالحصى، ربالض ومثله والسعد،

 بالفرد فيتفاءلون بعده، قاموا ثم الحصى، من كثير بعدد رموا مستقبل

 في بنفثه أو النجوم، في بنظره يعرف من ومنهم بالعكس، أو الّشفع دون

 حديد من قطع ومعها والزبل، الشعر من نجسة أشياء بجمعه أو العقد،

 يعلمون ما وأكثر السحر، يعلمونهم ومشايخ كتب وللسحرة ونحوه،

 والقراءة، الذكر كثرة من بعضهم يظهره بما يغتر وال الشياطين، بواسطة

 حتى وخداعهم الناس ترغيب قصده فإن ونحوها، والصدقة، والصالة،

 وهو الكريم، والقرآن الشرعية، بالرقية يعالج أنه ويعتقد الجاهل، به يغتر

 كذلك. ليس

 



 

 لسحرة أو االتصال بهم، والحذر منه.الحذر من إتيان ا .1

 الحذر من داللة أحد عليهم للتعامل معهم. .2

 تحذير الناس من السحر والسحرة. .3

 مناصحة من يقع في التعامل معهم. .4

عند العلم بوجودهم يجب تبليغ الجهات المسؤولة عنهم لرد كيدهم،  .5

 والقضاء على إفسادهم.

 

افين والمشعوذين السحرة إتيان  أهل عمل من ام، وهوفحر والعرَّ

افًا أتى َمن)) :- - قال الجاهلية،  يقول، بما يُؤمن كاهنًا أو ساِحًرا أو عرَّ

د على أنزل بما كفَرَ   ((. - محمَّ

 



 

السحر  وهو:وهو الذي له حقيقة وأثر في الخارج،  سحر التأثير: (1

الشيطاني، ويتم عن طريق كالم يتكلم به الساحر مع تدخينات ونفث، 

الشياطين على تنفيذ مطلوبه، فيؤثر في القلوب واألبدان، فيمر فتعينه 

 أو يضعف البدن أو يقتل.

 

وهو الذي ليس له حقيقة وأثر في الخارج، وإنما يتم  سحر التخييل: (2

بالتأثر على األبصار بطرق خفية، أو باالستعانة بالشياطين حتى يري 

 الناس تهويالت وتغيرات ال حقيقة لها.

 

اء يخدع بحيث يفعل الساحر بخفه أشي :ةلتمويه والخفالخداع وا سحر (3

ويطلق على هذا النوع من بها العيون حتى ترى ما ليس واقعاً. 

الشعوذة، وهو في الحقيقة سحر مجازي ال حقيقة له، لكنه السحر: 

 يسمى سحراً.

 



 



 

 القتل، والهالك في اآلخرة. عقوبة الساحر في الدنيا:

 



 

؛ الموصلة إليه جنب جميع الوسائلوجوب االبتعاد عن السحر، وت

 ليه.االبتعاد عن الشيء وما يوصل إ ألن معنى التجنب؛

 



 



 

 إلى تدعوا التي الفضائيات بعض مشاهدة الكهان إتيان صور من

 على يحرص أن المسلم فعلى ،- تعالى - باهلل عياذا والشعوذة السحر

 الشعوذةو والكهانة السحر فيها يوجد التي القنوات، هذه مشاهدة عدم

 .كيدهم ويحبط غفلتهم، من يفيقوا حتى الناس منها يُحذر وأن

 



 

الساحر الذي يستعمل النوعين األول والثاني  عقوبة الساحر في الدنيا:

 اللذين هما كفر عقوبته القتل كما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

 والدليل على ذلك:

اء في باب الردة، أن السحر كفر وردة عن دين اإلسالم، ولهذا ذكره العلم (1

أن  حديث عبد هللا بن عباس  والدليل على هذا:وعقوبة المرتد القتل 

  فاقتلوهُ". دينهُ  بدَّل َمن   " قال: رسول هللا 

أن قتل الساحر ثابت عن جماعة من الصحابة رضي هللا عنهم، منهم  (2

ثبت قتل  قال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى:بعض الخلفاء الراشدين، 

، وهم عمر، وحفصه، ر عن ثالثة من أصحاب رسول هللا الساح

 .وجندب 

قال بجالة بن عبده التميمي التابعي: أتانا كتاب عمر رضي هللا عنه  .أ

قُوا َوَساِحَرة ، َساِحر   ُكلَّ  اق تُلُوا" قبل موته بسنة:  ِذي ُكلِّ  بَي نَ  َوفَرِّ

َرم   هُم   ال َمُجوِس، ِمنَ  َمح  زَ  َعنِ  َوان َهو  م   َسَواِحَر. ثَاَلثَ  فَقَتَل نَا ،"َمةِ الزَّ

أن جارية لها  عن أم المؤمنين حفصة رضي هللا عنها زوج النبي  .ب

 سحرتها، فأمرت بها فقتلت. 

رضي هللا عنه أنه جاء إلى ساحر فضربه  عن جندب الخير األزدي .ج

 بالسيف حتى مات. 

لتعزير والساحر الذي يستعمل النوع الثالث الذي هو معصية وليس بكفر ا

 البليغ الذي يردعه ويكف شره.

 



 

فهو يهلك صاحبه في اآلخرة، وقد قرنه  عقوبة الساحر في اآلخرة:

النبي صلى هللا عليه وسلم بالشرك باهلل تعالى ألنه نوع من أنواعه، 

 السَّبعَ  اجتنبُوا»  :قال  هللا رسول أن فعن أبي هريرة رضي هللا عنه

؟ وما. هللّا  رُسولَ  يا :قالُوا. الُموبقاتِ  ركُ  :قال هُنَّ  َوالسِّحُر، باهلّل، الشِّ

م الَّتي النَّفسِ  وقت لُ  ، إالّ  هللّا  حرَّ با، وأكلُ  بالحقِّ  اليتِيِم، مالِ  وأكلُ  الرِّ

حِف، يوم والتَّولِّي فُ  الزَّ       « الُمؤِمنَاتِ  الغافاِلتِ  الُمحصنَاتِ  وقذ 

 .[عليه متفق]

 

 لباً إال بالشرك باهلل تعالى.أنه ال يتوصل إليه غااألول: 

أن الساحر ال يتوصل للسحر الحقيقي إال بمعونة الشياطين،  ووجه ذلك:

 م ال يمكن أن يعينوه حتى يتقرب إليهم بما يرضيهم من الكفر باهللوه

تعالى والشرك به؛ كأن يذبح لهم، أو يسجد لهم، أو يستغيث بهم، أو غير 

 ذلك من أنواع الكفر.

سحرة يظهرون للناس أن لهم القدرة على التصرف في أن الالثاني: 

اإلحياء  مثل:الكون وفي خلق هللا تعالى بأسباب خفية غير ظاهرة، 

 واإلماتة، والشفاء واإلمراض.

 

 



 



 



 

 يمكن اللجوء إلى هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 



 



 



 

 بلده، واسم باسمه، المريض يخبر قد 

 .أجلها من جاء التي ومشكلته

 

 د يطلب من المريض تزويده بشيء ق

من آثاره المادية مثل: مشطه، أو 

 ثوبه، أو شعره.

 

 في يدفنها أشياء المريض إعطاء 

 .بها يتدخن أوراقاً  أو األرض،

 

  قد يطلب من المريض إحضار حيوان

ليذبحه، أو يأمر بذبحه، أو يأمره بأن 

 ال يمس الماء لفترة يحددها.



 

 ل بهم، تجنب إتيان السحرة أو االتصا

 والحذر منه.

 

  الحذر من داللة أحد عليهم للتعامل

 معهم.

 

 معهم التعامل في يقع من مناصحة. 
 



 

 جماعة في الفجر صالة. 

  التحرز من السحر بالتوكل على هللا

 تعالى، ودعائه واللجوء إليه.

  ،التحصن الدائم باألوراد الشرعية

 ومن ذلك:

)سور:  قراءة المعوذات الثالث  .1

ثالث مرات لفلق، والناس( اإلخالص، وا

 في الصباح والمساء وعند النوم.

قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء   .2

 وعند النوم.

قراءة آخر آيتين من سورة البقرة كل   .3

 ليلة.

)بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه  قول:  .4

شيء في األرض وال في السماء، وهو 

ثالث مرات في الصباح  السميع العليم(

 والمساء.

 

  أكل سبع تمرات من تمر العجوة

 صباحاً على الريق.



 

 أنه يسأل المريض عن اسمه. واسم أمه. (1

 واسم بلده، ومشكلته التي جاء من أجلها. قد يخبر المريض باسمه، (2

مشطه،  مثل:قد يطلب من المريض تزويده بشيء من آثاره المادية  (3

 أو ثوبه، أو شعره.

كلمات  وهي:يه طالسم، إعطاء ما يسمى بالحجاب، وغالب ما يكتب ف (4

وأسماء غير معروفة، أو أرقام، أو خطوط، أو حروف مقطعة، أو 

 رسوم، أو مربعات داخلها كتابة.

 إعطاء المريض أشياء يدفنها في األرض، أو أوراقاً يتدخن بها. (5

 

الحذر من السحر بجميع أنواعه؛ لما فيه من الخطورة على الدين  (1

 والمجتمع.

 االتصال بهم، والحذر منه.تجنب إتيان السحرة أو  (2

 الحذر من داللة أحد عليهم للتعامل معهم. (3

 تحذير الناس من السحر والسحرة. (4

 مناصحة من يقع في التعامل معهم. (5

عند العلم بوجودهم يجب تبليغ الجهات المسؤولة عنهم لرد كيدهم،  (6

 والقضاء إفسادهم.

 



 

 إتيان السحرة أنواع:

غيبات، أو العمل بما يأمرون به إتيانهم مع تصديقهم في العلم بالم (1

 من ذبح الذبائح أو االستغاثة بغير هللا؛ فهذا كفر وشرك.

 

إتيانهم لعمل السحر، فهذا إذا خال من الشركيات فهو كبيرة من  (2

الكبائر، ومن فعله لم تقبل له صالة أربعين يوماً، والدليل على ذلك 

 حديث بعض أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم.

 

حباً في االستطالع والمعرفة، أو لمجرد الفرجة  إتيانهم (3

 والمشاهدة، فهذا ال يجوز إال مع اإلنكار عليهم.

 

إتيانهم لإلنكار عليهم، فهذا جائز ومن أعظم الطاعات، وأجل  (4

 القربات.



 

شك أن هذا عمل محرم، وجريمة كبيرة، بما تضمنه من إقرار الكفر ال

اد في األرض، فالواجب مقاطعة باهلل تعالى، واإلعانة عليه، ونشر الفس

هذه الفضائيات المنحرفة، ومحاربتها بالطرق الشرعية، وتجنب االتصال 

بها، ونشر الوعي بين الناس بفسادها وضاللها، والتحريز من شرها، 

وتجنب إعانتها بأي طريق من الطرق؛ لما في ذلك من اإلعانة على 

 الباطل، ونشر الفساد.

 



 

 صالة الفجر في جماعة. (1

 التحرز من السحر بالتوكل على هللا تعالى، ودعائه واللجوء إليه. (2

 ومن ذلك:التحصن الدائم باألوراد الشرعية،  (3

ثالث )سور: اإلخالص، والفلق، والناس( قراءة المعوذات الثالث  .أ

 مرات في الصباح والمساء وعند النوم.

 قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء وعند النوم. .ب

 ن من سورة البقرة كل ليلة.قراءة آخر آيتي .ج

)بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في  قول: .د

 ثالث مرات في الصباح والمساء. السماء، وهو السميع العليم(

 أكل سبع تمرات من تمر العجوة صباحاً على الريق. (4

 



 



 

 ال ُعقَِد". فِي النَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن   " قوله تعالى:

 يعقدن الالئي السواحر النساء :وهن نفاثة، جمع :النفاثات

 وإنما النساء، المقصود ليس :وقيل فيها، ينفثن ثم عقداً 

 .نساءً  أو رجاالً  كانوا سواء النفاثات، النفوس: المقصود
 



 



 



 

 الذي العبد فإن :هللا ذكر عن العبد والغفلة قلب في التوحيد ضعف: األول

 وفؤاده، نفسه في وجل عز هللا على التوكل ويضعف قلبه، في التوحيد يضعف

 "قَالَ  :وجل عز هللا أخبر كما صرح الشيطان فإن ولذلك ضعيفاً؛ مسكيناً  تراه

تِكَ  ِويَنَُّهم   فَبِِعزَّ َمِعينَ  أَلُغ  لَِصيَن" ِمن ُهمُ  ِعبَاَدكَ  *إاِلَّ  أَج   [40:الحجر] ال ُمخ 

 ليس كل،التو حقيقة ربه على المتوكل بالطاعة المعتني العابد فالمخلص

 به هم والذين يتولونه الذين على سلطانه إنما سلطان، عليه للشيطان

 إذا والمشعوذين السحرة حبائل في وقع بالتوحيد يتحصن لم فمن مشركون،

 .وجل عز هللا بمشيئة ذلك كان أو ذلك هللا وأراد ذلك ودبروا خططوا

 وحبائله حرالس في يقعون ممن فكثير: بالذنوب النفس على اإلسراف: الثاني

 :يقول وجل عز وهللا والمعاصي، بالذنوب أنفسهم على يسرفون ممن وفخاخه

" َكَسبَت   فَبَِما ُمِصيبَة   ِمن   أََصابَُكم   "َوَما  :وجل عز ويقول[ 30:الشورى] أَي ِديُكم 

ا  فاإلنسان ،[165:عمران آل] ِمث لَي َها" أََصب تُم   قَد   ُمِصيبَةٌ  أََصابَت ُكم   "أََولَمَّ

 من بكثير والمتساهل والمحرمات، للمعاصي المرتكب للواجبات، المضيع

 يؤثر أن وعرضه غيره من وأسهل وأقرب غيره من أكثر يكون فإنه األمور؛

 .السحر فيه يقع وأن السحر فيه

 فيه وقعوا بما السحرة هؤالء فإن السحرة، هؤالء مجالسة في التساهل :الثالث

 سائر بين من للجن يتسخرون الذين هم فقط يكونوا أن يرضون ال األذى من

 ثم يوقعونهم، يسحروهم، ثم أن إما فتراهم وأقربائهم، جلسائهم من حولهم من

 يؤذونهم وإما الساحر، فيه وقع الذي السحر ذات في يقعوا لكي يستدرجونهم،

 الطريق بذلك يمهدوا أن وإما باهلل، والعياذ رحمتهم تحت ليجعلوهم أو بذلك

 إلى ذهب من) :قال لما الهوى على ينطق  كان وماسحرة،  وايكون لكي

 إليه ذهب ومن( )محمد على أنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه فسأله عراف

 .(يوماً  أربعين صالة له تقبل لم -الحديث في كما- يصدقه ولم وسأله



 

 



 

الً  ن أن المسلم على يجب :أوَّ  شياطين شرّ  من وأهلَه نفسه، يحصِّ

كار بقراءة وذلك جّن،وال اإلنس باح المساء أذ   النَّوم، وأذكار والصَّ

 وآية البقرة، سورة قراءة على والمحافظة عليها، والمحافظة

 بسم" :قول من واإلكثار والمعّوذتين، أحد، هللا هو وقل الكرسي،

 وهو السماء، في وال األرض في شيء اسمه مع يضرّ  ال الذي هللا

 ما شرّ  من التَّامَّة هللا بكلمات عوذأ": وقول ،"العليم السَّميع

 ".خلق

 :السلف وكالم والسنَّة الكتاب في ورد ما قراءة: ثانياً 

 على مباشرة بالنفث الرق ية وتكون :الشَّرعيَّة للرق ية اللجوء -أوالً 

 مع منه االحتساء ثمَّ  نظيف ماء على بقراءتها أو المسحور،

 .طاهر مكان في به االغتسال

 وآيات سور وهناك شفاء، كلّه القرآن إنَّ  :يمالكر بالقرآن -أ

 الفاتحة، سورة قراءة: منها السحر؛ عالج في مخصوصة

ذها فإنَّ  البقرة؛ سورة اقرؤوا)) :البقرة وسورة  بركة، أخ 

 وقراءة السَحرة، :أي ؛((البطلة يستطيعها وال حسرة، وتركها

 ،"الكافرون" وسورة للشَّياطين، مطردة فإنَّها الكرسي آية

 في يستعمل ما أنفع وهما والمعّوذتين، أحد، هللا هو وقل

هاب ا السِّحر إذ   .رسوله على هللا أنزله ممَّ

ة النَّبويَّة والتعّوذات باألدعية -ب  هللا  َرُسولُ  كانَ  :داء لكل العامَّ

ذُ  ِة، هللا بَِكلِماتِ  أُِعيُذ ُكما)) :يَقُولُ  والُحَسي ن، الحَسنَ  يَُعوِّ  التَّامَّ

ة ، َشي طان   ُكلِّ  ِمن   ة   َعي ن   ُكلِّ  وِمن   وهامَّ  ((.المَّ

ت التي المباحة األدوية: ثالثاً   :السنَّة عليها نصَّ

ل         سحر كل من شفاء" فهي المدينة؛ تمر من تَمرات سبع أك 

 ."ُسم أَو
 

 

 



 

 من النشر، وهو التفريق. النشرة لغة:

عالج يعالج به من حل السحر عن المسحور، وهي نوع من ال وشرعاً:

 يظن أن به سحراً أو مساً من الجن.

 أي:ألنه ينشر بها عن المسحور ما خالطه من الداء،  وسميت بذلك:

 يفرق بينه وبينه، ويحل ويكشف ويزال عنه.

 



 

حل السحر بسحر مثله؛ حيث يذهب المسحور أو أولياؤه النوع األول: 

 إلى ساحر ليحل لهم السحر عنه، وهذا له صورتان:

أن يطلب منهم الساحر عمالً شركياً، مثل: الذبح لغير  الصورة األولى:

 هللا، أو التقرب للشياطين بأي قربة. 

 أنها شرك أكبر. وحكم هذه الصورة:

عمالً شركياً، ولكن يحله أن ال يطلب منهم الساحر  الصورة الثانية:

 بطريقته.

 غير جائزة. وحكم هذه الصورة:

 بالرقية الشرعية، واألدوية المباحة. حل السحرالنوع الثاني: 

جائز، قال ابن القيم رحمه هللا: فهذا جائز بل  وحكم هذا النوع:

 مستحب.

عموم األدلة الشرعية اآلمرة بالتداوي والرقية،  والدليل على ذلك:

كنا نرقي  قال:حديث عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه  ومنها:

ِرُضوا) فقال:كيف ترى في ذلك؟  في الجاهلية، فقلنا يا رسول هللا،  اع 

، َعلَيَّ  قَى بَأ سَ  اَل  ُرقَاُكم  كٌ  فِيهِ  يَُكن   لَم   َما بِالر   .مسلم رواه (ِشر 

 

 



 

بأن يقرأ على المسحور بالقرآن الكريم واألدعية  الرقية الشرعية: (1

الشرعية، وينفث عليه مباشرة، أو يقرأ في ماء ويسقاه المرض، 

)آية الكرسي،  ما يقرأ في هذا:و أو في زيت ويدهن به،

 والمعوذات، وآيات السحر(.

 

تكرر هذه الرقية مرات كثيرة، ويستمر على ذلك حتى يشفى بإذن  (2

 هللا تعالى.

 

تؤخذ سبع ورقات من السدر األخضر، ثم تدق، ويصب عليها ماء،  (3

ويقرأ فيه الرقية التي سبق ذكرها، ثم يشرب منه المسحور ثالث 

 بالباقي. حسوات، ثم يغتسل

 



 

 



 



 



 



 



 

هو من يخبر عما يكون في مستقبل الزمان، مأخوذ من  الكاهن:

 اإلخبار عما في الضمير. ويطلق أيضاً على:التكهن، وهو التخرص، 

فهو من يدعي معرفة األمور الخفية، كالمسروقات  أما العراف:

 والضوال ونحوها.

 



 



 

 قد يذهب بعض الناس إلى الكاهن أو العراف لعدة أسباب منها:

 تكذيب فيه ألن كفر؛ هذا بخبره أن يسأله؛ فسأله وصدقه فيعتبر .1

لَمُ  الَّ  قُل﴿ :يقول -وجل عز- فاهلل الكريم، للقرآن َماَواتِ  فِي َمن يَع   السَّ

ضِ   أَتَى َمن  » :-- النبي وقال[ 65: النمل] ﴾هللاُ  إاِلَّ  ال َغي بَ  َواألَر 

افًا، أَو   َكاِهنًا، قَهُ  َعرَّ د   َعلَى أُن ِزلَ  بَِما َكفَرَ  فَقَد   قُوُل،يَ  بَِما فََصدَّ  ُمَحمَّ

 .والسنة القرآن كذَّب فقد الكاهن صدق فمن ،«وسلم عليه هللا صلى

  

 يخبر هل يختبره، ثم الكاهن يسأل يعني اختباراً  ليخبره يسأله أن .2

 بمعرفتهم أو بصدقهم يجزم أن دون سؤالهم فمجرد يخبر؟ ال أم هذا

 وصاحبه لكبيرة، وفاعل محرم أنه شك ال افهذ ذلك ونحو بالغيب

افًا أتى َمن  ) الحديث في ذكر كما جزاءه  تق بَل لم َشئ   َعن   فََسأَلهُ  َعرَّ

 (.ليلةً  أربعينَ  َصالةُ  لَهُ 

 

 يحذر أو عليهم، ينكر أو عوارهم، ويظهر ليختبرهم، يأتيهم أن .3

 ليظهر مأجور، كأن يسأله وصاحبه مطلوب، أمر كله فهذا منهم،

 يعلم ال أنه للناس يبين هذا ألن واجب؛ وهذا الناس، أمام زهعج

 .الغيب

 



 



 

عامة الكهان والعرافين ال يتكلمون عن الغيب مباشرة، بل البد لهم 

من طرق يزعمون أنها تساعدهم على معرفة الغيبيات، وهي طرقة 

ومن أشهر الطرق كثيرة ال تكاد أن تنحصر، وتتجدد في كل عصر، 

 -الكهان والعرافون عن المغيبات وأكثرها إنتشاراً:التي يتكلم بها 

الضرب على الرمل أو الخط على الرمل، أو الطرق، والضرب 

بالحصى أو الودعات، والنظر في الحروف الهجائية بطريقة أبجد 

هوز، قراءة الكف أو أسارير الكف، وقراءة الفنجان، والنظر في 

 رواح.البلورة النحاسية أو الكريستال، وتحضير األ

 



 

 



 



 



 

 دعاء معرفة األمور الخفية، كالمسروقات والضوال ونحوها.إ العرافة هي:

اإلخبار عما يكون في مستقبل الزمان، مأخوذ من التكهن،  أما الكهانة هي:

 التخرص.  وهو:

 اإلخبار عما في الضمير. وتطلق أيضاً على:

 هو الذي يدعي معرفة ذلك. والكاهن:

 

علم الغيب الذي استأثر هللا تعالى بعلمه، فمن  ما تتضمنه من ادعاء أوالً:

قال  ادعى معرفة المغيبات فقد نازع هللا تعالى في خصائص ربوبيته،

لَمُ  الَّ  "قُلتعالى:  َماَواتِ  فِي َمن يَع  ضِ  السَّ َر  ُ  إاِلَّ  ال َغي بَ  َواأل  عُُرونَ  َوَما هللاَّ  يَش 

 (.65)النمل: يُب َعثُوَن" أَيَّانَ 

ال يخلون غالباً من االستعانة بالشياطين، والشياطين ال تعينهم  أنهم ثانياً:

حتى يشركوا باهلل تعالى، بان يذبحوا لهم، أو يهينوا القرآن الكريم، أو غير 

 ذلك.

 



 

يحرم إتيان الكهان والعرافين وسؤالهم؛ وذلك أنه ال يعلم الغيب إال هللا 

لك، وتسرب إلى تعالى، فمن سألهم عن شيء من المغيبات فقد شك في ذ

قلبه اعتقاد أن هناك من يعلم الغيب غير هللا تعالى، والواجب على المسلم أن 

 يقطع أنه ال يعلم الغيب إال هللا تعالى.

 

 الضرب على الرمل أو الخط على الرمل، أو الطرق. (1

 قراءة الكف أو قراءة أسارير الكف. (2

 قراءة الفنجان. (3

 



 



 



 



 

 أنها زينة للسماء. .1

 ين.أنها رجوم للشياط .2

 أنها عالمات يهتدي بها في البر والبحر. .3

 

 ليس للنجوم عالقة بمعرفة المستقبل.

 

 السعادة والبؤس واعتقاد ذلك؛ كفر.



 



 



 



 



 

سِ  قال تعالى: :الشمس .1  َوُضَحاَها". "َوالشَّم 

 تاََلَها". إَِذا "َوال قََمرِ  قال تعالى: :القمر .2

َراكَ  َوَما( 1) َوالطَّاِرقِ  "َوالسََّماءِ  قال تعالى: :الطارق .3  َما أَد 

مُ ( 2) الطَّاِرقُ   ".(3) الثَّاقِبُ  النَّج 

 

مِ } *  َغَوى َوَما َصاِحبُُكم   َضلَّ  َما*  َهَوى إَِذا َوالنَّج 

يٌ  إاِل هُوَ  إِن  *  ال َهَوى َعنِ  يَن ِطقُ  َوَما  سورة] {يُوَحى َوح 

 [.4-1:النجم

لَُمونَ  لَّو   لَقََسمٌ  َوإِنَّهُ *  الن ُجومِ  بَِمَواقِعِ  أُق ِسمُ  فاََل }  تَع 

آنٌ  إِنَّهُ *  َعِظيمٌ   .[77-75:الواقعة سورة] {َكِريمٌ  لَقُر 



 

 مأخوذ من النجم، مفرد النجوم المعروفة في السماء. التنجيم لغة:

االستدالل باألحوال الفلكية، على الحوادث األرضية التي  واصطالحاً هو:

 لم تقع.

 

واكب فاعلة مختارة مؤثرة في الكون، وأن ما االعتقاد بأن الكالقسم األول: 

يحدث في الكون فهو ناتج عن إرادات النجوم، فهي التي تخلق الحوادث 

 من خير أو شر، وحياة وموت، وأرض وشفاء.

وهذا اعتقاد الصائبة الذين أرسل هللا تعالى إليهم إبراهيم عليه السالم، 

 وهو اعتقاد عباد الكواكب في كل زمان ومكان.

االعتقاد بأن الكواكب مخلوقة ولكن لها أثر في الحوادث سم الثاني: الق

األرضية بتقدير هللا ومشيئته، فيستدل بحركتها واجتماعها وافتراقها على 

اعتقاد أن من تزوج بنجم كذا  مثل:معرفة األمور المغيبة في المستقبل، 

 كان كذا وكذا، وهذا يقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى اإلسالم.

 



 

هو كفر باهلل  حكم االعتقاد بأن للنجوم تأثيراً على الناس واألرض:

تعالى، وهو نوع شرك في الربوبية، ألن ذلك من ادعاء علم الغيب 

َذاوقد قال تعالى: الذي استأثر هللا به،  ِ  َخل قُ  "َهَٰ  َخلَقَ  َماَذا فَأَُرونِي هللاَّ

 ُمبِين  ". ل  َضاَل  فِي الظَّالُِمونَ  بَلِ  ُدونِهِ  ِمن   الَِّذينَ 

 



 

وهو مأخوذ من النجم، وهو االستدالل باألحوال الفلكية على التنجيم: 

الحوادث األرضية التي لم تقع، وأهل التنجيم يستدلون بحركات النجوم من 

طلوعها وغيابها، وافتراقها واجتماعها، وأوقاتها ذلك على ما يقع على 

على الحوادث بأنواعها،  األرض في المستقبل، ويزعمون أن لذلك أثر كبير

من االنتصار في الحروب والهزيمة، ومن السعد أو النحس، والحياة 

 والموت، والمرض والشفاء، وغير ذلك.

قَاَل:  َعبَّاس   حديث اب نِ  والدليل على ذلك:والتنجيم نوع من أنواع السحر، 

ِ  َرُسولُ  قَالَ  بَةً  ق تَبَسَ ا الن ُجومِ  ِمن   ِعل ًما اق تَبَسَ  "َمن   : هللاَّ رِ  ِمن   ُشع  ح   َزادَ  السِّ

 َزاَد". َما

هي اإلخبار عما يكون في مستقبل الزمان، مأخوذة من التكهن، أما الكهانة: 

 التخرص. والكاهن هو الذي يدعي معرفة ذلك. وهو:

 والكاهن قد يصيب الواقع ألسباب منها:

سمعها نقرس وقوع شيء بمقدمات يراها أو ي أن يكون حاد الذكاء، في .أ

 فيقع كما قال، وينسب ذلك لمعرفته المغيبات.

وقد يكون ذلك بسبب ما تعلمه به الشياطين مما يكونون قد علموه من  .ب

استراق السمع قبل أن تصيبهم الشهب، ثم إنه يكذب مع ذلك كذبات 

كثيرة يتخرصها، فيصيب فيها ويخطئ، ولكن الناس ال تكاد تحقظ أو 

ة وتنسى ما أخطأ فيه وهو أضعاف ما تنقل إال ما أصاب فيه. فتذكر

 أصاب فيه.

ِ  َرُسولَ  أُنَاسٌ  "َسأَلَ قالت: رضي هللا عنها  َعائَِشةُ  حديث ويدل على ذلك:  هللاَّ

ِ  َرُسولُ  لَهُم   فَقَالَ  ال ُكهَّاِن؟ َعن   وسلم عليه هللا صلى " "لَي ُسوا : هللاَّ ء   بَِشي 

ِ  َرُسولَ  يَا قَالُوا: ثُونَ  فَإِنَُّهم   هللاَّ يَانًا يَُحدِّ ءَ  أَح  ِ  َرُسولُ  قَالَ  َحقًّا، يَُكونُ  الشَّي   هللاَّ

:  َطَفَُها ال حق ِمن   ال َكلَِمةُ  تِل ك َها ال ِجنِّي   يَخ  َجاَجةِ  قَرَّ  َولِيِّهِ  أُُذنِ  فِي فَيَقُر   الدَّ

لِطُونَ  ثَرَ  فِيَها فَيَخ  بَة ". ِمائَةِ  ِمن   أَك   َكذ 

 



 



 

هي اثنا عشر برجاً في السماء يعرف بها : المراد بأبراج الحظ

تنقالت الشمس على مدار السنة، وضعت لها أسماء وصور رمزية، 

 برج الثور، وبرج السرطان، وبرج األسد. مثل:

 

ن يكون كفر أكبر، أو يكون محرماً وكفر على نوعين؛ أما أحكمها: 

 أصغر.

 



 



 

 بها، فالصح واهتمام وانتشارها، الظاهرة هذه وجود السبب في

 األحيان، بعض في تصديقها بل قراءتها، على الناس من كثير وحرص

 :هامة منها حقائق عدة

 وسهولة والمنجمين، السحر انتشار على المعينة الوسائل كثرة .1

 والصحف، الفضائية، القنوات من يوجد حيث: إليهم الوصول

 يعين ما االتصاالت، وشركات اإلنترنت، ومواقع والكتب، والمجالت،

 .سوقه ونفاق انتشاره، على

 

 أو الساحر قبل من ذلك كان سواء: المال كسب في والرغبة الطمع، .2

 شركات قبل من أو لهم، تُمكِّن التي الفضائية القنوات قِبل أو المنجم،

 .غيرها أو الصحف أو االتصال،

 

 والسؤال؛ البحث، إلى يبعث فذلك :المستقبل استشراف في الرغبة .3

 .الغيب بمعرفة مولعة اإلنسانية فالنفس

 

 فراغ بالفراغ أعني وال العصر، هذا في الناس حياة في فراغ وجود .4

 والفراغ والروحي، العقائدي الفراغ :والنفس الفكر فراغ بل الوقت،

 يشغل لم من :قيل ولهذا الصور، من صورة بأي ملؤه يتطلب دائًما

 .بالباطل نفسه شغلته بالحق نفسه

 



 

 األمان أعني والسكينة، باألمان الشعور دانوفق النفسي القلق غلبة .5

 العالم يسود أمر وهذا. السعادة سر وهما النفسية، والسكينة الداخلي

 لهم وسخر المادية، المعيشة مستويات أرقي بلغوا الذين أولئك حتى كله،

 .ومخاوف واضطراب توتر في يحيون األشياء، أزمة العلم

 

 غاية مهم شئ لفقدان نتيجة اقعالو في هما الفراغ، وذاك القلق وهذا .6

 اإليمان،: هو الشيء وهذا مصيره، تقرير وفي اإلنسان حياة في األهمية

 آَمنُوا الَِّذينَ ) :يقول إذ هللا وصدق. والطمأنينة األمن مصدر هو فاإليمان

نُ  لَهُمُ  أُولَئِكَ  بِظُل م   إِيَمانَهُم   يَل بُِسوا َولَم   َم   ،( 82:ألنعاما)( ُمه تَُدونَ  َوهُم   األ 

رِ  قُلُوبُهُم   َوتَط َمئِن   آَمنُوا الَِّذينَ ) ِ  بِِذك  رِ  أاَل هللاَّ ِ  بِِذك   (ال قُلُوبُ  تَط َمئِن   هللاَّ

 .(28:الرعد)

 

 الينابيع من المستمد الوعي به وأعني السليم، الديني الوعي ضعف .7

 ،الصالح السلف فهمها كما والسنة، القرآن محكم من: لإلسالم الصافية

 به تصفو الذي هو الوعي واالنحرافات، هذا والبدع الشوائب عن بعيًدا

 ويشرق العقل، ويستنير السلوك، ويستقيم العبادة، وتصح العقيدة،

 إال يعلمه ال الغيب أن وفقهوا الناس وعى ولو الحياة، وتتجدد القلب،

 الغيب ادعاء على التهجم وأن غدا، تكسب ماذا تدري ال نفًسا وأن هللا،

 العرافين وأن الضالل، من ضرب ذلك تصديق وأن الكفر، من ضرب

 الباطل، هذا سوق نفقت ما مضللون كذبة وأشباههم والمنجمين والكهنة

 المسلمين. بين يقرؤه أو يكتبه من وجد وال

 



 



 

نشر هذه األبراج محرم، سواء أكان في الصحف أو عبر   أوالً:

ع مواقع متخصصة لها، أو بوض )اإلنترنت(مواقع الشبكة العنكبوتية 

داخل بعض المواقع،وهذا الفعل من أكبر المحرمات المخالفة للشرع، 

لما يتضمنه من إقرار للكفر باهلل تعالى، والترويج له، وإيهام 

 الجاهلين والتلبس عليهم، ونشر الضالل بينهم.

فالواجب الحذر من نشر ذلك وتصديقه، أو قراءته حتى على وجه  

صحة القائمين على هذه المجالت والمواقع بتركه التسلية، ومنا

 واالبتعاد عنه.

 



 

 :تعالى هللا قال الغيب، بعلم المنفرد هو وحده تعالى هللا يعلم أن  المسلمثانياً: 

لَمُ  اَل  قُل  ) َماَواتِ  فِي َمن   يَع  ضِ  السَّ َر  ُ  إاِلَّ  ال َغي بَ  َواأل  عُُرونَ  َوَما هللاَّ  (يُب َعثُونَ  أَيَّانَ  يَش 

 .[65]النمل:

 َمن  ) : النبي فقال قطعياً، تحريماً  وإتيانهم الكهان سؤال  الرسول حرم ولهذا

افًا أَو   َكاِهنًا أَتَى قَهُ  َعرَّ د   َعلَى أُن ِزلَ  بَِما َكفَرَ  فَقَد   يَقُولُ  بَِما فََصدَّ ُ  َصلَّى ُمَحمَّ  َعلَي هِ  هللاَّ

 ألنه كفر، فهذا الغيب، يعلم أنه العراف أو الكاهن صدق إن عقوبته فهذه (َوَسلَّمَ 

افًا أَتَى َمن  ) : النبي وقالهللا،  إال أحد الغيب يعلم ال ء   َعن   فََسأَلَهُ  َعرَّ  لَم   َشي 

بَِعينَ  َصاَلةٌ  لَهُ  تُق بَل    يقبل ال أن يصدقه، ولم فقط سأله إن عقوبة فهذه ،(لَي لَةً  أَر 

 .يوماً  أربعين لمدة صالح عمل منه

 معنوياً  يكون وقد إليهم، والسعي بالمشي حسياً  إتياناً  يكون قد الكهان انوإتي

 للتسلية ولو الحظ أبراج يقرأ من على كالمهم، فيخشى قراءة أو بهم كاالتصال

 كان إذا يوماً، إال أربعين مدة صالحاً  عمالً  منه يقبل ال بأن تعالى هللا يعاقبه أن

 أن يمكن ال وكاتبه وتضليل، وخداع لدج الكالم هذا أن للناس ليثبت يقرأها

 لما مشروعاً  ذلك يكون بل به، بأس ال فهذا أشر، كذاب هو بل الغيب يعلم يكون

 .للناس الحق وبيان المنكر، إنكار من فيه

 



 

هي اثنا عشر برجاً في السماء يعرف بها تنقالت  المراد بأبراج الحظ:

 مثل:ية، الشمس على مدار السنة، وضعت لها أسماء وصور رمز

 برج الثور، وبرج السرطان، وبرج األسد.

 

أول ما بدأ التعامل بهذه األبراج عن طريق الصحف الغربية، حيث 

كان كثير منها يفرد صفحة لذلك، وكان كثير من القراء يعتمد في 

تصرفاته وذهابه وإيابه على ما يقرؤه من الحظ في هذه الصحيفة 

 أو تلك.

ن في صحفهم، فانتشرت هذه الخرافات ثم قلدهم كثير من المسلمي

في كثير من الصحف العربية، ثم تطور األمر إلى أن صارت أبراج 

)اإلنترنت(، الحظ تنشر على مواقع كثيرة على الشبكة العنكبوتية 

 بل صار لها مواقع متخصصة على الشبكة.

 



 

اعتقد في هذه األبراج  وذلك إذا:يكون التعامل باألبراج كفراً أكبر، 

لتها على المغيبات بنفسها، أو صدقها فيما دلت عليه من المغيبات، دال

أو صدق المنجمين في دعواهم علم الغيب، لما في هذا من نسبة علم 

 الغيب لغير هللا تعالى.

 

لما يتضمنه من إقرار للكفر باهلل تعالى، والترويج  نشر األبراج محرم؛

 ضالل بينهم.ال له، وإيهام الجاهلين والتلبس عليهم، ونشر

 

البحث في حسن الطالع أو سوء الطالع واإلخبار عنهما أمر محرم، عائد 

إلى علم التنجيم، فهذه كلمات جاهلية من آثار العمل بالتنجيم قصدها أو 

الكوكب أو  هو:لم يقصدها، وذلك أن الطالع الذي يقصد بهذه الكلمة 

ن بعض األفعال فهي كلمة من إرث الجاهلية الذين كانوا ينسبو. النجم

 لألنواء.
 



 



 

 علم النجوم والفلك علم األبراج 

 الحكم

وهو التعامل باألبراج حرام، 

 على نوعين:

أن يكون كفر النوع األول: 

أكبر، وذلك إذا اعتقد في هذه 

األبراج داللتها على المغيبات 

بنفسها، أو صدقها فيما دلت 

عليه من المغيبات، أو صدق 

 المنجمين في دعواهم علم

الغيب، لما فيه من نسبة علم 

 الغيب لغير هللا تعالى.

أن يكون محرماً النوع الثاني: 

وكفر أصغر، وذريعة إلى 

لم  وذلك إذا:الكفر األكبر، 

يظن داللتها على المغيبات 

بنفسها، ولكن يعتقد أنها 

أسباب لحصول ما دلت عليه، 

أو أن يتعامل معها لمجرد 

التسلية واختبار هذه 

 التوقعات.

تعلم هذا العلم 

جائز، وقد يكون 

مشروع أحياناً، 

لما فيه من 

المصالح الشرعية 

 مثل:المتنوعة، 

التعرف على 

معاني كثير من 

آيات القرآن الكريم 

المتعلقة بالفلك، 

وتعلم دالئل القبلة، 

 هوالتفكر في هذ

 الكون العظيم.

 



 



 

 قال تعالى:، و نحوئاً، فليست سبباُ في سعود أألنها ال تملك من ذلك شي وذلك؛

رُ  ال َخل قُ  لَهُ  "أاََل  َم  ُ  تَبَاَركَ  َواأل   [.54]األعراف: ال َعالَِميَن" َرب   هللاَّ

بحصول ما يفرح ويسيء، أو ينفع أو  فليس لألبراج عالقة بمعرفة المغيبات أو

يضر، وإنما هي كلمة من إرث الجاهلية الذين كانوا ينسبون بعض األفعال إلى 

 األنواء.

 



 

ألنه علم  يدور حول ما في الفلك، والفلك هو: المدار  علم الفلك: .أ

َوهَُو الَِّذي َخلََق اللَّي َل " قال تعالى:التي تسبح فيه األجرام السماوية، 

بَُحوَن ) َس َوال قََمَر ۖ ُكلٌّ فِي فَلَك  يَس   (".33َوالنََّهاَر َوالشَّم 

ها وما تدل عليه يعني سير الكواكب ومعرفة اتجاهات علم التسيير: .ب

 من الجهات.

ألنه بحساب سير النجوم واألفالك والشمس والقمر  علم الحساب: .ت

 قال تعالى:يعرف الكسوف والخسوف، وأوقات الصالة، وغيرها، 

بَان  " ُس َوال قََمُر بُِحس   ".الشَّم 

 

 

ألنه علم  يدور حول ما في الفلك، والفلك هو: المدار  علم الفلك: .أ

َوهَُو الَِّذي َخلََق اللَّي َل " قال تعالى:جرام السماوية، التي تسبح فيه األ

بَُحوَن ) َس َوال قََمَر ۖ ُكلٌّ فِي فَلَك  يَس   (".33َوالنََّهاَر َوالشَّم 

يعني سير الكواكب ومعرفة اتجاهاتها وما تدل عليه  علم التسيير: .ب

 من الجهات.

والقمر ألنه بحساب سير النجوم واألفالك والشمس  علم الحساب: .ج

 قال تعالى:يعرف الكسوف والخسوف، وأوقات الصالة، وغيرها، 

بَان  " ُس َوال قََمُر بُِحس   ".الشَّم 

 



 

ألنه  لمستقبلية؛ من علم النجوم المباح؛معرفة أحوال الطقس والمناخ ا

علم يبحث في أحوال الطقس، من خالل المعرفة بأحوال الرياح 

ي مجرد توقعات محتملة، وتحركاتها، وأحوال السحب والغيوم. فه

تصدق حيناً، وتخطئ حيناً آخر، وليس من دعوى علم الغيب في شيء، 

ولكن ال يجوز الجزم بذلك، ألنه حينئذ يكون من دعوى على الغيب، 

وإنما يتوقع حصول ذلك بمشيئة هللا تعالى بحسب ما ظهر من أسباب قد 

 تتم وقد ال تتم.

 



 

ر من النجوم، ونسبة طلب نزول المط االستسقاء باألنواء:

 المطر إليها إذا نزل.

 

 هذه تُن سب ليس لألنواء أثر في نزول المطر من عدمه إنما

 المطر فهذا وجل، عز هللا وهو وموليها مسديها إلى النعمة

 ورحمته. هللا بفضل أُنِزل إنما

 



 



 



 

 .كفراً  وتسميته النجم إلى المطر نزول نسبة تحريم (1

  .بالعقيدة يخل ما على موتنبيهه الناس تعليم مشروعية (2

 .غيره إلى إضافتها يجوز ال وأنه النعمة، على هللا شكر وجوب  (3

 .عالمه إلى العلم ويكل يتوقف فإنه يعلم ال عما ُسئل من أن (4

  .والرحمة بالفضل هللا وصف (5

 .الملة من يخرج ال ما الكفر من أن  (6

 



 

 ر،المدب الفاعل هو النجم أن باعتبار النجم إلى المطر ينسب أن (1

 في شرك ألنه أكبر؛ شرك وهذا المطر، أنزل الذي هو النجم وأن

 -وجل عز- فاهلل ،-وتعالى سبحانه- هللا هو المدبر ألن الربوبية؛

لُ  الَِّذي َوهُوَ ﴿ األمور تدبير بيده دِ  ِمن ال َغي ثَ  يُنَزِّ  َويَنُشرُ  قَنَطُوا َما بَع 

َمتَهُ   النجم، إلى المطر ينسبون فالذين ،[ 28: الشورى]﴾ َرح 

 هو النجم أن معنى على كذا، بنجم أو كذا بنوء مطرنا :ويقولون

 سبحانه- هللا ربوبية في مشركون هؤالء المنزل، هو الفاعل،

  .كفار وهم ،-وتعالى

 فيعتقد ،-وتعالى سبحانه- هللا هو المدبر وأن سبب، أنها يعتقد أن (2

 -وجل عز- وهللا المطر، نزول في سبب هي إنما النجوم هذه أن

 يكن لم أصغر، وإن شرك هذا إن :فنقول األسباب، مسبب هو

ما  جعل أنه حيث أصغر، شرك لكنه الملة، من مخرج أكبر شركاً 

 ليس بسبب سببأ،



 

 يأتي قد لذلك المطر؛ نزول في سبباً  ليست وأوقاتها بحركاتها النجوم فهذه

 هذا في المطر ينزل فال يخلف وقد مطر، فينزل النجم هذا أوقات من وقت

  .المطر لنزول سبباً  ليس النجم هذا إذن الوقت،

 وال هللا، دون من مدبرة أنها يقصد وال وكذا، كذا بنوء مطرنا :يقول أن  (3

 نوء في أو كذا، بنوء يعني الظرفية؛ :يقصد بنوء، يقصد وإنما سبب، أنها

 أو السبت، بيوم مطرنا :يقولون كانوا الزمان، هذا في مطرنا يعني كذا،

 الباء ألن جائز؛ فهذا الوقت، هذا في المطر لنا حصل أنه بمعنى كذا، هربش

ي نَاهُم﴿ :تعالى قال كما للظرفية، تأتي قد  :يعني ،[34: القمر] ﴾بَِسَحر   نَّجَّ

ونَ  َوإِنَُّكم  ﴿: وقال. السحر وقت بِِحينَ  َعلَي ِهم لّتَُمر  ص   ﴾َوبِاللَّي لِ " 137" م 

 هذه عن االبتعاد ينبغي :ولكن. الليل وفي يعني ،[138 ،138: الصافات]

 فيها أن فيها يقال ما أقل ألن موهنة؛ لفظة ألنها جائزة؛ كانت وإن اللفظة،

 . النوء إلى المطر ينسبون بمن تشبه

 



 

 



 

اعتقاد أن هللا تعالى هو 

الذي يخلق المطر وينزله، 

ولكن يعاقد أن النجوم سبب 

في ذلك، فينسب نزول 

نها سبب المطر لها على أ

 نزوله.

اعتقاد أن النجوم هي التي 

تنزل المطر، فينسب ذلك 

لها على أنها هي الفاعلة 

له، أو يطلب من النجوم 

 إنزال المطر.
 

شرك أصغر، ألنه نسب 

نعمة هللا إلى غيره،فإن هللا 

لم يجعل النوء سبباً إلنزال 

 المطر.

كفر؛ ألن نسبته إليها 

في الربوبية،  شرك

في وسؤالها شرك 

 لوهية.األ



 

طلب نزول المطر من النجوم، ونسبة المطر  االستسقاء باألنواء هو:

 إليها إذا نزل.

 

اعتقاد أن النجوم هي التي تنزل المطر، فينسب ذلك لها على  األول:

 أنها هي الفاعلة له، أو يطلب من النجوم إنزال المطر.

زله، ولكن يعاقد اعتقاد أن هللا تعالى هو الذي يخلق المطر وين الثاني:

أن النجوم سبب في ذلك، فينسب نزول المطر لها على أنها سبب 

 نزوله.

 



 

ألنه حديث  زوله، وكشف بعض البدن ليصيبه منه؛التعرض له أو ن (1

 عهد بربه إذا لم يكن يتضرر بذلك لبرد أو نحوه.

اللهم  ومعناه:يكرر ذلك ثالث مرات،  نَافًِعا" َصيِّبًا "اللَّهُمَّ  قول: (2

 له مطراً نافعاً.اجع

نَا قول: (3 لِ  "ُمِطر  َمتِِه"، هللاِ  بِفَض  وهذا شكر هلل تعالى على  َوَرح 

 نعمته، واعتراف له بأنه هم المنعم وحده ال شريك له.

 الدعاء بما تيسر عند نزول المطر، فإنه من مواضع إجابة الدعاء. (4
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