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العلوي الشنقيطي )صاحب مراقي السعود( 
ومنهجه يف نقد علوم الباطل من خالل كتابه 

 رشد الغافل  )السحر وأنواعه وتوابعه (
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل                                               وبعد

فإن أعظم وظائف األنبياء عليهم الصالة والسالم بيان التوحيد وزرع اإليامن 

يضاد ذلك أو الصحيح باهلل تبارك وتعاىل يف قلوب الناس وعقوهلم وحماربة ما 

 يفسده أو يقلل من عمقه يف وجدان الناس..

وورثة االنبياء من العلامء العاملني عرب التاريخ حيافظون عىل أداء هذه 

 الوظيفة الرشيفة الرفيعة.

وأخطر علم يامرس أو ُيَعلم أو ُينَفذ إرضارًا بالعقيدة واحلياة العامة للناس 

أنواعه وتوابعه ملا له أثر يسء عىل واخلاصة باألرس واألفراد هو علم السحر ب

 نفوس الناس وأرواحهم وأبداهنم عالوة عىل صحة إيامهنم وسالمة عقائدهم.

وإين ملا قرأت مقاال يف موقع الكرتوين بعنوان: أول بحث حول كتابة 

 (1)الطلسمة يف موريتانيا أو رس احلرف لكاتب موريتاين خاص بموقع )املدى(

هذا العلم الذي يسمونه: رس احلرف أو العلم املكتوم، حتدث فيه كاتبه عن وجود 

وتناول نشأته يف موريتانيا وأن هناك أرسًا صوفية عريقة يف هذه العلوم التي يسميها 

العلوي الشنقيطي بعلوم الرش وتداول أرس عريقة له حتى عرفت بالتباهي به وهي 

فلام رأيت ذلك املقال  مع ذلك من محلة الزوايا والطلبة املعروفني بالعلم والتدين

                                 
 82( حتت عنوان أول بحث حول الكتابة الطلسمية يف موريتانيا أو رس احلرف احللقة األوىل بتاريخ 1)
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وما فيه من تبني بعض املوصوفني بالعلم والدين له استغربت ذلك جدًا، 

وتذكرت كتاب رشد الغافل للعالمة سيدي عبداهلل بن احلاج إبراهيم وأثره يف 

الوقوف يف وجه هذه الضالالت والكفريات يف منطقتنا يف وسط بالد شنقيط 

ع التعريف هبذا الكتاب وينرش نرشًة تنفر كتكانت والرقيبة وتأسفت أنه مل يوس

الناس من ادعاء هذه الفنون املرضة بالعقيدة عند االعتقاد فيها واملرضة بالنفوس 

 عند تداوهلا، وباملجتمع عند تفشيها.

فقررت أن أكتب بحثاً أتناول فيه التعريف باملؤلف والكتاب ومنهجه يف 

صول علوم الرش، وأدرس أهم نقد هذه العلوم التي يسميها علوم الباطل وأ

أصول ذلك العلم من خالل دراسة علمية مقارنة بني كالمه هو وتناول العلامء 

 السابقني له.

واخرتت له عنوان: )العلوي الشنقيطي ومنهجه يف نقد علوم الباطل 

 ( وقسمته إىل مقدمة وستة مباحث وخامتة:"السحر وأنواعه وتوابعه"

 ي الشنقيطي صاحب مراقي السعود.املبحث األول: عن حياة العلو

 املبحث الثاين: كتابه رشد الغافل ومنهجه النقدي فيه.

 املبحث الثالث: السحر وأنواعه وتقسيامته وفيه متهيد ومطلبان.

 املبحث الرابع: الرقى الضارة وأنواعها ووسائلها.

 املبحث اخلامس: سحر احلقائق ووسائله.

 يب ووسائله.املبحث السادس: التشوف إىل علم الغ
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اخلامتة: وخلصت فيها أهم ما توصلت إليه يف هذا البحث ووصايا مهمة يف حماربة 

القائمني يف هذا امليدان من خالل املناهج الدراسية والدروس العامة ووسائل 

 اإلعالم املختلفة.

 الفهارس:

 فهرس املراجع. -

 فهرس املوضوعات. -
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 بن احلاج إبراهيم العلوي الشنقيطي املبحث األول:حياة العالمة سيدي عبداهلل

 )رمحه اهلل(:

 .()هو عبداهلل بن احلاج إبراهيم بن اإلمام حمنض أمحد العلوي الشنقيطي

هـ املوافق 1118ولد يف وسط القطر الشنقيطي يف بلدة تسمى جتكجة بتكانت عام 

 .(8)م1471لعام 

يقال هلا جدة وخرج والده حاجًا قبل فطامه وتويف يف طريق العودة بقرية 

فعاش يتياًم يف رعاية أمه مريم غل بنت عبداهلل بن أمحد الغالوية األمحدية ()بمرص

التي كانت كام يقول صاحب فتح املنعم: )فكانت أما من الشهامة وبعد النظر 

 .()بمكانة تبلغ حد الكامل..(

 وساعدها يف ذلك أخاها أمحد بن عبداهلل الذي كان من أهل القرآن واملال،

 فانضم إليها يف رعاية أبنائها.

وقد حفظ القرآن ومبادئ العلوم يف بلدته جتكجة عىل خاله ومعلمي حملته 

 .()الكثريين حتى إن معلميه تعجبوا من رسعة حفظه وقوة ذاكرته

                                 
الب حممد بن أيب بكر الصديق الربتيل الواليت، ( فتح الشكور يف  معرفة أعيان علامء التكرور، الط1)

 .134هـ ص1711،  1حتقيق: حممد إبراهيم الكتاين وحممد حجي، دار املغرب اإلسالمي، بريوت ط:

 .83)بدون(، ص:  1( فتح العليم يف معرفة سيدي عبداهلل بن احلاج إبراهيم، أمحدو بن ممون ط:8)

هـ/ 1118م يف مطلع ترمجته تاريخ ميالده هكذا )1824س، تون 1( بالد شنقيط املنارة والرباط ط: 3)

 .113م( ص: 1438

 .82:  ص ، سابق مصدر شنقيط، يف الرحلة أدب.  81: ص  سابق، مصدر املنعم، فتح( 7)

 .87-83:  ص سابق، مصدر العليم، فتح: انظر (1)
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وملا بلغ سن الرجال تاقت نفسه لطلب العلم واالستزادة من اخلري فرحل 

العلوم كمدرسة العالمة املختار بن بون ثم إىل أعرق املدارس وأوسعها توسعًا يف 

انتقل إىل حمرضة العالمة سيدي عبداهلل بن الفاضل اليعقويب فتوسع عنده يف فنون 

 .()اللغة والنحو

وواصل رحلته يف طلب العلم فتوجه إىل احلوارض املغربية كفاس 

 ومراكش حيث صحب هناك أعالمًا كبارًا يف احلديث والفقه واألصول مثل أيب

 عبداهلل حممد بن احلسن البناين.

، ()وأيب عبداهلل حممد التاودي بن الطالب بن سودة املزي الفايس القريش

وتعرف عىل السلطان سيدي حممد بن موالي عبد اهلل بن موالي إسامعيل العلوي 

املوصوف بالعلم واجلهاد، والسعي يف إحياء السنة وتصحيح العقيدة فكان من 

كانة مرموقة عنده فجهز له رحلة احلج إىل بيت اهلل احلرام جلسائه حتى ظفر بم

ضمن وفد مغريب فحج وزار املدينة املنورة وزار بيت املقدس ولقي يف أثناء ذلك 

                                 
 .88: ص السابق، املصدر: انظر( 1)

ة النور الزكية: )هو أبو عبداهلل حممد بن احلسن البناين العارف (انظر: ترمجة شيخيه املغربيني يف شجر8)

الذي ليس له يف عرصه ثاين اإلمام اهلامم خامتة العلامء األعالم األستاذ املحقق املؤلف، مولده سنة 

،وقال يف أيب عبداهلل الفايس القريش هو: ).. هالل  314هـ( ص: 1187هـ . وتويف سنة: 1133

مل فتواه وقدوته اإلمام اهلامم شيخ اإلسالم وعمدة األنام وخامتة املحققني املغرب وبركته، وحا

 .38، وانظر:  فتح العليم،  ص:  343-348هـ ( ص: 1818هـ وتويف:  1111األعالم... مولده 

. 
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علامء كبارًا يف احلجاز والشام؛ فأخذ عنهم وتلقفوا منه، ثم رحل إىل املغرب عن 

ريه من مراكز العلم طريق مرص التي مكثت فيها عدة سنوات يف اجلامع األزهر وغ

حتى تضلع من معارف املرصيني، ومجع كتباً كثرية بعد تعرف امللك عليه وإحتافه 

هبدايا قيمة لنبوغه العلمي وأدبه اجلم، ثم واصل رحلة العودة فوصل إىل املغرب 

والزم جمالس السلطان حتى أهداه خزانة كتب من أمهات مصادر العلم فحملها 

بلدته جتكجة ووصلها بعد غياب استمر عرشين عاما يف عىل مجال وسار هبا إىل 

أقل تقديرات الكاتبني ويف تقدير صاحب الوسيط أن غيابه يف هذه الرحالت 

 .(1)العلمية الدينية بلغ أربعني سنة

وبدأ مبارشة بعد وصوله بالعمل اجلاد فأسس مسجدًا وحمرضة وتوافد 

معرتك احلياة االجتامعية  عليه الطلبة من مجيع أنحاء القطر الشنقيطي ودخل

والسياسية حيث أصبحت له كلمة مسموعة عند أصحاب الشوكة والنفوذ من 

 .(8)األمراء وزعامء القبائل وشيوخها

ودخل يف جمال اإلصالح الديني كقدوة للناس يف لزوم السنة وحماربة البدعة 

 .(3)فانحرس بسببه كثري من الظلم واجلور والبدع واخلرافات

                                 
.  هـ1788  ،6: ط للطباعة، الدولية الرشكة األمني، بن أمحد شنقيط، أدباء تراجم يف الوسيط( 1)

 .38: ص

 .83:  ص سابق، مصدر العليم، فتح( 8)

 .143: ص سابق، مصدر ، التكرور علامء أعيان يف الشكور فتح: انظر( 3)
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يديه أعالم كباٌر أسسوا حمارض يف نواحي القطر الشنقيطي،  وتصدر عىل

ونفع اهلل هبم واشتغل يف أوقات اإلجازات وغريها بالتأليف فينظم النظم الطويل 

الذي يبلغ ألف بيت أو يزيد، ويرشحه حسب احلاجة ويدرسه لطالبه حتى 

حارض، صارت كتبه هي املنهج املعتمد يف حمرضته ومن بلغته من عموم شيوخ امل

وبذلك اعترب جمددًا للعلم يف قطر شنقيط وجمددًا للسنة والنظرة الشمولية لإلسالم 

 عقيدة ورشيعة وحكاًم سياسيًا.  

وقد ذاع صيته وعال شأنه عند اخلاصة والعامة وهابه رؤوس الظلمة 

وأرباب البدع والوالغون يف الدماء من اللصوص والرساق؛ فكان بذلك أمة وإمام 

 .(1)ومصلحاً  هدى وجمدداً 

وقد تعددت كلامت العلامء يف الثناء عليه وعىل كتبه وجهوده اإلصالحية 

يف جمال جتديد العلوم وإحياء السنة وحماربة البدعة والوقوف يف وجه الظلمة 

واالشتغال بالفتوى حلل مشاكل الناس فقال عنه صاحب فتح الشكور واصفاً 

يف العلم فأعجبه وعظمه  –طان أي السل –عالقته بسلطان املغرب:)فاختربه 

وأعطاه خزانة كتب كبرية نفيسة جدًا...وكان ) رمحه اهلل( عاملًا فقيهًا أثريًا أصوليًا 

بيانيًا مفتيًا مدرسًا يقترص يف الفتوى عىل حمل احلاجة وال يطيلها، وكثريًا ما يبنيها 

نصيب عىل األصول لقرب فن األصول منه، فهمه مصيب، أخذ من الفنون بأوفر 

 .( ) كامل القرحية والعقل(

                                 
 .نفسها الصفحة السابق، املصدر( 1)

 .147: ص  سابق، مصدر ، الشكور فتح( 8)
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وقال عنه صاحب الوسيط: )عالمة نحرير طار ذكره وانترش، واشتهر 

 .()علمه يف اآلفاق وابذعر، ما عارصه مثله علاًم وفهاًم(

وقال يف الثناء عليه العالمة حممد اخلرض بن مايابا: )أعطته العلوم بأزمتها 

 .()كثري الرشوح واملتون(فصار من علامء أئمتها حاٍو مجيع الفنون 

وقال عنه العالمة حممد حبيب اهلل بن ما يابا: )جمدد العلم ببالد 

 .()شنقيط(

وقال عنه العالمة الشيخ حممد األمني صاحب أضواء البيان: )صاحب 

 .(7)التآليف العديدة املفيدة(

وقد أكثر الناس من االستشهاد بأنظامه ورشوحه وفتاواه يف عموم 

تى كاد صاحب أضواء البيان يستوعبها يف مؤلفاته، وقد رشح كتابه: مؤلفاهتم ح

مراقي السعود وأثنى عليه فيه عدة مرات، وكذا يف تعليقه عىل روضة الناظر ويف 

 مذكرته يف أصول الفقه.

ومن بديع الثناء عليه ما حربه صاحب فتح الشكور إذ يقول عنه: )وكان 

طاعات، رسيع االنقياد والرجوع إىل احلق، من العلامء العاملني معمر األوقات بال

                                 
 .38-32: ص سابق، مصدر ، املذكور املصدر( 1)

 .38-32: ص  السابق، املصدر( 8)

 . 1/331. سابق مصدر مايابا، اهلل حبيب حممد املسلم، زاد حبرش املنعم فتح( 3)

-املكرمة مكة-الفوائد دار الشنقيطي، األمني حممد الشيخ بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء( 7)

 .7/167.   هـ1786 ،1:ط. السعودية
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قائاًم بامتثال األمر واجتناب النهي متبعًا لسنة نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم ال 

 .(1)تدوم معه البدعة بل ينكرها...فارًا بدينه من الفتن(

وله مؤلفات كثرية ونوازل صغرى وكربى ورسائل وفتاوى عديدة وقد 

ه هذه من الضياع بخالف ما حصل لكثري من علامء تفضل اهلل عليه بحفظ جهود

 تلك البالد.

                                 
  .147: ص  سابق، مصدر ، الشكور فتح( 1)
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 ومن أعظم مؤلفاته نفعاً:

مراقي السعود يف أصول الفقه نظاًم من ألف بيت وبيت ورشحه املشهور  -3

 الذي ُأعدت حوله رسائل علمية عديدة.

طلعة األنوار يف مصطلح احلديث ورشحها هدى األبرار وقد طبعت عدة  -5

 طبعات وحققت.

ر األقاح يف البالغة والبديع والبيان ورشحه فيض الفتاح ُحقق وطبع يف نو -1

 ثالث جملدات.

ورشد الغافل نصيحة لكل غافل يف نقد السحر وتوابعه نظاًم ورشحًا وقد  -1

هـ بمرص وهو الكتاب الذي نعتمد عليه يف بيان 1317طبع مرة واحدة 

 ه الحقًا.منهجه يف نقد علوم الباطل وأصول علوم الرش وسنتحدث عن

وقد ذكر صاحب فتح العليم له نحوا من عرشين كتابًا موجودة يف خمتلف  -2

 .(1)الفنون

وذكر له صاحب معجم املؤلفني يف القطر الشنقيطي اثنى عرش مؤلفا نظاًم 

 .(8)ورشحًا ونثراً 

 وفاته:

                                 
 .72:  ص سابق، مصدر العليم، فتح( 1)

 منشورات بزيد، ولد عبداهلل حممد بن حممد سيدي الشنقيطي، القطر يف املؤلفني معجم: انظر( 8)

 .34-36: ص ، م1886. تونس سوسة، سعيدان
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هـ يف ضواحي مدينته جتكجة ورثاه 1833ربيع اآلخر سنة  82تويف هذا العَلم يف  

 واألدباء، ومن رثائه قول العالمة أمحد بيَب العلوي: العلامء

 سنة وثالثني ثالث عام

 

 مدفنه كانت الزهراء والقبة 

 

 ظهرت حتى الرشع علوم أحيا

 

 اندثرت حتى البدعة وأهلك 

 

 نظري ماله علوم طود

 

 ثبري يزل مل وهو يزول 

 

 بالرتجيح يوصف أن كاد قد

 

 الصحيح ونقله لفهمه 

 

 العريف احلجة اإلمام فهو

 

 التصنيف وله الفتاوى له 

 

 يبارى ال فيه احلديث علم

 

 (1)بخارى يف نشأ كأنام 

 

 

                                 
 وضبطه راجعه العلوي، سيدينا بن حممدي احلافظ، حممد الشيخ مناقب يف والالفظ املستمع نزهة( 1)

 .173  :ص. موريتان – نواكشوط الطلبة، ولد التار ولد حممد: وصححه
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 املبحث الثاين: كتابه رشد الغافل ومنهجه النقدي فيه:

ال يوجد بني الذين ذكروا كتب العلوي خالف يف صحة نسبة هذا الكتاب له،  

ع مؤلفاته الطوال والقصار ملعرفته وأنه نظمه أوالً، ثم رشحه كام هي عادته يف مجي

 ملا يصلح للمحارض التي يسهل عىل طالهبا حفظ النظم وفهمه بعد الرشح.

 وأدلتنا عىل ذلك من نفس الكتاب حيث يقول يف خامتته:

 .(1))قد انتهى نظام رشد الغافل               نصيحًة مني لكل جاهل(

وضعه عىل منظومتي: ويقول يف بداية رشحه: )وبعد فهذا تعليق أردت 

 .(8)رشد الغافل(

ويقول يف خامتة رشحه: )وكان متام رشح رشد الغافل عىل يد ناظمه...يف 

 .(3)ربيع النبوي عام أربعة وعرشين ومائتني والف..(

ونجد يف املخطوطة التي اعتمدنا عليها وهي منسوخة يف أغلب الظن من 

نورة أوالً ثم حتول إىل مكة طرف حفيد املؤلف الذي كان من علامء املدينة امل

/ حمرم 4وسكنها حتى تويف فيها، وقد انتهى من نسخها يوم الثالثاء الواقع يف 

هـ وهي حمفوظة ضمن مكتبة أهداها ملكتبة مكة املكرمة حتت 1318احلرام عام 

 وعىل ظهر عنواهنا:88/133رقم عام

                                 
 .81: ص ، العلوي سيدينا بن حممدي احلافظ، حممد الشيخ مناقب يف والالفظ املستمع نزهة( 1)

 .8: ص السابق، املصدر( 8)

  .86: ص السابق، املصدر( 3)



 

 
3211 

دد العلوم هبا )هذا رشح رشد الغافل للعالمة واحلرب الفهامة حمقق شنقيط وجم

 .(1)سيدي الشيخ عبداهلل بن احلاج إبراهيم العلوي الشنقيطي(

وإنام غلبت الظن يف أن النسخة اخلطية من رشد الغافل املحفوظة بمكتبة 

مكة هي بخط حفيد املؤلف الشيخ حممد املصطفى الشنقيطي أنه جاء يف مقدمة 

ة أيضًا يف مكتبة احلرم هـ بمرص واملحفوظ1317الطبعة الوحيدة هلذا الكتاب عام 

 ش ع ش جاء فيها: 43/17( 1821املكي حتت الرقم العام )

 إن التاجر املرصي الشيخ عبد املتعال يف جماورته يف املسجد النبوي:

)تعرف ببعض علامئه األعالم ومدرسيه العظام ومن بينهم األستاذ 

 –لشنقيطي العظيم والواعظ احلكيم الشيخ حممد املصطفى بن اإلمام العلوي ا

وهو إمام عامل ومرشد حازم يقوم بالتدريس يف احلرم النبوي الرشيف...وأنه عند 

رحيل الشيخ عبد املتعال عائدًا إىل الديار املرصية )أحتفه الشيخ حممد املصطفى 

الشنقيطي هبذا الكتاب وهو مكتوب بخطه وأوصاه بأن يطبعه يف مرص حيث 

 .(8)تتوفر املطابع(

عنه وأحال عليه باسمه العالمة الشيخ حممد األمني بن حممد ومن آخر من نقل 

الشيخ  –يعني السحر  –املختار صاحب أضواء البيان حيث يقول: )وقد قسمه 

                                 
 .1: ص ، العلوي سيدينا بن حممدي احلافظ، حممد الشيخ مناقب يف والالفظ املستمع نزهة (1)

فل لناظمه اإلمام العامل العالمة السيد عبداهلل بن احلاج إبراهيم العلوي الشنقيطي ( كتاب رشد الغا8)

صاحب التآليف املفيدة يف مجيع الفنون، صححه وبوبه وعلق عليه: حممد عبد املطلب إسامعيل أحد 

 .1-7هـ ص: 1317علامء األزهر، 
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سيدي عبداهلل بن احلاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب التآليف العديدة 

م الرش املفيدة يف نظمه املسمى رشد الغافل، ورشحه له الذي يبني فيه أنواع علو

 .(1)لتتقى وجتتنب..(

وهبذا ننهي احلديث عن الكتاب حيث بينا شهرته للمؤلف نظاًم ورشحًا 

 والذي وقعنا عليه من خمطوطة ومطبوعة يف أعرق املكتبات املكية.

 ونتحدث هنا عن تعريف املنهج لغة واصطالحاً:

له املنهج لغة: هو الطريق الواضح أو املستقيم الذي ال اعوجاج فيه، ومث

املنهاج الذي نستعمله يف األمور املعنوية كاملناهج الدراسية أو املنهج العلمي الذي 

يسلكه املؤلفون، يقول الفريوز ابادي يف القاموس: )النهج: الطريق الواضح، 

 .(3))وهَنَج، كمنع: وضح وأوضح.. وطريق هنج: واسع( (8)كاملنهج واملنهاج(

ك طريق ممهد ومنهوج لوضوحه ومن هذا التعريف اللغوي الذي هو سلو

وبيان مسالكه يمكن أن نخلص إىل التعريف االصطالحي: وهؤالء عند الباحثني 

 وكتاب مناهج البحث العلمي عبارة عن:

علم أو فن ترتيب األفكار وتسلسلها لبلوغ اهلدف املقصود بذلك البحث 

مات ويلخصه الدكتور عبد الوهاب أبو سليامن بقوله: )هو استعامل املعلو

                                 
وانظر: نزهة املستمع والالقط، .  7/167( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، مصدر سابق: 1)

 .171يف مناقب الشيخ حممد احلافظ، حممد بن سيدينا العلوي مصدر سابق، ص: 

 .866هـ. ص:  1716،  1بريوت.  ط: -( القاموس املحيط للفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة8)

 .نفسه السابق املصدر( 3)
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استعامالً صحيحًا يف أسلوب علمي سليم، يتمثل يف أسلوب العرض، واملناقشة 

اهلادئة، والتزام املوضوعية التامة، وتأييد القضايا املعروضة باألمثلة والشواهد 

 .(1)املقنعة، دون إجحاف أو متيز(

وانطالقًا من هذا التعريف نجد أن العلوي مجع مادة كبرية ومعلومات 

ة يف الكتب املختلفة املعارف واملوضوعات، وبدأ يف معاجلتها بأسلوبه كثرية متفرق

وترتيبه يف النظم والرشح وبني أنه يتحدث عن علوم الباطل وعرف الباطل بأنه: 

 .(8))ما ليس من احلق وال هيدي إليه وال واسطة بني احلق والباطل(

الكفر  واعترب علوم الرش كلها من علوم الباطل، وأن أحكامه تدور بني

 واحلرمة والكراهية.

وأن معيار علوم الباطل العملية هو أن يكون فيه إيصال رش أو خري لغري 

مستحقه رشعًا أو الرقى الضارة التي فيها كفر أو جهالة أو ما فيه تشوف إىل علم 

الغيب الذي هو أصل كل فتنة يف الدنيا والدين ومن ذلك الترصف يف أسامء اهلل 

 لك من علوم الرس ال من علوم الرش يف أمور الدنيا.احلسنى بدعوى أن ذ

ثم سلك منهجًا واحدا يف ترتيب علوم الباطل حسب خطورهتا ورضرها عىل 

 العقيدة والرشيعة واحلياة العامة للناس.

                                 
جدة،   -لوهاب أبو سليامن، دار الرشوق( كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية، عبدا1)

 .174هـ. ص: 1713،  8ط: 

 .8( رشح رشد الغافل، ص: 8)
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فبدأ بالسحر وقسمه تبعًا لتوجه السحرة فيه إىل ساموي وأريض واحلق به 

لوقات التي عرف عند السحرة أن هلا ما سامه: الرقى الضارة واستخدام بعض املخ

يف ذاهتا خصائص ذات سلطان عىل النفوس َوَعدَّ من ذلك الطالسم والعزائم 

واالستخدام للجن والعرافة والكهانة واخلط الرميل واألشكال والقرعة وعلم 

 الكتب.

وهو يف ذلك كله حيرر عبارته كأصويل متبحر حيكم قاطعًا بام دليله 

رجات هذه األنواع وشناعة صنيع املامرسني هلا وأشار إىل واضح، ويشري إىل د

أمور تتعلق بحاهلم يف الدنيا منها: أهنم يعيشون حالة فقر مدقع ومذل دائاًم، وأهنم 

خيتم هلم يف الغالب بميتة السوء وذلك أن الكفر هو الغالب عىل هؤالء، وأنه ال 

أن يظن أنه بكالمه  يفلح شخص جينح هلذه العلوم، ويعتذر عن نفسه خوفًا من

هذا فيها جانحًا هلا أو عارفًا هبا فيقول:) أما نحن فام سمعت منا فيه فقشور ال 

إدراك وهو )أي الشعور( وصول النفس إىل اليشء بتاممه كشعورنا بأن املالئكة 

أجسام نورانية تتشكل وال تعلم حقيقتهم التي هم عليها وكذا اجلنة والنار. 

 .(1)دراك كاف يف التصور...(والشعور عند تعذر اإل

ويضيف بعد ذلك ممعناً يف مباعدته من هذه الفنون واملعارف قائاًل :)وقد راودين 

يف اجلامع األزهر عىل شمس املعارف الكربى يف سفرين وهي من أجل كتب ذلك 

                                 
 .4( رشح رشد الغافل، ص:  1)
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الفن عىل عرشة مثاقيل فضة فامتنعت زهادة مني يف ذلك الفن واحلمد هلل تعاىل 

 .(1)منها يف كتب أجدادنا فأغرقها اهلل تعاىل(وقد كانت نسخة 

وقد حتدث عن فعل السحرة وقال بأن السحر منه ما يكفر صاحبه 

باالعتقاد فيه ومنه ما يكفر به بالقول، ومنه ما يكفر به بالفعل. وأن الساحر قد 

 يدق جسمه حتى يدخل من كوة صغرية، وقد يطري، وقد جيري عىل خيط رقيق.

ون طبعا يولد به اإلنسان، وقد حيصل بالكد والتعلم وأن السحر قد يك

 وذلك هو الغالب فيه، وأنه غالبًا ما يكون يف اهلنود واليهود.

وأن من آثار السحر وأرضاره أنه جيلب احلب والبغض وتغري حالة 

اإلنسان البدنية أو العقلية حتى يكون كاألبله، وربام يقتل ولكن بتدرج إال نوعاً 

هو: ) باملص أو ُسُغنْيا( أي أن هناك يف بالد شنقيط قوم لقوة  واحدا منه يسمه

نفوسهم الرشيرة يمصون دم اإلنسان بمجرد النظر إليه وتوجه أرواحهم اخلبيثة 

إىل ذلك بل قد ينزعون قلبه، كام أن يف سحرة اهلند من جتتمع مهتهم عىل الرمانة 

 فينزعون ما بداخلها من َحٍب فإذا فتحت وجدت فارغة.

قد حكم أن هناك أمورًا ال يقدر السحرة عليها بسحرهم ولعل ذلك أهنا ال تكون و

إال بفعل اهلل الذي فعلها معجزة يصدق هبا بعض رسله كالقتل فورًا وطلوع 

الزرع وإخراجه يف نفس الوقت يف غري  زمنه املعروف وفلق البحر وإحياء املوتى 

 وعلم الغيب وانطاق األعاجم وإبراء األكمة.

                                 
 ( املصدر السابق نفسه.1)
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و هبذا املنهج قد استعمل املعلومات بعد مجعها وترتيب أفكارها وه

بأسلوبه اخلاص وعرضها حسب فهمه وما يريد الوصول إليه عرضًا هادئاً 

وأصدر أحكامًا عىل ما وصل إليه علمه عن هذا الفن واملامرسون له ليحذر منه 

ء الشيطان ويصحح مفاهيم الناس عنه حتى ال خيتلط عليهم أولياء الرمحن بأوليا

وحتى ال يدخلوا يف أمور من الكفر بسبب خمالطة هؤالء املبطلني أو الذهاب إليهم 

 أو تصديقهم.

 وقد عرب عن مقصوده يف آخر بيت منه بقوله:

 )قد انتهى نظام رشد الغافل                 نصيحًة مني لكل غافل(

فل مرادي وقال يف رشح هذا البيت: )انتهى هذا النظم املسمى برشد الغا

 .(1)به النصح لكل غافل أي جاهل لكل ما فيه من علوم الرش واخلري(

وببيان منهجه النقدي عىل وجه اإلمجال نكون قد وصلنا إىل املباحث 

 املطلوبة وهي األمثلة التطبيقية العملية لنقده لعلوم الباطل.

 املبحث الثالث: السحر وأنواعه وتقسيامته عند العلوي:

 مطلبني:وفيه متهيٌد و

 متهيد يف تعريف السحر:

يعرف السحر بأنه ما لطف سببه وخفي أمره، ولكن هذا التعريف وصف 

 .(1)لعمل الساحر من حيث أنه ال يظهر لغريه سبب أثر عمله 

                                 
 .86 – 81( املصدر املذكور 1)
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لذلك اختلفت تعريفات املعرفني له حسب أنواعه ونظرة كل عاملٍ له من 

 زاويته.

وذلك باالبتعاد عن الطهارة والسحر عمل يتقرب به إىل اجلن والشياطني 

وترك الصالة والقيام بأعامل حمرمة كقتل النفس ورشب اخلمر والزنا والفجور 

 .(8)والكفر مقابل أن تعينه اجلن والشياطني يف سحره

قال ابن منظور يف لسان العرب: )السحر عمل يتقرب فيه إىل 

 .(3)الشياطني(

احر يتوجه فيه إىل وهو عند العلوي الشنقيطي أشمل من ذلك ألن الس

مهته ونفسه الرشيرة وبعضهم يتوجه فيه إىل اعتقاده يف األفالك والكواكب 

والنجوم مع ما يعينه عىل ذلك من معرفة املواسم واملطالع واألرواح اخلبيثة 

وبعضهم يكون سحره استخدامًا للشياطني ومردة اجلن مع استعامل ألدواٍت 

يشتمل عىل الكفر أو التنازل عن يشء من  أخرى كالبخور والدخان والكالم الذي

دينه إن كان مسلاًم أو ارتكاب املحرمات التي منها الكبائر وانتهاك حرمات اهلل 

                                                                             
( انظر: تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد، الشيخ سليامن بن عبداهلل بن حممد بن 1)

 ، وما بعدها. 328هـ ص:  1384 –هاب، املكتب اإلسالمي عبدالو

( انظر: كتاب السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة، الدكتور/ إبراهيم كامل أدهم، دار الندوة 8)

وما بعدها، حيث أورد اآليات واألحاديث  173، وانظر: ص: 84هـ، ص: 1711، 1اإلسالمية، ط: 

 القته باجلن واإلنس.الدالة عىل وجود السحر حقيقة وع

 .7/372هـ .  1341( لسان العرب البن منظور،  دار صادر، بريوت.  3)
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تبارك وتعاىل ورشوط تأثري السحر هبذا الوصف الذي هو خالصة كالم العلوي 

 الشنقيطي تتفق مع أنواع التعريفات الشاملة ألنواع السحر املختلفة.

نا يف املباحث السابقة أن الشيخ سيدي عبداهلل بن احلاج وبعد أن رأي

ع يف العلوم حتى وصف بالتجديد فيها وأنه رحل إىل املرشق كمكة  إبراهيم توسَّ

وهو  –واملدينة ومرص حيث يرتدد ذكر املجددين كالشيخ حممد بن عبدالوهاب 

ج حيب الكتب واالطالع وأن شيخه البناين الفايس كان ضمن وفد احل –شاب 

الذي نقل للسلطان باملغرب دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب نقاًل للمشاهدات 

أو لرسائل مكتوبة من طرف القائمني عىل الدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة العربية 

وخصوصًا بعد دخول احلجاز حتت سلطتهم، وأن سالطني املغرب الذين نقل أنه 

عبدالرمحن وولده السلطان  كان من خاصة جلسائهم كالسلطان موالي حممد بن

ملمَا كان عليه من  (1)سليامن املوصوف بأنه:)كان أعلق بقلب أبيه من سائر إخوته(

العلم والتوجه السلفي والسعي إلصالح االنحرافات العقدية ومعاجلة املناهج 

جاز لنا أن نبحث عن  –فبعد ذلك كله  –العلمية املخالفة ملا كان عليه السلف 

تمع الشنقيطي آنذاك بعد عودة الشيخ سيدي عبداهلل وأخذه املكانة أهم حاجة املج

 التي متكنه من مقاومة االنحرافات العقدية خاصة.

فنقول بأن هذا الَعَلم رغم ما كان عليه من علم بالعقيدة األشعرية وعلم 

الكالم، ودراسته عىل أئمة املنطق يف البالد كاملختار بن بونه وغريه مل نجده يردد يف 

                                 
( االستقصاء يف تاريخ املغرب األقىص، أمحد بن خالج النارصي، حتقيق: أمحد النارصي، منشورات 1)

 وما بعدها. 4/114م. 8111املغرب.  -وزارة الثقافة واالتصال
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مؤلفاته تبنيه للعقائد األشعرية بل وال نراه يمجد املناطقة وال املتكلمني، ونرى 

الواصفني له بالتجديد يذكرون أن البدعة ال تعيش معه، وأعظم بدعة وانحراف 

يف العقيدة هو اخللط بني والية الرمحن ووالية الشيطان حتى يعتقد العامة َبْله 

هن والدجال يفعل أفعال الصاحلني اخلاصة أن عدو الرمحن كالساحر والكا

واألولياء فيتحول الناس من صفاء العقيدة اإلسالمية إىل إعطاء خصائص 

الربوبية كجلب النفع أو دفع الرض ملخلوق ألنه َلبَّس عليهم أو دلس هلم بطالسم 

أو جداول أو استخدام اجلن أو غري ذلك فيام يعد من الكفر أو من املؤدي للكفر 

 .(1)وبقةوالكبائر امل

فلعظم التجديد يف تصحيح عقائد الناس نجده ينآ بنفسه وبمدرسته وطالبه عن 

شطحات املتصوفة يف زمنه وهيمل مناهجهم املؤدية إىل االبتداع يف العقيدة 

والسلوك، ويرد عليهم ردًا علميًا بدون أن يدخل معهم يف مناظرات أو تناطحات 

 تشغله عن رسالته.

رشحًا خمترصًا ليكون متحدثًا بلسان الرشع  فكتب هلم نظاًم ورشحه

احلنيف بني اخلاصة والعامة مبينًا مفاسد علوم الباطل وأصول علوم الرش التي 

انترشت يف القطر الشنقيطي بني العلامء واجلهال ومن يوصف بأنه شيخ متبوع يف 

                                 
دالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ( انظر: احلاوي للفتاوي، عب1)

وما بعدها حيث ذكر أسئلة تضمنت وصف أحوال املجتمع يف هذا اجلانب  1/827هـ 1718، 1ط:

العقدي وردت إليه من أحد أعيان ملتونة يدعى حممد بن حممد بن عيل اللمتوين، يف شوال سنة ثامن 

 .887-881اب السيوطي من وتسعني وثامنامئة وانظر جو
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 التصوف أو من يامرس الرقى والتامئم واألحجبة بأنواعها وأشكاهلا وقد قال يف

 خامتته:

 )قد انتهى نظام رشد الغافل              نصيحة مني لكل غافل(

وانتهى من رشحه يف ربيع النبوي عام أربعة وعرشين ومائتني 

،أي: قبل وفاته بنحو عرش سنوات حيث تويف ) رمحه اهلل( كام سبق (1)وألف

هـ وهو عندي هبذا املنهج واجلهد يعترب ساعيًا لتجديد تصحيح 1833

رافات العقدية من خالل هذا الكتاب وال مانع أن يكون تأثر بدعوة الشيخ االنح

 حممد بن عبد الوهاب واستفاد من رسائل الشيخ وأبنائه.

 منهج العلوي يف نقد السحر وأنواعه:

قسم العالمة الشيخ سيدي عبد اهلل بن احلاج إبراهيم يف نقده لعلوم الباطل 

 ة أقسام:وأصول علوم الرش هذا الفن إىل  أربع

 السحر بأنواعه. -3

 االستخدامات. -5

 الرقى الضارة والطالسم. -1

 التشوف إىل علم الغيب. -1

                                 
 .86-81(رشح رشد الغافل مصدر سابق، ص: 1)
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 وحسب هذا التقسيم نتناول كل قسم بتوابعه وفروعه يف العناوين اآلتية:

 السحر وأقسامه وتوابعه:

 مدخل:

انطلق الشيخ سيدي عبداهلل يف حديثه عن السحر وأنواعه من خربة علمية 

كان من بواعثه التي أوجبت عليه معاجلة هذه املوضوعات العقدية من نظرية وربام 

ناحية معنوية جيب بياهنا للناس النواحي العملية التي ترضر أهل مدينته جتجقة هبا 

حيث يذكر صاحب الوسيط حتت عنوان:)الكالم عىل السحر يف شنقيط(: 

ن العبد صار يف فيقول:)انترش السحر يف عبيد أهل املدن من شنقيط، وفشا حتى إ

إذا رضبه سيده أو غريه، ال يلبث إال يوم  –مدينة الشيخ سيدي عبداهلل  –جتكجة 

ثم حتدث عن أسباب  (1)أو يومني، فيقع رأسه عىل الوسادة، فيموت عاجاًل...(

ذلك، فقال:)وسبب فشو السحر يف عبيد أهل شنقيط، كثرة العبيد املستجلبة من 

 –يعني  –ان، والسحر فيهم حائد عن القياس وهم جنس من السود(8))بنباره(

 .(3)(-لكثرته أو لشناعته

                                 
 .171( الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، مصدر سابق، ص: 1)

ك أو كْرَكَو، انظر : املجموعة 8) ( جنس من الزنوج دخلهم اإلسالم وقد يسمون يف بعض املناطق برُسُ

 .8/6127الصحراء:  الكربى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب 

 .171( املصدر السابق، ص: 3)
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 املطلب األول:  اهليمياء:

 تعريف اهليمياء: 

مل يشتغل العلوي بتعريف هذه اللفظ من الناحية اللغوية ولعل ذلك 

راجع إىل أنه ليس بلفظ عريب وإنام ضبط اللفظ بناء عىل الوزن الرصيف واعتربه عىل 

 .(1)وقال:)إذ مل يذكروا يف أوزان ألف التأنيث فعلياء بفتح الفاء( وزن كمربياء

قال:) يعني أن اهليمياء عبارة عام تركب من خواص ساموية تضاف 

ألحوال األفالك وحيصل ملن عمل له يشء من ذلك أمور معروفة عند السحرة وقد 

الت النائم له إدراك وقد يسلبه بالكلية فتصري أحواله كحا  -أي املسحور  –يبقى 

 من غري فرق حتى يتخيل مرور السنني الكثرية يف الزمن اليسري...(

عام  -عنده وعند غريه  –وأوضح أهنا نوع من أنواع السحر هو عبارة 

وهذا النوع من السحر فيه  (8)تركب من خواص ساموية تضاف ألحوال األفالك

ك النقد حيكم عىل من توجيه لألفالك بناء عىل اعتقاد أهنا فاعلة ومؤثرة وهو بذل

يامرسها بأنه سائر ومتوجٌه لغري اهلل تعاىل ال صلة له بوالية اهلل جل جالله وبذلك 

 جيرده من دعوى الصالح وما ذهب إليه مقرر عند العلامء.

وهو اعتبار اهليمياء من السحر الذي هو اعتقاد قديم عند الكلدانيني 

واقعهم فقال:)سحر الكلدانيني  والرسيانيني والكسدانيني كام عرب الرازي عن

                                 
 .11( رشح رشد الغافل، ص: 1)

 .18( رشح رشد الغافل ، ص: 8)
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والكسدانيني الذين كانوا يف قديم الدهر وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون 

 .(1)أهنا املدبرة هلذا العامل ومنها تصدر اخلريات والرشور والسعادة والنحوسة...(

ويوضح ابن خلدون أن هذا النوع من السحر يكون من خصائص 

ة ويقول إن:)رياضة السحر كلها إنام تكون النفوس الساحرة ويكون بالرياض

بالتوجه إىل األفالك والكواكب والعوامل العلوية والشياطني بأنواع التعظيم 

والعبادة واخلضوع والتذلل، فهي لذلك وجهة إىل غري اهلل وسجود له، والوجهة 

 .(8)إىل غري اهلل كفر(

لتي فيها فعندما يتحدث عامل من علامء الصحراء يف هذه املوضوعات ا

الرشك بخصائص الرب تبارك وتعاىل فإنه يعترب بذلك رادًا عىل كل من يدعي من 

سائر املخلوقات خصائص الربوبية كالتوجه إليه معتقدًا فيه النفع والرض 

واستحقاق التعظيم واخلضوع والتذلل بني يديه سواء يف ذلك حصل ذلك باعتقاد 

 الوالية هلل فيه أو أي اعتقاد آخر.

هذه االعتقادات الكفرية هي التي دفعت هذا الشيخ ملخاطبة تلك ومثل 

البيئة التي توزع أهلها بني االعتقاد يف الصاحلني أحياء أو أمواتًا ثم اخلوف املؤثر يف 

                                 
بريوت،  -( التفسري الكبري، مفاتيح الغيب، حممد بن عمر بن احلسني الرازي، دار إحياء الرتاث1)

 .1/618هـ ، 1788، 1ط:

م، الفصل 1828، 1ون، دار الكتاب اللبناين، ط( املقدمة، تاريخ ابن خلدون، عبدالرمحن بن خلد8)

، وانظر : الفروق ، ألمحد بن إدريس بن 886الثامن والعرشون، علوم السحر والطلسامت ص: 

 .7/132بريوت. تاريخ الطبع: ) بدون(  -عبدالرمحن الصنهاجي املشهور بالقرايف،  عامل الكتب
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العقيدة بنسبة التأثري يف جلب النفع أو الرض من دون اهلل تبارك وتعاىل للساحر أو 

 الويل.

قع الذي حاول الشيخ سيدي عبداهلل ومن هنا يمكن أن نقول بأن الوا

معاجلته هبذا النقد وهبذه النصوص مشابه إىل حد كبري إىل الواقع والبيئة التي 

حيث إن البلدين ال حتكمها  (1)ظهرت فيها دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

سلطة مبارشة حتمي املجتمع من تالعب السحرة بعقائد الناس والتأثري فيهم 

املتعلمني واقعني حتت تأثري العقائد املنحرفة كمعتقدات  وكذلك كان معظم

الصوفية التي يامرس بعض شيوخها صورًا من صور السحر املوصوف هنا بأنه 

يشتمل عىل التوجه إىل األفالك والكواكب واعتقاد خواصها التي تعترب من 

يه خصائص الربوبية وهذا هو اإليامن باجلبت والطاغوت وهو الرشك األكرب ملا ف

 .(8)من جعل هذه املخلوقات نّدًا هلل تعاىل تدعى وترجى وختشى تعظيامً 

                                 
 ا بعدها.وم 71( انظر: الدعوة اإلصالحية يف بالد نجد، ص: 1)

( انظر: نعت البدايات وتوصيف النهايات، الشيخ حممد املصطفى ماء العينني، دار الفكر بدون 8)

 .818-812، ص: 1تاريخ، ط: 
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 املطلب الثاين: السيمياء:

 تعريف السيمياء ومفهومها:

وألهنا لفظ غري عريب ومل تعرفه  (1)يقول سيدي عبداهلل: السيمياء كوزن كربياء... 

بذكر وزهنا الكتب التي كانت يف الغالب حتت يد الشيخ سيدي عبداهلل اكتفى 

 وضبط لفظها.

وقد ذكر صديق بن حسن القنوجي: أهنا لفظة عربانية معربة أصلها: 

 .(8))سيم به(  ومعناه:)اسم اهلل(

ومفهومه عند الشيخ سيدي عبداهلل أنه نوع من أنواع السحر يرجع إىل األمور 

األرضية يعتمد فيه الساحر عىل خواص أرضية خيتص بمعرفتها السحرة حسب 

سحرهم فيقول:)يعني أن السيمياء عبارة عام تركب من خواص أرضية درجات 

يعني ملن عمل له ذلك  –كدهن خاص ومائعات خاصة يبقى معها إدراك 

 .(3)وقد يسلب بالكلية( -السحر

وهذا املفهوم هلذه الدرجة من السحر يراه ابن خلدون أضعف من الدرجة 

لو واالعتامد عىل قوة النفس وتريضها األوىل التي هي اهليمياء للتوجه فيها جلهة الع

                                 
 .7( رشح رشد الغافل ، ص: 1)

( أبجد العلوم، الوشى املرقوم يف بيان أحوال العلوم، تأليف صديق بن حسن القنوجي، دار الكتب 8)

 .8/333، م 1842 1العلمية، ط

 .17( رشح رشد الغافل ص3)
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بام يوافق مقصودها وأن النفوس الساحرة أقواها تأثريًا ما يؤثر باهلمة فقط من غري 

 آلة وال معني وأن هذا هو الذي تسميه الفالسفة بالسحر.

وأما السحر الذي حيتاج فيه الساحر إىل ُمعني من مزاج األفالك أو 

ولذا اعتربه الرازي من سحر  (1)رجة ثانيةالعنارص أو خواص األعداد فهو د

وهو ما عرب عنه القرايف بقوله: )هو عبارة عام (8)أصحاب األوهام والنفوس القوية

يركب من خواص أرضية كدهن خاص أو مائعات خاصة أو كلامت خاصة 

توجب ختيالت خاصة وإدراك احلواس اخلمس أو بعضها حلقائق خاصة من 

برصات وامللموسات واملسموعات وقد يكون لذلك املأكوالت واملشمومات وامل

وجود حقيقي خيلق اهلل تلك األعيان عند تلك املحاوالت وقد ال تكون حقيقة بل 

لقوله قبل هذا  عىل أن مقتىض كالم القرايف أن هذا ليس سحرا(3)ختيل رصف...(

باليشء  واألمر امللتبس (7)الكالم: )اعلم أن السحر يلتبس باهليمياء والسيمياء...(

ال حيكم عليه حكمه حتى تتضح درجته منه هل خيالطه خمالطة تقتيض احلكم 

بمساواته به أم أنه يفارقه مفارقة تدل عىل عدم مشاركته يف خصائصه وقواعده 

 وآثاره.

                                 
 .881( انظر: املقدمة البن خلدون، مصدر سابق،  ص: 1)

 1/681( التفسري الكبري للرازي، مصدر سابق:  8)

 132 - 7/134( الفروق للقرايف،  مصدر سابق:  3)

 7/134( املصدر السابق نفسه:  7)
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ويعرب الرازي عن درجة سحر أصحاب األوهام بأن هذه األفاعيل قد 

 (1)ستعانة باآلالت واألدواتتكون نفس صاحبها قوية فتستغني يف فعلها عن اال

وهذه املرتبة ينسبها خلصائص النفوس التي ال يشك حسب املشاهدات أهنا 

متفاوتة فطرة من حيث القوة والضعف والتوجه املؤثر وغريه، وأن من ذلك أن 

تصورات بعضها قد تصل إىل مبادئ حلدوث الكيفيات ورضب لذلك مثال 

حيث حتدث فيه سخونة مزاجية وقوة دفاعية بالغضبان وما حيدثه انفعاله الداخيل 

مل تكن معهودة منه، فيقول مدلال عىل أن هؤالء ومن يندرج يف خصائصهم اجلبلية 

جيوز أن تكون تصوراهتم مبادئ حلدوث احلوادث يف البدن: )فأي استبعاد من 

ويرى أن من ذلك أثر اإلصابة  (8)كوهنا مبادئ حلدوث احلوادث خارج البدن(

والذي يتضح أن السيمياء كاهليمياء وأن  (3)ذي أتفق عليه العقالءبالعني ال

التباسهام بالسحر يف تعبري القرايف ال خيرجهام عن كوهنام سحرًا لتوفر خاصية 

النفوس الرشيرة يف هاتني املرتبتني وكون التوجه باالعتقاد أو طلب التأثري يف 

كون اآلثار السيئة الكواكب وغريها من خصائص املخلوقات موجودا فيه، ول

هلذه األعامل حقائق موجودة باملشاهدة، وأما كون السحر ومن يقوم به يقع فيه 

التفاوت فهذا ال خيرج درجه أدنى من األخرى عن كوهنا سحرًا، وهذا ما عرب عنه 

ابن خلدون بعد ذكره ملراتب النفوس الساحرة إذ يقول:)فلهذا كان السحر كفرًا 

                                 
 1/688(التفسري الكبري للرازي ، مصدر سابق:  1)

 صدر السابق نفسه.( امل8)

 املصدر السابق نفسه. 3))
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به...وهلذا اختلف الفقهاء يف قتل الساحر، هل هو لكفره والكفر من مواده وأسبا

السابق عىل فعله؟! أو لترصفه باإلفساد وما ينشأ عنه من الفساد يف األكوان، 

التأثري بدون وسائل والتأثري  –والكل حاصل منه، وملا كانت املرتبتان األوليان 

ارج، واملرتبة من السحر هلا حقيقة يف اخل –كاهليمياء والسيمياء  –بالوسائل 

األخرية الثالثة التي هي التأثري يف القوى املتخيلة للمسحور ال حقيقة هلا اختلف 

العلامء يف السحر: هل هو حقيقة أو إنام هو ختيل؟! وخلص إىل أنه ال اختالف يف 

احلقيقة بينهم، وإنام حقيقة األمر اختالف للمنظور إليه، فمن نظر إىل املرتبتني 

أن السحر حقيقة وأن الساحر كافر، ومن نظر إىل املرتبة الثالثة األوليني حكم ب

 .(1)رأى أهنا ختييل ال حقيقة وال تناط هبا أحكام الكفر أو القتل

وهبذا يتبني أن هذين النوعني: اهليمياء والسيمياء من أشنع علوم الباطل 

فالك وأصول علوم الرش بل إهنام يف مراتبه األوىل سواء كان التوجه فيهام لأل

والكواكب أو الكلامت واألْذهان وغري ذلك مما يدل عىل االعتقاد يف أن خملوقًا 

 مؤثر أو أن هناك خاصية ملخلوق يقع هبا ما يعد من خصائص الرب تبارك وتعاىل.

 وهذا ما عناه الشيخ سيدي عبد اهلل بقوله:

 ألف قد سحراً  يرض الرقى من  ُعرف وما والسيميا فاهلميا)

                                 
، وانظر: اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من  886( املقدمة، البن خلدون، مصدر سابق: 1)

السنة وآي الفرقان، أيب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد 

وما بعدها، وقارن بام يف تيسري  8/841هـ 1784، 1 بريوت. ط: –املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة 

 . 327العزيز احلميد، مصدر سابق:  



 

 
3222 

  

 والثاين ويسام فأول

 

 (1)(والدهان الزيت مثل لألرض 

 

فهو يسوي بني املتوَجه فيه إىل الكواكب والنجوم، أو املعتمد فيه عىل 

التوجه النفيس من النفوس الرشيرة أو إىل املواد األرضية كالدخان واألدهان 

وخصائص املواد األرضية التي حتدث آثارًا حقيقية يف النفوس واألبدان عىل ما 

 يت.سيأ

وقد شاهد العلوي أعامل السحر يف بلدته جتكجه إذ يقول صاحب 

الوسيط يف معاناهتم من أجيال من السحرة وسعيهم أي أهل هذه املدينة للقضاء 

عىل خصائص هذا الرش فيهم حلاجتهم خلدمتهم، وإن كان هو ينسب ذلك أي 

فإنه  –جتكجة  املستجلبني للخدمة يف النخيل الذي يكثر يف وادي (8)السحر للعبيد

ال مانع من أخذه عنهم وتعلمه منهم ثم بقائه يف املنطقة فيقول:)أما الذي ال شك 

، ومتى وضع يده عىل صدره، ليداويه إذا (3)فيه فهو أن العبد يأخذ قلب الشخص

أتاه أهل املسحور، بعد أن هيددوه بالقتل، يقم كأنام نشط من عقال، وإذا قتل 

 قوم يف احلال، كأنام نشط من عقال...الساحر قبل موت املسحور ي

                                 
 .7( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص: 1)

( وال ندري سبب حكمه عليهم بأهنم عبيد وخصوصًا أن جنس بنبارة ال يطلق عليهم أهنم عبيد 8)

 .171رين أو العامل...الوسيط، مصدر سابق، ص: بمعنى سبق الرق عليهم واألوىل أن يقول املستأج

 ( أي: أنه يمسك مكان القلب كام يوضحه ما بعده.3)
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وأهنم تفكروا يف قتلهم كلهم، فمنعهم من ذلك أن النخيل ال يقدر عىل 

يعني بالشني يف  -معاناة شؤونه غريهم فأتوا برجل من السودان يقال له :)شرينه(

وبذلوا له ماالً كثريًا، يف أن ينزع ما يف  –لغتهم الشيخ الكبري أو الساحر املاهر 

أولئك العبيد من السحر، فقال هلم: وآية معرفتهم أين أحرق شيئًا عندي،  صدور

فإذا انترش دخانه، يأيت إيل كل ساحر يف ذلك البلد، فأوقد بخوره ذلك، فأتى كثري 

من العبيد، الذين ما كان يظن هبم ذلك، فلام عرفهم صار يسقيهم عالجًا عنده 

أي  –السحر فأخذ أمواالً كثرية، فبان فيتقيئون، فزعم أهنم يتقيئوا ما يعلمون من 

أن السحر بقي يف العبيد عىل حاله،  (1)بعد خديعة هذا الساحر هلذا املجتمع املسلم

فصارت الناس تقتل كل من اهتموه بأنه سحر أحدًا، فقل جدًا...( ونحن هنا وإن 

كنا نعلم أن هذه احلقبة سبقت هذا العامل الذي نسرب موقفه من علوم الباطل 

أصول علوم الرش فإننا ندرك أن بقايا هذا الرش كانت هلا تأثريات كثرية عىل و

العقيدة اإلسالمية حيث جلبت عىل الناس تصديق السحرة واخلوف منهم وتناقل 

ذلك أجيال حتى عرف رجال يف البالد باسم:)شرينه( عىل أنه يعالج املسحور من 

 السحر ملعرفته ألرسار مهنتهم.

                                 
، والبد من التنبيه عىل أن إقرار الناس عىل استخدام السحرة يف  171( الوسيط، مصدر سابق،  ص: 1)

ستدعاء ساحر أعامهلم من قبل العلامء املوجودين إثم عظيم، وأعظم من ذلك إقرارهم للناس عىل ا

يعلمون منه إقراره بالسحر عىل نفسه ليعالج هلم السحرة الذين يعايشوهنم يف أعامهلم وخيالطوهنم 

مساكنهم ، انظر االختالف يف حكم الساحر وعالج الساحر للمسحور يف اجلامع ألحكام القرآن ، 

 بعدها.وما  323، وتيسري العزيز احلميد، مصدر سابق، ص:   821 – 8/82مصدر سابق: 
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دام هذا الدخان والبخور املستخدم عند هذا الساحر وال يبعد أن استخ

نقله منه املعاجلون للمصابني بشئ من األمراض والعلل التي ال يعرف عىل وجه 

التحقيق سببها وهذا دليل عىل أن اعتقادهم اإلسالمي دخله ما يامثل اعتقاد 

السحرة يف خصائص املخلوقات بحيث يعتقدون فيه جلب العافية والشفاء أو 

 ع الرض عنه عىل ما سيأيت إن شاء اهلل.دف
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 املبحث الرابع: الرقى الضارة.

 تعريف الرقى لغة:

قال يف القاموس: )رقى عليه كالمًا ترقية رفع، والرقية بالضم العوذة ج: رقى 

وعرفها سيدي عبداهلل بقوله:  (1)ورقاه رقيا ورقيا ورقية فهو رقاء: نفث يف عوذته(

 هذا يف اللغة. (8)القاف مجع رقية( )والرقى بضم الراء وفتح

ويف االصطالح عند العلوي هي أن : )الرقى ألفاظ عهد عندها الشفاء من 

 .(3)األسقام واألشياء املهلكة(

فالعلوي يقرر أن الرقى كالم جرب نفعه يف مدافعة أو مداواة األمراض 

 عموما سواء كانت بدنية عضوية أو نفسية.

ها اجلائز رشعًا، ومنها املحرم رشعًا، ومنها ما ويقسم الرقى إىل أقسام فمن

 .(7)يعد من الكفر فيقول : )منها املرشوع كالفاحتة واملعوذتني(

                                 
 .7/336( القاموس املحيط، مصدر سابق: 1)

، وانظر:  فتح الباري برشح صحيح البخاري، ألمحد ابن  7( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص: 8)

 1/181بريوت. الطبعة السلفية:  -حجر العسقالين، دار املعرفة

 1/181وانظر: فتح الباري، مصدر سابق:   7( رشح رشد الغافل ، مصدر سابق، ص: 3)

 1/181وانظر: فتح الباري، مصدر سابق:   7( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص:  7)



 

 
3221 

وهذا مما ال خالف يف جوازه واستعامل النبي صىل اهلل عليه وسلم وخيار 

أمته له، وال حيتاج إىل القول بأنه جمرب أو أنه عهد الشفاء من األسقام واألشياء 

 .(1)عنده املهلكة

وهذا التقسيم الذي ذكر فيه أن الرقى فيها: )غري املرشوع كرقى اجلاهلية وأهل 

يتفق العلامء معه يف ذلك إذ من الرشوط التي جتيز استعامل  (8)اهلند وغريهم...(

 الرقى ثالثة:

 أن تكون بكالم اهلل تعاىل أو أسامئه وصفاته. -3

 معناه بلغته التي يرقى هبا. أن تكون باللسان العريب أو بام يعرف الراقي  -5

وأن يعتقد أن الرقى سبب من األسباب املرشوعة كالعالج واستعامل  -1

 .(3)األدوية وال تؤثر بنفسها

عىل أن بعض العلامء عمم جواز كل كالم ال رشك فيه جرب نفعه كرقية آل 

عمرو بن حزم التي كانوا يرقون هبا من العقرب يف اجلاهلية، وعندما هنى النبي 

 اهلل عليه وسلم عن الرقى فهموا العموم فاستشكلوا ذلك عليه وراجعوه فيه صىل

                                 
 11/181( فتح الباري، مصدر سابق : 1)

 7( رشح رشد العاقل، مصدر سابق، ص:  8)

 11/181( فتح الباري ، مصدر سابق : 3)
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والذي هيمنا هنا نقد العلوي هلا ككوهنا فنًا من فنون (1)فقال: )أعرضوا عيل رقاكم(

 علوم الباطل وأصول علوم الرش عنده وهي الرقى الضارة.

من أنواع التي اعتربها من انواع السحر إذ يقول: )وكل رقية فيها مرضة 

والشك أنه يدخل يف ذلك ما كان فيه كفر ويلحق به ما عرب عنه (8)السحر...(

سابقًا يف تقسيمه للرقى بقوله : )وغري املرشوع كرقى اجلاهلية وأهل اهلند وغريهم 

 .(3)وربام كان كفرًا..(

وذلك هو علة حتريم رقى أهل اجلاهلية يف أي زمان أو مكان ألن االعتقاد 

يف جلب النفع أو دفع الرض هو من أبواب الكفر األعظم ملا يف ذلك  يف أي خملوق

من إعطاء خصوصيات الرب تبارك وتعاىل ملخلوق مهام كان وال مرضة أعظم من 

 .(7) الكفر

ومن أنواع الرقى الضارة ما كان جمهوالً ملا قد يرتتب عليه من الرضر يف 

عرف أن السحر يؤثر يف األبدان االعتقاد فيه، أو إلتالفها لألرواح واألبدان حيث 

 .(1)واألرواح بأنواع األرضار قتال وتغيريا لألحوال وإفسادا للعقول

                                 
ة والنظرة، احلديث ( صحيح مسلم، كتاب األدب، باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلم1)

 (.1438-1431رقم: )

 7( رشح رشد الغافل، مصدر سابق ، ص: 8)

 .8/313(املصدر السابق نفسه،  وانظر: أبجد العلوم، مصدر سابق:  3)

 وما بعدها. 167( انظر: تيسري العزيز احلميد، مصدر سابق، ص:  7)

بد السالم بايل، مكتبة الصحابة، جدة ( انظر: الصارم البتار يف التصدي للسحرة األرشار، وحيد بن ع1)

 وما بعدها. 31هـ. ص: 1718، 3طـ
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ومن أنواع الرقى الضارة عند العلوي استعامل أسامء اهلل تعاىل يف غري احلق 

وأن ذلك يكون من علوم الرش: )كام يفعله بعض الناس لنرص الظاملني يف احلروب 

د منه ويفتضح عند الفئتني وغريمها واإلعانة عىل املعصية ولو مع أنه ال حيصل املرا

 .(1)بشطر كلمة معصية(

وقد وضع تعريفًا لعلوم الباطل وأصول الرش يدخل فيه ما هو كفر أو 

 يؤول إىل الكفر أو اإلرضار وذلك:

وهذا التعريف  (8)بقوله :)ما فيه توصيل نفع أو رض إىل من ال يستحقهام يف الرشع( 

الباطل وأصول علوم الرش اعرتض عليه الشيخ سيدي حممد الكنتي بأنه لعلوم 

غري جامع وغري مانع حماوال إخراج بعض أنواع أعامل السحرة من السحر وبعض 

 .(3)التشوف إىل علم الغيب من التعريف املذكور

ويقصد الشيخ سيدي حممد الكنتي الدفاع عن علم رس احلروف 

م إذ اشتهر هذا النوع من الرقى حتى أصبح واستعامل ذلك يف كتابة الطالس

سالحا كاملباح يستعمله أهل الصحراء يف وجوه أعدائهم من الظلمة واللصوصية 

وقطاع الطرق كام يستعمله بعضهم متكسبًا به أو جمامال به من حيبه حتى إن العوام 

                                 
 .3( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص:  1)

 .8( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص: 8)

 ( املصدر السابق نفسه.3)
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إذ يقول: )وقد احتل علم الكتابة  (1)اعتقدوا أنه من دالئل الصالح والوالية

الطلسمية مكانة كبرية يف قلوب العامة، وصلت إىل حد االنبهار حيث اعتربوه 

 .(8)جزءا من الكرامة التي حيظى هبا خاصة األولياء والصاحلني(

وقد عرفنا أن املجهول من الرقى قد يكون كفرًا فال جيوز اإلقدام عليه ال 

لوم الرشع جللب نفع ملستحقه، وال لدفع رض عن مستحقه، أحرى أن يكون من ع

 .(3)التي يستدل بتحصيلها عىل الصالح والوالية هلل تعاىل

                                 
 -881( انظر: الطرائف والتالئد يف كرامات الشيخني الوالده والوالد خمطوط بدار الثقافة، ص: 1)

188. 

( انظر: بحثًا يف ذلك نرشه: حممد األجمد ولد حممد األمني السامل صحيفة املدى اإللكرتونية احللقة 8)

 (.www.elmeda.net)هـ عىل الرابط: 8/1/1731األوىل يف 

( انظر: جنة املريد دون املريد، الشيخ سيدي حممد بن الشيخ سيدي املختار الكنتي )مطبوع عىل اآللة 3)

 .168الكاتبة(، ص: 
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 املبحث اخلامس: سحر احلقائق ووسائله.

ومن علوم الباطل وأصول علوم الرش عند العلوي بعض خصائص 

الذوات من حيوانات وغريها، وأنه يعترب يف ذلك أن تكون ذات سلطان عىل 

يب تلك اخلصائص كشخص صالح النفوس، وذلك عندما يقوم الساحر برتك

هلذه األمور، ألن النفوس خمتلفة يف خصائصها خبثًا وطيبًا قوة وضعفًا ممارسة 

 وتصديقًا بمثل هذه األفاعيل.

فيتضح من كالمه يف هذا أمور البد من توفرها حسب اشرتاطات املامرسني 

 -وهذه األمور هي:

عىل النفوس  أن تكون ذوات هذه احلقائق جربت خصائصها يف التأثري - أ

 بسلطان يغري أحواهلا بخاصية فيها.

أن يتم تركيب لتلك احلقائق حتى جتتمع خصائصها فيقوى أثرها  - ب

 ويتأكد سلطاهنا املغري ألحوال النفوس.

أن يكون القائم بذلك الرتكيب شخص له نفس رشيرة خبيثة صاحلة  - ت

 .(1)دهملثل هذه األعامل ألن بعض الناس ال جتري اخلاصية املذكورة عىل ي

                                 
 .6( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص:  1)
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والشك أن اهلل تعاىل جعل يف بعض املخلوقات خصائص تتميز هبا عن 

الذوات من جنسها كام يقول ابن خلدون: )فإن النفوس البرشية وإن كانت واحدة 

 .(1)بالنوع، فهي خمتلفة باخلواص(

فأعىل مراتب نفوس السحرة ما كان مؤثرًا بنفسه ومهته بدون معني، وهذا 

 .(8)فة السحرهو الذي تسميه الفالس

وهذه اخلواص كامنة يف النفوس وحقائق الذوات األخر، وال تعرف أو 

 تستخرج إال بالرياضة أو التجربة.

فاملرتيضون عىل هذه األفعال تقوى نفوسهم عىل التأثري واالتصال 

باألرواح املشاكلة هلم، فيحصل هلم خربة بخصائص الذوات عند الرتكيب أو 

 االفرتاق.

 جتارهبم ويعتقدون فيها النفع والرض والتأثري إما هبممهم وبذلك يثقون يف

وذوات نفوسهم، وإما باالستعانة هبذه املواد واحلقائق التي عرفت خواصها 

 .(3)عندهم بذلك

                                 
 .881( املقدمة، البن خلدون، مصدر سابق، ص:  1)

 .1/173( املصدر السابق نفسه، وانظر: التفسري الكبري للفخر الرازي، مصدر سابق8)

( انظر: املنقذ من الضالل، ضمن جمموعة رسائل أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، دار 3)

 .42،48هـ. ص: 1718،  1بريوت. ط:  -ب العلميةالكت
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وهنا يناَقش القائلون بأن خصائص النفوس التي ال كسب للمرء فيها حتى يذم 

يامرس أعامهلم بدون تعلم عليها، أو حياسب عليها، أو يكفر هبا، كالسحرة ومن 

 .(1)أو اكتساب

فإن مثل هذا كمن ابتيل بقوة إصابة الناس بعينه خلبثها وسمية فيها جبلة 

وخلقة، فإنه إنام يؤمر الناس بالتعوذ وسرت حماسن ما خيشون عليه من استحسان 

أعني احلاسدين له، أو يؤمر املعيان بالتربيك أو االغتسال عند وقوع الرضر وتعني 

 .(8)وله لذلك املصاب منهوص

وكذلك فإن تركيب املركبات أو جعلها يف مكان معني يف وقت معني خلواص 

جربت يف ذلك فنفعت أو وقع األثر عندها لربط مؤثرات خفية من آثار تدبري اهلل 

تعاىل فذلك كجمع األطباء أنواعًا من العقاقري وخلط بعض املباحات يف بعض 

بة عندهم بمداوات األبدان هبا من علل وأسقام األوقات التي قد جرت التجر

 .(3)مهلكة

فبقي عندنا أنه البد من كسب معني من ذلك الشخص املخصوص بتلك 

اخلاصية املؤثرة يف األبدان أو النفوس وأقل ذلك هو توجه مهته بالرضر لآلخرين 

أو حماولة إيصال نفع أو رض لغري مستحقهام رشعًا كام نص عليه العلوي وهذا 

                                 
 .7/161( الفروق للقرايف لإلمام القرايف، مصدر سابق:  1)

( زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، ابن القيم، حتقيق: شعيب 8)

 وما بعدها. 7/168هـ 1714، 1األرنؤوط وزميله، مكتبة املنار اإلسالمية،  ط:

 .7/111( انظر الفروق، لإلمام القرايف، مصدر سابق:   3)
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به من آثار كسب مؤثر يف وقوع الرضر ومأخذ صالح لربط احلكم وما يلحق 

دنيوية أو أخروية، وهو دال عىل االعتقاد يف نسبة التأثري لغري اهلل تعاىل، وخصوصًا 

أن السحر منه ما يكون بغري كسب وأن ذلك إنام هو بالقوة واالستعداد، وأما 

حصوله خارجًا عن الفطرة فال بد فيه من نوع كسب ورياضة وممارسة كام يقول 

خلاصية تكون للساحر بالقوة شأن القوى البرشية ابن خلدون: )...ثم إن هذه ا

كلها وإنام خترج إىل الفعل بالرياضة ورياضة السحر كلها إنام تكون بالتوجه إىل 

األفالك والكواكب والعوامل العلوية والشياطني بأنواع التعظيم والعبادة واخلضوع 

 .(1)والتذلل(

أمور أخرى قد  وهذا كسب باالعتقاد والتوجه بالنية واهلمة وارتكاب

 .(8)جرب رضرها عند الرتكيب أو يف املناسبات والفصول السنوية وغري ذلك

وقد رضب العلوي األمثلة هلذه احلقائق فقال: كاملشط مع املشاقة وُجف 

طلع النخل وهذا الوصف كبقية السحر الواقع من اليهودي للنبي صىل اهلل عليه 

ذوات فقط بل إنه عقد ونفث هو وبناته وسلم ومعلوم أنه مل يقترص عىل مجع هذه ال

 . (3)الساحرات بقصد السحر واإلرضار هبذه الرقى الضارة 

                                 
وانظر املجموعة الكربى الشاملة لفتاوى ونوازل  886( مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص: 1)

 وما بعدها. 18/6127وأحكام أهل غرب وجنوب الصحراء، مصدر سابق 

 .1/683لكبري، مصدر سابق: . وانظر: التفسري ا 6( انظر: رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص: 8)

 .181-7/187( انظر: زاد املعاد، مصدر سابق 3)
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خمصوصة يعتقدون أن هلا ارتباطا بالكواكب  -يعني  -وكذا نقش أسامء 

التي ال جتري آثارها إال عىل يد كافر أو فاجر  (1)أو الفلك ويسمى ذلك بالطالسم 

ول العلوي:)ألن الغالب عىل صاحب يستخدم اجلن ويستخدمونه كام يق

االستخدام الكفر ألنه كثريًا ما تصدر عنه أفعال منها ما هو حمرم يف الرشع وغري 

 .(8)ذلك كمقابلتها بلواط...(

يعني أن صاحب املطلسامت والعزائم ال يطاوعه اجلن والشياطني الذين 

أو فعل يكفر بمثله يستخدمهم إال برشط وقوع الكفر منه باعتقاد ما يكفر باعتقاده 

عند االستحالل له، أو كان من عالمات الردة وارتكاب الكبائر العظيمة كام مثل 

باللواط ونحوه يف احلرمة والقبح وذلك طريق للكفر واالستخفاف بأوامر الرشع 

 . (3)وانتهاك حرماته 

ويرى الفخر الرازي الذي هو يف أغلب الظن أنه من مراجع العلوي أن ألفاظ 

سم والعزائم املوجودة عند الراقني من هذه األصناف التي ال يعلم معناها الطال

 وال يفهم املراد منها تنقسم إىل ما ييل:

أهنا إن مل تكن فيها داللة عىل الصور الذهنية املرادة باأللفاظ فال فائدة فيها  -3

 أصال.

                                 
 وما بعدها. 18/6186( انظر: املجموعة الكربى، مصدر سابق 1)

 .4( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص:  8)

 .1/178( التفسري الكبري، مصدر سابق:  3)
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 وإن دلت عىل أسامء اهلل وصفاته ونعوت كربيائه فهذا هو املرجو منها وإن -5

دلت عىل يشء آخر فال يفيد ذلك اليشء )ألن ذكر غري اهلل ال يفيد 

 .(1)الرتغيب وال الرتهيب(

ولكن الرازي عرض إىل أن دافع الرقاة من هذا الصنف إىل استعامل رقى جمهولة أو 

 بألفاظ غري معلومة يرجع إىل أمور منها:

ناء عىل اهلل اختالف اللغات وهو أمر غري مؤثر مادامت دالة عىل املدح والث

 تعاىل فهي بالتايل تكون من جنس األدعية التي يدعى هبا وكل حسب لغته.

ومع إقراره بأن األذكار املعلومة أدخل يف التأثري من قراءة املجهوالت 

يصور ذلك الفعل من فاعلية بأن بعض النفوس ال تقع الرقى املعلومة من نفسه 

ر يف نفسه عن درجة األرواح الربانية املوقع الذي حتصل له به الفائدة وذلك لقصو

املفتعلة بالكلامت اإلهلية إذ يقول: )فإذا قرؤا هذه األذكار املعلومة وفهموا 

ظواهرها وليست هلم نفوس قوية مرشقة إهلية مل يقو تأثرهم... ومل تتجرد نفوسهم 

، وطلباً  (8)عن هذه اجلسامنيات، فال حتصل لنفوسهم قوة وقدرة عىل التأثري(

صول القوة النفسية ليتم األثر والتأثري املطلوب تعمدوا التعمية واستعامل حل

املجهوالت ليقع االندهاش وتعتمل األوهام يف النفوس وهكذا فيعرب الرازي عن 

 هذه احلال التي فيها اجلهالة والتعمية بقوله:

                                 
 ( املصدر السابق نفسه.1)

 .1/178 ( التفسري الكبري، مصدر سابق: 8)
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)وأما إذا قرؤا تلك األلفاظ املجهولة ومل يفهموا منها شيئًا حصلت 

هام أهنا كلامت عالية استوىل اخلوف والفزع والرعب عىل نفوسهم، عندهم أو

فحصل هلم هبذا السبب نوع من التجرد عن عامل اجلسم وتوجه إىل عامل القدس 

، وعندي أن اتباع  (1)وحصل هبذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة عىل التأثري(

وع وهو الذي يتم يف الرقى وغريها هو املرش -صىل اهلل عليه وسلم -هدي النبي 

 .(8)به نفع الراقي واملرقي

طلب أن تعرض عليه رقى  -صىل اهلل عليه وسلم -وخصوصًا أنه 

اجلاهلية جلهالتها وغموض يف بعض ألفاظها، فام عرض عليه وأقره كان مرشوعًا 

 .(3): )ال بأس بالرقى ما مل تكن رشكًا(-صىل اهلل عليه وسلم –وكان داخاًل يف قوله 

ذكار والرقى املجهولة لغة أو معنى من علوم الباطل ومن أصول وتبقى األ

علوم الرش التي خيشى أن تكون من الرشك ولو أثرت يف نفس الراقي واملرقي 

 .(7)جلهالتها أو غرابتها

وقد مثل العلوي لسحر احلقائق بأمثلة عديدة كل واحد منها يستحق أن تدرس 

 خصائصه بمفرده وهي:

                                 
 .1/178(املصدر السابق نفسه : 1)

 .173 -1/178(املصدر السابق نفسه : 8)

 وما بعدها. 7/168( تقدم احلديث ، وانظر:  زاد املعاد، مصدر سابق:  3)

( انظر: املدخل، حممد بن حممد بن حممد العيدري الفايس الشهري بابن احلاج، دار الفكر للطباعة 7)

 وما بعدها. 7/181والنرش ،  بدون تاريخ:  
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 .(1)املشط -3

 .(8)املشاقة -5

 . (3)جف طلع نخل ذكر -1

 .(7)عض كلب من شأنه إن رمي بحجر أن يعضه إىل سبعة أحجار -1

 .(1)نقش أسامء خمصوصة يف معدن -2

وهو حيكم عىل ذلك كله بأنه من علوم الباطل وأصول علوم الرش التي يسعى 

 . يف نقده هذا للتحذير منها وبحث عىل حماربتها يف املجتمعات املسلمة

 

 

 

 

                                 
(: )أحدها الرتكيب احلاصل من املشط واملشاقة بضم امليم مع ختفيف السني وجف طلع 1-3( )1)

الذكر من النخل، بضم اجليم وعاء الطلع، واملشط بالتثليث...ما يمتشط به، واملشاقة ما سقط من 

 الشعر.

 دها.وما بع 7/168( تقدم احلديث، وانظر:  زاد املعاد، مصدر سابق: 8)

 ، وما بعدها. 328( انظر: تيسري العزيز احلميد، ص:  3)

 

( يرمى نوع من الكالب شأنه إذا رمي بحجر أن يعضه، بسبعة أحجار فيعضها فتقطع بعد ذلك 7)

 وتطرح يف ماء فمن رشب منه ظهرت فيه آثار خمصوصة.

زعم أهلها يف جسم من  ( وحقيقة الطالسم نقش أسامء هلا خاصية بالتعلق باألفالك والكواكب عىل1)

 املعادن أو غريها حتدث هبا خاصية ربط يف جماري العادات هبا.
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 دس: التشوف إىل علم الغيب.املبحث السا

ومن علوم الباطل وأصول علوم الرش عند العلوي ما يسميه بالتشوف إىل 

 .(1)علم الغيب

وتعريف علم الغيب يف اللغة هو: ما غاب عن رؤيتنا له أو غاب عن 

حسنا له باحلواس املدركة لبعده أو حلاجب دونه مع وجوده سواء كان من األمور 

 و مما جيب اإليامن به أو غري ذلك.احلسية أو املعنوية أ

وهو يف اللغة كذلك كام يف لسان العرب: )كل ما غاب عن العيون وإن 

كان حمصاًل يف القلوب، والغيب املطمئن من األرض ومجعه غيوب، ويقال: 

 .(8)سمعت صوتًا من وراء الغيب أي موضع ال أراه(

باده باإليامن به وتعريف الغيب يف االصطالح الرشعي هو ما امتدح اهلل ع

 كاإليامن باهلل تعاىل وباملالئكة واجلن والبعث وما فيه وما بعده من جنة ونار. 

وحلضور معنى الغيب عند املخاطبني بالوحي قرآنا والسنة مل يفرس هلم ومل 

 – 1]البقرة:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ چ يستشكلوه: قال تعاىل: 

8.] 

                                 
 .8( رشح رشد الغافل ، مصدر سابق ، ص: 1)

 ( املصدر السابق نفسه، وانظر: لسان العرب، مصدر سابق، مادة: غيب.8)



 

 
3215 

ۈئ ېئ    ېئ ېئىئ ىئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ ۈئچ وقال تعاىل: 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ       مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب يب جت         

 [18]األنعام: چحت 

وينقسم الغيب باالستقراء إىل غيب مطلق ال يعلمه إال اهلل تعاىل وجودًا 

، وإىل غيبي نسبي ُيعلِّمه اهلل ملن يشاء من عباده وُيَعلِّمه أسبابه أو (1)أو وقتًا أو حاالً 

ره عليه، ق ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ     چ ال تعاىل: ُيْظهم

 [.61]النمل: چڄ ڄ 

ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ چ وقال تعاىل: 

]لقامن: چىئ ىئ ىئ یی  ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب     حب خب مب 

37 .] 

فهذا الغيب املطلق الذي ال يدعي أحد معرفته عىل وجه اإلطالق وإنام 

 املرسلني.باخلرب الصادق ملن آمن باهلل وصدق 

ۈئ ېئ ېئ  ېئ       ىئ ىئ ىئ  ی ی  ی ی جئ حئ چ قال تعاىل: 

 [. 84 - 86]اجلن: چمئ    ىئ يئ جب حب   خب مب ىب 

چېې ې ى  ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ چ وقال تعاىل: 

[؛ فهذا القسم من الغيب يعلم بتعليم اهلل تعاىل لرسله وأنبيائه  148]آل عمران: 

                                 
-هـ. اجلامعة اإلسالمية1731، 1( انظر: علم الغيب يف العقيدة اإلسالمية، أمحد عبداهلل الغنيامن ط: 1)

 .178-77املدينة املنورة، ص: 
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صال من أصول علوم الباطل و علوم قال العلوي مبينًا أ(1)الذين ارتضاهم لذلك

ثم بدأ يبني عالمات التشوف للغيب النسبي  (8)الرش: )والتشوف إىل الغيب...(

الذي يتخذ الناس له أسبابًا مرشوعة وأخرى ممنوعة فقال وهو يعدد أهم األسباب 

التي تستخدم للتشوف إىل الغيب: )اخلط: يعني أن اخلط من الباطل ومن علوم 

ط الرميل ألنه يعمل يف الرمل، ويسمى: اخلط الزنايت نسبة إىل زناتة الرش، وهو اخل

 .(3(بتخفيف النون قبيلة من الرببر

بكرس الالم وسكون الكاف املعقودة الزاي وألف ونون  (7)ويقال له: )لمْكَزاَن(

وهي حرام ألن بعض العرب سأل عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال:  مفتحة

 .(1)ًا، فمن وافق خطه فذاك()كان نبي خيط خطوط

ويعلل حتريمها بقوله: )إذ ال يدري من وافق خطه ممن مل يوافقه، هذا هو املتفق 

 .(6)عليه(

ويضيف: )وأيضًا كلام فيه طلب تطلع عىل الغيب فهو حرام، والغيب ما 

 .(1)غاب عن الناس، وقد يراد به أمور اآلخرة(

                                 
 وما بعدها. 77(انظر: علم الغيب يف العقيدة اإلسالمية، أمحد عبد اهلل الغنيامن، مصدر سابق، ص: 1)

 .8( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص: 8)

 . 161ـ. ص:  ه1717،  3( انظر: كتاب املغرب، الصديق بن العريب، دار املغرب اإلسالمي، طـ: 3)

 ( هذه تسميتها باللهجة احلسانية الدارجة ولعلها من لغة الرببر املنسوبة إليهم.7)

. واحلديث يف صحيح مسلم، كتاب السالم، باب حتريم  2( رشح رشد الغافل، مصدر سابق، ص:  1)

 .17/168الكهانة وإتيان الكهان، وانظر:  النووي عىل صحيح مسلم: 

 2مصدر سابق، ص: ( رشح رشد الغافل، 6)
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 ويتابع بيان مفردات هذا األصل فيقول:

لك الكهانة والتنجيم والقرعة وشبه ذلك، يعني ما يطلب به التطلع عىل علم وكذ

 .(8)الغيب

ويضيف أن من فروع هذا األصل: )األشكال: وهي مجع شكل بالفتح أي ويسمى 

علمها علم اجلداول، وتسمى األشكال واجلداول باملثلث واملربع واملخمس 

أو نفع من ال يستحق ذلك ونحوها، يعني أهنا من الباطل إذا قصد به إرضار 

، ويظل يف تعداد مفردات هذا األصل فيقول بعد استعراض قائال عنها: (3)رشعًا(

وأهنا مع  (7))مع ما فيه من اجلرأة عىل أسامئه تعاىل والترصف فيها ألغراض دنيوية(

 .(1(ذلك قليلة النفع أو عديمته(

الباطل وهي  ومن فروع هذا األصل عنده: )املوالد(: مجع مولد، أي، من

أن يدعي من معرفة النجم الذي كان طالعًا عنده والدة شخص أن يكون سلطاناً 

 .(6)أو عاملًا أو غنيًا أو فقريًا أو طويل العمر أو قصريه إىل غري ذلك(

                                                                             
 ( املصدر السابق نفسه.1)

 ، عىل ما سيأيت إن شاء اهلل. 2( رشح رشد الغافل مصدر سابق، ص: 8)

 ( املصدر السابق نفسه.3)

( املصدر السابق نفسه ، وقد قدم أن مذهبه يف أسامء اهلل تعاىل أهنا ال تستخدم ليترصف هبا يف أمور 7)

 .8ق،  ص: الدنيا، انظر: رشد الغافل مصدر ساب

 .8( رشد الغافل، مصدر سابق،  ص: صـ1)

 .8( املصدر السابق نفسه صـ6)
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ومن فروع هذا األصل كذلك عنده: )وقرعة( أي من الباطل وعلوم 

طيور( وحاصلها عنده: الرش، وتصويرها: )وتسمى قريعة األنبياء، وقريعة ال

)جدول مرسوم يف بيوته أسامء األنبياء وأسامء الطيور، وبعد اجلدول تراجم لكل 

اسم ترمجة ختصه يذكر فيها أمور من املنافع واملضار، يقال للشخص: غمض 

عينيك وضع أصبعك يف اجلدول، فإذا وضعها عىل اسم قرأت له ترمجته ليعتقد أنه 

 .(1)يكون له كذلك املذكور..(

ومن فروعه كذلك: )علم الكتف(: ويرشح ذلك قائالً: )يعني أن بعض العلامء 

عد علم الكتف من علوم الباطل ملا فيه من االشتغال باملغيبات الذي هو مفتاح 

كل فتنة يف الدنيا والدين، فإن املشتغل به يذكر أمورا تقع للملوك وأرباب الدولة، 

طان يموت قريبًا، فيخالف عليه بعض فترتتب الفتن عىل ذلك كأن يقول: السل

القبائل بذلك، وقد ال يقع، فيفعل به السلطان عقوبة من قتل أو غريه كام 

شاهدناه، وقد يذكر شأن الكنوز والدفائن والغالء والرخاء وموت األعيان 

كالعلامء والصاحلني، ويرتتب عىل ذلك أمور عظيمة...وأيضًا من تعاطاه مدع ال 

 .(8)حمقق(

)عرافة كهانة ال جتدي( أي ال تصدقان غالبًا، فلذلك كانتا من  ويضيف:

 .(3)الباطل، ومها بكرس أوهلام، وصاحب العرافة عراف بتشديد الراء(

                                 
 .8( املصدر السابق نفسه صـ1)

 .11-8( رشد الغافل،  املصدر السابق نفسه، ص: 8)

 .11( املصدر السابق نفسه، ص: 3)
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 -ويضيف موضحًا يف بيت يرشح فيه الفرق بني العرافة والكهانة فيقول: 

 )فتلك إخبار بامٍض وذمهم            بحادث فدع هلام وانتبه(.

عرافة خمتصة باألخبار باألمور املاضية، والكهانة باألمور يعني أن ال

 .(1)املستقبلة

ثم يتحدث عن مأخذ كل من الكاهن والعراف ومصدره فيام خيرب به 

فيقول: )..لكن إن كان إسنادمها إىل ما خيربه به وليه اجلني مما اسرتقه من السمع 

 .-صىل اهلل عليه وسلم -من السامء فقد أبطلته بعثة حممد 

وإن كان إخباره له بام يكون يف أقطار جهات األرض فال يبعد وجوده، 

 .(8)لكنه يصدق ويكذب، وإن كان إسناده إىل النجوم فالكذب فيه غالبًا(

إىل أن قال: )فدع هلام أي احلرفة الشاملة للعرافة والكهانة، وتفطن ملا يشبهام فاتركه 

 . (3)ىص..(كالزجر للوحش والطري عىل وكناهتا وكالرضب باحل

وهبذا يكون قد حتصل عندنا أن العلوي الشنقيطي يرى أن من أصول 

علوم الباطل والرش التطلع لعلم الغيب الذي استأثر اهلل بعلمه أو التشوف له من 

خالل أسباب منهي عنها رشعا ملا يرتتب عليها من اإلخالل بالعقيدة واملفاسد 

 .(7)الدينية و الدنيوية كام نص عىل ذلك

                                 
 . 11( املصدر السابق نفسه، ص: 1)

 .11(رشد الغافل،  املصدر السابق نفسه، ص: 8)

 .11( نفسه صـ3)

 .843-883( وانظر املقدمة البن خلدون، مصدر سابق 7)
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أن هذا األصل تفرعت منه فنون كثرية هي من علوم الباطل وأصول علوم و

 .(1)الرش ولو كانت فيها مؤلفات واستخدمها بعض املسلمني كمثلث الغزايل

 يف األشكال حيث يقول: (3( )8)أو كتاب البوين

)وال يغرنك ما تراه يف علم من التآليف، فإن علوم الرش والباطل قد ألفت يف 

...وقد راودوين يف اجلامع األزهر عىل شمس املعارف الكربى يف كلها التآليف

سفرين وهي من أجل كتب ذلك الفن عىل عرشة مثاقيل فضة فامتنعت زهادة مني 

يف ذلك الفن واحلمد هلل تعاىل وقد كانت نسخة منها يف كتب أجدادنا فأغرقها اهلل 

، ألن طالبه ينفق تعاىل، وأهل فاس يقولون لفن اجلداول: فن سيدي حممد احلويل

أمواالً عريضة عىل معلمه ليحصل عىل كذا وكذا، فتفنى أمواله، ويبقى البساً 

 .(7)وال فلوس( –أي ال علام  –باليًا، وال حيصل عىل طائل، فيصري ال 

وقد تتبع العلوي بنظمه ورشحه فروع هذا األصل فعد منها ما نرسده هنا مع 

 بيان معناه:

احلديث املذكور يفيد أنه ال يعلم أحد أنه  اخلط: وحكم بتحريمه وأن -3

 سيوافقه.

                                 
 ( املصدر السابق.1)

( هو: أمحد بن عيل بن يوسف أبو العباس البوين، صاحب مصنفات يف علم احلروف، مغريب 8)

هـ، انظر: األعالم للزركيل، دار  688متصوف، نسبه إىل بونا بلدة باألندلس، تويف بالقاهرة سنة: 

 .1/147املاليني، بريوت.  العلم

 .48( انظر: املنقذ من الضالل، مصدر سابق،  ص: 3)

 .8-2( املصدر نفسه صـ7)
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األشكال: ورشحها باجلداول وذكر بعضًا من أشكاهلا منوها بتحريمها ملا  -5

 فيها من اجلرأة عىل استعامل أسامء اهلل يف الدعاوى الباطلة.

املوالد: وأهنا تأخذ بالطوالع والنجوم يف دعوى املدعني وأنه يرتتب عليها  -1

 يف الدين والدنيا.مفاسد عظيمة 

 القرعة: وأهنا كاجلداول التي تشبه االقتسام باألزالم. -1

علم الكتف: وأنه من االشتغال باملغيبات الذي هو مفتاح كل فتنة يف  -2

 الدنيا والدين كام قال.

الكهانة: وعرفها وحتدث عن مصادر مدعيها وأهنا من الباطل الذي أبطله  -1

يها يدعي التطلع ملعرفة األمور الرشع، وذكر بعض الوعيد فيها وأن مدع

 املستقبلية.

 العرافة: وأهنا خمتصة بادعاء معرفة األمور املاضية. -1

ثم حذر من العرافة والكهانة منبهًا إىل أن ما شاهبها من رضب احلىص  -1

 وزجر الطري يأخذ حكمها.

ويضيف ملا ذكره من أحكام عىل هذا األصل من علوم الباطل وأصول 

 األمور اآلتية:علوم الرش وفروعها 

أهنا ضمن القول عىل اهلل تعاىل بال علم وذلك أشنع االفرتاء لقوله تعاىل:  -3

ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ      ڑ ک چ 

]األعراف:  چک ک ک گ   گ گ      گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ 

[؛ فهذه اآلية حاكمة عىل كل ما يندرج حتت أحكامها من حتريم ما  33
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ه الفنون من الفواحش الظاهرة والباطنة وما اشتملت اشتملت عليه هذ

عليه من اإلرشاك باهلل والبغي عىل عباد اهلل بغري احلق وما يستتبع ذلك من 

القول عىل اهلل تعاىل بغري علم، والذي يتضمن الكفر واجلرأة عىل اهلل تعاىل 

 .(1)بالتحكم عليه بالقول املضلل الذي ال سند له

لغيب من هؤالء الدجاجلة وادعاء أسبابه يدخل يف أن التطلع إىل علم ا -5

ادعاء خصائص الرب تبارك وتعاىل وذلك من أعظم الكذب وأقوى 

املداخل لتضليل الناس وإدخاهلم يف متاهات من اخلرافات التي تغرس 

فيهم األوهام واعتقاد النفع والرض يف املخلوقات، وقد سد اهلل تعاىل 

ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ چ بقوله تعاىل: بالقرآن والسنة مداخل الشيطان 

[، وبذلك يكون مدعيه مطلقًا أو 61]النمل:  چ ڤ ڦ ڦ  ڦ

مقيدًا بأسباب أو بغري أسباب مكذبًا هلل تعاىل مدع خلصائص الرب تبارك 

 .(8)وتعاىل وهذا هو الكفر بإمجاع املسلمني

أن هؤالء املنغمسني يف علوم الباطل وأصول علوم الرش هذه يعتقدون يف  -1

خلوقات من اخلصائص ماال يشهد له كتاب وال سنة حيث ينسبون هلا امل

التأثري الذي ال يقدر عىل فعله إال اهلل تعاىل، وترتاوح معتقداهتم يف مثل 

 هذه الوسائل واجلداول وغريها ليتحقق هلم مطالبهم من استعامهلا:

                                 
هـ 1738الرياض. -( انظر: تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء ابن كثري الدمشقي، دار طيبة1)

3/712-718. 

 .872-832( علم الغيب يف العقيدة اإلسالمية، مصدر سابق:  8)
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 .(1)أهنا مستقلة بالتأثري والفعل دون اهلل تعاىل - أ

 .(8)تنفعل معها فيحدث التأثري أن نفوسهم الرشيرة - ب

 .(3)أن هلا خصائص ذاتية فيها أو بإضافة توجه معني لكوكب أو غريه - ت

أن الغالب عىل ذوي علوم الباطل وأصول علوم الرش الكفر الظاهر أو  -1

الزندقة أو الفسق الذي يرص صاحبه عليه الستمراره بدون توبة عىل هذه 

ا أو انتهاكها للرشع احلنيف الذي األفعال الشيطانية اعتقادًا منه بجوازه

 حرمها وأكد عىل الوعيد الشديد يف تعاطيها أو اإلتيان إىل أصحاهبا.

 چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے    ے ۓچ قال تعاىل: 

 [.888 – 881]الشعراء: 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ         ڦ چ ويقول تعاىل: 

ڦ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ          چ چ چڇ ڇ 

 – 6]الصافات:  چڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ 

11.] 

عىل ما يصدر من هؤالء  -صىل اهلل عليه وسلم -وقد حكم النبي 

وشياطينهم بأنه باطل ال يشء فيه، وما يسرتقونه من احلق يضيفون له مائة 

 .(1)كذبة حتى يذهب باطله بحقه

                                 
 وما بعدها. 7/178: الفروق للقرايف، مصدر سابق:  ( انظر1)

 .7/172( املصدر السابق  نفسه 8)

 وما بعدها. 7/117( املصدر السابق نفسه 3)
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 -قالت: سأل ناس رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-فعن عروة عن عائشة 

عن الكهان، فقال: )ليس بيشء( فقالوا: يا رسول  -عليه وسلم صىل اهلل

صىل اهلل  -اهلل إهنم حيدثوننا أحيانًا بيشء فيكون حقًا، فقال رسول اهلل 

: )تلك الكلمة من احلق خيطفها اجلني فيقرها يف أذن وليه، -عليه وسلم

 .(8)فيخلطون معها مائة كذبة(

دنياهم عالوة عىل إفساد الدين أهنم هبذه الفنون يدخلون عىل الناس يف  -2

رشورًا كثرية بسبب زعزعة عقائد الناس وتعاطي هذه الفنون بينهم 

 فتوافق قدرًا، فيقعون يف الفتنة بالتصديق أو احلرية يف الدين.

أو يتخلف األثر الذي يروجون له بني اجلهلة والعوام من األمور املتعلقة 

  الدين والدنيا.باألعيان والسلطان فتحدث بسبب ذلك فتنة يف

وهذا ما نص العلوي عىل مشاهداته فيه عندما كان باملغرب 

وشاهد ما يرتتب عىل ذلك من طمع الطامعني يف السلطة وانقالهبم عىل 

السلطان استعجاالً للوقوع يف اهللكة باخلروج عىل أولياء األمور، أو ينتقم 

لباطلهم السلطان من هؤالء الدجالني ومن يصدقهم أو يترصف وفقًا 

 ومساعيهم اخلبيثة، إلفساد احلياة العامة واخلاصة.

                                                                             
 .711-328وما بعدها،  و ص:   818( انظر: تيسري العزيز احلميد، مصدر سابق، ص:  1)

ظر: فتح الباري، البن حجر ( وان1468( صحيح البخاري، كتاب الطب،  باب الكهانة، احلديث: )8)

 .836-11/816، مصدر سابق: 
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وانطالقًا من اعتبار العلوي هلذه الفنون أهنا داخلة يف مسمى السحر  -1

 وأصول علوم الباطل وأصول علوم الرش حكم عىل أصحاهبا بقوله: 

 (1))فبرشن ذوي علوم الرش          بميتة السوء وذل الفقر(

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ ۈئ چ ريمة: وهذا هو مفاد اآلية الك

 [.44]يونس: چۈئ ېئ ېئ    ېئ 

 .(8)ويقول تعاىل: )إنام صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث أتى(

وإنام جاء النص عىل عدم فالح الساحر ألن السحر من أصول علوم 

 الباطل وعلوم الرش لغلبة الكفر عليهم ولذا يقول العلوي عنهم:

 (3)شخص إىل علٍم لرش جينح(        ) والكفر فيهم غالب ال يفلح 

 ويضيف يف حكمه عليهم:

 (7))تدبريه مكفر بالنقل              بالقول أو بالعقد أو بالفعل(

وملا خلص العالمة صاحب أضواء البيان بعض ما ذكره العلوي عن أقسام 

 هذه املعارف وأرضارها قال:

                                 
 .1( رشح رشد الغافل مصدر سابق  ،  ص: 1)

 (.68( سورة طـه، اآلية: )8)

 . 4( رشح رشد الغافل مصدر سابق  ،  ص:3)

 .11( املصدر السابق  نفسه،  ص: 7)
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نبيه عىل خستها )وعلوم الرش كثرية، وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها الت

وقبحها رشعًا، وأن منها ما هو كفر بواح، ومنها ما يؤدي إىل الكفر، وأقل درجاهتا 

 .(1)التحريم الشديد(

ولعل هذا ما قصده العلوي من التأليف فيها، نظاًم ورشحًا، وهو الذي 

قصدناه من دراسة نقده هلا وبيان منهجه يف ذلك ولو كتب هلذا الكتاب بنظمه 

تشار حلصل به نفع عظيم وملا استحل بعض طلبة العلم ومشايخ ورشحه االن

التصوف هذه العلوم الكفرية وملا وجدنا يف املجتمع من يتكسب هبا رسًا وجهرًا يف 

داخل بالد املسلمني وخارجها األمر الذي يعرضهم كسحرة ومشعوذين كل فرتة 

الظواهر املنافية  للمحاكامت والسجون، وملا وجدنا من يعري املجتمع املسلم هبذه

 .(8)للدين احلق وما عرف عنه من حماربة ما ينايف العقيدة

ولكن ألمر ما مل ينترش هذا الكتاب انتشارًا يعطي الثامر املرجوة من تأليفه 

ولكن قد حان الوقت بعد الوعي السلفي الذي انترش يف الناس أن يصححوا 

صب عىل الناس، كام أنه للناس عقائدهم ويرتفعوا هبم عن ممارسة الدجل والن

                                 
هذا الكتاب ورشحه .وغلبة ظني أنه كان حيفظ 7/162( أضواء البيان، للشنقيطي، مصدر سابق: 1)

 غيبا، وإال ملا استطاع نقل عبارته وليست عنده نسخة منه، بدليل عدم وجودها يف كتبه وندرة وجوده.

، وما 18/6127( انظر: فصل األرسار واالستخدامات من املجموعة الكربى، مصدر سابق: 8)

 بعدها.
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يتأكد بعد الصحوة السلفية أن حيرص الناس عىل سالمة املعتقد والتمسك 

 .(1)بنصوص الكتاب والسنة وحماربة هذه الكفريات

 

 

 

 

 

 

 

                                 
  121-118/ 7( انظر أضواء البيان، مصدر سابق 1)
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 اخلامتة:

إن هذه العلوم التي يسميها العلوي بعلوم الباطل وعلوم الرش داخلة حتت 

فيها من إخفاء املصدر واألثر مسمى السحر بمفهومه العلمي والتطبيقي ملا 

وعظيم الرضر عىل الدين واألنفس واألبدان ومن خالل نقده هلذه العلوم تبني يل 

 ما ييل:

أن من السحر ما يكون فطرة يولد هبا الساحر وينميها حتى تكون نفسه  -3

 اخلبيثة مؤثر باهلمة والتوجه.

ب ملا يعتقده أن من السحر ما يكون توجه الساحر فيه إىل األفالك والكواك -5

من ربط تأثريها بأسباب معينة ومواسم معينة عند السحرة وهذا النوع 

ب ويرتيض السحرة عليه.  يكتسم

أن من السحر ما حيتاج فيه الساحر إىل االستعانة بأسباب أرضية وذوات  -1

 معينة يعتقد فيها خصائص ذاتية فيها.

رة كمردة اجلن أن من السحر ما يكون فيه استخدام لألرواح اخلبيثة الرشي -1

 والشياطني ورؤسائهم.

أن من السحر  ما يكون فيه استخدام الرقى التي تشتمل عىل كالم فيه  -2

 توجه إىل اجلن ومن يطيعهم.  

ويعترب من علوم الباطل وعلوم الرش املرضة يف الدين واحلياة العامة ادعاء  -1

عرافة علم الغيب أو التشوف له والتطلع إليه بوسائل معينة كالكهانة وال

 وعلم الكتف والقرعة واألشكال.
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أن هذه األنواع كلها فيها من الرضر عىل العقيدة ما يصل إىل ادعاء  -1

خصائص الربوية وما يعترب من الرشك األكرب والكفر باأللوهية واعتقاد 

جلب النفع ودفع الرض من دون اهلل تعاىل ونسبة التأثري للمخلوقات 

 ىل إفساد عقائد اآلخرين.وذلك عالوة عىل كفر مدعيه يؤدي إ

أن السحر كان متفشيًا يف عهد العلوي يف بالد شنقيط وأن ذلك النوع  -1

الذي وصفه هو من أقوى أنواع السحر وال حيتاج معه الساحر إىل وسائل 

 أو استعانة بيشء آخر غري التوجه باهلمة والنظر بالعني الرشيرة.

باالستعانة بساحر أكرب أن أهل مدينته خاصة حاولوا مداواة السحرة منه  -1

 منه ومل يفلح يف ذلك وأخذ منهم أمواالً طائلة.

أن هذا النوع من السحر بقي يف بالد شنقيط كام بقي فيها من دجل  -31

 السحرة واستغالهلم للناس ماديًا واحلاق الرضر هبم نفسيًا وجسدياً.

أن بعض املنتسبني للعلم والدين والتصوف انتقلت إليه عدوى هذه  -33

الباطلة وأصبح يامرسها ويعني هبا الظلمة كسالح ضد خصومه وهو مع  العلوم

 ذلك يدعي للناس الصالح والوالية وهذا تلبيس مرض بالدين والدنيا.

أن العلوي حاول بنقده لعلوم الباطل هذه أن يقف العلامء وطلبة العلم يف  -35

ح وجهها هبذا العلم ولكن لعدم استيعاهبم خلطورته أو لتلبيس مدعي الصال

 عليهم من مستخدميه مل تتم املقاصد التي أرادها.
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 وابتزازهم ماديًا وروحيًا.

ئد الناس وسالمة وما دام األمر عىل ما استخلصنا من اخلطورة عىل عقا -31

أرواحهم وأبداهنم وعالقاهتم األرسية واالجتامعية فإنه يتعني عىل العلامء 

والدول أن تتجهز ملحاربته ومقاومته علميًا ورسميًا كام حتارب كل األمور املخلة 

بالدين واألخالق واحلياة واألموال وذلك من خالل األنظمة والقوانني وأن 

ة ملعاجلة أرضار هذه العلوم، بتوعية الناس بمخاطر تكون املناهج الدراسية شامل

 هؤالء الدجالني ولصوص العقول واألموال.

أن تعتمد الدول واهليئات الدعوية واخلريية االسهام باملال والتوجيه  -32

بطباعة مثل هذه الكتب التي حتذر الناس من هذه العلوم الباطلة التي تعترب 

  اخلطر والرضر.أخطر من التيارات الوافدة أو مثلها يف

 وباهلل التوفيق،،،

 

 



 

 
3211 

 

 فهرس املراجع

 القرآن الكريم.

أبجد العلوم، الوشى املرقوم يف بيان أحوال العلوم، تأليف صديق بن  -1

 م.1842 1حسن القنوجي، دار الكتب العلمية، ط

 هـ .1786أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، دار عامل الفوائد طـ -8

م يف مطلع ترمجته تاريخ 1824تونس  1والرباط طبالد شنقيط املنارة  -3

 .113م( 1438هـ / 1118ميالده هكذا )

حتت عنوان أول بحث حول الكتابة الطلسمية يف موريتانيا أو رس احلرف  -7

يونيو  82احللقة األوىل والثانية بتاريخ 

8111(www.elmeda.net.) 

سني الرازي، التفسري الكبري، مفاتيح الغيب، تأليف حممد بن عمر بن احل -1

 هـ.1788، 1دار إحياء الرتاث، بريوت، ط

تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد، تأليف الشيخ سليامن بن  -6

 هـ.1384 3طـ –عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب، املكتب اإلسالمي 

اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، تأليف  -4

بن أمحد األنصاري القرطبي، حتقيق الدكتور عبد اهلل بن  أيب عبد اهلل حممد

 هـ.1784 1عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة طـ



 

 
3211 

جنة املريد دون املريد تأليف الشيخ سيدي حممد بن الشيخ سيدي  -2

 املختار الكنتي ط عىل اآللة الكاتبة.

احلاوي للفتاوي، تأليف عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي،  -8

 هـ.1718، 1الكتب العلمية، بريوت، طدار 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، تأليف حممد بن أيب بكر الزرعي  -11

هـ 1714 17الدمشقي، ابن القيم، حتقيق شعيب األرنؤوط وزميله ط

 مكتبة املنار اإلسالمية.

الصارم البتار يف التصدي للسحرة األرشار، تأليف وحيد بن عبد  -11

 هـ.1718، 3ابة، جدة طـالسالم بايل، مكتبة الصح

صحيح مسلم، كتاب األدب، باب استحباب الرقية من العني والنملة  -18

 (.1438-1431واحلمة والنظرة، احلديث: )

الطرائف والتالئد يف كرامات الشيخني الوالده والوالد خمطوط بدار  -13

، ومعجم أسامء املؤلفات املوريتانية املخطوطة من 188 -881الثقافة 

 نواكشوط. –/ إسلم بن السني دار املنار تأليف الدكتور

علم الغيب يف العقيدة اإلسالمية، تأليف الدكتور أمحد عبداهلل الغنيامن  -17

 هـ اجلامعة اإلسالمية.1731ط

فتح الشكور يف  معرفة أعيان علامء التكرور، تأليف/ الطالب حممد بن  -11

وحممد أيب بكر الصديق الربتيل الواليت، حتقيق حممد إبراهيم الكتاين 

 .134هـ ص1711 1حجي، دار املغرب اإلسالمي، بريوت ط



 

 
3211 

فتح العليم يف معرفة سيدي عبداهلل بن احلاج إبراهيم، تأليف أمحدو بن  -16

 .83)بدون(  1ممون ط

فتح املنعم برشح زاد املسلم، تأليف الشيخ حممد حبيب اهلل مايابا، ط    -14

 . 1/331هـ 1711دار الفكر 

س بن عبدالرمحن الصنهاجي املشهور الفروق تأليف أمحد بن إدري -12

 بالقرايف، ط عامل الكتب، بدون.

القاموس املحيط، تأليف جمد الدين الفريوز ابادي، دار املعرفة،  -18

 بريوت.

كتاب السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة تأليف الدكتور/  -81

 هـ.1711، 1إبراهيم كامل أدهم، دار الندوة اإلسالمية طـ

ناظمه اإلمام العامل العالمة السيد عبداهلل بن احلاج كتاب رشد الغافل ل -81

إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب التآليف املفيدة يف مجيع الفنون، 

صححه وبوبه وعلق عليه حممد عبد املطلب إسامعيل أحد علامء األزهر 

 هـ .1317طـ

كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية، جدة دار  -88

 .هـ1713 8الرشوق طـ

لسان العرب، تأليف أيب الفضل مجال الدين حممد بن املكرمي بن  -83

 منظور، دار الفكر، مادة:غيب.



 

 
3213 

املدخل، تأليف حممد بن حممد بن حممد العيدري الفايس الشهري بابن  -87

 احلاج، دار الفكر للطباعة والنرش بدون.

معجم املؤلفني يف القطر الشنقيطي، تأليف سيدي حممد بن حممد  -81

بزيد، منشورات سعيدان سوسة، اجلمهورية التونسية عام  عبداهلل ولد

 .34-36م ص1886

املقدمة، تاريخ ابن خلدون، عبدالرمحن بن خلدون، دار الكتاب  -86

 م.1828، 1اللبناين، ط

املنقذ من الضالل، ضمن جمموعة رسائل أيب حامد حممد بن حممد بن  -84

 هـ.1718 1حممد الغزايل دار الكتب العلمية، بريوت ط 

ة املستمع والالفظ يف مناقب الشيخ حممد احلافظ، تأليف العالمة نزه -82

هـ راجعه وضبطه وصححه 1867حممدي بن سيدينا العلوي املتوىف 

 .173حممد ولد التار ولد الطلبة طـ نواكشوط صـ 

نعت البدايات وتوصيف النهايات، تأليف الشيخ حممد املصطفى ماء  -88

 ، دار الفكر بدون.1العينني، ط

يف تراجم أدباء شنقيط، تأليف أمحد بن األمني، الرشكة الوسيط  -31

 .38هـ ص1788 6الدولية للطباعة ط

 



 

 
3215 

 


