بسم هللا الرحمن الرحٌم
كٌف ٌنظر اإلسالم للسحر ومن ٌتعامل به؟
السحر محرم فً اإلسالم:
أيها األخوة الكرام ،مع السبع الموبقات التي حذر منها النبي عليه الصالة والسالم حيث قال:
ش ْر ُك ِب َّ
سول َ َّ
هللاَِ ،و َما هُنَّ ؟ َقال َ :ال ِّ
س الَّتًِ َح َّر َم
اَّللَِ ،وال ِّ
وب َقاتَِ ،قالُواٌَ :ا َر ُ
اج َتنِ ُبوا ال َّ
ْ
س ْح ُرَ ،و َق ْتل ُ ال َّن ْف ِ
س ْب َع ا ْل ُم ِ
َّ
ٌِمَ ،وال َّت َولًِّ ٌَ ْو َم َّ
ت ا ْل َغاف َِال ِ
ت ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
ت.
ف ا ْل ُم ْح َ
الز ْحفَِ ،و َق ْذ ُ
هللا ُ إِ ََّّل ِبا ْل َح ِّقَ ،وأَ ْكل ُ ِّ
الر َباَ ،وأَ ْكل ُ َم ِ
ال ا ْل ٌَت ِ
[ متفق علٌه َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ]

هذه السبع الموبقات ،نكتفي من هذه الموبقات بالكبيرة الثانية أال وهي السحر.
أيها األخووة الكورام ،السوح ُر عوالم عييوت تخوتل
فيووه الحقيقووة بالخرافووة ،والللووم بالموولوذة ،كمووا تخووتل
الوووفواف ُع والبواعوووث بالغايوووات واألهوووفا  ،وهوووو عوووالم
ظوواهرهُ يمي و ُل خووالت يفووتن القلوووت البس و ا  ،ويخووف ُ
السذج والرعا  ،وبا نه قذر عفون ،يتيواف عنوه أولوو
األلبوووات ،وينوووعن عنوووه أصوووحاتُ القلووووت المسوووتنيرة،
والف ر السليمة ،وتاريخ السحر تاري ٌخ أسوف قواتم ،فهوو
خفعة مي انية يض ُّل بهوا مويا ين اسنوا واليون عبوا َف
الكفر والمرك والضالل ،من الكبائر.
هللا ،فيوقلونهم بالسحر في أعظم يريمة ،هي
ِ
لٌس منا من سحر أو سحر له،أو تكهن أو كهن.
[الطبرانً عن عمران بن حصٌن ،وأبً نعٌم ]

ومن سحر كذت وكفر.
أبلف هذا الوعيف من وعيف؟
اللجوء إلى السحر مرض العصر:
أيهووا األخوووة الكوورام ،مووا الووفواعي لهووذا الموضووع؟
ألنه أصبح التويه إل السحر والسحرة فوي هوذا اللصور
المت ور منذراً بالخ ر ،فلقف أذاقت الحياةُ المافي ُة اليافوة
البمرية من البال اللظيم إذ قست القلوت ،وي ّفت ينوابي ُع
الخير في أرواح أكثر النواا ،فكثورت اللقوف والمموكالت
النفسية التي أصبحت سمة اللصر ،وأخذ كثي ٌر من الوذين

فقفوا راحة القلت ،و معنينة النفا ،يليؤون إل السحرة والمملوذين ،يبحثون عنفهم عن حل لمموكالتهم  ،فكوانوا
بذلك كالمستيير من الرمضا بالنار.
وهو أمر منتمر عنف يميع األمم المت ورة منها والمتخلفة وفي كافة المرائح االيتماعية وفي خبر يلفت
النظر ضمن صحيفة رصينة عن بلض السياسيين الكبار من روسا فول ُتلف مت ورة وغيرهم يتلاملون مع
مملوذين ،وكان أحفهم يُقيم بصفة مستمرة في قصر الرئاسة.
تعرٌف السحر:

أيها األخوة ،تلري

السحر،

أمر يخف سببه ،ويتخيل علو
 .1السحر هو كل ٍ
غير حقيقته ،وييري ميرن التمويه والخفا ،
 .2السووحر هووو صوور ُ المووي عوون حقيقتووه إل و
غيره،
وقال عز ويل:
َفؤ َ َّنا ُت ْس َح ُرونَ
[ سورة المإمنون اآلٌة.] 98 :

أي فعن تصرفون ،وهذا الصر :



قف يكون لللين التي ترن بخال



وقف يكون في القلت ،فيحت بال سبت ويبغض بال سبت ،ملن ذلك سحر.

الواقع ،عين مسحورة،

 .3السحر هو عُقف ورُقي وكالم يتكلم به الساحر ،ويكتبه ،أو يلمول مويئا ً يوؤثر فوي بوفن المسوحور ،أو قلبوه ،أو
ُ
يعخوذ الريول عون امرأتوه ،ومنوه موا يفور بوين المور
عقله ،من غير مبامرة لوه ،فمنوه موا يقتول ،وموا يُمورض ،وموا
وزويه ،وما يبغضُ اسنسان باآلخر ،أو يُحبت إل إنسان آخر.
حقٌقة السحر:
حقيقة السحر ،اتفا بين الساحر والمي ان عل أن يقووم السواحر بفلول الكفور والمورك ،وكول موا هوو محورم،
مقابوول أن يسوواعفه المووي ان ،وأن يلينووه فووي كوول مووا ي لبووه منووه السوواحر ،وكلمووا ازفاف السوواحر كفووراً بوواه ،وعبووافة

المي ان ،كلما ازفاف المي ان له اعة ،أما الكرامة فال تكون إال للولي ،وأما المليزة فال تكوون إال للنبوي ،وييموع
بينهما الخار لللافة.
فالسحر يؤثر مرضا ً ،أو ثقالً ،أو عقالً ،أو حبوا ً ،أو بغضوا ً ،أو نزيفوا ً ،وهوو مويووف تلرفوه عاموة النواا ،لكون
اآلية التي ي رت لها المؤمنون:
س ْل َطانٌ .
س لَ َك َعلَ ٌْ ِه ْم ُ
إِنَّ ِع َبادِي لَ ٌْ َ
[ سورة الحجر اآلٌة.] ٕٗ :

هللا .
ارٌنَ ِب ِه مِنْ أَ َح ٍد إِ ََّّل ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ض ِّ
َو َما ُه ْم بِ َ
[ سورة البقرة اآلٌة.] ٕٔٓ :

أنواع السحر:
أيهووا األخوووة ،بمووكل فقي و السووحر أنوووا  ،منووه مووا
ليا له حقيقة ،ومنه ما هو تخيل ال حقيقة له،
فالسحر الحقيقي هو الذي يلتمف فيه السواحر علو اليون،
والمووويا ين ،وعبووواف الكواكوووت ،والنيووووم ،وكلموووا ازفاف
الساحر كفراً ،وزنفقوة ،ازفاف اليون والموي ان لوه اعوة
وملاونة،
أما سحر التخيل الذي ال حقيقة له فوي الواقوع مبنوي علو
األخذ بالليون ،فترن المي عل خال
وإن سحر سحرة فرعون كان من هذا النو  ،وقف يا ت النصوو

ما هو عليه.

القرآنيوة صوريحة بعنوه كوان تخويالً وأخوذاً

بالليون ،قال تلال :
َفإِ َذا ِح َبال ُ ُه ْم َو ِعصِ ٌُّ ُه ْم ٌُ َخ ٌَّل ُ إِلَ ٌْ ِه مِنْ سِ ْح ِر ِه ْم أَ َّن َها َت ْس َعى.
[ سورة طه اآلٌة.] ٙٙ :

وفي قوله تلال :
ٌم.
اس َو ْ
َفلَ َّما أَ ْل َق ْوا َ
س َح ُروا أَ ْع ٌُنَ ال َّن ِ
اس َت ْر َه ُبو ُه ْم َو َجا ُءوا ِبسِ ْح ٍر َعظِ ٍ
[ سورة األعراف اآلٌة.] ٔٔٙ :

ألن إيقا السحر في أعين الناا يفل عل أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة الواقلة.
حكم الساحر:
قال هللا تلال :

سللَ ٌْ َمانُ َولَكِلنَّ ال َّ
ابلل َ هَلا ُر َ
وت
لاس ال ِّ
شل ٌَاطِ ٌنَ َك َفل ُروا ٌُ َعلِّ ُملونَ ال َّن َ
َو َما َك َف َر ُ
نلزل َ َعلَلى ا ْل َملَ َكل ٌْ ِن ِب َب ِ
س ْلح َر َو َملا أ ُ ِ
لان ِمللنْ أَ َحل ٍد َح َّتللى ٌَقُل َ
َو َمللا ُر َ
لوَّل إِ َّن َمللا َن ْحللنُ فِ ْت َنل ٌلة َفل َلال َت ْكفُل ْلر َف ٌَ َت َعلَّ ُمللونَ ِم ْن ُه َمللا َمللا ٌُ َف ِّرقُللونَ ِبل ِه َبل ٌْنَ ا ْل َمل ْلر ِء
وت َو َمللا ٌُ َعلِّ َمل ِ
ض ُّر ُه ْم َو ََّل ٌَن َف ُع ُه ْم َولَ َقدْ َعلِ ُملوا لَ َملنْ ا ْ
شل َت َراَُ َملا لَل ُه
ارٌنَ ِب ِه مِنْ أَ َح ٍد إِ ََّّل ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
هللا َو ٌَ َت َعلَّ ُمونَ َما ٌَ ُ
ض ِّ
َو َز ْو ِج ِه َو َما ُه ْم ِب َ
س َما َ
س ُه ْم لَ ْو َكا ُنوا ٌَ ْعلَ ُمونَ .
ش َر ْوا ِب ِه أَنفُ َ
فًِ ْاآلخ َِر ِة مِنْ َخ َال ٍق َولَ ِب ْئ َ
[ سورة البقرة اآلٌة.] ٕٔٓ :

من خالل هذه اآليات يتبين أن السحر كفر بوحفانية هللا ،ومتللمه كافر أي الساحر.
أيها األخوة ،حقيقة السحر أنه تل ّبف للميا ين أو للكواكت ،أما النو الثاني الذي هو من بات الملوذة فال
ي َّكفر به أصالً ،لكن ينبغي أن نبتلف كليا ً عن كل نما يتلل بالسحر ،ورف في بلض األحافيث:
من أتى ساحراً فلم ٌصدقه لم تقبل له صالة أربعٌن صباحا ً وَّل دعاء أربعٌن لٌلة ،أما إذا صدقه فقد كفر
بما أنزل على محمد.
لذلك السحر كفر ومتللمه كافر أي الساحر.
لذلك عمل الساحر حرام ،وهو من الكبائر باسيما  ،وقف ع ّفه النبي عليه الصالة والسالم من السبع
الموبقات ،ومنه ما يكون كفراً ،ومنه ما ال يكون كفراً ،بل ملصية كبيرة إن كان فيه قول أو فلل يقتضي الكفر فهو
كفر وإال فال.
وقف أخبرنا القرآن أن سحرة فرعون كفروا باه عز ويل ،وتابوا إل

هللا ،و َق ِبل هللا توبتهم حين خروا

سايفين:
سى .
َقالُوا آ َم َّنا بِ َر ِّب هَا ُرونَ َو ُمو َ
[ سورة طه.] 0ٓ :

لذلك عمل الساحر حرام ،وهو من الكبائر باسيما .
سٌدنا سلٌمان لم ٌكن ساحراً:
أيها األخوة الكرام ،آيات السحر في سورة البقرة ،باعتبارها األصل في أحكام السحر،
سللَ ٌْ َمانُ َولَكِلنَّ ال َّ
ابلل َ هَلا ُر َ
وت
لاس ال ِّ
شل ٌَاطِ ٌنَ َك َفل ُروا ٌُ َعلِّ ُملونَ ال َّن َ
َو َما َك َف َر ُ
نلزل َ َعلَلى ا ْل َملَ َكل ٌْ ِن ِب َب ِ
س ْلح َر َو َملا أ ُ ِ
لان ِمللنْ أَ َحل ٍد َح َّتللى ٌَقُل َ
َو َمللا ُر َ
لوَّل إِ َّن َمللا َن ْحللنُ فِ ْت َنل ٌلة َفل َلال َت ْكفُل ْلر َف ٌَ َت َعلَّ ُمللونَ ِم ْن ُه َمللا َمللا ٌُ َف ِّرقُللونَ ِبل ِه َبل ٌْنَ ا ْل َمل ْلر ِء
وت َو َمللا ٌُ َعلِّ َمل ِ
ض ُّر ُه ْم َو ََّل ٌَن َف ُع ُه ْم َولَ َقدْ َعلِ ُملوا لَ َملنْ ا ْ
شل َت َراَُ َملا لَل ُه
ارٌنَ ِب ِه مِنْ أَ َح ٍد إِ ََّّل ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
هللا َو ٌَ َت َعلَّ ُمونَ َما ٌَ ُ
ض ِّ
َو َز ْو ِج ِه َو َما ُه ْم ِب َ
س َما َ
س ُه ْم لَ ْو َكا ُنوا ٌَ ْعلَ ُمونَ .
ش َر ْوا ِب ِه أَنفُ َ
فًِ ْاآلخ َِر ِة مِنْ َخ َال ٍق َولَ ِب ْئ َ
[ سورة البقرة اآلٌة.] ٕٔٓ :

وسبتُ نزول هذه اآليات أن هللا تلال أنزل إل بني إسرائيل مريلة مباركة يبة ،هي مريلة التوراة،
فتركوها ،ونبذوها ،وامتغلوا بالسحر الذي يلب ّفهم للمي ان ،فلما يا تهم المريلة الغرا التي أنزلها هللا عل
رسوله محمف صل هللا عليه وسلم ،استمروا عل ضاللهم في اتبا السحر ،واسعراض عن المريلة ،وزعموا أن

نبي هللا سليمان إنما سُخرت له الين واسنا وال ير بالسحر ،فلما ذكر سليمان في القرآن قالت يهوف المفينة :أال
تليبون لمحمف يزعم أن ابن فاوف كان نبياً؟ وهللا ما كان إال ساحراً فعنزل هللا هذه اآليات ذما ً لهم ،مبينا ً كفرهم
وضاللهم ،مبرئا ً عبفه ونبيه سليمان مما رماه به أهل الضالل والبهتان:
سلَ ٌْ َمانُ َولَكِنَّ ال َّ
ش ٌَاطِ ٌنَ َك َف ُروا .
َو َما َك َف َر ُ
حكم من ٌذهب إلى السحرة والعرافٌن والكهان:
اآلن ما حكم من يذهت إل السحرة واللرافين والكهان؟ واليوات من رسول هللا صل هللا عليه وسلم حين
قال:
من أتى عرافا ً فسؤله عن شًء فصدقه بما ٌقول ،لم تقبل له صالة أربعٌن ٌوما ً .
[مسلم َعنْ حفصه رضً هللا عنها ]

وقال أيضا ً صل هللا عليه وسلم:
من أتى عرافا ً أو كاهنا ً فصدقه بما ٌقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم .
[أحمد والبٌهقً والحاكم َعنْ أبً هرٌرة ]

وظاهر الحفيث أنه يكفر مت اعتقف صف اللرا

أو الكاهن بعي ويه كان.

وقال النبي عليه الصالة والسالم:
سحر له ومن أتى كاهنا ً فصدقه بما ٌقول
لٌس منا من تط ٌّر أو تط ٌّر له أو تكهن أو ُت ُك ِّهن له أو تسحر أو ُ
فقد كفر بما أنزل على محمد.
[ البزار عن عمران بن حصٌن]

لٌس منا
فيه وعيف مفيف يفل عل أن هذه األمور من أكبر الكبائر.
العراف و الكاهن:
تعرٌف ّ
أيها األخوة ،فمن هو اللرا
اللرا

ومن هو الكاهن؟

هو الذي ي ّفعي ملرفة األمور بمقفمات يستفل بها عل المسرو ومكان الضالة ونحو ذلك.

أما الكاهن فهو الذي يَّفعي علم الغيت.
ال ُكهان ومعرفة الغٌب:
أيها األخوة الكرام ،قف يسعل سائل أيات عنه النبي عليه الصالة والسالم ،سئل رسول هللا هذا السؤال،
سعل أُناا رسول هللا عن ال ُكهان؟ فقال لهم رسول هللا صل هللا عليه وسلم:
لٌسوا بشًء

قالوا :يا رسول هللا فإنهم يحفثوننا أحيانا ً المي يكون حقاً؟ فقال رسول هللا صل هللا عليه وسلم:
قر الدجاجة ـ أي يرففها في
تلك الكلمة من الحق ٌخطفها الجنً فٌقذفها ،وفً رواٌة فٌقرها فً أ ُذن ولٌه َّ
أذن الكاهن ـ فٌخلطون فٌها مائة كذبة.
[ البخاري عن عائشة]

األمر كله بٌد هللا:
أيها األخوة ،يقول هللا عز ويل:
َوعِن َدَُ َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ٌْ ِ
ب َّلَ ٌَ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ه َُو َو ٌَ ْعلَ ُم َما فًِ ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َما َت ْسقُ ُط مِن َو َر َق ٍة إَِّلَّ ٌَ ْعلَ ُم َها َوَّلَ َح َّب ٍة فًِ
س إَِّلَّ فًِ ِك َتا ٍ
ض َوَّلَ َر ْط ٍ
ُظل ُ َما ِ
ٌن .
ت األَ ْر ِ
ب ُّم ِب ٍ
اب ٍ
ب َوَّلَ ٌَ ِ
[ سورة األنعام اآلٌة]٘8 :

نحن كمؤمنين نللم يقينا ً أنه ال تست يع قوة عل ظهر األرض أن تضر ،أو أن تنفع ،إال بإذن هللا ي ّل وعال،
واألصل في هذا كله قول هللا عز ويل بن

اآلية الكريمة من أيل أن ترتاح القلوت وأن ت مئن النفوا ،قال

تلال :
ضآ ِّرٌنَ ِب ِه مِنْ أَ َح ٍد إَِّلَّ ِبإِ ْذ ِن .
َو َما هُم ِب َ
[ سورة البقرة اآلٌة]ٕٔٓ :

والقضية عل المكل التالي وحوش مخيفة ،قاتلة ،يائلة ،لكنها مربو ة بعزمة محكمة بيف يهة قوية ،عافلة،
رحيمة ،عالقتك ليا مع الوحوش ،ولكن مع من يمسكها ،فإذا قصرت ال سمح هللا وال قفر أو أسعت أو عصيت
أرخ حبل أحف الوحوش:
آرٌنَ ِب ِه مِنْ أَ َح ٍد إَِّلَّ ِبإِ ْذ ِن .
ض ِّ
َو َما هُم ِب َ
فليل آخر:
ون * إِ ِّنً َت َو َّك ْل ُ
هللا َر ِّبً َو َر ِّب ُكم َّما مِن َدآ َّب ٍة إَِّلَّ ه َُو آ ِخ ٌذ ِب َناصِ ٌَ ِت َها إِنَّ َر ِّبً
ت َعلَى ّ ِ
َفكٌِدُونًِ َجمٌِ ًعا ُث َّم َّلَ ُتنظِ ُر ِ
ٌِم .
َع َلى صِ َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
[ سورة هود اآلٌة] ٘ٙ-٘٘ :

فما ما هللا كان وما لم يمع لم يكن.
كل مي وقع أرافه هللا ،لحكمة بالغة بالغة بالغة عرفها من عرفها ،ويهلها من يهلها ،وكل مي أرافه هللا
وقع ،وإرافة هللا متللقة بالحكمة الم لقة ،و الحكمة الم لقة متللقة بالخير الم ل :
شا ُء َو ُت ِذل ُّ َمنْ َت َ
شا ُء َو ُتع ُِّز َمنْ َت َ
شا ُء َو َت ْن ِز ُع ا ْل ُم ْل َك ِم َّمنْ َت َ
قُ ِل اللَّ ُه َّم َمالِ َك ا ْل ُم ْلكِ ُت ْإتًِ ا ْل ُم ْل َك َمنْ َت َ
شا ُء ِب ٌَ ِد َك
ا ْل َخ ٌْ ُر .
[ سورة آل عمران اآلٌة] ٕٙ :

لم يقل والمر ،ألن النبي عليه الصالة والسالم يقول:

وال َّ
ٌس إلٌ َك .
ش ُّر لَ َ
[أخرجه مسلم عن علً بن أبً طالب ]

بيفك الخير ،إيتا الملك خير ونز الملك خير ،لكن نز الملك نلمة با نة ،واسعزاز خير واسذالل خير
لكنه نلمة با نة:
َوأَ ْس َب َغ َعلَ ٌْ ُك ْم نِ َع َم ُه َظاه َِر ًة َو َباطِ َن ًة .
[ سورة لقمان اآلٌة] ٕٓ :

أيها األخوة ،لو ايتمع سحرة أهل األرض ال يست يلون أن يؤثروا بسحرهم في مخلو واحف إال بإذن هللا،
عالقتك مع هللا ،ايلل الهموم هما ً واحفاً يكفك الهموم كله ،اعمل لويه واحف يكفك الويوه كلها ،ويِّ ه قلبك إل ملك
الملوك ومالك الملوك ،إل يبار السماوات واألرض ،وتوكل عليه ،وث به ،فهو المرتي والمالذ ،وال حول وال
قوة إال به ،من توكل عليه كفاه ،ومن اعتصم به نياه ،ومن فوّ ض إليه األمر هفاه ،قال تلال :
س َّ
هللا ُ بِ َكا ٍ
ف َع ْب َدَُ .
أَلَ ٌْ َ
[ سورة الزمر اآلٌة]ٖٙ :

وفي الحفيث القفسي:
ما من عبد ٌعتصم بً دون خلقً أعرف ذللك ملن نٌتله ،فتكٌلدَ السلماوات بملن فٌهلا إَّل جعللت لله ملن بلٌن
ذلك مخرجاً ،وما من عبد ٌعتصم بمخلوق دونً أعرف ذلك من نٌته إَّل قطعت أسباب السماوات بٌن ٌدٌه .
[ رواَ ابن عساكر عن كعب بن مالك ]

ٌا صاحب الهم إن الهم منفرج***ابشر بخٌر فإن الفارج هللا

* * *
كن عن همومك معرضا***وكل األمور إلى القضا
وابشر بخٌــر عاجل***تنسى به ما قـد مضى
فلرب أمر مسخـط لك***فً عواقبـــه رضا
ولربما ضاق المضٌـق***ولربما اتســع الفضا
اللـــه ٌفعل ما ٌشاء***فال تكـــن معترضا
هللا عودك الجمٌـــل***فقس على ما قد مضى
* * *
حكي عن بلض الللما أنه قال لتلميذه :ما تصنع بالمي ان إذا سول لك الخ ايا؟ قال التلميذ :أياهفه.قال
الميخ :فإن عاف؟! قال :أياهفه.قال الميخ :فإن عاف؟! قال :أياهفه.فقال الميخ :هذا ي ول يا بني ولكن إن مررت
بغنم فنبحك كلبها أو منلك من اللبور فماذا تصنع؟ قال :أياهفه قال :يا بني هذا أمر ي ول ،استلن برت الغنم
يكفك كالبه.
إذا كان هللا ملك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن ملك؟ ماذا ويف يا رت من فقفك؟ وماذا فقف من ويفك؟

اسووتلن بوواه أيهووا الحبيووت واليووع إليووه ،فهووذا هووو الحصوون الحصووين ،والمووالذ المكووين ،ولمووا كووان هللا هووو خالقنووا
ومربينا ومسيرنا فلنتحصن به ،هو الذي يللم ضلفنا وعيزنا.
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