بسم هللا الرحمن الرحيم
طرق الوقاية من السحر

اإليمان بالسحر وقدرة الساحر على التنبؤ بالغيب عين الضالل والحمق :
أيها األخوة الكرام ،ينبغي أن نحني جباهنا ذالً وشكراً هلل جل جالله أن جعلنا موحدين ،نعلم يقينا ً أن األمر
كله بيد هللا ،وأن الملك هلل ،وأنه ال نافع وال ضار إال هللا ،وال معطي وال مانع إال هللا ،وال معز وال مذل إال هللا،
وما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن:
هللا إِلَها ً آَ َخ َر َف َت ُكونَ مِنَ ا ْل ُم َع هذ ِبينَ .
َف َال َتدْ ُع َم َع ه ِ
[سورة الشعراء اآلية ]312 :

وأنه ال يقع شيء في هذا الكون كله إال بأمره ،وتحت سمعه وبصره ،بل ما من ورقة تسقط من شجرة في
هذا الكون إال يعلمها ،ويعلم ما في البر والبحر ،وال تخفى عليه خافية ،هذا هو التوحيد،
وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد،
واإليمان بالسحر وقدرة الساحر على التنبؤ بالغيب ،وتوهم المتوهم أن الساحر يوفق بين المرء وأهله،
وأنه يزيد في الرزق ،فهذا عين الضالل ،وعين الحمق ،وعين الغباء ،وما عالجت هذا الموضوع ترفا ً إال
النتشار هذه الظاهرة في المجتمعات اإلسالمية ،أكثر من يعانون ما يعانون من عدم استقامتهم يلجؤون إلى كاهن
أو ساحر ،وقد يكون في العالم اإلسالمي على شكل شيخ ،يتعاون مع الجن ويبتز ،وقد ينتهك األعراض ،هذه
الحقيقة المرة ،ولوال انتشار هذه الظاهر في العالم لما آثرت طرح هذا الموضوع.

ومس الجن :
طرق الوقاية من السحر
ّ
 .1تحقيق التوحيد هلل العزيز الحميد وإخالص العبودية له :
تحقيق التوحيد هلل العزيز الحميد ،وإخالص العبودية له ،والتوكل عليه ،فقلب الموحد قد أشرق فيه مصبباح
التوحيد ،وأزهر فيبه نبور اإليمبان ،ومبن ثبم يخبر منبه الخبون مبن كبل أحبد إال مبن هللا عبز وجبل ،ببل ال ينفبرد
بالمحبة والخون إال هلل عز وجل ،صاحب هذا القلب في جنة:
ان .
َولِ َمنْ َخ َ
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َج هن َت ِ
[ سورة الرحمن ]

قال علماء التفسير :جنة في الدنيا وجنة في اآلخرة.

يقول بعض العلماء:
ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري ،إن أبعدوني فإبعادي سياحة ،وإن حبسوني فحبسي خلوة،
وإن قتلوني فقتلي شهادة ،فماذا يفعل أعدائي بي؟
لذلك في الدنيا جنة ،جنة التوحيد ،من لم يدخلها لم يدخل جنة اآلخرة ،وقد قال تعالى:
َو ُيدْ ِخل ُ ُه ُم ا ْل َج هن َة َع هر َف َها لَ ُه ْم
[ سورة محمد اآلية ]6 :

عرفها لهم في الدنيا ،ذاقبوا طعمهبا فبي البدنيا ،إنبه التوحيبد ،أمبرك بيبد واحبد ،صبحتك بيبده ،زوجتبك بيبده،
أوالدك بيده ،رزقك بيده ،من فوقك بيده ،من تحتك بيده ،من حولك بيده ،هذا هو التوحيد.
مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد ،تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك هي آية كريمة:
هللا َف ْو َق أَ ْيدِي ِه ْم .
َي ُد ه ِ
[ سورة الفتح اآلية ] 11 :

هذا الذي تخافه هو في قبضة هللا ،هذا الذي تخشاه هو في قبضة هللا:
تر هللا معك***واتـرك الكل وحاذر طمعك
كن مـع هللا ّ
و إذا أعطـاك من يمنعه***ثم من يعطـي إذا ما منعك

 .3قوة اإليمان في القلب :
أيها األخوة ،إن قوة اإليمان في القلب تضعن الشيطان ،وكلما زاد إيمان العبد ضعن تسلط الشيطان
عليه ،دققوا في قوله تعالى:
اس َت َزله ُه ُم ال ه
س ُبوا .
ش ْي َطانُ بِ َب ْع ِ
ض َما َك َ
إِ هن َما ْ
[ سورة آل عمران اآلية ] 111 :

عصى ،قصر ،حجب ،فاستزله الشيطان أي جعله يذل،
يروى أنه كانت شجرة ُتعبد من دون هللا ،فجاء إليها رجل فقال :ألقطعن هذه الشجرة ،فجاء ليقطعها غضبا ً
هلل فلقيه إبليس في صورة إنسان قال :ما تريد؟ قال :أريد أن أقطع هذه الشجرة التي ُتعبد من دون هللا .فقال :إذا
أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ ـ اآلن أكثر الكالم يقال :دعك من الناس ينبغي أال يعنيك أمرهم ،دعك منهم
فقال  :ألقطعنها ،فقال له الشيطان :هل لك فيما هو خير لك ،ال تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت تجد
الدينارين تحت وسادتك ،قال :فمن أين لي بذلك؟ قال :أنا لك ،فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته ،ثم أصبح
بعد ذلك فلم يجد شيئاً ،فقام غضبا ً ليقطعها فتمثل له الشيطان قال :ما تريد؟ قال :أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد
من دون هللا تعالى .قال :كذبت مالك إلى ذلك سبيل ،فذهب ليقطعها فضرب به األرض وخنقه حتى كاد أن يقتله،

قال  :أتدري من أنا؟ أنا الشيطان جئت أول مرة غضبا ً هلل فلم يكن لي عليك سبيل ،فخدعتك بالدينارين فتركتها،
فلما جئت غضبا ً للدينارين سلطت عليك.
أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا ،ال تستطيع أن تفعل شيئاً ،أما حينما تغضب هلل أنت أقوى إنسان ،لذلك قال
تعالى:
س ْل َطا ُن ُه َعلَى الهذِينَ َي َت َوله ْو َن ُه َوالهذِينَ ُه ْم ِب ِه
س ْل َطان َعلَى الهذِينَ آ َم ُنوا َو َعلَى َر ِّب ِه ْم َي َت َو هكلُونَ *إِ هن َما ُ
س لَ ُه ُ
إِ هن ُه لَ ْي َ
ُم ْ
ش ِر ُكونَ .
[ سورة النحل اآلية ] 111-99 :

فالشيطان ال سلطان له على المؤمن:
س ْل َطان .
س لَ َك َعلَ ْي ِه ْم ُ
إِنه ِع َبادِي لَ ْي َ
[ سورة الحجر اآلية ] 23 :

أنت في حصن حصين ،أنت بالتوحيد في حصن حصين ،أنت باالستقامة في حصن حصين.
 .2كثرة ذكر هللا :
أيها األخوة ،كثرة ذكر هللا تضعن الشيطان ،وتقوي اإليمان ،وترضي الرحمن ،وهي الركن الركين،
والحصن الحصين الذي يتحصن به اإلنسان من الشيطان الرجيم:
ِيرا .
هللا ذ ِْك ًرا َكث ً
َيا أَ ُّي َها الهذِينَ آ َم ُنوا ْاذ ُك ُروا ه َ
[ سورة األحزاب اآلية ] 21 :

لذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصالة والسالم قال :
َم َثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكره مثل الحي والميت
[ البخاري عن أبي موسى األشعري]

أنت حينما توحد ،وحينما تستقيم ،وحينما تكثر من ذكر هللا ،ليس للشيطان إليك سبيل ،الحديث اليوم عن
المعالجة ،وعن الوقاية ،لذلك قال النبي في حديث طويل:
 ....ال تجعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان يفر من البيت الذي ُتقرأ فيه سورة البقرة.
[ مسلم عن أبي هريرة ]

لذلك إذا دخل الرجل إلى بيته فلم يسلم قال الشيطان إلخوانه :أدركتم المبيت ،طوال الليل مشاكل ،وإذا
يسم قال الشيطان :أدركتم العشاء ،أيضا ً ال يوجد بركة في الطعام ،اآلن دخل ولم يسلم ،أكل
جلس إلى الطعام ولم ِ
يسم قال الشيطان إلخوانه :أدركتم المبيت والعشاء معا ً.
ولم ِ
هناك بيت كله مشاكل ،سباب ،ضرب ،لعن ،شتم ،خصومة ،عداء ،قطيعة ،قد تستمر شهراً ،هذا من عمل
الشيطان ،ابحث عن المعصية ،كين أن ضباط األمن الجنائي في أية جريمة يبحثون عن المرأة التي قد تكون
وراء هذه الجريمة ،أنا أقيس عليها ابحث عن المعصية:

ما تواد اثنان ،ففرق بينهما إال بذنب يحدثه أحدهما
[ أخرجه أحمد عن ابن عمر]

لذلك التوحيد ،االستقامة ،كثرة ذكر هللا ،ورد في بعض األحاديث أنه :
من أكثر ذكر هللا فقد برئ من النفاق .
[ أخرجه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة ]

لذلك:
 ....ال تجعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان يفر من البيت الذي ُتقرأ فيه سورة البقرة.
[ مسلم عن أبي هريرة]

ولكن قد ينصح بعض الدعاة من مسهم الشيطان بقراءة سورة البقرة ،ينبغي أن تقرأ بقلب حاضر ال بقلب ميت.
 .2قراءة آية الكرسي :
قراءة آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك،
فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:
وكلني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آ ٍ
ت فجعل يحثو من الطعام فأخذته،
وقلت :وهللا ألرفعنك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :إني محتاج وعل ّي عيال ،ولي حاجة شديدة قال:
ُ
ُ
فأصبحت فقال النبي عليه الصالة والسالم :يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ .وكله النبي
فخليت عنه
بحفظ أسير عنده ،قال  :قلت يا رسول هللا شكا حاجة شديدة وعياالً فرحمته فخليت سبيله .قال  :أما إنه قد
كذبك وسيعود  .فعرفت أنه سيعود لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه سيعود فرصدته ،فجعل يحثو من
وعلي عيال ،ال
الطعام فأخذته فقلت :ألرفعنك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال :دعني فإني محتاج
ّ
أعود .فرحمته فخليت سبيله فأصبحت ،فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :يا أبا هريرة ما فعل
أسيرك؟ .قلت  :يا رسول هللا شكا حاجة شديدة وعياالً فرحمته فخليت سبيله .قال :أما قد كذبك وسيعود .
فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته .فقلت :ألرفعنك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا آخر
ثالث مرات تزعم أنك ال تعود ثم تعود .قال دعني أعلمك كلمات ينفعك هللا بها .قلت ما هن؟ قال :إذا أويت إلى
فراشك فاقرأ آية الكرسي ّ
هللا ُ الَ إِلَـ َه إِاله ه َُو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم حتى تختم اآلية ،فإنك لن يزال عليك من هللا حافظ وال
يقربنك شيطان حتى تصبح .فخليت سبيله ،فأصبحت فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما فعل أسيرك
البارحة؟ .قلت :يا رسول هللا زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني هللا بها فخليت سبيله .قال :ما هي؟ قلت :قال لي:
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم اآلية ،وقال لي :لن يزال عليك من هللا حافظ ،وال
يقربنك شيطان حتى تصبح ،فقال النبي عليه الصالة والسالم :أما إنه قد صدقك وهو كذوب ،تعلم من تخاطب
ُمذ ثالث ليال يا أبا هريرة؟ قال :ال قال :ذاك شيطان.
[ البخاري عن أبي بن كعب ]

يبدو أن آية الكرسي بنص حديث رسول هللا الصحيح تبعدك عن وساوس الشيطان ،وعن الكوابيس،
والمنامات المزعجة ،والخون ،والقلق ،واإلحباط ،والتشاؤم ،لكن بمعناها ،هللا ال إله إال هو ،ال يوجد غيره ،هو
الغني ،هو الرحيم ،هو الرزاق:
ه
س َم َاوا ِ
ض َمنْ َذا الهذِي
ت َو َما فِي ا ْألَ ْر ِ
هللا ُ َال إِلَ َه إِ هال ه َُو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم َال َتأْ ُخ ُذهُ سِ َنة َو َال َن ْوم َل ُه َما فِي ال ه
َي ْ
ش َف ُع ِع ْن َدهُ إِ هال ِبإِ ْذنِ ِه .
[ سورة البقرة اآلية ]311 :

ال يؤثر شيء في شيء إال بإذن هللا ،سلبا ً أو إيجابا ً:
س َم َاوا ِ
ض َو َال َي ُئو ُدهُ حفظيهما َوه َُو ا ْل َعل ُِّي ا ْل َعظِ ي ُم .
ت َو ْاألَ ْر َ
َوسِ َع ُك ْرسِ ُّي ُه ال ه
[ سورة البقرة اآلية ] 311 :

 .1قراءة اآليتين األخيرتين من سورة البقرة :
أيها األخوة ،ومن نصائح النبي عليه الصالة والسالم قراءة اآليتين األخيرتين من سورة البقرة:
سلِ ِه َال ُن َف ِّر ُق َب ْينَ أَ َح ٍد مِنْ
نزل َ إِلَ ْي ِه مِنْ َر ِّب ِه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ُكل ٌّ آ َمنَ ِب ه ِ
اهلل َو َم َالئِ َكتِ ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ
الر ُ
آ َمنَ ه
سول ُ ِب َما أ ُ ِ
سم ِْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َرا َن َك َر هب َنا َوإِلَ ْي َك ا ْل َمصِ ي ُر .
سلِ ِه َو َقالُوا َ
ُر ُ
[ سورة البقرة اآلية ] 311 :

 .6قراءة المعوذات :
أيضا ً سادسا ً :قراءة المعوذات،
النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما{ :قل هو هللا أحد} وقل{ :أعوذ
برب الفلق} و{قل أعوذ برب الناس} ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه ،وما أقبل
من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات .
[ البخاري عن عائشة ]

وعن عبد هللا بن خبيب ـ رضي هللا عنه ـ قال:
خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول هللا صلى هللا عليهه و سهلم يصهلي لنها ،قهال :فأدركتهه،
فقال :قل :فلم أقل شيئا ً ،ثم قال :قل :فلم أقل شيئا ً ،قال :قل :قلت ما أقول؟ قال :قل هو هللا أحد ،هللا الصهمد ،لهم
يلد ولم يولد ،لم يكن له كفواً أحد ،والمعوذتين ،حين تمسي وتصبح ثالث مرات يكفك من كل شيء
[ النسائي وعن عبد هللا بن خبيب رضي هللا عنه ]

وفي رواية:
ما تعوذ الناس بأفضل منها .

قال النبي عليه الصالة والسالم :
من قال  :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة
كانت له عدل عشر رقاب ،وكتبت له مئة حسنة ،و ُمحيت عنه مئة سيئة ،وكانت له حرزاً من الشيطان يومه
ذلك حتى يمسي ،ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك .
[ البخاري عن أبي هريرة ]

أيها األخوة ،هذه بعض توجيهات النبي عليه الصالة والسالم في مواجهة وساوس الشيطان ،وفي مواجهة
السحرة والكهان ،وفي مواجهة العرافين والكذابين ،ولقد ذكرت ذلك لكثرة ما انتشر بين الناس من لجوء
الجاهالت الغافالت ،ولجوء الجاهلين والغافلين إلى العرافة ،والسحرة ،والمشعوذين.
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