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إن احلمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من
هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد
أن حممدً ا عبده ورسوله.

أما بعد:

ٍ
ففي ليلة اليوم األول من مجادى الثانية لعام ٍ
وألف من هجرة النبي
ثامن وعرشين وأربعامئة

صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم -ألتقيكم يف مدينة اخلرج  -أعزها اهلل بالتوحيد والسنة -يفدرس بعنوان:

«السحر يف بيوتنا»
إن السحر قديم ،كام قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾،
وهذه يدل عىل أنه موجود قبل قوم نوح.
قال احلافظ ابن حجر :وكان السحر موجودا يف زمن نوح إذ أخرب اهلل عن قوم نوح أهنم
زعموا أنه ساحر ،وكان السحر أيضا فاشيا يف قوم فرعون ( .)1اهـ
أمرا جديدً ا ،إال أنه يف هذا الزمان انترش وشاع وسهل تناقله عرب هذه
فالسحر قديم وليس ً
القنوات الفضائية ومواقع الشبكة العنكبوتية ،ومما زاد سوءه عىل سوئه األول أنه ظهر يف صورة
أمر ديني وأمر رشعي من عند اهلل  ،لذا كان الواجب
رشعية ،فصار يتعاطاه أصحابه عىل أنه ٌ
( )1فتح الباري البن حجر (.)295/ 16
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شديدً ا يف بيان خطورة هذا السحر وحتذير الناس منه ،السيام واآليات واألحاديث غري قليلة يف
التحذير من السحر.
قال تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾.
ثم قال يف آخر اآلية﴿ :ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ ،أي :ما له
يف اآلخرة من نصيب .وقال تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ﴾ .وقال تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾.
وكذلك أخرج الشيخان عن أيب هريرة أنه ﷺ قال« :اجتنبوا السبع املوبقات» ،قالوا :يا
رسول اهلل وما هن؟ قال« :الرشك باهلل والسحر »...إىل آخر احلديث.
وقد ذكر النووي -رمحه اهلل تعاىل -إمجاع العلامء عىل أن السحر كبرية من كبائر الذنوب؛
فقال :فعمل السحر حرام ،وهو من الكبائر باإلمجاع ( .)2اهـ
وسيكون هذه الدرس -إن شاء اهلل -يف عنارص.

العنصر األول :تعريف السحر.
قد تكلم العلامء يف تعريف السحر ،وممن عرفه ابن قدامة :السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر
يف األبدان والقلوب ،فيمرض ،ويقتل ،ويفرق بني املرء وزوجه ،ويأخذ أحد الزوجني عن
صاحبه.
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ﴾ [البقرة.]102:

( )2رشح النووي عىل مسلم (.)176/14
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وقال اهلل تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ إىل قوله﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾
يعني :السواحر الاليت يعقدن يف سحرهن وينفثن يف عقدهن ،ولوال أن للسحر حقيقة مل يأمر
باالستعاذة منه ( .)3اهـ
وقال الشنقيطي :اعلم أن السحر يف االصطالح ال يمكن حده بحد جامع مانع؛ لكثرة
األنواع املختلفة الداخلة حتته ،وال يتحقق قدر مشرتك بينها يكون جامعا هلا مانعا لغريها ،ومن هنا
اختلفت عبارات العلامء يف حده اختالفا متباينا ( .)4اهـ
سحرا ،كام سيأيت -إن
فعىل هذا كل ما كان عن طريق الشياطني وعن طريق السحرة فيسمى
ً
شاء اهلل -تفصيل ذلك.

العنصر الثاني :أنواع السحر.
من املسائل املهمة التي يذكرها علامء األمة عند بحث السحر :أنواع السحر.

والسحر بداللة الكتاب والسنة وإمجاع سلف هذه األمة نوعان:
النوع األول :سحر ختيييل.
النوع الثاني :سحر حقيقي.
والسحر التخييلي :هو أن خييل لإلنسان يش ٌء وليس كذلك ،كام قال تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ،فخيل إليهم هذا األمر وليس الواقع كذلك.
تأثري حقيقي ،وهذا النوع دلت عليه أدلة كثرية منها قوله
أما السحر احلقيقي :هو الذي له ٌ
( )3الكايف يف فقه ابن حنبل (.)164/4
( )4أضواء البيان (.)41/4
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تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ﴾ .فأفادت هذه اآلية أن السحر يتعلم ،واليشء الذي
يتعلم هو أمر حقيقي ال ختيييل ،كام ذكره القرطبي يف تفسريه.
وقال تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ،فدلك هذا عىل أنه حقيقي يفرق بني املرء
وزوجه .فأهل السنة يقرون هبذين النوعني من السحر :السحر التخيييل والسحر احلقيقي ،أما
املعتزلة املبتدعة فينكرون السحر احلقيقي وال يقرون إال بالسحر التخيييل.
وقبل أكثر من شهرين خرج يف القناة الثانية السعودية ٌ
رجل يسمى داعي ًة إسالميا ،وقرر أن
نوع واحد وهو السحر التخيييل ،فوافق املعتزلة املبتدعة وخالف يف ذلك أهل السنة ،وهذا
السحر ٌ
الرجل هو طارق السويدان الكويتي املعروف ،وزيادة عىل إنكاره السحر احلقيقي أنكر تلبس
اجلان باإلنس ،وله كالم كثري ليس هذا وقت ذكره (.)5

ومما ينبغي التنبه إليه :وهو ما ذكره احلافظ ابن حجر يف كتابه فتح الباري ،وذكره شيخنا
العالمة حممد بن صالح بن عثيمني :فقال :فاملهم أن السحر يؤثر بال شك ،لكنه ال يؤثر بقلب
األعيان إىل أعيان أخرى؛ ألنه ال يقدر عىل ذلك إال اهلل سبحانه.
وإنام خييل إىل املسحور أن هذا اليشء انقلب ،وهذا اليشء حترك ،أو مشى ،وما أشبه ذلك،
كام جرى ملوسى -عليه الصالة والسالم -أمام سحرة آل فرعون ،حيث كان خييل إليه من سحرهم
أهنا تسعى ( .)6اهـ
وقال :أما من صدق بأن السحر يؤثر ِيف قلب األعيان بحيث جيعل اخلشب ذهبا أو نحو
ً
مقاال بعنوان :هل ارتدَّ طارق السويدان؟ موجود يف موقع اإلسالم العتيق
( )5وقد أفردت فيه
()http://www.islamancient.com
( )6القول املفيد عىل كتاب التوحيد (.)490/1
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ذلك؛ فال شك ِيف دخوله ِيف الوعيد؛ ألن هذا ال يقدر عليه إال اهلل ( .)7اهـ
قال احلافظ ابن حجر :ولو استطاع السحرة ذلك لكانوا أغنى الناس ،والواقع أن السحرة
أفقر الناس ،ومل يبارك اهلل فيهم ،فالساحر ال يستطيع قلب األعيان من عني إىل عني.

العنصر الثالث :كفر الساحر.
هل كل ساحر يكفر بمجرد سحره؟ هذه مسألة علمية يذكرها أهل العلم يف كتب الفقه
واالعتقاد ،ويذكرون اخلالف فيها.

وقد اختلف علماء اإلسالم على قولني:
ٍ
ساحر يكفر بمجرد فعل السحر ،وإىل هذا ذهب اإلمام الشافعي،
القول األول :أنه ليس كل
وهو قول اإلمام أمحد يف رواية.
واستدلوا بام ثبت عند عبد الرزاق وغريه بإسناد صحيح عن عمرة قالت :مرضت عائشة
فتطاول مرضها ،قالت :فذهب بنو أخيها إىل رجل فذكروا مرضها فقال :إنكم ختربوين خرب امرأة
مطبوبة ،قال :فذهبوا ينظرون فإذا جارية هلا سحرهتا وكانت قد دبرهتا ،فدعتها فسألتها فقالت:
ماذا أردت؟ قالت :أردت أن متويت حتى أعتق .قالت :فإن هلل عل أن تباعي من أشد العرب ملكة،
فباعتها وأمرت بثمنها فجعل يف مثلها.
كفرا عىل كل وجه ملا اكتفت عائشة هبذا األمر ،وألمرت
قال الشافعي :ولو كان السحر ً
بقتلها؛ ألن هذه اجلارية قد وقعت يف الردة.
أما القول الثاني :وهو القول بأن كل ساحر يكفر بمجرد سحره ،وهذا قول اإلمام مالك،
( ) القول املفيد عىل كتاب التوحيد (.)14/ 2
7

السحر يف بيوتنا

6

وأيب حنيفة ،واإلمام أمحد يف رواية.
واستدلوا بعموم قوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾.
وبآخر اآلية ملا قال سبحانه﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾،
ٍ
نصيب وحظ.
أي :من
فقالوا :هذا يدل عىل أن الكافر ال حظ له يف اآلخرة ،ومن ال حظ له يف اآلخرة فهو كافر ال
مسلم.
سحر معني وهو سحر أهل
وأجاب عىل هذا الشافعي يف كتابه األم وقال :إن هذا السحر هو
ٌ
بابل ،وكانوا يتقربون إىل النجوم والكواكب ،وهم قد ارتكبوا الرشك األكرب بسحرهم ،وقال :كل
من وقع يف السحر فيستفصل منه ،إن مل يكن هذا إال بفعل ٍ
أمر رشكي فهو مرشك ،وإن كان بخالف
ذلك ،فال يكون مرشكا.

العنصر الرابع :قتل الساحر.
اختلف العلماء يف قتل الساحر ،فذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد يف رواية إىل أن
الساحر ال يقتل مطل ًقا.
والقول الثاني -وهو قول أبي حنيفة ،واإلمام مالكٍ ،وأمحد يف رواية :-أن الساحر يقتل
مطل ًقا.
والقول الثاين هو الصواب ،وهو الصحيح؛ ألن عليه أكثر صحابة رسول اهلل ﷺ ،ومنهم
ٍ
بإسناد صحيح أن عمر -ريض اهلل عنه-
عمر -ريض اهلل عنه -فقد خرج اإلمام أمحد وأبو داود
قال :أن اقتلوا كل ساحر -وربام قال سفيان :وساحرة -وفرقوا بني كل ذي حمرم من املجوس
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واهنوهم عن الزمزمة فقتلنا ثالثة سواحر ..إلخ.
فعمر -ريض اهلل عنه -أمر بقتل كل ساحر وساحرة ،ومل يستفصل عن نوع السحر أهو سحر
كفري أم ال؟
عمر عائشة -ريض اهلل عنها -فيام تقدم؟
فإن قيل :قد خالف َ

فيقال :اجلواب على هذا من جهتني:
شعرا لعائشة أو غري ذلك ،وذهبت
اجلهة األوىل :إن اجلارية مل تبارش السحر ،بل أخذت ً
به إىل الساحرة ،فيحتمل أهنا كانت هي ساحرة ،وحيتمل أهنا أعطت شعرها لساحرة.
اجلهة الثانية :لو قدر أن عائشة -ريض اهلل عنها وأرضاها -قد خالفت عمر -ريض اهلل
عنه وأرضاها ،-فعمر من اخللفاء الراشدين.
وقد ذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد إىل أن قول أحد اخللفاء الراشدين مقد ٌم عىل قول
غريهم من الصحابة؛ ملا ثبت يف مسلم من حديث أيب قتادة أن النبي -صىل اهلل عليه وآله وصحبه
وسلم -قال« :فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا».
ويف حديث العرباض بن سارية الذي خرجه اإلمام أمحد والرتمذي وغريمها أن النبي -صىل
اهلل عليه وآله وصحبه وسلم -قال« :عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وعضوا عليها
بالنواجذ».
فأفاد هذان احلديثان أن قول اخللفاء الراشدين السيام أبو بكر وعمر حجة يف الرشيعة ،وأن
من خالفهم من الصحابة يعترب قوله ضعي ًفا عند قوهلم.
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العنصر اخلامس :هل تقبل توبة الساحر؟
ومعنى عدم قبول توبة الساحر :أي يف أحكام الدنيا.
قال ابن قدامة :وهاتان الروايتان يف ثبوت حكم التوبة يف الدنيا من سقوط القتل ونحوه،
فأما فيام بينه وبني اهلل تعاىل وسقوط عقوبة الدار اآلخرة عنه فيصح؛ فإن اهلل تعاىل مل يسد باب التوبة
عن أحد من خلقه ،ومن تاب إىل اهلل قبل توبته ال نعلم يف هذا خالفا ( .)8اهـ
سا أنه تقبل
سا كام نافق ر
وقال ابن تيمية :وهذا ال خالف فيه إذا تاب فيام بينه وبني اهلل ر
توبته ( .)9اهـ
وقال الشيخ سليمان بن عبد اهلل :والزنديق ال يتبني رجوعه؛ ألنه مظهر اإلسالم مرس
للكفر ،فإذا أظهر التوبة مل يزد عىل ما كان منه قبلها.
واحلديث حممول عىل املرشك ،ويتفرع عىل ذلك سقوط القتل وعدمه ،أما يف اآلخرة فإن كان
دخل يف اإلسالم صادقا قبلت ( .)10اهـ
ٍ
ٍ
ساحر تاب وصدقت توبته فيام بينه وبني اهلل ،فإن هذا يف أمر
رجل
فعىل هذا لو أتينا إىل
اآلخرة ،وأمره إىل اهلل إن صدقت توبته فباب التوبة مفتوح ،لكن يف أحكام الدنيا إذا أظهر توبته
هل نقبل توبته ويمتنع من قتله أم ال؟

( ) املغني (.)113/10
8

( ) الصارم املسلول (.)469/1
9

( ) تيسري العزيز احلميد (.)197/1
10
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اختلف العلماء يف قبول توبة الساحر على قولني:
القول األول :أن توبته مقبولة ،وهذا هو قول اإلمام الشافعي ،واإلمام أمحد يف رواية.
والقول الثاني :أن توبته غري مقبولة ،وهذا هو قول أيب حنيفة ،واإلمام مالك ،واإلمام أمحد
يف رواية.
وأصح هذين القولني :أن توبة الساحر غري مقبولة ،فبمجرد ارتكابه للسحر فإنه يقتل وال
يستتاب.
ويدل على ذلك :ما تقدم عن عمر -ريض اهلل عنه -أنه كتب :أن اقتل كل ساحر وساحرة،
قالوا :فقتلنا ثالثة سواحر.
الحظوا أن الفاروق أبا حفص عمر -ريض اهلل عنه -مل يأمر باستتابة الساحر ،بل دعا إىل
سحر فإنه يقتل مبارش ًة وال يستتاب؛
قتلهم ملجرد كوهنم سحرة فيدلك هذا أن كل من ثبت عليه
ٌ
لقول عمر -ريض اهلل عنه.-

العنصر السادس :ما الفرق بني الساحر والكاهن؟
رضب من السحر ،وأن السحر أشد؛ وذلك
ذكر اإلمام أمحد فيام نقل ابن قدامة أن الكهانة
ٌ
أن الكاهن والعراف واملنجم والرمال يدَّ عون علم الغيب ،لكنهم ال يرضون أحدً ا ،بمعنى أن
أمرا
الكاهن ال يفرق بني املرء وزوجه ،أما الساحر فقد مجع األمرين :يدعي علم الغيب ،وزاد ً
عىل الكاهن أنه يتعدى بالرضر إىل غريه؛ لذا قال تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ﴾.
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فالساحر زاد عىل الكاهن والرمال واملنجم بأنه يرض غريه ،عىل هذا كل نص ورد يف الكهان
والعرافني فهو يف الساحر من باب أوىل.
وهاهنا مسأل ٌة تتعلق هبذه املسألة :ما الفرق بني الكاهن والرمال واملنجم ونحوهم؟
هؤالء اجتمعوا يف ٍ
يشء واختلفوا يف يشء ،اجتمعوا يف ادعاء علم الغيب واختلفوا يف طريقة
اإلهيام؛ فالرمال إذا أتى إليه أحد أخذ خيط خطو ًطا عىل الرمل ،يومهه أن خطوطه هذه تعلمه
الغيب ،واملنجم إذا أتاه أحدٌ وسأله أخذ ينظر إىل النجوم يومهه أن نظره للنجوم هو الذي دله عىل
علم الغيب.
فهم مجي ًعا متفقون عىل ادعاء علم الغيب ،لكنهم خمتلفون يف طريقة اإلهيام ،فبحسب طريقته
سمي ،فمن اختذ اخلطوط عىل الرمل طريقة لإلهيام سمي ً
رماال ،ومن اختذ النظر إىل النجوم طريقة
منجام.
لإلهيام سمي
ً
أفاد هذا ابن عابدين يف حاشيته إذ قال :الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب هي
خمتلفة؛ فلذا انقسم إىل أنواع متعددة كالعراف والرمال واملنجم ،وهو الذي خيرب عن املستقبل
بطلوع النجم وغروبه ،والذي يرضب باحلىص ،والذي يدعي أن صاحبا من اجلن خيربه عام
سيكون .)11( ...اهـ

(.)242/4( )11
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العنصر السابع :حكم إتيان الكهان والسحرة والعرافني.
ت أربعةً:
إن إلتيانهم حاال ٍ
كفر أكرب خمرج من امللة ،وذلك إذا أتاهم وصدقهم يف ٍ
أمر خاص باهلل
احلالة األوىلٌ :
سبحانه ،كأن خيربه الساحر أو الرمال أو املنجم عن ٍ
أمر يف املستقبل؛ فإن علم الغيب يف املستقبل
خاص باهلل ال يشارك اهلل فيه أحدٌ إال بعض الرسل يف بعض األحوال إذا شاء اهلل ،كام قال تعاىل
يف آخر سورة اجلن﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾.
فعلم الغيب يف املستقبل ،وهو املسمى بعلم الغيب املطلق ،هو خاص باهلل سبحانه ،إذا قال
مخس ال يعلمهن إال اهلل» ،وذكر آخر سورة
النبي ﷺ كام يف حديث أيب هريرة عند البخاريٌ « :
لقامن﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ﴾.
ساحرا أو كاهنًا أو عرا ًفا يعلم علم الغيب
فال أحد يعلم ما يف املستقبل إال اهلل ؛ فمن ظن
ً
يف املستقبل؛ فقد كفر وخرج من الدين وصار من املرشكني -عافاين اهلل وإياكم.-
احلالة الثانية :الذي يأتيهم ويصدقهم يف علم الغيب النسبي ،ومعنى علم الغيب النسبي:
ٍ
بعض.
هو اليشء الذي يعرفه بعض اخللق دون
ً
فمثال نحن اآلن يف هذا املسجد نعرف ما جيري يف املسجد ،ومن هو خارج هذا املسجد ال
غيب بالنسبة له ،لكنه ليس غي ًبا
يدري ما جيري يف املسجد ،فعدم معرفته بام جيري يف املسجد هذا ٌ
بالنسبة إلينا ،فيسمى علم الغيب اجلزئي أو بعلم الغيب املقيد.
وعلم الغيب قسمان :علم غيب مطلق ،وعلم غيب نسبي إضايف جزئي.
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قال أبو العباس بن تيمية :فقوله﴿ :ﯹ ﯺ﴾ :هو غيبه الذي اختص به ،وأما ما يعلمه
بعض املخلوقني فهو غيب عمن مل يعلمه ،وهو شهادة ملن علمه ( .)12اهـ
املقصود :أن من جاء إىل الكاهن أو العراف فسأله عن علم الغيب اجلزئي النسبي واستعان
بالشياطني ،فأخربوه ماذا جيري هناك ،أو أخربوه عن مكان الضالة أو عن مكان املرسوق ،هذا
كفر أصغر.
حكمه يف الرشيعة حمرم وهو ٌ
إثام من بقية الكبائر بإمجاع أهل العلم.
والكفر األصغر والرشك األصغر أعظم ً
ويدل على هذا :ما ثبت عند اإلمام أمحد أن رسول اهلل ﷺ قال« :من أتى كاهنا أو عرافا
فصدقه بام يقول؛ مل تقبل له صال ٌة أربعني يوما».
وعند أصحاب السنن من حديث أيب هريرة قال« :من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بام يقول؛
فقد كفر بام أنزل عىل ٍ
حممد» ﷺ.
كفر دون كفر.
قال اإلمام أمحدٌ :
قال املناوي :وأفاد بقوله« :فصدقه» أن الغرض إن سأله معتقدً ا صدقه ،فلو فعله استهزاء
معتقدً ا كذبه فال يلحقه الوعيد.
ثم إنه ال تعارض بني ذا اخلرب وما قبله؛ ألن املراد إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم
الغيب كفر ،وإن اعتقد أن اجلن تلقي إليه ما سمعته من املالئكة ،وأنه بإهلام فصدقه من هذه اجلهة
ال يكفر ( .)13اهـ
( )12النبوات (.)46/40
( )13فيض القدير (.)23/ 6
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وقوله يف حديث بعض أزواج النبي ﷺ« :مل تقبل له صالة أربعني يوما» َّ
دل هذا عىل أنه
مسلم غري كافر.
ٌ
احلالة الثالثة :هو الذي يأيت إىل السحرة أو الكهان لكن من غري أن يصدقهم ،فهذا
بمجرد إتيانه فقد وقع يف حمرم.
ثبت يف صحيح مسلم من حديث معاوية بن احلكم السلمي أنه قال :يا رسول اهلل ،إن منَّا
أناسا يأتون الكهان ،قال« :فال تأتوهم» ،هناه النبي ﷺ عن إتيان الكهان.
ً
ٌ
داخل يف هذا،
وقد ذكر علامؤنا أن االتصال عىل الكاهن أو العراف أو الساحر باهلاتف
ٌ
داخل يف هذا إن صدقه
وكذلك النظر إليه عرب قناة فضائية ،أو يف مواقع الشبكة العنكبوتية ،كله
يف علم ٍ
غيب كيل مطلق؛ فقد كفر باهلل وخرج من دين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وصحبه
وسلم.-
وإن صدقه يف علم ٍ
غيب جزئي ،فقد كفر الكفر األصغر.
وإن مل حيصل منه ال هذا وال ذاك؛ فقد وقع يف اإلثم ومعصية رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله
وصحبه وسلم.-
احلالة الرابعة :أن يأيت إىل الكاهن والعراف الختباره وامتحانه حتى يبني كذبه ،وهذا
جائز من باب االختبار واالمتحان.
ٌ
صادق
كام ثبت يف الصحيحني أن النبي ﷺ سأل ابن صياد فقال« :ماذا ترى؟» فقال :يأتيني
وكاذب .متفق عليه عن ابن عمر.
وملسلم عن أيب سعيد :قال« :ما ترى؟» قال :أرى ً
عرشا عىل املاء.
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وعند الشيخني عن ابن عمر ومسلم عن ابن مسعود قال« :فإين قد خبأت لك خبيئا» .قال:
الدخ الدخ .قال ﷺ« :اخسأ فلن تعدو قدرك».
لكن ينبغي أن يعلم أن هذا خاص بأهل العلم ال لكل أحد ،وخاص ملن لديه معرفة وعلم
ويريد فضح الساحر وبيان كذبه ،أما من ليس كذلك فال جيوز له هذا الفعل كام تقدم بيانه.

العنصر الثامن :إن للكهانة والعرافة واملنجمني والرمالني صورًا يف هذا الزمن.
وواقع احلال معه أن الرجل إذا غلبه شيطانه واتبع هوى نفسه وجاء إىل الكاهن أو الرمال،
أو العراف ،إذا جاء بني يديه يأيت العراف فيقول له :هل تريد أن تعرف حالك يف املستقبل ،أأنت
سعيد أم تعيس؟ هل ستوفق يف حياتك أم ال؟
فيوافق ضعيف الدين فيطلب منه الكاهن ً
ماال ،ثم يأخذ الكاهن الفنجان وينظر فيه ،فيقول
له :ما اسمك؟ فيقول :اسمي فهدٌ  ،ثم يقول :ما اسم أمك؟ فيقول :اسمها فاطمة.
ثم يأخذ ينظر يف الفنجان ،فصاحب الفنجان ينظر يف الفنجان والرمال خيط خطوطه ،ثم
يقول له :يف بطنك شامة أليس كذلك؟ وأنت كذلك يف بطنك شامة ،تقول :بىل ،يقول :أمل تقتل
هرة عام كذا وكذا ،تقول :بىل .يقول :أليس عندك أربعة من األوالد كلهم ذكور ،تقول :بىل ،فإذا
صدقته يف مثل هذه األمور بدأ اآلن يكذب عليك يف املستقبل.
كيف يعرف الكاهن والعراف هذه األمور؟
يعرف هذه األمور عن طريق القرين؛ فإن قرينه خياطب قرينك ،وقرينك خيربه بأخبارك،
فإذا أخربه بأخبارك املاضية ووافقت ما عندك صدقت كالمه وسلمت نفسك له ،بعد ذلك يبدأ
الدجل والكذب ،فيخربك بأمر املستقبل.
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فصاحب الفنجان من جنس أولئك الكهان ،وكذلك العرافون وغريهم ،وجتد يف ٍ
كثري من
املجالت املستوردة إىل بالدنا ما يسمى باألبراج ،كربج الثور وغري ذلك ،فيقول لك :أنت ولدت
متى؟ ولدت يف برج كذا إذن أنت من السعداء ،وستوفق يف حياتك وسيحصل لك كذا وكذا ،أو
أنت ولدت يف برج كذا ،إذن أنت من التعساء ،وسيحصل لك كذا وكذا.
وخروج من الدين؛ ألنه كام تقدم ادعاء علم الغيب يف املستقبل ،وهو مما ال
كفر
ٌ
وكل هذا ٌ
يعلمه إال اهلل .

العنصر التاسع :صور السحر.
صور كثرية ،وإن مما متايز به زماننا هذا عن غريه :أن السحرة خرجوا باسم الدين،
السحر له
ٌ
باسم طاعة اهلل ،باسم التدين.
فرتى بعض القنوات خمصصة بالسحر ،أول ما تبدأ هذه القنوات تبدأ بآيات من القرآن ،ثم
بكلامت يف بر الوالدين ،ويف صلة األرحام.
ثم يأيت الساحر فتبدأ االتصاالت به ،فيخرج كالمه بكال ٍم ديني حتى يغرر الناس بطلب
أحد هؤالء السحرة من املتصلني أن يرددوا آيات من كتاب اهلل ،ثم بعد ذلك يذكر له استغاثة
واستعانة وندا ًء باجلان والشياطني ،يقول يا كذا يا كذا يا كذا أشفني ،يا كذا يا كذا يا كذا
عاجلني...إىل آخره ،فهو أتى بآيات من القرآن حتى يلبس عىل الناس ،ويلبس احلق بالباطل.
يقول أبو العباس بن تيمية كما يف كتاب االستقامة ،ودرء تعارض العقل والنقل :ال
يمكن أن يروج عىل الناس ما هو رش حمض ،وإنام الذي يروج عىل الناس ما مزج احلق فيه بالباطل،
فريى الناس احلق فيغرتون به.
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فالساحر خيرج يف مثل هذه القنوات ويبدأ يكلم الناس بمثل هذه الكلامت ،حتى إن إحدى
الساحرات خرجت يف بعض القنوات ،وصار هناك اتصاالت مبارشة هبا ولألسف اتصل عليها
مجع من النساء من هذا البلد ،وأخذوا يسألوهنا ،وبني يدهيا حجر كريم ،فإذا سئلت عن يشء،
ٌ
أخذت احلجر وفعلت هبا ً
فعاال إهيا ًما للناس ثم تقول :أنت سيكون لك كذا وكذا إىل آخره ،ثم
تقول يف ثنايا كالمها :بإذن اهلل ،حتى ختدع الناس.
تقول هذه الساحرة املجرمة ،انتبه :يا أختي إن هناك سحرة كذابني فال تلتفتي إليهم وكوين
حمتاط ًة منهم ،انظر إىل أي حد بلغ التلبيس .وإذا أردت أن تعرف الساحر من غريه فإن كل من
خيربك بعلم الغيب يف املستقبل ففر منه فإنه ساحر ،ومن يسألك أسئلة ال تعلق هبا باملرض ،فاعلم
أنه ساحر.
وأيضًا من صور السحر يف هذا الزمن :أال وهو ما يسمى بالربجمة العصبية ،إن الربجمة
العصبية قد انترشت عندنا قبل سنوات ،وقد منعت يف هذه السنوات األخرية -وهلل احلمد -من
خري ورش ،فيها
الدولة -أعزها اهلل بالتوحيد والسنة -هذه الربجمة العصبية فيها حق وباطل ،فيها ٌ
أمور هي من السحر والشعوذة.
أمور نعرفها بالتجربة واملامرسة ،لكن فيها ٌ
ٌ
من ذلك :أهنم يقولون إنه يوجد يف كل إنسان قوة خفية ،قوة باطنة ،ثم يقولون :إال أن

مشكلة ٍ
كثري من الناس أهنم ال يستفيدون من القوة الباطنة ،فيطلب منك أحدهم أن متيش عىل
مسافة ثالثة أمتار ،بعد إقناع نفسك أنك تستطيع امليش عىل هذا اجلمر ،وتردد :أستطيع امليش عىل
اجلمر ،أستطيع امليش عىل اجلمر ،ثم بعد ذلك متيش عىل اجلمر ذها ًبا وإيا ًبا.
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ثم يقولون :انظر إىل هذه الربجمة العصبية ،هذا العلم اجلديد الذي قد خفي عىل كثريين،
وحقيقته هي إخراج القوة الباطنة يف كل إنسان ،وهذا من السحر والدجل والشعوذة .لذلك دولة
علام ،بل أقروا بأنه
أمريكا وغريها من دول أوربا مل يقروا هبذه الربجمة؛ ألهنم درسوها ومل يروها ً
من الشعوذة والدجل .ولألسف خرج عندنا بعض من يسموا باإلسالميني ،وأخذوا يدعون إىل
ٍ
رضب من السحر كام تقدم.
دورات فيها ،وهذه
الربجمة العصبية ويقيمون
ٌ
وأيضًا من صور السحر اليت خرجت يف هذا الزمن :السريك املسمى بالسريك اإلسالمي،
ومن ذلك أنه خرج -ولألسف -بعض امللتحني الذين يامرسون السريك الذي يسمونه بالسريك
ً
سيخا يف عينه فينثني السيخ وال
اإلسالمي ،ويسحب أحدهم سيارة بأسنانه ،والثاين يدخل
ٍ
مجرا بأسنانه ،وأنت تسمع القرض بأذنك ،كام أخرجت ذلك
تصاب عينه بيشء ،والثالث يقرض ً
قناة املجد!
وكل هذا من السحر والرشك باهلل ،باهلل عليك أي ٍ
قوة وعضلة يف العني جتعلها تثني احلديد؟!
ال شك أن يف اإلنسان أعضاء تقبل القوة مع التدريب كالعضالت ،مثل عضلة البطن
وعضلة اليد والساعد وغري ذلك ،لكن هناك أمور ال تقبل القوة بكثرة التدريب ،فالعني مهام
دربت ال تقوى ،والعظم مهام درب ال يقوى ،ومن ذلك السن مهام درب ال يقوى فكيف يسحب
سيارة بأسنانه؟
وبني يدي فتوى لشيخنا اإلمام العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز يوم رئاسته عىل اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،أخرج فتوى باسم اللجنة ومعه بقية العلامء ،ومفاد هذه
الفتوى...
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أقرأ السؤال أوال ،سأل املستفتي عن ٍ
أمور وهي أن بعض الناس هلم قدرات فائقة كتكسري
الصخور عىل صدورهم ،والنوم عىل املسامري واآلالت احلادة ،وثني احلديد واألسياخ بأعينهم،
وجر السيارات بأصابعهم ...إىل آخر تلك احلركات املدهشة ،يقول السائل :فام هو حكم الرشع
يف تلك األعامل والعاملني هلا ،وما حكم استضافتهم ومشاهدهتم؟

قال شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز حني رئاسته لإلفتاء وبقية العلماء
الذين معه :وبعد دراسة اللجنة لإلفتاء أجابت بأن ما يعمله بعض السفهاء من الناس من تكسري
الصخور عىل صدورهم ،والنوم عىل املسامري واآلالت احلادة ،وثني احلديد بأعينهم ،وسحب
السيارات بشعورهم أو أسناهنم ،وأكل األمواس والزجاج ...إىل غري ذلك من األمور اخلارجة
عن العادة البرشية ،كل ذلك يعترب من الدجل والشعوذة والسحر ،وهو من عمل سحرة فرعون...
ثم قالوا بعد ذلك :وبناء عليه ال جيوز فعل هذه األعامل ،وال تعلمها ،وال نرشها ،وال
التشجيع عليها ،والواجب حماربتها والتبليغ عن فاعليها ،ومعاقبتهم بام يردعهم ،ويكف رشهم
عن الناس .فألعاهبم وأعامهلم تلك فيها من الدجل والشعوذة والتالعب واالستخفاف بعقول
الناس ،وفساد العقيدة ،وأكل األموال بالباطل ما ال خيفى ،وباهلل التوفيق ...إىل آخره (.)14

ٍ
سريك يسميه بالسريك اإلسالمي،
أما ترون يف هذا الزمن يف بالدنا من يامرس هذا الفعل يف
أما ترون بعض القرى واملدن يف السنني املاضية كانوا يستضيفون هؤالء ويأتون كل يوم يف مدينة،
ثم يبارشون أعامهلم هذه باسم السريك اإلسالمي ،وهذا هو السحر املحرم يف رشيعة حممد بن عبد
اهلل ﷺ.

( )14فتاوى اللجنة ( )269/26فتوى رقم (.)20520
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العنصر العاشر :عالج السحر والوقاية منه.
نفيس يف بيان ما تكون
لشيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل تعاىل -كال ٌم ٌ
به الوقاية من السحر ،وما يكون به عالج السحر بعد وقوعه.
يقول شيخنا :أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه ،فأهم ذلك وأنفعه :هو التحصن
باألذكار الرشعية ،والدعوات ،واملعوذات املأثورة.
ومن ذلك :قراءة آية الكريس خلف كل صالة مكتوبة بعد األذكار املرشوعة بعد السالم.
ومن ذلك :قراءهتا عند النوم وآية الكريس هي أعظم آية يف القرآن الكريم وهي قوله سبحانه:
﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﴾ إىل آخره.
ومن ذلك :قراءة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ و﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ و﴿ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ﴾ خلف كل صالة مكتوبة.
وقراءة السور الثالث ثالث مرات يف أول النهار بعد صالة الفجر ويف أول الليل بعد صالة
املغرب.
ومن ذلك :قراءة اآليتني من آخر سورة البقرة يف أول الليل ومها قوله تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ﴾ [البقرة ]285:إىل آخر السورة.
وقد صح عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :من قرأ آية الكريس يف ليلة مل يزل عليه من اهلل حافظ
وال يقربه شيطان حتى يصبح».
وصح عنه أيضا ﷺ أنه قال« :من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه» ،واملعنى -
واهلل أعلم :-كفتاه من كل سوء.
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ومن ذلك :اإلكثار من التعوذ بـ «كلامت اهلل التامات من رش ما خلق» يف الليل والنهار ،وعند
نزول أي منزل يف البناء أو الصحراء أو اجلو أو البحر؛ لقول النبي ﷺ« :من نزل منزال فقال :أعوذ
بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق ،مل يرضه يشء حتى يرحتل من منزله ذلك».
ومن ذلك :أن يقول املسلم يف أول النهار وأول الليل ثالث مرات« :باسم اهلل الذي ال يرض
مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم» لصحة الرتغيب يف ذلك عن رسول
اهلل ﷺ.
وأن ذلك سبب للسالمة من كل سوء ،وهذه األذكار والتعوذات من أعظم األسباب يف اتقاء
رش السحر وغريه من الرشور ملن حافظ عليها بصدق وإيامن وثقة باهلل واعتامد عليه وانرشاح صدر
ملا دلت عليه.
وهي أيضا من أعظم السالح إلزالة السحر بعد وقوعه مع اإلكثار من الرضاعة إىل اهلل،
وسؤاله سبحانه أن يكشف الرضر ويزيل البأس.

ومن األدعية الثابتة عنه ﷺ يف عالج األمراض من السحر وغريه -وكان ﷺ يرقي بها
أصحابه« :-اللهم رب الناس ،أذهب البأس ،واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال
يغادر سقام» يقوهلا ثالثا.
ومن ذلك :الرقية التي رقى هبا جربائيل النبي ﷺ وهي قوله« :باسم اهلل أرقيك من كل يشء
يؤذيك ومن رش كل نفس أو عني حاسد اهلل يشفيك باسم اهلل أرقيك» وليكرر ذلك ثالث مرات.
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ومن عالج السحر بعد وقوعه أيضًا -وهو عالج نافع للرجل إذا حبس من مجاع أهله :-أن
يأخذ سبع ورقات من السدر األخرض فيدقها بحجر أو نحوه وجيعلها يف إناء ،ويصب عليه من
املاء ما يكفيه للغسل ،ويقرأ فيها آية الكريس و(قل يا أهيا الكافرون) و(قل هو اهلل أحد) و(قل
أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) وآيات السحر التي يف سورة األعراف ،وهي قوله
سبحانه﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [األعراف.]119-117:
واآليات التي يف سورة يونس وهي قوله سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾
[يونس.]82-79:
واآليات التي يف سورة طه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾
[طه.]69-65:

وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يرشب منه ثالث مرات ويغتسل بالباقي ،وبذلك يزول الداء إن
شاء اهلل ،وإن دعت احلاجة الستعامله مرتني أو أكثر فال بأس حتى يزول الداء.
ومن عالج السحر أيضًا وهو من أنفع عالجه :بذل اجلهود يف معرفة موضع السحر يف أرض
أو جبل أو غري ذلك ،فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر هذا ما تيرس بيانه من األمور التي
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يتقى هبا السحر ويعالج هبا ،واهلل ويل التوفيق ( .)15اهـ
وأنبه عىل ٍ
أمر يف كالمه -رمحه اهلل تعاىل -وهذا األمر اشتهر عند أهل العلم ،كام نقله عبد
الرزاق يف مصنفه عن وهب بن منبه أن ذكر يف عالج السحر أن يؤتى بسبع ورقات من سدر فتدك
بني حجرين إىل آخر ما ذكره الشيخ من الصفة.
يتساءل كثريون :هل عىل هذا ٌ
دليل حتى يفعل ،وأين الدليل من كالم رسول اهلل ﷺ؟
ينبغي أن نعرف أن الرقية من باب الطب والتداوي؛ فهي ترجع إىل التجربة ،كام ذكر ذلك
أبو العباس بن تيمية ،وابن القيم يف أعالم املوقعني ،فإذا ثبت أن باب الرقية من باب الطب
والتداوي فهي راجعة إىل التجربة وليست توقيفية ،فكل ما ثبت نفعه بالتجربة يصح فعله.
ويدل على ذلك :ما ثبت يف مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي -صىل اهلل عليه وآله
وصحبه وسلم -قال« :اعرضوا عل رقاكم ،ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه رشك».
وجه الداللة :أن خطاب رسول اهلل ﷺ يف هذا احلديث للصحابة ،وكانت عندهم رقى
قبل أن يسلموا ،فالنبي ﷺ قال« :اعرضوا عل رقاكم ،ال بأس بالرقى ما مل تكن رشكا» ،واملعتمد
يف إثبات هذه الرقية عندهم هي التجربة؛ فكل ما ثبت بالتجربة الصحيحة صح أن يكون رقية
وأن يتداوى هبا.
ومن الكلمات النفيسة يف الباب :ما ذكره ابن القيم -رمحه اهلل تعاىل -يف زاد املعاد يف عالج
السحر باألدوية الرشعية واإلهلية ،يقول ابن القيم :ومن أنفع عالجات السحر :األدوية اإلهلية،
بل هي أدويته النافعة بالذات؛ فإنه من تأثريات األرواح اخلبيثة السفلية ،ودفع تأثريها يكون بام
( )15جمموع فتاواه (.)277/3
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يعارضها ويقاومها من األذكار واآليات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثريها ،وكل ما كانت
أقوى وأشد كانت أبلغ يف القرشة .وذلك بمنزلة التقاء جيشني مع كل واحد منهام عدته وسالحه،
فأهيام غلب اآلخر قهره وكان احلكم له.
فالقلب إذا كان ممتلئا من اهلل ،مغمورا بذكره ،وله من التوجهات والدعوات واألذكار
والتعوذات ورد ال خيل به يطابق فيه قلبه لسانه ،كان هذا من أعظم األسباب التي متنع إصابة
السحر له ،ومن أعظم العالجات له بعد ما يصيبه.
وعند السحرة أن سحرهم إنام يتم تأثريه يف القلوب الضعيفة املنفعلة والنفوس الشهوانية
التي هي معلقة بالسفليات -يعني بأمور الدنيا-؛ وهلذا فإن غالب ما يؤثر يف النساء والصبيان
واجلهال وأهل البوادي ،ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ،ومن ال نصيب له من
األوراد اإلهلية والدعوات والتعوذات النبوية.
وباجلملة :فسلطان تأثريه يف القلوب الضعيفة املنفعلة التي يكون هلا ٌ
ميل إىل السفليات،
قالوا :واملسحور هو الذي يعني عىل نفسه ،فإنا نجد قلبه متعلقا بيشء كثري االلتفات إليه ،فيتسلط
عىل قلبه بام فيه من امليل وااللتفات.
واألرواح اخلبيثة إنام تتسلط عىل أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إىل ما يناسب
تلك األرواح اخلبيثة ،وبفراغها من القوة اإلهلية ،وعدم أخذها للعدة التي حتارهبا هبا ،فتجدها
فارغة ال عدة معها ،وفيها ميل إىل ما يناسبها فتتسلط عليها ويتمكن تأثريها فيها بالسحر وغريه
(.)16اهـ

( )16زاد املعاد (.)105/2
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ومفاد كالمه :أن القلب إذا كان معل ًقا بغري اهلل سبحانه كاملحرمات أو أمور الدنيا ،وكان
كثري االشتغال هبا ،منرص ًفا عام ينفعه بني يدي ربه كاألذكار والدعوات واألوراد فإن الشياطني
تتغلب عليه.
والذي يعني الساحر عىل سحره هو الرجل نفسه؛ بحيث إنه يكون بعيدً ا عن األذكار
والدعوات وغري ذلك ،فمن أراد أن يكون نائ ًيا بعيدً ا عن تسلط السحرة والكهان فعليه بمالزمة
ذكر رب األرباب -جل جالله وعظم سلطانه.-

العنصر احلادي عشر :تالعب بعض الراقني ببعض من يرقونهم.
إن لبعض الراقني طر ًقا يتالعبون فيها بمن يرقوهنم ،منهم من إذا رقى الراقي ضغط عىل
أصبعه فقال له :ختيل ،هل تتخيل أحدً ا ،ثم جيلس املسكني يتوهم فيقول :بىل ،أختيل فالنًا أو فالنة،
فيقول له :إن هذا الذي ختيلته هو الذي سحرك ،وهذا من تالعب الراقني بمن يرقوهنم ،وهو من
تسلط الشياطني عليهم.
وقد أفتت اللجنة برئاسة شيخنا اإلمام العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل
تعاىل -وبينت أن هذا الفعل خطأ من تالعب الشياطني ( ،)17وليس هذا راج ًعا إىل التجربة؛ ألن
ٍ
كلامت فينتفع هبا املريض ،ال أن يقول له ختيل ،هذا أمر
التجربة التي سبق ذكرها هو أن يقول
وذاك أمر آخر.
ٍ
ثم كم استطاع الشيطان أن يفرق بني ٍ
ٍ
وعشرية بمثل هذه األمور ،يأيت يتخيل أخاه
وأهل
أرس
أو يتخيل أخته أو عمته أو خالته ،فتقع بينهم العداوة بعد ذلك.
( )17فتاوى اللجنة ( )99 /27رقم (.)18569
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وأيضًا من تالعب الراقني ببعض من يأتون إليهم :أن بعض الراقني -وهذا كثر يف هذا
الزمان -يستعينون بالشياطني واجلان ليفك السحر عن املسحورين ،وإذا أنكرت عليهم وبينت
خطأ فعلهم حتجج بأن هذا من اجلن الصاحلني يتقرب إىل اهلل ،بالتعاون معه من باب التعاون عىل
الرب والتقوى يف إزالة السحر.

وهذا حمرم وال جيوز يف الشريعة ،وأوجه التحريم متعددة أذكر بعضها:
الوجه األول :أنه لو كان جيوز االستعانة باجلن الصاحلني يف فعل أمر من أمور الدنيا ،لفعل
ذلك رسول اهلل ﷺ ،وصحابته كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل.
ٍ
واحد من الصحابة مل جيبه
أمل يقل رسول اهلل ﷺ يوم األحزاب :من يأتيني بخرب القوم؟ فكل
لشدة املوقف وشدة الربد ،ملاذا مل يرسل رسول اهلل ﷺ جنيا من الصاحلني فيأتيه بخرب القوم ،إىل
غري ذلك من احلاالت الكثرية.
وبعضهم يستدلون بام روى اإلمام أمحد بأن عمر -ريض اهلل عنه -ملا فقد أبا موسى ،سأل
اجلن :أين مكان أيب موسى؟ وهذا أثر ال يصح عن عمر -ريض اهلل عنه وأرضاه.-
الوجه الثاني يف بيان بطالن االستعانة باجلن :هو أن اهلل  قال وهو حيكي حال أهل
النار قالوا﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ﴾ [األنعام.]128:
وجه الداللة :أنه سبحانه مل يذكر اليشء الذي استمتعوا هبم فيه فحذف املعمول يفيد
العموم ،فعىل هذا أي استمتاع يعترب حمر ًما.
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العنصر الثاني عشر :سحر رسول اهلل ﷺ.
ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة أن النبي -صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم -سحر
حتى كان يرى أنه يأيت النساء وال يأتيهن ،قال سفيان :وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا،
خييل إليه أنه يأيت أهله ومل يأهتم -صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم.-
ثابت يف
قال بعض العقالنيني الذين ردوا هذا احلديث وكذبوه بعقوهلم الفاسدة ،مع أنه ٌ
أصح كتابني بعد كتاب اهلل أال وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم ،وقد رد عليهم حمدث اليمن
ٍ
ٍ
مستقلة (الرد عىل الطاعنني يف حديث السحر) ،وقد كان أكثر
رسالة
العالمة مقبل الوادعي :يف
كالمه من جهة الرواية.
وكذلك تكلم عىل هذا احلديث من جهة الدراية العالمة عبد الرمحن املعلمي يف كتابه
التنكيل ،والرد عىل من طعن يف هذا احلديث.
وخالصة ما قال العقالنيون :إن اإليامن هبذا احلديث خيالف القرآن ،ألن اهلل كذب
املرشكني ،ملا قالوا :إن رسول اهلل ساحر ،وإن رسول اهلل :مسحور ،كذب اهلل ذلك يف القرآن،
فكيف تقولون إنه قد سحر ﷺ؟!
أجاب على ذلك املعلمي يف كتابه التنكيل وخالصة ما قال :إن هذا السحر املذكور يف
مسحور من أول دعوته إىل أن
احلديث يش ٌء عرض له ثم زال ،أما هؤالء املرشكون فيقولون :إنه
ٌ
مات -صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ،-أي مما قالوا ،قالوا :هذا خيالف قوله تعاىل﴿ :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ﴾ [املائدة ]67:فقالوا :كيف يسحر وقد عصمه اهلل من الناس؟
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أجاب املعلمي وغريه على هذا الدليل التوهّمي بأن قال :اجلواب من جهتني:
اجلهة األول :أن يكون هذا احلديث قبل قوله تعاىل واهلل يعصمك من الناس.
أما اجلهة الثانية :هو أن يقال إن قوله تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،أي من التلف
الكيل ،أي :من أن يقتلوك ،أما ما دون ذلك من الناس فاهلل ال يعصمك منه.
مسلام خرج عن ٍ
أنس وعلقه البخاري أن النبي ﷺ شج يوم أحد وكرست
بدليل أن اإلمام
ً
َرباعيته ،فرسول اهلل قد حفظ من الناس من جهة أال يقتلوه ،أما من جهة جرحه وأذيته ،فهذا قد
يكون.
أمورا يف
وأيضًا مما قالوه :قالوا :إن اإلقرار هبذا احلديث يستلزم أن رسول اهلل ﷺ قال ً
مسحورا ،فال يصح ،فقول هذا معناه أن يف الرشيعة أشياء ال حيتج هبا؛ ألن
الدين يوم أن كان
ً
مسحورا ﷺ.
رسول اهلل ﷺ قاله حالة كونه
ً

واجلواب على هذا من أوجه:
الوجه األول :إن كالم رسول اهلل ﷺ يف الرشيعة يف األصل وحي يوحى ،كام قال ﴿ :ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [النجم ،]4:ولو قال رسول اهلل ﷺ يف الرشيعة شي ًئا خيالف الرشع لبينه اهلل .
الوجه الثاين :أن يقال قد فرس نوع السحر يف احلديث بأن خييل إليه أنه يأيت أهله وهو ال
يأتيهم؛ فقد رصف رسول اهلل ﷺ عن أهله بحيث إنه ال يستطيع أن يأتيهم.
سحر خمصوص يف أنه ال يستطيع أن يأيت أهله فيخيل
فالسحر الذي سحر به رسول اهلل ﷺ
ٌ
إليه أنه يأتيهم وهو ال يأتيهم ،وقد ذكر القرطبي أن الذي ينكر هذا احلديث هم أهل البدع ،ومثله
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ابن قدامة يف ملعة االعتقاد والقرطبي.
قديام وحدي ًثا عىل إنكاره ،ومن أشهر املنكرين له يف هذا الزمن
ولألسف قد توارد أهل البدع ً
وأو َل
كثريا من األحاديث التي ختالف العقل بزعمه ،بل َّ
حممد الغزايل املعارص ،فقد أنكره وأنكر ً
بعض صفات اهلل ،ووقع يف شنائع كثرية ليس هذا مقام ذكرها.

العنصر الثالث عشر :ما الفرق بني السحر والكرامة؟
يلتبس أحيانًا عىل بعض الناس الفرق بني السحر والكرامة.
األمر األول :السحر والكرامة جيتمعان يف أن كال منهام خارق للعادة ،ولكن ما الفرق بينهام؟
ذكر هذه املسألة أبو العباس بن تيمية يف كتابه النبوات ،واحلافظ ابن حجر يف فتح الباري،
وقالوا :من جهات :أن الكرامة جتري عىل أيدي الصاحلني ،بخالف السحر.
األمر الثاني :قال اإلمام ابن تيمية يف الفرقان :إن الكرامة من فعل اهلل ال من فعل العبد،
بمعنى العبد لو أراد أن جيري الكرامة ال يستطيع ،بخالف السحر؛ فالساحر إذا تعامل مع
ساحرا يستطيع أن يفعل هذا السحر.
الشيطان وصار
ً
ٌ
فروق أخرى أتركها لضيق الوقت.
وهناك

العنصر الرابع عشر :السحر له إطالقٌ باملعنى العام واخلاص يف األحاديث النبوية ويف
كالم السلف.
وقد أشار إىل هذا اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل تعاىل -فقال :باب ما جاء يف أنواع
السحر ...ثم ذكر أنوا ًعا من السحر ،وذكر منها القالة ،وهي النميمة التي تكون بني الناس ،وذكر
منها البيان.

السحر يف بيوتنا

29

تأثريا حمر ًما يسمى
تأثريا ً
جائزا أو ً
ففي سنة النبي ﷺ واستعامل السلف كل مؤثر سوا ٌء كان ً
سحرا.
ً
من ذلك :ما ثبت يف مسلم من حديث عامر بن يارس ويف البخاري من حديث ابن عمر أن
النبي ﷺ قال« :إن من البيان لسحرا».
سحرا
خري ،وإن استعمل يف الرش فهو رش ،لكن سمي
ً
فالبيان إن استعمل يف اخلري فهو ٌ
بجامع التأثري.
ومن ذلك :قول حييى بن كثري :يفسد النامم يف الساعة ما ال يفسده الساحر يف سنة.
والنبي ﷺ قال يف حديث ابن مسعود« :أال أنبئكم ما العض ُه؟ هي النميمة القالة بني الناس».
فجعل الشيخ حممد بن عبد الوهاب هذه كلها حتت باب أنواع السحر ،والسبب ذلك :هو
جائزا
مؤثرا يف الناس فيسمى
سحرا باملعنى العام ،فإن كان تأثريه ً
ً
أهنا تؤثر يف الناس ،فكل ما كان ً
فجائز ،وإن كان تأثريه حمر ًما فهو حمرم.
وختامًا :إن هذه احلياة الدنيا قليلة ورسيعة االنقضاء ،وقد يصاب فيها اإلنسان بالبالء يف
نفسه ،أو زوجه ،أو ولده ،أو من حيب ،فيذهب إىل األطباء طار ًقا أبواهبم يبحث عن العالج ،وقد
ال جيد عالجه ،وهذا من االبتالء.
ثم يوسوس إليه شياطني اإلنس أو اجلن بأن يذهب إىل السحرة ،وأن يتعامل بالسحر فيأخذ
دجاج ًة أو غري ذلك فيذبحها تقر ًبا إىل الشياطني ،فمن فعل ذلك فليعلم أنه ضيع دينه بدنيا زائلة.
واحلياة اآلخرة قد وصفها اهلل بأهنا احلياة؛ فقال﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ﴾
[العنكبوت ،]64:أي :هي احلياة الثابتة.
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عني رأت وال ٌ
أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش ،أما هذه الدنيا
والدار اآلخرة فيها ما ال ٌ
فسميت متاع الغرور.
قال تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [احلديد ،]20:فهي متاع ليس عند كل
أحد ،بل عند من اغرتوا هبا.
والنبي ﷺ يف حديث يف صحيح مسلم من حديث جابر ،مر عىل جدي َّ
أسك ميت ،قال:
«أحيب أحدكم أن يكون له هذا اجلدي بدرهم؟» ،قالوا :واهلل يا رسول اهلل لو كان حيا ملا أخذناه،
ألنه أسك .قال« :للدنيا أهون عىل اهلل من هذا».
وثبت يف مسلم من حديث أيب سعيد ،قال ﷺ« :إن هذه الدنيا حلوة خرضة وإن اهلل
مستخلفكم فيها ،فينظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فإن أول فتنة بني إسائيل
كانت يف النساء».
فكيف يضيع العاقل آخرته من أجل حطام الدنيا الزائل؟!
والواجب على املسلم لو ابتلي بشيء :أن يلتجئ إىل اهلل ،وأن يدعوه وأن يتقرب إليه ،وأن
صابرا حتى يلقاه.
يفعل األسباب الرشعية ،فإن رفع عنه البالء فاحلمد هلل ،وإن تأخر يظل
ً
قال تعاىل﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [الزمر.]10:
وقال تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [آل عمران.]200:
ويف الصحيحني من حديث أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ومن يتصرب يصربه اهلل ،وما
أعطي أحدٌ عطاء خريا وأوسع من الصرب».
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وعلق البخاري عن عمر -ريض اهلل عنه -أنه قال :وجدنا طيب عيشنا بالصرب.
أسأل اهلل الذي ال إله إال هو بأسامئه احلسنى وصفاته العال أن يرزقني وإياكم اليقني ،وأن
جيعلنا من عباده الصاحلني الناصحني القائمني عىل دينه.
أسأله بمنه وفضله أن يرفع راية التوحيد والسنة ،وأن جيعلني وإياكم من أنصار التوحيد
ٍ
راض عنا.
والسنة ،وأن نلقى اهلل وهو
خريا.
وجزاكم اهلل ً

***

