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السحر حقيقتو وحكمو ولماذا ينتشر
ممخص الخطبة

ٔ -معنى السحر ٕ -أنواع السحر ٖ -حكم السحر ٗ -ىل لمسحر حقيقة ٘ -لماذا كان السحر
كف ار  -ٙحكم الساحر

-------------------------

الخطبة األولى

فأما بعد فاتقوا اهلل عباد اهلل وارجوا اليوم اآلخر وال يصدنكم الشيطان فينسيكم ذكر اهلل ..

يا أييا الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهلل إن اهلل خبير بما تعممون

[الحشر.]ٔٛ:

ئك حزب
واحذروا أن تكونوا ممن قال اهلل فييم  :استحوذ عمييم الشيطان فأنساىم ذكر اهلل أ ُْولَ َ
الشيطان أال إن حزب الشيطان ىم الخاسرون [المجادلة.]ٜٔ:

أييا المسممون :وبقي من الحديث عن نواقض اإلسالم ،الحديث عن السحر ،ذلكم البالء المستشري،
والحقيقة المرة .

داء من أدواء األمم قديما ،ولسوء آثاره اتيمت بو األنبياء ،وىم منو براء كذلك ما أتى الذين من قبميم

من رسول إال قالوا ساحر أو مجنون [الذاريات.]ٕ٘:

وىو مشكمة من مشكالت الزمن حديثا ،وفى عصر التقدم المادي تزداد ظاىرة السحر والشعوذة

نفوذا ،وتجرى طقوسو فى أكثر شعوب العالم تقدما ،وربما أقيمت لو الجمعيات والمعاىد ،أو نظمت

لو المؤتمرات والندوات (ٔ) .

وىنا البد من وقفة تجيب عمى عدة أسئمة ،منيا :

ما معنى السحر؟ وىل لو حقيقة؟ وما جزاء السحرة؟ ولماذا يروج السحر فى بالد المسممين؟ وما حكم

الذىاب لمسحرة والعرافين؟ وما عقوبة الذاىبين؟ وما ىي عوامل الوقاية وطرق الخالص من السحرة

والمشعوذين؟

إخوة اإلسالم :أما معنى السحر فيطمق فى لغة العرب عمى كل شيء خفي سببو ،ولطف ودق،
ولذلك قالوا " أخفى من السحر " (ٕ) .

أما تعريفو فى الشرع فيو كما قال ابن قدامة ":عقد ورقى يتكمم بو أو يكتبو أو يعمل شيئا يؤثر فى
بدن المسحور أو قمبو أو عقمو من غير مباشرة لو.

وىو أنواع مختمفة وطرائق متباينة ،ولذا قال الشنقيطي رحمو اهلل " :اعمم أن السحر ال يمكن حده
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بحد جامع مانع ،لكثرة األنواع المختمفة الداخمة تحتو ،وال يتحقق قدر مشترك بينيما يكون جامعا لو،

مانعا لغيرىا ،ومن ىنا اختمفت عبارات العمماء فى حده اختالفا متباينا "

ومن السحر :الصرف والعطف ،والصرف ىو صرف الرجل عما ييوى ،كصرفو مثال عن محبة

زوجتو إلى بغضيا ،والعطف عمل سحري كالصرف ،ولكنو يعطف الرجل عما ال ييواه إلى محبتو
بطرق شيطانية .

والسحر محرم فى جميع شرائع الرسل عمييم السالم وىو أحد نواقض االسالم _ كما عممت _ حتى

قال الشيخ محمد بن عبد الوىاب يرحمو اهلل :فمن فعمو أو رضي بو كفر ،والدليل قولو تعالى وما

يعممان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر .

وقد دل القرآن الكريم واألحاديث الصحيحة وأقوال أىل العمم عمى أن لمسحر حقيقة ،كيف ال؟ واهلل

يقول ومن شر النفاثات فى العقد.

ويقول واتبعوا ما تتموا الشياطين عمى ممك سميمان وما كفر سميمان ولكن الشياطين كفروا يعممون

الناس السحر[ .البقرة.]ٕٔٓ:

ويقول عن موسى عميو السالم  :يخيل إليو من سحرىم أنيا تسعى فأوجس في نفسو خيفة موسى قمنا
ال تخف إنك أنت األعمى وألق ما في يمينك تمقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وال يفمح الساحر

حيث أتى [.طو آيو .]ٜٙ

وفى الحديث المتفق عمى صحتو  :عن عائشة رضي اهلل عنيا قالت (( :سحر رسول اهلل صمى اهلل

عميو وسمم ،يخيل إليو أنو يفعل الشىء ،وما يفعمو  ..الحديث )).

قال النووي (:والصحيح أن السحر لو حقيقة وبو قطع الجميور ،وعميو عامة العمماء ،ويدل عميو
الكتاب والسنة الصحيحة المشيورة ) .

بل قال الخطابى بعد أن أثبت حقيقة السحر ،ورد عمى المنكرين (:فنفي السحر جيل ،والرد عمى من
نفاه لغو وفضل ) .

إخوة االيمان :أما مكمن الخطر فيو في تعميمو ،والعمل بو ،لما في ذلك من الكفر واإلشراك باهلل من
جانب ،والحاق األذى والضرر بعباد اهلل من جانب آخر قال اهلل تعالى:وما يعممان من أحد حتى

يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر فيتعممون منيما ما يفرقون بو بين المرء وزوجو وما ىم بضارين بو من

أحد إال بإذن اهلل ويتعممون ما يضرىم وال ينفعيم ولقد عمموا لمن اشتراه مالو فى اآلخرة من خالق
ولبئس ما شروا بو أنفسيم لو كانوا يعممون [البقرة ٕٓٔ]

ويبين الشيخ السعدي _ يرحمو اهلل _ وجو إدخال السحر فى الشرك والكفر فيقول (:السحر يدخل فى
الشرك من جيتين :من جية ما فيو من استخدام الشياطين ومن التعمق بيم ،وربما تقرب الييم بما

يحبون ،ليقوموا بخدمتو ،ومطموبو ،ومن جية ما فيو من دعوى عمم الغيب ،ودعوى مشاركة اهلل فى
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عممو ،وسموك الطرق المفضية إلى ذلك ،من شعب الشرك والكفر).

ويقول الذىبي (:فترى خمقا كثي ار من الضالل يدخمون في السحر ،ويظنون أنو حرام فقط ،وما
يشعرون أنو الكفر )..

أييا المسممون :وليذا جاء تحذير المصطفى صمى اهلل عميو وسمم عن السحر أكيدا شديدا ،وجاء
حكم الشريعة في السحرة صارما عدال.

يقول عميو الصالة والسالم (( :اجتنبوا السبع الموبقات  ...فعد منين :السحر)) ،والموبقات ىي

الميمكات)) .

وفي حديث آخر قال عميو الصالة والسالم  (( :ثالثة ال يدخمون الجنة :مدمن خمر ،وقاطع رحم،

ومصدق بالسحر )) .

وفي حديث ثالث يبمغ تحذير النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يقول  (( :ليس منا من تطير أو تطير

لو ،أو تكين لو ،أو سحر لو ،ومن أتى كاىنا فصدقو بما يقول فقد كفر بما أنزل عمى محمد صمى

اهلل عميو وسمم )).

أما حكم السحرة وحدىم فيقول ابن تيمية رحمو اهلل  (:أكثر العمماء عمى أن الساحر كافر يجب قتمو،

وقد ثبت قتل الساحر عن(عمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان ،وحفصة بنت عمر ،وعبد اهلل بن
عمر ،وجندب بن عبد اهلل . ) ...

وعن بجالة بن عبدة أنو قال :كتب عمر بن الخطاب أن اقتموا كل ساحر وساحرة ،فقتمنا ثالث

سواحر )

وفي رواية عن أبي داود بسند صحيح عن بجالة بن عبدة قال :جاءنا كتاب عمر رضي اهلل عنو

قبل موتو بسنة  ( :اقتموا كل ساحر . ) ...

قال ابن قدامة معمقا عمى ىذا األثر ( :وىذا اشتير فمم ينكر ،فكان إجماعا) ،وانما جاء حكم

الشريعة بقتل الساحر ألنو مفسد في األرض يفرق بين المرء وزوجو ،ويؤذي المؤمنين والمؤمنات

ويزرع البغضاء ويشيع الرعب ،ويفسد عمى األسر ودىا ،ويقطع عمى المتوادين حبيم وصفاءىم،
وفي قتمو قطع لفساده ،واراحة البالد والعباد من خبثو وبالئو .واهلل ال يحب المفسدين .

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم قل إن الذين يفترون عمى اهلل الكذب ال يفمحون متاع في الدنيا ثم إلينا

مرجعيم ثم نذيقيم العذاب الشديد بما كانوا يكذبون [يونس.]ٚٓ-ٜٙ:
نفعني اهلل واياكم بيدي كتابو .

-------------------------

الخطبة الثانية
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الحمد هلل رب العالمين ،عنده مفاتح الغيب ال يعمميا إال ىو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك

لو ،إن يمسسك بضر فال كاشف لو إال ىو ،وأشيد أن محمدا عبده ورسولو ،تضرع إلى ربو حين
نالو األشرار بسوء فكشف الضر عنو وعافاه ..

الميم صل وسمم عميو وعمى سائر األنبياء والمرسمين.

أما بعد :فالسؤال الميم الذى ينبغي أن نشترك جميعا في اإلجابة عميو :لماذا يروج السحر وتكثر
السحرة في بالد المسممين ؟

ولإلجابة عنو يمكن رصد عدد من األسباب ،ومنيا :

ٔ_ضعف االيمان فى نفوسنا أحيانا ،إذ اإليمان دعامة كبرى ،ووقاية عظمى من كل فتنة وشر
ومكروه ومن يؤمن باهلل ييد قمبو [التغابن.]ٔٔ:

خل ََق في جوف أحدكم كما يخمق الثوب ،فاسألوا اهلل أن يجدد
وفى الحديث (( :إن اإليمان َلي َ
اإليمان في قموبكم (ٖ)) فحين يضعف الرجاء باهلل ،ويقل الخوف منو وييتز جانب التوكل عمى اهلل،
والرضاء لما قدر ،واليقين بما قسم يتسامح بعض الناس بالذىاب لمسحرة والمشعوذين فيزيدىم ذلك

وىنا عمى وىنيم ،وتستمب أمواليم وعقوليم .

ٕ_ الجيل بأحكام الشريعة ،وما جاء فييا من زواجر عن الذىاب إلى ىؤالء السحرة والعرافين ،وما
ورد فى ذلك من ضرر عمى المعتقد والدين.

وىل يذىب إلييم من عرف وقدر قول المصطفى صمى اهلل عميو وسمم  (( :من أتى عرافا فسألو عن

شيء لم تقبل لو صالة أربعين ليمة (ٗ)) الحديث.

أما إن سأليم وصدقيم فالخطب أكبر ،والخطر أعظم ،فقد روى الحاكم بسند صحيح عن أبي ىريرة،

رضي اهلل عنو ،قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  (( :من أتى عرفا أو كاىنا فصدقو فيما
يقول فقد كفر بما أنزل عمى محمد صمى اهلل عميو وسمم (٘) )) وعند البزار بسند صحيح عن ابن

مسعود رضى اهلل عنو موقوفا قال  (( :من أتى كاىنا أو ساح ار فصدقو بما يقول فقد كفر بما أنزل

عمى محمد صمى اهلل عميو وسمم )).

ٖ -سذاجة بعض المسممين وجيميم بحال أولئك السحرة والمشعوذين فتراىم يذىبون يستطبون

عندىم ،وأولئك ال يممكون من أنواع العالج إال ما يضر وال ينفع ،تخرصات وأوىام وفصد لمعروق
تسيل منو الدماء وتمتمات وطالسيم وكتابات وربط تباع بغالي األثمان ،وىي ال تساوي فمسا عند

أولي األلباب .

بل ولو ذىبت ترقب أحوال ىؤالء المشعوذين الدينية والخمقية لرأيت العجب العجاب ،وأليقنت أنيم

أحوج الناس إلى العالج واالستصالح وان نصبوا أنفسيم عمى ىيئة الشيوخ وحذاق األطباء ؟

ٗ -طغيان الحياة المادية المعاصرة قست لو القموب وجفت ينابيع الخير في أرواح كثير من الناس
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ونتج عن ذلك العقد النفسية والمشكالت الوىمية وارتفاع مؤشر القمق ،وزاد الطين بمة ظن أولئك

المرضى أن شفاءىم يتم عمى أيدي السحرة والمشعوذين ،فراحوا يطرقون أبوابيم ويدفعون أمواليم

وينتظرون الشفاء عمى أيدييم ،فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار (.)ٙ
٘ -وباتت بعض بيوت المسممين مرتعاً لمشياطين يقل فييا ذكر اهلل ،وق َّل أن يق أر فييا كتاب اهلل أو
تردد فييا التعاويذ واألوراد الشرعية التي ال يستقر معيا الشياطين ،وفي مقابل ذلك تجد ىذه البيوت

مألى بأنواع المنكرات المرئي منيا والمسموع والصور العارية وغير العارية وألوان الكتب والمجالت

السيئة ،وقد ال تخمو من مأكول أو مشروب محرم ،وىذه البيوت الخربة وان كان ظاىرىا العمران

تصبح مأوى لمشياطين وتصطاد أىميا وتصيبيم باألدواء ،فال يجدون في ظنيم سبيال لمخالص إال

عن طريق السحر والشعوذة والكيانة ،وىكذا يسري الداء ،وكمما ابتعد الناس عن اهلل ومنيجو عظمت

حيرتيم وكثر بالؤىم ،ووجد شياطين الجن واإلنس لدجميم رواجا .

 -ٙضعف دور العمماء والمفكرين وأىل التربية في التحذير من السحرة وبيان األضرار الناجمة عن
الذىاب لممشعوذين والعرافين ،وتمك وربي تستحق أن تعقد ليا الندوات وأن تسمط عمييا األضواء في

وسائل اإلعالم المختمفة حتى يتم الوعي وال يؤخذ الناس بالدجل .

 -ٚواذا عطل أو ق ّل تنفيذ حكم اهلل في السحرة أو ضعف المتابعة ليم انتشروا وراج دجميم وقد
يكون من أسباب ذلك عدم اإلثبات وضعف تعاون الناس فى البالغ ،إذ من الناس من يقل أو ينعدم
خوفو من اهلل ،فيسعى في األرض مفسدا إال أن تردعو قوة أو يخاف الحد ،ومن المعموم أن اهلل يزع
بالسمطان ما ال يزع بالقرآن ،وقد جاء فى حديث يصح وقفو – دون رفعو – (( حد الساحر ضربة

بالسيف ()) )ٚ

وينبغي أن يتعاون الناس في الرفع لمجيات المسئولة لمن يثبت تعاطيو السحر.

 -ٛانتشار العمالة الوافدة بشكل عام ومن غير المسممين بشكل أخص والحذر من السائقين والخدم.
ففييم من يتعاطى السحر أو يتعاون مع أىمو.

وليم عمى البيوت في ذلك أثار سيئة وينبغي التفطن ليا.

ومن أعظم وسائميم جمع ال َشعر وارسالو وعقد السحر فيو ،وكم ىو جيد مشكور لموظف بريد أو
رجل جوازات اكتشف شيئا من وسائل السحر والشعوذة ،فأراح المسممين أو غيرىم منيا .وسمم اهلل
المجتمع من أضرارىا بسبب يقظتو وشعوره بالواجب .

 -ٜاستمرار المرض وضيق الصدر .وقمة الصبر وضعف االحتساب لألجر عند اهلل .وكل ذلك قد
يدفع البعض لمذىاب ليؤالء .وان لم يكن مقتنعا فى البداية.
وربما أقنع نفسو أو أقنعو غيره أن ذلك من فعل األسباب.

و اإلنسان الشك مأمور بفعل األسباب .ولكنيا األسباب المشروعة دون المحرمة.
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ٓٔ -والدعاية الكاذبة سبب لمرواج وذىاب ليؤالء الدجالين ،فقد يكتب اهلل شفاء لمريض عمى أيدي
ىؤالء لتكون لو فتنة.

فيطير بالخبر و ينشر في اآلفاق الدعوة لمذىاب ليؤالء ليفتن غيره كما فتن ،وبعض الناس لديو

القابمية لمتصديق ألي خبر دون تمحيص أونظر في العواقب .

وىكذا يفتن الناس بعضيم بعضا .و يكونون أداة لمدعاية الكاذبة الخاسرة من حيث يشعرون أو ال

يشعرون؟

عباد اهلل ىذه بعض األسباب لرواج السحر و الذىاب لمسحرة  .وقد يكون ىناك غيرىا ..

ومن العدل و اإلنصاف أن يقال  :إنو عمى الرغم من انتشار السحر ووجود من يذىب إلييم  .فثمة
فئات من المسممين يربؤون بأنفسيم ومن تحت أيدييم عن الذىاب ليؤالء الدجالين من السحرة

والكينة والعرافين والمشعوذين ،يحمييم الدين .ويبصرىم العقل .ومالذىم التوكل واليقين .وزادىم

الصبر و احتساب األجر من رب العالمين .و تمك شموع تضيء ،وىي نماذج لمعمم والعقل والدين.
وجعمنا اهلل منيم واخواننا المسممين.

أييا المسممون :ويبقى بعد ذلك حديث ميم عن عوامل الوقاية من ىذا الداء وطرق الخالص

المشروعة لمن ابتمي بشيء من ذلك وأمور أخرى ميمة أرجئ الحديث عنيا لمخطبة القادمة بإذن

اهلل.

الميم إنا نسألك العفو والعافية فى ديننا ودنيانا ،الميم اشف مرضانا ،وعاف مبتالنا ،واحفظ عمينا

ديننا وأمننا وايماننا ...
__________

(ٔ) العبد المطيف ،نواقض اإليمان . ٘ٓٔ /
(ٕ) عالم السحر والشعوذة ،األشقر . ٜٙ /

(ٖ) رواه الطبرانى والحاكم وسنده صحصح ( صحيح الجامع ٕ.) ٘ٙ /
(ٗ) رواه مسمم ( ح ٖٕٕٓ ) .

(٘) ؟عاام اليحر والشعوذه  /االشقر ص . ٛ،ٛٛ

( )ٚاخرجو الترمذى وقال  :ال يسح رفعو والبييقى والحاكم وصححو ووافقو الذىبى ( المستدرك ٗ/

ٓ ،ٖٙنواقض االيمان ٕ٘ٔ /

