
 نواقص اإلسالمعن مختصرة  خطبسلسلة 
 : ارتكاب السحرالسادسالناقض الخطبة السادسة: 

ِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا وَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَهْ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب أ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. إالَفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه 

 الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.

ه، واجتناب ما يناقض الله وحدحقيقة دعوة األنبياء هي عبادة أن واعلموا طيعوه وال تعصوه، وعّظموه، وأتعالى عباد الله، اتقوا الله  •
غير الله، والنذر لوالذبح  كدعاء غير الله،التوجه لغير الله في أنواع من العبادات،  وهو ، وأكثرها وقوعا الشرك في عبادة الله، ذلك

 .وهو موضوع هذه الخطبةومن ذلك أيضا ارتكاب السحر، ضرحة، كالقبور واأل،  حول غير الكعبة والطوافلغير الله، 
 السحر وأقسامه مع ذكر األمثلةتعريف 

فُتمِرض أو  ،تؤثر في القلـــــــــوب أو األبدان أو األبصار ،عبارة عن عزائم ورقى وعقد أو أدوية وتدخينات -عباد الله  –والسحر  •
 ١.ا، أو الشريكين في المعامالت كالتجارة ونحوهالمرء وزوجهالشريكين، كأو تفرق بين  ،أو تؤثر في الفكر والتصور ،تقتل
 والنوع ت.نوع يؤثر في األبدان بمرض أو مو األول:  :فثالثة أنواع الحقيقيفأما  ،حقيقي وتخييلي ؛والسحر نوعانعباد الله،  •

وهو  ،رة حسنةفيراها أو تراه في صو  ،أو العكس ،الزوج إلى زوجته التي يكرهها كتحبيب ،ؤثر في القلوب بحب أو كرهي الثاني
 روف بالصَّرف.وهو الـمع ،فيراها أو تراه في صورة قبيحة ،أو العـكس ،الزوجة إلى زوجها الذي يحبها تبغيضأو  ،المعروف بالعطف

كالسحر الذي   ،فيظن المسحور أنه فعل شيئا وهو لم يفعله ،يؤثر في الفكر والتصورهو الذي من السحر الحقيقي  الثالث والنوع
وبقي السحر فيه عدة  ،فصار ُيخيَّـل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله (صلى الله عليه وسلم)،فعله لبيد بن األعصم اليهودي بالنبي 

 ٢شهور.
ي وذلك أن الساحر إذا أراد عمل السحر تكيَّفت نفسه بالـُخْبِث والشر الذ ،والساحر يستعين بالشياطين لعمل سحرهعباد الله،  •

 ،هو الذي يعرف بالنفثو  ،ثم ينفخ في عُــَقٍد نفخًا معه ريق ،واستعان على ذلك بأرواح الشياطين الخبيثة ،ه بالمسحوريريد إيقاعَ 
ألن  ،نفث في العقدالتي توالمقصود بالنفاثات أي األرواح واألنفس  ،َوِمن َشرِّ النـَّفَّاثَاِت ِفي الُعَقدوهو المذكور في قوله تعالى 

 ثة نـََفٌس ممازِج◌ٌ فيخرج من هذه األنفس الخبي ،وتأثيره إنما يظهر منها ،تأثير السحر إنما هو من جهة األنفس الخبيثة واألرواح الشريرة
إذن الله الكوني فيصيبه السحر ب ،انية على أذى ذلك المسحورالروح الشيطمع َتساَعد في ،مقترن بالريق الممازج لذلك ،للشر واألذى

 ٣.َوَما ُهم ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَّهكما قال تعالى   ،القدري
َذُه عن أهله، أي يصرفه عنهم، فيصير ال يُفكر بزوجه وال لِــليسحرَُه  للساحرعض الناس يذهب عباد الله، وب • والده فترة من أُيؤخِّ

 الزمن، حتى يقوى على مفارقتهم فترة معينة من الزمن يذهب فيها للعمل بعيدا عنهم ثم إذا قارب زمن العودة انحلَّ السحر عنه!
ذلك  عتقدون أنيوا شيئا من القرآن عند من يأتيهم ليغتر بهم ويظن بهم خيرا، و الناس، فربما قرأعباد الله، والسحرة يُــلَــبِّــسون على  •

، ضورهحتعاطيه وال مجرد والحق أن هذا كله من السحر، ال يجوز الساحر من أولياء الرحمـٰن، ويصفون سحرهم بأنه من الخوارق، 
 بل الواجب مجانبته وإنكاره.

                                                           
 ).٩/٢٩٩( ،فصل في السحر ،كتاب المرتد  ،»المغني«انظر  ١
 ).٢١٨٩) ومسلم (٥٧٦٦والقصة مذكورة في البخاري ( ٢
 . ٧٣٧ – ٧٣٦ص  ،»بدائع الفوائد«انظر  ٣



الشيء  يرى المسحورفدون األبدان والقلوب والتفكير،  ،األبصاروهو التأثير في  ،فبابه واحد السحر التخييليوأما عباد الله،  •
وهو  ،وهو من جنس ما فعله سحرة فرعون مع موسى عليه السالم ،مع كون الشيء لم يتغير في حـقيقته ،على خالف ما هو عليه

 من عمل الشيطان.
وليس على  رائيعين اليحصل حقيقًة، فيحصل تأثير حقيقي محسوس على  –أي التخييل  –وهذا النوع من السحر أيها الناس،  •

حقيقة المرئي، فحقيقة المرئي باقية كما هي، ال تنقلب إال بأمر الله، ألن تغير خلقة الشيء من ِخلقٍة إلى ِخلقة من خصائص الله 
 وحده ال شريك له.

يرك أو األلعاب البهلوانية والتي ُيخيِّلُ في وقتنا الحاضر ومن السحر التخييلي  • رة للناس فيروا يها السحف ما يحصل فيما يسمى بالسِّ
ال  لئال ينفر الناس منهم، بل بما تقدم كاأللعاب البهلوانية ونحوها، وهذا سحرااألمور مختلفة عما هي عليه، وهم ال ُيسمُّون فعلهم 

يأكل واآلخر ره، هم يجر السيارة بشعأن بعضَ التخييلي يُغير من الحكم شيئا، ألن العبرة بالحقائق وليس بالمسميات، ومن سحرهم 
خرج ـيدخل من دبر الدابة ويخرج من فمها، أو يُ وآخر خناجر، أو يقـطع لسانه، أو ب يطعن نفسه بأسياخ من حديد والثالثالنار، 

ة ونحو هذا مما هو ليس في طاق ،أمام أعين الناسصدره السيارة على ومنهم من تمشي بعض الطيور من باطن ثوبه ونحو ذلك، 
 ،بالشياطين التي تحمل ذلك الثقل، أو بتخييل سيرها على الصدور في عيون الـمشاهدين كما تقدم بيانههو إما باالستعانة و  ،اإلنسان

 .وكالهما باستعانة الساحر بالشياطين
 وتحريم تعاطي السحر األدلة على كفر الساحر

 وال يفلحه ﴿وقول ،الساحر حيث أتى﴾ وال يفلحرة في القرآن في آية أخرى في قوله تعالى ﴿حَ جاء ذم السَّ  وقدعباد الله،  •
 ١وهذا ال يجتمع إال في حق من وقع في الكفر. ،فاآليتان دلتا على نفي الفالح عن الساحر نفيا عاما ،الساحرون﴾

﴿ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله ال يصلح عمل عليه السالم موسى  حكاية عنكما جاء ذم السحرة في قوله تعالى 
 في األرض. مفسدفاآلية نص في أن الساحر  ،﴾المفسدين

ُه النبي  وقد ،فدلت اآليات المتقدمة على كفر الساحر وتحريم تعاطي السحر وِعَظِم ضرره على الخلق •  لى الله عليه وسلم)(صعدَّ
موبقات. قالوا: يا قال: اجتِنبوا السَّبَع ال (صلى الله عليه وسلم)عن النبي  ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه ،من المهلكات في اآلخرة

رُك باللهِ  ،رسوَل اللهِ  حرُ  ،وما هن؟ قال: الشِّ  ٢... الحديث. والسِّ
ــَن أو  ٣ليس منا من تَـطـيَّر أو ُتطُــيِّرَ :  (صلى الله عليه وسلم)وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله  له ، أو تَــكهَّ

نَ   ٤.ليه وسلم)(صلى الله ع، ومن أتى كاهناً فصدَّقه بـما يقول فقد كفر بما أُنـزل على محمد  َسَحَر أو ُسِحَر لهله ، أو  تُــُكـهِّ

                                                           
 )٦٩تقرير مسألة كفر الساحر استدالال بهذه اآلية عند تفسير قوله تعالى ﴿وال يفلح الساحر حيث أتى﴾ (سورة طـٰه: في انظر ما قاله العالمة الشنقيطي رحمه الله  ١
 ).٨٩ومسلم ( ،)٢٧٦٦رواه البخاري ( ٢
 ، ثم استُــــعِمل المعنى في عموم التشاؤم.هو التشاؤم باتجاه الطيور يمينا أو شماالفي األصل التطير  ٣
ولفظه: عن عمران بن حصين أنه رأى رجال في عضده حلقة من ُصْفٍر (أي النحاس  ،)18/١٦٢» ( الكبير«و الطبراني في  ،)٣٠٤٤» (كشف األستار«رواه البزار كما في  ٤

ه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير ل ،فقال له: ما هذه؟ قال: نُـعِـــتت لي من الواهنة. قال: أَما إن ِمتَّ وهي عليك وُِكلت إليها ،األصفر)
ورواه البزار أيًضا عن ابن عباس رضي الله عنهما   ).٥/١١٧» (مجمع الزوائد«. انظر خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيح رواه البزار ورجاله رجال الحديث. قال الهيثمي:

 ).٢١٩٥» (السلسلة الصحيحة«) و ٥٤٣٥» (صحيح الجامع الصغير«وصححه األلباني في  ،)٣٠٤٣» (األستار كشف«كما في 



أو  رَ ـــيَّ ـــطَ ــتَ أو  ،ن لهن أو ُكـهِ أو َكـهَ  ،ر لهحر أو ُسحِ سَ وروى البيهقي عن قتادة أن كعبا قال: قال الله عز وجل: ليس من عبادي من 
 ٢ لكن من عبادي من آمن وتوكل علي. ،١لهر يِّ ــُتطِ 

ى السحر كفر عياذا بالله، ووجه كونه كفرا أنه َرِضَي به وبتطبيقه على الناس أو حتى عل لفعل للساحرالذهاب و معاشر المؤمنين،  •
 .نفسه
ادة األصنام، أو يرضى بعبوهو كالذي ، ألن الرضا بالكفِر كفٌر، يتعاطاهليس هذا فحسب، بل مجرد الرضا بالسحر كفر ولو لم  •

ر فمن قال: (أنا ال أسحر وال أحرض على السحولم يسجد على الصليب،  يب، فهو كافر ولو لم يعبد األصنامالسجود على الصل
وال أتعلم السحر، ولكني أرضى بوقوعه في بيتي وفي مجتمعي رضا قلبيا وال أنكره)؛ فهذا كافر أيضا، ألن الرضا بالكفر كفر، ومن 

 .نكر الكفر بقلبه على أقل تقدير فليس في قلبه إيمان، عياذا باللهلم يُ 
 الساحر جمع بين الشرك في توحيد الربوبية والشرك في توحيد العبادة

وهؤالء السحرة الذين يتعاطون السحر التخييلي ويدَّعون أن عندهم مقدرة على قلب الحقائق هم في الحقيقة قد جمعوا عباد الله،  •
وحسبك بهما  ،ي األلوهيةوالثاني شرك ف ،واألول شرك في الربوبية ،ين ادعاء التصرف في الكون وبين االستعانة بغير اللهبفعلهم هذا ب
فإن  ، شريك لهوالحق أن تغيير الحقائق بيد الله وحده ال ،فأما شركهم في الربوبية فألنهم يدَّعون أنهم يغيرون الحقائق ،شركا وضالال

نهم بينما يدَّعي هؤالء السحرة أ ،وهو الذي يغير ِخلقة الشيء من جنس إلى جنس ،وهو الخالق ،في الكون وحده المدبرالله هو 
فإنه بمجرد زوال سحرهم  ،فاألمور التي يدَّعون تغييرها فإنها ال تتغير حقيقتها ،مع أنهم كذبة في نفس األمر ،يشـاركون الله في هذا
 للناس رجوع األمور إلى ما كانت عليه في أول األمر. ثم يتبين ،يزول تأثيره عن األعين

حف ليرضوهم، وربما أهانوا المص ،وأما شركهم في األلوهية فألنهم استعانوا بالشياطين وعبدوها بسجودهم لها وذبح القرابين لها •
والشــــيطان  ،رهوهذا مناُط كف ،خدمهفالساحر يعبد الشيطان الذي يـ ،إذ الشياطين ال تريد منهم مقابال إال الكفر واإلفساد في األرض

أََلْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَِني آَدَم قال تعالى كما  ،إذ هي غاية الشياطين وحاجتهم التي يريدونها من بني آدم ،يستفيد عبادة الساحر له
 .َذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبين * وأِن اْعُبدوِني هَ  تـَْعُبُدوا الشَّْيطَانَ َأن الَّ 
 ٣السحر محرم بالكتاب والسنة واإلجماع.بناء على ما تقدم، فو  •

 ؟الناسمن ماذا استفاد و على سحره من الشيطان الذي يعينه الساحر  استفادماذا 

 ، كأن ينقله إلى أماكن بعيدة وبسرعة، وغير ذلك.أموراوالساحر يستفيد من الشيطان عباد الله،  •
 -تاه الشيطان والساحر ومن أ -الثالثة  لُّ ـــوكُ  ،حاجة ضعاف النفوس ليؤدي لهم ذلك السحر مقابل أجر مادي يستغلوالساحر  •

 قد أوبقوا دنياهم وآخرتهم.
 واجب المسلمين ووالة األمور تجاه السحرة

 السحرة عن وجود، وإبالغ الجهات المختصة بالحسبة من تعاطي السحر والذهاب إلى السحرةالواجب التحذير  إنعباد الله،  •
ر سوادهم وأن يكث السحرةال يجوز للمسلم أن يحضر مجالس وال يكتفي بمجرد عدم الذهاب، و إن كان في بلد تحكم بالشريعة، 

                                                           
 .أن يتطير بالنيابة عنه ثم يخبره بالنتيجةأي: طلب من أحد  ١
 ).١١٧٦» (شعب اإليمان«انظر  ٢
 ).٣٥/١٧١» (مجموع الفتاوى«انظر  ٣



االستطالع أو  بحبدعوى سواء كان بدعوى االستئناس أو والقنوات الفضائية والتطبيقات،  ولو عن طريق الشاشاتويروج سوقهم، 
 اإلشراف على ما عند هؤالء أو غيره من األسباب.

ن أبي هريرة فع ،ألنهم مفسدون في األرض ،وإقامة الحدود على السحرة وأشباههم من أفضل الطاعات وأعظم القرباتعباد الله،  •
حدٌّ يُعمل به في األرض خير ألهل األرض من أن يُـمطروا أربعين  : (صلى الله عليه وسلم)رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 ١.صباحا
قال ابن تيمية رحمه الله: وكذا ينبغي إزالة كل ما يعينهم على فعلهم، وأن يُـمنعوا من الجلوس في الطرقات، وأال يؤجِّر صاحب الدار 

  ٢.هذا من أفضل الجهاد في سبيل اللهداره عليهم، 

 .وبيان كفر الساحر ومن أتى إليهالحذر من الوقوع في السحر،  وجوبوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في بيان  •

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم  •
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 في أسباب الوقاية من السحر وأسباب العالج منه بعد وقوعه لخطبة الثانيةا

ن السحر من أسباب الوقاية مأن ، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بعدالحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما 
وأهمها ذكر  لهاأو التحصن باألذكار الشرعية الصباحية والمسائية، وأما أسباب العالج من السحر بعد وقوعه فتكون بثالثة أمور؛ 

وهو من أنفع العالج؛ بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك،  والثانياألذكار الصباحية والمسائية، 
وهو عالج نافع للرجل إذا ُحـِبس من جماع أهله؛ أن يأخذ سبع ورقات من  والثالثفإذا ُعِرف واسُتخرِج وأُتِلف بَـــطَــَل السحر. 

السدر األخضر فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء، ويصب عليها مـن الماء ما يكفيه للغُـسل، ويقرأ فيها آية الكـرسي، و ﴿ُقْل 
التي وردت في  راْلَكاِفُرون﴾، و ﴿ُقْل ُهـَو اللَُّه َأَحد﴾، و ﴿ُقْل أَعُـوُذ ِبَربِّ اْلَفَلق﴾، و ﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاس﴾، وآيات السح يَا أَيـَُّها

اء ش، ثم يشرب من الـماء الذي قرأ فيه ثالث مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن ٣وسورة يونس وسـورة طـٰه سورة األعراف
 الله، وإن دعت الحاجة الستعماله مرتين أو أكثر فال بأس حتى يزول الداء.

لُّوا إن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا صَ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال ثم اعلموا رحمكم الله أن 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، األئمة الحنفاء، وارض عن التابعين  اللهم، يماَعَلْيِه َوَسلُِّموا تسل

اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
سنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حن. ٰـ ق بخير يا رحميطرُ  اليل والنهار، إال طارقاألشرار، ومن كيد الفجار، ومن طوارق ال

وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا 
 محمد وآله وصحبه. 
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