السحر
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالال لىالن يني الا ورنال ل ا ومالد ولىالن صلالب و الحابب
مجعني ما بعد:
فإن اهلل لز وجل رنل ينيب ومداً ىن اهلل لىيب ونىم باهلدى ودين احلق ,واهلدى ه
العىم ال افع  ,ودين احلق ه العمل الصاحل.
ففتح اهلل بب لي الاً لميالاً وصايالاً الماً واى بالاً ,ىفالاً, ,ا الر اهلل بالب ال الات مالن ىمالا
اجلاهىية إىل ي ر اإلنال ومن ج ر األديان إىل لدل اإلنال .
ومما جاء بالب لىيالب الصالالة والسالال إباالال العاااالد اجلاهىيالة الالا دايالن نالاادة ل الد
ال ات  ,ومن الك السحر والكهاية والعرافة ,فاشتمل الارصن لىن صيا لظيمالة مني الة
حلال ولئك السحرة وحكمهم ومآهلم.
اال ننحايب  {:وَمَا يُعَِّلمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوالَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرْ }.
واال ننحايب  {:وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى {. }69
ِ َو َل َِن ْ َ َمنا
ال ٍ
ن َِن َ
ْن َترَا ُ َمنا َلن ُِ ِفنِ اة ِِن َر ِْ ِمن ْ
نا ْ
واال ننحايب  { :وَلَقَدْ عَلِمُو ْا َل َمن ِ
َْرَوْاْ بِِِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ {.} }102
ال ُي ْ ن ِل ُح َع َم ن َ
ن ال بل ن َِ َ
ا ُل ُِ ِإ َّ
ه ن ُي َْ ِ
ن ال بل ن َِ َ
س ن ْح ُر ِإ َّ
واالالال لالالز وجالالل َ { :مننا ِئ ْ نتُم ِب ن ِِ ال إ
الْمُفْسِدِينَ {.}}81
وقال عز وجل { :وَالَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ {.}}77
واال لز وجل { :وَلَنكِنَّ الشَّيْاطِنيَ كَفَرُواْ يُعَِّلمُونَ النَّاسَ السإحْرَ }.
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واشتمىن الس ة يضاً لىن حاديث جعل فيها الال

الىن اهلل لىيالب ونالىم السالحر االرين

الشرك.
فاال لىيب الصالة والسال  ":اجت ن ا السنع امل باا االال ا يالا رنال ل اهلل ومالا هالن االال
الشرك باهلل والسحر واتل ال فس الا حر اهلل إال باحلق و دل الربا و دل مال اليتيم
والت لي ي الزحف واذف احملص ا املؤم ا الغافال " متفق لىيب.
وال شك ن السحر والشرك اري ان متالزمان ,ألن السالاحر مشالرك دالافر بالاهلل العظاليم,
فىذلك يكثر السحر يف بالد الشرك ,ويال و ي عد يف بالد الت حيد.
ولاد محن اهلل هذه النالد من السحرة واملشع اين بسنب دل ة الت حيالد وطانيالق حكالا
الشرع املاهر ولعىمهم مبصريهم ل وجدوا.
ولكن شاع يف اآلوية األ رية ا ل اري ,وه ج از حل السحر ل د السحرة ,وها الاال ل
م ج د يف بعض دتب الفاهاء املتاالدمني  ,دمالا يف الالزاد حيالث االال:ز ولال ز حالل السالحر
مبثىالب رالالرورةو ,ولك الب اال ل مهاال ر ملاالفتالالب األدلالة الشالالرلية الالا نال د إن شالالاء اهلل
طعاىل.
ومن املعى

ن ما يدون يف الكتب ال يىز م ب الصحة ,فكم من اال ل مالدون يف الكتالب وهال

خمالف لعايدة السىف.
ودم من مسألة فاهية مدوية والدليل يعاررها ,وهذا شيء معروف.
ثالالم إن الالحاب هالالذا الاال ل ب يالالأط ا بأدلالالة الالرمنة لىالالن اال هلم ,إ الالا هالالي احتمالالاال
و ا ال ال ليسالالن بصالالرمنة  ,والشالالريعة جالالاء بالعمالالل بالالاحملكم وطالالرك املتشالالابب  ,أليالالب
طريق الزاافني.
فىهذا منر السحر طعىما وطعىيما ونؤا ًال وإطياياً من وج ه.
األول  :ن اهلل لز وجل دفر السحرة يف دتابب دما يف ا لب طعاىل {:إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَنالَ
تَكْفُرْ}.
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ِ َو َل َِن ْ َ َمنا
ال ٍ
ن َِن َ
ْن َترَا ُ َمنا َلن ُِ ِفنِ اة ِِن َر ِْ ِمن ْ
نا ْ
د َع ِل ُمنو ْا َل َمن ِ
وا لب ننحايبَ {:و َل َقن ْ
َْرَوْاْ بِِِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ {.}}102
وا لالالب لالالز وجالالل  {:وَمَننا كَفَ نرَ هُ نلَيْمَانُ وَلَن نكِنَّ الشَّ نيْاطِنيَ كَفَ نرُواْ يُعَِّلمُننونَ النَّنناسَ
السإحْرَ}.
الثالالايي :ن الشالالياطني هالالي الالالا طعىالالم السالالحر  ,دمالالا يف ا لالالب لالالز وجالالل { :وَمَننا كَفَ نرَ
هُلَيْمَانُ وَلَنكِنَّ الشَّيْاطِنيَ كَفَرُواْ يُعَِّلمُونَ النَّاسَ السإحْرَ}.
الثالث :ن اهلل لز وجل يفالن الفالالع لال هم دمالا يف ا لالب  {:وَلَنا يُفْلِنحُ السَّناحِرُ حَيْنثُ
أَتَى {.}69
فإاا دان هذا يف حق الساحر ,فكيف حبال الساال.
الرابالالع  :ن السالالحرة مفسالالدون دمالالا يف ا لالالب لالالز وجالالل  {:مَننا ئِ ْنتُم بِنِِ السإنحْرُ إِنَّ اللبنَِ
هَيَُْاِلُُِ إِنَّ اللبَِ الَ يُ ْلِحُ عَمَ َ الْمُفْسِدِينَ {.}}81
فكيف ياىب الشفاء من املفسدين.
ويف اآلية لايفة ,وه ا لب لز وجل إن اهلل نيناىب؛ ففيها مالر باىالب الشالفاء مالن اهلل
لز وجل أليب الاادر وحده لىن الشفاء و باالب دون ولئك املفسدين.
اخلالالامس :ن السالالحر طعىمالاً وطعىيم ال ًا مالالن امل باالالا  ,دمالالا يف ا ال ل الال

الالىن اهلل لىيالالب

ونىم " :اجت ن ا السنع امل باا اال ا يا رن ل اهلل وما هالن االال الشالرك بالاهلل والسالحر
واتل ال فس الا حر اهلل إال باحلق و دل الربا و دل مال اليتيم والت لي ي الزحالف
واذف احملص ا املؤم ا الغافال " متفق لىيب.
فكيف ياىب الشفاء ممن هذا و فب.
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السادت :يهن ال

ىن اهلل لىيب ونىم لن إطيان السالحرة ونالؤاهلم ,دمالا يف ا لالب":

من طن لرافا و داه ا فصداب فيما يا ل فاد دفر مبا يزل لىن ومد" رواه هل السن
بس د حيح.
وا لب لىيب الصالة والسال  ":اال مالن طالن لرافالا فسالألب لالن شاليء ب طانالل لالب الالة
ربعني ليىة " رواه مسىم.
وا لب لىيب الصالة والسال  ":ليس م ا من طاري وال من طاري لب و طكهن و طكهن لالب و
طسحر و طسحر لب" ححب الشيخ رمحب اهلل يف حيح اجلامع رام. 5435 :
وملا ايل لب :ن رجا ًال يأط ن الكهان .اال ":فال طأطهم" .رواه مسىم.
وال هن ياتضي التحالريم ,فكيالف يالؤطن وياىالب م الب الشالفاء واالد يهالن الال

الىن اهلل

لىيب ونىم لن إطيايهم ,ورطب العا با العظيمة لىن الك.
دا لب لىيب الصالة والسال  ":ثالثة ال يد ى ن اجل ة مدمن مخالر واالاطع رحالم ومصالد
بالسحر" رواه اإلما محد.
ال جب السابع :ن الشارع جاز الران ما ب يكن فيها شرك ,دما يف ا لب لىيالب الصالالة
والسال ال بأت بالران ما ب طكن شرداً " رواه مسىم.
وا لب لىيب الصالة والسال ملن نألب لن ال شرة ":هي من لمل الشالياان " رواه بال داود
بس د حيح.
فكيف بالتداوي مبا ه من لمل الشياان.
اال ابن الايم :ز ال شرة حل السحر لن املسح ر ,وه ي لان :حل السحر بسحر مثىالب,
وه الذي من لمل الشياان فيتارب ال اشر وامل تشر إىل الشياان ,والثالايي  :ال شالرة
بالراية والتع اا واألدوية املناحة ,وهذا جااز.
اىن :ولىن هذا منمل ا ل احلسن ونعيد بن املسيب ,ومن جاز ال شرة من السىف.
ال جب الثامن :ن التداوي بالسحر ال يد ل حتن ز االدة الضرورا طنيح احملضال را
و ألن هذه الاالدة ليسن لىن إطالاها.
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فىذلك ال ل ز التداوي باحملرما حتن ل د الضرورة ,لا لب ىن اهلل لىيب ونىم ":إن
اهلل ب لعالل شالالفاءدم فيمالالا حالالر لىالاليكم" رواه النيهاالالي ,ولىاالالب الناالالاري مالالن اال ل ابالالن
مسع د.
و ي ور لظم من السحر.
وال منل اتل ال فس ررورة.
و ما ا ل بعضهم ل ز التداوي بالسحر ررورة دما ل ز التداوي ل د الكافر فهذا مالن
فسد الايات ,ألن التداوي ل د الكافر ل ز بال ررورة أليب يعالاجل بأدويالة وس نالة
مناحالالة ,مالالا السالالاحر فإيالالب ال يالالداوي إ الالا يالالدلي لىالالم الغيالالب ويتعالالاون مالالع الشالالياطني ,
ويشرك باهلل رب العاملني ,ويكذب مئة دذبب.
ففر بني من يداوي باملناع وبني من ياع بالشرك والكفر والشع اة.
واالالد يالالداوي حياي ال ًا بتعاويالالذ دتنهالالا بال اانالالة ,و يكتالالب الاالالرصن بال اانالالة و يكتالالب
بالدماء ال اسة ,فضالً لن م اداطب لىشياطني ودلااهم وانتغاثتب بهم حني شالع اطب,
فهل ياات هذا لىن طنيب يعاجل بأم ر اهرة وس نة مناحة فياهلل العاب.
ال جب التانع :ن ال

ىن اهلل لىيب ونىم ملالا نالحر ب يالذهب إىل نالاحر وحاشالاه اهلل

من الك ,بل طىب الشفاء مالن اهلل حتالن شالفاه ,واالال يالا لااشالة ":مالا لىمالن ن اهلل االد
شفايي".
وهذا ال اجب لىن من ابتىي بسحر وحن ه ن يىاأ إىل اهلل لز وجل ويراي يفسب بالران
املشرولة وباألدوية املشرولة {وإاا مررن فه يشفني}.
ما ا ل لااشة  :هال ط شر .
فحاشاها ن طأمر ينياً رن الً مؤيالداً بالال حي ن يالذهب إىل مشالرك و دالاهن ليكشالف لالب
لن الغيب وه الاااالل لىيالب الصالالة والسالال  ":مفتالاع الغيالب مخالس ال يعىمهالا إال اهلل ال
يعىم حد ما يك ن يف ,د وال يعىم حالد مالا يكال ن يف األرحالا وال طعىالم يفالس مالااا طكسالب
,دا وما طدري يفس بأي رض مت

وما يدري حد متن ليء املار " متفق لىيب.
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ويف احلديث ( ال شرة من لمل الشياان) فهل يظن بعااشة ن طأمر ي اهلل مبا هال مالن
لمل الشياان ,ننحان اهلل العظيم.
ول دان هذا مرادها ملا ارها ال

ىن اهلل لىيب ونىم ,ويف هذا الفهم ا رة بالغالة

وه ط اص ملرطنة ال ن ة وه جعل مرطنة ال ن ة ال من درجة السحرة.
االالال شالاليخ اإلنالالال ابالالن طيميالالة _ رمحالالب اهلل_يف ال ن ال ا ( :الكهايالالة والسالالحر ط الالااض
ال ن

ة).ز  /1ص223و

فكيالالف يتصال ر ن ياىالالب يال مؤيالالد بالالال حي يأطيالالب اخلالالا مالالن السالالماء الالناح ًا مسالالاء ن
ياىب من طا,

مشرك ن يكشف لب لن الغيب ويسالتار لالب السالحر ,يعال ا بالاهلل مالن

فنت املضىني.
ال جب العاشر :ن نىف هذه األمة من الصالحابة والتالابعني ال يعالرف لالن حالد مال هم يالب
نأل ناحراً و اهب إليب و طىب م ب حل السحر  ,ملا طارر ل دهم من يهي الشالريعة لالن
هذا ,والثابن ل هم اتل السحرة والت كيل بهم ,لمالً با لب ىن اهلل لىيب ونىم ":حالد
الساحر رربة بالسيف" رواه ال مذي مرف ل ًا وم ا فاً.
ولىيب جرى لمل الصحابة رري اهلل ل هم.
فروى الناالاري لالن لالالة بالن لنالدة االال :دتالب لمالر بالن اخلاالاب ررالي اهلل ل الب  :ن
ااتى ا دل ناحر وناحرة .اال :فاتى ا ثالث ن احر.
وروى مالك يف امل طأ ولند الالرزا يف املصال ف ن حفصالة ررالي اهلل ل هالا اتىالن جاريالة
هلا نحرطها.
فكيف يؤمر ال ات بسؤال من جاء الشرع باتىهم وطاهري األرض م هم.
بايالالن شالالنهة ل الالد بعالالض ال الالات وهالالي حص ال ل الشالالفاء حياي الاً ل الالد الالالذهاب لىسالالحرة,
واجل اب ل هالا :ن اهلل لالز وجالل ينتىالي لنالاده لاليعىم املالؤمن مالن الفالاجر ,والصالاد مالن
الكالالااب ,ودالالذلك االالد ي افالالق الشالالفاء االالدراً ,فيايالالل إليالالب ن هالالذا الشالالفاء حصالالل بسالالنب
الساحر وه من اهلل ابتالء وامتحاياً.
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فإيب اد ميتحن بالشفاء ملا رف اىنب لن الاب ,واصد ناحراً دافراً ,دما يف ا لالب
لز وجل  {:ول نى يكم بالشر واخلري فت ة}.
واد يصد الساحر مرة ولك ب يكذب مئة مرة ,وال يؤمن من دفر باهلل ن خييل لىمالريض
يب مسح ر وليس دذلك ,و يضع لب نحراً فيعىالق املالريض بالب ويصالرفب لالن التعىالق بالاهلل
ننحايب ,ودم واعال ا بالني األنالر مالن الت الاحر والتنالا,ض بسالنب دالذبهم وادلالااهم لىالم
الغيب.
فعىن هذا يك ن حل السالحر مبثىالب رالرورة مالراً ورمالاً ال منالل ألحالد فعىالب ملالا طاالد مالن
ال ص ص الدالة لىن حتريم هذا األمر ودذلك اآلثار.
ويسنة هذا الا ل لىسىف جمازفة ,حيث ب يال بب إال شرامة اىيىالة مالن الفاهالاء الالذين
ال ل اية هلم باحلديث.
ما لىماء الدل ة ال ادية السىفية فحاشالاهم اهلل مالن إباحالة الالك وهالم امتالداد لالدل ة
اإلما اجملدد شيخ اإلنال ومد بن لند ال هاب الذي يذر يفسب إلحياء مالا ايالدرت مالن
الت حيالالد وطمالالس مالالا هالالر مالالن معالالاب الشالالرك ,ومالالن ب ابالالب يف دتابالالب العظالاليم  /دتالالاب
الت حيد:
باب :ما جاء يف السحر .
باب :بيان شيء من ي اع السحر .
باب :ما جاء يف الكهان وحن هم .
باب :ما جاء يف ال شرة .
باب :من الشرك االنتعااة بغري اهلل
باب :من الشرك ن يستغيث بغري اهلل و يدل ,ريه .
باب :من الشرك لنس احلىاة واخليط وحن هما لرفع النالد و دفعب .
باب :ما جاء يف الراي والتماام .
وهكذا نار حفاده وطالميذه لىن هذا املعتاد الصايف حتن لصريا هذا .
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واملتأمل يف فتاوى لىماا ا دالشيخ لند العزيز بن بالاز رمحالب اهلل و,الريه يالرى طشالديدًا
يف حتريم هذا األمر ,ولد التهاون بالب أليالب ثىالم لىعايالدة ,و ىالل يف ج الاب الت حيالد,
وفتح لناب الشرك باهلل لز وجل .
و ىن اهلل ونىم لىن يني ا ورن ل ا ومد.

دتنب  /ب طار
نعيد بن هىيل العمر
مدير املعهد العىمي يف حاال
1428هال
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