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السحر وأنواعھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السحر وأنواعھ - 6الدرس :  -الجن والسحر 

2004 -07-25  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا علمتنا إن أنت 

اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا 

  برحمتك في عبادك الصالحین.

  السحر :

من دروس النھي عن التعاون مع السحرة و المشعوذین و  أیھا األخوة الكرام، مع الدرس السادس

  الدجالین.

أیھا األخوة الكرام، ننتقل في ھذا الدرس إلى موضوع السحر بالذات، كلمة یكثر تردادھا على ألسنة 

المسلمین، و في بعض ھذه األقوال وضع ال أصل لھ، من أبرز ھذه األقوال الموضوعة التي ال أصل 

  و ال تعمل بھ "، ال أصل لھذا الكالم إطالقاً في تراث النبوة.لھا: " تعلم السحر 

على كٍلّ وردت كلمة السحر في حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم في معرض الحدیث عن البیان، 

  فقال: إن من البیان لحكمة، و إن من الشعر لحكمة.

  

و الحكم الشرعي في الشعر أنھ كالم حسنھ 

 أن المعني في ھذا حسن، و قبیحھ قبیح، إال

الموضوع الشعر الذي أساسھ التعامل مع 

الجن، فمن تعریفات السحر الشرعیة ما كان 

من عمل فیھ اتصال بالشیاطین بقصد الفتنة، أو 

التوكل على غیر هللا عز وجل في الدواء، 

  وجلب الشفاء.
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تحمیك، أو أن تدفع عنك حینما یوھم المسلم أن جھة غیر هللا یمكن أن تشفیك، أو أن تعطیك، أو أن 

الضر فھذا من أكبر أھداف السحر، أن تنصرف عن هللا إلى غیره، أو أن یفتن بالدنیا، أن یغرق في 

المعصیة، أن یتجھ إلى الملذات التي حرمھا هللا عز وجل، أي لیس ھناك من ھدف ألي نوع من أنواع 

قى نفسھ، ھذا ھو الھدف األكبر للسحرة السحر إال أن یضل إنسانًا أو أن یفسد، أن یضل عقلھ، وأن تش

الذین یتعاونون مع شیاطین الجن، الجني المسلم المؤمن اسمھ جني، أما الجني الكافر فاسمھ شیطان، فإذا 

قلنا كلمة شیطان، أي مع القسم الثاني من الجن، و لیس ھناك تعاون، و ال اتصال، و ال خدمات یؤدیھا 

  لق و إفساده.الجن لإلنس إال من أجل إضالل الخ

  تعریف السحر :

من تعاریف السحر الدقیقة أنھ عمل یتقرب فیھ 

إلى الشیطان بمعونة منھ، الدین تقرب إلى هللا، 

  السحر تقرب إلى الشیطان.

تعریف آخر: السحر عزائم، و عقد یؤثر في 

القلوب واألبدان، أحیاناً اإلنسان إذا أصابھ مس 

ى أن من الشیطان تضعف قواه، ال یقوى عل

یقف، تغلب علیھ السوداویة و التشاؤم والكآبة، 

و یكاد یخرج من جلده من الضغط النفسي الذي 

یحدثھ الشیطان على ابن آدم، لكن یكاد یكون أكبر ھدف للسحرة الذین یتعاونون مع الشیاطین إفساد 

    العالقة بین الزوجین.

  ھدف الشیطان األول أن یرغب اإلنسان بغیر زوجتھ :

   

شيء المؤلم أشد األلم، و أنا ال أبالغ و هللا في ال

كل مئة أسرة مسلمة سبعون أو ثمانون أسرة 

مفككة بفعل الشیطان، ھدف الشیطان األول أن 

تكره زوجتك، أو أن تمل منھا، أو أن تقول: 

إنني ال أشعر معھا بشيء، و ھدف الشیطان 

األول أن یرغبك بغیر زوجتك، حتى إن كل 

وصف بأنھا أعمال فنیة ھدفھا األعمال التي ت
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أن یكره اإلنسان زوجتھ، و أن یتجھ إلى غیر زوجتھ، وھذا من فعل الشیطان، والذي یقطع ھذا 

  الموضوع كلیاً أن النبي علیھ الصالة والسالم قال:

  (( الحمد � الذي رزقني حّب عائشة ))

  [ ورد في األثر]

تھ، و كي تحبھ زوجتھ، ھذا ھو الذي یرضي هللا وأنا أدعو كل زوج أن یبذل المستطاع كي یحب زوج

  وحده، و ما سوى ذلك ال یرضي هللا، ألن هللا عز وجل حینما قال:

  ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض ﴾

  ]29[ سورة الشورى: 

  ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ اللَّْیُل َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر ﴾

  ]37 [ سورة فصلت:

  َمةً ﴾﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرحْ 

  ]21[ سورة الروم: 

ً كبیراً وملالً وسآمة فالذي ال یحب امرأتھ، و ال تحبھ امرأتھ، والذي یشعر أن بین الزوجین  شرخا

  وضجراً ھذا البیت بخالف منھج هللا عز وجل.

راد هللا من الزوجین أن تسود بینھما المودة و أ

  الرحمة، لذلك قال تعالى:

قُوَن بِِھ بَْیَن اْلَمْرِء  ﴿ فَیَتَعَلَُّموَن ِمْنُھَما َما یُفَِرّ

  َوَزْوِجِھ ﴾

  ]102[ سورة البقرة: 

مودتھم ومحبتھم  أي أھل اإلیمان كل

وإخالصھم لزوجاتھم، وأھل الفسق والعصیان 

  كل محبتھم ومودتھم لغیر زوجاتھم.

شرس إلى أبعد الحدود مع زوجتھ، قاس إلى أبعد الحدود مع زوجتھ، متجھم مع زوجتھ، وأحلى وألطف 

النزھات، في عبارة یسوقھا لمن ال تحل لھ، في البیوت، في اللقاءات ، في االحتفاالت، في السفر، في 

العمل، في الوظیفة، كل لطافتھ، ومودتھ، ورقتھ، ونعومتھ، واعتذاره الشدید، وابتسامتھ، والتعلیقات 

اللطیفة التي یسوقھا لغیر زوجتھ، وكل غالظتھ لزوجتھ، ھذا الواقع ألن الشیطان فعل فعلھ، اآلیة 

  صریحة:
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قُوَن بِِھ بَیْ    َن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ ﴾﴿ فَیَتَعَلَُّموَن ِمْنُھَما َما یُفَِرّ

  ]102[ سورة البقرة: 

  العقد المحكمة التي أرادھا هللا عز وجل یرید الشیطان لھا أن تكون مفككة :

  ثم في قولھ تعالى:

  ﴿ َوِمْن َشِرّ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد ﴾

  ]4[ سورة الفلق: 

اآلیة لھا معان كثیرة، من معانیھا: أن ھذه العقد 

  المحكمة التي أرادھا هللا:

﴿ َوَكْیَف تَأُْخذُونَھُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعٍض 

  َوأََخْذَن ِمْنكُْم ِمیثَاقًا َغِلیًظا ﴾

  ]21[ سورة النساء: 

ھذه العقدة التي ینبغي أن تكون محكمة یرید 

ن مفككة، لذلك مرة السیدة الشیطان لھا أن تكو

عائشة رضي هللا عنھا سألت رسول هللا صلى 

  هللا علیھ و سلم فقالت لھ:

  (( كیف حبك لي؟ قال: كعقدة الحبل ))

أي عقدة ال تفك، فأصبحت كلمة العقدة رمز بینھما، تسألھ من حین آلخر: كیف العقدة؟ یقول علیھ 

  الصالة و السالم:

  )) (( على حالھا ال تزال متینة

مرة فیما تروي األحادیث الصحیحة أن السیدة عائشة روت للنبي الكریم قصة أبي زرع، حدثتھ عن 

أخالقھ، وعن طیبھ، وعن مؤانستھ، وعن، و عن، و جعلتھ الزوج األول، إال أنھا قالت في النھایة: غیر 

  طلقك.أنھ طلق امرأتھ، فقال علیھ الصالة والسالم: أنا لك كأبي زرع، غیر أني ال أ

أحیاناً أخواننا الكرام، وھذا شيء أنا أالحظھ كثیراً، أن الزوج ال یحلو لھ المزاح مع زوجتھ إال بالزواج 

الثاني، ھو ال ینتبھ، ھو یمزح، لكنھ بھذا المزاح یھز كیانھا، یزلزلھا، یجعلھا قلقة، ھذا مزح یؤذي، قال 

ب أن یطمئن امرأتھ أبداً، دائماً في قلق، كلما لھا: غیر أني ال أطلقك، طمأنھا، یوجد أزواج كثر ال یح

  ارتاحت یمزح.
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أیھا األخوة الكرام، من تعریف اإلمام القرطبي للسحر أنھ حق، السحر حق، بمعنى واقع، لكن غیر 

مشروع، محرم، الزنا حق، ما معنى الزنا حق؟ أي واقع، یوجد زنا غیر أنھ محرم، یخلق هللا عند 

    السحر ما یشاء.

  ة و المعجزة :الكرام

أخواننا الكرام، األنبیاء كي یشھد هللا لھم أنھم أنبیاء، و أنھم مبعوثون من قبل هللا عز وجل یعطیھم 

المعجزات، فكل خرق للعادات یجري على ید األنبیاء ھو من نوع المعجزات، و األنبیاء مكلفون أن 

لیاء، فمن ھو الولي بالمعنى یتحدوا الناس بالمعجزات، وكل خرق للعادات یجري على أیدي األو

  القرآني؟ تعریف دقیق جداً:

ِ َال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن*الَِّذیَن آََمنُوا َوَكانُوا یَتَّقُوَن ﴾   ﴿ أََال إِنَّ أَْوِلیَاَء �َّ

  ]63- 62[ سورة یونس:

ال یوجد أي حاجة لیطیر الشخص حتى یصبح ولیاً، قال لھ: سیدي الشیخ یطیر؟ قال لھ: نعم، لكن لیس 

ھو الذي یطیر، إنما أخوانھ یطیرونھ، أي یكذبون، الولي ال یوجد حاجة ألن یمشي على وجھ الماء، و ال 

  بحاجة إلى أن یطیر في الھواء، و ال أن یخرق العادات:

ِ َال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن*الَِّذیَن آََمنُوا َوَكانُوا یَتَّقُوَن ﴾﴿ أََال إِنَّ أَْوِلیَ    اَء �َّ

  ]63- 62[ سورة یونس:

ھذا المعنى الدقیق للولي، لكن إذا أراد هللا أن یكرم ولیاً ما یجري على یده بعض الخروق للعادات، الولي 

عصوم، فإذا ذكرھا كذبھ الناس، لذلك أنا أرى أن الكرامة ممنوع أن یذكر ھذه الكرامات، ألنھ غیر م

  ینبغي أال تروى، و أال تكذب، فإذا أجري خرق للعادات على ید غیر األنبیاء فھي الكرامات.

السیدة مریم نبیة؟ ال، صّدیقة، فحینما ولدت سیدنا عیسى من غیر أب ھذه كرامة ھل باإلمكان أن 

  ال: ننكرھا؟ أھل الكھف ھل ھم أنبیاء؟

  ﴿ َولَبِثُوا فِي َكْھِفِھْم ثََالَث ِمئٍَة ِسنِیَن َواْزَداُدوا تِْسعًا ﴾

  ]25[ سورة الكھف: 

إذاً إن جرى خرق العادات على ید األنبیاء فھي المعجزات، و إن جرى خرق العادات على ید األولیاء 

  بالمفھوم القرآني فھي الكرامات.
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  كرامة العلم : أعظم كرامة یكرم هللا بھا اإلنسان ھي

لكن أروع ما في الموضوع أن أعظم كرامة 

یكرمك هللا بھا العلم، كرامة ما بعدھا كرامة، و 

ً إلى خرق  ھذه الكرامة ال تحتاج إطالقا

  للعادات، من قولھ تعالى:

ِ َعلَْیَك  ﴿ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل �َّ

  َعِظیًما ﴾

  ]113: [ سورة النساء

لذلك خرق العادات على ید األنبیاء معجزات، 

و على ید األولیاء كرامات، و خرق العادات على ید السحرة ضالالت، و قد یكون ھناك خرق للعادات 

السبب أن الجن الذین یتعاونون مع الساحر، عندھم قدرات ال یملكھا البشر، كتخطي المسافات، و 

فلذلك الشیطان الذي یتولى ھذا الساحر یمده بمعلومات ال من غیب استراق المعلومات، و ما إلى ذلك، 

   المستقبل أبداً، و لكن من غیب الحاضر، أو غیب الماضي عن طریق قرین اإلنسان من الجن.

  الشیطان الذي یمد الساحر بالمعلومات ال یمكن أن یتنبأ بالمستقبل لعدم معرفتھ بالغیب :

  قبل، ألنھ ال یعلم الغیب إال هللا، قوالً واحداً:ال یمكن للساحر أن یتنبأ بالمست

ِ َوَال أَْعلَُم اْلغَْیَب ﴾   ﴿ قُْل َال أَقُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزائُِن �َّ

  ]50[ سورة األنعام: 

  عندما كلف سیدنا سلیمان الجن بأعمال شاقة، و مات، و ھم مجھدون بأعمالھم الشاقة، قال تعالى:

ا َخرَّ تَبَ    یَّنَِت اْلِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن اْلغَْیَب َما لَبِثُوا فِي اْلعَذَاِب اْلُمِھیِن ﴾﴿ فَلَمَّ

  ]14[ سورة سبأ: 

فالشیطان الذي یمد الساحر بالمعلومات ال یمكن أن یتنبأ بالمستقبل، إال أن غیب الحاضر ممكن، أنت 

ن قصیر جداً، فقد یخبر ھذا الساحر أنھ جالس في دمشق، قد ینتقل الشیطان من حلب إلى دمشق بزم

حدث بحلب كذا، ھذا اسمھ غیب الحاضر، و غیب الماضي عن طریق استحضار قرین ھذا اإلنسان، فقد 

یدعون أنھم یحضرون أرواح الموتى، ھم ال یحضرون أرواح الموتى، ولكنھم یتصلون مع قرین المیت، 

  ھذا من نوع استحضار أرواح الموتى، وھو كذب بكذب.فیعطي دقائق حیاتھ الیومیة، فیتوھم اإلنسان أن 

  أي قد یخرق على ید الساحر بعض العادات، ھذه اسمھا ضالالت.
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  للسحر أثر في القلوب بالحب والبغض وإلقاء الشرك :

ید نبي مرسل معجزة، صار ھناك معجزة، وكرامة، و ضاللة، على ید مؤمن مستقیم طاھر كرامة، على 

على ید ساحر ضاللة، ھذا ینقلنا إلى أن كل شيء حیادي، ألن اإلنسان مخیر، حتى خرق العادات یمكن 

أن یكون كرامات، أو أن یكون ضالالت، و یوجد تعریف آخر للسحر: أنھ حیل صناعیة یتوصل بھا إلى 

  تعالى:  اكتساب المال، غیر أنھا لدقتھا ال یحسنھا إال آحاد الناس، قال

  

  ﴿ َسَحُروا أَْعیَُن النَّاِس ﴾

  ]116[ سورة األعراف: 

أنا حدثني صدیق أنھ ذھب إلى الھند فرأى ما 

یلي: رأى ساحراً، و معھ غالم، و مع الساحر 

حبل طویل، فألقاه إلى األعلى، فعلق، فصعد 

الغالم، حتى اختفى، أمره أن ینزل فلم ینزل، 

سھ، ثم یده، فتبعھ الساحر، و بعد حین وقع رأ

ثم یده، ثم جسمھ، شيء ال یصدق ، جاء وفد صحفي، و صور، لم یجد في الفیلم شیئاً، ھذا معنى قول هللا 

  عز وجل:

  ﴿ َسَحُروا أَْعیَُن النَّاِس َواْستَْرَھبُوھُْم ﴾

  ]116[ سورة األعراف: 

ھمتھ األولى التفریق بین ال ینكر أن السحر لھ أثر في القلوب بالحب والبغض، وإلقاء الشرك، فالساحر م

المرء و زوجھ، و أن یحول بین المرء و قلبھ بإدخال اآلالم، و عظیم األسقام، و ھذا مدرك بالمشاھدة، و 

    إنكاره معاندة، السحر واقع.

  حكم السحر :

اآلن إخواننا الكرام: حكم السحر: السحر محرم قطعاً، و قد نص أصحاب اإلمام أحمد أن یكفر المرء 

ھ وتعلیمھ، أي یخرج من ملة اإلسالم بتعلمھ وتعلیمھ، فأین قول العوام تعلم السحر و ال تعمل بھ؟ ال بتعلم

أصل لھ، و اإلمام مالك واإلمام أبو حنیفة صرحوا أن الساحر كافر، واعتمدوا على بعض أقوال النبي، 

  ر، و السحر معصیة.أنھ من سحر فقد كفر، أي تعاون بین اإلنس وشیاطین الجن ھو سحر، و السحر كف
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أیھا األخوة الكرام، جملة القول أن السحر علم 

حرمھ هللا تعالى على اإلنس، فیھ تمویھ، 

ً خفة ید، وقد یكون باألدویة،  وتخییل، و أحیانا

واألدخنة، والتعاویذ المحرمة، وقد یكون 

باالستجارة بملوك الجن، وأربابھ، بكلمات 

قاع األذى وعبارات معینة ذات معنى لدیھ، إلی

في النفوس، و الممتلكات، و إلفساد الصالت، 

و الروابط، و العالقات، یوالي فیھ مردة الجن 

أشرار اإلنس، لما یحصل لھم فیھ من بذل الخضوع من اإلنس، و صرف العبادة للجن بدل هللا عز 

  إلنس:وجل، لذلك اآلیة الجامعة المانعة الواضحة الصارخة المتعلقة بالعالقة بین الجن وا

  ﴿ َوَكَذِلَك نَُوِلّي بَْعَض الظَّاِلِمیَن بَْعًضا بَِما َكانُوا یَْكِسبُوَن ﴾

  ]129[ سورة األنعام: 

  فظلمة الجن یتمكنون من ظلمة اإلنس، أما اإلنسان المستقیم الطاھر المؤمن المتصل فـ:

  ﴿ إِنَّ ِعبَاِدي لَْیَس لََك َعلَْیِھْم ُسْلَطاٌن ﴾

  ]42[ سورة الحجر: 

المؤمن في حصن حصین، وحرز حریز، و الذي مسھ طائف من الشیطان معھ سالح فتاك، االستعاذة 

    با� عز وجل.

  أنواع السحر :

  

أیھا األخوة الكرام، أنواع السحر: ھناك سحر 

الكذابین الذین كانوا یعبدون الكواكب السیارة، 

ویعتقدون أنھ تبدل العالم، و أنھا تأتي بالخیر و 

ھذا ھو التنجیم، أال تستمعون إال كلمة  الشر، و

(منجمون )؟ المنجم ھو الذي یعتقد أن الكواكب 

السیارة ھي تدیر العالم، و تأتي بالخیر و الشر، 

  إذاً تعبد من دون هللا 
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یوجد عندنا سحر ال عالقة لھ بالجن، مصطلحھ 

الحدیث التنویم المغناطیسي، لھ شخصیة قویة 

نومھ، و أخضعھ،  جداً، فإذا حدق في إنسان

ھذا الموضوع ورد في علم النفس بشكل 

مفصل، ھذا سماه العلماء المسلمون سحر 

أصحاب األوھام و النفوس القویة، ھذا أیضاً ال 

عالقة لھ بدرسنا، أما السحر الذي یبنى على 

االستعانة باألرواح األرضیة، و ھم الجن، ھو 

شیاطین الجن، إذا شخص ربط فرضاً بكمھ من الداخل المعني بھذا الدرس، السحر أن یستعین الساحر ب

  مطاطة، و ربطھا بعملة، و أمسكھا، ثم تركھا، فاختفت، أین ذھبت؟ 

  

ً بالدرس، ھذه یسمونھا  ھذا ال عالقة لھ أیضا

خفة ید، و شعوذة، و أبواب سیما، إنسان عنده 

مھارة فائقة قد یتصرف ھذه التصرفات، فنحن 

لید، و أبواب سیما، و ال یعنینا من الدرس خفة ا

المھارات الفائقة جداً، كما أنھ ال یعنینا 

موضوع القوة النفسیة، و التنویم المغناطیسي، 

كما أنھ ال یعنینا المنجمون الذین یعتمدون على 

الكواكب في التنبؤ بالمستقبل، و لكن یعنینا من 

  لدرس.موضوع السحر العالقة بین إنسان ساحر و بین شیطان من الجن، ھذا ا

سحرة فرعون كیف سحروا أعین الناس؟ یوجد 

تفاصیل وردت في الكتب، جاؤوا بأنابیب 

مطاطیة، و لونوھا على شكل ثعابین، و 

وضعوا فیھا الزئبق، ثم وضعوا ھذه الثعابین 

فوق سطح ساخن، فالزئبق تمدد بالحرارة 

فاضطرب؛ عندما اضطرب اضطرب معھ 

  الثعبان، فقال تعالى:
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  إِلَْیِھ ِمْن ِسْحِرِھْم أَنََّھا تَْسعَى ﴾ ﴿ یَُخیَّلُ 

  ]66[ سورة طھ: 

ھذه نسمیھا أعماالً عجیبة، آالت دقیقة، أو أن نستخدم أدویة معینة لھا تأثیر معین، تأثیر تخدیري، تأثیر 

إنعاشي مثالً، اآلن یوجد مخدرات، الذي یتناول المخدرات یرى نفسھ فوق البشر، یصعد في السماء، یقع 

ام كبیرة جداً من فعل المخدر، أو یوجد من نشاطات السحرة اإلیقاع بین الناس، أنھ قرأ بالفنجان أن بأوھ

فالناً عدوك اللدود یتربص بك، یكید لك، فحینما تفسد العالقات بین الناس فھذا أحد أكبر أھداف السحرة 

  و المشعوذین.

یل نتیجة لخفة الید، و الحیلة، والدھاء، و بین إذاً ھناك فرق بین السحر الذي ھو بمعنى التمویھ، و التخی

ما ھو سحر باالتصال بمردة الجن الذین یتصلون بالكھان، والمنجمین، والسحرة، والمشعوذین، عن 

   طریق تعاویذ غیر شرعیة، وھذا الذي یمكن أن یكون موضوع ھذا الدرس إن شاء هللا.

  السحر كفر بنص القرآن الكریم :

  القرآن الكریم:

عَِلُّموَن النَّاَس ﴿ َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّیَاِطیُن َعلَى ُمْلِك سُلَْیَماَن َوَما َكفََر ُسلَْیَماُن َولَِكنَّ الشَّیَاِطیَن َكفَُروا یُ 

ى یَقُوَال إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فََال الِسّْحَر َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْیِن بِبَابَِل َھاُروَت َوَماُروَت َوَما یُعَِلَّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّ 

یَن بِِھ ِمْن أََحدٍ  قُوَن بِِھ بَْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ َوَما ھُْم بَِضاِرّ ِ  تَْكفُْر فَیَتَعَلَُّموَن ِمْنُھَما َما یُفَِرّ إِالَّ بِِإْذِن �َّ

ُھْم َوَال یَْنفَعُُھْم َولَقَْد عَ  ِلُموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَھُ فِي اْآلَِخَرِة ِمْن َخَالٍق َولَبِئَْس َما َشَرْوا َویَتَعَلَُّموَن َما یَُضرُّ

  بِِھ أَْنفَُسُھْم لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن ﴾

  ]102[ سورة البقرة: 

سیدنا سلیمان ما فعل السحر، و ما كفر سلیمان، أصبح السحر كفراً، و لكن الشیاطین كفروا، ھذا أول 

    ر.حكم؛ السحر كف

  استمتاع الجن بخضوع اإلنس لھم :

  اآلن:

ْنِس ﴾   ﴿ َویَْوَم یَْحشُُرھُْم َجِمیعًا یَا َمْعَشَر اْلِجِنّ قَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن اْإلِ

  ]128[ سورة األنعام: 

  أي أضللتم أناساً كثیرین:
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ْنِس َربَّنَا اْستَْمتََع  ﴿ َویَْوَم یَْحشُُرھُْم َجِمیعًا یَا َمْعَشَر اْلِجِنّ قَِد اْستَْكثَْرتُمْ  ْنِس َوقَاَل أَْوِلیَاُؤھُْم ِمَن اْإلِ ِمَن اْإلِ

ْلَت لَنَا قَاَل النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِدیَن فِیَھا إِالَّ َما َشاءَ  ُ إِنَّ َربََّك َحِكیٌم بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ َّ� 

  َعِلیٌم ﴾

  ]128م: [ سورة األنعا

و تحدثت في دروس سابقة عن موضوع االستمتاع بین الجن و اإلنس، اإلنس یستمتعون بأن یأخذوا 

بعض المعلومات یتباھون بھا، أو تأتي على أیدیھم بعض خرق العادات، و الجن یستمتعون بخضوع 

  اإلنس لھم، استكثرتم من اإلنس، أي أضللتم منھم كثیراً.

  في سورة یونس:

ا  َ َال یُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدینَ ﴿ فَلَمَّ َ َسیُْبِطلُھُ إِنَّ �َّ   ﴾أَْلقَْوا قَاَل ُموَسى َما ِجئْتُْم بِِھ الِسّْحُر إِنَّ �َّ

  ]81[ سورة یونس: 

أي مستحیل و ألف ألف مستحیل أن ینجح المفسد في إفساده، یشوش، یعمل شیئاً، أما أن ینجح النجاح 

  في سورة طھ:المطلوب فھذا مستحیل، 

  ﴿ إِنََّما َصنَعُوا َكْیُد َساِحٍر َوَال یُْفِلُح السَّاِحُر َحْیُث أَتَى ﴾

  ]69[ سورة طھ: 

  ال یفلح، وال ینجح.

ا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َھَذا َوَال یُْفِلُح السَّاِحُروَن ﴾   ﴿ قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن ِلْلَحِقّ لَمَّ

  ]77[ سورة یونس: 

  امل مع السحرة إنسان أفاك أثیم كاذب :اإلنسان الذي یتع

  أیھا األخوة الكرام: آخر دلیل قرآني:

ُل َعلَى ُكِلّ أَفَّاٍك أَثِیٍم ﴾ ُل الشَّیَاِطیُن*تَنَزَّ   ﴿ َھْل أُنَبِّئُكُْم َعلَى َمْن تَنَزَّ

  ] 222-221[ سورة الشعراء: 

  كذاب منحرف:

ُل  ُل َعلَى كُِلّ أَفَّاٍك أَثِیٍم *یُْلقُوَن السَّْمَع َوأَْكثَُرُھْم َكاِذبُوَن ﴾﴿ َھْل أُنَبِّئُكُْم َعلَى َمْن تَنَزَّ   الشَّیَاِطیُن* تَنَزَّ

  ] 223-221[ سورة الشعراء: 

صفة جامعة مانعة، فالذي یتعامل مع السحرة، أو الساحر الذین یتعامل مع شیاطین الجن، أفاك أثیم 

   كاذب.
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  ع من الشرك :السحر أحد أكبر الكبائر وھو نو

ِّ َصلَّى  ُ َعْنھُ َعْن النَّبِي اآلن بالسنة، أخرج اإلمام البخاري و مسلم في صحیحھما َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: َّ�  

؟قَاَل: ال ِ، َوَما ھُنَّ ِ، َوالِسّْحُر، َوقَتُْل النَّْفِس الَّتِي (( اْجتَنِبُوا السَّْبَع اْلُموبِقَاِت، قَالُوا: یَا َرسُوَل �َّ ِشّْرُك بِا�َّ

ْحِف، َوقَْذُف الْ  بَا، َوأَْكُل َماِل اْلیَتِیِم، َوالتََّولِّي یَْوَم الزَّ ، َوأَْكُل الِرّ ُ إِالَّ بِاْلَحِقّ َم �َّ ُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت َحرَّ

  اْلغَافَِالِت))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

ً الساحر كما ال سحر أحد أكبر الكبائر، طبعا

یرى بعض العلماء ھو نوع من الشرك، لذلك 

  ینبغي أن یستتاب قبل أن یعاقب.

ِّ َصلَّى  اآلن: َعْن َصِفیَّةَ َعْن بَْعِض أَْزَواجِ النَّبِي

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعْن النَّبِيِّ َصلَّى �َّ َّ�

  قَاَل:

افًا فََصدَّقَھُ بَِما یَقُوُل لَْم یُْقبَْل لَھُ (( مَ  ْن أَتَى َعرَّ

  َصَالةٌ أَْربَِعیَن یَْوًما ))

  [ مسلم َعْن َصِفیَّةَ ]

  صالة أربعین یوماً ال تقبل إذا جاء كاھناً فسألھ و صدقھ.

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّ  ِّ َصلَّى �َّ   َم قَاَل:وَعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َواْلَحَسِن َعْن النَّبِي

ُ عَ  ٍد َصلَّى �َّ افًا فََصدَّقَھُ بَِما یَقُوُل فَقَْد َكفََر بَِما أُْنِزَل َعلَى ُمَحمَّ   لَْیِھ َوَسلََّم))((َمْن أَتَى َكاِھنًا أَْو َعرَّ

  [ الترمذي َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َواْلَحَسِن ]

  و النبي علیھ الصالة والسالم یقول:

  و تطیّر لھ أو تكھن أو تُُكِھّن لھ أو تسحر أو سُحر لھ))(( لیس منا من تطیّر أ

  [المنذري ورواه الطبراني باسناد حسن عن ابن عباس مرفوعاً ]

  أسئلة و أجوبة :

  س ـ ھل یمكن للساحر التنبؤ بحقائق علمیة مخبأة و غیر مكشوفة عن طریق الجن؟
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قائق متعلقة بالحاضر أو الماضي ج ـ إذا كانت الحقائق من اختصاص الجن یمكن، و إذا كانت الح

  ممكن، الشرط أن تكون من اختصاص الجن و تتعلق بالحاضر أو الماضي.

  س ـ ھل ھناك عالقة بین البشر و الجن المسلم؟

ج ـ ال، ألن العالقة أساسھا اإلضالل و اإلفساد، و الجني المسلم ال یفعل ھذا، و اإلنسان لیس بحاجة إلى 

القة بین اإلنس و الجن ھي عالقة محرمة و آثمة، والعالقة حصراً مع شیاطین الجن أبداً، لذلك أیة ع

  الجن.

  س ـ سواء أصدقت أن النبي سحر أو لم تصدق كالھما سیان؟

ج ـ إما أنھ سحر و لم یؤثر فیھ السحر، أو أنھ لم یسحر، تماماً كمركبة مضادة للرصاص إما أنھ أطلق 

ً حدیث آحاد أنھ سحر.علیھا الرصاص فلم تتأثر، أو لم یطلق   ، فأنت حر، یوجد طبعا

فعلى كٍلّ القضیة بالخیار، أي سواء أصدقت أنھ سحر ـ السحر لم یؤثر فیھ إطالقاً ـ أو لم تصدق كالھما 

جائز دون أن ندخل في التفاصیل، و أوضح مثل سیارة مضادة للرصاص، سیان أنھ قد أطلق علیھا 

كل عام حینما یحفظ هللا شیئاً ال یعني أنھ ال تجري محاولة للنیل الرصاص فلم تتأثر أو لم یطلق، لكن بش

منھ، حینما یحفظ هللا قرآنھ ال یعني أنھ یستحیل أن تطالعنا الصحف و األخبار المعلوماتیة أن ھناك 

  فرقاناً یؤلف في أمریكا، و أن من آیاتھ یا محمد أأنت أضللت عبادي؟ یقول: یا ربي أنا ضللت فأضللتھم.

  ن لوازم حفظ هللا للقرآن أال تجري محاولة لتغییره لكنھا ال تنجح، ھذا المعنى.لیس م

  س ـ المسلم الذي یداوي إنساناً من مّس الجن لھ ھل ھو كذاب أم صادق؟

ج ـ إذا دلّھ على هللا و قرأ لھ القرآن صادق، أي إذا اتبع األسالیب التي أمر بھا القرآن، وأمر بھا النبي، 

ً خیالیاً، سعره ال یوجد علیھ ش ً بقرنین، وزنھ یعطیھ وزنا ً أسوداً، و خاروفا يء أبداً، أما احضر دیكا

مرتفع، و یعطیھ كلمات ال معنى لھا إطالقاً، و یدخل لغرفة فیھا بخور و دخان، و ال یوجد بھا إضاءة 

ب حاضر، أكثر من أبداً، فھذا كلھ كذب، أما إذا قال لھ: اقرأ القرآن، اتصل با� عز وجل، ادع هللا بقل

ذكر هللا عز وجل، اقرأ البقرة، اقرأ آل عمران، اقرأ المعوذتین، اقرأ آیة الكرسي، كن مع هللا، ھذا شيء 

  ال یوجد بھ شيء.

 


