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السالسححرر  ووجلْلْجبيبيببِبِاحلَاحلَ  ب  
  حيث أنه منتشر جداً  - وجلب احلبيب ،ما حقيقة السحر الروحاين: سؤال

  يف املواقع واملنتديات؟
======================================================  

ن أُنزال علـى  يكني اللذلَيف القرآن، وقال يف شأن املَ عز وجلَّالسحر ذكره اهللا 
وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان ﴿ :يفماروت هارون و

  نـيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح نم
آرم بِضا همو جِهوزِء ورالْماللّه إِالَّ بِإِذْن دأَح نم بِه بقرةال١٠٢[ ﴾ين.[  

هذا السحر ال يؤثر إال يف النفوس اليت يف غفلة ومعصية أو بعد عن حضـرة  
، أما األتقياء األنقياء الذين اعتصموا باهللا، وحـافظوا علـى طاعـة اهللا،    وجلَّ عزاهللا 

إِني أُعلِّمك  .. ميا غُال{ :ليه وسـلم صلى اهللا عوحافظوا على فرائض اهللا فقد قال فيهم 
اتمكَل :فَظْكحي فَظْ اللَّهاح، كاهجت هجِدت فَظْ اللَّهسنن الترمـذي ومسـند   ( }اح

ومن حيفظه اهللا هل يستطيع أحد من اجلن أو اإلنس أو غريهم أن ، )اإلمام أمحد واحلـاكم 
  !يؤذيه؟ كال

هم بفعلينا أن ندر -لنا وألبنائنا وزوجاتنا  -السحر إذاً إذا أردنا الوقاية من 
ومنرمث بعد ذلك نالحظهم - همن - ها، فإن من على احملافظة على فرائض اهللا يف أوقات

من صلَّى الصبح فَهو في ذمـة  { :صلى اهللا عليه وسلمصلَّى الصبح يف مجاعة يقول فيه 
 وجلَّاللَّه م وابن ماجة والترمذيصحيح مسل( }عز(.  
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وإذا أردنا هلم كتاباً حيفظهم من السحر نعلقه هلم، نوصيهم بوصية رسول اهللا 
  بأن يكتبوا ألنفسهم كل صباح هذا الكتاب، وجيددوه يف كل يوم مرة، كيف؟

لَـه   ،ال إِلَه إِال اللَّه وحده ال شرِيك لَـه  :من قَالَ{ :صلى اهللا عليه وسلمقال 
كَانت لَه عـدلَ   ،في يومٍ مائَةَ مرة ،ملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَديرالْ

عشرِ رِقَابٍ، وكُتبت لَه مائَةُ حسنة، ومحيت عنه مائَةُ سيئَة، وكَانت لَه حـرزا  
تح كذَل هموي طَانيالش نم  ـدإِال أَح اَء بِها جملَ مأَفْض دأَح أْتي لَمو ،ِسيمى ي

كذَل نم لَ أَكْثَرمعشر مرات(ويف رواية ، )البخاري ومسلم( } ع(.  
أن أدر ب نفسي وزوجي وأوالدي وغريي على احملافظة علـى  إذاً جيب على

ليحفظنا اهللا، وأوصيهم أن يقولوا عقب صالة الصبح وعقـب   هافرائض اهللا يف أوقات
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد : (صالة املغرب عشر مرات

ويف كيفيتها عن رسول اهللا ورد  ).حيي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير
السالم قبل أن يغري هيئته،  كان يقوهلا وهو يف جلسة الصالة بعد صلى اهللا عليه وسـلم أنه 

وذاك ملن يستطيع ذلك بغري تعب جسماين، أما من يشكو من تعب يف رجليه فال عليه 
  .يسر األمر على عباده املؤمنني عز وجلَّكيفية شاء ألن اهللا  أيأن يقوهلا ب

أما السحر والسحرة فمعظم من يتحدثون عن هذا األمر يف هذا الزمان هـم  
صادقني، وغري عارفني، ولكنهم يريدون أن يستلبوا أموال الناس ذا ن، غري ومتكسب

العمل الدينء الباطل الذي يخوفون به الناس ويرهبوم، وجيعلوم يعتقـدون أـم   
م، مع أن الضم أو ينفعويضروار وجلَّهو اهللا  والنافع ولذا طلب منا رسول اهللا عز ،

صلى اهللا عليه ة، فقال أال نذهب إىل هؤالء البت -من حديث  يف أكثر - صلى اهللا عليه وسلم
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من أَتى ساحرا أَو كَاهنا أَو عرافًا فَصدقَه بِما يقُولُ، فَقَد كَفَر بِما أُنـزِلَ  { :وسلم
دمحلَى مد اإلمـام  لبيهقي ومسـن السنن الكربى للطرباين واملعجم الكبري ل( }صلى اهللا عليه وسلم ع

من أَتى عرافًا أَو كَاهنا فَصدقَه بِما يقُولُ، لَم تقْبلْ لَـه  { :ويف رواية أخرى، )أمحد
  .)مسند اإلمام أمحد( }صالةٌ أَربعني يوما

فإذا وافقنا مجيعاً على ذلك وتركنـا هـؤالء   !! انظر إىل حتذير البشري النذير
رجعون إىل دين اهللا، وإىل رحاب شرع اهللا ،ويتركون هـذا  ، وينفإم البد سريتدعو

عينهم على ذلك نالذيحنن لكن  .صلى اهللا عليه وسـلم هى عنه رسول اهللا العمل الذي ني ،
هم وندفع هلم ما يطلبون، وحنترمهم على ما ثُّحنن الذين نشجعهم ونذهب إليهم، وحنو

   .يقولون، مع أم على غري جادة
أن ممارسة السحر كبرية من الكبائر ينبغي أن يتوب  اهللا عليه وسلمصلى وقد بين 

  .بسوء اخلامتة -والعياذ باهللا  -وإال ختم له  ،منها املرء قبل املوت
*****************  


