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كلمة �لتقو�٢

شاعت   kل� +�ملماNسا8  �ملعتقد�8  من 
+�Nجت n �ألمم �لقدمية.. �لسحر +�لشعو`� 
+�لk ضلَّت عن هدb �لسماi بل �Nحت تتهم Nسل �هللا 
�خرs مبماNسته. +ميكن + �Nتا u)ضوعهم لتأثy uiنبيا�+
 :zش مو�ضع   n �لكرمي  �لقر}1   u@N+� مما  `لك  �لتما{ 
َهـَذ�  َ�ِسْحٌر  َجاiُكْم  ا  َلمَّ لْلَحقِّ  �َتُقوُلو1َ  ُموَسى   Mََقا﴿
�َيَُّها  َيا  ﴿َ+َقاُلو�  (يونس:٧٧)   ﴾��اِحُر �لسَّ ُيْفِلُح  َ+َال 
َلُمْهَتُد+1َ﴾  3ِنََّنا   cَِعنَد َعِهَد  ِبَما  Nَبََّك  لََنا   �ُ@ْ� اِحُر  �لسَّ
 Mََقا+َ مِّْنُهْم   Nٌمُّنِذ َجاiُهم   1�َ ﴿َ+َعِجُبو�  (�لزخر�:٥٠) 
�ٌ�﴾ (�:٥) +﴿َكَذِلَك َما �ََتى  �ْلَكاِفُر+1َ َهَذ� َساِحٌر َكذَّ
�لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم مِّن NَُّسوMٍ 3ِالَّ َقاُلو� َساِحٌر َ�ْ+ َمْجُنو1ٌ﴾ 

(�لذ�Nيا8: ٥٣)
+ما ��لت هذu �لبدعة �Nسخة n عقوM كث( من �لشعو� 
�ملجتمعا8  +بالتحديد   iملتخلفة على حد سو��+ �ملتقدمة 
خاNقة  قو�  �لسحر  بدعة   fتعت  kل� +�إلسالمية  �لعربية 
للعا@�. +ما ��لت +سائل �إلعالC �ملختلفة تطالعنا بني فينة 
�حد�� + +قائع  عن  �تلفة  �+جه   8�` بقضايا   sخر�+
�8 صلة ֲדذ� �ملوضو�. +لقد �ستغربُت  +قضايا �جتماعية̀ 
�صبحت عند   kالة �لو ية �خلر�فية للسحر �ل¡� uمن هذ
بل  �ليقينية  �ملَسلََّما8  من  �ملجتمعا8  من  عريضة  شر¢ة 
+�إلميانية. +n �حلقيقة ال يوجد ما يدعو للح(� +�لعجب 
يعتقد  �ملشائخ  له  ير+¤   bلذ�  bلتقليد� �لفكر   13 حيث 
عن  ينهى  نفسه  �لوقت   n+  ¦ +فاعليته  �لسحر  §قيقة 
مماNسته �+ 3تيانه. +كيف ال يثق �لعو�C بصحته +قد جاiهم 
من شيخ مشهوN يقوC بالتأصيل �لباطل له بشبها8 عديد� 
منها �1 �لن» �ألكرC 'مد � ª يسلم من تأث( �لسحر 
�لذb صنعه له  لبيد بن �ألعصم؟! فما بالك بعامة �لنا{؟ 
 n  iجا ملا  �خلاطئة  �لتفس(ية   �iلقر��  03 باإلضافة  هذ� 

�صبحت  k8 +�ل+N8 +ما+Nلقر}1 �لكرمي عن قصة ها�
على لسا1 كل من يعتقد بصحة فاعلية �لسحر من �ملشائخ 

 .iملشعو`ين على حد سو��+ Cلعو��+
 s+ُتر  kل� �لتفس(ية �خلاطئة  �لشبها8 +�ملفاهيم   u13 هذ
 Cملزعو� �لسحر  سلطا1  من  يفزعو1  جتعلهم  �لنا{   Cلعو�
+°شونه. 3` ال ير+1 @ليال كافيا على حقيقة �لسحر غ( 
 ±Nخي �لقا�هذu �لقر�8�i �لتفس(ية �لباطلة.. +لسنا هنا 
n معر² �لر@ +تقدمي �@لة +شر+حا8 �لفكر �إلسالمي 
من  +لكل  �لتقليدية.  �لتفس(�8  تلك  نقض   n bأل�د�
�@بيا8  ير�جع   1� عليه  ´ن   bلذ� �حلق  معرفة  يبتغي 

�جلماعة..
�مية  ��لقد هالµ ما تناقلته +سائل �إلعالC مؤخر� عن �مر
باألمر  يسمى  ما  شرطة  �عتقلتها  +�حلجا�  جند   ²N�  n

ح� ال نكون
� عداد الظامليـن



٣
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باملعر+� +�لنهي عن �ملنكر. +ُ�@ينت بتهمة مماNسة �لسحر 
+ُحكم عليها باإلعد�C. مما حد� مبنظما8 حقوQ �إلنسا1 
 8Nلترفع صوִדا مند@� باحلكم. +�أل@هى +�ألَمّر هو ما بر
به تلك �لسلطا8 �لقضائية موقفها من �1 تلك �لساحر� 
قد �ضر8 بسحرها �خلاQN بأحد �ألشخا� بعجز جنسي 
مما حد� به N 03فع �لقضية 03 �لقضاi للقصا� له منها!!

مفاهيم   s+تتسا  1� +�لضحك  �لسخرية   03 يدعو  +مما   
�لعو�C +�ملتعلمني مع NجاM �لقضاi �لشرعي باعتباN �لسحر  
�لسعو@ية   ���ملر تلك  +لعل  للعا@�؟؟  خاNقة  فاعلة  حقيقة 
�لk حتتر� �لدجل +�خلر�فة ¡ا عذNها كو¹ا �مية جاهلة 
�ّصَلُه  ما  نتا¤  فهي  �ملحصلة   n+ �لتقاNير،  �فا@8  كما 
يتم   ª ما   N+معذ �جلاهل   13 سائد.   bتقليد   µي@ فكر 
توعيته +3قامة �حلجة عليه، +كا1 حريا  قبل 'اكمة �مية 

جاهلة �1 ¢اكم فكر سائد مبجمله يؤصل للسحر باسم 
فكرهم  هؤالi حاكمو�  فليت  باعتباuN حقيقة..   Cإلسال�
تلك  من  «تمعاִדم  لُيخلصو�   uجعو�N+ �ملتخلف  �لرجعي 
�حلق   Cإلسال�+  ،Cإلسال� بصبغة  �لk مت صبغها  �خلر�فا8 
 Cبانعد� يرتبط  للسحر  �لتأصيل   1� +ال شك   ..iبر� منها 
�لفكر   Nبتجذ+ �لدينية،  للنصو�  خاطئ  +بفهم  �لوعي 
 uيؤمن ֲדذ M�� ما bملجتمعا8 �إلسالمية �لذ� n nخلر��

�لظاهر� كحقيقة عقائدية.
+مما �شا8N 3ليه @�Nساn 8 هذ� �ملجاM هو �1 �ملجتمعا8 
�لعربية تنفق ما قدuN ¿سة ماليني @+الN سنويا على �لسحر 
+�لشعو`� حيث �صبحت هذu �لظاهر� تفر² نفسها على 
من   iجز  03 حتولت   zح خط(  بشكل   Àلعر� �ملجتمع 
بالسحر  �العتقا@  ينحصر  +ال  +�الجتماعية.  �لدينية  ثقافته 
+�لشعو`� على فئة �ملتعلمني بل تعدs �ألمر Á 03ب مثقفة 
`�8 تعليم عاMٍ. + قد �شاN موقع  �شهر قنا� 3خباNية عربية 
�1 ٥٥ n �ملائة من �ملتر@@�8 على �لسحر� +�@عياi فك  03
 n ٢٤ + ،8بالرقية من �ملتعلما8 +�ملثقفا Cلسحر �ملزعو�
�لذs يدM على �1 ظاهر�  �لقر��i.. �ألمر  �ملائة ممن Âد1 
��مة  +جو@  على  حقيقيا  مؤشر�  ُتعد  +�لسحر"  "�لشعو`� 
 Mلضال�+ �جلهالة  من  �هللا  �عا`نا  +@ينية.  +�جتماعية  ثقافية 
 bمة �ملصطفى � من ضالال8 �لزمن �ألخ( �لذ� sهد+
�شاN 3ليه بقوله: 1� بني يد- �لساعة �ياما ُيرفع فيها �لعلم، 
@عو�  �حلق  @عو�   Mلقبو ++فقهم  �جلهل..  فيها  �ينـز4 
�لسحر  �لقر}1 من حقيقة   uنّز  bلذ�  � �ملوعو@  �ملسيح 
 Cلسحر �ملزعو� sمن @عو � Mشخص �لرسو uلو ية +نّز�
حz ال نكوn 1 عد�@ �+لئك �لظاملني �لذين �ִדمو� Nسولنا 
 �1ِ �اِلُموَ �ألكرC عليه �لف صال� +سالC: ﴿1ِْ; َيُقو4ُ �لظَّ

(٤٨ :iإلسر��) ﴾ �
َتتَِّبُعوَ� 1ِالَّ َ
ُجًال مَّْسُحوً

 ولعل تلك املرأة السعودية الk حتjف 
الدجل واخلرافة nا عذرها كونها أمية 
جاهلة كما أفادت التقارير و� احملصلة 
فهي نتاج ما أّصَلُه فكر ديr  تقليدي سائد.




