
السحر عن موضوع مقدمة
عهد من ذلك ثُبت وقد إلنس عالم من وهو آدم إُن على إلجن عالم أي إلسفلية إلمخلوقات تسليط يعني إلسسحر إنس
عليه ا صلى ا رسول سحروإ وقد إليهود هم ُالسسحر يتعامل كان ن مم وأكثر وسلم عليه ا صلى ا رسول

وإلسسحرة. إلسسحر ينكر أن لعاقل يبمكن ل لذلك إلسحر، فك آيات عليه تعالى ا أنزل حتى وسلم

السحر عن موضوع
لُعض تنفيذه أجل من أو إيذإئه أجل من إلنسان على إلمجردة ُالعين تبرى ل خفية قوى تسليط هو إلسسحر

تخفى ل إلتي إلشركيات أنوإع ُمختلف إليهم وإلتقرب وإلشياطين إلجن طريق عن رغُته عن إلخارجة إلمور
إلتحصينات ُقرإءة وأمر إ كثيرر وإلسسحرة إلسسحرة من وسلم- عليه ا -صلى ا رسول حذسر وقد إلمسلم، على

وإلذكار.

حقيقة السحر هل

شيئرا ليصنع فيه إلسساحر يتكلم إلذي إلكلم إلرقى من أو إلعقد من مجموعة عن عُارة وهو ثاُتة حقيقة إلسسحر إنس
ومن مُاشر، ُشكل يمسه أن أي ُذلك مُاشرة علقة له يكون أن غير من عقله في أو إلمسحور ُدن في ما

إلمولى ُإذن إل إلسسحر يحدث ول إلمرض إلى يؤدي ما ومنه إلقتل إلى أو إلموت إلى ُالنسان يؤدي ما إلسسحر
إلحكيم.

السحر أنواع

إلكريم: إلقرآن في وردت إلتي إلسسحر أنوإع من

فيتحكم أمامه يقف إلذي إلشخص خيال إلى إلسساحر يعمد أن إلسسحر هذإ ورإء من إلقصد التخيل: حر سس
كانت لما فرعون سحرة إستخدمه إلذي إلسسحر مثل حقيقة يرى وكأنسه عيونه ويسحر يشاء كيف ُه

إلسلم. عليه موسى وُين ُينهم إلمناظرة

من وذلك إلمقصد ُالشخص إلضرإر أجل من إلسساحر إليه يعمد إلسسحر أنوإع من إلنوع هذإ إنس المؤثر: حر السس
هذإ ويعد إلنس، وشياطين إلجن شياطين ُين ما أقيمت إلتي وإلعهود وإلطلسم وإلتمائم وإلرقى إلعقد خلل

إلشديد. إلمرض إلى أو إلقتل إلى إلسسحر هذإ يؤدي وقد أنوإعه أشد من إلسسحر من إلنوع

من وغيرها إليد وخفة وإلدجل وإلخدإع وإلمكر إلحيلة ُاسم إلعصر هذإ في يبعرف إلذي وهو المجازي: حر السس
ذلك. ونحو إلكيميائية إلحيل على يعتمدون وُعضهم ُالشياطين علقة لهم يكون وُعضهم إلسسحر، أنوإع

السحر حكم

في تعالى ا ذكر وقد وصوره، وأشكاله أنوإعه ُكافة إلسلمية إلشريعة في جائز وغير حرإم إلسسحر حكم إنس
إلسنة أهل علماء رأي على شديدرإ ا تحريمر إلمحرمة إلمور من وهي يبفلح ل إلسساحر كيد إنس إلكريم كتاُه

ُحُال يتمسك أن للمسلم وخير إلكفر، إلى يؤدي إلخر وُعضها كفر فهو ُعضها ا وأمس إلحكم أخف هذإ وإلجماعة
وإلفسوق. إلدجل أهل إتيان أو إلمور تلك مثل عن يُتعد وأن ا

السحر خطورة



إلُعض مع ُعضها إلسرة ترإُط على ويؤثر إلمهالك إلى ُها يدي وهو كلها إلمة على شديد خطر للسسحر إن
نار تأجيج إلى إلسسحر يؤدي كما إلجنون، إلى إلسسحر يوصل ورُما إلعقل على وإلتأثير إلتفكك إلى ُها ويؤدي
إلطلق، على تبحمد أن يبمكن ل عوإقب إلى يؤدي أنسه كما وإلخصومات إلخلفات وزرع إلزوجين ُين إلفتنة

أُدرإ. وتحصيناته أذكاره يترك أل إلمسلم على يجب ولذلك

القرآن في السحر
ينب إلششيماطط تمتتلبو ا مم معبوإ إتُش }وم تعالى: ا قال حين إلُقرة سورة في إلكريم إلقرآن في إلسسحر عن إلحديث ورد لقد
ماُطلم ُُط لمكميتنط إلتمم عملمى لم أبنزط ا مم وم رم حت إلسسط إلنشاسم ونم يبعملسطمب وإ كمفمرب ينم إلششيماطط نش كط لمِ وم انب سبلميتمم كمفمرم ا مم وم انم سبلميتمم لتكط مب لمِى عم
ُميتنم ُطهط قبونم يبفمرسط ا مم ا نتهبمم مط ونم فميمتمعملشمب فبرت تمكت فملم فطتتنمةة نب نمحت ا إطنشمم يمقبولم تشِى حم دد أمحم نت مط انط يبعملسطمم ا مم وم وتم ارب مم وم وتم همارب
نط لممم وإ لطمب عم لمقمدت وم مت يمنفمعبهب لم وم هبمت يمضبرر ا مم ونم يمتمعملشمب وم ط لش ُطإطذتنط إطلش دد أمحم نت مط ُطهط ينم ارسط ُطضم هبم ا مم وم هط جط وت زم وم ءط رت إلتمم

.} ونم يمعتلممب كمانبوإ لموت مت أمنفبسمهب ُطهط إ وت شمرم ا مم طئتسم لُم وم قد لم خم نت مط ةط رم خط إلت فطي لمهب ا مم إهب تمرم إشت

السحر عن موضوع خاتمة
إلشريفة إلنُوية وإلسنة إلكريم إلقرآن إضاءإت على ُناء تناولها يجب إلتي إلخطرة إلموإضيع من هو إلسسحر إنس
ا أنس وتذكر إلحقيقة غير توهم وعدم أصل، ول لها صحة ل إلتي إلشائعة إلقوإل وعن إلخرإفات عن وإلُتعاد

شيء. كل من يبنجي ُحُله وإلعتصام وإلجن إلسسحر وخالق شيء كل خالق
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