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ملخص البحث:

اعتىن البحث بدراسة املوجهات السياقية يف ظاهرة السحر ،وهي موجهات ابحثة يف

األسباب واملالبسات ،والظروف احمليطة ،واآلاثر املرتتبة على ظاهرة السحر ،وهي ابلتايل
فصلت يف ما داخل السحر من أعمال ومصطلحات كالشعوذة والدجل واحليل والتوهم،
واستقرأت واقع احلل اجلامع بني الرقية الشرعية ،وبني إكساب املريض مهارات نفسية
وعقلية ت عل منه شخصية متزنة مستوعبة ملعاين التوكل ،واإلبتالء والصرب..اخل،
واألهداف املنشودة من البحث هي :التعريف حبقيقة السحر وواقعيته ،والتفريق بني
السحر والشعوذة والتخيل والتوهم ،وطرق الوقاية والعالج حسيا ومعنواي .ومن مث النظر
يف نتائج الدراسة والتوصيات املستفادة .فقضية السحر أصبحت ضرورة جمتمعية يف
حاجة أللية تتواكب مع وجودها وانتشارها وأثرها لدى اجملتمعات ،استخدم البحث
املنهج االستقرائي يف مجع املادة العلمية من مصادر الرتاث اإلسالمي ،والبحوث
والدراسات املعاصرة ذات الصلة ابملضوع ،واملنهج التحليلي وذلك بتحليل ما مجع من
مادة علمية يف ظاهرة السحر وما ترتب على ذلك من أثر يف واقع اجملتمع ،فالبحث
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يسهم يف بصري كثري من احليارى ومن ضعفت أنفسهم وحتينوا الفرص إليذاء اجملتمع
.املسلم وغري املسلم من املشعوذين والدجالني
 موجهات سايقية السحر التوهم الشعوذة والدجل:كلمات مفتاحية
Abstract
The research deals with studying the contextual guidelines in
the phenomenon of Black Magic. It deals with the causes and
circumstances, the surroundings, and the effects of the phenomenon of
magic. It explains the related actions and terms such as sorcery,
quackery, tricks and delusions, and tries to reach a comprehensive
solution between the Shari`ah (religious) healing and the psychological
and mental skills that the patient may develop which will make him a
balanced personality to follow the real meanings of Tawakkul (reliance
on Allah swt), trials and patience etc. The intended objectives of the
research are: introducing the truth of black magic and its reality, and
differentiating between magic, sorcery, imagination and delusion,
methods of prevention and treatment, physically and morally, and then,
investigate the outcomes of the study and the recommendations. The
issue of black magic has urged to a serious need for a mechanism to
cope with its existence, spread and impact on societies. The research
used the inductive approach to collect scientific material from the
sources of Islamic heritage, and contemporary research and studies
related to the topic. It also used the analytical method through analyzing
the scientific materials on the phenomenon of magic and its impacts on
society. The research contributes to the insight of many confused and
weak people, such as the demons and the charlatans who await
opportunities to harm the Muslim and non-Muslim communities.
Keywords: directions, contextual, black magic, delusion, sorcery,
quackery
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السحر ومالزماته من الشعوذة والعني واملس ،واألوهام ،حالة جمتمعية هادمة وحمرية،
مسببة لكثري من األمراض النفسية – كالقلق ،واهلسترياي ،واخلوف ،والتوهم..،اخل ،فضال
وهم َو َجاءوا بسحر
ي النَّاس َواس ََتَهبُ ُ
عن األمراض البدنية .قال تعاىلَ ..{ :س َح ُروا أَع َُ
َعظيم( } )116األعراف .خلفاء حقائقها لدى كثري من الناس ،وعظم خطرها ،حيث
هي قائمة على احليل والغش واخلداع ،وأكل أموال الناس ابلباطل .وابلتايل سامهت يف
تعطيل موارد األفراد واجملتمعات اقتصاداي ،واجتماعياً ،وحلقتها كثري من الدعاايت
والشعوذات والدجل ،الذي ساعد بدوره يف انتشارها ومتددها ،وإن كان عوامل ظهورها
وانتشارها متعددة ،وأهدافها ونتائجها ال تقتصر على أصحاهبا فحسب بل تتعداهم
لكافة أفراد اجملتمع ،تزيد وتنقص وفق تناسب التفاعل بني عواملها وأهدافها املرجوة
منها ،مبا حيتم وضع خطط حمكمة يف توصيف احللول لتكون متوافقة مع ذات األسباب
واألهداف والنتائج املرجوة من السحر ومالزماته ،وأتيت مشكلة البحث يف حماولة التقعيد
لمنظومة جامعة ألبرز أسباب وأهداف ونتائج السحر ،والتفريق بني السحر والتوهم،
وبني السحر كواقع والشعوذة والدجل واحليل والتوهم ،ومن مث استنباط الوقاية والعالج
من واقع اجلمع بني الرقية الشرعية وربط المريض مبعاين األخالق اإلسالمية وتقوية
مفهوم حسن الظن يف هللا تعاىل ،ومن مث تنمية مهاراته العقيلة والنفسية لتستوعب معاين
التوكل ،والرجاء ،ومعرف ة عظمة هللا وحفظه ورعايته ،فهي اجلوانب النفسية اليت يسعى
السحر هلدمها لدى املرضى ليتمكن من السيطرة عليهم ومن مث تدمري قدراهتم التعمريية
فيتحول مبوجبه املريض من منتج إىل مستهلك ،ومن معمر إىل خمرب ،ومن مصلح إىل
مفسد ،وهي ذات املعاين اليت تكسب البحث أمهية مما ميهد للتقعيد ملفهوم السحر
والشعوذة والدجل واخلداع واحليل ،ويبني أوجه التداخل واخلصوصية لكل منها ،ويستنبط
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العالج من مفاهيم إسالمية مستقاة من القرآن الكرمي والسنة النبوية ابعتبارمها األساس
يف إصالح النفوس والعقول ،قال تعاىل { َونُنَ ز ُل م َن ال ُقرآن َما ُه َو ش َفاء َوَرْحَة
ارا ( })82اإلسراء ،كذلك مدارسة األسباب من
ي َولَ يَزي ُد الظَّالم َ
لل ُمؤمن َ
سً
ي إَلَّ َخ َ

زواية متعددة جمتمعية ،واقتصادية وفكرية .وانبنت أسئلة البحث حول :ما حقيقة

السحر؟ ،وما أهدافه؟ وآاثره؟ ،وما طرق الوقاية والعالج منه؟ ،واألهداف املنشودة من
البحث هي :التعريف حبقيقة السحر وواقعيته ،والتفريق بني السحر والشعوذة والتخيل
والتوهم ،وطرق الوقاية والعالج حسيا ومعنواي .ومن مث النظر يف نتائج الدراسة
والتوصيات املستفادة .فقضية السحر أصبحت ضرورة جمتمعية يف حاجة أللية تتواكب
مع وجودها وانتشارها وأثرها لدى اجملتمعات ،ومن مث فالبحث يسهم يف تبصري كثري من
احليارى ومن ضعفت أنفسهم ومحتينوا الفرص إليذاء اجملتمع املسلم وغري املسلم من
المشعوذين والدجالني.
مفهوم وواقعية السحر :السحر لفظ يصعب حتديده لكثرة معانيه وتعدد أغراضه
ووظائفه ومقاصده ،وتداخل أنواعه ،يتناسق مفهومه مع السياق الذي قيل فيه فَيُ ْن َعت
بعدة ألفاظ أبرزها على سبيل املثال وليس احلصر (أمحد اجملتىب .)2004
الصرف :ويقصد به صرف الشيء عن وجهه ،ويستعمل غالباً يف اخلطابة والبيان ،ويعين
إظهار املقصود أببلغ ٍ
لفظ ،وهو ينم عن ذكاء ومهارة خطابية ،يقلب هبا قلوب السامعني
من تصور إىل تصور مضاد (ابن األثري  .)1979وهو ما أشار إليه النيب صلى هللا عليه
وسلم بقوله« :إِن من البـيان لَ ِس ْحرا» (البخاري  )1978وحذر النيب صلى هللا عليه
وسلم املسلمني من استعمال السحر اللفظي يف غري موضعه ،وهو الذي يقلب احلقائق
يف مسامع املخاطبني ،سيما يف اخلصومات ،اليت قد جتعل من املظلوم ظاملا ،ومن الظال
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مظلوما فقال صلى هللا عليه وسلم« :إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أحلن حبجته من
بعض فمن قضيت له حبق أخيه شيئا بقوله فإمنا أقطع له قطعة من النار فال
أيخذها»(البخاري  ،)1978ويتنوع وفق السياق ،إن كان اقتصاداي أو سياسيا أو
جمتمعياً ،وهو يف هذه احلالة يدخل يف استقالل أصحاب الشأن والنفوذ ،لتمرير فساد
مايل أو وظيفي أو غري ذلك.
العقد :استوحي امسها من الطريقة اليت تدار هبا ،ويستلزم منه استحضار متعلق من
متعلقات املسحور كثوب ،أو شعر.. ،اخل .وهو ما يغلب على ما يسمى بسحر الربط
والتفريق ،أو ما يسمى ابلسحر األسود ،وهو عبارة عن عزائم وطالسم تغري يف الطباع،
وتعرف أيضا (ابألخذة) يقال أُخذت ،مبعىن غريت صفاهتا وطبائعها (ابن القيم
َّف َاَث ِ
 ، )1996وهو ما أشار إليه القرآن بقوله تعاىلَ { :وِمن َش ِر الن َّ
ت ِِف الْعُ َق ِد(})4
الفلق ،عن ابن عمر أنه أتى الطائف فإذا هو يرى التيوس تلب أوتنب على الغنم خافجة
كثريا ،فقال ملوىل لعمرو بن العاص يقال له هرمز" :اي هرمز ما شأن ما ها هنا؟ أل أكن
أعلم أن السباع هنا كثرياً ؟ قال :نعم ولكنها عقدت (أخذت كما ِ
تؤخذ الروم اهلو َّام
ابلطلسم وشعب األول مبعىن اإلصالح وشعب الثاين مبعىن اإلفساد أي كره ذلك ألنه
نوع من السحر)  ،فهي ختالط البهائم وال هتيجها ،فقال :شعب صغري من شعب
كبري"(الزخمشري)  ،ويداخله التوهم كثرياً والذي يعتمد على الدعاية اإلعالمية ملن ميارس
الربط ،فقد يوهم املريض أبمر ليس واقعيا فيؤثر فيه ابلتوهم وليس ابحلقيقة ،وهو يف نفسه
حيتاج لسياق يعمل فيه وفق األهداف املنشودة منه.
الطب :وأييت هبذا املصطلح يف سياق معىن املهارة واحلذق ،وهي يف الواقع املعاصر تطلق
على األطباء الذين يقومون مبداواة املرضى يف املستشفيات ،وأطلقت كلمة الطب على
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السحر ألمرين ،احلذاقة واملهارة :فالسحر إن كان حقيقة أو ختييل أو خداع يف حاجة
إىل ذلك ،كما تطلق كلمة طب على السحر تفاؤالً وأمالً يف الشفاء (ابن منظور).
العِضَّة :وهو يف سياق الكذب املنبثق عن التخييل الذي يعتمد على املهارات الذكية،
واستعمال الكذب واخلداع والتمويه ،وهو الغالب على السحر يف الواقع املعاصر هي يف
األصل عِضهة"(ابن قتيبة  ، )1972والعِضهِ :
السحر وال َكهانةُ .و ِ
الساحر،
العاضهُ:
َُ
ََ
ُ
ُْ
ضه ِ
ِ
ُِ
الس ْحر ،بلغة قريش،
وس َي
السحر ع َ
كذب وتَ ْ
ضها ألَنه ٌ
الع ْ ُ
ـيل ال حقـيقةَ له .و َ
ـخي ٌ
ُ
ِ
ِ
وحيَّةٌ
ض ُهه َع ْ
الرجل ْيع َ
وع َ
وهم يقولون للساحر عاضهٌَ .
ضهَ
ضهاَ :هبَتَه ورماه ابلبُـ ْهتانَ .
َ
ِ
اضه ِ
ِ
ضون فـي كالم العرب
ت .وقال الفراء :الع ُ
وعاضهةٌ :ت ْقتُل من ساعتها إِذا ََنَ َش ْ
ع ٌ
ِ
الس ْح ُر (لسان العرب).
ُّولة :جاء يف سياق ما يستخدم من أدوات سحرية ،يوهم هبا من ينتظر حتقيق
الت َ
مصلحة ،وهو مبعىن الداهية ،وهو عادة خيتص بسحر احملبة ،أو سحر االستشفاء ،أو
ِ
ض ْرب
احلرز ،ويعين ما خييل إليه حفظ نفسه من عدو أو سالح أو غريه ،والتـ َُّولة والت َولةَ :
ِ
ـحبَّب هبا الـمرأَةُ إلـى زوجها ،عن ابن مسعود" :التِ َولة
من ال َ
ـخَرز يوضع للس ْحر فَـتُ َ
الرقَـى من ِ
الش ْرك"(املنذري )1417أَراد ابلتَّمائم وا ُّلرقَـى ما كان بغري لسان
والتَّمائم و ُّ
العربـية مـما ال ي ْدرى ما هو ،وجعله ابن مسعود من ِ
الش ْرك العتقادهم أَن ذلك يؤثر
َُ
اَّلل تعالـى (لسان العرب) .وابلرغم من التباين يف التعريف
ويفعل خالف ما يـُ َق ِد ُره َّ
اللغوي للسحر ،فإن جامعها هو :صرف الشيء عن وجهه ،فتحقيقه يعتمد على تناقم

أهدافه ووسائله ،وتكامل أركانه.
أما اصطالحاً :يصعب اإلمجاع على حتديد مصطلح دقيق ملفهوم السحر ،نسبة لتعدد
سياقات استخدامه وتشعبه ،ومشوليته ،وتعدد آاثره وأنواعه وأغراضه ،وطرق عالجه ،وما
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ترتب عليه من أوهام ،واضطراابت نفسية ،وما داخله من مس شيطاين -الصرع ،-وعني
(حسد) ،وشعوذة ،ولكن ميكننا الوقوف على أقرب التعريفات ملصطلح السحر واليت
منها:
 ما نسبه ابن قدامة لإلمام الشافعي (املاوردي  )1995بقوله" :عُ َقد َوُرقَى وكالميتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئاً ،فيؤثر يف بدن املسحور أو قلبه أو عقله من
ُ

غري مباشرة له ،وله حقيقة فمنه ما يقتل وما ميرض وما أيخذ الرجل عن امرأته فيمنعه

وطأها ،ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه وما يبغض أحدمها إىل اآلخر ،أو حيبب بني اثنني"
(ابن قدامة .)1405
 وعرفه الشوكاين بقوله" :هو ما يفعله الساحر من احليل والتخييالت اليت حيصلبسببها للمسحور ما حيصل من اخلواطر الفاسدة الشبيهة مبا يقع ملن يرى السراب فيظنه
ماء ،وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن اجلبال تسري".
 وعرفه صاحب كشف الظنون" :ما خفي سببه ،وصعب استنباطه ألكثر العقول"(حاجي خليفة  ،)1941وحقيقته كل ما سحر العقول ،وانقادت إليه النفوس خبدعة
وتعجب واستحسان ،فتميل إىل إصغاء األقوال واألفعال الصادرة عن الساحر"(القنوجي
 )1978وقيل السحر :كل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر (إساعيل بن محاد
اجلوهري .)1987
من واقع التعريفات السابقة للسحر تتبلور أوجه اخلالف بني العلماء يف حقيقته
ومد ى أتثريه ،ولعل جدلية اخلالف يف املسألة انبعة من النظر يف األدلة الشرعية الواردة
يف السحر ،فعند أهل السنة أن السحر له حقيقة وأتثري ،قال النووي" :والصحيح أن له
حقيقة وبه قطع اجلمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة
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املشهورة"(ابن حجر العسقالين  ،)1379يكون ابلقول والفعل ،لذا فهو يؤل وميرض،
ويقتل ،ويفرق بني الزوجني ،وميكن تعليمه وتعلمه(القرطيب  )2003كما أشار القرآن
لذلك يف أكثر من موضع يف آية السحر ،قال هللا تعاىل..{ :ي علِمو َن النَّاس ِ
الس ْح َر َوَما
َُ ُ
َ
ِ ِ ِ
أُن ِز َل َعلَى الْملَ َك ْ ِ ِ ِ
َح ٍد َح ََّّت يَ ُقوالَ إِ ََّّنَا ََْن ُن
ار َ
ار َ
وت َوَما يُ َعل َمان م ْن أ َ
وت َوَم ُ
ْي ببَاب َل َه ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ضِ
ين بِ ِه
ْي ال َْم ْرِء َوَزْو ِج ِه َوَما ُهم بِ َ
ف ْت نَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر فَ يَ تَ َعلَّ ُمو َن م ْن ُه َما َما يُ َف ِرقُو َن بِه بََْ
آر َ
ِ
ِمن أَح ٍد إِالَّ ِبِِ ْذ ِن َِّ
اَّلل َويَتَ َعلَّ ُمو َن َما يَ ُ
َتاهُ َما لَهُ
ْ َ
ض ُّرُه ْم َوالَ يَن َفعُ ُه ْم َولََق ْد َعل ُمواْ ل ََم ِن ا ْش ََ

ِ ِ ِِ
ِِ
ٍ ِ
س ُه ْم ل َْو َكانُواْ يَ ْعلَ ُمو َن ( })102البقرة.
س َما َش َرْواْ به أَن ُف َ
ِف اآلخ َرة م ْن َخالَق َولَب ْئ َ
ويف قصص موسى مع سحرة فرعون ،وأمر هللا تعاىل ابلتعوذ منه ،وهو أمر ا ههتََم به الكفار

َّ
ين من قَبلهم من َّر ُسول إلَّ قَالُوا َساحر
مجيع املرسلني ،قال تعاىلَ { :ك َذل َ
ك َما أَتَى الذ َ

أَو ََمنُون ( })52الذارايت ،وأمر النيب صلى هللا عليه وسلم بتجنبه ،فقال :صلى هللا
عليه وسلم« :اجتنبوا السبع املوبقات .قالوا اي رسول هللا وما هن؟ قال :الشرك ابهلل،
والسحر( » ... ،البخاري .)6465
ومن العلماء من قال ليس للسحر حقيقة إمنا هو ضرب من التخييل (ابن عاشور
 ، )1997واحليل واخلداع ال أساس هلا من الصحة ،قال ابن حزم" :فصح أهنا ختييالت
ال حقيقة هلا ولو أحال الساحر طبيعة لكان ال فرق بينه وبني النيب صلى هللا عليه وسلم
وهذا كفر ممن أجازه" (ابن حزم) وهو قول البغوي واملعتزلة وغريهم ،ودليلهم قوله تعاىل:

{ ُُيَيَّ ُل إلَيه من سحرهم أَ ََّّنَا تَس َعى( })66طه .والواقع أن السحر حقيقة كان أو خياالُ
أثره ماثال للعيان ،بيدا أن كل أنواع السحر تتفق على أنه ليس مبقدور السحر قلب

األعيان ،كما أن السح ر يف ذاته ال يؤثر إال مبشيئة هللا الكونية ،من قبيل سنن االبتالء
والبالء ،ليحصل التمحيص وتكفري الذنوب ورفع الدرجات.
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وابلوقوف على األفعال السحرية وطرق ممارستها يتبني استقراءًا أن من أولوايت هذه

األفعال هو إفساد أواصر اجملتمع ومتزيق أفراده ،وإرهاب الناس وأكل أمواهلم ابلباطل،
وإفساد عقائدهم ،وهو منظومة ذات سلسلة احرتافية يف اخلداع واحليل ،ومقدرة عالية
على اإلحياء ،حىت يتسىن هلم االستمرار والدميومة ،فأصبح عال السحر مرتع لكثري من
أصحاب احليل ،ومن هنا صعب حصر أنواع السحر واختلفت عبارات العلماء يف
التعريف أبنواعه ،فمنهم من أدخل يف السحر ما ليس منه ،كاإلمام الرازي الذي أوصل
أنواعه إىل الثمانية (أمحد اجملتىب  ،)2004ومنهم من جعل أنواعه وفق الطريقة اليت
يتبعها السحرة يف بالد معينة حيث ذكر القنوجي" :أن طريقة اهلند بتصفية النفس،

وطريقة النبط بعمل العزائم يف بعض األوقات املناسبة ،وطريقة اليوانن بتسخري روحانية
األفالك والكواكب ،وطريقة العربانيني والقبط والعرب بذكر بعض األمساء اجملهولة املعاين
…" (القنوجي  .)1978وحصرها القرايف يف أربعة أنواع" :السيمياء ،اهليمياء ،بعض
خواص احلقائق املغرية ألحوال النفوس ،رقى اجلاهلية مما حيدث ضرراً وفيه أدوية" (القرايف
 ، )1998ولكن ميكننا تقسيم أنواع السحر ابلنظر يف تنوع تصنيفاته عند العلماء إىل
ثالثة أنواع ويلحق هبا النوع الرابع وهو السحر املتوهم:
النوع األول :ما ارتكزت حقيقته على تعاون بني السحرة واجلن ،وهو ما توافرت فيه
الشروط واألركان السحرية ،وهي على سبيل املثال :الساحر -الكاهن ،-واملسحور
ب إليه من الشياطني واجلن ،وتصاحب هذا النوع عزائم ،وأدوية
ومتعلقاته ،ومن يُتَ َقهر ُ
وأخبرة ،وطالسم متنوعة ،ورايضة يزعمون أهنا روحية ،وخلوة أتملية ،ينادى فيها اجلن
والشياطني الذين يرمز هلم أبمساء اصطالحية ،وأتمالت يزعمون أهنا تسهم يف التقرب من
اجلن وكسب وده ،ويقصد هبا التقرب إىل الشياطني ،وهي أبرز أنواع السحر اليت توصل
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أصحاهبا إىل الكفر ،ملا فيها من إدعاء الغيب وتسخري الشياطني واالعتقاد فيهم،
وتعظيمهم ،واإلفساد يف األرض ،وترهيب الناس ،وزعزعة األمن اجملتمعي ،ومن ميارسون
هذا النوع من السحر صنفني من الناس أوهلم السحرة احملرتفون الذين تظهر على أيديهم
خوارق ،وهم قلة إن ل يكونوا معدودين (إبراهيم كمال أدهم  ،)2002قال القرطيب" :ال
ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات مما ليس يف مقدور البشر من مرض
وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إىل غري ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من
مقدورات العباد("..،القرطيب  ،)2003واثنيهم املشعوذون والدجالون ،الذين ال جييدون
هذه الصنعة ،وإمنا هم هواة وجدوا ضالتهم يف هذه الصنعة ويف الغالب أتثريهم على
املسحورين نفسي قائم على الغش واخلداع واحليل واإلحياء ،وهو الغالب على من
ميارسون هذه الصنعة من الناس ،لقلة املهرة يف األفعال السحرية ،وهذا النوع من السحر
أكثر ما يعاين منه الناس إن كان حقيقة أو توهيمز (الكتب املتخصصة يف السحر ،مليئة
هبذا الفن وما يقوم عليه من مناداة أبساء اجلن ،وخصائص الطبيعة ،وتسخريها – يف
زعمهم -من جلب العاشقني ،أو ضرر ابألعداء وغري ذلك ،ومن هذه الكتب :البوين
أبو العباس أمحد بن علي :مشس املعارف الكربى ( لبنان :بريوت :املكتبة الشعبية،
د.ت ،د.ط).
النوع الثاين :سحر التخييل والرتهيب ،وهو يعتمد بشكل أساس على تراكيب خصائص
األشياء مثل العقاقري ،والذئبق ،واألدوية املخدرة وغريها ،قال ابن عاشور" :استخدام
مؤثرات من خصائص األجسام من احليوان واملعدن وهذا يرجع إىل خصائص طبيعية
كخاصية الزئبق ،ومن ذلك العقاقري املؤثرة يف العقول صالحا أو فسادا واملفرتة للعزائم
واملخدرات واملرقدات على تفاوت أتثريها وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل يف سحرة فرعون:
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{إِ ََّّنَا صن عوا َكي ُد س ِ
اح ٍر(})69طه"(ابن عاشور  .)2002ومنه ما يرجع إىل صراع
ََ ُ ْ َ
النفس وينتج يف الغالب جراء ارتكاب املعاصي اليت يبدأ معها الصراع النفسي الذي
سرعان ما يكسب النفس إحياء وقابلية لتصديق الشائعات ،واالستسالم لألوهام اليت ال
حقيقة هلا إال يف خميلة أصحاهبا ،فالعديد من متعاطي املخدرات ،ملا يصيبهم من
اهللوسة ،والتخييل ،واخلوف ،وما يظهر عليهم من خفة العقل واالضطراابت النفسية اليت
يظن ذويهم أهنم أصيبوا بلوثة السحر ،فيسارعون هبم إىل الرقاة واملعزمني ،من غري فائدة
يطالوهنا ،وهذا يعتمد على قوة املخدر ،أو رغبة املتعاطي يف النائي بنفسه من النظرات
االجتماعية السالبة ،وكسب التعاطف اجملتمعي ،ويربع يف هذا النوع من السحر
املخادعون واملدعون علم السحر ،وليس املهرة من السحرة ،فإن إلتقاء أهواء احملتالني،
مع اهلاربني من واقعهم جيعل فيهم خصلة متشاهبة لتتم عملية احليلة اليت يقبض كل من
املريض والدجال مثن عمله منها ،وقس على هذه احلالة العديد من احلاالت اجملتمعية
املتنوعة ،واليت يضطر إليها من خيبئون فشلهم وعدم استعدادهم ملواجهة احلقائق
ابلدجالني واملشعوذين ،فقد تدعي زوجة املرض إلخفاء علة أو الوصول هلدف ال
تستطيع الوصول إليه مبصارحة الزوج ،أو كسب التعاطف معها ابدعاء املرض ،ونسبة
للقبول اجملتمعي للمشعوذين والدجالني فتلجأ إليهم حىت تكتمل الصورة اليت ال يعرف
حقيقتها من البشر غري صاحبتها واحملتال.

النوع الثالث :الشعوذة والدجلُ " :كل أ َْم ٍر ممَُهوهٍ َابط ٍل َال َحقي َقةَ لَهُ َوَال
ات"(اجلصاص ( )1994إبراهيم حيىي احلكمي  )2004وهو يعتمد على خفة اليد،
ثَبَ َ
وسرعة البداهة ،وهو يف غالبه كذب حبت ال عالقة له ابلسحر ،وإن كان بعضه يتداخل

مع السحر من حيث األدوات املستخدمة والطالسم والرسومات ،اليت هلا عالقة بعلم
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األفالك وعلم احلرف ،وأمساء اجلن ،وغري ذلك..اخل .ولعل ما ذكره د .سعيد عبديل يف
مقاله من أمثلة تنطبق على هذا النوع من السحر ،كالذي كتب له مباء الورد ،مستعمالً
عملة قدمية غري متداولة ،إمنا هي حماولة إظهار مقدرات تقنع املشاهد أبن هلذا املشعوذ
خوا رق جتعلهم يصدقونه ،وهذا يعتمد على الكذب واخلداع ،فالكتابة موجودة يف
حقيقتها والسبب يف عدم ظهورها كتابتها مباء الورد وليس بفعل السحر –كما يدعي
املشعوذ ،-والذي ساعد على ظهورها كوهنا عرضت على احلرارة ،وهي حيلة وخداع
وكذب ،أراد هبا املشعوذ حتقيق غاية مادية ،أو تكوين هالة جمتمعية ،وتكثر هذه
األصناف من الشعوذة وتتنوع جلاهزية اجملتمع لتصديق مثل هذه اخلرافات ،اليت ساهم
الدجالون واملشعوذون يف توسيع الدائرة اإلعالمية املبنية على نشر خوارقهم ،وترهيب
الناس ،حيث يعتمدون منظومة شبكية ابلتعاون مع كثري من الناس وقصصهم يف شىت
بلدان العال تزكم األنوف (سعيد ،احلسني عبدويل .)2014
والشعوذة تشرتك مع السحر يف بعض جوانبه كما تشرتك مع التخييل يف جوانب
أخرى فهي نوع من السحر متولد من النوعيني األولني من السحر ،وميارسه يف العادة
خليط من السحرة املاهرون ،واملشعوذون الكذابون الذين يزعمون أهنم أصحاب خوارق،
وهم ليسوا كذلك ،أدواهتم ذات األدوات اليت يستعملها أصحاب النوعيني األولني من
السحر ،وهو من أكثر أنواع السحر شيوعا يف الواقع املعاصر ،لذا فإن ضحاايه يف
الغال ب من النساء وأهل القرى ،وحمدودي الدخل والعاطلون عن العمل ،لبساطة حياهتم
وفطريتها ،وقلة علمهم ووعيهم ،وسرعة تصديقهم حيث تنطلي عليهم احليل ،سيما
النساء بطبيعة تركيبته هن وكثرة خوفه هن وسرعة تصديقه هن ،وشدة عاطفته هن وضعفه هن ،ويف
األونة األخرية أصبح يزحف شره على شرحية من أصحاب املناصب ،واملتعلمني ،رمبا
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النتشاره وقوة دعايته ،ورمبا لضعف الوازع الديين وقلة العلم الشرعي ،أو الطمع يف أمر
مأمول ،أو إزاحة كابوس عارض يف وجه النجاح ،فاألمر مرتبط ابلعقيدة ضعفا وقوة.
النوع الرابع :السحر املتوهم :التوهم من الوهم وهو مصطلح تزدحم فيه املعاين وترتجم
مقاصده وفق سياق الكالم ،وهو من َخطَرات القلب ،يتخيله ويتمثله كان يف الوجود أَو

ل يكن (ابن منظور)  ،وقيل هي قضااي كاذبة حيكم هبا الوهم يف أمور غري حمسوسة
(املناوي  .)1410وبطبيعة احلال هناك تداخل بني التوهم النفسي والسحر ،ملا يشرتكان
فيه من األعراض واآلاثر ،وهذا ما سيتبني من واقع التفريق بني السحر وتوهم السحر.
التفريق بْي الوهم والسحر :الوهم مصطلح حيمل الكثري من املعاين وترتجم مقاصده
الو ْه ُم من َخطَرات القلب واجلمع أ َْوهام وللقلب
وفق سياق الكالم ،عرفه ابن منظورَ " :
َو ْهم وتَ َوهه َم الشيءَ ختيهله ومتثهلَه كان يف الوجود أَو ل يكن"(ابن منظور) وعرفه املناوي:

"الومهيات قضااي كاذبة حيكم هبا الوهم يف أمور غري حمسوسه كاحلكم أبن وراء العال

فضاء ال يتناهى والقياس املركب منها يسمى سفسطة "(املناوي .)1410
هناك تداخل بني التوهم النفسي والسحر ،ملا يشرتكان فيه من األعراض واآلاثر،
وبسبب الغموض يف حتديد السحر نفسه ،وقوة الدعاية اجملتمعية ألثر السحر والسحرة
يف احلياة أبطيافها جمتمعة ،واهلروب من الواقع الكئيب لبعض األشخاص الذين اقتنعوا
بتمثيل التعايش السليب واإلميان بفكرة السحر تغطية لإلخفاقات وعدم رغبة يف مواجهة
التحدايت ،فضال عن اجلهل ابلسحر ومفهومه لدى الناس ،وانتشار املخدرات بني
الشباب ومتاثل أعراضها أبعراض السحر والشعوذة ،هذه جمموعة من العوامل اليت جعلت
من التداخل بني السحر والوهم ،واإلشكال ليس يف املسحورين بقدر ما هو يف املتومهني
السحر ،حيث تشتد حالة التداخل وختف عند املوهومني وفقاً للكثري من األسباب
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الداخلية واحمليطة بكيان الشخصية نفسها ،فكثري من املرضى واعني ومدركني للجلسات
العالجية وما يعرتيها من استحضار واستنطاق على لسان اجلان كما يزعمون ،ويف أغلب
األحيان هي تعابري عن مكنوانت ضاغطة ويف حاجة للتنفيس ،ومن أسهل طرق
التنفيس اهتام املريض نفسه أبنه مسحور ،أو أصيب ابلعني ،وهي هروب من واقع حمبط،
أو خوف من الفشل يف املستقبل ،وما يساعد على ذلك ،التشخيص الذي يصدر من
كثري من املعاجلني والرقاة ،أبن احلالة سحر أسود ،أو عني ،أو مس ،ومما يدلل على
توهم املرض ،كثرة الرتدد على الرقاة ويف فرتات قد متتد إىل سنني ،أو أن يكون املتوهم
هو من أهل االستقامة وااللتزام ،ومع ذلك فإن السحر ماثل وهو حقيقة ومؤثر ،ولكن
بفضل هللا تعاىل عميلة جناح السحر عميلة شاقة ويعرتيها يف غالب األحيان الفشل ،لذا
فإن كثري من املظاه ر اجملتمعية للسحر هي يف الواقع تومهات هلا عوامل كثرية ساعدت
على ظهورها وانتشارها ،بعضها متعلق ابملتومهني أنفسهم ،وبعضها يرجع للبيئة اجملتمعية،
واهلالة اإلعالمية للسحرة واملشعوذين والدجالني ،مما ساعد على خلط املفاهيم بني التوهم
والسحر.
األهداف واآلاثر اجملتمعية للسحر ودور السياق يف توجيهها:
ختتلف أهداف السحر ابختالف األسباب والدوافع ،لذا ال ميكن حصر أهداف
السحر يف نقاط حمددة ولكن ميكننا إمجاال الرتكيز على أبرز األهداف املنشودة من
السحر ،فبما أنه قائم على االنتقام ،والضرر ،والبغض واحلسد ،والتنافس الدنيوي بني
أفراد اجملتمع ،فتتعدد أهدافه وتتباين ،وهي أهداف شاملة للنشاطات البشرية مجعاء
جمتمعية كانت أو سياسية ،أو اقتصادية ،ولطبيعة البحث وغالب األهداف فإننا نركز
على األهدا اليت تتعلق ابجلانب اجملتمعي ومنها:
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 إحداث الفتنة يف األسر واجملتمعات :ذكر القرآن الكرمي أن من أهداف السحر،إفساد العالقة الزوجية والدعوة إىل تفكيك األسر ،وهو نوع من أنواع احلسد الذي هو
من طبائع إبليس اللعني ،فالتفريق بني الزوجني قد يكون بتعكري األمزجة ،وإلقاء
الوساوس يف قلوب األزواج ،وقد يكون إبلقاء الفتنة من واقع الوشاية والنميمة وإطالق
اإلشاعات الباطلة املغرضة ،وقد يكون من جراء التعويذات الشيطانية والتمائم والرقى
الشيطانية اليت هتيج احلسد يف نفوس الشياطني من اإلنس واجلن وينتج عنه إفساد
العالقة الزوجية ،ابلتنافر بني األزواج على سبيل املثال التنافر يف مستوى العالقات
اجلنسية ،حيث حيدث الفتور اجلنسي وهو على أنواع ،ومسميات حسب البيئة واجملتمع
فمنه ما يسمى التصفيح ( نوع من سحر الربط ال يستطيع الرجل فيه من معاشرة
الزوجة) ،والتغوير ( يكون يف أول الزواج وهو شعور ينتاب الزوج أبن زوحته ليست بكرا
عند الدخول هبا)  ،والتبلد أو الربود (حيصل للرجل واملرأة على حد سواء حيث تضعف
اجلاذبية احليمية يف اجلماع فيصيب املرأة والرجل برود جنسي قد يسبب فتور ووسوسة
تفضي للطالق) ،وهذه األشياء تفضي بدورها إىل الشكوك والظنون ،ومن َثَه إما
الطالق ،وإما العيش يف عذاب أسري ،وقد يصل األمر إىل حد القتل ،وقد تصحبه
العديد من اجلرا ئم األخالقية من هتك األعراض واالطالع على عورات النساء ،فهذه
الرذائل لصيقة ابألفعال السحرية ،مما ينعكس سلبا على أفراد األسرة واجملتمع .قال
ِ
ِ
ْي ال َْم ْرِء  })102(..البقرة ،فالتفريق من
تعاىل...{ :فَيَ تَ َعلَّ ُمو َن م ْن ُه َما َما يُ َف ِرقُو َن بِه بََْ
وجهني أن يعمل به السامع فيكفر بعمله فيقع به التفرقة بينه وبني زوجته إذا كانت
مسلمة ابلردة ،والثاين أن يسعى بينهما ابلنميمة والوشاية والبالغات الكاذبة واإلغراء
واإلفساد ومتويه الباطل حىت يظن أنه حق فيفارقها" (املاوردي  ،)1994وقد يكون على
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العكس من ذلك أي أن جيمع به بني املرء وزوجه ،وهو ما يسمى ابلُّ َتولة ،وأايً كان هو

نوع من الفساد واإلفساد األسري إن كان سحر مج ٍع أو تفريق ،قال صلى هللا عليه
وسلم« :أ َّ ِ
ِ
ث َسَر َاايهُ :فَأَقْـَرُهبُْم إلَْي ِه َمْن ِزلَة أ َْعظَ ُم ُه ْم
ب َع ْر َشهُ َعلَى الْبَ ْح ِر َويـَْبـ َع ُ
يس يـَْنص ُ
َن إبْل َ
ول:
ولَ :ما ِزلْت بِِه َح ََّّت فَـ َع َل َك َذا؛ َح ََّّت َأيْتِيَهُ الشَّْيطَا ُن فَـيَـ ُق ُ
فِْتـنَة فَـيَأْتِيه الشَّْيطَا ُن فَـيَـ ُق ُ
ِ
ت َويـَلْتَ ِزُمهُ» (مسلم
ني ْامَرأَتِِه؛ فَـيُ ْدنِيه ِمنْهُ؛ َويـَ ُق ُ
َما ِزلْت بِه َح ََّّت فَـَّرقْت بـَْيـنَهُ َوبَْ َ
ت أَنْ َ
ول :أَنْ َ
النيسابوري) ،فيرتتب على التفريق بني الزوجني تشريد األوالد ،والدعوة إىل الرذيلة،
والشقاق والتناحر بني أفراد األسرة مما يرتتب عليه آاثرا مادية ونفسية قد تصحب كال
الزوجني أو أحدمها بعاهة مستدامة ،وقس بقية العالقات بني املكوانت البشرية ،ومما
يساعد على ذلك جهل اجملتمع مباهية السحر ومقدرات السحرة اليت هي يف غالبها
دعاية إعالمية استفادت من جاهزية اجملتمع لتصديق كل ما هو مثري ،من غري النظر يف
عاقبة األمور والتثبت منها.
 إشاعة الضالل اجملتمعي :السحر هو غاية من غاايت الكفر والعمل الشيطاين،والضالل اجملتمعي ،فالسحرة يبسطون هيبتهم يف اجملتمع ابألفعال السحرية ،والشعوذة
والدجل ،ويرهبون الناس بزعمهم بقوة الشياطني ،ويستخدمون من احليل احملبكة اليت
جتعل من اجملتمع لقمة صائغة يف أيديهم ،فهتكت حرمات النساء ،وأكلت أموال األسر
ابلباطل ،ومن احليل اليت يقنعون هبا الناس تلك األدوات اليت هي عبارة عن أعشاب
وأخبرة ،وطلسمات ،ويدهعُ ُو َن هبا جلب اجلن ،الذي يقومون بتسخريه إما يف إشعال الفتنة
بني الناس حبيث يسلطونه بطلب بعض فئات اجملتمع ضد بعضهم البعض ،فالزوجة تقوم

بسحر زوجها ،واإلخوة واألخوات ،واألصحاب فيما بينهم يسحرون بعضهم بعضاً،
بغرض املرياث أو التفاوت الطبقي يف املال أو اجلاه ،أو بغرض الفوز بزوج يتنافسن عليه،
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أو غري ذلك من األسباب والدوافع .ومن َث ذات السحرة يقومون بتبليغ من قاموا
بسحره أبن فالن عمل لك عمالً ومن َث يساومونه على فك العمل مقابل مبلغ من
املال ،والذي رمبا يقصد منه اإلستنزاف الكلي للمال ،ورمبا يهتكون به عرض مسلمة ما،
أو كشف عورات حرمات الغري ،ويف سياق ذلك لقد وقفت على واحدة من تلك
احلاالت وهي يف الغالب حاالت متشاهبة وأفرادها وضحاايها خمتلفون ،فقد حبك
املشعوذ حيلة ،استطاع من خالهلا خداع رب األسرة وأهله ،واستنزف أمواهلم ،وهدم
أحالمهم ،فأ قنع رب البيت أبن ببيته كنز حمروس بواسطة اجلن ،وأنه –املشعوذ-
ابستطاعته إقناع اجلن حىت يسلم هذا الكنز لرب البيت ،وزين له األمر وعندما تيقن أبن
صاحب البيت صار له مطيعا وملبياً ألوامره بدأ يطلب منه إنفاق املال يف شراء أغراض
تسرع يف إرضاء اجلن ،ومن َث إقناعه بتسليم الكنز لصاحب البيت ،وكان من األغراض
اليت ابشر يف طلبها أدوات تتعلق ابلسحر والشعوذة ،طلب منه شراء أخبرة معينة ،وذبح
اخلراف للجن ،وبعد مدة من الزمن فقد رب املنزل كل مدهخراته من مال وغريه ،وأصبح
عاطال بال عمل ،وساء حال األسرة املادي والنفسي ،وقام رب األسرة ببيع بيته ،وأَثهر
ذلك اقتصاداي على أفراد األسرة فاألوالد ابتوا ال يستطيعون إبمكاهنم الذهاب إلكمال
التعليم ،ورب األسرة عاطل من غري عمل ،وأصيبت الزوجة بلوثة عقلية ،واختفى املشعوذ
من غري رجعة ،وهذا منوذج واحد من كثري من قضااي الشعوذة والدجل ،وجرائمهم يف
إفساد اجملتمع وإضالله.
 إضعاف العقيدة والستقامة :الغاية من خلق اإلنسان هي عبادة هللا تعاىل والتدرجيف هذه العبادة يفضي ابلتمرين املستمر للنفس على استكمال النماء العقدي الذي
منتهاه أن تتملك مشاعر العبد وأحاسيسه معاين العقيدة السليمة وأسسها ،من التوكل
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والصرب واالحتساب وحسن الظن يف هللا ،فيقر يف قلب املؤمن أبن توجهه توجه رابين،
شعور ينبع من مباين اإلسالم واإلميان ويكتمل ابإلحسان ،فإن ضعفت العقيدة يف هللا
أبنه هو الكايف والشايف واحلافظ ،واحمليط ،واملهيمن ،والقاهر فوق عباده ،وهو قاهر
أفعال الشر والشياطني والسحر وغريها من األشرار فإن أثر السحر يف هذه األنفس
يكون أقرب إىل أصحاهبا ،أل هنا نفوس اتئهة وهائمة وحاملة بسراب القيع ،الذي حيسبه
الظمان ماء وهو ليس بش ٍ
يء ،ألن األفعال السحرية يف أصلها قائمة على تعظيم
الشياطني والكهان ،واالعتقاد يف أهنم ينفعون ويضرون ،ويدعون علم الغيب ،عن
عائشة رضي هللا عنها أهنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :إن املالئكة
تنزل يف العنان وهو السحاب فتذكر األمر قضي يف السماء فتسرتق الشياطني السمع
فتسمعه فتوحيه إىل الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم» (البخاري
 ،)1987ويرهبون الناس على التصديق هبذه املعتقدات اليت ال جتوز إال يف حق هللا
تعاىل ،لذا حذران النيب صلى هللا عليه وسلم من التعامل مع مثل هؤالء فقال صلى هللا
عليه وسلم« :ليس منا من تطري ،أو تطري له ،أو تكهن ،أو تكهن له ،أو سحر ،أو
سحر له ،ومن أتى كاهناً فصدهقه مبا يقوله فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه
وسلم» (الرباز  .)1988واالعتماد عليهم واخلوف منهم ،واإلميان مبقدراهتم يف جلب
الرزق وتزويج العوانس ،ورزق الولد ،وغريها عقائد ال جتوز يف حق غري هللا تعاىل ،فكم
ساع لتحقيق الثراء عن طريق السحر أفقره السحرة ،وكم من طالب الشفاء عند
من ٍ
السحرة أوردوه املهالك ،وكم من حاملة ابلزواج عن طريق أيدي السحرة أفضى هبا األمر
إىل ما ال حيمد عقباه ،إن الدراسات امليدانية الباحثة يف جرئم السحر كشفت تعدد
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وتنوع اجلرائم اليت يرتكبها هؤالء السحرة عن طريق التمويه واحليل واخلداع ،مستقلني
حاجة وجهل اجملتمع مباهية السحر وأفعال السحرة.
 تعظيم الشيطان :لقد حذر هللا تعاىل من التعامل مع الشيطان وأمر مبخالفته ألنهأيمر ابلسوء َويَعد ابلفقر ،وهو الداعي إىل الشرك ابهلل تعاىل ،قال البيضاوي ":املراد
ابلسحر ما يستعان يف حتصيله ابلتقرب إىل الشيطان مما ال يستقل به اإلنسان ،وذلك ال
يستَتِب إال ملن يناسبه يف الشرارة وخبث النفس"(البيضاوي  ،)1418قال ابن خلدون:
"ورايضة السحر كلها إمنا تكون ابلتوجه إىل األفالك والكواكب والعوامل العلوية
والشياطني أبنواع التعظيم والعبادة واخلضوع والتذلل فهي لذلك وجهة إىل غري هللا
وسجود له .والوجهة إىل غري هللا كفر فلهذا كان السحر كفرا والكفر من مواده وأسبابه
كما رأيت"(ابن خلدون  )1988إن تعظيم الشياطني ونسبة الكائنات إليها ال يستطيع
عاقل يؤمن ابهلل أن يقول فيه أنه ليس بكفر (حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي).
وقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم حرمة وخطورة إتيان السحرة والكهنة واملشعوذين
واملنجمني ،لتعظيمهم الشياطني ،فاألعمال السحرية قائمة يف أساسها على تعظيم
الشيطان وحتقيق رغباته ،وهؤالء الشياطني هلم من الشروط والتساؤالت ،ما تفضي إىل
الشرك ابهلل تعاىل ،فأساليبهم تعتمد على ما يبغضه هللا تعاىل من املعاصي واآلاثم.
ويتفاوت السحرة يف تعظيم الشيطان وفق املصلحة املرجوة يف نظرهم ،فتستعمل
الشياطني يف مجيع األسحار مبا فيها سحر احملبة القائم على جناسات ،ومتائم وعزائم
شركية ،وحتضري الزار القائم على تفشي الرذيلة اجملتمعية وتلبية رغبات الشياطني ،وسحر
التفريق بني األزواج ،وإفساد العالقات بني اإلخوة واألقرابء ،هذه أفعال هنى هللا عنها
وحرمها وحذر من عواقبها ،وهي أفعال حمببة للشياطني ،كيف ال وقد بني هللا تعاىل لنبيه
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آدم عليه السالم عداوة الشيطان له ،وأن مراد الشيطان من اإلنسان حتقيق الشقاوة
ك فَال ُُيْ ِر َجنَّ ُك َما ِم َن
ك َولَِزْو ِج َ
آد ُم إِ َّن َه َذا َع ُد ٌّو لَّ َ
والتعاسة ،قال تعاىل{ :فَ ُقلْنَا َاي َ
ا ْْلَن َِّة فَتَ ْش َقى ( })117طه.
 نشر الغش والرذيلة يف اجملتمع :يعتمد كثري من الدجالني واملشعوذين واجلهال منالرقاة أساليب احليلة والغش ،واستغالل العامة ،وهتك أعراضهم ،وأكل حقوقهم،
وتلبيسهم كثري من األوهام واألمراض اليت ليست موجودة أصال فيهم ،وبعد أن يدركوا
متلكهم من نفسيات املريض ،ينفثوا مسومهم وينشروا رذائلهم ويهتكوا أعراض املسلمني،
وهذا شائع وكثري على مر العصور واألزمان ،ورمبا يتعلمون الطالسم ويستعينون ابجلن
وليس ابلضرورة أن يكونوا أصحاب مهارات يف علم السحر واجلن ،فاألمر برمته قائم
على استغالل جهل الناس وسرعة تصديقهم ابلسحر ومالبساته ،فيصبح من السهل
الوقوع يف شرك النصب واالحتيال ،وعلى هذه الشاكلة تدور كثري من القصص الواقعية
س هلم يف أمر دينهم،
اليت فقدت فيها األسر أمالكها ،أو هتكت أعراضها ،أو لُب َ
وحطمت نفسياهتم وصاروا أسارى لوساوس شيطانية أبعدهتم عن نور اإلميان ومعاين
التوكل والثقة يف هللا هذا من جانب ،ومن جانب آخر يدعي بعض الناس أنه مسحور
أو معيون ،هرابً من واقع صادم مر به ،قد تكون جرمية ارتكبها يف حق نفسه بتناول
املخدرات أو ارتكا ب الفواحش ،فأحدثت فيه فراغ روحي وصراع داخلي ،جعلته ميثل
دور املسحور حىت ال يلتفت الناس إىل جرائمه - ،لقد مررت على بعض احلاالت من
هذا القبيل ،-وهو يف هذه احلال يف حاجة إىل العالج الطيب والعالج النفسي ،ولن
يفيده اللجوء إىل السحرة والدجالني غري جين السراب املتوهم يف خميلته.
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 الرعب والتخويف :كثري من السحر ينتهي أثره ابلرعب والتخويف ،فالسحر يؤثرعلى النفوس كما يؤثر على األبدان ،فإن كان مصدر اخلوف والرعب هي النفس ،فمن
أهداف السحر التخويف من أمر ال ينبغي اخلوف منه ،وحيصل التخويف على مراحل
وتدرج ،وهو متنوع وفق ال قصد من السحر نفسه ،فإن كان قصد السحر الربط عن
الزوجة والذي قد يفضي إىل التفريق بني الزوجني ،فإن األثر النفسي واإلنكسار والشعور
بفقدان الشعور األنثوي والذكوري لدى الزوجني ،يسهم يف حتطيم نفسياهتما ،فالشعور
بسلب الرجولة ،يصحبه خوف مبطن ابإلكتئاب وتسفيه النفس ،والتفكري السليب الذي
قد يفضي إىل أبعد من ذلك ،ويف هذا األمر يشرتك التوهيم والسحر ،فكالمها قد يشعرا
بنفس األعراض ،ولكن املتوهم يف حاجة إىل زايدة من االعتناء ومراحل عديدة ليتجاوز
تلك احملنة ،وهو يف حاجة إىل جلسات استشارية أكثر منها كقراءة ،وعلى ذلك فقس
أحوا ل الراغبني والراغبات يف الزواج وحتقيق األمومة واألبوة ،والراغبني يف التجارات
والوظائف ،ممن اخندعوا إىل مقدرات السحرة واملشعوذين وأومهوهم حبل معضالهتم ويف
احلقيقة هتكوا أسرارهم وتالعبوا مبشاعرهم ،بعد أن قراؤا أفكارهم وعرفوا نقاط الضعف
يف شخوصهم ،فكم من عذرا ء وقفت أببواب املشعوذين طالبة تسهيل الزواج ،وكم من
عقيم هرولت سرا من غري علم زوجها طلبا يف ربطه أو اإلجناب ،وكم من عاطل عن
العمل صار ألعوبة يف أيدي السحرة واملشعوذين.
احملور الثالث :اآلَثر البدنية والنفسية للسحر :يرتتب على السحر والشعوذة وما
يدور يف معنامها كثري من اآلاثر البدنية والنفسية والروحية ،وفقا للغرض املرجو من
السحر ،وحسب توجيه السحر ،فاآلاثر املرتتبة على ذلك متعددة ومتباينة ،ومتداخلة مع
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التوهم ومرض النفس ،وغري ذلك مما يصعب حصر تلك اآلاثر يف بنود حمددة ولكن
ميكن اإلشارة إىل بعضها وفقا لطبيعة البحث ومساقاته العامة.
فالسحر يضر ابلبدن ويعمل على إهالكه ابملرض ،وفق اهلدف املنشود من
السحر ،فإن كان سحر تفريق فغالبا ما يتعلق ابلربط وهو يف هذه احلال يصاب املسحور
مبرض بدين نفسي ،فيحدث ضعف جنسي بطرق خمتلفة ،فقد يكون عن طريق اخلمول
والكسل ،أو إفراغ النفس من الرغبة يف الشهوة اجلنسية (ميكروسوسيولوجيا اْلرمية من
خالل املمارسات السحرية والشعوذية)  ،أو سرعة القذف ،أو النفور الفكري ،وقد
يصيب املرأة التغوير ،والنزيف ،والتبلد ،والشرود وغري ذلك من األعراض الدالة على
سحر الربط يف الرجل واملرأة على حد سواء(خالد بن عبد الرمحن بن علي اجلريسي)،
فإن حصل ذلك أبي نوع من األنواع البدنية فإن هذا يؤثر سلبا على نفسية املسحور
فيصاب ابإلكتئاب والوساوس القهرية والتضجر من جراء ما أصابه ،يف أمر ذو حساسية
عالية يتعلق برجولته ،واملرأة من ذات القبيل حيصل هلا من الكره للزوج ويصور يف عقلها
ونفسها كل ما هو سليب جتاه زوجها ،والذي رمبا تتصوره كاحليوان أو غريه من األشكال
غري املألوفة ،أو األشكال املبغضة هلا كأنثى ،وقد يكون ذلك من سحر التخييل الذي
يعتمد على احليلة واخلداع (عواد بن عبد هللا املعتق)  ،حبيث يستطيع الساحر إقناع
الشخص أبنه مسحور فيتوهم السحر فيمرض املتوهم ،ويرتتب على ذلك عدد من
املظاهر املرضية واليت منها على سبيل املثال:
 حب العزلة والكسل واخلمول :ه ذا أثر من آاثر األمراض املتعلقة ابلسحروملحقاته ،أن يتسبب يف أذى املسحور أو املتوهم ابلسحر بنوع من اخلمول واإلنطواء،
والصمت (احلذر من السحر دراسة علمية حلقيقة السحر)  ،والشرود الذهين ،واألرق،

338

موجهات سياقية يف مدارسة ظاهرة السحر

والتثاؤب ،وكثرة النوم ،وهو حيصل يف الغالب بعد طول عناء ومعايشة مع املرض ،وهو
أثر متهيدي لتمكن السحر ومتخيالته من إضطراب النفس ،وخلخلة التوازن الفكري،
ومن حمفزاته تفريغ النفس من كل أمل وأمنية ،وبسط سيطرة اليأس وشحن الفكر بكل
ما هو هادم ومهلك .ومن أكثر األدوية الواقية عنه احملافظة على الصلوات اخلمس يف
مجاعة سيما الفجر ،عن أب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
«يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو انم ثالث عقد يضرب كل عقدة مكاَنا
عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر هللا احنلت عقدة ،فإن توضأ احنلت عقدة فإن
صلى احنلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس
كسالن»(البخاري).
 الغضب والشك والَتدد :جيمع املسحور واملتوهم السحر واملعيون بني املتضادات،فيثق يف حمل الشك ويشكل يف حمل اليقني ،وجيمع بني الضحك والبكاء (ميسوم ليلى
 )2004فيما ال ينبغي ،وسرعة الغضب واهليجان ،والكسل واخلمول ،والشك يف كل
شيء ،وسرعة التقلب الناجم عن كثرة الرتدد ،واخلوف الشديد من األمور الغيبية ذت
املصري احملتوم ،كاخل وف من املوت أو املرض ،أو بعض األماكن ،ويكون ملن أتثر هبذه
اآلاثر ختيل واسع وإحياء منفتح لقبول كل ما يساعد على تدمري نفسه بنفسه ،وهو أكثر
ما يكون يف سحر التفريق بني الشركاء أو الزوجني ،وذلك ابنقالب الثقة إىل شك،
وتعظيم اخلالفات الصغرية والتافهة لتكون سبباً يف تدمري استمرار الشراكة أو الصداقة أو
العالقة األسرية ،وقس على ذلك (أبو عبيدة ماهر بن صاحل آل مبارك .)1995
 فقدان الثقة ابلنفس :املسحور أو املتوهم ابلسحر من مظاهر ذلك فقدان الثقةابلنفس ،مما يكون عرضة لكل ما يتسبب يف حتطيم صاحبه ،فهو كثري الرتدد ،ال يثبت
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على قرا ر ،تنتابه شكوك وظنون يف غري حملها ،وهذا نتائج ما يسببه السحر من أمراض
عضوية ،أو إتالف مشاريع طموحة لدى أصحاهبا ،فالعني تدمر ،والسحر ميرض
ويذهب ابلنعم ،مما جيعل أصحاهبا قليلي الثقة يف مشاريعهم أو أنفسهم ،فقد يتوهم من
تسبب السحر يف موت قريبه أو إيذا أصحابه يف القدوم على خطوة يتخيل مصريه فيها
مصري صاحبه ،فال يثق يف نفسه ابلنجاح ،فإن تعرض يف مشارعيه للفشل ال يعزوها
للقدر أو اخلطأ يف ختطيطه أو إدارته بينما يعزوها للسحر وإن ل تكن تلك احلقيقة ،وهذا
شائع يف الناس املتومهني أكثر منهم يف املسحورين ،وهو سبب كثرة الرتدد على املشعوذين
والدجالني ،وهو ال تكاد ختلوا عنه طائفة من الطوائف أو فئة من الفئات بسبب اجلهل
ابلدين والرضوخ للمورواثت الشعبية.
 إضعاف النشاط الروحي التعبدي :نسبة لطبيعة السحر القائمة على تعظيم اجلنوالشياطني ،وما يتقربون إليهم به من جناسات وقاذورات ،ومعاصي ،فإن هذا يؤثر على
سلوك املسحور التعبدي سواء كانت عبادة حسية أو معنوية ،إال من رحم ريب ممن هم
ابتلوا بتوهم السحر ،لذا فإن السحر يسبب فتور يف الذكر والعبادة ،فإن اإلميان ابلكهان
واإللتجاء إليهم خيالف أسس العقيدة ،ومعصية من املعاصي العظيمة اليت حذر منها
ا إلسالم ،فالذي يراتد الكهنة والسحرة يغشى قلبه غشاوة وحجاب بينه وبني نور
اإلميان ،فهو يف متادي وتوهان ومعيشة ضنك ال يثبت على قرار ،وال يعرف طعم
للحياة ،قلبه خرب تسكنه األوهام والتخيالت والصراع النفسي املتكرر ،قال أمني
شيخو" :قد ع همت الفت وكثر املكر واخلداع واجلهل ،والبعد عن هللا منبع كل فضيلة
وخري وإحسان ،ولذا فقد تسلهل السحرة والد هجالون والفرق الشيطانية الضالة املضلهة إىل

340

موجهات سياقية يف مدارسة ظاهرة السحر

عقول الناس الذين يسريون ابلعقيدة والتقليد ال ابلتفكري واإلميان ،فظنوهم أهل احلق
حممد أمني .)2005
والدين فوقعوا يف شباكهم ،واخندعوا هبم" (شيخوَّ ،
احملور الرابع :الوقاية والعالج من آاثر السحر :أضحت قضااي السحر والعني
واملس وما علق بذلك من توهم ،ظاهرة متنامية ،ورائجة أسباهبا متنوعة ومتباينة،
فبعضها أسباب اقتصادية ،وأخرى أسباب بيئية جمتمعية ،ورمبا يرتبط ذلك
ابلشخصية املؤثرة واملتأثرة يف آن واحد ،وأدوات عالجها متعددة ومتباينة كذلك،
يدخل فيها الشرعي واحملرم وما بني ذلك ،عليه قد علت أصوات الدجالني
واملشعوذين لبسط حيلهم وادعائهم بفك طالسم السحر وما علق به ،واملرضى
جلهم حيارى بني وازعة التدين ومغرايت الدجالني ،مما جيعل من إظهار ونشر
الوعي اجملتمعي ابلتمسك ابلوقاية والعالج املشروع ،فهو البلسم الناجع لكل سحر
ووهم ،ويف غريه اهلالك والضالل ،وميكن تقسيم الوقاية والعالج املشروع إىل قسمني
اثنني حسي ومعنوي وتتفصل يف اآليت:
الوقاية والعالج احملسوسي من السحر :مبا أن السحر وما الزمه من عني وتوهم ومس
قضااي معنوية ،وأسباهبا وآاثره ا منها ما هو حسي ،ومنها ما هو معنوي - ،من تلك
األسباب واآلاثر قد يدركها املريض وقد ال يدركها -عليه فإن الوقاية والعالج من تلك
اآلاثر واحلذر من التعاطي مع تلك األسباب يتطلب كشفها ،وبيان طريقة التعامل معها
وقايةً وعالجاً حسية كانت أو معنوية ،وميكن فيما تبقى من مساحة للبحث اإلشارة إىل
أبرز النقاط املتعلقة هبذا األمر:
الوقاية احلسية واملعنوية :أكثر أعراض السحر انمجة عن حسد وتنافس دنيوي ينفخ
الشيطان فيه فيفسد طعم النجاح لصاحبه ،ويكسب املتسبب فيه من املعاصي والذنوب
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العظام ،جراء الضرر الذي يلحقه ابألخرين -لذا حرم النيب صلى هللا عليه وسلم أعمال
السحر -عليه فإن من أسباب الوقاية احلسية:
 حسن التعامل ولي اجلانب مع السحرة واحلاسدين :وهو أمر شاق على النفس،يف حاجة لصرب وتدريب ،وفيه من املنافع ما ال يعلمها إال هللا تعاىل ،وهو ُخلُ ُق األنبياء
واملرسلني ،وتوجيه من رب العاملني ،فإن إطفاء انر احلاسد والباغي والساحر واملؤذي

السيئَةُ،
سنَةُ َوَل َّ
ابإلحسان إليه (ابن القيم  ،)1410قال تعاىلَ { :ول تَستَوي احلَ َ
َّ
داوة َكأَنَّهُ َولي َْحيم (َ )34وما
س ُن فَإذَا الَّذي بَي نَ َ
ك َوبَي نَهُ َع َ
ادفَع ابلت ه َي أَح َ
َّ
ص ََبُواَ .وما يُلَ َّقاها إ َّل ذُو َحظ َعظيم(})35فصلت ،وقال تعاىل:
ين َ
يُلَ َّقاها إ َّل الذ َ

ناهم
سنَة َّ
{أُولئ َ
السيئَةََ .وِمَّا َرَزق ُ
ك يُؤتَ و َن أَج َرُهم َم َّرتَي ِبا َ
ص ََبُواَ ،ويَد َرُؤ َن ابحلَ َ
يُنف ُقو َن(} )54القصص ،فاحلاسد يهبط غضبه ،ويهدأ شيطانه يف حال اإلحسان إليه،

فاإلحسان قد يكون بلني الكالم وطالقة الوجه ،وقد يكون ابلتصدق عليه ،وإفراغ قلبه

من حالة اهليجان والبغض واحلسد ،فجلبت النفوس على حب من أحسن إليها ،ولنا يف
قصة يوسف مع إخوته الذين ألقوه يف البئري وهو طفل ،فأحسن إليهم وهو يف حالة عزة
ف َوأَخيه إذ
ومقدرة ،سأهلم عليه السالم قال تعاىل{ :قَ َ
وس َ
ال َهل َعلمتُم َّما فَ َعلتُم بيُ ُ

أَنتُم َجاهلُو َن( } )89فسألوه هل أنت يوسف ،فأجاهبم أبنه يوسف وهذا أخي بنيامني،
وبني هلم أن التقوى والصرب على األذى ومن ذلك اإلحسان إىل املسيء ال يضيعه هللا

ف َو َه َذا أَخي قَد َم َّن َّ
ف قَ َ
وس ُ
وس ُ
تعاىل ،قال تعاىل{ :قَالُوا أَإنَّ َ
ك أل َ
اّللُ
ال أ ََن يُ ُ
َنت يُ ُ
َعلَي نَا إنَّهُ َمن يَتَّق َويصَب فَإ َّن َّ
ي( })90فما كان منهم إال
يع أَج َر ال ُمحسن َ
اّللَ لَ يُض ُ
أن أقروا خبطئيتهم ،وطلبوا منه العفو ،وبينوا له حاهلم مع حاله ،أبن هللا فضله عليهم

ابلعلم واحللم والفضل ،قال تعاىل{ :قَالُوا ََت َّّلل لََقد آثَ َر َك َّ
ي
اّللُ َعلَي نَا َوإن ُكنَّا َخلَاطئ َ
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يب َعلَي ُك ُم اليَ وَم يَغف ُر َّ
ي (})92
( )91قَ َ
اّللُ لَ ُكم َو ُه َو أَر َح ُم َّ
الراْح َ
ال لَ تَث َر َ
َّ
ال ابْ ُن َعبه ٍ
س ُن })96(..
يوسفَ ،وقَ َ
اس :يف تفسري قوله تعاىل{ :ادفَع ابلت ه َي أَح َ

ض َع َهلُْم
ص َم ُه ُم ه
املؤمنون« ،ال ه
اَّللَُ ،و َخ َ
ص ْربُ عْن َد الغَ َ
الع ْف ُو عْن َد اإل َساءَة ،فَإذَا فَ َعلُوهُ َع َ
ضب َو َ
ال:
وع ْن أَيب ُهَريْ َرةَ ،أَ هن َر ُج ًال قَ َ
َع ُد ُّوُه ْم» (البخاري) { َكأَنَّهُ َولي َْحيم ( })34فصلتَ .
َحلُ ُم َعْن ُه ْم
َاي َر ُس َ
ُحس ُن إلَْيه ْم َويُسيئُو َن إ َه
يلَ ،وأ ْ
ول هللا إ هن يل قَ َرابَةً أَصلُ ُه ْم َويَ ْقطَعُوينَ ،وأ ْ
ك م َن هللا
َوَْجي َهلُو َن َعلَ هي ،فَ َق َ
ُّه ُم الْ َم هل َوَال يََز ُال َم َع َ
ت َك َما قُلْ َ
ال« :لَئ ْن ُكْن َ
ت ،فَ َكأَهمنَا تُسف ُ
ك»(مسلم).
ت َعلَى ذَل َ
ظَهري َعلَْيه ْم َما ُد ْم َ

 -كتمان أمر ما ل حيتاج إلظهاره :خاصة إن كان األمر ما زال ل تؤتى مثاره ،أو

تغطية من خيشى عليه من احلسد ،فإن النفوس طبائعها خمتلفة ،قد حيسد اإلنسان على
جناحه ومجال ما عنده ملن حرم ذلك ،وهذا تتشارك فيه العني مع السحر ،وقد أييت من
استَعينُوا َعلَى ْإجنَاح
األعداء واألصدقاء ،واإلخوة واألخوات قال صلى هللا عليه وسلمْ « :
ا ْحلََوائج ابلْكْت َمان ،فَإ هن ُك هل ذي ن ْع َم ٍة َْحم ُسود» (الطرباين) ،وقد أمر يعقوب ابنه يوسف

بكتمان أمر رؤيته ،خبوف احلسد والكيد ،وأمر يعقوب أبناءه أبن يدخلوا من أبواب

متفرقة ،خشية احلسد والعني ،وكتماان لألمر وتشتيتاً النتباه احلاسدين ،فاحلسد ومنه
معنوي ال يرى ابلعني ،وال يدرك ابلطب التجرييب ،فاألوىل
السحر والعني ،عبارة عن ُس ٌّم
ٌّ
قطع أسبابه.

 الصدقة واإلحسان :فإن لذلك أتثريا يف دفع البالء والسحر واحلسد ،فالصدقة تقيمصارع السوء ،ملا فيها من اإلحسان ،احلديث الذي روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم
السوء» (الرتمذي )1975
أنه قال« :إ هن ال ه
ب الهرب َوتَ ْدفَ ُع ميتَةَ ُّ
ص َدقَةَ لَتُطْف ُئ غَ َ
ضَ
والصدقة من صنائع املعروف وهي تقي من السحر واحلسد ألن صنائع املعروف تقي
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مصارع السوء ،فالصدقة تطفئ هليب احلسد ،وهي من ابب شكر النعمة ،والشكر
حارس للنعمة من الزوال ،واحلاسد والعائن من أقوى أسباب زوال النعمة ،فإن احلاسد
والعائن ال يفرت وال يربد قلبه حىت تزول النعمة عن احملسود .فحينئذ يربد أنينه ،وتتطفئ
انره (ابن القيم  .)1410فاحملسن املتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو
انئم على فراشه .فمن ل يكن له جند وال عسكر ،وله عدو .فإنه يوشك أن يظفر به
عدوه ،وإن أتخرت مدة الظفر .وهللا املستعان.
العالج احلسي واملعنوي املشروع من السحر وما لزمه :التداوي من السحر أمر
مشروع وله وسائل وطرق حددها الشرع ،وأمر هبا ،حفاظاً على صفاء العقائد ،وحسن
السلوك والتخلق أبخالق اإلسالم ،فإن هذه الوسائل والطرق لو حاد عنها املتداوون من
السحر وما الزمه ،فإن البديل عن ذلك اللجوء إىل التداوي ابحلرام إن كان حسيا أو
معنوايً ،لذا فإن أمهية العالج احلسي واملعنوي للسحر وما الزمه من عني ومس وتوهم،
تكمن يف اتباع املنهج اإلسالمي الصحيح ولعلنا نشري إىل بعض نقاطه البارزة خشية
اإلطالة واليت منها:
العالج احلسي املشروع للسحر وما لزمه :مبا أن أمراض السحر أنواع متفاوتة،
وأسباهبا خمتلفة ،فإن وسائلها وطرق عالجها متعددة ،وأبرز تلك الوسائل:
 الستفراغ إما عن طريق احلجامة أو التقيئ :وهي الطريقة اليت اتبعها النيب صلى هللاعليه وس لم ،أو التقيئ والذي ينجم عن أسباب خمتلفة قد حيدث بفعل القراءة على
املسحور أو املعيون ،سيما إن كان السحر متعلق ابلبطن ،فاالستفراغ يزيل كثري من
األمراض البدنية النامجة عن األفعال السحرية ،ويدخل يف معناها ،أمر العائن ابلوضوء
ورشه على املعيون من خلف ظهره(عواد بن عبد هللا املعتق  ،)2002أو أكل بعض
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األدوية اليت تعني على االستفراغ يف احلال ،أو استعمال احلجامة الستفراغ ما فسد من
الدم ،وهو وسيلة استعملها النيب صلى هللا عليه وسلم ففساد الدم يضعف اجلسد،
ويصيبه ابلكسل واخلمول ،وابلتايل يكون عرضة للوساوس ،واألفكار اهلدامة ،فإن أصابه
سحر أو عني أو حسد فدرجة املقاومة يف اجلسد ضعيفة ،مما جيعل من احلجامة أجد
أنفع أنواع االستفراغات املفيدة للسحر(ابن القيم .)1990
 تناول الوصفات الطبية النبوية :كاحلبة السوداء ،والتمر ،وماء زمزم ،وزيت الزيتونوالعسل ،والكست اهلندي ،والسنمكي ،والتلبينة ،فقد ورد يف الشرع املبارك ما يثبت
الشفاء يف هذه األطعمة واألشربة ،قال تعاىلُ { :ثَّ ُكلي من ُكل الث ََّم َرات فَاسلُكي
ك
ج من بُطُوَّنَا َش َراب خُّمتَلف أَل َوانُهُ فيه ش َفاء للنَّاس إ َّن يف ذَل َ
ُسبُ َل َربك ذُلُالً َُي ُر ُ

آليَةً ل َقوم يَتَ َف َّك ُرو َن( })69النحل ،وقال صلى هللا عليه وسلم« :يف احلبة السوداء
شفاء من كل داء إال السام»(البخاري) ،فهذه األغذية فيها من الطاقة ما يقوي جسم
املريض مما يؤثر إجيااب على رفع طاقته وزايدة مقاومته فكراي وجسدايً فيكون أكثر
استعدادا ملقاومة املرض وحماربته ،عن عائشة رضي هللا عنها ،أهنا كانت أتمر ابلتلبني
للمريض وللمحزون على اهلالك ،وكانت تقول :إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول« :إن التلبينة جتم فؤاد املريض وتذهب ببعض احلزن» (البخاري) .وعلى
العكس من ذلك فإن اجلوع الزائد يسبب كثري من االهتزاز النفسي واخللل الفكري،
الذي يكسب املريض درجة عالية من اإلحياء ومرتع متاح لتَ َقبُّ ْل كل ما يضر به ،وهلذه
األدوية مقادير معينة ،ونسب معروفة فال ينبغي زايدة اجلرعة على املقدار املعقول حىت ال

ينقلب الدواء إىل داء.
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العالج املعنوي للسحر وما لزمه :الوقاية والعالج املعنواين مها الغاية واحلل الناجع
لألمراض السحرية ،وما الزمها فهو يستند يف أصله على تقوية العقيدة يف هللا تعاىل
ومعايشة معيته سبحانه وتعاىل يف السر والعلن ،واستحضار معاين التوكل والصرب
واالبتالء ،وهي أمثان للقرىب هلل تعاىل ،الذي هو مقصد كل مسلم ،فإن قويت هذه
العالقة ،خنس الشيطان وخسر ،وجر خلفه أهواء السحرة واملشعوذين ،وهي أدوية
رابنية ،حتفز النفس وتبعث األمل يف الشفاء ،تعايش املرض على أنه داعية عبادة الصرب
على البالء ،فإن قوية النفس ،فات على السحرة والشياطني ما كانوا يرجون ،وتدلت
أسباب الشفاء والسعادة برمحة رب السماء ومن أبرز تلك سبل الوقاية والعالج املعنوي
 استحضار معية هللا تعاىل لدى املعاجلي واملعاجلي :وذلك ابلثقة يف هللا تعاىل أبنههو الشايف الكايف املعايف ،وأن هذا البالء ال يرفعه إال هو ،ومن َث اللجوء إليه يف كل
حال وعلى كل حال ،فحسن الظن يف هللا تعاىل من أقوى دوافع هزمية الشيطان ،فهو
الدافع إىل تقوية العقيدة السليمة ،اليت هي أساس كل عبادة وعالقة مع هللا تعاىل ،فمن
ت فَ ُه َو
كان مهه هللا تعاىل كفاه هللا تعاىل هم دنياه وأخره ،قال هللا تعاىلَ { :وإذَا َمرض ُ
يَشفي ( })80الشعراء (السبكي .)1414

 األخذ أبسباب السالمة من إيذاء الشياطي :مبا أن الشيطان هو العدو األوللإلنسان فإن سد أبوابه ،يعد وقاية منيعة من شره ،وقد مجعها النيب صلى هللا عليه وسلم

يف حديث « :إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ
فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا األبواب واذكروا اسم هللا فإن الشيطان ال
يفتح بيتا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم هللا ومخروا آنيتكم واذكروا اسم هللا ولو أن
تعرضوا عليها شيئا» (مسلم) ،ويتبع ذلك استحباب ذكر اسم هللا على كل أمر ذي
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ابل ،عند دخول البيت ،وعند دخول احلمام ،وعند بداية الطعام ،وعند املعاشرة (قال
النيب صلى هللا عليه وسلم« :أما لو أن أحدكم يقول حني أييت أهله ابسم هللا اللهم
جنبين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مث قدر بينهما يف ذلك أو قضي ولد مل يضره
شيطان أبداا» صحيح البخاري) ،وعند النوم ،وغريها من األمور ،وكذلك احملافظة على
اتباع السنن الفعلية يف احلياة كالسنن عند دخول احلمام« :اللهم إين أعوذ بك من
اخلبث واخلبائث» (البخاري ومسلم).
 قراءة الرقية الشرعية :الرقية املشروعة فيها طلب الشفاء من هللا تعاىل ،لذا هيعبارة عن آايت تتلى وأدعية مأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهي حباجة إىل
استحضار النبية الطيبة واإلخالص والثقة يف هللا تعاىل يف نفوس املعاجلني واملرضى ،فإن
حسن الظن يف هللا مطلوب على كل حال ويف كل حال ،وفيها من الرجاء وطلب
الشفاء ،وختتلف الرقية ابختالف املرض فبعض اآلايت متناسبة مع أمراض السحر سيما
اآلايت اليت تتناول قضااي التوحيد والتوكل ،والثناء على هللا تعاىل ،لذا كانت سورة الفاحتة
هي الشافية ،وسورة القرآن كانت بلسماً ملرضى السحر والعني ل حتويه من آية الكرسي،
وآية السحر يف قصة اببل ،وخواتيمها اليت هي أدعية وتضرعات ،والواقع كل القرآن
شفاء ورمحة ،ومن السنة امل أثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما قام به هو وأصحابه
الكرام من رقية إن كانت من السحر أو العني ،او احلسد ،وما شابه ذلك.
 جتاهل وتناسي املرض :هذا األسلوب املعنوي يف الوقاية والعالج من املرض هو منأجنع الوسائل يف هزمية األمراض الروحية ،فاملتومهني واملسحورين يستفيدون من هذا األمر
فوائد ال حتصى وال تعد ،فاستذكار املرض يف حد ذاته كفيل بزايدته ،حيث التفكري ،فإن
الشيطان أيس أن يعبد فلجأ للوسوسة وشحن التفكري السليب يف عقول الناس ،فمقاومة
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املرض ابلتجاهل والصرب عليه واملثابرة ،أمر أثىن عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فيمن
وجد يف نفسه الوسواس الذي يدخله يف التفكري فيما خيل بعقيدنه يف هللا تعاىل ،فسمى
النيب مقاومة ذلك بعدم النطق به واستعظامه وحماولة جتاهله ابعتباره وسوسة شيطانية هو
حمض اإلميان.
اخلامتة
 تعد ظاهرة السحر ومالزماته من الشعوذة والعني واملس ،واألوهام ،حالة جمتمعيةشاملة ،ومسببة لكثري من أمراض النفس من اكتئاب ،وهسترياي ،وخوف ،وقلق..،اخل
أصابت األفراد واجملتمعات.
 يغلب على األفعال السحرية ،تضليل الناس وأكل أمواهلم ابلباطل ،وتعظيمالشيطان ،ومعصية الرمحن ،ونشر احليل والغش واخلداع ،وسامهت يف تعطيل موارد
األفراد واجملتمعات ،اقتصاداي ،واجتماعياً.
-

ساعدت الدعاايت والشعوذات والدجل واحليل اليت ينشرها املشعوذون من
جانب ،وحالة اإلحياء الذي يعيشه كثري من أفراد اجملتمع ،وجيعل منهم لقمة سائغة
لتصديق كل مدع للسحر وأتثريه سامهت يف نشر ظاهرة السحر وما الزمه من توهم

وشعوذة وحيل وخداع.
 بني السحر والوهم واحليلة واخلداع والشعوذة روابط تلتقي فيها ،وفواصل متيز بينها،وساعدت على اخللط فيها عظم الدعاية السحرية املنتشرة يف اجملتمع.
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 من واقع اجلمع، من السحر والتوهم والشعوذة والدجل، استنباط الوقاية والعالجبني الرقية الشرعية والطب النفسي اإلسالمي الذي يركز على إبراز املعاين النفسية
 من خالل ربط اإلنسان مبعاين األخالق اإلسالمية وتقوية،احملفزة لنظرة املريض للحياة
مفهوم حسن الظن يف هللا ومن مث تنمية مهاراته العقيلة والنفسية لتستوعب معاين
. ومعرفة عظمة هللا وحفظه ورعايته، والرجاء،التوكل
، ومن جيهلون خطورة السحر ومالزماته، البحث تبصري لكثري من احليارى.وأصحاب النفوس الضعيفة من املعاجلني الذين يتحينون الفرص إليذاء اجملتمع املسلم

:املصادر واملراجع
- au.'ahmad almujtabaa biainqa, aljamieat al'iislamiat alealamiat malizya, 'athar alsahr fi al'iidtirabat alnafsiat qira'at fi thanayina alhadith
alnabui, majalat markaz 'abhath al'iimani, alkhartum alsuwdan, 2004m.
- 'ahmad bin eali 'abu bakr alraazi aljasasi, 'ahkam alqaraani, tahqiqu:
eabd alsalam muhamad eali shahin (birut: lubnan: dar alkutub aleilmiati,
ta1, 1415h/1994m).
- 'iibrahim yahyaa alhukmi, alhimayat aljinayiyat min jarimat
alshaewadhat watatbiqatiha fi almamlakat alearabiat alsaeudiati, bahath
majistir fi aleadalat aljinayiyat tukhasis altashrie aljanayi al'iislami,
jamieat nayif alearabiat lileawm al'amniati, 2004m).
- abn al'athir, almubarak bin muhamad aljuzri, alnihayat fi gharayb
alhadith wal'athra, tahqiqu: tahir 'ahmad alzaawaa- mahmud muhamad
altanahii (biruta: almaktabat aleilmiatu, 1399h - 1979m).
- 'iismaeil bin hamaad aljawhari, alsahah taj allughat wasahah
alearabiati, tahqiqa: 'ahmad eabd alghafur eataar (birutu: dar alealm
lilmalayini, ta4, 1407h - 1987m).
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- albukhari, muhamad bin 'iismaeil 'abu eabd allah: aljamie alsahiha,
tahqiq mustafaa dib albugha ( bayrutu, dar aibn kathir alyamamata,
1978, ta3).
albzar, 'ahmad bin eamrw, musnad albazaari, tahqiqa: mahfuz alrahman
zayn allah, waeadil bin saed wasabri eabd alkhaliq alshaafieii (almadinat
almunawaratu: alnaashira: maktabat aleulum walhukmi, ta1, 1988m,
wantahat 2009m).
- albuni 'abu aleabaas 'ahmad bin ealay: shams almaearif alkubraa
(lubnan: bayruta: almaktabat alshaebiatu, d.ti, da.t).
- albidawi, nasir aldiyn 'abu saeid eabd allh bin eumar, 'anwar altanzil
wa'asrar altaawili, tahqiqa: muhamad eabd alrahman almureishli (birutu:
dar 'iihya' alturath alearabi, ta1, 1418 hu ).
- altirmidhii, muhamad bin eisaa, sunan altirmidhii, tahqiq wataeliqa:
'ahmad muhamad shakir, wamuhamad fuad eabd albaqi, wa'iibrahim
eatwat eawad (masri: maktabat wamatbaeat mustafaa albabi alhalabini,
ta2, 1395h-1975 mi).
- haji khalfiata, mustafaa bin eabd allahi, kashaf alzunun fi 'asma'
alkutub walfunun (baghdada: maktabat almithnaa, 1941m).
- abn hajra, 'ahmad bin ealiin bin hajar aleasqalanii, fatah albari sharah
sahih albukhari, raqm kutubih wa'abwabih wa'ahadithihi: muhamad
fuaad eabd albaqi, (birut: dar almaerifat , 1379h).
- abin hazma, eali bin 'ahmad bin saeid bin hazm alzaahirii 'abu
muhamadi, almuhalaa, tahqiqu: lajnat 'iihya' alturath alearabii (birutu:
dar alafaq aljadidati, da.ti, da. ta).
- hsin bin eabd alrahman, al'iithbat fi jarimat alsahr fi bayn alsharieat
walqanuni, jamieat nayif alearabiat lileulum al'amniati, risalat majistir fi
aleadalat alaijtimaeiati, 1428/1429h.
- abn khalduni, eabd alrahman bin muhamad bin muhamadi, 'abu zayda,
diwan almubtada walkhabar fi tarikh alearab walbarbar waman
easarahum min dhawi alshaan al'akbar, tahqiqa: khalil shahada (birut:
dar alfikri, bayruta, ta2, 1408 ha - 1988m).
- alzumakhshiri, mahmud bin eumara, alfayiq fi gharib, tahqiqu: eali
muhamad albijawia-muhamad 'abu alfadl 'iibrahim (lubnan: dar
almaerifati, ta2, di.ti).
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- da. saeida, alhusayn eabduli, maykru sikulujia aljarimat min khilal
almumarasat alsahriat walshaewadhiati, (mjalat aldirasat walbuhuth
alaijtimaeiati, jamieat alwadi, aleadad alkhamis 2014m).
- alsabki, taj aldiyn eabd alwahaab bin taqi aldiyni, tabaqat alshaafieiat
alkubraa, tahaqaqa: du. mahmud muhamad altanahi du. eabd alfataah
muhamad alhulw (hjir liltibaeat walnashr waltawziea, ta2, 1413h).
- alshuwkani, muhamad bin ealiin bin muhamad bin eabd allah
alshuwkani, fatah alqadir (dimashqa: bayruta: dar aibn kathiri, dar
alkalm altayibi, ta1, 1414h).
- altabarani, sulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin mutayri, almuejam
alkabira, tahqiqu: hamdi bin eabd almajid alsalafi (alqahirata: maktabat
aibn taymiata, ta2, da.t).
abin eashur, alshaykh muhamad altaahir, altahrir waltanwir (tunisa: dar
sahnun lilnashr waltawziea, 1997m).
- abn eashur, muhamad altaahir altuwnisi, altahrir waltanwir almaeruf
bitafsir aibn eashur (lubnan: bayruta: muasasat altaarikh alearabi, ta1,
1420h/2000m).
- d eawad bin eabd allah almuetaqa, haqiqat alsihr wahakmah fi alkitaab
walsuna (aljamieat al'iislamiat bialmadinat almunawarati, altabeat:
alsanat 34 - aleadad 115 - 1422 ha/2002m).
- 'a. di. eabd allah bin muhamad bin 'ahmad altayaari, kayf tatakhalas
min alsahr (dar almutaealimi: alzalfi: almamlakat alearabiat alsaeudiatu,
ta1, 1424h/ 2003m).
- abin qatibat, 'abu muhamad eabd allah bin muslima: tawil mukhtalif
alhaditha, tahqiq muhamad zahri alnajaar (birutu, dar aljil ,1972).
- abn qudamatu, eabd allh bin 'ahmad almuqdisi, almughaniy fi fiqh
al'iimam 'ahmad bin hanbal alshaybanii (biruta: dar alfikri, ta1, 1405).
alqnuji, sadiq bin husni: 'abjad alealuma, tahqiq eabd aljabaar zakaar
(birutu, dar alkutub aleilmiati, 1978m).
- alqurtubi, muhamad bin 'ahmad bin 'abi bakr bin faraha, aljamie
li'ahkam alqarani, tahqiqa: hisham samir albukharii (alriyadi: dar ealam
alkutubu, altabeat : 1423h/ 2003m).
- alqarafi, 'abu aleabaas 'ahmad bin 'iidris alsanhaji, alfuruq 'aw 'anwar
alburuq fi 'anwa' alfuruqi, tahqiqa: khalil almansur (birutu: dar alkutub
aleilmiati, 1418h - 1998m).
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- alqnuji, sadiq bin husni, 'abjad alealuma, tahqiqu: eabd aljabaar zakaar
(birutu: dar alkutub aleilmiati, 1978m).
- abn alqayama, muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saeda, tafsir
alqiraan alkarim (abn alqayma), tahqiqu: maktab aldirasat walbuhuth
alearabiat wal'iislamiat bi'iishraf alshaykh 'iibrahim ramadan (birutu: dar
wamaktabat alhilali, ta1, 1410 ha).
- alqnuji, sadiq bin husni: 'abjad alealuma, tahqiq eabd aljabaar zakaar
(birutu, dar alkutub aleilmiati, 1978m).
- alqurtubi, muhamad bin 'ahmad bin 'abi bakr bin faraha, aljamie
li'ahkam alqarani, tahqiqa: hisham samir albukharii (alriyadi: dar ealam
alkutubu, altabeat : 1423h/ 2003m).
- alqarafi, 'abu aleabaas 'ahmad bin 'iidris alsanhaji, alfuruq 'aw 'anwar
alburuq fi 'anwa' alfuruqi, tahqiqa: khalil almansur (birutu: dar alkutub
aleilmiati, 1418h - 1998m).
- alqnuji, sadiq bin husni, 'abjad alealuma, tahqiqu: eabd aljabaar zakaar
(birutu: dar alkutub aleilmiati, 1978m).
- abn alqayama, muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saeda, tafsir
alqiraan alkarim (abn alqayma), tahqiqu: maktab aldirasat walbuhuth
alearabiat wal'iislamiat bi'iishraf alshaykh 'iibrahim ramadan (birutu: dar
wamaktabat alhilali, ta1, 1410 ha).

:املصادر واملراجع
 أثر السحر ِف، اجلامعة اإلسالمية العاملية –ماليزاي،أمحد اجملتىب ابنقا.د
 جملة مركز أحباث،اإلضطراابت النفسية قراءة ِف ثناينا احلديث النبوي
.م2004 ، اخلرطوم السودان،اإلميان

-
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 أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص ،أحكام القرآن ،حتقيق :عبد السالمحممد علي شاهني (بريوت :لبنان :دار الكتب العلمية ،ط،1
1415هـ1994/م).
 إبراهيم حيىي احلكمي ،احلماية اْلنائية من جرمية الشعوذة وتطبيقاهتا ِفاململكة العربية السعودية ،حبث ماجستري يف العدالة اجلنائية ختصص التشريع
اجلنايئ اإلسالمي ،جامعة انيف العربية للعوم األمنية2004 ،م).
 ابن األثري ،املبارك بن حممد اجلزري ،النهاية ِف غريب احلديث واألثر ،حتقيق:طاهر أمحد الزاوى -حممود حممد الطناحي (بريوت :املكتبة العلمية1399 ،هـ
 1979م). إساعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحدعبد الغفور عطار (بريوت :دار العلم للماليني ،ط1407 ،4ه 1987 -م).
 البخاري ،حممد بن إساعيل أبو عبد هللا :اْلامع الصحيح ،حتقيق مصطفىديب البغا ( بريوت ،دار ابن كثري اليمامة ،1978 ،ط.)3
 البزار ،أمحد بن عمرو ،مسند البزار ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا ،وعادل بنسعد وصربي عبد اخلالق الشافعي (املدينة املنورة :الناشر :مكتبة العلوم واحلكم،
ط1988 ،1م ،وانتهت 2009م).
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 البوين أبو العباس أمحد بن علي :مشس املعارف الكربى (لبنان :بريوت :املكتبةالشعبية ،د.ت ،د.ط).
 البيضاوي ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر ،أنوار التنزيل وأسرارالتأويل ،حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشلي (بريوت :دار إحياء الرتاث العرب،
ط 1418 ،1هـ ).
 الرتمذي ،حممد بن عيسى ،سنن الَتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر،وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض (مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى
الباب احلليبن ،ط1395 ،2هـ 1975-م).
 حاجي خلفية ،مصطفى بن عبد هللا ،كشف الظنون ِف أمساء الكتب والفنون(بغداد :مكتبة املثىن1941 ،م).
 ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيحالبخاري ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار
املعرفة 1379 ،ه).
 ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد ،احمللى ،حتقيق:جلنة إحياء الرتاث العرب (بريوت :دار اآلفاق اجلديدة ،د.ت ،د .ط).
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 حسني بن عبد الرمحن ،اإلثبات يف جرمية السحر يف بني الشريعة والقانون،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،رسالة ماجستري ِف العدالة االجتماعية،
1429/1428ه.
 ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،أبو زيد ،ديوان املبتدأ واخلرب ِفاتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ،حتقيق :خليل
شحادة (بريوت :دار الفكر ،بريوت ،ط 1408 ،2هـ 1988 -م).
 الزخمشري ،حممود بن عمر ،الفائق ِف غريب ،حتقيق :علي حممد البجاوي-حممد أبو الفضل إبراهيم (لبنان :دار املعرفة ،ط ،2د.ت).
 د .سعيد ،الحسني عبدويل ،مايكرو سيكولوجيا اْلرمية من خاللاملمارسات السحرية والشعوذية( ،جملة الدراسات والبحوث االجتماعية،
جامعة الوادي ،العدد اخلامس 2014م).
 السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،طبقات الشافعية الكربى،حتقق :د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو (هجر للطباعة
والنشر والتوزيع ،ط1413 ،2هـ).
 الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين ،فتح القدير (دمشق:بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،ط1414 ،1ه).

355 Ahmed Elmogtaba Bannga Ahmed Ali, Saad Eldeen Mansour Mohamed

 الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري ،املعجم الكبري ،حتقيق :محديبن عبد اجمليد السلفي (القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،ط ،2د.ط).
 ابن عاشور ،الشيخ حممد الطاهر ،التحرير والتنوير (تونس :دار سحنون للنشروالتوزيع1997 ،م).
 ابن عاشور ،حممد الطاهر التونسي ،التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابنعاشور (لبنان :بريوت :مؤسسة التاريخ العرب ،ط1420 ،1هـ2000/م).
 د عواد بن عبد هللا املعتق ،حقيقة السحر وحكمه ِف الكتاب والسنة (اجلامعةاإلسالمية ابملدينة املنورة ،الطبعة :السنة  - 34العدد 1422 - 115
هـ2002/م).
 أ .د .عبد هللا بن حممد بن أمحد الطيار ،كيف تتخلص من السحر (داراملتعلم :الزلفي :اململكة العربية السعودية ،ط1424 ،1هـ2003 /م).
 ابن قتيبة ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم :أتويل خمتلف احلديث ،حتقيق حممدزهري النجار (بريوت ،دار اجليل .)1972،
 ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد املقدسي ،املغين ِف فقه اإلمام أمحد بن حنبلالشيباين (بريوت :دار الفكر ،ط.)1405 ،1
 القنوجي ،صديق بن حسن :أجبد العلوم ،حتقيق عبد اجلبار زكار (بريوت ،دارالكتب العلمية1978 ،م).
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 القرطيب ،حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح ،اْلامع ألحكام القرآن ،حتقيق:هشام سري البخاري (الرايض :دار عامل الكتب ،الطبعة 1423 :هـ/
2003م).
 القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي ،الفروق أو أنوار الربوق ِفأنواء الفروق ،حتقيق :خليل املنصور (بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ
 1998م). القنوجي ،صديق بن حسن ،أجبد العلوم ،حتقيق :عبد اجلبار زكار (بريوت :دارالكتب العلمية1978 ،م).
 ابن القيم ،حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد ،تفسري القرآن الكرمي (ابنالقيم) ،حتقيق :مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية إبشراف الشيخ
إبراهيم رمضان (بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،ط 1410 ،1هـ).
 ابن القيم ،حممد بن أب بكر أيوب ،بدائع الفوائد ،حتقيق :هشام عبد العزيزعطا  -عادل عبد احلميد العدوي (مكة املكرمة :مكتبة نزار مصطفى الباز،
ط.)1996 – 1416 ،1
 ابن القيم ،حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد ،الطب النبوي ،تحقيق:السيد

اجلميلي

(بريوت:

1410هـ1990/م).

لبنان:

دار

الكتاب

العرب،

ط،1

357 Ahmed Elmogtaba Bannga Ahmed Ali, Saad Eldeen Mansour Mohamed

 املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد ،احلاوي ِف فقه الشافعي (بريوت :دارالكتب العلمية ،ط1414 ،1هـ .)1994 -
 حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،حاشية الدسوقي على الشرحالكبري (بريوت :دار الفكر ،د.ت ،د.ط).
 مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي(بريوت :دار إحياء الرتاث العرب ،د.ت ،د.ط).
 ابن منظور ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب (بريوت:دار صادر ،ط ،1د.ت).
 املنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي ،الَتغيب والَتهيب من احلديثالشريف ،حتقيق :إبراهيم مشس الدين (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1417ه ).
 املناوي ،حممد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق  :د.حممد رضوان الداية (بريوت :دمشق :دار الفكر املعاصر ،دار الفكر ،ط،1
1410هـ).

