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  هداءاإل

  

  العاملني وخري خلق اهللا أمجعنيأهدي هذا العمل املتواضع إىل نور 

  صلى اهللا عليه وسلمإىل احلبيب املصطفى
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  الشكر

ال يسعين يف مقام الشكر على هذا العمل إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل واالمتنان العميم ملشريف الدكتور فخر الدين عبد املعطي 

على ما حتمله معي من مشاق اإلشراف على هذا العمل، كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين من قريب أو من 

سالم، طارق، لول وحيدر، كما ال يفوتين أن أشكرإ :وأتوجه بالشكر أيضاً إىل إخويتبعيد،   

فواز على حسن صحبته وعميم عونه أخي أيب   

:لكل هؤالء أقول  

جزيالً شكراً   
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Ini adalah satu kajian terhadap satu fenomena yang menggugat kesejahteraan sosial di Kuwait 
iaitu sihir dan kesannya terhadap segenap lapisan masyarakat. 

Kajian dikhususkan terhadap punca penularan sihir dalam masyarakat dan petanda-petandanya di 
samping kesannya terhadap sektor sosial dan ekonomi. Kajian juga mengenalpasti kesan-kesan 
sihir daripada sorotan berita-berita yang bersumberkan surat khabar harian dan laporan pihak 
keselamatan. 

Kajian ini terbahagi kepada tiga bab. Bab pertama membincangkan definisi sihir dan sampel 
tempat kajian. Bab kedua mengenalpasti fenomena penularan sihir dan punca-puncanya di 
dalam masyarakat Kuwait di samping kesan kepercayaan agama dalam menyemarakkan amalan 
ini dan kesan negatifnya terhadap sosial juga ekonomi. 

Bab ketiga pula mengutarakan penyelesaian bagi fenomena sihir dan kesan-kesannya di samping 
menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan secara rasmi mahupun tidak oleh pihak-pihak 
berkenaan. 

Kajian turut menyatakan beberapa cadangan bagi membendung dan menghapuskan fenomena 
ini. Kajian juga menjalankan kajian lapangan menggunakan instrument soal selidik untuk 
mendapat maklumbalas berkaitan tajuk. 
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ABSTRACT 

The current study stands on one of the most important phenomena that threat the social 

stability in Kuwait which is the phenomenon of witchcraft, and its effects on the various 

categories of the society in this country. The research focuses on treating the issue of the 

spreading concerning the phenomenon of witchcraft and the causes of this spreading, its 

manifestations and its consequences on the social and economical aspects of life.  Also, the 

current study stands on the direct impacts of this phenomenon through following the news in 

the newspapers and the statements of the security authorities. The research consists of three 

chapters; the first chapter introduces the definition of the phenomenon and the chosen 

country as a scope for the study. Whilst, the second chapter touches on the spreading faces of 

the phenomenon in Kuwaiti society, and the causes of that spreading, without neglecting the 

impacts of the  religious beliefs in the circulation of this phenomenon. As well as, the second 

chapter touches on the negative socio-economical impacts on the society. While the third 

chapter takes care to consider how to facing the phenomenon of witchcraft and its effects, 

with the presentation of formal and informal efforts taken by authorities, also this chapter 

suggests solutions and proposals that would reduce this phenomenon as a prelude to 

eliminate it, and provides a part on the field survey study using questionnaires that attempt to 

answer several questions related to the subject.    
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  ملخص 

كويت وهي رق االستقرار االجتماعي يف الؤيقف البحث على ظاهرة من أهم الظواهر اليت ت
يركز البحث على معاجلة قضية انتشار الكويت، وشرائح اتمع يف  يفظاهرة السحر وتأثريه 

، ي احلياة االجتماعية واالقتصاديةعلى نواح اوكذا انعكاسا اومظاهره اظاهرة وأسباب انتشارهال
و الوقوف على اآلثار املباشرة هلا من خالل تتبع األخبار الورادة يف الصحف اليومية، وتقارير 

، يتعرض الفصل األول إىل التعريف بالظاهرة  األجهزة األمنية، وينقسم البحث إىل ثالثة فصول
وبالبلد املختار عينة للدراسة، بينما يتطرق الفصل الثاين إىل مظاهر انتشار هذه الظاهرة يف اتمع 
الكوييت وأسباب ذلك، وأثر املعتقدات الدينية يف رواج مثل هذه األعمال، كما يتطرق إىل اآلثار 

يف اتمع، بينما يعتين الفصل الثالث بالبحث يف سبل مواجهة  االجتماعية واالقتصادية السلبية
ظاهرة السحر وآثارها مع عرض اجلهود الرمسية وغري الرمسية املبذولة من طرف اجلهات املعنية، 

كما . كما يقترح حلوال واقتراحات من شأا أن تقلل من هذه الظاهرة سعيا للقضاء عليها
املسحية من خالل االستبانات اليت حتاول اإلجابة على العديد من  خيصص جانباً للدراسة امليدانية

 . األسئلة املتعلقة باملوضوع
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  املقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً من يهده اهللا 
  . وبعد ،عبده ورسوله

يعد السحر من أبشع الوسائل املستخدمة يف اإليذاء، وقد حذرت األديان السماوية قاطبة من 
هناك العديد رمته إال أن السحر وعاقبة السحرة، وعلى الرغم من أن األديان السماوية قد ح

حىت يف اتمعات العربية اليت ، املمارساتق ذه زالوا يزحفون خلف كل ناع من الناس ما
متكن منها اإلسالم وعمت فيها تعاليمه منذ السنوات األوىل للبعثة، كمجتمعات اجلزيرة العربية 

احلياة العامة اليت عانت وال زالت تعاين من نري هذه الظاهرة وانعكاساا السلبية على أوجه 
يعاين كثري فيها، ولعل اتمع الكوييت يربز كأحدى أكثر تلك اتمعات تأثراً ذه الظاهرة، إذ 

أي (ررملاليني من الدنانري سواء يف الضنفق عليها امن الشعب الكوييت من هذه املشكلة اليت ي
قع حتت طائلة اإلصابة يف العالج ممن يظن أنه و و، أ)بأحد األشخاص راستخدامه إلنزال الضر

هو الذي جعل انتشار السحر  سهولته ومساحته بالسحر، ولعل التكوين العام للشعب الكوييت
بني أفراد اتمع خاصة يف ظل التركيبة السكانية اليت حيياها الناس، وال أدل على ذلك من 

السريع  انتهاج كثري من الوافدين ممارسة السحر والشعوذة من أجل احلصول على الربح
واملكسب السهل املنال بالعمل يف هذه الضالالت، ونرى الصحف ووسائل اإلعالم املرئية 

) تاملشكال(واملسموعة واملقروءة تتحدث عن هذا املوضوع وحتذر منه، وكثري من احلاالت أو 
االجتماعية اليت حتدث داخل البيوت، واختالف األهل واألشقاء بسبب االامات املوجهة من 

بلذلك ارتأينا يف هذه الرسالة ل النساء خاصة لبعضهن البعض مما تقطع أواصر صلة األرحام، ق
اتمع الكوييت  يفلسحر وأثره ل من خالل التعرض ويل هذا املوضوع مستحقه من البحث،أن ن
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ولقد جتولنا يف هذا البحث عرب ، )األخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية( :منها عدة زوايا من 
سر وعلى األفراد، بل وعلى اُأل يف  الكوييت لنرى أثر هذا املوضوعقنوات عديدة يف اتمع 

للقضاء على هذه الظاهرة  إنطالقةتكون  ألن) ذات فائدة( مهمة لنخرج بنتيجة كله اتمع
وعلى احلالة  ، عامةع واتم خاصة اخلطرية اليت تؤثر بشكل واضح على أخالقيات الشباب

  .سر ال الدولة، ونقصد على مستوى اُألاالقتصادية للشعب الكوييت أيضاً
رنا أن نربز يف هذا البحث األسباب الداعية إىل انتشار السحر يف دولة الكويت خاصة اثآولقد 

اإلسالم وأن جلَّ الشعب الكوييت يدينون  ، أن الديانة اإلسالمية هي الدين الرمسي للبالد
ويعرفون حرمة هذا املوضوع إال أن هناك العديد من الدوافع اليت ملسناها النتشار السحر بني 

  .الناس يف الكويت
على أخالقيات الناس أو من يصاب بالسحر، وخاصة أن  اًسلبي اًومما الشك فيه أن للسحر تأثري

اهللا العودة إىل بضال الذي ال منجى أو ال ملجأ منه إال اإلنسان يقع حتت تأثري هذا املرض الع
، فهو أمر عقدي يف األساس األول، وهناك العديد من القصص اليت قابلتنا أثناء عز وجل

لذلك كان من الضروري أن نربز اجلانب السليب  ، اإلعداد هلذه الدراسة يندى هلا اجلبني
شرعية أو  ةوضوع بالبحث تناوله إما من جهواخلفي هلذه املشكلة خاصة أن من تناول هذا امل

إال ) اتمع واالقتصاد أخالقيات يفأثره ( ومل يتعرض هلذا املوضوع ، من جهة عملية حبتة
من خالل مباحث صغرية أو ضمن شرح بعض اجلزئيات هلذا املوضوع ذرالن.  

  ملشكلةاكثري من الناس إىل السحر والسحرة لعالج  ويلجأوتلعب األفكار اخلاطئة دوراً أساسياً 
فيعود هذا املسكني وقد محل مع مشكلته العديد من املشاكل بسبب كذب السحرة أن فالن 

، وتبدأ األواصر االجتماعية تتقطع، ولقد ر لكك أو من أقاربك هو الذي صنع السح من أهل

من «  صلى اهللا عليه وسلمقاليف التحذير من الذهاب إىل السحرة، فقد  صدق النيب 

حترمي باب  .يف صحيحه خرجه مسلمأ(»نزل على حممدفصدقه فقد كفر مبا أُ أو عرافاً أتى كاهناً

  .990ص، 5ج، 5821رقم احلديث  الكهانة وإتيان الكهانة،
      : أخالقيات اتمع ما يطلق عليه سحر الصرف، وهو الذي قال تعاىل عنه يفر ومما يؤثّ
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        )  جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتإِلَّا  ۚفَي دأَح نم بِه يناربِض ما همو
 اللَّه 102: سورة البقرة( )بِإِذْن.(  

يف تعليق :باب  ،سنن الترميذي»إن التمائم والتولة والرقي شرك « صلى اهللا عليه وسلموقال 

  .552ص ،3883رقم احلديث، ،التمائم
هدم البيوت، يسبب الطالق و والذي) أي بالبغض(فهذه األنواع من السحر سواء بالصرف 

لزوجة لسواء للزوج أو  أخرى يطلق الزوج زوجته وما ينتج عن هذا الطالق من مشاكلقد و
يف طيات هذا  وسيربز ذلك جلياً نتشار الزنا واخلالعةأو بالعطف مما يؤدي ا أو األوالد،

  .البحث إن شاء اهللا
  :أسئلة الدراسة

  :حتاول هذه الرسالة أن جتيب على األسئلة اآلتية

  البيئة اليت حتتضنه؟ طبيعة وما ؟ أسباب انتشار السحر يف اتمع الكوييت ما -1

 ما مدى فاعلية املمارسات  السحرية  على التوازن االجتماعي والتوافق بني أفراد اتمع؟- -2

آليات مكافحته  ؟ وماالبعد العقدي وااليديولوجي الذي حيرك أعمال الشعوذة يف اتمعما  -3
  عرب  تعاليم العقيدة اإلسالمية؟

  النتشار هذه الظاهرة يف اتمع الكوييت؟ املباشرة و غري املباشرةاآلثار السلبية  ما- -4

اليت توصلوا اآلليات الرمسية وغري الرمسية املعتمدة ملكافحة هذ الظاهرة وما هي النتائج  ما- -5
  ؟إليها

  :إشكالية الدارسة
شكاليات اليت تقوم عليها هذه الدراسة لكننا حناول هنا تقسيمها وحصرها، يف تعددت اإل

كان له األثر البين يف  أنّ البعد االجتماعي السيئ للسحر واضح ومن ال،مجلة من النقاط املوجزة
ليء املتوجيه هذه الدراسة ورسم معامل أولوياا ومنهجها، خصوصا يف بلد كالكويت 



 

 14

بذاته، متارس فيه العادات واألعراف واالعتقادات  قهرها على  اًبالتناقضات فهي تشكّل عامل
يصعب فهمه أو حتليله بالرغم من التعداد السكاين الضئيل  للدولة، إال  اًفتفرض واقع، اتمع

  .أن التركيبة السكانية املتبعثرة يتجلى فيها التناقض املشار إليه

  :أهداف الدراسة

تعددت األهداف اليت وجهت هذا املشروع حنو هذا املوضوع  ولعل أبرز األهداف اليت قصدنا 
   :الوصول إليها هي

الوقوف على حقيقة ظاهرة السحر يف اتمع الكوييت والذي يشهد نسبة من أعلى نسب  - 1
  . الطالق يف العامل نتيجة هذه الظاهرة

املسامهة ولو بالقليل يف تبني السبل اليت يعتمدها السحرة يف خداع زبائنهم واآلليات امللتوية  - 2
  .يف النصب واالحتيال على أمواهلم

من اتمع عرب  مية واملنهجية للتعامل مع هذه الظاهرة وآليات استئصاهلاتوضيح السبل العل - 3
  .وجه ظهورها واستقراء أصوهلاأتتبع جتسداا و

السحرة  سوقاً يستقطبهاطرح بديل علمي وشرعي للتكفل باحلاالت املرضية اليت متثل  - 4
 .فعالةوتشجع نشاطهم عرب سياسة سحب البساط القائمة على التوعية الدينية ال

  :أسباب اختيار املوضوع

ا بصورة جعلت كل مشكلة حتدث ألحد تقول إ انتشار موضوع السحر يف الكويت -1
  .بسبب سحر

بسبب  ااالصابة  وغري ذلك  يعتقدا كثري من الناس أنن األمراض الشديدة اخلطورة إ -2
  . السحر

  . والشعوذة متهان مهنة السحرن بزي رجال الدين واذيتزي كثري من السحرة املشعو -3
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   . إنفاق األموال الطائلة علي السحرة والدجالني واملشعوذين -4

  :مهية والدوافعاأل

من أهم الدوافع اليت دعت إىل االهتمام ذا املوضوع وعقد العزم على أن يكون موضوع 
  :  هيملاجستريارسالة 

 عموماً سالميةإلااالجتماعية اليت تعاين منها اتمعات  زماتاألقناعتنا بأن الكثري من - -1
تعود يف أساسها إىل أسباب متعلقة بالسحر والشعوذة وانتشار  واتمع الكوييت خصوصاً

الفهم اخلرايف يف اتمع املسلم الذي حيتل فيه الوهم واخلرافة مساحة واسعة تتضاءل أمامها 
  .مساحات الكثري من االهتمامات اجلدية األخرى

لة تقف أمعاجلة هذه املس نإإذ ، فهسرية والغرابة الذي يكتنلطابع ال جاذبية املوضوع نظراً- -2
وهي أسرار  بالباحث على أسرار يف اتمع ال يكاد يعرفها حىت أكثر الناس دراية به،

اخللل الذي يعاين منه اتمع، وحتدد أولويات املصلحني  حتساعد يف متحيص وتوضي
  .والعاملني يف حقل الدعوة واإلرشاد

 خيلخل وكل عمل من شأنه أن ،اتمع واستقراره رهن لعملية اإلصالح الداخليإن توزان  -3
بل من شأنه أن يأيت على ما حققته  ،أن ينسف كل مساعي اإلصالح ، وهذا االستقرار

عمال اليت من شأا أن ز ذلك لذلك تعد حماربة السحر واأل ،اجنازات من تقدم و
يف هذا املضمار، وهو األمر الذي دفعنا  ن تراعىمن أهم اخلطوات اليت جيب أاالستقرار 

  .وإىل تناول هذه الظاهرة بالدراسة والنقدللبحث فيها 
 فسنوياً ، شري يف اتمع الكوييت له من التأثريات االقتصادية ما لهتظاهرة تسإن السحر  -4

 يف هاصرفسحرية السرية هذه املبالغ ميكن  تصرف املاليني من الدنانري يف متويل األعمال ال
اخلاص يف  أثرهقتصادي له الفاجلانب ا ،سد حاجات دول فقرية بأكملها وسبل اخلري 

افتقرت بسبب عملية  واألسر ائلوإذا عرفنا أن العشرات من الع جانب الدراسة خصوصاً
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نصب واحتيال تعرضت هلا من طرف سحرة ومشعوذين، وهو جانب يدفع إىل تناول هذا 
  .والتحليلاملوضوع بالدراسة 

  
  : منهج الدراسة

املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي وذلك لوصف الظاهرة كما هي على 
وأيضاً استخدمنا املنهج االستقرائي وذلك جلمع املادة العلمية املكتوبة واملشارة من ، حقيقتها

  . الكتب واالت واجلرائد وحبثها  وأخذ ما خيص دراستنا هذه

  :ات السابقةالدراس

ليت مل يتناول موضوع السحر يف الكويت بدراسة خاصة منفردة من قبل وكل الكتابات واملصادر ا
عامة تعاجل ظاهرة السحر بشكل عام دون أن تعرج جلانب من جوانبه حتصلنا عليها هي مراجع 

ملؤلفه حممود خليفة املطبوع سنة " أثر السحر على اتمع الكوييت" كتاب يف الكويت ما عدا 
املوضوع  يف هذا املوضوع إال أنه مل يستوفبالقاهرة، وهو كتاب وإن كان البادرة األوىل  2003

حقه من حيث اجلانب العملي أي أن الكاتب ركّز على اجلانب النظري من خالل سرد مجلة من 
علقة باملوضوع وحتليلها، دون الوقوف على شيء من األرقام واالحصاءات القصص والوقائع املت

اليت أوردا السلط املختصة، كما أنه خلى من أي دراسة ميدانية تستجلي حقيقة الواقع وأثر 
وقد استفدنا من الكتاب يف جانبه النظري حيث دلنا على الكثري من املراجع الظاهرة يف اتمع، 

يف بعض املقاالت املنشورة يف الصحف اإلخبارية كما توفرت  ،وحتليالً اها عمقاًواملسائل اليت زدن
وهي ليست بتلك الدقة والعلمية اليت متكنها من أن تكون دراسة سابقة ملثل هذه املوضوع نفسه 

  .الرسالة

رة وهي كثكثرية متعددة العربية الكتب اليت تناولت السحر وآثاره يف اتمع يف املكتبة  على أن
هو  : وثانيهما ، هو استشراء هذه الظاهرة يف اتمعات العربية :أوهلما، ثنني اتدل على شيئني 

  .على الساسة واملصلحني ت اليت باتت تفرض نفسها كتحدآثارها السلبية املتعددة ااال
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" املعاجلني بالقرآننام ببدع وضالالت تنبيه األ": كتاب من الكتب اليت استفدنا منها يف هذا البحث
 احليلكتاب جيد يف فحص  ووه م،2003.طد اهللا الزغيب وجاسم الكندري،ني أمحد عبللمؤلفَ

يف  هم وقد استفدت منه كثرياًئانن يف التحايل على زبواليت يعتمدها السحرة واملشعوذ وكشفها
يدعون العالج بالقرآن الكرمي وأغفل  نوإن كان الكتاب قد ركز على املشعوذين الذي ،هذا اجلانب

الكرمي والرقي الشرعية  يعتمدون أساليب شعوذية صرفة دون أي اعتبار للقرآن نالسحرة الذي
السحرة إذ اكتفى حيل املشعوذين و كل طرق  كونه مل حيص الكتاب أيضاً على بويعا ،،املأثورة
ن الكرمي والسنة و حرمتها يف القرآأها رائع وتأصيل تام لشرعيت لببعضها واليت جاءت يف حتليفقط 

  .النبوية الشريفة

وهو كتاب قيم يف  ،1423ط .براهيم خالدإل" أثره على االنسانالسحر و": كتاب كذلك هامنو
لكن خلو الكتاب من  ،جماله تناول فيه الباحث اآلثار االجتماعية للسحر على الفرد واتمع

لكونه تطرق إىل اجلانب النفسي واالجتماعي كجانبني لتأثري  اجلوانب التطبيقية قلل من قيمته، نظراً
  .السحر، وقد كانت استفادتنا من هذا الكتاب جيدة يف هذه اجلوانب

 .أمحد الزعيبستاذ لأل" السحر وأثره على االنسان" كتاب آخر وبالعنوان نفسهكما أن هناك 
وكأنه امتداد له يف  االذكر وبدف تقارب هذا الكتاب يف مضامينه مع الكتاب السال ،م1980ط

ترك معه يف السلبية اليت ذكرناها وهي خلوه من اجلانب التطبيقي الذي شوامن اجلوانب  الكثري
  .ثارهاآاحصاءات وحتليالت هلذه الظاهرة ويرتل للواقع ليعطينا أرقاما و

  :الصعوبات
اعترضتين يف كتابة  هم صعوبةأولعل  ،عوبات اعترضت مسريه وتقدمهمن املؤكد أن لكل حبث ص

ه فظاهرة السحر ليست ظاهرة اجتماعية تطفو على ؤذا املوضوع هي سرية املوضوع وخفاه
بل هي ظاهرة سرية مكتومة وهذا هو سرها لذلك كان من  ، السطح وتتداوهلا األيدي يف العلن

ا فهي لعدم اعتراف أي شخص بأنه ميارسه التعامل مع الكثري من ممارسيه نظراً الصعب علي
  .احلريص اجلاد الة ال يعلمها إقيومتارس يف كواليس ض وقانوناً شرعاًحمظورة 
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هذا البحث وهي قلة املراجع يف املوضع إذ وجدتين وأنا أكتب يف  واجهتين يفصعوبة أخرى 
  .واقعية وال من الناحية القانونيةموضوع وليس يل أي سند فيه ال من الناحية ال

كونه يضع الباحث يف مواجهة لن طرق مثل هذا املوضوع يشكل خطورة يف حد ذاته أكما 
  .مر وقفت عليه أثناء كتابة هذه الرسالةأع املستفدين من هذه الظاهرة وهو مباشرة م

  
  :الدراسة هيكل

  : عدة مباحث تضمن، وكل فصل يثالثة فصولقسمت هذا البحث إىل 
األدلة على وجود السحر من الكتاب والسنة وأقسامه يف و، لسحرلف يتعر وفيه الفصل األول

  .وتركيبة اتمع الكوييت .الشرع
 من انطالقاً ).واقتصادياً واجتماعياً أخالقياً(اتمع الكوييت  ثر السحرفتطرقت أل الفصل الثاينأما  

انتشار السحر يف الكويت واألسباب الداعية إىل  ، وكذاقدات السائدة يف اجلزيرة العربيةأثر املعت
 ستوىاملو ييتأخالقيات اتمع الكو يفسحر أثر الب خمتتماً ،)االقتصادية واالجتماعية(ه فيها انتشار

  .لألسر االقتصادي
عن طريق  يف  الكويت مواجهة السحر و آليات عالج آثاره لشرح الفصل الثالث خصصت بينما

  .دور املؤسسات الدينية واإلعالمية يف مواجهة هذه املشكلة يف الكويت شرح 
ملواجهة املشكلة  كيفية مواجهة هذه املشكلة من منظور الباحث من خالل خطة عملية وكذا

ونقصد ا اختيار العينة من اتمع األصلي، وسنبني هذا يف  ،الدراسة امليدانيةيف ذلك ب مستعيناً
  .مبحث عينة البحث واالستبانة اليت سنقوم ا خالل األسئلة املوجهة إىل عينة البحث
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  الفصل األول
  مقدمات عامة

  :ا ومه مبحثنيإىل هذا الفصل ينقسم 
 ،الكتاب والسنةمن  ه األدلة على وجودو ، )اصطالحاً(وشرعاً  لغةًف السحريتعر: املبحث األول

 . وأقسامه

 .دولة الكويتب تعريفال :املبحث الثاين

  
  املبحــث األول  

  ،واألدلة على وجوده ،وأقسامهواصطالحاً تعريف السحر لغةً
  .صطالحاًاو تعريف السحر لغةً  :املطلب األول

  :ةًالسحر لغ-1

  .1السحر هو إخراج الشيء يف أحسن معارضه حىت يفنت
  :السحر يطلق على معان: يف ذلك وغريه األصفهاين قال الراغب

الصيب خادعته واستملته، وكل من استمال  ما لطف ودق وخفى سببه، ومنه سحرت: أحدها
شيئاً فقد سحره، ومنه إطالق الشعراء سحر العيون الستمالتها النفوس ومنه قول األطباء، الطبيعة 

أي مصرفون  ، ]15ية اآل:سورة احلجر[ ) نحن قَوم مسحورونَبلْ (تعاىل، ومنه قوله 2ساحرة

  .3)إن من البيان لسحراً(عن املعرفة ومنه حديث 

                                                             
  .  399، ص م1986، مصر مكتبة الفرقان، حميط احمليطبطرس البستاين،  1
 232م،ص1999،)2ط(بريوت  ،دار املعرفة،املفردات يف غريب القرآناألصفهاين،الراغب، 2
 .786، ص1،ج 2815أخرجه أمحد، رقم احلديث، 3
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  .ما يقع خبداع وختييالت ال حقيقة هلا: الثاين
  .ما حيصل مبعاونة الشياطني بضرب من التقرب إليهم: الثالث

  .1ا بزعمهمال روحانيتهنذما حيصل مبخاطبة الكواكب واست: الرابع

  .2املعاينهو التمويه باحليل والتخاييل، واخلفاء والصرف واالستمالة واخلداع وغريها من : وقيل
  .السحر على اخلديعة، ألنه خيفى سببها ويدق ويطلق العرب أيضاً

هو ما خفى ولطف سببه، ومنه مسى السحر آلخر الليل، ألن األفعال ((: وقال العالمة ابن عثيمني 
تقع فيه تكون خفية، وكذلك مسى السحور ملا يؤكل يف آخر الليل، ألنه يكون خفياً، فكل اليت 

  .3))شيء خفي سببه يسمى سحراً
  .للسحر فلريجع إليها عدة اتريفتع وذكر اإلمام القرطيب

   :)شرعاً ( السحر اصطالحاً  -2
السحر عزائم ورقي وعقد يؤثر يف القلوب واألبدان، فيمرض » الكايف«يف  قال أبو حممد املقدسي

  .4ويقتل، ويفرق بني املرء وزوجه

  .5ة صادر عن نفس شريرة ال يتعذر معارضتهدو أمر خارق للعاه: وقيل
  :ابن قدامة املقدسي : وقال العالمة

يف بدن املسحور، أو قلبه أو هو عقد ورقي وكالم يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئاً يؤثر : السحر
عقله، من غري مباشرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل، وما ميرض، وما يأخذ الرجل من امرأته مينعه 

                                                             
، ص 11، ج 1995، مصر املكتبة السلفية، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين 1

6937 - 6938. 
   .17ص . 2001الكويت، دار إيالف، ، السحر والعني يف ضوء الكتاب والسنةخليفة اجلامسي،  :حممود 2
 .251، ص2، ج2003، الرياض، مكتبة الراشد، القول املفيد يف كتاب التوحيدبن صاحل العثيميني، : حممد 6
 .242، ص2001، السعودية ،مكتبة الراشد ، فتح ايد شرح كتاب التوحيدآل الشيخ سنة،  :حسن 4
 .17/418،  1997، دار املنار، مصر، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري بدر الدين ،  :العيين5
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، وهذا 1وطأها، ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه، وما يبغض أحدمها إىل اآلخر، أو حيبب بني اثنني
  .قول الشافعي

يتوصل إليها باالكتساب، غري أا لدقتها ال يتوصل إليها حيل صناعية : السحر" :وقال القرطيب 
تركيبها وأوقاته وأكثرها  حبدود إال أحاد الناس، ومادته الوقوف على خواص األشياء، والعلم

واحلق أن : مث قال.. ختييالت بغري حقيقة، وإيهامات بغري ثبوت، فيعظم عند من ال يعرف ذلك
لوب كاحلب والبغض وإلقاء اخلري والشر، ويف األبدان باألمل تأثرياً يف الق له بعض أصناف السحر

  .2"والسقم

عزائم ورقي ومنه ما يؤثر يف القلوب واألبدان فيمرض : السحر" : 3ابن باز عبد العزيز وقال 
 ۚفَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه  ۖ { : ويقتل، ويفرق بني املرء وزوجه قال تعاىل

 اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما هم4}و "  

  " 5عزائم ورقي وتعوذات تؤثر يف بدن املسحور وقلبه وعقله وتفكريه: السحر":ابن عثيمني  وقال

  :كنية السحر -3
  .مطبوب: وللمسحور» طب«وللسحر كنية كناه ا العرب وهي 

كنوا عن السحر بالطلب تفاؤالً، كما : طب الرجل بالضم إذا سحر، يقال: يقال :قال ابن حجر 
  .سليم: قالوا للديغ

طب، والسحر من الداء، ويقال له : الطب من األضداد، يقال لعالج الداء: وقال ابن األنباري

                                                             
 .150، ص8مكتبة الرياض، السعودية، ج املغين،بن قدامة املقدسي،  حممد وأب 1
 .6939 - 6938ص  ،فتح الباري،  بن حجرا 2
، ، الكويت، دار غـراس للنشـر والتوزيـع   الصواعق احلارقة على الشياطني والسحرة املارقة، أمحد بن عبدامللك: الزغيب  3

 . 325ص  2001
 102اآلية :سورة البقرة 4
 .402، 410ص 1، جاملفيدالقول  : حممد بن صاحل. العثيمني  5
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  .1طب

  :لسحرآلة ا - 4
  .وللسحر آلة كأي شيء، وله فعل يقوم به الساحر

والسحر يطلق ويراد به اآللة اليت يسحر ا، ويطلق ويراد به فعل   :وقال ابن حجر العسقالين 
  .الساحر

 
  :ماهية اآللة -5

، واآللة تارة تكون »يف العقد ثوالنف) الشرك( ىالرق«اين فقط كـ اآللة تارة تكون معىن من املع
  .»تصويرالصورة على صورة املسحور«باحملسوسات كـ 

الشرح  وسنفصل ،2»جيمع األمرين احلسي واملعنوي وهو أبلغ«واآللة تارة تكون جبمع األمرين 
   .فيما يأيتفيها يف عنصري السحر 

  
  .وأقسامه يف الشرع والسنة قرآناألدلة على وجود السحر من ال :املطلب الثاين

  :األدلة على وجود السحر من القرآن -1
إن السحر ثابت بالقرآن والسنة النبوية وبأقوال أهل العلم، وال ينكر أحد وجود السحر 

  .حقيقتهسواد األعظم فال خيتلفون يف ما ينكره إال شرذمة من أهل األهواء، أما الوبشىت أشكاله،
وما كَفَر سلَيمانُ ولَٰكن الشياطني  ۖواتبعوا ما تتلُو الشياطني علَٰى ملْك سلَيمانَ  {:ل احلق تبارك وتعاىلاق

 وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعوا يۚكَفَر دأَح نم انلِّمعا يمٰى  وتح
 كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِني ۖ جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي ۚ دأَح نم بِه يناربِض ما همو

 اللَّه إِلَّا بِإِذْن ۚ مهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيلَاقٍ ۚ وخ نم ةري الْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو ۚ لَبِئْسو

                                                             
 .6945ص. 11، جفتح الباري بن حجر، ا 1
 .6938ص. 11، جاملصدر نفسه، بن حجر ا 2
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 مهفُسأن ا بِهورا شونَ ۚملَمعوا يكَان 102 }لَو.
 ۖئْتم بِه السحر فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسٰى ما جِ {:وقال تعاىل 1

 لُهطبيس إِنَّ اللَّه ۖ ينفِْسدلَ الْممع حلصلَا ي 2}إِنَّ اللَّه.  

 3}حيثُ أَتى ولَا يفْلح الساحر ۖإِنما صنعوا كَيد ساحرٍ  ۖوأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا  {:قال تعاىل

وقال .5}أَفَتأْتونَ السحر وأَنتم تبصرونَ {:وقال تعاىل .4}يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى{ :وقال تعاىل
بيننا وبينك فَاجعلْ  فَلَنأْتينك بِِسحرٍ مثْله) 57( قَالَ أَجِئْتنا لتخرِجنا من أَرضنا بِِسحرِك يا موسٰى {:تعاىل

  .7}ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد{: وقال تعاىل .6 )58(} موعدا لَا نخلفُه نحن ولَا أَنت مكَانا سوى
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )102(سورة البقرة اآلية رقم   15
 ).81(سورة يونس اآلية رقم  16

  ).69(سورة طه، اآلية رقم  1
  ).66(سورة طه، اآلية رقم  2
  ).3(سورة األنبياء، اآلية رقم  3
 ).58 - 57(سورة طه، اآلية رقم  4
 ).4(سورة الفلق، اآلية رقم  5
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  :ألدلة من السنة على وجود السحرا -2
  هنا بعضهاتعددت نصوص السنة اليت تثبت وجود السحر ووقوع ضرره على الناس ونورد 

اجتنبوا السبع املوبقات قالوا يا رسول «:صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة 

  .1»......اهللا وما هن؟ قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس
باهللا اجتنبوا السبع املوبقات الشرك « صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: قالرضي اهللا عنه وعن أيب هريرة 

  .2»والسحر
رجل من بين زريق يقال   صلى اهللا عليه وسلم سحر رسول اهللا ":وعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت

له لبيد بن األعصم، حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خييل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حىت 
أشعرت أن اهللا أفتاين فيما : يا عائشة: دعا ودعا، مث قال إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة، وهو عندي لكنه

ما وجع : استفيته فيه؟ أتاين رجالن، فقعد أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال أحدمها لصاحبه
، ةيف مشط ومشاط: يف أي شيء؟ قال: للبيد بن األعصم، قا: من طبه؟ قال: مطبوب، قال: الرجل؟ فقال

يف ناس من  صلى اهللا عليه وسلمفأتاها رسول اهللا  ،يف بئر ذروان: وأين هو؟ قال: قالذكر  ةوجف طلع خنل
قلت يا رسول  ،ء وكأن رؤوس خنلها رؤوس الشياطنيكأن ماءها نقاعة احلنا: فجاء فقال يا عائشة. أصحابه

  .3»ا فدفنتقد عافاين اهللا، فكرهت أن أثري على الناس فيه شراً، فأمر : أفال استخرجته؟ قال: اهللا
                                                             

وبـاب رمـي    ، 2615(برقم ... " . إن الذين يأكلون أموال اليتامى"أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا، باب قوله تعاىل  1
/ ت(، وأبوداود يف سننه 89برقم ) 38(ومسلم يف كتاب اإلميان باب بيان الكبائر وأكربها  ، 6465احملصنات حديث رقم 

، والنسائي يف سـننه بـاب   2874حديث رقم  128/ 2ص ـ  ) 10(باب ما جاء يف التشديد يف أكل مال اليتيم  ، )10
 .3671حديث رقم ) 257/ 6) (12(اجتناب أكل مال اليتيم 

 .، وقد سبق خترجيه)7564(برقم ) 11/6949(أخرجه البخاري،  2
) 5766(وبـرقم  ، )5765(وبـرقم  ، )5763(، حديث رقـم  )11/6937(أخرجه البخاري يف صحيحه باب السحر، 3

والنسائي يف سننه باب ذكـر  ) 2189(ومسلم يف كتاب السالم باب السحر برقم ) 6028(وباب تكرير الدعاء حديث رقم 
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ن اقتبس علما من النجوم اقتبس م«:صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال

  .1»بة من السحرشع
ليس منا من تطري، وال من تطري له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو «: صلى اهللا عليه وسلم وقال رسول اهللا

  .2»سحر له
  
  :على وجود السحرالت العلماء الاستد -  3 

  :آلتيةلقد استدل اجلمهور من العلماء على أن السحر متحقق الوقوع باألدلة ا
النواهي عنه يف الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات  تردو امل موجوداً حقيقة السحر لو مل يكن  -1

 عصريف  لى أنه كان موجوداًوتعاىل عه، وقد أخرب اهللا سبحانه منالدنيوية واألخروية على متعاطيه، واالستعاذة 
  .الفراعنة

ولَٰكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت  {قوله تعاىل يف -2
 وتارمۚو  كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنٰى يتح دأَح نم انلِّمعا يمِء  ۖورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي

 جِهوزو{ۚ
وإذا  ،مس السحر، وأن الناس يتعلمون منهأخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن الشياطني يعلمون النا ، 3

  مل يكن للسحر حقيقة فماذا يعلمون؟ وماذا يتعلم الناس؟

____________________________________________ 

 ).2157(رقم  اختالف هشام وسعيد على قتادة حديث
وقال حمققه شعيب األرناؤوط اسناده صحيح رجاله ) 2842(مسند عبداهللا بن عباس حديث رقم  ، أخرجه أمحد يف مسنده 1

، واحلـديث  )311، 1/227(ثقات رجال الشيخني غري الوليد بن عبداهللا بن أيب مغيث فقد روى له أبو داوود وابن ماجـه  
بن ماجه يف سننه باب تعلم النجوم بـرقم  وسكت عنه، وا، )3905(باب يف النجوم برقم ) 22/ ت(رواه أبو داود يف سننه 

، والعراقـي  )803(رقم ، ودليل الفاحلني ب)8/138(والبيهقي ، )11278(والطرباين يف الكبري برقم ) 2/1228)  (3726(
السلسـلة الصـحيحة   سناد جيد  إوهذا : وقال األلباين) 6/80(دير ، والذهيب كما يف فيض الق)4/117(حياء يف ختريج اإل

 ).2/420) (793(برقم 
 8479من رواية عمران بن حصني وبـرقم  ) 8403حديث رقم (باب فيمن يعلق متيمة أو حنوها،  ، ورد يف جممع الزوائد 2

 .سط، وفيه زمعة بن صاحل وهو ضعيفمن رواية بن عباس، وهي رواية البزار والطرباين يف األو
 ).102(سورة البقرة، اآلية رقم   3
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الساحرات اللوايت يعقدن يف  : يف العقد النفاثات 1} ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد {قوله تعاىل -3
  .سحرهن، وينفثن عليه، فلوال أن للسحر حقيقة ملا أمر اهللا باالستعاذة منه

وهو يرى أن اخلالف قد وقع فيه بعد إمجاع الصحابة » باإلمجاع« : القرايفّاإلمام واستدل  -4

  .2على أن له حقيقة فال يلتفت إىل هذا اخلالف

وهذا خالف ما  ،أن السحر كله ختييل: الذين قالوايف رده على املعتزلة «  :وقال ابن القيم  -5
علماء التواترت اآلثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسري واحلديث، وما يعرفه 

  .3»الفقهاءو
رمحه  -وقد استدل القرطيب .. واستدلوا بسحره صلى اهللا عليه وسلم فقد ثبت يف كتب السنة -6

» إن اهللا شفاين«السحر  عنهل ملا ح: قال وفيه أن النيب: ، مث قالحبديث سحره  -اهللا 
هو مقطوع به بإخبار اهللا وعلى أن له حقا وحقيقة  والشفاء إمنا يكون برفع العلة واملرض، فدل

  .4» تعاىل ورسوله على وجوده ووقوعه

سحروا {: وبقوله 5} خييل إليه من سحرهم أا تسعى{:بقوله تعاىل: قيم استدل ابن ال -7

وذلك أنه إذا جاز على السحار أن يسحر مجيع أعني الناس مع  6} واسترهبوهم أعني الناس
مع أن هذا تغيري يف إحساسهم، فما الذي حييل  عليهكثرم، حىت يروا الشيء على خالف ما هو 

تأثريه فيتغيري بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بني التغيري الواقع يف الرؤية والتغيري 
 فإذا غري إحساسه حىت يرى الساكن متحركاً.. ات النفس والبدن؟الواقع يف صفة أخرى من صف

فما احمليل ألن غري صفات نفسه، حىت جيعل احملبوب إليه بغيضا  وامليت حياً واملتصل منفصالً
                                                             

  )04( سورة الناس، اآلية رقم 1
 . 15، ص4، ج1993، القاهرة، دار النهضة، الفروقمجال اإلسالم أبو املظفر أسعد الكرابيسي،  2
 .328، الصواعق احلارقة على الشياطني والسحرة املارقةالزغيب،   3
 .46، 2، ج1997 ، ، القاهرة، مكتبة الصحوةتفسري القرطيباإلمام القرطيب،  4
 ]66اآلية:سورة طه [5
 ]116اآلية:األعرافسورة  [6
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  .1والبغيض حمبوبا وغري ذلك من التأثريات 
اس له على ومن أقوى األدلة بعد النصوص، على حقيقة السحر، وقوعه ووجوده ومشاهدة الن -8

مر العصور، وقد شاهد الناس يف كل عصر ومصر السحرة يطريون يف اهلواء وميشون على املاء 
وغري ذلك من األمور املشاهدة واحملسوسة، وكالم العلماء يف ذلك ال حيصى وال ينكر هذا إال 

  .معاند، والنصوص والواقع تشهد حبقيقة السحر ووقوعه وتأثريه يف الناس
 

  :أقسام السحر يف الشرع :الثالثاملطلب 
  :يف الشرع فإنه ينقسم إىل قسمني) السحر(وأما " :ن عثيمنيبقال العالمة 

عقد ورقي، أي قراءات وطالسم يتوصل ا الساحر إىل استخدام الشياطني فيما يريد : األول

  .2}يعلِّمونَ الناس السحر  { )إىل قوله(}واتبعوا ما تتلُو الشياطني {: لتضر املسحور قال تعاىل
بدن املسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ومييل، وهو ما  يفأدوية وعقاقري تؤثر : الثاين

  .يسمى عندهم بالصرف والعطف
  .يف الغالب ال يتهيأ لإلنسان إال بالشرك هووألنه يكون بواسطة الشياطني،  :»شرك«األول  - أ

  .3"الذي يكون بواسطة األدوية والعقاقري وحنوها وهو: »عدوان«الثاين  -ب
 

 

 

  

                                                             
 .571ص، 2ج ، نفسه املصدراإلمام القرطيب،  1
  ).102( . اآلية رقم، سورة البقرة 2
  .6، 5ص 2، جالقول املفيد  العثيمني، 3
 



 

 28

  
 الثاىن حثاملب

  الكويتبدولة  التعريف
  دولة الكويت تارخييا: املطلب األول

  :دولة الكويت تأسس -1
آل   كويت أو قل السنة اليت هبط أرضهاهناك أقوال متضاربة يف السنة اليت تأسست فيها ال

ع بصحته أو تطمئن إليه النفس أو يزيل كل ما طوآل خليفة وليس من تلك األقوال ما يق الصباح
من احلجاز، وكانوا ) الصباح(ونسل هؤالء العرب أي «: خياجلها من ارتياب، فمدحت باشا يقول

قال هذا يف أيام  1»سنة قد حضروا إىل هذه البقعة هم ومجاعة من مطري) 500(قبل مخسمائة 
البصرة  ةمبارك يف إحدى رسائله لبعض وال ويصرح الشيخ ،م1287سنة ) صباح الثاينعبداهللا ال(

، م1083هو تارخيها أي سنة ) طغى املاء(بل كلمة : ، ويقول البعضم1022أا تأسست سنة 

  . 2م1100وآخرون يقولون تأسست سنة 
البحرين فريى أن تأسيسها أما العالمة احملقق الشيخ إبراهيم بن شيخ حممد اخلليفة شيخ األدباء يف 

وكل هذه األقوال حدس وختمني وأقرا إىل الصواب وأوالها بالترجيح القوالن  ، م1125سنة 
  .األخريان

لصباح يزول عنا الكثري من اإلشكاالت وتكون ا حلكام الذين تولوا عليها من آلومبعرفتنا عدد ا
األول وهو أوهلم وأنه تويف  صباحاً بيدنا حجة قوية يف رفض بقية األقوال، سيما مع علمنا أن

، ولكن مع هذا ال جنزم بأن ما رجحناه قضية ال حتتمل املناقشة وال النقض، 1190حوايل سنة 
على ما قاله الشيخ  اعتماداً 1135نعم، الذي يصح لنا اجلزم به أا كانت موجودة قبل سنة 

خ عبداهللا اخللف الدحيان، فقد ذكر يف يف إجازته ألستاذنا اجلليل الشي ابراهيم بن عيسى النجدي
. م1135سلسلة مشاخيه الشيخ حممد بن فريوز املشهور، وقال إنه تويف يف الكويت سنة 

                                                             
 235، ص 2، ج1984، 1، وزارة الثقافة، الكويت، طاملوسوعة الكويتيةجمموعة من املؤلفني،  1
 .244، ص 2املرجع نفسه، ج 2
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  :"الكويت"كلمة معىن  - 2
يف العراق وجند وما جاورها يف  داولةوالكوت كلمة مشهورة مت ،الكويت تصغري كوت

البالد العربية وبعض بالد العجم، وقد شاع استعماهلا على األلسنة حىت صرفوها تصريف الكلمات 
العربية األصلية فصغروها ومجعوها فقالوا كويت وأكوات، وباملصغر مسيت البلدة الىت على ضفاف 

والقلعة وغريها مما يبين حلاجة ويبين  البحر الفارسي وهي تطلق عندهم على البيت املبين كاحلصن
ة للسفن والبواخر ترسو عنده ضالنسبة إليه، ويكون ذلك البيت فرحوله بيوت صغار حقرية ب

مل منه ما ينقصها من الفحم والزاد وما أشبه ذلك من حاجات السفر، وال تطلق إال على ما لتك
بحرية أو املستنقع، وقد يطلق الكوت على يبىن قريباً من املاء سواء كان من البحر أو النهر أو ال

  .1النهر الصغري ويسمى به بعض القرى توسعا 
فيها قيل بناه حممد لصكه بن عريعر زعيم بين  صغري كان موجوداً صنيت بذلك باسم حومس

للزاد والذخرية وما حيتاج إليه، فإذا ما أراد الغزو  خالد، وقد أقام فيه أحد عبيده واختذه مستودعاً
ا يريد، وإنه وهبه آلل الصباح أنفسهم بعد هبة ابن مبمن ذلك احلصن تزود  أو املرعى قريباً مشاالً

راء ال يسكنها قفكانت الكويت قبل نزول آل الصباح فيها أرضا  ،حوله من األرض عريعر هلم ما
البن عريعر، وأول من شاد فيها البيوت احلجرية هم آل الصباح الذين إال لفيف من العشائر التابعة 

، فالكويت حينئذ مل حيكمها أجنيب عن القوم الذين أسسوها ومل ينفرد باألمر اختذوها هلم مقراً
والنهي فيها أحد سواهم على تكاثر األعداد الذين أحاطوا ا إحاطة السوار باملعصم أو اهلالة 

  .بالقمر

  :2تسمية الكويت عن : محد مصطفى أبو حاكمةأتور وقال الدك
مبعىن القلعة، ولعل هذا االسم املصغر فيه الكفاية فيما » الكوت«أما اسم الكويت فهو تصغري (( 

                                                             
 .17، ص 1999الكويت، دار الرشيد، ، تاريخ الكويت ،عبد العزيز الرشيد 1
  . 19-18ص  ،جع نفسهاملر عبدالعزيز،  .الرشيد2
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يتعلق مبا كان هلا من مقام بسيط بني موانئ اخلليج عند نشأا، قبل أن تصبح عاصمة دولة 
وهو كذلك » القرين«يف القرن الثامن عشر بـ الكويت احلالية، وكذلك كانت الكويت تسمى 

  .1))تصغري القرن مبعىن قرن احليوان، أو التل
  

  :تاريخ الكويت يف العصر احلديث - -3
إن نقطة البداية يف تاريخ الكويت احلديثة تبدأ مع هجرة مجاعة ينتمون بأصلهم إىل قبيلة عرتة يف 

من هؤالء وهم العتوب يف املكان الذي يعرف  النصف األول من القرن الثامن عشر، واستقرار نفر
اليوم بالكويت، أما قولنا بأن تلك هي البداية فله أسباب تربره، لعل من أمهها كون الكويت قد 
صارت بعد ذلك بقليل نقطة جتمع مث انطالق العتوب لتأسيس إمارات أخرى بعد أقل من نصف 

وأما  ، أن الزدهار أية مدينة أسباباًقرن من وجودهم يف الكويت، عاصمتهم األوىل، والشك 
أسباب ازدهار مدينة الكويت وجناح العتوب يف تكوين دويالت مستقلة يف شرقي اجلزيرة العربية، 

استقرار العتوب يف منطقة كانت ختضع حلكم بين  :أوهلا، فهي ال خترج بدورها عن عوامل ثالثة
الزدهار التجارة مبا جبلوا  القوم مشجعاًخالد، وقد كان هذا الوضع  باإلضافة إىل حكم هؤالء 

  .عليه من طبيعة احملافظة على األمن والنظام
رة العربية ويف وقت لقرن الثامن عشر يف شرقي اجلزين ازدهار الكويت إمنا بدأ يف اإ : وثانيها

احمليطة ا غارقة يف حبر من الفوضى واالحنالل والضعف، حبكم  لسياسيةقوى االكانت 
االضطرابات الداخلية يف العراق وفارس، وما كان بينهما من حروب مستمرة مل دأ منذ القرن 
السادس عشر، مث ما كان من السبات العميق الذي كانت تغط فيه جند، وانقسامها إىل مشيخات 

لمة، هذه أمور ساعدت على سرعة تطور الكويت املذهلة حقا، إذ صغرية متنافرة ال توجد بينها ك
مث إىل  ،الدرجة األوىل حبسب مقاييس العصرأا قفزت يف أقل من نصف قرن إىل مدينة حبرية من 

جانب هذين العاملني، كان عامل احلركة التجارية اليت نشأت عن نشاط الشركات األوروبية يف 

                                                             
 .19، ص تاريخ الكويت ،عبد العزيز الرشيد 1
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العوامل ما كانت لتوفر للكويت تلك النشأة السريعة والسري اخلليج آنذاك، غري أن كل هذه 
ز يمتتاحلثيث إىل احتالل املكان الذي تبوأته يف اخلليج يف القرن الثامن عشر لوال موقعها اجلغرايف امل

  .كميناء على طرف اخلليج الشمايل الغريب
  
  

  دولة الكويت جغرافيا: املطلب الثاين

  :املوقع اجلغرايف للكويت -1
كام قليلة آائمة على وهي ق وغرباً متتد على ساحله شرقاً عريباخلليج ال نوبالكويت جتقع 

طيبة التربة عذبة املناخ هواؤها من  ،هلا منظر بديع سيما من جهة البحراالرتفاع ويف بطون أودية 
ألطف األهوية وأصحها، معتدل صيفا وشتاء وقلما ختلو ليايل صيفها من نسيم عليل يكسب 

) اغضي(ويف الشمال الغريب منها جبل يسمى ) الغريب(يسمى بـ  سم نشاطا والقلب سروراًاجل
على الساحل الشمايل للجون تبلغ مسافته من الصبية إىل اجلهرى حنو مثانية  وغرباً ممتد شرقاً

ويف رأسه الغريب وسفحه اجلنويب على ) البطانة(ويسمى سفحه ما يلي البحر  28وعشرين ميال 
يبلغ طول نفس املدينة من رأس السورين حنو ثالثة أميال و .املشهورة) كاظمة(بحر ساحل ال

  .ونصف وأما عرضها فيبلغ يف بعض اجلهات حنو ميلني
اجلنوب الشرقي من البصرة،   على بعد مثانني ميالً إىل العاصمة السياسية للدولة تقع مدينة الكويتو

ميالً عن جزر البحرين،  وهي تتجه  280هر وحنو ميالً عن الشمال الغريب لبوش 180وتبعد حنو 
إيل اخلليج يف وضع مشايل غريب حيث تطل علي جون الكويت بني بدايته رأس األرض وايته عند 

  . قرية اجلهرة
  

  : حدود الكويت  -2
ملتقى وادي العوجا بالباطن املمتد على خط مستقيم إىل حيث يلتقي عرضا باخلط  حيدها غرباً

  .التاسع والعشرين، وجنوبا القليعة وشرقا خليج العجم
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  : أحياء الكويت  -3
واملرقاب والوسط ومن األحياء  الشرقحي القبلة و: يف الكويت أحياء عديدة أكربها

  .وأحياء أخرى غريهاوالرشايدة واملطران  حي العوازمالصغرية 
هو مطابق المسه واقع وسط املدينة بني الشرق والقبلة، فيه بيت اإلمارة وقصور آل ) حي الوسط(

وبيت  1.ودائرة املراكب البخارية، وفيه السوق بأقسامه والصفاة )ق(الصباح بأسرهم ودائرة القمر
الشيخ الفاضل يوسف بن عيسى اجلناعي وإخوانه وبيت آل عبدالرزاق وآل بودي، وهناك أيضا 
بيت الفاضل مال صاحل رئيس الكتاب وبيت احلاج جرب واحلاج شاهني والغامن، ومها من آل زايد، 
وبيت الشيخ أمحد الفارس وبيت آل زين وآل عبداجلليل وآل معريف، وبيتهم من أكرب بيوتات 

  .لشيعة يف الكويت، وفيه املدرسة املباركية واملكتبة األهلية والنادي األديبا
، جل ألن قبلة الكويت غرباً) حي القبلة(هو القسم الغريب من البلد ومسى بـ » حي القبلة«

القاطنني فيه من األسر اليت هاجرت من جند أو من البادية، والكثري من أهل هذا احلي هلم أياد 
ركة العلمية واألدبية يف الكويت كآل خالد الكرام وآل النقيب والفخام وآل بدر بيضاء على احل

النجباء وأستاذنا اجلليل الشيخ عبداهللا خلف، واحملسن الكرمي حممد الثنيان وغريهم من األفراد 
بيت احلاج محد الصقر الغامن، وهو من أكرب  والعائالت، ويف هذا احلي من البيوت املعروفة أيضاً

وقد  سعة يف اهلند واليمن والعراق، وبيت آل احلميضي وهم من املثرين أيضاًاله جتارة و ثرياءاأل

ويف أقصاه املستشفى األمريكاين، وسنأيت  2اختذهم آل الصباح أمناء هلم، وفيه املدرسة األمحدية

                                                             
الصفاة هي أرض واسعة اختذت مناخا للعربان الذين يفدون إىل الكويت لعرض سلعهم وبضائعهم يف سوقها من ابل وغـنم   1

حىت ليعسر التخلص للبصري بله األعمى وإىل هذا يشعر شـاعر الكويـت    وصوف ودهن وجلود وقد يكثر فيها الزحام أحياناً
  :الشيخ صقر بن سامل الشيب بقوله

  فيها زحام أنكد  كم مرة قد ضمين  مثلي أمور حتمد  ذي عمىما يف الصفاة ل
 نفسي العزيزة تقد  كادت به عن جثيت  

 . 21، ص 2، جاملوسوعة الكويتية 2



 

 33

  .كويتبكلمة صاحلة فيما بعد عمن له أثر من أهل هذا احلي يف احلركة العلمية واألدبية يف ال
هو القسم الشرقي من البلد يضم أخالطا من الفارسيني وبعض األسر اليت هاجرت ) حي الشرق(

وبيت صقر الغامن الذي ) اجلالمهة(وهم من  1،مع آل الصباح كآل الرومي وهناك بيت آل النصف
من  والشيعيني وثلة د، وفيه طائفة من األعاجم السنينيمسل مبارك الصباح عينيه وهو من آل زاي

اليهود، وفيه قصر السيد هاشم النقيب ودائرة معتمد احلكومة الربيطانية ومركز التلغراف 
والبوسطة، وفيه طبيب على نفقة احلكومة االجنليزية وبيت هالل املطريي أكرب مثر يف الكويت 

ة هم الذين هاجروا من الكويت يف وإبراهيم بن مضف، وهؤالء الثلوبيت مشالن بن علي بن س
وهناك بيت شاعر الكويت وبيت األديب احلر عيسى القطامي صاحب دليل  ، مبارك الصباحأيام 

والقليل منهم الذي  باللؤلؤ صيدا وجتارة وأكثر اشتغال أهل هذا احلي. احملتار يف علم البحار

  .2يتعاطى االجتار بغريه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
من هذا البيت أديبان فاضالن الشاعر اجلديد عبداللطيف بن ابراهيم آل نصف، وهو شاب حر ذكي له من العمر عشـرون   1

يورين واالثنان سنة يؤمل أن يكون له مستقبل زاهر يف الشعر والنثر،  أما الثاين فنصف آل نصف وهو من الشبان األذكياء الغ
 .من أعضاء النادي

 .122، ص 1ج، املوسوعة الكويتية 2
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  الفصل الثاين

   ع الكوييتاتم يفأثر السحر 
 
  
  

  :مباحث وهى  ةالفصل إىل ثالثو ينقسم هذا 
  .راء الشعب الكوييت يف السحرآ يف عتقدات اجلزيرة العربيةمأثر: املبحث االول
  .ه رنتشاا الكويت و األسباب الداعية إىل نتشار السحر ىفا: املبحث الثاىن

 من الناحية االجتماعية واالقتصادية لألسر اتمع الكوييت يف أخالقياتأثر السحر : املبحث الثالث
  .الكويتية
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  آراء الشعب الكوييت يف السحريف  يةعتقدات اجلزيرة العربم رأث : ولاملبحث األ
املعتقدات القدمية قبل اإلسالم هلا بعض اآلثار يف نفوس سكان اجلزيرة العربية، مث  زالت ال

م املعوج فيها، جاء اإلسالم بشرعه احلنيف فهذب هذه املعتقدات، وحارب الفاسد منها، وقو
خاصة يف السحر واجلن  - ويربز هذا يف جمال العقيدة اإلسالمية اليت تبحث يف موضوع الغيبيات 

  :اليتكا يوه مطالبوينقسم هذا املبحث إىل  -  والشياطني
  آراء اتمع الكوييت يف السحر يفأثر املعتقدات القدمية : األول املطلب
  آراء اتمع الكوييت يف أثر املعتقدات الدينية: الثايناملطلب 

لنا من األدلة،  ظهربني يف الصفحات التالية مبا يف شرح هذين املطل القسمنيونشري إىل هذين 
  .وأقوال أهل العلم من السلف واخللف

  
  آراء اتمع الكوييت يف السحر يفأثر املعتقدات القدمية : األول املطلب 

إن املعتقدات القدمية اليت أشرنا إليها يف عنوان هذا املطلب إمنا نقصد ا املعتقدات املترسبة يف 
 بِرِجالٍ يعوذُونَ الْإِنسِ من رِجالٌ كَانَ وأَنه{ :احلق تبارك وتعاىل لقا .أذهان الناس قبل اإلسالم

نم الْجِن موهادقاً فَزه1}ر  

  :فكان العرب قبل اإلسالم يتعلقون بتلك األمور، ونقسمها إىل قسمني ومها
  .واإلصابة م -اجلن  -1

  .السحر -2
الرسالة وأمر بالدعوة إليها جهرا، قالوا عنه صلى اهللا حىت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل ب

  .ساحر بأنه عليه وسلم

                                                             
 )6( : سورة اجلن، اآلية رقم 1
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أن الوليد بن املغرية جاء رسول «: 1ارضي اهللا عنهمورد ذلك يف حديث عكرمة عن ابن عباس و
يا عم، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقرأ عليه القرآن، فكأنه رقد له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال

ليعطوك، فإنك أتيت حممدا لتعرض ما : مل؟ قال: يريدون أن جيمعوا لك ماال، فقال إن قومك
 : قف عين حىت أفكر فيه، فلما فكر، قال : قال...قد علمت قريش أين من أكثرها ماال: قال.قبل

 ماالً لَه وجعلْت ،وحيداً خلَقْت ومن ذَرنِي { :، بأثره عن غريه، فرتلتإن هذا إال سحر يؤثر

} شهودا وبنِني ،ممدوداً
2.   

}يؤثَر سحر إِلَّا هذَا إِنْ {وقالوا عن القرآن 
3.  

) السحر واجلن(لقد تعلقت قلوب العرب يف اجلزيرة بالغيبيات أكثر من أي شيء، خاصة موضوع 
صلى اهللا عليه وسلم فكان العرب يذهبون إىل السحرة والكهنة واملنجمني والعرافني قبل بعثة النيب 

  .املطلب يف حفر بئر زمزم وختاصم أهل مكة معه ببعيد كما ذكرته كتب السري وما أمر عبد
إىل عصورنا اليت نعيشها اآلن، وذلك بسبب  فكار يتوارثها كابر عن كابرزالت هذه األما و

رب يف إبعاد الع من كل ما جاء اإلسالم به مل يثن وعلى الرغم ، الظروف اليت نشأ فيها العرب
  .هوس الغيبيات عنهم وخاصة موضوع السحر واجلن

بني  غريباً والباحث يف هذه  األمور من الغيبيات وخاصة يف موضوع اجلن والسحر جيد تطابقاً
أفكار العرب قبل اإلسالم تتشابه إىل حد بعيد مع األفكار السائدة حىت اآلن عن السحر واجلن 

جعلت  عدةأمور يف  وهذا كله يرجع بسبب التوارث الفكري الذي الزم العرب ويظهر هذا جلياً
  :يتآلكا ةعدعناصر هذه األمور يتناقلها األبناء عن األجداد ونشري إليها يف 

                                                             
صحيح على شرط البخاري، ومل خيرجاه،  .، وقال)2/507(مسند بن عباس رضي اهللا عنهما  ،رواه احلاكم يف املستدرك 1

والبيهقى  .  60، ص3م، ج1995للحافظ ابن كثري القاهرة، مطبعة ابن كثري، القاهرة،  البداية والنهاية: ووافقه الذهيب، انظر
 . 556، ص1م، ج1999دار الوفاء،  ،مصر، املنصورةدالئل النبوة،  يف
  ) 13 -11( : سورة املدثر، اآلية رقم 2
  ) 24(   : اآلية رقم ، سورة املدثر 3
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 عن كابر عن السحر وأثره يف إيذاء كثري من الناس سواء اًالقصص كابر) توارث(تناقل  -1
  .الدينية أو غري الدينية اتمعات

  .تناقل قصص السحر والسحرة ومن أصيبوا به -2
  .تعلق الناس بالغيبيات وقصصها -3

  ).السحر واجلن والشياطني( ضوعاتث عن احللول الصعبة ذه املوالبح -4

كثرة احلوادث اليت حتدث يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، وتالعب اجلن والشياطني بكثري من  -5
حىت جاء اإلسالم ) السحر واجلن( وضوعاتذه املهلالناس ترك للناس جماال للعيش يف خضم 

بتعاليمه السمحة من أذكار وأدعية وصلوات وقرآن كرمي حيل بني الشياطني وبني ما كانوا 
  .ه يف الناس قدمياًيفعلون

واختالط العرب باآلخرين من آسيا  ، اجلاليات الوافدة وخاصة اآلسيوية يف العصر احلديث -6
  .وغريها من أصحاب هذه األفكار

تعلقت بالغيبيات وذلك لغياب العقيدة الصحيحة اليت تركها األبناء وخاصة من  إن العرب قدمياً

، 1مضياً بالقرون الىت تليها حىت عهد عمرو بن حلي اخلزاعى عليهما السالم عهد ابراهيم وإمساعيل
 خرجوا به عن جادة الطريق وعبدوا األصنام، وما حىت فشيئاً شياطني يأخذون منه شيئاًوأخذت ال

 ، دخلت األصنامفم حىت أودى م إىل عبادات مل تكن موجودة عب الزالت الشياطني تت
لوا على إرساء قواعده بني أهل اجلاهلية وحلت الشركيات وعلموا الكهنة واملنجمني السحر، فعم

حمل التوحيد اخلالص الذي نشره ابراهيم وإمساعيل عليهما السالم، وتوارثه األبناء عن اآلباء، 
وخاصة أن العرب يؤثرون قصص األجداد وعبادام على كل جديد أو صحيح مل يألفوه لذلك 

  .2 } ينوجدنا آباءنا هلا عابد {ة شرفها اهللا قال هؤالء اجلاهلون من أهل الشرك يف مك

 
  

                                                             

 . 18ص . 1999،  بريوت، دار البيان، الرحيق املختوم، يصفى الرمحن املباركفور 1
 .48، ص 1999، القاهرة،  مكتبة احلكمة، السحر و أثره على االنسان :أمحدعز الدين،   2
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  فني واملنجمني وتأثريها حىت اآلنإميام بأخبار الكهنة والعرا -1
هو من يتعاطى األخبار عن الكوائن : وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافني واملنجمني، والكاهن

من اجلن يلقي عليه األخبار،  له تابعاًيف املستقبل، ويدعي معرفة األسرار، ومن الكهنة من يزعم أن 
ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه، ومنهم من يدعي معرفة األمور مبقدمات وأسباب 

ا على مواقعها من كالم من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا القسم يسمى عر كمن افاًيستدل ،
  .يدعي معرفة املسروق ومكان السرقة والضالة وحنومها

من ينظر يف النجوم أي الكواكب، وحيسب سريها ومواقيتها ليعلم ا أحوال العامل : واملنجم
وحوادثه اليت تقع يف املستقبل، والتصديق بأخبار املنجمني هو يف احلقيقة إميان بالنجوم، وكان من 

  .1مطرنا بنوء كذا وكذا: إميام بالنجوم اإلميان باألسوأ، فكانوا يقولون
اء من اجلن أو السحر أو اك للعرب من عقائد حيترزون ا من هذه العقائد الفاسدة سوومل يكن هن

يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم،  ةمنتشر تلك املعتقدات الفاسدة اليت كانتو غري ذلك من أالكهانة 
بن نوفل ومل يكن هناك إال القلة القليلة اليت هي على دين اخلليل ابراهيم عليه السالم ومنهم ورقة 

  .2)وحديثه معروف ومشهور(
وكان أهل اجلاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين اخلليل إبراهيم عليه السالم ومل يتركوه كله، 

هداء البدن، نعم ابتدعوا إلعمرة والوقوف بعرفة واملزدلفة ومثل تعظيم البيت، والطواف به واحلج وا
  .يف ذلك بدعاً

                                                             

 .52ص املرجع السابق،  :أمحد،عز الدين    1
تنصر ىف  اًءمراو كان  ،بد العرىب ابن عم خدجية فانطلقت به خدجية حىت اتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن ع" رواية  يف  2  

فقالت  و كان شيخاً كبرياً قد عمى،  ،ن يكتبأب اإلجنيل بالعربية ما شاء اهللا فيكت ىب، كان يكتب الكتاب العراجلاهلية،  و
صلى اهللا عليه و سلم خري ما ترى ؟ فأخربه رسول اهللا  ييا ابن أخ:  خيك،  فقال له ورقةأيا ابن عم امسع من ابن :  خدجية له

كون حياً إذ خيرجك أ ،  ليتينموسى،  يا ليتين فيها جذعاً اهللا على منهذا الناموس الذى نزل :  ورقة قال لهف ما رأى، 
 رجل قط مبثل ما جئت به إال عودى، مل يأت  نعم، :  هم ؟ قال يوخمرجأرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فقال قومك، 

ن عباس مسند اب ، سندهمأخرجه أمحد ىف  ،  يوقت الوح ن تويفأورقة  مث مل ينشب ،نصراً مؤزراً وإن يدركين يومك أنصرك 
ورجال أمحد رجال  : رواه أمحد متصالً و مرسالً و الطرباىن و زاد)  8/255(  امعىف  يو قال اهليثم، )  1/312( 

  . ) 2864( و صححه أمحد شاكر برقم ، الصحيح 
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ت واخلرافيات ديانة معظم ك وعبادة األوثان واالعتقادات بالومهياديانة الشر - وكانت هذه الديانة 

  .1للدخول يف ربوع العرب  ة سبيالًدية واملسيحية واوسية والصابئوقد وجدت اليهو العرب

  األجيال يفأثر املعتقدات القدمية  -2
سنة اهللا يف خلقه أن يتبع  إن الناظر بعني التاريخ يرى أن تأثري األجداد على األبناء واضح، وأن

ثات ومن املور اًداد، وإن جاء اإلسالم ليغري كثرياء اآلباء، وأن يتخلق األبناء بأخالق األجبناأل
.. باألجداد) األحفاد(حدى الدراسات اليت أجريت يف بريطانيا حول تأثر األبناء إالعقدية، ففي 

من األفكار  اًاألبناء وحيبون ذلك، وأن كثريص األجداد يتناقلها من قص اًأثبتت الدراسة أن كثري
فكار أكثر منها فعالية عند اإلنسان، هذه األتزال  جيال جيل بعد جيل، والواملعتقدات يتوارثها األ

  .2يتبقى العديد منها يف األجيال القادمة  ، وعلى الرغم من هذا
 اًوجدنا أن هناك كثري تضوعاحظاتنا يف البحث يف هذه املومن خالل مال و وعلى الرغم من هذا

من هذه األفكار تتوارث على الرغم من حماربة األديان هلا، وعلى الرغم من حتول معيشة اإلنسان 
 يفل يف تأثري املعتقدات القدمية وتطورها إىل الراحة والطمأنينة والرفاهية وبتطبيق ما أسلفناه من أقوا

  :وهي دةع اأمور لنا ظهري آراء اتمع الكوييت يف السحر
 ن املعتقدات القدمية عن السحر راسخة وموجودة يف أذهان اتمع الكوييت وقد أكد اإلسالمإ -1

  .خر وهو اخلرافات والترهات وما شابه ذلكآجزءاً كبرياً منها وحارب جزءاً 
إن السحر ورد ذكره يف القرآن والسنة وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أصيب بالسحر وكذا  -2

 النيب صلى اهللا عليه وسلم إصابةوالسيدة عائشة رضي اهللا عنها و، رضي اهللا عنها حفصة السيدة
  .ه يصابان بذلك مما قوى عندهم هذه االعتقاداتاألعظم وزوجت

ساهم على انتشار هذه األفكار عندهم بصورة أوسع القصص اليت يتناقلوا يف دواوينهم  -3
  .أو غري ذلكحول إصابات أسالف هلم بالسحر أو املس 

  
                                                             

  . 41 – 38ص  ،الرحيق املختوم، باركفورىامل 1
  .112ص ، م1993 ،مكتبة الصفوة القاهرة، ،نساناإلتاريخ ، :حممد. ت صفو 2
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  آراء اتمع الكوييت يف أثر املعتقدات الدينية :الثاين املطلب 
لقد جاء اإلسالم ونظم حياة اإلنسان سواء من حيث حياته أو معتقداته وأكثر ما حارب 

كل جوانبها، ومن أهم هذه ب) العقيدة(تمثل ذلك يف يسالم هو املعتقد الفاسد الضال، واإل
وبني هلم اإلسالم العديد من الصور   -موضوع السحر  -اليت حارا يف العقيدة  ضوعاتاملو

  : 1يتآلاحلقيقية للسحر، وذلك على النحو ا
اتمع الكوييت جمتمع متدين  بطبعه لذا جنده يقبل على أعمال اخلري سواء داخل الكويت أو 
خارجها وهذا معروف ومشاهد خاصة يف دول أفريقيا ودول شرق آسيا من خالل بناء املساجد 

اآلبار وغري ذلك، وهو شعب متمسك حفر  واملستشفيات واملدارس القرآنية والنظامية وغريها من 
ومن األمور اليت  ،يسعى إىل عمل اخلري، وتؤثر فيه املعتقدات اإلسالمية بشكل كبري وواسع بدينه

، وهذا ناتج عن املعتقد الذي مجيعها األوساط خاصة بني. عندهم موضوع السحرهلا صدى واسع 
واتبعوا ما تتلُو  {:قال تعاىل: التيةويستدلون كثرياً باآليات ا )القرآن والسنة(أخذوه من اإلسالم 

وما كَفَر سلَيمانُ ولَٰكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر  ۖالشياطني علَٰى ملْك سلَيمانَ 
 وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمۚو دأَح نم انلِّمعا يمةٌ  ونتف نحا نمقُولَا إِنٰى يتح

 كْفُرۖفَلَا ت  جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتإِلَّا  ۚفَي دأَح نم بِه يناربِض ما همو
 اللَّه بِإِذْن ۚمهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيلَاقٍ ۚ  وخ نم ةري الْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو

 ۚ مهفُسأن ا بِهورا شم لَبِئْسونَۚ ولَمعوا يكَان 2}102 لَو.  

  .3 }حيثُ أَتى ولَا يفْلح الساحرۖ إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ { :وقوله تعاىل
  .اآليات اليت يستدلون ا على تعاظم موضوع السحر وانتشاره عندهموغري ذلك من 
حبديث سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم كما ورد يف صحيح البخاري ومسلم عن  ويستدلون أيضاً

                                                             
 - 1250ع  )ىف الغيبات(املعتقدات السائدة ىف الكويت  : حتت عنوان  - مقال  -جريدة األنباء الكويتية :حممد:  الفقي  1

 .28ص  م،1996
 )102( : سورة البقرة، اآلية رقم 2
 )69( : سورة طه، اآلية رقم 3



 

 41

سحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من بين زريق : أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت
حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خييل إليه أنه كان يفعل الشيء يقال له لبيد بن األعصم، 

: وما فعله، حىت إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، مث قالت عائشة
أشعرت أن اهللا أفتاين فيما استفتيت فيه؟ أتاين رجالن، فقعد أحدمها عند رأسي، واآلخر عند 

لبيد بن : من طبه؟ قال: مطبوب، قال: ما وجع الرجل؟ فقال: هرجلي، فقال أحدمها لصاحب
وأين هو؟ يف : يف مشط ومشاطه، وجف طلع خنلة ذكر، قال: يف أي شيء؟ قال: األعصم، قال

: يا عائشة: بئر ذروان، فأتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ناس من أصحابه، فجاء فقال
أفال : يا رسول اهللا: لها رؤوس الشياطني، قلتكأن ماءها نقاعة احلناء، وكأن رؤوس خن

  .1فأمر ا فدفنت ،قد عافاين اهللا، فكرهت أن أثري على الناس فيه شراً: استخرجته؟ قال
وأنواعه لذلك فال مناص من  ، كافة أشكالهبلقد أقر اإلسالم السحر وأثره وضرره على اإلنسان 

  :أمورب، لذا خرجنا من هذا املطلب داالعتقاحب عقيدة صحيحة يؤيد هذا أن أي مسلم صا
 أشكال ب رره على اإلنسان ، وضكافة  أشكاله وأنواعهب ن اإلسالم أقر بوجود السحرإ -1

  .كلهالضرر
ن اإلسالم ضبط تلك العقيدة بضوابط شرعية حىت ال يقع اإلنسان حيال الوهم والنصب إ -2

  .يف هذه الرسالةذلك وسريد ذلك الحقا  وغري
اإلسالم بأن من أشكال السحر التفريق بني املرء وزوجه وعقد الزوج عن زوجته، وسحر أقر  -3

  .احملبة وغري ذلك
يف نفوس الناس أكثر من أي شيء خاصة املسلمني مع السحر  اًن للدين والعقيدة أثرأتبني  -4

  .والعقيدة خاصة لوجود التسليم واإلذعان ملا هو غييب يف الدين
 عليه وسلم وهو حامل لواء التوحيد وصاحب الرسالة العصماء هو من ن النيب صلى اهللاإ -5

                                                             
، ومسلم يف صحيحه يف )5766(، )5765(، )5763(، برقم )46(باب السحر ، احلديث أخرجه البحاري يف صحيحه 1

  ).2189(، باب السحر حديث رقم )43(كتاب السالم 
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  .1 )السحر(الذين أصيبوا ذا املرض 
ن موضوع السحر يف الكويت منتشر بصورة كبرية أكثر من احلد الذي ينبغي أن يكون عليه إ -6

  .الناس خاصة بني النساء الالئي ميلن إىل هذه األمور أكثر من غريهم من الرجال
وجود بعض املشاكل واملصاعب داخل اتمع الكوييت جعل هذه الفكرة تنتشر أكثر وأكثر  -7

خاصة يف ظل ارتفاع نسبة العنوسة يف الكويت ومع بعض األمراض األخرى ظن الناس أا نتاج 
  .السحر أو العني أو غري ذلك من هذه األمراض الغيبية

    

                                                             
  .، وقد سبق ختريج احلديثومسلم يف صحيحيهما حديثه عند البخاري 1
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  يناملبحث الثا

  فيها إىل انتشارهسباب الداعية انتشار السحر يف الكويت واأل
  

  :فيها انتشار السحر يف الكويت واألسباب االقتصادية الداعية إىل انتشاره: املطلب األول
  :ومنها ضوعاتاألمور ال تنشط إال يف بيئة تدعو إىل انتعاش مثل هذه املوإن هذه      

  .اتمع الفقري -1
  .اتمع الغين -2

اقتصادية جعلتها من الدول ذات الثراء  عدة قوماتمب وجلَّ باها اهللا عزودولة الكويت قد ح     
العايل، ودخول مواطنيها من أعلى دخول املواطنني يف العامل، وذلك بسبب االقتصاد القوي الذي 

الغاز بكميات هائلة يف أراضي الكويت، وهذا الوضع ) بوادر(ظهور  قام على النفط وأخرياً
االقتصادي للمواطنني الكويتيني جعلهم حمل نظر هؤالء السحرة والدجالني واملشعوذين بل وجتار 

آالم الناس  باحس العالج بالقرآن ليحصلوا على أي نصيب من هذا املال حىت ولو كان هذا على

، لذا يقول 1يف األرض فسادا عبثونلمٍ إالً وال ذمة ما جعلهم ياهللا يف مسوآماهلم فهؤالء ال يرعون 
 قَلْبِه في ما علَى اللّه ويشهِد الدنيا الْحياة في قَولُه يعجِبك من الناسِ ومن{ :احلق تبارك وتعاىل

وهو امِ أَلَدصإِذَا} 204{الْخلَّى ووى تعي سضِ فاَألر فِْسديا ليِهف كلهيثَ ورلَ الْحسالنو 

اللّهالَ و بحي اد2}الفَس.  
ن السحرة ملا عجزوا عن استجابة اجلن هلم بسرقة املال هلم حىت يصبحوا من األثرياء وذلك إ و    

هؤالء إىل سحر الناس جللبهم   لجأفألن اجلن تريد مقابل ذلك تنازالت من السحرة أكثر وأكثر 
  :إليهم وذلك لغرضني

                                                             
  .28ص  ،املعتقدات السائدة ىف الكويت ، حممد:الفقي1
  )205( : سورة البقرة، اآلية 2
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  .عالجهم من السحر: األول
 .عمل سحر ملن يريدون: الثاين

يقول هذا الساحر  -ويسلبون املال من هؤالء وهؤالء ورمبا أكثر من ذلك، ويف قصة توبة ساحر 
  :ما للعالجإنت النساء تأتينا أما لعمل سحر وكا: التائب

  :يتنفعل اآل أتينا لعمل سحر كنااليت كانت ت: أوالً

جيب ملا تريده إال باجلماع، الرذيلة حبجة أن الشيطان لن يست معها ث جبسدها ونفعلبعن -1
  .أغلبهن يوافقن إال القلة القليلة وكان

  .كثرية نظري هذا السحر نأخذ منهن أمواالً -2
فيدفعوا لنا املال، ورمبا  بد وأن جيدد كل بداية شهر عريب حىت يأتوا نومههن أن السحر ال -3

بد أن جيدد هذا السحر فيستجنب هلذا ويدفعن  إن السحر قد أبطله أهل املريض وال: نقول هلن
  ).املال الكثري(

  .يصبحن دعاة لنا جللب الزبائن -4
  :إذا كانت تأتينا للعالج: ثانياً

  .استجنب ملا هو أكثر فعلن نْإبأجسادهن حبجة أننا نرقيهن، و ثبعن -1
طـخ  تل نْإو كأن ال تستحم ملدة أربعـني يومـاً  نأمر الواحدة منهن بفعل ما يغضب اهللا،  -2

  .وأن تذبح للجن حىت خيرجوا ويرضوا عنها) اخل... دجاج أو شاة(جسدها بدم مذبوح 
خبرة ومثن األحجبة ومثن الزيوت وغريها باإلضـافة إىل مثـن   مثن األ( كثرياً نأخذ منها ماالً -3

  ).اجللسات العالجية
نكتب على  إال الزوج وأحياناً يطلع عليها غالباً نكتب على جسد املرأة يف أماكن ال أحياناً -4

  .قميص نومها
  .اخل.. خنوفهن إن مل يأتني يف ميعاد اجللسات احملددة فسيحدث هلن ما ال حيمد عقباه -5

بتزاز املادي جيعلها تتردد علينا إما لال إذا كانت من األثرياء واجلميالت رمبا صنعنا هلا سحراً -6
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  .1أو اجلسدي
  

  :املتاجرة باألوهام
بعقول الناس وبيع األوهام هلم  تالعباًن جمموعة من السحرة املارقني الكوييت متاجرة م تمعايشهد 

مقابل مبالغ مالية طائلة وذلك كحيلة من حيل اخلداع واألوهام والسحر وغري ذلك، ولألسف 
جند النساء وأصحاب العقول الصغرية من الرجال يتهافتون وراء هؤالء السحرة سواء من أجل 

ح بني متخاصمني، أو عالج بني زوج وزوجة، أو للصل ، أو توفيقاًعالج مرض مل جيدوا له عالجاً
  .سحر أو مس أو عني أو غري ذلك من هذه األمور

وة هلا، أو عقد الزوج عن زوجته، أو اومنهم من يذهب هلؤالء من أجل الكيد لعدو له، أو لعد
للتفريق بني زوج وزوجته، أو باملرض أو غري ذلك من أنواع الفساد اليت ال تأيت باخلري سواء 

سلب  الذي و الذي دفع املال لإلضرار بأخيه املسلم وهذا كله بسبب الطمعللساحر أو املسحور أ
وهذا مشاهد ومعروف يف  ،واستغالل مرضه وحاجته إىل هذا العالج البتزازه ،هذا املريض ماله

  .املختلفة أحناء الكويت

                                                             
  .396ص  ،قةصواعق احلارال: أمحد. الزعيب  1
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 اب الداعية إىل انتشاره اجتماعياالسحر يف الكويت واألسب: املطلب الثاين

العديد من األسباب االجتماعية اليت سامهت بشكل كبري يف انتشار موضوع السحر يف هناك       

دولة الكويت، هذه األسباب رغم تنوعها وتعددها إال أا موجودة يف كل جمتمع، واألدلة على 

الشخصية وذلك من خالل حيايت  ،ذلك من انتشار هذه الظاهرة يف دول أوروبا وغريها من الدول

ومن خالل تنقاليت بني الدول األوروبية إال أن األمر خيتلف قليالً ، يف بالدي كوسوفواليت قضيتها 

  -:عنه يف دولة الكويت وإن كان املضمون واحداً، ومن أهم هذه األسباب

  .تزي السحرة بزي رجال الدين-1

عامة، متتاز بانتشار التوعية الدينية  –حرسها اهللا  –وهذا مشاهد وكثري، خاصة وأن الكويت 

  .والتحذير من السحر والسحرة بصفة خاصة

وه أولئك بعد صرب طويل تكرم اهللا علينا وأراحنا من وج"قال نشرته جريدة القبس الكويتية ويف م

ذين مل يتركوا طريقة إال واتبعوها للضحك على عقول البسطاء من النساء املشعوذين والدجالني ال

 النصب واالحتيال على أكرب عدد ممن أبتلوا مبشكلة ويف ،والرجال يف هذا اتمع وما أكثرهم

صحية أو نفسية مل جيدوا هلا عالجاً تقليدياً عند األطباء واملستشفيات، فوقعوا يف أيدي هؤالء 

من غري عقال واملرسلة على  ترةغلغريبة واليت كثرياً ما تكون بشعورهم الطويلة وأغطية رؤسهم ا

أناس استغلوا مكانة الدين ورهبته عند الكثريين  ، ثة عن شيء ماأكتافهم وبعيوم الغائرة الباح

  ليها من استغالل للقرآن الكرمي وجعلوه مطية للوصول إىل أغراضهم، مل يتركوا وسيلة مل يلجئوا إ

موت عدد من الضحايا من املعاشرة اجلنسية لطرد الروح وطرد املس، وهذا ما  أفضى إىلحىت 

ورة يف احملاكم إىل إحراق البخور وقراءة التمائم العجيبة واألدعية أظهرته أكثر من قضية مشه

  .1"الغريبة

                                                             
 .9ص  م،19/1/1996، بتاريخ جريدة القبس الكويتية "الصرب واجلدل"مقال حتت عنوان  :أمحدالصراف، 1
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 ).السحر والعني(تعلق النساء بالغيبيات -2

سحر والعني واملس وأكثر وذلك مشاهد فمن يعيش يف دولة الكويت جيد احلديث عن موضوع ال

وخاصة بني النساء، وأيضاً من خالل  نفسه، الوقت وجاذبية وخوفاً يف انتشاراًوضوعات امل

له عند األطباء أنه بسبب السحر أو العني أو املس مما أجلأ  سريهم لكل ما مل حيصلوا على عالجتف

نتباه هؤالء من خالل نسج القصص اخليالية عن قيامهم ان من السحرة واملشعوذين إىل لفت الكثريي

  .دق الناس ذلك فيتوافدون عليهم أرساالً ومجاعاتبأعمال عالجية هي أشبه باخلرافة أو احملال فيص

عادت رياح الدجل ب علينا وأعاصري الشعوذة : ويف مقال يف حماربة هذا املوضوع يقول كاتبه

تزجمر يف أجوائنا خبربين أوردت إحدامها األنباء وأوردت اآلخر السياسة فقد ذكرت األنباء أن 

يورد مناذج للحاالت اليت متكن من عالجها مبا يشبه أطلق على نفسه املعاجل بالقرآن  مشعوذاً

  .أساطري اجلن وقصص العفاريت

وشفيت هذه السيدة  –وهو يشري إىل اجلن  ةتشكو من شلل نصفي بسبب ضربة أرضيامرأة  -

يف اليوم الرابع للغزو العراقي للكويت وأدركت ! قمت بعملية حتضري -% 80على يديه بنسبة 

  .1إىل آخر املقال... أن الكويت ستتحرر ولكن ليس قبل سبعة أشهر

  

 ).املال والفراغ بسبب ( السحر فيها ضوعالنتشار مو الصاحلة الكويت بيئة-3

من خالل تقبل الناس هنا لكل من يدعي أنه يستطيع حل املشاكل، أو جلب الغائب، إىل  وذلك

  .آخر هذه الترهات اليت نسمعها بني احلني واآلخر هنا يف دولة الكويت

                                                             
 ،م19/4/1996بتاريخ ، جريدة األنباء الكويتية "كلمة حق والناس يف أوهامهم سجناء"مقال حتت عنوان  :عبد اهللا.اهلدلق1

 .9ص
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وأخذهم امللل إىل البحث ) السحر(أناس تعلقوا ذا املوضوع  من وال جيد الساحر تربة أخصب

جتعلهم يستطيعون الذهاب إىل السحرة أينما كانوا، والفراغ الذي ال يف الغيبيات ووفرة املال اليت 

جيدون حالً له مع كثرة الوساوس دفعتهم إىل هؤالء، ولو وقف هؤالء فيما يعبثون فيه وفيما 

يفتشون عنه لوجدوا أم يبحثون عن الشوك واملر الذي يصابون به، وهذا من قلة تفكريهم وسوء 

شوا لكان أخلق م أن حياربوا السحرة واملشعوذين والدجالني، والناظر تدبريهم إذ لو حبثوا وفت

بعني احلال إىل قصص من سلف من األنبياء والصحب األخيار جيد مذهبهم التوكل على اهللا 

  .1ومعاداة أعداء اهللا وهم الكفرة والسحرة وال حول وال قوة إال باهللا

                                                             
  .48ص . 1997 ،دار األملالقاهرة، ، السحر وأضراره، خالد:بدير  1
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  املبحث الثالث

  تيةالناحية االقتصادية لألسر الكوي من أخالقيات اتمع الكوييت يفر أثر السح

  اتمع الكوييت  أخالقيف أثر السحر : املطلب األول

خاصة إذا انتشر فيها هذا البالء وال  هلة تعود على الفرد وعلى اتمع كللسحر أثار سيئ        

يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء  {:أدل على ذلك من أن القرآن الكرمي أشار إىل أحد أضراره بقوله تعاىل

 جِهوزة فيفرق بني الرجل وزوجته إىل غري ذلك من أنواعه اليت تعود بالضرر على األسر 1} ۚو

نا ونراها رأي العني من خالل اتمع الذي نعيشه من خالل ؤوعلى اتمع كما بني ذلك علما

الرأي األول ال يزيد على التفريق بني املرء وزوجه قيل ال  ،حبثنا هلذه الظاهرة اليت حنن بصددها

لكون  2} ۚيفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه  {:يزيد تأثري السحر على ما ذكر اهللا تعاىل يف قوله 

  .فلو جاز أن يقع أكثر من ذلك لذكره ، ام مقام ويلاملق

يه يف اتمع الكوييت وهذا نشري إل يفاإلنسان ليربز لنا التأثري  يفونشري إىل بعض أثر السحر 

  - : تيتنيالنقطتني اآل

   : اإلنسان يفأثر السحر -1

 -: رمحه اهللا تعاىل –اإلمام املازري  قول -رمحه اهللا تعاىل  – احلافظ ابن حجر العسقالين نقل

ال يزيد  : فقال بعضهم ، ي يقع به السحر وهلم فيه اضطرابواختلف الناس يف القدر الذ" 

تعظيماً ملا يكون عنده تأثريه على قدر التفرقة بني املرء وزوجه ألن اهللا تعاىل إمنا ذكر ذلك 

                                                             
 ]102اآلية:سورة البقرة1
 ).  102(  .سورة البقرة، اآلية رقم2
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املثل ال يضرب عند املبالغة إال بأعلى  ه يف حقنا فلو وقع به أعظم منه لذكره ألنلوويالً 

   . 1" أحوال املذكور

   ." 2"ه جيوز أن يقع به أكثر من ذلكوالصحيح أنه من جهة العقل أن

أنه جيوز  اعرة إىل ا ظاهرة يف ذلك، وقد ذهب األشولو قلنا إ ، واآلية ليست نصاً يف منع الزيادة

وما يقع من  ، إال اهللا تعاىلألنه ال فاعل  ، وهذا هو الصحيح عقالً ، أن يقع به أكثر من ذلك

  3 ."ذلك تعاىل وال تفترق األفعال يف فهو عادة أجراها اهللا ذلك

واحلق أن لبعض أصناف " : اإلمام القرطيب عن  -رمحه اهللا تعاىل  العسقالين حجرل احلافظ ابن قن

  4 ."واألبدان باألمل والسقم  ، والقاء اخلري والشر ، السحر تأثرياً يف القلوب كاحلب والبغض

ومنها بغضه  ، السحر آثار منها اخلبل( وقد يترتب عليه "  : عزيز بن بازقال الشيخ عبدال     

                   5"  . ومنه حبسه عن زوجه أو منها أشياء غري ذلك.. . إلخوانه أو لزوجته

وخيبل اإلنسان فيجعله غري  ، فيمرض األجسام ، ويف العقول) االبدان (  ويؤثر السحر يف األجسام

وهذا ما نراه ونشاهده يف  ، مدرك ملا يفعله وهو أشبه باجلنون واخلروج به عن حياته اليت يعيشها

وما يتلفظ به السحرة من أقوال فنسأل اهللا السالمة للمسلمني يف دينهم  ، عاملنا احملسوس

بعد موت "   7" نتشر فيهم السحر اناظر إىل حال بين إسرائيل ملا وال "  6" م وأجسامهم وألبا

وجترب  ، سليمان عليه السالم خرج بنو إسرائيل عن جادة الطريق املستقيم فانتشرت بينهم الرذيلة
                                                             

 .6938ص ،11، جفتح الباري ابن حجر العسقالين، 1 
  ). 7/175(  ،م1997 ،مكتبة اإلميان القاهرة،، شرح صحيح مسلم، حييي بن شرف النووي  2
    ) 175/  7(  املصدر نفسه، ، النووي 3
 )  11/6344( ، فتح الباري، ابن حجر 4
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة العربية  –ط –جمموع فتاوي ومقاالت الشيخ عبد العزيز عبد اهللا بن باز  5

  ).  250/  3ص ج( م 2001السعوديه ط أوىل 
  . 217ص  ،مرجع سابقالصواعق احلارقة،  –الزغيب  6
 . 18ص  م،2008سنة )  1( العدد رقم  جملة الدرة، مقال ،احلسن بوأحممود  7
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بل حىت تطاولوا على أنبياء اهللا فنسبوا السحر إىل سليمان عليه السالم حىت  ، بعضهم على بعض

فجاء القرآن الكرمي مربئاً لسليمان عليه السالم من  ، وكتبوا هذه املهاترات يف كتبهم احملرفةجترئوا 

وما كَفَر سلَيمانُ ولَٰكن  {:آفة السحر اليت هي من أعظم وسائل الشرك والكفر فقال جل شأنه

 وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيا  ۚالشمو

 كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنٰى يتح دأَح نم انلِّمعۖي عتِء فَيرالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّم

 جِهوزۚو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما هموما انتشر السحر يف جمتمع إال وظهرت  1} و

قال  لذا ، فيهم املوبقات وعال فيهم الفساد وتطاولت النفوس على بعضها البعض بالكيد واإليذاء

"  ....الشرك والسحر : اتقوا السبع املوبقات" :النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح 
2 " .   

ورأينا بالعيان من يصور صورة الشخص " :وقال العالمة عبدالرمحن بن حممد بن خلدون         

املعاين من أمساء املسحور جنوا من أشياء مقابلة ملا نواه وحاول موجودة باملسحور وأمثال تلك 

وصفات يف الـتأليف والتفريق مث يتكلم على تلك الصورة اليت أقامها مقام الشخص املسحور عيناً 

أو معىن مث ينفث من ريقه بعد اجتماعه يف فيه بتكرير خمارج تلك احلروف من الكالم السوء 

عهد على من أشرك به ويعقد على ذلك املعىن يف سبب أعده لذلك تفاؤالً بالعقد واللزام وأخذ ال

للعزمية بالعزم ولتلك البيئة واألمساء السيئة روح خبيثة  من اجلن يف نفسه يف فعله ذلك استشعاراً

خترج منه النفخ متعلقة بريقه اخلارج من فيه بالنفث فترتل عنها أرواح خبيثة ويقع عن ذلك 

      . 3" باملسحور ما حياوله الساحر  

                                                             
  . )102(سورة البقرة، آية رقم  1
  . سبق خترجيه 2
 . 552ـ -551ص  م،1991 ة،مكتبة الصحو ، القاهرة،قدمةامل ،عبدالرمحن بن خلدون 3
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ته أمراوما يأخذ الرجل عن " 1"وله حقيقة فمنه ما يقتل وميرض   :"دسي املق وقال ابن قدامة     

ض أحدمها إىل اآلخر أو جييب بني ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه وما يبغ ، فيمنعه من وطأها

فيؤثر يف بدن املسحور "  ل ابن عثيمني قا ، يف القلوب واألبدان فيمرض ويقتلوقيل يؤثر ، ثننيا

 .2" فشيئاً حىت يهلك  بإضعافه شيئاً

وما أدل على أثر ذلك من السحر  ، اإلنسان فيمرضه وقد يصل به إىل حد القتل يفللسحر تأثري و

فكان خييل إليه أنه يأيت نسائه وهو ال  ، اإلنسان من أثره على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

وكذلك  ، رضي اهللا عنهايأتيهن كما ورد يف صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أم املؤمنني 

إصابة أم املؤمنني حفصة رضي اهللا عنها بالسحر وإصابة أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها بالسحر 

ة بعض أعالم األمة بالسحر على إصاب تدل، فكل هذه أدلة "3" عنها كما يف رواية عمرة رضي اهللا

   . " 4"  عدا املعتزلة  ، يصل إليها الشك رهم به وهذا من العقيدة اليت الوتأث

   : اتمع الكوييت يفتأثري السحر  - 2

اإلنسان، واإلنسان جزء من اتمع الذي يعيش فيه، فبصالح  يفالسحر ال يشك عاقل يف تأثري 

اإلنسان جسم  يفع، وال ريب أن السحر له تأثري وبفساده يفسد اتم ، اإلنسان يصلح اتمع

 ، قترب من مريض أصيب بالسحر أو غري ذلكامن  وهذا ال يالحظه إال ، وعقله الذي يصاب به

خاصة وأن هذا أشر وأن املتعاملني به أناس تملك  ، بل إن السحر يؤدي إىل االحنالل األخالقي

ومن  ، هلومن مث يتأثر اتمع ك ، عطياتفال مناص من أن اإلنسان يتأثر بكل هذه امل ، الشر منهم

                                                             
 . 150ص  ،8ج  ،املغىن ،ابن قدامة املقدسي 1

 . 5ص  مرجع سابق، ،املفيد القول،  حممد بن صاحل العثيمني 2
، أخرجه مالك يف موطئه، من رواية مصعب الزهري العويف قاضي املدينة وأحد رواة رضي اهللا عنها ،األثر من رواية عمرة 3

ت اليت عرضت على مالك رمحه اهللا يف آخر آءادة حنو مائة حديث عن سائر املوطاملوطأ عن مالك وقد قالوا يف موطئه زيا
 )190-12/188. (1997دار املنار لبنان  بريوت،)  3261(نظر شرح السنة لإلمام البغوي حديث رقم ا،  حياته

 . )58ص ( ،هـ 1423 ،دار اجليل بريوت، ،السحر وأثره على اإلنسان: إبراهيم،خالد 4
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من الباحثني الذين كتبوا عن هذا املوضوع سواء يف  اًذه الظاهرة مل جند هناك كثريخالل حبثنا يف ه

طالالت عامة ااتمع بعينه إال حتت يف لسحر دولة الكويت أو غريها كثري، نقول عن تأثري هذا ا

يربز من خالهلا حتذيرات العلماء من انتشار هذا الوباء اخلطري الذي يفسد األشخاص واتمعات 

اختالفها سواء اليت أنزلت على  على كافة ن املوبقات قد حاربته الشرائعصة وأن هذا النوع مخا

صلى اهللا عليه  حممد بين إسرائيل من لدن أنبيائهم وحىت عيسى عليه السالم وصوالً بذلك إىل النيب

ت ويربز ذلك جلياً من خالل ر أمته كل التحذير من الوقوع يف مغبة هذه املوبقاوسلم الذي حذّ

    :ما يأيت

   . القرآن الكرمي واآليات اليت حتذر وحتارب السحر والسحرة

 . السنة النبوية املباركة - ب 

إصابة بعض أعالم األمة بالسحر وعلى رأسهم سيد ولد أدم عليه الصالة والسالم به لذا  -ج 

عدة نقاط  تباع اأخالقيات اتمع الكوييت ب يف تأثري السحر( أثرت أن أنتهج يف هذه املسألة 

   : ما يأيتوهي 

   : اتمع الكوييت من خالل صور األذى اليت يتعرض هلا املبتلى بالسحر يف بيان أثر السحر  -3

أخالقيات شعب بعينه إال من خالل أبراز أهم صور  يفن أن يتبني األثر السيء للسحر ال ميك     

 املريض عقليف ذا البالء الذي يؤثر سلباً األذى اليت يتعرض له األفراد من فكر بسبب إصابتهم 

  : وهي تيةاآلور نشري إليها عرب النقاط وهذه الص ، هسمجو

  ). الفرقة بني الزوجني ( سحر الصرف  3-1

وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا ۚ فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه  {قال تعاىل

اللَّه يتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون " :قال ابن كثري "  1 } بِإِذْن

                                                             
 ).  102( اآلية رقم  ، سورة البقرة  5
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ما بينهما من اخللطة  إم ليفرقوا به بني الزوجني مع به فيما يتصرفون من األفاعيل املذمومة ما

وما حيصل به التفريق يسمى بالصرف وهو "  : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني . 1 واالئتالف 

                                                                       2" وقد يكون كفراً أو شركاً  ، أيضاً حمرم

التكوين االجتماعي لألمة خاصة مع وجود الفراق والطالق  يفوهذا النوع من السحر يؤثر 

وتشتيت األوالد وهدم البيوت مما يؤدي إىل وجود األحقاد والرتاعات واخلالفات بني األسر 

  ،والذهاب إىل السحرة والعرافني الذين ال يألون جهداً يف نشر الرذيلة واملوبقات بني ديار املسلمني

وما مدينة  ، وهذا ما نالحظه يف الكويت من انتشار نسبة الطالق بصورة تدعو للقلق واخلوف

    .  4 رذيلة والعياذ باهللا عنك ببعيد وما خفي كان أعظم وهذا يؤدي إىل انتشار ال 3املطلقات 

  من خالل ( ومن خالل دراستنا ومقابالتنا مع عدد من املطلقات يف الكويت 

من النسبة املبحوثة ال جتد سبباً مقنعاً وراء الطالق وأن % )  70( جدنا أن نسبة و) االستبيان 

رجعن سبب الطالق إىل السحري .  

 مشعوذة تفرق بني األزواج وجتلب الرزق واحملبة  -ب

أنه ألقى رجال إدارة  27/8/2001ذكرت جريدة الوطن الكويتية يف عددها الصادر بتاريخ 

عراقية "  )ع.أ(املعلومات اجلنائية التابعة لإلدارة العامة للمباحث اجلنائية القبض على املدعوة 

 وقد قام رجال ، بتهمة النصب واالحتيال عن طريق السحر والشعوذة مبنطقة القادسية" اجلنسية 

املعلومات اجلنائية بعمل التحريات الالزمة بعد ورود معلومات عن قيام املتهمة بأعمال السحر 

                                                             
 .143ص ،3،ج 2001 ،دار املنارالقاهرة، ، العظيمالقرآن تفسري  ،احلافظ امساعيل بن كثري 1
 . 288ص ،لصواعق احلارقةا :أمحد ،الزغيب 2
 . )صباح الناصر ( شقق سكنية هلم وتقع يف منطقة ، وهي عدا احلكومة للنساء املطلقاتهي منطقة أ 3
 .48ص ، 2003 ،مكتبة األمل القاهرة، ،الكوييتأثر السحر على اتمع ، حممود خليفة 4
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لزوجني عمل شيء من السحر جللب اوالشعوذة مقابل مبالغ مالية وادعت أا تقوم بالتفريق بني 

  "  1"الرزق أو احملبة بني األزواج أو األصدقاء من الرجال والنساء 

  سحر العطف  3-2

" 2" إن الرقى والتمائم والتولة شرك" : يف احلديث صلى اهللا عليه وسلم وهذا الذي ى عنه النيب

يعين من  ، صنعه النساء يتحبنب إىل أزواجهنالتولة شيء ي" : رضي اهللا عنه قال عبداهللا بن مسعود

أو قرطاس يكتب فيه شيء منه يتحبب به النساء إىل قلوب  ، وقيل هي خيط يقرأ فيه ،السحر

  .3" أو الرجال إىل قلوب النساء  ، الرجال

هو شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه حيبب " :-  تعاىل رمحه اهللا –قال الشيخ حممد بن صاحل 

                                                                                     .للمحبةالزوجة إىل زوجها والزوج إىل امرأته وهذا شرك ألنه ليس بسبب شرعي وال قدري 

وكذلك رأينا من عمل الطلسمات عجائب يف األعداد  –رمحه اهللا  –قال العالمة ابن خلدون 

كان أن أجزاء كل واحد اليت فيه من نصف وثلث وأمثاهلا إذا مجع  : ومعىن املتحابة ، املتحابة

متساوياً للعدد اآلخر صاحبه فتسمى ألجل ذلك املتحابة ونقل أصحاب الطلسمات أن لتلك 

فيكون لذلك من التآلف .. . األعداد أثراً يف األلفة بني املتحابني واجتماعها إذا نضع هلا مثاالً

   .4"العظيم بني املتحابني ما ال يكاد ينفك أحدمها عن اآلخر 

كثري من النساء إىل السحر لعمل سحر ألصحان وعشاقهن أسرعت ألخرية ملسناه يف اآلونة ا ومما

         فكن يصنعن سحراً ألزواجهن ، ألن يتحبنب إليهن وهذا ما مل تفعله حىت النساء يف اجلاهلية
                                                             

 . 18ص ،27/8/2001العدد الصادر بتاريخ  ،جريدة الوطن الكويتية :ريداوي،هاين  1
من رواية عبداهللا بن مسعود وابن ماجه يف ) 1/381) (3615(رقم  ، احلديث أخرجه أمحد يف مسنده مبسند ابن سعود 2

بن حبان يف صحيحه باب ذكر التغليظ على من قال او ، )2/1166( 3530قم حديث ر 39باب تعليق التمائم  ، سننه
 ). 13/456) ( 6090(بالرقى والتمائم متكالً عليها ح رقم 

 ).  459 – 458 /5(  .2001 ،مكتبة اجلالء ، القاهرة،نيل األوطار  :،حممد بن عليالشوكاين  3
 . 552ص، قدمةامل ،بن خلدونا 4
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لكي حتدث األلفة واحملبة بينهم ويتعلقون ن فأما اآلن فقد انقلب احلال وفسدت الذمم ) التولة ( 

أن امرأة ذهبت إىل أحد   1" وهنا أذكر قصة حقيقية وقعت يف منطقة األمحدي  ، باهللاوالعياذ 

وقالت هلذا الساحر وهي تودعه  ، السحرة وطلبت منه عمل سحر لعشيقها حىت ال يتركها

       . " 2" كررا ثالث مرات  –لصديقي وليس لزوجي 

عن إلقاء رجال  28/5/2001بتاريخ وذكرت جريدة الوطن الكويتية يف عددها الصادر       

وقد مت إرسال أحد  ، املباحث القبض على وافد بتهمة السحر والشعوذة واإلساءة للدين اإلسالمي

املصادر النسائية إليه حيث أخربته بأا حتب أحد األشخاص األثرياء وتريد الزواج منه وطلب منها 

أن حتضر يف زيارته يف اليوم التايل إلجراء  مقدماً ألن طلبها صعب، على) دينار  1000( الساحر 

وعند استفسارها عن هذا النوع من األعمال أخربها الساحر بالطريقة واليت ليست " سفلي " عمل 

                                                       .3"  شريعة اإلسالمية جتري يف احلمام عبارة إال عن طقوس تسيء إىل ال

                                                                                     : التبوير حرس  3- 3

  :جالسحر يصنع للمرأة حىت ال تتزو هذا نوع من

أا كانت تبغض جارة هلا  -هداها اهللا -قالت لنا امرأة : الصواعق قال مصنفهن كتاب مو    

فذهبت إىل ساحر ليصنع سحراً لعدم زواج ابنة تلك  : قالت ، وكانت بينهن بعض اخلالفات

وظلت الفتاة ينفر منها اخلطاب حىت بلغت الثالثة والثالثني من ) هذا السحر ( فصنع يل  ، اجلارة

                                                             
وتعد أكرب حمافظات  ، ويكثر ا النفط ، وهي تقع جنوب الكويت ، حمافظات الكويت اخلمساألمحدي وهي أحدى  1

  . الكويت من حيث املساحة
  . م 2003عام  ، 58، العدد رقم مبجلة السمومقال  :، أمحدالزعيب  2
 .25ص  ،28/5/2001بتاريخ  ،جريدة الوطن الكويتية :،حممدالشرهان  3
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فأرشدين إىل استخراج ) إمام املسجد ( فسألت الشيخ  ، قالت فأردت أن أتوب إىل اهللا ، عمرها

  . 1"وأتلفته وتبت إىل اهللا تعاىل قالت فاستخرجته ، السحر وإبطاله

أي البنات اليت ال ( وهذا النوع من السحر يؤدي إىل انتشار الرذيلة خاصة وإذا كثرت العوانس 

وهذا يؤدي إىل فساد اتمع وتشبهه بالدول الغربية املنحلة اليت ال تراعي األخالق ) جيدن أزواجاً 

عند اإلنسان من اختاذ خليل هلا أو الوقوع يف األعمال اليت وال القيم الدينية اليت متثل الوازع الديين 

   . حرمها اهللا ورسوله

لقلق وقد حذر كثري من ومعلوم أن نسبة العنوسة يف الكويت كبرية إىل درجة تدعو إىل ا       

ومن خالل  ، وأكثراليت حتذر من تفاقمها أكثرونشرت املقاالت  ، ن هذه املشكلةمولني ؤاملس

من البنات الالئي يترددن على دور  اًرأينا أن كثري) ملحق هلذه الرسالة ( االستبيان الذي أجريناه 

وأن على استعداد ألن يدفعن أي  ، يرين أا قد أصنب بسحر لعدم الزواج 2  الرقية الشرعية

   . سى لذلكمبالغ وذلك من أجل عالج هذا السحر حىت يتزوجن وأن يشعرن باألسف واأل

   : السحر لعدم اإلجناب  3-4

وذكرت  ، وما زال الناس يتحدثون عنه حىت اآلن ، وهذا النوع من السحر معروف منذ زمن بعيد

عن مولد عبداهللا بن الزبري (  :كتب السري عن حدوث مثل ذلك ومن ذلك قال احلافظ ابن كثري 

فال وفرح املسلمون به ألنه كانت اليهود قد زعموا أم قد سحروا املهاجرين  –رضي اهللا عنه  –

                                                             
 . 293ص  ،رقةاعق احلاالصو :أمحد. الزغيب  1
وقال عنها الشيخ الدكتور على بن  ، وهي أماكن خمصصة للعالج من السحر واملس والعني بالقرآن الكرمي يف دولة الكويت 2

ونرى أنه جيب  ، وأرى األمر قد توسع فيه حلد املواعيد واألماكن وإعطاء الوصفات واجلداول اخلاصة باملواعيد –نفيع العلياين 
داع ونرى هذا من فاإلتباع خري من االبت –هذه املستجدات والعودة إىل إتباع منهج السلف الصاحل رضوان اهللا عليه احلد من 

  .38ص  ،هـ1424 ت،الكوي الكويت، ببدع وضالالت املعاجلني بالقرآنتنبيه األنام : الزغيب،أمحد:  انظر. هذا واهللا أعلم
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وقال إمنا طاف به الصديق يف املدينة  ، ر املسلمونولد ابن الزبري كبفلما  ، يولد هلم يف املدينة

   .1" )ليشتهر أمر ميالده على خالف ما زعمت اليهود

وكثرياً ما تذهب النساء إىل هؤالء السحرة بسبب عدم اإلجناب ظناً منهن أن ال ينجنب بسبب 

   . وهذا باب واسع من أبواب الرذيلة واختالط األنساب أيضاً ، سحر أو غري ذلك

                                            : السحر والشعوذة ظاهرة سلبية منتشرة يف الكويت - 4

وذلك على  ، يكاد ينقضي يوم يف الكويت دون أن يقع أحد املوهومني يف فخ الشعوذة وأرباا ال

شبه يومي  ذه القضية اليت أضحت واقعاً ولني واملعنينيؤالرغم من النداءات املتكررة للمس

ين وحيذر علماء الدين باستمرار من حيل املشعوذين الذين يرتدون أحياناً الزى الدي   ،ومعتاداً

   . لتمرير أالعيبهم ودجلهم وأباطيلهم

سيوي هي حديث الناس يف الكويت حيث انتحل صوراً كانت قصة املشعوذ اآل،األخرية دةويف امل

ووقع ضحية له أفراد كثريون ميثلون شرائح متعددة من  ، شىت لتحقيق مآربه من خالل الشعوذة

اليت قيل أنه حصل عليها قبل أن يقع يف قبضة املواطنني واملقيمني وعلى الرغم من املبالغ الكبرية 

غري أنه كان يقبض من  ، فإنه ليس معلوماً بالتحديد الثروة اليت جناها من ضحاياه ، العدالة

وراجت  ، 2 ملبلغ كامالً ومقدمات بدون حتفظ بعضهم مبالغ كبرية وفئة من هؤالء كانت تدفع ا

                                                             
( ، اإلصابةابن حجر العسقالين، ، ) 1384ص ( االستيعاب  ،ابن عبد الرب)  8/737(  البداية والنهاية، ن كثرياحلافظ اب 1
وذكر األمام الذهيب يف سري أعالم النبالء هـذه  )  2385ص . ( جتريد أمساء الصحابة ،و) 2/241(  أسد الغابة و) 4/89

 ،الرسـالة دار  ، دمشـق، سري أعالم النبالء . من رواية أيب األسودوهو ضعيف متروك  ، الرواية بلفظ أخر من طريق الواقدي
 . 365ص  3ج ، 2000

   . م26/6/1996، بتاريخ جريدة الوطن: زايد،حبشي  2
من أخطائهم أم جيمعهـم يف  " عن املعاجلني يف دور الرقية  ، مفىت اململكة العربية السعودية ، وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

ل ، مث حياول أن يبتـز مـا  ل إىل اآلالف من املرضى احلاضرين، ويزعم أن قراءته تصفيه احد ويأيت مبكرب الصوت ويقرأمكان و
تنبيه األنام ببدع وضالالت املعـاجلني   ، عبدامللك الزغيب وجاسم الكندري أمحد :ينظر. هذا املريض ويستغل ضعفه ومرضه

  . 18ـ-17ص  ،بالقرآن
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ستة ( سيوي ألفي ديناراملشهورين قد دفع للمشعوذ اآليني أخرياً شائعات قوية بأن أحد الكرو

ويوهم املشعوذون ضحاياهم بأن لديهم  ىمقابل فك النحس عنه أمام املرم) أالف دوالر تقريباً 

يعترفون بكذم ويشرحون صوره عندما يفتضح  ا يعجز عنه اآلخرون وغالباًالقدرة على فعل م

   . أمرهم أمام العدالة

  :اتمع الكوييت يفالقي ومن التأثري األخ

يف قبضة  سقط الذي ذو اللحية احلمراء  صرياملشعوذ املما تداولته اجلرائد والصحف من قصة 

ألحد املصادر اخلاصة لرجال " عمالً سحرياً"رجال املباحث اجلنائية بعد أن ضبط أثناء بيعه 

يقوم به " سحري"اط املباحث اجلنائية عن نش لات قد وردت إىل رجااملباحث، وكانت معلوم

عاماً ودلت التحريات على أنه يقوم مبمارسة الدجل  45ويبلغ من العمر " ع.ع"وافد يدعي 

والشعوذة بطريقة قذرة للغاية حيث كان يطلب من الزبونة اليت تأيت طالبة للعمل أن ختتلي معه يف 

بل كان يذهب غرفة ويشترط عليها لكي ينفذ العمل السحري دون أخطاء أن تتعرى بالكامل 

باالعتداء عليهم أو  –حدى الزبائن إاية ومبمارسته إىل أبعد من هذا، إذ كان يقوم وحبسب ر

  إجبارهن على ممارسة الفاحشة وذلك عن طريق إقناعهن بأن عمل الربط لزوجها ال يتم إال

  .1 "النجاسة"بـ  

  

   
____________________________________________ 

 
   . م19/3/2006، بتاريخ جريدة األنباء: ،عبد اهللاهلاجري 1

من أخطائهم أم جيمعهـم يف  " عن املعاجلني يف دور الرقية  ، مفىت اململكة العربية السعودية ، وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
مث حياول أن يبتز مـال   ، ويزعم أن قراءته تصل إىل اآلالف من املرضى احلاضرين ، مكان واحد ويأيت مبكرب الصوت ويقرأ فيه

  . 18-17ص  ،تنبيه األنام، الزغيب : ينظر. ويستغل ضعفه ومرضه املريضهذا 
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    بيان أثر السحر من خالل ما الحظناه أثناء اإلعداد هلذا البحث -5

وقد ال حظنا أمراً عجيباً هو أن موضوع السحر يأخذ بلب كثري من الناس هنا يف الكويت بل 

النقاط  هلذا املوضوع يف  ثارعدة آ العقيدة السائدة فيه أشد من أي شيء غييب آخر ونشري إىل

    :تيةآلا

و املرئية أو املسموعة اإلعالم باحلديث عن هذا املوضوع سواء املقروءة أاهتمام وسائل  -1

   . يقبل عليها كثري من الناس من اجلنسني النساء والرجال على حد سواءكبرية هلا  مساحة وأفراد

كثري من الناس وذلك بأن كل مرض مل يعرف الطب له عالج قالوا  يفتأثري هذا املوضوع  -2

واملس مما ساعد على انتشار ظاهرة املشعوذين والسحرة والدجالني  أنه بسبب السحر والعني

 . ن على عالجهموومهوم أم قادرخاصة بائعي األوهام هلؤالء الناس الذي ي

وانتشار البدع والضالالت اليت ليس هلا أي  ، تأثري األفكار اخلاطئة على كثري من الناس -3

 . لدجل والشعوذة بشكل ماأساس من الصحة وهذا بدوره يؤدي إىل انتشار ا

وحماولة ابتزاز  ، انتشار الرذيلة واألخالق الفاسدة من وراء الذهاب إىل السحر والدجالني -4

النساء جسدياً ومادياً  ومن اعترافات الساحر السابق إيرادها أشار إىل االبتزاز اجلسدي الذي 

  . كانوا يقومون به

 ملس والعني وذلك بسبب وجود أو عالج ا انتشار الرذيلة باسم عالج السحر عند السحرة -5

وقد  ، عني أن اجلن يعاشرهنبال مس اإلنسان يف –ال يتقني اهللا - جمموعة من النساء الاليت 

أشارت كثري من املواقف اليت نشرا اجلريدة عن مثل هذه األحداث ومن ذلك ما كتبه حامد 

الغارقة يف عسل اجلان ضالتها بأمها وأباحت هلا " ع  . م" وجدت السيدة الكويتية " : اجلوزاين

 ، أسرار العالقة احملرمة مع اجلان الذي اعتقدته زوجها وكشفت تفاصيل رحلة الشقاء اليومي
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بنتها املليء باملفاجآت وكانت اإىل حديث  ن الذهول وهي تستمع حبال م ، وقد أصيبت األم

  . 1" ارقة للجان الذي عاش معها ومل يفارقها ز رأسها معربة عن استغراا من القوة اخل

 

  بالسحر املتعاملني للكويتيني االقتصادية احلالة يف السحر أثر: املطلب الثاين

رغم اجلهود املضنية املبذولة حملاربة السحر والسحرة إال أنه ما زالت هناك أمور كثرية جمهولة       

السحر والشعوذة والدجل باملاليني  يف اليت تنفقذا فإن حجم األموال مل تظهر حىت اآلن، ومع ه

األموال اليت  توليس ، كما يقدر كثري من الباحثني يف هذه الظاهرة إىل أا ختلوا من عامل الدقة

تنفق على السحر هي فقط، بل هناك أمواالً كثرية، بل قد تكون مضاعفة تنفق على عالج 

ز وأحجية وغري ذلك من األمور الشبيهة ا تباع املصابني بالسحر أو املس أو العني، وهناك خر

  .بأغلى األمثان حبجة أا تقي من السحر واملس والعني

       ا بإيدة الرأي الكويتية رت جرصدأي سحر أو عمل بـ " :عنوان يقول حدى صفحا

تسعرية ساحر  وهي ،"ديناراً، سواء سحر حمبة أو سحر تفريق أو ربط الزوج أو فك املربوط 750

 الت النساء وبسرية تامة وال يثق إكوييت يقطن يف شقة بالساملية، حيث كان يتعامل مع حاال

  .اليت يأتني إليه عن طريق معارفه، أو زبائنه القدامىلبا

ن مدير إدارة جرائم املال تلقى معلومة عن مواطن إ" العام الرأي"لـ ةوقالت مصادر أمني      

وأضاف أن مصدراً نسائياً اتفق مع . . ويتعاون مع عدد من السحرة، وعقد ميارس السحر يف شقة

                                                             
  . 16ص  ،م17/1/1997جريدة الوطن الكويتية، بتاريخ  ،شيخ الدين يطرد اجلان، وأنا حامل: ،حامداجلوراين1
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ديناراً عداً ونقداً، وحدد يوماً  750الساحر على عمل سحر حمبة فوافق شرط أن حيصل على 

  . 1" لتسليم السحر

ومن املبالغ اليت تنفق بسرف على هؤالء السحرة بسبب السحر مما ضبطته الشرطة الكويتية       

ألقى رجال املباحث حمافظة العاصمة القبض على وافد عريب بتهمة السحر والشعوذة "ذلك  من

  .اإلساءة إىل الدينو

أن هناك شخصاً عربياً يتخذ من مرتله وكراً ألعمال الدجل والشعوذة، "ويف تفاصيل هذه القضية 

  .دينار 1000إىل  700وال يتعامل إال مع النساء وأجره يف العملية الواحدة يتراوح بني 

دينار عن كل  1000عترف لرجال املباحث بأنه يتقاضى االطريف يف هذه القضية أن املتهم و

دنانري وهي عبارة عن  7عملية، وأن األغراض اليت يستخدمها يف هذه العمليات ال تكلف سوى 

  . 2"ورق ألوان وخيط

أو أكثر ذهباً خاصة عندما إن األخبرة واألحجية واألوراق وما شاه ذلك تساوي اآلن ثقلها 

أسر  و، وهذا كله قد أدى إىل ضياع يتاجر هؤالء السحرة بآالم الناس وأماهلم فيسلبوم املال

  .وإلقاء العداوة والبغضاء بينهموإفسادهم كثرية 

وأصبحت احلجارة تباع بأآلف الدنانري من أجل الوقاية من السحر والسحرة وعيون الناس       

  .اجلنومن ) العني (

                                                             
 . 27ص  ،1/2/2005بتاريخ )1376(العدد رقم ، جريدة الرأي العام: حسني ،خليل1
  . 15ص  م،28/5/2001بتاريخ  القبس الكويتية،يدة جر:حممد ،الشرهان 2
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أصبح اقتناء العني الزرقاء واألحجار الكرمية األخرى ظاهرة تعكس ما يؤمن به الكثري من و       

الناس هذه األيام من معتقدات فريتدوا ويضعوا يف بيوم وسيارام على اعتبارها تقي أصحاا 

  .من احلسد ومتنع عني السوء

لكويت الدكتور حممد الطبطبائي، أن األحجار وقال عميد كلية الشريعة يف جامعة ا         

الكرمية خملوق من خملوقات اهللا تعاىل وهي جبميع أنواعها ال تضر وال تنفع حىت لو كان ذلك من 

 :بقوله :رضي اهللا عنه الذي خاطبه عمر ابن اخلطاب أفضل األحجار يف الدنيا وهو احلجر األسود

تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما واهللا إين ألعلم إنك حجر ال تضر وال "

  ".قبلك ما قبلتك مث قبله

ا جتلب النفع أو تدفع الضر عن طريق وبين أن هناك نوعية معينة من األحجار يعتقد البعض أ

ديننا ارتدائها أو تعليقها بنية التربك ا مبيناً أن هذا االعتبار يعد من أعمال اجلاهلية حيث حذر منه 

       .1 لدلنا عليه النيب عليه السالم نيف، ولو كان التربك ا نافعاًاحل

هناك املاليني من الدنانري تنفق على السحر والسحرة يف بالد اخلليج وكل هذا يرجع من األساس   

   .2األول إىل ضعف الوازع الدين عن كثري من النساء الذين ال خيافون اهللا فيذهبون إىل السحرة

وما ينفقه هؤالء على " للعالج " ن خالل رؤييت لألعداد الغفرية اليت تتوافد على دور الرقية وم

جتد حجم من أدوات الراقي للعالج شراء الزيوت واملاء املقروء عليه واملسك وما شابه ذلك 

وقد آثرت أن أسأل العديد من املترددين على دور الرقية كم  ، األموال اليت تنفق على هذه الظاهرة

وما شاها فكان متوسط ما قالوه هو من ثالثني ديناراً إيل املبلغ الذي يشترون به هذه األغراض 

                                                             
  9.م، ص1/4/2004بتاريخ  ) 10112(العدد رقم  ،ن الكويتية، نقالً عن وكالة كوناجريدة الوط 1
  . 58ص  م،2003 ،دار غراس الكويت،، اجلواهر اللماعة يف عالج السحر واملس والعني: أمحد،الزغيب  2
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هذا واألعداد الغفرية اليت تتوافد على املقرات الشرعية للرقية تقدر  ، أربعني ديناراً للفرد الواحد

  . هذا بالنسبة للعالج ، انريباألالف من الدن

ينفق أضعاف ذلك وقياساً على ما ورد من أخبار يف اجلرائد واالت من ومن يتردد على السحرة 

اقترافات السحرة والدجالني واملشعوذين عن األجور الباهظة اليت يتقاضوا نظري ما يقومون به من 

نشري إليها كعملية حسابية قياساً ) املتوال ( فعلى هذا النسق  ، أعمال شركية من السحر وغريه

  . )السحر والعالج ( على املتوسط 

وهو ثالثون ديناراً يف ) مقرات الرقية الشرعية ( متوسط ما ينفقه الفرد يف مراكز العالج  -1
لغ املدفوع يف هذا املكان هو كانت هناك ست جلسات يكون املبفإذا  ، اجللسة الواحدة

  . ئة ومثانون ديناراً كويتياًما

ج عن عقد زو ، حمبة( متوسط ما يدفعه الفرد من هؤالء عند السحرة لعمل سحر ما  -2
دينار كوييت يف املرة فإذا ذهب الفرد من هؤالء  700هو مبلغ ) إخل ......... . زوجة

   . فهذا مبلغ ألف وأربعمائة دينار كوييتمرتني فقط يف الشهر 

دينار  1200دينار إيل  800من هذا على حني أن معدل رواتب املوظف الكوييت يف الشهر 
  . إخلحسب الوظيفة واملؤهل 

فعلى هذا يكون التأثري املباشر هلذه األموال اليت تنفق ذات أثر سليب على األسرة قد تؤثر بشكل أو 
) إخل ذلك .... . اهلاتف النقالو ، واملالبس ، من حيث الطعام( بأخر على سرية األسرة الشهرية 

معروف أن األسرة الكويتية تنفق ببذخ شديد كما هو معروف ومشهور هنا حسب ومما هو 
 . إيل القرض وغري ذلك مما يتسبب هذا الدين يف سجنه أو غري ذلكرؤيتنا هلم مما يؤدي 

وعلى هذا فاحلالة  ، فالسحر يؤدي إيل تدهور احلالة األقتصادية على أي وجه ويف أي جمتمع
وإنه كان  "وصدق اهللا العظيم إذ يقول  ، األقتصادية لألسرة الكويتية املتعاملة بالسحر تتدهور

  . "رجال من األنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا 
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  الفصل الثالث

  املواجهة احلامسة

  

  

  :أربعة مباحث وهي  م هذا الفصل إىلوينقس

  .هته هذه املشكلةاملؤسسات الدينية واإلعالمية يف مواج أثر :املبحث األول

  . طرق مواجهة السحر يف دولة الكويت: املبحث الثاين

    . عالج السحر يف دولة الكويت: البحث الثالث 

  .كيفية مواجهة السحر والسحرة من منظور الباحث: املبحث الرابع 
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  السحر يف الكويتواإلعالمية يف مواجهة املؤسسات الدينية  أثر  :املبحث األول 

بـال أثـر    وعقله اإلنسان إن موضوع السحر من أخطر املوضوعات اليت تؤثر بالسلب يف صحة 
ملموس أو مباشر، لذا كانت املواجهة هلؤالء السحرة هي أهم املواجهات اليت جيب أن تسـتحوذ  
على لب املسئولني، وأتت تكون املواجهة حامسة ومباشرة، خاصة وأن هؤالء يعملون يف الظـالم،  

ارة األوقـاف  بد وأن تكون من ويل األمر، ومن املؤسسات الدينية املتمثلة يف وز وهذه املواجهة ال
هؤالء السـحرة   كافة،  ويف الكويت مياري لوسائل والطرقالشئون اإلسالمية بدولة الكويت، او

وزارة الداخلية بالقبض على هؤالء السحرة ومعاقبتهم بنص القانون، وحتذر وسائل اإلعالم املرئية 
  .واملسموعة واملقروءة من هؤالء السحرة

ب على ويل األمر وكل قادر أن يسعى يف إزالة هؤالء املنجمني الواج" :الطحاويقال ابن أيب العز 
والكهان والعرافني وأصحاب الضرب بالرمل واحلصى والقرع والقاالت، ومنعهم من اجللـوس يف  
احلوانيت أو الطرقات، أو أن يدخلوا على الناس يف منازهلم لذلك ويكفي من يعلم حترمي ذلك، وال 

 مـا  لَبِـئْس  فَعلُوه منكَرٍ عن يتناهونَ الَ كَانواْ{ : ذلك قوله تعاىل يسعى يف إزالته، مع قدرته على
وهؤالء املالعني يقولون اإلمث، ويأكلون السحت بإمجاع املسلمني، وثبـت يف   ، 1} يفْعلُونَ كَانواْ

إن النـاس إذا   " :2 عنه أنه قال رضي اهللا الصديق أيب السنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم برواية
  . 3" رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه

      جيب على كل من قدر على ذلك من حمتسب وغريه أن يقـيم مـن   " : وقال اإلمام القرطيب
يتعاطى شيئاً من ذلك يف األسواق وينكر عليهم أشد النكري وعلى من جيـيء إلـيهم، وال يغتـر    

                                                             
  ). 79(آية رقم ، سورة املائدة 1
إسناده صحيح، ).  4005( حديث رقم ) 1227/  2( عن املنكر باب األمر باملعروف والنهي أخرجه بن ماجه يف سننه، 2

 .وصححه الترميذي وابن حبان
 ). 763/ 2( ، 2001السعودية، دار العبيكان،  ،شرح العقيدة الطحاوية، اإلمام أيب العز احلنفي 3
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وال بكثرة من جييء إليهم ممن ينسب إىل العلم فإم غـري راسـخني يف    بصدقهم يف بعض األمور
  1" من احملذور....... . العلم مبن من اجلهال مبا يف

جنب نظراً الن  ن املشاكل اخلطرية اليت جيب أن يواجهها اتمع واحلكومة جنباً إىلإن السحر م  
كثر طرق املواجهة هي األساليب ولعل أ ، علي مجيع نواحي اتمع هذه املشكلة تؤثر تأثرياً سلبياً
ونقسم هذا املبحث إىل ، ران يف الناس أكثر من أي طرق أخرىالدينية واإلعالنية الما يؤث

  :ومها مطلبني

  .املؤسسات الدينية يف مواجهة السحر يف الكويت أثر : لاملطلب االو

   .مواجهة السحر يف الكويت املؤسسات غري حكومية يف أثر : املطلب الثاين

  

  .املؤسسات الدينية يف مواجهة السحر يف الكويت أثر: املطلب األول

راً هاماً وكبرياً يف غرس املعتقدات الصحيحة يف الشعب الكوييت، ؤسسات الدينية أثإن للم       
الشرعية لألفراد واجلماعات من خالل خاصة وأا تتنافس تنافساً شريفاً من خالل تقدمي العلوم 

، والدورات الشرعية، من خالل احملاضرات "CD"الكتب الدينية، واألشرطة اإلسالمية وحالياً 
ظة الشرعية اليت يقوم عليها خنبة من أنشط دعاة كل مؤسسة على حدة، وحينما أشرنا إىل لف

  .هذه املؤسسات ومها مؤسسات فإننا نعين ا املنخرطني يف

  :جتتمع يف هيئات عدة وهي عدةدراية إ فروعونعين ا    :ؤسسات احلكوميةامل

األئمة واخلطباء يف "ون اإلسالمية بالكويت، ومنها خيرج أيضاً وزارة األوقاف والشؤ )1(
 .املساجد، وإدارة الفتوى

 .ومدارسه القرآن أثر )2(

 ".الدعوية"الفعاليات اليت تقوم ا الوزارة خارج مؤسساا الشرعية  )3(

                                                             
 ).6936/ 11ص(  ،فتح الباري، حجر العسقالينابن  1
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 ".وزارة التربية"املؤسسة التعليمية  )4(

 .وزارة اإلعالم )5(

  :املؤسسات الدينية يف مواجهة السحر يف الكويت ثر الذي تتركهاأل - 1

وهلذه املؤسسات دور كبري وفعال يف مواجهة السحر يف دولة الكويت، خاصة وأن هذه 
الكوييت وهلا يد الطوىل املؤسسات احلكومية تعترب القطاع األمشل واألمجع لكل فئات الشعب 

يف الوصول إىل كل أفراد الشعب يف داخل عقر الدار وذلك للنشاط الفعال الذي تلعبه هذه 
  :يتشري إىل هذا الدور من خالل اآلاملؤسسات ون

  ون اإلسالمية بالكويتوزارة األوقاف والشؤ أثر -2

 هي املرجعية الدينية للشعب يت تعدوون اإلسالمية بدولة الكال شك أن وزارة األوقاف والشؤ
وليس هناك أي تدخل من  كلها على كل مساجد الدولة الكوييت خاصة وأن الوزارة تشرف

الذي تلعبه الوزارة يف  اجد، واألثراملس مؤسسة داخلية أو خارجية يف إدارة جهة أو منظمة أو
  :تيةميكن أن يتلخص يف النقاط اآل مواجهة السحر

 .حيذر من السحر وخطره يف الدنيا واآلخرةنشر الوعي الديين الذي  -

 .نشر الفتاوى الشرعية احلادثة يف هذا املوضوع -

 .الرد على تساؤالت الناس يف هذا املوضوع -

إرشاد الناس إىل الطريق الصحيح سواء يف العالج بالقرآن أو اللجوء إىل أهل العلم  -
 .للخروج من مشاكلهم

  الكويتوزارة يف مواجهة السحر يف نشاطات ال - 3

تعد األساليب العملية هي األساليب الناجحة يف مواجهة السحر والسحرة يف الكويت خاصة 
من خالل املواجهة مع الناس والتعرف على مشاكلهم واألسباب اليت جترب الناس على الذهاب 

  :إىل هؤالء السحرة سواء داخل الكويت أو خارجها ويتم ذلك عن طريق
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  احملاضرات الشرعية-أ

هذه و، سالمية يف الكويت إىل مخس مديرياتون اإلتنقسم وزارة األوقاف والشؤ     
اإلدارات تتوىل إدارة مساجدها، والنشاطات اليت تقوم فيها، ومن خالل حبثنا يف هذا 

ت يل كانالكويتية   ون اإلسالمية خالل عملي يف وزارة األوقاف والشاملوضوع، وأيضاً من 
ب يف مواجهة هذه الظاهرة يف الكويت وقد وجدت أن عن كث هايدة ملعرفة دوراجلالرؤية 

النشاطات تتمثل يف احملاضرات إذ يقبل الكثري من الناس على احملاضرات اليت تتحدث عن 
                                                     .السحر، ويكثر األسئلة على اإلمام أو الشيخ الذي يلقي هذه احملاضرات

يف مواجهة هذه  عدة حماضراتاإلدارة داخل الوزارة مثالً على سبيل املثال نظمت ففي 
  :قصرية من هذه احملاضرات خالل األسابيع الثقافية الظاهرة خالل مدة

 .السحر وخطره -1

 .من أتى كاهناً أو عرافاً -2

 .الذكر وفوائده -3

كانت يف إدارة مساجد  الثقافية اليت حتدثت عن ظاهرة السحر واملس والعني عومن األسابي     
اضرات اليت هذه احمل ومن حماور"  كذب املنجمون ولو صدقوا"حمافظة العاصمة حتت عنوان 

  :متت يف هذا األسبوع

 .اإلنسان بني السحر والعني واجلان -1

 .معتقدات حتبط األعمال -2

 .فال يظهر على غيبه أحد -3

 .الرقية الشرعية آداب وأحكام -4

  خارج الكويتدعاة من لحماضرات شرعية ل - ب

وتستعني الكويت بالدعاة والعلماء من خارج الكويت وذلك ملا هلم من القبول عند        
الناس وما عندهم من العلم الشرعي وذلك لتعليم الناس أمور دينهم، وقد قامت الوزارة 
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مشكورة بدعوة العديد من العلماء واملشايخ الذين حتدثوا عن موضوع السحر وكيفية 
حكمه وغري ذلك من األحكام الشرعية املتعلقة ذا املوضوع، خاصة وأن السحر مواجهته و

  .يصنف يف كتب الشريعة على أنه من املسائل العقدية من كتب الشريعة

  :اليت تتناوهلا احملاضرات الشرعية ملواجهة السحراملوضوعات  - ج

ة السحر والسحرة على عدة اليت تتناوهلا احملاضرات الشرعية يف مواجه تتنوع املوضوعات     
  :أمناط وهي

  .ونعين ا األحكام الشرعية املتعلقة ا –حماضرات حتمل الطابع احلكمي  -1
رة والكهان وأن ونعين ا تنفري الناس من إتيان السح -حماضرات حتمل الطابع الوعظي  -2

 .واآلخرة هذا خزي يف الدنيا

أي كيفية الوقاية من السحر واملس والعني باألذكار  –حماضرات حتمل الطابع الوقائي  -3
 .الشرعية

أي كيفية العالج ملن أصيب بالسحر أو املس أو  –حماضرات حتمل الطابع العالجي  -4
 .العني من الكتاب والسنة

 .حماضرات حتمل الطابع الدعوي والعلمي إىل غري ذلك -5

 

 .إدارة الفتوى -د

ذ هيئت وزارة ى، إتووالسحرة، يف الكويت إدارة الفومن الطرق ملواجهة السحر         
للرد على أسئلة الناس، وما يعترضهم من  –ون اإلسالمية إدارة خاصة بالفتوى األوقاف والشؤ

مسائل يف هذا املوضوع وكافة مواضيع الدين وذلك بواسطة خنبة من املشايخ ورجال العلم 
ألسئلة، وخصصت لذلك أرقام نشرا بني الشرعي املؤهلني للرد على الفتيا لإلجابة على ا

  .الناس للجوء إليهم يف حالة ما اعترض اإلنسان مشكلة ما وال يعرف احلكم الشرعي
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ا يل أن هناك ودكجلنة الفتوى أومن خالل عملي يف هذا البحث واتصايل بأعضاء من        
ملهم مع بعض من األسئلة توجه إليهم يف موضوع السحر وخاصة من النساء وتعا اًكثري

السحرة والدجالني سواء داخل الكويت أو خارجها، وهم بطبيعة احلال حيذرون الناس من 
  .التعامل مع هؤالء السحرة بشكل أو بآخر

در قابل هؤالء األعضاء ليستفسر عما بوهناك من الناس من يذهب إىل مقر الفتوى وي       
  .الذهاب إليهم للعالج من السحر منه أو من أحد ذويه حول ذهابه إىل أحد السحرة أو

  

  :ومدارسه القرآن الكرمي أثر - هـ

ون اإلسالمية بالكويت دور القرآن ؤومن املؤسسات التابعة لوزارة األوقاف والش        
الكرمي، وهي مؤسسات تعليمية تنويرية، تشرح لطالا الفقه واحلديث والعقيدة وغري ذلك، 

شرح كتب الشريعة اإلسالمية للطالب والطالبات حتارب هذا وهي ذا الدور الذي تلعبه يف 
خاصة وأن موضوع السحر والدجل والشعوذة ال ينتشر إال يف وجود اجلهل باألحكام  ،الفكر

الشرعية املتعلقة به، إذ ليس ألحد عنده وازع ديين يذهب إىل هؤالء السحرة خاصة يف ظل 
  .تعامل مع السحرة على وجه العمومحتذير القرآن والسنة ملن يتعامل بالسحر أو ي

ومن خالل لقائي ببعض األساتذة الذين يتولون الشرح يف دور القرآن، وكذا بعض        
خاصة يف قسم (األخوات الالئي يقمن بتدريس العلوم الشرعية للطالبات يف دور القرآن 

حكم التعامل مع أخربوين أن هناك العديد من الطالب والطالبات يعرفن ألول مرة ) العقيدة
  .السحرة حىت للعالج وخاصة النساء الكبريات يف السن
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  :مؤسساا الدعوية حملاربة السحر الفعاليات اليت تقوم ا الوزارة خارج - و

ون اإلسالمية بالكويت بالعديد من الفعاليات خارج مؤسساا تقوم وزارة األوقاف والشؤ        
وذلك بعقد مؤمترات شرعية للجمهور جيتمع ..) . دور القرآن، –اإلدرات  –املساجد (الشرعية 

فيها خنبة من الدعاة وأهل العلم لشرح مسألة ما ومن هذه املؤمترات مؤمترات خاصة مبكافحة 
آلة فساد  لية حماربة هذا البالء الذي يعدوناً من الوزارة أن على عاتقها مسؤالسحر والسحرة، إميا

  .ألنبياء والرسل والعلماء والدعاة ووالة األمورعلى مر التاريخ، وحاربه ا

كيف تعاجل السحر ـ الشيخ عصام العويد ومؤمتر عاجل نفسك ومن هذه املؤمترات مؤمتر 
  . ـ الشيخ أمحد الزغيب ك ثبنف

ومن وسائل املواجهة اليت تنتهجها وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف مواجهة        
لكبار املشاريخ والدعاة اليت تتناول موضوع السحر " CD"األشرطة والسحر والسحرة توزيع 

من كافة جوانبه على الناس يف املساجد واحلضور يف الدروس الشرعية من باب مكافحة هذا 
الشر اخلطري الذي يهدد الناس، بل ويهدد الشعوب نظراً حلظر هؤالء األشرار يف كل بقعة 

اليت قامت وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بتوزيعها  وهناك العديد من األشرطة.حيلون فيها
  .على اجلمهور ملكافحة السحر والسحرة مثل

 . للشيخ أمحد القطان" السحر وخطره" -1

 .ـ لألستاذ طارق الطواري" عالج السحر وأثره على الناس" -2

 .ـ للشيخ  عصام العويد" أنواع السحر" -3

  

  ".والتعليموزارة التربية "املؤسسات التعليمية  - ز

يف كل البالد يف غرس العلم يف نفوس الطالب منذ  بدور مهموزارة التربية والتعليم  تقوم         
بداية التعليم وحىت اية بالتعليم اجلامعي، وميثل العلم أحد حماور املواجهة احلامسة للسحر والسحرة 
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م واملعلمة يف نفوس الطالب أن والقضاء عليهما، ومن خالل مادة التربية اإلسالمية يغرس املعل
الدين اإلسالمي حيارب السحر والسحرة ويأمرنا ديننا أن نبلغ ويل األمر والسلطات املعنية عن 

هة ملواج عدةمات قد قمن أمورلعمن امل اًهؤالء السحرة أو من يتعاملون بالسحر، وقد رأيت كثري
  :السحر يف دولة الكويت ومن ذلك

 .ارس إللقاء دروس شرعية توعوية عن السحر والسحرةدعوة أحد الدعاة يف املد -1

  :إذاعة القرآن الكرمي - 2

وهذه اإلذاعة املباركة اليت يقبل عليها الناس سواء يف منازهلم، أو مساعها يف السيارة أثناء      
قيادا، جتد مجهوراً كبرياً هلا، وقد قامت اإلذاعة مشكورة جبهود مضنية يف التحذير من السحرة 

لفتاوى اليت والتعامل بالسحر من خالل العديد من الربامج اليت تبث ليالً أو اراً، ومن خالل ا
الدين الذين يقومون باإلجابة  عليها من علماءتطرح يف اإلذاعة وتلقى أسئلة املستمعني واإلجابة 

ون اإلسالمية، ومن أبرز الربامج جلنة الفتوى بوزارة األوقاف والشؤعلى أسئلتهم أو حتويلهم إىل 
  :ملواجهة السحر والسحرة يف الكويتاليت عقدت 

 .نايف العجمي كتودالوذلك من خالل لقاءات مع  –برنامج تباشري الصباح  -1

وتساهم اإلذاعات األخرى احمللية التابعة للحكومة حماربة هذا املوضوع من خالل برامج دينية، 
  .وبرامج اجتماعية وغري ذلك كل من وجهة يراها

  :اجلرائد احلكومية - 3

ماً وبارزاً يف مواجهة السحر مه أثرااإلعالم املقروء  وهو اإلعالم املقروء، ويؤدي       
والسحرة من خالل املقاالت العلمية اليت تنشر يف صفحاا، وهذه حدث عنها وال حرج فهي 

قاالت موعة من املرائد اخلاصة ومن ضمن املرفقات جمكثرية جداً، وينافسها يف هذا اال اجل
  .ائد واالت عن السحر والسحرةموعة من الكتاب يف اجلر
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  كومية يف مواجهة السحر يف الكويتاحلغري أثر املؤسسات   : لب الثايناملط

دولة، المبواجهة السحر والسحرة يف  الغري احلكومية اليت تعىنهناك العديد من املؤسسات      
وضوع شائك إال أن امل، رغم أن تخذ هذه املواجهة من طريق ديين حبخاصة وأا تأ

احلكومية تتعاون من أجل حماربة هذا املوضوع اخلطري الذي بدأت املؤسسات احلكومية وغري 
حرة من خالل سم هذه املؤسسات وسبل مواجهتها للهاره تظهر أمام اجلميع ونشري إىل أآث
  :يتاآل

  .مجعيات النفع العام اخلريية - 1

الوجهة الدينية " مجعيات النفع العام اخلريية"متثل اجلمعيات اخلريية اليت تصنف حتت اسم       
  :وهي إذ تبلغ هذه اجلمعيات اخلريية ست مجعياتللشعب الكوييت 

 .مجعية إحياء التراث اإلسالمي .1

 .مجعية اإلصالح االجتماعي .2

 .مجعية النجاة اخلريية .3

 .اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية .4

 ).وهذه خاصة فقط بأفريقيا(ية العون املباشر مجع .5

 .املربات اخلريية .6

ونشري إىل أهم الوسائل املستخدمة عند هذه املؤسسات اخلريية ذات النفع العام على سبيل       
ت اإلشارة خاصة وأن الوسائل املستخدمة فيهم متشاة، وقد أشرنا إىل هذه الوسائل يف املؤسسا

  :اإلجياز احلكومية وهي على سبيل

نشر الكتب واألشرطة اليت حتذر من السحر والسحرة، ومن أمثلة الكتب اليت طبعتها هذه  -1
 .اجلمعيات

، للشيخ حممود خليفة اجلاسم، يف ضوء الكتاب والسنة، كتاب السحر والعني والطرية-
 .إيالف الدولة للنشر والتوزيع التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسالمي دار طبعة،
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 .ت وهي عديدة من ذلكمطويا -2

 .األلباين، عن موضوع السحرناصر الدين بن باز و مطوية سلسلة الشيخ عبد العزيز-

 .بنفثكعاجل نفسك -

 .)CD(األشرطة والسي دي  -3

هناك العديد من األشرطة اليت طبعت على نفقة كثري من احملسنني بواسطة مجعيات النفع 
والتحذير من الوقوع يف براثني هؤالء السحرة، ويف العام اليت تتحدث عن السحر والسحرة 

  :عامل معهم ومن أمثلة هذه األشرطةمغبة الت

 ".بنفثكعاجل نفسك "شريط  -1

 لشيخ صاحل الفوزان ـ ل" السحر والشعوذة"معية إحياء التراث ـ جل " عن السحر" -2

  .لشيخ سعد الربيكـ ل" ه وطرق عالجهالسحر وأخطاء" -3

  .واملؤمتراتعقد الدروس  - 2

ومن الوسائل املستخدمة عن هذه املؤسسات اخلريية ذات النفع العام هي عقد الدروس 
املخيم "واملؤمترات وغري ذلك للتحذير من السحر، وهذه الدروس أو املؤمترات يطلق عليها لفظ 

  ".األسبوع الثقايف"أو " الربيعي

  ".اجلمعيات اخلريية"االت اخلاصة باملؤسسات  -3

االت عرب االت وسائل املواجهة اليت تتخذ هذه اجلمعيات اخلرية ذات النفع العام املق ومن
  :اخلاصة م مثل

 .التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسالمي – جملة الفرقان -1

 .التابعة جلمعية العون املباشر –جملة الكوثر  -2

 .التابعة جلمعية اإلصالح االجتماعي –جملة اتمع  -3
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اليت حتدثت عن السحر والسحرة، وسبل  هذه االت العديد من املوضوعاتت وقد تناول
املواجهة واألحكام الشرعية املتعلقة ذا املوضوع، وذلك من خالل كتابات الكثري من العلماء 

جلنة اإلفتاء بالكويت، وفتاوى هيئة كبار ( :واملشايخ، ونقل فتاوى املؤسسات الشرعية الكبرية مثل
ملكة العربية السعودية، واللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية فتاوى جلنة العلماء بامل

اإلفتاء باألزهر الشريف وغري ذلك من اجلهات الشرعية املعتمدة لدى الناس، مع فتاوى العلماء 
  .)الكبار الذين تلقت األمة علمهم بالقبول

  :اإلعالم اخلاص - 4

اإلعالم الذي ميلكه أفراد أو جهات أو مجعيات وال متلكه نقصد به : اإلعالم اخلاص
  .احلكومة، وهذه كثرية وعديدة، وهي تنقسم إىل قسمني

  :اإلعالم املرئي -ه

  .وهي القنوات الفضائية التابعة ألشخاص كويتيني، ومن أمثلة هذه القنوات الفضائية

 .ي الفضائيةقناة الوطن الفضائية، وقناة الر -1

  . صاحل النهام الداعية للشيخ) السحر واملس والعني(مج شبه يومية تتحدث عن براقناة تبث  وهي

نبيل العوضي الذي تناول من قبل هذه / وتبث برامج متقطعة لبعض الدعاة مثل برنامج الشيخ
  .الظاهرة، وقام بإجراء مقابلة مع ساحر تائب وغري هذا من األمور الكثرية

أيضاً بعض املسلسالت الكويتية اليت تناولت موضوع السحر يف الكويت ومدى تأثريه،  وتبث
 .؟"شر النفوس"م بأحكام الشريعة مثل ومدى جترؤ بعض الناس على الكيد بالسحر وجهله
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 :اجلرائد واالت -6

بني هناك العديد من االت اليت تناولت هذا املوضوع وما زالت حتارب السحر والسحرة وت
الت اليت تتحدث عنها بشكل األحكام الشرعية فيهم، وسبل الوقاية والعالج، ومن هذه ا

  :مستمر

 ).السحر والعني واملس(وهي متخصصة يف هذا املوضوع  –درة جملة األ -1

 .وهي تتناول موضوع السحر من آن آلخر –جملة الطب البديل  -2

 .وهي تتناوله بشكل مستمر) نصف جريدة(جريدة الناس  -3

 .قطعنوهي تتناول املوضوع بشكل م –جريدة الوطن  -4

 .قطعنوهي تتناول املوضوع بشكل م –جريدة الرآي  -5

  



 

 78

 طرق مواجهة السحر يف دولة الكويت: الثايناملبحث 

للقضاء على عدة جهات  ثل السحر تتطلب جهدا جهيدا منن مواجهة مشكلة مأال شك 
ة واملعنية للحد من هذه املشكلة ولؤاجلهات املسه اجلهود املضنية من ورغم كل هذ ،هذا املوضوع

  :ن هلذه املشكلة حدين ومهاأمنتشرة وبشكل يدعو للقلق خاصة و زالت ا ماأال إ

  .وىلمشكلة عقدية بالدرجة األ: ولاحلد األ

  .منية بالدرجة الثانيةأ مشكلة :احلد الثاين

كيفية مواجهة السحر والسحرة من " شاء اهللا  من خالل املبحث الرابع إن يناحلد ذينوسنربز ه
  ".منظور الباحث

ومن خالل حبثي يف هذه املشكلة وكيفية مواجهتها يف دولة الكويت من قبل السلطات وجدت 
  :مر يدور يف فلكني ومهااأل

  لدينيةاجلهات ا  -1
  ألمنيةاجلهات ا  -2

لسحر وتنوع احملاربة ملوضوع ا بني هذه اجلهات رغم تشعب اجلهات ورغم هذا فلم جند تنسيقاً
  نين وجدا تفتقد لعناصر عديدة مثل أال إالالت دالدوات واأل

   .خطة للقضاء على السحرفر اتو ـ 1

 ة املوقف وعلم اجلهات املسئولة رغم خطور ،يف حماربة الظاهرة ردواعدم وجود توزيع لألـ 2
  :يتاآلهم طرق املواجهة من خالل أ ىلإاهللا تعاىل ونشري  شاء نإذلك وسنربز هذا الحقا ب

  

                                                                            

  



 

 79

   دور وزارة الداخلية-أ

مهية كبرية أ ثلمي )السحر يف دولة الكويت( : شكلة موضوع البحث الذي حنن بصددهمن إ
  :لنقيضني ومها جداً

خاصة االستفادة ( الكربى من وراء انتشار السحر يف الكويت ادة فالسحرة بصفة االست:ولاأل
  ).املادية وغريها

ول داخل البالد ول األؤاملس دوزارة الداخلية اليت تع هطارإندرج حتت تو - الشعب الكوييت: الثاين
و باسم السحر والشعوذة أين من والقضاء على النصب واالحتيال باسم الدعن موضوع األ

  .والدجل
ت مسمى حتيت موضوع السحر والشعوذة والدجل وزارة الداخلية يف الكووحتارب 

ها القانون خاصة مع وكلها جرائم يعاقب علي ، السحر والشعوذة والدجلامتهان و أالنصب 
ن جتد القانون الذي يطبق أمور وال غرابة ميثل هذه األ لبساًو القبض على املتهم متأوجود الدليل 

  .العديد من العقبات يل أي تفعيل هذه القوانني حتول دوامشكلة التفعلكن وزارة الداخلية  بيد

  :وأهم ما يرمي به هؤالء هو النصب

ليس قصد به كل تد" نه أالكوييت النصب ب اجلزاءمن قانون  ) 231(عرفت املادة وقد 
فيه، حلمله على تسليم مال يف  يف الغلط الذي كان واقعاً هؤبقاإو أيقاع شخص يف الغلط، إ

و أو بالكتابة أو لغريه، سواء كان التدليس بالقول أترتب عليه تسليم املال للفاعل  وحيازته،
   :هيوسائل التدليس يف النصب على سبيل احلصر مت حتديد ووقد  ،1شارةباإل

  .وجود واقعة غري موجودةبيهام الناس إاستعمال طرق احتيالية من شأا .  1

  .خفاء واقعة موجودةإو أ  . 2 

                                                             
  .من قانون اجلزاء الكويىت) 231. (املادة رقم 1
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و أشروع كاذب، ميهام بوجود وذلك كاإل ،و تشويه حقيقة الواقعةأ إخفاء واقعة موجودة . 3 
جياد سند إو أ ،مل حبصول ربح ومهيو احداث األأ ،خفاء وجودهإو أتغيري حقيقة هذا املشروع 

التصرف  ميلك املتصرف حق و التصرف يف مال الأخفاء سند دين موجود، إو أدين الحقيقة له، 
  .1و انتحال صفة غري صحيحةأو اختاذ اسم كاذب أفيه، 

ا هذا الساحر على مال الرجل والطرق اليت يتوص أو ما رأة اليت خدعها ليحصل على ماهلا و املأل
  .عليه ىنا ا برضاهيحصل عل الساحر نصل القانون ألأكما مساها  )اليةيالوسائل االحت (: سمىي

  :لية املتبعة من قبل الوزارة يف مواجهة السحرةاآل -ب 

د وزارة الداخلية صحاا من السحرة يف يأسقط فيها من خالل تتبعي للجرائم اليت 
يف دولة  والسحرة جراءات غاية يف البساطة ملكافحة السحرإن الوزارة تتبع أالكويتية وجدت 
  :يتآلالكويت وهي كا

  :املوفد السري -1

اليت ترد من  ىو الشكاوأبعد علمها بالساحر،  عدة اتجراءإب الداخليةقوم وزارة ت
و البالغ عن ساحر من ضحية أ ، يف منطقة من املناطق خمافر الشرطة بوجود ساحر ىلإاجلمهور 

 فتقوم الوزارة املمثلة يف اجلهة املسؤولة و غري ذلكأو مشعوذ أمن ضحايا السحرة عن ساحر 
و رجل حسب ما تتطلب أ، حىت يثق فيها هذا الساحر، ةما تكون امرأ رسال عنصر سري وغالباًإب

مور تقوم خل هذه األإو العمل أتسليم الساحر للضحية السحر  داحلالة اليت هم بصددها، وعن
  .و الساحرةألقاء القبض على الساحر إالشرطة ب

ر دور صحنن أع ستطينو ،ختصاص اليت تطبق عليه القانونجهة اال ىلإحول الساحر مث ت
  :يتاآلالنقاط  يف مجع املعلومات من خاللالشرطة 

  .و خرب عن ساحر مبنطقة ماأوصول معلومة -1
                                                             

 ،مطبوعات جامعـة الكويـت  ، الكويت، القسم اخلاص، الوسيط يف شرح قانون اجلزاء الكوييت :املهيمن بكر عبد.سامل 1
  .293ص م،1974
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و من أوزارة الداخلية ذلك جبمع البيانات عنه سواء من مصادر و، عمل التحريات عن الساحر-2
البيانات عن تبع يف مجع تهذه الطرق اليت  .)خلإ ...و احمليطني أريان اجل( : مثل ىأخر مصادر
  .الساحر

، وذلك عن طريق العنصر البشري السري الذي عمل كمني للساحر وذلك للقبض عليه متلبساً-3
و أ)  سحر احملبة(  حداًأليجلب له  ن يصنع له سحراًأيريد  وأنه مريض أالساحر على  ىلإيذهب 

نواع أو غري ذلك من أو سحر التبوير أكسحر الصرف  –نواع السحر الضارة أأي نوع من 
  .السحر املتعارف عليها

جهة  ىلإسا، وحتويله بالقبض عليه متل( لضحية السحر ل هالقبض على الساحر حني تسليم -4
  ).القضاء( االختصاص 

سف ال لأل" نباء الكويتية قوله ريدة األجلو) من وزارة الداخلية( مين أكد مصدر أوقد 
ال إنه ال جيرم املشعوذ يف القانون أل ، و هذه املمارساتأعمال السحرية يوجد تشريع جيرم هذه األ

الكسب غري املشروع جل أ نه يقوم بالتحايل على الغري منأ ن يثبت عليهأبد  نه الأكنصاب، أي 
  ."لكن عدا ذلك ال يوجد نص جيرم الشعوذة مبفهومها املستقل

وزارة الداخلية يف مكافحة هذه الظاهرة  وتظهر أثريف الكويت ومن الوقائع اليت حدثت 
مت القبض فيها على مشعوذ حيمل العديد من الشهادات العليا يف االقتصاد والسياسة واآلداب  فقد

  -:يتاآلوالتجارة إىل آخر ذلك وهي ك
استطاع رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية بقيادة مديرهم العميد عبداحلميد العوضي القبض 

شعوذة والسحر على املقيمني واملواطنني لسوري اعترف بارتكابه العديد من أعمال ا على وافد
  .على السواء

يف  لشكوك تدور حول وافد سوري يقطنوكانت معلومات وصلت للعميد العوضي تفيد بأن ا
منطقة اجلليب يقوم مبزاولة أعمال السحر والشعوذة حيث جرى تكليف مدير إدارة جرائم املال 

راج الزعيب مبتابعة القضية وتقدمي الوافد السوري إىل القضاء لينال جزاءه جراء األعمال اليت العقيد ف
  .دعاء املعرفة ومعاجلة املسحورين وفك املربوطنيايقوم ا من نصب واحتيال و
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ف العقيد فراج الزعيب النقيب صاحل اهلندي مبتابعة اإلجراءات الضرورية بسرعة إلقاء وبدوره كلّ
لى املشعوذ السوري وقال مصدر أمين أن النقيب اهلندي استطاع الوصول إىل املشعوذ القبض ع

السوري عن طريق أحد مصادره السرية من النساء اليت ادعت بأا تريد أجراء عمل سحر وربط 
دينار باإلضافة إىل تلبية  300وذ الذي طلب مقابل إجراء هذا العمل عزوجها على يد الوافد املش

. حممود"، واستطاعت املصدر تسجيل طلبات املشعوذ ومالبسه كإحضار شعر الزوج، عدة طلبات
بالصوت والصورة وأعطت اإلشارة إىل رجال املباحث بقيادة العقيد الزعيب والنقيب اهلندي " ع

الذين دامهوا الشقة بعد استصدار إذن نيايب وضبط املشعوذ وأدوات الشعوذة من طالسم وخرز 
س باإلضافة إىل كتب استعان ا الساحر إلجناز بعض أموره من حيل وأوراق كتب بالعك

  .وأالعيب
وأضاف املصدر أن املفاجأة كانت العثور على شهادات جامعية عليا ختصه من خمتلف التخصصات 

وآداب وعلوم سياسية واقتصاد عالوة على وجود أختام تصديق  ةومن بينها حقوق وجتار
  .ختام أخرىايل يف بالده وأوزارة التعليم العاجلامعات و

فاد بأنه ختصه وأن عمه ويدعي طارق ويعمل بإحدى أوبسؤاله عن حقيقة تلك الشهادات 
يل حهذا وقد أ كندا، وضعه املعيشي يف ث كان ينوي املغادرة من أجل تعديلشركات التجارة حي

جل الكشف عن مكان الوافد املشعوذ وعمه إىل املباحث اجلنائية وخماطبة السلطات يف بالده من أ

  .1التزويد الذي ادعى بأن الشهادات زورت بإحدى مطابعها من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة
  :وهي عدة مورألوقد ذكرت هذه القصص بتمامها حيث وردت من مصادرها وذلك 

  .وزارة الداخلية يف الكويت يف مكافحة السحر والشعوذة إلظهار أثر -1

امة للمباحث اجلنائية، واإلدارة العامة ملكافحة األموال إىل هذه ختصص رجال اإلدارة الع -2
  .الفروع من وزارة الداخلية

ول إىل قضية نصب واحتيال لعدم وجود نص يف القانون مينع من مزاولة إن القضية حتّ -3

                                                             
 .24م، ص 2/3/2006بتاريخ ) 10732(، عدد رقم جريدة األنباء الكويتية:  عبداهللا. قنيص 1
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السحر والشعوذة، وأمنا أخذت من قبيل النصب واألموال العامة ليسد ثغرة تركها " ممارسة"
  .مفتوحة على مصراعيها القانون

زاولة السحر والشعوذة للتكسب السريع من خالل امتهان مفدين يف موضوع اإلبراز أثر الو -4
  .مهنة العالج

بيان اإلشارة إىل استغالهلم للدين، وقدرم على العالج والظهور مبظهر املعاجلني الصاحلني  -5
  .حىت يغتر الناس فيهم

 ضبطها ورغم هذا فإن هناك الكثري من السحرة واملشعوذين متلإلشارة إىل األعداد الغفرية اليت  -6
  .احلرية يما زالوا طليق

إبراز إدعائهم معرفة األمور الغيبية، وقدرم على عالج األمور املستعصية من الناحية الطبية  -7
لكثري من هؤالء السحرة  اًمناطوذلك بواسطة العالج باألعشاء والطب البديل الذي أصبح 

  .واملشعوذين
  

  :ترتيب احملافظات من حيث ممارسي السحر والشعوذة -ج 

ترتيب احملافظات من حيث ممارسي السحر  فيما خيص  نباء الكويتيةمين لألأمصدر  أورد
  :والشعوذة قال

  .املنطقة العاشرة -1
  .حمافظة حويل -2
  .حمافظة العاصمة -3
  .الفروانية -4
  حمافظة اجلهراء -5
  .حمافظة مبارك الكبري -6
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  :الشعب يف مواجهة السحر أثر -د 

ن أال إالشعب من هؤالء السحرة املشعوذين فراد أن العبء كله يقع على عاتق أرغم 
يف احملاضرة  ن هناك حاالت ثبتتأتعاوم مع وزارة الداخلية مل يكن على املستوى املطلوب، رغم 

بلغوا عن بعض السحرة، وقد اتصلوا مبخافر الشرطة  من فراد الشعب الكوييتأمن  الرمسية أن هناك
بالعديد من جلريدة االنباء الكويتية  أويلمين الذي ال املصدر األويعرب عن عدم التعاون الفع

   . ذلكى التحفظات عل

  :وذكر املصدر حادثة طريفة

  ،يغسطس املاضأيف شهر  الكويت  ىلإفارقة، والذي جاء حد السحرة األأ

ملشكلة وا ، ليهإكثر من ربع مليون دينار من مواطنني جلأوا أ –مجع كما دلت التحريات 
حد من أنه وبعد القبض عليه بتهمة النصب واالحتيال مل يتقدم أاليت واجهت رجال املباحث 

 يضاًأمنهم على درجة علمية عالية وبينهم  اًن بعضأوكشفنا  ،م خيجلونضحاياه للشهادة أل
  . 1دارياًإن يأيت للشهادة فتم ترحيله أ، لكن اجلميع رفض الكرة وبعشخصيات فنية معروفة، وال

  :حصائيات القبض على السحرة واملشعوذينإهـ 

نباء حول ظاهرة السحر واملشعوذين اليت انتشرت بشكل مين لألاملصدر األ يضاًأكد أو
 ةحصائيات دقيقة حول السحرإال توجد لدينا  : يف العام ااملاضي وقال املصدر الفت للنظر

لقت القبض يف العام املاضي أواملشعوذين الذين يتم القبض عليهم سنويا، لكن املباحث اجلنائية 
  ).ومشعوذاً ساحراً 32( فقط على 

دارة محاية إكثر الضبطيات تتم بناء على حتريات جيريها رجال أن أ) ميناأل( ضاف املصدر أو
  .مةموال العااأل

  .ي من املشعوذينما بعد اشتباه بنشاط مريب ألإ -
                                                             

  . 32ص  م،6/2/2005بتاريخ  10343(العدد رقم  ،نباء الكوييتجريدة األ:، فهدالسمريي 1
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  1حد املواطننيأبالغ من إو بعد أ -
عن مدى تعاون الناس مع ) مينأمصدر ( ولني يف خمفر شرطة الفحاحيل ؤحد املسأوقد سألنا 

" :مور فقال واملشعوذين والدجالني وممن ينتحلون هذه األ ةبالغهم عن هؤالء السحرإالشرطة يف 
ن أو  الدجال أن الناس خيشون من هذا الساحر وذلك أل ، التجاوب ضعيف جدا بل نادراً نّإ

من الناس  اًسرهم مما جعل كثريأو يؤذي أفيؤذيهم ) اًأي يضع هلم سحر(ن يسحرهم أيضرهم ب
  . 2حيجمون عن البالغ عنهم

وهذا مما ن اخلوف يسيطر عليهم، و رمبا دجال ألأو كذاب أن هذا ساحر أهم بلمرغم ع
ؤالء ننا مل جند يف القانون نسخة للقبض على هإ ،يساعد على انتشار السحر والسحرة يف الكويت

  .ن بتهمة النصب واالحتياللكهمة السحر والشعوذة وتب

  :سباب اليت عوقت مسامهة الناس يف املواجهةاأل -و

اباليت مع ومن خالل ما مجعته عن هذه الظاهرة، ومن خالل ما نشر يف اجلرائد، ومق
 و عرقلت مسامهة الناس يفأهي اليت عوقت  ا عدةسبابأن هناك أرجال الشرطة وغريهم تبني يل 

  .يتآلجهة هؤالء السحرة واملشعوذين وهي كاامو

ن يكيد هلم فيؤذيهم بالسحر بسبب أو الدجال أو املشعوذ أخوف الناس من الساحر  – 1
  .بالغهم عنهإ

مرهم أن يفضح أصحاب السلطة والنفوذ واملشاهري أاالثرياء وخجل كثري من الناس وخاصة  -2
  .و مشعوذأم يستعينون بساحر أيف 

و الوازع عند كثري من الناس وخاصة موضوع السحر وذلك بسبب انتشار أضعف العقيدة  -3
اخل هذه اخلزعبالت  …رضو يأن يصيب الشخص أقدرة الساحر  القصص واالكاذيب الباطلة حول

  .اليت يتداوهلا كثري من الناس يف هذا املضمون

                                                             
 .32ص  نفسه، املرجع 1
 ).املنطقة العاشرة( محدي يحيل بالكويت التابعة حملافظة األحد خمافر الشرطة مبنطقة الفحأمين التقيت به يف أمصدر  2
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ن هؤالء ما يفعلون هذه أظنهم احلسن فيهم و بسبب حجام الناس عن البالغ عن هؤالءإ-4
 ناس وغري ذلك، وهو ما نطلق عليه ال و فك كربأال للعالج إر وغري ذلك فاعيل من السحاأل
  .من الصحةساس له أوهذا كله ال ) الظن احلسن(
  

  :)التدليس يف القانون( وسائل النصب  -ز

) - االستيالء على مال الغري -السحر والشعوذة كما صنفها القانون( لوجود جرمية النصب 
) 231(حدى طرق التدليس اجلنائي اليت وردت يف املادة إحيث حيصل االستيالء على مال الغري ب

 ، ساليب التدليس اليت مل يغريها القانونأسلوب من أبفاالستيالء  على مال الغري . على سبيل احلصر
  بطال املدين يف التصرفاتلإل ن يكون سبباًأن صح إومل ينص عليها، ال يعد نصبا و

  :جزاء هي) 231_نائي وفقا للمادة ووسائل التدليس اجل

  .استعمال طرق احتيالية )1(
  .و صفة غري صحيحةأاختاذ اسم كاذب  )2(
  .املتصرف حسن التصرف فيهالتصرف يف مال ال ميلك  )3(

ساليب اخلداع أحاطة جبميع ل تعريف يقصر عن اإلن كمل يعرف املشرع الطرق االحتيالية أل
من  الطرقديد هذه حجرمية النصب، ولذلك فقد اكتفى بتن تبىن عليها واالحتيال اليت تصلح أل

  .حيث نوعها، ومن حيث الغرض منها

  :من تطبيقات القضاء -ح 

وهم املتهم اين عليه وزوجته أذا إنه أقضى به من  قضاء يف هذا الشأن مالاومن تطبيقات 
خمتلفة يسميها  صواتاًأمكان شفاء الزوجة من العقم وأخذ حيدث إبقدرته على االتصال باجلن و

فهذه  ،التعاويذ ومتكن ذا من سلب مخسةبأمساء اجلن يف غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ 
  1…الواقعة يتوافر فيها ركن الطرق االحتيالية اليت ذكرها القانون يف جرمية النصب

                                                             
  .302-293ص ، الوسيط يف شرح قانون اجلزاء الكوييت  عبد املهيمن بكر،  .سامل 1
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ن يسحر هلا ليصلحها مع زوجها وكانت صفة املتهم أه نمكاإن يف أوهم امرأة بأن من أى بوقض -
ة الدينية من شأا توليد االعتقاد لدى اين عليها يصدق املتهم فيما ادعاه كان مرتكبا جلرمي

  1.النصب

قوال اجلاين، وهي اليت أجانب  ىلإ شيئاً دما يتصل ا من ثقة تعن هذه الصفة مع إن يقال أوميكن 
  2.درجة الطرق االحتيالية ىلإقوال الكاذبة ترقى يف نظر القضاء جلعت هذه األ

  :تقييم مواجهة القانون للسحرة يف الكويت -ط 

مر يف غاية أ ىلإمن خالل العرض السابق لدور القانون يف مواجهة السحر والسحرة فاننا نشري 
ن القانون أنقطة مواجهة، و ىلإتكاد ترقى  يف هذه املواجهة وال اًكبري اًن هناك عجزأمهية وهو األ

  :تيةاآلسباب قد كبل عمل وزارة الداخلية وذلك لأل

و خفية أعمال السحرية سواء كانت ظاهرة، رم األجيعدم وجود نص صريح يف القانون   -1
  :طراف وهمعلى مجيع األ

 .السحرة من جهة  - أ

  .خرىأبالسحر من جهة  نيلامتعامل   - ب
واملشعوذين على خوض  ةعليه القانون مما جيرأ السحر ينصعدم وجود عقاب رادع  -2

كثر خاصة يف ظل أن املنافع أالتجربة، ومقارنة املنافع اليت جيلبوا باملفاسد اليت يلقوا فيجدون 
  .املبالغ الطائلة اليت جينيها هؤالء السحرة من املرضى واملومهني

مور عامة ميكن للساحر أنص والطرق االحتيالية وقصدها على للق التعريفات يتضي -3
بل وحيكم له بالرباءة، وهي ما يطلق عليها  ولةامي خيرجها من هذه القوانني بسهنة مبحاالستعا

  ).ثغرات القانون( يف القانون 
بل عدم وجود تعريف للسحر والشعوذة والدجل يف قاموس القانون الكوييت مما يشجع  -

 فضفاضاً بالنسبة ن القانون كانإبل  ،السحرة على ازدياد نشاطهم داخل الكويت
  . ال ما كان يف املعامالت وغري ذلكإلعمليات النصب 

                                                             
  . 304ص  ،نفسهاملرجع  1
  .  305ص  ،نفسهاملرجع  2
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 املبحث الثالث                                       

  عالج السحر يف دولة الكويت
  

إن ما دعاين لكتابة هذا املبحث هو ما انطلى السحرة يتزيون بزي أهل الدين من الرقاة 
للعالج مل تكن عند السلف  ويف اخلليج عامة قد ابتدعوا طرقخاصة وأن الرقاة يف الكويت 

الصاحل، وهناك من السحرة من أخذ هذه الطرق على أا للعالج ومن باطنها ميارس السحر، 
: حر يف الكويت عدة صور من حيث املعاجل، ومعاجل السحر يطلق عليه اسمويأخذ عالج الس

ولعل أهم ما يلفت النظر هو كثرة وجود دور أو مقرات للرقية الشرعية لعالج السحر  ،راقي
مث يدعوا " الرقية الطويلة"واملس والعني تستقبل املرضى يف أوقات معينة و يقرأ الراقي بعض اآليات 

قراءة القرآن، خاصة سورة  عن وهي عبارة" يكتبها له"باع تعليمات يرمسها له ويأمر املريض بإت
البقرة، واستعمال الزيت والعسل لعالج السحر دهاناً وشراباً بعد القراءة عليها، وهناك من يذهب 

وهناك من  ،للسحرة لعالج السحر الذي أمل به أو أمل بأحد ذويه ويدفع نظري ذلك مبالغ طائلة
لدجالني واملشعوذين الذين يستولون على أمواهلم وال جيدون من ورائهم نفعاً، ورغم يذهب إىل ا

 اًتعدد الطرق اليت يلجأ إليها الناس للعالج من السحر أو لعمل سحر أياً كان نوعه فإن هناك كثري
ن من اخلرفات الشرعية اليت يوهم ا كثري من املعاجلني بالرقية أو الدجالني الناس أم مسحورو

وما أكثره يف الكويت وهنا نصنف " سحر الوهم"نوع آخر من أنواع السحر  هوهذا أصنفه على أن
ال؟ وهذا  وهل يعرف الراقي أن املريض الذي أمامه مسحور أ":حقيقة هامة يف هذا املبحث وهي 

وقد تعددت الطرق اليت سنت للتعامل مع هذه  وضوع سحر الوهم،ميف  التفصيل سيجرنا إىل 
  :نشري إليها على سبيل اإلجياز وهي هرة والظا
  -:مقر الرقية الشرعية   - أ

  .وهي أماكن خمصصة لعالج مرض السحر واملس والعني بقراءة القرآن على املرضى
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وهذه املقرات رغم انتشارها يف الكويت إال أا مل تسلم من النقد الشرعي، ونشري إىل ذلك بعد 
  .عرض طريقة العالج عندهم

  -:العالجطريقة 
  :قراءة الرقية الشرعية وهي

  .بالفتح يف املاضي" رقَي: "ويقال. . بسكون القاف: الرقية
  .أرقيه –رقيت فالناً بكسر القاف "و  ،بالكسر يف املستقبل) ويرقي(

أسترقيته، فرقاين، رقية، "وتقول  ،"ىرق"جتمع على " الرقية"و  ،أي طلب الرقية" سترقيا"ويقال 

  1".فهو راق
  .رقي الراقي رقية ورقيا، إذا عوذ ونفث يف عوذته: الويق

العوذة اليت يرقي ا صاحب اآلفة كاحلمى والصرع وغري ذلك : الرقية: "بقوله منظورويعرفها ابن 

  2".من اآلفات
وال رقية .. . فما تركا من عوذة يعرف أا: رؤية: العوذة، معروفة قال" الرقية: "ويقول ابن منظور

  3".قياينإال ا ر
الرقية يرقى ا اإلنسان من فزع أو جنون، ألنه يعاذ : واملعاذات، والتعويذ" العوذة: "وقال أيضاً

  أعيذك باهللا وأمسائه من كل : ني، إذا قلتتعوذت فالناً باهللا وأمسائه واملعوذ: ا، وقد عوذه يقال

   4.ذي شر
  .الشفاءما يرقى به من الدعاء لطلب : "وعرفها بعض الفقهاء بـ

الرقى باملعوذات وغريها من أمساء اهللا تعاىل احلسىن هو الطب الروحاين، إذا كان : "وقال ابن التني
على لسان األبرار من اخللق، حصل الشفاء بإذن اهللا تعلى، وملا عز هذا النوع فزع الناس إىل الطب 

                                                             
 ).2/254( ،م1993مكتبة املنار، بريوت، ،لنهاية يف غريب احلديث واألثر، اابن األثري 1
 ).3/499( املصدر نفسه،ابن منظور،  2
 ).13/233( ، لسان العرب،ابن منظور 3
 ).1/236( ،املصباح املنري، الفوميي و. )6/2361( ح،خمتار الصحااجلوهري،  4
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.اجلسماين
 1

  

  .آيات الرقية اليت تقرأ
  .الفاحتة) 1(
  .يآية الكرس) 2(

  :حكم مقرات الرقية الشرعية -ب 
، عن جواز إقامة مراكز -مفيت اململكة العربية السعودية –سئل الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

ها هذا التوسع ة الشرعية األوىل أن ال يتوسع فيالرقي" : خاصة للرقية الشرعية فأجاب مساحته قائالً
يرقي وأما وضعها كمركز صحي أو حنو ذلك  الزائد وإمنا األمر متروك لكل فرد حيسن الرقية أن

  .2"فهذا مبالغ فيه
للقارئ هو ختصيص  وإمنا الذي جيلب الشهرة" : - رمحه اهللا  – أمحد العلياينوقال الشيخ 

مكان هلم واستقباهلم فيه مىت ما أرادوا وختصيص مواعيد معينة مثل ما يصنع الطبيب وصاحب 
رمحهم اهللا رمحة  –املتجر وصاحب املصنع، وما ترك علماء أهل السنة هذا األمر إال من فقههم 

  .واسعة
لى أصحاا من أموال نظراً ملا تدره تلك الكيفية السابقة ع : -حفظه اهللا  –وقال أيضاً 

طائلة فقد يقوم بعض املشعوذين والدجالني فيتظاهرون بالقراءة فيفتحون دكاكني هلذا الغرض 
وخيلطون احلق بالباطل فيفتح على الناس باب شرك، وال حيصل إنكار على املشعوذين الختالط 

الذرائع املقضية إىل و أمرهم بالقراء الذين ال خيلطون مع قراءم شعوذة وكهانة فيصعب التمييز

ال أصل ":وسئل الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عن حكم دور الرقية الشريعة فقال. 3الشر جيب سدها

                                                             
 

            )1/452.(م1999.بريوت –، دار الكتاب العلمية ط، شرح الرسالة علىاشية العدوي ، حالعدوي 1

                                                                                                                             .    م2006سنة -السعودية –تسجيالت السالم االسالمية  –الرقية الشرعية للشيخ عبد العزيز آل الشيخ : من شريط– 2

 . 85م،  ص 2003السعودية .  ،  مكتبة بن رشدواجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل السنة  العلياين، 3
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  1".هلا
  :تزي السحرة بالزي الشرعي  - ج

فيتظاهرون  فقد يقوم بعض املشعوذين والدجالني"قال الشيخ الدكتور علي بن نفيع العلياين 

  2".بالقراءة فيفتحون دكاكني هلذا الغرض وخيلطون احلق بالباطل فيفتح على الناس باب شرك
أو مقرات للرقية  اًوليس من املستغرب أن جتد بعض السحرة قد تزييوا بزي املعاجلني فيفتحون دور
، وهم يف األصل الشرعية يتظاهرون فيها أم يقومون بعالج املرضى الذين يترددون عليهم للعالج

سحرة استغلوا هذه الوسيلة للوصول على مآرم بعيداً عن أعني رجال الشرطة اليت تطاردهم، 
مظهره مظهر الصاحلني وهو يف احلقيقة  م آخر على املسلمني من غريهم ألنوهؤالء بال شك ه

  .شيطان آمث دس السم يف العسل للناس
  .أنواع السحر اليت ميارسوا -د 

أو عطف إىل آخر األنواع اليت أشار إليها  ، حر الساحر الضحية بسحرأن يسال يشترط 
احلافظ ابن  الذي حتدث عنه" سحر األوهام"العلماء، فإن هناك نوع آخر من أنواع السحر وهو 

غريه نقله أيضاً يف تفسريه، و - رمحه اهللا  – اهللا الرازي عبد اإلمام أيب نقالً عن -رمحه اهللا  – كثري
العلم، واهلدف من وراء كل هذا األنواع من السحر عند السحرة هو مجع أكرب مبلغ من من أهل 

فهم البتزاز أمواهلم وأكلها بالباطل، ومنهم من يهتك عاملال من وراء استغالل أمراض الناس وض
يف ، ومن األمهية مبكان إىل أن نشري إىل هذا النوع من كتب السلف، مث تدرجه ءأعراض النسا

  .عت يف الكويت وحتدثت عنها الصحف الكويتيةوادث وقح
  
  
  

                                                             
 . 22 ـ 21 ص، رآنتنبيه األنام ببدع وضالالت املعاجلني بالق :أمحد،الزغيب  1
 .81ص  م،2003 السعودية، ، مكتبت ابن رشد، الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة، علي بن نفيع العلياين 2
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  :سحر أصحاب األوهام والنفوس القويةهـ 

مث استدل على  ،1ذكر الفخر الرازي أقساماً كثرية من السحر، ونقلها احلافظ ابن كثري يف تفسريه
وال تأثريهم أن الوهم له تأثري بأن اإلنسان ميكنه أن ميشي على اجلسر املوضوع على وجه األرض، 

ميكنه املشي على اجلسر املوضوع على وجه األرض، وال ميكنه املشي عليه إذا كان ممدوداً على ر 
  .أو حنوه

  .ذاك إال أن ختيل السقوط مىت قوي أوجبه وما : قال

عن النظر إىل األشياء احلمر، واملصروع عن النظر إىل  2واجتمعت االطباء على ي املرعوف: وقال
وحكى : للمعان والدوران، وما ذاك إال ألن النفوس خلقت مطيعة لألوهام، قالاألشياء القوية ا

أن الدجاجة إذا تشبهت كثرياً بالديكة يف الصوت : صاحب الشفاء عن أرسطو يف طبائع احليوان
مث قال  : ويف احلرب مع الديكة بنت على ساقها مثل الشيء الثابت على ساق الديك، وقال

واجتمعت : على أن األحوال اجلسمانية تابعة لألحوال النفسانية، قالوهذا يدل : صاحب الشفاء
ل على ذلك أن األمم على أن الدعاء اللساين اخلايل عن الطب النفساين قليل العمل عدمي األثر، فد

  .3للهمم والنفوس آثاراً
لك قوله صلى ومعلوم أن النفوس اخلبيثة هلا آثار بإذن اهللا تعاىل، ومن أصرح األدلة الشرعية يف ذ

  ."4العني حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العني: "اهللا عليه وسلم
وهذا احلديث الصحيح يدل على أن أمهية العاصي وقوة نفسه يف الشر جعلها اهللا سبباً للتأثري يف 

                                                             
  

 )147-145/ 1 ( مرجع سابق، ،العظيمالقرآن التفسري  ، بن كثريا 1
 ).1/203(، املصباح املنريالفيومي، : انظر. ج الدم من األنفالرعاف هو خرو 2
 ).1/145/147( ،تفسري ابن كثري، مصدر سابق،ابن كثري 3
وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب )5/2167) (5600(و) 4508(برقم  قأخرجه البخاري باب العني حاحلديث  4

 ).4/1719) (2188(وبرقم ) 2187(حديث رقم  باب الطب واملرض والرقى  الم،الس
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  .فتحتاج إىل االستعانة ذه اآلالت 1املصاب بالعني
جنذاب إىل عامل السماء كأا روح من بدن شديدة االأن النفس إذا كانت مستعينة على ال: وحتقيقه

األرواح السماوية، كانت قوية على التأثري يف مواد هذا العامل، أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق 

  .2ذه الذات البدنية فحينئذ ال يكون هلا تصرف البتة إال يف هذا البدن
  .ذاك إال أن النفوس خلقت مطيعة لألوهام

  :السحرة املتشبهني بالرقاة أوصاف -و 
وقد أدرج بعض الكتاب بعض األوصاف للحسرة املتزيني بزي الرقاة أو املعاجلني بالقرآن على 

  :اإلصالح الدارج بني الناس ومن هذه األوصاف

  .يسألون عن اسم األم -1
  .ال حيافظون على صالة اجلماعة -2

هذه أمساء : االكرمي وإذا سألتهم عنها قالو يتمتمون بألفاظ غريبة ليست عربية وال من القرآن -3
  .اهللا بالسرييانية، أو هذه أدعية ومأثورات بالسريانية

  .يتحسسون أجساد النساء -4
  :يطلبون أمور غريبة ليست من الكتاب وال من السنة وال من هدي سلف األمة مثل -5
 .أال يغتسل املريض ملدة أربعني يوم )1(

 ."بنوع معني"أن يطلب منه خبور  )2(

 .3أن يطلب منه االغتسال مباء مذاب فيه أوراق يف أوقات خمصوصة )3(

وهناك العديد من الصفات واألفعال واألمور اليت يطلبوا من املريض وال متت للشرع بصلة، تدل 
أعماهلم ومدى خسرام، وال أقل من أن يقال إن هؤالء السحرة  ةعلى خبث الطوية، وفداح

                                                             
 .29-28 ص ، الطرية، يف ضوء الكتاب والسنة السحر والعني،، حممود خليفة اجلاسم 1
مكتبة القاهرة، ، كتاب النبوات، وابن تيمية .506ص  مرجع سابق،،شرح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز احلنفي اإلمام 2

 .451ص  .م2003 ،اجلوزيابن 
 .58ص، م1997 ،مكتبة النور بريوت،، قصة السحر والسحرة ،عبداملطلب :عادل 3
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  .من أجل احلصول على املال واهللا فاضح أمرهم هاستغلوا الدين وتزيوا بلباس
  
  :بالدين نتسترويوقائع السحرة يف الكويت الذين  -ز 

القبض على إيراين ميارس الشعوذة يف بنيد "ذكرت جريدة الوطن الكويتية خرباً حتت عنوان 
كشف عن إلقاء القبض على ساحر حيمل اجلنسية اإليرانية يف بنيد القار "وجاء يف اخلرب " القار

وتأكيده هلم أن يعاجل عن طريق األعشاب الطبيعية .. . ممارسة الشعوذة واستغالله ظروف املرضى
  .املساملة يف الوصول إىل احلقيقة والكشف عن العلة.. . والتعاون مع بعض العفاريت

وحكاية الساحر اإليراين جاءت عن طريق رجال املباحث اجلنائية عندما توجه له كوييت 
يقول هلم أن شقيقه الذي يبلغ من العمر الثالثينيات يتهمة بالسحر . . عقد الرابع من العمريبلغ ال

  .وأن الذي أبلغه رجل صاحل أي الساحر اإليراين الذي أُلقي القبض عليه. . عن طريق زوجته
ن الساحر اإليراين ميارس نشاطه يف إحدى شقق بنيد القار وأنه تعرف إ: وقال املواطن يف شكواه

لى مكانه عن طريق مراقبة شقيقه الذي اعتاد الذهاب إليه لتخليصه من عقدة نفسية وآالم يف ع
  .الكتف

ألنه أوهم شقيقه أن من قام بسحره أحد ، وأن الساحر على حد قول املواطن سبب مشاكل عائلية
  .أشقائه وزوجته

راً وبعض الكتب املرتبطة وخبرجال املباحث دامهوا شقة الساحر اإليراين ووجدوا أوراقاً وطالسم و
 ،أنه ميارس عمله من أجل احلصول على املال: وأثناء التحقيق مع الساحر قال. بالسحر والشعوذة

وكان دائماً يقول للمرضى ومن يرغبون يف العالج أن من قام بسحرك شقيقك عن طريق زوجته 
العائلية يف الوقت احلايل ألن املشاكل " احلجة"ستغل هذه اأو أحد أقربائك من دون حتديد، ألنه 

  1بدأت تتزايد وال توجد أسرة من غري مشاكل

                                                             
 .25م، ص 1/8/2006بتاريخ ) 10960(عدد رقم  ،الكويتية"دة الوطن جري: ،سعودالنبها 1
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  1.انتحال السحرة مهنة العالج باألعشاب -ح 
وجد بعض السحرة واملشعوذين متنفساً آخر لكسب أموال الناس بالباطل، وتضليهلم 

" العالج باألعشاب"وأيضاً مارس بعض اجلهلة فما من قرأوا كتاباً أو كتابني عن الطب البديل أو 
لني معاً ليحصلوا على عمهذه املهنة، بل إن كثري من هؤالء أصحاب الكيفية املتقدمة مارسوا ال

  .أكرب من األرباح
خلطة (الذين ال يتقون اهللا أن لديهم أعشاب ) من اجلهلة والسحرة(زعم بعض هؤالء املعاجلني ي

ات غريبة و إمتلئت الصحف بتلك خترج السحر من بطن املسحور وخيرج معها خملوق) سرية
  .إخل هذه اخلزعبالت..) . جنيني، وشعر، ومشابك،(األكاذيب منها 

حذروا من ا. . فيا أولئك القراء" -حفظه اهللا –ويقول شيخنا العالمة عبدالعزيز آل الشيخ 
أمواهلم وا م وتأكلوا ررغن ختدعوا الناس وتأحذروا اتلك األكاذيب الباطلة واحلكايات الضالة، 

  .بالباطل
ومنهم من يرشدهم إىل مركبات من أعشاب وهو ال يدري عن "وقال عن تلك اموعة اخلبيثة 

أن يأخذوا على ... . حقيقتها وال يفهمها فرمبا تعاطاها املريض فضربت به وآذته فعلى املسلمني
لدنيا دعاهم إىل تلك أيدي هؤالء املغررين، وال يقبلوا منهم كالمهم وال يطمئنوا إليهم فإن حب ا

  .األمور، أعاذنا اهللا وإياكم من البالء
بيده لقد رأيت بعض اجلهلة ممن ال حيسنون قراءة القرآن وال حيسنون العالج  نفسيوالذي 

مث يدمج الكل مع ) إخل.. . "+احلبة السوداء"حبة الربكة+عسل+زيت(باألعشاب، وقد مجع أمامه 
. ق مببلغ طائل، وهذه العبوة لعالج النمش وهذه لعالج كذابعضه البعض، ويقول هذه لعالج البه

ويعلنون عن بضاعتهم، وتلهث النساء إليهم، وأصبح الزحام عليهم عظيماً، ويدعي هؤالء أا .. 

                                                             
األصيل وذلك ألن العالج العالج بالطب البديل، والصحيح أن يقال الطب صبح يتداول لفظة أ هذا اللفظ تغري اآلن و 1

مكتبة مصر،  الطب البديل، حممود عامر، .قام عليه الطب الكيميائي احلديث باألعشاب والطبيعيات هو األساس األول الذي
 .38ص  ،م2001 ،اجلالء
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  .1من أفعاهلم بريءوهو  عالجات ابن القيم، 
  :الصحافة يف إبراز هؤالء الكذابني أثر -ط 

دة أو جملة إال اجلرائد واالت املتخصصة إال وفيها عن وإذا طالعت الصحف فال تكاد جتد جري
السحر والسحرة والدجالني، والعالج باألعشاب، إخل هذه األمور اليت تساعد على نشر األفكار 
اهلدامة، والناس وراء أوهامهم ووراء الشهرة وهذه اجلرائد واالت يهرولون ويدفعون املبالغ 

من صرح على صفحات بعض اجلرائد بأكاذيب وأباطيل اليعلم  الطائلة بل إن من هؤالء السحرة
مداها إال اهللا، وافتخر بسحره، وبأنه يصنع خلطات سحرية من األعشبة والنباتات لعالج السحر 
وهو كاذب خمادع يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل باسم العالج باألعشاب وبالقرآن ومها منه 

  .براء
الفضائية هي أكرب مساهم يف نشر هذه اخلزعبالت والضالالت بني وتعد الصحف وبعض القنوات 

الناس وسيأيت يف املبحث األخري بيان دور هذه األجهزة اإلعالمية يف نشر كثري من أمور الفساد 
الفكرية بني الناس يف الكويت، ونشري إىل بعض العناوين اليت وردت يف الصحف  )من هذه الزاوية(

  -:يتاآلتبني صحة ما أشرنا إليه سابقاً وهي ك

هبة  –كتب املقال (أخبره تطرد األرواح وأعشاب حتضرها  –اإلنس واجلن والنبات واحلجر  -1

  .2 )سامل

  .بعالج مائة مرض دفعة واحدة تركيبة واحدة من أعشايب كفيلة: املعاجل أبو ناجي -2
من خالل هذا امللف تدخل إىل معاقل العالج الروحاين ودهاليزه " : ويف هذا املقال يقول كاتبه

الذي مسعنا عنه الكثري من القصص واألساطري اليت تفوق  هالغامضة ونقوم بتسليط الضوء على عامل
اخليال، نكشف من خالله العديد من األسرار واخلفايا من خالل لقاءاتنا بعدد كبري من ممارسي 

لة لكشف الغطاء عن عالج أكثر والعالج الروحاين أو من يدعون ذلك، أن صح التعبري، يف حما

                                                             
 . 108-10، ص تنبيه األنام :أمحد،عيبالز  1
 .28م، ص 12/8/2006بتاريخ ) 10971(العدد رقم  ، جريدة الوطن :،هبةسامل 2
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ق كالسحر األسود، وسحر الريح األمحر والسحر أنواع السحر فتكاً وخطورة على اإلطال

  .1إخل... . الزئبقي

نشطار جزئياته، ال أعاجل انه أول من سيطر على السحر الزئبقي وأوقف إيقول : بن سليم -3

  .2وخلطايت السحرية معروضة للبيع بأغلى األسعار
  .ميلكون أي مشاعر إنساية أو تعاطف السحرة ال

  .ألصبح الشباب الثري خامتاً يف أصبع راقصة الكباريةلوال سحري : السيداوي -4
  .أكد مقدرته على فك مجيع أنواع الربط كربط األزواج والعشاق والرزق

العريض يف ) اخلط(وهو أن هذه العناوين تأيت بالبنط : وال بد أن نشري إىل أمر يف غاية األمهية
  .نتشار يف الكويتالصفحات اجلرائد، وهذه اجلرائد واسعة ا

مث إن هناك العديد من هذه األخبار واملقاالت على صفحات اجلرائد أثرنا أن نذكر بعض هذه 
تنشر هذا الفكر السقيم  يوهو أن اجلرائد واالت من زمن بعيد وه ، مهم الترهات لتوضيح أمر

  .هلؤالء الدجالني والسحرة واملشعوذين
  
  
  

  

  

 

 

 

  

  

                                                             
 .16، ص م22/4/2005بتاريخ ) 14018(د رقم العد جريدة األنباء،: ،أمحداحلشاش1
 .20، ص م27/10/2005بتاريخ ) 10606(رقم  العدد نباء،جريدة األ: ،أمحداحلشاش 2
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  املبحث الرابع

  من منظور الباحث والسحرة كيفية مواجهة السحر
  . كشف االعتقادات اخلاطئة السائدة يف الكويت -أ    

لذا كان من الواجب على  ، هناك العديد من األخطاء العقدية املنتشرة يف الكويت بني الناس
اجلهات واملؤسسات الشرعية سواء احلكومية واخلاصة أن تبني زيف ما يعتقده الناس من أمور 

وهذا  ، ولعل أهم مشكلة تواجه اإلنسان هو جهله باألمور العقدية اليت تتعلق بالغيبيات ، خاطئة
وأخذوه من منابعه الصافية  لذين لوا من صفاء العلم الشرعيالدور ال يستطيع أن يقوم به إال ا

    :وهم رجال العلم وهذا الدرب ال ميكن أن يتم إال بضوابط وهي

  .  العوامنشر العلم الشرعي الصحيح بني -1

حصر األفكار واالعتقادات اخلاطئة السائدة يف الكويت والرد عليها بالطرق الشرعية  -2
 . الصحيحة

استخدام الطرق املشروعة يف توصيل املعتقد الصحيح إىل الناس من خالل أحاديث النيب صلى  -3
يف ريوع البالد  اهللا عليه وسلم وفتاوى العلماء واامع الفقهية ودور الفتوى والتشريع املنتشرة

 .اإلسالمية

ونرى أن  - عمل ورقة عمل تشترك فيها الوزارات املعنية حملاربة هذا الفكر    -4
  : هي هذه الوزارات تكون

  . ون اإلسالمية الكويتيةوزارة األوقاف والشؤ} ا{

  . وزارة الداخلية} ب{

  . وزارة التربية والتعليم} ج{

  .والصحافة -اإلذاعة  والتلفزيون-وزارة اإلعالم بكافة وسائلها } د{

  . أضف إىل هذه الوزارات
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املؤسسات الشرعية األهلية واليت تتمثل يف جلان الفتوى يف اجلمعيات األهلية اخلريية } أ{
مجعية إحياء التراث اإلسالمي ـ ومجعية اإلصالح االجتماعي ـ اهليئة اخلريية (  :مثل

  ).اإلسالمية العاملية 

  . عيات واملربات واللجان اخلرييةوغري ذلك من اجلم

  ).أصحاب األقـالم املؤثرة يف الناس ( الكتاب}ب{

بد وأا تستند إىل دعاة يروجون هلا وهؤالء  وهذه األفكار اخلاطئة واالعتقادات الفاسدة ال
ويف حتديدهم ومتييزهم عن غريهم أول ضوابط كشف ، منيزهم، وال نستطيع أن حنددهم

  : تيةاآل هم وكذم وهؤالء يتمثلون يف الشخصياتخمططام وبيان زيف

  . ـ السحرة املشعوذين والدجالني1

  . ـ أصحاب أهل اخلدع والغش2

  .ـ القنوات الفضائية املروجة للسحر وخاصة املنبعثه من لبنان3

  . ـ املتدثرون برداء أهل الدين وهم من املشعوذين والسحرة4

   : اخلاطئةوسـائل كشف هذه املعتقدات   -ب 

نظراً للتقدم السريع واهلائل الذي حدث يف اآلونة األخرية سواء على املستوى اجلامعي أو 
بد من مواكبه واستغالل هذه التكنولوجيا احلديثة يف كشف زيف  املستوى العام للدولة فإنه ال

   : وهي تيةاآل وأباطيل السحرة واملشعوذين والدجالني وذلك من خالل النقاط

مع ردود أهل العلم عليها ) كتاب ( األباطيل واألفكار اخلاطئة ومجعها يف سجل حتديد  -1
جييب على هذه األباطيل جمموعة من العلماء الذين هلم قدم صدق " مطوية شرعية "وذلك يف 

عند الناس وقبول توزيع هذه املطويات يف املنتديات واألسواق واملساجد واملدارس وكل 
تمع فيها الناس حىت تصل إىل أكرب عدد من املستفيدين من التجمعات السكنية اليت جي

  . راجلمهو



 

 100

عمل املؤمترات والندوات الشرعية لكبار الشيوخ وعلماء الدين ودعوة اجلمهور حلضورها  -2
وبيان هذه األفكار ونشرها على رؤوس الناس ومساع تساؤالت اجلمهور واإلجابة عليها 

 . ملشاكلهم من الكتاب والسنةوإرشادهم وتوجيههم حنو العالج الصحيح 

   : ومن املعلوم أن الناس ال تلجأ إىل السحرة واملشعوذين إال يف حاالت معروفة ومنها

  ].التشخيص[ عدم القدرة على حتديد األمراض اليت أصيبوا ا} أ{

  عدم وجود عالج ناجع ألمراضهم} ب{
إال أن  اًمعلوم اًومعلوم أنه املرض العضال الذي ال يعرف له أحد عالج : الوسواس} ج{

  . خر ورمبا يقوده ومهه إىل أنه مسحور اخلصاحبه يتخبط بني األمراض بعضها والبعض اآل
 الذي يقود صاحبه أو صاحبتها إىل هؤالء الدجالني واملشعوذين نظراً : الرفيق السوء} و{

  . لك من أنواع االستفادة بأنواعهاالستفادم املادية أو غري ذ
أو املقروءة يف التحذير من هذه  ، استخدام وسائل اإلعالم سواء املرئية أو املسموعة) 3(

  . األخطار اليت تؤدي بالناس إىل الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والدجالني
  . املؤسسات الدينية واإلعالمية يف حماربة السحر يف الكويت أثر -ج 
بد وأن تكون هناك صياغة حمددة ومعلومة  حملاربة السحر يف دولة الكويت خاصة بني عناصر  ال

وزارة األوقاف ) احلكومية ( التأثري املباشر واليت تتمثل يف املؤسسات الدينية واليت ينوب عنها يف 
ساجد وغري واألئمة يف امل ، ون اإلسالمية وفروعها املتمثلة يف الفتوى ودور القرآن الكرميوالشؤ

واملؤسسات الدينية غري احلكومية واملتمثلة يف اجلمعيات اخلريية ورجال  ، ذلك من هذه الفروع
  : واملؤسسات اإلعالمية بنوعيها سواء ومها ، الدين من العلماء وغريهم

التلفزيون ـ اإلذاعة ـ القنوات الفضائية ( :املؤسسات اإلعالمية احلكومية وتتمثل يف} 1{
  .اخل.. واالت اجلرائد احلكومية  احلكومية ـ

قناة الوطن ـ ( القنوات الفضائية اخلاصة مثل ( املؤسسات اإلعالمية غري حكومية } 2{  
جريدة (  :اجلرائد اخلاصة مثل ،)الفضائية اخلاصة ... . قناة الرأي ـ قناة العطاء ـ قناة غراس

واالت اخلاصة   ، جريدة الشاهد ، الوطن ـ جريدة الرأي ـ جريدة النهار ـ جريدة اجلريدة
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جملة  ، جملة الدرة ـ جملة الطب البديل ـ جملة احلوادث ـ جملة اتمع ـ جملة الفرقان(  :مثل
  . اخل. . األمة

يف حماربة هذه  كل هذه املؤسسات الدينية واإلعالمية بنوعيها جيب أن تنتهج منهجاً علمياً
ك املال والنفس واملروق من الدين بسبب التجاوزات الظاهرة اخلطرية اليت تؤدي إىل هال

على هذه  يواالعتقادات الفاسدة اليت تستشري بني ربوع املسلمني يف الكويت ولكي تقض
  : تكوين جلنتني مهاالظاهرة يرى الباحث أن يتم 

  

جلنة علمية من املؤسسات الدينية تكون مهمتها حماربة السحر والسحرة واألباطيل  :األولى
   :وترجع ميزة هذه اللجنة يف، افرة يروجون هلا هم ودعام حىت تكون اجلهود متض رعية اليتالش

  . ا تكون مدعومة من كافة أفراد الشعب على اختالف انتماءام الفكرية والعقديةإ - أ
إىل الناس تكون موحدة وجممع عليها خاصة مع صدور العديد  هان الفتوى اليت خترجإ -ب

من دعاوى وأباطيل هذه الفئة جتعل مسلكهم أيسر من مسلك الدعاة واألئمة ورجال الدين خاصة 
  . مع وجود من يروج هلا من أتباع السحرة واملشعوذين بينما جند تضارب الفتوى بني رجال الدين

ن كل واحد إى اإلحاطة بكل زوايا املوضوع خاصة ون تكوين هذه اللجنة يساعد علإ -ج
  . اللجنة من كافة الزوايا همن هؤالء األعضاء للجنة ينظر إليها من زاوية فيكون املوضوع قد تناولت

  : ينبثق عن هذه اللجنة جلان فرعية أمهها - د
وعمل   ،اللجنة اإلعالمية وتكون متخصصة يف ترويج اإلفتاءات الشرعية املنبثقة عن اللجنة

وكذا التنسيق مع اجلهات  ، دعوة العامة واخلاصة إليهاالو، املؤمترات الشرعية ألعضاء اللجنة 
احلكومية مثل املدارس واملعاهد واجلامعات والوزارات احلكومية لعمل ندوات للموظفني 

 ، يتواملوظفات للتحذير من هذه األباطيل اليت تساعد على انتشار السحر والسحرة يف دولة الكو
  . واالهتمام بغرس العقيدة الصحيحة يف األجيال الصاعدة
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   : جلنة االستشارية :الثانية

هذه اللجنة للرد على تساؤالت الناس واستشارام الشرعية اليت ختص باإلجابة على مثل  وتشخص
هذه املواضيع حىت تسد بذلك ثغرة تفتح أبواب شر على النساء والرجال الذين يستفتون هؤالء 

اجلذابة  ضوعاتويعد من املو ، ويعد من باب سد الذرائع أيضاً السحرة واملشعوذين وأيضاً
الستماع الناس احلديث يف الغيبيات وخاصة يف عامل اجلن والشياطني والسحر واملس واحلسد 

لذا كان استغالل هؤالء  ، أو بدعياً سواء أكان احلديث شرعياً ضوعاتأخل هذه املو.. . والعني
 ، ب هلماملشعوذين والسحرة والدجالني احلديث يف القنوات الفضائية والصحف واالت عامل جذ

على اجلهات الشرعية واإلعالمية عالج الداء من حيث خرج وعليه فإن استخدام  لذا كان لزاماً
 .وسائل اإلعالم بكافة طرقها وأنواعها تعد وسيلة ناجعة حملاربة هؤالء السحرة

التعاون بني اجلهات الدينية واإلعالمية جيب أن تتم من خالل قنوات : مهمةضـوابط  -د
وهلا ثقة عند الناس خاصة وأن هناك قنوات  ، وات فضائية ذات جذب مجاهرييشرعية أي قن

فضائية فقدت احترام الناس أو عرف عنها عرض األفالم واملسلسالت اخلالعية واليت فقد الناس 
 . لذا جيب اختيارها على ضوابط وأسس صحيحة ، الثقة فيها

   : هـ   دورات علمية للدعاة والوعـاظ
  :ن مهااأمر عليه عملية الدعوة إىل اهللا تعاىلن أهم ما تقوم إ

  . ـ اإلخـالص1
  . اهللا عليه وسلم ىـ واملتابعة للنيب صل2

 ابأمور الشرع ذ عارفاً] إمام مسجد أو غريه [ أن يكون الداعية أو الواعظ  لذا كان لزاماً
يستطيع أن   حىت ] واقع أو ما يسمى بفقه ال[ علم شرعي مطلع على كل املقتضيات احلادثة 

يتواصل مع مجهور املسلمني للقضاء على موضوع السحر واألفكار اخلاطئة اليت تروج ملوضوع 
وعمل دورات عملية للدعاة والوعاظ حىت يضطلعوا على شبهات  ، السحر يف دولة الكويت

  .هؤالء السحرة واملشعوذين والردود الشرعية عليها وبيان فساد قوهلم واعتقادهم
  :وهي عدة أموربونرى أن هذه الدورات العلمية جيب أن تتميز 
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  . ـ أن تكون حمصورة يف موضوع واحد وهو موضوع السحر1
ـ أن تكون هذه الدورات قد اختري هلا الوقت املناسب ليناسب أفراد الدورة حىت ال 2

  . تكون يف عجلة فيضيع شذاها
توزيعها بعد الشرح على احلضور ومن مث ـ  أن تصيغ نقاط يتم شرحها يف الدورة ويتم 3

  . التأكد من فهمهم هلا على الوجه الصحيح
حىت } C.D{على احلضور وطلبه العلم يف ] بالصوت و الصورة [ ـ توزيع هذه احملاضرات 4

  . يتم االنتفاع ا وميكن مراجعتها
دروس على ـ  اختيار دعاة أو علماء على مستوى علمي كبري ليتويل هؤالء شرح هذه ال5

  . طلبة العلم وغريهم
اجلهراء ـ األمحدي ـ حويل ـ ( ـ تعميم هذه الفكرة على كل حمافظات الكويت 6

  .وذلك حىت يعم نفعها) الفروانية ـ الكويت 
   : شبهة حل السحر بالسحـر  -و

وأكثر ما يستدل به هؤالء من الشبه شبهة حل السحر بالسحر واستدلوا بقول اإلمام سعيد بن 
جواز ذهاب املريض إىل الساحر ليحل (: جبواز حل السحر بالسحر أي) رمحه اهللا تعاىل(املسيب 

املرض ( وذهب هؤالء إال أنه ال يبقي من وراء عمله هذا إال إزالة السحر ) بالنشرة ( عنه السحر 
  . عن املريض ومل يكن هدفه إال هذا العمل الشرعي) 

له " أحيل " رجل به طب أو يؤخذ عن إمرأته  : د بن املسيبقلت لسعية عن قتاد"  : لفظ الرواية
  .أو ينشر

   : رد الشبهة ، 1عنه ال بأس به إمنا يريدون به اإلصالح فإما ما ينفع مل ينه : قال
من " ويوافق قول سعيد بن املسيب حديث جابر عنه مسلم  : قال احلافظ ابن حجر العسقالينّ

  .2استطاع أن ينفع أخاه فليفعل 

                                                             

 ).10/233(افظ يف الفتح ووصله احل 51/75رواه البخاري يف صحيحه معلقا، باب هل يستخرج السحر  1
) 2199(رقم . باب استجاب الرقيه من العني والنملة واحلمه والنظرة حديث ، احلديث رواه مسلم يف صحيحه   2
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  .1 يف قصة اغتسال العائن " العني حق " ويؤيد مشروعية النشرة حديث 
وهناك العديد من هذه الشبه ، 2ـ ال بأس بالنشرة العربية اليت إذا وطئت ال تضره : قال الشعيب

   .لماً ا فإنه قد يضلُ ويضلُاليت إن مل يكن الداعية أو الواعظ م
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________ 

)4/126.(  
) 5600(وحديث رقم ) 5/2667) (540(، حديث رقم باب العني حق) 35(اري يف صحيحه، احلديث أخرجه البخ 1
وحديث رقم ) 4/1719) (2687(رقم . الطب واملرض والرقي حديثباب  ،ومسلم يف صحيحه) 5/2219(
 ).11/6951(وعلى فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 4/1719)(2188(
 ).11/6951( ،فتح الباري، العسقالىنابن حجر  2
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  الرمحن الرحيمبسم اهللا 
  

  ةاستبــان
  )صــورة أ (

  

  . احملترم / األخ الفاضل 
إىل التعرف على رأيكم يف بعض النقاط اليت تتصل مبوضوع  انتشار  ةاحلالي ةدف االستبان

يف هذا اال  وتسعدنا مشاركتكم مبا عرف عنكم من علم وخربة ومتيز ، السحر يف دولة الكويت
ولن  ةعلماً بأن إجابتكم سوف تظل سري ، بكل صراحة ووضوح ةاالستبان وذلك باستيفاء هذه

  . تستخدم سوى ألغراض هذا البحث
  . يف كل منها حسبما يكون مطلوباً ةاالستبان هيرجى التفضل باإلجابة على أسئلة هذ

  
  
  
  حــث االب
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  بيــــانــــات أســـاســية
     ىأنث         : ذكـر      :  النــوع 

  : اجلنســـــية

  أعلى درجة علمية حاصل عليها } املؤهل الدراسي{ 

  . ـ حاصل على ثانوية1

  .}بكالوريوس ـ ليسانس {  ـ حاصل على مؤهل عال2

  . ـ ال يعمل3

  : الوظيفة احلالية

  : املرتبة األكادميية

  موظف     شرطي           مدرس 

  مهنة أخـرى                                إمام املسجد   
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   : إجراءات االستبانة : أوال
  :يتبانة وهي كاآلهي ضوابط إجراء االستعدة  هناك خطوات 

  .ةهلا االستبان الطبقة اليت وجهت: أوال
قوم ببحث حالته الذي ن كافة حىت تشمل فئات اتمع عدة مت توجيه األسئلة إىل طبقات

   : جتاه موضوع السحر وهي
  . ـ طبقة املثقفني1
  .ـ الطبقة املتوسطة علميا2ً
  . ـ الطبقة العـادية3

   : عينة البحث
  . مبحوث من الكويتيني100مت اختيار 

   : طريقة اختيار العينة
وقد اخترنا العينة بطريقة عشوائية حىت نتمكن من احلصول على إجابات صحيحة دون 

  .عينة تعرب عن اآلراءراء الشعب الكوييت فما هي إال آجمامالت وتكون صادقة ومعربة عن كل 
وأخربناهم أا سرية  ، وقد عرضنا األسئلة على كل مبحوث ليجيب عنها دون ضغوط منا

   .وهلذا البحث فقط ولن تتعداه حىت تضمن إجابات حرة وصحيحة دون خشية من شئ
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  : ةنتائج االستبـان    
بـ ال اوافق و % 20و  ، من املبحوثني بأوافق% 60ـ أفاد نسبة :السؤال األول) 1(

  . بـ اىل حد ما20%
  . إىل حد ما  %30 و ، بال أوافق% 50ونسبة  ، بـ أوافق% 20أفاد نسبة ) 2(
  .اىل حد ما% 10بـ ال أ وافق و % 20بأوافق بينما أفاد نسبة % 70أفاد نسبة ) 3(
  . د ماإىل ح%   20بال أوافق بينما % 30بأوافق بينما أفاد نسبة % 40أفاد نسبة ) 4(
إىل % 20بال أوافق بينما أفاد نسبة % 20ب أوافق بينما أفاد نسبة %60أفاد نسبة ) 5(
  . حد ما
% 30بينما أفاد نسبة  ،بـ ال اوافق% 40بأوافق بينما أفادت نسبة % 30أفاد نسبة ) 6(

  . اىل حد ما
% 30ة بال أوافق بينما أفادت نسب% 10بأوافق بينما أفادت نسبة % 60أفاد نسبة ) 7(

  . اىل حد ما
  .اىل حد ما% 20بينما  ، بـ ال اوافق% 10بأوافق ونسبة% 70أفاد نسبة ) 8(
إىل حد % 30بينما أفادت نسبة  ، بال أوافق %30ونسبة  ، بأوافق% 40أفاد نسبة  )9(

  . ما
  .اىل حد ما% 5و  ، بال أ وافق% 5بأوافق بينما نسبة % 90اد نسبة أف) 10(
  . %30بال أوافق وبإيل حد ما % 0نسبة  بأوافق بينما أفادت% 70أفادت نسبة ) 11(
  . اىل حد ما%5بال أواق و% 5 ، بأوافق% 90أفادت نسبة ) 12(
  . اىل حد ما% 20بال أوافق  و % 30بأوافق % 50أفادت نسبة ) 13(
  . اىل حد ما% 10و ، بال أوافق%0 ، بأوافق% 90أفادت نسبة) 14(
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  ةنسب االستبان                         
  

  

    
  

إىل حد   ال أوافق  أوافق  األســئلة  م
  ما

  %20  %20  %60  السحر منتشر يف دولة الكويت بصورة مقلقة   1
  %30  %50  %20  وسائل مقاومة السحر عديدة يف الكويت   2
  %10  %20  %70  أكثر زبائن السحـرة من النسـاء   3
  %20  %30  %40  لقلة الوعي الديين ينتشر السحر يف الكويت نظراً  4
  %20  %20  %60  احلالة االقتصادية سبب انتشار السحر   5
تلعب املؤسسات الدينية دوراً هاماً يف مواجهة ظاهرة   6

  %30  %40  % 30  انتشار السحر يف الكويت 

  %30  %10  %60  معظم السحرة من الوافدين إىل الكويت   7
  %20  %10  %70  االعتقادات اخلاطئة سبب انتشار السحر يف الكويت  8
  %30  %30  %40  تسعى السلطات إىل تقويض هذه الظاهرة بشىت الطرق  9

  %5  %5  %90  السحرة يستغلون ضعف النساء للتحايل عليهم   10
  %30  % 0  %70  جهل النساء حبقيقة السحر جعلهن يقبلن عليه   11
  %5  %5  %90  العقوبات ليست رادعة للسحـرة   12
وعدم وجود عالج ناجع مع كثرة األمراض وانتشارها   13

  %20  %30  %50  بعضها من أهم األسباب إىل اللجوء إىل السحرة

لو طبقت احلدود الشرعية على السحرة النقرضوا من   14
  %10  % 0  %90  الكويت
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  : نتائج البحث
واملقابالت وما مجعناه من  اأجريناه يتال ةمن خالل عملنا يف هذا البحث ومن خالل االستبان

نشري إليها يف النقاط  عدة الصحف واالت وأقوال الناس يف الكويت توصل الباحث إىل نتائج
  : وهي اآلتية

ن موضوع السحر يشغل الكثري من الناس داخل الكويت بل يظن كثري من املرضى أن إـ 1
  . أحد أعدائهم سبب اإلصابة اليت أملت م أا من جراء السحر الذي قام به

اعتقادات خاطئة ) السحر والسحرة(ن جل الشعب الكوييت يعتقد يف هذا املوضوع إـ 2
  . خلإ.. . رمبا تسببت يف فقد الكثري منهم ملاله أو إصابتهم بالوهم أو حتميله مهوما على مهومه

الغ داخل الكويت نظراً ملا يدفعه الكويتيون من مب ن مهنة السحر مهنة مرحبة جداًإـ 3
  . اء أو العالج أو للكيد من أحد أعدائهم وذلك بعمل سحر لهطائلة للسحرة سواء للشف

( تربط بني جهود الوزارات املعنية مبحاربة هذا املوضوع  اتعالقـ ال توجد أية 4
خاصة وأنه ال توجد خطط ) وزارة اإلعالم  ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، الداخلية

  . ذا املوضوع مما جيعله يف ازديادمقاومة حملاربة ه
ن غالب من كتب يف هذا املوضوع كتب عن جهل دون حتكيم األمور العقدية مما زاد إـ 5

األمور سوءاً وظن القراء أن هذه نصوص موثوق ا وإمنا كتبها صاحبها دون عرضها على العلماء 
من العلماء احملققني العاملني  وظن اجلهلة من العوام أنه من العلماء لذا نرى ذيب هذه الكتب

  . بأمور العقيدة الصحيحة
  ـ : التوصيات واملقترحـات

عقيدة صاحبها ورمبا خترجه من امللة إذا  يفالعقدية اليت تؤثر  ضوعاتالسحر من أخطر املو
وهو أحد املوبقات السبع اليت حذر منها النيب صلي اهللا عليه وسلم لذا  ،من موبقاا اقترف فعالً

   : لعلها تساعد على القضاء على هذه املشكلة وهي عدة فإننا يف اية البحث نوصي توصيات
  . ـ بيان حقيقة السحر والسحرة وأنه من املوبقات وحتذير الناس منه1
السحرة االستعانة ب حتذر من السحر ووفتاوى العلماء اليتاألحاديث واآليات ـ نشر 2

  . وعاقبة املتبعني هلؤالء
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وذلك من خالل شرح كتب اجليل أمام الناس  ، مأالعيبه السحرة وخداعـ بيان حيل 3
وقد كتب كثري من الكتاب عن هذه احليل ، وأُفضل أن يتم هذا عرب شاشات التلفاز وغريها 

  . أخل... لهدراج الضحية ليبتز منه مايف است وبياا والطرق اليت يستغلها السحرة
ـ تشديد العقوبة على السحرة خاصة وأن القانون الكوييت ال يوجد فيه نص جيرم إال 4

لذا يرى الباحث أن يصدر قانون جيرم هذه املهنة وعقوبة املتعاملني ا حىت  ، النصب واالحتيال
  .واستدراج املرضى والضعاف هلم لزبائناالذين يقومون جبذب 

ـ عمل دراسة مسح لوزارة الداخلية لكشف السحرة املوجودين داخل الكويت وإلقاء 5
  . القبض عليهم ومن مث تقدميهم للمحاكمة

 مع نيتعاملمن املـ تشديد الرقابة على املداخل واملخارج وتفتيش هؤالء املشكوك فيهم 6
وجترمي  ، كتب السحر وإتالف ما جيدونه معهم من سحر أو أدوات السحر أو ، السحرة وغريهم

  . كل من يساهم أو يساعد على دخول كتب السحر داخل الكويت
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  اخلـــامتــة

اها اهللا ا سواء من بتتمتع بالعديد من اخلصائص اليت ح إسالمية الكويت دولة عربية
 نظراًأو خصائص أهلها الطيبني الذين مييلون إىل الدين ) البترول والغـاز ( الثروات الطبيعية 

 ورغم هذا فيأىب ، لبساطتهم وإكرامهم للضيف إىل آخر تلك اخلصائص اليت متيز أهلها عن غريهم
املبطلون إال أن خيترقوا هذه القيم الفاضلة وإدخال املوبقات إليهم ومن هذه املوبقات السحر الذي 

عن التعامل مع  اهللا عليه سلم وى ىوحذر منه النيب صل ، ذكره اهللا عز وجل يف القرآن بالذم
وانتشر السحر يف  ، اهللا عليه وسلم بإقامة احلد على هؤالء السحرة ىالسحرة بل أمر النيب صل

الكويت بسبب وجود األرض اخلصبة النتشاره واحملفزات املادية للسحرة اليت حتفزهم الختراق 
سمى بالعالج وانتهوا فبدؤوا مبا ي ، اجلدار األمين للشعب الكوييت لنشر مسومهم يف أهلها الطيبني

لكل ساحر بل حىت ملن مل يكن يفكر يف هذا  ابالسحر والضرر حىت أصبحت الكويت مطمع
وعلى  ، املتعاملني به يفوللسحر تأثري سليب  ، الدرب أن يسلكه من أجل الكسب املادي السريع

 وقد حذر املوىل ، فهو شر ال يأيت خبري سواء للساحر أو للمتعاملني به ، املترددين على السحرة
ثاراً آن للسحر إبل ، }فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة  { جل وعال فقال تعاىل

سلبية على الناحية االقتصادية واألخالقية للمجتمع الكوييت ورغم هذا فإن طرق عالج السحر 
للمشكلة بل  حلوالً املنتشرة يف الكويت من خالل مقرات الرقية الشرعية غري جمدية ألا ال تضع

لذا كان من  ، تزيد من الوهم الواقع على الناس باإلضافة إىل أا أصبحت وسيلة للتربح السريع
  . الواجب تقنني هذه املقرات وحماربة السحرة بالطرق اليت أوردناها داخل طيات هذا البحث
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