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 من السحر اآل�ات واألذ�ار التي تقي

 

 : ما الذي �قي من السحر من القرآن أو من األذ�ار تحدیًدا؟ السؤال

 -جل وعال-الذي �قي من السحر ومن سائر الشرور وما یؤذي اإلنسان هو ذ�ر هللا : الجواب
 ،واآلیتین من آخر البقرة ،وآ�ة الكرسي ،�سورة الفاتحة هللا جاء النص علیه من �تاب سیما ما وال

و�ذلك األذ�ار واألدعیة النبو�ة التي ثبتت عنه  ،وغیرها مما جاء ذ�ره في النصوص ،والمعوذتین
َوْلُیعلم أن هذه األذ�ار إنما هي أسباب تترتب علیها آثاراها إذا لم �كن  ،-علیه الصالة والسالم-
حذره �أن یوجد ما �َ  ،ر وال یترتب علیها أثرهاو�ذا وجد مانع فإنها قد توجد هذه األذ�ا ،مانع َثمَّ 

مع أنه  ،]٣٢٦٨[البخاري:  �ما في الصحیح -علیه الصالة والسالم-ولذا ُسحر النبي  ،اإلنسان
فاإلنسان علیه أن یبذل السبب �ما  ،-جل وعال-هللا ومن أكرمهم على هللا  من ألزم الناس لذ�ر

 .لكي تترتب علیها اآلثار ؛أن علیه أن �سعى جاهًدا النتفاء الموانع

اإلنسان بهذه األذ�ار  ،هذه األذ�ار التي ُیرجى نفعها في هذا الباب حكمها حكم الدعاءو 
ومعلوم أن الدعاء سبب  ،أن �قیه من شر هذه الشرور واآلفات -جل وعال-ه یدعو هللا كأنَّ 

علیه الصالة -لنبي �ما قال ا ومن أعظم الموانع أكل الحرام ،مانع مَّ تترتب علیه آثاره إذا لم �كن ثَ 
[المعجم األوسط  »أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة«: -رضي هللا عنه– لسعد -والسالم

الرجل �طیل السفر أشعث أغبر، �مد ید�ه «وأ�ًضا �ما جاء في الحدیث:  ،]٦٤٩٥للطبراني: 
ام، فأنى �الحر  َوُغِذيَ إلى السماء، �ا رب، �ا رب، ومطعمه حرام، ومشر�ه حرام، وملبسه حرام، 

فعلى اإلنسان أن �حرص على أن �كون طیب  ،استبعاد، وهذا ]١٠١٥[مسلم:  »�ستجاب لذلك؟
و�ذا قرأ هذه األذ�ار  ،متقًیا له مخلًصا له في عبادته -جل وعال-وأن �كون مطیًعا هلل  ،المطعم

و�ن �ان  ،لتترتب علیها �امل اآلثار ؛وقرأ هذه األوراد فإن علیه أن �ستحضر ما �قرأ وما �قول
وهذا ما  ،�عض أهل العلم یرى أن األثر مرتب على مجرد القول و�ن لم �كن معه استحضار

یرجحه ابن حجر وأن االستحضار وتدبر ما �قول إنما أجره قدر زائد على مجرد األثر المرتب 
على مجرد ذلك فال یلزم  بتتِّ رُ  ،من فعل �ذا ،من قال �ذا ،بت على القولتِّ ألن اآلثار رُ  ؛علیه

ن مستحضًرا عظمة مَ و مستحضًرا لمعناه  اإلنسان مع أن القول إذا لم �كن ،من ذلك االستحضار
ظاهر في هو وقد ال �كون له أثر �ما  ،االغالب قلیل جد�  النفس في یذ�ر فإن مثل هذا أثره في

 �هللا المستعان. ،الهیةحال �ثیر من المسلمین الذین یذ�رون هللا مع قلوب غافلة 
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