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ومما يلحق بال�سحر:

• الكهانة والعرافة  ،وهي ادعاء علم الغيب  ،ومعرفة الأ�سرار  ،والإخبار بما �سيقع في الأر�ض ،وذلك
عن طريق ا�ستخدام ال�شياطين.
فالمنجم يربط ما يقع
• التنجي ��م ،والمراد به :اال�ست ��دالل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأر�ضية،
ِّ
في الأر�ض من حوادث بحركات النجوم وطلوعها وغروبها.
ال�سحر نوعان :
الن ��وع الأول  :من ��ه ما هو كف ��ر �إذا كانت و�سيلت ��ه ال�شياطين ،ولهذا يقتل ه ��ذا ال�ساحر ردة ،وقتله
موكول �إلى ولي الأمر �أو من ينيبه.
الن��وع الثان��ي  :ما ه ��و كفر غير مخرج من الملة وهو �سحر ال�شع ��وذة والدجل وقد يكون بنوع من
الأخ�ل�اط والأدوية وهذا يع ��زر ولو بالقتل كفًا ل�شره و�أذاه عن الم�سلمي ��ن وتعزيره وقتله موكول �إلى
ولي الأمر �أو من ينيبه،
•
•
•
•
•
•
•

�أنه يت�ضمن دعا ًء وا�ستغاثة بال�شياطين .
ك�سب اهلل تعالى  ،من �أجل �إر�ضاء ال�شياطين واال�ستمتاع بهم.
�أن ال�ساحر قد ينطق بكلمة الكفر ّ
�أو يذبح لهم ويتق ّرب �إليهم.
�أو يعتقد نفعهم و�ضرهم.
�أو يعتقد �أن الكواكب مدبرة لأمر العالم.
�أو يهين ما �أوجب اهلل تعظيمه مثل القر�آن العظيم.
�أن ال�ساحر ي ّدعي لنف�سه �أو ل�شياطينه علم الغيب.
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الوحدة الخام�سة

وال�سحر كفر وخروج عن ملة الإ�سالم  ،ونق�ض لتوحيد الربوبية والإلهية ،لأمور:

