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ادستخؾص:
أوالً  -حمتوى بحث حؼقؼة السحر وحؽؿه :
حيتقى اًمبحٌ قمغم اعمبوطمٌ اًمتوًمقي ،وهل :اعمبحــٌ األول :شمعريػ اًمسحر ً
ًمغي
وذقم ًو ،اعمبحٌ اًمثوين :أكقاع اًمسحر ،اعمبحٌ اًمثوًمٌ :طمؽؿ اًمسحر ،اعمبحٌ اًمراسمـع:
قمؼقسمي اًمسوطمر ،اعمبحٌ اخلومس :شمقسمي اًمسوطمر ،اعمبحٌ اًمسودس :طمؽؿ إشمقون اًمسحرة
حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾف ،اعمبحٌ اًمسوسمع :قمالج اًمسحر ،اعمبحٌ اًمثومـ :ـمرق مؽوومحي
اًمسحر واًمسحرة ،صمؿ اخلومتي ،واًمػفورس .
ثاكق ًا  -مضؿون البحث :
شمضؿـ اًمبحٌ قمدة كتوئٍ ،مـفو:
 – 1شمعريػ اًمسحر ذم اًمؾغي أوؾمع مـ شمعريػف ذم اًمنمع.
ٌ
اشمصـول
 – 2يراد سموًمسحر ذم االصطالح اًمنمقمل قمغم مو شمرضمح ًمؾبوطمٌ أكف(( :
ٍ
وؿمقطون مـ اجلـ سمقؾمقؾي مـ اًمقؾموئؾ يتذًمؾ ومقفو اإلكسـ ُّل ًمشـقطوكفً :مقـػـذ
إكز
سملم ٍّ
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ؾمحره ذم مسحقر سموًمتلصمػم ومقف أو ظمداقمف واًمتخققؾ ًمف)).
 – 3شمعتؿد اًمشعقذة قمغم ظمػي اًمقد واخلداع قمؿقمو سمخالف اًمسحر ومال سمـد ومقـف
مـ اشمصول سموجلـ.
 – 4اًمسحر يـؼسؿ سموقمتبور أصمره إمم طمؼقؼي  -واشمػؼ أهـؾ اًمســي واجلةقمـي قمـغم
وىمقع هذا اًمـقع وأكؽره سمعـض اعمبتدقمـي  -وإمم ظمقـوزم ،ويـؼسـؿ اًمسـحر سمـوًمـظر إمم
اًمطريؼي اًمتل يستخدمفو اًمسـوطمر ذم شمـػقـذ ؾمـحره إمم أكـقاع يمثـػمة ذيمـر ذم اًمبحـٌ
أؿمفرهو.
ً – 5مقس ًمؾؽقايمى أرواح شممصمر ذم اعمسحقر وهـذه شمؾبقسـوت اًمشـقوـملم قمـغم
أوًمقوئفؿ.
 – 6مقؾمك قمؾقف اًمصالة واًمسالم حتداه ؾمحرة ومرقمقن سموًمسحر اخلقـوزم ًمؽــفؿ
اؾمتعوكقا سموًمشقوـملم وًمقس ومؼط سموألدويي.
 – 7اًمسحر حمرم سموإلمجوع ،واًمسوطمر يموومر قمغم اًمصحقح مـ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ،
ويؼتؾ دون اؾمتتوسمي إن ىمدر قمؾقف ىمبؾ اًمتقسمي.
 – 8اًمسوطمر اًمذمل يؽمك أمره ًمإلموم ومقـػذ مو يرى ومقف اعمصؾحي اًمنمقمقيً ،مؽـ
إن ىمتؾ ومقؼتؾ ىمصوصو.
 – 9شمقسمي اًمسوطمر ومقة سمقـف وسملم اهلل أمرهو إمم اهلل وًمق صدق ًمؼبؾ اهلل مـف ًمسـعي
قمػق اهلل وىمد ىمبؾ ؾمبحوكف شمقسمي ؾمحرة ومرقمقن ،أمو سموًمـسبي ًمـو ومقؼتـؾ ًمـق صمبـً اًمسـحر
قمؾقف سمعد اًمؼدرة قمؾقف ،وأمو ًمق شموب ىمبؾ اًمؼدرة قمؾقف ومؾف طمؽؿ اعمحورسملم ومال يؼتؾ.
 – 11اشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ قمغم حتريؿ إشمقون اًمسحرة ـمؾبو حلؾ اًمسـحر سمسـحر مثؾـف،
وموألمي وإن اظمتؾػً ذم طمؽؿ اًمتداوي سموعمحرم ًمؽـفو متػؼي قمغم مـع اًمتداوي سمة هق يمػر.
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ً – 11مؾسحر قمالج ذقمل ىمبؾ وىمققمف وسمعد وىمققمف.
 – 12جيى اًمتصدي ًمؾسحرة سمؽؾ اًمطرق اًمتل متـع ذهؿ وشمؽػ أذاهـؿ قمــ
اعمسؾؿلم.
الؽؾامت ادػتاحقة:
ؾمحر -طمؽؿ -طمؼقؼي -كص -ذقمل-ضمـ-يمػر-ذك
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ادؼدمـــة
احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقًمف األملم،

وسمعد

ومنن اهلل ؾمبحوكف وشمعومم ًمطقػ سمعبوده ،رطمقؿ هبؿ ،يمريؿ معفؿ ،ومـ ؾمعي رمحتف
سمعبوده وًمطػف ويمرمف هبؿ أن أرؿمدهؿ ًمؽؾ مـو يصـؾح أطمـقا ؿ ،ذم ديــفؿ ودكقـوهؿ،
وسمعٌ اًمرؾمؾ وأكزل اًمؽتى ًمذًمؽ ،وسملم يمؾ مو حيتوضمف اًمـوس إلىمومي ديـفؿ سمقوكو شمومـو
يمة ىمول قمز مـ ىموئؾ ذم حمؽؿ شمـزيؾـف :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭼ  ،وعمو يمون اًمسحر مـ األمقر اًمتل يبتغم هبو اعمسؾؿقن ممـ
()1

ال ظمالق ؿ مـ اًمسحرة وممـ يؾجل إًمقفؿ ـموًمبو قمقهنؿ إمو ًمقرض سمف مسؾة آظمر ،أو فمـو
مـف أهنؿ يـػعقكف ذم ىمضوء طموضمي أو ؿمػوء داء وزوال ؾمـؼوم ،عمـو يمـون ذًمـؽ يمـون مــ
اًمقاضمى سمقون احلؼ ًمؾـوس سمبقون طمؼقؼي اًمسحر ،وسمقون طمؽؿـف ،وطمؽـؿ مــ يؾجـل إمم
اًمسحرة ،ويمقػ يتؼك اعمسؾؿ ذ اًمسحر ،وذ أهؾف :كصحو ًمألمي طمتك ال يؼع ضموهـؾ
ومقة طمرمف اهلل ،وطمتك حيذر همػمه ظمطر مو يؼـع ومقـفً :مـذا أطمببـً اًمؽتوسمـي ذم مق ـقع
اًمسحر رهمبي ذم كنم اًمعؾؿ اًمـوومع ،وًمألؾمبوب اًمتوًمقي:
 – 1وىمقع اخلالف سملم أهؾ اًمعؾؿ رمحفؿ اهلل ذم سمقون طمؼقؼي اًمسحر ،وال ؿمـؽ
أن سمقون طمؼقؼتف مفؿ :إذ إن احلؽؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمصقره ،وملردت اعمشوريمي ذم سمقون
طمؼقؼي اًمسحر سمة يضبطف ويؿقزه ويؽشػ طمؼقؼتـف وطمؼقؼـي أهؾـف ،وصـقال ًمؾحؽـؿ
اًمصحقح قمؾقف.

( )1ؾمقرة اًمـحؾ آيي (.)89
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 - 2وضمقد سمعض اًمتضورب ذم سمقون أكقاع اًمسحر ومحووًمً سمقون أهـؿ أكقاقمـف
سموًمـظر القمتبورات معقـي شمق ح أكقاقمف وطمؼقؼي يمؾ كقعً ،مقتبلم طمؽؿ يمؾ كقع.
 – 3وضمقد مـ جيقز ًمؾـوس اًمـذهوب إمم اًمسـحرة طمتـك حيؾـقا اًمسـحر سمؿثؾـف
واكتشور هذه اعمؼقالت سملم اًمـوسً :مذا يمون مـ اًمقاضمـى سمقـون زيـػ شمؾـؽ اعمؼـقالت
وخموًمػتفو ًمؾثوسمً مـ اًمـصقص اًمنمقمقي اًمظوهرة اًمدالًمي ذم اًمـفل قمـ ذًمؽ وحتريؿف.
مـفج البحث:
 -1االقمتةد قمغم كصقص اًمؽتوب واًمسـي اًمصحقحي ذم دراؾمي مسوئؾ اًمبحٌ.
 -2قمزو اآليوت عمقا عفو مـ اًمسقر.
 -3ختريٍ األطموديٌ ومنن مل شمؽــ ذم اًمصـحقحلم أو أطمـدأو أضمتفـد ذم سمقـون
درضمي احلديٌ مستعقـو سمة ىموًمف أهؾ اًمعؾؿ هبذا اًمػـ ذم درضمي احلديٌ.
 -4كسبي األىمقال ألصحوهبو ذم مظوهنو مو أمؽـ.
 -5شمرمجي األقمالم همػم اعمشفقريـ وال خيػك أن اًمشـفرة أمـر كسـبل وسمحسـى
همؾبي اًمظـ قمـد اًمبوطمٌ.
 – 6سمقون اًمغريى مـ اًمؽؾةت.
 -7قمؿؾ اًمػفورس اًمالزمي.
خطة البحث:
رست ذم اًمبحٌ قمغم اخلطي اًمتوًمقي:
اعمبحــٌ األول :شمعريػ اًمسحر ًمغ ًي وذقم ًو.
وومقف مطوًمى:
اعمطؾى األول :شمعريػ اًمسحر ًمغـي.
اعمطؾى اًمثوين  :شمعريػ اًمسحر ذقمو.
اعمطؾى اًمثوًمٌ :اًمعالىمي سملم اعمعـك اًمؾغقي واعمعـك اًمنمقمل ًمؾسحر.
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اعمبحٌ اًمثوين :أكقاع اًمسحر.
وومقف مطوًمى:
اعمطؾى األول :شمؼسقؿ اًمسحر سموًمـظر إمم أصمره.
اعمطؾى اًمثوين :شمؼسقؿ اًمسحر سموًمـظر ًمؾطريؼي اًمتل يستخدمفو اًمسوطمر ذم شمـػقذ ؾمحره.
اعمبحٌ اًمثوًمٌ :طمؽؿ اًمسحر.
وومقف مطؾبون:
اعمطؾى األول  :طمؽؿ اًمسحر.
اعمطؾى اًمثوين  :هؾ اًمسوطمر يموومر؟
اعمبحٌ اًمراسمع :قمؼقسمي اًمسوطمر.
وومقف مطؾبون:
اعمطؾى األول :قمؼقسمي مـ يـتسى إمم اإلؾمالم مـ اًمسحرة.
اعمطؾى اًمثوين :قمؼقسمي اًمسحرة مـ أهؾ اًمذمي.
اعمبحٌ اخلومس :شمقسمي اًمسوطمر.
اعمبحٌ اًمسودس :طمؽؿ إشمقون اًمسحرة حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾف.
اعمبحٌ اًمسوسمع :قمالج اًمسحر.
اعمبحٌ اًمثومـ :ـمرق مؽوومحي اًمسحر واًمسحرة.
اخلومتي.
اًمػفرس.
ؾموئال اهلل أن يؽقن اًمصقاب طمؾقػل ومقة يمتبـً وىمـررت ،ؿمـويمرا يمـؾ كوصـح
مسدد زم ومقة ىمررشمف ورضمحتف ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
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ادبحــث األول
تعريف السحر لغ ًة ورشع ًا
وفقه مطالب:
ادطؾب األول :تعريف السحر لغـة.
ىمول اسمـ ومورس -رمحف اهلل -حتً مودة اًمسحر :
()1

((

))

((اًمسلم ،واحلوء ،واًمراء :أصقل متبويـي.
أطمدأو :قمضق مـ األقمضوء.
ظمدع وؿمبفف.
واآلظمر:
ٌ
واًمثوًمٌ :وىمً مـ األوىموت.
 ...صمؿ ىمول:
حر ،ىمول ىمق ٌم :هق إظمراج اًمبوـمؾ ذم صقرة احلؼ ،ويؼـول :هـق
وموًمس ُ
وأمو اًمثوينِّ :
اخلديع ُي ،واطمتجقا سمؼقل اًمؼوئؾ:
اًمـؿ َس َّح ِر
ومنن شمسلًمقـو ومقؿ كحـ ومنكـو ****قمصوومػم مـ هذا األكوم ُ
يملكف أراد :اعمخدوع ،اًمذي ظمدقمتف اًمدكقو وهمرشمف)) .
اًمس ْح ُر :قمؿؾ ُي ْؼ َر ُب ومِ ِقف إِ َمم َّ
وسمؿ ُعقك ٍَي ِمـْ ُف ،يمؾ َذًمِؽ
اًمش ْق َطون َ
وىمول األزهريِّ (( :
()2

( )1هق :أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريوء اًمؼزويـل اًمرازي (395-329هـ) يمون مـ أئؿي اًمؾغـي واألدب ،ويمـون ذا
طمديٌ ،وومؼف مذهى اإلموم موًمؽ ومفر ومقف ،ىمرأ قمؾقف ا ؿذاين ،واًمصوطمى سمـ قمبـود وهمػمأـو ،أصـؾف
مـ ىمزويـ ،وأىموم مدة هبؿذان صمؿ اكتؼؾ إمم اًمـري ،وهبـو شمـقذم .مــ مصــػوشمف :اعمجؿـؾ ،واًمصـوطمبل،
وهمػمأو ،يـظر :ؾمػم أقمالم اًمـبالءً ،مؾذهبل  ،116-113/17واألقمالمً ،مؾزريمكم .193/1
( )2معجؿ مؼويقس اًمؾغي ،517 ،ويـظر :اًمعلمً ،مؾخؾقؾ سمـ أمحد ،135 /3 ،اًمزاهر ذم معوين يمؾةت اًمــوس ،
حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد سمـ سمشور ،أسمق سمؽر األكبوري (اعمتقرم328 :هـ).216 /1 ،
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ــ َّ
اًمس ْحر ْ
َـة
أن
األظم َذ ُة ا ًَّمتِل شم ْل ُظم ُذ اًم َع ْ َ
لم َطمتَّك َشم ُظ َّ
األمـر يم َ
َ
اًمس ْحرَ ،ومـ ِّ
األ ْم ِر َيم ْقـُق َكتُف ِّ
اًمس ْ ِ
ف اًمشــَّ ْلء َقمــ َطم ِؼق َؼتِـف إِ َمم
س ُ
شمَرى َو ًَم ْق َس ْ
األص ُؾ قمغم َمو شم ََرى ...وأصـؾ ِّ
ـحر َ ْ
َهمػمه. )).
()1

وضموء ذم ذم اعمعجؿ اًمقؾمقط:
حر :يمؾ أمر خيػك ؾمببف ،ويتخقؾ قمغم همػم طمؼقؼتف وجيري جمرى اًمتؿقيـف
((اًمس ُ
ِّ
واخلداع ،ويمؾ مو ًمطػ ملظمذه َّ
قر )) .
ودق ،ومجعفَ :أ َ
وؾم ُح ٌ
ؾمح ٌورُ ،
()2

ادطؾب الثاين  :تعريف السحر رشعا:
عمو يمون اًمسحر خمتؾػ األكقاع ،سمسبى اظمتالف أصمـره ،وشمعـدد ـمرىمـف ،وسمسـبى
إـمالىمف شمورة سمؿعـوه اًمؾغقي اًمقاؾمع ،وشمؼققده أظمرى سمؿعـوه اًمنمقمل :صعى طمده سمحدٍّ
يضبطف ،وىمد أؿمور اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم إمم يمثـرة أكقاقمـف ومؼـول(( :اًمسـحر:
ٍ
ٍ
خمتؾػي))  ،وىمول اًمعالمي حمؿد األمـلم رمحـف اهلل شمعـومم(( :اقمؾـؿ أن
عمعون
ضمومع
اؾمؿ
ٌ
ٌ
()3

اًمسحر ذم االصطالح اليؿؽـ طمده سمحدٍّ ضموم ٍع موكعًٍ :مؽثرة األكقاع اعمختؾػي اًمداظمؾـي
حتتف ،وال يتحؼؼ ىمدر مشؽمك سمقـفو يؽقن ضمومعو و موكعو ًمغػمهو ،ومــ هــو اظمتؾػـً
قمبورات اًمعؾةء ذم طمده اظمتالومو متبويـو)) .
()4

( )1هتذيى اًمؾغي. 171 ،169 /4 ،
( )2معجؿ اًمقؾمقط ، 419/1 ،ويـظر :خمتور اًمصحوح ،عمحؿد سمـ أيب سمؽر اًمرازي.289 ،288،
( )3األم.293 /1 ،
( )4أ قاء اًمبقون. 555/4 ،
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وقد وضعت تعريػات خمتؾػة لؾسحر حماولة بقاكه وتعريػه ،ومـفا:
أوال – ىمول أسمق سمؽر اجلصوص اًمرازي رمحف اهلل ذم شمعريػف ًمف:
()1

(( يمؾ ٍ
أمر ظمػل ؾمـببفُ ،
وختقـؾ قمـغم همـػم طمؼقؼتـف ،وجيـري جمـرى اًمتؿقيـف،
واخلداع)) .
()2

وواومؼف قمغم شمعريػف مـ أهؾ اًمعؾؿ :
()3

اسمـ طمزم اًمظوهري  ،واًمػخر اًمرازي  ،واسمـ قموؿمقر  ،رمحفؿ اهلل مجقعو.
()4

()5

()6

()7

ومل يسؾؿ شمعريػف مـ اقمؽماض قمؾقف ،ومؼد ر َّد سملن اًمتعريػ ىمٍم اًمسحر قمـغم مـو
ًمقس ًمف طمؼقؼي ،مع َّ
أن مـ اًمسحر مو ًمف طمؼقؼي يمة ؾمقليت سمقوكف ذم أكقاقمف.
( )1هق أمحد سمـ قمكم اًمرازي ،أسمقسمؽر اجلصوص (371-315هـ) ومو ؾ مـ أهؾ اًمري ؾمـؽـ سمغـداد ومـوت
ومقفو ،اكتفً إًمقف رئوؾمي احلـػقي ،ظمقـمى ذم واليي اًمؼضوء ومومتـع ،ويمون صوطمى طمديٌ ورطمؾي ،ويمـون
مع سمراقمتف ذم اًمعؾؿ ذا زهد وشمعبد ،وىمقؾ يمون يؿقؾ ًمالقمتزال ،مـ مصــػوشمف :أطمؽـوم اًمؼـرآن ،وأصـقل
اًمػؼف.
يـظر :ؾمػم أقمـالم اًمــبالءً ،مؾـذهبل ،341-341/16 ،واًمبدايـي واًمـفويـي ،السمــ يمثـػم،317/11 ،
واألقمالمً ،مؾزريمكم.171/1 ،
( )2أطمؽوم اًمؼرآنً ،مف. 51/1 ،
( )3يـظر :اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 16 ،
( )4يـظر :اًمػصؾؾ ذم اعمؾؾ واألهقاء واًمـحؾ. 523 /5 ،88 /1 ،
( )5هق حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمؼرر اًمتؿقؿل ،ومخر اًمديـ 616 – 544 ( ،هـ ) ،أؿمعري متؽؾؿ،
أؿمتغؾ سموًمسحر ،مـ مصـػوشمف  :األرسمعلم ذم أصقل اًمديـ ،اعمطوًمـى اًمعوًمقـي ،أؾمـوس اًمتؼـديس ،معـومل
أصقل اًمديـ ،يـظر ذم شمرمجتف :ؾمػم أقمالم اًمـبالءً ،مؾذهبل ،511 /21،واًمبدايي واًمـفويـي ،السمــ يمثـػم،
. 11/17
( )6يـظر :اًمتػسػم اًمؽبػم اعمسؿك سمؿػوشمقح اًمغقى.619 /3 ،
( )7يـظر :اًمتحرير واًمتـقير.631 /1 ،
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همػم موك ٍع ومقدظمؾ ومقف مو ًمـقس مــ اًمسـحر ذقمـو وإن ضمـوز دظمقًمـف
يمة أن شمعريػف ُ
ًمغي .
()1

ثاكقا  -قال ابن العريب رمحه اهلل دم تعريف السحر:
((هق يمالم ممًمػُ ،يعظؿ ومقف همػم اهلل شمعومم ،وشمـسى إًمقف ومقف اعمؼودير واًمؽوئـوت)) .
()2

ويمالم اسمـ اًمعريب رمحف اهلل شمعومم دىمقؼ ضمدا :إذ سملم رمحف اهلل شمعومم أن ذم اًمسـحر
شمعظقة ًمغػم اهلل شمعومم ،أي :شمعظقؿ ًمشـقوـملم اجلــ ،وأن اًمسـوطمر َيـسـى إًمـقفؿ مـو ال
يؼدرون قمغم ومعؾف إال سمنذن اهلل ،وأمو ىمقًمف سمؽالم ممًمػ ومال يشؽمط اًمؽالم ومؼد يؽـقن
سمنؿمورات ومؼد يؽقن األظمرس ؾموطمرا ،وأهمػؾ رمحف اهلل ذم شمعريػف اإلؿمـورة إمم كققمقـف،
وسمـك شمعريػف قمغم اظمتقوره سمتؽػػم اًمسوطمر ألن اًمسوطمر يمة قمؾؾ رمحف اهلل يعظؿ همـػم اهلل
ويـسى أومعوال ًمؾشقوـملم ال ىمدرة ؿ قمؾقفو ،وهذا مـ دىمي مالطمظتف رمحف اهلل شمعومم.
ثالثا – وعرف ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل السحر بؼوله:
((قمزائؿ ،ورىمك ،وقمؼد ،شممصمر ذم األسمدان واًمؼؾقب :ومقؿرض ،ويؼتـؾ ،ويػـرق
سملم اعمرء وزوضمف ،ويلظمذ أطمد اًمزوضملم قمـ صوطمبف)) .
()3

وشمعريػف يصدق قمغم اًمسحر احلؼقؼل ،وًمقس ومقف إؿمورة ًمسحر اًمتخققؾ  ،يمة أكف
()4

أكف مل ينم إمم طمؼقؼي اًمسحر َّ
وأن ومقف اشمصوالً سملم اًمسوطمر واًمشقطون :إذ اًمسحر ال يؽقن
إال يمذًمؽ يمة ؾمقليت ذم اًمتعريػ اعمختور.

( )1يـظر :اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 17 ،
( )2أطمؽوم اًمؼرآن ،48/1 ،ويـظر :ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر. 63 /8 ،
( )3اًمؽوذم ،331 /5 ،ويـظر :شمقسػم اًمعزيز احلؿقدً ،معبداهلل سمـ ؾمؾقةن سمـ قمبداًمقهوب.382 ،
( )4يـظر :اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 18 ،
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رابعا – عرفه فضقؾة الدكتور ادحؼق أمحد بـن كـاا ادؿـد حػظـه اهلل تعـاىل
بؼوله:
((اًمسحر :هق اعمخودقمي ،أو اًمتلصمػم ذم قمومل اًمعـوس ،سمؿؼته اًمؼدرة اعمحـدودة،
سمؿعلم مـ اجلـ ،أو سملدويي ،إصمر اؾمتعدادات ًمدى اًمسوطمر)) .
()1

وهذا اًمتعريػ شمعريػ دىمقؼ ضمدا ،وشمعريػ ضمومعً ،مؽـف مل يشـؽمط االؾمـتعوكي
سموجلـ ومؼد ضمعؾ اعمعلم إمو اجلـ وإمو األدويي ،واًمصحقح أكف السمد مـ إقموكي مـ اجلــل
ًمؾسوطمر يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعـومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ومبقـً اآليي
()2

اًمؽريؿي أهنؿ يتبعقن مو شمقطمقـف اًمشـقوـملم ـؿ ،وأن اًمسـوطمر يـطؾـؼ سمػعؾـف سمتقضمقـف
اًم شقوـملم وأن اًمشقوـملم هل اعمعقـي ؿ ،وسمعض اًمسحرة اًمتـوئبلم يموًمشـقح طمومـد آدم
وومؼف اهلل سملم ذم حمورضاشمف قمـ اًمسحر أن اعمعلم ؿ ذم ومعؾفؿ هؿ اًمشقوـملم  ،وىمد ىمـول
()3

اًمؼرـمبل رمحف اهلل شمعومم(( :وىمول سمعض اًمعؾةء :إن ىمول أهؾ اًمصـوقمي :إن اًمسحر ال يتؿ
إال مع اًمؽػر واالؾمتؽبور ،أو شمعظقؿ اًمشقطون :وموًمسحر إذا دال قمـغم اًمؽػـر قمـغم هـذا
اًمتؼدير ،واهلل أقمؾؿ)) .
()4

( )1اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 21 ،
( )2ؾمقرة اًمبؼرة آيي ( .) 112
( ) 3طمومد آدم داقمقي ؾمقداين معوس ،شمعؾؿ اًمسحر ويمون أطمد األىمطوب األرسمعي ًمؾصقومقي ذم اًمسقدان ،صمؿ شموب
وسملم وكصح وأًمؼك قمدة حمورضات سملم ومقفو يمثػما مـ أمقر اًمسحر ومو ومقف مــ سموـمـؾ ويمػـر ومعصـقي،
وكػع اهلل سمف وشمقضمد حمورضاشمف ذم اًمشبؽي اًمعـؽبقشمقي.
( )4شمػسػم اًمؼرـمبل.281 /2 ،
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وأمو األدويي مـ همػم اؾمتعوكي سموًمشقوـملم ومفل ؿمعقذة قمـد مـ يػرق سمقـفو وسملم
()1

اًمسحر ،واًمشعقذة ىمد يدقمل ومقفو اعمشعقذ قمؾؿ اًمغقى وإجيود اعمخؾـقق يمؿــ خيـرج
()2

طمققاكو مـ يمؿف حمووال إهيوم اًمـوس أكف أوضمدهو مـ اًمعدم وهذا اًمؼصد مـف حمرم ويمػر،
وىمد ال خيوًمط اًمشعقذة مو هق يمػر سمؾ اًمدضمؾ واًمؽذب واخلداع ومـال شمصـؾ إمم اًمؽػـر
ًمؽـفو حترم سمسبى مو حتقيف مـ يمذب وشمضؾقؾ وظمداع وأيمؾ ألمقال اًمــوس سموًمبوـمـؾ،
ووموقمؾفو يعزر ويمدب ،ىمول اًمشقح حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم رمحف اهلل شمعومم((:مـ يمـون
ؾمحره سمقاؾمطي اًمشقوـملم ومنكف يؽػر ،ومـ يمون ؾمحره سموألدويي واًمعؼوىمػم وكحقهو ومـال
يؽػر وًمؽـ يعتؼم قموصقو معتديو)) .
()3

وذم اًمتعريػ اًمتوزم اعمؼؽمح مزيد إيضوح ًمذًمؽ.
ظمومسو – أىمؽمح شمعريػو ًمؾسحر يبلم طمؼقؼتف ويضبط طمده سمحسـى مـو فمفـر زم
ٍ
ٌ
وشقطان من اجلـن بوسـقؾة مـن
إكيس
واهلل اعمقومؼ ،وملىمقل إن اًمسحر هق(( :
اتصال بني ٍّ
اإلكيس لشقطاكه؛ لقـػذ سحره دم مسحور بالتـلثر فقـه أو خداعـه
الوسائل يتذلل فقفا
ُّ
والتخققل له)).

(ً )1مق أن رضمال اؾمتخدم مودة مـ اعمقاد اًمتل شمذهى اًمعؼؾ  -وىمد وضمدت سمؽثرة اًمققم  -ومسؼوهو آظمر ىموصـدا
إيذائف وإشمالف قمؼؾف ووىمع مو أراده ،ومفؾ كعتؼم اعمعتدي ؾموطمرا يعوىمى قمؼقسمي اًمسوطمر؟! أم كعتـؼمه ضمـون
كعوىمبف قمؼقسمي مثؾف ،ال ؿمؽ أكف ًمقس سمسوطمر ،وسمف يبطؾ اًمؼـقل أن اًمسـحر ىمـد يؽـقن سموؾمـتخدام أدويـي
ومحسى دون معقكي اجلـ ،يمذًمؽ ًمق اؾمتخدم رضمؾ األًمعوب اًمتل شمعتؿد قمغم ظمػي اًمقد واخلـدع ومنكــو ال
كعده ؾموطمرا يؼوم قمؾقف طمد اًمسحر إال إن اؾمتعون سموًمشقوـملم وال يؼتؾ إال أن شمضؿـ ومعؾف يمػرا يمـدقمقى
قمؾؿ اًمغقى واخلؾؼ مـ اًمعدم وكحقه ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
( )2ؾمقليت مزيد إيضوح ًمؾػرق سملم اًمشعقذة واًمسحر ذم سمقون اًمعالىمي سملم اعمعـك اًمؾغقي واًمنمقمل ًمؾسحر.
( )3اًمؼقل اعمػقد قمغم يمتوب اًمتقطمقد.6 /2 ،

د .عبداهلل بو عيسى بو موسى األمحدي ا

332

ومـ شمعريػ اًمسحر ذقمو شمتضح قمدة أمقر ،مـفو:
أن اًمسحر ال يؽقن إال سموالؾمتعوكي سمشقوـملم اجلـ ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعومم:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭼ

()1

ومؼقًمف شمعومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭼ دًمقؾ قمغم أن اًمسحر مـ أقمةل اًمشقوـملم  ،ومنن شمال هـو سمؿعـك شمبع وىمقًمف
()3

()2

شمعومم :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ومقف شمليمقد يمقن اًمسحر سمؿعقكي مـ اًمشقوـملم
ًمؾسوطمر ،وىمد شمؼدم أن هـوك مـ شموب مـ اًمسحرة وسملم أن ؾمحرهؿ إكة هق سمؿعقكي مـ
ؿمقوـملم اجلـ ،وشمؼدم أيضو يمالم اًمؼرـمبل رمحف اهلل شمعومم اًمذي ىمول ومقف(( :وىمول سمعض
اًمعؾةء :إن ىمول أهؾ اًمصـوقمي :إن اًمسحر ال يتؿ إال مع اًمؽػر واالؾمتؽبور ،أو شمعظقؿ
اًمشقطون :وموًمسحر إذا دال قمغم اًمؽػر قمغم هذا اًمتؼدير ،واهلل أقمؾؿ))  ،واًمتوئبقن مـ
()4

اًمسحرة سمقـقا أن ؾمحرهؿ ال يؽقن إال سموؾمتعوكتفؿ سموًمشقوـملم.
أمو اًمشعقذة اًمتل شمعتؿد قمغم ظمػي اًمقد دون اؾمتعوكي سموًمشقوـملم ومؾقسً ؾمحرا ذم
االصطالح اًمنمقمل ،و و طمؽؿ مو شمضؿـتف ومؼد شمؽقن يمػرا إن شمضؿـً اًمؽػر وىمـد ال
شمؽقن يمذًمؽ إن مل شمتضؿـ يمػرا ،وشمقصػ اًمشعقذة سموًمسحر ًمغي ال ذقمو ،واإلـمـالق
اًمؾغقي أوؾمع مـ اإلـمالق اًمنمقمل  ،ومـ ذًمؽ مو رواه اإلموم أمحد رمحـف اهلل شمعـومم
()5

( )1ؾمقرة اًمبؼرة آيي ( .) 112
( )2يـظر :شمػسػم ؾمقرة اًمبؼرة ًمؾعالمي حمؿد اًمعثقؿلم رمحف اهلل. 331/1 ،
( )3يـظر :شمػسػم اًمؼرـمبل ،271 /2 ،وشمػسػم ؾمقرة اًمبؼرةً ،مؾشقح حمؿد اًمعثقؿلم. 326/1 ،
( )4شمػسػم اًمؼرـمبل.281 /2 ،
( )5ؾمقليت مزيد إيضوح ًمؾػرق سملم اًمشعقذة واًمسحر ذم سمقون اًمعالىمي سملم اعمعـك اًمؾغقي واًمنمقمل ًمؾسحر.
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سمسـده قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفة أن اًمـبل صـغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ ىمـول(( :إن مــ
اًمبقون ؾمحرا))  ،وًمقس مـ ؾمحر سمبقوكف يمؿـ ؾمحر سمؿعقكي ؿمقطوكف.
()1

ويتضح أيضو :أن اًمسحرة يتصؾقن سمشقوـملم اجلـ سمقؾمقؾي معقـي ومؼـد شمؽـقن
سمعبورات ،أو إؿمورات ،أو أسمخرة ،يصوطمبفو شمذًمؾ مـ اًمسوطمر ًمشقوـمقـف شمؼرسمو مــف ـؿ
سملكقاع خمتؾػي مـ اًمؼرب اًمتل ال شمؽقن إال يمػرا وذيمو سموهلل ؾمبحوكف وشمعومم قمـة يػعؾـف
اًمظوعمقن قمؾقا يمبػما ،ويمؾة زاد اًمسوطمر ذم شمؼرسمف وشمذهلل ويمػره سموهلل يمؾة زاد ؿمقطوكف مــ
اجلـ ذم ظمدمتف طمتك إ هنؿ ال يتـزهقن قمـ ومعؾ يمـؾ مـو شمرومضـف اًمػطـر اًمسـؾقؿي وىمـد
ؾمؿعـو ممـ شموب مـفؿ أن مـ اًمسحرة مـ يؿؽـ ؿمقطوكف مـ ومعؾ اًمػوطمشي ومقف شمذًمال ًمف
كعقذ سموهلل مـ اخلذالن ،وًمقس هذا سمغريى قمغم مـ سموع ديـف سمدكقوه ،وال يعجى اعمرء مـ
حمبي اًمشقوـملم ًمؾتذًمؾ واخلـقع واخلضقع ـو :ومؼـد ىمـول ؾمـبحوكف وشمعـومم :ﭽ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ ومعوذ اعمنميمقن سموًمشقوـملم ومـزادهؿ
()2

اًمشقوـملم رهؼو.
ويتضح أيضو :أن اًمسحر ىمد يؽقن طمؼقؼقو يمصمر ذم اعمسحقر إذا أراد اهلل ذًمؽ،
وًمؽـ ذًمؽ ال يؽقن إال سمنذكـف شمعـومم ورسمــو شمعـومم
ومقؿرض ويذهى سموًمعؼؾ ورسمة ىمتؾ
َّ
يؼقل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ  ،وقمغم وضمقد هـذا اًمــقع
()3

( )1اعمسـد ،228 /3 ،سمرىمؿ ( ،)2761وأظمرضمف اسمـ طمبون ذم صحقحف 463/23 ،سمرىمؿ ( ،)5811واًمبقفؼل
ذم اًمســ اًمؽؼمى ،121/2 ،سمرىمؿ ( ،)5973واًمبخوري ذم األدب اعمػـرد ،314 ،وهمـػمهؿ وصـححف
األًمبوين ذم صحقح األدب اعمػرد ًمؾبخوري.314 ،
( )2ؾمقرة اجلـ آيي ( .) 6
( )3ؾمقرة اًمبؼرة آيي ( .) 112
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مـ اًمسحر اشمػؼ أهؾ اًمسـي واجلةقمي ،ىمول اًمؼـراذم رمحـف اهلل شمعـومم(( :وظمـؼم اًمسـحر
ووىمققمف يمون معؾقمو ًمؾصحوسمي ر قان اهلل قمؾقفؿ ومفؿ جمؿعقن قمؾقف)) وىمـد يؽـقن
(،)1

ختققال وظمداقمو ًمؾؿسحقر ومـف مو ومعؾف ؾمحرة ومرقمقن إلرهوب مقؾمـك قمؾقـف اًمصـالة
واًمسالم قمغم اًمصحقح ،وملسمطؾ اهلل ؾمحرهؿ ويمػك مقؾمك قمؾقف اًمسالم ذهؿ.
ويتضح أيض ًو مـ اًمتعريػ :أن اعمسحقر ىمد يؽقن إكسـوكو أو هبقؿـي أو مجـودا
و ذا ضموء ًمػظ اعمسحقر مـؽرا ،وال يعجى اعمرء مـ ذًمؽ ومؼد ؾمؿع يمثػم مـ اًمـوس أن
هـوك مـ يسحر موؿمقتف طمتك ال شمذهى قمـف.
ويتضح أيضو مـ اًمتعريػ :أن اًمسحر يمػر سموهلل شمعومم و ـذا يتـذًمؾ اًمسـوطمر
ًمشقطوكف ويتؼرب ًمف سملكقاع مـ اًمؼرب وًمذا يمػر أهؾ اًمعؾؿ اًمسوطمر قمغم أصح األىمقال،
يمة يليت ذم سمقون طمؽؿ اًمسحرة ،سمحقًمف شمعومم.
ادطؾب الثالث :العالقة بني ادعـى الؾغوي وادعـى الرشعي لؾسحر
إن اًمعالىمي سملم معـك اًمسحر ذم اًمؾغـي واًمسـحر ذم اًمنمـع هـل قمالىمـي مطؾـؼ
ومؼقد :وموًمسحر ذم اًمؾغي أوؾمع اؾمتعةال مـ اًمسحر ذم اًمنمع ،و ـذا كظـوئر يمثـػمة ذم
اًمنمع يموحلٍ واًمصالة وكحقهو ،ىمول ؿمقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقـي رمحـف اهلل شمعـومم مؼـررا
اًمشورع مل يـؼؾفو
اًمعالىمي سملم اعمعـك اًمؾغقي واًمنمقمل ذم أًمػوظ يمثػمة (( :واًمتحؼقؼ أن
َ
ومل يغػمهو ،وًمؽـ اؾمتعؿؾفو مؼقدة ال مطؾؼي ،يمـة يسـتعؿؾ كظوئرهـو ،يمؼقًمـف شمعـومم:
ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ .
()2

( )1اًمذظمػمة ،32 /12 ،ويـظر :سمدائع اًمتػسػم ،السمـ اًمؼقؿ ،411 /5 ،وسمدائع اًمػقائدً ،مف أيضو.227 /2 ،
( )2ؾمقرة (آل قمؿران) ،اآليي (.)97
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ومذيمر طمج ًو ظموص ًو ،وهق طمٍ اًمبقً ))  .ووموئـدة معرومـي اًمعالىمـي سمـلم اعمعــك
()1

اًمؾغقي واعمعـك اًمنمقمل هل سمقون ؾمبى إـمالق سمعض اًمـصقص اًمنمقمقي ًمػظ اًمسحر
قمغم مو ًمقس سمسحر ومـ ذًمؽ مو رواه اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ اسمـ قمبـوس
ريض اهلل قمـفة أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول(( :إن مـ اًمبقون ؾمحرا)) ومنن اعمراد
()2

اًمسحر اًمؾغقي ال اًمسحر اًمنمقمل واًمؼريـي شمبلم اعمراد سموًمؾػظ :وًمذا ومؾـؿ يؼـرر قمؾـةء
اإلؾمالم ىمتؾ اًمسوطمر سمبقوكف سمخالف همػمه.
ومن ادفم هـا بقان الػرق بني السحر والشعوذة تتؿة لبقان حد السحر الضـاب
له:
وموًمسحر يطؾؼ قمغم اًمشعقذة ًمغي ال ذقمو :ألن يمـال مــفة يعتؿـد قمـغم اخلػـوء
واخلداع ،أمو ذم االصطالح اًمنمقمل وموًمسحر يراد سمف قمغم اًمرأي اعمختور مو اقمتؿـد ومقـف
اًمسوطمر قمغم اًمشقوـملم ،أمو اًمشعقذة ومتعتؿـد قمـغم اًمؾعـى واًمتؿقيـف واخلـداع :وًمـذا
قمرومً سملهنوً(( :معى يري اإلكسون مـف مو ًمقس ًمف طمؼقؼي)) .
()3

( )1اإليةن ،234 ،سمتحؼقؼ األًمبوين ،ويـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص. 51 /1 ،
( )2ؾمبؼ خترجيف.
( )3اعمصبوح اعمـػمً ،مؾػققمل ،314 ،ويـظر :معجؿ اعمؼويقـــس ،السمـ ومورس ،528 ،وشمػسـػم اًمؼرـمبـل/2 ،
.274
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ادبحث الثاين
أكواع السحر
ذيمر اًمبـوطمثقن ذم مق ـقع اًمسـحر أكقاقمـو يمثـػمة ًمـف ،وىمـد شمـداظمؾً سمعـض
شمؼسقةهتؿ ،وسموًمتلمؾ ألكقاقمفو شمبلم زم – واهلل أقمؾـؿ – أن اًمتؼسـقةت اعمختؾػـي دمتؿـع
حتً اقمتبوريـ مـ ظمال ة شمتضح أكقاع اًمسحر ،وهذان االقمتبوران أو ومقة فمفر زم:
االعتبار األول :شمؼسقؿ اًمسحر سموًمـظر إمم أصمره.
االعتبار الثاين :شمؼسقؿ اًمسحر سموًمـظر إمم اًمطريؼي اًمتـل يسـتخدمفو اًمسـوطمر ذم
شمـػقذ ؾمحره.
ومـ ظمالل هذيـ االقمتبوريـ يؿؽـ سمقون أكقاع اًمسـحر ،يمـة هـق ذم اعمطؾبـلم
اًمتوًمقلم:
ادطؾب األول :تؼسقم السحر بالـظر إىل أثره
ىمد يمصمر اًمسحر  -إذا أذن اهلل شمعومم سمذًمؽ  -ذم اعمسـحقر ومقؿر ـف أو يؼتؾـف أو
همػم ذًمؽ مـ اآلصمور اًمتل شمعقد سمرضرهو اعمؾؿقس قمـغم اعمسـحقر ومقؽـقن ًمؾسـحر أصمـر
طمؼقؼل قمغم اعمسحقر ،وىمد ال يمصمر اًمسحر سموعمسحقر سملصمر مؾؿقس قمؾقف ،وًمؽـ حيـدث
هتقآت وظمقوالت ًمؾؿسحقر ال طمؼقؼي وال وضمـقد ـو ذم اًمقاىمـع ومقؽـقن اًمسـحر هــو
ظمقوًمقو :وسمـوء قمغم األصمريـ اعمختؾػلم ًمؾسحر قمغم اعمسحقر ومؼد ىمسؿ اًمسحر إمم كققملم،
أو:

حقيقة السحر وحكمه

333

الـوع األول :السحر ادؼقؼي:
وهق اًمسحر اًمذي يظفر أصمره اعمؾؿقس قمغم اعمسـحقر ،واآلصمـور قمـغم اعمسـحقر
خمتؾػي ومؼد يؿرض سمؿرض معلم ،أو يؼتؾ ،أو يصقى سمجـقن ،وكحـق ذًمـؽ  ،إذا أذن
()1

اهلل سمف مع اًمتـبف إمم أن أصمر اًمسحر هـو ال يتجووز مستطوقموت اخلؾؼ :ومؿفة سمؾغ أصمره ومنن
اًمسوطمر ال يستطقع سمسحره ىمؾى احلؼوئؼ وًمق اؾمتطوع ذًمؽ ًمؼؾى احلجـر ذهبـو ويمـون
اًمغـك سمقده ًمؽـفؿ مبتؾقن سموًمػؼر ومو ذاك إال مــ ظمـزي اهلل ـؿ وًمػضـحفؿ ًمؾــوس
ًمعؾفؿ يعتؼمون ،يمة أكف ال يستطقع إطمقوء اعمقشمك ومو حيدث أموم سمعض أقملم اًمـوس مـ
إطمقوء اًمسوطمر ًمؾؿقً أموم قمقـقف ومنكة هق مـ متثؾ اًمشقطون سموعمقً ًمقخدع اجلوهؾ وىمـد
سح أطمد اًمسحرة اًمتوئبلم هبذه احلؼقؼـي  ،وًمـق أن مــ ؿمـوهد ذًمـؽ ىمـرأ آيـوت اهلل
()2

اًمعظقةت يمآيي اًمؽرد ًمػر اًمشقطون واكؽشػ اخلداع ،يمة أكف ال يستطقع ومؾؼ اًمبحر أو
ىمؾى اإلكسون طمققاكو ،ويمؾ أصمره اعمؾؿقس ومفق مــ مسـتطوقموت اخلؾـؼ وسمعـد إذن اهلل
سمذًمؽ.
ىمول اًمعالمي حمؿد األملم رمحف اهلل شمعومم:
(( اقمؾؿ أن اًمعؾةء اظمتؾػقا ذم حتؼقؼ اًمؼدر اًمذي يؿؽـ أن يبؾغف شملصمػم اًمسحر ذم
اعمسحقر ،واقمؾؿ أن ذه اعمسلًمي واؾمطي وـمروملم:
ـمرف ال ظمالف ذم أن شمـلصمػم اًمسـحر يبؾغـف ،يمـوًمتػريؼ سمـلم اًمرضمـؾ وامرأشمـف،
ويمــوعمرض اًمــذي يصــقى اعمســحقر ،وكحــق ذًمــؽ ،ودًمقــؾ ذًمــؽ اًمؼــرآن واًمســـي
اًمصحقحي...وـمرف ال ظمالف ذم أن شملصمػم اًمسحر ال يؿؽـ أن يبؾغف يمنطمقـوء اعمـقشمك،
( )1شمؼدم كؼؾ اإلمجوع قمغم وىمقع اًمسحر احلؼقؼل.
( )2سح سمذًمؽ اًمشقح طمومد آدم وومؼف اهلل شمعومم سمعد شمقسمتف مـ اًمسحر ذم مؼوسمؾي ًمف سموًمتؾػوز.

د .عبداهلل بو عيسى بو موسى األمحدي ا

333

وومؾؼ اًمبحر ،وكحق ذًمؽ...وأمو اًمقاؾمطي ومفل حمؾ ظمالف سملم اًمعؾةء ،وهل هؾ جيقز
أن يـؼؾى سموًمسحر اإلكسون محورا مثال ،واحلةر إكسوكو؟! وهؾ يصح أن يطػم اًمسوطمر ذم
ا قاء؟! وأن يستدق ضمسؿف طمتك يدظمؾ مـ يمقة قؼي؟! ويـتصى قمغم رأس ىمصبي؟!
وجيري قمغم ظمقط مستدق؟! ويؿٌم قمـغم اعمـوء؟! ويريمـى اًمؽؾـى؟! ،وكحـق ذًمـؽ،
ومبعض اًمـوس جيقز هذا ،وضمزم سمجقازه اًمػخر اًمـرازي ذم شمػسـػمه ،ويمـذًمؽ صـوطمى
رؿمد اًمغوومؾ  ،وهمػمأو ،وسمعضفؿ يؿـع مثؾ هذا...إمم أن ىمول رمحف اهلل :صمبقت وىمـقع
()1

مثؾ ذًمؽ سموًمػعؾ ومؾؿ يؼؿ قمؾقف دًمقؾ مؼـع :ألن هموًمى مو يستدل سمف ىموئؾف :طمؽويـوت مل
شمثبً قمـ قمدول ،وجيقز أن يؽقن مو وىمع مـفو مـ ضمـس اًمشعقذة ،واألظمذ سمـوًمعققن،
ال ىمؾى احلؼقؼي مثال إمم طمؼقؼي أظمرى ،وهذا هق األفمفر قمـدي ،واهلل شمعومم أقمؾؿ)) .
()2

وىمد ىمدمً أن مو يػعؾف اًمسحرة أموم أقملم سمعض اًمـوس مـ إطمقوء اعمـقشمك ومفـق
مـ ظمداع اًمشقطون ًمؾـوفمر :إذ يتصقر اًمشقطون سمصقرة اعمقً ومقظـ اجلوهؾ أن اًمسوطمر
ىمد أطمقو اعمقً ،وًمق أكف ىمرأ آيي اًمؽرد أو أذن ًمػر اًمشقطون وىمـد سح هبـذه احلؼقؼـي
ؾموطمر شموئى يمة أؾمؾػً ،وأمو اًمطػمان ذم ا قاء واعمٌم قمغم اعموء ومنن اًمشـقوـملم حتؿـؾ
أوًمقوئفو وًمقس هذا سمعجقى ومفق أمر يستطقعف اعمخؾـقق وذيمـر أطمـد اًمـدقموة أكـف رأى
ؾموطمرا يطػم ومؼرأ اعمعقذات ومسؼط اًمسوطمر ،وهـوك همػمهو مـ احلـقادث اًمتـل ضمـرب
ومقفو األظمقور ىمراءة اًمؼرآن ومػسد قمؿؾ اًمسـوطمر  ،وقمؿقمـو ومـنن اًمسـوطمر ال يسـتطقع
()3

سمسحره إال مو يستطقع قمؾقف اخلؾـؼ وسمعـد إذن اهلل سمـذًمؽ ،سمـؾ إن اًمسـوطمر يؼـقي أصمـر
(ً )1مسقدي قمبد اهلل سمـ احلوج إسمراهقؿ اًمعؾقي اًمشـؼقطل ،يتحدث قمـ اًمسحر وقمؾقمف ويقضمد سموًمشبؽي اًمعـؽبقشمقي.
( )2أ قاء اًمبقون.583-581/4 ،
( )3يـظر :اًمصورم اًمبتور ذم اًمتصدي ًمؾسحرة األذارً ،مقطمقد سموزم.141،141 ،
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ؿمقطوكف قمغم اعمسحقر سمق ع سمعض مو يمذي اعمسحقر مـ ؾمؿقم ًمقؿرض هبـو ويؼتـؾ:
و ذا يمون مـ اًمـوومع ًمؾؿسحقر أن يستػرغ مودة اًمسحر.
وىمول اًمشقح حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم رمحف اهلل شمعومم:
((اًمسحر يمصمر سمال ؿمؽً :مؽـف ال يؼؾى األقمقون إمم أقمقون أظمرى :ألكف ال يؼـدر
قمغم ذًمؽ إال اهلل قمز وضمؾ ،وإكة خيقؾ ًمؾؿسحقر أن هذا اًمٌمء اكؼؾـى وهـذا اًمــٌمء
حترك أو مشك ،ومو أؿمبف ذًمؽ يمة ضمرى عمقؾمك قمؾقـف اًمصـالة واًمسـالم أمـوم ؾمـحرة
ومرقمقن ،طمقٌ يمون خيقؾ إًمقف مـ ؾمحرهؿ أهنو شمسعك)) .
()1

الـوع الثاين :السحر اخلقايل أو سحر التخققل:
وهق اًمسحر اًمذي ال يظفر أصمره اعمؾؿقس قمغم اعمسـحقرً ،مؽــ طمؼقؼتـف ختققـؾ
ًمؾؿسحقر ومتظفر األمقر أمومف قمغم همػم طمؼقؼتفو :ومؼد أقمطقً اًمشقوـملم اًمؼـدرة قمـغم
اًمتشؽؾ واًمظفقر سملؿمؽول خمتؾػي ومقخدقمقن اًمـوس سمتسؾقط مـ اًمسحرة :إلهيوم اًمـوس
سملمقر ًمقسً مقضمقدة ذم احلؼقؼي واًمقاىمع ،واًمػرق سملم هذا اًمـقع واًمـقع اًمذي ىمبؾف أن
ؾمحر اًمتخققؾ ومقف ختققؾ ًمؾؿسحقر وظمداع ًمف أمو اًمذي ىمبؾف ومقمصمر ذم اعمسحقر ويظفـر
أصمره اعمؾؿقس قمغم اعمسحقر سمنذن اهلل ومقؿرض ويؼتؾ وكحق ذًمؽ.
ومـ ؾمحر اًمتخققؾ مو يػعؾف اًمسحرة مـ دقمقى إطمقـوء اعمقـً وكحـقه ،ومـنهنؿ
يطؾبقن مـ ؿمقوـملم اجلـ اًمتؿثؾ سمصقرة اعمقً ومقظـ اجلوهؾ أن اًمسوطمر أطمقـو اعمقـً،
وًمق أكف ىمرأ آيي اًمؽرد مثال يمة أؾمؾػً عمو سمؼل اًمشقطون.

( )1اًمؼقل اعمػقد قمغم يمتوب اًمتقطمقد.6 /2 ،
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ومـ ؾمحر اًمتخققؾ مو ومعؾف ؾمحرة ومرقمقن قمـدمو حتدوا مقؾمـك قمؾقـف اًمصـالة
واًمسالم ومخقؾقا ًمؾـوس أن اًمعيص واحلبول اكؼؾبً طمقوت شمسعك.
يؼقل اًمشقح حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم رمحف اهلل شمعـومم((:ومـ هـذا مـو طمصـؾ
عمقؾمك قمؾقف اًمصالة واًمسالم مـ ؾمحرة ومرقمقن ،أًمؼقا احلبول واًمعيص ،ومؽون خيقؾ إًمقف
مـ ؾمحرهؿ أهنو شمسعك وأهنو طمقوت ،وهل ذم احلؼقؼي ًمقسً سمحقـوت ،وًمؽـفـو طمبـول
وقميص إال أهنؿ ؾمحروا أقملم اًمـوس واؾمؽمهبقهؿ وضموؤوا سمسـحر قمظـقؿ)) ً ،مؽــ
()1

اًمشقح رمحف اهلل شمعومم ضمعؾ هذا اًمتخققؾ سمقاؾمطي أدويـي وقمؼـوىمػم ،وأىمـقل واهلل شمعـومم
أقمؾؿ إكف يمون سمؿعقكي اًمشقوـملم ؿ :إذ هؿ مـ شمؾبس سمتؾؽ اًمعيص واحلبـول وشمشـؽؾقا
قمغم صقر احلقوت ظمداقمو ًمؾـوس وهق رأي وضمقف ًمبعض اًمبوطمثلم  ،وًمقس قمـ ـمريؼ
()2

اًمعؼوىمػم واألدويي ،إذ إن اًمسحر ال يؽقن إال سمؿعقكي اًمشقوـملم ،وًمق اؾمتخدم مع ذًمؽ
أدويي يؼقي هبو ؾمحره ،أمو اخلدع واًمعؼوىمػم وطمدهو ومنكة هل ؿمعقذة ،وًمقسً سمسـحر
ذم االصطالح اًمنمقمل وإن أـمؾؼ قمؾقفو ًمغي أهنـو ؾمـحر يمـة شمؼـدم سمقوكـف ذم اًمتعريـػ
اعمختور ًمؾسحر  ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
()3

( )1اًمؼقل اعمػقد قمغم يمتوب اًمتقطمقد.6 /2 ،
( )2يـظر :اًمصورم اًمبتورً ،مقطمقد سموزم.138 ،137 ،
( )3ممو يدل قمغم أن اعمراد سموًمسحر ذم اآليي اًمسحر سمؿعقكي اًمشقوـملم  -وهق اًمسحر ذم االصطالح اًمنمقمل يمة
ؾمبؼ شمؼريره  -هق أكف جيى محؾ اًمؾػـظ قمـغم احلؼقؼـي اًمنمـقمقي إن ورد ذم اًمسـقوق اًمنمـقمل إال سمؼريــي
صورومي ،وىمد ىمول اًمشقح اًمعثقؿلم رمحف اهلل ذم يمتوسمف األصقل مـ قمؾؿ األصقل(( :ووموئدة معرومي شمؼسـقؿ
احلؼقؼي إمم صمالصمي أىمسوم :أن كحؿؾ يمؾ ًمػظ قمغم معـوه احلؼقؼل ذم مق ع اؾمتعةًمف ،ومقحؿـؾ ذم اؾمـتعةل
أهؾ اًمؾغي قمغم احلؼقؼي اًمؾغقيي ،ودم استعامل الـرشع عـذ ادؼقؼـة الــرشعقة ))...األصـقل مــ قمؾـؿ
األصقل مع ذطمفً ،مؾعثقؿلم.123 ،122 ،
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وطمتك يؿؽـ اًمتؿققز سملم اًمسوطمر اًمذي يسحر سمسحر اًمتخققؾ وسملم اعمشعقذ يتؿ
ىمراءة آيي اًمؽرد أو يمذن ؿمخص قمـده وهق يػعؾ ذًمؽ اًمػعؾ :ومنن سمطؾ ومفـق ؾمـحر
ختققؾ ومـ ومعؾ ذًمؽ اًمػعؾ ؾموطمر ،وإن مل يبطؾ ومفق ؿمعقذة وصوطمى اًمػعؾ مشعقذ
ًمقس سمسوطمر يعتؿد قمغم ظمػي اًمقد واخلدع ،وكبف سمعـض اًمػضـالء إمم رضورة اًمق ـقء
أصمـوء ذًمؽ طمتك حيدث األصمر .
()1

( )1يـظر :اًمصورم اًمبتورً ،مقطمقد سموزم.139 ،
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ادطؾب الثاين
تؼسقم السحر بالـظر لؾطريؼة التي يستخدمفا الساحر دم تـػقذ سحره
واًمسحر هبذا االقمتبور ًمف أكقاع يمثػمة ،ومؿـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول:
 – 5السحر ادبـي عذ الؽواكب والـجوم :
()5

وهذا اًمـقع معظؿ قمـد أصحوسمف ،يتضــرع ومقـف اًمسـوطمر ًمؾؽقايمـى واألومـالك
واًمـجقم :سمزقمؿ أهنؿ يستـزًمقن ىمقاهو :ألن و أرواطمو شمدسمر هذا اًمعومل .
وال ؿمؽ أن مو يعتؼدوكف ذم اًمؽقايمى مـ شمؾبقس إسمؾقس قمؾـقفؿ ،ومــ ظمـداع
اًمشقوـملم ًمؾسحرة :إذ إن هذه اًمؽقايمى ال أرواح و وال شمرض وال شمـػع سمؾ هل مدسمرة
مسػمة سملمر اهلل شمعوممً ،مؽـ اًمشـقوـملم شمتالقمـى سملوًمقوئفـو مــ اًمسـحرة ومقخـدقمقهنؿ
ًمققىمعقهنؿ ذم اًمنمك سمرب اًمعوعملم يمة حيدث مع قمبود األصــوم ومؼـد شمؽؾـؿ اًمشـقوـملم
قموسمد اًمصـؿ ومقظـف طمقو خيوـمبف ويستجقى ًمف :ومقزداد ذيمو سمف وشمؼرسمو إًمقف وهذا مو يريده
اًمشقطون! يريد أن يقىمع مـ أـموقمف ذم اًمؽػر واًمنمك ،سمؾ طمدث ؾمـوطمر شموئـى أن مــ
شمالقمى اًمشقوـملم سموًمسحرة أهنو شمزقمؿ أهنو مالئؽي(!!)2وصدق اهلل ؾمبحوكف وشمعـومم إذ
يؼقل ذم حمؽؿ شمـزيؾف :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ ،
()3

ومتعظقؿ اًمسحرة ذا اًمـقع مـ اًمسحر هق مـ إرهوق اًمشقوـملم ؿ ،وال يتعجى اعمـرء

( )1يـظر :خمطقط اًمرس اعمؽتقم ذم خموـمبي اًمـجقم (كؼال قمـ مقىمػ اإلؾمالم مـ اًمسحر حلقوة سملظمرض)ً ،مػخر
اًمديـ اًمرازي ، 4 ،وأ قاء اًمبقون ،عمحؿد األملم اًمشـؼقطل ،555 /4 ،واًمسحر واًمسحرة ،د /إسمراهقؿ
يمةل أدهؿ ،51 ،ومقىمػ اإلؾمالم مـ اًمسحر ،د /طمقوة سمو أظمرض.253 /1 ،
( )2هق اًمشقح طمومد آدم وومؼف اهلل وصمبتف قمغم احلؼ ،ويـظر :اًمصورم اًمبتورً ،مقطمقد سموزم.55-54 ،
( )3ؾمقرة اجلـ آيي ( .) 6
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مـ إرادة اًمشقطون إهمقاء سمـل آدم :ومنن أسموهؿ أىمسؿ قمغم إ الل اًمـوس يمة ىمـول شمعـومم:
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ  ،وإذا يمون اًمؽوومر
()1

مـ اإلكس يريد أن يضؾؾ اعمممـ يمة ىمول شمعومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭼ  ،ومؽقػ سمشقطون يموومر؟!.
()2

 – 4السحر باستخدام الطالسم:
واًمطالؾمؿ :كؼش أؾمةء ظموصي ذم ضمسؿ مـ ورق أو ضمؾـد أو معـدن أو همـػمه:
يدقمل أصحوب هذا اًمعؿؾ أن هذه اًمـؼقش و شمعؾؼ سموًمؽقايمى واألومالك حتـدث هبـو
ظموصي رسمطً ذم جموري اًمعودات ،وال دمري هذه اخلوصقي إال مع كػـس صـوحلي ـذه
األقمةل .
()3

وال ؿمؽ أن هذا مو يدقمقف أصحوب هذه اًمطريؼي ،واحلؼ أن هذه اًمرمقز ًمقسً
إال أؾمةء ًمشقوـمقـفؿ وشمذًمالت وىمرسموت مـ اًمسحرة ألوًمقـوئفؿ مــ اًمشـقوـملم ،وىمـد
يؽتى ومقفو مو يريدوكف مـ قمؿؾ ،وسمعض اعمشعقذيـ يؽتبفو ظمداقمو وًمـقس ًمـف اشمصـول
سموًمشقوـملم ًمؽـ يريد اسمتزاز اعمول ممـ جلل إًمقف مـ عػوء اًمعؾؿ واإليةن ،ومقستغؾف ذًمؽ
اعمشعقذ هبذه اًمؽتوسمي ومقحصؾ قمغم مول اجلوهؾ.

( )1ؾمقرة احلجر آيي .39
( )2ؾمقرة اًمبؼرة آيي .121
( )3يـظر :اًمػصؾ ،السمـ طمزم ،3/5 ،وجمؿقع اًمػتوويً ،مشـقح اإلؾمـالم اسمــ شمقؿقـي ،171 /35 ،وأ ـقاء
اًمبقون ،عمحؿد األملم ، 565 /4 ،واًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د /أمحد سمـ كوس احلؿد ،31 ،ومقىمػ
اإلؾمالم مـ اًمسحر ،د /طمقوة سموأظمرض.257/1 ،
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 – 4السحر باستخدام العؼد واخلقوط والـػث فقفا :
()5

وذم هذا اًمـقع يؼقم اًمسوطمر سمعؼد اًمعؼد واًمـػٌ ومقفو ،مـع سمعـض اًمرىمـك اًمتـل
يتؼرب ومقفو ًمشقطوكف ًمقـعؼد ؾمحره.
وهذا اًمـقع هق مو ؾمحر سمف ًمبقد سمـ األقمصؿ اًمقفقدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقـف
وؾمؾؿ .
()2

 – 2السحر باستخدام الـركجات :
()4

يعتؿد ذم هذا اًمسحر قمغم األقمضوء اًمبنميي واحلققاكقي سمؿؼـودير معقــي ،ومتـزج
سمطريؼي ظموصي ،ويمؾ قمضق قمـدهؿ ًمف أصمر ظمـوص ،ويمـؾ قمضـق كسـبقه ًمـؼمج معـلم،
ويرون أن اإلكسون أذف طمققان ذم اًمعوملً :مذا ومنهنؿ يرون أن أقمضوءه و شملصمػم أومضؾ:
ومفق إذ ًا يريمى مـ أقمضوء سمنميي وطمققاكقي ذم قمؼد اًمسحر ،يتؼرسمقن هبو ًمؾشقوـملم ومفل
مـ يؿكم ؿ ذًمؽ ،ويزقمؿقن أن يمؾ قمضق يتـلصمر سمـؼمج معـلم :وال ؿمـؽ أن اًمسـوطمر
يستعلم سمشقوـمقـف ًمقتؿؿ ؾمحره.

( )1يـظر :اًمػصؾ ،السمـ طمزم ،4 /5 ،وسمدائع اًمػقائـد ،السمــ اًمؼـقؿ ،221 /2 ،ومعـورج اًمؼبـقل ،حلـوومظ
احلؽؿل ،545 /2 ،واًمسحر سملم احلؼقي واخلقول ،د /أمحد سمـ كوس احلؿد. 33 ،
( )2يـظر :ضمومع أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾؼرـمبل ،276 /2 ،وومتح اًمبوري ،السمـ طمجر ،226 /11 ،واًمسحر سمـلم
احلؼقؼق واخلقول ،د /أمحد سمـ كوس احلؿد.33 ،
( )3يـظر :إقمجوز اًمؼرآنً ،مؾبوىمالين ،32/1،وهتوومً اًمػالؾمػيً ،مؾغزازم ،233 ،واًمـبقاتً ،مؾـرازي،211 ،
وروح اعمعوينً ،مألًمقد،17 /7،واًمؽؾقوتً ،مؾؽػـقي ،281 ،ومقىمـػ اإلؾمـالم مــ اًمسـحر ،حلقـوة
سموأظمرض.279 /1 ،
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ومفذه سمعض أكقاع اًمسحر سموقمتبور ـمرق شمـػقذه ،وهل يمثػمة ،وجيى اًمتـبف إمم أكـف
يمؾة ازداد اًمسوطمر يمػرا وشمؼرسمو ًمشقطوكف :زاد اًمشقطون ًمـف ظمدمـي ،ويمـؾ ـمريؼـي يـػـذ
اًمسوطمر هبو ؾمحره السمد أن يصحبفو شمذًمؾ مـف ًمشـقوـمقـف ًمقعقــقه قمـغم شمـػقـذ ؾمـحره،
واًمشقوـملم يستغؾقن أوًمقوءهؿ ومقتالقمبقن هبؿ ومقـذًمقهنؿ ويقىمعـقهنؿ ذم أطمـط أقمـةل
اًمذل وا قان واعمعتؼدات :ومتقىمـع اًمسـوطمر ذم اًمشــرك سمـرب اًمعـوعملم ،ومقعتؼـدون ذم
اًمؽقايمى ذيمو سموهلل ،ويلشمقن أىمذر األقمةل يمؾ ذًمؽ شمالقمى مــ اًمشـقطون سموًمسـوطمر،
ومـ إذالل اهلل ًمؾشقوـملم أكف ضمعؾ أمويمـفؿ أىمذر األمويمـ ،ويمون طمول اًمسحرة يمحـول
ؿمقوـمقـفؿ وملطمى األمويمـ ؿ مو يستؼذر ،ويمؾ هذه األطمقال طمجـٍ مــ اهلل ًمعبـوده
قمغم إذالل مـ قمصوه ًمعؾ أصحوب اًمعؼقل يتعظقن وشمظفر طمؼوئؼ اعمبطؾلم ًمؽؾ قموىمؾ
ًمؽـ هـوك مـ أقمؿك اهلل سمصػمشمف ومؾؿ يؾتػـً ًمـذًمؽ يمؾـف مـع أن ومقفـو قمظـقؿ اًمعـؼمة
واعمققمظي ،صمؿ إن اًمسوطمر أيضو أظمـق اًمشـقوـملم ومقتالقمـى سمؿــ يؾجـل إًمقـف يمتالقمـى
اًمشقوـملم سمف ،يمػك اهلل اعمسؾؿلم ذور اًمسحرة وؿمقوـمقـفؿ.
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ادبحث الثالث
حؽــــم الســـحر
وفقه مطالب:
ادطؾب األول – حؽم السحر:
اًمسحر مـ األمقرة اعمحرمي وهق مـ يمبوئر اًمذكقب ،وقمغم حتريؿـف أمجـع أهـؾ
اًمعؾؿ ،وممـ كؼؾ اإلمجوع قمغم ذًمؽ :اًمـقوي إذ ىمول رمحف اهلل شمعـومم(( :ومعؿـؾ اًمسـحر
طمرام وهق مـ اًمؽبوئر سموإلمجوع)) .
()1

وىمول اسمـ ىمدامي رمحف اهلل شمعومم(( :ومنن شمعؾؿ اًمسحر وشمعؾقؿف طمرام ال كعؾؿ ومقـف
ظمالومو سملم أهؾ اًمعؾؿ)) .
()2

وممـ كؼؾ اإلمجوع قمغم حتريؿف أيضو :اسمـ طمجر  ،واًمشقيموين  ،وهمـػمهؿ مــ
()3

()4

أهؾ اًمعؾؿ رمحفؿ اهلل شمعومم  ،واًمـصقص اًمنمقمقي ذمً وموقمؾف وـموًمبف ،ومــ األدًمـي
()5

اًمتل شمدل قمغم حتريؿف مو يكم:
أوالً  -ىمـــــول شمعـــــومم :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭼ  ،وهل شمدل قمغم أن اًمسوطمر يموومر ومال يتعؾؿف إال مــ يمػـر سمـوهلل شمعـومم ،وال
()6

( )1ينمح اًمـقوي قمغم صحقح اإلموم مسؾؿ.176 /14 ،
( )2اعمغـل.311 /12 ،
( )3ومتح اًمبوري. 224 /11 ،
( )4كقؾ األوـمور.219 /7 ،
( )5يـظر :جمؿقع اًمػتووىً ،مشقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ،171 /35 ،ورمحي األمي سموظمتالف األئؿي ،عمحؿـد سمــ
قمبداًمرمحـ ،487 ،ومقؾمققمي اإلمجوع ،د /ؾمعدي أسمق ضمقى.554 /2 ،
(( )6ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
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يشؽ مسؾؿ ذم طمرمي اًمؽػر سموهلل شمعومم .
()1

صموكقو  -ىمول شمعومم :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ  ،ومـػل اًمػالح قمـ اًمسوطمر
()2

يدل قمغم حتريؿ اًمسحر.
صموًمثو – روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ أيب هريـرة ريض اهلل شمعـومم
قمـف أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :اضمتبقا اًمسبع اعمقسمؼـوت ،ىمقـؾ يورؾمـقل اهلل
واًمسحر ،وىمتؾ اًمـػس اًمتل طمرم اهلل إال سموحلؼ ،وأيمؾ مول
هـ؟ ىمول :اًمنمك سموهلل،
ومو َّ
ُ
ِ
اًمزطمػ ،وىمذف اعمحصـوت اًمغوومالت اعمممـوت)) .
اًمقتقؿ ،وأيمؾ اًمرسمو ،واًمتقزم يق َم
()3

وإذ ا يمون اًمسحر حمرمو سموإلمجوع ومفؾ اًمسوطمر يمـوومر سمـوهلل شمعـومم أم أكـف واىمـع ذم
يمبػمة مـ يمبوئر اًمذكقب؟! سمقون ذًمؽ ذم اعمطؾى اًمتوزم.
ادطؾب الثاين – هل الساحر كافر؟
ذهى مجفقر أهؾ اًمعؾؿ إمم اًمؼقل سملن اًمسوطمر يموومر سموهلل شمعومم :وممـ ىمـول هبـذا
اًمؼقل:
اإلموم أسمق طمـقػي رمحف اهلل شمعومم  ،واإلموم موًمؽ رمحف اهلل شمعومم  ،واإلموم أمحد
()4

()5

( )1يـظر :قمور ي األطمقذي ،السمـ اًمعريب.247 /6 ،
(( )2ؾمقرة ـمف آيي )69
( )3اًمصحقح،يمتوب اإليةن ،سموب سمقون اًمؽبوئر وأيمؼمهـو ،92 /1،سمـرىمؿ ( ،)89ويـظـر :صـحقح اًمبخـوري،
يمتوب اًمقصويو ،سموب ىمقًمف شمعومم( :إن اًمذيـ يليمؾقن أمقال اًمقتومك فمؾة ،853 /2 ،)..سمرىمؿ (. )2766
( )4يـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص.61 ،61 /1 ،
( )5يـظر :اًمذظمػمةً ،مؾؼـراذم ،35 /12 ،واًمؼـقاكلم اًمػؼفقـي ،السمــ ضمـزي ،241 ،واًمثؿـر اًمـداينً ،مصـوًمح
قمبداًمسؿقع األزهري.618 /2 ،
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أمحد رمحف اهلل شمعومم  ،وهق اظمتقور اًمؾجـي اًمدائؿي ًمإلومتـوء رطمـؿ اهلل مــ مـوت مــفؿ
()1

وطمػظ وسمورك ذم اًمبوىملم مـفؿ .
()2

وأمو اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم ومػصؾ اًمؼقل ،وقمؾؼ احلؽؿ سمعؾتف ،وسمعـض
اعمصـػلم يؼرر أن اًمشوومعل خيوًمػ اجلؿفقر هبـذا اًمتػصـقؾ :واًمتحؼقـؼ أكـف مل خيـوًمػ
اجلؿفقر ذم احلؽؿً ،مؽـ عمو يموكً اًمـصقص اًمنمقمقي شمستعؿؾ اًمسحر سمؿعـوه اًمنمقمل
شمورة ،وشمورة سمؿعـوه اًمؾغقي يمة شمؼدم سمقوكف ذم شمعريػ اًمسحرً :مذا قمؾؼ اًمشوومعل رمحف اهلل
شمعومم طمؽؿ اًمسحر سمعؾتف ،ومتعدد االؾمتعةل أوضمى اًمـظر ذم اًمعؾؾ ،وهذا هق اًمػؼـف ذم
اًمديـ ،ويمالمف رمحف اهلل جيكم مراده :إذ ىمول(( :واًمسحر اؾمؿ ضمومع عمعون خمتؾػي :ومقؼول
ًمؾسوطمر :صػ اًمسحر اًمذي شمسحر سمف ومنن يمون مو يسحر سمف يمالم يمػر سيح اؾمـتتقى
مـف ،ومنن شموب وإال ىمتؾ وأظمذ موًمف ومقئو ،وإن يمون مو يسحر سمـف يمالمـو ال يؽـقن يمػـرا،
ويمون همػم معروف ومل يرض سمف أطمدا هنل قمـف ومنن قمود قمزر. ))..
()3

ومؼدم ىمبؾ سمقون احلؽؿ سمقون شمـقع اإلـمالق ًمؾػظ اًمسحر ،وسملم مو يؼتـؾ صـوطمبف
سمسبى اًمؽػر ،ومو ال يؼتؾ صوطمبف.
ويعؾؾ رأيف أن قموئشي ريض اهلل شمعومم قمـفو سموقمً ضموريي ؾمحرهتو ومل شمؼتؾفو :ألن
قموئشي ريض اهلل شمعومم قمـفو مل شمعرف مو كقع ؾمحر اجلوريي ،وأن اًمسوطمرة ًمق أىمرت قمـد
قموئشي أن ؾمحرهو ذك مو شمريمً قموئشي ريض اهلل شمعومم قمـفو ىمتؾفو .
()4

( )1يـظر :إمجوع األئؿي األرسمعي واظمتالومفؿ ،السمـ هبػمة احلـبكم. 325 /2 ،
( )2يـظر :ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي 551/1 ،ؾممال رىمؿ (. )4814
( )3األم ،293 /1 ،ورمحي األمي سموظمتالف األئؿي ،عمحؿد قمبداًمرمحـ اًمدمشؼل. 488 ،
( )4يـظر :األم. 293 /1 ،
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ومو أمجؾ مو ىموًمف اًمشقح ؾمؾقةن سمـ قمبداهلل آل اًمشقح رمحف اهلل شمعومم إذ ىمول:
()1

((وقمـد اًمتحؼقؼ ًمقس سملم اًمؼقًملم اظمتالف :ومنن مـ مل يؽػـر ًمظــف أكـف يتـلشمك
سمــدون اًمنمــك :وًمــقس يمــذًمؽ سمــؾ ال يــليت اًمســحر اًمــذي مـــ ىمبــؾ اًمشــقوـملم إال
سموًمنمك)) .
()2

ومن أدلة اجلؿفور عذ كػر الساحر ما ييل:
أوال -ىمول شمعومم :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭼ  ،واآليي اًمؽريؿي شمدل ساطمي قمـغم أن ؾمـبى يمػـر اًمشـقوـملم هـق
()3

شمعؾقؿف ؿ اًمسحر ًمؾـوس ،وشمرشمقى احلؽؿ قمغم اًمقصػ يشعر سمعؾقتف ،واحلؽؿ يدور مـع
قمؾتف وضمقدا وقمدمو :ومؿـ شمعؾؿ اًمسحر مـ اًمـوس يمػر يمة يمػرت اًمشقوـملم سمذًمؽ .
()4

صموكقو – ذم اآليي اًمؽريؿي اًمسوسمؼي ىمول ؾمبحوكف وشمعـومم :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ  ،يؼــــقل
()5

اًمشقح احلؽؿل رمحف اهلل شمعومم مستدال سموآليـي اًمؽريؿـي قمـغم يمػـر اًمسـوطمر(( :وهـذا
( )1هق ؾمؾقةن سمـ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداًمقهوب اًمتؿقؿل ( ،شمـ 1233 /هـ ) ،اعمحـدث ،اًمػؼقـف ،اعمػرسـ،
ىمتؾف ضمقش إسمراهقؿ سموؿمو سموًمرصوص ،مـ مصـػوشمف :شمقسػم اًمعزيز احلؿقد ،واًمدالئؾ ذم طمؽؿ مقاالة أهـؾ
اًمنمك.
يـظر ذم شمرمجتف  :األقمالمً ،مؾزريمكم.129/3 ،
( )2شمقسػم اًمعزيز احلؿقد. 384 ،
(( )3ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
( )4يـظــر :شمػســػم اًمؼرـمبــل ،281/2،واًمزواضمــرً ،مؾفقتؿــل،162 /2،وكــقاىمض اإليــةن ،د/قمبــداًمعزيز
اًمعبداًمؾطقػ.518 ،
(( )5ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
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اًمققمقد مل يطؾؼ إال ومقة هق يمػر ال سمؼوء ًمإليةن معف :ومنكف مو مـ مممـ إال ويدظمؾ اجلـي،
كػس مممـي)) .
ويمػك سمدظمقل اجلـي ظمالىمو ،وال يدظمؾ اجلـي إال ٌ
()1

صموًمثو – ومـ األدًمي اًمتل شمدل قمغم يمػر اًمسوطمر ىمقًمف شمعومم قمـ اًمسـحرة :ﭽ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ  ،ىمـــــــــول
()2

اجلصوص رمحف اهلل شمعومم ذم شمعؾقؼف قمغم اآليي اًمؽريؿي(( :ومجعؾ د هذا اإليةن ومعـؾ
اًمسحر :ألكف ضمعؾ اإليةن ذم مؼوسمؾي ومعؾ اًمسحر ،وهذا يدل قمغم َّ
أن اًمسوطمر يموومر ،وإذا
صمبً يمػره ،ومنن يمون مسؾة ىمبؾ ذًمؽ أو ىمد فمفر مـف اإلؾمالم ذم وىمً :ومؼد يمػـر سمػعـؾ
اًمسحر وموؾمتحؼ اًمؼتؾ)) .
()3

راسمعو – وممو يدل قمغم يمػر اًمسوطمر ىمقًمف شمعومم :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ

()4

ىمول اًمعالمي حمؿد األملم اًمشـؼقطل رمحف اهلل ذم شمعؾقؼف قمغم اآليي اًمؽريؿي:
((إن اًمػعؾ ذم ؾمقوق اًمـػل مـ صقغ اًمعؿقم...إمم أن ىمول :ومؼقًمف شمعومم ذم هذه
اآليي اًمؽريؿي ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ اآليي يعؿ كػل مجقع أكقاع اًمػالح قمـ اًمسوطمر ،وأيمد
ذًمؽ سموًمتعؿقؿ ذم األمؽـي سمؼقًمف ﭽ ﮈ ﮉ ﭼ وذًمؽ دًمقؾ قمغم يمػره :ألن اًمػـالح ال
ُيـػك سموًمؽؾقي كػقو قمومـو إال قمؿــ ال ظمـػم ومقـف ،وهـق اًمؽـوومر ،ويـدل قمـغم مـو ذيمركـو
أمران...األمر اًمثوين :أكف قمرف سموؾمتؼراء اًمؼرآن أن اًمغوًمى ومقف أن ًمػظـي ﭽ ﮅ ﮆ ﭼ

( )1معورج اًمؼبقل.554 /2 ،
(( )2ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
( )3أطمؽوم اًمؼرآن.64 ،63/1 ،
(( )4ؾمقرة ـمف آيي )69
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يراد هبو :اًمؽوومر))...

()1

ظمومسو – و مـ األدًمي اًمتل شمدل قمـغم يمػـر اًمسـوطمر :أكـف صمبـً قمــ مجؾـي مــ
اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ ىمتؾ اًمسوطمر أو األمر سمؼتؾف  ،وال حيؾ ىمتؾ مـ يمون مسؾة إال
()2

سمقاطمد مـ صمالصمي :اًمثقى اًمزاين ،وىموشمؾ اًمـػس ،واًمتورك ًمديــف اعمػـورق ًمؾجةقمـي ،ومؼـد
روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد ريض اهلل قمـف أكف ىمـول:
ىمول صغم اهلل قمؾقف وؾمـؾؿ(( :ال حيـؾ دم أمـرىء مسـؾؿ يشـفد أن ال إًمـف إال اهلل وأين
رؾمقل اهلل إال سمنطمدى صمالث :اًمثقى اًمزاين ،واًمـػس سموًمـػس ،واًمتـورك ًمديــف اعمػـورق
ًمؾجةقمي)) .
()3

واًمسوطمر ىمد ال يؽقن زاكقو ،وىمد ال يؽقن ىموشمال سمسـحره ،ومـة سمؼـل إال وصـػ
اًمردة ومقف :وًمذا ضموء ىمتؾف قمــ سمعـض اًمصـحوسمي ريض اهلل قمــفؿ -يمـة ؾمــبقـف ذم طمـد
اًمسوطمر ومقة يكم -ومل يـؽر أطمدٌ مـفؿ ىمتؾف ومؽون إمجوقمو مـفؿ قمغم ىمتؾف.
وهبذه األدًمي يظفر صحي مو ىمرره مجفقر أهؾ اًمعؾؿ سملن اًمسوطمر يموومر سموهلل شمعومم.
وإذا تبني صحة رأي اجلؿفور بؽػر الساحر ،فام هي عؼوبة الساحر؟
سمقون ذًمؽ ذم اعمبحٌ اًمتوزم.

( )1أ قاء اًمبقون ،441/4 ،ويـظر :جمؿقع اًمػتووى. 193/35 ،
( )2يـظر :جمؿقع اًمػتووىً ،مشقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي.384 /29 ،
( ) 3اًمصحقح ،يمتوب اًمؼسومي واعمحورسملم واًمؼصوص واًمديوت ،سموب مو يبوح سمف دم اعمسؾؿ ،1312 /3 ،سمـرىمؿ
(. )1676
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ادبحث الرابع
عؼوبة الساحر
وفقه مطؾبان:
ادطؾب األول :عؼوبة من يـتسب إىل اإلسالم من السحرة
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم قمؼقسمي اًمسوطمر اًمـذي يـتسـى إمم اإلؾمـالم  -سمــوء قمـغم
اظمتالومفؿ ذم حتديد طمؼقؼي اًمسحر  -قمغم صمالصمي أىمقال ،هل:
الؼول األول :يؼتل الساحر مطؾؼا بسبب سحره.
وممـ ىمول هبذا اًمؼقل :األطمـوف  ،واعموًمؽقي  ،واحلـوسمؾي  ،وهق اظمتقور اًمؾجــي
()1

()2

()3

اًمدائؿي سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي  ،وهق رأي مجفقر اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمـفؿ،
()4

ىمول ؿمقح اإلؾمالم رمحف اهلل شمعومم(( :أيمثر اًمعؾةء قمغم أن اًمسوطمر يموومر جيى ىمتؾف ،وىمـد
صمبً ىمتؾ اًمسوطمر قمـ :قمؿر سمـ اخلطـوب ،وقمـثةن سمــ قمػـون ،وطمػصـي سمــً قمؿـر،
وقمبداهلل سمـ قمؿر ،وضمـدب سمـ قمبداهلل)) .
()5

وأدًمي أصحوب هذا اًمؼقل هل األدًمـي اًمتـل اؾمـتدل هبـو اجلؿفـقر ذم سمقـون أن
اًمسوطمر يموومر ،ومفق مػورق ًمديـف شمورك ًمؾجةقمي ومؼد روى اإلموم مسؾؿ رمحـف اهلل شمعـومم
سمسـده قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد ريض اهلل قمـف أكف ىمول :ىمول صـغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ(( :ال
( )1يـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص.61 /1 ،
( )2يـظر :اًمؼقاكلم اًمػؼفقي ،السمـ ضمزي ،241 ،واًمنمح اًمؽبػمً ،مؾدرديري.312 /4 ،
( )3يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي ، 313 ،312 /12 ،وهمويي اعمـتفك ذم اجلؿع سملم اإلىمــوع واعمـتفـك ،عمرقمـل سمــ
يقؾمػ اًمؽرمل ، 344 /3 ،ومطوًمى أوزم اًمـفك ًمنمح همويي اعمـفك ،عمصطػك اًمرطمقبوين.314 /6،
( )4ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي. 551 /1 ،
( )5جمؿقع اًمػتووى. 384 /29 ،
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حيؾ دم أمرىء مسؾؿ يشفد أن ال إًمف إال اهلل وأين رؾمقل اهلل إال سمنطمدى صمالث :اًمثقـى
اًمزاين ،واًمـػس سموًمـػس ،واًمتورك ًمديـف اعمػورق ًمؾجةقمي)) .
()1

وأيضو صمبً قمـ يمثػم مـ اًمصحوسمي ىمتؾ اًمسوطمر ،وشمؼدم شمؼريـر ؿمـقح اإلؾمـالم
آكػو ،وروى اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ سمجوًمي سمـ قمبدة أكف ىمول(( :يمتى قمؿر
سمـ اخلطوب أن اىمتؾقا يمؾ ؾموطمر وؾموطمرة ،ىمول ومؼتؾـو صمالث ؾمـقاطمر))  ،وقمؾـؼ اسمــ
()2

ىمدامي رمحف اهلل قمغم هذا األصمر ومؼول(( :وهذا اؿمتفر ومؾؿ ُيـؽر ومؽون إمجوقمو)) .
()3

الؼول الثاين :أكه يـظر دم حؼقؼة فعؾه فنن كان فقه رشك وكػر قتل وإال عزر.
وهق مذهى اًمشوومعقي  ،وروايي قمـد احلـوسمؾي  ،وشمؼدم يمالم اًمشوومعل رمحـف اهلل
()4

()5

شمعومم(( :واًمسحر اؾمؿ ضمومع عمعون خمتؾػي :ومقؼول ًمؾسوطمر :صػ اًمسحر اًمذي شمسـحر
سمف ومنن يمون مو يسحر سمف يمالم يمػر سيح اؾمتتقى مـف ،ومنن شموب وإال ىمتؾ وأظمـذ موًمـف
ومقئو ،وإن يمون مو يسحر سمف يمالمو ال يؽقن يمػرا ،ويمون همػم معروف ومل يرض سمـف أطمـدا
هنل قمـف ومنن قمود قمزر. ))..
()6

( )1ؾمبؼ خترجيف.
( )2اعمسـد ، 191،191/1 ،وأسمق داود ذم ؾمــف ،يمتوب اخلراج واإلمـورة واًمػـلء ،سمـوب ذم أظمـذ اجلزيـي مــ
اعمجقس ،466 ،سمرىمؿ( ،)3143واًمبقفؼل ،136 /8،وقمبداًمرزاق ذم مصـػف ،49 /6 ،سمرىمؿ(،)9972
واسمـ طمزم ذم اعمحغم ،473 ،471 /13 ،وصححف األًمبوين ذم شمعؾقؼف قمغم ؾمــ أيب داود. 466 ،
( )3اعمغـل. 313 /12 ،
( )4يـظـر :األمً ،مؾشــوومعل ،293 /1 ،ذح اًمــقوي قمــغم صـحقح مســؾؿ ،176 /13 ،ومغــل اعمحتــوج،
ًمؾنمسمقـل ،183 /2 ،وأؾمـك اعمطوًمى ذح روض اًمطوًمىً ،مزيمريو سمـ حمؿد األكصوري. 83 /4،
( )5يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي ،311 /12 ،واإلكصوفً ،مؾؿرداوي ،23 /11 ،وومتح اعمجقدً ،معبداًمرمحـ سمــ
سمـ طمسـ. 322 ،
( )6األم. 293 /1 ،
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وواضح أن سبب اخلالف بني الؼولني :هق اخلالف ذم حتديـد طمؼقؼـي اًمسـحر،
وإال وموًمؽؾ متػؼ قمغم أن مـ شمضؿـ ؾمحره يمػرا ومنكف يؼتـؾ ،وىمـدمً ذم سمقـون طمؼقؼـي
اًمسحر أكف ال يؽقن إال سموالؾمتعوكي سموًمشقوـملم واًمتؼـرب إًمـقفؿ مــ دون اهلل يمػـرا سمـف
شمعومم ،وأمو همػم ذًمؽ ومقسؿك سموًمسحر ًمغي يمصوطمى اًمبقون ذم اًمؼقل ،ويمصوطمى ظمػـي
اًمقد مـ اعمشعقذيـ اًمذيـ ال يستعقـقن سموًمشقوـملم ذم قمؿؾفؿ.
وشمؼدم كؼؾ يمالم اًمشقح ؾمؾقةن سمـ قمبداهلل آل اًمشقح رمحف اهلل شمعومم وهق حتؼقؼ
كػقس مـف رمحف اهلل ىمول ومقف(( :وقمـد اًمتحؼقؼ ًمقس سملم اًمؼقًملم اظمـتالف :ومـنن مــ مل
يؽػر ًمظـف أكف يتلشمك سمدون اًمنمك :وًمقس يمذًمؽ سمـؾ ال يـليت اًمسـحر اًمـذي مــ ىمبـؾ
اًمشقوـملم إال سموًمنمك)) .
()1

وأدًمي اًمتػريؼ هل األدًمي اًمتل شمدل قمغم حتريؿ دموء اعمسؾؿلم إال سمحؼ وشمـليت ذم
اًمؼقل اًمثوًمٌ.
الؼول الثالث :أن الساحر ال يؼتل مطؾؼا.
وممـ ىمول هبذا اًمؼقل :اسمـ طمزم اًمظوهري رمحف اهلل  ،وكُؼؾ روايـي قمــ اإلمـوم
()2

أمحد رمحف اهلل شمعومم .
()3

واستدل ابن حزم هلذا الؼول بلدلة مـفا:
 – 1روى اسمـ موضمي رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ قمؿـرو سمــ األطمـقص ريض اهلل
شمعومم قمـف أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :ومنن دمـوئؽؿ وأمـقاًمؽؿ وأقمرا ـؽؿ
( )1شمقسػم اًمعزيز احلؿقد. 384 ،
( )2يـظر :اعمحغم ،السمـ طمزم.421-411 /12 ،
( )3يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي.315 /12 ،
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سمقـؽؿ طمرام))  ،ومفذا احلديٌ يعصؿ اًمدموء مجقعو إال مـ ورد اؾمتثـوئف يمة ذم احلديٌ
()1

اًمتوزم.
 - 2روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ قمبداهلل سمـ مسـعقد ريض اهلل
قمـف أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :ال حيؾ دم أمرىء مسؾؿ يشفد أن ال إًمـف إال
اهلل وأين رؾمقل اهلل إال سمنطمدى صمالث:اًمثقى اًمزاين ،واًمـػس سمـوًمـػس ،واًمتـورك ًمديــف
اعمػورق ًمؾجةقمي))  ،وًمقس اًمسوطمر مـ همالء اًمثالصمي :ومؽقػ يؼتؾ ،ويمقـػ يضـوف
()2

مالء اًمثالصمي.
 - 3روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف
أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :اضمتبقا اًمسبع اعمقسمؼوت ،ىمقـؾ يورؾمـقل اهلل ومـو
واًمسحر ،وىمتؾ اًمـػس اًمتل طمـرم اهلل إال سمـوحلؼ ،وأيمـؾ مـول
هـ؟ ىمول :اًمنمك سموهلل،
َّ
ُ
ِ
اًمزطمػ ،وىمذف اعمحصـوت اًمغوومالت اعمممــوت)) :
اًمقتقؿ ،وأيمؾ اًمرسمو ،واًمتقزم يق َم
()3

ومػرق ذم احلديٌ سملم اًمنمك واًمسحر وهذا يدل قمغم قمدم يمػر اًمسوطمر ومؽقػ يؼتؾ.
 – 4وىمد ؾمحر ًمبقد سمـ األقمصؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وقمرف اهلل كبقف
سمف ،ومل يؼتؾف قمؾقف اًمصالة واًمسالم .
()4

( )1اًمســ ،يمتوب اعمـوؾمؽ ،سموب اخلطبي يقم اًمـحر ،517 ،سمرىمؿ ( )3155وصححف األًمبوين رمحـف اهلل شمعـومم
ذم شمعؾقؼف قمغم اًمســ ،ويـظر :إرواء اًمغؾقؾً ،مألًمبوين.279 /5 ،
( )2ؾمبؼ خترجيف.
( )3اًمصحقح 64 /1 ،سمرىمؿ ( ،)89ويـظر :صحقح اًمبخوري ،172/2 ،سمرىمؿ (. )2766
( )4شمـظر اًمؼصي :ذم صحقح اًمبخوري ،يمتوب اًمطى ،سموب هؾ يستخرج اًمسحر ،1841 /4 ،سمرىمؿ (،)5765
وصحقح مسؾؿ ،يمتوب اآلداب ،سموب اًمسحر ،1721 /4 ،طمديٌ سمرىمؿ (.)2189
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والراجح واهلل تعاىل أعؾم هو الؼول األول؛ دا ييل:
يمػـر:
إن اًمسوطمر مبدل ًمديـف ،واًمسحر -يمة شمؼدم سمقوكف ذم طمؽـؿ اًمسـحر -
ٌ
ىمول شمعومم :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ومقؽقن ىمتؾ
()1

اًمسوطمر ًمؽػره ،وهذا مو يدل قمؾقف احلديٌ اًمثوين مـ األدًمي اًمتل اؾمتدل هبو اسمـ طمـزم:
وقمؾقف إمجوع اًمصحوسمي ،ومنن قمؿر ىمتؾ اًمسوطمر واؿمتفر ومل يـؽر ذم قمفد اًمصحوسمي ومؽـون
إمجوقمو يمة ىمرره اسمـ ىمدامي رمحف اهلل شمعومم وهمػمه.
يمة أن قمطػ اًمسحر قمغم اًمنمك ًمقس مـ سموب اعمغويرة وإكة مـ سمـوب قمطـػ
اخلوص قمغم اًمعـوم :كظـػمه ىمقًمـف شمعـومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭼ .
()2

يموومر أصكم وًمق َىمتؾ ومنكف ُيؼتؾ قمؼقسمـي ،واهلل ؾمـبحوكف
وأمو قمدم ىمتؾ ًمبقد ومألكف ٌ
ر َّد يمقد ًمبقد قمـ كبقف قمؾقف اًمصالة واًمسـالم :و ـذا مل يؼتؾـف قمؾقـف اًمصـالة واًمسـالم،
وؾمقليت سمقون طمؽؿ اًمسوطمر اًمذمل ذم اعمسلًمي اًمتوًمقي.
شمـبقف :اًمـذي يـػـذ احلؽـؿ ذم اًمسـحرة هـؿ والة األمـر درء ًا ًمؾؿػسـدة ومـعـو
ًمؾػقىض يمة ىمرره أهؾ اًمعؾؿ .
()3

وإذا تبقـت عؼوبة الساحر ادسؾم؛ ففل الساحر الذمي له كػس ادؽم؟
بقاكه دم ادطؾب التايل.

(( )1ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
(( )2ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)238
( )3يـظر :ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي 551/1 ،ؾممال رىمؿ (. )4814
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ادطؾب الثاين :عؼوبة السحرة من أهل الذمة.
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ رمحفؿ اهلل شمعومم ذم طمؽؿ اًمسوطمر اًمذمل قمغم ىمقًملم:
اًمؼقل األول :ذهى األئؿـي اًمثالصمـي :موًمـؽ  ،واًمشـوومعل  ،واإلمـوم أمحـد
()1

()3

()2

رمحفؿ اهلل شمعومم إمم اًمؼقل سمعدم ىمتؾفً :مؽـ اإلموم موًمؽ واإلموم أمحد رمحفة اهلل شمعـومم
اؾمتثـقا مو ًمق ىمتؾ سمسحره ومقؼتؾ ىمصوصو.
وحجتفم:
أن اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم مل يؼتؾ ًمبقدا اًمقفقدي اًمذي ؾمـحر اًمـبـل قمؾقـف
اًمصالة واًمسالم .
()4

اًمؼقل اًمثوين :ذهى اإلموم أسمق طمـقػي إمم أن طمؽؿ ؾموطمر أهؾ اًمؽتـوب يمحؽـؿ
ؾموطمر اعمسؾؿلم يؼتؾ .
()5

طمجتف:
فمفر زم أن ؾمبى ىمقًمف سمؼتؾف هق اإلومسود ذم األرض وًمقس اًمؽػر  :إذ هق يمـوومر
()6

أصال ،وًمقس يمحول اعمسؾؿ.

( )1يـظر :اجلومع ألطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾؼرـمبل ،281 /2 ،وشمبٍمة احلؽوم ،السمـ ومرطمقن .284/2 ،
( )2يـظر :اعمجؿقعً ،مؾـقوي ،246 /19 ،واًمتػسػم اًمؽبػمً ،مؾرازي.628 /3 ،
( )3يـظر :اًمؽوذم ،السمـ ىمدامي.333 /5 ،
( )4ؾمبؼ ختريٍ اًمؼصي.
( )5يـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص. 61 /1 ،
( )6يـظر :اعمرضمع اًمسوسمؼ. 61 /1 ،
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الرتجقح:
اًمذي يظفر زم واهلل شمعومم أقمؾؿ أن أمر ىمتؾف يؽمك إلموم اعمسؾؿلم :ومنن رأى أن ذم
ىمتؾف مصؾحي ذقمقي وذم ذًمؽ دومع ألذاه قمـ اعمسؾؿلم ىمتؾف.
وإن رأى أن ذم شمريمف مصؾحي شمريمف :إال إن ىمتؾ مسؾة سمسحره وصمبً ذًمؽ قمؾقـف
ومقؼتؾ ىمصوصو ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
وبعد بقان عؼوبة الساحر فرد السمال عن حؽم الساحر لو تاب؟ هل يؼتـل أم
ال؟
بقان ذلك دم ادبحث التايل.
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ادبحث اخلامس
توبة الساحر
لؾساحر إن تاب حالتان ،مها:
أوال – أن يتقب سمعد صمبقت اًمسحر قمؾقف ،وسمعد اًمؼدرة قمؾقف.
صموكقو – أن يتقب ىمبؾ صمبقت اًمسحر قمؾقف ،وىمبؾ اًمؼدرة قمؾقف.
وبقان ادالتني فقام ييل:
ادالة األوىل :أن يتوب بعد ثبوت السحر عؾقه ،وبعد الؼدرة عؾقه.
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه احلوًمي قمغم ىمقًملم ،أو:
الؼول األول :يرى عدم قبول توبة الساحر وأن الساحر يعاقب عذ سحره بؼتؾه
دون استتابة.
وروي هذا اًمؼقل قمـ مجوقمي مـ اًمصحوسمي  ،وىمـول سمـف :اإلمـوم أسمـق طمـقػـي ،
()1

()2

واإلموم موًمؽ  ،واإلموم أمحد ذم روايي رمحفؿ اهلل شمعومم.
()3

()4

حجتفم :
()1

أن ردة اًمسوطمر سموـمـي وال شمعرف شمقسمتف سمنفمفوره اإلؾمالم.
( )1يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي ،313 /12 ،واًمؽوذم ،السمـ ىمدامي.333 /5 ،
( )2يـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص.61 /1 ،
( )3يـظر :اجلومع ألطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾؼرـمبل ،281 /2،وشمبٍمة احلؽـوم ،السمــ ومرطمـقن ،284 /2 ،واًمثؿـر
اًمداينً ،مصوًمح األزهري. 618 /2 ،
( )4يـظر :ذح مـتفك اإلراداتً ،مؾبفقيت ،399 /3 ،واعمغــل ،السمــ ىمدامـي ،313 /12 ،واًمؽـوذم ،السمــ
ىمدامي.334/5،
( )5يـظر :اعمراضمع اًمسوسمؼي قمـد ذيمر يمؾ ىمقل.
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أن قمؾؿف ال يزول سموًمتقسمي ومرسمة يعقد إًمقف.
أن اًمسوطمر مػسد ذم األرض.
الؼول الثاين :أن توبة الساحر بعد ثبوت السحر عؾقه والؼدرة عؾقه تؼبل.
وممـ ىمول هبذا اًمؼقل :اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم  ،وهق روايي قمــ اإلمـوم
()1

أمحد رمحف اهلل شمعومم .
()2

حجتفم :
()4

اًمؼقوس قمغم طمول اعمنمك وموعمنمك إن شموب ىمبؾً شمقسمتف ويمذا اًمسوطمر.
ىمبقل إؾمالم ؾموطمر أهؾ اًمؽتوب ًمق أؾمؾؿ.
صحي شمقسمي ؾمحرة ومرقمقن.
الرتجقح:
اًمذي يظفر أن اًمسوطمر إن صمبً قمؾقف اًمسحر وشموب سمعد اًمؼدرة قمؾقف :أكف يؼتـؾ:
ألن اًمسوطمر ىمد يتقب فموهر ًا ًمقحؼـ دمفً ،مؽــف ال يعـقد طمؼقؼـي ومؽميمـف إسمؼـوء ًمنمـه،
وشمؼدم مو رواه اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ سمجوًمي سمـ قمبدة أكـف ىمـول(( :يمتـى
قمؿر سمـ اخلطوب أن اىمتؾقا يمؾ ؾموطمر وؾموطمرة ،ىمول ومؼتؾـو صمالث ؾمقاطمر))  ،وأن اسمـ
()4

ىمدامي رمحف اهلل شمعومم قمؾؼ قمغم هذا األصمر سمؼقًمف(( :وهذا اؿمتفر ومؾؿ ُيـؽر ومؽون إمجوقمو))
()5

 ،ومعؿر سمـ اخلطوب أمر سمؼتؾ اًمسحرة دون أن يلمر سموؾمتتوسمتفؿ ،ومعؾقم أكـف ال جيـقز

( )1يـظر :األم ،293/1 ،واًمتػسػم اًمؽبػمً ،مؾرازي. 627 /3 ،
( )2يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي ،313 /12،واًمؽوذم ،السمـ ىمدامي.333 /5 ،
( )3يـظر :اعمراضمع اًمسوسمؼي قمـد ذيمر يمؾ ىمقل.
( )4ؾمبؼ خترجيف.
( )5اعمغـل. 313 /12 ،
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شملظمػم اًمبقون قمـ وىمً احلوضمي ،وأرى أهنو أؿمد مو شمؽقن ذم اًمدموء ،وأمو ومقة سمقــف وسمـلم
اهلل شمعومم وموهلل يغػر اًمذكقب مجقعو ويؼبؾ اًمتقسمي مـ قمبوده ،ومفق اًمغػـقر اًمـرطمقؿ ،وىمـد
ىمبؾ ؾمبحوكف سمؽرمف وؾمعي قمػقه شمقسمي ؾمحرة ومرقمقن  ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
()1

ادالة الثاكقة :أن يتوب قبل ثبوت السحر عؾقه ،وقبل الؼدرة عؾقه.
ومتؼبؾ شمقسمتـف هــو ًمؼقًمـف شمعـومم :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
()2

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ  ،واًمسـوطمر يلظمـذ طمؽـؿ ىمطـوع اًمطريـؼ سمؼبـقل
()3

شمقسمتفؿ ىمبؾ اًمؼدرة قمؾقفؿ :ومنن اًمعؼمة سمعؿقم اًمؾػظ ال سمخصقص اًمسبى ،واهلل شمعـومم
أقمؾؿ.
وإذا تبني حؽم توبة الساحر فرد السمال عن حؽم إتقان السحرة؟! بقان ذلـك
دم ادبحث التايل.

( )1يـظر :دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفكً ،مؾبفقيت.399 /3 ،
( )2يـظر :شمبٍمة احلؽوم ،السمـ ومرطمقن.284 /2 ،
( )3ؾمقرة اعموئدة آيي رىمؿ (.)34
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ادبحث السادس
حؽم إتقان السحرة دل السحر بسحر
دًمً اًمـصقص اًمصحقحي قمغم حتريؿ إشمقون اًمسحرة ـمؾبو ًمذًمؽ  ،ومــ شمؾـؽ
()1

اًمـصقص:
 – 1روى اًمبزار سمسـده قمـ قمؿران سمـ طمصلم ريض اهلل قمـف أكف ىمول :ىمول صغم
ُؽفــ ًمـف ،أو ؾمـحر أو
اهلل قمؾقف وؾمؾؿً(( :مقس مـو مـ شمطػم أو شمطػم ًمف ،أو شمؽفــ أو شم ِّ
ؾمحر ًمف ،ومـ قمؼد قمؼدة ،أو ىمول :قمؼد قمؼدة ،ومـ أشمك يموهـو ومصدىمف سمة ىمول ومؼد يمػر
سمة أكزل قمغم ٍ
حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)) .
()2

 – 2روى اإلموم أمحد ذم مسـده قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف أكف ىمـول:
ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم (( :ال يدظمؾ اجلـي صوطمى مخس :مدمـ مخـر ،وال مـممـ
سمسحر ،وال ىموـمع رطمؿ ،وال يموهـ ،وال مـون)) .
()3

 - 3روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمــف
أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :اضمتبقا اًمسبع اعمقسمؼوت ،ىمقـؾ يورؾمـقل اهلل ومـو
واًمسحر ،وىمتؾ اًمـػس اًمتل طمـرم اهلل إال سمـوحلؼ ،وأيمـؾ مـول
هـ؟ ىمول :اًمنمك سموهلل،
َّ
ُ
( )1ومـ يذهى إًمقفؿ سمؼصد ذقمل مـ كصح ،وإفمفور قمجز ومال ؿمؽ أن هذا أمر مطؾقب .
( )2اعمسـد ،52 /9 ،سمرىمؿ ،)3578( ،وأظمرضمف أمحد ذم مسـده ،215 /33 ،سمرىمؿ (  ،)21111واًمطؼماين ذم
اعمعجؿ اًمؽبػم ،162 /18 ،سمرىمؿ (  )355وىمقى اعمـذري ؾمـده ذم اًمؽمهمقـى واًمؽمهقـى طمـديٌ سمـرىمؿ
( ،)4467وصححف األًمبوين ذم صحقح اجلومع اًمصغػم ،957 /1 ،سمرىمؿ [.]9566
( )3اعمسـد ،315 /18 ،سمرىمؿ ( ،)11798وأظمرضمف أسمق يعغم اعمقصكم ذم مسـده ،181 /13 ،سمرىمؿ (،)7248
واسمـ طمبون ذم صـحقحف ،517 /13 ،سمـرىمؿ ( )6137وطمســف األًمبـوين ذم اًمسؾسـؾي اًمصـحقحي ،وذم
صحقح اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ،وطمسـف ؾمؾقؿ أؾمد ،حمؼؼ مسـد اعمقصكم.
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ِ
اًمزطمػ ،وىمذف اعمحصـوت اًمغوومالت اعمممـوت)) .
اًمقتقؿ ،وأيمؾ اًمرسمو ،واًمتقزم يق َم
()1

شمدل اًمـصقص اعمتؼدمي اًمصحقحي قمغم قمدم ضمقاز اًمـذهوب إمم اًمسـحرة ـمؾبـو
حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾفَّ :
ومنن اًمـفل قموم ال خمصص ًمف سمؾ كؼؾ ؿمقح اإلؾمالم رمحـف اهلل
((وا ُْعم ْســؾِ ُؿ َ
ـق ِاز اًم َّتــدَ ِاوي
قن َوإِ ْن َشمـَـ َ
ـوز ُقمقا ِذم َضمـ َ
اإلمجــوع قمــغم ذًمــؽ ومؼــول رمحــف اهللَ :
ـقز اًمتَّـدَ ِاوي سمِ ِ
وت يمَو َْعمقت َِي و ْ ِ
سمِو ُْعمحرم ِ
اخلـ ِْز ِير ومال َي َتـ ََوز ُقم َ ِ
اًمنم َ
ـف
جي ُ
ْ َ
ـك ال َ ُ
َ َّ َ
قن ذم َأ َّن ا ًْم ُؽ ْػ َـر َو ِّ ْ
ول :ألن َذًم ِ َؽ ُحمَرم ِذم يم ُِّؾ َطم ٍ
سمِ َح ِ
ول َو ًَم ْق َس َه َذا يمَوًم َّت َؽ ُّؾ ِؿ سمِ ِف ِقمـْدَ اإليمراهَ :ومـنِ َّن َذًم ِ َ
ـؽ إك ََّـة
َّ ٌ

ىص ِ
َون َىم ْؾ ُب ُف ُم ْط َؿ ِئـًّو سموإليةن َواًم َّت َؽ ُّؾ ُؿ سمِ ِف إك ََّة ُي َم ِّصم ُر إ َذا يم َ
قز إ َذا يم َ
وطمبِ ِف َو ًَم ْق َشم َؽ َّؾ َؿ
جي ُ
َون سمِ َؼ ْؾ ِ َ
َُ
وطمبف مست ِ
ِ
اًمش ْق َط ُ
سمِ ِف َم َع ُـم َؿ ْلكِقـ َِي َىم ْؾبِ ِف سموإليةن َمل ْ ُي َم ِّصم ْرَ ،و َّ
ػ سمِـو ًْم َع َز ِائ ِؿ
َخ ٌّ
ون إ َذا َقم َر َ
ف َأ َّن َص َ ُ ُ ْ
ـوب سمِ ِ
ِ
ِ
ِ
ور َة َإمم إ ْسم َـر ِاء ا ُْعم َص ِ
ـف
رض َ
َمل ْ ُي َسوقمدْ ُهَ ،و َأ ْي ًضو َومن َّن ا ُْعمؽ َْر َه ُم ْض َط ٌّر َإمم اًم َّت َؽ ُّؾ ِؿ سمِـف وال َ ُ
ًم ِ َق ْضم َف ْ ِ
لم:

ِ
ِ
ِ
ِ
ذا.
َأ َحدُ ُ َ
مهاَ :أ َّك ُف َىمدْ ال ُي َم ِّصم ُر َأ ْيم َث َر ممَّو ُي َم ِّصم ُر َم ْـ ُي َعوًم ٍُ سمِو ًْم َع َزائ ِؿ ومال ُي َم ِّصم ُر َسم ْؾ َيزيدُ ُه َ ًّ
احل ِّؼ َمو ُي ْغـِل َقم ْـ ا ًْم َبوـمِ ِؾ)) .
َوال َّث ِاين َ :أ َّن ِذم ْ َ
()2

وجاء دم فتاوى الؾجـة الدائؿة دم جواب من سلل عن حؽم الذهاب إىل ساحر
لقحل السحر عـه ما كصه:
((ال جيقز ذًمؽ :واألصؾ ومقف مو رواه اإلموم أمحد وأسمق داود سمســده قمــ ضمـوسمر
ريض اهلل قمـفة ىمول :ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ اًمـنمة ومؼول(( :هل مــ
قمؿؾ اًمشقطون))  ،وذم األدويي اًمطبقعقي واألدقمقي اًمنمقمقي مو ومقف يمػويـي :ومـنن اهلل مـو
()3

( )1ؾمبؼ خترجيف.
( )2جمؿقع ومتووى اسمـ شمقؿقي.)186 / 4( ،
( )3أظمرضمف اإلموم أمحد ذم مسـده ،41 /22 ،سمرىمؿ ( ،)14135وأسمق داوود ،يمتوب اًمطى ،سمـوب ذم اًمـنمـة،
=
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أكزل داء إال أكزل ًمف ؿمػوء قمؾؿف مـ قمؾؿف وضمفؾف مـ ضمفؾف ،وىمد أمر رؾمقل اهلل صـغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سموًمتداوي ،وهنك قمـ اًمتداوي سمـوعمحرم ،ومؼـول صـغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ:
((شمداووا وال شمداووا سمحرام)) . ))...
()1

()2

وال قمؼمة سمؿـ ظموًمػ اإلمجوع وأقمرض قمـ اًمـصقص اًمقا حي اًمٍمحيي وؿمذ
ذم ذًمؽ ،وأسموح ًمؾـوس إشمقون اًمسحرة وـمؾى اًمعالج مـفؿ :ومنن اهلل ؾمقسلل يمؾ إكسـون
قمـ قمؿؾف ،وال يـػع شمتبع اًمشذوذ مـ اًمؼقل ،وىمد شمؼدم سمعض األطموديٌ اًمتل شمـفك قمـ
ذًمؽ ومفؾ جيقز ًمؽ أظمل اعمسؾؿ شمرك ىمقل اًمـبل صـغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ ًمؼـقل همـػمه،
ورطمؿ اهلل اإلموم اًمطحووي إذ ىمول (( :وال شمثبً ىمدم اإلؾمالم إال قمـغم فمفـر اًمتسـؾقؿ
واالؾمتسالم)) ىمول اسمـ أيب اًمعز رمحف اهلل ذم ذطمف ـذه اًمؽؾـةت(( :أي :ال يثبـً
()3

إؾمالم مـ مل يسؾؿ ًمـصقص اًمقطمقلم ،ويـؼود إًمقفو ،وال يعؽمض قمؾقفو ،وال يعور ـفو
سمرأيف ومعؼقًمف وىمقوؾمف)) .
()4

وىمول اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعومم:
ِ
((وإِكَّة طمرم َقم َغم ه ِذ ِه األُم ِي مو طمرم ِ ِ ِ
ِ
ــ
َ
ـؿَ ،وصـ َقو َك ًي َقم ْ
َّ َ َ َّ َ ُ
يؿ ُف ًَم ُف َمح َّق ًي َ ُ ْ
خل ْبثفَ ،و َ ْحت ِر ُ
َ َ َ َّ َ
ِ
َشمـ ِ ِ
ى سمِ ِف ِّ
اًمش َػو ُء ِم َـ األَ ْؾم َؼو ِم َوا ًْم ِع َؾ ِؾَ ،ومنِكَّـ ُف َوإِ ْن َأ َّصم َـر ِذم إِ َزا ًَمتِ َفـو
ى َأ ْن ُي ْط َؾ َ
َووًمفَ ،ومال ُيـَوؾم ُ
ُ
=

 ،581سمرىمؿ ( ،)3868وأظمرضمف قمبداًمرزاق ذم مصـػف ،سمرىمؿ ( )19762واًمبقفؼل ذم اًمســـ اًمؽـؼمى،
 ،351 /9وصححف األًمبوين ذم شمعؾقؼف قمغم ؾمــ أيب داوود .

( )1أظمرضمف أسمق داوود ذم ؾمــف ،يمتوب اًمطى ،سمـوب ذم األدويـي اعمؽروهـي ،582 ،سمـرىمؿ (  ،)3874و ـعػف
األًمبوين ذم شمعؾقؼف قمغم اًمســ.
( )2ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي. 557/1 ،
( )3اًمطحوويي مع ذطمفو السمـ أيب اًمعز. 231/1 ،
( )4ذح اًمطحوويي ،السمـ أيب اًمعز. 231 /1 ،
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ُـقن ا ُْعمـدَ اوى سمِ ِ
ٌ ا ًَّم ِذي ومِ ِ
اخلب ِ
ِ
ِ
ِ
ى َؾم َؼ ًة َأ ْقم َظ َؿ ِمـْ ُف ِذم ا ًْم َؼ ْؾ ِ
قـفَ ،وم َقؽ ُ
ـف َىمـدْ
َ
ى سمِ ُؼ َّقة ْ ُ ْ
ًَمؽـَّ ُف ُي ْعؼ ُ
َؾم َعك ِذم إِ َزا ًَم ِي ُؾم ْؼ ِؿ ا ًْم َبدَ ِن سمِ ُس ْؼ ِؿ ا ًْم َؼ ْؾ ِ
ى)) .
()1

وىمول اًمشوـمبل رمحف اهلل شمعومم حمذرا مـ شمتبع اًمرظمص ورضره قمغم اًمديـ:
((إكف ممد إمم إؾمؼوط اًمتؽؾقػ ذم يمؾ مسلًمي خمتؾػ ومقفو :ألن طموصؾ األمر مع
اًمؼقل سموًمتخقػم أن ًمؾؿؽؾػ أن يػعـؾ إن ؿمـوء ،ويـؽمك إن ؿمـوء ،وهـق قمـلم إؾمـؼوط
اًمتؽؾقػ))

()2

( )1زاد اعمعود. 143 /4 ،
( )2اعمقاومؼوت ،83 /5 ،سمتحؼقؼ مشفقر طمسـ ؾمؾةن.
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ادبحث السابع
عالج السحر
مـ ومضؾ اهلل شمعومم ورمحتف سمعبوده أكف ضمعؾ ًمؾسحر قمالضمو منموقمو ،واًمسحر ًمف
طموالن طمول ىمبؾ وىمققمف ويؽقن مـ سموب اًمقىمويـي ،وطمـول سمعـد وىمققمـف ،أمـو قمالضمـف
اًمقىموئل ىمبؾ اًمقىمقع ومقؽقن سمحقل اهلل شمعومم سمة يكم:
أوال -اعمقافمبي قمغم ومعؾ اًمطوقموت ومنهنو مـ أقمظؿ مـو حيػـظ اهلل سمـف اًمعبـد مــ
اًمشقطون وضمـده :روى اإلموم اًمؽممذي رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ اسمـ قمبـوس ريض اهلل
ظ اهللََّ َحي َػ ْظ َؽ ،اطم َػ ِ
شمعومم قمـفة أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول ًمف((:اطم َػ ِ
ـظ اهللََّ
ْ
ْ
ْ
َِ
وه َؽ)) .
دمدْ ُه ُ َدم َ
()1

ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
واعمسـوء
اًمصـبوح
أذيمور
اًمنمقمقي ظمصقص ًو
األذيمور
واحلػوظ قمغم
صموكقو -اعمقافمب ُي
َ
ٍ
ِ
ِ
صح مـفـو ذم
اًمـوس
سملم
وهل مـتنم ٌة وهلل احلؿدُ َ
مجع عمو َ
وًمؾشقح سمؽر أسمق زيد رمحف اهلل ٌ
ٍ
ٍ
ُ
احلػوظ قمؾقفو.
ومحري سموعمسؾ ِؿ
مطقيوت
صػحوت كنمت ذم
ٌ
ُ
صموًمثو -االسمتعو ُد قمـ اعمعويص سمجؿق ِع أكقاقمفو َّ
ومنن اًمبعدَ قمـفو ممو
حيػظ سمف اهللُ اًمعبدَ
اًمشقطون وضمـدَ ُه وشمؼد َم احلديٌ اًمذي رواه اًمؽممذي سمسـده قمـ ِ
ٍ
َ
قمبـوس
اسمــ
وممو يصدُ
ظ اهللََّ َحي َػ ْظ َؽ ،اطم َػ ِ
ريض اهلل شمعومم قمـفة(( :اطم َػ ِ
ظ اهللََّ َ ِ
دمدْ ُه ُ َدمو َه َؽ)) .
ْ
ْ
ْ
()2

( )1ؾمــ اًمؽممذي ،يمتوب صػي اًمؼقومي ،اًمبوب رىمؿ ( ،566 ،)59طمديٌ سمرىمؿ ( ،)2516وأمحد ذم مســده،
 ،487 /4سمرىمؿ ( ،)2763واًمبقفؼل ذم ؿمعى اإليةن ،374 /1 ،سمرىمؿ ( ،)192وصـححف األًمبـوين ذم
شمعؾقؼف قمغم ؾمــ اًمؽممذي.566 ،
( )2ؾمبؼ خترجيف.
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السحر كػى اهللُ ادسؾؿني رشه ،فعالجه بثالثة صرق ،هي :
وقع
أما إذا َ
ُ
()5

أضمر قمظقؿ واًمتجوء إمم اهلل شمعومم
أوال – اًمرىمك اًمنمقمقي وهل أكػع اًمطرق وومقفو ٌ
اًمذي يؽشػ اًمرض وجيقى دقمقة اعمضطر واحلؿد هلل ومؼد صـػ أهؾ اًمعؾؿ وـمالسمـف ذم
سمقوهنو مصـػوت قمديدة ،وشمبوع سملؾمعور زهقدة ،ومعغم اعمسؾؿ اىمتـوء اًمـوومع مـفـو ومشـوورة
أهؾ اًمعؾؿ وـمالسمف اًمثؼوت ًمػمؿمدوه قمغم اًمطقى مـفو.
صموكقو – اؾمتعةل األدويي اعمبوطمي يموحلجومي وموؾمتػراغ مودة اًمسحر مػقد ذم إسمطوًمف،
وذب موء زمزم ،وهمػم ذًمؽ مـ األدويي اعمبوطمي ممو سمقـف أهؾ اًمعؾؿ.
صموًمثو – ومـ ـمرق قمالج اًمسحر اًمعثقر قمغم مو ومعؾف اًمسوطمر مـ قمؼـد وهمػمهـو
وإشمالومف ومفذا مـ أؾمبوب زوال اًمسحر سمحقل اهلل شمعومم.

( )1يـظر :ومتووى ذم حتريؿ اًمسحر واًمؽفوكي واًمتـجقؿً ،مؾشقح قمبـداًمعزيز سمــ سمـوز رمحـف اهلل ،مجـع كـويػ سمــ
ممدوح آل ؾمعقد. 9 ،8 ،
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ادبحث الثامن
صرق مؽافحة السحر والسحرة
إذا شمبلم طمرمي اًمسحر وطمرمي إشمقون اًمسحرة ـمؾبو حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾف ،ومـنن
مـ اعمفؿ معرومي سمعض اًمطرق اًمتل شمسوقمد ذم مؽوومحي اًمسحرة وصد ذهؿ ،ومـفو مـو
يكم:
أوال – شمعؾقؿ اًمـوس طمؽؿ اًمسحر ،وطمؽؿ إشمقون اًمسحرة ،وسمقون طمؼقؼي اًمسحرة
وطمؼقؼي ومعؾفؿ ويمػرهؿ سموهلل شمعومم ،وكجوؾمي مو يؼعقن ومقف مـ اًمذكقب اًمتـل شمرومضـفو
اًمػطر اًمسؾقؿي وال يؼرهو قمؼؾ وال ذع ،وىمد أضمريً دراؾمي ذم سمؾد قمريب مسـؾؿ قمـغم
قمقـي مـ اًمذيـ يلشمقن اًمسحرة ،وقمغم قمقـي مـ اًمسحرة ومتبلم مـفو :
()1

 – 1أن أيمثر مـ صمالصمي وشمسعلم سموعمئي مـ اًمسحرة مل يتجووز شمعؾقؿفؿ اًمثوكقي.
 – 2و َّ
أن أيمثر مـ صمةكقي وشمسعلم سموعمئي مـ اعمؽمدديـ قمغم اًمسحرة يعتؼدون ضمقاز
ومعؾ اًمسحرة ،واعمروج ذا االقمتؼود هؿ اًمسحرة اؾمتغالال مـفؿ ألمقال اًمـوس.
ويعؾــؿ اًمـــوس ذًمــؽ قمـــ ـمريــؼ اعمســوضمد ،واعمــدارس ،واإلذاقمــوت اعمرئقــي
واعمسؿققمي ،واًمصحػ واعمجالت ،وشمؽرار ذًمؽ ًمقصؾ إمم أيمؼم ذحيي مـ اًمـوس ومال
شمبؼك طمجي جلوهؾ ،وهذا مـ كنم اًمديـ ومـ إقمالء يمؾؿي اهلل شمعومم.
صموكقو – شمـػقذ أطمؽوم اهلل ذم اًمسحرة واًمتشفػم هبـؿ وقمـدم شمـلظمػم قمؼـقسمتفؿ أو
اًمتفوون ومقفو.
صموًمثو  -إىمومي هقئـوت متخصصـي ذم يمـؾ سمؾـدة شمتعؼـى اًمسـحرة واعمشـعقذيـ
واعمروضملم ؿ ،ىمطعو ًمداسمرهؿ وصدا ًمنمهؿ.
( )1يـظر :اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 222 ،221 ،
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ظمومسو  -سمذل اجلقائز اعموًمقي اًمعوًمقي واًمغوًمقي عمـ يبؾغ قمـفؿ ويدل قمؾقفؿ ،طمتـك
يضقؼ قمؾقفؿ وال جيدون مؽوكو يرشموطمقن ومقف ًمـنم ذهؿ.
ؾمودؾمو  -شمعؾقؿ اًمـوس اًمتحصقـوت اًمنمقمقي واألذيمور اًمـبقيـي وإىمومـي دورات
حتصلم ِ
كػس ِف.
اعمسؾؿ
يتعؾؿ
ًمعومي اًمـوس ذم اعمسوضمد واعمدارس وهمػمهو طمتك
َ
ُ
َ
ؾموسمعو – شمعؾقؿ اًمـوس اًمرىمقي اًمنمقمقي سمؽؾ وؾمقؾي متوطمي وسمقـون أن يمـؾ مسـؾؿ
يستطقع ومعؾفو سمـػسف ومػمىمل كػسف وذويف مـ اعمرىض ،ومال يؾجل إمم اًمسحرة.
صمومـو – و ع رىمؿ ظموص ًمإلسمـالغ قمــ اًمسـحرة ومؽـون وضمـقدهؿ ورسقمـي
اًمتػوقمؾ مع اعمتصؾلم ًمؾؼبض قمغم اًمسحرة وقمؼقسمتفؿ ،ومؽووملة اعمتصؾلم.
شموؾمعو – مـع اًمؼـقات اًمػضوئقي اًمتل شمروج ًمؾسحرة وشمسـفؾ اًمقصـقل إًمـقفؿ،
وقمؼقسمي مـ يعؿؾ قمغم كنم ذًمؽ مـ أصحوب اًمؼـقات اًمذيـ آصمروا اًمػوين قمغم اًمبوىمل.
قموذا – و ع اشمػوىموت دوًمقي ظمصقصو سملم اًمبالد اإلؾمالمقي يتؿ ومقفو اًمتعوهـد
قمغم مؽوومحي اًمسحرة ،يمة و عً عمؽوومحي اعمـروضملم ًمؾؿخـدرات ومؽؾفـؿ مػسـد ذم
األرض.
احلودي قمنم – إضمراء اعمؼوسمالت مع اًمسحرة اًمتوئبلم ًمػضح مـ مل يتـى مــفؿ،
وسمقون أطمقال اًمسحرة ًمؾـوس وال شمعرض طمتك يتؿ اًمـظر ومقفو مـ أهؾ اًمعؾـؿ وـمالسمـف
ومؼد يؽقن ومقفو مو ال يؼبؾ ومال يـنم طمتك ال شمؼع ومتـي وومسود.
اًمثوين قمنم – مسوقمدة مـ شموب مـفؿ ىمبؾ اًمؼدرة قمؾقف وشمعوهده وسمذل اعمعروف
ًمف ًمقجد مو يؽػقف ومال يعقد إمم ؾمحره.
اًمثوًمٌ قمنم – إضمراء اعمؼوسمالت اعمرئقـي مـع اًمرىمـوة مــ أهـؾ اًمعؾـؿ وـمالسمـف
ًمقؽشػقا طمؼوئؼ اًمسحرة ويعؾؿقا اًمـوس ـمرق اًمقىمويي مـ اًمسحر وـمرق قمالضمف.
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اًمراسمع قمنم – االؾمتعوكي سموألـمبوء اعمختصلم ذم قمؾؿ اًمـػس واًمـذيـ ـؿ قمؾـؿ
سموًمنمع ًمبقون مو هق ؾمحر ومو هق مـ ىمبقؾ اعمرض اًمـػز ومال يؼـع اعمـريض ذم اًمـقهؿ
ويبحٌ قمـ اًمعالج اًمصحقح.
واهلل أقمؾؿ وصغم اهلل قمغم حمؿد وآًمف وصحبف وؾمؾؿ
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اخلامتــة
ذم ظمومتي هذا اًمبحٌ أمحد اهلل ؾمبحوكف وشمعومم قمغم يمرمف وومضـؾف وشمقسـػمه أمـر
هذا اًمبحٌ ومؾف ؾمبحوكف احلؿد أوال وآظمرا وفموهرا وسموـمـو ،وأؾمجؾ ذم هنويـي اًمبحـٌ
أسمرز كتوئجف شموريمو شمػوصقؾ مبوطمثف مبثقصمي ومقة شمؼدم مـ دراؾمي ،ومؿـ كتـوئٍ اًمبحـٌ مـو
يكم:
 – 1شمعريػ اًمسحر ذم اًمؾغي أوؾمع مـ شمعريػف ذم اًمنمع ،وًمذًمؽ كظوئر يمثـػمة
ذم اًمنميعي ،وموًمنميعي شمؼقد اعمطؾؼوت اًمؾغقيـي ،ومــ ذًمـؽ ًمػـظ اًمسـحر ،واًمصـالة،
واحلٍ ،وهمػم ذًمؽ.
ٌ
اشمصـول سمـلم
 – 2يراد سموًمسحر ذم االصطالح اًمنمقمل قمغم مو شمـرضمح ًمـدي(( :
ٍ
اإلكز ًمشقطوكفً :مقـػذ ؾمحره
وؿمقطون مـ اجلـ سمقؾمقؾي مـ اًمقؾموئؾ يتذًمؾ ومقفو
إكز
ُّ
ٍّ
ذم مسحقر سموًمتلصمػم ومقف أو ظمداقمف واًمتخققؾ ًمف)).
 – 3شمعتؿد اًمشعقذة قمغم ظمػي اًمقد واخلداع قمؿقمو سمخالف اًمسحر ومال سمـد ومقـف
مـ اشمصول سموجلـ.
 – 4اًمسحر يـؼسؿ سموقمتبور أصمره إمم طمؼقؼي  -واشمػؼ أهـؾ اًمســي واجلةقمـي قمـغم
وىمقع هذا اًمـقع وأكؽره سمعـض اعمبتدقمـي  -وإمم ظمقـوزم ،ويـؼسـؿ اًمسـحر سمـوًمـظر إمم
اًمطريؼي اًمتل يستخدمفو اًمسـوطمر ذم شمـػقـذ ؾمـحره إمم أكـقاع يمثـػمة ذيمـر ذم اًمبحـٌ
أؿمفرهو.
ً – 5مقس ًمؾؽقايمى أرواح شممصمر ذم اعمسحقر وهـذه شمؾبقسـوت اًمشـقوـملم قمـغم
أوًمقوئفؿ.
 – 6مقؾمك قمؾقف اًمصالة واًمسالم حتداه ؾمحرة ومرقمقن سموًمسحر اخلقـوزم ًمؽــفؿ
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اؾمتعوكقا سموًمشقوـملم وًمقس ومؼط سموألدويي.
 – 7اًمسحر حمرم سموإلمجوع ،واًمسوطمر يموومر قمغم اًمصحقح مـ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ،
ويؼتؾ اًمسوطمر دون اؾمتتوسمي إن ىمدر قمؾقف ىمبؾ اًمتقسمي.
 – 8اًمسوطمر اًمذمل يؽمك أمره ًمإلموم ومقـػذ مو يرى ومقف اعمصؾحي اًمنمقمقيً ،مؽـ
إن ىمتؾ ومقؼتؾ ىمصوصو.
 – 9شمقسمي اًمسوطمر ومقة سمقـف وسملم اهلل أمرهو إمم اهلل وًمق صدق ًمؼبؾ اهلل مـف ًمسـعي
قمػق اهلل وىمد ىمبؾ ؾمبحوكف شمقسمي ؾمحرة ومرقمقن ،أمو سموًمـسبي ًمـو ومقؼتـؾ ًمـق صمبـً اًمسـحر
قمؾقف سمعد اًمؼدرة قمؾقف ،وأمو ًمق شموب ىمبؾ اًمؼدرة قمؾقف ومؾف طمؽؿ اعمحورسملم ومال يؼتؾ.
 – 11اشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ قمغم حتريؿ إشمقون اًمسحرة ـمؾبو حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾـف،
وموألمي وإن اظمتؾػً ذم طمؽؿ اًمتداوي سموعمحرم ًمؽـفو متػؼي قمغم مـع اًمتـداوي سمـة هـق
يمػر.
قمالج سمعد وىمققمف.
ً – 11مؾسحر قمالج ذقمل ىمبؾ وىمققمف ويؽقن وىموئقو ،وًمف
ٌ
 – 12جيى اًمتصدي ًمؾسحرة سمؽؾ اًمطرق اًمتل متـع ذهؿ وشمؽػ أذاهـؿ قمــ
اعمسؾؿلم.
هذه أسمرز كتوئٍ اًمبحٌ ،واهلل أقمؾؿ
وصغم اهلل قمغم حمؿد وآًمف وؾمؾؿ
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ففرس ادراجع
 )1إمجوع األئؿي األرسمعي واظمتالومفؿً ،مقحل سمـ حمؿد اسمـ هبػمة احلـبكم ،حتؼقؼ حمؿـد
طمسلم األزهري ،دار اًمعال ،اًمثوكقي1431 ،هـ.
 )2أطمؽوم اًمؼرآن ،ألمحد سمـ قمكم اجلصوص ،حتؼقؼ قمبداًمسالم ؿمـوهلم ،دار اًمؽتـى
اًمعؾؿقي ،سمػموتً ،مبـون ،اًمثوًمثي1428 ،هـ.
 )3أطمؽوم اًمؼرآن ،عمحؿد سمـ قمبداهلل سمـ اًمعريب ،حتؼقؼ حمؿد قمبـد اًمؼـودر قمطـو ،دار
اًمؽتى اًمعؾؿقي ،سمػموتً ،مبـون ،اًمثوًمثي1424 ،هـ.
 )4األدب اعمػرد ً ،مإلموم حمؿد سمـ إؾمـةقمقؾ اًمبخـوري ،شمعؾقـؼ حمؿـد كـوس اًمـديـ
األًمبوين ،دار اًمصديؼ ،اجلبقؾ ،األومم1419 ،هـ.
 )5إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ ،عمحؿد كوس اًمديـ األًمبوين ،اعمؽتى
اإلؾمالمل ،سمػموت ،اًمثوكقي1415 ،هـ.
 )6أؾمـك اعمطوًمى ذح روض اًمطوًمىً ،مزيمريو سمـ حمؿـد األكصـوري ،دار اًمؽتـوب
اإلؾمالمل.
 )7أ قاء اًمبقون ،عمحؿد األملم اًمشـؼقطل ،دار قمومل اًمػقائد ،مؽـي اعمؽرمـي ،األومم،
1426هـ.
 )8إقمجوز اًمؼرآنً ،مؾبـوىمالين ،حتؼقـؼ أمحـد صـؼر ،دار اعمعـورف ،مٍمـ ،اخلومسـي،
1997م.
 )9األقمالمً ،مؾزريمكم ،دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم ،سمػموت ،اًمعوذة1992 ،م.
 )11األمً ،مإلموم اًمشوومعل ،دار اعمعرومي ،سمػموت1411 ،هـ.
 )11اإلكصوفً ،معالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمؾقةن اعمرداوي ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،اًمثوكقي.

د .عبداهلل بو عيسى بو موسى األمحدي ا

322

 )12اإليةنً ،مشقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ،سمتحؼقؼ األًمبوين ،اعمؽتى اإلؾمالمل ،سمػموت،
اًمثوًمثي1418 ،هـ.
 )13سمدائع اًمتػسػم ،السمـ اًمؼقؿ ،مجعف يرسي اًمسقد حمؿد ،دار اسمــ اجلـقزي ،اًمـدموم،
األومم1414 ،هـ.
 )14سمدائع اًمػقائد ،السمـ اًمؼقؿ ،حتؼقؼ هشـوم قمبـد اًمعزيـز وقمـودل اًمعـدوي ،مؽتبـي
مصطػك اًمبوز ،مؽي اعمؽرمي ،األومم1416 ،هـ.
 )15شمبٍمة احلؽـوم ذم أصـقل األىمضـقي ومــوهٍ األطمؽـوم ،إلسمـراهقؿ سمــ ومرطمـقن
اعموًمؽل ،مؽتبي اًمؽؾقوت األزهريي ،األومم1416 ،هـ.
 )16اًمتحرير واًمتـقيرً ،مؾطوهر اسمـ قموؿمقر ،اًمدار اًمتقكسقي ،شمقكس1984 ،م.
 )17شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمقرة اًمػوحتـي واًمبؼـرةً ،مؾشـقح حمؿـد اًمعثقؿـلم ،دار اسمــ
اجلقزي ،اًمدموم ،األومم1421 ،هـ.
 )18شمػسػم اًمؼرـمبل اعمسؿك سمجومع أطمؽوم اًمؼرآن ،عمحؿد سمـ أمحد اًمؼرـمبل ،حتؼقؼ د.
قمبداهلل اًمؽميمل وآظمرون ،اًمرؾموًمي ،سمػموت ،األومم1427 ،هـ.
 )19اًمتػسػم اًمؽبػم اعمسؿك سمؿػوشمقح اًمغقى ،عمحؿد سمـ قمؿر اًمرازي ،دار إطمقوء اًمؽماث
اًمعريب ،سمػموت ،اًمثوًمثي1421 ،هـ.
 )21هتوومً اًمػالؾمػيً ،مؾغزازم ،حتؼقؼ د/ؾمؾقةن دكقو ،دار اعمعورف ،اًمؼوهرة ،مٍم.
 )21شمقسػم اًمعزيز احلؿقد ً ،مسؾقةن سمـ قمبداهلل آل اًمشقح ،اعمؽتى اإلؾمالمل ،سمػموت،
اًمسودؾمي1415 ،هـ.
 )22اًمثؿر اًمداينً ،مصوًمح قمبداًمسؿقع األزهري ،حتؼقؼ د .راسمح زروايت ،دار اسمـ طمزم،
سمػموت ،األومم1431 ،هـ.
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 )23دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك ،عمـصقر سمـ يقكس اًمبفقيت ،قمومل اًمؽتـى ،األومم،
1414هـ.
 )24اًمذظمػمة ،ألمحد سمـ إدريس اًمشفػم سموًمؼراذم ،حتؼقؼ حمؿـد طمجـل وآظمـرون ،دار
اًمغرب اإلؾمالمل ،سمػموت ،األومم1994 ،م.
 )25رمحي األمي سموظمتالف األئؿي ،عمحؿد قمبداًمرمحـ اًمدمشؼل ،حتؼقؼ قمغم اًمنمـسمجل
وآظمر ،اًمرؾموًمي ،سمػموت ،األومم1414 ،هـ.
 )26روح اعمعوين ،عمحؿقد األًمـقد ،حتؼقـؼ قمـكم قمبـداًمبوري ،دار اًمؽتـى اًمعؾؿقـي،
سمػموت ،األومم1415 ،هـ.
 )27زاد اعمعود ،السمـ اًمؼقؿ ،حتؼقـؼ /ؿمـعقى األركـموط وآظمـر ،اًمرؾمـوًمي ،سمـػموت،
اًمراسمعي قمنم1411 ،هـ.
 )28اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمؽبوئر ،السمـ طمجـر ا قثؿـل ،حتؼقـؼ /ظمؾقـؾ ؿمـقخو ،دار
اعمعرومي ،سمػموت ،األومم1419 ،هـ.
 )29اًمسحر سملم احلؼقي واخلقول ،د /أمحد سمـ كوس احلؿد ،اًمثوكقي1421 ،هـ.
 )31اًمسحر واًمسحرة ،د /إسمـراهقؿ يمـةل أدهـؿ ،دار اًمبشـوئر اإلؾمـالمقي ،سمـػموت،
اًمثوكقي1423 ،هـ.
 )31اًمسؾسؾي اًمصحقحي ،عمحؿد كـوس اًمـديـ األًمبـوين ،مؽتبـي اعمعـورف ،اًمريـوض،
األومم1415 ،هـ.
 )32ؾمــ اًمؽممذي ،سمعـويي مشفقر طمسـ ؾمؾةن ،وشمعؾقؼ اًمشقح حمؿد كـوس اًمـديـ
األًمبوين ،مؽتبي اعمعورف ،اًمريوض ،األومم.
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 )33ؾمــ اسمـ موضمي ،سمعـويي مشفقر طمسـ ؾمؾةن ،شمعؾقؼ اًمشـقح حمؿـد كـوس اًمـديـ
األًمبوين ،مؽتبي اعمعورف ،اًمريوض ،األومم.
 )34ؾمــ أيب داود ،سمعـويي مشفقر طمسـ ؾمؾةن ،وشمعؾقؼ اًمشـقح حمؿـد كـوس اًمـديـ
األًمبوين ،مؽتبي اعمعورف ،اًمريوض ،األومم.
 )35اًمســ اًمؽؼمىً ،مؾبقفؼل ،حتؼقؼ /حمؿد قمبد اًمؼودر قمطـو ،دار اًمؽتـى اًمعؾؿقـي،
سمػموت ،األومم1414 ،هـ.
 )36ؾمػم أقمالم اًمـبالءً ،مؾذهبل ،حتؼقؼ د /سمشور قمقاد وآظمـرون ،اًمرؾمـوًمي ،سمـػموت،
احلوديي قمنم1417 ،هـ.
 )37ذح األصقل مـ قمؾؿ األصقل ،عمحؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم ،دار اسمــ اجلـقزي،
اًمدموم ،األومم1431 ،هـ.
 )38ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي ،السمـ أيب اًمعز احلـػل ،حتؼقؼ د /قمبد اهلل اًمؽميمل وآظمر،
اًمرؾموًمي ،سمػموت ،اًمثوكقي1416 ،هـ.
 )39اًمنمح اًمؽبػم قمغم خمتٍم ظمؾقؾ ،ألمحد اًمدردير ،دار اًمػؽر ،سمػموت.
 )41ذح اًمـقوي قمغم صحقح اإلموم مسؾؿ ،عمحل اًمديـ حيل سمـ ذف اًمـقوي ،دار
إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،سمػموت ،اًمثوكقي1392 ،هـ.
 )41ذح خمتٍم ظمؾقؾ عمحؿد سمـ قمبداهلل اخلرر ،دار اًمػؽر ،سمػموت.
 )42ذح مـتفك اإلرادات = دىموئؼ أوزم اًمـفك.
 )43ؿمعى اإليةن ،أليب سمؽر أمحد سمـ احلسلم اًمبقفؼل ،حتؼقؼ خمتور اًمــدوي ،اًمرؿمـد،
اًمريوض ،اًمثوكقي1425 ،هـ.
 )44اًمصورم اًمبتورً ،مقطمقد سموزم ،دار سمؾـسقي ،اًمريوض ،اًمعوذة.
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 )45صـحقح اسمــ طمبـون ،حتؼقـؼ /ؿمــعقى األركـموط ،اًمرؾمـوًمي ،سمـػموت ،اًمثوًمثــي،
1418هـ.
 )46صحقح اًمبخوريً ،مإلموم حمؿد سمـ إؾمةقمقؾ اًمبخوري= يـظر ومتح اًمبوري.
 )47صحقح اًمؽمهمقى واًمؽمهقـىً ،مؾؿــذري ،شمصـحقح األًمبـوين ،مؽتبـي اعمعـورف،
اًمريوض ،األومم1421 ،هـ.
 )48صحقح مسؾؿً ،مإلموم مسؾؿ سمـ احلجوج ،حتؼقؼ حمؿد ومماد قمبد اًمبـوىمل ،اعمؽتبـي
اإلؾمالمقي ،شمريمقو.
 )49اًمطحوويي مع ذطمفو السمـ أيب اًمعز = اكظر ذح اًمطحوويي.
 )51قمور ي األطمقذي ،السمــ اًمعـريب ،عمحؿـد سمــ قمبـداهلل سمــ اًمعـريب ،دار اًمؽتـى
اًمعؾؿقي ،سمػموتً ،مبـون.
 )51همويي اعمـتفك ذم اجلؿع سملم اإلىمـوع واعمـتفك ،عمرقمل سمـ يقؾمػ اًمؽرمل ،اًمريـوض،
اًمثوكقي1411 ،هـ.
 )52ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي ،دار اًمعوصؿي ،اًمريوض ،األومم1411 ،هـ.
 )53ومتووى ذم حتريؿ اًمسحر واًمؽفوكي واًمتـجقؿً ،مؾشقح قمبداًمعزيز سمـ سمـوز رمحـف اهلل،
مجع كويػ سمـ ممدوح آل ؾمعقد ،ذيمـي دار اًمؽتـوب واًمســي ،اًمريـوض ،األومم،
1422هـ.
 )54ومتح اًمبوري ،السمـ طمجر ،دار اًمسالم ،اًمريوض ،األومم1418 ،هـ
 )55ومتح اعمجقد ،قمبد اًمرمحـ سمــ طمســ آل اًمشـقح ،حتؼقـؼ د /اًمقًمقـد اًمػريـون ،دار
اًمصؿقعل ،اًمريوض ،اًمثوكقي1417 ،هـ.
 )56اًمػصؾؾ ذم اعمؾؾ واألهقاء واًمـحؾ ،السمـ طمزم ،مؽتبي اخلوكجل ،اًمؼوهرة.
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 )57اًمؼقاكلم اًمػؼفقي ،عمحؿد سمـ أمحد اسمـ ضمزي اًمؽؾبل ،مؽتبي اًمبوز ،مؽي اعمؽرمي.
 )58اًمؼقل اعمػقد ،السمـ قمثقؿلم حتؼقؼ د/ؾمؾقةن أسمو اخلقؾ ،و د /ظموًمـد اعمشـقؼح ،دار
اًمعوصؿي ،اًمريوض ،األومم1415 ،هـ.
 )59اًمؽوذم ،عمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمدامي ،حتؼقؼ د .قمبداهلل اًمؽميمل ،دار هجر ،اجلقزة ،مٍم،
األومم1418 ،هـ.
 )61اًمؽؾقوت ،أليب اًمبؼـوء ،حتؼقـؼ د /قمـدكون درويـش وحمؿـد اعمٍمـي ،اًمرؾمـوًمي،
سمػموت ،اًمثوكقي1413 ،هـ.
 )61جمؿقع اًمػتووىً ،مشقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ،مجع قمبـد اًمـرمحـ اًمؼوؾمـؿ ،اًمرئوؾمـي
اًمعومي ًمشئقن احلرملم.
 )62اعمجؿقع ذح اعمفذبً ، ،مقحل سمـ ذف اًمـقوي ،دار اًمػؽر ،سمػموت.
 )63اعمحغم سموآلصمور ،السمـ طمزم ،دار اًمػؽر ،سمػموت.
 )64خمتور اًمصحوح ،عمحؿد سمـ أيب سمؽر اًمرازي ،حتؼقؼ محزة ومتح اهلل ،ممؾمسي اًمرؾموًمي،
سمػموت ،األومم1417 ،هـ.
 )65اعمسـد ،أليب يعغم ،حتؼقؼ طمسلم ؾمؾقؿ ،دار اعملمقن ،دمشؼ ،األومم1414 ،هـ.
 )66مسـد اإلموم أمحد ،حتؼقؼ محزة اًمزيـ ،دار احلديٌ ،اًمؼوهرة ،األومم1416 ،هـ.
 )67اعمصبوح اعمـػمً ،مؾػققمل ،حتؼقـؼ /يقؾمـػ اًمشـقح ،اعمؽتبـي اًمعٍمـيي ،سمـػموت،
اًمثوكقي1418 ،هـ.
 )68اعمصـــػً ،معبــداًمرزاق اًمصـــعوين ،حتؼقــؼ طمبقــى اًمــرمحـ األقمظؿــل ،اعمؽتــى
اإلؾمالمل ،سمػموت ،اًمثوكقي1413 ،هـ.
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 )69مطوًمى أوزم اًمـفك ًمشــرح همويـي اعمـتفـك ،عمصـطػك ؾمـعد اًمرطمقبـوين ،اعمؽتـى
اإلؾمالمل ،سمػموت ،اًمثوكقي1415 ،هـ.
 )71معورج اًمؼبقل ،حلوومظ احلؽؿل ،حتؼقؼ قمؿر أسمق قمؿـر ،دار اسمــ اًمؼـقؿ ،اًمـدموم،
األومم1418 ،هـ
 )71اعمعجؿ اًمؽبػمً ،مؾطـؼماين ،حتؼقـؼ محـدي قمبـد اعمجقـد اًمسـؾػل ،مؽتبـي اًمعؾـقم
واحلؽؿ ،اًمثوكقي1414 ،هـ.
 )72معجؿ اعمؼويقس ذم اًمؾغي ،السمـ ومـورس ،حتؼقـؼ ؿمـفوب اًمـديـ أسمـق قمؿـرو ،دار
اًمػؽر ،سمػموتً ،مبـون ،األومم1415 ،هـ.
 )73اعمعجؿ اًمقؾمقط ،عمجؿققمي مـ أقمضوء جمؿع اًمؾغـي اًمعرسمقـي ،دار إطمقـوء اًمـؽماث
اًمعريب ،سمػموت.
 )74مغـل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػـوظ اعمـفـوج ،عمحؿـد سمــ أمحـد اًمنمـسمقـل ،دار
اًمؽتى اًمعؾؿقي ،سمػموت ،األومم1415 ،هـ.
 )75اعمغـل ،عمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمدامي ،حتؼقؼ د .قمبداهلل اًمؽميمل وآظمر ،دار قمومل اًمؽتـى،
اًمريوض ،اًمثوًمثي1417 ،هـ.
 )76اعمقاومؼوتً ،مؾشوـمبل ،حتؼقؼ مشفقر طمسـ ؾمؾةن ،دار اسمـ قمػون ،اخلؼم ،األومم،
1417هـ.
 )77مقؾمققمي اإلمجوع ذم اًمػؼف اإلؾمالملً ،مسعدي أسمـق ضمقـى ،دار اًمػؽـر ،دمشـؼ،
اًمثوًمثي1418 ،هـ.
 )78مقىمػ اإلؾمالم مـ اًمسـحر ،د /طمقـوة سموأظمــرض ،دار اعمجتؿـع ،ضمـدة ،األومم،
1415هـ.
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 )79اًمـبقاتً ،مػخر اًمديـ اًمرازي ،حتؼقؼ أمحـد اًمسـؼو ،مؽتبـي اًمؽؾقـوت األزهريـي،
اًمؼوهرة.
 )81كقاىمض اإليةن اًمؼقًمقي واًمعؿؾقي ،د /قمبد اًمعزيز سمـ حمؿـد اًمعبـد اًمؾطقـػ ،دار
اًمقـمـ ،اًمثوكقي1415 ،هـ.
 )81كقؾ األوـمورً ،مؾشقيموين ،مطبعي أكصور اًمسـي اعمحؿديي ،الهقر ،سمويمستون.
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In The Name of Allah, The Gracious, The Merciful
Summary of the Research
I- Content of the research about Sorcery and the Shariaa's Say (Judgment) on it
The research deals with the following issues:
The literal meaning of sorcery and its definition in Shariaa
Types of Sorcery
The Shariaa's Say on Sorcery
The Sorcerer's punishment
The Sorcerer's repentance
The Shariaa's Say on resorting to a sorcerer to overthrow an act of witchcraft
through another act (of witchcraft).
Curing the victims of witchcraft.
Fighting Sorcery and Sorcerers.
The research ends with a Conclusion and an Index.
II- Meaning and Terms of the research
The present research came to the following conclusions:
1. The literal meaning of sorcery is broader than its definition in Shariaa
2. The researcher found that Sorcery, in Shariaa, means an intercourse between a
human being and an evil genie. The servile human being implores the genie to
enact its witchcraft on a person by affecting him/her or by cheating and duping
him/her into seeing or feeling non-existent things.
3. Conjuring consists in using clever handy tricks in order to dupe people.
4. Sorcery consists, according to its consequences, of imaginary sorcery and real
sorcery. The latter is recognized by the Sunnite Muslims and denied by others.
The research also divides sorcery into some major types according to the
sorcerer's procedures in his/her practice.
5. Contrary to what the devils dupe their masters into believing, it's not true that
planets have spirits that affect the people subject to sorcery.
6. The Pharaoh's sorcerers used imaginary sorcery against Mussa- Peace and Prayer
on him- Yet, they used not only medicine but also devils.
7. Sorcery is unanimously forbidden and all Muslim scholars agree on considering
sorcerers as unbelievers and are, consequently, liable to execution as soon as
they are captured and proven guilty unless they repent earlier to their capture.
8. It falls within the Imam's jurisdiction to deal, in accordance with the Shariaa,
with non-Muslim sorcerers practicing in a Muslim country, but in all cases they
are not to be executed unless it is done in a form of retaliation (i.e. when they kill
a Muslim).
9. God has already accepted the repentance of the Pharaoh's sorcerers, and God is
merciful enough to forgive a repentant sorcerer, but, as for us, we have to
execute sorcerers when proven guilty. However, if they repent before their
capture they will be treated as warriors and should, therefore, not be killed.
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10. Scholars agree on forbidding the resort to sorcerers asking them for an act of
witchcraft to thwart another one. Scholars may disagree on whether it is allowed
to use prohibited things to cure patients, but they all agree that it is forbidden to
resort to witchcraft to cure patients.
11. There's a religiously recognized cure for witchcraft both before and after it
happens.
12. We have to fight sorcerers by all the means that would make it possible to thwart
their evil plans and stop them from harming people.
Key words
Glossary, sorcery, (Islamic) Law , truth, text, shar'i (according to Islamic
Laws), jinn, disbelief, shirk (calling partners for Allah.
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