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 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

ة واهتماماتها: 
ّ
: رؤية املجل

ً
 أّوال

 
 
 ة العلمي  تعنى املجل

 
مة في مجال ة لعلوم الش

 
ة املحك راسات العلمي 

لوم ع تريعة بنشر البحوث والد 

 ال
 
حرير يعر ش ة. وتحرص هيئة الت  غة العربي 

 
شر-ة بالل

 
ق شروط البحث  -من خالل إجراءات الن على تحق 

وغير ، ةالعلمي  في األعمال املنشورة، وذلك من حيث: وضوح مشكلة البحث وفكرته، واألصالة، واملوضوعي  

. مات البحث العلمي  حرير كما تحرص ذلك من مقو  عوي  ملواكبة  هيئة الت  قي  بالخطاب املعرفي  والد  على الر 

ة. ة والعلمي  رعي 
 
وابط الش حديات املعاصرة، وفق الض   الت 

ِة اويدخل ف
 
 ي نطاق اهتمامات املجل

 
  لبحوث

 
ة في مجال الل لة غة العربي  العلمي  علوم باملباشرة ة ذات  الص 

 
 
ق ،ةعير الش

 
 بالقراءات كالتي تتعل

 
ة، و  ، وكذلك بحوث ربية اإلسالمي 

 
راسات  الت

  الد 
 
ريعة املقارنة بين الش

رعي  ونحو ذلك. والقانون، 
 
ه أن يكون الجانب الش

 
 هو الغالب على البحث. ويشترط في هذا كل

ريعة
 
 في مجال علوم الش

ً
ادرة حديثا اقدة للكتب الص  عليقات الن  ة املجال لنشر الت 

َّ
الفكر و  كما تفسح املجل

ةاإلسالمي   ة الحديثة واملهم  ة الكتب العاملي    .، وبخاص 

ة في مجال  دوات العلمي  قارير عن املؤتمرات والن 
 بنشر الت 

ً
ة أيضا

 
ب املجل  بيانل ؛صهااختصاكما ترح 

دوة-املؤتمر أهداف    -أو الن 
 
مة خالله، وأهم   صاٍت وجيزة ألهم  ومحاوره، وملخ ة املقدَّ األوراق العلمي 

 التوصيات، مع ضرورة ذكر عنوان املؤتمر ومكانه وتاريخه.

 
ّ
: شروط الن

ً
 ثانيا

ّ
 ة:شر في املجل

  
ّ

 ة لكتابة البحوث:روط املنهجيّ الش

 في .1
ً
نا مشكلة واضحة أن يكون البحث أصيال ص  أفكاره وموضوعه، متضم  تدخل ضمن تخص 

ة
 
 .املجل

 يزيد  .2
 

ة ( صفحة40) أربعينعلى البحث أل مة وثبت املصادر، مع مراعاة خصوصي  ، بما في ذلك املقد 

 ملخطوط أو نحو ذلك.
ً
 بعض املواضيع، كما لو كان البحث تحقيقا

ح فيه الباحث  .3 ٍص، يوض 
 
سَبق البحث بملخ ة البحث، ويذكر فيه أن ي  ة، وأهمي  املشكلة البحثي 

 يتجاوز 
 

شتَرط أل تي تعين الباحثين على الستفادة من بحثه فيما بعد. وي 
 
ة ال للي  الكلمات الد 

ص 
 
ة-امللخ للي   ( كلمة.000خمسمائة ) -بما في ذلك الكلمات الد 

 ع .4
ً
 على كتاب أو تقريرا

ً
شر تعليقا

 
مة للن شتَرط -ن مؤتمر أو ندوةإذا كانت الورقة املقد  ه ي 

 
  فإن

 
أل

 ( صفحات.0يزيد عدد صفحاتها على خمس )
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 ة.ف عليه في كتابة البحوث العلمي  التزام املنهج العلمي  املتعارَ  .0

6.  
 
.سالمة الل

ً
ا  منطقي 

ً
 غة، ووضوح األفكار وترابطها وتسلسلها تسلسال

 باملصادر .7
ٌ
ة( قائمة

 
ثَبت في آخر البحث )في صفحة مستقل

 
  أن ت

ً
ا  هجائي 

ً
 ترتيبا

ً
 بحسب واملراجع، مرتبة

سَتغنى بذكر  اسم املصدر أو املرجع )من األلف إلى الياء(، مشتملة على معلومات النشر، وي 

شر في ثبت املصادر عن ذكرها في الهامش. وفي حال كون القرآن الكريم أحَد مراجع 
 
معلومات الن

واية ، مع بيان الر 
ً
ل ر  أو 

َ
ذك ه ي 

 
 امللتَزمة. الباحث فإن

بع الطريقة املعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، مع ذكر الجزء  .8
َّ
ت
 
في تخريج األحاديث ت

فحة.  ورقم الص 

 يكون البحث قد سبق نشره .9
 

  في أل
 
 ، أو ضمَن أعمال مؤتمر، أو نحو ذلك.ة أخرى مجل

ة في نشر بحث مستل  من رسالة ماجستير أو أطروحة  .10
 
دكتوراه للباحث نفسه إذا ل تمانع املجل

شر، شرط أن يرفق صورة من قرار لجنة املناقشة
 
لبحث اد من نشر استفي   ول .استوفى شروط الن

شار  املستل  من رسالة الباحث أو أطروحته  للفائدة، وي 
ً
ر تعميما

َ
نش ما ي 

 
ة، وإن رقيات العلمي 

 
-في الت

فحة األولى من البحث عند -حال نشر البحث ة.  لهذا في الص 
 
 نشره في املجل

  
ّ
 للبحث: ّي ـشروط اإلخراج الفن

 بالحاسوب على برنامج ) .1
ً
 A4) ورق حجمب(، Microsoft Wordأن يكون البحث مطبوعا

 
 (، بخط

(Traditional Arabicأو ) (Sakkal Majalla)، ( 16( للمتن، و)16بحجم–Bold للعناوين )

ة، و) عليقات في الهوامش( 14)، وئيسة( للعناوين الر  Bold–17الفرعي    .للت 
 
شتَرط إرفاق نسخة  وي 

ه  -كما في رسم املصحف ونحو ذلك-، وفي حال استعمال خطوط أخرى (PDFعلى صيغة )
 
فإن

شتَرط إرفاق الخطوط أو رابط لتحميلها  .ي 

سم(، واألسفل  3(، واألعلى )سم 2.0(، واليسار )سم 2.0اليمين ) أن تكون هوامش البحث كالتالي: .2

 (.سم 2.0)

، ومحاذاة الفقرات على خانة )ضبط كلي   .3
ً
( 0تباعد الفقرات )و (، أن يكون تباعد األسطر مفردا

ة: قبلها )  العناوين الفرعي 
 

ئيسة: قبلها )0( وبعدها )6قبل الفقرة وبعدها، إل ( 18(، والعناوين الر 

 (.6وبعدها )

درج على .4  صفحة الغالف. أن يكون ترقيم الصفحات أسفل الصفحة في املنتصف، ول ي 

تي  .0
 
ة ال ي 

 
ة، والجامعة والكل ن صفحة الغالف عنوان البحث، واسَم الباحث، ودرجَته العلمي  تتضم 

عاد  عنوان البحث فقط  ص ومن البحث. يعمل بها. وي 
 
فحة األولى من امللخ  أعلى الص 
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: آليّ 
ً
 ة استقبال األعمال العلمّية وتقويمها:ثالثا

ة على البريد اإللكتروني للمجلة: ) .1 ستقَبل األعمال العلمي 
 
 فقط، (shareaa_j@elmergib.edu.lyت

تي ترد من 
 
ة مسؤولة عن استقبال البحوث ال

 
حرير باملجل  .أي طريق آخروليست هيئة الت 

ق ببيا .2
 
شر، ومن ذلك ما يتعل

 
ة إجراءات الن

 
ة في كاف حرير املعايير األخالقي  ات نتلتزم هيئة الت 

 تستعمل هذه البيانات ونحوها 
 

د أل الباحثين )أرقام الهواتف، والبريد اإلكتروني، ....(، حيث تتعه 

شر. 
 
 في غير إجراءات الن

ة،  .3 وري  ة خالل اجتماعاتها الد 
 
ة للمجل صات البحوث الواردة على الهيئة الستشاري 

 
عَرض ملخ

 
ت

ع  )دون عرض اسم الباحث(، وي 
ً
ا ي  صات أو ويكون العرض سر 

 
ة األعضاء لقبول امللخ تَبر رأي أغلبي 

 
ً
 ورفضا

ً
 يكون املجتمعون أقل  من ثالثة أعضاء، وفي حال تساوي العدد قبول

 
رفضها، شرط أل

ه 
 
ة فإن  من أحد أعضاء الهيئة الستشاري 

ً
ما . وفي حال كون البحث مقد 

ً
عدُّ مقبول ص ي 

 
فإن  امللخ

ه ل
 
 أن

 
ة، إل عَرض بنفس اآللي  ص بحثه. ي 

 
 اعتبار لرأي العضو الباحث في ملخ

صاتهاالبحوث واألعمال  تخضع كل   .4
 
قَبل ملخ

 
تي ت

 
ص  ال ٍم متخص 

َّ
لتقويم علمي  سري  من قبل محك

م أعلى درجة علمي  
 
 ، ول يقل  عنعلى األقل   همثل أو ،ة من الباحثفي مجال البحث، ويكون املحك

 درجة محاضر. 

 كلُّ عمل  .0
ً
عدُّ مرفوضا ه مسروق، شرط أن يثبت ذلك بشكل واضح ل ي 

 
حرير أن يثبت لدى هيئة الت 

رق منه.  ه س 
 
ظن  أن تي ي 

 
ة، أو بمقابلته بالعمل ال ق اإللكتروني  حق  ا عن طريق برامج الت  لبس فيه، إم 

ص أو بعده، وسواٌء كان 
 
ويسري هذا في كل  عمٍل تثبت  سرقته، سواٌء كان ذلك قبل عرض امللخ

قويم.قبل تقويم   البحث أو بعده، مهما كانت نتيجة الت 

ة،  .6
 
حرير باملجل موذج املعد  من هيئة الت  قويم وفق الن  قويم على ويَ يكون الت  ة معتمد الت  عايير، عد 

يةأبرزها ة، وصياغة الع املشكلة ووضوح ه،وأصالت   املوضوع : أهم   نوان، والتزام املنهجالبحثي 

، و   العلمي 
 
ت  هتسلسل األفكار وترابط

 
وصيات ودق تائج والت  ة الن  هاوأصالة املراجع و ها، ـا، وأهمي  ع  ، تنوُّ

 
 
  وسالمة

 
غة وجودة

 
 األسلوب.  الل

 
م.ويعتمد قرار الن

 
 شر على توصية املحك

م الباحث  .7
َ
عل قويم  بنتيجةي  ، م بحثهة أقصاها شهران من تاريخ استال في مد  عبر البريد اإللكتروني الت 

روف
 
ستثنى من ذلك الظ قويم. وي  ر إجراءات الت 

 
ب في تأخ تي قد تتسب 

 
ة ال   القاهرة العام 

قويم تيجة نفي حال ما لو كانت  .8 ة فالت  م دو  الحق   إن  للباحثسلبي 
 
الع على تقرير املحك

 
ن في الط

قويموتوقيعه اسمه عن في نتيجة الت 
 
تي ،، كما أن  له الحق  في الط

 
عن ال

 
ل رسوم الط  على أن يتحم 

رها هيئ عن فإن  البحث تقر 
 
ه في حال الط

 
قويم؛ وذلك أن ة إلعادة الت  كلفة املالي  حرير وفق الت  ة الت 
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ابقة روط الس 
 
مين اثنين وفق الش

 
حال ملحك ل ي  م األو 

 
شر، ، غيِر املحك

 
 للن

ً
عد  البحث مقبول و ل وي 

مين كل
 
ة في تقرير املحك قويم إيجابي   هما.يكانت نتيجة إعادة الت 

م الباحث  .9
َ
عل ، ويلتزم إجراءها في مدة ل تزيد عن شهر من  -إن وجدت-عديالت املطلوبة بالت  ي 

ً
ا كتابي 

عديالت املطلوبة فإن   تاريخ إبالغه بها. وفي حال ما لو أعاد الباحث إرسال البحث دون إجراء الت 

حرير عدم  نشر البحث دون إعالم الباحث بذلك.  لهيئة الت 

10.  
 
شر في املجل

 
تي ترد إلى هيئة باب قبول البحوث للن

 
ة مفتوح طيلة أشهر العام، واألصل أن  البحوث ال

ل ربيع اآلخر إلى آخر رمضان حرير خالل الفترة من أو  تي  -الت 
 
م، والبحوث ال ر في عدد شهر املحر 

َ
نش

 
ت

ل  ال إلى آخر ربيع األو  ل شو  ه في حال ما لو كا -ترد في الفترة من أو 
 
 أن

 
ر في عدد شهر رجب، إل

َ
نش

 
ت نت

حرير الحق  في تأخير نشره إلى  اإلجراءات املذكورة أعاله تستلزم تأخير نشر بحث ما؛ فإن  لهيئة الت 

.
ً
 بإعالم الباحث مسبقا

ً
مة  فيه، وليست ملز 

 
نشر البحث  أن ي 

ً
ذي كان مرادا

 
الي للعدد ال  العدد الت 

: اعتبارات عاّمة:
ً
 رابعا

َردُّ إلى البحوث الواردة إلى امل .1
 
 نشرت أو لم تنشر. أصحابها سواءجلة ل ت

م دون الر جوع إلى الباحث، شرط  .2
 
رها املحك تي يقر 

 
فيفة ال

 
عديالت الط حرير إجراء الت  يحق  لهيئة الت 

ئيسة.  رة في صلب املوضوع وأهدافه الر 
 
عديالت مؤث  تكون هذه الت 

 
 أل

ة، وتنسيق  البحوث م .3 غوي 
 
صويبات الل حرير إجراء الت  باعة ونحوها بميحق  لهيئة الت 

 
ا ن حيث الط

ة، دون الر جوع إلى الباحث في ش يء من هذا.
 
 يالئم اإلخراج الفني  للمجل

رورة  .4 ة بالض 
 
راسات املنشورة في املجل

ر اآلراء الواردة في البحوث والد  حرير، رأي هيئة الت   عنل تعب 

ة  نه من وجهات نظر ومدى صح  ة ما تتضم  ر عن آراء كاتبيها، وتقع عليهم وحدهم مسؤولي  ما تعب 
 
وإن

 ما يرد فيها من معلومات أو بيانات.

ة، ول يعكس ترتيب البحوث  .0
 
 لعتبارات اإلخراج الفني  للمجل

ً
يتم  ترتيب البحوث املنشورة وفقا

ة أو مستو   ى الباحثين.قيمتها العلمي 

د الباحث بثالث نسخ من .6   عدد يزو 
 
. العددفيما لو تم  نشر  ة املنشور بحثه بهاملجل

ً
ا  ورقـي 

 
ً
حرير والهيئة االستشارّية: خامسا

ّ
 :هيئة الت

حرير، وسكرتير  .1 حرير، ومدير الت  : رئيس الت  ة من ثالثة أعضاء على األقل 
 
حرير باملجل ف هيئة الت 

 
تتأل

حرير   .الت 

صات  .2
 
ة، وعرَض امللخ حرير استقبال البحوث، وتنسيق اجتماعات الهيئة الستشاري  ى هيئة الت 

 
تتول
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شر وتعديلها، 
 
مة للن ق بتقويم األعمال املقد 

 
مين والباحثين في كل  ما يتعل

 
واصَل مع املحك عليها، والت 

ة.
 
شر باملجل

 
 وغير ذلك من إجراءات الن

ما ينحصر عملها في اإلجراءات  .3
 
صاِتـها، وإن

 
حرير تقويم  البحوث ول ملخ ليس من اختصاص هيئة الت 

ف  باعة، ونحِو ذلك، في اإلطار املتعار 
 
ة، وتنسيِق الط غوي 

 
شر، واملراجعِة الل

 
قة بالن

 
ة املتعل اإلداري 

 ببعض أعضائها في تقوي
َ
شعليه في هذا املجال. ول َيمنع هذا الستعانة

 
مة للن ر، م األعمال املقد 

رة.  روط املقر 
 
ة الش

 
م لكاف

 
قويم واستيفاِء املحك ة الت  ق سري   شرط تحق 

 أن يكون نشره من باب تعميم  .4
 

ة، إل
 
حرير نشر نتاجهم العلمي  في املجل ل يحق  ألعضاء هيئة الت 

ة.  ة والوظيفي  رقيات العلمي 
 
ستفاد منه في الت  الفائدة، ول ي 

ف ال .0
 
صات، تتأل خص  ع الت  راعى في اختيارهم تنو  ، ي  ة من خمسة أعضاء على األقل  هيئة الستشاري 

ة عن )أستاذ مساعد(.  ول تقل  درجة عضو الهيئة الستشاري 

 على األقل  )ويمكن الكتفاء  .6
ً
 واحدا

ً
ا  شهري 

ً
ة اجتماعا حرير والهيئة الستشاري  تجتمع هيئة الت 

ة املباش واصل بالجتماعات اإلكتروني  رة عبر اإلنترنت، أو تداول األعمال عبر غرف وسائل الت 

ات أو اقتراحات   أي  مستجد 
 
صات البحوث الواردة، ومناقشة

 
اإللكتروني(، ويتم  خالله عرض ملخ

قي  بمستواها. ة والر 
 
 من شأنها تنظيم العمل باملجل

 

 

 
ً
 وآخرا

ً
 والحمد هلل أّوال

م على سّيدنا محّمد وع
ّ
ى هللا وسل

ّ
 لى آله وصحبه أجمعينوصل
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 الّسحر حقيقته وحكمه

 

 د. أحمد بن محّمد النّجار

ريعة / جامعة املرقب كلّية
ّ
 علوم الش

 :مقّدمة

يهده هللا  من ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،الحمد هلل

 دوأشهد أن محّم  ،ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،فال مضل له
 
 عبده ا

 ورسوله.

 أما بعد:

ل وك ،وكل محدثة بدعة ،وشر األمور محدثاتها ،وأحسن الهدي هدي محمد ،الحديث كتاب هللا فإن أصدق

 وبعد: ،وكل ضاللة في النار ،بدعة ضاللة

ا بعث وأعظم م ،ولو كره املشركون  ،قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله فإن هللا 

فما من ش يء يحقق التوحيد ويحقق كماله إال  ،هللا على العبيد الذي هو حق ،تحقيق التوحيد هللا به رسوله

  ،ألمته وبينه النبي 
ّ
 فترك األّم  ،رنا منه وما من ش يء ُيخل بالتوحيد وينقضه إال وحذ

َ
ليلها  ،على البيضاء ة

 إال هالك. ال يزيغ عهها بعده  ،ونهارها سواء

؛ إذ فيه صرف العبادة لغير هللا من توّجٍه، حرالّس ومن األمور الكفرية التي تناقَ التوحيد من أصله: 

، الّسحر واستغاثٍة، ودعاٍء، وذبٍح إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فإن 
 
 ورَهبا

 
با
َ
يا ين رغ

ّ
ة يتوّجهون للش

يا ينو 
ّ
ركيوالون من يفعل ما يحّبونه من  الش

ّ
 والكفر والفسوق والعصيان. الش

 -والعياذ باهلل- الّساحرفتجد  ،يتضمن الكفر وال يخلو منه الّسحر كما أّن 
 
مهها:  ،دةة عديكفريّ  يرتكب أمورا

 وإلقاء املصحف في الحّش  ،تنجس النّ وكتابة القرآن بدم الحيَ النّ  ، بيّ والقدح في النّ  ،هللا  سبُّ 

 إلى غير ذلك.  ،وتلطيخه بالقاذورات

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

 أوّ 
 
 بما يناقَ التّ : البحث في هذا املوضوع هو من باب العلم ال

 
 .وحيد تفصيال

 
 
 ،وله ة رسوسنّ  ،بكتاب هللا والخطب الجسيم؛ اقتداء   ،حذير من هذا األمر الخطيراملساهمة في التّ : ثانيا

 
 
 للنّ  وتحذيرا

ُّ
  أو مها  من الوقوع فيه بتعل

ّ
 هاب إلى أهله.بالذ



 العدد الّثالث   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة 

 د.أمحد بن حمّمد النّّجار                                                                      الّسحر حقيقته وحكمه

-89- 

 

 
 
  ،ه في بعَ املجتمعات اإلسالميةواستعمال الّسحركثرة : ثالثا

 
 التحذير منه وتذكير النا  فكان لزاما

 وحيد.بمناقضته للتّ 

 
 
 شركا. الّسحر: بيان وجه كون رابعا

 خطة البحث:

 وخاتمة: ،ومبحثين ،على مقدمة البحث اشتمل

 وتحته مطالب: ،وأقسامه الّسحراملبحث األول: حقيقة 

 لغة واصطالحا. الّسحراملطلب األول: تعريف 

 .الّسحراملطلب الثاني: أقسام 

ركاملطلب الثالث: وجه 
ّ
 .الّسحرفي  الش

 .الّسحراملطلب الرابع: حكم من أنكر وجود 

 وتحته مطالب: ،ةالّسحر و  الّسحراملبحث الثاني: حكم 

 .الّسحراملطلب األول: األدلة على تحريم 

 .الّسحراملطلب الثاني: حكم من تعلم 

 .الّساحرث: حكم إتيان املطلب الثال

 بمثله. الّسحراملطلب الرابع: حكم حل 

 .الّساحراملطلب الخامس: عقوبة 

 نه وليّ إ ،ينوينفعني به يوم الّد  ،له منيوأن يتقبّ  ،أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم  أسأل هللاو 

 ذلك والقادر عليه.
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 املبحث األّول: حقيقة الّسحر وأقساُمه

 املطلب 
ً
 األّول: تعريف الّسحر لغة واصطالحا

  الّسحر
ً
 ح  ِس  ُر َح س  يَ  َر َح مصدر َس : لغة

 
 .را

 )1(والجمع: أسحار وسحور. ،قَّ ودَ  مأخذه لطف ما كلهو:  ،ينبكسر الّس  :الّسحرف

 .(2)«غيره إلى حقيقته عن الش يء صرف :الّسحر وأصل»: الّسحرفي بيان أصل كلمة  قال األزهري  

 .(3)«عنه صرفك ما :أي وكذا، كذا وجه عن سحرك ما: للرجل العرب تقول » :بن حبيب  يونس قالو 

 
ّ
  الّسحرحقيقة  أّن  ضح:وبهذا يت

ّ
 فيه مأخذه ويخفى. يء عن حقيقته على وجه َيِدّق هي: صرف الش 

  الّسحر ومما يدخل في حّد 
ً
  البيان من إن» :لقول النبي  ؛البيان لغة

 
 .(4)«لسحرا

  الّسحر يّم وُس  رف،الصّ  :كالمهم في الّسحر وأصل»: قال البغوي 
 
  ؛سحرا

ّ
 ،جهته عن مصروف هألن

 : ﴿  وقوله ،الحّق  عن تصرفون  :أي (،10مل منون: ﴾ )ا: ﴿   قوله :ومنه

     ﴾ ( :49اإلسراء ،)أي : 
 
  فهذا ،الحّق  عن مصروفا

ّ
 يصرف ببيانه ماملتكل

 .(5)«حّق  غيَر  كان وإن قوله، قبول  إلى امعينالّس  قلوب

  الّسحر
ً
 : اصطالحا

 د أفراده.وتعّد  ،؛ وذلك لكثرة أنواعهالّسحراختلفت عبارات أهل العلم في تعريف 

 
ّ
 .(6)«مختلفة ملعان جامع اسم :الّسحرو »: افعيّ قال الش

  وأقوال ألفعال الخبيثة فو النّ  مزاولة :فقال الّسحر،فمن العلماء من عرَّف 
ّ
 ةخارق أمور  عليها بيترت

 (7).للعادة

                                                           

 (.سحر)( مادة 11/514بيدي )تاج العروس للزّ ( 1)
 (.سحر)( مادة 4/113غة )هتذيب اللّ ( 2)
 .(4/113غة )هتذيب اللّ ( 3)
 .(1318من البيان لسحرا )ص باب إنّ  ،أخرجه البخاري يف كتاب الطب (4)
 .(12/363شرح السنة ) (5)
 .(1/203) األمّ ( 6)
 .(4/123)مغىن احملتاج للشربيين ( 7)
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 عُ  فه بعضهم فقال:وعرّ 
َ
  وكالم   ى  قوُر  د  ق

ّ
  يعمل أو ،يكتبه أو ،به ميتكل

 
ِ  شيئا

ّ
 ،قلبه أو ،ر املسحو  بدن في ري ث

 (8). له مباشرة غير من ،عقله أو

  حرومن خالل ما سبق عرضه من تعريفات أهل العلم للّس 
ّ
ه بحّدٍ جامع؛ لكثرة أنواعه يظهر أن ه ال يمكن حدُّ

 واختالفها.

 
ّ
 يخ محّم قال الش

ّ
 ثرةلك ؛مانٍع  جامٍع  بحّدٍ  هحّد  يمكن ال االصطالح في الّسحر أّن  اعلم»: نقيطّي د األمين الش

  يكون  بيهها مشترك   قدر   قيتحّق  وال تحته، اخلةالّد  املختلفة األنواع
 
  لها جامعا

 
 اختلفت اهن ومن ،لغيرها مانعا

  هحّد  في العلماء عبارات
 
  اختالفا

 
 .(9)«متباينا

 
ّ
 أقسام الّسحراني: املطلب الث

 باعتبار كونه حقيقيّ  الّسحرينقسم 
 
 أو تخييليّ  ا

 
 إلى قسمين: ا

 يأخذ اممنه و  ،ضمرِ يُ  مامنه و  ،لقتُ يَ  ما فمنهبمعنى: أّن له حقيقة في التأثير بإذن هللا، سحر حقيقي،  .1

ِ بَ يُ  مامنه و  ،وزوجه املرء بين ق فرِّ يُ  ما ومنه ،و أها فيمنعه امرأته عن جَل الرّ 
ّ
 وأ ،اآلخر إلى هماحَد أ َغ

 (10).اثنين بين ببِّ َح يُ 

 عليه:  ا يدّل ومّم 

  واحرالّس  يعني(، 4الفلق: ) ﴾    ﴿: -تعالى-قوله -
ّ

 ويَ  سحرهّن  في دنعقِ يَ  تيالال
ُ
 ننفث

  .منه باالستعاذة -تعالى- هللا أمر ملا حقيقة له الّسحر أّن  ولوال ،عليه

            ﴿ :-تعالى- ولهق-

                ﴾ 

  ،حر حقيقةفقد أثبت هللا أن للّس (، 120البقرة: )
ّ
 ه ُيفّرق به بين املرء وزوجه.وأن

 .(11) «له حقيقة الّسحرفصل  في بيان أن »: يميّ قال أبو القاسم التّ 

 
َ
 كابن حزم. ، ومن وافقهم املعتزلةخييل: وجعله من باب التّ  ،الّسحر وقد أنكر حقيقة

                                                           

 .(13/134املغين البن قدامة )( 8)
 .(4/41أضواء البيان )( 9)
 .(13/134انظر: املغين البن قدامة ) (10)
 .(1/510ة )ة يف بيان احملجّ احلجّ  (11)
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 .(12) «أصال  بيعة يحيل ال ،وتخييل ليَ ِح  الّسحرو »قال ابن حزم: 

 وأكثر األمم من العرب ،وأبطلوا حقيقته الّسحر،وقد أنكر قوم »فقال:  يميّ أبو القاسم التّ  عليهم وقد ردّ 

 .(13) «الّسحروالفر  والهند على إثبات 

 .بيهها من األنبياء معجزات زتتميّ  ملا أثبتوها لو همأنّ  :وشبهتهم

 .(14)«أجازه نمّم  كفر وهذا ، بيّ النّ  وبين بينه فرق  ال لكان  بيعة الّساحر أحال ولو»قال ابن حزم: 

  دّ ويقال في الرّ 
ّ
ن من ال يكو  -غير معتادة ل نس-األمور ما يكون للسحرة من  أّن  بهة الباطلة:على هذه الش

 ،ةبوّ ة للنّ آيات األنبياء مستلزم وال إنس؛ وذلك أّن  ال يقدر عليها جّن  ،بهمة آيات األنبياء مختصّ  فإّن  ،آيات األنبياء

 (15)ة.بوّ ولصدق خبر النّ 

جنس آيات األنبياء خارجة عن مقدور جنس  : أّن ةالّسحر فالفرق بين معجزات األنبياء وما يجري على أيدي 

 الخلق.

 ،هذا فعل مقدور عليه للحيوان ،مثل:  يرانه في الهواء ،ة فهي من جنس أفعال الخلقالّسحر وأما خوارق 

  فإّن 
ّ
 (16).وكذلك الجّن  ،ير يفعل ذلكالط

 ه: ) ﴾     ﴿: -تعالى-تخييل فقط: قوله  الّسحرعلى أّن  ومّما احتّجوا به

65.) 

  الّسحروليس فيها أن  الّسحر،هذه اآلية بيان لنوع من أنواع  أّن  عليهم: والردّ 
ّ

 ييل. خ من باب التّ ال يكون إال

هذه وردت  ة له بها؛ ألّن وال حّج  ،إنما هو تخييل الّسحر هذه اآلية عمدة من زعم أّن »قال الحافظ ابن حجر: 

 .(17)«تخييل الّسحرجميع أنواع  وال يلزم منه أّن  ،وكان سحرهم كذلك ،ة سحرة فرعون في قصّ 

  ،سحر تخييليّ  .0
ّ
  ،ه ال حقيقة لهبمعنى: أن

ّ
 ما هو تخييل.وإن

 (.65 ه: ) ﴾     ﴿: -تعالى-قال 

                                                           

 .(1/58ى )احمللّ  (12)
 ( 1/521احلجة يف بيان احملجة ) (13)
 .(1/58ى )احمللّ  (14)
  .(063-2/050ات )بوّ انظر: النّ  (15)
 .(1/164ات )بوّ انظر: النّ  (16)
 .(13/211فتح الباري ) (17)
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  الّسحرا قولهم في وأّم »قال ابن قتيبة: 
ّ
 ،ننكر هذا فما ،وليس على حقيقته ،ه تخييل إليهالذي رآه موس ى: إن

 .(18) «وال ندفعه

 
ّ
عل أو ج ،ةكقلب العصا حيّ  ،ال قدرة له على قلب الحقائق الّساحر أّن  نبيه عليه:وهاهنا أمر ينبغي الت

 
 
 واإلنس. ة عن مقدور الجّن الّسحر فال يخرج فعل  ،أو نحو ذلك ،اإلنسان حيوانا

 ،شّر وإلقاء الخير وال ،والبغَ ،كالحّب  ،تأثيرا في القلوب الّسحرأن لبعَ أصناف  والحّق »: قال القر بيّ 

  ،قموفي األبدان باأللم والّس 
ّ
 .(19) «كونحو ذل ،الّساحرأو عكسه بسحر  ،الجماد ينقلب حيوانا أّن  :ما املنكور وإن

  ،والكاهن الّساحر،ما يأتي به  إّن »وقال ابن تيمية: 
ّ
ن وكل من ليس م ،والحيل ،والصناعات ،بائعوأهل الط

 قد يقدر على أن يقتل ّ الّساحر... فإن  ال يكون إال من مقدور اإلنس والجّن  ،أتباع األنبياء
 
أو  ر،الّسحب إنسانا

  ،أو ال يمش ي ،بحيث ال يجامع ،وكالمه ،ه وحركتهأو حسَّ  ،أو يفسد عقله ،يمرضه
ّ
وهذا  ،م ونحو ذلكأو ال يتكل

 
ُّ
 .(20) «كن بطرق أخرى ل ،ا يقدر اإلنس على مثلهه مّم كل

 باعتبار منشئه إلى قسمين: الّسحروينقسم 

  الّسحر .1
َ
يا ينب الذي يكون منش ه االستعانة

ّ
 إليهم. َب ، والتقرّ الش

 هاب يمشون ، أدوية يصنعون  فهم األدوية من الدهانات وغيرها، ، وخوا َّ الذي يكون منش ه الحيَل  الّسحر .0

 لخبيرا يعرفها وشعوذة حيل ذلك فكّل  بفجور، أكلها على ويقدمون ، اتالحيّ  من انوع ويمسكون  ،ارالنّ  على

 (21). األمور  بهذه

ارت فص ،فحشوها زئبقا ،هم عمدوا إلى حبال وعص ىّ إنّ  رين في سحر سحرة فرعون:وقد قال بعض املفّس 

 (22)ها تسعى باختيارها.ل إلى الرائي أنّ فيخيّ  ،تلتوي بسبب ما فيها من ذلك الزئبق

 ِص  :احرللّس  فيقال»فقال:  ،الشافعي هذين القسمينوقد أشار إلى 
 
 ما انك فإن .به تسحر الذي الّسحر ف

  تاب فإن ،منه استتيب ،صريح كفر كالم به يسحر
ّ

  قتل، وإال
ُ
  ذِخ وأ

ُ
  همال

 
 ال الماك به يسحر ما كان وإن. فيئا

  به يضّر  ولم معروف، غير وكان كفرا يكون 
 
  -أحدا

ُ
 .(23) «...ر زِّ عُ  عاد فإن ،عنه هيَ ن

                                                           

 .(265تأويل خمتلف احلديث )ص (18)
 (.223/ 13)فتح الباري  (19)
  .(2/631ات )بوّ النّ  (20)
 .(11/406انظر: جمموع الفتاوى ) (21)
 .(1/313انظر: تفسري القرآن العظيم ) (22)
 .(1/203) األمّ  (23)
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  يكون  قد... »وقال الّنووّي: 
 
  يكون  ال وقد ،كفرا

 
 يقتض ي فعل أو قول  فيه كان فإن ،كبيرة معصيته بل ،كفرا

  الكفَر 
َ
 ك
َ
  ،َر ف

ّ
 .(24) «فال وإال

 
ّ
ركالث: وجه املطلب الث

ّ
 الّسحرفي  الش

يا ين إنما يكون بإعانة ةالّسحر سحر  إّن 
ّ
  املقدورة األموَر  هسحرُ  يتجاوز  ال الّساحرو  ،الش

ّ
 فأمور  ،يا ينللش

يا ين بإعانة اإلنس اعتاده اعّم  خارجة ةالّسحر 
ّ
 .لهم الش

يا ين لكن
ّ
 كّف  القوم كان فإذا :ينكرونه ال بما قوم كّل  عند تظهر الش

 
 كما- ةوالكهان الّسحر ينكرون ال ارا

 ُم  هذا ألّن  الوصف؛ بهذا ظهروا -واملشركين وكالهند ،العرب كانت
َّ
 لّسحراذا كانوا ينكرون وإ .األمة تلك عند معظ

يا ين أظهرته والكهانة
ّ
  يكون  وال العبادة، يظهر فيمن الش

 
 فيه يكون  بل لألنبياء، بعامتّ  عبادته في هلل مخلصا

  األمور  هذه له فتظهر ؛وبدعة ونفاق، شرك،
ّ
 راماتك من هذه أّن  أولئك يظّن  حتى ة،الّسحر و  انللكهّ  ظهرت تيال

 (25).هللا أولياء  ريق هو العادة من الشخص هذا عليه ما وأّن  الحين،الصّ 

  من املعلوم:و 
ّ
هم  اعت ؛ إذ إّن سليمان تطيع كانت كما مطلقة  اعة الجّن  تطيعه ا النّ  من أحد ليسه أن

    ﴿ :-لىتعا- قال معاوضة؛ غير من ،منه وأمر هللا من بتسخير تلسليمان كان

                   

    ﴾( :10سبأ).  

 
ّ
  واإلنس؛ الجّن  قدرة عن خارج لسليمان -تعالى- هللا أعطاه ذيوال

ّ
  أن أحد يستطيع ال هفإن

ّ
 الجّن  ريسخ

 
 
  بل ال يطيعونه وينفذون أمره لطاعته، مطلقا

ّ
 اوإّم  ،الجّن  هتحبّ  مذموم عمل اإّم وهذه املعاوضة  بمعاوضة؛ إال

يا ين له تخضع قول 
ّ
 دعون يُ  ،الجّن  من رجال أسماء نتتضّم  فهذه األقسام والعزائم والعزائم؛ كاألقسام، ؛الش

  بمن عليهم مويقَس  ،بهم ويستغاث
ّ
يا ين فتطيعهم ،مونهيعظ

ّ
 فوقه يجنّ  كّل  إّن ف،األمر بعَ يف ذلك بسبب الش

 (26).فوقهم ملن  اعة النا  بعَ يخدمون  فقد منه، أعلى هو من

يا ينكونيا  وهللا سبحانه يرسل إرساال
ّ
 ،ر واملعاص يضهم على الكفتغريهم وتحرّ  ،ةالّسحر على الكافرين  الش

 (13مريم: ) ﴾       ﴿: -تعالى- كما قال

                                                           

 .(14/116)املنهاج شرح صحيح مسلم  (24)
 .(006-2/003ات )بوّ انظر: النّ  (25)
 .(3/1241ات )بوّ انظر: النّ  (26)
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ّ
 ص مّم ويتلخ

ّ
ركوجه  ا سبق أن

ّ
 :الّسحرفي  الش

يا ينال يكون إال باالستعانة ب الّسحر أّن  -1
ّ
 .الش

  أّن  -0
ّ

يا ين ال تعين اإلنسان إال
ّ
 بني آدم. الكفر، وإغواءَ  ، وهي تحّب ب إليها بما تحّب  إذا تقرّ الش

يا ين،ال يكون إال بمعاونة  الّسحرا كان ّم وول
ّ
يا ينو  الش

ّ
ركال تعيههم إال بعد  الش

ّ
اعترف  -والكفر باهلل الش

 
ّ
يا ينذين تعيههم اإلنس ال

ّ
إليمان عونها بحضرة أهل اظهروا سحرهم وخوارقهم التي يّد هم ال يمكههم أن يُ أنّ  الش

 ويقولون: أحوالنا ال تظهر قّد  ،والقرآن
ّ
هذه األحوال  ار؛ وذلك أّن ار والفّج وإنما تظهر عند الكّف  ،رعام الش

يطان
ّ
ة ا تبطل عاّم هوقرئت قوارع القرآن؛ ال سيما آية الكرس ي؛ فإنّ  ،هية تبطل أو تضعف إذا ذكر هللا وتوحيُد الش

يطانهذه الخوارق 
ّ
 (27).يةالش

يا ينو 
ّ
رك،حريصون غاية الحرض على إيقاع اإلنسان في  الش

ّ
يطانوقد أقسم  الش

ّ
 ،دمعلى إغواء بني آ الش

        ﴾ ( : 10 – 13.)﴿ عنه: -تعالى- قال

 عدوّ  نبيّ  لكّل  وأخبر هللا أّن  
 
يطان،من  ا

ّ
      ﴿ :-تعالى- كما قال الش

                 ﴾

 (.113األنعام: )

يطانس وقد لبّ 
ّ
دهم إذا رفعة عن رالّساحويزداد  ،ة فجعلهم يستغيثون بغير هللا ويرجونهمالّسحر على  الش

د النا  لغير الواحد القهار.  عبَّ

 واكأن يستغيث،باالستغاثة بغير هللا مهنأو يأمرو  ،لغير هللا واهم أن يذبحونن يأتة يطلبون ممّ الّسحر لذا تجد 

 ونحو ذلك. بأسماء الجّن 

ركمن  الّساحرا اشتمل عليه عمل قال القرافي املالكي في بيان ش يء مّم 
ّ
 لطاٍن حر سإذا أراد ِس كقيامه »: الش

  ،والجبابرة ،لبرج األسد
ّ
 (28) «ارل لي قلب فالن الجبّ واألسود أسألك أن تذل

ركاى يدخلوهم في ولو كان ذلك من املطعومات؛ حتّ  ،بأنواع من القربات بوا للجّن هم أن يتقرّ نأو يأمرو 
ّ
 لش

 األرباب. برّب 

                                                           

 .(3/1263) ،(3/1253ات )بوّ انظر: النّ  (27)
 (.35/ 12)للقرايف  ،خريةالذّ  (28)
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ومن النا  من يتقرب إلى الجن بالعد ، فيطبخون عدسا ويضعونه في املراحيَ، أو »وقال ابن تيمية: 

يا ينيرسلونه ويطلبون من 
ّ
ذا من ام وغير ذلك، وهطلب مههم، كما يفعلون مثل ذلك في الحمّ بعَ ما يُ  الش

 
ّ
 (29)«اغوتاإليمان بالجبت والط

 
ّ
    ﴿: -تعالى- لكما قا ،يستمتع بالجنىّ  واإلنس يُّ  ،يستمتع باإلنس يّ  يّ والجن

               

               ﴾( . :101األنعام.) 

  بعضهم  اعة هو» :في معنى االستمتاع كعب بن محمد قال
 
 (30)«.لبعَ بعضهم وموافقة ،بعضا

 ور املستهَج ومن الصّ 
ّ
يطان أّن  :باإلنس يّ  يّ نة في استمتاع الجن

ّ
 -الّساحر قد يطلب من  الش

 
ولكي  ،هل احتقارا

َده لغير هللا وهللا  ،ونحو ذلك ،م هللا عليهأو يأمره أن يأكل ما حرّ  ،أو أن يفعل به الفاحشة ،أن يسجد له -ُيَعّبِ

 (.11الحج: ) ﴾     ﴿ يقول:

خصوصا إذا رأوا تلك  ،هماءوالّد  لكن قد يخفى حالهم على بعَ العوامّ  ،ة وشركهمالّسحر هذه هي حقيقة 

يطاناألحوال 
ّ
يا ين،ل عليهم تتنوزّ  عندماة الّسحر ية التي تجري على أيدي الش

ّ
  ،كاملش ي على املاء الش

ّ
يران أو الط

 العاملين. ون أنهم أولياء لرّب فيظنّ  ،أو يأتون لهم بطعام ونحوه ،في الهواء

ياطين،وما هي إال فعل 
ّ
 . يّ بالجنّ  وهذا من استمتاع اإلنس يّ  الش

 صروعامل ذلك أهل فيأتي النا ، بعَ بها يصرعون  ونهايرسل شيا ين مله أن ةالّسحر ومن خبث هؤالء 

  إلى
ّ
  ذلك ويعطون  املصروع، ذلك فيفارقون  أتباعه إلى فيرسل إبراءه، منه يطلبون  يخالش

ّ
 ،كثيرة راهمد يخالش

  وهذا هو غرضه ومطلبه!

 (31).النا  من تسرقه و عام بدراهم الجّن  متأتيه وأحيانا

يطانواألحوال 
ّ
رك،إال مع  ية ال تأتيهمالش

ّ
  ،فمزمارهم الغناء ،والفجور  ،والبدع الش

ّ
رككر والذ

ّ
 ،ّي الش

 .والبدعيّ 

  ،ولو كانت أحوالهم من جنس أحوال أولياء هللا
ّ
 اَن اإليم ، ويكون سببهااعاتلكانت تحصل لهم عند الط

         ﴿ عن أوليائه: -سبحانه-وفي هذا يقول هللا  ،الصالح والعمَل 

                                                           

 (.118/ 1)البن تيمية  ،الفتاوى الكْبى (29)
 .(3/188تفسري البغوي ) (30)
 .(3/483انظر: الفتاوى الكْبى ) (31)
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     .﴾ ( :64 – 60يونس.) 

يطانحمانية واألحوال بين األحوال الرّ  وهذا فارق من الفروق
ّ
 الوليّ  مسلم بين ز بهذا الفارق كلُّ يميّ  ،يةالش

 .الّساحرو 

 املطلب الّرابع: حكم من أنكر وجودالّسحر

 ة عليهفمن أنكر وجوده بعد إقامة الحّج  ،ةوإجماع األّم  ،ةنّ والّس  ،قد ثبت بداللة الكتاب الّسحروجود  إّن 

 
 
 يكون كافرا

ّ
 ؛ ألن

ّ
 . ب هلل ورسولهه مكذ

والهند  ،والفر  ،وأكثر األمم من العرب ،وأبطلوا حقيقته الّسحروقد أنكر قوم »: يميّ قال أبو القاسم التّ  

 .(32) «الّسحرعلى إثبات 

نّ  الكتاب من كثيرة مواضع ذلك على دلَّ  وقد»: ا  أحمد القر بيّ وقال أبو العبّ   ذلكب يحصل بحيث ةوالسُّ

  ،حّق  الّسحر بأّن  القطع
ّ
  وأّن  ،موجود   هوأن

ّ
 :يهاف -تعالى- وبقوله ،فرعون  سحرة ةكقصّ  ،بذلك أخبر قد رعالش

﴿  ﴾ ( :115األعراف)، و :﴿     ﴾ ( :65 ه)، ذلك غير إلى 

    ﴿ :-تعالى- وكقوله ،ةالّسحر و  الّسحر ذكر من اآليات تلك نتهتضّم  امّم 

 ﴾ (121)البقرة:  آخرها إلى. 

ب فمن. ووقوعه وجوده عن  ورسوله -تعالى- هللا بإخبار ؛به مقطوع أمر فهو :وبالجملة
َّ
 فهو بذلك كذ

ب ،كافر   ِ
ّ
  لمعُ  ملا ر  منِك  ، ورسوله هلل مكذ

 
 وعيان مشاهدة

 
 ُمستسرّ  كان إن ذلك ُر ومنِك . ا

 
 نوإ ،نديقالزّ  فهو به ا

 مظهر  كان
 
 .(33)«املرتّد  فهو ا

  

                                                           

 .(1/521يف بيان احملجة ) ةاحلجّ  (32)
 .(5/568املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم ) (33)
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اني: حكم الّسحر والّسحرة  
ّ
 املبحث الث

 األدلة على تحريم الّسحراملطلب األّول: 

  الّسحرفي هذا املبحث هو:  الّسحراملقصود ب إّن 
َ
يا ينب الذي يكون سببه االستعانة

ّ
 إليهم. والتقرَب  الش

 
ّ
  ،ت أدلة كثيرة على أنه كفروقد دل

ّ
 ومن هذه األدلة ما يأتي: ،مهيحرم تعل

            ﴿: -تعالى- قال

               

                 

                  

          ﴾ ( :121البقرة.) 

  هللا أخبر في هذه اآلية أّن  اللة: أّن وجه الّد 
ّ
 امللكين ال يعل

 
 حتّ  الّسحَر  مان أحدا

ّ
 ى يحذ

ّ
له  نايبيّ و  ،مهراه من تعل

 
ّ
م»: دوس يّ قال قتادة الّس  كفر. الّسحر على أّن  ّل فد ،ه كفرأن ِ

ّ
  الّسحر،ا  ان النّ فكانا ُيعل

ُ
 ِخ فأ

ّ
  ذ عليهما أال

ّ
ما يعل

 
 
  :حتى يقوال أحدا

ّ
 .(34) «فتنة فال تكفر ما نحنإن

  ويستشهد له بالحديث الّسحر،وقد استدل بعضهم بهذه اآلية على تكفير من تعلم »: وقال ابن كثير
ّ
ذي ال

 ،امعن هّم  ،عن إبراهيم ،شعن األعم ،ثنا أبو معاويةحّد  ،ىد بن املثنّ ثنا محّم ار: حّد رواه الحافظ أبو بكر البزّ 

 
 
  عن عبد هللا قال: من أتى كاهنا

 
 ،حد . وهذا إسناد صحيفقد كفر بما أنزل على محّم  -قه بما يقول فصّد  أو ساحرا

 .(35) «وله شواهد أخر

 .  ﴾  ﴿: -تعالى- وقال

 أّن  اآلية في ميتقّد  ولم لسليمان، هللا من تبرئة ﴾  ﴿: -تعالى- قوله» : القر بيقال 

 
 
  الّسحر كان وملا ،الّسحر إلى نسبته اليهود ولكن الكفر، إلى نسبه أحدا

 
 ثّم  الكفر، إلى نسبه من بمنزلة صار كفرا

 .(36) «الّسحر بتعليم كفرهم فأثبت ،﴾  ﴿: قال

                                                           

 .(1/362تفسري القرآن العظيم ) (34)
 .(1/361تفسري القرآن العظيم ) (35)
 .(2/211تفسري القرطِب )( 36)
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  .﴾        ﴿: -تعالى- وقال

 َم  اللة: أخبر هللا في هذه اآلية أّن وجه الّد 
ّ
  الّسحرم ن تعل

ّ
لة على وهذا فيه دال ،ه ال نصيب له في اآلخرةعلم أن

 كفره.

رك :املوبقات اجتنبوا» :قال  هللا رسول  أّن   هريرة أبي عنو 
ّ
 .(37)«الّسحرو  ،باهلل الش

 أّن  على فدّل  ،وأمر باجتنابها ،من املهلكات التي توبق وتهلك العبد الّسحرجعل   بيّ النّ  اللة: أّن وجه الّد 

 
ّ
 ال يجوز. الّسحرم تعل

 املطلب الثاني: حكم من تعلم الّسحر

  ،ينقسم إلى قسمين من جهة منشئه -م معناكما تقّد - الّسحر
ّ
 الّسحرم وعلى هذا يختلف حكم من تعل

 بحسب هذين القسمين.

 أوّ 
ّ
ياطين:الذي يكون سببه االستعانة ب الّسحرم ال: حكم من تعل

ّ
 الش

 
ّ
يا ينالذي يكون منش ه من  الّسحرم فمن تعل

ّ
 ،ن يكفرأ وال خالق له في اآلخرة؛ ألنه البّد  ،فهذا يكفر الش

يا ينف
ّ
  الش

ّ
  إذا كفر باهلل.ال تعينه إال

 »قال القرافي:  
ّ
  ذي يستقيم في هذه املسألة ما حكاه الطر وش يّ فال

ّ
حتى يثبت  ا ال نكفرهعن قدماء أصحابنا أن

  ،به -تعالى- ر هللاالذي كّف  الّسحرأنه من 
 
 .(38)«مشتمال على كفر أو يكون سحرا

  إّن  : اإلمام فقول » : ردير املالكّي وقال الّد 
ّ
 في ظاهر -به يعمل لم وإن ،كفر هوتعليَم  الّسحر متعل

يا ين تعظيم إذ ؛الغاية
ّ
 أ فيه يقول  أن باهلل ي من عاقل يستطيع ال -إليها الكائنات ونسبة ،الش

ّ
 ليس هن

 .(39)«بكفر

  ّن إف» :وقال ابن قدامة 
ُّ
  فيه نعلم ال ،حرام هوتعليَم  الّسحر متعل

 
 :حابناأص قال ،العلم أهل بين خالفا

  الّساحر ويكفر
ّ
 .(40)«إباحته أو تحريمه اعتقد سواء ،وفعله ،مهبتعل

                                                           

 (.5164ح، )(1318)ص باب الشرك والسحر من املوبقات ،أخرجه البخاري يف كتاب الطبّ ( 37)
 (.35/ 12)للقرايف  ،خريةالذّ  (38)
 .(4/332رح الكبري )الشّ ( 39)
 .(13/134املغين )( 40)
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 ا وأمّ »:  ووّي وقال النّ  
ّ
  الكفر يقتض ي ما نتضّم  فإن ،فحرام وتعليمه مهتعل

َ
 ك
َ
  ،َر ف

ّ
 لم اوإذ ،فال وإال

 .(41)«منه واستتيب ر زِّ عُ  الكفر يقتض ي ما فيه يكن

 
ّ
    ﴿ :-تعالى- هللا قال ،يكفر وأن بّد  ال الّساحر» : هبيّ وقال الذ

 ﴾، وما  
ّ
  الّسحَر  اإلنساَن  تعليمه في غرض امللعون  يطانللش

ّ
 مخبرا -لىتعا- هللا قال ،به ليشرك إال

              ﴿ :ماروت و هاروت عن

                  

          ﴾ نصيب من :أي.  

  فترى  
 
  خلقا

 
 الضّ  من كثيرا

ّ
  يشعرون ما و ،فقط حراما ونهويظنّ  ،الّسحر في يدخلون  لال

ّ
 فيدخلون  ،الكفر هأن

 لالرج محبة وفي ،سحر :وهو ،زوجته عن الرجل عقد وفي ،الّسحر محَ :هي و ،عملها و يمياءالّس  تعليم في

 .(42)«وضالل شرك أكثرها مجهولة بكلمات ذلك وأشباه ،له وبغضها ،للمرأة

كفر  الّسحرعلى أن  -﴾[   ﴿ :آيةيعني ]–بهذه اآلية  دّل وقد استُ » :وقال ابن حجر 

 
ّ
  وهو الواضح من بعَ ،ه كافرَم ومتعل

ّ
 عبّ تي قدمتها وهو التّ أنواعه ال

ّ
 .(43)«يا ين أو للكواكبد للش

  وقد دّل 
ّ
  على أن

 
 :ه كفرَم تعل

  
ُ
 (.120البقرة: ) ﴾           ﴿: -تعالى- هقول

  ؛الّسحر فعَل  اإليمان هذا ضدَّ  فجعل»: اآلية هذه عن  ا الجصّ  يقول 
ّ
 ةمقابل في اإليمان جعل هألن

  كان فإن كفره، ثبت فإذا كافر، الّساحر أن على يدل وهذا ،الّسحر فعل
 
 لبفع كفر فقد ذلك قبل مسلما

 .(44)«القتل فاستحّق  ،الّسحر

 (.61 ه: ) ﴾    ﴿ :-تعالى- قولهو  

                                                           

 .(14/116) املنهاج شرح صحيح مسلم( 41)
 .(14( الكبائر )ص42)
 .(13/224( فتح الباري )43)
 .(1/65أحكام القرآن )( 44)
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   ﴿ :الكريمة اآلية هذه في -تعالى- قوله أّن  فاعلم» :اآلية هذه في  الشنقيطي قال

 ﴾  الّساحر عن الفالح أنواع جميع نفي يعّم،  
ّ
 ﴾، ﴿ :بقوله األمكنة في عميمبالتّ  ذلك دوأك

  ةبالكليّ  ىينف ال الفالح ألّن ؛ كفره على دليل وذلك
 
  نفيا

 
  عاما

ّ
 . الكافر وهو ،فيه خير ال نعّم  إال

 :أمران ذكرنا ما على ويدّل 

    ﴿ :-تعالى- كقوله ،كافر الّساحر أن على الةالّد  اآليات من جاء ما هو: ل األوّ 

 ﴾ ( :121البقرة:) فقوله :﴿  ﴾ على ّل يد  
ّ
  كان لو هأن

 
 من وحاشاه- ساحرا

  لكان -ذلك
 
  كفر في صريح   -﴾     ﴿: وقوله. كافرا

ّ
 .الّسحر ممعل

 مقرّ  وماروت هاروت عن -تعالى- وقوله
 
 .﴾          ﴿ :له را

 من: أي ﴾             ﴿ :وقوله

  اآلخرة في صيبالنّ  ونفُي  نصيب،
ّ
  يكون  ال ةيّ بالكل

ّ
  ،للكافر إال

 
 أ اآليات وهذه. -تعالى- باهلل عياذا

ّ
 على واضحة ةدل

 .فيه شّك  ال امّم  وذلك بّواح، كفر هو ما الّسحر َن مِ  أّن 

  األمر 
ّ
 : انيالث

ّ
ِلُح  ال) لفظة أن فيه بلالغا أّن  القرآن باستقراء رفعُ  هأن  .(45)«الكافر بها يراد (ُيف 

 :الذي يكون سببه الحيل واألدوية الّسحرثانيا: حكم من تعلم 

 
َّ
 ،نهى عن عملهلكن يُ  ،ال يكفر -هاناتاألدوية من الّد  وخوا َّ  الذي يكون منش ه الحيَل  الّسحرم من تعل

 ر.زِّ فإن عاد عُ 

م »:  قال الشافعي
َّ
 مثل ما اعتقده ؛ِصف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر :قلنا الّسحرإذا تعل

ها تفعل ما ُيلتمُس إلى الكواكب الّس  أهل بابل من التقّرب فهو كافر، وإن كان ال يوجب الكفر فإن  -مهها بعة، وأنَّ

 .(46)«اعتقد إباحته فهو كافر

 ا النّ وأمّ » :وقال ابن حجر 
ّ
 وع اآلخر ال

ّ
  ،عوذةذي هو من باب الش

ّ
 .(47)«مه أصالفال يكفر به من تعل

                                                           

 .(4/30أضواء البيان )( 45)
 .(1/315تفسري القرآن العظيم )( 46)
  .(13/224فتح الباري ) (47)
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  الدنيا في أّن  ويشهدون »: الّسحروعين من في بيان حكم هذين النّ  وقال الصابوني 
 
 إال رة،َح وَس  سحرا

  أحدا ونيضرّ  ال همأنّ 
ّ

 سحر نوَم  ﴾. :﴿         هللا قال هللا، بإذن إال

 . كفر فقد -تعالى- هللا إذن بغير ينفع أو يضّر  أنه واعتقد ،الّسحر واستعمل مههم

  أو بكفر ليس ما وصف وإن عنقه، ربتضُ  وإال تاب فإن تيب،استُ  به يكفر ما وصف وإذا
ّ
 فهميُ  ال بما متكل

 
ُ
 . ر زِّ عُ  عاد فإن ،عنه هىن

  قتله، وجب -إباحته أعتقد وأنا بحرام ليس الّسحر: قال وإن
ّ
 على املسلمون  أجمع ما استباح هألن

 .(48)«تحريمه

 : وهاهنا سؤال
ُّ
 من غير أن يعمل به؟ الّسحرم ما حكم تعل

  والجواب:
ّ
 ه محرَّ أن

ّ
 م ال يجوز؛ ألن

ّ
يطان واستحواِذ  ،ه ذريعة للعمل بهه ضرر محَ ال نفع فيه؛ وألن

ّ
 الش

 به. والتغريرِ  ،عليه

 
ّ
 -حقيق والتّ »: د األمين الشنقيطّي يخ محّم قال الش

ّ
 -ذي عليه الجمهور وهو ال

ّ
 ن أصرحه ال يجوز، ومِ : هو أن

 
ّ
  -تعالى- هة في ذلك تصريُح األدل

ّ
وإذا أثبت  ،﴾    ﴿ وال ينفع في قوله: ه يضّر بأن

  ضارٌّ  الّسحر هللا أّن 
ّ
 ونفى أن

ُّ
 .(49)«م ما هو ضرر محَ ال نفع فيه؟ !ه نافع فكيف يجوز تعل

 وثّم 
ّ
 لم،العا في موجود أمر وفه ،اتالعاد رق واخ من ليس الّسحرة سحر وهو أّن  نبيه إليه:ة أمر ينبغي الت

 النا  يعرفه معتاد،
ّ
يا ين بإعانة ه؛ ألن

ّ
 .الش

 
ّ
 .بالقيافة قومو  اليد، ةبخّف  قوم يختص كما النا ؛ بعَ بها يختّص  التياألمور  من هوما وإن

الث: حكم إتيان الّساحر
ّ
 املطلب الث

يا ين،مستعين ب الّساحر إّن 
ّ
يا ينو  الش

ّ
كما  ،تخبره عن أشياء ال يعلمها بحسب ما أقدرهم هللا عليه الش

  ،ى قتلهموحتّ  ،وإمراضهم ،يعينونه على إيذاء بني آدم
ّ
 وذلك كل

ّ
 .فر باهلل ب إليهم بالك بعد أن يتقرّ ه ال يكون إال

يا ينيدخل فيه الذي تخبره  :الّساحرواسم 
ّ
 ومن يأتي بالخوارق. ،باألمور الغيبية الش

                                                           

 .(36لف أصحاب احلديث )صعقيدة السّ ( 48)
  (.55/ 4)أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  (49)
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ّ
 وقد جاء الوعيد الش

 
  أتى من»حابي الجليل ابن مسعود: قال الّص  ،ديد ملن يأتي ساحرا

 
  أو كاهنا

 
 ساحرا

 .»(50) محمد على أنزل  بما كفر فقد يقول  بما قهفصّد 

 يختلف حكمه بحسب ما وقر في قلب اآلتي وهو على األحوال اآلتية: الّساحرفإتيان 

 إن كان اآلتي مستِح  الحال األولى:
ّ

 من التقرّ  الّساحر ملا يفعله ال
ّ
  ،يا ين وغير ذلكب للش

ّ
 ه يكفإن

 
؛ ون كافرا

  ،كفر باهلل الّساحرفعل  ألّن 
ُ
والعياذ - فكيف باستحالل الكفر ،م كفربل استحالل املحرَّ  ،ر  ف  واستحالل الكفر ك

 ؟!-باهلل

 
ّ
  -قه فيما أخبرهفصّد  ،بةمور املغيّ إن كان قد جاءه من أجل أن يخبره باأل  انية:الحال الث

ّ
افرا؛ ه يكون كفإن

 «. محمد على أنزل  بما كفر فقد يقول  بما قهفصّد  ساحرا أو كاهنا أتى من»لقول ابن مسعود: 

 
ّ
  ،إن كان قد جاءه من أجل إيذاء أحد املسلمين الثة:الحال الث

ّ
 هللا ل رسو  قال ،نوبفهذه كبيرة من كبائر الذ

: «من منا ليس  
َ
  وال رطيّ ت

ُ
  وال له، رطيِّ ت

َ
  وال نكهّ ت

ُ
 ت
ُ
 .(51)«له َر ِح ُس  أو رَح َس  قال: أو ،له نهِّ ك

 املطلب الرابع: حكم حل الّسحر بمثله

يطان،بسحٍر مثله هو من عمل  الّسحرلَّ إّن َح 
ّ
  الش

ّ
 وقد دل

ّ
 ،لوالعق ،ةنّ ة من الكتاب والّس ت على تحريمه أدل

 وهي كما يأتي:

 أوّ  
ّ
 ال: األدل

ّ
 الّسحر:ة على تحريم ة الدال

            ﴿: -تعالى-قال  -

               

                 

                 

            ﴾( :120البقرة.) 

 وبيّ  الّسحر،م هللا فقد حرّ 
ّ
 وما كان محرَّ  ،ه كفرن أن

 
  ما

 
  بل كفرا

 
  ال يكون سببا

ّ
 فاء.للعالج والش

 (.4)الفلق:  ﴾    ﴿: -تعالى-وقال  -

                                                           

 .«وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر» :(1/363فسري )قال ابن كثري يف التّ  .(0/283( أخرجه أبو يعلى يف مسنده )50)
 .(13/53يف املعجم الكبري ) ْباينّ ( أخرجه الطّ 51)
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  ،ةالّسحر  فأمرنا هللا باالستعاذة من شّر 
 
 للعالج. وما كان كذلك ال يكون سببا

رك :املوبقات اجتنبوا» :قال  هللا رسول  أّن :  هريرة أبي عنو  -
ّ
 .(52)«والّسحر ،باهلل الش

  فدّل  ،وأمر باجتنابها ،هلك العبدمن املهلكات التي توبق وتُ  الّسحرجعل   بيّ فالنّ 
ّ
يكون  ه ال يجوز أنعلى أن

 
 
 للعالج. سببا

  
ً
  :ثانيا

ّ
 األدل

ّ
 ة الدال

ّ
 :ةشرة التي كان يصنعها أهل الجاهليّ ة على منع الن

  عن  هللا رسول  سئل: قال  هللا عبد بن جابر عن
ّ
يطان عمل من هو» :فقال شرةالن

ّ
 .(53)«الش

 »عند كالمه عن هذا الحديث:  قال البغوّي  
ّ
  قيةالرّ  من ضرب :شرةوالن

َ
 ،جّن ال مسُّ  به ظنُّ يُ  كان من بها جيعال

  ؛نشرة يتسّم 
ّ
 عن يكوُح . إبراهيم مههم ،واحد غير وكرهها ،اءالّد  من خامره ما عنه حّل يُ  :أي ،عنه بها نشريُ  هألن

  :قال أنه الحسن
ّ
 . بها بأ  ال :باملسيّ  بن سعيد وقال ،الّسحر من شرةالن

يا ين مردة يذكر كان أو ،شرك فيه كان ما الرقى من واملنهيّ  :اإلمام وقال
ّ
 سانل بغير مهها كان ما أو ،الش

  ،هو ما درى يُ  وال ،العرب
ّ
  - هللا وبذكر ،بالقرآن كان ما افأمّ  ،كفر أو ،سحر يدخله هولعل

ّ
 جائز هفإن

 .(54)«مستحب

 
ً
  :ثالثا

ّ
 األدل

ّ
 الّساحر:ة على تحريم إتيان ة الدال

  من منا ليس» : هللا رسول  قال -
َ
  وال رطيّ ت

ُ
  وال له، رطيِّ ت

َ
  وال نكهَّ ت

ُ
 .(55)«له حرُس  أو حرَس  قال: أو، له نكهِّ ت

ديق فيه تص الّسحرعالج املسحور ب كما أّن  ،ال يجوز للعالج أو غيره الّساحرإتيان  وهذا فيه دليل على أّن 

 له بأنه سيشفيه.

يا ينفيه استعانة ب وأيضا
ّ
 وقد يطلب من املسحور أن يتقرّ  الّساحر،من قبل  الش

ّ
بعَ يا ين بب للش

 كالذبح لغير هللا. ،ةاألمور الكفريّ 

  ويل رسري لنا وكان ،الحمرة من ترقي علينا تدخل عجوز  كانت: »قالت بن مسعود هللا عبد امرأة زينبوعن  -

  فدخل ،توصوّ  تنحنح دخل إذا هللا عبد وكان ،القوائم
 
  ت  عَ سمِ  فلما ،يوما

َ
 فجاء ،منه ت  احتجبَ  هصوت

 قطعهو  فجذبه .الحمرة من فيه لي يَ قُر  :فقلُت  هذا؟ ما :فقال، خيط مّس  فوجد نيفمّس  ،جانبي إلى فجلس

رك عن نياءغأ هللا عبد آل أصبح لقد: وقال ،به فرمى
ّ
 الرُّ  إن: يقول   هللا رسول  سمعُت  .الش

َ
 مائموالتَّ  يق

                                                           

 .باب الشرك والسحر من املوبقاتالطّب،  كتاب  صحيحه، يف أخرجه البخاري( 52)
 .(581شرة )صباب يف النّ  ،كتاب الطبّ   ،أخرجه أبو داود يف سننه (53)
 .(12/150ة )نّ شرح السّ  (54)
 .(13/53ملعجم الكبري )( أخرجه الطْباين يف ا55)
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 وَ والتِّ 
َ
 ل
َ
  :قلُت . شرك ة

ّ
  خرجُت  يفإن

 
  عيني ت  فدمعَ  ،فالن فأبصرني يوما

ّ
 ،دمعتها كنتس هارقيتُ  فإذا ،تليه تيال

يطان ذاك :قال. دمعت هاتركتُ  وإذا
ّ
 .(56)«عينك في بإصبعه  عن هعصيتَ  وإذا ،تركك هأ عتَ  إذا ؛الش

 
ً
 رابعا

ّ
 : األدل

ّ
  :م هللاة على تحريم االستشفاء بما حرّ ة الدال

 وال ،فتداووا ،دواء داء لكّل  وجعل ،واءوالّد  اءالّد  أنزل  هللا إّن »:  هللا رسول  قال :قال رداءالّد  أبى عن -

 .(57)«بحرام تداووا

 .(58)«عليكم محرّ  فيما شفاءكم يجعل لم هللا إّن » :مسعود ابن قالو  -

 
ً
 خامسا

ّ
 :داوي بالكفر: اإلجماع على عدم جواز الت

 عون في أّن فال يتناز  ،مات كامليتة والخنزيرداوي باملحرَّ تنازعوا في جواز التّ واملسلمون وإن »قال ابن تيمية: 

ركالكفر و 
ّ
 .(59)«م في كل حالذلك محرَّ  داوي به بحال؛ ألّن ال يجوز التّ  الش

 
ً
 سادسا

ّ
 :بمثله الّسحر ريعة مانعة من حّل : قواعد الش

  إّن 
ّ
 الّسحرعالج  فإّن  ،م على حفظ البدنُمقدَّ ين حفظ الّدِ  ريعة ومقاصدها أّن من املعلوم من قواعد الش

  الّسحرب
َّ
  ،املريَ بفعله يخسر دينه منا أنه شفاء للمريَ فإّن وإن سل

ُ
لحفاظ ين أولى من اعلى الّد  والحفاظ

 ؛ ألنه يقدح في دين املسحور.الّسحرب الّسحر وعلى هذا فال يجوز حلُّ  ،على البدن

 
ّ
 سابعا

ّ
 ة من رَ َح هاب للّس : ما يلزم من الذ

ّ
 :رعيةاملحاذير الش

 قرّ ومن تلك املحاذير أن يأمره بالتّ 
ّ
 ب للش

ّ
 أو يأمرَ  ،بح وغير ذلكيا ين بالذ

ّ
ركئم ماق بعَ التّ ه أن يعل

ّ
 ،ةيّ الش

 
ّ
 أو يعل
َ
 إلى غير ذلك من املحاذير. ،ه بغير هللاق

 
ً
 :من العقل الّسحرب الّسحر : منع حّل ثامنا

  الّسحرب الّسحر حّل 
 
 متحّق  ليس أمرا

 
َحر ف ،قا  ة يكذبون على النّ السَّ

 
 خيَّ فيُ  ،ا  كثيرا

ّ
 وحّل  ه شفاهل إليه أن

  الّساحرولربما كان  ،ماله ثم ُيرجعه إليه مرة أخرى؛ ليبتزَّ  ،سحره
 
 لّساحراسحر  فال يستطيع أن يحّل  ضعيفا

 ج.با للعال وما كان كذلك ال يكون سب .الّسحر في حّل  الّساحرالي ال يجوز االعتماد على وبالتّ  ،األقوى منه

 
ّ
 بالرّ  الّسحر وهو حّل  ،ه هناك عالج شرعيّ ثم إن

ّ
 ما يغني عن البا ل. وفي الحّق  ،رعيةقية الش

                                                           

 (.3533ح، )(538باب تعليق التمائم )ص ،كتاب الطبّ   ،أخرجه ابن ماجه يف سننه (56)
 .أخرجه أبو داود (57)
 .أخرجه البخاري تعليقا (58)
 .(10/61جمموع الفتاوى ) (59)
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  وال يصّح  
ّ
 بأكل امليتة للمضطر. الّسحر لحّل  رةَح هاب للسَّ قياس الذ

داوي لتّ فا ،رورة تبيح املحظور والضَّ  ،ضرورة داوي حاُل التّ  :فإن قيل»: (عارضة األحوذّي )في  بن العربّي اقال  

  ،ضرورة التداوي ليس حاَل  :قلنا .بالحرام مباح
ّ
في  با التطبّ فأّم  ،رورة ما يخاف معه املوت من الجوعما الضّ وإن

 .(60)«؟!فكيف يباح فيه الحرام ،أصله فال يجب

 .مضطّر لل ممات: كامليتة والّد م قاسوا ذلك على إباحة املحرَّ داوي باملحرَّ زوا التّ والذين جوّ »وقال ابن تيمية:  

 وهذا ضعيف لوجوه:

  أن املضطّر  أحدها:
 
  ،ماتبتناول املحرَّ  يحصل مقصوده يقينا

ّ
 ،هوأزالت ضرورت ،ت رمقهه إذا أكلها سّد فإن

 تيقَّ فال يُ  -بل وغيرها-ا الخبائث وأّم 
ّ
ا دفع ولهذا أباحو  ،فما أكثر من يتداوى وال يشفى ،فاء بهان حصول الش

ها ال م قالوا: إنّ هفقد تنازعوا فيه: فإنّ  ،بخالف شربها للعطش ،هها لهوتعيّ  ،لحصول املقصود بها ؛ة بالخمرالغصّ 

 تروي. 

  
ّ
  أّن  اني:الث

ّ
 تناوُل  نداوي فال يتعيّ ا التّ وأّم  ، األكل من هذه األعياناملضطر ال  ريق له إلى إزالة ضرورته إال

 
 
وهو  ،يةقعاء والرّ كالّد  ،وقد يحصل الشفاء بغير األدوية ،األدوية أنواع كثيرة فإّن  ،لشفائه هذا الخبيث  ريقا

 .(61)«واءالّد  ي  أعظم نوعَ 

 

 املطلب الخامس: عقوبة الّساحر

يا ين،ة تعيههم الّسَحرَ  وجه؛ وذلك أّن  ين من كّل يناقَ الّدِ  الّسحر إّن 
ّ
 ،سوق والف ،ومقصودهم: الكفر الش

 والعصيان.

 واإلسالم. ،واإليمان ،ومقصودهم: اإلحسان ،املالئكة واألنبياء تعيههم

يا ين،تعينه  الّساحرفإذا كان 
ّ
  الش

 
 .ومقصوده: الكفر؛ كانت عقوبته القتل كفرا

 قتله ميتحتّ  بل ،توبته تقبل وال ،يستتاب وال ،الّسحرب يقتل كافر الّساحر» : مالك اإلمام قال

 .(62)«نديقكالزّ 

 حرس إذا املسلم أّن  إلى مالك فذهب...  املسلم الّساحر حكم في الفقهاء اختلف» : القر بي وقال

  يكون  بكالم بنفسه
 
  وال ،ستتابيُ  وال ،قتليُ  ،كفرا

ُ
  توبته؛ قبلت

ّ
 يس   أمر هألن

َ
هللا  وألّن  ،انيوالزّ  قنديكالزّ  ،به رُّ ِس ت

                                                           

 .(6/160حتفة األحوذي للمباركفوري ) (60)
 .(24/268جمموع الفتاوى ) (61)
 .(14/116املنهاج شرح النووي على مسلم )( 62)
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  الّسحرى سّم 
 
البقرة: ) ﴾          ﴿: -تعالى- بقوله كفرا

 .(63)«حنيفة وأبي ،والشافعيّ  ،وإسحاق ،ثور  وأبي ،حنبل بن أحمد قول  وهو(. 121

 ،: عمرالّصحابةومن أولئك  ،إجماع بينهم وهو محّل  الّصحابة،عن جملة من  الّساحرقتل  وقد صّح 

 :وجندب األزدّي  ،وحفصة

  وأبا أو  بن عمرو  ثيحّد  بجالة سمعأنه  دينار بن عمرو  عنف
ّ
  كنت :قال عثاءالش

 
 عّمِ  ةمعاوي بن لجزء كاتبا

 .(64)«ساحر كل اقتلوا» :بسنة موته قبل  عمر كتاب جاءنا إذ قيس بن األحنف

 -  قدامة ابن قال
 
  فكان ينكر، فلم اشتهر وهذا»: -أثر عمر على معلقا

 
 .(65)«إجماعا

 يدز  بن حمنالرّ  عبد فأمرت ،به فاعترفت سحرها ووجدوا ،سحرتها لحفصة جارية أّن  : عمر ابن عنو 

 .(66)«فقتلها

  الخير  جندبوعن  
ّ
 (67)«يفالّس ب ضربة الّساحر حّد »: ه قالأن

  الق 
ّ
 د األمين يخ محّم الش

ّ
  اآلثار فهذه» : نقيطّي الش

ّ
  أّن  علميُ  لم تيال

 
 لىع أنكرها الّصحابة من أحدا

  بقتله قال من ةحّج  هي -املذكور  املرفوع بالحديث اعتضادها مع ،بها عمل من
 
 .(68)«مطلقا

 فلم ، بيّ النّ  سحر اليهودّي  األعصم بن لبيد أن»: حيحالّص  في ورد ما م تقريره:وال يشكل على ما تقّد  

 .(69)«يقتله

   القر بيّ  قال
 
 األعصم بن لبيد قتل ترك ألّن  ة؛القصّ  هذه من مالك على ةحّج  ال»: على هذا جوابا

 .(70)«اإلسالم في خول الّد  عن النا  ينفر لئال أو فتنة، قتله بسبب يثير أن لخشية كان

                                                           

 .(2/218تفسري القرطِب )( 63)
 .حه األلباينوصحّ  ،(2/183اجلزية من اجملوس )أخرجه أبو داود يف سننه باب يف أخذ ( 64)
 .(13/111املغين )( 65)
 .(6/433أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )( 66)
هذا حديث ال نعرفه إال مرفوعا من هذا الوجه، و إمساعيل بن »( وقال: 4/63أخرجه الرتمذي مرفوعا باب حد الساحر )( 67)

لم العبدي البصري، قال: "وكيع هو ثقة، ويروي عن احلسن أيضا" والصحيح عن مسلم املكي يضعف يف احلديث، و إمساعيل بن مس
 .«جندب موقوف

 .(4/54أضواء البيان )( 68)
 (.5163ح، )(1311أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب السحر )ص( 69)
 .(13/231فتح الباري )( 70)
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 ،بيتطبّ  املدينة إنسان فقدم ،شكواها فطال عائشة اشتكت»: قالت عمرة عنما جاء  وال يشكل أيضا:

  وهللا :فقال ،وجعها عن يسألونه أخيها بنو فذهب
ّ
 حورةمس امرأة هذه :قال ،مطبوبة امرأة نعت تنعتون  كمإن

 َم  العرب أشّد  في بيعوها :قالت ،رةمدبَّ  وكانت :قال ،فأعتق تموتي أن أردُت  ،نعم :قالت ،لها جارية هات  سحرَ 
َ
 ل
َ
 ك
 
 ،ة

 .(71)«مثلها في ثمهها واجعلوا

 
ّ
 أن هفيشب ،بقتلها تأمر ولم الجارية عائشة بيع اوأّم » : افعيّ وفي الجواب عن هذا األثر يقول الش

 شرك رالّسح أن عائشة عند تأقرّ  ولو ،تسحرها لم وإن عندنا بيعها لها ّن أل  ؛فباعتها ،الّسحر ما تعرف لم تكون 

  (72)«-تعالى- هللا شاء إن ليقتلها اإلمام إلى دفعتها أو ،تتب لم إن قتلها تركت ما

  

                                                           

 .(43/154أخرجه أمحد يف املسند )( 71)
 .(1/203) األمّ ( 72)
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 الخاتمة

ِتمُّ 
َ
 الصّ الحمد هلل الذي بنعمته ت

ّ
ى الحاجات، وصل قض َ

ُ
د نا محّم بيّ ى هللا على نالحات، وبتوفيقه وتيسيره ت

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 هها:تائج التي تضّم النّ  وفي نهاية هذا البحث أذكر أهّم 

ه بحّدٍ جامع؛ لكثرة أنواعه واختالفها. .1  الّسحر ال يمكن حدُّ

يا ين وسحر منش ه ، وإلى سحر وسحر تخييليّ  الّسحر إلى سحر حقيقّي  ينقسم .0
ّ
منش ه االستعانة بالش

 األدوية والحيل.

 إنكار الّسحر: كفر. .3

4.  
ّ
 من تعل

ّ
يا ين يكفر.م الّسحر ال

ّ
 ذي يكون منش ه من الش

رك في الّسحر: أّن  .5
ّ
يا ين،  وجه الش

ّ
 و الّسحر ال يكون إال باالستعانة بالش

ّ
يا ين ال تعين اإلنسان إال

ّ
 إذا الش

 .ب إليها بما تحّب تقرّ 

 الّساحر: القتل. عقوبة .6

 الّسحر بمثله. ّل حتحريم  .9
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 فهرس املصادر واملراجع

ق عليه: محمد عبد القادر عطا، القاض ي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربيأحكام القرآن،  -
َّ
اشر: الن. عل

بعة الثالثة، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 
ّ
 .م0223 -ه 1404الط

 دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، محمد األمين الشنقيطي، القرآن بالقرآنفي إيضاح أضواء البيان  -

 .م1005 -ه 1415النشر: ، لبنان –بيروت 

 .م1002 - ه1412النشر:  ،بيروت –دار املعرفة األم، للشافعي،  -

ة سسم   -املكتب االسالمي  ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوريتأويل مختلف الحديث،  -

بعة الثانية  ،اإلشراق
ّ
 .م1000 -ه 1410الط

ية دار الكتب العلم، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم املباركفورىتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،  -

 .بيروت –

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القر بي تفسير القر بي،  -

بعة الثانية، ، القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية ، البردوني وإبراهيم أ فيش: أحمد تحقيق،
ّ
ه 1314الط

 .م1064 -

، أبو انّي األصبه التيميّ  الطليحيّ  القرش يّ  د بن الفضل بن عليّ إسماعيل بن محّم الحّجة في بيان املحّجة،  -

 -اشر: دار الراية النّ ، مير املدخليّ د بن ربيع بن هادي عق: محّم املحّق ، ةنّ ب بقوام الّس القاسم، امللّق 

 ، الرياض -السعودية 
ّ
بعة الث

ّ
 .م1000 -ه 1410انية، الط

-  
ّ
بعة األولى، ، بيروت -الناشر: دار الغرب اإلسالمي، القرافي، خيرةالذ

ّ
 .م1004الط

تا أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدّي سنن أبي داود،  - ِجس  ، نيالّسِ

د كاِمل قره بللي -املحقق: شَعيب األرن وط  بعة األولى، ، الناشر: دار الرسالة العاملية، مَحمَّ
ّ
 -ه 1432الط

 .م0220

رح الكبير،  -
ّ
 .اشر: دار الفكرالنّ ، املالكّي  سوقيّ محمد بن أحمد بن عرفة الّد الش

بعة الثانية  صحيح البخارّي، أبو عبد هللا محّمد بن إسماعيل البخارّي، -
ّ
 ه.1410دار الّسالم، الط

عقيدة الّسلف أصحاب الحديث، إسماعيل بن عبد الّرحمن الّصابونّي، تحقيق بدر البدر، مكتبة الغرباء  -

بعة الثانية 
ّ
 ه.1415األثرية، الط

بعة األولى، ، دار الكتب العلمية، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى  -
ّ
 .م1019 -ه 1421الط
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 جر. فتح الباري، ابن ح -
ّ
. 1390بيروت،  -دار املعرفة ، د ف اد عبد الباقيم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمّ رق

 .ين الخطيبالّد  حه وأشرف على  بعه: محّب قام بإخراجه وصّح 

اشر: مجمع امللك فهد لطباعة النّ ، د بن قاسمحمن بن محّم ق: عبد الرّ املحّق مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  -

 .م1005 - ه1416عام النشر: ، ةعوديّ ة الّس ة، اململكة العربيّ بويّ النّ املصحف الشريف، املدينة 

عبد . إشراف: د. عادل مرشد، وآخرون -ق: شعيب األرن وط املحّق ، د بن حنبلأحمد بن محّم مسند أحمد،  -

 
ّ
بعة األولى، ،سالةسة الرّ م ّس ، ركيهللا بن عبد املحسن الت

ّ
 .م0221 -ه  1401الط

 أبو املعجم الكبير،  -
ّ
 ،القاهرة –مكتبة ابن تيمية ، لفّي ق: حمدي بن عبد املجيد الّس املحّق ، برانّي القاسم الط

بعة الثانية -
ّ
 .الط

  د.تحقيق: ، ابن قدامة املقدس يّ املغني،  -
ّ
عالم ، لواح محمد الحعبد الفتّ  د.ركي، عبد هللا بن عبد املحسن الت

  عودية،الّس  -ياض الكتب، الرّ 
ّ
بعة الث

ّ
 ، الثةالط

ّ
 .م1009 -ه 1419شر: سنة الن

 -ستو ين ديب ميالّد  ي: محي، تحقيقأحمد بن عمر بن إبراهيم القر بيّ املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم،  -

، بيروت( -اشر: )دار ابن كثير، دمشق النّ ، محمود إبراهيم بزال -بديوي  يوسف عليّ  -يد د الّس أحمد محّم 

بعة ، بيروت( -)دار الكلم الطيب، دمشق 
ّ
 .م1006 -ه 1419األولى، الط

 النّ ، وويين يحيى بن شرف النّ محيي الّد املههاج شرح صحيح مسلم،  -
ّ
 بيروت - راث العربّي اشر: دار إحياء الت

بعة الثانية،  -
ّ
 .1300الط

 الّنبّوات، البن تيمية، تحقيق  -
ّ
ملكة ياض، امللف، الرّ اشر: أضواء الّس النّ ، ويانعبد العزيز بن صالح الط

بعة األولى، ، ةعوديّ ة الّس العربيّ 
ّ
 .م0222 - ه1402الط
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 العدد أبحاث

 فحةالّص  الباحث عنوان البحث ت

 4 صالح حسني األخرضد. ةـالوقفات اهلبطيّ تأّمالت نحوّية يف وقفتني من  1

2 
يف إنجيل  بنبّي اإلسالم حمّمد  بشارة املسيح 

 بارنابا
 83 عبد احلميد إبراهيم سلطاند.

ح 8  83 د.أمحد حمّمد النّجار ر حقيقته وحكمه السِّ

 112 د.خمتار بشري العامل الّظفر واستيفاء احلّق بالّذات يف املذهب املالكّي  4

5 

 يف املبتدعة عن الّرواية يف البخارّي  اإلمام منهج

 عن روايته النّقدّي  اإلنصاف منهج صحيحه

 أنموذجا   اخلوارج

 188 أ.سامل البشري شعبان

6 
تراجم لبعض علامء القراءات من املدرسة املالكّية 

 باملغرب اإلسالمّي 
 158 أ.الوليد سامل خالد

8 

توضيح األحكام عىل ))احلبس( من  فصلحتقيق 

قاسم بن بلحتفة احلّكام( للّشيخ عثامن بن املّكّي 

 الّتوزرّي الّزبيدّي 

 188 د نوجييمّ حم.آمنة بن د


