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 مقدمة

 ووااله، اتبعال  مال  وعالى اهلل، رسالل  عالى والسالال  والصالة اهلل، بسم

 :وبعد

ل قد مما وحتصين  الصحيح، املعتقد صيانة فإن ناقض  أو ب  ُيخ  ألالم  م  يخ

 مال  كثالر عند اجلهل في  شاع الذي الممان هذا يف السيام املسلم، عى جيب ما

 ال اجلهالل تركيالب يف تخسالهم قد التي االتصا  وسائل في  وانترشت املسلمني،

 ويف متنلعالة، قنلات عرب املجتمع طبقات جل تناو  يف بات فالعلم . رفع  يف

 . فحسب أهل  إىل يرد العلم يعد ومل منضبطة، غر األحيان م  كثر

 هالذا وليالدة ليسال  اليالل ، املسلمني بني تظهر التي ةالعقدي املنكرات إن

 سالل  ليسال  منهالا كثالرا   إن بل القديمة، أصلهلا م  مبتلرة هي وال الممان،

لالب  أسالامئها، بغالر تسالم  قديمالة، وبالدع لرشكيات معارصة صلر  أثلابالا   وتخ

 وتنميالل بأصاللهلا، التطبيقات ربط العلم وطالب العلامء دور فيكلن .جديدة

 تلال  عال  جيالد   قالد مالا تلضاليح مالع عليهالا، املتقالدمني وأقلا  يعةالرش أحكا 

 . األصل 

 منذ ملجلد فالسحر أيديكم، بني الذي البحث هذا أمهية أت  هنا وم 

 عليال  لالي  بالام وفقهاؤهم السلف علامء أحكام  تناو  وقد ،ةاملتقدم العصلر

 ع  هبا ينفرد ونلاز  هبا، ُيتص قضايا العصلر م  عرص لكل أن  غر مميد،

 . غره

 خفية، ملتلية بطرق الناس بني يروج اليل  أصبح - بأنلاع  - فالسحر
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عالالر  وأصالالبح  رضوب مالال  رضب أنالال  عالالى املتنلعالالة اإلعالالال  وسالالائل يف يخ

 بالات كالام وغالره، الشاليطاي السالحر بالني التمييم املشاهد يستطيع وال التسلية،

 فاتنالة صاللر يف ويظهالرهم السالحرة، صاللر حتسالني عالى يعمل الغريب اإلعال 

 . جذابة

 مما الس ، وصغار للشباب ملجهة اإلعالمية، العرو  تل  م  وكثر

 يعالد فلالم األغالرار، هالالالء لالد  رعيالالشال النقالد ميالمان اخالتال  خطر شكل

 . والرش اخلر حيتمل بل كل ، ا  ومذملم كل ، ا  خبيث نظرهم يف السحر

 ئية،السالالينام األفالالال  كثالالر يف مهالالم جالالذب عنرصالال السالالحر أصالالبح كالالام

 هالاري ( روايالات إن بالل . اإللكرتونيالة واأللعالاب التلفميلنيالة، واملسلسالت

 كتاب، مليار النصف مبيعاهتا قارب  قد - املثا  سبيل عى - املشهلرة ) بلتر

 . كل  العامل يف مبيعا   الروايات أكثر م  تخصنف جعلها مما

 السالحر ملضاللع حالل  بحالث تقالديم أمهيالة رأيال  سبق، ما أجل وم 

 بال ، واستعن  اهلل فاستخرت اللاقعي، والعر  الرشعي التأصيل بني معجي

 :عنلان عى اختياري ووقع

 .)املعارصة وتطبيقات  وأحكام ، أنلاع ، :السحر (

 للمخطالالط وفقالالا   وخامتالالة، فصالالل ، ومخسالالة مقدمالالة، إىل البحالالث قسالالم  وقالالد

 :التايل

 .املقدمة

 . وأنلاع  ،أقسام  وذكر، السحر تعريف :األو  الفصل
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 وفي  مبحثان:

 . واالصطالح اللغة يف السحر تعريف :األو  ثاملبح

 . وأنلاع  السحر أقسا  :الثاي املبحث

 . السحر ثبلت م  اإلسالمية والفرق السنة أهل ملقف :الثاي الفصل

 :مباحث وثالثة متهيد، وفي 

 . العادات خلارق م  السحر كلن يف :متهيد

 . للسحر السنة أهل إثبات :األو  ثاملبح

 . السحر حقيقة يف املخالفني أقلا  أبرز :الثاي ثاملبح

 . احلديث والعلم السحر :ثالثال ثاملبح

 . الدينية الطقلس يف واستخدام  السحر، تاريخ :ثالثال الفصل

 :مباحث أربعة وفي 

 . القديمة اللثنية الديانات يف السحر :األو  ثاملبح

 . للسط ا العصلر يف السحر :الثاي ثاملبح

 . احلديث العرص يف السحر :ثالثال ثاملبح

 . اجلاهيل العرص يف السحر :الرابع ثاملبح

 . املعارصة وصلره احلديثة، السحر تطبيقات :الرابع الفصل

 :مباحث سبعة وفي 

 . الفضائية القنلات يف السحر :األو  ثاملبح

 .لتلفميلنيةا واملسلسالت السينامئية، األفال  يف السحر :الثاي ثاملبح
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 . الرتفي  ووسائل األلعاب، يف السحر :ثالثال ثحاملب

 . والروايات والقصص، الكتب، يف السحر :الرابع ثاملبح

 . واالستشفاء العالجية، الطرق يف السحر :اخلام  ثاملبح

 . االستعرايض السحر :السادس ثاملبح

 . السحرية الرملز :السابع ثاملبح

 . والسحرة بالسحر تعلقةامل األحكا  :اخلام  الفصل

 :مباحث مخسة وفي 

 . وتعلم  السحر، ممارسة حكم :األو  ثاملبح

 . وسالاهلم السحرة، إتيان حكم :الثاي ثاملبح

 . كتب  عى واالطالع السحر، مشاهدة حكم :ثالثال ثاملبح

 . النرشة أحكا  :الرابع ثاملبح

 . سالميةاإل الرشيعة يف وعقلبات  الساحر، حد :اخلام  ثاملبح

 نتائج  وأبرز البحث خالصة وفيها اخلامتة،

 فالام . قلمالي عالى احلالق جيري وأن الصلاب، ويلهمني يسددي أن امللىل سائلة

 زلالل، أو خلالل، أو خطالأ، مال  في  كان وما وحده، اهلل م  فبتلفيق في  أصب 

 . وآخرا   أوال   اهلل وأستغفر الشيطان، وم  نفيس فم 

 .. العاملني رب هلل واحلمد

 :الباحثة

 الرشيد نارص بن  هيفاء

 هال3433ذو احلجة   
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 الفصل األول

 . وأنواعه أقسامه وذكر السحر تعريف

 :مبحثان وفي 

 . واالصطالح اللغة يف السحر تعريف :األو  ثاملبح

 . وأنلاع  السحر أقسا  :الثاي ثاملبح
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 األول املبحث

 . واالصطالح اللغة يف السحر تعريف

 . اللغة يف السحر :األو  باملطل

 أحالدها :متباينالة ثالثالة أصل  والراء، واحلاء، السني، »: فارس اب  قا 

 .األوقالات مال  وقال  والثالالث .وشالبه  خالدع واآلخالر .األعضالاء مال  عضل

ْحر، :فالعضل  وأمالا .. الالبط  أعالى مال  واملالريء بالاحللقل  لصالق ما وهل السَّ

الالْحر، الثالالاي  هالالل ويقالالا  احلالالق، صالاللرة يف اطالاللالب إخالالراج هالالل :قالالل  قالالا  فالسِّ

َحر، اللق  وأما .. اخلديعة  . (1)«الصبح قبل وهل والسحرة، فالسَّ

حر »: منظلر اب  وقا   فهالل ودق   مأخالذه لطالف ما وكل . األخذة :السِّ

 .(3)الصحاح يف اجللهري قا  وكذا ،(2)«وسحلر أسحار  واجلمع: سحر،

حلر إن قيل ولذل   ،(4)الليالل آخالر يف فيا  خ يقع ألن  سحلرا   سمي السَّ

 . (5)تأثره ويلطف يدق   إن  حيث م  ِسْحرا   الغذاء وسمي

حر»  رصف السالحر وأصالل .(7) «َخالَدعَ  :كمنالع وَسالَحَر،» ،(6)«اخلديعة :والسِّ

                                                 

 .679 – 2/678اجللهري:  –، وانظر: الصحاح 3/338فارس: اب   –مقايي  اللغة   (3)

 –، والعالالني 405الفروزأبالالادي:  –، وانظالالر: القالالاملس املحالاليط 4/348ابالال  منظالاللر:  –لسالالان العالالرب   (2)

 .3/335اخلليل ب  أمحد: 

 .2/679انظر: الصحاح:   (3)

 .325سليامن ب  عبداهلل:  –انظر: تيسر العميم احلميد   (4)

 .403الراغب األصفهاي:  –املفردات انظر:   (5)

 .4/349اب  منظلر:  –لسان العرب   (6)

 .405الفروزأبادي:  –القاملس املحيط   (7)
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 .(1)«غره إىل حقيقت  ع  اليشء

الالحر معالالاي فالالإن وعليالال ، قالالة، حالالل  تالالدور اللغالالة يف السِّ  واللُّطالالف، الدِّ

 . واخلديعة واخلفاء،

                                                 

 .4/370األزهري:  –هتذيب اللغة   (3)
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 . االصطالح يف السحر :الثاي املطلب
 

 معالني تعريالف حتديد يف - وحديثا   قديام   - العلامء عبارات اختلف  لقد

 - وهلالة أو  عند التعار  يلهم قد الذي - االختالف هذا أن غر للسحر،

 مال  السالحر مالنهم كالل تنالاو  فقالد التضالاد، ال التناللع، باب م  اللاقع يف هل

ف  خمتلف، جانب  . ذل  عى بناء وعر 

 لناللع تعريالف منهالا كال أن الباحث جيد املتنلعة، التعريفات تأمل وعند

 أن العلالامء بعال  رأ  األناللاع تلال  لكثالرة ونظرا   املتعددة، السحر أنلاع م 

 . متعذرا   يكلن يكاد ملحد بتعريف السحر حد

 يف السالالحر أن اعلالالم»(: البيالالان أضالاللاء ( يف الشالالنقيطي األمالالني يقالالل 

 الداخلة املختلفة األنلاع لكثرة مانع، جامع، بحد حده يمك  ال االصطالح،

 هنالا ومال  لغرهالا، مانعالا   هلا جامعا   يكلن بينها، مشرتك قدر يتحقق وال حتت ،

 اإلما  قل  ذل  ويالكد .(1) «متباينا   اختالفا   حده يف العلامء عبارات اختلف 

 .(2)«خمتلفة ملعان جامع اسم السحر» بأن اهلل رمح  الشافعي

 إىل - سالبق مالا إىل باإلضالافة - السالحر تعريالف يف االختالف يرجع كام

ف معتقد ثب  فِم  وحقيقت ، السحر ماهية يف املعرِّ  وتالأثره، السالحر حلقيقة مخ

 أقالاللا  مالالنهم فريالالق ولكالالل والتخييالالل، الالاللهم عالالى لالال  قالالارصا   هلالالا نالالاف ومالال 

                                                 

 .4/43الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (3)

 .3/293الشافعي:  –األ    (2)
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 . كذل  متنلعة تفصيلية

(: البيالان جالامع( يف الطالربي رجري اب  قل  السحر تعريف يف ورد ومما

 ،(1)«وحقيقتال  عينال  يف بال  هل ما بخالف املرء إىل اليشء ختييل :السحر معن »

 أمالر كالل»: بأنال  لال  اجلصالا  كتعريالف كلال ، ولالي  السحر أنلاع أحد فهذا

يِّل سبب ، خفي  .(2) «واخلداع التملي  جمر  وجيري حقيقت ، غر عى وختخ
 يف تالالثر وعقالد، ورقال  عالمائم»: بأنال  السالحر عالرف فقالد قدامة اب  أما

ق ويقتخل، فيخمر ، والقللب، األبدان، فرِّ  أحالد ويأخالذ وزوجال ، املرء بني ويخ

 . قبل  الذي النلع ع  ُيتلف السحر م  نلع وهذا (3)«صاحب  ع  الموجني

ف ) التاريخ مقدمة ( ويف الحر خلالدون اب  عرَّ  بكيفي الة علالل »: بأنال  السِّ

  ،(4) «العنالارص عالامل يف الت الأثرات عالى هبالا البرشي ة سالن فل تقتدر استعدادات

 . كذل  آخر نلع هلو

 نفال  مال  للعالادة، خالارق أمالر إظهالار السالحر»: املقاصالد رشح ( يف ثم

 .(5) «والتتلمذ التعلم فيها جيري خمصلصة، أعام  بمبارشة خبيثة، رشيرة
 لافقالام منهالا كالان مالا نحالدد أن وأردنالا السالابقة، التعريفالات تأملنالا فإذا

 املعالاي، تلال  جالل تناول  الرشعية النصل  أن سنجد الشارع، الصطالح

                                                 

 .2/446الطربي:  –جامع البيان   (3)

 .53اجلصا :  –لقرآن أحكا  ا  (2)

 .4/64اب  قدامة:  –الكايف   (3)

 .3/655تاريخ اب  خلدون )املقدمة(:   (4)

 .2/206التفتازاي:  –رشح املقاصد يف علم الكال    (5)
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الحر تعريالف يمك  ال ولذل  . خمتلفة مناسبات يف  انفالراد عالى منهالا بالأي السِّ

 منهالا كالل وحد السحر، أنلاع ع  احلديث عند يتضح ذل  ولعل قيد، ودون

 . التايل املبحث يف
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 الثاني املبحث

 . وأنواعه السحر أقسام

 مال  يتبالني عديالدة، ماللاط  يف والسالنة الكتالاب يف السالحر ذكر ورد قدل

 املنلطة األحكا  تفاوت ثم وم  السحر، إطالق يف الشارع مراد تنلع خالهلا

 :ييل ما ذل  يف ورد ومما . ب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ   :البقرة سلرة يف تعاىل اهلل قل 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ     ٿ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

 .(1)ژڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  

 .عقلبة وأعظم  خطلرة، السحر أنلاع أشد يصف اآلية هذه يف - وهل

ق، فيرض الشياطني، علم تخ  الذي السحر  . فاعل  يكفر الذي هل و ويفرِّ

 رسالل  يالا :قالاللا ،]امللبقات السبع جتنبلاا^: ] النبي قل  ذل  وم 

 إال اهلل حالر  التالي الالنف  وقتالل والسالحر، بالاهلل، الرشك: ]قا  ؟ ه  وما اهلل

 . (2)احلديث ]..  باحلق

                                                 

 .302البقرة:   (3)

بالاب: قالل  اهلل تعالاىل: )إن الالذي  يالأكللن  –كتالاب: اللصالايا  – 4/30أخرج  البخالاري يف صالحيح :   (2)

 .2766برقم:  –اليتام ( أملا  
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 .(1) ] والسحر باهلل، الرشك :امللبقات اجتنبلا^: ] وقلل 

الِحَر،: )أن النبالي ^ عنهالا اهلل ريض عائشالة ع  روي وما  كالان حتال  سخ

  .(2«يصنع  ومل شيئا   صنع أن  إلي  ُييل

 كل حتصب م ^: ] اهلل رسل  قل  يف السحر، رضر دفع ع  ورد وما

 .(3)] سحر وال سم اليل  ذل  يف يرضه مل عجلة، مترات سبع يل 
 بأجنحتها املالئكة رضب  السامء، يف األمر اهلل قىض إذا^: ] النبي قل 

 صالفلان :غالره وقالا  :عاليل قالا  - صالفلان عالى كالسلساللة لقللال ، خضعانا  

ع فإذا - ذل  ينفذهم  للذي قاللا ،)؟ ربكم قا  ماذا : )قاللا قللهبم، ع  فم 

 السالمع ومسرتقل السمع، مسرتقل فيسمعها ،)الكبر العيل وهل احلق،: )قا 

 .] آخر فلق واحد هكذا

 بعضالها نصالبها اليمنال ، يالده أصالابع بني وفرج بيده، سفيان ووصف -

 صالاحب  إىل هبالا يرمالي أن قبالل املسالتمع الشالهاب أدرك فالربام [ - بعال  فلق

 من ، أسفل هل الذي إىل يلي ، الذي إىل هبا يرمي حت  يدرك  مل وربام فيحرق ،

 – األر  إىل تنتهالي حتال  :سالفيان قالا  وربالام - ] األر  إىل يلقلهالا حتال 

                                                 

بالرقم:  –باب: الرشك والسحر م  امللبقات  –كتاب: الطب  – 7/337أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

5764. 

برقم:  –باب: هل يخعف  ع  الذمي إذا سحر  –كتاب: اجلمية  – 4/303أخرج  البخاري يف صحيح :   (2)

3375. 

، ومساللم يف 5445بالرقم:  –باب: العجاللة  –األطعمة كتاب:  – 7/80أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 .2047برقم:  –)فضل املدينة  27باب:  –كتاب: األرشبة  – 3/3638صحيح : 
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 ربناُي أمل : )فيقلللن فيصدق كذبة، ئةم معها فيكذب الساحر، فم عى فتلق ]

 مال  سالمع  التالي للكلمة ) ؟ حقا فلجدناه وكذا، كذا يكلن وكذا، كذا يل 

 يف بالشالالياطني اسالالتعانة وفيالال  كالكهانالالة، السالالحر مالال  النالاللع وهالالذا (1)] السالالامء

 . الغيب علم دعل 

ۅ  ژ  :تعالاىل كقللال  فرعاللن، سالحرة صالنيع يف وردت التي اآليات ماأ

(2)ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  
جالالالل  وقللالالال  ، 

(3)ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ جالل : 
 مال  مجالع ذهالب فقد ، 

 فعل م  وهل والتخييل، باخلداع يكلن السحر م  آخر نلع أن  عى املفرسي 

ڎ  ڎ           ڈ     ڇ   ڇ   ڍ      ڍڌ  ڌژ  :تعاىل اهلل قا  فقد الشياطني، ال السحرة

 (4)  .ژڈ   

 النجالل ، مال  علالام  اقتالب مال ^: ] النبالي في  قا  الذي النجل  سحر

 (5)] زاد ما زاد السحر م  شعبة  اقتب

 مال  رجالالن جالاء :أنال   مال -ريض اهلل عنهام  – عمر اب  ع  ورد ما ثم

                                                 

باب: قلل : )إال م  اسالرتق السالمع..(  –كتاب: تفسر القرآن  – 6/80أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 .4703برقم:  –

 .336األعراف:   (2)

 .66ط :   (3)

 .69: ط   (4)

، 3726بالرقم:  –)تعلالم النجالل (  28بالاب:  –كتالاب: األدب  – 2/3228أخرج  اب  ماج  يف سنن :   (5)

، وصحح  األلباي يف صالحيح الرتغيالب والرتهيالب: 2000برقم:  – 3/454واإلما  أمحد يف مسنده: 

 .3053برقم:  3/99
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 قد ،آخر نلع فهذا ،(1)] لسحرا   البيان م  إن^: ] النبي فقا  فخطبا، املرشق

مل  رصف عالى وقدرتال  ودقتال  للطافت  السحر م  وهل املدح، أو الذ  عى حيخ

 . والقللب العقل 

 للسالالحر، اللغليالالة املعالالاي وعالالى ع،الرشالال يف ذكالالره ورد مالالا عالالى وبنالالاء

 بنالاء حجالر ابال  فقسم  وأنلاع ، السحر أقسا  يف العلامء اجتهادات اختلف 

 :التايلك - عنده - السحر أقسا  فكان  معاني ، عى

 لطخف ما كل :أحدها ،  واسالتملت ، خادعتال ، :الصالبي سالحرت ومنال  ودق 

 العياللن سالحر الشالعراء إطالالق :ومنال  سالحره، فقد شيئا استام  م  وكل

 ژوئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ژ  تعالالاىل قللالال  :ومنالال  النفالاللس، السالالتاملتها
 :أي ،(2)

 [.لسحرا البيان م  إن[ :حديث :ومن  املعرفة، ع  مرصوفلن

 مال  املشالعلذ يفعلال  مالا نحل هلا، حقيقة ال وختييالت بخداع يقع ما :الثاي 

 قللال  يف أن - اهلل رمحال  - ويالر  . يالده بخفالة يتعاطالاه عام األبصار رصف

ۉ   ۉ  ژ: تعالاىل وقللال  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ  :تعاىل و تبارك

 -عليالال  السالالال   – ملسالال  سالالملا هنالالاك ومالال  ذلالال ، إىل إشالالارة  ژې  

 جيالذب الذي كاحلجر خاصية، في  يكلن بام ذل  يف يستعني وقد . ساحرا

 . املغناطي  املسم  احلديد

 ذل  وإىل إليهم، التقرب م  برضب الشياطني بمعاونة حيصل ما :الثالث 

                                                 

 .5346برقم:  –ة باب: اخلطب –كتاب: النكاح  – 7/39أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 .35احلجر:   (2)
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 .ژڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺژ  :تعاىل بقلل  اإلشارة

 بالمعمهم - روحانياهتا واستنما  الكلاكب بمخاطبة حيصل ما :الرابع -، 

 ،بالشالالياطني كاالسالالتعانة األخالالري ، األمالالري  بالالني عضالالهمب جيمالالع وقالالد

 . (1)أقل  يكلن ذل  أن فيمعملن الكلاكب، وخماطبة

 يف الالالرازي الفخالالر ذكالالره مالالا السالالحر يف الالاللاردة التقسالاليامت أشالالهر ومالال 

 إىل السالحر قسم إذ واملفرسي ، العلامء م  عدد عن  ونقل  ،(2«الغيب مفاتيح(

 :أقسا  ثامنية

 ومنهالا العالامل، هلالذا املالدبرة هي أهنا يمعملن الذي  :كلاكبال ادعب سحر - 3

 تعالاىل اهلل بعالث الالذي  وهالم والنحلسة، والسعادة والرشور، اخلرات تصدر

 . عليهم ورادا   ،ملقالتهم مبطال   –علي  السال   – إبراهيم

 النلع هذا عى التعليق وسيأيت : القلية والنفلس األوها  أصحاب سحر - 2

 لة.تقمس مسألة يف

 وهالذا . واسالتخدامهم اجل  تسخر يعني : األرضية باألرواح االستعانة - 3

 بالالعمائم، املسالم  وهالل . والتجريد والدخ  الرق  م  سهلة، بأعام  حيصل

 . اجل  تسخر وعمل

 القاللة أن عالى منال  الناللع هالذا ومبنال  : بالالعيلن واألخالذ التخيالت هل - 4

 األسالباب لالبع  احلقيقالة يف عليال  هالل ما خالف عى اليشء تر  قد البارصة

                                                 

 .403الراغب األصفهاي:  –، واملفردات 30/222اب  حجر:  –انظر: فتح الباري   (3)

 .625 – 3/623انظر:   (2)
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 . كثرة البرص أغالط كان  هذا وألجل . العارضة

 النسالالب عالالى املركبالالة اآلالت تركيالالب مالال  تظهالالر التالالي العجيبالالة األعالالام  - 5

 رضب النهالار م  ساعة مض  كلام بلق، يده يف فرس عى كفارس :اهلندسية

 . أحد يمس  أن غر م  بالبلق،

 مال  اليل  عده ينبغي ال .. اخلام  النلع وهذا»: الشنقيطي األمني قا 

 تقالد  بسالبب الناس، عند متعارفة واضحة صارت أسباب  ألن ؛ السحر أنلاع

 وقالد السالحر، حالد يف يالدخل ال عاديالا صالار الالذي واللاضالح . املالادي العلم

 تعالاىل واهلل . جالدا ظالاهرة اليالل  فصالارت األسالباب خفيالة كثالرة أماللر كان 

  .(1) «أعلم

 املبلدة األدوية بع  طعام  يف جيعل أن مثل األدوية، بخلا  تعانةاالس - 6

 . املسكرة والدخ  للعقل، املميلة

 عى ويتحيل الفقر، يدعي مم  كثر القبيل هذا يف يدخل»: كثر اب  قا 

 ومسال  :النالران خمالطة م  :ل  أحلا  أهنا مدعيا اخللا  هبذه الناس جهلة

عالد ال فهالذا ،(2)«والتاملحا م  ذل  غر إىل ،احليات  حالا  إال السالحر مال  يخ

 جالالن  مالال  - عندئالالذ   - فيكالاللن اخلالاللارق، مالال  أنالال  وزعالالم السالالاحر، أخفالالاه

 . الشعلذة

 

                                                 

 .4/45الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (3)

 .3/370اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم   (2)
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 وأن األعظالم، االسالم عرف قد أن  الساحر يدعي أن وهل القلب، تعليق - 7

 لالذل  السالامع كان أن اتفق فإذا ،األحلا  أكثر يف ل  وينقادون يطيعلن اجل 

 يف وحصالل بذل ، قلب  وتعلق حق، أن  اعتقد - التمييم قليل ،العقل ضعيف

 احلساسة، القل  ضعف  اخللف حصل وإذا واملخافة، الرعب م  نلع نفس 

 . يشاء ما يفعل أن م  الساحر يتمك  فحينئذ

 علالم العلالم، أهالل أحلا  وعرف األملر، جرب م  وإن»: الرازي قا 

  .(1)«األرسار وإخفاء ام ،األع تنفيذ يف عظيام أثرا القلب لتعلق أن

 هال.ا . خفية لطيفة وجله م  والترضيب بالنميمة، السعي - 8

 قسالالمني إىل السالالحر تقسالاليم إىل واملالالاللفني العلالالامء مالال  عالالدد عمالالد وقالالد

 :مها رئيسني،

 باالسالالتعانةإال  تتالالأت ال  التالالي اخلارقالالة األفعالالا  وهالالل :احلقيقالالي السالالحر - 3

 . إليهم والتقرب بالشياطني،

 هالل ممالا رعيةالالشال النصالل  يف سالحرا   سالمي ما وهل :املجازي حروالس - 2

 . األو  القسم يف املذكلر السحر دون

 يف التشالديد م  ورد ما التقسيم، هذا إىل الفضالء أولئ  دع  مما ولعل

 ألن أو أنلاعال ، مجيالع عالى ينسالحب ال مالا وهل والساحر، السحر عى احلكم

 مال  ناللع أي فيال  لالي  سحرا   ةرعيالالش التصل  يف تسميت  وردت ما بع 

                                                 

 .3/625الرازي:  –مفاتيح الغيب   (3)
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 . الشياطني أو باجل  االستعانة

 أن السالاليام باملجالالاز، للقالالل  هنالالا رضورة ال إذ نظالالر، فيالال  التقسالاليم وهالالذا

 إال - بال  القالائلني عنالد - املجالاز إىل رفاليخصال وال احلقيقالة، الكالال  يف األصل

 . املذكلرة النصل  يف بلارد لي  وهذا احلقيقة، عى محل  حتيل بقرينة

ا  نلعال بإثباتال  الالنص جالاء مالا مجيع اعتبار هل - كذل  واحلا  - فاألوىل

 األناللاع تلال  خطاللرة بتفالاوت االعتقاد مع االصطالح، يف السحر أنلاع م 

 الكفالر نصالل  يف احلا  هل كام هبا، املتعلقة األحكا  واختالف املعتقد، عى

 . مثال   واألصغر األكرب

 غالر عالى - البحث هذا يف - حرالس أنلاع إيراد سيتم ذل ، أجل وم 

 :كالتايل الرشع، يف ورودها اعتبار عى بل املعتاد، التقسيم

 . األعني يف املالثر ومن  األعيان، يف املالثر ومن  الشيطاي، السحر - 3

 . التنجيم - 2

 . والطرق والعرافة، الكهانة، - 3

 . الشعبذة أو الشعلذة، - 4

 . البيان وسحر النميمة، - 5

 :األنلاع لتل  تفصيل ييل وفيام

 . الشيطاي السحر :األو  النلع

 م  اخلارج، يف أثر ل  مما الشياطني، م  اإلنسان تعلم  الذي السحر هل

 :قسمني إىل تقسيم  ويمك  مبارشة، وال حيلة غر
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 .األعيان يف املالثر السحر( 3)

 .األعني يف املالثر السحر( 2)

 . األعيان يف املالثر السحر :أوال  

ٱ  ٻ  ٻ  ژ : تعاىل اهلل قل  يف اللارد هل السحر م  النلع وهذا

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ    ک  گ   گ  گ  گ

 (1) .ژڻ  

كر وقد  عالدة  ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  :تعاىل قلل  تأويل يف ذخ

 :منها متقاربة، أقلا 

 مالا مالع ،السالمع مسالرتقي الشالياطني مال  بالإمالء الكهنالة كتبهالا كتالب أهنا - 3

 كرسالالي ، حتالال  -عليالال  السالالال   – سالالليامن دفنهالالا الكالالذب، مالال  إليهالالا أضالالافله

 . (2)هبذا سليامن ساد إنام :وقاللا ممات ، بعد عليها الناس لشياطنيا ودل 

 كالالري حتالال  ودفنتهالالا كتالالب، يف والكهانالالة السالالحر كتبالال  الشالالياطني أن - 2

 سليامن، كتم  علم :وقاللا استخرجلها، مات فلام ، -علي  السال   – سليامن

                                                 

 .302رة: البق  (3)

 .406 – 2/405الطربي:  –انظر: جامع البيان   (2)
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  .(1) علي  الناس وحسد

 ثالم ،-عليال  السالال   – سالليامن ماللت بعالد السالحر كتالب كتب  الشياطني أن - 3

 .إرسائيل بني بقايا بعد فيام فاستخرجتها كرسي ، حت  ودخفن  بخامت ، ختمتها

 ودفنتال  ملك ، سلب ملا سليامن غيبة يف السحر تكتب كان  الشياطني أن - 4

 ساحرا كان سليامن إن :الشيطان قا  مات فلام ،-علي  السال   – كرسي  حت 

  .(2) آخرون وكذب  ضهم،بع فصدق  نبيا، ولي 

ستمد - اآلية بنص -السحر فهذا  يف حقيقالي تالأثر ول  الشياطني، م  مخ

الالا»: اإلسالال  شالاليخ قالا  ،(3)الالموجني بالالني والتفريالق بالاإلرضار، اإلنسالان  وأم 

ْرِبه الكاه  فإن   آد ، لبني الشياطني إعانة م  فهل :والكهانة السحر  اجلال ، ختخ

 بإعانالة ذلال ، ونحالل اهلاللاء، يف وَيْصَعدخ  مِر ،ويخ  َيقتخل، إنام الساحر وكذل 

 قالا  هلالم، الشالياطني بإعانة اإلن  اعتاده عام خارجة فأملرهم ؛ ل  الشياطني

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ  ژ  :تعاىل

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  

 هالالالالء فاسالالتخد  بالالبع ، بعضالالهم تمتعاسالال قالالد واإلنالال  فالالاجل  ؛ (4) ژ ہ

                                                 

 .437 – 2/436انظر: جامع البيان:   (3)

، وتفسالر 43 – 2/43القرطبالي:  –واجلامع ألحكا  القرآن  – 2/437الطربي:  –انظر: جامع البيان   (2)

 .3/346اب  كثر:  –القرآن العظيم 

 .2/252اب  القيم:  –انظر: إغاثة اللهفان   (3)

 .328األنعا :   (4)

 لك  يخلحظ أن اآلية ليس  رصحية يف نلعية االستمتاع، وأكثر املفرسي  عى غر هذا املعن . 
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ل   كثرة، أملر يف هالالء وهالالء هالالء،  غرضال ، هالل مالا لآلخالر فعالل منهم كخ

  .(1) «الباب هذا م  والكهانة والسحر . غرِض  عى ليعين 

: بقللال  – سالبق كالام - قدامالة اب  عرف  الذي هل السحر م  النلع وهذا

 ويقتخالل، فيخمالر ، والقلاللب، األبالدان، يف تالثر وعقد، ورق  عمائم السحر»

ق فرِّ   .(2) «صاحب  ع  الموجني أحد ويأخذ وزوج ، املرء بني ويخ

 مال  فمالأخلذ امرأتال  عال  الرجالل حيالب  السحر م  النلع هذا كلن أما

 - األخر هذا كان وإن الناس، واقع حكاية وم  الموجني، بني التفرقة عمل 

 سالبيل عالى مسالتقال ،وإنام االسالتدال  عليال  يقل  أن يمك  ال - اللاقع أقصد

 . االعتضاد

 حالني امرأتال  عال  الرجل عْقد وجلد الناس بني اشتهر»: قدامة اب  قا 

َقالِده وحاللُّ  إتياهنا، عى يقدر فال يتموجها،  عنهالا، عجالمه بعالد عليهالا فيقالدر عخ

 يكالاد ال مالا السالحرة أخبالار ِمال  وروي جحالده، يمكال  ال متاللاترا   صار حت 

  .(3) «في  الكذب عى التلاطال يمك 

 رسالل  سالحر يف الاللارد الالنص مال  فيستفاد يمر ، السحر كلن وأما

 إنام والشفاء ،(4)]اهلل شفاي فقد أنا أما: ]والسال  الصالة علي  وقلل  ،^ اهلل

 اإلرضار عمالل  إال رصيالح دليل علي  فلي  يقتل، وكلن  . املر  م  يكلن

                                                 

 .2/830اب  تيمية:  –النبلات   (3)

 .4/64اب  قدامة:  –الكايف   (2)

 .9/29اب  قدامة:  –املغني   (3)

بالرقم:  –بالاب: صالفة إبلالي  وجناللده  –لالق كتالاب: بالدء اخل – 4/322أخرج  البخاري يف صالحيح :   (4)

3268. 
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 عالى يقالاس أن يمكال  امكال املاللت، إىل يالالدي قالد املالر  وأن اآلية، يف اللارد

 . كذل  والتجربة باللاقع إمكان  عى استخد  وقد ،(1) العني

 وحالال، وثقالال، مرضالا، يالالثر الالذي والسالحر»: اهلل رمحال  القيم اب  قا 

 عامالة تعرفال  ملجاللد، اآلثالار مال  ذلال  وغر وتميينا، وبغضا، وحبا، وعقدا،

  .(2) «من  ب  أصيب بام ذوقا علم  قد منهم وكثر الناس،

 ؟ السالحر مال  الناللع هالذا إىل نسالبت  تصح الذي ما :مسألة ترد هنا وم 

 حيلانالا   بالسحر اإلنسان ينقلب أن جيلز وهل ؟ األعيان عى أثره حد هل وما

 ؟ إنسانا واحليلان مثال،

 مال  يالدخل حتال  يسالتدق وأن ؟ اهلاللاء يف السالاحر يطر أن يصح وهل

 حمالل فهالذا ؟ ذلال  ونحالل ،الكلالب ويركالب املالاء، عالى ويميشال ؟ ضاليقة كلة

 تفصيل وسيأيت  .(3) يمنع  وبعضهم ،جييمه الناس فبع  العلامء، بني خالف

 .اهلل بإذن للسحر السنة أهل إثبات مبحث يف املسألة

                                                 

وم  ذل  ما ورد ع  النبي ^ وقلل  يف العالائ : ]عالال  يقتالل أحالدكم أخالاه؟ر[ أخرجال  ابال  ماجالة يف   (3)

، واإلمالالا  أمحالالد يف مسالالنده: 3509بالالرقم:  –( العالالني 32بالالاب: ) –كتالالاب: الطالالب  – 2/3660سالالنن : 

 .4562برقم:  – 2/3286اة املصابيح: ، وصحح  األلباي يف مشك35980برقم:  – 25/356

دليالل عالى أن العالني ربالام قتلال ، وكانال  سالببا  مال  أسالباب »(: 23/266قا  العيني: )عمدة القاري:  

وقد أخرج البالمار مال  حالديث جالابر بسالند حسال  »(: 30/204. وقا  اب  حجر: )فتح الباري: «املنية

بالاألنف [ قالا  الالراوي: يعنالي  – وقالدره بعد قضاء اهلل –ع  النبي ^ قا : ]أكثر م  يملت م  أمتي 

   .3206برقم:  – 3/263، وحس  هذا احلديث األلباي صحيح اجلامع الصغر وزيادت : «بالعني

 .2/227اب  القيم:  –بدائع الفلائد   (2)

 .4/59الشنقيطي:  –انظر: أضلاء البيان   (3)
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 . األعني يف املالثر السحر :ثانيا  

 كالام املرئالي عالى األثالر في  يقع قسم :قسمني إىل الشيطاي السحر ينقسم

 ريالب وال»: اهلل رمحال  القاليم ابال  يقل  الرائي، عى في  األثر يقع وقسم سبق،

 حتال  وإحساسال ، الرائالي نف  يف يترصف فتارة وهذا، هذا يفعل الساحر أن

 بالاألرواح باسالتغاثت  املرئالي يف رفاليتصال وتالارة ب ، هل ما بخالف اليشء ير 

  .(1)«فيها يترصف حت  الشيطانية

 الاللاردة اآليالات عليال  تالد  - الرائي يف املالثر - السحر م  النلع وهذا

 غالر يف املالذكلرة ،-عليال  السالال   – ملسال  مالع وقصالتهم فرعاللن سحرة يف

  .(2) فيها املفرسي  قليل أحد عى وذل  الكريم، القرآن م  ملضع

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  :األعراف سلرة يف تعاىل اهلل قا 

ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ ېئ  ىئ   

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

                                                 

 .2/228اب  القيم:  –بدائع الفلائد   (3)

 ر أن  م  قبيل الشعبذة، وسيأيت احلديث عن  يف مطلب الحق.القل  اآلخ  (2)
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ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  ی   جئ  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب   

 (1)ژپ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ  ژ  :ط  سلرة يف -جال جالل   – وقا 

ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   

ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ   ەئ  وئ  وئ 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  ىئ   ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڎ           ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک   ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ 

 .(2)ژگ  

 احلبا  لطبيعة حتليل أو لألعيان، قلب في  لي  اآليات هذه يف فالسحر

 ختياليال   - القالرآن بالنص - ذلال  كالان وإنام تسع ، وأفاعي حيات إىل والعيص

  .(3) ألبصارهم وإهياما   ،للمشاهدي 

                                                 

 .336األعراف:   (3)

 .66ط :   (2)

وير  بع  املفرسي  أن السحر وقع عى العقل  ال األبصار، وإنام ذكرت ألنال  آلالة إيصالا  اإلدراك إىل   (3)

ا( إىل )أعني( جماز وتعدية فعل )سحرو»(: 9/28العقل، يقل  الطاهر ب  عاشلر )التحرير والتنلير: )

= 
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 سالحرة سالحر يكاللن أن ُيفال  وال»: (البيالان أضلاء( يف الشنقيطي قا 

: تعالاىل قللال  عليال  د  كالام بالالعيلن، وأخالذ ختييل فهل . النلع هذا م  فرعلن

 عالى اآليالة يف التخييالل فإطالق ، ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ

: األعالراف يف قللال  أيضالا ذلال  عالى د  وقالد . ذل  يف رصيح نص سحرهم

 يف النالالاس أعالالني عالالى السالالحر إيقالالاع ألن ؛ ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ

 اهلل عنالالد والعلالالم اللاقعالالة، احلقيقالالة غالالر ختيلالال  أعيالالنهم أن عالالى يالالد  اآليالالة

 التخييل م  هل فرعلن سحرة فعل  ما أن يف العلامء بني خالف وال .(1)«تعاىل

 . إيقاع  كيفية يف اخلالف ولك  واإلهيا ،

 أعينهم أن سبحان  فبني»: احلادثة هذه عى معلقا   اهلل رمح  القيم اب  قا 

 :وذل  سحرت،

ال، احلبا  وهل املرئي، يف حصل لتغير يكلن أن ما* إ  يكاللن أن مثالل والعيص 

 حتركالال  أهنالالا فظنالاللا . الشالالياطني وهالالي حركتهالالا، بالالأرواح اسالالتغاث  السالالحرة

 احلصالالر فالالرت  بسالالاطا، أو حصالالرا، تالالراه ال مالال  جالالر   إذا كالالام وهالالذا . بأنفسالالها

 احلبالا  حالا  فهكذا جيره، الذي هل ن أ مع ل ، اجلار تر  وال ينجر، والبساط

فقلبتها كتقليب احليالة. فظال  الرائالي أهنالا تقلبال   الشياطني، التبستها والعيص

                                                 

عقاليل، ألن األعالالني آلالالة إيصالا  التخيالاليالت إىل اإلدراك، وهالالم إنالام سالالحروا العقالالل ، ولالذل  لالالل قيالالل:  =

. وال مالانع «سحروا الناس ألفاد ذل ، ولك  تفلت نكتة التنبي  عى أن السحر إنالام هالل ختاليالت مرئيالة

ن التالأثر عالى إدراك العقالل، إذ هالي كام دل  علي  اآلية، وم  ثم يكالل –م  أن يقع السحر عى األعني 

  اآللة التي يكلن هبا هذا اإلدراك.

  .4/44الشنقيطي:  –أضلاء البيان  (3)
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 بأنفسها، والشياطني هم الذي  يقلبلهنا.

 تتحرك، والعيص احلبا  رأ  حت  . الرائي يف حدث التغير يكلن أن إما* و

  .(1)«أنفسها يف ساكنة وهي

ۉ   ۉ  ې  ژ  :تعالاىل قللال  أن تيميالة ابال  اإلسالال  شيخ وير 

 فيهالالا حصالالل قالالد النالالاس أعالالني أن   يقتضالال » (2)ژې  ې  ې   ى  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ژ  :تعاىل قا  وهلذا . تغرُّ 

 يغالالالالالر السالالالالالحر أن علمالالالالاللا فقالالالالالد ،(3)ژائ    ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  

  .(4)«والقتل املر  يلجب كام اإلحساس،

 غالر عى اخلارج يف هل ما لرت  واإلدراك، األعني يف يقيحق تأثر فهذا

 الناللع وهذا الشياطني، وإهيا  السحر إعام  بسبب وذل  حقيقة، علي  هل ما

 . األعني يف املالثر بالسحر املقصلد هل

 

 . التنجيم :الثاي النلع

 عالى الفلكيالة بالاألحلا  االسالتدال  هالل التنجاليم»: اإلسالال  شيخ قا 

 :نلعان - السحر م  هل الذي - النجل  علم ]و[.. يةاألرض احللادث

 . احللادث عى النجل  بحركات االستدال  وهل :علمي -

                                                 

 .2/228اب  القيم:  –، وبدائع الفلائد 635اب  القيم:  –تفسر القرآن الكريم   (3)

 .336األعراف:   (2)

 .35 – 34احلجر:   (3)

 .2/3053اب  تيمية:  –النبلات   (4)
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 املنفعلالة بالالقل  السالاموية القالل  تأثر إن  :في  يقلللن الذي وهل :وعميل -

 .(1) «ونحلها كالطالسم، األرضية،
 مل التي ثواحللاد الكلائ  علم م  التنجيم أهل يدعي  ما»فاألو  هل: 

 املطالالر، وجمالاليء الريالالاح، هبالاللب كأوقالالات الممالالان، مسالالتقبل يف وسالالتقع تقالالع،

 التالي األماللر مال  معناهالا يف كالان ومالا األسالعار، وتغالر والالربد، احلر وظهلر

 وباجتامعهالالا جمارهيالالا، يف الكلاكالالب بمسالالر معرفتهالالا يالالدركلن أهنالالم يمعمالاللن

ا هلا ويَدعلن واقرتاهنا،  وجتري أحكامها، يف فتترص وأهنا السفليات، يف تأثر 

  .(2)«ملجباهتا قضايا عى

علي   – إبراهيم إليهم اهلل بعث الذي  املنجمني الصابئة قل  :هل والثاي

 ويسالجدون والكلاكالب، والقمالر، الشالم ، يعظماللن كالانلا وقد ،-السال  

 علاليهم، تناْلم  الكلاكالب «روحانيالة» أن ويمعماللن ويالدعلهنا، هلا، ويتذلللن

 علالالاليهم، تنَملالالال  الشالالالياطني هالالالي وإنالالالام حالالاللائجهم، وتقضالالال وختالالالاطبهم،

 فعالل مال  وحقيقتال  النجالل ، إىل يخنسالب فهل حلائجهم، وقض  وخاطبتهم،

 م : ]احلديث يف^  النبي قا  وهلذا . السحر أنلاع أعظم وهذا .. الشياطني

 (3) .]زاد ما زاد السحر م  ةشعب  اقتب فقد النجل  م  ةشعب  اقتب

 السالحر، م  النجل  علم بأن احلديث هذا يف ^ اهلل رسل  رصح وقد

                                                 

 .62 – 3/63اب  تيمية:  –الفتاو  الكرب    (3)

، وجمملع الفتاو  7/236الشلكاي:  –، وانظر: نيل األوطار 230 – 4/229اخلطايب:  –معامل السن    (2)

 (.224 – 223سليامن ب  عبداهلل: ) –، تيسر العميم احلميد 25/392اب  تيمية:  –

 .224سليامن ب  عبداهلل:  –، وتيسر العميم احلميد 286اب  تيمية:  –انظر: الرد عى املنطقيني   (3)
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 - «العميل» فقط ولي  -  «العلمي» التنجيم أن )الفروع( يف مفلح اب  وأكد

 بالاألحلا  كاالستدال  - التنجيم :شيخنا قا »: بقلل  املفهل  ذل  يف داخل

  .(1) «السحر م  - األرضية احللادث عى الفلكية

 زاد مالا كالل املعنال  إن :فقيل ،] زاد ما زاد]^:  قلل  معن  يف واختخلف

 شعب اقتباس زاد :وقيل . الساحر إثم مثل اإلثم، م  ل  زاد النجل  علم م 

 اإلثم زيادة ألن متالزمان، والقلالن . النجل  علم اقتباس زاد ما كل السحر

 اهلل اسالالتأثر الالالذي الغيالالب عالالى حتكالالم ألنالال  وذلالال  السالالحر، زيالالادة عالال  فالالرع

 تقباليح يف^  اهلل رسالل  زاد :أي الالراوي، كالال  مال  أنال  وحيتمل» .(2)بعلم 

  .(3)«زاد ما النجل 

 بالسحر النجل  علم^  شب  وإنام »: احلديث رشح عند السيلطي قا 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ :ذكالره جالل قالا  التنميل، ب  ونطق منصلصة، حرمت  ألن

 قالا  :قالا  عبالاس اب  ع  رزي  رواية ويف ، ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 اقتالب  فقد اهلل، ذكر ما لغر النجل  علم م  بابا   اقتب  م ^: ] اهلل رسل 

 (5()4) .] َكافِر والساحر َساحر، والكاه  َكاِه ، املنجم . السحر م  شعبة

كالر، مالا هالل النصالل  يف املذمل  النجل  وعلم الدرك الالذي أمالا ذخ  مال  يخ

                                                 

 .30/208اب  مفلح:  –الفروع   (3)

  .342سليامن ب  عبداهلل:  –انظر: تيسر العميم احلميد  (2)

 .7/236الشلكاي:  –، وانظر: نيل األوطار 2/404حاشية السندي عى سن  اب  ماجة:   (3)

 ظ.مل أجد م  خرج احلديث هبذا اللف  (4)

 .265السيلطي:  –رشح سن  اب  ماجة   (5)
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 - ذلال  ومثل القبلة وجهة الموا ، ب  يعرف الذي - واحل  املشاهدة طريق

ي فيام داخل غر فإن   يف يخشال  ال الالذي  األئمالة مال  ذلال  رصالد وقالد عن ، هنخ

 . (1)والدي  املعتقد بأمر عنايتهم

 

 . شاهبها وما والطرق، والعرافة، الكهانة، :ثالثال النلع

 :متقاربة معان عى والعراف الكاه  تعريف يف اختخلف

  .(2) الممان لمستقب يف الكائنات ع  ُيرب الذي هل :الكاه  :فقيل -

 الضالالالة، ومكالالان املاضالالية، األحالالداث عالال  ُيالالرب الالالذي هالالل :والعالالراف

 . (3)واملرسوق

 . املاضية األحلا  ع  ُيرب م  هل :فالكاه  ذل ، عك  :وقيل -

  .(4) املستقبلية األحلا  ع  ُيرب م  هل :والعراف

 (5) . واحد بمعن  مها :وقيل -

 الممان، مستقبل يف الكلائ   ع ُيرب الذي هل :فالكاه »: البغلي قا 

 يالدعي الالذي هالل والعالراف ... الغيب علم ومطالعة األرسار، معرفة ويدعي

                                                 

وجممالاللع  0 7/236الشالاللكاي:  –، وانظالالر: نيالالل األوطالالار 230 – 4/229اخلطالالايب:  –معالالامل السالالن    (3)

 .25/392اب  تيمية:  –الفتاو  

، والنهاية يف غريب األثالر 383اجلرجاي:  –، والتعريفات 33/363اب  منظلر:  –انظر: لسان العرب   (2)

 .4/234السعادات:  أبل –

 .4/235أبل السعادات:  –، والنهاية 3/305اخلطايب:  –انظر: معامل السن    (3)

 .773الكفلي:  –انظر: الكليات   (4)

 .4/3402اجللهري:  –انظر: الصحاح   (5)
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 الذي م  كاملرسوق ملاقعها، عى هبا يستد  أسباب بمقدمات األملر معرفة

 ؟ صالاحبها مال  :فيقالل  بالالمن ، املالرأة وتتهم الضالة، مكان ومعرفة رسقها،

 فحكمهالام عمل، كثر اخلالف هذا عى بنيين وال .(1)«األملر م  ذل  ونحل

 . ويتخر  الغيب معرفة يدعي كالمها إذ واحد، الرشع يف

: فالارس ابال  قالا  ؛ الكهانالة رضوب مال  فهل هنا، املقصلد الطَّْرق وأما

 يطرق طرق :يقا  ،طرقال .. :أحدها أصل ، أربعة والقاف، والراء، الطاء،»

 وهالل تكهنالا، باحلىص الرضب وهل ق،الطر ومن  . ومطرقة مطرق واليشء . طرقا

 الطاللارق :واجلمع ؛ ذل  تفعل :طارقة وامرأة .. عن  النهي احلديث يف جاء الذي

 صالانع اهلل مالا الطالر زاجالرات وال ... باحلىصال الطاللارق تالدري مالا لعمرك :قا  .

 الكالاه  يفعل وقد . مطرقة القضيب وذل  بالقضيب، الصلف رضب :والطرق

  .(2)«تكه  إذا بالصلف القط  ُيلط أي فيطرق، ذل 

 إن^: ] النبالي لقالل  السالحر مال  األصناف هذه العلامء بع  عد وقد

ريض اهلل عنال   -عمر قا  وقد ،(4)] اجلب  م  ،(3) والطرة والطرق، العيافة،

                                                 

 .32/382البغلي:  –رشح السنة   (3)

، 30/235ابالال  منظالاللر:  –، وانظالالر: لسالالان العالالرب 450 – 3/449ابالال  فالالارس:  –مقالالايي  اللغالالة   (2)

 .903الفروزآبادي:  –والقاملس املحيط 

الطالرة بكرسال الطالاء وفالتح اليالاء، وقالد تسالك : هالي التشالاؤ  »(: 3/352قا  أبالل السالعادات )النهيالة:   (3)

باليشء. وهل مصدر تطر. يقا : تطر طرة، وختر خرة، ومل جييء م  املصادر هكذا غرمهالا. وأصالل  

 بالسلانح والبلارح م  الطر والظباء وغرمها. وكان ذلال  يصالدهم عال  مقاصالدهم، فيام يقا : التطر

 . «فنفاه الرشع، وأبطل  وهن  عن ، وأخرب أن  لي  ل  تأثر يف جلب نفع أو دفع رض

، واإلمالا  3907بالرقم:  –باب: اخلط وزجر الطر  –كتاب: الطب  – 4/36أخرج  أبل داود يف سنن :   (4)

= 
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ژ  :تعالالالاىل قللالالال  يف وغالالالره -

 ژی  ی  
 رنالالة: )سالال احل وقالالا  ،(2«السالالحر: )اجلبالال : قالالاللا ،(1)

 .(3) (الكاه  :اجلب : )الشعبي وع  ،) الشيطان

 والسالاحر السالحر، مال  طالرف العالراف: )قللال  أمحالد اإلما  ع  وروي

 .(5) «الكالاه  :ويقالا  السالاحر، :اجلبال »: فالارس اب  قا  كام  .(4) « (أخبث

 ونحالل والساحر، والكاه ، الصنم، عى تقع كلمة اجلب »(: الصحاح ( ويف

  .(6) «ذل 

ف فم  كر ما جعل السحر بأن  «اجلب » عر  ف  وم  ،(7) أنلاع  م  ذخ  عر 

 عليال  هي ما عى والطرق والطرة، والعرافة، الكهانة، حتريم أبق  ذل ، بغر

 . بالسحر ربطها دون التحريم، عى الدالة النصل  يف

                                                 

 568، وضعف  األلباي يف ضعيف اجلامع الصالغر وزيادتال : 35935برقم:  25/256 أمحد يف مسنده: =

 .3900برقم: 

 .53النساء:   (3)

 .2/334اب  كثر:  –انظر: تفسر القرآن العظيم   (2)

 .2/334انظر: املرجع السابق:   (3)

 .352سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (4)

 .3/500  فارس: اب –مقايي  اللغة   (5)

 .3/245اجللهري: –الصحاح   (6)

ولي  املقصلد االقتصار عى األصناف املنصالل  عليهالا فقالط، وإنالام يعالم ذلال  مجيالع أناللاع الكهانالة،   (7)

والعرافة، والطرة املعارصة، أيا  كان  وسائلها، وإنام ذكر الطرق والتطر يف احلديث لشيلع استخدامها 

ها غرها ممالا يامثلهالا يف املقصاللد، كقالراءة الكالف، أو الفنجالان، أو التشالاؤ  يف ذل  اللق ، ويقاس علي

 بأملر غر الطيلر وغر ذل .
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 . (الشعلذة :أو) ذةالشعب :الرابع النلع

 والعالني، الشالني،» :فالارس ابال  قالا  عربيالة، ليسال  أصاللها يف الشعلذة

  .(2) اجللهري يذكرها ومل ،(1)«بيشء لي  :والذا 

الحر، وأخذ   اليد، يف خفة :الشعلذة :شعذ : »أمحد ب  اخلليل وقا   كالسِّ

الالري الالحر ،يفعلهالالا عجائالالب   مالال  األصالالل عليالال  مالالا غالالر يخ  . العالالني رأي يف كالسِّ

ْعَلذيُّ   . ألمالر الربيالد عالى الرسالل  :وهالل رعت ،اللسال منال  اشتقاق  أظ  :والشَّ

، ورجل   َشعلذ  ْعَلَذة، :وفعل  مخ  ليسال  كلمالة :والشعلذي مشعبذ، :ويقا  الشَّ

  .(3)«عالية كلمة وهي العرب، كال  م 

الَر  كالسالحر، وأخذ خماريق اليد، يف خفة هل): ثاللي وقا »  يءالالشال يخ

 يف الباطالل تصاللير هالل :بعضهم كال  ويف(: العني رأي يِف  َأْصلخ  علي  َما بغر

، وهل احلق، صلرة َشْعَلذ   اللاو، بكرس مشعِلذ   . بفتحها ومخ

ْيالال َوَقالالاَ   .. أمالالر كالالل يف اخلفالالة هالالل :وقيالالل رعة،الالسالال :والشالالعلذة  :ثاللَّ

ْعَلَذة ْعَلِذيُّ  الشَّ   .(4)«البادية أهل كال  م  ولي  مستعَمل، والشَّ

 ر َوأ االحتيالالا ، يِف  َمَهالالرَ  :شالالعبذة شالالعبذ : ») اللسالاليط املعجالالم ( ويف

ء ْ ا َحِقيَقت  غر عى اليشَّ ْعَتمد   َأنال  إلهيالا  اْلَباطاِلل وزيال  احْلَلاس، خداع عى مخ

                                                 

 .3/393اب  فارس:  –مقايي  اللغة   (3)

 .9/426المبيدي:  –انظر: تاج العروس   (2)

بال  منظاللر: ا –، لسان العرب 3/354اب  سيده:  –، وانظر: املحكم 3/244اخلليل ب  أمحد:  –العني   (3)

 .334الفروزآبادي:  –، والقاملس املحيط 9/426المبيدي:  –، وتاج العروس 3/495

 .9/426المبيدي:  –تاج العروس   (4)
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لَ  حق،   .(1)«مشعبذ :َفهخ

 هالذا إليال  ينسالب رجل اسم وهي شعبادة، معرب الشعلذة :يقا  وقد»

  .(2)«العلم

 عى اليشء يخظهر واملشعلذ اليد، وخفة الرسعة عى مبني علم فالشعلذة

 اجلالامد يالري وقالد التحريال ، رسعالة خالال  م  احلقيقة يف علي  هل ما خالف

 التالي األحاللا  مال  ذلال  وغالر املشاهدي ، أعني ع  املحسلس وُيفي حيا،

  .(3) اخلفية واحليل البرصية، باخلدع ذل  وكل الناس، تعارفها

 وآخالر الكالي ، عبيد :اسم  رجل اإلسال  يف بالشعبذة لعب م  وأو 

 وكتالاب ) الشعبذة ( كتاب :منها ماللفات، ذل  يف وهلام الرحا، بقطب يعرف

 والمجالاج، الصالابلن، وأكالل والسالب،، واحلىصال، والقضاليب، السيف، بلع (

 اخلفالالة( وكتالالاب الكالالي ، عبيالالد اللالال ) املخرقالالة ( وكتالالاب ،) ذلالال  يف واحليلالالة

 . (5)الرحا قطب الل ) والقف (4)والدك

 :صلر ثالث يف - باجلملة - الشعلذة حرص ويمك 

كالرت التالي وهالي :ريةالصالب دعاخل( 3)  احلركالة، ورسعالة اليالد، خفالة حالل  ذخ

 حركتالال ، ورسعالالة يالالده، بخفالالة هالالل بيالالنام املخالالدوع، رالبصالال يخشالالغل قالالد فاملشالالعلذ

                                                 

 .484جممع اللغة العربية:  –املعجم اللسيط   (3)

 .425الفتلحي:  –العلل    (2)

 .425الفتلحي:  –انظر: أبجد العلل    (3)

 وهل الشعلذة.  (4)

 .378فهرس   اب  النديم: ال  (5)
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 كثرا التي كاخلدع . املشاهد ينتب  أن دون آخر إىل يشء حا  يغر وسالستها،

 . «الكلتشينة» أوراق يف تخصنع ما

 - الظالاهر يف - للعادة اخلارق الفعل فخل يكلن أن وهي :اخلفية احليل( 2)

 أنال  املشالعلذ يخظهالر كالأن عليهالا، يطلع وال ،املشاهد يعلمها ال حيلة أو خدعة

 رأس يخظهر أحدمها ،صندوقني يقطع اللاقع يف وهل نصفني، إىل الرجل يقطع

 . آخر رجل ساقي يخظهر والثاي رجل،

 أهنالا إال اخلفيالة، احليالل ضم  تدخل كان  وإن وهي :الطبيعية اخللا ( 3)

 املغنالاطي ، يف املعدن جذب كخاصية امللاد، بخلا  يخستعان وفيها أخص،

 خالارق أنال  عالى مالا عمل إلظهار الدهانات، لبع  االحرتاق منع خاصية أو

 . السالتخدامها املشالعلذ إخفالاء أو املالادة، بخاصالية املشالاهد جلهل إما للعادة،

 ا  دهانال اسالتخدام  بسالبب حيالرتق نأ دون النار يف املشعلذ دخل  ذل ، ومثا 

 خالاللا  باسالالتخدا  اهلالاللاء يف وحتريكهالالا األشالالياء تعليالالق دعالاللاه أو ،عالالازال  

 مالال  يعالالد ال للمالاللاد الطبيعيالالة اخلالاللا  مالال  واالسالالتفادة . مالالثال املغنالالاطي 

 املشالالعلذ بالال  ُيالالتص كفعالالل وإظهارهالا حقيقتهالالا، إخفالالاء حالالا  يف إال الشالعلذة

 . برشال لقدرات خارق أن  أو اخلاصة، لقدرات 

 إن :املفرسالي  بعال  قالا  وقالد » ،(1) السالحر أناللاع مال  هالي والشعلذة

                                                 

 .2/44القرطبي:  –انظر: اجلامع ألحكا  القرآن   (3)

سالتعان بال  بالاجل  ويكفالر  ولعل م  خالف يف ذل  إنام أراد أن  لي  م  السحر الشاليطاي الالذي يخ

قتل   326: تيسر العميالم احلميالد(رمح  اهلل سليامن ب  عبداهلل ذل  قل  الشيخ  وم   .صاحب  ويخ

= 
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: تعالاىل قالا  وهلالذا الشالعبذة، باب م  كان إنام فرعلن يدي بني السحرة سحر

 وقالالالالالالالالا  (1).ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ژ

 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ :تعالالالاىل
 نفالالال  يف تسالالالع  تكالالال  ومل :قالالالاللا ،(2)

  .(4) هذا عى فرسي امل أكثر بل ،(3)«األمر

 أعني إىل خيللا :ژۉ   ۉ  ې  ژ  : ») البيان جامع ( يف جاء فقد

: ژې  ې   ى  ژ  .. تسالع  أهنالا واخلخالَدع التخييل م  أحدثلا بام الناس

 .(5)«واخلداع التخييل م  كبر، عظيم بتخييل

 ع  وقلبلها هلم، خيللا :أي ژۉ   ۉ  ې  ژ  : »القرطبي وقا 

 اليالد وخفة ،الشعلذة جمر  جر  الذي التملي  م  يتخيل بام إدراكها، صحة

                                                 

ا فعالى سالبيل  ا سحر األدويةوأم»: 327 – = والتدخني، ونحالله، فلالي  بسالحر، وإن سالمي سالحر 

ا، ولكن  ا  املجاز، كتسمية القل  البليغ والنميمة سحر  ا ملرضت  يعمر م  يفعلال  تعميالر  يكلن حرام 

ا السحر يف يشء، لك  لشالبه  بال   وهذا لي  م  »(: 425: أبجد العلل  (القنلجي ، وقل  «بليغ 

 . «لناه م  فروع يف رأي العني جع

هالل التقساليم الالذي هالذا وسحر جمالازي، ولالي   ،تقسيم السحر إىل سحر حقيقيعى وهذا مبني 

 .اعتمدت  يف هذا البحث 

 .336األعراف:   (3)

 .66ط :   (2)

 .3/369اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم   (3)

، وتفسالر 33/222القرطبي:  –القرآن  ، واجلامع ألحكا 3/267البغلي:  –انظر مثال : معامل التنميل   (4)

 .34/63العيني:  –، وعمدة القاري 3/369اب  كثر:  –القرآن العظيم 

 .33/27الطربي:  –جامع البيان   (5)
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 احلقيقالة عى بعظيم ولي  ،كثرا كان ألن  عندهم، :أي ژى  ژ  ومعن  ..

 هالالذه وقالالاللا ،فتحركالال  ،زئبالالق فيهالالا أد  مالال  حبالالاال   ألقالاللا مالالا كالالان :قيالالل ..

 .(1)«حيات

ۉ   ۉ  ې  ې  ژ  :تعالاىل قالا  : »كثالر ابال  قالا  ومثلال 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  :هاهنالالالا وقالالالا  ، ژې  ې   ى  

 وتضالطرب، بسالبب ، تتحالرك كان  ما المئبق م  أودعلها أهنم وذل  ،ژٹ

  .(2)«حيلة كان  وإنام باختيارها، تسع  أهنا للناظر ُييل بحيث ومتيد،

 السالحر لفظ رفاتالمتص وأما » :بقلل  األصفهاي الراغب ذل  ويالكد

 ، ژۉ   ۉ  ې  ژ  :قللال  ومنال  ،سالحرا   الشعبذة فسمي .. كثرت فقد

 الفاتنالة والعالني ،]لسالحرا يالانالب مال  إن: ]قيالل ومنال  سحرا، الرائق والكال 

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ژ  :قللالال  محالالل ذلالال  وعالالى سالالاحرا، والعالالامل سالالاحرة،

  .(3)«ژٿ

 الالرازي أن علم  وقد » :بقلل  (4)الرازي اختيار عى الشنقيطي وعلق

 ألن ،) الشالعلذة أي ( األخالر الناللع هالذا مال  فرعاللن سالحرة سالحر أن ير 

 الشالالم ، حالالرارة فحركتالال  والعيصالال احلبالالا  عالالى المئبالالق جعلالاللا السالالحرة

 لنالا يظهالر والالذي .حقيقالة طبيعية حركة أهنا فظنلا والعيص، احلبا  فتحرك 

                                                 

 .7/259القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن   (3)

 .5/302اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم   (2)

 .3/276تفسر الراغب األصفهاي:   (3)

 .3/623الرازي:  –انظر: مفاتيح الغيب   (4)
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 مالانع وال قالدمنا، كالام ) بالعيلن واألخذ التخييالت ( قبل  الذي النلع م  أن 

 واهلل . هالذا ويف ،هالذا يف داخالال فيكلن ،واحد يشء عى نلعان يتلارد أن م 

 (1)«أعلم تعاىل

 :فمنالال  أنالاللاع، السالالحر » أن ) األعالالني نمهالالة ( يف اجلالاللزي ابالال  ذكالالر كالالام

 ورقال ، ونفالث، عقالد، ومن  . حيات العيص أن فرعلن سحرة كإهيا  شعبذة،

  .(2)«ذل  وغر

 قالل  وردَ  لسالابقة،ا األقاللا  أفادتال  مالا ياليد مل اهلل رمح  القيم اب  أن إال

 حيالث واحليلالة، اخلدعالة قبيالل مال  هالل فرعاللن سالحرة بال  قا  ما بأن القائلني

 :يقل  ذل  ويف األعني، يف املالثر «احلقيقي» السحر م  اعتربه

 أوجالب مالا والعيصال احلبالا  يف فعلاللا أهنالم م  املنكرون يقلل  ما وأما»

 وجالله  مال باطالل فهالذا سالع ، حتال  وغالره، المئبالق مثالل ومشيها، حركتها

 :كثرة

 ذلال  يكال  ومل حقيقيالة، حركالة بالل خيالاال، هالذا يكال  مل كذل  كان لل إن ف -

 الصالالناعات مالال  صالالناعة بالالل سالالحرا ذلالال  يسالالم  وال النالالاس، ألعالالني سالالحرا

 .ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ  :تعاىل قا  وقد املشرتكة،

 يف لسحرا م  هذا يك  مل :املنكرون يقلل  كام حيلة بنلع حترك  كان  للو -

 . ُيف  ال هذا ومثل يشء،

                                                 

 .4/44الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (3)

 .353اب  اجللزي:  –نمهة األعني   (2)
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 إخالراج :إبطاهلالا طريالق لكان - هالالء قا  كام - بحيلة ذل  كان لل أيضاو -

 . البتالعها العصا إلقاء إىل حيت، ومل املحا  ذل  وبيان المئبق، م  فيها ما

 يكفالي بالل بالسالحرة، االسالتعانة إىل فيهالا حيتالاج ال احليلة هذه فمثل أيضاو -

 للسالالالحرة، فرعالالاللن تعظالالاليم إىل ذلالالال  يف حيتالالالاج وال اع،الصالالالن حالالالذاق فيهالالالا

 . واجلماء بالتقريب ووعدهم هلم، وخضلع 

 فالالإن السالالحر، علمكالالم الالالذي لكبالالركم إنالال  :ذلالال  يف يقالالا  ال فإنالال  أيضالالاو -

 . وتعليمها تعلمها يف الناس يشرتك الصناعات

  .(1)«رده يتكلف أن م  أظهر هذا فبطالن وباجلملة

 رفالانص أخطلق إذا فالسحر للصلاب، األقرب هل القيم اب  قل  ولعل

 أحالالا  وال احلبالالا ، خلقالالة يغالالر مل ولكنالال  الشالالياطني، علمتالال  الالالذي ذاك إىل

 النالاس أعالني عالى السالحر وقالع وإنالام أصالال ، عليهالا تأثره يقع مل بل طبيعتها،

 . وحيات أفاعي فرتاها واحلبا  للعيص تنظر فأصبح  بإدراكها، فأخل

 سالحر دون كانال  وإن السالحر، أناللاع مال  هي الشعلذة فإن ذل  ومع

 . السلف م  واحد غر ذل  عى نص كام الشياطني،

 

 . يانالب وسحر النميمة، :اخلام  النلع

 مال  البيالان تصنيف يف األصل أما املجرد، اللسان بفعل حيصل وكالمها

 الفصالاحة :والبيالان» (2)] لسالحرا   البيالان مال  إن^: ] النبالي قل  فهل السحر

                                                 

 .227اب  القيم:  –بدائع الفلائد   (3)

 .5346برقم:  –باب: اخلطبة  –كتاب: النكاح  – 7/39أخرج  البخاري يف صحيح :   (2)
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  .(1)«واللس 

 ،) الفالتح ( يف حجالر ابال  ذكرهالا قصالة سالياق يف احلديث هذا ورد وقد

 ففخر األهتم، ب  عمرو و بدر ب  المبرقان ^ اهلل رسل  عى قد  أن  :وفيها

 واملجالاب، فاليهم واملطالاع متاليم، بنالي ساليد أنالا اهلل، رسالل  يا: )فقا  المبرقان

 بال  عمرو يعني ) ذل  يعلم وهذا بحقلقهم، منهم وآخذ الظلم، م  أمنعهم

 . ) أذنيال  يف مطالاع جلانبال ، مالانع العارضالة، لشديد إن  ( :عمرو فقا  األهتم،

 أن منعال  ومالا قالا ، مالا غالر منالي علالم لقد اهلل رسل  يا واهلل (:المبرقان فقا 

 لئيم إن  اهلل، رسل  يا واهلل !؟ أحسدك أنا ( :عمرو فقا  ) ! احلسد إال يتكلم

 لقالد اهلل، رسالل  يا واهلل العشرة، يف مضيع للالد،ا أمحق املا ، حديث اخلا ،

 قلالال  رضالالي  إذا رجالالل ولكنالالي اآلخالالرة، يف كالالذب  ومالالا األوىل، يف صالالدق 

^:  اهلل رسل  فقا  ،) وجدت ما أقبح قل  غضب  وإذا علم ، ما أحس 

 .(2) [لسحرا البيان م  إن]

 يف الباطالل ُييالل حيالث التخييل، تضمن  السحر م  البيان اعتبار ووج 

 احلق، يك  مل وإن املتكلم يريده ما إىل السامعني قللب ويرصف احلق، صلرة

 . السحر وكذل 

 كالام ونحلهالا، ،بالباطالل واخلصلمات ،املفاخرة يف البيان هنا واملقصلد

 عالالني يف الباطالالل يالالمي  - بسالالحره - السالالاحر فالالإن . القصالالة أصالالل عليالال  يالالد 

                                                 

 .5/2082اجللهري:  –الصحاح   (3)

 .30/237اب  حجر:  –انظر: فتح الباري   (2)
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 البالغالة، يف وتفننال  البيان، يف بمهارت  املتكلم، فكذا حقا، يراه حت  املسحلر

 لال ، والتالدبر فيال  التفكالر عال  ويشالغل  السالامع عقل يسلب النظم، وترصيف

 فهالل احلق لنرصة باحلق البيان وأما . باطال واحلق حقا، الباطل إلي  ُييل حت 

 اهلل سبيل يف اجلهاد م  وهل سبيال، ذل  إىل استطاع ما مسلم كل عى فريضة

  .(1) قطعا   الرشع يف املذمل  هل ولي عم وجل، 

 خالرج أن  : »الذكر آنف احلديث عى معلقا   اهلل رمح  سليامن الشيخ قا 

 وحتسالين ، الباطالل تصالليب فيال  الالذي وهالل كلال ، ال البيان لبع  الذ  خمرج

 يف قاللة أو احلالد، عال  زائالدة بالغالة فيال  يكاللن أو حق أن  السامع يتلهم حت 

ا فسالامه ذل ، ونحل ،باحلق فيذهب ببيان ، القل  يسحر حت  اخلصلمة  سالحر 

  .(2)«كالسحر القللب يستميل ألن 

 :(3) تأويل  يف العلامء اختلف وقد

 . للبيالان الالذ  عالى خالرج احلالديث هالذا إن :مالال  أصالحاب م  قل  فقا  -

)مالا  بالاب ىف للحديث بإدخال  واستدللا مال ، مذهب يد  هذا عى :وقاللا

 حمر  مذمل  والسحر بالسحر، البيان شب  النب  إن :وقاللايكره م  الكال (، 

 احلالق صلرة ىف الباطل وتصلير التفيهق، م  البيان ىف ملا وذل  وكثره، قليل 

                                                 

، وفالي  القالدير 3/330اب  حجالر:  –، وفتح الباري 2/564حافظ احلكمي:  –انظر: معارج القبل    (3)

 .2/524املناوي:  –

 (.345 – 344سليامن ب  عبداهلل: ) –تيسر العميم احلميد   (2)

، 23/286العينالي:  –(، وعمالدة القالاري 448 – 9/446اب  بطالا :  –انظر: رشح صحيح البخاري   (3)

 .4/348اب  منظلر:  –ولسان العرب 
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 يالالل  جملسالالا منالالي وأبعالالدكم إيل، أبغضالالكم وإن[^:  اهلل رسالالل  قالالا  وقالالد .

 احلق، علي  يكلن فالرجل ،(1)] واملتفيهقلن واملتشدقلن، الثرثارون، القيامة،

 بالاحلق فيالذهب ببيانال ، القالل  فيسالحر احلالق، صاحب م  حلج،با أحل  وهل

 .(2) تفسره يف القرطبي رجح  ما وهل . علي  وهل
 .(3) ] بع  م  بحجت  أحل  بعضكم ولعل: ^: ]بقلل  مستدال  

 إحالد  يف بقللال  واسالتدللا البيان، مدح عى خرج كال  هل :آخرون وقا  -

 حيسال  بالام إال يقالع ال إلعجالابوا ) لبياهنالا الناس فعجب: )احلديث روايات

 السالالحر معنالال  ألن ؛ لالال  مالالدح   بالسالالحر وتشالالبيه  :قالالاللا سالالامع ، ويطيالالب

 النالاس أميالماهلل ^  رسالل  وكالان سحرك، فقد استامل  م  وكل االستاملة،

 شالالبه  ولالالذل  واستحسالالن ، القالالل  ذلالال  فأعجبالال  لبالغتالال ، البالغالالة بفضالالل

 إىل األدب أهالل ومجاعالة لمالع أهل أكثر وذهب : »الرب عبد اب  قا  .بالسحر

 العميالم عبالد بال  عمر قا  وقد :قا  . البيان مدح تعاىل اهلل ألن املدح، عى أن 

 واهلل هالالذا: )فقالالا  قللالال  فأعجبالال  املسالالألة، فأحسالال  حاجالالة، عالال  سالالأل  لرجالالل

  .(4)«) احلال  السحر

                                                 

بالرقم:  –بالاب: مالا جالاء يف معالايل اخلالالق  –أبلاب: الرب والصاللة  – 4/370أخرج  الرتمذي يف سنن :   (3)

، وحسن  األلباي يف صحيح اجلامع الصغر 37732برقم:  29/267، واإلما  أمحد يف مسنده: 2038

 .2203برقم:  3/439وزيادت : 

 .2/45القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن   (2)

بالرقم:  –باب: م  أقا  البينة بعد اليمني  –كتاب: الشهادات  – 3/380أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

2680. 

 .6اب  عبدالرب:  –هبجة املجال    (4)
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 مال  بأنال  البيالان لالبع  النبالي ^ وصالف نإ :يقالا  أن الصلاب ولعل

مل فال حال ، عللاق وصف هل السحر،  املالدح عالى وال املطلالق، الالذ  عالى حيخ

 التالأثر مال  يمكنال  مالا والفصاحة البالغة م  في  تكلن ما البيان فم  املطلق،

 وإن ممالالدوحا ، كالالان احلالالق يف ذلالال  اسالالتخد  فالالإن واسالالتاملتها، القلالاللب عالالى

 - اخلصاللمة عنالد قالدرة ذا الرجل كان فإذا». مذملما   كان الباطل يف استخخد 

 وُييالل للباطالل، ينترصال أن عالى - الدنيا يف أو الدي  يف خصلمت  كان  سلاء

 أقبح م  ذل  كان الباطل، صلرة يف وُيرج  احلق، ويله  حق، أن  للسامع

  .(1)«النفاق خصا  أخبث وم  املحرمات،

 بالال  يسالالتام  أنالال  :فالالاملعن  املالالدح، باحلالديث أريالالد فالالإن : »حجالالر ابالال  قالا 

 الالالذ ، بالال  أريالالد وإن الصالالعب، بالال  سالالتنم وي السالالاخط، بالال  ويالالرى القلالاللب،

  .(2)«الساحر يكتسب  ما اإلثم م  ب  يكتسب أن  :فاملعن 

 املقصلد كان وإن الكال ، تنميق يف واملبالغة والتفيهق، التشدق، ذخ    كام

 . (3)ذما   وأشد أوىل كان الباطل ب  قخصد فإن حقا ، من 

                                                 

 .8/330املباركفلري:  –ي ، وانظر: حتفة األحلذ2/486اب  رجب:  –جامع العلل  واحلكم   (3)

 .3/330اب  حجر:  –فتح الباري   (2)

(  أما السجع غر املتكلف، والذي ال يراد ب  باطل وال يالدي إلي ، فال يدخل يف عمل  النهي ع  التشالدق 3)

؛ إنام قا  ل  ذل  مال  أجالل ]إنام هذا م  إخلان الكهان ويف حديث اجلنني: ] :اب  األثرقا  »والفيهق، 

الذي سجع، ومل يعب  بمجرد السجع دون ما تضم  سجع  م  الباطل، فإن  قالا : )كيالف نالدي، سجع  

، وإنام رضب املثل بالكهان ألهنالم كالانلا يروجاللن )م  ال أكل وال رشب، وال استهل، ومثل ذل  يطل 

ا إذا أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعني، ويستميللن هبا القللب، ويستصغلن إليها األسامع، فأمال

= 



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
46 

 ،(1) اإلفسالالاد صالالدبق النالالاس بالالني الكالالال  نقالالل :هالالي التالالي النميمالالة، أمالالا

 عال  -ريض اهلل عنال   -  مسالعلد ابال  رواه ما السحر م  اعتبارها يف فاألصل

 (2)الناس بني القالة ؛ النميمة هي ؟  العض ما أنبئكم هل أال: ]قا  أن ^ النبي

[. 

 وعليال  ،(3)عاضال  :للسالاحر ويقللاللن السالحر، :قالري  لغة يف والعض 

 إن  :فقاللا ،(4) ژٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  :تعاىل اهلل قل  يف املفرسي  بع 

 م  غره دون خاصة السحر إىل إياه نسبتهم امللضع، هذا يف بالَعْض  َعنَ  إنام

 . ذل  غر اآلية يف وقيل ،(5) الذ    معاي

 بكرسال الِعَض  :أحدمها وجهني، عى رووها اللفظة هذه : »النلوي قا 

 بفالتح الَعْضال  :لثالايوا والمنالة، العالدة وزن عالى املعجمالة، الضاد وفتح العني

  .(6)«اللج  وزن عى الضاد، وإسكان العني
                                                 

وضع السجع يف ملاضع  م  الكال  فال ذ  فيال ، وكيالف يالذ  وقالد جالاء يف كالال  ساليدنا رسالل  اهلل ^  =

، وفعال  .3/363اب  منظلر:  –لسان العرب « كثرا، وقد تكرر ذكره يف احلديث مفردا ، ومجعا ، واسام 

 .2/332انظر: رشح النلوي عى مسلم:   (3)

 –)حتالريم النميمالة(  28بالاب:  –كتاب: الرب والصلة واآلداب  – 4/2032أخرج  مسلم يف صحيح :   (2)

 .2606برقم: 

، وعمدة القاري 4/459اب  كثر:  –، وتفسر القرآن العظيم 37/348الطربي:  –انظر: جامع البيان   (3)

، 3/75اب  رجالب:  –، وفتح الباري 2/44القرطبي:  –، واجلامع ألحكا  القرآن 39/33العيني:  –

 .33/536اب  منظلر:  –، ولسان العرب 6/2243اجللهري:  –والصحاح 

 .93احلجر:   (4)

 –، واجلامع ألحكا  القرآن 3/67البغلي:  –، ومعامل التنميل 37/348الطربي:  –انظر: جامع البيان   (5)

 .4/549اب  كثر:  –، وتفسر القرآن العظيم 30/59القرطبي: 

 .5/534ح السيلطي عى مسلم: ، ورش36/359رشح النلوي عى مسلم:   (6)
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 يشء بيالان) باب يف احلديث هذا عبداللهاب ب  حممد الشيخ أورد وقد

 هلالذا املصالنف إيالراد ظالاهر : »بقللال  سالليامن الشاليخ فعلق ،)السحر أنلاع م 

  .(1)«السحر :هل هنا عنده العض  معن  أن عى يد  هنا احلديث

 املالرء بالني التفرقالة يف السحر عمل تعمل ألهنا ؛ سحرا   يمةالنم وسمي 

 عالى النالاس بالني الكالال  نقالل كالان وإن  .(2) املتحالابني مال  وغرمهالا وزوج ،

 :قسمني

 فهالذا . املالالمنني قلاللب وتفريالق بيالنهم، التحالري  وجال  عى كان فإن -

 . حتريم  عى متفق حرا 

 كالام املساللمني كلمالة وتأليف الناس، بني اإلصالح وج  عى كان وإن -

 خرا، فينمي الناس، بني يصلح الذي الكذاب لي ]: احلديث يف جاء

 مجاللع بالني والتفريالق التخالذيل، وجال  عالى كان أو ،(3)] خرا يقل  أو

^:  النبي ع  جاء وقد مطللب، أمر هل بل حيرخ ، ال فهذا الكافري ،

 يفريض اهلل عن   مسعلد ب  نعيم فعل علي  ويد  ،(4)] خدعة احلرب]

                                                 

 .344سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (3)

 .2/564حافظ احلكمي:  –انظر: معارج القبل    (2)

باب: لي  الكذاب الذي يصلح بني الناس  –كتاب: الصلح  – 3/383أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 .2692برقم:  –

، 3030بالرقم:  –باب: احلالرب خدعالة  –كتاب: اجلهاد والسر – 4/64أخرج  البخاري يف صحيح :   (4)

بالرقم:  –)جلاز اخلداع يف احلالرب(  5باب:  –كتاب: اجلهاد والسر  – 3/3363ومسلم يف صحيح : 

3363. 
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 هالالالء إىل جالاء حيالث قريظالة، بنالي وبالني األحالماب كلمالة بني تفريق 

 أل  ثم آخر، شيئا أولئ  إىل هالالء م  ونقل هالالء، ع  إليهم ونم 

 . (1)وافرتق  ،النفلس فتناكرت  ،ذل بني

 وإن الرشع، يف بالسحر تسميتها وردت التي هي اخلمسة، األنلاع فهذه

 هذا م  األخر الفصل يف  تفصيل سيأيت كام وتتباي ، تتفاوت أحكامها كان 

 . اهلل بإذن البحث

 

 : باألفالك املالثر والسحر باهلمة املالثر السحر :مسألة

لم إذا  بخالارق، لالي  مالا ومنال  للعالادة، خالارق هالل مالا السالحر م  أن عخ

 قياسال  وال بالعقل، إدراك  يمك  ال غيبا   من  اخلارق كان خفي، لطيف ولكن 

 وماهيتال ، وحقيقت  مداه ملعرفة النص ورود م  بد ال نوكا والتجربة، باحل 

د ام باحل  قياس  أمك  لل إذ  م  هل للعادة اخلارق فالسحر . اخللارق م  عخ

قي د للدليل، معرفتها ختضع التي الغيبية القضايا  . بالنص معرفتها وتخ

 نتائجال  تقبالل ال متعالذرا   أمالرا   السحر حقيقة يف «االجتهاد» كان ولذل 

ل ق،التحق كر ما وكخ  لإلثبات، قابل غر - النقل م  دليل يدعم  ال مما - في  ذخ

 . قبلل  يف التلقف وينبغي

 مالالثرا   يكاللن مالا السالحر  َ ِمال أنَّ   ِمال املالاللفني بع  ذكره ما ذل  وم 

 امللجاللدات يف التالأثر مال  متكنها خاصية هلا جعللا إذ ذاهتا، السحرة بنفلس

                                                 

 .3/373اب  كثر:  –انظر: تفسر القرآن العظيم   (3)
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 . مبارشة نلع دون وم  استقالال،

 . شالاهبها وما األعداد، أو األفالك، قل  إىل الفعل م  يشء نسبة :ومن 

 الكاللن يف املنحرفالة تصاللراهتممال  و ،الفالسالفة كالال  م  مستفاد ذل  وكل

 . النقل أو العقل م  دليل علي  يقم مل مما والنف ،

 حيالث التصاللر، هالذا ياليد ما (التاريخ) مقدمة يف خلدون اب  ذكر وقد

 :فقا  أقسا ، ثالثة إىل السحر قسم

هلا - ة املالث رة :فأو  الذي هالل وهالذا . معالني وال آلالة غالر مال  فقالط، باهلم   ال 

ي  حر :الفالسفة تسم   . الس 

 األعالداد خاللا    أو العنالارص، أو األفالالك، مالماج م  بمعني :والث اي -

لن   . األو   م  رتبة أضعف وهل الط لسامت، :ويسم 

  .(2) «(1) املتخي لة القل  يف تأثر :والث الث -

الالالحرة نفالالاللس » أن يالالالر  فهالالالل  األكالالاللان، يف الت الالالأثر ةصالالاليخا هلالالالا الس 

                                                 

يعمالد صالاحب هالذا الت الأثر إىل »الالث: (، يف هالذا الناللع الث657 – 3/656(  قا  ابال  خلالدون )املقدمالة: 3)

ف، ويلقي فيها أنلاعا م  اخلياالت، واملحاكاة وصاللرا مم الا  ف فيها بنلع م  الت رص  القل  املتخي لة فيترص 

الا يف اخلالارج  اؤون كأهن  ة نفس  املالث رة فيال ، فينظالر الالر  ائني بقل  يقصده م  ذل ، ثم  ينمهلا إىل احل   م  الر 

، كام حيك  ع  بعضهم أن ال  يالري البسالاتني واألهنالار والقصاللر، ولالي  هنالاك ولي  هناك يشء م  ذل 

علذة»ثم قا : « يشء م  ذل  عبذة ،ويسم   هذا عند الفالسفة الش  والذي يظهالر أن هالذا لالي  . «أو الش 

 إنام هل تأثر حقيقي عى العقلاب  خلدون م  قبيل الشعلذة، فالشعلذة خفة يد وخدع، والذي وصف  

 .لي  ل  وجلد يف اخلارج  بحيث ير  اإلنسان ماوالعيلن، 

 .3/656اب  خلدون:  –التاريخ )املقدمة(   (2)
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ف الكلاكب روحاني ة واستجالب ة والت أثر فيها، للت رص     .(1)«نفساني ة بقل 

 بتالالأثر واعتقالالادهم الفالسالفة، عالال  مالالأخلذ - شال  بالالال - القالالل  وهالذا

 قالالاداالعت ذلالال  عالال  خلالالدون ابالال  حتالالدث وقالالد واجلسالالد، املالالادة عالالى الالالنف 

 غالالر مالال  بالالدهنا يف للالالن ف  أثالالرا ذلالال  كالالان وإذا : »قالالا  ثالالم عليالال ، وحججهالالم

 بالدهنا، غالر يف األثر هذا مثل هلا يكلن أن فجائم الط بيعي ة، اجلسامني ة األسباب

الا واحالدة، الت الأثر مال  الن اللع ذلال  يف األبالدان إىل نسبتها إذ الة غالر ألهن   يف حال 

الالا فثبالال  فيالال ، منطبعالالة وال البالالدن، الالا األجسالالا ، سالالائر يف ث رةمالالال أهن   الت فرقالالة وأم 

حر بني (2) عندهم الحر أن   فهل والط لسامت، الس  الاحر حيتالاج ال الس   إىل فيال  الس 

 األعداد، وأرسار الكلاكب، بروحاني ات يستعني الط لسامت وصاحب معني،

  .(3)«العنارص عامل يف املالث رة الفل  وأوضاع امللجلدات، وخلا   

 اجلال  معلنة ع  خارجة خارقة، ذاتية قدرات حرللسا أن عى ينص كام

الاحر : »قللال  يف الشياطني، أو تال  نفسال ، لالدن مال  ذلال  يفعالل إن الام والس   وبقل 

ياطني وبإمداد الن فساني ة،   .(4)«األحلا  بع  يف الش 

 فالسالحر نظالر، في  غره، علي  وتابع  خلدون، اب  ذكره ما أن ش  وال

 يكالاللن أثالالره بالالل معالالني، غالالر مالال  سالالاحرلل حيصالالل مالالا - الفالسالالفة بتعريالالف –

                                                 

 .3/656املرجع السابق:   (3)

 أي : عند الفالسفة.  (2)

 .3/663اب  خلدون:  –التاريخ )املقدمة(   (3)

 .3/663املرجع السابق:   (4)
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 يالد  رعالالشال بالل عليال ، يالد  ما الرشع م  يأت مل القل  وهذا ،«فقط باهلمة»

 مالرادف فهالل بالالقل  اقالرتن إذا املجالردة بالاإلرادة التالأثر فقصالد خالفال ، عى

 اخللالق، حقيقالة هالل إذ - الربلبية خصائص م  هل باألمر واإلجياد ،(1) لألمر

(2)ژٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ٿ  ٿ   ژ : تعاىل قا 
 وقا  ، 

 ژې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   وئ  ژ سبحان  وتعاىل: 
 ساللرة ويف ،(3)

 .(4)ژائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ   :ي 

 وقاللة اهلمالة بمجرد امللجلدات يف التأثر عى قدرة للساحر بأن فالقل 

 إىل وذريعالة الالرب، صالفات بالبع  لال  وصف - للدليل هافتقار مع – النف 

 السالحر أن عالى نالص قالدجل جالل   الشارع إن ثم . وتعظيم  رهبت  يف الغلل

الالتعلم، مكتسالالب ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ژ  :البقالالرة آيالالة يف كالالام مخ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 فهالالالالالالالالالذا ،ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ق لسحرا  وإنالام املجالردة، باهلمالة حيصالل وال الالنف ، خاللا  مال  لالي  املفالرِّ

 السالاحر أن كالام احلسالد، أو العني عى قياس  يمك  ال ولذل  بالتعلم، حيصل

  .(5) قصد بغر - اجلملة يف - يصيب والعائ  متعمد، قاصد

                                                 

 املقصلد األمر الكلي ال األمر الرشعي.  (3)

 .47آ  عمران:   (2)

 .40النحل:   (3)

 .82ي :   (4)

رف بذل  قد حياو  إصابة أحدهم بالعني بذكر حماسن ، أو التعجب مما يميمه، دون ذكر   (5) فالعائ  الذي عخ

= 
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 - غرهالا بالدن عال  فضالال   - بدهنا عى ا  تأثر للنف  بأن يخسل م ال إن  ثم

 االسالتدال  يف تخسالاق التالي واألمثلالة اجلسالم، بلظالائف مرتبطا   من  كان ما إال

 تغيالر إىل يالالدي - مالثال   - فالاخللف املقصاللد، هالذا تلضالح بتأثرهالا للقائلني

 يربال  الشالعلر فهالذا البقالاء، عالى احلياللان يعالني اجلسالد يف وغريالمي فيميائي

 بالني دتمال خشالبة عى م  سقط ربام ولذل  االضطراب، ل  ويسبب ،اجلسد

 عالى تالثر فالنف  . األر  عى وضع  أهنا لل بيرس عليها ومش  مرتفعني،

 بالطعالالا  اجلالالائع فكالالر فلالالل وظائفالال ، أداء عالالى يعينالال  أن شالالأن مالال   فالاليام اجلسالالد

 بعال  إفالراز فيالمداد األكل، للظيفة استعدادا   التفكر لذل  جسده استجاب

 .. وهكذا العضالت، بع  وتنقب  الغدد،

 مال  فتمكن  اجلسد، يف التأثر عى مطلقة قدرة للنف  إن :يقا  أن لك 

 - األساسية وظائف  تلقف أو لالحرتاق، قابل غر جتعل  أو شاء، إذا الطران

 االسالتدال  ويتعالذر النقالل، مال  عليال  دليالل ال الالذي وهل ننكره، الذي فهذا

 . العقل أو احل  م  علي 

 أن - هالالذا بعالالد - املالالدعي فالالدعل  : »تيميالالة ابالال  اإلسالالال  شالاليخ قالالا 

 فالإن الباطالل، أبطالل مال  نفسانية قل  هي والسحر، والكرامات، املعجمات،
                                                 

)جامع البيالان:  تربي ، ولكن  ال يستطيع التحكم بالقلة اخلفية التي يكلن بسببها األثر، قا  الطربي هلل أو =

وإن يكالاد الالذي  »  :ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ژ  :ر قلل  تعالاىلتفس( عند 23/564

رعني الكالاد فالالن يصال :انلك بأبصارهم لرملن ب  يا حممد، ويرصعلن ، كام تقل  العالربع كفروا مما

، قالاللا ليصاليبله بالالعني، فنظالروا إليال  ليعينالله،  ^ إنالام كانال  قالري  عالانلا رسالل  اهلل :بشدة نظالره إيل 

 .و غرمها يف تفسر اآلية القرطبي و البغلي قا   ومثل  . «رأينا رجال مثل  ما :وقاللا
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: آخالر ملضالع يف - اهلل رمحال  - وقالا  ،(1)«بالشالياطني يكاللن من  كثر السحر

  .(2)«اجل  بفعل بل النفلس، قل  م  ليس  اخللارق هذه»

 دةاملجالر باهلمالة املالالثر السالحر وجاللد حقيقة عى االستدال  يمك  وال

 في  يخفرت  وال بقلل ، يعتد ال الساحر أن أحدمها، :ألمري  السحرة، بأقلا 

 - جالدال   - ساللمنا لل أن  :والثاي يدعي ، ما ورد ،اهتام  األصل بل - الصدق

 السالاحر يظال  قد إذ حقيقة، يقع ما يفيد ال ذل  فإن قلل ، يف الساحر بصدق

 يف وامهالا   ويكاللن املجردة، فسيةالن قلاه باستعام  هل اخللارق م  يفعل  ما أن

 يتعذر مما فهذا . بذل  يعلم مل وإن ل ، الشياطني علنم   علي  ُيف  ملا ذل ،

 . أصال   إثبات 

 لروحانيالالة اسالالتجالبا   السالالحر أنالاللاع بعالال  يف أن مالال  ذكريالال مالالا أمالالا

 :تفصيل ففي  ذل ، شاب  وما األعداد، خللا  أو الكلاكب،

 وأهنالا التالأثر، يف قالدرة األعالداد أو لكلاكالبل بالأن القل  املقصلد كان فإن -

 ذلال  فكالل ذلال ، يف أسالباب أهنا أو الموجني، بني تفرق أو ،تقتل أو ،متر 

  .(3) الرشك م  هل بل ل،الباط م 

                                                 

 .3/368اب  تيمية:  –الصفدية   (3)

 .3/392املرجع السابق:   (2)

ن أرع، وال دليالل عالى الهل م  مصطلحات الفالسالفة التالي لالي  هلالا أصالل يف الشال« روحانية الكلاكب»  (3)

 :ل  م  مارس السحر أو تعلم ، وهذا ال ُيرج ع  ثالثة أحلا مالثرة إال يف ق« روحانيات» للكلاكب

أن يكلن تعلم السحر وقرأ يف كتب  دون أن يامرس السحر يف اللاقالع، وهالذا ال سالبيل لال  للتحقالق مال   -

 .ووجلده، فهل كغره مم  سمع ومل يشاهد  حقيقة األثر

= 
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 حالالق فهالالذا ويعتقدونالال ، ذلالال ، يفعلالاللن السالالحرة أن املقصالاللد كالالان وإن -

شالالاهد مخ
 مهمختالالد الشالالياطني هالالي فالالإنام مضالاللللن، وامهالاللن ذلالال  يف وهالالم ،(1)

 الكلاكب ُياطبلن والذي  : »اهلل رمح  تيمية ب  العباس أبل يقل  وتكلمهم،

 وُيربه ،علي  ينم  شيطان هي الكلاكب، روحانية أحدهم عى وتتنم  منهم،

 مال [ الثالاي والسالبب : »آخالر ملضالع يف ويقل  (2)«بأملر ل  ويترصف بأملر

 طالسالالم  لألصالالنا يصالالنعلن فكالالانلا الكلاكالالب، عبالالادة [:ركالالشالال أسالالباب

 مال  ويصالنعلن  الطلسالم، ذلال  لصنعة املناسب اللق  ويتحرون للكلاكب،

 ركالبالشال عليهالا ويتكلماللن الكلكالب، ذلال  طبيعة م  يرون  ما تناسب مادة

 ويسالملهنا حاللائجهم، بعال   الوتقضال ،فالتكلمهم الشالياطني فتأت  والكفر،

  .(3)«.. تضلهم التي الشيطانة أو الشيطان وهي الكلاكب، روحانية

 

                                                 

أثالرا ، فهالذا ال يمكنال  التحقالق فلجد لالذل   -وتقرب إليها  ،ودعا الكلاكب ،أن يكلن مارس السحر - =

 .وال يمكن  التميم بني الفعل املمعل  للكلكب، وفعل الشياطني  م  مصدر األثر،

علم حالا  السالاحر، إن كانال  دعاللاه عال  جتربال - أ  ال، فمثالل هالذا ال يالخالذ بقللال  دون شال ،  ةأن ال يخ

 .فالساحر لي  ثقة يعتد بقلل ، بل األصل يف قلل  المور والكذب 

ة حا ، فقد تقرر يف الرشع أن الكلاكب واألجرا  الساموية لي  هلا أثالر يف املجريالات األرضالية، وعى أي

 وهي مسألة مشهلرة يتم تناوهلا يف مبحث التنجيم يف كتب االعتقاد، فلرتاجع هناك.

 .3/657اب  خلدون:  –انظر: التاريخ )املقدمة(   (3)

 .3/392اب  تيمية:  –الصفدية   (2)

 .286اب  تيمية:  –ى املنطقيني الرد ع  (3)
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 . باإلنيس اجلني  تلب :مسألة

 بعال  عنالد حلهلالا اجلالدا  كثالر التالي املسالائل م  «التلب »  مسألة تعد

 وال عمالل، كبالر عليهالا ينبنالي ال التي العقائد فروع م  كان  وإن املتأخري ،

  .(1) تكفالر أو تفساليق عال  فضالال تبديع، أو تضليل، فيها اخلالف عى يرتتب

 مال  «التلالب » يعتالرب حيث والسحرة، السحر اقضاي مع تقرتن ما كثرا   لكنها

 . السياق هذا يف بإجياز طرحها مناسبة فرأي  . ونتائج  السحر آثار

 عنالد يالرد حالادث،مل مصالطلح هالل «التلب » لفظ أن يخعلم أن ينبغي ومما

 ذلال  يف الاللارده األلفالا  وإنالام اإلن ، يف اجل  حيدث  ما وصف يف املتقدمني

 ري الاملفسال مال  عالدد ذكالره الالذي «رعالالصال»و البقالرة، آية يف كام «امل  : »هي

 .لآلية

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :تعالاىل قللال  هي املسألة هذه يف والعمدة

الالرب  شالب   الكريمالة اآلية ففي ،(2) ژ پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 يف االخالتالف أد  وقالد الشاليطان، مال  أصالاب  بالالذي الربالا آكلجل جالل  

 هالذه يف وللمتالأخري  ،«التلالب  » مسالألة يف الفاخلال إىل «امل » معن  تفسر

 :أبرزها م  أقلا ، املسألة

 ي،الباإلنسال اجلني «تلب  » جلاز عى يد  اآلية يف امل  ذكر أن القل  األو :

 وهالالالالء . لسالالان  عالالى والنطالالق فيالال ، والالالتحكم جسالالده، يف دخللالال  وجالاللاز

                                                 

 أقصد مسألة التلب  ولي  امل ، وبينهام فرق.  (3)

 .275البقرة:   (2)
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 :يستدللن

 . الربا بآية -

 . آد  اب   د جمر  يف الشيطان جريان وبحديث -

 .(1) [اهلل رسل  أنا اهلل، عدو اخرج^: ] النبي وقل  -

 . وباملشاهدة -

 وهالالالالء فقالالط، وأذاه وسلسالالت  هالالل اآليالالة يف الشالاليطان مالال  أن القالالل  الثالالاي:

 وهالالالء . اللسلسة عدا فيام - علي  وقدرت  ،باإلنيس اجلني «تلب » ينكرون

 :ييل بام يستدللن

 . (2) [اللسلسة إىل كيده رد ذيال هلل احلمد: ]النبي قل  -

 كان لل :قاللا ،(3)  ژجب  حب  خب      مب  ىب  ژ علي  السال :  أيلب قل  -

 أحالد، بال  يقالل  ال وهذا أيلب، اهلل لنبي هتمة ذل  لكان التلب  بمعن  امل 

 . التلب  يعني ال فامل 

ڻ     ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻژ  :إبلالي  لسالان عالى تعالاىل اهلل وقالل  -

 (4)ژ ڻ  ڻ

                                                 

، واإلمالا  3548برقم:  –باب: الفمع واألرق  –كتاب: الطب  – 2/3374أخرج  اب  ماج  يف سنن :   (3)

 ، وصحح  األلباي )سن  اب  ماجة(.37549برقم:  – 29/92أمحد يف مسنده: 

، واإلمالا  5332بالرقم:  –باب: يف رد اللسلسة  –كتاب: األدب  – 4/329أخرج  أبل داود يف سنن :   (2)

 .302، وصحح  األلباي يف حتقيق كتاب اإليامن الب  تيمية: 2097برقم:  4/30أمحد يف مسنده: 

(3)   : 43. 

 .22إبراهيم:   (4)
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 إىل حتتاج املسألة أن املفرسي ، وأقلا  األدلة يف النظر عند يظهر والذي

 :التايل يف إجيازه يمك  تفصيل،

 ثالم الكريم، القرآن بنص اإلنسان، «يم  » الشيطان أن عى الفريقان اتفق -

 :امل  هذا حقيقة يف اختلفلا

 وحتكمال  ،يالاإلنس جسد يف اجلني دخل  ب  وأراد بالتلب ، امل  فرس فم  -

 صالحيح، رصيالح دليالل عليال  لالي  فهالذا ذل ، إىل وما لسان  عى ونطق  في ،

 املتقالدمني ري الاملفسال أو الساللف م  أحد يرش مل إذ الربا، آية يف علي  داللة وال

ل بل املعن ، هذا إىل  عالى اجلنالي تساللط بأنال  «امل  » يفرسون التأويل أهل جخ

 . املذكلر باملعن  «يتلبس  » أن  ذل  يف لي و ،(1) إياه ورصع  ،اإلنيس

 يف^  النبالي كالان :البخاريصحيح  يف فنص  الشيطان، جريان حديث أما -

 حتالال  تعجالاليل ال :حيالالي بنالال  لصالالفية فقالالا  ، َ ْح فالالرخ  أزواجالال ، وعنالالده املسالالجد

 فلقيالال  معهالالا،^  النبالالي فخالالرج أسالالامة، دار يف بيتهالالا وكالالان معالال ، رفالأنصالال

^:  النبالالي هلالالام وقالا  أجالالازا، ثالم ،ي ^النبالال إىل فنظالالرا األنصالار مالال  رجالالن

 إن: ]قالا  اهلل، رسالل  يالا اهلل سالبحان :قالاال ،] حيالي بنال  صالفية إهنا ،تعاليا]

 شيئا أنفسكام يف يلقي أن خشي  وإي الد ، جمر  اإلنسان م  جيري الشيطان

 سياق يف ال اللسلسة سياق يف جاء وإنام يريدون، ما عى دليل في  فلي  ،(2)]

                                                 

 .3/348املاوردي:  –لن ، والنك  والعي6/8الطربي:  –انظر: جامع البيان   (3)

 –بالاب: زيالارة املالرأة زوجهالا يف اعتكافال   –كتالاب االعتكالاف  – 3/50أخرج  البخاري يف صالحيح :   (2)

 .2038برقم: 
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 كالام اإلنيسال، يف اجلني دخل  ب  يثب  كان وإن . رعالالص حت  وال «لب الت »

 بام تأثره عى في  داللة ال أن  غر ،] اهلل عدو اخرج^: ] النبي قل  علي  يد 

 .اإلمرا  أو ،الرصع يتجاوز

 نإ إذ املسالألة، هالذه أمثالا  يف يصالح فالال واحلال  بالتجربالة االستدال  وأما -

 يمكال  وال العالادة، يف القيالاس أو للمشالاهدة قابالل غالر غيبالي عالامل اجل  عامل

 الذي وما اجلان، لتلب  نتيجة هل الظاهرة األعرا  م  يخشاهد ما بأن اجلم 

ثبال   لتفسالالرات ختضالالع الظالاللاهر تلالال  وأن الساليام ؟ ذلالال  ادعالال  مالال  قالالل  يخ

 . والنفسية اجلسدية األمرا  إىل - األحيان م  كثر يف – تعلد متعددة،

 والطبيعيالني، املالاديني مال  بالغيالب يالمناللن ال الذي  قل  هذا :قيل فإن

 خاصالة، القل  هذا عى هنا دليل وال دليل، إىل حيتاج بالغيب اإليامن إن :قيل

 مال  دليالل لديال  مال  قالل  تقديم فيكلن الرشع، م  مرجح بال األقلا  فتبق 

 إىل تفتقالالر التالالي الغيبيالالة التفسالالرات قبالالل  يف ويتلقالالف أوىل، احلالال  أو العقالالل

 . النص م  ماليد هلا ولي  ،دليل

 التالالأثر آليالالة يف يسالالتطرد أن دون «رعالالصالال » هالالل «املالال  » إن قالالا  مالال  وأمالالا -

 ري الاملفسالال وعامالالة الالالدليل، ياليالالده الالالذي وهالالل األقالالرب، هالالل فقللالال  وطريقتالال 

 الشيطان يتخبَّل  :بذل  يعني : »الطربي جعفر أبل يقل  . القل  هبذا يقلللن

 وبمثالل . اجلنلن م  :يعني ، ژ ڀ  ڀژ  فيرصع  نق ُي الذي وهل الدنيا، يف
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  .(1)«التأويل أهل قا  ذل  يف قلنا ما

 اللسلسالالة، جمالالرد معنالالاه وجعالالل حسالاليا ، «املالال  » يكالاللن أن أنكالالر مالال  أمالالا -

 :منها بأملر، فمردود

 َخالْبطَ  :ويقالا  رب،الالضال :وهالل اخلالبط، مال  اللغة يف فالتخبط اآلية، سياق -

ها يف التي للناقة َعْشلاَء، ، َبرَصَ  . (2)شيئا   تتلقَّ  ال مشْ ، إذا خَتْبِطخ  ضعف 

سالبحان   قللال  يف بالقيالا  اقرتانال  ذلال  ويالكد معنلي، ال حيس ختبط وهذا -

 .ژ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀژ وتعاىل: 

جب  حب  خب      ژ  :أياللب لسالان عالى تعاىل اهلل بقل  ذل  رد يمك  ال وهلذا -

 حتديالد امللضالع هالذا ويف آية، كل يف بقرائن  يخفهم امل  فمعن  ، ژمب  ىب  

 . الربا آية بخالف الرصع، أو باجلنلن ال والعذاب، بالنصب كان امل  بأن

فهالم فقالد اللسلسالة، إىل الشاليطان كيالد رد حديث وأما -  ^ النبالي أن منال  يخ

 عنال  ينالت، أو لال  يستساللم فلالم لللساللاس، العبالد استجابة عد  عى اهلل حيمد

 مال  اخللق لعامة بد وال : »احلديث هذا يف تيمية اب  اإلسال  شيخ قا  عمل،

 قد م  ومنهم .منافقا أو ،كافرا فيصر جييبها م  الناس فم  ؛ اللساوس هذه

 يصالر أن فإما الدي ، طلب إذا إال هبا حي  فال والذنلب الشهلات قلب  غمر

 ما الصالة يف اوساللس م  للناس يعر  وهلذا منافقا، يصر أن وإما مالمنا،

 اإلنابالة أراد إذا للعبالد تعرض  يكثر الشيطان ألن ؛ يصللا مل إذا هلم يعر  ال

                                                 

 .6/8الطربي:  –جامع البيان   (3)

 .2/243اب  فارس:  –، ومقايي  اللغة 3/3323اجللهري:  –انظر: الصحاح   (2)
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 يعالر  ال مالا للمصاللني يعالر  فلهذا ؛ ب  واالتصا  ،إلي  والتقرب ،رب  إىل

 وهلالذا للعامالة، يعالر  ممالا أكثالر والدي  العلم أهل خلاصة ويعر  لغرهم،

 عنالد لالي  مالا والشالبهات لسالاوسال مال  والعبالادة العلالم طالالب عند يلجد

 عال  غفلة يف هلاه عى مقبل هل بل ومنهاج ، اهلل رشع يسل  مل ألن  غرهم،

 بالالالعلم رهبالالم إىل املتالاللجهني بخالالالف الشالاليطان مطلالاللب وهالالذا . ربالال  ذكالالر

  .(1)«والعبادة

ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ      اَمالوَ ژ :الشاليطان قالل  يف املنفالي الساللطان وأمالا -

 احلجالالالة سالالاللطان أو واإلجلالالالاء، القهالالالر سالالاللطان فهالالالل ، ژ ڻڻ   ڻ  

 هلالم، ووسلسالت  آد ، لبني إغلائ  يف ذل  يستطيع ال الشيطان فإن والربهان،

 ظهاللر يف فيتسالبب النالاس، أبالدان عالى يخساللط قالد كلن  مع يتعار  ال وهذا

 مالال  ركضالالة هالالي إنالالام]: للمستحاضالالة^  النبالالي قالالا  فقالالد مرضالالية، أعالالرا 

 . (2) [الشيطان

 الالدنيا، يف ذلال  جعالل اللسلسالة، هالل الربالا آية يف امل  بأن قا  م  أن كام -

 احلالق طريالق إىل هيتالدي ال الالذي يقالل  كام إال الدنيا يف الربا آكل يقل  ال :أي

 :منها وجله، م  مردود أيضا   وهذا الشيطان، وسلسة بسبب

                                                 

 .7/282 اب  تيمية: –جمملع الفتاو    (3)

، واإلما  أمحالد 328برقم:  –باب: املستحاضة  –كتاب: الطهارة  – 3/223أخرج  الرتمذي يف سنن :   (2)

بالرقم:  – 3/376، وحسن  األلباي يف حتقيق مشكاة املصابيح: 27474برقم:  – 45/467يف مسنده: 

563. 
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 الربالا آكالل قيالا  باآليالة املقصاللد أن م  (1) املفرسي  مجهلر لقل  خمالف أن  -

 .(4) الطربي جعفر أبل و ،(3)مقاتل و ،(2) جماهد ومنهم القيامة، يل 

 وهالل لال ، اسالتجاب قالد إنال  بالل شال ، بالال اللسلاس يف واقع الربا آكل أن -

 يف املالرايب حالا  إن :فيقالا  ؟ أصالال   متفقني أمري  بني التشبي  يقع كيف أشد،

 وهالل الشاليطان، وسوسالا بسالبب اهلداية طريق إىل هيتدي مل الذي حا  الدنيا

 . صال  أ كذل 

 قالدرة الساللف، فرسه كام وهل القرآن، بنص ثاب  «امل  » أن فاملقصلد

 ومشاليت ، قيامال  يف يتخالبط حتال  رع الفيصال اإلنسان بدن يف التأثر ىل للشيطان

 . ذل  غر ب  يراد وقد للسلسة،ا عى زائد قدر وهل

 لسان ، عى النطقو اإلنسان، جسد يف اجلني حتكم بمعن  «التلب  » أما

 ردهالا، أو قبلهلالا يف التلقالف فالاألوىل رصيح، دليل عليها ي ل عقدية فمسألة

  .(5) ورشعا   عقال   ا  جائم ذل  كان وإن

                                                 

ف يف ذل ، سل  ما ذكره القرطبي ع  يف كتب املفرسي  املتقدمني م  خال -فيام اطلع  علي   -مل أجد   (3)

وأما ألفا  اآلية فكان  حتتمل تشبي  حا  القائم بحالر  وجشالع إىل جتالارة الالدنيا » عطية أن  قا :  اب 

الطمع والرغبة تستفمه حت  تضطرب أعضاؤه، وهذا كام تقل  ملرسع يف مشي  ُيلط  بقيا  املجنلن، ألن

ج  هذار .. لك  ما جاءت ب  قراءة اب  مسالعلد، وتظالاهرت  غره: قد أو ،إما م  فمع ،يف هيئة حركات 

 .3/354القرطبي:  –. اجلامع ألحكا  القرآن «ب  أقلا  املفرسي ، يضعف هذا التأويل

 .245تفسر جماهد:   (2)

 .226تفسر مقاتل ب  سليامن:   (3)

 .6/227انظر: جامع البيان:   (4)

 واملسألة حتتمل مميد بسط ونقاش.  (5)
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 الفصل الثاني

 . السحر ثبوت من اإلسالمية والفرق السنة أهل موقف

 :احثمب ثالثة و متهيد، وفي 

 . العادات خلارق م  السحر كلن :متهيد

 . للسحر السنة أهل إثبات :األو  ثبحامل

 . السحر حقيقة يف املخالفني أقلا  أبرز :الثاي ثاملبح

 . ثاحلدي والعلم السحر :ثالثال ثاملبح
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 متهيد:

 . العادات خوارق من السحر كون

 عال  ختتلالف متعالددة، معالان بال  ويراد يخطلق «السحر » لفظ أن سبق لقد

ما و السحر، ماهية ع  سالا  يخطرح دماعن ولذل  . أحكامها وتتباي  بعضها

 ليتضالح اإلجابالة يف التفصاليل مال  بالد الفال ال، أ  للعادة خرقا يتضم  كان إن

 ؟ خرقها يف الضابط هل وما ؟ «العادة » هي فام . املقصلد

يالدان : »هالي اللغالة يف العادة عالاد الدَّ ، ومجعهالا ... إليال  يخ  وعالادات، عالاد 

ربة، : »وهي ،(1)«وِعيد     .(2)«سجية ل  يصر حت  اليشء يف تامديوال الدُّ

 بالني والتفريالق املتامثلالني، بالني التسلية : »بأهنا اإلسال  شيخ عرفها وقد

  .(4) وديدهنا انتظامها شق :هل وخرقها ،(3)«املختلفني

 عنالالد املعتالالاد الخالالتالف نظالالرا بالعالالادة وصالالف  يصالالح مالالا يف اختخلاِلالف وقالالد

 خرقا لي  وتعاىل تبارك اهلل ع  ادقالص باخلرب فاإلخبار . املختلفة األجناس

 كالام والكهان، السحرة لعادة خرقا ليس  والكهانة والسحر األنبياء، لعادات

 .(5) غرها عند معتادا يكلن قد األمم، م  أمة لعادة خارقا يكلن ما أن

 والسن  املشهلد، العامل قلانني :فهي املبحث هذا يف املقصلدة العادة أما

                                                 

 .9/459اب  منظلر:  –لسان العرب   (3)

 .4/382اب  فارس:  –مقايي  اللغة   (2)

 .352اب  تيمية:  –النبلات   (3)

 .3333الفروزآبادي:  –، والقاملس املحيط 2/372اب  فارس:  –انظر: مقايي  اللغة   (4)

 .343اب  تيمية:  –انظر: النبلات   (5)
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 ي،الاحلسال للتفسالر ُيضالع ال ممالا خالفهالا، مالا هل واخلارق ،(1) املطردة الكلنية

 . بالتجربة يتضح وال

 ممالا قالل ، دون قالل  لعالادة خارقالا كالان ما اخللارق مفهل  يف يدخل وال

 مسالتقبل يف معتالادا يكاللن مالا وأمالا . الالتعلم أو بالرحلالة، إليال  التلصل يمك 

 أهل بني االتصا  ذريتع حيث املتقد ، المم  أهل لعادة خرقا فيعترب الممان،

 . (2)الممنني

 نظائره ع  األمر خروج :هل العادة خرق اعتبار يف الضابط فإن وعلي ،

 وإخالالراج . املجالالرد الالالتعلم أو بالتالالدريب يتالالأت  أن يمكالال  ال بحيالالث زمانالال  يف

 يف حمرقالة - مالثال - فالنار املختصني، غر عى يلتب  قد نظائرها ع  الظاهرة

 وتلجالد ،رشوط تتخلالف قالد ولكال  لالحالرتاق، لقاب حمل رةالوالبش األصل،

 يف إنال  بالل للعالادة، خرقالا   ذلال  يف يكلن أن دون االحرتاق معها يمتنع ملانع

 . أحد لكل الظروف متاثل عند مطردة «عادة » ذات 

 يكالاد املشالاهدة بمجرد اخللارق م  بأهنا ما ظاهرة عى احلكم إنف ولذا

                                                 

 ال تنتمي إىل عامل الشهادة، كإعانة الشياطني أو املالئكة، فإن ما يتأت  ُيرج بذل  ما كان بتأثر قلة غيبية  (3)

يعتالرب خرقالا لقاللانني الشالهادة واحلال   -وإن كان ال ُيرج ع  عاداهتم وما أقدرهم اهلل علي   -بفعلهم 

 .م  اخللارق فيصنف عى أن 

وهالي ليسال   ،ئرها يف جمتمعالاهتمإن املخرتعات احلديثة تعد خارقة لعادات أهل البادية لعد  وجلد نظا  (2)

وابالتالع الساليلف والعيصال قالد يكاللن  .املناطق املتحرضة، فالال تعتالرب خارقالة للعالادة بالإطالق  كذل  يف

أمالا مالا ال  .ممك  بالتدريب والالتعلم، فالال يصالنف مال  خاللارق العالادات  خارقا لعادة غالبية البرش لكن 

جيالل الحالق، فإنال  يعالد خارقالا للعالادة يف اجليالل لتحقيقال  يف  يكلن ممكنا عند قل  ثم يتلصل إىل طريقالة

 .األو  وإن مل يك  كذل  يف اجليل التايل
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 يمكال  ال الظاللاهر تل  أن فكام د،والبع الغرابة م  بلغ  مهام متعذرا يكلن

 اتصالا  وجاللد عالى تالد  ال فهالي الالدعل ، صالحة عالى الداللة يف تستقل أن

 :مها رئيسني، لسببني عائد وذل  مصدرها، كان أيا خفية بقل 

 البال يسالم  مالا إذ للعالادة، خالارق هالل مالا أمالرا أن مال  التحقالق يصعب أن  - 3

 يصالعب التالي الكلنيالة، قاللاننيال أو السالن  عال  تعبالر احلقيقة يف هل «العادة»

 - عملال  بآليالة جلهلنالا - اليل  خارقا يعد قد ما فإن ولذل  . وحتديدها تتبعها

 . ل  العلمية التفسرات تظهر عندما غدا كذل  يعترب ال قد

 .إهيا  هل ما وبني حقيقي فعل هل ما بني التفرقة املشاهد عى يصعب أن  - 2

 حيلالة أو مضالللة، خدعة سل  يكلن ال قد ،الثابتة للعادة خارق أن  يظهر فام

  .(1) ملمهة

 يف «سالالحر » عليالال  يخطلالالق مالالا أن سالالنجد ،- مالالثال - السالالحر تناولنالالا فالالإذا

 بأنال  يخقطالع مالا منها متعددة، ممارسات يتضم  - كذل  العرف ويف – الرشع

 أن حيتمالل مالا ومنال  والشالعلذة، والنميمالة، كالبيالان، للعالادة، خالرق فيال  لي 

 . والكهانة والتنجيم، باألعني، خذكاأل كذل  يكلن

 رية،الالبشال السالن  عال  ُيالرج ال فتالأثره اللسان، بفعل متعلقا   كان ما أما

 حيملال  ومالا الكلالامت، طريالق عال  غره يف التأثر يف املعتادة اإلنسان وقدرات

الدِخل فقد معان، م  الكال  المهنم تالارة، اآلخالري  قلاللب عالى السالعادة يخ  وحيخ

                                                 

 انظر:  (3)

Wondrous Events. Foundations of Religious Belief – James McClenon: (97 – 101) 
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ق تارة، فرِّ  دون ذلال  كالل أخالر ، األعالداء بني جيمع و تارة، املتحابني بني ويخ

 مال  ُيلالل ال فإنال  احلالاالت، بعال  يف عجيبالا   يبالدو كان وإن فهذا يخذكر، فعل

 . يطرد يكاد متلقع وأثر ظاهر، تفسر

 أو «رحيالاملسالالال » بالسالالالحر يخسالالالم  فالالاليام أو ،الشالالالعلذة يف نظرنالالالا وإذا

 إذ املشاهدي ، عى يخشكل ما رأكث م  أن  نجد املتأخري ، عند «االستعرايض»

 الكلنيالة، سالن لل املخالفالة شالديدة بل للعادة، خارقة ظاهرها يف األفعا  تبدو

 واإلمكانالالات الفائقالالة للقالالدرات امتالكالال  حالالل  «السالالاحر » يلحيالال  مالالا مالالع

 تعلالالق هلالالا لالالي  وإهيامالالات، وخالالدع حيالالل - اللاقالالع يف - ولكنالال  العجيبالالة،

 رغالم – الناللع فهذا . األحلا  م  حا  بأي باجل  االستعانة وال بالشياطني،

 . (1)بخارق لي  - ظاهره

 :وجهني فتحتمل شاهبها، وما رقوالطَّ  والعرافة والكهانة التنجيم أما

 - السالمع مسالرتقي أو القرنالاء - باجل  يستعني املنجم أو الكاه  يكلن أن -

 تلال  دون مال  عليال  حيصالللا أن للبرشال يمكال  ال ممالا السالامء مال  بالاخلرب فيأيت

 . املعتادة البرش مقدورات ع  خلروج  اخللارق م  يعد فهذا االستعانة،

 أو دجالاال   - واملنجمالني الكهالان م  - الغيب معرفة يدعي م  يكلن أن أو -

 معرفالة يف خفيالة بحيالل يسالتعني أن وإما كليا ، دعلاه يف يكذب أن فإما حمتاال ،

 اخلاللارق مال  فلي  هذا أما باخللارق، يأيت قد فاألو  . الغائبة األملر بع 

                                                 

وهنالالاك احلالالديث عالال  الشالالعلذة، ولالالي  فيالال  نفالالي إلمكانيالالة أن يكالاللن السالالاحر االسالالتعرايض يسالالتعني   (3)

 مل يعد يصنف عى أن  م  قبيل الشعلذة أصال . -واحلا  كذل  -لشياطني، ولك  فعل  با
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  .(1) يشء يف

 فيالال  النالاللع فهالالذا واألعيالالان، األعالالني يف املالالالثر الشالاليطاي السالالحر يبقالال 

 الو ،«علميا   » تفسره يمك  ال مما وهل منهم، إعانة أو ،(2)بالشياطني استعانة

 م  قبل  عام النلع هذا متييم أن غر . احلديث املنطق وال احل  لقلانني ُيضع

 الطبيعيالة القاللانني ممال  بكثالر حييطاللن ال النالاس أكثر نإ إذ ،بمكان الصعلبة

 . املخبأة واخلدع احليل أو اخلفية،

 ألهالل ختالرق وقالد احلق، ألهل خترق قد العادة أن هل تأكيده ينبغي وما

 واإلرهاصالالات، اآليالالات يف كالالام لألنبيالالاء تكالاللن إهليالالة خالاللارق فمنهالالا الباطالالل،

 اهلل، عبالاد مال  للمضالطر جمالرد عاللن يكاللن ما ومنها الكرامات، يف ولألولياء

  .(3) والكهان للسحرة يكلن كالذي شيطانية خلارق ومنها

 االعتقاديالة، البالدع مال  الشاليطانية اخلاللارق إنكالار السالنة علامء عد وقد

 فهالل الشالياطني، وأتبالاع السحر، أهلِ  خلارَق  أنكر م  : »تيمية اب  قا  حت 

  .(4)«الضالني البدع أهل م 

رق أن قل  وأنكر  إىل منال  يقالع مالا وأضالافلا إطالقالا ، بالسالحر العالادة ختخ

 مالال  االسالالرتاباذي جعفالالر أيب اختيالالار وهالالل هلالالا، حقيقالالة ال باطلالالة خيالالاالت

 قل  والصحيح ،الظاهري حم  واب  ،احلنفية م  الرازي بكر أيب و الشافعية،

                                                 

 .539 – 538اب  أيب العم: ) –انظر: رشح العقيدة الطحاوية   (3)

 .336سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (2)

 .2/392السفاريني:  –انظر: للامع األنلار   (3)

  .3/96تيمية: اب   –جامع املسائل  (4)
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 . (1)والسنة الكتاب علي  يد  كام العلامء كافة

 األنبيالالاء معجالالمات عالال  يميمهالالا ضالالابطا   الشالاليطانية للخالاللارق لكالال 

 ُيالرج أن يمكال  ال للعالادة خرِق  م  للسحرة حيصل قد فام اإلهلية، واخللارق

كال  مالا قدرتال  تتعالد  ال فالسالاحر احليلان، أو ،اجل  أو ،البرش مقدور ع   مخ

د فال األنبياء آيات أما احليلانات، أو ،اجل  أو ،اإلن  بع  من   إذ بذل ، حتخ

سالبحان   اهلل إال عليال  يقالدر ال فيام فتظهر املخللقات، عمجي مقدور تتجاوز قد

 وتعاىل.

 خارجالة األنبيالاء آيالات جن  : »اهلل رمح  تيمية اب  اإلسال  شيخ يقل 

الا . احليلان جن  مقدور وع  بل البرش، مقدور ع   ؛ خمالالفيهم خاللارق وأم 

ان كالسحرة، ه  ا ؛ والكخ  مال  هوغالر اإلن ، م  ؛ احليلان أفعا  جن  م  فإهن 

، أمالالر   فهالالذا ؛ لغالالره ومتريضالال  السالالاحر، قتالالل مثالالل ؛ واجلالال    احليالاللان،  مقالالدور 

الالحر، للن الالاس معالالروف   الالحر وغالالر بالس   إىل بلالالد مالال  اهلالاللاء يف وطرانالال  .. ؛ الس 

 تفعالالل واجلالال    ذلالال ، يفعالالل الطالالر فالالإن   ؛ للحيالاللان مقالالدور   فعالالل   هالالذا ؛(2)بلالالد

فالتصال وهالذا ...ذلال   واحلركالة واملالر ، املاللت، فالإن   ؛ احلالي   أعالرا  يف ر 

،  قلالب هالذا يف لالي  األعالرا ، هالذه مثالل العالادة يف يقبل واحليلان أعرا  

 بال  ُيالتص   مالا وال علي ، بالقدرة الرب   ُيتص   ما هذا يف وال جن ، إىل جن 

 بأن كثرا ، يصر حت  يفي  نفس  القليل املاء كلن بخالف وهذا ... املالئكة

                                                 

 .30/222اب  حجر:  –، وفتح الباري 23/277العيني:  –انظر: عمدة القاري   (3)

 عى فر  صحة وقلع .  (2)
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ال عليال  يقالدر ال فهالذا . مادهالايخ  زيالادة غالر مال  األصابع بني م  ينبع  وال إنيس 

  .(1)«جن ي

 لالي  مالا ومنال  للعادة، خارقا   يكلن السحر علي  يخطلق مما أن فاخلالصة

 .احلقيقة يف خارقا   يكلن للعادة خارق   وكأن  يظهر ما كل لي   أن كام كذل ،

 

                                                 

 ( نف  املرجع.828 – 3/826(، وانظر: )345 – 3/344اب  تيمية: ) –النبلات   (3)
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 األول املبحث

 . للسحر السنة أهل إثبات

 

 الناللوي نقل وقد ،(1) حقيقة ول  ،ثاب  السحر أن إىل السنة أهل ذهب

 إثبالالات عالالى األمالالة علالالامء ومجهالاللر السالالنة أهالالل مالالذهب : »بالالأن املالالازري قالالل 

 ذلال  أنكر مل  خالفا الثابتة، األشياء م  غره كحقيقة حقيقة ل  وأن السحر،

  .(2)«هلا حقائق ال باطلة خياالت إىل من  يقع ما وأضاف حقيقت ، ونف 

 ممال  أحالد السالحر وجاللد ينكر ومل فكثرة، رالسح ثبلت عى األدلة أما

 بإخبار ب  مقطلع فهل : »القرطبي قا  ،(3) وتلاترها األدلة لظهلر بقلل  يعتد

 والعقالد احلالل أهالل هالذا وعالى . ووقلعال  وجاللده عى^  ورسلل  تعاىل اهلل

 ،املعتملالالة بحثالالالة - اتفالالاقهم مالالع - عالالربة وال اإلمجالالاع، هبالالم ينعقالالد الالالذي 

 علالم : »قللال ريض اهلل عنال   عبالاس ابال  عال  ونقالل (4)«حلالقا أهل وخمالفتهم

 كالافر، فهالل بال  كالذب فمال  الفرمالا، :هلالا يقالا  رالمصال قر  م  قرية يف السحر

                                                 

، تبيني كذب املفرتي 3/229، ومقاالت اإلسالميني: 2/46القرطبي:  –انظر: اجلامع ألحكا  القرآن   (3)

، 52النيسالابلري:  –، واملغنالي 67عبالداللطيف آ  الشاليخ:  –، ومنهاج التأسالي  362اب  عساكر:  –

 –، رشح املقاصالالالد 539ابالالال  أيب العالالالم:  –، ورشح العقيالالالدة الطحاويالالالة 87واعتقالالالاد أئمالالالة احلالالالديث: 

 .2/206التفتازاي: 

 .34/374رشح النلوي عى مسلم:   (2)

وكأن  عن  القالائلني بأنال  ختيالل فقالط، وإال »: اب  حجرأن قلما  أنكروا السحر مطلقا ، قا   ايباخلطونقل   (3)

  .30/222اب  حجر:  –. انظر: فتح الباري «فهي مكابرة

 .2/46القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن   (4)
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  .(1)«وعيانا   مشاهدة علم ملا منكر ورسلل ، هلل مكذب

 السالحر وجاللد أنكر م  - اللاقع يف - إلسال ل املنتسبني م  يلجد فال

 رعيةالالشالال للنصالالل  إنكالالار هالالل فإنكالالاره تالال ،حقيق يف تنالالازعلا وإن مطلقالالا ،

 :ييل ما أبرزها وم  إثبات ، يف الرصحية

 . القرآن م  األدلة :أوال  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ  :تعالالاىل قللالال  :منهالالا -

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ژ  : قللالالالالال إىل  ژ ٹ

 .ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ : وتعالالالاىل تبالالالارك وقللالالال  -

 :والطاغلتريض اهلل عن : )اجلب : السحر،  عمر قا  (2)ژی  ی  

 .(3«الشيطان

 مال  كالان فيام نمل  أهنا عى املسلمني مجهلر اتفق فقد الفلق، سلرة :ومنها -

 .ليالا  ثالالث مالر  حتال  ،اهلل ^ لرسالل  اليهاللدي أعصالم بال  لبيالد سحر

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ   :وتعاىل تبارك وقلل 

 .(4)ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

                                                 

 .2/46املرجع السابق:   (3)

 .53النساء:   (2)

 باب قلل : )وإن كنتم مرى أو عى سفر(. –فسر القرآن كتاب: ت – 6/45صحيح البخاري:   (3)

 .4 – 3الفلق:   (4)
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 . السنة م  األدلة :ثانيا  

 ريض عائشة ع  ورد كالذي ،(1)^ النبي سحر يف اللاردة األحاديث منها -

ِحر، ^ النبي أن :عنها اهلل ي ل كان حت  سخ  .(2)يصنع  ومل شيئا   صنع أن  إلي  ُيخ

حر :قال  وعنها،  ومالا يءالالشال يفعالل أنال  إليال  ُييالل كالان حتال  ،^ النبي سخ

 فيال  فاليام أفتاي اهلل أن أشعرت]: قا  ثم ودعا، دعا يل  ذات كان حت  يفعل ،

 فقالا  رجاليل، عنالد واآلخالر ،رأي عنالد أحالدمها فقعد :رجالن أتاي شفائي،

 لبيالد :قا  ؟ طب  وم  :قا  مطبلب، :قا  ؟ الرجل وجع ما :لآلخر أحدمها

 :قالا  ذكر، طلعة وجف ةطومشا مشط يف :قا  ؟ ماذا يف :قا  األعصم، ب ا

 حالني فقالا  رجالع، ثالم ،^ النبالي إليها فخرج ]ذروان بئر يف :قا  ؟ هل فأي 

 أنا أما ال،]: فقا  ؟ استخرجت  :فقل  ]الشياطني رؤوس كأن  نخلها]: رجع

                                                 

فالمعم أنال  حيالط مال   ..وم  أنكر بع  املبتدعة هالذا احلالديث » نقل النلوي رمح  اهلل ع  املارزي قلل :   (3)

طالل ؛ النبلة، ويشك  فيها، وأن جتليمه يمنع الثقة بالرشع، وهذا الذي ادعاه هالالالء املبتدعالة با منصب

واملعجالمة شالاهدة  ،فيام يتعلق بالتبليغ ^ قد قام  عى صدق  وصحت ، وعصمت  ألن الدالئل القطعية

فأما ما يتعلق ببع  أملر الدنيا التي مل يبعالث بسالببها، وال  .باطل  بذل ، وجتليم ما قا  الدليل بخالف 

أملر الالدنيا مالا ال حقيقالة لال ،  بعيد أن ُييل إلي  م  فغر ،كان مفضال م  أجلها، وهل مما يعر  للبرش

وقد يتخيل اإلنسالان مثالل هالذا يف املنالا   وقد قيل: إن  إنام كان ُييل إلي  أن  وطئ زوجات  ولي  بلاطئ،

ولك  ال يعتقد صالحة مالا  إن  ُييل إلي  أن  فعل  وما فعل ، :وقيل فال يبعد ختيل  يف اليقظة وال حقيقة ل ،

روايالات هالذا  رمح  اهلل تعالاىل: وقالد جالاءت ،قا  القايض عيا  .د يتخيل ، فتكلن اعتقادات  عى السدا

 رشح« احلديث مبينة أن السحر إنام تسلط عى جسده، وظلاهر جلارح ، ال عى عقلال  وقلبال  واعتقالاده

 .34/375النلوي عى مسلم: 

 .3375م: برق –باب: هل يعف  الذمي إذا سحر  –كتاب: اجلمية  – 4/303أخرج  البخاري يف صحيح :   (2)
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  .(1) البئر دفن  ثم ،] رشا   الناس عى ذل  يثر أن وخشي  اهلل، شفاي فقد

 السالبع اجتنباللا]^:  قللال  يف كالام عنال ، النهي يف اللاردة األحاديث نهاوم -

 . (2) [والسحر باهلل، الرشك]: اهمن وذكر ،]امللبقات

 . (3)والساحر الغال  قصة يف اللارد احلديث ومنها -

                                                 

بالرقم:  –بالاب: صالفة إبلالي  وجناللده  –كتالاب: بالدء اخللالق  – 4/322أخرج  البخاري يف صالحيح :   (3)

بالرقم:  –)السحر(  37باب:  –كتاب: اآلداب  –( 3720 – 4/3739، ومسلم يف صحيح : )3268

2380. 

الالذي  يالأكللن بالاب: قالل  اهلل تعالاىل: )إن  –كتالاب: اللصالايا  – 4/30أخرج  البخالاري يف صالحيح :   (2)

 .2766برقم:  –الربا...( 

كان مل  فيم  كان قبلكم، وكالان لال  سالاحر، فلالام : ]قا  ^ ، أن رسل  اهلل، ريض اهلل عن ع  صهيب  (3)

إي قد كربت، فابعالث إيل غالمالا أعلمال  السالحر، فبعالث إليال  غالمالا يعلمال ، فكالان يف  :للمل  كرب، قا 

وقعالد  ،فكالان إذا أتال  السالاحر مالر بالراهالب .م ، فأعجب وسمع كال ،فقعد إلي  طريق ، إذا سل  راهب

 .حبسالني أهاليل :إذا خشالي  السالاحر، فقالل :إىل الراهب، فقالا  إلي ، فإذا أت  الساحر رضب ، فشكا ذل 

هل كذل  إذ أت  عى دابالة عظيمالة قالد حبسال  النالاس،  فبينام .حبسني الساحر :وإذا خشي  أهل  فقل

اللهالم إن كالان أمالر الراهالب  :حجالرا، فقالا  الراهب أفضالل ؟ فأخالذ اليل  أعلم آلساحر أفضل أ  :فقا 

  النالاس، فالأت  الفقتلها، ومض فرماها .أحب إلي  م  أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حت  يمض الناس

أر ، وإنال   أي بنالي أنال  اليالل  أفضالل منالي، قالد بلالغ مال  أمالرك مالا :الراهب فأخربه، فقا  ل  الراهب

 د  عاليل، وكالان الغالال  يالربك األكمال  واألبالر ، ويالداوي النالاس مال  سالائرستبتى، فإن ابتلي  فالال تال

مالا هاهنالا لال  أمجالع، إن أنال   :األدواء، فسمع جلي  للمل  كان قالد عمالي، فأتالاه هبالدايا كثالرة، فقالا 

إنالام يشالفي اهلل، فالإن أنال  آمنال  بالاهلل دعاللت اهلل فشالفاك، فالآم  بالاهلل  ،إي ال أشفي أحدا :فقا .شفيتني

 :قا  . ريب :م  رد علي  برصك ؟ قا  :فجل  إلي  كام كان جيل ، فقا  ل  املل  فأت  املل فشفاه اهلل، 

ورب  اهلل، فأخذه فلالم يالم  يعذبال  حتال  د  عالى الغالال ، فجاليء بالالغال ،  ريب :ول  رب غري ؟ قا 

 أشفي إي ال :أي بني قد بلغ م  سحرك ما تربك األكم  واألبر ، وتفعل وتفعل، فقا  :فقا  ل  املل 

حت  د  عى الراهب، فجيء بالراهب، فقيل (، 2300)   أحدا، إنام يشفي اهلل، فأخذه فلم يم  يعذب 

= 
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الحر وأنال  عنهالا، تعالاىل اهلل ريض عائشة سحرت جارية أن رو  ما ومنها -  سخ

  .(1) يده  فتكلعريض اهلل عن   عمر اب 

 . اإلمجاع دليل :ثالثا  

: قالا  حيالث السالنة، أهالل عنالد السالحر ثباللت عالى اإلمجالاع القرايف نقل

                                                 

رأسال ، فشالق  حتال  وقالع شالقاه، ثالم  شالار يف مفالرقن، فأب ، فدعا باملئشار، فلضالع املارجع ع  دين  :ل  =

فشق  ب  حتال  وقالع  شار يف مفرق رأس ،ن: ارجع ع  دين ، فأب  فلضع املفقيل ل  ،جيء بجلي  املل 

بال  إىل  اذهباللا :شقاه، ثم جيء بالغال  فقيل ل  ارجع ع  دين ، فأب  فدفع  إىل نفر مال  أصالحاب ، فقالا 

 جبل كذا وكذا، فاصعدوا ب  اجلبل، فإذا بلغتم ذروت ، فإن رجالع عال  دينال ، وإال فالاطرحله، فالذهبلا بال 

ي إىل امللال ، الاجلبل فسالقطلا، وجالاء يمشالاللهم اكفنيهم بام شئ ، فرجف هبم  :فصعدوا ب  اجلبل، فقا 

اذهباللا بال   :كفالانيهم اهلل، فدفعال  إىل نفالر مال  أصالحاب ، فقالا  :مالا فعالل أصالحاب  ؟ قالا  :املل  فقا  ل 

اللهم اكفناليهم  :فتلسطلا ب  البحر، فإن رجع ع  دين  وإال فاقذفله، فذهبلا ب ، فقا  فامحلله يف قرقلر،

 :ما فعل أصحاب  ؟ قالا  :قلا، وجاء يميش إىل املل ، فقا  ل  املل السفينة فغر بام شئ ، فانكفأت هبم

جتمع الناس يف  :وما هل ؟ قا  :قا  .لس  بقاتيل حت  تفعل ما آمرك ب  إن  :كفانيهم اهلل، فقا  للمل 

 :خذ سهام م  كنالانتي، ثالم ضالع السالهم يف كبالد القاللس، ثالم قالل صعيد واحد، وتصلبني عى جذع، ثم

ذل  قتلتني، فجمالع النالاس يف صالعيد واحالد، وصاللب   ال ، ثم ارمني، فإن  إذا فعل باسم اهلل رب الغ

باسم اهلل، رب الغالال ، ثالم  :القلس، ثم قا  عى جذع، ثم أخذ سهام م  كنانت ، ثم وضع السهم يف كبد

آمنالا بالرب  :فالامت، فقالا  النالاس رماه فلقع السهم يف صدغ ، فلضالع يالده يف صالدغ  يف ملضالع السالهم

حتذر ؟ قد واهلل نالم  بال   أرأي  ما كن  :منا برب الغال ، آمنا برب الغال ، فأيت املل  فقيل ل الغال ، آ

مال  مل يرجالع  :وأرض  النران، وقالا  ،حذرك، قد آم  الناس، فأمر باألخدود يف أفلاه السك ، فخدت

 اعسال  أن تقالعفتق ،اقتحم، ففعللا حت  جاءت امرأة ومعهالا صالبي هلالا :ع  دين  فأمحله فيها، أو قيل ل 

 .]اصربي فإن  عى احلق ،يا أم  :فيها، فقا  هلا الغال 

برقم:  –)قصة أصحاب األخدود(  37باب:  – كتاب: المهد والرقائق -( 2230 – 4/2299أخرج  مسلم يف صحيح : )

3305. 

  .2/206التفتازاي:  –انظر: رشح املقاصد  (3)
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 عليهم اهلل رضلان - للصحابة معللما وخربه السحر كان فقد اإلمجاع، وأما»

 .(1)«القدرية ظهلر قبل علي  جممعني وكانلا – أمجعني

 حتقق - وغره هذا م  - وتقرر ثب  قد : »احلكمي حافظ الشيخ وقا 

 عامالالة وأقالاللا  واألحاديالالث، اآليالالات بظالاللاهر اهلل، بالالإذن وتالالأثره السالالحر،

 وذاع السالحر شاع ولقد  .(2)«ودراية رواية بعدهم العلامء ومجاهر الصحابة،

 التالابعني مال  وال الصالحابة مال  يبالد ومل فيال ، النالاس وتكلالم ،الممان سابق يف

  .(3) ألصل  إنكار

 . املشاهدة :رابعا  

 وحقيقتال ، السالحر إلثبالات مستقال   دليال   تك  مل وإن فهي املشاهدة، أما

 . األدلة م  لغرها واملالكدة املساندة الشلاهد م  تعد أهنا إال

 وعقالدا، وحالال، وثقالال، مرضالا، يالالثر الالذي والسالحر : »القيم اب  قا 

 النالاس، عامالة تعرفال  ملجاللد اآلثالار، مال  ذلال  وغالر ،وتمينالا   وبغضا   ،وحبا  

 (4)«من  ب  أصيب بام ذوقا علم  قد منهم ثروك

 :حقيقة للسحر أن السنة أهل قل 

 هبالرة ابال  قا  حقيقة، ل  أن وقرروا السحر، واجلامعة السنة أهل أثب 

 حقيقالة ال:قا  فإن  حنيفة، أبا إال حقيقة، ل  السحر أن عى أمجعلا » :اهلل رمح 

                                                 

 .4/393عيل: حممد ب  حس  ب   –هتذيب الفروق للقرايف   (3)

 .2/548حافظ احلكمي:  –معارج القبل    (2)

 .2/46القرطبي:  –انظر: اجلامع ألحكا  القرآن   (3)

 .2/227اب  القيم:  –بدائع الفلائد   (4)
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 األذهالان يف ال اخلالارج، يف ا  أثالرو ا  وجلد ل  أن بذل  أرادوا وقد ،(1)«عنده ل 

 وبالام ،جالل جاللال  اهلل قالدره بالام هالل إنالام - شال  دون - التالأثر وذلال  . فقط

 وال نفعالا   لذاتال  بمالالثر لي  فالسحر سحره، الساحر إلقاء عند وُيلق  يقضي 

  :تعالاىل قالا  وهلالذا ؛ وتكلينال  وخلق  ،وقدره تعاىل اهلل بقضاء يالثر وإنام ،رضا  

چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ

 تعالاىل اهلل أن املعلالل  م  إذ القدري، الكلي القضاء واملقصلد ،(2) ژ ڎ  ڎ

  .(3) رشعا بالسحر يأذن مل

 :ييل ما حقيقة للسحر أن عى األدلة وم 

 ژ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ  :تعاىل قلل  -

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇژ  :قلل  إىل

 ومتليال ، إراءة جمالرد لالي  حقيقالة، ثابال  بأن  إشعار ففي  .ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 السالحر ذكالر مال  اآليالة هالذه يف جالاء ومالا . وحالده اهلل هل واخلالق املالثر وبأن

 بال ، يكفر مما أن  إىل واإلشارة تعليم ، يمك  مل حقيقة ل  يك  مل ولل وتعليم ،

 . ل  حقيقة ال فيام يمك  ال ل ك فهذا وزوج ، املرء بني يفرق وأن 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  :تعالالاىل وقللالال   -

(4)ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
 يف يعقدن الاليت السلاحر يعني » 

                                                 

 .3/373اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم   (3)

 .302البقرة:   (2)

 .47 – 2/46القرطبي:  –امع ألحكا  القرآن ، اجل546 – 2/545حافظ احلكمي:  –انظر: معارج القبل    (3)

 .4 - 3الفلق:   (4)
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 تعالالاىل اهلل أمالالر ملالالا حقيقالالة، لالال  السالالحر أن ولالاللال عليالال ، وينفالالث  سالالحره ،

 .(1)«من  باالستعاذة

 مال  حيالث إن تالا  حلقيقالة السالحرإثبا فيال إن  حيالث ^ النبالي سالحر حديث -

 شالفاي]: السحر حل ملا قا  ^ النبي أن كام وأخرج ، دفن  أشياء السحر

 أثالرا   لال  أن عالى فالد  املالر ، وزوا  العلالة، برفالع يكاللن إنالام والشفاء ،] اهلل

 . وحقيقة

 تالالرد مل حقيقالالة ملجالاللدا   يكالال  مل ولالالل» عنالال ، النهالالي يف الالاللاردة األحاديالالث -

 واألخرويالة الدينيالة والعقلبالات فاعلال ، عى واللعيد الرشع، يف عن  يالنلاه

  .(2)«وخربا   أمرا   من  واالستعاذة متعاطي ، عى

 املثبتاللن تنالازع ،ا  وتالأثر حقيقة ل  وأن السحر، بإثبات القل  استقر وملا

 رفالوالصال كاإلمرا  األممجة تغير بمجرد أيكلن ه،دِّ وَح  ،مداه يف للتأثر،

 إىل اإلنسالالان كقلالالب الطبيعالة، وحتليالالل ،األعيالالان قلالب إىل يصالالل نالال إ أ  مالثال ،

 وذهبال  األو ، هالل اجلمهاللر عليال  فالالذي » . حجالر إىل احليلان أو حيلان،

سلَّم، اإلهلية القدرة إىل بالنظر كان فإن  .(3) الثاي إىل قليلة طائفة  كالان وإن فمخ

 يسالتطيع ال ذلال  دعييال ممال  كثالرا فالإن اخلالالف، حمالل فهل اللاقع إىل بالنظر

                                                 

 .9/29اب  قدامة:  –املغني   (3)

 .2/544حافظ احلكمي:  –معارج القبل    (2)

  (.89 – 87الصنعاي: ) –انظر: تطهر االعتقاد  (3)
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  .(1)«علي  الربهان إقامة

 السالحر جعالل عالى اهلل قالدرة جهالة مال  نظر - الغالب يف - أجازه فم 

 مال  نظالر منع  م  وأما . حقيقة الفاعل هل سبحان  وتعاىل وأن  ذل ، يف سببا

 أو النقالل مال  دليالل وال دليالل، إىل يفتقالر اإلثبالات إذ اإلمكان، ال اللاقع جهة

 . العقل

 أي ( بالال  القتالالل فأمالالا : »قالالا  لالالذل ، تلضالاليح ) اللصالالل  سالالل م ( حرش ويف

 ال فحقيقالة باألبصالار، وأخالذه وزوجال ، املالرء بني والتفرقة واإلمرا ، ،) السحر

 شالكل مال  احلياللان وقلالب حيلانالا، اجلامد كقلب األعيان، قلب وأما .فيها مكابرة

 يف الفاعالل هالل  فإنال ممكال ، غالر وال عم وجالل اهلل قدرة يف بمحا  فلي  آخر، إىل

 السالاحر يلقالي عنالدما ذل  اهلل حيل  أن م  مانع فال يريد، ملا الفعا  وهل احلقيقة،

 مال  اللاقالع يف ب  تعاىل اهلل أخربنا الذي ولك  لعباده، وفتنة وابتالء امتحانا ألق  ما

 حتال  باألبصالار، واألخالذ التخييالل، هالل إنالام ملسال  مع قصتهم يف فرعلن سحرة

 نبالالد  وال نتعالالداه، وال ونصالالدق ، بالالاخلرب، فنالالالم  حيالالات، يصالالوالع احلبالالا  رأوا

  .(2)«نعلم ال ما اهلل عى نقل  وال لنا، قيل الذي غر قلال

 أما: »بقلل  ) البيان أضلاء ( يف الشنقيطي األمني رجح  الذي هل وهذا

 مال  شالاء مالا يسالبب وأنال  ،(3) ذلال  مجيع يفعل أن عى قادر اهلل أن إىل بالنسبة

                                                 

 .30/222اب  حجر:  –فتح الباري   (3)

 .2/548حافظ احلكمي:  –معارج القبل    (2)

يريد ما ذكره قبالل هالذا الكالال  مال  القالل  بجاللاز أن ينقلالب اإلنسالان بالسالحر حيلانالا  مالثال ، واحلياللان   (3)

إنسانا ؟ وهل يصح أن يطر الساحر يف اهللاء؟ وأن يستدق حت  يدخل م  كاللة ضاليقة؟ ويمشالالي عالى 

 املاء، ويركب الكلب، ونحل ذل .
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 بالالني عقليالالة مناسالالبة هنالالاك تكالال  مل وإن األسالالباب مالال  شالالاء مالالا عالالى املسالالببات

ڇ  ڇ  ژ  :يقالالل  وعالالال جالالل واهلل ذلالال ، مالال  مالالانع فالالال .. واملسالالبب السالالبب،

 ذلال  مثالل وقلع ثبلت إىل بالنسبة وأما .(1)ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 قائلالال  بالال  عليالال  يسالالتد  مالالا غالالالب ألن . مقنالالع دليالالل عليالال  يقالالم فلالالم بالفعالالل،

 جالالن  مالال  منهالالا وقالالع مالالا يكالاللن أن وجيالاللز عالالدو ، عالال  بالال تث مل حكايالالات

 . أخالالر  حقيقالالة إىل - مالالثال - احلقيقالالة قلالالب ال بالالالعيلن، واألخالالذ الشالالعلذة،

  .(2)«أعلم تعاىل واهلل عندي، األظهر هل وهذا

 عالى اآلدمالي فيجعالل األعيالان، قلالب يف يالالثر إنال  :وقيل» :غليالب قا 

 قا  ختييل، ذل  أن واألصح ،الكلب صلرة عى احلامر وجيعل احلامر، صلرة

 بالالاألمرا  األبالالدان يف يالالثر ولكنالال  ،(3)ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ :تعالاىل اهلل

 مالا اإلنسالان يسمع وقد والنفلس، الطباع يف تأثر وللكال  واجلنلن، وامللت

 فهالل سالمعله، بكالال  قالل  مالات وقالد من ، حيم وربام ويغضب، فيحم  يكره

  .(4)«األبدان يف ثرتال التي والعلل العلار  بمنملة

 وجعلال  بالذل ، قالا  مال  عالى اهلل رمحال  عثيمالني ابال  الشاليخ شالدد وقد

 ثالثالة [ حالديث عى تعليق  يف يقل  حيث لللعيد، مستحقا   بالسحر، مصدقا  

                                                 

 .302البقرة:   (3)

 .4/59ي: الشنقيط –أضلاء البيان   (2)

 .66ط :   (3)

 .3/348البغلي:  –معامل التنميل   (4)
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 املصدق: »(1)] بالسحر ومصدق رحم، وقاطع مخر، مدم  :اجلنة يدخللن ال

 بالأن املصالدق وأمالا هنالا، اللعيالد يشالمل  الغيالب علالم مال  السحرة ب  ُيربه بام

 لكال  ،تالأثرا   للسالحر أن شال  ال إذ ؛ اللعيالد هالذا يلحقال  فال ؛ تأثرا للسحر

 حت  الناس أعني سحروا حيث فرعلن، سحرة م  وقع ما مثل ختييل، تأثره

 وقالالد لالالذل ، حقيقالالة ال كالالان وإن تسالالع ، حيالالات كأهنالالا والعيصالال احلبالالا  رأوا

 قالا  مالالثر، فهالل ؛ فالنالا بغ وي فالنا، حيب فيجعل  شخصا، الساحر يسحر

 بالأثر فالتصالديق ،(2) ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چژ  :تعاىل

 مال  أمالا . واقالع بالأمر تصالديق ألنال  ،اللعيالد يدخل  ال اللج  هذا عى السحر

 نحالل أو ذهبالا، اخلشب جيعل بحيث األعيان، قلب يف يالثر السحر بأن صدق

عالالم  اهلل إال عليالال  قالالدري ال هالالذا ألن ؛ اللعيالالد يف دخللالال  يف شالال  فالالال ؛ ذلالال 

 . (3)«وجل

 الطبالائع حييالل السالحر أن أنكالر مال  قالل  بالني التمييالم مال  بد ال أن  غر

 حيالل جمالرد وأنال  أثالر، وال حقيقة ل  لي  السحر أن العتقاده األعيان ويقلب

 فالسالحر . حالدا   لتالأثره جعل لكن  ا  وأثر حقيقة ل  جعل م  وبني ،(4) وختييل

                                                 

، قا  املحقق: حس  لغالره.. ولال  شالاهد مال  حالديث 39569برقم:  – 32/399أخرج  اإلما  أمحد يف مسنده:   (3)

أيب سعيد اخلدري مرفلعا  بلفالظ: ]ال يالدخل اجلنالة صالاحب مخال : مالدم  مخالر، وال مالالم  بسالحر، وال قالاطع 

   .2539برقم:  2/340صحيح الرتغيب والرتهيب:  «صحيح لغره»األلباي:  رحم...[. وقا 

 .302البقرة:   (2)

 .2/34اب  عثيمني:  –القل  املفيد   (3)

 ..3/88اب  حم :  –انظر: الفصل   (4)



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 
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 يقالدر ال ألنال  ؛ أخالر  أعيالان إىل األعيالان بقلب الثري ال لكن  ش ، بال يالثر»

  .(1) «عم وجل اهلل إال ذل  عى

 الطبالائع وإحالالة األعيالان قلب عى الساحر قدرة بمنع القل  يالكد ومما

 عليال  يقالدر ال الذي اخللق م  نلع ذل  فإن بالربلبية، الفعل هذا اختصا 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ں  ڻژ  :قائالل مال  عالم قالا  وقالد ،جالل جاللال  دون  هل م 

 ژۀ
 سالالاللرة ويف .(3)ژٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ژ  :وقالالالا  ،(2)

ڃ  ڃ  چ  ژ   :اللاقعة ويف ،(4) ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  : الطلر

 . كثر القرآن يف ومثلها ،(5) ژچ   چ   

 بعال  كان وإن املخللقات، قدرة يف داخل هل بام فمحدود الساحر أما

 آيالات لتسالاوت هالذا جاز ولل . تفصيل  سبق كام اإلن ، لعادات خارقا   فعل 

 ال حمالدودة، قالدراهتم أن أنفسهم السحرة علم وقد السحرة، بخلارق األنبياء

 علي  السالال  ملس  ألق  ملا ولذل  حقيقة، األعيان قلب إىل تصل أن يمك 

 عليال  السالال  فعلال  الالذي هالذا أن علماللا يالأفكلن، ما تلقف هي فإذا عصاه،

 يف ودخلاللا سالجدا   فخالروا لسالاحر، ممكال  هالل وال السالحر، جالن  مال  لي 

 بالظالاهر، الفعلالني عالى حكالم احلقيقالة، هالذه جهالل الذي فرعلن أما اإليامن،

                                                 

 .3/490اب  عثيمني:  –القل  املفيد   (3)

 .393األعراف:   (2)

 .37النحل:   (3)

 .35الطلر:   (4)

  .59عة: اللاق (5)
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  .(1) السحر علمكم الذي كبركم :قا  حت 

 عنالده اهلل يفعالل مالا السالحر يف لالي  أنال  عالى اإلمجاع القرطبي نقل وقد

 البحالر، وفلالق والضالفادع، والقمالل، ،اجلالراد كالإنما  الكبالار، األنبيالاء كآيات

 . (2)ذل  وأمثا  العجامء، وإنطاق امللت ، وإحياء العصا، وقلب

 اهلل صالللات لسليامن والشياطني اجل    وطاعة : »اهلل رمح  تيمية اب  قا 

الالان، للسالالحرة، معالالاونتهم جالالن  مالال  تكالال  مل عليالال ،  وأهالالل والكفالالار، والكه 

 هالي هبالا، اهلل أكرمال  التي والكرامة ة،واملعجم اآلية، تك  ومل والغي، الضال 

 مثالل ؛ معتالادة أماللر يف يكلن كان إن ام ذل  فإن ؛ اإلن  مع يعتادون  كانلا ما

 اإلنال ؛ لالبع  وقالتلهم إمراضهم، ومثل ؛ الغائبات ببع  أحيانا   إخبارهم

الال أن   كالالام روه الالالذي التسالالخر وأمالالا .. غالالره ويقتالالل يمالالر  قالالد اإلنيس   سالالخ 

، لي  م  ع  فضال   األنبياء، م  رهلغ يك  فلم لسليامن، ال  سأ  وقد بنبي   رب 

ْلكا     .(3)«بعده م  ألحد   ينبغي ال مخ

ٿ  ٿ  ژ   :بقللال  فرعاللن سالحرة فعل  ماعم وجل  اهلل وصف يف أن كام

 عالال  وأرضالالاها عنهالالا اهلل ريض عائشالالة خالالرب يف جالالاء ومالالا ،ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

 أوضالح يفعل ، وال يءالالش فعلي أن  إلي  ُييل سحر إذْ  كان أن  اهلل ^ رسل 

 بسالحره، األشالياء أعيان ينشئ الساحر إن :قا  م  دعل  بطالن عى الداللة

                                                 

 .3/320اب  حم :  –، والفصل 3/382اإلجيي:  –انظر: امللاقف   (3)

 .2/47القرطبي:  –انظر: اجلامع ألحكا  القرآن   (2)

 .842 – 2/843اب  تيمية:  –النبلات   (3)
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 . (1)منع  م  قل  وصحة

 يكاللن أن أنكالر مال  األعيالان قلالب عالى السالاحر قالدرة إنكار مع ويتفق

كالر .. : »الظاهري حم  اب  يقل  اخلارج، يف مالثرة حقيقة للسحر  الغاليالن ذخ

 أحالد لالي  نال إ: )عمالر فقالا  يتحللاللن، هنالمإ :فقالاللا خلطاب،ا ب  عمر عند

 خشاليتم فالإذا كسالحرتكم، سحرة هلم ولك  ل ، خلق الذي خلق  ع  يتحل 

 وهالذا الطبالائع، إحالالة(. هالذا عمالر ريض اهلل عنال  يبطالل فأذنلا ذل  م  شيئا  

  .(2)«كثرا   العاملني رب هلل واحلمد ،قللنا نص

 ممالا أكثالر عالى يقالدر لالي  السالاحر أن إىل العلامء م  طائفة ذهب  وقد»

 يف والغاية للسحر الذ  معر  يف ذل  ذكر اهلل ألن التفرقة، م  عن  اهلل أخرب

 خالرج ذلال  :طائفالة وقال  . لذكره ذل  م  أكثر عى يقدر كان فلل تعليم ،

 ،والالالبغ  باحلالالب القلالاللب، يف تالالأثر لالال  السالالحر أن ينكالالر وال األغلالالب، عالالى

 وقلب ، املرء بني وحيل  وزوج ، املرء بني الساحر يفرق حت  ،الرشور وبإلقاء

  .(3)«األسقا  وعظيم اآلال  بإدخا  وذل 

 مال  كالان مالا أو - رعيةالالشال النصالل  يف ورد بالام الساحر قدرة بحد والقل 

 :الشنقيطي اإلما  قا  كام وهل دليل، إىل عداه ما الفتقار قلي، قل  – جنس 

 تثب  مل حكايات قائل  ب  علي  يستد  ما غالب نأل . مقنع دليل علي  يقم مل »

                                                 

 .2/439الطربي:  –انظر: جامع البيان   (3)

  .5/4اب  حم :  –الفصل  (2)

 .2/55رطبي: الق –اجلامع ألحكا  القرآن   (3)
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 واألخالالذ الشالالعلذة، جالالن  مالال  منهالالا وقالالع مالالا يكالاللن أن وجيالاللز عالالدو ، عالال 

 خالالف ال - النصالل  يف الاللارد أي - التالأثر م  القدر وهذا  .(1)«بالعيلن

 . (2)السنة أهل بني في 

 يف ال السالبب، جتالاوز يف العالادة ُيالرق إنالام الساحر بأن القل  يمك  كام

 بالالني ويفالالرق ويميالال  يمالالر ، قالالد فهالالل ر،الالبشالال عليالال  يقالالدر ال أمالالر إحالالداث

 وجال  لكال  - أصالال   رالالبشال يف حتصالل األماللر هذه وكل ويعطف، املتحابني،

 يف الطالران أمالا مبالارشة، غالر مال  السالاحر بإرادة حصلل  للعادة خارقا   كلن 

 وال ،العقالل يف وال رعالالشال يف وقلعال  عالى دليالل فال املاء عى يالواملش اهللاء،

 . وتأمل نظر إىل إثبات  حيتاج ولذل  احل ،

                                                 

 .4/59الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (3)

 .4/58انظر: املرجع السابق:   (2)



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
87 

 الثاني املبحث

 . السحر حقيقة يف املخالفني أقوال أبرز

 

 رئيسالالتني، مسالالألتني يف اخلالالالف إىل السالالحر حقيقالالة يف اخلالالالف يرجالالع

 أن أنكالر مال  وأبالرز . النباللة دالئالل :هالي والثانيالة اجل ، إثبات :هي مهااأحد

 الشالافعية، م  باذيآسرتاأل اختيار هلو ،(1) ملعتملةا هم حقيقة للسحر يكلن

 . (2)الظاهري حم  واب  ،احلنفية م  الرازي بكر أيبو

 مال  األسالرتآبادي إسالحاق أبل و املعتملة، عامة وذهب : »القرطبي قا 

 وإهيالا  وختييالل متليال  هل وإنام ل ، حقيقة ال السحر أن إىل الشافعي، أصحاب

  .(3)«والشعلذة اخلفة م  رضب وأن  ب ، هل ما غر عى اليشء لكلن

 أهالل مال  طائفالة ذل  أنكر وقد : »القيم اب  يقل  ) الفلائد بدائع( ويف

 يف ال البتالالة، للسالالحر تالالأثر ال إنالال  :وقالالاللا - وغالالرهم املعتملالالة مالال  – الكالالال 

 الناظري ، ألعني ختيل ذل  وإنام :قاللا عقد، وال حل، وال قتل، وال مر ،

 الصالحابة عال  اآلثالار بال  تاللاترت مالا خالالف وهالذا . ذل  سل  ل  حقيقة ال

 القلاللب وأربالاب واحلالديث، التفسالر، وأهل الفقهاء، علي  واتفق والسلف،

                                                 

، ومقالالالاالت 323اجلالالالليني:  –، واإلرشالالالاد 3/303للقالالالايض عبالالالداجلبار:  –انظالالالر: متشالالالاب  القالالالرآن   (3)

سالليامن بال   –، وتيسالر العميالم احلميالد 33/90اب  تيميالة:  –، وجمملع الفتاو  2/328اإلسالميني: 

 .2/206التفتازاي:  –، ورشح املقاصد 354اب  اجللزي:  –، ونمهة األعني 325هلل: عبدا

 .30/222اب  حجر:  –، وفتح الباري 23/277العيني:  –انظر: عمدة القاري   (2)

 .2/46القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن   (3)
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  .(1)«العقالء عامة يعرف  وما التصلف، أهل م 

 :منها معان، عدة حتتمل «ل  حقيقة ال » وعبارة

 . وجلد ل  لي  أن  :أي ل ، حقيقة ال - 3

 املعتملالة ال اإلسالال ، إىل املنتسبني م  أحد ب  يقل مل - سبق كام - وهذا

 . وحقيقت  السحر ماهية يف اخلالف وإنام غرهم، وال

 . الطبائع حييل وال األعيان يقلب ال أن  :أو - 2

 . املعتملة ذل  يف ووافقهم السنة، أهل مجهلر ب  قا  الذي وهذا

 . عنياأل عى يقع وإنام األعيان يف يالثر ال أن  :أو - 3

 ،(2) حقيقالة للسالحر لالي  قالا  طائفالة ممال  أقاللا  بع  م  يخفهم وهذا

 . لذل  املثبتة الرشعية للنصل  خمالف وهل

 حيالل، هالل وإنالام األعالني، يف وال األعيالان، يف ال حقيقالة، يالالثر ال أن  :أو - 4

 . الشعلذة قبيل م  وخدع

 يف الاللاردة للنصالل  خمالالف كسالابق  وهالل املعتملالة، بع  قل  وهذا

 . والسنة الكتاب يف السحر حقيقة إثبات

 القالل  ألن ن،ااألخالر نالقاللال مهالا املبحث هذا يف تناول  سيتم والذي

  . اجلمهلر قال  ملا ملافق الثاي والقل  شاذ، األو 

 :ييل ما السحر حقيقة إنكار عى - وافقهم وم - املعتملة ب  استد  ومما

                                                 

 .2/227اب  القيم:  –بدائع الفلائد   (3)

 .2/328ني: انظر: مقاالت اإلسالمي  (2)
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 عالالى تسالالع  يقالالل مل :فقالالاللا ، ژٹ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  :تعالالاىل اهلل قالالل  -

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ  :أيضا   وقا  .ژٿ  ٿ  ژ  :قا  ولك  احلقيقة،

 ژڇ   ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ   ژ  ،(1)ژې  
 عالى ذلال  فد  (2)

عالم وجالل  اهلل نص وقد: »حم  اب  قا  . احلقيقة ولي  الرؤية، هل املتغر أن

 حقيقالة ال ختياليال، كالان إنام السحرة أولئ  ملع أن تعاىل فأخرب .. قلنا ما عى

  .(3)«ل  حقيقة ال كيد وأن  .. ل 

د    التخييالل، وهالل السالحر، أنلاع م  نلع يف هي املذكلرة اآليات بأن ورخ

 يكالاللن مالالا منالال  فالسالالحر . كلالال  السالالحر لالالي  ولكنالال  السالالنة، أهالالل أثبتالال  قالالدو

 حقيقالة لال  بالل كذل ، لي  ما ومن  فرعلن، سحرة حا  يف هل كام بالتخييل،

 عالى ردا   القرطبالي ا قال .^ النبالي وسحر البقرة، آية يف كام اخلارج، يف مالثرة

 مال  - وغالره - التخييالل يكلن أن ننكر ال ألنا في ، حجة ال وهذا: »شبهتهم

 (4)«السمع هبا وورد العقل، جلزها أملر ذل  وراء ثب  ولك  السحر، مجلة

 - كثالرهتم مع - الناظري  أعني مجيع يسحروا أن السحرة عى جاز وإذا

 عالى القالدرة جيعالل الالذي فالام اللاقع، يف علي  هل ما بخالف اليشء رأوا حت 

 التغير بني الفرق وما ؟ مستحيلة وطباعهم وقلاهم، أعراضهم، بع  تغير

                                                 

 .336األعراف:   (3)

 .69ط :   (2)

 .5 – 5/4اب  حم :  –الفصل   (3)

، 325سالليامن بال  عبالداهلل:  –، وانظر: تيسالر العميالم احلميالد 2/46القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن  (4)

  .207 – 2/206التفتازاي:  –ورشح املقاصد 
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 . (1)؟ والبدن النف  صفات م  أخر  صفة يف والتغير الرؤية، يف اللاقع

 ، ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڃ ژ   :تعالاىل بقلل  واستدللا -

الصالالة عليال   قالا  وقالد الالنام ، يفعلال  ممك  أمر الموجني بني التفريق :فقاللا

 فيثرهالا، الالنف  يف يالالثر ما البيان م  ألن ،] لسحرا   يانالب م  إن]السال : و

 يف املالذكلر السالحر فجعلاللا ،(2) عمماهتالا ع  وحييلها ثلراهنا، ع  يسكنها أو

 . البيان جن  م  البقرة آية

د   - كالر فاليام بأن ورخ  فعالل فالإن الالنام ، يفعلال  مالا عالى زائالد قالدر البقالرة آيالة يف ذخ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ جل جالل :  قا  كام الكفر، يف اللقلع يلجب الساحر

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ژ   :وقا   ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 أو ،باحلديث تاداملع التأثر أو النميمة، بمجرد حيصل ال ما وهل ، ژ ڳ  ڳ

 مما واجلسد، ،والفكر ،القلب يف احلقيقي التأثر هل المائد القدر وهذا . البيان

 . زوجها ع  املرأة أو امرأت ، ع  الرجل يرصف

 غالر إتيالان إمكالان أنكالروا النبلة، دليل هي العادة خرق جعللا ملا واملعتملة -

 كرامالات أنكالروا بالل ة،النبالل مدعي م  بغره النبي يلتب  لئال بخارق، النبي

 أنكروا لك  العادة، خرق هي املعجمات قاللا : »اإلسال  شيخ قا  . األولياء

 جالالن  مالال  إال والكهانالالة السالالحر يكالاللن أن وأنكالالروا الصالالاحلني، كرامالالات

  .(3)«واحليل الشعبذة

                                                 

 .2/227اب  القيم:  –انظر: بدائع الفلائد   (3)

 .5/5اب  حم :  –انظر: الفصل   (2)

 .53النيسابلري:  –، وانظر: املغني 2/343اب  تيمية:  –جمملع الفتاو    (3)
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د   -  متلقالالف ثبلهتالالا وال اآليالالات، يف حمصالاللرة ليسالال  النبالاللة دالئالالل بالالأن ورخ

 العظالا ، املعجالمات تبلالغ أن يمكال  ال األنبيالاء غالر قخاللار إن ثالم ،(1)عليها

 أن كالالام (2)السالنة أهالالل بإمجالاع املالاللت ، إحيالاء أو القمالالر، شالق أو البحالالر، كفلالق

 اجلالال و اإلنالال  مقالالدور يف هالالل مالالا عالال  ختالالرج ال والكهالالان السالالحرة خالاللارق

  .(3)جل جالل  اهلل إال علي  يقدر ال فيام تكلن األنبياء آيات بينام واحليلان،

 بجميالع السالحرة ألرضت اخلالارق، وتالأثره السالحر صح لل أن  :قاللا اومم -

 . العظيم املل  ألنفسهم وحلصللا والصاحلني، األنبياء

د   -  نافذة ليس  وأحكامهم وزمان، عرص كل يف يلجدون ال السحرة بأن ورخ

 رشعيالة حتصينات ثمة إن ثم . يريده ما كل م  أحدهم يخمك   وال بالرضورة،

 . وغره الساحر رش م  املالم  حفظ بأسبا م  هي

 هالل كالام أصالال ، اجلال  إنكالار هي السحر حقيقة إنكار يف الشبهة تكلن وقد -

 الشالياطني املعتملة معظم أنكر : »اهلل رمح  القرطبي قا  ،(4)املعتملة عامة قل 

 إثبالاهتم يف ولالي  ديانالاهتم، وركاكالة مبالاالهتم قلة عى إنكارهم ود  واجل ،

 عالى وحالق إثبالاهتم، عالى والسالنة الكتاب نصل  دل  وقد ،عقيل مستحيل

 عى رعالالش ونص بجلازه، العقل قىض ما يثب  أن اهلل بحبل املعتصم اللبيب

                                                 

 راجع مثال : دالئل النبلة للحافظ أيب نعيم األصبهاي.  (3)

وإن كان أصحاب الشعلذة قد يلمهلن الناس بذل ، ولكال  أفعالاهلم مال  احليالل، وليسال  مال  خاللارق   (2)

 العادات.

 .5/2اب  حم :  –، والفصل  3/344اب  تيمية:  –انظر: النبلات   (3)

، 33/90ابالال  تيميالالة:  –، وجممالاللع الفتالالاو   3/303القالالايض عبالالداجلبار:  –انظالالر: متشالالاب  القالالرآن   (4)

 .323اجلليني:  –واإلرشاد 
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ٱ  ٻ  ٻ  ژ   :وقالا  ژڀ  ڀ      ٺ  ژ : تعاىل اهلل قا  ثبلت ،

 ژٻ  ٻ  
: وقالا  بالذل ، تقض اجل  وسلرة اآلي، م  ذل  غر إىل ،(1)

 مال  كثر اخلرب هذا أنكر وقد ])2( .الد  جمر  اإلنسان م  جيري الشيطان إن[

 إذا اإلنال  يف سالللكهم حييالل ال والعقالل جسالد، يف روحالني وأحالاللا الناس،

 ولالل أكثالرهم، بالل النالاس بعال  يقللال  مالا عى بسيطة رقيقة أجسامهم كان 

 يف رابالوالشال الطعالا  دخالل  يصالح كالام مالنهم، أيضالا ذلال  لصح كثافا كانلا

  .(3)«أحياء وهي آد  بني يف تكلن قد الديدان وكذل  سم،اجل م  الفراغ

 طلائالف ومجهاللر اجل ، وجلد يف املسلمني طلائف م  أحد ُيالف ومل

 هبالم مقالرون فهالم والنصالار  اليهاللد مال  الكتالاب أهل أما ذل ، عى الكفار

 طلائف بع  يف يلجد فكام اجل ، ينكر م  فيهم وجد وإن املسلمني، كإقرار

 . (4)املسلمني

 يف تلاتر ملا إنكار م  في  ملا ؛ اإلسال  ع  وردة كفر اجل  وجلد وإنكار

 . وجلدهم ع  األخبار م  والسنة الكتاب

 . املعارصي  م  السحرمجع حقيقة بإنكار قلهلم يف املعتملة وافق وقد

                                                 

 .82األنبياء:   (3)

 –رة املالرأة زوجهالا يف اعتكافال  بالاب: زيالا –كتاب: االعتكالاف  – 3/50أخرج  البخاري يف صحيح :   (2)

)بيان أن  يستحب مل  رئالي  9باب:  –كتاب: اآلداب  – 4/3732، ومسلم يف صحيح : 2038برقم: 

 .23برقم:  –خاليا بامرأة..( 

 .2/50القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن   (3)

 .39/30اب  تيمية:  –انظر: جمملع الفتاو    (4)
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 الثالث املبحث

 . احلديث والعلم السحر

 

 عليال  يطلالق ما ىلإ تلصل حت  متعددة بمراحل التجريبي العلم مر لقد

 ويقالل  . والقيالاس لالختبالار اخلاضالع العلالم وهل ،«احلديث العلم » يلمنا يف

 القضالالايا يتنالالاو  فهالالل ولالالذل  واملشالالاهدة، التجربالالة عالالى كليالالا   العلالالم هالالذا

 ليسال  فهالي ،(1) البحتالة اإليامنية وال املجردة، الفكرية املسائل ال املحسلسة،

 . ومقاييس  لقلانين  إخضاعها - الغالب يف - يمك  وال ملاضيع ، م 

 ؟ احلالديث العلالم يف السحر يثب  هل :مثل سالا  يخطرح عندما ولذل 

 خالال  مال  اإلجابالة تتضالح ؟ السالحر مال  احلالديث العلالم ملقالف هالل ما :أو

 قسالالمني يف تضالالمينها يمكالال  أقسالالا ، عالالى - سالالبق كالالام – السالالحر فالالإن .تأملالال 

 :رئيسني

 . للعادات خارق سحر - 3

 . رقبخا لي  سحر - 2

 كيفيالات دراسالة متال  فالربام والكالال ، كالبيالان اخلالارق، غر السحر أما

 أرضاره لالالدفع معالال  التعامالالل وطالالرق لإلنسالالان، النفسالالية احلالالالة عالالى تالالأثره

 العلالالل  يف داخالالل وهالالذا . اإلجيابيالالة املنالالافع بعالال  وحتقيالالق السالاليكلللجية،

 خصالية،الش والتلجهالات ،الثقافيالة للملروثالات ختضع التي النسبية اإلنسانية

                                                 

 (.497 – 492جمملعة باحثني: ) – انظر: تطلر الفكر الغريب  (3)
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 للعلل  ملضلعا   ليس  ولذل  دقيقة، خمربية لتجارب إخضاعها يمك  وال

 . احلديثة التجريبية

 منهالا للهالل أقالرب هالي وحيالل، خدع فمجرد اليد، وخفة الشعلذة وأما

 القيالالا  يف الثابتالالة وقلانينالال  التجريبالالي العلالالم نظريالالات تلظالالف قالالد بالالل للعلالالم،

 . للعادة خرق ظاهرها بأفعا 

 . احلقيقة عى للعادة خرق في  ذيال السحر فيبق 

ر إن وفضاللل ، اإلنسالان اهالتام  يثر مما - ش  بال - اخللارق إن الدِّ  لال  قخ

 جتريبالي منه، وفق الظلاهر تل  دراسة ولك  عن ، السامع أو منها يشء رؤية

 بالالغرب، النهضة قبل ما عرص ففي . املتأخرة العصلر يف إال يلجد مل حديث

 الظالاللاهر عالال  فضالالال   - دقيقالالة منهجيالالة لدراسالالة عيالالةالطبي الظالاللاهر ختضالالع مل

 منظمالة منالاه، تتشالكل بالدأت العلميالة النهضالة عرصال جماليء مالع ثم اخلارقة،

  .(1) الطبيعية الظلاهر لدراسة

 أبالد  - التحديالد وجال  عالى رالعشال التاسالع القرن يف - المم  م  مدة وبعد

 اعتالربت وعندئالذ . قاخلاللار بمسالألة اهتاممالا   التجريبيالة العلل  إىل املنتسبني بع 

 علالم عليهالا وأطلق النفسية، للعلل  - رشعي غر - فرعا   البرشية اخللارق دراسة

 يف البحالالث مجعيالالة( وأنشالالئ  ورائالالي، مالالا ا  الالالنف  علالالم أو الباراسالاليكلللجي،

 بريطانيالا يف (Society for Psychical Research ) أو ) اخلارقالة النفسالية الظاللاهر

                                                 

، والباراسالاليكلللجي بالالني العلالالم 33مجالالا  حسالالني:  –انظالالر: الباراسالاليكلللجي بالالني املطرقالالة والسالالندان   (3)

 (.33 – 25سامي امللصيل: ) –واخلرافة 
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 اهتاممالالالا أولالالال  التالالالي املالسسالالالات أوائالالالل إحالالالد  وهالالالي ، 3882 عالالالا 

 املتحالالالدة اللاليالالالات يف مشالالالاهبة جتمعالالالات تلتهالالالا ثالالالم بالباراسالالاليكلللجي،

 . (1)األمركية

 يظهالر ال التالي اخلارقالة النفسية القدرات بدراسة الباراسيكلللجي هيتم

 مال  بالد ال ن أ إال . الغيبي النف  علم :أحيانا يسم  ولذل  مادي، تفسر هلا

 لدراسالالتها يسالالع  مالال  وبالالني اخلارقالالة، القالالدرات هالالذه ميالالمع مالال  بالالني التمييالالم

) Parapsychologist ( ،  (2) وبحث  الثاي دراسة حمل هل فاألو.  

ف وقالد الرِّ  الغريبالالة الظالاهرات يالالدرس علالم : »بأنال  الباراسالاليكلللجي عخ

 أحيانالا ، معقللالة ال الوال املأللفة وغر .. للطبيعة واخلارقة الفهم عى املستغلقة

 إىل نسالبت  ورغالم  .(3)«املناسالب والفكالري العلمي التفسر هلا دجي أن وحياو 

 إىل نسالبت  - ملضاللع  إىل بالنظر – واألصح األوىل أن إال ،(4)النفسية العلل 

 . النف  علم إىل ال ) الطبيعة وراء ما ( امليتافيميقية العلل 

 عالى بنالاء ألخالر ، ثقافالة م  - كعلم - الباراسيكلللجي تقبل ُيتلف

                                                 

حممالد  –(، وحقالائق وغرائالب 33 – 32مجا  حسني: ) –انظر: الباراسيكلللجي بني املطرقة والسندان   (3)

 .35روجي  اخللري:  –، والباراسيكلللجي 34لس : العمب م

 (.37،  34حممد العمب ملس : ) –انظر: حقائق وغرائب   (2)

روجيالال   –، وانظالالر: الباراسالاليكلللجي 32سالالامي امللصالاليل:  –الباراسالاليكلللجي بالالني العلالالم واخلرافالالة   (3)

 .35اخللري: 

، وهل لفظ يطلالق عالى املعتقالدات  (Psuedo-Science)ويصنف  كثر م  العلامء عى أن  م  العلل  المائفة   (4)

 إذا قدم  للناس باستخدا  مصطلحات العلل  التجريبية. –عادة  –اخلرافية 
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  . عدم  م  دراستها م  واجلدو  اخلارقة، الظلاهر وجلد بصحة قاداالعت

 يعتربون ال التجريبيني العلامء م  العظم  فالغالبية الغرب، يف أما

. (1) مصداقيتها يف يشككلن ما وكثرا   املعتربة، العلل  م  الباراسيكلللجي

 للعلل  يةاألمرك اللطنية األكاديمية تقرير -   3988 عا  يف - اختتم وقد

( U.S National Academy of Sciences: NAS )  البحث خال  م  يظهر مل : »بأن 

 ظلاهر  أية بلجلد لالعتقاد مسلغ سنة 310 مد  عى أجري الذي

  .(2)«باراسيكلللجية

 أو دينيالة منفعالة بالأي - نظالري يف - الباراساليكلللجي دراسة تعلد وال

 بعال  بلجاللد رشعالا   التسالليم رغالم واألوقالات، األماللا  هالدر سل  دنيلية

 هالالل الباراسالاليكلللجي بحالالث ملضالاللع فالالإن . احلقيقالالة عالالى اخلالاللارق أنالاللاع

 . أرسارهالا وكشالف ،تفسالرها إىل يسع  ثبلهتا وبعد للعادة، اخلارقة الظاهرة

 ذلال  يف السالبب ولعالل عالا ، مائالة عالى يميالد ما خال  يتحقق مل ذل  أن غر

 :أمري  إىل راجع

                                                 

 (.48،  34سامي امللصيل: ) –انظر: الباراسيكلللجي بني العلم واخلرافة   (3)

ا أخضالع  بعضالها ربام تكلن أكثر الدو  تقبال لظلاهر الباراسيكلللجي هي: روسيا، فقالد ادعال  أهنال 

، غر أن ذل  مل يمكال  حماكاتال  يف املختالربات الغربيالة. وقالد أرجالع بعال  البالاحثني «علمية»لدراسات 

إىل التناف  بينها وبني اللاليات  –خاصة يف زم  احلرب الباردة  –ملقف روسيا م  الباراسيكلللجي 

مريكالان يف جمالا  الباراساليكلللجي، املتحدة يف جماالت متعددة، فربام ارتأ  الروس أن يتفلقلا عالى األ

  ويثبتلا أن لدهيم قدرات خارقة ال يستطيعها عمل  البرش.

(2)                                               Enhancing Human Performance – Druckman & Swets: 22 
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ل أن :األو  -  مال  مركالب هالل بالل كذل ، لي  للعادة خارق أن  هريظ ما جخ

 . الحقا   علي  سأعرج ما وهل . برصية أو نفسية، وخدع وأوها ، حيل،

 اللاقالع يف يشالاهد كالان وإن - احلقيقالة عالى للعالادة خارقا   كان ما أن :الثاي -

 أن ومعلل  الغيب، أمر م  حصلل  وكيفية احل ، لقلانني ُيضع ال – أحيانا  

 ذلال  أمكال  لالل إذ املادية، احلسية باللسائل تقاس أن يمك  ال غيبيةال األملر

 يفصالل الذي - بالغيب املالم  امتداح يف يك  ومل الشهادة، إىل الغيب النتقل

ة - واإلحلاد اإليامن بني  أمكنال  أسباب  وظهرت تفسره أمك  ما إن ثم . مميَّ

  .(1) للعادة خارقا   يك  مل حماكات  أمكن  وما حماكات ،

 علالم خالال  مال  - خالارق أنال  يخمعم الذي - السحر بحث فإن ولذل 

 :ةثالث احتامالت ع  ُيرج ال الباراسيكلللجي

عتالالرب ال وهالالذا حيلالالة، أو خدعالالة فيكالاللن الشالالعلذة، قبيالالل مالال  أنالال  يتبالالني أن -  يخ

 . ثبلت  يف خالف وال أصال ، خارقا

 أو الكيميائيالالة، أو الفيميائيالالة، القالاللانني حسالالب للتفسالالر قالالابال   يكالاللن أن أو -

 فالإن. (2)اخلالرق دعالل  يف النظر دون اجلانب، هذا م  يثبت  العلم فإن غرها،

عالد وال بال ، ُيالتص الالذي العلالم إىل يخرجالع الكلنيالة العادة مع اتفق ما  إثباتالا   يخ

                                                 

 املقصلد املحاكاة املخربية دون إعانة قل  غيبية.  (3)

احرا  أوقع املر  عى املسحلر، فإن العلم التجريبي ينظر للمر  املحسلس الذي قالد فلل فخر  أن س  (2)

يكلن نتيجة للسحر، دون النظر يف سبب  املمعل ، فاملر  قابالل للقيالاس واملشالاهدة، والسالبب اخلالارق 

 الذي أد  إىل وقلع  لي  كذل .
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 . السحر للجلد

 دراسالت  يمكال  ال ممالا - حصاللل  نالدرة مع - فهذا حقا ، خارقا   يكلن أن أو -

 . الشهادة عامل سن  عليها تنطبق ال التي الغيبية األملر م  له إذ تفسره، وال

 بالني السالببية العالقالة حتديد يمكن  ال إذ - ش  دون - قارص احلديث فالعلم

 الغيبيالالة الظالاللاهر تنالالاو  مقدرتالال  يخظالال  فكيالالف احلسالالية، الظالاللاهر مالال  كثالالر

 ودراستها؟

علالم أساس ، م  الباراسيكلللجي علم يبطل وبذل   مالديعت مال  أن ويخ

 وإثبالات حقيقتال ، إنكالار إىل سالينتهي السالحر، إثبالات يف التجريبالي العلم عى

 . وافقهم وم  املعتملة مذهب هل كام للعادة، خرق فيها لي  التي صلره

 املجالرد، واحلال  التجربة ع  صادرة معرفت  كان  م  أن نجد ولذل 

 . وتأثره السحر ومنها باجلملة، الغيبيات سينكر

 أنحالاء يف املسالتغربني مال  وكثالر الغالريب، العالامل في  عوق الذي اخللل إن

 - نااألمالر فالاقرتن بالغيالب، اإليالامن وبالني اخلرافة بني التفرقة عد  هل العامل،

 مال  كثالر هبالا أحلقال  اخلرافالة، عى العلم قىض وملا ببع ، بعضهام - عندهم

 . هبا ارتباطها يصح ال التي الغيبية القضايا

 سالنجد أوروبا، يف التجريبي بالعلم السحر ةعالق استعرا  أردنا وإذا

 هالل السالائد املعتقد كان حيث الشيطاي، بامل  - تنرصت أن منذ – اقرتن أن 

 عنالد بال  مسالل ام   أمالرا   ذلال  وكالان آد ، بني عى الشياطني يسلطلن السحرة أن

 الكاثلليال ، القساوسة فعل ودعم  االعتقاد ذل  أيد ومما األوروبيني، علا 
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 علنالا   «املمسلسالني » آالف مال  الشالياطني استخراجهم يعرضلن لاكان الذي 

 للميالد. 3599و 3566 عا  بني ما الفرتة يف الناس أما 

 عالى الكاثلليكيالة تفاللق إظهالار هالل املعلنة األعام  تل  م  اهلدف كان

 عالال  السالالحر وفالال  الشالالياطني اسالالتخراج خالالال  مالال  الربوتسالالتانتي التالالدي 

 القالرن هنايالة يف فكالري تغالر هلالا حصالل رنساليةالف امللكيالة ولكال  املسحلري ،

 التسالامح وتشالجع الديني، التعصب لتهدئة تسع  فأصبح  عرش، السادس

 . الربوتستان  مع

 األطبالاء مال  جمملعالة بتلجيال  الرابالع هنري املل  قا   3598ويف عا  

 الفريالق يثبال  أن إىل متطلعالا   القساوسالة، أفعا  يف للتحقيق آنذاك املشهلري 

 النفسالالية األمالالرا  لالالبع  أعالالرا    سالالل  ليسالال  املالال    أعالالرا  أن الطبالالي

 إحالالد  بدراسالالة الفريالالق فقالالا  . اهلسالالتريا أو رعالالصالال كنلبالالات واجلسالالدية،

 تلصالل الدراسالة انتهالاء وعنالد ،«املال  » مال  تعالاي أهنالا ادخعالي التالي احلاالت

 مال  يشء ال : »الفريالق رئي  أعلنها عبارة يف خلخ ص  نتيجة إىل الطبي الفريق

  .(1)«املر  م  وقليل الدجل، م  كثر ن،الشيطا

 ادعال  مال  لالبع  حمالاكامت أجريال  عرشال السالابع القالرن بدايالة مع ثم

 -اإلنجليميالة والكنيسالة - األنجليكلن ولك  إنجلرتا، يف املسحلري  معاجلة

 إىل ذلال  ياليفضال نأ خشالية بالسحر االعتقاد حماربة يف أقل  ملقفا   يتخذوا مل

 الشيطان أنكر وإذا الشيطان، إنكار إىل يلصل قد سحرال إنكار نإ إذ اإلحلاد،

                                                 

 Unclean Spirits – D.P Walker: 35                                  انظر: (3)
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 . (1)اإلل  أنكر - رأهيم يف -

 أن األنجليكيالة الكنيسالة أكالدت اإلحلالاد مالأزق مال  اخلالروج أجل وم 

 الطبيعيالة الطالرق خالال  مال  ولكال  اإلنسالان، عالى أثالر لال  يكلن قد الشيطان

 اجلالالةومع واملالال ، السالالحر، دراسالالة فباتالال  ،(2) خارقالالة قالالدرات بأيالالة ولالالي 

 . الدي  خال  م  ال الطبيعية، العلل  خال  م  هبام املصابني

 بقالالاء مالالع الطبيعيالالة العلالالل  درس ممالال  كثالالر إىل التصالاللر هالالذا امتالالد وقالالد

 هالالالء ينكالر ال حيالث اإلسالالمي، العالامل يف وكذل  الغريب، العامل يف «تدين »

 مالع تتفالق ماديالة تفسالرات رون اليفسال ولكال  بالكليالة، السحر أو الشيطان أثر

 وآخالر إجيالايب، أثالر لال  كالان قد التلج  وهذا . التجريبي للعلم العامة اخلطلط

 :سلبي

 ا  سحر - اللاقع يف - ليس  التي احلاالت م  كثر فعم  اإلجيايب، األثر أما -

 ساللاء املناسالبة، جماالهتالا يف وتناوهلالا بالشاليطان، مبارش تعلق هلا وال ،ا  مس وال

 بالاألثر العنايالة وكالذل  .(3) غره أو لتقليدي،ا أو النفيس، الطب يف ذل  كان

                                                 

 Unclean Spirits – D.P Walker: (64 – 72)                                  انظر:    (3)

 انظر:  (2)

 Probability and Certainty in Seventeenth-century England – Barbara Shapero: (200 – 204) 
ن حالة مالا هالي نتيجالة مبالارشة للسالحر، وجمالرد واخلطأ يف ذل  كثر، إذ يكاد يتعذر التشخيص اجلاز  بأ  (3)

أهنا نتيجالة لسالبب  –بالرضورة  –انعدا  تفسر طبي لبع  احلاالت املرضية يف اللق  احلارض ال يعني 

خارج ع  الطبيعة، بل قد تكلن نتيجة لسالبب طبيعالي حمساللس مل يالتم اكتشالاف  بعالد، فالطالب يف تقالد  

ة اليل  كان  تعد م  نتاج السحر أو مال  الشالياطني يف وتطلر مستمر، وربام أن بع  احلاالت املعروف

 أزمنة ماضية.
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 تتسالبب قالد األماللر هالذه نإ إذ العالني، أو ،السالحر أو ،بالامل  لإلصابة املادي

 جانالالب إىل بالطالالب، معاجلتالال  يمكالال  ممالالا جسالالده، أو اإلنسالالان عقالالل يف بتلالالف

 . الشفاء إمكانية ترتجح وبذل  الرشعية، األسباب

 السالحر إثبالات أصالبح حتال  ذكالره، بقسال فاليام فاملبالغالة الساللبي، األثر وأما -

 اجلانالب أمالا املحسلسالة، اجللانالب م  إال تناول  يتم وال صلريا ، إيامنا   وآثاره

 . متاما   إغفال  فيتم الغيبي

 إال لالي  السالحر جيعللن الطبيعة علامء بع  أصبح أخر ، جهة وم 

 فالالال اإلنسالالان، أسالالباهبا جيهالالل والتالالي الغريبالالة، الطبيعيالالة للظالاللاهر فهالالم سالاللء

 تفسالرات إىل يلجأ ولذل  ما، زم  يف ل  متاح هل ما ضم  تفسرها يستطيع

 . غره أو بالسحر فيصفها غيبية،

 أي عاصالفة، أو مالر  أي إن : »ساليغ  كالار  األمركالي الفلكي يقل 

 مال  طليلة ملدة .. السحر إىل عا  بشكل يخنسب كان املأللف، ع  خارج يشء

 حتال  للتلقالع، القابلالة غر بأخطاره ثرا ،ك اخلارجي العامل نخش  كنا تارُينا،

 - حماولالة هالل العلم إن . نخشاه الذي يفرس أو ُيفف يشء أي نتقبل أصبحنا

 اجلليالة، األرصالاد وعلالم الدقيقة، األحياء .. العامل لفهم - كبر بنجاح حتظ 

 قليلالة قالرون قبالل حرقالا النسالاء لقتالل كافيالا   سالببا يعتالرب كالان مالا اليل  تلضح

  .(1)«فقط

                                                 

(3)                            The Demon-Haunted World – Cart Sagan: 26 
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 األقالالل عالالى أو السالالحر، إثبالالات يف التلقالالف طريالالق بعضالالهم يسالالل و

 وألن إلثباتالال ، الكافيالالة األدلالالة النعالالدا  - رده حتالال  أو – قبللالال  يف التشالالكي 

 غيبيالالة ظالالاهرة لدراسالالة املناسالالبة اآلليالالات لالالدهيا لالالي  احلالالديث العلالالم منهجيالالة

 . اإليامن إىل إثباهتا يرجع والتي كالسحر، خارقة

 السالا  يبدو قد ؟ بالسحرة نالم  ال ملاذا : ») العلم لعبة ( ماللف يقل 

 - ذكائنالا مسالتل  بالنف  كانلا أهنم يرتجح الذي  - أجدادنا ولك  مضحكا ،

 ونتفاللق نختلالف جيعلنالا الالذي فام . ذل  عى بناء وعمللا هبم، يالمنلن كانلا

 عالام كثالرا تتغالر مل السالحرة - وجلد عد  أو – وجلد عى األدلة إن ؟ عليهم

 بالسالحرة اإليالامن يكاللن يكالاد لنالا بالنسالبة لكال  .سالنة 400 قبالل ي عل كان 

 إن . الصالالعلبة بالالنف  وجالاللدهم إنكالالار كالالان ألجالالدادنا وبالنسالالبة مسالالتحيال ،

 األسالاليب( يسالم  أن يمك  ما تطلر إىل - جمئيا - ترجع اجلديدة معتقداتنا

  .(1)«) العلمية

 تفسالر أو ،وشالعلذة حيلالة إمالا هالالء م  كثر عند السحر أن فاملقصلد

 ولالذل  اجلسالدية، أو النفسالية األمالرا  أو الطبيعيالة الظلاهر لبع  خاطئ

 والتالي للسالحرة، امللجهة العقلبات عى «اإلنسانية» الناحية م  اعرتاضا   جتد

 شالاليئا يفعلالاللا مل السالالاحرة أو السالالاحر ألن واإلعالالدا ، بالقتالالل أعالهالالا يتمثالالل

 ! الظلم م  - بمعمهم - معقاهب كان ولذل  اللاقع، يف املأللف ع  خارجا

                                                 

(3)                               The Game of Science – McCaic Segal: 26 
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 الفصل الثالث

 . الدينية الطقوس يف واستخدامه السحر، تاريخ

 :ثاحمب أربعة وفي 

 . القديمة اللثنية الديانات يف السحر :األو  ثاملبح

 . األوروبية اللسط  العصلر يف السحر :الثاي ثاملبح

 . اجلاهيل العرص يف السحر :ثالثال ثاملبح

 . احلديثة اللثنية الديانات يف السحر :عالراب ثاملبح
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 األول املبحث

 . القدمية الوثنية الديانات يف السحر

 

 النعالدا  وذلال  دقيالق، بشالكل وبداياتال  السالحر تالاريخ تتبالع يتعالذر قد

 الكتالب عالدا فاليام - القالد  يف املتناهيالة الممانيالة للحقب امللثق التاريخ تدوي 

 أقالل عالى - ملجاللدا   كالان السالحر أن نالقالرآ بالنص يخعلم مما ولك  الساموية،

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  :تعالاىل لقللال  وذلال  ،-عليال  السالال   – ناللح عهد منذ - تقدير

 أقالاللا  أن إىل إشالالارة اآليالالة ففالالي .(1)ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     

ملا قد -^  حممد قبل م  - الرسل  أن عالى يالد  وهالذا بالسحر، رسلهم اهتَّ

 . (2)األقلا  تل  نفلس يف ا  مستقركان  وبأثره، ب  العلم

 يف ملجاللدا   السالحر كالان: »البخالاري لصالحيح رشح  يف حجر اب  قا 

 بعمالل  :أي ،(3)«سالاحر أنال  زعماللا أهنم نلح قل  ع  اهلل أخرب إذ نلح، زم 

 . الذاريات آية

 اهلل قا  حيث بابل، أهل يف السحر وجلد عى الكريم القرآن نص كام

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ ژ  :تعاىل

ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

                                                 

 .52الذاريات:   (3)

 .2/438الطربي:  –جامع البيان   (2)

 .30/223اب  حجر:  –فتح الباري   (3)
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 اللسيلة أن اعتخقد حيث جمتمعهم، يف السحر استرش  وقد  .(1)ژٹ

 تسخر خال  م  هي العدوانية، والشياطني األعداء م  للحامية اللحيدة

 إال - معتقدهم يف – يتأت  ال ما وهل اإلنسان، ع  للدفاع «األرواح»

 . للشياطني والتقرب ،السحرية عام باأل

الحر وكان »  -عليال  السالال   – ملسال  بعثالة أزمالان ومرصال بابالل يف للس 

 وأنال  فرعاللن، زمال  يف ملجلدا   كان أن  تعاىل اهلل أخرب فقد  .(2)«نافقة أسلاق  

 بعالد العصا، يف -علي  السال   – ملس  اهلل نبي معجمات ب  يعار  أن أراد

ڱ   ڱ  ژ  :قللال  إىل ژڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ژ  :قاللهلمب بال  وقلمال  هالل رماه أن

 ژڱ  ڱ  
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ : السالالحرة عالال  تعالالاىل وقالالا  ،(3)

  )4( .ژې  ې  ې   ى  

جالل  فالأخرب املرساللني، مال  بعدهم م  عى االهتامات بالسحر وتلال 

ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ژ  :-عليال  السالال   – لنباليهم قالاللا أهنم صالح قل  ع جالل   

ۇ    ۇ  ۆ  ژ   :-عليالالال  السالالالال   – شالالالعيب قالالالل  قالالالا  اوكالالالذ ،(5)ژۆ

 .(6)ژۆ

                                                 

 .302البقرة:   (3)

 .3/657اب  خلدون:  –التاريخ )املقدمة(   (2)

 .332 – 309الشعراء:   (3)

 .،336األعراف:   (4)

 .353الشعراء:   (5)

 .385الشعراء:   (6)
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 لالألرواح بالالتقرب تتمثالل والتالي للسالحر، البساليطة الصاللر تأملنالا ولل

 يف آثارهالا مشالاهدة ألمكال  ذل ، شاب  وما التامئم وتعليق منها العلن وطلب

 . القديمة اللثنية املجتمعات جل

 هالي منهالا، كبالرا ا  جالمء السالحر شالكل التي القديمة األديان أبرز ولعل

 ،«األرواح » عالالامل مالالع التلاصالالل عالالى كليالالا   تقالالل  والتالالي الشالالامانية، الديانالالة

 . (1)واستخدامهم إليهم، والتقرب

 القبائالل مال  كثالر عند الثقافية املنظلمة م  جمءا بالسحر اإليامن ويعترب

 اخلاللف ويشاليع رشهالا، التقالاء «األرواح » إىل التقالرب يكثر حيث اإلفريقية،

 الالتحكم عالى والقالدرة مالدمرة، قالل  يمتلكاللن بالأهنم لالعتقالاد لسالحرةا م 

 . سلاء حد عى «األرواح » و باألحياء

 إىل مبالارشة يخنسالب النالاس حيالاة يف الرشال مال  حيدث ما كل فإن ولذل 

  .(2) األحيان م  كثر يف متلارثة - صفة أو - صنعة فالسحر السحرة،

 ،( Theurgy ) ثياللرجي يسالم  السالحر مال  خالا  ناللع لليلنان كان كام

 املطلالق، باإللال  االحتالاد وإىل ،«اآلهلالة » الستحضالار خاللال  مال  يسعلن كانلا

 مال  أخالر  أناللاع وهلالم . ( Neo-Platonism ) املحدثالة األفالطلنيالة يف خاصالة

 . (3)النلع ذل  دون هي السحر

                                                 

 انظر:(3)

  The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism – Rabinovitch & Lewis: 248  
(2)                                         The Encylopedia of Witches, Witchcraft and Wicca – Rosemary Ellen Guley: 4 

(3)                                         Western Esoteric Traditions – Nicholas Goodrick – Clarke: 15. 
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 ،( Celts ) الكلالال  ديانالالة يف الطبيعالالة بعبالالادة السالالحر ارتالالبط وقالالد هالالذا

 عنال  تفرعال  الالذي هالل السالحر مال  الفالرع وهالذا عنها، املتفرعة والدرويدية

 صالقلها يف أسالهم الالذي وهل اللسط ، العصلر يف األورويب السحر مدارس

  .(1) وتشكيلها

                                                 

(3)                                             Complete Book of Witchcraft – Raymond Buckland: 8. 
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 الثاني املبحث

 . الوسطى العصور يف السحر

 

 ملقالف هلالا يكال  ومل القرون، مر مع السحر م  الكنيسة ملقف اختلف

 رفالع تلال  التالي القالرون يف - السالحر اخالتلط دفقال . تبديل دون تدعم  ثاب 

 تالم حيالث النصالار ، بعال  عند الدينية باملامرسات –علي  السال   – املسيح

 تلال  كادت حت  السحر، أعام  بصناعة واألذكار واالبتهاالت األدعية دم،

 أن البالاحثني بعال  ويعتقالد . قالبلهم م  اللثنيني أعام  مع تتطابق املامرسات

 إىل السالحر ممارسالة عالى اعتالادوا الالذي  الاللثنيني ذبجال أجالل مال  كالان ذل 

 . املسيحية اعتناق

 علالالامء أحالالد - أوغسالالطني القالالدي  ذهالالب للمالاليالد اخلالالام  القالالرن ويف

 السالالالحر أنالالاللاع مجيالالالع أن إىل - الكبالالالر التالالالأثر يذو النصالالالار  الالهالالاللت

 وأهنالا حقيقيالة، أو ختييليالة كانال  ساللاء الشاليطان، م  هي اللثنية واملامرسات

 اللقال ، ذات ويف . «احلالق الالدي  » عال  وإبعالادهم رالالبش إضال  عى تعمل

 أي يسالتطيع أن أو خارقالة، قالدرات أي الشالياطني أو للسالحرة يكلن أن أنكر

 الكنيسالة عالى لالي  أنال  يالر  كالان ولالذل ،. «ا  حقيقيال » ا  سحر يقد  أن منهم

 وأ إلاليهم، امللجهالة الالتهم يف بالالتحقيق وال السالحرة، بمالحقة نفسها إشغا 

 لعدة الكنيسة يف قبل  الرأي هلذا كان وقد . السحرية األعام  إبطا  بمحاولة
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  .(1) قرون

 القالدرة للسالحرة يكاللن أن ليلن أسقف أنكرللميالد،  820بل يف عا  

 لالذل  مشالاهبة آراء وظهرت األجلاء، يف التأثر أو ،التحل أو  ،الطران عى

الالد ؛ النصالالار  علالالامء بعالال  عنالالد  اللثنيالالة، املعتقالالدات مالال  حربالسالال اإليالالامن فعخ

 . (2)ذات  حد يف وثني عمل هل حرقا   السحرة إعدا  عى والعمل

 القالالرن مالال  - الدولالالة عالالى الكنيسالالة ضالالغط ازداد فقالالد سالالبق، مالالا ورغالالم

 ضالد جريمة ويعتربه السحر، يدي  قانلن الستخراج - التاسع وحت  السابع

 العبالالادات نقيالالةت عالالى تعمالالل تلجهالالات ظهالالرت كالالام . باإللالال  ا  وكفالالر املجتمالالع،

 آهلة بع  أسامء وذكر للقديسني، القرابني كتقديم اللثنية، تأثر م  النرصانية

 . التعميد طقلس يف النلرس

 فقالد والساللقة، العاللا  عنالد هيبالة للسحرة كان الممانية احلقبة تل  ويف

 أو حبسال ، أو ،املطالر إنالما  باسالتطاعتهم وأن اخلارقة، القدرات يدعلن كانلا

  .(3) ومنعها اصفالعل إثارة

 عالال  املعتقالالدات هالالذه ترسالاليخ يف دور الكنيسالالة علالالامء لالالبع  كالالان وقالالد

 عقابالا   األعالام  هالذه بمثالل والشياطني للسحرة أذن الرب بأن إقرارهم طريق

 ألن إبطاهلالا، وحماولالة ،األفعا  هذه جماهبة منعلا ذات  اللق  يف ولكنهم . هلم

                                                 

 انظر: (3)

  Witches and Witch Hunts – Wolfgang Behringer: 4, and Witches and Neighbors – Robin Briggs: 375. 
 Witches and Witch Hunts – Wolfgang Behringer: (54 – 55)                                               انظر:  (2)

(3)                                                         Complete Book of Witchcraft – Raymond Buckland: 5 
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 ال وكالانلا كالذل ، السالحرية بالاألعام  القيالا  يسالتلم  - معتقدهم يف - ذل 

 واالسالتغاثة الدعاء إىل الناس وأحاللا مثل ، بسحر السحر إبطا  جلاز يرون

 . ذل  ع  بدال   بالرب

 عالالى هجلمالالا   رالعشالال الثالالالث القالالرن بدايالالة يف إنلسالالن  البابالالا شالال  وقالالد

 يف وأهنالام خارقة، قدرات ل  والشيطان اإلل  م  كال   بأن تالم  التي اجلامعات

 يعبالدون - اللاقع يف - بأهنم هالالء إىل هتام   تلج  الكنيسة بح وأص . رصاع

 بلالدان إىل االعتقاد هذا تعتنق التي اجلامعات م  كثر هاجرت وقد الشيطان،

 . (1)إياهم وتكفرها ،الكنيسة هجل  م  هروبا   جماورة،

 السالحر مفهالل  حتالل  للميالد رالعش والرابع عرش الثالث القرنني يف ثم

 - السحرية األدوية صناعة :ومنها املختلفة، األعام  م  جمملعة إىل سبق عام

 الغيبيالة، العاللامل مالع التلاصالل بالدعل  - رباليش أو اجلسد ب  يده  ما سلاء

 . واالستبصار ،والعرافة ،الكهانة :ومنها

 وأصالالبح . بالال  واخالالتلط بالطالالب، الفالالرتة هالالذه يف السالالحر اقالالرتن ولالالذل 

 ويالالنفعهم، النالالاس يالالداوي الالالذي «األبالالي  السالالاحر » بالالني يميالالمون النالالاس

 يف ختالتلط املهالا  كانال  وإن اإلرضار، عالى يعمالل الالذي «األساللد الساحر»و

 . األحيان م  كثر

 تغيالر عالى وإجبالارهم «المنادقالة » ع  البحث يف الكنيسة جهلد بدأت

                                                 

  Witches and Witch Hunts – Wolfgang Behringer: 59                                        انظر:  (3)
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عالالرف حمالاكم التفتالالي ، يف عالا   معتقالداهتم،  هالالذه ففاليتقريبالالا .  3230أو مالا يخ

 ،«بالالتفتي  » للقيالا  مدربالة لفالرق أمالرا   التاسع غريغلري اباالب أصدر الفرتة

 عالا  يف ثالم  .(1) ساللطة مال  اسالم  حيمل  ما كل مع البابا باسم يعمللن فكانلا

 املحالاكامت، أثنالاء التعالذيب باسالتخدا  الرابع إنلسن  البابا رخص  3252

 يف كملناحيال وأصالبحلا املطالاردات، طالالتهم ممال  والساحرات السحرة وكان

                عالالرف مالالا فالالإن ذلالال  ومالالع . (2)سالاللاء حالالد عالالى والدينيالالة العلامنيالالة كماملحالالا

       يخسالم  مالا بالدايات يف إال أوجال  يبلالغ مل ( Witch Trials ) «السالحرة حماكامت» الب

 . «احلديث العرص»ال ب

                                                 

                                          انظر:  (3)

       Witches and Witch Hunts – Wolfgang Behringer: (54 – 55)  

 انظر:  (2)

Complete Book of Witchcraft – Raymond Buckland: 5. and The Roots of Witchcraft – Michael Harrison: 29 
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 ث الثالثاملبح

 . احلديث العصر يف السحر

 

 مطالاردات أن إال اللسالط ، العصاللر يف بالدأت التفتي  حماكم أن رغم

 اخلام  القرن بداية ويف احلديث، العرص باكلرة يف إال أوجها تبلغ مل السحرة

 . التحديد وج  عى عرش

 عالا  يف السالحر حالل  إنجلالرتا يف الربملالان يصدره مرسل  أو  كان فقد

 يتالربأ مل حالا  ويف والمندقالة، اهلرطقة م  السحر أن عى ، حيث نص 3403

 . األوتاد عى حرقا   يقتل إن ف معتقدات ، م  الساحر

 مال  ظهالرت ر،العشال اخلالام  القالرن منتصالف يف اللسالط ، أوروبا ويف

 ادعالال  حيالالث التفتالالي ، حمالالاكم يف التعالالذيب إثالالر مشالالينة اعرتافالالات السالالحرة

 والقيالالا  الشالاليطان، يعقالالدها جمالالال  حلضالاللر املكالالان  عالالى الطالالران بعضالالهم

  .(1) ل  اللالء إلظهار احليلانات كمعارشة قبيحة بأعام 

 لالدهيم ليسال  السالحرة بالأن القالل  كالاد رالعش اخلام  القرن هناية ومع

 السالحرة مالحقالة وجاللب يالرون الكاثلليال  وأصالبح ينالدثر، خارقة قدرات

 . وقتلهم

ر حيالث األوروبية، الدو  جل يف حرقا   الساحرات قتل انترش الدِّ  عالدد قخ

 قالرن  خالال وسالاحرة ساحر ألف الثامننيإىل  اخلمسني بني فيام حاالت القتل

                                                 

 The Encyclopedia of Witches, Witchcraft and Wicca – Rosemary Ellen Guiley: xi              انظر:            (3)
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 القالرن يف أوجهالا السحرة مطاردات بلغ  وقد . (1)تقريبا   الممان م  ونصف

 املحاكامت أعداد بدأت ثم للميالد،عرش  السابع القرن وبدايةعشالر  السادس

 - العقالالي التلجال  اقالرتن حيالث التناللير، عرصال قالدو  مع السيام بالتناقص،

 متال  ثالم ومال  حقيقية، أرضار أية إحداث عى السحرة قدرة بإنكار - عندئذ

 إعالدا  عمليالة آخالر متال  لقالد  .(2) وقتلهم والساحرات السحرة تعذيب إدانة

 املحاكامت انتهاء ومع . 3793بالتحديد عا   بللندا يف - أوروبا يف للسحرة

 عالى تميالد ملالدة واسالتمرت أمركالا،يف  جديالد مال  ابتالدأت أوروبا يف الشهرة

 . (3)عاما   اخلمسني

 يف أعامهلالم يامرساللن بقاللا أهنالم إال السحرة، حماكامت فرتة انتهاء ورغم

 العرصال جالاء حتال  األجيالا ، عالرب رسي بشالكل علاللمهم ويتالداوللن اخلفاء،

  .(4) احلديثة اللثنية الديانات وظهرت احلديث

 مظاليل مصالطلح هالل Paganism -Neo ( (5) ( «احلديثة اللثنية الديانات »و

                                                 

واملتعالاطفني معهالم  «السالحرة»يتفاوت هذا العدد بني املالرخني إىل حد كبر جدا ، وكثالر مال  املالالرخني   (3)

 يلصللن العدد إىل تسعة ماليني قتيل، ولي  عى هذا العدد الضخم دليل.

 The Encyclopedia of Witches, Witchcraft and Wicca – Rosemary Ellen Guiley: 42                                            :انظر 

 انظر: (2)

  Complete Book of Witchcraft - Raymond Buckland: 5 , and Witches and Witch Hunts - Behringer: 37 
 انظر: (3)

  The Encyclopedia of Witches, witchcraft and Wicca – Rosemary Ellen Guiley: xi 
                        Complete Book of Witchcraft – Raymond Buckland: 6  انظر:                                   (4)

م تلحق باسم الديانالة األصاليل التالي للداللة عى اجلدة والطبيعة املعارصة هلذه الديانات، ث  Neoتصدر بال  (5)

 . انظر:Newيمعم أتباعها أهنم يبنلن عليها أو يطبقلهنا. وهذه البادئة ختتلف ع  كلمة 

Modern Paganism – Michael Strmiska: 3  
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 القالرن مال  األخالر النصالف هالرتظ التالي الدينيالة احلركالات مال  عددا   يشمل

الال قبالالل أوروبالالا يف رةالاملنتشالال باللثنيالالات واملتالالأثرة العرشالالي ،  وهالالذه . (1)رهاالخَتنص 

 جتديالالد وأكثرهالالا املنشالالأ، حالالديث بعضالالها متباينالالة، معتقالالدات تتبنالال  احلركالالات

 . (2)النرصانية تسبق قديمة ملعتقدات

 - رةالتحضالامل البلدان يف أمرها أو  احلديثة اللثنية الديانات ظهرت لقد

 يف الاللثنيني م  ا  كثر أن إىل التنبي  م  بد ال ولك  حتديدا ، وبريطانيا أمركا يف

 أنفسالالهم يعتالالربون بالالل احلديثالالة، الدينيالالة املنظلمالالة هالالذه إىل ينتمالاللن ال أوروبالالا

 احلديثالالة اللثنيالالة أتبالالاع بيالالنام انقطالالاع، فيهالالا حيالالدث مل عريقالالة لسالالالالت ا  امتالالداد

 ال منالالدثر، وتالالراث قديمالالة لالالديانات إحيالالاء جمالالرد هالالي حركالالاهتم بالالأن يقالالرون

  .(3) ثقايف أو عرقي رابط أي هبا يربطهم

 بالالرزت القديمالالة اللثنيالالات إحيالالاء فيهالالا أعيالالد التالالي امللجالالة هالالذه ومالالع

 اإلنجليالالمي السالالاحر واعتخالالرب ،«ويكالالا » ا  مسالالم  حتالال  السالالحرية املامرسالالات

 العقائالالدو املامرسالالات جمالالددي أبالالرز مالال  ( Gerald Gardner ) غالالاردنر هرالالالد

 مخسالينيات يف «ويكالا» :اسم عليها أطلق الذي وهل الغريب، العامل يف السحرية

 ويكالا، الالال لظهاللر سالابق والسالحرة السحر وجلد أن ورغم . العرشي  القرن

 املعالارص السالحر يف مهام   جانبا   تشكل أهنا إال عنها، مستقل وجلد ل  يما  وال

                                                 

 انظر:  (3)

 The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism – Rabinovitch & Lewis: 188 
  Modern Paganism – Michael Strmiska: 4                               انظر:  (2)

         New Age and Neo-Pagan Religions in America - Sarah M. Pike: 19انظر:                                        (3)
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 . (1)العقديو الديني والتلفيق ،باالنتقائية يتميم الذي

 عى تطلق اليل  وهي السحر، :تعني قديمة إنجليمية كلمة «ويكا » الوال

 وتعتالرب ،(2) الغالرب يف القديمالة السحرية التقاليد جددت التي احلديثة الديانة

 اللاليالالات يف تطلالالق  .(3) أتباعالالا وأكثرهالالا املعالالارصة اللثنيالالة الالالديانات أشالالهر

 يف إطالقهالا رالينحصال بيالنام تنلعالة،امل السالحرية الالديانات م  عدد عى املتحدة

  . (4)غالالاردنر أتبالالاع مالال  الغالالالب يف هالالم حمالالددة، سالالحرية مالالدارس عالالى أوروبالالا

 مال  يعاي عريق كتقليد ويكا ا  إظهار يف السحرية املدرسة هذه أتباع جيتهدو

 روحانيالة ممارسالات - نظالرهم يف - هي بينام املجحفة، السلبية والنظرة الظلم

 . (5)بريئة

 :تسالم  صالغرة مجاعالات مال  فيتشالكل ويكالالالال ل التنظيمالي كلاهلي أما

Coven عليا كاهنة » يرتأسها») Priestess High (  بأعام  ويقلملن ،(6) كاه  أو 

                                                 

 انظر:  (3)

Historical Dictionary of New Age Movements - Michael York: 199 , and The New Age Movement and 
the Biblical Worldview - NewPort: 234, and New Age Encyclopedia - Belinda Whitworth: 234 . 

 انظر:  (2)

 Wicca's Charm - Catherine Sanders: 4 , and New Age Encyclopedia - Belinda Whitworth: 234 . 
 The Encyclopedia of Modern and New-Paganism – Rabinovitch & Lewis: 286                    انظر:   (3)

 The Encyclopedia of Modern and New-Paganism – Rabinovitch & Lewis: 287                    انظر:   (4)

 انظر: (5)

  Complete Book of Witchcraft – Raymond Buckland: 6, and The Encyclopedia of Witches. Witchcraft 
and Wicca – Rosemary Ellen Guiley. Xii, and The Roots of Witchcraft – Michael Harrison: 158 

 The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism – Rabinovitch & Lewis:286        انظر:  (6)
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 التالي (1)«األرواح » اسالتدعاء طريق ع  وغرها ،ورصف ،عطف م  السحر

 واألعالام  الطقاللس تلال  وتدون . اجل  شياطني سل  – اللاقع يف - ليس 

 إمالا وهالل ( Book of Shadows ) ) الظالال  كتالاب ( :يسملن  كتاب يف ةالسحري

 الاللثنيني عنالد كثالرا يسالتخد  االسالم وهالذا . باملجملعالة أو بالسالاحر خا 

  .(2) املختلفة طقلسهم سجالت ب  ويقصدون اجلدد،

 يف مبالارشة عبالارات أو رصحيالة، مصالطلحات ويكا ا  أتباع يستخد  ال

 أبالرز وم  وكتاباهتم، أقلاهلم م  استنباطها يلم  اولذ معتقداهتم، ع  التعبر

 :ييل ما املعتقدات تل 

 . البرش لقدرات حد ال وأن  الذات، وتألي  اللجلد بلحدة االعتقاد - 3

  .(3) السحر خال  م  الغيبية العلامل مع التلاصل إمكانية - 2

 . (4)األربعة بالعنارص االعتقاد - 3

 اجتالذب مالا وهالل . املالنالث وتأليال  «املالذكر اإللال  » أسالمله ما عى الثلرة - 4

  .(6) النساء م  أتباعها جل ديانة فالليكا ،(5)النسلية احلركة أتباع

                                                 

 انظر:  (3)

New Age Living –Roland. 37, and The Encyclopedia of Modern Witchcraft -Rabinovitch & Lewis: 254. 
 انظر:  (2)

The encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism – Rabinovitch & Lewis: 27. and The 
Encyclopedia of Witches, Witchcraft and Wicca – Rosemary Ellen Guiley: 35. 

        Wicca's Cham – Catherine Sanders: (5 – 6)                            انظر:  (3)

 New Age Living – Paul Roland: 37                              انظر:  (4)

 . Wicca's Charm –Sanders: 51, and The New Age Movement -NewPort: (236 – 239)انظر:                   (5)

          .The Roots of Witchcraft – Michael Harrison: 38          انظر:  (6)
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 . األ  واإلهلة ،الطبيعة تعظيم - 5

 . (1)بالتناسخ بعضهم يعتقد - 6

 يالل  ويعتالرب القديمالة، أوروبا يف السحرة بأعياد ويكا ا  أتباع حيتفل كام

 يف السالحرة أعيالاد أهالم م  أكتلبر شهر م  33 امللافق ( Halloween ) اهلاَللي 

 .  كذل  اجلدد الشيطان عبدة أعياد م  وهل إنجلرتا، يف خاصة الغرب،

 السالحر، جتالاه النظالرة حتييالد هالي ويكا ا  تبعثها رسالة أخطر وإن هذا،

 إذ رش، وال بخالر يلصالف ال فإنال  بالاخلر، يلصف مل إن - عندهم - فالسحر

 يف اسالتخد  فلالل . علي  ال فاعل  عى الذ  أو املدح صفة تقع وسيلة، جمرد هل

 االعالرتاف تالم وقالد  .(2) السالحر ولالي  رالبالشال املتصالف هالل فاعل  كان الرش

 وبعالدها ، 3983 عالا  يف األمركيالة احلكلمالة قبل م  رسمية كديانة بالليكا

 اجلناللد جنالائم يف رسالميا   السحرية الرملز باستخدا  السامح تم سنلات بعرش

 «احلقالاللق » مالال  املميالالد لتحقيالالق - جاهالالدي  - يسالالعلن وهالالم . األمركالالان

 يف - اليالل  املسالتغرب مال  ولي  . العامل انحاء شت  يف واالجتامعية السياسية

 أن أو العامالة، املتنمهالات يف تقالا  السالحرة أعيالاد تر  أن – املتحدة اللاليات

 . (3)عاملذيا يف مقابلة أو التلفاز، يف ظهلرا   هلم تر 

                                                 

         .The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Newo-Paganism – Rabinovitch & Lewis: 44  انظر:  (3)

 .23انظر: املرجع السابق:   (2)

  السحر الذي ال يرض واألساللد للالذي يسالتخد  يف وقد درج استخدا  لفظ السحر األبي  للتعبر ع 

 الرش، وال فرق بينهام يف الرشع فالسحر كل  رش.

  .Complete Book of Witchcraft – Raymond Buckland: 8                          انظر:  (3)
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 الرابع املبحث

  .(1) اجلاهلي العصر يف السحر

 

 فالإن » تعاطيال ، وال السالحر بمامرسة - اإلسال  قبل - العرب يشتهر مل

 للعالرب يكال  ومل والرتكيالب، الطبيعيالة األماللر خصالائص م  مستمد السحر

 كالان وقالد .(2)«حمضة فكرية ضالعتهم كان  بل – اليدوية األملر يف ضالعة

 ؛ بعيالدة أنحالاء مال  اجلاهليلن يقصدهم اليهلد، م  اجلاهلية يف السحرة أكثر

 علمهالم يسالندون اليهلد وكان في ، وباختصاصهم علمهم، بسعة العتقادهم

 بابالل إىل السالحر علالم ترجع العربية واألخبار األحاديث نجد وهلذا بابل، إىل

  .(3) واليهلد

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ژ  :ذمهم يفسبحان  وتعاىل  قا 

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  ىئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      

  )4( .ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 كام بابل، أهل والصابئة اليهلد بالسحر الناس أعلم أن يمعملن العرب فكان

 اعرتضالتهم إذا أو السالحر، إىل احتالاجلا إذا إلاليهم ونالفيلج اآلية، علي  دل 

                                                 

  العامل الغريب.قدم  السحر يف العرص احلديث عى السحر يف العرص اجلاهيل م  أجل تتابع التسلسل يف  (3)

 .3/633اب  عاشلر:  –التحرير والتنلير   (2)

 .527حممد الفيلمي:  –انظر: تاريخ الفكر الديني اجلاهيل   (3)

 .302 – 303البقرة:   (4)
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 سالحروا اليهاللد أن ثب  وقد . التعاويذ بقراءة إال حتل ال أهنا يرون مشكالت

 يللالد فالال سالحروهم، يثالرب يف اليهاللد أن املساللملن اعتقد كام ،(1) النبي ^

 أو  كالان إذريض اهلل عنال ،  الالمبر بال  اهلل عبالد ولالد ملا استبرشوا فلذل  هلم،

 العالرب بالني السالحر ذكر يكثر مل ولذل   .(2) باملدينة للمهاجري  يللد ملللد

 أخدجمال  قالد بالل . (3)اليهاللد وخالالطلا املدينة، إىل هاجروا أن بعد إال املسلمني

 الغنالاللي الكبالالاال مالالذهب يف اليهلديالالة بالديانالالة السالالحرية املامرسالالات بعالال 

 السحر م  رضوبا األنظار عى عر  الذي بمبلخلس سيملن تعاليم سليل

  .(4) تباعاأل م  كثرا إلي  جذب 

 طريالق عال  اهلل مال  منالم  السالحر أن يمعملن كباال ملذهب والتابعلن»

  .(5)«احلكامء إىل نقلله الذي  األنبياء،

 عليال  د  مالا وهالل العقالد، يف النفالث :اجلالاهليني عند السحر طرق وم 

                                                 

 .202حممد الفيلمي:  –انظر: تاريخ الفكر الديني اجلاهيل   (3)

 .3/243اب  األثر:  –، وأسد الغابة 3/906اب  عبدالرب:  –انظر: االستيعاب   (2)

 (.632 – 633/)3اب  عاشلر:  –انظر: التحرير والتنلير   (3)

ظفالر اإلسالا   –، والتلماللد تارُيال  وتعاليمال  356حممالد الفياللمي:  –انظر: تاريخ الفكر الديني اجلاهيل   (4)

 .37خان: 

 .37ظفر اإلسال  خان:  –التلملد ، تارُي  وتعاليم    (5)

املعجمات التي قا  هبا املسيح علي  السال  إىل السالحر، وأنال  قالد تعلالم السالحر أثنالاء ويف التلملد تخنسب  

وجلده يف مرص، كام يمعم احلاخامات أن إبراهيم علي  السال  كان يامرس العرافالة، وأنال  أعطال  بعال  

اهلدايا ألبنائ  كان  فيها قلة السحر، وكان هل نفس  يعلق حل  عنق  عقالدا  يتلسالط  حجالر يشالفي كالل 

   رآه، وغر ذل  م  املماعم الكفرية الشنيعةرم

 .83،  37ظفر اإلسال  خان:  –انظر: التلملد ، تارُي  وتعاليم   
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 العقد، بعقد ويكلن ،(1)ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ  :وتعاىل تبارك قلل 

 . عليها والنفث

 بالام فتخالربهم الكهان تأيت الشياطني كان  فقد العرب، يف هانةالك وأما

 الكاهنة أو الكاه  وكان . بالنجل  تقذف آنذاك تك  ومل السمع، م  تسرتق 

 . (2)باال لذل  العرب تلق مل ولك  أملره، بع  منهم يسمع يما  ال

                                                 

 .3الفلق:   (3)

 .528حممد الفيلمي:  –تاريخ الفكر الديني اجلاهيل   (2)
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 الفصل الرابع

 . املعاصرة وصوره احلديثة السحر تطبيقات

 :ثمباح سبعة وفي 

 . الفضائية القنلات يف السحر :األو  ثاملبح

 . السينامئية األفال  يف السحر :الثاي ثاملبح

 . الرتفي  ووسائل األلعاب يف السحر :ثالثال ثاملبح

 . والروايات والقصص الكتب يف السحر :الرابع ثاملبح

 . واالستشفاء العالجية الطرق يف السحر :اخلام  ثاملبح

 . االستعرايض السحر :سالساد ثاملبح

 . السحرية الرملز :السابع ثاملبح
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 األول املبحث

 . الفضائية القنوات يف السحر

 

 ووسالالائل للسالالحر، جديالالدة تطبيقالالات األخالالرة السالالنلات يف ظهالالرت

 وتبالث بال ، وتتعامالل ،السالحر إىل تدعل عربية قنلات منها نرشه، يف مستحدثة

 قنالالاة :القنالاللات هالالذه أبالالرز ومالال  وسالالاحرات، سالالحرة مالالع ولقالالاءات بالالرام،

 . جرس وقناة كنلز، وقناة شهرزاد،

هالال، 3427 عالا  مال  شالعبان شالهر يف القناللات هلذه ظهلر أو  كان لقد

 السالالحرة لالالربام، السالالاعات بعالال  حتالالدد منلعالالة قنالاللات بالالدايتها يف وكانالال 

 عالى ترتالب ومالا الالربام،، هالذه عالى اإلقبالا  م  نلع حصل فلام والدجالني،

 واتسالع السالاعة، مدار عى تبث الربام، تل  بح أص مادية، أرباح م  ذل 

 واهلاللت سالات، والعالرب سالات، كالنايالل صالناعية أقامر عدة عى البث جما 

 . وغرها برد،

 يمالالررون - اإلسالالالمية البلالالدان يف والكهالالان السالالحرة كعالالادة - وهالالم

 . بالالقرآن والعالالج رعيةالالشال الرقيالة سالتار حتال  األحيان م  كثر يف باطلهم

 :ييل ما سحرهتا يقدمها التي واخلدمات القنلات، تل  يف ثبخ  مما فكان

 مال  الالمواج لال  وتيرسال الالرزق، لإلنسان جتلب (1)«تلكيالت » بعمل القيا  -

                                                 

رضِّ   (3) عال «السالاحر»ويتم التلكيل بأن حيخ د األدخنالة نفسال ، فيالدخل يف غرفالة أو مكالان خمصالص للعمالل، ويخ

واألقال  واألوراق واملداد، وجيل  بلضعية معينة، باجتاه معني، ويبدأ بكتابالة الطالسالم والعالمائم عالى 

ا ، وهالي  «التلكيل»حسب العمل املقصلد، وعند االنتهاء م  كتابة  ينتظر عالمة تالد  عالى إجابالة اخلالد 

    .«التلكيل»عالمة م  اجلني يخستد  هبا عى قبلل  
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قالد  ومم  . وكيدهم اآلخري  رشور م  وحتفظ  حمددة، امرأة أو رجل  هالذه يخ

 . شهرزاد قناة يف ( باسم)  :يخدع  رجل التلكيالت

 السالالاحر يرصالالح شالالهرزاد قنالالاة ففالالي املغيبالالات، عرفالالةمل اجلالال  مالالع التلاصالالل -

 اهلاللاء، عالى التلاصالل ذل  ويفعل ،«الرس » اسم  جني مع بتلاصل  (باسم)

رب ثم  . املستقبل يف أو ،احلارض يف «غيبية » بأملر ُيخ

 واملشالبلهة، ركيةالالشال واالسالتغاثات الصالحيحة األدعية بني السحرة ُيلط -

 لتلال  مثالا  ياليل وفاليام البسالطاء، ثقة ويكتسبلا دينهم، أمر الناس عى ليلبسلا

 أمالر وفلضال  إليال ، (1) فالنالة بنال  فالنالة نفال  أسلم  » :بالنص األدعية

 إنال  اللهالم . العظاليم العيل باهلل إال قلة وال حل  وال إلي ، فالنة بن  فالنة

 وإذا خللتهالالا، بلطفالال  العبالالاد بالالني ومالال  فالنالالة، بنالال  فالنالالة ورزقالال  خلقالال 

 .أجبتهالا دعتال  وإذا شفيتها، مرض  وإذا أقلتها، عثرت اوإذ رددهتا، هرب 

 العجلالة، العجلالة، . اآلن اآلن، اآلن، . أرضاليتها فقالد عنهالا فالار  سيدي يا

 اللحالا، اللحالا، . الفالرج الفالرج، الفالرج، . الساعة الساعة، الساعة، . العجلة

 . «الغلث الغلث، الغلث، . أدركها أدركها، أدركها، . اللحا

صال  التالي «التحصالينية » األوراد للمشاهدي  يقدملن كام -  - بالمعمهم - حتخ

 ومثالا  نفسها، يف وسحر بالشياطني، استغاثة - ش  بال - وهي السحر، م 

 تعالاىل، اهلل ملكاللت يف كنالتم أيالنام الريالاح أيتهالا اهبطاللا » :أحالدهم قل  ذل 

 وغالسيني، سحابيني ورياحيني، ومائيني ،وناريني ترابيني وأرضيني، علليني

                                                 

 رأة ووالدهتا.اسم امل  (3)
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 علاليكم تنالم  أن قبل م  عليكم ب  أقسم  ما بحق ! أجيبلا وبحريني، بريني

 ال .الديار وُيربلن واألرسار، الرس هل فهذا لقسمي، املطيعة احلجب مالئكة

 وعجاللال   معجالل ، رالكنشال إال الناللر *ترون مل وإال الديار، وختربلن تنترشوا

 . وعالم وسالل وجالل، عالم أشالل،، مردعالة، أرفكال ، بحالق . باعثة عليكم تك 

 األعظالم العظاليم اسالم  هالل ... مكالائح، كلاليح، كهالاكح، كحكالح، يا اللهم

 عالى وتساللم تخصاليل أن أسالأل  أعطي ، ب  سئل  أجب ، ب  دعي  إذا الذي

 . «األسحار م  وحتصنا حتجبنا روحانية قدرة متنحنا وأن حممد، سيدنا

 «يخالشال » يالمعم املتصالل، املشالاهد مال  املعللمالات بعال  أخالذ خالال  م  -

 . بخعد ع  السحر يف  أن  الساحر

 املالئكالة هبالا وكلال  التالي «السالليامنية » كالاخللاتم املنتجالات بعال  بيع يتم -

 وغالر واحلسالد العالني مال  حيمالي وبعضالها الالرزق، يسالتجلب وهبالا بمعمهم،

 . والتلكيالت بالطالسم مدعمة وهي .ذل 

 تالقناللا هالذه بخصالل  بيانالا   اإلسالالمي العالامل رابطالة أصالدرت وقد

 ومال  القناللات، هالذه خطاللرة مال  املساللمني حيذرهال، 25/5/3428 بتاريخ

 هل القنلات هذه تبث  ما أن ويبني معها، يتعامللن الذي  والسحرة املشعلذي 

 ومالا ،القناللات هالذه متابعالة مال  املسلمني وحيذر والفت ، املنكرات أعظم م 

 بالالالذهاب اءسالالل حمالالر ، والكهنالة باملشالالعلذي  االتصالالا  أن إىل وينبالال  أشالبهها،

 وغالر التلفالاز، أو ،اإلنرتنال  شبكة عرب معهم التلاصل أو مكاتبهم، يف إليهم

 . االتصا  وسائل م  ذل 
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 قناللات خطالر مال  ومحايتهالا اإلسالالمية املجتمعالات حتصالني إىل دعا كام

 وحالث . باللاجبهم ومثقفيهالا ودعاهتالا األمالة علالامء تالذكر خالال  م  السحر،

 املسالاجد وأئمالة واخلطباء التعليم، ويف ملتنلعة،ا اإلعال  وسائل يف املسالولني

 اإلسالالالمية الالالدو  حكلمالالات وطالالالب .اخلطالالر هلالالذا التصالالديعالالى  والالالدعاة،

 هالذه تبالث التالي القناللات تالراخيص بسالحب فيها والثقافة اإلعال  ووزارات

 كالام الناس، م  البسطاء بعقل  وتتالعب الدي ، إىل تيسء التي املحرمة امللاد

 بالث ملنالع بالسالعي العربيالة الالدو  وجامعالة اإلسالالمي المتراملال منظمالة يطالب

 عالرب( العربيالة الصالناعية األقالامر بلاسالطة والشالعلذة السالحر قناللات برام،

  .(1«سات ونايل سات،

 قبالل مال  اإلسالالمية الالدو  مال  عالدد يف بالفعالل اجلهلد تضافرت وقد

 تلال  إغالالق تالم حتال  ،(3)واإلعالميالني املسالاجد وخطباء والدعاة (2) العلامء

 .(4)هال3428رمضان م  عا   يف العربية األقامر مجيع عى القنلات

                                                 

 www.thmwl.orgامللقع الرسمي لرابطة العامل اإلسالمي:    (3)

مالال  ذلالال  فتالالاو  رصحيالالة لسالالامحة الشالاليع عبالالدالعميم آ  الشالاليخ مفتالالي اململكالالة، ومعالالايل الشالاليخ صالالالح   (2)

الفلزان، وفضيلة الشيخ عبدالرمح  الرباك، وفضيلة الشيخ عبداهلل اجلربي ، وفضيلة الشيخ عبدالعميم 

 راجحي، وغرهم.ال

 وم  الربام، التي تناول  هذا امللضلع:  (3)

م  القناة الرياضية السعلدية، بتقديم صالح الغيدان، واستضافة الشاليخ راشالد المهالراي،  99برنام،:  

 والشيخ عاد  املقبل.

افة برنام،: منتد  احلكمة، يف قناة احلكمالة الفضالائية املرصالية بتقالديم: د. وسالا  عبالداللارث، واستضال 

 الشيخ وحيد بايل، واإلعالمي إبراهيم اليعريب )يف حلقتني(.

 برنام،: ساعة رصاحة، للشيخ نبيل العليض يف قناة الرأي الكليتية. 

 حماوالت إلعادة البث عرب األقامر العربية. –حت  يلمنا  –وال تما    (4)
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 الثاني املبحث

 .التلفزيونية واملسلسالت السينمائية األفالم يف السحر

 

 تنتجهالا التالي السالينامئية األفالال  مال  كثالر يف مهام عنرصا   السحر يخشكل

 األفالال  تلال  ولكال  . اخلياليالة األفال  ضم  يخصنف كان ما خاصة هلليلد،

 يخظهالر مال  فمنهالا آلخالر، فيلم م  السحرية لألعام  عرضها طريقة يف ختتلف

مثِّالل حمال ، رش أن  عى السحر  ريرالالشال اخلصالم السالاحرة أو السالاحر فيال  ويخ

 السالحر مالع التعالاطف تستجدي ال األفال  م  النلعية وهذه القصة، ألبطا 

 . خلبيثا الغيبي العامل هذا إىل جذب عنرص تشكل وال والسحرة،

 يظهالر حيالث والرشال، اخلالر ماللازي  فيال  ختتالل األفالال ، مال  آخر ونلع

 ممالالثال   السالالاحر ويكالاللن للبطالالل، مسالالاند دور يف أو القصالالة، بطالالل بأنالال  السالالاحر

 وهالذه  .(1) رالالشال وحيتمالل،  اخلالر حيتمالل حمايالدا   تقالدير أقالل عالى أو للخالر،

 ملا يم  ال يل،خيا بشكل السحر يصلر قسم :قسمني عى األفال  م  النلعية

 أو - مطابقالالة بصالاللرة السالالحر يخظهالالر آخالالر وقسالالم بصالاللة، اللاقالالع يف عليالال  هالالل

نالاق  إذ خطاللرة، األكثالر هل القسم وهذا لللاقع، - جدا   مقاربة  املساللامت يخ

 . تدرجييا   هدمها عى ويعمل ،العقدية

 الغالالرب، عالالى مقصالاللر أثرهالالا األمركيالة السالالينام بالالأن القالالل  يمكننالا وال

                                                 

ر  في  هذا املفهل  هل فيلم األطفا  الشهر )ساحر  (3) الالذي أخنالت،  The Wizard of Ozأوز(  وأو  فيلم عخ

  ، وفي  عدة ساحرات: كساحرة الرشق الرشيرة، وساحرة الشام  الطيبة.3939يف عا  
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 عنهالا - لألسالف - املسلمني شباب ولي  بأرسه، العامل تغمو غربيةال فالثقافة

 رحيةالالشالال وتلسالالع املسالالتغِربة، الفضالالائية القنالاللات ظهالاللر مالالع السالاليام بمعالالم ،

 بالث يف املتخصصة اإللكرتونية بامللاقع تغص التي العاملية للشبكة املستخدمة

 . جمانا   دبلجتها أو وترمجتها األجنبية، األفال 

 لألفالالال  دقيقالالا   مسالالحا   أخجالالري أن املقتضالالب املقالالا  ذاهالال يف أحالالاو  لالال 

 وُيالرج إال يالل  يمر يكاد ال إذ واللق ، للجهد ا  هدر ذل  يف فإن السينامئية،

 جساليمة، منكالرات مال  فيهالا مالا مالع . ونقالد تأمالل إىل حيتالاج جديالدا   فاليلام هلم

 امنهال يشء يمال  مل ولل رضرها يف عاقل يشخ ُّ  ال حمر ، ونظر للغرائم، وإثارة

 خالهلالالا مالال  يتضالالح التالالي الالالنامذج بعالال  عالالى رالسأقتصالال ولالالذل  . االعتقالالاد

بالث ممالا الالن ء عقائد لتحصني النافعة السبل إجياد حماولة ثم وم  املقصلد،  يخ

 . وإحلاد كفر م  عربها

 :ييل فيام النامذج أوجمو

 

  :3996 (The Craft) «العمل»فيلم  - 3

 إخالراج مالع السينامئية األفال  يف احلقيقي السحر إظهار بداية كان  ربام

 السحر، يامرس  فتيات أربع قصة حيكي وهل ، 3996 عا  يف «العمل » فيلم

 . منه  واحدة كل حياة يف آثار م  علي  يرتتب وما

 فيهالا العالامللن رصح التي ،) كلللمبيا ( رشكة إنتاج م  هل الفيلم هذا

 مال  قريبالة بصاللرة الفاليلم إخالراج أجالل م  «حقيقية » بساحرة استعانلا أهنم
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 والعطف، كالربط، السحر، لتطبيق عملية طرقا في  تظهر ولذل  (1)!  اللاقع

 .) شياطني سل  - اللاقع يف - ليس  التي ( الغيبية القل  واستدعاء

 خطلاتال ، وتفصاليل ،السالحر تصلير يف خطرة نقلة تعترب النقلة هذه إن

 العنالف أفالال  يف حلالا ا هالل كالام للمحاكاة، مدعاة يعد العر  جمرد نإ حيث

 تأثرهالا والنفسالية الرتبليالة الدراسالات أثبتال  وقالد األخالقية، واالنحرافات

 كالان إذا فكيالف الالذ ، سالبيل عالى عرضالها كان حت  ولل املشاهد سللك عى

 . (2)املدح بل - احلياد عى

 عالالى جالالدا   كثالالرة ملاقالالع يف ومنترشالال العربيالالة، اللغالالة إىل مالالرتجم والفالاليلم

 . اإلنرتن  شبكة

  :3998 (Practical Magic) «السحر العميل»فيلم  – 2

 عالرب السالحر تاللارث  السالاحرات، مال  أرسة قصالة يعالر  الفيلم وهذا

 . إحالداه  حالب يف يقالع رجالل أي بماللت تقضال «لعنالة » وعليه  األجيا ،

 عر  الفيلم ويف. «اللعنة » هذه لرفع حماولته  حل  القصة أحداث وتدور

 :ذل  وم  حياهتم، لطريقة وتطبيع املعروفة، الشيطاي السحر ألساليب

 حتبال ، لرجالل «عطالف » عمالل الساحرات م  األرسة جارات إحد  طلب -

 . عصفلر ود  ،للرجل بصلرة باالستعانة العمل ويتم

                                                 

، وهلا مقابالت متعددة عى الشبكة العاملية، منها عى ملقالع السالحرة Pat Devinاسم الساحرة بات ديف    (3)

 www.cyberwitch.comاملعروف: 

 انظر:  (2)

 The Effects of Television Violence on Antisocial Behavior – Haejung Paik & George Comstocck 
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 . السحرية والرملز والطالسم، السحر، كتب ظهلر -

 يف «الطيبالة » أخالقهالم يخظِهر حيث للساحرات، ظاهر استعطاف الفيلم يف -

 . خارج   هل املجتمع معاملة وسلء املنم ،

 . الرش م  للحامية التامئم تعليق -

 . السحر خال  م  األملات اسرتجاع -

 . بالشيطان ل  عالقة ال السحر بأن ترصيح وفي  -

 نسالخ من  وتلجد ،(1) الفضائية max mbc قناة عى الفيلم عر  تم وقد

 . العاملية الشبكة عى متنلعة عملاق يف منترشة العربية باللغة مدبلجة

 أوسالاط يف قباللال   هلالام ألن السالابقني النماللذجني ذكر عى اقترصت لقد

 واقالالع مال  قريبالة وصاللرة «ا  منصالف » متثالاليال   فاليهام أن اعتالربوا إذ الليكالا، أتبالاع

 السالحر يشالكل أو السالحر، حالل  تدور التي األفال  بينام ،«الديني تقليدهم»

 هالذا يف واستعراضالها رهاالحصال يتعالذر جالدا ، كبالرة اأعداده منها، مهام   جمءا

 . (2)املقا 

 

                                                 

(3)  www.mbc.net 

 ومنها:  (2)

Dark shadows (2012), The Wicker Tree (2011), Harry Potter (2001 – 2002 – 2005 – 2007 – 2009 – 
2011). Dreag Me toe Hell (2009), Stardust (2007), The Covenant (2006), The Chronicles of Namia 
(2005), Book of Shadows (2000), The Blair Witch Project (1999), Thinner (1996), Four Rooms 
(1995), Hocus Pocus (1993), The Witches (1990), Warlock (1989), Teen Witch (1989), Elvira 
Mistress of the Dark (1988), Halloween III (1982). 

 www.flickchart.com حوغرها كثر... تصف
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 والتالي الغربيالة، املسلسالت م  كثر يف السحر دم، فقد التلفميلن، أما

 يف ذاهتالا الرسالالة وحتمالل العربيالة، الفضائية القنلات عى - مرتمجة - تخعر 

 . خريت  ك ي مل إن ،السحر حيادية إثبات

 :يلي ما ذل  عى النامذج وم 

 :(Charmed)مسلسل  – 3

 القنالاللات إحالالد  عالالى  2006 – 3998وهالالل مسلسالالل تالالم بثالال  مالال  عالالا  

 منترشالال وهالالل الفضالالائية، mbc 4 قنالالاة عالالى األخالالرة السالالنلات ويف األمركيالالة،

 أحالد يف البحالث خالال  مال  ويمكال  . متعالددة إلكرتونيالة ملاقالع عالى كذل 

 . املسلمني بناءأ بني املسلسل هذا رواج مد  عى التعرف البحث حمركات

 يف السالحر يسالتخدم  سالاحرات، أخاللات ثالالث قصة املسلسل حيكي 

 اخليالايل السالحر بالني ُيلالط وهالل . اليلميالة املتاعب عى والتغلب الرش مقاومة

 تلميعال ، مالع بالاألخلات، وعالقت  ،ويكا الال بمجتمع الترصيح مع واللاقعي،

 :لاملسلس يف يخعر  ومما . جذابة إجيابية بصلرة وإظهاره

  .(1) السحرة وطالسم ،السحر رملز م  عدد -

 . بعد ع  األشياء حتري  -

 . اجلسد خارج التجل  أو النجمي، اإلسقاط -

 . املستقبل استطالع -

                                                 

 منها: تريكليرتا، والنجمة اخلامسية، واهلال  الثالثي، وعجلة احلياة، وغرها.  (3)

 وسيأيت استعرا  ملعاي تل  الرملز وغرها يف املبحث السابع م  هذا الفصل. 
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 . األر  سطح ع  االرتفاع -

 . اللم  طريق ع  الشفاء -

 :( The Secret Circle )  «الرسية الدائرة » مسلسل - 2

 عالالا  يف CW قنالالاة عالالى عرضالال  تالالم مركالاليأ مسلسالالل -  كسالالابق - وهالالل

  .2032 عا  يف mbc 4 قناة عى عرض  ، كام تم 2033

 يشالكللن الالذي  والفتيالات الشالباب مال  جمملعالة قصالة املسلسل حيكي

 أرشار، سالحرة سالاللة مال  بعضالهم ينحالدر حيث ،( Convent ) سحرية مجاعة

ة » ساللة م  وبعضهم ر  ومما ،«خر   :املسلسل حلقات يف عخ

 (.املحبة مشاعر تغير أو ( للرصف إكسر برش -

 . السحرية األعام  لصناعة «الظِّال  » كتب عى االعتامد -

 . اجلامعة أفراد ببع  الشيطان تلب  -

 .السحر خال  م  الشياطني استخراج -

 . بعد ع  األشياء حتري  -

 . «السحرية » القل  الستدعاء مفهلمة غر ألفا  استخدا  -

 . السحر لعمل باألعشاب  الد خلط -

 . املعروفة السحرية الرملز استخدا  -

 - اطالعالالي حسالالب - يالالما  فالالال العربيالالة، واملسلسالالالت األفالالال  يف أمالالا

 السالاحر يخظهالر فالال ممقلت، سلبي بشكل اجل  مع والتلاصل السحر يخعر 

 التالي السالحرية بالاألعام  لإلعجالاب أو معال ، للتعالاطف تدعل حمايدة بصلرة
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رض  قد الشعلذة كان  وإن . هبا يقل   ريالاملص «الساحر » فيلم يف كذل  عخ

 اسالتعرايض سالاحر حيالاة أحالداث قصالت  حتكالي والالذي ، 2002 عالا  املنت،

 . الشعبية مرص أحياء أحد يف يسك  مهم ،
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 الثالث املبحث

 . الرتفيه ووسائل األلعاب يف السحر

 

 التالي سالائلالل هبالا املقصاللد فالإن «الرتفيال  وسالائل » ع  نتحدث عندما

 اللرقيالالة، األلعالالاب ومنهالالا اإلعالالال ، وسالالائل عالالدا فالاليام التسالاللية يف تخسالالتخد 

 . والرياضية واملجسمة، واإللكرتونية،

 م  تخعر  التي وتل  - اللسائل تل  يف املستخدمة السحر أنلاع وتتفاوت

 املبحالث هذا يف وسأعر  . أحكا  م  هبا يتعلق وفيام حقيقتها، يف - خالهلا

 رحيةالالشال وأن الساليام وخطلرتال ، اجلانالب هالذا تلضح التي لنامذجا م  لعدد

 رعيالالشال بالتأصاليل تتمتالع ال - األحيان م  كثر يف - هي معها تتعامل التي

 . الشبهات ورد املعتقد، لتحصني املطللب

 الرتفي  ووسائل األلعاب يف وعرض  السحر استخدا  عى النامذج وم 

 :ييل ما

  ) Board Ouija ( .(1)«يوجي » للح لعبة :أوال  

 اللالالاللح أو األرواح، بلالالاللح اللعبالالالة هالالالذه وتخعالالالرف

 رشكالالالة حاليالالالا   تنتجهالالالا ،«علجيالالالة » أو املتحالالالدث،

 عبارة وهي . (2)األمركية Inc.® Hasbro هازبرو
 

                                                 

  .«وجيا»كان  كثر م  امللاقع العربية تطلق عليها هذا هل التعريب الصحيح لنطق الكلمة، وإن   (3)

 www.hasbro.com>brand listتصفح امللقع الرسمي للرشكة:   (2)
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 - ال :وكلمالة نعالم، :وكلمة وسط ، يف املعجم حروف كتب  خشبي للح ع 

 . أسفل  يف - وداعا   :وكلمة أركان ، يف

  .الللح سطح عى للتحري  قابلة خشبية قطعة تلجد كام

 كالل مال  أصبعني الالعبني م  عدد يضع بأن «اللعب » طريقة تتلخص

 «األرواح » عى حمددة أسئلة بطرح يقلملن ثم وم  املتحركة، القطعة عى يد

 أحد؟ معنا حيرض هل :يقا  كأن . ( Séance ) «التحضر » جلسة يف امللجلدة

 كلامت أو كلمة لتميل املقطعة احلروف إىل أو ال، :أو ،نعم إىل القطعة فتتحرك

 بالضغط يقلملن ال فهم إرادهتم، بغر أهنا لالعبني يبدو احلركة وهذه . معينة

 بفعالالل أنالال  عالالى احلالالدث راليخفسالال ولالالذل  . حمالالدد باجتالالاه جالالذهبا أو القطعالالة عالالى

  .(1) اجلان أو - األرواح

 النصالار  األصاللليني قبالل مال  اسالعو بانتقاد «وجيي » لعبة قلبل  لقد

 اجلامعالالات بعالال  قامالال  حتالال  ،(2)ووسالالائل  السالالحر رمالاللز مالال  باعتبارهالالا

                                                 

وير  بع  املتشككني أن الذي يقل  بتحري  القطعة هم الالعبلن أنفسهم، ساللاء كالان ذلال  بالإدراك   (3)

لن أن  لل أجري  جتربة مع تغطية أعالني ، ويمعم (ideomotor response)منهم أو بغر إدراك، فيام يسم  

 املشاركني لتعذرت قراءة النتائ،، لكلهنا كلامت ومجال  غر مفيدة

 The Skeptic's Dictionary – Robert Carroll: 289                                                                            انظر:

                      تصفح:  (2)

                  www.christiancourier.com 
www.gotquestions.org 
www.carm.org 
www.testimonies.com.au 
www.circleofchristianwomen.com 

http://www.christiancourier.com/
http://www.gotquestions.org/
http://www.gotquestions.org/
http://www.testimonies.com.au/
http://www.testimonies.com.au/
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 يف - باللتر هاري روايات جانب إىل – بحرقها املتحدة اللاليات يف املتحمسة

  .(1)  2003 عا 

بالاع ال «وجيالي » لاللح أن ورغم  معالروف أنال  إال املحليالة، األساللاق يف يخ

 اجلرانالد يف إمالارايت فاليلم عر  تم وقد املجتمع، رشائح بع  عند ومتداو 

 ، 2009 عالا  يف ) اخللالي، مهرجان ( فعاليات ضم  سيتي بالفيستفا  سينام

 . «علجية :اخلامسة الغرفة : »بعنلان

 تبالدأ وهنالاك جديالد، ملنالم  مالقال  بشالكل انتقلال  عائلة قصة الفيلم ويروي

 مال  البيال  يتكاللن حيالث املسالكلن، للبيال  املرعبة األرسار باكتشاف العائلة

 حتتاللي التالي اخلامسالة، الغرفالة يف الفاليلم أحداث معظم وتدور . غرف مخ 

 بالام اجلالان، السالتخراج وأدوات بالسحر، خاصة وكتب ،شيطانية ألعاب عى

 مالع والتلاصالل ،باسالتخدامها األرسة أبنالاء يقالل  حيالث ،«علجيالة » لعبالة فيها

 . اناجل مع العائلة رصاع يبدأ وهنا ،«احلروف خاد »

 ويالمعم ،اخلاجة ماهر وإخراج ملسات، :رشكة إنتاج م  هل الفيلم هذا

 . واقعية قصة عى مبنية أحداث  أن منتجله

 . ( The Elder Scrolls ) األسالف طلمار :ثانيا  

 عالا  يف أوهلالا ظهر أجماء، مخسة - يلمنا حت  - هلا إلكرتونية لعبة وهي

 يعتالرب  .(2) بالرام، عالدة عالى ةاللعبال وتعمالل ، 2032 يف وأحالدثها ، 3994

                                                 

 www.bbc.co.uk انظر اخلرب يف امللقع الرسمي للبي يب ي   (3)

 MS-DOS, Microsoft Windows, xbox, xbox 360. PlayStation3                               منها:  (2)
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 األلعالالالاب يف السالالالحر دمالالال، عالالالى األمثلالالالة أبالالالرز مالالال  «سالالالكرولم إلالالالدر ذي»

 . األخر  األلعاب م  كبر عدد يف السحر ظهلر رغم اإللكرتونية،

 عالى اللعبالة تقالل  احلديثالة، اإللكرتونيالة األلعاب جل يف احلا  هل وكام

 للعالامل حماكالاة في  خيايل ايضافرت عامل يف أحداثها وتدور معقدة، روائية خلفية

 كائنالات وهنالاك ويخعظماللن، يعبالدون ( Divines ) «آهلالة » تسالعة فهناك الغيبي،

 .( Oblivion ) يخدع  جهنمي وسط يف تسك  ( Daedra ) تخسم  شيطانية

 السالحر أن إال يتعذر، يكاد وحكاياهتا اللعبة بجلانب اإلحاطة أن ومع

 حتضالر التغيالر، سالحر :للسالحر مالدارس سالتة فهنالاك . فيها بارزا   جانبا   يمثل

 . اإلعالادة وسالحر البالاطني، السالحر التخييالل، سحر التدمر، سحر األرواح،

 . (1)اللعبة شخصيات م  معينة «سالالت » متارسها األنلاع وهذه

 تعتالالرب كالالام هبالالم، واالسالالتعانة «الشالالياطني» حتضالالر يف السالالحر يخسالالتخد 

عظمة مهيبة شخصية «الساحرة»  . املختلفة لسالالتا بني ومخ

 . القد  كرة يف «ليشالدنب : »ثالثا  

عالالرف  األلعالالالاب يف املسالالالتخد  السالالالحر مالالال  نالالاللع بأنالالال  «الالالالدنبليش » يخ

 احلالالظ جلالالب منالال  ويالالراد . اخلصالالل  وجالال  عالالى القالالد  كالالرة ويف الرياضالالية،

 وإيالالذاء نتالالائجهم، وإفسالالاد املنافسالالني تعطيالالل أو والبطالاللالت، الفالاللز وحتقيالالق

  .(2) وأنديتهم بممالئهم وعالقتهم أدائهم، يف والتأثر الالعبني،

                                                 

  www.elderscrolls.com          تصفح ملقعهم الرسمي:  (3)

نلان: )الدنبليش(، ولكن  يتناو  ملضلع السحر عملما، ولي  السالحر اخلالا  هناك فيلم سعلدي بع  (2)

= 
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الالذكر  يسالالملن  فالاليام طالالرق عالالدة خالالال  مالال  يسالالتخد  «الالالدنبليش » أن ويخ

غل»  :«الشُّ

 . الرش طريق ع  إما -

 (.البخلر أو بالطيب السحر خلط ( الشم طريق ع  أو -

 . العقد طريق ع  أو -

 ،أظفالاره أو ،شالعره مال  املسالحلر، أثر م  يالخذ حيث األثر، طريق ع  أو -

 . لباس  أو ،دم  أو ،بلل  أو

نثالالر حيالالث النثالالر، طريالالق عالال  أو -  ومالالداخل - مالالثال   - الغالالرف يف السالالحر يخ

 .املدربني وغرف املالب ، وغرف املالعب، أو البيلت،

 ،واحلالروف ،والكلالامت ،األسالامء وهالي بالطالسالم، الالدنبليش يعمالل وقد -

 أو السالالالاحر إال معنالالال  هلالالالا يعالالالرف ال التالالالي املجهللالالالة والرمالالاللز ،واألرقالالالا 

 .«املدنب »

 الربنالالام، يف خالاللاجي عيسالال  السالالابق االحتالالادي الالعالالب اعالالرتف وقالالد

 العبالي بعال  بأن ) خليجية روتانا ( قناة عرب يعر  الذي «كلرة » الريايض

  .(1)«الدنبليش » يسم  ما يستخدملن األندية

 «الالدنبليش » الللال إنكالارهم الرياضاليني الكتاب م  عدد عى يخلحظ ومما

                                                 

 بالرياضة والرياضيني. =

ة نالل  العبالي ناديال  أقالدا  كالالب، وآذان قطالط وأماللر غريبالة، ممالا دفالع أحالالد   (3) وذكالر أنال  وجالد حتال  أرس 

 املسالولني إىل نقل الالعبني، وإقامة املعسكر يف مقر إقامت  اخلا  عى شاطئ جدة.
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 مال  النلع هذا يكلن ألن إنكار :رضبني عى اإلنكار وهذا كتاباهتم، بع  يف

 إنكالالار أو مسالالتليات ، وتالالدي ،الريالالايض الفريالالق خسالالارة يف املالالالثر هالالل السالالحر

 حيالث غالره، أو الريالايض اللاقالع يف مالثرا   السحر وكلن «الدنبليش » حلقيقة

 املجتمعالات يف اعنهال احلالديث يصالح ال التالي «اخلرافات » م  أن  عى يخصنف

  .(1)«املتحرضة»

حتمالالل، األو  الالالرأي فأمالالا  خللهالالم يالالربرون النالالاس مالال  ا  كثالالر نإ إذ فمخ

 اإلمها  نتيجة إال لي  فشلهم وحقيقة واحلسد، السحر بدعاو  وتقصرهم

 تالأثره، أو للسالحر، إنكار في  ولي  واقع، وهذا – كان جما  أي يف والتفريط

 . حمددة التحا يف املالثر كلن  إنكار وإنام

 عالى لال  وجاللد ال وأنال  وتأثره، السحر إنكار فمفاده الثاي، الرأي وأما

 أهالل ملعتقد خمالف القل  وهذا . فحسب اجلها  رؤوس يف هل وإنام احلقيقة،

 يف املعتملالة لقل  وملافق الرشعية، النصل  علي  دل  الذي واجلامعة السنة

 . وتأثره السحر حقيقة

 

                                                 

، ومقالا  3933هالال العالدد: 2/5/3433السالب   –انظر مثال : مقا  )دنبليش العمدة( صحيفة عكالا    (3)

 .34975هال العدد: 3/7/3430األربعاء  –صحيفة الريا   –)الدنبليش حرمنا م  كأس العاملر( 
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 الرابع املبحث

 . والروايات والقصص الكتب يف سحرال

 

 :أقسا  أربعة إىل السحر تتناو  التي الكتب تقسيم يمك 

 . والطلمسات والتعاويذ، الشيطانية، السحرية األعام  تتناو  كتب -

 . والتنجيم والعرافة، الكهانة، يف كتب -

 .االستعرايض والسحر الشعلذة، يف كتب -

 . والسحرة السحر ع  روايات -

 

 .الشيطانية السحرية األعام  كتب :أوال  

 حتضالر وكيفيالة الشاليطاي، السحر ع  الكتب م  النلعية هذه تتحدث

 بيعهالا ويمنالع . السالحرية والتعليالذات السحر عمل يف هبم واالستعانة ،اجل 

 .اإلسالمية الدو  جل يف وتداوهلا

 :الكتب هذه وم 

 بال  أمحد -( رفالعلا ولطائف املعارف شم ( الكرب  املعارف شم  - 3

 . البلي عيل

 . البلي - الصغر  املعارف شم  - 2

 . البلي أمحد - اجلان مللك تسخر يف واملرجان اللاللال - 3

 . لثيةغال اجللاهر ياتآ بلاهر يف هليةاإل الرسائر ئرضام - 4
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  .(1) الطلخي الفتاح عبد - العظيم السحر - 5

 . يالطلخ - احلبيب جلب يف العجيب السحر - 6

 . (2)الطلخي - العاشقني وصا  يف الشياطني تسخر - 7

 . املغريب - األرسار وجامع األنلار سحر - 8

 ويليالال  والسالالاعة، اللقالال  يف اجلالال  ملالاللك استحضالالار يف اللامعالالة اجلالاللاهر - 9

 . املرزوقي عيل - احللائ، قضاء يف النتائ،

 مكتبالة يف متاللفرة اكلهال غرها، - املئات بل - والعرشات الكتب وهذه

 لالي  فيام جدا   املقا  بنا لطا  وتقصيها تتبعها أردنا ولل  .(3) واحدة إلكرتونية

 . عليها احلصل  اراد مل  الكتب هذه تلفربيان  املقصلد فإن منفعة، في 

 

 . الكهانة كتب :ثانيا  

 . املغيبالات عال  ا  وإخبالار للمسالتقبل، رافاتالاستش تتناو  الكتب وهذه

                                                 

 متلفرة للتحميل املجاي عى عدد م  ملاقع الشبكة العاملية. –ولألسف  –ولكنها   (3)

عريف مكتبة النيل والفرات بالكتاب: مجع عبدالفتاح السيد الطلخي الفلكي أرسارا  يف السحر مل تذكر ت  (2)

يف أي كتاب م  كتب  قبل ذل ، حيالث ضالم هالذا الكتالاب الالدعلات املجربالة، وكيفيالة االسالتخدامات، 

دة ملعرفة والفلائد العديدة، م  مثل صلب ي  الرشيفة يف احلرضة، وطلسم ي  الرشيفة للمحبة، وفائ

السارق، ورد الرسقة، وصفة بخلر الكشف، واحلروف العربية وما هلا م  كلاكالب، ومال  ثالم الشالجرة 

 النعامنية يف علم السيميا.

هذا ما يميد عى مخسني كتابا  ذات تعلق بالسحر تعر  للبيع عى ملقع النيل  «الفتاح الطلخي»وألف  

   www.neelwafurat.comوالفرات، تصفح: 

 كتبة النيل والفرات، وهي عبارة ع  ملقع إلكرتوي خمتص ببيع الكتب عرب اإلنرتن .م  (3)
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 شالاب  ومالا والفنجالان، الكالف وقالراءة والتنجيم، براجاأل كتب يف تتمثل وهي

 املكتبالالالات يف جالالالدا   كبالالالرة بأعالالالداد متالالاللفرة - كسالالالابقتها - وهالالالي . ذلالالال 

 :الكتب تل  وم  .اإللكرتونية

 . عاملية وملاجهات فضائح، 2032 واألبراج كارم  - 3

 . قبييس مجانة - 2032 أبراج - 2

 . ملس  نادية - السبعة واألرسار األبراج :املكتل  الرس - 3

 عالاليل حممالالد - املللالاللد اختيالالار وكيفيالة واألرقالالا  باألسالالامء األبالالراج عالقالة - 4

 . سليد

 . مصطف  ماجد - ومستقبل  حظ  اعرف - 5

 . زايد مهجة - والمواج احلب يف األبراج تلافق - 6

 . رشدي هند - الكف قراءة - 7

 . درستا احن خليل - والكلتشينة الفنجان ىف وقراءة الكف علم - 8

 ناثانيالا  - الكالف قالراءة خالال  مال  العاطفيالة حيات :الكف قراءة دليل - 9

 . آلتم 

  .(1) دكر حممد - الربوج ودائرة القمر ومناز  التنجيم و األبراج - 30

 . العربية املكتبات يف -اآلالف وربام - باملئات تخعد النلع هذا م  والكتب

 

                                                 

 مجيع الكتب املذكلرة متلفرة يف مكتبة النيل والفرات.  (3)
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 . الشعلذة كتب :ثالثا  

 هالي - البحالث هالذا أثنالاء معنالا تقالرر كالام - الشالعلذة تالببك واملقصلد

 اخلدع تخعل م التي الكتب

 مالا الكتالب تلال  ومال  . الشياطني أو باجل  استعانة دون اليد، وخفة البرصية

 :ييل

 . ذريع بل حداد - سحرية ألعاب - 3

 . فرحات حممد - املده  السحرية اخلدع كتاب - 2

 . لدمح كام  - السحرية األلعاب أطل  - 3

 . بقيعة مجا  حممد - واملهارات السحرية اخلدع - 4

 . يلسف وفاء - اخلفيفة واحليل السحرية األلعاب - 5

 . مغايري مازن - السحرية األلعاب وأظرف أمجل - 6

 . أونيل أماندا - السحرية اخلداع ألعاب - 7

 رسخالالاللس - املغناطييسالالال والتنالالالليم اخلفيالالالة السالالالحرية األلعالالالاب تعلالالالم - 8

 . يانقرشج

 . العبداجلبار عبداجلبار - واحلركة اخلفة ألعاب ف  - 9

  .(1) عاشلر مصطف  - السحرية األلعاب أرسار كشف - 30

 . والتداو  االقتناء وسهلة املكتبات، يف متلفرة الكتب هذه وأمثا 

                                                 

 مجيع الكتب املذكلرة متلفرة يف مكتبة النيل والفرات.  (3)
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 . السحر روايات :رابعا  

 يعطالي فهالل قالديم، زمال  منالذ والروايات القصص يف السحر أدم، لقد

 هل يكلن ما كثرا   خيايل عامل إىل وتنقل  القارك، واقع ع  متيمها أبعادا   صةللق

 األفالالال  يف هالالل كالالام السالالحر، نأ إال . وقراءهتالالا القصالالص روايالالة مالال  اهلالالدف

 تالدعل بطريقالة ومصاللرا   ر،الللشال ممالثال   – الغالالب يف - يخعالر  كالان والسينام،

 - يخعالر  السحر انك فقد القصص، مجيع يف احلا  يك  مل هذا لك  . للنفلر

 . املدح أو احلياد سبيل عى - أحيانا  

 القصالص أشالهر م  «السحري واملصباح الدي  عالء » قصة تكلن ربام

ثل التي  ) وليلالة ليلة ألف ( قصص م  وهي . العربية الثقافة يف التلج  هذا متخ

 أن إال ومتنلعالة، متعالددة وروايالات العالامل، يف واسالعا   انتشالارا   هلالا أصبح التي

 «خالاد  » ل  الذي «السحري املصباح » حل  تدور - باجلملة - القصة حبكة

قق اجل ، مردة م   أداة القصالة يف فاملصالباح . األمنيالات املصالباح لصاحب حيخ

 املال  كان فإن . املصباح يمل  م  باختالف ختتلف التي األهداف، لتحقيق

ا   ره خر   حتييالد يتضالح وهبالذا . للرشال سخره خبيثا   املال  كان وإن للخر، سخ 

 يخصالنف سالالح هالل بالل حم ، رش بأن  تصنيف  يمك  ال إذ القصة، يف السحر

 كرتلنيالة أفالال  يف ومثلال  مالرارا ، طبعال  قالد القصالة وهالذه . ضارب  بحسب

 . متعددة وسينامئية

 مال  منبعهالا كان وإن وانتشارا ، شهرة سابقتها ع  تقل ال أخر  وقصة

 العالاملي، املسالتل  عالى اللاسالع النتشالارا ذات «سندريال » قصة هي الغرب،
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 ال ومتثيليالة كرتلنيالة أفالال  يف وصلرت متعددة، لغات إىل ترمجتها مت  حيث

 بصاللرها والثقافيالة اجلغرافية احلدود اخلرافية القصة تل  فتخط  تعد، تكاد

 . املختلفة

 بيال  يف تسالك  مجيلالة فتالاة وجاللد يف - يعرفها ال مل  - القصة تتلخص

 أحالد ويف . مقابل بال حاجاهت  وتقض ختدمه  الظاملات، وبناهتا أبيها زوجة

 ولكالال  لالال ، زوجالالة فيالال  سالاليختار كبالالر حفالالل إقامالالة عالال  األمالالر يعلالال  األيالالا 

 هالي وبيالنام احلفالل، بال  رالحتضال ثلبالا متلال  ال حيالث املنم  يف تبق  «سندريال»

 ئعالة،را حلالل إىل الرثالة ثياهبالا وحتيالل «طي بالة » سالاحرة تأتيهالا حمهنا، يف غارقة

 بجالرة ذلال  كالل ! بارعالة خيالل  إىل والفئالران فالاخرة، عربة إىل اليقطني ونبتة

 تفصيل يف األمر قلب وتسلب ،احلفل إىل «سندريال » لتذهب ،ةسحري عصا

 . عرض  هيمنا ال

 يف يظهر خطرا عقديا انحرافا - ش  بال - متثل وأمثاهلا القصة هذه إن

 حكم  يف - الراشد حت  أو - املسلم الطفل يستخدمها التي امللازي  اختال 

 والسالحرة كلال ، وحمالر  كلال ، خبيالث - أساللفنا كام - السحر إن . السحر عى

 عالى احلكالم جيعالل العالر  هالذا مثالل ولكال  الالرمح ، وأعداء الشيطان أتباع

قيَّم وسيلة جمرد فهل نسبية، مسألة السحر  استخد  فإن استخدامها، بحسب تخ

 . كذل  كان الرش يف استخد  إنو كذل ، كان اخلر يف السحر

 روايالات هالي احلالديث، العرصال يف انتشالاراَ  وأكثرهالا القصص أبرز وم 
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   لغالالة 32 إىل ترمجتهالالا متالال  والتالالي الشالالهرة، (Harry Potter )  «بالاللتر هالالاري»

 أربالاح أعالى حققال  االنتشار واسعة سينامئية أفال  يف صلرت كام ،(1) خمتلفة

 ُيفال  يكالاد فالال اإلسالمي العامل يف انتشارها أما . (2)الغربية األفال  تاريخ يف

 بريئالة وساليلة واعتالربت املساللمني، مال  كثالر بياللت دخلال  وقالد متالابع، عى

 . للرتفي 

 » أهالل م  السحرة بني الرصاع حكاية عى «بلتر هاري » قصص تقل 

 وبعالال  اخليالالايل السالالحر صالاللر مالال  مالالمي، وفيهالالا . األرشار والسالالحرة «اخلالالر

 بحيالث وتعظيمهم، والسحرة السحر عامل متجيد مع طاي،الشي السحر سامت

 وهكالذا، منال  أدنال  املشاللب بينام املجتمع طبقات أعى اخلالص الساحر يعترب

 . دونية نظرة هلم فينظر السحرة غر أما

 ولالد قالد كالان الالذي اليتاليم الللالد ) باللتر هالاري ( حالل  القصالة وتدور

 إىل دخعيعاما   33)هاري(  لاستكم وملا رشير، ساحر قتلهام ساحري  ألبلي 

 أو - كتاب كل . السحرية واألعام  للسحر  (Hogwarts)«هلغلارتم » مدرسة

 بالني القالديم الرصالاع يف جاللالت ويعر  الفت ، حياة م  عاما يمثل - فيلم

 حلقتال  يف ريرالالشال السالاحر الفتال  يلاجال  أن إىل القصة وتتدرج والرش، اخلر

 . األخرة

                                                 

 www.jkrowling.com تصفح امللقع الرسمي لال رولنغ:   (3)

دوالرر تصالالالفح ملقالالالع إحصالالالاء أربالالالاح األفالالالال  السالالالينامئية:  7،  606،  347،  978وقالالالد فاقالالال    (2)

www.boxofficemojo.com 
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 «بلتر هاري » قصص ماللفة  (JK Rowling) لنغرو كي جي واجه  لقد

 خمالفالالة رواياهتالالا اعتالالربت حيالالث ورجاهلالالا، الكنيسالالة أتبالالاع مالال  قليالالا   هجلمالالا  

 طريالق وسالللك اهلدامة املذاهب اعتناق إىل وداعية املقدس الكتاب لنصل 

 ممالا وكالان اخلصالل ، هبالذا رانيةالالنصال الكتابالات تعددت وقد ،)ر( الشيطان

 :ييل ام الروايات عى أخخذ

 الذي السحر يامرس فاجلميع واضح، غر والرش اخلر بني الفاصل احلد أن -

 تالنص والتي املقدس للكتاب الرصحية التعاليم يناق  وذل  واحد، مصدره

 . استخدام  ع  النظر برصف ،الشيطان مصدره وأن ،رش كل  السحر أن عى

 اللثنيالة ياناتوالالد السالحرية، احلركات يف مكثفة ببحلث قام  رولنغ أن -

 ! اللاقالع مال  قريالب بشالكل القصالص لتخالرج للروايات، لإلعداد املعارصة،

 . السالحرية احلركالات رضالا نال  ولذا اللاقعية، صلرت  يف السحر تقد  فهي

 . خطلرة أشد جيعل  جذابة خيالية بصلرة تعرض  وكلهنا

 لتحالل ا :ذلال  وم  مقبللة، أهنا عى النرصاي للدي  خمالفة مفاهيم تقديم -

 األماللات، مالع التخاطالب رية،الالبش القرابني تقديم ،) اخللقية الصلرة تغير(

 املبالالادك مالال  وغرهالالا التنجالاليم، التلالالب ، الالالد ، رشب الكهانالالة، التناسالالخ،

  .(1)الباطلة واملامرسات

                                                 

 تصفح بع  امللاقع النرصانية، مثل:  (3)

www.christiananswers.net 
www.christianitytoday.com 
www.christnhp.com 
www.born.again.christian.info 
= 

http://www.christiananswers.net/
http://www.christiananswers.net/
http://www.christianitytoday.com/
http://www.christianitytoday.com/
http://www.christnhp.com/
http://www.christnhp.com/
http://www.born.again.christian.info/
http://www.born.again.christian.info/
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 للجالد  إثالارة الكتب أكثر م  ) بلتر هاري ( قصص اعتربت وقد هذا

 مهأبنالائ منالع إىل النصار  واألمهات اآلباء م  بكثر حدا مما الغريب، العامل يف

 املالالدارس مكتبالالات يف عرضالالها ملنالالع املسالالتمر والسالالعي عليهالالا، االطالالالع مالال 

 . (1)الغربية املدارس م  عدد يف بالفعل منعها تم قد بل - احلكلمية

 العامالة األمالاك  يف الكتالب بحالرق واملربلن األملر أولياء بع  قا  كام

 قائمالة يف األو  املركالم الروايالات سلساللة احتل  وقد . حمتلاها عى اعرتاضا

 األكثالر للكتالب (American Library Association) «األمريكيالة املكتبالات مجعيالة»

  .(2) والعرشي  اللاحد القرن يف للمنع طلبا

 بمنالع املتحدة العربية اإلمارات قام  فقد العريب العامل مستل  عى أما

 تالما  ال بيالنام اإلسالالمية، للعقيدة خمالفة هناأ باعتبار املدارس يف الكتب إتاحة

 أو بالاألفال  ينالدد رصحيالا رسالميا ملقفالا أجالد ومل  .(3) العامة املكتبات يف تباع

 . وهناك هنا متفرقة فتاو  سل  اإلسالمية، الدو  م  غرها يف الروايات

                                                 

= 
www.christianpost.com 

 www.bbc.com : 2000مارس  29انظر اخلرب يف ملقع البي يب ي بتاريخ   (3)

 www.ala.org تصفح امللقع الرسمي للجمعية:   (2)

 www.bbc.com : 2002فرباير  32انظر اخلرب يف ملقع البي يب ي بتاريخ   (3)
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 اخلامس املبحث

 . واالستشفاء العالجية الطرق يف السحر

 

 الشالفاء يف الشاليطاي السالحر السالتخدا  - ملبحثا هذا يف - أتطرق ل 

 املسالألة هالذه تنالاو  ساليتم إذ املسالحلر، عال  السحر حليف  أو ،األمرا  م 

 . اهلل بإذن األخر الفصل يف بالتفصيل

 :السحر م  بأهنام تصنيفهام يمك  اللذي  العالج م  ملثالني سأعر  ولك 

 . ( Psychic Surgery ) الروحية اجلراحة :األو 

 . بالطاقة العالج م  جلانب :الثاي

 

 . الروحية اجلراحة :أوال  

 جسالالد يف شالق إحالداث عمليالة عالى أخطلالق اسالم هالي الروحيالة اجلراحالة

 املالالادة السالالتخراج - حالالادة أداة أي أو - رطالللمشالال اسالالتخدا  دون املالالري 

 . مبارشة ااستخراجه بعد اجلرح التئا  ثم وم  (1) للمر  املسببة

 أواسالط يف والربازيالل الفلبالني يف «العمليالات » ذههال ظهاللر بداية كان 

ر  وهي امليالدي، العرشي  القرن  باألمرا  املصابني عى - الغالب يف - جتخ

 أن علالام   . طائلالة أماللا    مقابلهالا يف ويالخذ شفائهم، م  امليالوس أو اخلطرة،

 . اللمهية «العمليات » لتل  إجيابيا   أثرا   جيد املرى بع 

                                                 

 وقد تكلن قطعا  م  الد  أو اللحم، أو خيلط وحبا ، أو أجرا  حديدية، وغر ذل .  (3)
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 «ريرينيالالسالالال لألطبالالالاء رطانالالسالال جملالالالة » يف نخرشالالالت سالالةدرا حالالالذرت وقالالد

(CA: A Cancer Journal for Clinicians) مالال   2008ديسالالمرب  33 عالالدد يف 

 طالرقهم نفالع تثبال  أدلة أي انعدا  عى وأكدت الروحيني، اجلراحني مراجعة

 بطريقالة املالري  وفاة يف تتسبب قد أهنا وأفادت الرسطانية،  األورا عالج يف

 . بالفعل حيات  تنقذ قد التي العالجية الطرق ع  يخعِر  حيث ةمبارش غر

 :وجهني م  السحر م  أن  عى يخصنف العالج م  النلع وهذا

 ،النالاس أعالني سالحر يف والشالياطني باجل  يستعني املعال، يكلن أن :األو  -

 . زا  قد املر  أن وإهيامهم

 الالالدجل قبيالالل مالال  هالالل هالالالالء يفعلالال  مالالا يكالاللن أن األقالالرب، وهالالل :الثالالاي -

 .بالباطل الناس أملا  هبا تالكل التي الشعلذة م  فهل اليد، وخفة واالحتيا 

 هالالالذه يف املسالالالتخدمة احليالالالل بكشالالالف املهتمالالالني مالالال  عالالالدد قالالالا  وقالالالد

 تلال  بمحاكالاة قالا  حيالث ،رانالدي جيمم الشهر الساحر منهم ،«العمليات»

 أينجل كرس حرالسا وكذل  ،(1) التلفميلنية الربام، أحد يف البرصية اخلدع

 ) Mindfreak (  )2( . برناجم  يف

 مالا إىل املري  ع  املرضية األعرا  بع  زوا  يف السبب رجعأخ  وقد

 ) Effect Placebo ( )3( . أو اللمهي العالج بظاهرة يخعرف

                                                 

 األمركية.  cbsعى قناة  The Tonight Showبرنام،:   (3)

  .2030وحت   2005منذ عا   A & E Networkعر  الربنام، عى قناة   (2)

 انظر:  (3)

Why Bogus Therapies Seem to Work – by: Berry.L. Beyerstein – Skeptical Inquirer Magazine vol. 21 no. 
= 
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 . بالطاقة العالج :ثانيا  

 معتقالداهتم مال  النالابع الرشالقي الطالب فالروع مال  الطاقالةج بالعال يعترب

 الطاقالالة هالالي ليسالال  العالجيالالة الطالالرق هالالذه يف املقصالاللدة فالطاقالالة الفلسالالفية،

 اللاحديالة النظالرة أساس عى يقل  عقدي فلسفي مبدأ هي وإنام ،(1)الفيميائية

 . (2)لللجلد

 اخللفيالات لتغالاير تبعالا الكلنيالة الطاقالة عالى تخطلق التي التسميات تتنلع

 اللفظالي واملالدلل  ملفهل ا يف االتفاق مع املختلفة، املناطق يف واللغلية الدينية

 . اجلملة يف

 (4) احليالاة طاقالة و (3) احلياة قلة و احليلية، الطاقة :التسميات تل  وم 

 الطاقالة :تسالم  كالام بالدوهنا، حيالاة ال وأن ،احليالاة مصالدر أهنالا باعتبالار وذل 

 الالالنََف  :عليهالالا وأطلالالق . منالال  واسالالتمدادها ،الكالاللن يف النتشالالارها (5)الكلنيالالة

)Breath( (6) طالالرق مالال  التَّالالنفخ  ألن ربالالام القديمالالة، النصالالل  يف كثالالر ذاوهالال 

 . بدونال  يسالتمر أن للكاللن يمكال  ال الالذي الالنََف  بمثابة ألهنا أو استمدادها

                                                 

= 
5 – Sept/Oct – 1997. 

 (.399 – 398غط اس احلكيم: ) –غا الثامنية ، وأعمدة اليل6د. أمحد تلفيق:  –الشفاء بالطاقة احليلية   (3)

 لالستمادة، راجع: التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية )دراسة عقدية( للباحثة.  (2)

 .6د. أمحد تلفيق:  –انظر: الشفاء بالطاقة احليلية   (3)

Lao-Tzu and the Tao Te Ching – edited by: Liia Kohn & Michael Lafarague: 92. 
 .6د. أمحد تلفيق:  –انظر: الشفاء بالطاقة احليلية   (4)

 .The Tao of the West – J.J Clark: 31انظر:    (5)

 Taosm: Growth of A Religion – Isabelle Robinet: 7انظر:   (6)
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 بعضالهم ويمعم . شفائية قدرات م  إليها يخنسب ملا نظرا   (1)الشفاء قلة :وهي

  .(2)«الروح : »هل العريب مسامها أن

 :اليابالان ويف ،Qi (  (3) ( ي(ال: )تشالفهالل الصالني يف الطالاوي املصطلح أما

   ) پرانا ( الال اسم الكلنية الطاقة مبدأ عى يطلق اهلندوس وعند ، ) Ki ()كي( 

) Prana ( (4). 
 الريكالي يخسالمي مالا أبرزهالا مال  متعددة، وأنلاع أشكا  بالطاقة للعالج

(Reiki) ، شالالفاء أي بخعالالد، عالال  اسالالتخدام  يمكالال  «العالالالج » مالال  النالاللع وهالالذا 

 . ل  مبارشة دون البعيد املري 

 االسالتعانة يمكال  ذلال  حتقيالق أجالل مال  أنال  بال  املعاجلني بع  وينخص

 ذل  ويف ،(5)ر( متثل  دمية أو أظفاره، أو شعره، م  بيشء أو املري ، بصلرة

 اسالتعانة ناللع في  الذي السحر م  هل االستشفاء م  النلع هذا أن قلية قرينة

 . واجل  بالشياطني

 أجالالل مالال  املعنالال  جمهللالالة ألفالالا  تكالالرار الطاقالالة تطبيقالالات يف ريكثالال كالالام

 بالال  رالتخستحضال ممالا األلفالا  تلال  تكاللن أن يخسالتبعد وال الطاقالة، «اسالتقطاب»

 . منهم بإعانة حدوثها يمعملن التي «اخللارق » حتصل ثم وم  الشياطني،

                                                 

 New Age Spirituality: An Assessment – edited by: Duncan S. Ferguson: 150                                          انظر:  (3)

 .6د. أمحد تلفيق:  –انظر: الشفاء بالطاقة احليلية   (2)

 .67غادة املعايطة:  –انظر: العالج بالطاقة واملاكروبيلتي    (3)

 .67غادة املعايطة:  –، والعالج بالطاقة واملاكروبيلتي  6د. أمحد تلفيق:  –انظر: الشفاء بالطاقة احليلية   (4)

 انظر:  (5)

Essential Reiki – Diane Stein: (59 – 60), and Practising Reiki – Jennie Austin: (99 – 103). 
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 السادس املبحث

 . االستعراضي السحر

 

 املامرسالالات مالال  لعنالال عالالى «االسالالتعرايض السالالحر » اصالالطالح يطلالالق

 كالان عالام لتمييمهالا وذلال  للسالحر، العا  املسم  ضم  تدخل التي الرتفيهية

 ناللع فيال  كالان مالا أو والشالياطني، لالألرواح استحضار أو تعبدية، طقلس في 

 . سبيل  كان أيا  ، العادة خلرق دعل 

 مال  احلضاللر تساللية عالى يعمالل اسالتعرايض، فال  :بأنال  تعريف  ويمك 

 م  للعادة، خارقة أو الطبع، يف حمالة - ظاهرها يف - هي أفعا  عر  خال 

  .(1) الطبيعية اخللا  وتلظيف البرصية، واخلدع اليد، خفة خال 

 مطالالابق - اللاقالالع يف - أنالال  سالالنجد السالالحر، مالال  النالاللع هالالذا تأملنالالا وإذا

 اليالد، يف خفالة :أهنالا وهالل األو ، الفصالل يف سالبق الذي «الشعلذة » لتعريف

حر، وأخذ   حر يفعلها عجائب   م  - األصل علي  ما غر رييخ  كالسِّ  يف - كالسِّ

ال يالري بحيالث االحتيا ، م  نلع وهي . العني رأي  َحِقيَقتال  غالر عالى ْيءالَالش 

عَتمدا    .احلَلاس خداع عى مخ

 عاللا  عنالد ساللبية مالدللالت حيمالل أصالبح «الشعلذة » مصطلح أن إال

 هنالا ونحال  . مالنهم كثالر - تقبلال  أو- إلي  االنتساب م  ينفر ولذل  الناس،

 االصالطالح، يف مشالاحة ال إذ واملصالطلحات، التسالميات حل  جد  يف لسنا

                                                 

 Magic & Showmanship – Henning Nelms: (1 – 2)                                 انظر:  (3)
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 يف الساللف أقاللا  اسالتقراء أردنالا فإذا . واحلقائق املعاي هل هيمنا الذي ولك 

إذ إن  الشالعلذة، يف أقاللاهلم إىل الرجاللع لممنالا املعالارص، االستعرايض السحر

 . للثاي معارصة صلرة إال لي  األو 

 بل احلديث، العرص وليد لي  االستعرايض بالسحر اليل  يسم  ما إن

 الطالرق هالذه تكال  مل إذ . القالديم التالاريخ منالذ متنلعالة ألهالداف يلظالف كان

 النالاس، تضالليل يف كثالرا   الدجاللن وظفها بل الرتفي ، ملجرد تستخد  اخلفية

 راتقالالد لالال  الفاعالالل أن النالالاس وإهيالالا  واخلالالداع، والغالال  واألمالاللا ، وسالاللب

 وكثر . ومنهج  مذهب  صحة عى تد  أو والتقدي ، الطاعة تلجب خارقة،

 . النلع هذا م  هي - وحديثا   قديام   - اخللارق دعاو  م 

 بصالاللرت  - بدايتالال  إرجالالاع فالاليمك  احلالالديث االسالالتعرايض السالالحر أمالالا

 رحالمسال أو  افتالتح عندما للميالد، عرش التاسع القرن أواسط إىل – املعارصة

 يعتالرب بيالنام ، 3873األربعينيات، وم  ثم يف لندن عالا   يف باري  يف للسحر

. (1)«الالتخلص » لفال أبا   –األصل اهلنغاري  وذ األمركي الساحر - هلديني

 يعرضلن السحرة م  كبرة أعداد أصبح والتلفاز املرئية األجهمة ظهلر ومع

 . (2)التلفميلنية الربام، عى حيلهم

 بذراع، وذراعا بشرب، شربا قبلكم م  سن   لتتبع]^:  النبي قا  وكام

                                                 

اع خطرة )حت  املاء مثال (، بحيث واملقصلد ب  تقييد الشخص بسالسل وقيلد حمكمة، ووضع  يف أوض  (3)

 يتمك  م  التخلص م  القيلد، واخلروج م  املكان الذي حب  في  يف وق  قصر.

 The History of Magic – Eliphas Levi                                  انظر:     (2)
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 العالامل إىل «الفال  » هذا انتقل فقد ،(1)] لسلكتمله ضب جحر سلكلا لل حت 

 للسالالالحر ظهالالاللر وأو  . املالالالايض العقالالالد منتصالالالف يف واإلسالالالالمي، العالالالريب

 عالا  يف كالان - االحالرتايف املسالتل  عالى - األوسالط رقالالشال يف االستعرايض

 الالالذي ،البالاي  أمحالالد اسالم  رجالالل يالد ىعالال وبالتحديالد ، 2004هالال/3426

لقالالب  مالالا - تقييالالده عنالالد - ولالال  األوسالالط، الرشالالق يف ريةالالبصالال اخلالالدع برائالالد يخ

 ومتال  ،(2) باللك الفالي  عالى صفحت  يف مسجل إعجاب ألف الثامنني يقارب

 . (3)متعددة فضائية برام، عى استضافت 

 وابتدأ ،مبكرة س  منذ البرصية اخلدع أحب أن  (4) نفس  ع  أمحد يذكر

 يف وبعالدها سالنة، ةرالعش ثالثة أتم عندما لندن يف عروض  مقابل املا  يتقاى

 يقالدمها التالي العالرو  وتالرتاوح . عاما   عرش سبعة وعمره املتحدة اللاليات

 :ييل ما احليل تل  فم  وتعقيدا ، غرابة األكثر والعرو  اخلفيفة، احليل بني

 . الكلتشينة ورق يف خدع -

 . بخعد ع  اقاألور حتري  -

 . ثرأ هلا يبق  أن دون إزالتها ثم وم  جسده يف جروح إحداث -

                                                 

 –ذكالر عال  بنالي إرسائيالل باب: ما  –كتاب: أحاديث األنبياء  – 4/369أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 .3456برقم: 

 www.facebook.com/AhmedElBayed.show                    تصفح  (2)

، والليلة مالع فالايم )قنالاة (mbc)وشط البحر  ،(mbc)، وصباح اخلر يا عرب (mbc4)منها: للعرب ملاهب   (3)

 ، وغرها.(mbc)يف أسبلع  mbcو ديب(، وسرة وانفتح  )قناة املستقبل(، وهال وغال )قناة أبل ظبي(، 

 لقاء يف برنام،: الليلة مع فايم )قناة ديب(.  (4)
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 . ) كلال ( غازي مرشوب إىل املاء حتليل -

 . مسطحة فنية للحة م  حية طيلر إخراج -

 . األبصار ع  كليا   االختفاء -

 . ظهره م  وخترج بطن  م  تدخل حادة، بآلة جذع  اخرتاق -

 . اهللاء يف وتعليقها يشء، خلف  يك  مل ستار عةقط خلف م  امرأة اخراج -

 . الغريبة األعام  م  وغرها -

 أن يمكال  ال ر،الالبشال لعالادات خارقالة وكأهنا تظهر األعام  هذه وبع 

 ع  - اللاقع يف - خترج ال ولكنها بالشياطني، استعانة دون اإلنسان هبا يقل 

دع كلهنا  السالحرة مال  عالدد كشالف وقالد ظاهرها، يف عظخم  مهام وحيل، خخ

 أكالد نفس  الباي  إن بل . صناعتها وطرق مشاهبة، حيل ع  االستعراضيني

 ال امللاد، بخلا  واستعانة يد، وخفة حيل سل  لي  يفعل  ما كل أن مرارا  

 . أعامل  م  يظهر الذي هل وهذا والشياطني، اجل 

 يف متقدمالالة مراحالالل إىل االسالالتعرايض بالسالالحر يسالالم  مالالا وصالالل لقالالد

 بإخفالاء أمريكالا يف - السالحرة كبالار أحالد - كلبرفيلالد ديفد قا  ت ح الغرب،

 يف - للمشالاهد يثبال  مع اهللاء يف والطران احلضلر، أنظار أما  احلرية متثا 

 األمركالي السالاحر ،أينجالل كري  قا  كام ،(1) بحبا  معلق غر أن  - الظاهر

 مال  األشالياء يف والتالأثر حتريكهالا، دون صاللبة حلاجم خال  باملرور املشهلر

                                                 

 www.davidcopperfield.com                        تصفح ملقع  الرسمي:  (3)
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 . واألبصار العقل  تبهر أخر  وأملر ،(1)بظالهلا العبث خال 

 تقبلهالا، عال  النصالار  حتال  يالأنف مقدسات عى «الف  » هذا وتعد 

ر  ، 2005 عا  ديسمرب شهر ففي  عالى سالكلتلنديني لسالاحري  برنام،   عخ

 نالساحرا حاو  )سحر عيس  علي  السال (. بعنلان الرابعة الربيطانية القناة

الر  ممالا فكالان ،«اجلديد العهد يف املسيح معجمات » أسمله ما حماكاة فيها  عخ

 :احللقة تل  يف

 . ظاهرة داعامت دون املاء سطح عى امليش -

 . مخر إىل املاء حتليل -

 . مالقتا   «الرؤية » م  عمياء امرأة متكني -

 .النب  م  خا  الرأس مبتلر مي ، - ظاهره يف - رجل «إحياء » إعادة -

 . قليل طعا  م  شخص 5000 إطعا  -

 «السالالحر » قبالالل فحصالالها تالالم حيالالث رجالالل، يمسالالها أن دون امالالرأة «محالالل » -

 . رمحها يف جنني اكتشاف تم حيث وبعده حامال، تك  ومل الصلتية باألشعة

الدعبعناللان أخالر  حلقالة يف ثم  احللقالة بعالد بخثال  ،) اإلنجيالل مال  : )خخ

 حيالث أجمائهالا، بعال  لتصلير رالصم إىل الساحران رحل وقد بعا ، السابقة

 فكان ،«القديم العهد يفعلي  السال   ملس  معجمات» أسمله ما حماكاة مت 

ر  مما  :عخ

                                                 

 official.crissangel.com                 تصفح ملقع  الرسمي:      (3)
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 . حيات إىل العيص حتليل -

 حتليالل فالتم ،) اإلنجيل يف هي كام ( التسععلي  السال   ملس  آيات حماكاة -

 خالية أهنا يظهر أماك  م  واجلراد والذباب الضفادع واستخراج د ، إىل املاء

 .منها

علَّمالة معدنيالة عملالة قذف -  جاللف مال  اسالتخراجها ثالم األمحالر، البحالر يف مخ

 . ذل  وغر ،(1) الحقا   اصطيادها تم سمكة

، الشالعلذة، عالني هالل االسالتعرايض السالحر أن فاملقصلد ، حيالل  الدع   وخخ

 هاينكر منهم كثر بل باخللارق، يأيت أن  يفعل  م  يدعي ال . باألبصار وأخذ  

 أغالرب مهالام ،(3) بالشالياطني اسالتعانة السحر م  النلع هذا يف ولي  . (2)متاما  

 مالا، يشء هبالا يعمالل التالي اآلليالة جيهالل املشالاهد وكاللن . عروضال  يف الساحر

 تلال  مال  وكثالر اخلاللارق، مال  - رورةالبالضال – جيعلال  ال ذل ، علي  وُيف 

                                                 

 www.barryandstuart.com         تصفح: امللقع الرسمي للساحري    (3)

، الالالذي ينكالالر وجالاللد الغيبيالالات (James Randi)ومالال  هالالالالء السالالاحر األمركالالي امللحالالد جيمالالم رانالالدي   (2)

وخلارق العادات كليا ، وقد وضع جائمة قدرها مليلن دوالر أمركي ألي شخص يمكن  إثبالات أن يف 

 اليل . مقدوره صنع أمر خارق للعادة، ومل يظفر باجلائمة أحد حت 

 www.randi.org                تصفح ملقع الرسمي: 

األمركية، فعمل عالى فضالح  NBCعى قناة  (Phenomenon)ومنهم كرس أينجل الذي شارك يف برنام،  

 الدجالني مدعي القدرات اخلارقة، وهل كال راندي قد  جائمة بمليلن دوالر كتحد ألحد املدعني.

يف السحر االستعرايض واخلدع البرصية، يف كشالف مال  يسالتخد  تلال   وكال الرجلني يستخد  خربات  

  احليل مدعيا  أهنا قدرات فلق طبيعية. 

فإن ما كان في  استعانة بالشياطني ال يخصنف ضم  هذا النلع، وإنام يكاللن مال  السالحر الشاليطاي، لكال    (3)

 منهم. السحرة الذي  يتعامللن باجل  يعمللن يف اخلفاء، وال تكاد تر  أحدا  
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 إلخفالاء ال ة،املهنال خصلصالية عالى احلفا  أجل م  تخكشف ال واخلدع احليل

 . خلف  الذي الشيطاي العمل

 مسالم  مال  االستعرايض السحر أو الشعلذة إخراج فإن سبق، ما ومع

 األفعالا  هالذه مثالل عالى احلكم يعن  ال حتريم ، عى املجمع الشيطاي السحر

 . اهلل بإذن األخر الفصل يف تناول  سيتم ما وهل باإلباحة،
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 السابع املبحث

 . السحرية الرموز

 

 َرَمالمَ  وقالد . واحلاجالب بالشالَفتني واإليالامء اإلشارة : »هل اللغة يف الرمم

مخ  َيْرِممخ    .(1)«وَيْرمخ

 إليال ، أرشت يشء بأي - بلفظ يبان مما - إلي  أرشت ما كل : »هل وقيل

گ  گ  ژ عليال  السالال :  زكريالا قصة يف العميم التنميل ويف .. بعني، أو بيد،

  .(3) «(2)ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ

 أو عمليالة، أو فكالرة، يخمثالل الالذي الرسم :هل - هنا - بالرمم واملقصلد

 الرمميالة وهالذه . والكلامت اجلمل استخدا  دون عنها ب  ويخعرب مادي، وجلد

 تسالتخد  وهالي االعتقاديالة، والتلجهالات الفكريالة، املذاهب جل يف ملجلدة

 . األديان أتباع م  كثر عند

 عالالى تقالالل  التالالي والتلجهالالات عتقالالداتامل يف مهالالام   جانبالالا   الرمميالالة متثالالل

 اآلراء عال  والتعبر ،«اجلامعة » أفراد بني التلاصل يف تخستخد  حيث الرسية،

 وهذا .املغلقة دوائرهم خارج هل م  معرفتها م  يتمك  أن دون واملعتقدات

 الرمالاللز تلالال  أن إال . السالالحرية التقاليالالد إىل ينتمالالي ومالال  السالالحرة، حالالا  هالالل

 املساللمني بلالدان إىل وتاللرد وغرهالا، والقالئالد بسالةاألل عالى تطبالع أصالبح 

                                                 

 .5/356اب  منظلر:  –، وانظر: لسان العرب 880/ 3اجللهري:  –الصحاح   (3)

 .43آ  عمران:   (2)

 .35/362المبيدي:  –. وانظر: تاج العروس 5/356اب  منظلر:  –لسان العرب   (3)
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 شالالعارات أهنالالا أو اخلفيالالة، بمعانيهالالا مالالنهم علالالم دون املسالاللمني أبنالالاء فيلبسالالها

 :ييل ما الرملز تل  أبرز وم  . واملشعلذي  للسحرة

 :( Pentacle ) اخلامسية النجمة :أوال  

 التالالي الشالالائعة الرمالاللز مالال  اخلامسالالية النجمالالة تعتالالرب

 الدينيالة والتقاليالد الثقافالات م  عدد يف مهااستخدا يكثر

 . ريةالواملصالال واإلغريقيالالة، والصالالينية، اهلنديالالة، املختلفالالة،

 وأكثرها السحرية الرملز أشهر - ذات  اللق  يف - وهي

 كالام الالدائري، بالشالكل بإحاطتهالا هنا وتتميم استخداما ،

 أشالالكا  عالالدة وللرمالالم . أعالالاله الشالالكل يف ملضالالح هالالل

 . متقاربة

 يتبنال  ومال  للسالحرة كشالعار الرمالم ذاهال يستخد 

 عالى يلضالع النصار ، عند الصليب كشعار معتقداهتم،

 وترمالم . واألسالاور القالئالد شكل  عى وتصنع منصاهتم

 واهلالاللاء، الالالرتاب، ( اخلمسالالة للعنالالارص اخلامسالالية النجمالالة

 يف اسالالالتخدامها يالالالتم التالالالي ،) والالالالروح واملالالالاء، والنالالالار،

 . السحرية األعام 

 إهنالالا بالالل - السالالحرية للتقاليالالد شالالعار جمالالرد اخلامسالالية مالالةالنج تعتالالرب وال

  .(1) وطالسم  ،وطقلس  ،السحر أعام  يف بالفعل تخستخد 

                                                 

 انظر:  (3)

Complete Bokk of Witchcraft – Raymond Buckland: 208, and The Encyclopedia of Witches, Witchcraft 
and Wicca – Rosemary Ellen Guiley: 267. 
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 :الثالثية األقامر :ثانيا  

 للقمر ويرمم السحرة، شعارات أحد هل الرمم وهذا

 مراحالالل يمثالالل كالالام األربالالع، مراحلالال  مالال  ثالالالث يف

 مالالا وعالالادة . كالالذل  املالالرأة خصالاللبة ومراحالالل احليالالاة،

 مالالال  رفيعالالالة منملالالالة إلظهالالالار السالالالاحرات ترتديالالال 

 . «القداسة»

 . الثامنية العجلة :ثالثا  

 مكالالابح مالال  مكالالبح كالالل العالالا ، دورة الرمالالم هالالذا يخمثالالل

 العجلالالة ترمالالم كالالام . السالالحرة أعيالالاد أحالالد يمثالالل العجلالالة

 يخستخد  وقد . هناية وال هلا بداية ال حيث لالستمرارية،

 دورة أو خلصالالالالاللبة،ا دورة أو الالالالالالمرع، دورة متثيالالالالالل يف

 . ذل  غر أو امللاسم،

 . الصليب :رابعا  

 يتبنالاه أن قبالل السالحر رماللز م  الصليب كان لقد

 لصالليب يكاللن ما وعادة هلم، شعارا   ويصبح النصار ،

 لالتالمان، رمالما   يرونال  ألهنالم متسالاوية، أطالراف السحرة

 كاحليالاة، مالا، أمالر يف التلازن حتقيق يف ب  يخستعان ولذل 

 . املشية حت  أو ل،العم أو

 الطقاللس بعال  يف السالاحر جبالني عالى اخلامسالية النجمالة تخرسالم وبينام

 

 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.snipview.com/q/Cross_symbols&ei=w2IWVZLoAoznauG4gng&psig=AFQjCNE6se2zWqCBPXx4772jSYT4GGoV0w&ust=1427616806978906
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سم بالصليب حيتفظ السحرية،  انحالدر باألحر  أو - ترق   م  جسد عى لرخ

 . «قديسا   » أو «كاهنا » فأصبح السحر م  السفى املراتب يف

 . اللللب :خامسا  

 وقد يمة،القد الرومانية الرملز م  اللللب يعترب

 رالالعصال إىل تعاللد الصالخلر يف حمفاللرة آثار ل  وجدت

 غالر هلالم بالنسالبة الرمم هذا أمهية كان  وإن احلجري،

 . بالتحديد واضحة

 رحلالة ويخمثل ،)األنث ( لإلهلة رمما   اللللب فيعترب للسحرة، بالنسبة أما

سالالد كالالام احليالالاة،  خالالال  مالال  السالالحرية الطقالاللس بعالال  أثنالالاء الرمالالم هالالذا جيخ

 . اللللبية اتالرقص

 . الثالثية واألهلة ( Triquerta ) الثالثية والعقدة املثل :سادسا  

 تثليالث زوايالاه متثالل أنثلي، سحري رمم واملثلث

 يرمالالم وهالالل . والعجالاللز واأل ، العالالذراء، :اإلهلالالة

 زاويتال  حتطاليم يمكال  ال حيث - كذل  - للقلة

 . عريضة بقاعدة مدعلمة ألهنا الدقيقة

الدم، أخالر  وأحيانالا   األحيالان، بع  يف دا  منفر يستخد  وهل  برماللز يخ

 . أخر 

 وقالد أشالكا ، عالدة فلها الثالثية العقدة أما

 واجلامعالالات، املالالذاهب مالال  عالالدد يف اسالالتخخدم 
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 ترمالم السالحر يف وهالي ،ا  تثليثيال ا  معتقد تتبن  التي

البساليط، والتالي تالدور  املثلالث ملعان مطابقة ملعان

  (.3حل  تقدي  الرقم )

 يرمم ،) اليمني عى ( الثالثية األهلة ممر وكذل 

 رمالالالم وبالالالني بينالالال  اخللالالالط ينبغالالالي وال . سالالالبق ملالالالا

 رغالالم ) اليسالالار عالالى ( السالالامة الطبيالالة النفايالالات

 . بينهام التشاب  وجلد

 

 . ( Theban Alphabet ) الثيبحانية احلروف :سابعا  

 يف مرة ألو  طخبع األصل، معروف غر كتابة نظا  هي الثيبانية احلروف

 التعليالالذات لكتابالالة الرمالاللز هالالذه تخسالالتخد  . للمالاليالد رالعشالال السالالادس القالالرن

 وهي والرسية، الغمل  عى للمحافظة ) الظال  كتب يف خاصة ( السحرية

  .(1) السحرية بالتقاليد خاصة حروف

 

                                                 

 .Complete Bock of Witchcraft – Raymond Buckland: 208                انظر:  (3)

  

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.catb.org/esr/unicode/theban/&ei=T2UWVf2SGIO6afO0gJAE&psig=AFQjCNEfzXn-4vxa4WkUW-4Px4QrM_ZF6g&ust=1427617481652749
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.catb.org/esr/unicode/theban/&ei=T2UWVf2SGIO6afO0gJAE&psig=AFQjCNEfzXn-4vxa4WkUW-4Px4QrM_ZF6g&ust=1427617481652749
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 أخالر  رماللز تلجالد وقالد السالحرة، عنالد األوحالد هالل النظا  هذا لي 

 السالحر ألن نظالرا   ،النالاس بني منترشة غر ولكنها العرب، سحرة يستخدمها

 ما غالبا   الدو  هذه يف السحرة وألن اإلسالمية، الدو  جل يف حماربا   يما  ال

  بل . والنرش والتأليف، التأصيل، بجانب يعتنلن ال الذي  اجلها  م  يكلنلن

 الالالذي  الغالالرب يف السالالحرة بخالالالف . غامضالالة أجالاللاء ويف ر،الالسالال يف يعملالاللن

 وإتاحتال  التقنالي االنفتالاح ومع ،ومالسسات ومذاهب ،مدارس هلم أصبح 

 . ومعتقداهتم أعامهلم م  أي رسية عى املحافظة تتعذر تكاد منهم، لكثر



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
368 



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
369 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 . والسحرة بالسحر املتعلقة األحكام

 :مباحث مخسة وفي 

 . وتعلم  السحر ممارسة حكم :األو  املبحث

 . ب كت عى واالطالع ،السحر مشاهدة حكم :الثاي املبحث

 . وسالاهلم السحرة إتيان حكم :الثالث املبحث

 . النرشة أحكا  :الرابع املبحث

 . اإلسالمية الرشيعة يف وعقلبات  ،الساحر حد :اخلام  املبحث
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 األول املبحث

 . وتعلمه السحر ممارسة حكم

 

 بأنلاعال  مبالارشا   تعلقالا   ويتعلمال  السالحر يالامرس مال  عالى احلكالم يتعلق

  ،يامرس  الذي السحر نلع حسب ُيتلف الساحر حكم نفإ ولذل  وأقسام ،

 :وذل  كام ييل

 . الشيطاي السحر حكم :أوال  

 . ال أ  بسحره، الساحر أيكفر اختلفلا ثم السحر، حتريم عى األمة أمجع 

 قالا  . كالذل  فاعلال  كفر يف خالف فال الكفر، متضمنا   السحر كان إن فأما -

 الكلاكالالب دعالاللة جالالن  مالال  كالالان مالالا أن عالالى كلهالالم واتفقالاللا » :العالالم أيب ابالال 

 مال  يناسالبها بالام إليها والتقرب هلا، السجلد أو خطاهبا، أو غرها، أو السبعة،

 أباللاب أعظالم م  وهل كفر، فإن  - ذل  ونحل والبخلر، واخللاتم، اللباس،

 رقيالة كالل أن عالى - أيضالا   - كلهالم واتفقلا .. سده بل غلق ، فيجب الرشك،

 اجلال  ب  أطاعت  وإن ب ، التكلم جيلز ال فإن  باهلل، رشك في  قسم، أو ،وتعميم

 الكالال  وكالذل  بال ، الالتكلم جياللز ال كفالر فيال  كالال  كل وكذل  غرهم، أو

 وهلذا .يعرف ال رشك في  يكلن أن إلمكان ب ، يتكلم ال معناه يعرف ال الذي

  .(1) «])1(  رشكا تك  مل ما بالرق  بأس ال]^:  النبي قا 

                                                 

، وأخرجال  3886بالرقم:  –كتالاب الطالب، بالاب: مالا جالاء يف الرقال   – 4/30داود يف سنن :  أخرج  أبل  (3)

 –)ال بالأس بالالرق  مالا مل يكال  فيال  رشك(  9بالاب:  –: اآلداب كتالاب – 4/3727مسلم يف صالحيح : 

= 



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
372 

 :جهتني م  الرشك يف يدخل والسحر

 بام إليهم والتقرب هبم، والتعلق للشياطني، استخدا  م  في  ما جهة م  - 3

 . مطللب  وتلبية الساحر بخدمة ليقلملا حيبلن

 علمال ، يف اهلل مشالاركة ودعالل  الغيالب، علالم دعل  م  في  ما جهة م  - 2

 .(2) والكفر الرشك شعب م  وذل  ذل ، إىل املفضية الطرق وسللك

 فاعل ، حكم يف فاختخلف - ذات  السحر عدا - لكفر متضمنا   يك  مل ما وأما -

 وأمحد، حنيفة، أبل و مال ، قا  وب  يكفر، أن  إىل السلف م  طائفة فذهب »

 فالال ر،اليضال يشء وسالقي وتدخني، بأدوية، سحره يكلن أن إال :أصحاب  قا 

 قالالل  وهالالذا فيكفالالر، رشك سالالحره يف يكالاللن أن إال يكفالالر ال :وقيالالل . يكفالالر

 .(3)«ومجاعت  الشافعي

 فالإن سالحرك، لنالا صالف :لال  قلنالا السالحر تعلالم إذا : »يقالل  فالشافعي

 الكلاكالب إىل التقالرب مال  بابالل أهالل اعتقد ما مثل الكفر، يلجب ما وصف

 الكفالر، يلجالب ال كالان وإن كالافر، فهالل منهالا، يلتم  ما تفعل وأهنا السبعة،

 .(4)«كفر إباحت ، اعتقد فإن

 مل مال  فالإن ،ا  اختالفال القالللني بالني أن يظهالر ال أنال  نجد :قالتحقي وعند

                                                 

 .]ال بأس بالرق ، ما مل يك  في  رشك[، بلفظ 2200برقم:  =

 .539اب  أيب العم:  –رشح الطحاوية   (3)

 .309اب  سعدي:  –القل  السديد   (2)

 .283ب  حس : عبدالرمح   –، وفتح املجيد 326سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (3)

 .283، وفتح املجيد: 326تيسر العميم احلميد:   (4)
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ر  الرشك، بدون يتأت  أن  لظن  تكفره ع  حاد إنام السحر بمجرد الساحر يخكفِّ

 إال الشالالياطني قبالالل مالال  هالالل الالالذي السالالحر يالالأيت ال بالالل كالالذل ، األمالالر ولالالي 

ا اهلل سامه وهلذا ،(1) والكلاكب الشيطان وعبادة بالرشك، ڦ  ژ  :قللال  يف كفر 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ژ  :وقللالالالال  .ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 .(2)ژٺ  ٺ   ٺ  

: قللال  يف عبالاس ابال  وقالا   .(3(الكفالر مال  السالحر: )العاليالة أبل وقا 

 واإليالامن، والكفالر والرشال اخلالر عل الامه أهنالام وذل : ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ

 عالى جيالرتك ال: )اآليالة يف جالري، ابال  وقالا  .(4(الكفالر مال  السالحر أن فعرفا

 ،(6)بسحر فلي  ونحله والتدخني األدوية سحر وأما» . (5(الكافر إال السحر

ا سمي وإن ا، والنميمالة البليالغ القالل  كتسمية املجاز، سبيل فعى سحر   سالحر 

ا يكلن ولكن  ا يفعل  م  يعمر ،ملرضت  حرام  ا تعمير    .(7)«بليغ 

                                                 

 .283(، وفتح املجيد: 327 – 326، وتيسر العميم احلميد: )9/29اب  قدامة:  –انظر: املغني   (3)

 .302البقرة:   (2)

 .327سليامن ب  عبداهلل:  –انظر: تيسر العميم احلميد   (3)

 .3/362  كثر: اب –تفسر القرآن العظيم   (4)

 .3/363، وتفسر القرآن العظيم: 2/443الطربي:  –جامع البيان   (5)

 أي لي  م  السحر الشيطاي الذي يكفر فاعل .  (6)

 .283عبدالرمح  ب  حس :  –(، وفتح املجيد 327 – 326تيسر العميم احلميد: )  (7)

ال يتناو  مجيع السالحر، إنالام املالراد مال  سالحر وقلل : فقد أرشك: هذا »قا  الشيخ اب  عثيمني رمح  اهلل:  

بالطرق الشيطانية. أما م  سحر باألدوية والعقاقر وما أشبهها؛ فقالد سالبق أنال  ال يكاللن مرشالكا ، لكال  

)القالل  املفيالد:  .«الذي يسحر بلاسطة طاعة الشياطني واستخدامهم فيام يريد؛ فهذا ال ش  أن  مرشالك

3/522) 
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 أن» عالى نصالا   لكالان ،(1)] أرشك فقالد سالحر ومال ]^:  قلل  صح ولل

 عال  احلالافظ حكالاه كالام رك،الالشال بالدون السالحر يتالأت  ال إذ رك،المشال الساحر

 اإلسالال ، ناللاق  يف عبالداللهاب بال  حممالد اإلمالا  عالده وقالد  .(2)«بعضهم

  .(3)«كفر ب  ريض أو فعل  فم  والعطف، الرصف، ومن  السحر، : »فقا 

 :ييل ما أبرزها م  فكثرة، الساحر كفر عى األدلة وأما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ژ   :البقرة سلرة يف تعاىل اهلل قل  -

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

  )4( .ژںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

 :بأملر اآلية يف رصيح واضح وذل 

 ظهاللرهم، وراء اهلل كتالاب نبالذهم وهل السحر، إىل اليهلد عدو  سبب أن -

 ،^ حممالد ب  جاء الذي القرآن أو بأيدهيم، التي التلراة بالكتاب أريد وسلاء

 . كفر نبذه ذل  كل

                                                 

، 4079بالرقم:  –بالاب: مالا جالاء يف السالحرة  –كتاب: حتريم الالد   – 7/332: أخرج  النسائي يف سنن   (3)

 .3788برقم:  2/346وضعف  األلباي يف ضعيف الرتغيب والرتهيب: 

 .293، وانظر: فتح املجيد: 343تيسر العميم احلميد:   (2)

حممالد بال   –امن ، وجمملعة رسالائل يف التلحيالد واإليال233حممد ب  عبداللهاب:  –الرسائل الشخصية   (3)

 .386عبداللهاب: 

 .302البقرة:   (4)
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 نمو  سبب م  معلل  وهذا باهلل، كفر م  مع إال يعمل ال السحر أن -

 ع ا  ^ زمانا  حممد سأللا اليهلد إن ( :وغره أن  ب  الربيع قا  كام اآلية،

سبحان  وتعاىل  اهلل أنم  إال ذل ، م  يشء ع  يسأللن  ال التلراة، م  أملر

 إلينا اهلل أنم  بام أعلم هذا :قاللا ذل  رأوا فلام فيخصمهم، عن ، سألله ما

ٱ  ٻ  ژ عم وجل:  اهلل فأنم  ب ، وخاصمله ،السحر ع  سألله مإهنو . منا

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

 واالنقياد وتتقلل ، الشياطني تتلله ما استبدا  أن ومعلل  .) ژٺ   ٺ  

 الكفر، أعظم م  ^ رسلل  إىل تعاىل اهلل أوح  عام علضا ب  والعمل ل ،

  .(1) الكفر أصل هي التي الطاغلت عبادة م  وهل

 عليال  السالال   سالليامن اهلل لنبالي تربئة ، ژپ  ڀ   ڀ  ژ  :تعاىل قلل  يف -

 . (2)يعلملنالال  كالالانلا الالالذي  للشالالياطني وإثباتالال  بالسالالحر، والتهمالالة الكفالالر مالال 

 ذل  م  وحاشاه - ساحرا كان لل أن  عى يد  ژڀ   ڀ    پژ  :فقلل 

  ژڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ  :وقللالال  . كالالافرا   لكالالان -

                                                 

د  ذل  م    (3) وقد سم  اهلل تعاىل طاعة العلامء واألمراء يف حتليل ما حر  اهلل، أو حتريم ما أحل : عبادة، وعخ

اختاذ األرباب م  دون اهلل، كام يف قلل  تعاىل: )اختذوا أحبارهم ورهبالاهنم أربابالا مال  دون اهلل( ]التلبالة: 

]ألي  [ قا  عدي ب  حاتم ريض اهلل عن  حني سمع رسل  اهلل ^ يتللها: )إنا لسنا نعبدهم( قا : 33

؛ ]فتل  عبادتكم إياهم[قا : )بى( قا :  حيللن ما حر  اهلل فتحللن ؟ وحيرملن ما أحل اهلل فتحرملن ؟[

ركلن( ]التلبالة: البحان  عالام يشالوهلذا قا  تعاىل بعدها: )وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إل  إال هل س

33.] 

 (.550 – 549)/2حافظ احلكمي:  –انظر: معارج القبل    (2)
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  .(1) السحر معلم كفر يف حرصي

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ   :وماروت هاروت ع  تعاىل قلل  ويف -

  .(2) لقلهلام تقرير   ژ ڄ  ڄ  ڄ

 فيال   ژ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ  :تعالاىل اهلل وقل  -

 فقلل  الساحر، كفر عى بعضهم هبا واستد  السحر، حتريم عى رصحية داللة

 إال يكالاللن ال بالكليالالة اآلخالالرة يف النصالاليب ونفالالي نصالاليب، مالال  :أي ژڳژ 

  .(4)«وتعليم  بتعلم  يكفر أن  عى أمحد أصحاب نص وقد » . (3) للكافر

  )5( .ژڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ  :تعاىل قلل  -

  ڌ   ڎژ   :الكريمالة اآليالة هذه يف تعاىل قلل  : »اهلل رمح  الشنقيطي قا 

 يف بالالتعميم ذلال  وأكالد السالاحر، عال  الفالالح أناللاع مجيالع نفالي يعم ژڎ

 ينفالال  ال الفالالالح ألن . كفالالره عالالى دليالالل وذلالال   ژڈ  ڈ   ژ  :بقللالال  األمكنالالة

 باسالتقراء يخعرف ومما  .(6)«الكافر :وهل في ، خر ال عم  إال عاما نفيا بالكلية

 . (7)الغالب يف الكافر هبا يراد إنام ) يفلح ال ( لفظة أن القرآن

                                                 

 .4/39الشنقيطي:  –انظر: أضلاء البيان   (3)

 .3/268اب  بطة:  –انظر: اإلبانة   (2)

 .4/39الشنقيطي:  –انظر: أضلاء البيان   (3)

 .283عبدالرمح  ب  حس :  –، وانظر: فتح املجيد 326سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (4)

 .69ط :   (5)

 .4/39أضلاء البيان:   (6)

كقلل  تعاىل يف سلرة يلن : )قاللا اختذ اهلل ولدا سبحان  هل الغني ل  ما يف الساموات وما يف األر  إن   (7)

= 
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 . باجل  ستعانةاال :مسألة

 السالحر م  نإ إذ السحر، ممارسة بحكم مبارشا   تعلقا   املسألة هذه تتعلق

 تلالال  بالالأن بعضالالهم يعتالالذر وقالالد والشالالياطني، بالالاجل  اسالالتعانة فيالال  تكالاللن مالالا

 أو الكفالالر - بالالذاهتا - تلجالالب ال وأهنالالا رشعالالي، حمالالذور فيهالالا لالالي  االسالالتعانة

 ال بالاجل  االسالتعانة مسالألة أقصالد قالديم، فيهالا اخلالف مسألة وهذه . الرشك

 التقالرب وال حتريمال ، عالى اإلمجالاع استقر قد األخر هذا فإن السحر، ممارسة

 . كذل  ظاهر حكم  فهذا والقرابني، بالتعبد  اجل إىل

 كافرا ، أو كان مسلام   مطلقا ، (1) باجلني االستعانة جتلز ال أن  والصحيح

                                                 

عى اهلل الكذب ال يفلحلن عندكم م  سلطان هبذا أتقلللن عى اهلل ما ال تعلملن قل إن الذي  يفرتون  =

متاع يف الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بام كانلا يكفالرون(، وقللال  يف ياللن  أيضالا: 

 )فم  أظلم مم  افرت  عى اهلل كذبا أو كذب بآيات  إن  ال يفلح املجرملن(.

 .4/39انظر: أضلاء البيان:  

  ( كالتايل:34 – 32)التحصني م  كيد الشياطني:  –يف كتاب   «االستعانة»وقد قسم د. خالد اجلرييس   (3)

ركي العالرب إذا نالم  واديالا  التلجال  بعال  مشال :الستعانة بمعن  االستعاذة، ووسيلتها التلج  ، ومثاهلالاا»

َّ  مقفرا   املحتمل حصلل  مال  أرشار قلمال   -لاللتجاء إىل سيد القل  م  اجل  يف ذل  اللادي، ليقَي  الرضُّ

فيال  تلجال  إىل مالا يظنال  املسالتعيذ ساللطانا   -وال ريب- مال  أو ولده، أو حت  ماشيت ، وهذا س  أويف نف -

فيكالاللن فيالال  نالاللع تعظالاليم هلالالم، فيحالالر  لالالذل ، بالالل ويكالاللن فيالال  نالاللع رشك، لكالاللن  قالالاهرا  يتملكالال  اجلالال ،

 ..عبادة لغر اهلل سبحان   -اهلل  بام ال يقدر علي  إال -االستعانة 

ستمتاع، ووسيلت  اإلقسا  عى اجل  بأسامء م  يعظ ملهنم، فيحصالل بالذل  لكالرباء االستعانة بمعن  اال

عالى اإلنال  فضالال  عال  اجلال ، فينالاللن بال  حظالا  مال  حظالل  الالدنيا  -بالمعمهم  -واجلالاه  اجل  الرئاسةخ 

د، احللائ، لإلن  مما يقدر علي  اجل ، فإن  حير  أيضا ، لكلن  وسيلة لالعتقا أما قضاء .فيتلذذون لذل  

هذا إن مل يك  في  إقسا  عى اجل  بعظيم عندهم، أو مل  .واالستعانة هبم  ،وهل وسيلة لطلب النفع منهم

وعبالادة  ،بعلم  ب ، فإن كان فيال  يشء مال  ذلال  فهالل رشك رصيالح يك  في  طلب ألمر غيبي اختص اهلل

= 
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 :منها ألملر، وذل 

ڎ  ژ جالل جاللال :  فقا  ذل ، عى الكافري   ذسبحان  وتعاىل  اهلل أن :أوال

 نالم  إذا يالاإلنس كان :قاللا  )1( .ژڈ   ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  

 وجاللار أمال  يف فيبيال  سالفهائ ، م  اللادي هذا بعظيم أعلذ :يقل  باللادي

 رهقالا، . هبالم باسالتعاذهتم للجال ، اإلنال  يعنالي ژک  ک   ژ  يصبح، حت 

 واإلن  اجل ، نادْ سخ  قد :قاللا أهنم وذل  .ورشا وجراءة، انا،وطغي إثام، :أي

 . املعاملة هبذه اإلن  عاملتها إذا كفرا وتمداد ،أنفسها يف تعاظم فاجل  !

                                                 

 .ظاهرة هلم، والعياذ باهلل تعاىل =

يطلب اإلنيس املالم  م  ج   أداء طاعة هلل تعاىل، كأن يبلِّغال  أن  :االستعانة بمعن  االستخدا ، ووسيلت 

نافعا ، ثم يطلب من  تبليغ  مل  خلف  م  نظرائ  م  اجل ، وهذا جائم حمملد، وهل م  قبيالل الالدعلة  علام  

 .تعاىل إىل اهلل

ت  أن االستعانة بمعن  االستخدا  اخلا ، وهل فيام اصطلح علي  السحرة يف معن  االستخدا ، ووساليل

الساحر إىل شيطان م  شياطني اجل  بأفعا  حيبها، كأن يتقالرب إليال  بالذبح، أو بفعالل فاحشالة، أو  يتقرب

، ونحل ذل ، فيعطي ذل  الشاليطانخ عنالدها العهالَد للسالاحر بالأن يلالم  طاعتال  كلالام  برتديد عمائمَ  رشكية 

 .هلل حمر  وهل رشك باهلل، وكفر بدين ، والعياذ با -ش   وال –وهذا  .طلب ذل  

االستعانة بمعن  االستحضار، وهل نلعالان: وساليلة األو  مالنهام ادعالاء طلالب اسالتنما  روح مال  أرواح املالئكالة 

 -بالمعمهم  -عليهم السال ، واآلخر طلب تلب  جني بجسد إنيس، لتد  املالئكالة يف األو ، أو اجلنالي يف الثالاي 

وهالل حمالر   ..رسقة، وهالل مالا يعالربَّ عنال  باملنالد  عى اسم سارق ما، أو مكان مرسوق، أو مت  وكيف وأي  مت  ال

أو  ،  اسالتعانة هبالمالشتامل  عى اعتقاد ما ال يصح يف حق املالئكة عليهم السالال  مال  معصالية اهلل تعالاىل، ولتضالمن

ا  املنالد لباجل  املسمَّ  الد  وطالرق االسالتعانة كثالرة متشالعبة، لالي  القصالد يف هالذا املقالا  »ثالم قالا : « ن عنالدهم: خخ

  بيان بعضها، وذل  ليعلم تغاير أحكامها تبعا  للسائلها والغاية منها، وأن أغلالب مالا يتخالذه اإلنال  حرصها، لك

  ا. هال  «م  وسائل لتحقيق االستعانة، يدخل في  نلع رشك

 .6اجل :   (3)
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ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  ژ   :تعاىل قا  وقد :ثانيا  

گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  

 يف :بالاجلني يالاإلنسال فاستمتاع .(1)ژہ  ہہ  ھ         ھ  ھ  ھ   ڻ  ۀ  ۀ     ہ 

 ذلال ، ونحالل املغيبالات، مال  يءالبش وإخباره أوامره، وامتثا  حلائج ، قضاء

 وخضاللع  ،واسالتغاثت  بال ، واسالتعانت  إيالاه، تعظيم  :باإلن  اجل  واستمتاع

  .(2)ل 

قالي، رق ، النبي أن ثب  قد :ثالثا    بالذل  فالاجتمع ة،بالرقيال أصالحاب  وأمالر ورخ

 اهلل ادخرهالا ملالا مباحة املسلم باجل  االستعانة كان  ولل وإقراره، وأمره فعل 

 مال  وفاليهم ،ريض اهلل عالنهم أصالحاب  عال  وال هيلد، سحرت  يل  رسلل  ع 

 كل م  األمرا  تناوشت  م  وفيهم العني، أصابت  م  وفيهم الرصع، أصاب 

  . باجل  استعان نهمم أحد ع  السنة كتب لنا نقل  فام جانب،

 هبالم، واالفتتالان هبالم، القلاللب تعلالق إىل تفضال قد باجل  االستعانة أن :رابعا  

 يصالالبح حتالال  - وكالالافرهم مسالاللمهم - اجلالال  اسالالتخدا  ياللتفشالال ذريعالالة وهالالذا

 . بالتلحيد واإلخال جل جالل   باهلل الرشك وسائل م  وسيلة

 بالسالحرة، هالالالء لتب ي باجل  - وغرهم - املعاجلني استعانة يف أن :خامسا  

 ويسالاعدون  ،بالاجل  يسالتعني فالساحر السحرة، لفعل مشاهبة هذا فعلهم ويف

 العلالم، مال  حظ  قل   م  عى األمر ُيتلط قد لذا .حلائج  بع  ل  ويقضلن

                                                 

 .328األنعا :   (3)

 (.523 – 539اب  أيب العم: ) –رشح العقيدة الطحاوية   (2)
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وج   .(1) العقيدة عى العظيمة املفاسد م  وهذا السحرة، سلق بذل  فرخ

 وال قياسال ، وال اإلنسالان ملشالاهدة عُيضال ال غيبي، عامل اجل  عامل أن :سادسا  

 ُيالالد  هالالل وهالالل منالافق، أ  مسالاللم هالالل هالالل اجلنالي، حالالا  مالال  التحقالالق يمكنال 

 العامالة السالمة وأن الساليام والضالال ، ركالالشال سالبيل يف ب  يسع  أو اإلنسان

 أيب حالالديث مالال  ذلالال  ثبالال  وقالالد واالفالالرتاء، الكالالذب هالالي والشالالياطني للجالال 

 ])2( . كذوب وهل ق صد]^:  النبي وقل  ريض اهلل عن ، هريرة

ٱ  ٻ  ژ   :تعالاىل اهلل قالل  باجل  االستعانة جلاز عد  عى يد  مما :سابعا  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  

 أهنالالم يمعمالاللن الالالذي  فهالالالالء  )3( .ژٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 وإنالام ضالاللن، يهمعلال تنالم  وأهنا العمائم، هبذه وُياطبلهنم ،املالئكة يدعلن

 النالاس عالى يلبساللا أن إمكالاهنم كان يف إن فالشياطني الشياطني، عليهم تنم 

 . أيرس اجل  صاحلي م  أهنم فمعمهم مالئكة، أهنم

 أو ركالالشال أو ،الكفالر يف ليلقعاللهم اإلنال  يسالتدرجلن الشالياطني أن :ثامنا  

 ابال  قالل  ركثال ابال  نقالل فقالد . بدايتال  يف كالذل  األمالر يظهالر مل ولالل املحر ،

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ                  ژ  :تعالاىل قللال  يف ريض اهلل عن  مسعلد

                                                 

صالالح آ  الشاليخ:  –، والتمهيد لرشح كتالاب التلحيالد 3/393صالح الفلزان:  –يد انظر: إعانة املستف  (3)

635. 

بالرقم:  –بالاب: صالفة إبلالي  وجناللده  –كتالاب: بالدء اخللالق  – 4/323أخرج  البخاري يف صالحيح :   (2)

3275. 

 .40سبأ:   (3)
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 ترعالال  امالالرأة كانالال  : »قالالا  ،(1)ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

 :قالا  . راهالب صاللمعة إىل بالليل تأوي وكان  إخلة، أربعة هلا وكان ،الغنم

 ادفنهالا، ثالم ،اقتلهالا :ل  فقا  الشيطان فأتاه . فحمل  هبا ففجر الراهب فنم 

 الشاليطان فالأت  :قالا  دفنهالا، ثالم ،فقتلهالا . قللال  يسالمع مصدق رجل فإن 

 فلالام بالأختكم، فجالر الصلمعة صاحب الراهب إن :هلم فقا  ،املنا  يف إخلهتا

 واهلل :مالنهم رجل قا  أصبحلا فلام .وكذا كذا مكان يف دفنها ثم قتلها أحبلها

 قصالها بالل ال :قاللا ؟ أترك أ  عليكم أقصها دريأ ما رؤيا البارحة رأي  لقد

 واهلل وأنالا :اآلخر فقا  ذل ، رأي  لقد واهلل وأنا :اآلخر فقا  . فقصها علينا

 فاسالتعدوا ،فالانطلقلا :قالا  يء،اللشال إال هالذا ما فلاهلل :قاللا . ذل  رأي  لقد

 ،الشاليطان فلقيال  ،بال  انطلقاللا ثالم ،فالأنملله ،فالأتله الراهب، ذل  عى ملكهم

 يل فاسالالجد غالالري، منالال  ينجيالال  ولالال  هالالذا، يف أوقعتالال  الالالذي أنالالا إي :فقالالا 

 ملكهالم ب  أتلا فلام .ل  فسجد :قا  . في  أوقعت  مما وأنجي  ،واحدة سجدة

  .(2)«فقتل وأخذ )الشيطان (، من  تربأ

 أن يالدعلا بالأن للسالحرة حجالة ذلال  لكالان االسالتعانة بجاللاز قيالل ولل

 والرقيالة بالالقرآن يعالاجللن وأهنالم املساللم،  بالاجل باالسالتعانة هالل إنالام عملهم

 إىل التنبال  دون أيدهيم، عى العالج ويطلبلن أبلاهبم، الناس فيطرق الرشعية،

 . الناس واقع يف ململس مشاهد وهذا والضال ، الكفر م  علي  هم ما

                                                 

 .36احلرش:   (3)

 .23/295الطربي:  –ن ، وانظر: جامع البيا8/76اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم   (2)
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 . التنجيم حكم :ثانيا  

 األرضالية، احلاللادث عالى الفلكيالة بالاألحلا  االسالتدال  :هالل التنجيم

 مال ]: عليال  الصالالة والسالال   قالا   .(1) باإلمجالاع املحالر  السالحر مال  ويعترب

 وقالا  ،(2)] زاد مالا زاد السحر،  م ةشعب  اقتب دفق النجل ، م  علام  اقتب

 للشالالياطني، ورجلمالالا للسالالامء، زينالالة :لالالثالث النجالالل  هالالذه اهلل خلالالق : »قتالالادة

  .(3)«نصيب  وأضاع أخطأ، ذل  غر فيها تأو  فم  . هبا هيتد  وعالمات

 :(4) أقسا  ثالثة إىل النجل  علل  تنقسم

 . ذل  شاب  وما التلاريخ، ومعرفة التقاويم، كعمل :حسايب قسم - 3

 عالى الفلكيالة األبراج بني الشم  بانتقا  االستدال  وهل :طبيعي قسم - 2

 الصالالة ملاقيال  ومعرفالة ،أسالامئها ومعرفة ،هبا االهتداء أو . األبراج دخل 

                                                 

 .35/397نف  املاللف:  –، وجمملع الفتاو  5/536اب  تيمية:  –انظر: الفتاو  الكرب    (3)

، وابال  3905بالرقم:  –بالاب: يف النجالل   –كتالاب: الكهانالة والتطالر  4/35أخرج  أبل داود يف سالنن :   (2)

ح  األلبالاي يف صالحيح ، وصالح3726بالرقم:  –باب: تعلالم النجالل   –كتاب: األدب  – 2/28ماجة: 

 .6074برقم:  2/3049اجلامع الصغر: 

 معلقا بصيغة اجلم . 3/3368ذكره البخاري يف صحيح    (3)

 اب  تيمية. – 35/368وانظر: جمملع الفتاو :  

 وقد استخنبط  هذه احِلَكم م  القرآن الكريم: 

يناها للنالاظري . وحفظناهالا مال  كالل لما للشياطني: )ولقد جعلنا يف السامء بروجا وزجيف كلهنا زينة ور 

 [، وغرها م  اآليات.37-36شيطان رجيم. إال م  اسرتق السمع فأتبع  شهاب مبني( ]احلجر: 

 [.36ويف كلهنا عالمات: )وعالمات وبالنجم هم هيتدون( ]النحل:  

ي خليفالة: حالاج –(، وكشالف الظناللن 449 – 443سالليامن بال  عبالداهلل: ) –انظر: تيسر العميم احلميد   (4)

2/3930. 
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 . وأفلهلا ابظهلره

 :اهلل رمح  البغلي قا  التسير، بعلم يسم  ما مها القسمني وهذي 

 الالموا  بال  يعالرف الالذي النجل ، علم م  املشاهدة طريق م  يدرك ما فأما »

ي فيام داخل غر فإن  القبلة، وجهة  علالم وأمالا : »رجب اب  وقا   .(1)«عن  هنخ

 عنالد جالائم والطرق القبلة، معرفةو االهتداء، م  إلي  حيتاج ما فتعلم التسير،

  .(2)«اجلمهلر

 مالالثرة السالاموية واألجالرا  النجالل  أن اعتقالاد وهالل :خالرايف ومهي قسم - 2

 :قسمني إىل ينقسم - أيضا - وهل . السفيل العامل عى مبارشا   تأثرا  

 كفالر هالل و بالذاهتا، خمتالارة ،فاعلالة ،مالدبرة والكلاكالب النجالل  أن عتقاد ا - أ

 . منياملسل بإمجاع

 الكلاكالب مسالر جعالل ولكنال  تعالاىل، اهلل هل املدبر اخلالق بأن العتقاد ا- ب

 قا  ذل ، حتريم يف ريب وال .هلا أسبابا أو ،حدوثها قبل احللادث عى دالئل

 وهالالل والتالالأثر، األحكالالا  مضالالملهنا التالالي التنجالاليم صالالناعة : »اإلسالالال  شالاليخ

 الفلكيالة القالل  بالني ي،والتمالم الفلكيالة، بالاألحلا  احللادث عى االستدال 

 هالي بالل - األمالة وإمجالاع والسالنة، بالكتاب حمرمة صناعة :األرضية والقلابل

 يف املتالأخرون واختلالف  .(3)«امللالل مجيالع يف املرساللني مجيالع لسالان عالى حمرمة

                                                 

 .6/277البغلي:  –رشح السنة   (3)

 .3/256املناوي:  –في  القدير   (2)

 .35/392اب  تيمية:  –جمملع الفتاو    (3)
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 :قالائال بكفالره القالل  عبالداهلل بال  سالليامن الشاليخ فرجح بذل ، القائل تكفر

 بالام بعلم  اهلل استأثر الذي الغيب لعلم ل دع ألهنا بكفره، يخقطع أن وينبغي»

  .(1)«ذل  عى يد  ال

 م  الربلبية لتلحيد خمالفة وفي  . التأثر علم املسم  هل القسم وهذا

 :جانبني

 يف تالالثر فهالي النالاس، وأحاللا  األرضالية احلاللادث يف النجالل  تأثر اعتقاد -

 .(2)التالأثر هالذا بطالالن عى األدلة وردت ولقد . والثروة ،والسعادة ،الصحة

 اده،عب هبام اهلل ُيلف اهلل آيات م  تانآي والقمر الشم  إن]^:  النبي كقل 

 مال  علالام  اقتالب مال ]: وقللال  ])3(. النالاس مال  أحد مللت ينكسفان ال وإهنام

                                                 

 .442سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (3)

سالة، وأثرهالا يف وهالذا ال يالدخل فيال  التالأثر الطبيعالي الثابال  بالاحل ، كتالأثر الشالم  يف احلالرارة واليبل  (2)

اجلالمر )إن ثبال (، النباتات وأبدان احليلانات، وكذل  ما ينسب م  تأثر جاذبية القمر عى قضية املد و

هنا جمء م  السبب املالثر، وليس  السالبب كلال ، للجاللد العلامالل األخالر  املالالثرة، ومع ذل  فيقا : إ

لتعاسة، والصالحة، والتلفيالق، وهالذا ُيتلالف وامللانع م  التأثر. أما املنفي، فهل: تأثرها يف السعادة، وا

 ع  ذاك. فاألو : تأثره عا ، أما الثاي: فتأثره خمصل ، وال خمصص.

 (.366 – 360/ )2اب  القيم:  –انظر: مفتاح دار السعادة  

باب: هل يقل  كسف  الشم  أو خسالف   –كتاب: الكسلف  – 3/356أخرج  البخاري صحيح :   (3)

باب: ذكر الكسلف صالة جامعالة  –كتاب: الكسلف  2/628) واللفظ ل (: ، ومسلم 3000برقم  –

 .933برقم:  –

ال  –يف الغالب  –ويف احلديث ذكر أن كسلف الشم  لي  دليال عى ملت عظيم كام كان يخظ ، وهذا  

 يكلن م  باب االعتقاد بأن الشم  هي التي أماتت ، أو حت  أهنالا سالبب يف ملتال ، وإنالام اعتالربت دلاليال

قرينالالة تالالد  عالالى املالاللت، ومالالع ذلالال  أبطلهالالا رسالالل  اهلل ^، ونفالال  أي نالاللع مالال  أنالاللاع االقالالرتان بالالني و

 –احلادثتني. وهذا وضاح يف إبطا  ما هل أشد من ، فنفي  ^ لكاللن اخلساللف دلاليال  أو قرينالة، يسالتلم  

= 



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
385 

 ])1( . زاد ما زاد السحر م  ةشعب  اقتب فقد النجل 

 مالا بتحركاهتا يعلم أن  يمعم ) املنجم أو الكاه  ( النجل  يف ينظر الذي أن -

 إال يعلمال  ال الالذي الغيالب لعلم ادعاء هذا ويف املستقبل، يف حيدث أن يمك 

 جل جالل . اهلل

 جهة، م  الكلن يف الترصف دعل  جانب يف املخالفة تكلن هذا وعى

 . األخر  اجلهة م  الغيب علم ادعاء ويف

 . رقوالطَّ  والعرافة الكهانة حكم :ثالثا  

 الغيالب، معرفالة فاعلهالا ادعالاء يف والطالرق، والعرافالة، ة،الكهانال تشرتك

 فعال  السمع، مسرتقي باجل  يستعني - حكم  يف هل وم - الكاه  كان وقد

 يف األمالالر اهلل  القضالال إذا]^:  اهلل رسالالل  قالالا  :قالالا ريض اهلل عنالال   هريالالرة أيب

 صالفلان، عالى سلساللة كأن  لقلل ، خضعانا   بأجنحتها املالئكة رضب  السامء

 وهل احلق،: )قا  للذي قاللا ) ؟ ربكم قا  ماذا: )قاللا قللهبم ع  معف فإذا

 فاللق بعض  هكذا السمع ومسرتق – السمع مسرتق فيسمعها ،)الكبر العيل

 حت  حتت ، م  إىل اآلخر يلقيها ثم حتت ، م  إىل فيلقيها الكلمة فيسمع - بع 

 وربام يلقيها، أن قبل الشهاب  أدرك فربام الكاه ، أو الساحر لسان عى يلقيها

 كذا يل  لنا قا  قد ألي : )فيقا  كذبة، ئةم معها فيكذب يدرك ، أن قبل ألقاها

                                                 

 نفي السببية، وم  باب أوىل نفي الفعل. –بال ش   =

 سبق خترجي .  (3)
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 ])1(.السامء م  سمع التي الكلمة بتل  فيصدق ،) ؟ وكذا كذا :وكذا

 الكهالان، عال  نالاس اهلل رسالل  سأ  :قال ريض اهلل عنها  عائشة وع 

 فيكاللن يءالبشال أحيانا انحيدثلن هنمإ اهلل، رسل  يا :فقاللا ]بيشء لي ]: فقا 

 فيقرها اجلني، م  ُيطفها احلق، م  الكلمة تل ]^:  اهلل رسل  فقا  حقا،

 . (2) [كذبة ئةم معها فيخلطلن ولي ، أذن يف

 :أحلا  ثالثة السمع اسرتاق مع وللجان

 . السمع يسرتقلن اجل  كان ،^ النبي مبعث قبل :األوىل احلالة -

 والسالالال ، الصالالالة عليالال  وفاتالال  وقبالالل ^ النبالالي بعثالالة بعالالد :الثانيالالة احلالالالة -

رس   يشالتب  ولالئال القالرآن لتنم  وذل  السمع، اجل  تسرتق أن م  السامء حخ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ژ  :اجلال  لسالان عى تعاىل قا  . اللحي أمر

 ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
(3)، 

 .(4)^ النبي بمبعث الكهانة بطخل  :وقيل . جدا   نادرا   كان السمع فاسرتاق

 بالالكثرة لالي  ولكنال  ،االسالرتاق حيصالل ،^ النبي وفاة بعد :الثالثة احلالة -

 . البعثة قبل عليها كان التي

 الالدعل  فصاحب دعلاه، يف الكاه  صدق م  بكفر النبي رصح وقد

                                                 

 –باب: )حتال  إذا فالمع عال  قلاللهبم(  –كتاب: تفسر القرآن  – 6/322يف صحيح : أخرج  البخاري   (3)

 .4800برقم: 

 .5762برقم:  –باب: الكهانة  –كتاب: الطب  – 7/336أخرج  البخاري يف صحيح :   (2)

 .9 – 8اجل :   (3)

 .5/25اب  حم :  –انظر: الفصل   (4)
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 بالام فصالدق  ،عرافالا أو كاهنالا، أتال  مال ]^:  قا  . مخصدق  م  بالتكفر أوىل

  .(1) [حممد عى أنم  بام كفر فقد يقل ،

^:  اهلل رسالالل  قالالا  :قالالا  ،امريض اهلل عالالنه حصالالني بالال  عمالالران وعالال 

ال أو سالحر أو لال ، كه تخ  أو تكه  أو ل ، طرتخ  أو تطر م  منا لي ]  لال ، حرسخ

 يقالل  بالام فصدق  كاهنا أت  وم  - عقدة عقد م  :قا  أو - عقدة عقد وم 

  .(2)^[ حممد عى نم أ بام كفر فقد

 كالان فالإن الغيب، معرفة ادعائ  جهة م  يكفر - العراف أو - فالكاه 

 ملنازعتال  امللالة مال  خمرجا أكرب كفرا   كافر فهل بذات  الغيب ىع مطلع أن  يمعم

 ينفالي الالذي القالرآن رصيالح وإلنكالاره بلبيتال ،جل جاللال  خصالائص ر الرب

 واملالئكالة، اإلنال  رسل م  تثن اس م  إال لغيب،عى ا اهلل خلق أحد اطالع

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ژ : تعالالاىل قللالال  يف ظالالاهر هالالل كالالام

 .(3)ژی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  

 فإن بالغيب ُيربون  اجل  أن يمعم - العراف أو - الكاه  كان إن وأما

 بالأنلاع هلالا يتقرب بأن الإ املغيبة األملر عى بإطالع  اإلنيس ُيدملن ال اجل 

 . اللج  هذا م  يكفر فهل الرشك، م 

                                                 

، وصالالحح  األلبالالاي يف صالالحيح الرتغيالالب 9536 بالالرقم: 35/333أخرجالال  اإلمالالا  أمحالالد يف مسالالنده:   (3)

 .3047برقم:  3/98والرتهيب: 

 5/230، وحسن  األلباي يف سلسلة األحاديالث الصالحيحة 3578برقم:  9/52رواه البمار يف مسنده:   (2)

 لغره. ا، وجعل  صحيح2395برقم: 

 .( 27 – 26) اجل :   (3)
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 . الشعبذة أو الشعلذة حكم :رابعا  

 اإلتيالان معال  يلالم  وال بالشالياطني، استعانة في  لي  النلع هذا أن تقرر

 :ناحالت ل  فاعل  عى احلكم ولك .  بالرضورة كفري عمل بأي

 مطلالع انال  املشعلذ يمعم كأن ،كفري بأمر الشعلذة تقرتن أن :األوىل احلالة -

 العد ، م  اخللق أو املطر، إنما  أو امللت ، إحياء بمقدوره أن أو الغيب، عى

 مال  زعمال  يصالدق بالام يالأيت ثم الربلبية، خصائص م  هل مما ذل  شاب  ما أو

الر فهالذا واحليلة، الشعلذة خال   الشالعلذة بعمالل ال ادعالاه، مالا أجالل مال  يخكف 

 .ذات 

 عالى يبقال  فهالذا كفري، ادعاء أو بعمل الشعلذة تقرتن ال أن :ةالثاني احلالة -

كالم ذلال  فعالل مال  ولك  - مسلام   كان إن - إسالم  أصل  وإتيانال  بفسالق  حخ

كم مل وإن حمرما ،  . بتكفره حيخ

 ،(1) ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ  :تعالاىل قلل  أما

 ومالا ،الكلاكالب عبالادة أو ،بالشالياطني اسالتعانة في  الذي بالسحر خاصة فهي

 السالحر أن عالى اآليالة هبالذه اسالتخد  وقالد : »اهلل رمحال  حجر اب  قا  ذل ، إىل

 التعبالد وهالل قالدمتها، التالي أنلاع  بع  يف واضح وهل كافر، ومتعلم  كفر،

 - الشالعلذة بالاب مال  هالل الذي - اآلخر النلع وأما . الكلاكب أو للشياطني

  .(2)«أصال تعلم  م  يكفر فال

                                                 

 .302البقرة:   (3)

 .3/628الرازي:  –، وانظر: مفاتيح الغيب 30/224اب  حجر:  –فتح الباري   (2)
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 قالالد بالالل - تقالالد  كالالام - الشالالعلذة إباحالالة يعنالالي ال املشالالعلذ فالالرتك وعالالد 

 جعلال  » فقالد عليها، يرتتب وما ،املهنة هذه حتريم عى العلامء أقلا  تتابع 

يعة حر، باب الرش  علذة والط لسامت، الس  ال مال  فيها ملا واحدا بابا والش   ررالالض 

ت    .(1)«والت حريم باحلظر وخص 

 الذي وهل الشعبذة، أهل شهادة تقبل وال »: احلنفية م  اهلام  اب  يقل 

 منهالا يأكالل الالذي :أعنالي كالذاب، أو ،سالاحر إما ألن  ؛ دكاكا   ديارنا يف يسم 

  .(2)«فال يعملها ومل علمها م  فأما .مكسبة ويتخذها

 البهالليت منصاللر يقالل  وتعميالرهم، ردعهالم الاللايل يلالم  هالالء وأمثا 

  .(3)«ونحلهالا ،الشالعبذة يعمالل مم  ونحله، النار يدخل م  ويخعمر : »احلنبيل

 يمسال  ومال  أعيالادهم، يف الكفالار وافالق مال  يعالمر : »الدمري قا  وكذل 

  .(4)«النار ويدخل احلية،

 إنسالان، رأس كقطالع غريبة أشياء هلم الذي  يف حجر اب  العالمة وأفت 

 السالحرة، معن  يف بأهنم ذل  وغر الرتاب، م  دراهم نحل وجعل وإعادت ،

 ع  نقل ثم عليهم، يقف أن ألحد وال ذل ، هلم جيلز فال منهم، لنلايك مل إن

 يف السالكني يالدخل أو الرجالل، يد يقطع الذي أن املالكية كتب م  ) املدونة (

                                                 

 .2/374، وانظر: فتاو  الرميل: 3/663اب  خلدون:  –التاريخ )املقدمة(   (3)

 .7/434الكام  ب  اهلام :  –فتح القدير   (2)

 .6/328البهليت:  –كشاف القناع   (3)

 .9/244الدمري:  –النجم اللهاج يف رشح املنهاج   (4)
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 . (1)علقب وإال قتل، سحرا كان إن جلف 

 كالان مالا إال حكمهالا، يف كالان ومالا الشالعلذة تعلالم جيلز ال فإن  ولذل ،

 إذ احلاجالة، حسب يباح فإن  مدعي  حيل حوفض زيف ، كشف أجل م  تعلم 

 . املقاصد حكم لللسائل نإ

 واستعراضال ، ب  العمل عى العل  وال علي ، األجرة أخذ جيلز ال كام

 مالال  األنصالالاري زكريالالا يقالالل  . بالباطالالل النالالاس أمالاللا  أكالالل يف داخالالل وهالالل

 والشالعر، واحلىصال بالرمالل ربالوالض والتنجيم، الكهانة، وحتر  : »الشافعية

 عنهالالا، لعالالل    أخالالذا   أو إعطالالاء   أي املالالذكلرات، أي وحللاهنالالا، لشالالعبذةوا

  .(2)«معناه يف والباقي الكاه ، حللان يف الصحيح بالنص

 . البيان وسحر النميمة حكم :خامسا  

 دلال  وقالد ،خالا    وعيالد   فيها ورد التي الذنلب كبائر م  النميمة تعد

 :ييل ما األدلة تل  وم  . فاعلها عى والتشديد حتريمها، عى األدلة

 .(3)ژۉ  ۉ  ې   ژ  :تعاىل اهلل قل  عند النميمة ذ  يف ورد ما -

 اجلنالالةَ  يالالدخل ال]: قالالا  اهلل ^ رسالالل  أنريض اهلل عنالال   حذيفالالة رواه مالالا -

عليال  السالال :  بقللال  واملقصاللد .[قت ات اجلنة يدخل ال]: رواية ويف ،(4)]نامَّ 

                                                 

 .3/43حاشية اب  عابدي  عى الدر املختار: انظر:   (3)

 .4/82زكريا األنصاري:  –أسن  املطالب رشح رو  الطالب   (2)

 .33القلم:   (3)

بالرقم:  –)بيان غلظ حتالريم النميمالة(  45باب:  –كتاب: اإليامن  – 3/303أخرج  مسلم يف صحيح :   (4)

305. 
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 ال أنال  أو ذلال ، قبالل يخعالذب بل ،بتداءا اجلنة يدخل ال :أي ] اجلنة يدخل ال]

الر  التالي اللعيالد نصالل  مال  فهل ،(1)إليها الداخلني أو  م  يكلن  عالى جتخ

 اهلل أنفذ إن اجلنة يدخل ال :السنة أهل عند ومعناه » :بطا  اب  قا  . ظاهرها

 إن باخليالار، املساللمني لعصالاة وعيالده ىف تعالاىل اهلل أن إلمجالاعهم اللعيد، علي 

  .(2)«عنهم عفا شاء وإن ،عذهبم شاء

 إهنالام]: فقالا  بَِقالربْي ِ  مرَّ ^ النبي أنريض اهلل عنهام  عباس اب  ع  ورد ما -

ا كبر، إن  بى كبر، يف يخعذبان وما يخعذبان، مَها، أمَّ  بالنميمة، يميِش  َفَكانَ  أَحدخ

َلالامءخ  قالاَ   ])3(. بللاِل  ِمال  يسالَترِتخ  ال َفَكانَ  اآلخر وأما  مالا]^:   قللال معنال  :العخ

عالالذبان  تركالال  كبالالر :وقيالالل غرمهالالا، زعالالم أو زعمهالالام يف كبالالر :أي ] كبالالر يف يخ

  .(4)عليهام

ب ال]^:  قلل  النميمة ع  النهي يف ورد ومما -  عال ْ  أْصالحايب م  أحد   لِّْغنييخ

َج  أنْ  أخِحبُّ  َفإيِّ  َشْيئا ، أَحد   مْ  َأْخرخ ْدر سليمخ  وأنا إِلْيكخ  احلديث ولك  ،(5)] الصَّ

 . يصح ال

                                                 

 .2/92انظر: رشح النلوي عى مسلم:   (3)

 .9/203اب  بطا :  –صحيح البخاري  رشح  (2)

 –بالاب: مال  الكبالائر أن ال يسالترت مال  بللال   –كتالاب اللضاللء  – 3/53أخرج  البخاري يف صالحيح :   (3)

 –)الدليل عى نجاسة البل (  34باب:  –كتاب الطهارة  – 3/240، ومسلم يف صحيح : 236برقم: 

 .292برقم: 

 .3/203، ورشح النلوي عى مسلم: 3/322 اب  بطا : –انظر: رشح صحيح البخاري   (4)

بالالرقم:  –بالالاب: يف رفالع احلالالديث مالال  املجلالال   –كتالالاب: األدب  – 4/265أخرجال  أبالالل داود يف سالالنن :   (5)

 .6322برقم:  932، وضعف  األلباي يف ضعيف اجلامع الصغر وزيادت : 4860
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 مال  النميمالة أن عالى رصحيالة داللالة تالد  - وغرهالا - النصالل  فهذه

 فاعلهالا، يسالتحلها مل مالا املكفالرة الالذنلب مال  تعترب ال ولكنها الذنلب، كبائر

 . االستحال  بذل  كفر باإلمجاع املحرمة النميمة أحدهم استحل فإن

 فحكمال  مقاصالده، عال  يسالتقل ال حكمال  أن سالبق فقد البيان سحر أما

 كالان مسالتحب بال  أريالد وإن مباحالا ، كالان مباح ب  أريد فإن من ، املراد مع ئردا

 . وهكذا حمرما ، كان حمر ب   أريد وإن مستحبا ،

 

 . ب  العمل غر م  السحر تعلم حكم :مسألة

 إال يتالأت  ال السالحر فالإن املبحالث، هالذا يف ذكرهالا حيسال  املسالألة وهذه

 هل فام . ب  يعمل أن دون السحر ناإلنسا يتعلم أن املمك  م  ولك  بتعلم ،

 ؟ العمل ع  املجرد التعلم هذا حكم

 يتنلع تعلمها حكم فإن املختلفة، السحر أنلاع بني هنا التمييم م  بد ال

 :ام ييلفي ذل  يتبنيو ويتباي ،

 . الشيطاي السحر( 3)

 للشالياطني، وتقالرب ،ورشك كفر في  كان ما هل السحر م  النلع وهذا

 :أقلا  ثالثة  تعلم حكم ويف

: قدامالة ابال  اإلمالا  قالا  حالرا ، وتعليم  السحر تعلم أن :األو  القل 

الر :أصالحابنا قالا  العلالم، أهالل بالني خالفا   في  نعلم ال»  بتعل مال  السالاحر ويخكفَّ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ژ  :تعالالالاىل اهلل قالالالل  وظالالالاهر. (1)«وفعلالالال 

                                                 

 .9/29اب  قدامة:  –املغني   (3)
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 ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
 عالى يالةاآل يف قللال  وكالذا بالذل ، كفروا أهنم (1)

 السالحر تعلالم أن إىل إشالارة فيال  فإن  ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ  :امللكني لسان

  .(2) كفر

 اللجال  :أوجال  ثالثالة ففيال  وتعليمال  السحر تعلم وأما : »النلوي قا  و

 تعلمال  وحير  . حرامان أهنام - اجلمهلر ب  قطع الذي الصحيح وهل – األو 

 :وتعليم 

 فالالذمهم  ژٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ      ٺ  ژ   :تعالالاىل لقللالال  - 3

 . تعلم  عى

 أو علالم فإن . إلي  يدعل ما فحر  حمر ، وفعل  فعل ، إىل يدعل تعلم  ألن - 2

 بالتعلم يكفر ال فألن الكفر، بتعلم يكفر مل ألن  يكفر، مل حتريم  واعتقد تعلم،

  .(3)«أوىل السحر

حيح : »احلنفي   البقاء أبل قا   حرا   تعل م أنَّ  أصحابنا مذهب م  والصَّ

ل ألن  ؛ مطلقا   ، عن  حمظلر، إىل تلسُّ ي  غن     .(4)«وأحلط أصلح وتلقِّ

 . األذ  مال  فيال  ملالا وفعل  وتعليم  السحر تعلم وحير  : »البهليت وقا 

  .(5)«إباحت  أو ،حتريم  اعتقد سلاء . وفعل  بتعلم  الساحر ويكفر

                                                 

 .302البقرة:   (3)

 .30/225اب  حجر:  –الباري  انظر: فتح  (2)

 .39/243النلوي:  –املجملع رشح املهذب   (3)

 .533أبل البقاء احلنفي:  –الكليات   (4)

 .6/386البهليت:  –كشاف القناع   (5)
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 كالان فالام السحر تعل م حكم وأما : ») املحيط البحر ( يف حيان أبل وقا 

 إليها، اهلل حيدث  ما وإضافة والشياطني، الكلاكب، م  اهلل غر ب  يعظ م ما من 

 سالف  بتعل مال  قصالد ما وكذا ب ، العمل وال ،تعلم  حيل وال إمجاعا ، كفر فهل

 شاليئا منال  يعلالم ال كالان إذا وأمالا . واألصدقاء الموجني بني والتفريق الدماء،

  .(1)«ب  العمل وال ،تعل م  حيل ال أن  فالظاهر حيتمل، بل ذل  م 

 بال ، عمالل أو علمال ، أو السالحر، تعلالم مال  كل : »)القبل  معارج( ويف

 هالل بالل وبيالنهم، بينال  فالرق ال إذ ؛ النالاس علمله الذي  الشياطني ككفر يكفر

  .(2)«اتبع وإياه خترج، وب  رو ، عن  وخرجي ، الشيطان تلميذ

 جياللز، ال أنال  هل :اجلمهلر علي  الذي له والتحقيق : »الشنقيطي الشيخ قا 

 :قللال  يف ينفالع وال راليضال أنال  تعالاىل رحي التصال ذلال  رصاحة األدلة أكثر وم 

 أن  ونف  ضار، السحر أن اهلل أثب  وإذا ،ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑژ

  .(3)«في  نفع ال حم  رضر هل ما تعلم جيلز فكيف نافع،

 الفخالالر جالالم  وبالالذل  . وجلبالال  حتالال  أو السالالحر، تعلالالم جالاللاز :الثالالاي القالالل 

 بالسالحر العلالم أن يف ) اخلامسالة املسالألة)»: نصال  ما فقا  . تفسره يف الرازي

 رشيالف، لذاتال  العلالم ألن ذلال  عالى املحققاللن اتفالق حمظلر، وال قبيح، غر

 وألن ،(4) ژ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئژ   :تعالالاىل قللالال  لعمالالل  وأيضالالا

                                                 

 .526أبل حيان:  –البحر املحيط   (3)

 .2/533حافظ احلكمي:  –معارج القبل    (2)

 .4/55الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (3)

 .9الممر:   (4)
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 بكاللن والعلالم املعجالمة، وبالني بينال  الفالرق أمكال  ملالا يعلالم يكال  مل لل السحر

 يقتضال فهالذا واجالب، فهالل علي  اللاجب يتلقف وما واجب، معجما املعجم

 حرامالا   يكاللن كيالف واجبالا يكلن وما واجبا، بالسحر العلم حتصيل يكلن أن

  .(1)«وقبيحا

 يف كثالر ابال  تعقبال  وقالد . صالحت  وعالد  ،الكالال  هذا بطالن ُيف  وال

 :وجله م  نظر في  الكال  وهذا» :فقا  ق،الساب قلل  نقل أن بعد تفسره

 عقالال، بقباليح لالي  بال  عن  إن ،«بقبيح لي  بالسحر العلم » :قلل  أحدها -

 هذه ففي رشعا، بقبيح لي  أن  عن  وإن هذا، يمنعلن املعتملة م  فمخالفله

 تبشيع - ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑژ  تعاىل قلل  يعني – الكريمة اآلية

 ...السحر لعلم

 مالع حمظلرا يكلن ال كيف ،«ذل  عى املحققلن اتفق حمظلر، وال» :وقلل  -

 عالى نص قد يكلن أن يقتض املحققني واتفاق واحلديث، اآلية، م  ذكرنا ما

 !؟ ذل  عى نصلصهم وأي  . أكثرهم أو العلامء أئمة املسألة هذه

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ژ  :تعالالاىل قللالال  عمالالل  يف السالالحر علالالم إدخالالال  ثالالم -

 رعي،الالشال العلم العاملني مدح عى دل  إنام اآلية هذه ألن . نظر في   ژ ىئ

 العلالالم حيصالالل ال بأنالال  تعلمالال  وجالاللب إىل ترقيالال  ثالالم منهالالا، هالالذا إن قلالال  وملالالا

 هالي ا ^رسالللن معجالمات أعظالم ألن .فاسالد بالل،  ضعيف - ب  إال باملعجم

                                                 

 .3/626الرازي:  –مفاتيح الغيب   (3)
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 مال  لتنميال خلفال  مال  وال يديال ، بني م  الباطل يأتي  ال الذي العظيم، القرآن

 .ال  أص السحر علم عى يتلقف ال معجم بأن  العلم إن ثم. محيد حكيم

 ،املسالاللمني وأئمالالة ،والتالالابعني الصالالحابة، أن رورةالبالضالال املعلالالل  مالال  ثالالم -

 يكلنالاللا ومل غالالره، وبالالني بينالال  ويفرقالاللن املعجالالم، يعلمالاللن كالالانلا - وعالالامتهم

  .(1)«أعلم واهلل علمله، وال تعلمله، وال السحر، يعلملن

 قالا  . حمالدودة أحاللا  يف يبالاح وقد املنع، تعلم  يف األصل أن :ثالثال ل الق

 )فتح الباري(: يف حجر اب 

 :ألمري  السحر تعلم العلامء بع  أجاز وقد»

 .غره م  كفر في  ما لتمييم إما - 3

 .في  وقع عم  إلزالت  وإما - 2

 عتقالاد،اال ساللم فالإذا االعتقالاد، جهالة م  إال في  حمذور فال :األو  فأما

 األوثان أهل عبادة كيفية يعرف كم  . منعا   تستلم  ال بمجرده اليشء فمعرفة

 بخالالف فعالل، أو قالل  حكايالة هالي إنام الساحر يعمل  ما كيفية ألن لألوثان،

 . ب  والعمل ،تعاطي 

 أناللاع مال  بناللع إال - بعضالهم زعالم كالام - يالتم ال كان فإن :الثاي وأما

  .(2)«املذكلر للمعن  جاز وإال ال،أص حيل فال الفسق، أو الكفر

 بال  حممد ب  هبرة ب  حيي  املظفر أبل اللزير ذكر وقد : »كثر اب  وقا 

                                                 

 (.367 – 366/)3اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم   (3)

 (.57 – 54/)4الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (2)
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 السالحر يف بابالا   ) األرشاف مالذاهب عالى اإلرشاف ( كتابال  يف اهلل رمحال  هبرة

 مال  و حنيفة أبل فقا  ويستعمل ، السحر، يتعلَّم فيم  واختلفلا ( .. :فقا 

 جيتنبال ، أو ،ليت قيال  تعل م  إن :قا  م  حنيفة أيب أصحاب وم  . ريكف :أمحد و

 أنَّ  اعتقالد مال  وكذا . فرك ينفع ، أن   أو جلازه، معتقدا   تعلم  وم  ر،يكف فال

 :قلنا السحر، تعلَّم إذا :الشافعي وقا  . كافر فهل يشاء، ما ل  تفعل الشياطني

 مال  بابل أهل اعتقده ما مثل ؛ الكفر يلجب ما وصف فإن سحرك، لنا ِصف

ب ا السبعة، الكلاكب إىل التقر  لتم خ  ما تفعل وأهنَّ  كان وإن كافر، فهل منها، يخ

  .(1)«( كافر فهل إباحت  اعتقد فإن الكفر، يلجب ال

 آيالة ظالاهر بالل املنالع، وتعليمال  السحر تعلم يف األصل أن الراجح ولعل

 بعال  عالى عالرفالت حيالل قالد ولكال  وعلمال ، تعلمال  م  كفر عى تد  البقرة

 تعالار ، واألخالر األو  القل  بني فلي  . سبق كام راجحة ملصلحة صفات 

 فهالالل األخالالر وأمالالا حاجالالة، لغالالر كالالان مالالا أو األصالالل، يبالالني األو  فالالالقل 

 .االستثناء

 الالتعلم وبالني الكيفيالة، معرفالة بمعنال  هالل الذي التعلم بني فرق وهناك

 هالل آنفالا   املالذكلرة لحاجالةل السالحر كيفيالة معرفالة فالإن باملامرسة، يكلن الذي

 املعرفالة هالذه مثل أن ش  وال وصفت ، الكفر أنلاع م  نلع أي كيفية كمعرفة

 صالف » للسالاحر قلل  م  الشافعي ذكره ما جن  م  هي بل كفرا ، تكلن ال

                                                 

 (.373 – 370/)3اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم   (3)
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 ال احلالالة تلال  يف السالاحر يالذكره الذي السحر صفة معرفة فإن ،«سحرك لنا

 أ  . للحاجالة يبالاح الالذي بالالتعلم داملقصالل هالل وهالذا كفالرا ، يكلن أن يمك 

 يف فالرق وال يمنالع، الالذي هالل فهالذا والتطبيالق، باملامرسالة يكاللن الالذي التعلم

 واهلل . مكرهالا   يكاللن أن إال يسالتحل ، ال وم  ،يستحل  م  بني متعلم  حكم

 . أعلم

 ( التنجيم:2)

 وعالى اجلهالات، عالى داللتهالا منال  يخقصد الذي النجل  تعلم أن ش  ال

 أو ،متعينا   واجبا   يكلن قد بل - جائم أمر التسير، بعلم يسم  ما وهل القبلة،

(1)ژڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ  :تعاىل قا  .تاحلاال بع  يف الكفاية عى
  .

 وجتمئالة الصالللات، كأوقالات :بالعبالادات لتعلقال  أحالد لكل مباح النلع وهذا

 اسالبين التالي األوقالات كمعرفالة :الدنيليالة الناس بمصالح والرتباط  الليل،

 . ذل  وغر ،األسفار يف واالجتاهات اهلل، بإذن احلبلب وبذر الغرس فيها

 األرضالية بالاحللادث النجالل  تأثر ربط في  يكلن الذي النجل  علم أما

 العتقالاده أكالرب، رشكالا   أرشك خمتالارة فاعلة أهنا معتقدا   تعلم  فم  ،)التنجيم(

 - الكلاكالالب بسالالر األرضالالية احلالاللادث ربالالط وإن اهلل، مالالع مالالدبرة النجالالل  أن

 ويف أصالالغر، رشك فهالالذا اهلل بالالإذن مالالالثرة أهنالالا معتقالالدا   - وافرتاقهالالا كاجتامعهالالا

 ال ثالثة]^:  قا  املحر ، النجل  علم تعلم م  عى الشديد اللعيد احلديث

                                                 

 .36النحل:   (3)
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 احلديث فد  (1)] بالسحر ومصدق رحم، وقاطع مخر، مدم  :اجلنة يدخللن

 الفلكيالة بالاألحلا  االسالتدال  : ومنال بال ، والتصديق السحر تعلم حتريم عى

 .(2) األرضية احللادث عى

 مصاللحة فيال  فلالي  اعتقالاد، أو عمالل دون بالتفصاليل التنجيم تعلم أما

 بأن االعتقاد جمرد نإ إذ . املنع أصل عى فيبق  منفعة، في  يختصلر وال ظاهرة،

 اف  كال األر  جمريات عى - املحسلس عدا فيام - تأثر هلا الساموية األجرا 

 ملعرفالة حاجالة وال يامرسال ، ومال  يعتقالده مال  وعالى رشك، بأنال  عليال  للحكم

 . وعمل  حساب  وكيفية ،ذل  تفصيل

 .والعرافة الكهانة( 3)

 :قسمني إىل شاهبها وما الكهانة تعلم تقسيم يمك 

 الكاه  ليخطلعلا إليهم، وتقرب بالشياطني، استعانة في  كان ما :األو  القسم

 حكالم يف ذكالره سبق الذي التفصيل إىل حكم  يرجع فهذا بة،املغي األملر عى

 . الشيطاي السحر تعلم

 فيال  وإنالام اهلل، لغالر تعبالد وال بالشالياطني اسالتعانة في  تك  مل ما :الثاي القسم

 يخسالالتد  كالالأن ثابالال ، يالحسالال رابالالط دون غيبيالالة بالالأملر مشالالاهدة ألمالاللر ربالالط

 سيحصل ما عى فراغها بعد القهلة فنجان أسفل يف تتشكل التي بالرسلمات

                                                 

، وصالحح  األلبالاي يف صالحيح الرتغيالب 39569م: بالرق – 32/339أخرج  اإلما  أمحالد يف مسالنده:   (3)

 .2070برقم:  2/228والرتهيب: 

 لحدي .انظر: قرة عيلن امل  (2)
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 ساليأيت مالا وهالل . الكالاه  سالالا  كحكالم حكمال  فهالذا . مستقبل  يف لإلنسان

 . الثاي املبحث يف في  التفصيل

 ( الشعلذة.4)

 رصيالح هنالي يلجالد فالال اليالد، وخفالة اخلخدع هي التي الشعلذة تعلم أما

 ابال  قالا  الشاليطاي، السالحر يف خاصالة البقرة سلرة آية أن يظهر والذي عن ،

 كالافر، ومتعلمال  كفر، السحر أن عى اآلية هبذه استخد  وقد : »اهلل رمح  جرح

 أو للشالالياطني التعبالالد وهالالل قالالدمتها، التالالي أنلاعالال  بعالال  يف واضالالح وهالالل

 مال  يكفالر فالال – الشالعلذة بالاب م  هل الذي - اآلخر النلع وأما .الكلاكب

  .(1)«أصال تعلم 

 خالداع كشالف لأجال مال  شالاهبها ومالا ريةالالبصال اخلالدع تعلم  كان فم 

 قالد منالدوبا   بالل - مباحالا   فعلال  كالان حاليلهم، وفضالح واملشالعلذي ، الدجالني

 . احلاالت بع  يف اللجلب إىل يصل

 األوقالات إضاعة م  فهل عمل، علي  ينب ِ  ومل حاجة، لغر كان إن وأما

 كراهالالة عالالى الدالالالة النصالالل  عمالالل  يف داخالالل وهالالل ينفالالع، ال فالاليام واألعالالامر

 املالرء إسالال  حس  م ]^:  كقلل  ينفع، ال بام شغا واالن األوقات، تضييع

 فقالا  اللغالل، عال  يعرضلن الذي اهلل جل جالل   مدح وقد] يعني  ال ما ترك 

 .(2) ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺژ   :قائل م  عم

                                                 

 .30/224اب  حجر:  –فتح الباري   (3)

 .3املالمنلن:   (2)



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
203 

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ سالبحان  وتعالاىل:  وقا 

 .(1)ژڑ  ڑ    ڈ  ڈ  ژ   ژ

 .يانالب سحر( 5)

 يف والتالالأثر القلالاللب، اسالالتاملة بالال  يكالاللن الالالذي البيالالان علالالمت حكالالم إن

 مال  يختلصالل ووساليلة، آلة فالبيان مقاصده، ع  يستقل أن يمك  ال النفلس،

 . وسيلت  حكم يكلن من  يراد الذي اهلدف وبحسب وغاية، هدف إىل خالهلا

 . قبيح وقبيح  حس ، حسن  ولك  مباح، أصل  يف فهل

                                                 

 .55القصص:   (3)
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 الثاني املبحث

 . وسؤاهلم السحرة إتيان حكم

 

 مال  بالذل  املقصاللد فإن وسالاهلم، السحرة إتيان ع  احلديث أردنا إذا

 والكهالالان الشالاليطانية األعالالام  أصالالحاب هالالم وهالالالالء ويخسالالأ ، عالالادة يالالالت 

 ثالثالالة عالال  - النالاللع هالالذا مالال  - السالالاحر إتيالالان ُيالالرج ال ولالالذل  . والعالالرافني

 :أحلا 

 . السحر لعمل الساحر يالت  أن :أوال  

 بإتيانالال  يكفالالر فهالالذا ذلالال ، شالالاب  مالالا أو ،رصف أو ،لعطالالف يأتيالال  كالالأن

 :وجهني م  الساحر،

 فقد عمال   ل  يعمل أن وسأل  بالكفر، عامال   ساحرا   أت  م  أن :األو  اللج 

 :تعاىل قلل  القاعدة هذه عى والدليل . كفر بالكفر ريض وم  بالكفر، ريض

ۈئ   ۈئ  ېئ  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ژ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

  .(1)ژمب

 ُيلضاللن وهالم عنالدهم قعالدتم إن :أي : »اآليالة تفسالر يف غليالب قا 

 هبالذا د  : »القرطبالي وقالا  ،(2)«مالثلهم كفار فأنتم ب ، ورضيتم ويستهمئلن،

                                                 

 .340النساء:   (3)

 .3/734البغلي:  –معامل التنميل   (2)
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 مل مالال  ألن منكالالر، مالالنهم ظهالالر إذا املعالالاي، أصالالحاب اجتنالالاب وجالاللب عالالى

  .(1)«كفر بالكفر والرضا فعلهم، ريض فقد نبهمجيت

 واألمر بالكفر، أمره فقد عمال ، ل  ليعمل الساحر أت  م  أن :الثاي اللج 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ژ  جل جالل : اهلل قا  وقد . كفر بالكفر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

 ل ، والفاعل بالكفر، اآلمر عاقبة فكان  :أي » )2( . ژپپ  پ  ڀ    ڀ  

 اإلرادة يستلم  باليشء فاألمر ،(3)«فيها خالدي  جهنم نار إىل ومصرمها

  .(4) والرى

 ال أنال  املساللمني بالني خالالف ال إن  : »تيمية اب  اإلسال  شيخ قا  وقد

 مال  بل - األغرا  م  لغر  الكفر بكلمة التكلم يف اإلذن وال األمر جيلز

الالا، يكالاللن أن إال كالالافر، فهالالل هبالالا تكلالالم  مطمالالئ  وقلبالال  بلسالالان  فيالالتكلم مكره 

 مالال  هلالالم فالالإن أشالالد، وأصالالحاب  حنيفالالة أيب مالالذهب عالالى هالالذا إن ثالالم .بالالاإليامن

 نإ حتال  بالالكفر، األمالر دون هالل مالا كفالر أهنالا يالرون التي واألفعا  الكلامت

 كفالروه فقالد سالاعة، صالربا :فقالا  .أخْساللِم أن أريالد أي :لرجالل قالا  لالل الكافر

 الكفالر، غالر غالر  يف لال  كالان وإن ساعة، الكفر عى بالبقاء أمر ألن  بذل ،

                                                 

 .5/438ي: القرطب –اجلامع ألحكا  القرآن   (3)

 (.37 -36احلرش: )  (2)

  .8/76اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم  (3)

 .280اب  القيم:  –شفاء العليل   (4)
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 أيب ومذهب .. ؟ األصيل الكفر م  أغلظ هي التي الردة بإنشاء باألمر فكيف

 مال  تكفر يف املذاهب أبلغ م  وهل هذا، ملثل تغليظا   املذاهب أشد م  حنيفة

 كفالالره مالالدركا   بحالالال ، عاملالالا   احرالسالال أتالال  مالال  كالالان إن هالالذا ،(1)«بالالالكفر يالالأمر

 يكفالر فالال طبيبالا   أو راقيالا   يظنال  كالأن ،بحال  جاهال   كان إن أما عمل ، وحقيقة

 . كفر أرص فإن ل ، ويبني يخعلم ولكن  بذل ،

 لك  ساحرا ، أت  أن  يعلم كأن بحقيقت ، جاهال   بحال ، عاملا   كان إن أما

نظالر أنال  :والصالحيح قلالن، في  ؟ ال أ  باجلهل أيعذر كفر، فعل  أن يعلم ال  يخ

 . بعينها حالة كل يف

 . غائب أمر   ع  ليخسأ  الساحر يالت  أن :ثانيا  

 كالان ساللاء غائالب، أمالر عال  ُيالربه مال  أت  م  كل يف عا  احلكم وهذا

، أو ساحرا ،  حلكمال  املبينالة النصالل  وردت وقالد . عرافا   أو كاهنا ، أو منجام 

 :حالتني يف

 . يقل  بام ويصدق  غيبي، أمر ع  فيسأل  الساحر يأيت أن :األوىل احلالة

 أو كاهنالا   أتال  مال ]: قا  أن ^  النبي ع ريض اهلل عن   هريرة أيب فع 

  )2( .^[ حممد عى أنم  بام كفر فقد يقل  بام فصدق  عرافا  

                                                 

 .6/86اب  تيمية:  –، والفتاو  الكرب  373اب  تيمية:  –إقامة الدليل عى إبطا  التحليل   (3)

األلبالالاي يف صالالحيح الرتغيالالب  ، وصالالحح 9536بالالرقم:  35/333أخرجالال  اإلمالالا  أمحالالد يف مسالالنده:   (2)

 .3047برقم:  – 3/98والرتهيب: 

فقالد  -فصدق  بام يقالل  ، وع  اب  مسعلد ريض اهلل عن  قا : )م  أت  عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأل   

صالحيح الرتغيالب  «رواه البمار وأبل يعى بإسناد جيد ملقلفا»كفر بام أنم  عى حممد ^( قا  األلباي: 

= 
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 والثالالالث قالالللني، عالالى ؟ ال أ  امللالالة مالال  خمالالرج أهالالل كفالالره يف واختخلالالف

 ، وذل  كام ييل :بالتلقف

 اعتقالد متال  يكفالر أنال  » فظالاهره احلالديث، لظالاهر امللالة، م  خمرج أن  :األو 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ژ  :تعالاىل قلل  يف بالقرآن مكذب وألن  ،(1)«كان وج  بأي صدق 

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  
 جهالالة مالال  رشك فهالالل ،(2)

 . أعلم واهلل األقرب، وهل . ب  اختص الذي علم  يف اهلل مشاركة دعل 

 . كفر دون كفر أن  :الثاي

 ي ^النبال أزواج بعال  عال  أمحالد اإلما  أخرج  الذي باحلديث واستدللا -

 ])3( . يلمالا   أربعالني صالالة لال  تقبل مل يقل  بام فصدق  عرافا أت  م ]: قا  أن 

 حتال  بتاتالا صالالت  تقبالل ال امللالة مال  اخلالارج واملرتد أكرب كفرا   فالكافر :قاللا

 . إلسال ا إىل يرجع

دَّ   .(4)تصح ال السياق هذا يف « فصدق » لفظة بأن ورخ

                                                 

  .3048برقم:  – 3/98والرتهيب:  =

 .296عبدالرمح  ب  حس :  –فتح املجيد   (3)

 .65النمل:   (2)

 .36638برقم:  27/379أخرج  اإلما  أمحد يف مسنده:   (3)

مل تأت إال يف رواية اإلما  أمحد وعبالدالرمح  احلالارثي، وخالفال  فيهالا عال  حييال   «فصدق  بام يقل »لفظة   (4)

أبل بكر ب  خالد، وحممد ب  املثن ، وعيل ب  املديني، وهالالء كلهم القطان أربعة: صدقة ب  الفضل، و

ثقات. وأيضا: يعقلب ب  محيد، وصدقة يف روايتهام ع  عبالداهلل بال  رجالاء عال  عبيالد اهلل بال  عمالر بال . 

يف هذا احلديث شاذة ال تصح. راجالع: بحالث خمترصال يف  «فصدق »أن زيادة  –واهلل أعلم  –وهبذا يظهر 

للشيخ عبالدالرمح  بال  ]م  أت  كاهنا فصدق  مل تقبل ل  صالة أربعني يلما[ حديث  يف «فصدق »لفظة 

= 



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
206 

 لك  الغيب، علم مدعي تصديق شبهة في  الكاه  تصديق بأن استدللا كام -

 اجلالال  اسالالرتاق طريالالق عالال  - فيالال  صالالدق فالاليام - املغيبالالة بالالاألملر ُيالالرب الكالالاه 

 الالذي فيقل  اجل ، م  السمع مسرتقي ع  اخلرب لذل  ناقال   فيكلن للسمع،

 الغيالب ذل  علم جاءه قد ألن  ؛ الغيب م  أخرب فيام أصدق  أنا :الكاه  يأيت

 . التكفر م  متنع الشبهة وهذه :قاللا  .(1) اجل  طريق ع  السامء م 

د    احلكالم مال  متنع ال لكنها املعني، تكفر م  متنع قد الشبهة هذه بأن ورخ

 . النص في  ورد الذي العا 

 ينقالل أنال  وعلم غيبي، أمر ع  ليسأل  الكاه  أو الساحر أت  م  إن ثم

 فإنال  يكفالر، بالأن إال ُيدملن  وال ُيربون  ال وأهنم السمع، مسرتقي اجل  ع 

 بالأن شالبهة لدي  كان  ولل ب ، ورضاه بالكفر ألمره - اللج  هذا م  - يكفر

 . اجل  ع  ناقال   الغيب ع  ُيرب إنام الكاه 

 كفالر :امللضاللع هالذا يف الكفر وهل : ») احلميد العميم تيسر ( يف وجاء

 روايتالني فيهالا ذكالروا ؟ امللالة ع  ينقل :يقا  فال التلقف، جيب أو ؟ كفر دون

                                                 

    صالح السدي . =

]إذا قىض اهلل األمر يف السامء، رضب  املالئكة بأجنحتها خضعانا لقلل ، كأن  إشارة إىل قل  النبي ^:   (3)

لذي قالا : احلالق، وهالل العاليل سلسلة عى صفلان، فإذا فمع ع  قللهبم قاللا: ماذا قا  ربكم؟ قاللا ل

ووصالف سالفيان بكفال   –فيسمعها مسرتق السمع، ومسرتق السمع هكذا بعض  فاللق بعال   .الكبر

فيسمع الكلمة فيلقيها إىل م  حتت ، ثم يلقيها اآلخر إىل م  حتت ، حت  يلقيها  –فحرفها، وبدد بني أصابع  

لقيها، وربام ألقاها قبل أن يدرك ، فيكذب عى لسان الساحر أو الكاه ، فربام أدرك الشهاب قبل أن ي

معها كذبة، فيقا : ألي  قد قا  لنا يل  كذا وكذا: كذا وكذا، فيصدق بتلال  الكلمالة التالي سالمع مال  

 سبق خترجي . السامء[.
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 كفالر :واملالراد الكفالر، قارب :أي والتأكيد، التشديد عى هذا :وقيل أمحد، ع 

  .(1)«باطالن القلالن وهذان .النعمة

 مقيالدة الكفالر افيهال التالي واألحاديالث : »اهلل رمحال  قاسم اب  الشيخ قا 

 وهالل . كالان وجال  بالأي صدق  اعتقد مت  يكفر أن  احلديث وظاهر بتصديق ،

 فيال  يتلقالف أو ؟ امللالة عال  ينقالل فال كفر دون كفر – امللضع هذا يف - الكفر

 مل الكالاه ، أو العالراف، يصالدق والالذي ؟ أمحالد عال  الالروايتني أشالهر هل كام

 عال  يأخالذون إنالام النباللة قبل الكهان وغالب ب ، مالم  بل بالطاغلت، يكفر

  .(2)«الشياطني

 الغيب يعلم أن  صدق إذا :فقاللا القللني، بني اجلمع إىل بعضهم وعمد

 فإنال  السالمع مسالرتقي عال  ينقالل أنال  اعتقد وإن أكرب، كفرا   كفر نفس  عند م 

 . أصغر كفرا   يكفر

 ال :بعضالالهم قالالا  : »بقللالال  عبالالداهلل بالال  سالالليامن الشالاليخ ذلالال  عالالى ورد

ا أت  م ]: حديث وبني اخلرب، هذا بني تعار   تقبالل مل يشء عال  فسأل  عراف 

ا سالأل  أنال  احلالديث هذا يف الغر  إذ. [ليلة أربعني صالة ل   صالدق ، معتقالد 

 مال  سالمعت  مالا إليال  تلقالي اجلال  أن اعتقالد فالإن يكفالر، فإنال  الغيب يعلم وأن 

 . نظالر فيال و قالا ، كالذا يكفالر، ال اجلهالة هذه م  فصدق  بإهلا  أن  أو املالئكة،

 يعلالم أن  العتقاده كان، وج  بأي صدق  اعتقد مت  يكفر أن  احلديث وظاهر

                                                 

 .350سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (3)

 .204اب  قاسم:  –حاشية كتاب التلحيد   (2)
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 السالاليام اإلهلالالا ، ِقَبالالل مالال  أو الشالالياطني، ِقَبالالل مالال  ذلالال  كالالان وسالاللاء الغيالالب،

  .(1)«الشياطني ع  يأخذون كانلا إنام النبلة وق  يف الكهان وغالب

 . يخصدق  أن دون غيبي أمر ع  الساحر يسأ  أن :الثانية احلالة

 العقلبالة وإثبالات الالذنلب، كبالائر م  فهل خالف، فيها لي  احلالة هذه

الا أتال  مال ]^:  النبي قا  . ذل  عى يد  مما الكاه  سالا  عى  فسالأل  عراف 

اف جماليء عى مرت ب فاحلكم .(2) [ليلة أربعني صالة ل  تقبل مل يشء ع   العالرَّ

اف إتيان ألن فقط،  حمر  إلي  والذهاب - الغيب ع  املخرب الساحر أو – العر 

ق  مل ولل  . يصدِّ

 أنال  ال عليهالا، يثالاب ال أنال  أي:[صالالة لال  تخقبالل مل]: ^: قللال  ومعن 

 وتربأ وقتها، يف الصالة علي  جتب بل الذمة، هبا تربأ ال أهنا أو وجلهبا، يسقط

  .(3) مدهتا انقضاء بعد اإلعادة تلمم  فال بأدائها، ذمت 

 . أمره ويكشف يخفضحل يالت  أن :ثالثا  

 يف يالالدخل ال فهالالذا بقللالال ، يأخالالذ أن ألجالالل ال ليختالالربه، يسالالأل  كالالأن

 مالاذا]: فقالا  ؛صالياد ابال  ^ النبالي سالأ  وقالد .اللعيالد يشمل  وال احلديث،

^  فالنبي ] قدرك تعدو فل  ؛ اخسأ ]^:  فقا  . الد، :قا  ] ؟ ل  خبأت

                                                 

 .350سليامن ب  عبداهلل:  –يم احلميد تيسر العم  (3)

 –)حتريم الكهانة وإتيان الكهالان(  35باب:  –كتاب: اآلداب  – 4/3753أخرج  مسلم يف صحيح :   (2)

 .2230برقم: 

 .2/58، رشح النلوي عى مسلم: 3/235اب  حجر:  –انظر: فتح الباري   (3)
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 . وجه  غر عى  ب فأخربه ُيتربه، أن ألجل ؛ ل  أضمرها كلمة ع  سأل 

 لكالان ذلال ، هبالا يتبالني أملر يف فيمتحن  وكذب ، عجمه ليظهر سأل  ولل

 ابال  اإلسال  شيخ قا  . احلاالت بع  يف واجبا   يكلن قد بل إلي ، يخندب مما

 وعنالده ،أمره باط  وُيترب ،حال  ليمتح  و الاملس يسأ  كان إن وأما: »تيمية

  .(1)«الصحيحني يف ثب  كام جائم فهذا - كذب  م  صدق  ب  يميم ما

 ألقاللا  نفسال  تعالري  أحد لكل يسلغ ال أن  إىل التنبي  ينبغي كان وإن

 قلاللهبم يف تقالع قد الذي  العلم قلييل النفلس، ضعاف م  والكهان، السحرة

 طالالب أو راسالخ، عالامل لالذل  تصالد  لل ولك  . الفتنة وتترشهبم الشبهات،

 . حسنا   ذل  لكان - خمتص علم

 . السحر عى العل  أخذ حكم :مسألة

 قالل  ذلال  ومال  السالحر، عى العل  أخذ حتريم عى األدلة دل  لقد

 أخالالذ » ف ، ژ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ  :تعالالاىل اهلل

 األجالرة يعطاللن كالانلا أهنالم تعالاىل قللال  فرس وقد حرا ، السحر عى العل 

 اهلل بالالدي  السالالحر ابتيالالاع باالشالالرتاء املالالراد :وقيالالل اشالالرتاؤهم، فالالذل  عليالال 

  .(2)«تعاىل

 الكلالب، ثمال  عال ^  النبي هن ]: قا ريض اهلل عن   مسعلد أيب وع 

                                                 

 .39/62اب  تيمية:  –جمملع الفتاو    (3)

 .2/276عبداهلادي العجييل:  –لتجريد حتقيق ا  (2)
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 .(1) [الكاه  وحللان البغي، ومهر

 عالى أجرتال  :هالل حللت ، مصدر املهملة احلاء بضم «الكاه  حللان »و

الب   احلالوة، م  وأصل  ،الكهانة  بالال سالهال يأخالذه إنال  حيالث مال  بالاحللل وشخ

 املالنجم، يعطالاه مالا فيال  ويالدخل ،(3) حتريمال  عالى األمة أمجع  وقد  .(2)مشقة

 ابال  قالا  ،(4)شالاهبهم ومال  ،والسالاحر هبالا، يستقسالم التالي األزال  وصاحب

 املالنجم، حلاللان حتالريم عالى تنبيال  الكالاه  حلاللان وحتالريم : »اهلل رمحال  القيم

 احلصالالا، وضالالاربة األزال ، شالالقيقة هالالي التالالي القرعالالة وصالالاحب والماجالالر،

 فهم ،(5)«املغيبات ع  األخبار منهم تطلب مم  ونحلهم ،والرما  اف،والعر

  .(6) هبيمة وال رقيق، من  يطعم وال ،حرا  وهل املا ، ذل  يستحقلن ال

 :الساحر بأجرة املتعلقة األحكا  بع  ييل وفيام

 ؟ للرثتال  املا  حيل هل مات، ثم ،ل  املسحلر برى ماال   الساحر كسب لل -

 علالم ثم التحريم يعلم مل إن القايض أن اسالعب أيب كال  م  يتلخص فالذي»

 نالص كالام بال ، يتصالدق فإنال  - تالاب ثالم ،أوال التحريم علم وإن أكل ، ل  جاز

 وإن أعلانال ، يعطيال  أن األمالر ولليل أكل ، وللفقر اخلمر، حامل يف أمحد علي 

                                                 

 .2237برقم:  –باب: ثم  الكلب  –كتاب: البيلع  – 3/84أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 .6/364اب  بطا :  –، ورشح صحيح البخاري 4/94املناوي:  –انظر: في  القدير   (2)

، ورشح 9/439طالالا : ابالال  ب –، ورشح صالالحيح البخالالاري 4/427ابالال  حجالالر:  –انظالالر: فالالتح البالالاري   (3)

 .537اب  أيب العم:  –، ورشح الطحاوية 5/22النلوي عى مسلم: 

 .537اب  أيب العم:  –، ورشح الطحاوية 35/394اب  تيمية:  –انظر: جمملع الفتاو    (4)

 .5/697اب  القيم:  –زاد املعاد   (5)

 .30/392اب  تيمية:  –انظر: جمملع الفتاو    (6)
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الالرف إذا وفالاليام كفايتالال ، أخالالذ فقالالر هالالل كالالان  ؟ ال  أ إليالال  رده يلممالال  هالالل ربالال  عخ

 .(1)«قلالن

 السالالاحر إعطالالاء يلممالال  هالالل منفعتالال ، واسالالتلىف سالالاحر إىل إنسالالان ذهالالب إذا -

 كالمنالا، :حمرمالة منفعالة عى االستئجار : »تيمية اب  اإلسال  شيخ قا  أجره؟

 تلال  اسالتلىف إذا لكال  ؛ باطالل :ذلال  وغالر اخلمر، ومحل والغناء، والللاط،

 مسالألة اسالتلفي  وقالد . أيضالا لالاموظ غدرا كان أجرت ، العامل ومنع املنفعة،

 الصاللاب أن بينال  ) املسالتقيم راطالالصال ( كتالاب يف اخلمالر حلمالل االستئجار

 . ل  تطيب ال وأهنا باألجرة، ل  يقىض أن  :أمحد منصل 

 - مباحالا جنسال  كالان فاليام املسالألة هالذه لك  . حتريم أو تنمي ، كراهة إما

 الكالاه  وحلاللان خبيالث، البغالي مهر أن ريب وال . المنا بخالف - كاحلمل

 فتكاللن املحرمالة، للمنفعالة املسالتليف املسالتأجر بعقلبالة يقض واحلاكم خبيث،

 . األجر ع  علضا ل  عقلبت 

 حيالل ال كالان وإن ؟ ذلال  يعطي  أن ل  ينبغي فهل اهلل، وبني بين  فيام فأما

 درك ذلالال  يف كالالان ذلالال  عليالال  جيالالب مل وإن . متقالالل  فهالالذا . اهلل حلالالق األخالالذ

 املحالر ، فعالل عالى إال اآلخرة يف يعاقب  وال ويعذر، املحر  يفعل أن  ؛ حلاجت 

 العقاللد سالائر أحكالا  يف بالبحالث يتصل البحث وهذا . والظلم الغدر عى ال

  .(2)«وقبلضها ،الفاسدة

                                                 

 .5/423اب  تيمية:  –  الفتاو  الكرب  (3)

 .30/230اب  تيمية:  –جمملع الفتاو    (2)
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فع الذي املا  يرد هل -  قالا  ؟ املنفعالة لال  املسالحلر يستليف أن بعد للساحر دخ

 اخلمر أخذ قد املشرتي كان فإذا ثمن ، مل ي مل مخرا   باع وم » :إلسال ا شيخ

 يف رفالفيصال املالا ، هالذا يالخالذ بالل واملعل ، العل  بني ل  جيمع مل فرشهبا

 ممالا ذل ، وأمثا  الكاه ، وحللان البغي، مهر يف قيل كام . املسلمني مصالح

 .«(1)العالل  اسالتلىف قد املايض كان إذا ،حمرمة منفعة أو عني ع  عل  هل

 وال لال ، حيل ال الكاه  حللان أن املالكية، علامء م  عمران أيب الشيخ وع »

 . أعلم واهلل  .(2)«للمسلمني يكلن بل ل ، أعطاه مل  يرد

 

                                                 

 .2/53رشف الدي  املقدي:  –(، واإلقناع 436 – 435/)3اب  تيمية:  –الفتاو  الكرب    (3)

 .3/484الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (2)
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 الثالث املبحث

 . كتبه على واالطالع السحر مشاهدة حكم

 

 بأنلاعالال ، السالالحر ممارسالالة حكالالم عالال  احلالالديث سالالابق مبحالالث يف سالالبق

 تنالاو  ساليتم املبحالث هذا ويف ،العلم بذل  العمل دون املجرد تعلم  وحكم

 السالالحر، كتالالب قالالراءة وحكالالم سالالحره، يالالالدي وهالالل السالالاحر مشالالاهدة حكالالم

 . حمتلياهتا عى واالطالع

 . السحر مشاهدة حكم :أوال  

ا - السحر مشاهدة أن ش  ال  للباطل إقرار م  فيها ملا جتلز، ال - عمد 

 ا  سالالد ؛عنالال  اإلعالالرا  عليالال  وجالالب تعمالالد دون السالالحر رأ  ولالالل بالال ، ورى

 عبالالاد مالالدح يفاهلل جالالل جاللالال   قالالا  وقالالد التلحيالالد، جلنالالاب ومحايالالة للذريعالالة

   .(1)ژک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ژ   :الرمح 

 :أي  ژک  ک    ک   ژ  بالالذي  املراد أن اآلية سياق م  يظهر والذي

 كالل هالل :واللغالل .ممخالرف ممور باطل كل :هل والمور . حيرضون  ال الذي 

 مال  فهالل أوىل، بالاب مال  ذلال  يف السالحر فيالدخل . (2)فعل أو  قل م  سقط

 . المور وأعظم ،الباطل أكرب

                                                 

 .72الفرقان:   (3)

، 6/333ابالال  كثالالر:  – القالالرآن العظالاليم ، وتفسالالر33/79القرطبالالي:  –انظالالر: اجلالالامع ألحكالالا  القالالرآن   (2)

 .587اب  سعدي:  –وتيسر الكريم الرمح  
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 َحرخ ، ما وكل :احللبي قا  » السحر، حتريم عى اإلمجاع انعقد قد إن  ثم

  .(1)«املعصية عى إعانة ألن  ؛ علي  التفرج حرخ 

 تطعيسال مل فالإن بيده، فليغره منكرا منكم رأ  م ]^:  النبي قا  وقد

 تعمد أن ش  وال ،(2)] اإليامن أضعف وذل  فبقلب ، يستطع مل فإن فبلسان ،

 يف بغضال  حتال  وال للمنكالر، تغيالر فيال  لالي  - ومداومتال  ،السالحر إىل النظر

 . اإليامن أضعف هل الذي القلب

 عالرب كالان مالا وبني مبارشة، السحر رؤية بني املشاهدة حكم يف فرق وال

ا علتال  مالع يالدور حلكمفالا احلديثالة، التقنية وسائل  كانال  وإن وعالدما ، وجاللد 

 ال مما منكره عى ل  وتشجيع ،للساحر دعم م  فيها ملا أشد، املبارشة املشاهدة

 . اللسيلة عرب باملشاهدة حيصل

 :منها أذكر عدة، ألملر - كذل  - مشاهدهتا جتلز فال الشعلذة أما

 سالحرة أن ري الاملفسال مال  مجالع ذكالر قالد بالل السالحر، مال  ناللع الشعلذة أن -

 خبيالث والسالحر ملضالع ، يف سبق كام الشعلذة قبيل م  عملهم كان فرعلن

 . مشاهدت  تصح فال حمر 

 هالل ما وبني شيطاي سحر هل ما بني يميم أن العادي للمشاهد يمك  ال أن  -

                                                 

 .30/223حاشية الرشواي عى حتفة املحتاج:   (3)

  .«وما هل حرا  يف نفس  حير  التفرج علي ؛ ألن  رضا ب »وقا  البيجرمي يف حاشيت  عى حتفة اخلطيب:  

)بيالالان كالاللن النهالالي عالال  املنكالالر مالال   20بالالاب:  –يالالامن كتالالاب: اإل – 3/69أخرجالال  مسالاللم يف صالالحيح :   (2)

 .49برقم:  –اإليامن( 
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 يكالاد ال حتال  حاليلهم يف اخلفالة أصحاب متاد  وقد السيام يد، وخفة شعلذة

 وإذا . والشالياطني بالاجل  اسالتعانة ناللع في  لي  يفعللن  ما أن يصدق العامي

 النالاس وتعليالد للسالحرة، اسالتمراء هالالء مشاهدة يف فإن كذل ، األمر كان

 مال  وجالد مالا بالشالياطني يسالتعني مال  للنالاس خرج ولل اخلارقة، أفعاهلم عى

 . أفعال  مثل عى الناس العتياد ؛علي  ينكر

 نفاللس يف تعظاليمهم يرتسالخ دقال العجيبة وحيلهم املشعلذي  بمشاهدة أن  -

عتقد وقد الناس،  إنما  أو امللت ، إحياء عى كالقدرة باطلة، معتقدات فيهم يخ

 . العد  م  اإلجياد أو املطر،

 آليالات تعظاليم نفسال  يف يبقال  ال قالد املشالعلذي  حيل مشاهدة يعتاد م  أن -

 - يفلقال  قالد بالل املشعلذ، حياكي  قد النبي ب  يأت ما فإن ومعجماهتم، األنبياء

 . األحيان بع  يف – الظاهر يف

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ  :تعالالاىل قالالا  وقالالد ودجالالل، خالالداع الشالالعلذة أن -

   ).(1)ژڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   

 يالدي بالني يلعالب كالان سالاحر عالىريض اهلل عن   ياألزد جندب أنكر وقد -

 :النالاس بعال  قالا  حتال  يعيالدها، ثالم إنسالان رأس فيقطالع عقبالة، بال  اللليد

 اشالتمل وقالد يليال  الالذي اليل  يف جندب فجاء ! امللت  حييي إن  ! اهلل سبحان

 كالان إن: )وقالا  بساليف ، رأسال  جنالدب قطالع لعبال  يف السالاحر بالدأ فلام سيف ،

                                                 

 .305النحل:   (3)
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 فأخالذ بابل، م  ساحر جاء أن  :السر يف الذهبي وذكر (.نفس  فليحي صادقا  

 محارا يوير يميش، فيل وعلي  املسجد يف حبال يرهيم األعاجيب، الناس يري

 فيقالع رجالل، عنالق ويرضب دبره، م  وُيرج فم  يف فيدخل جييء حت  يشتد

 فأخالذ ذلال ، كعالب بال  جنالدب فالرأ  . حيالا فيعاللد قالم، :ل  يقل  ثم رأس ،

 رأسال ، فالأذر  رب ،الفض من ، فدنا الساحر، عى جمتمعلن والناس وأت  سيفا،

 .(1)س وحب يستطع، فلم قتل ، عقبة ب  اللليد فأراد نفس ، أحي :وقا 

 السحر أو ،الشعلذة حتريم يفوردت  املعارصي  فتاو  م هناك عدد و

  .(2) اليل  امللجلد االستعرايض

                                                 

 .3/365اب  كثر:  –انظر: تفسر القرآن العظيم   (3)

 وم  ذل :  (2)

سلاء كان عالى  «السحر التمثييل»فتل  معايل الشيخ صالح الفلزان: سئل حفظ  اهلل: ما حكم مشاهدة  

 لفاز؟الطبيعة أو عى الت

ال جيلز مشاهدة السحر سلاء كان حقيقيا ، أو متثيليا ختييليالا ، ال جياللز؛ ألنال  باطالل، وال جياللز »فأجاب:  

لإلنسالالان مشالالاهدة الباطالالل؛ ألنالال  إذا شالالاهده: فقالالد أقالالره، إال إذا كالالان يشالالاهده مالال  أجالالل القيالالا  بإنكالالاره 

 .«بذل : هذا حرا ، ألن  هلل بالباطل والعمل عى إزالت : فال بأس بذل ، أما أن يشاهده ساكتا  ومتكلام  

وسالئل: يكثالالر يف اإلجالالازة الصالاليفية إقامالة املهرجانالالات التالالي تقالالا  بقصالد الرتفيالال ، وحيصالالل فيهالالا ألعالالاب  

وإحضار أشخا  يقل  بعضهم بامليش عى احلبا ، وسحب السيارات بشعره وأكل اجلمالر،  «السرك»

 امهم الصالح، فام حكم فعلهم هذا؟وغر ذل  م  األملر، علام  بأن بعضهم تظهر عى سي

لن  مال  »فأجاب:   لن هذا مال  احليالل، ويسالمُّ ... وال جيلز للمسلمني أن يقروا هذا اليشء ولل كان يسمُّ

الفنلن، ويسملن  ما يسملن  يعني: نفتح الباب للسحر، نفتح الباب للشعلذة، هذا أمر ال جيلز، وجيب 

احلا ، وأن ال يخقر، ولي  ألحد م  طلبة العلم يسك  عى  عى والة األملر منع ، جيب عليهم منع  يف

   www.alfawzan.af.org.sa  . تصفح امللقع الرسمي للشيخ:«هذا اليشء

نر  أن هذه األعام  م  الشعلذة املحرمة يف الظاهر، ولكنهالا ال »فتل  الشيخ عبداهلل ب  جربي ، قا :  

= 
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 أمالا  سالحرهم بإلقالاء للسالحرةعليال  السالال   ملسال  أذن قالد :قيل فإن

 :وجله م  ذل  عى الرد كان . اهلل نبي فعل  ما ذل  حير  كان ولل الناس،

 قبلالال  إلقالالاءهم فالالإن راجحالالة، ملصالاللحة ذلالال  فعالالل عليالال  السالالال  ملسالال  أن -

                                                 

  أعالام  هالالالء املشالعلذي  الالذي  ُييلاللن عالى أعالني تعط  حكم السحر؛ ملا ذكر يف األوراق املرفقة مال =

الناس ما لي  بحقيقة، فهذا ال ينبغي أن يعد م  السحر الالذي يكفالر فاعلال ؛ ألنال  ال يسالتعني بالاجل  أو 

الشياطني، وإنام هل نتيجة خفة اليد، والتلبي ، والتخييل عى أعني احلارضي  ومعرفة خلا  وبعال  

كرت يف السالا ، وقد ذكر اب  كثر نقال ع  الالرازي يف تفسالره الكبالر أرسار الكيمياء، كالصلر التي ذ

لقل  اهلل تعاىل: )واتبعلا ما تتلل الشياطني عالى ملال  سالليامن( أمثلالة مال  الشالعلذة التالي يفعلهالا بعال  

ر فيظنلهنالا مال  السالحر، وإنالام هالي مال  الالناس، ويتلهم الذي  يخشاهدوهنا أهنالا خارجالة عال  قالدرة البشال

ك احليل التي يملهلن هبا عى أعني الناس، كام فعل ذل  سحرة فرعلن، قالا  اهلل تعالاىل: التخييل وسلل

)فالإذا حبالاهلم وعصاليهم ُييالل إليال  مال  سالحرهم أهنالالا تسالع ( فهكالذا هالذه األعالام  املالذكلرة هالي مالال  

الت، ولكالال  إذا تربالال  األطفالالا  عليهالالا اعتقالالدوا يف هالالالالء املشالالعلذي  أهنالالم يقالالدرون عالالى تغيالالر يالتخيال

ئق، وعى إحياء امللت ، وهذا االعتقاد يلقع يف الكفر أو مقدمات . واهلل أعلم، وصى اهلل عى حممالد احلقا

 www.ibn-jebreen.com . تصفح امللقع الرسمي للشيخ: «وعى آل  وصحب  وسلم

السالعلدية(: هالل جياللز إحضالار سالاحر  –عبدالرمح  السالحيم )عضالل مركالم الالدعلة واإلرشالاد  وسئل 

م  دولة أجنبية ليخقد  عروضا  يف دولة إسالمية؟ وما حكم اإلسالال  يف هالذه  «خفة يد»صاحب ألعاب 

 ؟«خفة اليد»األلعاب 

]املكر واخلديعالة ال جيلز إحضار ساحر وال مشاهدت ؛ ألن  ُيدع الناس، وقد قا  النبي ^: »فأجاب:  

يف القالالاملس املحالاليط:  رواه احلالالاكم وغالالره. وهالالذا هالالل الالالذي يسالالم  املشالالعلذ. قالالا  واخليانالالة يف النالالار[

ة يف اليد، وأخذ كالسحر، ير  الشال» اهالال. وهالل يف «يء بغالر مالا عليال  أصالل  يف رأي العالنيالالشعلذة ِخف 

سالحر سالحر التخييالل، وهالل أن ُييالل للرائالي أن يالر  شاليئا، وهالل احلقيقة نلع مال  السالحر، فالإن مال  ال

والسالال : )فالإذا حبالاهلم  بخالف ، وهذا سحر سالحرة فرعاللنر فقالد قالا  اهلل عال  ملسال  عليال  الصالالة

وعصيهم ُييل إلي  م  سحرهم أهنا تسع . فأوج  يف نفسال  خيفالة ملسال ( فالإذا كالان القاللي األمالني 

فكيف غره؟ر فال جياللز التعامالل مالع هالالالء وال جلالبهم  ،أوج  يف نفس  خيفة مما خيل إلي  أن  يسع 

 .«تروج هلم. واهلل تعاىل أعلم ة تل  الربام، التي متابعلديار املسلمني وال بث برام، عنهم وال

    www.saaid.netLDoatLassuhaim تصفح صفحت  عى ملقع )صيد الفلائد(:  
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 فالإذا . قالدراهتم أقىصال واسالتنفاد السالحر، مكائالد مال  معهالم مالا إبراز يستلم 

 إظهار م  ألقلا ما جلميع وابتالعها ذل  بعد عصاه إلقائ  يف كان ذل  فعللا

 هالذا وألجالل . عاقالل ألدن  احلق يف بعده جدا  ال ما الباطل، وإبطا  احلق،

 .(1) املقصلد حيصل مل بعده وألقلا قبلهم ألق  فلل ألقلا، :هلم قا 

 فيالال  ختتلالالف ممالالا وأنالال  حينئالالذ، حرامالالا يكالال  مل السالالحر إظهالالار إن :قيالالل وقالالد -

 . األوقات بحسب الرشائع

 بدليل ال، أ  هلم أذن سلاء سيلقلن أهنم علمعلي  السال   ملس  إن :وقيل -

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ : قللالال 
 اختيالالارا   بالالل بالالاملحر ، إذنالالا   ذلالال  يكالاللن فالالال (2)

 . بسحرهم مباالة وقلة لعرض ، األنسب لللق 

 ذلال  يالتم وال أفكالله، ملالا وتلقفها عصاه، يف معجمت  إظهار أراد إن  :وقيل -

 . لللاجب مقدمة لكلن  واجبا فكان اإلذن، بذل  إال املقا  ذل  يف اإلظهار

 ،)قنيحم كنتم إن ملقلن أنتم ما ألقلاعلي  السال : ) ملس  مقصلد إن :وقيل

 .(3)ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  :قلل  إىل  ژائ  ائ   ەئ  ەئ  ژ  :قلل  نحل

ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :بقللال  السالحر إظهالار يف للسحرةعلي  السال   إذن  إن :وقيل -

 وال معجمتال ، إظهالار أو إبطالال ، إظهالار الغر  بل ب ، رضاء لي  ژٺ  

  .(4) ب  إال يتم

                                                 

 .4/34الشنقيطي:  –انظر: أضلاء البيان   (3)

 .80يلن :   (2)

 .23البقرة:   (3)

 .2/396التفتازاي:  –، ورشح املقاصد 3/436اإلجيي:  –انظر: امللاقف   (4)
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 . السحر كتب قراءة حكم :ثانيا  

 :أقسا  أربعة إىل - سبق كام - «السحر » كتب تنقسم

 .الشيطاي السحر كتب - 3

 . والتنجيم الكهانة كتب - 2

 .االستعرايض السحر ( الشعلذة كتب - 3

 .السحر روايات - 4

 :وذل  عى النحل التايل اآلخر، ع  منها كل حكم ُيتلف

 .الشيطاي السحر كتب( 3)

 وحتضالر شالياطني،وال بالاجل  االسالتعانة طرق تتناو  التي الكتب وهي

 وغرهالالا والتخييالالل، واإلمالالرا ، والعطالالف، كالرصالالف، السالالحرية، األعالالام 

 :تفصيل قراءهتا حكم ففي . باإلمجاع املحرمة الكفرية باللسائل

ڤ  ژ   :تعالاىل اهلل لقالل  كفالرا ، يعالد فهالذا التعلم، قبيل م  قراءهتا كان  إن -

 .ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 والرشالك الكفالر مال  فيهالا ملالا جياللز فالال املجالرد، لالطالالع قراءهتا كان  إن -

 كتالب يف القالراءة عال النبالي ^ عمالر ريض اهلل عنال   هن  وقد إليهام، والدعلة

 بالام فكيالف فيهالا، مالا احلق م  وفيها ساموية، أصلهلا أن رغم ،(1)الكتاب أهل

                                                 

، أن عمر ب  اخلطاب ريض اهلل عن ، أت  النبي ^ بكتاب أصاب  م  ام  عبداهلل ريض اهلل عنهع  جابر ب  (3)

كلن فيها يا اب  اخلطاب، والذي نفس  ]أمتهلبع  أهل الكتب، فقرأه عى النبي ^، فغضب، وقا : 

صدقلا ب ، بيده لقد جئتكم هبا ييضاء نقية، ال تسأللهم ع  يشء فيخربوكم بحق فتكذبلا ب ، أو بباطل فت

= 
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 . (1)؟ الرشك يف اللقلع إىل ذريعة وهل باطل، عى مبني باطل هل

 حالاالت يف جاز إن فهذا وكفر، باطل م  فيها ما لتلضيح قراءهتا كان  إن -

 مالا أن معرفالة رعيةالالش النصل  كفتنا قد إذ املنع، في  فاألصل جدا ، حمدودة

 . ذل  يف وتفصيل اطالع ملميد حاجة وال ورشك، كفر السحرة ب  يأيت

قالاس وال غالره، أو علالم لطالب مطلقا   منع  األقرب ولعل  غالره عالى يخ

  ،ئالورا مال  يخرجال  نفالع يلجالد ال إذ - مالثال   اللضالعية كالقلانني - الكفر م 

 ريعةالبالشال ومقارنتهالا هلالا العلالم طالالب دراسالة فالإن القاللانني دراسة بخالف

                                                 

 .والذي نفيس بيده لل أن ملس  كان حيا  ما وسع  إال أن يتبعني[ =

 .3/27، وحسن  األلباي يف ظال  اجلنة 35356برقم:  23/349أخرج  اإلما  أمحد يف مسنده:  

رمة استعام  وقالراءة حوقد سئل سامحة الشيخ عبدالعميم ب  باز رمح  اهلل: أرجل م  فضيلتكم أن تبينلا   (3)

السحر والتنجيم حيث أهنا ملجلدة بكثرة، وبع  زمالئي يريدون رشاءهالا ويقللاللن: إهنالا إذا مل  كتب

 تستعمل فيام يرض فلي  يف ذل  حرا ؟

بسم اهلل الرمح  الرحيم، احلمالد هلل والصالالة والسالال  عالى رسالل  اهلل، وعالى آلال  وأصالحاب  »فأجاب:  

ل حالق، جيالب عالى املساللمني أن حيالذروا كتالب السالحر وم  اهتد  هبداه. أما بعد: هذا الذي قال  السائ

رك، والنبالي الوالتنجيم، وجيب إتالفها، جيب عى م  وجدها أن يتلفها، ألهنا ترض املسلم وتلقع  يف الش

. واهلل يقل  يف كتاب  العظاليم ]م  اقتب  علام  م  النجل  اقتب  شعبة م  السحر زاد ما زاد[^ قا : 

أحالد  حتال  يقاللال إنالام نحال  فتنالة فالال تكفالر(. فالد  عالى أن تعلالم السالحر  ع  امللكني: )وما يعلامن م 

تعلمهالم السالحر والتنجاليم، وأن  والعمل ب  كفالر، فيجالب عالى أهالل اإلسالال  أن حيالاربلا الكتالب التالي

لها أينام كان ، هذا هل اللاجب، وال جيلز لطالالب العلالم وال غالره أن يقرأهالا، أو يالتعلم فيهالا، أو يتلف

ي إىل الضالمالا فيهالا، وال أن يقرهالا، ألهنالا تف وال أن يالتعلم ،لم كذل ، لي  ل  أن يقرأهالاغره، طالب الع

مثل شم  املعارف ، الكفر باهلل، فاللاجب إتالفها أينام كان ، كل الكتب التي تعلم السحر، والتنجيم 

 ا.هال. «وأشباه  جيب إتالفها

   www.binbaz.org.sa تصفح امللقع الرسمي للشيخ:  
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 . الربانية القلانني ع  وختلفها ،نقصها إظهار من  يخرج  اإلسالمية

 .والتنجيم الكهانة كتب( 2)

 إتيالالان حكالالم إىل التنجالاليمو الكهانالالة كتالالب عالالى االطالالالع حكالالم يرجالالع

 . باللسالالان ال بالفعالالل السالالالا  مالال  نالاللع فهالالل تفصالاليل ، سالالبق الالالذي الكالالاه 

 وامللاقع ،واملجالت ،الصحف يف األبراج قراءة احلكم هذا عمل  يف ويدخل

 وإن كفالر، أخبالار مال  الكتالب يف ماالقارك  صدق إنف . وغرها ،اإللكرتونية

 أعلم واهلل . يلما   أربعني صالة ل  قبلت ومل أثم، االطالع وجمرد للتسلية قرأها

. 

 .االستعرايض السحر ( الشعلذة كتب( 3)

 ريةالالبصال باخلالدع يخعالرف مالا أو الشالعلذة كتالب يقرأ م  تصنيف يمك 

 :أصناف ثالثة إىل اليد وخفة

 هلالا اللسالائل فالإن جياللز، ال فهالذا هبا، ويعمل حيلها ليتعلم الكتب يقرأ م  -

 . جتلز ال الشعلذة أن تقرر وقد املقاصد، حكم

 أكالاذيبهم، ويفضالح والسالحرة، املشالعلذي  حيالل ليكشالف الكتالب قرأ م  -

 مالا وإبطالا  العاللا ، نفاللس مال  هيبالتهم إزالالة مال  فيال  ملالا إليال  منالدوب فهذا

 . احلاالت بع  يف يتعني قد بل خارقة، قدرات م  يدعلن 

 لالال ذ فعالالل وإنالالام ،زيفهالالا كشالالف هبالالدف وال ،تطبيقهالالا هبالالدف ال قرأهالالا مالال  -

 عالى االطالالع يف فالإن رشعالا ، ذلال  م  يمنع ما يظهر فال والتسلية، لالطالع

 اخلرافيالة، للالدعاو  التسليم عد  عى ل  ومتري  للعقل إعام  نلع احليل تل 
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ش  أن إال  . حينئذ من  فيمنع استعام  تل  احليل إىل التدرج القارك عى ُيخ

 .السحر وايات( ر4)

 عاللا  بالني انتشالارا   السالحر كتب أكثر كلني ربام الكتب م  النلع وهذا

 تنالالاو  هنالالا املقصالاللد ولالالي  . والتمحالاليص للنقالالد عرضالالة وأقلهالالا النالالاس،

 جانالب فيهالا يمثالل التالي أو عارضالا ، حالدثا   فيهالا السحر يكلن التي الروايات

 فيها السحر يكلن التي والقصص الروايات املراد وإنام القصة، حبكة يف الرش

 اجلانالب هالل أنال  عى أو ،حمايدة صلرة يف يخظهر ت ذا اللق  ويف القصة، أصل

 . للخر واملمثل ،الطيب

 رع،الالشال ملقاصالد األقالرب هل قراءهتا منع أن ش  ال الكتب هذه ومثل

 :أبرزها م  متعددة، حماذير عليها القراء اطالع يف فإن

 لكثرة اللاقع يف وجلده حا  يخستنكر ال معتادا ، سللكا   يصبح السحر نأ - 3

 . اخليا  يف ول تدا

 وخالر، طيالب بأنال  السالاحر يخصاللر حيالث للسحر القلبي اإلنكار ضعف - 2

 هالذه قالراء جالل وأن الساليام والباطل، احلق قياس يف الرشعية امللازي  فتختل

 . الس  وصغار الشباب م  هم الروايات

 لألعالام  حقيقيالة صاللرا   - األحيان م  كثر يف - الروايات تل  تعر  - 3

 كالام تطبيقهالا للقالارك يمكال و والكهانالة، السالحر لعامل بلابة تعتربو السحرية،

 أن بعالد مظاهنالا يف عنهالا البحالث تقالدير أقالل عالى أو القصالة، يف معروضة هي

 . طريقها إىل القصة وجهت 
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 بالني هاللة يصالنع - السالحر روايالات ومنهالا - اخليالية القصص إدمان أن - 4

 يخضالعف بالذل  وهالل حلقيقيالة،ا بيئتال  مالع اندماجال  ويبرت واقع ، وبني القارك

 اآلثالار مال  وهالذا . حميطال  يف للفالرد الفعالا  واإلسالها  املنطقالي، العقالل عمل

 . والروايات القصص لتل  العقدية املخاطر إىل تضاف التيالسيئة  الرتبلية

 تالربز التالي والرشالك الكفالر ذرائع فتح م  احلذر مسلملل ينبغي ولذل 

 ذلال  م  احلد عى والعمل إلسالمي،ا املجتمع يف السحر روايات انتشار مع

 . السليم واملعتقد ،الدي  عى السيئة علاقب  م  التحذير مع االنتشار،

 . السحر كتب بيع حكم :مسألة

 يقالل  حرامالا ، مالال  وأصالبح بيعال ، حالرخ  قراءتال  حرمال  مالا أن ش  ال

 التنجاليم، كتالب وهكالذا الكفر، كتب بيع جيلز وال : ») املجملع ( يف النلوي

 ألن  ؛ باطل فبيعها املحرمة، الباطلة العلل  م  وغرها والفلسفة، شعبذة،وال

  .(1)«مباحة منفعة منها لي 

 عالالى املشالالتملة الكتالالب وكالالذل  : ») املعالالاد زاد ( يف القالاليم ابالال  ويقالالل 

 إىل ذريعالة وبيعهالا وإعالدامها، إزالتهالا جيب كلها فهذه اهلل، غر وعبادة الرشك

 بيعهالا مفسالدة فإن عداها، ما كل م  البيع بتحريم أوىل هلف واختاذها، اْقتِنَاِئَها

  .(2) «نفسها يف مفسدهتا بحسب

                                                 

 .9/253النلوي:  –ملع املج  (3)

 .5/675اب  القيم:  –زاد املعاد   (2)



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
224 

 الرابع املبحث

 . شرةالنُّ أحكام

 

 الناللن، : »فالارس ابال  قالا  :أقاللا  عدة عى النرشة، تعريفات اختلف 

  .(1)«وتشعب  يشء، فتح عى يد  صحيح أصل :والراء والشني،

 والرقيالة، العالالج مال  رضب - بالضم - رشةالنُّ» :السعادات أبل وقا 

ا ب  أن يظ  كان م  ب  يعال،  عنال  هبالا رالينش ألن  نرشة، سمي  . اجل  م  مسًّ

 كالتعليذ ه  : »اجللهري وقا  ،(2)«ويما  يكشف، :أي الداء، م  خامره ما

  .(3)«والرقية

 يكالاد وال املسالحلر، عال  السالحر إطالالق رةالالنُّشال : »اجللزي اب  وقا 

 مال  النرشالة : »احلسال  قا  ولذل   .(4)«السحر يعرف م  إال ذل  عى ريقد

 .(5)«السحر

 املفالاهيم تناللع عى ينبني ومما مفهل ، م  أكثر للنرشة أن سبق مما فيتبني

 تالالتلخصو . املسالالحلر عالال  السالالحر حالالل يف اسالالتخدامها حكالالم يف االخالالتالف

 :ييل فيام النرشة معاي

                                                 

 .5/430اب  فارس:  –مقايي  اللغة   (3)

 .482الفروز آبادي:  –، وانظر: القاملس املحيط 5/54أبل السعادات:  –النهاية   (2)

 .2/828اجللهري:  –الصحاح   (3)

 .2/408اب  اجللزي:  –غريب احلديث   (4)

(، وحسالالن  األلبالالاي يف سلسالاللة األحاديالالث 5/353يب شالاليبة، واخلطالالايب يف معالالامل السالالن  )رواه ابالال  أ  (5)

 .2760برقم:  6/633الصحيحة: 
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 . املرشوعة واألدعية كارباألذ الرقية بمعن :  النخرشة - 3

 . قدهعخ  وف  ،السحر استخراج بمعن :  النخرشة - 2

 . بالسحر السحر حل بمعن :  النخرشة - 3

 . املرشوعة واألدوية وباألدعية بالقرآن السحر حل :أوال  

 االستشالفاء املتنلعالة والعلالل األدواء مال  الشفاء أسباب أنجع م  أن ش  ال

 إليهالا نالدب قالد وساليلة وهي . وصفات  بأسامئ   جل جالل ودعائ  اهلل، بكال 

 . استخدامها عى وحث الشارع،

 :منها بالقرآن، والعالج الرقية مرشوعية يف عديدة نصل  وردت وقد

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ژ  :تعاىل اهلل قل  -

 .(1)ژک  ک   

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ژ لالالالالالالالالالالالالالالال :وقل -

 .(2)ژۓ

 (3) ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ  جل جالل :  وقلل  -

 اجلاهليالة، يف نرقالي كنا :قا  ريض اهلل عن  عياألشج مال  ب  علف وع  -

 ال رقالاكم، عاليل اعرضاللا]: فقالا  ؟ ذلال  يف تالر  كيف ! اهلل رسل  يا :فقلنا

 .] رشك في  يك  مل ما بالرق  بأس

 رسل  فنه  العقرب، م  يرقي خا  يل كان :قا  ريض اهلل عن  جابر  وع -

                                                 

 .58 - 57يلن :   (3)

 .82اإلرساء:   (2)

 .44فصل :   (3)
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 الرقال ، عال  هنيال  إنال  ! اهلل رسالل  يا :فقا  ،فأتاه :قا  الرق ، ع  ^ اهلل

 .]فليفعل أخاه ينفع أن منكم استطاع م ]: فقا  العقرب، م  أرقي وأنا

 مال  الرقيالة يفاهلل ^  رسالل  رخالص: )قالال  عنها، اهلل ريض عائشة وع  -

 .(1)«محة ذي كل

: عنهالالا اهلل ريض عائشالالة قالالل  : »القرطبالالي عبالالاسال أبالالل احلالالافظ قالالا 

 رسالل  رخالص: )أنال  وقالل  ،) احلخمالة م  الرقية يف ^ اهلل رسل  رخص)

 الرقالي يف األصالل أن عى دليل ) والنملة واحلمة، العني، م  الرقية يف اهلل ^

 وإنام . الرقي ع  اهلل ^ رسل : )هن  قا  حيث ب  رصح قد كام ممنلعا ، كان

 يفهالم، ال وبام رشك، هي برق  اجلاهلية يف يرقلن كانلا ألهنم ،مطلقا   عن  هن 

 عالنهم، ذلال  وزا  أساللملا ملا إهنم ثم . يالثر الرق  ذل  أن يعتقدون وكانلا

 ثالم للذريعالة، وأسالد املنالع، يف أبلالغ ليكاللن عملمالا ، ذل  ع النبي ^ هناهم

 ذلال ، بعال  يف هلالم رخالص بالذل ، ينتفعاللن أهنالم وأخالربوه سالألله ملا إهنم

 فجالازت ] رشك فيال  يكال  مل مالا بالالرق  بأس ال رقاكم، عيل اعرضلا]: وقا 

 والعالني، واحلمالة، والقروح، واجلراح، األمرا ، م  اآلفات، كل م  الرقية

 ممنالاللع، يشء وال رشك، فيالال  يكالال  ومل يفهالالم، بالالام الرقالال  كالالان إذا ذلالال  وغالالر

  رسالاللل  وكالال وكالمال ، تعالاىل .. اهلل بأسالامء كالالان مالا :وأنفعال  ذلال  وأفضالل

^»(2).  

                                                 

 .5743برقم:  –باب: رقية احلية والعقرب  –كتاب: الطب  – 7/332أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 (.583 – 580/)5القرطبي:  –املفهم   (2)
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 عائشالة فعال  . اشالتك  إذاالنبالي ^  يرقاليعليال  السالال   جربيالل كالان وقد -

: قالا  جربيالل، رقاه اهلل ^ رسل  اشتك  إذا كان: )قال  أهنا عنها اهلل ريض

 كالل ورش حسد، إذا حاسد رش وم  يشفي ، داء كل وم  يربي ، اهلل باسم)

  .(1)«عني ذي

 أهلال ، لالبع  ^ رقيتال  ذلال  مال  حابة،الص م  كثرا  النبي ^ قد رق  و -

 وأن  واشف اس،الب اذهب الناس، رب اللهم]: ويقل  اليمن ، بيده يمسح

 .] سقام يغادر ال شفاء شفاؤك، إال شفاء ال الشايف

 بالالقرآن الرقيالة ثبلت - وغرها السابقة األحاديث م  - يتبني وبذل 

 . املطهرة والسنة

 وأدواء والبدنيالة، القلبيالة األدواء عمجيال مال  التالا  الشالفاء هالل فالقرآن »

 أحسال  وإذا بال ، لالستشالفاء يلفالق وال يالهالل أحالد كالل وما . واآلخرة الدنيا

 واعتقالاد تالا ، وقبالل  وإيالامن، بصالدق دائال  عالى ووضالع  ،ب  التداوي العليل

 كالال  األدواء تقالاو  وكيالف أبالدا ، الالداء يقاومال  مل رشوطال ، واستيفاء جاز ،

 األر  عالى أو لصالدعها، اجلبالا  عالى نالم  لالل ذيالال والسامء، األر  رب

 سبيل القرآن ويف إال واألبدان القللب أمرا  م  مر  م  فام !؟ لقطعها

 .(2)«كتاب  يف فهام رزق  مل  من ، واحلمية ،وسبب  ،دوائ  عى الداللة

                                                 

برقم:  –)الطب واملر  والرق (  36باب:  –كتاب: اآلداب  – 4/3738أخرج  مسلم يف صحيح :   (3)

2385. 

 .4/322اب  القيم:  –زاد املعاد   (2)
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 روعالمشال أمالر النبليالة واألحاديالث الكريامت باآليات املسحلر فمعاجلة

 كتالاب يف عبالداللهاب ب  حممد الشيخ مرشوعيتها عى نص وقد (1) باالتفاق

 .(2) التلحيد

 اإلهليالة، األدويالة السالحر عالجات أنفع وم  : »اهلل رمح  القيم اب  قا 

 السالفلية، اخلبيثالة األرواح تالأثرات مال  فإنال  بالالذات، النافعالة أدويتال  هي بل

 واآليالالالات، األذكالالالار، مالالال  ويقاومهالالالا يعارضالالالها بالالالام يكالالاللن تأثرهالالالا ودفالالالع

 أبلالغ كانال  وأشالد أقل  كان  وكلام وتأثرها، فعلها تبطل التي والدعلات،

 وسالالح ، عدتال  مالنهام واحالد كالل مع جيشني التقاء بمنملة وذل  النرشة، يف

 اهلل مالال  ممتلئالالا كالالان إذا فالقلالالب لالال ، احلكالالم وكالالان قهالالره، اآلخالالر غلالالب فالالأهيام

 ورد تعلذات،وال واألذكار، والدعلات، التلجهات، م  ول  بذكره، مغملرا  

 إصابة متنع التي األسباب أعظم م  هذا كان لسان ، قلب  في  يطابق ب ، ُيل   ال

  .(3)«يصيب  ما بعد ل  العالجات أعظم وم  ل ، السحر

 :رشوط ثالثة املرشوعة الرقية يف العلامء اشرتط وقد

 . وصفات  بأسامئ  أو اهلل بكال  تكلن أن - 3

 . معناه يخفهم ما أو ،العربية باللغة تكلن أن - 2

عتقد أن - 3  . بذاهتا فاعلة وليس  ،املرشوعة األسباب مجلة م  أهنا يخ

                                                 

 .30/395اب  حجر:  –انظر: فتح الباري   (3)

 .79حممد ب  عبداللهاب:  –انظر: كتاب التلحيد   (2)

 .4/336اب  القيم:  –عاد زاد امل  (3)
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 عنالد الرقال  جاللاز عالى العلالامء أمجع وقد : ») الفتح ( يف حجر اب  قا 

 وباللسالان وصفات ، بأسامئ  أو تعاىل اهلل بكال  يكلن أن :رشوط ثالثة اجتامع

 بالل ،بالذاهتا تالالثر ال الرقيالة أن يعتقالد وأن غالره، م  معناه يعرف بام أو العريب

  .(1)«تعاىل اهلل بذات

 يف ورد كالام املسالحلر، ملعاجلالة واألحاديالث اآليالات بع  ختصيص أما

 أيب ابال  رواه مالا اجلالائمة رةالالنشال صالفة يف جاء ومما : ») احلميد العميم تيسر(

 شفاء تاآليا هالالء أن بلغني: )قا  سليم أيب ب  ليث ع  الشيخ أبل و حاتم

 املسالحلر، رأس عالى تصالب ثالم ماء، في  إناء يف تقرأ - اهلل بإذن - السحر م 

ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ژ   :يلن يف التي اآلية

ېئ  ىئ  ژ  : وقللال  .(2)ژچ  چ   چ  ژ : قلل  إىل ، ژڄ      ڄ  ڄ  

 .آيات أربع آخر إىل ،(3) ژىئ  ىئ  ی          ی  

 ذلالال  فمثالالل   »(5()4)ژڇ   ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ   ژ : لالال وقل

 :تفصيل إىل حيتاج

عتقالد كالأن رعي،الالشال التخصاليص سالبيل عالى كالان فإن -  حمالددة آليالات أن يخ

 االبتالداع مال  وهالل خمصالص، بالال ختصاليص فهالذا السالحر، إزالة يف خصيصة

                                                 

 .30/395اب  حجر:  –فتح الباري   (3)

 .83يلن :   (2)

 .338األعراف:   (3)

 .69ط :   (4)

 .359سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (5)
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 . املذمل 

 شالفاء، كل  القرآن أن عتقادا مع اآليات، يف املعاي اعتبار املقصلد كان وإن -

 . وتعاىل تبارك- اهلل كتاب تدبر كام  م  وهل معتربة، املعاي أن ش  فال

 . بسط  حمل هذا لي و يطل ، وأحكامها الرقية باب يف واحلديث

 . وفك  السحر استخراج :ثانيا  

قالده، وف  خمبئ ، م  السحر استخراج طريق ع  النخرشة تكلن قد  أو عخ

 مل رةالالنش م  النلع وهذا . االختصا  أهل يعلمها بطرق الف إت أو إحراق ،

 يف دجمال  وبعضهم اآلخري ، النلعني عى اقترصوا بل العلامء، م  كثر يذكره

 وإن روعة،الاملشال الرقيالة عالى زائالد معنال  في  ألن إفراده واألوىل األو ، النلع

قالرن حيالث ظاهر، ارتباط بينهام كان  - األحيالان مال  كثالر يف - االسالتخراج يخ

 . الرشعي والتعليذ بالقراءة

 ريض عائشة فع  ،النبي ^ سحر حديث النرشة م  النلع هذا عى يد  ومما

حر :قال  عنها، اهلل  بال  يالدلب لال  يقالا  زريالق، بني م  رجل اهلل ^ رسل  سخ

 فعلال ، وما يءالالش يفعل كان أن  إلي  ُييلاهلل ^  رسل  كان حت  ،األعصم

 يالا]: قالا  ثم ودعا، دعا لكن  عندي، وهل ليلة ذات أو يل  ذات كان إذا حت 

 عند أحدمها فقعد رجالن، أتاي في ، استفتيت  فيام أفتاي اهلل أن أشعرت عائشة،

 :فقالا  ؟ الرجالل وجالع ما : حبلصا أحدمها فقا  رجيل، عند واآلخر رأي،

 يف :قالا  ؟ يشء أي يف :قالا  األعصم، ب  لبيد :قا  ؟ طب  م  :قا  لب،مطب

 ]ذروان بئر يف :قا  ؟ هل وأي  :قا  . ذكر نخلة طلع وجف ومشاطة، مشط
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 ماءها كأن عائشة، يا]: فقا  فجاء أصحاب ، م  ناس يفاهلل ^  رسل  فأتاها

 اهلل، رسالل  يالا :قلال  ]الشياطني وسؤر نخلها رءوس كأن أو احلناء، نقاعة

 ] رشا   في  الناس عى رأث أن فكره  اهلل، عافاي قد]: قا  ؟ استخرجت  أفال

 ( :األخالر  ويف ،(2) «؟ اسالتخرجت  :فقلال : )رواية ويف  .(1) فدفن  هبا فأمر

 أفالال اهلل، رسالل  يالا :قل : )مسلم ويف ،(3)«؟ أفأخرجت  اهلل، رسل  يا :قل 

  .(4) «؟ أحرقت 

 ففالالي رة،الالنشالال مالال  نالاللع هالالي واإلحالالراق، االسالالتخراج، :املعالالاي وهالالذه

 :أي - أفالال اهلل رسالل  يالا :فقلال  :عائشالة لال قا: )البخاري روايات إحد 

 ملرادهالا عيينالة بال  سالفيان مال  تعيالني هالي )رتالتنشال( لفظ و  .(5) «؟ رتالتنش

                                                 

 .5763برقم:  –باب: السحر  –كتاب: الطب  – 7/336أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

بالرقم:  –بالاب: صالفة إبلالي  وجناللده  –كتالاب: بالدء اخللالق  – 4/322يح : أخرج  البخاري يف صالح  (2)

. وقالع اخالتالف بالني الالرواة يف هالل اسالتخرج النبالي ^ السالحر أ  مل يسالتخرج . وقالد مجالع بالني 3268

ة، ومل يستخرج صلرة ما يف اجلف م  املشط، وما ربط ب ، بالقل : أن  استخرج اجلف باملشاط الروايات

ملن  إن أرادوا استعام  السحر، فهل عندهم مستخرج م  البئالر، وغالر مسالتخرج لئال يراه الناس فيتعل

 .9/433اب  بطا :  –م  اجلف، واهلل أعلم. انظر: رشح صحيح البخاري 

وقيل: م  قا : إن )تنرشت( مأخلذ م  النرش، أو م  نرشال »(: 22/335وقا  العيني )عمدة القاري:  

هلالالا: )فالالأخرج( وبالالني قلهلالالا يف الروايالالة األخالالر : )فهالالال يء، وهالالل: إظهالالاره، كيالالف جيمالالع بالالني قلالالشالال

 استخرجت ؟(. 

  .«وأجيب: بأن اإلخراج اللاقع كان ألصل السحر، واالستخراج املنفي كان ألجماء السحر

 .5766برقم:  –باب: السحر  –كتاب: الطب  – 7/337أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 .2389برقم:  –)السحر(  37باب:  –: اآلداب كتاب – 4/3739أخرج  مسلم يف صحيح :   (4)

 .5765برقم:  –باب: هل يستخرج السحر  –كتاب: الطب  – 7/337أخرج  البخاري يف صحيح :   (5)
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  .(1) (؟ أفال (:بقلهلا

 وتركال  ]شالفان  فقالد اهلل أما]: السال  علي  قلل  ويد  : »بطا  اب  قا 

 مال  لقالل  معنال  فالال يشالف ، مل لالل هلالا اسالتعامل  جلاز عى عائشة عى اإلنكار

  .(2)«النرشة أنكر

 وهالل اخلالالف، في  وقع الذي هل النخرشة م  النلع هذا أن يظهر والذي

 يف ورد مالا ذلال  ومال  حكم ، عليهم يلتب  مما عن  يسأللن الناس كان الذي

 :التالية اآلثار

 - امرأتال  ع  يالخذ أو - طب ب  رجل :املسيب ب  لسعيد قل  :قتادة قا  -

 ينفالع ما فأما اإلصالح، ب  يريدون إنام ب ، بأس ال: )قا  ؟ ينرش أو ،عن  أحيل

 .(3(عن   َ نْيخ  فلم

  .(4)(بالنرشة بأس ال: )الشعبي عامر قا  -

 الشالعبي، وعالامر الطالربي، جعفر أبل ..النرشة أجاز ومم : »الشنقيطي قا  -

  .(5)«احلس  :ذل  كره ومم  . وغرمها

 عنال ، السالحر آثالار إلزالة لرللمسح يخفعل ما املفهل  هذا يف يدخل وقد

                                                 

 تعليق مصطف  البغا.  (3)

 .9/433اب  بطا :  –رشح صحيح البخاري   (2)

 .2/49القرطبي:  –املرجع السابق، وانظر: اجلامع ألحكا  القرآن   (3)

 .2/49القرطبي:  –، وانظر: اجلامع ألحكا  القرآن 34/64العيني:  –عمدة القاري   (4)

 .4/58الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (5)

 لك  النرشة التي كرهها احلس  هي ما كان بالسحر كام تقد ، وكراهت  هلا كراهة حتريم. 



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
233 

 خمصلصالالة هيالالأة عالالى باالغتسالالا  التطبالالب مالال  نالاللع رةالالنشالال » :عيالالا  قالالا 

 وىف .(1)«جلازهالا يف العلالامء اختلالف وقالد الظني، القياس حييلها ال ،بالتجربة

 بني فيدق  أخرض سدر م  ورقات املسحلرسبع يأخذ أن  منب ب  وهب كتب

 منال  حيسالل ثالم قل، وذوات ،الكرس  ةآي في  ويقرأ ،باملاء يرضب  ثم حجري ،

 . (2)ب  ويغتسل ،حسلات ثالث

 في  رخص قد :فقا  السحر، حيل الرجل ع  سئل ملا أمحد تلقف وقد»

 :وقالا  يالده، فنف  في ، ويغيب ماء الطنجر يف جيعل إن  :قيل . الناس بع 

 !؟ هذا ما أدري ما

  .(3)«!؟ هذا ما أدري ما :قا  ؟ حيل هذا مثل يالت  أن فرت  :ل  قيل

 السالحر يف تخفعالل كان  إذا النخرشة جلاز هل الصلاب إىل األقرب ولعل

 عنهالا، اهلل ريض عائشالة حلديث ذل ، شاب  وما ،حرق  أو ،كاستخراج  ذات ،

 والذي للرقية، أقرب تكلن حينئذ فإهنا للمسحلر، يخفعل مما كان  إذا ومنعها

 ركالالشال لبالاب فتح م  الباب هذا فتح يف ملا تلقيفية، الرقية وسائل أن يرتجح

 املسالألة هالذه يف والبحالث . تنضبط وال تقاس ال األسباب هذه نإ إذ والبدع،

 . بسط  حمل هذا ولي  يطل ، - كسابقتها -

                                                 

 .34/64العيني:  –عمدة القاري   (3)

 .9/446اب  بطا :  –ي انظر: رشح صحيح البخار  (2)

 (.355 – 354سليامن ب  عبداهلل: ) –تيسر العميم احلميد   (3)
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 . بالسحر السحر حل :ثالثا  

 ع  ^ النبي سئل وقد بالسحر، السحر حل هبا ويراد النخرشة تخطلق قد

 حالرا ، إهنالا :قللال  ع  يغني وهذا ،(1)] انالشيط عمل م  هل [ :فقا  النخرشة

 وداللالة منهالا، والتنفالر تقبيحهالا يف أبلالغ للشاليطان نسالبتها ألن ؛ أشد هذا بل

 إذا بالل اجلاللاز، نفالي أو التحالريم، لفالظ يف تنحرص ال التحريم عى النصل 

  .(2) كذل  الفعل حرمة عى دليال كان الفعل عى العقلبات رتب 

 أي للعهالالد، رةالالنشالال يف والالالال  األلالالف (.رةالالنشالال عالال  سالالئل( :قللالال  »و

 ال الشاليطان، عمل م  هي يصنعلهنا، اجلاهلية أهل كان التي املعهلدة النرشة

  .(3)«املباحة واألدوية الرشعية، والتعلذات بالرق  النرشة

 الشاليخ قا  .(كل  هذا يكره مسعلد اب  (:فقا  عنها أمحد اإلما  وسئل

 عمل م  التي النرشة يكره مسعلد اب  أن - أعلم واهلل - أمحد مراد : »سليامن

 يكالره كالان مسالعلد ابال  فالإن كالالتامئم، وتعليق بكتابة التي والنرشة الشيطان،

 اهلل بأسالامء والرقال  ،بالتعليالذ النرشة أما القرآن، وغر القرآن م  كلها التامئم

ا أعلم فال تعليق، غر م  وكالم   ةيبشال أيب ابال  رواه مالا وكالذل  كره ، أحد 

                                                 

، واإلمالا  أمحالد يف 3868بالرقم:  –كتالاب: الطالب  –باب: يف النرشالة  – 4/6أخرج  أبل داود يف سنن :   (3)

بالرقم:  6/632، وصحح  األلباي يف سلسلة األحاديث الصالحيحة: 34335برقم:  22/40مسنده: 

2760. 

 .3/544اب  عثيمني:  –انظر: القل  املفيد   (2)

ابالال  عثيمالالني:  –(، وانظالالر: القالالل  املفيالالد 357 – 356سالالليامن بالال  عبالالداهلل: ) –تيسالالر العميالالم احلميالالد   (3)

3/544. 
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 مالالا عالالى حممالالل  . رالوالنشالال والرقالال  الالالتامئم، يكرهالاللن كالالانلا :إبالالراهيم عالال 

 .(1)«ذكرنا

: القيم اب  قا  .(ساحر إال السحر حيل ال(  :قا  أن  احلس  ع  ورو 

 مثلال ، بسالحر سالحر حالل :نلعالان وهي املسحلر، ع  السحر حل :والنرشة»

 إليال  تقالربفيالشاليطان  عمالل مال  السحر فإن ؛ الشيطان عمل م  الذي وهل

 بالرقيالة، رةالالنش :والثاي املسحلر، ع  عمل  فيبطل حيب، بام واملنترش النارش

 وعالى مسالتحب، بالل جالائم، فهذا املباحة، واألدوية والدعلات، والتعلذات،

  .(2)«) ساحر إال السحر حيل ال) :احلس  قل  حيمل املذمل  النلع

 يف اسالتخعمل ولالل والرشالك، بالالكفر إال يتالأت  ال - سالبق كالام - فالسحر

 ي ^النبال نبال  - أعلالم واهلل - ولذل  حتصيل ، طرق اختلف  ما السحر حل

 مال  ذلال  يف ويسالتلي .(3) فعل  يستحل ال مما وأن  الشيطان، عمل م  أن  إىل

                                                 

ابالال  عثمالالني:  –(، وانظالالر: القالالل  املفيالالد 357 – 356سالالليامن بالال  عبالالداهلل: ) –تيسالالر العميالالم احلميالالد   (3)

3/544. 

 .4/303اب  القيم:  –  امللقعني إعال  (2)

ورد سالا  للجنة الدائمة للبحلث العلمية واإلفتاء، نصال : مال  كالان بال  سالحر هالل جياللز أن يالذهب إىل   (3)

 ساحر ليميل السحر عن ؟ 

ال جيلز ذل ، واألصل في  ما رواه اإلمالا  أمحالد وأبالل داود بسالنده عال  جالابر ريض اهلل »فكان اجللاب:  

ويف األوديالة والطبيعالة،  ]هالي مال  عمالل الشاليطان[رة، فقالا : ال  اهلل ^ ع  النشعنهام قا : سئل رسل

واألدعية الرشعية، ما في  كفاية، فإن اهلل ما أنالم  داء إال أنالم  لال  شالفاء، علمال  مال  علمال ، وجهلال  مال  

]تالداووا، وال تالداووا التالداوي املحالر ، فقالا  ^: ع  جهل ، وقد أمر رسل  اهلل ^ بالتداوي، وهن  

. )عضل عبداهلل بال  قعاللد، عضالل «وباهلل التلفيق. وصى اهلل عى نبينا حممد وآل  وصحب  وسلم [بحرا 

عبداهلل ب  غديان، نائب رئي  اللجنة عبدالرزاق عفيفي، الرئي  عبالدالعميم بال  بالاز( فتالاو  اللجنالة: 

= 
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 يغالر ال أمالرا   حالر  إذا اهلل ألن لالستشالفاء، قصالده ومال  ،لذاتال  السحر قصد

 غالر مال  يكاللن ال العالادة يف حرالس وألن ل ، واملفعل  الفاعل عقيدة حكم 

 فالنالالافثلن، ،(1)] مالالنهم فهالالل بقالالل  تشالالب  مالال ]: ^ قالالا  وقالالد عقالالد، وال نفالالث

 التلحيالد حلقيقالة ومعطلاللن ركلن،المشال -واملتعلقاللن واملعلقلن والعاقدون،

 . (2)العبيد عى اللاجبة

 يضالم  ال إذا املسالحلر، لثقالة حمالال   وليساللا يالمتناللن، ال السحرة إن ثم

 مالال  كثالرا تالالر  وهلالذا» املعنالاللي، أو املالادي عفالالالن لتحصاليل حرالسالال إعالادهتم

 النالاس سالحر يتعمالد يردعهم، فيها سيف ال التي األزمان يف الفجرة السحرة

 أماللا  إىل بالذل  ليتلصل حل ، سالال  إىل بذل  ليضطره يبغض ، أو حيب  مم 

  .(3)«ودينهم أملاهلم عى فيستحلذ بالباطل، الناس

 إباحالالة يف - املسالاليب بالال  كسالالعيد - السالاللف بعالال  عالال  روي مالالا وأمالالا

 تيسر ( يف جاء فقد بالسحر، السحر حل ال الثاي، النلع عى فيحمل النخرشة،

 ال رةالالنش م  نلع عى حيمل املسيب اب  م  الكال  وهذا : ») احلميد العميم

 بجاللاز يفتالي املساليب ابال  يكلن أن فأما ؟ ال أ  السحر م  نلع هل هل يعلم

 حاشالاه ذلال ، بال  يخظال  فالال السحر، ليعمل بقتل  املأملر الكافر الساحر قصد

                                                 

= 3372.  

، واإلمالا  4033بالرقم:  –بالاب: يف لالب  الشالهرة  –كتاب: اللباس  – 4/44أخرج  أبل داود يف سنن :   (3)

 .4346برقم:  2/3246، وحسن  األلباي يف مشكاة املصابيح: 5334برقم:  9/323أمحد يف مسنده: 

 .273سليامن ب  عبداهلل:  –انظر: التلضيح   (2)

 .2/567حافظ احلكمي:  –معارج القبل    (3)
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 يف إصالالالح فالالأي اإلصالالالح، بالال  يريالالدون إنالالام :قللالال  ذلالال  عالالى ويالالد  منالال ،

  .(1)«أعلم واهلل .وكفر فساد كل  بل !السحر؟

 عالى حممالل  فإنال  النرشالة، إجالازة مال  أمحد اإلما  ع  روي ما وكذل 

 - اهلل رمحال  - كالم  يف ولي  لسحر،با النرشة أجاز أن  ظ  م  وغلط ذل ،

 مالا أدري ال ( :قالا  السالحر، حيالل الرجالل عال  سالئل ملالا بل ذل ، عى يد  ما

 ملالا ولك  .[الشيطان عمل م  هل [ :حديث رو  وقد جييمه وكيف . ) هذا؟

ا النرشة لفظ كان  رةالوالنشال باالستخراج، والنرشة بالقرآن، النرشة بني مشرتك 

 الشالاليطان، عمالالل مالال  هالالي التالالي رةالالنشالال أجالالازوا هالالالالء أن ظخالال  بالسالالحر،

  .(2) ذل  م  وحاشاهم

 :املسالألة هالذه يف عنال  العدو  ينبغي ال الذي التحقيق : »الشنقيطي قا 

 ذلال  ونحالل ،الكالري وآية كاملعلذتني، بالقرآن كان إن السحر استخراج أن

 أو ة،عجميال بألفالا  أو بسالحر كالان وإن . ذل  م  مانع فال ب  الرقية جتلز مما

 وهالل ،واضالح وهالذا . ممناللع فإنال  جياللز ال ممالا آخر بنلع أو معناه، يفهم ال بام

  .(3)«تر  كام تعاىل اهلل شاء إن الصلاب

                                                 

 .358سليامن ب  عبداهلل:  –تيسر العميم احلميد   (3)

 .359سليامن ب  عبداهلل:  –سر العميم احلميد انظر: تي  (2)

 .4/58الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (3)
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 اخلامس املبحث

 . اإلسالمية الشريعة يف وعقوباته الساحر حد

 

عالالد  عليهالالا يعاَقالالبخ  التالالي اجلالالرائم مالال  اإلسالالالمية ريعةالالشالال يف السالالحر يخ

 ملالا تعالاىل، اهلل بحق متعلق وج  :وجهان اجلريمة هذه ىع وللعقلبة اإلنسان،

 عالى يرتتالب ملالا العبالاد، بحقاللق متعلالق ووج  والرشك، الكفر م  السحر يف

 . واألملا  لألنف  إتالف م  السحر

 مال  وقلعال  إثبالات طالرق فالإن أسالاليب ، وخفالاء السحر لغمل  ونظرا  

 ركنني بتحقق إال ب يث ال - اجلرائم م  غره كحا  - وهل بمكان، الصعلبة

 :مها أساسيني

 . املادي اإلسناد -

  .(1) اجلنائي والقصد -

 :ييل فيام التفصيل م  بيشء منهام لكل وسنعر 

 . املادي اإلسناد :أوال  

 رشعالا   العمل ذل  وإلثبات السحر، بعمل ما شخص يقل  أن :ومعناه

 :مها طريقان،

 . اإلقرار -

 . الشهادة -

                                                 

 (.24 – 23عبدالسال  السكري: ) –انظر: السحر بني احلقيقة واللهم يف التصلر اإلسالمي   (3)
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 .رباإلقرا اإلثبات( 3)

 جهالة - ريعةالالشال يف - وهل . ما  يشء ع  إخبار حاصلة هل اإلقرار

 القالل  ب  رحاليص مل ما حتصيل وهل التقرير م  اإلقرار وأصل للحكم، ملممة

ٱ  ژ  :تعالاىل قللال  ملممالة جهالة أنال  عالى والالدليل اإلنكالار، اإلقرار ونقي 

 فالالالالالأمر ،(1)ژڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ژ  :قللالالالالال  إىل ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

 ذلال ، عليال  ليثبال  واإلشالهاد االسالتيثاق يف احلق علي  م  قل  إىل غاءباإلص

 إظهالالار » البالال اإلقالالرار ويكالاللن .(2)فائالالدة إلثباتالال  يكالال  مل ملممالالة جهالالة أنالال  فلالاللال

 الشالهادة مال  آكالد وهالل ،(3)«إشالارة أو كتابالة، أو لفظالا، علي ، ما خمتار مكلف

 . والريبة التهمة النتفاء

 :والسنة بالكتاب ارباإلقر اإلثبات ةرشعي ثبت  وقد

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ژ  :تعالاىل تبالارك اهلل قالل  القالرآن أدلة فم  -

  )4( .ژ ۇ  ۇ

 بالمنالا^  النبالي عنالدريض اهلل عنال   ماعم إقرار م  ثب  ما السنة أدلة وم  -

 .(5)برمج  ^ النبي أمر بعدها أربعا،

                                                 

 .282البقرة:   (3)

 .48العسكري:  –انظر: الفروق اللغلية   (2)

 .4/456احلجاوي:  –اإلقناع   (3)

 .83آ  عمران:   (4)

باب: الشهادة تكلن عند احلاكم يف واليتال ،  –كتاب: األحكا   – 9/69أخرج  البخاري يف صحيح :   (5)

 أو قبل ذل ، للخصم.
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 :حالتان ل  بالسحر واإلقرار

 ،سالاحر بأنال  الشالخص يعالرتف بالأن وذلال  ،حقيقالة اإلقالرار :األوىل احلالة -

 . هبا تم التي الكيفية ويبني معني، شخص يف السحر جريمة وارتكب

، اإلقرار :الثانية احلالة  تقالا  أن :وصاللرت  اليمالني، ع  بالنكل  ويكلن حكام 

 التهمالة، تلال  الشالخص فينكالر سالاحر، بأنال  فيهالا يالتهم شالخص عالى دعل 

 ادعال  مال  عالى البينة » رعيةالالش بالقاعدة عمال   – اليمني من  طلب  إذا ولك 

 يعتالرب اليمني ع  من  النكل  فهذا . اليمني ع  نكل - «أنكر م  عى واليمني

  .(1) العلامء بع  عند حكام   إقرارا  

 حمالالال   املقالالر أصالالبح روط ،اللشالال مسالالتلفيا   صالالحيحا   اإلقالالرار صالالدر فالالإذا »

 (2)«املقررة الرشعية العقلبة وحق  اجلنائية، للمسالولية

  .بالشهادة السحر إثبات( 2)

 الشالني، : »فالارس ابال  قالا  شالهادة، يشالهد شالهد م  :اللغة يف الشهادة

 مال  يشء ُيالرج ال وإعالال ، وعلالم حضاللر عالى يالد  أصالل :والالدا  واهلاء،

 مال  ذكرناها التي األصل  جيمع الشهادة، ذل  م  .ذكرناه الذي ع  فروع 

 خالرَب   » والشالهادة  .(3)«شهادة شهدي شهد يقا  . واإلعال  والعلم، احلضلر،

  .(4)«أحلف أي بكذا، شهدأ :وقلهلم .. قاطع

                                                 

 .2/483الرشبيني:  –انظر: مغني املحتاج   (3)

 .43عبدالسال  السكري:  –السحر بني احلقيقة واللهم يف التصلر اإلسالمي   (2)

 .3/223اب  فارس:  –  اللغة مقايي  (3)

 .2/494اجللهري:  –الصحاح   (4)
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 :والسنة بالكتاب مرشوعة والشهادة

 .(1)ژ ڈ  ژ   ژ  ڑژ  :تعاىل قلل  القرآن أدلة فم  -

 بينالي كانال  :قالا  ،ريض اهلل عن  قي  ب  ثاألشع رواه ما السنة أدلة وم  -

 اهلل رسالل  فقالا  ،^ اهلل رسالل  إىل فاختصالمنا بئالر، يف خصلمة رجل وبني

 ])2( . يمين  أو شاهداك]^: 

 :رأيني عى بالبينة السحر ثبلت يف العلامء اختلف وقد

 . باإلقرار يثب  كام بالبينة يثب  السحر نأ :األو  الرأي -

 البينالة ووصف  بينة، علي  ب  ثبت  لل : »الرأي هذا ماليدا   القرطبي قا 

 جيالم مل بكفالر لالي  ب  سحر أن  ذكر الذي الكال  كان نوإ . كفرا   يكلن كالما  

  .(3)«قتل 

 . بالشهادة املعرب باللسان إال يكلن ال املكفر الكال  ووصف

 يمكال  ال إذ فحسالب، بالاإلقرار إال يكلن ال السحر إثبات نأ :الثاي الرأي -

 مال  التحقالق أمكال  ملالا مالال ، أتلالف ساحرا   أن مدع   ادع  فلل بالبينة، تصلره

  .(4) الساحر بسالا  إال الدعل  ل ت

 اإلثبالالات وهالالي ،السالالحر إلثبالالات أخالالر  طريقالالة بعضالالهم أضالالاف وقالالد

                                                 

 .282البقرة:   (3)

بالرقم:  –باب: إذا اختلالف الالراه  واملالرهت   –كتاب: الره   – 3/343أخرج  البخاري يف صحيح :   (2)

2535. 

 .2/48القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن   (3)

 .5/392الرشبيني:  –انظر: مغني املحتاج   (4)
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 . بالقرائ 

 . اجلنائي القصد :ثانيا  

 .والعلم اإلرادة :نارشط الفاعل يف يتلفر أن اجلنائي بالقصد واملقصلد

 بالام علالم عالى يكاللن وأن واختيالاره، بإرادت  السحر الساحر يعمل بأن وذل 

 إثبالات يف يكتفال  أنال  إليال  التنبال  ينبغي مما كان وإن . املحر  السحر م  ف اقرت

 من  يخشرتط مل مكفرا   سحره كان فإن ل ، وإرادت  ،للسحر الساحر قصد احلكم

 . الكفر إرادة

 ريعةالالشال يف حكمال  يكاللن مالاذا السالاحر، عالى السالحر هتمالة ثبت  فإذا

 اإلسالمية؟

 :التايل التفصيل عى الساحر حكم يف العلامء اختلف

 أفعالا  أو بالأقلا  وسالحر الظالاهر، يف مساللام   الساحر كان إذا :األوىل احلالة -

 :نقلال ففي  ببينة، هتمت  ثبت  أو ،بذل  اعرتف ثم كفرية،

قتل، أن  :األو  القل  -  بال  أمحالد قالل  وهالل . تلبت  تقبل وال يستتاب، وال يخ

 ع  الساحر قتل وروي . نيفةح أيب و الشافعي، و وإسحاق، ،ثلر وأيب ،حنبل

 وعال  سالعد، بال  قي  و ملس ، أيب و حفصة، و عمر، اب  و عثامن، و عمر،

 بالساليف رضبال  الساحر حد] :قلل  ^ النبي ع  وروي . التابعني م  سبعة

 .(1)املعارصي  م  باز ب  عبدالعميم الشيخ ورجح  .ضعيف ولكن  ،(1)]

                                                 

، 3460بالرقم:  –بالاب: مالا جالاء يف حالد السالاحر  –أباللاب احلالدود  – 4/60أخرج  الرتمذي يف سنن :   (3)

 .3446برقم:  3/643وضعف  األلباي يف سلسلة األحاديث الضعيفة وامللضلعة: 
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 يظهالره ال بالاط  السالحر أنبال الساحر، تلبة قبل  بعد  القائللن واحت،

. (2) مرتالدا الكفالر أظهر م  يستتاب وإنام كالمنديق، تلبت  تعرف فال صاحب ،

 فلالالل الصالالحابة، عمالالل لظالالاهر األوىل وهالالل : »التلحيالالد كتالالاب رشح يف وجالالاء

 يصالح، فالال املرشك عى قياس  وأما بينلها، أو لفعللها واجبة االستتابة كان 

ا أكثر ألن   أهالل ساحر عى قياس  يصح ال وكذل  رشك،امل م  وتشلهيا فساد 

 عن  احلد إسقاط يف هل إنام اخلالف وهذا قبل ، ما جَيخبُّ  اإلسال  ألن الكتاب،

ا كان فإن اهلل، وبني بين  فيام أما بالتلبة،   .(3)«تلبت  قبل  صادق 

قتل أن  :الثاي القل  -  . يتب مل إذا يخ

 تلبتال  قبلال  تالاب فالإن ،ابيخسالتت الساحر أن أمحد اإلما  ع  روي وقد

 ركالواملشال رك،الالشال عالى يميالد ال ذنبال  ألن ،الشالافعي قالا  وبال  ، سالبيل وخيل

 تلبتالال ، يمنالالع ال بالسالالحر وعلمالال  السالالاحر، فكالالذل  تلبتالال ، وتقبالالل ،يسالالتتاب

                                                 

هلل: إذا تالاب السالاحر تلبالة صالادقة فاليام بينال  وبالني ا»، قا  فيها رمح  اهلل: 8/333جمملع فتاو  اب  باز:   (3) =

نفع  ذل  عند اهلل، فاهلل يقبل التلبة م  املرشكني وغرهم، كام قا  جل وعال: )وهل الذي يقبالل التلبالة 

ع  عباده ويعفل ع  السيئات(، وقا  جل وعال: )وتلبلا إىل اهلل مجيعا  أهيا املالمناللن لعلكالم تخفلحاللن( 

ملحكمة أن  ساحر يقتل، ولل قالا : إنال  لك  يف الدنيا ال تقبل، الصحيح: أن  يقتل، فإذا ثب  عند حاكم ا

رعي فيقتالل، التائب، فالتلبة فيام بين  وبني اهلل صحيحة، إن كان صادقا  تنفع  عند اهلل، أمالا يف احلكالم الشال

كام أمر عمر بقتل السحرة؛ ألن رشهم عظيم، قالد يقللاللن: تبنالا، وهالم يكالذبلن، يرضالون النالاس، فالال 

 «عهم عنالد اهلللن، وتاللبتهم إن كالانلا صالادقني تالنفكال  يقتلالوهالا ولتي أظهريسلم م  رشهم بتلبتهم ال

  ا.هال.

 .6/98اب  اهلام :  –(، وفتح القدير 64 – 63/)34العيني:  –انظر: عمدة القاري   (2)

 .334 –سليامن ب  عبداهلل  –تيسر العميم احلميد   (3)
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 فرعالاللن سالالحرة إيالالامن صالالح ولالالذل  أسالاللم، إذا الكتالالاب أهالالل سالالاحر بالالدليل

 يشالهد أن قبالل تائبالا منالديقال أو السالاحر، جالاء فإن : »مال  قا  .(1)وتلبتهم

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ  :تعاىل قلل  لذل  واحلجة ،(2)«تلبتهام قبل  عليهام

 فكالذل  العالذاب، نالمو  قبالل إيامهنالم ينفعهم كان أن  عى فد  ،(3)ژ ۇئ  ۇئ

 . هذان

 ،] السالاحر حالد [ بحالديث - عملما   - الساحر بقتل القائللن واستد 

 بال  عمالر كتالب: )قالا  ،عبالدة بال  بجالالة عال  البخالاري صالحيح يف أورد وبام

 وهالل (.ساللاحر ثالالث فقتلنالا :قالا  . وساحرة ساحر كل اقتللا أن :اخلطاب

 بأنال  القالائلني اجلمهاللر حجال، مال  وهالل والساحرة، الساحر قتل يف رصيح»

  .(4)«استتابة غر م  يقتل أن  وظاهره يقتل،

 ا،سحرهت هلا جارية بقتل أمرت أهنا عنها اهلل ريض حفصة ع  صح وبام

  .(5) فقتل 

 هبالا عمل م  عى أنكرها الصحابة م  أحدا أن يعلم مل التي اآلثار فهذه

 السالاحر بقتالل قالا  مال  حجالة هالي املالذكلر، املرفاللع باحلديث اعتضادها مع

                                                 

 .334انظر: املرجع السابق:   (3)

 .2/49لقرطبي: ا –انظر: اجلامع ألحكا  القرآن   (2)

 .85غافر:   (3)

 .334 –سليامن ب  عبداهلل  –تيسر العميم احلميد   (4)

بالالرقم:  –بالالاب: مالالا جالالاء يف الغيلالالة والسالالحر  –كتالالاب: العقالالل   – 5/3283أخرجالال  مالالال  يف امللطالالأ:   (5)

 .3757برقم:  378  6، وصحح  األلباي يف إرواء الغليل: 3247
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 .(1)مطلقا

 هالالل كالالام السالالاحر، قتالالل يلجبالاللن العلالالامء ومجهالاللر : »العالالم أيب ابالال  قالالا 

 عال  املالأثلر هالل وهالذا عن ،  املنصل يف أمحد و مال ، و حنيفة، أيب مذهب

 أ  يستتاب هل :هالالء اختلف ثم . وغرهم ،عثامن و ،وابن  كعمر الصحابة،

 :طائفالة وقالا  ؟ بالفساد األر  يف لسعي  يقتل أ  ؟ بالسحر يكفر وهل ؟ ال

 وعملال  قللال  يف يكال  مل إذا القتالل، بالدون علقالب وإال قتالل، بالسالحر قتل إن

 رمحهالام -أمحالد مالذهب يف قالل  وهالل ،فعيالشالا عال  املنقالل  هالل وهالذا كفر،

  .(2)«اهلل

 أن - تعالالاىل اهلل شالالاء إن - املسالالألة هالالذه يف التحقيالالق : »الشالالنقيطي قالالا 

 كالان فالإن الكفالر، بصالاحب  يبلالغ ال مالا ومنال  كفر، هل ما من  .. نلعان السحر

^:  لقلل  كفرا، يقتل أن  يف ش  فال كفر، هل الذي السحر استعمل الساحر

 فإن يستتاب، أن  استتابت  يف عندي القللني وأظهر ])3( . فاقتلله دين  بد  م ]

 حكالم حكمهالا السالاحرة املالرأة أن :عنالدي القللني وأظهر ..تلبت  قبل  تاب

  .(4)«الرجل يقتل كام قتل ، بسحرها كفرت إن وأهنا الساحر، الرجل

                                                 

 (.57 – 54/)4قيطي: الشن –انظر: أضلاء البيان   (3)

 .539اب  أيب العم:  –رشح العقيدة الطحاوية   (2)

بالرقم:  –بالاب: ال يعالذب بعالذاب اهلل  –كتاب: اجلهاد والسالر  – 4/63أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

3037. 

 .4/52الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (4)
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 يف ليسال  أفعالا  أو بالأقلا  وسالحر ،مساللام   السالاحر كالان إذا :الثانية احلالة -

 . ا  كفر ذاهتا

 اقتص القصا  تلجب املسحلر يف جناية إحداث تعمد إن :األو  القل  -

 واستدللا . الدية دفع وجب في  قصا  ال مما كان وإن . قتل  جيم مل وإال من ،

 يف ثمنهالا وجعلال  ،سالحرهتا كانال  سالاحرة باع ريض اهلل عنها  عائشة بأن

 ريض اهلل عنال  مسالعلد اب  وبحديث . بيعها حل ملا قتلها وجب ولل الرقاب،

 السالحر ولي  (1).. ] ثالث بإحد  إال مسلم امرك د  حيل ال [ :علي  املتفق

 .(2)املذكلرة الثالث م  صاحب  يكفر مل الذي

 َذلاِلَ   يكاللن بكالال  سالحر أنال  طائعالا الرجالل أقالر إذا : »املنالذر اب  قا 

 مسلم مركا د  حيل ال]النبي ^:  لقل  يتب، مل إن قتل  وجب كفرا، الكال 

 ولالل [.نف  قتل أو إحصان، بعد زن  أو إيامن، بعد بكفر :ثالث بإحد  إال

 وإذا . فكذل  كفرا، يكلن كالما َعنْ خ  البينة ووصف  بينة، علي  وثبت  أنكر،

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ژ  :ذكالره جالل اهللَّ لقالل  تلبتال ، قبل  فتاب قتل  أوجبنا

 لالي  بال  سحر أن  ذكر الذي  الكال َكانَ  وإن (3) ژہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

 القصالالا ، تلجالب جنايالة املسالحلر يِف  أحالدث َكالانَ  فالإن . قتلال  جيالم مل بكفالر

                                                 

 –اهلل تعاىل: )أن النف  بالنف ...(  باب: قل  –كتاب: الديات  – 9/5أخرج  البخاري يف صحيح :   (3)

 .6878برقم: 

 .9/30اب  قدامة:  –انظر: املغني   (2)

 .38األنفا :   (3)
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 َذلَِ   دية ففي  فِيِ ، قصا  ال مما َذلَِ   َكانَ  وإن َذلَِ ، عمد َكانَ  إن من  اقتص

ل  أصحاب اختلف وقد.  ع  روينا وقد .. الساحر َعَى  جيب فياماهلل ^  َرسخ

 عائشالة سحرت التي الساحرة تكلن أن وحيتمل الساحرة، ع با أهنا :عائشة

الل  أصالحاب قالال  ملا خالفا َذلَِ   يكلن فال كفرا، سحرها يك  مل فباعتها  َرسخ

 ودمالالاء صالالحيح، وهالالذا» :القالالل  هلالالذا را  المنتصالال القرطبالالي قالالا  ،(1)«اهلل ^

  .(2)«االختالف مع يقني وال بيقني، إال تستباح ال حمظلرة املسلمني

 مالا سالحره يف عمالل إن إال السالحر، بمجالرد القتالل علي  لشافعيا ير ومل

 . رشكا يكلن سحر عىريض اهلل عنهام  وحفصة عمر قصة ومحل الكفر، يبلغ

 مل :قا  وإن القتل، تعمدت :ويقل  بسحره، يقتل أن إال الساحر يقتل ال وأن 

 قالدر عالى بدِّ أخ  بال  أرضَّ  وإن اخلطالأ، كقتالل الديالة فيال  وكانال  يقتل، مل أتعمده

 :وجهني م  باطل وهذا :العريب اب  قا   .(3) الرضر

 تعالاىل، اهلل غر ب  يعظم ماللف كال  أن  وحقيقت  السحر، يعلم مل ن أ :أحدمها

 . والكائنات املقادير إلي  وتنسب

  .(4) للبيان تأكيد وهذا .كفر بأن  كتاب  يف رصح قد سبحان  اهلل نأ :الثاي

 قالل  يف الكفالر ياليقتض الذي عى حرالس محل : »الشنقيطي األمني قا 

                                                 

 (.287 – 285/)2اب  املنذر:  –اإلقناع   (3)

 .2/48القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن   (2)

 .3/293الشافعي:  –انظر: األ    (3)

 (.49 – 48القرطبي: ) –انظر: اجلامع ألحكا  القرآن   (4)
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 القتل، بعد  قا  م  قل  يف الكفر يقتض ال الذي عى ومحل  بالقتل، قا  م 

 مال  سالحره الالذي السالاحر بقتالل جالاءت قتل  يف اللاردة اآلثار ألن .يصح ال

 الكفالر ياليقتضال ممالا ذلال  ولالي  قتلال ، الالذي جنالدب كسالاحر الشعلذة، نلع

 وعليال  . ممكال  غالر فالاجلمع . إيضالاح  د تقال كالام اإلسالال ، ملالة مال  املخالرج

 إال حالرا  املساللمني دمالاء بالأن القتالل عالد  يالرجح فبعضالهم الرتجيح، فيجب

 . وخالا  عالا  يتعالار  وال خاصة، أدلت  بأن القتل يرجح وبعضهم بيقني،

 «حملال  يف مقالرر هالل كالام ألصل ا أهل أكثر عند العا ، عى يقض اخلا  ألن

 يقتالل ومل الكفالر، سالحره ب  بلغ مل الذي ساحرال أن عندي واألظهر : »قا  ثم

 دمالاء عصالمة عالى اإلمجالاع القطعية، النصل  لداللة . يقتل ال أن  إنسانا، ب 

 يثب  مل بسحره كفري مل الذي الساحر وقتل . واضح بدليل إال عامة املسلمني

 مال  صالحيح دليالل غالر مال  مساللم د  عالى والتجالرؤ ،ي ^النب ع  يشء في 

 القالل  أن مالع تعاىل، اهلل عند والعلم . عندي ظاهر غر عةمرفل سنة أو كتاب

  .(1)«نكر غر م  ل  الصحابة لفعل جدا قلي مطلقا بقتل 

 . قتل  جيب :الثاي القل  -

 للحالديث، أوىل » هالل :وقا  ،عبداهلل ب  سليامن الشيخ رجح  ما وهذا

 ،كالرن غالر مال  خالفتال  يف النالاس ب  وعمل ،املصنف ذكره الذي عمر وألثر

ا فكان   .(2)«إمجاع 

                                                 

 (.57 – 54/)4الشنقطي:  –أضلاء البيان   (3)

 .330 –سليامن ب  عبداهلل  –تيسر العميم احلميد   (2)
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  .(1) باإلباحة حمظلر عى حكم ألن  ؛كفر السحر استحل   ولل

قتل إنام الساحر أن يرتجح والذي  وإال لكفر،ل متضمنا   سحره كان إذا يخ

 للكفالر، ملجبالة كلهالا ليسال  متعالددة، معان ب  ويراد ،يخطلق «السحر » فاسم

 والالذي ،البقرة آية يف ي عل املنصل  السحر أن وجدنا القل  هذا تأملنا وإذا

 ركالبالشال إال يكاللن ال وهل الشيطاي، السحر هل صاحب ، بقتل ^ النبي أمر

 إلاليهم التقالرب وال بالشالياطني، اسالتعانة فيال  لالي  الذي السحر أما . والكفر

 . حكمال  يأخالذ ال وبالذل  املقصلد، السحر هل فلي  الرشكيات، م  بأنلاع

 اخلارق السحر يف فاألصل دليل، إىل ريفتق السحر م  النلع هذا وجلد أن إال

 ال إذ . صاللريا   املسالألة هالذه يف اخلالف يكلن وبذل  باالستعانة، متحقق أن 

 املتعلقالة األعالام  مال  سالحرا سالمي ومالا في ، رشك ال «خارق » لسحر وجلد

 الشاليطاي السالحر مال  فليسال  - ذلال  شالاب  ومالا ،وطبيعتها ،امللاد بخلا 

 . اءابتد حكم  يف تدخل فال أصال ،

 ال السحر إن الصناعة أهل قا  إن :العلامء بع  وقا  : »القرطبي قا 

 الكفر عى دا  إذا فالسحر الشيطان، تعظيم أو واالستكبار، الكفر مع إال يتم

  .(2)«أعلم تعاىل واهلل التقدير، هذا عى

 :قلالن ففي  . ذميا الساحر كان إذا :الثالثة احلالة

قتل، أن  :األو  القل  -  (.أسلم لل فيام واختلفلا. )العهد نق  قد ألن  يخ

                                                 

 .3/628الرازي:  –انظر: مفاتيح الغيب   (3)

 .47القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن   (2)



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
250 

قتل ال :الثاي القل  -  اليهاللد م  رجل سحره^  ألن  بسحره، يقتل أن إال يخ

 ،(1)يقالتلهام فلالم ،زينب هلا يقا  خيرب هيلد م  وامرأة ،أعصم ب  لبيد ل  يقا 

 يعاهالد مل مالا منال  جالاء إن ويقتالل جنال ، مالا ويضالم  :وقالا  .مال  قل  وهل

 .علي 

  .(2) مال  ع  رواية وهي إسالم ، وتلبت  ،يخستتاب :الثالث القل  -

قتل هل :مسألة  ؟ قصاصا   أ  حدا   الساحر يخ

 ردة، ويقتالل  ،صاحب يكفر الكفر يتضم  الذي السحر أن يف خالف ال

 :الكفر بصاحب  يبلغ ال سحرا   عمل الساحر كان إن فيام اخلالف وقع وإنام

 قتالل ولالل حدا، يقتل :أكثرهم قا  بسحره، يكفر مل ولل يقتل :قاللا فالذي  -

 .بسحره إنسانا  

 . احد   ال قصاصا يقتل بسحره قتل م  أن يف الشافعي وانفرد -

 . املشعلذ عقلبة :مسألة

 الالردع يستلجب ملنكر فاعل وأن  رشعا ، حمر  املشعلذ عمل أن ش  ال

 إيقاعهالا ساللمنيامل أمالر ويل مال  يلم  التي العقلبة حد هل ما ولك  واإلنكار،

 ؟ هالالء أمثا  عى

 :قلالن املسألة هذه يف

قتل املشعلذ أن :األو  القل  -  ^ النبالي أمالر الالذي  السحرة مجلة م  ألن  يخ

                                                 

 (.629 – 628/)3الرازي:  –انظر: مفاتيح الغيب   (3)

 .49القرطبي:  –اجلامع ألحكا  القرآن انظر:   (2)
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 الصالالالة عليالال   أصالالحاب مالال  عالالدد - السالالحرة قتالالل أي - بالال  وعمالالل بقالالتلهم،

 . والسال 

وي فقالد ،ريض اهلل عنال  جنالدب بفعالل القالل  هالذا عالى واستخد   مال  رخ

 فكالان يديال ، بالني يلعالب سالاحر عنالده كالان عقبالة بال  اللليالد أن متعددة طرق

 اهلل سالبحان :النالاس وقا  رأس ، إلي  فرد ب  يصيح ثم ،الرجل رأس يرضب

 مشالتمال جالاء الغالد كالان فلالام املهالاجري ، صالح م  رجل ورآه ! امللت  حييي

 عنالق ربالفضال ساليف ، الرجالل فالاخرتط ذلال ، لعبال  يلعب وذهب سيف ، عى

ڄ  ژ  :تعالاىل قللال  وتالال نفسال ، فليحالي صالادقا كالان إن :وقا  الساحر،

 ثالم ،فسالجن  ذلال ، يف يستأذن  مل إذ اللليد فغضب (1) ژڄ    ڄ   ڄ  

 .(2)أطلق 

 الالذي السالاحر ألن . الكفر سحره ب  يبلغ مل ولل يقتل أن  عى يد  فهذا

 بالالعيلن، واألخالذ الشالعلذة، نحالل مال  سحره كان ريض اهلل عن  جندب قتل 

  .(3) ذل  بخالف واللاقع الرجل، رأس أبان أن  إليهم ُييل إن  ت ح

 . يخعمر أن  :الثاي القل 

 الطالالر، بمجالالر والقائالالل واملشالالعبذ، : ») الفالالروع ( يف مفلالالح ابالال  قالالا 

 عالمر، بال  يعلالم وأن  ،إباحت  يعتقد مل إن وقداح، ،وشعر ، البحص والضارب

                                                 

 .3األنبياء:   (3)

 .3/365اب  كثر:  –تفسر القرآن العظيم   (2)

 (.57 – 54/)4الشنقيطي:  –انظر: أضلاء البيان   (3)
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 .(1)«كفر وإال عن ، وكف

 احليالة يمسال  الالذي يعالمر : »الشالعلذة أهالل يف الدي  تقي الشيخ وقا 

 يف الكفار وافق م  يعمر : »الدمري قا  وكذل   .(2)«ونحله النار، ويدخل

  .(3)«النار ويدخل احلية، يمس  وم  أعيادهم،

ال وَسالقي والتالدخني باألدويالة سحر وم  » قختل، بشعلذت  قتل ولل  مخرض 

مر،   .(4)«بقتل   ولل :وقيل عخ

 فعالل مال  أخالف املشالعلذ ففعالل اهلل، شالاء إن ألقالربا هالل القل  وهذا

 للتسالاللية - األصالالل يف - فعملالال  الكفالالر، دون هالالل بالالام يسالالحر الالالذي السالالاحر

 عال  نقلال  أن سبق وقد . همئإيذا وال بالناس اإلرضار ال األملا ، وحتصيل

 الكفالر، سالحره بال  يبلغ مل الذي الساحر أن عندي واألظهر : »قلل  الشنقيطي

 عالى واإلمجالاع القطعيالة، النصالل  لداللالة . يقتالل ال أنال  نا،إنسالا ب  يقتل ومل

 يكفالر مل الالذي السالاحر وقتالل . واضالح بدليل إال عامة املسلمني دماء عصمة

 دليالل غالر م  مسلم د  عى والتجرؤ ،النبي ^ ع  يشء في  يثب  مل بسحره

 تعالاىل، اهلل عنالد والعلالم . عندي ظاهر غر مرفلعة سنة أو كتاب م  صحيح

  .(5)«نكر غر م  ل  الصحابة لفعل جدا قلي مطلقا بقتل  القل  نأ مع

                                                 

 .30/208اب  مفلح:  –الفروع   (3)

 .6/328البهليت:  –كشاف القناع   (2)

 .9/244: الدمري –النجم اللهاج يف رشح املنهاج   (3)

 .30/208اب  مفلح:  –الفروع   (4)

 (.57 – 54/)4الشنقيطي:  –أضلاء البيان   (5)
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 . واملنجم والعراف الكاه  عقلبة :مسألة

عي الذي واملنجم والعراف الكاه  أما  بتل  يكفر فإن  ،الغيب علم يد 

 حكمال  فهالذا الربلبيالة، خصالائص الرب وملنازعت  للقرآن، لتكذيب  الدعل ،

 وانتفالاء بعينال  تكفالره رشوط حتقالق مالع ليال ،ع التهمالة ثبلت بعد املرتد حكم

 . أعلم تعاىل واهلل . ردة قتل وإال تاب فإن ثالثا ، يستتاب فهل ملانع ،

 

 

 . وسلم وصحب  آل  وعى حممد نبينا عى اهلل وصى

 . العاملني رب هلل واحلمد
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 اخلامتة

 :ييل ما أبرزها م  نتائ، إىل خلص  البحث، هذا م  االنتهاء وبعد

 لتعالدد نظالرا   مالانع، جامع بحد - االصطالح يف - السحر حد يمك  ال أن  -

 .حدة عى نلع كل تعريف باإلمكان كان وإن أنلاع ،

 يمكالال  رعالالشالال يف وروده وباعتبالالار خمتلفالالة، تقسالاليامت العلالالامء عنالالد للسالالحر -

 والشالالعلذة، والكهانالالة، والتنجالاليم، الشالاليطاي، السالالحر :إىل السالالحر تقسالاليم

 . البيان وسحر والنميمة

 ويفرق فيمر ، :اخلارجية األعيان يف مالثر هل ما من  الشيطاي السحر أن -

ي :واإلدراك األعني يف مالثر هل ما ومن  الموجني، بني  يءالالشال اإلنسالان فالرخ

            سالالحر يسالالم  أن يمكالال  األخالالر وهالالذا اللاقالالع، يف عليالال  هالالل مالالا خالالالف عالالى

 . «التخييل »

 وال العادات، خلارق م  يعترب السحر مسم  عمل  يف يدخل ما كل لي  -

 . الشياطني بإعانة إال السحر يف العادة خرق يكلن

 يتعالذر يكالاد باحليالل املفعل  والسحر للعادة اخلارق السحر بني التفريق أن -

 قالد إذ اجلال ، م  معان الساحر بأن اجلم  يمك  ال ولذل  العادي، للمشاهد

 . واخلدع احليل م  عمل  يكلن

 يف ال اخلالارج، يف مالالثرة حقيقالة لال  أن ويثبتاللن حر،السال يثبتاللن السنة أهل -

 . واإلمجاع والسنة الكتاب علي  د  ما وهل فقط، واخليا  الذه 

 ال السالحر أن الصالحيح فالإن حقيقالة، للسالحر أن أثبتلا وإن السنة، أهل أن -
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 . العد  م  يلجد أو ،عينا   يقلب أن يمكن 

 وجعلالله حقيقالة، للسالحر يكلن أن فينكرون - وافقهم وم  - املعتملة أما -

 . وختييالت أوها  جمرد

 والتجربالة، بالاحل  وإثباتال  قياسال  يمكال  مالا عالى يعتمالد احلديث العلم أن -

 دراسالت  يمكال  وال ملضاللعات ، مال  لي  للعادة اخلارق السحر فإن ولذل 

 مال  الغيبيالة اجللانالب إثبالات يف احلالديث العلالم عالى اعتمالد فمال  خالل ، م 

 . إنكاره يف وقع السحر

تمالل ،ناللح عليال  السالال  عهد منذ ملجلد السحر -  وقالد . قبلال  وجاللده وحيخ

 القرآن بنص علي  السال  ملس  عهد يف املرصيني وعند بابل، أهل عند انترش

 . القديمة اللثنية الديانات م  وعدد ،اإلغريق عند السحر وجد كام.

  مالال متباينالالة ملاقالالف اللسالالط  العصالاللر يف النصالالار  الالالدي  لرجالالا  كالالان -

 امللاقالف ولكال  الشالديد، والتهليالل الصاللري اإلثبالات بالني تتفاوت السحر،

 يامرسالال  مالال  وطالالال  والسالالحرة، للسالالحر مناهضالالة كانالال  للكنيسالالة الرسالالمية

 . التفتي  حماكم

 خالال  مال  القديمالة األوروبيالة السالحرية الالديانات إحيالاء إعالادة متال  لقد -

 . الغرب يف هبا فامعرت «ديانة » السحر فأصبح احلديثة، اللثنية الديانات

 وإنالام اجلاهليالة، يف ممارست  فيهم تكثر ومل بالسحر، يشتهروا فلم العرب أما -

 . العربية اجلميرة هيلد تفعل  كان 

 احلديثالالة، التقنيالالات خالالال  مالال  احلالالارض الالالمم  يف يالالروج السالالحر أصالالبح -
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 . الناس بني ونرشه عرض  وسائل فتنلع 

 تروج التي العربية الفضائية قنلاتال م  عدد األخرة السنلات يف ظهرت -

 الصالناعية األقالامر عى بثها أوقف وقد رصاحة، للمشاهدي  وتقدم  للسحر،

 . تقييده وق  العربية

 التلفميلنيالة، واملسلسالالت ،السالينامئية األفال  م  كثر يف منترش السحر أن -

 . واخلرية الفضيلة ثلب تلبس  أو حمايدة، بصلرة السحر تعر  والتي

 السالحر بالني ويتفالاوت الرتفيال ، ووسائل األلعاب م  عدد يف السحر يظهر -

 األلعالالاب يف كالالام اخليالالايل، السالالحر أو ،«الالالدنبليش » يف هالالل كالالام الشالاليطاي،

 . «علجية » لعبة يف كام حقيقت  يف مشكلك هل وما اإللكرتونية،

 الكهانالالة وكتالالب الشالاليطاي، السالالحر كتالالب بالالني مالالا تتنالاللع السالالحر كتالالب أن -

 األوىل الثالثالة ألصالنافا أمالا . السالحر وروايات الشعلذة، وكتب م،والتنجي

 . واسع فانتشارها الروايات وأما االنتشار، حمدودة ،االقتناء سهلة فهي

 الشالعلذة، قبيالل مال  يكاللن وقالد االستشفاء، طرق يف يدخل قد السحر أن -

 وبعال  الروحانيالة، اجلراحة يسم  ما ذل  وم  . شيطانيا سحرا   يكلن وقد

 . بالطاقة العالج يقاتتطب

 الساللف اصالطالح يف الشعلذة هل الذي - واملرسحي االستعرايض السحر -

 أصالالبح  السالالحرة هالالالالء وعالالرو  اإلسالالالمية، البلالالدان يف ينترشالال بالالدأ -

 خصالالائصعالالى  بالالل ،املقدسالالات عالالى التعالالدي إىل والرتفيالال  التسالاللية تتجالالاوز

 . الربلبية
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 ذل ، شاب  وما الكلاكب، دعلة أو بالشياطني استعانة في  الذي السحر أن -

 علالالم يالالدعي الالالذي والكالالاه  املالالنجم يكفالالر وكالالذل  . باإلمجالالاع فاعلالال  يكفالالر

 .الغيب

 يالمعم كالأن كفالري، بالأمر شعلذت  قرتن ا إذا إال بفعل  يكفر ال املشعلذ أن -

 مالالردودة بفعلالال ، فاسالالق ولكنالال  . املالاللت  حييالالي أو ُيلالالق، أو الغيالالب، يعلالالم أنالال 

 . شهادت 

 . كفر تعلم  إن بل - الشيطاي حرالس تعلم جيلز ال -

 يكفر السحر عمل من  ليطلب بالشياطني يستعني الذي الساحر أت  م  أن -

 :وجهني م 

 . ب  وأمره بالكفر، رضاه

 وإن والتخييل، الشعلذة وال الشيطاي، السحر ال السحر، مشاهدة جتلز ال -

 . يالثا م  أشد األو  كان

 . اخلطلرة يف تفاوهتا مع السحر، كتب قراءة جتلز ال -

 ،وباالستخراج رعية،الالش بالرقية وتكلن املسحلر، ع  السحر حل النرشة -

 مندوبالة، بالل - فجالائمة الرقيالة أما . بالسحر وتكلن ذل ، شاب  وما ،واحلرق

 . الشيطان م  وهي فمحرمة بالسحر النرشة وأما

 طايالشي السحر م  كان فإن سحره، نلع حسب ختتلف الساحر عقلبة أن -

قتل فإن  الكفري  الشالعلذة، قبيل م  كان وإن تلبت ، قبل  يف واختلف ردة، يخ

 .يخعمر فإن 
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 .. أعلم تعاىل واهلل

 املراجع قائمة

 الكريم القرآن . 

 فلقيالة .د :حتقيالق - األشالعري احلسال  أبالل - الديانالة أصالل  ع  اإلبانة 

 . ه 316 - األوىل الطبعة - القاهرة - األنصار دار - حمملد حسني

 الة ابال  - املذملمالة الفالرق ةوجمانبال الناجيالة الفرقالة رشيعالة عال  اإلبانة  َبطَّ

 - للنرشالال الرايالالة دار - األثيالالليب آد  اهلل عبالالد عالالثامن :حتقيالالق - العكالالربي

 هال.3438 – الثانية الطبعة - السعلدية

 الطبعالة - حالم  ابال  دار - الِقنَّاللجي خالان صديق حممد - العلل  أبجد 

 هال.3423 – األوىل

 صالالادق حممالالد :حتقيالالق - اجلصالالا  الالالرازي بكالالر أبالالل - القالالرآن كالالا أح 

 هال.3405 – بروت – العريب الرتاث إحياء دار - القمحاوي

 اجلليني احلرمني إما  - االعتقاد أصل  يف األدلة قلاطع إىل اإلرشاد - 

 – مرصال – اخلالانجي مكتبة - عبداملنعم عيل و ملس  يلسف .د :حتقيق

 هال.3369

 عبالد ب  حممد ب  اهلل عبد ب  يلسف - األصحاب عرفةم يف االستيعاب 

 الطبعالالة - بالالروت - اجليالالل دار - البجالالاوي حممالالد عالاليل :حتقيالالق - الالالرب

 هال.3432 – األوىل

 حممد عيل :حتقيق -األثر اب  الدي  عم - الصحابة معرفة يف الغابة أسد 
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 الطبعالالة - العلميالالة الكتالالب دار - امللجالاللد عبالالد أمحالالد عالالاد  و معالالل 

 هال.3435 – األوىل

  زكريالالا بالال  حممالالد بالال  زكريالالا - الطالالالب رو  رشح يف املطالالالب أسالالن 

 .اإلسالمي الكتاب دار -األنصاري

 دار - الشالنقيطي األمني حممد - بالقرآن القرآن إيضاح يف يانالب أضلاء 

 هال.3435 – لبنان بروت، - التلزيع و النرش و للطباعة الفكر

 ملكالاوي حممالد .د :حتقيالق - اهلنالدي اهلل رمحال  حممالد - احلق إظهار – 

 والالدعلة واإلفتالاء العلمية البحلث إلدارات العامة الرئاسة - الريا 

 هال.3430 األوىل الطبعة - السعلدية - واإلرشاد

 الفاللزان فاللزان بال  صالالح - التلحيالد كتالاب رحالبشال املسالتفيد إعانة - 

 هال.3423 –الثالثة  الطبعة – الرسالة مالسسة

 عبالالد بالال  حممالالد :حتقيالالق - اإلسالالامعييل بكالالر أبالالل - ثاحلالالدي أئمالالة اعتقالالاد 

 – األوىل الطبعالالالالة - الريالالالالا  - العاصالالالالمة دار – اخلمالالالالي  الالالالالرمح 

 هال.3432

  عبالد حممالد :حتقيق - اجللزية قيم اب  - العاملني رب ع  امللقعني إعال 

 – األوىل الطبعالالة - يالالروت - العلميالالة الكتالالب دار – إبالالراهيم السالالال 

 هال.3433

  حماسالال  وإظهالالار واألوهالالا  الفسالالاد مالال  نصالالار ال ديالال  يف بالالام اإلعالالال 

 - السالقا حجالازي أمحالد .د :حتقيالق - القرطبي الدي  شم  - اإلسال 
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 . القاهرة - العريب الرتاث دار

 حممالد :حتقيالق - اجللزيالة قاليم ابال  - الشيطان مصايد م  اللهفان إغاثة 

 . السعلدية العربية اململكة الريا ، - املعارف مكتبة – الفقي حامد

 حتقيالق - تيميالة ابال  اإلسالال  شاليخ - التحليل إبطا  عى الدليل امةإق: 

 . لبنان بروت، - املعرفة دار - خمللف حممد حسنني

 النجالا أبالل احلجالاوي، ملسال  - لحنبال بال  أمحد اإلما  فق  يف اإلقناع - 

 - بالالروت املعرفالالة دار - السالالبكي ملسالال  حممالالد اللطيالالف عبالالد :حتقيالالق

 .لبنان

  بالالروت – املعرفالالة دار -الشالالافعي إدريالال  بالال  حممالالد اإلمالالا  - األ – 

 هال.3430

 عالالامل - القالالرايف أمحالالد الالالدي  شالالهاب - الفالالروق أنالاللاء يف الالالربوق أنالاللار 

 . الكتب

 اخلاللارق يف رائالد جتريبي بحث :والسندان املطرقة بني الباراسايكللجيا 

 دار - حسني نصار مجا  - الكسنمانية القادرية العلية للطريقة املحمدية

  .3995 – األوىل الطبعة - بروت - عةالطلي

 احلريالالة دار - امللصاليل سالامي - واخلرافالة العلالم بالني الباراساليكلللجي 

 .للطباعة

 دار - ومناهضالتها مصالطلحاهتا، تطلرها، ملخصها، :الباراسيكلللجيا 

  .3996 – األوىل الطبعة - ملفات
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 األندليسالال يلسالالف بالال  حممالالد حيالالان أبالالل - التفسالالر يف املحالاليط البحالالر - 

 هال.3420 الطبعة – بروت - الفكر دار ،مجيل حممد صدقي :حتقيق

 لبنان بروت، - العريب الكتاب دار - اجللزية قيم اب  - الفلائد بدائع . 

 تالالاريخ يف واخلالالرب، املبتالالدأ ديالاللانكتالالاب العالالرب ، و ( خلالالدون ابالال  تالالاريخ 

 خلالدون ابال  - (األكرب الشأن ذوي م  عارصهم وم  والرببر، العرب

 الثانية الطبعة – بروت - الفكر دار - شحادة يلخل :حتقيق - اإلشبييل

 .هال3408 –

 الفكالالر دار - الفيالاللمي إبالالراهيم حممالالد - اجلالالاهيل الالالديني الفكالالر تالالاريخ 

 هال.3435 – الرابعة الطبعة - العريب

 بال  عيل - األشعري احلس  أيب اإلما  إىل نسب فيام املفرتي كذب تبيني 

 - بالروت - العالريب كتالابال دار - ) عسالاكر ابال ( اهلل هبالة بال  احلسال 

 هال.3404 – الثالثة الطبعة

 املجيالد الكتالاب تفسالر مال  اجلديالد العقل وتنلير السديد املعن  حترير ) 

 التلنسالية الالدار - التلنيسال عاشلر ب  الطاهر حممد -(والتنلير التحرير

 .  3984 -تلن  – للنرش

 الالرمح عبالد حممالد العالال أبالل - الرتمالذي جالامع رحالبش األحلذي حتفة  

 . بروت - العلمية الكتب دار - املباركفلر 

 اهليتمالي حجالر ب  عيل ب  حممد ب  أمحد - املنهاج رشح يف املحتاج حتفة 

 هال.3357 – بمرص الكرب  التجارية املكتبة -
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 حتقيالق - العجييل اهلادي عبد - التلحيد كتاب رشح يف التجريد حتقيق: 

 العربيالة اململكالة الريالا ، - الساللف أضلاء - العلاجي عيل ب  حس 

 هال.3439 – األوىل الطبعة - السعلدية

 رفالع حتالريم يف الصالدور رشح ويليال  ،اإلحلاد أدران ع  االعتقاد تطهر 

 :حتقيالق - الشلكاي عيل ب  حممد الصنعاي، إسامعيل ب  حممد - القبلر

 العربيالة اململكالة الريالا ، - سالفر مطبعالة - البالدر العبالاد املحس  عبد

 هال.3424  - األوىل بعةالط - السعلدية

 عممالي .د و حنفالي عاليل .د و عبالداملعطي عاليل .د - الغالريب الفكر تطلر 

 – األوىل الطبعالالة - الكليالال  - الفالالالح مكتبالالة - بشالالر زكريالالا.ود طالال ،

 هال.3408

 الراغالب ( حممالد بال  احلسالني القاسالم أبالل - األصالفهاي الراغب تفسر 

 -األوىل لطبعالالةا - بسالاليلي حممالالد .د :ودراسالالة حتقيالالق –( األصالالفهان 

 هال.3420

 الدمشقي كثر ب  عمر ب  إسامعيل الفداء أبل - العظيم القرآن تفسر - 

 الطبعالة - والتلزيالع للنرشال طيبالة دار - سالالمة حممالد بال  سامي :حتقيق

 هال.3420 – الثانية

 الدراسالات مكتالب :حتقيالق - اجللزيالة قاليم اب  - الكريم القرآن تفسر 

 دار - رمضالان إبالراهيم الشاليخ إرشافبال واإلسالمية العربية والبحلث

 هال.3430 – األوىل الطبعة - بروت - اهلال  ومكتبة
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 املاوردي حممد ب  عيل احلس  أبل (والعيلن النك  ( املاوردي تفسر - 

 - العلميالة الكتالب دار - الرحيم عبد ب  املقصلد عبد ب  السيد :حتقيق

 . لبنان / بروت

 الالدكتلر :حتقيق - املخمومي جرب ب  جماهد احلجاج أبل - جماهد تفسر 

 - مرصال - احلديثالة اإلسالالمي الفكالر دار - النيالل أبل السال  عبد حممد

 .هال3430 – األوىل الطبعة

 حتقيالق - البلخال  األزدي سالليامن ب  مقاتل - سليامن ب  مقاتل تفسر: 

 – األوىل الطبعالة - بروت - الرتاث إحياء دار - ةشحات حمملد اهلل عبد

 .هال3423

 الطبعالة - النفالائ  دار - خان اإلسال  ظفر - وتعاليم  تارُي  التلملد 

 هال.3423 – الثامنة

 التلحيالالد دار - الشالاليخ آ  صالالالح - التلحيالالد كتالالاب رحاللشالال التمهيالالد - 

 هال.3424 – األوىل الطبعة

 حممالد :حتقيالق - اهلالروي األزهالري بال  أمحالد بال  حممالد - اللغالة هتذيب 

 – األوىل الطبعالة - بالروت - عريبال الرتاث إحياء دار - مرعب عل 

2003.  

 دار - خليالالف اهلل فالالتح .د :حتقيالالق - املاتريالالدي منصالاللر أبالالل - التلحيالالد 

 . اإلسكندرية - املرصية اجلامعات

 أويل وتالالذكرة العالالراق أهالالل جالاللاب يف اخلالالالق تلحيالالد عالال  التلضالاليح 
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 ب  اهلل عبد ب  سليامن - اللهاب عبد ب  حممد الشيخ طريقة يف اباأللب

 السالعلدية العربية اململكة الريا ، - طيبة دار - اللهاب عبد ب  مدحم

 هال.3404  – األوىل الطبعة -

 عالالى اهلل حالالق هالالل الالالذ  التلحيالالد كتالالاب رشح يف احلميالالد العميالالم تيسالالر 

 زهالر :حتقيالق - اللهالاب عبالد بال  حممد ب  اهلل عبد ب  سليامن - يدالعب

 – األوىل الطبعالالة - دمشالالق بالالروت، - سالالالمياإل املكتالالب - الشالالاوي 

 هال.3423

 حتقيالق - الطالربي جريالر بال  حممالد - القالرآن آي تأويل يف يانالب جامع: 

 هال.3420 – األوىل الطبعة - الرسالة  مالسسة – شاكر حممد أمحد

 ابال  - الكلالم جلامالع مال  حالديثا مخسني رشح يف واحلكم العلل  جامع 

 سسالةمال - باج  إبراهيم و األرناؤوط شعيب :حتقيق - احلنبيل رجب

 هال.3422 – السابعة الطبعة - بروت - الرسالة

 شم  عمير حممد :حتقيق - تيمية اب  اإلسال  شيخ - املسائل جامع - 

 - والتلزيالع للنرشال الفلائالد عالامل دار - زيد أبل اهلل عبد ب  بكر :إرشاف

 هال.3422 – األوىل الطبعة

 باليالقرط الالدي  شالم  - ) القرطبي تفسر ( القرآن ألحكا  اجلامع - 

 القاهرة - املرصية الكتب دار - أطفي  وإبراهيم الربدوي أمحد :حتقيق

 هال.3384 – الثانية الطبعة -

 النجالدي قاسالم بال  حممالد بال  الالرمح  عبالد - التلحيالد كتالاب حاشية - 
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 هال.3408 – الثالثة الطبعة

 جالي قلعالة حممد .د :حتقيق - األصبهاي نعيم أبل احلافظ - النبلة دالئل 

 هال.3439 – الرابعة الطبعة - النفائ  دار – باسع وعبدالرب

 بالالروت -الفكالالر دار - عابالالدي  ابالال  - املختالالار الالالدر عالالى املحتالالار رد - 

 هال.3432 – الثانية الطبعة

 بالروت، - املعرفالة دار - تيميالة ابال  اإلسال  شيخ - املنطقيني عى الرد 

 .لبنان

 عبالالد بالال  حممالالد الشالاليخ ماللفالالات ضالالم  مطبالاللع( الشخصالالية الرسالالائل 

 :حتقيالق - اللهالاب عبالد بال  حممالد الشاليخ - )السالادس اجلمء اللهاب،

-سالالعلد بالال  حممالالد اإلمالالا  جامعالالة - العيلقالالي حممالالد الفالاللزان، صالالالح

 . السعلدية العربية اململكة الريا ،

 الرسالالة مالسسالة - اجللزيالة قاليم اب  - ادالعب خر هدي يف املعاد زاد - 

 السالالالابعة الطبعالالالة - الكليالالال  -اإلسالالالالمية املنالالالار مكتبالالالة - بالالالروت

 هال.3435  – والعرشون

 بالال  عبدالسالالال  - اإلسالالالمي التصالاللر يف والالاللهم احلقيقالالة بالالني السالالحر 

 – مرصالالال – احلديثالالالة اجلامعيالالالة الكتالالالب دار – السالالالكري عبالالالدالرحيم

 هال.3407

  القموينالالي يميالالد بالال  حممالالد اهلل عبالالد أبالالل ماجالالة ابالال  - ةماجالال ابالال  سالالن - 

 . العربية الكتب إحياء دار- الباقي عبد فالاد حممد :حتقيق
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  شالاكر، حممالد أمحالد :حتقيق - الرتمذي عيس  ب  حممد - الرتمذي سن 

 ومطبعة مكتبة رشكة - عل  عطلة وإبراهيم ، الباقي عبد فالاد وحممد

 هال.3395 – الثانية الطبعة - مرص - احللبي البايب مصطف 

  اخلراسالالاي شالالعيب بالال  أمحالالد -( السالالن  مالال  املجتبالال  ( النسالالائي سالالن 

 اإلسالالمية املطبلعالات مكتالب - غدة أبل الفتاح عبد :حتقيق - النسائي

 هال.3406 – الثانية الطبعة - حلب -

 شالعيب :حتقيالق - الشالافعي البغاللي مسالعلد بال  احلسني - السنة رشح 

 دمشالالق، - اإلسالالالمي املكتالالب - الشالالاوي  زهالالر وحممالالد األرنالالالوط

 هال.3403 – الثانية الطبعة - بروت

 شالاكر أمحالد :حتقيالق - احلنفي العم أيب ب ا - الطحاوية العقيدة رشح - 

 الطبعالالة - واإلرشالالاد والالالدعلة واألوقالالاف ، اإلسالالالمية الشالالالون وزارة

 هال.3438  - األوىل

 التفتازاي عمر ب  مسعلد الدي  سعد - الكال  علم يف املقاصد رشح - 

 هال.3403 – األوىل الطبعة - باكستان - النعامنية املعارف دار

 المجاجالالالة احمصالالالب ( رشوح مالالال  جممالالاللع :ةماجالالال ابالالال  سالالالن  رشح ( 

 مالا(و احلنفالي، املجالددي الغني عبد ملحمد( احلاجة وإنجاح للسيلطي،

 كتالب قالديمي - للكنكاللهي ) املشالكالت ورشح اللغات حل م  يليق

 . كراتيش - خانة

 حتقيق - خلف ب  عيل احلس  أبل بطا ، اب  - خار الب صحيح رشح: 
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 - الريالالا  السالالعلدية، - الرشالالد مكتبالالة - إبالالراهيم بالال  يالالارس متالاليم أبالالل

 هال.3423 – الثانية الطبعة

 قاليم ابال  - والتعليالل واحلكمالة والقالدر القضالاء مسائل يف العليل شفاء 

 هال.3398 – لبنان بروت، - املعرفة دار - اجللزية

 والتلزيالع للنرشال األهليالة - تلفيالق أمحالد .د - احليليالة بالطاقة الشفاء - 

  .2006 – األوىل الطبعة - األردن

 الفالارايب اجلاللهري نرصال أبالل - العربيالة وصحاح اللغة تاج الصحاح - 

 الطبعة - بروت - للماليني العلم دار - عطار الغفلر عبد أمحد :حتقيق

 هال.3407  - الرابعة

 اهلل  رسل  أملر م  املخترص الصحيح املسند اجلامع ( البخاري صحيح

 زهالر حممالد :حتقيالق -يالبخالار إسامعيل ب  حممد - ( وأيام وسنن ^ 

 هال.3422 -األوىل الطبعة - النجاة طلق دار - النارص

 مكتبالالة - األلبالالاي الالالدي  نالالارص حممالالد - والرتهيالالب الرتغيالالب صالالحيح 

 . اخلامسة الطبعة – الريا  - املعارف

 املكتالب -األلبالاي الدي  نارص حممد - وزيادات  الصغر اجلامع صحيح 

 . اإلسالمي

 إىل العالد  عال  العالد  بنقالل املخترصال لصالحيحا املسند ( مسلم صحيح 

 فالالاد حممالد :حتقيالق - النيسالابلري احلجاج ب  مسلم -^(  اهلل رسل 

 . بروت - العريب الرتاث إحياء دار - الباقي عبد
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 مكتيالة - سامل رشاد حممد :حتقيق - تيمية اب  اإلسال  شيخ - الصفدية 

 هال.3406 – الثانية الطبعة - مرص - تيمية اب 

 املكتالب - األلبالاي الدي  نارص حممد - وزيادت  الصغر اجلامع ضعيف 

 . اإلسالمي

 غالالادة - «إسالالالمية نظالالر وجهالالة مالال » واملاكروبيلتيالال  بالطاقالالة العالالالج 

  .2004 – األوىل الطبعة - األردن - أسامة دار – الدالبيح املعايطة

 إحيالاء دار - العينال  الالدي  بدر - خاريالب صحيح رشح القاري عمدة 

 .بروت - العريب رتاثال

  اإلسالمية املكتبة - الشافعي الرميل الدي  شهاب - الرميل فتاو . 

  العلميالة الكتالب دار - تيميالة ابال  اإلسالال  شاليخ - الكالرب  الفتاو - 

 هال.3408 – األوىل الطبعة

 الفكر دار -اللاحد عبد ب  حممد الدي  كام  اهلام ، اب  - القدير فتح . 

 بال  حممالد بال  حسال  بال  الرمح  عبد - التلحيد كتاب رشح املجيد فتح 

 - املحمديالة السالنة مطبعالة - الفقالي حامالد حممالد :حتقيق - عبداللهاب

 . هال3377 – السابعة الطبعة - مرص القاهرة،

 مكتبالالة - الظالالاهري حالالم  ابالال  - والنحالالل واألهالاللاء امللالالل يف الفصالالل 

 . القاهرة - اخلانجي

  رمضالان إبالراهيم :حتقيق -( النديم اب  ( إسحاق ب  حممد - الفهرس 

 هال.3437 – الثانية الطبعة - لبنان - بروت املعرفة دار -
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  املنالاوي احلالدادي الالرؤوف عبالد - الصغر اجلامع رشح القدير في - 

 هال.3356 – األوىل الطبعة - مرص - الكرب  التجارية املكتبة

 حتقيالق مكتالب :حتقيالق - الفروزآبالاد  الالدي  جمالد - املحاليط القاملس 

الاللي نعالاليم حممالالد :بالالإرشاف الرسالالالة، مالسسالالة يف رتاثالالال  - العرقسخ

 الطبعالة – لبنالان - بالروت - والتلزيع والنرش للطباعة الرسالة مالسسة

 هال.3426 – الثامنة

  سالعدي آ  نالارص بال  الرمح  عبد - التلحيد كتاب رشح السديد القل 

 اململكالة - واإلرشالاد والالدعلة واألوقالاف اإلسالالمية ونالالش وزارة -

 هال.3423 –ة الثاني الطبعة - السعلدية لعربيةا

  ابال  دار - العثيمالني صالالح بال  حممد - التلحيد كتاب عى املفيد القل 

 هال.3424 حمر  - الثانية الطبعة - السعلدية العربية اململكة - اجللزي

 دار - املقالالدي قدامالالة ابالال  الالالدي ، ملفالالق - أمحالالد اإلمالالا  فقالال  يف الكالالايف 

 هال.3434 – األوىل بعةالط – العلمية الكتب

 العلميالالة الكتالالب دار - اجلرجالالاي حممالالد بالال  عالاليل - التعريفالالات كتالالاب 

 هال.3403 – األوىل الطبعة - لبنان- بروت

 اللهالاب، عبالد بال  حممد الشيخ ماللفات ضم  مطبلع ( التلحيد كتاب 

 العميالم عبالد :حتقيالق - اللهالاب عبالد بال  حممالد الشيخ - ) األو  اجلمء

 اململكالالة الريالا ، - سالالعلد بال  حممالالد األمالا  ةجامعالال - وغالره السالعيد

 . السعلدية العربية
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 الالدي  نارص حممد :بقلم السنة ختري، يف اجلنة ظال  ومع ( السنة كتاب 

 األوىل الطبعة - اإلسالمي املكتب - عاصم أيب ب  بكر أبل - ) األلباي

 هال.3400 –

 مهالدي .د :حتقيالق -البرصالي الفراهيدي أمحد ب  اخلليل - العني كتاب 

 . اهلال  ومكتبة دار - السامرائي إبراهيم .د املخمومي،

 سالالليامن بالال  عالاليل الالالدي  لعالالالء الفالالروع تصالالحيح ومعالال  الفالالروع كتالالاب 

 مالسسالة - الرتكالي اهلل عبد :حتقيق - احلنبيل مفلح ب  حممد - املرداوي

 هال.3424 – األوىل الطبعة - الرسالة

 احلنالبى البهاللت  ياللن  بال  منصاللر - اإلقناع مت  ع  القناع كشاف - 

 . العلمية الكتب دار

 الالدي  ناللر -  )السالندي حاشية ( ةماج اب  سن  رشح يف احلاجة كفاية 

 . بروت - اجليل دار - السندي

 احلنفي البقاء أبل - اللغلية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات - 

 . بروت - الرسالة مالسسة - املرصي حممد - دروي  عدنان :حتقيق

 صالالادر دار - األنصالالاري منظالاللر بالال  الالالدي  مجالالا  - العالالرب نلسالالا - 

 هال.3434 – الثالثة الطبعة - بروت

 يف املضالية الالدرة لرشالح األثريالة األرسار وساللاطع هيالةالب األنلار للامع 

 اخلالافقني مالسسالة - السالفاريني أمحالد بال  حممالد - املرضالية الفرقالة عقد

 هال.3402 – الثانية الطبعة - دمشق - ومكتبتها
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  عدنان.د :حتقيق - اهلمذاي أمحد ب  عبداجلبار القايض - القرآن متشاب 

 . ت ب - ط ب - القاهرة - الرتاث دار – زرزور حممد

 دار - النالاللوي رشف بالال  حييالال  الالالدي  حميالالي - املهالالذب رشح املجمالاللع 

 . الفكر

 الشاليخ ماللفالات ضالم  مطباللع( واإليالامن التلحيالد يف رسالائل جمملعة 

 :حتقيق - اللهاب عبد ب  حممد -( األو  اجلمء اللهاب، عبد ب  حممد

 -سالالعلد بالال  حممالالد اإلمالالا  جامعالالة - األنصالالاري حممالالد بالال  إسالالامعيل

 . السعلدية العربية اململكة الريا ،

 ةساليد بال  إسالامعيل بال  عاليل احلسال  أبالل - األعظالم واملحيط املحكم - 

 الطبعالة - بالروت - العلميالة الكتالب دار - هنداوي احلميد عبد :حتقيق

 هال.3423 – وىلاأل

 األرنالالوط شالعيب :حتقيالق - الشاليباي حنبل ب  حممد ب  أمحد - املسند 

 مالسسالالالة - الرتكالالالي اهلل عبالالالد د :إرشاف - وآخالالالرون مرشالالالد، وعالالالاد 

 هال.3423 – األوىل الطبعة - الرسالة

 حممالد :حتقيالق -التربيالمي اخلطيالب اهلل عبد ب  حممد - املصابيح مشكاة 

 – الثالثالة الطبعالة - بالروت - اإلسالمي املكتب - األلباي الدي  نارص

3985 . 

 احلكمالي حافظ - األصل  علم إىل اللصل  سلم برشح القبل  معارج 

 الطبعالة - الالدما  - القاليم ابال  دار - عمالر أبل حمملد ب  عمر :حتقيق -
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 هال.3430 – األوىل

 بال  احلسالني حممد أبل - ) غليالب تفسر ( القرآن تفسر يف التنميل معامل 

 الالالرتاث إحيالالاء دار - املهالالدي الالالرزاق عبالالد :حتقيالالق - البغالاللي مسالالعلد

 هال.3420 – األوىل الطبعة - بروت- العريب

 املطبعالة - اخلطالايب حممالد بال  محالد -( داود أيب سن  رشح ( السن  معامل 

 هال.3353 – األوىل الطبعة - حلب - العلمية

 أمحد  ،مصطف إبراهيم ( بالقاهرة العربية اللغة جممع - اللسيط املعجم 

 هال.3353  - الدعلة دار - ) النجار حممد عبدالقادر، حامد الميات،

 القالالاهرة مكتبالالة - املقالالدي قدامالالة بالال  الالالدي  ملفالالق حممالالد - املغنالالي – 

 هال.3388

 بال  حممالد الالدي ، شم  - املنهاج ألفا  معاي معرفة إىل املحتاج مغني 

 – األوىل الطبعالالالة - العلميالالالة الكتالالالب دار -ربينيالالشالالال اخلطيالالالب أمحالالالد

 هال.3435

 حتقيالق - النيسالابلري مالأملن بال  الالرمح  عبالد - املتالليل لإلمالا  املغني: 

 هال.3986 – القاهرة – الرشقي  لآلثار الفرنس  املعهد – برنان مار 

 إحيالاء دار - الالرازي الالدي  فخالر -  )الكبالر التفسالر ( الغيالب مفالاتيح 

 هال.3420 – الثالثة الطبعة بروت – العريب الرتاث

 بال  الالدي  شالم  - واإلرادة العلالم واليالة ومنشلر السعادة ارد مفتاح 

 . بروت - العلمية الكتب دار – اجللزية قيم
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 صالالفلان :حتقيالالق - األصالالفهان  الراغالالب - القالالرآن غريالالب يف املفالالردات 

 الطبعالة - بالروت دمشالق - الشامية الدار القلم، دار – الداودي عدنان

 .هال3432 – األوىل

 حتقيالق - القرطبالي العبالاس أبالل - مساللم خيصتل م  أشكل ملا املفهم: 

 - بالالروت / دمشالالق - كثالالر ابالال  دار - إبالالراهيم حممالاللد و السالاليد أمحالالد

 هال.3437 – األوىل الطبعة

 األشالالعري احلسالال  أبالالل - املصالاللني واخالالتالف اإلسالالالميني مقالالاالت - 

 هال.3426 – األوىل الطبعة - العرصية املكتبة - زرزور نعيم :حتقيق

  حممالد السالال  عبالد :حتقيالق - القمويني فارس ب  محدأ - اللغة مقايي 

 هال.3399 –ر الفك دار - هارون

 الغالمايل حامالد أبل - احلسن  اهلل أسامء معاي رشح يف األسن  املقصد - 

 الطبعالة - قالرب  - واجلالايب واجلفالان اجلالايب اللهاب عبد بسا  :حتقيق

 .هال3407 – األوىل

 عبالد - جرجي  ب  داود هاتشب كشف يف والتقدي  التأسي  منهاج 

 . والرتمجة رالوالنش للطبع اهلداية دار - حس  ب  عبدالرمح  ب  اللطيف

 عمالرة الالرمح  عبالد :حتقيق - اإلجيي أمحد ب  الرمح  عبد - امللاقف - 

 هال.3437 – األوىل الطبعة - بروت - لبنان - اجليل دار

 مصالالطف  حممالالد :حتقيالالق - املالالدي األصالالبحي أنالال  بالال  مالالال  - امللطالالأ 

 أبالل - اخلريالة لألعالام  هنيالان آ  ساللطان بال  زايد مالسسة - األعظمي



 أنواعه، وأحكامه، وتطبيقاته المعاصرةالسحر: 

 
274 

 هال.3425 -األوىل الطبعة - اإلمارات - ظبي

 الطليالان العميالم عبالد :حتقيالق - تيميالة ابال  اإلسالال  شيخ - النبلات - 

 األوىل الطبعالة - السعلدية العربية اململكة الريا ، . - السلف أضلاء

 هال.3420 –

 الالدمري ملسال  ب  حممد الدي  كام  - املنهاج حرش يف اللهاج النجم 

 هال.3425 – األوىل الطبعة - املنهاج دار -

 الالرمح  عبالد الفرج أبل - والنظائر اللجله علم يف النلاظر األعني نمهة 

 - الرسالالة مالسسة - الرايض حممد :حتقيق - اجللزي حممد ب  عيل ب ا

 هال.3404 – األوىل الطبعة - بروت لبنان،

 بال  حممالد بال  املبالارك السالعادات أبل - واألثر ثاحلدي غريب يف يةالنها 

 املكتبالة - الطنالاحي حممالد حمماللد و الالماو  أمحالد طاهر :حتقيق -األثر

 هال.3399 – بروت – العلمية

 الالالدي  عصالالا  :حتقيالالق - الشالاللكاي عالاليل بالال  حممالالد - األوطالالار نيالالل 

 .هال3433 – األوىل الطبعة - مرص - احلديث دار - الصبابطي
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