حقيقة السحر وحكمه
في
الكتاب والسنة

إعداد
الدكتور عواد بن عبد هللا المعتق
المقدمة
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.
أما بعد ؛ فنظراً لكثرة المشعوذين في كل زمان وخصوصا في هذا الزمان الذذذك كثذذر فيذ
المشكال النفسية حتى أصبحت سمة هذا العصر .وأخذ كثير ممن ابتلوا بمثل هذه المشكال -
وخصوصا من يغلب عليهم الجهل أو قلة اإليمان  -أخذوا يلجذذنون إلذذى المشذذعوذين الذذذين يذذدعون
الطب عن طريق الكهانة أو السحر يبحثون عندهم عن حل لمشكالتهم النفسذذية ظنذذاً أن لذذديهم
حالً لها أو عالجاً ألثرها .ومعلوم ما في هذا من الخطر علذذى اإلسذذالم والمسذذلمين لمذذا فيذ مذذن
التعلق بغير هللا ومخالفة أمره وأمر رسول صلى هللا علي وسلم .لما ذكر رأيت أن أكتذذب لمحذذة
موجزة عن السحر مبيناً فيها حقيقت وحكم تعلم وتعليم والعمل ب  -وعقوبة الساحر وتوبتذ -
ثم عالج  .وقد جعلتها في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
المقدمة :في أهمية الموضوع وبعض الدوافع التي دفعتني إلعداده.
المبحث األول :في تعريف السحر وأنواع .
المبحث الثاني :السحر ل حقيقة أم ال ؟
المبحث الثالث :حكم السحر والسحرة.
المبحث الرابع :في عالج السحر.
الخاتمة :في ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها.
وأخيراً أسنل هللا أن يتقبل صواب ويتجاوز عن خطئ إن سميع مجيب وصلى هللا على نبينا
محمد وآل وصحب وسلم.
المبحث األول :في تعريف السحر وأنواع
أوال :تعريف السحر:
السحر لغة :هو األخذة ،وكل ما لطف منخذذذه ودف فهذذو سذذحر ،والجمذذع أسذذحار ،وسذذحور.
سحراً وسِحراً
وسحّره ،ورجل ساحر من قوم سذذحرة ّ
وسذحّار مذذن قذذوم
وسذحّارَ ،
َ
وسحره يسحره َ
سحّارين ،وال يكسر".
والسحر أيضا :البيان في فطنة كما جاء في الحديث أن صلىاهلل علي وسلم قذذال" :إن مذذن
البيان لسحرا"1
قال ابن األثير :يعني إن من البيان لسذذحرا :أك منذ مذذا يصذذرل قلذذو السذذامعين وإن كذذان
غيرحق .وقيل معناه إن من البيان ما يكسب من اإلثم مذذا يكتسذذب السذذاحر بسذذحره فيكذذون فذذي
معرض الذم .ويجوز أن يكون في معذذرض المذذدن ،ألنذ تسذذتمال بذ القلذذو ويرضذذى بذ السذذاخ
ويستنذزل ب الصعب.
َّ
السحر:صرل الشي عن حقيقتذ إلذذى غيذذره فكذذنن السذذاحر لمذا أرى
قال األزهرك :وأصل
الباطل في صورة الحق وخيّل الشيء على غير حقيقت قد سحر الشيء عن وجه أك صرف .
قال الفراء :في قول تعالىَ { :
ح ُر َ
فأَنَّى تُ ْ
س َ
ون} 2معناه فننى تصرفون.3
كما ينتي السحر ويراد ب الخديعة .يقال سحره بالطعذذام والشذذرا  :أك خدعذ  ،والسذذحور
المفسد من الطعام أو المكان.
يقال :سحر المطر الطين والترا  :أفسد فلم يصلح للعمل.4
السحر في اإلصطالن:
عرل السحر اصطالحا بتعاريف كثيرة مختلفة متباينة ،ذلك لكثرة األنواع الداخلذذة تحتذ وال
يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً لها مان ًعا لغيرها.5
والختالل المذاهب في بين الحقيقة والتخييل .فمذذثال الذذبعض يعرفذ بتعذذاريف ال تصذذدف إال
على ما ال حقيقة ل من أنواع السحر ،أو ما هو سحر في اللغة.
ومن هؤالء أبو بكر الرازك حيث قال" :هو كل أمر خفذذي سذذبب وتخيذذل علذذى غيذذر حقيقتذ
ويجرك مجرى التموي والخدع".6
وعرف البعض بمال حقيقة وأثر كابن قدامة حيث قال" :السحرعزائم ورقى وعقد يؤثر فذذي
القلو واألبدان فيمرض ويقتل ويفرف بين امرء وزوج وينخذ أحد الزوجين عن صاحب ".7
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وعرف أحد العلماء المعاصرين  -تعريفاً جمذذع فيذ القسذذمين .فقذذال" :هذذو عبذذارة عذذن أمذذور
دقيقة موغلة في الخفاء يمكن اكتسابها بالتعلم تشب الخارف للعادة وليس فيها تحذذد ،أو تجذذرك
مجرى التموي والخداع تصدر من نفس شريرة تؤثر في عالم العناصر بغير مباشرة أو بمباشرة".8
ونستخلص من هذه التعاريف وغيرها تعريفاً لعل يكون جامعاً بلفظ موجز إن شاء هللا.
فنقول :السحر :هو كل ما في مخادعة أوتنثير في عالم العناصر نتيجة االسذذتعانة بغيذذر هللا
من شيطان أو نحوه ،يشب الخارف للعادة وليس في تحد يمكن اكتساب بالتعلم.
ثانياً :أنواع السحر:
السحرأنواع كثيرة منها :مال حقيقة ،ومنها ما ليس ل حقيقذذة ،ومنهذذا مذذا هذذو سذذحر فذذي
اللغة "هو السذذحر المجذذازك" ،ولذذذا اختلفذذت تقسذذيما العلمذذاء للسذذحر فبعضذذهم جمذع الجميذذع
كالرازك وبعضهم اقتصر على ما هو سحر في عرل الشرع9وبعضهم اقتصر على مال حقيقة فق .
وإليك شيئاً من هذه األنواع بشيء من اإليجاز.
القسم األول -:ما هو سحر في الشرع  -ومن مال حقيقة ،ومن ما ليس ل حقيقة  -ومن
أنواع ما يلي:
النوع األول:سحر أصحا األوهام والنفوس القوية .ذلك أن الوهم والنفس لذهما تنثير على
اإلنسان ،وبنا ًء على ذلك يقوم السذذاحر بذذنقوال وأفعذذال مخصوصذذة تقذذوك الذذنفس حتذذى تذذؤثر فذذي
اآلخرين بقدرة هللا تعالى.
وقد ذكر الرازك وجوها كثيرة تؤكد أن للوهم والنفس تنثيراً ،منها:
األول :أن اإلنسان يمكن أن ي مشذذي علذذى الجذذذع الموضذذوع علذذى وجذ األرض وال يمكنذ
المشي علي إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه ذلك أن توهم السقوط متى قوك أوجب .
الثاني:قد أجمع األطباء على نهي المرعول عن النظر إلى األشياء الحمر خشذذية أن يذذؤثر
هذا على نفس فيستمر رعاف وعلى نهي المصروع عن النظذذر إلذذى األشذذياء القويذذة اللمعذذان أو
الدوران ألن هذا يؤثر في نفس فيتمادى ب صرع .
كل ذلك دليل على أن التصورا النفسية التي تعرض للنفس تؤثر في صاحبها.
الثالث :التجربة والعيان شاهدان بنن هذه التصورا مبذذادق قريبذذة لحذذدو الكيفيذذا فذذي
األبدان فإن الغضبان تشتد سخونة مزاج حتذذى إنذ يفيذذده سذذخونة قويذذة .وذلذذك دليذذل علذذى أن
النفوس لها تنثير في بدن صاحبها وإذا جاز كون التصورا مبادق لحدو الحواد في البذذدن فذذنك
استبعاد من كونها مبادق لحدو الحواد خارج البدن.
الرابع :ومما يؤكد أن النفس قد تؤثر باآلخرين اإلصابة بالعين10
وقد اتفق النقل والعقل على ذلك.قال صلى هللا علي وسلم" :العين حق ولو كذذان شذذيء
سابق القدر لسبقت العين"11
ثم قال" :12النفس التذذي تفعذذل هذذذه األفاعيذذل قذذد تكذذون قويذذة جذذداً تسذذتغني فذذي هذذذه
األفاعيل عن االستعانة باآلال  ...وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى االستعانة بهذه اآلال .
وتحقيق أن النفس إذا كانت متعلية على البذذدن شذذديدة االنجذذذا إلذذى عذذالم السذذماوا
صار كننها رون من األروان السماوية فكانت قوية على التذذنثير فذذي مذذواد هذذذا العذذالم ،وإذا كانذذت
ضعيفة شديدة التعلق بهذه اللذا البدنية فحينئذ ال يكون لها تنثير البتة إال في هذا البذذدن ...ثذذم
أرشد إلذذى أنذ ال بذذد لمزاولذذة هذذذه األعمذذال مذذن انقطذذاع المنلوفذذا والمشذذتهيا وتقليذذل الغذذذاء
واالنقطاع عن مخالطة الخلق ،وكلما كانت هذه األمور أكثر كان ذلك التنثير أقوى".13
والحق أن هذا الساحر لم يؤثر على اآلخرين بنفس فق بل هناك معين ،وهذا المعين إنما
هو شيطان ،ذلك أن الساحر عنذذدما خذذرج عذذن حذذد االعتذذدال المشذذروع فذذي تلبيذذة رغبذذا الذذرون
والجسد وأشقى نفس في معصية هللا ،تعلت روح على بدن وقويت حتذذى أصذذبح مذذن السذذهل
على األروان التعامل معهذذا ،ومذذن ثذذم تولتهذذا األروان الشذذيطانية لكونهذذا خبيثذذة ورغبتهذذا فذذي هذذذا
السلوك ،وذلك بتحقيق أمور ال تستطيعها في حال اعتدالها ،لتستمر في هذا الطريق الباطل مذذع
عدم شعورها بعون تلك األروان .ولذا يمكن أن يطلق عذلى ما تحقق من أمور أحذوال شذذيطانية14
أعاذنا هللا منها.
النوع الثاني :السحر الذك يستعان في بالكواكب ومن :
 -1سحر الكلدانيين وأهل بابل وغيرهم ،وهؤالء كانوا قوما صابئين يعبدون الكواكب السبعة
ويعتقدون أنها المدبرة للعالم وأن حواد العالم كلها من أفعالها ،ومنها يصدر كل مظهر خير وشر،

 7الكافي ج 4ص 164وانظر تيسير العزيز الحميد ص .333
 8السحر بين الحقيقة والوهم ص .38
 9المراد في عرل الشرع :بحيث يحكم على صاحب شرعاً بنن ساحر.
 10التفسير الكبير للرازك ج  ،3ص ( 209-208بتصرل).
 11رواه مسلم والترمذك جامع األصول حديث .5737
 12الرازك.
 13التفسير الكبير للرازك ج  ،3ص .209
 14تفسير ابن كثير ج ،1ص ،145والسحر بين الحقيقة والخيال .ص .21

وقد بعث هللا إليهم إبراهيم علي السالم مبطالً لمقالتهم ونظراً العتقادهم أنها مدبرة من دون هللا
فهم يزعمون أن لها ادراكا روحانية فإذا قوبلت ببخور خاص ولباس خاص على الذك يباشر البخور
مع إقدام على أفعال خاصة ،وألفاظ يخاطب بها الكواكب كانت روحانية الفلك مطيعة ل متذذى مذذا
أراد شيئاً فعلتذ لذ علذذى حذذد زعمهذذم .والحذذق أن الروحانيذذا التذذي قضذذت حذذوائجهم إنمذذا هذذي
الشياطين أعاذنا هللا منها ليستمروا في باطلهم فيضلوا ويضلوا15
 -2ومن نوع يسمى بالطالسم :وهو عبذذارة عذذن نقذذء أسذذماء خاصذذة لهذذا تعلذذق بذذاألفالك
والكواكب  -على زعم أهلها  -فذذي جسذذم مذذن المعذذادن أو غيرهذذا تحذذد بذ خاصذذية ربطذذت فذذي
مجارك العادا  ،وال بد مع ذلك من نفس صالحة لهذه األعمال فإن بعض النفوس ال تجرك الخاصية
المذكورة على يده16
وهذا النوع من السحر يحصل في الغالب إما من محتال ذكذذي مذذع مغفذذل فنتيجذذة تصذذديق
يحصل الشعور النفسي بتنثيره .وأما من صاحب عالقة بالشياطين ،وإنما يستعمل هذا الطلسذذم
إلخفاء ضالل وكفره وكالهما محرم .فاألول كذ وغء ،والثاني شرك ظاهر من فاعل  .17وعليذ
فليس للكواكب في أك أثر.
 -3ومن  :النظر في حركا األفالك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترابهذذا وافتراقهذذا معتقذذدين
أن لكل نجم منها تنثير حال انفراده كما أن ل تنثيراً حال اجتماع بغيره ،على الحواد األرضية من
غالء األسعار ورخصها ووقوع الحواد وهبو الريان ونحو ذلك وقد ينسبون إلي ذلك مطلقاً18
 -4ومن النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين معتقدين التنثير ،في اقتذذران القمذذر بكذذل
منها ومفارقت وان في تلك المقارنة أو المفارقة سعوداً أو نحساً أوتنليفا أو تفريقاً وغير ذلك.19
 -5ومن ما يفعل من يستخدم األرقام لحرول أبجد هوز ....المسمى بعلم الحرل .وهو أن
يكتب حرول أبجد هوز ...الخ .ويجعل لكل حرل منها قذذدراً مذذن العذذدد معلومذذاً ويجذذرك علذذى ذلذذك
أسماء اآلدميين واألزمنة واألمكنة وغيرها ويجمع جمعاً معروفاً عنده ويطرن طرحاً خاصاً ويثبت إثباتاً
خاصاً ،وينسب إلى األبراج االثني عشر المعروفة عند أهل الحسا  ،ثم يحكم على تلك القواعذذد
بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحي إلي الشيطان وكثير منهم يفذذرف بذذين المذذرء وزوجتذ بذذذلك
بدعوى أنهم إن جمعهم بيت ال يعيء أحدهم ،وقد يتحكم بذلك في الغيب فيذذدعي أن هذذذا يولذذد
ل وهذا ال .وهذا يكون غنياً وهذا يكون فقيرا ونحو ذلك .كنن هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أم
ال وهللا ال يدري الملك الذك يكتب حتى يسنل رب فكيف بهذا الكاذ المفترى وال شك في تحريم
هذا العمل وكذ مدعي وأن أحكام رجم بالغيب.20
النوع الثالث :االستعانة باألروان األرضية ،وهم الجن.وهم على قسذذمين مذذؤمنين  -وكفذذار،
وهم الشذذياطين .أمذذا المؤمنذذون فمذذن المعلذذوم أنهذذم ال يعملذذون فعذذل محذذرم أو يعينذذون عليذ  .إذا
فاالستعانة إنما هي بالشياطين.
واتصال النفوس الناطقة بها سهل ،لما بينهما من المشابهة والقر  .وهذا االتصذذال يحصذذل
بشي من الرقى والدخن والتجريد.21
قال الرازك" :إن أصحا الصنعة وأربا التجربذذة شذذاهدوا أن االتصذذال بهذذذه األروان األرضذذية
يحصل بنعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد ،وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمذذل
تسخير الجن".22
وعندما يتحقق االتصال تحصل االستعانة ثم اإلعانذذة لكذذن ذلذذك ال يكذذون دون الشذذرك بذذاهلل
تعالى.
وأصحا هذا النوع قد يخفون استعانتهم بالشذذياطين بمذذا يزعمونذ مذذن أن لكذذل نذذوع مذذن
المالئكة أسماء أمروا بتعظيمها ومتى أقسم عليهم بهذذا أطذذاعواوفعلوا مذذا طلذذب مذذنهم وال يخفذذى
بطالن هذا الزعم ،وأن ما يحصل من تعظيم وقسم إنما هو متوج إلى الشياطين.23
شرِ النَّ َّ
فاثَاتِ فِي ْ
ال ُ
ع َ
وم ْ
ِن َ
النوع الرابع :العقد والنفث في قال تعالىَ { :
د}24
ق ِ
والنفاثا في العقد:هن السواحر الالتي يعقدن الخيذذوط وينفذذثن 25فذذي كذذل عقذذدة حتذذى
ينعقد ما يردن من السحر وذلك إذا كان المسحور غير مباشر ،أمذذا إذا كذذان مباشذذراً فينفذذثن عليذ
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مباشرة .وذلك كل بعد أن تكيف نفس الساحر با لخبث والشر الذذذك يريذذده بالمسذذحور ويسذذتعين
علي باألروان الخبيثة فيقع في السحر بإذن هللا الكوني القدرك .ويطلق الذذبعض علذذى هذذذا النذذوع
الرقى لشبهها بها في الصورة ومن هذا النوع سحر لبيد بن أالعصم اليهودك للرسذذول صذذلى هللا
علي وسلم والشرك في هذا النوع ظاهر ذلك أن استعانة باألروان الخبيثة وهم الشياطين.26
النوع الخامس :الهيمياء بكسر الهاء على وزن كبرياء ،وهو مذذا تركذذب مذذن خذذواص سذذماوية
تضال ألحوال األفالك يحصل لمن عمل ل شيء من ذلك أمور معلومة عند السحرة ،وقد يبقى ل
إدراك وقد يسلب بالكلية فتصير أحوال كحاال النائم مذذن غيذذر فذذرف حتذذى يتخيذذل مذذرور السذذنين
الكثيرة في الزمن اليسير وحدو األوالد وإنقضاء األعمار وغير ذلك في ساعة ونحوها مذذن الذذزمن
اليسير ،ومن لم يعلم ل ذلك ال يجد شيئا مما ذكر وكل ما يتصوره المسحور في هذه الحالة مذذن
األوهام التي ال حقيقة لها.27
النوع السادس :السيمياء :بكسر السين وهو عبارة عما تركب مذذن خذذواص أرضذذية كذذدهن
خاص أو كلما خاصة توجب إدارك الحواس الخمسة أو بعضها بما لذ وجذذود حقيقذذي ،أو بمذذا هذذو
تخييل صرل.28
وهذا النوع تخييلي .ينتي بنحد أمرين إما بتنثير عقذذاقير بخواصذذها .وهذذذا لذذيس سذذحراً فذذي
الشرع .وإما بكلما خاصة ،وهذا ال يحصل بمجرد الكالم وإنما هو بمعين من الشياطين يكون من
التخييل على الحواس بعد ذلك الكالم الذك يستدعي ب الساحر ذلك المعين وهذا الكذذالم تذذذلل
للشياطين يعاوضون عن الساحر بما يريد من الخداع .وال شك في حرمت لكون شركاً.29
القسم الثاني :ماسحر في اللغة.وهو"السحر المجذذازك" ومذذداره علذذى قذذوة البيذذان وخفذذة
اليد ،والحيل واالكتشافا التي سبق بها الساحر عصره وإنما أدخل هذا القسم في فذذن السذذحر
للطافة منخذه ،ذلك أن السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سبب  .30وهو أنواع منها:
األول :األخذ باألبصار والشعبذة ،وهذا النوع مبني على مقدما  .أحذذدها :أن أغذذالط البصذذر
كثيرة ومن أمثلة ذلك أن راكب السفينة إذا نظر إلى الش رأى السذذفينة واقفذذة والشذ متحركذذاً
ومثلها السيارة ونحوها .وذلك دليل على أن الساكن يرى متحركاً والمتحرك يرى ساكناً.
ثانيها :أن القوة الباصرة إنما تقف على المحسوسا وقوفذذاً تامذذاً إذا أدركذت المحسوسذذا
في زمان ل مقدار ما ،أما إذا أدركت المحسوس في زمان قصير جداً ثذذم أدركذذت بعذذده محسوسذذاً
آخر وهكذا فان يختل البعض بالبعض.
وثالثها :أن النفس إذاكانت مشغولة بشيء فربما حضر عند الحذذس شذذيء آخذذر وال يشذذعر
الحس ب ألبتة .مثال :أن اإلنسان عند دخول على السلطان قديلقاه إنسان آخر ويتكلم مع فذذال
يعرف وال يفهم كالم  ،إذ إن قلب مشغول بشيء آخر .ثم بعد أن فصّل الرازك في تلك المقدما
قال :إذا عرفت هذذذه المقذذدما سذذهل عنذذد ذلذذك تصذذور كيفيذذة هذذذا النذذوع مذذن السذذحر ،وذلذذك أن
المشعبذ الحاذف يظهذذر عمذذل شذذيء يشذذغل أذهذذان النذذاظرين بذ وينخذذ عيذذونهم إليذ حتذذى إذا
استغرقهم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه عمذذل شذذيئا آخذذر بسذذرعة شذذديدة فيبقذذى ذلذذك
العمل خفياً لتفاو الشيئين.
أحدهما:اشتغالهم باألمر األول والثاني:سرعة اإلتيان بهذا العمل الثاني وحينئذ يظهر لهذذم
شيء آخر غيرما انتظروه فيتعجبون من جداً ولو أن سكت ولم يتكلم بما يصرل الخواطر إلى ضد
ما يريد أن يعمل  ،ولم تتحرك النفوس واألوهام إلى غير ما يريد إخراج لفطذذن النذذاظرون لكذذل مذذا
يفعل .31
وهذا النوع  -كما نرى  -تخييل ال حقيقة ل وهو محرم ،لما يتضمن من الكذ والخداع وقد
قال البعض 32بنن سحر سحرة فرعون من هذا النوع واألظهر وهللا أعلم أن ليس مذذن هذذذا النذذوع
ذلك أن سحرة فرعون لم يكن منهم حركا سوى إلقذذاء الحبذذال والعصذذي ثذذم تذذراءى للنذذاس أنهذذا
متحركة فكان سحرهم بفعل آخر أثر على األعين ،وهو من نوع االستخداما .33
الثاني :االستعانة بخواص األدوية واألطعمة والمالبس ونحوها .وهو ضر من االحتيال يقوم
ب بعض من يدعي السحر.
فمن ذلك أن يدعي القدرة على فعل أمذذور خارقذذة ،فيسذذتخدم خذذواص بعذذض المذذواد التذذي
خلقها هللا مما عرل خاصيت ولم يعلم بقية الناس.
ومن أمثلة ذلك دخول بعض هؤالء النار بعد أن يدهنوا جلذذودهم بمذذواد لهذذا خاصذذية مقاومذذة
النار ،أ و يلبس ثيا ال تحرقها النار ،فيظن الرائي الجاهل أن فعل أمراً خارقاً ،ولو علم بما فعل لزال
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العجب ،كذلك من هذا النوع أن يجعل في طعام من يريد إيذاءه بعض األدويذذة أو األطعمذذة المبلذذدة
المزيلة للعقل أو الدخن المسكرة،فإذا تناولهذذا الضذذحية تبلذذد عقلذ وقلذذت فطنتذ فيتصذذرل تصذذرفاً
غيرسليم فيقول الناس إن مسحور ،وقد يستعين بهذه األدوية ونحوهذذا فذذي مسذذك الحيذذا  ،ثذذم
يزعم أمام جهلة الناس أنها أحوال ل .34
الثالث :السعي بالنميمة وإغراء بعض الناس ببعض من وجوه لطيفة خفية وهذا شائع بين
الناس 35وخصوصاً ضعال اإليمان منهم.
قذذال أبذذو الخطذذا ف ذي عيذذون المسذذائل " :ومذذن السذذحر السذذعي بالنميمذذة واإلفسذذاد بذذين
الناس"36
وإنما أطلق على النميمة لإلفساد سحراً ،ألنها تحذذول مذذا بذذين الصذذديقين مذذن محبذذة إلذذى
عداوة بوسيلة خفية كاذبة.
وقال ابن كثير" :النميمة على قسمين تارة تكون على وج التحريء بين النذذاس وتفريذذق
قلو المؤمنين فهذا حرام متفق علي  ،فنما إذا كانت على وج اإلصالن بين الناس ...أو على وج
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلو كما فعل نعيم بن مسعود".37
الرابع :تعليق القلب:
وهو أن يدعي الساحر أن قد عرل اسم هللا األعظم وأن الجن يطيعون وينقذذادون لذ فذذي
أكثر األمور فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أن حذذق وتعلذذق قلبذ
بذلك ،وحصل في نفس نوع من الرعب والمخافة ،وإذا حصذذل الخذذول ضذذعفت القذذوى الحساسذذة
فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل ما يشاء.38
قال الرازك " :وإن من جر األمور وعرل أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب أثراً عظيمذذاً
في تنفيذ األعمال وإخفاء األسرار".39
المبحث الثاني :السحر ل حقيقة أم ال ؟
ا ّ
ختلف في السحر هل ل حقيقة أم ال حقيقة ل بل مجرد تخييل؟ على قولين وإليذذك رأك
كل من الفريقين مع بيان الرأك الصائب إن شاء هللا.
القول األول :قول أهل السنة والجماعة:
وهو أن للسحر حقيقة وأثراً ثابتذذاً بالكتذذا والسذذنة.قال النذذووك" :والصذذحيح أن السذذحر لذ
حقيقة وب قطع الجمهور وعلي عامة العلماء "40...وقال القرطبي رحم هللا "ذهذذب أهذذل السذذنة
إلى أن السحر ثابت ول حقيقة 41"...وقال أيضاً" :وعندنا أن حق ول حقيقة يخلق هللا عندها مذذا
يشاء" 42وقال اإلمام المازرك" :مذهب أهل السنة وجمهور علماء األمة على إثبا السحر وأن ل
حقيقة كحقيقة غيره من األشياء الثابتة خالفاً لمن أنكر ذلك "43 ...وقال اإلمام ابذذن القذذيم" :وقذذد
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وحديث عائشة رضى هللا عنها على تنثير السحر وأن ل حقيقة.45
أدلة أهل السنة:
لقد استدل أهل السنة على أن للسحر حقيقة وأثراً بندلة كثيرة من الكتا والسنة ،ومن
الواقع وإليك شيئا منها:
أوال :األدلة من الكتا منها ما يلي:
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وج االستدالل :اآلية تدل على أن للسحر حقيقة من وجوه األول :أن هللا سبحان وتعالى
قد أخبر فيها عن السحر وأن مما يعلم ويتعلم وأن متعلم يكفر بذذذلك وهذذذه الصذذفا ال تكذذون إال
لمال حقيقة ،مما يدل على أن ل حقيقة.47
الثاني :أن هللا تعالى قد أخبر في هذه اآلية بذذنن للسذذحر آثذذاراً محسوسذذة كذذالتفريق بذذين
المرء وزوج واألثر دليل على وجود المؤثر وأن ل حقيقة.48
الثالث:كما أخبر هللا تعالى في هذه اآلية بنن للسحرضرراً ال يتحقذذق إال بإذنذ  ،واالسذذتثناء
دليل على حصول اآلثار بسبب والضرر أو األثر ال يكون إال ممال حقيقة.49
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وج االستدالل :أن هللا تعالى أمرنبي صلى هللا علي وسلم في هذه السورة باالستعاذة
من شر النفاثا في العقد وهن السواحر كما فسذذرها جمهذذور المفسذذرين 51ممذذا يذذدل علذذى أن
للسحر حقيقة وأثرا 52إضافة إلى ذلك أن هذه السورة وسورة الناس باتفذذاف جمهذذور المفسذذرين
سبب نزولهما 53سحر لبيد بن األعصم اليهودك لرسول هللا صلى هللا علي وسلم
ولو لم يكن ل حقيقة وأثر لما أنزلت هاتان السورتان إلبطال أثره.
ثانياً :األدلة من السنة وهي كثيرة منها ما يلي:
 -1أخرج البخارك بسنده إلى عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي هللا
عنها قالت :سحر رسول هللا صلى هللا علي وسلم رجل من بني زريق يقال ل لبيذذد بذذن األعصذذم
حتى كان رسول هللا صلى هللا علي وسلم يخيل إلي أن فعل الشيء وما فعل حتى إذا كان ذا
يوم ،أو ذا ليلة  -وهو عندك لكن دعذذا ودعذذا ،ثذذم قذذال "يذذا عائشذذة أشذذعر أن هللا أفتذذاني فيمذذا
استفتيت في  .أتاني رجالن فقعد أحدهما عند رأسي واآلخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحب مذذا
وجع الرجل؟ قاال :مطبو 54
قال:ومن طب ؟ قال لبيد بن األعصم.قال في أك شيئ؟ قال في مش ومشذذاطة 55وجذذف
طلع 56نخلة ذكر.قال :وأين هو؟ قال في بئر ذروان.57فنتاها رسول هللا صلى هللا علي وسلم في
ناس من أصذذحاب  ،فجذذاء فقذذال :يذذا عائشذذة كذذنن مائهذذا نقاعذذة الحنذذا 58وكذذنن رسوس نخلهذذا رسوس
الشياطين 59قلت يا رسول هللا أفال استخرجت ؟ قال قد عافاني هللا فكرهت أن أثير علذذى النذذاس
في شراً فنمر بها فدفنت60
وفي رواية لمسلم "فقلت يا رسول هللا أفال أحرقت "61
ويقول اإلمام النووك عن الروايتين" :كالهماصحيح :فطلبذذت أن يخرجذ ثذذم يحرقذ والمذذراد
إخراج السحر".62
وفي رواية عمرة عن عائشة "فنزل رجل فاستخرج " وفي من الزيادة أن "وجد في الطلعة
تمثاالً من شمع تمثال رسول هللا صلى هللا علي وسلم وإذا في إبر مغروزة ،وإذاب وتر في إحذذدى
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عشرة عقدة فنزل جبريل بالمعوذتين فكلما قرأ آية انحلت عقدة وكلما نزع إبرة وجذد لهذذا ألمذذا ثذذم
يجد بعدها راحة"63
وج االستدالل :الحديث كما نرى يذذروك واقعذذة سذذحره عليذ الصذذالة والسذذالم ابتذذدا ًء مذذن
تغيرعادت صلى هللا علي وسلم حتى إن يخيل إلي أن فعل الشذذيء ولذذم يفعلذ وانتهذذا ًء بقذذراءة
المعوذتين وحل العقد ونزع اإلبر وما بين ذلك من دعائذ صذذلىاهلل عليذ وسذذلم ثذذم نذذزول الملكذذين
ونقاشهما فيما حصل ل صلى هللا علي وسلم ثم ذهاب إلى البئر في جماعة من أصحاب وإخبار
عائشذذة فيمذذا حصذذل .وطلبهذذا رضذذي هللا عنهذذا اسذذتخراج  ،قول ذ صذذلى هللا عليذ وسذذلم "إن هللا
شفاني" كل هذا ال يكون إال فيما ل حقيقة وأثر بيّن.64
 -2ما رواه ا لبخارك بسنده إلى أبي الغيث عن أبي هريرة رضي هللا عنذ أن النبذذي صذذلى
هللا علي وسلم قذذال":اجتنبوا السذذبع الموبقذذا قذذالوا يذذا رسذذول هللا ومذذا هذذن؟ قال:الشذذرك بذذاهلل،
والسحر ،وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتولي يذذوم الزحذذف
وقذل المحصنا الغافال المؤمنا "65
وج االستدالل :أن الرسول صلى هللا علي وسلم أمرنا باجتنا السبع الموبقا وعد منها
السحر بل جعل في المرتبة الثانية بعد الشرك باهلل .مما يدل على أن ل حقيقة.
 -3قول الرسول صلى هللا علي وسلم" :من تصّبح بسبع تمذذرا عجذذوة 66لذذم يضذذره ذلذذك
اليوم سم وال سحر"67
وج االستدالل :أن الرسول صلى هللا علي وسلم أرشدنا إلى ما فيذ وقايذذة مذذن السذذحر
واليتوقى إالشيء ل حقيقة وأثر بين،كما أنذ قارنذ بالسذذم والسذذم متفذذق بذذنن لذ حقيقذذة وأثذذراً
فكذلك إذاً السحر.68
ثالثذذاً :الذذدليل مذذن الواقذذع :كذذذلك مذذن أدلذذة أهذذل السذذنة علذذى أن للسذذحر حقيقذذة :الواقذذع
المشاهد وما اشتهر بين الناس من عقد الرجل عن امرأت حين يتزوجها فال يقدرعلى إتيانها.وحل
عقده فيقدر عليها بعد عجز عنها حتى صار متواتراً ال يمكن جحده.
وروى من أخبار السحرة ما ال يكاد يمكن التواطؤ على الكذ في .69
كل هذا دليل ظاهر على أن للسحر حقيقة وهللا أعلم.
القول الثاني :وهو قول عامة المعتزلة.
وجماعذذة مذذن العلمذذاء كذذنبي منصذذور الماتريذذدك وابذذن حذذزم وأبذذي جعفذذر األسذذتراباذك مذذن
الشافعية وأبي بكر الجصاص ،وغيرهم.
ويتلخص رأيهم في أن السحر ال حقيقة ل وإنما هو تموي وتخييل فال تنثير ل ال في مرض
وال حل وال عقد والغير ذلك ،وعلى ذلك فهم ينكرون من أنواع السحر ما كان ل حقيقة ويجعلونذ
ضرباً واحداً وهو سحر التخييل.
يقول القاضي عبد الجبار ":إن السحر في الحقيقة ال يوجب المضرة ألن ضر من التمويذ
والحيلة…"70
ويقول أبو منصور الماتريدك" :واألصل أن الكهانة محمذذول أكثرهذذا علذذى الكذذذ والمخادعذذة
والسحر على التشبي والتخييل"71
ويقول ابن حذذزم…" :وقذذد نذذص هللا عذذز وجذذل علذذى مذذا قلنذذا فقذذال تعذذالىَ { :
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إنما كان تخيال ال حقيقة73"...
وقال ابن حجر " :واختلف في السحر :فقيل هو تخييل فق وال حقيقة ل وهذا اختيار أبي
جعفر االستراباذك من الشافعية وأبي بكر الرازك من الحنفية وابن حزم الظاهرك وطائفة"74
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وقد أيدوا قولهم هذا بشبها نقلية وعقلية.
وإليك شيئاً منها مع المناقشة:
أوال :الشبها النقلية منها ،ما يلي
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وج االستدالل :قالوا اآلية تدل على أن السحرة حاولوا إرها الناس وتخويفهم بنن خيلوا
ألعين الناظرين أمراً ال حقيقة ل مما يدل على أن السحر ال حقيقة ل .76
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فنخبر تعالى أن عمل أولئك السحرة إنما كان تخييال ال حقيقة ل .
صن ُ
ر وَال يُ ْفل ُ
َّ
َعوا َ
حي ُ
ح ُر َ
ف ْي ُد َ
وقال تعالى { ِإنَّمَا َ
ْث َْتَى}80
ِح
السا ِ
سا ِ
ح ٍ
فنخبر تعالى أن كيد ال حقيقة ل "81
الجوا يقال لهم:
أوالً ًً :اآليا دليل علذذى أن للسذذحر حقيقذذة إذ إنهذذا دلذذت علذذى أن للسذذحر أثذذراً فذذي نظذذر
المسحور حتى تخيل الشيء علىخالل ما هو علي وهو تنثير في إحساسهم ،وإذا جاز ،فما الذك
يحيل تنثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرف بين التغيير الواقذذع فذذي الرسيذذة
والتغيير الواقع في صفة أخرى من صفا النفس والبدن؟ وعلي فاآليا حجة عليكم ال لكم.
ثانياً:على التسليم بداللة اآليا على التخييل فق فإن هذا ال يمنع أن يكون غير التخييذذل
من جملة السحر؛ ألنها لم تحصر السحر في التخييل ،وإنما دلت علذذى أن سذذحر سذذحرة فرعذذون
ونحوهم كان من هذا النوع ونحن الننكر أن يكون التخييل من أنواع السحر وعلذذى ذلذذك فذذال حجذذة
في اآليا على نفي حقيقة السحر وتنثيره82وهللا أعلم.
ثانياّ :الشبها العقلية :منها ما يلي:
الشبهة األولى :قالوا إن في القول بنن للسحر أثراً خارقاً للعادة يلذذزم منذ أن يكذذون هنذذاك
موجوداً مثالً هلل تعالى.كما أن ال يمكن العلم مع بالفرف بين مذذا يخذذتص هللا بالقذذدرة عليذ وبذذين
مقدور العباد.83
الجوا  :يقال لهم هذه الشبهة باطلة وال يلزم من القول بنن للسحر أثراً ما زعمتم ،ذلك أن
أهل السنة لما قالوا بنن للسحر أثراً لم يطلقوا القول بحصول كل أثر أو بحصول أثر يصل إلى مرتبة
الخلق واإليجاد ،ذلك أن الموجد الحق هو هللا وحده ال شريك ل .
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تَ ْقدِيراً} 85وقال تعالى {ْفمَن يَخلق فمَن ال يَخلق 000اآلية} 86والقول بنن أثر السذذحر يصذذل
إلى درجة الخلق شرك في الربوبية .أعاذنا هللا من .
وإنما قالوا ل أثر على النفس والبدن يؤدك إلى المرض.
فهو سبب قد رب هللا ب بعض المسببا في حدود قدرة الخلق من الجن واإلنس وبما أن
قدرة الشياطين تختلف عن قدرة اإلنس لذا قد يظن الجاهل أن حصول األثر المناقض للعذذادة فذذوف
قدرة الخلق والواقع أن في حدود قدرة الخلق من الجن واإلنس ولذا يمكن معارضت بمثل وأقذذوى
من .87
وإذا كان كذلك فلن يلزم من القول بان للسحر أثراً ما زعمتم .وهللا أعلم.
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الشبهة الثانية :يروك الرازك عن القاضي أن قال" :أنا لو جوزنا ذلذذك "88لتعذذذر االسذذتدالل
بالمعجزا على النبوا ألنا لو جوزنا استحدا الخوارف بواسطة تمزيج القوى السماوية بذذالقوى
األرضية لم يمكنا القطع بنن هذه الخوارف التي ظهر على أيدك األنبياء علذذيهم السذذالم صذذدر
عن هللا تعالى بل يجوز فيها أنهم أتوا بها عن طريق السحر وحينئذ يبطل القول بذذالنبوا مذذن كذذل
الوجوه.89
الجوا  :يقال لهم العادة تنخرف على يد النبي والولي والساحر.
ولكن النبي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ويخبر عن هللا تعذذالى بخذذرف العذذادة
بها لتصديق فلو كان كاذباً لم تنخرف العادة على يدي  .ولذا ال يمكن معارضت بمثل أو أقوى من ؛
إذ إن ّ ليس في مقدور الجن واإلنس.
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أما الولي والساحر :فال يتحديان الخلق وال يستدالن على نبوة ولو ادعيا شيئاً من ذلك لم
تنخرف العادة لهما.
وأما الفرف بين الولي والساحر فمن وجوه منها:
األول :وهو ال مشهور،إجماع المسلمين على أن السحر ال يظهر إال علذذى فاسذذق أو كذذافر،
والكرامة ال تظهر إال على ولي.
الثاني :أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم لساحر ما يريد.
والكرامة ال تفتقر إلى شيئ من ذلك .وفي كثير من األوقا تقع الكرامة اتفاقا من غير أن
يستدعيها أو يشعر بها.
الثالث :أن ما ينتي ب السحرة ،يمكن معارضت بمثل وأقذذوى منذ كمذذا هذذو الواقذذع بخذذالل
الكراما فهي كالمعجزا ال يمكن ألحد أن يعارضها بمثلها أو أقوى منها.
الرابع :إن ماينتي ب السحرة ال يخرج عن كون مقدوراً لإلنس والجن بخالل الكراما فهي
كالمعجزا ال يقدر عليها إال هللا.91
الشبهة الثالثة :يروك الرازك عن القاضي أن قال...":لو جوزنا أن يكون في الناس من يقدر
علىخلق الجسم والحياة واأللوان لقدر ذلك اإلنسان على تحصيل األموال العظيمة من غيذذر تعذذب.
لكنا نرى من يدعي السحر متوصال ً إلى اكتسا الحقير من المال بجهد جهيد فعلمنا كذب 92".
الجوا  :يقال لهم هذه الشبهة باطلة وال تلزمنا ألنا لم نطلق الحكم بحصول كل تنثير مهما
كان بل قلنا في نطاف معين ال يتجاوز التصرل في األعراض من با التذذنثير علذذى القلذذو بالحذذب
والبغض وعلى األبدان باأللم والسقم .أما أن يقلب الجماد حيواناً أو عكس أو الحديد ذهباً أو نحوه
فليس في مقدور الساحر.93
وبذلك يزول اللبس وتبطل هذه الشبهة .وهللا أعلم.
واألظهر في هذه المسذذنلة  -وهللا أعلذذم  -أن السذذحر المذذذموم صذذاحب لذذيس كلذ حقيقذذة
وليس كل تخييالً .بل من ما هو حقيقة كما دلت علي أدلة أهل السنة ،ومن ما هذذو تخييذذل كمذذا
دلت علي اآليا التي استدل بها المخالفون .وبذلك يتضح عدم التعارض بين األدلة النقلية .وعلى
هذا جماهير العلماء من المسلمين .94وهللا أعلم.

 88أن يكون للسحر أثر خارف للعادة.
 89تفسير الرازك ج3ص 306،314وانظر الفصل ج 5ص 7ومتشاب القرآن ج 1ص.102
 90آية  88سورة اإلسراء.
 91شرن النووك على صحيح مسلم ج 14ص ،176-175النبوا البن تيميذذة ص  ،282-281فذذتح البذذارك
ج 10ص .223
 92تفسير الرازك ج 3ص.206
 93انظر فتح البارك ج 10ص.223
 94أضواء البيان ج 4ص ،438-437ص 455وتيسيير العزيز الحميد .334

تابع لحقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة
المبحث الثالث :حكم السحر والسحرة.
سنتناول في هذا المبحث إن شاء هللا ما يلي:
أوالً :حكم تعلم السحر وتعليمه.
ثانيا :حكم العمل به.
ثالثا :عقوبة الساحر.
رابعا :توبة الساحر.
أوال :حكم تعلم السحر وتعليمه:
اختلف العلماء في حكم تعلم السحر وتعليمه على أقوال.
األول :قول الجمهور من علماء أهل السنة ،قالوا إن تعلم السحر وتعليمههه حههرا  .قههال ابههن
1
قدامة رحمه هللا " ...فإن تعلم السحر وتعليمه حرا ال نعلم فيه خالفاً بين أهل العلم"
لكن ما هي درجة هذا التحريم ؟
إن قصد من تعلمه العمل به وكان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر ،أو تعلمههه معتقههداً إباحتههه
فهو كفر ،وإال فهو فسق.
قال اإلما الشافعي" :إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سههحر ؟ فههإن وصههف مهها يسههتوج
الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواك وأنههها تفعههل مهها ي له منههها فهههو كههافر وإن كههان ال
2
يوج الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإال فال
وقال النووي رحمه هللا وهو يتكلم عن السحر ..." :وأما تعلمه وتعليمه فحرا فإن تضمن ما
يقضي الكفر كفر وإال فال".3
وقال أبو حيان " :وأما حكم السحر فما كان منه يعظم به غير هللا من الكواكه والشههيانين
وإضافة ما يحدثه هللا إليها فهوكفر إجماعاً ال يحل تعليمه وال العمل به وكذا ما قصد بتعلمه سههف
الدماء والتفريق بين الزوجين واألصدقاء ،وأما إذا كان ال يعلم منه شيئا من ذل بل يحتمل فالظاهر
أنه ال يحل تعلمه والعمل به"4...
وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب" :وقد نص أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه.5
األدلة :وقد أيدوا قولهم بأدلة كثيرة منها ما يلي:
ْ
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الشيَا ِ
قال ابن حجر":فإن ظاهرها أنهم كفروا بههذل  ،وال يكفههر بتعلههيم الشههيء إال وذله الشههيء
7
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الثاني :قوله تعالى{:ومَا يع ِلمانِ مِن أ ٍد تى يَقوال ِإنمَا نحن فِتنَة فال تكفر...اآلية}
9
قال ابن حجر" :اآلية فيها إشارة إلى أن تعلم السحركفر"
ض ُّر ُ
ف ُ
ُ
َ
َ
ون مَا يَ ُ
ْ
َ
م وَال يَ ْن َ
م َ
ُ
َ
علَّ ُ
ويَ َت َ
ْ
ْ
ه ْ
َ
الثالث :قوله تعالى {َ ...
َن اشترَاه مَا
ع ُهم وَلقد علِموا لم ِ
10
ه فِي ْ
لَ ُ
خ َر ِة م ْ
ق...اآلية}
اْل ِ
ِن خَال ٍ
قال الشوكاني" :اآلية فيها تصريح بأن السحر ال يعود على صههاحبه بفاةههدة وال يجله إليههه
11
منفعة بل هو ضرر محض وخسران بحت"
وإذا كان كذل فتعلمه ال يجوز .ألنه وسيلة إلى هذا الضرر والخسران الرابههع :قولههه تعههالى
َ 12
ه أَ ْن ُ
كانُوا ي ْ
م لَ ْو َ
َعلَ ُ
س ُه ْ
ف َ
{...وَلَبِ ْئسَ مَا َ
مون}
ش َر ْوا بِ ِ
قال أبو جعفر ....":قد دللنا فيما مضههى علههى أن معنههى "شههروا" بههاعوا فمعنههى الكههال إذا
13
ولبئس ماباعه نفسه من تعّلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته"
الخامس:ما روى عبد الرّزّاق عن صفوان بههن سههليم قههال :قههال رسههول هللا صههلى هللا عليههه
14
وسلم" :من تعلم شيئاً من السحرقليالً كان أو كثيراً كان آخر عهده من هللا"

 1المغني البن قدامة ج 8ص.151
 2أضواء البيان ج4ص.455
3شرح صحيح مسلم للنووي ج 14ص.176
 4رواةع البيان ج1ص.84
 5تيسير العزيز الحميد ص .335
 6آية  102سورة البقرة .
 7فتح الباري ج10ص.225
 8آية  102سورة البقرة .
 9فتح الباري ج10ص.225
 10آية  102سورة البقرة .
 11تفسير الشوكاني ج1ص.121
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 13تفسير ال بري ج 1ص .371
 14مصنف عبد الرزاق ج 10ص  184حديث  18753وانظر كنز العمال ج6ح.17653

القول الثاني :جواز تعلم السحر عند الضرورة:
قال ابن حجر " :وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر ألمرين ،إما لتمييز ما فيه كفر من غيره،
15
وإما إلزالته عمن وقع فيه"
ثم قال ابن حجر :فأما األول :فههال محههذور فيههه إال مههن جهههة االعتقههاد فههإذا سههلم االعتقههاد
فمعرفة الشيء بمجرده ال يستلز منعاً كمن يعرف كيفية عبادة أهل األوثان لألوثان ،ألن كيفية ما
يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخالف تعانيه والعمل به.
وأما الثاني :فإن كان ال يتم كما زعم بعضهم إال بنوع من أنههواع الكفههر أو الفسههق فههال يحههل
16
أصال وإال جاز للمعنى المذكور"
ً
القول الثالث جواز تعلم السحر م لقا :والى هههذا ذهه الههرازي فههي تفسههيره حيههث قههال:
" العلم بالسحر غيرقبيح وال محظور اتفق المحققون على ذل ألن العلم لذاته شريف وأيضا لعمو
17
قوله تعالى {َ ...
م َ
م َ
ذينَ ال ي َْعلَ ُ
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لي ْ
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وي الَّ ِ
َس َت ِ
وألن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفههرق بينههه وبههين المعجههزة ،والعلههم بكههون المعجههز
معجزاً واج وما يتوقف الواج عليه فهو واج .فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً
وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً18وهذا قول بانل ولذا رد عليه بعض األةمة كابن كثيههر فههي
تفسيره حيث قال – بعد أن عرض رأيه "-وفي كههال الههرازي نظههر مههن وجههوه أحههدها :قولههه :العلههم
بالسحر ليس بقبيح وال محظور اتفق المحققون على ذل .
أ -أما قوله"ليس بقبيح:إن عنىبه ليس بقبيح عقالً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا وإن
عني أنه لههيس بقبههيح شههرعاً ففههي الكتههاب والسههنة مهها يب ههل زعمههه ،فمههن الكتههاب قولههه تعههالى
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ففي هذه اآلية تبشيع لتعلم السحر .ومن السنة مهها فههي الصههحيح "20مههن أتههى عرافههاً أو
21
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"
وفي السنن":من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ...الحديث"22تبشيع لتعلم السحر أيضا.
ب_ وأما قوله "ال محظور" فيقال:كيف ال يكون محظوراً مع ما ذكرناه من اآلية والحديث ومهها
ورد فيهما من التبشيع له.
ج_ وأما قوله "اتفق المحققون على ذل " فيقال:اتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص
على هذه المسألة أةمة العلماء أو أكثرهم وأين نصوصهم على ذل ؟
َسُ َتوي َّ
ل َ
مُ َ
ذينَ ي َْعلَ ُ
لي ْ
هُ ْ
ثانياً :أ -أن إدخال السههحر فههي عمههو قولههه تعههالى { ُقُ ْ
ون
الُ ِ
ِ
23
ذينَ ال ي ْ
م َ
َعلَ ُ
ون ...اْلية }
وَالَّ ِ
فيه نظر ،ألن هذه اآلية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي والعلم بالسحر ليس
من العلم الشرعي فلم قلت أنه منه؟
ب_ ثم ترقيته إلى وجوب تعلمه بأنه ال يحصل العلم بههالمعجز إال به:ضههعيف بههل فاسههد لمهها
يلي:
 -1إن أعظم معجزات رسولنا عليه الصالة والسال هي القرآن العظيم الذي ال يأتيه البانل
من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ،والعلم بأنه معجز ال يتوقف علههى علههم السههحر
أصالً.
 -2أن من المعلو بالضر ورة أن الصحابة والتابعين وأةمة المسلمين وعامتهم كههانوا يعلمههون
المعجز ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السههحر وال تعلمههوه وال علمههوه24وبههذل يتبههين
ب الن قوله .وهللا أعلم.
25
كما تعقبه األلوسي في تفسيره.
وبذل يتضح أن القول األول هو الصحيح لألدلة الدالة من الكتاب والسنة.

 15فتح الباري ج10ص.224
 16فتح الباري ج10ص .225 - 224
 17آية  9سورة الزمر .
 18تفسير الرازي ج 3ص.214
 19آية  102سورة البقرة .
 20إن كان يعني أنه صحيح فال مانع وإن كان يعني أنه ورد في الصحيحين أو أحدهما فليس كذل .
 21رواه أحمد في المسندج 2ص 429والحاكم في المستدر ج1ص 8عن أبي هريرة انظر :كنههز العمههال،
حديث .17678
 22رواه النساةي في التحريم باب الحكم في السحرة ج7ص 112وفي سنده عباد بن ميسره وهههو لههين
الحديث ،انظر جامع اإلصول حديث .3071
 23آية  9سورة الزمر .
 24تفسير ابن كثير ج 1ص 0 145 -144بتصرف .
 25روح المعاني ج 1ص. 340 – 339

وأما القول الثاني :فيمكن إرجاعه إلى القول األول ،كما تعقبه ابن حجر بأنه يشترن سالمة
االعتقاد في األول وأن ال يكون بنوع فيه كفر في الثاني.
وأما القول الثالث:فال صحة له كما رد عليه ابن كثير واأللوسي.
ثانياً:حكم العمل بالسحر:
محر بالكتاب والسنة بالخالف بين أهل العلم ولكن ما هي درجة هذا التحريم؟
إن كان فيه اعتقاد أوقول أوفعل يقتضههي الكفههر مثل:اعتقههاد أن الكواكه السههبعة أو غيرههها
مدبرة مع هللا.
أو أن السههاحر قههادر علههى خلههق األجسهها أو اعتقههد أن فعلههه مبههاح أو تضههمن تقربههاً إلههى
الشيانين بشيء من األوراد الكفرية ،أو الذبح لها ونحو ذل فهو كفر.
أما إذا لم يكن فيه شيء من ذل وهو ما يسمى بالسحر المجازي مثل :السههحر باألدويههة
والتدخين  ،وسقيا شيء يضر ،أو بالحركات الخفية ونحو ذل فليس
بكفر وإنما هو فسق.26
يقول النووي " :علم السحر حرا وهو من الكباةر باإلجماع ،وقد عده النبي صلى هللا عليه
وسلم من السبع الموبقات ،ومنه ما يكون كفراً ومنه ما ال يكون كفراً ،بل معصية كبيرة ،فههإن كههان
27
فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كافر ،وإال فال"
ويقول ابن قدامة " :والساحر الذي يرك المكنسة وتسيربه في الهواء ونحوه يكفر ويقتههل،
28
فأما السحر باألدوية والتدخين وسقيا شيء يضر فال يكفر"
األدلة :وهي كثيرة منها ما يلي:
"-1ما سبق ذكره آنفا في أدلة الجمهور الدالة على تحريم تعلم السههحر تعليمههه ،ذله أن
كل دليل يدل على تحريم تعلم السحر فداللته على تحريم العمل به أولى.
29
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وجهة الداللة :أن هللا سبحانه وتعالى نفى الفالح عن الساحر نفياً عاماً حيث توجه وسل
وذل دليل كفره ،ألن الفالح ال ينفى بالكلية نفياً عاماً إال عمن ال خير فيه وهو الكافر ،ذل أنه قههد
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عن ِ
 -3قوله تعالى {وَلو أنهم آمنوا وَاتقوا لمَثوبَة مِن ِ
و جه الداللة:أن اآلية تدل على نفي اإليمان عههن السههحرة ،إذ إن لههو حههرف امتنههاع ،فيثبههت
34
نقيضه وهو الكفر
ً 35
قال ابن عباس" :كل شيء في القرآن لو فإنه ال يكون أبدا"
36
وقال الشوكاني " :ولو أنهم آمنوا واتقوا ما وقعوا فيه من السحر والكفر"
م ُنوا وَاتَّ َ
ولَ ْو أَنَّ ُه ْ
مآ َ
وقال ابن كثير":وقد استدل بقوله { َ
ق ْوا} من ذه إلى تكفيههر السههاحر
37
كما هو رواية اإلما أحمد وناةفة من السلف"
 -4قوله صلى هللا عليه وسلم" :من أتى عرافاً أوساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه بمهها يقههول
فقد كفر بما أنزل على محمد"38في الحديث  -كما نرى  -تحذير من إتيههان العههرافين أو السههحرة أو
الكهنة وتصديقهم  -مشيراً إلى أن تصديقهم كفر بما أنزل على محمد صلى هللا عليه وسههلم وإذا
كان هذا حال اآلتي فكيف حال المأتي.
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والكفر هنا ظاهره الكفر الحقيقي وهو الكفر األكبر ،وقيل الكفر المجازي وهو الكفر األصغر،
وقيل من اعتقد أن العراف أو الساحر أو الكاهن يعرفان الغي وي لعان على األسههرار اإللهيههة كههان
39
كافراً كفراً أكبر كمن اعتقد تأثير الكواك  ،وإال فال.
 -5قوله صلى هللا عليه وسلم" :ليس منا من ت ير أو ت ير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر
40
أو سحر له ....الحديث"
في الحديث إشارة إلى براءة المص فى صلى هللا عليه وسلم ممن يفعل شيئا مههن هههذه
األفاعيل التي منها السحر وال يتبرأ صلى هللا عليه وسلم من فاعل فعل مباح.
 -6قوله صلى هللا عليه وسلم" :اجتنبوا السبع الموبقات ،قالوا يا رسول هللا ما هههن؟ قههال:
الشر باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي حر هللا إال بالحق ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،والتولي
يو الزحف ،وقذف المحصنات الغافالت المؤمنهات"41فهي هذا الحديث  -قد عد المص فى صلى هللا
عليه وسلم السحر من السبع الموبقات وأمر باجتنابها لما يترت على فعلها من ضرر فههي الههدنيا
وعذاب في اآلخرة.
قوله صلى هللا عليه وسلم" :من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشر
42
ومن تعلق بشيء وكل إليه"
وجه الداللة :أن في الحديث تصريحاً بأن فاعل السحر قد أشر .
هذا شيئ من األدلة من الكتاب والسنة .كلها صههريحة بتحههريم السههحر وعههده إمهها كفههراً أو
معصية كبيرة  -مما يدل على أن السحر قد يكون كفراً ،وذل إذا كان فيه ما يقتضي الكفر ،ويكون
فسقاً إذا لم يكن فيه شيء من ذل  .وهو السحر المجازي وهللا أعلم.
ثالثاً :عقوبة الساحر:
نظراً لتعدد أنواع السحر لذا اختلف العلماء في عقوبة الساحر على قولين:
القول األول :وهو ما ذه إليه جمهور أهل السنة من الصههحابة والتههابعين وفقهههاء األمصههار
ورواية عن اإلما الشافعي أنه متى ما ثبتت جريمة السحر بحق إنسان بإقرار أو بيّنه وج قتلههه
م لقاً من غير استتابة إال أن يأتي تاةباً قبل أن يقدر عليه.
يقول اإلما أبو حنيفة " :يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر وال يستتاب وال يقبههل قولههه إنهههي
أتر السحر وأتوب منه".فإذا أقرّ أنه ساحر فقههد حههل دمههه ،وإن شهههد عليههه شههاهدان أنههه سههاحر
فوصفوا ذل بصفة يعلم أنه ساحر قتل وال يستتاب ،وإن أقرّ فقال :كنههت أسههحر وتركههت هههذا منههذ
زمان قبل منه ولم يقتل .وكذا لو شهد عليه أنه كان مرة ساحر وأنه تر منذ زمان لم يقتل إال أن
43
يشهدوا أنه الساعة ساحر وأقرّ بذل فيقتل.
وحكى محمد بن شجاع عن علي الرازي .قال :سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة فههي
م لم يكن ذل بمنزلة المرتد؟ فقال الساحر جمع مع كفههره السههعي
الساحر :يقتل وال يستتاب .ل َ
44
في األرض بالفساد والساعي بالفساد إذا قتل قتل.
وقال اإلما مال " :الساحر كافر يقتل بالسحر وال يستتاب وال تقبل توبته بههل يتحههتم قتلههه
45
كالزنديق"
46
ً
ً
وقال أيضا" :فإذا جاء الساحر أو الزنديق تاةبا قبل أن يشهدوا عليهما قبلت توبتهما"
وقال ابن قدامة.. .":وحد الساحر القتل روي ذل عههن عمههر وعثمههان ابههن عفههان وابههن عمههر
وحفصة وجندب بن عبد هللا وجندب بن كع وقيس ابن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قههول أبههي
حنيفة ومال ...إلى أن قال :وهل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان :أحدهما :ال يستتاب ،وهههو ظههاهر
ً 47
ما نقل عن الصحابة فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا.
48
وقال عياض" :وبقول مال قال أحمد وجماعة من التابعين"
وقال القرنبي" :اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم ...فذه مال إلى أن المسلم
إذا سحر بنفسه بكال يكون كفراً يقتل وال يستتاب وال تقبل توبته؛ ألنه أمر يستسر به كالزنههديق
49
والزاني ...وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة.
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وقد أيدوا قولهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة والتابعين منها ما يلي:
سُ َل ْيم ُ
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ن ِ
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وجه الداللة :أن اآلية تدل على أن السحر كفر من وجوه  -أحدها :نفي الكفر عن سليمان
عليه السال في معرض اتهامه بالسحر وإثباته للشيانين لتعليمهم الناس السحر دليل على أن
السحر كفر.
ثانيها :تحذير الملكين من تعلم السحر بأنه كفر .51وعليه فإن الساحر يقتل ألنه كافر.
الثاني:قوله صلى هللا عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن الحسن عن جندب أنه صلى هللا
52
عليه وسلم قال" :حد الساحر ضربة السيف"
ولجندب راوي الحديث قصة توضح معنى الحديث وتؤكده وهي :أن ساحراً كان عند الوليههد
بن عقبة يلع فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب األزدي فقتله.53فثبت بهذا
أن عقوبة الساحر هي القتل.
الثالث:ما روي عن بجالة بن عبدة قال:كنت كاتباً لجزي بن معاوية عههم األحنههف بههن قههيس
فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة54"...فقتلنا ثالث سواحر في يو .
الرابع :ماروي عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصههة زوج النبههي
صلى هللا عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبّرتها فأمرت بها فقتلت رواه ماله فههي
المونأ.55
الخامس:ما ذكره ابن حز عن يحي بن أبي كثير قههال:إن غالمههاً لعمههر بههن عبههدالعزيز أخههذ
ساحرة فألقاها في الماء ف فت فكت إليه عمر بههن عبههد العزيههز إن هللا لههم يههأمر أن تلقيههها فههي
الماء فإن اعترفت فاقتلها.56
كما روي قتل السحر ة عن غير هؤالء من الصحابة والتابعين من الصحابة :عثمان وابن عمر
57
وأبي موسى وقيس بن سعد ،ومن التابعين سبعة منهم عمر بن عبد العزيز.
وكما نرى قتل الساحر مذه عدد من كبار الصحابة ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة.58
وعند علماء األصول أن الصحابي إذا قال قوالً أو فعله واشتهر ولم يعلم له مخالف فإنه يعههد
إجماعاً سكوتياً 59ويؤكد هذا أنه مذه جماعة من التابعين قال ابن قدامة  -بعههد أن ذكههر مههن قههال
بوجوب قتل الساحرمن الصحابة وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا.60
ً
وبذل ثبت في الكتاب والسنة واإلجماع من الصحابة والتههابعين قتههل السههاحر م لقهها عنههد
الجمهور.
قال اإلما الشنقي ي" :فهذه اآلثار التي لم يعلم أن أحداً من الصههحابة أنكرههها علههى مههن
عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من قال بقتله م لقاً ،واآلثار المههذكورة
والحديث فيهما الداللة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر ألن الساحر الههذي قتلههه جنههدب
كان سحره من نوع الشعوذة ...وقول عمر" :اقتلوا كل ساحر" يدل على ذل بصيغة العمو .61
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القول الثاني :وهو مذه اإلما الشافعي وابن المنذر وراية عن اإلما أحمد62أن السههاحر
إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر وج قتله كفراً بعد االستتابة أما إذا لم يبلغ الكفر وقتل نفساً قتل
قصاصاً .وما سوى ذل يعزر .يقول السبكي "وأما مذه الشافعي فحاصله أن السههاحر لههه ثالثههة
أحوال حال يقتل كفراً ،وحال يقتل قصاصاً ،وحال ال يقتل أصالً بل يعزر .أما الحالة التههي يقتههل فيههها
كفراً فقال الشافعي رحمه هللا أن يعمل بسحره ما يبلغ الكفر .وشرح أصحابه ذل بثالثههة أمثلههة -
أحدها :أن يتكلم بكال هو كفر ،والش أن ذل موج للقتل ومتى تاب منه قبلت توبتههه وسههق
عنه القتل وهو يثبت باإلقرار وبالبينة.
المثال الثاني :أن يعتقد ما يوج الكفههر مثههل التقههرب إلههى الكواكه السههبعة ،وأنههها تفعههل
بأنفسها ،فيج عليه أيضاً القتل ...وتقبل توبته .وال يثبت هذا القسم إال باإلقرار.
المثال الثالث :أن يعتقد أنه حق يقدر به على قل األعيان فيج عليه القتل ...وال يثبههت
ذل أيضاً إال باإلقرار ،وإذا تاب قبلت توبته وسق عنه القتل .وأما الحالههة التههي يقتههل فيههها قصاصههاً
فإذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا...وأنه مات به وأن سحره يقتل غالباً فها هنهها يقتههل قصاصههاً وال
يثبت هذه الحالة إال اإلقرار وال يسق القصاص بالتوبة .وأما الحالة التي ال يقتههل فيههها أصههالً ولكههن
يعزر فهي ما عدا ذل .63
وقال القرنبي" :نقل عن ابن المنذر أنه قال" :إذا أقههر الرجههل أنههه سههحر بكههال يكههون كفههراً
وج قتله إن لم يتبت وكذل لو ثبتت عليه بينة ،ووصفت البينة كالماً يكون كفراً وإن كههان الكههال
الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله ،فإن كان أحدث في المسحور جناية توج القصاص
اقتص منه إن عمد ذل ".64
أدلتهم :وقد استدل الشافعي ومن وافقه على هذا القول بأدلة منها ما يلي:
 -1ما رواه الشافعي في مسنده من حديث عثمان بن عفان رضي هللا عنههه أن رسههول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال" :ال يحل د امرئ مسلم إال بإحدى ثالث :رجل كفههر بعههد إيمههان أو زنهها
بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس".65
يقول السبكي:بعد إيراد الحديث " -القتل" في الحالة األولى بقوله "كفر بعد إيمههان ،وفههي
الحالة الثالثة بقوله "أو قتل نفس بغير نفس" وامتنع في الثانية ألنها ليست بإحههدى الههثالث ،فههال
يحل دمه عمالً بصدر الحديث.66
 -2ما روي عن عاةشة رضي هللا عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها.67
وجه الداللة :أنه لو وج قتلها تأجل بيعها قاله ابن المنذر وغيره.68
 -3ما ورد في الصحيحين وغيرهما :أن لبيد بههن األعصههم اليهههودي سههحر النبههي صههلى هللا
عليه وسلم فلم يقتله69فوج أن يكههون المههؤمن كههذل لقولههه عليههه الصههالة والسههال " :لهههم مهها
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين".70
ً
ً
 -4ما وراه ابن حز عن ربيعة بن ع اء أن "رجال عبدا سحر جارية عربية فكانت تتبعه فرفع
إلى عروة بن محمد وكان عامل عمر بن عبد العزيز فكت إليه عمههر بههن عبههدالعزيز أن يبيعههه بغيههر
أرضها وأرضه ثم أمره أن يدفع ثمنه إليه" 71فعمر كما نرى أمر بتعزير فق دليل علههى أنههه ال يقتههل.
وقد استدل به الشافعية على الحالة الثالثة .مما ذكرنا يظهر  -وهللا أعلم  -أنه ال خالف فههي قتههل
الساحر الذي بلغ بسههحره الكفههر أو قتههل بسههحره نفسههاً اللهههم  -إال أن الجمهههور قههالوا يقتههل حههداً
والشافعي ومن معه قالوا :يقتل كفراً أو قصاصاً.
ً
وإنما الخالف في الساحر الذي لم يبلغ بسحره الكفههر ولهم يقتههل نفسهها .فههالجمهور  -كمهها
نرى -قالوا بقلته م لقاً .والشافعي ومن معههه قههالوا ال يقتههل ،إنمهها يعههزر .وقههد رجههح الههبعض72ورأي
الجمهور – التفاق الكتاب والسنة وفعل الصحابة له من غير نكير .ولذا أجابوا عههن أدلههة الشههافعي
ومن معه بما يلي:

 62انظر :المغني البن قدامة ج 8ص.153
 63فتاوى السبكي ج 2ص.324
 64تفسير القرنبي ج2ص .48
 65مسند الشههافعي ص  164ورواه الترمههذي فههي الفههتن بههاب ماجههاء اليحههل د امههرىء إال بإحههدى ثههالث،
والنساةي في تحريم الد باب ما يحل به د المسلم بنحوه"انظر:جامع األصههول حههديث  7731عههن أبههي
أمامه عن عثمان أنه صلى هللا عليه وسلم " قال.
 66فتاوى السبكي ج 2ص.324
 67المغني ج 8ص  ،153وأضواء البيان ج4ص. 461
 68اتظر :أضواء البيان ج 4ص.461
 69سبق تخريجه ،وانظر فتح الباري ج10ص. 231
 70رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن حبان والدار ق ني عن أنس كنز العمال حديث  374ورواه
النساةي في كتاب اإليمان وشراةعه باب على من يقهاتل الناس ج 8ص  109وانظر :جامع األصول حههديث
.38
 71المحلى البن حز ج 1ص .395
 72انظر :تيسير العزيز الحميد  342وأضواء البيان ج 4ص. 462

أما الدليل األول :فأجي عنه :بأن الساحر عند الجمهور كافر ،ذل أن السحر في الشرع ال
يتحقق إال بالتقرب إلى الشيانين وعبادة الكواك ونحوه ،وذل عين الكفر ،وعليه فهو حالل الد
وعلى فرض أنه ليس بكافر فإن هذا الدليل عا .
وأدلة قتل الساحر خاصة .والخاص يقضي على العا .73
أما الدليل الثاني :فقيههل لعههل األمههة التههي سههحرت عاةشههة كههان سههحرها لههيس فيههه كفههر
كاألدوية ونحوها .أو أن السحر لم تعلمه وإنما عمل لههها أو أنههها تابههت فسههق عنههها القتههل والكفههر
بتوبتها.74
أما الدليل الثالث :فأجي عنه بما يلي:
-1الرسول ص لى هللا عليه وسلم لم يتر قتل لبيد ألنه ليس بواج وإنما تر قتله خشية
أن تثار فتنة بين الناس ،وهي أعظم من قتل واحد .وهو ما أشار إليه النبي صلى هللا عليه وسلم
في قوله" :قد عافاني هللا فكرهت أن أثير على الناس شراً".75
أو يكون في قتله تنفير عن الدخول في اإلسال .
قال القرنبي " :ال حجة على مال من هههذه القصههة؛ ألن تههر قتههل لبيههد بههن األعصههم كههان
لخشية أن يثير بسب قتله فتنة ،أو لئال ينفر الناس عن الدخول في اإلسال وهو من جههنس مهها
راعاه صلى هللا عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال " :ال يتحدث الناس أن محمداً يقتههل
أصحابه".76
 -2على فرض أنه صلى هللا عليه وسلم تر قتله ألنه ليس بواج فوج أن يكون المؤمن
كذل  ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :لهم ما للمسلمين وعليهم ما علههيهم" يقههال اسههتدالل غيههر
مسلم؛ ألن المراد بالحديث:المنقادون للدين اإلسالمي فأصههبحوا مسههلمين لهههم مهها للمسههلمين
وعليهم ما على المسلمين ويدل على ذل أول الحديث قههال صههلى هللا عليههه وسههلم" :أمههرت أن
أقاتل الناس حتى يقولههوا ال إلههه إال هللا وأن محمههداً رسههول هللا ،فههإذا شهههدوا أن ال إلههه إال هللا وأن
محمداً رسول هللا...حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إال بحقها ،لهم ما للمسلمين وعلههيهم مههاعلى
المسلمين"77وعلى هذا فليس المراد أهل الكتاب.78
وأما الدليل الرابع :فأجي عنه بما يلي:
 -1أن هذا الخبر غير صحيح؛ألنه يتنافى مع رأي عمر إذ إنه من أصحاب القول األول.
 -2على فرض صحة هذا الخبر فإنه مؤول بالسحر المجازي الذي يقو على حسن البيههان
ونعومة األلفاظ التي تستمال بها القلوب .وهو ما أشار إليه النبي صلى هللا عليه وسلم في قوله:
"إن من البيان لسحرا" . 79ويؤكد ذل استدالل الشافعية بههه علههى الحالههة الثالثههة ،وهههي التعزيههر.
80
ورجح البعض رأي الشافعي ومن معه،بأن دماء المسلمين حرا إال بيقين وال يقين مع اإلختالف
وأقول :الذي يظهر -وهللا أعلم -أن الخالف بين الجمهور والشافعي ومن معه فيما يتأتى به السحر
الحقيقي .فالجمهور :يرون أن السحر الحقيقي اليتأتى إال بالتقرب إلى الشيانين وعبادة الكواك
ونحو ذل  ،وذل عين الكفر.ولذا كان حقه القتل م لقاً والشافعي ومن معه يظنون أنه يتأتى بدون
الشر ولذا فصّلوا فيه .والحق أن السحر أنواع  ،األول :ماله حقيقة والثاني سحر التخييل وهذان
ي لق عليهما السحر الحقيقي ،وال يتأتيان إال بقول أو فعل أواعتقاد مكفر كالتقرب إلى الشيانين
وعبادة الكواك ونحو ذل ولذا فهو كفر يقتل صاحبه.
الثالث :السحر المجازي :وهذا يتأتى باألدوية وبالكال وخفة الحركة ونحههو ذله ولههذا فهههو
ليس بكفر بل معصية حق صاحبها التعزير إذا لم يقتل نفساً 81وهللا أعلم.
حكم المرأة الساحرة :اختلف في حكمها .فذه األةمههة الثالثههة أحمههد والشههافعي وماله
إلى أن حكم المرأة الساحرة حكم الرجل.
وذه اإلما أبو حنيفة إلى أن حكمههها الحههبس حتههى ترجههع إلههى اإلسههال بالتوبههة ،ألنههها
مرتدة أو تموت.82
واألظهر  -وهللا أعلم  -األول :بدليل قول عمر" :اقتلوا كل ساحر وسههاحرة" حيههث لههم يفههرق
بينهما ،وألن لفظ من في قوله :صلى هللا عليه وسلم " :من بدل دينههه فههاقتلوه"83تشههمل األنثههى
على أظهر القولين وأصحهما إن شاء هللا تعالى.84

 73انظر تيسير العزيز الحميد ص  335وأضواء البيان ج 4ص.462
 74انظر المغني ج 8ص .153
 75جزء من حديث سبق تخريجه .
 76فتح الباري ج 10ص . 231
 77سبق تخريجه .
 78انظر السحر بين الحقيقة والخيال ص .169
 79رواه الترمذي في األدب باب ماجاء إن من الشعر لحكمة ،وأبو داود في اآلداب باب ماجههاء فههي الشههعر
وانظر :جامع األصول حديث .3219
 80تفسير القرنبي ج 2ص  ، 48وأضواء البيان ج 4ص .462
 81انظر :تيسير العزيز الحميد ص 335وعالم السحر والشعوذة ص  24-240وأحكا القرآن ج1ص.63
 82انظر :تفسير ابن كثير ج1ص 147والروضة الندية ج2ص.419

حكم ساحر أهل الكتاب:
ذه اإلما أبوحنيفة إلىأنه يقتل لعمو ما تقد من األخبار التي دلت على قتههل السههاحر
المسلم و ألنه جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي كالقتل.85
وذه األةمة الثالثة :مال والشافعي وأحمد ،وابههن شهههاب الزهههري إلىأنههه ال يقتههل إال أن
يقتل بسحره ،وهو مما يقتل غالباً لما يلي:
 -1أن لبيد بن األعصم اليهودي سحر النبي صلى هللا عليه وسلم فلم يقتله
 -2أن الكتابي مشر  ،والشر أعظم من السحر وال يقتل به 86وقههد رجههح الههبعض 87رأي
الجمهور ،ولذا أجابوا عن أدله أبي حنيفة بما يلي:
 -1أما األخبار التي وردت في قتل الساحر المسلم ،فألن المسلم يكفر بسحره .والكتابي
كافر أصلى.
 -2أما قوله "بأن السحر جناية أوجبت قتل المسههلم فأوجبههت قتههل الههذمي ،كالقتل.فيقههال:
هذا القياس ينتقض باعتقاد الكفر والتكلم به .وينتقض بالزنى من المحصن فإنه ال يقتل به الذمي
ويقتل به المسلم.88
89
 -3ورجح البعض رأي أبي حنيفة وأجابوا عن استدالل الجمهور بقصة لبيههد أنههه صههلى هللا
عليه وسلم لم يقتله ،ألنه ال ينتقم لنفسه ،وألنه خشي أن تثور بسب قتلههه فتنههه ،ولههئال يكههون
في قتله تنفير عن اإلسال .90ولعل قول الجمهور أولى ،ألنه غير مسلم فال يؤاخذ بمخالفة تعاليم
اإلسال  .ما لم يكن في ذل نقض للعهد.
رابعاً :توبة الساحر:
ذكرنا آنفا عند الكال على عقوبة الساحر أن مذه اإلما أبي حنيفههة ،وماله وأبههي ثههور
ورواية عن أحمد ،وعدد من كبار الصحابة ،وجماعة من التههابعين أن السههاحر يقتههل بههدون اسههتتابة
وذكرنا جملة من أقوالهم التي تؤكد ذل وقد استدلوا على ذل بأدلة منها:
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وجه الداللههة :أن اآليههة دلههت علههى أن الكفههار اليههنفعهم اإليمههان بعههد رؤيههة العههذاب .فكههذل
الساحر بعههد الشهههادة عليههه قههد رأى البههأس فههال ينفعههه اإليمههان وال تقبههل توبتههه ،92الثههاني :قولههه
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وجه الداللة :أن هللا أنلق في هذه اآلية الحكم على المحاربين والذين يسعون في األرض
فساداً إال من تاب قبل أن يقدر عليه .ومثل ذله السههاحر ،إذ هههو مههن الههذين يسههعون فههي األرض
بالفساد  -إذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته وإال فال.94
95
الثالث :فعل الصحابة في السحرة حيث قتلوهم من غير استتابة .
الرابع :أن السحر أمر بانن ال يظهره صاحبه فال تعرف توبته كالزنديق.96
الخامس :أن السحر معنى في القل  ،وعلم ال يزول بالتوبة ،فيشبه من لم يت .97
وذه اإلما الشافعي ،ورواية عن اإلما أحمد 98إلى أن السههاحر يسههتتاب ويمهههل ثالثههة
أيا فإن تاب قبلت منه.
وقد استدلوا بأدلة منها:
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وجه الداللة :أن هللا تعالى علق الغفران على االنتهاء عن الكفر واالنتهاء ال يكون إال بالتوبة.
وع ليه فالسحر كغيره من أنواع الكفر االنتهاء عنه بالتوبة سب للمغفرة.100
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وجه الداللة :اآليات تدل على الوعيد باللعنة والخلود بالنار للمرتد ،إال من تههاب وذله دليههل
على قبول توبة المرتد .وإذا كان كذل فالساحر كغيره من المرتدين يستتاب وتقبل توبته.
يقول القرنبي ":ويدخل في اآلية بالمعنى كل من راجع اإلسال وأخلص"..102
الثالث :أن هللا تعالى قد أخبر أن سحرة فرعون قد آمنوا وقبل توبتهم ،قههال تعههالى عههنهم:
ك َر ْ
ف َر لَنَا خَطَايَانَا وَ مَا أَ ْ
م نَّا بِرَب ِنَا لِي ْ
ه تَ نَا َ
الس ْ
م َ
{ إِن َّا آ َ
ح رِ }...اآليههة  103وعليههه فههإن
ن
ِ
ه ِ
ع لَيْ ِ
َغ ِ
المعرفة بالسحر ال تمنع قبول التوبة.
الرابع :أن ذن الساحر ليس بأعظم من الشر  ،والمشر يستتاب.
الخامس :أن الساحر لو كان كافراً فأسلم صح إسالمه وتوبته.
السادس :أن الكفر والقتل إنما هو بعمله السحر ال بعلمه بدليل الساحر إذا أسلم .والعمل
به يمكن التوبة منه،وكذل اعتقاد ما يكفر باعتقاده يمكن التوبة منه كالشر .104
ولعل القول األول هو األولى لظاهر عمل الصحابة ،وأما قياسه على المشر فال يصح ألنه
أكثر فساداً وكذل ال يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب أو الكافر ألن اإلسال يج ما قبله.105
وهذا الخالف  -إنما هو في ثبوت حكم التوبة في الدنيا من سقون القتل ونحههوه .أمهها فيمهها
بينه وبين هللا تعالى وسقون عقوبة الدار اآلخرة عنه فال خالف في صحة توبته إن كان صادقاً فههإن
هللا تعالى لم يسد باب التوبة عن أحههد مههن خلقههه ،ومههن تههاب إلههى هللا قبههل توبتههه ال خههالف فههي
ذل .106
المبحث الرابع :عالج السحر "النشرة ":
تقديم :السحر  -كما هو معلو  -داء يؤثر يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه .ولمهها كههان
كذل اقتضى أن يسعى في عالجه من باب األخذ باألسباب المؤدية إلى الشههفاء ألن هللا تعههالى
107
ما أنزل دا ًء إال أنزل له دواء قال :صلى هللا عليه وسلم" :مهها أنههزل هللا مههن داء إال أنههزل لههه دواء"
وقال :صلى هللا عليه وسلم – فيما روي عن أسامة بن شري قال :قالت األعراب يا رسول هللا أال
نتداوى؟ قههال :نعههم ،يهها عبههاد هللا تههداووا فههإن هللا لههم يضههع داء إال وضههع لههه شههفاء ،أو قههال :دواء...
الحديث".108
وعلههى هههذا فالسههحر داء كغيههره يبحههث لههه عههن دواء .وي لههق علههى ذل ه الههدواء إذا وجههد
"النشرة".
ما هي النشرة؟ لغة :مصدر نشر ينشر نشراً ،وهو في لغة العرب يرد لمعههان منههها :الههريح
ال يبة.
قال مرقش:
دنانير وأنههراف األكهف َعنم
النشهر مسه والوجهوه
ه
ومنها :اإلحياء .يقال :نشر هللا الميت ينشره نشراً ونشوراً :أحياه كما قههال تعههالى {وَإِلَ ْيُ ِ
النُّ ُ
شو ُو} 109ومنها البس  .تقول نشرت الثوب :أي بس ته ومنها :اإلذاعههة .يقههال نشههرت الخبههر
ً
أنشره نشرا أي أذعته.
ومنها :النحت أو الق ع ،نقول :نشرت الخشبة بالمنشههار أي نحتههها أو ق عتههها .110والمههراد
هنا بالنشرة :هي حل السحرعن المسحور برقية أو عالج وسميت بذل ؛ ألنه ينشر بها عنههه مهها
خامره من الداء ،أي يكشف ويزال.111

 100انظر :تفسير القرنبي ج7ص 403-401وجواهر اإلكليل ج2ص .281
 101آية  89 -86آل عمران .
 102تفسير القرنبي ج 4ص.130– 129
 103آية  78نه .
 104انظر المغني ج 8ص 154 -153وتيسير العزيز الحميد ص.343
 105انظر :تيسير العزيز الحميد ص.343
 106المغني ج 8ص.154
باب ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء برقم  5678وأحمد
 107رواه ال بخاري عن أبي هريرة في كتاب ال
ج1ص.377
باب ما جاء في الههدواء والبحههث عنههه ج 4ص  383وقههال حههديث حسههن
 108رواه الترمذي في كتاب ال
باب ما جاء فههي الرجههل يتههداوى  -وانظههر :جههامع األصهول حههديث
صحيح ،وأبي داود برقم  3855في ال
.5628
 109آية  15سورة المل .
 110انظر لسان العرب  ،مادة نشر.

حكمها :حل السحر عن المسحور إما أن يكههون بسههحر مثلههه ،وهههذا ال يجههوز لمهها فيههه مههن
التقرب إلى الشيانين.
وإما أن يكون بالرقية الشرعية واألدوية المباحة ،وهذا جاةز.
قال اإلما ابن القيم رحمههه هللا" :النشههرة حههل السههحرعن المسههحور وهههي :نوعههان ،حههل
بسحر مثله ،وهو الذي من عمل الشي ان ،وعليه يحمل قول الحسن 112فيتقرب الناشر والمنتشر
إلى الشي ان بما يح فيب ل عمله عن المسحور.
والثاني :النشرة بالرقية والتعويذات واألدوية والدعوات المباحة ،فهذا جاةز.113
وقال الشيخ حافظ حكمي" :يحر حل السههحر عههن المسههحور بسههحر مثلههه ،فإنههه معاونههة
للسههاحر وإقههرار لههه علههى عملههه وتقههرب إلههى الشههيانين بههأنواع القههرب ليب ههل عملههه عههن
المسحور.114"...
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه هللا " :وقال بعض الحنابلة يجوز الحههل بسههحر ضههرورة.
والقول اآلخر :أنه ال يحل ،وهذا الثاني هو الصحيح".115
صفتها :للنشرة الجاةزة صفات كثيرة منها ما يلي:
األولى :الرقى واألوراد المشروعة.
يقول الشيخ ابن باز " :ومن األدعية الثابتة عنه صلى هللا عليه وسلم فههي عههالج األمههراض
من السحر وغيره وكان صلىاهلل عليه وسلم يرقههى بههها أصههحابه "اللهههم رب النههاس اذهه البههأس
اشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤ شفا ًء ال يغادر سقما" 116ومن ذل الرقيههة التههي رقههى بههها
جبريل عليه السال – النبي صلى هللا عليه وسلم وهي قوله "بسم هللا أرقي من كل داء يؤذي
ومن شر كل نفس أو عين حاسد هللا يشفي  ،بسم هللا أرقي "117وليكرر ذل ثالثاً".118
وروى ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال":بلغني أن هؤالء اآليات شفاء
من السحر بإذن هللا تقرأ في إناء فيه ماء ثم يص على رأس المسحور.
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ِح
السا ِ
وقال ابن القيم" :ومن أنفع األدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هومن
تأثيرات األرواح الخبيثة باألدوية اإللهية من الذكر والدعاء والقراءة ،فالقله إذاكههان ممتلئهها مههن هللا
معموراً بذكره وله وردمن الذكر والدعاء والتوجه ال يخل به كان ذل من أعظم األسباب المانعة من
إصابة السحر له .ومنه أعظم العالجات له بعد ما يصيبه".123
الثانية :استخراج السحر وإب اله:
والمقصود بذل البحث عن موضع السحر ثم استخراجه و إتالفه ،وبذل يب ل السحر  -إن
شاء هللا.
يقول اإلما ابن القيم  -رحمه هللا  -روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسههلم فههي عههالج
السحر نوعان:
أحدها :وهو أبلغها استخراجه وإب اله كما صح عنه صلى هللا عليههه وسههلم أنههه سههأل ربههه

 111انظر تيسير العزيز الحميد ص  367والنهاية في غري الحديث واألثر ج 5ص.54
 112هو الحسن البصري روي عنه أنه قالال يحل السحر إال ساحر انظر:فتح البههاري ج 10ص 233وتيسههير
العزيز الحميد ص.367
 113تيسير العزيز الحميد ص .367
 114معارج القبول ج 1ص.530
 115فتاوى ورساةل الشيخ محمد بن إبراهيم ج1ص.165
باب رقية النبي صلى هللا عليه وسلم برقم .5410
 116رواه البخاري في ال
والمرض والترمذي في الجناةز باب ماجاء في التعوذ للمريض .
 117رواه مسلم في السال باب ال
 118انظر رسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ عبد العزيز بن باز ص 15-14وانظر جامع األصول حديث
.5715
 119آية  82 – 81يونس .
 120آية  125-118األعراف.
 121آية  69نه.
 122انظر تيسير العزيز الحميد ص .368
النبوي ص .127-126
 123فتح الباري ج 10ص 235وانظر :ال

سبحانه وتعالى في ذل فدل عليه فاستخرجه من بئر ،فكان فههي مشه ومشههانة وجههف نلعههة
ذكر .فلما استخرجه ذه ما به حتى كأنما نش من عقال .فهذا من أبلغ ما يعالج به الم بههوب،
وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد باالستفراغ.124
وروى البيهقي في الدالةل عن عمرة عن عاةشة قصة سحر لبيههد للنبههي صههلى هللا عليههه
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الثالثة :العالج باستعمال أدوية مباحة نص عليها رسول الهدى صلى هللا عليه وسلم منها:
التصبح كل يو بسبع تمرات من عجوة المدينة.
عن عامر بن سعد عن أبيه قال:قال صلى هللا عليه وسلم" :من اصه بح كههل يههو بتمههرات
عجوة لم يضره سم وال سحر ذل اليو إلى الليل ،وفي رواية بسبع تمرات".129
والعجوة :ضرب من أجود تمر المدينة وألينه.
واالص باح :تناول الشيء صباحاً.130
وقال ابن حجر :ثم هل هو خاص بزمان ن قه صلى هللا عليه وسلم أو في كل زمههان؟ هههذا
محتمل ويرفع هذا االحتمال الت جربة المتكررة فمن جرب ذل فصح معه عرف أنه مستمر وإال فهههو
مخصوص بذل الزمان.131
الرابعة :العالج باالستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر وهي الحجامة .قال ابههن
القيم ...." :النوع الثاني :االستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر فإن للسحر تأثيراً في
ال بيع ة وهيجان أخالنها وتشويش مزاجها ،فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة
من ذل العضو نفع جداً .وقد ذكر أبههو عبيههد :132فههي كتههاب غريه الحههديث لههه بإسههناده عههن عبههد
الرحمن بن أبي ليلى":أن النبي صلى هللا عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين ن " 133قال
أبو عبيد :معنى ن سحر".134
الخامس :استعمال ورق السدر مع الرقية.
وبيانه :أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليههه
آيه الكرسي والمعوذتين وآيات السحر الواردة في األعههراف ،ويههونس ،ونههه ثههم يحسههو منههه ثههالث
حسوات ويغتسل بالباقي .وهوعالج ألشر أنوع السحر وهو السحر الذي يرب الرجل عن زوجته.
يقول القرنبي " :وروي عن ابن ب ال قال" :وفي كتاب وه بن منبه أن يأخذ سبع ورقات
من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ثههم يحسههو منههه ثههالث
حسوات ،ويغتسل به فإنه يذه عنه كل ما به  -إن شاء هللا تعالى  -وهو جيد للرجههل إذا حههبس
عن أهله".135
ً
وقال الشيخ ابن باز" :ومن عالج السحر  -بعد وقوعه  -أيضا وهو عالج نافع للرجل إذا حبس
عن جماع أهله ،أن يأخذ سبع ورقات من السدر األخضههر فيههدقها بحجههر ونحههوه ويجعلههها فههي إنههاء
ويص عليها من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها آية الكرسي ،وقل يا أيها الكافرون ،وقل هو هللا
احد ،وقل أعوذ برب الفلق،وقل أعوذ برب الناس،وآيات السحر التي في سورة األعراف وهي قوله
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الخههاتمة
بسم هللا بدأنا وبحمده والشكر له ختمنا ونصلي ونسههلم علههى سههيدنا محمههد وعلههى آلههه
وصحبه وسلم أما بعد :فإنه من خالل كتابتي لهذا البحث المتواضع  -توصلت إلى نتاةج هامة منها
ما يلي:
• األولى :أن السحر في اللغة  -يرد لمعان منها :األخذة ،وكههل مهها ل ههف مأخههذه ودق فهههو
سحر .ومنها البيان في ف نة ،ومنها الخديعة.
• الثانية :أن السحر في االص الح عرف بتعاريف كثيرة مختلفة ومتباينة بسب كثرة األنواع
الداخلة تحته والختالف المذاه فيه بين الحقيقة والتخيل منها ما يصدق على ما ال حقيقة له أو
ما هو سحر في اللغة ،ومنها  -ما يصدق على ما له حقيقة وأثر ومنها -مهها يصههدق علههى األمههرين
وهو األولى.
• الثالثة :أن السحر أنواعه كثيرة منها ما له حقيقة.ومنها ما ليس له حقيقة ومنها مهها هههو
سحر في اللغة وهو السحر المجازي.
• الرابعة :أن القول الصحيح في السحر أن له حقيقة وأثراً ثابتة فههي الكتههاب والسههنة وهههو
قول أهل السنة والجماعة.
• الخامسة :أن تعلم السحر وتعليمه حرا وهو قول الجمهور من علماء أهل السنة.
• السادسة :أن العلم بالسحر محر بالكتاب والسنة بال خالف بين أهل العلم لكنه يكههون
كفراً إذا تضمن قوالً أو فعالً أو اعتقاداً يقتضي الكفر – وهو السحر الحقيقي  -ويكون فسقاً إذا لههم
يكن فيه شيء من ذل وهو السحر المجازي.
• السابعة :أن مذه جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء األمصار ورواية عههن
اإلما الشافعي أنه متى ثبتت جريمة السحر بحق إنسان وج قتله م لقاً.
• الثامنة :أن األظهر في حكم المرأة المسلمة الساحرة هو حكم الرجل.
• التاسعة :أن ساحر أهل الكتاب ال يقتل إال أن يقتل بسحره وهو مما يقتل غالباً وهو قول
الجمهور.
• العاشرة :أن الساحر يقتل بدون استتابة وهو قول الجمهور.
• الحادية عشرة :أن السحر كغيره يبحث له عن عالج وي لق على دواةه إذا وجد النشههرة
والمراد بالنشرة :هو حل السحر عن المسحور.
• الثانية عشرة :أن حل السحر عن المسحور إما أن يكون بسحر مثلههه وهههذا ال يجههور لمهها
فيه من التقرب إلى الشيانين .وإما أن يكون بالرقية الشرعية واألدوية المباحة وهذا جاةز.
• الثالثة عشرة :أن للنشرة الجاةزة صفات كثيرة منها:
 -1الرقى باألوراد المشروعة.
 -2استخدا السحر وإب اله.
العالج باستعمال أدوية مباحة نص عليههها المصه فى صههلى هللا عليههه سههلم مثههل التصههبح
بسبع تمرات.
 -3العالج باالستفراغ في المحل الذي يصل أذى السحر وهي الحجامة.
 -4استعمال ورق السدر مع الرقية.
هذه أهم النتاةج التي توصلت إليها.
وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم
فهرس المصادر والمراجع
 -1أحكا القرآن ،ألبي بكر أحمدبن علي الههرازي الجصههاص .ن األولههي 1415هههه دار الكته
العلمية بيروت  -لبنان.
 -2أسباب النزول للسيوني " -بهامش قرآن تفسير وبيان"دار الرشيد دمشق بيروت.
 -3أسباب النزول للنيسابوري،ألبي الحسههن علههي بههن أحمههد الواحههدي النيسههابوري علههم
الكت بيروت لبنان.
 -4أصههول الفقههه اإلسههالمي بههدران أبههو العينههين بههدران .الناشههر مؤسسههة شههباب الجامعههة
اإلسكندرية.
 -5أضواء البيان ،الشيخ محمد األمين بن محمد المختههار الشههنقي ي ن1403.هههه الم ههابع
األهلية لألوفست الرياض.
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 -6اإلنسان بين السحر والعين والجان ،زهيرالحموي -ن األولي 1410هه مكتبههة دار التههراث
الكويت.
 -7بداةع الفواةد ،لإلما ابن قيم الجوزية  -دار الفكر.
 -8تفسير ال بري "جامع البيان في تفسير القرآن" أبو جعفر محمههد بههن جريههر ال بههري .ن
1406هه دار المعرفة .بيروت لبنان.
 -9التفسير القيم ،لإلما ابن القيم  -ن 1398 -هه دار الكت العلمية بيروت لبنان.
 -10التفسير الكبير ،فخرالدين الرازي – ن  -الثالثة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
 -11تفسير ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل ابهن كثيههر القرشههي الدمشههقي ،ن 1388هههه دار
المعرفة لل باعة والنشر بيروت لبنان.
 -12التنقههيح المشههبع ،عههالء الههدين أبههي الحسههن علههي بههن سههليمان المههرداوي ،الناشههر
المؤسسة السعيدية بالرياض.
 -13التوحيد ،ألبي منصور الماتريدي تحقيق د.فتح هللا خليف .الناشر دار الجامعات المصرية
اإلسكندرية.
 -14تهذي اآلثار ،محمد بن جرير ال بري.م ابع دار الصفاء 1402هه.
 -15تيسير العزيز الحميد،سههليمان بههن عبههد هللا بههن محمههدبن عبههدالوهاب مكتبههة الريههاض
الحديثة بالرياض.
 -16الجامع ألحكا القرآن ،محمد بن أحمد األنصههاري القرنبههي ن األولههي مكتبههة السههال
العالمية القاهره  -دار الثقافة القاهرة.
 -17جامع األصول ،مجههد الههدين أبههي السههعادات المبههار بههن محمههد "ابههن األثيههر الجههزري"
ن1390.هه مكتبة الحلواني م بعة المالح مكتبة دار البيان.
 -18جواهر اإلكليل ،صالح عبد السميع اآلتي األزهري دار المعرفة بيروت لبنان.
 -19حاشية رد المحتههار علههى الههدر المختههار ،محمههد أمههين بههن عابههدين.ن الثانيههة 1386هههه
مص فى البابي.
 -20الدر المنثور ،جالل الدين السيوني  -دار المعرفة لل باعة والنشر.بيروت لبنان.
 -21دالةل النبوة ،ألبي بكر بن الحسين البيهقي  -ن األولههى 1405هههه دار الكته العلميههة
بيروت لبنان.
 -22رسالة في حكم السحر والكهانة،للشيخ عبد العزيز بن باز .ن 1415هه .م ابع القصيم.
 -23رواةع البيان تفسير آيات األحكا من القرآن ،محمد علي الصابوني .الناشههر دار التههراث
العربي م بعة نهضة مصر.
 -24روح المعههاني ،ألبههي الفضههل شهههاب الههدين محمههود األلوسههي البغههدادي دار ال باعههة
المنيرية ،دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
 -25الروضة الندية شرح الدرر البهية ،ألبي ال ي صديق بن حسن بههن علههي بههن حسههن
القنوجي البخاري .المكتبة العصرية بيروت لبنان.
 -26زاد المعاد في هدي خير العباد ،لإلما ابن قههيم الجوزيههة ن.الثانيههة 1392هههه دار الفكههر
لل باعة والنشر والتوزيع.
 -27السحر بين الحقيقة والخيال ،أحمد بن ناصر الحمد.ن .األولى 1408هه مكتبههة التههراث
بمكة.
 -28السحر بن الحقيقة والوهم ،عبد السال عبد الرحيم السههكري.ن1407هههه م بعههة دار
الكت الجامعية الحديثة  -نن ا.
 -29سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ن1382.هه شركة مكتبة وم بعة
مص فى البابي الحلبي وأوالده بمصر.
 -30سنن أبي داود ،سليمان بههن األشههعث السجسههتاني األزدي تحقيههق  -محمههد محههي
الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا ،بيروت.
 -31سنن النساةي ،أبوعبد الرحمن أحمد بن شعي بن علي بن بحههر النسههاةي .الناشههر
دار الكت العلمية بيروت لبنان.
 -32شرح صحيح مسلم ،لإلما النووي ،نشر وتوزيع رةاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء
بالمملكة العربية السعودية.
 -33شرح المهذب ،ألبي زكريا محي الدين بن شرف النووي،دار الفكر.
 -34صحيح البخاري  ،محمدبن إسههماعيل البخههاري.ن األولههى 1401هههه دار القلههم دمشههق
بيروت.
 -35صحيح مسلم ،ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسههابوري ،دار المعرفههة
لل باعة والنشر .بيروت لبنان.
النبوي ،البن قيم الجوزية.ن التاسعة 1406هههه مؤسسههة الرسههالة عههالم الكته
 -36ال
الرياض.
 -37عالم السحر والشعوذة ،د .عمههر سههليمان األشههقر.ن األولههى 1410هههه مكتبههة الفههالح
للنشروالتوزيع  ،الكويت ،دار النفاةس الكويت.
 -38غري الحديث ،ألبي عبيد القاسم بن سههال " الهههروي" ن .األولههى 1384هههه م بعههة

مجلس داةرة المعارف  -بحيدر آباد الدكن.
 -39الفتاوى لشيخ اإلسال  ،أحمدبن تيمية تصوير ال بعة األولى 1398هه.
 -40فتاوى السبكي ،ألبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي .ن األولههى
1412هه دار الجيل بيروت لبنان.
 -41فتاوى ورساةل الشيخ محمد بن إبراهيم،جمع وترتيه ابههن قاسههم ،م بعههة الحكومههة
بمكة المكرمة.ن األولى 1399هه.
 -42فتح الباري ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالني .نشر وتوزيههع رةاسههة إدارات البحههوث
العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية.
 -43فتح المجيد ،لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.ن 1403هه نشر الرةاسة العامة إلدارات
البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية.
 -44الفصل ،ألبي محمد علي بههن أحمههد بههن حهز الظههاهري – ن األولههى م بعههة التمههدن
1321هه دار الفكر.
 -45القاموس المحي  ،لمجد الدين محمههدبن يعقههوب الفيههروز آبههادي الشههيرازي .دار الفكههر
بيروت 1398هه.
 -46الكافي في فقه اإلما أحمههد بههن حنبههل  ،لعبههد هللا بههن أحمههد بههن محمههد بههن قدامههة،
ال بعة الرابعة 1405هه المكت اإلسالمي.
 -47كشف األستار عن زواةد البزار ،لعلي بن أبي بكر الهيثمي ن.األولى 1404هه مؤسسة
الرسالة.
 -48كنز العمال  ،لعالء الدين علي المتقههي بههن حسهها الههدين الهنههدي البرهههان فههوري ن.
الخامسة 1405هه  ،مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
 -49لسان العرب ،البن منظور  ،دار لسان العرب بيروت  -لبنان.
 -50متشههابه القههرآن  ،لعبههد الجبههاربن أحمههد الهمههذاني  -دار الثقافههة بالقههاهرة ،دار النصههر
لل باعة بالقاهرة.
 -51مجمع الزاةد ،علي بن أبي بكر الهيثمي  -مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 1406هه.
 -52المحلى ،لعلي بن أحمد بن سعيد بن حز منشورات دار اآلفاق الجديدة بيروت لبنان.
 -53مختصر تفسير ال بري ،البن صمادح األندلسي دار الشروق القاهرة.
 -54المستدر على الصحيحين  ،ألبي عبد هللا الحههاكم النيسههابوري ،دار الكته العلميههة
بيروت لبنان.
 -55المسند ،ألحمد بن حنبل .ن الخامسة 1405هه المكت اإلسالمي .بيروت لبنان.
 -56مسند الشافعي ،محمد بن إدريس الشافعي ،دار الكت العلمية بيروت لبنان ال بعههة
األولى 1400هه.
 -57المصنف ،لعبد الرزاق بن هما الصنعاني.ن األولى 1392هه المكت اإلسالمي بيروت
لبنان.
 -58معارج القبول ،حافظ بههن أحمههد الحكمههي ن .األولههى 1410هههه دار ابههن القههيم المملكههة
العربية السعودية  ،الدما .
 -59المغني،عبد هللا بن احمد بن قدامة المقدسي ،ن .مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
 -60المقنع  ،عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ن1402 .هه  ،مكتبههة الريههاض الحديثههة
بالرياض.
 -61المونأ ،لإلما مال رواية يحي الليثي .إعداد أحمههد راته عمههر موسههى ن .السههابعة
1404هه دار النفاةس بيروت لبنان.
 -62الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ،ألبي القاسههم هبههة هللا بههن سههالمة ن .األولههى
1414هه دار الحكمة لل باعة والنشر .دمشق سورية.
 -63النبوات ،لإلما شيخ اإلسال أحمد بن تيمية .مكتبة الرياض الحديثة.
 -64النهاية في غري الحديث واألثر ،مجد الدين أبي السعادات المبار ابن محمد الجزري
" ابن األثير " المكتبة العلمية بيروت لبنان.
 -65نيل األونار شرح منتقى األخبار ،محمههد بههن علههي الشههوكاني  ،نشههر وتوزيههع رةاسههة
إدارات البحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية.

تابع لحقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة
فهـرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان :بترتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان.
 أحكام القرآن :تأليف محمد بن عبدهللا؛ المعروف بابن العربي ،المتوفى ســنة 543هـــ ،تحقيــي علــي بــن
محمد البجاوي ،الناشر دار المعرفة.
 أحكام القرآن :تأليف عماد الدين بن محمد الطبري؛ المعروف بألكيا الهراسي ،المتــوفى 504هـــ ،الناشــر
دار الكتب العلمية ،بيروت.
 أحكام القرآن :تأليف أبي بكر بن أحمد بن علــي الــرالي الجصــات ،المتــوفى 370هـــ ،الناشــر دار الكتــاب
العربي ،بيروت.
 االختيار لتعليل المختار :تأليف عبدهللا بن محمود بن مــودود الموصــلي الحناــي ،المتــوفى 683هـــ ،الناشــر مكتبــة
محمد علي صبيح وأوالده ،القاهرة.
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :تأليف محمد بن ناصر الدين األلباني ،إشراف لهير الشاويش ،الناشر المكتــب اإلســالمي،
الطبعة األولى عام 1399هـ.
 االستذكار :ألبي عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالبر ،المتوفى463هـ ،تحقيي علي ناصف ،الناشر لجنة
إحياء التراث اإلسالمي ،الطبعة األولى.
 األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية :لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي ،المتوفى 911هـ ،الناشــر دار الكتــب العلميــة ،بيــروت
1399هـ.
 اإلشراف على مسائل الخالف :للقاضي عبدالوهاب بن علي البغدادي ،المتوفى 422هـــ ،الناشــر مطبعــة اإلدارة ،الطبعــة
األولى.
 األصل :لمحمد بن الحسن الشيباني ،المتوفى 189هـ ،تعليي أبي الوفاء األفغاني ،طبع حيدر آباد
الدكن ،الهند 1391هـ.
 االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار :لمحمد بن موسى بن عثمان الحالمي ،الطبعة األولى.
 إعالء السنن :تأليف ظار أحمد العثماني ،الناشــر إدارة القــرآن والعلــوم اإلســالمية ،كراتشــي باكســتان،
الطبعة األولى.
 اإلفصاح عن معاني الصحاح :تأليف يحيى بن محمد بن هبيرة ،المتوفى 560هـ ،الناشر المؤسسة السعيدية ،الرياض.
 األم :لإلمام محمد بن إدريس الشافعي ،المتوفى 204هـ ،مطبعة الشعب ،القاهرة.
 االنتصار في المسائل الكبار على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل :ألبي الخطاب محاوظ بن أح مد بن الحسن الكلوذاني ،المتوفى 510هـ ،تحقيي د.سليمان
العميــر ،د.عــوض رجــاء العــوفي ،د.عبــدالعييي البعيمــي الطبعــة األولــى 1413هـــ ،الناشــر مكتبــة
العبيكان ،الرياض.

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد:لعـالء الدين أبي الحسن علي بن ســليمان المـــرداوي ،المتــوفى ســنة 855هـــ ،تحقيـــي
محمـد حامد الاـقـي ،الطبعة األولى سنة 1376هـ.
 األوسط :ألبي بكر محمد بن المنذر ،المتوفى سنة 318هـ ،تحقيي الدكتور أبو حماد صــغير ،الناشــر
دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األولى.
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :تأليف عالء الد ين مسعود الكاساني الحناــي ،الناشــر لكريــا علــي يوســف ،طبــع بمطبعــة
اإلمام بمصر.
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،المتوفى سنة 595هـ ،الناشر دار المعرفة،
بيروت.
 بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب مالك :ألحمد بن محمد الصاوي ،المتوفى سنة 1241هـ الناشر دار المعرفة ،بيروت.
 البيان والتحصيل :ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،المتوفى ســنة 520هـــ ،الناشــر دار الغــرب
اإلسالمي ،بيروت ،لبنان 1404هـ.
 تاج العروس من جواهر القاموس :تأليف محمد بن مرتضى اليبيدي ،الناشر دار مكتب الحياة ،بيروت.
 تحاة األحوذي بشرح جامع الترمذي :ألبــي يعلــي محمــد بــن عبــدالرحمن المبــاركاوري ،المتــوفى ســنة 1353هـــ ،تصــحيح
عبدالرحمن محمد عثمان ،طبع االتحاد العربي 1384هـ ،الناشر المكتبة السلاية.
 تحاة الاقهاء :لعالء الدين محمد بن أحمد السمرقندي ،المتوفى سنة 540هـــ تحقيــي محمــد المنتصــر،
ووهبة اليحيلي ،الناشر دار الاكر ،بيروت.
 التعرياات :للشريف علي بن محمد الجرجاني ،الناشر دار الكتب العلمية ،بيروت 1403هـ.
 التاريع :ألبي القاسم عبيد هللا بن الحسين بن الجالب ،المتــوفى ســنة 378هـــ ،دراســة وتحقيــي
د.ح سين بن سالم الدهماني ،الناشر دار الغرب اإلسالمي الطبعة األولى 1408هـ.
 تاسير القرآن العظيم :إلسماعيل بن عمر بن كثيـر ،المتوفى سنة 774هـ ،تحقيي عبدالعييي غنيم ،ومحمد أحمـد
عاشـور ،ومحمد إبراهيم البنا ،كتاب الشعب.
 تقريب التهذيب :للحافظ أحمد بن علي بن حجر العســقالني ،المتــوفى ســنة 852هـــ ،الناشــر دار الرشــد،
سوريا ،حلب.
 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :للحافـظ أحمد بن علي بــن حجــر العســقالني ،المتــوفى ســنة 852هـــ ،تصحيـــح السيـــد
هاشم عبدهللا اليمانـي ،الناشر ،دار المعرفة ،بيروت.
 تلخيص المستدرك :لشــمس الــدين أبــي عبــدهللا بــن أحمــد الــذهبي ،المتــوفى ســنة 848هـــ ،مطبــوع بــذيل
المستدرك ،الناشر دار البال للنشر والتوليع ،مكة.
 التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :ألبي عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالبر ،المتــوفى ســنة 463هـــ ،الناشــر مطبعــة فضــالة،

ولارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،المغرب.
 جامع البيان في تاسير القرآن :ألبي جعار محمد بن جرير الطبري ،المتوفى سنة 310هـ تحقيــي محمــود محمــد شــاكر،
الناشر دار المعارف بمصر ،الطبعة الثانية.
 الجامع ألحكام القرآن :تأليف محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،المتوفى سنة 671هـ ،الناشــر دار إحيــاء التــراث
العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1362 ،هـ.
 الجرح والتعديل :ألبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتـم الـرالي ،المتوفـى ســنة 327هـــ ،الناشــر دار إحيــاء
التراث العربي ،بيـروت ،الطبعـة األولى 1362هـ.
 جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل :لصالح عبدالسميع اآلبي األلهري ،الناشر دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي،
مصر.
 الجوهر النقي :لعالء الدين بن علي بن عثمان الشهير بــابن التركمــاني ،المتــوفى 745هـــ ،مطبــوع بــذيل
السنن الكبرى للبيهقي.
 حاشية علي سنن الترمذي :ألحمد شاكر ،مطبوعة بذيل سنن الترمذي ،الناشر مصطاى البابي الحلبي وشركاه.
 حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين :لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ،المتــوفى ســنة 1252هـــ ،مــع التكملــة لنجــل المؤلــف،
الناشر مصطاى البابي الحلبي ،مصر ،الطبعة الثانية 1386هـ.
 الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي :ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،المتوفى سنة 405هـ تحقيي علي محمد معوض،
عادل عبدالموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى 1414هـ.
 حلية العلماء :لمحمد بن أحمد الشاشي القاال ،المتوفى سنة 507هـ ،تحقيي د.ياسين أحمــد دراكــه،
مؤسسة الرسالـة ،بيروت ،الطبعة األولى 1400هـ.
 الذخيرة :لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،المتوفى سنة 684هـــ ،تحقيــي د.محمــد حجــي،
مطبعة دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.
 روضة الطالبين :ألبــي لكريــا محــي الــدين بــن شــرف النــووي ،المتــوفى ســنة 676هـــ ،الناشــر المكتــب
اإلسالمي.
 سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) :للحافظ أبي عيسى محمد بن عيـسى الترمـذي ،المتوفـى ســنة 279هـــ ،تحقيــي أحمــد
شاكـر ورفقاه ،الناشـر مصطاى البابي الحلبي ،القاهرة.
 سنن الدارقطني :للحافظ علي بن عمر الدارقطني ،المتوفى سنة 385هـ ،تحقيي عبدهللا هاشــم المــدني،
الناشر دار المحاسن للطباعة ،القاهرة.
 سنن أبي داود :للحافظ أبي داود سليمان األشعـث السجســتاني ،المتــوفى ســنة275هـــ ،تحقيــي عــيت
عبيد الدعاس ،طبع محمد علي السيد ،حمص.
 السنن الكبرى :ألبي بكـر أحمد بن الحسين البيهقـي ،المتوفى سنة 458هـ ،الناشر دار الاكر.
 -سنن ابن ماجه :

ألبــي عبــدهللا محمــد بــن يييــد القيوينــي ،المتــوفى ســنة 275هـــ ،تحقيــي محمــد فــؤاد
عبدالباقي ،الناشر عيسى البابي.
 سنن النسائي :ألبي عبدالرحمن أحمد بــن شــعيب النســائي ،المتــوفى ســنة 303هـــ ،الناشــر دار إحيــاء
التراث ،بيروت.
 شرح اليرقاني على موطأ اإلمام مالك :لمحمد بن عبدالباقي بن يوسف اليرقاني ،المتوفى ســنة 1122هـــ ،الناشــر دار المعرفــة،
بيروت.
 شرح اليركشي على مختصر الخرقي :لشمس الدين اليركشي ،المتوفى سنة 772هـ ،تحقيي وتخريج د.عبدهللا الجبــرين ،طبــع
بمطابع العبيكان ،الرياض.
 شرح السنة :ألبي محمد الحسين بن مسعود الاراء البغــوي ،المتــوفى ســنة 516هـــ ،تحقيــي شــعيب
األرناؤوط ،ولهير الشاويش ،الطبعة األولى 1390هـ ،الناشر المكتب اإلسالمي.
 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك :ألحمد بن محمّد بن أحمد ،المعروف بال ّ
دردير المتوفّى سنة1206 :هـ الناشــر دار المعــارف
بمصر.
 شرح فتح القدير على الهداية :لكمال الدين محمد بن عبدالواحد ،المعروف بابن الهمام الحناي ،المتــوفى ســنة 681هـــ،
الطبعة الثانية عام 1397هـ ،الناشر دار الاكر.
 شرح ابن القيم على سنن أبي داود :لإلمام محمد بن أبي بكر؛ المعروف بابن القيم ،المتوفى سنة 571هـ ،مطبوع مــع مختصــر
المنذري.
 شرح معاني اآلثار :ألبي جعار أحمد بن محمد الطحاوي الحناي ،المتوفى ســنة 321هـــ ،الناشــر دار الكتــب
العلمية ،بيروت.
الشرح الممتع على لاد المستقنع :للشيخ محمد بن صالح العثيمين ،الطبعة األولى 1415هـ مؤسسة آسام للنشر ،الرياض.
 شرح منظومة المرشد المعين :للشيخ محمد بن أحمد الااس.
 شرح النووي على صحيح اإلمام مسلم :ألبي لكريا محي الدين بن شرف النووي ،المتوفى سنة 676هـ ،الناشر دار الاكر ،بيروت.
 صحيح األدب المارد لإلمام البخاري :لمحمد بن ناصر الدين األلباني ،الناشر مكتبة ابن تيميه ،القاهرة.
 صحيح البخاري :لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ،المتوفى سنة 256هـ ،بتصحيح محمد ذهني.
 صحيح ابن خييمة :ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خييمة السلمي ،المتوفى سنة 311هـ ،تحقيــي د.محمــد
مصطاى األعظمي ،الناشر شركة الطباعة العربية السعودية ،الرياض 1401هـ.
 صحيح سنن أبي داود ،صحيح سنن ابــن ماجــه ،صــحيح ســنن الترمــذي ،صــحيح ســننالنسائي :
لمحمد ناصر الدين األلباني ،الطبعــة األولــى ،المكتــب اإلســالمي ،بيــروت ،الناشــر مكتــب
التربية العربي لدول الخليج ،الرياض.
 صحيح مسلم :لإلمام مسلم بن حجاج القشيري ،المتوفى سنة 261هـ ،تحقيي محمد فؤاد عبــدالباقي،

الناشر عيسى البابي الحلبي1374 ،هـ.
 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة :لجالل الدين ابن شاس ،المتوفى616هـــ ،تحقيــي د.محمــد أبــو األجاــان ،عبــدهللا منصــور،
الطبعة األولى 1415هـ ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري :لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمــد العينــي ،المتــوفى ســنة 855هـــ ،الناشــر مطبعــة
البابي الحلبي ،مصر ،الطبعة األولى 1392هـ.
 الغاية القصوى في دراية الاتوى :لقاضي القضاة عبدهللا بن عمر البيضاوي ،المتوفى سنة 685هـ ،تحقيي علي محي الدين
القرة داغي ،الناشر دار اإلصالح ،الدمام ،السعودية.
 غاية المرام شرح مغني ذوي األفهام :لعبدالمحسـن بن ناصـر آل عبيكـان ،الناشر مكتبة العبيكان ،الريـاض.
 فتاوى وتنبيهات ونصائح :لسماحة الشيخ عبدالعييي بن عبدهللا بن بال ،الطبعة األولى 1419هـ ،دار األندلس ،حائل.
 فتح العييي شرح الوجيي وهو الشرح الكبير :ألبي القاسم عبدالكريم محمد الرافعي ،المتوفى سنة 623هـ ،مطبوع مع المجموع ،ومــع
التلخيص الحبير البن حجر ،الناشر دار الاكر ،بيروت.
 الاروع :لشمس الدين أبي عبدهللا بن مالح المقدسي ،المتــوفى ســنة 763هـــ ،الطبعــة الثانيــة،
1388هـ ،الناشر عالم الكتب.
 القوانين الاقهية :ألبي القاسم محمد بن جيي ،المتوفى سنة 741هـ ،الناشر دار العلم ،بيروت.
 الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :لموفي الدين عبدهللا بن أحمد بن قدامه ،المتوفى سنة 620هـ ،تحقيي لهيــر الشــاويش،
الطبعة الثالثة عام 1402هـ ،الناشر المكتب اإلسالمي ،بيروت.
 الكافي في فقه أهل المدينة :ألبي عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالبر ،تحقيي محمد بن محمد ولــد ماديــك الموريتــاني،
الناشر المحقي عام 1399هـ.
 الكليات معجم في المصطلحات والاروق اللغوية :ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكاوي ،منشورات ولارة الثقافة اإلرشــاد القــومي،
دمشي.
 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :ألبي محمد علي بن لكريا المنبجي ،المتوفى ســنة 686هـــ ،تحقيــي محمــد فضــل مــراد،
الطبعة األولى عام1403هـ ،الناشر دارالشروق ،جدة.
 لسان العرب :ألبي الاضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظــور األفريقــي المصــري ،الناشــر دار صــادر
بيروت.
 المباشرة وأثرها في نقض العبادة :تأليف د.عبدالعييي مبروك األحمدي ،الناشر دار البخاري للنشر والتوليع1416 ،هـ.
 المبدع في شرح المقنع :ألبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بــن محمــد عبــدهللا بــن مالح،المتــوفى ســنة 884هـــ،
الطبعة الثالثة باألوفست 1318هـ ،الناشر دار المعرفة بيـروت.
 المبسوط :ألبي بكـر محمد بن أحمد السرخسـي ،المتوفى سنة 483هـ ،الطبعة الثالثة باألوفســـت
عام 1398هـ ،الناشـر دار المعرفة ،بيروت.

 مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر :تأليف عبدهللا بن الشيخ محمــد بــن ســليمان؛ المعــروف بـــ (دامــا أفنــدي) المتــوفى ســنة
1078هـ الناشر دار إحياء التراث العربي.
 مجمع اليوائد ومنبع الاوائد :لنورالــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي ،المتــوفى ســنة 807هــ الناشــر مكتبــة القــدس،
القاهرة1352 ،هـ.
 المجموع شرح المهذب :ألبي لكريا محي الدين بن شرف النووي ،المتوفى سنة 676هـ مع تكملته البن الســبكي
والمطيعي ،الناشر دار الاكر.
 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  :المتوفى سنة 728هـجمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد ،الطبعة األولى1381هـ ،الناشر دار الكتاب
العربي ،بيروت.
 المحرر في الاقه :لمجد الدين أبي البركات عبدالسالم بن عبدهللا الحراني ،المتوفى سنة 652هـ ،الناشر دار
الكتاب العربي ،بيروت.
 المحلى :ألبي محمد علي بن أحمــد بــن ســعيد بــن حــيم ،المتــوفى ســنة 456هـــ ،قوبلـــت هـــذه
النسخة على النسخـة التي حققها أحمد شاكر ،الناشر دار الاكر.
 مختصر الطحاوي :ألبي جعار أحمد بن محمد الطحاوي ،المتوفى سنة 321هـ ،تحقيي أبي الوفاء األفغــاني،
الناشر مطبعة دار الكتاب العربي ،القاهرة ،عام 1370هـ.
 مختصر القدوري في الاقه على مذهب اإلمام أبي حنياة :ألبي الحسن أحمد بن محمد القدوري ،المتوفى ســنة 428هـــ ،الناشــر مصــطاى البــابي
الحلبي ،مصر ،الطبعة الثانية 1377هـ.
 المدونة الكبرى :رواية سحنون بن سعيد عن أبي القاســم عــن اإلمــام مالــك بــن أنــس ،الناشــر دار الاكــر،
بيروت1398 ،هـ.
 مراتب اإلجماع :ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حيم ،المتوفى ســنة 456هـــ ،الناشــر دار الكتــب
العلمية ،بيروت.
 مسائل اإلمام أحمد برواية أبي داود :ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني ،المتوفى سنة 275هـــ ،الناشــر
دار المعرفة ،بيروت.
 مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبدهللا :لعبدهللا بن أحمد بن حنبل ،تحقيي د.علي بــن ســليمان المهنــا ،الطبعــة األولــى ،الناشــر
مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
 المستدرك على الصحيحين :ألبي عبدهللا بن عبدهللا المعروف بالحاكم ،المتوفى سنة 848هـ ،الناشــر دار البــال للنشــر
والتوليع ،مكة.
 المستوعب :لنصير الدين السامري ،المتوفى سنة 616هـ ،تحقيــي د.مســاعد الاــالح ،الطبعــة األولــى
1413هـ ،مكتبة المعارف ،الرياض.
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل :وضعه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني ،المتــوفى ســنة 241هـــ ،الطبعــة الرابعــة ســنة
1403هـ ،الناشر المكتب اإلسالمي ،بيروت.

 مسند اإلمام الشافعي :وضعه اإلمام أبي عبدهللا محمد بن إدريس الشافعي ،المتــوفى ســنة 204هـــ ،الناشــر دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى 1400هـ.
 المصباح المنير :ألحمد بن محمــد بــن علــي المقــري الايــومي ،المتــوفى ســنة 770هـــ ،الناشــر المطبعــة
األميرية ببوالق ،مصر ،الطبعة األولى 1321هـ.
 المصنف :للحافظ عبدهللا بن محمد بن أبي شيبة ،المتوفى 235هـ ،تحقيي عامر العمري األعظمي،
الطبعة الثانية 1399هـ ،الناشر الدار السلاية الهـنـد.
 المصنف :للحافظ أبي بكر عبدالرلاق بــن همــام الصــنعاني ،المتــوفى ســنة 213هـــ ،تحقيــي حبيــب
الرحمن األعظمي ،الطبعة األولى 1392هـ ،الناشر المكتب اإلسالمي ،بيروت.
 معالم التنييل :ألبي محمد الحسين بن مسعود الاراء البغوي ،المتوفى سنة 516هـ ،تحقيي خالد العك،
مروان سوار ،الطبعة األولى 1406هـ ،الناشر دار المعرفة ،بيروت.
 معجم الطبراني الكبير :للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،المتوفى سنة 388هـــ ،تحقيــي حمــدي
السلاي ،الناشر مطبعة األمة ،بغداد.
 معجم لغة الاقهاء :تأليف د.محمد رواس ،د.حامد صادق ،الناشر دار الناائس ،بيروت ،الطبعة األولى 1405هـ.
 معجم مقاييس اللغة :ألبي الحسين أحمد بن فــارس بــن لكريــا ،المتــوفى ســنة 395هـــ ،تحقيــي عبــد الســالم
هارون،الطبعة الثانية1392هـ،الناشر مصطاى الحلبي،مصر
 المعجم الوسيط :تأليف د.إبراهيم أنيس ،د.عبدالحليم منتصر ،د.عطية الصوالحي ،أشرف على الطبع حسن
عطية ،محمد شوقي أمين ،مطابع دار المعارف.
 معرفة السنن واآلثار :ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،المتوفى سنة 458هـ ،تحقيي د.عبدالمعطي أمين،
الناشر دار الوعي ،القاهرة.
 المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس :للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي ،المتوفى سنة 422هـ ،تحقيي
د.حميش عبدالحي ،الناشر المكتبة التجارية ،مكة المكرمة.
 المغني :ألبــي محمــد عبــدهللا بــن أحمــد بــن قدامــه المقدســي ،المتــوفى ســنة 620هـــ ،تحقيــي
د.عبدهللا بن عبدالمحسن التركي ،ود.عبدالاتاح الحلو ،الناشر هجر للطباعة والنشر ،القاهرة.
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألااظ المناهج :للشيخ محمد الشربيني الخطيب ،المتوفى سنة 977هـ ،الناشر مطبعة مصطاى البــابي
الحلبي ،عام 1377هـ.
 ماردات ألااظ القرآن :للعالمة الراغب األصاهاني ،المتوفى سنة  ،425الطبعة األخيرة عام 1412هـــ ،الناشــر دار
القلم ،دمشي.
 المقدمات الممهدات :ألبي الوليد محمد بن أحمد بــن رشــد ،المتــوفى ســنة 520هـــ ،تحقيــي د.حمــد صــبحي،
الناشر دار الغرب اإلسالمي.
 -المهذب في فقه اإلمام الشافعي :

ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرالي ،المتوفى سنة 476هـ ،الناشر شــركة ومطبعــة
الحلبي وأوالده ،عام 1396هـ.
 المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك :ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ،المتــوفى ســنة 494هـــ ،الطبعــة الثالثــة األوفســت
1403هـ ،الناشر دار الكتاب العربي ،بيروت.
 منهاج الطالبين :ألبي لكريا محي الدين بن شرف النووي ،المتوفى سنة 676هـ ،المتن المطبوع مع مغني
المحتاج ،الناشر مصطاى البابي الحلبي،مصر1367هـ.
 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل :ألبي عبدهللا محمد بن عبدالرحمن؛ المعــروف بالحطــاب ،المتــوفى ســنة 954هـــ ،الطبعــة
الثانية 1398هـ.
 موطأ اإلمام مالك :وضــعه إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس ،المتــوفى ســنة 179هـــ ،تحقيــي محمــد فــؤاد
عبدالباقي ،الناشر عيسى البابي الحلبي1370 ،هـ.
 نصب الراية ألحاديث الهداية :لجمال الدين عبدهللا بن يوسف الييلعي ،المتوفى سنة 762هـ ،الطبعــة الثانيــة األوفســت
من الطبعة األولى عام 1357هـ ،دار المأمون ،القاهرة.
 النهاية في غريب الحديث واألثر :لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن األثير الجيري ،المتوفى سنة 606هـ تحقيي محمود
محمد الطناحي ،الناشر المكتبة اإلسالمية.
 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمــد بــن حمــية الرملــي ،المتــوفى ســنة 400هـــ،
الناشر شركة ومطبعة مصطاى البابي الحلبي ،مصر ،الطبعة األخيرة 1386هـ.
 نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار :لمحمد بن علي بن محمــد الشــوكاني ،المتــوفى ســنة 1255هـــ ،الناشــر مكتبــة الــدعوة
اإلسالمية ،شباب األلهر.
 الوسيط في المذهب :لحجة اإلسالم محمد بن محمد بن محمد الغيالي ،المتــوفى ســنة 505هـــ تحقيــي علــي
محــي الــدين علــي القــرة داغــي ،الناشــر دار النصــر للطباعــة اإلســالمية بمصــر ،الطبعــة األولــى
1404هـ.

