الســــــــــــحر
حقــــيقته وحـــــــكمه
إعـــداد

د /حسني جليعب السعيدي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم


إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ باهلل من رشور

أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله صىل اهلل

كثريا .أما بعد:
عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليماً
ً

فإن خري الكالم كالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد صلوات اهلل وسالمه عليه،

وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار ،ثم أما بعد:

خطريا عىل البرشية مل جتن منه إال الفساد
فقد كان السحر وال يزال منزل ًقا
ً

واخلراب عىل مر العصور السالفة؛ حيث كثر اجلهل والبعد عن املعينني الصافيني؛

الكتاب والسنة .وكان املؤمل يف هذا العرص أن يكتشف البرش ضالل السحر
والسحرة فينبذوا دجلهم وباطلهم؛ فالبرش يف هذا العرص بلغوا مكانة متقدمة يف
ميادين العلم املادي ،ولكن أنَّى هلم أن يكتشفوا حقيقة السحر وأهله وهم يزهدون

بالعلم الرشعي.

منذرا باخلطر ،وتفاقمت
لقد أصبح التوجه إىل السحر والسحرة يف هذا العرص ً

خطورة السحرة عن سابقه من العصور ،حيث كثر املشعوذون والدجالون مع
استرشاء املشكالت النفسية ،فأصبحت سوقهم رائجة عند من يغلب عليهم

اجلهل وقلة اإليامن ،يلجئون إليهم ويطلبون مساعدهتم عن طريق الكهانة والسحر
ال ملشاكلهم النفسية أو ح ًّ
والشعوذة؛ ظنًّا منهم أن لدى السحرة ح ًّ
ال آلثارها.
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ومعلوم ما يف ذلك من اخلطر عىل عقائد املسلمني؛ ملا فيه من التعلق بغري اهلل
والتوكل عىل غري اهلل يف ما ال يقدر عليه إال اهلل ،وخمالفة أمر اهلل وأمر رسوله ^ يف
اجتناب السحر والسحرة.

ملا ذكرت ،رأيت أن أكتب عن السحر مبينًا حقيقته ،وحكم تعلمه وتعليمه،
وحكم الساحر وعقوبته ،وهل له توبة ،ثم عالجه.
وقد جعلت هذا البحث وفق اخلطة التالية ،التي تتكون من مقدمة وفصلني
وخامتة ،وهي عىل النحو التايل:

خطة البحث

املقدمة :يف أمهية املوضوع وبعض الدوافع التي دفعتني إلعداده:

الفصل األول :تعريف السحر وأنواعه وحقيقته.

وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول :تعريف السحر.

املبحث الثاين :أنواع ا لسحر.

املبحث الثالث :حقيقة السحر.

الفصل الثاين :حكم الساحر وتعلم السحر.

وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول :حكم تعلم السحر وتعليمه.

املبحث الثاين :حكم الساحر وعقوبته.

املبحث الثالث :توبة الساحر.

املبحث الرابع :حل السحر (النرشة).

اخلامتة :وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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الفصل األول
تعريف السحر وأنواعه وحقيقته
املبحث األول
تعريف السحر
السحر لغة :كل ما لطف مأخذه َّ
ودق فهو سحر ،يقال :سحره بكالمه إذا

استامله برقته وحسن عبارته(.)1

ومنه قول النبي^« :إن من البيان
لسحرا»(.)2
ً
قال ابن األثري(« :)3أي منه ما يرصف قلوب السامعني وإن كان غري حق»(.)4
وقيل معناه :إن من البيان ما يكتسب من اإلثم ،ما يكتسبه الساحر بسحر،

فيكون يف معرض الذم(.)5

((( انظر :معجم الصحاح ،إسامعيل اجلوهري ( ،)679/2ولسان العرب ،البن منظور (.)348/4
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب :الطب ،باب :إن من البيان سحرا.)179 ،178/7( ،
((( هو املبارك بن حممد أبو السعادات ،املشهور بابن األثري .ولد سنة 544هـ باجلزيرة ،كتب يف

اإلنشاء ،وله كتب نفيسة ،منها :النهاية يف غريب احلديث .تويف سنة 606هـ .انظر :بغية الوعاة،

للسيوطي (.)274/2

((( النهاية يف غريب احلديث – ابن األثري – (.)371/2
((( انظر :تاج العروس ،للزبيدي (.)515/11
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وجيوز أن يكون يف معرض املدح؛ ألنه تستامل به القلوب ،ويرىض به الساخط،

ويستنزل الصعب(.)1

والسحر يف اللغة يأيت بمعنى رصف اليشء عن حقيقته إىل غريه ،يقال ما

سحرك عن كذا ،أي ما رصفك عن كذا.

قال األزهري(« :)2وأصل السحر :رصف اليشء عن حقيقته إىل غريه ،فكأن

الساحر ملا أرى الباطل يف صورة احلق وخيل اليشء عىل غري حقيقته ،فقد سحر

اليشء عن وجهه؛ أي رصفه»(.)3

قال الفراء( )4يف معنى قوله تعاىل :ﱫ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱪ(« :)5ترصفون،

ومثله تؤفكون ،أفك وسحر ورصف سواء»(.)6

فهو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته ،وكذلك إذا عللته ،والتسحري مثله،

قال لبيد(:)7

((( انظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)348/4وبصائر ذوي التمييز ،للفريوزآبادي (ص.)197
((( هو حممد بن أمحد اهلروي أبو منصور ،أحد أئمة اللغة واألدب ،مولده ووفاته يف هراة بخراسان،
نسبته إىل جده «األزهر» .تويف سنة 370هـ .انظر :الوفيات ،البن خلكان ( ،)501/1ومفتاح
السعادة ،طاش كربى زاده (.)97/1

((( انظر :هتذيب اللغة ،لألزهري (ص ،)292وتاج العروس ،للزبيدي (.)516/11
((( هو أبو زكريا حييى بن زياد األسلمي املعروف بالفراء ،الديلمي ،الكويف ،بارع يف اللغة وفنون
األدب ،صاحب التصانيف الكثرية .توىف سنة 207هـ .انظر :الفهرست ،البن النديم (ص،98
 ،)100وتاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (.)149/14
((( سورة املؤمنون :آية .89

((( انظر :معاين القرآن ،أبو زكريا الفراء (.)241/2
((( هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ،أحد الشعراء الفرسان األرشاف يف اجلاهلية ،أدرك اإلسالم
ووفد عىل النبي ^ مسلماً  ،وترك الشعر ،وهو أحد أصحاب املعلقات .سكن الكوفة وعاش

عمرا طويالً ،وكان من أجواد العرب يف اجلاهلية واإلسالم .توىف سنة 41هـ .انظر :خزانة األدب،
ً
للبغدادي ( ،)337/1واألعالم ،للزركيل (.)240/5
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فإن

تسألينا:

نحن؟

فيم

فإننا
عصافري

من

هذا

األنام

ا ُمل َس ّحر

ِّ
املتغذي بالطعام والرشاب ،أو أنه من ذوي السحر،
أي املعلل املخدوع ،أو

وهو الرئة ،وما تعلق باحللقوم(.)1
وقال امرؤ القيس(:)2
موضعني

أرانا

ألمر

غيب
ونسحر

بالطعام

وبالرشاب

()3

وجيمع السحر عىل أسحار ،وسحور .والساحر املذموم املفسد ،واملحمود

العامل(.)4

السحر يف االصطالح:
اصطالحا بتعاريف كثرية خمتلفة بلغت حد التباين؛ وذلك ألن
عرف السحر
ً

السحر ليس نو ًعا واحدً ا يسهل حدُّ ه بتعريف جامع مانع ،فلفظه يف اللغة شمل أكثر

من معنى ،وأريد به يف االصطالح أكثر من حالة تب ًعا الختالف املذاهب فيه بني
احلقيقة والتخييل ،ولذلك اختلفت تعاريفهم.

((( انظر :رشح ديوان لبيد ،حتقيق :د .إحسان عباس (ص ،)56وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري
(.)80/5

((( هو امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي ،أشهر شعراء العرب ،أحد أصحاب املعلقات .ولد

عام  130ق.هـ ،عاش بداية حياته يف اللهو والشعر ،وملا قتل أبوه ترك ذلك .توىف مسمو ًما سنة
 80ق.هـ .انظر :األعالم ،للزركيل (.)11/2

((( ديوان امرئ القيس ،مجع حسن السندويب (ص.)63

((( انظر :هتذيب اللغة ،لألزهري ( ،)292/4ومعجم الصحاح ،للجوهري (ص.)679
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وقد أشار إىل هذا الشيخ حممد األمني الشنقيطي( - )1رمحه اهلل  -بقوله:
«اعلم أن السحر يف االصطالح ال يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة األنواع

املختلفة الداخلة حتته ،وال يتحقق قدر مشرتك بينها يكون جام ًعا هلا مان ًعا لغريها،

ومن هنا اختلفت عبارات العلامء يف حده اختال ًفا متباينًا»(.)2

وسأورد أشهر ما ذكر من التعريفات االصطالحية للسحر مع بيان ما تصدق

عرف بعضهم السحر بتعاريف ال تصدق إال عىل ما ال حقيقة
عليه من األنواع ،حيث َّ

له من أنواع السحر ،وهو ما يسمى بسحر التخييل ،أو راعى فيه واضعوه اجلانب
اللغوي ،ومن هؤالء أبو بكر الرازي()3؛ حيث عرف السحر بأنه« :كل أمر خفي

سببه ،خُ
وتيل عىل غري حقيقته ،وجيرى جمري التمويه واخلداع»(.)4

((( هو العالمة حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي ،أحد علامء شنقيط .ولد هبا سنة
1305هـ ،وهبا تعلم ،وحج سنة 1367هـ ،واستقر باملدينة النبوية ثم انتقل للتدريس يف املعهد

مدرسا باجلامعة اإلسالمية سنة 1381هـ،
العلمي بالرياض سنة 1371هـ ،ثم عاد إىل املدينة
ً
وتويف بمكة سنة 1393هـ ،له مصنفات عديدة ،أشهرها :أضواء البيان يف تفسري القرآن ،ومل

يكمله ،ودفع إهيام االضطراب عن آي الكتاب ،وغري ذلك.
انظر :األعالم ،للزركيل (.)45/6
((( أضواء البيان – للشنقيطي – (.)444/4

((( هو أمحد بن عيل الرازي اجلصاص ،قدم بغداد شا ًّبا ودرس هبا ،وإليه انتهت إمامة أصحاب الرأي يف
مشهورا بالزهد والورع ،له مؤلفات منها :أحكام القرآن وغريه .تويف سنة 370هـ وله
وقته ،كان
ً
من العمر  65سنة.

((( انظر :أحكام القرآن ،للجصاص ( ،)51/1ومقاالت اإلسالميني ،لألشعري ( ،)129/2وكتاب
التوحيد ،للامتريدي (ص.)209 -189
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وقد تبع أبا بكر الرازي عىل هذا التعريف اإلما ُم ابن حزم الظاهري( ،)1والفخر

الرازي( )2وغريمها(.)3

والقايض( )4عبد اجلبار له تعريف مقارب لتعريف الرازي؛ حيث عرف السحر

بأنه« :ما لطف مأخذه مما يقصد به اإلرضار وال يوجبه ،وإنام هو رضب من التمويه
واحليلة»(.)5

وكل من التعريفني السابقني ال يصدقان إال فيام ال حقيقة له من أنواع السحر

سحرا إال باملعنى اللغوي .وعرف
أمورا كثرية يف السحر ،وإن مل تكن
ً
ويدخالن ً

البعض اآلخر السحر بام له حقيقة وأثر؛ كابن قدامة املقديس حيث قال« :السحر
ور ًقى وعقد تؤثر يف األبدان والقلوب ،ف ُيمرض ويقتل ويفرق بني املرء
عزائم ُ
وزوجته ،ويأخذ أحد الزوجني عن صاحبه»(.)6

وعىل هذا التعريف حيرص ابن قدامة السحر عىل نوع واحد هو :ما له من حقيقة
وأثر ،واحلقيقة أنه نوعان؛ ما ذكر يف تعريف ابن قدامة ،وما كان ختيي ً
ال وخمادعة ،كام
سيأيت بيانه بإذن اهلل تعاىل.
((( انظر :الفصل ،البن حزم ( ،)103/5واملحىل ،البن حزم (.)46/1

((( انظر :التفسري الكبري ،للفخر الرازي ( ،)205/3ومع تعريفه هذا فإن الرازي يرى أن للسحر
وأثرا .انظر ( )213/3من تفسريه.
حقيقة ً

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)44/2وفتح الباري ،البن حجر (.)222/10

((( هو أبو احلسني عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين ،شيخ املعتزلة يف عرصه ،ويل قضاء الري ،له مصنفات

كثرية ،منها :رشح األصول اخلمسة ،واملغني يف أبواب التوحيد وغريها .تويف يف الري سنة 415هـ.
انظر :تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي ( ،)113/11والرسالة املستطرفة للكتاين (ص.)120

((( انظر :تنزيه القرآن عن املطاعن (ص.)28

((( انظر :الكايف ،البن قدامة ( ،)164/4وتيسري العزيز احلميد ،سليامن آل الشيخ (ص  ،)382وفتح
املجيد ،عبد الرمحن بن حسن (ص.)314
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وعرفه ابن خلدون( )1بقوله« :هو علم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس

البرشية هبا عىل التأثريات يف عامل العنارص ،إما بغري معني أو بمعني من األمور
الساموية»(.)2

وتعريف ابن خلدون هذا مثل سابقه ال يشمل كل أنواع السحر ،حيث يصدق

فقط عىل ما له حقيقة وأثر دون سحر التخييل.

وعرف السحر أحد العلامء املعارصين بتعريف مجع فيه النوعني فقال:
«السحر هو عبارة عن أمور دقيقة موغلة يف اخلفاء يمكن اكتساهبا بالتعلم

تشبه اخلارق للعادة ،وليس فيها حتدٍّ  ،أو جتري جمري التمويه واخلداع تصدر من نفس
رشيرة تُؤ ِّثر يف عامل العنارص بغري مبارشة أو بمبارشة»(.)3
وعرفه أحد الباحثني بتعريف مستخلص من جمموعة تعاريف ساقها ألهل

العلم؛ حيث قال« :السحر هو املخادعة أو التأثري يف عامل العنارص بمقتىض القدرة
املحدودة ،بمعني من اجلن أو بأدوية ،أثر استعدادات لدى الساحر»(.)4

وهذا التعريف وسابقه فيه شمول ،ملا كان من السحر عن طريق التخييل

واملخادعة ،وما كان منه له حقيقة وأثر ،هبمة الساحر أو بمعني من الشياطني ،أو

بدعوى موافقة مزاج األفالك والعنارص أو نحو ذلك ،كام سيأيت.

((( هو عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلرضمي ،فيلسوف ومؤرخ ،ولد بتونس ،وله مصنفات،
أشهرها املقدمة والعربة ،وله رشح الربدة .تويف بالقاهرة سنة 808هـ .انظر :هدية العارفني
( ،)529/5واألعالم ،للزركيل (.)330/3

((( املقدمة ،البن خلدون (ص.)496

((( السحر بني احلقيقة والوهم – عبد السالم السكري – (ص.)38

((( السحر بني احلقيقة واخليال – د  /أمحد بن نارص احلمد – (ص.)17
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املبحث الثاني
أنواع السحر
كام تقدم ،السحر يطلق عىل أعامل كثرية متنوعة ،فمنه ما له حقيقة وأثر ،ومنه
ما ليس له حقيقة ،ومنه ما هو سحر بحسب اإلطالق اللغوي ال الرشعي ،و ُأطلق
جمازا ال حقيقة ،والبد من حتديد أنواعه املعتربة رش ًعا؛ فهي موضوع هذا
عليه سحر ً

البحث دون غريها .وسوف أذكرها بيشء من اإلجياز.

النوع األول :سحر أصحاب األوهام والنفوس القوية:
النفوس القوية اخلبيثة والوهم هلام تأثري عىل اإلنسان ،ومن خالل أقوال وأفعال

خمصوصة يقوم الساحر بتقوية النفس حتى تؤثر يف اآلخرين ،بقدرة اهلل تعاىل .وقد

تأثريا ،منها:
ذكر الرازي
ً
وجوها كثرية تؤكد أن للوهم والنفس ً

الوجه األول :أن اجلذع الذي يتمكن اإلنسان من امليش عليه لو كان موضو ًعا

عىل سطح األرض ال يمكنه امليش عليه لو كان ممدو ًدا عىل هنر أو هاوية ،وما ذاك إال

أن ختيل السقوط وتومهه متى قوي أوجبه.

الوجه الثاين :قد أمجع األطباء عىل هني املرعوف عن النظر إىل األشياء احلمر،

خشية أن يؤثر ذلك عىل نفسه فيستمر رعافه ،وهني املرصوع عن النظر إىل األشياء

الالمعة القوية ،وما ذاك إال ألن النفوس يف الغالب مطيعة لألوهام.

الوجه الثالث :التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبادئ قريبة
حلدوث الكيفيات يف األبدان؛ فإن الغضبان تشتد سخونة مزاجه حتى إنه يفيده
سخونة قوية ،وذلك دليل عىل أن النفوس هلا تأثري يف بدن صاحبها ،وإذا جاز كون
التصورات مبادئ حلدوث احلوادث يف البدن ،فأي استبعاد من كوهنا مبادئ حلدوث
احلوادث خارج البدن.
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الوجه الرابع :ومما يؤكد أن النفس قد تؤثر باآلخرين اإلصابة بالعني .وهذا

أمر اتفق عليه العقالء(.)1

وقد رأى الرازي بنا ًء عىل ما ذكره من الوجوه السالفة الذكر:

أن ذلك التأثري احلاصل نتيجة لتأثري الوهم ونتيجة ألمور نفسانية ،مما يؤكد أن

النفوس التي تفعل هذه األفاعيل قد تقوى فتستغني عن الوسيط وتؤثر بنفسها(.)2

النوع الثاني :السحر الذي يستعان فيه بالكواكب ،ومنه:
1-1سحر الكلدانيني وأهل بابل من عبدة الكواكب الصابئة الذين يعتقدون

بأن الكواكب تدبر العامل ،وكل ما يصدر من حوادث من أفعاهلا ،من خري أو رش،
وقد بعث اهلل هلم إبراهيم (عليه الصالة والسالم) فمنهم من أطاعه وسلك جادة

التوحيد ،ومنهم من عاداه ومات مرشكًا.

يزعم هؤالء أن للكواكب إدراكات روحانية ،فإذا قوبلت بطقوس خاصة

كانت الكواكب مطيعة له متى ما أراد شي ًئا فعلته ،عىل حد زعمهم.

واحلق أن من قىض حوائجهم الشياطني ال الكواكب ليستمروا يف باطلهم

ليضلوا ويضلوا(.)3

2-2سحر الطالسم :وهو نقش أسامء خاصة يف جسم من املعادن أو غريها ،يزعم
أصحاب هذا العمل أن هلا تعل ًقا باألفالك ،والكواكب ،حتدث هبا خاصية ربطت يف
جماري العادات ،وال جتري هذه اخلاصة إال مع نفس صاحلة هلذه األعامل(.)4
((( انظر :التفسري الكبري ،للرازي (.)209 ،208/3

((( املصدر السابق (.)209/3
((( انظر :أضواء البيان ،الشنقيطي ( ،)453/4وفتح الباري ،البن حجر العسقالين (.)222/10
((( انظر :الفصل يف امللل والنحل ،البن حزم ( ،)102 ،101/5وجمموع الفتاوى ،شيخ اإلسالم ابن
تيمية (.)171/35
344

الســــحر حقيقته وحكمه

وهذا النوع من السحر حيصل يف الغالب إما من حمتال أو صاحب عالقة

بالشياطني ،وإنام يستعمل هذا الطلسم كنوع من اخلداع إلخفاء كفره وضالله،
وعليه فليس للكواكب فيه أي أثر(.)1

3-3النظر يف حركات األفالك طلوعها وغروهبا ودوراهنا واقرتاهبا وافرتاقها،

تأثريا حال انفراده أو اقرتانه بغريه عىل احلوادث
معتقدين أن لكل كوكب أو نجم ً
األرضية بصفة عامة(.)2

4-4النظر يف منازل القمر الثامنية والعرشين ،واعتقاد َّ
أن القرتان القمر بكل

أثرا يف السعود والنحوس ،والتأليف والتفريق ونحو ذلك(.)3
منها أو مفارقته هلا ً
5-5استخدام األرقام املعينة حلروف أبجد هوز  ...إلخ:

قدر من العدد معلو ًما،
بحيث تُكتب هذه احلروف وجيعل لكل حرف منها ٌ

وجيري عىل ذلك أسامء اآلدميني واألزمنة واألمكنة وغريها ،وجيمع مج ًعا معرو ًفا

خاصا ،ويثبت الناتج بطريقة خاصة ،وينسب ذلك إىل
طرحا
عنده ،ويطرح منها
ًّ
ً
األبراج االثنتي عرشة املعروفة ،ثم حيكم عىل تلك النتائج بالسعود والنحوس
وغريها مما يوحيه إليه الشيطان .وليس للكواكب أو األبراج أي أثر ،وإنام هو نوع

من التخرص والرجم بالغيب(.)4

((( انظر :أضواء البيان ،للشنقيطي ( ،)453/4وتيسري العزيز احلميد ،سلامن آل الشيخ (ص .)387
((( انظر :جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)192/35ومعارج القبول ،حافظ حكمي

(.)560/2
((( انظر :تيسري العزيز احلميد ،سلامن آل الشيخ ( ،)447 - 442ومعارج القبول ،حافظ حكمي
(.)426/1
((( انظر :املصادر السابقة ،وفتح املجيد ،لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ (ص.)341
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النوع الثالث :االستعانة باألرواح األرضية؛ وهم اجلن،
وهم عىل قسمني:
مؤمنون ،وكفار ،وهم الشياطني ،واتصال النفوس الناطقة هبا سهل ملا بينهام

من املشاهبة والقرب ،وهو أمر ممكن(.)1

يقول اإلمام الرازي« :إن أصحاب الصفة وأرباب التجربة شاهدوا أن االتصال

الرقى والدخن والتجريد .وهذا
هبذه األرواح األرضية حيصل بأعامل سهلة قليلة من ُّ

النوع من املسمى بالعزائم وعمل تسخري اجلن»(.)2

وعندما يتحقق االتصال بني الساحر والشياطني يستعني الساحر هبم فتحصل

اإلعانة منهم ،لكن ذلك ال يكون دون الرشك باهلل تعاىل.

النوع الرابع :عقد اخليوط والنفث( )3فيها:
قال تعاىل :ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ( ،)4والنفاثات يف

العقد :هن الساحرات الاليت يعقدن اخليوط وينفثن يف كل عقدة حتى ينعقد ما ُيردن

من السحر ،وذلك إذا كان املسحور غري مبارش ،وقد يبارش الساحر املسحور بذلك،
تشبيها هلا بالرقية من حيث الصورة ،وإال فهي سحر
فيطلق عىل فعله هذا الرقى(،)5
ً

((( انظر :التفسري الكبري ،للرازي ( ،)210/3تفسري ابن كثري (.)210/1
((( انظر :التفسري الكبري ،للرازي (.)211 ،210/3

((( النفث كالنفخ وأقل من التفل .انظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)17/3املعجم الوسيط
(.)368/1

((( سورة الفلق :آية .4

((( يقال :رقى الراقي إذا عوذ ونفث يف عوذته .انظر :لسان العرب ،البن منظور (،)48/19
والقاموس ،للفيومي (.)336/4
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ال رقية ،فإذا نفث عىل أحد بعد تكييف نفسه باخلبث مع االستعانة بالشياطني الذين

رض ذلك بإذن اهلل الكوين القدري(.)1
يردد أسامءهم ،ويستعدي هبمَّ ،

ومن هذه النوع ما سحر به لبيد بن األعصم( )2رسول اهلل ^ ،وقد حد البعض

السحر هبذا احلد ،وال شك يف خطورته وكثرته وانتشاره ،وقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل
نبيه (عليه الصالة والسالم) باالستعاذة من رش هذا العمل ،وهذا ٍ
كاف باإلشعار

بعظم خطره ورضره .والرشك يف هذا النوع ظاهر بينِّ ؛ ألنه استعانة باألرواح اخلبيثة،
وهم الشياطني(.)3

النوع اخلامس :اهليمياء(:)4
وهو ما تركب من خواص ساموية تضاف ألحوال األفالك ،وحيصل ملن عمل

له يشء من ذلك أمور معلومة عن السحرة تسلبه إدراكه أو تؤثر عليه ،فتصح حاله

كحال النائم من غري فرق حتى يتخيل مرور السنني الكثرية يف زمن يسري ،وحدوث
احلوادث الكثرية يف ساعة ونحوها من الزمن اليسري ،وكل ما يتصوره املسحور يف
هذه احلالة من األوهام التي ال حقيقة هلا(.)5

((( انظر :بدائع الفوائد ،البن القيم ( ،)221/2والتفسري القيم ،البن القيم (ص ،)563وأضواء
البيان ،للشنقيطي (.)452/5

((( هو هيودي من هيود املدينة ،من هيود بني زريق ،وبنو زريق بطن من األنصار مشهور من اخلزرج،
وكان بينهم وبني اليهود قبل اإلسالم حلف وإخاء .انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي

( ،)46/2وفتح الباري ،البن حجر (.)226/10

((( انظر :بدائع الفوائد ،البن القيم (.)221/2

((( اهليمياء :بكرس اهلاء بعدها مثناة حتتية فميم فياء بعدها ألف التأنيث املمدودة ،هكذا ضبطها
الشنقيطي يف أضواء البيان (.)452/4

((( انظر :حاشية ابن عابدين ( ،)45/1وأضواء البيان ،للشنقيطي (.)452/4
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النوع السادس :السيمياء(:)1
وهو عبارة عام تركب من خواص أرضية كدهن خاص أو كلامت خاصة توجب

إدراك احلواس اخلمس أو بعضها بام له وجود حقيقي ،أو بام هو ختييل رصف(.)2
وهذا النوع من السحر ختيييل حيصل بأحد أمرين:

سحرا باملعنى االصطالحي ،وإما
إما بتأثري عقاقري بخواصها ،وهذا ليس
ً
بكلامت خاصة عبارة عن استغاثة واستعانة بالشياطني ،بحيث يكون منهم التخييل

عىل حواس املسحور(.)3

املبحث الثالث
حقيقة السحر

السحر كقضية وظاهرة ليست حمل خالف بني طوائف املسلمني ،فهي مذكورة

يف القرآن الكريم والسنة النبوية املرشفة ،وإنام اخلالف وقع يف السحر؛ هل له حقيقة

مستعرضا أدلة كل فريق مع بيان
أم ال حقيقة له وتأثري ،عىل قولني سوف أذكرمها
ً

الرأي الصائب إن شاء اهلل.

((( بكرس السني املهملة بعدها مثناة حتتية ،فميم فياء بعدها ألف التأنيث املمدودة ،وهي لفظ عربي
أصله :شيم به ،معناه :اسم اهلل ،وقيل :يطلق عىل غري احلقيقي من السحر؛ سحر التخييل .انظر:
املعجم الوسيط ،تشطب (.)471/1
((( انظر :حاشية ابن عابدين ( ،)45/1وأضواء البيان ،للشنقيطي (.)452/4
((( انظر :السحر بني احلقيقة واخليال ،د /أمحد النارص (ص.)33
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القول األول :السحر ليس له حقيقة .وهو قول املعتزلة( )1ومجاعة من العلامء
من غري املعتزلة ،منهم أبو منصور املاتريدي( ،)2وأبو بكر اجلصاص( )3من األحناف،
وأبو إسحاق اإلسرتباذي( )4من الشافعية ،وابن حزم( )5وغريهم(.)6
ويتلخص رأهيم يف إنكار حقيقة السحر ،وأنه نوع من التمويه والتخييل ،فال
تأثري له ،وعىل ذلك فهم ينكرون مجيع أنواع السحر التي يرى خمالفوهم أن هلا حقيقة
وتأثريا ،وال يسلمون بوجودها ،بل يرون أن كل ذلك نوع من التخييل والتمويه.
ً
يقول القايض عبد اجلبار« :إن السحر يف احلقيقة ال يوجب املرضة؛ ألنه
رضب من التمويه واحليلة ،وإنام يقع به التقريع والتخويف ،فيؤدي ذلك إىل أمراض
ومضار(.»...)7

ويقول ابن حزم« :وقد نص اهلل (عز وجل) عىل ما قلنا ،فقال تعاىل :ﱫ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ( ،)8فأخرب اهلل تعاىل أن عمل
أولئك السحرة إنام كان ختي ً
ال ال حقيقة .)9(»...
((( أتباع واصل بن عطاء ،وهم أحد الفرق الكالمية يلقبون بالقدرية والعدلية ،افرتقت املعتزلة إىل
بعضا ،ومما جيمعهم القول بأن اهلل قديم ،وأن العبد خالق ألفعاله ،وأن
عرشين فرقة يكفر بعضها ً
اهلل ال يفعل إال الصالح وغري ذلك .انظر :الفرق بني الفرق ،للبغدادي (ص،)201 ،114 ،24
وامللل والنحل ،للشهرستاين (.)85 - 83/1
((( انظر :كتاب التوحيد ،للامتريدي (ص.)209 ،89
((( انظر :أحكام القرآن ،للجصاص (.)69 ،60/1
((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)46/2وفتح الباري ،البن حجر (.)222/10

((( انظر :الفصل ،البن حزم ( ،)100 ، 99/5واملحىل ،البن حزم (.)46/1

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)44/2وفتح الباري ،البن حجر (.)222/10

((( انظر :متشابه القرآن ،للقايض عبد اجلبار ( ،)291 ،102/1واملغني ،للقايض عبد اجلبار
(.)221/15

((( سورة طه :آية .66

((( الفصل ،البن حزم ( ،)506/5واملحىل ،البن حزم (.)36/1
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ويقول أبو منصور املاتريدي« :واألصل أن الكهانة حممول أكثرها عىل الكذب

واملخادعة ،والسحر عىل التشبيه والتخييل»(.)1

وقد استدل نفاة حقيقة السحر وأثره بأدلة كثرية عقلية ونقلية.

أو ً
ال :أدلتهم النقلية:

 -1قوله تعاىل :ﱫ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱪ(.)2
وجه االستدالل:

قالوا :اآلية تدل عىل أن السحرة أرهبوا الناس وخوفوهم بحيث خ َّيلوا إىل

األعني باحليل والشعوذة ما احلقيقة بخالفه؛ حيث أومهوا الناس فيام رأوه أن تلك

احلبال والعيص تسعى ،وتلك ظنون ال حقيقة هلا كادوا عيون الناس هبا(.)3

 -2قوله تعاىل :ﱫ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪ ﱪ(.)4

 -3قوله تعاىل :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ(.)5

((( التوحيد ،أليب منصور املاتريدي (ص.)209
((( سورة األعراف :آية .116

((( انظر :الفصل ،البن حزم ( ،)104 ،103/5والكشاف ،للزخمرشي (.)81/2

((( سورة طه :آية .66

((( سورة طه :آية .69
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وجه االستدالل:
يقول ابن حزم« :وقد نص اهلل (عز وجل) عىل ما قلنا ،فقال تعاىل :ﱫ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ( ،)1فأخرب تعاىل أن عمل
أولئك السحرة إنام كان ختيي ً
ال ال حقيقة له ،وقال تعاىل :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ( ،)2فاخرب تعاىل أنه كيد ال حقيقة له»(.)3
اجلواب عىل ما استدلوا:

أوالً :اآليات التي استدلوا هبا ال حجة هلم فيها عىل نفي حقيقة السحر ،بل عىل
العكس هي دليل ملخالفيهم القائلني بأن للسحر حقيقة وأثر.
فاملسحور ختيل اليشء عىل خالف احلقيقة ،وهذا تأثري يف حاسة من حواسه،
والساحر قادر عىل التأثري بسحره عىل حاسة من حواسه ،بحيث خيل له خالف
احلقيقة ،وإذا كان ذلك فام املانع من تأثريه يف بعض األغراض األخرى أو القوى
والطباع اإلنسانية؟
وما الفرق بني التأثري الواقع يف الرؤية بحيث خيل له خالف احلقيقة وبني
التأثري يف بقية احلواس األخرى سواء يف النفس أو البدن؟ وعليه فاآليات حجة
عليهم ال هلم.
ثان ًيا :غاية ما يمكن االستدالل باآليات املذكورة أن السحر يف قصة سحرة
فرعون كان ختييالً ،ونحن ال ننكر أن سحر التخييل أحد أنواع السحر الكثرية ،لكن
اآليات مل حترص السحر يف التخييل ،وإنام دلت عىل أن سحر سحرة فرعون كان من
هذا النوع ،وال يلزم أن مجيع أنواع السحر كذلك ،وعىل ذلك فال حجة يف اآليات عىل
نفي حقيقة السحر وتأثريه(.)4
((( سورة طه  :آية .66
((( سورة طه :آية .69
((( الفصل ،البن حزم (.)6 ،5/5
((( انظر :التفسري القيم ،البن القيم (ص ،)572 ،571وتفسري القرطبي (.)46/2
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ثان ًيا :أدلتهم العقلية:
استدل القائلون بإنكار حقيقة السحر بأدلة عقلية ال تسعفهم إىل ذلك ،وسوف
بعضا منها وأعقب عليها بإجياز:
أذكر ً
أثرا خار ًقا للعادة يلزم منه أن يكون هناك
 -1قالوا :إن يف القول بأن للسحر ً
موجود ٌ
مثل هلل تعاىل وندٌّ له ،كام أنه ال يمكن العلم معه بالفرق بني ما خيتص اهلل
بالقدرة عليه وبني مقدور العباد(.)1
اجلواب عىل ما استدلوا به:
وتأثريا أن يكون هناك موجود
يقال هلم :ال يلزم من القول بأن للسحر حقيقة
ً
ٌ
أثرا مل يطلقوا القول بحصول كل أثر أو بحصول
مثل هلل تعاىل ،فالقائلون بأن للسحر ً
أثر يصل إىل مرتبة اخللق واإلجياد ،ذلك أن املوجد احلق هو اهلل وحده ال رشيك له.
قال تعاىل :ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ( ،)2وقال
تعاىل :ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱪ( ،)3وقال تعاىل :ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (.)4
والقول بأن أثر السحر يصل إىل درجة اخللق رشك يف الربوبية ،ومل يقل أحد به،
وإنام قالوا :له أثر عىل النفس والبدن يؤدي إىل املرض.
فهو سبب قد ربط اهلل به بعض املسببات يف حدود قدرة اخللق من اجلن
واإلنس ،وبام أن قدرة الشياطني ختتلف عن قدرة اإلنسان؛ لذا قد يظن اجلاهل أن
حصول األثر املناقض للعادة فوق قدرة اخللق.
((( انظر :تفسري الرازي ( ،)207 ،206/3متشابه القرآن ،للقايض عبد اجلبار (.)102/1

((( سورة الزمر :اآلية .62

((( سورة الفرقان :اآلية .2

((( سورة النحل :اآلية .17
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والواقع أنه يف حدود قدرة اخللق من اجلن واإلنس؛ ولذا يمكن معارضته

بمثله وأقوى منه(.)1

 -2إن إثبات ما تعتقدونه يف السحر يؤدي إىل الطعن يف نبوة األنبياء

ومعجزاهتم؛ إذ ال يمكن بعد ذلك التفريق بني اخلوارق التي تقع عىل يد السحرة

وبني اخلوارق التي تقع عىل أيدي األنبياء (عليهم السالم)(.)2
اجلواب عىل ما استدلوا به:

ويقال هلم :إن العادة تنخرق عىل يد النبي والويل والساحر ،ولكن النبي يتحدى

هبا اخللق ويستعجزهم عن مثلها ،وخيرب عن اهلل تعاىل بخرق العادة هبا لتصديقه ،فلو

كان كاذ ًبا مل تنخرق العادة عىل يديه.

ولذا ال يمكن معارضته بمثله أو أقوى منه؛ إذ إنه ليس بمقدور اإلنس واجلن

أن يأتوا بمثل ما أتى به النبي أو الرسول ،قال تعاىل :ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ(.)3

وأما الفرق بني الويل والساحر فظاهر بينِّ ٌ  ،ومن وجوه عدة لعل من أبرزها أن
األمة جممعة أن السحر ال يظهر إال عىل يد فاسق أو كافر ،والكرامة ال تظهر إال عىل

أولياء اهلل الصاحلني.

مقدورا لإلنس واجلن ،فبالتعلم والتدرب
ثم إن السحر ال خيرج عن كونه
ً

يمكن أن يكتسب بخالف الكرامات فهي كاملعجزات ال يقدر عليها إال اهلل تعاىل(.)4
((( النبوات ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ص.)281 ،278 ،277 ،258

((( تفسري الرازي ( ،)206/3والفصل ،البن حزم ( ،)7/5ومتشابه القرآن ،للقايض عبد اجلبار
(.)102/1

((( سورة اإلرساء :آية .88

((( النبوات ،ابن تيمية (ص ،)282 ،281ورشح مسلم ،للنووي (.)176 ،175/14
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القول الثاني :السحر له حقيقة:
وهو قول مجاعة من العلامء ،منهم ابن قتيبة( ،)1وابن العريب ،وابن قدامة،

والنووي .وهو مذهب أهل السنة ومجهور علامء األمة(.)2

وعمدهتم يف ذلك رصيح القرآن وصحيح السنة املرشفة ،يقول ابن قتيبة:

«وهذا يشء (يقصد السحر) مل نؤمن به من جهة القياس وال من جهة العقل ،وإنام آمنا

به من جهة الكتاب وإخبار األنبياءعليهم السالم ،وتواطؤ األمم يف كل زمان عليه،
خال هذه العصابة التي ال تؤمن إال بام أوجبه النظر ودل عليه القياس فيام شاهدوا
ورأوا»(.)3

يقول اإلمام املازري« :مذهب أهل السنة ومجهور علامء األمة عىل إثبات
السحر ،وأن له حقيقة كحقيقة غريه من األشياء الثابتة خال ًفا ملن أنكر ذلك .)4(»...
وقال القرطبي  -رمحه اهلل« :ذهب أهل السنة إىل أن السحر ثابت وله

حقيقة.)5(»...

أدلة أهل السنة:
كام تقدم فإن عمدة أهل السنة فيام ذهبوا إليه النقل؛ حيث استدلوا بأدلة كثرية

بعضا منها:
من القرآن الكريم والسنة املرشفة ،وسوف أذكر ً

ً
فاضال من ثقات بغداد،
((( هو عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب ،له تصانيف كثرية ،كان

تويف سنة 276هـ .يلقب بأيب حممد بن قتيبة املروزي .انظر :تاريخ بغداد ،للخطيب (،)170/10
سري أعالم النبالء (.)296/13

((( انظر :رشح مسلم ،للنووي ( ،)174/14وتفسري القرطبي (.)46/2
((( تأويل خمتلف احلديث ،البن قتيبة (ص.)187

((( انظر :رشح صحيح مسلم ،للنووي (.)174/14
((( تفسري القرطبي (.)44/2
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1-1قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
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
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ(.)1
وجه االستدالل باآليات السابقة:
أ -إخبار اهلل تعاىل أن السحر مما يعلم ويتعلم ،وأن متعلم السحر يكفر بذلك،

وما كان هذه صفته كان من األمور الوجودية التي هلا حقيقة وأثر ،وما ال حقيقة له ال

يتصف هبذه الصفات ،وال يوصف املنتسب إليه بالكفر(.)2

ب -يف قوله تعاىل :ﱫﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﱪ(.)3

آثارا حمسوسة كالتفريق بني املرء وزوجه ،واألثر
إخبار اهلل تعاىل أن للسحر ً

دليل عىل وجود املؤثر ،وهو السحر ،وأن له حقيقة(.)4

ج -إخبار اهلل تعاىل بأن رضر السحر ال يتحقق إال بإذنه ،واالستثناء دليل عىل

حصول اآلثار بسببه ،والرضر أو األثر ال يكون إال مما له حقيقة(.)5
((( سورة البقرة :آية .102

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ( ،)46/2ورشح مسلم ،للنووي ( ،)174/14وفتح
الباري ابن حجر (.)224/10

((( سورة البقرة :آية .102

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)206/1وأضواء البيان (.)437/4
((( تفسري الرازي (.)213/3
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 -2قال تعاىل :ﱫ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﱪ(.)1

وجه االستدالل:
أمر اهلل (سبحانه وتعاىل) نبيه يف هذه السورة باالستعاذة من رش النفاثات يف

العقد؛ وهن السواحر باتفاق املفرسين حتى نفاة حقيقة السحر وأثره( .)2وهذا دليل

وأثرا ،وإال فام معنى االستعاذة باهلل من رش
رصيح الداللة عىل أن للسحر حقيقة ً

النفاثات ،ولو مل يكن لسحرهن أثر ضار ملا أمرنا باالستعاذة.

ِ
ورش النفاثات ظاهر معلوم ،فال معنى لنفي احلقيقة واحلالة
ُ
وأثر رضر وأذى ِّ

هذه ،ثم إن مجهور املفرسين اتفقوا عىل أن سبب نزول املعوذتني ما كان من سحر لبيد
بن األعصم لرسول اهلل ^ ،واتفاقهم أكرب دليل وأرصحه عىل أن للسحر حقيقة

وأثرا(.)3
ً

 -3أخرج البخاري يف صحيحه حديث عائشة (ريض اهلل عنها) قالت :سحر

رسول اهلل ^ رجل من بني زريق يقال له :لبيد بن األعصم ،حتى كان رسول اهلل

^ خييل إليه أنه فعل اليشء وما فعله ،حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي،

لكنه دعا ودعا ثم قال :يا عائشة ،أشعرت أن اهلل أفتاين فيام استفتيه فيه؟ أتاين رجالن
فقعد أحدمها عند رأيس ،واآلخر عند رجيل ،فقال أحدمها لصاحبه :ما وجع الرجل؟

((( سورة الفلق :اآليات .5-1

((( انظر :تأويل خمتلف احلديث ،البن قتيبة ( ،)179أحكام القرآن ،للجصاص ( ،)378/5متشابه
القرآن ،للقايض عبد اجلبار ( ،)708/2التفسري الكبري ،للرازي ( ،)196 ،195/32التفسري

القيم ،البن القيم (ص.)563

((( املصادر السابقة.
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()1
ومن ط َّبه؟ قال :لبيد بن األعصم ،قال :يف أي يشء؟ قال :يف
قال :مطبوب  ،قالَ :

مشط( )2ومشاطة( )3وجف طلع( )4نخلة ذكر ،قال :وأين هو؟ قال :يف بئر ذروان،
فأتاها رسول اهلل ^ يف ناس من أصحابه  ...احلديث»(.)5
وجه االستدالل:
ما كان حيصل للرسول ^ وما كان جيده ليس هو السحر؛ حيث مل يعلم به

ومل يره ،وإنام أثر حصل بسبب السحر ،وهو مادة موضوعة يف بئر مهجور؛ مشط

ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر .وهذه حقائق حمسوسة ،ويف بعض الروايات أن
رج ً
«وترا فيه إحدى عرشة عقدة ،فنزل جربيل
ال نزل يف البئر فاستخرجه ،وأن فيه ً

باملعوذتني ،فكلام قرأ آية انحلت عقدة»(.)6

وهذا الوصف ملا سحر به الرسول ^ يف مادته وهيئته وقبوله لإلخراج

واإلحراق وهذه الصفات ال تكون إال حلقيقة ثابتة حمسوسة ،وفيها سبب التأثري؛

حيث حصل بحل تلك العقد ذهاب مسبباهتا ،مما حيصل للرسول ^ من ختيله فعل
((( أي مسحور ،والطب بالفتح :السحر ،وبالكرس :العالج ،ويطلق عىل الطبيب.
انظر :رشح مسلم ،النووي ( ،)177/14وفتح الباري ،ابن حجر (.)288/10

((( آله يمتشط هبا ،وهو واحد األمشاط .انظر :لسان العرب ،ابن منظور ( ،)279/9خمتار الصحاح
(ص.)625

((( املشاطة ما خيرج من الشعر إذا مشط ،وهو ما سقط من الشعر عند املشط .انظر :فتح الباري ،ابن
حجر ( ،)231/10واملعجم الوسيط (.)878/2

((( وهو الكافور؛ أي الغشاء الذي خترج فيه الثمرة.

انظر :رشح مسلم ،للنووي ( ،)177/14وفتح الباري ،البن حجر (.)229/10

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)177 ،176/7ومسلم يف صحيحه ( )1719/4وغريها.
((( مجع احلافظ بن حجر روايات هذا احلديث يف الفتح ( ،)230/10والنووي يف رشحه ملسلم
(.)177/14
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يشء مل يكن يفعله ،وزوال هذا السبب الظاهر وإتالفه زوال ملسببه ،وكل هذا ال

يكون إال فيام له حقيقة وأثر(.)1

 -4قول الرسول ^« :من تصبح بسبع مترات عجوة مل يرضه ذلك اليوم سم

وال سحر»(.)2

وجه االستدالل:
داللة هذا احلديث ظاهرة بينة؛ حيث جعل عليه الصالة والسالم متر العجوة

أو املحدد منه مان ًعا من أثر السم والسحر يف ذلك اليوم ،فحصول الرضر ملن مل يفعل

ذلك جائز .وهذا رصيح يف حصول الرضر من السحر ،والرسول ^ قد أرشدنا إىل
ما فيه الوقاية من رضر السحر ،وال ُيتو َّقى إال من يشء له حقيقة وأثر ،كام أنه قارنه
والسم باالتفاق له حقيقة وأثر ،وكذلك السحر(.)3
بالسم،
ُّ

وفيام ذكرت من أدلة استند عليها القائلون بأن السحر له حقيقة كفاية ،وهي

كام هو واضح نقلية صحيحة ورصحية الداللة ال تقبل الشك ،وجلية ال تقبل التأويل،

وهم يفرقون بني السحر من حيث هو ،وبني أثره ،فأثره يكون ختيي ً
ال كام يكون حقيقة،
وأما السحر فال يكون عندهم إال حقيقة ،وهو املسمى واملحذور الذي يستحق فاعله

اإلثم والعقاب عىل فعله.

((( املصادر السابقة.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)104/7ومسلم يف صحيحه ( )1618/3وغريهم.

((( انظر :كتاب السحر بني احلقيقة واخليال ،د /أمحد احلمد (ص.)66
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الفصل الثاني
حكم الساحر وتعلم السحر
املبحث األول
حكم تعلم السحر وتعليمه
أخرب اهلل (سبحانه وتعاىل) يف حمكم التنزيل أن السحر مما يعلم ويتعلم ،وحكى

عليم.
عن فرعون وقومه يف آيات كثرية وصف الساحر بكونه اً

قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
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
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ(.)1

وقال تعاىل :ﱫ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ( ،)2وقال تعاىل عن فرعون :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﱪ( ،)3وقال عنه :ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﱪ(.)4

((( سورة البقرة :آية .102

((( سورة األعراف :آية .112 ،111

((( سورة يونس :آية .79
((( سورة طه :آية .71
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وبناء عىل هذه اآليات فالسحر مقدور للخلق؛ حيث إنه مما يطلب وحيصل

بحسب ما هتيأ لطالبه كغريه من سائر العلوم إذا حتققت الرشوط وانتفت املوانع.

()1
كفرا مطل ًقا(،)2
والسحر حرام بال خالف بني أهل العلم  ،مجهورهم يراه ً
والبعض ذهب إىل أن أنوا ًعا منه ال يصل إىل حد الكفر ،بل هو كبرية من الكبائر
واملعايص العظام( ،)3وتعليمه وتعلمه فرع عنه؛ ولذلك اختلف العلامء يف حكم تعلم
السحر وتعليمه عىل أقوال:

القول األول :أن تعلم السحر وتعليمه حرام ،وهو قول اجلمهور من العلامء(.)4
قال ابن قدامة ...« :فإن تعلم السحر وتعليمه حرام ال نعلم فيه خال ًفا بني أهل
العلم»(.)5
وذهب بعض أهل العلم إىل مراعاة قصد املتعلم ،فإن قصد املتعلم العمل به وكان
فيه قول أو فعل يقتىض الكفر ،أو تعلمه معتقدً ا إباحته فهو كفر ،وإال فهو فسق ،منهم
اإلمام الشافعي؛ حيث يقول« :إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك؟ فإن وصف ما
يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب ،وأهنا تفعل ما يطلب منها؛
فهو كافر ،وإن كان ال يوجب الكفر ،فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإال فال»(.)6
موضحا حكم تعلم السحر« :وأما تعلمه وتعليمه
وقال النووي  -رمحه اهلل -
ً

فحرام ،فإن تضمن ما يقتيض الكفر كفر ،وإال فال»(.)7

((( انظر :رشح منتهى اإلرادات ( ،)394/3ودعوة التوحيد ،د .اهلراس (ص.)79

((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ( ،)49/2حاشية ابن عابدين ،)240/4( ،ورشح مسلم،
للنووي (.)167/14

((( انظر :فتح الباري ،البن حجر ،)224/10( ،ورشح مسلم ،للنووي.)167/4( ،
((( انظر :أضواء البيان ،الشنقيطي (.)464/4

((( املغني ،ابن قدامة (.)151/8

((( انظر :أضواء البيان ،الشنقيطي (.)455/4
((( رشح مسلم ،للنووي (.)176/14
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وقال أبو حيان« :وأما حكم السحر فام كان منه ُيع َّظم به غري اهلل من الكواكب

والشياطني ،وإضافة ما حيدثه اهلل إليها؛ فهو كفر إمجا ًعا ال حيل تعليمه وال العمل به،

وكذا ما قصد بتعلمه سفك الدماء والتفريق بني الزوجني واألصدقاء ،وأما إذا كان ال

يعمل منه شي ًئا من ذلك ،بل حيتمل؛ فالظاهر أنه ال حيل تعلمه والعمل به»(.)1

وقال شارح كتاب التوحيد« :وقد نص أمحد عىل أنه يكفر بتعلمه وتعليمه»(.)2
أدلة اجلمهور عىل حتريم تعلم أو تعليم السحر:
 -1قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ(.)3

قال احلافظ بن حجر« :فإن ظاهرها أهنم كفروا بذلك ،وال يكفر بتعليم اليشء
إال وذلك اليشء كفر»(.)4
 -2قوله تعاىل :ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﱪ(.)5
قال ابن حجر ُمعل ًقا عىل هذه اآلية« :فيها إشارة إىل أن تعلم السحر كفر»(.)6

 -3قوله تعاىل :ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﱪ(.)7

قال الشوكاين يف تفسريه معل ًقا عىل هذه اآلية« :فيها ترصيح بأن السحر ال يعود
عىل صاحبه بفائدة وال جيلب إليه منفعة ،بل هو رضر حمض وخرسان بحت»(.)8

((( البحر املحيط ،أبو حيان ( ،)328/1وتفسري ابن كثري (.)212/1
((( تيسري العزيز احلميد ،سليامن بن حممد (ص.)335
((( سورة البقرة :آية .102
((( فتح الباري ،ابن حجر (.)225/10
((( سورة البقرة :آية .102
((( فتح الباري ،ابن حجر (.)225/10
((( سورة البقرة :آية .102
((( تفسري الشوكاين (.)121/1
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-4

قوله

ﮢﱪ(.)1

تعاىل:

ﱫﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ

قال أبو جعفر الطحاوي يف تفسري هذه اآلية« :قد دللنا فيام مىض عىل أن معنى

(رشوا) باعوا ،فمعنى الكالم إذن لبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم

سوء عاقبته»(.)2

القول الثاين :جواز تعلم السحر عند الرضورة:
قال ابن حجر« :وقد أجاز بعض العلامء تعلم السحر ألمرين؛ إما لتمييز ما فيه

كفر من غريه ،وإما إلزالته عمن وقع فيه»(.)3

ثم قال ابن حجر« :فأما األول فال حمذور فيه إال من جهة االعتقاد ،فإذا سلم

االعتقاد فمعرفة اليشء بمجرده ال يستلزم من ًعا؛ كمن يعرف كيفية عبادة أهل األوثان

لألوثان ،ألن كيفية ما يعمله الساحر إنام هي حكاية قول أو فعل بخالف تعاطيه أو

العمل به»

وأما الثاين :فإن كان ال يتم كام زعم بعضهم إال بنوع من أنواع الكفر أو الفسق،

فال حيل أصالً ،وإال جاز للمعنى املذكور»(.)4

ومل يوفق الرازي حينام أطلق جواز تعلم السحر ،بل تعدى اجلواز إىل الوجوب

لرضورة التفريق بينه وبني املعجزة ،حسب زعمه( ،)5وقد تعقبه اإلمام ابن كثري ورد
((( سورة البقرة :آية .102

((( تفسري الطربي (.)371/1

((( انظر :فتح الباري ،ابن حجر (.)224/10
((( املصدر السابق (.)225 ،224/10

((( التفسري الكبري ،الرازي (.)214/3
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عليه بقوله :قوله «بأنه ال حيصل العلم باملعجز إال به ضعيف بل فاسد»(« ،)1ثم إن
العلم بأنه معجز ال يتوقف عىل علم السحر أصالً ،ثم من املعلوم بالرضورة أن

الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني وعامتهم كانوا يعلمون املعجز ويفرقون بينه وبني

غريه ومل يكونوا يعملون السحر وال تعلموه وعلموه ،واهلل أعلم»(.)2

يقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي بعد أن ذكر رأي الرازي« :وال خيفى

سقوط هذا الكالم وعدم صحته»(.)3

كام تعقبه األلويس  -رمحه اهلل  -يف تفسريه( ،)4وبذلك يتضح من خالل ما تم

عرضه من أقوال وأدلة كل فريق صحة القول األول؛ لقوة األدلة املستدل هبا من
الكتاب والسنة ،وأما القول الثاين فيمكن إرجاعه إىل القول األول باشرتاط احلافظ

ابن حجر سالمة االعتقاد يف معرفة السحر املجردة ،فمعرفة اليشء ال تستلزم من ًعا،

وأن ال يكون فيه كفر أو فسق حل تعلمه(.)5

املبحث الثاني

حكم العمل بالسحر
اتفق العلامء عىل كفر الساحر الذي يعتقد أن الكواكب مدبرة مع اهلل ،أو أن

الساحر قادر عىل خلق األجسام ،أو اعتقد أن فعله مباح ،ويكون املسلم هبذا كاملرتد
((( تفسري ابن كثري (.)208/1
((( املصدر السابق.
((( أضواء البيان ،الشنقيطي (.)463/4

((( روح املعاين ،األلويس (.)340 ،339/1

((( فتح الباري ،ابن حجر (.)225 ،224/10
363

الســــحر حقيقته وحكمه

يستتاب ،فإن تاب وإال قتل عند بعضهم ،ويرى آخرون قتله بال استتابة( .)1كام ذهب
األئمة الثالثة :أبو حنيفة ومالك وأمحد إىل القول بكفر الساحر مطل ًقا(.)2

وذهب اإلمام الشافعي إىل عدم التكفري بالسحر لذاته ،فإذا مل يكن الساحر

معتقدً ا يف الكواكب أهنا مدبرة ،أو أنه قادر عىل خلق األجسام ،أو أن فعله مباح كان

فعله معصية كبرية(.)3

ولعل اإلمام الشافعي يقصد ما يسمى بالسحر املجازي ،مثل :السحر باألدوية

وسقيا يشء يرض ،أو باحلركات اخلفية ونحو ذلك؛ فهذه األنواع ليست
والتدخني ُ
بكفر ،وإنام هي فسق(.)4

األدلة :وهي كثرية ،منها ما ييل:
 -1قوله تعاىل :ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ(.)5
وجه الداللة :أن اهلل (سبحانه وتعاىل) نفى الفالح عن الساحر نف ًيا عا ًّما حيث

توجه وسلك ،وذلك دليل كفره؛ ألن الفالح ال ينفى بالكلية نف ًيا عا ًّما إال عمن ال
خري فيه وهو الكافر ،وذلك باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظه (ال يفلح) يراد
هبا الكافر(.)6

((( انظر :أحكام القرآن ،للجصاص ( ،)48 ،47/1ورشح مسلم ،للنووي ( ،)176/14وتفسري ابن
كثري ( ،)212/1ورشح منتهى اإلرادات ( ،)394/3والروضة الندية ،للقنوجي (.)242/2

((( انظر :التفسري الكبري ،للرازي ( ،)215/3والكايف ،البن قدامة ( ،)165/4وفتح الباري ،البن
حجر ( ،)224/10وحاشية ابن عابدين ( ،)240/4وأضواء البيان ،الشنقيطي (.)462/4

((( املصادر السابقة.

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)147/1وتفسري الرازي (.)213/3
((( سورة طه :آية .69

((( انظر :أضواء البيان ،للشنقيطي (.)443 ، 442/4
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 -2قوله تعاىل :ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﱪ(.)1
وجه الداللة:

أن اآلية تدل عىل نفي اإليامن عن السحرة؛ إذ إن لو حرف امتناع ،فيثبت

نقيضه وهو الكفر(.)2

يقول الشوكاين يف تفسريه معل ًقا عىل هذه اآلية« :ولو أهنم آمنوا واتقوا ما

وقعوا فيه من السحر والكفر»(.)3

ويقول ابن كثري يف تفسريه« :وقد استدل بقوله :ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱪ

من ذهب إىل تكفري الساحر كام يف رواية اإلمام أمحد وطائفة من السلف»(.)4

 -3قوله ^« :اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :يا رسول اهلل ،ما هن؟ قال:

الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ،وأكل مال اليتيم ،وأكل

الربا ،والتويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات»(.)5
وجه الداللة:

ِ
السحر من السبع املوبقات املهلكات،
احلديث
عد النبي ^ يف هذا
َ
وأمر باجتناهبا ملا يرتتب عىل فعلها من رضر عظيم يف الدنيا ،والعذاب األليم

يف اآلخرة.

((( سورة البقرة :آية .103

((( انظر :تفسري القرطبي (.)49 - 47/2

((( فتح القدير ،الشوكاين (.)121/1
((( تفسري ابن كثري (.)144/1

((( أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة ( ،)12/4ومسلم يف صحيحه (،)92/1
وغريهم.
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 -4وقوله ^ « :ليس منا من تطري أو تطري له ،أو تكهن أو تكهن له ،أو سحر

أو سحر له ،ومن عقد عقدة ،ومن أتى كاهنًا فصدقه بام قال كفر بام أنزل عىل حممد

^»(.)1

وجه الداللة:
احلديث فيه ترصيح واضح بأن فاعل السحر كافر باإلسالم خارج من ملة

حممد ^.

هذا يشء من األدلة من القرآن والسنة ،كلها رصحية الداللة بتحريم السحر

وكفر فاعله ،اكتفيت بام أوردته إذ فيه الكفاية.

عقوبة الساحر:
نظرا لتعدد أنواع السحر ،اختلف العلامء يف عقوبة الساحر عىل قولني:
ً

القول األول  -وهو ما ذهب إليه مجهور أهل السنة من الصحابة والتابعني وفقهاء

األمصار ورواية عن اإلمام الشافعي :أنه متى ما تثبت جريمة السحر بحق إنسان بإقرار
أو بينة وجب قتله مطل ًقا من غري استتابة ،إال أن يأيت تائ ًبا قبل أن ُيقدر عليه.
يقول اإلمام أبو حنيفة( :يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر وال يستتاب وال يقبل
قوله :إين أترك السحر وأتوب منه ،فإذا أقر أنه ساحر فقد َّ
حل دمه ،وإن شهد عليه

شاهدان إنه ساحر قتل وال يستتاب ،وإن أقر فقال :كنت أسحر وتركت هذا منذ
ساحرا ،وأنه ترك منذ زمان مل
زمان ُقبل منه ومل يقتل ،وكذا لو شهد عليه أنه كان مرة
ً
ُيقتل ،إال أن يشهدوا عليه أنه الساعة ساحر وأقر بذلك؛ فيقتل)(.)2

((( ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وعزاه للبزار وقال :رجاله رجال الصحيح خال إسحاق بن الربيع،
وهو ثقة .انظر :جممع الزوائد ( ،)120/5وكشف األستار (.)400/3

((( أحكام القرآن ،للجصاص ( ،)60/1والتفسري الكبري ،للرازي (.)215/3
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وحكى حممد بن شجاع عن عيل الرازي قال« :سألت أبا يوسف عن قول أيب

حنيفة يف الساحر :يقتل وال يستتاب ،مل َ مل ْ يكن ذلك بمنزلة املرتد؟ فقال :الساحر مجع

مع كفره السعي يف األرض بالفساد ،والساعي بالفساد إذا قتل قتل»(.)1

وقال اإلمام مالك( :الساحر كافر يقتل بالسحر وال يستتاب وال تقبل توبته،

بل يتحتم قتله كالزنديق)(.)2

أيضا( :فإذا جاء الساحر أو الزنديق تائ ًبا قبل أن يشهدوا عليهام قبلت
وقال ً

توبتهام)(.)3

وقال ابن قدامة( :وحد الساحر القتل ،روي ذلك عن عمر وعثامن بن عفان

وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد اهلل بن كعب وقيس بن سعد وعمرو بن عبد

العزيز ،وهو قول أيب حنيفة ومالك  ...إىل أن قال :وهل يستتاب الساحر؟

فيه روايتان؛ أحدمها :ال يستتاب ،وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة؛ فإنه مل ينقل

ساحرا)(.)4
عن أحدهم أنه استتاب
ً

وقال عياض( :وبقول مالك :قال أمحد ومجاعة من التابعني)(.)5

وقال القرطبي( :اختلف الفقهاء يف حكم الساحر املسلم ...فذهب مالك إىل
كفرا يقتل وال يستتاب وال تقبل توبته؛ ألنه
أن املسلم إذا سحر بنفسه بكالم يكون ً
أمر يسترس به كالزنديق .وهو قول أمحد بن حنبل وأيب ثور وإسحاق والشافعي وأيب
حنيفة)(.)6
((( أحكام القرآن ،للجصاص (.)61/1
((( فتح الباري ،ابن حجر ( ،)224/10ونيل األوطار ،للشوكاين (.)363/7
((( تفسري القرطبي (.)49/2
((( املغني البن قدامة (.)153/8

((( فتح الباري ،البن حجر (.)224/10
((( تفسري القرطبي (.)48 ،47/2
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وقد أيدوا قوهلم بأدلة كثرية من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة والتابعني،

منها ما ييل:

األول :قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
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
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﱪ(.)1
وجه الداللة:
أن اآلية تدل عىل أن السحر كفر من وجوه؛ أحدها :نفي الكفر عن سليامن

(عليه السالم) يف معرض اهتامه بالسحر ،وإثباته للشياطني لتعليمهم الناس السحر،
دليل عىل أن السحر كفر .ثانيها :حتذير الناس من تعلم السحر بأنه كفر ،وعليه فإن

الساحر يقتل ألنه كافر.

الثاين :قوله ^ فيام رواه الرتمذي عن احلسن بن جندب أنه ^ قال( :حد

الساحر رضبة السيف)(.)2
((( سورة البقرة :آية .102

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ( )60/4وقال :هذا حديث ال نعرفه مرفو ًعا إال من هذا الوجه،

والصحيح عن جندب الوقف ( ،)60/4وقد روي هذا احلديث عن جندب بإسناد صحيح

موقو ًفا ،كام قال الرتمذي آن ًفا ،وهو عند احلاكم يف املستدرك ( ،)361/4وقد صححه العالمة
األلباين رمحه اهلل يف السلسلة الضعيفة (.)642/1

والعمل عليه عند كثري من الصحابة والتابعني كعمر وعثامن وابن عمر وحفصة وأيب موسى وعمر بن

عبد العزيز وغريهم .انظر اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ( ،)48/2وأحكام القرآن ،للجصاص

(.)60/1
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ساحرا
وجلندب راوي احلديث قصة توضح معنى احلديث وتؤكده ،وهي أن
ً

كان عند الوليد بن عقبة فذبح إنسانًا وأبان رأسه ،فعجبنا فأعاد رأسه ،فجاء جندب
األزدي فقتله( ،)1فثبت هبذا أن عقوبة الساحر هي القتل.

الثالث :ما روي عن بجالة بن عبدة قال :كنت كات ًبا جلزي بن معاوية عم

األحنف بن قيس ،فأيت كتاب عمر قبل موته بسنة :أن اقتلوا كل ساحر وساحرة

 ،)2(...فقتلنا ثالث سواحر يف يوم(.)3

الرابع :ما روي عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة ،أنه بلغه أن حفصة

زوج النبي ^ قتلت جارية هلا سحرهتا ،وكانت قد دبرهتا ،فأمرت هبا فقتلت .رواه

مالك يف املوطأ(.)4

كام روي قتل السحرة عن غري هؤالء من الصحابة والتابعني ،فمن الصحابة

أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،وأمري املؤمنني عثامن بن عفان ،وابن عمر ،وأبو
موسى األشعري ،وقيس بن سعد (ريض اهلل عنهم أمجعني) ،ومن التابعني سبع ٌة
منهم :اخلليفة عمر بن عبد العزيز  -رمحه اهلل(.)5

((( أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ( ،)177/2والطرباين يف املعجم الكبري ( ،)177/2والدارقطني
يف سننه ( ،)114/3وعبد الرزاق يف مصنفه ( ،)182/10والبيهقي يف السنن الكربى (،)136/8
كلهم من طريق خالد احلذاء عن أيب عثامن النهدي عن جندب ،قال الذهبي :إسناده صحيح .انظر:
تاريخ اإلسالم ،للذهبي (.)3/3
((( أخرج أصل احلديث البخاري يف صحيحه ( ،)1151/3والرتمذي يف سننه ( ،)147/4وقال:
حديث حسن صحيح ،وأبو داود يف سننه ( ،)168/3وأمحد يف مسنده ( ،)190/1وغريهم.
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( )180/10وأبو داود ،وأبو داود يف سننه ( ،)168/3وأمحد يف
مسنده ( ،)190/1وغريهم.
((( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)187/23والبيهقي يف سننه الكربى ( ،)136/8ومالك يف
املوطأ ( )87/2بال ًغا ،ووصله عبد الرزاق يف مصنفه ( ،)180/10وابن أيب شيبة (.)416/9
((( انظر :أضواء البيان ،للشنقيطي (.)461/4
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ومل ُيعلم خمالف لكبار الصحابة والتابعني يف زماهنم ،بل املذهب عىل ذلك(،)1
وعند علامء األصول أن الصحايب إذا قال قوالً أو فعله واشتهر ومل يعلم له خمالف؛ فإنه
يعد إمجا ًعا سكوت ًّيا( ،)2ويؤكد هذا األمر أن قتل الساحر مذهب مجاعة من التابعني.

قال ابن قدامة بعد أن ذكر من قال بوجوب قتل الساحر من الصحابة« :وهذا

اشتهر فلم ينكر؛ فكان إمجا ًعا»(.)3

وبذلك ثبت يف الكتاب والسنة واإلمجاع من الصحابة والتابعني قتل الساحر

مطل ًقا عند اجلمهور ،يقول الشنقيطي  -رمحه اهلل  -يف تفسريه« :فهذه اآلثار التي مل

يعلم أن أحدً ا من الصحابة أنكرها عىل من عمل هبا ،مع اعتضادها باحلديث املرفوع
املذكور ،هي حجة من قال بقتله مطل ًقا ،واآلثار املذكورة واحلديث فيها الداللة عىل
أنه يقتل ولو مل يبلغ به سحره الكفر»(.)4

القول الثاين  -وهو مذهب اإلمام الشافعي وابن املنذر ،ورواية عن اإلمام

()5
كفرا بعد االستتابة ،أما
أمحد  :أن الساحر إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر وجب قتله ً

ما سوى ذلك فيعزر ،يقول السبكي« :وأما مذهب الشافعي فحاصله أن الساحر له
قصاصا ،وحال ال يقتل أصالً ،بل يعزر.
كفرا ،وحال يقتل
ً
ثالثة أحوال :حال يقتل ً

كفرا ،فقال الشافعي  -رمحه اهلل :أن يعمل بسحره ما يبلغ
أما احلالة التي يقتل فيها ً
الكفر»(.)6

((( املصدر السابق.

((( انظر :أصول الفقه اإلسالمي ،لبدران أبو العينني (ص.)239
((( املغني ،البن قدامة (.)153/8

((( أضواء البيان ،الشنقيطي (.)461/4

((( انظر :املغني ،البن قدامة (.)153/8
((( فتاوي السبكي (.)324/2
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ونقل عن ابن املنذر نحو ذلك( .)1وقد استدلوا بأدلة منها ما ييل:
 -1حديث عثامن بن عفان (ريض اهلل عنه) ،أن رسول اهلل ^ قال« :ال حيل

دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث :رجل كفر بعد إيامنه ،أو زنا بعد إحصان ،أو قتل

نفس بغري نفس»(.)2

يقول السبكي بعد إيراد احلديث« :القتل يف احلالة األوىل بقوله« :كفر بعد

إيامنه» ،ويف احلالة الثالثة بقوله (أو قتل نفس بغري نفس) وامتنع يف الثانية ألهنا ليست

بإحدى الثالث ،فال حيل دمه عم ً
ال بصدر احلديث»(.)3

 -2ما ورد يف الصحيحني وغريمها ،أن لبيد بن األعصم اليهودي سحر النبي

^ فلم يقتله( ،)4فوجب أن يكون املؤمن كذلك؛ لقوله عليه الصالة والسالم« :هلم
ما للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني»(.)6(،)5

هذه بعض األدلة التي بني عليها هذا القول ،وهي ليست رصحية يف الداللة؛

إذ يمكن أن يرد عليهم بالقول:

إن دليل حرمة دماء املسلمني ،وإهنا ال تستباح إال بيقني ،وال يقني مع

االختالف ،هذا صحيح من حيث احلكم العام.
((( تفسري القرطبي (.)48/2

((( أخرجه الشافعي يف مسنده (ص ،)164والرتمذي يف سننه ،حديث رقم  ،2084وقال :هذا حديث
حسن ،واحلاكم يف مستدركه ( ،)345/4وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل

خيرجاه ،وغريهم.

((( فتاوي السبكي (.)324/2
((( سبق خترجيه.

((( انظر :التفسري الكبري ،للرازي (.)216/3

((( احلديث قال عنه العالمة األلباين رمحه اهلل يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة ( :)222/3باطل ال
أصل له.
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أما احلالة اخلاصة معنا يف أمر السحر ،فاجلمهور عىل أن السحر يعد مرو ًقا من

الدين وتركًا للجامعة؛ هلذا مل ينكر أحد من الصحابة عىل من قتل الساحر منهم ،فيعد

هذا بمنزلة اإلمجاع عىل العمل بام ورد ،خاصة يف حد الساحر ،واخلاص يقيض عىل

العام(.)7

وعدم قتل الرسول ^ لبيد حني سحره ،واعتبار ذلك دلي ً
ال بناء عىل قوله

^« :هلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم» هذا االستدالل غري مسلم به.

فاحلديث الذي ورد فيه هذا القول ال يعني أهل الكتاب ولفظه« :أمرت أن

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدً ا رسول اهلل ،فإذا شهدوا أن
ال إله إال اهلل  ...فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال بحقها ،هلم ما للمسلمني

وعليهم ما عليهم»(.)8

وداللة احلديث ظاهرة يف املراد ،فهم املنقادون للدين اإلسالمي حديثو

اإلسالم وليس أهل الكتاب من هؤالء ،فلهم أحكام خاصة ،واالختالف بينهم وبني

أهل اإلسالم واسع يف األحكام.

مما ذكرنا يظهر أنه ال خالف يف قتل الساحر الذي بلغ بسحره الكفر ،أو قتل

نفسا ،اللهم إال أن اجلمهور قالوا :يقتل حدًّ ا ،والشافعي ومن معه قالوا :يقتل
بسحره ً
قصاصا.
كفرا أو
ً
ً

نفسا.
وإنام اخلالف يف الساحر الذي مل يبلغ بسحره الكفر ومل يقتل ً
((( انظر :التفسري الكبري ،للرازي (.)216/3

((( احلديث أخرجه النسائي يف سننه ( ،)76/7واإلمام أمحد يف مسنده ( ،)199/3وقال العالمة األلباين
يف السلسلة الصحيحة حديث رقم ( :)299إسناده صحيح عىل رشط الشيخني ،وهذا نص
رصيح عىل أن الذين قال فيهم الرسول ^ هذه اجلملة« :هلم ما لنا وعليهم ما علينا» ليس هم

أهل الذمة الباقني عىل دينهم ،وإنام هم الذين أسلموا منهم ومن غريهم من املرشكني.
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فاجلمهور كام نرى قالوا بقتله مطل ًقا ،والشافعي ومن معه قالوا :ال يقتل ،إنام

يعزر ،وذهب األئمة الثالثة؛ أمحد ومالك والشافعي ،إىل أن حكم املرأة الساحرة

تعزيرا
حكم الرجل( ،)1وخالفهم اإلمام أبو حنيفة فذهب إىل عدم قتلها ،بل جتلد
ً
وحتبس إىل أن تتوب أو متوت(.)2

املبحث الثالث
توبة الساحر

ذكرنا آن ًفا عند الكالم عىل عقوبة الساحر أن مذهب اإلمام أيب حنيفة ومالك

وأيب ثور ،ورواية عن أمحد ،وعدد من كبار الصحابة ومجاعة من التابعني ،أن الساحر

يقتل دون استتابة ،وذكرنا مجلة من أقواهلم التي تؤكد ذلك .وقد استدلوا عىل ذلك

بأدلة منها:

األول :قوله تعاىل :ﱫ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱪ(.)3
وجه الداللة:
أن اآلية دلت عىل أن الكفار ال ينفعهم اإليامن بعد رؤية العذاب ،فكذلك

الساحر بعد الشهادة عليه قد رأى البأس فال ينفعه اإليامن وال تقبل توبته(.)4

الثاين :قوله تعاىل :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
((( انظر :الكايف ،البن قدامة ( ،)157/4وتفسري ابن كثري (.)212/1

((( انظر :أحكام القرآن ،للجصاص ( ،)62/1واملبسوط للرسخيس (.)108/10

((( سورة غافر :آية .85

((( انظر :تفسري القرطبي (.)49/2
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ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱪ(.)1
وجه الداللة:

أن اهلل أطلق يف هذه اآلية احلكم عىل املحاربني والذين يسعون يف األرض
فسا ًدا ،إال من تاب قبل أن يقدر عليه ،ومثل ذلك الساحر ،إذ هو من الذين يسعون
يف األرض بالفساد ،إذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته ،وإال فال(.)2
الثالث :فعل الصحابة يف السحرة حيث قتلوهم من غري استتابة(.)3

الرابع :أن السحر أمر باطن ال يظهره صاحبه فال تعرف توبته كالزنديق(.)4

اخلامس :أن السحر معنى يف القلب وعلم ال يزول بالتوبة فيشبه من مل يتب(.)5

وذهب اإلمام الشافعي ورواية عن اإلمام أمحد( )6إىل أن الساحر يستتاب ،وقد
استدلوا بأدلة منها:

األول :قوله تعاىل :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﱪ(.)7
وجه الداللة:

أن اهلل تعاىل جعل الغفران عىل االنتهاء عن الكفر ،واالنتهاء عن الكفر ال يكون

إال بالتوبة ،وعليه فالسحر كغريه من أنواع الكفر االنتهاء عنه بالتوبة سبب املغفرة(.)8
((( سورة املائدة :آية .34 ،33
((( انظر :فتح القدير ( ،)36/2واإلنسان بن السحر والعني ،لزهري احلموي (ص.)107
((( انظر :املغني ،البن قدامة ( ،)153/8وتيسري العزيز احلميد ،سليامن آل الشيخ (ص.)342
((( انظر :تفسري القرطبي ( ،)49/2واملغني ،البن قدامة (.)153/8
((( املصادر السابقة.
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)147/1وأضواء البيان (.)456/6

((( سورة األنفال :آية .38

((( انظر :تفسري القرطبي ( ،)403 - 401/7وجواهر اإلكليل ،لصالح عبد السالم (.)281/2
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الثاين :قوله تعاىل :ﱫ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﱪ(.)1

وجه الداللة:
اآليات تدل عىل الوعيد باللعنة واخللود بالنار للمرتد إال من تاب ،وذلك

دليل عىل قبول توبة املرتد ،وإذا كان كذلك فالساحر كغريه من املرتدين.

يقول القرطبي« :ويدخل يف اآلية باملعنى كل من راجع اإلسالم وأخلص»(.)2
الثالث :أن اهلل تعاىل قد أخرب أن سحرة فرعون قد آمنوا قبل توبتهم ،قال تعاىل:

ﱫ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ( ،)3وعليه

فإن املعرفة بالسحر ال متنع قبول التوبة.

الرابع :أن ذنب الساحر ليس بأعظم من الرشك ،واملرشك يستتاب.
كافرا فأسلم؛ صح إسالمه وتوبته.
اخلامس :أن الساحر لو كان ً
السادس :أن الكفر والقتل إنام هو بعمله السحر ال بعلمه بدليل الساحر إذا

أسلم ،والعمل به يمكن التوبة منه ،وكذلك اعتقاد ما يكفر باعتقاده يمكن التوبة منه

كالرشك(.)4

((( سورة آل عمران :آية .89-86

((( تفسري القرطبي (.)130 ،129/4

((( سورة طه :آية .78

((( انظر :املغني ،البن قدامة (.)154 ،153/8
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ولعل القول األول هو القول األوىل لظاهر عمل الصحابة ،وأما قياسه عىل

املرشك فال يصح؛ ألنه أكثر فسا ًدا ،وكذلك ال يصح قياسه عىل ساحر أهل الكتاب

أو الكافر؛ ألن اإلسالم جيب ما قبله(.)1

وهذا اخلالف إنام هو ثبوت حكم التوبة يف الدنيا من سقوط القتل ونحوه ،أما

فيام بينه وبني اهلل تعاىل وسقوط عقوبة الدار اآلخرة عنه ،فال خالف يف صحة توبته

إن كان صاد ًقا ،فإن اهلل تعاىل مل يسد باب التوبة عن أحد من خلقه ،ومن تاب إىل اهلل
َقبِ َل توبته ال خالف يف ذلك(.)2

املبحث الرابع

حل السحر عن املسحور (النشرة)
السحر كام تقدم يؤثر يف املسحور فيقتل ويمرض ويفرق بني املرء وزوجه،

ومن الطبيعي أن يسعى يف عالج املسحور ،واألخذ باألسباب املؤدية للشفاء من هذا
الداء؛ ألن اهلل (تعاىل) جعل لكل داء دواء ،كام أرشد إىل هذا رسولنا حممد ^ وأمر
بذلك؛ حيث قال ^ فيام رواه جابر بن عبد اهلل مرفو ًعا« :لكل داء دواء ،فإذا ُأصيب
دواء ِ
الداء برأ بإذن اهلل (عز وجل)»(.)3
ُ
وعىل هذا فعالج املسحور مرشوع رش ًعا ،وذلك بالتامس األدوية النافعة

والرقى الرشعية ،ويطلق عىل ذلك (النرشة).

ٍ
بمعان عدة ،منها:
نرشا ،وهي يف لغة العرب ترد
النرشة لغة :مصدر نرش ينرش ً

((( انظر :املصدر السابق ،وتيسري عبد العزيز احلميد ،لسليامن آل الشيخ (.)343
((( انظر :املغني ،البن قدامة (.)154/8

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ( ،)1729/4وأمحد يف مسنده (.)335/3
376

الســــحر حقيقته وحكمه

(النرش) عىل وزن النرص ،والريح الطيبة ،ومنها :اإلحياء كام يف قوله تعاىل:

ﱫﭱ ﭲﱪ( ،)1ومنه يوم (النشور)؛ أي يوم القيامة و(النرش) ،وأنرشه اهلل

(تعاىل) :أحياه.

و(النرشة) رقية يعالج هبا املريض ونحوه ،وسميت بذلك ألنه ينرش هبا عنه ما

خامره من الداء؛ أي يكشف ويزال(.)2

حكمها:
حل السحر عن املسحور إما أن يكون بسحر مثله ،وهذا ال جيوز ملا فيه من

التقرب إىل الشياطني ،وإما أن يكون بالرقية الرشعية واألدوية املباحة ،وهذا جائز.

قال ابن القيم  -رمحه اهلل« :النرشة حل السحر عن املسحور ،وهي نوعان،

حل بسحر مثله ،وهو الذي من عمل الشيطان ،وعليه حيمل قول احلسن( :)3فيتقرب
النارش واملنترش إىل الشيطان بام حيب ،فيبطل عمله عن املسحور.

والثاين :النرشة بالرقية والتعويذات واألدوية والدعوات املباحة ،فهذا جائز(.)4
وقال الشيخ حافظ حكمي :حيرم حل السحر عن املسحور بسحر مثله ،فإنه

معاونة للساحر وإقرار له عىل عمله ،وتقرب إىل الشياطني بأنواع القرب ليبطل عمله

عن املسحور .)5(»...
((( سورة امللك :آية .15

((( انظر :غريب احلديث ،البن اجلوزي ( ،)408/2والنهاية يف غريب احلديث ،البن األثري (،)54/5
ولسان العرب ،البن منظور (.)65/7

((( و اإلمام احلسن البرصي ،روي عنه أنه قال« :ال حيل السحر إال بالسحر» ،انظر :فتح الباري ،البن
حجر ( ،)233/10وتيسري العزيز احلميد ،سليامن آل الشيخ (ص.)367

((( الطب النبوي ،ابن القيم (ص.)101 ،100
((( معارج القبول (.)530/1
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وذهب بعض احلنابلة إىل جواز احلل بسحر عند الرضورة( ،)1وصفة النرشة

اجلائزة كثرية ،منها ما ييل:

 -1الرقي واألوراد املشروعة:
ومن ذلك الرقية التي رقي هبا جربيل (عليه السالم) النبي ^ ،وهي قوله:
«بسم اهلل أرقيك من كل داء يؤذيك ،ومن كل رش نفس أو عني حاسد اهلل

يشفيك ،بسم اهلل أرقيك»(.)2

قال ابن القيم« :ومن أنفع األدوية وأقوى ما يوجد من النرشة مقاومة السحر

الذي هو من تأثريات األرواح اخلبيثة باألدوية اإلهلية من الذكر والدعاء والقراءة،

معمورا بذكره ،وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه
فالقلب إذا كان ممتل ًئا من اهلل
ً
ال خيل به ،كان ذلك من أعظم األسباب املانعة من إصابة السحر له .ومنه أعظم

العالجات له بعدما يصيبه»(.)3

 -2استخراج السحر وإبطاله:
وهو من أبلغ الوسائل املبطلة للسحر ،ويكون بالبحث عن موضع السحر

ثم استخراجه وإتالفه ،وبذلك يبطل السحر بإذن اهلل ،وهو بمنزلة إزالة املادة اخلبيثة

وقلعها من اجلسد باالستفراغ(.)4

كام صح عنه ^ أنه سأل ربه (سبحانه وتعاىل) يف ذلك ،فدل عىل مكان السحر،

فدل عليه فاستخرجه من بئر ،فكان يف مشط ومشاطة وجف طلع ذكر ،فلام استخرجه
((( انظر :فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم (.)165/1

((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه (.)268/2

((( الطب النبوي ،ابن القيم (ص)99
((( املصدر السابق (ص.)124
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ذهب ما به حتى كأنام نشط من عقال ،كام يف رواية عمرة عن عائشة (ريض اهلل عنها)

يف قصة سحر لبيد بن األعصم للنبي ^(.)1

 -3العالج باستعمال متر العجوة واألدوية النافعة:
عن عامر بن سعد عن أبيه قال :قال رسول اهلل ^« :من اصطبح كل يوم

بتمرات عجوة( )2مل يرضه سم وال سحر ذلك اليوم إىل الليل» ،ويف رواية« :سبع
مترات»(.)3

قال احلافظ ابن حجر« :ثم هل هو خاص بزمان نطقه ^ أو يف كل زمان؟
هذا حمتمل ،ويرفع هذا االحتامل التجربة املتكررة ،فمن جرب ذلك فصح معه

عرف أنه مستمر ،وإال فهو خمصوص بذلك الزمان»(.)4

 -4العالج باحلجامة يف احملل الذي يصل إليه أذى السحر:
وقد ورد يف السنة النبوية فعل املصطفى حال سحره ،روى أبو عبيد القاسم

بن سالم يف كتابه غريب احلديث ،بإسناده عن عبد الرمحن بن أيب ليىل« :إن النبي ^

احتجم عىل رأسه بقرن حني طب»(.)5

قال أبو عبيد« :معنى طب :سحر»(.)6
((( أخرجها البيهقي يف دالئل النبوة (.)94/7

((( اسم لنوع من متور املدينة وهو من أجودها .انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)238/10
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)179/7وأبو داود يف سننه (.)8/4
((( انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)240/10

(((أخرجه أبو عبد القاسم بن سالم يف غريب احلديث ( ،)43/2والطربي يف هتذيب اآلثار
(.)124/2

((( الطب النبوي ،البن القيم (ص.)99
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 -5استعمال ورق السدر مع الرقية:
ذكر القرطبي من عالج السحر ما روي عن ابن بطال قال« :ويف كتاب وهب

بن منبه :أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخرض ،فيدقه بني حجرين ثم يرضبه باملاء

ويقرأ عليه آية الكريس ،ثم حيسو منه ثالث حسوات ،ويغتسل به ،فإنه يذهب عنه

كل ما به إن شاء اهلل تعاىل ،وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله»(.)1

وعىل هذا ومثله حيمل ما روي من القول يف جواز حل السحر عن املسحور،
أثرا عن سعيد بن املسيب من طريق قتادة
فقد أورد البخاري يف صحيحه ،تعلي ًقاً ،
قال« :قلت لسعيد بن املسيب رجل به طب -أو يؤخذ عن امرأته  -أحيل عنه أو
ينرش؟ قال :ال بأس به ،إنام يريدون به اإلصالح ،فأما ما ينفع فلم ينه عنه»(.)2
وقد سئل اإلمام أمحد عمن يطلق السحر عن املسحور ،فقال :قد رخص فيه
بعض الناس( .)3ورصح بعض أتباعه بجواز حل السحر إذا كان بواسطة القرآن
والذكر والكالم الذي ال بأس به ،وعليه محلوا ما نقل عن اإلمام أمحد يف اجلواز(،)4
ال ما كان معلو ًما من النرشة التي عليها أهل اجلاهلية ،حيث إهنا ال تكون إال من
السحرة وأمثاهلم ،وال حتصل إال بواسطة معني من الشياطني ،وبالتقرب إليهم
بالرشك والكفر؛ ولذلك جاء عىل لسان الشارع التحذير من النرشة اجلاهلية ال لذات
العالج ،وإنام ملا يكون فيها من الوقوع يف الرشك والكفر(.)5
((( اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي (.)49،50/2

((( أخرجه البخاري يف صحيحه تعلي ًقا ( ،)177/7ووصله ،وصححه احلافظ ابن حجر يف تغليق
التعليق (.)49/5

((( انظر :الكايف ،البن قدامة (.)166/4

((( انظر :رشح منتهى اإلرادات ،البهويت ( ،)395/3وتيسري العزيز احلميد ،لسلامن آل الشيخ،
(ص.)419

((( انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)233،234/10
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اخلامتة
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني ،سيدنا حممد

صلوات اهلل وسالمة عليه ،وبعد:

يف هناية دراستي ملادة هذا البحث «السحر حقيقته وحكمه» ،توصلت بفضل

اهلل تعاىل إىل النتائج التالية:

اصطالحا بتعاريف كثرية خمتلفة تصل إىل حد
عرف العلامء السحر
ً
َّ -1
التباين؛ بسبب اختالف املذاهب فيه ما بني القائلني بأن له حقيقة ،والقائلني بأنه نوع
من التخييل ال حقيقة له ،وأوىل التعاريف ما يصدق عىل األمرين.

 -2السحر أنواع كثرية ،منه ما له حقيقة ،ومنه التخيييل ،ومنه املجازي،

ويستخدم الساحر فيه كل ما يمكنه من قدرات ووسائل مثل احليل العلمية أو احليل
التخييلية ،وقد يستعني بالشياطني.

 -3القول الصحيح يف السحر هو أن السحر له حقيقة وأثر ،وهو مذهب أهل

السنة واجلامعة ،يعضد قوهلم رصيح الكتاب وصحيح السنة املرشفة.

 -4حيرم تعلم السحر وتعليمه بحال من األحوال .وهو قول اجلمهور من

علامء أهل السنة.

كفرا إذا
 -5العلم بالسحر حمرم بال خالف بني أهل العلم ،ولكنه يكون ً
تضمن قوالً أو فع ً
ال أو اعتقا ًدا يقتيض الكفر ،وهو السحر احلقيقي.
ويكون فس ًقا إذا مل يكن فيه يشء من ذلك ،وهو السحر املجازي ال احلقيقي.

 -6ال خيتلف أهل العلم يف احلكم عىل الساحر بالكفر إذا كان سحره من
نوع االستعانة بالشياطني والكواكب والنجوم ،ويف هذه احلالة جيب قتله ،أما إذا كان
سحره باحليل الصناعية واخلزعبالت؛ فإنه يعزر وال يقتل.
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 -7الساحر عند اجلمهور يقتل دون استتابة.
 -8الصحيح من أقوال العلامء أن توبة الساحر قبل القدرة عليه مقبولة ،وإذ

كانت بعد القدرة عليه فليست بمقبولة أما عند اهلل فإن باب التوبة مفتوح ،وال حيجب

التوبة عنه أحد.

 -9السحر كغريه من العلل يبحث له عن عالج ،ويطلق عىل دوائه النرشة،

وهي حل السحر عن املسحور.

 -10ال جيوز حل السحر بالسحر ملا يف ذلك من التقرب إىل الشياطني املفيض

للرشك والكفر.

 -11جيوز حل السحر بالوسائل الرشعية مثل الرقية الرشعية واألدوية املباحة

واحلجامة واستخراج السحر وإبطاله.
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املراجع
1-1أحكام القرآن – اجلصاص – حتقيق حممد قمحاوي – بريوت – لبنان –
1405هـ.

2-2أصول الفقه اإلسالمي – بدران أبو العينني – مؤسسة شباب اجلامعة –
اإلسكندرية – مرص.

3-3أضواء البيان– حممد األمني الشنقيطي– املطابع األهلية– الرياض–
1403هـ.

4-4األعالم – الزركيل – دار العلم للماليني – بريوت – لبنان.
5-5البحر املحيط– ابن حيان األندليس – دار الفكر للطباعة والنرش– 1398هـ.
6-6بدائع الفوائد – ابن القيم – دار الطباعة املنريية – بريوت – لبنان.
7-7البداية والنهاية – ابن كثري – مكتبة املعارف – بريوت – لبنان.
 8-8بغية الوعاة -السيوطي -املكتبة العرصية -بريوت -لبنان.
9-9تاج العروس – الزبيدي – وزارة اإلعالم واإلرشاد – الكويت.
1010التفسري الكبري – الرازي – دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان.
1111تاريخ بغداد -اخلطيب البغدادي – املكتبة السلفية – املدينة املنورة.
1212تأويل خمتلف احلديث – ابن قتيبة – حتقيق النجار – دار اجليل– 1393هـ.
1313التفسري القيم – ابن القيم – حتقيق الفقي – جلنة الرتاث العريب – بريوت.
1414تقريب التهذيب – ابن حجر – حتقيق حممد عواقه – دار الرشيد – سوريا
– 1406هـ.
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1515تفسري القرآن العظيم – ابن كثري – دار املعرفة – بريوت – لبنان – 1400هـ
1980 -م.

1616تغليق التعليق – ابن حجر – املكتب اإلسالمي –  – 1405بريوت.
1717تنزيه القرآن عن املطاعن – القايض عبد اجلبار– دار النهضة– بريوت– لبنان.
1818التوحيد – أبو منصور املاتريدي – حتقيق فتح اهلل خليف – دار اجلامعات
املرصية.
1919هتذيب اللغة – األزهري – حتقيق عبد اهلل درويش – الدار املرصية.
2020تيسري العزيز احلميد – لسليامن بن عبد اهلل آل الشيخ – مكتبة الرياض
احلديثة – الرياض.
2121اجلامع ألحكام القرآن – القرطبي – مطبعة دار الكتب املرصية – 1373هـ.
2222جامع البيان يف تفسري آي القرآن -الطربي– بريوت– دار الفكر– لبنان.
2323ابن عابدين– حممد ابن عابدين– مطبعة مصطفى البايب احللبي – مرص–
1386هـ.
2424خزانه األدب – عبد القادر البغدادي – طبع بمرص – 1299هـ.
2525دعوة التوحيد – اهلراس – مكتبة الصحابة – طنطا – مرص.
2626ديوان امرؤ القيس – حتقيق أبو الفضل إبراهيم – دار املعارف – مرص.
2727الرسالة املستطرفة– الكتايب– دار الكتب العلمية – بريوت – 1400هـ.
2828روح املعاين – األلويس – دار أحياء الرتاث العريب – بريوت – لبنان.
2929الروضة الندية – القنوحي – حتقيق عبد اهلل األنصاري – طبع الشئون الدينية
– قطر.
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3030السحر بني احلقيقة واخليال – د .أمحد النارص– مكتبة الرتاث– مكة 1408هـ.
3131السحر بني احلقيقة والوهم – عبد السالم السكري – دار الكتب اجلامعية
احلديثة – طنطا – مرص – 1407هـ.

3232سنن الرتمذي – مطبعة البايب احللبي – مرص – 1382هـ.
3333سنن أبو داود – حتقيق حممد حميى الدين – املكتبة العرصية – صيدا – بريوت.
3434سنن النسائي – دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان.
3535سلسلة األحاديث الصحيحة – األلباين – املكتب اإلسالمي – لبنان.
3636سلسلة األحاديث الضعيفة – األلباين – املكتب اإلسالمي – لبنان.
3737سري إعالم النبالء – الذهبي – حتقيق األرنؤوط – مؤسسة الرسالة –
1402هـ.

3838شذرات الذهب – ابن العامد احلنبيل – دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
– لبنان.

3939رشح ديوان لبيد – حتقيق د .إحسان عباس – وزارة اإلرشاد واألنباء –
الكويت 1962م.

4040رشح صحيح مسلم – النووي – نرش وتوزيع رئاسة إدارات البحوث
العلمية واإلفتاء بالسعودية.

4141رشح منتهى اإلدارات – البهويت – عامل الكتب – بريوت – لبنان.
4242صحيح البخاري – دار إحياء الرتاث العريب – بريوت – لبنان.
4343صحيح مسلم – حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي – دار إحياء الرتاث – بريوت
– 1375هـ.
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4444الطب النووي – ابن القيم – دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان.
4545فتح الباري – ابن حجر – حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي – دار الفكر – بريوت.
4646فتح القدير – الشوكاين – مطبعة البايب احللبي – مرص.
4747فتاوى السبكي – دار اجليل – بريوت – لبنان – 1412هـ.
4848فتح املجيد – عبد الرمحن بن حسن – نرش إدارات البحوث العلمية –
الرياض – 1403هـ.

4949الفرق بني الفرق -عبد القادر البغدادي – حتقيق حممد حميى الدين – مطبعة
املدين – مرص.

5050الفصل بني امللل واألهواء والنحل – ابن حزم – حتقيق مفرد عمرية – مكتبة
عكاظ – 1402هـ.

5151الفهرست – ابن النديم – دار املسرية – بريوت – لبنان.
5252القاموس املحيط الفريوزآبادي – مؤسسة احللبي – القاهرة.
5353الكايف يف فقه اإلمام أمحد – ابن قدامة – حتقيق الشاويش – املكتب اإلسالمي
– 1405هـ.

5454الكشاف – الزخمرشي – دار املعرفة – بريوت – لبنان.
5555كشف األستار – اهليثمي – مؤسسة الرسالة – بريوت – لبنان – 1404هـ.
5656لسان العرب – ابن منظور– دار صادر– بريوت –1400هـ.
5757متشابه القرآن – القايض عبد اجلبار – حتقيق حممد زرزور – دار الرتاث –
القاهرة.
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5858املحىل – ابن حزم – أرشف زيدان أبو املكارم – مكتبة اجلمهورية – 1387هـ.
5959جممع الزوائد – اهليثمي – مكتبة القدس – القاهرة – 1352هـ.
6060خمتار الصحاح – الرازي – دار الكتاب العريب – بريوت – 1979م.
6161املستدرك عىل الصحيحني – احلاكم – دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان.
6262مسند الشافعي – دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – 1400هـ.
6363املسند – اإلمام أمحد بن حنبل – املكتب اإلسالمي – بريوت – لبنان.
6464املصنف – عبد الرزاق الصنعائي – املكتب اإلسالمي – بريوت – لبنان.
6565املعجم الوسيط – إبراهيم مصطفى ورفاقه – بريوت – لبنان.
6666معجم الصحاح – اجلوهري -حتقيق أمحد عبد الغفور – الطبعة الثالثة –
1402هـ 1982 -م.

6767معاين القرآن – أبو زكريا الفراء – عامل الكتب – بريوت – لبنان – 1980م.
6868معارج القبول – حافظ حكمي – دار ابن القيم – الدمام – السعودية
1410هـ.

6969املغني -القايض عبد اجلبار – حتقيق حممد مصطفى حليمي – املؤسسة
املرصية للتأليف – مرص.

7070املغني – ابن قدامة – مكتبة الرياض – السعودية.
7171مقاالت اإلسالميني – األشعري – حتقيق حممد حميى الدين – مكتبة النهضة
احلديثة – 1389هـ.

7272املقدمة – ابن خلدون – مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت – لبنان – 1984م.
387

الســــحر حقيقته وحكمه

7373امللل والنحل – الشهرستاين – حتقيق عبد العزيز الوكيل – دار االحتاد العريب
للطباعة – 1387هـ.

7474النبوات – شيخ اإلسالم ابن تيمية – مكتبة الرياض احلديثة.
7575النهاية يف غريب احلديث – ابن األثري – حتقيق الطناحي – دار الفكر –
بريوت – لبنان.

7676نيل األوطار – الشوكاين – دار اجلبل – بريوت – لبنان – 1973م.
7777وفيات األعيان – ابن خلكان – حتقيق إحسان عباس – دار صادر – بريوت
– لبنان.

7878هدية العارفني – إسامعيل باشا – طبع استانبول – تركيا – 1955م.

388

