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 مقدمة: 

اللهم صلى وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إىل يوم 
 الدين

 وبعد:
أن للسحر حقيقة، وواقع معروف، منذ البداايت األوىل لإلنسان على يف الواقع  
 األرض.

فاجلدير ابلذكر أن القرآن الكرمي يف كثري من اآلايت الكرمية، ذكر أن السحر من 
أسس شبهات املنكرين، واملعاندين للرساالت السماوية؛ ولذلك مل يستطع الذين أرخوا 

قد رأوا أنه بعيد الغور يف اتريخ البشرية، له وضع حدود زمنية على وجه التحديد، ف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چيرجع إىل ما قبل التاريخ، لقوله تعاىل:

  چڀ  ڀ     ڀ  
ولذلك منذ وجود اإلنسان، والرساالت السماوية، واتريخ السحر األسود، الذي 

مًعا، فيوقعهما  هو يف حقيقته حرب الشيطان وجنوده على بين أدم ؛ ليضل اإلنس واجلن
بسببه يف أعظم ظلم، جرمية الكفر  والشرك ابهلل تعاىل، وذلك خبدع سحرية خفية، 
عجيبة، يف كثري من األحيان، خيتلط فيها احلقيقة ابخلرافة أو احلق ابلباطل، والظلمة 
والنور. وهلذا كما سيأيت إن السحر كعمل: ال يدل إالَّ على الكذب والضالل والفسق 

ن طريق الفطرة يف خلق هللا تعاىل، كما يبني عناد واستكبار املنكرين، واخلروج ع
والكافرين بوجود هللا تعاىل وبرساالته، فهم على الرغم من اتباعهم طريق الشيطان يف 
شركه هلل تعاىل، إالَّ أهنم يعلمون علم اليقني أنه الكذب والضالل، بدليل ما رموا به 

 ون.الرسل من السحر والكهانة، واجلن
ومن مث إن السحر، وما شاهبه من كهانة وكذب وضالل، ليس إالَّ من قبيل 

ٱ  چ  الصنائع، الىت ترجع إىل التعليم، والتلقني كما دلَّت اآلية الكرمية يف قوله تعاىل

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ        پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
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ڤ     ٹٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڈ   ژ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇچ  چ  چ  چ

  ڳک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  کژ  ڑ  ڑ

  )1(چڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں

وعلى ذلك إنه من قبيل التعليم، والتلقني من الشياطني، فكلما ازداد املتعلم له  
  ظلمات النا..كفًرا وظلًما ازداد عماًل وأثًرا، قواًي يف

ومن مث هو يف حقيقته إتقان للكفر، والتعليم، فمن اجلائز أن يكون خارق لعادة 
الكثري من النا.،ولكن ليس مبعجز فاملعجزة) كما سيتبني( فعل خارق للعادة ال يظهرها 

 هللا تعاىل، إالَّ على يد الرسل واألنبياء.
ل الكفرة والشياطني وبني فليس إذن من وجوه للمقارنة بني السحر، الذى هو فع

 املعجزة، الىت هى من هللا تعاىل على يد رسله وأنبياءه هلداية النا. كافة. 
كذلك فإن املعجزة، وشروطها ال تنطبق على وصف الساحر من كفر وفسق 
وفجور. حىت اإلهانة واالستدراج، وإن كانتا من خوارق العادات، إالَّ أهنما ال أيتيا موافقا 

 ياء والرسل، وال من طريقهما يف هداية النا..لدعوى األنب
فاإلهانة تظهر على يد كاذب، وفاسق مفسد لألرض، يدعى النبوة، ويقول" 
أوحى إليه ومل يوَح إليه شئ" فيجرى هللا تعاىل على يديه، ما يدل على كذبه وافرتائه، 

 فيعلم النا. بعني اليقني أنه كاذب، فاسق، كما حدث من "مسيلمة الكذاب".
وكذلك االستدراج، وإن كان أيضا من خوارق العادات، فهو يف وصفه ال يدل إالَّ على 

 الكذب واالفرتاء والضالل؛ فيجريه هللا سبحانه على يد الكافر املدعى لأللوهية.

                                 
 .102البقرة: (1) 
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 الفصل األول
 تعريف السحر.... والفرق بينه وبني املعجزة

 متهيد
السحر يف الشريعة اإلسالمية،  إن من اجلدير ابلذكر، قبل البدء يف شرح حقيقة

وتوضيح الفرق بينه وبني املعجزة، البد من تفصيل املفهوم اللغوي، واالصطالحي هلما 
عند العلماء؛ لتتضح حقيقتهما يف الكتاب والسنة النبوية الشريفة، وكذلك لدى العلماء 

 والفقهاء، يوضح ذلك التايل:
 املبحث األول

 حتعريف السحر يف اللغة واالصطال
خيتلط على كثري من النا. الكرامة واملعونة، أبفعال السحرة والفسقة، وخاصة 
الذين يدعون الوالية على بعض من عامة النا.، ولذلك فان توضيح السحر يف اللغة، 

 واالصطالح يف بداية البحث، ميهد وييسر معرفتهما.
 -أوال: املفهوم اللغوي للسحر:

ختلفت يف اللغة، حسب ضبط الكلمة، تعددت املعاين لكلمة السحر، فقد ا
والراء(، فيطلق على الرجل، فيقال ساحر من قوم  -واحلاء-السني(واألصل الثالثي هلا

 سحرة.
والسِحِر: اأُلخُذ، وكل ما لطف مأخذه، ودق: فهو سٌحر)وفعله، كمنع(، 
 وقد)َسَحُره( ابلفتح )ِسِحًرا(ابلكسر واجلمع)أسحاٌر( و)ُسحوٌر( و)سَحرة( يسُحره

 )1(سًحرا، وسحره أي خدعه
وأتتى أيًضا مبعىن:)صرف الشيء عن وجهه(؛ ولذلك تقول العرب: يف الشئ 

)2(چيئ  جب  حب چالشديد اخلفاء)أخف من السحر(، لقوله تعاىل: 
 أي 

                                 
 (1))بتصرف(.348: ص4لعرب: ابن منظور: ط: صادر )بريوت() االوىل( جلسان ا

 (2).89سورة املؤمنون:آية 



 

 
2052 

  ڍڇ         ڇ  ڇ  چ كذلك: والسََّحُر: آخر الليل، قبيل الفجر. قال تعاىل:  )1(تصرفون

 )2(چڍ  ڌ   
الكلمة )السحر( مبعىن طرف احللقوم، والرئة، فقيل كما أتتى هذه 

 )3(انتفخ)َسَحْر(

ومن معاين السحر: البيان يف الكالم، فيقال)جاء فالن ابلسحر يف كالمه(، ويف 
أي ميدح اإلنسان، فيصدق لدرجة سحر قلوب  )4(احلديث)إن من البيان لسًحرا(

وإن كان على غري  )5(ه.السامعني إليه، كذلك يذمه، فيصدق، حىت يصرف قلوهبم عن
حق؛ ولذلك قيل:" إن من البيان ما يكسب من اإلمث ما يكتسبه الساحر بسحره، 
ويكون يف معرض الذم" وجيوز أن يكون يف معرض املدح؛ ألنه تستحال به القلوب، 
ويرجى به الساخط، ويستزل به الصعب. وإن كنت أرى أن ذلك من قبيل التشبيه، 

 احلقيقة؛حيث إن للسحر حقيقة أخرى.واملبالغة، ال من قبيل 
ٱ  ٻ  چ  ومن بني مفهوم السحر اللغوي كلمة)ِعِضية( لقوله تعاىل:

  )6( چٻ  ٻ
ذكر ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية إن الّعضة: السحر بلسان قريش، 
تقول للساحرة: أهنا العاضهة،"وعضوه":"سحر"، وقالوا: "كهانة"، أو" كاهن"، وقال 

                                 
 (3)) بتصرف(.346: ص2النهاية يف غريب احلديث واألثر:ط دار املعارف:ج

 (4).34القمر:آية  
 (5) ) بتصرف(.225املفردات يف غريب القرآن: األصفهاىن: ط دار املعرفة )بريوت( ص

 (4).5/1976ث يف : صحيح البخارى: كتاب النكاح: ابب اخلطبة: جزء من حدي
 (5).45: ص2اتبع القامو. احمليط: الفريوزآابدى: ج

 (6).91احلجر:آية 
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" عضها"؛ ألنه كذب  و" املستعضهة" "الساحرة" ومسى" السحر" )1(:" جمنون"بعضهم
 . )2(وختييل ال حقيقة له

كذلك من بني ما ذكر يف معاين السحر كلمة)املطبوب(، كما جاء يف السنة 
 النبوية الشريفة، أن املطبوب، املسحور.

وجع .....فقال أحدمها لصاحبه ما تفصيله:)كما سيأيت   روى عن رسول  
 . )3(الرجل؟ فقال: مطبوب قال: من طبه؟(

   چ . وقد وردت مبعىن اجلنون، قال تعاىل:)4(والطب السحر، وهو من األضداد.

)5(چۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    
مبعىن العامل وأتتى مبعىن العلم، والساحر:  

اب فيه، فقيل: أن السحر كان علًما مرغو  )6(چٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ چ ومنه قوله
 )7(فقالوا له: اي أيها الساحر على جهة التعظيم له.

 اثنيا: املفهوم االصطالحي للسحر:
لقد تعددت، واختلفت تعريفات السحر بني العلماء؛ ذلك ألنه كما سيأيت 

 تفصيل ذلك:

                                 
 (1)(.4/549اتبع تفسري القرآن العظيم: ابن كثري: ط الكليات االزهرية )

 (2).32: ص1األعالم ج -255: ص3اتبع: يف غريب احلديث واألثر: ج
كتزززززاب الطزززززب، ابب هزززززل يسزززززتخرج السزززززحر حزززززديث   -(5/2175يث صزززززحيح البخزززززارى)جززززززء مزززززن حزززززد

 (3)(.5432رقم)
 (4)) بتصرف(.317: ص1مشارق األنوار القاضى اىب الفضل عياض املالكى: ط املكتبة العتيقة: ج

 (5).49الزخرف: آية 
 (6).49الزخرف: آية 

 (7)(.4/349اتبع لسان العرب:) 
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أوال: اسم لكل أمر خفي، وختيل، وخداع؛ ومن مث كان احلديث فيه على حسب 
ه، وفهمهم بقدر مدلوله هلم، على حسب تعدد معانيه. تصور الفقهاء،واملفسرين ل

 ولذلك ال يوجد تعريف قائم على التصور الشامل له يف مدلوالته الدقيقة، واخلفية.
اثنيا: اختالف وتعدد مفهومه اللغوى؛ ولذلك قيل: أن السحر يف االصطالح: ال 

هناك قدر مشرتك  ميكن حده، حبد جامع لكثرة األنواع املختلفة، الداخلة حتته، وليس
-كما سيأتى  -بينها، حبيث يكون جامًعا من جهة، ومانعا من أخرى، وعلى ذلك

اختلفت، وتعددت عبارات العلماء يف تعريفه، اختالفا متبايناً. وعلى قدر املتاح ىل 
 -سأذكر بعًضا من هذه التعريفات:

 األول: يف اصطالح بعض املفسرين:
(: إن السحر : أصله التمويه ابحليل تعاىلرمحه هللا ) )1(ذكر اإلمام الطربى -1

والتخاييل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاىن، فيخيل، للمسحور أهنا 
خبالف ما هى به، كالذى يرى السراب من بعيد، فيخيل إليه أنه ماء، 
يقولون:)كالسراب غَّر من رآه وأخلف من رجاه(. وقيل: هو مشتق من 

له الصرف، يقال: ما سحرك عن كذا، سحرت الصىب، إذا خدعته.وقيل: أص
أى ما صرفك عنه. وقيل: أصله اإلستماتة، وكل من استمالك فقد 

 )2(سحرك.

                                 
هزز(، مزن مؤلفاتزه: 224يزيد بن كثري بن غالب االمام أبو جعفر الطزربى ولزد)الطربى هو حممد بن جرير بن (1)

هزز(، كزان مزن 310"جامع البيان يف تفسري القرآن" " اختالف الفقهاء" "الذيل التزابع إلحتزاف املطزالع"، وفاتزه)
 (6/69،االعالم 11/146آئمة اإلسالم علًما وعمالً بكتاب هللا تعاىل)اتبع البداية والنهاية 

 ج
، 451ص -1اتبززع جززامع البيززان عززن أتويززل آى القززرآن: اإلمززام الطززربى: ط دار الفكززر العززرىب)بريوت(ج(2)

 )بتصرف( 459
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)رمحه هللا تعاىل( يف تفسريه، أن السحر املراد هو أمر )1(وذكر اإلمام األلوسى -2
غريب يشبه اخلارق)وليس خبارق( إذ جيزى فيه التعلم،ويستعان يف حتصيله 

ن، ابرتكاب القبائح، قواًل كالرقى، الىت فيها ألفاظ ابلتقرب إىل الشيطا
الشرك،ومدح الشيطان وتسخريه، وعماًل كعبادة الكواكب والتزام اجلناية، وسائر 
الفسوق، واعتقاًدا كاستحسان ما يوجب التقرب إليه، وحمبته إايه، وذلك ال 

 يستتب إالَّ مبن يناسبه يف الشرارة، وخبث النفس.
لتضامن والتعاون، فكما أن املالئكة ال تعاون إالَّ أخيار فإن التناسب شرط ا

النا. املشبهني هبم يف املواظبة، على العبادة، والتقرب إىل هللا تعاىل ابلقول، والفعل،  
كذلك الشياطني ال تعاون إالَّ األشرار املشبهني هبم يف اخلباثة، والنجاسة قوال وفعالً 

 )2(واعتقاداً 

  مفهوم بعض من علماء الفقه والعقيدة:الثاىن: تعريف السحر ىف
السحر هو عقد، ورقى ، وكالم يتكلم به، أو يكتبه أو يعمل شيئًا يؤثر يف  -1

 )3(بدن املسحور، أو قلبه أو عقله من غري مباشرة له.

                                 
األلوسززى هززو حممززد بززن عبززد هللا احلسززيىن األلوسززى شززهاب الززدين، أبززو الثنززاء مفسززر وحمززدث، وأديززب مززن (1)

تهزززًدا، تقلزززد اإلفتزززاء هبزززا سزززنة هزززز، كزززان سزززلفي االعتقزززاد، جم1217اجملزززددين، مزززن أهزززل بغزززداد، ولزززد يف سزززنة 
 .76ص 7اتبع: األعالم:ج-هز.1270هز، وعزل فانقطع للعلم، تويف سنة 1248

 ج
روح املعاىن ىف تفسري القرآن العظيم، والسبع املثاىن: اإلمام األلوسى: ط دار إحياء الزرتاث العزرىب)بريوت(: (2)
 .733ص1ج
 ج

: عبد هللا بن أمحزد بزن قدامزة املقزد. أبزو حممزد: ط دار الفكزر املغىن ىف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباىن(3)
 .)بتصرف(34:ص 9هز) األوىل(:ج1405بريوت:

 ج
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السحر هو حيل صناعية، يتوصل إليها ابلتعلم، واالكتساب، غري أن  -2
النا.، فيندر وقوعها، وتستغرب آاثرها  خلفائها، ودقتها ال يتوصل إليها إالَّ آحاد

لندروها، ومادته الوقوف على خصائص األشياء، والعلم بوجوب تركيبها، وأزمان ذلك، 
وأكثره: خيالت ال حقيقة هلا، وإهبامات ال ثبوت هلا. فتعظم عند من ال يعرفهاوتشتبه 

ع م، )1( چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ عند من ال يقف عليها. ولذلك قال تعاىل:
فإن احلبال )2( چې  ې   ى چ أنه كان يف عني الناظر إليه عظيًما، قال تعاىل

فإهنا انقلبت ثعباان (، )والعصى مل خترج عن حقيقتها وذلك خبالف عصا موسى
 .)3(مبينا، خرقا للعادة وإظهارًا للمعجزة

 )4(السحر مركب من أتثريات األرواح اخلبيثة، وانفعال القوى الطبيعية عنها. -3
نوع يستفاد من العلم، خبواص اجلواهر، وأبمور حسابية يف مطالع  هو -4

، ويرصد به )5(النجوم، فيتخذ من تلك اجلواهر هيكاًل على صورة الشخص املسحور
وقًتا خمصوًصا من املطالع، وتقرن به كلمات يتلفظ هبا من الكفر، والفحش املخالف 

                                 
 .66طه:آية (1)
 ج

 .116األعراف: آية (2)
 ج

 ) بتصرف(. 568:ص5اتبع املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ج(3)
 ج

حتقيززززق عبززززد الغززززىن عبززززد  -ر بززززريوتالطززززب النبززززوى: حممززززد بززززن أىب بززززن أيززززوب الدمشززززقى: ط دار الفكزززز(4)
 )بتصرف(.100:ص1اخلالق:ج

 
 )بتصرف(.50: ص1إحياء علوم الدين: اإلمام أبو حامد الغزاىل: ط دار الرتاث العرىب: ج(5)
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صل من جمموع ذلك حبكم إجراء للشرع، ويتوصل بسببها إىل االستعانة ابلشياطني، وحت
 هللا تعاىل، أحوال غريبة ىف الشخص املسحور.

والكثري من التعريفات الىت تشمل فقط جانباً، من األعمال السحرية، وسوف 
يتضح إن شاء هللا تعاىل كل هذه التعريفات وغريها. وإن اجلامع حلقيقة السحر أنه من 

لعمل على هنج الشيطان الرجيم، واالستحضار العلوم املذمومة، والضارة، واألسا. فيه ا
للشياطني، وذلك أبفعال خفية، ودقيقة: تنبىّن على عقد ورقى،وطلسمات، واستغااثت 

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  چ  شركية، ورقى فيها بكفر، قال تعاىل:

گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    کک  ک  ک

ھ         ھ  ھ  ھ      ہڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ںڱ     ڱ  ں

 )1( چ

واالستمتاع املقصود يف اآلية الكرمية، أن كل واحد مستمتع بصاحبه، فاستمتاع 
اجلن من اإلنس: أهنم تلذذوا بطاعة اإلنس هلم، كما تلذذ اإلنس هبم، حىت فعلوا احلرام، 

ا مرَّ والكبائر من الذنوب، إبغواء اجلن والشياطني إايهم. ولذلك قيل: كان الرجل إذ
بسواد يف سفره، وخاف على نفسه، قال: " أعوذ برب هذا الوادى من مجيع ما أحذر. 
وهذا من اإلشراك العظيم ابهلل تعاىل؛ ومن مث فاستمتاعهم ابختاذهم أولياء من دون هللا 

من وجوه  ولذلك قيل أيًضا: .)2(تعاىل، أبن اجلن يقدرون أن يدافعوا عنهم ما حيذرون.
ا كانوا يلقون هلم من األراجيف والشرك، والسحر، والكهانة، وما يزينون االستمتاع    م

 هلم الضاللة.
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وكذلك استمتاع اإلنس هبم مبا يتومهون أنه انفع هلم، ويسهل سبيله من مطالبهم 
، وإخبارهم كما يتومهون بعض من املغيبات، ومن املنافع الدنيوية. وعلى كل )1(الشركية

اطني هو صرف النا. عن طاعة هللا تعاىل، واالشراك ابهلل فإن من أشد استمتاع الشي
 تعاىل.

ومن اجلدير ابلذكر بعد ما تقدم: أن السحر علوم مذمومة تتأسس على الشرك والكفر، 
والضرر والشر. يف حقيقتها ليست من خوارق العادات، ألن ذلك مصدرها وأساسها؛ 

تصال أبرواح الشياطني. وألهنا تكتسب ابلتدريب، والتعلم من بعض النا.، ابال
يستطيعون، إبذن هللا تعاىل الضرر أبفعال خفية، ذات أتثري على بدن املسحور أو قلبه، 

 أو عقله، مبباشر العمل على عقد، ورقى وكالم يتكلم به الساحر.

                                 
 .1088: ص 3الرابعة: ج-هز1417: احلسني بن مسعود بن البغوى: ط)طيبة( اتبع معامل التنزيل(1)
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 املبحث الثاين:
 تعريف املعجزة لغة واصطالحا:

 متهيد:
ينات؛ لتدل النا. على صدقهم، آبايت ب ()لقد أيد هللا تعاىل رسله وأنبيائه

وعالمة كربى من عالمات اصطفاء هللا تعاىل هلم، وحجج ساطعة على صدق الصادق، 
وكذب الكاذب وهى خصوصية هلم،يعجز البشر كلهم عن اإلتيان مبثلها، أو ببعض 

 منها.
ومن مث فلمَّا عجزوا عن معارضتهم ابإلتيان مبثلها، لزمتهم احلجة يف وجوب 

وب طاعتهم. فاملعجزة من لدن حكيم خبري قدير عليم، قال تعاىل يف صدقهم، ووج
وكانت  )1(چۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇچ()معجزة سيدان إبراهيم 

يف مواجهة السحر الذى اشتهر يف عصره ابحلقيقة ىف مقابل ختييل ( )معجزة موسى
م له وكان عليه السال )2( چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  السحرة، قال تعاىل

معجزات كربى كثرية، كذلك أيًضا من معجزات األنبياء والرسل، معجزة سيدان 
چ  إبحياء املوتى، وإبراء األكمه،واألبرص إبذن هللا تعاىل، قال هللا تعاىل(، )عيسى

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ

گ  گ  گ   گ    کڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ
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( الباقية إىل يوم واملعجزة الكربى معجزة رسول هللا حممد) )1( چہ           ہ
ۉ  ۉ  ې  ې  چ  القيامة، ملن على األرض مجيًعا: القرآن الكرمي قال  هللا تعاىل

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ         

ىئ    مئىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  وقال تعاىل )2( چيئ     

والكثري من املعجزات  )3( چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ 
الىت كانت للحبيب املصطفي، ومن اجلدير ابلذكر أن معجزات األنبياء، ليست جمرد 

لكن كانت حلكم وبراهني عظيمة، من جنس ما نبغ انزلة عليهم جملرد أهنم أنبياء ورسل، 
(، فألنه خامت الرسل واألنبياء به قومهم، وما اشتهرت به عصورهم، إالَّ سيدان حممد)

( إىل أن يرفع  هللا تعاىل فمعجزته قائمة من جنس كل زمن، من لدن سيدان حممد)
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ القرآن الكرمي من األرض، قال تعاىل:

 )4( چ   ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 أوال: املعجزة يف اللغة:
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مشتقة من العجز املقابل للقدرة، وحقيقته إثبات العجز يف الغري، وقد أسند جمازًا 
إىل ما هو سبب العجز، وجعل امسًا له، واملعجزة واحدة هى معجزات األنبياء)عليهم 

 )1(السالم(، وإعجاز األمور أواخرها وعجز الشيء آخره يذكر ويؤنث.

واملُْعِجُز يف اللغة: مأخوذ من الَعُجِز، ويف احلقيقة ال يطلق على غرَي هللا تعاىل،  
 لكونه خالق الَعْجز.

ومن مث قيل أن تسمية غريه معًجزا : كفلق البحر، وإحياء امليت، وإبراء األكمه، 
لة من واألبرص، فإمنا هو بطريق التجوز، والتوُسع حيث إنه ظهر تعذر املعارضة، واملقاب

املبعوث إليه، عند ظهوره، وإن مل يكن هو املوجب لذلك؛ تسمية للشيء مبا يدانيه، وما 
هو منه بسبب، وذلك كما يف تسمية خملوقات هللا تعاىل داللة عليه؛ لظهور املعرفة ابهلل 
)تعاىل( عند ظهورها، وإن مل تكن يف احلقيقة دالة، إذ الدال يف احلقيقة هو انصب 

 هللا )تعاىل(، واملخلوقات إمنا هى أدلة.الدليل، وهو 
ومن مث فإن اخلارق الذى يتعذر اإلتيان به، قد يكون غري مقدور للبشر، كخلق 
األجسام،واأللوان،وإحياء املوتى، وحنو ذلك. وعلى ذلك قيل: املعجزة عبارة عن كل ما 

ذكر: أن اإلعجاز، . ومن اجلدير ابل)2(قصد به إظهار صدق املُدَّعى للرسالة عن هللا تعاىل
 إثبات العجز، استعري إلظهاره.مث أسند جمازًا إىل ما هو سبب العجز، وجعل أمساً له.

 اثنيا: املعجزة يف االصطالح:
هى أمر خارق للعادة، مقرون ابلتحدى وعدم املعارضة، وقيل: أمر قصد به 

وبعضهم:  إظهار صدق من ادعى النبوة، والرسالة. وزاد بعضهم: قيد موافقة الدعوى.

                                 
اآلمدى: حتقيق ا.د/أمحد حممد )بتصرف(.اتبع إبكاراألفكار ىف أصول الدين: 370:ص 5لسان العرب: ج(1)
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مقارنة زمن التكليف، إذ عند انقراضه تظهر اخلوارق، ال لقصد التصديق. وإمنا قال: 
أبمر ليتناول الفعل، كانفجار املاء من بني األصابع وعدمه، كعدم إحراق النار. ومن 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  چاقتصر على الفعل، جعل املعجز هاهنا كون النار

عليه من غري إحرتاق. واحرتز بقيد املقارنة، وبقاء اجلسم على ما كان ،)1(چٴۇ
للتحدى عن كرامات األولياء، والعالمات اإلرهاصية، الىت تتقدم بعثة األنبياء. وعن أن 
يتخذ الكاذب معجزة من األنبياء حجة لنفسه، وبقيد عدم املعارضة عن السحر، 

 )2(والشعبذة، كما ذكر اإلمام الرازى.
 اثلثا: شرائط املعجزة:

 : أن تكون من فعل هللا )تعاىل(، وخلقه، أو قائمة مقام فعله.األول
ويقصد من فعل هللا تعاىل: أى أهنا تدل على صدقه، من جهة نزوهلا منزلة 
التصديق، ابلقول من هللا )تعاىل(، أى البد أن يكون خارقًا للعادة؛ ألنه منزل من هللا 

لوقوع، فال يكون ذلك دااًل على )تعاىل(، وما ال يكون خارقًا للعادة، بل هو معتاد ا
 الصدق، ولكان النيب مساواًي ملن ليس بنيب يف ذلك، كما سيأتى يف الشرط الثاىن.

 الثاىن: أن تكون خارقة للعادة، وأن يتعذر على املبعوث إليه.املعارضة
إذ ال إعجاز بدونه، وشرط قوم يف املعجز أن ال يكون مقدورًا للنىب، إذ لو كان 

مل يكن انزال منزلة التصديق من هللا تعاىل، وليس بشئ، وعموًما أن قدرة النيب  مقدورًا له،

                                 
 .69االنبياء :آية (1)
 

-)بتصزرف(: ط دار الكتزب العلميزة)بريوت 274-273: ص3شرح املقاصد: سعد الزدين التفتزازاىن: ج(2)
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مع عدم قدرة غريه عادة معجزة)كما قيل( أن تكون ظاهرة مع دعوى النبوة، وعلى وفق 
 دعواه.

فلو قال : أن معجزتى أن أحىي ميًتا، ففعل خارقًا آخر، مل يدل على صدقه، 
 إايه. لعدم تّنزله منزلة تصديق هللا

الثالث: أن تكون مقارنة لدعواه غري مكذبة له، وال متقدمة عليها ويف أتخرها 
 بزمان يعتد به خالف )كما قيل( ويعىن ذلك:

أن كل خارق ظهر على يد النىب، قبل بعثته، فهو من ابب الكرامات واألنبياء 
ولياء جائز، قبل البعثة، ال خيرجون عن درجة األولياء، وظهور الكرامات على أيدى األ

عند أهل السنة واجلماعة، واجلمهور من العلماء، واحملدثني. أما لو أتخرت بزمان يعتد 
به، كيوم، أو شهر، أو سنة وما زاد، مث ظهرت املعجزة اخلارقة، على وفق ما ادعاه، فال 
خالف أيًضا عندهم، يف ثبوت النبوة، عند ظهور املعجزة، لكن ال تثبت ملا قبله جملرد 

 )1(وى. الدع

الصدق يف دعوى النبوة، وما يتعلق هبا من  هكذا يتبني أن املعجزة: تقتضى
التبليغ، وشرعية األحكام.فما يتوهم صدوره من األنبياء من القبائح، يستحيل مع 
عصمتهم، بكوهنم أنبياء، سواء كان من قبل بعثتهم، أم بعدها، وسواء كان ذلك من 

غري منفرة، كل ذلك إما عمًدا أو سهًوا، على اختالف الكبائر، أو الصغائر املنفرة، أو 
العلماء. ولذلك فإن مجهور العلماء ترى بوجوب عصمتهم، عن كل ما ينايف مقتضى 

ھ  ھ      ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  چ املعجزة؛ وذلك لنيلهم النبوة؛ لقوله تعاىل:

 )2( چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ      ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ے  ۓ
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 عند املعتزلة: حق املعجز 
وأعلم أن من حق املعجز أن يكون واقعا من هللا تعاىل »قال القاضي عبد اجلبار:

حقيقة أو تقديرا، وأن يكون مما تنتقض به العادة، املختصة مبن أظهر املعجز فيه، وأن 
يتعذر على العباد فعل مثله يف جنسه أو صفته، وأن يكون خمتصا مبن يدعي النبوة، على 

صديق له، فما اختص هبذه الصفات وصفناه أبنه معجز من جهة طريقة الت
 (1)«االصطالح

 املبحث الثالث
 جممل خوارق العادات والفرق بينها  وبني املعجزة

 متهيد
من اجلدير ابلذكر توضيح خوارق العادات، حيث إن الكرامة، من جنس 

 رام.املعجزة؛ ولكن ليست بقدرها إذ أن الكرامة: اسم يوضح التكرم واإلك
وال تظهر إالَّ من أولياء هللا تعاىل، والعارفني به سبحانه وتعاىل؛ ولذلك قيل: أهنا 
على رغم أهنا من خوارق للعادات، إالَّ أهنا بال دعوى النبوة، وال قصد وال إرادة من 
العارفني ابهلل تعاىل قبلها، كقصة السيدة مرمي، وأصحاب الكهف، وما تواتر جنسه من 

 تابعني.الصحابة، وال
ومن مث فان الكرامة ال تقارن دعوى النبوة، لكن تزيد جاللة قدر األنبياء لدى 
النا.، بربكة اإلقتداء هبم. ولذلك ال تعطى إالَّ ملن واظب على الطاعات، اجملتنب 

                                                                             
 

د اهلمذاين األسزد أابدي املتزوىف املغين  يف أبواب التوحيد والعدل: إمالء القاضي أيب احلسن عبد اجلبار ابن أمح
)هز415سنة 

1
) 

صز اخلامس عشزر)النبوات واملعجززات ( حتقيزق د/ حممزود اخلضزريي ود/ حممزود حممزد قاسزم، مراجعزة د/إبزراهيم 
 مدكوروإشراف

  (.199د/طه حسني: ط الدار املصرية: صز ) 
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. ولقد وضح اإلمام ابن تيمية )1(للمعاصى، املعرض عن االهنماك يف اللذات والشهوات
هما حيث رأى أن النيب: وجب قبول كل ما يقول؛ لكونه نبًيا دلَّت الكثري من التفرقة بين

املعجزة على صدق نبوته، كذلك فإن النيب معصوم من اخلطأ، وينشر اخلري والصالح 
والسالم بني النا.. أما الكرامة: ال تكون إالَّ من الصاحلني، الذين هم على هنج النبوة، 

رجون عن هنجهم. فال تبلغ الكرامات، مهما  والذين يدعون إىل طريق األنبياء، وال خي
كانت، مثل معجزة من معجزات األنبياء. كما أهنم ال يبلغون يف الفضيلة، والثواب إىل 
درجاهتم، كما أن الكرامة ال تدل على عصمة العارف ابهلل تعاىل، كاملعجزة تدل على 

 )2(األنبياء وعصمتهم.
ھ  ھ  ے  ے  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  قال اهلل تعالى

وقال  )3( چۓ   ۓ  ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  سبحانه وتعالى عن األولياء:

 )4( چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    
وقد تظهر اخلوارق من قبل عوام املسلمني، ختليًصا هلم من احملن واملكاره، وعندئذ 

لك من املهم أيًضا احلديث عنه:"اإلستدراج" و" اإلهانة"؛ لتأكيد تسمى)معونة(.كذ

                                 
 )بتصرف(.326،327:ص3لبنان(: ج-شرح املقاصد : التفازاتىن: ط:دار الكتب العلمية)بريوت(1)
 

 )بتصرف(.6: ص3هز ج1386اتبع النبوات: ابن تيمية: ط )املطبعة السلفية( سنة(2)
 

 .25-21التكوير:آية (3)
 

 .62يونس: آية (4)
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تكذيب املدعى ابلنبوة، واأللوهية. وعلى ذلك أمجع العلماء أن اخلوارق للعادات مخسة 
 أنواع، هم:

 أوال: اإلرهاص واملعجزة:
اإلرهاص، من الرهص،أى األسا. والتمهيد للمعجزة، وهو أمر خارق  -1

ىل على األنبياء والرسل قبيل بعثتهم، متهيًدا، وأتسيًسا هلذه البعثة، للعادة، يظهره هللا تعا
 ( قبل البعثة.مثل تظليل الغمام له)

املعجزة: هى أمر خارق للعادة )كما سبق( مقرون ابلتحدى، يظهره هللا  -2
تعاىل على يد األنبياء واملرسلني، وهو مقرون ابلتحدى والقصد، لإلحرتاز به عن 

 .اإلرهاص والكرامة
 اثنيا: الكرامة

هى أمر خارق للعادة، يظهره هللا تعاىل على يد عبد ظاهر الصالح، غري مدعى 
 النبوة ومن غري قصد إليها، وهذا ما يفرقها عن املعجزة)كما سبق(.

 اثلثًا: املعونة:
هى أمر خارق للعادة، يظهره هللا تعاىل على يد عبد من العوام، أو على بعض 

 جهم هللا تعاىل، من شدة أو مكروهالنا. ليخرجه أو ليخر 
 رابًعا: اإلهانة:

هى أمر خارق للعادة، يظهره هللا تعاىل على يد كاذب، ادعى النبوة، على خالف 
ما قصده، كما حدث مع مسيلمة الكذاب، عندما  تفل يف عني أعور، ليربأ عينه، 

 فعميت األخرى.
 خامسا: االستدراج:

عاىل على يد فاسق، مدعى األلوهية فيستدرجه هى أمر خارق للعادة، يظهره هللا ت
 هللا تعاىل، إىل ما يوضح كفره.

 وهكذا قد تبني مما سبق:
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أن املعجزة ليست من متعلقات قدرة العباد، الىت خلقها هللا تعاىل لعوام النا.؛ 
ومن مث عرفت أبهنا من فعل هللا تعاىل خلواص عباده، الذين هم األنبياء والرسل)عليهم 

(، فعجزوا عن اإلتيان أبقصر تشمل القول، كالقرآن الكرمي،الذى حتدى به) السالم(
( وتشمل الرتك، كعدم سورة فيه، وتشمل الفعل: كنبع املاء من أصابع الرسول )

( لتدل على الرساالت السماوية؛ ومن مث فليست يف إحراق النار لسيدان إبراهيم)
 يم. قدرة البشر وإرادهتم، وال مما يتلقى ابلتعل

كذلك فإن املعجزة يتعذر  )1( چ    ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  قال اهلل تعالى:
معارضتها، ومن جنس دعوة األنبياء )عليهم السالم(، وموافقة، ومقارنة لدعوهتم، إالَّ 

(، فمن اجلدير ابلذكر اختالفها عن معجزات األنبياء السابقني.)كما معجزات وآايته )
 سبق(

ما برع فيه قومهم، وحمدودة بزماهنم ومكاهنم. أما  حيث إن معجزاهتم من جنس
( معجزاته وآايته ابقيات، وشامالت يف كل األزمنة إىل يوم القيامة، ولكل سيدان حممد)

( من آايت النا. على األرض. وال يتسع املقام للتحدث عن تفصيل ما اختص به)
( من فضائل، ه )وإن القرآن الكرمي، و السنة النبوية من آايت،وحيات ومعجزات

وأنوار، وما حدث له يف اإلسراء واملعراج.... وغري ذلك مما ال حيصره حديث العلماء يف  
(، كل زمان ومكان. فمع التغري يف العامل، واالرتقاء بني النا. تبقى معجزاته وآايته)

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ :( قال هللا تعاىلواضحة على صدق رسالته)

)2( چىئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
  

 الفرق بني السحر واملعجزة والكرامة:
                                 

 .109األنعام : آية (1)
 

 .109فصلت:آية (2)
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مما سبق يتضح أن من البداهة، والضرورة العقلية مسو وعلو معجزة األنبياء، وأنه 
ال تشابه قط بينهما وبني السحر، هذا يبني خطأ املعتزلة عندما أنكرت حقيقة السحر 

 قاط التالية:الواضحة، كمَّا مل يستطيعوا التفرقة،بينه وبني املعجزة يبني ذلك الن
أوال: املعجزة ملن اختصهم هللا تعاىل هلداية البشر، وليخرجهم هللا تعاىل من 

 الظلمات إىل النور.
ومن مث )كما سبق( ليست أبمر خارق للعادة فقط، بل مقرون ابلتحدى، مبثله، 

 وضح فيه صدقهم، هبذه اآلايت السماوية الىت تتنزل عليهم من هللا تعاىل.
هى اسم تكرمي األولياء من عباده الصاحلني، على الرغم من أهنا  والكرامة: الىت

خارقة للعادة)كما سبق(، لكنها ليست بقدر، وال مبثل املعجزة، كذلك هى ختص املكرم 
هبا وأحواله؛ ولذلك فليست مقرونة ابلتحدى، فإهنا ليست برسالة، بل هبة ومنحة من 

خارقة للعادة لتكرمي هللا تعاىل عباده  هللا تعاىل. وهى مع ذلك من جنس املعجزة؛ألهنا
 الصاحلني، وعلى هنج األنبياء والرسل)عليهم السالم(

چ  أما السحر: هو علم يكتسب ابلتعليم، والصناعة، والتدريب لقوله تعاىل:

  چ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
)1( 

 )2( چڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ       ڌڇ   ڇ   ڍ     ڍچ  تعالىوقال 
ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  قال تعالىو 

 )3( چڄ    

                                 
 .102البقرة: آية (1)
 

 .69طه: آية (2)
 

 .81يونس: آية (3)
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ولذلك يستطيع أن أيتى ابلسحر أى إنسان كفر ابهلل تعاىل ابلتعليم، إذا أراده، 
وسلك طريقه، على نقيض املعجزة الىت خصها هللا تعاىل فقط، ملن اصطفاهم هللا تعاىل 

 من عباده
ء إىل الرسل واألنبياء. إبذن هللا تعاىل؛ ومن مث اثنيا: املعجزة تنزل من السما

فهم)عليهم السالم( إبمداٍد ونصر من هللا تعاىل. أما السحرة فهم على خالف ذلك 
متاًما، فهى من ظلمات أنفسهم، وإبمداد من الشياطني سواء كان ذلك بطريقة مباشرة 

 أو غري مباشرة.
طيع إنسان قط مهما أوتى من قوة اثلثا:املعجزة ال ميكن إبطاهلا أبدًا، فال يست

شيطانية، أن يؤثر عليها بشئ، من ظلمات نفسه، أو على األنبياء والرسل) عليهم 
السالم(. على نقيض ذلك جند أن أى مسلم مؤمن قوى العقيدة يستطيع آبايت من 

 (، وقوة يقينه  ابهلل تعاىلالقرآن الكرمي، وما يتلوه من األدعية املروية عن رسول هللا)
 أن يبطل  سحرهم مهما كان إبذن هللا تعاىل.

رابعا: أن السحر ال يعرفه، ويصنعه إالَّ الفاسق الكافر؛ ولذلك ال يفعل إالَّ 
الشر، والظلمات ابلنا.، وال يفرق يف ذلك بني صديق وعدو، فكلهم يف ظلماته 

 السحرية سواء.
كر هللا تعاىل، سيبطل بصدق اإلميان، وآبايت وبذ  -خامسا: أن السحر كما سبق

فال بقاء له مع صدق العقيدة ابهلل تعاىل. أما املعجزة فهى ابقية، ومستمرة، يستوى ذلك 
(، واألنبياء قبله ابلقصص الكرمي ىف القرآن العظيم؛ ولذلك فال مكان بني رسول هللا)

 للسحرة إالَّ بني ضعاف العقول، وجهلة النا.، ومن يريد طريق الضالل.
اإلمام "ابن تيمية" أن النىب معصوم، ومعجزاته دلَّت على نبوته،  سادسا: كما رأى

ومتباينه وضحت دينه؛ولذلك وجب قبول كل ما يقول؛ لكونه نبًيا ادعى النبوة، ودلَّت 
املعجزة على صدقه، أما الكرامة:ال تكون إالَّ من الصاحلني، الذين هم على هنج النبوة، 
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خيرجون عنها، وأهنا أيًضا مبنزلة ما تقدم األنبياء من الذين يدعون إىل طريق األنبياء، ال 
إرهاصات، فاألولياء دون األنبياء. فال تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات املرسلني،  
كما أهنم ال يبلغون يف الفضيلة، والثواب إىل درجاهتم. وأن كرامات األولياء تدل على 

ن الوىل معصوم، وال على أنه صحة الدين، الذى جاء به الرسول، لكن ال تدل على أ
 )كما سبق ذلك(.)1(جتب طاعته يف كل ما يقوله.

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ومصداقًا لذلك قوله تعاىل

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ      ڭ    

 )2( چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       

پ  پ  پ  پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ قال اهلل تعالى

) 3(چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
  

السحر هو أعمال شيطانية جتمع مع الكفر ابهلل تعاىل، والشرك، والظلم  أما
والعدوان على النا.. ومن أدرك حقيقته وغايته علم أنه ظلمات بعضها فوق بعض، 

 (4(ظلمة الشرك ابهلل تعاىل، وظلمة التسلط الشيطاين وظلمة الكذب، وظلمة الفسوق
ات تنفر منه القلوب، والفطر السليمة، فضاًل عن املسلم الصحيح اإلميان؛ ولذلك ظلم

                                 
 )بتصرف(.6:ص1ية: جاتبع: النبوات: ابن تيم(1)
 

 25-19التكوير : آية (2)
 

 .62يونس: آية (3)
 )بتصرف(.239اتبع أحاديث السحروالرقية ىف الكتب الستة: طبع على نفقة أهل اخلري ص(4)
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ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ    چفالساحر واملؤمن له مها يف النار، لقوله تعاىل

(1(چڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳڳ  ڳ  ڳ
  
أما األنبياء معصومون من الكذب، والفسق، والكفر، والظلم، فإن ظاهرهم هو 

 هم من كمال الصفات احلميدة، واألخالق الرابنية.ابطن
سابعا: أن مكاشفات السحرة، ليست من قبيل اخلوارق كاملعجزة؛ فإن الساحر  
كلما كانت نفسه مظلمة وكفره أعظم كلما أتقن تعلم طرق السحر، وابالتصال املباشر 

الكشف مع الشياطني. يتحدث عن ذلك اإلمام "ابن القيم" )رمحه هللا(، فريى أن 
اجلزئى املشرتك بني املؤمنني، والكفار، واألبرار والفجار، كالكشف عما يف دار إنسان، 

 أو عما يف يديه، أو حتت ثيابه....كذلك ما غاب عن العيان.
فإن ذلك يكون من الشيطان اترة، ومن النفس اترة؛ ولذلك يقع من الكفار  

( مبا أضمر له، صياد النيب)كالنصارى، وعابدى النريان والصلبان، فقد كاشف ابن 
()إمنا أنت من إخوان الكهان(؛ وكذلك مسيلمة الكذاب وخبأه، فقال له رسول هللا)

مع فرط كفره، كان يكاشف أصحابه، مبا فعله أحدهم يف بيته، وما قاله ألهله، خيربه به 
ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  قال تعاىل( 2(شيطانه؛ ليغوى النا.... والكثري من ذلك الطريق.

ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ          ہ

 .(3(چۇ
وأشري كما هو واضح للنا. كافة أن مصلحة األنبياء اخلري للنا. كافة؛ أما  

عمل الساحر من ابب نيل املصاحل الدنيوية، ولتعظيمه وتقديسه عند النا.. وعلى ذلك 
يس بغيب، حيث إنه لبعض فإن ما ختربه الشياطني للسحرة والكهان، هو يف حقيقته ل

                                 
 .102البقرة: آية (1)
 .)بتصرف(227: ص3مدارج السالكني: ابن قيم اجلوزية: ط دار احلديث: ج(2)
 .222،221،223الشعراء : آية (3)
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من األمور، مبا أيكلون ويدخرون....وهكذا، وأهنم يف كثري من األمور يكذبون، واألكثر 
ى هللا تعاىل  يقفون عاجزين عن اإلخبار، على وجه اخلصوص ملن حافظ على أذكاره، ومسَّ

 يف كل أموره وأحواله.
 وقفة جديرة ابلذكر حول رأي املعتزلة يف خوارق العادات:

 الواقع أن املعتزلة لتفريطها يف حكم العقل حول الشرع واملسائل الكالمية مل يف
تفرق بني خوارق العادات، ولذلك كان جداهلا فيه الكثري من التناقض واخلالف، حيث 
إن يف نقضها مل تفرق بني خوارق العادات كمعجزة من هللا سبحانه وتعاىل، وبني ما 

، وأيضا بني  االستدراج، والسحر الذي هو من يندرج حتتها من كرامات للصاحلني
 التلقني والتعليم والكفر....وبني املعجزات.

وعلى سبيل املثال: يف أثناء ردودها على من جوز ظهور املعجزة على 
فإن قالوا: إن إن الذي جيوز عليهم هي الكرامات دون املعجزات. قيل »...الصاحلني:

خيلوا قوهلم من أن يرجعوا إىل ما ينقض العادة،   هلم: ما الذي تريدون ابلكرامات؟ فال
كما قلناه يف املعجزات، فيؤول اخلالف فيه إىل عبارة؛ ألننا قد بينا أن ذلك ال يصح؛ 
فاختالف العبارات ال يؤثر فيه، وإن أرادوا بذلك ماال ينقض العادات فهذا مما جيوز 

نزلة املرض والصحة والغىن ظهوره على الصاحلني فضال عن الطاحلني؛ ألنه قد يكون مب
والفقر واألمطار والزالزل. فإن قالوا: نعين ابلكرامات ما تقصر مرتبته عن املعجزات؛ 
فقد بينا من قبل، أن الصغري من ذلك يف حكم الكبري، وأنه ال معترب ابلصغر والكرب، 

جزة، ألن فليس هلم أن يقولوا أن إحياء صغري احليوان كرامة، وإحياء املوتى من النا. مع
  (1)«احلال يف اجلميع واحدة إذا استوت يف انتقاض العادة هبا

                                 
د/حممود  -اتبع املغين يف أبواب التوحيد والعدل: إمالء القاضي أيب احلسن عبد اجلبار. حتقيق: حممود اخلضريي

)حممد قاسم مراجعة د/إبراهيم  
1
 ) 

م 1965 -هزززززززززز1385إشزززززززززراف د/ طزززززززززه حسزززززززززني .ط :الزززززززززدار املصزززززززززرية للتزززززززززأليف والرتمجزززززززززة  –مزززززززززدكور 
  243،242صز15جز
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واخلالصة أن املعتزلة أنكرت الكثري من خوارق العادات ونفت ظهورها، حيث 
إهنا ال ترى أي خارقة للعادة إال أهنا املعجزة مثلها مبثل اليت ظهرت على األنبياء 

 والرسل.
أن املعجزات ال ختتص إال ابألنبياء   وذلك أيضا يتضح جليا عند احلديث عن 

أعلم ان اخلالف يف ذلك من وجوه، فمنهم من جيوز ظهورها على »دون غريهم: 
فإن ما ( 1)«الكذاب داللة على كذبه، ومنهم من جيوز ظهورها على السحرة والكهنة

يظهر على السحرة والكهنة) وهو موضوع البحث( ال يعد من املعجزات، والهو مندرج 
 ا، حىت تعرفه املعتزلة كما سبق يف هذا القول؟!! حتته

 عالقة السحر ابلعني واحلسد:
إن للسحر عالقة قوية ابلعني واحلسد والكهانة، وإن كان السحر شديد وواسع 
يف طرقه املؤذية، إالَّ أن جتمعهم استحضار الشياطني، وطبيعة النفس اخلبيثة يف الشر، 

 يبني ذلك التايل:
 العني:

ن عان، يعني إذا أصابه بعينه، وأصلها من إعجاب العائن ابلشيء، مث مأخوذة م
تتبعه كيفية نفسه اخلبيثة، مث تستعني على تنفيذ مّسها بنظرها إىل املعني، وقد أمر هللا تعاىل 

 (2)چچ  چ     چ  چ  ڇچ ابالستعاذة من احلاسد فقال تعاىل : رسوله 

ا كان احلاسد أعم من العائن،  فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائًنا، فلمَّ 
 كانت االستعاذة منه استعاذة من العائن.

وهى سهام خترج من نفس احلاسد، والعائن حنو احملسود، واملعني تصيبه ضارة، 
 (3) وختطئة اترة، فإن صادفته  مكشوفا، ال وقاية عليه أثرت فيه.

                                 
). 216:صز 15جز اتبع تفصيل ذلك يف املرجع السابق

1
 ) 

 .5( العلق : آية 2)
 )585.3ص  :(فتاوى العلماء يف السحر: اللجنة الدائمة لإلفتاء: ط مكتبة الصفا



 

 
2074 

ما ورد ىف يف اإلصابة ابلعني،  فمن ذلك  وقد ثبتت األحاديث عن النيب 
أيمرين أن اسرتقى من  الصحيحني، عن عائشة رضي هللا عنها قالت : )كان رسول 

 (1)العني( 
فإن للعني أثًرا كبريًا يف املعان، فيمرضه أو يقتله، أو يتلفه مبشيئة هللا تعاىل،  
وذلك إذ مل يتبع املعان األصول الشرعية، عندما يرى شيئا يعجبه، فيجب عليه أن يذكر 

 تعاىل )بسم هللا ما شاء هللا تعاىل(. هللا
وإن للعلماء تفسريات متعددة حلقيقة العني، فقيل: أن العائن يبعث من عينه قوة 
مسية، تتصل ابملعان فيهلك، أو يهلك نفسه، وال يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة، غري 

هلالك عندها. مرئية، من العني فتتصل ابملعني، وتتخلل مسام بدنه، فيخلق هللا )تعاىل( ا
 (2) كما خيلقه عند شرب السم.

وهو يف احلقيقة فعل هللا تعاىل، لكن هذا ليس على القطع، بل جائز؛ ولذلك قال 
ابن القيم "رمحه هللا": أهنا سهام خترج من نفس احلاسد، والعائن حنو احملسود، واملعني 

 (3) تصيبه اترة، وختطئه اترة".

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ڱ  ڱ  ں  ں        چقال تعالى :

 .(4)چہ

                                 
 )1(2188( كتاب الطب، ومسلم )5738( متفق عليه رواه البخاري )

: 5ج (مصزر) –املكتبزة التجاريزة  الكزربى  1(اتبع فيض القدير شرح اجلامع الصغري: عبد الرؤوف املناوي، ط
 )2)بتصرف(.  194ص

 )585.3(فتاوى العلماء يف السحر: اللجنة الدائمة لإلفتاء: ص 
: 167: ص4ط مؤسسززززة الرسززززالة )بززززريوت( :ج :(اتبززززع زاد املعززززاد يف هززززدى خززززري العبززززاد: ابززززن قززززيم اجلوزيززززة

 )4)بتصرف(.
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ولذلك اتفق العلماء أن العائن حاسد، وهو أضر من احلاسد ، وقيل أن هللا 
سبحانه ذكر يف سورة )الفلق( احلاسد لشموله العائن، فإذا استعاذ املرء )برب الفلق( من 

 شر احلاسد، استعاذ أيًضا من العائن.
 أما احلاسد:

حِيِسده وحيُسُده حسًدا وحسده، إذا متىن أن تتحول إليه تقول العرب َحَسَده 
 نعمته وفضيلته، أو يسلبهما هو، فاحلسد هو متىن زوال نعمة احملسود.

وقيل: هو متىن مثل النعمة، الىت وهبت لغريه، من غري أن يتمىن زواهلا عن 
 (1) ا عنه.صاحبها، فذلك تسمى ابلغبطة، الىت هى التمىن مبثل النعمة، وال يتمىن زواهل

والعائن مًعا، يف شدَة الشر وأثره على وعلى كل يكون على حسب نفس احلاسد، 
 احملسود.

 واحلاسد تتكيف نفسه ابخلبث، فتصبح نفًسا غضبية خبيثة حاسدة.
 وتؤثر يف احملسود بطريقتني:

 األول: قوة النفس الذاتية، وهى يف هذه احلال تؤثر يف احملسود غاب أم حضر .
بطريق عني احلاسد، وهذا ال يؤثر إالَّ إذا كان احملسود موجوًدا، ونظر الثانية: 

 احلاسد إليه نظرة شر وحسد، إذ لو نظر إليه نظرة وهو ساه اله، فإنه ال يؤثر فيه شيًئا.
أما العائن الذى ميرض ويؤذى غريه، سبب تلك النظرة اخلبيثة، املنبعثة من أعماق 

حلسد، فإذا توجهت نفسه اخلبيثة إىل املنظور إليه أضرَّ نفسه، يضُر غريه لشدة العداوة وا
 (2) به.

وشرها، فعلى قدر ظلمتها وكفرها يكون  وإن الضرر على حسب خبث النفس،
 الضرر. 

 وعلى كل جيمعهم عدم ذكر هللا تعاىل، وضعف ونقص اإلميان به سبحانه وتعاىل.

                                 
 )51.1(القلم : آية 

 )بتصرف(.  81، 80دار النفائس: ص(اتبع عامل السحر واحلسد: أ.د. عمر سليمان األشقر : ط 2)



 

 
2076 

 ومن مث فإن العالقة وثيقة بني السحر واحلسد.
 د ونية الشر، والنفس األمارة ابلسوء.أواًل: قص

اثنًيا: إن العني واحلسد مها بداايت لإلستعانة ابلسحرة؛ ولذلك فإن الشياطني 
 تعني احلاسد، والساحر. 

فالعائن واحلاسد دون قصد منهما حتضرمها الشياطني، أما الساحر يطلب 
 استحضارمها.

ڤ  ڤ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ڤ چ  ولذلك قال تعاىل يف سورة العلق:

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    چ  چ     چ  چ  

 .فقد مجع سبحانه بينهما يف اآلية الكرمية چڇ
، وإن اختلف العلماء يف تفسريه، وكيفيته، وهو معروف عند  وإن أثر احلسد بنيِّ
العامة واخلاصة من النا.، وقد اكتشف العلماء يف العصر احلديث حيواانت برية، وحبرية 

ث من عينها أو جسدها، أشعة سامة تقتل غريها من احليواانت، فال يستبعد أن تبع
حيدث ذلك من اإلنسان، إذا خلت نفسه من ذكر هللا )تعاىل(،واإلميان به سبحانه 

فإذا تكيفت النفس ابلكيفية الرِديئة، انبعت من عينها قوة مسّية تتصل ابملعني،  وتعاىل.
ضرر. ولذلك ينبعث منها القوة السّمية، وقد فمع استحضارها للشيطان، حيدث ال

صورها العلماء ابألفعى، فإن هذا األمر اشتهر عن نوع من األفاعى، إذا وقع بصرها 
 على اإلنسان هلك، فكذلك العائن. 

لكن املذهب عند أهل السنة أن هللا تعاىل أجرى العادة، خبلق ما يشاء من  
  (1) ن يكون منه قوة، وال سبب وال أتثري أصاًل.الضرر، عند مقابلة عني العائن، من غري أ

( االستعادة والتحصني، من شر وعلى كل أمران هللا تعاىل، وسنة رسول هللا)
 هذه النفس اخلبيثة احلاسدة املؤذية، الىت تكيفت بكيفية خبيثة مؤذية للنا.

                                 
 )بتصرف(. 166: 4اتبع زاد املعاد ىف هدى خري العباد: ج (1)
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 -العالقة بني الساحر، والكاهن، والعراف، واملنجم:
الساحر، والكاهن، والعراف واملنجم، وان كان يتشابه  إن العالقة وثيقة، بني

عملهم وكفرهم. كذلك فإن يف توضيح هذه العالقة، يتضح بدقة عمل الساحر يوضح 
 ذلك التاىل:

 فالسحر والكهانة: من إعانة الشياطني لبىن ادم، فإن الكاهن خيربه اجلن.
اجلائز أن يصعد يف وإن الساحر )إبذن هللا تعاىل( يقتل، وميرض، وكما قيل من  

 اهلواء... وحنو ذلك إبعانة الشياطني له، فأمورهم  خارجة عما اعتاده اإلنس.
ومفهوم الكهانة: هى كلمات جترى على لسان الكاهن، ورمبا توافق ورمبا ختالف.  

 وكذلك كلمات الساحر أكثرها الكذب. 
من الطعن، وقيل أن الكاهن: هو الذى خيرب ابألخبار املاضية اخلفية، بضرب 

 لكن الساحر: يدعى بتسخري اجلن، وبلوغ اآلمال، والتأثري يف اخلواطر.
واملشعوذ: هو ما يكون من السحر، ولكن خبفة اليد، وهو الربيد خلفة سريه،   

 وله أثر على املشعوذ له، كالسحر.
 أما العراف: هو الذى خيرب ابألخبار املستقبلية، أيضا بضرب من الظن، قال تعاىل

 وأسبابمبقدمات،  األمورهو الذى يدعى معرفة  أو(1)چچ  ڇ  ڇ       چچ  چ      ڃچ 
 يستدل هبا على مواقعها، كاملسروق من الذى سرقه، ومعرفة مكان الضالة، وحنو ذلك.

 وهكذا أيضا قال اإلمام النووي: 
 أن الكاهن إمنا يتعاطى األخبار عن الكوائن، يف املستقبل، ويدعى معرفة األسرار.

 (2)والعراف: يتعاطى معرفة الشئ املسروق ، ومكان الضالة، وحنومها

                                 
 .42احلاقة: آية  (1)
)بتصززرف( واتبززع حجززة هللا علززى العززاملني مززن معجزززات 7:ص5( اتبززع شززرح النززووى علززى صززحيح مسززلم: ج2)

 )بتصرف(44سيد املرسلني: اإلمام النبهاىن ص
 ج
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وأما املنجم: هو ساحر يدعى علم الغيب يدخل يف مفهوم الكاهن، يف هنيه 
(:منها أذكر ،)(، يف خطبته لإلمام على )كرم هللا وجه 

؛ " اي أيها النا. إايكم وتعلم النجوم، إالَّ ما هتتدون به يف ظلمات الرب والبحر
وإمنا املنجم كالساحر،والساحر كافر، والكافر يف النار، وهللا لئن بلغىن أنك تنظر يف 
النجوم، وتعمل هبا ألخلد بك يف احلبس ما بقيت، وألحرمنك العطاء ما كان ىل سلطان. 
مث سافر يف الساعة الىت هناه عنها، ولقى القوم،فقتلهم يف وقعة النهروان الثابتة يف 

 قال: لو سران يف الساعة، الىت أمران هبا،وظفران، لقال قائل سافر يف الصحيح ملسلم. مث
( منجم، وال لنا من بعده،فتح هللا علينا  الساعة الىت أمران هبا املنجم. ما كان حملمد)

كسرى وقيصر، وسائر البلدان، مث قال: اي أيها النا. توكلوا على هللا وثقوا به، فإنه 
 (1)يكفي ممن سواه"

 هللا)سبحانه وتعاىل( يف النجوم:ومن حكم 
 جعلها زينة للسماء -1
 وجعلها ليهتدى هبا.  -2
 (2)وجعلها رجوما للشياطني. -3

  ٺڀچ  وإن غري ذلك يعترب كهانة، ابستحضارهم للشياطني قال هللا تعاىل

(3)چٺ  ٺ  ٺ     
جهلة أبمر هللا تعاىل، أحدثوا من  أانًسا أنولذلك قيل:  
بنجم كذا وكذا، كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا  هذه النجوم كهانة:"من أعر.

وكذا، كان كذا وكذا. ومن ولد بنجم كذا وكذا، كان كذا وكذا. وما من جنم إالَّ يولد به 

                                 
)بتصززرف( ط: 27: ص19القززرآن: أبزو عبززد هللا حممززد بززن أمحزد االنصززارى القززرطىب: ج اتبزع اجلززامع ألحكززام (

 )1دار الشعب )القاهرة(.
 )2)بتصرف(.187:ص6اتبع تفسري القرآن العظيم: ابن كثري: ط الكليات األزهرية: ج(
 )16.3النحل: آية (
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األمحر، واألسود، والقصري، والطويل واحلسن، والذميم، وال يعلم من يف السموات 
 (1)واألرض الغيب إالَّ هللا تعاىل

نجوم التأثري بذاهتا فقد كفر ابهلل تعاىل، والعمل مبقتضاه،  فمن اعتقد يف هذه ال
كالتقرب إىل النجوم وتقدميهم القرابني هلا طبًعا كفر؛ ومن مث فإن النجامة تدعو إىل 

 (2)الكهانة، واملنجم كاهن، والكاهن ساحر والساحر كافر يف النار

 وقفة جديرة ابلذكر:
قبيل خوارق العادات والكرامات؛ مما سبق يتبني خطأ من ّعرف السحر أنه من 

 وهذا ال ينفي غرابة األفعال السحرية ودقتها، وخفتها، حيث إهنا ترجع إىل أمرين:
 أوال: استعانة الساحر ابلشياطني، بعزائم، ورقى يتقن صناعتها.

اثنيا: أن السحرة اعتمدت يف أعماهلا السحرية على اخلداع، واحليل، واخلفاء،  
 احلقيقة، وهو الذى ليس له حدود يف املسحور له)كما سيتبني كذلك والتخيل على غري

 بتفصيل يف الفصل التاىل(:
اثلثا: إن اجلن، والشياطني عامل غيىب خلقه هللا تعاىل قبل اإلنسان، هلم قدرات 
خارقة لعادة اإلنسان، فقد أعطاهم هللا تعاىل من القدرة"كما سيأتى" للنفوذ إىل أجساد 

  ينكر ذلك إالَّ مكابر.البشر، وبواطنهم، ال
 تعليق الرازي على رأي املعتزلة:

وقد رأى اإلمام الرازى، أنه على رغم من إنكار املعتزلة بذلك، إالَّ أن املثبتون 
 احتجوا:
أبن اجلن عبارة عن موجود ليس جبسم، وال جسماىن، فحينئذ يكون معىن   -1

يف ابطنه، وذلك غري مستبعد، كونه قادرًا على النفوذ يف ابطنه، أنه يقدر على التصرف 

                                 
 )1)بتصرف(.188املرجع السابق: ص(
واية والدراية من علم التفسري: أتليف حممد بن على حممد الشوكاىن: ط اتبع فيض القدير اجلامع بني فىن الر (2)

 )بتصرف(.293: ص5دار الفكر) بريوت(، حتقيق حممد الدين اخلطيب:ج 
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وان كان عبارة عن حيوان لطيف نفاذ كان نفاذه يف ابطن بىن أدم غري ممتنع، قياًسا على 
 النفس.

 چ  ٺٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ  قال تعاىل -2
؛ ومن مث قيل: ما يكون منهم مالزًما كالقرين، ومنهم ما يكون طائًفا، وما يكون (1)

منهم عداوة. وكل ذلك إمنا سعى من الشياطني للتلبيس على النا.،  مرًضا، وما يكون
سعًيا الستدراجهم والوسوسة عليهم، وأذيتهم، حبسب مداخلهم على املرء؛ولذلك كان 

 (2) (: )أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم من مهزه ونفثه...(من استعاذة النىب)
نه إذا فرغ قلبه من كل شئ ولذلك رأى ابن تيمية أنه قد علم ابلسمع والعقل، أ

هلل تعاىل، حّلت فيه الشياطني، مث تنزلت عليه الشياطني، كما كانت تتنزل على الكهانة، 
فان الشيطان إمنا مينعه من الدخول إىل قلب ابن ادم، ما فيه ذكر هللا تعاىل الذى أرسل 

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ    چ    به رسله، فإذا خال من ذلك تواله الشيطان قال هللا تعاىل:

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

(3) چڃ    
  

، (4)  چجح   مح  جخ  چ :وقال الشيطان فيما أخرب هللا تعاىل عنه
 (5) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ  وقال تعاىل

ومن اجلدير ابلذكر، ما ذكره ابن تيمية ىف أنواع اخلوارق، حيث رأى أن منها  
 د، ومنها املذموم، ومنها املباح. احملمو 

                                 
 .275البقرة:آية (1)
 )بتصرف(.75اتبع مفاتيح الغيب: الرازى: ط الكليات االزهرية ص(2)
 370-36الزخرف: آية (3)
 .82ص: آية (4)
 .42احلجر: آية (5)
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ولذلك قال ما جيب طلبه، والعمل به االستقامة ال الكرامة. ومن منحه هللا تعاىل 
 (1) ابلكرامة، فليحمد هللا تعاىل مبالزمته لالستقامة ىف الدين.

 ظهور املعجزات على أيدي الكذابني من املقدورات عند املعتزلة:
املعتزلة إىل أن إظهار املعجزات على أيدي  ذهب القاضي أبو بكر ومجاعة من

الكذابني من املقدورات، لكن اختلف هؤالء فمنهم من قال: أن اخنراق العوائد وقلبها 
غري مستبعد يف مقدور هللا تعاىل وعلى هذا فال ميتنع اظهار املعجزات على أيدي 

 . ( 2)الكذابني
ور الكرامات على أيدي وعلى الرغم من ذلك ذهب أكثر املعتزلة إىل انكار ظه

األولياء، لكن القاضي أبو بكر رأى أن ذلك غري ممتنع يف العقل بشرط أال يكون ادعاؤه 
لذلك على طريق التعظيم واخليالء، فإن ذلك ليس من شعار األولياء، والصاحلني، 
والفرق مع ذلك بني املعجزات والكرامات، هو أن املعجزات مع دعوى النبوة والكرامة 

 .(3)وال منافاة وى الواليةمع دع
ولذلك ومن اجلدير ابلذكر: أن السحر وإن أنكره معظم القدرية غري أن أهل 
احلق معرتفون به، ومع ذلك فاحلق أن يقال: السحر ال خيلو: إما أن ينتهى إىل حد 
املعجزة: كفلق البحر ،وإحياء امليت، وإبراء األكمه، واألبرص أو أنه ال ينتهى إىل حد 

 ز.اإلعجا
 فإن كان األول: فقد حتقق الفرق بني السحر واملعجزة.

وإن كان الثاين: فإما أن ال يتحدى معه الساحر ابلنبوة، أو يتحدى فإن مل يتحد، 
 فقد مت الفرق أيضا.

                                 
 )بتصرف(.17اتبع املعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات: ابن تيمية: ط مكتبة الصحابة: ص(1)

))بتصرف(63،62صز 4اتبع ابكار األفكار يف أصول الدين: اآلمدي : جز
2
 ) 

))بتصرف(.60،59:صز4املرجع جز
3
 ) 



 

 
2082 

واخلالصة أن الدال على صدقه هو اخلارق؛ وذلك ليس من فعله، ودعوى النيب، 
 . (1)هي من دليل الصدق يف شيء وإن كانت من فعله وهو شرط فليست خارقة وال

 رأي اإلمام أبو احلسن األشعري:
 والذي ذهب إليه الشيخ أبو احلسن األشعري ومجاعة من أصحابه:

القول ابستحالة املعجزة على أيدي الكاذب، وانه غري حمدود م جنملة املقدورات 
 لوجهني .

قد جعل أن املعجزة داللة على التصديق قطعا فإن دلت، فالوجه األول: 
الكاذب صادق وهو حمال، وإن مل تدل فيفضي ذلك إىل انقالب داللة ماوجبة، وخروجه 

 عما وجب له، وهو حمال كما يف األدلة العقلية.
الوجه الثاين: أن املعجزة لو ظهرت على يد الكاذب ملا كانت مقرتنة ابلتصديق، ملا فيه 

 (2)من إخراج الواجب عن كونه واجبا
 

                                 
))بتصرف(.56:صز4املرجع جز

1
 ) 

))بتصرف(.63،62:صز4املرجع جز
2
 ( 
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 الفصل الثاين
 حلكم الشرعي على السحر والسحرةا

 متهيد : 
لقد سبق احلديث أن الساحر ال يثمر عمل سحره، صحيًحا، إالَّ إذا اكتمل 
شروط كفره، وفسقه، فمقدار ظلمة نفسه يكون سحره؛ حيث إن السحر طريق أسس 
على اإلشراك ابهلل تعاىل؛ ولذلك جتب أن يكون خلوة الساحر، يف املواضع النجسة، 

، واليت ليس فيها أذان، وال أدىن ذكر هلل تعاىل، هذا إىل جانب ظلمة قلبه،وخلوه املظلمة
     ۓڭ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ے     ےچ من اإلميان ابهلل تعاىل:

الشرعي على السحر، والسحرة،  فاحلكم ولذلك (1) چڭ    ڭڭ
 حاسم لشدة كفره، وفساده، يبني ذلك التايل :

 فر الساحر وعمله : الدليل الشرعي على ك 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ    پٻ  ٻ  پ  پ

ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

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

ڈ   ژ  ژ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇچ  چ

ڱ  ڱ    ڳک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ڑ

 (2) چڻ  ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ   ں
                                 

 . 223 -221عراء ( الش1)
 102 - 101( البقرة 2)
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، فاآلية الكرمية حمكمة البيان بكفر الساحر؛ ولذلك روى أنس ابن مالك 
(ويف رواية أخرى )من أتى كاهًنا فصدقه مبا يقول فقد برئ مما أنزل على حممد قال
 . 1(حممد )فقد كفر مبا أنزل على قال 

 نستدل مما سبق : 
تصريح القرآن الكرمي أبن الساحر كافر، وكل أعماله السحرية ال تتصف إالَّ 

 ابلكفر
 يوضح ذلك بتفصيل التايل: 

ې ې ې          ۉچ أواًل : نبذهم لكتاب هللا تعاىل يف قوله سبحانه

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ې ى ى

 (.2)چۈئ  ېئ    ېئ   ېئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ أتباعهم للشياطني، بدال من كتاب هللا تعاىل:ا : اثني

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ     پٻ  پ  پ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇچ

ڱ  ڱ    ڳڳ  ڳ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   کڑ

 .(3)چڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ں
  اثلثا : قوله تعاىل أيضا:

                                 
)( كتاب السالم.1751-4صحيح مسلم)

1
 ( 

 . 101(البقرة 2)
 .102(البقرة 3)
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ےے   ھۀۀہہہہھھھچ

 .(1)چۓ

رابعا : التصريح ابلكفر أيضا يف اآلية الكرمية ملن تعلمه، وكذلك بدأ هللا تعاىل 
( ڀڀٺ) ثم قال تعالى( ڀڀ پ) بقوله سبحانه:

ها عن ينف يف ةمر  ،الكفرلكلمة يف اآلية الكرمية تكرار  ومن مث( ڄڄ) مث قوله تعاىل
كفر الشياطني، وأخرى فال تكفر فهذه أدلة   يف ةومر  ؛سيدان سليمان "عليه السالم"

 يف كفر الساحر، وكفر عمله . يةويقينصرحية، 
خامسا: من اشرتى هذا الكفر والفسق عن طاعة هللا تعاىل، ورجح يف عمله هذا 

 الباطل، ماله يف اآلخرة من نصيب . 
ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ الكرمية  يضا يف اآليةوذلك أ

 (2)َّ چڻ

إن هذه اآلية الكرمية أيضاً، تدل  چڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈچ  :قال تعاىل : سادسا
 على النفي التام عن مجيع أنواع الفالح عن الساحر، وكل ما أاته من سحره . 

يف الدنيا واآلخرة، ويعىن ذلك أنه قد أغلق عن نفسه بسحره كل اخلري والفالح 
 وإن عدم الفالح هذا ال يكون إالَّ يف صفات الكافر .

 أراء الفقهاء والعلماء يف كفر الساحر : 
إن مجاهري العلماء من فقهاء احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، يقولون بكفر السحرة، 

 عن الدين  وخروجهم

                                 
 . 103(البقرة 1)
 .102(البقرة 2)
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ر كافر، وأن السحر كفر، قال اإلمام مالك ) رمحه هللا تعاىل( ومجاعة : أن الساح
 . (1)وأن تعلمه وتعليمه كفر

ولذلك قيل أن تعلمه كفر، وإن مل يعمل به، إذ به تعظيم الشياطني، ونسبة 
 الكائنات إليها، فال يستطيع مسلم آمن ابهلل تعاىل، أن يقول ليس بكفر . 

 جيوز فاآلية الكرمية السابقة واضحة، يف أن السحر بذاته من العلوم املكفرة، فال
 تعلمه وتعليمه .

من السبع املوبقات، أي املهلكات كما سبق، كذلك قال اإلمام  ولذلك عدَّه 
ابن قدامة )رمحه هللا تعاىل(؛ أن تعلم السحر، وتعليمه حرام، ال نعلم فيه خالفًا بني أهل 

 .  (2«)ويكفر الساحر بتعليمه، وفعله، سواء اعتقد حترميه، وإابحته» العلم. قال أصحابنا:
لكن احلافظ ابن حجر ) رمحه هللا تعاىل( . قال أن اآلية الكرمية السابق ذكرها 

 دلَّت، على أن السحر كفر، ومتعلمه كافر .
وهذا يف بعض أنواعه، كالتعبد للشياطني، أو الكواكب، لكن النوع اآلخر، الذي 

 هو ما ابب الشعوذة،فال يكفر به من تعلمه أصالً . 
النووي : أن منه ما يكون كفًرا، ومنه ماال يكون كفًرا بل  وذلك لقول اإلمام

 معصية كبرية، أي من الكبائر. 
 فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر، فهو كفر، وإالَّ فال. 

 أما تعلمه، وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كفر . 
قبلت توبته، وإن مل ولذلك رأى جبوار أن تقبل توبته منه، وال يقتل، فإن اتب 

 . (3)يكن فيه ما يقتضى الكفر عذر " 

                                 
 أمحد الدردير أبو الربكات: دار الفكر )بريوت (  سيدي( الشرح الكبري على خمتصر خليل : 1)
 تبة الرايض احلديثة .)بتصرف( ط : مك 24ص  :9( املغىن : ج 2)
 . 224: ص  10: ص  البخاريشرح صحيح  الباري( اتبع فتح 3)
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وعلى ذلك رأى اإلمام النووي: أن تعلم السحر حمظور، وحمرم ألن تعلمه داع إىل 
 فعله، والعمل به فكان حمظورًا .

 لكن إذا تعلمه رأى أنه مل يكفر به، وقد استدل ابآلية الكرمية السابق ذكرها .
 من تعلم السحر، أو علمه، واعتقد حترميه، مل يكفر .وبناًء على ذلك رأى : أن 

 . (1)لكن إن اعتقد إابحته، مع علمه بتحرميه فقد كفر
ألنه كذب على هللا تعاىل يف خرب، ويقتل كما يقتل املرتد عن دين هللا تعاىل . 
وعلى هذا الرأي ذهب اإلمام النووي أنه ال جيوز بيع كتب الكفر؛ ألنه ليس فيها منفعة 

حة، بل جيب إتالفها، كما جيب على املسلمني أن حيذروا كتب السحر، والتنجيم، مبا
 فإهنا تضر املسلم، وتوقعه يف الشرك.

 وهذا هو الواجب عمله .
كذلك ال جيوز لطالب العلم، وال غريه أن يقرأها، أو أن يتعلم ما فيها، كذلك 

من تناوهلم هلا،  واألخطر على غري طالب العلم عوام النا. جيب احلذر الشديد،
 . (2)فالواجب عليهم مجيعا إتالف، كل الكتب اليت تعلم السحر،والتنجيم 

 وقفة للتحليل والتعليق :
لقد تبني من رأى احلافظ ابن حجر، واإلمام النووي، أنه صنف السحر إىل 
قسمني : منه ما يكون كفًرا، ومنه ماال يكون كفًرا، بل معصية كبرية، وذلك إن كان 

ال يقتضى إىل الكفر، كاالستعانة خبواص بعض األشياء، من دهاانت وغريها، فهو سحره 
 حرام حرمة شديدة، ولكنه ال يبلغ بصاحبه الكفر .

لكن األوىل واألحسن واألجدى، الرأي الذي يكفر السحر، والسحرة، مهما  
كانت نوايهم وأعماهلم؛ وذلك للتحذير الشديد من هذا الباب يف الكتاب والسنة 

                                 
 398ص 10 ج:م : 1997: دار الفكززر بززريوت  النززووي: حيززىي بززن شززرف  شززرح املهززذب( اتبززع اجملمززوع 1)

 .)بتصرف(
 ، ليصرف .  40: ص  5 ج:  املرجع( 2)
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لنبوية الشريفة، وكذلك ألن السحر مبىن على اخلفاء ؛ ومن مث فهو ال يعرف مزالقه ا
الشركية، ومدى خطورته، فيقع يف الشرك األكرب وهو ال يعرف وال يدرى ابنزالقه اىل 

 ظلمته.
 الرأي الذي أجاز تعلم السحر من ابب احلذر منه: 

لكفر، واملعصية على الرغم أن اإلمام النووي، صنف السحر صنفني، بني ا
الكبرية، لكن رأى احلذر الشديد من تعلمه، على رغم من بعض الفقهاء، وعلماء 
الكالم، منهم الشافعية، رأوا أن تعلمه ليس حبرام، بل جيوز ليعرف خطره، ويرد على 

 السحرة، كذلك ليستطيعوا الرد، على من نظروا إليه أنه من الكرامات .
السحر معصية، إن قتل هبا الساحر قتل، وأن ولذلك قال اإلمام الشافعي: " 

 أضرَّ هبا، أدب على قدر الضرر .
وقد علل ابن حجر رمحه هللا تعاىل حيث رأى : أجاز بعض العلماء تعلم السحر 

 ألحد أمرين: 
 أواًل : إما لتمييزه أو ملعرفة ما فيه كفر عن غريه. 

 اثنًيا : وإما إلزالته عمن وقع فيه. 
ر فيه إالَّ من جهة االعتقاد، فإذا سلم اإلعتقاد، فمعرفة الشيء فرأى أن ال حمذو 

 مبجرده، ال يستلزم منًعا، كمن يعرف كيفية عبادة أهل األواثن لألواثن. 
ألن كيفية ما يعلمه الساحر، إمنا هى حكاية قول، أو فعل خبالف تعاطيه، والعمل 

 . (1)به 
 وكان من الردود على هذا الرأي: 

غري كل العلوم، أنه كالم مؤلف، يعظم به غري هللا تعاىل، وتنسب  أواًل: هو علم
إليه فيه املقادير والكائنات ، كذلك ىف ذكر هذا العلم، وتكرار ما فيه، من اجلائز أن 

 تستحضر الشياطني بسبب جهل القارئ مبا فيه

                                 
 ) بتصرف( . 224: ص  10: جز  البخاريشرح صحيح  الباري( اتبع فتح 1)
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اثنًيا: أن هللا سبحانه وتعاىل، قد صرح يف كتابه، أبنه كفر، ألنه تعاىل 
من السحر، وما كفر َّچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ: قال

 سليمان، بقول السحر، ولكن الشياطني كفروا بتعلمه، وتعليمه.
 . (1)وهاروت وماروت يقوالن : إمنا حنن فتنه فال تكفر وهذا أتكيد للبيان  

وعلى الرغم من احلذر الشديد من معرفة هذا العلم، إالَّ أن الكثري من أهل العلم 
ه من ابب املعرفة اجململة له، على وجه اخلصوص كيفية نزول النا.، إىل جيوزون معرفت

 مستنقعاته واستدراج الشياطني هلم . 
كذلك يريدون معرفة طرقه، ومداخله التعبدية؛ لكي يدفعوا ضرره إذا تكرر منه 

 الفعل، أو يقر بذلك يف شخص معني، وإن قتل يقتل حدا. 
ياطني يف صورة مالئكة، وذلك عند عوام وكذلك يف شبهاته، والتبا. ظهور الش

 النا. إالَّ كما يقولون : كيف يدفعوا شيًئا ال يعلمون حقيقته ؟!
وعلى كل فإن الساحر مجع يف سحره بني الكفر، والفساد يف األرض، فإذا ثبت 

 منه سحره وتكرر قتل حتما.
 أمر بقتل السحرة، قبل موته بعام.  ولذلك روى عن عمر بن اخلطاب

أمجعت العلماء أن جهل الساحر حباله ال يربئ ضاللته؛ ألن بعض السحرة  وقد
 من جهلهم يظنون أن ما يفعلونه هو من ابب الكرامات.

ومن املهم توضيحه أن املرأة الساحرة كالرجل الساحر يف احلكم ابلقتل، وإن كان 
 اإلمام أىب حنيفة قال يف ذلك: "حببس املرأة املسلمة ".

حر، اختلف حول حكمه ابلقتل، فقال بعضهم، "بقتله كاملسلم"، أما الذمي السا
وقال اآلخر . "يعاقب على قدر سحرة، فإذا قتل بسحره يقتل"؛ ألنه يف حقيقة أمره قد  

، فلم أيمر كفر ابهلل تعاىل، واستدلوا بذلك بلبيد بن األعصم، الذي سحر رسول هللا 
 من السحرة . ؛ ألن الشرك الذي عليه أعظمبقتله رسول هللا 

                                 
 )بتصرف(. 49،  48: ص  1( اتبع أحكام القرآن : ابن عريب : جز1)
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كان ال ينتقم   لكن من قال بقتل الذمي الساحر، رد هذا الرأي؛ ألن الرسول 
  (1)لنفسه، وإن السحر مل يضره يف شيء يف بدنه، وإمنا اعرتاه بشيء عن التخييل.

واحلق هو علم مضرته خالصة، ال منفعة فيه، فإنه قد قيل أن الساحر يتعلم مائة 
 . (2) من ابب بعد تعب ومشقة ابب منه، وال حيصل غرضه إالَّ 

أي   (3) چںڱڱ ڱ ڱ ںچ: ولذلك يف تفسري قوله تعاىل
 .(4)لبئس ما ابعو به أنفسهم، من تعلم السحر، لو كانوا يعلمون سوء عاقبتهم 

 آراء الفقهاء يف قتل الساحر: 
اختلف الفقهاء ىف قتل الساحر، هل هو كاملرتد يف حقيقة أمره ؟ أم خيتلف يف 

 تفق يف آخر؟ وما هو احلد الذى يبلغه بسحره حىت حيكم عليه ابلقتل ؟! شأن وي
فذهب أبو حنيفة ومالك، وأمحد، بقتله، وهذا هو املأثور عن الصحابة، كعمر، 

 . وعبدهللا بن عمر،وعثمان .. وكثري منهم 
وقال مالك : يقتل ؛ ألنه بسحره قد كفر، وال يستتاب وال تقبل توبته، بل يتحتم 

 .قتله 
فإن أكثر العلماء ترى بقتل الساحر، واملسألة بينهم مبنية على اخلالف، يف قبول 

 توبة الزنديق.

                                 
جممززوع الفتززاوى : ج و ) بتصززرف(  176: ص  14املنهززاج شززرح صززحيح مسززلم : جززز  :( اتبزع تفصززيل ذلززك1)

شززرح العقيززدة و )بتصززرف(  145: ص  1تفسززري القززرآن العظززيم : ابززن كثززري : جزززو )بتصززرف(  384: ص  29
 264. ص :  12ىن : ج، غززززز. امل414:  6: جزززززز البزززززاري) بتصزززززرف( فزززززتح  569: ص  1جزززززز الطحاويزززززة : 

 )بتصرف(
 : ط دار الكتب العلمية )بريوت( 15: ص  2( اتبع مفتاح دار السعادة : ابن قيم اجلوزية : جز2)
 ..  102( البقرة : 3)
ط دار الفكززززر بززززريوت )بتصززززرف(.  352: ص  1: جززززز الطززززربي( اتبززززع جززززامع البيززززان عززززن أتويززززل القززززرآن :4)

 هز .1405
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وكما سبق قال اإلمام الشافعي : إن قتل ابلسحر يقتل، وإالَّ عوقب بدون القتل؛ 
 إذ مل يكن ىف قوله وعمله كفر .

عنها(، أمرت واحتج أبو حنيفة مبا روى أن جارية حلفصة أم املؤمنني )رضى هللا 
أنه  عبد الرمحن بن زيد قتلها، ألهنا كانت ساحرة، كذلك ملا أمر عمر بن اخلطاب 

 .  (1)قال ذلك: فقتلوا ثالث سواحر 
ومن مث فإن املشهور املعروف بني العلماء: أن الساحر يقتل من غري استتابة؛ 

 وذلك ألن الصحابة مل يستتبوهم، وألن السحر ال يزول ابلتوبة . 
 اإلمام أمحد قال : إن اتب قبلت توبته، فخلى سبيله . لكن

وبه قال اإلمام الشافعى، ألن ذنبه ال يزيد على الشرك، واملشرك يستتاب، وتقبل 
 توبته، فكذلك الساحر، وعلمه ابلسحر، ال مينع توبته، بدليل توبة سحرة فرعون .

عليه السحر، أما إذا جحد أنه سحر، وهو ساحر قيل جيب قتله ؛ ألنه قد ثبت 
ودليل أنه يضمر الشر. وقيل أن اعتقد أن سحره مباح، قتل لكفره ؛ ألنه قد حلل 

 احملرم، اجملمع على حترميه املعلوم، من الدين ابلضرورة كفر .  
أنه جناية، وال يقتل، لكن إن أضر  وإن اعتقد أنه حرام عند اإلمام الشافعى 

 .(2)به الغري، وأقر: يقتل
ر أن الساحر يقتل، حيث مجع يف سحره الكفر، والفساد بني لكن على األكث

النا.، بطرق خفية مؤذية ومهلكة، ولذلك أعظم الكفر، كفر الساحر، وأكرب فساد، 
 فساد الساحر، حيث فيه قد اتصل ابلشياطني وقد بىن عمله على اخلفاء .

) حد الساحر ضربه  قال : قال رسول هللا  عن جندب بن عبدهللا 
 . (1)ف( ابلسي

                                 
 -هزز 1420صزيدا(  -( اتبع الزواجر عن اقرتاب الكبزائر : ابزن حجزر اهلثيمزى : ط املكتبزة العصزرية )لبنزان1)

 ) بتصرف( .1718: ص  2م الطبعة الثانية ، حتقيق مركز الدراسات والبحوث : جز1999
 (املرجع : واجلزء والصفحة )بتصرف( .2)
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وقد روى أنه كان ساحرا يلعب عند الوليد بن عقبة بن أيب معيط، فيأخذ سيفه فيذبح 
 : ، فأخذ السيف، فضرب عنقه، مث قرأنفسه، وال يضره فقام جندب 

 " (3)....( 2) چڄڄڄڄچ
 آراء الفقهاء يف توبة الساحر:

 تعاىل، لقد سبق أن الساحر لكى حيقق غرضه من السحر، البد وأن قد كفر ابهلل
 وأشرك فبقدر ظلمة نفسه وفساده، يكون أذاه، وفساده بني النا..

ولذلك اختلف الفقهاء حول توبة الساحر، هل يستتاب كاملرتد، أم ليس له 
 توبة .

قال مالك، وأبو حنيفة ؛ ال تقبل توبته، فقد روى عن أيب حنيفة أن الساحر يقتل 
ه، أو ببينه تشهد عليه، أبنه ساحر، ويصفونه مطلًقا، إذا علم أنه ساحر إبقراره على نفس

 بصفة، تعلم أنه ساحر وال يقبل قوله "أترك السحر وأتوب عنه" .
 فإن أقر أبين كنت أسحر مدة، وقد تركت ذلك منذ زمان، قبل منه، ومل يقتل .

 . (4)، كما رواه الدار قطىن : ) حد الساحر ضربة ابلسيف( وذلك لقوله 
 حنيفة : ملاذا مل يكن الساحر مبنزلة املرتد حىت تقبل توبته ؟  وقد سئل اإلمام أىب

؛ ألنه مجع مع كفره السعي يف األرض ابلفساد، ومن هو كذلك يقتل  فقال 
 مطلًقا . 

                                                                             
 . البخاريه يف صحيح ( احلديث سبق خترجي1)
 . 3(األنبياء : آية 2)
 -هزززز 1407: دار الكتزززاب العزززريب )لبنزززان بزززريوت(  الزززذهيب(اتريزززخ اإلسزززالم ووفيزززات املشزززاهري واإلعزززالم : 3)

واتبززع "العززرب يف خززرب مززن عززرب: ط حكومززة الكويززت  -ترمزززي( حتقيززق د/ عمززر عبززد السززالم األوىلم ) 1987
 . .12: ص1الثانية( :ج -م1984_
 اإلسزالميالرحيبزاىن : ط الكتزب  السيوطي ىمصطفستاذ/ (اتبع مطالب أوىل النهى يف شرح غاية املنتهى : أ4)

 ) بتصرف(  293: ص  1م .جز1961دمشق 
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مل يقتل اليهودي الذي سحره، فاملؤمن مثله لقوله  وقد ردَّ ما قاله اإلمام أبنه 
 (1)مني ( : ) هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسل  . 

 
 احلكم الشرعي ملن أتى عرافا أو كاهًنا: 

: ) من أتى كاهًنا فصدقه مبا يقول،  ، قال رسول هللا عن أنس بن مالك 
، ومن أاته غري مصدق له، مل يقبل له صالة أربعني فقد برئ مما أنزل على حممد 

 . (2)يوًما ( 
ل : ) من أتى كاهنا يقو  ، قال مسعت رسول هللا عن وائلة بني األسقع 

 . (3)فسأله عن شئ حجبت عنه التوبة أربعني ليلة فإن صدقه كفر( 
قال : ) من أتى عرافًا فسأله عن شئ مل يقبل له صالة  وعن بعض أزواج النيب 

 .(4)أربعني ليلة ( 
لذلك فاملصدق للساحر كافر، ويتساوى يف كفره مع الساحر نفسه، وكل علم 

قه، يدخل يف الكفر، كالكهانة الذين يدعون علم الغيب بواسطة يستتبع فيه السحر وطر 
) من أتى كاهًنا أو عرافًا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل  شياطينهم، قال على 

 .   )(5)على حممد 
: ) ثالث ال تدخل اجلنة : مدمن اخلمر، وقاطع الرحم،  مصداقًا لقوله 

  .(6)ومصدق السحر(

                                 
 ( .6670( حديث رقم )6/378( احلديث يف املعجم األوسط ) 1)
 ( .69( حديث رقم )22/69( املعجم الكبري )2)
 ( .2230السالم ، ابب حترمي الكهانة واتيان الكهان حديث رقم ) ( كتاب4/1751(صحيح مسلم : ) 3)
 (.6670( برقم )6/378احلديث يف املعجم األوسط ) (4)
 . 399/  4(أخرجه اإلمام أمحد ىف مسنده : جز 5)
 (رواه مسلم .6)
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ومن على شاكلته، فصدقه فقد تساوى معه  ن من أتى الساحر، أمن األمر البنيِّ 
يف كفره ابهلل تعاىل ذلك، وكما سبق فقد نفى هللا تعاىل عنه كل الفالح، فكيف يبغي 

ڌ چ قال هللا تعاىل: ممن خسر كل الفالح يف الدنيا واآلخرة! ،املسلم الرأي واملشورة

 .( 1) چڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 .( 2) چ  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ چ وكما سبق قوله تعاىل : أيضا

وعلى ذلك، وكما أييت تفصيله، جيب على املسلم أن يعمل على جتديد إميانه، 
عند هذا  ويدعو هللا تعاىل ويتوكل على هللا تعاىل، ويقرأ من القرآن الكرمي، ما ذكره 

 البالء وليعلم، كما قال هللا تعاىل :
رة وابإلضافة ملا سبق إن السح. ( 3)چڈڇڇڇڍڍڌڌڎڎچ

ال يقولون، وال يكتبون من األقوال إالَّ الىت فيها الشرك، واألقسام ابلشرك والتعظم 
 ( .4)للشياطني .. وهكذا

 .(5)وإن الوجهة إىل غري هللا تعاىل كفر، وهلذا كان الساحر كافًرا 
 ی ی  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ   ۈئچ  قال هللا تعاىل :

قات السحر أتخذ وقد فسر اجلبت : ابلسحر،  وكل متعل َّ چی ی
حكمه يف التحرمي، وذلك كما روى أبو داوود يف سننه، إبسناد قبيصة بن خمارق، عن 

: )العيافة، والطرق والطرية من اجلبت( وقيل : العيافه، زجر الطري . والطرق :  النىب 
 اخلط خيط على األرض .

                                 
 . 102( سورة البقرة 1)
 . 102( البقرة 2)
 102( البقرة 3)
 )بتصرف( 388: ص  3ة : جز ميي( اتبع اجلواب الصحيح : ابن ت4)
 )بتصرف( . 504ص  1( مقدمة ابن خلدون : جز 5)
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واإلشراك ابهلل ومن األمر املهم اإلشارة إليه، أنه يدخل يف التحرمي، وكذلك الكفر 
 تعاىل"تعليق التمائم،واجلبت لدفع السحر، أو لعالجه " .

فقد أمجع العلماء أن التمائم جزء من السحر، والتمائم : مجع متتمة، وهى حرز، 
 أو قالدة تعلق يف الرأ.، أو غريمها .

فقد كانوا يف اجلاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع السحر، واألمراض، والِتولة أيًضا، 
املثناة وفتح الواو والالم خمفًفا : شئ كانت املرأة جتلب به حمبه زوجها، وهو  بكسر

ضرب من السحر، وهو أيًضا من الشرك، ألهنم أرادوا دفع املضار، وجلب املنافع، من 
 عند غري هللا " .

وكل ذلك .. وغريه من العزائم ؛ والطالسم والرقى ما فيه عباده للجن، وتعظيم 
 إن مل يعلم احلامل هلا ذلك . هلم، فهى الشرك و 

 . (1)وكل ذلك وغريه، حرام وأبطله اإلسالم 
ويعود املسلم صحيًحا، وهكذا ال حيل السحر إالَّ مبا شرعه هللا تعاىل، من القراءة 
الشرعية والدعاء واألدوية املباحة والصرب، والتوكل على هللا تعاىل، واحتساب األجر، 

ك كل  ما يتعلق هبذا الباب من العني واحلسد، والصواب عند هللا تعاىل، وكذل
 والكهانة .. وغري ذلك . 

 احلكم الشرعي حلل السحر ابلسحر : 
إن اليقني الثابت، ومن البداهة أن الداء ال حيله إالَّ الدواء، ومن اجلدير ابلذكر 
 أن السحر الذى هو الكفر، واخلروج عن طاعة هللا تعاىل، وسبيله الصحيح، ال حيله إالَّ 

 الرجوع إىل هللا تعاىل. 
فمن يتصور أن حيل مشكلته ابللجوء للسحرة فقد كفر مثلهم )كما سبق ىف 

 حكم  الفقهاء( يوضح ذلك  التايل : 

                                 
جممززوع الفتززاوى : جززز و )بتصززرف(  351ص  11: جززز  البخززاريشززرح صززحيح  البززاري( اتبززع بتفصززيل فززتح 1)

 )بتصرف( .  13: ص  19
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أواًل:إن حلَّ السحر ابلسحر مناف ملفهوم اإلميان ابهلل تعاىل، والتوكل عليه، وهو 
ے  ۓ  ۓ   ھ  ھ  ے چ  الشرك اجللّي ابهلل تعاىل،قال هللا تعاىل:

  (1)َّچ   ڭڭ  ڭ
اثنيا: إن الساحر كافر، تنزلت عليه الشياطني لكفره، ومن ينزل إىل رأيهم فقد 

ہ ہ ہ ہ  ۀچ اختذ الشياطني أولياء من دون الرمحن سبحانه وتعاىل :

 (2) چھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ ڭ  ڭ    ڭ  ڭ

رًضا ؛ ولذلك كما كذلك إن يفعل ذلك يزيد أمره رهًقا ، وسوًءا، وغًما وم  : اثلثًا
رأى اإلمام ابن تيمية " أن الشياطني قد تعني اإلنسان على بعض مقاصده، إذا أشرك، 

 وقد حيصل ابلكفر والفسوق والعصيان، على بعض أغراضه، املفسدة، إذا أشرك . 
فال حيل له ذلك إذ املفسدة احلاصلة بذلك، أعظم من املصلحة احلاصلة به، إذ  
ٹ  ڤ  ڤ  چ املصاحل وتكميلها، قال هللا تعاىل:  بعث بتحصيل الرسول 

 (3)َّ چڤ    ڤ  ڦ

 َّ چڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک    چ ُّوقال تعاىل:

(4 ). 
وهكذا مهما انل من فائدة، يف وهم نظرته وزعمه، فهى فتنة واستدراج إىل انر جهنم، 

 فليحذر هذا املتوهم.

                                 
 . 50( الكهف : أية:  1)
 ( سورة 2)
 . 60(النساء آية : 3)
 . 6( اجلن آية : 4)
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 اخلامتة
 -ا البحث اذكر:إن خري ختام هذ

چ أوال: أركان وأسس اإلميان الىت جيب أن حيفظها املسلم قلًبا وقالًبا قوله تعاىل

ک  ک   ک  ک  گ   گ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎ

(1)چگ    
ڭ    ڭے    ے   ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ  وقوله تعالى 

 (2) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ڌ  ڎ  ڎ      ڌڍچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ  وقوله تعاىل

 (3) چ
الىت وردت توضح للمسلم الطريق املستقيم، قال  (الرسول ) أحاديثومن 

يوًما، فقال)اي غالم إىن  (): قال: كنت خلف رسول هللا ()ابن عبا. عن رسول هللا
أعلمك كلمات، احفظ هللا حيفظك، أحفظ هللا جتده جتاهك، وإذا سألت فأسأل هللا، 

ابهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ مل ينفعوك وإذا استعنت فاستعن 
إالَّ بشئ قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ مل يضروك إالَّ بشئ قد  

 (4) (كتبه هللا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف

                                 
 . 36ر: آيةالزم(1) 

 
 .3الطالق: آية (2) 

 
 .200االعراف: آية (3) 

 
 (.2516( كتاب )صفة القيامة( حديث رقم)4/667أخرجه الرتمزى يف صحيحه)ج(4) 
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 اثنيا: السحر حقيقة وختييل:
روف، منذ البداايت األوىل لقد أمجع مجهور العلماء أن للسحر حقيقة، وواقع مع

لإلنسان، كذلك فإنه متنوع، منه ما هو على سبيل التخييل، والوهم، واألخذ ابلعني، 
ٿ  ٿ    چومنه ما هو على حقيقة مرضية، تصيب اإلنسان إبذن هللا تعاىل؛ لقوله تعاىل

 (1) چٹ      ٹ  ٹ  ٹ
 عارضة:اثلثا: إن املعجزة فعل خارق للعادة، مقرون ابلتحدى وعدم امل

ولذلك ليست للمقارنة بينها، وبني السحر، الذى هو يف حقيقته من تعليم 
الشياطني)كما سبق(؛ ولذلك فهو يتصف بطبيعتهم النارية، الشيطانية، ومن مث فهو 
خيتلف بعض الشئ عن األفعال العادية للبشر، ولكن ليس خبارق للعادة، وال هو مقرون 

 ابلتحدي.
عالمات كربى يف اصطفاء هللا تعاىل لرسله، وحجج فاملعجزة آايت بينات، و  -1

ساطعة لصدق الرسل،أما السحر على خالف ذلك متاًما، بل هو فعل يعتمد على 
 اخلفاء، وغري مقرون للتحدى.

األنبياء معصومون من السحر، والفساد، فشتان الفروق بني النىب والساحر،  -2
قط أن يكذبه، إالَّ اجلحود دون فالنىب صادق فيما خيرب به عن ربه، وال يستطيع أحد 

بينة، أما السحرة هم على نقيض األنبياء،فالكذب، والفسق، والعصيان، والفساد، 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ   والظلم....وغري ذلك مما اتصفوا به، لقوله تعاىل

 (2) چھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ    
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والعدل، ومصاحل  األنبياء ال أيمرون إالَّ ابخلري والصالح للنا. كافة، كذلك -3
العباد يف كل املعاش،واملعاد، وكل ما يتوافق مع الفطرة، والعقل؛ فهم القدوة يف الرب 
والتقوى. أما الساحر ال أيمر إالَّ ابلشرك، والظلم، والعدوان وكل  ما هو فساد يف 

 األرض.
آايت األنبياء والرسل معجزات خارقة للعادة، مقرونة ابلتحدي ظاهرة،  -4

ا. كافة، أما السحر، والكهانة هى أمور خفية، معتادة معروفة ألصحاهبا وساطعة للن
تنال ابلكسب، والسعى يف سيبل الشياطني. أما النبوة ال تنال ابلرغبة والتعليم 

ڇ   ڇ   ڍ          ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ  واالكتساب، ومن مث قال هللا تعاىل

ل الفالح وهو خمذول يف فقد نفي سبحانه ك (1) چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌڍ
ڀ   ڀ  ٺ  چ واآلخرة، وهو كاذب خبيث فاألنبياء هم الصفوة املختارة، قال

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

 (2) چڦ
يستطيع املسلم املؤمن اخلالص والصادق هلل تعاىل، أن يعارض السحرة، وأن  -5

 يستطيع ساحر قط أن يعارضها، أو أييت مبثلها.يقاوم آذاهم، أما آايت األنبياء فال 
أن الغيب، ال يعلمه إالَّ هللا تعاىل، واستثىن ذلك من الرسل فأودعهم ما شاء  -6

من غيبه، بطريق الوحى إليهم، وجعله معجزة هلم وآايت وداللة صادقة على نبوهتم، 
يكذبون،  وليس الساحر، أو املنجم، ومن على شاكلتهما يعرفوا الغيب، بل هم كفرة

قال بعض العلماء)وليت شعرى ما يقول املنجم يف سفينة ركب فيها ألف إنسان، على 
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اختالف أحواهلم، وتباين رتبهم، فيهم امللك، والسوقة والعامل واجلاهل، والغىن 
والفقري،والكبري والصغري، مع اختالف طوالعم وتباين مواليدهم، ودرجات جنومهم، 

 احدة؟!فعمهم حكم الغرق يف ساعة و 
فإن قال املنجم قبحه هللا : إمنا أغرقهم الطالع الذى ركبوا فيه، فيكون على 
مقتضى ذلك، أن هذا الطالع ركبوا فيه، فيكون على مقتضى ذلك، أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها، على اختالف عدد والدة كل واحد 

 ستحالل دمه على هذا التنجيم،منهم، ومل يبق إالَّ معاندة القرآن العظيم، وفيه ا
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  چ وصدق هللا العظيم (1)

 (2)چی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب 
 -رابعا: اإلانبة واإلخالص والصدق، وذكر هللا تعاىل: -7

إن السحر من األمراض الشديدة الضرر، واألذى على اإلنسان؛ وذلك ألن 
خلفاء،والدقة،وعدم الوضوح، فيبتلى به اإلنسان، وال يدرى كيف، وال مىت؟! مبناه على ا

وعلى الرغم من ذلك فإن أتثريه على املسحور به متفاوت، ومتنوع األثر، من حيث 
شدته، وضعفه، ووجود ذلك يتوقف على حكمة هللا تعاىل يف ابتالء هذا اإلنسان، فان 

، ميد اإلنسان بقوة، وثبات على احلق، الصدق واإلخالص، والذكر الكثري هلل تعاىل
 فيستطيع أن يصرب، ويتوكل على هللا تعاىل. 

والقلب إذا كان دائًما على ذكر هللا تعاىل، بعقيدة اثبتة،راسخة ابهلل تعاىل، يتدبر 
آايته، يف ذكر هللا تعاىل، حينئذ يرى بعني البصرية كيد الشيطان ضعيًفا؛ولذلك قيل أن 

 كر هللا تعاىل، كما يصرع اإلنسان من مس الشيطان. الشيطان يصرع من ذ 

                                 
 .27:ص19جاتبع اجلامع ألحكام القرآن: (1) 
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فقد نقل بعض السلف: "إذا متكن الذكر من القلب، فإذا دان منه الشيطان 
صرعه، كما يصرع اإلنسان إذا دان منه الشيطان، فيقولون له الشياطني: ما هلذا؟ فيقال: 

 (1)قد مسه اإلنس"

ظيم يف جالء القلب وصقله، فإن الذكر مع األعمال الصاحلة، هلما األثر الع
وتقويته، حىت يصري كاملرآة اجمللوة، فإذا دان الشيطان منه أصابه من نور، ما يصيب 
مسرتق السمع من الشهب الثواقب، فيصرع الشيطان، ومن مث فال تستوى النا.، من 

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ حيث إمياهنا ابهلل، وتوكلها الصادق، لذلك قال هللا

 (2) چڦ   ڦ  ڦ    ڤ     ڤ   

وعلى نقيض ذلك الذى يصرب، ويعزم على ذكرهللا تعاىل الدائم والتوكل عليه، 
 (3) چڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇچقال هللا تعاىل

 -ولذلك كما قيل أهم ما ينبغي دفع أذى السحرة حال اإلتيان:
 صفاء القلب من الكذب. -1
 اإلخالص يف التوبة، والندم على ما فرط منه. -2

وإالَّ فغلبة أسباب الداء تبطل نفع الدواء، فالضعف يف الدين، واجلهل أبحكامه، 
يورث الوهن واخلوف الشديد، فتكثر الوساو.، واألوهام، ومها وقود انر تسلط اجلن 

وعلى ذلك فالغفلة عن ذكر هللا تعاىل اخلطر الكبري على املسحور، قال  (4) والشياطني.
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 وقال تعالى (1)چڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ     ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ چ  تعاىل:

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅچ 

 (2) چى  ى  ائ  ائ     
( كان من جنس األمراض الىت كانت تعرتيه سادًسا: إن السحر الذى أصابه )

( فال نقص له وال عيب، فاألضرار يف جسده من السقم، والوجع فال يبعد ،)
ألنه بشر، وقد شفاه هللا تعاىل. وهذا ال ينايف أن هللا تعاىل عصمه، وحفظه يف  (؛عنه)

دعوته ورسالته، ونبوته، ويف التبليغ؛ ولذلك كما سبق أيًضا بقدر اإلميان الصدق يكون 
(، فاألثر عليه ال يُذكر إالَّ ألنه أثر السحر، ىف ضعفه وقوته فما ابلنا برسول هللا)

 (نفسه، لنتعلم، ونقتدي به )ا جيرى على مشرع لنا، وأيًضا مب
 واحلسد: خامًسا: خطوات الشفاء، والتحصني من السحر والعني

 واحلسد: ذكر ابن القيم عشرة أسباب أذكر منها على سبيل التصرف:
 التعوذ ابهلل من شرهم، والتحصن به، واللجوء إليه. -1
وىل هللا تعاىل حفظه، تقوى هللا تعاىل وحفظه عند أمره، وهنيه، فمن اتقى هللا ت -2

 ومل يكله إىل غريه.
 الصرب على عدوه، وأن ال يقابله، وال يشكوه، وال حيدث نفسه أبذاه أصالً.  -3

حيث إنه كلما حتدث أو حدث نفسه به، كلما نشط، وقوى من ضعف شكوته، 
 ووجد فراًغا يف نفسه عاش فيه .
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الصرب جواًدا ال يكبو، ولذلك قال اإلمام ابن قيم اجلوزيه: "أن هللا تعاىل جعل 
وصارًما ال ينبو، وجندًا ال يهزم، وحصًنا حصيًنا ال يهدم، فهو والنصر أخوان شقيقان: 
فالنصر مع الصرب، والفرج مع الكرب  والعسر مع اليسر، وهو أنصر لصاحبه مع 

 الرجال بال عدة وال عدد.
ى    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ قال تعاىل:

ومن  (1) چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ۇئوئ     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
ثم فإن الصبر هو مفتاح الفرج، والنصر، ولذلك فقدره عظيم في نعم اهلل 
تعالى في الدنيا واآلخرة، وخاصة على المبتلى بهذا المرض، وما ترتب 

 مما قذفه الشيطان. الجسدي، والنفسيعليه من األذى 
 چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ التوكل على هللا تعاىل ، قال هللا تعاىل: -4

فالتوكل من أقوى األسباب الىت تقوى املسحور، ما ال يطيق من أذى اخللق،  (2)
 وظلمهم، وعدواهنم.

ابهلل تعاىل، والفكر فيه، وأن يقصد حمو فراغ القلب من االشتغال إال  -5
، اخلواطر السحرية من ابله كلما خطر له، فال يلتفت إليه وال خيافه، وال ميأل قلبه ابلفكر

واهلم فيه. وجعل اإلقبال على هللا تعاىل واإلخالص، واإلانبة إليه سبحانه يف حمل خواطر 
نفسه، وأمانيها تدب فيها، دبيب تلك اخلواطر شيًئا فشيًئا حىت يقهرها، ويغمرها، 
ويذهبها ابلكلية، فتبقى خواطره، وهواجسه، وأمانيه، كلها يف جماب الرب، والتقرب 

 ه.فاإليه، وذكره، واستعط
سلطت أعداؤه فإن هللا  ،من الذنوب، اليت بسببها يه سبحانهجتديد التوبة إل -6

ذلك سواء يعلم  (1)چی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئچتعاىل:

                                 
 120آل عمران: سورة  (1)
 .3آية الطالق:سورة (2)
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املسحور ذنوبه أو ال يعلمها، وليضع يف اعتباره أن ماال يعلمه من ذنوبه أضعاف ما 
 يعلمه.

يف دفع البالء، ودفع الصدقة واإلحسان ما أمكنه، فإن لذلك أتثريًا عجيًبا  -7
 العني، وشر احلاسد.

وال يوافق له إالَّ من  ،ها عليهاوهو من أصعب األسباب على النفس، وأشقّ  -8
 احلاسد؛ والباغى، واملؤذى ابإلحسان إليه، انر فىءطيمن هللا تعاىل، وهو  ،هحظعظم 

ليه شفقة، ازددت إليه إحسااًن وله نصيحة، وع وحسًدا وبغًيا، شًرا ذى،األفكلما ازداد 
ألنه ال  ؛وذلك على احلاسد والعائن، أما الساحر اعتقد أنه خيرج من اإلحسان أصالً 

 يستحق إالَّ القتل.
وهو اجلامع لذلك كله، وعليه مدار هذه األسباب، وهو جتريد التوحيد،  -9

والرتحل ابلفكر يف األسباب إىل املسبب العزيز احلكيم وال يضر، وال ينفع إالَّ إبذنه، 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ال أحد سواه قال تعاىل: ،عنه ه هو الذى يصرف الضرارووحد

ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٺڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  پ  پ  پ       پ

خرج من قلبه،  ،فإذا جرد العبد التوحيد هلل تعاىل (2)چٹ  ڤ  ڤ ٹٹ
 اىلبل تفرد هللا تع تعاىل، خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه، من أن خيافه مع هللا

ابملخافة، قد أمّنه منه، وخرج من قلبه اهتمامه به،واشتغاله به، وفكره فيه. وجترد هلل حمبة 
 وخشية، وإانبة وتوكاًل واشتغااًل، عن غريه.

فإن إعمال فكره يف أمر عدوه، وخوفه منه، واشتغاله له به من نقص توحيده، 
اىل: هو الذى يدافع عن الذين وهللا تعاىل هو الذي يتوىل حفظه، والدفع عنه فإن هللا تع

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  چ  آمنوا، وحبسب إميانه يكون دفاع هللا تعاىل عنه، قال هللا تعاىل

                                                                             
 3٠(الشورى: 1)
 1٠٧(يونس: 2)
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فكلما كمل إميانه كان دفع هللا تعاىل عنه أمت دفع،وإن مزج مزج له،  (1)    چٹ
 فالتوحيد حصن هللا األعظم، الذى من دخله كان من اآلمنني.

آايت كرمية كثرية، بذكرها إن شاء هللا تعاىل، مع األعمال اثمًنا: لقد وردت سور و 
 الصاحلة يربأ املسلم  من أذى الساحر.

قال : ] ال جتعلوا  منها: سورة البقرة، فقد روى عن أيب هريرة، أن رسول هللا 
ومن سورة  (2) بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة [

 آية الكرسي[: البقرة أيًضا
حبفظ زكاة رمضان، فآاتين آٍت،  قال: وكلين رسول هللا  عن أيب هريرة 

، فذكر احلديث ، فقال  فجعل حيثو من الطعام فأخذته، فقلت ألرفعنك إىل رسول 
إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي،لن يزال عليك من هللا حافظ، وال يقربك 

   (3)]صدقك وهو كذوب... ذاك الشيطان[ :شيطان حىت تصبح، فقال النيب 
: قال: قال النيب  ومن سورة البقرة اآليتان من سورة البقرة، عن أيب مسعود 

 (4) ]من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه[.
 وكفتاه: قيل من قيام تلك الليلة، وقيل من املكروه ، وقيل من الشيطان. 

ورة البقرة، أخرج عن أنس رضي هللا عنه أن النيب قال وذكر أيضا أنه يقرأ من س
ی  ی           چ  : ليس أشد على مرده اجلن من هؤالء اآلايت، اليت يف سورة البقرة

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

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

                                 
 .1٧5آل عمران: آية: (1)
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ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

، عن  ومما روى عنه ( 2( ")1)چڄ   ڃ  ڃڃڃچچ
: )كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة، مجع كفيه مث نفث فيهما،  أن النيب  عائشة 

 والفلقچٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  و اإلخالص چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  فقرأ فيهما

سده، يفعل ذلك مث ميسح هبما ما استطاع من ج النا. چڇ  ڇ   ڍ  ڍ    چ 
والكثري من األحاديث الشريفة، الىت توضح كيفية التحصن والشفاء من  ثالث مرات(.

 هذا الداء.            
 

 واحلمد هلل رب العاملني وصلى اللهم على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم         

                                 
 .164-163البقرة (1)
 (.4٧29( كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذاى حديث رقم/)1916)4صحيح البخارى:ج (2)



 

 
2107 

 فهر. املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي . -1
ن أبو زكراي حيي بن شرف النووي شيخ اإلسالم حمي الدي –األذكار  -2

 -هز 1999لبنان( سنة ) –طبعة: دار الكتاب العريب )بريوت  –الدمشقي، الشافعي 
 م( .1979

الرتغيب والرتهيب: اإلمام احلافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى  -3
 م( .1968 -هز 1388املنذرى: طبعة/ مصطفي الباىب احلليب )الثالثة( لسنة )

اجة )أبو عبدهللا حممد بن يزيد( . حتقيق حممد فؤاد عبد الباقى: سنن ابن م -4
 م( .1952 -هز 1372سنة ) –طبعة عيسى احللىب 

سنن أبو داود )اإلمام احلافظ أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق  -5
 م.1952طبعة : مصطفى الباىب احلليب )األوىل ( لسنة  –األزدى السجستاىن ( 

بن إمساعيل البخاري( حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي صحيح البخاري ) حممد  -6
 بريوت( . –: طبعة املكتبة العصرية )صيدا 

صحيح مسلم )اإلمام أبو احلسن مسلم بن احلجاج القيشريى النيسابورى (  -7
بريوت( لسنة  -طبعة املكتبة العصرية )صيدا –حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  –

 م.1991 -هز 1411
طبعة : دار الفكر  –اإلمام حيىي بن شرف النووي  –هذب اجملموع شرح امل -8

 م. 1997)بريوت( لسنة 
 املفردات يف غريب احلديث واألثر : طبعة دار املعارف . -9

 النهاية يف غريب احلديث واألثر : طبعة دار املعارف . -10
 –كشف اخلفاء ومزيل اإللبا. عما اشتهر من األحاديث على ألسنة النا.  -11

طبعة  –تصحيح وتعليق أمحد الفال.  –ابن حممد العجلوىن اجلراحي الشيخ . إمساعيل 
 مكتبة الرتاث اإلسالمي )حلب(.
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 طبعة دار صادر )بريوت( . –مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباىن  -12
 األعالم : طبعة )دار املعارف( . -13
التعريفات : الشريف على بن حممد بن على السيد الزين أىب احلسن احلسيين  -14

 م. 1985طبعة )بريوت( لسنة  – اجلرجاين
القامو. احمليط : جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدى : طبعة دار  -15

 الكتب املصرية.
 لسان العرب : ابن منظور : طبعة صادر ) بريوت( ) األوىل(. -16
د 0حتقيق : أ –اإلمام سيف الدين اآلمدى  -إبكار األفكار يف أصول الدين -17

 -هز 1424ار الكتب والواثئق القومية )القاهرة( سنة )أمحد حممد املهدى: طبعة د
 م( .2004
الشيخ : موسى بن  –أحاديث السحر والرقية يف الكتب الستة رواية ودراية  -18

 طبع على نفقة أهل اخلري. –حممد بن جابر الفيفى 
 طبعه دار الفكر . –أبو بكر الرازى  –أحكام القرآن  -19
طبعة دار  –مد بن عبدهللا بن العرىب( ابن عرىب) أبو بكر حم –أحكام القرآن  -20

 حتقيق حممد عبد القادر غطاه . –الفكر )لبنان( 
هز ( 505ت) –إحياء علوم الدين: اإلمام أبو حامد حممد بن حممد العزاىل  -21

 ط املكتبة التوفيقية . –
 هز .1415طبعه دار الفكر )بريوت( سنة  –الشنعيطى  –أضواء البيان  -22
ابن قيم اجلوزية ) أبو عبدهللا مشس الدين  –لعاملني أعالم املوقعني عن رب ا -23

طبعة  –حتقيق عبد الرؤوف  –حممد بن أىب بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقي( 
 م .1973دار اجليل )بريوت( 

 طبعة دار املعارف )بريوت( . –األصفهاىن  –املفردات ىف غريب القرآن  -24
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( 548د الكرمي الشهرستاىن ت) امللل والنحل : اإلمام أبو الفتح حممد بن عب -25
 طبعة املكتبة التوفيقية. –حتقيق أىب حممد حممد بن فريد  –

حتقيق : عادل  –حممد بن أىب بكر أيوب الزرعى أبو عبدهللا  –بدائع الفوائد  -26
طبعة مكتبة مصطفى  -وأشرف أمحد –وهشام عبد العزيز عطا  –عبد احلميد العدوى 

 م( ) األوىل( .1996 -هز 1416الباز )مكة املكرمة( سنة ) 
اإلمام أمحد بن  –بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة ، والقرامطة ، و الباطنية  -27

لبنان(  –طبعة مكتبة العلوم واحلكم ) بريوت  –عبد احلليم بن تيمية احلزاىن أبو العبا. 
 )األوىل( . -هز 1408لسنة 

لدين حممد بن أمحد بن مشس ا –اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واإلعالم  -28
م ) 1987 -هز 1407طبعة : دار الكتاب العرىب لبنان )بريوت(  –عثمان الذهيب 

 األوىل( حتقيق عمر عبد السالم تدمري. 
تفسري الطربي ) اإلمام حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربى أبو جعفر(  -29

 . م1954 -هز 1373طبعة مصطفي الباىب احلليب )القاهرة( )الثانية( 
 م .1967 -هز 1387طبعة دار الكتب املصرية  –تفسري القرطيب  -30
طبعة دار الفكر  –اإلمام الطربي  –جامع البيان عن أتويل آي القرآن  -31

 هز .1405)بريوت( سنة 
طبعة دار املعرفة للطباعة  -حممد فريد وجدي –دائرة معارف القرن العشرين  -32

 م )بريوت( .1971)الثانية( سنة 
طبعة إحياء  – تفسري القرآن العظيم ، والسبع املثاىن )األلو.( روح املعاين يف -33

 الرتاث العريب )بريوت( .
طبعة  –عبدالرمحن بن على بن حممد اجلوزى  –زاد املسري يف علم التفسري  -34

 املكتب اإلسالمي )الثالثة( دمشق .
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حممد بن أىب بكر أيوب الزرعى أبو عبدهللا  –زاد املعاد يف هدى خري العباد  -35
م ( 1986 -هز 1407طبعة مؤسسة الرسالة مكتبة املنار اإلسالمية )بريوت( ) –

 وعبد القادر األرانؤوط . –حتقيق شعيب األرانؤوط  –الطبعة )الرابعة عشر( 
اإلمام القاضى على بن على بن حممد بن أىب العز  –شرح العقيدة الطحاوية  -36

طبعة  –وشعيب األرنؤوط  –كي حتقيق : د/ عبد هللا بن عبد احملسن الرت  –الدمشقي 
 م ( .2005 -هز 1424مؤسسة الرسالة )الثانية( سنة )

اإلمام العالمة مسعود بن عمر بن عبدهللا الشهري" سعد  –شرح املقاصد  -37
 -هز 1422لبنان( ) األوىل(  -طبعة الكتب العلمية )بريوت -الدين التفتازاىن

 م .2001
 طبعة دار النفائس . –األشقر  د/ عمر سليمان0أ –عامل السحر والشعوذة  -38
 –عمدة القارئ شرح صحيح البخارى )بدر الدين حممود بن أمحد العيىن (  -39

 طبعة دار إحياء الرتاث العرىب )بريوت( .
 طبعة مكتبة الصفا . –اللجنة الدائمة لإلفتاء  –فتاوى العلماء يف السحر  -40
 م .1957 طبعة دار املعرفة )مصر( سنة -أمحد الشفتاوى –فنون السحر  -41
أتليف حممد  –فيض القدير اجلامع بني فىن الرواية والدراية من علم التفسري  -42

 بريوت ( . –طبعة )دار الفكر  –بن على بن حممد الشوكاىن 
 –أخرجها من تفسريه حممد إبراهيم سليم  –قصة السحر والسحرة : للرازي  -43

 طبعة مكتبة القرآن الكرمي ( )األوىل( القاهرة .
 طبعة اهليئة املصرية . -حممد الفارقى التهانوى -حات الفنونكشاف اصطال -44
مصطفي بن عبدهللا  –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -45

 -هز 1413القسطنطيىن الروىب احلنفي طبعة : دار الكتب العلمية ) بريوت( ستة ) 
 م ( )الثانية( .1992
 طبعة دار املعرفة )بريوت( . –ابن تيمية  –جمموع فتاوى  -46
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هز ( ) ابن عياض 544القاضي أبو الفضل عياض املالكي ) –مشارق األنوار  -47
 طبعة املكتبة العتيقة للرتاث )القاهرة( . –املالكي( 

 –مصطفي السيوطي الرحبياىن  –مطالب أوىل النهى يف شرح غاية املنتهى  -48
 طبعة املكتب اإلسالمي )دمشق( .

سة العامة إلدارات طبعة الرائ –الشيخ حافظ حكمي  –معارج القبول  -49
 البحوث )السعودية( .

هز 1417طبعة ) طيبة (  –احلسني بن مسعود البغوى  –معامل التنزيل  -50
 )الرابعة( .

 طبعة دار الكتب املصرية . –ابن قيم اجلوزية  –مفتاح دار السعادة  -51
 طبعة الكليات األزهرية . –اإلمام الرازي  –مفاتيح الغيب  -52
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