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كبرية السحر وحكمها وعقوبة مرتكبها 
يف الشريعة االسالمية

م. م. ابرار جامل فيصل

جامعة سامراء - كلية الرتبية

اخلالصة: 
ــرة  ــوم بـــ: )كب ــث املوس ــذا البح إنَّ ه
ــا  ــة مرتكبه ــا وعقوب ــحر وحكمه الس
ــن  ــر م ــامية( ا، يعت ــة االس يف الرشيع
البحــوث التــي تلقــي الضــوء عــى 
وعقوبــة  وحكمهــا  الســحر  كبــرة 
ــن  ــامية ، م ــة االس ــا يف الرشيع مرتكبه
ــا،  ــردات، وحكمه ــف املف ــال تعري خ
ــا  ــا بين ــا, ك ــا، وانواعه ــة مرتكبه وعقوب
اآليــات وبعــض األحاديــث حيــُث 
ــث  ــن حي ــه )ص( م ــام ب ــا ق ــا م ذكرن
التعامــل مــع خمتلــف الظــروف، وكيــف 
ــه،  ــى هنج ــة ع ــذه األم ــلف ه ــار س س
ــزوا بمعاجلــة هــذه املخاطــر  وكيــف متي

املجتمعيــة.

 ، ، كبييرة  كلييات مفتاحييية: سييحر 
السيياحر ، حكييم.  عقوبيية 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
احلمييد هلل رب العامليين، قيوم السييموات 
واألرضييين، مدبيير أميير اخللييق أمجعن، 
هييو األول فييال يشء قبلييه، واآلخيير فييال 
يشء بعييده، وهييو الظاهيير والباطن وهو 
عييى كل يشء قدييير، وأصييي وأسييلم 
عييى املبعييوث باحلييق سيييدنا حممييد 
وريض  عليييه،  وسييالمه  ريب  صييالة 
وأزواجييه  صحابتييه  عيين  تعيياىل  اهلل 
والتابعيين وميين تبعهييم اىل يييوم الدييين.

أما بعد:
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كان السييحر وال يييزال منزلقييا خطييرًا 
إال  منييه  حتصييد  مل  البرشييية  عييى 
الفسيياد واخلييراب عييى ميير العصييور 
السييالفة؛ حيييث كثيير اجلهييل والبعييد 
الكتيياب  الصافييية؛  الرشائييع  عيين 
والسيينة. وكان املؤمييل يف هييذا العيير 
أن يكتشييف البييرش ضييالل السييحر 
والسييحرة فينبييذوا دجلهييم وباطلهييم؛ 
فالبييرش يف هييذا العصييور بلغييوا مكانيية 
املييادي،  العلييم  ميادييين  يف  متقدميية 
ولكيين أنييى هلييم أن يكتشييفوا حقيقيية 
السييحر وأهلييه وهييم يزهييدون بالعلييم 

الرشعييي.
السييحر  إىل  التوجييه  أصبييح  لقييد 
مشييعرًا  العيير  هييذا  يف  والسييحرة 
باخلطيير، وتفاقمييت خطييورة السييحرة 
عيين سييابقه ميين العصييور، حيييث كثيير 
املشييعوذون والدجالييون مييع اسييترشاء 
فأصبحييت  النفسييية،  املشييكالت 
يغلييب  ميين  عنييد  رائجيية  سييوقهم 
عليهييم اجلهييل وقليية اإليييان، يلجئييون 
عيين  مسيياعدهتم  ويطلبييون  إليهييم 
طريييق الكهانيية والسييحر والشييعوذة؛ 
ظنييا منهييم أن لييدى السييحرة حييال 
ملشيياكلهم النفسييية أو حييال آلثارهييا.
ومعلييوم مييا يف ذلييك ميين اخلطيير عييى 

عقائييد املسييلمن؛ ملييا فيييه ميين التعلييق 
بغيير اهلل والتييوكل عييى غيير اهلل يف مييا 
ال يقييدر عليييه إال اهلل، وخمالفيية أميير 
اهلل وأميير رسييوله يف اجتنيياب السييحر 

والسييحرة.
ملييا ذكييرت، وقييد كتبييت عيين السييحر 
تعلمييه  وحكييم  حقيقتييه،  مبينييا 
وتعليمييه، وحكييم السيياحر وعقوبتييه.
وفييق  البحييث  هييذا  جعلييت  وقييد 
ميين  تتكييون  التييي  التالييية،  اخلطيية 
مقدميية واربييع مباحييث وخامتيية، وهييي 

عييى النحييو التييايل:
• املبحييث االول: التعريييف بألفيياظ 	

البحييث
• املطلييب االول: تعريييف الكبييرة 	

لغيية واصطالحييًا
• املطلييب الثيياين: تعريييف السييحر 	

لغيية واصطالحييًا
• الثيياين: حكييم السييحر 	 املبحييث 

وانواعييه
• كبييرة 	 حكييم  االول:  املطلييب 

االسييالمية الرشيعيية  يف  السييحر 
• املطلييب الثيياين: عقوبيية مرتكييب 	

السييحر يف الرشيعيية االسييالمية
• املبحييث الثالييث: انييواع السييحر 	

وطييرق الوقاييية منييه
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• املطلب االول: انواع السحر	
• املطلييب الثيياين: طييرق الوقاييية ميين 	

السييحر
• املبحييث الرابييع: بيييان السييحر يف 	

اآليييات القرآنييية واالحاديييث النبوييية
• التييي 	 اآليييات  االول:  املطلييب 

والسييحرة السييحر  ذكييرت 
• الطلييب الثيياين: بعييض االحاديييث 	

الييواردة يف السييحر والسييحرة
• خامتة البحث	

املبحث االول 
-التعريف بألفاظ البحث-

املطلب االول
 تعريف الكبرة لغة واصطاحًا

اوالً: تعريف الكبرة لغة
ميين الكيير مفييرد كبييرة: اإلثييم الكبيير 
ومييا وعييد اهلل عليييه النييار، والكبييرة: 
كالكيير، التأنيييث عييى املبالغيية. ويف 
َكَباِئييَر  َتنُِبييوَن  َيْ ِذيييَن  َوالَّ  :التنزيييل
والكيير:   ،)1( َواْلَفَواِحييَش  ْثييِم  اإْلِ
الرفعيية يف الييرشف، والكيير والكرييياء: 
تكيير،  وقييد  والتجيير.  العظميية 
واسييتكر، وتكابيير، وقيييل: تكيير: ميين 
الكيير، وتكابيير: ميين السيين، وقولييه 
ــَاَواِت َواأْلَْرِض  ْلــُق السَّ تعيياىل:  َلَ

َأْكــَرُ ِمــْن َخْلِق النَّــاِس )2( أي أعجب، 
واإلكيير، واألكيير: يشء كأنييه خبيييص 
يابييس، فيييه بعييض الليين ليييس بشييمع 
وال عسييل، وليييس بشييديد احلييالوة وال 
عييذب، جتيييء النحييل بييه كييا جتيييء 
بالشييمع، والكيير: نبييات لييه شييوك، 
والكيير: طبييل لييه وجييه واحييد، وذو 

كبييار: رجييل)3(.
ثانيًا: تعريف الكبرة اصطاحًا

الكبييرة هييي مييا كان حرامييًا حمضييًا 
رشعييت عليييه عقوبيية حمضيية بنييص 
قاطييع يف الدنيييا واآلخييرة)4(، وهييي مييا 
حييذر الييرشع ميين ارتكاهبييا حتذيييرًا 
بسييوء  مرتكبهييا  وتوعييد  شييديدًا، 
املصيير، كاإلرشاك بيياهلل، والزنييا وغيير 
ذلييك ميين الفواحييش التييي يييؤدى 
األفييراد  شييأن  إفسيياد  إىل  ارتكاهبييا 
واجلاعييات والتييي ورد النهييى عنهييا يف 
كثيير ميين اآليييات القرآنييية واألحاديث 
النبوييية)5(، وعرفهييا حممييد ابييو زهييرة 
بنيياء  هتييدم  التييي  املفاسييد  بأهنييا: 
املجتمييع الفاضييل، واملعييايص التييي 
ييير عليهييا الشييخص وميين شييأهنا أن 

تفسييده أو تفسييد غييره)6(.
كل  هييي  الكبييرة  ان  يتبيين  والييذي 
ذنييب ميين الذنييوب توعييد اهلل عييز 
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النييرش  مؤسسيية  النييارش:   ،1407 املكييرم 
اإلسييالمي التابعيية جلاعيية املدرسيين بقييم 

املرشفيية.

وجييل عليييه بالعييذاب، أو جعييل فيييه 
حييدًا، أو لعيين اهلل عييز وجييل فاعلييه أو 
غضييب عليييه فهييو كبييرة ميين الكبائيير 
التييي تفحييش يف نظيير املؤميين حيين 
يسييمعها، ولييو مل ينييص عييى أن هييذا 

ميين كبائيير الذنييوب.
املطلب الثاين

 تعريف السحر لغة واصطاحًا
اوالً: تعريف السحر لغة

ميين سييحر يسييحر سييحرا والفاعييل 
وهييو  سييحره  وسييحار)7(،  سيياحر 
مسييحور، وإنييه ملسييحر: سييحر مييرة 
بعييد أخييرى حتييى ختّبييل عقلييه » إنييا 
أنييت ميين املسييحرين » وأصلييه ميين 
سييحره إذا أصيياب سييحره. ولقيتييه 
سييحرًا وسييحرة وبالسييحر ويف أعييى 
السييحرين ومهييا سييحر مييع الصبييح 
وسييحر قبلييه كييا يقييال: الفجييران 
للييكاذب والصييادق، وأسييحرنا مثييل 
أصبحنييا، واسييتحروا: خرجييوا سييحرًا. 
وتسييحرت: أكلت السييحور، وسييحرين 
فييالن، وإنييا سييمي السييحر اسييتعارة 
ألنييه وقييت إدبييار الليييل وإقبييال النهييار 
فهييو متنفييس الصبييح. ويقييال: انتفييخ 
سييحره وانتفخييت مسيياحره إذا مييّل 
إذا  سييحري  منييه  وانقطييع  وجبيين. 

يئسييت. وأنييا منييه غيير رصيييم سييحر: 
األرض  سييحر  وبلييغ  قانييط.  غيير 
وأواخرهييا  أطرافهييا  وأسييحارها: 
اسييتعارة ميين أسييحار الليييايل. وجيياء 
فييالن بالسييحر يف كالمييه. ويف احلديييث 
الصحيييح » إن ميين البيييان لسييحرا »)8( 
واملييرأة تسييحر النيياس بعينهييا، وهلييا 
عيين سيياحرة، وهليين عيييون سييواحر. 
ولعييب الصبيييان السييحارة وهييي لعبيية 
فيهييا خيييط خيييرج ميين جانييب عييى 
لييون وميين جانييب عييى لييون. وأرض 

سيياحرة الييراب)9(.
وذكيير صاحييب العيين السييحر: كل 
مييا كان ميين الشيييطان فيييه معونيية، 
والسييحر: األخييذة التييي تأخييذ العيين. 
والسييحر: البيييان يف الفطنيية، والسييحر: 
فعييل السييحر، والسييحارة: يشء يلعييب 
بييه الصبيييان إذا مييد خييرج عييى لييون، 
وإذا مييد ميين جانييب آخيير خييرج عييى 
لييون آخيير خمالييف )لييأول(، ومييا 
والسييحر:  سييحارة.  فهييو  أشييبهها 
الغييذو، كقييول أمييرئ القيييس: ونسييحر 

بالطعييام وبالييرشاب)01(.
ثانيًا: التعريف االصطاحي للسحر:

ذكيير العليياء تعاريييف عديييدة للسييحر 
منهييا مييا ذكرهييا املتأخييرون عرفييه 
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الفخيير الييرازي بانييه خمتييص بييكل 
عييى  ويتخيييل  سييببه  بمعنييی  أميير 
غيير حقيقتييه ويييري جمييرى التمويييه 
واخلييداع ومتييى اطلييق لييوم يقيييد افيياد 
ذم فاعلييه)11(،  وذكيير ابيين قداميية يف 
املغنييي انييه عقييد ورقييى وكالم يتكلييم 
بييه او يكتبييه او يعمييل شيييئا يؤثيير يف 
بييدن املسييحور او قلبييه او عقلييه ميين 
ــر  ــو بك غيير مبييارشة لييه)21(، امييا أب
ــري قييال: السييحر هييو كل مييا  اجلزائ
لطييف مأخييذه وخفييي سييببه ممييا لييه 
تأثيير عييى أعيين النيياس أو نفوسييهم أو 

أبداهنييم)31(.
ــن  ــن وم ــن املعارصي ــون م ــا املتقدم ام

ــبقهم س
وعرفييه الزحيييي تعريييف قريييب ممييا 
سييبق بانييه متويييه وختييييل، بييه يييرى 
اإلنسييان اليييء عييى غيير حقيقتييه)41(، 
وذكر احلجــازي بانه: التمويييه والتخييل 
بالباطييل حتييى يييرى اإلنسييان اليييء 
عييى غيير حقيقتييه)51(، وذكيير اإلمييام 
الشيينقيطي أن السييحر ال يمكيين حييده 
بحييد مانييع لكثييرة األنييواع املختلفيية 
الداخليية حتتييه وال يتحقييق قدر مشييرك 
مانييع  لعييا  جامعيية  ليكييون  بينهييا 
لغرهييا وميين هنييا اختلفييت عبييارة 

العليياء يف حييده اختالفييا متباينيية وهييذا 
راجييع بطبيعيية احلييال إىل االختييالف 
املذهبييي يف حقيقتييه أيضييا)61(، وذكيير 
اجلصيياص: ان السييحر كل أميير خفييي 
سييببه وختيييل عييى غيير حقيقتييه يييري 

جمييرى التمويييه واخلييداع)71(.

املبحث الثاين
-حكم السحر وانواعه-

املطلب االول
 حكم كبرة السحر يف الرشيعة 

االسامية
حكييم السييحر، حمييرم بالكتيياب والسيينة 
أكيير  ميين  وهييو  العليياء،  وأقييوال 

الكبائيير، وميين السييبع املوبقييات.
َبُعييوا  ودليــل ذلــك مــن كتــاب اهلل َواتَّ
ييَياطُِن َعييَى ُمْلييِك ُسييَلْيَاَن  َمييا َتْتُلييو الشَّ
ييَياطَِن  َوَمييا َكَفييَر ُسييَلْيَاُن َوَلِكيينَّ الشَّ
ييْحَر َوَمييا  َكَفييُروا ُيَعلُِّمييوَن النَّيياَس السِّ
ُأْنييِزَل َعييَى امْلََلَكييْنِ بَِبابِييَل َهيياُروَت 
َوَميياُروَت َوَمييا ُيَعلِّييَاِن ِمييْن َأَحييٍد َحتَّييى 
َيُقييواَل إِنَّييَا َنْحييُن فِْتنَييٌة َفيياَل َتْكُفييْر 
ُقييوَن بِييِه َبييْنَ  َفَيَتَعلَُّمييوَن ِمنُْهييَا َمييا ُيَفرِّ
يييَن بِييِه  امْلَييْرِء َوَزْوِجييِه َوَمييا ُهييْم بَِضارِّ
ِمييْن َأَحييٍد إاِلَّ بِييإِْذِن اهللَِّ َوَيَتَعلَُّمييوَن َمييا 
ُهييْم َواَل َينَْفُعُهييْم َوَلَقييْد َعِلُمييوا مَلَييِن  َيُضُّ
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اُه َمييا َلييُه يِف اآْلِخييَرِة ِمييْن َخيياَلٍق  اْشييَرَ
َلييْو  َأْنُفَسييُهْم  بِييِه  ْوا  رَشَ َمييا  َوَلبِْئييَس 
َكاُنييوا َيْعَلُموَن)81(،فدلييت هييذه اآلييية 
الكريميية عييى أن السييحر كفيير، وأن 
السييحرة يفرقييون بيين املييرء وزوجييه، 
كييا دلييت عييى أن السييحر ليييس بمؤثيير 
لذاتييه نفعييا وال رضًا ، وإنييا يؤثيير بييأذن 
اهلل وقييدره؛ ألن اهلل سييبحانه وتعيياىل هو 
الييذي خلييق اخليير والييرش، كييا دلييت 
اآلييية الكريميية عييى أن الذييين يتعلمون 
السييحر إنييا يتعلمييون مييا يضهييم وال 
ينفعهييم، وأنييه ليييس هلييم عنييد اهلل 
ميين خييالق -أي ميين حييظ ونصيييب، 
وهييذا وعيييد عظيييم يييدل عييى شييدة 
خسييارهتم يف الدنيييا واآلخييرة، وأهنييم 

باعييوا أنفسييهم بأبخييس األثييان 
ميين  السييحر  حرميية  ودليييل 
 (( )ص(:  قولييه  املرشفيية:  السيينة 
بيياهلل،  الييرشك  املوبقييات:  اجتنبييوا 

) 9 1 ( ) ) لسيييييييحر ا و
عيين  )رض(  النييووي  اإلمييام  قييال 
السييحر: عمييل السييحر حييرام، وهييو 
ميين الكبائيير باإلمجيياع، وقييد عييده 
النبييي صييى اهلل عليييه وسييلم ميين 
السييبع املوبقييات. ومنييه مييا يكييون 
كفييرا، ومنييه مييا ال يكييون كفييرا؛ بييل 

معصييية كبييرة، فييإن كان فيييه قييول أو 
فعييل يقتييي الكفيير، فهييو كفيير، وإال 
فييال. وأمييا تعلمييه وتعليمييه فحييرام؛ 
فالسييحر قييد يكييون كفييرا إذا كان فيييه 
تعظيييم غيير اهلل؛ ميين اجليين والشييياطن 
والكواكييب وغرهييم، وإذا كان فيييه 

ادعيياء علييم الغيييب)02(.
روي عيين القرطبييي قولييه » من السييحر 
مييا يكييون كفييرًا ميين فاعلييه، مثييل 
مييا يدعييون ميين تغييير صييور النيياس 
وإخراجهييم يف هيئيية هبيميية، وقطييع 
مسييافة شييهر يف ليليية، والطييران يف 
اهلييواء، فييكل ميين فعييل هييذا ليوهييم 
؛ فذلييك كفيير منييه  ييقٌّ النيياس أنييه حُمِ

.)12(«
وذكيير صاحييب البحيير املحيييط قييال: 
وأمييا حكييم السييحر ، فا كان منييه يعظم 
بييه غيير اهلل ميين الكواكب والشييياطن ، 
وإضافيية مييا حيدثييه اهلل إليهييا ، فهييو كفر 
إمجاعييًا ، ال حيييل تعلمييه وال العمييل بييه. 
وكييذا مييا قصييد بتعلمييه سييفك الدميياء 
، والتفريييق بيين الزوجيين واألصدقيياء. 
وأمييا إذا كان ال يعلييم منييه يشء ميين 
ذلييك ، بييل حيتمييل ، فالظاهيير أنييه ال 
حيييل تعلمييه وال العمييل بييه. ومييا كان 
ميين نييوع التحيييل والتخييييل والييّدك 
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والشييعبذة ، فييإن قصييد بتعليمييه العمييل 
بييه والتمويييه عييى النيياس ، فييال ينبغييي 
تعلمييه ، ألنييه ميين بيياب الباطييل. وإن 
قصييد بذلييك معرفتييه لئييال تتييم عليييه 
خمايييل السييحرة وخدعهييم ، فييال بييأس 
بتعلمييه ، أو اللهييو واللعييب ، وتفريييج 
النيياس عييى خفيية صنعتييه فيكييره وأمييا 
سييحر البيييان ، فييا أريييد بييه تأليييف 
القلييوب عييى اخليير ، فهييو السييحر 
احلييالل ، أو سيير احلييق ، فييال يييوز 
تعلمييه وال العمييل بييه. وأمييا حكييم 

ا وتوبيية)22(. السيياحر حييدًّ
املطلب الثاين

 عقوبة مرتكب السحر يف الرشيعة 
االسامية

اوالً: قول احلنفية يف مرتكب السحر:
َقيياَل أبييو حنيفيية: السيياحر يقتييل إذا 
علييم أنييه سيياحر فقييد حييل دمييه وال 
يسييتتاب، وال يقبييل قولييه أين أتييرك 
السييحر وأين أتييوب منييه، فييإذا أقيير 
أنييه سيياحر فقييد حييل دمييه. وكذلييك 
أن شييهد الشييهود أنييه كان سيياحرًا، 
ولييو َقيياَل: قييد تركييت منييذ زمييان قبييل 

منييه)32(.
أمييا  اهلدايــة-  رشح  صاحييب  قييال 
الكاهيين: هييو السيياحر، وقيييل هييو 

العييراف الييذي حيييدث وحيييرض، وقيل 
هييو الييذي لييه وذي ميين اجليين يأتيييه 
باألخبييار. وقييال أصحابنييا: إن اعتقد أن 
الشييياطن يفعلييون لييه مييا يشيياء كفيير، 
وإن اعتقييد أنييه ال حيييل مل يكفيير. وعنييد 
الشييافعي إن اعتقييد مييا يوجييب الكفيير 
مثييل التقييرب إىل الكواكييب السييبعة 

وأهنييا تفعييل بالتيميين يكفيير)42(. 
َأنَّ  اْعَتَقييَد  إْن  السيييوايس:  وقييال 
ييَياطَِن َيْفَعُلييوَن َلييُه َمييا َيَشيياُء َكَفييَر ،  الشَّ
َيْكُفييْر)52(. مَلْ  ِييييٌل  َأنَّييُه خَتْ َوإِْن اْعَتَقييَد 
مرتكــب  يف  املالكيــة  قــول  ثانيــًا: 

: لســحر ا
قييال مالييك: يقتييل كفييرا، وقييال قييوم: 
ال يقتييل. واألصييل أن ال يقتييل إال مييع 
الكفيير)62(. وقييد اتفييق أهييل السيينة 
عييى أنييه حييق، ولييه حقيقيية يف نفسييه 
وتأثيير يف األديييان وأحييوال النفييس 
كاحلييب والبغييض خالًفييا مليين أنكييره، 

وقييال قييوم: ليييس لييه حقيقيية)72(.
مرتكــب  يف  الشــافعية  قــول  ثالثــًا: 

: لســحر ا
ييْحِر َواَل َيِييُب بِييِه  إِنَّييُه اَل َيْكُفييُر بِالسِّ
َف َمَعييُه  َقْتُلييُه َوُيْسييَأُل َعنْييُه، َفييإِِن اْعييَرَ
بِييَا ُيوِجييُب ُكْفييَرُه َوإَِباَحييَة َدِمييِه َكاَن 
َكافِييًرا بُِمْعَتَقييِدِه اَل بِِسييْحِرِه َوَكَذلِييَك 
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ييْحِر صييار كافييرًا  َلييِو اْعَتَقييَد إَِباَحييَة السِّ
باعتقيياد إباحتييه ال بفعييل َفُيْقَتييُل ِحينَِئييٍذ 
ييْحِر َبْعييَد  ييْحِر اَل بِالسِّ بِييَا اْنَضييمَّ إىَِل السِّ
َأْن ُتْعييَرَض َعَلْيييِه التَّْوَبييُة َفاَل َيُتييوُب)82(.
وسييئل االمييام السييبكي عيين حكييم 
السيياحر فقييال: لييه ثالثيية أحييوال حييال 
يقتييل كفييرا وحييال يقتييل قصاصييا 

وحييال ال يقتييل أصييال بييل يعييزر
ــرا«  ــا كف ــل فيه ــي يقت ــة الت ــا احلال »أم
يعمييل  )رض(أن  الشييافعي:   فقييال 
بسييحره مييا يبلييغ الكفيير وهلييا ثييالث 
امثليية املثييال االول: أن يتكلييم بييكالم 
ذلييك  أن  يف  شييك  وال  كفيير  هييو 
موجييب للقتييل ومتييى تيياب منييه قبلييت 
توبتييه وسييقط عنييه القتييل وهييو يثبييت 

باإلقييرار وبالبينيية
املثييال الثيياين: أن يعتقييد مييا اعتقييده 
ميين التقييرب إىل الكواكييب السييبعة 
وأهنييا تفعييل بأنفسييها فيجييب عليييه 
أيضييا القتييل كييا حييكاه ابيين الصبيياغ 
وتقبييل توبتييه وال يثبييت هييذا القسييم 

إال باإلقييرار 
املثييال الثالييث: أن يعتقييد أنييه حييق 
يقييدر بييه عييى قلييب األعيييان فيجييب 
عليييه القتييل كييا قالييه القييايض حسيين 
أيضييا  ذلييك  يثبييت  وال  وامليياوردي 

إال باإلقييرار وإذا تيياب قبلييت توبتييه 
وسييقط عنييه القتييل

»أمييا احلاليية التييي يقتييل فيهييا قصاصييا« 
فييإذا اعييرف أنييه قتييل بسييحره إنسييانا 
فكييا قالييه وأنييه مييات بييه وإن سييحره 
يقتييل غالبييا فهاهنييا يقتييل قصاصييا 
اإلقييرار  إال  احلاليية  يثبييت هييذه  وال 
وال يسييقط القصيياص بالتوبيية، »وأمييا 
احلاليية التييي ال يقتييل فيهييا أصييال ولكن 
يعييزر« فهييي مييا عييدا ذلييك ويضميين 
مييا اعييرف بإتالفييه بييه كييا إذا اعييرف 
أنييه قتييل روالييه ال بقتييل عيين فيضميين 

الدييية)92(
مرتكــب  يف  احلنابلــة  قــول  رابعــًا: 

: لســحر ا
يف  أمحييد،  قييال  قداميية:  ابيين  قييال 
رواييية حنبييل، يف العييراف والكاهيين 
والسيياحر: أرى أن يسييتتاب ميين هييذه 
األفاعيييل قيييل لييه يقتييل؟ قييال: ال، 
حيبييس، لعلييه يرجييع. قييال: والعرافيية 
طييرف ميين السييحر، والسيياحر أخبييث، 
ألن السييحر شييعبة ميين الكفيير. وقييال: 
السيياحر والكاهيين حكمهييا القتييل، أو 
احلبييس حتييى يتوبييا؛ ألهنييا يلبسييان 

أمرمهييا)03(.
اَل  ييا«:  »َأَحُدمُهَ قييوالن  الفييروع  ويف 
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ُر  ييُر بَِذلِييَك َواَل ُيْقَتييُل، َبييْل ُيَعييزَّ ُيَكفَّ
ُحْكييُم  ُحْكُمُهييْم  الثَّييايِن«:  »َواْلَوْجييُه 

ُيْقَتُلييوَن. ييَحَرِة  السَّ
ونلخص ما مىض اىل اقول ثالث

حنيفيية  َأيب  مذهييب  هييو  أحدهييا: 
كافيير يييب  السيياحر  َأن   - ومالييك 

توبتييه. تقبييل  واَل  قتلييه، 
والثيياين: هييَو مذهييب الشييافعي - إن 
السيياحر ال يكييون كافييرا بالسييحر، وال 

يييب
بيين  أمحييد  مذهييب  هييو  والثالييث: 
حنبييل، إن السيياحر يييب قتلييه، ومل 

بكفييره. يقطييع 

املبحث الثالث:
-انواع السحر وطرق الوقاية منه-

املطلب االول: انواع السحر
تقسيم الرازي للسحر:

قييال االمييام الييرازي: أنييواع السييحر 
ثانييية:

األول: سييحر الكلدانييين والكشييدانين 
الكواكييب  يعبييدون  كانييوا  الذييين 
السيييارة،  وهييي  املتحييرة،  السييبعة 
وكانييوا يعتقييدون أهنييا مدبييرة العييامل، 
وهييم  والييرش،  باخليير  تييأيت  وأهنييا 
إبراهيييم  إليهييم  اهلل  بعييث  الذييين 

اخلليييل)رض(.
األوهييام  أصحيياب  سييحر  الثيياين: 

. القوييية  والنفييوس 
ثييم اسييتدل عييى أن الوهييم لييه تأثيير 
بييأن اإلنسييان يمكنييه أن يمييي عييى 
اجلييذع املوضييوع عييى وجييه األرض 
وال يمكنييه املييي عليييه إذا كان ممييدودا 

عييى هنيير أو نحييوه .
قييال: وكييا أمجعييت األطبيياء عييى هنييي 
املرعييوف)13( عيين النظيير إىل األشييياء 
احلميير ، واملييروع إىل األشييياء القوييية 
اللمعييان أو الييدوران ، ومييا ذاك إال ألن 

النفييس خلقييت مطيعيية لأوهييام .
الثالييث: االسييتعانة بيياألرواح األرضييية 
، وهييم اجليين ، وهييم عييى قسييمن : 

مؤمنييون، وكفييار وهييم الشييياطن.
الصنعيية  أصحيياب  إن  ثييم  قييال: 
وأربيياب التجربيية شيياهدوا أن االتصال 
هبييذه األرواح األرضييية حيصييل بأعييال 
سييهلة قليليية ميين الرقييي والدخيين، 
وهييذا النييوع هييو املسييمى بالعزائييم 

وعمييل التسييخر.
الرابييع: التخيييالت واألخييذ بالعيييون 
والشييعبذة، ومبنيياه عييى أن البيير قييد 
خيطييئ ويشييتغل باليييء املعيين دون 

غييره.
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أال تييرى ذا الشييعبذة احليياذق يظهيير 
عمييل يشء يذهييل أذهييان الناظرييين 
بييه ويأخييذ عيوهنييم إليييه حتييى إذا 
اليييء  بذلييك  الشييغل  اسييتفرغهم 
بالتحديييث ونحييوه عمييل شيييئا آخيير 
عمييال برعيية شييديدة وحينئييذ يظهيير 
هلييم يشء آخيير غيير مييا انتظييروه ، 
فيتعجبييون منييه جييدا، ولييو أنييه سييكت 
ومل يتكلييم بييا يييرف اخلواطيير إىل 
ضييد مييا يريييد أن يعملييه ، ومل تتحييرك 
النفييوس واألوهييام إىل غيير مييا يريييد 
إخراجييه لفطيين الناظييرون لييكل مييا 

يفعلييه.
التييي  العجيبيية  األعييال  اخلامييس: 
تظهيير ميين تركيييب آالت مركبيية عييى 
النسييب اهلندسييية كفييارس عييى فييرس 
يف يييده بييوق كلييا مضييت سيياعة ميين 
بالبييوق ميين غيير أن  النهييار رضب 

يمسييه أحييد. 
قييال: وميين هييذا تركيييب صنييدوق 

. السيياعات 
قييال : وهييذا يف احلقيقيية ال ينبغييي أن 
يعييد ميين بيياب السييحر ؛ ألن هلييا أسييبابا 
معلوميية يقينييية ميين اطلييع عليهييا قييدر 

عليهييا .
بخييواص  االسييتعانة  السييادس: 

األطعميية  يف  يعنييي  األدوييية، 
ال  أنييه  واعلييم   : قييال  والدهانييات، 
سييبيل إىل إنييكار اخلييواص فإنييه تأثيير 

مشيياهد. املغناطيييس 
السييابع: التعليييق للقلييب، وهييو أن 
يدعييي السيياحر أنييه عييرف االسييم 
األعظييم وأن اجليين يطيعونييه وينقييادون 
لييه يف أكثيير األمييور، إذا اتفييق أن تكييون 
ذلييك السييامع ضعيييف العقييل قليييل 
وتعلييق  حييق،  أنييه  اعتقييد  التمييييز 
قلبييه بذلييك وحصييل يف نفسييه نييوع 
ميين الرعييب واملخافيية، فييإذا حصييل 
 ، القييوى احلاسيية  اخلييوف ضعفييت 
فحينئييذ يتمكيين السيياحر أن يفعييل مييا 

يشيياء.
الثاميين: السييعي بالنميميية والتقريييب 
ميين وجييوه خفيفيية لطيفيية وذلييك 

النيياس)23(. شييائع يف 
وقييال ابيين كثيير رمحييه اهلل : وقييد أدخل 
األنييواع  هييذه  ميين  كثييرا  الييرازي 
للطافيية  السييحر  فيين  يف  املذكييورة 
مداركهييا ؛ ألن السييحر يف اللغيية عبييارة 

عييا لطييف وخفييي سييببه)33(.
تقسيم الراغب :

قييال الراغييب: السييحر يطلييق عييى 
معييان :
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ومنييه   ، ودق  لطييف  مييا  أحدهييا: 
سييحرت الصبييي ، خادعتييه واسييتمله، 
وكل ميين اسييتال شيييئا فقييد سييحره، 
ومنييه إطييالق الشييعراء سييحر العيييون 
قييول  ومنييه   ، النفييوس  السييتالتها 
 ، السيياحرة(  )الطبيعيية   : األطبيياء 
ومنييه قولييه تعيياىل : چ َبييْل َنْحييُن َقييْوٌم 
َمْسييُحوُروَنچ)43( أي : مروفييون عيين 

املعرفيية.
الثيياين: مييا يقييع بخييداع وختييييالت ال 
حقيقيية هلييا ؛ نحييو مييا يفعلييه املشييعوذ 
يتعاطيياه  عييا  األبصييار  رصف  ميين 

بخفيية اليييد .
الثالييث: مييا حيصييل بمعاونيية الشييياطن 

بييضب ميين التقييرب إليهييم.
الرابييع: مييا حيصييل بمخاطبيية الكواكب 

واسييتنزال روحانياهتييا بزعمهم)53(

املطلب الثاين
 طرق الوقاية من السحر

ينبغييي للمسييلم أن يقييي نفسييه وأهلييه 
كل مييرض وكل داء ، وال يتأتييى ذلييك 
بعييد اهلل تعيياىل ، إال بأخييذ األسييباب 
املبدئييية ، قبييل وقييوع البييالء ، وهنيياك 
سييبل وقائييية مبدئييية يتبعهييا اإلنسييان 
حفاظييًا عييى نفسييه وأهييل بيتييه ميين 

رشور اإلنييس واجليين، ُيعتيير ذكيير اهلل 
سييبحانه وتعيياىل ميين أحسيين الطييرق 
السييحر  ميين  االنسييان  تقييي  التييي 
وسييائر الييرشور، وميين ذلك، كقييراءة 
مْحَييِن  الرَّ اهللَِّ  بِْسييِم  الفاحتيية  سييورة 
ِحيييِم )1( احْلَْمييُد هللَِِّ َربِّ اْلَعامَلَِن )2(  الرَّ
يِن  ِحيييِم )3( َمالِييِك َيييْوِم الدِّ مْحَييِن الرَّ الرَّ
يياَك َنْسييَتِعُن )5(  يياَك َنْعُبييُد َوإِيَّ )4( إِيَّ
اَط  اَط امْلُْسييَتِقيَم )6( رِصَ َ اْهِدَنييا الييرِّ
ِذيييَن َأْنَعْمييَت َعَلْيِهييْم َغييْرِ امْلَْغُضييوِب  الَّ
ييَن)63(، وسييورة  الِّ الضَّ َواَل  َعَلْيِهييْم 
اإلخييالص ُقييْل ُهييَو اهللَُّ َأَحييٌد )1( 
َمييُد )2( مَلْ َيِلييْد َومَلْ ُيوَلييْد )3( َومَلْ  اهللَُّ الصَّ
َيُكييْن َلييُه ُكُفييًوا َأَحييٌد )73( واملعوذتيين:  
ُقييْل َأُعييوُذ بِييَربِّ اْلَفَلييِق )1( ِمييْن 
رَشِّ َمييا َخَلييَق )2( َوِمييْن رَشِّ َغاِسييٍق 
اَثيياِت  النَّفَّ رَشِّ  َوِمييْن   )3( َوَقييَب  إَِذا 
إَِذا  َحاِسييٍد  رَشِّ  َوِمييْن   )4( اْلُعَقييِد  يِف 
َحَسييَد ،)83(ُقييْل َأُعييوُذ بِييَربِّ النَّيياِس 
النَّيياِس  إَِلييِه  النَّيياِس )2(  َمِلييِك   )1(
)3( ِمييْن رَشِّ اْلَوْسييَواِس اخْلَنَّيياِس )4( 
النَّيياِس  ُيَوْسييِوُس يِف ُصييُدوِر  ييِذي  الَّ
نَّييِة َوالنَّيياِس)93( واآليتيين  )5( ِمييَن اجْلِ
ُسييوُل بِييَا  ميين آخيير البقييرة  آَمييَن الرَّ
ييِه َوامْلُْؤِمنُييوَن ُكلٌّ  ُأْنييِزَل إَِلْيييِه ِمييْن َربِّ
آَمييَن بِيياهللَِّ َوَماَلِئَكتِييِه َوُكُتبِييِه َوُرُسييِلِه 
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ُق َبييْنَ َأَحييٍد ِمييْن ُرُسييِلِه َوَقاُلييوا  اَل ُنَفييرِّ
نَييا َوإَِلْيييَك  َسييِمْعنَا َوَأَطْعنَييا ُغْفَراَنييَك َربَّ
امْلَِصييُر )285( اَل ُيَكلِّييُف اهللَُّ َنْفًسييا إاِلَّ 
ُوْسييَعَها هَلَييا َمييا َكَسييَبْت َوَعَلْيَهييا َمييا 
نَييا اَل ُتَؤاِخْذَنييا إِْن َنِسييينَا  اْكَتَسييَبْت َربَّ
ا  ِمييْل َعَلْينَييا إرِْصً نَييا َواَل حَتْ َأْو َأْخَطْأَنييا َربَّ
نَييا  ِذيييَن ِمييْن َقْبِلنَييا َربَّ َكييَا مَحَْلَتييُه َعييَى الَّ
ْلنَييا َمييا اَل َطاَقييَة َلنَييا بِييِه َواْعييُف  مِّ َواَل حُتَ
َعنَّييا َواْغِفييْر َلنَييا َواْرمَحْنَييا َأْنييَت َمْواَلَنييا 
 )04(َنييا َعييَى اْلَقييْوِم اْلَكافِِريييَن َفاْنُرْ
قييال  فقييد  البقرة كلهييا،  أو سييورة 
رسييول اهلل )ص( يف احلديييث الييذي 
رواه الرمييذي: )البيييت الييذي ُتقييرأ 
فيييه سييورة البقييرة ال يدخلييه شيييطان(
)14( وميين ال يعييرف قييراءة القييرآن أو 

ال يسييتطيع لعييذر، يمكنييه اسييتخدام 
الوسييائل االخييرى ميين تشييغيله يف 
االجهييزة الذكييية كاهلاتييف والتلفيياز 

ونحييوه.

املبحث الرابع
-بيان السحر يف اآليات القرآنية 

واالحاديث النبوية-
املطلب االول: اآليات التي ذكرت 

السحر والسحرة
اوالً: اآليــات التــي ذكــرت الســحر 

بلفــظ )ســاحر(
َسيييييييياِحٍر  بِييُكلِّ  )َيْأُتييوَك   :  -1

 ، ) 2 4 ( ) َعِليييٍم
بِييُكلِّ  اْئُتييويِن  فِْرَعييْوُن  َوَقيياَل   -2

)34(َعِليييٍم َسيياِحٍر 
-3 َوَأْلييِق َمييا يِف َيِمينِييَك َتْلَقييْف َمييا 
َصنَُعييوا إِنَّييَا َصنَُعييوا َكْيييُد َسيياِحٍر َواَل 

)44(يياِحُر َحْيييُث َأَتييى ُيْفِلييُح السَّ
ُمنْييِذٌر  َجاَءُهييْم  َأْن  -4َوَعِجُبييوا 
ِمنُْهييْم َوَقيياَل اْلَكافِييُروَن َهييَذا َسيياِحٌر 

)54(اٌب َكييذَّ
َوَقيياُروَن  َوَهاَميياَن  فِْرَعييْوَن  إىَِل   -5

.)64(اٌب َفَقاُلييوا َسيياِحٌر َكييذَّ
-6 َفَتييَوىلَّ بُِرْكنِييِه َوَقيياَل َسيياِحٌر َأْو 

.)74(جَمْنُييوٌن
ِذيييَن ِمييْن  َأَتييى الَّ -7 َكَذلِييَك َمييا 
َقْبِلِهييْم ِمييْن َرُسييوٍل إاِلَّ َقاُلييوا َسيياِحٌر َأْو 

.)84(جَمْنُييوٌن

ــحر  ــرت الس ــي ذك ــات الت ــًا: اآلي ثاني
ــحر( ــظ )س بلف

اِئيييَل  إِْسَ َبنِييي  َكَفْفييُت  َوإِْذ     -1
َفَقيياَل  بِاْلَبيِّنَيياِت  ِجْئَتُهييْم  إِْذ  َعنْييَك 
ِذيييَن َكَفييُروا ِمنُْهييْم إِْن َهييَذا إاِلَّ ِسييْحٌر  الَّ

.)94(ُمبِييٌن
ْلنَييا َعَلْيييَك ِكَتاًبييا يِف   َوَلييْو َنزَّ  -2
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ِذيَن  ِقْرَطيياٍس َفَلَمُسييوُه بَِأْيِدهيِييْم َلَقيياَل الَّ
)05(َكَفييُروا إِْن َهييَذا إاِلَّ ِسييْحٌر ُمبِييٌن
ييَاَواِت  ييِذي َخَلييَق السَّ -3َوُهييَو الَّ
َعْرُشييُه  َوَكاَن  يياٍم  َأيَّ َواأْلَْرَض يِف ِسييتَِّة 
َأْحَسييُن  ُكييْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكييْم  امْلَيياِء  َعييَى 
َعَميياًل َوَلِئييْن ُقْلييَت إِنَُّكييْم َمْبُعوُثييوَن 
ِذيييَن َكَفييُروا  ِمييْن َبْعييِد امْلَييْوِت َلَيُقوَليينَّ الَّ

)15(إِْن َهييَذا إاِلَّ ِسييْحٌر ُمبِييٌن
ًة َقاُلييوا  -4 َفَليياَّ َجاَءهْتُييْم آَياُتنَييا ُمْبييِرَ

.)25(َهييَذا ِسييْحٌر ُمبِييٌن
بِآَياتِنَييا  ُموَسييى  َجاَءُهييْم  -5َفَليياَّ 
َبيِّنَيياٍت َقاُلييوا َمييا َهييَذا إاِلَّ ِسييْحٌر ُمْفييَرًى 
آَباِئنَييا  يِف  هِبَيييييييييَذا  َسييِمْعنَا  َوَمييا 

)35( لِييَن  اأْلَوَّ
-6 َوإَِذا ُتْتييَى َعَلْيِهييْم آَياُتنَييا َبيِّنَيياٍت 
َأْن  ُيِريييُد  َرُجييٌل  إاِلَّ  َهييَذا  َمييا  َقاُلييوا 
ُكييْم َعيياَّ َكاَن َيْعُبييُد آَباُؤُكييْم َوَقاُلييوا  َيُصدَّ
ِذيييَن  ى َوَقيياَل الَّ َمييا َهييَذا إاِلَّ إِْفييٌك ُمْفييَرً
َكَفييُروا لِْلَحييقِّ مَلَّييا َجاَءُهييْم إِْن َهييَذا إاِلَّ 

.)45(ِسييْحٌر ُمبِييٌن
ِسييْحٌر  إاِلَّ  َهييَذا  إِْن  َوَقاُلييوا   -7

) 5 5 ( ُمبِييٌن
-8 َومَلَّييا َجاَءُهييُم احْلَييقُّ َقاُلييوا َهييَذا 

)65( ِسييْحٌر َوإِنَّييا بِييِه َكافِييُروَن
-9 َوإَِذا ُتْتييَى َعَلْيِهييْم آَياُتنَييا َبيِّنَيياٍت 
ِذيييَن َكَفييُروا لِْلَحييقِّ مَلَّييا َجاَءُهييْم  َقيياَل الَّ

)75(َهييَذا ِسييْحٌر ُمبِييٌن
ُيْعِرُضييوا  آَيييًة  َيييَرْوا  َوإِْن     -10

)85( ُمْسييَتِمرٌّ ِسييْحٌر  َوَيُقوُلييوا 
-11َوإِْذ َقيياَل ِعيَسييى اْبُن َمْرَيييَم َياَبنِي 
ًقييا  اِئيييَل إيِنِّ َرُسييوُل اهللَِّ إَِلْيُكييْم ُمَصدِّ إِْسَ
ا  ً ملَِييا َبييْنَ َيييَديَّ ِمييَن التَّييْوَراِة َوُمَبييرشِّ
بَِرُسييوٍل َيييْأيِت ِمييْن َبْعييِدي اْسييُمُه َأمْحَييُد 
َفَليياَّ َجاَءُهييْم بِاْلَبيِّنَيياِت َقاُلييوا َهييَذا 

)95(ِسييْحٌر ُمبِييٌن
-12 َفَقيياَل إِْن َهييييييَذا إاِلَّ ِسييْحٌر 

)06( ُيْؤَثييُر 

ــحر  ــرت الس ــي ذك ــات الت ــًا: اآلي ثالث
ــحار( ــظ )س بلف

)16(اٍر َعِليٍم ) َيْأُتوَك بُِكلِّ َسحَّ

املطلب الثاين
 بعض االحاديث الواردة يف السحر 

والسحرة
اهلل  عيين أيب هريييرة أن رسييول   -1
صييى اهلل عليييه وسييلم قييال: »اجَتنبييوا 
الَسييبَع امُلوبِقييات« قيييل: يييا رسييول 
الييرشُك   (( قييال:  هيين؟  ومييا  اهلل، 
بيياهلل، والسييحر، وقتييُل النفييس التييي 
َحييرَم اهلل إال باحلَييق، وأكل ميياِل اليتيييِم 
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وأكل الربييا، والتييويل يييوم الَزحييف، 
وقييذُف املحصنييييات الغييييييييافالِت 

املؤمنيياِت(()26(.
عيين عائشيية قالييت: سييحر النبييي   -2
صييى اهلل عليييه وسييلم هيييودي ميين 
هيييود بنييي زريييق يقييال لييه لبيييد بيين 
األعصييم، حتييى كان النبييي صييى اهلل 
عليييه وسييلم خييييل إليييه أنييه يفعييل 
اليييء وال يفعلييه، قالييت: حتييى إذا 
كان ذات يييوم - أو كان ذات ليليية - 
دعييا رسييول اهلل صييى اهلل عليييه وسييلم، 
ثييم دعييا، ثييم دعييا، ثييم قييال: » يييا 
عائشيية أشييعرت أن اهلل قييد أفتيياين فيييا 
اسييتفتيته فيييه؟ جيياءين رجييالن، فجلس 
أحدمهييا عنييد رأيس، واآلخيير عنييد 
رجييي فقييال: الييذي عنييد رأيس للييذي 
عنييد رجييي - أو الييذي عنييد رجييي 
للييذي عنييد رأيس - مييا وجييع الرجييل 
قييال: مطبييوب. قييال: ميين طبييه قييال: 
لبيييد بيين األعصييم. قييال: يف أي يشء؟ 
قييال: يف مشييط، ومشيياطة، وجييف 
طلعيية ذكيير. قييال: وأييين هييو؟ قييال: يف 
بئيير ذي أروان » قالييت: فأتاهييا النبييي 
أنيياس ميين أصحابييه، ثييم  )ص( يف 
جيياء فقييال: )) واهلل يييا عائشيية لييكأن 
ماءهييا نقاعيية احلنيياء، ولييكأن نخلهييا 

رءوس الشييياطن(( قالييت، قلييت: يييا 
رسييول اهلل، أفييال أحرقتييه؟ قييال: )) ال، 
أمييا أنييا فقييد عافيياين اهلل، وكرهييت أن 
أثيير عييى النيياس منييه رشًا (( فأميير هبييا 

فدفنييت)36(.
َقيياَل َرُسييوُل اهللَِّ )ص(: )) َمييْن   -3
َم اهللَُّ َعَلْيييِه  َسييَحَر َأْو ُسييِحَر َلييُه َحييرَّ
فِيييَق اأْلَْعييَى ، َويِف اجْلَنَّييِة َسييَعٌة (()46(. الرَّ
َقيياَل َرُسييوُل اهللَِّ )ص( : )) َلْيييَس   -4
ِمنَّييا َمييْن َسييَحَر َوال ُسييِحَر َلييُه، َوال 
ييَن َوال  َ َلييُه، َوال َتَكهَّ َ َوال ُتطِييرِّ َتَطييرَّ

ييَن َلييُه (()56(. ُتُكهِّ
عيين ُسييْفَياُن، َعييْن َعْمييِرو ْبييِن   -5
ِدينَيياٍر، َأنَّييُه َسييِمَع َبَجاَلييَة، َيُقييوُل: َكَتييَب 
ُعَمييُر َريِضَ اهللَُّ َعنْييُه: َأِن » اْقُتُلييوا ُكلَّ 
َسيياِحٍر َوَسيياِحَرٍة. َقيياَل: َفَقَتْلنَييا َثيياَلَث 
َنييا َأنَّ َحْفَصييَة  َسييَواِحَر ». َقيياَل َوُأْخِرْ
َوَسييلََّم  َعَلْيييِه  اهللُ  َصييىَّ  النَّبِيييِّ  َزْوَج 

َقَتَلييْت َجاِرَيييًة هَلَييا َسييَحَرهْتَا)66(.
عيين ابيين عبيياس قييال: قييال   -6
ِميين  علييًا  اقَتَبييَس  ميين   ((  : )ص( 
النُجييوم، اقَتَبييَس ُشييَعبًة ِميين السييحر 

.)76()) زاد  مييا  زاَد 
َعييِن اْبييِن ُعَمييَر، َأنَّ َرُجَلييْنِ َقِدَمييا   -7
يِف َزَميياِن َرُسييوِل اهللِ )ص(  َفَخَطَبييا، 
َفَعِجييَب النَّيياُس ِمييْن َكاَلِمِهييَا، َفالَتَفييَت 
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َم  إَِلْينَييا َرُسييوُل اهللِ َصييىَّ اهللَُّ َعَلْيييِه َوَسييلَّ
َأْو إِنَّ  َفَقيياَل: إِنَّ ِمييَن الَبَييياِن ِسييْحًرا 

َبْعييَض الَبَييياِن ِسييْحر)86(.

اخلامتة
ويف ختــام هــذا البحــث البــدَّ لنا مــن أْن 
نذكــر أهــم النتائــج التــي اســتخلصناها 

مــن هــذا البحــث، وهــي كــا يــأيت:
الكبــرة يف اللغــة: هــو ضــد الكــّر - 

ــد  ــي ض ــرة: ه ــة، فالكب ــو العظم وه
ــّر. الك

وكذلك السحر خاف التكهن.
ان السييحر كل أميير خفييي سييببه - 

وختيييل عييى غيير حقيقتييه يييري جمييرى 
التمويييه واخلييداع.

ــر -  ــر الكبائ ــاين اك ــو ث ــحر ه الس
كــا ذكرتــه الســنة النبويــة وهــو انــواع 
الرشيعــة  حــذرة  خمتلفــة،  واشــكال 
وجعلــة  بــه  التعامــل  االســامية 

ملرتكبــه. شــديدة  عقوبــات 
الســحر -  الكريــم  القــرآن  ذكــر   

ــاحر  ــحر وس ــي )س ــاظ وه ــاث الف بث
ــث  ــة باحادي ــنة النبوي ــحار(، والس وس

ــة. ــاظ خمتلف ــددة والف متع
ــب -  ــة تتجن ــرق معروف ــة ط للوقاي

كقــراة  العظيمــة  القرآنيــة  باآليــات 

آيــة  او  املعــوذات  او  الفاحتــة  ســورة 
الكــريس او ســورة البقــرة او اواخرهــا .
هــذه أبــرز النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 
ــام  ــث، ويف الت ــذا البح ــال ه ــن خ م
ــر  ــحر ام ــه إىل أنَّ الس ــا أْن ننب ــدَّ لن الب
خطــر ُيوقــع مرتكبــه يف َماذيــر رشعيــة 

ــُه هبــا. ــق َنْفَس ُيوب
بعــد ان انتــرشت هــذه الكبــرة بــن 
املجتمعــات القديمــة واحلديثــة وقــد 
االســامية  الرشيعــة  منــه  حــذرت 
اشــد حتذيــر وتوعــدت مرتكبهــا بأشــد 

العقوبــات.
وأخييرًا أبتهييل إىل اهلل العظيييم أن يتقبييل 
هييذا العمييل خالصييًا لوجهييه الكريييم، 
وخدمييًة لدينييه احلنيييف، إنييه خيير 

مأمييول ، وأكييرم مسييؤول.
وآخيير دعوانييا أن احلمييد هلل رب العاملن 
، والصييالة والسييالم عييى سيييدنا حممييد 
وعييى آلييه وصحبييه أمجعيين، وميين 
تبعهييم ، وسييار عييى هنجهييم إىل يييوم 

الدييين.
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إبراهيييم بيين أمحييد القييريش التميمييي التونييي 
املعييروف بابيين بزيييزة )ت: 673 هييي(، تييح: 
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عبييد اللطيييف زكاغ، دار ابيين حييزم، 1431 
هي - 2010 م

28- احليياوي الكبيير يف فقييه مذهييب اإلمييام 
الشييافعي وهييو رشح خمتيير املييزين، أبييو 
احلسيين عييي بيين حممييد بيين حممييد بيين حبيييب 
البييري البغييدادي، الشييهر بامليياوردي )ت: 
450هييي(، تييح: الشيييخ عييي حممييد معييوض 
- الشيييخ عييادل أمحييد عبييد املوجييود، دار 
الكتييب العلمييية، بييروت – لبنييان، 1419 هي 

.96/13 م،   1999-
ييافِِعي، اإلمييام / أبييو  29- تفسيير اإلمييام الشَّ
ييافِِعي،  َلبِي الشَّ عبييد اهلل حممييد بيين إدريييس امْلُطَّ
ان، دار  تييح: د. أمحييد بيين مصطفييى الفييرَّ
السييعودية،  العربييية  اململكيية   - التدمرييية 

.6/1 2006م،   - 1427ه 
،فتيياوى السييبكي، االمييام أيب احلسيين تقييي 
الدييين عييي بيين عبييد الييكايف السييبكي)ت: 
756ه(، دار املعرفيية، لبنييان- بييروت، 2/ 
حممييد  للزركييي،  ي  الزوايييا  خبايييا  323؛ 
)ت:  الزركييي  اهلل  عبييد  بيين  هبييادر  بيين 
794(،وزارة األوقيياف والشييئون اإلسييالمية، 

.29298 ص  د.ت، 
30- املغنييي البيين قداميية، أبييو حممييد موفييق 
الدييين عبييد اهلل بيين أمحييد بيين حممييد بيين 
قداميية اجلاعيييي املقييديس ثييم الدمشييقي 
احلنبييي، الشييهر بابيين قداميية املقييديس )ت: 
620هييي(، مكتبيية القاهييرة، د.ط، 1388هي - 

.32/9 1968م، 

31- الذي يسيل الدم من انفه.
32-  مفاتيييح الغيييب ميين القييرآن الكريييم = 
تفسيير الفخيير الييرازي، حممييد بيين عميير بيين 
احلسيين الييرازي الشييافعي املعييروف بالفخيير 
الييرازي أبييو عبييد اهلل فخيير الدييين، دار إحييياء 

الييراث العييريب، 2/ 248-244.
33- تفسيير القييرآن العظيييم، أبييو الفييداء 
القييريش  كثيير  بيين  عميير  بيين  إسيياعيل 
الدمشييقي )ت774 هييي(، تييح: سييامي بيين 
حممييد سييالمة، دار طيبيية للنييرش والتوزيييع، 

.7  /1 1999م،   - 1420هييي  ط2، 
34- سورة احلجر، اآلية 15.

أبييو  األصفهيياين،  الراغييب  تفسيير   -35
املعييروف  حممييد  بيين  احلسيين  القاسييم 
بالراغييب األصفهيياين )ت: 502هييي(، تييح: 
د. حممييد عبييد العزيييز بسيييوين، كلييية اآلداب 
- جامعيية طنطييا، 1420 هييي - 1999م، 5/ 

.4 8 9
36- سورة الفاحتة، اآلية 7-1.

37- سورة االخالص، اآلية 4-1.
38- سورة الفلق، اآلية 5-1.

39- سورة الناس، اآلية 6-1.
40- سورة البقرة، اآلية 286-285.

الرمييذي،  سيينن   - الكبيير  اجلامييع   -41
حممييد بيين عيسييى بيين َسييْورة بيين موسييى 
بيين الضحيياك، الرمييذي، أبييو عيسييى )ت: 
279هييي(، تييح: بشييار عييواد معييروف، دار 
الغييرب اإلسييالمي – بييروت، 1998م، بيياب 
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مييا جيياء يف فضييل سييورة البقييرة، 7/5، برقييم 
.)2877(

42- سورة االعراف، اآلية 112.
43- سورة يونس، اآلية 79.

44- سورة طه ، اآلية 69.
45- سورة ص، اآلية 4.

46- سورة غافر ، اآلية 24.
47- سورة الذاريات، اآلية 39.
48- سورة الذاريات، اآلية 52.

49- سورة املائدة، اآلية 110.
50- سورة االنعام، اآلية 7.

51- سورة هود، اآلية 7.
52- سورة النمل، اآلية 13.

53- سورة القصص، اآلية 36.
54- سورة سبأ، اآلية 43.

55- سورة الصافات، اآلية 15.
56- سورة الزخرف، اآلية 30.
57- سورة االحقاف، اآلية 7.

58- سورة القمر، اآلية 2.
59- سورة الصف، اآلية 6.
60- سورة املدثر، اآلية 24.

61- سورة الشعراء، اآلية 37.
62- املسييند الصحيييح املختيير بنقييل العييدل 
عيين العييدل إىل رسييول اهلل صييى اهلل عليييه 
وسييلم، مسييلم بيين احلجيياج أبييو احلسيين 
القشييري النيسييابوري )ت: 261هييي(، تييح: 
حممييد فييؤاد عبييد الباقييي، دار إحييياء الييراث 
العييريب – بروت،بيياب بيييان الكبائيير واكرهييا 

 ،92/1  ،
 ،322/8 البخيياري،  صحيييح   -63
برقييم)3268( ؛سيينن ابيين ماجييه، ابيين ماجيية 
أبييو عبييد اهلل حممييد بيين يزيييد القزوينييي، 
وماجيية اسييم أبيييه يزيييد )ت: 273هييي(، تييح: 
حممييد فييؤاد عبييد الباقييي، دار إحييياء الكتييب 
العربييية - فيصييل عيسييى البييايب احللبييي، باب 

 .)3545( برقييم   ،1173/2 السييحر، 
وهييب،  البيين  احلديييث  يف  اجلامييع   -64
أبييو حممييد عبييد اهلل بيين وهييب بيين مسييلم 
د  تييح:  197هييي(،  )ت:  القييريش  املييري 
مصطفييى حسيين حسيين حممييد أبييو اخليير، 
أسييتاذ احلديييث وعلومييه املسيياعد - كلييية 
أصييول الدييين – القاهييرة، دار ابيين اجلييوزي 
بيياب  1995م،   - 1416هييي  الرييياض،   –
ص768،  والنفييس،  والتييول  التائييم  يف 

صحيييح. حديييث  برقييم)689( 
65- األحاديييث املختييارة أو املسييتخرج ميين 
األحاديييث املختييارة ممييا مل خيرجييه البخيياري 
ومسييلم يف صحيحيهييا، ضييياء الدييين أبييو 
عبييد اهلل حممييد بيين عبييد الواحييد املقييديس 
)ت: 643هييي(، تييح: معييايل األسييتاذ الدكتييور 
عبييد امللييك بيين عبييد اهلل بيين دهيييش، دار 
خييض للطباعيية والنييرش والتوزيييع، بييروت – 
لبنييان، ط3، 1420هي - 2000م، 404/11، 

برقييم )427(، حديييث صحيييح.
66-املسييند، الشييافعي أبييو عبييد اهلل حممييد 
بيين إدريييس بيين العبيياس بيين عثييان بيين 
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شييافع بيين عبييد املطلييب بيين عبييد منيياف 
املطلبييي القييريش املكييي )ت: 402هييي(، دار 
الكتييب العلمييية، بييروت – لبنييان، مطبعيية 
بييوالق األمرييية والنسييخة املطبوعيية يف بييالد 

ص383. اهلنييد،0041ه، 

67- سيينن ابيين ماجييه، بيياب تعلييم النجييوم، 
1228/2، برقييم )3726(.

68-  سيينن الرمييذي، بيياب مييا جيياء يف ان 
ميين البيييان سييحرا، 444/3، برقييم )2028( 

حديييث صحيييح.
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