
  
  

  

 

  

  )١( إبراهيم عبدالجبار الشميري حكيم د.

  

يا - السلطان أزالن شاه جامعة -قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية  )١(  .مال

البحث: ملخص
אאא

אא،אאא
א،אא
א

،אאאא
אאא

אא.א
אא،אא

אאאא،
אKאאאא
אאאא
،אאא،א

אא
א،אא،א

א،א
אאאK
،א،אא
אא،אאא

א،אאא
،א אא

א. 
Wאאאאא،א،،
אאK 

 
ABSTRACT: 

 

By extrapolating from what we see 
from the spread of witchcraft and its 
impacts, and the dangers it caused in 
Muslim societies, there is no doubt that 
witchcraft is the most dangerous act 
which threatens the five essentials. 
Witchcraft is the main cause of 
corruption within the religion, suicide 
and degrading of the mind. These are 

the fundamentals of the Islamic religion 
and its essentials and rules which 
protect human interests in life and 
preserve human values and the divine 
principles. The aim of this research is to 
highlight the impact of witchcraft on 
the five essentials, to spread awareness 
among Muslim societies and to 
introduce them to the reality of 

  اإلسالمي من األعمال السحرية ومدى موقف التشريع
  الضروريات الخمسآثارها ىلع 

  )الوقت الحاضر (يف

The View of Islamic Legislation on Witchcraft and Its Impacts 
on the Five Essentials: An Objective Study 
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witchcraft and its harm to the affairs of 
religion and the world, and its similarity 
to the ability and will of God. The 
reasons for the selection of research are 
highlighted due to the spread of magic 
among Muslims, through the media, 
and satellite channels, and promote it in 

modern and contemporary ways, which 
is fooled by many Muslims, more 
followers of error. Witchcraft is also the 
most destructive act to the five 
essentials. 
Keywords: Islamic legislation, 
witchcraft, impacts, five essentials. 
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  املبحث الثاني
  مفهوم السحر وحكمه 

אWאא 
א،Wא

١(א(K 
א،אאאW

אא
אא،،

אא،א،א
אאא)٢(K 

אאאאאאWאא)٣(K 
 

                                                            
ــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين )١( ى: ، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن ع ــروت -هـــ)، لســان العــرب، الناشــر: دار صــادر ٧١١(املتــو  -الطبعــة: الثالثــة ، ب

 .)٢٩ ص٤، (م١٥عدد األجزاء: ، هـ ١٤١٤
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ى:  )٢١(   هـ)، التجريد للقدوري، املحقق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ٤٢٨القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، (املتو

ي جمعة، أ. د محمد أحمد سراج،  .)٥٨٢٦ ص١١(م، ١٢م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧القاهرة، الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار السالم  ع

ى:  )٢٢( ، أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح األنصــاري، (املتــو ــ ردونــي وإبــراهيم أطفــيش، الناشــر: دار ٦٧١القرط هـــ)، تحقيــق: أحمــد ال
ي  ٢٠م، عدد األجزاء:  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  -الكتب املصرية   .)٤٨ص ٢مجلدات)، (م ١٠جزءا (

ى:  )٢٣( ــي بـن أحمـد بـن ســعيد، (املتـو ـى باآلثــار، الناشـر: دار الفكـر ٤٥٦ابـن حـزم، أبـو محمـد ع ـروت، الطبعــة: بـدون طبعـة وبـدون تــاريخ،  -هــ)، املح ب
 .)٤١١ص ١١(م ،١٢عدد األجزاء: 

ــر بــن ناصــ البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا البخــاري الجعفــي، صــحيح البخــاري، )٢٤( ر الناصــر، الناشــر: دار طــوق النجــاة املحقــق: محمــد زه
ى، ، (مصورة عن السلطانية ي، الطبعة: األو  .)٨٣ص ٨، (م٩هـ، عدد األجزاء:١٤٢٢محمد فؤاد عبد البا

نا )٢٥( ى:  ،لقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بـن جعفـر بـن حمـدان أبـو الحسـ املحقـق: مركـز الدراسـات الفقهيـة  هــ)، التجريـد للقـدوري، ٤٢٨(املتـو
ــــــي جمعــــــة محمــــــد، الناشــــــر: دار الســــــالم وا م عــــــدد  ٢٠٠٦ -هـــــــ ١٤٢٧القــــــاهرة، الطبعــــــة: الثانيــــــة،  -القتصــــــادية، أ. د محمــــــد أحمــــــد ســــــراج. أ. د ع

 .)٥٨٢٤ص ١١، (م١٢األجزاء:

ى:  )٢٦( ي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، (املتو رة، املحقق: جزء ٦٨٤القرا ي، جزء١٣، ٨، ١هـ)، الذخ : سـعيد أعـراب، ٦، ٢ : محمد ح
ة، الناشـــــــر: دار الغـــــــرب اإلســـــــالمي١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣جـــــــزء  ـــــــ ـــــــى،  -: محمـــــــد بـــــــو خ ـــــــروت، الطبعـــــــة: األو ومجلــــــــد  ١٣( ١٤م، عـــــــدد األجـــــــزاء:  ١٩٩٤ب

 .)٣٢ص ١٢للفهارس)، (م

ى:  ابن قدامة، )٢٧( ر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، عـدد هـ)، املغ البن قدامة، الناش٦٢٠أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد، (املتو
 .)٢٩ص ٩، (م١٠األجزاء:
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ى:  )٢٨( ر بن شداد (املتو ي -هـ)، املحقق: شَعيب األرنؤوط ٢٧٥أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش د كاِمل قره بل   مَحمَّ

ى،   .)٣١ ص٦(م ،٧جزاء:م، عدد األ  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األو

ى:  )٢٩( ي األنصاري، أبو العبـاس، نجـم الـدين، (املتـو ـي شـرح التنبيـه، املحقـق: مجـدي محمـد ٧١٠ابن رفعة، أحمد بن محمد بن ع هــ)، كفايـة النبيـه 
ى، م   .)٣٦١ص ١٥، (٢١، عدد األجزاء: ٢٠٠٩سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األو

ى: النـــووي، أبـــ )٣٠( ، (املتـــو ـــ ـــ الـــدين يح ـــر الشـــاويش، الناشـــر: املكتـــب اإلســــالمي، ٦٧٦و زكريـــا مح ن، تحقيـــق: زه ن وعمـــدة املفتـــ هــــ)، روضـــة الطـــالب
روت  .)٣٤٦ص ٩، (م١٢م، عدد األجزاء: ١٩٩١هـ / ١٤١٢عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -ب

رازي  )٣١( ى:  ،الش رازي (املتـو ي بن يوسف الشـ ـي فقـ٤٧٦أبو اسحاق إبراهيم بن ع ي، ههــ)، املهـذب  الناشـر: دار الكتـب العلميـة، عـدد  اإلمـام الشـاف
 .)٢٦١ص ٣، (م٣األجزاء:
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 .)٢٦٨ص ٢٤الكويت، (م -املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  )٣٢(

ى: لنووي، أبو زكا )٣٣( ، (املتو ن، (م٦٧٦ريا مح الدين يح ن وعمدة املفت  .)٣٤٧ص ٩هـ)، روضة الطالب

ى:  مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي، )٣٤( ، ١٢٤٣(املتــو ــي شــرح غايــة املنتهــ ــي النهــ  ، مطالــب أو ــي شــرح غايــة املنتهــ ــي النهــ  هـــ)، مطالــب أو
 .)٦٠٤ص ٣، (م٦م، عدد األجزاء:١٩٩٤ - هـ١٤١٥الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 

ى:  )٣٥( ن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقي (املتــو ــى الــدر املختــار، الناشــر: دار الفكــر١٢٥٢ابــن عابــدين، محمــد أمــ ــروت، -هـــ)، رد املحتــار ع ب
 .)٤٤ص ١(م ،٦م، عدد األجزاء:١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، 



١٣٨

 

 ١٣٨ 
  األندلس مجلة

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 م٢٠١٨ سبتمبر-يوليو )٥( املجلد )١٩( العدد

 ISSN : 2410-1818 حكيم الشميري د.  |موقف التشريع اإلسالمي من األعمال السحرية ومدى آثارها ىلع...    

،א،
אאא٣٦(א(K 

א،אאWא
אא؛٣٧(א(K 

א؟אWאא،אEאF
אא

א٣٨(א( Kאאא 
אEאאאF

אאא
٣٩(א(K 

  املبحث الثالث
  الضروريات الخمس  ىلع آثار السحر

אאא،א،א،א،אאא
אאאאאא،אא

אאWאא،אאאא
א،אא

אWאא
،אא،

א)٤٠(K 

                                                            
روانــ )٣٦( ى:  هللا بــن (أبــي زيــد) عبــد الــرحمن النفــزي  أبــو محمــد عبــد ي،الق ،  ٣٨٦(املتــو هـــ)، الــذب عــن مــذهب اإلمــام مالــك، املحقــق: د. محمــد العلمــ

ــي، الناشـر: اململكــة املغربيـة  مركـز الدراســات واألبحـاث وإحيــاء  -الرابطـة املحمديــة للعلمـاء  -مراجعـة: د. عبـد اللطيــف الجيالنـي، د. مصـطفى عك
راث  راث (سلسلة نواد -ال ى، ١٣ر ال  .)٥٣٨ص ٢(م ،٢م، عدد األجزاء:  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢)، الطبعة: األو

ى: ا )٣٧( رازي (املتـو ي بن يوسف الشـ رازي، أبو اسحاق إبراهيم بن ع ـي ٤٧٦لش ي، فقـههــ)، املهـذب  الناشـر: دار الكتـب العلميـة، عـدد  اإلمـام الشـاف
 .)٢٦١ص ٣، (م٣األجزاء:

ى: ابــن قدامــة، عبــد  )٣٨( ، (املتــو ن املقنــع، الناشــر: دار الكتــاب العربــي ٦٨٢الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة املقدســ ــى مــ ــر ع هـــ)، الشــرح الكب
ى طباعته: محمد رشيد رضا صاحب املنار، (م  .)٩١ص ١٠للنشر والتوزيع، أشرف ع

ى:  )٣٩( ن املقنع، (م٦٨٢ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة املقدس (املتو ى م ر ع  .)٩١ص ١٠هـ)، الشرح الكب

ى:  )٤٠( ي الطوس (املتو ي، أبو حامد محمد بن محمد الغزا  .)١٧٤ ص١هـ)، املستصفى، (م٥٠٥الغزا
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ــي )٤١( ى: ، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن ،القرا ــي أنــواء الفــروق، ٦٨٤(املتــو ــروق  الناشــر: عــالم هـــ)، الفــروق = أنــوار ال

 .)٦٧ ص٤، (م٤الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد األجزاء:

ن التيمـــ الـــرازي امللقـــب بفخـــر الـــدين الـــرازي  )٤٢( ى: ، أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـ دراســـة وتحقيـــق:  هــــ)، املحصـــول،٦٠٦(املتـــو
 .)١٦٠ ص٥الرسالة، (مالدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة 

ى:  )٤٣( ـي الطوســ (املتــو ـي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزا ي، الناشــر: دار الكتــب ٥٠٥الغزا هـــ)، املستصــفى، تحقيــق: محمـد عبــد الســالم عبــد الشــا
ى،   .)١٧٤ ص١، (م١م، عدد األجزاء:١٩٩٣ -هـ ١٤١٣العلمية، الطبعة: األو
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ي، أبو حامد محمد بن محمد الغ )٤٤( ي الطوسالغزا ى:  ،زا  .)١٧٤ ص١هـ)، املستصفى، (م٥٠٥(املتو

ى:  )٤٥( ر، (املتو ، إبراهيم بن موس بن محمد اللخم الغرناطي الشه  .)٢٠ ص١هـ)، املوافقات، (م٧٩٠الشاط



١٤١

 

 ١٤١ 
  األندلس مجلة

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 م٢٠١٨ سبتمبر-يوليو )٥( املجلد )١٩( العدد

 ISSN : 2410-1818 حكيم الشميري د.  |موقف التشريع اإلسالمي من األعمال السحرية ومدى آثارها ىلع...    

א،،
Kאא 

אאאאאא،
אאKאאאאK 

١ Jא،אאאWא
אא،،אא

אאא،א)٤٦(K 
٢ JאWאא،אא

אאא٤٧(א(K 
٣ Jא،אאא،אאאWא

א،אאא)٤٨(K 
אאאאא

אאאא؛
א،אאא،א)٤٩(K 

אאWאאא 
אאאא،אא

Kאא،אא 
،א،א

،אאא،אא
W،אא ُّ ٰى ٰر ٰذ يي ٌّ ٍّ َّ ُّ 

                                                            
ى:  ابــن قدامــة، أبــو محمــد موفـــق الــدين عبــد هللا بــن أحمـــد بــن محمــد، )٤٦( ــى مـــذهب هـــ)، روضـــة النــاظر وجنــة املنــاظر ٦٢٠(املتــو ـــي أصــول الفقــه ع

 ص١، (م٢م، عــدد األجــزاء:٢٠٠٢-هـــ١٤٢٣اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، الناشــر: مؤسســة الرّيــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الطبعــة الثانيــة 
٤٨٠(. 

ى:  )٤٧( ، إبراهيم بن موس بن محمد اللخم الغرنـاطي (املتـو هور بـن حسـن آل سـلمان، الناشـر: هــ)، املوافقـات، املحقـق: أبـو عبيـدة مشـ٧٩٠الشاط
ى   .)٢٠ ص١(م ،٧م، عدد األجزاء:١٩٩٧هـ/ ١٤١٧دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة األو

، إبراهيم بن موس بن محمد اللخم الغرناطي )٤٨( ى:  الشاط  .)٢٠ ص١هـ)، املوافقات، (م٧٩٠(املتو

ــي بــن محمـد النملــة، الجــامع ملســائل لنملـة،ا )٤٩( ـى املــذهب الــراجح، الناشـر: مكتبــة الرشــد  عبــد الكــريم بـن ع ــا ع  -الريــاض  -أصـول الفقــه وتطبيقا
ى،   .)٣٨٧ص١(م ،١م، عدد األجزاء: ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠اململكة العربية السعودية، الطبعة: األو
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ى:  )٥٠( ــــي األنصــــاري، أبــــو العبــــاس، (املتــــو ــــي شــــرح التن٧١٠ابــــن رفعــــة، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن ع بيــــه، املحقــــق: مجــــدي محمــــد ســــرور هـــــ)، كفايــــة النبيــــه 

ى، م   .)٣٦١ص ١٥، (٢١، عدد األجزاء: ٢٠٠٩باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األو

رازي  )٥١( ي، الش ى: ، أبو اسحاق إبراهيم بن ع ي فق٤٧٦(املتو ي ههـ)، املهذب   .)٢٦١ص ٣(م ،اإلمام الشاف

ي يحـــبس الســـفن َفـــاَل تْجـــِري املوبقـــات: املهلكـــات، ُيَقـــال يوبـــق ِإذا  )٥٢(
َ
و يـــوبقهن ِبَمـــا كســـبوا}، أ

َ
ي َحبســـته َواْحـــتج بقولـــه، {أ

َ
هلـــك َوقيـــل أوبقتـــه ذُنوبـــه أ

ن البخــــاري ومســــلم، محمــــد بـــــن فتــــوح بــــن عبــــد هللا بـــــن فتــــوح بــــن حميــــد األزدي امل ــــي الصـــــحيح ر غريــــب مــــا  ْم. تفســـــ ِ ْهلَهــــا ِبــــُذُنوِ
َ
ي ُعُقوَبــــة أل يـــــور

ى: الَحِميدي أبو عبد هللا مصـر، الطبعـة:  -القـاهرة  -هـ)، املحقق: زبيدة محمد سـعيد عبـد العزيـز، الناشـر: مكتبـة السـنة ٤٨٨ بن أبي نصر (املتو
ى،   .)٣١٩ص ١، (م١، عدد األجزاء:١٩٩٥ - ١٤١٥األو

 .)٨٩ ص٤البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، صحيح البخاري، (م  )٥٣(

ري النيسابوري، صحيح مسلم، (ممسلم بن ال )٥٤(  .)١٩١ ص٢حجاج أبو الحسن القش

ي بن موس الُخْسَرْوِجردي الخراساني، (م )٥٥( ن بن ع قي، أحمد بن الحس  .)٢٩٧ ص١الب
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ي بن نصر البغدادي املالكي ( البغدادي، )٥٦( ى نكت مسائل الخالف، املحقـق:٤٢٢القا أبو محمد عبد الوهاب بن ع الحبيـب بـن  هـ)، اإلشراف ع

ى،   .)٨٤٦ ص٢(م ،٢م، عدد األجزاء:١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠طاهر، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: األو

ي )٥٧( ى: ، الغزا ـي الطوسـ (املتـو ـي املـذهب،٥٠٥أبو حامد محمد بـن محمـد الغزا محمـد محمـد تـامر،  ،املحقـق: أحمـد محمـود إبـراهيم هــ)، الوسـيط 
ى،  -الناشر: دار السالم   .)٣٦٨ ص٦، (م٧عدد األجزاء: ،١٤١٧القاهرة، الطبعة: األو

 .)٥٨٢٦ ص١١القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، التجريد للقدوري، (م )٥٨(

 .)٥٨٢٦ ص١١القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، التجريد للقدوري، (م )٥٩(
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 .)٤٥ ص٧(م البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، صحيح البخاري، )٦٠(

ى:  )٦١( ، وماجــة (املتـو ـ ي، الناشـر: دار إحيــاء ٢٧٣ابـن ماجـه، أبــو عبـد هللا محمـد بــن يزيـد القزوي ن ابـن ماجـه، تحقيــق: محمـد فـؤاد عبــد البـا هــ)، ســ
 .)١١٧٤ ص٢، (م٢، عدد األجزاء: فيصل عيس البابي الحل -الكتب العربية 

 .)٢٦٢ص ٢٤الكويت، (م -املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  )٦٢(
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 .)١٧٠ ص٤البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، صحيح البخاري، (م )٦٣(

ي/ سحر الجنون  )٦٤(  http://www.alukah.net/sharia/0/72270/#ixzz5FNtQd4I5الشيخ وحيد عبدالسالم با

)٦٥( http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=9862&s=9f92fd4ecedb2a023c6784be8c855d09#ixzz5FR9 
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)٦٦( spirituality1961.rigala.net 
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 .)٢٤ ص١البخاري الجعفي، صحيح البخاري، (مالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا  )٦٨(

ري النيسابوري، صحيح مسلم، (م )٦٩(  .)١٩٨٦ ص٤مسلم بن الحجاج أبو الحسن القش
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