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The View of Islamic Legislation on Witchcraft and Its Impacts
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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
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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
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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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www.alroqya.com/sihr/football/mq-1.htm (١٥)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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، األو ــى: الطبع ــة، اململك ــة العربي ــة الس ــعودية، الزلف ــي، دار امل ــتعلم: الناش ــر، كي ــف ت ــتخلص م ــن الس ــحر، عب ــد ﷲ ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد،( الطي ــار١٦)
.(٥ )ص،١: عدد األجزاء، م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤
 ســنة، دار الغــرب اإلســالمي: الناشــر، بشــار عــواد معــروف: املحقــق، سـ ن ال ﺮمــذي، محمــد بــن عيﺴـ بــن َسـ ْـورة بــن موﺳـ بــن الضــحاك،( ال ﺮمــذي١٧)
.(٦٠ ص٤ )م.٦ : عدد املجلدات،١ : رقم الطبعة،١٩٩٦ :النشر
.(٦٠ ص٤ )م، س ن ال ﺮمذي، محمد بن عيﺴ بن َس ْورة بن موﺳ بن الضحاك،( ال ﺮمذي١٨)
.(٦٠ ص٤ )م، س ن ال ﺮمذي، محمد بن عيﺴ بن َس ْورة بن موﺳ بن الضحاك،( ال ﺮمذي١٩)
 شـعيب: حققه وضبط نصه وعلق عليه،  س ن الدارقط،(هـ٣٨٥ : )املتو ى، أبو الحسن ع ي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود، ( الدارقط٢٠)
-  ه ـ١٤٢٤ ، األو ـى: الطبعـة، لبنـان-  ب ﺮوت، مؤسسة الرسالة: الناشر، أحمد برهوم، عبد اللطيف حرز ﷲ،  حسن عبد املنعم شل،االرنؤوط
.(١٢١ ص٤ )م،٥ : عدد األجزاء، م٢٠٠٤
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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א،،
) (٢١القدوري ،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان) ،املتو ى ٤٢٨ :هـ( ،التجريد للقدوري ،املحقق :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية
أ .د محمد أحمد سراج ،ع ي جمعة ،الناشر :دار السالم  -القاهرة ،الطبعة :الثانية ١٤٢٧ ،هـ  ٢٠٠٦ -م ،عدد األجزاء) ،١٢ :م١١ص .(٥٨٢٦
) (٢٢القرط ـ  ،أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح األنصــاري) ،املتــو ى٦٧١ :هــ( ،تحقيــق :أحمــد ال ﺮدونــي وإبـراهيم أطفــيش ،الناشــر :دار
الكتب املصرية  -القاهرة ،الطبعة :الثانية١٣٨٤ ،هـ  ١٩٦٤ -م ،عدد األجزاء ٢٠ :جزءا ) ي  ١٠مجلدات() ،م٢ص .(٤٨
) (٢٣ابـن حـزم ،أبـو محمـد ع ــي بـن أحمـد بـن ســعيد) ،املتـو ى٤٥٦ :هــ( ،املح ـى باآلثــار ،الناشـر :دار الفكـر  -ب ـﺮوت ،الطبعــة :بـدون طبعـة وبـدون تــاريخ،
عدد األجزاء) ،١٢ :م١١ص .(٤١١
) (٢٤البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدﷲ البخــاري الجعفــي ،صــحيح البخــاري ،املحقــق :محمــد زه ــﺮ بــن ناصـر الناصــر ،الناشــر :دار طــوق النجــاة
)مصورة عن السلطانية ،محمد فؤاد عبد البا ي ،الطبعة :األو ى١٤٢٢ ،هـ ،عدد األجزاء) ،٩:م٨ص .(٨٣
) (٢٥القدوري ،أحمد بن محمد بن أحمد بـن جعفـر بـن حمـدان أبـو الحسـ ن) ،املتـو ى ٤٢٨ :هــ( ،التجريـد للقـدوري ،املحقـق :مركـز الدراسـات الفقهيـة
واالقتصـ ــادية ،أ .د محمـ ــد أحمـ ــد س ـ ـراج .أ .د ع ـ ــي جمعـ ــة محمـ ــد ،الناشـ ــر :دار السـ ــالم  -القـ ــاهرة ،الطبعـ ــة :الثانيـ ــة١٤٢٧ ،ه ـ ـ  ٢٠٠٦ -م عـ ــدد
األجزاء) ،١٢:م١١ص .(٥٨٢٤
) (٢٦القرا ي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس) ،املتو ى٦٨٤ :هـ( ،الذخ ﺮة ،املحقق :جزء  :١٣ ،٨ ،١محمد ح ي ،جزء  :٦ ،٢سـعيد أعـراب،
ج ـ ــزء  :١٢ - ٩ ،٧ ،٥ - ٣محم ـ ــد ب ـ ــو خ ـ ـ ـ ة ،الناش ـ ــر :دار الغ ـ ــرب اإلس ـ ــالمي -ب ـ ــﺮوت ،الطبع ـ ــة :األو ـ ــى ١٩٩٤ ،م ،ع ـ ــدد األجـ ـ ـزاء ١٣) ١٤ :ومجل ـ ــد
للفهارس() ،م١٢ص .(٣٢
) (٢٧ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد ﷲ بن أحمد) ،املتو ى٦٢٠ :هـ( ،املغ البن قدامة ،الناشر :مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة ،عـدد
األجزاء) ،١٠:م٩ص .(٢٩
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كامل قرﻩ بل ي
ِ  مح ﱠمد-  شعيب األرنؤوط: املحقق،(هـ٢٧٥ : سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش ﺮ بن شداد )املتو ى،( أبو داود٢٨)
.(٣١ ص٦ )م،٧: عدد األجزاء، م٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠ ، األو ى: الطبعة، دار الرسالة العاملية:الناشر
 مجـدي محمـد: املحقـق، كفايـة النبيـه ـي شـرح التنبيـه،(هــ٧١٠ : )املتـو ى، نجـم الـدين، أبو العبـاس، أحمد بن محمد بن ع ي األنصاري،( ابن رفعة٢٩)
.(٣٦١ ص١٥) ،٢١ : عدد األجزاء،٢٠٠٩  م، األو ى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر،سرور باسلوم
، املكت ــب اإلس ــالمي: الناش ــر، زه ــﺮ الش ــاويش: تحقي ــق، روض ــة الط ــالب ن وعم ــدة املفت ـ ن،(ه ــ٦٧٦ : )املت ــو ى،  أب ـو زكري ــا مح ـ ال ــدين يح ـ،( الن ــووي٣٠)
.(٣٤٦ ص٩ )م،١٢ : عدد األجزاء،م١٩٩١ / هـ١٤١٢ ، الثالثة: الطبعة، عمان- دمشق-ب ﺮوت
 عـدد، دار الكتـب العلميـة: الناشـر، املهـذب ـي فقـه اإلمـام الشـاف ي،(هــ٤٧٦ : أبو اسحاق إبراهيم بن ع ي بن يوسف الشـ ﺮازي )املتـو ى،( الش ﺮازي٣١)
.(٢٦١ ص٣ )م،٣:األجزاء
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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.(٢٦٨ ص٢٤ )م، الكويت-  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: صادر عن،( املوسوعة الفقهية الكويتية٣٢)
.(٣٤٧ ص٩ )م، روضة الطالب ن وعمدة املفت ن،(هـ٦٧٦ : )املتو ى،  أبو زكريا مح الدين يح،( النووي٣٣)
،  مطالــب أو ــي النﻬـ ــي شــرح غايــة املنتﻬـ،  مطالــب أو ــي النﻬـ ــي شــرح غايــة املنتﻬـ،(هــ١٢٤٣ : مصــطفى بــن ســعد بــن عبــدﻩ )املتــو ى،( الســيوطي٣٤)
.(٦٠٤ ص٣ )م،٦: عدد األجزاء،م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ ، الثانية: الطبعة، املكتب اإلسالمي:الناشر
،ب ــﺮوت- دار الفكــر: الناشــر، رد املحتــار ع ــى الــدر املختــار،(هــ١٢٥٢ : محمــد أمـ ن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقي )املتــو ى،( ابــن عابــدين٣٥)
.(٤٤ ص١ )م،٦: عدد األجزاء،م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ ، الثانية:الطبعة
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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آﺛﺎر اﻟﺴﺤﺮ ﻰﻠﻋ اﻟﻀﺮﻭرﻳﺎت اﻟﺨﻤﺲ
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 K(٤٠)א

،  محمــد العلمـ. د: املحقــق، الــذب عــن مــذهب اإلمــام مالــك،( هــ٣٨٦ : أبــو محمــد عبــد ﷲ بــن )أبــي زيــد( عبــد الــرحمن النفــزي )املتــو ى،( الق ﺮوانـي٣٦)
 مركـز الدراســات واألبحـاث وإحيــاء-  الرابطـة املحمديــة للعلمـاء-  اململكــة املغربيـة: الناشـر، مصـطفى عك ــي. د، عبـد اللطيــف الجيالنـي. د:مراجعـة
.(٥٣٨ ص٢ )م،٢ : عدد األجزاء، م٢٠١١ -  هـ١٤٣٢ ، األو ى: الطبعة،(١٣)  سلسلة نوادر ال ﺮاث- ال ﺮاث
 عـدد، دار الكتـب العلميـة: الناشـر، املهـذب ـي فقـه اإلمـام الشـاف ي،(هــ٤٧٦ : أبو اسحاق إبراهيم بن ع ي بن يوسف الشـ ﺮازي )املتـو ى،( الش ﺮازي٣٧)
.(٢٦١ ص٣ )م،٣:األجزاء
 دار الكتــاب العربــي: الناشــر، الشــرح الكب ــﺮ ع ــى مـ ن املقنــع،(هــ٦٨٢ : )املتــو ى،  عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة املقدﺳـ،( ابــن قدامــة٣٨)
.(٩١ ص١٠ )م، محمد رشيد رضا صاحب املنار: أشرف ع ى طباعته،للنشر والتوزيع
.(٩١ ص١٠ )م، الشرح الكب ﺮ ع ى م ن املقنع،(هـ٦٨٢ : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة املقدﺳ )املتو ى،( ابن قدامة٣٩)
.(١٧٤ ص١ )م، املستصفى،(هـ٥٠٥ : أبو حامد محمد بن محمد الغزا ي الطوﺳ )املتو ى،( الغزا ي٤٠)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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 عــالم: الناشــر، الفــروق = أنــوار ال ــﺮوق ــي أنــواء الفــروق،(هــ٦٨٤ : )املتــو ى، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن،( القرا ــي٤١)
.(٦٧ ص٤ )م،٤: عدد األجزاء، بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة،الكتب
: دراســة وتحقيــق، املحصــول،(ه ــ٦٠٦ : )املتــو ى،( أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحس ـ ن التيم ـ ال ـرازي امللقــب بفخــر الــدين ال ـرازي٤٢)
.(١٦٠ ص٥ )م، مؤسسة الرسالة: الناشر،الدكتور طه جابر فياض العلواني
 دار الكتــب: الناشــر، محمـد عبــد الســالم عبــد الشــا ي: تحقيــق، املستصــفى،(هــ٥٠٥ : أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزا ـي الطوﺳـ )املتــو ى،( الغزا ـي٤٣)
.(١٧٤ ص١ )م،١: عدد األجزاء،م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ ، األو ى: الطبعة،العلمية
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

١٣٩

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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.(١٧٤ ص١ )م، املستصفى،(هـ٥٠٥ : )املتو ى،  أبو حامد محمد بن محمد الغزا ي الطوﺳ،( الغزا ي٤٤)
.(٢٠ ص١ )م، املوافقات،(هـ٧٩٠ : )املتو ى، إبراهيم بن موﺳ بن محمد اللخم الغرناطي الشه ﺮ، ( الشاط٤٥)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

١٤٠

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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 روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر ــي أصــول الفقــه ع ــى مــذهب،(ه ــ٦٢٠ : )املتــو ى، أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد ﷲ بــن أحمــد بــن محمــد،( ابــن قدامــة٤٦)
ّ  مؤسســة: الناشــر،اإلمــام أحمــد بــن حنبــل
ص١ )م،٢: عــدد األجـزاء،م٢٠٠٢-ه ـ١٤٢٣  الطبعــة الثانيــة: الطبعــة،الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع
.(٤٨٠
: الناشـر، أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان: املحقـق، املوافقـات،(هــ٧٩٠ : إبراهيم بن موﺳ بن محمد اللخم الغرنـاطي )املتـو ى، ( الشاط٤٧)
.(٢٠ ص١ )م،٧: عدد األجزاء،م١٩٩٧ /هـ١٤١٧  الطبعة األو ى: الطبعة،دار ابن عفان
.(٢٠ ص١ )م، املوافقات،(هـ٧٩٠ : إبراهيم بن موﺳ بن محمد اللخم الغرناطي )املتو ى، ( الشاط٤٨)
-  الريــاض-  مكتبــة الرشــد: الناشـر، الجــامع ملســائل أصـول الفقــه وتطبيقا ــا ع ـى املــذهب الـراجح، عبــد الكــريم بـن ع ــي بــن محمـد النملــة،( النملـة٤٩)
.(٣٨٧ص١ )م،١: عدد األجزاء، م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢٠ ، األو ى: الطبعة،اململكة العربية السعودية
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

١٤١

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
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 مج ــدي محم ــد س ــرور: املحق ــق، كفاي ــة النبي ــه ــي ش ــرح التنبي ــه،(ه ــ٧١٠ : )املت ــو ى، أب ــو العب ــاس، أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن ع ــي األنص ــاري،( اب ــن رفع ــة٥٠)
.(٣٦١ ص١٥) ،٢١ : عدد األجزاء،٢٠٠٩  م، األو ى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر،باسلوم
.(٢٦١ ص٣ )م، املهذب ي فقه اإلمام الشاف ي،(هـ٤٧٦ : )املتو ى، أبو اسحاق إبراهيم بن ع ي،( الش ﺮازي٥١)
َ
َ
َ
ْ  أي يحــبس الســفن فــال،{ َ}أو يــوبقهن ب َمــا كســبوا،احــتج بقولــه
ْ  ُي َقــال يوبــق إذا هلــك َوقيــل أوبقتــه ُذنوبــه َأي َحبســته َو، املهلكــات:( املوبقــات٥٢)
تجـ ِـري
ِ
ِ
َ
ُُ
 محم ــد ب ــن فت ــوح ب ــن عب ــد ﷲ ب ــن فت ــوح ب ــن حمي ــد األزدي املي ــور ي، تفسـ ـ ﺮ غري ــب م ــا ــي الص ــحيح ن البخ ــاري ومس ــلم.ُع ُق َوب ــة أل ْه َله ــا ِب ــذنو ِ ِ ْم
َ
: الطبعـة، مصـر-  القـاهرة-  مكتبـة السـنة: الناشـر، زبيدة محمد سـعيد عبـد العزيـز: املحقق،(هـ٤٨٨ :الح ِميدي أبو عبد ﷲ بن أبي نصر )املتو ى
.(٣١٩ ص١ )م،١: عدد األجزاء،١٩٩٥ - ١٤١٥ ،األو ى
.(٨٩ ص٤  )م، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدﷲ البخاري الجعفي،( البخاري٥٣)
.(١٩١ ص٢ )م، صحيح مسلم،( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القش ﺮي النيسابوري٥٤)
ُ
.(٢٩٧ ص١ )م، أحمد بن الحس ن بن ع ي بن موﺳ الخ ْس َر ْو ِجردي الخراساني،( الب قي٥٥)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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 الحبيـب بـن: املحقـق، اإلشراف ع ى نكت مسائل الخالف،(هـ٤٢٢)  القا أبو محمد عبد الوهاب بن ع ي بن نصر البغدادي املالكي،( البغدادي٥٦)
.(٨٤٦ ص٢ )م،٢: عدد األجزاء،م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ، األو ى: الطبعة، دار ابن حزم: الناشر،طاهر
، محمـد محمـد تـامر، أحمـد محمـود إبـراهيم: املحقـق، الوسـيط ـي املـذهب،(هــ٥٠٥ : أبو حامد محمد بـن محمـد الغزا ـي الطوﺳـ )املتـو ى،( الغزا ي٥٧)
.(٣٦٨ ص٦ )م،٧: عدد األجزاء،١٤١٧ ، األو ى: الطبعة، القاهرة-  دار السالم:الناشر
.(٥٨٢٦ ص١١ )م، التجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان،( القدوري٥٨)
.(٥٨٢٦ ص١١ )م، التجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان،( القدوري٥٩)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
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.(٤٥ ص٧ )م، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدﷲ البخاري الجعفي،( البخاري٦٠)
 دار إحيــاء: الناشـر، محمـد فـؤاد عبــد البـا ي: تحقيــق، سـ ن ابـن ماجـه،(هــ٢٧٣ : وماجــة )املتـو ى،  أبــو عبـد ﷲ محمـد بــن يزيـد القزوي ـ،( ابـن ماجـه٦١)
.(١١٧٤ ص٢ )م،٢ : عدد األجزاء،  فيصل عيﺴ البابي الحل- الكتب العربية
.(٢٦٢ ص٢٤ )م، الكويت-  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: صادر عن،( املوسوعة الفقهية الكويتية٦٢)
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