








مءسمئرتسومم اساناآمر
-ي-

مدقدي
ؤآلهمحي هملى وسلم الذ وصلى وحده فه الخد 
ؤبمد..وصحيه، 

يالحررالحرةتتطق بإملأءكلمات فححاثمت 
ؤإتراره،استخيامه، وحكم وحدالساحر، ، ذللئ، وحكم 

محيالخؤيهلرنمخةين الدكمر الشٍخ أعطست، ناتئ 
يثرعا،من أوتضيض تشرعا ق له وأذنت، ، الحث، من 
معها،يعم رجاءأن والتمح؛ح، الطح على الإسراف وله 

بمااسرايراكى-صفيسمس،
وابتلي< والواتع واكوات الصحف، ي اليعايات له وكثرت 

الوعد،من ذلك مايردي مع بميمهم، الناس كمحرمن 
ييردكيمم وأن شرمحم، ايسلمعن يني الدأن ونأل 

وسلم.وصحيه ضدوأله على الله وصلى تحؤعبمم• 
ودبمتائه 

الجيرينصدالوجمن بن سوااله 



م،—f؛

ثمأةءإا/^م؟آ\هسا|اا4إهسممه،هساساص 
أووص:

مسمعطأضمحوآممِ

سمحكإظسصُِ'ِ'س,مب
^بحمسُمحَ'سمبصُضسمرأسض
^^مجم،بهمسمرسمسمُ'ض
م'اسلهمامحص>'محصءمح



٧ُتيبجا رتمدبصم اوأم؛ , jUJتر 

نتن
ؤمدت^لآمشرسلهرضٌوصح4.. 

إتيانعس الأزمنة هد، ي ناس الفعدكثرسوال 
المحور،السحرؤيعاخ بجل آن منه والهللما اياحر، 

قتتول:

^٣٠ي ~ الد عيالي~رحمه بن سلممان الشيخ نال 
حميما عن عبارة اللغة !الحري التوحد: كتاب 

انراعالحرمن كان اولما : U)، نم ، سبيه! ولخلق 
الخدث;ي جاء ولمذا السحربيوته، يأتي لا إذ الشرك 
كتابي الصنف أيحله ، آهرك(رأ، سحرهد )رمن 

قال:أنه الكاي ي ندامة ابن عن نتل ثم الترحيلنحليرامنه، 
يوثرفيالقلوبوالأJدان،أاوحرءز1مورسوءتد، 

ؤيأخدأحددبمرقHنادرءوزوجه، ذبمرضوينتل، 

(.٤٠٧٩)ا<اكم)



وتمدضمايسمء إتيان يقم بءب 
—٠•

يتهمار؛ثثثتنون تعار: اظه قال ماحيه، همن الjوجءjا 
وقال[، ١٠٢ييذجم ت»؛ألتذ! بم، محئوث نا 

ردمحزغزآص->محآمدثبجصلرمل؛ تحار؛ 
سحومحني بمندن المواحراللاتي بمي ، ممني4 أل 

يآمرلم حنانة السحرله أن ولولا عنيهمن، ي يطثن 
التييأن عنها الله رصي هطشة وروت منه، بالاستعاذة 

وماالشيء ينمل أنه إليه ليختل إنه حتى حر، س. 
قمعيرجلان )أتاثي يوم؛ ذات لبا قال وأنه ينمه، 

عندالدي قتال والأخرعندرجلي، همتيرامي أحيهما 
محنتال: مدوب< تال: الرجل؟ محابال للأخر: رأسي 
حل؛م،ص بمي من رجل الآغءنم لمدبن قال فجة؟ 

فيمحذ!أرومشاخ<تال: وتم؟ تال: ليهودكانمحتاط، 



وتصدقهمارسمة إتيان حكم 

٠٠

jriي رعوية قثودكوتحت خا ي وأين؟دال؛ قال؛ 
صوان(رُ
السحر:ومع 

لأمور؛وام وانه معروف المم أن لاشك 
ومنؤ بقوله؛ أنارثهأمربالأتداذ٠صسر٠، أولا؛ 

ه.سزألأثشتيل(ممو 
نثثثتثونؤ يتوله: فعلهم من ذكرنوعا اطه ان ثانيا؛ 

i•ممذجم سآلمزأ بم بجلدث ما محيتا 

منهوقع فند الأصل، حيث مجن ذلك ونؤع ثالئا: 
ؤللبهامن لذكرها، الميال سح لا مشهورة: ةءسس 
الناس.ألمن وعلى الكتب ي وجدها 

الهإرادة عن بجرج لا المحروصرر، عمل أن رابنا: 

(.٢١٨٩ومالم)(، ٠٤٣٣)ا(اوظري)



وتمدبمهمالسمة إتيان حكم ^ ٠٠
.نمزك،.

بإذ'نآمههميه؛ ار، تع
ئلإذنساسمالإذنصسي،[، ١٠٢ي: 

ولكنهبحه، ولا شرعا به أذن فاليما الشرعي، الإذن ليس 
ماميل•إلا الوجوث■ ي يكون لا لأنه وممرا؛ كوثا أراد، 

ؤمامحلس>تعار؛ تم-يرأول كمحري ذكرابن وقد 
أنكرواالمهزلة أن ننلاهمزارازي، ه ه'ثةنمءسجم 

حميتة،ه ليس لخيالات ذلك أن وادعوا < ذلك 
ؤمحإاإمح؛نيمنمماضهتمار: موله واستدلوا 

المواستدل حتيتة، له أن رجح ثم ؛، ٦٦ل٠له: 
عنست بما واستدل < وسرأعاله سرء من الاستعاذة غيها 

بخيلانه حتى سحر، الثم. عنهاأن اله رصي عاتشة 
أنكركمحرمنيند _؛^، دما الشيء يفعل أنه إليه 

)ا(مالم)هماآ(.



١١ مرم وتصديقهم ادس>مة ؛نيان حكم 

لصدقصحيحا الوكان ونالوا: الخديث، مدا العلماء 
،IA>لنئوثيرظّههبن: نولا1ممار: 

ذسولوكان عنها، الد رصي عاثشة إلا يروه لم ولأنه 
الصحاةأ.غيرمامن لوواه واتنا 

بعضذكري ولكن صحح، الحديث إن وننول؛ 
هواه رسول )كان نالت؛ يالنماء، خاص أنه الروايات 

النماءولايأس4ن(لاأ،يأتي أنه يرى كان نجرحتى 
الدرصي عائشة ؤيين بجنه بما حاصل أيضا هدا وتحل 
حالأرما عدء، الماحرماكرمها له عمل وانه عنها٠ 

الزوجمحا•بجا به بمرقون مما ؤمحنبما محته 

يوثريلم حث ١^٧.، على ب لاطعن مما ومحذا 
ندالد نان محيلاغه، بيانه ي ولا عجادص، ي ولا عتله، 
خاصة.مالة ي ؤإثمامحياقيءخاص ستميمم، عممه 

>>(الخاريرْا"يْ(.



وتصديقهم1لمء إتيان ذلم 

 — —-

ا1ساحربالش،إثئ(:استتمانة 

؛؛vi9Lr ،j؛JIيواصطة الحريكون عمل إن ننول: ثم 
خمتكلإإيخإئو0أضؤ ال: تمه لقول

اياحرسف •^( حر١٧فال،، ١٠٢لاد؛ترة: ألتحزه 

بجيثااعدتهم، وموميتهم، القيالن ياعانة يكون 
محملالحور، بدلك الإصرار ا->رءلى اليمتون 

أوبؤيه، ييغص بأن فئته، ي أو حلمته، تمٍرفي 
كليغضوا بأن الزوجئ محا اميق ومنه *ب، ي يزداد 

بنمحمد الشيخ عد وند الأحر، إر منهما واحد 
السحر،الإسلام: نوانض ي اش رحمه عيدالوعاب 

واستدلبهدءالأة،وانملف!، المسرف اومته ونال؛ 

يألفلا بجيث < الألين بجن ^١٠ ٠٠١١ ٤٣فالصرف 
أومناومنونمْ، الأخر، أحدسا 



١٣مآم رتمديمهم السمئ إتيان حكم 
م-

أوالأخؤين،الخطف رأمامنزل، 
الأخر.إو أحدسا أوالوص 

ياب؛ق اش رحمه عيدالوهاب بن محي ذكرالشيخ 

شيءأنه التوله مر ثم شرك( والتولة والصاثم 
إلوالزوج زوج1ا، إل الرأة بحب أنه يزعمون بمترنه 

والخاكمحيان ابن روى ما سليمان الشيخ وذكر < امرأته 
بمنعهء رشي قال؛ مرالتوله خه ااود مسابن أن 

حجر؛ابن عن ومل إلأزواجهن(، يسن النماء، 
وهوصربزوجها< بحة به نحلب الرأة كانت شيء رأنه 
•ا*ف«يث ئ«ا ي باء كما ، الشرك! من السحروأته من 

(،Y'aY_)،'وابن (، ٣٨٨٣)وابودارد <، ٣٨١/١)١<احد)
٦( ٠٩٠)حان واين 



وتصدبمهمانمحرة إتيان حكم 

-م

اإؤضياوسصو

الذيمحوالشيطان حقيقة ذلك واLلؤثري العامل إن ثم 
<الشياشن يستخدمون السحرة يإن الإنسان، يلاص 

عننحرج دالي المسة، الأنمال محذه تعمل الم فهي 
إلاااشياءلان تخدمهم لا السحرة أن ومعلوم الشر، فدرة 
ؤيهليعونهمالشياط؛ن يعبدون فالسحرة يعبدومحا< أن بعد 

أويأسماثهم، أوالذبح لمم، بالذبح إما < اه عمية مي 
بلالد، اسم عاليها يذكرون لا غيرشرعية، ذبجة الذبح 
ممليعهمفلا < القفا من أويدبجونها الشيطان، ذلك اسم 

سحر^الواشركاأوصالواتكنا، الشيايزإلأ 
بالأبوالونيابه بدنه ؤيلوث الجاسات، يلأبس لد 

فال:الخلاء دخل إذا الم. كان ولذلك < ؤيالعذرة 
والخيثوالخوالث(راا الخيث من بك أعوذ إني )اللهم 

)ا(اوخأري)آ،ا(،ومالم)هيمك



رمديمهمالممرن إتيان ذلم 

لأنوأمرباكستر؛ إناثهم< والخيائث الشياطعن، ذكران 
فإذاالأقذار، وتألف < بمنيآدم بمتاعي تلعب الثساءلزر 

وفدياءلين، الث|خدمته الشركيان الماحر عيل 

يلابمهوفد أوبلسانه، بقليه خمية اطه دون من يدعومم 
منيؤيد بما يأمرالشيطان وفد بالضات، ؤبمير*، الشيطان 
ومريةالثساط؛ن أسماء بجمفل وفد أوانملف، الصرف 

يماحرا ذكرأن حتى -؛اته، ء|الي ؤمخرهم الخن، 
منألف سخرأكرمن فئ الإسلامية الميية اليلاد بعض 

ئمحممنبiدرةuىص
صورةي الشي0وان ؤيتمثل فيتشأكل يصورمحتلمة، 

فإذاأوتحوما، أوحمار، قرون، له أووعل وحش، 
أوفلبه، ي وتصرف منه، تمكن الإنسان ذلك لابس 

أنهمبسيب كله هدا أن يدلك يرفنا بدنه، ي تصرف 



ومدينهمالسمئ إتيان حكم حآج ١ ٦

اشبوأشركوا كفروا Q فأطاعتهم الشياطعن خدموا 
أوأكلواكالصلوات، الساداتسرا، أوتركوا وعصوه، 

عاليانحرماتوالأغانيواللهيات،أوعكفوا الحرام، 
ثاأارئرض>ؤ تمار؛ قال الشيطان، أولياء من فيكونون 

أميرهإومئأذورإو 
الرحمن.أولياء س يكونون ولا [، ٢٠٧: ٠٠٨١١]

السحرة؟:ضد من صصن ضف 

اه،ؤيطاعا بادات، بالعيكو٠ن التحمن أولا؛ 
٥٠١٠٢٠،ذكر٠اشودءادبم، والإكثارمن ويتلأوةالنن١ن، 

الكرسي،وأية الإخلاص، لسورتي ١^٢٧، سورتي 
وأخرسورةعمران، ، ١١٠سورةوأول المرة، 0خرسورة 

محدهوتكر٠ن أشيهها، وما الصافات، سيرة وأول الحشر، 

وتصديق.ومعرفة عتيدة عن الم٠اءة 



٧١ مأم ونمديتهم ادسمت إتيان حكم 

بهاالممل *ع الآثورة، ١^^٠ الأدعية استعمال ثانيا؛ 
الإممان،أركان ق الصحيحة العمدة واعتماد وممليتها، 

يذلك وتطبيق الرسول.، به جاء ما صحة واعتماد 
الأiوالوالأء٠ال.

توثرنهنلأ ننسه، حصن ئد العبد يكون محيدلك 

منتتمر الشياءلاإjا لأن شعوذتهم؛ ولا السحرة، أعمال 
تحصنوااكاس محولأم ثالوأن تحترق»نه، وقد الد، ذكر 

<الميتة العناثد مجن أتمسهم وّلهروا تعار، اطه بدكر 
العاصي،وألان اللاهي من'ألأت منازلمم وملهروا 

وقراءةيذكراش وعمروها القيايلعن، تحبها الم 
أصابهمؤاتحا الحرة، صرر إليهم وصل ل-ا القرآن، 
اهمفأنالد نسوا ذكراد، عن غملرا لأنهم شرهم 

أعداءهم.عليهم وسلط أننسهم، 



وتصدبمهمادسمة إتيان حكم  ١٨

ا}تسرة:حكم 

باب:اش، رحمه عجدالومحاب بن محمد ذكرالشيخ 
اشرسول أن جابره حديث واؤرد ، اثشرة[ ي جاء لما 

)ممنءملاسان(اا/
الأصلأن يمي الخطان( عمل من )هي فتوله: 

مربما بملونها فالذين الشيطان< عمل وعوالسحرمن 
فإذاالشيطان، من عهلهم يكون المحرة عند معروف 

والسبمي(، ٣٨٦٨وأبوداود)ف اخرجه )١( 
وسهالخ-ائلابنءج_رفيصر«ا/س(،)آ/اهم(، 

شاميوله  i(vr/Tالقرب)الاداب ي طلح ابمن إستاد، يجود 
والخآةمفياكرك)إ/ما؛<،ءنأضهءدالزارر،م،م(، 

الزواثدمحمع ي وذكر، الايم وواممه الحاكم، وصص* 

وقالأيوداودانمحح*، اورجالالزاررجال )ه/أ*ا(.تال؛ 
كله(.مدا يكر، سعور ابن قتال: هيا احد )سئل روايه؛ بمد 



وتصديقهما1سحره إتيان >ء*ا 

ج

ساحرإر يلعب أن له بجون فلا سحر ي ن ا إنرقح 
عماحل أو؛ سحرك*، عم احل له: آخرينول 

وأعمالممشركهم على لأم إقرار فانه المحر،، عدا 
المحرعمل ي الشياضن يستخدمون لأنهم الميثان؛ 

ولاكله، مدا يكره ه سرد وابن < حله ي نم 
هناوالكراهان محرم، أنه بالدليل علم يند إلا يكرعه 
ضم■كرائ 

ايساحووحده:حاكم 

حنسميهحده وان الماحركانر، علمناأن وحيث 
إلهونأتي ونتخدمه نقره ذلك مع قكيف يالميف، 

إرأونذهب الإنسان، هدا المحوعن حل له وتول 
هذاأن عرننا مض بل استخداهه، ساحرآحرنطالب 

نقره؟قكيف هوادة، بلا الحرقتلناه يتعاطى الشخص 

نحكمأن الواجب بل هداالإنسان؟ عاخ ننول وتمف 



وتمديفهمالسم؛ إتان حكم  ٠٠٠٠

الماحرضميهرحد نم الال نفند شتله، 
يالسيف(را/

ئنالولتد على دخل أنه كب ين جندب عن ثت ولد 
وقهلعإنسان إر نمد يعسثا، ساحر يلبه ؤبعن عنبة 
قرف١ الأموات بمي وقالوا: سموا أعادء< نم < رأسه 

ثمسينه أخغى وند أخرى مرة فدخل ساحر أنه جندب 
،نفسك( ءأحيي ٠ تال لم رأسه، وقطع السيف صؤيه 
الخاويثفهدا صؤرته، ي شيطان أوتمثل خيال، ولطه 

وعنموفوناأومرفوث، كان سواء ننله، يوجب 
اقتلواءأن ه: الخهلاب عمربن كب قال: عدة ين بجالة 

يوالحم ١( ١ والاوارأالني)مإ أخمرجبمبي)'آإ>(، )١( 
وواممهبء؛حالإساد، وهالالحاكم: االمرك)،/«ا""ا(، 

متوق•انه اكومدي رجح وص الشمم، 



هونمدبمهم السمء إتيان ذتم 
v؛4،•

،.سواحرأثلاث هنالنا قال: ساحروساحرة!، كل 
بلسنتاب، لا وانه الساحركافر، أن على دليل وفٌ 

سواحريأمرعمرثلاث تتلوا ولذلك حال< بكل ينتل 
الإماءبجون ولا < كفرة السحرة أن عمريرى لأن ه؛ 

■}يض ض 
اللهرصي حفصة عن )وصح الشيخ؛ ينول وكذلك 

فةظلت(ره.سحرتها لما جايية يقتل أمرت ألها عنها 

داودأبي وعند (، ٣١٥٦البخاري)■_ الخديث ا هال واصل )١( 
داينابيسةفياكتفوسفيافد)ا/،ها(، (، ٣٠٤٣)

\(r\i )\(،وهمرمم.  ١٨٧٤٦ومحيالرزامح) احمدشاكرفيثال
صءءحأ.أإساد، (: ١٦٥٧)التي تحمق 

دمدالرزاقفياكف(، T/(AUالوطا)ي مالك أخرجه )٢( 
 ،)(A•/(•((نL٤١٦/٩وابنأبيد ،)،)(واوبمتي)ع/أم

كانأنه وذلك حنمة. عن صح تال: حث ااكط،وا صححه وقد 
سلوكمإذات أي بموتها، عتتها تعلتت ملوكة< جايية لأا 

تتالت:حمصة عليها تاطالعت سي■لاسا، علا لما نمالت حرأ، 
محلت.بها فأمرت انمق. أيد نالت: عملت؟ ئاذا 



رنصديضماد«مت |تيان حمحر مآم ٢ ٢
—٠'

ذكرولم ، رجظنمبأ اعمروحممحة فهؤلاءثلاثة: 
لأنساحر؛ ا؛ه إذاعرف يعطونهم بل يستسونهم، أنهم 

وممط1ريومصضطمخني، عمله 
أنهالشافعي عن روي وما حال، يكل فبمتل علب، 
بماومنه فان سحرك، لتا صف نمأله أإن؛ا يمول؛ 
كشرعندابن ذكرذلك نكمرءا لم الكفر يوجب 

شرحي ّاليمان الشيخ يتول القرة، السحري تمءر'أية 
الأئمةجميعا أنهم يعني التومحا، بجا فرق لا إنه التوحيد 

سحرهيكون احرالذي اييكنرون الشافعي فتهم بما 
أوأدؤية يستعمل كان أماإذا الشياءلعث، باستخدام 

الماحر.اسم ي يدخل فلا تدخينا 
اوسمة:رثى الدماب حكم 

نملى< الفتل حدء وأن الكفر، حكمه أن عرفنا قد 
ينخلعولا السحرة، أولئك إر اللمحاب بجدر أن السلم 



٢٣مب وتصدسهم ت المع إتيان ح،لع 
—>بم

بجرنالذهابلا أنه عرفا ولد وأكاذيبهم، بآ؛وال|م 
رجمهامم اين تال ولذلك السحر، حل لأجل إليهم 

نوعان:وهي المحور، المحرعن حل أارتثرة الد: 
عملمن وهوالذي سحرطه، حل آحيمما: 

اكاشرمتترب < الحس قول بجمل وعليه ارشي٠uن، 
المحور.عن عمله معلل بجب، بما الشعاان والقشرإر 

والأدؤية،والمموذات، بالرقية، النشرة والثاني: 
مداحاثزأاا،.والدعواتاس، 

وهوحرام، مثله سحر حله أن القيم ابن فذكر 
ه،جابر حديث ي كما الشيهنان، عمل من الذي 
طحر(ص،)لأبجلالمحرإلأ لولالحن: مجمل وعاليه 

مادلابن الموزاد )سه*ا(، الوسن إمحلأم را(اممور: 
يمم(، VV/Y)•لاين.نلح الشرعا والاداب (، ١٢٤، ١٨١)؛/

راممللق.انتثر'ناب ياذا محوس، *شد الحؤركأنه أن 
)آ<هحاواري*ا/ماآآ



رنمديغه«اإسمة إتيان حكم ٢ ٤

فهداضم، كرامة ه سعود ابن كرمه الذي وهر 
كمرممعلى إمرارللحرة ه لأنحرام؛ نؤع ال

ميالخاثرة الشرة وذكران الث|ياءلتي، واستخدامهم 
)منفمال: الرقية عن سثل. فند الباحة، الرقية 

ال:وفإااعل(ره، ءلأخاء يطع آن منكم امتألاع 
بجملوعليه ا، شرك( قيه يكن لم ما يالرش بأس ألا 

سحرأويه رجل عن متادة سأله ئا اليب اثن كلام 
أبجل- وؤكها على بمدر لا يمي - امرأته عن يوحد 

لأأسبهموالراداسرةاردذٍةمحهأويثر؟فتال: 
النشرةمن الميم ابن ذكرء بما الر*صاتي والعلاج 

ومااشمهها.والمموذات والرقية 

(.٢١٩٩)ا(طم)
)آ<ملم)،»آأ(.

سلتاأورد* السحر؟ يستخرج مل ياب الطب كتاب ل البخاري )٣( 
اه.رجمه ادت كص 



بمهمونمد السحرة )نيان حكم 

'٠٠

وايتعدوانمادات، يالأدعية لوتحصن فاالسحورئلأ 

الأئمةلأن علب؛ الجرة ينير لم ايماصي عن 
ولكنالضرر، وصول من بمع حميا حصن والمادات 

بغيروالتعلق والغفلة باالعصية فرجة منه الشيهيان وجد >لا 

بالأذكارايحرإلأ هدا يبلل ملأ يخوفها، اله 
عنيعد عظنم^ى تقي صاخ ان إنمن والنراءة والأدءيأإ 

ءالخهبارتر[نرمعية؛إذا الف٠اتومحلالحرام، 
عليهنفث إذا ال؛ل4 بإذن يبلل ارخيهلان عمل فإن ، ايأثور؛ 
يقراومحيايجرب، اءة، ءا،أونصف ولوساعة وترا، 

الثيهيان،عمل يها مهلل اله كتاب من الظنيآية الرجل 
عنتكلم عدما انماد، زاد ي الميم ابن ذكرذلك كما 

أنهمحب ابنا شيخه لذكرء>ا ٠ والمحولنحو، الممع 
وعرب.خرج *إذارآهاالخان المريع، إل حداء، يرمل 



رتمدطنهما1سمت إتياو مر خو  ٢٦

سديراستهرأهل من رجلا أن مقابختا وذكرأحد 
ينع-داطه الشيخ يد ي ذلك وكان رمته، بمحة 

منوطلب مثعودا، يكون أن لخاف < عياللطيف 
قؤةومعه حمارله للماجاءعلى بحضرء، همدالخنيزأن 
يأكلأن وامتخ عياله الثيخ على دخل ير' ماءوتممر؛ 

يراأحيا أباه وذكرأن ماء، ولوسؤة ولوتمرة له مماقيمه 
ممينهكد من حمل حتى ه يتقواستغل < حمرهايتممه 

عندلولدء و؛لال أثمر، حش ومتا، عرسا به غرس ما على 
ي؛هناعمل حلال، كب من الغرس هذا بم يا منه؛ 

نمرقالثءخمداطهزاهمرتءليه< بمول: وكلئه< 
ه:النم لتول الخلال، آكل جب بدعوته إجابة أن 

بلادء.إل ورده الدءوة(ر،، مستجاب تكن ميمك )أطب 

يوهمزا، (، ٢ْ٢٥٦، 0/٧[)٦٤٩٥الفرانيفيالأوطل)١( 
أود4وقال: أبمحالزدص)،ا/ااآ(إوادراتيفيص، 

٠نلمأءرضم••



٢٧وثمأم رتصدبقهم المحرد اتيان حكم 
—ج

بابقمح ي اش رحمه سالمان ولتيذكرالتسخ 
ابنرواه ما الخاثرة النشرة صفة ي جاء روثما تال؛ النشرة 

بلغتيقال: سليم أبي بن ليث عن وأبوالشيخ حاكر أبي 
إناءي تقرأ < الأل4 بإذن السحر من شماء الايات عرلأء أن 

سورةي المحور، رأس محلى محب نم اء، مفه 
ظفثمخأ ئإذا ثو'سأ0ألقمحاك روأوختقاإل، الأعراف؛ 

>إلثآوفيسورةيونسملهممال: ؛، ١٢٢١لالأعراف: 

[٨١إزآق،س٠بم^الهتهليوض; آلثواثال،*وسنا
دلاش'٣^^٠ دجل؛ عر ه نوئإل 

وعلا؛جل توله طه سورة لي ؛، ٨٢^؛ آيجوتدزه 
ونتلءناينلد؛لأآ، ؤظئايممرمحكص< 

منورقات يأخذسح انه مب ابن وعب كتاب ي بهنال 



ال^مة١^^٠ حك! ٠  ٢٨
نع

يئترأثمبمماهس، ستيمين، سيرأخضر، 
الإخلاصسورتي يمني ،، P_Uاركرس-ي ي ب 

~جرعات اي ~ حرات ثلاث بجومته ثم والعوذسن، 
ئممدءبسممابم،ثميشويه، 

كمحرممسءراين عن ذس ص أعله- عن إذاحبمس 
مااليهودي ذلك معه عمل لل النم. مافطه وكذلك 

-ردعا دعا ذكرأنه يزرجته، الأستمظع  CJH)هته ح-ال 
ملكان،عاليه نزل ذلك نمد - ;يه دعاء آكثرمن بمتي 

تال:الرجل؟ يجع ما • هنال رامه، عتق هعدآحعمما 
السحرعمل بالذي اخم، نم " سص أي " مشوب 
وذمساإروساء، ماردعوته ءام-تجاباش ؤممكانه، 

وامربهاءاJدت١٢،،كقاعةالحناء< ١٠٠١٠تلكالسرفوجد

)\ا\/ها\

محربجه•سق )٢٢ 



٩٢ حأج سهم وتمد السحرت ؛نيان حكم 

الجرتلك وأمردفن < شفاه هوالذي تعار فاه 
المحر*ذا عمل اليهودي وعذا الحر، ذلك فيها الم 

نشهرمن كان ذكرانه امرأته  Cjhjبجنه بجول أن لأجل 
مغرومة،إبر وفيه ذكر، نحلة طلمة وجف ومفاطة، 

وكلماقرأ'ايةالعوذتيت، أمرءفتراسورتي وذكرأنه 
نثعلفكأغا راحة، وجد إبرة ننع وكلما عنده، انحلتا 

مزعتال.

ضيدأنه اكوحيد ذكرقراح السجا ابن عن مل وما 
انحيد،فتح ي كما يئثقر، يها مجل الم، الشرمة، الرنتة 

ونميراضبزالحيل،التنديد، ؤإبميال المؤيد، والم؛لئ، 

حلالسياإثمايسح ابن أن انملماء، *كذافهمهاهؤلاء 
أنهبمثم،للم،.طلؤ،الأ،م، اسرإربمذكرها

الحزوأماكلام - الشرعية الصالحة بالرقية يعتم - عنه 



وتصديقهمالحرة إتيان حكم ذٌٌ 
•٠•

عملمن الي الشرة على يحمل أنه الميم فذكرابن 
بلفلأهوازائخاوا0، < ساحرا يكون لأنه إ الشءءلان 

يضر~عبما الد لهى إئ ٠ طسمل اييب فابن ، ةتل4 بجب 

صنض"دنمبمسم"سارب
عمنسئل أنه الد احمدرحمه عن ننل رما الشرعية، 

بالرببمي يه. بأس لا المحؤرقال: الحرعن بمللق 
يكرهآته ه سعود ابن ذكرعن انه عرفا وند الشرعية، 
الساحر.المحرواستخدام عمل بمي طاكله، 
من)المر؛ قوله: ي حجرقال ابن الخانثل ثآما 

ذكرسابنكما آصالها، ^سلان(لشارةإو 
والأئمةالقؤأن استعمل يأن خيرا بها تحد نمن البأ، 

الشيكان ص لهوشر، ئلأ خير، ١^٠٠^٠•> رالأديية 
باس)لا قال: اب، الرمة إباحة عر .بجض 





رتمديتهمارسمة اتيان حكم حأب  ٣٢
-m-

ألأوقال؛ وسألمممصدءلكدكر، ردبب< 

أنهعلى دل نغضيدء فلما وكررذلك< هذاأ< ما ادرى 
الرجلهذا أن إلا فيه لمس أنه هع ذلك، مثل سح لا 

أونحوذلكيمرافيه أنه ممكن < ليه الهاءؤيممل بجيل 
دء.ومض فخاف 

يمدبهأامرأة علاج ي الهيب ابن عن نتل مجا وكذلك 
وأغرسعليها حلما أح-هل قال: رجلا أن المحرة 
أعلمأما قال: الترأن< وأقرأ الخل يع عند اد*كءث 
،والك؛نأ الخعل ما ادري ولا بأنا، المران بقراء؛ 

المحرةعمل من هذا يكون أن حاف أنه على لدل 
كلوهكذا وغرسطكالكتي، المدير، الخد ذلك 

عوالذي الرحماني هوبالعلاج إثما الأنمة عن نتل ما 
\ؤو؛4\ّمة.



٣٣خأج وتصديقهم ادسمة إتيان حكم 

أنعلم حنث السحرة، إتيان إل صرررة هناك وليس 
علىمحب هذا وعلى لدلك• كافيان الشرعيان الرنيأن 

المحرأنعياله وامحسهر ماحرا، هرهوا إذا السيهن 
ؤيدعونالقتوات، بمص ي يفلهرون كالدمحن عليه، يدلوا 

أليهميرسل أن منه طلوا احد كلمهم ؤإذا أسهم، إر 
منفإنهم عنه بجلوا حش أونحوما، ؤيال ثلاثةآلاف 

والرفعهمتهم، الابتعاد فالواجب شك، بلا الحرة 
أنلأحد يجوز ولا الماحر، حد عليهم ينام حش بميرمم 

منأح-لا إليهم يرشد أن ولا حال، بأية يستخيمهم 
منالسلمين يإراحة ثلهم ي المعي بجب بل الوصي، 

أعالم.واال4 شرعم. 
وصحيهآله وطي محمد ني*ا على و٠٠ال٢ اله وصالي 

أجمسن.





٣٥ج،إج بمهم وتصد ااس|امة |تيان حكم 
————.ئ•

إسفهةايوضيع 
بنء_دااال4 الدأكصو الشيخ محيلة تتاويم 

٥ابمين......................................... مداليجمن 
٧المحر..؛ار...................ا..ب.ا..ا....ب...ب.....ا... سف 

١٩٢كمحتأ:أ:: 
١٣الترلة..ا...ا..اا.ا..ابا.........ا.....ا.ا.ؤ.بب...ا...ب..ب تميف 

١٤الورفيالمحر....ا.ا....لإبؤ..اب.......ا...بر.ؤ.ا.؟..اا....لإ.... 
٦١ المحرة.....ب...ببا..ا....با..ب., كيد من نتحتق كيف 
١٨المقرة..ؤ..اؤ...ا.ب..ا......ب...ا.با....ا..ا...اا..ا..ب..... حكم 
١٩اب..ا.ا....ا...ا..ب.اا....ب..ب..اا....... وحدء الماحر حكم 
٢٢ المحرة..ب..ب.اب.......ا..اب.ب.با..ا.. إر الذماب حكم 

٢٧ساكرةالخامة....ا...ؤب..ؤ..ب..ب.لإؤ.رؤ......بؤ.....بؤؤؤ. 
٣٥مرسالوصوعات 




