


اا|هيمااهدْن  dJIIبسم 

جبوينبن الاد اكا؛مة 1اس؛وغ فضلت 
وعلئتبيناامسله أشرف على وسلم وصلى اسالين رب البمعدلله 

وءسلهحولالسحوو اثيحث يدا وبمدفقئقرأت ، وصحبه أله 
الباحثأحسي وقد بٌ الإصابات ؤبمد وقوعه قيل •ته الوقاية وسبيل 

كديبطل أن الله وتسأل وتحوه بهياالبحث حيمأونقع النص وأجادفجزاه 
•حمدوآلهعلى الله وصلى مميبم ُسل أسوارهم بعقف وأن ال؛لاذاوين 

٥١٤٢٤/ ٤ /  ٢٥وسلم وصحبه 

اٌءيوينبنعيداءو،ههن عيدالئه مميه 

^٢

١١محاضابطوإء(دوأاليإْممرأ  ثمحوزو10 
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؛تيسوإاريتتيء..

م؛؛القه 
اثقاذل1اثدين يوم ماثك الرحيم، اثرحمن اسإين، رب ف اسل 

هاثعؤت( مى ائني وفاو ه،اجا وقمل الهئ إلى دفا ممن فولا ءونى؛حنس 
ءيممواواو،ئيوالقاذل اثهد،ى رسوو على والسلام والمعلاة ، ٣٣الأية ست، س5 

اثبخاري.يواه ولواتهء صض 

ضرفقيه حابمل فرب فئاتها، مقاتتي سع امرأ الله وسر والقاتل 
ابزعاجه.سثهمحدو1ه  ٥٠٠٠منه 4نهوأفقه إلى فقه حامل ؤدب فقيه، 

قص،عليلن، درجاتهم.ؤ ؤرفع هثءالأمة ساث، الله فرحم > بعل، رها 
سبحانه،له وخضوعا عزوحل لئه تواضعا تقسه يزدري كان 

ببموثمحنبضاعة ولا لهم زاد لا مض أمثالئ محدأوا زماننا على قلواطلعوا 
الستءى..الله فإلى ؤيحولؤى، 

١دلمهكلأ٠همأهل عن قل السية ردهذه 
ليلأحدهاثها عايشت، قمعة وس،،مم، السحرة، إلى الدأ،حووالترهاب عن 

لأعلهاؤانه اث،ه،امين، أحوال ؤيبملحبها والعظة العبوة منها أذأيلهمنا الله 
اىهسف..ض فيه  4١٠ع سل حهل، وجهيءي مزحاة بخ،اعتئ أن 

وأناوحطا، تقسر يظهرعن ئا تصم إخواني L؛ أملي وهن 
إلاذالث، وما والتوجيه، التمسح وتقبل للحق للرجؤع استصواد على 

أطيللا وحش والسلام، الصلاة عليه امسلين سيد طييق سلوه رجاء 
رأيته•عا اش أتقممم 
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Iه؛؛؛هامحِ».-ا 

Lui ، واصمنالأمربالصوق مرمهينة صهلمإن بءدأ تء1جهم
الرم،رئيس من ُيسالأن الوكز يدخلان دسابين إذ يوم ذات التكو 
وعرهاليوهام، خاص •وضءٍع اتعرادي الاخسارض ضلليا بما رحبت 

الشممةبمرض أحدهما بدأ شم اترحمن، وهبد الته هيئ باسمها 
سحرهساحرممك لأممرمن أقاربتا«سحورواإساذهيئا احد ان ! ّ فقاو 
واثقبضاسحرة بقضاياالسحرومكلقؤن أنكم وبما انمحرسحددلد، ولكن 

تسأليوتطلبأن السحرة احد على القيض حالة هنرحوسة٠اإت عليهم، 
السحر.*ءان إلى يرهدتا أن *نه 

■هدتريدوضممامجيإI قك اذتده1 اه وس 1دهثهم1 استمعن 
*كانإلى السحرأويرهل يفك أن اطلبس وان الساحر اقدضملى إن 

لتتميدللمهمع ؤإحالتهم ملئهم القبض هي بمني أن تعلمون السحروأتتم 
ولالله؛بم؛لاص بالتقرب إلا السحر يفك لا والساحر قيهم اللي أحكام 
مراقاأتى ءمن 1 يقوو ه النبي لأن الكاهن ولا الساحر سؤال يجؤذ 
إذاهذا  rTVمى ١ t لهلهءرعاْسلمع ا'ربمةن صلاة له تقبل لم شيء من هساله 

اوكاهنا أتى ،من يقول! و النبي ،لأن صدقه إذا أ*ا سلقه قلم سأله 
أخرجهحسن حد،دث، محمجد،« صلى انزل كفربما هقد يقول بما فصدقه عرافا 
lAص ١ ج واأاأىى(  ٣٣٣ص ١ ٠ احسج 

الشيطانوبنن بيله السيول الماحرأواهاهن تعرفاأزهدا ان ولأمه 
تعبيد*ن الساحرللهيطان ييدم فبقدرما مشتركم ومصالح ملاقة 
مصالمه،بخدمة له الشيطان يتقرب جلائه جل الله لغير العباد 

وقدوالرهمة، والثري ايال أهمها الشيطان من الساحر فمصلحة 
السمرةؤُجاء فقال! التننهل محكم ذلك.ه ٥—نوحل الله ذكر 

١(. ١٣الأءساد)سهرة العالب؛ى4 نخذ كئا أن لأجرا لما اذ فالو؛ فنمؤد 

ِع G أتط 



باتشرتشإتيه والتزلف اتسْئن بمبادة الأ للساحر يتم لا والسحر 
اللهسدة من اساد صرق الأكبر السيهلان فهم والعاصي واممذوب 

اتجبار..التاروفضب صم يحلب الدم السارمم وايقاعهم.إات 
منهمجر هإذا ١لشرمم مداحل ضتها الإضلال ْلىق ينؤع والشيطاق 

ااسوادرطساسال؛ب|تردم ه؟ودئهه سه تديج قم اليدئ، باب عن أتاه 
.؛؟تالصلؤن يصده أن أيس الشطان وأن يقول! . والنبي بائياحات، 

سلميواه بهتهمء ^^يش لكن العرب جريرة 

1اه1واتللأم مد4 يطلب وكأنه الرحمن مد اك س فنظء 
}هليممساحر ا}اتهاب بجواز يفتلن اساء بمغى هن مدالرحمن■ 

الحر

سووطأ11يم م1 ! فتك 
جيداالساحر يمن وان أوامره يممد ولا قه نصه لإ ان هقاو، 

أههنا)لل(
ا}ثهابيحرم من اهتز اهسرين.إت 1اءل0ا< من يناض كن فقك: 

هند- اف لحمه - باز بن السيخ رهانه امام ومتهها السحر، للساحرلهلق، 
سمناهاسساٌونب،ل3لباممم،-ضساص«انمه، سأله 

واسماسملى اكتب لي) ءاو احده«ا الى أس؛؛، وحينها كلامهم- حسب 
انكله1 يقولؤن السحص يراحههم وحيتها غدا، داحضا حم والدتك 

٠وكذا• كدا وملأجل؛، وكدا ب؛لدا مجصاب 
ص،هارأيصياتءمدطلٌوهولاحدهم1 

حائلس'ع*غ< ٠ السانل ؟ اليهم الدماب حكم مولأءأوما 
يستخدمانه ملي فهودليل ملاجه الآ.ر.ه هدا ببمهل كان من 

الجيءيجيز لا كها عنده العلاج يجيز فاث العييات علم ييدص اتجن 
اسنصمنالناس1صهههذا

اخرجيسسأهسصءه■ليلة؛( ا'رابمين صلاة له مميل  ٠٠}سيء عن ك،أله 
لأه،را1سر؛



بيايقووكاهناضيقه اتى ءمن وقال ونمديمهم 
مححمدعلؤخ انزل فقئكفربما 

أوالودع أو امحهصؤخ ضرب باسمال اكيب طام يدهمي من وضو 
أقاربهاسم أو أمه واسم اسمه عن اميض، أوسؤال الأرض التخطيطط، 

عنو0 اثض تهؤخ اثدين والكهان اممرافئ من انه عبيخ دليل ذلك فكل 
٠٠ وتصدممهم لإ،خآأهم 

ذممواؤان ءنهه-م اكا!ه ءمق أأ،ؤاكم ومن متمم المذر ف11هاس 
فلاوالبمداع اثتدلسؤخ الباْمخ أهل، عادة من لأن بالقران بماتجؤن أتهم 

يوقعان منهم أحدا عوف من علؤخ والواجب يقوثؤن، فيما يجؤذتهديقهم 
حتٍ،بلد كل، الهيئات.ات ومراكز والأمراء اثقشاة الأمرمن ولاة اثى أمره 

وأكلهموقسادهم شرهم من ايسلمؤن يسلم وحتٍ، الله بحكم عليهم يحكم 
اكسانولأحولولأقوةالأبااإه.أ.هالناّي،بالباطلوالإه أموال 
المهباكقأب نفءالمايرإلا هدم فم ا1اه اكهءأهْء فتوص هذه 

وااإم0أو.اكقالد في ضJ^ئ، iJا ٥٠وهقتوط يطلب بْا 
غيرصحيح.هدا ب1ءما،|ر،1 الرحمن عيد فقال 

هوالصحيح؟ما توضح أن عليك أ قلت 
وسضساحرواستفادمنه إلؤخ بأحدأقاربي أناذهبت  ٠٠٠بصراحة هال؛ 

الله.والممد 

سيءنتعلمه؟أعهلالث، للساحرهلخ ذهبت عتدما فعلت؛ 
أمملقه.سيئا يعطني لم  ٠٠٠لا قال؛ 
أواليحر، ترميه.A أو صحراوي، مكان قيأ تدفن أن أمرك هل، ا قك 

قيرمهحؤد؟■4' تدفنه 
ص.لا...لميأ٠رذي فقال: 
حجر،أو قبر، عني، *عينة أوطيربممة ذبيحة، تدبح أن أمرك هل، قكة 

عليها؟اللص لاتذكراسم معلى وقت أوثجرِئ 
اليرحة.لهذه إنم،ر، لا  ٠٠لا قاليا؛ مء 
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سوأيذب.هو 
ح

شؤعقسل سيى، وقت L، ستة، بأبخرة تتيخو أن أ4ولث، هل فقك: 
اتصئوتة؟أو—ق تجوبها، أو اث،ىأس، 

.V:فق1و
حيىاتقياطين يخدمه أن يؤبمكن لا اتساحر آن تك أؤكد مازثت فطن؛ 

هتصدقني أن أييع، سؤالا سأساثك وتكن قيخدمونه، قربان؛ تهم يقدم 
عكي.الإجابة 

JLa : الأمربداية أخبرتك^ اثدي أنا لأنني القه.. باذن ساصدقك
ساحر•إني دهيت أتي 

الأمنأودحال اصيتة اثساحرأدىرحاو عن تيلغ أن تسميع هل فقك: 
الشهود؟باتجوم عاليه تيقيضوا 

فق1و:لأ.
ئاذا؟فةكأ 
إلااحبرأحدا•وقدامرتي أزبضرتي، منه أحاق لأتي فقال: 
اتءئوقأحدهما أكبرأغراشه، الساحرغرشإىمن تقدحقق ك: فقك 

اشدعليكحيث السر(، وهورحوق القه إلا لايقيوعليه ما أات منه 
بالإبلاغ|ءيروالسوي على اتممأون عن وصدك القه عن بهيرفك قليك 
م^يتادص^ب أن لأي فاتساح^ء ،ثل، ءئئ له آسيؤا قاص^حت طم، 

منيحاق أن السر وخوق حائقا، دخلت عليه دخلت حيتما انك ؤييخي 
هودقوم عن الله قاو يمبم<ىا بما آزسييه أوطاعؤت عيوالئه 

القهافهد إني فاز بنوء آلهتنا بغض اعتراك إلأ ئثول ^ان السلام! عليه 
(.سءرةه>اد)٤٥بسرك؛ويى4 مما بريء اتي واسهدوا 

ونندونه من بامميذ وي٠حوفونافا عنده بكاق افه ؤافيس ةعاتىأ وقال 
سءدةارزبمو)آ"آ(ءميهاد4 له فنا الله سلل 
القهبإذن فسفي الئوف، هذا منلث، علم فهوقد اكموة، واقع وهذا 

الييضوأهل أتت وأوصك أوأذى، اتهمن 4ن تليص به كان الذي 
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مح؛هامحسعؤؤ 
ملوجلواس اميض، دأمو ألت اعحظمحد -ه' ملليل ا\ 

كنتمان وخاهون تخا،ئوهم فلا أوتياتع يخوق الشيطان ذلكم واضا > يهوو 
(.١٧٠عومدين4ادص>ان)

واج«عراجما، الدين *قامات أفضل ايثردمن أن !!طم اهو قوو وقه 
ف؛ليفدمنسرقاسادةائُاعاسادةاميجمااخلأمجاشمماش... 

أتى»من المهبحديث ص تلهب أهن تك•• أنول حم لعير 
الوعيديدا محمد(، على أنزل كشرها فقئ هصدقه كاهتا أو عرافا 

أوبالذهإب الناس يامجر بمن فكيف •• الييم يلهب من حال الشديد•% 
اعقلم.المد أن لأشك . • عنهم الإبلاغ عن يسءت 
الوكزأكلأمرا؛يس تهول.ه' ما ءدع1اوحْتي: زمهك فعاو 
الرحلنلئام•كلاميصمحيامبد ء فقاو 

خايجلرجل الأولى اعرة به>هبغا ذهبتا لمحن لكن الءيمنء صه قاو لم 
القران•آي١ت٠ن أؤداذفيها وأمطاتا اسر، مملى البلاد 

فقك؛

V !JLa •• وب«ءودُمرباواتومسات، وحروقمضه، أييام بلفه4ا
عندوا1ثاذ؛وه عندالإشراق، الأولس لثلاثمرات، أنئتبحربم أمريا 

الهمس.غيوب _، وا1ث1اقه امميلولة، 
٠دلها١ملى أسلى فقات:هلمهدأن 

عذاعل عالأ مثكا، انما و؛س فلأ 1اإو]اق، بعض ك  ۵٥٠٥ها
اممران؟أنسثاس١حروهوياتم، هول 

وعندءاسلموهددءاسماكالإسم، وهمع،لوعداانهد،امنالأورياء، 
العاص.كثيرمن يهيفه V اللص الليلي 
والوميزرالأييامالضان المدق مهء *ع للقران ان فقكء 

أمورأيصلبها 
^^خنمن



;؛;؛سوا'دس>ي-ء"غث>'.

كمااتتاس عوام بها ئحدعؤث أثم(، )يس، عتل بزعمهم- ~ اثقرآن 
٠يها أتت 

اهرانوضع فان محبملأ' جل الرحمن ثكلأم امتهان أنها حشمتها ة ثالها: 
وطلسم^i، ص لأن هقهاطين، اثتمرب باب من اهتما؛ اآبمروق هذه مع 

دلألأمايفصيل عهام ثهس وهذا باثاإسامنء الأسائ1ثات 4س أهيء هعنئ 
اترمؤزوالأرقام.هده 
Iمحاذيوهوصة صه أوقاتمصته، تتبخر-؛؛ أمراساحوأن وأما 

هذااملأة.L؛ عن اتنيي. وقئنهى I الإشراق( )وقت الأول ثوقت ا- 
^لأمظوعامم4مىولأغرودها،

اثبخايىوسلمسطانءلواه قرثي بخن دْئالح فاتها 
ويقول'فالرسول انتثارامميأشن فهووقت 1 رالتيلولة( التائي لوقت ا- 

الأوسطاسهما؛ني.ة ^،^١٠ ضث تقيل(( لا اJشياهئين فان )رقيلوا 

الصبياناوإمسالثا . اثنبي أمد وقد > الغيوب( )عند الثالث لوقت ا- 
1L  اكفوافقال! السياطيى ائمللاق وقت لأته الوقت هدا<

تهبساصات انمقاء، . أوفؤرة ٠ فحمة تذهب حش صبيا 
،٤ تلأيياض_UU الفرد الأدب صحيح اتقياضن« 

وهوانتشارهم، أوقات بالتيخرهي التييا'مراكاحرفيها الأوقات محذه 
الساحولهميأمركمن ؤإكرام لهم، زعقليم 

؟وسميم اكرام ينؤن كيم، ! فع1و 
س،تعله؟فماذا فقلتأ:اذاحاءكضيف( 

باليخؤر؟وأطيبه وأسقيه أضمه ق1و: 
1اإفثءامأهذامن هو فقك: 
3أهقت.نمم فقاو: 

)انملمشممي علما لديهم قولهم!ن أما ق1دلآ: كم جي1بمإ ؛دهْت ثم 
المعرةهفا|ء اسالمب من اسلوب فمذا الأعظم(، الله و)اسم اللدني( 

اصوانمما(فمحو اكاس عوام عقوو علس ا1سهطٌة اله اكذابهن 

0
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انتهاكعن لأيتقدص أيهم طلى علاوة عمائدهم، طاب1طوا• 
الأعراض.

صبل الأخلين، دون اثناس من الأامحفاصات لائمه طم يناض فليس 
هودينبل كهنوت، فيع ثيس - امحممد ولله - وديننا باطالة، دعوى 
}،تارس3،لأهر طم هتاك فليمي تقيات، لثام وءقيالأتنا جلي، واضح 
غيمهم.دون الناس من إلافئات لأتمه باطن وطم 

يقول>عقوجل قاس للأمة، هيء كل أوضح وقد الأ التيحإ<ه وداابمت 
ديئاالإسلام لقم ؤرضيث، ذنن1ني علنكم وافنث، دينكم لكم امم؛لث 

...الأيةمحس5اىهةلمآ(.٠٠٠٠
القبلةيسمبا، قلا امماقط، أحدكم حاء ءإذا النبي.1 قال وقد 

٠١٧١أبوءوات4ؤسمهجا٥^لواه ولأيستيابرهاج 
الأن؟تقولان  ١٠٥فقك: 
ذكرط^نرأيكهباقي١ممرءمالتي فقالإ: 

الساحروفكالسحرلالى حد،يتتا.تجوازالقئب أول منأقتادا.إئ 
ألا١لشرءط، من ذكرتم  ٠٠الشروط، باقي دعوتأصولإلى > • لعم فقلت! 
تللىتتخيل ببمكن لكما ذكرته ما ب،هد هل لكن • • ولاتأنموبأمرْ سلقه 

اتسراو|ٍدرر

وإذاقلناسفاهاسعأهم،0.فع1اا: 
أميتارلالس،احرحيل،؛ وهوأزيمن ا1ث1لث، قأط 11بعم؛ وكن فقلت: 

ال؛تلأمءنال،،ماحر..ههذا يقول من أفلايممحي 
وهومركزمنبالسيطان، ؤيستهيث با1أدءن، يحفر الماهر 1دوتم؛ يا 

هوالذيأليس ٠ ٠ عروحز،ّ لثيرالله العباد وهعييد للشرك مراكزالدعوة 
فقئتميمة مملق *_ IIيقول' النيئ. أن *ء والتمائم؟ ال،ءجب بكتب 

.٦٣٧اس،.جماص ا.س4 أخرجه قدي اشركءاستادْ 
سسوليقهايتيهاوهذا 

,وأميتا حيد؛ كيديكين عزوحل، بالرحمن 

■أم



كيدصنعوا اث صنعوا خنفذنا نينك يقود:ؤوأأقع1_ق منوجل والقه 
لم)لأيفلح( يقود قربنا (، ٦٩)سءدْطع خيف؛_< الساحر يفلح ناحرولا 

لث ت إتيه ؤيأمربالذهاب بل ٠ ٠ يملح اتساحرأته هد١ عن يقو.ل من ياني 
تقودانهيفلح.ما ق1واين:لاوالقه ف،ها 

حلالقه الى وتوبا القر، دعاة من تءُدا ولا عزوحل، الله اتقوا فقك: 
لع،الشرعي البمكم ونسى نصحه، ساحوضليكم على دللتموه من وكل حلاله، 

ور/موله،الله حكم فيه يتضت حش ئعرفايه ساحر كل عن بالإبلاغ وعليكما 
يمنأن يؤيدون لا السحرة أولتيث، فان ممالى، لله حالمعا الد،ين ؤيمحن 

وح،،ه.لئه حاله،ا النوحي،؛، 
منكل سأئمأح وأتي تائب، أض وضده الله أسهي، ءد.ه1اأدْتي> فقاو 
وأح،تاره.عنساحر، دللته 

الساحرأميوبين أن أستطع الماهءآكي ءاام1أو، هس ها اخبرنم وكن 
الآ٠راحتلطافان دللته، من وأحدركل الشرعية، بالرقية يرقي من وبثي 
بالسحر؟أصيب، من سالج وكيف، لممرنهم، علي 

علامات،القه ساء إن لكما وسأصف وبثي، واصح فالبمق لفه اتبممالؤ ؛ فق1تأ 
السحر.من العلاج وكيفية الساحر، 

اكاهر.هان 
علاماتهم،بعض لكم وسأعرض والكهان؛^5، السءرة علامات، إن 

فمنعلأماتهمأ-وذ٠اذجوصؤدلها، 

أمه.واسم اسمه اضيضعن أنيس،ال - ١ 

معينة.بممة حيوانا يطلبا أن ٢- 

أماكني اليوم ؤييطح عليها، ولايمهمى نذبح ذبيحة من، ال،ل،م يْداب، أن ٣* 
عني،أو حربه، آماكن ا الذبيحة يرمي أن ؤيأمره للمريض، الألم 
شجر.أو حجر 

0



ٌأءمح؛هابمحاء" 

أوأو*صد داخليم، أو*لابس عتوب، اله، يأتي ممن أثرا ي>ه؛لأاب أن إ- 
.،ءهص^وتتيحءإأظ1فرأوشهرأوصورة.

أوالأرقام أو ائقطية اأبمروق أو اترمؤز، أو اثطلأسم، كتابة ه- 
والدوائر.الربعان 

ثة؟ءء.؟

ب

ؤآايأ!



^^وإاريجئ'ء،.،

أومربع،مثلث بشكل يمث اتسقيرواممير، سه حجابا، اميبص اعطاء  ٠٦
اس|واثتبداخله ؤيتهون قصة، أوستعة حديد آومطة حلد طن يلف 

أوطنععلقهطنعتقه، اتساحرأن يامره ومد أوحسوق، وأرمام شركية 
وسادته*تحت أوثعه عصيه، 

0



آدسي!اهسبم؛-•.•

؛هطاءمحطوضصفأوملهساو.٧- 

الأرض..ف؛ اهياءيا؛افنها اميض سض ٨- 

ي> ءسلا؟ابملآ  ١٣

'أءص^©



محء|ءقبم

وأبخرةطلاسم بها أؤداقا اميض ببمطى ٩' 
أوامميوثة.أوالإشراق امميوب 

محتخربما

قطعأوي خرق، طبق أوي آئية، ه سطعات حسوقا مم«ردض يكتب - ١ 
يداجسمن يأمر ثم أوباثزمموان، مأب ستات ايققيابمادة من 

باذابتهاوقربها.

بمبمإ|هئإ٠" 

كس



بضءممحسيا 

بمضبداخله يضع ماء غبجهم أو الرضي من يداج،يه من يعطي - ١١ 
بهايغتسل أن ييامره شيطانيات، واستاهت طلاسم بها ام الأوراق 

مهجؤرة.أومقبوة 4هجودخوب كان ما 

0
امبمل.اأ٠شطاصلى  ٠١٢

C)
ظ

اثشتجان.مأا-هراءة 

م

©



,.ءيص|أثي'ءء.

اوئف.قراءة ،١> 

٠٠٠-

اممصىأوبحيات اصر، آوبتوى اثودع، أو باا|ءصء، اثكاهى يضرب - ١ ٥
اثاهملءمدا ائحصص التسؤج اتقماش ءس قطعان أوطى اتسيع، جس على 

ِْ-ب...,ُس...

ئ

:ً'ًجدسد-نحمحتة



محسهاضء

اثرصإص.صب - ١٦

m

I.'.جأ-ة 
ّدذ 

٠٠

مآئ:مءن



"ُت'ن؛-ث'هن^^^ُ ■■■ 

زتيسوؤ؛داقلهء..

اترمؤزواممدم*__ عليه __ حاتبما إعطاؤه - ١ ٧ 

•٠٠٦؛

إؤؤسمإ

اتشمييوالطب الشيوط واتمواءة بالأعشاب العاثج ببمظهر بحرج - ١ ٨ 
اتتاس،وجهلة امموام حشءحد،ع 

©



'محسه؛اهمح،اء،

أومركيص،^ودابمم، أوودمة.قضده، نرقاء، خؤزة يطق أن يأمره - ١ ٩ 
١وداحلسمم.

:؛؛،؛;،•.ّآ:ن:ٍ
و., م. 

قداهدبيى وهذه سدودة، أيام إ سيتة *لابس يليسى أن يأمره - ٢* 
وايرمؤذ.باثطلأسم *لئن 

©



أدسولأ;أباي؛ر-ء.«ب'

ودمباتتجاسات ت،موآن - بالله -واساذ الساحر كتابة - ٢١
الشركية،الساران بعض وكتابة وامتهانه، القرآن واحتقار 

يفعلهما الله ممالى - القبيلة والرسوم والأستغايات، والرمؤذ، 
علواالظالون 

ااحد.لأص

ا>اا1>{،ا
yaluti la؛>nu k

Uaahn ؛ء،.، ٠٠،wsiil



ءسءأاضع•،

مكتوبكييض مريبة أشياء يراجعه عن ^٧ ٥١٥٠أو اثساحر بعطى * ٢٢
واثطلأسم.باتجاود هت أوأقفال طلاسم، عليه 

،دلءمت

مة«ااءبمبم7هثءه 

؟؛-صم

bus:؛.-،•,

-4سوداء خيوطا يربهد أو أسنانه، أو ذش، جل،، يحمل أن ياموه - ٢٣
بغيرتعلق اأمن اىء،،يث> إت .وبغيرايئه المملى 4ن هذا وكل سيارته، 

امهء.وكل الله 

Ts،



ئ^;سيااص_.-٠ :ءء- =ءس- 

^^و،صاذامجواشضس1لإس1ن
منأنااحضرهاتلك t ته وقال ائال، اتساحرميلأناكييهمأمن مته لهاطلب 

يصطإدهامقرفأرا أحد يطلب أن ذللف1 إ الأمثلة ومن اتجان، ملك 
الخ.أممئ... أوقردأ أويطلبفأرايتيما القيلولة وقت 

التئالبلد أو أمه، أواسم باسمه، الشخص الكاهن ياذبرارساحرأو -  ٢٥
حاءسها،أوالسهلةامح،ءمنأحل،ا.

وهومايسمونهالنجوم، نحت لمعه أن ماءيأمره الرمس عض ببيض * ٢١
السهرة.أعمال من وهو النجم(، )اتاء 

YV - غيرالقهومة.والْللأسم اوهزاتم وتلاوة التمتمة

معينة٠شجرة أوحبالاعلى بعقدحيوطأ أن يأمرالريض - ٢٨
الذينوال؛ئهان السمرة علامات لكما بينت، قد ا'كون ارحوأن بهذا 

للحدرال،،،امين احوانئ بها ينفع أن الله واسأل الله، بغير الناس يعلقون 
عليها.منهاوالتنبيه 

اك—واه
قسمين!الى امملأجقينقسم وأمط 

السمحر.بهدوقؤع اكالس: و11ق،أأم السهر، قبلوقوع الأول: اكم 
يلم:فض0ا ا1سدأ وقوء قبل  ١٥٠؛

غلى>ومن مزوجليقول فالقه وجل عي اللم ءاس اكوخل اولأ؛ 
بفدرا فيء لكل الله حنل، قد امره بالغ الله  uiفهوخنبة الله 

 .rكافيه.أي حأ،،بهأ ومضى اسمق
يتوكلؤن،ربهم وعلى آمنوا الدين ملي سلطان له ؤلي،س والشيطان 

.١ ■ • - ١١اسل مسركونه به هم والدين يتولونه الدين على سلْلاذٌ أنمل 

ال،،،جدال،،،ام؛ى.ف، مع ج0اءة اكب، د،لأة ءلس اا0دافظة ثانيا؛ 
ذمةفهوي حماعة الْييح.L؛ ْ،لى >من يقول! ه فالرسول 

رج



صا«ء؛اأهء

والسحرةممقيامن يمن قعن اف ذمة ءان.ات رواهسل«|،و*س اس« 
سبيل.واثكيانعيه 

واثتاس،الفلق سيئتي وهي 1اْءءئادا> ق|1أة طس |لدافظات ثاكا! 
تعوذضا بهما «تمذ 1 بقوله عامر بن عقبة أوْدى ه فالنبي 

ثلاثا.والساء الصباح فيقرأهاإ' ابوداود. متعوذبمنيهماءرداْ 
قراهاومن فانالنبيويقول< اكر،م، 1ك،،،،مإض 9أ1<ةوبت وابعا: 

ولأيقربهحافظ الله من عليه لايزاو فإنه فراشه إلى أوى إذا 
أؤيستطيعحافقله... الله عان بمن فكيف يصيح(؛، حتى شيْئان 

صباحايوم عل اهرسي أية قثقرأ سبيلا؟ إليه واههان السحوة 
الله.بإذن الجن من حفظا له تمن حتى ومساءا، 

ءاقرأواالتبيهيقول< فان افن، فم اابق،ه مءوه قأا<ه خأسا: 
ولأوستطيعهاحسرة، وترقها بركة، أحالها فان البقرة سؤرة 

ينفرمنالشيمتان ءإن ؤيقول وو١هسل٠|، اوا،حرة، أي ء البطلة 
لداءسلمالبقرةأ< سؤرة فيه تقرأ اللي البيت 

iLiaLii  ق- ولا الأوفى شيء اسمه مع مآيهمر الذي الله »_( قول
وال،،،اء.الصباح مرات.قت اىواي4اءحلاي، ايسماءوهوالسميع 

مرات-إتثلاث حلق« شرما من التامات، الله )رأموذبممات، قول مابها! 
منزلانزل 1امن يقول• ه فالتين منزل، أي نزل ثاذا الماء، 

شيءلأيقهره شرماحلق، من التامات، الله بكلمات، أعوذ فقال 
الشيءIهذا تح،تا ؤيدحل س. ىراْ ذلائ1„ منزله من يرتحل حتى 
4م،ادةالأس،اهاذة هذه إن بل وغيمهم. وال،سحرة والثياْلإز، الجن 

قلت،لوأنلث، ءألأ ١محقرد،. قرصتة مح، قال ه النبي vن سوم، 
راراهس1>اتقدرلث،1ا لم التامات،، الله بةلء,ات، أعوذ أم،،،يت،1 حين، 

وهوالبممد، وله ائللث، له لص، لاشريي، وحده الله إلا )لأإله قول ثأسا: 
قالهاءمن يقول ه النبي قات مرة، مائة قدير( شيء ص، على 
حسة،ماثة له وكنيت، عشررقاب،، عدل له كانت، يوم مرة.ق؛ مائة 

©



;سي؛هٌء•■ُ " '

ذممايومه امميطان من له حيزا وكاتتء ستة، 4اذة منه ومجهن 
صلبجاءبهالأأ>داأصلأهم

البخاريلواه ذل1ثاه مجن 

امثيثمجن راموذبالله ٠ اأ،؛لأءبانمحموو دماءدخوو تاسطأ 
ايمرصيواد رايتج،سء والرجس 

اصامن.تجمجع أمجاكن اأ|دلأءيي لأن 
ضجاممحض"أذا ' ص، 

Cباممهص٠VمةاJVضاطهولأحول
ا1تر*دىا•>صسداواه حسث ادسطايى« صنه ولقحي ووقس كفهن له 

>مجنI تال انه امي. هن سإ ص، تْؤ1ه، بمبء اكيبء ءفأ؛ ^٥<؛؛ ١١
نداءاسياريسحوولأسم، لضره لم اليايتة هجوة من مرات بسع نسيج 

سمجاحةعمجاناو التمجو، أنواع من تؤع بام يكلن دْ،اد< سبء وأكدبء 
ه'يمت ا'ن يرجى ادٌ نايا حبما اك، باندحمجه ءاداأ>دزبن اممهخ 

صحاءهسارروايات)مجنض(مجنمحومّ.
وأم1مهليممن، ٠٥٠٥٠قبو المعر من اكحمق ، LSjjJsJسْو يذا 

الساحومجعبامماق للساحر؛V لأيتم ارا،،حر أن س،،ابلنأ أواسه عمجا 
ضاضممرهاسلانطاذ

أوامرء.وييههذ، وءاالاهتٌ له، اممهطان ة مسامي؛ 

,lL_;مموثط  ٠٥٠٥٠سه  ٠١٢!اما 
ملأجاناأنفح من أن اللم بازرس، صداسنيزبن اممهخ سماحة ذكر, - ١ 

٥>^،فادا أوقهرذس، أوجبل أيبمس السحرمآ مؤبمع السحرمجميفة 
اسؤ(.حكم )كتاب كلامجه اتتبى اسر• أتلفُباا،ل وام|رج 

واضوا٠ذا٠ ملاج أيجح الممرههومجمرودفان مكان كان 1ذا - ٢ 
اللهرضي ماتهة الومتهن أم صتامن  ٠٥٠موالدماء، رأسرمه 

0



■_ءإبم يضءءء يفلا 

دعاوسوويلة أوذات يوم ذات كان اذا حتئ امميءومايسلم، يفعل 
رواْسطمالهد،يث[ا دعاءء ثم دعا ثم القه 

اك|عاءمنبآداب والاثتزام والإىهاح اثد|ماء تنوم اضيض ضطى 
الأخيئالليل ثلث عتل الإجابة أوقات وتمري ^٥، ٥١واسقيال الوضوء، 

منثه، فاستجيب )من الوقت ذلك يقول.فذ عنوجل القه فإن 
البخاويىواْ له( منيستعفرضفاعقر يسألنيفاسقيه، 

قدوالتئ الوقت، ذلك .ق الأدعية؛x؛^s يتحرى أن اقييض وعلى 
قال،أنه ه النيئ عن فقدثبت اليعاء، استحابة أسباب سييامن تكؤن 

ولهائك له له لأقريك وحده الله إلا إله لا هال الليل ممازمن ,مجن 
إلااللهولاإله ال1ه وسيحان الممدلله قيءقدير، كل الممدوهوعلى 

أودعااغمرلي، اللهم قال، حم بالله، إلا ولاقوه أكيرولاحول والله 
المخاليرواد . وصلىقيلت،صلاته توضأ فان له استجيب 

والتوبةوكثرته، الأستفمار ثقوم للسءر النافع العلاج ومن ٣- 
الاستنفارجمللزم رمن ه النبي عن يؤوى ئا امحامي، من 

منؤيذمه مخرج—١، ضيسق كل ومن فرجا، هم كل من له الله 
يواهملآبمسبء حيث 

ابظأن جاءذيرجليسءي حيث، بنضمإ> طهيا وقفتن  Sjasilهذه 
وقدآحلاقية، قضة يه' عليها القبض سيق فاسدة امرأة من سحر له 

أنهحيث لها، يرش حالة ابنه وأن به، اللواج -i' رغبة ابنه سحرت 
فتهدأمنزلها عتبة ؤيشم اترأة ه،ث، منزل الى يدص، حش الليل لأيتام 
لأأسهدعإني أخي•* يا ا له قملت، السمرمته يفك يْللباأن وأنه ذق،،،ه، 

عزوجل،رلله بإذن تتضك هلريمه إلى ل؛تنيسأرسدك السحر، فك 
الاير،حلث، اليماء.إت وكثرة اا1ه، يدي ١لأتaلراحبإن بكترة أوصيك اا؛واسأ 

ر4نيدعوتيئسسب،له

©



'محسء؛بمٍاص

الموب.تفريج اسباب أعظم عن الأستغفارفإبجا علازعة ا1ق1نيم: 
تسبهمسلم >عامن قالأ حيث ه اثتبي بؤصية أوساغ 1^1؛: الأ[ 

؛لاراحمؤث، إليه ؤإنا ف إنا الله! ماأعره ضقول عصيبة 
دء_اهسلممجتهاو حيرأ الله أح1هه 

عصيبتي،الدعاءقاحراتا.ق بهيا دعوت أبوسلمة عات فا4ا امسلعه) تقوو 
عصيبتيالله قآحرني سلعة، آبي بخيرهن 'أحلف أن أظن كنت ومجا 

ه•اتتبئ سلمة، أبه بخيرهن واحلفتي 
القعرليلة٥^ أيامرمإنيووحهه ضمة وس جو• ، 11مذإ الحرف ثم 

عملاسحريا.حييه مجن أخرج ثم انفراد، أييدلثاعلى I قاو ثم اسر، 
الكهإن،أو السحرة احد إلى ذهبت قد لأتمن الله، اتق ياعم ؤقك: 
أبنائيلوعات ديني ماأبيع واللص > وقاو الاثتتثن بيديه يهينه قأست 

قعاأحاب،نيالأبدعوءه،السحر؟ كيقاأحذ،رت واحداتلوالآحر،هسالتهأ 
عنحرحت عنذأن يابني هدأققال' أن بمد وسألته آخر، سحرا أخرج ثم 

الليل.وصلاة راحعؤث(، إليه ؤإنا لله و)إذا الاستنفار، علازم وأنا ءنإد،لث، 
الثانيةاي،،اعة كدلأ؛ني اسممد قائم أنا وبينما ا1اي11مإ مي ؛ lLJوفم 

فإذاعليه دت فره يدي، لهانص ١ بحرس إذ١ كربتي يفرج أن الله اسأل ليلا 
فلأن؟أنت ىوقولأ يسلم بشخص 

سم،فقالتىيدسحرابما؟قك: 
نعم.فقادأ: 

^داءاللأسةلييت،ثا،فخرض،أبح،ث،إاتكانق1ل: 
أنحشية إليلث، احذ،ارها فترددت^ العمل، فوحار،ت إليه، أرسد،،ني الذي 

أخرىمرة اأهاتق<ا دق الوقت، نفس  i-jالثاني اليوم ش أنه إلا دكان،بني، 
وهاهو...حضرته قأ وأرسد،نيإشم5اناد،،حرالداني 

اقممل؟الذي 4نهات،ا أسامماسوالأآ أن دابتيأريد ولكني 
طهميقالسحرهن دفن اللي هوالشخص يمن فربعا اعلم، الله فعك: 

0



.لسدابجلأإبمو 
بيناثعبادوهوبهم نواصي بيده اتدي الله لهوت س امماسدة الوأة هذه 

y،j_l ؛jالسمو،د4أ؛كان خبرك ١٥الله سخره شاء، كيف يقليها اصابعه عن ؛
الأهوه.ربك جنود بعلم ؤو*ا 

اكحرعنادحور،وهيمطت'ض ومي ؛__s، اسمحوا ٤-رمنعلاج 

ٌءاسم'
اشادساحر يتقرب حيث ادسءرة، احد ْلييق هن لمثله اس٠ر حل 

الله،ايسمحؤربإذن اسمحرْن سطل تمحبه، هيما الشياط؛ن 

اممهاطلين>اماحرهع تعاون وهومن لكما، ءتماوصمحت وهذاممحرم 

اكيء1وثامإ:
سماحةتال وقئ الياحة، والأدؤية واموذات بالرقية اسمحر حل 

tالسحربعدوقوعه علاج ،؛ الئه بازرحمه بن امميخ 
منؤرقات سبع ياخذ ا'ن أهله جماع من حبس إذا ثلوجل ئاهع )وملاج 

عليهامناناءؤسب  ٥٢ؤيجغلهابحجرأونحوه، السيرالأخضرفيلقه 
ؤيبمرأقيهارممسيل يمميه  ١٠ائاء

•( ٢٠٠الأية البقرة )سؤرة الكرسي اية ١- 
مرات•ثلاث اهJوذتان الإخلاص/ / الءاهُأن سهره - ٢ 
ماتلقف فإذاعي عصاك الق أن موسى اض ءؤوأوحينا مماش يقرأتوله - ٣ 

ألآءراق.١  ١٩- ١  ١٧الآأع ه يافمت.•.. 

اصعليم...ه حر سا بكل اتتوني فرعؤن مماش قوله ؤيقرأ - ٤ 
•يونس سهرة  ٨٢•  ٧٩

_،طي..٩٦  ٦٥ JuVtه .. نلقي أن اما وقالواياموسى مماش ؤيترأهوله ٠- 
بالياتي،ؤيعتسل القيء، بسى يشرب ائاء ذكري ما قراءة وبد 

مرتيناسممماله اش ايهاجة دعت ؤاذا الله، قاء إن ال،ا،اء يؤول وبدلك 
باز.ابن للشيخ اثسص تناب من ه أ. الداء( ح4ىهزأول باس فلا أوأكثر 

لتاصف ادهمم1؛ فعاو 



؛محسوارض-•

اثنجوأو4U' نيئ أن يبمكن بل حجوين، بين نيئ أن اإ.بازم فقك: 
عنهو بل الله، بإذن ناي هذا وكل الئلاط، *فت يضرب أو اتهاون، يسمى 

علاجاتانفع )ومن امميم ابن يقول اتسحر، ثعلاج الإمية الأدؤية انفع 
تأيهراتعن فانها باثذات، اتناهمة أدويته همر بل الإثهية اسرالأدوية 

منويقاومها يعارضها بما يمن ناشرها ودفع السفلية البمبيتة الأيواح 
دبطلهعاهاوتاشرها(.ام والدعوات الأذكارو١لآيات 

اذاملينا uهوالواجب أخير... سؤال لدي لكن عليك اطالنا، لقد قال: 
أودجالا؟ساحرا عرهنا 
الميادا^لآءبرهوصر١اد الساحرهمه أن كثيرا هما ذكرت أن سبق قك! 

للشيْتان.وددييدص٠ العباد رب عيادة من 

السحرة،محاربة وجل مز النه الى مبادأ 11اياب من فان ك! 
الودع،وضاؤهي السجان، وتراء والصان، وال،هجالين، وا(لساسذين، 

مزالله بخير الناس تطيق من مابملونه لعخيم الرمل، ملى واييط، 
مزوجلمحمدلحدهخالصالله التدحيل، أزيمجث لايريد،ون وجله4م 

أقيمتولا اهتب، الذل ولا الرسل أ0،،ل  ١٠مزوجل والله جلاله، جل 
النه(،الأ اجل)لااله الأمن الجهاد وأقهم الإسلام ونردتسيود، القبلة 

ممادء،4بمول مزوجل، الله ميادة أجل الأمن الجلق الله غلق 
(.٠٦اليائيان،)سة ليعيد،ونب إلا والإنس الجن خلقت وما ؤ التتليل محكم 

الدنيا4 السايادة أراه من كم واق_وو هاوددضْر 
ومحاربةالتوحيد، بتحقيق ضليه ارذاىية، ومعلاح والتوفيق والاحرة، 

دأبت٠اريا محم مفمحم، شرهم فإن وخيرهم، واههان ار،،،حرة 
كتابةمن إلهه والإساءة بتحقير>،، وحا، مز الله كلام يهينؤن ١. 

والرمؤذفيه،اأبمرر،ذاوالهللأسم بسث>، ؤادحال بالنجاسات، الأيات 
بالقيطان.والأستغاية 

^^^أ4امم>لىاُصأمقلم ومن - ٢ 

®محا. 



محه؛اّط

اثنار.واثعياذبالله..اأ،هبارويوردهم ينضب 
مزوجل.الله تشردبه وقئ الغيب علم يذعؤن ٣- 
يشرمحتب؛نامحءسس٤- 
بالباطل.اثناس أموال ياكلون ٥- 
الله.ويتتهsون،ءاربماد< الأعراض، على يتعدون ٦- 

يقول!ه اثتبئ اس، النأديان على خطرهم عن قس' الس واذظأ 
فهدايهء، الله أتم قلا ذميعات ذعلق ءعن أسرليء، فص ذغيمة تعلق ءمن 

الناسيأمر اللي الساحؤ( ) ذئب هو فما التعاتم، هك ئعلق من ذنب 
للاخرين؟ويثعها ؤيكتيها بت|دليقها 

1أسألك وعقابله ذلك تقيض وعلى اللهءظيم.... اإقض؛ناموهعنال،
وحاربهم؟عئهم وبلغ هؤلاء أئكرعلى أجرمن ماهو 

بالإبلاغلك، تالخا اأعأوتي ويضون فتنه تضءه y دنس فدأوبءدم 
أفعالهم١ل!wءتير٠ن والسريهل،طت ال؛تتاب وئشر والتجديرمنهم عنهم 

أيبملالذي اثتومد هداءس لأن جد،ا، مفليمة ذلك فامأأجود.أت الهينة، 
سرأ،ثلاث ستة، عشرة يدعوثلاث بقي أجله ومن الله. رسول به 

وكازاايمحالص، التوحيل، أيبمان على الإسلام دولة وأقام وعشرجهرا، 
وتبعه.به آمن لن الدأاد؛ين سيادة ذلك 

تبيتاوعلى مليه - أبراهيم حال وهويمم، وعلا جل الفص برقول وتع، 
والنهيبالعيوفا والأمر الشرك، محاربة ؤ - ال،سلأم و اته،لاة افشل 

بالشركعائق مجتمع أرسل.إن حيث النوح،،؛،، الى والع،عوة التءنر، عن 
عليهإبراهيم نبيه لسيأن على ممالى فقال والأوثان، الأصنام وصاية 
أهع،كفائبغني يأتك لم ما الشر مى جاءني فن إني ابت ويا ال،،،لأم) 
للرحمنكاى السْثاى إى السيملاد، ؛، Ujuلا أبت، يا ( ٤٣)'نيؤيا صواْلا 
للسيْثانالرحمنقثكؤى مى أنبمسائ،عتاب أحاف، إني (ياابت،  ٤٤)عسا 

لأزجمئلث،ثنثه لم لئن إبراهيم يا آلهتي عى انف، اراغن، فات، ( ٤ ْ ) وليا 

.ٌ:غقس



ثيسوادق؛يأبمم-

حثكاذبي ربي!ئه ساسعقرثك عليك سلام (قال  ٤٦)نليا 
بلغاءانحف عسى؛V وا'نعوربتي الله دون من يذغؤى وإعثزصرونا ( ٤٧)

عربمسيئة ه ٤( ٨ شقي،) ربي 
وأيلهوسرالشرك وكسرالأوثان، الشرك، وحارب ونهى، آمره قلما 

وقلماو فقال اتجراء أحسن وجل عز انفه حازاه الأصتام، وعناد 
جعنناوكلأ وسود، انحى له وسا القه دون من يغندوى وما اصزلنم 

٠()* عل،4 لناذصيق لنم وجننما رحنتئا من لنم ووننثا ( ٤٩)يييا 
جملهمبل الثؤية، بصلاح ال،،،عاهة أساب مجن سبا ذلك س؛عوبعرفكان 

ومصالحؤن.ء أثبيا 
بنالله عبئ القيخ امملأمة لسماحة جوابا لك ساسؤق ك: قك ثم 

سلساحرة ئحوامرأة الواجب عن نتل حيث الله، حقظ4 جبمين 

بالذبحالجن الساحرالى حيتاسمرب شيطاني، السحرعمل »|ن فاجاب: 
تخدمهحتى ونحوذلك النجاسات، أوأكل القه، دون من أويعاويم لهم، 

فالساحوهدا وعلى يريد،ه. من قيلأب،،،ون الجن ومرية السياط؛ى 
اثتهرتالتي الرأة متْ ترك يجيذ فلا ذكرتا  ١٠وعلى كافر، مشرك 

الأمرولاة الى أمرها فارضوا وقرائن ليمربيتان كان فان هذا، ب،دماها 
شرها.من الناس ويستريح تقتل حتى 

سمها:مق اكئلص وضفيت 
-قالأؤداء واسسال القران، وقراءة الله، ذكر بكترة بالتحصن اولأ: 

والساء٠اثصياح 

ا.ه.الشرعية. ب،لأجماأصابكبالرقية ثانها: 
الوحيد،ذحقيى فضل من وماسقي اتسوى سرد من انتهيت أن يبمد 
نعمةبهاعليتاهي الله أنعم نعمة آعثلم وإن دينناعظيم إن حقا ق1اإلي: 
حقيقةتعرق V أعمارنا من يكفي ما مخس وقد اكثرص ومحاربة اثتوحيد 
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