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الرحيم الرحمن الله بسم

. بعده لنابي من على والسلما وحده لله الحمد  



أعداء على القياما وأفضله الجهاد خير : فإن بعد أما      
والكهان كالسحرة ناحورهم في والوقوف الدين

وكثر أمرهم وعظم شررهم استطار فقد والمشعوذين
حرماتهم على الرعب وأدخلوا المؤمنين فآذوا خطُرهم

أدراك وما بسقر المجرمين الله توعد وقد مبالين غير
الساحر أن العزيز كتابه في الله أخبر فقد سقر ما

ّلَماِن َوَما: {  فقال كافر ّتى َأَحٍد ِمْن ُيَع ّناَما َيُقوَل َح ِإ
َنٌة َناْحُن ْت ْكُفْر َفَل ِف ّلُموَن َت َتَع َي ْنُهَما َف ْيَن ِبِه ُيَفّرُقوَن َما ِم َب

ْلَمْرِء ْذِن ِإّل َأَحٍد ِمْن ِبِه ِبَضاّريَن ُهْم َوَما َوَزْوِجِه ا ِإ ّلِه ِب ال
ّلُموَن َتَع َي ْد َينَفُعُهْم َوَل َيُضّرُهْم َما َو َلَق ِلُموا َو َلَمْن َع

ُه َتَرا } .َخَلٍق ِمْن اْلِخَرِة ِفي َلُه َما اْش
في هلودخو الدين من وخروجه الساحر كفر وإلى      

فقهاء من العلماء جماهير ذهب الجحيم أصحاب سلك
بن محمد الشيخ ذكر وقد والحنابلة والمالكية الحنفية

ناواقض أحد السحر أن – الله رحمه – الوهاب عبد
. والعطف الصرف : ومنه وقال السلما

. بغضه إلى يحب من لصرف السحر عمل والصرف      
من حبه إلى يبغض من لعطف السحر عمل والعطف

في وهو الحب دواء الفجور أهل ويسمية وغيره زوج
. والعطب الهلك الحقيقة

والمنجمين والكهان السحرة من الحذر فالحذر      
به الله بعث لما المخالفين لشعوذة وأهل والعرافين

ول يفسدون فإناهم وسلم عليه الله صلى محمد نابينا
. ينفعون ول ويضرون يصلحون

قتل على عنهم الله رضي الصحابة اتفق ثم ومن      
خطرهم وكثرة شرهم لعظم والساحرة الساحر
ُبعدهم أبي فعند الشيطان من وُقربهم اليمان عن و

دينار بن عمرو عن سفيان طريق من صحيح بسند داود
َء قال عبدة بن بجالة عن عنه الله رضي عمر كتاب ناا جا

.... )) . ساحر كل (( اقتلوا  بسنِة موته قبل
بقتل أمرت أناها عنها الله رضي حفصة عن وصح      

من أحمد الماما بن الله عبد  . رواه سحرتها لها جارية
.  عمر نبا حديث



ًا الساحر قتل وصح       ُدب عن أيض . جن
الساحر قتل فكان ، مخالف لهؤلء ُيعلم ول      

السحر كثر وقد عنهم الله رضي الصحابة بين كالجماع
إليهم الذهاب في الكثير وتساهل العصر هذا في

فعل من هذا أن ويزعمون أيديهم على الشفاء وطلب
يخلخل كبير مدلهم وخطر عظيم منكر وهذا السباب
.  اليمان ويزعزع العقائد

يحيى طريق من مسلم الماما صحيح في جاء وقد      
عن ناافع عن العمري عمر بن الله عبيد عن سعيد بن

أن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج بعض عن صفية
ًا أتى : ((( من قال وسلم الله صلى النبي فسأله عراف

))) .  ليلة أربعين صلة له تقبل لم شيء عن
لم شيء عن سأله فمن الكاهن بمنزلة والساحر      

يقول بما صدقه إن وأما ليلة أربعين صلة له تقبل
عليه الله صلى محمد نابينا على أنازل بما كافر فهذا

هريرة أبي عن صحيح بسند الحاكم روى لما وسلم
عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي
ًا أتى : ((( من وسلم ًا أو عراف يقول  فيما فصدقة كاهن

))) وسلم عليه الله صلى محمد على ُأنازل بما كفر فقد
.

ًا مسعود أبن عن صحيح بسند البزار وعند       موقوف
ًا أتى : ((( من قال ًا أو كاهن يقول بما فصدقة ساحر
))) وسلم عليه الله صلى محمد على أنازل بما كفر فقد

 .
لن غلط فهذا سببب هذا بأن الناس بعض زعم وأما      

صلى النبي عن للثابت ومخالف شرعي غير السبب
من حسن بسند داود أبي عند جاء فقد وسلم عليه الله

منبه بن وهب : سمعت قال معقل ابن عقيل طريق
عليه الله صلى النبي أن الله عبد بن جابر عن يحدث
عمل من : (( هي فقال ، النشرة عن ُسئُل وسلم

)) . الشيطان
عن حله كان فإذا المسحور عن السحر حل والنشرة      

العجب ويالله بالمنع صريح فالحديث السحر طريق



الصحابة أجمع وقد السحرة عند السحر حل يجوز كيف
بقتل مأمور فالمسلم قتلهم على عنهم الله رضي

حل كان إن وأما عندهم بالتداوي له يؤذن ولم السحرة
وكلما الله لماـبك ةـشرعيـال الُرقى طريق عن السحر
فهذا المعروفة والدوية وسلم عليه الله صلى رسوله

َنّزُل: {  تعالى لقوله مشروع ُنا ْلُقْرآِْن ِمْن َو ُهَو َما ا
ٌء ِنيَن َوَرْحَمٌة ِشَفا ْلُمْؤِم بياناية } هنا ِمْن{  } . و ِل

وأحل به آْمن فمن داء لكل ودواء شفاء كله فالقرآْن
ًا به اناتفع حرامة وحرما حلله ًا اناتفاع َق ومن كبير َد َص

من وعافاه تعالى الله شفاه ِوإرادته ِهقصد في الله
لرب والتضرع الدعاء ملزمة به المبتلى وعلى دائه

ُثلث لجابةا أوقات وتحري والسماء الرض الليل ك
الوقات فهذه والقامة الذان وبين والسجود الخر
ُتل من دواء وهذا غيرها من  الجابة في أحرى ياب

. بالسحر
فعليه به ُيَصب ولم منه الله عافاه من وأما      

عن الثابته المأثورة بالذكار شره واتقاء هنم بالحتراز
ًا عليها والمحافظة وسلم عليه الله صلى النبي صباح

َءِة ومساء صلة كل دبر الكرسي وآْية المعوذتين وقرا
فـهذا العجوة تمر من تمرات بسبع الـتـصبح تيسر وإن

فـفي مريد ساحـر كل من حصين وحصن شرعي سبب
عن سعـد بن عـامـر حـديث من وغـيرهـما الصحيحـيـن

وسلم عـليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي سـعد
لم العجوة تمر من تمرات بسبع تصبح : ((( من قال

أهل من كثير اشترط ))) . وقد سحر ول ُسم ُيصبه
في ماجاء على العجوة من يكون أن التمر في العلم
لفظ أن إلى  العلم أهل من آْخرون ذهب ولكن الخبر

العجوة تمر بغير تصبح فلو الغالب مخرج خرج العجوة
العجوة تمر إن أقول كنت وإن قوي قول وهذا نافع
ًا أكثر ًا نافع في التأثير يمنع ل هذا أن إل وبركة وتأثير

. غيره
وأن كلمته ويعلى دينه ينصر أن المسئُول والله      

ًا لدينه يبعث والكهان السحرة أيدي على يأخذ نااصر



وصلى الرض في المفسدين من وغيرهم والمنجمين
. وصحبه آْله وعلى محمد نابينا على وسلم الله
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