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  بآيات القرآنبآيات القرآن  العالجالعالج
والسحر باستخدام طالسم، ولكنهم يضعون  يوجد أناس تعاجل من املس: سؤال

  بعض آيات القرآن وحروفه بطريقة غري مفهومة عند قراءا، هل هذا حرام؟ 
  مع العلم أن من يستخدم هذه الطالسم يدعي أا للعالج فقط؟

======================  

بلسان عريب مبني، وكان  صلى اهللا عليه وسلمل اهللا القرآن الكرمي نزل على رسو
بـاألحرف   صلى اهللا عليـه وسـلم  كَتبة الوحي يكتبون القرآن عند مساعه من رسول اهللا 

األجبدية، ويف هذه الفترة مل تكن وجدت النقاط اليت توضع أعلى احلروف وأسـفلها،  
واخلاء شـكلهم واحـد،    فكان مثالً الباء والتاء والثاء شكلهم واحد، واجليم واحلاء

والسني والشني شكلهم واحد، والصاد والضاد شكلهم واحـد، والطـاء والظـاء    
  .وهكذا.... شكلهم واحد 

القرآن الكرمي  ظَكيف حف: هلذا الكتاب املقدس عز وجلَّولذا فمن إعجاز اهللا 
قْطٌومل يف مع أنه مل يكن هناك نة، فلم وكانت الكتابة حروف مفرد!! للحروف؟ حر

  .تكن الكتابة بالطريقة اليت نرسم ا احلروف اآلن
فاملعاجلون بالقرآن الذين يكتبون للناس آيات من القرآن تتناسب مع حاالم 

قرآنية مفـردة  يرجعون إىل هذا اخلط األول الذي أُنزل به القرآن، فيكتبون اآليات ال
ا طالسم، قط، فمن ال يعرف اآليات ال يستطيع حرفاً حرفاً بغري نأن يقرأها، ويظن أ

بينما هي حروف القرآن الكرمي ولكنها بغري نقط، إذا كانت الكتابة ذه اهليئة وهذه 
  .الشاكلة فال بأس ا، وهي كتابة قرآنية واملعاجل على صواب
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أما إذا استخدم املعاجل طالسم ال معىن هلا، ويزعم أن هذه الطالسـم وردت  
فهذا أمر ال يعتد به، وال ينبغي أن يكـون يف  !! غري ذلك يف كنوز سيدنا سليمان أو

  .عز وجلَّدين اهللا 
******************  

  التجسس على املسلمنيالتجسس على املسلمني
ه، لكنه مسااشتكيت ألحد أصدقائي من أحد شركائي بالعمل، ومل أذكر له : سؤال

ه من خالل ما قلته له قام بالتجسس وعرف من هو هذا الشخص، مث أفشى سر
  يبة؟ وهل يالم يف هذا األمر هذا الصديق أم أنا؟دث به، فهل يعترب ذلك غوح

============================================  

ال يرتاح إال  ،ه، أو يحدث له أملاً يف داخلهنجمؤمن حيدث له أمر يثري ش أي
 :األثـر  يفرد إذا حكاه ألحد من خلق اهللا، ولكن ينبغي أن حيكيه ملؤمن أمني، فقد و

ملؤمن فقد شكا هللا ورسوله، ومن شكى لغـري مـؤمن فقـد شـكا اهللا      من شكى{
فالشكوى للمؤمن األمني على األسرار هي يف نفسها وواقعها شـكوى هللا  . }ورسوله
  .صلى اهللا عليه وسلم ولرسوله عز وجلَّ

صـدور  : (واملؤمن الذي يشتكي الناس إليه ينبغي أن يكون أميناً، فقد قيـل 
السر الذي دخل صدره كأنه يف قرب ال يعرفه أحد من خلـق  . )األحرار قبور األسرار

، ولذا املؤمن الذي يشكو الناس إليه كالطبيب يؤمتن على مرضاه، وكـذا  عز وجلَّاهللا 
حدث بذلك أحداً حىت ولـو كـان   املؤمن يؤمتن على من يشكو إليه من اخللق، فال ي

ألن أسرار اخللق يقول فيها سيد  - وال ابنته ،وال ولده ،ال زوجه - أقرب الناس إليه
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  ).سنن أبو داوود( }الْمجالس بِاَألمانات{ :اخللق
منـه، أو   ةًيريـد وصـي   وىلكن قد يلتبس األمر عليه ألن صاحب الشك

يستفسره عن الذي ينبغي أن يفعله، فإذا ذهب إىل آخر يظـن أن عنـده اإلجابـة،    
سم، ليس عليه شيء يف ذلك ألنه يريد يبني له بصريح العبارة االوحكى له األمر، ومل 

ـُفيت مسئول عن فتواه، وقـد   أن يتعرف ويتبني الصواب حىت ال يفيت خطأ، ألن امل
الح اكم ف ي   ( }من أَفْتى الناس بِغيرِ علْمٍ كَانَ إِثْمه علَى من أَفْتاه{ :صلى اهللا عليه وسلمقال 

من أَفْتى بِغيرِ علْمٍ لَعنتـه  { :ويف رواية أخرى، )أب ي ھری رة رض ي اهللا عن ھ     المستدرك عن
  ).رضي اهللا عنه عليالفقیھ والمتفقھ للخطیب عن ( }الْمالئكَةُ

وهذا أمر ينبغي أن يتحراه املسلم حىت يف األمور احلياتية، لو سألك أحـد يف  
ه على أهل اخلربة يف ذلك، وهذا هـو  دلَّأمر من أمور احلياة وأنت ال تدري ا، ف أي

   .مبدأ اإلسالم
 وال﴿ :اإلسالم ى املؤمنني يـاً صـرحياً يف كتـاب اهللا عـن التجسـس     

والتجسس هو حماولة االطالع ومعرفة أخبار الغري، وهـذا   ].احلجرات١٢[ ﴾تجسسوا
اثـنني   أيا ريكون للعدو، ولكن ال ينبغي أن يكون لألصدقاء، فال ينبغي ملـؤمن إذ 

ماذا قال لك؟ أو ماذا قلت لـه؟ ألن  : بعد احلديث -أن يسأل أحدمها  -ن يتحادثا
 }من حسنِ إِسالمِ الْمرِء تركُه ما ال يعنِيـه { :صلى اهللا عليه وسلمهذا قال فيه رسول اهللا 

  ).سنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمام أحمد(
لم اختلفتما؟ : هاجراً أو جمانباً لزوجته أن يقول لهزوجاً م أيال ينبغي له إذا ر

خطاباً ملـؤمن أن   أيال ينبغي ملؤمن إذا ر!! لم تتدخل يف هذا األمر الذي ال يعنيك؟
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منِ اطَّلَع في كتابِ أَخيـه  { :صلى اهللا عليه وسلميفتحه ويطلع على ما فيه إال بإذنه، قال 
  ).الطبراني( }اطَّلَع في النارِ بِغيرِ أَمرِه، فَكَأَنما

ال ينبغي ملؤمن إذا دخل بيتاً ألخيه أن يدخل غرفة خاصـة بغـري إذن مـن    
فيها امرأة حاسرة، هل هـذا   أيصاحبها، ولو كان حىت ملصلحة لصاحبه، ألنه رمبا ر

ال ينبغي أبداً للمؤمن أن يتحسس أو يتجسس على عورات املـؤمنني،  !! يليق مبؤمن؟
ه، وال نسمح له بالتدخل، حـىت ولـو   فعل ذلك ينبغي علينا مجيعاً أن نصدوالذي ي

ال يصـلح لصـحبتنا إىل    اضطر األمر إىل تعنيفه وإىل غضبه، فالذي يغضب من احلق
وجلَّ احلق عز.  

وال أحـاول أن   ، يتهامسان ينبغي أن أبتعد عنـهما نيبل إنين إذا وجدت اثن
التجسس، فما داما يتهامسان فهما ال يريـدان أن   ألن هذا من ،أستمع إىل حديثهما
شركاين، وهو سرطلعاين عليه، فينبغي أال أُ ال يريدان يأن يف على قحم نفسي ألتعر

سن إسالم املرء تركه مـا ال  { :ورحم اهللا رجالً عمل بقول احلبيب .هذا السرمن ح
  ).سنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمام أحمد( }يعنيه

*******************  
النالنههىى  عن مواقع الشعن مواقع الشرر  على النتتعلى الن  

ـ : سؤال قام أناس بعمل موقع على النت، وكان تصريح هذا املوقع باسيم 
لظروف خاصة ال تسمح هلم بعمل هذا املوقع باسهم، واكتشفت أن هـذا املوقـع   م
قمـت   ، وملا علمت أن هذا حراميستخدمونه يف السحر والروحانيات بغرض الشر

بسحب الترخيص فتم إغالق املوقع، هذا الترخيص ملكهم ولو أعطيته هلم سيفتحونه 
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ذا الترخيص، هل بذلك أكون قد ن مرة أخرى، فقمت بعمل منتدى إسالميـ ه يت 
  عن املنكر بسرقة الترخيص؟ ما حكم الدين يف ذلك؟

===========================================  

بداً يعاون أخاه على طاعة اهللا، ويسانده حىت ال يقع يف معصية املؤمن دائماً وأ
انصر أَخاك ظَالما أَو { :يف األمر اجلامع يف هذا الشأن صلى اهللا عليه وسلماهللا، وقد قال 
ـ : مظْلُوما، قَالُوا : الَيا رسولَ اللَّه، هذَا ننصره مظْلُوما، فَكَيف ننصره ظَالما؟ قَ

هيدي قذُ فَوأْخأو  ،فاملؤمن مطالب أن مينع أخاه إذا وجده يظلم). البخ اري ومس لم  ( }ت
كان مشاركاً لـه يف   وجده يقع يف خطأ، أو وجده حياول أن يقترب من معصية، وإالَّ

  .اإلمث
يلفما دمت قد حوإىل جانـب للخـري    ت هذا املوقع من هذا اجلانب الشر

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يـدعونَ  ﴿ :الواجب عليك ودخلت يف قول اهللافأنت بذاك عملت 
 .﴾إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هـم الْمفْلحـونَ  

  ].آل عمران١٠٤[
غيـُنكر بأيدينا إن استطعنا، فإن مل نسفإننا ينبغي أن ن تطع فبألسنتنا، فإن ر امل

غير مل نستطع أنكرنا ذاك بقلوبنا وذاك أضعف اإلميان، فما دام اإلنسان يستطيع أن ي
ـُنكر بيده فينبغي عليه أن يفعل ذلك وإالَّ   .عز وجلَّحوسب عند اهللا  امل

*********************  
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  مع محل أحد أحفادهمع محل أحد أحفاده  صالة الرسول صالة الرسول 

  أنه صلَّى إماماً  صلى اهللا عليه وسلمعن الرسول  هل ثبت: سؤال
  وأحد أوالده أو أحفاده يف حضنه؟

=====================================  

كان خيطب على منربه املبارك، ودخـل   صلى اهللا عليه وسـلم ورد أن رسول اهللا 
ان وك - أيب أيب: اإلمام احلسن وهو طفل صغري من باب املسجد، فأخذ يبكي ويقول

من علـى   صلى اهللا عليه وسلمفرتل رسول اهللا  - ذلك عليه وسلم صلى اهللايقول لرسول اهللا 
منربه الشريف، وقطع خطبته، ومحله واحتضنه وصعد به املنرب، وأكمل بـه اخلطبـة،   

 صلى اهللا عليه وسلمخرج علَينا رسولُ اللَّه {  :وورد عن عبد اهللا بن شداد عن أبيه قال
الظُّهرِ أَو الْعصرِ، وهو حاملٌ الْحسن أَو الْحسين، فَتقَـدم  : حدى صالتي الْعشيفي إِ

 بِيالفَ صلى اهللا عليه وسلمالنلصل ركَب ثُم ،هعضلَّى، وفَص ،ـال ةص يانرظَه نيب دجفَس هت
صلى اهللا عليه ي رفَعت رأْسي، فَإِذَا الصبِي علَى ظَهرِ رسولِ اللَّه إِن: سجدةً أَطَالَها، فَقَالَ

   .وهو ساجِد، فَرجعت في سجودي وسلم
 ولُ اللَّهسى را قَضال صلى اهللا عليه وسلمفَلَمالصاسةَ، قَالَ الن :  ،ولَ اللَّـهسا ري

 كإِنظَه نيب تدجالسص يانر أَو ،رثَ أَمدح قَد ها أَننا، فَظَنهأَطَلْت ةً قَددجس هذه كت
كى إِلَيوحي قَد هقَالَ !!أَن :كُني لَم كلَنِـي فَكُلُّ ذَلحتنِي اراب نلَكأَنْ  ، و ـتفَكَرِه ،

هتاجح يقْضى يتح لَهجإلمام أحمد والنسائيمسند ا( } أُع.(  
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 صلى اهللا عليه وسلمرأَيت رسولَ اللَّه { :قال أنه عنه رضي اهللاوورد عن أيب قتادة 
يحملُها إِذَا  - وهي بِنت زينب - وهو يصلِّي يحملُ أُمامةَ أَو أُميمةَ بِنت أَبِي الْعاصِ

  ).مسند اإلمام أحمد( }قَام، ويضعها إِذَا ركَع، حتى فَرغَ
ته، فإن املرأة إذا كانت ليس هلا من حيمل طفلها وذاك تعليم من حضرته ُألم

بالسيدة أميمة  صلى اهللا عليه وسـلم وتفعل معه كما فعل رسول اهللا  ،تستطيع أن تصلي به
جد الوقاية مـن األذى الـذي   خاصة وأننا يف هذا الزمان و،  عنهمارضي اهللابنت زينب 

يلوث املكان أو يلوث الثياب بالنسبة لألطفال الصغار، فاألطفال الصغار يلبسـون  
إذاً ال مانع من ذلـك   .اضات، فنأمن يف محله عدم تلوث الثياب أو آثار املسجدحفَّ

  .صلوات ريب وتسليماته عليهإمامنا يف ذلك  فعل ذلك، وهو صلى اهللا عليه وسلمألن رسول اهللا 
*************  

  التكليف يف الغيبوبةالتكليف يف الغيبوبة
ة، ودائماً يف غيبوبة وفاقدة للعقل، وال تدري بشيء، هل لدى صديق أُمه مسن: سؤال

  عليها فدية الصوم أم تسقط عنها؟
===============  

 : عليه وسـلم صلى اهللاألمر هنا واضح وضوح الشمس يف وضح النهار، قال 
عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصبِي حتى يحتلم، وعنِ : ثَةرفع الْقَلَم عن ثَال{

  ).سنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمام أحمد( }يعقلَ الْمجنون حتى
 .)جبإذا أخذ ما وهب أسقط ما و: (العلماء -يف توضيح ذاك  -وقال 
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فأمجع العلماء على أن العبد إذا دخل يف غيبوبة تامة سقطت عنه يف هـذه الغيبوبـة   
ـُكلَّ من صالة وصيام وزكاة وحج، كل هذه الفـرائض ال   ،ف ا من اهللالفرائض امل

ينبغي عليه فعلها أو إعادا، وإذا أفاق من الغيبوبة بعد حني يستأنف الصالة، ولكـن  
واستئناساً منـه   ،وراحة لقلبه ،إذا أراد أن يفعل ذلك تطوعاً منهعيد ما فاته، إال ال ي
وجلَّه برب عز.  

على ذاك حىت تويف  إذاً إذا ذهب رجل أو امرأة يف غيبوبة يف رمضان، وظلَّ
فليس عليه شيء، وليس علينا أن نخرج عنه فدية عن هذه األيام، أو نصوم عنه ألنه 

تامة، والتكليف منوط بالعقل، فإذا كـان العقـل    سقط عنه الواجب، ألنه يف غيبوبة
م لُحاضراً كان التكليف، ولذا ال تكليف قبل كمال العقل، فالطفل الذي مل يبلغ احلُ

ف ألنه مل يكتمل عقله، وإذا اكتمل العقل وجد التكليف، وإذا ذهب العقل غري مكلَّ
الَ يكَلِّف اللّه ﴿ :بعباده رحيم عز وجلَّيف هذا الوقت عن التكليف، واهللا  ةًبيفهو يف غَ

  ].البقرة٢٨٦[ ﴾نفْسا إِالَّ وسعها

**********************  
  ترك صالة الوترترك صالة الوتر

  ترك صالة الوتر؟ صلى اهللا عليه وسلمهل ثبت عن الرسول : سؤال
============================  

األئمة األعـالم أن  استحب  صلى اهللا عليه وسلمسنة وردت عن رسول اهللا  أي
يتركها املرء آنات أو أحياناً حىت ال تساوي وتضاهي الفريضة، وصالة الـوتر سـنة   

علـى   صلى اهللا عليه وسلممؤكدة، والسنة املؤكدة هي اليت كان حيافظ عليها رسول اهللا 
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  .الدوام، ولكنها ليست فريضة، فإذا تركها املرء مرة أو مرات ال عليه شيء
عنده يف صالة الصبح يـوم   - على سبيل املثال -رضي اهللا عنهي اإلمام الشافع

ويسجد ومعه املأمومني يف الركعة  ،من الواجبات أن يقرأ اإلمام آية السجدة :اجلمعة
ينبغي على اإلمام أن يترك ذلك أحياناً حـىت ال  : األوىل، لكنه قال وقال أهل مذهبه

  .يظن من خلفه أن ذلك فريضة
كان يواظب على الوتر كما ورد، ومل يرد أنـه    عليه وسلمصلى اهللاورسول اهللا 

تركه، لكننا مطالبني أن نترك هذه السنن آنات حىت تفترق عن الفريضة اليت ال ينبغي 
  .سبب من األسباب يتركها أبداً أل

**********************  
  بني صيام التطوع وقضاء الفريضةبني صيام التطوع وقضاء الفريضة  ععمماجلَاجلَ
  ين الذي عليها؟صيام يوم عرفة والدأة اجلمع بني هل ميكن للمر: سؤال

====================================  

صيام يوم عرفة، وصيام أيام شهر ذي احلجة، وصيام األيام الستة من شوال 
تطوع، أما األيام اليت عليها من رمضان فهي فريضة، فلو نوت صـيام   أيصيام نفل 

وت صيام أيام الست ال تسقط الفريضة يوم عرفة ال يسقط الفريضة ألنه سنة، ولو ن
  .اليت عليها ألا نوت السنة، والفريضة أقوى على املرء وألزم من السنة

لكن العلماء ومنهم الدكتور علي مجعة مفيت مصر وجدوا هلا أا تستطيع أن 
تنوي صيام ما عليها، فإذا نوت صيام ما عليهـا يف   أيتنوي يف هذه األيام الفريضة، 



  من برنامج أسئلة حائرة  احللقة الرابعة                          فوزي حممد أبوزيد/ فضيلة الشيخ
 وإجابات شافية لفتاوى فورية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م٢/١١/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من ذي احلجة  ١٧املعادي 

وال أو يوم عرفة أو يف أول ذي احلجة فإن اهللا يسقط عنها الفريضة ويعطيها ثواب ش
عليه أفضـل   فيالتطوع ألا صامت يف هذه األيام اليت دعا إىل صيامها تطوعاً املصط

  .عز وجلَّالصالة وأمت السالم، فاملسألة حتتاج إىل الفقه يف النية يف دين اهللا 
********************  

السالسححرر  ووجلْلْجبيبيببِبِاحلَاحلَ  ب  
  حيث أنه منتشر جداً  - وجلب احلبيب ،ما حقيقة السحر الروحاين: سؤال

  يف املواقع واملنتديات؟
=======================  

ن أُنزال علـى  يكني اللذلَيف القرآن، وقال يف شأن املَ عز وجلَّالسحر ذكره اهللا 
ملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان وما أُنزِلَ علَى الْ﴿ :يفهارون وماروت 

  نـيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح نم
  ].بقرةال١٠٢[ ﴾ذْن اللّهالْمرِء وزوجِه وما هم بِضآرين بِه من أَحد إِالَّ بِإِ

هذا السحر ال يؤثر إال يف النفوس اليت يف غفلة ومعصية أو بعد عن حضـرة  
، أما األتقياء األنقياء الذين اعتصموا باهللا، وحـافظوا علـى طاعـة اهللا،    وجلَّ عزاهللا 

علِّمك إِني أُ .. ميا غُال{ :صلى اهللا عليه وسـلم وحافظوا على فرائض اهللا فقد قال فيهم 
اتمكَل :فَظْكحي فَظْ اللَّهاح، كاهجت هجِدت فَظْ اللَّهسنن الترمـذي ومسـند   ( }اح

ومن حيفظه اهللا هل يستطيع أحد من اجلن أو اإلنس أو غريهم أن ، )اإلمام أمحد واحلـاكم 
  !يؤذيه؟ كال
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هم بعلينا أن ندرف -لنا وألبنائنا وزوجاتنا  -إذاً إذا أردنا الوقاية من السحر 
ومنرمث بعد ذلك نالحظهم - همن - ها، فإن من على احملافظة على فرائض اهللا يف أوقات

من صلَّى الصبح فَهو في ذمـة  { :صلى اهللا عليه وسلمصلَّى الصبح يف مجاعة يقول فيه 
 وجلَّاللَّه صحيح مسلم وابن ماجة والترمذي( }عز(.  

هلم كتاباً حيفظهم من السحر نعلقه هلم، نوصيهم بوصية رسول اهللا وإذا أردنا 
  بأن يكتبوا ألنفسهم كل صباح هذا الكتاب، وجيددوه يف كل يوم مرة، كيف؟

لَـه   ،ال إِلَه إِال اللَّه وحده ال شرِيك لَـه  :من قَالَ{ :صلى اهللا عليه وسلمقال 
ع وهو دمالْح لَهو لْكالْميرٍء قَديلَى كُلِّ ش، ةرائَةَ ممٍ موي يلَ   ،فـدع لَه تكَان

عشرِ رِقَابٍ، وكُتبت لَه مائَةُ حسنة، ومحيت عنه مائَةُ سيئَة، وكَانت لَه حـرزا  
 دأَح أْتي لَمو ،ِسيمى يتح كذَل هموي طَانيالش نم  ـدإِال أَح اَء بِها جملَ مأَفْض

كذَل نم لَ أَكْثَرمعشر مرات(ويف رواية ، )البخاري ومسلم( } ع(.  
أن أدر ب نفسي وزوجي وأوالدي وغريي على احملافظة علـى  إذاً جيب على

ها ليحفظنا اهللا، وأوصيهم أن يقولوا عقب صالة الصبح وعقـب  فرائض اهللا يف أوقات
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد : (ملغرب عشر مراتصالة ا

ويف كيفيتها عن رسول اهللا ورد  ).حيي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير
كان يقوهلا وهو يف جلسة الصالة بعد السالم قبل أن يغري هيئته،  صلى اهللا عليه وسـلم أنه 

ماين، أما من يشكو من تعب يف رجليه فال عليه وذاك ملن يستطيع ذلك بغري تعب جس
  .يسر األمر على عباده املؤمنني عز وجلَّكيفية شاء ألن اهللا  أيأن يقوهلا ب

أما السحر والسحرة فمعظم من يتحدثون عن هذا األمر يف هذا الزمان هـم  
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ذا ن، غري صادقني، وغري عارفني، ولكنهم يريدون أن يستلبوا أموال الناس ومتكسب
العمل الدينء الباطل الذي يخوفون به الناس ويرهبوم، وجيعلوم يعتقـدون أـم   

م، مع أن الضم أو ينفعويضروار وجلَّهو اهللا  والنافع ولذا طلب منا رسول اهللا عز ،
صلى اهللا عليه ة، فقال أال نذهب إىل هؤالء البت -يف أكثر من حديث  - صلى اهللا عليه وسلم

من أَتى ساحرا أَو كَاهنا أَو عرافًا فَصدقَه بِما يقُولُ، فَقَد كَفَر بِما أُنـزِلَ  { :سلمو
دمحلَى ملبيهقي ومسـند اإلمـام   السنن الكربى للطرباين واملعجم الكبري ل( }صلى اهللا عليه وسلم ع

كَاهنا فَصدقَه بِما يقُولُ، لَم تقْبلْ لَـه  من أَتى عرافًا أَو { :ويف رواية أخرى، )أمحد
  .)مسند اإلمام أمحد( }صالةٌ أَربعني يوما

فإذا وافقنا مجيعاً على ذلك وتركنـا هـؤالء   !! انظر إىل حتذير البشري النذير
، ويرجعون إىل دين اهللا، وإىل رحاب شرع اهللا ،ويتركون هـذا  نفإم البد سريتدعو

، يعينهم على ذلك نالذيحنن لكن  .صلى اهللا عليه وسـلم هى عنه رسول اهللا لذي نالعمل ا
هم وندفع هلم ما يطلبون، وحنترمهم على ما ثُّحنن الذين نشجعهم ونذهب إليهم، وحنو

   .يقولون، مع أم على غري جادة
وب أن ممارسة السحر كبرية من الكبائر ينبغي أن يت صلى اهللا عليه وسلموقد بين 

  .بسوء اخلامتة -والعياذ باهللا  -وإال ختم له  ،منها املرء قبل املوت
  صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلمو

*********** 


