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م على سيد األنبياء واملرسلني،وعلى آلـه وصـحبه   احلمد هللا رب العاملني،والصالة والسال
  أمجعني،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

  أما بعد:
اإلميان باجلن بني األول (( ،فهذا هو الكتاب الكتاب الثالث حول العالقة بني اإلنس واجلن 

هذا  )) والثالث وقاية اإلنسان من شياطني اإلنس واجلان)) والثاين ((  احلقيقة والتهويل
  )). املهذب يف عالج العني واملس والسحرالكتاب وهو (( 

  فهي تكمل بعضها البعض ..
  :وقد سرت فيه على الشكل التايل،ويف هذا الكتاب الطرق العالجية الشرعية لذلك
  :الباب األول=عالج العني وفيه املباحث التالية

  املبحث األول:تعريفها لغة واصطالحا 
  ع اإلصابة بالعني املبحث الثاين:أدلة وقو

  املبحث الثالث:عالج اإلصابة بالعني 
  املبحث الرابع:عقوبة العائن

  املبحث اخلامس:تعاويذ ذكرها ابن القيم
  نصائح للمحسود واملعيون -املبحث السادس
  الفرق بني العني واحلسد   –املبحث السابع 
  اجلن يعينون اإلنس  -املبحث الثامن

  يف أحكام احلسد اخلالصة  –املبحث التاسع 
  :الباب الثاين=املس والصرع وفيه املباحث التالية

  األدلة على وقوعه -املبحث األول
  مشروعيةُ عالج املس والصرع  -املبحث الثاين 

  كيفية عالج الصرع واملس  -املبحث الثالث 
  :الباب الثالث=السحر وفيه مباحث
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  تعريف السحر  -املبحث األول
  حقيقة السحر  –املبحث الثاين 

  الْحكْم التكْليفي  -املبحث الثالث 
  عالمات السحر  -املبحث الرابع  

  كيف حيضر الساحر جنيا ؟  -املبحث اخلامس 
  عالج السحر وفيه تفاصيل كاملة ... -املبحث السادس 
  حول الرقية الشرعية للسحر وغريه -املبحث السادس 
  تتعلق بالسحر  أحكام عامة –املبحث السابع 

  الباب الرابع= اخلالصة يف أحكام االستعاذَة والتعوذ وفيه مباحث 
  أحكام االستعاذة  –أوال 

  تعريفها –املبحث األول 
  حكمها التكْليفي -املبحث الثاين
  حكْمةُ تشرِيعها -املبحث الثالث
  مواطن االستعاذَة  -املبحث الرابع 

  الصة يف أحكام التعوذ وفيه تفاصيلاخل -ثانيا
واليت ،وقد حاولت فيه استقصاء ما ورد من أدلة شرعية حول عالج هذه األمراض الثالث

  استشرت اليوم يف جمتمعاتنا كثريا...
وخاصة كتاب الصارم البتار علـى  ،وقد أفدت من عامة الكتب املؤلفة يف هذا املوضوع 

م بايل،وهو كتاب نافع ولكن يف كثري من األحيان السحرة األشرار للشيخ وحيد عبد السال
  ال يذكر مصدر اخلرب الذي يورده ....

وقد سرت يف كتايب كسائر كتيب وفق املنهج الوسط يف اجلرح والتعديل،دون تشـدد وال  
  تساهل،وقد فسرت اآليات القرآنية املتعلقة ذا املوضوع من أمهات كتب التفسري ..

وغالب ذلك يف هـوامش  ،أحياناً قمت بشرح احلديث كلهوقد شرحت غريب احلديث و 
  الكتاب .
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واملوضوع من اخلطورة مبكان؛وذلك لكثرة الدجالني واحملتـالني والكهنـة واملـنجمني      
والسحرة املكارين،فهو موجودون يف كل مكان،وهناك من يدافع عنهم وحيمي ظهرهم ممن 

  أعمى اهللا أبصارهم وبصائرهم .
   أن يكون هذا الكتاب شجى يف حلوقهم،ومبطالً ألفاعيلهم وكيدهم.وأرجو من اهللا تعاىل

كما أسأل اهللا تعاىل أن جيد فيه من ابتلي بشيء من العني أو املس أو السحر البلسم الشايف 
  ]٣٠:{ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين }[األنفالله من كل ذلك،قال تعاىل:

  ه تعاىل أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه يف الدارين .كما أسأل
{قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه لَا يصلح عملَ الْمفِْسدين قال تعاىل:

)٨١الْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح اللَّه قحيونَ () ورِم٨١،٨٢:)}[يونس٨٢ج[  
  الباحث يف القرآن والسنة  
  علي بن نايف الشحود  
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 ٤

 
  

  
  :تعريفها لغة واصطالحا:املبحث األول

ةاللُّغ با كُتهطَتبض ةريكَث انعلَى مع ةي اللُّغف نيالْع طْلَق١ت  
الَّت نيا الْعبِه دقْصا ينوعضوي مف نيالْعاوةَ بِهاباإلِْص ببسقَال،ي تي:   ـوفَه نِـهيبِع هابا أَصنيع هينعي هانع

 نيعم ابصالْمو نائيمِ  -عحِ الْمبِفَت- هنيا أَعمو،..نِ:أَييبِالْع هتابإِص دا أَشونُ ،ميالْعنِ  -ويحِ الْعبِفَت- 
  .والْمعني والْمعيونُ الْمصاب بِها والْعائنةُ مؤنثُ الْعائنِ،لشديد اإلِْصابة بِالْعينِوالْمعيانُ ا

نجـوُء   نجأَه نجأً أَصابه بِالْعينِ ورجـلٌ :للدالَلَة علَى اإلِْصابة بِالْعينِ فَيقَال،نجأَ:واستعمل الْعرب مادةَ
أَي  -بِـالْفَتحِ   -رجلٌ مسفُوع أَي أَصـابته سـفْعةٌ   :وأَيضا يقَال،الْعينِ أَي خبِيثُها شديد اإلِْصابة بِها

نيا،عضقَال أَييأَ:ونٍ ويا بِعهيبصياسِ لال النوأَم نعتا يودسإِذَا كَانَ ح فُوسلٌ نجر أَي فْسا نفُالَن تابص
نيع.  

هلرٍ بِقَوجح نا ابفَهرالَحِ عطصي االفو:  
ررض هنظُورِ منلْمل لصحعِ يالطَّب بِيثخ نم دسبِح وبشم انسحتبِاس ظَرن.  

لَه اللَّه في عينِ الْعائنِ إِذَا تعجب من شيٍء ونطَق بِـه ولَـم   سم جع:وعرفَها أَبو الْحسنِ الْمنوفي بِأَنها
هنم بجعا تيمف ارِكب٢.ي  

ةي اللُّغف دسا:الْحهالوي زنمترِ ويالْغ دنع ةمعالن هقَال،كُرةَ:يمعالن هتدسح:دنا عهتإِذَا كَرِهه.  
والصلَةُ أَنَّ الْحسد أَصـل  .عرفَها الْجرجانِي بِأَنها تمني زوال نِعمة الْمحسود إِلَى الْحاسد:واصطالَحا

  ٣.اإلِْصابة بِالْعينِ
انِيهعم نم قْداِء:الْحضغلَى الْباُء عوطناالو نغالض، اكسإِمي الْقَلْبِوف ةاودا،الْعهتصفُرل صبرالتوُء ،وس أَو

ةاودل الْعقِ ألَِجالَئلَى الْخي الْقَلْبِ عف قَامِ،الظَّنتناال طَلَب أَو.اهنعم يققحتو: هكَظْم إذَا لَزِم بضأَنَّ الْغ
جال ري الْحفِّي فشنِ التزٍ عجعا.لقْدح ارفَص يهف قَنتاحنِ واطإلَى الْب كُونُ   ٤.عي قَد قْدلَةُ أَنَّ الْحالصو

  .سببا لإلِْصابة بِالْعينِ
___________  

                                                 
  تاج العروس شرح القاموس،ولسان العرب.  - ١
  .١١٨/  ٣املصباح املنري والتعريفات للجرجاين،وزاد املعاد   - ٢
) وحاشية العدوي ٧١٠سالة ابن أيب زيد القريواين (ص:الثمر الداين شرح ر و) ٢٠٠/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣

   )٤٨٩/ ٢على كفاية الطالب الرباين (
) وراجع الصحاح والقاموس واللسان واملصباح مـادة ( حقـد )،التعريفـات    ٥/ ١٨وزارة األوقاف الكويتية ( -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٤

  ط املعارف. ٧٣٧/  ٤الشرح الصغري ط دمشق، ٢٦٦/  ٢ط العريب،الكليات  ١٢١للجرجاين / 



 ٥

  :أدلة وقوع اإلصابة بالعني:املبحث الثاين
{ وإِنْ يكَـاد  :عه في الْكتابِ والسنة فَقَال اللَّه تعـالَى اإلِْصابةُ بِالْعينِ ثَابِت موجود أَخبر الشرع بِوقُو

  ].٥١:الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ} [القلم
د ينفُذُونك بِأَبصارِهم من شدة عداوتهِم لَك ويزِيلُونك " وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا يا محم:قال الطربي 

كلَيظًا عغَي كإِلَي مظَرِهن دنع وا بِكمريلَ.فَيق قَدو:كبِذَل نِيع هإِن:  كوـانا عموا مكَفَر ينالَّذ كَادإِنْ يو
كَاد فُلَانٌ يصـرعنِي بِشـدة نظَـرِه    :كَما تقُولُ الْعرب،ويصرعونك،بِك يا محمدبِأَبصارِهم لَيرمونَ 

قَالُوا.إِلَي: ولَ اللَّهسا روانع شيقُر تا كَانمإِنوr ِنيبِالْع وهيبصيل،وهينعيل هوا إِلَيظَرقَالُوا،فَنـا :ونأَيا رم 
ثْلَهلًا مجونٌ،رنجلَم هإِن أَو،كذَل دنع هبِينل ـا  :فَقَالَ اللَّهلَم مارِهصبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادإِنْ يو}

  ٥.]٥١:سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ} [القلم
  .يه نظَر حاسد شديد الْعداوة يكَاد يزلقُه لَوالَ حفْظُ اللَّه وعصمته لَهفَهم كَانوا ينظُرونَ إِلَ

كبِذَل هِرِينتشوا مشٍ كَانيقُر نم مقَو هإِلَي ظَرنِ فَنيبِالْع وهيبصل أَنْ يعوا بِالْفادأَر قَدثْ:فَقَالُوا وا منأَيا رم لَه
جِهجثْل حالَ منِ،ويبِالْع هتابإِص دةَ،بِقَصةَ الْكَرِمياْآلي هذه هلَيل عزأَنو مورِهرش نم اللَّه همصفَع.  

لَيعينونـك  :أَي،{لَيزلقُونك} لَينفذُونك بِأَبصـارِهم :وغَيرهما،ومجاهد،" قَالَ ابن عباسٍ:قال ابن كثري
مارِهصى،بِأَبنعبِم:لَك ةُ اللَّهلَا وِقَايلَو اكإِي هِمضغبل كوندسحي،مهنم اكإِي هتايمحيلٌ .ولد ةالْآي هذي هفو

قا حهريأْثتا وهتابإِص نيلَى أَنَّ الْعع،رِ اللَّهبِأَم،و زلَّعقٍ ،جطُر نةُ موِيريثُ الْمادالْأَح كبِذَل تدرا وكَم
ةريكَث ةددعت٦.م  

فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازـا علـى األرض    - r -فهذه النظرات تكاد تؤثر يف أقدام الرسول 
ومحى ،وضـغن  وثباا! وهو تعبري فائق عما حتمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمـة 

واالفتراء ،والشـتم البـذيء  ،مصحوبة هذه النظـرات املسـمومة احملمومـة بالسـب القبيح    ..وسم
وهو مشهد تلتقطه الريشة املبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة ..»إِنه لَمجنونٌ:ويقُولُونَ«:الذميم
الذين ينبعـث مـن قلـوم ويف    ،فهو ال يكون إال يف حلقة عامة بني كبار املعاندين ارمني.يف مكة

  ٧ نظرام كل هذا احلقد الذميم احملموم!
هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نوع، بِينِ النعrَقَال:»قح نيمِ» العشنِ الوى عهن٨و  

                                                 
) ٧١٠الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيـد القـريواين (ص:   و) ٢٠٠/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥

   )٤٨٩/ ٢وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين (
  )٢٠١/ ٨تفسري ابن كثري ت سالمة ( - ٦
  )٤٥٧٩علي بن نايف الشحود (ص: -ت - ١ط-بيف ظالل القرآن للسيد قط - ٧
  )٢١٨٧( - ٤١) ١٧١٩/ ٤) وصحيح مسلم (٥٧٤٠) (١٣٢/ ٧صحيح البخاري ( - ٨
[(العني حق) أي اإلصابة ا ثابتة موجودة وهلا تأثري يف النفوس (الوشم) هو غرز اإلبرة أو حنوها يف اجللد مث حشوا املكـان بالكحـل    

  وحنوه فينحصر وال يزول أبدا]



 ٦

وإِذَا استغِسـلْتم  ،سابق الْقَدر سبقَته الْعينولَو كَانَ شيٌء ،الْعين حق«:قَالrَعنِ النبِي ،وعنِ ابنِ عباسٍ
  ٩»فَاغِْسلُوا

  ١٠»الْعين حق الْعين حق يستنزِلُ الْحالقr:»قَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
  ١١»الْعين حق تستنزِلُ الْحالقr:»ه قَالَ رسولُ اللَّ:رضي اللَّه عنهما قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

  ١٢»والْجملَ الْقدر،الْعين تدخلُ الرجلَ الْقَبرr:»قَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،وعن جابِرٍ
اللَّه دبنِ عابِرِ بقَالَ،وعن ج: ولُ اللَّهسقَالَ رr:»عي بتأُم نم وتمي نم ـلَّ  أَكْثَرجو زع ابِ اللَّهتك د
  ١٣.يعنِي الْعين،»وقَضائه وقَدرِه بِالْأَنفُسِ

أَبِي ذَر نولُ اِهللا :قَالَ،وعسقَالَ رr:اِهللا لَ بِإِذْنجالر ولَعلَت نيإِنَّ الْع"، هنى مدرتي قًا ثُمالح دعصى يتح
 "١٤   

  ١٥ويحضر  بِها الشيطَانُ وحسد ابنِ آدم "،" الْعين حقr:قَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،هريرةَوعن أَبِي 
   ـكذَل ببلَ سعجالَى وعت اللَّه طَّهح نيالْأَع هقَتمرو فَعتَء إذَا اريي أَنَّ الشل رطخي(قُلْت) و  ـضعب 

يالْأَعهنع اللَّه يضسٍ رأَن نيحِ عحي الصا فقَالَ،نِ كَم: بِيلنكَانَ لr اَءبضى العمساقَةٌ تن،  قـبسالَ ت- 
ديمقَالَ ح: قبست كَادالَ ت ا -أَوقَهبفَس ودلَى قَعع ابِيراَء أَعفَج،  ح نيمـللَـى املُسع كذَل قـى  فَشت

فَهرفَقَالَ،ع:»هعضا إِلَّا وينالد نٌء ميش عفترأَنْ الَ ي لَى اللَّهع ق١٦» ح    
                                                 

  )٢١٨٨( - ٤٢) ١٧١٩/ ٤صحيح مسلم ( - ٩
[ش (ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني) فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإمجاع أهل السنة ومعناه أن األشياء كلها بقدر اهللا  

لشر إال بقدر اهللا تعاىل وفيـه  تعاىل وال تقع إال على حسب ما قدرها اهللا تعاىل وسبق ا علمه فال يقع ضرر العني وال غريه من اخلري وا
  صحة أمر العني وإا قوية الضرر]

  احلالق:اجلبل العاىل- ) حسن١٢٨٣٣) (١٨٤/ ١٢املعجم الكبري للطرباين ( - ١٠
  ) حسن ٧٤٩٨)(٢٣٩/ ٤) واملستدرك على الصحيحني للحاكم (٢٤٧٧)(٢٨١/ ٤مسند أمحد ط الرسالة ( - ١١
  ) حسن  ٤١٤٤) وصحيح اجلامع (١٢٤٩) والصحيحة (٩١/ ٧حلية األولياء وطبقات األصفياء ( - ١٢
الدر املنثور يف وانظر  )  حسن٢٠٤/ ١٠ط دار املعرفة ( -) و فتح الباري شرح صحيح البخاري١٣٦/ ١السنة البن أيب عاصم ( - ١٣

  )٢٦٢/ ٨التفسري باملأثور (
  ) صحيح لغريه١٦٨١امع ( ) وصحيح اجل٨٨٩) والصحيحة ( ٢١٣٠٢) (٢٢٨/ ٣٥مسند أمحد ط الرسالة ( - ١٤

"الرجل" بالنصب على نزع اخلافض،وأصله:لتولع بالرجل،يقال:أولع بالشيء على بناء املفعول،أي:علق به،واملراد أن العـني لتصـيب   
  الرجل."حالقاً"اجلبل العايل.أي يصيب غريه باألذى والضر بإذن اهللا تعاىل

سناده العراقي وسكت عليه احلافظ يف فـتح البـاري شـرح صـحيح     ) وجود إ ٩٦٦٨)(٤١٧/ ١٥مسند أمحد ط الرسالة (  - ١٥
  )  وفيه انقطاع ٢٠٠/ ١٠ط دار املعرفة ( -البخاري

فالشيطان حيضرها باإلعجاب بالشيء وحسد ابن آدم بغفلة عن اهللا فيحدث اهللا يف املنظور علة يكون النظر بالعني سببها فتأثريها بفعل  
ن النظر حلقه الوعيد جبنايته املنهي عنها وهي النظر إىل شيء على غلة واستحسانه واحلسد عليه من غـري  اهللا لكن ملا كان الناظر منهيا ع

  )٣٩٧/ ٤ذكر اهللا"فيض القدير (
  ) ٢٨٧٢)(٣٢/ ٤صحيح البخاري ( - ١٦

  [ش (قعود) ما صار يركب من اإلبل.(فشق) صعب.(عرفه) عرف أثر ذلك يف وجوههم.(وضعه) خفضه وأذله]



 ٧

هنع اللَّه يضر يلع نوع: بِيى النأَت هلَيع اللَّه اتلَورِيلَ صأَنَّ جِبr امتغم افَقَهذَ:فَقَالَ،فَوا هم دمحا ما ي
 بِي؟ فَقَالَ النهِكجي وف اهي أَرالَّذ مالْغr:»نيا عمهابأَص نيسالْحو نسفَقَالَ،»الْح:  قـدص دمحا مي

  ١٧فَإِنَّ الْعين حق "،بِالْعينِ
اللَّه همحر داهالز امالْإِم خيقَالَ الش:كُونَ مأَنْ ي وزجنِييى الْعنع: ورالْأُمو كَاما الْأَحهنرِي مجي يالَّت نيالْع

والْكتاب الْأَولُ الَّذي بين اللَّه تعالَى فيه ما حكَـم فـي   ،والْقَدر السابِق،وهو الْقَضاُء الْقَدمي،في الْخلْقِ
هلْقخ،الْم نم هادبلَى ععوكَارِه،ابحالْمالْآلَامِ،ولَاذِّ،والْمو،   رالشـرِ ويالْخ ـنم ـهلُونمعا يمرِ  ،وـائسو

هِمالوأَح،هائمسو هضي أَرف يا قُضمو، قُولُ لَهي هفَكَأَنr:قدص، اِء اللَّها بِقَضمهابي أَصبِأَنَّ الَّذ قَّقحتو
لعمر رضي اللَّه عنه حني قَـالَ   rكَما قَالَ النبِي ،وأَنَّ ذَلك شيٌء لَم يحدثْ في الْوقْت،لَى وقَدرِهتعا
لَه:يهلُ فمعا نم تأَيأَر،فنتؤرٍ ملَى أَملُ عمع؟ فَقَالَ ،أَنهنفُرِغَ م رٍ قَدأَم أَوr:» ـ لَى أَمفُـرِغَ   ع رٍ قَـد

هنم«،لَه هلَامسو هلَيع اللَّه اتلَورِيلَ صلُ جِبقَو كنِ :فَكَذَليبِـالْع قدنِي،صعرِ  :يقِ بِالْقَـدـدى ،صنعمو
هلقَو:قُولُ لَهي هرِ كَأَنبِالْقَد قدرِ:صبِالْقَد قدصم تنُ ،أَنزذَا الْحا هفَميكف ري ظَهالَّذ،  ـهلَى أَنع سلَيو

يهف وه كُني رٍ لَمبِأَم هرأْمقُـولُ   ،يٍء فَيـيش كْرذ لَه رِضعي لًا ثُمملُ عمعي نملُ لقُولُ الْقَائا يذَا كَمهو
لَه:لَكملْ عمذَا،اعه كنهِملَا يو،لُهقَو ككَذَلو:صقدصم بِه تي أَنرِ الَّذبِالْقَد قد،   ـرأَم ـكنهِملَا يو

هي الْآفَـةُ  ،»أَصابهما عينr:»ويجوز أَنْ يكُونَ قَولُ النبِي ،فَإِنَّ اللَّه تعالَى يعافيهِما،الْحسنِ والْحسينِ
اس دنانَ عسالْإِن يبصي تالَّتهلعف نئًا ميش دأَح انسحت،فِْسهن أَو،نِهدب أَو،     ـكـي ذَللَّـةٌ فع هـيبصفَي

قْتالْو،رِهقَدو اِء اللَّهبِقَض كذَللًا،وعف هظُورِ إِلَيني الْمف راظثَ الندحـي  ،لَا أَنْ يلُ ففْعثَ لَا يدحفَإِنَّ الْم
رِهغَي،وفِْسهي نلُ ففْعا يمإِن،هترلِّ قَدحمو،لَامالس هلَيرِيلُ عجِب فَقَالَ لَه:    ـيـي هنِ الَّتـيالْع لْكبِت قدص

قا حهفَإِن رالْقَداُء وا،الْقَضمهنولُ عزلَّةُ تالْعالْآفَةُ و هذها بِكَذَا،ومذْهوعو،ذَكَرا   وينـكست يثدي الْحف
ادبقُلُوبِ الْعلَّ،لجو زع اللَّه نم هابا أَصمإِن نيعالْم ابي أَصيقًا أَنَّ الَّذقحتقَالَ،و هى أَنرأَلَا ي: ذْ بِاللَّهوع

إِنَّ «:ولذَلك قَالَ،وعلَةٌ كَانت تسمى عينا،ب تعرِضهاإِنَّ الْعين داٌء كَانت الْعر:تعالَى وقَالَ بعض الناسِ
رلَ الْقَبجلُ الرخدت نيالْع،ردلَ الْقمالْجلُ،»وقْتاُء يذَا الده أَي.مهضعقَالَ بٍء :ويإِلَى ش ظَرإِذَا ن راظإِنَّ الن

هنسحتلَ ،فَاسغى شتلَّحجو زع كْرِ اللَّهذ نع بِه،هعنص ةيؤإِلَى رلَّ وجو زع إِلَى اللَّه جِعري ثَ ،فَلَمدأَح
رِه إِلَيه علَـى  فَيؤاخذُه اللَّه تعالَى بِجِنايته بِنظَ،ويكُونُ نظَر ذَلك الناظرِ سببها،اللَّه تعالَى في الْمنظُورِ علَّةً

كْرِ اللَّهذ نم غَفْلَة،ا بِهلَهي فَعالَّذ وه هكَأَن،فيارِبِ بِالسالض نبِ مرذَا كَالضهـالَى  ،وعت ثُ اللَّهدحفَي
وإِنْ كَـانَ  ،هو الْقَاتلَ والْجارِح ويكُونُ،أَو خروج الروحِ علَى أَثَرِه،والْأَلَم فيه،الْجِراحةَ في الْمضروبِ

ولَكن لَما كَانَ الضـارِب منهِيـا عـنِ    ،ولَيس بِفعلِ الضارِبِ،موت الْمضروبِ وأَلَمه فعلَ اللَّه تعالَى
فَكَذَلك ،وهو الضـرب ،واستحقَّه بِجِنايتـه ،ى بِهالضربِ بِغيرِ حق لَحقَه الْوعيد الَّذي أَوعده اللَّه تعالَ
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فَكَانـت هـذه   ،الناظر منهِي عن نظَرِه إِلَى الشيِء من الْأَشياِء علَى غَفْلَة ونِسيان ذكْـرِ اللَّـه تعالَى  
هتايي،جِنالَى فعت ثَ اللَّهدحأَنْ ي وزجا  فَيهتايبِجِن رـاظذُ النخؤلَّةً يظُورِ عنالْم،    ـاِء اللَّـهقَضب ـكذَلو
رِهقَدظُورِ،وني الْمف أَثَّر فْلَةلَى الْغع ظَرذَا أَنَّ النه كنيبي،   اللَّـه؟ ويـدعالْو نرِ ماظي النف ثِّرؤلَا ي ففَكَي

  ١٨الْهادي"
إِنوهيئَتشمالَى وعت اللَّه ةادبِإِر ككُونُ ذَلا يم،بِيرالْع ننِ  :قَال ابـايعنِ إِلَى الْمائظَرِ الْعن دنع لُقخي إِنَّ اللَّه

لَكَةه أَلَمٍ أَو ناَء ما شاَء مإِذَا ش بِه ابِهجإِعبِ،وو ابِهجبِإِع لُقُهخا يكَمو   ـرِفُهصي ثُـم لُقُهخي فَقَد يهف هلقَو
فَقَد كَانَ علَيه الصلَاةُ والسلَام يعوذُ الْحسن والْحسـين  ،وقَد يصرِفُه قَبل وقُوعه بِاالستعاذَة،دونَ سببٍ

اهرإِب ذُ بِهوعا كَانَ يا بِممهنع اللَّه يضرهلبِقَو لَامالس هِملَيع اقحإِسيل واعمإِس هيناب يم: اتموذُ بِكَلأَع
ةنٍ الَميكُل ع نمو ةامهو طَانيكُل ش نم ةامالت ١٩.اللَّه  

كَالْحيـة والْعقْـربِ    ومنهم من نفْسه علَـى نفُـوسِ ذَوات السـمومِ والْحمـات    قال ابن القيم:" 
والْعين وحدها لَـم  ،وهذَا الضرب هو الَّذي يؤذي بِعينِه فَيدخلُ الرجلَ الْقَبر والْجملَ الْقدر،وغَيرِهما

بِكَي فَتكَيةُ تيمبِيثَةُ السالْخ فْسا النمإِنئًا ويلْ شفْعابٍتجإِعو دسح ةدش عم ةبِيغَض ةيف، نيعالْم لَتقَابو
شوف مـن بـدن   علَى غرة منه وغَفْلَة وهو أَعزلُ من سلَاحه فَلَدغَته كَالْحية الَّتي تنظُر إِلَى موضعٍ مكْ

هشهنفَت انسطَ،الْإِنا عا أَذًىفَإِمإِمو ـلْ إِذَا    ،بب ةدـاهشالْمو ـةيؤلَى الرنِ عائأَذَى الْع قَّفوتذَا لَا يهلو
نع هترغو هغَفْلَتنيِ وعلِ الْمهجل بالذَّنو أَذَاه هلَ إِلَيصو هنع بائُء الْغيالش لَه فصكُلَّ و هلَاحلِ سمح 

قْتو، سلَـي نديعِ الْبملَى جا عابِغا سعرد لَتإِذَا قَاب ةيلَاحِ كَالْحي الساكي شف ثِّرؤلَا ي نائفَالْع   يـهف
وفكْشم عضوـ ،م صحتا معردتالَ مزا أَنْ لَا يهتايمحو فِْسهفْظَ نح ادأَر نلَى مع قاةَ  فَحـا أَدا لَابِسن

  سنة.الْحربِ مواظبا علَى أَوراد التعوذَات والتحصينات النبوِية الَّتي في الْقُرآن والَّتي في ال
سِ ويطْعـم ويسـقَى حتـى    وإِذَا عرِف الرجلُ بِالْأَذَى بِالْعينِ ساغَ بلْ وجب حبسه وإِفْراده عنِ النا

وتماِء،يالْفُقَه نم داحو رغَي كذَل ذَكَر،   ةـيحصن ـنذَا مأَنَّ ه؛ للَافخ كي ذَلكُونَ في أَنْ يغبنلَا يو
مهنفْعِ الْأَذَى عدو نيملسي،الْمعب كُني لَم كذَل رغَي يهيلَ فق لَوعِورولِ الشأُص نا م٢٠.د  

إِنما ذَلـك  :وقَالُوا،"  لقد أَبطَلَت طَائفَةٌ ممن قَلَّ نصيبهم من السمعِ والْعقْلِ أَمر الْعينِ:وقال ابن القيم
يقَةَ لَهقلَا ح امهقْـلِ   ،أَوالْععِ وـمـاسِ بِالسلِ النهأَج نلَاِء مؤهـا  ،وابجح هِـمأَغْلَظ نمو، هِمأَكْثَفو

وعقَلَاُء الْأُممِ علَى اختلَـاف  ،وصفَاتها وأَفْعالها وتأْثرياتها.وأَبعدهم معرِفَةً عنِ الْأَرواحِ والنفُوسِ،طباعا
  وإِن اختلَفُوا في سببِ وجِهة تأْثريِ الْعينِ.،نكرهولَا ت،ملَلهِم ونِحلهِم لَا تدفَع أَمر الْعينِ

                                                 
  )٨٧حبر الفوائد املسمى مبعاين األخبار للكالباذي (ص:  - ١٨
  .٢١٧/  ٨شرح ابن العريب على سنن الترمذي   - ١٩
  )٤٠٤/ ١مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ( - ٢٠
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 إِنَّ الْعائن إِذَا تكَيفَت نفْسه بِالْكَيفية الرديئَة انبعثَ مـن عينِـه قُـوةٌ سـميةٌ تتصـلُ     :فَقَالَت طَائفَةٌ
كَما لَا يستنكَر انبِعاثُ قُـوة سـمية مـن الْـأَفْعى تتصـلُ      ،ا يستنكَر هذَاولَ:قَالُوا.فَيتضرر،بِالْمعنيِ
انسبِالْإِن،لَكهفَي،      ـانسلَـى الْإِنا عهـرصب قَـعـا إِذَا وهي أَنالْأَفَاع نعٍ مون نع هِرتاش قَد رذَا أَمهو

لَكالْ،ه كفَكَذَل.نائع  
فَتتصـلُ  ،لَا يستبعد أَنْ ينبعثَ من عينِ بعضِ الناسِ جـواهر لَطيفَـةٌ غَيـر مرئية   :وقَالَت فرقَةٌ أُخرى

  فَيحصلُ لَه الضرر.،وتتخلَّلُ مسام جِسمه،بِالْمعنيِ
رى اللَّه الْعادةَ بِخلْقِ ما يشاُء من الضررِ عند مقَابلَة عينِ الْعائنِ لمن يعينه من قَد أَج:وقَالَت فرقَةٌ أُخرى

ات فـي  وهذَا مذْهب منكرِي الْأَسبابِ والْقُوى والتأْثري،ولَا تأْثري أَصلًا،ولَا سبب،غَيرِ أَنْ يكُونَ منه قُوةٌ
  والْأَسبابِ وخالَفُوا الْعقَلَاَء أَجمعني.،وهؤلَاِء قَد سدوا علَى أَنفُِسهِم باب الْعلَلِ والتأْثريات،الْعالَمِ

وجعلَ في كَثريٍ منها خواص ،ةًولَا ريب أَنَّ اللَّه سبحانه خلَق في الْأَجسامِ والْأَرواحِ قُوى وطَبائع مختلفَ
وأَنت ،فَإِنه أَمر مشـاهد محسـوس  ،وكَيفيات مؤثِّرةً ولَا يمكن لعاقلٍ إِنكَار تأْثريِ الْأَرواحِ في الْأَجسامِ

ويصفَر صفْرةً شـديدةً  ،لَيه من يحتشمه ويستحي منهإِذَا نظَر إِ،ترى الْوجه كَيف يحمر حمرةً شديدةً
هإِلَي افُهخي نظَرِ من دنع،اهقُو فعضتظَرِ والن نم قَمسي نم اسالن داهش قَدريِ  ،وـأْثت طَةاسبِو ذَا كُلُّههو

والْـأَرواح  ،وإِنما التأْثري للروحِ،ولَيست هي الْفَاعلَةَ،طها بِالْعينِ ينسب الْفعلُ إِلَيهاولشدة ارتبا،الْأَرواحِ
  .فَروح الْحاسد مؤذيةٌ للْمحسود أَذًى بينا،مختلفَةٌ في طَبائعها وقُواها وكَيفياتها وخواصها

 اللَّه رذَا أَمهلو-  هانحبس- هرش نم يذَ بِهعتسأَنْ ي ولَهسلَـا   ،ر ـرأَم ودسحي أَذَى الْمف داسالْح ريأْثتو
ةانِيسالْإِن يقَةقح نع ارِجخ وه نإِلَّا م هركننِ،ييبِالْع ةابلُ الْإِصأَص وهةَ   فَإِ،وـداسبِيثَـةَ الْحالْخ فْسنَّ الن

بِيثَةخ ةيفبِكَي فكَيتت،ةياصالْخ لْكبِت يهف ثِّرؤفَت ودسحقَابِلُ الْمتى،وذَا الْأَفْعاِء بِهيالْأَش هبأَشو،  ـمفَإِنَّ الس
ةا بِالْقُويهف نكَام،ودع لَتةٌفَإِذَا قَاببِيةٌ غَضا قُوهنم ثَتعبا انه،.ةيذؤم بِيثَةخ ةيفبِكَي فَتكَيتو  

  ما تشتد كَيفيتها وتقْوى حتى تؤثِّر في إِسقَاط الْجنِنيِ.:فَمنها
إِنهما ( «:في الْأَبترِ وذي الطُّفْيتينِ من الْحياتr -  -ما تؤثِّر في طَمسِ الْبصرِ كَما قَالَ النبِي :ومنها

رصالْب انسملْتلَ،يبالْح طَانقسيو( «.  
وكَيفيتها ،النفْسِ لشدة خبث تلْك،ما تؤثِّر في الْإِنسان كَيفيتها بِمجرد الرؤية من غَيرِ اتصالٍ بِه:ومنها

ةثِّرؤالْم بِيثَةالْخ،ةيمالْجِس الَاتصاتلَى الع قُوفوم رغَي ريأْثالتو، ةبِالطَّبِيع هرِفَتعمو هلْمقَلَّ ع نم هظُنا يكَم
ةرِيعالشالِ،وصاتةً بِالاركُونُ تي ريأْثلِ التب،ولَةقَابةً بِالْمارت،ةيؤةً بِالرارتو،   ـنم ـوحوحِ نالر هجوةً بِتارتو
يهف ثِّرؤي،ةيعةً بِالْأَدارتقَى،والرو،ذَاتوعالتلِ،ويخالتمِ وهةً بِالْوارتلَـى  ،وا عهريأْثت قَّفوتنِ لَا يائالْع فْسنو
ةيؤى،الرمكُونُ أَعي لْ قَدب،يهف هفْسن ثِّرؤُء فَتيالش لَه فوصفَي،هري إِنْ لَمـي  ،وف ثِّرؤي نِنيائالْع نم ريكَثو

ةيؤرِ رغَي نم فصنيِ بِالْوعالْم، ينالَّذ كَادإِنْ يو} هبِينالَى لعقَالَ ت قَدـا  ولَم مارِهصبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر
ومن شـر   -من شر ما خلَق  -{قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ :وقَالَ.]٥١] [الْقَلَمِ:٥١:سمعوا الذِّكْر} [القلم
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 قَبقٍ إِذَا وغَاس-  قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نما -وح رش نمالفلقو] {دسإِذَا ح دفَكُـلُّ  ،]٥ - ١:س
داسنٍ حائا،عنائع داسكُلُّ ح سلَينِ،وائالْع نم مأَع داسا كَانَ الْحفَلَم، ناذَةً معتاس هناذَةُ معتاسال تكَان

وتخطئُـه  ،نِ نحو الْمحسود والْمعـنيِ تصـيبه تارةً  وهي سهام تخرج من نفْسِ الْحاسد والْعائ،الْعائنِ
ولَا بد وإِنْ صادفَته حذرا شاكي السلَاحِ لَا منفَذَ فيه ،أَثَّرت فيه،فَإِنْ صادفَته مكْشوفًا لَا وِقَايةَ علَيه،تارةً

يهف ثِّرؤت امِ لَمهلسل،اوبِهاحلَى صع امهالس تدا رمباءً  ،رـوس ـيسيِ الْحمالر ةثَابذَا بِمهو،  ـنذَا مفَه
  النفُوسِ والْأَرواحِ وذَاك من الْأَجسامِ والْأَشباحِ.

ثُم تستعني علَى تنفيذ سمها بِنظْرة إِلَى ،فِْسه الْخبِيثَةثُم تتبعه كَيفيةُ ن،وأَصلُه من إِعجابِ الْعائنِ بِالشيِء
وهذَا أَردأُ مـا يكُـونُ مـن النـوعِ     ،بلْ بِطَبعه،وقَد يعني بِغيرِ إِرادته،وقَد يعني الرجلُ نفْسه،الْمعنيِ

انِيسالْإِن،حقَالَ أَص قَداِءوالْفُقَه نم مهرغَيا وناب:كبِذَل رِفع نإِنَّ م،امالْإِم هسبح،  ـقفنا يم ى لَهرأَجو
توإِلَى الْم هلَيا."،عقَطْع ابوالص وذَا هه٢١ و  

  :العني واحلسدب اإلصابة أعراض
  النعاس والرغبة يف النوم .  -
  خفيفة .   قد حيصل للمعيون إغمائة -
  يشعر املعيون بالرغبة بالتمغط كالذي يفعله اإلنسان عندما يستيقظ من النوم .  -
  يشعر املعيون خبدر يف عامة جسده ورمبا يف إحدى شقيه األمين أو األيسر .  -
  يتصبب جسده عرقا خصوصا اجلبني ومنطقة الظهر .   -
  حيصل للمعيون غثيان أو تقيؤ .   -
  سهال .  إ،مغص -
  رة خروج البلغم والبصاق .  كث -
  التجشؤ يزداد مع الرقية .  -
  جيد املعيون الرغبة يف البكاء أحيانا .   -
  برودة يف األطراف .  -
  وخز يف األطراف .   -
  حكة يف اجلسم أو بعض أعضائه .   -
  زيادة بالنبض " خفقان يف القلب " .   -
  حرارة يف البدن ورمبا شعر ا خترج من أطرافه .  -
  فرك العينني بشدة .  ،رمش يف العينني -

                                                 
  )١٥٢/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد ( - ٢١
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  يرى يف خميلته عني أو جمموعة عيون تنظر اليه .  -
-وقد يكـون  ،إذا كانت العني مصحوبة باملس فقد تظهر أعراض العني وأعراض املس يف آن واحد -

وكـذلك النـوم   ،التثاؤب الشديد املتكرر وقت القراءة الذي يصاحبه صوت مرتفع من أعراض املس
  ق واهللا أعلم . العمي

  كثرة التثاؤب املصحوب بالدموع . اما يف غري وقت الرقية فليس التثاؤب بدليل كاف على العني -
  صداع يف الرأس . -
  صفرة وشحوب يف الوجه . -
  كثرة التعرق والتبول . -
  ضعف الشهية لألكل   -
  حرارة يف اجلسم ولو كان الطقس بارداً أو العكس . -
  . خفقان يف القلب -
  أمل أسفل الظهر وثقل على الكتفني . -
  ضيق يف الصدر ورغبة يف البكاء بدون سبب بل والبكاء من شدة الضيقة يف الصدر .   -
  الكآبة والصمت وقلة الضحك والنظرة لسوداوية للحياة ورمبا متين املوت .   -
  اخلوف.  انفعاالت شديدة وغضب غري طبيعي وبعض احلاالت النفسية كاجلنون والوهم و -
  وقد ال يستطيع بذل أي جمهود .  ،صعوبة يف املشي أو الوقوف لفترة طويلة أو أداء أي عمل شاق-
  النسيان والنعاس عند املذاكرة أو قراءة القرآن أو عند االمتحانات   -
  النفور من العمل أو الذهاب للمدرسة .   -
  اتمع "  النفور من املسكن وكراهية البقاء فيه أو العكس " نفور من -
  أرق وعدم القدرة على النوم .   -
  رؤية أحالم تدل على العني كأن يرى يف املنام من ينظر اليه يف املنام أو رؤية عني أو جمموعة عيون .   -

  :خروج العني
وعلى شــكل خــروج هــواء مــن ،واســتفراغ،وعرق،ختــرج العــني علــى شــكل تثاؤب

أو تتنقل حىت تصل إىل منفذ مـن منافـذ    وتكون على شكل كدمة أو دملة ترتل،وعطاس،اجلوف
  ٢٢ . اجلسد وقد تتقيح فتخرج مع القيح

  
___________  

  
                                                 

٢٢ -  http://www.raj٣elsada.com/vb/showthread.php?t=٢١٧٥١  

http://www.raj
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  :عالج اإلصابة بالعني:املبحث الثالث
  :التبرِيك -أ 
بِإِرادة اللَّـه تعـالَى    -لك الْمقْصود بِالتبرِيك هنا الدعاُء من الْعائنِ للْمعنيِ بِالْبركَة عند نظَرِه إِلَيه فَذَ  

 هيئَتشمـنِ أَبِـي    -وب دمحم ننِ،فعيآثَارِ الْع نل كُل أَثَرٍ مطبينيِ وعرٍ بِالْمرض أَي اثدونَ إِحول دحي
فيننِ حلِ بهنِ سةَ بامةَ،أُماما أُمأَب اهأَب عمس هقُولُ،أَنارِا:يربِالْخ فينح نلُ بهلَ أَبِي سسةً ،غْتبج عزفَن

هلَيع تكَان،ظُرنةَ يبِيعر نب رامعقَالَ،و:الْجِلْد نسح ضيلًا أَبجلٌ رهكَانَ سقَالَ،و:    ـنب رـامفَقَـالَ ع
فَـأَخبرهr   فَأَتى رسولَ اللَّه ،فَاشتد وعكُه،فَوعك سهلٌ مكَانه ولَا جِلْد عذْراَء،ما رأَيت كَالْيومِ:ربِيعةَ

كعلًا وهأَنَّ س،ولَ اللَّهسا ري كعحٍ مائر رغَي هأَنو، ولُ اللَّهسر اهفَأَتr،  ـني كَانَ ملٌ الَّذهس هربفَأَخ
توضـأْ  ،علَام يقْتلُ أَحدكُم أَخاه؟ أَلَا بركْت إِنَّ الْعـين حقr:» فَقَالَ رسولُ اللَّه ،شأْن عامرِ بنِ ربِيعةَ

ةَ،»لَهبِيعر نب رامع أَ لَهضوفَت، ولِ اللَّهسر علٌ مهس احفَرr  أْسب بِه س٢٣»لَي  
نِ ررِ بامنِ عاِهللا ب دبع نةَوعبِيع،أَبِيه نقَالَ،ع: ـفينح نلُ بهسا وأَن تجرخ،رمالْخ سملْتا  ،ننـبفَأَص

فَاستتر حتى إِذَا رأَى أَنْ قَد فَعلَ نـزع جبـةَ   ،فَكَانَ أَحدنا يستحي أَنْ يتجرد وأَحد يراه،غَديرا خمرا
هلَيع وفنٍ،صيبِع هتبفَأَص لْقُهنِي خبجفَأَع هإِلَي تظَرةٌ،فَنقَعقَع هذَتنِي،فَأَخجِبي فَلَم هتوعفَد، بِيالن تيفَأَتr 

إِلَى وضحِ ساقَيِ النبِـي   فَكَأَني أَنظُر،فَرفَع عن ساقَيه حتى خاض إِلَيه الْماَء» قُوموا بِنا«:فَأَخبرته فَقَالَ
r،َقَالو هردص برمِ اِهللا«:فَضا،بِاسهبصوا وهدربا وهرح بأَذْه ماهللاِ ،الله بِـإِذْن فَقَـالَ   » قُم فَقَـام

فَإِنَّ الْعـين  ،جِبه فَلْيـدع بِالْبركَـة  إِذَا رأَى أَحدكُم من نفِْسه أَو ماله أَو أَخيه شيئًا يعr:»رسولُ اِهللا 
ق٢٤»ح  

اجِيقَالَ الْب:رالْب دبع نقَالَ ابقُولُ:وي:يهف ارِكب ماللَّه نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربت،  ـنلَى كُلِّ مع جِبفَي
ارِكبٌء أَنْ ييش هبجا بِ،أَععالَةَفَإِذَا دحلَا م ذُورحالْم رِفص كَةر٢٥."الْب  

كالنِ مسِ بأَن نوع، ولَ اللَّهسأَنَّ ر هنع اللَّه يضرrَقَال:هبجئًا فَأَعيأَى شر نفَقَالَ،" م: اَء اللَّـها شلَا ،م
ةَ إِلَّا بِاللَّهقُو،" نيالْع هرضي نِي.لَمعي:لَا ي"نيالْع هيب٢٦ص  

خرجت أَنا وسهلُ بن حنيف نلْتمس خمرا فَوجدنا خمرا :قَالَ،عن أَبِيه،وعن عبد اِهللا بنِ عامرِ بنِ ربِيعةَ
ذَا رأَى أَنه فَعلَ نزع جبةً من صوف فَاستتر مني حتى إِ:وغَديرا وكَانَ أَحدنا يستحي أَنْ يراه أَحد قَالَ

ي فَأَتيـت  فَنظَرت إِلَيه نظْرةً فَأَعجبنِي خلْقُه فَأَصبته بِعينٍ فَأَخذَته قَعقَعةٌ فَدعوته فَلَم يجِبنِ،فَدخلَ الْماَء
" قُم بِنا فَأَتاه فَرفَع عن ساقه فَكَأَني أَنظُر إِلَى بياضِ وضحِ سـاقه  :فَأَخبرته الْخبر فَقَالَ rرسولَ اِهللا 

                                                 
  ) صحيح ٦١٠٥) (٤٧٠/ ١٣خمرجا ( -صحيح ابن حبان   - ٢٣
  ) صحيح ١٠٨٠٥)(٣٨٠/ ٩السنن الكربى للنسائي ( - ٢٤
  )٢٢٧/ ٥) ومنار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري (٣٥١/ ١) وفيض القدير (٥٠٦/ ٤شرح الزرقاين على املوطأ (  - ٢٥
  ) ضعيف٢٠٥/ ١٠ط دار املعرفة ( -) وفتح الباري شرح صحيح البخاري٢٠٧)(١٧١عمل اليوم والليلة البن السين (ص: - ٢٦
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فَقَام قَالَ رسـولُ اِهللا  » قُم«:ثُم قَالَ لَه» اللهم أَذْهب حرها ووصبها«:وهو يخوض إِلَيه حتى أَتاه فَقَالَ
r:»دأَى أَحإِذَا ركَةربِالْب عدفَلْي هجِبعا يم يهأَخ أَو هالم أَو فِْسهن نم ٢٧»كُم  
  :أو الوضوء الْغسل –ب 
الْعـين  «:قَـالَ  rعنِ النبِي ،فعنِ ابنِ عباسٍ،يجِب علَى الْعائنِ إِذَا دعاه الْمعني لالغْتسال أَنْ يغتِسل  

قلَ،حونيالْع هقَتبس رالْقَد قابٌء سيكَانَ ش فَاغِْسلُوا،و مِسلْتغتإِذَا اس٢٨»و  
بِيقَال الذَّه: لُهقَوr:  ْأَن ـوهو وهفَأَجِيب ِسلُوا لَهغنِ أَنْ تيبِالْع وهمتبأَص نم كُمنم إِذَا طَلَب أَي مِسلْتغتاس

ِسل الْعغي ـبصي حٍ ثُمي قَدف ارِهلَةَ إِزاخدو هلَيرِج افأَطْرو هيتكْبرو هفَقَيرمو هيديو ههجو نلَـى   ائع
أُ بِـإِذْن اللَّـه   يغِسلُه بِذَلك حني يصبه علَيه فَيبـر :الْمعنيِ ويكْفَأَ الْقَدح وراَءه علَى ظَهرِ األَْرضِ وقيل

  ٢٩.تعالَى
لَم أَر كَالْيومِ ولَـا جِلْـد   :وهو يغتِسلُ فَقَالَ،بِسهلِ بنِ حنيف،مر عامر بن ربِيعةَ:قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ

ا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهفَم أَةبخم، بِيالن يفَأُتr ِرأَد يلَ لَهلًافَقهس ونَ؟«:فَقَالَ،كهِمتت نقَالُوا» م:   ـنب رـامع
ثُم أَمره أَنْ يتوضأَ فَيغِسلَ وجهه ،من رأَى ما يعجِبه فَلْيدع بِالْبركَة،علَام يقْتلُ أَحدكُم أَخاه«:قَالَ،ربِيعةَ

الرنِ وفَقَيرإِلَى الْم هيديوهلَيع بصأَنْ ي هرفَأَم ارِهلَةَ إِزاخدنِ ويت٣٠»كْب  
واِهللا ما رأَيت كَالْيومِ ولَا جِلْـد  :يغتِسلُ فَقَالَ،رأَى عامر بن ربِيعةَ سهلَ بن حنيف:قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ

هكَانلٌ مهفَلُبِطَ س أَةبخم،ولَ اِهللا فَأَتسى رr يلَ لَهفَق: هأْسر فَعرا ياِهللا م؟ وفيننِ حلِ بهي سف لْ لَكه
عـامرا فَتغـيظَ علَيـهr     فَدعا رسولُ اِهللا ،نتهِم عامر بن ربِيعةَ:قَالُوا» هلْ تتهِمونَ لَه أَحدا؟«:فَقَالَ
فَغسلَ لَه عامر وجهه ويديه ومرفَقَيه وركْبتيـه  » أَحدكُم أَخاه؟ أَلَا بركْت فَاغْتِسلْ لَه علَام يقْتلُ«:قَالَ

  ٣١ثُم صب علَيه فَراح سهلٌ مع الناسِ لَيس بِه بأْس "،وأَطْراف رِجلَيه وداخلَةَ إِزارِه في قَدحٍ
في الْعينِ أَنها حق وفي الاغْتسالِ لمنr  " باب بيان مشكلِ ما روِي عن رسولِ اِهللا :وقال الطحاوي

  بلي بِها  
الْقَـدر   ولَو كَانَ شـيٌء سـابق  ،" الْعين حقr:قَالَ رسولُ اِهللا :عنِ ابنِ عباسٍ رضي اُهللا عنهما قَالَ 

  سبقَت الْعين وإِذَا استغِسلْتم فَاغِْسلُوا " (صحيح)
ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ رشائع نوع:نيعونَ الْمرأْموا يأُ،" كَانضوتانُ "(صحيح)،فَيعالْم لُ بِهسغفَي  

                                                 
  ) صحيح ٧٤٦٩) (٦٠/ ٧السنن الكربى للنسائي (  - ٢٧
  )٢١٨٨( - ٤٢) ١٧١٩/ ٤صحيح مسلم ( - ٢٨
  .٢٧٥الطب النبوي ص   - ٢٩
  ح) صحي ٧٥٧١)(١٠١/ ٧السنن الكربى للنسائي ( - ٣٠
  ) صحيح ٧٥٧٢) (١٠٢/ ٧السنن الكربى للنسائي ( - ٣١



 ١٤

فَقَالَ ،وهـو يغتِسـلُ  ،مر عامر بن ربِيعةَ علَى سهلِ بنِ حنيف:وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيف قَالَ
أَدرِك سـهلًا  :فَقيـلَ لَـهr   ولَا جِلْد مخبأَة فَما لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِه فَـأُتي النبِـي   ،لَم أَر كَالْيومِ:سهلٌ
" علَام يقْتلُ أَحدكُم أَخاه؟ إِذَا رأَى مـا يعجِبـه   :فَقَالَ،عامر:فَقَالُوا،بِه؟ "" من تتهِمونَ :فَقَالَ،صرِيعا

" كَةربِالْب عدفَلْي،ارِهلَةَ إِزاخدو هيتكْبرو هيديو ههجِسلَ وغيو أَ لَهضوتا أَنْ يرامع رأَمو،   ـهلَيع ـبصيو
(صحيح)و " هلْفخ ناَء مئَ الْإِنكْفي  
 سونا يقَالَ لَن " أْسب بِه ساسِ لَيالن علٌ مهس احيف رواية" فَر ادزو:كالبٍ قَالَ مهو نا ابلَةُ :قَالَ لَناخد

  الَّتي تحت الْإِزارِ مما يلي الْجسد  :الْإِزارِ
دمحم نارِ وعربِالْخ فينح نلُ بهلَ أَبِي سسقُولُ:اغْتي اهأَب عمس هلٍ أَنهنِ سةَ بامنِ أَبِي أُمةً ،ببج عزفَن

ظُرنةَ يبِيعر نب رامعو هلَيع تقَالَ.كَان:الْجِلْد نسح ضيلٌ أَبهكَانَ سو،رامع ا :فَقَالَ لَهمِ  موكَـالْي تأَير
  ثُم ذَكَر بقيةَ الْحديث(صحيح)،قَطُّ ولَا جِلْد عذْراَء

" والْغسلُ الَّذي أَدركْنا علَيه علَماَءنا يصـفُونه أَنْ يـؤتى   :وعنِ ابنِ شهابٍ وزاد قَالَ محمد بن مسلمٍ
ص نيعي يلُ الَّذجاُءالرالْم يهف حالْقَد هبضِ،احالْأَر نا مفُوعرم لَه كسمفَي،  هبـاحص نيعي يلُ الَّذخدفَي
 فَيغِسلُ،ثُم يدخلُ يده الْيسرى في الْماِء،فَيصب علَى وجهِه منه واحدةً في الْقَدحِ،يده الْيمنى في الْماِء

فَيغِسلُ يده الْيسـرى  ،ثُم يدخلُ يده الْيمنى،يده الْيمنى إِلَى الْمرفقِ بِيده الْيسرى منه واحدةً في الْقَدحِ
صدره صبةً واحـدةً فـي    فَيغِسلُ،ثُم يدخلُ يديه جميعا في الْماِء،إِلَى الْمرفقِ صبةً واحدةً في الْقَدحِ

فَيصـبه  ،ثُم يدخلُ يده الْيسرى فَيغرِف من الْماِء،ثُم يمجه في الْقَدحِ،ثُم يدخلُ يده فَيمضمض،الْقَدحِ
فَيصب علَى مرفقِ يده منه واحدةً ،يده الْيسرىثُم يدخلُ ،علَى ظَهرِ كَفِّه الْيمنى صبةً واحدةً في الْقَدحِ

ثُم يفْعلُ ذَلك علَى ظَـاهرِ  ،ثُم يفْعلُ مثْلَ ذَلك في مرفقِ يده الْيسرى،وهو ثَان يده إِلَى عنقه،في الْقَدحِ
فَيصب علَى ظَهرِ ركْبتـه  ،ثُم يدخلُ يده الْيسرى،صابِعِ والْيسرى كَذَلكقَدمه الْيمنى من عند أُصولِ الْأَ

ثُم يقُوم الَّذي فـي يـده   ،ثُم يغمس داخلَةَ إِزارِه الْيمنى في الْماِء،ثُم يفْعلُ بِالْيسرى مثْلَ ذَلك،الْيمنى
  ثُم يكْفَأَ الْقَدح علَى وجه الْأَرضِ وراَءه "،لْقَدحِ حتى يصبه علَى رأْسِ الْمعيون من ورائهالْقَدح بِا

  فَأَما ما روِي في الْعينِ أَنها حق مما لَيس فيه ذكْر الْغسلِ فَقَد رويت ذَلك في آثَارٍ    
" أَكْثَر من يموت من أُمتي بعد كتابِ اِهللا وقَضائه وقَدرِهr: قَالَ رسولُ اِهللا :بِرٍ الْأَنصارِي،قَالَفعن جا

  بِالْأَنفُسِ " (حسن)
نلْتمس الْخمر فَأَصبنا غَديرا  خرجت أَنا وسهلُ بن حنيف:عن أَبِيه قَالَ،وعن عبد اِهللا بنِ عامرِ بنِ ربِيعةَ

واستتر حتى إِذَا رأَى أَنه قَد فَعلَ نزع جبةَ صـوف  ،فَكَانَ أَحدنا يستحيِي أَنْ يتجرد وأَحد يراه،خمرا
هلَيع،لْقُهنِي خبجفَأَع هإِلَي تظَرفَن،بِع هتبنِي فَأَصجِبي فَلَـم هتوعةٌ فَدقَعقَع هذَتنٍ فَأَخي،   بِـيالن ـتيفَأَتr 

هتربا " ":فَقَالَ،فَأَخولِ ،" " قُومسر اقَيحِ سضإِلَى و ظُري أَناَء فَكَأَنالْم هإِلَي اضى ختح هاقَيس نع فَعفَر
" " بِسمِ اِهللا اللهم أَذْهب حرها وبردهـا ووصـبها قـف بِـإِذْن اِهللا "     :لَوقَا،وضرب صدرهr اِهللا 



 ١٥

"،ولُ اِهللا ،فَقَامسفَقَالَ رr:  كَـةربِالْب عدفَلْي هجِبعئًا ييش يهأَخ أَو هالم أَو فِْسهن نم كُمدأَى أَحإِذَا ر " "
 ني(صحيح)فَإِنَّ الْع" " قح  

لسهلٍ بِالدعاِء وفي حديث أَبِي أُمامـةَ أَمـرهr    فَفي هذَا الْحديث اكْتفَى رسولُ اِهللا :قَالَ أَبو جعفَرٍ
الِ لَهساغْتا بِالراما،عيعمج ا لَهمهعمكُونَ جلُ أَنْ يمتحي قَدلُ أَنْ ،ومتحي قَدنِ  ويتـرم ككُونَ كَانَ ذَلي

هنم كَهرا أَدرٍ مامع نا ممهنم ةداحي كُلِّ ولًا فهس كرولُ اِهللا ،أَدسر لَ لَهفَفَعr  امهنم ةداحي كُلِّ وف
فعن أَبِـي  ،ثُم نِسخ بِغيـرِه ،نَ الاغْتسالُ كَانَويحتملُ أَنْ يكُو،ومن أَمرٍ بِاغْتسالٍ،ما فَعلَ فيها من دعاٍء

فَلَما نزلَت ،وعينِ الْإِنسِ،يتعوذُ من عينِ الْجانِّ r" كَانَ رسولُ اِهللا :سعيد الْخدرِي رضي اُهللا عنه قَالَ
  "(صحيح)   وترك ما سوى ذَلك،الْمعوذَتان أَخذَهما

ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ رشائع نولُ اِهللا :وعسنِي ررأَمr (صحيح) ِنيالْع ني مقرتأَنْ أَس  
" بِسـمِ اِهللا  :فَقَالَ،rفَرقَاه جِبرِيلُ  rاشتكَى رسولُ اِهللا :وعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اُهللا عنه قَالَ

  ومن كُلِّ حاسد وعينٍ واُهللا يشفيك "(صحيح)  ،ك من كُلِّ شيٍء يؤذيكأَرقي
وفي ذَلك ما قَد دلَّ علَى نسخِ الْغسلِ لَا سيما مـا  ،وبِالرقَى،فَفي هذه الْآثَارِ الاكْتفَاُء بِالْمعوذَتينِ:قَالَ 

ع ادبع يثدي حولَ اِهللا فسأَنَّ ر هناُهللا ع يضر يدعأَبِي س نةَ عرضأَبِي ن نع رِييرنِ الْجr: ُذوعتكَانَ ي
وما ،وترك ما سوى ذَلك فَفيه نسخ الْغسلِ،فَلَما نزلَت الْمعوذَتان أَخذَهما،وعينِ الْإِنسِ،من عينِ الْجانِّ

 لُهفْعا كَانَ يمم اهوسr هلَيا عهِمولزلَ نقَب،" يقفوالت أَلُهسلَّ نجو زاَهللا ع٣٢و  
  :الرقْيةُ -ج 

وعرشنِ ميبِالْع ةابإلِْصل بِه طَبتسا يمم يقةَ،الرشائع نفع،ا قَالَتهنع اللَّه يضر:» ولُ اللَّهسنِي ررأَمr 
  ٣٣»أَو أَمر أَنْ يسترقَى من العينِ

اسـترقُوا  «:فَقَالَ،رأَى في بيتها جارِيةً في وجهِها سـفْعةٌ  rأَنَّ النبِي :رضي اللَّه عنها،وعن أُم سلَمةَ
  ٣٤»فَإِنَّ بِها النظْرةَ،لَها

فَخرجت محمولًا منـه  ،مررنا بِسيلٍ فَاغْتسلْت فيه:يقُولُ،سمعت سهلَ بن حنيف:قَالَت،بوعن الربا
يا سـيدي والرقَـى صـالحةٌ؟    :قُلْت» مروا أَبا ثَابِت يتعوذُ«:فَقَالَ rفَنمى ذَلك إِلَى النبِي ،محموما

  ٣٥»أَو لَدغَة،أَو حمة،ا رقْيةَ إِلَّا في نفْسٍلَ«:قَالَ

                                                 
  ) ٢٩٠٤- ٢٨٩٢) (٣٣٢/ ٧شرح مشكل اآلثار ( - ٣٢
  ) ٥٧٣٨) (١٣٢/ ٧صحيح البخاري (  - ٣٣

  [(يسترقى من العني) تطلب الرقية بسبب إصابة العني هي أن يتعجب العائن من شيء فيصيب الشيء املتعجب منه ضرر بذلك
  ) ٥٧٣٩) (٣٢١/ ٧صحيح البخاري ( - ٣٤

  [(جارية) بنت صغرية أو أمة مملوكة.(سفعة) صفرة وشحوبا.(النظرة) أي أصابتها العني]
  ) حسن ١٠٨٠٦) (٣٨٠/ ٩السنن الكربى للنسائي ( - ٣٥
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بِيقَال الذَّهالً:وأَجةً وابإِج فَتادصولٍ وبِقَب ذَتإِذَا أُخ يدفا تمذُ إِناوعالتو يقاٌء ،الرجذُ الْتوعالتو يقفَالر
يالَى لعتو هانحبس اِءإِلَى اللَّهوبِالد يهطعا يفَاَء كَمالش ب٣٦.ه  

أَما إِذَا عرِف الْعائن الَّذي أَصابه بِعينِه فَإِنـه  .إِنما يسترقَى من الْعينِ إِذَا لَم يعرف الْعائن:وقَال ابن الْقَيمِ
  ٣٧.يؤمر بِاالغْتسال

  وطريقتها:  
  :يدك على رأس املصاب وتدعو بأي دعاء من هذه األدعية أن تضع  -١
أَلَا أَرقيك بِرقْية رقَـانِي بِهـا   «:فَقَالَ،يعودنِي:ثُم ذَكَر كَلمةً معناها،rجاَء النبِي :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

من شـر  ،واُهللا يشفيك من كُـلِّ داٍء فيـك  ،أَرقيك بِسمِ اِهللا«:قَالَ،بِأَبِي وأُمي،بلَى:قُلْت» جِبرِيلُ؟
قَدي الْعف فَّاثَاتالن،دسإِذَا ح داسح رش نم٣٨»و  

يدعأَبِي س نرِيلَ،وعأَنَّ جِب، بِيى النأَت r َ؟ فَقَالَ:فَقَالتكَيتاش دمحا مي:» ـمعـمِ اهللاِ «:قَـالَ » نبِاس 
يكقأَر،يكذؤٍء ييكُلِّ ش نم،داسنِ حيع فْسٍ أَوكُلِّ ن رش نم،يكقمِ اِهللا أَربِاس يكفش٣٩»اُهللا ي  

بِاسـمِ اِهللا  «:قَـالَ ،رقَاه جِبرِيلُ r كَانَ إِذَا اشتكَى رسولُ اِهللا :أَنها قَالَتr،زوجِ النبِي ،وعن عائشةَ
يرِيكب،يكفشاٍء يكُلِّ د نمو،دسإِذَا ح داسح رش نمنٍ،ويي عكُلِّ ذ رش٤٠»و  

فَقَالَ ،اشـتكَيت ،يا أَبـا حمزةَ :فَقَالَ ثَابِت،دخلْت أَنا وثَابِت علَى أَنسِ بنِ مالك:قَالَ،وعن عبد العزِيزِ
سأَن:يكقأَالَ أَر  ولِ اللَّهسر ةقْيبِرrَلَى:؟ قَالاسِ«:قَالَ،بالن بر ماسِ ،اللَّهالب بـذْهم،   ـتأَن ـفاش

  ٤١»شفَاًء الَ يغادر سقَما،الَ شافي إِلَّا أَنت،الشافي
ا دخلَ علَى مرِيضٍ وضع يـده حيـثُ   كَانَ إِذَ r إِنَّ رسولَ اللَّه :رضي اللَّه عنها قَالَت،وعن عائشةَ

لَا شفَاَء إِلَّا شفَاؤك شـفَاًء لَـا يغـادر    ،أَذْهبِ الْباس رب الناسِ اشف أَنت الشافي«:يشتكي ثُم يقُولُ
  ٤٢»سقَما

يلع نوع،لَامالس هلَيرِيلَ،عأَنَّ جِب، بِيى النأَتr َا فَقَالَفمتغم افَقَهو:دمحا مي ،يف اهي أَرالَّذ مذَا الْغا هم
أَفَلَـا عوذْتهمـا   ،صدق بِالْعينِ؛ فَإِنَّ الْعين حق:قَالَ،»الْحسن والْحسين أَصابتهما عين«:وجهِك؟ قَالَ

                                                 
  ٢٧٦الطب النبوي للذهيب ص  - ٣٦
  ٢٤٦/  ٢بدائع الفوائد البن القيم   - ٣٧
  حسن)  ١٠٧٧٥)(٣٦٩/ ٩السنن الكربى للنسائي (  - ٣٨
  )٢١٨٦( - ٤٠) ١٧١٨/ ٤صحيح مسلم (  - ٣٩
[ش (نفس) قيل حيتمل أنه أراد بالنفس نفس اآلدمي وقيل حيتمل أن املراد ا العني فإن النفس تطلق على العني ويقال رجل نفـوس إذا   

  كان يصيب الناس بعينه]
  )٢١٨٥( - ٣٩):١٧١٨/ ٤صحيح مسلم ( - ٤٠
  الشدة من أمل املرض وحنوه.(يغادر) يترك.(سقما) مرضا])[ش (الباس)  ٥٧٤٢)(١٣٢/ ٧صحيح البخاري ( - ٤١
  ) صحيح ١٥٣)(٢١٨/ ١األمساء والصفات للبيهقي ( - ٤٢



 ١٧

اتملَاِء الْكَلؤقَالَ،بِه:»مرِيلُ؟وا جِبي نيمِ:قُلِ:قَالَ» ا هظالْع لْطَانذَا الس مميِ،اللَّهالْقَد نذَا الْم، هجذَا الْو
عاف الْحسن والْحسين من نفْسِ الْجِن وأَعينِ ،ولي الْكَلمات التامات والدعوات الْمستجابات،الْكَرِميِ

عوذُوا أَنفُسكُم ونِساَءكُم وأَولَادكُم بِهذَا «:rفَقَالَ النبِي ،فَقَاما يلْعبان بين يديهr،فَقَالَها النبِي ،نسِالْإِ
هثْلذُونَ بِموعتالْم ذوعتي لَم ه؛ فَإِنوِيذع٤٣»الت  

اهالز امالْإِم خيقَالَ الشاللَّه همحر نِ:ديى الْعنعكُونَ مأَنْ ي وزجي: ورالْأُمو كَاما الْأَحهنرِي مجي يالَّت نيالْع
ـ ،والْقَدر السابِق،وهو الْقَضاُء الْقَدمي،في الْخلْقِ م فـي  والْكتاب الْأَولُ الَّذي بين اللَّه تعالَى فيه ما حكَ

هلْقخ،كَارِهالْم نم هادبلَى ععو،ابحالْمالْآلَامِ،ولَاذِّ،والْمو،   رالشـرِ ويالْخ ـنم ـهلُونمعا يمرِ  ،وـائسو
هِمالوأَح،هائمسو هضي أَرف يا قُضمو، قُولُ لَهي هفَكَأَن r:قدبِأَنَّ،ص قَّقحتو  اِء اللَّها بِقَضمهابي أَصالَّذ

رِهقَدالَى وعت،قْتي الْوثْ فدحي ٌء لَميش كأَنَّ ذَلو، بِيا قَالَ النكَم r   َقَال نيح هنع اللَّه يضر رمعل
لَه:يهلُ فمعا نم تأَيأَر،فنتؤرٍ ملَى أَملُ عمعأَ،أَن ؟ فَقَالَ أَوهنفُرِغَ م رٍ قَدم r:»    َفُـرِغ ـرٍ قَـدلَى أَمع

هنم«،لَه هلَامسو هلَيع اللَّه اتلَورِيلَ صلُ جِبقَو كنِ :فَكَذَليبِـالْع قدنِي،صعرِ  :يقِ بِالْقَـدـدى ،صنعمو
هلقَو:قُولُ لَهي هرِ كَأَنبِالْقَد قدص:رِأَنبِالْقَد قدصم ت،يكف ري ظَهنُ الَّذزذَا الْحا هفَم،  ـهلَى أَنع سلَيو

يهف وه كُني رٍ لَمبِأَم هرأْمقُـولُ   ،يٍء فَيـيش كْرذ لَه رِضعي لًا ثُمملُ عمعي نملُ لقُولُ الْقَائا يذَا كَمهو
لَه:لَكملْ عمذَا،اعه كنهِملَا يو،لُهقَو ككَذَلو:قدصم بِه تي أَنرِ الَّذبِالْقَد قدص،   ـرأَم ـكنهِملَا يو

الْآفَةُ  هي،»أَصابهما عينr:» ويجوز أَنْ يكُونَ قَولُ النبِي ،فَإِنَّ اللَّه تعالَى يعافيهِما،الْحسنِ والْحسينِ
هلعف نئًا ميش دأَح انسحتاس دنانَ عسالْإِن يبصي تالَّت،فِْسهن أَو،نِهدب أَو،     ـكـي ذَللَّـةٌ فع هـيبصفَي

قْتالْو،رِهقَدو اِء اللَّهبِقَض كذَللً،وعف هظُورِ إِلَيني الْمف راظثَ الندحـي  ،الَا أَنْ يلُ ففْعثَ لَا يدحفَإِنَّ الْم
رِهغَي،فِْسهي نلُ ففْعا يمإِنو،هترلِّ قَدحمو،لَامالس هلَيرِيلُ عجِب فَقَالَ لَه:    ـيـي هنِ الَّتـيالْع لْكبِت قدص

قا حهفَإِن رالْقَداُء ولَّةُ ،الْقَضالْعالْآفَةُ و هذهاومهنولُ عزا بِكَذَا،تمذْهوعا  ،وينـكست يثدي الْحف ذَكَرو
ادبقُلُوبِ الْعلَّ،لجو زع اللَّه نم هابا أَصمإِن نيعالْم ابي أَصيقًا أَنَّ الَّذقحتقَالَ،و هى أَنرأَلَا ي: ذْ بِاللَّهوع

عقَالَ بالَى وعاسِتالن ا:ضهرِضعت برالْع تاٌء كَاند نيا،إِنَّ الْعنيى عمست تلَةٌ كَانعقَالَ،و كذَللإِنَّ «:و
رلَ الْقَبجلُ الرخدت نيالْع،ردلَ الْقمالْجلُ،»وقْتاُء يذَا الده أَي.مهضعقَالَ بو:إِذَا ن راظٍء إِنَّ النيإِلَى ش ظَر

هنسحتلَّ،فَاسجو زع كْرِ اللَّهذ نع لَ بِهغى شتح،هعنص ةيؤإِلَى رلَّ وجو زع إِلَى اللَّه جِعري ثَ ،فَلَمدأَح
يؤاخذُه اللَّه تعالَى بِجِنايته بِنظَرِه إِلَيه علَـى  فَ،ويكُونُ نظَر ذَلك الناظرِ سببها،اللَّه تعالَى في الْمنظُورِ علَّةً

كْرِ اللَّهذ نم غَفْلَة،ا بِهلَهي فَعالَّذ وه هكَأَن،فيارِبِ بِالسالض نبِ مرذَا كَالضهـالَى  ،وعت ثُ اللَّهدحفَي
وإِنْ كَـانَ  ،ويكُونُ هو الْقَاتلَ والْجارِح،أَو خروج الروحِ علَى أَثَرِه،يهوالْأَلَم ف،الْجِراحةَ في الْمضروبِ

                                                 
  )  ضعيف ٣٣٥](٥٢٢/ ١] و[احلجة يف بيان احملجة ٢٠٤:[من حديث خيثمة بن سليمان ص- ٤٣

التحصني واحلماية واحلفظ بأذكار وأدعية := التعويذاإلحسان واإلنعام :اإلصابة ا ثابتة موجودة،وهلا تأثري يف النفوس = املن:العني حق
  املتحصن املستجري واحملتمي:جلأ إىل اهللا وطلب التحصن واالعتصام واحلماية واحلفظ = املتعوذ:خمصوصة = تعوذ



 ١٨

ولَكن لَما كَانَ الضـارِب منهِيـا عـنِ    ،ولَيس بِفعلِ الضارِبِ،موت الْمضروبِ وأَلَمه فعلَ اللَّه تعالَى
فَكَذَلك ،وهو الضـرب ،واستحقَّه بِجِنايتـه ،ه الْوعيد الَّذي أَوعده اللَّه تعالَى بِهالضربِ بِغيرِ حق لَحقَ

فَكَانـت هـذه   ،الناظر منهِي عن نظَرِه إِلَى الشيِء من الْأَشياِء علَى غَفْلَة ونِسيان ذكْـرِ اللَّـه تعالَى  
ايجِنها ،تهتايبِجِن رـاظذُ النخؤلَّةً يظُورِ عني الْمالَى فعت ثَ اللَّهدحأَنْ ي وزجفَي،    ـاِء اللَّـهقَضب ـكذَلو
رِهقَدظُورِ،وني الْمف أَثَّر فْلَةلَى الْغع ظَرذَا أَنَّ النه كنيبي،اظي النف ثِّرؤلَا ي ففَكَي   اللَّـه؟ ويـدعالْو نرِ م

  ٤٤الْهادي"
    الناس،الفلق،اإلخالصالفاحتة، وترقيه بسور،تضع يدك على رأسه -٢

كَانَ إِذَا اشتكَى يقْـرأُ علَـى نفِْسـه بِـالْمعوذَاتr       أَنَّ رسولَ اللَّه «:فعن عائشةَ رضي اللَّه عنها
  ٤٥»د وجعه كُنت أَقْرأُ علَيه وأَمسح بِيده رجاَء بركَتهافَلَما اشت،وينفُثُ

  ٤٦»في فَاتحة الْكتابِ شفَاٌء من كُلِّ داٍء«:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،وعن عبد الْملك بنِ عميرٍ
  :املعوذاتالفاحتة و تقرأ على إناء به ماء طاهر -٣

 »شفَاًء الَ يغادر سـقَما ،الَ شافي إِلَّا أَنت،اشف أَنت الشافي،مذْهب الباسِ،اللَّهم رب الناسِ«مث تقول:
  ثالث مرات  

يك اُهللا يشـف ،من شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسد،من كُلِّ شيٍء يؤذيك،بِاسمِ اِهللا أَرقيك«وكذلك تقول: 
يكقمِ اِهللا أَرثالث مرات   »بِاس  

فيشفى اهللا بإذن ،حبيثُ يعم املاُء سائر جسده،مث يسكب اإلناء على رأس احملسود مرةً واحدة من خلفه
  ٤٧.اهللا تعاىل

  :رقية للعني واألمراض العضوية-٤
صرب واليقني بأن اهللا هو هذه الرقية جمربة وذات تأثري إذا أخذنا بعني االعتبار الرضا بالقضاء والقدر وال

  الشايف ....
  أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم . مرة واحدة=
  بسم اهللا الرمحن الرحيم . مرة واحدة=

الدينِ  ) مالك يوم٣ِ) الرحمنِ الرحيمِ (٢) الْحمد للَّه رب الْعالَمني (١= {بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (
)٤) نيعتسن اكإِيو دبعن اك(٥) إِي يمقتساطَ الْمرا الصندـرِ    ٦) اهغَي هِملَـيع ـتمعأَن يناطَ الَّذرص (

) الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغمرات) ٧] (٧ - ١:) } [الفاحتة٧الْم  

                                                 
  ]٨٧:[حبر الفوائد املسمى مبعاين األخبار للكالباذي ص - ٤٤
  ) ٥٠١٦)(١٩٠/ ٦صحيح البخاري ( - ٤٥
  ) صحيح مرسل ٣٤١٣) (٢١٢٢ /٤سنن الدارمي ( - ٤٦
  ) فما بعدها ٢٤٨انظر الصارم املسلول ( - ٤٧
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حي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في الْـأَرضِ مـن ذَا   ={ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْ
ع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يـ الَّذ ا شإِلَّا بِم هاَء لْم

) يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عس٢٥٥و ينِ قَدي الدف اهلَا إِكْر (
بِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر نيبـا  تلَه امصفثْقَى لَا انالْو ةور

) يملع يعمس اللَّهوا    ٢٥٦وكَفَـر ينالَّـذـورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآم ينالَّذ يلو اللَّه (
أُولَئ اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلونَ     أَوـدالـا خيهف ـمـارِ هالن ابحأَص ك

  مرات ) ٣] (٢٥٧ -٢٥٥:)} [البقرة٢٥٧(
) وقَـالَ  ٢) وأَخرجت الْـأَرض أَثْقَالَهـا (  ١= بسم اهللا الرمحن الرحيم {إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها (

) يومئذ يصدر الناس أَشـتاتا  ٥) بِأَنَّ ربك أَوحى لَها (٤ا () يومئذ تحدثُ أَخباره٣الْإِنسانُ ما لَها (
) مالَهما أَعوري٦ل) هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي ن(    ٧) فَم هـرا يـرش ةثْقَـالَ ذَرـلْ ممعي نم٨) و {(

  مرات ] ٧][ ٨ - ١:[الزلزلة
) يحسب أَنَّ مالَـه  ٢) الَّذي جمع مالًا وعدده (١ن الرحيم {ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة (= بسم اهللا الرمح

) هلَد٣أَخ) ةطَمي الْحذَنَّ فبنةُ (٤) كَلَّا لَيطَما الْحم اكرا أَدمةُ (٥) ووقَدالْم اللَّه ار٦) ن  ـعطَّلي تالَّت (
  مرات] ٧) } اهلمزة [٩) في عمد ممددة (٨) إِنها علَيهِم مؤصدةٌ (٧الْأَفْئدة (علَى 

) ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد ٢) لَا أَعبد ما تعبدونَ (١= بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ (
)٣ ابِدا علَا أَنو () متدبا ع٤م) دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنيـنِ ( ٥) ود يلو كُميند سـورة  ٦) لَكُم {(

  مرات ] ٧الكافرون [ 
) دأَح اللَّه و١=بسم اهللا الرمحن الرحيم{قُلْ ه) دمالص (٢) اللَّه ولَدي لَمو دلي ٣) لَم   لَـه كُـني لَمو (

  مرات) ٣) } سورة اإلخالص (٤حد (كُفُوا أَ
) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَـب  ٢) من شر ما خلَق (١=بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (

)٣) قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نم(٤) و دسإِذَا ح داسح رش نممرات) ٣) } سورة الفلق(٥) و  
) من شر الْوسواسِ ٣) إِلَه الناسِ (٢) ملك الناسِ (١=بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ (

 ٣] (٦ - ١:) } [النـاس ٦) من الْجِنـة والنـاسِ (  ٥) الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ (٤الْخناسِ (
  مرات)

»=ماسِ اللَّهالن بر،أْسبِ الْبي،أَذْهافالش تأَنو فا   ،اشـقَمس رـادغفَاٌء لَـا يش تإِلَّا أَن يافلَا ش ] «
  مرات]٧

مِ اللَّهمرات ٣،=بِس،راذأُحو ا أَجِدم رش نم هترقُدو اللَّه ةزوذُ بِعمرات)) ٧،أَع  
قأَر مِ اللَّهبِس"=يك،داسفَسِ حننٍ ويكُلِّ ع نم يكذؤٍء ييكُلِّ ش نم، ] " يكفشي مرات ] ٧اللَّه  

  مرات ] ٧] [ ١٣:= قوله تعاىل:{ ولَه ما سكَن في اللَّيلِ والنهارِ وهو السميع الْعليم } [األنعام
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  مرات ] ٧][ ٦٩:دا وسلَاما علَى إِبراهيم } [األنبياء{ قُلْنا يا نار كُونِي بر:= قوله تعاىل
]  يملالْع يعمالس وهاِء ومي السلَا فضِ وي الْأَرٌء فيش هماس عم رضي لَا يالَّذ مِ اللَّهمرات ] ٣= بِس  

ةامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأُع=،و طَانيكُلِّ ش نمةامه،ةنٍ لَاميكُلِّ ع نممرات ] ٧»[ و  
  مرات ] ٣=((أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق )) [ 

بِهغَض نم اتامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأَع)) =،قَابِهعو، هـادبع رش نمنيِ  ،واطـيالش اتـزمه نمأَنْ ،وو
  ات ]مر ٣يحضرونَ)) [
 { وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنـونٌ := قوله تعاىل

  مرات ] ٧[  ٥٢ - ٥١*وما هو إِلَّا ذكْر لِّلْعالَمني } القلم 
) الَّذي خلَق الْموت ١بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير ( = بسم اهللا الرمحن الرحيم {تبارك الَّذي

) فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحي ٢وى فرا تاقًا مبط اتاومس عبس لَقي خالَّذ (
) ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيـك  ٣وت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ (خلْقِ الرحمنِ من تفَا

) ِسريح وهئًا واسخ رصمرات ]٧[ } ) ٤الْب  
نَّ في ذَلـك لَآيـةً لقَـومٍ    { يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَاٌء للناسِ إِ:= قوله تعاىل

  مرات ] ٧][ ٦٩:يتفَكَّرونَ } [النحل
  مرات ٣براهيمية . = الصالة اإل

   يماهرآلِ إِبو يماهـرلَـى إِبع تـلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى ملِّ عص مالله،   يـدمح ـكإِن
جِيدم،دمحلَى مع ارِكبو يماهرآلِ إِبو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم دمحآلِ مو،جِيدم يدمح كإِن  

وينفث اإلنسان بعد كل قراءة على نفسـه   -ويا حبذا لو توفر ماء زمزم-تقرأ الرقية السابقة على ماء 
ة بعد كل مرة ينفث حىت يكمـل  أوالً وعلى املاء ثانيا مع مالحظة أنه يف القراءة لكل سورة مثالً الفاحت

مث يقوم خبلط هذا املاء مع ملعقة عسل مايعادل كأس مـن املـاء   ،أي أن النفث بعدد التكرار،مرات ٧
أويضعه موضع األمل سواء كانت عني وحسد أو مرضـا عضـويًا   ،وملعقة طعام عسل ويشربه املريض

س اخلليط حيث يضع املاء الذي يكفيـه  كالصداع مثالً فيدهن به ذلك املوضع . وميكنه أن يغتسل بنف
  مالعق عسل . ٤أو  ٣لالستحمام مع 

  واألفضل أن يقرأ اإلنسان على كمية وفرية من املاء ليستفيد منه ويوضع العسل عند االستخدام فقط .
وخف أثـر العـني علـى الـبعض     ،وقد جربت هذه الرقية على مصابني بالعني فشفي البعض منهم

  ٤٨ بالنسبة للعالج العضوي . وحدث نفس األمر،اآلخر
  :وللفزع يف النوم رقية العني قوية جداً -٥
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وملن ،هذه الرقية قوية جدا جدا جدا بإذن اهللا إذا كانت بثقة ويقني وذلك للفزع يف النـوم أو اليقظـة  
  :وكعالج عام،ولتهدئة فزع األطفال،كانت عينه كاشفة

  مرات  ٣)) الصالة اإلبراهيمية ١
لِّ عص مالله   يماهرآلِ إِبو يماهـرلَـى إِبع تـلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى م،   يـدمح ـكإِن

جِيدم،يماهرآلِ إِبو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم دمحآلِ مو دمحلَى مع ارِكبو،جِيدم يدمح كإِن  
  مرة  ١١لة بالفاحتة )) قراءة البسملة متص٢

) مالك يومِ الـدينِ  ٣) الرحمنِ الرحيمِ (٢) الْحمد للَّه رب الْعالَمني (١{بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (
)٤) نيعتسن اكإِيو دبعن اك(٥) إِي يمقتساطَ الْمرا الصند٦) اهاطَ الَّذرـرِ    ) صغَي هِملَـيع ـتمعأَن ين

) الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغ٧ - ١:) } [الفاحتة٧الْم[  
  مرات .٣)) الصالة اإلبراهيمية  ٣

   يماهرآلِ إِبو يماهـرلَـى إِبع تـلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى ملِّ عص مالله،   يـدمح ـكإِن
مجِيد،يماهرآلِ إِبو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم دمحآلِ مو دمحلَى مع ارِكبو،جِيدم يدمح كإِن  
  مرة   ١١)) قراءة البسملة مع اإلخالص متصلة ٤

) دأَح اللَّه و١بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ ه) دمالص ٢) اللَّه دلي لَم () ولَدي لَم٣و   لَـه كُـني لَمو (
) دا أَحسورة اإلخالص  ٤كُفُو { (  

  مرات  ٣)) الصالة اإلبراهيمية ٥
   يماهرآلِ إِبو يماهـرلَـى إِبع تـلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى ملِّ عص مالله،   يـدمح ـكإِن

جِيدم،محلَى مع ارِكبويماهرآلِ إِبو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم دمحآلِ مو د،جِيدم يدمح كإِن  
  مرات ٧مث الكافرون ،مرات ٧مث الناس ،مرات ٧مث الفلق ،مرات ٧)) قراءة السور اإلخالص  ٦
 ) دأَح اللَّه و١بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ ه) دمالص (٢) اللَّه ولَدي لَمو دلي ٣) لَم   لَـه كُـني لَمو (

) دا أَحسورة اإلخالص  ٤كُفُو { (  
) ٣) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب (٢) من شر ما خلَق (١بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (

) قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نم٤و () دسإِذَا ح داسح رش نمسورة الفلق  ٥و {(  
) من شر الْوسـواسِ  ٣) إِلَه الناسِ (٢) ملك الناسِ (١بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ (

  ]٦ - ١:) } [الناس٦اسِ () من الْجِنة والن٥) الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ (٤الْخناسِ (
) ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبـد  ٢) لَا أَعبد ما تعبدونَ (١بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ (

)٣) متدبا عم ابِدا علَا أَن(٤) و دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنك٥ُ) ويند يـنِ ( ) لَكُمد يلو سـورة  ٦م {(
  الكافرون  

  مرات ٣)) الصالة اإلبراهيمية  ٧
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   يماهرآلِ إِبو يماهـرلَـى إِبع تـلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى ملِّ عص مالله،   يـدمح ـكإِن
جِيدم، كْتارا بكَم دمحآلِ مو دمحلَى مع ارِكبويماهرآلِ إِبو يماهرلَى إِبع،جِيدم يدمح ك٤٩إِن  

  رقية العني واحلسد -٦
»يملالْح يمظالْع إِلَّا اللَّه لَا إِلَه،يمظشِ الْعرالْع بر إِلَّا اللَّه لَا إِلَه،   برو اتاوـمالس بر إِلَّا اللَّـه لَا إِلَه

نيضالْأَر،روشِ الْكَرِميرالْع (مسلم)» ب  
 يملالْع يعمالس وهاِء ومي السلَا فضِ وي الْأَرٌء فيش هماس عم رضي لَا يالَّذ مِ اللَّهٌء " ،"بِسيش هرضي لَم

  ثالثاً
  )"أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات من شر ما خلَق "(صحيح

وأَنْ ،ومن همزات الشـياطنيِ ،ومن شر عباده،وعقَابِه،أَعوذُ بِكَلمات اِهللا التامات من غَضبِه،بِاسمِ اِهللا«
ونرضحصحيح)»"(ي  

» "ةاماِهللا الت اتمأعوذُ بِكَل،ةامهو طَانيكُلِّ ش نم،يكُلِّ ع رش نموةصحيح)»(نٍ لَام  
ومن شر ما ،من شر ما خلَق وبرأَ وذَرأَ،أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات الَّتي لَا يجاوِزهن بر ولَا فَاجِر:" قُلْ 

ومن شر فتنِ اللَّيلِ ،ي الْأَرضِ وما يخرج منهاومن شر ما ذَرأَ ف،ينزِلُ من السماِء ومن شر ما يعرج فيها
  ومن شر كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يطْرق بِخيرٍ يا رحمن" (صحيح)،والنهارِ

  أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم
) مالك يومِ الـدينِ  ٣) الرحمنِ الرحيمِ (٢للَّه رب الْعالَمني ( ) الْحمد١{بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (

)٤) نيعتسن اكإِيو دبعن اك(٥) إِي يمقتساطَ الْمرا الصندـرِ    ٦) اهغَي هِملَـيع ـتمعأَن يناطَ الَّذرص (
  ]٧ - ١:) } [الفاحتة٧ني (الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّ

) الَّذين يؤمنونَ بِالْغيـبِ  ٢) ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني (١بسم اهللا الرمحن الرحيم {امل (
إِلَيك ومـا أُنـزِلَ مـن قَبلـك     ) والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ ٣ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ (

  ]٥ - ١:) } [البقرة٥) أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ (٤وبِالْآخرة هم يوقنونَ (
لَم علَيهِم قَامواْ ولَو شآَء اللّه لَذَهب " يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلّما أَضآَء لَهم مشواْ فيه وإِذَآ أَظْ

  ]٢٠بِسمعهِم وأَبصارِهم إِنّ اللّه علَى كُلّ شيٍء قَدير " [البقرة 
نيةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَجفَان رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس إِذكُـلُّ  " و ملع ا قَد

  ].  ٦٠:أُناسٍ مشربهم كُلُوا واشربوا من رِزقِ اللَّه وال تعثَوا في األرضِ مفِْسدين" [البقرة
ـ  هنلّو عآُء فَاقفْرةٌ صقَرا بهقُولُ إِني ها قَالَ إِنهنا لَوا من لّنيبي كبا رلَن عقَالُواْ اد"   " رِينـاظالن ـرسا ت

  ]٦٩:[البقرة
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م فُِسهِمأَن دنع نداً مسكُفّاراً ح انِكُمإِمي دعب نكُم موندري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم ريكَث دو " نيبا تم دعن ب
رِهبِأَم اللّه يأْتي ىتواْ حفَحاصفُواْ وفَاع قالْح مالبقرة لَه] " يرٍء قَديكُلّ ش لَىع ١٠٩:إِنّ اللّه[  

ي األرا فمو اتاومي السا فم لّه موالَ نةٌ ونس ذُهأْخالَ ت ومالْقَي يالْح وإِالّ ه الَ إِلَه ي "اللّهن ذَا الّذضِ م
أَي نيا بم لَمعي إِالّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي  ـعسآَء وا شإِالّ بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحالَ يو ملْفَها خمو يهِمد

  ]٢٥٥كُرسيه السماوات واألرض والَ يؤوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم " [البقرة 
الْمو هبن رم هزِلَ إِلَيآ أُنولُ بِمسالر نآم "  نـيب قفَرالَ ن هلسرو بِهكُتو هكَتآلئمو بِاللّه نونَ كُلّ آمنمؤ

الّ وسعها لَهـا  أَحد من رسله وقَالُواْ سمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصري * الَ يكَلّف اللّه نفْساً إِ
هلَيعو تبا كَسـا  مراً كَمآ إِصنلَيلْ عمحالَ تا ونبا رطَأْنأَخ آ أَوِسينا إِن نذْناخؤا الَ تنبر تبسا اكْتا م

ا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِهـَةَ لَن أَنـت   ارحمنـآ حملْته علَى الّذين من قَبلنا ربنا والَ تحملْنا ما الَ طَاق
  ]٢٨٦ -٢٨٥موالَنا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين " [البقرة 

نصـيب ممـا   " والَ تتمنواْ ما فَضلَ اللّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبواْ وللنساء 
م أَلُواْ اللّهاسو نبسيماً " [النساء اكْتلٍء عيكَانَ بِكُلِّ ش إِنَّ اللّه هل٣٢ن فَض [  

ةَ وكْمالْحو ابتالْك يماهرآ آلَ إِبنيآت فَقَد هلن فَضم اللّه ماهآ آتم لَىع اسونَ الندسحي لْكاً "أَمم ماهنيآت
  ]٥٤:عظيماً " [النساء

رِكُهداألنعام " الَّ ت] " بِريالْخ يفاللَّط وهو ارصاَألب رِكدي وهو ارص١٠٣:اَألب [  
ا وينالد اةيي الْحا فم بِههذِّبعيل اللّه رِيدا يمإِن مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم كجِبعفَالَ ت"   ـمهو مـهأَنفُس قهزت

  ]٥٥:وبةكَافرون" [ الت
 ننكُم ما أُغْنِي عمو قَةفَرتابٍ موأَب نلُواْ مخادو داحابٍ ون بلُواْ مخدالَ ت نِيا بقَالَ يٍء  "وـين شم اللّه

  ]٦٧إِن الْحكْم إِالَّ للّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ " [يوسف:
  ]٣٧:"واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا والَ تخاطبنِي في الَّذين ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ " [هود

رق  اسـت "ولَقَد جعلْنا في السماِء بروجاً وزيناها للناظرِين * وحفظْناها من كُلّ شيطَان رجِيمٍ * إِالّ منِ
  ]١٨-١٦:السمع فَأَتبعه شهاب مبِني " [احلجر

 يهف مهنفْتنا لنيالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدمال تقَى "وأَبو ريخ كبر قرِزو
  ]١٣١" [طه:

 هملَى قَوع جرلَـذُو  " فَخ هونُ إِنقَار يا أُوتثْلَ ما ملَن تا لَيا ينياةَ الديونَ الْحرِيدي ينقَالَ الَّذ هتي زِينف
  ]٧٩:حظٍّ عظيمٍ"[القصص

  ـاْ أَقَـلّ مأَن نرإِن ت ةَ إِالّ بِاللّهالَ قُو آَء اللّها شم قُلْت كتنج لْتخآل إِذْ دلَولَـداً "    "ووـاالً وم نـك
  ]٣٩[الكهف:

  ]٩٠ – ٨٨"فَنظَر نظْرةً في النجومِ* فَقَالَ إِني سقيم * فَتولّواْ عنه مدبِرِين " [الصافات:
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أَن يبدلُوا كَالم اللَّه قُل لَّن " سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ 
  ]١٥:" [الفتح تتبِعونا كَذَلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا ال يفْقَهونَ إِال قَليال

  بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيم
 وهو لْكالْم هدي بِيالّذ كاربت" نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالّذ * يرٍء قَديكُلّ ش لَىع

   تفَـاوـن تنِ ممحلْقِ الـري خف ىرا تاقاً مبط اتاومس عبس لَقي خالّذ * فُورالْغ زِيزالْع وهالً ومع 
ىرلْ ته رصجِعِ الْبفَار    ِسـريح ـوهئاً واسخ رصالب كإِلَي بقَلننِ ييتكَر رصارجِعِ الب ن فُطُورٍ * ثُمم

  ] ٤-١"[امللك:
  بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيم

را غَيرَألج إِنَّ لَكو * وننجبِم كبر ةمبِنِع ا أَنتونَ * مطُرسا يمالْقَلَمِ ولـى   "ن * ولَع كإِنو * وننمم
  ]٥_١خلُقٍ عظيمٍ * فَستبصر ويبصرونَ "[القلم:

  ]٥١[القلم:" وإِن يكَاد الّذين كَفَرواْ لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعواْ الذّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ" 
فَإِن كبكْمِ رحل بِراصالطور"و] " قُومت نيح كبر دمبِح حبسا ونِنيبِأَع ٤٨:ك [  

بسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن هِملقَول عمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسأَج كجِبعت مهتأَيإِذَا رو"  ةحـيونَ كُلَّ ص
هذَرفَاح ودالْع مه هِملَيفَكُونَ"[املنافقون عؤى يأَن اللَّه ملَهقَات ٤م[  

  ]٦"عينا يشرب بِها عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِريا " [اإلنسان 
ني * ويذْهب غَـيظَ  "قَاتلُوهم يعذّبهم اللّه بِأَيديكُم ويخزِهم وينصركُم علَيهِم ويشف صدور قَومٍ مؤمنِ

  ]١٥-١٤قُلُوبِهِم ويتوب اللّه علَى من يشآُء واللّه عليم حكيم "[التوبة:
    نِنيمـؤـةٌ لّلْممحرى وـدهورِ ودي الصا ففَآٌء لّمشو كُمبن رظَةٌ معوم كُمآَءتج قَد اسا النهأَيي" "

  ]٥٧[يونس:
 وحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ * ثُم كُلي من كُـلّ " وأَ

ي ذَلك نّ فالثّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَآٌء للناسِ إِ
  ]٦٩-٦٨:الَيةً لّقَومٍ يتفَكّرونَ " [النحل

  ]٨٢:"وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَآٌء ورحمةٌ لّلْمؤمنِني والَ يزِيد الظّالمني إَالّ خسار" [اإلسراء
  ]٨٠" وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ " [الشعراء:

رآناً أعجمياً لّقَالُواْ لَوالَ فُصلَت آياته َءاعجمي وعربِي قُلْ هو للّذين آمنواْ هدى وشـفَآٌء  " ولَو جعلْناه قُ
  ]  ٤٤:والّذين الَ يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولَئك ينادونَ من مكَان بعيد " [فصلت

) ولَم يكُـن لَـه   ٣) لَم يلد ولَم يولَد (٢) اللَّه الصمد (١سم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ هو اللَّه أَحد (ب
) دا أَحسورة اإلخالص٤كُفُو { (  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  
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) ومن شر النفَّاثَات فـي  ٣غَاسقٍ إِذَا وقَب ( ) ومن شر٢) من شر ما خلَق (١{قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (
) قَد٤الْع) دسإِذَا ح داسح رش نمسورة الفلق٥) و { (  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
) الَّـذي  ٤( ) من شر الْوسواسِ الْخنـاسِ ٣) إِلَه الناسِ (٢) ملك الناسِ (١{ قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ (

  ]٦ - ١:) } [الناس٦) من الْجِنة والناسِ (٥يوسوِس في صدورِ الناسِ (
كتأَم نابو كدبع نابو كدبي عإِن ماللَّه"،كدي بِيتياصن،ككْمح ياضٍ فم،كاؤقَض يلٌ فدع،  ـأَلُكأَس

لَك ومٍ هي  بِكُلِّ اسف بِه تأْثَرتأَوِ اس كلْقخ نا مدأَح هتلَّمع أَو ابِكتي كف هلْتزأَن أَو كفْسن بِه تيمس
  وذَهاب همي وغَمي"(صحيح)  ،علْمِ الْغيبِ عندك أَنْ تجعلَ الْقُرآنَ ربِيع قَلْبِي وجِلَاَء حزنِي

 الذي ال إله إال هو،إهلي وإله كُلِّ شيء،واعتصمت بربِي ورب كُلِّ شىء،وتوكلت علـى  حتصنت باِهللا
 الرب بِيسالوكيلُ،ح ماُهللا ونِع بِيسةَ إال باهللا،حلَ وال قُووبال ح الشر فَعتدواست،الذي ال ميوت احلى

من املخلوق،ح قاخلَال بِيسن العباد،حكُـلِّ    م الذي بيـده ملكـوت بِيساملرزوق،ح نم الرازق بِيس
شىٍء،وهو يجري وال يجار عليه،حسبِي اهللا وكَفَى،سمع اهللا ملن دعا،ليس وراء اِهللا مرمى،حسبِي اهللا ال 

  إله إال هو،عليه توكلت،وهو رب العرشِ العظيم.(ذكره ابن القيم)
حر مو"اللَّهجأَر كتنٍ،ميفَةَ عفِْسي طَرلْنِي إِلَى نكلَا تو،أْنِي كُلَّهي شل حلأَص(صحيح)،و" تأَلَا أَن لَا إِلَه  

وات ولـي الْكَلمـات التامـات والـدع    ،ذَا الْوجه الْكَرِميِ،ذَا الْمن الْقَدميِ،"اللَّهم ذَا السلْطَان الْعظيمِ
اتابجتسسِ "(ضعيف)،الْمنِ الْإِنيأَعو فْسِ الْجِنن نافين مع  

  ووصبها " (أصله صحيح)،وبردها،" اللهم أَذْهب عنه حرها
  (صحيح)» اٌء لَا يغادر سقَمالَا شافي إِلَّا أَنت شفَ،اشف وأَنت الشافي،أَذْهبِ الْبأْس،اللَّهم رب الناسِ«

  ٥٠ بِسمِ اللَّه أَرقيك (صحيح)،بِسمِ اللَّه أَرقيك من كُلِّ شيٍء يؤذيك ومن شر كُلِّ نفْسٍ وعينٍ
  :رقية أخرى للعني -٧

  :الرقية على النحو التايل
  رةم ٢١مرات ما عدا الفلق مكررة  ٧رقية العني واآليات مكررة 

) مالك يومِ الدينِ ٣) الرحمنِ الرحيمِ (٢) الْحمد للَّه رب الْعالَمني (١= {بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (
)٤) نيعتسن اكإِيو دبعن اك(٥) إِي يمقتساطَ الْمرا الصند٦) اه ـتمعأَن يناطَ الَّذرـرِ    ) صغَي هِملَـيع

) الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغ٧ - ١:) } [الفاحتة٧الْم[  
فُِسهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِمي دعب نم كُموندري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم ريكَث دـا  ={وم دعب نم 

  ]١٠٩:اعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير } [البقرةتبين لَهم الْحق فَ
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كْمالْحو ابتالْك يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هلفَض نم اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم }=  مـاهنيآتةَ و
ا } [النساءميمظ٥٤:لْكًا ع[  

نِنيمؤمٍ مقَو وردص فشيو هِملَيع كُمرصنيو مزِهخيو يكُمدبِأَي اللَّه مهذِّبعي ملُوه١٤( ={قَات بذْهيو (
) يمكح يملع اللَّهاُء وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِم١٤،١٥:)} [التوبة١٥غَي[  

 ـؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماَءتج قَد اسا النها أَيي }= { نِنيم
  ]٥٧:[يونس

) ثُم كُلـي  ٦٨ومما يعرِشونَ ( ={ وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ
ٌء للناسِ إِنَّ من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَا

  ]٦٨،٦٩:)} [النحل٦٩في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ (
زننا } [اإلسراء={وارسإِلَّا خ نيمالظَّال زِيدلَا يو نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم آنالْقُر ن٨٢:لُ م[  

  م ـكنا أَقَـلَّ مأَن نرإِنْ ت ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو اَء اللَّها شم قُلْت كتنج لْتخلَا إِذْ دلَوو }= ا }  الًـا ولَـدو
  ]٣٩:[الكهف

ف مهنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملَا تو }=   ـريخ ـكبر قرِزو يه
  ]١٣١:وأَبقَى } [طه

  ]٨٠:={ وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ } [الشعراء
لَووا ={ ونآم ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتلَا فُصا لَقَالُوا لَويمجا أَعآنقُر اهلْنعفَاٌء  جشى وده

عب كَانم ننَ موادني كى أُولَئمع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤلَا ي ينالَّذفصلتو] {٤٤:يد[  
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو لْكالْم هدي بِيالَّذ كارب١=بسم اهللا الرمحن الرحيم {ت توالْم لَقي خالَّذ (

) فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحا٢ومس عبس لَقي خي ) الَّذى فرا تاقًا مبط اتو
) ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيـك  ٣خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ (

) ِسريح وهئًا واسخ رص٤ - ١:)} [امللك٤الْب  [  
) وما هو ٥١لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ ( = وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا

) نيالَملْعل كْر(سورة القلم )٥٢إِلَّا ذ (  
) دأَح اللَّه و١=بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ ه) دمالص ول٢َ) اللَّهي لَمو دلي لَم () ٣د  لَـه كُني لَمو (

) دا أَحسورة اإلخالص٤كُفُو { (  
) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب ٢) من شر ما خلَق (١=  بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ( 
)٣) قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نمإ٤ِ) و داسح رش نمو () دس٥١مرة ٢١)} سورة الفلق ٥ذَا ح  
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   ــــــــــ
  الرقية الشرعية للعني بإذن اهللا   -٩

  :مرات ٧يقرأ  خبط ثخني املعلم،تقرأ على رأس املصاب بالعني مرتان باليوم بعد الصبح والعصر
) مالك يـومِ  ٣لرحمنِ الرحيمِ () ا٢) الْحمد للَّه رب الْعالَمني (١= {بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (

) صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم ٦) اهدنا الصراطَ الْمستقيم (٥) إِياك نعبد وإِياك نستعني (٤الدينِ (
) الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْممرات ٧(]٧ - ١:[الفاحتة ) }٧غَي(  

من بعد مـا  حسدا من عند أَنفُِسهِم ={ ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّارا 
لَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبالبقرةت] { يرٍء قَد١٠٩:ي[  

فَسيكْفيكَهم اللَّـه وهـو   ={ فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ 
يملالْع يعم١٣٧:} [البقرة الس[  

يوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا ={اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَ
ع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي ياَء الَّذا شإِلَّا بِم هلْم

عسالبقرة و] { يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيس٢٥٥:كُر[  
و بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم }=فَرلَا ن هلسر  نـيب ق

) ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دا ٢٨٥أَحهعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي (
أْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَ

لَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتمـا  حلَانوم تا أَننمحارا و
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرص٢٨٥،٢٨٦:) } [البقرة٢٨٦( فَان[  

هلفَض نم اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم }=  ماهنيآتةَ وكْمالْحو ابتالْك يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد
  ]٥٤:ملْكًا عظيما } [النساء

 داحابٍ وب نلُوا مخدلَا ت نِيا بقَالَ يٍء ={ويش نم اللَّه نم كُمنا أُغْنِي عمو قَةفَرتابٍ موأَب نلُوا مخادو
  ]٦٧:إِن الْحكْم إِلَّا للَّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ } [يوسف

 كتنج لْتخلَا إِذْ دلَواَء اللَّ={ وا شم قُلْتةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو ا }     هلَـدوالًـا وم ـكنا أَقَلَّ مأَن نرإِنْ ت
  ]٣٩:[الكهف

  ]٢٢:} [ق فَكَشفْنا عنك غطَاَءك فَبصرك الْيوم حديد={ لَقَد كُنت في غَفْلَة من هذَا 
) الَّذي خلَق الْموت ١لْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير (=بسم اهللا الرمحن الرحيم {تبارك الَّذي بِيده ا

) فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحي ٢وى فرا تاقًا مبط اتاومس عبس لَقي خالَّذ (
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ينقَلب إِلَيـك   ) ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتين٣ِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ (خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِ
ِسريح وهئًا واسخ رص٤ - ١:) [امللك٤( الْب[  

مارِهصبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادإِنْ يقُولُونَ = ويو وا الذِّكْرعما سونٌ ( لَمنجلَم هـا  ٥١إِنمو (
) نيالَملْعل كْرإِلَّا ذ والقلم) (سورة ٥٢ه(  

) دأَح اللَّه و١=بسم اهللا الرمحن الرحيم{قُلْ ه) دمالص (٢) اللَّه ولَدي لَمو دلي ٣) لَم لَه كُني لَمو (
) دا أَحسورة اإلخالص٤كُفُو { (  
) ومن شـر غَاسـقٍ إِذَا   ٢) من شر ما خلَق (١محن الرحيم {قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (=بسم اهللا الر

) قَب٣و) قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نم(٤) و دسإِذَا ح داسح رش نمسورة الفلق٥) و { (  
) مـن شـر   ٣) إِلَه الناسِ (٢) ملك الناسِ (١ناسِ (=بسم اهللا الرمحن الرحيم {قُلْ أَعوذُ بِرب ال

 ١:) } [النـاس ٦) من الْجِنة والناسِ (٥) الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ (٤الْوسواسِ الْخناسِ (
- ٦[  

  مث يدعو ذه األدعية الصحيحة الواردة للعني واحلسد:
»الن بر مأْسِاللَّهالْب بذْهي،اسِ مافالش تأَن فاش،تإِلَّا أَن يافا ،لَا شـقَمس رادغفَاًء لَا يش فاش« 
  مرات ) ٣(
»ةامهو طَانيكُلِّ ش نم ةامالت اللَّه اتمأعوذُ بِكَل،ةنٍ لَاميكُلِّ ع نممرات ) ٣(»و  

نم يكقمِ اِهللا أَربِس" يكذؤٍء ييكُلِّ ش،" يكقمِ اِهللا أَرنٍ بِسيعفْسٍ وكُلِّ ن رش نممرات ) ٣(و  
ولي الْكَلمات التامـات والـدعوات   ،ذَا الْوجه الْكَرِميِ،ذَا الْمن الْقَدميِ،اللَّهم ذَا السلْطَان الْعظيمِ"

اتابجتساف،الْمسِوأهلينا نا عنِ الْإِنيأَعو فْسِ الْجِنن نمرات ) ٣"(م  
يشرب من املاء طـوال  ،وميكن قراءا على ماء طاهر مع النفث يف كل مرة تكرر فيه اآليات أو الدعاء

اليوم ويغتسل جبزء من املاء ويوضع من اخللف مرة واحدة ليعم البدن يف مكان طاهر أو يغتسل بوعاء 
  مبكان طاهر .مث يرمى املاء 

  :التكبري ثالثا  -١٠
  ٠ومما ينفع يف عالج العني قيام املعني بالتكبري ثالثا فإن ذلك يرد العني بإذن اهللا سبحانه وتعاىل 

اللَّـه  :أَي يقُولُ،هلَّا كَبرت:" وفي بعضِ الروايات لغيرِ مالك:قال الشيخ حممد األمني املختار الشنقيطي
ثَلَاثًاأَكْب ر، ةني الساَء فا جنِ.كَمائالْع نيع دري كلَاَء«فَإِنَّ ذَلالْب دراَء يعأَنَّ الد «    ـدنع فَعـدت فَإِذَا لَـم

تابأَصا وورِهدا ،صناَء ها جا كَمهنم لَاجفَإِنَّ الْع»أْ لَهضوت«،راللَّفْظُ الْآخا«:وِسلْ لَهغْت....«  



 ٢٩

فَلْيكَبر ثَلَاثًا عند تخوفه منه. فَإِنَّ اللَّه يدفَع الْعين بِذَلك. والْحمد ،وقال وكَذَلك منِ اتهم أَحدا بِالْعينِ 
".لَّه٥٢ ل  

لى نفسه أو ماله مـن  ( ويقال إن الشخص الذي خياف ع:-رمحه اهللا  -قال الشيخ عطية حممد سامل 
يرفع ا صوته يسمع الشخص الذي خـاف  ،عني إنسان أن يقول هو على نفسه ما شاء اهللا تبارك اهللا

  ٥٣منه أو يكرب على نفسه أو ماله قائال:اهللا أكرب ثالث مرات)
  :االحتراز بستر حماسن من خياف عليه من العني  -١١

أَيضا والاحترازِ منه ستر محاسنِ من يخاف علَيه الْعين بِما  من علَاجِ ذَلك:-رمحه اهللا  -قال ابن القيم 
هنا عهدرابِ ،يتي كالبغوي ف ا ذَكَركَم»ةنحِ السرا مليحـاج  :»شبِيأَى صر هنع اللَّه يضأَنَّ عثمان ر

والنونـةُ  ،دسموا نونته أَي سودوا نونته:ثُم قَالَ في تفِْسريِه ومعنى،ه الْعيندسموا نونته لئَلَّا تصيب:فَقَالَ
  النقْرةُ الَّتي تكُونُ في ذَقَنِ الصبِي الصغريِ.

دسموا نوننـه؟؟؟  :فقال،ه العنيإِنه رأَى صبِيا تأخذ:لَه عن عثمان» غَرِيبِ الْحديث«وقَالَ اخلطايب في 
هنى عيحي نب دمأَح أَلْتي ذقنه. والتدسيم التسـويده  ،فَقَالَ أبو عمرو سي فةَ الَّتقْرالن ةونبِالن ادفَقَالَ أَر

ادأَر:ذَقَنِه نم عضوالْم كوا ذَلدوقَالَ،س نيالْع دريي:لدذَا حه نمو ولَ اللَّهسثُ عائشة أَنَّ رr   طَـبخ
ومن هذَا أَخـذَ الشـاعر   ،وعلَى رأْسه عمامةٌ دسماُء أَي سوداُء. أَراد الاستشهاد علَى اللَّفْظَة،ذَات يومٍ

لَهقَو  
  ٥٤لْعينِما كَانَ أَحوج ذَا الْكَمالِ إِلَى ... عيبٍ يوقِّيه من ا

ف أَحـد  قال النووي:" قَالَ الْقَاضي في هذَا الْحديث من الْفقْه ما قَالَه بعض الْعلَماِء أَنه ينبغي إِذَا عرِ
ة الناسِ ويأْمره بِلُزومِ بيته فَإِنْ كَانَ بِالْإِصابة بِالْعينِ أَنْ يجتنب ويتحرز منه وينبغي للْإِمامِ منعه من مداخلَ

ذي منعه النبِـي  فَقريا رزقَه ما يكْفيه ويكُف أَذَاه عنِ الناسِ فَضرره أَشد من ضررِ آكلِ الثُّومِ والْبصلِ الَّ
r ملسي الْمذؤئَلَّا يل جِدسولَ الْمخاُء دلَمالْعو هنع اللَّه يضر رمع هعني مذُومِ الَّذجرِ الْمرض نمو ني

اليتأذى بِه أَحد بعده الاختلَاطَ بِالناسِ ومن ضررِ الْمؤذيات من الْمواشي الَّتي يؤمر بِتغرِيبِها إِلَى حيثُ 
  ٥٥الَه هذَا الْقَائلُ صحيح متعني واليعرف عن غَيرِه تصرِيح بِخلَافه واللَّه أَعلَم"وهذَا الَّذي قَ

"ويعالَج الْمعني مع ذَلك بِالرقَى من الْكتابِ والسنة والتعوذ والـدعاِء ولْيحتـرِز   :قال حممد بن مفلح
يالْع نم نسالْح" نِهسيشِ ححوبِت دسالْح٥٦نِ و  

                                                 
  ]١٦٨/ ٩[أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥٢
  ) ٤٥ص  -( العني والرقية واالستشفاء من القرآن والسنة  - ٥٣
  ]١٥٩/ ٤] و[زاد املعاد يف هدي خري العباد ١٢٨:[الطب النبوي البن القيم ص - ٥٤
  ]١٧٣/ ١٤[شرح النووي على مسلم  - ٥٥
  ]  ٧٢/ ٣[اآلداب الشرعية واملنح املرعية  - ٥٦



 ٣٠

ومنع ،سئل فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين عن املبالغة يف اخلوف مـن اإلصـابة بـالعني   
  األطفال من خمالطة الناس خوفاً عليهم من العني ؟؟؟

ما يدل علـى  وقد ورد ،( ال تعترب وإمنا هي من جتنب أسباب الشرور واألضرار:-رمحه اهللا  –فأجاب 
كما سبق األثر عن عثمان يف قوله " دمسـوا  ،اجلواز يف صيب مجيل أمروا أن يغريوا صورته خوف العني

( يا أَيهـا  :فقد قال تعاىل،وذلك سبب مما شرعه اهللا،وهي النقرة يف أسفل الوجه،نونته " أي سودوها
وهو يعم احلذر من كل ما فيه ضرر على النفس  ) ٧١اآلية  –الَّذين ءامنوا خذُوا حذْركُم ) ( النساء 

  ٥٧ ) ١٠٢اآلية  –( وخذُوا حذْركُم ) ( النساء :وقال تعاىل،أو املال
( والتحرز من العني مقدما ال بأس بـه وال  :-رمحه اهللا -وقال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

سبحانه مع فعل األسباب اليت أباحها أو أمر ينايف التوكل بل هو التوكل ألن التوكل االعتماد على اهللا 
  ٥٨ ا ..."
  :اإلحسان إىل من عرف اإلصابة بالعني -١٢

  ٠وهذا مما يطفئ نار احلسد يف قلب احلاسد
قال الدكتور عبداهللا الطيار والشيخ سامي املبارك بتقريض مساحة العالمة الشيخ عبدالعزيز بن عبـداهللا  

إىل من عرفت أصابته بالعني كإحسان الغين إىل الفقري املستشرف ملا ( اإلحسان :-رمحه اهللا  –بن باز 
  ٥٩ يف يد الغين )

  :الصرب على العائن وعدم التعرض له -١٣
قال الدكتور عبداهللا الطيار والشيخ سامي املبارك بتقريض مساحة العالمة الشيخ عبدالعزيز بن عبـداهللا  

لتعرض له أو إيذائه لقوله تعاىل:(ومن عاقَب بِمثْلِ ما (الصرب على العائن وعدم ا:-رمحه اهللا  –بن باز 
  ٦٠ ) ٦٠اآلية –عوقب بِه ثُم بغى علَيه لَينصرنه اللَّه ) (احلج 

  :احملافظة على قضاء احلوائج بالسر والكتمان  -١٤
ملا ثبت من حديث معاذ ،ويستحب كذلك اتقاء شر العني واحلسد باحملافظة على السر يف قضاء احلوائج

فَـإِنَّ كُـلَّ ذي نِعمـة    ،استعينوا علَى إنجاحِ الْحـوائجِ بِالْكتمانr:» قَالَ رسولُ اللَّه :بنِ جبلٍ قَالَ
ودسح٦١»م  
  االحتراز من العائن واجتنابه والبعد عنه وحبسه من قبل اإلمام -١٥

                                                 
  ) ٢١٩، ٢١٨ -( املنهل املعني يف إثبات حقيقة احلسد والعني   - ٥٧
  )   ٤٢، ٤١ص  –( فتاوى العالج بالقرآن والسنة  - ٥٨
  ٠)  ١٩٢ص  –( فتح احلق املبني يف عالج الصرع والسحر والعني  - ٥٩
  ٠)  ١٩٢ص  –( فتح احلق املبني يف عالج الصرع والسحر والعني  - ٦٠
  ) صحيح لغريه٢٤٥٥](٥٥/ ٣[املعجم األوسط  - ٦١
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  ٠وحبسه من قبل والة األمر ،اء شر العائن أو احلاسد اجتنابه والبعد عنهومن األمور اهلامة والنافعة التق
ثُم تستعني ،ثُم تتبعه كَيفيةُ نفِْسه الْخبِيثَة،:وأَصلُه من إِعجابِ الْعائنِ بِالشيِء-رمحه اهللا  -قال ابن القيم 

وهذَا أَردأُ ما ،بلْ بِطَبعه،وقَد يعني بِغيرِ إِرادته،وقَد يعني الرجلُ نفْسه،الْمعنيِعلَى تنفيذ سمها بِنظْرة إِلَى 
انِيسعِ الْإِنوالن نكُونُ مـاءِ  ،يالْفُقَه ـنم مهرغَيا ونابحقَالَ أَص قَدو:  كبِذَل ـرِفع ـنإِنَّ م،  ـهسبح

الْإِمام،توإِلَى الْم هلَيع قفنا يم ى لَهرأَجا.،وقَطْع ابوالص وذَا هه٦٢ و  
قَالَ بعض الْعلماء ينبغي إِذا عرف واحد باإلصابة بِالْعنيِ أَن يتجنـب وحيتـرز   :قَالَ عياض:قال العيين

هناس،منعه من مداخلته النام مي للْإِمغبنييته ووم ببِلُز يلْزمهفضرره أَكثر ،و يهكْفا يريا رزقه مإِن كَانَ فَقو
ومن ضـرر اـذوم   ،من دخول الْمسجِد لئَلَّا يؤذي الناس rمن آكل الثوم والبصل الَّذي منعه النبِي 

إِصابة الْعني إِلَى أَن يعرف بذلك ويعلـم مـن    لَو انتهت:رضي اهللا عنه وقَالَ الْقُرطُبِي،الَّذي منعه عمر
وتكرر ذَلك بِحيثُ يصري ذَلك ،حاله أَنه كلما تكلم بِشيء معظما لَه أَو متعجبا منه أُصيب ذَلك الشيء

ر الْقَاتل بسحره عند من لَـا  عادة فَما أتلفه بِعينِه غرمه وإِن قتل أحدا بِعينِه عامدا لقَتله قتل بِه كالساح
  ٦٣يقْتله كفرا،وأما عندنا فَيقْتل على كل حال،قتل بسحره أَو لَا لأَنه كالزنديق.

  :األمور احلسية الثابتة بالتجربة -١٦
يعمد البعض بالسؤال عن بعض األمور املتعارف عليها واملتداول استخدامها بني الناس يف عالج العني 

ويفضي استخدام ،ون تلك األمور من األساليب والعادات املتوارثة عن اآلباء واألجدادوقد تك،واحلسد
وسوف أقتصر البحث بذكر األمور اجلـائز  ،والوقوع يف احملرم،بعضها يف عالج العني إىل حماذير شرعية

  استخدامها يف هذا اال ..
ذلك الدكتور فهد بن ضويان  وقد خلص،وبالعموم فقد ذكر العلماء األجالء شروط األخذ باألسباب

( ولقـد  :حيث قال،عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية –حفظه اهللا  –السحيمي 
  :وميكن إجيازها فيما يلي،فصل العلماء القول يف شروط األخذ باألسباب

ب مل يأذن وكل سب،ألن هناك من األسباب ما هو حمرم:شرعا:أن يكون السبب مما ثبت أنه سبب -١
  ٠به اهللا وال رسوله فهو باطل 

كاألدويـة اربـة النافعـة     –بأن يعرف أن هذا من األسباب املعهودة اليت حيصل ا املقصود :وقدرا
  ٠املعروف منفعتها وكحصول الشبع عند األكل والري عند الشرب 

ف عنه مع قيام السـبب  ألنه قد يتخل،أن ال يعتمد على السبب بذاته بل يعتمد على خالقه ومسببه -٢
  ٠إذ الضار والنافع واملعطي واملانع هو اهللا وحده ال شريك له 

  :واحلكمة يف ختلف املسبب عنه مع قيام السبب هي
                                                 

  ]١٢٤:] و[الطب النبوي البن القيم ص١٥٤/ ٤[زاد املعاد يف هدي خري العباد  - ٦٢
  ]٢٦٧/ ٢١[عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٦٣
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  ٠عدم االعتماد على األسباب فتلتفت القلوب عن اهللا فتتعلق ذا السبب  –أ 
  ٠علم كمال قدرة اهللا وأن له التصرف املطلق وحده ال شريك له  –ب 

أن يعلم أنه مهما عظمت وقويت تلك األسباب فإا مرتبطة بقدر اهللا ال خروج هلا عنه فال يعتمد  -٣
  ٦٤ عليها )

( ليس كل سبب حصـل  :حيث قال،ويعقب الدكتور الفاضل بكالم مجيل بعد أن أورد تلك الشروط
جلهة الشرعية فما أجاز به املقصود ونيل به الطلب جيوز األخذ به بل ال بد يف ذلك من النظر إليه من ا

لنا الشرع األخذ به من األسباب أخذنا به مع عدم االعتماد عليه بل يكون االعتمـاد علـى خالقـه    
وما منعنا منه الشرع فالواجب علينا االمتناع عنه .ومسببه وأن هذه األسباب مرتبطة بقدر اهللا عز وجل

  ٦٥  أعلم )واهللا.ولو وجدت فيه بعض املصلحة ألن ضرره راجح على منفعته
خاصة أن فعل ،والذي أراه يف هذه املسألة اجلواز العتماد نص صريح يف هذا الباب والقياس عليه:قلت

ويندرج حتت هذا احلكم أمور ،ذلك دون االعتقاد فيه يؤدي لنتائج اجيابية طيبة وحممودة بإذن اهللا تعاىل
مع التنبيـه  ،عني أو تربيكه وحنو ذلكأخرى تتعلق بطريقة عالج العني بشكل عام كنفث العائن على امل

ألمر هام جدا يتعلق ذه املسألة وهو أن استخدام تلك الكيفيات وعلى هذا النحو يرقى لكي يصـبح  
وهذا ما قررته اخلربة والتجربة لدى كثري من املعـالجني أصـحاب   ،سببا حسيا للشفاء بإذن اهللا تعاىل

  :وهي على النحو التايل،ط اهلامةمع تدوين بعض النقا،املنهج اإلسالمي الصحيح
واليت تنص على أخذ غسل العائن ،األوىل االعتماد على الطريقة الواردة يف حادثة سهل بن حنيف -أ)

  ٠وصبه على املعني كما بينها العلماء األجالء 
يلجأ الستخدام الطرق املدونة الحقا خوفا من حصول مفسدة شـرعية أعـم مـن املصـلحة      -ب)

وهذا يـؤدي إىل مفسـدة   ،ل ذلك أن يؤدي طلب الغسل من العائن إىل القطيعة والتنافرومثا،املترتبة
  ٠شرعية عظيمة أعم من املصلحة املترتبة 

يتم اللجوء لبعض الطرق املدونة خاصة أخذ آثار عتبات األبواب واألقفال يف حالة صعوبة معرفة  -ج)
  ٠العائن أو احلاسد لسبب أو آلخر 

  :احلسية املباحة واملشروعة لعالج العني واحلسدوفيما يلي بعض الطرق 
  :استخدام آثار املريض الداخلية أو اخلارجية ووضعها باملاء ورشه بعد ذلك على املعني -)١

( وهناك طريقـة  :حيث يقول -رمحه اهللا-وقد أفىت جبواز ذلك فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
ما يلي جسمه مـن  :وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي،وال مانع منها أيضا -لعالج العني  -أخرى 

                                                 
  ٠)  ١٤، ١٣ص  –( أحكام الرقى والتمائم  - ٦٤
  ) ١٧ص  –( أحكام الرقى والتمائم   - ٦٥
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ويصب على ذلك ماء ،أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب،والطاقية والسروال وغريها،الثياب كالثوب
  ٦٦ وهو جمرب ).أو يشربه،يرش به املصاب

( وقد جرت العادة عندنا أم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللبـاس  :ويقول يف موضع آخر
ل الطاقية وما أشبه ذلك ويربصوا باملاء مث يسقوا املصاب ورأينا ذلك يفيده حسبما تواتر عنـدنا  مث

  ٦٧ من النقول )
  :استخدام أثر العائن على أي صفة كانت كاملاء والقهوة والنوى -)٢

ـ  ،وقد أجاز بعض العلماء حفظهم اهللا استخدام هذه الطريقة دون االعتقاد ا ل واعتبار ذلك مـن قبي
  ٠وقد أثبتت التجربة واخلربة نفعه وفائدته ،األسباب احلسية الداعية للشفاء بإذن اهللا تعاىل

سئل فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين عن أخذ بعض األثر املتبقي من بعض النـاس الـذين   
أو فضـالت  ،كأخذ املتبقي يف الكأس مـن مـاء أو شـراب   ،يشك بأم أصابوا شخص ما بالعني

  وهل هذا صحيح معتمد ؟؟؟،ألكلا
وكذا غسل ثوبه الذي يالصق بدنه أو ،( نعم كل ذلك صحيح ونافع بالتجربة:-حفظه اهللا  –فأجاب 
 rعنِ النبِـي  ،أو غسل رجليه أو يديه لعموم احلديث الذي رواه مسلم عنِ ابـنِ عبـاسٍ  ،يعرق فيه

  ٦٨»وإِذَا استغِسلْتم فَاغِْسلُوا،بق الْقَدر سبقَته الْعينولَو كَانَ شيٌء سا،الْعين حق«:قَالَ
فإن ذلـك  ،وحيث جرب أن أخذ شيء من أثره يفيد،أو غسل بعض البدن،فهو يعم غسل البدن كله،

أي ،ألمره يف احلديث بغسل داخلـه إزاره ،أو جوربه الذي يباشر جلده،جائز كغسل نعله الذي يلبسه
أو مـا  ،وكذا فضل وضوئه الذي اغترف منه،وكذا ما مست يداه من عصى أو قفاز،الذي يلي جسده
وقـد  ،وقد يصـيب بـإذن اهللا  ،وهذا حبسب التجربة،أو تعرق من عظم أو حنو ذلك،لفظه من النوى

ولكن بعض الناس يتوهم كل إصابة وكـل مـرض   ،يستعصي ذلك حبسب قوة نفس العائن وضعفها
وذلـك ممـا ال أصـل    ،ويأخذ من فضالته فال يرى تأثراُ،يتهم ويتهم من ال،حصل له فهو من العني

وأن كثرياً مـن األمـراض حتصـل بـدون     ،والواجب أن يعتقد أن األمراض كلها بقدر اهللا تعاىل،له
  ٦٩ واهللا أعلم )،وأن عالجها مبا يناسبها من العالج املباح،سبب

  :اء واالستحمام ا إلزالة أثر العنياستخدام آثار عتبات األبواب أو أقفاهلا وحنوه ووضعها بامل -)٠٣
                                                 

  ) ٩٤/  ١ –( القول املفيد على كتاب التوحيد   - ٦٦
  ) ١٩٦/  ١ –( فتاوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني   - ٦٧
  )٢١٨٨( - ٤٢]١٧١٩/ ٤[صحيح مسلم  - ٦٨
[ش (ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني) فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإمجاع أهل السنة ومعناه أن األشياء كلها بقدر اهللا  

 تعاىل وسبق ا علمه فال يقع ضرر العني وال غريه من اخلري والشر إال بقدر اهللا تعاىل وفيـه  تعاىل وال تقع إال على حسب ما قدرها اهللا
  صحة أمر العني وإا قوية الضرر]

  ) ٢٣٦، ٢٣٥ص  –( املنهل املعني يف إثبات حقيقة احلسد والعني  - ٦٩



 ٣٤

سئل فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين عن جواز استخدام آثار عتبات األبـواب واألقفـال   
علما أنه قد ثبت نفع ذلك مـع  ،وذلك عن طريق مسح املكان ووضع ذلك يف املاء واغتسال املعني منه

  سببا حسيا للشفاء بإذن اهللا تعاىل ؟؟؟واعتبار مثل ذلك االستخدام ،كثري من احلاالت
( قد عرف بالتجربة أن غسل كل ما مسه العائن مث شرب املعني من غسالته أو :-رمحه اهللا  –فأجاب 

وحيث أن العائن ميس قفـل البـاب أو   ،صبه عليه يكون سببا يف الشفاء من تلك العني بإذن اهللا تعاىل
أو ،ب أو ميس العصا أو املظلة أو الفنجان للقهوة أو الشـاي مفتح السيارة وقد يطأ حافيا على عتبة البا

فإن غسل هذه كلها مما جرب وحصل معه زوال أثـر  ،يأكل من التمر ويلفظ النوى بعد أن ميصه بفمه
  ٧٠ العني بإذن اهللا قياسا على أمره باالغتسال كما يف احلديث الصحيح )

  ـــــــــــ
  :" شرح احلافظ العراقي للحديث  

أَي الْإِصابةُ بِالْعينِ حق أَي ثَابِت موجود قَالَ الْمازِرِي أَخذَ الْجمهور مـن  » الْعين حق«نِيةُ) قَولُه (الثَّا
يثدذَا الْحرِ هبِظَاه ةاِء الْأُملَمع،ةعدتبالْم نم فائطَو هكَرأَنو،ادلَى فَسيلُ علالدـى   ونعأَنَّ كُلَّ م هِملقَو

فَإِذَا أَخبـر  ،ولِلَيس بِمحالٍ في نفِْسه ولَا يؤدي إلَى قَلْبِ حقيقَة ولَا إفْساد دليلٍ فَإِنه من مجوزات الْعقُ
.يبِهكْذتى لنعفَلَا م هقُوعبِو عرالش  

 نيقٍ بفَر نلْ مه؟وةرورِ الْآخأُم نم بِه ربخا يبِم يبِهِمكْذتذَا وبِه يبِهِمكْذت  
صلُ بِالْمعينِ فَيهلك أَو وزعم بعض الطَّبائعيني الْمثْبِتني للْعينِ أَنَّ الْعائن تنبعثُ من عينِه قُوةٌ سميةٌ تت:قَالَ
ـ  :قَالُوا،سديفْ ديغِ ولَا يستنكَر هذَا كَما لَا يستنكَر انبِعاثُ قُوة سمية من الْأَفْعى والْعقْربِ تتصـلُ بِاللَّ

كلهلَّمٍ،فَيسم را غَيندنذَا عهقَالَ و نيالْع كا فَكَذَلوسٍ لَنسحم رإِنْ كَانَ غَيأَ؛ولْـمِ  لبِ عي كُتا فنيا بن
وبينا أَنَّ الْمحدثَ لَـا يفْعـلُ فـي غَيـرِه     ،الْكَلَامِ أَنه لَا فَاعلَ إلَّا اللَّه تعالَى وبينا فَساد الْقَولِ بِالطَّبائعِ

ذَا الْمنبعثُ من الْعينِ إما جوهر أَو عرض فَباطلٌ أَنْ يكُونَ وإِذَا تقَرر هذَا بطَلَ ما قَالُوه ثُم نقُولُ ه،شيئًا
لأَنَّ الْجواهر متجانِسةٌ فَلَيس بعضها بِأَنْ يكُونَ مفِْسـدا  ؛لأَنه لَا يقْبلُ الانتقَالَ وأَنْ يكُونَ جوهرا؛عرضا

 نْ يكُونَ الْآخر مفِْسدا لَه فَبطَلَ ما قَالُوه وأَقْرب طَرِيقَة سلَكَها من ينتحلُ الْإِسلَام منهملبعضٍ أَولَى من أَ
خلَّلُ مسـام جِسـمه   لَا يبعد أَنْ تنبعثَ جواهر لَطيفَةٌ غَير مرئية من الْعائنِ فَتتصلُ بِالْمعينِ وتت:أَنْ قَالُوا

اهرةً أَجادومِ عمبِ السرش دنع لَاكالْه لُقخا يا كَمهدنع لَاكلَّ الْهجو زع ارِئالْب لُقخـالَى  فَيعت ا اللَّه
  لَيست ضرورةً ولَا طَبِيعةً أَلْجأَ الْعقْلَ إلَيها.

ه أَنْ هلِ السنة أَنَّ الْمعين إنما يفْسد ويهلك عند نظَرِ الْعائنِ بِعادة أَجراها اللَّه سـبحان ومذْهب أَكْثَرِ أَ
رصٍ آخخشصِ لخذَا الشه لَةقَابم دنع ررالض لُقخي، ـنذَا ملًا هةٌ أَويفخ راهوج لْ ثَمهو   اتزـوجم

                                                 
  ) ٢٣٧ص  –( املنهل املعني يف إثبات حقيقة احلسد والعني   - ٧٠
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وإِنما نقْطَع بِنفْيِ الْفعلِ عنها وبِإِضافَته إلَى اللَّه تعالَى فَمن قَطَع ،الْعقُولِ لَا نقْطَع فيها بِواحد من الْأَمرينِ
هي قَطْعطَأَ فأَخ رِ فَقَداهوالْج اثبِعلَامِ بِاناِء الْإِسبأَط نعِ الْقَطْعِ ،مضويلِ مفْصت نم اها قُلْنم يققحا التمإِنو

  والتجوِيزِ انتهى.
قنِ حيةُ بِالْعابالْإِص أَي قح نيالْع لُهقَو طَّابِيقَالَ الْخعِ،وائالطَّبفُوسِ وي النا فريأْثا تأَنَّ لَهطَـالٌ  ،وإب يهفو

ةُلسمالْخ راعشالْمو اسوالْح رِكُهدا تَء إلَّا ميلَا ش هعِ أَنائابِ الطَّبحأَص نم معز نلِ ما  ،قَواهـدا عمو
من حصولِ الضررِ فـي   فَلَا حقيقَةَ لَه (قُلْت) ويجوز في لَفْظ التأْثريِ ومراده بِه ما أَجرى اللَّه بِه الْعادةَ

.هتيدقعو بِهذْهبِم قاللَّائ وذَا هعِ فَهائالطَّبفُوسِ والن  
الْع ةجِه نم نيعالْم يبصا يفَةُ إلَى أَنَّ مالْفَلَاس تبذَه بِيرالْع نكْرِ بو بي أَبقَالَ الْقَاضو   ـوـا همنِ إنائ

اداصفِْسهي نف ثِّرؤا تلُ مفَأَو يها فهتفْسِ بِقُوريِ النأْثت نع ر، مس وا هميلَ إنقا ورِهي غَيف ثِّرؤى فَتقْوت ثُم
 مس لَفْح يبصا يكَم هيقِ إلَيدحالت دنع نيالْع هلَفْح يبصنِ يائنِ الْعيي عفلُ بِهصتي نى مـذَا  ،الْأَفْعهو

  يرده ثَلَاثَةُ أُمورٍ.
.إلَّا اللَّه قاللَا خ هأَن نم تا ثَبم (ُلالْأَو)  

ٍء بيش نٌء ميش لَّدوتي سلَيكَذَا كَذَا و نم لَّدوتي هقُولُونَ إنيو لُّدوطَالُ الت(الثَّانِي) إب لَّدوتالْمو لِّدولْ الْم
.طَةاسونَ ود ةرالْقُد نع رادص ككُلُّ ذَل هنع  

ولَو كَـانَ بِرسـمِ التولُّـد لَكَانـت عـادةً      ،(الثَّالثُ) أَنه لَا يصيب من كُلِّ عينٍ ولَا من كُلِّ متكَلِّمٍ
إنها قُوةٌ سميةٌ كَقُوة سم الْأَفْعى فَإِنهـا طَائفَـةٌ   :في كُلِّ الْأَحوالِ وأَما الَّذين يقُولُونَولَبقيت ،مستمرةً

لَتصقْلٍ حلَى علَا ع ةيملَى عع تقَعو قَد ههِلَتج،لَتخد ةرِيعي الشلَا فو،قَالَت لَا بِالطِّبلْ،وهو   ـمس
هظَرإلَّا ن هِملي قَوف هنلُ مقْتٌء ييش سلَي نائالْعلٌ وا قَاتا فَكُلُّههنٌء مزى إلَّا جالْأَفْع، نع ارِجى خنعم وهو

هنِ إلَيائظَرِ الْعن دنع لَقخ هانحبس أَنَّ اللَّه يهف قالْحو ذَا كُلِّهه   أَلَـمٍ أَو ناَء ما شاَء مإذَا ش بِه ابِهجإِعو
لَكَةه،لُقُهخي فَقَد يهف هلبِقَوو بِه ابِهجبِإِع لُقُهخا لَا يكَمو،  ـهقُوعلَ وقَب رِفُهصي قَدبٍ وبونَ سد رِفُهصي ثُم

 فَقَد اذَةعتاسبِال» بِيكَانَ الن- r -   اقـحإِسيلَ واعمو إسأَب ذُ بِهوعا كَانَ يبِم نيسالْحو نسذُ الْحوعي
ةنٍ لَاميكُلِّ ع نمو ةامهو طَانيكُلِّ ش نم ةامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأَع «     ـهقُوعو ـدعب ـرِفُهصي قَـدو

  الْكَلَام علَى ذَلك وسنحكيه.وساق ،بِالاغْتسالِ
 يرِيـد بِـه   وقَالَ الْقَاضي عياض ذَهب شيوخ متكَلِّمي أَهلِ الْباطنِ أَنَّ معنى قَوله الْعين حق يحتملُ أَنْ

وأَنَّ ما أَصاب بِالْعادة من ضررٍ عند نظَرِ الناظرِ ،بِقالْقَدر والْعين الَّذي يجرِي منه الْأَحكَام والْقَضاُء السا
إذْ لَا يحدثُ الْمحدثُ في غَيـرِه شـيئًا   .إنما هو بِقَدرِ اللَّه السابِقِ لَا بِشيٍء يحدثُه الناظر في الْمنظُورِ

نا عهِينا كَانَ ملَم هنلَك كبِذَل هتاديِ عرج عا مميلَا س هتامإِدظَرِ والن يددحت،   بِـه ـرا أَملْ مثتمي لَمو
  الشرع من التبرك والدعاِء كَانَ مذْموما مؤاخذًا بِنظَرِه انتهى.
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 نيالْع هلقَو نذُ مخؤي قَد (ُثَةالثَّال)    هنـميلًـا ضـلَ قَتإِذَا قَتو هنمض نِهيع ةابئًا بِإِصيش لَفإذَا أَت هأَن قح
ةيالد اصِ أَوصنِ إلَى ،بِالْقائةُ الْعابإص تهتان مٍ فَقَالَ لَولسحِ مري شف طُبِياسِ الْقُربو الْعأَب حرص كبِذَلو

عذَ    أَنْ ي ـيبأُص ـهنـا مبجعتم أَو ا لَـهظِّمعٍء ميبِش كَلَّما تكُلَّم هأَن هالح نم لَمعيو كبِذَل رِف  ـكل
نِه عامدا لقَتله قُتلَ بِه وتكَرر ذَلك منه بِحيثُ يصري عادةً فَما أَتلَفَه بِعينِه غَرِمه وإِنْ قَتلَ أَحدا بِعي،الشيُء

لأَنـه  ؛بِِسحرِه أَم لَاكَالساحرِ الْقَاتلِ بِِسحرِه عند من لَا يقْتلُه كُفْرا وأَما عندنا فَيقْتلُ علَى كُلِّ حالٍ قَتلَ 
  كَالزنديقِ انتهى.

واَلَّذي ذَكَره أَصحابنا الشافعيةُ أَنه إذَا أَصاب غَيره بِالْعينِ .هبه فَلْيحقَّق ذَلكوظَاهر جزمه بِذَلك أَنه مذْ
ا يعد مهلكًا ولَ،لأَنه لَا يفْضي إلَى الْقَتلِ غَالبا؛واعترف أَنه قَتلَه بِالْعينِ فَلَا قصاص وإِنْ كَانت الْعين حقا
  قَالَ النووِي في الروضة ولَا ديةَ فيه أَيضا ولَا كَفَّارةَ انتهى.

ويقَالُ التصوِير في شـخصٍ انتهـى   ،وقَد ينازِع في قَولهِم إنه لَا يفْضي إلَى الْقَتلِ غَالبا ولَا يعد مهلكًا
اأَمبلِ غَالي إلَى الْقَتفْضي ذْكُورالْم هظَرإلَى أَنَّ ن هلَـى   ،رع كْـمالْح بترا يمقَالُ إني قَدكًا ولهم دعيو

هِمالوضِ أَحعي باسِ فضِ النعبِب صتخا يونَ مد امع بِطضنم، لَمو فكَي اطَ لَهبضلَا انـلٌ   وعف ـهنم قَعي
وأَيضا فَاَلَّذي ينشأُ عن الْإِصابة بِالْعينِ حصـولُ مكْـروه   ،وإِنما غَايته حسد وتمن لزوالِ النعمة،أَصلًا

حصلُ لَه مكْروه بِغيرِ ذَلك من أَثَرِ الْعينِ ولَا يتعين ذَلك الْمكْروه في زوالِ الْحياة فَقَد ي،لذَلك الشخصِ
.لَمأَع اَللَّهو  

يبِالْع ةاببِالْإِص رِفع نم عنامِ ملْإِمي لغبني هاِء أَنلَمضِ الْععب نع اضيي عقَلَ الْقَاضنو   لَـةاخدم ـننِ م
فَضرره أَشد من ضـررِ  ،بيته وإِنْ كَانَ فَقريا رزقَه ما يقُوم بِه ويكُف أَذَاه عن الناسِوأَمره بِلُزومِ ،الناسِ

 بِيالن هعني ملِ الَّذصالْبلِ الثُّومِ وآك- r -    ِرـرض ـنمو نيملسالْم يذؤئَلَّا يل جِدسولِ الْمخد نم
ا حيثُ لَا يتأَذَّى مجذُومِ الَّذي منع عمر والْعلَماُء اختلَاطَه بِالناسِ ومن ضررِ الْعوادي الَّتي أُمر بِتغرِيبِهالْ

نم فرعلَا يو نيعتم يححلُ صذَا الْقَائه ي قَالَهذَا الَّذهو وِيوا قَالَ النهنم    اَللَّـهو ـهلَافرِيحٍ بِخصرِ تغَي
لَمأَع.  

يجوز في قَوله سـابق  » ولَو كَانَ شيٌء سابق الْقَدر لَسبقَته الْعين«(الرابِعةُ) قَولُه في حديث ابنِ عباسٍ 
ى أَنه صفَةٌ لاسمها وهي تامةٌ وقَالَ أَبو الْعباسِ الْقُرطُبِي هذَا الْقَدر النصب علَى أَنه خبر كَانَ والرفْع علَ

الْقَد درأَنْ ي نكمي هيلِ لَا أَنثمى الترجرِي مجةٌ تالَغبمنِ ويالْع ةابيقِ إصقحي تاٌء فٌءإغْبيش ر، رفَإِنَّ الْقَد
وإِنما هذَا خـرج مخـرج   ،ولَا راد لأَمرِه ولَا معقِّب لحكْمه،عن سابِقِ علْمِ اللَّه ونفُوذ مشيئَتهعبارةٌ 

ى وقَـالَ  ونحوه مما يجرِي هـذَا الْمجـر  ،قَولهِم لَأَطْلُبنك ولَو تحت الثَّرى ولَو صعدت إلَى السماِء
 وأَنهـا قَوِيـةُ   النووِي فيه إثْبات الْقَدرِ وهو حق بِالنصوصِ وإِجماعِ أَهلِ السنة وفيه صحةُ أَمرِ الْعينِ

  الضررِ.
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  لُهقَو (ُةسامالْخ)»فَاغِْسلُوا مِسلْتغتإِذَا اسأَ» ونِ وائلْعل طَابخ  ـهننِ ميعطَلَبِ الْم دنِسلَ عتغبِأَنْ ي لَه رم
كلَافًا،ذَلخ يهف ازِرِيكَى الْمحوبِ وجبِيلِ الْولَى سع هأَن هرظَاهو، دعبيو وبجي الْودنع يححقَالَ الصو

لَاكنيِ الْهعلَى الْمى عشإذَا خ يهف لَافكَـانَ   ،الْخ أَو ِء بِـهرةُ بِالْبادالْع ترا جمنِ مائوُء الْعضكَانَ وو
فَإِنه يصري من بابِ من تعين علَيه ،الشرع أَخبر بِه خبرا عاما ولَم يمكن زوالُ الْهلَاك إلَّا بِوضوِء الْعائنِ

شفْسٍ ماُء نيإحطَرضلْمامِ لذْلِ الطَّعلَى بع ربجي هأَن رقَرت قَدو لَاكلَى الْهع قْرِيرِ ،رِفَةذَا التبِهلَى وذَا أَوفَه
  يرتفع الْخلَاف فيه انتهى.

ني سفلِ وسةُ الْغيفكَي يثدذَا الْحي هف نيبي لَم (ُةسادالس)  َـةشائع نيحٍ عحص ادند بِإِساونِ أَبِي د- 
  .»كَانَ يؤمر الْعائن فَيتوضأُ ثُم يغتِسلُ منه الْمعين«قَالَت  -رضي اللَّه عنها 

مر بن ربِيعةَ بِسهلِ بنِ حنيف وهـو  مر عا«وفي سننِ ابنِ ماجه عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيف قَالَ 
فَقيلَ لَـه أَدرِكr -    -لَم أَر كَالْيومِ ولَا جِلْد مخبأَة فَما لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِه فَأُتي بِه النبِي :فَقَالَ،يغتِسلُ

مر بن ربِيعةَ قَالَ علَي ماذَا يقْتلُ أَحدكُم أَخاه إذَا رأَى أَحدكُم سهلًا صرِيعا قَالَ من تتهِمونَ بِه قَالُوا عا
كَةربِالْب لَه عدفَلْي هجِبعا يم يهأَخ نإلَـى    ،م ـهيديو ـههجلَ وسأَ فَغضوتا أَنْ يرامع راٍء فَأَما بِمعد ثُم

نِ وفَقَيرالْمهلَيع بصأَنْ ي هرأَمو ارِهلَةَ إزاخدو هيتكْبر « رِيهالز نع رمعانُ قَالَ مفْيأَنْ  «قَالَ س هـرأَمو
هلْفخ ناَء مكْفَأَ الْإِني «تاخال قَعوى ورالْكُب يائسنِ الننسطَّإِ ووي الْمف يثدلُ الْحأَصو  ـنم هي أَنف لَاف

وبين في هذه ،حديث أَبِي أُمامةَ كَما ذَكَرته أَو من حديث سهلِ بنِ حنيف أَو من رِواية عامرِ بنِ ربِيعةَ
الْعائنِ عند الْعلَماِء أَنْ يؤتى بِقَدحٍ من ماٍء الرواية كَيفيةَ الْوضوِء الْمأْمورِ بِه وقَالَ الْمازِرِي صفَةُ وضوِء 

ثُم يأْخذُ منـه مـا   ،ولَا يوضع الْقَدح في الْأَرضِ فَيأْخذُ منه غُرفَةً فَيتمضمض بِها ثُم يمجها في الْقَدحِ
ههجو ِسلُ بِهغي،هالمذُ بِشأْخي ثُم     ى ثُـمـرسالْي كَفَّـه ِسلُ بِهغا يم ينِهمبِي ى ثُمنمالْي كَفَّه ِسلُ بِهغا يم

نمالْأَي فَقَهرم ِسلُ بِهغا يم هالمبِش،رسالْأَي فَقَهرم ِسلُ بِهغا يم ينِهمبِي نِ    ،ثُمفَقَيـرالْم نـيـا بِسلُ مغلَا يو
لُّ ذَلك فـي  ثُم قَدمه الْيمنى ثُم الْيسرى ثُم ركْبته الْيمنى ثُم الْيسرى علَى الصفَة الْمتقَدمة وكُ،لْكَفَّينِوا

ارِهلَةَ إزاخد حِ ثُمقَ،الْقَدو نمالْأَي هقْوي حلي يلِّي الَّذدتالْم فالطَّر وهو  ارِهلَـةَ إزاخأَنَّ د مهضعب ظَن د
وجمهور الْعلَماِء علَى ما قُلْناه فَإِذَا استكْملَ هذَا صبه خلْفَه من علَـى رأْسـه قَـالَ    ،كنايةٌ عن الْفَرجِ

ذَا الْكَلَامه هقْلن دعب اضيي عفِْسريِ:الْقَاضت نم يقب  رِيهالز بِه را فَسمورِ وهملِ الْجلَى قَولِ عسذَا الْغه
ومضى بِه الْعملُ أَنَّ غَسلَ الْعائنِ وجهه إنما هـو  ،وأَخبر أَنه أَدرك الْعلَماَء يصفُونه واستحسنه علَماؤنا

وكَذَلك سائر أَعضائه إنما هو صبةً صبةً علَى ذَلك الْعضوِ في الْقَـدحِ لَـيس   ،يمنىصبةٌ واحدةٌ بِيده الْ
رِهغَيوِء وضي الْواِء فضلِ الْأَعغَس فَةلَى صع،  ـوا همارِ إنالْإِز لَةاخلُ دغَس ككَذَلو هيدلُ يغَس ككَذَلو

خحِإدي الْقَدف هسغَمو يعِ ،الُهملَى جع هائرو ننِ ميعأْسِ الْملَى رع هبصفَي حالْقَد هدي يي فالَّذ قُومي ثُم
يه هذه رِوايةُ ابنِ أَبِـي  جسده ثُم يكْفَأُ الْقَدح وراَءه علَى ظَهرِ الْأَرضِ وقيلَ يعتقلُه بِذَلك حني صبه علَ

َءةَ بِغسـلِ  ذئْبٍ عن ابنِ شهابٍ وقَد جاَء وصف ابنِ شهابٍ من رِواية عقيلٍ بِمثْلِ هذه إلَّا أَنَّ فيه الْبدا
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ةضمضلَ الْمقَب هجالْو،احو دى بِينمالْي لِ كَفِّهفَةُ غَسص يهفحِوي الْقَدف ةلِ ،دي غَسف ذَكَرو هدي ثَان وهو
وإِنما قَالَ ثُم يفْعلُ مثْلَ ذَلك في طَرف قَدمه الْيمنى من عنـد أُصـولِ   ،الْقَدمينِ أَنه لَا يغِسلُ جميعهما

والْإِزار هنا الْمئْزر وداخلَته ما يلي جسده وقيـلَ  ،زارِ هو ما فُسر بِهأَصابِعه والْيسرى كَذَلك وداخلَةُ الْإِ
هريذَاكم اديلَ أَرفَق دسالْج نم هعضوم نةٌ عاينقَالُ،كا يكَم:جالْفَر بِه ادرارِ يالْإِز يفففُلَانٌ ع، اديلَ أَرقو

لَ للْعائنِ ه إذْ هو مقْعد الْإِزارِ وقَد جاَء في حديث سهلِ بنِ حنيف من رِواية مالك في صفَته أَنه قَاوِركَ
ارِهلَةَ إزاخدو هلَيرِج افأَطْرو هيتكْبرو هفَقَيرمو هيديو ههجلَ وسفَغ ِسلْ لَهـلَ  ،اغْتسفَغ دبعم ةايرِو نمو

هفَقَيرمو هكَفَّي رظَاهو ههجـي    ،وـا فمهرظَاه ـهيمقَد افأَطْرو هيتكْبرو ارِهلَةَ إزاخدو هردلَ صغَسو
  وقَالَ وحِسبته قَالَ وأَمره فَحسا منه حسوات انتهى.،الْإِناِء

لَمقَالَ الْع هللَى قَوي الْأَذْكَارِ عف رصاقْتو كُلَّه ذَا الْكَلَاممٍ هلسحِ مري شف وِيوقَلَ الننالُ أَنْ وسغتاساُء ال
لَةَ إزاخاغِْسلْ د انسحتاسا بِالبِه راظالن نِهيبِع بائالص وهنِ وائلْعقَالَ لـاءٍ  يبِم ي الْجِلْـدلا يمارِك م، ثُم

هإلَي ظُورنالْم وهنِ ويعلَى الْمع بصـى  ،يصأَحلَ وسالْغ اسالن فصو بِيرالْع نكْرِ بو بي أَبقَالَ الْقَاضو
لْكم لَه لْق؛الْخهلَدي بف تازِلَةَ كَانأَنَّ النل،تقَعوا وربخةً وداهشا ملَهصح قَدا وقُولُهفَت انِهجِريل، كذَلو

ارِهلَةَ إزاخدو هلَيرِج افأَطْرو هيتكْبرو هفَقَيرمو هيديو ههجِسلَ وغي ،بِأَنْ يارِ فالْإِز ننَ مدي الْبلا يم وهو
ع بصي حٍ ثُمةٌ.قَدادزِيو كُّمحت كُلُّه وِسلُ كَذَا بِكَذَا فَهغيضِ وي الْأَراَء فلُ الْإِنعجقَالَ لَا ي نمو هلَي  

هِهجرِفَةُ وعمو يلُهلعت نكما لَا يمى منعذَا الْمه ازِرِيقَالَ الْم {ُةابِعالس}،ْقالْع ةقُو نم سلَيو  اطِّلَـاعلِ ال
اهنعقَلَ معذَا بِأَنْ لَا يه فَعدا فَلَا يكُلِّه اتلُومعارِ الْمرلَى أَسع،.بِيرالْع نكْرِ بو بقَالَ أَبو  

هـذَا  :نهما؟ (قُلْنا) إنْ قَـالَ وأَي فَائدة في الاغْتسالِ وصب مائه علَى الْمعينِ وأَي مناسبة بي:فَإِنْ قيلَ
رفْستسم،ا لَهقُلْن:لَمأَع ولُهسرو ةَ ،اللَّهوِيأَنَّ الْأَد كُمدنع سى أَلَيقَرالْقَه صكان يلَ لَهق فَلِْسفتم إِنْ قَالَهو

وقَد زعمـتم أَنهـا   ،ا يعقَلُ في الطَّبِيعة ويدعونها الْخواصوقَد تفْعلُ بِمعنى لَ،قَد تفْعلُ بِقُواها وطباعها
ا وميلَا س ةاصطَرِيقِ الْخ نا ميها فببس ككُونُ ذَلذَا فَيه نم متكَرا أَنفَم آلَاف ةسمكَاُء خز ةُ قَدرِبجالت

هتدضةُ،عداهشالْمو هقَتدص ةُ قَدنايعالْمنِ ويي الْعف،.قُهدصةُ تقْيالر ككَذَلو  
نلِ ماصرِ الْحرالَةُ الضإز اهنيا بلَى مع هلالِ فَضمعتاسالِ وساغْتذَا الةُ هدفَائ {ُةنالثَّام}  هلُولح دعب كذَل

وثَم ،مامِ أَحمد في مسنده في قصة سهلِ بنِ حنيف فَراح سهلٌ مع الناسِ لَيس بِه بـأْس وفي رِواية الْإِ
ةيؤالر دعب هقُوعلَ ورِ قَبرفْعِ الضدل طَرِيق،  ـهأَن فيننِ حلِ بهس ةصي قفَف هلَيع رِيكبالت وهو-   ـهلَيع

 لَامالسلَاةُ وقَالَ  -الص»    كـربأَنْ ي ـهالم أَو فِْسـهن نم هجِبعا يم يهأَخ نأَى مإذَا ر كُمدأَح عنما يم
هلَيع،قح نيا.» فَإِنَّ الْعمهرغَيو ينالس نابو انِيرالطَّب اهور  

زى الْبورو هسٍ أَنأَن يثدح نم ينالس ناب هدنسي مف ار-  لَامالسلَاةُ والص هلَيئًا «:قَالَ -عيأَى شر نم
هرضي لَم ةَ إلَّا بِاَللَّهلَا قُو اَء اللَّها شفَقَالَ م هبجفَأَع«.  
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عس نا عضأَي ينالس نى ابوريمٍ وكنِ حب يد-  هنع اللَّه يضقَالَ  -ر» بِيكَانَ الن- r -   ـافإذَا خ
  .»اللَّهم بارِك فيه ولَا تضره:أَنْ يصيب شيئًا بِعينِه قَالَ

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ ربِيعنِ ررِ بامع نا عضأَي ينالس نى ابورو- r - »  فِْسـهن نم كُمدأَى أَحإذَا ر
كَةربِالْب عدفَلْي هبجا أَعم هبجأَعو هالمأَنْ .»و رِيكبلْمِ أَنَّ التلِ الْعأَه نع هِيدمي التف رالْب دبع نكَى ابحو

يهف ارِكب مقُولَ اللَّهي،أَنْ ي هِمضعب نعونيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربقُولَ ت  
 بِيالن دشأَرو {ُةعاسالت}- r -    ُقَاءرـتاسال ـوهو ـهقُوعو دعب ررالض الُ بِهزي ري ،إلَى طَرِيقٍ آخفَف
استرِقُوا لَهـا  :فَقَالَ،ا جارِيةً في وجهِها سفْعةٌرأَى في بيتهr -  -أَنَّ النبِي «الصحيحينِ عن أُم سلَمةَ 

صبِي منظُور أَي أَصابته عين قَالَ الْخطَّابِي ويقَالُ عيونُ :يقَالُ.النظْرةُ الْعين:قَالَ الْعلَماُء» فَإِنَّ بِها النظْرةَ
الر ةنأَس نفَذُ مأَن قُولُالْجِني يالْح نلًا موا قَائعمةَ سادبع نب دعس اتا ملَم ها (أَننيور قَداحِ وـا  :ملْنقَت

ه أَي أَصـبنا سيد الْخزرجِ سعد بن عبادةَ رميناه بِسهمينِ فَلَم تخط فُؤاده) فَتأَولَـه بعضـهم فَقَـالَ    
إلَى الاستعاذَة من ذَلك قَبلَ وقُوعه فَفي صحيحِ الْبخارِي عن ابنِ عبـاسٍ   - r -وأَرشد النبِي ،بِعينينِ

» بِيأَنَّ الن- r -  نم ةامالت اللَّه اتما بِكَليذُكُمأُع نيسالْحو نسذُ الْحوعكَانَ ي  ـةامهو طَانيكُلِّ ش
ةنٍ لَاميكُلِّ ع نمو،اقحإِسيلَ واعمذُ إسوعا كَانَ ياكُمقُولُ إنَّ أَبيو«.  ـنابو يائسالنو يذمرى التورو

من الْجانِّ وعينِ الْإِنسـان حتـى    يتعوذُ - r -كَانَ رسولُ اللَّه «ماجه عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ 
انذَتوعالْم لَتزا،نذَ بِهِما أَخلَتزا أَنْ نا،فَلَمماهوا سم كرتـي   » وف ذَكَـرو نسيثٌ حدح يذمرقَالَ الت

  ] أَنَّ الْمراد بِه الْعين.٥:لفلقالتفِْسريِ في قَوله تعالَى {ومن شر حاسد إِذَا حسد} [ا
وهو بِفَتحِ الْواوِ وإِسكَان الشنيِ الْمعجمة أَنْ تغرز إبرةٌ أَو مسـلَّةٌ أَو  ،(الْعاشرةُ) فيه النهي عن الْوشمِ 

صعالْم أَو فَةكَالش ندالْب نعٍ مضوي ما فمهوحن عضوالْم كى ذَلشحي ثُم مِسيلَ الدى يتا حمرِهغَي مِ أَو
رضحفَي ةورالن لِ أَوبِالْكُح،.امرح وهو كْثُري قَدقَلَّلُ وي قَدقُوشٍ ونو اتاربِد كلُ ذَلفْعي قَدو  

شوم مجسا فَإِنْ أَمكَنت إزالَته بِالْعلَاجِ وجبت وإِنْ لَم يمكـن إلَّـا   ويصري الْموضع الْمو:قَالَ أَصحابنا
لَم تجِب  بِالْجرحِ فَإِنْ خاف منه التلَف أَو فَوات عضوٍ أَو منفَعةَ عضوٍ أَو شيئًا فَاحشا في عضوٍ ظَاهرٍ

هالَتإز،ابإِذَا تو إثْم هلَيع قبي لَم،ريِهأْخى بِتصعيو هالَتإز هتلَزِم كذَل نئًا ميش فخي إِنْ لَمـي  ،واٌء فوسو
حم و(قُلْت) ه هرِميحلَى تلُّ عدلَا ي هنيِ عهالن درجأَةُ فَإِنْ قُلْت مرالْملُ وجالر ذَا كُلِّههمت  قَـدو كذَللٌ ل

هرِميحلَى تلَّ عد،لَمأَع اَللَّهنِ وييححي الصف ثَابِت وا هكَم لُهفَاع نةٌ لُعكَبِري هلَى أَنلْ ع٧١.ب  
  

___________  
  
  

                                                 
  فما بعد  )١٩٦/ ٨ريب يف شرح التقريب (طرح التث - ٧١



 ٤٠

  :عقوبة العائن:املبحث الرابع
  تلَ بِعينِه.فَهلْ تقيدونَ منه إِذَا قَ:فَإِنْ قيلَقال ابن القيم:"   

وإِنْ تعمد وقَـدر علَـى   ،إِنْ كَانَ ذَلك بِغيرِ اختيارِه بلْ غَلَب علَى نفِْسه لَم يقْتص منه وعلَيه الديةُ:قيلَ
وأَمـا  ،فَيعينه إِنْ شاَء كَما عانَ هو الْمقْتولَ،بِه رده وعلم أَنه يقْتلُ بِه ساغَ للْولي أَنْ يقْتلَه بِمثْلِ ما قَتلَ

  لأَنَّ هذَا لَيس مما يقْتلُ غَالبا ولَا هو مماثلٌ لجِنايته.؛قَتلُه بِالسيف قصاصا فَلَا
  .ه روحه عنِ الْقَتلِ بِالْحالِ هلْ يوجِب الْقصاص؟وسأَلْت شيخنا أَبا الْعباسِ ابن تيميةَ قَدس اللَّ

  للْولي أَنْ يقْتلَه بِالْحالِ كَما قَتلَ بِه.:فَقَالَ
  .يف؟فَما الْفَرق بين الْقَتلِ بِهذَا وبين الْقَتلِ بِالسحرِ حيثُ توجِبونَ الْقصاص بِه بِالس:فَإِنْ قيلَ

  الْفَرق من وجهينِ::قُلْنا
ولَا ريـب أَنَّ هـذَا كَـثري فـي     ،أَنَّ السحر الَّذي يقْتلُ بِه هو السحر الَّذي يقْتلُ مثْلُه غَالبا:أَحدهما
  ه.وفيه مقَالَات أَبوابٍ معروفَة للْقَتلِ عند أَربابِ،السحرِ
فَهو كَما لَـو قَتلَـه بِـاللِّواط    ،أَنه لَا يمكن أَنْ يقْتص منه بِمثْلِ ما فَعلَ لكَونِه محرما لحق اللَّه:الثَّانِي

".فيبِالس هنم صقْتي هرِ فَإِنمرِيعِ الْخجت٧٢ و  
نـه  الْعائن شيئًا فَإِنه يضمنه أَما إِذَا قَتل بِعينِه فَعلَيه الْقصاص أَوِ الديةُ إِذَا تكَرر م إِذَا أَتلَف:وقَال الْمالكيةُ

  .ذَلك بِحيثُ يصري عادةً
لَهقَو وِيوالن نرٍ عجح نقَل ابنالَ كَ:وةَ ويالَ دو نائل الْعقْتلَـى  الَ يع بترتا يمإِن كْمألَِنَّ الْح هلَيةَ عفَّار

اطَ لَهبضا الَ انمال موضِ األَْحعباسِ وضِ النعبِب صتخا يونَ مد امالْع بِطضنرِ الْماألَْم،  قَـعي لَمو فكَي
وأَيضا فَاَلَّذي ينشأُ عنِ اإلِْصابة بِالْعينِ حصـول  ،تمن لزوال النعمةوإِنما غَايته حسد و،منه فعلٌ أَصالً

اةيال الْحوي زف وهكْرالْم كذَل نيعتالَ يصِ وخالش كذَلل وهكْرم، نم كرِ ذَليبِغ وهكْرم ل لَهصحي فَقَد
ئن النقُول من مختلف الْمذَاهبِ متضافرةٌ علَى ما ذَكَره ابن بطَّالٍ من كَون اإلِْمامِ يمنع الْعاو.أَثَرِ الْعينِ

هتيومِ بلَى لُزع هبِرجيو كبِذَل فراسِ إِذَا عالن الَطَةخم ن؛مرِ الْمرض نم دأَش هررـل  ألَِنَّ ضآكذُومِ وج
اجِدسول الْمخد نم هعني مالثُّومِ فل وصالْب،   ـنم ـكي ذَلا فمةَ لاجالْح يهكْفال تالْم تيفَب قَرافْت إِنو

  ٧٣". الْمصلَحة وكَف األَْذَى
طُبِيقَالَ الْقُرو:هنمئًا ضيش نائالْع لَفأَت لَو،لَوو اصصالْق هلَيلَ فَعـثُ  ،قَتيبِح هنم كذَل ركَرةُ إِذَا تيأَوِ الد

قَتلَ بِِسحرِه ،وأَما عندنا فَيقْتلُ،وهو في ذَلك كَالساحرِ الْقَاتلِ بِِسحرِه عند من لَا يقْتلُه كُفْرا،يصري عادةً
هأَنلَا ؛ ل يقِ أَمدنكَالز،وِيوقَالَ النو:نائلُ الْعقْتةَ،لَا ييلَا دلَـى  ،وع بترتا يمإِن كْمأَنَّ الْحةَ ؛ للَا كَفَّارو

يقَع منه فعـلٌ   كَيف ولَم،وبعضِ الْأَحوالِ مما لَا انضباطَ لَه،منضبط عام دونَ ما يختص بِبعضِ الناسِ
                                                 

  )٤٠٥/ ١مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ( - ٧٢
  )١٢٣/ ٣١وزارة األوقاف الكويتية ( -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣



 ٤١

وأَيضا فَالَّذي ينشأُ عنِ الْإِصابة بِالْعينِ حصـولُ مكْـروه   ،وإِنما غَايته حسد وتمن لزوالِ النعمة،أَصلًا
يحصلُ لَه مكْروه بِغيرِ ذَلك مـن أَثَـرِ   فَقَد ،ولَا يتعين ذَلك الْمكْروه في إِزالَة الْحياة،لذَلك الشخصِ

  فَإِنه في معناه والْفَرق بينهما عِسر.،ولَا يعكِّر علَيه إِلَّا الْحكْم بِقَتلِ الساحرِ:قَالَ الْحافظُ،الْعينِ
ي هاِء أَنلَمضِ الْععب نطَّالٍ عب نقَلَ ابناسِوالن لَةاخدم نم كبِذَل رِفنِ إِذَا عائالْع عنامِ ملْإِمي لغبن، هرأْميو

هتيومِ باسِ،بِلُزنِ النع أَذَاه كُفيو يهكْفا يم قَهزا رريإِنْ كَانَ فَقلِ الثُّـومِ  ،ورِ آكرض نم دأَش هررفَإِنَّ ض
صالْبو بِيالن هعني ملِ الَّذ- r - نيملسالْم يذؤئَلَّا يل جِدسولِ الْمخد ني ،مذُومِ الَّذجرِ الْمرض نمو

بِإِبعادها إِلَـى   ومن ضررِ الْمؤذيات من الْمواشي الَّذي يؤمر،منعه عمر والْعلَماُء بعده الاختلَاطَ بِالناسِ
.دا أَحأَذَّى بِهتثُ لَا ييح  

اضيذَا :قَالَ عه ي قَالَهذَا الَّذهوهلَافبِخ رِيحصت رِهغَي نع فرعلَا يو،نيعتم يححلُ ص٧٤.الْقَائ  
  

___________  
  

                                                 
  )٥٠٧/ ٤شرح الزرقاين على املوطأ ( - ٧٤



 ٤٢

  :تعاويذ ذكرها ابن القيمامس:املبحث اخل
  :قيمرقى ذكرها ابن ال

ومنها التعـوذَات  ،وآية الْكُرسـي ،وفَاتحة الْكتابِ،فَمن التعوذَات والرقَى الْإِكْثَار من قراَءة الْمعوذَتينِ
  النبوِيةُ.

وحن:» )لَقا خم رش نم اتامالت اللَّه اتموذُ بِكَل٧٥.» )أَع  
حنوو:» )ةنٍ لَاميكُلِّ ع نمو ةامهو طَانيكُلِّ ش نم ةامالت اللَّه اتموذُ بِكَل٧٦.» )أَع  

وحنو:» )لَا فَاجِرو رب نهاوِزجي لَا يالَّت اتامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأَ ،أَعـربأَ وذَرو لَقا خم رش نم،مو ن
ومن شـر مـا يخـرج    ،ومن شر ما ذَرأَ في الْـأَرضِ ،ومن شر ما يعرج فيها،شر ما ينزِلُ من السماِء

  ٧٧.» )رحمن ومن شر طَوارِقِ اللَّيلِ إِلَّا طَارِقًا يطْرق بِخيرٍ يا،ومن شر فتنِ اللَّيلِ والنهارِ،منها
ومن همـزات الشـياطنيِ وأَنْ   ،ومن شر عباده،أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامة من غَضبِه وعقَابِه( «:ومنها

ونرضح٧٨.» )ي  
اللَّهم أَنـت  ،ات من شر ما أَنت آخذٌ بِناصيتهوكَلماتك التام،اللَّهم إِني أَعوذُ بِوجهِك الْكَرِميِ( «:ومنها

مرغالْمو أْثَمالْم فكْشت،كدنج مزهلَا ي هإِن ماللَّه،كدعو لَفخلَا يو،كدمبِحو كانحب٧٩.» )س  
وبِكَلماته التامات الَّتي لَا يجاوِزهن بر ولَـا  ،يَء أَعظَم منهأَعوذُ بِوجه اللَّه الْعظيمِ الَّذي لَا ش( «:ومنها
ا،فَاجِرهنم تملا عى منسالْح اِء اللَّهمأَسو،لَمأَع ا لَممو،لَقا خم رش نأَ،مذَرأَ،وربي  ،وكُـلِّ ذ رش نمو

رش يقلَا أُط رشه،هتياصذٌ بِنآخ تأَن ري شكُلِّ ذ رش نميمٍ،وقتسم اطرلَى صي عب٨٠.» )إِنَّ ر  
وما ،ما شاَء اللَّه كَانَ،وأَنت رب الْعرشِ الْعظيمِ،علَيك توكَّلْت،اللَّهم أَنت ربي لَا إِلَه إِلَّا أَنت( «:ومنها

لَم كُني أْ لَمشي،ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ وولَا ح،يرٍء قَديلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمـاطَ بِكُـلِّ   ،أَعأَح قَد أَنَّ اللَّهو
ومن ،شيطَان وشـركه وشر ال،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من شر نفِْسي،وأَحصى كُلَّ شيٍء عددا،شيٍء علْما

  ٨١.» )إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ،شر كُلِّ دابة أَنت آخذٌ بِناصيتها
كُـلِّ   واعتصمت بِربي ورب،إِلَهِي وإِلَه كُلِّ شيٍء،تحصنت بِاللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو( «:وإِنْ شاَء قَالَ

حسبِي اللَّه ونِعم ،واستدفَعت الشر بِلَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه،وتوكَّلْت علَى الْحي الَّذي لَا يموت،شيٍء
حسبِي الَّذي ،ازِق من الْمرزوقِحسبِي الر،حسبِي الْخالق من الْمخلُوقِ،حسبِي الرب من الْعباد،الْوكيلُ

                                                 
  )٢٧٠٩( - ٥٥) و٢٧٠٨( - ٥٤]٢٠٨٠/ ٤[صحيح مسلم  - ٧٥
  )٣٣٧١](١٤٧/ ٤ح البخاري [صحي - ٧٦
  ) حسن ٦٨٤٤](٢٣٧/ ١٢[مسند أيب يعلى املوصلي  - ٧٧
  ) حسن ٣٨٩٣](١٢/ ٤[سنن أيب داود  - ٧٨
  ) حسن ٥٠٥٢](٣١٢/ ٤[سنن أيب داود  - ٧٩
  هو ملفق من عدد من األحاديث - ٨٠
  ) حسن ٨٦٨](٢٨٣:[مكارم األخالق للخرائطي ص - ٨١



 ٤٣

سمع اللَّه ،حسبِي اللَّه وكَفَى،وهو يجِري ولَا يجار علَيه،حسبِي الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء،هو حسبِي
  ٨٢.»)وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ،علَيه توكَّلْت،ا هوحسبِي اللَّه لَا إِلَه إِلَّ،لَيس وراَء اللَّه مرمى،لمن دعا

وشدةَ الْحاجة إِلَيها وهي تمنع وصـولَ أَثَـرِ   ،عرف مقْدار منفَعتها؛ومن جرب هذه الدعوات والْعوذَ
فَإِنها ،وثَبات قَلْبِه،وقُوة توكُّله،واستعداده،وقُوة نفِْسه،قُوة إِميان قَائلها وتدفَعه بعد وصوله بِحسبِ،الْعائنِ

.ارِبِهبِض لَاحالسو لَاح٨٣س  
  

___________  
  
  
  

                                                 
  )  ٣٧و ٣٦](٧٩:) و[العدة للكرب والشدة لضياء الدين املقدسي ص ٨٧٢]( ٧٢٢:ورد بعضه يف [الدعاء للطرباين ص - ٨٢
  )١٥٥/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد ( - ٨٣
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  :نصائح للمحسود واملعيون -املبحث السادس
  :يندفع شر احلاسد عن احملسود بعشرة أسباب -١

واهللا تعـاىل مسيـع   ،وهو املقصود ذه السورة.ا:التعوذ باهللا من شره،والتحصن به واللجأ إليهأحده
مسـع  «:فهو مثل قوله.ال السمع العام،مسع اإلجابة:والسمع هنا املراد به،عليم مبا يستعيذ منه،الستعاذته

الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِنَّ ربـي  :{ الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى rوقول اخلليل » اهللا ملن محده
فإنه يستعيذ .القتضاء حال املستعيذ ذلك،ومرة بالبصر،]،ومرة يقرنه بالعلم٣٩:لَسميع الدعاِء} [إبراهيم

فإنه يستعيذ به مـن  .فأخرب اهللا تعاىل هذا املستعيذ ذلك.ويعلم كيده وشره،به من عدو يعلم أن اهللا يراه
أي جميـب  ،فأخرب اهللا تعاىل هذا املستعيذ أنه مسيع الستعاذته.ويعلم كيده وشره،ن اهللا يراهعدو يعلم أ

  ويقبل بقلبه على الدعاء.،لينبسط أمل املستعيذ،يراه ويبصره،عليم بكيد عدوه
السميع «كيف جاء يف االستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده وال نراه بلفظ ،وتأمل حكمة القرآن

وجاءت االستعاذة من شر اإلنس الذين يؤنسون ويرون باألبصـار  .ألعراف وحم السجدةيف ا» العليم
{إِنَّ الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيـرِ سـلْطَان   :فقال.يف سورة حم املؤمن» السميع البصري«بلفظ 

]؛ألن ٥٦:ستعذْ بِاللَّه إِنه هو السميع الْبصري } [غـافر أَتاهم إِنْ في صدورِهم إِلَّا كبر ما هم بِبالغيه فَا
يتعلق ،وخطرات يلقيها يف القلـب ،وأما نزغ الشيطان فوساوس.أفعال هؤالء أفعال معاينة ترى بالبصر

وأمر باالستعاذة بالسميع البصـري يف بـاب مـا يـرى     .فأمر باالستعاذة بالسميع العليم فيها.ا العلم
  واهللا أعلم..ويدرك بالرؤية،بالبصر

قال .ومل يكله إىل غريه،فمن اتقى اهللا تولّى اهللا حفظه.السبب الثاين:تقوى اهللا،وحفظه عند أمره ويه
م كُ{ إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَـا يضـر  :تعاىل

  ]١٢٠:كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ } [آل عمران
  »احفظ اهللا جتده جتاهك،احفظ اهللا حيفظك«لعبد اهللا بن عباس  rوقال النيب 

ومن كان اهللا حافظه وأمامه فممن خياف؟ ومـن  .ووجده أمامه أينما توجه،فمن حفظ اهللا حفظه اهللا
  حيذر؟.

فما نصر على .وال حيدث نفسه بأذاه أصال،وأن ال يقاتله وال يشكوه:الصرب على عدوه،السبب الثالث
فإنه كلما بغى عليه كـان  .والتوكل على اهللا وال يستطل تأخريه وبغيه،حاسده وعدوه مبثل الصرب عليه

نفسـه   فبغيه سهام يرميها من.وهو ال يشعر.يقاتل به الباغي نفسه،بغيه جندا وقوة للمبغى عليه احملسود
  ولو رأى املبغى عليه ذلك لسره بغيه عليه..إىل نفسه

وقد قال تعاىل:{ ذَلك ومن عاقَـب  .دون آخره ومآله،ولكن لضعف بصريته ال يرى إال صورة البغي
  ]٦٠ُ:جبِمثْلِ ما عوقب بِه ثُم بغي علَيه لَينصرنه اللَّه إِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُور} [احل
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بل ،فكيف مبن مل يستوف شيئا من حقـه ،مع أنه قد استوىف حقه أوال،فإذا كان اهللا قد ضمن له النصر
وقد سبقت سـنة  .بغى عليه وهو صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم

  أنه لو بغى جبل على جبل جلعل الباغي منهما دكا.:اهللا
  فمن يتوكل على اهللا فهو حسبه..هللالسبب الرابع:التوكل على ا

وهو من .والتوكل من أقوى األسباب اليت يدفع ا العبد ما ال يطيق من أذى اخللق وظلمهم وعدوام
وال ،ومن كان اهللا كافيه وواقيه فال مطمع فيه لعدوه.أي كافيه،فإن اهللا حسبه.أقوى األسباب يف ذلك
وإما أن يضره مبا يبلغ منه مراده فـال يكـون   ،وع والعطشواجل،كاحلر والربد،يضره إال أذى ال بد منه

  أبدا.
وبني الضـرر  ،وهو يف احلقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه،وفرق بني األذى الذي هو يف الظاهر إيذاء له

  قال بعض السلف:.الذي يتشفى به منه
{ومن يتوكَّلْ :فقال،وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده،جعل اهللا لكل عمل جزاء من جنسه

نؤته كذا :]،ومل يقل٣:علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء قَدرا } [الطالق
بل جعـل نفسـه سـبحانه كـايف عبـده املتوكـل عليـه        ،وكذا من األجر كما قال يف األعمال

على اهللا حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهن جلعل له ربه  فلو توكل العبد،وواقيه،وحسبه
  وكفاه ونصره.،خمرجا من ذلك

» كتاب الفتح القدسـي «وشدة حاجة العبد إليه يف ،وعظم منفعته،وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده
مـن وجـوه   وأبطلنا قوله .وأنه من مقامات العوام،وذكرنا هناك فساد من جعله من املقامات املعلولة

وأنه كلما عال مقام العبد كانت حاجته إىل التوكل أعظـم  ،وبينا أنه من أجلّ مقامات العارفني.كثرية
  وأنه على قدر إميان العبد يكون توكله.،وأشد

  .والباغي،والساحر،والعائن،وإمنا املقصود هنا ذكر األسباب اليت يندفع ا شر احلاسد
ال به والفكر فيه،وأن يقصد أن ميحوه من باله كلما خطر السبب اخلامس:فراغ القلب من االشتغ 
  فال يلتفت إليه،وال خيافه،وال ميأل قلبه بالفكر فيه..له

فإن هذا مبرتلة من يطلبه عدوه ليمسكه .وأقوى األسباب املعينة على اندفاع شره،وهذا من أنفع األدوية
فإذا متاسكا وتعلـق كـل   .مل يقدر عليهبل انعزل عنه ،فإذا مل يتعرض له وال متاسك هو وإياه،ويؤذيه

وروح احلاسـد البـاغي   ،فإذا علق روحه وشبثها به.حصل الشر وهكذا األرواح سواء،منهما بصاحبه
فإذا تعلقـت كـل روح   .وهو يتمىن أن يتماسك الروحان ويتشبثا،ال يفتر عنه،متعلقة به يقظة ومناما

وصاا عن الفكر فيـه  ،فإذا جبذ روحه منه.احىت يهلك أحدمه،ودام الشر.منهما باألخرى عدم القرار
واالشتغال مبا هو أنفع له وأوىل ،فإذا خطر بباله بادر إىل حمو ذلك اخلاطر.وأن ال خيطره بباله،والتعلق به

  فإذا مل جتد ما تأكله أكل بعضها بعضا.،فإن احلسد كالنار.بقي احلاسد الباغي يأكل بعضه بعضا.به
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وبني الكيس الفطـن وبينـه   ،اه إلّا أصحاب النفوس الشريفة واهلمم العليةوهذا باب عظيم النفع ال يلقّ
وتعلق ،حىت يذوق حالوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشـتغاله بعـدوه  

اليت ،وال يصدق ذا إال النفوس املطمئنة الوادعـة اللينـة  ،وال يرى شيئا آمل لروحه من ذلك،روحه به
وسـكنت  ،فوثقـت باهللا .وعلمت أن نصره هلا خري من انتصارها هي لنفسـها ،هللا هلارضيت بوكالة ا

وال أصـدق منـه   ،وأنه ال أوىف بعهده من اهللا،ووعده صدق،وعلمت أن ضمانه حق،واطمأنت به،إليه
  قيال.

أو نصر خملـوق مثلـها   ،وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها،فعلمت أن نصره هلا أقوى وأثبت وأدوم
  السادس:ى على هذا إال بالسبب وال يقو،هلا

وأمانيها ،وهو اإلقبال على اهللا،واإلخالص له،وجعل حمبته ورضاه واالنابة إليه يف حمل خواطر نفسه
فتبقـى خـواطره   .حىت يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكليـة ،تدب فيها دبيب تلك اخلواطر شيئا فشيئا
كمـا يـذكر   ،واستعطافه وذكره،قه وترضيهوالتقرب إليه ومتل،وهواجسه وأمانيه كلها يف حماب الرب

فال يستطيع قلبه انصـرافا عـن   .احملب التام احملبة حمبوبه احملسن إليه الذي قد امتألت جواحنه من حبه
فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن جيعل بيت أفكاره وقلبـه  .وال روحه انصرافا عن حمبته،ذكره

والتدبري عليه؟ هذا ما ال يتسع لـه إال  ،يق إىل االنتقام منهوالطر،معمورا بالفكر يف حاسده والباغي عليه
بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من .وطلب مرضاته،قلب خراب مل تسكن فيه حمبة اهللا وإجالله

ونزل ،اذهب إىل بيوت اخلانات اليت كل من جاء حلّ فيهـا .إياك ومحى امللك:ناداه حرس قلبه،خارج
قال تعاىل حكايـة  ،وأحاطه بالسور،الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه احلرس مالك ولبيت السلطان.ا

) } ٨٣) إِلَّا عبادك منهم الْمخلَصني (٨٢أنه قال:{ قَالَ فَبِعزتك لَأُغْوِينهم أَجمعني (:عن عدوه إبليس
سلْطَانٌ إِلَّا مـنِ اتبعـك مـن الْغـاوِين }      ] فقال تعاىل:{ إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم٨٢،٨٣:[ص

) إِنمـا  ٩٩]وقال تعاىل:{إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِـم يتوكَّلُـونَ (  ٤٢:[احلجر
]وقـال يف حـق   ١٠٠ - ٩٩:) } [النحل١٠٠سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ (

:{ كَذَلك لنصرِف عنه السـوَء والْفَحشـاَء إِنـه مـن عبادنـا الْمخلَصـني}       rالصديق يوسف 
  ].٢٤:[يوسف

لقد آوى إىل حصن ال خوف علـى مـن   ،وصار داخل اليزك،فما أعظم سعادة من دخل هذا احلصن
وال مطمع للعدو يف الدنو إليه منه { ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه مـن  ،ى إليهوال ضيعة على من آو.حتصن به

  ].٤:يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ } [اجلمعة
فإن اهللا تعاىل يقول:{وما .السبب السابع:جتريد التوبة إىل اهللا من الذنوب اليت سلطت عليه أعداءه

ةيبصم نم كُمابريٍ } [الشورى أَصكَث نفُو ععيو يكُمدأَي تبا كَس٣٠:فَبِم[  
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:{ أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هـذَا  rوهم أصحاب نبيه دونه ،وقال خلري اخللق
يلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُِسكُمأَن دنع نم وآل عمرانقُلْ ه] { ير١٦٥:ٍء قَد[  

وما ال يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف مـا  ،فما سلط على العبد من يؤذيه إال بذنب يعلمه أو ال يعلمه
  وما ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره..يعلمه منها

  ٨٤وأَستغفرك لما لَا أَعلَم "،ماللَّهم إِني أَعوذُ بِك أَنْ أُشرِك بِك وأَنا أَعلَ:ويف الدعاء املشهور " قُلِ
فما سـلط عليـه مـؤذ إال    .فما حيتاج العبد إىل االستغفار منه مما ال يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه

  بذنب.
فـدخل  .مث أخرج إليـك ،قف حىت أدخل البيت:فقال له،ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه

تبت إىل اهللا مـن  :ما صنعت؟ فقال:مث خرج إليه فقال له.وأناب إىل ربه،فسجد هللا وتضرع إليه وتاب
.الذنب الذي سلطك به علي  

فإذا عويف العبد من الـذنوب  .وسنذكر إن شاء اهللا تعاىل أنه ليس يف الوجود شر إلّا الذنوب وموجباا
فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنقع له مـن التوبـة   .عويف من موجباا

  النصوح.
فيشتغل ا وبإصـالحها وبالتوبـة   ،أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه:وعالمة سعادته

واهللا يتـوىل نصـرته   .بل يتوىل هو التوبة وإصـالح عيوبـه  ،فال يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به.منها
أحسـن أثرهـا   ومـا  .وما أبركها من نازلة نزلت به،فما أسعده من عبد.والدفع عنه وال بد،وحفظه
ال .فما كل أحد يوفـق هلـذا  .وال معطي ملا منع،ال مانع ملا أعطى.ولكن التوفيق والرشد بيد اهللا،عليه

  .وال حول وال قوة إال باهللا،وال قدرة عليه،وال إرادة له،معرفة به
وشـر  ،ودفع العني،فإن لذلك تأثريا عجيبا يف دفع البالء.السبب الثامن:الصدقة واإلحسان ما أمكنه

فما تكاد العني واحلسـد واألذى  .ولو مل يكن يف هذا إال بتجارب األمم قدميا وحديثا لكفى به.حلاسدا
وإن أصابه شيء من ذلـك كـان معـامال فيـه بـاللطف واملعونـة       ،يتسلط على حمسن متصدق

  وكانت له فيه العاقبة احلميدة..والتأييد
  وحصن حصني.،نة واقيةعليه من اهللا ج،فاحملسن املتصدق يف خفارة إحسانه وصدقته

نفَّس اُهللا عنه كُربةً ،من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا«:rقَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ
ةاميمِ الْقوبِ يكُر نِسرٍ،معلَى مع رسي نمو،ي الدف هلَياُهللا ع رسيةرالْآخا ويا،نملسم رتس نماُهللا ،و هرتس
ةرالْآخا ويني الدف،يهأَخ نوي عف دبا كَانَ الْعم دبالْع نوي عاُهللا فو،    يـهف سملْـتطَرِيقًـا ي لَكس نمو

يتلُـونَ كتـاب   ،ا اجتمع قَوم في بيـت مـن بيـوت اهللاِ   وم،سهلَ اُهللا لَه بِه طَرِيقًا إِلَى الْجنة،علْما

                                                 
 ) صحيح لغريه ٧١٦)(٢٥٠األدب املفرد خمرجا (ص: - ٨٤



 ٤٨

وذَكَرهم اُهللا فيمن ،وغَشيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائكَةُ،إِلَّا نزلَت علَيهِمِ السكينةُ،ويتدارسونه بينهم،اِهللا
هدنع،ع طَّأَ بِهب نمولُهم،هبسن بِه رِعسي ٨٥»لَم  

  فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزواهلا.:وباجلملة
وال يربد قلبه حىت تزول النعمـة عـن   ،فإنه ال يفتر وال يين.حسد احلاسد والعائن:ومن أقوى األسباب

وال ،اهللا مبثـل شـكرها  فما حرس العبد نعمـة  .ال أطفأها اهللا،وتتطفئ ناره،فحينئذ يربد أنينه.احملسود
  وهو باب إىل كفران املنعم..وهو كفران النعمة.عرضها للزوال مبثل العمل فيها مبعاصي اهللا

فمن مل يكن له جنـد وال  .فاحملسن املتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه
  املستعان. واهللا.وإن تأخرت مدة الظفر،فإنه يوشك أن يظفر به عدوه.وله عدو،عسكر

السبب التاسع:وهو من أصعب األسباب على النفس،وأشقها عليها،وال يوفق له إال من عظم حظه 
فكلمـا ازداد أذى وشـرا وبغيـا    .وهو إطفاء نار احلاسد والباغي واملؤذي باإلحسان إليه -من اهللا

ال عـن أن  فض،وما أظنك تصدق بأن هذا يكون.وعليه شفقة،وله نصيحة،وحسدا ازددت إليه إحسانا
  تتعاطاه.

نيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تفامسع اآلن قوله عز وجل:{و هنيبو ك
) يممح يلو هةٌ كَأَناودلَقَّا٣٤عا يموا وربص ينا إِلَّا الَّذلَقَّاها يمـيمٍ ( ) وظظٍّ عا إِلَّا ذُو حـا  ٣٥هإِمو (

) يملالْع يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنزن٣٦ - ٣٤:)} [فصلت٣٦ي[  
يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِـه إِنـه   ) وإِذَا ٥٢{ الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ (:وقال تعاىل

) نيملسم هلقَب نا ما كُنا إِننبر نم قُءونَ    ٥٣الْحرـديوا ورـبـا صنِ بِميترم مهرنَ أَجوتؤي كأُولَئ (
وإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُـم  ) ٥٤بِالْحسنة السيئَةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ (

) نيلاهي الْجغتبلَا ن كُملَيع لَامس الُكُمم٥٥ - ٥٢:)} [القصص٥٥أَع.[  
ـ  «:فجعل يسلت الدم عنه،ويقول.إذ ضربه قومه حىت أدموه rوتأمل حال النيب  ومي اللَّهم اغْفـر لقَ
  ٨٦»فَإِنهم الَ يعلَمونَ

  قابل ا إساءم العظيمة إليه؟.،كيف مجع يف هذه الكلمات أربع مقامات من اإلحسان
استعطافه هلـم  :والرابع.اعتذاره عنهم بأم ال يعلمون:والثالث.استغفاره هلم:والثاين.عفوه عنهم:أحدها

  »اغفر لقومي«بإضافتهم إليه.فقال 

                                                 
  )٢٦٩٩( - ٣٨) ٢٠٧٤/ ٤صحيح مسلم ( - ٨٥

 يلحقه مبرتبة أصحاب األعمال فينبغي أن ال يتكل على شـرف  [ش (ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا مل
 النسب وفضيلة اآلباء ويقصر يف العمل]

  )١٧٩٢( - ١٠٥):١٤١٧/ ٣) وصحيح مسلم ( ٣٤٧٧) (١٧٥/ ٤صحيح البخاري ( - ٨٦
 .(فأدموه) أسالوا منه الدم]rه [(حيكي نبيا) يشبهه ويصفه حباله وقيل املراد نيب من بين إسرائيل وقيل نوح عليه السالم وقيل النيب نفس



 ٤٩

  فهبه يل.،هذا صاحيب.هذا غالمي:هذا ولدي.ملن يشفع عنده فيمن يتصل به كما يقول الرجل
  ويطيبه إليها وينعمها به.،وامسع اآلن ما الذي يسهل هذا على النفس

ومـع  .وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك،ختاف عواقبها،اعلم أن لك ذنوبا بينك وبني اهللا
وجيلب إليك من املنافع واإلحسان ،حىت ينعم عليك ويكرمك،هذا ال يقتصر على جمرد العفو واملساحمة

فما أوالك وأجدرك أن تعامل ،وحتب أن يقابل به إساءتك،فإذا كنت ترجو هذا من ربك.فوق ما تؤمله
فإن اجلزاء من جنس العمل فكما تعمـل مـع   .وتقابل به إساءم؟ ليعاملك اهللا تلك املعاملة،به خلقه

أو ،فـانتقم بعـد ذلـك   .جزاء وفاقا،فعل اهللا معك يف ذنوبك وإساءتكالناس يف إساءم يف حقك ي
  وكما تفعل مع عباده يفعل معك.،فكما تدين تدان.وأحسن أو اترك،اعف

وهذا مع ما حيصل له بذلك .هان عليه اإلحسان إىل من أساء إليه.وشغل به فكره،فمن تصور هذا املعىن
يـا  :فَقَالَ،رجلrٌأَتى النبِي :عن جده قَالَ،عن أَبِيه،شعيبٍ من نصر اهللا ومعيته اخلاصة.فعن عمرِو بنِ

ولَ اللَّهسِسيئونَ،ريو ِسناَء أُحي أَقْرِبونَ،إِنَّ لمظْليفُو وأَعـا    ،وثْـلِ مبِم مئُهونَ فَأُكَـافقْطَعيلُ وأَصو
 ولُ اللَّهسونَ؟ فَقَالَ رعنصيr:»ِاإيعمكُونَ جرتلِ،ذًا تبِالْفَض هِملَيع دج نلَك؛و  هِملَـيع الُ لَكزلَا ي هفَإِن

  ٨٧»من اللَّه ظَهِريا
فإن كل من مسع أنه حمسن إىل .ويصريون كلهم معه على خصمه،هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه

فطـر اهللا  ،وذلك أمر فطري.ه مع احملسن على املسيءوهو مسيء إليه.وجد قلبه وداءه ومهت،ذلك الغري
وال يريدون منه إقطاعـا وال  ،قد استخدم عسكرا ال يعرفهم وال يعرفونه،فهو ذا اإلحسان.عليه عباده

فيستعبده وينقاد ،إما أن ميلكه بإحسانه:خبزا.هذا مع أنه ال بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتني
فإنـه يذيقـه   .إن أقام على إساءته إليه،وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره.هويبقى الناس إلي،ويذل له،له

بيـده  .واهللا هو املوفق واملعني.ومن جرب هذا عرفه حق املعرفة،بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه
ففـي هـذا   :وهو املسؤول أن يستعملنا وإخواننا يف ذلك مبنه وكرمه.ويف اجلملة،ال إله غريه،اخلري كله

  .م من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة وآجلةاملقا
السبب العاشر:وهو اجلامع لذلك كله،وعليه مدار هذه األسباب،وهو جتريـد التوحيـد،والترحل   
بالفكر يف األسباب إىل املسبب العزيز احلكيم،والعلم بأن هذه اآلالت مبرتلة حركات الرياح،وهي 

فهو الذي حيسن عبده ـا.وهو الـذي   .تضر وال تنفع إال بإذنه بيد حمركها،وفاطرها وبارئها،وال
قال تعاىل:{وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشف لَـه إِلَّـا هـو وإِنْ    .يصرفها عنه وحده ال أحد سواه

مسسك اللَّه بِضـر فَلَـا   {وإِنْ ي:] وقوله تعاىل١٧:يمسسك بِخيرٍ فَهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير} [األنعام

                                                 
 ) صحيح٤٩٢/ ٢الزهد هلناد بن السري ( - ٨٧



 ٥٠

غفُور الـرحيم }  كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلَا راد لفَضله يصيب بِه من يشاُء من عباده وهو الْ
  ]١٠٧:[يونس

احفَظ اللَّـه  ،يا غُلَام إِني أُعلِّمك كَلمات«:فَقَالَ،يوما rكُنت خلْف رسولِ اللَّه :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ
فَظْكحي،كاهجت هجِدت اللَّه فَظاح،أَلِ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا س،بِاللَّه نعتفَاس تنعتإِذَا اسو، ةَ لَوأَنَّ اُألم لَماعو

بِش وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتاجلَك اللَّه هبكَت ٍء قَديإِلَّا بِش وكفَعني ٍء لَمي،  وكـرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو
كلَيع اللَّه هبكَت ٍء قَديإِلَّا بِش وكرضي ٍء لَميبِش،فحالص فَّتجو اَألقْلَام تعف٨٨»ر  

وكان عدوه أهون عليه من أن خيافـه مـع   ،قلبه خوف ما سواهفإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من 
وجترد هللا حمبة ،واشتغاله به وفكره فيه،وخرج من قلبه اهتمامه به.بل يفرد اهللا باملخافة وقد أمنه منه،اهللا

فريى أن إعماله فكره يف أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به ،واشتغاال به عن غريه،وخشية وإنابة وتوكال
فإن اهللا ،واهللا يتوىل حفظه والدفع عنه،وإال فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل،حيدهمن نقص تو

  وحبسب إميانه يكون دفاع اهللا عنه..فإن كان مؤمنا باهللا فاهللا يدافع عنه وال بد،يدافع عن الذين آمنوا
ومن أعـرض  .مجلة وإن كان مرة اهللا عليه.مزج له،وإن مزج،فإن كمل إميانه كان دفع اهللا عنه أمت دفع

  ومن كان مرة ومرة فاهللا له مرة ومرة..عن اهللا بكليته أعرض اهللا عنه مجلة
" من أَخرجـه اُهللا  :وقَالَ جعفَر بن محمد،فالتوحيد حصن اهللا األعظم الذي من دخله كان من اآلمنني

ومن خـاف اَهللا  ،وآنسه بِلَا أَنِـيسٍ ،وأَعزه بِلَا عشرية،بِلَا مالٍ من ذُلِّ الْمعصية إِلَى عز التقْوى أَغْناه اُهللا
  ٨٩ومن لَم يخف اَهللا أَخافُه من كُلِّ شيٍء ".،أَخاف منه كُلَّ شيٍء

الـه  وليس له أنفع من التوجـه إىل اهللا وإقب ،هذه عشرة أسباب يندفع ا شر احلاسد والعائن والساحر
بل ،وال يرجـو سـواه  ،بل يكون خوفه منه وحده،وأن ال خياف معه غريه،وثقته به،وتوكله عليه،عليه

ومىت علّق قلبه بغريه ورجـاه  .وال يرجو إال إياه.وال يستغيث بسواه،فال يعلق قلبه بغريه،يرجوه وحده
سوى اهللا خذل ومن رجا شيئا .فمن خاف شيئا غري اهللا سلّط عليه،وكل إليه وخذل من جهته:وخافه

  ٩٠.]٢٣:{ سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا } [الفتح.من جهته وحرم خريه
  :.عليك بكافة التحصينات واألوراد النبوية٢
ك حسب قـوة  اليت حافظَ عليها من هو خري منك فقد يتبع العني واحلسد أخبث الشياطني وذلوهي  

وكما ذكر اإلمام ابن القيم شر الساحر واحلاسد ،وخبث العني وحسب ضعف اإلنسان وبعده من اهللا
وأحـدمها يسـتعني بالشـيطان ويعبـده وهـو      .ألما من شر النفس الشـريرة :وهي نوعان أيضاً

                                                 
 ) صحيح ٢٥١٦) (٦٦٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( - ٨٨
 ) ٦٨٤٩)(٣٩٢/ ٩شعب اإلميان ( - ٨٩
  ) فما بعدها٦٤٧) والتفسري القيم = تفسري القرآن الكرمي البن القيم (ص:٢٣٨/ ٢بدائع الفوائد ( - ٩٠



 ٥١

ته ألن كليهما ألنه نائبه وخليف،من يعينه الشيطان وأن مل يستعن به وهو احلاسد:والنوع الثاين.الساحر
  ٩١ عدو نعم اهللا ومنغصها على عباده]

  .البأس من الذهاب إىل أحد لريقيك:٣
عي أنه يعاجل بالقرآن ويظهـر  ساحر أو مشعوذ واعلم أن بعضهم يد يديولكن احذر من أن تقع بني  

وثـوقني  فإذا أردت العالج البد أن تسأل أهل السنة امل،عليه الصالح وهو يف احلقيقة بعيد عن التوحيد
  .عن املعاجلني الشرعيني وال تسأل فالناً وفالناً

  .احرص على تعلم أمور دينك والتوحيد خاصة:٤
  لتتجنب الوقوع فيما قد يكون شركاً فأهل التوحيدهم أهل اهللا وخاصتة.  
  .حافظ على الصلوات اخلمس والسنن الرواتب:٥
  ت وأدها خبشوع.وقيام الليل خاصة فإن فيه الترتل اإلهلي وجتاب الدعوا  
  .ادع اهللا دوماً وأنت موقن باإلجابة:٦
وختير أوقات اإلجابة،وال ،بعد أن تطب مطعمك فال يكن راتبك ومالك من احلرام فال يستجاب لك 

" يسـتجاب لأَحـدكُم مـا لَـم     :قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه :تستعجل على اهللا اإلجابة،فعن أَبِي هريرةَ
لْيجقُولُ،عي ":يل بجتسي فَلَم توع٩٢د  
      .عسى أن تكره شيئاً وهو خري لك٧

 { وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَـم قال تعاىل:
  البقرة) سورة ٢١٦وأَنتم الَ تعلَمونَ} (

اعلم أن املصيبة ماجاء ت لتهلكك وتقتلك،وإمنا جاءت لتمتحن صربك وتبتليك،ليتبني حينـها هـل   و
  تصلح ألن تكون من أولياء اهللا وحزبه أم ال ؟.

    .أكثر من اإلستغفار٨
عن ،عبـاسٍ  فعن محمد بنِ علي بنِ عبد اللَّه بـنِ .فما أصابك ماأصابك إالّ بسبب الذنوب واملعاصي 

أَبِيه،هدج نقَالَ،ع هنع اللَّه يضر: ولُ اللَّهسقَالَ رr:» كُلِّ غَم نم الَى لَهعت لَ اللَّهعج فَارغتاسال لَزِم نم
  ٩٣»ورزقَه من حيثُ لَا يحتِسب،ومن كُلِّ ضيقٍ مخرجا،فَرجا
  ٩٤د الناس والتتسخط على ربك وارض بالقدر خريه وشره.التشتكي ربك عن٩

___________  
                                                 

  فصل ومن شرحاسد إذا حسد. ٣٧١ص٢جبدائع الفوائد - ٩١
  )٢٧٣٥( - ٩٠):٢٠٩٥/ ٤) وصحيح مسلم ( ٦٣٤٠)(٧٤/ ٨صحيح البخاري ( - ٩٢

  [(يستجاب ألحدكم) جياب دعاؤه.(ما مل يعجل) يسأم ويترك الدعاء أو يستبطئ اإلجابة]
  ) حسن ١٧٧٤) (٥٠٢الدعاء للطرباين (ص: - ٩٣
٩٤ - http://forum.sedty.com/t٣٥٢٩٨١.html  

http://forum.sedty.com/t


 ٥٢

  :الفرق بني العني واحلسد –املبحث السابع 
ومع أن ،ويهتمون فقط باآلثار اليت خيلفها هذان الداءان العظيمـان ،الناس ال يفرقون بني العني واحلسد

إال أن حتديد تلك ،صني يف هذا االحتديد تلك الفروقات ليس بذات أمهية بالنسبة للعامة وغري املتخص
ومن أهـم تلـك   ،الفروقات له أمهيته بالنسبة للمعاجلني أنفسهم ملتابعة العالج وحتديد طريقته وكيفيته

  :الفروقات
  :االشتراك يف األثر واالختالف يف الوسيلة واملنطلق -١

ويختلفَان في الْوسـيلَة  ،ان في الْأَثَرِ" ويشترِكَ:-رمحه اهللا -قال الشيخ حممد األمني املختار الشنقيطي 
داسطَلَقِ.فَالْحنالْمو:هري ا لَمم دسحي قَد،هقُوعلَ وقَّعِ قَبوترِ الْمي الْأَمف دسحيالْقَلْبِ ،و قرحت هردصمو

ودسحلَى الْمع ةمعالن كْثَارتاسو،نمبِتفْسِ.والن طَّةي حةٌ فغَاي وهو ا لَههولصمِ حدع أَو هنا عهالوي ز  
نائالْعلِ:وعبِالْف ودجوالْمو اهرا يإِلَّا م نيعنِ،لَا ييالْع ةظْرن احدقان هردصمو، ابصأَنْ ي هكْرا يم نيعي قَدو

هنبِأَذًى م دسا الْحضأَي هلَيع طْلَقي قَدو.هالمو هلَدطَةُ،كَوبالْغ بِه ادريو دسالْح طْلَقي قَدـا  ،وي منمت وهو
".مهنع هالورِ زغَي نم رِينالْآخ دنع اهر٩٥ ي  

  اهللا   كما ذكر الشنقيطي رمحهاحلسد قد يقع يف األمر قبل حصوله  -٢
  :احلاسد أعم وأمشل من العائن -)٣

إمنا جاء يف السورة ذكـر احلاسـد دون    -واهللا أعلم  -وهلذا ،( فالعائن حاسد خاص:قال ابن القيم
فإذا استعاذ من شر احلسد دخل فيـه  ،وليس كل حاسد عائنا،العائن ألنه أعم فكل عائن حاسد وال بد

  ٩٦ ) وهذا من مشول القرآن وإعجازه وبالغته،العني
  :احلسد أصله متين زوال النعمة -)٤

فاحلاسد عدو الـنعم وهـذا   ،( أصل احلسد هو بغض نعمة اهللا على احملسود ومتين زواهلا:قال ابن القيم
  ٩٧ ليس هو شيئا اكتسبه من غريها بل هو من خبثها وشرها )،الشر هو من نفسه وطبعها

(  ومصدر احلسد تحرق الْقَلْبِ واسـتكْثَار  :-رمحه اهللا  -قال الشيخ حممد األمني املختار الشنقيطي 
ودسحلَى الْمع ةمعفْسِ.)،النالن طَّةي حةٌ فغَاي وهو ا لَههولصمِ حدع أَو هنا عهالوي زنمبِت٩٨ و  

وحاملا يقع نظره على أمر ،كوقد ال يكون ذل،واملعني حيتمل أن يصيب املعني ويتمىن زوال النعمة عليه
  ٠دون قصد زوال متين النعمة عليه ،بإعجاب واستحسان قد يصيبه بالعني

  :احلسد ال يقع يف األهل واملال بعكس العني اليت قد تصيب األهل واملال -)٥

                                                 
  )١٦٤/ ٩أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( - ٩٥
  ٢٣٣/  ٢ -بدائع الفوائد  - ٩٦
  )٢٣٣/ ٢بدائع الفوائد ( - ٩٧
  )١٦٤/ ٩أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( - ٩٨



 ٥٣

بِـأَذًى منـه    ( وقَد يعني ما يكْره أَنْ يصاب:-رمحه اهللا  -قال الشيخ حممد األمني املختار الشنقيطي 
هالمو هلَد٩٩ ).كَو  

  :وأما العني فتتكيف نفس العائن وتتوجه ملقابلة املعني،حيصل احلسد عند غيبة احملسود -)٦
فيشتركان يف أن كـل واحـد   ،(والعاين واحلاسد يشتركان يف شيء ويفترقان يف شيء:قال ابن القيم

واحلاسد ،ئن تتكيف نفسه عند مقابلة املعني ومعاينتهفالعا،منهما تتكيف نفسه وتتوجه حنو من يريد أذاه
ويفترقان يف أن العائن قد يصيب من ال حيسده مـن  ،حيصل له ذلك عند غيب احملسود وحضوره أيضا

فإن ،مجاد أو حيوان أو زرع أو مال وإن كان ال يكاد ينفك من حسد صاحبه ورمبا أصابت عينه نفسه
  ١٠٠يف نفسه بتلك الكيفية تؤثر يف املعني ) رؤيته للشيء رؤية تعجب وحتديق مع تك

  :يف تأثريه عن العني احلسد يقلُّ -)٧
فإذا ،( ويقوى تأثري النفس عند املقابلة فإن العدو إذا غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه:قال ابن القيم

من يسقط فيتأثر بنظره حىت أن من الناس ؛عاينه قبال اجتمعت اهلمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إليه 
  ١٠١ وقد شاهد الناس من ذلك كثريا )،ومنهم من حيم ومنهم من حيمل إىل بيته

  احلسد يأيت مع الكراهية واحلقد: -)٨
فيؤثر نظره فيه كما ؛( والنظر الذي يؤثر يف املنظور قد يكون سببه شدة العداوة واحلسد :قال ابن القيم

وهو أن النظـر  ؛ي يسمونه بإصابة العني وقد يكون سببه اإلعجاب وهو الذ ٠٠٠تؤثر نفسه باحلسد
وهذا هو الـذي  ،فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر يف املعني،يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام

  ١٠٢ يعرفه الناس من رؤية املعني فإم يستحسنون الشيء ويعجبون منه فيصاب بذلك )
  :اسد من حقد وكراهية يف نفسهاحلسد يصحبه يف كثري من األحيان فعل للتعبري عما يكنه احل -)٩

بل يتعدى ذلك التبـاع  ،فال يقتصر ضرره مبا أحدثه للمحسود من ضرر يف بدنه وماله بتأثري حسده له
  ٠وإيذائه يف نفسه وماله ،كغيبته والوشاية به،كافة السبل والوسائل للنيل من ذلك املسكني

وإن دلَّ ذلـك  ،ثر بآيات احلسد والسحروقد لوحظ على بعض احلاالت املرضية اليت عاينتها التأ:قلت
وقيام ذلـك احلاسـد بفعـل السـحر هلـذا      ،على شيء فإمنا يدلُّ على تأثر املريض حبسد احلاسـد 

  ٠نتيجة ملا حيمله يف قلبه من حقد دفني ،املسكني
  :العني عالجها أيسر من احلسد -)١٠

                                                 
  )٢٣١/ ٢بدائع الفوائد ( - ٩٩

  .٣٢٠ص  ١تفسري الكشاف للزخمشري ج  - ١٠٠
  )٢٣٢/ ٢بدائع الفوائد ( - ١٠١
  ٢٣٣/  ٢ -لفوائد بدائع ا  - ١٠٢
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واالغتسال به أو التصرف بـه   واحلصول على األثر،وذلك لسهولة معرفة العائن يف كثري من احلاالت
  ٠كما مر  يف احلديث عن ( عالج العني ) ،على حنو مشروع

  :-حفظه اهللا  -سئل فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين عن الفرق بني العني واحلسد فأجاب 
وإمنا تأثريهـا بواسـطة الـنفس    ،هي النظرة إىل الشيء على وجه اإلعجاب واإلضـرار بـه  :( العني
فإا تتكيف بكيفية الغضـب  ،وهي يف ذلك مبرتلة احلية اليت إمنا يؤثر مسها إذا عضت واحتدت،اخلبيثة
ورمبا قويت تلك الكيفية واتقدت يف نـوع  ،فتؤثر يف امللسوع،فتحدث فيها تلك الكيفية السم،واخلبث
الضـن يف   فمـا ،فإذا كان هـذا يف احليات ،وتسقط احلبل،فتطمس البصر،حىت تؤثر مبجرد نظرة،منها

فكم من قتيـل !  ،وتوجهت إىل احملسود،إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية،النفوس الشريرة الغضبية احلاسدة
وكم من معاىف عاد مضين البدن على فراشه ! يتحري فيه األطبـاء الـذين ال يعرفـون إال أمـراض     

بل هو أعظم وأوسع ،رواحفال نسبة لعامل األجسام إىل عامل األ،فإن هذا املرض من علم األرواح،الطبائع
أو القطعة مـن  ،فإن هذا اهليكل اإلنساين إذا فارقته الروح أصبح كاخلشبة،وآياته أعجب،وعجائبه أر

وتأثريهـا فيـه إال   ،وال يدرك كيفية اتصاهلا باملعني،فالعني هي هذه الروح اليت من أمر اهللا تعاىل،اللحم
  ٠رب العاملني 
والسـعي يف إضـراره حسـب    ،متين زوال النعمـة عـن احملسود  ومعناه ،فهو خلق ذميم:وأما احلسد
{ ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم مـن   وهو اخللق الذي ذم اهللا به اليهود بقوله تعاىل،اإلمكان

هم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّـه  بعد إِميانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُِسهِم من بعد ما تبين لَ
  .]١٠٩:بِأَمرِه إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير} [البقرة

حىت حيصلوا على ما يريدونه من صـد  ،أي أم يسعون يف التشكيك وإيقاع الريب وإلقاء الشبهات 
وتأثريه على احلاسد أبلغ من تأثريه علـى  ،ني يف النفسوال شك أن احلسد داء دف،املسلمني عن اإلسالم

كلما رأى احملسود وما فيه من النعمة والرفاهيـة تـأمل   ،حيث أن احلاسد دائماً معذب القلب،احملسود
  :فلذلك يقال،هلا

  اصرب على كيد احلسود فإن صربك قاتله
  النار تأكل نفسها إن مل جتد ما تأكله

  ١٠٣ يعمل يف احلاسد أكثر مما يعمل يف احملسود )،وقال بعض السلف:احلسد داء منصف
مبعىن أن يدعو بالربكة سواء كان هذا الشيء له ،ويستحب للمسلم إذا رأى شيئاً فأعجبه أن يربك عليه

هلُ بـن حنيـف   اغْتسلَ س:يقُولُ،أَنه سمع أَباه،فعن محمد بنِ أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيف،أو لغريه
                                                 

  ):الفرق بني العني واحلسد٤٥٥١/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية (وانظر:  ١٣ – ١١ص  –تعريفه،إثباته،أسبابه،عالجه  –احلسد   - ١٠٣
 http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=٨٧٧  
 http://www.ahebaaelnabi.com/ar/forum.html?func=view&catid=٢٦&id=٣٣٨  

http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=
http://www.ahebaaelnabi.com/ar/forum.html?func=view&catid=
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ح ضيلًا أَبجلٌ رهكَانَ سو هإِلَي ظُرنةَ يبِيعر نب رامعو هلَيع تةً كَانبج عزازِ فَنزبِالْح فَقَالَ لَه الْجِلْد نس
رامع: هكَانلٌ مهس كاَء فَوعذْرع لْدلَا جمِ ووكَالْي كتأَيا رولُ اِهللا مسر يفَأُت كُهعو دتاشو r  َّأَن بِرفَأُخ

سهلًا فَأَخبره بِالَّذي كَانَ من شـأْنr    سهلًا وعك أَنه غَير رايحٍ معك يا رسولَ اِهللا فَأَتى رسولُ اِهللا 
فَتوضـأَ  » إِنَّ الْعين حق توضأَ لَه،كُم أَخاه أَلَا بركْت علَيهعلَى ما يقْتلُ أَحدr:»عامرٍ فَقَالَ رسولُ اِهللا 

  ١٠٤لَيس بِه بأْسr " لَه فَراح سهلٌ مع رسولِ اِهللا 
  ١٠٥.ألن هذا الدعاء مينع تأثري العني،أي دعوت بالربكة

  
___________  

  

                                                 
  ) صحيح وأصله يف الصحيحني٣٣٧/ ٦ألولياء وطبقات األصفياء (حلية ا - ١٠٤
   ٢٤١الصارم البتار ص  - ١٠٥



 ٥٦

  :اجلن يعينون اإلنس -املبحث الثامن
نع يدعولُ اِهللا «:قَالَ،أَبِي سسكَانَ ر r ِّاننِ الْجيع نذُ موعتذَ ،يأَخ انذَتوعالْم لَتزا نسِ فَلَمنِ الْإِنيعو

كى ذَلوا سم كرتا و١٠٦»بِهِم  
اسـترقُوا  «:فَقَالَ،تها جارِيةً في وجهِها سـفْعةٌ رأَى في بيr  أَنَّ النبِي :رضي اللَّه عنها،وعن أُم سلَمةَ

  ١٠٧»فَإِنَّ بِها النظْرةَ،لَها
ـ   يبـو عأَب مزج بِهسِ والْإِن نيلَ مقو ظَرِ الْجِنن نم نييلَ عفَق ةظْربِالن ادري الْمف فلتاخو  وِيـرالْه د

هلَى أَنالْأَونَ  وأَذ كذَلنِ فَليبِالْع تيبا أُصهأَنو كذَل نم مأَع r     لَـىالٌّ عد ـوهـا وقَاِء لَهرتاسي الف
ةمجرفْقِ التلَى ونِ عيالْع نم ةقْيالر ةيوعرش١٠٨م  

ولذا جيب على كل مسلمٍ أن ،إلنسومن هذين احلديثني يتبني لنا أن العني تقع من اجلن كما تقع من ا
أو يقوم بأيَ عملٍ كي يدفع عن نفسه أذى اجلن من ،أو ينظر يف املرآة،يذكر اسم اهللا عندما خيلع ثوبه

  ١٠٩.عنيٍ وغريها
  

___________  

                                                 
  ) صحيح ٧٨٧٧) (٢٢٤/ ٧السنن الكربى للنسائي ( - ١٠٦
  )٢١٩٧( - ٥٩):١٧٢٥/ ٤) وصحيح مسلم ( ٥٧٣٩) (١٣٢/ ٧صحيح البخاري (  - ١٠٧

  ) أي أصابتها العني][(جارية) بنت صغرية أو أمة مملوكة.(سفعة) صفرة وشحوبا.(النظرة 
  )٢٠٢/ ١٠فتح الباري البن حجر ( - ١٠٨
  )٢٤٢الصارم البتار  ص (  - ١٠٩



 ٥٧

  :اخلالصة يف أحكام احلسد –املبحث التاسع 
  :تعريفه لغة واصطالحاً -١

ومعناه في اللُّغة أَنْ يتمنى الْحاسـد زوال نِعمـة   ،ر من سكُونِها مصدر حسدالْحسد بِفَتحِ السنيِ أَكْثَ
ودسح١١٠.الْم  

وِيى اللُّغنعنِ الْمع جرخالَحِ فَالَ يطصي االف دسى الْحنعا مأَم١١١.و  
لَةالص األَْلْفَاظُ ذَات:  

  :التمني -أ 
واألَْمنِيـةُ  ،واالسم الْمنيةُ،ألَِنَّ الْمتمني يقَدر حصول األَْمرِ،وهو الْقَدر،التمني في اللُّغة مأْخوذٌ من الْمنا

.نِعتمم ا أَونكماٌء كَانَ موِء سيول الشصح طَلَب والَحِ فَهطصي االا فأَماو، دسالْح نيبو هنيالَقَةُ بالْعو
  ١١٢.هي أَنَّ الْحسد نوع منه كَما ذَكَر الزركَشي في الْمنثُورِ

قْدب الْح:  
وفي لُغة مـن  ،بوهو مأْخوذٌ من حقَد من بابِ ضر،الْحقْد في اللُّغة االنطواُء علَى الْعداوة والْبغضاِء 

. قَادأَح هعمجو بعابِ تب  
حال رجـع  وفي االصطالَحِ طَلَب االنتقَامِ وتحقيقُه أَنَّ الْغضب إِذَا لَزِم كَظْمه لعجزٍ عنِ التشفِّي في الْ

الظَّن في الْقَلْبِ علَى الْخالَئقِ ألَِجل الْعداوة فَهـو ثَمـرةُ    وسوُء.إِِلَى الْباطنِ واحتقَن فيه فَصار حقْدا 
وبيانُ ذَلك كَما جاَء في اإلِِْحياِء ،ألَِنَّ الْحقْد يثْمر ثَمانِيةَ أُمورٍ من بينِها الْحسد،والْحسد ثَمرته،الْغضبِ

ة صاحبه علَى تمني زوال النعمة عن عدوه فَيغتم بِالنعمة الَّتي تصيبه ويسر بِالْمصـيب أَنَّ الْحقْد يحمل 
زِل بِهني ت١١٣.الَّت  

  :الشماتةُ -ج 
ألَِنَّ الْحسود يفْرح ،ماتةُ والْحسد يتالَزمانوالش،الشماتةُ في اللُّغة الْفَرح بِما ينزِل بِالْغيرِ من الْمصائبِ

  ١١٤.بِمصائبِ الْغيرِ
  :عين -د 
وعنت ،يقَال تعين الرجل الْمال إِذَا أَصابه بِعينٍ،الْمراد بِها هنا اإلِِْصابةُ بِالْعينِ الَّتي يسمى صاحبها عائنا 
  ١١٥.فَأَنا عائن وهو معني ومعيونٌ،لرجل أَصبته بِعينِيا

                                                 
  انظر الصحاح والقاموس واللسان واملصباح مادة:" حسد " . - ١١٠
  ط األزهرية . ١٢٦ط العريب،حتفة املريد على جوهر التوحيد /  ١١٧التعريفات للجرجاين /   - ١١١
  ط األوىل . ٤٠٢/  ١ط العريب،واملنثور  ٩٢ت للجرجاين / املصباح مادة مىن،التعريفا  - ١١٢
  ط احلليب . ١٧٧/  ٣،ط العريب،وإحياء علوم الدين ١٢١املصباح مادة:" حقد "،التعريفات للجرجاين /   - ١١٣
  ط احلليب . ١٨٦/  ٣املصباح مادة:" مشت " وإحياء علوم الدين  - ١١٤
  الصحاح مادة:" عني " .  - ١١٥



 ٥٨

وقَد يعني بِغيرِ إِرادته بـل بِطَبعـه   ،وقَد يعيِن الرجل نفْسه.الْحسد أَصل اإلِِْصابة بِالْعينِ :قَال ابن الْقَيمِ
نكُونُ ما يأُ مدذَا أَرهو انِيسعِ اإلِِْنو١١٦.الن  

إِالَّ أَنَّ الْعـائن  ،اهوالْحاسد والْعائن يشترِكَان في أَنَّ كُلا منهما تتكَيف نفْسه وتتوجه نحو من ترِيد أَذَ
ةنايعالْمنِ ويالْع لَةقَابم دنع هفْسن فكَيتالْ،تورِوضالْحو ةبيي الْغف هدسل جصحي داسح، قَد نائا الْعضأَيو

هكالم دسح نم فَكنإِِنْ كَانَ الَ يعٍ ورزو انويح نم هدسحا الَ يال مز١١٧.ت  
  :الْغبطَةُ -هـ 

وهي اسم من غَبطْته غَبطًا من بابِ ضرب ،اللُّغة حسن الْحال ومعناها في،الْغبطَةُ تسمى حسدا مجازا 
 كدنع ظُمعو هنم كبجا أَعمل هنع الَهوز رِيدرِ أَنْ تغَي نم الَها نثْل مم تينم١١٨.إِذَا ت  

نعكَم والَحِ فَهطصي االا فاهنعا مأَموةي اللُّغا فـرِ أَنْ  ،اهغَي نم رِهيغا لثْل مم كُونَ لَهى أَنْ ينمتأَنْ ي أَي
هنول عزةً،يافَسنى ممسذَا يلَى هع صرالْحو،ودمحم وفَه ةي الطَّاعفَإِِنْ كَانَ ف،  ةـيصعي الْمإِِنْ كَانَ فو

ومذْمم وإِِ،فَهو احبم وفَه اتزائي الْج١١٩.نْ كَانَ ف  
دسالْح اببأَس:  

فَإِِذَا رأَى لغيرِه ما لَيس لَه أَحـب أَنْ  ،سبب الْحسد أَنَّ الطِّباع مجبولَةٌ علَى حب الترفُّعِ علَى الْجِنسِ 
  ١٢٠.يه أَو مطْلَقًا ليساوِيه يزول ذَلك عنه إِلَيه ليرتفع علَ

دسلْحابٍ لبةَ أَسعباِء سيي اإلِِْحف يالزالْغ ذَكَرو:  
فَإِِنَّ من آذَاه شخص بِسببٍ من األَْسـبابِ  ،وهذَا أَشد أَسبابِ الْحسد،الْعداوةُ والْبغضاُء:السبب األَْول

والْحقْد يقْتضي .ورسخ في نفِْسه الْحقْد ،وغَضب علَيه،ه في غَرضٍ بِوجه من الْوجوه أَبغضه قَلْبهوخالَفَ
  التشفِّي واالنتقَام فَإِِنْ عجز عن أَنْ يتشفَّى بِنفِْسه أَحب أَنْ يتشفَّى منه الزمانُ .

الثَّانِيالس بب:ززعالت،هرغَي هلَيع فَّعرتأَنْ ي هلَيثْقُل عأَنْ ي وهو،  ـا أَولْمع ةً أَووِالَي هثَالأَم ضعب ابفَإِِذَا أَص
هلَيع ركَبتأَنْ ي افاالً خم،هركَبت يقطالَ ي وهو،بِاح هفْسن حمسالَ تو ـهلَيع رِهفَاختو هلَفال صمت، سلَيو

ركَبتأَنْ ي هضغَر نم،هربك فَعدأَنْ ي هضل غَرثَالً،بم هاتاوسبِم يضر قَد هفَإِِن، هلَيفُّعِ عرى بِالتضرالَ ي نلَكو
.  

ونَ في طَبعه أَنْ يتكَبر علَيه ويستصغره ويستخدمه ويتوقَّع منه االنقياد وهو أَنْ يكُ،الْكبر:السبب الثَّالثُ
هاضي أَغْرةَ فعابتالْمو لَه، ول اللَّهسرأَكْثَرِ الْكُفَّارِ ل دسزِ كَانَ حزعالترِ وكَبالت نموr  إِذْ قَـالُوا: ـفكَي 

                                                 
  ط بوالق . ٢٣٣/  ٥ط احلليب،ابن عابدين  ١١٨/  ٣زاد املعاد   - ١١٦
  ط بوالق . ٢٣٣/  ٥ط احلليب،ابن عابدين  ١١٨/  ٣زاد املعاد  - ١١٧
  الصحاح والقاموس واملصباح مادة:" غبط " . - ١١٨
ط  ٤٠٣/  ١ط املصـرية،واملنثور   ٩٧/  ٦ط الرياض،وانظر ما جاء يف صحيح مسلم بشرح النـووي   ١٦٧/  ١فتح الباري  - ١١٩

  ط العريب .. ٢٠٧األوىل،والتعريفات للجرجاين / 
  ط الرياض . ١٦٦/  ١فتح الباري  - ١٢٠



 ٥٩

{وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجـلٍ مـن   :يتقَدم علَينا غُالَم يتيم وكَيف نطَأْطئُ رُءوسنا لَه فَقَالُوا
ي الْحياة الدنيا ورفَعنـا  ) أَهم يقِْسمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم ف٣١الْقَريتينِ عظيمٍ (

) } ٣٢بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مما يجمعـونَ ( 
  ]٣٢ - ٣١:[الزخرف

ابِعالر ببالس:بجعنِ األُْ،التالَى ععت اللَّه ربا أَخإِذْ قَالُواكَم فَةالمِ السا :مما وثْلُنم رشإِلَّا ب متا أَنقَالُوا م}
{ أَنؤمن لبشرينِ مثْلنا وقَومهمـا لَنـا   :وقَالُوا.]١٥:أَنزلَ الرحمن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ} [يس

فَتعجبـوا  ،]٣٤:لَئن أَطَعتم بشرا مثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَخاسرونَ} [املؤمنونو -]٤٧:عابِدونَ } [املؤمنون
مثْلُهم رشالَى بعت اللَّه نبِ مالْقُريِ وحالْوو الَةسالر ةبتبِر فُوزأَنْ ي نم،موهدسفَح،  ةـوبال النووا زبأَحو

مهنع لْقَةي الْخف مثْلُهم وه نم هِملَيل عفَضا أَنْ يعزرٍ  ،جكَبت ـدقَص ـنالَ ع،  ـةطَلَـبِ رِئَاسمِ ،وقَدتو
ةاودابِ .،عبرِ األَْسائس نم ربٍ آخبس أَو  

سامالْخ ببالس:صتخي كذَلو دقَاصالْم تفَو نم فوالْخ داحو ودقْصلَى منِ عيماحزتفَإِِنَّ كُـل  ،بِم
هودقْصبِم ادرفني االف ا لَهنوكُونُ عت ةمي كُل نِعف هباحص دسحي داحو،   ـداسحسِ تذَا الْجِـنه نمو

ةجِيوالز دقَاصلَى ممِ عاحزي الترِ فائرا،الضحتـي قَلْـبِ    وف زِلَـةنل الْميلَى نمِ عاحزي التف ةواإلِِْخ دس
  األَْبوينِ .

سادالس ببالس:ودقْصإِِلَى م لٍ بِهصورِ تغَي نم فِْسهنل اهالْج طَلَبو ةئَاسالر بي ،حل الَّذجكَالر كذَلو
ميدكُونَ عأَنْ ي رِيدي    حـدمـا يبِم حالْفَر هفَزتاساِء والثَّن بح هلَيع إِذَا غَلَب ونالْفُن نم ي فَنريِ فظالن

بِه،كذَل اَءهالَمِ لَسى الْعي أَقْصف ريٍ لَهظبِن عمس لَو هفَإِِن،هتوم بأَحو،. هنع ةمعال النوز أَو  
السابِعالس بالَى:بعت اللَّه ادبعرِ ليا بِالْخهحشفْسِ وثُ النبالَ ،خرٍ وكَبتو ةاسل بِرِيغتشالَ ي نم جِدك تفَإِِن

ه بِه علَيـه يشـق ذَلـك    إِذَا وصف عنده حسن حال عبد من عباد اللَّه تعالَى فيما أَنعم اللَّ،طَلَبِ مالٍ
هلَياسِ،عورِ النأُم ابرطاض لَه فصإِِذَا وو،مهاربإِِدو،مهدقَاصم اتفَوو، بِـه فَرِح هِمشيع صغنتو، وفَه

رِهيغل ارباإلِِْد بحا يدأَب،ادبلَى عع اللَّه ةمل بِنِعخبيونِهائزخو هلْكم نم كذُونَ ذَلأْخي مهكَأَن ١٢١.ه  
دسالْح امأَقْس:  

انمسق دسمٍ أَنَّ الْحلسحِ مري شف وِيوالن ذَكَر:  
ييققا حمهدا .:أَحبِهاحص نع ةمعال النوى زنمتأَنْ ي وهو  
ازِيجالثَّانِي مى  :وـمسالْم وها وبِهاحص نا عهالورِ زغَي نم رِهغَي دني عالَّت ةمعثْل النى منمتأَنْ ي وهو

طَةب١٢٢.بِالْغ  

                                                 
  ط احلليب . ١٩٠ - ١٨٨/  ٣إحياء علوم الدين  - ١٢١
  ط املصرية . ٩٧/  ٦صحيح مسلم بشرح النووي  - ١٢٢



 ٦٠

أَوِ ،غْبته فـي دارٍ حسـنة  مثْل ر،أَنْ يحب زوال النعمة عنِ الْمحسود إِلَيه لرغْبته في تلْك النعمة:الثَّانِيةُ
يلَةمج أَةرام،ذَةافن ةوِالَي ـا  ،أَوالُهوةُ الَ زمعالن لْكت هطْلُوبمو كُونَ لَهأَنْ ت بحي وهو هرا غَيالَهن ةعس أَو

هنع،بِه رِهغَي معنالَ ت ةمعالن فَقْد هوهكْرما .و  
فَإِِنْ عجز عن مثْلها أَحب زوالَها كَي ،أَنْ الَ يشتهِي الْحاسد عين النعمة لنفِْسه بل يشتهِي مثْلَها:الثَّالثَةُ

  الَ يظْهر التفَاوت بينهما .
  فَإِِنْ لَم تحصل فَالَ يحب زوالَها عنه .،مثْل النعمةوهي أَنْ يشتهِي لنفِْسه ،الْغبطَةُ:الرابِعةُ

وِييند أْني شإِنْ كَانَ ف هنع فُوعالْم وه ريذَا األَْخهو،ينِيد أْني شإِنْ كَانَ ف هإِلَي وبدنالْمثَـةُ  ،والثَّالو
وتسميةُ هذه الرتبة األَْخرية .واألُْولَى مذْمومةٌ محضةٌ ،والثَّانِيةُ أَخف من الثَّالثَة،فيها مذْموم وغَير مذْمومٍ
عسوتو زوجت يها فدسالَى،حعت هلقَول ومذْمم هنلَكو:ع كُمضعب بِه لَ اللَّها فَضا مونمتلَا تـضٍ   {وعلَـى ب

ه كَانَ بِكُلِّ شيٍء للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساِء نصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله إِنَّ اللَّ
  ]٣٢:عليما } [النساء

  ١٢٣.ذَلك فَهو مذْموم وأَما تمنيه عين ،فَتمنيه لمثْل ذَلك غَير مذْمومٍ
دسالْح باترم:  

  :مراتب الْحسد أَربعةٌ
  وهذَا غَايةُ الْخبث .،وإِِنْ كَانَ ذَلك الَ ينتقل إِلَيه،أَنْ يحب الْحاسد زوال النعمة عنِ الْمحسود:األُْولَى
أَوِ ،مثْل رغْبته فـي دارٍ حسـنة  ،النعمة عنِ الْمحسود إِلَيه لرغْبته في تلْك النعمةأَنْ يحب زوال :الثَّانِيةُ

يلَةمج أَةرام،ذَةافن ةوِالَي ةُ،أَومعالن لْكت هطْلُوبمو كُونَ لَهأَنْ ت بحي وهو هرا غَيالَهن ةعس ـا   أَوالُهوالَ ز
هنا .،عبِه رِهغَي معنالَ ت ةمعالن فَقْد هوهكْرمو  
فَإِِنْ عجز عن مثْلها أَحب زوالَها كَي ،أَنْ الَ يشتهِي الْحاسد عين النعمة لنفِْسه بل يشتهِي مثْلَها:الثَّالثَةُ

الت رظْها .الَ يمهنيب تفَاو  
  فَإِِنْ لَم تحصل فَالَ يحب زوالَها عنه .،وهي أَنْ يشتهِي لنفِْسه مثْل النعمة،الْغبطَةُ:الرابِعةُ

وِييند أْني شإِنْ كَانَ ف هنع فُوعالْم وه ريذَا األَْخهو،هإِلَي وبدنالْمو ينِيد أْني شثَـةُ  ،إِنْ كَانَ فالثَّالو
وتسميةُ هذه الرتبة األَْخرية .واألُْولَى مذْمومةٌ محضةٌ ،والثَّانِيةُ أَخف من الثَّالثَة،فيها مذْموم وغَير مذْمومٍ
عسوتو زوجت يها فدسح،ذْمم هنلَكالَىوعت هلقَول وم: {ٍضعلَى بع كُمضعب بِه لَ اللَّها فَضا مونمتلَا تو }

  ]٣٢:[النساء
  ١٢٤.وأَما تمنيه عين ذَلك فَهو مذْموم،فَتمنيه لمثْل ذَلك غَير مذْمومٍ  

ييفكْلالت كْمالْح:  
                                                 

  ط احلليب . ١٨٨/  ٣إحياء علوم الدين  - ١٢٣
  ط احلليب . ١٨٨/  ٣إحياء علوم الدين  - ١٢٤



 ٦١

ألَِنه اعتراض ،أَي بِمعنى تمني زوال النعمة عنِ الْغيرِ فَهو حرام بِإِِجماعِ األُْمة،حقيقياالْحسد إِنْ كَانَ  
قلَى الْحع،ةٌ لَهدانعمو،لَها فَعقْضِ منلَةٌ لاوحمو،لَه لَهأَه نمع ل اللَّهالَةُ فَضإِِزاألَْ،وو    ـهرِميحـي تـل فص

  الْكتاب والسنةُ والْمعقُول .
ابتا الْكالَى:أَمعت لُهالفلق:فَقَو] {دسإِذَا ح داسح رش نمو}:ـالَى    ٥عتو هانحـبس ا اللَّـهنرأَم فَقَد [

داسالْح رش نم اذَةعتسبِاال،ريكَث هرشو،ننِفَميةُ الْعابإِص وهبٍ وسكْتم رغَي وا هم ه،    ـوـا هم ـهنمو
  وربما دعا علَيه أَو بطَش بِه إِِلَى غَيرِ ذَلك .،مكْتسب كَسعيِه في تعطيل الْخيرِ عنه وتنقيصه عند الناسِ

الْمراد شر عينِـه  :فَقَال قَتادةَ:يل في الْحاسد الَّذي ورد األَْمر بِاالستعاذَة من شرهوقَد اختلَف أَهل التأْوِ
 فِْسهنونَ.ورقَال آخو: بِيالن رل أُمبr  وهـدسح ينالَّذ ودهالْي رش نيذَ معتسأَنْ ي ةاْآلي هذلَ،بِهاألَْوى و

رِيا قَال الطَّبكَم كي ذَلابِ فوبِالص: بِيإِنَّ النr  دسإِذَا ح داسكُل ح رش نيذَ معتسبِأَنْ ي را .أُممإِِنو
إِذَا حسـد}   {ومن شـر حاسـد  :ألَِنَّ اللَّه عز وجل لَم يخصص من قَوله،كَانَ ذَلك أَولَى بِالصوابِ

  ١٢٥.] حاسدا دونَ حاسد بل عم أَمره إِياه بِاالستعاذَة من شر كُل حاسد فَذَلك علَى عمومه٥:[الفلق
. اللَّه ةمنِع ودع طُبِيا قَال الْقُركَم داسالْحو  

أَنه أَبغض كُل نِعمة ظَهرت علَى غَيـرِه  :أَحدها:به من خمسة أَوجهبارز الْحاسد ر:قَال بعض الْحكَماِء
  لم قَسمت هذه الْقسمةَ ؟:أَنه ساخطٌ لقسمة ربه كَأَنه يقُول:ثَانِيها.

  وهو يبخل بِفَضل اللَّه .،يؤتيه من يشاُءأَي إِنَّ فَضل اللَّه ،أَنه ضاد فعل اللَّه:ثَالثُها
  أَو يرِيد خذْالَنهم وزوال النعمة عنهم .،أَنه خذَل أَولياَء اللَّه:ورابِعها

  ١٢٦.أَنه أَعانَ عدوه إِبليس  :وخامسها
فَإِنَّ الْحسد يأْكُلُ الْحسنات كَما تأْكُـلُ  ،" إِياكُم والْحسد:قَالَ rأَنَّ النبِي ،فعن أَبِي هريرةَ،وأَما السنةُ

 طَبالْح ارقَالَ -الن أَو: بش١٢٧". -الْع  
وفَـيح  ،في سـبِيلِ اهللاِ  " لَا يجتمع في جوف عبد مؤمنٍ غُبار:قَالَ rأَنَّ رسولَ اِهللا ،وعن أَبِي هريرةَ

منهج،" دسالْحانُ ونٍ الْإِميمؤم دبع فوي جف عمتجلَا ي١٢٨و  
كالنِ مسِ بأَن نولُ اِهللا :قَالَ،وعسقَالَ رr:اكُونَ كُفْرأَنْ ي الْفَقْر كَاد "، رالْقَد بلغأَنْ ي دسالْح كَادو

"١٢٩  

                                                 
  ط البهية . ٥٨٨/  ٣األمريية وأحكام القرآن للجصاص  -ط الثانية  ٢٢٨/  ٣٠سري الطربي تف - ١٢٥
ط التجارية،حتفة املريد على جوهرة التوحيد /  ١٢٥/  ٣ط املصرية،فيض القدير للمناوي  ٩٧/  ٦صحيح مسلم بشرح النووي  - ١٢٦

  ط األزهرية . ١٢٦
  ) حسن لغريه٦١٨٦و ٦١٨٤](١٠/ ٩ن [شعب اإلمياو ) ٤٩٠٣](٢٧٦/ ٤[سنن أيب داود  - ١٢٧
  ) حسن ٦١٨٥](١١/ ٩[شعب اإلميان  - ١٢٨
  حسن لغريه )  ٤٠٤٤](٢٢٥/ ٤[املعجم األوسط و)  ٦١٨٨](١٣/ ٩[شعب اإلميان  - ١٢٩
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م نرِوعيبلَى الزولَ اِهللا :وسأَنَّ رr َقَال:كُملقَب نمِ ماُء الْأُمد كُمإِلَي باُء،" دضغالْبو دسـاُء  ،الْحضغالْبو
ونَ الْجنـةَ حتـى   لَا تـدخلُ ،والَّذي نفِْسي بِيده،ولَكنها تحلق الدين،لَا أَقُولُ تحلق الشعر،هي الْحالقَةُ

  ١٣٠أَفْشوا السلَام بينكُم ":أَفَلَا أَدلُّكُم علَى شيٍء إِذَا فَعلْتموه تحاببتم،ولَا تؤمنوا بِي حتى تحابوا،تؤمنوا
من مات لَا يشـرِك  ،لَه ما سواه لمن شاَء غُفر،ثَلَاثٌ من لَم يكُن فيه«:قَالrَعنِ النبِي ،وعنِ ابنِ عباسٍ

  ١٣١»ولَم يحقد علَى أَخيه،ولَم يكُن ساحرا يتبِع السحرةَ،بِاللَّه شيئًا
ومذْمم داسقُول فَإِِنَّ الْحعا الْمأَميل،وق فَقَد:  
الجي الْمال فنالَ ي داسةًإِنَّ الْحامداَء،سِ إِالَّ نضغبةً ونإِالَّ لَع كَةالَئالْم دنال عنالَ يو، ةلْوي الْخال فنالَ يو

  ١٣٢.والَ ينال من اللَّه إِالَّ بعدا ومقْتا،والَ ينال في اْآلخرة إِالَّ حزنا واحتراقًا،إِالَّ جزعا وغَما
قٍ يستعني نى من تحرِميِ الْحسد ما إِذَا كَانت النعمةُ الَّتي يتمنى الْحاسد زوالَها عند كَافرٍ أَو فَاسويستثْ

  ١٣٣.بِها علَى معاصي اللَّه تعالَى
ومباح في ،ومذْموم في الْمعصية،ه محمود في الطَّاعةأَي بِمعنى الْغبطَة فَإِِن،أَما إِذَا كَانَ الْحسد مجازِيا

اتزائةَ،الْجريرأَبِي ه نفع: ولَ اللَّهسأَنَّ رr َنِ:قَاليتي اثْنإِلَّا ف دسآنَ:" الَ حالقُر اللَّه هلَّملٌ عجر،  ـوفَه
فَعملْـت مثْـلَ مـا    ،لَيتنِي أُوتيت مثْلَ ما أُوتي فُالَنٌ:فَقَالَ،فَسمعه جار لَه،هارِوآناَء الن،يتلُوه آناَء اللَّيلِ

فَعملْت مثْلَ ،لَيتنِي أُوتيت مثْلَ ما أُوتي فُالَنٌ:فَقَالَ رجلٌ،ورجلٌ آتاه اللَّه مالًا فَهو يهلكُه في احلَق،يعملُ
لُ "ممع١٣٤ا ي  

  ١٣٥.الَ غبطَةَ أَعظَم أَو أَفْضل من الْغبطَة في هذَينِ األَْمرينِ:أَي كَأَنه قَال
دسالْح الَجع:  

ض الْقُلُـوبِ إِالَّ  والَ تداوى أَمـرا ،ذَكَر الْغزالي في اإلِِْحياِء أَنَّ الْحسد من األَْمراضِ الْعظيمة للْقُلُوبِ 
والْعلْم النافع لمرضِ الْحسد هو أَنْ تعرِف تحقيقًا أَنَّ الْحسد ضرر علَى الْحاسـد فـي   ،بِالْعلْمِ والْعمل
  وأَنه الَ ضرر فيه علَى الْمحسود في الدنيا والدينِ .،الدنيا والدينِ

وكَرِه نِعمتـه  ،فَهو أَنَّ الْحاسد بِالْحسد سخطَ قَضاَء اللَّه تعالَى،أَما كَونه ضررا علَى الْحاسد في الدينِ
هادبع نيا بهمي قَسالَّت،هتكْمح يفبِخ هلْكي مف هي أَقَامالَّذ لَهدعذَ،و كَرنتةٌ فَاسايجِن هذهو هعشبتاسو كل
يدحوالت قَةدلَى حع،اننِ اإلِِْمييي عقَذًى فينِ .،ولَى الدةً عايا جِنكَفَى بِهِمو  

                                                 
  ) صحيح٦١٨٩](١٣/ ٩[شعب اإلميان - ١٣٠
  ) فيه ضعف ٤١٣]( ١٤٩:[األدب املفرد خمرجا ص - ١٣١
  ط األزهرية . ١٢٦،حتفة املريد على جوهر التوحيد / ط املصرية ٢٦٠/  ٢٠تفسري القرطيب   - ١٣٢
  ط الرياض . ١٦٧/  ١فتح الباري  - ١٣٣
  ) [ش (يهلكه يف احلق) ينفقه يف طاعة اهللا تعاىل وسبل اخلري] ٥٠٢٦](١٩١/ ٦[صحيح البخاري  - ١٣٤
  ط املصرية . ٩٧/  ٦ط الرياض،صحيح مسلم بشرح النووي  ١٦٧/  ١فتح الباري  - ١٣٥
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ي الدف هدسبِح أَلَّمتي هأَن وا فَهيني الدف داسلَى الْحا عررض دسنُ الْحا كَوأَماويال ،نزالَ يو بِه ذَّبعتي أَو
غَمو دي كَمف،هِملَيا عهيضفمٍ ينِع نالَى ععت اللَّه لِّيهِمخالَ ي هاؤدإِذْ أَع،   ـةمبِكُـل نِع ذَّبعتال يزفَالَ ي

غموما محروما متشعب الْقَلْبِ ضيق الصدرِ قَد نزل بِه ما ويتأَلَّم بِكُل بلية تنصرِف عنهم فَيبقَى م،يراها
هائدألَِع هِيهتشيو اُء لَهداألَْع هِيهتشي،   ـهغَمو ـهتنحال مي الْحف تزجنفَت هودعةَ لنحالْم رِيدكَانَ ي فَقَد

  تزول النعمةُ عنِ الْمحسود بِحسده . ومع هذَا فَالَ،نقْدا
حاضفَو اهيندو ينِهي دف ودسحلَى الْمع ررالَ ض ها أَنأَمو،دسبِالْح هنال عزةَ الَ تمعألَِنَّ الن،  هرا قَـدل مب

ةمنِعالٍ وإِقْب نالَى معت أَ،اللَّه دفَالَ بهفْعي ديلَةَ ففَالَ ح هانحبس اللَّه هرلُومٍ قَدعلٍ مإِِلَى أَج ومدل كُل ،نْ يب
ومهما لَم تزل النعمةُ بِالْحسد لَم يكُن علَى الْمحسود ضرر في ،ولكُل أَجلٍ كتاب،شيٍء عنده بِمقْدارٍ

  ١٣٦.وأَما أَنَّ الْمحسود ينتفع بِه في الدينِ والدنيا فَواضح ،يكُونُ علَيه إِثْم في اْآلخرةالدنيا والَ 
الَفخ يها فمو هكْسعو دسالْح نم هنع فُوعالْم رالْقَد:  

ألَِنـه الَ  ،بل يبقَى دائما في نِزاعٍ مع قَلْبِه،ي الْحسد عن قَلْبِه بِالْكُلِّيةذَكَر الْغزالي أَنَّ الْمرَء الَ يمكنه نفْ 
هائدألَِع دسالْح نٌء ميش يهقَى فبأَنْ ي دالٍ،بوثَالَثَةَ أَح هائدي أَعصِ فخلشقَامِ أَنَّ لذَا الْمي هف ذَكَرو:  

هداأَح:هعبِطَب مهاَءتسم بحأَنْ ي،هقْلبِع هإِلَي ل قَلْبِهيمو كذَلل هبح هكْريو،هلَيع هفْسن قُتميو،  لَـو دويو
هنل ميالْم كذَل الَةي إِزيلَةٌ فح لَه تا،كَانقَطْع هنع فُوعذَا مهو،الَ ي هألَِن. هنم ارِ أَكْثَريتخاال تحل تخد  

  هو الْحسد الْمحظُور قَطْعا  .أَنْ يحب ذَلك ويظْهِر الْفَرح بِمساَءته إِما بِلسانِه أَو بِجوارِحه فَهذَا :الثَّانِي
ومن غَيرِ إِنكَارٍ منه علَى ،بِ من غَيرِ مقْت لنفِْسه علَى حسدهوهو بين الطَّرفَينِ أَنْ يحسد بِالْقَلْ:الثَّالثُ
قَلْبِه،اهضقْتي مف دسالْح ةطَاع نع هارِحوفَظُ جحي نلَكو،الَفل الْخحي مذَا فهلُو ،وخالَ ي هأَن رالظَّاهو

  ١٣٧.لك الْحب وضعفه عن إِثْمٍ بِقَدرِ قُوة ذَ
دسبِ الْحبأَذًى بِس نم بِه قا لَحمم ودسحالْم الَجع:  

اعوأَن وهو لَّةالْع لْكتل وِيبالن الَجا الْعنالَجِ هبِالْع ودقْصالْم:  
والتعوذَات ،وآيـة الْكُرسـي  ،وفَاتحـة الْكتابِ ،ةُ الْمعوذَتينِومن ذَلك قراَء،اإلِِْكْثَار من التعوذ:أَحدها
ةوِيبالثَّانِي،الن. لَقا خم رش نم اتامالت اللَّه اتموذُ بِكَلوِ أَعحقَى:نالر:  ـهلَيرِيل عةُ جِبقْيا رهلَتثأَم نمو

» نعـم «:يا محمد اشـتكَيت؟ فَقَـالَ  :فَقَالَ rأَتى النبِي ،أَنَّ جِبرِيلَ،فعن أَبِي سعيدr ي السلَام للنبِ
اُهللا يشفيك بِاسـمِ اِهللا  ،من شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسد،من كُلِّ شيٍء يؤذيك،بِاسمِ اِهللا أَرقيك«:قَالَ

يكق١٣٨»أَر  
                                                 

  طبعة احلليب . ١٩٥ - ١٩٣/  ٣علوم الدين إحياء   - ١٣٦
  ط احلليب . ١٩٦/  ٣إحياء علوم الدين   - ١٣٧
  ) ٢١٨٦( - ٤٠]١٧١٨/ ٤[صحيح مسلم  - ١٣٨

يصـيب  [ش (نفس) قيل حيتمل أنه أراد بالنفس نفس اآلدمي وقيل حيتمل أن املراد ا العني فإن النفس تطلق على العني ويقال رجل نفوس إذا كان  
  نه]الناس بعي
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ما شاَء اللَّه الَ قُوةَ إِالَّ بِاَللَّـه.فعن  :هذَا ومما يدفَع بِه ضرر الْحاسد عن غَيرِه دعاؤه لغيرِه بِالْبركَة وقَولَةُ
فيننِ حلِ بهنِ سةَ بامقَالَ،أَبِي أُم:نِ حلِ بهةَ بِسبِيعر نب رامع رمفيِسـلُ فَقَـالَ  ،نتغي وهو:  أَر لَـم

مـن  «قَالَ ،أَدرِك سهلًا صـرِيعا :فَقيلَ لَهr فَأُتي بِه النبِي ،ولَا جِلْد مخبأَة فَما لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِه،كَالْيومِ
ونَ بِههِمتةَ» تبِيعر نب رامقَالَ،قَالُوا ع:»ي لَامعاهأَخ كُمدلُ أَحـا     ،قْتم يـهأَخ ـنم كُمـدأَى أَحإِذَا ر

هجِبعي،كَةربِالْب لَه عداٍء» فَلْيا بِمعد أَ،ثُمضوتا أَنْ يرامع رنِ،فَأَمفَقَيرإِلَى الْم هيديو ههجلَ وسفَغ، هيتكْبرو
ارِهلَةَ إِزاخدو،أَمويف روايةو  هلَيع بصأَنْ ي هر:" هلْفخ ناَء مكْفَأَ الْإِنأَنْ ي هرأَم١٣٩و  

كالنِ مسِ بأَن نوع، ولَ اللَّهسأَنَّ ر هنع اللَّه يضرr َقَال:هبجئًا فَأَعيأَى شر نفَقَالَ،" م:اَء اللَّها شلَا ،م
  ١٤٠لَا يصيبه الْعين":يعنِي.لَم يضره الْعين "،هقُوةَ إِلَّا بِاللَّ

ما :قَالَ،أَو دخلَ حائطًا من حيطَانِه،أَنه كَانَ إِذَا رأَى من ماله شيئًا يعجِبه،عن أَبِيه،وعن هشام بنِ عروةَ
"ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو اَء اللَّه١٤١ش  

  :ثَار الْفقْهِيةُاْآل
الْقصاصِ أَوِ الدية إِذَا أَدى الْحسد إِِلَى التلَف أَوِ الْقَتل أَوِ اعترف الْحاسد بِأَنه قَتلَه بِالْعينِ فَفي وجوبِ  

 الَفحِ.خي الْفَتظُ فافالْح ا ذَكَركَم طُبِيفَقَال الْقُر:لَفأَت لَو هنمئًا ضيش نائالْع، اصصالْق هلَيل فَعقَت لَوو
وتذْكُر كُتـب الشـافعية أَنَّ   .وهو في ذَلك كَالساحرِ ،بِحيثُ يصري عادةً،إِذَا تكَرر ذَلك منه،أَوِ الديةُ

ألَِنه الَ يفْضي ،وإِِنْ كَانت الْعين حقا،عترف بِأَنه قَتلَه بِالْعينِ فَالَ قصاصالْعائن إِذَا أَصاب غَيره بِالْعينِ وا
دونَ  ألَِنَّ الْحكْم إِنما يترتب علَى منضبِط عـام ،والَ ديةَ فيه والَ كَفَّارةَ،والَ يعد مهلكًا،إِِلَى الْقَتل غَالبا

فَما الَ انضباطَ لَه كَيف ولَم يقَع منه فعلٌ أَصالً وإِِنما غَايته ،ما يختص بِبعضِ الناسِ في بعضِ األَْحوال
 ةمعال النوزل نمتو دس١٤٢.ح  

 ___________  
  

                                                 
  ) صحيح٣٥٠٩](١١٦٠/ ٢[سنن ابن ماجه   - ١٣٩

(وال جلد خمبأة) يف النهاية املخبأة اجلارية اليت يف خدرها مل تتزوج بعد.ألن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت.(لبط به) أي صـرع وسـقط إىل    -[ش  
.وال يوضع القدح على األرض.فيأخذ العائن غرفتـه  األرض (فأمر عامرا أن يتوضأ) قال النووي وصف وضوء العني عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء

وال يغسل فيتمضمض.مث ميجها يف القدح.مث يأخذ منه ماء يغسل وجهه مث يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمىن مث بيمينه ماء يغسل به مرفقه األيسر.
ذلك يف القدح.مث داخله إزارة وهوالطرف املتديل الذي يلي حقوه  ما بني املرفقني والكعبني.مث يغسل قدمه اليمىن مث اليسرى على الصفة املتقدمة.وكل

األمين.فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسهوهذا املعىن ال ميكن تعليله ومعرفة وجهه.وليس يف قوة العقـل االطـالع علـى أسـرار مجيـع      
  شرح مسلم.] -املعلومات.فال يدفع هذا بأن ال يعقل معناه.اه 

  )ضعيف ٢٠٧](١٧١لليلة البن السين ص:[عمل اليوم وا- ١٤٠
/  ٦ط احلليب،وتبيني احلقائق مع حاشية الشـليب   ١١٩/  ٣زاد املعاد  وانظر  ) صحيح مقطوع٣٧١](٤٤٨/ ١[األمساء والصفات للبيهقي  - ١٤١
  . ٢٣٣ - ٢٣٢/  ٥ط بوالق،وابن عابدين  ١٧ - ١٦
املكتـب اإلسالمي،ومصـطلح:( عـني     ٣٤٨/  ٩امليمنية،روضة الطـالبني  ط  ٨٣/  ٤ط الرياض،أسىن املطالب  ٢٠٥/  ١٠فتح الباري  - ١٤٢

  ]٢٦٩/ ١٧وزارة األوقاف الكويتية  -)،[املوسوعة الفقهية الكويتية 



 ٦٥

 
 

 
  :على وقوعه األدلة-املبحث األول

وقد ،أمجع على ذلك علماء أهل السنة واجلماعة ومل خيالف يف هذا إال الفرق الضالة كالشيعة واملعتزلة
وذكـر عـن أيب احلسـن    ،نقل اإلمجاع على هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مجيع أهل العلم

سن األشعري العالمة أبـو  األشعري أنه نقل ذلك عن أهل السنة واجلماعة ونقل ذلك أيضا عن أيب احل
هـ يف كتابه [آكام املرجـان يف غرائـب    ٧٩٩عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الشبلي احلنفي املتويف سنة 

وألجل ذلك يقول العالمة ابن ،األخبار وأحكام اجلان] يف الباب احلادي واخلمسني من كتابه املذكور
بدن اإلنسان هو مـذهب أهـل السـنة    "فدخوله (أي اجلين) يف :هـ)٩٧٤حجر اهليثمي (تويف سنة 

  واجلماعة".
  األدلة على ذلك من القرآن والسنة 

  :األدلة من القرآن الكرمي -أوال
{الَّـذين  :من األدلة على تلبس اجلين باإلنسي املراد الدخول به ما يف كتاب اهللا تعاىل قوله تعـاىل  -١

م الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُواْ إِنما الْبيع مثْلُ يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُو
ـ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَ مو إِلَى اللّه هرم ن

  ) سورة البقرة.٢٧٥عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ} (
ألن الشيطان قد ميس اإلنسان فيصـيبه  ،هذه اآلية تشبه حال املرابني حبال انون الذي مسه الشيطان

  بالصرع واجلنون.
من الشيطان باطل ألنه ال ويرون أن كون الصرع أو اجلنون ،ولكن الزخمشري ومن تابعه ينكرون ذلك

يزعمـون أن  ،وختبط الشيطان مـن زعمـات العرب  :فقد قال الزخمشري يف تفسريه،يقدر على ذلك
وهـذا أيضـا مـن    .-أى جمنـون   -ورجل ممسوس ،واملس اجلنون.الشيطان خيبط اإلنسان فيصرع

هلم يف اجلـن  ورأيتهم ،وكذلك جن الرجل معناه ضربته اجلن،وأن اجلىن ميسسه فيختلط عقله،زعمام
  ١٤٣»وإنكار ذلك عندهم كإنكار املشاهدات ،قصص وأخبار وعجائب

                                                 
  .٣٢٠ص  ١تفسري الكشاف للزخمشري ج  - ١٤٣
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يف تفسريه عند هـذه   ومن العلماء الذين تصدوا للرد على الزخمشري ومن تابعه اإلمام القرطيب فقد قال
وزعـم أنـه مـن فعـل     ،"يف هذه اآلية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة اجلن:اآلية

  ١٤٤وأن الشيطان ال يسلك يف اإلنسان وال يكون منه مس "،الطبائع
أى مـن  ،ومعىن قول الزخمشري أن ختبط الشيطان من زعمـات العـرب  :وقال الشيخ أمحد بن املنري

 -وهذا القول من ختبط .كما يقال يف الغول والعنقاء وحنو ذلك،كذبام وزخارفهم اليت ال حقيقة هلا
واعتقاد السلف وأهـل  :مث قال،يف زعمام املردودة بقواطع الشرع -ة أى املعتزل -الشيطان بالقدرية 

والقدرية ينكرون كثريا مما يزعمونـه  ،السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة كما أخرب الشارع عنها
وإن اعترفوا بشيء من ذلـك  .ومعظم أحوال اجلن،وخبطة الشيطان،من ذلك السحر..خمالفا لقواعدهم
  ١٤٥".ذي يعترف به أهل السنة وينبئ عنه ظاهر الشرع يف خيط طويل هلمفعلى غري الوجه ال

"واعتقاد السـلف  :وقد حتدثَّ العالمة السيد حممود أفندي األلوسي عن املس الشيطاين لإلنسان قائال
وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور حقيقية واقعة كما أخرب الشرع عنها والتزام تأويلها كلها يسـتلزم  

ال مييل إليه إال املعتزلة ومن حذا حذوهم وبذلك وحنوه خرجوا عن قواعد الشرع القـومي  خبطا طويال 
واآلية اليت ذكروها يف معرض االستدالل على مدعاهم ال تدل عليه ،فاحذرهم قاتلهم اللّه أىن يؤفكون

ملا حيصل بسـببه  إذ السلطان املنفي فيها إمنا هو القهر واإلجلاء إىل متابعته ال التعرض لإليذاء والتصدي 
ومن تتبع األخبار النبوية وجد الكثري منها قاطعا جبواز وقوع ذلك من الشيطان بـل وقوعـه   ،اهلالك

  ١٤٦بالفعل  ".
ألن الشيطان قـد ميـس   ،والذي نراه أن ما عليه مجهور العلماء من أن التشبيه على احلقيقة هو احلق  

  ١٤٧القرآن بغري ظاهره بسبب اجتاه ال دليل عليه.وألنه ال يسوغ لنا أن تؤول ،اإلنسان فيصيبه باجلنون
.وهـي  ..صورة املمسوس املصروع."هذه الصورة اسمة احلية املتحركةرمحه اهللا: سيد قطبالويقول 

صورة معروفة معهودة للناس.فالنص يستحضرها لتؤدي دورها اإلحيائي يف إفزاع احلس،الستجاشـة  
مألوف عادم يف نظامهم االقتصادي ومن حرصهم على  مشاعر املرابني،وهزها هزة عنيفة خترجهم من

.وهي وسيلة يف التأثري التربوي ناجعة يف مواضعها.بينما هي يف الوقت ذاتـه  .ما حيققه هلم من الفائدة
  ١٤٨تعرب عن حقيقة واقعة "

                                                 
 ]٦٣٤/ ١والتفسري الوسيط للقرآن الكرمي لطنطاوي [ و ]٨٧٠اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب [ص  - ١٤٤
 من الكشاف. ٣٢٠ص  ١نتصاف على الكشاف البن املنري ج اال - ١٤٥
  ]٤٨/ ٢روح املعاىن ـ نسخة حمققة [ - ١٤٦
  ]٦٣٤/ ١التفسري الوسيط للقرآن الكرمي لطنطاوي [ - ١٤٧
 ]٣٢٤/ ١ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع [ - ١٤٨
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من الشيطَان تذَكَّروا  {إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف:على ذلك من كتاب اهللا تعاىل األدلةومن  -٢
  ]٢٠١:فَإِذَا هم مبصرونَ} [األعراف

مبعـىن  :فقيل،ومها قراءتان مشهورتان،وقد جاء فيه حديث،"طائف":أصام "طيف" وقرأ آخرون:أي  
ومنهم من فسره مبـس الشـيطان بالصـرع    ،ومنهم من فسر ذلك بالغضب،بينهما فرق:وقيل.واحد
  ومنهم من فسره بإصابة الذنب.،اهلم بالذنبومنهم من فسره ب،وحنوه
واستعاذوا باهللا ورجعوا ،فتابوا وأنابوا،ووعده ووعيده،عقاب اهللا وجزيل ثوابه:{ تذَكَّروا } أي:وقوله

  ١٤٩قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه.:{ فَإِذَا هم مبصرونَ } أي.إليه من قريب
إذا أصام عـارض مـن   ،عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيهفخافوا ،أي إن الذين اتقوا اهللا من خلقه

فإذا هم منتهون عن معصـية اهللا  ،والتوبة إليه،وسوسة الشيطان تذكَّروا ما أوجب اهللا عليهم من طاعته
  ١٥٠عاصون للشيطان.،آخذون بأمر اهللا،على بصرية

  األدلة من السنة:  -ثانيا
ى عطَاُء بن أَبِى رباحٍ قَالَ قَالَ لى ابن عباسٍ أَالَ أُرِيك امرأَةً مـن أَهـلِ   عن عمرانَ أَبِى بكْرٍ قَالَ حدثَنِ

وإِنى أَتكَشف فَـادع  ،فَقَالَت إِنى أُصرعr  -  -قَالَ هذه الْمرأَةُ السوداُء أَتت النبِى .الْجنة قُلْت بلَى
فَقَالَـت  .فَقَالَت أَصبِر.»إِنْ شئْت صبرت ولَك الْجنةُ وإِنْ شئْت دعوت اللَّه أَنْ يعافيك « قَالَ .اللَّه لى

فكَشأَنْ الَ أَت اللَّه عفَاد فكَشى أَتا،إِنا لَهع١٥١فَد.  
يا رسولَ اللَّـه إِنَّ هـذَا   :فَقَالَت،ت امرأَةٌ من اَألنصارِفَجاَء،بِمكَّةَ  rكَانَ النبِي :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
إِنْ تصبِرِي علَى ما أَنت علَيه تجِيئني يوم الْقيامة لَـيس علَيـك ذَنـب وال    :فَقَالَ لَها،الْخبِيثَ غَلَبنِي

ابسح،َأل:قَالَت قبِالْح ثَكعي بالَّذوى أَلْقَى اللَّهتنَّ حبِرص،ا :قَالَتعنِي فَددرجبِيثَ أَنْ يالْخ افي أَخإِن
  ..١٥٢فَيذْهب عنها"،اخسأْ:فَتقُولُ لَه،فَيعلَق بِها،فَكَانت إِذَا أَحست أَنْ يأْتيها تأْتي أَستار الْكَعبة،لَها

وقد يؤخذ من الطرق اليت أوردا أن الذي كان بأم زفر كان من صرع اجلن ال  ":قال احلافظ يف الفتح
جاَءت امرأَةٌ بِها لَمـم إِلَـى   :قَالَ،وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أَبِي هريرةَ.من صرع اخللط

 ولِ اللَّهسرr  ي:فَقَالَتل عاد ولَ اللَّهسا رفَقَالَ،ي:ئْتإِنْ ش فَاكفَش اللَّه توعال ،دو تربص ئْتإِنْ شو
كلَيع ابسح،قَالَت:.لَيع ابسال حو بِرلَى أَص١٥٣ب  

                                                 
  ]٥٣٤/ ٣دار طيبة [ -تفسري ابن كثري - ١٤٩
  ]١١٥٦تفاسري ألسعد حومد [ص ] وأيسر ال١٦٢/ ٣التفسري امليسر [- ١٥٠
  )٦٧٣٦] (٤٥٣/ ١٦املكرت [ -صحيح مسلمو )٥٦٥٢] (٤٣/ ١٩املكرت [ -صحيح البخارى- ١٥١
  ) وفيه كالم٥٠٧٣] (٢٨٠/ ١١مسند البزار ( املطبوع باسم البحر الزخار [- ١٥٢
 ) صحيح ٧٩٨٠](٣٢٣/ ١٤مسند البزار ( املطبوع باسم البحر الزخار [ - ١٥٣
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وأن األخذ بالشدة أفضل مـن  ،وأن الصرب على باليا الدنيا يورث اجلنة،ويف احلديث فضل من يصرع
وفيه دليل على جـواز تـرك   ،تزام الشدةاألخذ بالرخصة ملن علم من نفسه الطاقة ومل يضعف عن ال

وأن ،وفيه أن عالج األمراض كلها بالدعاء وااللتجاء إىل اهللا أجنع وأنفع من العالج بالعقـاقري ،التداوي
أحدمها من جهـة  :ولكن إمنا ينجع بأمرين،تأثري ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثري األدوية البدنية

واهللا ،هة املداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكـل واآلخر من ج،العليل وهو صدق القصد
  ١٥٤أعلم.

علَى الطَّائف جعلَ يعرِض لي شيٌء فـي    rلَما استعملَنِي رسولُ اِهللا :وعن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ قَالَ
ابن أَبِي الْعـاصِ ؟  :فَقَالَ  rك رحلْت إِلَى رسولِ اِهللا فَلَما رأَيت ذَل،صالَتي حتى ما أَدرِي ما أُصلِّي

ولَ اِهللا:قُلْتسا ري معقَالَ،ن:؟ قُلْت اَء بِكا جولَ اِهللا:مسا رـا   ،يـى متي حاتلَوي صٌء فيي شل ضرع
فَضرب صـدرِي  :قَالَ،فَجلَست علَى صدورِ قَدمي،نهادنه فَدنوت م،ذَاك الشيطَانُ:أَدرِي ما أُصلِّي قَالَ

هدقَالَ،بِيي وي فَمفَلَ فتو:اترثَالَثَ م كلَ ذَلاِهللا فَفَع ودع جرقَالَ،اخ قَـالَ :ثُم.كلمبِع قفَقَـالَ  :الْح
  ١٥٥فَلَعمرِي ما أَحِسبه خالَطَنِي بعد.:عثْمانُ

عرض لي شيٌء :يقُولُ،سمعت عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ رضي اللَّه عنه:قَالَ،وعن عبد الرحمنِ بنِ جوشنٍ
 اجلس علَى صـدورِ قَـدميك  :فَقَالَ لي:إِال وأَنا بين يديه قَالَ  rفَلَم يرع بِي رسولُ اِهللا ،في صالتي

فـي    rفَتفَـلَ رسـولُ اِهللا   :فَفَغرت فَاي قَالَ،افْغر فَاك:وقَالَ:فَجلَست علَى صدورِ قَدمي قَالَ:قَالَ
  .١٥٦فَما حسست بِه بعد ذَلك ":اخرج عدو اِهللا من صدرِه قَالَ:وقَالَ،وضرب بِيده علَى صدرِي،في

ع نرٍوعنِ بِشانَ باصِ:قَالَ،ثْمأَبِي الْع نانَ بثْمع تعمقُولُ،سـولِ اِهللا   :يسإِلَـى ر تكَوشr   َانـينِس
آنفَقَالَ،الْقُر هدرِي بِيدص برانَ«:فَضثْمرِ عدص نم جرطَانُ اخيا شانُ» يثْمقَالَ ع:»  ـهنم ِسيتا نفَم

دعئًا بيش هأَنْ أَذْكُر تبب١٥٧»أَح  
فَرأَيت منـه ثَالثًـا   ،في سـفَرٍ   rكُنا مع رسولِ اِهللا :عن أَبِيه رضي اللَّه عنه قَالَ،وعن يعلَى بنِ مرةَ

  rإِنَّ النبِـي  :فَقُلْ لَهما،ى تلْك اَألشاتينِاذْهب إِلَ:فَقَالَ،اَألشاُء:نزلْنا بِأَرضٍ كَثرية الشجرِ يقَالُ لَه:عجبا
مرهما :ثُم قَالَ،فَقَضى حاجتهr  فَقَام النبِي ،فَقُلْت لَهما فَاجتمعتا،فَذَهبت إِلَيهِما،يأْمركُما أَنْ تجتمعا

إِنَّ هذَا يصرع في الشهرِ ثَـالثَ  ،يا نبِي اِهللا:فَقَالَت،م أَتته امرأَةٌ بِصبِي لَهاثُ،فَأَمرتهما فَافْترقَتا،أَنْ تفْترِقَا
اترفَقَالَ،م:نِيهأَد،هتينفَأَد،يهي ففَلَ فقَالَ،فَتاِهللا:و ودع جرولُ اِهللا،اخسا رـا ،أَنقَالَ لَه ثُم:  ـتعجإِذَا ر

خـذْ  :rفَقَالَ لي رسـولُ اِهللا  ،وأَقط،وسمنٍ،استقْبلَته بِكَبشينِ  rفَلَما رجع النبِي ،علمينِي ما صنعفَأَ

                                                 
  ]١١٥/ ١٠ط دار الفكر [ -ح صحيح البخاريفتح الباري شر - ١٥٤
  ) صحيح٣٥٤٨](٥٦٨/ ٤طبع مؤسسة الرسالة [ -سنن ابن ماجة - ١٥٥
  ) صحيح لغريه١٥٣٢](٥٠/ ٣اآلحاد واملثاين [ - ١٥٦
  ) صحيح لغريه ٨٣٤٧)(٤٧/ ٩املعجم الكبري للطرباين ( - ١٥٧
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أَى عينيـه  ثُـم أَتـاه بعـري فَـر    :ما رأَينا منه ذَاك ؟ قَالَ،يا رسولَ اِهللا:فَقَالَت:منها أَحد الْكَبشينِ قَالَ
ِسيالن؟ قَالُوا:فَقَالَ،ت ريعذَا الْبه نمل:آللِ فُالن،هوفَأَت هِملَ إِلَيس؟   :فَقَالَ،فَأَر ـكُوكُمشريِ يعذَا الْـبها لم
  .١٥٨فَتركُوه"،اِإلبِلِ ذَروه في:rفَقَالَ النبِي ،فَأَردنا أَنْ ننحره،كَانَ ناضحا لَنا فَكَبِر:قَالُوا

بٍ قَالَتدنج أُم نولَ اِهللا :وعسر تأَيرr،يادطْنِ الْوب نم ةقَبةَ الْعرمى جمر،  ـهتابلَـى دع وهو، ثُم
فرصمٍ،انثْعخ نأَةٌ مرام هتبِعتا،ولَه بِيا صهعالٌء،مب بِه،ـ  :فَقَالَت سـا رنِي ،ولَ اِهللايـذَا ابـةُ  ،إِنَّ هيقبو
ثُم ،ومضمض فَاه،فَغسلَ يديه،فَأُتي بِماٍء،ائْتينِي بِشيٍء من ماٍء:rفَقَالَ النبِي ،ال يتكَلَّم،وإِنَّ بِه بالًء،أَهلي

فَسـأَلْتها عـنِ   ،فَلَقيت الْمرأَةَ من الْحولِ:استشفي اللَّه قَالَتو،اسقيه منه وصبي علَيه منه:فَقَالَ،أَعطَاها
  .١٥٩"برأَ وعقَلَ عقْال لَيس كَعقُولِ الناسِ":فَقَالَت،الْغالمِ

يرمي جمـرةَ   rت رسولَ اِهللا أَنها رأَ،حدثَتنِي أُمي:وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ الْأَزدي قَالَ
لَا ،" أَيها الناس:وخلْفَه إِنسانٌ يستره من الناسِ أَنْ يصيبوه بِالْحجارة وهو يقُولُ،الْعقَبة من بطْنِ الْوادي
يـا  :ثُم أَقْبلَ فَأَتته امرأَةٌ بِابنٍ لَها فَقَالَت،ى الْخذْف "وإِذَا رميتم فَارموا بِمثْلِ حص،يقْتلْ بعضكُم بعضا

فَأَتته بِماٍء فـي تـورٍ مـن    ،" ائْتينِي بِماٍء ":قَالَ لَها،إِنَّ ابنِي هذَا ذَاهب الْعقْلِ فَادع اَهللا لَه،رسولَ اِهللا
ةارجح،هجلَ وغَسو يهفَلَ ففَتيها فعد ثُم قَالَ،ه لَّ ":ثُمجو زي اَهللا عفشتاسو بِه يهبِي فَاغِْسلاذْه "، فَقُلْت

فَأَخذْت منه قَليلًا بِأَصابِعي فَمسحت بِها شقَّةَ ابنِي فَكَـانَ مـن أَبـر    ،هبِي لي منه قَليلًا لابنِي هذَا:لَها
  ١٦٠"برِئ أَحسن برٍء :ما فَعلَ ابنها؟ قَالَت:فَسأَلْت الْمرأَةَ بعد،الناسِ

اللَّه دبنِ عشِ بنح نوع،ودعسم نب اللَّه دبع بِه را مابصلًا مجأَنَّ ر،ةالْآي هذبِه ي أُذُنِهف قَاهفَر: متِسبأَفَح}
لَقْنا خمثًا} [املؤمنونأَنبع ١١٥:اكُم[،متى ختأَ،حرفَب، ولِ اللَّهسرل كذَل فَذَكَرr،   ـولُ اللَّـهسفَقَالَ ر
r:»؟ي أُذُنِهف أْتاذَا قَربِم «هربفَأَخ، ولُ اللَّهسفَقَالَ رr:»هدفِْسي بِيي نالَّذا ،وأَها قَرنوقلًا مجأَنَّ ر لَو
الَعلٍ لَزب١٦١»لَى ج  

اخـرج عـدوr:   فَقَالَ لَه النبِي ،أَنه أَتته امرأَةٌ بِابنٍ لَها قَد أَصابه لَمم؛rعنِ النبِي ،وعن يعلَى بنِ مرةَ
خـذ  ،يا يعلَى:rفَقَالَ رسولُ اِهللا .قط وسمنٍفَأَهدت لَه كَبشينِ وشيئًا من أَ،فَبرأَ:أَنا رسولُ اِهللا قَالَ،اِهللا

نمالسطَ ونِ،اَألقيشالْكَب دذْ أَحخو،را اآلخهلَيع در١٦٢و.  
(فهذه طرق جيدة :وقد ذكره اإلمام ابن كثري يف (البداية والنهاية) ضمن أحاديث أخرى مث قال بعدها

  ١٦٣د املتبحر أن يعلى بن مرة حدث ذه القصة يف اجلملة)متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عن
                                                 

  ) حسن لغريه١٦١١](١١٧/ ٣اآلحاد واملثاين [ - ١٥٨
  لغريه ) حسن٣٢٩٣)(٤٥١/ ٥الرياض ( -دار الراية -اآلحاد واملثاين - ١٥٩
  ) حسن لغريه ٢٧١٣١)(١٠١/ ٤٥مسند أمحد ط الرسالة ( - ١٦٠
  ) فيه انقطاع ١٠٨١)(٣٣١) والدعاء للطرباين (ص: ٥٩٤)(٢٣١/ ٢الدعوات الكبري (- ١٦١

  املبتلى:املصاب بالعاهات واملصائب واألمراض وغريها 
  حسن لغريه ١٧٧٠٦) ١٧٥٦٣) (٥٣/ ٦مسند أمحد (عامل الكتب) ( - ١٦٢



 ٧٠

يدعأَبِي س نولُ اِهللا :قَالَ،وعسقَالَ رr:يهلَى فع هدي عضفَلْي كُمدأَح ثَاَءبإِذَا ت، علُ مخدطَانَ ييفَإِنَّ الش
  ١٦٤التثَاؤبِ.

إن الشيطان يدخل" فيحتمل أن يراد به الـدخول  "ف:"وأما قوله يف رواية مسلم:قال احلافظ يف الفتح  
واملتثائب ،وهو وإن كان جيري من اإلنسان جمرى الدم لكنه ال يتمكن منه ما دام ذاكر اهللا تعاىل،حقيقة

وحيتمل أن يكون أطلـق الـدخول   .يف تلك احلالة غري ذاكر فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة
وأما األمر بوضع اليـد علـى   .يف شيء أن يكون متمكنا منه ألن من شأن من دخل،وأراد التمكن منه

الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف وحنوه وما إذا كان منطبقا حفظا له عـن االنفتـاح   
وإمنا تتعني اليد ،ويف معىن وضع اليد على الفم وضع الثوب وحنوه مما حيصل ذلك املقصود.بسبب ذلك

بل يتأكد يف حال الصـالة كمـا   ،وال فرق يف هذا األمر بني املصلي وغريه،واإذا مل يرتد التثاؤب بد
  ١٦٥تقدم ويستثىن ذلك من النهي عن وضع املصلي يده على فمه"

رِيهنِ الززيد قال،وع نةُ بارِجقَالَ:أنا خ ثَهده حناهللا ع يضارِثَةَ رنِ حب ديز نةَ باما:أَنَّ أُسنجرخ  عم
 ولِ اللَّهسرr  اهجي حالَّت هتجي حف. ولَ اللَّهسر تضاراِء عحوالر طْنا بطْنبا هفَلَمr     امـرأة هلـا

بِيص، هلَيع تلَّمفَسr  ا فَقَالَتلَه قَفنِي فُلَانٌ:فَوذَا ابه ولَ اللَّهسا ري بعثك باحلق مـا  ،يالَّذزال يف و
ةاعإِلَى الس هتلَدذُ ونم داحا،حنق وهبِهشةً تمكَل أَو. ولُ اللَّهسا رهفأكسع إِلَيr:هدطَ يسفَب، هنيب لَهعفَج

إِيـاهr    ثُم ناولَهـا  ،اخرج عدو اللَّه فَإِني رسـولُ اللَّـه  :ثُم قَالَ.في فيهr  ثُم تفَلَ .وبين الرحلِ
وقَضـينا  :قَالَ أُسامةُ رضي اهللا عنه.فَلَن تري معه شيئًا يرِيبك بعد الْيومِ إِنْ شاَء اللَّه تعالَى،خذيه:فَقَالَ
يا :فَقَالَت.فَجاَءت ومعها شاةٌ مصليةٌ،مرأَةُ أُم الصبِيفَإِذَا تلْك الْ.فَلَما نزلْنا بِالروحاِء،ثُم انصرفْنا،حجتنا

ولَ اللَّهسر،بِه كتيي أَتالَّذ بِيالص ا أُمأَن.قَالَت:  هـذنِي إِلَى هرِيبئًا ييش هنم تأَيا رم قبِالْح ثَكعي بالَّذو
ةاعالس،امهقَالَ أُسناهللا ع يضةُ ر: ولُ اللَّهسي رفَقَالَ لr:ميا أُسي،رِيهوهكذا كان يدعو بـه  :قَالَ الز

يـا أُسـيم نـاوِلْنِي    :ثُم قَالَ.rفَأَكَلَها   rفَامتلَخت الذراع فناولته إياها :قَالَ،حتشمة ناوِلْنِي ذراعها
اعالذراع ف،الذِّر تلَختا فَامناولته إياها فَأَكَلَهr  ميا أُسقَالَ ي ثُم:فَقُلْت اعاوِلْنِي الذِّرـولَ   :نسـا ري
اوِلْنِي،اللَّهن قُلْت قَد كا،إِنها فَأَكَلْتكَهلْتاواوِلْنِي،فَنن قُلْت ـا  ،ثُمهـا فَأَكَلْتكَهلْتاوفَن، قُلْـت ـاوِلْنِي  :ثُمن

اع؟،الذِّر اناعرذ اةلشا لمإِنفَقَالَ .وr:   ـا قُلْـتا ماعرا ذيهف جِدت ا زِلْتا مهإِلَي تيوأَه لَو كا إِنأَم
قَالَ .لَكr:ميا أُسي:  ولَ اللَّـهسارِي روا يكَانى مرلْ ته ظُرفَان جرفَاخ قُمr  تجر؟ فَخ،  تـيشفَم
تحتِسرارِي أحداً،ى حوي هى أَنئًا أَريش تأَيا رمو اسالن تا قَطَعمو،     نـيـا بم ـاسوقد مـالء الن

                                                                                                                                             
 ١٤٦/ ٦البداية والنهاية ( - ١٦٣
 ٤) ومسـند أمحـد (عـامل الكتـب) [    ٢٣٦٠]( ١٢٤/ ٦صحيح ابن حبان [و ) ٧٦٨٣](٧٨/ ١٩املكرت [ -صحيح مسلم- ١٦٤

/١١٩١١) ١١٨٨٩](٢٣٣  
  ]٦١٢/ ١٠ط دار الفكر [ -فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٥
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 قَد رأَيت نخلَات صغارا إِلَى جانِبِهِن،بلَى:فَهلْ رأَيت شجرا أَو رجما ؟ قُلْتr:فَأَخبرته فَقَالَ .السدينِ
ةارجح نم مجفَقَالَ .رr:ميا أُسي،نفَقُلْ لَه لَاتخإِلَى الن باذْه:  ولُ اللَّـهسر كُنرأْميr:  ـقلْحأَنْ ي

ت لَهن وقل كذلك للرجمِ فَأَتيت النخلَات فَقُلْ،rبعضكُن بِبعضٍ حتى تكُن سترةً لمخرجِ رسولِ اهللا 
 نِي بِهري أَمالَّذr،   نـهضعب ـقى لَصتح ابِهِنرتو هِنوقرتفاقرهن بِع ظُري أَنلَكَأَن قبِالْح ثَهعي بالَّذفَو

لْحق لَكَأَني أَنظُر إِلَى تفـاقرهن  فَوالَّذي بعثَه بِا.وقُلْت ذَلك للْحجارة،فَكُن كَأَنهن نخلَةٌ واحدةٌ،بِبعضٍ
خـذr:  فَقَالَ ،فَأَخبرتـهr   فَأَتيتـه  .فَكُن كَـأَنهن جِـدار  .حتى علَا بعضهن بعضا،حجرا حجرا

فَوضـعت الْـإِداوة ثُـم انصـرفْتr       ته فَلَما دنونا منهن سـبقْ ،ثُم انطَلَقْنا نمشي،فَأَخذْتها،الْإِداوةَ
هإِلَي، فرصفَانr  هتاجى حى قَضتح،لَامالسلَاةُ والص هلَيلَ عأَقْب ثُم،   ـهنا مهـذْتةَ فَأَخاولُ الْإِدمحي وهو
r،انعجر لَ .ثُمخا دفَلَمr   َاَء قَالبالْخr  اي لَاتخإِلَى الن قطَلان ميأُس،نفَقُلْ لَه: ولُ اللَّهسر كُنرأْمي
r  اكَانِهإِلَى م لَةخكُلُّ ن جِعرأَنْ ت،ةارجلْحل كقُلْ ذَلو.نلَه فَقُلْت لَاتخالن تيقَالَ،فَأَت: ثَهعي بالَّذفَو

وقُلْت ذَلـك للْحجـارة   .حتى عادت كُلُّ نخلَة إِلَى مكَانِها،ر إِلَى تفَاقُرِهن وترابِهِنبِالْحق لَكَأَني أَنظُ
كَانِهرٍ إِلَى مجكُلُّ ح ادى عتا حرجا حرجإِلَى تفاقرهن ح ظُري أَنلَكَأَن قبِالْح ثَهعي بالَّذفَو.  ـهتيفَأَتr  

" كبِذَل هترب١٦٦فَأَخ.  
 بِىكَانَ الن قَالَت ىيح تةَ بِنيفص نوع-r -  فَقَام بقَلَألن تقُم ثُم هثْتدالً فَحلَي هورأَز هتيفًا فَأَتكتعم

 - r-ر رجالَن من اَألنصارِ فَلَما رأَيـا النبِـى   وكَانَ مسكَنها فى دارِ أُسامةَ بنِ زيد فَم.معى ليقْلبنِى
 بِىا فَقَالَ النعرأَس-r -  » ىيح تةُ بِنيفا صها إِنكُمللَى رِسع«.ولَ اللَّهسا ري انَ اللَّهحبقَالَ .فَقَاالَ س

 »م انساِإلن نرِى مجطَانَ ييا إِنَّ الشرا شى قُلُوبِكُمف فقْذأَنْ ي يتشى خإِنمِ وى الدرقَـالَ  .»ج أَو »
  ١٦٧».شيئًا 

حدثَنا على بن عبد اللَّه حدثَنا سـفْيانُ  .أَنَّ صفيةَ أَخبرته -رضى اهللا عنهما  -وعن على بنِ الْحسينِ 
هالز تعمةَ قَالَ سيفنِ أَنَّ صيسنِ الْحب ىلع نع بِرخي رضى اهللا عنها  -رِى-   بِـىالن تأَت- r  - 

فكتعم وها،وهعى مشم تعجا رارِ،فَلَمصاَألن نلٌ مجر هرصفَقَالَ ،فَأَب اهعد هرصا أَبفَلَم »  ـىالَ هعت
  .١٦٨»فَإِنَّ الشيطَانَ يجرِى من ابنِ آدم مجرى الدمِ  -ربما قَالَ سفْيانُ هذه صفيةُ و -صفيةُ 

وقد استدل ذا احلديث على قدرة اجلن سلوك بدن اإلنسان مجاعة من علماء وأئمـة أهـل السـنة    
اهليثمي ورد به على املعتزلة منكري  وابن حجر،وابن تيمية يف فتاويه،القرطيب يف تفسريه:واجلماعة منهم

                                                 
١٦٦ -عمو،نسح ادنذَا إِسه دمأَح هجرةَ،أَخرنِ ملَى بعطَرِيقِ ي نم داهش هيثدحل نلَكو.يفعض يفدى الصيحي نةُ باملطالـب  اوِي.هرغَيو

 ) ٣٨٠٨]( ٥٣٠/ ١٥العالية بزوائد املسانيد الثمانية [
  يقلب:يردها إىل مرتهلا-) ٥٨٠٨](٣٥٥/ ١٤املكرت [ -صحيح مسلم - ١٦٧
  ) ٢٠٣٩](٤٠٨/ ٧املكرت [ -صحيح البخارى - ١٦٨

أي:علـى هينتـك    -بكسـر الـراء   -ألنقلب:االنقالب:الرجوع من حيث جئـت.=على رِسـلكما:يقال:افعله علـى رِسـلك     
 ]٣٤٣/ ١ومهلك.=يقذف:يلقي ويوقع يف أنفسكم.جامع األصول يف أحاديث الرسول [
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والعالمة موفق الدين بن عبد اللطيف ،وابن حجر العسقالين يف بذل املاعون،والبقاعي يف تفسريه،ذلك
وحكى النووي أن بعض علماء الشافعية استدلوا باحلديث علـى أن اهللا  ،والقامسي يف تفسريه،البغدادي

  ن اإلنسان جماري دمه.جعل للشيطان قوة وقدرة على اجلري يف باط
دمحم نا:قَالَ،وعيهطَ فخمفَت انكَت نم قَانشمم انبثَو هلَيعةَ وريرأَبِي ه دنا عقَالَ،كُنخٍ:وخٍ بـو  ،" بأَب

اني الْكَتطُ فخمتةَ يريره،نالْم نيا بيمف رنِي أَختأَير لَقَدوعِوالْج نم لَيا عيشغةَ مشائع ةرجحرِ وب، رمفَي
اسقُولُ الني فَيقنلَى عع لَهرِج عضفَي ارالْم ونٌ:بِينجلَم هإِن،" وعإِلَّا الْج وننج نا بِي ممو. " ةايي رِوفو

إِلَى حجرة عائشةَ مغشيا علَي فَيضع رِجلَه علَى عنقي ويرى أَنَّ بِي   rِهللا إِني لَأَخر بين منبرِ رسولِ ا
  .١٦٩ما بِي من جنون إِلَّا الْجوع "،جنونا

ووجه الداللة واضح وهو أنَّ من مر من الصحابة رضوان اهللا عليهم بأيب هريرة كان يظنه جمنونا فيضع 
وهلذا قـال  ،ألن من عالج اجلن وإخراجهم الضرب حىت خيرج من بـدن املصـروع  ؛رقبتهرجله على 

فيجلس فوقه لريقيه أو حنـو ذلـك   ،( كان يظنه من يراه مصروعا:الذهيب معقبا على األثر آنف الذكر
(١٧٠  

ودعسنِ منِ ابوع، بِينِ النعr،َطَا«:قَاليالش نم وذُ بِكي أَعإِن مجِيمِاللَّهالر ن،زِهمهو،هفْخنو، ـهفْثنو «
  ١٧١الْكبر:ونفْخه،الشعر:ونفْثُه،الْموتةُ:همزه:قَالَ

عـاد إِليـه عقْلُـه كَالنـائمِ     ،فإِذا أَفاق،جِنس من اجلُنون والصرع يعتـري اِإلنسـانَ  :بِالضم،واملُوتةُ
انكْرالستةواملُو.و:يشواملُوتةُ.الغ:   ـديبقَـالَ أَبـو ع.تكاملَو كوتس هنثُ عدحـةُ  :اجلُنونُ َألنه ياملُوت
املُوتةُ :وقَالَ ابن شميلِ.وكلُّ شيٍء دفَعته فَقَد همزته،يسمى همزاً َألنه جعله من النخس والغمزِ،اجلُنونُ

  ١٧٢نون أَو غَيرِه ثُم يفيق"الَّذي يصرع من اجلُ
اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَاعِ:قَالَ،وعالر ذَات ةوي غَزا فنجرةٌ ،خوِيدأَةٌ برام تضرمٍ عاقو ةرا بِحى إِذَا كُنتح

هـذَا ابنِـي قَـد غَلَبنِـي علَيـه      ،للَّهيـا رسـولَ ا  :فَقَالَـتr، فَجاَءت إِلَى رسولِ اللَّه ،بِابنٍ لَها
ثُـمr،  فَبصق فيه رسـولُ اللَّـه   ،فَفَتحته،»افْتحي فَمه«:فَقَالَ،فَأَدنته منه،»أَدنِيه مني«:فَقَالَ،الشيطَانُ

لَيس علَيـه  ،شأْنك  بِابنِـك «:ثُم قَالَ،-مرات  قَالَها ثَلَاثَ -» وأَنا رسولُ اللَّه،اخسأْ عدو اللَّه«:قَالَ
أْسب،هيبصا كَانَ يمشئٌ م هإِلَي ودعي ١٧٣»فَلَن  

                                                 
  )١٠٢٠٧](٢١٠/ ١٣عب اإلميان [) وش ٧٣٢٤](١٣٢/ ٢٤املكرت [ -صحيح البخارى- ١٦٩

  املمشق:املصبوغ باملشق وهو الطني األمحر
  ٥٩١ – ٥٩٠/  ٢ –سري أعالم النبالء  - ١٧٠
  ) صحيح ٨٠٨) (٢٦٦/ ١سنن ابن ماجه ( - ١٧١
  )٩٣/ ٢لسان العرب ( - ١٧٢
  ) حسن لغريه ٩١١٢)(٥٢/ ٩املعجم األوسط ( - ١٧٣
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 rقال األستاذ عبدالكرمي نوفان عبيدات فهذه األحاديث بطرقها املختلفة قد دلت على أن رسول اهللا 
فيعـود  .اخسأ عدو اهللا،أنا عبد اهللا،بسم اهللا:ه لهبقول،خاطب الشيطان الذي صرع الصيب وأفقده عقله

عليـه   -فريد ،كبشني وشيئا من لنب ومسنrودي تلك املرأة إىل رسول اهللا ،الصيب وقد ذهب ما به
ويأخذ اللـنب  ،ويأخذ أحدمها كما يف روايات أخرى،الكبشني كما جاء يف بعض الروايات -السالم 

تدل داللة مباشـرة علـى أن شـرار اجلـن يصـرعون      وهي ،والسمن،ولعلها تكون حوادث خمتلفة
  ١٧٤ حيث جيعله يتخبط يف حركاته )،فيصاب املصروع باجلنون،اإلنس

وقال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا يف كتابه "إيضاح الداللة يف عموم الرسالة للثقلني" ما نصه بعـد  
رازي وغريمها دخول اجلـن يف بـدن   (وهلذا أنكر طائفة من املعتزلة كاجلبائي وأيب بكر ال:كالم سبق

إذ مل يكن ظهور هذا يف املنقول عن الرسول كظهور هذا وإن كانوا ،املصروع ومل ينكروا وجود اجلن
وهلذا ذكر األشعري يف مقاالت أهل السنة واجلماعة أم يقولون إن اجلين يـدخل يف  .خمطئني يف ذلك
الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من  {الَّذين يأْكُلُونَ:كما قال تعاىل،بدن املصروع

 نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل سالْم   ـهبر ـنظَةٌ معوم اَءهج
] ٢٧٥:لَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ } [البقرةفَانتهى فَ

  .١٧٥(وهذا مبسوط يف موضعه)
(وجود اجلن ثابت بكتاب اهللا وسنة رسوله واتفاق سلف األمة وأئمتـها  :وقال أيضا رمحه اهللا ما نصه
(الَّـذين  : بدن اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة واجلماعة قال اهللا تعـاىل وكذلك دخول اجلين يف

(سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِال كَمقُوما ال يبأْكُلُونَ الري  
  rجِئْـت إِلَـى النبِـي    :قَالَـتr   ج النبِي حدثَتنِي صفيةُ بِنت حيي زو:قَالَ،عن علي بنِ حسينٍو

جِدسي الْمف فاكع وهو هدنع ثَتدحي،فَتتينِي بلِّغبي يالاللَّي نلَةً مي لَيعم فَقَام،    ـنم ـالَنجر ـهيفَلَق
ما :قَالَ،سبحانَ اِهللا،نعوذُ بِاللَّه:فَقَاالَ،فَإِنها صفيةُ بِنت حيي،الَياتع:فَقَالَ،فَلَما رأَياه استحيا فَرجعا،اَألنصارِ

  .١٧٦ولَكن علمت أَنَّ الشيطَانَ يجرِي من ابنِ آدم مجرى الدمِ،أَقُولُ لَكُما هذَا إِنْ تكُونا تظُنان سوًءا
إن اجلـين ال يـدخل بـدن    :أليب إن أقوامـا يقولـون  :(قلت:محد بن حنبلوقال عبد اهللا بن اإلمام أ

فإنه يصـرع  ،وهذا الذي قاله أمـر مشـهور  ،هو ذا يتكلم على لسانه).يكذبون،يا بين:فقال،املصروع
ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به مجل ألثر به أثـرا  ،الرجل فيتكلم بلسان ال يعرف معناه

وقد جير املصروع غري املصـروع  ،حيس بالضرب وال بالكالم الذي يقولهواملصروع مع هذا ال ،عظيما
وجيري غري ذلك من األمـور  ،وجير البساط الذي جيلس عليه وحيول اآلالت وينقل من مكان إىل مكان

                                                 
  ٦٨٢ - ٢٦٧ص  -عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة   - ١٧٤
 )١٢/ ١٩دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ١٧٥
   )  ٤٤٩٦](٣٤٧/ ١٠صحيح ابن حبان [و) ٢٠٣٩]( ٤٠٨/ ٧املكرت [ -صحيح البخارى - ١٧٦
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من شاهدها أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان اإلنسي واحملرك هلذه األجسام جنس آخر غـري  
ومن أنكر ذلك وادعـى أن  ،مة املسلمني من ينكر دخول اجلين يف بدن املصروعوليس يف أئ.اإلنسان

  ١٧٧.اهـ.وليس يف األدلة الشرعية ما ينفي ذلك)،الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع
وصـرع مـن   ،صرع من األرواح اخلبيثة األرضية:" الصرع صرعان:وقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

  هو الذى يتكلم فيه األطباء ىف سببه وعالجه.:لثاىنوا.األخالط الرديئة
ويعترفون بأنَّ عالجه مبقابلةُ األرواحِ ،وال يدفعونه،فأئْمتهم وعقالؤهم يعترفون به،وأما صرع األرواح

نـص  وقد ،وتعارض أفعالَها وتبطلها،فتدافع آثارها،الشريفة اخليرة العلْوية لتلك األرواح الشريرة اخلبيثة
هذا إمنا ينفع من الصرع الذى سببه :وقال،فذكر بعض عالج الصرعِ،على ذلك "بقراط" ىف بعض كتبه

  فال ينفع فيه هذا العالج.،وأما الصرع الذى يكون من األرواح.األخالط واملادة
وال ،رون صرع األرواحفأُولئك ينك،ومن يعتقد بالزندقة فضيلة،وأما جهلةُ األطباء وسقَطُهم وسفلَتهم

وإال فليس ىف الصناعة الطبيـة مـا يـدفع    ،وليس معهم إال اجلهلُ،يقرون بأا تؤثر ىف بدن املصروع
هو صادق ىف بعض أقسامه ،وإحالتهم ذلك على غلبة بعض األخالط،واحلس والوجود شاهد به،ذلك

  ال ىف كلِّها.
رسمون هذا الصوقدماُء األطباء كانوا ياإلهلى:ع إنه من األرواح.:وقالوا،املرض  

إمنا مسوه باملرض اإلهلى لكون هـذه العلَّـة   :وقالوا،فتأولُوا عليهم هذه التسمية،وأما "جالينوس" وغريه
  فَتضر باجلزء اإلهلى الطاهر الذى مسكنه الدماغُ.،تحدث ىف الرأس

وجاءت زنادقةُ األطباء فلم يثبتـوا  ،وتأثرياا،امهاوهذا التأويل نشأ هلم من جهلهم ذه األرواح وأحك
  إال صرع األخالط وحده.

  ومن له عقل ومعرفة ذه األرواح وتأثرياتها يضحك من جهل هؤالء وضعف عقوهلم
فالذى من جهة املصروع ،وأمرٍ من جهة املعالج،أمرٍ من جهة املصروع:وعالج هذا النوع يكون بأمرين

قِ توجهه إىل فاطر هذه األرواح وبارئها،نفسه يكون بقوةدالصحيح الذى قد تواطأ عليه ،وص ذوالتعو
أن :واحملَارب ال يتم له االنتصاف من عدوه بالسالح إال بـأمرين ،فإنَّ هذا نوع حماربة،القلب واللِّسان

أحدمها مل يغن السالح كثري فمىت ختلَّف ،يكون السالح صحيحاً ىف نفسه جيداً،وأن يكون الساعد قوياً
وال ،والتوجـه ،والتقوى،والتوكل،يكونُ القلب خراباً من التوحيد:فكيف إذا عدم األمران مجيعاً،طائلٍ

  سالح له.

                                                 
  ٢٧٧ -٢٧٦ص  ٢٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جـ  - ١٧٧



 ٧٥

حىت إنَّ مـن املعـاجلني مـن يكتفـى     ،بأن يكون فيه هذان األمران أيضـاً ،من جهة املعالج:والثاىن
كـان    rوالنىب ،"ال حـول وال قُـوة إال بـاهللا"   :أو بقول،اهللا" "بِسمِ:أو بقول،"اخرج منه":بقوله
  أنا رسولُ اِهللا".،"اخرج عدو اِهللا:يقولُ

فـإنَّ  ،اخرجى:قال لك الشيخ:ويقول،وشاهدت شيخنا يرسلُ إىل املصروع من خياطب الروح الىت فيه
لُّ لكحهذا ال ي،املصروع يقفهـا     ،ها بنفسـه ورمبا خاطب،فيخرجمـارِدةً في ورمبا كانـت الـروح

  وقد شاهدنا حنن وغرينا منه ذلك مراراً.،فيفيق املصروع وال يحس بأمل،بالضرب
{أَفَحِسـبتم أَنمـا خلَقْنـاكُم عبثـاً وأَنكُـم إلَينـا الَ       :وكان كثرياً ما يقـرأ ىف أُذن املصـروع  

  ].١١٥:ترجعونَ}[املؤمنون
وضربته ،فأخذت له عصا:قال.ومد ا صوته،نعم:فقالت الروح،وحدثىن أنه قرأها مرة ىف أُذن املصروع

ـ .ومل يشك احلاضرون أنه ميوت لذلك الضرب،ا ىف عروق عنقه حىت كَلَّت يداى من الضرب  يفف
هو ال يرِيد أَنْ :فقلت هلا.د أنْ أحج بهأنا أُري:قالت.هو ال حيبك:فقلت هلا،أَنا أُحبه:أثناء الضرب قالت

كعم جحي،فقالت:ه كَرامةً لكعقال،أنا أد:ه  :قلتطاعـةً ِهللا ولرسـول ال ولكن،قالت:   جفأنـا أخـر
وهذا الضرب :ما جاء ىب إىل حضرة الشيخ ؟ قالوا له:وقال،فقَعد املصروع يلتفت مييناً ومشاالً:قال،منه

  ومل يشعر بأنه وقع به الضرب ألبتة.،وعلى أى شىء يضرِبىن الشيخ ومل أُذْنِب:قالكُلُّه ؟ ف
بآية الكرسى جذتني.،وكان يعالا وبقراءة املعو ن يعاجلها املصروع وموكان يأمر بكثرة قراء  

وأكثر ،لعقـل واملعرفـة  وعالجه ال ينكره إال قليلُ احلظ من العلم وا،فهذا النوع من الصرع.وباجلملة.
وخرابِ قلوم وألسـنتهم مـن حقـائق    ،تسلط األرواح اخلبيثة على أهله تكون من جهة قلَّة دينِهم

ورمبا ،فَتلْقَى الروح اخلبيثةُ الرجلَ أعزلَ ال سالح معـه ،والتحصنات النبوية واِإلميانية،والتعاويذ،الذِّكرِ
  كان عرياناً فيؤثر فيه هذا.

وهى ىف أسرِها وقبضـتها  ،لرأيت أكثر النفوسِ البشرية صرعى هذه األرواحِ اخلبيثة،و كُشف الغطاءول
عنها وال خمالفتها،تسوقُها حيثُ شاءت ها االمتناعمكنه ،وال يصاحب فيقالذى ال ي األعظم عرا الصو

واملعاينة أنه ،إال عند املفارقة حقَّقحقيقةًفهناك يت وباهللا املستعان.،كان هو املصروع  
وأن تكون اجلنـةُ والنـار   ،وعالج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إىل اإلميان مبا جاءت به الرسل

ووقوعها خالل ديـارهم  ،وحلول املَثُوالت واآلفات م،ويستحضر أهلَ الدنيا،نصب عينيه وقبلَة قَلْبِه
ولكن ملا عمت البليةُ به حبيثُ ال يرى ،وما أشد داَء هذا الصرعِ،هم صرعى ال يفيقونو،كمواقع القَطْر

  بل صار لكثرة املصروعني عين املستنكَرِ املستغربِ خالفه.،مل يصر مستغرباً وال مستنكراً،إال مصروعاً
أبناء الدنيا مصروعني حولَه مييناً ومشاالً علـى  ونظر إىل ،فإذا أراد اهللا بعبد خرياً أفاق من هذه الصرعة

ومنهم مـن  ،ويعود إىل جنونه،ومنهم من يفيق أحياناً قليلةً،فمنهم من أطبق به اجلنونُ،اختالف طبقام
  .مث يعاوِده الصرع فيقع ىف التخبط،فإذا أفاق عمل عمل أهلِ اإلفاقة والعقل،ويجن أُخرى،يفيق مرةً
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فهو علَّةٌ متنع األعضاء النفسية عن األفعال واحلركـة واالنتصـابِ منعـاً غـري     ،وأما صرع األخالط
فيمتنع نفوذُ احلس واحلركة فيه وىف ،وسببه خلطٌ غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غري تامة،تام

خر كريح غليظ حيتـبس ىف منافـذ   وقد تكون ألسباب أُ،األعضاء نفوذاً تاماً من غري انقطاع بالكُلية
فينقبِض الـدماغُ لـدفع   ،أو كيفيـة الذعـة  ،أو بخارٍ ردىء يرتفع إليه من بعض األعضـاء ،الروح
ويظهر ىف فيه ،بل يسقُطُ،وال يمكن أن يبقى اإلنسان معه منتصباً،فيتبعه تشنج ىف مجيع األعضاء،املؤذى

  الزبد غالباً.
دعلَّةُ تمن مجلة األمراض ،من مجلة األمراض احلادة باعتبار وقت وجوده املؤمل خاصة وهذه الع دعوقد ت

وهذه العلَّة ىف ،ال سيما إن جتاوز ىف السن مخساً وعشرين سنة،وعسرِ برئها،املُزمنة باعتبار طول مكثها
الصرع يبقَى ىف هؤالء حىت  إنَّ:قال "أبقراط".فإنَّ صرع هؤالء يكون الزماً،وخاصةً ىف جوهره،دماغه
  ميوتوا.

جيوز أن يكون صرْعها مـن  ،فهذه املرأة الىت جاء احلديث أا كانت تصرع وتتكشف،إذا عرِف هذا
وخيرها بني الصرب ،ودعا هلا أن ال تتكشف،اجلنة بصربها على هذا املرض  rفوعدها النىب ،هذا النوع

  .فاختارت الصرب واجلنةَ،هلا بالشفاء من غري ضمانوبني الدعاء ،واجلنة
وأنَّ عالج األرواح بالدعوات والتوجه إىل اهللا يفعـلُ  ،وىف ذلك دليلٌ على جواز ترك املعاجلة والتداوى

 وتأثُّر الطبيعة عنه وانفعاهلـا أعظـم مـن تـأثريِ األدويـة     ،وأنَّ تأثريه وفعلَه،ما ال ينالُه عالج األطباء
نا،وانفعالِ الطبيعة عنها،البدنيةبنا هذا مراراً حنن وغريى ،وقد جروعقالُء األطباء معترفون بأنَّ لفعل القُو
النفسية،ها ىف شفاء األمراض عجائبمـن زنادقـة       ،وانفعاالت أضـر يـةوما علـى الصـناعة الطب
  وجهاهلم.،وسفْلتهم،القوم

ويكون رسول اهللا ،وجيوز أن يكون من جهة األرواح،ان من هذا النوعأنَّ صرع هذه املرأة ك:والظاهر
r  ةرها بني الصرب على ذلك مع اجلنوبني الدعاء هلا بالشفاء،قد خي، .ـتروالس واهللا .فاختارت الصرب

  ١٧٨أعلم.اهـ
تارةً يكُونُ الْجِني يحب :ثَةوصرع الْجِن للْإِنسِ هو لأَسبابِ ثَلَا:وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى

إِنِسي آذَاهم إذَا الْمصروع فَيصرعه ليتمتع بِه وهذَا الصرع يكُونُ أَرفَق من غَيرِه وأَسهلَ وتارةً يكُونُ الْ
قَتلَ بعضهم أَو غَير ذَلك من أَنواعِ الْأَذَى وهـذَا أَشـد    بالَ علَيهِم أَو صب علَيهِم ماًء حارا أَو يكُونُ

  اُء الْـإِنـفَهثُ سبعا يكَم بِه ثبكُونُ بِطَرِيقِ الْعةً يارتو وعرصلُونَ الْمقْتا يا مريكَثعِ ورـاِء  الصنسِ بِأَب
  ١٧٩..السبِيلِ

                                                 
  ]٦٦/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد [ - ١٧٨
  )٨٢/ ١٣دار الوفاء ( -خ اإلسالم ابن تيميةجمموع الفتاوى لشي - ١٧٩
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وهي علَّة تمنع اَألعضاء الرئيسـة عـن   ،حنباس الريح قَد يكُون سببا للصرعِ" ا:وقال احلافظ يف الفتح
ا غَري تامنععاهلا مماغ،انفذ الدنافي مبِس فنحيظَة تبه رِيح غَلبعـض  ،وسن بم ع إِلَيهفرتيء يدخار رأَو ب

فَال يبقَى الشخص معه منتصبا بل يسقُط ويقذف بِالزبد لغلَـظ  وقَد يتبعه تشنج في اَألعضاء ،اَألعضاء
إِما الستحسان بعض الصور ،وال يقَع إِالَّ من النفُوس اخلَبِيثَة منهم،وقَد يكُون الصرع من اجلن،الرطُوبة

ة بِهيا ِإليقاعِ اَألذة وإِمل ،اِإلنِسيالجهواَألوونَ عذكُراء ويبيع اَألطمج ثبِتهي يو الَّذه،  ـدهجحوالثّانِي ي
وبعضهم يثبِته وال يعرِف لَه عالجا إِالَّ بِمقاومة اَألرواح اخلَيرة العلوِية لتندفع آثار اَألرواح ،كَثري منهم

  الشريرة السفلية وتبطُل أَفعاهلا.
موعومالج املَصرع ا ذَكَرقراط فَقالَ لَمأَب كلَى ذَلع صبه أَخالط:ن نبي سي الَّذنفَع فما يذا إِنا ،هوأَم

  ١٨٠الَّذي يكُون من اَألرواح فَال.اهـ
ق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم ومـا  وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي اَألمر إِنَّ اللّه وعدكُم وعد الْح:وأما قوله تعاىل

أَنـاْ  كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِالَّ أَن دعوتكُم فَاستجبتم لي فَالَ تلُومونِي ولُومـواْ أَنفُسـكُم مـا    
م ونمكْترآ أَشبِم تي كَفَرإِن يرِخصبِم ما أَنتمو كُمرِخصبِم    ـيمأَل ـذَابع ـملَه نيملُ إِنَّ الظَّالن قَب

ما كَانَ لي علَيكُم فيما دعوتكُم إِلَيه من دليلٍ ولَا حجـة علَـى   :" أَي:قال ابن كثري،}٢٢{إبراهيم:
بِه كُمتدعا وقٍ مدص،رجبِم {يل متبجتفَاس كُمتوعإِال أَنْ د}كذَل ـلُ  ،دسالر كُملَيع تأَقَام قَدذَا وه

بِه اُءوكُما جقِ مدلَى صةَ عيححلَّةَ الصالْأَدو ججالْح،   يـهف مـتـا أَنإِلَى م مترفَص موهمالَفْتفَال ،فَخ}
موونِي} الْيلُوملَكُ،ت بفَإِنَّ الذَّن {كُمفُسوا أَنلُومو}ـا  ،مم درجونِي بِممتعباتو ججالْح مالَفْتخ نِكُمكَول

{وما أَنـتم  ،بِنافعكُم ومنقذكُم ومخلِّصكُم مما أَنتم فيه:{ما أَنا بِمصرِخكُم} أَي،دعوتكُم إِلَى الْباطلِ
أَي {يرِخصبِإِ:بِم يعافكَالِبِنالنذَابِ والْع نم يها فا أَنمي مقَاذن،   ـنم ونمكْتـرا أَشبِم تي كَفَرإِن}
  ١٨١أَي بِسببِ ما أَشركْتمون من قَبلُ.":قَبلُ} قَالَ قَتادةُ

س ألن املكرم وأما تكرمي بين آدم وتفضيلهم فال يفيد عدم امل،فاملراد نفي حجته ال نفي قوته على املس 
  ١٨٢وال يفيد ذلك عدم تكرميه وتفضيله.،قد يصاب وقد يقتل فيعظم أجره

  رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا باملس 
  :-رحمه اللَّه  -وقد سئلَ شيخ اإلسالم ابن تيمية

سم ناجلانة م نياطيالش لُهفْعا تم ركني رطَهالْم عرلْ الشنِـي  هلَى با عهارِقوب لَانوجا وختبيطها وه
والتعـوذَات   آدم واعتراضها ؟ فَهلْ لذَلك معالَجةٌ بِالْمخرقَات والْأَحرازِ والْعزائمِ والْأَقْسامِ والرقَى

ع كَمحاسِ قَالَ:لَا يالن ضعأَنَّ بمِ ؟ وائمالتو    ةرـامع ـدنقِ عقَـائونَ إلَى الْحجِعري أَنَّ الْجِن؛لهِملَي
                                                 

 ]١١٤/ ١٠ط دار املعرفة [ -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٠
  )٤٨٩/ ٤تفسري ابن كثري ت سالمة ( - ١٨١
  ثبوت صرع اجلن لإلنس-] ٤٢٣٤/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية [ - ١٨٢
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عو انِيربعو انِييرس نم انسكُلِّ إن عذَةَ مختالْم ماتوالْخ هذأَنَّ هارِ ووبِالْب ادسالْأَج  بِـيرعو يمج
ا مهأَنانٌ وهرا بلَه سلَي ةالْقُو نم منِي آدب نم دأَحل سلَي هأَنيلِ واطالْأَب افَاترخلَقِ الْأَقَاوِيلِ وتخم ن

 قَاتالْأَوورِ وهالد رملَى مع أْنذَا الشلِّي هوتم نا منا ذَكَرلُ مفْعثُ ييضِ بِحالْقَب نلَا م؟و.  
ابفَأَج:  

وكَـذَلك دخـولُ   .وجود الْجِن ثَابِت بِكتابِ اللَّه وسنة رسوله واتفَاقِ سلَف الْأُمة وأَئمتها،حمد للَّهالْ
ت قَالَ اللَّه،ةاعمالْجو ةنلِ السأَه ةمفَاقِ أَئبِات ثَابِت انسالْإِن ندي بف يالَىالْجِنا لَـا  :عبأْكُلُونَ الري ينالَّذ}

عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُومي لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم 
ةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومـن عـاد فَأُولَئـك    الْبيع وحرم الربا فَمن جاَءه موعظَ

  ].٢٧٥:أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ } [البقرة
أَنها جاَءت رسولَ اللَّه :برتهأَخr،أَنَّ صفيةَ بِنت حيي زوج النبِي ،وفي الصحيحِ عن علي بنِ احلُسينِ 
r  هورزت،جِدي املَسف فكتعم وهانَ،وضمر نابِرِ مورِ الغشي العاِء،فشالع نةً ماعس هدنع ثَتدحفَت، ثُم

بقَلنت تقَام، بِيا النهعم فَقَامr  اهبقْلي،ى إِذَا بتحجِداملَس ابب تجِ ،لَغوةَ زلَمس كَنِ أُمسم دني عالَّذ
 بِيالنr،ِارصاَألن نم الَنجا ربِهِم رم، ولِ اللَّهسلَى را علَّمفَسr  فَذَان ثُم،   ـولُ اللَّـهسا رمفَقَالَ لَه
r:»اكُمللَى رِسع،تةُ بِنيفص يا همإِن ييقَاالَ» ح: ولَ اللَّـهسا ري انَ اللَّهحبـا   ،سـا مهِملَيع ركَبو
  ١٨٣.»وإِني خشيت أَنْ يقْذف في قُلُوبِكُما،إِنَّ الشيطَانَ يجرِي من ابنِ آدم مبلَغَ الدمِ«:قَالَ

ننِ حد بمامِ أَحنِ الْإِمب اللَّه دبقَالَ عأَبِيولٍ قُلْت لقُولُونَ:با يامإنَّ أَقْو:    نـدـي بلُ فخـدلَا ي يإنَّ الْجِن
  ١٨٤.يا بني يكْذبونَ هذَا يتكَلَّم علَى لسانِه:فَقَالَ،الْمصروعِ

بِل كَلَّمتلَ فَيجالر عرصي هفَإِن ورهشم رأَم ي قَالَهذَا الَّذها وبرض نِهدلَى بع برضيو اهنعرِف معلَا ي انس
والْمصروع مع هذَا لَا يحس بِالضربِ ولَا بِالْكَلَامِ الَّـذي  .عظيما لَو ضرِب بِه جملٌ لَأَثَّر بِه أَثَرا عظيما

الْم رغَيو وعرصالْم رجي قَدو قُولُهي  ـنقُلُ منيو لُ آلَاتوحيو هلَيع سلجي ياطَ الَّذالْبِس رجيوعِ ورص
اطا بِأَنَّ النورِيرا ضلْمع هتا أَفَادهداهش نورِ مالْأُم نم كذَل ررِي غَيجيو كَانإلَى م كَانم انسلَى لع ق

رحالْمو ِسيالْإِنانسالْإِن رغَي رآخ سامِ جِنسالْأَج هذهل ـولَ   .كخد ـركني نم نيملسالْم ةمي أَئف سلَيو
 كَـذَب فَقَد كذَل كَذِّبي عرى أَنَّ الشعادو كذَل كَرأَن نمو رِهغَيوعِ ورصالْم ندي بف يلَـى  الْجِنع 

الشكي ذَلفنا يم ةيعرالش لَّةي الْأَدف سلَيعِ ور.  
لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نقَالَ،وع:   ـهنع ـتيعواِء ودرا الـدأَب كْترأَد،   ـتيعوةَ وـادبع كْترأَدو

هنع،هنع تيعوسٍ وأَو نب اددش كْترأَدفَ،ولٍوبج ناذُ بعنِي مقُولُ ،اتكَانَ ي هةَ أَنريمع نب زِيدنِي يربفَأَخ
هسلجسٍ يلجي كُلِّ مف:هماس كاربطٌ تسق كَمح ـا  ،" اللَّهيهف كْثُرا ينتف كُمائرو نونَ إِنَّ مابترالْم لَكه

                                                 
  ) ٦٢١٩) (٤٨/ ٨صحيح البخاري ( - ١٨٣
  )١٢/ ١٩دار الوفاء ( -ابن تيميةجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم  - ١٨٤
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فَيوشك أَنَّ الرجلَ ،حتى يأْخذَه الرجلُ والْمرأَةُ والْحر والْعبد والصغري والْكَبِري،الْقُرآنُويفْتح فيها ،الْمالُ
مـا هـم   :قُولُقَد قَرأْت الْقُرآنَ فَما بالُ الناسِ لَا يتبعونِي وقَد قَرأْت الْقُرآنَ؟ ثُم ي:فَيقُولُ،يقْرأُ الْقُرآنَ

هرغَي ملَه عدتى أَبتح يبِعتبِم،عدتا ابمو اكُملَالَةٌ،فَإِيض عدتا ابكْمِ،فَإِنَّ مةَ الْحغيقُوا زاتطَانَ ،ويفَإِنَّ الش
» كَلَامِ الْحكيمِ كُلَّ متشابِه الَّذي إِذَا سـمعته اجتنِبوا من «:يلْقي علَى في الْحكيمِ كَلمةَ الضلَالَة " قَالَ

ذَا:قُلْته،هنع كذَل أَى بِكنلَا يو،اجِعري لَّهلَع هفَإِن،هتعمإِذَا س قالْح لَقتا"،وورن قلَى الْح١٨٥فَإِنَّ ع  
وأَدركْت عبادةَ ،أَدركْت أَبا الدرداِء ووعيت عنه:يقُولُ،الْخولَانِي سمعت أَبا إِدرِيس:وعنِ الزهرِي قَالَ

هنع تيعوو تامالص نب،هنع تيعوسٍ وأَو نب اددش كْترأَدلٍ،وبج ناذُ بعنِي مفَاتو، نب زِيدنِي يربفَأَخ
إِنَّ ،هلَك الْمرتابونَ،تبارك اسمه،" اللَّه حكَم عدلٌ قسطٌ:كَانَ يقُولُ في كُلِّ مجلسٍ يجلسه أَنه،عمريةَ

والصـغري  ،الْعبدوالْحر و،حتى يأْخذَ الرجلُ والْمرأَةُ،ويفْتح فيها الْقُرآنُ،من ورائكُم فتنا يكْثُر فيها الْمالُ
الْكَبِريقُولَ،وفَي انمالز كي ذَلآنَ فأَ الْقُرقْرلُ أَنْ يجالر كوشـاسِ لَـا     :فَيلنـا لآنَ فَمالْقُـر أْتقَر قَد
فَإِنَّ مـا  ،فَإِياكُم وما ابتـدع ،هم غَيرهما هم بِمتبِعي حتى أَبتدع لَ:وقَد قَرأْت الْقُرآنَ ثُم يقُولُ،يتبِعونِي

ويلْقي الْمنافق كَلمـةَ  ،فَإِنَّ الشيطَانَ يلْقي علَى في الْحكيمِ كَلمةَ الضلَالَة،اتقُوا زيغةَ الْعالمِ،ابتدع ضلَالةٌ
وأَنَّ الشيطَانَ يلْقـي علَـى فـي    ،ك اللَّه أَنَّ الْمنافق يلْقي كَلمةَ الْحقوما يدرِينا رحم:قُلْنا:الْحق قَالَ

ما هذه؟ ولَـا  :الَّذي إِذَا سمعته قُلْت،اجتنِبوا من كَلمة الْحكيمِ كُلَّ متشابِه:الْحكيمِ كَلمةَ الضلَالَة؟ قَالَ
 كنأَينيهنع كذَل،اجِعرأَنْ ي لَّهلَع هفَإِن،هعمإِذَا س قي الْحلْقيا "،وورن قلَى الْح١٨٦فَإِنَّ ع  

ولُ في رضي اللَّه عنه يقُ،أَنه سمع معاذَ بن جبلٍ،أَخبرنِي يزِيد بن عمريةَ:وعن أَبِي إِدرِيس الْخولَانِي قَالَ
هسلجسٍ يلجونَ:كُلِّ مابترالْم لَكالُ،" ها الْميهف كْثُرا ينتف كُمائرو نآنُ ،إِنَّ مـا الْقُريهف حفْتيـى  ،وتح

دبالْعو رالْحأَةُ ورالْملُ وجالر ذَهأْخي،الْكَبِريو ريغالصلُ أَ،وجالر كوشفَي  ـانمالز كي ذَلآنَ فأَ الْقُرقْرنْ ي
فَإِيـاكُم  ،ما هم بِمتبِعي حتى أَبتدع لَهم غَيره:فَيقُولُ،ما بالُ الناسِ لَا يتبِعونِي وقَد قَرأْت الْقُرآنَ:فَيقُولُ

عدتا ابملَالَةً "،وض عدتا ابم١٨٧فَإِن  
أَمنِويهجلَى وذَا عفَه ذَاتوعالتقَى ووعِ بِالررصةُ الْمالَجعا م:  فـرعا يماوِيذُ معالتقَى والر تفَإِنْ كَان

و ا لَهرذَاك ا اللَّهياعلُ دجا الربِه كَلَّمتلَامِ أَنْ يينِ الْإِسي دف وزجا يمما واهنعم كذَل وحنو هلْقخا لباطخم
عن عـوف بـنِ مالـك    فَإِنه قَد ثَبت في احلديث الصحيحِ ،فَإِنه يجوز أَنْ يرقَى بِها الْمصروع ويعوذَ

يعجقَالَ،الْأَش:ولَ اِهللا كَيسا را يفَقُلْن ةيلاهي الْجي فقرا نفَقَالَكُن كي ذَلى فرت ف:»   لَـيـوا عرِضاع
قَاكُمر،كرش يهف كُني ا لَمقَى مبِالر أْس١٨٨»لَا ب  

                                                 
  ) صحيح ١٤٣)(٣٠٨/ ١اإلبانة الكربى البن بطة (  - ١٨٥
  ) صحيح ٩١)(٤٠٧/ ١الشريعة لآلجري (  - ١٨٦
  ) صحيح ٩٠) (٤٠٥/ ١الشريعة لآلجري (  - ١٨٧
  )٢٢٠٠( - ٦٤) ١٧٢٧/ ٤صحيح مسلم ( - ١٨٨
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يـا  :فَقَـالَ ،فَأَتاه:قَالَ،عنِ الرقَى  rفَنهى رسولُ اِهللا ،كَانَ لي خالٌ يرقي من الْعقْربِ:قَالَ،وعن جابِرٍ
ولَ اِهللا إِنسقَىرنِ الرع تيهن بِ،كقْرالْع ني مقا أَرأَنفَقَالَ،و:»    ـاهأَخ فَـعنأَنْ ي كُمـنم طَاعتنِ اسم

  ١٨٩»فَلْيفْعلْ
فعن عوف بنِ ،في إِباحة الرقَى كُلِّها ما لَم يكُن شركr " وقَد روِي عن رسولِ اِهللا :وقال الطحاوي

قَالَم يعجالْأَش كال:ةيلاهي الْجي فقرا نا.كُنولَ اِهللا:فَقُلْنسا ري،ةيلاهي الْجي فقرا نـي   ،كُنى فـرا تفَم
ضا ما احتملَه مـا  فَهذَا يحتملُ أَي» فَلَا بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن شرك،اعرِضوا علَي رقَاكُم«:قَالَ.ذَلك؟

لَها قَبنيور،لَمعا أَنْ ننجتقَى،فَاحلرةُ لاحالْإِب هذلْ هـي  ،هف وِيا رم ا أَوهنيِ عهي النف وِيا رمةٌ عرأَختم
ذَلك عن جابِرٍ أَنَّ عمرو بن حزمٍ دعي لـامرأَة  فَيكُونُ ناسخا لَها.؟ فَنظَرنا في ،النهيِ عنها متأَخر عنها

ةيندةٌ،بِالْميا حهغَتا،لَدهيقريولُ اِهللا ،لسر كبِذَل بِرى فَأُخفَأَبr اهعو.فَدرمولَ اِهللا:فَقَالَ عسا ري،  ـكإِن
لَـا بـأْس بِهـا إِنهـا هـيr »      فَقَالَ رسولُ اِهللا ،فَقَرأَها علَيه» ياقْرأْها علَ«:فَقَالَ،تزجر عنِ الرقَى

يقاثوا،مقِ بِهفَار  «  
إِنـك نهيـت عـنِ    ،يا رسولَ اِهللا:أَتاه خالي فَقَالَ،عنِ الرقَى rلَما نهى رسولُ اِهللا :قَالَ،وعن جابِرٍ

  »فَلْيفْعلْ،منِ استطَاع منكُم أَنْ ينفَع أَخاه«:قَالَ.قي من الْعقْربِوأَنْ أَر،الرقَى
فَأَتـاه  .عـنِ الرقَـى   rفَنهى رسولُ اِهللا ،كَانَ أَهلُ بيت من الْأَنصارِ يرقُونَ من الْحية:قَالَ،وعن جابِرٍ

منِ «:rفَقَالَ رسولُ اِهللا .وإِنك نهيت عنِ الرقَى،ني كُنت أَرقي من الْعقْربِإِ،يا رسولَ اِهللا:فَقَالَ،رجلٌ
اهأَخ فَعنأَنْ ي كُمنم طَاعتلْ،اسفْعقَالَ» فَلْي:ةيالْح ني مقرلٌ كَانَ يجر اهأَتفَقَالَ ،و»  لَـيا عـهرِضاع «

لَيا عهضرفَعا«:فَقَالَ،هبِه أْسلَا ب،يقاثوم يا همقَى» إِنالر ةاحي إِبف وِيا را أَنَّ منا ذَكَربِم تفَثَب، خاسن
دثَ عن كَيف هي؟ فَإِذَا عوف بن مالك ح،لما روِي في النهيِ عنها.ثُم أَردنا أَنْ ننظُر في تلْك الرقَى

أَيضا عـن   rوقَد روِي عن رسولِ اِهللا .أَنه لَا بأْس بِها ما لَم يكُن شرك،في ذَلك أَيضا rرسولِ اِهللا 
وأَنـا   فَخرجت منـه ،فَدخلْنا نغتِسـلُ ،مررنـا بِسـيلٍ  :الرباب قَالَت سمعت سهلَ بن حنيف يقُولُ

وممحولِ اِهللا ،مسإِلَى ر كذَل يمفَنr َفَقَال:»ا ثَابِتوا أَبرذْ،موعتفَلْي«.ي  :فَقُلْتدـيـا سقَـى  ،يإِنَّ الر
نْ يكُونَ ما أَباح رسـولُ اِهللا  واللَّدغَة " فَاحتملَ أَ،والْحمة،من النظْرة،لَا رقْيةَ إِلَّا من ثَلَاثَة:صالحةٌ؟ فَقَالَ

r قَىالر نذُ،موعالت وه.ثَلَاثَة نةَ إِلَّا مقْيلٍ لَا رهلُ سا قَوفَأَم،   ـةاحإِب ـنم كذَل ملكُونَ علُ أَنْ يمتحفَي
رخصr  أَنَّ رسولَ اِهللا ،ذَلك مما روينا عن غَيرِه ولَم يعلَم ما سوى،بعد نهيِه الْمتقَدمِ rرسولِ اِهللا 

 بِيى النرِيلَ أَتأَنَّ جِب رِيدالْخ يدعأَبِي س نع يهفr َ؟ قَالَ:فَقَالدمحا مي تكَيتاش:»معـمِ  «:قَالَ.»نبِس
ش نم يكذؤٍء ييكُلِّ ش نم يكقفَسٍاِهللا أَرنفْسٍ وي نكُلِّ ذ نٍ،ريعو،يكفشاُهللا ي،يكقمِ اِهللا أَربِس  «  

                                                 
  )٢١٩٩( - ٦٢)١٧٢٦/ ٤صحيح مسلم ( - ١٨٩
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أَلَا أَرقيك بِرقْيـة رسـولِ اِهللا   :إِنَّ ميمونةَ قَالَت لَه:ابنِ أَخي ميمونةَ قَالَ،وعن عبد الرحمنِ بنِ السائبِ
rَ؟ قَال:لَى قَالَتمِ ا«:ببِسيكقِهللا أَر،يكفشاُهللا يو،يكاٍء فكُلِّ د نم،أْسبِ الْباسِ،أَذْهالن بر،  ـفاشو

وقَد دلَّ علَى ذَلك أَيضـا قَـولُ   .لَا بأْس بِه،فَهذَا وما أَشبهه من الرقَى» لَا شافي إِلَّا أَنت،أَنت الشافي
ي حديث عوف لَا بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن شرك فَدلَّ ذَلك أَنَّ كُلَّ رقْيـة لَـا شـرك    فr رسولِ اِهللا 

  ١٩٠واُهللا أَعلَم".،فَلَيست بِمكْروهة،فيها
وإِن مل يعرف الراقي أَنها "ولهذَا ى علَماء الْمسلمني عن الرقي غري املفهومة الْمعىن لأَنها مظَنة الشرك 

" يهقع فأَن ي من رتع حول الْحمى أَو شك١٩١شرك و  
وإِنْ كَانَ في ذَلك كَلمات محرمةٌ مثْلَ أَنْ يكُونَ فيها شرك أَو كَانت مجهولَةَ الْمعنى قال ابن تيمية:"

سفَلَي ا كُفْريهكُونَ فلُ أَنْ يمتحي قِْسملَا يو مزعلَا يا وبِه يقرأَنْ ي دأَحل،  ـرِفصني قَد يإِنْ كَانَ الْجِنو
ـ    ـا مرِهغَييا وـيمكَالس هفْعن نم أَكْثَر هررض ولُهسرو اللَّه همرا حا فَإِنَّ موعِ بِهرصنِ الْماعِ  عـوأَن ن

الساحر السيماوي وإِنْ كَانَ ينالُ بِذَلك بعض أَغْراضه كَما ينالُ السارِق بِالسرِقَة بعـض   فَإِنَّ،السحرِ
 هكربِش رِكشالُ الْمنا يكَمو هاضأَغْر ضعب ةانيبِالْخو بِهبِكَذ بالُ الْكَاذنا يكَمو هاضأَغْرب كُفْرِهو  ـضع

رِ عرالض نم مهقُبعا تهفَإِن اتمرحالْم هذبِه هِماضأَغْر ضعالُوا بإِنْ نلَاِء وؤهو،هاضا  أَغْريني الـدف هِملَي
هِماضأَغْر نم لُوهصا حمم ظَمأَع ةرالْآخي.وصحلَ بِتسثَ الرعب يـلِ  فَإِنَّ اللَّهطعتا وهيلكْمتحِ والصلِ الْم

فَعنمو هتدفْسلَى مةٌ عاجِحر هتلَحصفَم ولُهسرو بِه اللَّه را أَما فَكُلُّ مهيلقْلتو دفَاسلَـى   الْمـةٌ عاجِحر هت
ب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهـوا  {كُت:الْمضرة.وإِنْ كَرِهته النفُوس كما قَالَ تعالَى

  .]٢١٦:} [البقرة شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ
نفُوسِ لَكن مصلَحته ومنفَعته راجِحةٌ علَى ما يحصلُ للنفُوسِ مـن أَلَمـه   فَأَمر بِالْجِهاد وهو مكْروه لل 

ر لَه ةيافولِ الْعصةَ حلَحصةُ فَإِنَّ ميافالْع لَ لَهصحتل اَء الْكَرِيهوالد برشي نم زِلَةنلَـى أَلَـمِ   بِمةٌ عاجِح
بِ الدراِءشو.    ـاتوهكْرالْم هـذـلُ همحتيو افخيو رهسيو طَنِهو نع برغتي يالَّذ اجِرالت ككَذَلو

كَارِهالْم هذلَى هةٌ عاجِحر لُ لَهصحي يحِ الَّذبةُ الرلَحصم،كالنِ مسِ بأَن ننِ عييححي الصفلَ قَا:قَالَ،و
  ١٩٢».وحفَّت النار بِالشهوات،حفَّت الْجنةُ بِالْمكَارِهr:»رسولُ اِهللا 

] ٦٩:{إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتـى } [طـه  :وقَد قَالَ تعالَى في حق الساحرِ
لُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشـياطني كَفَـروا   {واتبعوا ما تت:وقَالَ تعالَى

                                                 
  ) ٦٩٠)(٢٨٣) وهي صحيحة وحسنة،وانظر اآلداب للبيهقي (ص: ٧١٩٨- ٧١٩٢)(٢٨٣/ ٤شرح معاين اآلثار ( - ١٩٠
  )١٥٥آكام املرجان يف أحكام اجلان (ص: - ١٩١
  )٦٤٨٧)(١٠٢/ ٨)وصحيح البخاري (٢٨٢٢( - ١)٢١٧٤/ ٤صحيح مسلم ( - ١٩٢

ن التمثيل احلسن ومعناه ال يوصـل إىل  م r[ش (حفت اجلنة باملكاره) قال العلماء هذا من بديع الكالم وفصبحه وجوامعه اليت أوتيها  
اجلنة إال بارتكاب املكاره والنار إال بالشهوات وكذلك مها حمجوبتان ما فمن هتك احلجاب وصل إىل احملبوب فهتك حجاب اجلنـة  

  باقتحام املكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات]
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أَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعقُولَـا  يى يتح د
ا نمإِناربِض ما همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَلَا تنتف نح  ـدأَح نم بِه ين

اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه لَـاقٍ     إِلَّا بِإِذْنخ ـنم ةري الْـآخف ا لَهم
) ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو ١٠٢ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ (

ولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا وللْكَافرِين عذَاب أَليم ) يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تق١٠٣ُكَانوا يعلَمونَ (
  .]١٠٤ - ١٠٢:)} [البقرة١٠٤(

وإِنما يطْلُبـونَ بِـذَلك بعـض    .َبين سبحانه أَنَّ هؤلَاِء يعلَمونَ أَنَّ الساحر ما لَه في الْآخرة من نصيبٍ
ـونَ      أَغْرلَمعوا يكَـان لَـو ـريخ اللَّـه ـدنع نةٌ مثُوبا لَمقَواتوا ونآم مهأَن لَوا { ويني الدف هِماض  {

علَى ذَلك في  ] آمنوا واتقَوا بِفعلِ ما أَمر اللَّه بِه وترك ما نهى اللَّه عنه لَكَانَ ما يأْتيهِم بِه١٠٣:[البقرة
{ إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا فـي  :الدنيا والْآخرة خير لَهم مما يحصلُ لَهم بِالسحرِ،قَالَ اللَّه تعالَى

) ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةي٥١الْحمالظَّال فَعنلَا ي موارِ }  ) يوُء الـدس ملَهةُ وناللَّع ملَهو مهترذعم ني
{ من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم :وقَالَ.]٥١،٥٢:[غافر

{والَّذين هاجروا في اللَّه من بعد مـا ظُلمـوا   :].وقَال٩٧َ:لنحلأَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ} [ا
) الَّذين صـبروا وعلَـى ربهِـم    ٤١لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً ولَأَجر الْآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ (

{ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْـآخرة  :قَالَو.]٤١،٤٢:) } [النحل٤٢يتوكَّلُونَ (
) } ٢٠٢) أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا واللَّـه سـرِيع الْحسـابِ (   ٢٠١حسنةً وقنا عذَاب النارِ (

  .]٢٠١،٢٠٢:[البقرة
للَّه عبده الْمؤمن علَى الْأَعمالِ الصالحة في الدنيا والْآخرة كَثريةٌ جِدا ولَـيس  والْأَحاديثُ فيما يثيب ا

ى اللَّه بلْ لَا يجلب النفْع إلَّا بِما فيه تقْو،للْعبد أَنْ يدفَع كُلَّ ضررٍ بِما شاَء ولَا يجلب كُلَّ نفْعٍ بِما شاَء
ى اللَّهقْوت يها فإلَّا بِم ررالض فَعدلَا يرِ ،وهالسو ةلْوالْخاِء وعالدامِ والْأَقْسمِ وائزالْع نم لُهفْعا يفَإِنْ كَانَ م

مإِنْ كَانَ مو بِه أْسفَلَا ب ولُهسرو اللَّه هاحا أَبمم كوِ ذَلحنو لْـهفْعي لَم ولُهسرو هنع ى اللَّهها ن.  ـنفَم
  ـهاعوأَن لَافتلَى اخع ونَ بِهأْتا يمرِ وحالسنيِ واطيالشو الْجِن نم ودجوم وا هبِم اِء   -كَذَّبعكَـد

ةاوِيمالس الَةى الْفَعرِيجِ الْقُوختبِ واكلَى كُـلِّ   الْكَونيِ عاطيالش نزِلُ منا يمو ةيضالْأَر لَةفَعنى الْمبِالْقُو
وأَنكَروا دخولَ الْجِن في أَبدان  -أَفَّاك أَثيمٍ فَالشياطني الَّتي تنزِلُ علَيهِم ويسمونها روحانِيةَ الْكَواكبِ 

رها بِما يستحضرونَ بِه من الْعزائمِ والْأَقْسامِ وأَمثَالِ ذَلك كَما هو موجود فَقَد كَـذَّب  الْإِنسِ وحضو
يزِنَ ذَلـك   ومن جوز أَنْ يفْعلَ الْإِنسانُ بِما رآه مؤثِّرا من هذه الْأُمورِ من غَيرِ أَنْ.بِما لَم يحطْ بِه علْما

وقَد دخلَ فيما حرمه اللَّه ورسولُه إما من  -فَيفْعلُ ما أَباحه اللَّه ويترك ما حرم اللَّه  -بِشرِيعة الْإِسلَامِ 
يفْعلَ ما أَمر اللَّه بِه ورسولُه ويترك ما نهى الْكُفْرِ وإِما من الْفُسوقِ وإِما الْعصيان بلْ علَى كُلِّ أَحد أَنْ 

ولُهسرو هنع اللَّه.  
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  بِيالن هعرا شمموr  ذوعالت نةَ؛مريرأَبِي ه نيحِ عحي احلديث الصف هنع تثَب قَد هكَّلَنِـي  :قَالَ،فَإِنو
لَأَرفَعنك إِلَى رسـولِ  :فَأَخذْته فَقُلْت،فَأَتانِي آت يحثُو من الطَّعامِ،فْظ زكَاة رمضانَبِحr  رسولُ اِهللا 

يا أَبا «:rفَلَما أَصبحت قَالَ النبِي ،فَخلَّيت عنه،إِني محتاج وعلَي عيالٌ وبِي حاجةٌ شديدةٌ:قَالَ،rاِهللا 
فَرحمتـه فَخلَّيـت   ،شكَى حاجةً شـديدةً وعيالًا ،يا رسولَ اِهللا:قُلْت» هريرةَ ما فَعلَ أَسريك الْبارِحةَ؟

بِيلَهفَقَالَ،س:»ككَذَب قَد ها إِنأَم،ودعيسولِ اِهللا » وسلِ رقَول ودعيس هأَن فْترفَعr:س هإِنودعي،  هتـدصفَر
امِ فَقُلْتالطَّع نثُو محاَء يولِ اِهللا :فَجسإِلَى ر كنفَعلَأَرr،َلَـا   :قَالـالٌ ويع لَيعو اجتحي منِي فَإِنعد

ودأَع،بِيلَهس تلَّيفَخ هتمحولُ اِهللا ،فَرسفَقَالَ ر تحبفَأَصr:»ريرا ها أَبـةَ؟ ،ةَيارِحالْب كريلَ أَسا فَعم «
ولَ اِهللا:قُلْتسا رالًا،ييعةً واجكَا حش،بِيلَهس تلَّيفَخ هتمحفَقَالَ،فَر:ككَذَب ها إِنأَم،  هتـدصفَر " ودعيسو

فَقُلْت هذْتامِ فَأَخالطَّع نثُو محاَء يثَةَ فَجفَ:الثَّالولِ اِهللا لَأَرسإِلَى ر كنعr    معـزت اترم ثَلَاث رذَا آخه
ودعت ثُم ودعلَا ت كا:قَالَ،أَناُهللا بِه كفَعني اتمكَل كلِّمنِي أُععد،؟ قَـالَ :قُلْتيا هإِلَـى   :م ـتيإِذَا أَو

فَإِنـه لَـن   ،] حتى تختم الْآية٢٥٥َ:إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم} [البقرة فراشك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسي {اُهللا لَا
مـا فَعـلَ   «:فَأَصبحت فَقَالَ لي رسولُ اِهللا،ولَا يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح،يزالَ علَيك من اِهللا حافظٌ

مـا  «:قَالَ،زعم أَنه يعلِّمنِي كَلمات ينفَعنِي اُهللا بِها فَخلَّيت سبِيلَه،يا رسولَ اِهللا:قُلْت» أَسريك الْبارِحةَ؟
الْحي إِذَا أَويت إِلَى فراشك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسي من أَولها حتى تختمها {اُهللا لَا إِلَه إِلَّا هو :قَالَ لي» هي؟

وكَانوا ،لَن يزالَ علَيك من اِهللا حافظٌ ولَا يقْربك الشيطَانُ حتى تصـبِح :] وقَال٢٥٥َ:الْقَيوم} [البقرة
يـا  ،منذُ ثَلَاثتعلَم من تخاطب ،أَما إِنه كَذُوب وقَد صدقَكr:»فَقَالَ النبِي ،أَحرص شيٍء علَى الْخيرِ

  ١٩٣»ذَلك الشيطَانُ«:قَالَ،لَا:فَقُلْت» أَبا هريرةَ؟
 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-r -: »  ) نِ{حممـؤةَ حـم الْمحفَاتو ىسةَ الْكُرأَ آيقَر ن١م (
) غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ لَا إِلَه إِلَّـا  ٢مِ (تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعلي

) ريصالْم هإِلَي و٣ - ١:)} [غافر٣هِسىمى يتح ههكْرئاً ييش ري لَم [،  ـري ِسى لَممي نيا حأَهقَر نمو
  ١٩٤».ح شيئاً يكْرهه حتى يصبِ
يعلِّمنا كَلمـاتr    كَانَ رسولُ اللَّه :قَالَ،رضي اللَّه عنهما،عن جده،عن أَبِيه،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ

ومن ،وشر عباده،وعقَابِه بِسمِ اللَّه أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات من غَضبِه«:نقُولُهن عند النومِ من الْفَزعِ
فَكَانَ عبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما يعلِّمها مـن بلَـغَ مـن    » وأَنْ يحضرونَ،همزات الشياطنيِ

هلَدو،"هلَيا علَّقَهعا وهبلُغْ كَتبي لَم نم١٩٥و  

                                                 
  لبخاري معلقا بصيغة اجلزم) صحيح،ورواه ا ١٠٧٢٩)(٣٥١/ ٩السنن الكربى للنسائي (  - ١٩٣
  ) صحيح٣٤٤٩املكرت ( -سنن الدارمى - ١٩٤
  ) صحيح ٤٠٧)(٤٧٦/ ١األمساء والصفات للبيهقي ( - ١٩٥
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حـديثُ   -الْـأَرقr    إِنَّ الْوليد بن الْوليد شكَا إِلَى رسولِ اللَّه :قَالَ،يحيى بنِ حبانَ وعن محمد بنِ
أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات مـن  :فَقُلْ،" إِذَا آويت إِلَى فراشكr:فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه  -النفْسِ بِاللَّيلِ 

وحرِي أَنْ لَـا  ،فَإِنه لَن يضـرك ؛وأَنْ يحضرونَ،ومن همزات الشياطنيِ،ومن شر عباده،وعقَابِه،ضبِهغَ
" كبقْر١٩٦ي  

حـني كَادتـهr      كَيف صنع رسولُ اللَّـه :قَالَ رجلٌ لعبد الرحمنِ بنِ خنبشٍ:قَالَ،وعن أَبِي التياحِ
وفيهِم شيطَانٌ معهr   نعم تحدرت الشياطني من الْجِبالِ والْأَودية يرِيدونَ رسولَ اللَّه :الشياطني؟ قَالَ

 ولَ اللَّهسا ربِه رِقحأَنْ ي رِيدارٍ ين نلَةٌ معشr،ولُ اسر مآها رفَلَم للَّهr    ُرِيـلجِب اَءهجو مهنم فَزِع
أَعوذُ بِكَلمات اللَّـه التامـات الَّتـي لَـا     :" قُلْ:قَالَ،»ما أَقُولُ؟«:قَالَ،قُلْ يا محمد:علَيه السلَام فَقَالَ

لَا فَاجِرو رب نهاوِزجأَ،يذَرأَ وربو لَقا خم رش نم،و   جـرعـا يم رش نماِء ومالس نزِلُ منا يم رش نم
ومن شر كُلِّ طَارِقٍ إِلَّـا  ،ومن شر فتنِ اللَّيلِ والنهارِ،ومن شر ما ذَرأَ في الْأَرضِ وما يخرج منها،فيها

  ١٩٧".فَطُفئَت نار الشياطنيِ وهزمهم اللَّه عز وجلَّ:لَطَارِقًا يطْرق بِخيرٍ يا رحمن" قَا
 بِينِ النع بِرخي هنع اللَّه يضر ودعسنِ منِ ابوعr  َي :قَالف الْجِن نم فْرِيتلَ عأَقْب لَةُ الْجِنا كَانَ لَيلَم

فَقَالَ لَـه جِبرِيـلُ علَيـه الصـلَاةُ     ،يقْرأُ الْقُرآنَ فَلَا يزداد إِلَّا قُربا  rالنبِي  فَجعلَ،يده شعلَةٌ من النارِ
لَامالسو: يـها لَفهنم كَبني نقُولُهت اتمكَل كلِّم؟ قُـلْ  ،أَلَا أُعهلَتـعطْفَأُ شتو:    اللَّـه ـهجـوذُ بِوأَع
ومن شر مـا  ،كَلمات اللَّه التامات الَّتي لَا يجاوِزهن بر ولَا فَاجِر من شر ما ينزِلُ من السماِءوبِ،الْكَرِميِ

ومن شـر  ،لنهارِومن شر فتنِ اللَّيلِ وا،ومن شر ما يخرج منها،ومن شر ما ذَرأَ في الْأَرضِ.يعرج فيها
فَانكَـب لَفيـه وطُفئَـت    ،فَقَالَها.ومن شر كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يطْرق بِخيرٍ يا رحمـن ،طَوارِقِ اللَّيلِ

هلَتع١٩٨.ش  
ودعسنِ ماِهللا ب دبع نولُ اِهللا :قَالَ،وعسقَالَ رr  هو لَةَ الْجِنلَيهعا مأَنرِيلَ وجِب عم و،  بِـيلَ النعفَجr  

" أَلَا أُعلِّمك كَلمات تقُـولُهن فَيكَـبr:   فَقَالَ جِبرِيلُ للنبِي ،وجعلَ الْعفْرِيت يدنو ويزداد قُربا،يقْرأُ
هِهجول فْرِيتالْع،هلَتعطْفَأُ شتو:قُلْ،واِهللا الْكَرِميِأَع هجلَـا   ،ذُ بِوو ـرب نهاوِزجي لَا يالَّت اتامالت هاتمكَلو

اِء،فَاجِرمالس نزِلُ منا يم رش نا،ميهف جرعا يمضِ،وي الْأَرأَ فا ذَرم رش نما،وهنم جرخا يمنِ ،وتف نمو
النلِ وارِاللَّيرٍ  ،هيبِخ قطْـرارِ إِلَّا طَارِقًـا يهالنلِ وارِقِ اللَّيطَو رش نمو، نمحـا ري،   فْرِيـتالْع فَكُـب
هِهجول،" هلَتعش طَفَأَتان١٩٩و  

                                                 
  ) صحيح مرسل ٤٠٦)(٤٧٥/ ١األمساء والصفات للبيهقي ( - ١٩٦
سناد جيد محتج بِه وقد ):إ٣٠٣ِ/ ٢) وقال املنذري يف الترغيب والترهيب للمنذري ( ٣٥)(٧٢/ ١األمساء والصفات للبيهقي (  - ١٩٧

وِهحود بِنعسن ميث ابدمن ح يائسالن اهورسال ورن حيىي بن سعيد مطَّأ عوي الْمالك فم اهو٧٤وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (،ر(  
  ) حسن لغريه ٦٦٣) (٩٦/ ٢األمساء والصفات للبيهقي (- ١٩٨
  ) موصوال ومرسال واملرسل صحيح ١٠٧٢٧و١٠٧٢٦) (٣٤٩/ ٩السنن الكربى للنسائي ( - ١٩٩
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رِيبنانَ الْعسح نب اللَّه دبوعن ع،هيتدلَةَ بِ،أَنَّ جأَنَّ قَي اهتربأَخ  ـنا مظَّهح ذَتإِذَا أَخ تةَ كَانمرخم تن
قَالَت ةمتالْع دععِ بجضالْم:لَى اللَّهكَّلُ عوأَتو مِ اللَّهي ،بِسبربِـي لنج تعضبِي  ،وـذَنل هرفغـتأَسى ،وتح

ماته التامات الَّتي لَا يجاوِزهن بر ولَا فَاجِر من شر ما ينزِلُ مـن  أَعوذُ بِاللَّه وبِكَل:تقُولَها مرارا ثُم تقُولُ
وشر فتنِ النهارِ وشر طَوارِقِ اللَّيلِ ،وشر ما يخرج منها،وشر ما ينزِلُ في الْأَرضِ،السماِء وما يعرج فيها

والْحمد للَّه ،الْحمد للَّه الَّذي استسلَم لقُدرته كُلُّ شيٍء،آمنت بِاللَّه واعتصمت بِه،ارِقًا يطْرق بِخيرٍإِلَّا طَ
مد اللَّه الَّذي خشع لملْكه والْح،والْحمد للَّه الَّذي تواضع لعظَمته كُلُّ شيٍء،الَّذي ذَلَّ لعزته كُلُّ شيٍء

وجـدك الْـأَعلَى   ،اللَّهم إِني أَسأَلُك بِمعاقد الْعز من عرشك ومنتهى الرحمة مـن كتابِك ،كُلُّ شيٍء
لَا تـدع  ،ولَا فَاجِر أَنْ تنظُر إِلَينا نظْرةً مرحومةً وكَلماتك التامات الَّتي لَا يجاوِزهن بر،واسمك الْأَكْبرِ

هتا إِلَّا غَفَربا ذَنلَن،هتربا إِلَّا جلَا فَقْرو،هلَكْتا إِلَّا أَهودلَا عو،هتوا إِلَّا كَسرِيلَا عو،هتيا إِلَّا قَضنيلَا دا ،ورلَا أَمو
ثُم ،آمنـت بِاللَّـه واعتصـمت بِـه    ،فيه صلَاح في الدنيا والْآخرة إِلَّا أَعطَيتناه يا أَرحم الراحمني لَنا

يا بنيتي هذه :ثُم تقُولُ،ثَلَاثنيوالْحمد للَّه أَربعا و،واللَّه أَكْبر ثَلَاثًا وثَلَاثني،سبحانَ اللَّه ثَلَاثًا وثَلَاثني:تقُولُ
 ولِ اللَّهسر تإِنَّ بِن ةماتالْخ أْسرr  َفَقَال همدختست هتمِ؟    «:أَتـادالْخ ـنـرٍ ميلَـى خع لُّكأَلَا أَد «

لَى:قَالَتب،الْع دععِ بجضالْم دنع ائَةالْم هذا بِههرفَأَم."ةم٢٠٠ت  
يلع نوع، ولِ اللَّهسر نع هنع اللَّه يضرr  هعجضم دنقُولُ عكَانَ ي هأَن:»  هِـكجوذُ بِوي أَعإِن ماللَّه

هتياصذٌ بِنآخ تا أَنم رش نم اتامالت كاتمكَلالْكَرِميِ و،مرغالْم فكَشت كإِن أْثَمالْمو،   مـزهلَـا ي ماللَّه
كدنج،كدعو لَفخلَا يو،دالْج كنم دذَا الْج فَعنلَا يو،كدمبِحو كانحب٢٠١»س  

يدلنِ الْوب دالخ نوع، بِيأَنَّ النr  الَّ:" قُلْ:قَالَ لَه اتامالت اللَّه اتموذُ بِكَللَـا  أَعو رب نهاوِزجي لَا يت
ومن ،ومن شر ما ذَرأَ في الْأَرضِ وما يخرج منها،وشر ما يعرج فيها،فَاجِر من شر ما ينزِلُ من السماِء

  ٢٠٢ا طَارِقًا يطْرق بِخيرٍ يا رحمانُ "شر فتنِ اللَّيلِ والنهارِ وطَوارِقِ اللَّيلِ والنهارِ إِلَّ
ا نام وإِذَا خاف فَقَد جمع الْعلَماُء من الْأَذْكَارِ والدعوات الَّتي يقُولُها الْعبد إذَا أَصبح وإِذَا أَمسى وإِذَ  

فَمن سلَك مثْلَ هذه السبِيلِ فَقَد سلَك سبِيلَ أَوليـاِء اللَّـه   .شيئًا وأَمثَالِ ذَلك من الْأَسبابِ ما فيه بلَاغٌ
ومن دخلَ في سبِيلِ أَهلِ الْجِبت والطَّاغُوت الداخلَة في الشرك ،الَّذين لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

ينالد ِسرخ رِ فَقَدحالسةَورالْآخثُ قَـالَ ،ا ويابِ حتلِ الْكأَه لَةدبم نم هذَم نم اللَّه ذَم كبِذَلـا  :ولَمو}
ـ    ه وراَء جاَءهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتـاب كتـاب اللَّ

                                                 
  ) حسن ٢٣٦)(٩٧الدعاء للطرباين (ص: - ٢٠٠
  ) صحيح ٢٣٧) (٩٧الدعاء للطرباين (ص: - ٢٠١

 -ح صحيح البخارياري شرقالَ ابن بطّال:في حديث عائشة رد علَى من منع استعمال العوذ والرقَى إِالَّ بعد وقُوع املَرض انتهى فتح الب
  )١٢٥/ ١١ط دار املعرفة (

  ) حسن لغريه ٣٧٢)(١٦٤/ ١السنة البن أيب عاصم ( - ٢٠٢



 ٨٦

ورِهونَ (ظُهلَمعلَا ي مهكَأَن انُ   ١٠١ممـلَيس ا كَفَـرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُو الشتا توا معباتو (
 ـارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش نلَكوـا   وتمو

بِه بين الْمرِء وزوجِـه  يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ 
رضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو مه

) ولَو أَنهم آمنـوا واتقَـوا   ١٠٢في الْآخرة من خلَاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ (
كَان لَو ريخ اللَّه دنع نةٌ مثُوبونَ (لَملَمعـالَى    ١٠٣-١٠١:)} [البقرة١٠٣وا يعتو هانحـبس اَللَّـهو [

لَم٢٠٣.أَع  
  :األدلة العقلية:ثالثاً

يقول الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا:" إذا كان اجلن أجساماً لطيفة مل ميتنع عقالً وال نقالً سلوكهم يف   
وكالنار تسـلك يف  ،فإنه يدخل يف أبـداننا ،الًفإن اللطيف يسلك يف الكثيف كاهلواء مث،أبدان بين آدم

مع أنه لـيس يف اللطافـة   ،بل وكاملاء يف األتربة والرمال والثياب،والكهرباء تسلك يف األسالك،اجلمر
وقد وقف أهل احلق موقف التسليم للنصوص املخربة بدخول اجلـن أجسـاد   :كاهلواء والكهرباء قال

فإن الـوحي  ،اإلنصراف عنه إىل إنكار املنكرين وهـذيام وقد بلغت من الكثرة مبلغاً ال يصح ،اإلنس
وإن اإلذعان له يقتضيه دون ما تأويل سخيف خيرج بالنصوص عن صراطها إىل ،الصادق قد أنبأنا هذا

واإلميان ازيء املنجي من نار اخللود يف ،وال ينعقد ا اعتقاد صحيح،تعرجيات ال يسلم معها اإلسالم
  .اآلخرة

فمنكر ذلك مصطدم ،لكثرا؛وك اجلن يف أجساد اإلنس كثرية مشاهدة ال تكاد تحصىقال ووقائع سل
  ٢٠٤.بالواقع املشاهد وإنه لينادي ببطالن قوله

مل ميتنـع  ،إذا صح ما دللنا عليه من رقة أجسامهم وأـم كـاهلواء  :وقال القاضي عبد اجلبار اهلمذاين
الذي هـو الـروح يف أبـداننا مـن التخـرق       دخوهلم يف أبداننا كما يدخل الريح والنفس املتردد

ال على ،ألا ال جتتمع إال عن طريق ااورة؛ويؤدي ذلك إىل اجتماع اجلواهر يف حيز واحد،والتخلخل
  ٢٠٥.كما يدخل اجلسم الرقيق يف الظروف،وإمنا تدخل يف أجسامنا،سبيل احللول

  :موقف األطباء من الصرع   
ون " عضو مجعية البحوث النفسية األمريكية يف كتاب " الظـواهر  يقول العامل األمريكي " كارجنت -١

واضح أن حالة املس هي على األقل حالة واقعية ال يستطيع العلم أن :الروحية احلديثة " عن حالة املس

                                                 
):الْبـاب  ١٥٧وآكام املرجان يف أحكام اجلان (ص:  ) فما بعد٢٧٦/ ٢٤دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ٢٠٣

  )١٥٨الْحادي والْخمسونَ في دخول الْجِن في بدن املصروع (ص: والْباب املويف مخسني في بيان صرع الْجِن لإلنس
  . ٢/١٣٥ردود على أباطيل   - ٢٠٤
  .. ١٠٨آكام املرجان    - ٢٠٥
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فإن دراستها أصـبحت  ،وما دام األمر كذلك،يهمل أمرها مادامت توجد حقائق كثرية مدهشة تؤيدها
بل ألن مئات من الناس وألوفاً يعانون كـثرياً يف الوقـت   ،الوجهة األكادمية فقطالزمة وواجبة ال من 
وإذا ما حنن قررنا ،وألن شفاؤهم منها يستلزم الفحص السريع والعالج الفوري،احلاضر من هذه احلالة

ويتطلب كل ما يتطلبه العلم ،إمكان املس من الوجهة النظرية انفتح أمامنا جمال فسيح للبحث والتقصي
  ٢٠٦.والتفكري السيكولوجي من العناية واخلدمة واجلد،احلديث

لدينا :ويقول الدكتور " بل " يف كتابه " حتليل احلاالت غري العادية يف عالج العقول املريضة " -٢ -٢
باعتباره عامالً ،وعلى األخص ما كان متعلقاً حبالة املس الروحي،الكثري الذي يصح أن نميطَ عنه اللِّثام

وال تتألف ،ولقد ظهر أن املس الروحي أكثر تعقيداً مما كان يظن أوالً،بباً لألمراض النفسية والعصبيةمس
بل مها يف الواقع شخصية مؤلفة ،وال من عقله وإرادته فقط،الشخصية املاسة من نفس خملوق غري جمسد

أوالً مبجمع حواس الشخص  والشخصية املاسة املركزية وهي الشخصية اليت اصطدمت،من أشياء كثرية
ومن مثَّ تصبح هذه الشخصية مطية سهلة ،وهي على وجه العموم قليلة املقاومة إلحياءات الغري،املمسوس

وذه الطريقة اليت تبدو كأا ال شأن هلا يف احلصول .ألولئك الذين يرغبون يف االقتراب من أي إنسان
ومبضي الزمن يزداد التضام يف هذه العملية ،ا أو بعضهاعلى الترضية اخلاصة موع األرواح املاسة كله

حىت يتم يف النهاية تالشي الشخص املمسوس الذي يصل إىل مثل هذه احلال تالشـياً متاماً.قـال:ومع   
ذلك فحينما يأيت ممارسوا القوة الروحية احلديثون بالعجب العجاب يف طـرد الشـياطني أو األوراوح   

زونني،فال يكـون نصـيبهم مـن بعـض األطبـاء إال نظـرة الزرايـة        املاسة،ومداومة املرضى واحمل
  ٢٠٧.واالستخفاف

ويقول الدكتور" جيمس هايسلون "يف كتابه عن املس:إنه تأثري خارق للعادة تؤثر بـه شخصـية    -٣
  ٢٠٨.واعية خارجية يف عقل شخص وجسمه،والميكن إنكار مكنة حدوث املس

أن اجلنون قد ينشأ من استحواذ روح خبيثة على :"ويرى بعض األطباء كالدكتور " كار ويكالند  -٤
  ٢٠٩.فيحدث اضطراباً واختالالً يف اهتزازاته،الشخص املريض

وأن الطب قد عجز عن عالجه الدكتور " باروز ،وممن أقر أيضاً بوقوع الصرع من األرواح اخلبيثة -٥
لكسيس كاريل " احلائز علـى  والدكتور " إ،" أستاذ األمراض العصبية يف جامعة " مينابولس " بأمريكا

  .جائزة نوبل يف " الطب واجلراحة "

                                                 
  ٨٣ - ٨٢عامل اجلن واملالئكة     - ٢٠٦
  ٨٣ - ٨٢عامل اجلن واملالئكة    - ٢٠٧
  ٨٣ - ٨٢عامل اجلن واملالئكة    - ٢٠٨
  ٨٣ - ٨٢عامل اجلن واملالئكة   - ٢٠٩
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فعـل األرواح  :الصرع النفسي أو املس الروحي هو:ويقول الدكتور " أمحد الصباحي عوض اهللا " -٦
فتـدفع  ،وعالجه يكون مبقابلة األرواح الشريفة اخلرية العلوية لتلـك األرواح اخلبيثة ،اخلبيثة األرضية

  ٢١٠.وذلك بطريق األبرار،عاهلا وتبطلهاوتعارض أف،آثارها
   التشخيص الطيب حلالة املس:  
ومنطقة الضفرية ،قاعدة املخ:لألرواح املاسة ثالث نقط اصطدام رئيسية هي:يقول الدكتور " بل " -١

  ٢١١.واملركز املهيمن على أعضاء التناسل،الشمسية
هو ارتبـاك وخلـل مفـاجىء يف    الصرع عموماً :ويقول الدكتور " أمحد الصباحي عوض اهللا " -٢

  :ونوباته تأيت على نوعني،كهرباء املخ ووظيفته
يفقـد   –عضوية  –نتيجة تغريات فسيولوجية ؛تبدأ يف مراكز احلركة باملخ :نوبات تشنج عضوية -أ

  .وعالجه يكون مع األطباء البشرين وعندهم،معها املريض إحساسه وشعوره متاماً
مراكز اإلحساس على شكل إحساسات خمتلفـة يكـون مظهرهـا    تبدأ يف :نوبات تشنج نفسية -ب

وهذا النوع من النوبات الصرعية هو ،األساسي تغيراً عقلياً ال يفقد معها املريض إحساسه وشعوره متاماً
  ٢١٢.ما ميكن استشفاؤه بالدعوات والتوجه إىل اهللا تعاىل مما ال يستطعيه عالج األطباء

  :إبطال بعض السحر املنتشر
  :فضيلة الشيخ / وحيد بن عبد السالم بايل يقول 

يف هذا الفصل حولَ بعض أنواع السحر من حيث تأثريه علـى   –إن شاء اهللا تعاىل  –( وسوف نشري 
وأُحب أن أُنبه على أنك سـتجد يف  ،املسحور وعالج كل نوع من القرآن والسنة واألدعية واألذكار

يف عالج حـاالت   – r –عالج أشياء مل تثبت عن النيب هذا الفصل وغريه من الفصول الىت تتعلق بال
خاصة ولكنها تندرج حتت قواعد عامة ثبتت يف القرآن والسنة فمثالً ستجد عالجاً بآية من كتاب اهللا 

{ وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمـةٌ  :فكل هذا مندرج حتت قوله تعاىل،أو آيات من سور متفرقة
ؤلْما } [اإلسراءلارسإِلَّا خ نيمالظَّال زِيدلَا يو نِنياملقصود بالشفاء هنـا  :فمن العلماء من يقول.]٨٢:م

ومنهم من يقول بل املقصود الشفاء  –أي من الشك والشرك والفسق والفجور  –هو الشفاء املعنوي 
  .املعنوي واحلسي معاً

 r أَنَّ رسـولَ اللَّـه   ،فعن عائشةَ،و العمدة يف هذا البابوثَم دليل آخر أوضح من هذا وأقرب بل ه
  ٢١٣.»عالجِيها بِكتابِ اللَّه«:فَقَالَ،دخلَ علَيها وامرأَةٌ تعالجها أَو ترقيها

                                                 
  ٩٨االستشفاء بالقرآن  - ٢١٠
  .٨٣عامل اجلن واملالئكة   - ٢١١
  ٩٧االستشفاء بالقرآن    - ٢١٢
  ) صحيح  ٦٠٩٨) (٤٦٤/ ١٣خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٢١٣
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عمم ومل خيصص آيات معينـة أو سـوراً    – r –فلو أمعنت النظر يف هذا احلديث لوجدت أن النيب 
ني بذلك أنَّ القرآن كلَّة شفاٌء.حمددة فتب  

واملس واحلسد ) ،ومن التجارب العملية اليت ظهرت لنا مراراً وتكراراً أنَّ القرآن ليس عالجاً ( للسحر
  .فقط بل إنه عالج حتى لألمراض العضوية أيضاً

ا أحد املرضـى أو   البد من دليل خاص يف كل آية خنتارها من كتاب اهللا تعاىل لنرقي:فإن قال قائلٌ
  رقى ذه اآلية هذا املرض ؟! – r –نتوقف حىت يأتينا نص ثابت أن النيب 

فقد ثبت يف صحيح مسلم عن عوف بنِ ،قاعدة عامة لكلِّ رقية – r –فنقول هلؤالء لقد وضع النيب 
يعجالْأَش كالقَالَ،م:ا يفَقُلْن ةيلاهي الْجي فقرا نفَقَـالَ كُن كي ذَلى فرت فولَ اِهللا كَيسـوا  «:ا ررِضاع

قَاكُمر لَيع،كرش يهف كُني ا لَمقَى مبِالر أْس٢١٤.»لَا ب  
فمن هذا احلديث نأخذُ جواز الرقية بالقرآن أو السنة أو األدعية أو غريِها أو حىت من الرقى اجلاهلية ما 

  ٢١٥.مل حتتوى على شرك
  ):الصرع( أسباب املس الشيطاين

مـا هـي   :والسؤال الذى يطرح نفسه اآلن بعد هذا اجلمع والترتيب الذي أسأل اهللا أن يكون موفقاً
  أسباب املس الشيطاين ؟

  :إن من أعظم أسباب املس الشيطاين لإلنسان:أُمجلها فأقول
  :اإلفراط واملبالغة يف املشاعر مثل -أ

  .اخلوف الشديد -١
  .لغضب الشديدا -٢
  .احلزن الشديد -٣
  .الغفلة الشديدة -٤
  .اإلنكباب على الشهوات -٥
  .ظلم اإلنس للجن بعلم أو بغري علم -٦

  .كالذين يستخدمون بعض العزائم حلرق اجلن دون عدل وألهون األسباب:بعلم
ميني أو أن يدخل مكاناً خرباً غري عـامر بـاآلد  ،كأن يقذف شخص حجراً يف مكان مظلم:بدون علم

فاحتمال أن يؤذي بعض اجلن ،أو شخص يقع فجأة دون أن يسمي،بطريقة مفاجئة دون ذكر أو دعاء

                                                                                                                                             
 لُهمٍ:قَواتو حقَالَ أَبr»:ابِ اللَّهتا بِكجِيهالأَنَّ» عل،اللَّه ابتك هبِيحا يا بِمجِيهالع ادـا     أَريهاَء فـيبِأَش ـةيلاهي الْجقُونَ فروا يكَان مالْقَو

  شرك،فَزجرهم بِهذه اللَّفْظَة عنِ الرقَى،إِلَّا بِما يبِيحه كتاب اللَّه دونَ ما يكُونُ شركًا
  )٢٢٠٠( - ٦٤):١٧٢٧/ ٤صحيح مسلم ( - ٢١٤
  ر يف التصدى للسحرة األشرار" بتصرف يسري .يف كتابه " الصارم البتا  - ٢١٥
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كإحداث صوت قـوي يف أمـاكن   ...يف هذه احلالة أو أن يبول يف حجر أو يزعجهم بشكل أو بآخر
يف كل ولذلك جند أن نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه قد نصحنا وأرشدنا وعلمنا .سكنهم وما إىل ذلك

من قيام وقعود وانصراف ودخول منـزل أو دورة مياة أو مكان خرب أو خـروج  ..حركة وسكنة
يف مطعمنا ومشربنا وتزاوجنا حىت ال تشـاركنا  ،دعاًء وذكراً نحصن به أنفسنا يف مجيع أحوالنا....منه

أعطانـا مـا   لنا حركة وال سكنة إال و – r –فلم يترك رسول اهللا ،الشياطني ونكون عرضة ألذاهم
  .يناسب ذلك املوقف من سالح الدعاء وحصن الذكر

ومن أراد هـذه  .يف هذا الصدد – r –وعلى ذلك فمن أسباب املس عدم اتباع إرشادات نبيناً حممد 
  .التحصينات ففي كتاب األذكار لإلمام النووي رمحه اهللا ما يكفيه

ن إنسٍ قد آذى هلم قريباً ويف اجلـن ظلـم   ومن أمثلة مس اجلن لإلنس انتقام أهل اجلين لقريب هلم م
روومحاقةٌ و.  

  .أو عشق اجلنية لإلنسي )،حاالت عشق اجلن لإلنس ( عشق اجلين لإلنسية -٧
ذكر أوراد معينة ا ألغاز أو طالسم أو أمساء غري مفهومة أو تكرار آيات معينة أو اسم من أمساء  -ب

  .يا غري سليمةاهللا تعاىل بأعداد كبرية جداً بنوا
وإذا علمنا أسباب املس فإننا نكون قد علمنا بعض طرق الوقاية وذلك بتجنب هـذه األسـباب،واهللا   

  ٢١٦.أعلم
  كيف يدخل اجلين يف بدن األنسي ؟ وأين يستقر ؟

مكن للجـين أن يـدخل مـن أي مكـان يف جسـم      ،ريح اجلنوجسم اإلنسان به مسام ولذلك ي
  ]١٥:{ وخلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ} [الرمحن:ريح قوله تعاىلوالدليل على أن اجلن ،اإلنسان

خلَقَه من لَهبِ النارِ مـن  «:] يقُول١٥ُ:{وخلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ} [الرمحن:قَولَه،عنِ ابنِ عباسٍ
  ٢١٧.»أَحسنِ النارِ

داهجم نوع،هلي قَوف:ارٍ} [الرمحن{من نارِجٍ مم لُـو  «:] قَال١٥َ:نعي يالَّذ رضالْأَخو فَرالْأَص باللَّه
تدإِذَا أُوق ار٢١٨»الن  

داهجم نالرمحن،وع] {ٍارن نارِجٍ مم نانَّ مالْج لَقخو}:قَال١٥َ [:»رمالْأَح عقَطنالْم باللَّه و٢١٩»ه  

                                                 
  وما بعدها  )٣٩/ ١٩دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيميةوانظر:  - ٢١٦

http://nagah.net/vb/showthread.php?s=c٢١٤٢bca٢٦be٦١٤٨٢٧c٢٣bf٧f٨٧٧٢١٦٨&t=١٦١٧٥  
  ) ضعيف١٩٥/ ٢٢تفسري الطربي = جامع البيان ط هجر (  - ٢١٧
  ) صحيح مقطوع١٩٦/ ٢٢تفسري الطربي = جامع البيان ط هجر (  - ٢١٨
  )صحيح مقطوع١٩٦/ ٢٢تفسري الطربي = جامع البيان ط هجر (  - ٢١٩

http://nagah.net/vb/showthread.php?s=c
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ل اجلين يف بدن األنسي يتوجه مباشرة إىل املخ وعن طريق املخ يستطيع أن يؤثر على أي * وعندما يدخ
وقد أثبتت البحوث الطبية أن مرضى الصـرع لـديهم   ،عضو من أعضاء اإلنسان من مركزة يف املخ

  .ذبذبات أثريية غريبة مستقرة يف املخ
  :تعريف اجلن علمياً

إال أا غري مشـاهدة وخصائصـها   ،وللجن مادة،هدة احليةلألسف فان العلم قائم على املادة واملشا 
فهي موجودة لكن وجودها ال تستطيع األجهزة العلميـة أن تلتقطـه أو تشـعر    ،جتعلها حاضرة غائبة

  .كبقية األشياء احملسوسة العادية اليت نعرف،به
انطالقـاً مـن   ،ال ينفون وجود اجلن،وإن كان بعض العلماء املتدينون،* لذلك أنكر العلم وجود اجلن

  .إميام وتصديقهم بكتاب اهللا سبحانه وتعاىل
  :وهنا لنا بعض األسئلة فنقول

فهل ،حوايل املائة عام،هذه امليكروبات مل تصبح حتت احلس واملشاهدة ورقابة اآلالت إال من فترة قريبة
  وأصبحت موجودة اآلن بعد اكتشاف اهر ؟،كانت قبل هذا التاريخ غري موجودة

  ،،،وابا هلذا السؤالنريد ج
إال مـن حـوايل اخلمسـة    ،مل تصبح حتت احلس واملشاهدة والرقابـة ،وهذه الفريوسات الدقيقة جداً

  مث وجدت فجأة ؟،مع اكتشاف اهر اإللكتروين فهل كانت غري موجودة،والعشرين عاماً
  ،،،نريد جوابا آخر أيضاً هلذا السؤال

  :بعض صفات اجلن املادية
  ٠]٢٧:{والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ السمومِ}[احلجرقال تعاىل: نارمن  م خلقأ) ١
  ٠] ١٤:{قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ} [األعرافقال تعاىل: م ميوتونأ) ٢
لْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها {ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثريا من الْجِن واقال تعاىل: ) هلم قلوب وعيون٣

ئك هم الْغافلُونَ ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَ
  ٠] ١٧٩:} [األعراف

{وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَالب لَكُم :قال تعاىل) هلم قدرة التشكل والظهور لألنس ٤
منكُم إِني أَرى ما الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم فَلَما تراَءت الْفئَتان نكَص علَى عقبيه وقَالَ إِني برِيٌء 

افي أَخنَ إِنورقَابِ } [األنفال لَا تالْع يددش اللَّهو ٤٨:اللَّه.[  
) وآخرِين مقَرنِني ٣٧{والشياطني كُلَّ بناٍء وغَواصٍ (قال تعاىل:) هلم أجساد ميكن حجزها وربطها ٥

) فَادي الْأَص٠] ٣٧،٣٨:)} [ص٣٨ف  



 ٩٢

٦قال تعاىلوبعضهم يركب اخليل وهلم ذرية ،وجند ) هلم صوت:   مهـنم تطَعـتنِ اسم فْزِزتاسو }
هدعا يمو مهدعو لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف مارِكْهشو كجِلرو كليبِخ هِملَيع بلأَجو كتوطَانُ  بِصـيالش م

  ]٦٤:إِلَّا غُرورا } [اإلسراء
) حتى إِذَا ما جاُءوهـا  ١٩أَعداُء اللَّه إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ ( { ويوم يحشرقال تعاىل:) هلم جلود ٧

) وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينـا  ٢٠شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ (
) وما كُنتم تسـتترونَ  ٢١ذي أَنطَق كُلَّ شيٍء وهو خلَقَكُم أَولَ مرة وإِلَيه ترجعونَ (قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّ

كَث لَمعلَا ي أَنَّ اللَّه متنظَن نلَكو كُملُودلَا جو كُمارصلَا أَبو كُمعمس كُملَيع دهشأَنْ يا تما ملُـونَ  ريمع
)٢٢) رِيناسالْخ نم متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متني ظَنالَّذ كُمظَن كُمذَل٢٣) و   ـاروا فَالنـبِرصفَإِنْ ي (

) بِنيتعالْم نم ما هوا فَمبتعتسإِنْ يو مى لَهثْو١٩،٢٤:) } [فصلت٢٤م.[  
) فَبِأَي آلَـاِء ربكُمـا   ٣٩{ فَيومئذ لَا يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولَا جانٌّ (قال تعاىل: ) هلم نواصي وأقدام٨

) انكَذِّبامِ (٤٠تالْأَقْدي واصوذُ بِالنخؤفَي ماهونَ بِِسيمرِمجالْم فرع٤١) ي  انكَـذِّبا تكُمبآلَاِء ر فَبِأَي (
  ].٤٢ -،٣٩:رمحن)} [ال٤٢(
{فيهِن قَاصرات الطَّرف لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَـا  قال تعاىل:) هلم شهوة جنسية وأعضاء تناسلية ٩

  ٠] ٥٦:جانٌّ } [الرمحن
لْجِن فَـزادوهم  { وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من ا:قال تعاىل) فيهم الذكر واألنثى ١٠

  ٠] ٦:رهقًا } [اجلن
١١ا األشياء كما يتلمس اإلنس متاماً ) هلم أيد ا  :قال تعاىل يتلمسوناهنـدجاَء فَوما السنسا لَمأَنو}

  ٠] ٨:ملئَت حرسا شديدا وشهبا } [اجلن
ا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمعِ الْـآنَ  {وأَنا كُن:قال تعاىل ) وهم يقومون ويقعدون كالبشر١٢

  ٠] ٩:يجِد لَه شهابا رصدا } [اجلن
{وأَنا منا الْمسلمونَ ومنا الْقَاسطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولَئك تحـروا  :) وهم يأكلون ويشربون كالبشر١٣

) وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسـقَيناهم مـاًء   ١٥لْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَبا () وأَما ا١٤رشدا (
  ].١٦ - ١٤:)} [اجلن١٦غَدقًا (

  .وسياق هذه اآلية تشري إىل أن املخاطبني هم اجلن
  أعراض مس اجلن لإلنس:

  . املنامللمس أعراض يف اليقظة وأعراض يف:أعراض املس
  :( أ ) أعراض املس أثناء اليقظة

بشرط أن ال يكون سببه مرضاً يف العينني أو األذنـني أو األنـف أو األسـنان أو    :) الصداع الدائم١
  .احلنجرة أو املعدة
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  .وهو الصدود عن ذكر اهللا وعن الصالة وعن الطاعات:) الصدود٢
  .ويقصد به الشرود الذهين:) الشرود٣
  .ل أو اهليجان) اخلمول والكس٤
  .وهو ما يسمى بالتشنجات العصبية:) الصرع٥
  .) أملٌ يف عضو من األعضاء عجز الطب البشري عن عالجه٦
  .) اهلروب من الناس٧
  .) إمهال اهلندام والنظافة٨
  .) احلديث بلهجات ال يعرفها املريض٩

  :( ب ) أعراض املس أثناء النوم
  .ينام إال بعد مدة طويلة من االسترخاء وهو أن ال يستطيع اإلنسان أن:) األرق١
  .وهو كثرة االستيقاظ يف الليل:) القلق٢
  .وهي أن يرى اإلنسان يف منامه شيئاً يضايقه وهو يريد أن يستغيث فال يستطيع:) الكوابيس٣
  .والتأوه يف املنام،) األحالم املفزعة٤
  .واألسد والثعلب والفأر) رؤية احليوانات يف املنام كالقط والكلب والبعري والثعبان ٥
  .) القرض على األنياب يف املنام٦
  .) الضحك أو البكاء أو الصراخ يف املنام٧
  .) أن يقوم وميشي وهو نائم دون أن يشعر٨
  .) أن يرى يف منامه كأنه سيسقط من مكان عال٩

  .) أن يرى نفسه يف مقربة أو مزبلة أو طريق موحش١٠
أن يالحظ عليهم طوالً مفرطاً أو قصراً مفرطاً أو يـرى أناسـاً   ) أن يرى أناساً بصفات غريبة ك١١

  .سوداً
  ٠) أن يرى شبحاً يف منامه ١٢

  .(  بشرط أن يرى ذلك بكثرة ):ملحوظة  
  ــــــــــــ

  :٢أخرى للمس أعراض 
  ومن أعراض املس  

  _ الضيق يف الصدر .
  _ الشرود الذهين وكثرة النسيان.

  للدراسة.،معللمجت،للزوجة،_ كراهية للعمل
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  _ خفقان مفاجئ وشديد يف القلب.
  _ ينتاب املريض أحيانا تنميل أو رعشة أو حركة ال إرادية.

  _ يسمع أصواتاً معروفة أو أصواتاً غريبة ال يسمعها من جبواره.
  _ يشم روائح غريبة ويف الغالب تكون كريهة ال يشمها من جبواره.

  ة شديدة يف جسده خصوصا األطراف._ أحيانا يشعر من به مس حبرارة أو برود
  _ يبكي يف بعض األوقات دون سبب خصوصا قبيل أو بعد املغرب.

  _ يتميز عرق بعض من م مس برائحة غري طيبة وقد تكون رائحة كربيتية عفنه .  
  :_ عصبية املزاج وسرعة الغضب

  * يكون الصداع متنقال يف الرأس.
  ك عنه مرة أخرى.* ال يدوم بل يشعر به اإلنسان مرة وينف

  * إذا ضرب مكان الصداع يف الغالب يزول أو ينتقل من مكانه مث يعود.
  ٢٢٠* إذا غسل الرأس مباء قرئ عليه القرآن فإنه خيف أو يزول بأذن اهللا وقد يعود

   ــــــــــــ
  :٣أخرى للمس أعراض   

  اإلعراض والنفور الشديد من مساع األذان أو القرآن . -١
  و التشنج أو الصرع والسقوط حال القراءة عليه .اإلغماء أ -٢
  كثرة الرؤى املفزعة . -٣
  الوحدة والعزلة والتصرفات الغريبة . -٤
  قد ينطق الشيطان الذي تلبس به عند القراءة . -٥
٦- الَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُوما لَا يبأْكُلُونَ الري ينط كما قال تعاىل:{الَّذالتخب  ـنطَانُ ميالش طُهبختي ي

  ].٢٧٥:الْمس} [البقرة
  ــــــــــ

  :أثناء القراءة سوالتلب املس كشف عالمات
  كيف نعرف بأن حنن أصحاء والعالمات اليت تنطبق على املصاب

  قراءة أي سورة من القرآن أو سورة البقرة خاصة أو قراءة الرقية الشرعية .
  ء أثناء القراءة  مما يلي يكون مصاباً باملس:فإذا حصل معه أي شي

  إذا نعس اإلنسان أو احندرت منه دموع من العني .-أ

                                                 
٢٢٠ - http://www.raj3elsada.com/vb/showthread.php?t=21751  
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  أمل يف الرأس وضيق تنفس أو آالم يف املفاصل .-ب
  اآلم يف البطن والظهر والكتفني وتنميل يف الرأس والظهر.-ج
  زيادة حرارة وصداع وأمل حول األذنني . -د

  نطمام بعد االستحماء .آالم يف األذنني وا-هـ 
  غمام يف العني وارجتاف يف أحد أعضاء اجلسم . -و

  حرارة يف اجلسم وبرودة يف أطراف الرجلني -ي
عندما نقرأ وحتصل لنا األشياء املذكورة أعاله علينا املواصلة يف القراءة أو مراجعة املعاجل للكشـف أو  

  إعطاء األمور الالزمة.
  ــــــــــ

  :املس العاشقعالمات يعرف ا 
هناك بعض العالمات اليت يشخص ا املعاجل حالة املريض بأن فيه مس عاشق سواء كـان بسـؤال   • 

  :املريض أو القراءة عليه وأذكر بعضها
حتالم دليل على وجود املس العاشق ولكن مع وجود بعض األعراض األخـرى كرؤيـة   . كثرة اال١

  النساء العاريات أو مجاع احملارم وحنوه .
  . الشهوة املتوقدة بدون سبب أو على احملارم وقد ال يكون مع الزوجة مثله .٢
  . الوقوع يف العادة السرية بكثرة .٣
  . كره الزواج وعدم الرغبة فيه وقد تكره الفتاة جنس الرجال .٤
. الشعور حبركات يف العورات وخاصة يف القبل سواء كان مثرياً للشهوة أو هرش وحكة أو حركة ٥

  .مجاع 
. شعور الشخص كأن أحداً يرافقه وينام جبانبه ويشعر مثل جسم خفي جبانبه على السرير أو ثقل أو ٦

  هواء أو نفَس (كأن أحداً يتنفس).
  . بعض الرجال جيد شعرة امرأة على جسمه وبعضهم جيدها داخل سرواله أو ملفوفة على عورته .٧
  تلفة وقد ينال منها سواء يقظة أو يف النوم.. بعض النساء ترى من يظهر هلا عارياً بأشكال خم٨
. نفور الزوج من زوجته ونومه بعيداً ويرتعج جداً إذا اقتربت منه زوجته وحمبتة للوحدة ومتر عليـه  ٩

  الشهور الطويلة ومل جيامع زوجته .
. فور الزوجة من الزوج مع وجود اإلفرازات والعصبية الزائدة وإثارة املشاكل وسـخونة اجلسـم   ١٠
الحتب أن يلمسها زوجها بل حىت أبناؤها وحمبة الوحدة والنوم شبه عارية وثقـل النـوم لسـاعات    و

  طويلة.  
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. عدم أو ضعف اإلنتصاب أو سرعة القذف وآالم حتت السرة بإصبعني كأا طعنـة وآالم بـني   ١١
  اخلصية وفتحة الدبر ووخز فيها.

  ان وشرود الذهن .. عدم النوم ليالً واملكوث ساعات يف احلمام والسرح١٢
  . شم بعض الروائح العطرية يف الغرفة بدون معرفة مصدرها .١٣
. شعور الزوجة حال اجلماع أن الذي جيامعها غري زوجها أو تشعر بعد اجلماع أا جتامع من غري ١٤

  أن ترى أحداً.
جلمـاع  . بعض األطفال يتعرضون للمس العاشق فيستيقظ ومالبسه مرتوعة وحيكي مايبني تعرضه ١٥

  وهو اليعلم معناه .
  . الشعور بالرغبة الشديدة والشهوة العارمة يف اإلحنراف للواط أو السحاق أو ممارستها.١٦
. بكاء الفتاة إذا تقدم أحد خلطبتها أو رفضها بعد موافقتها بأعذار غري مقبولـة أو أن اخلطـاب   ١٧

  اليعودون مرة أخرى مع توفر اجلمال واحلسب وكل شئ فيها.
عدم توفق الرجل للزواج فيطرق كل األبواب ويرد مع توفر أكثر األوصاف املطلوبة حىت أنه قد . ١٨

  يعقد مث يفسخ عقده أو يتزوج ويطلق.
. جتد الرجل اليستطيع أن ينظر يف النساء وقد يتصبب عرقاً إذا تكلمت معه امرأة وقد يرجتف إذا ١٩

كون من احلياء وقد يكون بسبب املس والفرق أنـه  تغزلت فيه إمرأة وبعضهم يظن أنه من احلياء وقد ي
  يشعر حبركات يف جسده وأمل يف عورته وظهره ووخز يف خمتلف أحناء جسده وهذا متواتر .

  ٢٢١ . الشعور بآالم يف العورات يف اخلصية والقضيب أو الرحم واملبايض.٢٠
  ــــــــــ

  أنواع املس:
  ١كلي من حتدث له تشنجات عصبيةوهو أن ميس اجلن اجلسد كله ك:) مس.  

٢جزئي وهو أن ميسك عضواً واحداً كالذراع أو الرجل:) مس.  
٣دائم يف جسده مدة طويلة:) مس اجلن وهو أن يستمر.  
٤طائف وهو ال يستغرق أكثر من دقائق كالكوابيس:) مس.  
  :الفرق بني الصرع الطيب والصرع اجلين  

أو يـتم تشخيصـه بواسـطة ختطـيط الـدماغ      ،تشف بـأذن اهللا غالباً ما يك:) الصرع العضوي١
  ٠تقريباً من أنواع الصرع ال يكتشف بالتخطيط الدماغي  %١٥وأن ،الكهربائي
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كعدم ،فيكتشف بإذن اهللا أو يتم تشخيصه حبدوث تغيرات يف حياة املصاب:أما الصرع الروحي واجلين
وعدم إقباله علـى الطاعـة هللا تعـاىل    ،رة واملزعجةوالكوابيس املتكر،مقدرته على النوم لكثرة األرق

  .والتأمل عند مساع آيات الوعد والوعيد،واإلعراض عن القرآن
يعض على لسـانه ويتبـول   ،إن املصاب بالصرع العضوي يف حالة نوبة الصرع:) الصرع العضوي٢

  .أثناءها بدون سبب
وأن يتبول ،ة الصرع أن يعض على لسانهفيحدثُ لبعض املصابني عند نوب:أما الصرع اجلين أو الروحي

  .ولكن بعد قراءة القرآن عليه،على نفسه
وذلك ألن القرآن خيفـف  ،ويشعر براحة فقط،ورمبا يهدأ نفسياً،ال يتأثر بقراءة القرآن:الصرع العضوي

  .من درجة توتر اجلهاز العصيب
ونفوراً حـىت إنـه   ،قاً يف صدرهفيجد ضي،فهو يتأثر جداً بقراءة القرآن:وأما الصرع اجلين أو الروحي

صرعيصرخ مث ي.  
يتبعهـا  ،هو مرض عصيب حيدث على شكل نوبات من التشنج واالختالج القوي:) الصرع العضوي٤

  .نوم عميق
  .فهو تسلُّطٌ من أرواح خبيثة شيطانية على جسد اإلنسي:أما الصرع اجلين

٥العضوي طيع املصروع خالل النوبة أن يتحدث مـع أي  وال يست،تشنجه يستمر ملدة دقائق:) الصرع
  .أحد

فإنه يستمر أحيانا ملدة ساعات يستطيع املصروع أن يتحدث مع املعاجل عـن طريـق   :أما الصرع اجلين
  .فيخرب عن أسباب صرعه للجين،اجلين

أن ،فإن الباحثني يقولون،أن نوباته حتدث يف أي وقت من ليل أو ار أو عند النوم:) الصرع العضوي٦
  .ربع املصابني بالصرع العضوي يصابون بنوبات صرعيه أثناء النوم

  .أو لشيء ضايق اجلين،فال يصرع إال بعد قراءة القرآن:أما الصرع اجلين
  .أن املصاب به يمكنه الشعور بقرب حالة النوبة الصرعية بدقائق:) الصرع العضوي٧

  .ءة القرآن عليهفال يشعر بنوبة الصرع إال بعد قرا:أما الصرع اجلين
يمكن بإذن اهللا تعاىل أن يشفى متاماً من احلالة املرضية باجلراحـة أو اسـتعمال   :) الصرع العضوي٨

  .ومن املمكن أن يظل طيلة حياته  يتناول األدوية العالجية إىل أن يتوفاه اهللا تعاىل،األدوية العالجية



 ٩٨

وميكن أن يعود إليه ،عد خروج اجلين من جسدهفإنه ميكن بأذن اهللا تعاىل أن  يشفى ب:أما الصرع اجلين
اجلين مرة أخرى،إذا كان املصاب ضعيف اإلميان،أو ارتكب بعض املخالفات الشرعية،أو تعرض لعمل 

  ٢٢٢.،واهللا تعاىل أعلمسحري،أو تسبب يف إيذاء جين
  :قراءة القرآن الكرمي عليه ونعرف حضور اجلين عليه ذه العالمات

أو شخوصها / أو طرف العينني طرفاً شديداً / أو وضع اليدين علـى العيـنني / أو   تغميض العينني / 
  .رعشه شديدة يف اجلسد

  :أنواع السحر
وعدها صعب لكثرا لكن قدر املستطاع ميكن أن نقسمها من باب التسهيل والتوضـيح إىل سـبعة   

  :أنواع رئيسة وهي
  .) السحر الذي يعتمد على خصائص املادة١
  .لذي يعتمد على عامل اجلن) السحر ا٢
  .) السحر الذي يعتمد على الفلك واحلساب٣
  .) السحر الذي يعتمد على قوة اإلحياء٤
  .) السحر الذي يعتمد على قوى النفس٥
  .) السحر الذي يعتمد على اآلالت امليكانيكية واإللكترونية احلديثة واملرايا٦
  .) السحر الذي يعتمد على خفة احلركة٧
  لذي يعتمد على خصائص املادة:) السحر ا١

شـرط  ،ومعرفة الساحر بـبعض هـذه اخلصائص  ،حنن نعلم أن لكل مادة خصائص فيزيائية وكيميائية
ومن بني هذه الشروط انتقاءه للصفات اليت جيهلها الكـثري  ،ضروري لتفوقه يف عملية السحر واخلداع

قدرته السحرية هي اليت تفعـل يف  فيستغل جهلهم هلذه اخلصائص ويدعي أن ،من الناس يف زمن معني
  .املادة فعلتها

وثانيهما فيه استغالل ،أحدمها فيه استغالل للخصائص الفيزيائية للمادة،نأخذ مثلني اثنني،ولتوضيح ذلك
  :وباملثال يتضح املقال،للخصائص الكيميائية للمادة

والعصـي حيـات    ) فنضرب مثالً للنوع األول / سحرة فرعون الذين جعلوا الناس ترى احلبـال ١
{قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصـيهم  :وهذه القصة مثبتة يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله،تسعى

  .]٦٦:يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى } [طه

                                                 
  ٤٩/٥٢والصرع / حسن بن علي عبد احلميد  من كتاب إثبات برهان املس - ٢٢٢
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لة علـى درجـة احلـرارة    لقد جلأ السحرة إىل مادة الزئبق وهي املعدن الوحيد املوجود حبالة السـيو 
لقد وضع ،أنه إذا تعرض للحرارة املرتفعة فإنه يتمدد ويزداد حجمه،ومن خصائص هذا السائل،العادية

وحني ألقوهـا علـى األرض   ،وأحكموا إغالقهـا ،السحرة الزئبق يف جلود على شكل حبال وعصي
لذي تشتد فيه درجـة  الساخنة خاصة وأن وقت املبارزة واملباراة أو التحدي كان ضحى أي الوقت ا

  .بفعل احلرارة وظهرت للعيان كأا حيات تسعى،فتمتد احلبال والعصي اجللدية املموهة،حرارة األرض
بينما تـدبري اهللا  ،ليتمدد الزئبق،حاجتهم للحرارة،* لقد كان هدف السحرة من اختيار وقت الضحى

  .ليكون عربة ملن يعترب،ووضوحاً يف أشد ساعات النهار ضياًء،سبحانه هلذا الوقت فهو إلظهار احلق
  :السحر الذي يعتمد على بعض اخلاصائص الكيماوية) ٢

وهذا ،إن هنالك عنصراً يسـمى الفوسـفور  :ونضرب مثالً على استخدام اخلصائص الكيميائية فنقول
ات لذلك جنده يف املختـرب ،حمدثاً هليباً وحرارة شديدة جداً،العنصر يتفاعل بسرعة مع أوكسجني اهلواء

وخاصـة النـوع األبـيض    ،فإذا تناولنا قطعة صـغرية مـن الفوسفور  ،حمفوظاً ضمن أوعية فيها ماء
  .فإا سرعان ما تشتعل من تلقاء نفسها،وعرضناها للهواء،النقي

مث ينفث علـى  ،ويطلب من املتفرجني منديالً،* فالساحر جيعل قطعة صغرية من هذه املادة حتت لسانه
وما هي إال حلظات حىت ،وتلتصق باملنديل من دون أن يشعر املتفرجون،وسفوراملنديل فتخرج قطعة الف

فيظن املتفرج بأن هذا االشتعال إمنا قد نـتج  ،يشتعل املنديل بواسطة التفاعل الكيميائي مع األكسجني
  .عن قدرة الساحر وبفعل كلماته ومتتماته

وهلم خصائص ،وأمم أمثال اإلنس اجلن خملوقات غري منظورة وهم خلق:السحر الذي يعتمد على اجلن
قال تعاىل:{إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مـن  ،يشاركون ا بين آدم وهلم خصائص يتفردون ا،كعدم رؤيتهم

  ]٢٧:حيثُ لَا ترونهم إِنا جعلْنا الشياطني أَولياَء للَّذين لَا يؤمنونَ } [األعراف
  .نرى السحرة يتعاملون معهم،خلفاء اليت يتمتع ا اجلنوبسبب صفة ا

  ) السحر الذي يعتمد على الفلك واحلساب:٣
وهذا تدليس وتدجيل وخداع وإيهام للناس بأن الكواكـب  ،وهذا أكثر أنواع السحر شيوعاً وانتشاراً

  .وتسهر على خدمتهم وتبني طالعهم،والنجوم هي اليت تدبر شؤوم وترعى مصاحلهم
فـالنجوم  ،هو اعتقاد باطل وكفر بواح ال حيتمل التأويل،العتقاد بفاعلية النجوم والكواكب هذه* وا

  .باإلضافة إىل أا مدركة،والكواكب خملوقات جامدة ال حياة فيها
وجهالـة مـن   ،وخرافة مـن اخلرافات ،* وأما احلساب فهو أيضاً ضرب من ضروب مضيعة الوقت

فنراهم يعطون ،ادها أن هناك من يعتقد بفاعلية احلروف واألرقامومف،وضاللة من الضالالت،اجلهاالت
ويستدلون من حاصل اجلمع على ،وجيمعون هذه األرقام،لكل حرف من حروف أمساء األشخاص رقماً
  .طبيعة الشخص وخصائصه وميوله ومستقبله



 ١٠٠

  ) السحر الذي يعتمد على قوة اإلحياء:٤
وأكثر ما يكون بأنواع ،إال أنه يستخدم بصفة خاصة،مةاإلحياء يستخدم يف كل أنواع السحر بصفة عا

  :حمدودة من السحر منها
حيث ال يستخدم املنوم املغناطيسي سوى الكالم واحلركات والضـوء اخلافـت   :أ) التنومي املغناطيسي

  .واملوسيقى الناعمة واليت تدخل كلها حتت باب اإلحياء
هذه األمور ال تضر وال تنفع إال أن اإلنسـان   وإن كانت:ب) األحجبة والتمائم واملساحيق السحرية

فإذا وجد مثالً  حجاباً أو طلسماً أو مسـحوقاً  ،مفطور أيضاً على اخلوف من اهول أو الشيء املبهم
فإن هذا الفعل يوقظ يف نفسه املخاوف والشكوك والظنون من هـذا األمـر   ،قد  رش على عتبة داره

  .والظنون الشيطان الذي ينتظر فرصة الوسوسة الغريب املبهم ويساعد عاطفة الشكوك
  ) السحر الذي يعتمد على قوة النفس:٥

ذلك ألنه ال حيتاج إىل آلة أو مادة كيميائية أو ،وهذا من أخطر وأشد أنواع السحر تأثرياً على اإلنسان
ها على من يريد فيسلط،إمنا جلُّ ما يف األمر هو أن الساحر يستخدم طاقته النفسية وقدراته اخلبيثة،كتابة

  .أن يسحره أو يضره
  ) السحر الذي يعتمد على خفة احلركة:٦

إال أنه من الناحية الشـرعية حمـرم   ،وهذا يستعمل يف كثري من األحيان للترفيه والتسلية على املسارح
  .بسبب اخلداع والكذب والتعري،أيضاً
  ايا:) السحر الذي يعتمد على اآلالت امليكانيكية واإللكترونية واملر٧

وخالصته أن الساحر يعتمـد علـى أدوات ميكانيكيـة أو    ،وهذا النوع شائع ومنتشر يف هذه األيام
أو إلخفـاء  ،مثـل الطـريان يف اهلـواء   ،للقيام ببعض األالعيب،إلكترونية أو مرايا مثبته بطريقة خفيه

  .أو لتقطيع إنسان مث إعادة تركيب أجزائه من جديد،األشياء
ي الطريقة اليت يؤثر فيها الساحر على املسحور أو األساليب اليت يتبعها الساحر أ:املقصود بامليكانيكية

  ٠مع االعتقاد اجلازم بأن السحر ليس مؤثراً بذاته ،كي جيعل عمله مؤثراً على اآلخرين
  :أعراض السحر

  .) البكاء املر عند تالوة القرآن أو مساعه١
  لة اهلروب حني مساع القرآن الكرمي.) التوتر واهلياج والتلفظ بالسباب والشتم وحماو٢
  .) وجود أوجاع أو آالم غري مربرة طبيا٣ً
  .ال سبب موجب له،) حمبةٌ مفرطة أو كره مفرط٤
ومصلحته تقتضي أن يكون معهم علـى  ،) الثورة واهلياج والغضب من أشخاص له عالقة محيمة م٥

  .عالقة طيبه
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  .ا يفعله خارج عن إرادتهواالعتراف على م،) فعل الشيء والندم على فعله٦
  .) زوغان البصر وامحرار العينيني واتساع احلدقة٧
  ٢٢٣.) شعور أهل الشخص أو املريض بتغري حالة وتبدهلا رأساً على عقب٨

  :صفات املعاجل بالقرآن الكرمي
يعترب العالج بالقرآن الكرمي من أرقى أنواع العالج فإذا ما فشلت سائر أنواع العالجات فإنـه لـيس   

قَـالَ  :فعن رجاَء الْغنوِي،وكَانت أُصيبت يده يوم الْجملِ قَالَ.اك عالجاً أنفع من كالم اهللا عز وجلهن
 بِيالن r »هفْسن بِه حدا مبِمو لْقُهخ هدمحلَ أَنْ يقَب هفْسن بِه اللَّه دما حفُوا بِمشتا» اساذَا:قُلْنمبِأَبِي  و

  ٢٢٤».الْحمد وقُلْ هو اللَّه أَحد فَإِنَّ من لَم يشفه الْقُرآنُ فَلَا شفَاه اللَّه«:وأُمي يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ
  وهناك العديد من التساؤالت حول العالج بالقرآن الكرمي لعلنا نورد أمههما:

  ما هي صفات املعاجل بالقرآن الكرمي؟:س
لعل من أبرز الصفات أن يكون معلوم التقوى حمافظاً على صالته املكتوبة مجاعة ومتبعـاً لسـنن   :ج

  املصطفى عليه الصالة والسالم وجمتنباً املعاصي.
  س:هل تؤثر تقوى املعاجل بالعالج بالقرآن

ه" فنقصـان  وكما قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا "السيف بضارب،إن تقوى املعاجل له دور يف املعاجلة:ج
ولكن قد يكون ضعف التقوى سبباً ملنع نـزول الرمحـة   ،تقوى املعاجل ال ينقص من قدر القرآن الكرمي

وكما أنَّ خبث نفس احلاسد أو الساحر هلا أثر كبري يف شدة السـحر  .والشفاء من اهللا سبحانه وتعاىل
باثة بإذن اهللا،وال يكـون ذلـك إال   بإذن اهللا فإن األمر يف املقابل يتطلب قوة يف اإلميان إلزالة تلك اخل

  .بالتقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل واملداومة على الطاعات
  هل القرآن يعاجل األمراض النفسية أو الروحية فقط أم لعالج األمراض املادية والعضوية أيضاً؟:س
ـ  :ج س والعـني  يعترب العالج بالقرآن على نوعني النوع األول عالج األمراض الروحية الناجتة عـن امل

النوع الثاين عالج العلل اليت تعتري اجلسد سواء كانـت نفسـية أو   ،واحلسد والسحر وما شابه ذلك
  ٢٢٥عضوية أي أنه بالقرآن بإذن اهللا تعاىل شفاء من كل علة وداء

اعلم أخي املسلم أن املسلم الذي يعاجل املرضى ويرقيهم بالرقية الشرعية وغريها من األدوية املشـروعة  
وليس كل من تصدر هلذا األمر يصلح للعالج وإمنا حنـدد هـذه   ،أن تتوفر فيه صفات وشروطينبغي 
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الشروط والصفات لكي ال يدخلَ كل دجالٌ وأفاك على هذا العلم ليستغلَّ حاجة النـاس ومرضـهم   
  :وجهلهم لتحقيق غاياته وملذاته الدنيوية وهذه الصفات هي

 تبارك ومتبعـا لسـنة نبيـه عليـه الصـالة والسـالم       أن يكون مسلما مستقيما على شريعة اهللا.١
يغلب علـى حالـه الصـالح    ،سليم املنهج وسليم العقيـدة ،وتعاىل،ويكون من أهل السنة واجلماعة

  ويشهد له بذلك من املسلمني وهذه الصفات جديرة بالنجاح بإذن اهللا.،واالستقامة
ألن من ؛ى الصغائر وجيتنب خوارم املروءةفال يفعل الكبائر وال يصر عل،أن يكون تاركا للمحرمات.٢

وال يكون سببا يف الشـفاء  ،وال جيري اخلري على يديه،يكن فيه هذه الصفات يكون بعيدا عن اهللا تعاىل
  ببعده عن اهللا.

  أن يكون عاملا باحلالل واحلرام..٣
را وشـفاء ورمحـة   وأن اهللا جعل فيه نو،أن يكون معتقدا ومتيقنا من أن القرآن الكرمي شفاٌء ورمحةٌ.٤

  تؤثِّر على البشر وعلى اجلن وعلى الشياطني ويكون على يقني عالٍ من هذا.
أن يكون قد أخذ هذا العلم عن رجاله وعن أهل اخلربة يف جمال املعاجلة ؛ألن اخلربة اليت تؤخذ مـن  .٥

ضى ختتلـف  ألن أحوال الناس واملر،الكتب ال تكفي،وإمنا ينبغي أن يكون قد أخذ احلكمة من الرجال
وهذا ال يتأتى من الكتب ؛بل ال بد من اخلربة العملية ويستحب أن يكون جمازا يف هذا ،فينبغي أن مييز

  العلم من رجل عامل صاحب خربة فهذا علم كغريه.
أن يكون عاملاً بأحوال اجلن والشيطان ويلم ذا العامل اآلخر ويعلم خفاياه وكيفية التحصـن منـه   .٦

  واخلربة يف معاملتهم. وكيفية العالج
واملعرفـة  ،أن يكون ملما بأنواع األمراض وكيفية عالجها والدقة يف وصف كـل دواء لكـل داء  .٧

  خبصائص اآليات وفوائدها والقدرة على التميز بني السحر واملس والعني واألمراض النفسية وغريها.
  املسلمني فهذا أقرب لإلجابة.ويشهد له بذلك من غريه من ،أن يكون أمينا تقيا صاحب خلق حسن.٨
فال يفضـح املرضـى وال يكشـف عـورام علـى      ،أن يكون أميناً على أسرار الناس وأحواهلم.٩

  ويعامل كل مريض حسب حاجته.،غريهم
أن يكون خملصا هللا يف عمله وال يتاجر بأمراض الناس،ويستغلُّ ضعفهم وينهب ويسلب أمواهلم بل .١٠

،ومبا يتناسب مع عمله وأن يكون شفيقا رفيقـا رحيمـا،ويراعي الفقـراء    يأخذ حقه بالقدر املعلوم
والضعفاء الذين ال ميلكون املال،وأخذ األجرة على الرقية جائز لكن له ضوابط وله مقادير وقد كثـر  

  ٢٢٦.الذين يتاجرون بأمراض الناس اليوم عافانا اهللا
  :ن الكرميآشروط العالج بالقر
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إىل الكثري من الصرب وحسن التوكـل علـى اهللا واإلميـان     إنَّ عالج السحر خاصة واملس عامة حيتاج
وطاعة اهللا بكل أوامـره والبعـد عـن املعاصـي مهمـا صـغرت أو       ،الكامل با القدر خريه وشره

واليقني الكامل على اهللا وأن كل األمور بيد ،والتدين الكامل واللجوء إىل اهللا باألدعية واألذكار،كربت
و االلتـزام الكامـل ـذا    ،وال يكون من أمر يف هذا الكون إال بإذن اهللا وعلمه،الكايفاهللا  الشايف و

  الربنامج املتكامل للعالج.
  شروط العالج بالقران الكرمي  

  إخالص النية والعمل هللا سبحانه وتعاىل.:أوالً
  التركيز على ترسيخ العقيدة الصحيحة.:ثانياً
  التمسك مبنهج الكتاب والسنة.:ثالثا
  التركيز على اجلانب الدعوي.:عاراب

  التقيد باألمور الشرعية اخلاصة بالنساء.:خامسا
وال جيعـل  ،وهذا من أهم الشروط يف املعاجل بأن يتقي اهللا يف تعامله مع النساء،اتقاء فتنة النساء-سادسا

  فال يصلح عالجه ويأمث بدلَ أنْ يؤجر،الشيطال يغريه بشهوات نفسه
والتوكل على اهللا وعدم التوكل على شيء غري اهللا مثل قدرتك أو علمك أو ،هللالثقة الكاملة با-سابعا

  جناحك يف العالج.
  تقدير املسؤولية الشرعية والطبية. -ثامنا
  احلذر من استدراج الشيطان-تاسعا
  ٢٢٧احلث على الصرب والتحمل -عاشرا

  احللم واألناة.
  القدوة احلسنة.

  االستشارة واملشورة.
  ار املرضى.احملافظة على أسر

  احملافظة على سالمة املرضى.
  التأين يف إصدار احلكم على احلالة املرضية.

  حتري طرق اإلثبات الشرعية لألمراض الروحية.
  عدم التأثر بآراء اآلخرين إذا كانت خاطئة.

  .تقوى اهللا وأداء الفرائض والبعد عن املعاصي وعدم االغترار يف النفس
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  االبتعاد عن مواضع الريبة.
  دم املغاالة يف استخدام األمور املباحة.ع

  التجرد يف احلكم على املعاجلني.
  زرع الثقة يف نفسية املرضى.

  قوة اإلميان واالعتدال يف دفع عداوة اجلن والشياطني وال يبالغ يف إيذائهم.
  الصرب واالحتساب على إيذاء األرواح اخلبيثة.

  اح اخلبيثة.قوة الشخصية وصالبة اجلأش يف التعامل مع األرو
وتكون ،وأن ال تكون متربجةً أو متزينة أو متعطرةً،أن ال تعاجل امرأة إال ومعها حمرم رجل كان أو امرأة

  وأن تستر جسدها حىت ال تتكشف أثناء العالج.،متوضئةً من األفضل
  بل تكون متحجبةً مستورةً يف ملبسها.،ال تعاجل أية امرأة تكون متربجةً ومتزينةً

  ملعاجل ملتزماً بسنة احلبيب حممد صلى اهللا علية وسلموأن يكون ا
مثل الصـور واألغـاين   ،يئة املكان املراد العالج به،وأن يكون مكانٌ خال من املخالفات الشـرعية 

  واملدخنني واملستهزئني.
  ٢٢٨.يئةاملريض بأن يتوضأ ويعتمد على اهللا ال على قدرة املعاجل

  :صفات املعاجل الروحي
ران الكرمي من أصعب األمور وأجلها وال بد للمعاجل الروحي من صفات معينة أن تتـوافر  العالج بالق

فيه حىت تستجيب خواص اآليات والسور القرآنية لقراءته وتتمثل له الروحانية املتجسدة يف كلماـا  
  الربانية.

ألفة معينة بـني   بل ال بد أن تكون هناك،فليس كل من قرأ القرآن الكرمي وآمن به أصبح معاجلا روحيا
  املعاجل الروحي وبني روحانية اآليات والسور القرآنية اليت يتلوها.

وتتكون هذه األلفة من خالل املداومة على قراءة هذه اآليات والسور والعمل ا ومبا أمر به اهللا تعاىل 
  الشروط:لذلك ال بد أن تكون هناك شروط وأخالق معينة يتمتع ا املعاجل الروحي ومن أهم هذه 

فليس كل من صلَّى وصام وقرأ القران الكرمي متتـع بالعقيـدة   :العقيدة الصحيحة واإلميان الكامل - ١
بل إن كثريا من الناس يصلي ويصوم وميـارس شـعائره   ؛الصحيحة اخلالصة من الشوائب واملكدرات

أغـراض ومـآرب    الدينية واملداومة على حضور اجللسات الدينية وزيارة العلماء والصاحلني من أجل
كما أن البعض ،ومكاسب دنيوية سواء من حيث التجارة أو من أجل اجلاه أو من أجل أي غرض آخر

وهناك ،اآلخر يقوم ذه الشعائر إرضاء ملن حوله حىت يكسب ودهم واحترامهم وثناء النـاس عليـه  
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ويتحول عن الدين ،ول إغراءالبعض اآلخر ال يعلم ملاذا يقوم بأداء هذه الشعائر ويرتلق إىل اهلاوية عند أ
والبعض اآلخر يقوم بأدائها ألنه وجد أهلـه عليهـا وهـم مل    ،اإلسالمي احلنيف إىل الفسق والفجور

  .بل ألنه ألفى آبائه على هذه الشريعة،يأخذوها عن قناعة
أن يلتزم بآداب الشر ع احلنيف يف مجيع األحوال وحصول احملبة الذاتية لتحصيل اإلخـالص يف   - ٢
وطرد الغفلة وامتثال املأمور واجتناب ،عمل وهذا ال حيدث اال مبتابعة الشريعة من غري بدعة أو رخصةال

  .املنهي
التواضع وعدم ازدراء أحد وأن ال يرى لنفسه فضالً فيما حيدث معه بل إن الفضل كله هللا تعاىل  - ٣

  .وإمنا هو سبب من األسباب
ما لديه من طاقة وذلك مرضاة هللا تعاىل وطلب األجـر   وأن خيدمهم بكل،أن حيسن الظن بالناس - ٤

بل جيعل ثوابه هو عفـو  ،وأن ال ميد عينيه إىل أموال الناس وال يطلب منهم األجرة على عمله،والثواب
  .اهللا ومغفرته ودعاء الناس له

عيوب نفسه ألنه أدرى ب،وأن يرى نفسه ناقصةً أبداً،أال يزدري أحداً أو يهجره إذا رآه يف معصية - ٥
  وأن حياول إنقاذ أخاه من املعصية اليت هو فيها.،من عيوب الناس

  أن يهجر الكبائر وأن يبتعد عن الصغائر قدر اإلمكان. - ٦
وأن يتلطـف بالنصـيحة إذا رأى   ،أن حيسن الظن بالناس ويزيل احلقد من قلبه على البشر كافة - ٧

  ن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه.وم،خمالفة فإن من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه
  وأن خيدم املرضى من الناس.،أن خيدم الفقراء وال ميتنع عن مساعدم - ٨
وأن يقضي أغلب وقته يف قراءة القران الكرمي والتفكر يف الـدنيا  ،أن يداوم على األذكار املأثورة - ٩

وأال يقضي وقته ،م العلم الشرعيوأن كان له وقت جيب عليه املداومة على تعل،واالبتعاد عن مشاغلها
  أمام شاشات التلفزيون والغفلة يف األمور الدنيوية.

التوبة من الذنوب بشكل مستمر واالبتعاد عن الغيبة والنميمة واالبتعاد عن مصاحبة أهل اجلاه  - ١٠
  والرياسة وأرباب الدولة.

اإلضافة إىل الترديـد املسـتمر   ب،هذه هي بشكل عام أهم الشروط الواجب توافرها يف املعاجل الروحي
لبعض اآليات القرآنية احملددة ليطلع على أسرارها وخواصها العالجية وأال يكون مهه هو احلصول على 

  ٢٢٩.وإمنا أن يكون مهُّه هو مرضاة اهللا تعاىل وكسب مغفرته،خواص اآليات القرآنية العالجية
  ما ينبغي أن يكون عليه املعاجل:

                                                 
٢٢٩ -  http://www.elso٩.com/showthread.php?t=١٢٦٠  

http://www.elso
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وكلمـا قـوي   ،واثقاً بتأثري الذكر وقراَءة القرآن،قوي اإلميان باهللا معتمداً عليه ينبغي للمعاجل أن يكون
ورمبـا  ،ورمبا كان اجلين أقوى فـال خيرج ،فرمبا كان أقوى من اجلين فأخرجه،إميانه وتوكله قوي تأثريه

قراَءة و،فعليه بكثرة الدعاء واالسـتعانة علـيهم بـاهللا   ،فتتقصد اجلن إيذاَءه،كان املخرج للجين ضعيفاً
  ٢٣٠.خاصة آية الكرسي،القرآن

فقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية ،كما ينبغى للمعاجل أن يكون عاملاً مبداخل الشيطان حىت ال يستدرج
  أنا أخرج كرامة لك !!!:يعاجل مصروعا فقال للجين اخرج فقال له اجلين

فإن الفعل والترك جيب  -هللا رمحه ا -ال ولكن طاعة هللا ورسوله وهذا من فطنته :فقال له شيخ اإلسالم
وإمنا ذلك طاعة هللا ،ومن ذلك ترك الظلم ال ينبغي أن يكون كرامة ملخلوق،أن يكون خالصا لوجه اهللا

  ورسوله.
  :الشروط العامة للعالج:أوال

أن يلتزم املعاجل عقيدة السلف الصاحل علما وعمال إذ هي السالح البتار الذي يستطيع املعاجل ـا   - ١
{ إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم :لشيطان والتغلب عليه ودفع كيده كما قال اهللا سبحانه وتعاىلمواجهة ا

  ].٤٢:سلْطَانٌ إِلَّا منِ اتبعك من الْغاوِين } [احلجر
فبقدر طاعته هللا ،أن خيلص العبودية هللا ويلتزم الطاعات الىت من خالهلا يستطيع أن يرغم الشيطان - ٢
للمـس   rويلحظ على عـالج الـنىب   ،عل اهللا سبحانه وتعاىل يف عمله وإن كان قليالً كبري األثرِجي

  .الشيطاين أنه كان ال يتطلَّب منه إال أن يأمر اجلين باخلروج من اجلسد فينصاع ألمره
ألن أصحاب السنن هم أبعد الناس عن الشيطان وأشـدهم  ،rأن يكون ملتزما بسنة املصطفى  - ٣

أكثرهم حفظا من كيده،كذلك تلزمه املعرفة القويةُ بالسنة النبوية خاصة ما يتعلـق بإرشـادات   عليه و
  .العالج النبوي والتحصني واألدعية ومداخل الشيطان ووسائله

  :الشروط اخلاصة باملعاجل:ثانيا
أن يكون عاملا بكيفية عالج املس ولديه القدرةُ علـى تشخيصـه ومتييـزه عـن غـريه مـن        -١
وطـرق  ،كذلك يكون على معرفة بكيفية حتصني نفسه و أهله واملوجـودين سـاعة العالج  ،راضاألم

مراغمة اجلين الصارع وكيفية إخراجه وأفضل األماكن اليت خيرج منها من اجلسد وغريها من األمـور  
  اليت بسطت ىف الكتب اليت ختصصت ىف العالج.

ليهم وكيف يتعامل معهم بالعدل دون تفـريط  أن يكون عاملا بأحوال الشياطني واجلن وما يؤثر ع -٢
( وأَما من سلَك في دفْعِ عداوتهِم مسلَك :وهذا ما نوه إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال،أو إفراط

 لَّهل يعطم ولْ هب مهمظْلي لَم هفَإِن ولُهسرو بِه اللَّه ري أَملِ الَّذدالْع   إِغَاثَـةظْلُـومِ ورِ الْمصي نف هولسرو

                                                 
  )١٥٤عامل اجلن والشياطني (ص: - ٢٣٠
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لَا ظُلْملْقِ وبِالْخ كرا شيهف سي لَيالَّت يعروبِ بِالطَّرِيقِ الشكْرالْم نيسِ عفنالتو وفلْهلُـوقِ   الْمخلْمل
بِأَن هِمرِفَتعما لإم الْجِن يهذؤذَا لَا تثْلُ هملٌ وادع ؛ههنع مزِهجعا لإِمو. وهو فَارِيتالْع نم إِنْ كَانَ الْجِنو

ـ  عالْمو يسالْكُر ةثْلَ آيم ذوالْع اَءةربِق رِزتحذَا أَنْ يثْلِ همي لغبنفَي يهذؤت فَقَد يفعض  ـلَاةالصو ذَاتو
 ذَلك مما يقَوي الْإِميانَ ويجنب الذُّنوب الَّتي بِها يسلَّطُونَ علَيه فَإِنه مجاهد في سـبِيلِ  والدعاِء ونحوِ

قُدرته فَلَا يكَلِّـف   وقاللَّه وهذَا من أَعظَمِ الْجِهاد فَلْيحذَر أَنْ ينصر الْعدو علَيه بِذُنوبِه وإِنْ كَانَ الْأَمر فَ
" يقطا لَا يملَاِء لالْب نم ضرعتا فَلَا يهعسا إلَّا وفْسن ٢٣١اللَّه  

وهو حريص كل ،فالشيطان له ضروب وفنونٌ يف إفساد اإلنسان،أن يكون عاملا مبداخل الشيطان -٣ 
ى املعاجل أن يكون على بينة مـن هـذه   لذا يتوجب عل،احلرص على النيل من عقيدة املسلم وإفسادها

" وكَانَ كَثريا ما :املداخل وخاصة أنه ىف مواجهة مباشرة معه ذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قائال
] ١١٥:املؤمنـون {أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعـونَ} [ :يقْرأُ في أُذُن الْمصروعِ

  .]١١٥:[الْمؤمنونَ
فَأَخذْت لَـه عصـا   :قَالَ.ومد بِها صوته،نعم:فَقَالَت الروح،وحدثَنِي أَنه قَرأَها مرةً في أُذُن الْمصروعِ

لَم يشك الْحاضرونَ أَنه يمـوت لـذَلك   و،وضربته بِها في عروقِ عنقه حتى كَلَّت يداي من الضربِ
أَنا أُرِيد أَنْ أَحج بِـه فَقُلْـت   :قَالَت،هو لَا يحبك:فَقُلْت لَها،أَنا أُحبه:فَفي أَثْناِء الضربِ قَالَت.الضربِ

لَـا ولَكـن طَاعـةً للَّـه     :قُلْـت :قَـالَ ،دعه كَرامـةً لَك أَنا أَ:فَقَالَت،هو لَا يرِيد أَنْ يحج معك:لَها
هولسرلو،قَالَت:هنم جرا أَخالًا:قَالَ،فَأَنمشا وينمي تفلْتي وعرصالْم دقَالَ،فَقَعو:  ةـرضاَء بِي إِلَى حا جم

خِ؟ قَالُوا لَهي؟:الشكُلُّه برذَا الضهو أُذْنِب لَمو خينِي الشرِبضٍء ييش لَى أَيعفَقَالَ و،  ـهبِأَن رعشي لَمو
  وقَع بِه ضرب الْبتةَ.

يسالْكُر ةبِآي جالعكَانَ يو،اَءةربِقا وبِه هجالعي نمو وعرصا الْمهاَءترق ةبِكَثْر رأْمكَانَ ينِ. ويذَتوعالْم  
وأَكْثَر ، والْمعرِفَـة وبِالْجملَة فَهذَا النوع من الصرعِ وعلَاجِه لَا ينكره إِلَّا قَليلُ الْحظِّ من الْعلْمِ والْعقْـلِ 

د لَّةق ةجِه نكُونُ مت هللَى أَهع بِيثَةاحِ الْخوالْأَر لُّطستقِ    ،ينِهِمقَـائح ـنم هِمتأَلِْسـنو ابِ قُلُوبِهِمرخو
وربما ،فَتلْقَى الروح الْخبِيثَةُ الرجلَ أَعزلَ لَا سلَاح معـه ،والتحصنات النبوِية والْإِميانِية،والتعاوِيذ،الذِّكْرِ

 يهف ثِّرؤا فَيانيرذَا.كَانَ عه  
بِيثَةاحِ الْخوالْأَر هذى هعرص ةرِيشفُوسِ الْبالن أَكْثَر تأَيطَاُء لَرالْغ فكُش لَوا ،وهتضقَبا ورِهي أَسف يهو

اَءتثُ شيا حوقُهسا،تهالَفَتخلَا ما وهنع اعنتاما الهنكملَا يو،را الصبِهو هباحص يقفي لَا يالَّذ ظَمالْأَع ع
ةنايعالْمو قَةفَارالْم دنيقَةً،إِلَّا عقح وعرصالْم وكَانَ ه هأَن قَّقحتي اكنانُ." ،فَهعتسالْم بِاَللَّه٢٣٢و  

                                                 
  )١٦٣) وآكام املرجان يف أحكام اجلان (ص:٥٣/ ١٩فاء (دار الو -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ٢٣١
  )٦٣/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد (  - ٢٣٢
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جلين أن يربز ابن تيميـة  ويلحظ من القصة السابقة مدى انتباه ابن تيمية ملداخل الشيطان حيث حاول ا
بأنه صاحب كرامة ينصاع ألجلها اجلن ليحاول أن يلبس على ابن تيمية ويدخلَ العجـب يف نفسـه   

  ولكن ابن تيمية عاجله برد خروجه كرامة هللا وللرسول.
أن يكون على دراية وخربة بطبائع النفس والعلل النفسية ليتمكن من متييز املس عن غريه خاصـة   -٤

  .مراض النفسية وعلل النفس هي أكثر األمراض مشاة باملس الشيطاينأن األ
ذلك ألن عـالج املـس ملـيء    ،أن يؤهل على يد شيخٍ ذى خربة وتتوافر فيه الشروط السابقة -٥

باملفاجآت حىت خييل إىل العامل يف هذا امليدان أن كل حالة مرضية قائمة بذاا وتكاد ال تشبه غريهـا  
  .من احلاالت

ن مفاجآت العالج كما يذكر البعض أن املريض مثال قد يكون ضعيف اجلسد وفجأة يصبح قويـا  وم
وقد يفاجأ املعاجل بأن املريض فقد النطق أو اإلبصـار  ،وقد يثور على املعاجل ويضربه،يغلب عدة رجال
ن اجلـن  وهنا حيتار وال يدري كيف يصنع ؟ وقد حيتاج املعاجل إىل ضرب املارد م،أثناء جلسة العالج

وهنا يعلِّمه شيخه األماكن اليت جيوز الضرب عليها وغري ذلك من املفاجآت اليت ميكن أن يتعرض هلـا  
  .املعاجل

  عدةُ املعاجل:
وأقصد هنا بالعدة ما جيب أن يكون عليه املعاجل من قوة إميان وصفاء نفس ونقاء سريرة وعقيدة صافية 

" وعلَاج هـذَا النـوعِ   :لقيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل يف ذلكيقول ابن ا،يدفع ا هذا الصائل املعتدي
فَاَلَّذي من جِهة الْمصروعِ يكُونُ بِقُـوة  ،وأَمرٍ من جِهة الْمعالجِ،أَمرٍ من جِهة الْمصروعِ:يكُونُ بِأَمرينِ

 هذرِ هإِلَى فَاط هِهجوقِ تدصو فِْسهانهارِئباحِ ووالْأَر،   الْقَلْـب ـهلَياطَأَ عوت ي قَديحِ الَّذحالص ذوعالتو
أَنْ يكُونَ :والْمحارِب لَا يتم لَه الانتصاف من عدوه بِالسلَاحِ إِلَّا بِأَمرينِ،فَإِنَّ هذَا نوع محاربة،واللِّسانُ
لَاحا السديج فِْسهي نا فيححا،صقَوِي داعكُونَ السأَنْ يو،  ريكَـث لَاحنِ السغي ا لَممهدأَح لَّفخى تتفَم

ولَا ،التوجـه و،والتقْوى،والتوكُّلِ،يكُونُ الْقَلْب خرابا من التوحيد:فَكَيف إِذَا عدم الْأَمران جميعا،طَائلٍ
.لَه لَاحس  
" :قَولهمن جِهة الْمعالجِ بِأَنْ يكُونَ فيه هذَان الْأَمران أَيضا حتى إِنَّ من الْمعالجِني من يكْتفي بِ:والثَّانِي

" هنم جرلِ.اخبِقَو أَو:" مِ اللَّهلِ،" بِسبِقَو أَو:ولَا ح "" ةَ إِلَّا بِاَللَّهلَا قُولَ و.  بِـيالنوr  ُقُـولكَـانَ ي: )
»ولُ اللَّهسا رأَن اللَّه ودع جر٢٣٣» "اخ  

                                                 
  )٦٢/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد ( - ٢٣٣
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{وأَعدوا لَهم ما اسـتطَعتم  :فيجب على املعاجل أن يعد هلذا العدو عدة احلرب كما أمر اهللا تعاىل بقوله
 اطرِب نمو ةقُو نم  ـمهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ

  ]٦٠:وما تنفقُوا من شيٍء في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ } [األنفال
خل املسلم ميدان املعركة دون سالح وهو عليل البدن ضعيف القوى وجيعل فهل جيوز بعد هذا أن يد

  بذلك للكافر املعتدي عليه سبيال؟
فهل يعجز عن إرهاب من هو مثلـه  ،وإذا كان الشيطان قد تغلَّب على املريض خللوه من هذه األسلحة

  .إال قليال ؟ اللهم ال
ضعيفا وهل هناك أضعف ممن جهل دينه وعقيدتـه   وقد صرح ابن تيمية أن اجلن يؤذي املعاجل إذا كان

واحلالل واحلرام ومجع بني هذا وبني عدم ضبط القرآن تالوة وهو السالح األقـوى ىف إخضـاعهم   
  :ومثل هذا ال جيوز له شرعا العمل يف هذا اجلهاد أبدا لعدة أمور وهي،وقتلهم وعصمته منهم كذلك

الكافر إىل الطاعة يعرفه اإلسالم ويشرح له العقيدة أو أن فاقد الشيء ال يعطيه فكيف يدعو اجلن  -١
  .يناقشه فيها وهو ال يعرف من ذلك شيئا

  .إخفاق املعاجل يعرض أهل املريض إىل الفتنة وقد يلجأون إىل أحد الدجالني -٢
  .ضعف إميان املسلمني بالقرآن إذا رأوه ال يؤثر ىف اجلن -٣
  .أن اهللا ال يكلِّف نفسا إال وسعها -_٤

  :وختاما هلذه النقطة أرى من متام الفائدة أن أخلصها ىف النقاط التالية
  عدة املعاجل:

  ._ التقوى ومراقبة اهللا عز وجل١
  .العلم بأحكام الشريعة اإلسالمية من فرض وواجب ومندوب وكروه -٢
  ._ العلم بكيفية العالج٣
  ._ املمارسة على يد معلم٤
  ٢٣٤.rرسوله  _ التحصن بكالم اهللا عز وجل وسنة٥

  واجبنا جتاه هؤالء:
كما حيدث ،فإذا استطاع املسلم أن يصل إىل خماطبتهم،ذكرنا أن اجلن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة

  وجب القيام بذلك.،مع اجلين الذي يصرع اإلنسان
فهو من الفواحش اليت حرمهـا اهللا  ،فإذا كان صرع اجلين لإلنسي من الباب األول (عن شهوة وهوى)

فإنـه فاحشـة   ،فكيـف مـع كراهته  ،ولو كانت برضـا الطـرف اآلخر  ،ىل على اإلنس واجلناتع

                                                 
٢٣٤ - http://www.nos٧.com/vb/showthread.php?t=٢٢٧٩٨  

http://www.nos
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لتقوم احلجـة علـيهم   ؛أو فاحشة وعدوان،ويعرفون أن هذا فاحشة حمرمة،فيخاطب اجلن بذلك.وظلم
  اإلنس واجلن.:ويعلموا أنه حيكم فيهم حبكم اهللا ورسوله الذي أرسله إىل مجيع الثقلني،بذلك

ومن ،فيخاطبون بأن هذا مل يعلم،فإن كان اإلنسي مل يعلَم، (إيذاء بعض اإلنس هلم)وما كان من الثاين
فلـه أن  ،وإن كان قد فعل ذلك يف داره وملكه عرفوا بأـا ملكه ،مل يتعمد األذى ال يستحق العقوبة

اكن بل لكم ما ليس من مس،وأنتم ليس لكم أن متكثوا يف ملك اإلنس بغري إذم،يتصرف فيها مبا جيوز
  ...اإلنس كاخلراب والفلوات

وأقيمت ،أخربوا حبكم اهللا ورسـوله ،" واملقصود أن اجلن إذا اعتدوا على اإلنس:٢٣٥ويقول ابن تيمية 
(وما كنـا معـذبني   :ألن اهللا يقول؛كما يفعل باإلنس،ووا عن املنكر،وأمروا باملعروف،عليهم احلجة

ا معشر الْجِن والْإِنسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم يقُصونَ {ي:تعاىل وقال،]١٥:حتى نبعث رسوالً) [اإلسراء
دنيا وشهِدوا علَى علَيكُم آياتي وينذرونكُم لقَاَء يومكُم هذَا قَالُوا شهِدنا علَى أَنفُِسنا وغَرتهم الْحياةُ ال

كَان مهأَن فُِسهِماألنعامأَن] {رِين١٣٠:وا كَاف[  
  :إال بعد التحذير النهي عن قتل حيات البيوت

نهى عن قَتلِ حياتr   " أَنَّ النبِي :فعن عائشةَ،عن قتل حيات البيوت حىت تؤذن ثالثاً "  rى النيب 
ا يمهنِ فَإِنيتذُو الطُّفْيو رتإِلَّا الْأَب يوتالْب فَانطقَالَ -خ أَو: انسطْمي-    ـنـةَ مالْأَجِن انحطْريو ارصالْأَب
  ٢٣٦بطُون النساِء ومن تركَهما فَلَيس منا "

رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ:قَالَ،وع هتعمولُ اِهللا :سسقَالَ رr:»   ـ ن قَـد  إِنَّ بِالْمدينة نفَـرا مـن الْجِ
  ٢٣٧»فَإِنه شيطَانٌ،فَإِنْ بدا لَه بعد فَلْيقْتلْه،فَمن رأَى شيئًا من هذه الْعوامرِ فَلْيؤذنه ثَلَاثًا،أَسلَموا

لَمنِ أَسب ديز نقَالَ،وع أَبِيه نـرِ :عبنلَى الْمقُولُ عي رمكَانَ ع:  ـا النهـا أَيياس،   كُملَـيوا عحـلأَص
ثَاوِيكُمم،يفَكُمخلَ أَنْ تانَ قَبالْجِن هذيفُوا هأَخا،ووهملسم لَكُم ودبي لَن هذُ ،فَإِننم ناهنالَما سم اللَّها وإِنو

"ناهنياد٢٣٨ع  
 يفيص ننِ أَفْلَ -وعلَى ابوا مندنع وهو بِ -حائو السنِي أَبربلَـى  ،أَخلَ عخد هةَ أَنرهنِ زامِ بشلَى هوم

هتيي بف رِيدالْخ يدعلِّي:قَالَ،أَبِي سصي هتدجفَو،هلَاتص يقْضى يتح هرظتأَن تلَسرِيكًـا  ،فَجحت تعمفَس
فَلَما ،فَأَشار إِلَـي أَن اجلـس فَجلَسـت   ،فَالْتفَت فَإِذَا حيةٌ فَوثَبت لأَقْتلَها،لْبيتفي عراجِني في ناحية ا

كَانَ فيه فَتى منا حديثُ عهد :قَالَ،نعم:أَترى هذَا الْبيت؟ فَقُلْت:فَقَالَ،انصرف أَشار إِلَى بيت في الدارِ

                                                 
  )٤٢/ ١٩دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية- ٢٣٥
  ) صحيح٢٢٧/ ٩ولياء وطبقات األصفياء (حلية األ - ٢٣٦
  )٢٢٣٦( - ١٤١)١٧٥٧/ ٤صحيح مسلم ( - ٢٣٧
  ) حسن  ٤٤٦)(١٥٩األدب املفرد خمرجا (ص: - ٢٣٨

  مثاويكم مجع مثوى أَي:املرتل.=اجلنان:مجع جانّ:وهي احلية الصغرية،وقيل:احليات اليت تكون يف البيوت.
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سٍبِعولِ اِهللا :قَالَ،رسر عا منجرفَخr   ولَ اِهللاسنُ رأْذتسى يالْفَت كقِ فَكَانَ ذَلدنإِلَى الْخr   افصبِأَن
هلإِلَى أَه جِعرارِ فَيها،النموي هأْذَنتولُ اِهللا ،فَاسسر فَقَالَ لَهr  كلَاحس كلَيذْ عي أَ،خفَإِن  ـكلَيى عشخ

 ثُم رجع فَإِذَا امرأَته بين الْبابينِ قَائمةً فَأَهوى إِلَيها الرمح ليطْعنها بِه وأَصابته،فَأَخذَ الرجلُ سلَاحه،قُريظَةَ
فَدخلَ فَـإِذَا بِحيـة   ،ى تنظُر ما الَّذي أَخرجنِياكْفُف علَيك رمحك وادخلِ الْبيت حت:فَقَالَت لَه،غَيرةٌ

ا بِههظَمتحِ فَانما بِالرهى إِلَيواشِ فَأَهرلَى الْفع ةطَوِينم ةيمظع،   تبـطَرارِ فَاضي الـدف هكَزفَر جرخ ثُم
هلَيع،م عرا كَانَ أَسمهى أَيردا يىفَمةُ أَمِ الْفَتيا الْحتولِ اِهللا :قَالَ،وسا إِلَى رفَجِئْنr،  لَـه كا ذَلنفَذَكَر

فَإِذَا رأَيـتم  ،إِنَّ بِالْمدينة جِنا قَد أَسلَموا«:ثُم قَالَ» استغفروا لصاحبِكُم«:وقُلْنا ادع اَهللا يحيِيه لَنا فَقَالَ
ش مهنئًامامٍ،يثَلَاثَةَ أَي وهنفَآذ،كذَل دعب ا لَكُمدفَإِنْ ب،لُوهطَانٌ،فَاقْتيش وا هم٢٣٩»فَإِن  

فَإِذَا رأَيـتم  ،إِنَّ نفَرا من الْجِن بِالْمدينة أَسلَموا«:rقَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،أَنَّ أَبا سعيد:وعن أَبِي السائبِ
اترثَلَاثَ م وهذِّرفَح مهنا مدأَح،ثَلَاث دعب لُوهفَاقْت لُوهقْتأَنْ ت ا لَكُمدإِنْ ب ٢٤٠»ثُم  

 فَبينما نحـن ،دخلْنا علَى أَبِي سعيد الْخدرِي:قَالَ،وعن رجلٍ يقَالُ لَه السائب وهو عندنا أَبو السائبِ
وساق الْحديثَ بِقصته نحو حديث مالك عـن  ،فَنظَرنا فَإِذَا حيةٌ،جلُوس إِذْ سمعنا تحت سرِيرِه حركَةً

يفيص،يهقَالَ فولُ اِهللا ،وسفَقَالَ رr:»راموع وتيالْب هذها،إِنَّ لهنئًا ميش متأَيـا    فَإِذَا رهلَيـوا عجرفَح
  ٢٤١»اذْهبوا فَادفنوا صاحبكُم«:وقَالَ لَهم» فَإِنه كَافر،وإِلَّا فَاقْتلُوه،فَإِنْ ذَهب،ثَلَاثًا

يرِه تحرِيـك  عنده سمعت تحت سـرِ ،فَبينا أَنا جالس،أَتيت أَبا سعيد الْخدرِي:قَالَ،وعن أَبِي السائبِ
أُرِيـد  :فَترِيد ماذَا؟ قُلْـت :حيةٌ هاهنا.قَالَ:ما لَك؟ قُلْت:فَقُمت.فَقَالَ أَبو سعيد،فَنظَرت فَإِذَا حيةٌ،شيٍء

فَلَمـا كَـانَ يـوم    ،ي هذَا الْبيتإِنَّ ابن عم لي كَانَ ف:فَقَالَ،فَأَشار إِلَى بيت في دارٍ فَعاينته:قَتلَها.قَالَ
هلأْذَنَ إِلَى أَهتابِ اسزالْأَح،   ـولُ اللَّـهسر نَ لَهسٍ فَأَذربِع دهيثُ عدكَانَ حوr،   بـذْهأَنْ ي هـرأَمو

هبِِسلَاح،تيابِ الْبلَى بةً عمقَائ هأَترام دجفَو هارى دفَأَت،فَأَشحِ.فَقَالَتما بِالرهإِلَي ـى  :ارتح لَيلْ عجعلَا ت
لَا :ثُم خرج بِها في الرمحِ ترتكض.فَقَالَ،فَطَعنها بِالرمحِ،فَإِذَا حيةٌ منكَرةٌ،فَدخلَ الْبيت،تنظُر ما أَخرجنِي

                                                 
  )٢٢٣٦( - ١٣٩):١٧٥٦/ ٤صحيح مسلم ( - ٢٣٩

عراجني) أراد ا األعواد اليت يف سقف البيت شبهها بالعراجني والعراجني مفرده عرجون وهو العود األصفر الذي فبه مشـاريخ  [ش ( 
العذق وهو فعلون من االنعراج واالنعطاف والواو والنون زائدتان (بأنصاف النهار) أي منتصفه وكأنه وقت آلخر النصف األول وأول 

وه) هو من اإليذان مبعىن اإلعالم (فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه) قال العلماء معناه وإذا مل يذهب باإلنـذار  النصف الثاين فجمعه (فآذن
  علمتم أنه ليس من عوامر البيت وال ممن أسلم من اجلن بل هو شيطان فال حرمة عليكم فاقتلوه ولن جيعل اهللا له سبيال لالنتصار عليكم]

طَانٌ أَييش وا همم فَإِندعو هدرمتا لطَانيش اهمسةٌ،ويا حإِمو،ركَاف يا جِنإِم ولْ همٍ،بلسم يبِجِن سعون املعبود :فَلَي.ابه بِالْإِيذَانج  -ذَه)
  )٢٩١/ ص  ١١
  ) صحيح ١٠٧٤٠) (٣٥٦/ ٩السنن الكربى للنسائي ( - ٢٤٠
  )٢٣٦٢( - ١٤٠) ١٧٥٦/ ٤صحيح مسلم ( - ٢٤١

[ش (فحرجوا عليها) قال ابن األثري هو أن يقول هلا أنت يف حرج أي يف ضيق إن عدت إلينا فال تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد  
  والقتل]
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ادع اللَّـه أَنْ يـرد   :فَقَـالُوا ،rفَأَتى قَومه رسولَ اللَّه ،الرجلُ أَمِ الْحيةُ أَدرِي أَيهما كَانَ أَسرع موتا
إِنَّ نفَرا من الْجِن بِالْمدينة قَد أَسلَموا فَإِذَا رأَيتم أَحـدا  «:ثُم قَالَ.»استغفروا لصاحبِكُم«:فَقَالَ،صاحبنا
 مهنماترثَلَاثَ م وهذِّرفَح،الثَّلَاث دعب لُوهفَاقْت لُوهقْتأَنْ ت ا لَكُمدإِنْ ب ٢٤٢»ثُم  

فَأَتاه رجلٌ فَسأَلَه عن حيـاتr   كُنت جالسا مع النبِي :قَالَ،عن أَبِيه،عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَىو
وتيفَقُولُوا:قَالَفَ،الْب نِكُماكسي مئًا فيش نهنم متأَيإِذَا ر ":     كُملَـيـذَ عي أَخالَّـذ ـدهبِالْع اكُمندشأَن

وحا،نذُونؤانُ أَنْ تملَيس كُملَيذَ عي أَخالَّذ دهبِالْع كُمدشننو،" نلُوهنَ فَاقْتد٢٤٣فَإِنْ ع  
ائع نوعنِنيمؤالْم ةَ أُما،شانج لَتا قَتهأَن،مائى النرا ييمف تيـا ،فَأُتيلَ لَهفَق:    لْـتقَت اِهللا لَقَـدـا وأَم
فَأَصبحت ،كما يدخلُ علَيك إالَّ وعلَيك ثياب:؟ فَقيلَ لَها rفَلم يدخلْ علَي أَزواج النبِي :قَالَت،مسلما

  ٢٤٤ فَجعلَت في سبِيلِ اِهللا."،فَزِعةً وأَمرت بِاثْني عشر أَلْفًا
فَأَمرت بِه فَقُتلَ فَأُتيـت  ،وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ " أَنَّ جانا كَانَ لَا يزالُ يطَّلع علَى عائشةَ رضي اللَّه عنها

ما :فَقيلَ لَها،rلَو كَانَ مسلما لَم يطَّلع إِلَى أَزواجِ النبِي :فَقَالَت،قَتلْت عبد اللَّه الْمسلم:يلَفَق،في الْمنامِ
كابيث كلَيي ععمجى تتح عطَّلكَانَ ي،عمتسجِيُء إِلَّا يا كَانَ يمبِا،و ترأَم تحبا أَصفَلَم أَلْف رشع يثْن

  ٢٤٥فَقُِسمت في الْمساكنيِ "،درهمٍ
وأَنه كَـانَ يومـا قَاعـدا فـي     ،أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ تزوج امرأَةً من بنِي عذْرةَ،وعنِ ابنِ عجلَانَ

ابِهحفَقَالَ،أَص هأَترولُ امسر اَءهإِنَّ فُلَ:إِذْ جوكعدةَ تولَ،انسالر هإِلَي تدى رتح هاعنتام ـا  ؛فَذَكَرهإِلَي فَقَام
إِذْ كُنت ،فَإِنه كَانَ يتبعنِي،ترى هذَا:فَقَالَت.ما لَك؟ أَجنِنت؟ فَأَشارت إِلَى حية علَى الْفراشِ:سعد فَقَالَ
أَلَـا تسـمع أَنَّ هـذه    :فَقَالَ لَـه سـعد  ،م أَره منذُ دخلْت علَيك قَبلَ يومي هـذَا وإِني لَ،في أَهلي
فَإِنك إِنْ عـدت  ،فَاذْهب،ولَم يحـلَّ لَـك منهـا شـيئًا    ،وأَحلَّها اُهللا لـي ،تزوجتها بِمالي،امرأَتي
كلْتا:قَالَ.قَتسفَانتيابِ الْبب نم جرى ختح ب،بذْهي نأَي هعبتا يانسإِن دعس رأَمو، نلَ مخى دتح هعبفَات

ـ :قَالَ.فَلَما كَانَ في وسطه وثَب وثْبةً فَإِذَا هو في السقْفr،بابِ مسجِد الرسولِ  عا بهإِلَي دعي فَلَم د
." ك٢٤٦ذَل  

                                                 
  ) صحيح٦١٥٧)(٢٧/ ١٤خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٢٤٢

ار.= فَحذِّروه،أَي:خوفُوه،والْمراد مـن التحذير:التشـديد بِـالْحلف علَيـه.= بـدا      الْإِيذَان:بِمعنى الْإِعلَام،والْمراد بِه الْإِنذَار والاعتذَ
  )٢٩١/ ص  ١١(ج  -لَكُم:ظَهر.عون املعبود 

  ) حسن   ١٠٧٣٨( )٣٥٥/ ٩السنن الكربى للنسائي ( - ٢٤٣
  ) صحيح١٥٤٣١)(٧٧/ ١١طبعة الدار السلفية اهلندية (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٤٤
) وحليـة األوليـاء   ٢٣٧٨) (٦٦٧/ ١٠) واملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية (١٦٥٥/ ٥العظمة أليب الشيخ األصبهاين ( - ٢٤٥

  ) صحيح٤٩/ ٢وطبقات األصفياء (
  ه) حسن لغري ١٣٢)(١١٧) واهلواتف = هواتف اجلنان البن أيب الدنيا (ص:١١٧/ ٧دالئل النبوة للبيهقي خمرجا ( - ٢٤٦
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" وذلك أن قتل اجلن بغري حق :السبب الذي من أجله ى عن قتل جنان البيوت فقال ابن تيمية مثّ بني
ولو ،فال حيلّ ألحد أن يظلم أحـداً ،والظلم حمرم يف كل حال،كما ال جيوز قتل اإلنس بال حق،ال جيوز

مٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه بل قال تعاىل:{ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَو،كان كافراً
  .]٨:إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ } [املائدة

فإـا إن كانـت حيـة    ،فإن ذهبت وإال قتلت،فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جناً فتؤذن ثالثاً
العـدوان بظهورهـا لإلنـس يف صـورة حيـة تفـزعهم       فقد أصرت على ،وإن كانت جنية،قتلت
وأما قتلهم بدون سبب يبيح ،والعادي هو الصائل الذي جيوز دفعه مبا يدفع ضرره ولو كان قتالً،بذلك
  ٢٤٧فال جيوز ".،ذلك

  داخل البيت: جواز قتل القنفذ
" كَانت لَيلَـةٌ شـديدةُ   :ن رضي اللَّه عنه أَنه قَالَقَتادةَ بنِ النعما،عن جده،عن عاصمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ

فَقُلْت ةالظُّلْم: ولِ اللَّهسر عةَ ممتلَةَ الْعاللَّي تمني اغْتأَن لَوr  بِيالن فرصا انفَلَم لْتفَفَعr   نِيـرصأَب
اغْتنمت شهود الْعتمة معك :قُلْت» ما لَك يا قَتادةُ هذَا الساعةَ ها هنا«:لَومعه عرجونٌ يمشي علَيه فَقَا

إِنَّ الشيطَانَ قَد خلَّفَك في أَهلك فَاذْهب بِهذَا الْعرجون فَأَمِسك بِه حتـى  «:فَأَعطَانِي الْعرجونَ فَقَالَ
خذْه من وراِء الْبيت فَاضرِبه بِالْعرجون فَخرجت من الْمسجِد فَأَضـاَء الْعرجـونُ بِمثْـلِ    تأْتي بيتك فَ

أَزلْ  ضيب فَلَـم الشمعة نورا فَاستضأْت بِه فَأَتيت أَهلي فَوجدتهم رقَدوا فَنظَرت في الزاوِية فَإِذَا فيها قَ
جرى ختح ونجربِالْع هرِب٢٤٨»أَض    

م: سباجلان وضر  
ولكن النصـرة يكـون   ،وهذا املصروع مظلوم،وذكر ابن تيمية أن واجب املؤمن نصرة أخيه املظلوم

كما ،فإنه جيوز ره وسبه وديده ولعنه،فإذا مل يرتدع اجلين باألمر والنهي والبيان،بالعدل كما أمر اهللا
قَام :قَالَ،فعن أَبِي الدرداِء،rمع الشيطان عندما جاء بشهاب لريميه يف وجه الرسول  rفعل الرسول 

وبسطَ يـده كَأَنـه   ،ثَلَاثًا» أَلْعنك بِلَعنة اِهللا«ثُم قَالَ » أَعوذُ بِاِهللا منك«:فَسمعناه يقُولُ rرسولُ اِهللا 
يلُ شاونتا،ئًايقُلْن لَاةالص نغَ ما فَرفَلَم: قُولُهت كعمسن ئًا لَميش لَاةي الصقُولُ فت اكنعمس ولَ اِهللا قَدسا ري
كلَ ذَلقَب،كدي طْتسب اكنأَيرقَالَ،و:يسلاِهللا إِب ودإِنَّ ع "،    لَـهعجيـارٍ لن ـنابٍ مـهاَء بِشـي   جف
ثُم ،ثَلَاثَ مرات،فَلَم يستأْخر،أَلْعنك بِلَعنة اِهللا التامة:ثُم قُلْت،ثَلَاثَ مرات،أَعوذُ بِاِهللا منك:فَقُلْت،وجهِي

ذَهأَخ تدأَر،بِه بلْعوثَقًا يم حبانَ لَأَصملَيا سينةُ أَخوعلَا داِهللا لَوو " ةيندلِ الْمانُ أَه٢٤٩وِلْد  

                                                 
  )٤٥/ ١٩دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ٢٤٧
  حسن )٣٠٣٦) والصحيحة ( ٩)(٥/ ١٩) واملعجم الكبري للطرباين ( ١٩٥٨) (١٤/ ٤اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم ( - ٢٤٨
  )٥٤٢( - ٤٠) ٣٨٥/ ١صحيح مسلم ( - ٢٤٩
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والضـرب  ،فيضرب ضرباً كثرياً جداً،وذكر أنه قد حيتاج يف إبراء املصروع ودفع اجلين عنه إىل الضرب
وال يـؤثر  ،وخيربه أنه مل حيس شيئاً من ذلك،حىت يفيق املصروع،وال حيسه املصروع،إمنا يقع على اجلين

حبيـث  ،رجليه حنو ثالمثائة أو أربعمائة ضربة أو أكثر أو أقليف بدنه،ويكون قد ضرب بعصا قوية على 
وحيدث احلاضـرين بـأمور   ،واجلين يصـيح ويصـرخ  ،وإمنا هو على اجلين،لو كان على اإلنسي لقتله

  يطول وصفها.،ويذكر ابن تيمية أنه فعل هذا وجربه مرات كثرية،متعددة
فيكون فيـه هـالك   ،وقد يستغل الضرب فيمن يظن أن فيـه صـرع وهـو لـيس كـذلك     :أقول

  ولذلك ينبغي جتنبِه.،املضروب
  

___________  
  
  

                                                                                                                                             
مذَا مهو لَاةي الصف لُهعذَا فها " ونِ ويدـولِ الْأَسقَتو ارفْعِ الْمكَد وهو لَاةي الصذَا فثْلِ هازِ مولَى جاُء علَمالْع بِه جتـالَ   ا احح ـلَاةلص

ع ؟ علَى قَولَينِ هما قَولَان في مذْهبِ أَحمـد.."جمموع  الْمسايفَة.وقَد تنازع الْعلَماُء في شيطَان الْجِن إذَا مر بين يدي الْمصلِّي هلْ يقْطَ
  )  ٥٢/ ١٩دار الوفاء ( -الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية
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  :عالج املس والصرعمشروعيةُ  -املبحث الثاين 
  الصرع.. rذكرنا سابقا كيف عاجل النيب  -١
أَ رضي اللَّه عنه أَنه قَر،فعنِ ابنِ مسعودلقد عاجل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه املصروع بالقرآن،-٢

 ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه لًى فَأَفَاقتبم ي أُذُنفr:»؟ي أُذُنِهف أْتا قَرقَالَ» م: اكُملَقْنا خمأَن متِسبأَفَح} أْتقَر
) ١١٦هو رب الْعرشِ الْكَـرِميِ ( ) فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا ١١٥عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ (

) وقُـلْ  ١١٧كَـافرونَ ( ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْ
) نيماحالر ريخ تأَنو محارو راغْف ب١١٨ - ١١٥:ون) } [املؤمن١١٨ر  ةـورالس نغَ مى فَرتح [

 ولُ اللَّهسفَقَالَ رr:»َاللٍ لَزبلَى جا عأَها قَرنوقلًا مجأَنَّ ر ٢٥٠»لَو  
وقَالَ القَاضي أَبو الْحسن بن القَاضي أيب يعلى ابن الْفراء الْحنبلي في كتاب طَبقَات اصحاب اِإلمـام  

أَحمد ابن عبيد اهللا قَالَ سمعت أَبا الْحسن عيب بن أَحمد بن علي العكربي قدم علينـا   أَحمد سمعت
من عكربا في ذي الْقعدة سنة اثْنتينِ ومخسني وثالمثائة قَالَ حدثنِي أيب عن جدي قَالَ:كنت في مسجِد 

لَه يعلمه أَن لَه جارِية ا صرع وسأَلَه أَن يـدعو  أيب عبد اهللا أَحمد بن حنبل فأنفذ إليه املتوكل صاحبا 
 احب لَـهإِلَى ص وء فَدفعهضاك من خوص للْورلي خشب بِشعمد نأَح رج لَها بالعافية فَأخقَالَ ،اهللا لَهو

ت:لَهة وارِيه الْجذأس هد رنوجتلس ع ؤمنِنيري الْمار أَمضِ إِلَى دنِي اجلينامعي ا :قول لَهممد أَيقَالَ لَك أَح
فَمضى إِلَيه وقَالَ لَه مثل ما قَالَ اِإلمـام  ،أحب إِلَيك خترج من هذه الْجارِية أَو تصفع بِهذه النعل سبعني

أَن لَا نقيم بالعراق مـا أَقَمنـا    أَحمد فَقَالَ لَه املارد على لسان الْجارِية السمع والطَّاعة لَو أمرنا أَحمد
ء،بِهيمن أطَاع اهللا أطاعه كل شه أطَاع اهللا وإِن،  ـاتا ما فَلَملَادرزقت أَوة وهدأت وارِيخرج من الْجو

ـ  عال فَأخذ الْمروزِي الناحبه أيب بكر الْمروزِي وعرفه الْحكل إِلَى صومد عاودها املارد فأنفذ املتل أَح
ومضى إِلَى الْجارِية فَكَلمه العفريت على لساا لَا أخرج من هذه الْجارِية ولَا أطيعك ولَا أقبل منـك  

"هتا بِطَاعل أطاع اهللا فَأمرنبند بن حم٢٥١أح  
قَالَ لَـك  :ويقُولُ،لَّتي فيه" وشاهدت شيخنا يرسلُ إِلَى الْمصروعِ من يخاطب الروح ا:قال ابن القيم

خيجِي:الشراخ،لُّ لَكحذَا لَا يفَإِنَّ ه،وعرصالْم يقففَي،فِْسها بِنهاطَبا خمبرةً ،وارِدم وحالر تا كَانمبرو
  شاهدنا نحن وغَيرنا منه ذَلك مرارا. وقَد،فَيخرِجها بِالضربِ فَيفيق الْمصروع ولَا يحس بِأَلَمٍ

{أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينـا لَـا ترجعـونَ}    :وكَانَ كَثريا ما يقْرأُ في أُذُن الْمصروعِ
  .]١١٥:] [الْمؤمنون١١٥َ:[املؤمنون

                                                 
  ) حسن٧/ ١) وحلية األولياء وطبقات األصفياء ( ١٠٨١) (٣٣١الدعاء للطرباين (ص: - ٢٥٠

  فرغ:انتهى = موقنا:مؤمنا واثقا متأكدا من قلبه 
  )١٦٧ملرجان يف أحكام اجلان (ص:آكام ا - ٢٥١
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قَر هثَنِي أَندحوعِورصالْم ي أُذُنةً فرا مأَه،وحالر فَقَالَت:معن،هتوا صبِه دمـا   :قَالَ.وصع لَـه ذْتفَأَخ
ولَم يشك الْحاضرونَ أَنه يمـوت لـذَلك   ،وضربته بِها في عروقِ عنقه حتى كَلَّت يداي من الضربِ

أَنا أُرِيد أَنْ أَحج بِـه فَقُلْـت   :قَالَت،هو لَا يحبك:فَقُلْت لَها،أَنا أُحبه:فَفي أَثْناِء الضربِ قَالَت.الضربِ
ـ    :قُلْـت :قَـالَ ،أَنا أَدعه كَرامـةً لَك :فَقَالَت،هو لَا يرِيد أَنْ يحج معك:لَها ه لَـا ولَكـن طَاعـةً للَّ

هولسرلو،قَالَت:هنم جرا أَخالًا:قَالَ،فَأَنمشا وينمي تفلْتي وعرصالْم دقَالَ،فَقَعو:  ةـرضاَء بِي إِلَى حا جم
خِ؟ قَالُوا لَهيأُ:الش لَمو خينِي الشرِبضٍء ييش لَى أَيع؟ فَقَالَ وكُلُّه برذَا الضهوذْنِب،  ـهبِأَن رعشي لَمو

  وقَع بِه ضرب الْبتةَ.
يسالْكُر ةبِآي جالعكَانَ ينِ.،ويذَتوعالْم اَءةربِقا وبِه هجالعي نمو وعرصا الْمهاَءترق ةبِكَثْر رأْمكَانَ يو  
 نم عوذَا النفَه لَةمبِالْجو  رِفَـةعالْمقْـلِ والْعلْمِ والْع نظِّ ميلُ الْحإِلَّا قَل هركنلَا ي لَاجِهععِ ورالص، أَكْثَرو

ينِهِمد لَّةق ةجِه نكُونُ مت هللَى أَهع بِيثَةاحِ الْخوالْأَر لُّطسقِ   ،تقَـائح ـنم هِمتأَلِْسـنو ابِ قُلُوبِهِمرخو 
وربما ،فَتلْقَى الروح الْخبِيثَةُ الرجلَ أَعزلَ لَا سلَاح معـه ،والتحصنات النبوِية والْإِميانِية،والتعاوِيذ،الذِّكْرِ

  كَانَ عريانا فَيؤثِّر فيه هذَا.
وهي في أَسرِها وقَبضتها ،سِ الْبشرِية صرعى هذه الْأَرواحِ الْخبِيثَةولَو كُشف الْغطَاُء لَرأَيت أَكْثَر النفُو

اَءتثُ شيا حوقُهسا،تهالَفَتخلَا ما وهنع اعنتاما الهنكملَا يو، هباحص يقفي لَا يالَّذ ظَمالْأَع عرا الصبِهو
  .وبِاَللَّه الْمستعانُ،فَهناك يتحقَّق أَنه كَانَ هو الْمصروع حقيقَةً،لْمفَارقَة والْمعاينةإِلَّا عند ا

والنـار   وأَنْ تكُونَ الْجنـةُ ،وعلَاج هذَا الصرعِ بِاقْتران الْعقْلِ الصحيحِ إِلَى الْإِميان بِما جاَءت بِه الرسلُ
لَةَ قَلْبِهبقو هينيع بصن،بِهِم الْآفَاتو ثُلَاتلُولَ الْمحا وينلَ الدأَه رضحتسيو،  مـارِهيلَالَ دا خهقُوعوو

ما عمت الْبليةُ بِه بِحيـثُ لَـا   وما أَشد داَء هذَا الصرعِ ولَكن لَ،وهم صرعى لَا يفيقُونَ،كَمواقعِ الْقَطْرِ
لَم يصر مستغربا ولَا مستنكَرا بلْ صار لكَثْرة الْمصروعني عين الْمستنكَرِ الْمستغربِ ،يرى إِلَّا مصروعا

.لَافَهخ  
نم ا أَفَاقريخ دببِع اللَّه ادفَإِذَا أَر ةعرالص هذلَى ،هالًا عمشا وينمي لَهوح نيوعرصا ميناِء الدنإِلَى أَب ظَرنو

 ومنهم من،ومنهم من يفيق أَحيانا قَليلَةً ويعود إِلَى جنونِه،اختلَاف طَبقَاتهِم فَمنهم من أَطْبق بِه الْجنونُ
 ثُم يعاوِده الصرع فَيقَع في التخبط.."،يفيق مرةً ويجن أُخرى فَإِذَا أَفَاق عملَ عملَ أَهلِ الْإِفَاقَة والْعقْلِ

٢٥٢  
  :ىف حكم معاجلة املصروع

                                                 
  )٦٢/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد (و )٥٢الطب النبوي البن القيم (ص: - ٢٥٢
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التسمية وذكر   rالنجاة من ذلك هو ذكر اهللا والتسمية عند بدء األمور كلها كما صح عن النيب  إنَّ
اهللا عند أمور كثرية مثل أكل الطعام والشراب وعند ركوب الدابة وعند وضع الثياب للحاجة وعنـد  

  ..اجلماع وغريها من األمور
  رمحه اهللا: ابن تيميةشيخ اإلسالم وأما عن عالجه فيقول 

بِحكْمِ اللَّه ورسوله وأُقيمت علَيهِم الْحجةُ وأُمروا  والْمقْصود أَنْ الْجِن إذَا اعتدوا علَى الْإِنسِ أُخبِروا " 
{ وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسولًا } :لأَنَّ اللَّه يقُولُ؛بِالْمعروف ونهوا عن الْمنكَرِ كَما يفْعلُ بِالْإِنسِ

ا معشر الْجِن والْإِنسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم يقُصونَ علَـيكُم آيـاتي   { ي:وقَالَ تعالَى،]١٥:[اإلسراء
علَى أَنفُِسهِم أَنهم  وينذرونكُم لقَاَء يومكُم هذَا قَالُوا شهِدنا علَى أَنفُِسنا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وشهِدوا

األنعامكَان] {رِين١٣٠:وا كَاف[.  
 بِيى النهذَا نهلوr  ذَنَ ثَلَاثًاؤى تتح وتيالْب اتيلِ حقَت نع،   يدـعأَبِـي س نمٍ علسيحِ محي صا فكَم

رِيدقَالَ:قَالَ،الْخ هتعمولُ اِهللا :سسقَالَ رr:ا نا مفَرن ةيندواإِنَّ بِالْملَمأَس قَد لْجِن، نئًا ميأَى شر نفَم
  ٢٥٣فَإِنه شيطَانٌ.،فَإِنْ بدا لَه بعد فَلْيقْتلْه،هذه الْعوامرِ فَلْيؤذنه ثَالَثًا

يفيص نا عضمٍ أَيلسيحِ محي صفو،نِ أَفْلَحلَى ابوا مندنع وهنِي أَ،ورببِأَخائو السـنِ  ،بامِ بشلَى هوم
هتيي بف رِيدالْخ يدعلَى أَبِي سلَ عخد هةَ أَنرهلِّي:قَالَ،زصي هتدجفَو،   ـيقْضـى يتح هرظتأَن تلَسفَج

هالَتص،تيالْب ةياحي نف اجِنيري عرِيكًا فحت تعمفَس،فَتا فَالْتلَهَألقْت تثَبةٌ فَويفَإِذَا ح،  أَن إِلَـي ارفَأَش
تلَسفَج سلارِ،اجي الدف تيإِلَى ب ارأَش فرصا انفَقَالَ،فَلَم:؟ فَقُلْت تيذَا الْبى هرأَت:معكَـانَ  :قَالَ،ن

إِلَى الْخندقِ فَكَانَ ذَلك الْفَتى يستأْذنُ   rنا مع رسولِ اِهللا فَخرج:قَالَ،فيه فَتى منا حديثُ عهد بِعرسٍ
خـذْ علَيـكr     فَقَالَ لَه رسولُ اِهللا ،فَاستأْذَنه يوما،بِأَنصاف النهارِ فَيرجِع إِلَى أَهلهr  رسولَ اِهللا 

كالَحس،يقُر كلَيى عشي أَخظَةَفَإِن،هالَحلُ سجذَ الرى  ،فَأَخوةً فَـأَهمنِ قَائيابالْب نيب هأَترفَإِذَا ام عجر ثُم
ي اكْفُف علَيك رمحك وادخلِ الْبيت حتى تنظُر ما الَّذ:فَقَالَت لَه،إِلَيها الرمح ليطْعنها بِه وأَصابته غَيرةٌ

ثُم خـرج  ،فَدخلَ فَإِذَا بِحية عظيمة منطَوِية علَى الْفراشِ فَأَهوى إِلَيها بِالرمحِ فَانتظَمها بِـه ،أَخرجنِي
هلَيع تبطَرارِ فَاضي الدف هكَزةُ أَمِ،فَريا الْحتوم عرا كَانَ أَسمهى أَيردا يى فَمـا إِلَـى   :قَـالَ ،الْفَتفَجِئْن

إِنَّ بِالْمدينـة  :ثُم قَالَ،استغفروا لصاحبِكُم:فَذَكَرنا ذَلك لَه وقُلْنا ادع اللَّه يحيِيه لَنا فَقَالَ،rرسولِ اِهللا 
فَإِنمـا هـو   ،فَاقْتلُوه،فَإِنْ بدا لَكُـم بعـد ذَلك  ،ثَةَ أَيامٍفَآذنوه ثَالَ،فَإِذَا رأَيتم منهم شيئًا،جِنا قَد أَسلَموا

  ٢٥٤.شيطَانٌ

                                                 
 ...]-١٤١[ -٥٩٠٢) ٤١/ ٧ط دار اجليل بريوت ( -صحيح مسلم  - ٢٥٣
 ]٢٢٣٦-١٣٩[ -٥٩٠٠)٤٠/ ٧ط دار اجليل بريوت ( -صحيح مسلم  - ٢٥٤
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فَـإِنْ  ،فَإِذَا رأَيتم شيئًا منها فَحرجوا علَيها ثَالَثًا،إِنَّ لهذه الْبيوت عوامرr:ويف رواية فَقَالَ رسولُ اِهللا 
بذَه،إِالَّ فَاقْتولُوه،مقَالَ لَهو ركَاف هفَإِن:كُمباحوا صنفوا فَادب٢٥٥.اذْه  

قسِ بِلَا حلُ الْإِنقَت وزجا لَا يكَم وزجلَا ي قرِ حيبِغ لَ الْجِنأَنَّ قَت كذَلالٍ،وي كُلِّ حف مرحم الظُّلْمفَلَا ،و
{ يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء :حدا ولَو كَانَ كَافرا بلْ قَالَ تعالَىيحلُّ لأَحد أَنْ يظْلم أَ

لَّه خبِري بِمـا  ه إِنَّ البِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّ
  ٢٥٦."] ٨:تعملُونَ } [املائدة

يجوز بلْ يستحب وقَد يجِـب أَنْ  :إذَا عرِف الْأَصلُ في هذَا الْبابِ فَنقُولُوقال ابن تيمية رمحه اهللا:" 
رصنأَنْ يظْلُومِ ونِ الْمع ذَب؛يبِه ورأْمظْلُومِ مالْم رصفَإِنَّ ن كَانبِ الْإِمسةَ ،بِحاوِيعم ننِ عييححي الصفف

ديونِ سا،بمهنع اللَّه يضازِبٍ رع ناُء برقَالَ الب: بِيا الننرأَم "r  ٍعبس نا عانهنعٍ وببِس:  ةـاديا بِعنرأَم
وإِجابة ،وإِفْشـاِء السـالَمِ  ،ونصـرِ املَظْلُومِ ،وإِبرارِ القَسمِ،عـاطسِ وتشميت ال،واتباعِ اجلنازة،املَرِيضِ
  ٢٥٧والديباجِ "،واِإلستبرقِ،والقَسية،وعنِ املَياثرِ،وعن آنِية الفضة،ونهانا عن خواتيمِ الذَّهبِ،الداعي

أَو مظْلُوما فَقَـالَ  ،انصر أَخاك ظَالما:rقَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،رضي اللَّه عنه،وفي الصحيحِ عن أَنسٍ   
زجحقَالَ ت هرصأَن فا كَيمإِذَا كَانَ ظَال تأَيا أَفَرظْلُومإِذَا كَانَ م هرصولَ اِهللا أَنسا رلٌ يجره،  ـهعنمت أَو

  .٢٥٨مِ فَإِنَّ ذَلك نصره"من الظُّلْ
مـنr:  قَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،ففي صحيحِ مسلمٍ عن أَبِي هريرةَ،وأَيضا فَفيه تفْرِيج كُربة هذَا الْمظْلُومِ  

ومن يسـر علَـى   ،كُربِ يومِ الْقيامـة نفَّس اللَّه عنه كُربةً من ،نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا
واللَّه في عـون  ،ستره اللَّه في الدنيا واآلخرة،ومن ستر مسلما،يسر اللَّه علَيه في الدنيا واآلخرة،معِسرٍ

يهأَخ نوي عف دبا كَانَ الْعم دب٢٥٩ .".الْع.  
ونحن جلُوس مع رسـولِ اِهللا  ،لَدغَت رجالً منا عقْرب:سمعت جابِر بن عبد اِهللا يقُولُ:الَ أَبو الزبيرِوقَ
r،ٌلجولَ اِهللا:فَقَالَ رسا ري ؟ قَالَ،يقلْ:أَرفْعفَلْي اهأَخ فَعنأَنْ ي كُمنم طَاعتنِ اس٢٦٠.م  

ي نلَكةيعرالْأَذْكَارِ الشو ةيعثْلَ الْأَدم ولُهسرو اللَّه را أَملِ كَمدبِالْع أخاه رصن،  يِـههنو يرِ الْجِنثْلَ أَممو
لَ أَنْ يحتاج إلَـى انتهـارِ   ويجوز من ذَلك ما يجوز مثْلُه في حق الْإِنِسي مثْ،كَما يؤمر الْإِنِسي وينهى

                                                 
 ...]-١٤٠[ -٥٩٠١)٤١/ ٧ط دار اجليل بريوت ( -صحيح مسلم  - ٢٥٥
 ) فما بعدها٤٢/ ١٩دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  - ٢٥٦
  )٢٠٦٦( - ٣) ١٦٣٥/ ٣) وصحيح مسلم ( ٥١٧٥)( ٢٥/ ٧صحيح البخاري ( - ٢٥٧

نوع من كتان خملوط حبرير (املياثر) مجع ميثرة وهي فراش صغري من احلرير حمشو بالقطن جيعله الراكب حتته.(القسية) نوع من الثياب مص
 ينسب البلدة القسي كانت يف مصر

 )٦٩٥٢) (٢٨/ ٩دار الشعب (-صحيح البخاري  - ٢٥٨
 ]٢٦٩٩-٣٨[ -٦٩٥٢) ٧١/ ٨ط دار اجليل بريوت ( -صحيح مسلم  - ٢٥٩
 ]٢١٩٩-٦١[ -٥٧٧٨)١٨/ ٧ط دار اجليل بريوت ( -صحيح مسلم  - ٢٦٠
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  rقَـام رسـولُ اِهللا   :قَالَ،الْجِني وتهديده ولَعنِه وسبه كَما ثَبت في صحيحِ مسلمٍ عن أَبِي الـدرداءِ 
فَلَما فَرغَ من ،وبسطَ يده كَأَنه يتناولُ شيئًا،الَثًاثُم قَالَ أَلْعنك بِلَعنة اِهللا ثَ،أَعوذُ بِاللَّه منك:فَسمعناه يقُولُ
ورأَينـاك  ،قَد سمعناك تقُولُ في الصالَة شيئًا لَم نسمعك تقُولُـه قَبـلَ ذَلك  ،يا رسولَ اِهللا:الصالَة قُلْنا

كدي طْتساِهللا :قَالَ،ب ودإِنَّ عيسلهِي ،إِبجـي وف لَهعجيارٍ لن نابٍ مهاَء بِشج، فَقُلْـت:   ـوذُ بِاللَّـهأَع
كنم،اترثَالَثَ م،قُلْت ثُم:ةاماِهللا الت ةنبِلَع كنأَلْع،رأْختسي فَلَم،اترثَالَثَ م،ذَهأَخ تدأَر الَ ،ثُملَو اللَّهو

  ٢٦١.خينا سلَيمانَ َألصبح موثَقًا يلْعب بِه وِلْدانُ أَهلِ الْمدينةدعوةُ أَ
  .يهفَفي هذَا الْحديث الاستعاذَةُ منه ولَعنته بِلَعنة اللَّه ولَم يستأْخر بِذَلك فَمد يده إلَ

ةَ رريرأَبِي ه نع يححي الصفوهنع اللَّه يض، بِينِ النعr  ًالَةلَّى صص هي :قَالَ،أَنل ضرطَانَ عيإِنَّ الش "
لَيالَةَ عالص قْطَعيل لَيع دفَش،هنم نِي اللَّهكَنـى     ،فَأَمتح ةـارِيإِلَـى س قَـهأَنْ أُوث تممه لَقَدو هتفَذَع

رب {هب لي ملْكًا الَ ينبغـي لأَحـد مـن    :فَذَكَرت قَولَ سلَيمانَ علَيه السالَم،تنظُروا إِلَيهفَ،تصبِحوا
  ٢٦٢] فَرده اللَّه خاسيا "٣٥:بعدي} [ص

لُهقَوو هرفَسيلَ والْأَو قافويثُ يدذَا الْحفَه:قْته :" ذعته " أَينخ  فْـعذَا دهو هقنخكَانَ ل دالْي دأَنَّ م نيفَب
وأَما الزيادةُ وهو ربطُه إلَى السارِية فَهو .لعدوانِه بِالْفعلِ وهو الْخنق وبِه اندفَع عدوانه فَرده اللَّه خاسئًا

لَكالْم فرصابِ التب نانَمملَيسل كَهري تالَّذ ا ،ينبِيفَإِنَّ نr     ـيف هفـرصكَت ي الْجِنف فرصتكَانَ ي
ـ   هو ـهإلَي جِعررٍ يأَمل فرصتلَا ي هتطَاعو اللَّه ةادببِع مهرأْمولٍ يسر دبع فرصسِ تالْإِن  فـرصالت و

كَمـا أَنَّ  ،فَإِنه كَانَ عبدا رسولًا وسلَيمانُ نبِي ملك والْعبد الرسولُ أَفْضلُ من النبِـي الْملك ؛كيالْملَ
  rأَنَّ النبِـي  ،ائشةَوقَد روى النسائي عن ع،السابِقني الْمقَربِني أَفْضلُ من عمومِ الْأَبرارِ أَصحابِ الْيمنيِ

حتى وجدت برد لسـانِه علَـى   «:rقَالَ رسولُ اِهللا ،فَأَتاه الشيطَانُ فَأَخذَه فَصرعه فَخنقَه،كَانَ يصلِّي
  ٢٦٣».ه الناسلَأَصبح موثَقًا حتى يرا،ولَولَا دعوةُ أَخي سلَيمانَ علَيه السلَام،يدي

ديبلِّي،وعن أيب عصا يمقَائ يثاللَّي زِيدي نطَاَء بع تأَيانَ قَالَ:رملَياجِبِ ساَء،حدوس ةامما بِعمتعخٍ ،مرم
هلْفخ نا مفَهطَر،ةياللِّح فَرصم،هيدي نيب رأَم تبنِي،فَذَهدفَر:قَالَ ثُم:  رِيـدالْخ يدـعو سثَنِي أَبدأَنَّ ،ح

فَلَما فَرغَ مـن صـالَته   ،فَالْتبست علَيه الْقراَءةُ،فَقَرأَ،وهو خلْفَه،قَام فَصلَّى صالَةَ الصبحِ  rرسولَ اِهللا 
ا زِلْت أَخنقُه حتى وجدت بـرد لُعابِـه بـين إِصـبعي     فَم،فَأَهويت بِيدي،لَو رأَيتمونِي وإِبليس:قَالَ

                                                 
 ]٥٤٢-٤٠[ -٤٨١١) ٧٢/ ٢ط دار اجليل بريوت ( -صحيح مسلم  - ٢٦١
  ) ١٢١٠)(٦٤/ ٢صحيح البخاري ( - ٢٦٢

]:أَي يدفَعونَ،والصواب:فَدعته،إِلَّا أَنـه  ١٣[الطور: قَالَ النضر بن شميلٍ:" فَذَعته:بِالذَّالِ أَي خنقْته،وفَدعته من قَولِ اللَّه:{يوم يدعونَ}
شاِء "كَذَا قَالَ،بِتالتنِ ويالع يدد  

 ]١٣(مهمت أن أوثقه) عزمت وقصدت أن أربطه.(خاسيا) مطرودا ومبعدا.(يوم يدعون) الطور 
 ) صحيح ١١٣٧٥)(٢٣٤/ ١٠السنن الكربى للنسائي ( - ٢٦٣
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َألصـبح مربوطًـا بِسـارِية مـن سـوارِي      ،ولَوالَ دعوةُ أَخـي سلَيمانَ ،اإلِِبهامِ والَّتي تليها،هاتينِ
جِدسالْم،ةيندانُ الْميبص بِه بالَعتي،نلْ فَمفْعفَلْي دأَح لَةبالْق نيبو هنيولَ بحأَنْ الَ ي كُمنم طَاعت٢٦٤.اس  

لَاةي الصذَا فثْلِ هازِ مولَى جاُء علَمالْع بِه جتا احمذَا مهو لَاةي الصف لُهعذَا فهلِ ،وقَتو ارفْعِ الْمكَد وهو
وقَد تنازع الْعلَماُء في شيطَان الْجِن إذَا مر بين يدي الْمصـلِّي هـلْ   .والصلَاة حالَ الْمسايفَة الْأَسودينِ

هرغَيو دامح نا ابمها ذَكَرد كَممبِ أَحذْهي مف لَانا قَومنِ هلَيلَى قَو؟ ع قْطَعا:يمهدقْطَ:أَحـذَا  يهل ع
يثد؛الْحأَبِي ذَر نفع،لَاةلصل قْطَعي دوالْكَلْبِ الْأَس وررأَنَّ م ربا أَخلَم هلقَولـولُ اِهللا   :قَـالَ ،وسقَـالَ ر
r:لِّيصي كُمدأَح إِذَا قَام،الر ةرثْلُ آخم هيدي نيإِذَا كَانَ ب هرتسي هلِفَإِنثْـلُ  ،حم هيدي نيب كُني فَإِذَا لَم

ما بالُ الْكَلْبِ اَألسـود  ،يا أَبا ذَر:والْكَلْب اَألسود.قُلْت،والْمرأَةُ،فَإِنه يقْطَع صالَته الْحمار،آخرة الرحلِ
كَمـا سـأَلْتنِي     rسـأَلْت رسـولَ اِهللا   ،يا ابن أَخي:من الْكَلْبِ اَألحمرِ من الْكَلْبِ اَألصفَرِ ؟ قَالَ

  ٢٦٥.الْكَلْب اَألسود شيطَانٌ:فَقَالَ
ولَكنِ اقْتلُـوا  ،لَولَا أَنَّ الْكلَاب أُمةٌ من الْأُممِ لَأَمرت بِقَتلهـا «:يقُولُ rسمعت النبِي :قَالَ،وعن جابِرٍ
  ٢٦٦»أَسود الْبهِيم فَإِنه شيطَانٌالْكَلْب الْ

 ولُ اللَّهسا قَالَ ركَم وهطَانٌ،ويش هلَّلَ بِأَنفَعr،   رـوصتت الْجِـنلَابِ وطَانُ الْكيش دوالْأَس فَإِنَّ الْكَلْب
واد أَجمع للْقُوى الشيطَانِية من غَيرِه وفيـه قُـوةُ   لأَنَّ الس؛وكَذَلك صورةُ الْقطِّ الْأَسود،بِصورته كَثريا

لشرك الَّذي حرمـه  الْحرارة،ومما يتقَرب بِه إلَى الْجِن الذَّبائح فَإِنَّ من الناسِ من يذْبح للْجِن وهو من ا
ولُهسرو اللَّه،ع وِيرورِيهنِ الز،حِ الْجِنائذَب نى عهن هيثَ أَندالْح فَعرأَنْ   :قَالَ،ي الْجِـن حـائا ذَبأَمو

كذَل هبا أَشمو نيالْع رِجختستو ارالد رِيتشت،ةرلطِّيةً لا ذَبِيحلَه حذْبفَت.ديبو عفْ:قَالَ أَبذَا التهـي  وف ِسري
 يصيبهم فيها شيٌء الْحديث معناه أَنهم يتطَيرونَ إِلَى هذَا الْفعلِ مخافَةَ أَنهم إِنْ لَم يذْبحوا فَيطْعموا أَنْ

يهِمذؤي الْجِن نم، بِيطَلَ النفَأَبr  ."هنى عهنذَا و٢٦٧ه  

                                                 
 حسن -١١٨٠٢) ١١٧٨٠) (٢٠٨/ ٤مسند أمحد (عامل الكتب) ( - ٢٦٤
  ]  ٥١٠-٢٦٥[ -٧٢١٠) ٥٩/ ٢ط دار اجليل بريوت ( -صحيح مسلم  - ٢٦٥

 (الكلب األسود شيطان) مسي شيطانا لكونه أعقر الكالب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها نعاسا
  ) صحيح ٥٦٥٨)(٤٧٥/ ١٢خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٢٦٦

م أَنه مولُود من كلب وكَذَلك قَوله في الْإِبِل في الْكَلْب الْأسود إِنه شيطَان ومعلُو rوقَالَ القَاضي أَبو يعلى فَإِن قيل ما معىن قَول النبِي 
شر الْكالب وأقلها نفعا والْإِبِـل  إِنها جن وهي مولودة من الْإِبِل وأجاب إِنما قَالَ ذَلك على طَرِيق التشبِيه لَها باجلن لأَن الْكَلْب الْأسود أ

ما يقَال فلَان شيطَان إِذا كَانَ صعبا شريرا واهللا تعالَى أعلم"آكام املرجان يف أحكـام اجلـان   تشبه الْجِن في صعوبتها وصولتها وهذَا كَ
 )٤٥(ص:

  )!!٤٨٥/ ١٧دار الوفاء ( -واحتج به شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى  ) ١٩٣٥٢)(٥٢٧/ ٩السنن الكربى للبيهقي ( - ٢٦٧
ي ذكرهة الَّتايوه الرذهنِ:قلت:ويهجيفَة لوعض يقهيالْبو عبيد وا أَب  

بِيث لَيى:كَذَّاب خيحهم،قَالَ يتم ون الراوي عن الزهري واهارا:أَن عمر بن هظَاهر.ثَانِيهم وهء.البدر أَحدمهَا:النقطاعها وييثه بِشدح س
 )٣٢٧/ ٩ (الواقعة يف الشرح الكبري واآلثاراملنري يف ختريج األحاديث 
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والذِّكْرِ وأَمرِ الْجِن ونهيِهِم وانتهارِهم وسبهِم ولَعنِهِم ونحوِ ذَلـك مـن   ،مصاب بِالدعاِءوإِذَا برِئ الْ
ودقْصلَ الْمصو   ،الْكَلَامِ حمالظَّـال ـمفَه مهتـوم أَو الْجِن نم فَةطَائ ضرم نمضتي كإِنْ كَانَ ذَلنَ و

هِملَيع دعتي لَم جالعي الْماعي الداقإذَا كَانَ الر فُِسهِمأَنمِ    ،لائـزـلِ الْعأَه ـنم ريكَث هِملَيى عدعتا يكَم
لُهقَت وزجلَا ي نلِ مونَ بِقَترأْمفَي،ِسهبإلَى ح اجتحلَا ي نونَ مبِسحي قَد؛وهللَـى  وع الْجِن ملُهقَاتت ذَا قَد

كذَل،هرِضمت أَو الْجِن لُهقْتت نم يهِمفَف،هابود أَو هلَادأَوو هلبِأَه كلُ ذَلفْعي نم يهِمفو.  
اللَّه ري أَملِ الَّذدالْع لَكسم هِمتاودفْعِ عي دف لَكس نا مأَمو مهمظْلي لَم هفَإِن ولُهسرو بِه، يعطم ولْ هب

يعروبِ بِالطَّرِيقِ الشكْرنِ الْميسِ عفنالتو وفلْهالْم إِغَاثَةظْلُومِ ورِ الْمصي نف هولسرو لَّهل  سي لَـيالَّت 
وإِما لعجـزِهم  ؛ومثْلُ هذَا لَا تؤذيه الْجِن إما لمعرِفَتهِم بِأَنه عادلٌ،وقِفيها شرك بِالْخلْقِ ولَا ظُلْم للْمخلُ

هناَء.عربِق رِزتحذَا أَنْ يثْلِ همي لغبنفَي،يهذؤت فَقَد يفعض وهو فَارِيتالْع نم إِنْ كَانَ الْجِنثْلَوم ذوالْع ة 
ويجنب الذُّنوب الَّتـي بِهـا   ،آية الْكُرسي والْمعوذَات والصلَاة والدعاِء ونحوِ ذَلك مما يقَوي الْإِميانَ

هلَيلَّطُونَ عسي،بِيلِ اللَّهي سف داهجم هفَإِن،ادظَمِ الْجِهأَع نذَا مهأَنْ ،و ـذَرحفَلْي     ـهلَيع وـدالْع ـرصني
وبِها،بِذُنهعسا إلَّا وفْسن اللَّه كَلِّففَلَا ي هترقُد قفَو رإِنْ كَانَ الْأَمو،يقطا لَا يملَاِء لالْب نم ضرعتفَلَا ي.  

نفع،يسةُ الْكُرآي هِملَيع بِه رصتنا يظَمِ مأَع نمو هنع اللَّه يضةَ رريرقَالَ،أَبِي ه:  ولُ اللَّـهسكَّلَنِي روr  
واللَّه لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّـه  :وقُلْت،فَأَتانِي آت فَجعلَ يحثُو من الطَّعامِ فَأَخذْته،بِحفْظ زكَاة رمضانَ

r،َقَال:اجتحي مإِن، لَيعةٌويددةٌ شاجي حلالٌ ويقَالَ،ع:هنع تلَّيفَخ،تحبفَأَص، بِيفَقَالَ النr:» اا أَبي
فَخلَّيت ،فَرحمته،وعيالًا،شكَا حاجـةً شـديدةً  ،يا رسولَ اللَّه:قُلْت:قَالَ،»ما فَعلَ أَسريك البارِحةَ،هريرةَ
بِيلَهقَالَ،س:»ككَذَب قَد ها إِنأَم، ودعـيسو«،   ودعـيس ـهأَن فْـترفَع،   ـولِ اللَّـهسلِ رقَولr    ـهإِن

ودعيس،هتدصامِ،فَرالطَّع نثُو محاَء يفَج،هذْتفَأَخ،فَقُلْت: ولِ اللَّهسإِلَى ر كنفَعلَأَرr،َي   :قَالنِـي فَـإِنعد
اجتحالٌ ميع لَيعو،ودالَ أَع،هتمحفَر،بِيلَهس تلَّيفَخ،تحبفَأَص، ولُ اللَّهسي رفَقَالَ لr:»َةريرا ها أَبا ،يم

كريلَ أَسفَع«،ةً:قُلْتيددةً شاجكَا حش ولَ اللَّهسا رالًا،ييعو،هتمحفَر،بِيلَهس تلَّيقَالَ،فَخ:»  قَـد ها إِنأَم
ودعيسو كثَةَ،»كَذَبالثَّال هتدصامِ،فَرالطَّع نثُو محاَء يفَج،هذْتفَأَخ،فَقُلْت:ولِ اللَّهسإِلَى ر كنفَعـذَا  ،لَأَرهو

اترم ثَالَث رآخ،ودعالَ ت معزت كقَالَ،أَن ودعت ثُم:لِّمنِي أُععادبِه اللَّه كفَعني اتمكَل ك،؟ :قُلْتوا هم
حتـى  ،]٢٥٥:{اللَّه الَ إِلَه إِلَّا هو احلَي القَيوم} [البقـرة :فَاقْرأْ آيةَ الكُرسي،إِذَا أَويت إِلَى فراشك:قَالَ

ـ  ،تختم اآليةَ ح اللَّـه نم كلَيالَ عزي لَن كظٌفَإِناف،    ـبِحصـى تتطَانٌ حـيش ـكنبقْرالَ يو، تلَّيفَخ
بِيلَهس، ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل تحبفَأَصr:»َةارِحالب كريلَ أَسا فَعم«،قُلْت:ولَ اللَّهسا رنِي ،يلِّمعي هأَن معز

إِذَا أَويت إِلَى فراشك فَـاقْرأْ آيـةَ   :قَالَ لي:قُلْت،»ما هي«:قَالَ،سبِيلَهفَخلَّيت ،كَلمات ينفَعنِي اللَّه بِها
لَن يزالَ :وقَالَ لي،]٢٥٥:{اللَّه الَ إِلَه إِلَّا هو احلَي القَيوم} [البقرة:الكُرسي من أَولها حتى تختم اآليةَ

ح اللَّه نم كلَيظٌعاف، بِحصى تتطَانٌ حيش كبقْرالَ يرِ  -ولَى اخلَيٍء عيش صروا أَحكَانو-   بِـيفَقَالَ الن
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r:»كَذُوب وهو قَكدص قَد ها إِنةَ،أَمريرا ها أَبالٍ يلَي ذُ ثَالَثنم باطخت نم لَمعقَالَ،الَ:قَالَ،»ت:» ذَاك
ي٢٦٨»طَانٌش  

 ـيفْعِ الشي دريِ فأْثالت نا مةً أَنَّ لَهونَ كَثْرصحلَا ي ينونَ الَّذبرجالْم برج ذَا فَقَده عمطَـالِ  وإِبنيِ واط
هتقُوو هتكَثْر نبِطُ مضنا لَا يم هِمالوفْعِ،أَحي دا فيمظا عريأْثا تفَإِنَّ لَه   ـنعو انسفْسِ الْإِنن نع طَانيالش

نياطيالش هينعت نم نعوعِ ورصاعِ  ،الْمـمابِ السبأَربِ والطَّرو ةوهلِ الشأَهبِ وضالْغلِ الظُّلْمِ وثْلَ أَهم
تفَعقٍ ددبِص هِملَيع إذَا قُرِئَت ةيدصالتكَاِء وطَانُ الْميا الشلُهيخي يالَّت ورالْأُم طَلَتبو نياطيطُلُ ،الشبيو

طَانِييش فرصتو ةطَانِييش فَةكَاشم ننيِ ماطيالش انوإخ دنا عـونَ إلَـى    ،موحي نياطـيالش تإذْ كَان
ا الْجهظُنورٍ يبِأُم هِمائيللَـى  أَونيِ عاطيالش اتلْبِيست نم يا همإِن؛ونيقتالْم اِء اللَّهيلأَو اتامكَر نالُ مه

الِّنيالضو هِملَيوبِ عضغهِمِ الْمائيلأَو.  
نا،فعركَاف ا أَوملساٌء كَانَ موس هفْعد قحتسي يدتعلُ الْمائالصقَالَ و دينِ زب يدعـولُ اِهللا   :سسقَـالَ ر

r:»هِيدش وفَه هالونَ ملَ دقُت نم،هِيدش وفَه هلونَ أَهلَ دقُت نمو، ـهِيدش وفَه ينِهونَ دلَ دقُت نمو، نمو
هِيدش وفَه همونَ دلَ د٢٦٩»قُت  

نْ يدفَع عن مالِ الْمظْلُومِ ولَو بِقَتلِ الصائلِ الْعادي فَكَيف لَا يدفَع عـن عقْلـه   فَإِذَا كَانَ الْمظْلُوم لَه أَ
ةَ إنشفَاح هعلُ مفْعي قَدو،نِهدي بف هباقعيو قْلَهع فِْسدطَانَ ييفَإِنَّ الش،هتمرحو نِهدبوو ِسيبِإِن ِسي  إِنْ لَـم

لُهقَت ازلِ جإلَّا بِالْقَت عفدني.  
 نيظْلُومالْم نم هثَاللَامِ أَمثْلُ إسم وفَه هنلِّي عخالتو بِهاحص لَاما إسأَمو،   ـعم ـةفَايلَى الْكع ضذَا فَرهو

سالما أَخبره أَنَّ عبـد اللَّـه بـن عمـر رضـي اللَّـه        الْقُدرة فَفي الصحيحينِ عنِ ابنِ شهابٍ أَنَّ
ومن كَانَ في حاجـة  ،املُسلم أَخو املُسلمِ الَ يظْلمه والَ يسلمه«:قَالَ  rأَنَّ رسولَ اللَّه :أَخبره،عنهما

هتاجي حف كَانَ اللَّه يهأَخ،فَر نمةًوبمٍ كُرلسم نع ج، ـةاميمِ القوي اتبكُر نةً مبكُر هنع اللَّه جفَر، نمو
ةاميالق موي اللَّه هرتا سملسم رت٢٧٠»س  

                                                 
 -) وأمايل ابن بشـران   ٢١٧٠)(٥٤/ ٤) معلقا بصيغة اجلزم ووصله يف  شعب اإلميان ( ٢٣١١)(١٠١/ ٣صحيح البخاري (- ٢٦٨

  ) وهو صحيح  ٥٤٦)(٢٣٩اجلزء األول (ص:
وهـم الزوجـة   [ش (آت) اسم فاعل من أتى وأصله آيت فحذفت الياء اللتقاء الساكنني.(حيثو) يأخذ بكفيه.(علي عيال) نفقة عيـال   

ة واألوالد ومن يف نفقة املرء.(أسريك) مسي أسريا ألنه ربطه حببل وكانت عادة العرب أن تربط األسري إذا أخذته حببل.(البارحة) أقرب ليل
مضت.(فرصدته) ترقبته.(آية الكرسي) اآلية اليت يذكر فيها كرسي الرمحن جل وعال وهي قوله تعـاىل {اهللا ال إلـه إال هـو احلـي     

/.(وكانوا) أي الصحابة حيرصون على تعلم اخلري فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون يف سبيله كـل   ٢٥٥وم}.إىل آخر اآلية / البقرة القي
 شيء من متاع الدنيا.(قد صدقك) أخربك مبا يوافق الواقع واحلق.(وهو كذوب) من شأنه وخلقه كثرة الكذب]

  ) صحيح ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣السنن الكربى للنسائي ( - ٢٦٩
(دون ماله) مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما.(شهيد) له أجر الشهيد عند اهللا تعاىل ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وال يعامل معاملـة  [

 الشهيد من هذه الناحية]
  ) ٢٥٨٠( - ٥٨)١٩٩٦/ ٤) وصحيح مسلم ( ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣صحيح البخاري ( - ٢٧٠
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رغَي بِه قَام أَو هنم بجأَو وا هولٌ بِمغشم وه أَو كذَل نا عاجِزا  فَإِنْ كَانَ عرإِنْ كَانَ قَـادو جِبي لَم ه
هلَيع بجو هنم بجأَو وا همع لُهغشلَا يو هلَيع نيعت قَدو.  

فَإِنه ؛لحنيهلْ هذَا مشروع ؟ فَهذَا من أَفْضلِ الْأَعمالِ وهو من أَعمالِ الْأَنبِياِء والصـا :وأَما قَولُ السائلِ
كَم ولُهسرو بِه اللَّه را أَمبِم منِي آدب نع نياطيونَ الشفَعدونَ يحالالصاُء وبِيالَ الْأَنا زم  ِسـيحا كَانَ الْم

ي أُم أَبـانَ بِنـت الْـوازِعِ بـنِ     حدثَتنِ،عن مطَر اَألعنقف،يفْعلُ ذَلكr  يفْعلُ ذَلك،وكَما كَانَ نبِينا 
وكَـانَ يسـمى   ،مع اَألشج أَشج عبد الْقَيسِ  rانطَلَق وافدا إِلَى رسولِ اِهللا ،أَنَّ جدها الزارِع،الزارِعِ

خرجت وافدا إِلَـى  ،يا زارِع:فَقَالَ لَه اَألشج،لَه فَانطَلَق معه بِابنٍ لَه مجنون أَو بِابنِ أَخٍ،عباد بن عمرٍو
  rأَما الْمجنونُ فَإِني أَذْهب إِلَـى رسـولِ اِهللا   :فَقَالَ لَه،وأَخرجت معك رجال مجنونا،rرسولِ اِهللا 

هذَا :قيلَ،فَلَما قَدمنا الْمدينةَ:للَّه تعالَى لَه بِالْعافية قَالَ جديعسى أَنْ يدعو اللَّه تعالَى فَيعافَى أَو يدعو ا
وأَما اَألشج فَإِنه أَناخ ،فَجعلْنا نقَبلُ يديه ورِجلَيه،فَما ملَكْنا أَنفُسنا أَنْ وثَبنا عن رواحلنا  rرسولُ اِهللا 

احارقَلَهعو هفَرِ،لَتالس ابيث هنع حطَرا،ومهنِ فَلَبِسينسح ةبيي الْعا فنِ كَأنيبإِلَى ثَو دمعو، ينيبِع كذَلو
فيـك خلَّتـينِ    إِنَّ،يا أَشـجr: فَقَالَ رسولُ اِهللا ،rثُم أَقْبلَ إِلَى رسولِ اِهللا ،ما يصنعr  رسولِ اِهللا 

خلَّتان تخلَّقْتهمـا  ،يا رسولَ اِهللا:فَقَالَ،الْحلْم واَألناةُ:وما هما ؟ قَالَ:يحبهما اللَّه عز وجلَّ ورسولُه قَالَ
الْحمد للَّه الَّذي جبلَنِي علَـى  :فَقَالَ،علَيهِما بلِ اللَّه تعالَى جبلَك:أَو جبلَنِي اللَّه عز وجلَّ علَيهِما ؟ قَالَ

 ولُهسرلَّ وجو زع ا اللَّهمهبحنِ يلُقَيخr،يدولَ اِهللا:فَقَالَ جسا رونٌ،ينجي مأَخٍ ل ني ابعإِنَّ م، كتيأَت
وأَلْقَيت عنـه ثيـاب   ،فَأَطْلَقْت عنـه ،فَانطَلَقْت إِلَيه وهو في الركْبِ،آتنِي بِه:بِه تدع اللَّه تعالَى لَه قَالَ

وهو :أَدنِه مني قَالَ:فَقَالَ،rفَأَخذْت بِيده حتى انتهيت بِه إِلَى رسولِ اِهللا ،وأَلْبسته ثَوبينِ حسنينِ،السفَرِ
ظَرن ظُرني وننجينِي:فَقَالَ،الْملا يمم هرلْ ظَهعاجي ونم نِهأَد،هفَلأَسو الهأَع نم بِهعِ ثَوامذَ بِجلَ ،فَأَخعفَج

هطإِب اضيب تأَيى رتح هرظَه رِبضقُولُ،يياِهللا:و ودع جراِهللا قَالَ،اخ ودع جراخ:فَأَقْب   ظَـرن ظُـرنلَ ي
فَلَم ،ودعا لَه بِماٍء فَمسح وجهه ودعا لَه،بين يديهr  ثُم أَقْعده رسولُ اِهللا ،الصحيحِ لَيس بِنظَرِه اَألولِ

 بِيالن ةوعد دعب دكْبِ أَحي الرف كُنيr  َقَال هلَيلُ عفْضي: ولُ اِهللا ثُمسا را لَنعدr،َفَقَال:  ـراغْف ماللَّه
ورِينتوال ما وايزخ رغَي نيهكْرم رغَي نيعوا طَائلَمسِ إِذْ أَسالْقَي دبعوا ،لرتى أَوتوا حملسأَنْ ي مى قَوإِذْ أَب

فَقَالَ رسـولُ اِهللا  ،إِنَّ ابن أُخت لَنا،يا رسولَ اِهللا:فَقُلْت،الشمس فَما زالَ يدعو لَنا حتى زالَت،وأُخذُوا
                                                                                                                                             

أعانه عليها ولطف به فيها (ومن فرج عن مسلم كربة) يف هذا فضل إعانة املسلم  [ش (من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته) أي 
وتفريج الكرب عنه وستر زالته ويدخل يف كشف الكربة وتفرجيها من أزاهلا مباله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزاهلا 

الستر على ذوي اهليآت وحنوهم مما ليس هو معروفا باألذى والفساد فأمـا   بإشارته ورأيه وداللته وأما الستر املندوب إليه هنا فاملراد به
املعروف بذلك فيستحب أن ال يستر عليه بل ترفع قضيته إىل ويل األمر إن مل خيف من ذلك مفسدة ألن الستر على هـذا يطمعـه يف   

ية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد اإليذاء والفساد وانتهاك احلرمات وجسارة غريه على مثل فعله هذا كله يف ستر معص
متلبس ا فتجب املبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك وال حيل تأخريها فإن عجز لزمه رفعها إىل ويل األمـر إذا مل  

 تترتب على ذلك مفسدة]



 ١٢٤

r:مهنمِ مالْقَو تأُخ نقَالَ،اب أَو:فُِسهِمأَن نم،جا قَالَ اَألشنعجا رفَلَم:ارِعا زـي  ،ينا مأْير بوأَص تكُن
."٢٧١  

والَ يراهـا أَحـد مـن    ،ثَالَثًا ما رآها أَحد قَبلي  rلَقَد رأَيت من رسولِ اِهللا :قَالَ،وعن يعلَى بنِ مرةَ
يـا  :قَالَت،لَقَد خرجت معه في سفَرٍ حتى إذَا كُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ مررنا بِامرأَة جالسة معها صبِي:بعدي

فَرفَعته ،ناوِلينِيه:قَالَ،يؤخذُ في الْيومِ الَ أَدرِي كَم مرةً،وأَصابنا منه بالٌَء،ابنِي هذَا أَصابه بالٌَء،ِهللارسولَ ا
هلِ،إلَيحالر طَةاسو نيبو هنيب لَهعمِ اِهللا،فَجثَالَثًا بِس يهفَثَ ففَن فَاه رفَغ ثُم      وـدـأْ عساِهللا اخ ـدبـا عأَن
فَـذَهبنا  :قَـالَ ،فَأَخبِرِينا بِمـا فَعلَ ،الْقَينا بِه في الرجعة في هذَا الْمكَان:ثُم قَالَ،ثُم ناولَها إياه:قَالَ،اِهللا

والَّذي بعثَك بِالْحقِ :ما فَعلَ صبِيك ؟ قَالَت:فَقَالَ،فَوجدناها في ذَلك الْمكَان معها شياه ثَالَثٌ،ورجعنا
منالْغ هذزِر هتفَاج ةاعى الستئًا حيش هنا منسسا أَحةَ.:قَالَ،ميقالْب درةً وداحا وهنذْ مزِلْ فَخان  

هلْ ترى من شيٍء يوارِينِي ؟ ،اُنظُر ويحك:حتى إذَا برزنا قَالَ،نةوخرجت معه ذَات يومٍ إلَى الْجبا:قَالَ
ولَ اِهللا:قُلْتسا رارِيك،يوا تاها أَرةً مرجارِيك إالَّ شوئًا ييى شا أَرقَالَ،م:ٌء ؟ قُلْتيا شهبا قُرةٌ :مرجش
يأْمركُما أَنْ تجتمعـا    rاذْهب إلَيهِما فَقُلْ لَهما إنَّ رسولَ اِهللا :قَالَ،رِيب منهاوهي مثْلُها أَو قَ،خلْفَها

  rإنَّ رسـولَ اِهللا  :اذْهب إلَيهِما فَقُلْ لَهمـا :ثُم رجع فَقَالَ،فَاجتمعتا فَبرز لحاجته:قَالَ،بِإِذْن اِهللا تعالَى
أْما.يكَانِها إلَى مكُمنم ةداحكُلُّ و جِعرا أَنْ تكُمر  
ثُم ذَرفَـت  ،وكُنت جالسا معه ذَات يومٍ إذْ جاَء جملٌ يخب حتى ضرب بِجِرانِـه بـين يديـه   :قَالَ

اهنيلُ ؟ إنَّ :فَقَالَ،عمذَا الْجه نمك لحيو ظُرااُنأْنلَش لَه،  ـنلٍ مجرل هتدجفَو هباحص سمت أَلْتجرفَخ
عملْنا ،الَ أَدرِي واِهللا ما شـأْنه :وما شأْنه ؟ قَالَ:ما شأْنُ جملك هذَا ؟ قَالَ:فَقَالَ،فَدعوته إلَيه،اَألنصارِ

زجى عتح هلَيا عنحضنو هلَيع ةقَاينِ السع،هملَح مقَسنو هرحنةَ أَنْ نارِحا الْبنرملْ:قَالَ،فَائْتفْعفَالَ ت، هبه
  ٢٧٢.ثُم بعثَ بِه،فَوسمه سمة الصدقَة،هو لَك يا رسولَ اِهللا:قَالَ،أَو بِعنِيه،لي

يةَ الثَّقَفرنِ ملَى بعي نولِ اِهللا :الَقَ،وعسر نم نهتأَياَء ريثَالَثَةُ أَشr: ٍريعا بِبنررإِذْ م هعم ِسرين نحا ننيب
هلَيى عنسي،هانجِر عضوو رجرج ريعالْب آها رفَلَم، بِيالن هلَيع قَففَوr،َريِ :فَقَالعذَا الْـبه باحص ن؟  أَي

وإِنه َألهلِ بيت ما لَهم معيشةٌ ،بلْ نهبه لَك،الَ:بِعنِيه قَالَ،الَ:فَقَالَ.بلْ أَهبه لَك،الَ:بِعنِيه فَقَالَ:فَقَالَ،فَجاَء
هرقَالَ.غَي:رِهأَم نذَا مه تا إِذْ ذَكَرلِ،أَممةَ الْعكَا كَثْرش هلَّةَ،فَإِنقو لَفقَالَ،الْع، هوا إِلَيِسنا  :فَأَحنـرس ثُم

فَلَمـا  ،ثُم رجعـت إِلَـى مكَانِها  ،حتى غَشيته،فَجاَءت شجرةٌ تشق اَألرضr  فَنام النبِي ،فَنزلْنا منزِالً
لَه تقَظَ ذَكَريتفَقَالَ.اس:ر تأْذَنتةٌ اسرجش يولِ اِهللا هسلَى رع لِّمسا أَنْ تهبr،.انَ لَهفَأَذ  

إِني محمد ،اخرج:فَقَالَ،بِمنخرِهr  فَأَخذَ النبِي ،ثُم سرنا فَمررنا بِماٍء فَأَتته امرأَةٌ بِابنٍ لَها بِه جِنةٌ:قَالَ
فَأَتته الْمرأَةُ بِجزرٍ ولَبنٍ فَأَمرها أَنْ ترد ،ما رجعنا من سفَرِنا مررنا بِذَلك الْماِءثُم سرنا فَلَ:قَالَ.رسولُ اِهللا

                                                 
  ) حسن١٦٨٤](١٨٠/ ٣اآلحاد واملثاين [ - ٢٧١
 ) فيه جهالة٣٢٤١٢)(٤٨٨/ ١١لدار السلفية اهلندية (طبعة ا-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٧٢



 ١٢٥

رزالْج،هابحأَص رأَمنِ،واللَّب نوا مرِبفَش،بِينِ الصا عأَلَهفَس،فَقَالَت:قبِالْح ثَكعي بالَّذأَ،وا را مبير هنا مني
كدع٢٧٣.ب  

لكَون الشياطنيِ لَم تكُن تقْدر [ أَنْ ]تفْعـلَ  ؛ولَو قُدر أَنه لَم ينقُلْ ذَلك لكَون مثْله لَم يقَع عند الْأَنبِياِء
مرنا اللَّه ورسولُه من نصرِ الْمظْلُومِ والتنفيسِ عنِ الْمكْروبِ فَقَد أَ،ذَلك عند الْأَنبِياِء وفَعلَت ذَلك عندنا

كلُ ذَلاونتا يمِ بِملسفْعِ الْمنا .واسأَنَّ ن هنع اللَّه يضر رِياخلُد يدعأَبِي س ننِ عييححي الصف تثَب قَدو
بِيابِ النحأَص نم r  موهقْري بِ فَلَمراِء العيأَح نم يلَى حا عوأَت،ككَذَل ما همنيفَب،   دـيغَ سإِذْ لُـد

كاقٍ؟ فَقَالُوا:فَقَالُوا،أُولَئر اٍء أَوود نم كُمعلْ مـا :هونقْرت لَم كُمـا     ،إِنلُـوا لَنعجـى تتـلُ حفْعالَ نو
فَبرأَ فَـأَتوا  ،ويجمـع بزاقَـه ويتفـلُ   ،فَجعلَ يقْـرأُ بِـأُم القُرآن  ،جعلُوا لَهم قَطيعا من الشاِءفَ،جعلًا
خـذُوها  ،وما أَدراك أَنهـا رقْيةٌ «:فَسأَلُوه فَضحك وقَالَ،rالَ نأْخذُه حتى نسأَلَ النبِي :فَقَالُوا،بِالشاِء

  ٢٧٤»واضرِبوا لي بِسهمٍ
» أَلْعنك بِلَعنة اِهللا«ثُم قَالَ » أَعوذُ بِاِهللا منك«:فَسمعناه يقُولُ  rقَام رسولُ اِهللا :قَالَ،وعن أَبِي الدرداِء

يا رسولَ اِهللا قَد سمعناك تقُولُ في الصلَاة :لصلَاة قُلْنافَلَما فَرغَ من ا،وبسطَ يده كَأَنه يتناولُ شيئًا،ثَلَاثًا
كلَ ذَلقَب قُولُهت كعمسن ئًا لَميش،كدي طْتسب اكنأَيرقَالَ،و:يسلاِهللا إِب ودـارٍ  ،" إِنَّ عن نابٍ مهاَء بِشج

ثَلَاثَ ،فَلَم يستأْخر،أَلْعنك بِلَعنة اِهللا التامة:ثُم قُلْت،ثَلَاثَ مرات،وذُ بِاِهللا منكأَع:فَقُلْت،ليجعلَه في وجهِي
اترم،ذَهأَخ تدأَر ي،ثُمدلِ الْمانُ أَهوِلْد بِه بلْعوثَقًا يم حبانَ لَأَصملَيا سينةُ أَخوعلَا داِهللا لَوو" ة٢٧٥ن  

وأَصحابه وإِنْ كَانوا لَم يروا الترك ولَـمr    فَإِنَّ النبِي ؛وهذَا كَدفْعِ ظَالمي الْإِنسِ من الْكُفَّارِ والْفُجارِ
أَنـه أَمـرr     قَد ثَبت عنِ النبِي فَ،يكُونوا يرمونَ بِالْقِسي الْفَارِسية ونحوِها مما يحتاج إلَيه في قتالٍ

ملُهقَاتتس هتأَنَّ أُم ربأَخو هِمالتبِق، ِسيلُوا بِالْققُوت لَوو ةيالْفَارِس ِسيبِالْق وا همإن عافالن مالَهتأَنَّ ق لُومعمو
بلِ استطَالُوا علَى الْمسلمني بِقُوة رميِهِم فَلَا بد من قتـالهِم  ؛لْقُطْنِ لَم تغنِ شيئًاالْعربِية الَّتي تشبِه قَوس ا

مهرقْها يبِم. بِيالن رأَم قَدوr   ـ وتهم أَصحابه في عمرة الْقَضية بِالرملِ والاضطباعِ ليرِي الْمشرِكني قُ
  .ـكذَل ونا بِـدوعرشم كُني ا لَمم ادلِ الْجِهأَجلَ لذَا،فَفَعلَ ها قَبوعرشذَا مه كُني إِنْ لَمفعن بـن  و

سألت بن عباسٍ :و الطُّفَيلِالْأَطْراف الثَّلَاثَةُ الَّتي تسند بِالْكَعبة؟ قَالَ أَب:فَقُلْت،سأَلْت أَبا الطُّفَيلِ:قَالَ،خثَيمٍ
أَنَّ   rلَما نزلَ مر الظَّهران في صلْحِ قُريشٍ بلَغَ أَصحابِ رسولِ اللَّـهr    إِنَّ رسولَ اللَّه :فَقَالَ،عنها

فَأَكَلْنـا مـن   ،و أَكَلْنـا مـن ظَهرِنا  يا رسولَ اللَّه لَ:قَالَ أَصحابه؛تبايعونَ ضعفَاَء:قُريشا كَانت تقُولُ
"لَا ولَكنِ ائْتـونِي  :فَأَصبحنا غَدا حتى ندخلَ علَى الْقَومِ وبِنا جِمام؟ قَالَ،وحسونا من الْمرقِ،شحومها

                                                 
 فيه جهالة ١٧٧٠٨) ١٧٥٦٥)(٣٥/ ٦مسند أمحد (عامل الكتب) (   - ٢٧٣
[ش   ]٢٢٠١-٦٥[ -٥٧٨٤) ١٩/ ٧ط دار اجليـل بـريوت (   -) وصحيح مسـلم   ٥٧٣٦)(١٣١/ ٧صحيح البخاري ( - ٢٧٤

 مع نفس](يقروهم) يضيفوهم.(الشاء) الغنم.(يتفل) خيرج بزاقه من فمه 
 )٥٤٢( - ٤٠) ٣٨٥/ ١صحيح مسلم ( - ٢٧٥



 ١٢٦

"كُمادولِ أَزبِفَض.مهطَاعطُوا أَنسا ،فَبهلَيوا ععمج اثُمكُلَّه هِماتمأَطْع نفيها بالربكة،م ما لَهعفأكلوا ،فَد
علـى قـريش     rفَلَما دخلَ رسولُ اللَّه ،فاكتفوا في جربِهِم فُضولَ ما فَضلَ منها،حىت تضلعوا شبعا

"لَا يرى الْقَوم فيكُم :لأَصحابِهr  النبِي ثُم قَالَ   rاضطَبع رسولِ اللَّه ،واجتمعت قُريش نحو الْحجرِ
انِيمالْي كْنالر لَمتاسةً" ويزغَم،شيقُر تبيغتاألسود،و كْنوا الرلَمتى استح هابحأَصو وى هشفطاف ،م

وكانـت  :قال ابن عبـاس .لَكَأَنهم الْغزلَانُ:ونَفلذلك تقوم قُريش وهم يمرونَ بِهِم يرملُ،ثالثة أطواف
  ٢٧٦سنة"

والضـرب  ،ولهذَا قَد يحتاج في إبراِء الْمصروعِ ودفْعِ الْجِن عنه إلَى الضربِ فَيضرب ضربا كَثريا جِدا
رصالْم بِه سحلَا يو يلَى الْجِنع قَعا يمإنوعرصالْم يقفى يتح وع، كذَل نٍء ميبِش سحي لَم هأَن بِرخيو

ة ضربةً وأَكْثَر وأَقَلَّ ولَا يؤثِّر في بدنِه ويكُونُ قَد ضرِب بِعصا قَوِية علَى رِجلَيه نحو ثَلَاثمائَة أَو أَربعمائَ
ثُ لَويبِح لَهلَقَت ِسيلَى الْإِنكَانَ ع،يلَى الْجِنع وا همإِنو،  ـرِيناضثُ الْحدحيو خرصيو يحصي يالْجِنو

  .قٍ كَثريِينبِأُمورٍ متعددة كَما قَد فَعلْنا نحن هذَا وجربناه مرات كَثريةً يطُولُ وصفُها بِحضرة خلْ
فَإِنَّ ؛نَ فيـه شـرك  وأَما الاستعانةُ علَيهِم بِما يقَالُ ويكْتب مما لَا يعرِف معناه فَلَا يشرع لَاسيما إنْ كَا

مرحم كذَل.كرش يهمِ فائزلُ الْعأَه قُولُها يةُ مامعُءونَ،وقْري قَدو    ـهونظْهِريو آنالْقُـر نئًا ميش كذَل عم
كرالش نم هقُولُونا يونَ ممكْتيو،هلأَهو كرنِ الشنِي عغا يم ولُهسرو اللَّه هعرا شفَاِء بِمشتاسي الفو.  

بِالْمحرمات كَالْميتة والْخنزِيرِ فَلَا يتنازعونَ في أَنَّ الْكُفْـر  والْمسلمونَ وإِنْ تنازعوا في جوازِ التداوِي 
ولَيس هـذَا كَـالتكَلُّمِ بِـه عنـد     ،لأَنَّ ذَلك محرم في كُلِّ حالٍ؛والشرك لَا يجوز التداوِي بِه بِحالِ

اها .الْإِكْرمإن كفَإِنَّ ذَلانا بِالْإِمينئطْمم هإذَا كَانَ قَلْب وزجي،  بِهـاحإذَا كَانَ بِقَلْبِ ص ثِّرؤا يمإن بِه كَلُّمالتو
ثِّرؤي لَم انبِالْإِمي قَلْبِه ةأْنِينطُم عم بِه كَلَّمت لَوو.  

 فختسم هباحأَنَّ ص فرطَانُ إذَا عيالشو هداعسي مِ لَمائزبِالْع، كَلُّمِ بِهإلَى الت طَرضم هكْرا فَإِنَّ الْمضأَيو
ا أَنه قَد لَا يؤثِّر أَكْثَر مما يؤثِّر من يعالج بِالْعزائمِ فَلَ:أَحدهما:ولَا ضرورةَ إلَى إبراِء الْمصابِ بِه لوجهينِ

  .أَنَّ في الْحق ما يغنِي عنِ الْباطلِ:والثَّانِي.يؤثِّر بلْ يزِيده شرا
افنابِ ثَلَاثَةُ أَصذَا الْبي هف اسالنسِ:وي الْإِنف يولِ الْجِنخونَ بِدكَذِّبي ممِ .قَوائزبِالْع كونَ ذَلفَعدي مقَوو

ةومذْمالْم ودبعونَ بِالْمكْفُرلْ يونَ بصعلَاِء يؤهو ودجوونَ بِالْمكَذِّبلَاِء يؤفَه. قبِالْح قدصطُ تسةُ الْوالْأُمو
فَتدفَع شياطني الْـإِنسِ  ،لَامهالْموجود وتؤمن بِالْإِلَه الْواحد الْمعبود وبِعبادته ودعائه وذكْرِه وأَسمائه وكَ

الْجِنو.  

                                                 
  ) صحيح ٣٨١٢) (١٢٠/ ٩حمققا ( -صحيح ابن حبان  - ٢٧٦

وقوله:"بنا مجام" أي:راحة وشيع وري.و "أكتفوا يف جرم" أي:ضموا ومجعوا ما زاد منن الطعام فجعلوه يف جرم.واالضـطباع:أن  
،ويلقى طرفبيه على كتفه األيسر من جهيت صـدره وظهره.والغميـزة:املطعن أو   ناألمييأخذ اإلزار أو الربد فيجعل وسطه أو حتت إبطه 

 املطمع.
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رونَ بِه وأَما سؤالُ الْجِن وسؤالُ من يسأَلُهم فَهذَا إنْ كَانَ علَى وجه التصديقِ لَهم في كُلِّ ما يخبِ
امرح وئُولِ فَهسلْميمِ لظعالتي  ٢٧٧ وـحـي صف تا ثَبكَـمِ      كَمـنِ الْحـةَ باوِيعم ـنمٍ عـلسحِ م

يلَمقَالَ،الس:قُلْت:ةيلاهي الْجا فهعنصا نا كُنورولَ اِهللا أُمسا رانَ،يي الْكُهأْتا نوا   «:قَـالَ ،كُنـأْتفَلَـا ت
  ٢٧٨»فَلَا يصدنكُم،ه أَحدكُم في نفِْسهذَاك شيٌء يجِد«:كُنا نتطَير قَالَ:قَالَ قُلْت» الْكُهانَ

 بِياجِ النوضِ أَزعب نا عضمٍ أَيلسيحِ محي صفوr   بِينِ النعr  َقَال:»   ـنع ـأَلَهافًا فَسرى عأَت نم
  ٢٧٩».لَم تقْبلْ لَه صلَاةٌ أَربعني لَيلَةً،شيٍء

 يسأَلُ الْمسئُولَ ليمتحن حالَه ويختبِر باطن أَمرِه وعنده ما يميز بِه صدقَه من كَذبِـه  وأَما إنْ كَانَ
زائذَا جفَه رِيهنِ الزني عيححي الصف تا ثَبقَالَ،كَم:اللَّه دبع نب مالنِي سربأَخ، رمع نأَنَّ اب اللَّه يضر

حتى وجدوه يلْعب مع الصبيان عند ،في رهط قبلَ ابنِ صيادr  أَخبره أَنَّ عمر انطَلَق مع النبِي ،عنهما
ثُم قَـالَ لـابنِ   ،بِيـدهr   نبِـي  فَلَم يشعر حتى ضرب ال،وقَد قَارب ابن صياد احلُلُم،أُطُمِ بنِي مغالَةَ

ادي؟«:صولُ اللَّهسي رأَن دهشت«،اديص ناب هإِلَي ظَرفَقَالَ،فَن:نييولُ اُألمسر كأَن دهأَش،  ادـيص نفَقَالَ اب
 بِيلنلr:َقَالو هفَض؟ فَرولُ اللَّهسي رأَن دهشأَت:»هلسبِرو بِاللَّه تنآم «ى؟«:فَقَالَ لَهراذَا تم «  ـنقَالَ اب
اديص:بكَاذو قادينِي صأْتي، بِيفَقَالَ النr:»راَألم كلَيلِّطَ عخ « بِيالن قَالَ لَه ثُمr:»  ـأْتبخ ي قَدإِن

دعنِي يا :فَقَالَ عمر رضي اللَّه عنه» فَلَن تعدو قَدرك،اخسأْ«:فَقَالَ،الدخهو :فَقَالَ ابن صياد» لَك خبِيئًا

                                                 
٢٧٧ - يل قَولمن الْقصري بِدي الزافَة الطَّوِيلَة فعلى قطع الْمس الَى أقدر الْجِنعأَن اهللا ت الَى:{قَـالَ  قال الشبلي معقبا:" قلت:لَا شكعله ت

  ].٣٩آتيك بِه قَبلَ أَنْ تقُوم من مقَامك وإِني علَيه لَقَوِي أَمني } [النمل: عفْرِيت من الْجِن أَنا
 ثَة،وادالْح لْكده علم من تنز أَن يكون اجلين عائالْج ي بلد بعيد فَمنقعت أَو شخص فثَة وادن حائل عأَلَ سص فَإِذا سخك الشال ذَلح

يترتب علَيـه  الْجائز أَن لَا يكون عنده علم فَيذْهب ويكشف مثَّ يعود فيخرب ومعه هذَا،فَهو خرب واحد،لَا يفيد غري الظَّن،ولَا فيخرب،ومن 
لَا تأتوهم وقَوله  rوعليه حيمل قَوله  حكم غري الاستئْناس...وأما سؤاهلم عما مل يقع وتصديقهم فيه بِناء على أَم يعلمونَ الْغيب فَكفر

 )١٩٣من أَتى عرافا احلَديث واهللا أعلم".آكام املرجان يف أحكام اجلان (ص:
  )٥٣٧( - ١٢١) ١٧٤٨/ ٤صحيح مسلم ( - ٢٧٨

مبا يسـرقه مـن    [ش (الكهان) قال القاضي رمحه اهللا كانت الكهانة يف العرب ثالثة أضرب أحدمها يكون لإلنسان ويل من اجلن خيربه
الثاين أنه خيربه مبا يطرأ أو يكون يف أقطار األرض وما خفي عنه مما قرب  rالسمع من السماء وهذا القسم بطل من حني بعث اهللا نبينا 

الفن أو بعد وهذا ال يبعد وجوده الثالث املنجمون وهذا الضرب خيلق اهللا تعاىل فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب ومن هذا 
العرافة وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على األمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته ا وهذه األضرب كلها تسمى الكهانة وقـد  
أكذم كلهم الشرع وى عن تصديقهم وإتيام (ذاك شيء جيده أحدكم يف نفسه) معناه أن كراهة ذلك تقع يف نفوسكم يف العـادة  

 ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا] ولكن ال تلتفتوا إليه وال
  )  ٢٢٣٠( - ١٢٥) ١٧٥١/ ٤صحيح مسلم ( - ٢٧٩

[ش (عرافا) العراف من مجلة أنواع الكهان قال ابن األثري العراف املنجم أو احلازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر اهللا تعاىل بـه   
 وق ومكان الضالة وحنومها]وقال اخلطايب وغريه العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان املسر
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قَهنع رِبأَض ولَ اللَّهسر، بِيفَقَالَ النr:»هلَيلَّطَ عست فَلَن هكُنـي    ،إِنْ يف لَـك ـريفَالَ خ هكُني إِنْ لَمو
هل٢٨٠»قَت  

ـ  وكَذَ ار لك إذَا كَانَ يسمع ما يقُولُونه ويخبِرونَ بِه عنِ الْجِن كَما يسمع الْمسلمونَ ما يقُـولُ الْكُفَّ
 تثَبتيو نيبتيقِ والْفَاس ربخ عمسا يكَمو،وا بِهبِرتعفَي مهدنا عرِفُوا معيل ارالْفُجلَـا  فَوو هقدبِص مزجلَا ي

{ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة :كَذبِه إلَّا بِبينة كَما قَالَ تعالَى
  ].٦:فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم نادمني } [احلجرات

قَالَ كَانَ أَهلُ الْكتابِ يقْرؤونَ التـوراةَ  ،رضي اللَّه عنه،د ثَبت في صحيحِ الْبخارِي عن أَبِي هريرةَوقَ
والَ تكَذِّبوهم ،الْكتابِ الَ تصدقُوا أَهلَ:rفَقَالَ رسولُ اِهللا ،بِالْعبرانِية ويفَسرونها بِالْعربِية َألهلِ اِإلسالَمِ

قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهنقُولُوا {آمـا   ومو اطـبالْأَسو 
رق بين أَحد مـنهم ونحـن لَـه مسـلمونَ }     أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم لَا نفَ

  ٢٨١ ]١٣٦:[البقرة
وهكَذِّبي لَمو قُوهدصي لَمو هقُولُونا يم اعمس نيملسلْمل ازج فَقَد.  رِيـعى الْأَشوسأَبِي م نع وِير قَدو

رأَيـت  :قَالَ،حتى يجِيَء شيطَانِي فَأَسأَلُه:فَقَالَت،لَّم امرأَةً في بطْنِها شيطَانٌفَكَ،أَبطَأَ علَيه خبر عمر:قَالَ
قَةدأُ إِبِلَ الصنهاٍء يسا بِكزِرتم رمقَالَ،عو:هيرخنمل رطَانُ إِلَّا خيالش اهرلَا ي،  وحرو ـهينيع نـيب لَكلَلْم 

انِهسلَى لع قطنسِ ي٢٨٢.الْقُد  
دلَى عوا عرصتان مهأَن ربفَأَخ ةيندإلَى الْم صخش ما فَقَدشيلَ جسأَر رمأَنَّ ع ررٍ آخبي خفو اعشو مهو

هيثَمِ برِيد الْمسلمني من الْجِن وسيأْتي برِيد الْإِنسِ هذَا أَبو الْ:الْخبر فَسأَلَ عمر عن ذَلك فَذَكَر لَه فَقَالَ
  ٢٨٣.بعد ذَلك فَجاَء بعد ذَلك بِعدة أَيامٍ

بِها امرأَةٌ  وكَانَ،راثَ علَى أَبِي موسى اَألشعرِي خبر عمر وهو أَمري الْبصرة:وعن سالم بنِ عبد اِهللا قَالَ
كَلَّمتطَانٌ ييا شهتبي جا،فولًا فَقَالَ لَهسا رهلَ إِلَيسـريِ    :فَأَرأَم ـننِـي عبِرخفَلْي بذْهفَلْي كباحرِي صم

نِنيمؤقَالَ،الْم:يأْتأَنْ ي كوشنِ يمبِالْي وطَوِيلٍ،ه ركَثُوا غَيقَالُوا،فَم:باذْه نِنيمؤريِ الْمأَم نا عنبِرفَأَخ، هفَإِن
وما خلَق اللَّه عز ،إِنَّ بين عينيه روح الْقُدسِ،إِنَّ ذَاك لَرجلٌ ما نستطيع أَنْ ندنو منه:فَقَالَ،قَد راثَ علَينا

رإِالَّ خ هتوص عمسا يطَانيلَّ شجو هِهجو٢٨٤.ل  
  جواز كتابة شيء من القرآن أو السنة أو األدعية املأثورة والغسل مبائها أو شرا

                                                 
 )٢٩٣٠( - ٩٥) ٢٢٤٤/ ٤) وصحيح مسلم (١٣٥٤)(٩٣/ ٢صحيح البخاري ( - ٢٨٠
 )٤٤٨٥)(٢٥/ ٦دار الشعب (-صحيح البخاري  - ٢٨١
 ) حسن ٣٠٤)(٢٤٦/ ١فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ( - ٢٨٢
 )١٣٤/ ٤حنوه يف تاريخ الطربي ( ) وجاء٦٣/ ١٩دار الوفاء ( -ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى  - ٢٨٣
 ) حسن٣٨٠)(٢٨٩/ ١( ٢٩٠فضائل الصحابة لعبد اهللا بن أمحد - ٢٨٤
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ويغسـلُ  ،ويجوز أَنْ يكْتب للْمصابِ وغَيرِه من الْمرضى شيئًا من كتابِ اللَّه وذكْره بِالْمـداد الْمباحِ 
فَيكْتب ،إِذَا عِسر علَى الْمـرأَة ولَـدها  :قَالَ،ى ذَلك أَحمد وغَيره،فعنِ ابنِ عباسٍويسقَى كَما نص علَ

فَةحي صف اتمالْكَلنِ ويتنِ اآليياتا،ههنقَى مسلُ فَتسغت ثُم:    ـيملالْح ـوإِالَّ ه ي الَ إِلَـهمِ اِهللا الَّذبِس
يمِ،الْكَرِميظشِ الْعرالْع برعِ وبالس اتاومالس بانَ اِهللا رحبثُـوا إِالَّ    :سلْبي ـا لَـمهنوري موي مهكَأَن}
يهلَـك إالَّ   {كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِالَّ ساعةً من نهارٍ بالَغٌ فَهلْ،أَو ضحاها}،عشيةً

  ٢٨٥.الْقَوم الْفَاسقُونَ}
بِسمِ اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا :يكْتب في قرطَاسٍ ثُم تسقَى:في الْمرأَة يعسر علَيها ولَدها قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

الْكَرِمي يمكالْح والْ،ه بالَى رعت انَ اللَّهحبيمِسظشِ الْعرع،نيالَمالْع بر لَّهل دمنَ  ،الْحوـري موي مهكَأَن}
فَهـلْ يهلَـك إِلَّـا الْقَـوم الْفَاسـقُونَ}      ،بلَاغٌ،ما يوعدونَ لَـم يلْبثُـوا إِلَّـا سـاعةً مـن نهارٍ     

  ٢٨٦] ".٤٦:ثُوا إِلَّا عشيةً أَو ضحاها} [النازعات{كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْب،]٣٥:[األحقاف
اللَّه دبوللحمى ألهله وقراباته:"قَالَ ع التعاويذ للَّذي يقرع أيب يكْتب تأَيـر  ،ريكْتب للمرأة إذا عسو

يفعل ذَلك عند وقُـوع  ويكْتب حديث ابن عباس إِلَّا أنه كَانَ ،علَيها الْوالدة في جام أَو شيء نظيف
ويصب علـى رأسـه   ،ورأيته يعوذ في املَاء ويشربه الْمرِيض،الْبلَاء ومل أره يفعل هذَا قبل وقُوع الْبلَاء

هنبِي ،مة من شعر النرعذُ شأْخت أيب يأَيروr    اـعهضته يأَيا وأحسب أين قد ريقبله يها على فعهضفَي
ي املَاءعلى رعينه فغمسها ف أسه أَو،بِي ،مثَّ يشربه يستشفي بِهة النعورأيته قد أخذ قَصr   ا إليه بعث

أبو يعقُوب بن سلَيمان بن جعفَر فغسلها في جب ماء مثَّ شرب فيها ورأيته غري مرة يشرب من مـاء  
  ٢٨٧ زمزم يستشفي بِه وميسح بِه يديه ووجهه"

لَا إِلَه إِلَّـا اَهللا  ،بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ:فَلْيكْتب لَها؛إِذَا عِسر علَى الْمرأَة وِلَادها:قَالَ؛وعنِ ابنِ عباسٍ 
الْكَرِمي يمليمِ،الْحظشِ الْعرالْع بانَ اِهللا رحبس،نيالَمالْع بر لَّهل دمونَ  {،الْحـدوعا ينَ موري موي مهكَأَن

  ٢٨٨ ]٣٥:لَم يلْبثُوا إِال ساعةً من نهارٍ بالغٌ فَهلْ يهلَك إال القوم الفاسقون} [األحقاف
يلقَالَ ع:يلقَالَ ع أَةرالْم دضلَى عع لَّقعي كاغدة فَيف بكْتي:ن فَلَم اهنبرج قَدفَإِذَا و هنم بجئًا أَعيش ر

رِقُهحت أَو قَةري خف لُهعجت ا ثُمرِيعس لُّهحت تعض٢٨٩.و  
  :الشروط الالزمة جلواز كتابة الرقى وشرب مائها

                                                 
) ومسـائل اإلمـام أمحـد روايـة ابنـه عبـد اهللا       ٢٣٩٧٤)(٣٨٥/ ٧طبعة الدار السلفية اهلنديـة ( -مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٨٥

 )  حسن موقوف١٦٢٣)(٤٤٧(ص:
 عسر على املرأة ولدها:صعبت والدا.-موقوف) حسن  ٥٦٥)(١٩٨/ ٢الدعوات الكبري ( - ٢٨٦
 ) ١٦٢٢)(٤٤٧مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهللا (ص: - ٢٨٧
 ) حسن موقوف١٩٩٦) (١٧٠/ ٥االسة وجواهر العلم ( - ٢٨٨
 )١٦٣وآكام املرجان يف أحكام اجلان (ص: و )٦٥/ ١٩دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ٢٨٩
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وغسله باملاء ،" كتابة آيات من القرآن على ورق أو لوح أو طبق أو إناء:ففي فتاوى الشبكة اإلسالمية
فـالبعض رأى أـا   ،ريض لتلك الغسلة يستشفي ا هذا مما اختلف أهل العلـم يف جوازه وشرب امل

  وهي بدعة من الشيطان.انتهى.:قال ابن العريب يف عارضة األحوذي،بدعة
 ":قال ابن القيم يف زاد املعاد،وروي فيها حديث موقوف عن ابن عباس،لكن قد أجازها بعض السلف

الس نةٌ ماعمأَى جروآنالْقُر نم اتالْآي لَه بكْتأَنْ ت ا،لَفهبرشي قَالَ جماهد.ثُم:   ـبكْتأَنْ ي ـأْسلَا ب
أَنه أَمر أَنْ يكْتب لامرأَة ( «:ويذْكَر عنِ ابنِ عباسٍ.ومثْلُه عن أيب قالبة،ويسقيه الْمرِيض،ويغِسلَه،الْقُرآنَ

قَىتستلُ وسغي ثُم آنالْقُر نم ا أَثَرها وِلَادهلَيع رسع ( «قَالَ أيوبو:» ) نا مابتك بأبا قالبة كَت تأَير
آنالْقُر،عجو لًا كَانَ بِهجر قَاهساٍء وبِم لَهغَس ٢٩٠» ) ".ثُم  

كْره النفْثُ مع الْقراَءة للرقْية وهو نفْخ لَطيف بِلَا رِيـقٍ  " ولَا ي:وقال النووي يف اموع شرح املهذب
هأَن يححالصو مهنع اللَّه يضر يعخالنو رِيصالْب نسالْحو ابِيحفَةَ الصيحو جأَب هكَرِهو ةَ فَقَداهلَا كَر 

كَانَ يفْعلُه وقَد أَوضـحت ذَلـك فـي     rعن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ النبِي  ثَبت في الصحيحينِ
اهجمو رِيصالْب نسفَقَالَ الْح رِيضالْم قَاهسو لَهغَس اٍء ثُمي إنآنَ فالْقُر بكَت لَوو،انيبـةَ  التلَابو قأَبو د

ـ  والْأَ سـي ما فنمقَد فَقَد بِه أْسلَا ب ها أَنبِنذْهى مضقْتمو يعخالن هكَرِهو بِه أْسلَا ب ياعزو  ـسلِ مائ
" هبِأَكْل أْسامِ فَلَا بالطَّع نا مرِهغَي ى أَولْولَى حآنَ عالْقُر بكَت لَو هأَن فحص٢٩١الْم  

" ويجوز أَنْ يكْتب للْمصابِ وغَيرِه من الْمرضى شيئًا من كتـابِ اللَّـه   :ل شيخ اإلسالم ابن تيميةوقا
"هرغَيد ومأَح كلَى ذَلع صا نقَى كَمسيلُ وسغياحِ وبالْم اددبِالْم هكْرذ٢٩٢و  

يف ،فرأت أن األوىل تركها،السعودية هلذه املسألة يف عدة فتاوىوقد تعرضت اللجنة الدائمة لالفتاء يف 
وعليه فال نرى بأسـاً يف  ،١٥١٥ورقم ،١٤٣وأجازا يف فتوى رقم ،١٢٥٧ورقم ،٦٧٧٩فتوى رقم 
وحيذر مما يقع فيه بعض اجلهال مـن  ،وعلى شيء طاهر،بشرط أن يكتب القرآن مبداد طاهر،فعل ذلك

   جيوز تعريض كتاب اهللا وآياته ملثل هذا.وال،ألنه جنس،كتابة القرآن بالدم
يكْتب علَى جبهة  -رحمه اللَّه  -قال ابن مفلح احلنبلي يف اآلداب الشرعية:" وكَانَ الشيخ تقي الدينِ 

فاعالر:قُضاُء والْم يضغي وعاُء أَقْلما سيو اَءكي ملَعاب ضا أَريلَ يقهود{و] {راَألم لَـا  ٤٤:يقَالَ و [
  ه.يجوز كتابتها بِدمٍ كَما يفْعلُه الْجهالُ فَإِنَّ الدم نجِس فَلَا يجوز أَنْ يكْتب بِه كَلَام اللَّ

لرقْية وإِباحتـه مـع الريـقِ وعدمـه     ويكْره التفْل بِالريقِ والنفْخ بِلَا رِيقٍ وقيلَ في كَراهة النفْث في ا
انتايرِو. دمأَنَّ أَح رِيامالس ذَكَرو-  اللَّه همحر-    ـنفْخِ قَـالَ اببِالن أْسلَا ب هإِنقَى وي الرفْلَ فالت كَرِه

                                                 
 )١٥٧/ ٤اد املعاد يف هدي خري العباد (ز- ٢٩٠
 )١٧١/ ٢اموع شرح املهذب ( - ٢٩١
 )٦٤/ ١٩دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  - ٢٩٢
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ي الرفْلُ فالت هكْري اللَّه دبأَبِي عورٍ لصنم   ـنب اقـحفُلْ؟ قَالَ إِستي لَمو فَخقَى نقَال إذَا ري سقَالَ أَلَي ةقْي
  .راهويه كَما قَالَ

لأَنه إذَا قَوِيت كَيفيةُ نفْسِ الراقـي كَانـت   ؛وجزم بعض متأَخرِي الْأَصحابِ بِاستحبابِ النفْخِ والتفْلِ
الرالْم لُهفْعبِيثَةُ فَيالْخةُ وبالطَّي وحالر بِه نيعتسذَا تهللًا وعى فأَقْوا وريأْثت مةُ أَتقْيراحالسو نمحِ ،ؤري شفو

وا النبحتاس مهدعب نمو نيابِعالتو ةابحالص نم ورهممٍ أَنَّ الْجلسم كالكَانَ مو اضيي عفْثَ قَالَ الْقَاض
والْعقْد عندنا أَشد .ينفُثُ إذَا رقَى نفْسه وكَانَ يكْره الرقْيةَ بِالْحديد والْملْحِ واَلَّذي يكْتب خاتم سلَيمانَ

  ٢٩٣ كَلَامه." كَراهةً لما فيه من مشابهة السحرِ انتهى
فقد روي عن اإلمام أمحـد كراهـة االغتسـال    ،وأيضا األوىل ملن يفعل ذلك أن يشربه وال يغتسل به

" وروى أَحمد أَنَّ يونس بن حبابٍ كَانَ يكْتب هذَا من :به،قال ابن مفلح احلنبلي يف اآلداب الشرعية
ي رِوف دمعِ قَالَ أَحبى الرمح  ـأْسرِيضِ قَالَ لَا بلْمل يهقسي اٍء ثُمي إنآنَ فالْقُر بكْتلِ يجي الرا فهنة ماي

  قَالَ منها قُلْت لَه فَيغتِسلُ بِه قَالَ ما سمعت فيه بِشيٍء.
ةَ أَنَّ مادأَنَّ الْعل لُ بِهسالْغ ا كُرِهملَّالُ إنقَالَ الْخ هزنأَنْ ي بجوشِ فَوشالْحيعِ ولَالي الْبرِي فجلِ يساَء الْغ

  ماُء الْقُرآن من ذَلك ولَا يكْره شربه لما فيه من الاستشفَاِء.
هلَيأُ عقْراٌء فَيم يها فحذُ أَبِي قَدأْخفَي لَلْتتا اعمبر حالقَالَ صو   ـكهجاغِْسلْ وو هنم بري اشقُولُ ليو

كيديو.فِْسهلَى نع بصيو هبرشيو هلَيأُ عقْرياِء وي الْمذُ فوعي اهأَى أَبر هأَن اللَّه دبقَلَ عنو دبقَالَ ع هنم 
فَغسلَها في جب الْماِء ثُم شرِب فيها ورأَيته غَير مرة يشـربr -    -ي اللَّه ورأَيته قَد أَخذَ قَصعةَ النبِ

.ههجوو هيدي بِه حسميو ي بِهفشتسفَي مزماَء زم  
نحنى بِالْكُوزِ وتؤكَانَ ي اللَّه دبا عى إنَّ أَبوسم نب فوسقَالَ يذُ. ووعيو هلَيأُ عقْرفَي جِدسبِالْم  

رحمنِ الرحيمِ قَالَ أَحمد يكْتب للْمرأَة إذَا عِسر علَيها ولَدها في جامٍ أَبيض أَو شيٍء نظيف بِسمِ اللَّه ال
الْكَرِمي يملالْح إلَّا اللَّه انَ اللَّ،لَا إلَهحبنَ سوري موي مهكَأَن} نيالَمالْع بر لَّهل دميمِ الْحظشِ الْعرالْع بر ه

] {كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِال عشيةً ٣٥:ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِال ساعةً من نهارٍ بالغٌ} [األحقاف
  ] ثُم تسقَى منه وينضح ما بقي علَى صدرِها.٤٦:نازعاتأَو ضحاها} [ال

".لَةلَيمٍ وولِ يمي عف ينالس ناب هفَعراسٍ وبنِ عاب نع ذَا الْكَلَامه دمى أَحور٢٩٤ و  
  الم مفهوم.أو دعائه بك،أو من ذكر اهللا،وأيضا يشترط أن يكون املكتوب آيات من القرآن

ملا أخرجه مسلم عـن  ،فال جيوز كتابته،أما الطالسم وما ال يفهم معناه وما احتوى على تعاويذ شركية
يعجالْأَش كالنِ مب فوقَالَ،ع:     ـكـي ذَلى فـرت ـفولَ اِهللا كَيسا را يفَقُلْن ةيلاهي الْجي فقرا نكُن

   ٢٩٥».لَا بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فيه شرك،رقَاكُم اعرِضوا علَي«:فَقَالَ
                                                 

 )٤٥٧/ ٢اآلداب الشرعية واملنح املرعية ( - ٢٩٣
 )٤٥٦/ ٢اآلداب الشرعية واملنح املرعية ( - ٢٩٤
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هـة  قال الشوكاين يف نيل األوطار:" فيه دليلٌ علَى جوازِ الرقَى والتطَببِ بِما لَا ضرر فيه ولَا منع من جِ
كَلَامو اِء اللَّهمرِ أَسيإِنْ كَانَ بِغعِ ورالشه،  يـهكُونَ فأَنْ ي نمؤلَا ي مفْها لَا يأَنَّ ما لومفْهإذَا كَانَ م نلَك

" كرالش نٌء مي٢٩٦ش  
إال ما ورد عن ابـن عبـاس   ،أو اآليات أو األذكار اليت تكتب،ومل يأت دليل صحيح يف حتديد السور

وميكن الرجوع إىل املراجـع  .وفيه مقال،يلةوقد أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والل -سابقاً-املذكور 
  ٢٩٧.واهللا أعلم.اليت أشري إليها يف هذه الفتوى لالستزادة

  :الرقية من النظرة
اسـترقُوا  «:فَقَالَ،رأَى في بيتها جارِيةً في وجهِهـا سـفْعةٌ   rأَنَّ النبِي :رضي اللَّه عنها،عن أُم سلَمةَ

  ٢٩٨.»نَّ بِها النظْرةَفَإِ،لَها
بو عأَب مزج بِهسِ والْإِن نيلَ مقو ظَرِ الْجِنن نم نييلَ عفَق ةظْربِالن ادري الْمف فلتاخو "   وِيـرالْه ـدي

 كذَلنِ فَليبِالْع تيبا أُصهأَنو كذَل نم مأَع هلَى أَنالْأَووr   ةيوعـرشلَى مالٌّ عد وها وقَاِء لَهرتاسي الف
  ٢٩٩الرقْية من الْعينِ "
  ٣٠٠ »الْعين حق يحضرها الشيطَانُ وحسد ابنِ آدمr:»قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

  ما ينبغي أن يكون عليه املعاجل:
وكلما قـوي  ،واثقاً بتأثري الذكر وقراَءة القرآن،أن يكون قوي اإلميان باهللا معتمداً عليهوينبغي للمعاجل 

ورمبـا  ،ورمبا كان اجلين أقوى فـال خيرج ،فرمبا كان أقوى من اجلين فأخرجه،إميانه وتوكله قوي تأثريه
وقراَءة ،بـاهللا فعليه بكثرة الدعاء واالسـتعانة علـيهم   ،فتتقصد اجلن إيذاَءه،كان املخرج للجين ضعيفاً

  خاصة آية الكرسي.،القرآن
  :؟ استرضاء اجلنهل جيوز 

وهذا من الشرك الذي حرمه اهللا ،وبعض الناس حياولون استرضاء اجلين الذي يصرع اإلنسان بالذبح له
  ٣٠١.وروي أنه ى عن ذبائح اجلن،ورسوله

                                                                                                                                             
 )٢٢٠٠( - ٦٤):١٧٢٧/ ٤صحيح مسلم (- ٢٩٥
 )٢٤٥/ ٨نيل األوطار (- ٢٩٦
 )٧٨٥٢) (٣٥٦٤/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٢٩٧
  (جارية) بنت صغرية أو أمة مملوكة.(سفعة) صفرة وشحوبا.(النظرة) أي أصابتها العني] ) ٥٧٣٩) (١٣٢/ ٧صحيح البخاري (- ٢٩٨

ادأَرةٌ.=والميلَ:عقو،الْجِن ننِي:معةٌ،يظْرن:ةٌ،أَيفْعس:لُهقَو  نفَذُ مأَن ونُ الْجِنييلَ:عقو،ظَرِ الْجِنن نا مهتابأَص نيا عقُولُ:بِهي،نيالْع:ةظْربِالن
 )١٦٣/ ١٢أَسنة الرماحِ.شرح السنة للبغوي (

 )٢٠٢/ ١٠فتح الباري البن حجر ( - ٢٩٩
) فيه انقطاع  وانظر آكام املرجان  ٤٥٩) (٢٦٥/ ١ني للطرباين () ومسند الشامي ٩٦٦٨) (٤١٧/ ١٥مسند أمحد ط الرسالة ( - ٣٠٠

 ):الْباب السابِع والْخمسونَ في نظرة الْجِن وإصابتها بين آدم بِالْعني١٧٠ِيف أحكام اجلان (ص:
  ) صحيح مرسل ١٩٣٥٢)(٥٢٧/ ٩السنن الكربى للبيهقي ( - ٣٠١



 ١٣٣

اب أن اهللا مل جيعـل  فالصـو ،وهذا خطأ كبري،وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي باحلرام
فال جيوز أن يستدل ،وعلى القول جبواز التداوي باحملرمات كامليتة واخلمر،الشفاء يف شيء من احملرمات

أمـا التـداوي بالشـرك    ،ألن التداوي باحملرمات فيه نزاع لـبعض العلماء ؛بذلك على الذبح للجين
  ٣٠٢باتفاق.وال جيوز التداوي به ،فال خالف بني العلماء يف حترميه،والكفر

  
___________  

  
    

                                                 
  )١٥٥عامل اجلن والشياطني (ص:انظر كتاب  - ٣٠٢



 ١٣٤

  :كيفية عالج الصرع واملس -املبحث الثالث 
  :مرحلة ما قبل العالج:املرحلة األوىل

  .يئة اجلو الصحيح فنقوم بإخراج الصور من البيت الذي نعاجل فيه حىت يتسىن للمالئكة أن تدخله.١
  .إخراج ما مع املريض من حجاب أو متيمة وإبطاهلا.٢
  .كرجل يلبس ذهباً أو امرأة متربجة:من خمالفه شرعيةخلو املكان .٣  
  .توجيه املريض من خالل موعظة يف العقيدة تعلق قلوم باهللا تعاىل.٤  

  .خلو املكان من مزمار وغناء.٥
  .نبني للمريض الفرق بني الطريقة الصحيحة يف العالج بالقرآن وبني طريقة الدجالني والسحرة.٦  
  .واملريض على وضوء يستحب أن يكون املعاجل.٧  
إذا كان املريض أنثى ال نبدأ بعالجها حىت حتتشم ويكون معها حمرم واألفضل أن ال يكون معهـا  .٨ 

  .أحد غري حمارمها
  تشخيص احلالة :املرحلة الثانية

والتعرف على احلالة اليت يشكو منها املريض واألعراض اليت يشعر ا يف نومه وصحوه ومن مث نبـدأ  
  :لة على املريض لنتعرف على احلالة مثال ذلكبطرح األسئ

هل تشكو من وجـع أسـفل   .٣هل حيصل عندك خدر يف أعضائك .٢هل تشكو من صداع دائم .١
هل تشعر يف بعض األحيان عند أول النوم كأنك تسقط من .٥هل يوجد عندك أرق يف الليل .٤الظهر 

  مكان عايل.
  التأكد من وجود أكثر هذه األعراض  وغريها من األسئلة حىت نتأكد من احلالة وبعد 

  قراءة الرقية الشرعية: تكون املرحلة الثالثة وهي
  بصوت عايل مسموع واضح وهي:تقرأ املريض و رأس علىحبيث تضع يدك قراءة الرقية الشرعية 

} مالـك يـومِ   ٣حيمِ{} الرحمنِ الـر ٢} الْحمد للّه رب الْعالَمني{١بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{.١
} صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَريِ ٦} اهدنا الصراطَ املُستقيم{٥} إِياك نعبد وإِياك نستعني{٤الدينِ{

}الِّنيالَ الضو لَيهِموبِ ع٧}الفاحتة(مكية)٧املَغض  
} الَّذين يؤمنـونَ  ٢} ذَلك الْكتاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتقني{١{امل{بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ  .٢

} والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك ٣بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ{
نوقي مه ةربِاآلخونَ{٤ونَ{وحفْلالْم مه كلَـئأُوو هِمبن رى مدلَى هع كلَـئسورة البقـرة  ٥} أُو {

  )٥ـ١(
٣.}يمحالر نمحالر وإِالَّ ه الَّ إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَـهضِ    ١٦٣واَألرو اتاوـملْـقِ السـي خإِنَّ ف {

النلِ واللَّي الَفتاخاء ون ماِء ممالس نم لَ اللّها أَنزمو اسالن نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وه



 ١٣٥

رِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ةآبن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضاألر ا بِهيفَأَح ـمالس ناء ي
} ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللّه أَنداداً يحبونهم كَحب اللّـه  ١٦٤واَألرضِ آليات لِّقَومٍ يعقلُونَ{

للّه جميعاً وأَنَّ اللّه شـديد  والَّذين آمنواْ أَشد حباً لِّلّه ولَو يرى الَّذين ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ 
  )١٦٥ـ١٦٣} سورة البقرة (١٦٥الْعذَابِ{

 يعلِّمـونَ  واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَـكن الشياطني كَفَـرواْ .٤
ى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُـوالَ إِنمـا   الناس السحر وما أُنزِلَ علَ

آرم بِضا همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحإِالَّ  ن ـدأَح نم بِه ين
ةري اآلخف ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَمملع لَقَدو مهنفَعالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللّه بِإِذْن لَبِئْسالَقٍ وخ نم 

  )١٠٢} البقرة (١٠٢ما شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ{
٥.وإِالَّ ه الَ إِلَـه ـن ذَا   اللّهضِ مي اَألرا فمو اتاومي السا فم لَّه موالَ نةٌ ونس ذُهأْخالَ ت ومالْقَي يالْح

 نٍء مييطُونَ بِشحالَ يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِالَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي يإِالَّ بِالَّذ هلْمـاء  عا شم
}يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤالَ يو ضاَألرو اتاومالس هيسكُر عسينِ  ٢٥٥وي الـدف اهالَ إِكْر {

بِالْع كسمتاس فَقَد ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر نيبا قَد تلَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةور
}يملع يعمس اللّهواْ    ٢٥٦وكَفَـر ينالَّـذرِ وـوإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ينالَّذ يلو اللّه {

  لــئأُو ورِ إِلَى الظُّلُمـاتالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهآؤيلـا     أَويهف ـمـارِ هالن ابـحأَص ك
  )٢٥٧ـ٢٥٥}سورة البقره (٢٥٧خالدونَ{

٦ اللّه كُم بِهباسحي فُوهخت أَو ي أَنفُِسكُما فواْ مدبإِن تضِ وي اَألرا فمو اواتمي السما ف لِّلَّه.  ـرفغفَي
ع اللّهاُء وشن يم ذِّبعياُء وشن يمل}يرٍء قَدي٢٨٤لَى كُلِّ ش   ـهبـن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم {

واْ سـمعنا وأَطَعنـا   والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللّه ومآلئكَته وكُتبِه ورسله الَ نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُ
} الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ٢٨٥وإِلَيك الْمصري{غُفْرانك ربنا 

قَبلنا ربنا والَ ذين من ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحملْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّ
لَى الْقَوا عنرا فَانصالَنوم ا أَنتنمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحت}رِين٢٨٦مِ الْكَاف 

  )٢٨٤:٢٨٦}سورة البقرة(
ةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَآئماً بِالْقسـط الَ إِلَــه إِالَّ هـو الْعزِيـز     شهِد اللّه أَنه الَ إِلَـه إِالَّ هو والْمالَئكَ.٧

}يمك١٨الْحالْع ماءها جم دعن بإِالَّ م ابتواْ الْكتأُو ينالَّذ لَفتا اخمو الَماِإلس اللّه ندع ينإِنَّ الد { لْم
  )١٨:١٩}سورة آل عمران (١٩ر بِآيات اللّه فَإِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ {بغياً بينهم ومن يكْفُ

لَّيلَ النهار إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات واَألرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي ال.٨
سمالشيثاً وثح هطْلُبي       بر اللّـه كـاربت ـراَألمو لْـقالْخ أَالَ لَـه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو

}نيالَم٥٤الْع}يندتعالْم بحالَ ي هةً إِنفْيخعاً ورضت كُمبواْ رع٥٥:٥٤}سورة األعراف (٥٥} اد(  



 ١٣٦

} فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَـانواْ  ١١٧أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ{ وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ.٩
} قَالُواْ آمنـا  ١٢٠} وأُلْقي السحرةُ ساجِدين{١١٩} فَغلبواْ هنالك وانقَلَبواْ صاغرِين{١١٨يعملُونَ{

}نيالَمالْع ١٢١بِرِببونَ{ } رارهى ووس١٢٢:١١٧} األعراف (١٢٢م(  
} فَلَما جاء السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُواْ مـا أَنـتم   ٧٩وقَالَ فرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ{.١٠

سـيبطلُه إِنَّ اللّـه الَ يصـلح عمـلَ     } فَلَما أَلْقَواْ قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللّه ٨٠ملْقُونَ{
}ينفِْسدونَ{٨١الْمرِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح اللّه قحي٨٢:٧٩} يونس (٨٢} و(  

وا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم } قَالَ بلْ أَلْق٦٥ُقَالُوا يا موسى إِما أَن تلْقي وإِما أَن نكُونَ أَولَ من أَلْقَى{.١١
} قُلْنا لَا تخف إِنـك  ٦٧} فَأَوجس في نفِْسه خيفَةً موسى{٦٦يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى{

د ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ } وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَي٦٨أَنت الْأَعلَى{
  )٦٩:٦٥} طه( ٦٩أَتى{
  )٢٣} الفرقان (٢٣وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُوراً{.١٢
عالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو } فَت١١٥أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ{.١٣

} ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنـه لَـا   ١١٦رب الْعرشِ الْكَرِميِ{
}سـورة املؤمنـون   ١١٨م وأَنت خيـر الـراحمني{  } وقُل رب اغْفر وارح١١٧يفْلح الْكَافرونَ{

)١١٨:١١٥(  
} إِنَّ ٣} فَالتاليات ذكْراً{٢} فَالزاجِرات زجراً{١والصافَّات صفّاً{{بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ  .١٤

}داحلَو كُم٤إِلَهمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بارِقِ{} رشالْم برا   ٥ا ويناء الـدـما السنيا زإِن {
} لَا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ من كُلِّ ٧} وحفْظاً من كُلِّ شيطَان مارِد{٦بِزِينة الْكَواكبِ{

} ١٠ا من خطف الْخطْفَةَ فَأَتبعه شـهاب ثَاقـب{  } إِل٩َّ} دحوراً ولَهم عذَاب واصب{٨جانِبٍ{
} ١٢} بلْ عجِبت ويسخرونَ{١١فَاستفْتهِم أَهم أَشد خلْقاً أَم من خلَقْنا إِنا خلَقْناهم من طنيٍ لَّازِبٍ{

} وقَـالُوا إِنْ هـذَا إِلَّـا سـحر     ١٤ستسـخرونَ{ } وإِذَا رأَوا آيـةً ي ١٣وإِذَا ذُكِّروا لَا يذْكُرونَ{
}بِني١٥:١}الصافات (١٥م(  

١٥.يا قُضوا فَلَمتقَالُوا أَنص وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعمتسي الْجِن نفَراً من كا إِلَيفْنرإِذْ صا إِلَـى  ولَّوو 
}رِيننذهِم ممي  } قَال٢٩ُقَوـدهي هيدي نيا بقاً لِّمدصى موسم دعن باباً أُنزِلَ متا كنعما سا إِننما قَووا ي

} يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُـم مـن ذُنـوبِكُم    ٣٠إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ{
} ومن لَّا يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الْأَرضِ ولَيس لَه من دونِـه  ٣١م من عذَابٍ أَليمٍ{ويجِركُ

  )٣٢:٢٩}األحقاف (٣٢أَولياء أُولَئك في ضلَالٍ مبِنيٍ{



 ١٣٧

١٦.ننفُذُوا مأَن ت متطَعتاس الْإِنسِ إِنو الْجِن رشعا منفُذُونَ إِلَّا  يضِ فَانفُذُوا لَا تالْأَرو اتاومأَقْطَارِ الس
}لْطَان٣٣بِس}انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَلَـا      ٣٤} فَبِأَي ـاسحنـارٍ وـن ناظٌ مـوا شكُملَيلُ عسري {
}انرصنت٣٥ت}انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر ٣٦:٣٣}الرمحن (٣٦} فَبِأَي(  

لُ نضرِبها للنـاسِ  لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَا.١٧
} هو ٢٢شهادة هو الرحمن الرحيم{} هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ وال٢١لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{

الْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ ـا  اللَّهمع انَ اللَّهحبس ركَبت
ئ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنى يسبح لَه مـا فـي السـماوات    } هو اللَّه الْخالق الْبار٢٣ِيشرِكُونَ{

}يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَر٢٤:٢١}احلشر (٢٤و(  
نـا سـمعنا قُرآنـاً    قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَـالُوا إِ { بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ .١٨

} وأَنه تعالَى جد ربنـا مـا اتخـذَ    ٢} يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحداً {١عجباً{
ظَننا أَن لَّن تقُولَ الْإِنس والْجِن } وأَنا ٤} وأَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطاً{٣صاحبةً ولَا ولَداً{
} وأَنهـم  ٦} وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً{٥علَى اللَّه كَذباً{

سنا السماء فَوجدناها ملئَـت حرسـاً شـديداً    } وأَنا لَم٧ظَنوا كَما ظَننتم أَن لَّن يبعثَ اللَّه أَحداً{
  )٩:١}اجلن(٩} وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمعِ الْآنَ يجِد لَه شهاباً رصداً{٨وشهباً{

} لَم ٢} اللَّه الصمد{١للَّه أَحد{قُلْ هو ا:أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم.١٩
}ولَدي لَمو دل٣ي}دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمسورة اإلخالص٤} و {  

} من شـر مـا   ١قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ{:أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم.٢٠
}لَققٍ إِذَا٢خغَاس رن شمو { }قَب٣و}قَدي الْعف فَّاثَاتالن رن شمإِذَا    ٤} و ـداسح ـرـن شمو {

}دسسورة الفلق٥ح {  
} ٢} ملك الناسِ{١قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ{:أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم.٢١

} مـن الْجِنـة و   ٥} الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ {٤ناسِ{} من شر الْوسواسِ الْخ٣إِلَه الناسِ{
  } سورة الناس٦الناسِ {

  ٠ذن اهللا على اجلين إما بطرد وإبعاد أو جذب وإحضارإفهذة اآليات تؤثر ب
  ٠أي طرد اجلين من اجلسد قبل أن ينطق أو يتكلم فيكفيك اهللا شره:املقصود بالطرد واإلبعاد

وينبغي ،أي زلزلة اجلين يف اجلسد واضطراره إىل النطق والتحدث معـك :د باجلذب واإلحضارواملقصو
الَ تمنوا لقَاَء «:قَالَ،rعنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه،فعلى الراقي أن يرقي بنية الطرد واإلبعاد

ودوا،العبِرفَاص موهميت٣٠٣»فَإِذَا لَق  

                                                 
  )١٧٤١( - ١٩):١٣٦٢/ ٣) معلقا وصحيح مسلم ( ٣٠٢٦)(٦٣/ ٤صحيح البخاري ( - ٣٠٣
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فَإِنْ لَقيتمـوهم  ،وسلُوا اللَّه الْعافيةَ،الَ تمنوا لقَاَء الْعدوr:قَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،وعن عبد اِهللا بنِ عمرٍو
وا اللَّهاذْكُروا وتوا،فَاثْبلَبفَإِنْ أَج،تمبِالص كُملَيوا فَعحيص ٣٠٤.أَو  

{ إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعريِ :وقد قال تعاىل 
  ]٦:} [فاطر
  ذا حضر اجلين فكيف تعرفه ؟إثانياً:ف

  :تعرفه بعالمة من هذة العالمات
وضع اليدين على العينني أو األذنني  أو،أو طرف العينني طرفاً شديداً،أو شخوصهما،تغميض العينني-١
٠  
  ٠رعشة شديدة يف اجلسد أو رعشة خفيفة يف األطراف  -٢
  ٠انتفاضة شديدة -٣
  ٠صياح أو صراخ  -٤
  ٠مسه االتصريح ب -٥

  :كيف تتعامل مع اجلين املسلم:ثالثاً
 فإن كـان ،فإن كان مسلماً تستخدم معه أسلوب الترغيب والترهيب وتعامله حسب سبب دخولـه  

وإذا كان ،سبب دخوله ظلم اإلنسي له تعرفه أن اإلنسي مل يره ومن مل يتعمد األذى ال يستحق العقوبة
سبب دخوله عشق اإلنسي تبني له حرمة  ذلك وجزاء من يفعله يوم القيامة وختوفه مـن عـذاب اهللا   

قاب الظاملني يـوم  وإن كان سبب دخوله ظلم لإلنسي تعرفه عاقبة الظاملني الوخيمة وتبني له ع،وعقابه
ولكن قبل أن خيرج البد أن يعاهد اهللا ويردد وراءك هذا العهد ،فإن استجاب وخرج فاحلمد هللا،القيامة

عاهدت اهللا تعاىل أن أخرج من هذا اجلسد وال أعود إليـه مـرة أخـرى وال إىل أحـد مـن      ((
اللهم إن كنت صادقاً فسهل ،املسلمني،وإن نكثت يف عهدي فعلي لعنةُ اهللا واملالئكة والناس أمجعني

  ٠))علي خروجي وإن كنت كاذباً فمكِّن املؤمنني مين،واهللا على ما أقول شهيد
ولكن ،ال:من أين ستخرج؟ فإن قال لك من عينه أو من حنجرته أو من بطنه فقل له:مث تقول له:رابعاً

بعد أن جتمع نفسك مـن  :قول لهاخرج من فمه أو من أنفه أو من أذنه أو من أصابع يديه أو رجليه وت
  ٠السالم عليكم:اجلسد وقبل أن خترج قل

فال بد أن تقرأ عليـه  ،ألن اجلن فيهم كذب كثري إال من عصم اهللا:بعد أن خيرج تأكد من ذلك:خامساً
فإن تأثر اإلنسانُ بالقرآن كأنْ ترتعـد أطرافـه أو صـرخ أو صـاح أو أغمـض      ،الرقية مرةً أخرى

                                                                                                                                             
[ش (ال متنوا لقاء العدو) إمنا ى عن متين لقاء العدو ملا فيه من صورة اإلعجاب واإلنكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغـي   

  م بالعدو واحتقاره وهذا خيالف االحتياط واحلزم]وقد ضمن اهللا تعاىل ملن بغى عليه أن ينصره وألنه يتضمن قلة االهتما
  ) حسن٣٤١٠١)(٤٦١/ ١٢طبعة الدار السلفية اهلندية (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٣٠٤
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وإن مل يتأثر ،تلك األعراض اليت يعرف ا املمسوس فاعلم أنَّ اجلين مازالَ يف اجلسداخل من ٠٠٠العينني
  ٠فاعلم أنه قد خرج بأذن اهللا وطاعة هللا وحده الشريك له

  :سلماملكيف تتعامل مع اجلين غري -رابعاً 
لم فتـأمره  مث تأمره باإلسالم دون إكراه فإن أس،وقبل كل شيء تعرض عليه اإلسالم عرضاً شامالً:أوالً

واخلروج مـن هـذا   ،بالتوبة وتعرفه أن من متام التوبة اإلقالع عن هذا الظلم الذي وقع على اإلنسي
  ٠اجلسد

فإن خـرج فاحلمـد   ،فإن أصر على الكفر فال إكراه يف الدين ولكن تأمره باخلروج من اجلسـد :ثانياً
الحيلُّ ألحد أن يستعمل الضرب إال ولكن ،وميكن أن تستخدم الضرب،وإن أصر فال بد من التهديد،هللا

ألن هناك نوعاً من اجلن يهـرب  ،إذا كان ذا خربة طويلة تؤهله بأن جيزم بأن الضرب يرتل على اجلين
األكتـاف  والضرب يكون علـى  ،عند الضرب فيقع الضرب على اإلنسي فيشعر ويتأمل من الضرب

  ٠ واألرداف واألطراف
كآية الكرسي وسورة يس وسورة الصافات وسـورة الـدخان   ن تالوة السور اليت تؤذي اجل:ثالثاً

وسورة اجلن وآخر سورة احلشر وسورة اهلمزة وسورة الكافرون وسـوراملعوذات ( اإلخـالص   
  ٠والفلق والناس )

وباملناسبة كلُّ آية فيها ذكر الشياطني أو ذكر النار والعذاب فإا بإذن اهللا تؤذي اجلن ويتضايق منـها  
  ٠س الوقتوتؤمله يف نف

  ٠فإن استجاب فارفع عنه العذاب من قرآن أو ضرب وخذ عليه عهد اهللا مث مره باخلروج
  :مرحلة ما بعد العالج:املرحلة الثالثة

ولذا جيب أن يطبق النقـاط  ،وهذه مرحلة حرجة ألن اإلنسي فيها معرض لرجوع اجلين له مرة أخرى
  :التالية

  ٠سبة للمرأة احملافظة على الصالة يف وقتها دون تأخرييف ذلكوبالن،احملافظة على الصالة يف مجاعة -١
  ٠عدم مساع الغناء واملوسيقى -٢
  r٠الوضوء قبل النوم وقراءة أذكار النوم اليت وردت عن النيب  -٣
  ٠قراءة سورة البقرة يف البيت كل ثالثة أيام -٤
  ٠ن خالل الشريطأما األمي فيكفيه أن يستمع إليها م،قراءة سورة امللك قبل النوم -٥
  ٠والبعد عن الفاسقني،مصاحبة الصاحلني -٦
  ٠وإذا كانت امرأة تأمرها باحلجاب الشرعي ألن الشياطني إىل املتربجة أقرب-٧
  ٠قراءة القرآن الكرمي يومياً جزء أو جزئني أو يزيد على حسب نشاط الشخص  -٨
  ٠أن يذكر أذكار الصباح واملساء -٩



 ١٤٠

١٠- ٠البسملة يف كل شي  
  ٠عدم النوم وحده-١١
  ٠استخدام املاء والزيت املقروء عليه -١٢

مث يقرأ على املريض بعد شهر تقريباً الرقية الشرعية مرة أخرى لالطمئنان عليه وللتأكد مـن صـحته   
فاحلمد هللا على نعمه وشفائه فهو وحـده  ،فإن كان اليشكو من األعراض السابقة،وسالمته من املس

وعليه باحملافظة على التحصـينات كـي يكـون يف مـأمن مـن اجلـن       ،يفجلَّت قدرته النعايف الشا
  ٣٠٥والشياطني

  :طريقة أخرى للقراءة
الشرعية بصوت واضح ومسموع سنرى أن املقروء عليه إذا كان مصـاباً   ةوبعد قراءة هذه الرقي

  .سيتأثر بالقراءة وستظهر عليه بعض األعراض
اليت ذكرناها لك آنفا على املريض ولكننا أثناء القراءة نبدأ لقد الحظت أننا بدأنا بقراءة الرقية الشرعية 

مبراقبة املريض وما يظهر عليه من أعراض أثناء جلسة القراءة مث نتوقف قليال لطرح بعض األسئلة عليه 
مث ،لنرى كيف يشعر ومن مث نستمر بالقراءة مع املراقبة للمريض حىت ننتهي من قراءة الرقيـة كاملـة  

األسئلة لنتأكد ما إذا كان مصابا حقيقة أم ال ورمبا يف أثناء القراءة علـى الـبعض    نطرح عليه بعض
  :وليس الكل تظهر هذه العالمات

  .سريان نبض بصورة ملحوظة يصاحبه انتفاخ يف الرقبة.١
  .طرف شديد يف العينني أو شخوصهما.٢
  .ارتفاع صوت الزفري.٣
  .التثاؤب املتتايل.٤
  .أو حركات متتالية يف أحد األصابعرعشة شديدة يف األطراف .٥
  .حدوث هيجان عند املريض.٦
  .شعور املريض بأشياء تتحرك يف البطن.٧

صرع املريضوي املوكَّل على السحر ويصيح ففي هـذه  ،ورمبا يف أثناء قراءة الرقية الشرعية يتأثر اجلين
 يتم صرفه وإخراجه من اجلسد وعدم احلالة البد من االستمرار بقراءة الرقية الشرعية على املريض حىت

فإن أكثر اجلن كاذبون وخاصة الذين ،والسيطرة على املريض أكثر،إعطائه فرصه للكالم وتضيع الوقت
فإذا خرج من اجلسد فاحلمد هللا رب العاملني الذي أعان على إخراجه من جسد ،يتوكلون على السحر

  .يمات الشيخ املعاجل حىت يتم الشفاء بإذن اهللا تعاىلوإن مل خيرج فال بد من التزام املريض بتعل،املريض
                                                 

٣٠٥ - anas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=-http://abu١٠٠:٢٠٠٩-
٠٠-٣٦-١٠-١٥-٠٤&catid=١:latest-news&amp;Itemid=١٠٤  
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  :الطريقة اليت ال بد لك من االلتزام ا حىت يتم الشفاء بإذن اهللا
ولكن سأعود وإياك لألعراض اليت ظهرت أثناء وبعد القراءة حينما كنا نتوقف قليال ونطـرح بعـض   

ت على املقروء عليه أثناء جلسة القـراءة  األسئلة على املريض وتأكدنا أن هنالك عالمات حقيقية ظهر
فظهور هذه العالمات واليت كنا نسأل عنها أثنا فترة القراءة دليـلٌ  ،ولكن املقروء عليه مل يصرعه اجلين

واضح على أن هذه احلالة مصابة بالسحر فعندها نبدء مرحلة العالج وتكون هذه املرحلة مقسـمة إىل  
  :مرحلتني

كما ذكرنـا   قراءة الرقية الشرعية على املريض ومن مث التعرف على احلالةاملرحلة األوىل وهي .١
آنفا بظهور األعراض ومن مث متابعة املريض من قبل الشيخ املعاجل كل أسبوع أو أسبوعني مرة بالقراءة 

  .عليه
وهي متابعة املريض للربنامج العالجي الـذي  ،املرحلة الثانية وهي مهمة كاألوىل وال تنفك عنها.٢

مساع األشرطة املتعلقة بالرقية الشرعية واالستحمام باملاء املخلوط :( مثليعطيه الشيخ املعاجل للمريض
بورق السدر املقروء عليه وشرب املاء املقروء عليه واستعمال زيت الزيتون وزيت حبة الربكة والعسل 

عد املريض على االستشفاء املخلوط بزيت حبة الربكة واملقروء عليه كذلك وغريها من األمور اليت تسا
  .بالقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة

بعد متابعة هذا الربنامج املدة املذكورة البد من العودة للشيخ املعاجل من أجل القراءة على املريض مـرة  
  ٣٠٦.ثانية وللنظر يف احلالة وأخذ النصائح من الشيخ حىت يتم بإذن اهللا تعاىل الشفاء من هذا املرض

  :هات هامة للمعاجلتنبي
ميكنك أن تعرف عقيدة اجلين دون أن تسأله وذلك بقراءة اآليات اليت ختاطب أهل الكتاب كقوله  -١

أَراد أَنْ يهلـك   { لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم قُلْ فَمن يملك من اللَّه شـيئًا إِنْ 
مهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلا ويعمضِ جي الْأَرف نمو هأُمو ميرم ناب ِسيحاُء الْمشا يم لُقخا ي

  فإن صرخ فاعلم أنه نصراين.،] ومثلها من اآليات١٧:واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير } [املائدة
  ين أو شتمك أثناء العالج فال تغضب لنفسك.إذا سبك اجل -٢
ويقول سأخرج طاعـة  ،من املمكن أن يثين عليك اجلين بألفاظ املدح ليدب فيك الغرور والعجب -٣

  أنا عبد اهللا ضعيف واخرج طاعة هللا.:فقل له،لك أو كرامة لك

                                                 
٣٠٦ - 

http://www.mwadah.com/showthread.php?t=٩٦٠٢٤&page=٢&s=b٠٨٠bc٢٤bef٨f٠٣ce٣٠c
١ca٢٨c٣e٥c٤١  

http://www.mwadah.com/showthread.php?t=


 ١٤٢

احلالة إحضار نصف كوب مـن  إذا كان اجلين الصارع معانداً وال يريد اخلروج فيمكنك يف هذه  -٤
اجلن) واسـقها  ،الدخان،الصـافات ،ماء وقربه من فيك واقرأ عليه آيات الرقية وزد عليها سور (يس

  وعند ذلك سيتأمل اجلين ويطيعك وخيرج بإذن اهللا.،للمريض
أصر وإذا حضر اجلين وأىب أن خيرج فاقرأ عليه السور اليت تؤذيه وتؤمله(خاصة آيات العذاب) فإن  -٥

فإن مل خيرج فاجعـل  ،فإن مل خيرج فاستخدم الطريقة السابقة،على البقاء فيمكن أن تستخدم الضرب
اجلين ينصرف عن املريض مث أعطه التعليمات السابقة يطبقها شهرا تقريباً ليضعف اجلـين وخيـرج يف   

  حماوالت أخرى بإذن اهللا.
ه هو الذي خياطبك على لسان املريض وذلك وأن،ميكنك معرفة كذب اجلين بإيهامه لك أنه خرج -٦

  بوضع يدك على رأس املريض فستشعر برعشة ضعيفة وكذلك على ركبته.
فال ختـف  ،من املمكن أحياناً أن حيضر اجلين ويصيح ويصرخ ويتوعد ويهدد لكي خييفك أمامـه  -٧

كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفًا ولكن اضربه وأدبه فعندئذ سيسكن وخيرس واقرأ عليه قول اهللا تعاىل:{ إِنَّ 
  ]٧٦:}[النساء

٨-   أحياناً تقرأُ الرقية على املريض فيشعر بدوخة أو ضيق وخنقة أو رعشة ومع ذلك ال حيضر اجلـين
  وال يتكلَّم.

  فإن مل حيضر فأعطه التعليمات اليت ذكرناها من قبل مث زد عليها،ففي هذه احللة كرر الرقية عدة مرات
  سورة الصافات والدخان واجلن أو يستمع إليها وذلك قبل النوم.قراءة  -١
  يقرأ يف الصباح سورة يس والرمحن واملعارج. -٢
آل ،البقرة،قراءة هذه السور أو استماعها على شـرائط يوميـاً عـدة مـرات وهـي (الفاحتـة       -٣

،احلجرات،الفتح،الدخان،فصلت،الصافات،يس،األحزاب،السجدة،الكهف،احلجر،هود،األنعام،عمران
الطار،الربوج،االنفطار،التكوير،اجلن،املعارج،امللك،املنافقون،اجلمعة،الصف،احلشر،الرمحن،الذاريات،ق
  الناس)،الفلق،اإلخالص،املسد،الكافرون،اهلمزة،القارعة،الزلزلة،الفجر،الغاشية،األعلى،ق

وتستدلُّ على ذلك ، ورمحتهفإما أن جتد اجلين قد طرد بفضل اهللا،وبعد مدة شهر تقريبا تقرأ عليه الرقية
أو جتد اجلين قـد  ،بشفاء األمل العضوي وعدم رؤية األحالم املفزعة وعدم التأثر بالقراءة إذا قُرئت عليه

  ضعف جداً فتقرأ عليه الرقية فيأتيك صاغراً بإذن اهللا.
وإذا سألته عـن  ،ةولكنه يف كامل قواه العقلي،أحياناً تقرأ الرقية على املريض فيبكي ويشتد بكاؤه -٩

 -واهللا أعلم-فهذه احلالة ،أبكي رغم أنفي وال أستطيع أن أمتالك نفسي:سبب ذلك البكاء فيقول لك
  :سحر وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فعليك بقراءة هذه اآليات يف أذنه

) ويحق اللَّـه  ٨١يصلح عملَ الْمفِْسدين (قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه الَ -١
  ) يونس٨٢الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ (



 ١٤٣

) فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَـانوا  ١١٧وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ ( -٢
) قَـالُوا آمنـا   ١٢٠) وأُلْقي السحرةُ ساجِدين (١١٩) فَغلبوا هنالك وانقَلَبواصاغرِين (١١٨ونَ (يعملُ

) نيالَمالْع بونَ (١٢١بِرارهى ووسم باألعراف١٢٢) ر (  
  ) طه٦٩(إِنما صنعواكَيد ساحرٍ والَ يفْلح الساحر حيثُ أَتى -٣

  قراءة آيات العذاب يف املاء وصبها على رأس املريض. -١٠
من املهم جداً املناداة باألذان يف البيت أثناء اخلروج وذلك ألن األذان من أسباب هروب اجلـين   -١١

  وخروجه.
ـ ،أحياناً يوافق اجلين على اخلروج ولكنه ال يستطيع لصغر سنه أو لقلِّة خربته -١٢ ن وهنا قد يطلب م

فيساعد على ،أو تؤذن يف أذن املريض،املعاجل املساعدة على اخلروج بقراءة سورة كذا وكذا عدة مرات
  ذلك.

أحياناً يطلب اجلين مالبس معينة أو خامت ذهب أو ذبح دجاج أو ديـك أو غـري ذلـك مـن      -١٣
  فال جيوز حتقيق أي طلب منها وال غريها ألن ذلك شرك.،الطلبات

١٤- أن يزور املريض مرة كل شهر أو كل سنة وهذا الطلب يرفض متاماً.قد يشترط اجلين   
  ال جيوز قتل اجلين بآيات احلرق أو أي طريقة إال عندما يتأكد لك بأن قتله حالل. -١٥

  كيف تتعامل مع مس األطفال ؟
اقي الطفل عادة يكون ضعيف البنية فلذلك هو ال يتحمل طول تلبس املس به فترة طويلة فعلى الر -١

  أن يفهم ذلك.
أفضل طريقة جمربة للقراءة على الطفل الذي به مس هي ضمه للصدر والقـراءة عليـه يف أذنـه     -٢

  اليسرى.
وجيب التنبه إىل أن زيـت الزيتـون   ،يتم دهن الطفل بالزيت املقروء عليه قبل القراءة لكل جسده -٣

  يسبب حرقان يف العني فيجب جتنيب العينني الزيت بقدر اإلمكان.
بل جيب ديده وإخراجـه يف  ،جيب عدم التحاور الطويل مع اجلن الذي يكون يف الطفل إذا نطق -٤

    اتاوـمأَقْطَـارِ الس ـنفُذُوا منأَنْ ت متطَعتاس سِ إِنالْإِنو الْجِن رشعا مأسرع وقت وذلك بقراءة {ي
  ]٣٣:سلْطَان } [الرمحنوالْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تنفُذُونَ إِلَّا بِ

  سنة تقريباً. ١٢سنوات إىل ٤املراد بالطفل يف كالمي هذا هو من بني  -٥
جيب عدم إخبار الطفل بأن فيه جن أو حنو ذلك بل يكون األمر بالنسبة له كعالج مثل أي عالج  -٦

  آخر.
لطفل باخلوف يف بداية القراءة على الطفل جيب أن تكون بأسلوب وصوت هادئ حىت ال يصاب ا -٧
.  



 ١٤٤

وحىت العصري أو احلليب فإنه مـن املستحسـن أن   ،يشرب الطفل دائماً من ماء زمزم مقروء عليه -٨
  ٣٠٧يكون من هذا املاء

  :عالمات املس الشيطاين لألطفال
  سنوات تقريباً: ١٠هذه بعض األعراض اليت مت مالحظتها على أحد األطفال يبلغ من العمر 

  نوم وخاصة يف الليل.الفزع والقلق يف أثناءال -١
  الصراخ والبكاء الشديد يف الليل. -٢
  حماولة متكررة للخروج من املرتل يف الليل. -٣
  التبول الإلرادي. -٤
  عدم تذكر الطفل لكل هذه األمور يف اليقظة. -٥
  ٣٠٨ حدوث رعشة يف اجلسم عند قراءة آية الكرسي واملعوذات عليه. -٦

  الرقية: األسباب واآلداب املعينة على جناح
هي من أعظم العالجات اليت يستعني  rاعلم أخي املسلم أن الرقية الشرعية من كتاب اهللا وسنة نبينا 

ولكي تكون الرقية ناجحة ال بد هلا من أسباب حتقـق ذلـك النجـاح    ،ا املسلم على عالج أمراضه
  :سباب هيوتتأتى االفائدة املرجوة من الشفاء والعافية بإذن اهللا تعاىل وهذه األ

وذلك يكون للمسلم الذي يرقي وللمسـلم  :االستعانة باهللا تبارك وتعاىل قبل البدء بالرقيةالشرعية -١
وكذلك ينبغـي  ،املريض فينبغي على الراقي أن يستعني باهللا تعاىل ليحقق اهللا الشفاء والعرفية على يديه

وهذا من أهم ،ه الرقية الشفاء والعافيةعلى املريض أن يستعني باهللا تعاىل ويطلب من اهللا أن جيعل يف هذ
إمنا هـي  ،األسباب لنجاح الرقية ؛ألن الشفاء إمنا هو بيد اهللا تعاىل ليس بيد الراقي وليس بذات الرقية

يا رب من أين الداء ؟ قال :أسباب وقد ورد عن سيدنا موسى عليه السالم أنه سأل اهللا عز وجل فقال
ومـن  :قال موسى.من عندي:أين الدواء ؟ قال اهللا عز وجلومن :قال موسى.من عندي:اهللا عز وجل

يـداوون  :فما عمل األطباء؟ قال اهللا عز وجـل :قال موسى.أين الشفاء ؟ قال اهللا عز وجل من عندي
  .ويداوون حىت يرتل شفائي أو يرتل قضائي

وهذاالسبب ،ةوهذا أيضا من األسباب املعينة لنجاح الرقية الشرعي:اإلخالص يف النية وسالمة اليقني -٢
ينبغي أن يكون عند الراقي بالدرجة أوال فتكون نيته خالصة لوجه اهللا تعاىل يف الرقية وال يبتغي شـيئا  
آخر وأن يكون يقينه كامال بأن الشفاء من اهللا وأن هذه الرقية جعل اهللا فيها الشـفاء لقولـه تعـاىل    

(ويشـف صـدور قَـومٍ     ٨٢من اآليـة :للْمؤمنِني )(اإلسراء(وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌءورحمةٌ 
  ).١٤من اآلية:مؤمنِني)(التوبة

                                                 
٣٠٧ -  http://www.rouqyah.com/showthread.php?t=٧٥٢٥٩  
٣٠٨ -  http://www.rogyah.com/vb/showthread.php?t=36389  

http://www.rouqyah.com/showthread.php?t=
http://www.rogyah.com/vb/showthread.php?t=36389


 ١٤٥

لقـد  :وهذه الرقية من كتاب اهللا تعاىل وليحذر كل احلذر أنه هو الشايف واملعايف وينسى نفسه ويقول 
وكذلك املـريض  ،ملريضشفتيه وعاجلته بل ينسب هذا األمر هللا يف كل األحوال وأن يكون قلبه على ا

ينبغي أن خيلص نيته هللا تعاىل ويكمل يقينه يف أنَّ اهللا جعل يف هذه اآليات الشفاَء والعافية ؛ألا كالمه 
يقول لعلي أشفى ولعلـي  ،املرتَّل على نبيه الكرمي وال يكون من الذين جيربون الرقية جتريب بدون يقني

فعن عمـر بـنِ   ،والنيةُ يف هذا هلا دور كـبري ،لقول اهللا تعاىلأعاىف بل يعتقد حقيقة أا شفاٌء وعافيةٌ 
وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما ،إِنما اَألعمالُ بِالنيات«:يقُولُ r سمعت رسولَ اللَّه :اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه قَالَ

  ٣٠٩»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيه،أَو إِلَى امرأَة ينكحها،هافَمن كَانت هجرته إِلَى دنيا يصيب،نوى
والظاهر أن احلكمة من البدء ذا احلديث التنبيه على اإلخالص وتصحيح النية من كل طالـب علـم   

  rوأن طالب العلم عامة واحلديث خاصة مبرتلة املهاجر إىل اهللا تعاىل ورسوله ،ومعلم أو متعلم
فينبغي أن ،وهذه مهمة جدا وهي تتعلق بالراقي ولـيس بـاملريض  :وجود اخلربة الكاملة يف الرقية -٣ 

فالسحر لـه  ،وأن يعرف لكل علة دواَءها،تكون عنده خربة كاملة بالرقية الشرعية وحيسن استخدامها
والقلق هلا رقية وقد واألرق ،وهناك أمراض لكل منها رقيةٌ،رقية خاصة به والعني هلا رقية واملس له رقية

وينبغي أن ،وكما ورد عن أهل اخلربة أنَّ لكل مرض آيات يعاجلُ ـا ،كتب الكثري يف خصائص اآليات
  يتلقَّى هذا العلم عن أهل اخلربة طبعا مع العلم أن هناك رقًى عامةً تصلح لكل األمراض.

ريض واملعاجل فينبغـي أن يكـون   وهذه للم:احلضور الكامل مع اهللا والتوكل على اهللا أثناء الرقية -٤
وغري متلفت وغري ساه  الكالم أثناء الرقية،الراقي حاضراً مع اهللا غري اله وكـذلك املـريض   ،وال يكثر

فهو املعني له على الشفاء ويستحب له ،وأن يستمد من اهللا بكل طاقته،وأن يتوكل بقلبه على اهللا تعاىل
  رفع الصوت بالقراءة.

ومعىن ذلك ،وهذا أيضا من األسباب املعينة على جناح الرقية:كان املناسب للرقية الشرعيةاختيار امل -٥
أن خيتار املكان الطاهر اهلادئ الذي ال يوجد فيه ما حرم اهللا تعاىل من ملهيات وال يوجد فيه ما يشغل 

  بصر الراقي واملريض كالصور وغريها من املشغالت للبصر والعقل والنفس.
ومعىن هذا أن حيسن اختيارالوقت املناسب الذي يكـون أقـرب   :ناسب للرقية الشرعيةاختيار امل -٦

لإلجابة ويفضلُ أن خيتار األوقات الفضيلة املباركة اليت يرجتى فيها إجابة الدعاء كوقـت السـحر إنْ   

                                                 
  )١٩٠٧( - ١٥٥):١٥١٥/ ٣) وصحيح مسلم ( ١) (٦/ ١صحيح البخاري ( - ٣٠٩

األعمال بالنيات) أي صحة ما يقع من املكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه ال يكون إال حسب ما ينويـه.و  [ (إمنا  
(النيات) مجع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من األمور.(هجرته) اهلجرة يف اللغة اخلروج من أرض إىل أرض ومفارقـة الـوطن   

لوصل.وشرعا هي مفارقة دار الكفر إىل دار اإلسالم خوف الفتنة وقصدا إلقامة شعائر الدين.واملراد واألهل مشتقة من اهلجر وهو ضد ا
.(يصيبها) حيصلها.(ينكحها) يتزوجها.(فهجرته إىل ما هاجر إليـه) أي جـزاء   rا هنا اخلروج من مكة وغريها إىل مدينة رسول اهللا 

  يء له]عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإال فال ش



 ١٤٦

ـ  ي أمكن أو الفجر وكذلك خيتار من األيام أفضلها وذلك أقرب لإلجابة ألن الرقية يف حقيقتها إمنا ه
  دعاء وتوسل إىل اهللا تبارك وتعاىل.

ومعناه أن ،وهذا من األسباب العظيمة إلجنـاح الرقيـة  :التضرع إىل اهللا وطلب الشفاء بعد الرقية -٧
اللهم هذا دعاءنا وهـذه  :يتوجه الراقي واملعاجل هللا تبارك وتعاىل وأن يطلب منه أن يرتل الشفاء ويقول

  فانزهلا علينا برمحتك يا أرحم الرامحني. رقيتنا بكتابك وعليك الشفاء والعافية
فينبغي أن ،واعلم إن هذا من أهم األسباب املعينة على جناح الرقية الشـرعية :طهرة البدن واملكان -٨

  يكون املعاجل واملريض على طهارة كاملة يف البدن والثياب وكذلك طهارة املكان.
اب اليت تعني على جناح الرقية الشرعية هـي  وأيضا من األسب:تكرار الرقية الشرعية أكثر من مرة -٩

وذلك بـأمر اهللا تعـاىل   ،اإلعادة والتكرار أكثر من مرة إىل سبع مرات ورمبا اليتم الشفاء من أول مرة
  فينبغي املداومة والتكرار مع عدم امللل وال فقد الثقة وزعزعة اليقني.

سباب املعينةعلى جناح الرقيـة ومعـىن   وهذا أيضا من األ:االستعانة بالصدقات إضافة على الرقية -١٠
اللَّـه   رسـول  ذلك أن يبادر املريض إىل التصدق يف سبيل اهللا تعاىل للفقراء واملساكني استجابة لقول

r:»كَاةبِالز الَكُمووا أَمنصقَةَ،حدبِالص اكُمضروا ماودو،اِء وعلَاِء بِالدالْب اجوقْبِلُوا أَمتاسعِورض٣١٠»الت  
على جناح الرقية الشرعية فمن التزم ا وجد النفع واخلري كل  هذه عشرة من األسباب واآلداب املعينة

  الشرعية وكانت النتيجة رائعة بإذن اهللا تعاىل واهللا املوفق. اخلري يف الرقية
  :حتصني املعاجل  

  :وينقسم حتصني املعاجل إىل ثالثة أقسام
  .حتصني املعاجل -١
  .حتصني أهله -٢
  .حتصني بيته -٣

  أوال:حتصني املعاجل نفسه:
احملافظة على أذكار الصباح واملساء واألذكار النبوية املتفرقة وقد مجعـت هـذه األذكارالنبويـة     -١

  .لقراءا
عبد  سمعت جندب بن:قَالَ،فعن أَنسِ بنِ سريِين،احملافظة على صالة اجلماعة وخاصة صالة الفجر -٢
فَلَا يطْلُبنكُم اُهللا مـن ذمتـه بِشـيٍء    ،من صلَّى الصبح فَهو في ذمة اِهللا«:rقَالَ رسولُ اِهللا :يقُولُ،اِهللا

منهارِ جي نف هكُبفَي رِكَهد٣١١»فَي  
  .اإلكثار من قراءة القرآن -٣

                                                 
  ) صحيح مرسل ١٠٥) (١٢٧املراسيل أليب داود (ص: - ٣١٠
  ) [ش (يف ذمة اهللا) قيل الذمة هنا الضمان وقيل هي األمان]٦٥٧( - ٢٦١) ٤٥٤/ ١صحيح مسلم ( - ٣١١
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  ثالثة أيام إن أمكنه ذلك أو االستماع إليها.احملافظة على قراءة سورة البقرة كل  -٤
  .جتنب املعاصي والنظر احملرم وكل ما يغضب اهللا عز وجل -٥
} ذَلك الْكتاب الَ ريـب  ١مخس آيات من أوهلا ﴿امل{،قراءة عشرة آيات من سورة البقرة يومياً -٦

}نيقتى لِّلْمده يهب٢ِفيونَ بِالْغنمؤيينقُونَ{ } الَّذنفيماهقْنزا رممالةَ وونَ الصيمقيونَ ٣ونمؤي ينوالَّذ {
} أُولَـئك علَى هدى منربهِم وأُولَـئك هم ٤بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ منقَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ{

  }﴾  ٥الْمفْلحونَ{
وآيات بعدها ﴿اللّه الَ إِلَـه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَنـوم لَّـه مـا فـي     وآية الكرسي 

طُونَ فَهموالَ يحيالسماوات وما في اَألرضِ من ذَا الَّذي يشفَععنده إِالَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْ
       ـوهـا ومفْظُهح هودـؤالَ يو ضاَألرو اتاوـمالسهيسكُر ـعسـاء وا شإِالَّ بِم هلْمع نٍء ميبِش

}يمظالْعيلن٢٥٥الْعمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغنم دشالر نيبينِ قَد تي الدف اهالَ إِكْر {   فَقَـد بِاللّه
}يملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةوركَبِالْعسمت٢٥٦اس﴾{  

{للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسـكُم أَو تخفُـوه   :وخواتيم سورة البقرة
) آمن الرسـولُ  ٢٨٤يغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير (يحاسبكُم بِه اللَّه فَ

فَرلَا ن هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنبِم ـنم دأَح نيب ق   هـلسر
) ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا س٢٨٥و تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي (

تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْتـه علَـى    وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا
نت مولَانا فَانصرنا علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَ

) رِينمِ الْكَاف٢٨٦ - ٢٨٤:)} [البقرة٢٨٦الْقَو[  
  .يكثر من النفث يف يديه ويقرأ فيها اإلخالص واملعوذتني وميسح على جسده -٧
  .احملافظة على الوضوء -٨
 r عنِ النبِـي  ،عن جده،عن أَبِيه،فعن محمد بنِ علي بنِ عبد اِهللا بنِ عباسٍ،اإلكثار من االستغفار -٩

ويرزقْه من حيثُ لَا ،ومن كُلِّ ضيقٍ مخرجا،الاستغفَارِ جعلَ اُهللا لَه من كُلِّ هم فَرجا من أَكْثَر من«:قَالَ
ِسبتح٣١٢»ي  

  .احملافظة على قيام الليل ولو بركعتني -١٠
" :أَنه قَالَ،بنِ عثْمانَ فعن أَبانَ،اإلكثار من قول ال حول وال قوة إال باهللا فإادافعة للبالء بإذن اهللا -١١

لَم يضـره شـيٌء حتـى    ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِـاهللاِ ،سبحانَ اِهللا الْعظيمِ وبِحمده:من قَالَ حني يمِسي
بِحصي،أَب ابفَأَص " ِسيمى يتٌء حيش هرضي لَم بِحصي نيإنْ قَالَ حوجا الْفَالان،  ـنم اَءهج نيمف هفَجِئْت

                                                 
  ) حسن ١٠٢١٧) (١٧١/ ٩السنن الكربى للنسائي ( - ٣١٢



 ١٤٨

قَـد علمـت مـا    :فَلَما خف من عنده قَـالَ لـي  ،فَجعلَ الناس يعزونه ويخرجونَ وأَنا جالس،الناسِ
كلَسأَج،قح كثْتدي حا إِنَّ الَّذأَم،"كذَل ِسيتي أُننلَك٣١٣و  

  .اإلكثار من الدعاء بأن حيفظه اهللا عز وجل -١٢
  :حتصني املعاجل ألهله:ثانياً

  .أن يلزمهم بقراءة األذكار والتحصينات صباحاً ومساءاً -١
  .يعلمهم األذكار النبوية املتفرقة -٢
  .املداومة على أن يغتسل أوالده باملاء املقروء ولو مرة كل شهر -٣
 rقية العامة واألذكار النبوية وحيافظ على ما كان يعوذ بـه الـنيب   املداومة على أن يرقيهم بالر -٤

أُعيذُكُما بِكَلمات اِهللا «:أَنه كَانَ يعوذُ الْحسن والْحسينr  عنِ النبِي ،احلسن واحلسني،فعنِ ابنِ عباسٍ
ةامهو طَانيكُلِّ ش نم ةامكُلِّ،الت رش نمو ةنٍ لَاميقُولُ» عييلَ «:واعمذُ إِسوعي يماهركَذَا كَانَ أَبِي إِبه

اقحإِس٣١٤»و  
" إِنَّ أَباكُما كَـانَ  :ويقُولُ،يعوذُ احلَسن واحلُسينr  كَانَ النبِي :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما

  ٣١٥ومن كُلِّ عينٍ الَمة "،من كُلِّ شيطَان وهامة،أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامة:سماعيلَ وإِسحاقيعوذُ بِها إِ
  :حتصني املعاجل لبيته:ثالثاً

  .اإلكثار من صالة النوافل يف البيت -١
  .قراءة سورة البقرة يف البيت أو تشغيلها يف جهاز التسجيل -٢
  .ءة آية الكرسي يف أركان البيتقرا -٣
  .أو التبخري ببخور مرقي عليه،رش البيت وزواياه باملاءاملقروء -٤
  .خيرج من بيته الصور والتماثيل والغناء واملوسيقى -٥
  احملافظة على أذكار الدخول واخلروج من البيت -٦
  أخرج صدقة بنية الشفاء أوالتحصني -٧
  :ل كل عالج وأمر من معك بقراءااقرأ هذه التحصينات كل يوم وقب -٨
  .حتصنت باهللا العظيم من مهزات ونزغات الشياطني• 
  حتصنت باهللا العظيم من أزات واستفزازات واستهواءاْت الشياطني.• 

                                                 
  ) صحيح ٩٧٦١)(١٢/ ٩السنن الكربى للنسائي ( - ٣١٣
  ) صحيح ٧٦٧٩) (١٥١/ ٧سائي (السنن الكربى للن - ٣١٤
  ) ٣٣٧١) (١٤٧/ ٤صحيح البخاري ( - ٣١٥

[ش (يعوذ) من التعويذ وهو االلتجاء واالستجارة.(التامة) الكاملة يف فضلها وبركتها ونفعها.(هامة) كل حشرة ذات سم وقيل خملـوق  
  آفة تلم باإلنسان]يهم بسوء.(المة) العني اليت تصيب بسوء وجتمع الشر على املعيون.وقيل هي كل داء و
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  .حتصنت باهللا العظيم من تزيني وحتزين الشياطني• 
  .حتصنت باهللا العظيم من إغواء وإضالل وختيل الشياطني• 
  .لعظيم من نسيان وتيئيس وختويف الشياطنيحتصنت باهللا ا• 
  .حتصنت باهللا العظيم من صراع وصداع وصدود الشياطني• 
  .حتصنت باهللا العظيم من خبث وخبائث الشياطني• 
  .حتصنت باهللا العظيم من مكر ومكائد الشياطني• 
  .ن حيضرونحتصنت باهللا العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطني وأعوذ باهللا العلي العظيم أ• 
  .حتصنت باهللا واعتصمت باهللا الذي ال إله إال هو إهلنا وإله كل شيء• 
  .واستعنت باهللا واعتصمت باهللا الذي ال اله إال هو إهلنا وإله كل شيء• 
  .واستغثت باهللا واستجرت باهللا الذي ال إله إال هو إهلنا وإله كل شيء• 
  .إال هو إهلنا وإله كل شيءواستنصرت باهللا واسترمحت باهللا الذي ال إله • 
واستهديت باهللا واستشفيت باهللا واستعنت باهللا الذي ال إله إال هو إهلنا وإله كل شيء واسـتدفعت  • 

  .كل إيذاء وبالء وشر وشقاء عين وعن أهلي ومايل بألف ال حول وال قوة إال باهللا
  املريض نفسه قد يكون سبب يف تأخر الشفاء:

  :جد الرقاة أن سبب تأخر الشفاء أمور عدة منهابعد التتبع واالستقراء و
  التقصري يف الواجبات وأعين بذلك الصلوات اخلمس والسنن وقراءة القرآن والدعاء -١

  فتجد املريض ما صلَّى إال بعد أن وجد املرض وما عرف ربه إال بعد حدوث نازلة.
الرقية يوم ويتركها أيام وال ميسح  فتجده مثالً يسمع،عدم املواصلة على العالج الذي أوصاه الراقي -٢

  بزيت الزيتون وغريه.
إن من املرضى ليس له نية يف العالج،فتراه مثالً يذهب إىل الراقي وهو ال يبايل مبا يقرأ عليـه وال   -٣

نروح جنرب املطاوعة ونرى الذي عندهم ورمبا يذهب بالقوة من والـده  :يلتفت لنصائح الراقي ويقول
  ...أو من أخيه وووو

كأن يكون سحراً مأكوالً ودلت عليه آيات القرآن،ويعطى أعشاب ،قد يكون املرض مثال معروفاً -٤
وقد مت ذلك على أناس كثريين ولكنه يقول هذه األعشاب ال أحبها وال أرتـاح هلـا   ،للقي واإلسهال

  وأخاف على نفسي وعلى رشاقة جسمي ووووو
نه منذ أن خيرج فتجده مـثال يشـرب وميـارس    فهو يذهب للرقية ولك،االستمرار على املعاصي -٥

  احملرمات كالزنا والربا وهذا واهللا وجد عند كثري من الرقاة وقد جاءت هلم مثل هذه احلاالت.
كأن يؤخر راتبه أو يسـيء  ،مثال ظاملاً لنفسه أو ظاملاً لغريه،ويظلم الذي يعمل عنده،الظلم فتجده -٦

  معاملته ورمبا وصل احلد للضرب.



 ١٥٠

ب للرقاة واملشعوذين والسحرة معا،فتجد البعض مثال تارة يذهب إىل الشيخ الراقي وتـارة  الذها -٧
  يذهب إىل املشعوذ والدجال.

اعتقاد البعض أن الشفاء من الراقي الفالين وهذا خطأ فادح يف العقيدة،فتجده ال يقرأ وال يعمـل   -٨
إىل الرقاة الذين جبواره ويعملـون  وترى البعض ال يلتفت ،شيء يف البيت حىت يأيت موعده مع الشيخ

  وفق الشرع فيذهب إىل الذين يستخدمون اجلن املسلمني على حد زعمه !!!!.
عدم الصربوالثبات،وما عرف أن األنبياء قد ابتلوا بالًء عظيماً أكثر منه ومكث فيهم البالء حينـاً   -٩

  ]٦٠:لَا يستخفَّنك الَّذين لَا يوقنونَ } [الروم{ فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق و:من الدهر،قال تعاىل
يا رب ملاذا هذا البالء وأنا ماذا فعلت حـىت  :اليأس من رمحة اهللا،فتراه قانطاً من روح اهللا ويقول -١٠

انتهى هذه حاليت تعبت من الذهاب للرقاة،وغريها من املعوقـات يف طريـق   :أرى هذا العذاب،ويقول
  .الشفاء

  ملس العاشق:آيـات ا
  ( تقرأ بنية طرد وحرق املس العاشق )

لَّه إِن كُنـتم  الزّانِيةُ والزّانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد مّنهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ ال -١
ذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت] نِنيمؤالْم نّفَةٌ ما طَائمرِكَةً ٢هشم ةً أَوانِيإلَّا ز حنكانِي لَا يّالز [

  ]٣والزّانِيةُ لَا ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِك وحرِّم ذَلك علَى الْمؤمنِني [النور 
في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدّنيا واآلخرة واللَّه يعلَـم  إِنَّ الَّذين يحبّونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ  -٢

  )النور١٩وأَنتم الَ تعلَمونَ(
٣- رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذإِالّ   و وبالـذُّن

  اللَّه ولَم يصرّوا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ  
وهنّ فـي  والالَّتي يأْتني الْفَاحشةَ من نِّسآئكُم فَاستشهِدواْ علَيهِنّ أَربعةً مّنكُم فَإِن شهِدواْ فَأَمِسكُ -٤

ّنفَّاهوتي ىّتح وتيبِيالً [ الْبس ّنلَه لَ اللّهعجي أَو توـا  ١٥الْمابا فَإِن تمفَآذُوه نكُما مانِهيأْتاللَّذَانَ يو[
  ]١٦:وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنهما إِنَّ اللّه كَانَ توّاباً رّحيماً [النساء

٥- بِئْسو مّنهج ماهأْوم ّيلٌ ثُمقَل اعتآل عمران م) اده١٩٧:الْم(  
  ]٢٤:نمتّعهم قَليالً ثُمّ نضطَرّهم إِلَى عذَابٍ غَليظ [لقمان -٦
  ]١٧:وحفظْناها من كُلِّ شيطَان رّجِيمٍ [احلجر -٧
طَرة من الذَّهبِ والْفضّـة والْخيـلِ   زيِّن للنّاسِ حبّ الشّهوات من النِّساء والْبنِني والْقَناطريِ الْمقَن -٨

  ]١٤:الْمسوّمة واَألنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الدّنيا واللّه عنده حسن الْمآبِ [آل عمران
م مغفـرةً منـه وفَضـالً واللَّـه واسـع      الشّيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاِء واللَّه يعدكُ -٩

)يملالبقرة٢٦٨ع(  



 ١٥١

١٠-      ـادالفَس ّـبحالَ ي اللّـهـلَ وسّالنثَ ورالْح كلهيا ويِهف فِْسديضِ لي اَألرى فعلَّى سوإِذَا تو
  ]٢٠٥:[البقرة

١١- ّبحالَ يو مهونّبحالء تأُو ماأَنتاْ   هلَـوإِذَا خـا وّنقَالُواْ آم إِذَا لَقُوكُمو هّابِ كُلتونَ بِالْكنمؤتو كُمون
  ]١١٩:عضّواْ علَيكُم اَألناملَ من الْغيظ قُلْ موتواْ بِغيظكُم إِنَّ اللّه عليم بِذَات الصّدورِ [آل عمران

ئكَة إِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسـفك  وإِذْ قَالَ ربّك للْمالَ -١٢
  الدّماء ونحن نسبِّح بِحمدك ونقَدّس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما الَ تعلَمونَ  

١٣- شكَانَ فَاح هّى إِنوا الزِّنبقْرالَ تبِيالً(واَء سس٣٢ةً و  نـيبو كنيا بلْنعالْقُرآنَ ج أْتإِذَا قَراإلسراء و(
  الَّذين الَ يؤمنونَ بِاآلخرة حجاباً مّستوراً [اإلسراء  

هم فَإِنّهم غَير ملُـومني  ) إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمان٥والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ( -١٤
  ]٦:[املؤمنون

١٥- أْمي هّفَإِن طَانيّالش اتطُوخ بِعّتي نمو طَانيّالش اتطُووا خبِعّتوا الَ تنآم ينا الَّذهّاأَيـاِء  يشبِالْفَح ر
تمحرو كُملَيع لُ اللَّهالَ فَضلَوكَرِ ونالْمو اللَّهاُء وشي ني مّكزي اللَّه ّنلَكا ودأَب دأَح نم كُمنكَى ما زم ه

)يملع يعمالنور٢١س(  
١٦- أُو اتلطَّيِّبونَ لالطَّيِّبو لطَّيِّبِنيل اتالطَّيِّبو بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخم كا لَئّمونَ مؤّرب

  ]٢٦:يقُولُونَ لَهم مّغفرةٌ ورِزق كَرِمي [النور
١٧- لَذكَرِ ونالْماِء وشالْفَح نى عهنالَةَ تّالَةَ إِنَّ الصّالص مأَقابِ وتالْك نم كإِلَي يا أُوحلُ مات  اللَّـه كْر

نصا تم لَمعي اللَّهو رونَ(أَكْبالعنكبوت٤٥ع(  
١٨- عدا كَانَ يم ِسين هنّةً ممنِع لَهّوإِذَا خ ّثُم هنِيباً إِلَيم هّبا رعد ّرانَ ضالْإِنس ّسإِذَا مـلُ  ون قَبم هو إِلَي

  ]٨:إِنّك من أَصحابِ النّارِ [الزمر وجعلَ للَّه أَنداداً لّيضلَّ عن سبِيله قُلْ تمتّع بِكُفْرِك قَليالً
١٩- غالْبنكَرِ والْماِء وشالْفَح نى عهنيى وبي الْقُراِء ذإِيتو انساِإلحلِ ودبِالْع رأْمي ِانَّ اللَّه  ظُكُـمعيِ ي

  )النحل٩٠لَعلَّكُم تذَكَّرونَ(
٢٠- قُوا فَمفَس ينا الَّذّأَمذُوقُـوا   و ـميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُعهنوا مجرخوا أَن يادا أَركُلَّم ارّالن ماهأْو

  ]٢٠:عذَاب النّارِ الَّذي كُنتم بِه تكَذّبونَ [السجدة
حرّم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ولَا يزنـونَ ومـن   والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَهاً آخر ولَا يقْتلُونَ النّفْس الَّتي  -٢١

  ]٦٨:يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً [الفرقان
٢٢- ا وبِّهر اتمبِكَل قَتّدصا ونوحر نم يها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحانَ الَّترمع تناب ميرمو  بِـهكُت

  )التحرمي١٢قَانِتني(وكَانت من الْ
  ]٥٦:فيهِنّ قَاصرات الطَّرف لَم يطْمثْهنّ إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ [الرمحن -٢٣



 ١٥٢

تنةٌ ولَكـنّ   هي ففَإِذَا مسّ الْإِنسانَ ضرّ دعانا ثُمّ إِذَا خوّلْناه نِعمةً مّنّا قَالَ إِنّما أُوتيته علَى علْمٍ بلْ -٢٤
  أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ  

  ]٥٤:وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ كَما فُعلَ بِأَشياعهِم مّن قَبلُ إِنّهم كَانوا في شكّ مّرِيبٍ [سبأ -٢٥
٢٦- اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسإِنَّ الْم    قَاتـادّالصو نيقـادّالصو اتالْقَانِتو نيالْقَانِتو

ـ   ّالصو نيمـائّالصو قَاتّدصتالْمو نيقّدصتالْمو اتعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرّالصو ابِرِينّالصو اتمائ
ين اللَّه كَثريا والذَّاكرات أَعدّ اللَّـه لَهـم مغفـرةً وأَجـرا     والْحافظني فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِ

  )االحزاب٣٥عظيما(
٢٧-  لَكُم هّإِن طَانيّالش اتطُوواْ خبِعّتالَ تالَالً طَيِّباً وضِ حي اَألرا فّمكُلُواْ م اسّا النهّا أَيي  ـبِنيّم ّودع

]١٦٨ّونَ (]إِنلَمعا الَ تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تاِء وشالْفَحوِء وّبِالس كُمرأْما يالبقرة١٦٩م(  
والَ تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النِّساِء إِالّ ما قَد سلَف إِنّـه كَـانَ فَاحشـةً ومقْتـا وسـاَء       -٢٨

  )النساء٢٢سبِيالً(
لُوا أَوالَدكُم لْ تعالَوا أَتلُ ما حرّم ربّكُم علَيكُم أَالّ تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا والَ تقْت.قُ -٢٩

و طَنا بما وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرالَ تو ماهّإِيو قُكُمزرن نحالَقٍ نإِم نم مّري حالَّت فْسّلُوا النقْتالَ ت
  )األنعام١٥١اللَّه إِالّ بِالْحقِّ ذَلكُم وصّاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ(

ليرِيهمـا  يا بنِي آدم الَ يفْتننّكُم الشّيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم مّن الْجنّة يرتِع عنهمـا لباسـهما    -٣٠
ـ   ذين الَ يؤمنـونَ  سوَءاتهِما إِنّه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ الَ ترونهم إِنّا جعلْنا الشّياطني أَوليـاء للَّ

]٢٧ا بِهنرأَم اللَّها واَء نا آبهلَيا عندجةً قَالُوا وشلُوا فَاحإِذَا فَعقُولُونَ ]واِء أَتشبِالْفَح رأْمالَ ي ا قُلْ إِنَّ اللَّه
  )األعراف٢٨علَى اللَّه ما الَ تعلَمونَ(

٣١- شأَنْ تقِّ ورِ الْحيبِغ يغالْبو اِإلثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحبِّي الْفَور مّرا حمّقُلْ إِن  رِكُوا بِاللَّـه
ونَ(ملَمعا الَ تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانس زِّلْ بِهني االعراف  ٣٣ا لَم(  

  ١٠٢:وما وجدنا َألكْثَرِهم مّن عهد وإِن وجدنا أَكْثَرهم لَفَاسقني [األعراف -٣٢
٣٣- ّثُم مهجِعرا منإِلَي ّا ثُمينّي الدف اعتونَ [يونس مكْفُرواْ يا كَانبِم يددّالش ذَابالْع ميقُهذ٧٠:ن  
م ويا قَومِ هـذه ناقَةُ اللّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللّه والَ تمسّـوها بِسـوٍء فَيأْخـذَكُ    -٣٤

  ]٦٤:عذَاب قَرِيب [هود
  ]٣٠:داداً لّيضلُّواْ عن سبِيله قُلْ تمتّعواْ فَإِنَّ مصريكُم إِلَى النّارِ [إبراهيموجعلُواْ للّه أَن -٣٥
٣٦-    اهنرّملُ فَـدـا الْقَـوهلَيع ّقا فَحيهقُواْ فا فَفَسيهفرتا منرةً أَميقَر كلهّا أَن نندإِذَا أَررياً  ومـدا ت

  ]١٦:[اإلسراء
قُلْ للْمؤمنِني يغضّوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهـم إِنَّ اللَّـه خـبِري بِمـا      -٣٧

الّ ما ظَهر ) وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهنّ ويحفَظْن فُروجهنّ والَ يبدين زِينتهنّ إ٣٠ِيصنعونَ(



 ١٥٣

 ّهِنائآب أَو ّهِنولَتعبإِالّ ل ّنهتزِين يندبالَ يو ّوبِهِنيلَى جع ّنرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم   أَو ّهِنـولَتعـاِء بآب أَو
هِنّ أَو بنِي أَخواتهِنّ أَو نِسائهِنّ أَو ما ملَكَت أَيمانهنّ أَبنائهِنّ أَو أَبناِء بعولَتهِنّ أَو إِخوانِهِنّ أَو بنِي إِخوانِ

ـ  النِّس اترولَى عوا عرظْهي لَم ينفْلِ الَّذّالط الِ أَوالرِّج نم ةبي اِإلرلرِ أُوغَي نيابِعّالت أَو  نـرِبضالَ ياِء و
لَمعيل ّهِنلجون ( بِأَرحفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤا الْمهّا أَييعمج وا إِلَى اللَّهوبتو ّهِنتزِين نم نيفخا يسورة ٣٠م (

  ٣١٦النور
   ــــــــــ

  :الشهاب احلارق على املس العاشق
طيع هذا بعض ما من اهللا به علينا يف عالج املس العاشق وأول ماأذكره اآليات اليت تفضـحه ويسـت  

الشخص أن يشخص حالته بنفسه فكثري من الناس يشعر بأعراض ضعيفة قد التتبني لـبعض الرقـاة   
  ثخني . ولكنه بعد قراءة هذه اآليات بتمعن وتركيز سيحدد حالته مع ترديد الكلمات اليت بلون

  :آيات ذم الزنا والفـاحشة
َألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيهـا ويسـفك   .وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في ا١

  ]٣٠:الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ [البقرة
والَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عـدو مـبِني    .يا أَيها الناس كُلُواْ مما في اَألرضِ حالَالً طَيبا٢ً
  )البقرة١٦٩]إِنما يأْمركُم بِالسوِء والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما الَ تعلَمونَ(١٦٨[
٣ ـكلهيا ويِهف فِْسديضِ لي اَألرى فعلَّى سوإِذَا تو.       ـادالفَس ـبحالَ ي اللّـهـلَ وسالنثَ وـرالْح

  ]٢٠٥:[البقرة
م واللّه يعلَم .في الدنيا واآلخرة ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصالَح لَّهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانك٤ُ

] والَ تنكحواْ الْمشرِكَات حتى ٢٢٠اللّه ألعنتكُم إِنَّ اللّه عزِيز حكيم [ الْمفِْسد من الْمصلحِ ولَو شاء
نمؤى يتح نيرِكشواْ الْمحنكالَ تو كُمتبجأَع لَوو رِكَةشن مم ريةٌ خنمؤةٌ مَألمو نمؤي   نمـؤم ـدبلَعواْ و

ـ  خير من ه ويبـين  مشرِك ولَو أَعجبكُم أُولَـئك يدعونَ إِلَى النارِ واللّه يدعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِ
النساء في الْمحيضِ  ] ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا٢٢١ْآياته للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ [

لتـوابِني ويحـب   والَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللّه إِنَّ اللّه يحب ا
  ]٢٢٢:الْمتطَهرِين [البقرة

٥كُمرأْميو الْفَقْر كُمدعطَانُ ييالش.        ـعاسو اللَّـهـالً وفَضو ـهنةً مـرفغم كُمـدعي اللَّهاِء وشبِالْفَح
)يملالبقرة٢٦٨ع(  

                                                 
٣١٦ - http://castle.elmokhtaar.com/t٢١٩٢٥/  
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 ١٥٤

 أَنهم قَالُواْ إِنما.الَّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك ب٦ِ
ه ما سلَف وأَمره إِلَـى  الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَ

  ]٢٧٥:اللّه ومن عاد فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ [البقرة
٧ نيـ   .ز يالْخو ـةضالْفبِ والـذَّه نم ةقَنطَرريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباء وسالن نم اتوهالش باسِ حلنلِ ل

  ]١٤:الْمسومة واَألنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمآبِ [آل عمران
٨ه.ا ونقَالُواْ آم إِذَا لَقُوكُمو ابِ كُلِّهتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحالَ يو مهونبحالء تأُو مواْ اأَنتضاْ علَوإِذَا خ

  ]١١٩:آل عمرانعلَيكُم اَألناملَ من الْغيظ قُلْ موتواْ بِغيظكُم إِنَّ اللّه عليم بِذَات الصدورِ [
٩فغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو. إِالّ اللَّه وبالذُّن ر

  )آل عمران١٣٥ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ(
  ]١٩٧:م مأْواهم جهنم وبِئْس الْمهاد [آل عمران.متاع قَليلٌ ث١٠ُ
كُوهن فـي  .والالَّتي يأْتني الْفَاحشةَ من نسآئكُم فَاستشهِدواْ علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِن شهِدواْ فَأَمِس١١

جي أَو توالْم نفَّاهوتي ىتح وتيبِيالً [الْبس نلَه لَ اللّهـا  ١٥عابا فَإِن تمفَآذُوه نكُما مانِهيأْتاللَّذَانَ يو[
  ]١٦:وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنهما إِنَّ اللّه كَانَ تواباً رحيماً [النساء

ف إِنـه كَـانَ فَاحشـةً ومقْتـا وسـاَء      .والَ تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِء إِالّ ما قَد سـلَ ١٢
  )النساء٢٢سبِيالً(

١٣ع با كُتكَاةَ فَلَمواْ الزآتالَةَ وواْ الصيمأَقو كُميدكُفُّواْ أَي ميلَ لَهق ينإِلَى الَّذ رت ـالُ إِذَا  .أَلَمتالْق هِملَي
اسنَ النوشخي مهنم ا إِلَى  فَرِيقنترال أَخالَ لَوتا الْقنلَيع تبكَت ما لنبقَالُواْ رةً ويشخ دأَش أَو اللّه ةيشكَخ

  ]٧٧:أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ واآلخرةُ خير لِّمنِ اتقَى والَ تظْلَمونَ فَتيالً [النساء
قَطَّـع  جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَساداً أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو ت. إِنما ١٤

ي اآلخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلاَألر ناْ منفَوي أَو الفخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي  ـذَابع ةر
  ]٣٣:عظيم [املائدة

لُ ما قَتلَ من النعمِ .يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاء مث١٥ْ
و كَفَّارةٌ طَعام مساكني أَو عدلُ ذَلك صياماً لِّيذُوق وبـالَ  يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالغَ الْكَعبة أَ

  ]٩٥:أَمرِه عفَا اللّه عما سلَف ومن عاد فَينتقم اللّه منه واللّه عزِيز ذُو انتقَامٍ [املائدة
رِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُواْ آمنا بِأَفْواههِم ولَـم تـؤمن   . يا أَيها الرسولُ الَ يحزنك الَّذين يسا١٦

فُونَ الْكَلرحي وكأْتي لَم رِينمٍ آخقَوونَ لاعمبِ سلْكَذونَ لاعمواْ ساده ينالَّذ نمو مهقُلُوب   ـدعـن بم م
تيتم هـذَا فَخذُوه وإِن لَّم تؤتوه فَاحذَرواْ ومن يرِد اللّه فتنته فَلَن تملك لَه مـن  مواضعه يقُولُونَ إِنْ أُو

ب آلخـرة عـذَا  اللّه شيئاً أُولَـئك الَّذين لَم يرِد اللّه أَن يطَهر قُلُوبهم لَهم في الدنيا خزي ولَهم في ا
  ]٤١:عظيم [املائدة



 ١٥٥

تيـاتكُم  .ومن لَم يستطع منكُم طَوالً أَنْ ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما ملَكَت أَيمانكُم من ف١٧َ
ن أهلهِن وآتوهن أُجورهن بِالْمعروف الْمؤمنات واللَّه أَعلَم بِإِميانِكُم بعضكُم من بعضٍ فَانكحوهن بِإِذْ

ـ   نِص هِنلَـيفَع ةشبِفَاح نيفَإِنْ أَت نصفَإِذَا أُح اندأَخ ذَاتختالَ مو اتحافسم رغَي اتنصحـا  مم ف
نم تنالْع يشخ نمل كذَابِ ذَلالْع نم اتنصحلَىالْمع     غَفُـور اللَّـهو لَكُـم ـريوا خبِرصأَنْ تو كُم

)يمحالنساء٢٥ر(  
١٨الَ تا وانسنِ إِحيدالبِالْوئًا ويش رِكُوا بِهشأَالّ ت كُملَيع كُمبر مرا حلُ ما أَتالَوعقُلْ ت. نم كُمالَدلُوا أَوقْت

ه م وإِياهم والَ تقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والَ تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّإِمالَقٍ نحن نرزقُكُ
  )األنعام١٥١إِالّ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ(

نُ كَما أَخرج أَبويكُم من الْجنة يرتِع عنهمـا لباسـهما ليرِيهمـا    .يا بنِي آدم الَ يفْتننكُم الشيطَا١٩
ـ   ذين الَ يؤمنـونَ  سوَءاتهِما إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ الَ ترونهم إِنا جعلْنا الشياطني أَوليـاء للَّ

]٢٧إِذَا فَعاِء]وشبِالْفَح رأْمالَ ي ا قُلْ إِنَّ اللَّها بِهنرأَم اللَّها واَء نا آبهلَيا عندجةً قَالُوا وشقُولُونَ لُوا فَاحأَت 
  )األعراف٢٨علَى اللَّه ما الَ تعلَمونَ(

٢٠ا بما وهنم را ظَهم شاحي الْفَوبر مرا حما .قُلْ إِنم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو اِإلثْمو طَن
  )االعراف٣٣لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما الَ تعلَمونَ(

٢١ماهبِِسيم رِفُونَ كُالعالٌ يرِج افرلَى اَألععو ابجا حمهنيبو.    ـالَمأَن س ـةنالْج ابحاْ أَصوادنو
  ]٤٦:علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ [األعراف

  ]١٠٢:.وما وجدنا َألكْثَرِهم من عهد وإِن وجدنا أَكْثَرهم لَفَاسقني [األعراف٢٢
  ]٧٠:عهم ثُم نذيقُهم الْعذَاب الشديد بِما كَانواْ يكْفُرونَ [يونس.متاع في الدنيا ثُم إِلَينا مرج٢٣ِ
 . قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماء قَالَ الَ عاصم الْيوم من أَمرِ اللّه إِالَّ من رحـم وحـالَ  ٢٤

رغالْم نفَكَانَ م جوا الْممهنيهودب] ني٤٣:ق[  
م عذَاب .ويا قَومِ هـذه ناقَةُ اللّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللّه والَ تمسوها بِسوٍء فَيأْخذَك٢٥ُ

  ]  ٦٤:قَرِيب [هود
٢٦يلُونَ السمعواْ يلُ كَانن قَبمو هونَ إِلَيعرهي همقَو اءهجو.  ـرأَطْه ني هاتنالء بـؤمِ ها قَوقَالَ ي ئَات

  ]٧٨:لَكُم فَاتقُواْ اللّه والَ تخزون في ضيفي أَلَيس منكُم رجلٌ رشيد [هود
٢٧لَك تيه قَالَتو ابواَألب غَلَّقَتو فِْسهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداورـي    .وبر ـهإِن اذَ اللّهعقَالَ م

]ولَقَد همت بِه وهم بِها لَوالَ أَنْ رأَى برهانَ ربـه كَـذَلك   ٢٣أَحسن مثْواي إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ [ 
نيلَصخا الْمنادبع نم هاَء إِنشالْفَحوَء والس هنع رِفصنـرٍ   ٢٤(لبـن دم هيصقَم تقَدو ابقَا الْببتاسو (

أَل ذَابع أَو نجسءاً إِالَّ أَن يوس كلبِأَه ادأَر ناء مزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديا سأَلْفَيو] قَالَ ٢٥يم [
هلها إِن كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت وهو من الكَاذبِني هي راودتنِي عن نفِْسي وشهِد شاهد من أَ
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]٢٦] نيقادن الصم وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمرٍ قَالَ ٢٧] وبن دم قُد هيصأَى قَما رفَلَم [
كُندإِنَّ كَي كُندن كَيم هيوسف إِن] يمظ٢٨:ع   ـكإِن ـذَنبِكرِي لفغتاسـذَا وه نع رِضأَع فوسي [

] نيئاطالْخ نم ا ٢٩كُنتاً إِنبا حفَهغش قَد فِْسهن نا عاهفَت اوِدرزِيزِ تأَةُ الْعرام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسو [
] فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهن متكَأً وآتـت كُـلَّ   ٣٠نيٍ [لَنراها في ضالَلٍ مبِ

هــذَا  ن حاش للّه ما واحدة منهن سكِّيناً وقَالَت اخرج علَيهِن فَلَما رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيديهن وقُلْ
] قَالَت فَذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه ولَقَد راودته عـن نفِْسـه   ٣١:بشراً إِنْ هـذَا إِالَّ ملَك كَرِمي [يوسف

السجن أَحب  ] قَالَ رب٣٢:فَاستعصم ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره لَيسجنن ولَيكُوناً من الصاغرِين [يوسف
] نيلاهالْج نأَكُن مو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِالَّ تو هنِي إِلَيونعدا يمم ٣٣إِلَي  لَـه ابجتفَاس [

] يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبيوسف٣٤ر[  
طَّعن الْملك ائْتونِي بِه فَلَما جاءه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوة الالَّتي قَ.وقَالَ ٢٨

] يملع نهدي بِكَيبإِنَّ ر نهيد٥٠أَيقُلْن فِْسهن نع فوسي ندتاوإِذْ ر كُنطْبا خـا    ] قَالَ مم لّـهل اشح
 هإِنو فِْسهن نع هدتاواْ رأَن قالْح صحصزِيزِ اآلنَ حأَةُ الْعرام وٍء قَالَتن سم هلَيا عنملع  نيقـادالص نلَم

] وما أُبـرئ نفِْسـي إِنَّ   ٥٢خائنِني [] ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللّه الَ يهدي كَيد ال٥١ْ[
  ]٥٣:النفْس َألمارةٌ بِالسوِء إِالَّ ما رحم ربي إِنَّ ربي غَفُور رحيم [يوسف

  ]٣٠:رِ [إبراهيم.وجعلُواْ للّه أَنداداً لِّيضلُّواْ عن سبِيله قُلْ تمتعواْ فَإِنَّ مصريكُم إِلَى النا٢٩
  ]١٧:.وحفظْناها من كُلِّ شيطَان رجِيمٍ [احلجر٣٠
ـ ٣١ غالْبنكَرِ والْماِء وشالْفَح نى عهنيى وبي الْقُراِء ذإِيتو انساِإلحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه.  ظُكُـمعيِ ي

  )النحل٩٠لَعلَّكُم تذَكَّرونَ(
ـ     .وإ٣٢ِ ا تاهنرملُ فَـدـا الْقَـوهلَيع ـقا فَحيهقُواْ فا فَفَسيهفرتا منرةً أَميقَر كلها أَن نندرياً ذَا أَرمد

  ]١٦:[اإلسراء
جعلْنا بينك وبـين  )اإلسراء وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ ٣٢.والَ تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً(٣٣

  ]٤٥:الَّذين الَ يؤمنونَ بِاآلخرة حجاباً مستوراً [اإلسراء
  ]٩٥:.قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردماً [الكهف٣٤
]قَالَـت إِنـي أَعـوذُ    ١٧فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِياً [ .فَاتخذَت من دونِهِم حجابا٣٥ً

  ]١٨:بِالرحمن منك إِن كُنت تقياً [مرمي
  )مرمي٢٠.قَالَت أَنى يكُونُ لي غُالم ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا(٣٦
  )مرمي٢٨نَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغيا(.ياأُخت هارو٣٧
٣٨يهف مهنفْتنا لنيالد اةيةَ الْحرهز مهناجاً موأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملَا تو.   ـريخ ـكبر قرِزو 

  ]١٣١:وأَبقَى[طه
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ـ   .ولُوطا٣٩ً س موا قَـوكَان مهثَ إِنائبلُ الْخمعت تي كَانالَّت ةيالْقَر نم اهنيجنلْماً وعكْماً وح اهنيٍء آتو
  ]٧٤:فَاسقني [األنبياء

  )األنبياء٩١للْعالَمني( .والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها وابنها آية٤٠ً
) إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَيـر ملُـومني   ٥.والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ(٤١

  ]٦:[املؤمنون
٤٢ةلْدئَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِيالز.   مإِن كُنـت ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رذْكُم بِهِمأْخلَا تو

] نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤرِكَةً ٢تشم ةً أَوانِيإلَّا ز حنكانِي لَا يالز [
  ]٣لَّا زان أَو مشرِك وحرم ذَلك علَى الْمؤمنِني [النور والزانِيةُ لَا ينكحها إِ

٤٣ةراآلخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَنْ تبحي ينإِنَّ الَّذ.   لَـمعي اللَّهو
  )النور١٩وأَنتم الَ تعلَمونَ(

٤٤ ـأْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعتي نمو طَانيالش اتطُووا خبِعتوا الَ تنآم ينا الَّذهاأَيـاِء  .يشبِالْفَح ر
نلَكا ودأَب دأَح نم كُمنكَى ما زم هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهالَ فَضلَوكَرِ ونالْمو  اللَّهاُء وشي نكِّي مزي اللَّه

)يملع يعمالنور٢١س(  
ولَئك مبرؤونَ مما .الْخبِيثَات للْخبِيثني والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِني والطَّيبونَ للطَّيبات أ٤٥ُ

  ]٢٦:زق كَرِمي [النوريقُولُونَ لَهم مغفرةٌ ورِ
٤٦ ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمإِن قو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدداً فَلَا تا أَحيهوا فجِدت كَـى  .فَإِن لَّمأَز

  ]٢٨:لَكُم واللَّه بِما تعملُونَ عليم [النور
٤٧أَب نوا مضغي نِنيمؤلْمـا      .قُلْ لبِم ـبِريخ إِنَّ اللَّـه ـمكَـى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهص

ر ) وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن والَ يبدين زِينتهن إِالّ ما ظَه٣٠يصنعونَ(
مبِخ نرِبضلْيا وهنأَ  م هِنـولَتعـاِء بآب أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِالّ ل نهتزِين يندبالَ يو وبِهِنيلَى جع نرِه و

نِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاِء بنأَب أَو هِنائناأَب نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنئ
ـ  سالن اترولَى عوا عرظْهي لَم ينالطِّفْلِ الَّذ الِ أَوجالر نم ةبي اِإلرلرِ أُوغَي نيابِعالت أَو  نـرِبضالَ ياِء و

  )النور٣١إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ(بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن وتوبوا 
ب مما ملَكَت .ولْيستعفف الَّذين الَ يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه من فَضله والَّذين يبتغونَ الْكتا٤٨

نْ علمتم فيهِم خيرا وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم والَ تكْرِهوا فَتياتكُم علَـى  أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِ
 ـدعب نم فَإِنَّ اللَّه نكْرِهي نما وينالد اةيالْح ضروا عغتبتا لنصحنَ تداِء إِنْ أَرالْبِغ   هِناهإِكْـر  غَفُـور

)يمحالنور٣٣ر(  
٤٩راً مجحخاً وزرا بمهنيلَ بعجو اجأُج لْحذَا مهو اتفُر ذْبذَا عنِ هيرحالْب جري مالَّذ وهوراً .وجح

  ]٥٣:[الفرقان
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٥٠فْسلُونَ النقْتلَا يو رإِلَهاً آخ اللَّه عونَ معدلَا ي ينالَّذلْ  .وفْعن يمونَ ونزلَا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت
  ]٦٨:ذَلك يلْق أَثَاماً [الفرقان

  ]١٦٦:.وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ [الشعراء٥١
٥٢نِنيس ماهنعتإِن م تأَيونَ [٢٠٥ [.أَفَردوعوا يا كَانم ماءهج وا  ٢٠٦] ثُما كَـانم مهنى عا أَغْنم [

  ]٢٠٧:يمتعونَ [الشعراء
  ]٢١١:. وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ [الشعراء٥٣
٥٤لصلَا يضِ وي الْأَرونَ ففِْسدي طهةُ رعست ةيندي الْمكَانَ فونَ [النمل.و٤٨:ح[  
  )النمل٥٤.ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ وأَنتم تبصرونَ(٥٥
  ]٢٨:بوت.ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمني [العنك٥٦
ـ .اتلُ ما ٥٧ ه أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقم الصالَةَ إِنَّ الصالَةَ تنهى عن الْفَحشاِء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّ

  )العنكبوت٤٥أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ(
  ]٢٤:مان.نمتعهم قَليالً ثُم نضطَرهم إِلَى عذَابٍ غَليظ [لق٥٨
٥٩ميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُعهنوا مجرخوا أَن يادا أَركُلَّم ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ينا الَّذأَمو.  ذَابذُوقُوا ع

  ]٢٠:النارِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ [السجدة
حشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذَلك علَـى اللَّـه   .يا نِساء النبِي من يأْت منكُن بِفَا٦٠

  ]٣٠:يِسرياً [األحزاب
صـادقَات  .إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات والْقَانِتني والْقَانِتات والصـادقني وال ٦١

ت بِرِين والصابِرات والْخاشعني والْخاشعات والْمتصدقني والْمتصدقَات والصـائمني والصـائما  والصا
أَجـرا   ووالْحافظني فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثريا والذَّاكرات أَعد اللَّـه لَهـم مغفـرةً   

  )االحزاب٣٥عظيما(
٦٢  ـا مإِلَّـا م نهنسح كبجأَع لَواجٍ ووأَز نم لَ بِهِندبلَا أَن تو دعن باء مسالن لُّ لَكحلَا ي .  لَكَـت

ا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّـا أَن يـؤذَنَ   ] يا أَيها الَّذين آمنوا ل٥٢َيمينك وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رقيباً [
سلَا موا ورشفَانت متملُوا فَإِذَا طَعخفَاد ميتعإِذَا د نلَكو اهإِن رِيناظن رامٍ غَيإِلَى طَع لَكُم  يثـدحل أْنِِسنيت

يِي محتسفَي بِيي النذؤكَانَ ي كُمإِنَّ ذَل نأَلُوهاعاً فَاستم نوهمأَلْتإِذَا سو قالْح نيِي محتسلَا ي اللَّهو نكُم
 لَـا أَن تو ولَ اللَّهسذُوا رؤأَن ت ا كَانَ لَكُممو قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْه كُمابٍ ذَلجاء حرن وـوا  محنك

 هدعن بم هاجويماً [األحزابأَزظع اللَّه ندكَانَ ع كُمداً إِنَّ ذَل٥٣:أَب[  
]ياأَيهـا  ٥٨يناً [.والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مب٦٣ِ

و كاتنبو اجِكوقُلْ َألز بِيالن نذَيؤفَال ي فْنرعى أَنْ ينأَد كذَل الَبِيبِهِنج نم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤاِء الْمنِس
  )االحزاب٥٩وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما(
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  ]٥٤:انوا في شك مرِيبٍ [سبأ.وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ كَما فُعلَ بِأَشياعهِم من قَبلُ إِنهم ك٦٤َ
٦٥بذْهاُء فَلَا تشن يي مدهياُء وشن يلُّ مضي ناً فَإِنَّ اللَّهسح آهفَر هلموُء عس لَه نين زأَفَم.   ـكفْسن

  ]٨:علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنعونَ [فاطر
٦٦عجن ـارِ    .أَمكَالْفُج نيقـتـلُ الْمعجن ضِ أَمي الْأَرف ينفِْسدكَالْم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذ

  ]٢٨:[صـ
٦٧دا كَانَ يم ِسين هنةً ممنِع لَهوإِذَا خ ثُم هنِيباً إِلَيم هبا رعد رانَ ضالْإِنس سإِذَا مو .ـلُ  عن قَبم هو إِلَي

  ]٨:وجعلَ للَّه أَنداداً لِّيضلَّ عن سبِيله قُلْ تمتع بِكُفْرِك قَليالً إِنك من أَصحابِ النارِ [الزمر
تيته علَى علْمٍ بلْ هي فتنةٌ ولَكـن  .فَإِذَا مس الْإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنما أُو٦٨

  ]٤٩:أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ [الزمر
عملْ إِننا عاملُونَ .وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آذَانِنا وقْر ومن بينِنا وبينِك حجاب فَا٦٩

  ]٥:[فصلت
  )الشورى٣٧والَّذين يجتنِبونَ كَبائر اِإلثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ(.٧٠
بِهـا فَـالْيوم   .ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا واستمتعتم ٧١
جقُونَ [األحقافتفْست ما كُنتبِمو قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فكْبِرتست ما كُنتبِم ونالْه ذَابنَ عو٢٠:ز[  
ـ .إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار والَّـذين كَ ٧٢ روا فَ

  ]١٢:يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام والنار مثْوى لَّهم [حممد
  ]٢١:.وأُخرى لَم تقْدروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَديراً [الفتح٧٣
٧٤هفين ضع وهداور لَقَدذُرِ [القمر .ونذَابِي وفَذُوقُوا ع مهنيا أَعنس٣٧:فَطَم[  
  ]٢٠:.بينهما برزخ لَّا يبغيان [الرمحن٧٥
٧٦ لَمأَع وه ةرفغالْم عاسو كبإِنَّ ر مإِالّ اللَّم شاحالْفَواِإلثْمِ و رائونَ كَبنِبتجي ينإِذْ.الَّذ بِكُم   ـأَكُمأَنش

  )النجم٣٢من اَألرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ في بطُون أُمهاتكُم فَالَ تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمن اتقَى(
  ]٥٦:.فيهِن قَاصرات الطَّرف لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ [الرمحن٧٧
  ]٧٤:هن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ [الرمحن.لَم يطْمث٧٨ْ
  ]٦٧:] بلْ نحن محرومونَ [الواقعة٦٦. إِنا لَمغرمونَ [٧٩
٨٠ رـوا وجِعيلَ ارق ورِكُمن نم بِسقْتا نونوا انظُرنآم ينلَّذل قَاتافنالْمقُونَ وافنقُولُ الْمي موي.  اءكُـم
  ]١٣:دتمسوا نوراً فَضرِب بينهم بِسورٍ لَّه باب باطنه فيه الرحمةُ وظَاهره من قبله الْعذَاب [احلديفَالْ

٨١قُوا اللَّهاتةَ ودوا الْعصأَحو هِنتدعل ناء فَطَلِّقُوهسالن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النها أَين  .يم نوهرِجخلَا ت كُمبر
 وددح دعتن يمو اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَن ي نجرخلَا يو هِنوتيلَا ب هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه

  ]١:قتدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمراً [الطال
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٨٢ ـا وهبر اتمبِكَل قَتدصا ونوحر نم يها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحانَ الَّترمع تناب ميرمو.  بِـهكُت
)نيالْقَانِت نم تكَانالتحرمي١٢و(  

  ]٢٧:ونَ [القلم] بلْ نحن محروم٢٦.فَلَما رأَوها قَالُوا إِنا لَضالُّونَ [٨٣
) إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُـومني  ٢٩.والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ(٨٤

  ]٣٠:[املعارج
  ]٤٦:.كُلُوا وتمتعوا قَليالً إِنكُم مجرِمونَ [املرسالت٨٥
  ]٥:ن يقْدر علَيه أَحد [البلد.أَيحسب أَن ل٨٦َّ

باإلضافة إىل آية الكرسي وبداية الصافات وآيات العذاب واحلرق خاصة واألذان بكثرة مث يدعو ـذا  
  الدعاء ويغري فيه بلفظ املذكر للذكر واملؤنث لألنثى

  وليس شرطاً هذا الدعاء بل حنوه أوشبيهه
  دعاء على العاشق

جلان يف اجلسد اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانيـة ومتمسـك   اللهم اصعق كل عاشق من ا
وساكن بالعورات اللهم اجعل جسدي عليه ناراً اللهم الجتعل له يف جسدي مكاناً وال قـراراً اللـهم   
احرق وجهه وعورته اللهم اعمه وخذ بصره فال يراين وخذ مسعه فال يسمع صويت اللهم خـذ عقلـه   

رر وفكر اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزناة يف الدنيا واآلخـرة اللـهم   وشل تفكريه فيما أراد وق
فاحفظين من هذا الزاين (الزانية) مبا حفظت به سارة من اجلبار واحفظين مبا حفظت به أمهات املؤمنني 
بليل أوار اللهم اصرعه كلما دنا واقترب اللهم اصعق واصرع من جاءين يف غفلة أو نـوم أو دورة  

اجعل يل حافظاً من عندك من أذى العاشق الزاين اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله اللـهم ابتلـه   اللهم 
باآلفات والعاهات واألمراض املستعصيه اللهم شل حركته كلها واقطع أنفاسه اللهم إنك إن أقدرتـه  

مالئكتك فال متكنه مين اللهم اسلبه قوته كلها اللهم اربطه عين وعن كل مسلمة اللهم سلط عليه من 
 داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِيوجندك من يقيم عليه حد اجللد أو الرجم وأنت القائل سبحانك ({الز
منهما مئَةَ جلْدة والَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه } اللهم سلط عليه من جيلدوه اللهم سلط عليـه  

اللهم سلط عليه من يسومه سوء العذاب واجللد ليالً واراً حىت خيرج من جسدي  من يقتلوه ويذحبوه
اللهم إين أسألك بأمسائك احلسىن كلها وامسك األعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به يف 
 علم الغيب عندك أن تأخذ هذا اخلبيث أخذ عزيز مقتدر اللهم ياقهار ياجبار يامنتقم انتقم يل منه اللهم
أبطل عين سحره الذي يتمكن به من الزنا ويقدر به على األذى اللهم دمر حصنه الذي يتحصن به يف 
جسدي اللهم احرقه أينما تنقل واختبأ وتركز اللهم احرق من تركز يف األرحام اللهم احرق من تركز 

صدور والظهـور  يف العورات واألرحام واملبايض اللهم احرق من تركز يف الرأس والوجه والعيون وال
واألعصاب والعظام والعروق والشرايني واألوردة اللهم دافع عين فنعم املوىل أنت ونعم النصري أنـت  
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الذي قلت إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا اللهم سلسله عين واحرقه بشهاب كلما دنا واقترب مين إنك 
تتم له عمله اللهم اقذف يف قلبـه  مسيع الدعاء اللهم كرهه يف كما كرهتين فيه اللهم اقطع شهوته وال

الرعب كلما نوى اللهم اهلك كل جبار عنيد ربنا وتقبل دعاء رب إين مغلوب فانتصر اللهم حل بينه 
وبني مااشتهى واجعل بيين وبينه حاجزاً وحجاباً وسوراً من نار اللهم إين أسألك بالذكر الذي أذكرك 

(شرطة) من مالئكتك يذبون ويـدافعون عـين فـال    به وبكل عمل صاحل قبلته مين أن متدين مبسلحة 
يستطيع إيلَّ سبيالً اللهم الراد لقضائك والراد لفضلك فأسألك من فضلك ياذا الفضل واملن والعطـاء  
أن حتفظين مبا حفظت به السماوات واألرض من شركل طارق،اللهم احفظين مبا حفظت به األنبيـاء  

ت وقولك احلق {أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده } اللهم فاكفنيه مبـا  واألولياء وأمهات املؤمنني اللهم إنك قل
شئت وكيف شئت اللهم إنك قلت وقولك احلق {أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السـوَء }  
 اللهم فإين مضطرة إليك والملجأ يل والرب سواك حيميين وينجيين اللهم ياقريـب ياجميـب ياناصـر   
الظلوم وإن كان كافراً انصرين فإين أوحدك وأجمدك وأركع وأسجد لك وقائمة بأمرك مااستطعت فال 
   كُـمبقَـالَ رتردين بعد هذا الدعاء خائبة والتشمت يب األعداء فما خاب من دعاك وأنت القائل {و

ني عادبع أَلَكإِذَا سوأنت القائل {و { لَكُم جِبتونِي أَسعاعِ إِذَا   ادةَ الـدـوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِن
دعان } دعوتك كما أمرتين فاستجب مين كما وعدتين أسألك أن حتفظين يف ليليت هذه ويف كل ليلـة  

  .من هذا اخلبيث مسلماً كان أو كافراً فإنك على كل شئ حفيظ
  :بالنسبة لعالج املس العاشق البد من مراعاة بعض األمور

لة معرفة أنه مس عاشق سواء كان ذلك مبا حيدث من اعتداء جنسي ..أو بعد التأثر عند قراءة .حماو١
آيات ذم الفاحشة والزنا .. ألن بعض املرضى اليعلم أن به مس عاشق ألنه يكون متخفياً والتكـون  

  أذيته ظاهرة.
ويكون هـذا بقـراءة   .حتديد ديانته مسلم أو يهودي أو نصراين أوبوذي أوملحد أو كافر ....اخل ٢

اآليات اليت فيها ذكر اليهود أو النصارى أو آيات اإلسالم واملسلمني والتوبة واملعصية أو آيات اإلحلاد 
وحنوها حسب توفر اآليات لبعض الديانات ولكن مثالً لتحديد البوذي أو اهلندوسي وحنـوه فيكـون   

  بالدعاء .
أو من عمار البيوت أو من سكان القبور وكـذا  . حتديد نوعه طيار أو غواص أو من سكان اجلبال ٣

حتديد هيئته دخل بعني أو حسد أو سحر أو غري ذلك وذلك بقراءة آيات الطري أو البحار أو اجلبال أو 
  القبور وحنو ذلك .

.معرفة أوقات حضوره أو أذيته إن أمكن وحتديد مكانه يف اجلسد فبعضهم بل أكثـرهم يتركـز يف   ٤
  وبعضهم يف الوجه وبعضهم يف الساقني إىل غري ذلكأسفل الظهر والعورات 

  . إذا علمت هذه األمور سهل على املريض واملعاجل حماصرة اخلبيث وإرهاقه واذيته حىت يترك اجلسد.٥



 ١٦٢

  .املس العاشق غالباً حيتاج جلهد شديد جداً ومتابعة واستمرارية وخاصة إذا كانت احلالة قدمية .٦
  ٣١٧ ائق وذكر اجلنة والنار وقد يتوب ويسلم أو يقف عن اإلعتداء..قد تنفع فيه املواعظ والرق٧

  ــــــــــــ
  آيات اخلروج ( املس والسحر وغريها من اجلسد والبيت )

هذه اآليات شديدة وقوية يف خروج املس أو إرهاقه وحرقه بل ويف إخراج السحر من اجلسد أو البيت 
  بتكرارها بكثرة:

  ٧٢فَادارأْتم فيها واللّه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ }البقرة .{وإِذْ قَتلْتم نفْسا١ً
ثْمِ .{ثُم أَنتم هـؤالء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظَـاهرونَ علَـيهِم بِـاإلِ   ٢

فَادى تارأُس وكُمأتإِن يو انودالْعـابِ     وتضِ الْكعـونَ بِـبنمؤأَفَت مهاجـرإِخ كُملَيع مرحم وهو موه
ةاميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِالَّ خ نكُمم كلُ ذَلفْعن ياء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتونَ إِلَـى    ودـري

  ]٨٥:ه بِغافلٍ عما تعملُونَ }[البقرةأَشد الْعذَابِ وما اللّ
٣افبِغ ا اللّهمو كبن رم قلَلْح هإِنامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نمـا  .{وملٍ ع

مسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ ] ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر ال١٤٩ْ:تعملُونَ [البقرة
خشونِي وُألتـم  وجوهكُم شطْره لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِالَّ الَّذين ظَلَمواْ منهم فَالَ تخشوهم وا

  ]١٥٠:نِعمتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ }[البقرة
تقَـاتلُوهم  .{واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ والَ ٤

  ١٩١افرِين }البقرةعند الْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِن قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاء الْكَ
٥ واْ ثُموتم اللّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهين دواْ مجرخ ينإِلَى الَّذ رت إِنَّ  .{أَلَم مـاهيأَح

  ]٢٤٣:اللّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يشكُرونَ }[البقرة
٦يالَم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن جولتارِ وهي الْنلَ فاللَّي جولت}.  ـيالْح نم ت

  ]٢٧:وترزق من تشاء بِغيرِ حسابٍ }[آل عمران
لْمستضعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنـا  .{وما لَكُم الَ تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه وا٧

    ن نكن لَّـدـامـل لَّنعاجـاً ويلو نكن لَّدا مل لَّنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةيالْقَر هـذه نا منرِجـرياً  أَخص
  ]٧٥:}[النساء

٨وسا مـا   .{قَالُوا يـا فَإِنهنواْ مجرخا فَإِن يهنواْ مجرخي ىتا حلَهخدا لَن نإِنو ارِينبماً جا قَويهى إِنَّ ف
تمـوه  ] قَالَ رجالَن من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللّه علَيهِما ادخلُواْ علَيهِم الْباب فَـإِذَا دخلْ ٢٢داخلُونَ [

] نِنيمؤم مكَّلُواْ إِن كُنتوفَت لَى اللّهعونَ وبغَال كُمـواْ  ٢٣فَإِناما دداً ما أَبلَهخدا لَن نى إِنوسا مقَالُواْ ي [

                                                 
٣١٧ -http://www.rouqyah.com/showthread.php?t=12977  
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 ١٦٣

لك إِالَّ نفِْسي وأَخي فَافْرق ] قَالَ رب إِني ال أَم٢٤فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ [
  ]٢٥:بيننا وبين الْقَومِ الْفَاسقني }[املائدة

٩ كُنـتو قالْح رغَي لَى اللّهقُولُونَ عت ما كُنتبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمواْ أَنفُسرِجأَخ }.  ـنع م
  ٩٣}األنعامآياته تستكْبِرونَ 

ه فَـأَنى  .{إِنَّ اللّه فَالق الْحب والنوى يخرِج الْحي من الْميت ومخرِج الْميت من الْحي ذَلكُم الل١٠ّ
  ٩٥تؤفَكُونَ }األنعام

  ١٣نك من الصاغرِين }األعراف.{قَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ لَك أَن تتكَبر فيها فَاخرج إ١١ِ
  ]١٨:.{قَالَ اخرج منها مذْؤوماً مدحوراً لَّمن تبِعك منهم َألمألنَّ جهنم منكُم أَجمعني [األعراف١٢

  ]٢٥:قَالَ فيها تحيونَ وفيها تموتونَ ومنها تخرجونَ }[األعراف
قَومٍ د الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن ربه والَّذي خبثَ الَ يخرج إِالَّ نكداً كَذَلك نصرف اآليات ل.{والْبل١٣َ

  ]٥٨:يشكُرونَ} [األعراف
١٤أُن مهإِن كُمتين قَرم موهرِجإِالَّ أَن قَالُواْ أَخ همقَو ابوا كَانَ جمونَ }األعراف.{ورطَهتي ٨٢اس  
  ]٥٧:لَو يجِدونَ ملْجأً أَو مغارات أَو مدخالً لَّولَّواْ إِلَيه وهم يجمحونَ }[التوبة.١٥
واْ إِنَّ اللّـه مخـرِج   .{يحذَر الْمنافقُونَ أَن تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِمافي قُلُوبِهِم قُلِ اسـتهزِئُ ١٦

  ٦٤ماتحذَرونَ }التوبة
ـ ١٧ يالْم نم يالْح رِجخن يمو ارصواَألب عمالس كلمن يضِ أَماَألراِء ومالس نقُكُم مزرن يقُلْ م}. ت

  ]٣١:ونَ اللّه فَقُلْ أَفَالَ تتقُونَ }[يونسويخرِج الْميت من الْحي ومن يدبر اَألمر فَسيقُولُ
١٨ ى إِلَـيحا فَأَونلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونضأَر نـكُم منرِجخلَن هِملسرواْ لكَفَر ينقَالَ الَّذو}.  ـمهبر هِم

  ]١٣:لَنهلكَن الظَّالمني }[إبراهيم
١٩نم جراحلجر.{قَالَ فَاخ]{ جِيمر كا فَإِن٣٤:ه[  
٢٠هانأَلْو فلتخم ابرا شطُونِهن بم جرخذُلُالً ي كبلَ ربي سلُكفَاس اترن كُلِّ الثَّمي مكُل ثُم}. يهف 

  ]٦٩:شفَاء للناسِ إِنَّ في ذَلك آليةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ }[النحل
لَعلَّكُم لّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم الَ تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم الْسمع واَألبصار واَألفْئدةَ .{وال٢١

  ٧٨تشكُرونَ }النحل
  ]٥٥:.{منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى }[طه٢٢
  ]٢٢:{كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ }[احلج.٢٣
  ٣٥.{أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم مخرجونَ }املؤمنون٢٤
  ]١٠٦شقْوتنا وكُنا قَوماً ضالِّني }[.{قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا ٢٥
  ١٠٧.{ربنا أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ }املؤمنون٢٦



 ١٦٤

اللَّه خبِري بِمـا   .{وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن أَمرتهم لَيخرجن قُل لَّا تقِْسموا طَاعةٌ معروفَةٌ إِن٢٧َّ
  ]٥٣:تعملُونَ }[النور

  ٥٧.{فَأَخرجناهم من جنات وعيون }الشعراء٢٨
  ١٦٧.{قَالُوا لَئن لَّم تنته يا لُوطُ لَتكُونن من الْمخرجِني }الشعراء٢٩
  ]٣٧:هم بِها ولَنخرِجنهم منها أَذلَّةً وهم صاغرونَ }[النمل.{ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتينهم بِجنود لَّا قبلَ ل٣٠َ
  ٦٧.{وقَالَ الَّذين كَفَروا أَئذَا كُنا تراباً وآباؤنا أَئنا لَمخرجونَ }النمل٣١
ملَأَ يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك فَاخرج إِنـي  .{وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ ال٣٢ْ

] نيحاصالن نم القصص٢٠لَك{ نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجن بقَالَ ر قَّبرتفاً يائا خهنم جرفَخ}[٢١  
٣٣يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخـونَ   .{يجرخت ككَذَلا وهتوم دعب ضيِي الْأَرحيو

  ]١٩:}[الروم
٣٤ ت مضِ إِذَا أَنـتالْأَر نةً موعد اكُمعإِذَا د ثُم رِهبِأَم ضالْأَراء ومالس قُومأَن ت هاتآي نمـونَ  .{وجرخ

  ]٢٥:}[الروم
٣٥ا ريهونَ فطَرِخصي مهو}. يهف ذَكَّرتا يكُم مرمعن لَملُ أَومعا ني كُنالَّذ رحاً غَياللْ صمعا ننرِجا أَخنب

  ٣٧من تذَكَّر وجاءكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمني من نصريٍ }فاطر
٣٦اهنييةُ أَحتيالْم ضالْأَر مةٌ لَّهآيأْكُلُونَ }يس.{وي هناً فَمبا حهنا منجرأَخ٣٣ا و  
٣٧   حالـر ـوهـا ويهف جرعا يماِء ومالس نرتِلُ ما يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعي}. يم

  ]٢:الْغفُور} [سبأ
٣٨نِ ويتا اثْننتا أَمنببِيلٍ }[غافر.{قَالُوا رن سوجٍ مرلْ إِلَى خا فَهوبِنا بِذُنفْنرتنِ فَاعيتا اثْننتيي١١:أَح[  
  ]١١:.{هوالَّذي نزلَ من السماِء ماًء بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتاً كَذَلك تخرجونَ }[الزخرف٣٩
٤٠ يه ةين قَرن مكَأَيحممد.{و]{ ملَه راصفَلَا ن ماهلَكْنأَه كتجري أَخالَّت كتين قَرةً مقُو د١٣:أَش[  
  ]٢٩:.{أم حِسب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَّن يخرِج اللَّه أَضغانهم }[حممد٤١
  ]٢٢:دبار ثُم لَا يجِدونَ ولياً ولَا نصرياً [الفتحولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَ.٤٢
  ١١.{رِزقاً لِّلْعباد وأَحيينا بِه بلْدةً ميتاً كَذَلك الْخروج }ق٤٣
  ٤٢.{يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذَلك يوم الْخروجِ }ق٤٤
٤٥ن كَانَ فا منجرالذاريات.{فَأَخ{ نِنيمؤالْم نا م٣٥يه  
  ]٧:.{خشعاً أَبصارهم يخرجونَ من الْأَجداث كَأَنهم جراد منتشر }[القمر٤٦
  ]٤٥:.{سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر }[القمر٤٧
  ]٢٢:.{يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ }[الرمحن٤٨



 ١٦٥

٤٩رخأَن ي منتا ظَنرِ مشلِ الْحأَول مارِهين دابِ متلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ جري أَخالَّذ وـوا  .{هج
ف قَذَفوا وِسبتحي ثُ لَميح نم اللَّه ماهفَأَت اللَّه نم مهونصح مهتانِعم مهوا أَنظَنو   ـبعالر ي قُلُـوبِهِم

  ٢يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَاعتبِروا يا أُولي الْأَبصارِ }احلشر
٥٠سرلةُ وزالْع لَّهلا الْأَذَلَّ وهنم زالْأَع نرِجخلَي ةيندا إِلَى الْمنعجن رقُولُونَ لَئي}.  ـنلَكو نِنيمؤلْملو هول

  ]٨:الْمنافقني لَا يعلَمونَ }[املنافقون
  ٢.{ ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجاً }الطالق٥١
  ]٤٣:.{يوم يخرجونَ من الْأَجداث سراعاً كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفضونَ }[املعارج٥٢
  ]١٨:دكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجاً }[نوح.{ثُم يعي٥٣
{إِذَا السماء انشقَّت وأَذنت لربها وحقَّت وإِذَا الْأَرض مدت  وأَلْقَت ما بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ .٥٤

  ]١:٥فيها وتخلَّت  وأَذنت لربها وحقَّت }[االنشقاق 
  ]٧:.{يخرج من بينِ الصلْبِ والترائبِ }[الطارق٥٥

  ٣١٨:.{وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها }[الزلزلة٦٥
  

____________   
  

                                                 
٣١٨ -http://www.٤shared.com/get/N٥esw٨C_/______________.html  
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  :تعريف السحر -املبحث األول

  ٣١٩.إِنَّ من الْبيان لَِسحرا:rبِي ومنه قَول الن،كُل ما لَطُف مأْخذُه ودق:السحر لُغةً
هعدخ أَي هرحسالَى،وعله تقَو هنمالشـعراء    :و] { رِينـحسالْم ـنم ـتا أَنمقَالُوا إِن }:أَيِ ،]١٥٣

نيوعدخالْم.  
رِيهقَال األَْز كذَل نم صلَى أَخع رحالس طْلَقيو:ع رحالس    ـةونعبِمو طَانـيإِلَـى الش بِه بقُرلٌ تم

هنرِ،محلسةٌ لوننرِ كَياألَْم كقَال.كُل ذَل:  رِهإِلَـى غَي ـهيقَتقح نِء عيالش فررِ صحل السأَصفَكَـأَنَّ  ،و
قالْح ةوري صل فاطى الْبا أَرلَم راحالس،يل الشيخوهيقَتقرِ حلَى غَيَء ع،     ـنَء عـيالش رـحس قَـد

هِهجو،فَهرص ا هـ.أَي.رمى شورا:ورحس رحالس تما سمإِن برةَ إِلَـى     أَنَّ الْعـحزِيـل الصي هألَِن
  ٣٢٠.والْبغض إِلَى الْحب،الْمرضِ

إِنما :وقيل،إِنما قَالُوا ذَلك تفَاؤالً بِالسالَمة:قَال أَبو عبيدةَ،والْمطْبوب الْمسحور،وقَد يسمى السحر طبا
  ٣٢١.فَلُوحظَ حذْق الساحرِ فَسمي عملُه طبا،ألَِنَّ الطِّب بِمعنى الْحذْقِ؛سمي السحر طبا
آني الْقُرف دروو تيل:الْجِبقرِ،وحبِالس بِيعالشو ةيالو الْعأَباسٍ وبع نابو رمع هرفَس،تيمِ لَفْظُ الْجِبظالْع 

افَةرالْعو ةانهلَى الْكا عضأَي قدصرِ،فَيحالس نم مجِيمِ أَعنالت٣٢٢.و  
اخ الَحِ فَقَدطصي االا فا  أَمـعاسالَفًـا وتاخ هرِيفعي تاِء فلَمالْع نم مهرغَياُء والْفُقَه لَفت،  دـرل ملَعو

  .هم لحقيقَتهاالختالَف إِلَى خفَاِء طَبِيعة السحرِ وآثَارِه.فَاختلَفَت تعرِيفَاتهم لَه تبعا الختالَف تصورِ
نفَم اوِيضيا قَال الْبم كـا الَ    :ذَلمم طَانـيبِ إِلَـى الشقَربِالت هيلصحي تانُ فعتسا يرِ محبِالس ادرالْم

  .وذَلك الَ يحصل إِالَّ لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفْسِ،يستقل بِه اإلِْنسانُ
أَو يرِيه صاحب خفَّة الْيد فَغيـر  ،ا ما يتعجب منه كَما يفْعلُه أَصحاب الْحيل واْآلالَت واألَْدوِيةوأَم:قَال

ا .ل لما خفي سببهألَِنَّ السحر في األَْص؛وتسميته سحرا هو علَى سبِيل التجوزِ لما فيه من الدقَّة،مذْمومٍ
  ٣٢٣.هـ

                                                 
  )١٥٥عامل اجلن والشياطني (ص:انظر كتاب  - ٣١٩
  هـ. ١٣٠٥قاهرة،امليمنية،ال ١١٠/  ٥لسان العرب،واجلمل على شرح املنهج  - ٣٢٠
  من سورة النساء. ٥١لسان العرب ( جبت )،وتفسري القرطيب عند اآلية   - ٣٢١
  .٦٤٨/  ٣( طب )،وكشاف اصطالحات الفنون  -لسان العرب   - ٣٢٢
 ٦٤٨/  ٣من سورة البقرة،وكشاف اصطالحات الفنون  ١٠٢تفسري البيضاوي عند قوله تعاىل:( يعلمون الناس السحر ) اآلية  - ٣٢٣

  بريوت،شركة خياط بالتصوير عن طبعة اهلند.



 ١٦٧

ةيدامى الْحاونِ الْفَتع وِيانهقَل التنو:  ةـابِيسورٍ حبِأُمرِ واهوالْج اصولْمِ بِخالْع نم فَادتسي عون رحالس
ويترصد لَه وقْت مخصوص ،لشخصِ الْمسحورِفَيتخذُ من ذَلك هيكَالً علَى صورة ا،في مطَالعِ النجومِ

ويتوصـل بِهـا إِلَـى    ،وتقْرنُ بِه كَلمات يتلَفَّظُ بِها من الْكُفْرِ والْفُحشِ الْمخالف للشرعِ،في الْمطَالعِ
  ٣٢٤.ك أَحوالٌ غَرِيبةٌ في الشخصِ الْمسحورِويحصل من مجموعِ ذَل،االستعانة بِالشياطنيِ

وبِيقَال الْقَلْيو:ادلْعارِقَةٌ لخ ورا أُمهنأُ عشنالٍ يأَفْع الٍ أَوألَِقْو بِيثَةفُوسِ الْخلَةُ الناوزا معرش رحالس٣٢٥.ة  
هابِلَةُ بِأَننالْح فَهرعقًى:ورو قَدع بِه كَلَّمتي كَالَمو،هبكْتي أَو، قَلْبِه ورِ أَوحسالْم ندي بف ثِّرؤئًا ييل شمعي أَو

لَه ةراشبرِ مغَي نم هقْلع ٣٢٦.أَو  
  :الشعوذَةُ -أ 
  اني اللِّسقَال ف:دي الْيفَّةٌ فذَةُ خوعرِ،الشحذٌ كَالسأَخو،أْيِ  يـي رف لُهأَص هلَيا عرِ ملَى غَيَء عيرِي الش

  ٣٢٧.وقَد يسمى الشعبذَةَ،رجلٌ مشعوِذٌ ومشعوِذَةٌ:وقَالُوا،الْعينِ
  :النشرةُ -ب 

 أَنَّ بِه ظُنكَانَ ي نم بِه الَجعالَجِ يالْعو ةقْيالر نم برةُ ضرشالنالْجِن نا مسم.  ـرشني هةً ألَِنرشن تيمس
  ٣٢٨النشرةُ من السحرِ :قَال الْحسن،أَي يكْشف ويزال،بِها ما خامره من الداِء

هـي مـن عمـلِ    :عنها قَالَ ُئلَ rذُكر لي أَنَّ رسولَ اِهللا :قَالَ سئلَ أَنس عنِ النشرة قَالَ:عنِ الْحسنِ
طَاني٣٢٩.الش  

  :الْعزِميةُ -ج 
لَى الْجِنا عونَ بِهزِمعوا يي كَانقَى الَّتالر نةُ مزِميالْع،مائزا الْعهعمجقَال،وي:ياقالر مزلَى :عع مأَقْس هكَأَن

اإلِْقْسام والتعزِمي علَى أَسماٍء معينة زعموا أَنها أَسماُء مالَئكَة وكَّلَهـم  :رافيوأَصلُها فيما ذَكَره الْقَ،الداِء
  ٣٣٠.فَإِذَا أَقْسم علَى صاحبِ االسمِ أَلْزم الْجِن بِما يرِيد،سلَيمانُ بِقَبائل الْجانِّ

                                                 
  .٦٤٨/  ٣التهانوي:كشاف اصطالحات الفنون  - ٣٢٤
مـن سـورة    ٥١،وحاشية الكازروين على تفسري البيضاوي عند اآلية ١٦٩/  ٤،والقليويب ١١٠/  ٥اجلمل على شرح املنهج  - ٣٢٥

  البقرة.
بريوت.املكتـب   ٣٠٣/  ٦النصر احلديثـة،ومطالب أويل النـهى   ،الرياض مكتبة ١٨٦/  ٦كشاف القناع آخر باب حد الردة - ٣٢٦

  اإلسالمي.
  لسان العرب:( شعذ ). - ٣٢٧
  لسان العرب.  - ٣٢٨
  ) حسن٢٣٩٨٢)(٦٢/ ١٢دار القبلة (-) ومصنف ابن أيب شيبة ٦٧٠٩)(٢٢٤/ ١٣مسند البزار = البحر الزخار ( - ٣٢٩

عالج يعاجل بِه من كَانَ يظن أَن بِه شيئا من الْجِن.وقَالَ عياض:النشرة نوع من وقَالَ الْحسن:النشرة من السحر وهو ضرب من الرقي وال
صـحيح   التطبب باالغتسال على هيأة مخصوصة بالتجربة لَا حييلها الْقياس الظين،وقد اختلف الْعلماء في جوازها.."عمدة القاري شرح

  )١٣٥/ ٢٢البخاري (
  ). ٢٤٢ق للقرايف فرق ( لسان العرب،والفرو - ٣٣٠



 ١٦٨

  :الرقْيةُ -د   
ةُ وقْيقَىلرا الرهعمضِ،جرالْم نفَاُء ما الشهلقَو دنثُ عدحةٌ ياصأَلْفَاظٌ خ يهو،  ـةيعاألَْد نم تإِذَا كَان

قـي فـي   كُنـا نر :قَالَ،فعن عوف بنِ مالك الْأَشجعي،الَّتي يتعوذُ بِها من اْآلفَات من الصرعِ والْحمى
لَا بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن ،اعرِضوا علَي رقَاكُم«:الْجاهلية فَقُلْنا يا رسولَ اِهللا كَيف ترى في ذَلك فَقَالَ

كرش يه٣٣١»ف  
" :وعن أَنسٍ قَـالَ .حية والْعقْربِرخص في رقْية الrْ وقَد روينا عن جابِرٍ أَنَّ النبِي :قال البيهقي عقبه

 بِيالن صخرrلَةمالنو ةمالْحنِ ويالْع نم ةقْيي الرف. كُني ا لَمقَى مي الرف امع كالنِ مب فويثُ عدحو
كرش يهانَ،ففْيأَبِي س نع وِير ككَذَلي،وابِرٍ فج نع اهنعقَالَ،مو:   ـاهأَخ فَـعنأَنْ ي كُمنم طَاعتنِ اسم
رف مـن  وفي ذَلك دلَالَةٌ علَى أَنَّ كُلَّ نهيٍ ورد عنِ الرقَى أَو عما في معناه فَإِنما هو فيما لَا يع،فَلْيفْعلْ

كرلِ الشقَى أَهر،ركُونُ شي فَقَد" لَمأَع اللَّه٣٣٢كًا و  
(من استطَاع أَنْ ينفَع أَخاه فَلْيفْعلْ) قَد تمسك قَوم بِهذَا الْعمومِ فَأَجـازوا كُـلَّ   :" قَولُه:قال الشوكاين

أَنه يمنع ما كَانَ من الرقَى يؤدي إلَى لَكن دلَّ حديثُ عوف ،رقْية جربت منفَعتها ولَو لَم يعقَلْ معناها
لَا تجوز الرقْيةُ إلَّا :وقَالَ قَوم.الشرك وما لَا يعقَلُ معناه لَا يؤمن من أَنْ يؤدي إلَى الشرك فَيمنع احتياطًا

ع يثدي حا فكَم ةمالْحنِ ويالْع ننٍ ميصنِ حب انرم»ةمح نٍ أَويع نةَ إلَّا مقْيى .»لَا رنعبِأَنَّ م أُجِيبو
و نحوه لاشـتراك  الْحصرِ فيه أَنهما أَصلُ كُلِّ محتاجٍ إلَى الرقْية فَيلْحق بِالْعينِ جواز رقْية من بِه مس أَ

ويلْتحق بِالسم كُلُّ ما عـرض  ،ون كُلِّ واحد ينشأُ عن أَحوالٍ شيطَانِية من إنِسي أَو جِنيذَلك في كَ
يث عمـران  حدللْبدن من قَرحٍ ونحوِه من الْمواد السمية.وقَد وقَع عند أَبِي داود في حديث أَنسٍ مثْلُ 

  وزاد " أَو دمٍ"وكَذَلك حديثُ أَنسٍ الْمذْكُور في الْبابِ زاد فيه " النملَةَ ".
مقَالَ قَولَاِء:وقُوعِ الْبلَ وكُونُ قَبا يقَى مالر نم هنع هِينالْم،هقُوعو دعا كَانَ بم يهأْذُونُ فالْمو،ذَكَر ناب ه

ظَرن يهفا ومهرغَيو يقهيالْبو رالْب دبـي  ،عا فقَى كَمبِالر مائمالت يهف تي قُرِنرِ الَّذبالْخ نوذٌ مأْخم هكَأَنو
  ٣٣٣ حديث ابنِ مسعود الْمذْكُورِ في الْبابِ."

أَيكُم رأَى الْكَوكَب الَّذي انقَـض  :فَقَالَ،كُنت عند سعيد بنِ جبيرٍ:قَالَ،وعن حصين بنِ عبد الرحمنِ
ةَ؟ قُلْتارِحا:الْبأَن،قُلْت ثُم:   ـلَاةـي صف أَكُـن ي لَما إِنأَم، غْتي لُـدنلَك؟   :قَالَ،وتعـنـاذَا صفَم

قُلْت:تقَيرتلَ:قَالَ،اسما حفَم؟ قُلْتكلَى ذَلع فَقَالَ:ك بِيعالش اهثَنديثٌ حد؟  :حبِيـعالش ثَكُمدا حمو
قُلْت:يلَمبٍ الْأَسيصنِ حةَ بديرب نا عثَندقَالَ،ح هنٍ:أَنيع نةَ إِلَّا مقْيلَا ر،ةمح ـنِ  :فَقَالَ،أَوم نسأَح قَد

 rفَرأَيت النبِـي  ،" عرِضت علَي الْأُمم:قَالَ rعنِ النبِي ،ولَكن حدثَنا ابن عباسٍ،إِلَى ما سمعانتهى 
                                                 

  )٢٢٠٠( - ٦٤) ١٧٢٧/ ٤صحيح مسلم ( - ٣٣١
  ) ٦٩٠)(٢٨٣اآلداب للبيهقي (ص:  - ٣٣٢
  )٢٤٥/ ٨نيل األوطار (  - ٣٣٣



 ١٦٩

فَظَننت أَنهم ،ظيمإِذْ رفع لي سواد ع،والنبِي لَيس معه أَحد،والنبِي ومعه الرجلُ والرجلَان،ومعه الرهيطُ
انظُر إِلَى :فَقيلَ لي،فَنظَرت فَإِذَا سواد عظيم،ولَكن انظُر إِلَى الْأُفُقِ،وقَومهr هذَا موسى :فَقيلَ لي،أُمتي

عونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ ولَـا  هذه أُمتك ومعهم سب:فَقيلَ لي،فَإِذَا سواد عظيم،الْأُفُقِ الْآخرِ
ثُم نهض فَدخلَ منزِلَه فَخاض الناس في أُولَئك الَّذين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيـرِ حسـابٍ ولَـا    ،عذَابٍ "

فَلَعلَّهم الَّذين ولدوا في الْإِسلَامِ :وقَالَ بعضهمr،اِهللا  فَلَعلَّهم الَّذين صحبوا رسولَ:فَقَالَ بعضهم،عذَابٍ
» ما الَّـذي تخوضـونَ فيـه؟   «:فَقَالَ،rوذَكَروا أَشياَء فَخرج علَيهِم رسولُ اِهللا ،ولَم يشرِكُوا بِاِهللا

وهربقُونَ«:فَقَالَ،فَأَخرلَا ي ينالَّذ مه،قُونَورتسونَ،لَا يرطَيتلَا يكَّلُونَ،ووتي هِمبلَى رعو«، نةُ بكَّاشع فَقَام
ادع اَهللا أَنْ :فَقَـالَ ،ثُم قَام رجـلٌ آخر » أَنت منهم؟«:فَقَالَ،" ادع اَهللا أَنْ يجعلَنِي منهم:فَقَالَ،محصنٍ

مهنلَنِي معجةُ«:الَفَقَ،يكَّاشا عبِه قَكب٣٣٤»س  
ةيلاهقَى الْجوعٍ كَررشبِم سا لَيقَى مالر نمـقَامِ   ،واألَْس ـنا مفُونَ بِهشتسي مهونَ أَنمعزي دل الْهِنأَهو

كَةلهابِ الْمباألَْسو.يافال:قَال الْقَر بِه طْلَبا يمةُ لقْيالرفْعـل  ،نةً بقْيى رمسفَالَ ي ررالض بِه طْلَبا يا مأَم
رحس و٣٣٥.ه  

  :الطَّلْسم -هـ    
تجعل في أَجسامٍ مـن الْمعـادن أَو   ،الطَّلْسمات أَسماٌء خاصةٌ كَانوا يزعمونَ أَنَّ لَها تعلُّقًا بِالْكَواكبِ

  ٣٣٦.زعمونَ أَنها تحدثُ آثَارا خاصةًوي،غَيرِها
  :األَْوفَاق -و

كَانوا يزعمونَ أَنَّ من عملَه فـي  ،األَْوفَاق هي أَعداد توضع في أَشكَالٍ هندسية علَى شكْلٍ مخصوصٍ
ةِسريِ الْوِالَديإِلَى ت كي ذَلدؤي لَهمحقٍ ورشٍ،ويلَى جشٍ عيرِ جصن نٍ  ،أَوـجس نم ونجساجِ مرإِخ أَو

كوِ ذَلحن٣٣٧.و  
  :التنجِيم -ز 

                                                 
  )٢٢٠( - ٣٧٤) ١٩٩/ ١) وصحيح مسلم (٥٧٠٥) (١٢٦/ ٧صحيح البخاري ( - ٣٣٤

ل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحـة  [ش (انقض) انقض معناه سقط وأما البارحة فهي أقرب ليلة مضت قال ثعلب يقال قب
وهي مشتقة من برح أي زال (لدغت) قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها وذلك بأن تأبره بشـوكتها  

حدته وحرارته واملراد أو ذي (عني) العني هي إصابة العائن غريه بعينه والعني حق (محة) هي سم العقرب وشبهها وقيل فوعة السم وهي 
محة كالعقرب وشبهها أي ال رقية إال من لدغ ذي محة (الرهيط) تصغري الرهط وهي اجلماعة دون العشـرة (فخـاض) أي تكلمـوا    

  وتناظروا]
  ). ٢٤٢الفرق (  ١٤٧/  ٤لسان العرب،والفروق للقرايف  - ٣٣٥
  .١٤٢/  ٤)  ٢٤٢الفروق للقرايف الفرق (  - ٣٣٦
  ). ٢٤٢الفرق (  ١٤٢/  ٤رايف الفروق للق - ٣٣٧
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رضية كَمـا  التنجِيم لُغةً:النظَر في النجومِ،اصطالَحا:ما يستدل بِالتشكُّالَت الْفَلَكية علَى الْحوادث األَْ
عزونَي٣٣٨.م  
  

__________  

                                                 
  )٥٢/ ١٤وزارة األوقاف الكويتية ( -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٣٨
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  :حقيقة السحر –املبحث الثاين 
انيي قَلْبِ األَْعف ييققح ريأْثتو ودجويقَةٌ وقح ل لَهه رحي أَنَّ الساُء فلَمالْع لَفتاخ،   دـرجم ـوه أَم

  .تخيِيلٍ
وأَبو جعفَرٍ اإلِْستراباذي والْبغوِي مـن  ،حنفي الْمعروف بِالْجصاصِفَذَهب الْمعتزِلَةُ وأَبو بكْرٍ الرازِي الْ

ةيعافالش،اهري نلَى مرِ عاحالس نيِيلٌ مخت يقَةقي الْحف هأَنرِ وحاعِ السويعِ أَنمكَارِ جا ،إِلَى إِنبِم لَه امإِيهو
خ وعِهاقالْو ورِ ،الَفحسالْم ندل إِلَى بصا يانخد ا أَومس راحل السمعتسإِالَّ أَنْ ي رضالَ ي رحأَنَّ السو
يهذؤفَي،ةيفننِ الْحذَا عثْل هل مقنو،قِ األَْشقَائح قَلْب رِهبِِسح يعطتسالَ ي راحأَنَّ الساِءوي، قَلْب هنكمفَالَ ي

  .والَ قَلْب اإلِْنسان حمارا،الْعصا حيةً
اصصقَال الْج: اتالَ ثَبو يقَةَ لَـهقلٍ الَ حاطب هومرٍ مكُل أَمل ماس وفَه قى أُطْلتم رحالس،   قَـال اللَّـه

]،يعنِـي  ١١٦:عين الناسِ واسترهبوهم وجاُءوا بِِسحرٍ عظيمٍ } [األعراف{فَلَما أَلْقَوا سحروا أَ:تعالَى
{ فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من :وقَال تعالَى،موهوا علَيهِم حتى ظَنوا أَنَّ حبالَهم وعصيهم تسعى

هأَن مرِهحى } [طهسعس٦٦:ا ت[.  
إِنها كَانـت عصـيا مجوفَـةً    :وقَد قيل،فَأَخبر أَنَّ ما ظَنوه سعيا منها لَم يكُن سعيا وإِنما كَانَ تخيِيالً

فَأَخبر اللَّه أَنَّ ذَلك كَانَ مموهـا  ،بقًاوكَذَلك الْحبال كَانت معمولَةً من أَدمٍ محشوةً زِئْ،مملُوَءةً زِئْبقًا
هيقَتقرِ حلَى غَي٣٣٩.ع  

انمسق رحإِلَى أَنَّ الس ةنل السأَه ورهمج بذَهو:  
ولَو ،ئق لَكن لَطُف مأْخـذُها أَو لَه حقَا،وإِيهام لَيس لَه حقَائق،قسم هو حيلٌ ومخرقَةٌ وتهوِيلٌ وشعوذَةٌ

ومن جملَتها ما ينبنِـي  ،كُشف أَمرها لَعلم أَنها أَفْعالٌ معتادةٌ يمكن لمن عرف وجهها أَنْ يفْعل مثْلَها
حنو ةيسدنل الْهيالْحو ادوالْم اصوخ رِفَةعلَى ماعى  ،وِهـمسي مالً فاخكُونَ دأَنْ ي نع كذَل هعنمالَ يو

{سـحروا أَعـين النـاسِ واسـترهبوهم وجـاُءوا بِِسـحرٍ عظـيمٍ }        :كَما قَال تعـالَى ،السحرِ
وقَد يسمى سحرا ،حرا اصطالَحاوهذَا ما لَم يكُن خفَاُء وجهِه ضعيفًا فَالَ يسمى س،]١١٦:[األعراف

  .( سحرت الصبِي ) بِمعنى خدعته:كَما قَالُوا،لُغةً
مـن حيـثُ    الْقسم الثَّانِي:ما لَه حقيقَةٌ ووجود وتأْثري في األَْبدان.فَقَد ذَهبوا إِلَى إِثْبات هذَا الْقسـمِ 

  ٣٤٠.ةُ.وهو مذْهب الْحنفية علَى ما نقَلَه ابن الْهمامِ،والشافعيةُ والْحنابِلَةُالْجملَ
  وقد ذَكَر أَبو عبد اللَّه الرازِي أَنَّ أَنواع السحرِ ثَمانِيةً:

                                                 
/  ٣ومـا بعدها،وكشـاف اصـطالحات الفنـون      ٤٣/  ١) من سورة البقـرة   ١٠٢أحكام القرآن للجصاص عند اآلية (  - ٣٣٩

  .١٢٨،٣٤٦/  ٩،وروضة الطالبني ١٠٠/  ٥،واجلمل على شرح املنهج ٦٥٢
 ٤،والفروق للقرايف ٤٠٨/  ٤،وفتح القدير ٣٧٩/  ٧،وحاشية الشرباملسي على اية احملتاج ١٠٠/  ٥اجلمل على شرح املنهج  - ٣٤٠
  .١٥٠/  ٨،واملغين ٣٤٦/  ٩)،وروضة الطالبني  ٢٤٢،الفرق ( ١٤٩،١٥٠/ 
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وهـي  ،عبـدونَ الْكَواكـب السـبعةَ الْمتحيرةَ   الَّذين كَـانوا ي ،سحر الكلُدانيني والكُشدانيني:الْأَولُ
وهم الَّذين بعث إِلَـيهِم إِبـراهيم   ،وكَانوا يعتقدونَ أَنها مدبرة الْعالَمِ وأَنها تأْتي بِالْخيرِ والشر،السيارةُ
في مخاطَبـة  ،ادا لمذْهبِهِم وقَد استقْصى في "كتابِ السـر الْمكْتـومِ  مبطلًا لمقَالَتهِم ورr الْخليلُ 

وقيلَ إِنـه   .إِنه تاب منه:الشمسِ والنجومِ" الْمنسوب إِلَيه فيما ذَكَره الْقَاضي ابن خلِّكَانَ وغَيره ويقَالُ
لَى وع فَهنصقَادتاعبِيلِ اللَى سلَا ع يلَةارِ الْفَضإِظْه هج.ونُ بِهظْنالْم وذَا ههو،  مقَهائطَـر يهف ذَكَر هإِلَّا أَن

ةعببِ الساكالْكَو هذه نكُلِّ م ةاطَبخي مف،هونسلْبا يملُونَ وفْعا يم ةيفكَيو،سنتا يمو.كُونَ بِه  
بِـأَنَّ  ،ثُم استدلَّ علَى أَنَّ الْـوهم لَـه تأْثري  ،سحر أَصحابِ الْأَوهامِ والنفُوسِ الْقَوِية:والنوع الثَّانِي:قَالَ

يمكنه الْمشي علَيـه إِذَا كَـانَ   ولَا ،الْإِنسانَ يمكنه أَنْ يمشي علَى الْجِسرِ الْموضوعِ علَى وجه الْأَرضِ
هوحن رٍ أَوهلَى نا عوددماِء    :قَالَ.مـيظَـرِ إِلَـى الْأَشنِ النوف ععيِ املَرهلَى ناُء عبالْأَط تعما أَجكَمو

وما ذَاك إِلَّا لأَنَّ النفُـوس خلقَـت مطيعـة    ،رانوالْمصروعِ إِلَى الْأَشياِء الْقَوِية اللَّمعان أَوِ الدو،احلُمر
  للْأَوهامِ.

  وقَد اتفَق الْعقَلَاُء علَى أَنَّ الْإِصابةَ بِالْعينِ حق.:قَالَ
 ولَ اللَّهسيحِ أَنَّ رحي الصف تا ثَببِم كلَى ذَللَّ عدتسأَنْ ي لَهوr،َقَال:الْع"قح نٌء   ،يـيكَـانَ ش لَوو

"نيالْع هقَتبرِ لَسالْقَد ابِقس.  
فَتسـتغنِي فـي هـذه    ،النفْس التي تفْعلُ هذه الْأَفَاعيلَ قَد تكُونُ قَوِيةً جِدا:فَنقُولُ،فَإِذَا عرفْت هذَا:قَالَ

وتحقيقُه .وقَد تكُونُ ضعيفَةً فتحتاج إىل االستعانة ذه الْآلَات،ات والْأَدواتالْأَفَاعيلِ عنِ الاستعانة بِالْآلَ
اتاومالَمِ السجِذَابِ إِلَى عانةَ اليددش ندلَى الْبةً عيلعتسم تإِذَا كَان فْسأَنَّ الن، نوح ما رهكَأَن تارص

ماحِ السوالْأَرةالَمِ،اوِيذَا الْعه ادوي مريِ فأْثلَى التةً عقَوِي تفَكَان.  هـذلُّقِ بِهعةَ التيدديفَةً شعض تإِذَا كَانو
ةنِيدالْب الذَّات،ندذَا الْبي هةَ إِلَّا فتالْب فرصا تكُونُ لَهلَا ي ذئينإِ.فَح دشأَر يلِ ثُمقْلاِء بِتذَا الده اةاودلَى م

  .والانقطَاعِ عنِ الناسِ والرياِء،الْغذَاِء
الِ:قُلْتبِالْح فرصالت وه هإِلَي ريشي يذَا الذهنِ،ويمسلَى قع وهةً  :ويعـرةً شيححالًا صكُونُ حةً تارت

يما فبِه فرصتي ولُهسرو اللَّه را أَمr،ولُهسرو هنع ى اللَّهها نم كرتيو،  اللَّـه نم باهوالُ موالْأَح هذهو
ةالْأُم هذه نم نيحاللصل اتامكَرالَى وععِ،تري الشا فرحذَا سى همسلَا يالُ فَ.وكُونُ الْحةً تارتةً وداس

 ولُهسرو اللَّه را أَما مهباحلُ صثتملَا يr كي ذَلا فبِه فرصتلَا يو.   نيـالَفخاِء الْميـقالُ الْأَشح هذفَه
ةرِيعلشل،ملَه هتبحلَى مالَ عوالْأَح هذاهم هإي طَاُء اللَّهلُّ إِعدلَا يا أَنَّ،وال  كَمالدج-اللَّه هنلَع-   ـنم لَـه

وكَذَلك من شابهه من .مع أَنه مذْموم شرعا لَعنه اللَّه،الْخوارِقِ الْعادات ما دلَّت علَيه الْأَحاديثُ الْكَثريةُ
ةيدمحالْم ةرِيعي الشالَفخم،ا أَفْضبِهاحلَى صلَامِعالسو لَاةا .لُ الصطُولُ جِـدذَا يطُ هسبـذَا  ،وه سلَيو

.هعضوم  
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وهـم  :خلَافًا للْفَلَاسفَة والْمعتزِلَـة ،وهم الْجِن،الاستعانةُ بِالْأَرواحِ الْأَرضية:النوع الثَّالثُ من السحرِ:قَالَ
واتصالُ النفُوسِ الناطقَة بِها أَسـهلُ مـن اتصـالَها    :قَالَ.وهم الشياطني،وكُفَّار،مؤمنونَ:علَى قسمينِ

ةاوِيماحِ السوبِ،بِالْأَرالْقُرو ةباسنالْم نا ممهنيا بمل، ةرِبجالت اببأَرو ةعنالص ابحإِنَّ أَص وا أَنَّ ثُمداهش
جالتلِ وخالدقَى والر نم يلَةقَل لَةهالٍ سملُ بِأَعصحي ةيضاحِ الْأَروالْأَر هذالَ بِهصاتالرِيد. وه عوذَا النهو

  .الْمسمى بِالْعزائمِ وعملِ التسخريِ
ومبناه [علَى] أَنَّ الْبصـر قَـد يخطـئُ    ،والْأَخذُ بِالْعيون والشعبذَةُ،التخيلَات:النوع الرابِع من السحرِ

رِهونَ غَينِ ديعِء الْميلُ بِالشغتشيرِي،واظانَ النلُ أَذْهذْهٍء ييلَ شمع ظْهِري قاذبِذَ الْحعشى أَنَّ الْمرأَلَا ت ن
بِه،هإِلَي مهونيذُ عأْخيو،وِهحنيقِ ودحِء بِالتيالش كلُ بِذَلغالش مغَهفْرتى إِذَا استال ،حمع رئًا آخيلَ شمع

ةيددش ةعربِس،وهظَرتا انم رغَي رٌء آخيش ملَه رظْهي ذئينحو. هنبون مافيتعججِد،  لَـمو كَتس هأَن لَوو
لَهمعأَنْ ي رِيدا يم دإِلَى ض راطوالْخ رِفصا يبِم كَلَّمتي،  رِيـدا يرِ مإِلَى غَي امهالْأَوو فُوسالن كرحتت لَمو

هاجرإِخ،.لُهفْعا يكُلِّ مونَ لراظالن نلَفَط  
مثْلَ أَنْ ،كَانَ العمل أحسـن ،ما كَانت الْأَحوالُ تفيد حسن الْبصرِ نوعا من أَنواعِ الْخلَلِ أَشدوكُلَّ:قَالَ

والْحالَـة   فَلَا تقف الْقُوةُ الناظرةُ علَى أَحوالها بِكَلَالها،أَو مظْلمٍ،يجلس الْمشعبِذُ في موضعٍ مضيٍء جِدا
.هذه  
قُلْت:رِينفَسالْم ضعقَالَ ب قَدو: ذَةبـعابِ الشب نا كَانَ ممنَ إِنوعرف يدي نيب ةرحالس رحذَا ،إِنَّ سهلو

] وقَالَ ١١٦:بِِسحرٍ عظيمٍ} [الْأَعراف{فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاُءوا :قَالَ تعالَى
واللَّـه  .ولَم تكُن تسعى في نفْسِ الْـأَمرِ :] قَالُوا٦٦:{يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى} [طَه:تعالَى
.لَمأَع  

تظْهر من تركيبِ الْآلَـات الْمركَّبـة مـن النسـبِ      الْأَعمالُ الْعجِيبةُ التي:النوع الْخامس من السحرِ
ةيسدنالْه،وقب هدي يسٍ فلَى فَروقِ ،كَفَارِسٍ عبِـالْب برارِ ضهالن نةٌ ماعس تضا مـرِ أَنْ  ،كُلَّمغَي نم

دأَح هسمي.رها الروموصي تالت روا الصهنمو دالْهِنو،  ـانسالْإِن نـيبا وهنيب راظالن قفَرى لَا يتى ،حتح
  يصورونها ضاحكَةً وباكيةً.

  لِ.وكَانَ سحر سحرة فرعونَ من هذَا الْقَبِي:قَالَ.فَهذه الْوجوه من لَطيف أُمورِ الْمخايِيلِ:إِلَى أَنْ قَالَ
قُلْت:رِينفَسالْم ضعب ا قَالَهنِي معي:يصالْعالِ وبالْح لْكوا إِلَى تدمع مهأَن،   تـارقًـا فَصا زِئْبهوشفَح

  ا.فَيخيلُ إِلَى الرائي أَنها تسعى بِاختيارِه،تتلَوى بِسببِ ما فيها من ذَلك الزئْبقِ
ازِيقَالَ الر:اتاعوقِ السدنص يبكرابِ تذَا الْبه نمو، الْأَثْقَالِ بِالْآلَات رج لْمابِ عذَا الْبي هف رِجدنيو

.يفَةفالْخ  
بابا معلُومةً يقينِيةً منِ اطَّلَـع علَيهـا   لأَنَّ لَها أَس؛وهذَا في الْحقيقَة لَا ينبغي أَنْ يعد من بابِ السحرِ:قَالَ

  قَدر علَيها.
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قُلْت:هِمتاملَى عى عارصلُ النيذَا الْقَبِيلِ حه نمارِ،ووالْأَن نم اههم إِيونرا يبِم،  ـةامة الْكَنِيسقُم ةيكَقَض
وإِشعالِ ذَلك الْقنديلِ بِصنعة ،ا يحتالُونَ بِه من إِدخالِ النارِ خفْيةً إِلَى الْكَنِيسةوم،التي لَهم بِبلَد الْمقْدسِ

كرِفُونَ بِذَلتعي مفَه اصوا الْخأَمو مهنم امولَى الْعع وجرت يفَةونَ،لَطعمجي مهلُونَ أَنأَوتي نلَكلَ   وـمش
ينِهِملَى دع ابِهِمحأَص،ما لَهغائس كنَ ذَلورفَي.   يناميـة الَّـذي الكَردبعتم ناِء مالْأَغْبِي لَةهلْجل هبش يهفو

 rقَـالَ رسـولُ اللَّـه    فَيدخلُونَ في عداد من ،يرونَ جواز وضعِ الْأَحاديث في الترغيبِ والترهيبِ
يهِمارِ ":فالن نم هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم يلع كَذَب نم".لُهقَوو:  ـنم هفَإِن لَيوا عبكْذلَا تي ونثُوا عدح"

"ارالن جلي لَيع بكْذي....  
ازِيـ :قَالَ الر م سادالس عورِ النـحالس ن:       ـةمـي الْأَطْعنِـي فعي ـةوِيالْأَد اصـوةُ بِخانعـتاسال
اتانهالدقَالَ.و:اصوكَارِ الْخبِيلَ إِلَى إِنأَنْ لَا س لَماعو،.داهشيسِ ماطنغالْم فَإِنَّ أَثَر  

قُلْت:دي نمم ريذَا الْقَبِيلِ كَثي هلُ فخدياصوالْخ هذاسِ بِهالن لَةهلَى جلُ عيختيو ا ،عي الْفَقْرها أَنيعدم
.الَاتحالْم نم كرِ ذَلإِلَى غَي اتيالْح كسمو انريالن الَطَةخم نم الٌ لَهوأَح  

وأَنَّ الْجِـن  ،وهو أَنْ يدعي الساحر أَنه عرف الاسم الْأَعظَم،بِتعليق الْقَلْ:النوع السابِع من السحرِ:قَالَ
فَإِذَا اتفَق أَنْ يكُونَ ذَلك السامع لذَلك ضعيف الْعقْلِ قَليلَ التميِيزِ ،يطيعونه وينقَادونَ لَه في أَكْثَرِ الْأُمورِ

هأَن قَدتاع قح،افَةخالْمبِ وهالر نم عون فِْسهي نلَ فصحو كبِذَل هقَلْب لَّقعتو،   فـوـلَ الْخصفَإِذَا ح
  ضعفَت الْقُوى الْحساسةُ فَحينئذ يتمكَّن الساحر أَنْ يفْعلَ ما يشاُء.

قُلْت:الت قَالُ لَهطُ يمذَا النلَةُهبن،منِي آدب نقُولِ مفَاِء الْععلَى الضع وجرا يمإِنـا   .وم ـةاسرلْمِ الْفي عفو
هصاقن نقْلِ ملِ الْعكَام رِفَةعإِلَى م دشري، نم لَه قَادني نم فرع ةاسرلْمِ الْفي عقًا فاذبِلُ حنفَإِذَا كَانَ املُت

.رِهغَي ناسِ مالن  
  وذلك شائع يف الناس.،السعي بِالنميمة والتضرِيبِ من وجوه خفيفة لطيفة:النوع الثَّامن من السحرِ:قَالَ

 نِ:قُلْتيمسلَى قةُ عيممفْرِي،النتاسِ والن نيرِيشِ بحالت هجلَى وكُونُ عةً تارت نِنيمؤـذَا  ،قِ قُلُـوبِ الْمفَه
هلَيع فَقتم امرح.نيملسالْم ةمكَل لَافائْتاسِ والن نيلَاحِ بالْإِص هجلَى وع تا إِذَا كَانـي  ،فَأَماَء فا جكَم

يثدالْح:هجلَى وكُونُ عي ا" أَوريخ نمي نبِالْكَذَّابِ م سلَي"    "ةـوعِ الْكَفَـرمج نيفْرِيقِ بالتيلِ وذخالت
طْلُوبم رذَا أَمفَه،يثدي الْحاَء فا جةٌ":كَمعدخ برالْح".  نـيب هفْرِيقي تف ودعسم نب ميعلَ نا فَعكَمو

ونقَلَ من هؤلَاِء إِلَى أُولَئـك  ،ِء فَنمى إِلَيهِم عن هؤلَاِء كَلَاماوجاَء إِلَى هؤلَا،كَلمة الْأَحزابِ وبين قُريظَةَ
رئًا آخيش،كذَل نيب لَأَم ثُم،قَترافْتو فُوسالن تاكَرنةُ   .فَتـريصالْبذَا الـذَّكَاُء وثْلِ هلَى مذُو عحا يمإِنو
  مستعانُ.واللَّه الْ.النافذَةُ

ازِيقَالَ الر ثُم:.هافنأَصو هاعوحِ أَنرشرِ وحامِ السي أَقْسلَةُ الْكَلَامِ فمج هذفَه  
رِ:قُلْتحالس ي فَنف ةذْكُوراعِ الْموالْأَن هذه نا مريلَ كَثخا أَدمإِنا،وهارِكدم لَطَافَةأَنَّ ال؛لـي   لف رـحس
ةاللُّغ:هببس يفخا لطُف ومةٌ عاربع.يثدي الْحاَء فذَا جهلا:ورلَِسح انيالْب نإِنَّ م".   ورـحالس يـمسو
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لخفَائها ولُطْف مجارِيهـا   وسميت بِذَلك،وهي محلُّ الْغذَاِء،الرئَةُ:لكَونِه يقَع خفيا آخر اللَّيلِ والسحر
ونِهغُضو نداِء الْبزةَ،إِلَى أَجبتعرٍ لدب مولٍ يهو جا قَالَ أَبأَيِ:كَم كرحس فَختان:    ـنم ـهرِئَت ـتفَختان

فوةُ.الْخشائع قَالَتا،وهنع اللَّه يضولُ :رسر فِّيوتr حس نيريبحقَالَ.ري ونو:   نـيوا أَعرـحس}
اسِ} أَيالن:ملَهمع مهنا عفَوأَخ،لَمأَع اللَّهو.  

ابِهتي كةَ فريبنِ هب دمحنِ مبرية به نى بيحظَفَّرِ يو الْمأَب زِيرالْو ذَكَر قَدبِ   :وـذَاهلَـى مع افرالْإِش"
"افررِ الْأَشحي السا فابنِيفَةَ:فَقَالَ،با حيقَةٌ إِلَّا أَبقح لَه رحلَى أَنَّ السوا ععمقَالَ،أَج هفَإِن:  يقَةَ لَـهقلَا ح

.هدن٣٤١ع    
  :ةواستدل الْقَائلُونَ بِتأْثريِ السحرِ وإِحداثه الْمرض والضرر ونحوِ ذَلك بِأَدلَّ

) ومن شر ٣) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب (٢) من شر ما خلَق (١قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (:منها قَوله تعالَى
) قَدي الْعف فَّاثَات٤الن) دسإِذَا ح داسح رش نم(سورة الفلق).٥) و (  

 قَدي الْعف فَّاثَاتالناِء:وسالن نم راحوالس نا    ،هريـأْثت ـنأَنَّ لَه ـملع نهرش نم اذَةعتسبِاال را أُمفَلَم
  .وضررا

بِه من أَحد إِلَّـا   { فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه وما هم بِضارين:ومنها قَوله تعالَى
  ].١٠٢:بِإِذْن اللَّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم } [البقرة

 بِيأَنَّ الن درا وا مهنموrلُهفْعا يمَء ويل الشفْعي هأَن هل إِلَييخلَي هى أَنتح رحةَ،سشائع نقَالَ،فعت: رحس
 بِيالنr لَها فَعمَء ويلُ الشفْعي هأَن هلُ إِلَييخلَي هى إِنتي،حدنع وهمٍ ووي ى إِذَا كَانَ ذَاتتح،  ا اللَّـهعد
اهعدقَالَ،و ثُم:»فْتتا اسيمانِي فأَفْت قَد ةُ أَنَّ اللَّهشائا عي ترعأَشيهف هتي «؟  :قُلْتولَ اللَّـهسا ري ا ذَاكمو

ما وجع :ثُم قَالَ أَحدهما لصاحبِه،واآلخر عند رِجلَي،فَجلَس أَحدهما عند رأْسي،" جاَءنِي رجالَن:قَالَ
في :فيما ذَا؟ قَالَ:قَالَ،ن اَألعصمِ اليهودي من بنِي زريقٍلَبِيد ب:ومن طَبه؟ قَالَ:قَالَ،مطْبوب:الرجلِ؟ قَالَ

فـي   rفَذَهب النبِـي  :في بِئْرِ ذي أَروانَ " قَالَ:فَأَين هو؟ قَالَ:قَالَ،مشط ومشاطَة وجف طَلْعة ذَكَرٍ
واللَّه لَكَأَنَّ ماَءها نقَاعةُ «:ثُم رجع إِلَى عائشةَ فَقَالَ،يها وعلَيها نخلٌفَنظَر إِلَ،أُناسٍ من أَصحابِه إِلَى البِئْرِ

أَما أَنا فَقَد عافَانِي اللَّه ،الَ«:يا رسولَ اللَّه أَفَأَخرجته؟ قَالَ:قُلْت» ولَكَأَنَّ نخلَها رُءوس الشياطنيِ،احلناِء
فَانِيوا،شرش هناسِ ملَى النع رأَنْ أُثَو يتشخو «تنفا فَدبِه رأَم٣٤٢".و  

                                                 
 ) فما بعدها باختصار٣٦٧/ ١مة () وتفسري ابن كثري ت سال٦١٩/ ٣تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ( - ٣٤١
  )٢١٨٩( - ٤٣) ١٧١٩/ ٤) وصحيح مسلم ( ٥٧٦٦) (١٣٨/ ٧صحيح البخاري ( - ٣٤٢

  .١٥١/  ٨،واملغين البن قدامة ١٨٦/  ٦وانظر  كشاف القناع  
سحر وأن له حقيقة يهودي) قال اإلمام املازري رمحه اهللا مذهب أهل السنة ومجهور علماء األمة على إثبات ال r[ش (سحر رسول اهللا 

كحقيقة غريه من األشياء الثابتة خالفا ملن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إىل خياالت باطلة ال حقائق هلا وقد ذكـره اهللا  
يما ال حقيقة له تعاىل يف كتابه وذكر أنه مما يتعلم وذكر ما فيه إشارة إىل أنه مما يكفر به وأنه يفرق بني املرء وزوجه وهذا كله ال ميكن ف

وهذا احلديث أيضا مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من احلقائق حمال وال يسـتنكر يف  
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" نزلَ ملَكَان فَجلَس أَحدهما عند رأْسي :قَالَ rرضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ
لَيرِج دنع رالْآخو،      لَـيرِج ـدني علَّـذـي لأْسر ـدني ع؟ فَقَـالَ   :فَقَالَ الَّـذـا بِـهـى  :ممح

من كُـلِّ داٍء  ،واللَّـه يشـفيك  ،بِسـمِ اللَّـه أَرقيك  :فَقَالَ،فَما نفَثَ ولَا نفَخ:قَالَ،عوذْه:فَقَالَ،شديدةٌ
يكذؤي،داسفْسِ حكُلِّ ن نمطَ،ونٍويع فَةر،" يكنها فَلْتذْهخ يكفشي اللَّه٣٤٣و  

كالنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع هنع اللَّه يضر: ولِ اللَّهسرل ودهي تعنصr   ـكذَل نم هابا فَأَصرش رِيدئًا تيش
يددش عجبِا،و لَامالس هلَيرِيلُ عجِب اهنِفَأَتيذَتوعقَالَ،لْما وبِهِم ذَهوفَع:يكقأَر مِ اللَّهٍء   ،بِسـيكُـلِّ ش نم

داسفَسِ حننٍ ويكُلِّ ع نم يكذؤي، بِيالن جرفَخ " يكفشي اللَّهr "ابِهح٣٤٤إِلَى أَص  
وظَنوه نقْصـا  ،لَا يجوز هـذَا علَيـه  :الناسِ وقَالُوا " قَد أَنكَر هذَا طَائفَةٌ من:وقال ابن القيم رمحه اهللا

وهو مـرض  ،من الْأَسقَامِ والْأَوجاعِ rبلْ هو من جِنسِ ما كَانَ يعترِيه ،ولَيس الْأَمر كَما زعموا،وعيبا
وقَد ثَبت في " الصحيحينِ " عن عائشة رضي ،السم لَا فَرق بينهماوإِصابته بِه كَإِصابته بِ،من الْأَمراضِ
» ) حتى إِنْ كَانَ لَيخيلُ إِلَيه أَنه يأْتي نِساَءه ولَم يـأْتهِنr  سحر رسولُ اللَّه ( «:أَنها قَالَت،اللَّه عنها

  يكُونُ من السحرِ. وذَلك أَشد ما
اضيي عاضِ:قَالَ الْقَاضرالْأَم نم ضرم رحالسلَلِ،والْع نم ارِضعو، هلَيع وزجيr   ِاضراعِ الْـأَموكَأَن

كَرنا لَا يمم،هتوبي نف حقْدلَا يلَ،وفَع هأَن هلُ إِلَييخي هنا كَوأَمو لْهفْعي لَمَء ويلُ ،الشخدا يذَا مي هف سفَلَي
هقدص نٍء ميي شلَةً فاخد هلَيذَا،عه نم هتمصلَى عاعِ عمالْإِجيلِ ولامِ الديقل،   ـوزجـا ييمذَا فا همإِنو

ي ي لَمالَّت اهينرِ دي أَمف هلَيع هواطُربِهبسثْ لعا،بهلأَج نلَ ملَا فُضرِ   ،وـائكَس لْآفَـاتةٌ لضرا عيهف وهو
  ثُم ينجلي عنه كَما كَانَ.،فَغير بعيد أَنه يخيلَ إِلَيه من أُمورِها ما لَا حقيقَةَ لَه،الْبشرِ

                                                                                                                                             
حر العقل أن اهللا سبحانه وتعاىل خيرق العادة عند النطق بكالم ملفق أو تركيب أجسام أو املزج بني القوى على ترتيب ال يعرفه إال السا

قال وقد أنكر بعض املبتدعة هذا حلديث بسبب آخر فزعم أنه حيط منصب النبوة ويشكك فيها وأن جتويزه مينع الثقة بالشرع وهذا الذي 
ادعاه بعض املبتدعة باطل ألن الدالئل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ واملعجزة شاهدة بذلك وجتويز 

ل خبالفه باطل قال القاضي عياض وقد جاءت روايات هذا احلديث مبنية على السحر إمنا تسلط علـى جسـده وظـواهر    ما قام الدلي
جوارحه ال على قلبه وعقله واعتقاده ويكون معىن قوله يف احلديث حىت يظن أنه يأيت أهله وال يأتيهن (ويروي خييل إليه) أن يظهر له من 

فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأن ومل يتمكن من ذلك كما يعتري املسحور (مطبـوب)  نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن 
املطبوب املسحور يقال طب الرجل إذا سحر فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ (مشط ومشاطة) املشط فيه لغات 

ية عند تسرحيه (وجب) هكذا يف أكثر نسخ بالدنا جـب ويف  مشط ومشط ومشط واملشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللح
بعضها جف ومها مبعىن وهو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر واألنثى ولذا قيده يف احلديث بقوله طلعة 

وقع يف بعض روايات البخاري ويف ذكر وهو بإضافة طلعة إىل ذكر (يف بئر ذي أروان) هكذا هو يف مجيع نسخ مسلم ذي أروان وكذا 
معظمها ذروان وكالمها صحيح واألول أجود وأصح وادعى ابن قتيبة أنه الصواب وهو قول األصمعي وهي بئر باملدينة يف بستان بـين  

ملعروف وزهره أبيض زريق (نقاعة احلناء) النقاعة املاء الذي ينقع فيه احلناء واحلناء قال يف املنجد هي نبات يتخذ ورقه للخضاب األمحر ا
  كالعناقيد واحدته حناءة مجعه حنآن]

  )حسن لغريه ١٠٩٣)(٣٣٤الدعاء للطرباين (ص: - ٣٤٣
  ) صحيح لغريه ١٠٩٥)(٣٣٥الدعاء للطرباين (ص: - ٣٤٤
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ودقْصالْمي:وف يِهده كْرضِ ذرذَا الْملَاجِ هع،:انعون يهف هنع وِير قَدو  
فَـدلَّ  ،أَنه سأَلَ ربه سبحانه في ذَلكr كَما صح عنه ،استخراجه وإِبطَالُه -وهو أَبلَغهما  -أَحدهما 

فَلَما استخرجه ذَهب ما بِه حتـى  ،ط ومشاطَة وجف طَلْعة ذَكَرٍفَكَانَ في مش،علَيه فَاستخرجه من بِئْرٍ
وهذَا بِمنزِلَة إِزالَة الْمادة الْخبِيثَة وقَلْعها من ،فَهذَا من أَبلَغِ ما يعالَج بِه الْمطْبوب،كَأَنما أُنشطَ من عقَالٍ

 دساغِ.الْجفْرتاسبِال  
وهيجانَ ،فَإِنَّ للسحرِ تأْثريا في الطَّبِيعة،الاستفْراغُ في الْمحلِّ الَّذي يصلُ إِلَيه أَذَى السحرِ:والنوع الثَّانِي

نفَع ،تفْراغُ الْمادة الرديئَة من ذَلك الْعضوِوأَمكَن اس،فَإِذَا ظَهر أَثَره في عضوٍ،أَخلَاطها وتشوِيش مزاجِها
  جِدا.

هادنبِإِس لَه " يثدابِ " غَرِيبِ الْحتي كأبو عبيد ف ذَكَر قَدلَـى  ،ونِ أَبِـي لَينِ بمحالر دبع نأَنَّ ( «،ع
 بِيالنr ُط نيح نبِقَر هأْسلَى رع مجتاحقَالَ أبو عبيد.» )ب:ى طُبنعم:.رحس أَي  

هلْمقَلَّ ع نلَى مذَا عكَلَ هأَش قَدرِ،وحالسو ةامجلْحا لقَالَ مـذَا     ،وهاِء وـذَا الـده نـيابِطَةُ با الرمو
لَتلَقَّـاه بِـالْقَبولِ   ،غَيرهما قَد نص علَى هذَا الْعلَاجِولَو وجد هذَا الْقَائلُ أبقراط أَوِ ابن سينا أَو ،الدواِء

  قَد نص علَيه من لَا يشك في معرِفَته وفَضله.:وقَالَ،والتسليمِ
 بِه يبي أُصرِ الَّذحةَ السادأَنَّ م لَمفَاعr دإِلَى إِح هأْسإِلَى ر تهتلُ انيخثُ كَانَ ييبِح يهي فالَّت اهى قُو

لْهفْعي لَمَء ويلُ الشفْعي هأَن هإِلَي، لْكت تثُ غَلَبيبِح ةوِيمالد ةادالْمو ةي الطَّبِيعرِ فاحالس نم فرصذَا تهو
هنمِ مقَدطْنِ الْملَى الْبةُ عادالْم،.ةيلالْأَص هتطَبِيع نع هاجزم تريفَغ  

رحالسو:بِيثَةاحِ الْخوالْأَر اتريأْثت نم كَّبرم وا،ههنع ةيى الطَّبِيعالِ الْقُوعفانو، نكُونُ ما يم دأَش وهو
واستعمالُ الْحجامة علَى ذَلك الْمكَـان الَّـذي   ،هى السحر إِلَيهولَاسيما في الْموضعِ الَّذي انت،السحرِ

  تضررت أَفْعالُه بِالسحرِ من أَنفَعِ الْمعالَجة إِذَا استعملَت علَى الْقَانون الَّذي ينبغي.
ستفْرغَ يجِب أَنْ تستفْرغَ من الْمواضعِ الَّتي هي إِلَيها أَميلُ بِالْأَشياِء الْأَشياُء الَّتي ينبغي أَنْ ت:قَالَ أبقراط

  الَّتي تصلُح لاستفْراغها.
نه فَعلَ الشيَء ولَـم  وكَانَ يخيلُ إِلَيه أَ،لَما أُصيب بِهذَا الداِء rإِنَّ رسولَ اللَّه :وقَالَت طَائفَةٌ من الناسِ

لْهفْعاغِ،يمالد ةإِلَى جِه الَتا مرِهغَي أَو ةوِيمد ةادم نع كأَنَّ ذَل مِ    ،ظَنقَـدطْنِ الْملَـى الْـبع تغَلَبو
هنم،لَه ةيالطَّبِيع الَةنِ الْحع هاجزم الَتفَأَز،معتكَانَ اسو   ـةوِيلَـغِ الْأَدأَب ـنم إِذْ ذَاك ةامجفَعِ ،الُ الْحأَنو

مجتفَاح ةالَجعرِ،الْمحالس نم كأَنَّ ذَل هى إِلَيوحلَ أَنْ يقَب ككَانَ ذَلو،    اللَّـه ـنم يحالْـو اَءها جفَلَم
فَسأَلَ اللَّه سبحانه ،لَى الْعلَاجِ الْحقيقي وهو استخراج السحرِ وإِبطَالُهعدلَ إِ،وأَخبره أَنه قَد سحر،تعالَى

كَانِهلَى مع لَّهفَد،هجرختقَالٍ،فَاسع نطَ مشا أُنمكَأَن ـي    ،فَقَامف ـوـا همإِن يهرِ فحذَا السةُ هكَانَ غَايو
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هدسظَا،جوقَلْبِهو هقْللَى علَا ع هارِحورِ جه،    ـانيإِت ـنم ـهلُ إِلَييخا يةَ محص دقتعي كُني لَم كذَللو
  ٣٤٥ "م.واللَّه أَعلَ،ومثْلُ هذَا قَد يحدثُ من بعضِ الْأَمراضِ،بلْ يعلَم أَنه خيالٌ لَا حقيقَةَ لَه،النساِء

  
___________  

  

                                                 
  ]في علَاجِ السحرِ الَّذي سحرته الْيهود بِهr ) [فصل هديِه ١١٣/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد ( - ٣٤٥
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  :الْحكْم التكْليفي -املبحث الثالث 
وهو كَـبِريةٌ مـن   ،وقَد نقَل النووِي اإلِْجمـاع علَـى ذَلـك   ،عمل السحرِ محرم من حيثُ الْجملَةُ

  :وأَدلَّةُ تحرِميه كَثريةٌ منها،الْكَبائرِ
{وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيـثُ  :تعالَى قَوله -أ 

  .]٦٩:أَتى } [طه
كـن الشـياطني   {واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَ:قَوله تعالَى -ب 

 انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعوا يى كَفَرتح دأَح نم
{ :لشياطنيِ وقَال في آخـرِ اْآليـة  فَجعلَه من تعليمِ ا.]١٠٢:يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر } [البقرة

  .ويتعلَّمونَ ما يضرهم والَ ينفَعهم } فَأَثْبت فيه ضررا بِالَ نفْعٍ
هتنا علَيـه مـن   {إِنا آمنا بِربنا ليغفر لَنا خطَايانا وما أَكْر:قَوله تعالَى حكَايةً عن سحرة فرعونَ -ج 

وذَلك يـدل  ،فَأَخبر أَنهم رغبوا إِلَى اللَّه في أَنْ يغفر لَهم السحر.]٧٣:السحرِ واللَّه خير وأَبقَى } [طه
بذَن هلَى أَنع.  

يا رسولَ اللَّه وما :قَالُوا،»اجتنِبوا السبع املُوبِقَات«:قَالَ rعنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه -د 
وأَكْـلُ مـالِ   ،وأَكْـلُ الربا ،وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِلَّـا بِاحلَق ،والسحر،الشرك بِاللَّه«:هن؟ قَالَ

  ٣٤٦»ذْف املُحصنات املُؤمنات الغافالَتوقَ،والتولِّي يوم الزحف،اليتيمِ
أَي ألَِنـه  ؛إِنَّ األَْول مباح:فَقَالُوا،وبين غَيرِه،وفَرق بعض الْفُقَهاِء بين ما كَانَ من السحرِ تموِيها وحيلَةً

 ل بِهصوتي ا لَمم احبوِ فَياللَّه نم عونابِهِمهإِراسِ وارِ بِالنرمٍ كَاإلِْضرحإِلَى م.اوِيضيـا   :قَال الْبـا مأَم
ةوِياألَْدو اْآلالَت ةونعل بِميالْح ابحأَص لُهفْعا يكَم هنم بجعتي،    ـريفَغ ـدالْي فَّـةخ باحص رِيهي أَو

  ٣٤٧.أَو لما فيه من الدقَّة،حرا علَى التجوزِوتسميته س،مذْمومٍ
  :كُفْر الساحرِ بِفعل السحرِ

  :للْفُقَهاِء اتجاهات في تكْفريِ الساحرِ علَى النحوِ التالي   

                                                 
  )٨٩( - ١٤٥) ٩٢/ ١) وصحيح مسلم ( ٢٧٦٦) (١٠/ ٤صحيح البخاري (  - ٣٤٦

[(اجتنبوا) ابتعدوا.(املوبقات) املهلكات.(السحر) هو يف اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه ومبعىن صرف الشيء عن وجهه ويستعمل  
املشاهدين وتومههم اإلتيان حبقيقـة أو تغيريها.(بـاحلق)   مبعىن اخلداع.واملراد هنا ما يفعله املشعوذون من ختييالت ومتويه تأخذ أبصار 

كالقتل قصاصا.(التويل يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم مالقاة الكفار والزحف يف األصل اجلماعة الذين يزحفون إىل العدو أي ميشون 
(احملصنات) مجع حمصنة وهي العفيفة الـيت  إليهم مبشقة مأخوذ من زحف الصيب إذا مشى على مقعدته.(قذف) هو االام والرمي بالزنا.

  ما رمني به من الفجور] حفظت فرجها وصاا اهللا من الزنا.(الغافالت) الربيئات اللوايت ال يفطن إىل
/  ١،وتفسري البيضاوي ٦٤٨/  ٣،وكشاف اصطالحات الفنون ٣٠٣،٣٠٤/  ٦،ومطالب أويل النهى ٣٤٦/  ٩روضة الطالبني  - ٣٤٧

  من سورة البقرة. ٥١ة التجارية عند اآلية القاهرة املكتب ١٧٥
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إِلَى أَنَّ الس ابِلَةنالْح دنع بذْهالْم وهةُ ويفنالْح بالَذَه أَم هرِميحت قَدتاٌء اعوس هلعبِف كْفُري رقَال .اح ثُم
وكَذَلك الَّذي يعزِم علَـى الْجِـن   ،أَما الَّذي يسحر بِأَدوِية وتدخنيٍ وسقْيِ شيٍء فَلَيس كَافرا:الْحنابِلَةُ

طا فَتهعمجي هأَن معزيوهيع.  
أَو كَانَ سحره مما ،وذَهب الْمالكيةُ إِلَى تكْفريِ الساحرِ بِفعل السحرِ إِنْ كَانَ سحره مشتمالً علَى كُفْرٍ

ةنيبِب كذَل تثَبنِ ويجوالز نيب قفَري.الت الَةإِلَى ح بِيرالْع ناب افأَضبِيـبِ  وحالَةَ تنِ حيجوالز نيفْرِيقِ ب
  .الرجل إِلَى الْمرأَة وهو الْمسمى ( التولَةُ )

 امررِ ححل بِالسمإِلَى أَنَّ الْع ةيفنالْح نامِ ممالْه ناب هارتا اخم وهةُ ويعافالش بذَهو ـنبِكُفْرٍ م سلَيو 
أَو أَنْ يعتقـد إِباحـةَ   ،أَنْ يعتقد ما هو كُفْـر :وأَنَّ الساحر الَ يكْفُر إِالَّ في حالَتينِ هما،حيثُ األَْصل

  ٣٤٨.ه ما يشاُءوأَضاف ابن الْهمامِ حالَةً ثَالثَةً هي ما إِذَا اعتقَد أَنَّ الشياطني يفْعلُونَ لَ.السحرِ
هيملعترِ وحلُّمِ السعت كْمح:  

ل بِهمونَ الْعرِ دحلُّمِ السعكْمِ تي حاُء فالْفُقَه لَفتـةُ   .اخيكالالْمـةُ ويفناِء ( الْحالْفُقَه ورهمج بفَذَه
فَنقَل ابن عابِـدين عـن   .ومن الْحنفية منِ استثْنى أَحواالً،م وكُفْروالْحنابِلَةُ ) إِلَى أَنَّ تعلُّم السحرِ حرا

ضبِ فَررل الْحرِ أَهاحل سعف درل هلُّمعرِ أَنَّ تاظالن ةريذَخ،  زـائنِ جـيجوز نيب فِّقويل هلُّمعأَنَّ تو، هدرو
نالْح ضعببنيحلديث ز  ةياِهللا،ف دبع أَةرام،ى إِلَـى     :قَالَتهتفَـان ـةاجح ـناَء ماِهللا إِذَا ج دبكَانَ ع

وإِنــه جــاَء ذَات :قَالَت،كَراهيــةَ أَنْ يهجــم منــا علَــى شــيٍء يكْرهــه،تنحنح وبزق،الْبــابِ
فَجلَس إِلَـى  ،فَدخلَ،فَأَدخلْتها تحـت السـرِيرِ  ،وعندي عجوز ترقينِي من الْحمرة:لَتقَا،فَتنحنح،يومٍ

ثُم ،فَأَخذَه فَقَطَعه:قَالَت،قُلْت خيطٌ أُرقي لي فيه:ما هذَا الْخيطُ؟ قَالَت:قَالَ،فَرأَى في عنقي خيطًا،جنبِي
والتولَةَ شرك " ،والتمائم،" إِنَّ الرقَى:يقُولُ rسمعت رسولَ اِهللا ،نَّ آلَ عبد اِهللا لَأَغْنِياُء عنِ الشركإِ:قَالَ

قَالَت:لَه فَقُلْت:فقْذنِي تيع تكَان قَدذَا وقُولُ هت مل،ودهالْي إِلَى فُلَان فلتأَخ تافَكُنيهقري كَـانَ  ،يو
إِنما كَـانَ  ،فَإِذَا رقَيتها كَف عنها،إِنما ذَلك عملُ الشيطَان كَانَ ينخسها بِيده:إِذَا رقَاها سكَنت؟ قَالَ

لَا شفَاَء إِلَّـا  ،ف أَنت الشافي" أَذْهبِ الْباس رب الناسِ اشr:يكْفيك أَنْ تقُولي كَما قَالَ رسولُ اِهللا 
كفَاؤا "،شقَمس رادغفَاًء لَا ي٣٤٩ش  

                                                 
) واملوسـوعة الفقهيـة   ٤٠٥/ ٥الفقه على املذاهب األربعة (و)٢٣٦/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤٨

  ):قتل الساحر..ردة أم تعزيرا١٠١/ ١٦) وفتاوى الشبكة اإلسالمية (٢٦٤/ ٢٤وزارة األوقاف الكويتية ( -الكويتية 
  ) صحيح لغريه ٣٦١٥) (١١٠/ ٦مسند أمحد ط الرسالة (  - ٣٤٩

قوله:"من احلمرة":قال السندي:"يف القاموس":احلمرة لون معروف،وورم من جنس الطواعني.قلت:لعـل املـراد هاهنـا هـو املعـىن      
مجع رقْيـة بضـم   الرقى:بضـم الـراء مقصـور،   =الثاين.=ألغنياء عن الشرك:يريد أنه ال حاجة هلم إىل أن يستعملوا ما هو شـرك. 

فسكون:العوذة،واملراد ما كان بأمساء األصنام والشياطني،ال ما كان بـالقرآن وحنـوه (مـن اآلثـار الصـحيحة)،وفيها:والرقى إال      
:بكسر التاء باملعوذات.=والتمائم:مجع متيمة،أريد ا اخلَرزات اليت يعلقها النساء يف أعناق األوالد،على ظن أا تؤثر وتدفع العني.=والتولَة

املثناة من فوق،وفتح الواو والالم:نوع من السحر حيبب املرأة إىل زوجها.قلنا:جاء تفسري التولة يف روايـة احلاكم:فقلت:مـا التولـة؟    



 ١٨١

واستدل الطُّرطُوشي من الْمالكيـة  .والتولَةُ شيٌء كَانوا يصنعونه يزعمونَ أَنه يحبب الْمرأَةَ إِلَى زوجِها
] أَي ١٠٢:يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنما نحـن فتنـةٌ فَلَـا تكْفُـر } [البقـرة     {ما :بِقَوله تعالَى

هلُّمعالَى،بِتعله تالبقرة:وقَو] { رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش نلَكو}:ى إِالَّ ١٠٢أَتتالَ ي هألَِنو،[
ي نمامِمسيِريِ األَْجغلَى تع بِه رقَاد هأَن دقتع،  ـيافقَـال الْقَر.كُفْر كبِذَل مزالْجو:   بِكُفْـرِه كَـمحي أَي
يطْلُب منـه قَهـر   كَأَنْ يتقَرب إِلَى الْكَوكَبِ ويخضع لَه،و،وألَِنَّ تعليمه الَ يتأَتى إِالَّ بِمباشرته؛ظَاهرا

لْطَانـ  .الس رؤه فـي  ثُم فَرق الْقَرافي بين من يتعلَّم السحر بِمجرد معرِفَته لما يصنع السحرةُ كَـأَنْ يقْ
ويكْفُر بِالثَّانِي حيثُ كَـانَ الْفعـل   ،وعِ األَْولوبين أَنْ يباشر فعل السحرِ ليتعلَّمه فَالَ يكْفُر بِالن،كتابٍ
  ٣٥٠.مكَفِّرا

  ٣٥١.أَو للْوقُوف علَى حقيقَته،أَو لدفْعِ ضررٍ،إِالَّ إِنْ كَانَ لتحصيل نفْعٍ،تعليمه حرام:وقَال الشافعيةُ
ازِيالر رقَال الْفَخبِا:و لْمالْع "ظُورحلَا مقَبِيحٍ و ررِ غَيحلس:  ـهذَاتل لْمأَنَّ الْعل كلَى ذَلقِّقُونَ عحالْم فَقات

] ولأَنَّ السـحر  ٩:هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ [الزمرِ:شرِيف وأَيضا لعمومِ قَوله تعالَى
 جِزِلَوعالْم نيبو هنيب قالْفَر كَنا أَملَم لَمعي كُني لَم،  قَّـفوتا يمو اجِبا وجِزعجِزِ معالْم نبِكَو لْمالْعو

ما واجِبرِ وحلْمِ بِالسيلُ الْعصحكُونَ تي أَنْ يضقْتذَا يفَه اجِبو وفَه هلَيع اجِبالْو فا كَياجِبكُونُ وا ي
  ٣٥٢.يكُونُ حراما وقَبِيحا."

  " وهذَا الْكَلَام فيه نظَر من وجوه::قال ابن كثري
منعـونَ  إِنْ عنى بِه لَيس بِقَبِيحٍ عقْلًا فَمخالَفُوه من الْمعتزِلَة ي."الْعلْم بِالسحرِ لَيس بِقَبِيحٍ":قولُه:أَحدها 

 الصـحيحِ  احلديث وفي،فَفي هذه الْآية الْكَرِمية تبشيع لتعلُّمِ السحرِ،هذَا وإِنْ عنى أَنه لَيس بِقَبِيحٍ شرعا
فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ ،يما يقُولُمن أَتى عرافًا أَو كَاهنا فَصدقَه فr:»قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 دمحلَى معr«٣٥٣  
ومن سحر ،من عقَد عقْدةً ثُم نفَثَ فيها فَقَد سحرr:»قَالَ رسولُ اِهللا :وفي السننِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ

كرأَش فَقَد،هلَ إِلَيكئًا ويش لَّقعت نم٣٥٤».و  
                                                                                                                                             
قال:التولة هو الذي يهيج الرجال.= قوله:"شرك":أي:من أفعال املشركني،أو ألنه قد يفضـي إىل الشـرك إذا اعتقـد أن لـه تـأثرياً      

قيل:املراد الشرك اخلفي بترك التوكل واالعتماد على اهللا سبحانه وتعاىل.=تقذف:على بناء الفاعل،أي:ترمي بالرمص واملاء مـن  حقيقة،و
ال يغـادر:ال  =الوجع،أو على بناء املفعول،أي:تبلغ من غايـة األمل إىل أـا كأـا ترمى.=ينخسها:كينصـر،أي:حيركها ويؤذيهـا.     

  )١١٢/ ٦سكون،أي:مرضاً.قال ذلك كله السندي.مسند أمحد ط الرسالة (يترك.=سقماً،بفتحتني،أو بضم ف
،الفـرق  ١٥٢،١٥٣،١٥٩،١٦٥/  ٤،والفروق للقرايف ١٨٦/  ٦،وكشاف القناع ٣١/  ١،وابن عابدين ٤٠٨/  ٤فتح القدير  - ٣٥٠

٢٤٢..  
  .١٦٩/  ٤القليويب على شرح املنهاج   - ٣٥١
 )٢٦٥/ ٢٤وزارة األوقاف الكويتية ( -) واملوسوعة الفقهية الكويتية ٦٢٦/ ٣لكبري (تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري ا - ٣٥٢
 ) صحيح ١٥) (٤٩/ ١املستدرك على الصحيحني للحاكم ( - ٣٥٣
  ) فيه انقطاع ورجاله ثقات ٣٥٢٨) (٤٤٩/ ٣السنن الكربى للنسائي ( - ٣٥٤



 ١٨٢

لُهقَوو:"كلَى ذَلقِّقُونَ عحالْم فَقات ظُورحلَا مو.    ـةالْآي ـنم ـاهنا ذَكَرم عا مظُورحكُونُ ملَا ي فكَي
ـ      لَمـةُ الْعمأَئ ـأَلَةسالْم هـذلَـى هع صن كُونَ قَدي أَنْ يضقْتي نيقِّقحالْم فَاقات؟! ويثدالْحو اِء أَو

مهأَكْثَر،هلومِ قَومي عرِ فحالس لْمع الُهخإِد ؟ ثُمكلَى ذَلع مهوصصن نأَيو:   ينوِي الَّـذـتسلْ يقُلْ ه}
ظَرن يهونَ} فلَمعلَا ي ينالَّذونَ ولَمعلَى مدح العاملني؛يع لَّتا دمةَ إِنالْآي هذأَنَّ هومل ، بـالعلم الشـرعي  ل

ض،جِزِ إِلَّا بِهعبِالْم لْملُ الْعصحلَا ي هبِأَن هلُّمعوبِ تجقيه إِلَى ورت ؟ ثُمهنذَا مإِنَّ ه قلتدلْ فَاسب يفأَنَّ ؛عل
باطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيـلٌ  هي الْقُرآنُ الْعظيم،الذي لَا يأْتيه الْ r،معظَم معجِزات رسولنا

الْم نم لًا ثُمرِ أَصحلْمِ السلَى عع قَّفوتلَا ي جِزعم هبِأَن لْمإِنَّ الْع ثُم.يدميمٍ حكح نأَنَّ م ةوررلُومِ بِالضع
ويفرقُون بينه وبـين غَيـرِه،ولَم   ،الْمسلمني وعامتهم،كَانوا يعلَمونَ الْمعجِزالصحابةَ والتابِعينِ وأَئمةَ 

".لَمأَع اللَّهو،وهلَّملَا عو وهلَّمعلَا تو رحونَ السلَمعوا يكُون٣٥٥ ي  
  :الفرق بني السحر واملعجزة

وقَد يكُونُ جماعةٌ يعرِفُونه ويمكنهم الْإِتيانُ بِـه فـي   ،ن الساحرِ وغَيرِه" السحر يوجد م:قال القرطيب
داحو قْتا.وهتضارعبِما وهثْلبِم يأْتا أَنْ يدأَح اللَّه كِّنمةُ لَا يجِزعالْمةَ فَالَّ،ووبعِ الندي لَم راحالس ي ثُمذ

ةجِزعنِ الْمع زيمتم هنم ردصا،يي بِهدحالتو ةوبى النوعانُ درا اقْتطُهرةَ شجِزعـي  ،فَإِنَّ الْمف مقَدا تكَم
  ٣٥٦مقَدمة الْكتابِ "

ة أَنَّ السحر يكُـون بِمعانـاة   " والفَرق بني السحر واملُعجِزة والكَرام:وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح
رِيدرِ ما ياحلسل متى يتفاقًا ،أَقوال وأَفعال حـا اتبقَع غالما تل إِنب كحتاج إِلَى ذَلةُ ال تـا  ،والكَراموأَم

السـحر ال يظهـر إِالَّ مـن     ونقَلَ إِمام احلَرمنيِ اِإلمجاع علَى أَنَّ.املُعجِزةُ فَتمتاز عن الكَرامة بِالتحدي
وينبغي أَن .وأَنَّ الكَرامة ال تظهر علَى فاسق.ونقَلَ النووِي زِيادات الروضة عن املُتولِّي نحو ذَلك،فاسق

نهقَع اخلارِق من ير بِحالِ مبعتوبِ،يلما لبنجتم ةرِيعكًا بِالشسمتـده  فَإِن كانَ ملَى ير عظهي يفالَّذ قات
  ٣٥٧".َألنه ينشأ عن أَحد أَنواعه كَإِعانة الشياطني،وإِالَّ فَهو سحر،من اخلَوارِق كَرامة

  
___________  

                                                                                                                                             
 سان وعلق على نفسه العود واحلروز.نفَثَ:النفث:أقل ما يكون من الريق وقد ذكر.=تعلق بشيء:تعلق اإلن

) والدرر السنية يف األجوبة النجديـة  ٨٣/ ١)  وانظر:روائع البيان تفسري آيات األحكام (٣٦٦/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة (  - ٣٥٥
حكم تعلـم   -٤٠١٠):سؤال رقم ٤٠٤٨):تعلم السحر وفتاوى اإلسالم سؤال وجواب (ص:٢٥٣/ ١٠) وفتاوى األزهر (٢٠/ ١٠(

):تعلم السحر بني املؤيدين والنفاة وفتاوى موقع األلوكـة (/  ٤٦٣٤/ ١حر وفك السحر عن املسحور وفتاوى الشبكة اإلسالمية (الس
/ ١١):الذهاب للساحر وتعلم السحر وفتاوى يسـألونك ( ٤٥٨/ ٢):العنوان:حكم تعلُّم السحر وفتاوى واستشارات اإلسالم اليوم (١

 )٣٤٩/ ٢به) حديث باطل وفتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ( ):(تعلموا السحر وال تعملوا٢١١
 ):الفرق بني السحر واملعجزة٧٢٥/ ٧) وفتاوى الشبكة اإلسالمية (٤٧/ ٢تفسري القرطيب (  - ٣٥٦
 )٢٢٣/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري   - ٣٥٧



 ١٨٣

  :عالمات السحر - الرابع املبحث 
  :هناك عالمات يستدل ا على املعيون أو املسحور أو املمسوس والعالمات نوعان

  ما هو باملنام ومنه ماهو باليقظة منها
  :**فأما عالمات املنام هي

  األرق -١
  القلق -٢
األحالم والكوابيس بشكل دائم وخميف مثل رؤية األشباح واحليوانـات كـالقطط والكـالب     -٣

  .........والثعابني واألسود
  .أن يرى نفسه يسقط من مكان عايل -٤
  صاً عند األطفالالبكاء والصياح واألنني بالنوم و (خصو -٥

  **وأما العالمات باليقظة فهي كثرية وختتلف من حالة إىل أخرى:
  .الصدود عن عبادة اهللا وعن الصالة والذكر-١
  .كثرة الشرود الذهين -٢
  .اخلمول والكسل الدائم -٣
  .الصداع -٤
  الضيق. -٥
  .التنميل باجلسم أو جزء منه -٦
  وجود مرض طيب.احلرارة أو الربودة باألطراف شريطة عدم -٧
  .الرعشة باجلسم أو باألطراف وبعدم وجود مرض طيب -٨
  .البكاء من غري سبب -٩

  األمراض اليت عجز عن عالجه الطب. -١٠
  تساقط الشعر. -١١
  احلبوب والبقع السوداء باجلسم. -١٢
  .النسيان بشكل غري طبيعي-١٣
  كثرة التثاؤب.-١٤
  .النحف الشديد-١٥
  .ذا دخل مرتل معنيالضيق أو القشعريرة إ-١٦
  .النفور الدائم من املرتل أو العمل أو الزوج أو الزوجة-١٧
  .اإلحساس بأن شخصاً ما يتبعك مع وجود قشعريرة -١٨



 ١٨٤

  .حب الوحدة بعد أن كان اجتماعياً -١٩
  .عدم القدرة على التركيز-٢٠
  نسيان املعلومات عند دخول االختبار وتذكرها بعد اخلروج.-٢١
  .د عند قراءة القران أو عند لقاء الزوجالنوم الشدي-٢٢
  .أالم يف األيدي والسواعد واألكتاف عند الطبخ أو لبس اجلديد أو باملناسبات أو التزين للزوج-٢٣
  عدم الربكة يف الرزق وصرف املال بسرعة دون القدرة على التوفري.-٢٤
  .كثرة الصراصري أو النمل أو الفئران باملرتل بشكل دائم-٢٥
  أو نقل األشياء من أماكنها أو فقدانه،ركات الغريبة باملرتلالتح-٢٦
  ٣٥٨.تشقق اجلدران باملرتل وكثرة الغبار وخراب األثاث وتآكله بشكل سريع-٢٧

  :عالمات املسحور
أخي وأخيت قد نكون مصابني بعني أو حبسد أو بسحر وحنن ال نعلم وهذا قد ينطبق على من معكم يف 

  ن ببعض األعراض التالية فقد تكونون مصابون وعلم ذلك عند ريب:البيت كذلك فإذا كنتم تشعرو
  ضيقة صدر من غري سبب (أنا طفشانه أو طفشان بس ما أدري وش السبب ١
  واألرجل)،تنمل يف األطراف (األيدي ٢
  .نزول دموع فجاءه من غري تثاؤب أو حزن ٣
  )عدم النوم السريع (قلق،أرق ٤
  .ورة الشهرية لديهابالنسبة للمرأة عدم انتظام الد ٥
  ـ أثناء الطهر نزول بعض القطع البيضاء اليت ما كانت موجودة معها يف السابق ٦
  ـ برودة أو حرارة يف األطراف ماكانت موجودة سابقاً ٧
  صداع  ٨
  نفره من الزوج أو العكس ٩

  تغري رائحة الفم أو مرارة أن مل تكن عضوية ١٠
  تتغري النفسية عند الدخول إىل البي ١١
  أمل يف الظهر يف أعلى األكتاف أو يف وسط الظهر أو يف أسفل الظهر ١٢
  ره وغالباً بعد األكل يقول الواحد منا (ليتين ما أكلت)بامل انتفاخ البطن حىت ولو كان البطن خاوٍ ١٣
  تقفيل املزاج فجاءه ١٤

                                                 
٣٥٨ - http://www.٣hp?t=rbe.com/vb/showthread.p٦٧١٦  



 ١٨٥

ا حمافظات وحمـافظني  القرآن فهناك نساء ورجال كانو اءةالضعف يف العبادة من ناحية الصالة وقر ١٥
  .أحسوا بالفتور أةًعلى الصالة فج

  البكاء من غري سبب ١٦
  حب العزلة والوحدة ١٧
  نبضات متفرقة يف بعض أحناء اجلسم ١٨
  الذهاب للعمل سواًء الرجال والنساء إذا كان بتثاقل وإذا ماكان موجود يف السابق فنضع عالمة ١٩
  .بيتاالشتياق للزوج والعكس إذا خرج من ال ٢٠
  التعرق الغري طبيعي من غري سبب إذ مل يكن طبع فيك  -٢١
نأيت من ناحية الرؤى فلها داللة بإذن اهللا بتشخيص احلالة هل أنتم مصابون أم ال والبعض يـرى   -٢٢

  :إن الرؤى ال تقدم وال تؤخر والبعض اآلخر ال يعترف بذلك
  مارة أو درج وتتكرر هذه الرؤيةهل ترى أنك تسقطني أو تسقط من مكان عايل من جبل أو ع -١
  رؤية احلشرات -٢
  رؤية الفيلة واجلمال وبعض احليوانات هلا رموز ومنها اهلوام-٣
هل ترين أو ترى إن هناك من يطاردك من قبل نساء معروفات أو غري معروفات وكذلك رجـال   -٤

  معروفني أو غري معروفني وكذلك من احليوانات
إذ مل يكن بإنزال مع تكرار الروية سواًء مع أشخاص معروفني أو غري االحتالم ومقدمات اجلماع  -٥

  معروفني فله داللة يف نوع معني من اإلصابة
  الطريان يف اهلواء -٦
هل رأيت إنسانا ما قام برميك برصاص عن طريق (رشاش ـ بندق ـ مسدس) أو بطعنك بسهم    -٧

  أو سكني
  لسة أو نظره بريبةأو إنسان ينظر لك عرب نافذة أو عرب فتحة خ -٨
  أو يقوم إنسان ما بضربك يف مكان ما يف جسمك -٩

  أو مشاهدة بيوت قدمية كنت تسكنها أو شياطني -١٠
  أو مشاهدة أن بيتك (حميوس) يعين غري مرتب -١١

 ١ال ننسى أمر واحد ومهم جداً أن الشيطان يريد أن يفسد على ابن آدم ثالث أشـياء يف حياتـه:   
  ٣٥٩.زقهر  ٣بيته.  ٢دينه.

  :اليت تفترق عن أعراض املس والعني أعراض السحر

                                                 
٣٥٩ - http://www.samiralgazzar.com/news.php?action=view&id=408  
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ليس من السهل احلكم على شخص ما بأنه مسحور ألن أعراض السحر قريبة جـدا مـن أعـراض    
ولكن سوف أذكر أعراضاً هي ،وتتشابه مع أعراض املس بسبب وجود شيطان السحر يف الغالب،العني

  خرى .يف الغالب أقرب للسحر من غريها من األمراض األ
  ) أعراض املس ( لوجود شيطان السحر) يف غالبية أنواع السحر.١
) تغري مفاجئ يف طباع املسحور من احلب إىل الكراهية ومن الصحة إىل املرض ومـن العبـادة إىل   ٢

املعصية ومن الفرح والسرور إىل احلزن والضيق ومن احللم إىل الغضب وإىل غري ذلك من أوامر السحر 
  . وتفلت الشياطني

  ) املسحور يكون يف الغالب سريع الغضب واالنفعال .٣
  ) تزداد احلالة أو يتنقل املرض عند القراءة أو بعدها . ٤
  وغالباً ما يندم على ما فعل.  ،) يشعر املسحور وكأنه مدفوع بقول أو فعل بغري إرادته٥
  ) آالم يف األرحام .  ٦
  ) آالم يف أسفل الظهر .٧
ور بريقا زائداً وملحوظا وغالبا ما جتده ال يستطيع تركيز النظر يف عني الراقـي  ) يرى يف عيين املسح٨

  وقت الرقية ولكنة مييل بالنظر اىل أعلى وإىل أسفل
) رائحة كريهة خترج من فم أو من جلدة الرأس أو من األرحام أو من جسد املسحور عموما وهذه ٩

سده بالشامبو والصابون فإن الرائحة تعـود يف  الرائحة يشمها املريض وغريه ومهما اجتهد يف غسل ج
وهذا حيصل يف بعض حاالت السحر املـأكول واملشـروب   ،نفس اليوم خصوصا عندما يعرق جسده

  وليس كل احلاالت .
  بعض األعراض اليت حتصل للمسحور وقت القراءة:

  الضيق الشديد والضجر من القراءة .× 
خصوصاَ عند آيات السحر والـدعاء  ،من هذا البكاء جيهش املريض بالبكاء ويتعجب املريض نفسه× 

  على السحرة مث حيصل له هدوء.
  االستسالم للنوم .× 
  قد حيصل للمريض انتفاخاً ملحوظاً يف وجهه أو يف بطنه .× 
  غالبا ال يظهر اجلين بسرعة كما هو عليه احلال يف املس.× 
  قد تظهر تشنجات والسيما يف األطراف وعلى العينني.× 
  ثيان أو أمل يف البطن.غ× 
  ال يستجيب للقراءة والعالج بسرعة ( أيضا بعض حاالت العني ال تستجيب للعالج بسرعة ).× 



 ١٨٧

  ٣٦٠وقت الرقية ينظر إىل الراقي بسخرية ورمبا ضحك املصاب دون إرادة منه× 
  :أعراض أخرى للسحر

مونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بـين  كره املسحور لزوجته أو املسحورة لزوجها كما قال تعاىل:{فَيتعلَّ -١
  ].١٠٢:الْمرِء وزوجِه } [البقرة

اختالف حاله خارج البيت عن حاله داخله اختالفا كلّيا فيشتاق إىل أهله وبيته يف اخلارج فـإذا   -٢
  دخل كرههم أشد الكُره .

  عدم القدرة على وقاع الزوجة . -٣
  امل باستمرار .توايل إسقاط املرأة احل -٤
  التغير املفاجئ يف التصرفات دون أي سبب واضح . -٥
  عدم اشتهاء الطعام بالكلّية . -٦
  أن خييل إليه أنه فعل الشيء وهو مل يفعله . -٧
  الطاعة العمياء واحملبة املفاجئة واملفرطة لشخص معين . -٨

خص مصابا هذا وجيب االنتباه إىل أنّ األعراض املذكورة آنفا ال يشترط عند توفّر بعضها أن يكون الش
  ٣٦١بالسحر أو املس فقد يكون بعضها ألسباب عضوية أو نفسية أخرى.

  أعراض السحر املأكول واملشروب:
  إذا كان السحر املأكول أو املشروب جديداً فإنه غالباً ما يشتكي املسحور من آالم يف البطن . -
  غثيان وتقيؤ مستمر يف بداية احلالة ( ليس يف كل احلاالت ).الشعور بأمل دائم يف املعدة مع  -
  غثيان ( يزداد وقت الرقية ) ما مل يكن السحر قدمياً أو منتشرا يف أحناء اجلسم. -
  كثرة الغازات يف البطن . -
  يشعر بقعقعة يف البطن وقت الرقية.  -
  وقت القراءة.  يشعر مبثل الكرة يف املريء والبلعوم ساكنه أو متحركة خصوصا  -
  يشعر حبرارة يف جوفه بل يف بدنه عامة خصوصاً وقت الرقية.  -
  خروج رائحة كريهة من املعدة ( عن طريق الفم ) تزداد وقت الرقية .  -
  يشعر بأمل وتقطيع يف بطنه وقت الرقية .   -
  عدم الرغبة يف األكل ( ليس يف كل احلاالت ).   -
  ت ) .  اإلمساك املزمن ( يف بعض احلاال -
  األمل الشديدة فترة الدورة ( عند النساء ) .  -

                                                 
٣٦٠ - http://www.raj3elsada.com/vb/showthread.php?t=21751  
٣٦١ - http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=77494  
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  ورمبا ترى يف عينيه بريقاً غامض يتدفق كأنه إشعاع مغناطيسي.،ضعف الرؤية ( البصر )-
هذا غالبا مـايكون يف  ،قد يرى أمام عينيه شعراً أو حباالً معقدة أو ملفوفة ولو كان مغمض العينني -

  السحر املأكول واملشروب .
سحور ذا النوع من السحر يرتعج عندما يلمسه أحد خصوصا يف املواضع اليت يكثر فيه السحر امل -

  يف جسده .
ويسمع له أحيانا فحيح عنـد  ،ومن عالمات السحر املأكول واملشروب الشعور بالضيق عند التنفس -

  الشهيق والزفري وهو أشبه ما يكون بالشخص املصاب بالربو .
ملأكول واملشروب سواد الوجـه خصوصاً وقت الرقية فإذا مـا اسـتفرغ   ومن عالمات السحر ا -

  السحر أشرق لونه واستنار وجهه
يشتكي املسحور باملأكول واملشروب بآالم يف أسفل الظـهر يف منطقة العجز والعصعص ولعل ذلـك  

  بسبب وجود السحر يف املستقيم ( القولون ).
نتفاخ اليد أو الرجل أو ظهور البقع الزرقاء ووجود األمل عند ا،يف حالة السحر املأكول أو املشروب -
  فيه إشارة على هيجان السحر يف ذلك العضو.،فيها

وهـذا  ،وقت الرقية يرى املريض فجأة يف خميلته بريقاً مفاجئاً أشبه ما يكون مبجموعة جنـوم متأللئة  -
ناً حترك بصورة سريعة يف عصب أو شيطا،يعين أن سحرا يف خميلته قد أحرقه اهللا وهو الغالب على الظن

  عينيه .
كثرة التمخط من األنف والبزاق من الفم وقت الرقية فيه دليل على وجود السحر يف مقدمة الرأس  -

  ( الدماغ ) واجليوب األنفية .
جتد أحياناً بعض من به سحر مأكول أو مشروب يكثر من فرك فروة رأسه أو ميسح مسحا خفيفـا   -

  ه ذلك دليل على وصول عقد السحر إىل الرأس.وفي،على جوانب رأسه
يذكر أكثر من شخص ممن يعانون من سحر يف بطوم أم يشعرون مبثل الكرة تنفجر يف بطـوم   -

  وقت القراءة وبعدها خيرج السحر .
ومن عالمات السحر املأكول اخلمول والثقل يف البدن خصوصاً علـى األكتـاف واخلفـة بعـد      -

  اإلستفراغ .  
  وضع الذي يشعر به املسحور بأمل غالبا ما يكون مكان عقد السحر يف اجلسد.امل -

  ٣٦٢ ال يسلَّم ذه األعراض ولكنها حتصل مع بعض من م سحر مأكول أو مشروب.
  أسرار السحر املاكول واملشروب من الناحية العلمية !!

                                                 
٣٦٢ - http://www.raj3elsada.com/vb/showthread.php?t=21751  
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  أمر التكليف املأكول واملشروب:
هو من أكثر أنواع أمـور  ،حار بطريقة املأكول أو املشروبإن صناعة أمر تكليف ألي سحر من األس

فعادة ما جيب على املعاجل أن يقوم بالتخلص منـها  ،التكليف اليت سيقابلها املعاجل طيلة ممارسته للعالج
ويف بعض احلاالت احلرجة يتم التخلص منها عنـد بدايـة عقـد كـل     ،عند عقد أول جلسة العالج

خاصـة  ،ر التكليف هو من أقل أساليب صناعة انتشارا بني السحرةرغم أن هذا النوع من أمو،جلسة
وعالمته هي ما يصيب املريض ،وأنه من أنواع أمور التكليف اليت يتم اكتشاف أعراضها من أول وهلة

واليت ميكن التغلب عليه بسهولة ويسر أكثر من غريه مـن األسـاليب األكثـر    ،من حالة غثيان وقيء
والسبب يف هذا أن وصوله إىل املريض لـه  ،املادة السحرية إىل املسحور له ورغم تعذر توصيل،تعقيدا

وهذا ،فإما أن يقوم املسحور ألجله بوضع املادة السحرية بنفسه يف طعام املسحور له أو شرابه،أسلوبان
وإما أن يوكل الساحر اإلنسي الشياطني بوضع السحر بأنفسهم ،غري مضمون حتقيقه يف أغلب األحيان

واألسلوب األخري هو أكثر أساليب توصـيل أمـر التكليـف املـأكول     ،م املسحور له وشرابهيف طعا
مث تضعه للمسحور له يف الوجبة ،فتخفي اجلن أمر التكليف عن األنظار بسحر إخفاء،واملشروب شيوعا

  اليت سيتناوهلا.
ن ملبـوس أو  سواء كـا ،إال أن أمر التكليف املأكول واملشروب ال خيلو منه جوف أي مصاب باملس

فقد يصنع السحر على مواد مـن عـامل   ،وليس شرطًا أن يصنع من مواد إنسية،مسحور له أو معيون
والذي ال خيلو منه تركيـب أي  ،خاصة أنه يدخل يف تكوينه الزئبق السام بلونيه األمحر واألزرق،اجلن

ن مواد نافعة أو فالشياطني داخل اجلسد يتطفلون على كل ما يدخل إىل جوف املريض م،مادة سحرية
وذلك بعد أن حتولت مـن  ،أو ما قد يتخلف عنها من فضالت،سواء كانت موادا غذائية نافعة،ضارة

وكذلك يعيد الشيطان استخدام ما قد يصل إىل جوف اإلنسان من مـواد  ،مواد نافعة إىل مواد ضارة
واملـين  فيقوم الشيطان داخـل اجلسـد بتجميـع الـدماء مبشـتقاته مـن دمـاء احلـيض         ،خمتلفة

واستخدام الشيطان هلذه املواد ليس دف التعيش ،واجللد،والشعر،وقالمات األظافر،واللعاب،والشحوم
وال يؤرقهم بتاتـا أن يضـحوا   ،فهذا أمر ميكن التغلب عليه بسهولة،عليها مدة إقامتهم داخل اجلسد

ما قد يلزمهم من أسـحار  ولكنهم يتطفلوا على هذه املواد ليصنعوا منها ،مث يقتاتوا من جثته،بأحدهم
  خدمية متكنهم من السيطرة على اجلسد.

وهي تعد مـن  ،وإن الفضالت املتخلفة عن اجلسد حتمل جزًءا من مكوناته الرئيسية كالدماء والشحوم
وهذا جيعـل هلـا األولويـة علـى اآلثـار      ،مصادر اآلثار العالقة باملتعلقات الشخصية للمسحور له

وبالتايل فهي أشد تأثريا يف املسـحور  ،على مجعها لصناعة أمر التكليفواليت حيرص السحرة ،الشخصية
وألن املعدة بيـت  ،وأكثر علوقًا به من أي نوع أمر تكليف آخر،من غريها من املواد الغريبة عن جسده

فعن صالحِ بـنِ يحيـى بـنِ    ،فهي مستودع كل شر قد يستفيد منه الشيطان لإلضرار باإلنسان،الداء



 ١٩٠

ما ملَأَ آدمـي  « :يقُولُ rسمعت رسولَ اللَّه :قَالَ،عن جده الْمقْدامِ،عن أَبِيه،دامِ بنِ معدي كَرِبالْمقْ
ـ ،فَإِنْ كَانَ لَا بـد فَثُلُـثٌ طَعام  ،حسبك يا ابن آدم لُقَيمات يقمن صلْبك،وِعاًء شرا من بطْنٍ ثٌ وثُلُ

ابرش،فَسثُلُثٌ ن٣٦٣.»و  
فكل ما زاد عن حاجة اجلسم اسـتخدمه الشـيطان   ،والسحر جزء من مجلة الشرور اليت حتويها املعدة

إن مل يكـن كلـهم   ،وهذا هو سر تواجد أمر التكليف داخل املعدة عند أغلب املصابني باملس،ضده
رغم أنـه مل  ،راض كالغثيان والقيءوتظهر عليه أع،فنجد أن شخصا ملبوسا يشكو من معدته،فجلهم

  واحلقيقة أا أسحار جنية وسحرة اإلنس غري مسؤولني عنها.،يسحر له أحد من اإلنس
  مسرية املادة السحرية داخل اجلسم:

جيب أوالً التعرف على رحلة املادة السحرية داخـل  ،قبل التعامل مع أمر التكليف املأكول أو املشروب
ة استغالل اجلن لوظيفة اجلهاز اهلضمي لتحيق أهدافه املنشـودة مـن   وأن ندرس كيفي،جسم املريض

لتصل من املعدة قاعدة االنطالق إىل مجيع أحنـاء  ،وبث السموم السحرية يف الدم،السيطرة على اجلسد
ووضع األساليب املناسبة للعالج تبعا لكـل  ،وهذا سيسهل علينا مواجهة الشيطان إىل حد كبري،اجلسد

والذي مير بأربعة مراحـل منـذ   ،وهذا قياسا على مسرية الطعام داخل اجلسد،راحلمرحلة من هذه امل
مث ،مرحلة التمثيـل الغـذائي  ،مرحلة االمتصاص،وهي على التوايل مرحلة اهلضم،تناوله وحىت خروجه

  وهذه املراحل هي كاآليت:،مرحلة اإلخراج
  مرحلة اهلضم:

وهـذا تقـوم بـه األسـنان     ،لكـبرية منها وتفتيت ا،ويتم يف عملية اهلضم سحق املـواد الصـلبة  
وحتويل املواد غري القابلة للذوبان يف املاء إىل مـواد صـغرية سـائلة سـهلة الـذوبان يف      ،والضروس

( ،لتتحول اللقمة املمضوغة إىل كتلـة لزجـة  ،بترطيبها بواسطة اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية،املاء
وواحدة يف كل جانب مـن  ،ة يف كل خد أمام األذنواحد،وعدد هذه الغدد ست؛ اثنتان حتت اللسان

يعد مادة كونه أثـر  ،ويف واقع األمر أن أمهية اللعاب كونه أثر يفرزه جسد املسحور له،الفك السفلي )
لذلك فاملواد الصلبة غالبا ،يعد مادة مضافة ال إراديا إىل مكونات أمر التكليف،يفرزه جسد املسحور له

فيختار السحرة عادة مواد سائلة غريصلبة ميكن مزجها ،التكليف املأكولال تدخل ضمن مكونات أمر 
مث يتم بعد ذلك هضم اللقمة بواسطة العصارة املعدية اليت تفرزها ،لتكتسب قوة من اثر املريض،باللعاب

ويف بعض حماوالت استفراغ أمر التكليف املأكول أو املشروب يشـعر  ،املعدة لتتحول إىل حالة سائلة
وأهم ،ووجود هذه املرارة يعين أن مرحلة تقيؤ أمر التكليف مل تأيت بعـد ،رارة العصارة املعديةاملريض مب

) ( وهي Stomachمكان تستقر فيه املادة السحرية بعد بلعها سواء املأكولة أو املشروبة هي (املعدة 
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وهو حتـت  ،وخيتفي جزء منها خلف الكبد واحلجاب احلـاجز ،تقع يف اجلزء األيسر العلوي من البطن
  محاية الضلوع..

وهي بالطبيعة أكثـر  ،مث مترره مهضوما جزئيا قدما إىل اإلثين عشر،وهي تتلقى الطعام عن طريق املريء
عضو قابل للتمدد يف اجلسم تتضخم إىل حجم كبري عند تناول وجبة وفرية أو عندما تطلق عمليـات  

فرغ املعدة يقلل توتر جدرها العضلية حجمها وعندما ت،التخمر اليت حتدث يف الطعام كمية من الغازات
 Pyloricو( الفتحـة البوابيـة (   ،وتنقبض املعدة إىل شكل أنبويب تقريبا عندما تكون خاوية )،ثانية

orifice تقوم جمموعة من الشياطني ،ففي بعض حاالت انتفاخ البطن،للشيطان عمل واختصاص فيها
فتنتفخ ( األحشاء ،ن آخر بالنفخ يف الفتحة البوابيةويقوم شيطا،) Anal canalبسد ( قناة الشرج 

Viscera ا   ،) لتصبح البطن كالبالون املنتفخواألكثر سوًءا يف حالة ما إذا كان املسـتهدف مصـاب
فتهيج األمحاض والعصارة ،فينفخ الشيطان يف املعدة عند اية البلعوم،أو التهاب يف جدار املعدة،بالقرحة

حىت يكاد يطيش عقله من هول ما جيد مـن  ،ليشتعل جوف املريض عليه نارا،دةاملعدية على جدار املع
الذي يضـغط بالتـايل علـى    ،والنتيجة أن املعدة املنتفخة بالغازات تضغط على احلجاب احلاجز،أمل

وينتقل اإلحساس باألمل إىل الظهر من خلف ،فيشعر املريض بضيق يف الصدر وصعوبة يف التنفس،الرئتني
فيستلقي املريض ،فال يستطيع أن ينصب جسده،نتيجة للضغط على أعصاب العمود الفقري،ااملعدة متام

  ممددا على ظهره.
وإال تضـاعف  ،) Constipationوإال سيصاب املريض ( باإلمسـاك  ،وجيب اإلسراع يف عالجه

فال تتمكن األمعاء من تأدية حركتها بعدد مـرات كافيـة متكنـها مـن تفريـغ      ،اإلحساس باألمل
فهناك من يفرغ أمعـاءه مـرة واحـدة يف    ،حيث ختتلفعدد مرات اإلفراغ بني شخص وآخر،ويااحمت
ومن أعراض اإلمساك الصـداع وامتقـاع اللـون    ،يف حني قد يفرغ البعض أمعاءهم كل يومني،اليوم

وهناك حاالت أخرى أشد قلقًـا تـزداد فيهـا    ،اكتساء اللسان بطبقة هلا طعم كريه،واصفرار الوجه
أو ،مع احتباس البول والرباز،وينتفخ اجلسم بصورة ملحوظة،) يف الدم Uric acidالبولينا معدالت (

وال جتدي معه مـدرات  ،هذا إذا متكن املريض من التبول أو التربز،شح الفضالت املتخلفة عن اجلسد
وأن ،بهواحلقيقة أن املريض يف مثل هذه احلالة يستعد ليقضي حن،أو مضادات األمالح،البول أو امللينات

  وليس جمرد اإلصابة باملرض.،اهلدف من هذا السحر هو القتل
حتتوي على بعض أصناف األعشاب والعطارة باهظة ،وبعض املعاجلني يقوم حبقن املريض حبقنة شرجية

وإن ،بغرض تنفري الشياطني من قناة الشرج عنـوة ،قد يصل مثن حمتوياا إىل ألف جنيه(مصري)،الثمن
ألن الشيطان ميكن أن يعاود نفس فعلتـه  ،لكنها ليست عالجا شافيا،املريض كانت جتدي يف إسعاف

خاصـة وأننـا جنهـل    ،هذا خبالف أا طريقة مكلفة وغري عملية باملرة،بعد نفاذ تأثري احلقنة الشرجية
ويا حبذا لو مت إسـعاف املـريض   ،ومدى نفعها وضررها وأعراضها اجلانبية،مكونات هذه األعشاب



 ١٩٢

واألفضل أن نلجأ إىل الدعاء املوظف علميا للسيطرة على الشياطني املوكلة ـذا  ،مأةبشرب عصري الك
  ٣٦٤ وأنصح يف مثل هذه احلاالت.،السحر

  
__________  

  

                                                 
٣٦٤ - http://fashion.azyya.com/٤٤٤٧٧.html  
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  كيف حيضر الساحر جنيا ؟ -املبحث اخلامس 
  :االتفاق بني الساحر والشيطان

أو ،م األول بفعل بعض األمور الشـركية غالبا ما حيدث هناك اتفاق بني الساحر والشيطان على أن يقو
وأن يقوم الشيطان خبدمة الساحر أو تسخري من خيدم  -خفية أو جهرةً  -بعض أعمال الكفر الصريح 

  الساحر.
فيقوم هذا الـزعيم  ،ألنَّ االتفاق غالباً ما حيدث بني الساحر وشيطان من زعماء قبائل اجلن والشياطني

ويطيعه يف تنفيذ أوامره مـن اإلخبـار   ،بأن خيدم هذا الساحر،القبيلة بإصدار أمره إىل سفيه من سفهاء
إىل آخـر  .أو عقد رجل عن زوجتـه.. ،أو إلقاء احملبة بينهما،أو القيام بالتفريق بني اثنني،بأمور حدثت
  ...هذه األمور

إىل زعـيم  فإنْ عصاه اجلين تقرب الساحر ،فيقوم الساحر بتسخري هذا اجلين ألعمال الشر اليت يريدها
فيقوم ،واالستغاثة به من دون اهللا تعاىل،القبيلة بأنواعٍ من العزائم اليت حتمل يف طياا  تعظيم هذا الزعيم

  .أو تسخري غريه خلدمة هذا الساحر املشرك،وأمره بطاعة الساحر،هذا الزعيم مبعاقبة اجلين
ومن هنا جند أنَّ هذا اجلـين  ،ه وبغضولذلك جند العالقة بني الساحر واجلين املسخر خلدمته عالقة كر 

وهو ال ،بل أحياناً ما يؤذي الساحر نفسه،كثرياً ما يؤذي الساحر يف أهله وأوالده أو ماله أو غري ذلك
بـل إنَّ  ،أو الفزع يف الليل إىل غري ذلك من األمور،أو األرق املالزم عند النوم،يدري كالصداع الدائم

وهذا مشـهور  ،ينجون؛ألن اجلين يقتل الطفل يف الرحم قبل أن يكتمل خلقهالسحرة السفْليني غالباً ال 
  ..حىت إن بعضهم ترك السحر كي يرزق بأبناء.،بني السحرة

وأشد خبثاً كانت اجلـن ألوامـره أطـوع وأسـرع     ،ومن املعلوم أنَّ الساحر كلما كان أكثر كفراً
  ٣٦٥.والعكس بالعكس متاماً،تنفيذاً

   الساحر جنيا ؟الطرق احملرمة لتحضري
وسنذكر منها مثانيـة  ،وكلها حتتوي على شرك أو كفر صريح،هناك طرق كثرية ومتنوعة لتحضري اجلن

وذلك ألن بعـض املسـلمني ال   ،مع اإلشارة إىل نوع الشرك أو الكفر يف كل طريقة باختصار،طرق
والذي يزيد األمـر  ،طاينوالعالج الشي،يستطيعون التفرقة بني العالج القرآين ( الشرعي) للسحر والعني

غموضا أن كثرياً من هؤالء السحرة عندما يقول عزميته الكفرية يِسر ا ويعلن فيما بينها بآيات قرآنية 
  .فيسلِّم لكل أمر يأمره به الساحر،وليس األمر كذلك،فيظن أنَّ عالجه بالقرآن،يسمعها املريض

{ولتستبِني سبِيلُ الْمجرِمني } ،ق الشر  والضاللفالغرض من بيان هذه الطرق حتذير املسلمني من طر
  .]٥٥:[األنعام
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  :....( طريقة اإلقسام )١
يدخل الساحر يف غرفة مظلمة مث يوقد ناراً ويضع على النار نوعاً من البخور حسب املوضوع املطلوب 

النار خبـوراً ذا رائحـة   إذا كان يريد التفريق أو إلقاء العداوة والبغضاء وما شاكل ذلـك يضع على 
أو حل سحر يضع خبوراً ذا  –عقد الرجل عن زوجته  –وإذا كان يريد إلقاء حمبة أو فك ربط ،كريهة

رائحة طيبة مث يبدأ الساحر يف تالوة ( عزميته الشركية ) وهي طالسم معينة حتتوي على إقسام علـى  
ألخـرى كتعظـيم كـرباء اجلـن     كما تتضمن أنواعاً من الشرك ا،وسؤاهلم بعظيمهم،اجلن بسيدهم

غري طاهر إما جنباً أو مرتـدياً   –عليه لعنة اهللا  –بشرط أن يكون الساحر .واالستغاثة م وغري ذلك
  .اخل.لثوب جنس.

وبعد ينتهي من تالوة العزمية الكفرية يظهر أمامه شبح على هيئة كلب أو ثعبان أو أي هيئـة أخـرى   
وأحيانا ال يسمع شيئاً وإمنا يعقـد  ،يظهر له شيء وإمنا يسمع صوتاوأحياناً ال ،فيأمره الساحر مبا يريد

على ( أثر ) من آثار الشخص املطلوب سحره مثل شعره أو قطعة من ثوبه فيها رائحـة مـن عرقـه    
  .اخل مث يأمر اجلين مبا يريد.…

  :التعليق على هذه الطريقة
  :من دراسة هذه الطريقة يتبني ما يلي

  .ف املظلمةاجلن تفضلُ الغر -١
  .اجلن تتغذَّى على رائحة البخور اليت مل يذكر اسم اهللا عليها -٢
  .من الشرك الظاهر والصريح يف هذه الطريقة اإلقسام باجلن واالستغاثة م -٣
  ٣٦٦.اجلن تفضلُ النجاسة والشياطني تتقرب من األجناس -٤
  :طريقة الذبح.:..٢

 –جة أو محامة أو غريها بأوصاف معينة حسب طلـب اجلـين   حيضر الساحر طائراً أو حيواناً أو دجا
 –مث يذحبها وال يـذكر اسـم اهللا عليهـا     –وغالباً ما تكون سوداء ألن اجلن يفضلون اللون األسود

مث يرميها يف بعض اخلرابات أو اآلبار أو األماكن  –وأحياناً يلطخ املريض بدمها وأحياناً ال يفعل هذا 
.وال يذكر اسم اهللا عليها عند الرمي مث يعود إىل بيته فيقول -لباً مساكن اجلن اليت هي غا –املهجورة 

  .عزمية شركية مث يأمر اجلين مبا يريد
  :التعليق على هذه الطريقة

  :يتلخص الشرك يف هذه الطريقة يف أمرين  

                                                 
  كيف حيضر الساحر جنيا ؟–انظر الصارم البتار يف التصدي للسحرة األشرار  - ٣٦٦



 ١٩٥

فال جيوز ، تعاىلألنه ذبح لغري اهللا؛بل هو شرك،وهو حمرم باتفاق العلماء سلفاً وخلفاً،الذبح للجن:أوهلما
ومع ذلك فإن اجلهال يف كل زمان ومكان يقومون ذا الفعل ،ملسلم أن يأكل منه فضالً عن أن يفعله

استنبطَ بعض الْخلَفَاِء عينا وأَراد إِجراَءها وذَبح للْجِن علَيها :قَال لي وهب:قَال يحيى بن يحيى،اخلبيث
وأَطْعم ،أَما إِنه قَد ذَبح ما لَم يحل لَـه :فَقَال،فَبلَغَ ذَلك ابن شهابٍ،يغوروا ماَءها فَأَطْعم ذَلك ناسا لئَالَّ

مل لَهحا الَ يم اس٣٦٧.الن  
رِيهنِ الزوع،"حِ الْجِنائذَب نى عهن هيثَ أَندالْح فَعر٣٦٨ي  

لِوعأَبِي الطُّفَي قَالَ،ن:يللَ عئولُ اِهللا ،سسر كُمصأَخr ٍَء؟ فَقَاليولُ اِهللا :بِشسا رنصا خمr   ٍءـيبِش
اُهللا من  لَعن«:فَأَخرج صحيفَةً مكْتوب فيها:قَالَ،إِلَّا ما كَانَ في قرابِ سيفي هذَا،لَم يعم بِه الناس كَافَّةً

  ٣٦٩»ولَعن اُهللا من آوى محدثًا،ولَعن اُهللا من لَعن والده،ولَعن اُهللا من سرق منار الْأَرضِ،ذَبح لغيرِ اِهللا
وهـي تتضـمن شـركاً    ،وهي تلك األلفاظ والطالسم أثناء حتضـريه للجن ،العزمية الشركية:ثانيهما
  ٣٧٠.يح اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف غري موضع من كتبهكما ذكر ذلك ش،صرحياً
  :الطريقة السفلية.:..٣

وصاحبها تكون له جمموعة كبرية من الشـياطني  ،وهذه الطريقة مشهورة بني السحرة بالطريقة السفلية
  .عليه لعنة اهللا،ختدمه وتنفذ أمره ألنه أعظم السحرة كفراً وأشدهم إحلاداً

  :ما يليوتتخلص هذه الطريقة في
بارتـداء املصحف يف قدميه على هيئة حذاء مث يدخل به  –عليه لعائن اهللا املتـتابعة  –يقوم الساحر 

اخلالء مث يبدأ يف تالوة الطالسم الكفرية داخل اخلالء مث خيرج وجيلس يف غرفة ويأمر اجلن مبـا شـاء   
باهللا العظيم وأصبح أخـاً مـن    فتجد اجلن يسارعون إىل طاعته وتنفيذ أوامره وما ذلك إال ألنه كفر

  فقد باء باخلسران املبني فعليه لعنة اهللا رب العاملني.،إخوان الشياطني
أو ،كإتيـان احملـارم  ،ويشترط يف الساحر السفلي أن يكون مرتكباً موعة من الكبائر غري ما ذكرنا

  .أوسب األديان كل ذلك لريضي الشيطان،أو الزىن بأجنبية،اللواط
                                                 

  .٦٠٩،٦١٠/  ١،والفروع ٣٢٩شباه والنظائر البن جنيم وما بعدها،واأل ٧٨آكام املرجان   - ٣٦٧
  ) وسنده واه  ١٩٣٥٢)(٥٢٧/ ٩السنن الكربى للبيهقي (  - ٣٦٨

أَبو عبيد:وهذَا التفِْسري في الْحديث  بِيحةً للطِّيرة.قَالَقَالَ:وأَما ذَبائح الْجِن أَنْ تشترِي الدار وتستخرِج الْعين وما أَشبه ذَلك،فَتذْبح لَها ذَ 
هيبصوا أَنْ يمطْعوا فَيحذْبي إِنْ لَم مهافَةَ أَنخلِ معذَا الْفونَ إِلَى هرطَيتي مهأَن اهنعم بِيطَلَ النفَأَب،يهِمذؤي الْجِن نٌء ميا شيهف مr هنذَا وى ه

"هنع  
  )١٩٧٨( - ٤٥) ١٥٦٧/ ٣صحيح مسلم ( - ٣٦٩

[ش (كافة) هكذا تستعمل كافة حاال وأما ما يقع يف كثري من كتب املصنفني من استعماهلم مضافة وبالتعريف كقوهلم هذا قول كافة  
  فهو خطأ معدود من حلن العوام وحتريفهم -العلماء ومذهب الكافة 

  من اجلراب يدخل فيه السيف بغمده وما خف من اآللة](قراب سيفي) هو وعاء من جلد ألطف 
  )١٣/ ١٩دار الوفاء ( -انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ٣٧٠



 ١٩٦

  :النجاسةطريقة .:..٤
ويف هذه الطريقة يكتب الساحر امللعون سورة من سور القرآن الكرمي بدم احلـيض أو بغـريه مـن    

  .النجاسات مث يقول الطالسم الشركية فيحضر اجلين فيأمره مبا يريد
وال خيفى ما يف هذه الطريقـة من الكفر الصـريح ألن االستهزاء بسورة بل بآية من آيات القـرآن  

ونسأله سبحانه ،-نعـوذ باهللا مـن اخلذالن –هللا العظيم فما بالك من كتابتها بالنجاسة الكرمي كفر با
  .أن يثبت قلوبنا على اإلميان وأن مييتنا على اإلسالم وأن حيشرنا يف زمرة خري األنام

  :طريقة التنكيس.:..٥
لكـرمي بـاحلروف   سورة من سور القرآن ا بكتابة –عليه لعنة اهللا  –ويف هذه الطريقة يقوم الساحر 

  .املفردة معكوسة يعين من آخرها إىل أوهلا مث يقول عزميته الشــركية فيحضر اجلين فيأمره باملطلوب
  .وهذه طريقة حمرمة أيضاً مع ما فيها من شرك وكفر

  :التنجيم.:..٦
وهذه الطريقة تسمى أيضاً بـ ( الرصد ) ألن الساحر يترصد طلوع جنم معـني مث يقـوم مبخاطبتـه    

 –وات سحرية مث يتلو طلسماً حيمل يف طياته من الشرك والكفر ما اهللا به عليم مث يفعل حركـات  بتال
ولكنها يف احلقيقة عبادة هلـذا الـنجم مـن دون     –يزعم أا تعمل على استرتال روحانية هذا النجم

لبية أمر الساحر وإن كان النجم ال يدري فتلك عبادة وتعظيم لغري اهللا فعند ذلك تقوم الشياطني بت،اهللا
اللعني فيظن الساحر أن النجم هو الذي ساعده ولكن النجم املفترى عليه مـا يـدري بشـيء مـن     

وهناك جنوم ال تظهـر يف   ٣٧١إال إذا ظهر النجم مرة أخرى ويزعم السحرة أن هذا السحر ال حيلُّ،هذا
  هلم سحرهم. النجم ليحلَّ العام إال مرة واحدة فينتظرون ظهوره مث يقومون بتالوة فيها استغاثة ذا

وال خيفى ما يف هذه الطريقة من تعظيم لغري اهللا واستغاثة بغري اهللا وكل هذا شرك ناهيك عن الطالسم 
  .الكفرية

  :طريقة الكف.:..٧
مث يأخذ كف الصـيب   ئويف هذه الطريقة حيضر الساحر صبياً مل يبلغ احللم بشرط أن يكون غري متوض

  .عاً هكذااأليسر مث يرسم عليه مرب
يكتب هذه الطالسـم حـول    –وطبعاً حتتوي على شرك  –ويكتب حول هذا املربع طالسم سحرية 

املربع من جهاته األربع مث يضع يف كف الصـيب يف وسط هـذا املربع ( زيت وزهرة زرقـاء) أو (  
ـ  ة زيت وحرب أزرق ) مث يكتب طالسم أخرى حبروف مفردة على ورقة مستطيلة مث توضع هذه الورق

كاملظلة على وجه الصـيب ويرتدي فوقها قلنسوة حىت تثبت مث يغطي الطفل كــله بثـوب ثقيـل    

                                                 
  هذا عند السحرة،أما عند الذين يعاجلون بالقرآن فيبطلون هذا السحر يف احلال بفضل اهللا الكبري املتعال.( الصارم البتار ) - ٣٧١



 ١٩٧

والطفل يف هذه احلالة يكون ناظراً يف كـفه فطبعاً ال يراه ألن اجلو مظلم مث يبدأ الساحر امللــعون  
رك يف كفـه  فإذا بالطفل يشعر كأن اجلو قد أصبح نوراً ويرى صوراً تتح،بقراءة عزمية كفرية شديدة

  فيقول الساحر للصيب ماذا ترى ؟
  .أرى أمامي صورة رجل:فيقول الصيب
  .قل له يقول لك املعزم كذا وكذا فتتحرك الصورة حسب األوامر:فيقول الساحر

  .وغالباً ما يستخدمون هذه الطريقة يف البحث عن األشياء املفقودة
  .ري مفهومةوال خيفى كذلك ما يف هذه الطريقة من شرك وكفر وطالسم غ

  :طريقة األثر.:..٨
ويف هذه الطريقة يطلب الساحر من املريض بعض آثاره من منديل أو عمامة أو قميص أو أي شـيء  
حيمل رائحة عرق املريض مث يعقد هذا املنديل من طرفه مث يقيس مقدار أربعة أصابع مث ميسك املنـديل  

به  يرفع ا صوته مث يقول طلسماً شركياً يسرمسكاً حمكماً مث يقرأ سورة التكاثر أو أي سورة قصرية 
مث ينادي اجلن ويقول إن كان ما به من املرض سببه اجلن فقصروه وإن كان ما به من العني فطولـوه  
وإن كان من الطب فدعوه كما هو مث يقيسه مرة أخرى بعد ذلك فإن وجده قد طال عـن أربعــة   

قد قصر قال أنت مصاب باجلن وإن وجدوه كمـا  أصابع قال أنت مصاب بعني (احلسد ) وإن كان 
  ٣٧٢....هو أربعة أصابع قال ما عندك شيء اذهب إىل طبيب

  :التعليق على الطريقة
وليس ،التلبيس على املريض حيث يرفع الساحر صوته بالقرآن ليظن املريض أنه يعـاجل بـالقرآن   -١ 

  .وإمنا السر يف الطلسم الذي أسر به،كذلك
  .جلن ومنادام ودعاؤهم كل هذا شرك باهللا العظيماالستعانة با -٢
٣- كثري فيها كذب يف هذا األمر،اجلن أم كاذب صادق وقد اختربنا فعـل  ،فما يدريك أن هذا اجلين

وذكر أن ،حيث حاءنا بعض املرضى،وأحياناً كثرية كانوا كاذبني،فأحياناً كانوا صادقني،بعض السحرة
وغـري ذلـك   ،) فلما قرأنا عليه القرآن نطق عليه اجلين ومل يكن بـه عني الساحر قال له عندك ( عني

  ٣٧٣..كثري
عالمات ا الساحر يعرف:  

إذا وجدت عالمة واحدة من هذه العالمات يف أحد املعاجلني فهو ساحر بال ريب وهـذه العالمـات   
  هي:

  يسأل املريض عن امسه واسم أمه-١
                                                 

٣٧٢ - od.com/bbs/showthread.php?t=http://www.alokhdo٢٠٧٩  
  الصارم البتار يف التصدي للسحرة األشرار  - ٣٧٣

http://www.alokhdo
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  منديل......)-نسوةقل-يأخذ أثرا من آثار املريض (ثوب -٢
  أحيانا يطلب حيوانا بصفات معينة ليذحبه وال يذكر اسم اهللا عليه.-٣
  كتابة الطالسم-٤
  تالوة العزائم والطالسم الغري مفهومة-٥
  إعطاء املريض حجابا حيتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام-٦
  مس ويسميها العامة (احلجبة)يأمر املريض أن يعتزل الناس فترة معينة يف غرفة التدخلها الش-٧
أحيانا يطلب من املريض أال ميس املاء ملدة معينة.غالباً ما تكون أربعني يوما وهذه العالمة تدلُّ على -٨

  أنَّ اجلين الذي خيدم الساحر نصراين.
  يعطي للمريض أشياء يدفنها يف األرض-٩

  يتمتم بكالم غري مفهوم-١٠
  ه واسم بلده ومشكلته اليت جاء من أجلهاأحيانا خيرب الساحر املريض بامس-١١
  .يعطي للمريض أوراقا حيرقها ويتبخر ا إذا كانت مكتوبة بغري العربية وغري مفهومة-١٢

أَو ،" من أَتى عرافًا أَو ساحرا:فعن عبد اللَّه قَالَ،ومن علم أنه ساحر فيحرم الذهاب إليه للوعيد الشديد
  ٣٧٤" rفَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى قَلْبِ محمد :ه بِما يقُولُكَاهنا فَصدقَ

  
__________  

                                                 
  ) صحيح ١٩٤١) (٢٨٧مسند ابن اجلعد (ص: - ٣٧٤
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  :عالج السحر - السادساملبحث 
  :يحل السحر عنِ الْمسحورِ بِطَرِيقَتينِ

  :عالج السحر بالرقى املباحة والتعوذ املشروع
كَالْفَاتحة والْمعوذَتينِ واالستعاذَات الْمأْثُورة عـنِ  ،التعوذ الْمشروعِأَنْ يحل بِالرقَى الْمباحة و:األُْولَى
 بِيالنr ِأْثُورسِ الْمجِن نا مهنلَكو ةأْثُوررِ الْمغَي ا،أَواعمإِج زائج عوذَا النفَه. بِيأَنَّ الن درو قَدوr  الَم
رحا،سبِهِم رحنِ سياطَةَ اللَّتشالْمطَ وشالْم جرختنِ،اسيذَتوعأُ بِالْمقْركَانَ ي الَى،ثُمعت اللَّه فَاهفَش.  

لَ علَيهـا ويهوديـةٌ   وإِنَّ أَبا بكْرٍ دخ،اشتكَت عائشةُ أُم الْمؤمنِني:قَالَت،وعن عمرةَ ابنة عبد الرحمنِ
  ٣٧٥.ارقيها بِكتابِ اِهللا:فَقَالَ،ترقيها

بِيعوقَالَ الر:ةقْينِ الرع يعافالش أَلْتكْـرِ  :فَقَالَ،سذ نم رِفعا يمابِ اِهللا وتلُ بِكجالر يقرأَنْ ي أْسلَا ب
إِذَا رقَوا بِما يعـرف مـن كتـابِ اِهللا وذكْـرِ     ،نعم:كتابِ الْمسلمني؟ فَقَالَأَيرقي أَهلُ الْ:فَقُلْت.اِهللا
وأَما رِوايةُ صاحبِنا وصاحبِك فَإِنَّ مالكًا أَخبرنا عـن  ،غَير حجة:وما الْحجةُ في ذَلك؟ فَقَالَ:فَقُلْت.اِهللا

عنِ سى بيحينِ،يدمحالر دبع تةَ بِنرمع نع،     ـيهـةَ وشائلَـى عـلَ عخد هناُهللا ع يضكْرٍ را بأَنَّ أَب
  ٣٧٦.ارقيها بِكتابِ اِهللا:قَالَ،ويهوديةٌ ترقيها،تشتكي

يط والَّذي يكتب خـاتم سـلَيمان   وروى ابن وهب عن مالك كَراهة الرقية بِاحلَديدة وامللح وعقد اخلَ
  لَم يكُن ذَلك من أَمر الناس القَدمي.:وقالَ

ـا      :وقالَ املازِرِيمكُـون مـئَالَّ يـك لهـا مالها قَوم وكَرِهتاب فَأَجازرقاء أَهل الكي استف فلاُخت
لُوهدقُولُ.بد أَن يبعذا يثل هبِأَنَّ م ن أَجازم وأَجابحِسـن  ،وهق ال يواء كانَ غَري احلاذس و كالطِّبوه

واحلَق أَنه يختلف .أَن يقُول واحلاذق يأنف أَن يبدل حرصا علَى استمرار وصفه بِاحلذقِ لتروِيج صناعته
  ٣٧٧.بِاختالف اَألشخاص واَألحوال

  :اخلالف يف عالج السحر بسحر مثله
  :وهذَا النوع اختلف فيه علَى قَولَينِ.يحل السحر بِِسحرٍ مثْله أَنْ:الثَّانِيةُ

وهذَا منقُولٌ عنِ .ألَِنه سحر وتنطَبِق علَيه أَدلَّةُ تحرِميِ السحرِ الْمتقَدم بيانها؛أَنه حرام الَ يجوز -األَْول 
عسنِ ممِابالْقَي ناب بذَه هإِلَيو ريِيننِ سابنِ وسالْحو ود.دمأَح يهف قَّفوتنِ.وسنِ الْحع وِيرل :وحالَ ي

 راحإِالَّ س رحةُ،٣٧٨السرحا السهذِّبعي أَةرنِ امل عئس هأَن ريِيننِ سب دمحم نع وِيرلٌفَقَال ،وجطُّ :رأَخ

                                                 
  ) صحيح٢٤٠٤٧) (٤٠٨/ ٧طبعة الدار السلفية اهلندية (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٣٧٥
  ) ١٩٦٠٢) (٥٨٧/ ٩السنن الكربى للبيهقي ( - ٣٧٦
  )١٩٧/ ١٠ط دار املعرفة ( -البخاريفتح الباري شرح صحيح  - ٣٧٧
  مل أجده ذا اللفظ وسوف ترد بلفظ قريب    - ٣٧٨



 ٢٠٠

والَ ،ما أَعلَم بِقراَءة الْقُرآن بأْسا:فَقَال محمد.خطا علَيها وأَغْرِز السكِّني عند مجمعِ الْخطِّ وأَقْرأُ الْقُرآنَ
كِّنيالسطُّ وا الْخرِي م٣٧٩.أَد  

فَيتقَرب الناشر والْمنتشر إِلَى الشيطَان بِمـا  ،له من عمل الشيطَانحل السحرِ بِِسحرٍ مثْ:وقَال ابن الْقَيمِ
  ٣٨٠.يحب فَيبطُل الْعمل عنِ الْمسحورِ

ب أَنه كَانَ لَـا  فعن سعيد بن الْمسي،أَنَّ حلَّ السحرِ بِِسحرٍ الَ كُفْر فيه والَ معصيةَ جائز -الْقَول الثَّانِي 
وكَانَ الْحسن :قَالَ،هو صلَاح:يرى بأْسا إِذا كَانَ الرجل بِه سحر أَن ميشي إِلَى من يطلق ذَلك عنه قَالَ

لَا بأْس بالنشرة إِنما ي عمـا  :قَالَ فَقَالَ سعيد بن الْمسيب،لَا يعلم ذَلك إِلَّا ساحر:يكره ذَلك ويقُول
مل ينا ينفع".يضر وم٣٨١ه ع  

إِنما نهى اللَّه عما يضـر  :وعن سعيد بنِ الْمسيبِ في الرجلِ يؤخر عنِ امرأَته فَيلْتمس من يداوِيه قَالَ
" فَعنا يمع هني لَم٣٨٢و  

 ابِرج أَلْتقَالَ س كِّيرِ الْميبأَبِي الز نقَالَ لَا وع أَو معذُ قَالَ نخؤأَي دبالْع لَه قأْبلِ يجنِ الرع اللَّه دبع نب
(بِه) أْس٣٨٣ ب  

لَا بأْس إِنمـا ترِيـدونَ بـذلك    :وعن سعيد بن الْمسيب في الرجل يؤخذ عن امرأَته فينشر عنه قَالَ
  ٣٨٤الْإِصلَاح"

الَ سأَلْت عطَاَء بن أَبِي رباحٍ عنِ النشرة فَكَرِه نشرةَ الْأَطباِء وقَـالَ لَـا أَدرِي مـا    وعنِ ابنِ جريجٍ قَ
" بِه أْسفَلَا ب تأَن هعنصٌء تيا شأَما ويهونَ فعنص٣٨٥ي  

  ٣٨٦".من يطْلق عنه،والْمسحور،ذُ عن أَهلهأَنه كَانَ الَ يرى بأْسا أَنْ يأْتي الْمؤخ؛وعن عطَاٍء

                                                 
  مل أجده ذا اللفظ  - ٣٧٩

):الذهاب ملن يقومون ٤٨٦٧/ ١) وفتاوى الشبكة اإلسالمية (٢٦٥/ ٢٤وزارة األوقاف الكويتية ( -انظر:املوسوعة الفقهية الكويتية  
):ما جيوز وما ال جيوز ٥٠٩٦/ ١):النشرة املباحة واحملرمة وفتاوى الشبكة اإلسالمية (٤٩٤٣/ ١حبل السحر وفتاوى الشبكة اإلسالمية (

/ ١٣):ال تعاجلوا أمكم عند من ميارس الشعوذة وفتـاوى الشـبكة اإلسـالمية (   ٥١٧٦/ ١يف فك السحر وفتاوى الشبكة اإلسالمية (
  )٣٠١/ ٤وإعالم املوقعني عن رب العاملني ():أهل زوجها يسيئون إليها ويلجأون للسحر للتفريق بينهما ٦٩٥٤

  )٣٠١/ ٤إعالم املوقعني عن رب العاملني ( - ٣٨٠
  )  إِسناده صحيح٢٣٣/ ١٠ط دار املعرفة ( -) وفتح الباري شرح صحيح البخاري٤٩/ ٥تغليق التعليق ( - ٣٨١
   ) صحيح٨١٢/ ٥) والتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (٤٩/ ٥تغليق التعليق ( - ٣٨٢

نيذُ الْعأْخةٌ تقْيذَةُ رالْأُخاِء (قَالَ) وسأَيِ الن هأَترنِ امذُ عخؤي لُه٢٤٤/ ٦التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (،قَو(  
  ) حسن٢٤٤/ ٦التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (  - ٣٨٣
  اده صحيح) إِسن٥٠/ ٥تغليق التعليق ( - ٣٨٤
  ) صحيح٢٤٥/ ٦التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( - ٣٨٥
  ) فيه ضعف٢٣٩٨٧)(٣٩٠/ ٧طبعة الدار السلفية اهلندية (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٣٨٦
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لَيس بِالنشرة الَّتي يجمع فيها من الشجرِ والطِّيبِ ويغتِسـلُ بِـه الْإِنسـانُ    :وعن يحيى بنِ سعيد قال
"أْس٣٨٧ب  

 ن النشرة فَلم يرأَلت سعيد بن الْمسيب عة سادن قَتأْسا"وع٣٨٨ا ب  
منِ اسـتطَاع أَنْ ينفَـع أَخـاه    «:قُلْت لسعيد بنِ الْمسيبِ:رجلُ بِه طب أَيحلُّ عنه؟ قَالَ:وقَالَ قَتادةُ

  ٣٨٩».فَلْيفْعلْ
؟ قَالَ:ن هنلَّ عحرٍ،يبِِسح لٌ طُبجر:لَه بِ،قَالَ:قُلْتيسنِ الْمب يدعس نوع اهأَخ فَعنأَنْ ي طَاعتنِ اسم،مع

  ٣٩٠فَلْيفْعلْ.
 قطْلي ني مأْتورِ،يحسالْمو ذخؤنِ الْمع انِياسرطَاًء الْخع أَلْتاشٍ،قَالَ:سينِ عيلَ باعم؟  وعن إِس ـهنع

هإِلَي طُرإِذَا اُض كبِذَل أْس٣٩١.قَالَ:الَ ب  
،وهو ن أَيضا عند الْمالكية والْحنابِلَة.قَال الرحيبانِي:يجوز حل السحرِ بِِسحرٍ ألَِجل الضـرورة والْقَوالَ

  ٣٩٢.الْمذْهب،وقَال في الْمغنِي:توقَّف أَحمد في الْحل،وهو إِلَى الْجوازِ أَميل
توقَّف أَحمد في الْحلِّ وهو إلَى الْجوازِ أَميلُ،وسأَلْت مهنا عمن تأْتيـه مسـحورةٌ   قَالَ في " الْمغنِي" 

هم هنيا با كَمأْسب ى بِهرلَا يو الُهعف ا كُرِهملَّالُ:إن؛قَالَ الْخأْسا؟قَالَ:لَا بهنع قُهطْلفَينذَا مها،ون  ةوررالض
  ٣٩٣والْمذْهب جوازه ضرورةً"،الَّتي تبِيح فعلَها

  أنواع السحر من حيث التأثري وطريقة إبطاهلا:
لكن لوحظ أن من تكلم عن السحر وأنواعه قد ذكـر  ،إن أنواع السحر ترتبط وتتالقى يف عدة أمور

وجد أن أنواع السحر اليت تعترب ،يص هلذه األنواعوالتمح،وبعد القراءة املتكررة،أنواعا تصل إىل الثمانية
وقـد  ،وبآثار السحر ونتائجه ال تتعدى اخلمسة فقط،أنواعا حقيقية ترتبط مبفهوم السحر االصطالحي

وما عدا ذلك ال يعد من ،تقتصر إىل أنواع باعتبار أن بعض األنواع ختتص بعنصر التأثريات أو املؤثرات
  :واع اليت خترج عن املفهوم االصطالحي للسحرومثال تلك األن،أنواع السحر

                                                 
  ) صحيح٢٤٥/ ٦التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( - ٣٨٧
  ) صحيح٥٠/ ٥تغليق التعليق ( - ٣٨٨
  ) صحيح١٩٠/ ١٢) وشرح السنة للبغوي (٥٠/ ٥(تغليق التعليق  - ٣٨٩
  )  صحيح٢٣٩٨٩)(٣٩٠/ ٧طبعة الدار السلفية اهلندية (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٣٩٠
  )  صحيح٢٣٩٨٨)(٣٩٠/ ٧طبعة الدار السلفية اهلندية (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٣٩١
،ومواهب اجلليل للحطاب ٣٦٦لعزيز احلميد ص ،وتيسري ا٣٠٤،وفتح ايد ص ٣٠٥/  ٦،ومطالب أويل النهى ١٥٤/  ٨املغين  - ٣٩٢

  .٢٣٦/  ١٠،وفتح الباري ٢٥٦/  ٦
) ومطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ١٨٨/ ٦) وكشاف القناع عن منت اإلقناع (٢٠٩/ ١٠الفروع وتصحيح الفروع ( - ٣٩٣

  )  ٦٠٥و٦٠٤/ ٣(
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( قال حيـىي  :،قال الشرواينالسعي بالنميمة والوشاية بني الناس لإلفساد من وجوه خفية لطيفة -أ )
  ٣٩٤ يفسد النمام والكذّاب يف ساعة ما ال يفسد الساحر يف سنة ):بن أيب كثري

" وقَد حكـي أَنَّ  :األحكام" حيث قالويؤكد ذلك املفهوم ما ذكره اجلصاص يف كتابه "تفسري آيات 
إنَّ زوجك معرِض وقَد سحر وهو :امرأَةً أَرادت إفْساد ما بين زوجينِ فَصارت إلَى الزوجة فَقَالَت لَها

ولَكن لَا بد أَنْ تأْخذي من شـعرٍ  ،ى سواكمأْخوذٌ عنك وسأَسحره لَك حتى لَا يرِيد غَيرك ولَا ينظُر إلَ
فَإِنَّ بِها يتم الْأَمر فَاغْترت الْمرأَةُ بِقَولها وصدقَتها ثُـم  ،حلَقَه بِالْموسى ثَلَاثَ شعرات إذَا نام وتعطينِيها

لَه قَالَتلِ وجإلَى الر تبإنَّ ا:ذَه كلَى ذَلع قَفْتو قَدك وللَى قَتع تمزع قَدلًا وجر لَّقَتع ك قَدأَترم
وستعرِف ،فَتيقَّظْ ولَا تغتر فَإِنها عزمت علَى ذَلك بِالْموسى،من أَمرِها فَأَشفَقْت علَيك ولَزِمنِي نصحك

فَلَما ظَنت امرأَته أَنه قَد نام عمدت إلَى موسـى  ،ي أَمرِها شك فَتناوم الرجلُ في بيتهفَما ف،ذَلك منها
اترعثَلَاثَ ش هلْقح نم قلحتل بِه توهو ادى إلَى ،حوسبِالْم توأَه قَدا وآهفَر هنيلُ عجالر حفَفَت هلْقح

لَهقَت تادا أَرهي أَنف كشي ى،فَلَمصحلَا ي ريذَا كَثهلَ وقُتا ولَها فَقَتهإلَي ٣٩٥.فَقَام  
  االحتيال يف إطعام البعض،بعض األدوية املؤثرة يف العقل -ب)

  :( السحر ينقسم إىل قسمني:-رمحه اهللا  -قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
أي قراءات وطالسم يتوصل ا الساحر إىل اإلشراك بالشياطني فيما يريد لضـرر  ،-عقد ورقى :لاألو

( واتبعوا ما تتلُوا الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ ومـا كَفَـر سـلَيمانُ ولَكـن     :قال اهللا تعاىل،املسحور
الس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالبقرةاآلية الش )( ر٠)  ١٠٢ح  

الثاين:أدوية وعقاقري تؤثر على بدن املسحور،وعقله،وإرادته،وميله وهو ما يسمى عنـدهم بـالعطف   
والصرف،فيجعلون اإلنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حىت يكون كالبهيمة تقـوده كمـا   

اً فشيئاً حىت يهلك،ويف تصـوره  فيؤثر يف بدن املسحور بإضعافه شيئ،والصرف بالعكس من ذلك،تشاء
  ٣٩٦ بأن يتخيل األشياء على خالف ما هي عليه )

  :أقسام السحر عند علماء االجتماع
والتنبؤ ،مثل سـحر احلـب والتـداوي   ،وهو الذي خيدم أهدافا علمية واجتماعية:السحر األبيض -أ)

  باملستقبل
  وهو الذي بقصد إحلاق الضرر باآلخرين:السحر األسود -ب)

                                                 
  ١٨١/  ٩ –حواشي الشرواين  - ٣٩٤
  )٥٧/ ١ة (أحكام القرآن للجصاص ط العلمي - ٣٩٥
/ ١)  وانظر:أحكام القرآن للجصاص ط العلميـة (  ٣٢٨ - ٣٢٧ص  -مرجع املعاجلني من القرآن الكرمي واحلديث الشريف   - ٣٩٦
٥٧(  
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ا التقسيم للسحر بناء على فهم علماء االجتماع بشقيه األبـيض واألسـود ال خيتلـف يف    وهذ:قلت
  وفاعله يكفر وهو خمرج من امللَّة،وال جيوز مطلقاً اقترافه أو فعله،مضمونه وحمتواه عن األنواع السابقة

وقبل أن أتعرض ألنواع السحر بالتفصـيل ال بـد مـن إيضـاح بعـض املسـائل       :* أقسام السحر
  :ستدراكات اهلامة وهي على النحو التايلواال

ويف ذلك يقول احلق ،ال بد من اليقني اجلازم بأن تأثري السحر ال ينفذ إال بإذن اهللا القدري الكوين -)١
اآليـة   –) ( البقرة  ٠٠٠وما هم بِضارين بِه من أَحد إِال بِإِذْن اللَّه  ٠٠٠( :جل وعال يف حمكم كتابه

١٠٢ (  
خاصة البحث يف األعراض املتعلقـة بكـل   ،ليس القصد مطلقا من عرض جزئيات هذا املوضوع -)٢

حبيث يبدأ الشخص مبقارنـة تلـك األعـراض مـع حالتـه      ،نوع من أنواع السحر املقارنة والقياس
وال بد للمريض من عرض حالته أوال على الطبيب املسلم ،ويقع يف الوهم والوسوسة والضياع،ومعاناته
وإن استدعى األمر فال بأس بالذهاب عند من يوثق يف علمه ،رقية نفسه بالرقية الشرعية الثابتة ومن مث

لكي يسـتطيع بـإذن اهللا   ،حبيث يكون هذا الشخص متمرسا حاذقا،ودينه للرقية والعالج واالستشفاء
  تعاىل أن حيدد األسباب الرئيسة للمعاناة واملرض.

بني السحر واألنواع األخرى من األمراض الـيت تصـيب    غالبا ما تكون األعراض مشتركة ما -)٣
ومن هنا كان ال بد من التريث يف عملية التشخيص من ،النفس البشرية كالصرع والعني واحلسد وحنوه

حبيث يتم دراسة احلالة دراسة موضوعية دقيقية مستفيضة ليستطيع أن حيدد الداء ليصـف  ،قبل املعاجل
  .الدواء النافع بإذن اهللا تعاىل

فبعض األمراض العضـوية أو  ،ال بد للمعاجل من التأكد من سالمة الناحية الطبية املتعلقة باملريض -)٤
النفسية هلا أعراض مشاة متاما لألمراض اليت تصيب النفس البشرية كالصرع والسحر واحلسد والعني 

ومن مث إجيـاد مثـل   ،ريهاوكثريا ما يستغلُّ السحرة معرفة األسباب الرئيسة لتلك األمراض وتأث،وحنوه
وعلى سبيل املثـال  ،تلك األسباب حبيث يعتقد املرضى بأن املعاناة ناجتة عن أمراض عضوية أو نفسية

فقد حيدث الساحر تأثرياً يؤدي لقتل احليوانات املنوية عند الرجل ويعتقد آنذاك أن احلالة املرضية تعاين 
مور اليت يعمد إليها السحرة إليهام الناس بتلـك  وقس على ذلك كثري من األ،من العقم وعدم اإلجناب

واهتمام املعاجل بسالمة الناحية الطبية ال يعين مطلقا عدم االستشفاء بالرقيـة الشـرعية مـن    ،األمراض
بل املقصود عدم ختبط املعاجل يف عملية التشخيص وإيهام بعض املرضـى  ،األمراض العضوية أو النفسية
علما بـأن املعانـاة   ،يب النفس البشرية كالصرع والسحر والعني وحنوهباملعاناة من األمراض اليت تص

  األصلية ناجتة عن أمراض عضوية أو نفسية.
فقد تكون كافة تلك األعراض ،جيب دراسة األعراض دراسة دقيقة للوقوف على أسباا الرئيسة -)٥

هنا كان ال بد من  ومن،ناجتة عن خالفات أو منازعات أو ظروف اجتماعية أدت ملثل تلك األوضاع
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التأين دون إطالق األحكام جزافا وإعادة مثل تلك األمور اليت قد حتصل لإلصابة بالصـرع والسـحر   
  والعني وحنوه.

وسوف أقتصر البحث ،إن للسحر أعراضاً اجتماعية وأخرى عضوية متعلقة بطبيعة اجلسم البشري -)٦
بسيطة بسبب أن تلك األعـراض متشـاة   هنا على األعراض االجتماعية وبعض األعراض العضوية ال

  ..تقريبا يف كافة األنواع مع اختالفات نوعية بسيطة
كافة األنواع اليت سوف يعرج عليها حتت أنواع السحر التأثريي قد تكون ناجتة عـن السـحر    -)٧

قـوم  ويعود األمر يف ذلك لألسلوب الذي يتبعه الساحر فيما ي،بشقيه التخيلي أو سحر األرواح اخلبيثة
  به من أفعاله السحرية اخلبيثة.

وهي أن كافة املسميات املتعلقـة بـأنواع   ،ال بد من اإلشارة لنقطة هامة جدا حتت هذا العنوان -)٨
السحر التأثريي عبارة عن اجتهادات بناها املعاجلون بناء على األحوال واألوضـاع الـيت عايشـوها    

النصوص القرآنية واحلديثية ملثل تلك اآلثار بشكل وقد أشارت بعض ،ودرسوها نتيجة اخلربة واملمارسة
  بل ختضع للتجربة والقياس.،وبالتايل فإن كافة تلك املسميات ال تعترب أمور مسلمة ا،عام

  رابعا:أقسام السحر من حيث األسلوب:
يقول احلق ،وقد أثبتت النصوص القرآنية واحلديثية هذا النوع من أنواع السحرالسحر التخييلي: -١
( قَالُوا ياموسى إِما أَنْ تلْقى وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى * قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا :وعال يف حمكم كتابه جل

) وقـد ثبـت عـن     ٦،٦٦اآليـة   –حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى ) ( طـه  
  ٣٩٧»حتى كَانَ يخيلُ إِلَيه أَنه صنع شيئًا ولَم يصنعه،سحرr أَنَّ النبِي «:عائشةَ

فَقيـلَ  ،»لَولَا كَلمات أَقُولُهن لَجعلَتنِي يهود حمـارا «:أَنَّ كَعب الْأَحبارِ قَالَ،وعنِ الْقَعقَاعِ بنِ حكيمٍ
؟:لَهنا هميمِ«:فَقَالَ وظالْع اللَّه هجوذُ بِوأَع،هنم ظَمٌء أَعيش سي لَيي لَـا  ،الَّذالَّت اتامالت اللَّه اتمبِكَلو

لَا فَاجِرو رب نهاوِزجي،لَمأَع ا لَمما وهنم تملا عا مى كُلِّهنسالْح اِء اللَّهمبِأَسو،ش نأَ  مـربو لَقا خم ر
  ٣٩٨»وذَرأَ
تعاىل أن لسحر اليهود قدرة على تغيري األمور  -رمحه اهللا  -وليس املقصود من قول اإلمام مالك :قلت

ولكن قد يكون القصد من الكالم آنف الذكر إما التهويل وقـدرة  ،وقلب حقيقتها اليت خلقت عليها

                                                 
  ) ٣١٧٥)( ١٠١/ ٤صحيح البخاري ( - ٣٩٧

عقله ومل يغـري   والذي ثبت أن هذا السحر مل يؤثر عليه يف r[ (سحر) السحر مرض من األمراض وعارض من العلل جيوز على النيب 
عليه شيئا من الوحي ومل يداخله شيء يف أمر الشريعة بسببه وإمنا شيء اعتراه وأثر على ظاهره فأصابه شيء من التخيل والـوهم مث مل  
يتركه اهللا تعاىل على ذلك بل تداركه بعصمته وأعلمكه موضع السحر وعلمه استخراجه وحله منه ودفع أثره وأذهبه وهلذا مل يعاقـب  

  ]rي فعله الذ
  ) صحيح مقطوع ١٢) (٩٥٢/ ٢موطأ مالك ت عبد الباقي ( - ٣٩٨



 ٢٠٥

يكون القصد قدرة سحرة اليهود على قلب احلقيقـة يف  وإما أن ،سحرة اليهود وبراعتهم يف هذا األمر
  نظر الرائي دون املرئي وهو ما يسمى بسحر التخييل واهللا تعاىل أعلم.

( سحر التخيل هو أن يعمد الساحر إىل القوى املتخيلة فيتصرف فيها بنـوع مـن   :يقول ابن خلدون
مث يرتهلا إىل احلس مـن  ،قصده من ذلكويلقي فيها أنواعا من اخلياالت واحملاكاة وصوراً مما ي،التصرف

  ٣٩٩ فينظر الراؤن كأا يف اخلارج وليس هناك شيء من ذلك )،الرائني بقوة نفسه املؤثرة فيه
حكى لنا بعض العامـة أن   -حفظه اهللا–يقول فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين :قصة واقعية

وطلب من صاحب الغنم أن يعطيه بدهلا كبشـاً  ،اساحراً أتى إىل صاحب غنم ومعه شاة يقودها بأذ
فبعد أن ذهب بالكبش تبني أن تلك الشاة اليت جـاء يقودهـا   ،ففعل ذلك صاحب الغنم،ليذحبه لرفقته

كانت حشرة من دواب األرض قد لبس ا على عني الراعي الذي ذهب يف أثره حىت أدركـه مـع   
فدلوه علـى السـاحر فجعـل    ،لبس عليه فسأهلم عن صاحب الكبش الذي،رفقته وقد ذحبوا الكبش

فـذهل الراعـي   ،وقبض على رأسه فانقلع رأسه يف يده وتعلق حبنجرته،مث مد يده إليه ليبطش به،يوخبه
  ٤٠٠ وهرب معتقداً أم من الشياطني )

ومنها مـا  ،وهذا النوع يتم بعدة طرق منها ما هو مبين على الكواكب والنجومسحر املؤثرات: -)٢
ومنها ما يسمى ( بالنريجنات ) وهو سـحر يعتمـد علـى    ،تصفية النفس وتعليق الوهم هو مبين على

وقسم ،األعضاء البشرية واحليوانية مبقادير معينة متزج بطريقة خمصوصة على أن لكل عضو أثراً خمصوصاً
اد وغريه مما يعتمد على األعـد ،آخر يعتمد على االستعانة خبواص األدوية يعين يف األطعمة والدهانات

وكافة األنواع املذكورة آنفا تؤثر باملرض أو القتل أو اجلنون أو منع الـزواج أو  ،واحلروف (األوفاق)
وكل ذلك يكون بتأثريات وطرق خبيثة ال ينفذ تأثريهـا إال  ،ربط الرجل عن زوجه أو العقم أو اإلحياء

  بإذن اهللا القدري الكوين.
م بواسطته تسليط اجلن والشياطني على املسـحور  وهذا النوع يت:سحر تسليط األرواح اخلبيثة -)٣

ويتم ذلك بطـرق  ،لغرض معني حيدد من قبل الساحر بناء على توصية من قام بعمل السحر للمسحور
شىت يستخدم فيها الساحر العزائم والطالسم الكفرية أو الشركية الستحضـار األرواح واسترضـائها   

  بذلك لكي تسلط على من وكلت به.
ولـذا تعتـرب   ،اع السحر ما عدا النوع املبين على التخييل واخلداع مبنية على الرقى والعزائموكافةُ أنو

ومن أراد االستزادة خبصوص هذا املوضوع فعليه الرجـوع  ،قاعدة مطَّردة يف كل نوع،الرقى والعزائم
لباحثة ل -دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة  -لكتاب " موقف اإلسالم من السحر " 

  حياة سعيد با أخضر
                                                 

  ٤٩٨ –مقدمة ابن خلدون   - ٣٩٩
  ١١٣،١١٤ص  –الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة  - ٤٠٠
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  ٤٠١:* أقسام السحر من حيث التأثري
ولذلك أمر احلق ،إن املتأمل يف النصوص القرآنية واحلديثية يعتقد جازما متيقنا أن للسحر حقيقة وتأثريا

جل وعال يف حمكم كتابه باالستعاذة من ( شر النفاثات يف العقد ) سواء كن النسـاء أو النفـوس أو   
وهذا أمر اتفق عليه املفسرون حـىت نفـاة    -ي ينفثن يف عقد اخليط حني يرقني عليها اجلماعات الالئ

وإال فمـا معـىن   ،وهذا دليل صريح يف الداللة على أن للسحر حقيقة وأثـرا  -حقيقة السحر وأثره 
مث إن النفث الذي هو فعل ،ولو مل يكن لسحرهن أثر ضار،من شر النفاثات -تعاىل  -االستعاذة باهللا 

حر نفخ مع ريق قد مازج خبث نفسه املتكيفة بالشر واألذى فيعقد ذلك على اسـم املسـحور   السا
  ٠ولألرواح الشيطانية عون يف ذلك ،ويكرر ذلك الفعل والعقد

ومما ال شك فيه أن للسحر حقيقة وأثرا وتأثريا يؤدي للتخيل واملرض والتفريق وحنو ذلك مـن أمـور   
ر والفعل الذي قد حيدثه السحر مع التيقن بأن أثر السـحر ال  وبعد اتضاح الرؤيا خبصوص األث،أخرى

ومن هنا فسوف أتعرض ألنواع السـحر مـن حيـث    ،ينفذ إال بإذن اهللا القدري الكوين ال الشرعي
  ٤٠٢:وهي على النحو التايل،التأثري
  :سحر الصرف ( سحر التفريق ) -أوال

واتبعوا ما تتلُوا الشياطني علَـى ملْـك    (:قال تعاىل يف حمكم كتابه:الدليل من كتاب اهللا عز وجل -
ملَكَينِ بِبابِـلَ  سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْ

تح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارقُونَ هفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَال تنتف نحا نمقُوال إِنى ي
هرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِال بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهوزِء ورالْم نيب بِه  لَقَـدو مهنفَعال يو م

 –رة لَمن اشتراه ما لَه في األخرة من خالقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ) ( البقعلموا 
  ٠)  ١٠٢اآلية 

ى " إِنَّ إِبليس يضع عرشه علَ:rقَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،عن جابِرٍ وقد يستأنس من السنة املطهرة حبديث
فَعلْـت كَـذَا   :يجِيُء أَحـدهم فَيقُـولُ  ،فَأَدناهم منه منزِلَةً أَعظَمهـم فتنـةً  ،ثُم يبعثُ سراياه،الْماِء
وبـين   ما تركْتـه حتـى فَرقْـت بينـه    :قَالَ ثُم يجِيُء أَحدهم فَيقُولُ،ما صنعت شيئًا:فَيقُولُ،وكَذَا
هأَترقُولُ:قَالَ،اميو هنم نِيهدقَالَ:فَي  " تأَن منِع:»هزِملْت٤٠٣»فَي  

يقَة:وقالَ املازِرِيقح حر وأَنَّ لَهلَى إِثبات السلَماء عور العمهقَع ،جما ي يقَته وأَضافقعضهم حفَى بون
وَألنَّ العقل ال ينكر أَنَّ اهللا قَد يخـرِق  ،لورود النقل بِإِثبات السحر منه إِلَى خياالت باطلَة وهو مردود

ونظري ،العادة عند نطق الساحر بِكَالمٍ ملَفَّق أَو تركيب أَجسام أَو مزج بني قُوى علَى ترتيب مخصوص
                                                 

٤٠١ -   http://www.alroqyah.com/vb/t١٥٧٨٣.html  
٤٠٢ -   http://www.alroqyah.com/vb/t١٥٧٨٣.html  
  )  [ش (فيلتزمه) أي يضمه إىل نفسه ويعانقه]٢٨١٣( - ٦٧):٢١٦٧/ ٤صحيح مسلم ( - ٤٠٣

http://www.alroqyah.com/vb/t
http://www.alroqyah.com/vb/t
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قاقعض العزج بن ماء مبذّاق اَألطن حقَع مما ي كذَل     هدفـرنـها بِمم ـارـب الضنقَلى يتعضٍ حري بِب
"يفَرقُونَ بِه بني املَرء وزوجه :وقيلَ ال يزِيد تأثري السحر علَى ما ذَكَر اهللا تعالَى في قَوله،بِالتركيبِ نافعا

  لك لَذَكَره.فَلَو جاز أَن يقَع بِه أَكثَر من ذَ،" لكَون املَقام مقام تهوِيل
قالَ املازِرِي:كن ذَلأَكثَر م قَع بِهوز أَن يجي هقل أَنة العن جِهيح محـي  :قالَ،والصا فصت نة لَيسواآلي
  ٤٠٤.ولَو قُلنا إِنها ظاهرة في ذَلك،منع الزيادة

إنَّ الطَّلَاق الثَّلَاثَ حرمت بِه الْمرأَةُ عقُوبـةً  :الْعلَماِء " ومن هنا قَالَ طَائفَةٌ من:قال ابن تيمية رمحه اهللا
طَلِّقى لَا يتلِ حجلر؛لالطَّلَاق ضغبي ـي   ؛فَإِنَّ اللَّهـالَى فعا قَالَ تةُ كَمرحالسو نياطيالش بِه رأْما يمإِنو

هما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه }  مث ساق حديث جابر بن عبداهللا آنـف  { فَيتعلَّمونَ من:السحرِ
  ٤٠٥ الذكر )

و وتارلُ هعف ولْ ه؛باتمرحظَمِ الْمأَع ننِ ميجوالز نيفْرِيقِ بي التف يعوقال أيضا:" فَإِنَّ الس وتارم
طَانيلُ الشعفو ".يححيثُ الصدالْح اَء بِها ج؛كَميسلإب دنع يظح٤٠٦ الْم  

إن النصوص القرآنية واحلديثية آنفة الذكر تدل على أن غاية الشيطان ومقصده التفريق بني الزوج :قلت
لشيطان وذا الفعل الدينء يتحقق مراد ا،بسبب أن األسرة هي اللبنة األساسية يف اتمع املسلم،وزوجه

ومن هنا كانت الغاية األساسية للشيطان وأتباعه التفريق بـني  ،يف تدمري اتمعات اإلسالمية وتقويضها
وهو أقدر على التفريق بني املتحابني إذا توفرت له األرضية اليت يستطيع من خالهلا الوصـول  ،الزوجني

ومع أن احلديث ،كما مر معنا سابقاألهدافه وغاياته وقد اتضح هذا املفهوم من خالل أقوال أهل العلم 
ال ينص أصال على األسلوب الذي يتبعه الشيطان يف وصوله هلذه  -رضي اهللا عنه  -الذي رواه جابر 

إال أن السحر من األساليب اليت يستأنس هلا الشيطان لتحقيق ،الغاية أال وهي التفريق بني الزوج وزوجه
ز وجل وهدم لألسر وتقويض للمجتمعات وقد أكد هذا ملا فيها من كفر صريح باهللا ع،تلك األهداف

 –وكذلك العالمة فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين ،املفهوم العالمة ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
  ٠يف كالم الحق  –حفظه اهللا 

طـاع  قال املناوي إن هذا ويل عظيم يف ذم التفريق حيث كان أعظم مقاصد اللعني ملا فيه مـن انق 
  ٤٠٧ النسل وانصرام بين آدم وتوقع وقوع الزنا الذي هو أعظم الكبائر فسادا وأكثرها معرة )

  :* تعريف سحر الصرف

                                                 
  )٢٢٣/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٠٤
  )٨٨/ ٣٢دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ٤٠٥
  ) ٤٠٨/  ٢ –( فيض القدير  - ٤٠٦
) ومطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ١٨٨/ ٦عن منت اإلقناع () وكشاف القناع ٢٠٩/ ١٠الفروع وتصحيح الفروع ( - ٤٠٧

  )  ٦٠٥و٦٠٤/ ٣(
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ويسمى كذلك " سحر التفريق " وهو عمل وتأثري يسعى الساحر من خالله للتفريق بني املتحـابني أو  
  ٠صية من قام بعمل السحر أو التفريق بني األشخاص عامة ألسباب معينة بناء على تو،املتآلفني

ما يخيلُ إِلَى الرجلِ أَوِ الْمرأَة مـن  ::وسبب التفَرقِ بين الزوجينِ بِالسحرِ-رمحه اهللا  -قال ابن كثري 
ك من الْأَسـبابِ الْمقْتضـية   أَو نحوِ ذَل،أَو خلُقٍ أَو نحوِ ذَلك أَو عقد أَو بغضه،الْآخرِ من سوِء منظَرٍ

قَةلْفُر٤٠٨.ل  
( والصرف عمل السحر لصـرف مـن   :-حفظه اهللا  –يقول فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان 

  ٤٠٩ حيب إىل بغضه )
  :* أنواع سحر الصرف

  :قد يأخذ " سحر الصرف " شكال من األشكال التالية
  ٠صرف الزوج عن زوجه أو العكس من ذلك  -أ )

  ٠صرف األم عن ابنها أو ابنتها أو العكس من ذلك  -ب )
  ٠صرف األب عن ابنه أو ابنته أو العكس من ذلك  -ج )
  ٠صرف األخ عن أخيه أو أخته أو العكس من ذلك -د )

  ٠صرف األقارب بعضهم عن بعض  -هـ)
  ٠صرف الشريك عن شريكه  -و )
  ٠صرف الصديق عن صديقه  -ز )
  ٠ صرف اجلار عن جاره -ح )

  :* أعراض سحر الصرف
  ٠تغري األحوال بشكل فجائي من حب وود لكراهية وبغض  -)١
  ٠تفاقم املشكالت االجتماعية ألتفه األسباب  -)٢
عدم القدرة على التكيف االجتماعي والعاطفي مع اآلخرين ممن صرفوا عن املـريض بواسـطة    -)٣

  ٠السحر 
  ٠ة عن هؤالء األشخاص الكراهية املطلقة لألقوال واألفعال الصادر -)٤
  ٠سوء الظن والوسوسة املطلقة ؤالء األشخاص  -)٥
  ٠رؤية هؤالء األشخاص بأشكال قبيحة  -)٦
  ٠الكراهية املطلقة ألماكن تواجد هؤالء األشخاص  -)٧

  :سحر التفريق بني الزوجنيل أخرى أعراض
                                                 

  )٣٦٤/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة (  - ٤٠٨
  ) ١ص  –هـ  ٢١/١/١٤١٧( نشرة لفضيلة الشيخ بتاريخ   - ٤٠٩
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  عدم التماس األعذار لكال الطرفني -١
  سباب بني الزوجني أو لطرف واحدالغضب الزائد على أتفه األ -٢
  تردد التفكري يف الطالق وأنه احللّ األمثل لفض الرتاعات مع أن الزوج ال يساوره هذا التفكري -٣
  كثرة الرمي بالطالق بدون شعور -٤
  كراهية معاشرة كال الزوجني لبعضهما البعض -٥
  يف بعض األحيان ينقلب هذا السحر لنوع من أنواع الربط -٦
  الب إىل حالة الكراهية بدون أسباب وفجأة لكال الزوجني أو ألحدمهاانق -٧
  عدم القدرة على تدقيق النظر يف وجه الزوجني -٨
  رؤية الزوج أو الزوجة يف منظر قبيح و يف منظر رجل هرم أو امرأة عجوز -٩

  يف بعض األحيان عدم استحسان مساع اسم الزوج أو الزوجة -١٠
  كري يف اهلروب من املرتليف بعض األحيان التف -١١
  الرمي بالتهم لكال الزوجني لبعضهما البعض أو ألحد الطرفني -١٢
  كثرة الشكوك يف زنا أحد الطرفني -١٣
  كثرة الشكوك ألحد الزوجني يف زوجه بدون مربرات -١٤
  عدم اللذة يف اجلماع لكال الطرفني أو لطرف واحد -١٥
  النتحار للفراققد يصل يف بعض األحيان التفكري يف ا -١٦
  الشعور بقدوم الزوج وإن كان يف مكان ال يعرفه أحد واخلوف من ذلك -١٧
  اخلوف من الزوج أو الزوجة بدون سبب -١٨
  شتم أحد الزوجني لبعضهما البعض بدون شعور وبدون غضب -١٩
قد تصل يف بعض األحيان بكثرة الصرع عند وجود الزوج أو الزوجة وعدم ذلـك يف حالـة    -٢٠
  .بهغيا

  :ومن أهم اثآره
  حدوث نفور بني الزوج وزوجته مفاجىء على غري العاده -:١
طلب الزوجة من الزوج الطالق بدون أي أسباب حىت ولو كانت العالقه الزوجيه قد اسـتمرت   -:٢

  لفترة طويلة
  شعور الزوج والزوجة بضيق شديد ىف الصدر كلما جلسا معا فإذا خرج أحدمها هدأت حالته:٣
مشاجرات بني الزوج وزوجته على أتفه األسباب وال يطيق كل واحد منهما اآلخر ودائما حدوث :٤

  يتحفز للشجار معه بدون أي داعي.
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يشعر الزوج بأن شكل زوجته قبيح وال يطيق النظر إليها وأحيانا يشم رائحة كريهة تنفره منها عند :٥
  اجلماع والعكس.

  ا مفاجئاً وعلى غري العادة.شعور الزوجة بأا تكره زوجها كرها شديد:٦
شعور الزوجني أو أحدمها بصداع شديد وخصوصا بعد غروب الشمس دون سبب عضوى مباشر :٧

  أو مرض باإلضافه ألمل يف أسفل الظهر.
  الشعور باألرق دائما وعدم القدرة على النوم بالليل والسهر حىت الفجر.:٧
ور أو غوريال أو كلب أو قطه أو ثعبان يطـارد  رؤية الكوابيس واألحالم املزعجة كرؤية أسد أو ث:٨

وأحيانا يرى الشخص أنه ،وغالبا ما يكون لونه أسود داللة على نوع السحر األسود،الشخص ىف منامه
  يغرق أو يسقط من مكان مرتفع أو يطارده شخص شكله خميف اخل

أحداً موجود معه  يرى الشخص يف بعض احلاالت املتقدمة بعض األشباح على احلائط أو يشعر بأن:٩
  يف احلجرة أو يسمع أصوات تنادي عليه.

  شعور الشخص بنبض يف رجله أويف أي جزء من جسمه.:١٠
شعور الشخص بعدم قدرته على الصالة وحدوث تعب شديد له أو شعوره بأن أحداً يقف خلفه :١١

  وضيق من الصالهة والسرحان الشديد أثناء الصالة.،وهو يصلي وسوف يقتله
  عر الشخص برغبة شديدة يف احملرمات وارتكاب املعاصي.يش ١٢

  :كيف نعرف أن هذا سحر تفريق أو عرض نفسي
من سورة البقرة وآيات السحر فإنْ تأثر  ١٠٢نقول الفيصل يف هذا هو ( القرآن الكرمي ) وخاصة آية 

  .ذه األعراضا املريض فنعلم أنه مصاب بسحر وإن مل يتأثر فيمكننا معرفة األسباب النفسية هل
  :كيف تعرف أنك مصاب بسحر التفريق

  إقرأ آية الكرسي بقدر االستطاعة:أوالً
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء :وأكثر من قول اهللا:من سورة البقرة كاملة ١٠٢كرر آية :ثانياً

  .وزوجه وكرر وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا
  :كيفية حدوث سحر التفريق

يتم    الشخصِ املراد عمل السحر لـه،نظرا ألنَّ اجلـن قعمل السحر السفلي غالباً بأخذ شيء به عر
  حيث إنَّ لكل إنسان رائحةَ عرقٍ خاصة به.،يتعرفون على الشخص املراد عن طريق رائحة عرقه

 فيقوم الساحر بإحضار الشيء الذي تكون فيه رائحة عرق الشخص املراد سحره،ويقوم باستحضـار 
ويقسم عليه بأقسام معينة بأنه سوف حيرقه أو يسـجنه أو  ،اجلن الكافر ويكلفه بالتفرقة بني الزوجيني

  يعذبه إذا مل يقم بالفعل املكلف به.
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ويف بعض األحيان يتم رش السحر على باب املرتل املقيم به الزوجني حيث إنه مبجـرد أنْ يتخطَّـى   
ف بالسحر بلبس الشخص املراد سحره،فيجب مالحظة عتبة املرتل أحدمها هذا السحر يقوم اجلين املكلَّ

  إنْ وجد عليها تراب غريب أو ماٌء أو سوائلٌ سوداٌء غريبةٌ.
أو يكلِّفه عن طريق معرفة امسه واسم أمه يف حاله عدم قدرته على إحضار شيء فيه عرق الشـخص   

  املراد سحره.
  :كيفيه عالجه

رعية على زوجته ومها طاهرين ويضع يده الـيمىن علـى رأس زوجتـه    يقوم الزوج بقراءة الرقيه الش
ويالحظ أثناء قراءة الرقية على زوجته من شعور بصداع شديد بالرأس أو دوخة أو إغمـاء أو وجـع   

  شديد وتنميل يف أحد أجزاء اجلسد فهذه كلها عالمات على وجود سحر بالزوجة.
رقية وأحياناً تصرخ وحتاول عدم االستماع إىل آيات يف بعض األحيان تبكي الزوجة عند مساع آيات ال

الرقية أ واللطم عى وجهها أو خنق نفسها أو أمل شديد يف املعدة يف حالة أن يكون السحر مشروبا يف 
فكل هذه عالمات واضحة ،ويبدأ يف التكلم عليها اجلين املكلَّف بالعمل،شراب أو طعام،أو تنام الزوجة
  .على وجود سحر حفظنا اهللا

يف مجيع احلاالت السابقة فإن أفضل طريقة إلبطال هذا السحر هي أن تقرأ الرقية الشرعية علـى  
ويقـوم الشـخص بشـرب نصـف     ،كوب كبري من املاء ويوضع بالقرب من الفم أثناء القراءة

ويوضع الباقي يف إناء كـبري مملـوء باملـاء    ،فإن ذلك حيرق اجلين الكافر املتلَّبس للجسد،الكوب
ام به بشرط أال يرمى ماء االستحمام يف احلمام بل يرمـى يف مكـان ال تـدوس عليـه     لالستحم
  ويكرر كل يوم إىل أن يرى الشخص يف املنام أن اهللا قد عافاه من السحر.،األقدام

وعند الشعور بالرغبة يف املشاجرة بني الزوجني أن يستعيذا باهللا سبحانه وتعاىل من الشيطان الـرجيم  
  rملأثورة عن النيب باالستعاذات ا

ويف حالة رؤية تراب على عتبة املرتل أو مياه أو سوائل سوداء يقوم الزوج بقراءة آيات إبطال السحر 
  املذكورة بالرقية الشرعية على كوب ماء ويلقيها على املكان املتواجد فيه السحر.

التايل فإنه يتصـور بـأنَّ   وجتدر اإلشارة أنَّ قوة السحر تكون يف عدم معرفة اإلنسان بأنه مسحور،وب
أما إذا علم أنه يوجد سحر تفريق ،رغبته يف الطالق من زوجته هي نتيجه كرهه هلا وعدم راحته معها

  فإنه بعون اهللا وقدرته يستطيع أن يتغلَّب على هذا الشعور وبالتايل ال يطلِّق زوجته.
فعلى املسلم أال يفنت ويصرب ،تنة وابتالءإىل أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أنزل السحر إىل األرض ف ةباإلضاف

  ٤١٠.عما أصابه فإن اهللا مع الصابرين

                                                 
٤١٠ - http://www.ziadazzam.com/vb/showthread.php?t=١٢٧  

http://www.ziadazzam.com/vb/showthread.php?t=
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  :بقراءة الرقية الشرعية على رأس املريض العالج
  تضع يدك على رأس املريض وتقرأ هذه الرقية يف أذنه بترتيل:

) الـرحمنِ  ٢للَّه رب الْعالَمني ( ) الْحمد١{بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
) صـراطَ  ٦) اهدنا الصراطَ الْمستقيم (٥) إِياك نعبد وإِياك نستعني (٤) مالك يومِ الدينِ (٣الرحيمِ (

  ]٧ - ١:) } [الفاحتة٧ني (الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّ
) الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ٢) ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني (١{امل (بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا أُنـزِلَ مـن قَبلـك     ) والَّذين يؤمنونَ ٣ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ (
  ]٥ - ١:)} [البقرة٥) أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ (٤وبِالْآخرة هم يوقنونَ (

ك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكـن  {واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
يعلِّمان من  الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما

كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنى يتح دأَح     ـمـا همو جِـهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي
منِ اشتراه ما لَـه فـي   بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا لَ

م ةرونَ } [البقرةالْآخلَمعوا يكَان لَو مهفُسأَن ا بِهورا شم لَبِئْسلَاقٍ وخ وتكرر أكثر من مرة   ]١٠٢:ن  
) إِنَّ في خلْـقِ  ١٦٣{ وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

اللَّه  لْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَالسماوات وا
ـ  يالر رِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نابِ  مـحالساحِ و

  ]  ١٦٤-١٦٣:)} [البقرة١٦٤الْمسخرِ بين السماِء والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ (
{ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَـه مـا فـي    أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

اومالس  ـملْفَهـا خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو لَـا   اتو
مفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحي  ـيلالْع وها و

  ]٢٥٥:الْعظيم} [البقرة
{ للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسـكُم أَو  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

) آمـن  ٢٨٤واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَـدير (  تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه فَيغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء
 هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر  ـنم دأَح نيب قفَرلَا ن

) لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها مـا  ٢٨٥نك ربنا وإِلَيك الْمصري (رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا غُفْرا
نلَيلْ عمحلَا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤا لَا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبكَس هلْتما حا كَمرا إِص

أَنت مولَانا فَانصرنا  ى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمناعلَ
) رِينمِ الْكَافلَى الْقَو٢٨٦ - ٢٨٤:) } [البقرة٢٨٦ع[  
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ه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه { شهِد اللَّأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
) يمكالْح زِيزالْع وـا  ١٨إِلَّا هم دعب نإِلَّا م ابتوا الْكأُوت ينالَّذ لَفتا اخمو لَامالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الد (

 - ١٨:) } [آل عمـران ١٩َءهم الْعلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ (جا
١٩[  

وى {إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم اسـت أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعع    لْـقالْخ أَلَا لَـه

) نيالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمل٥٤َو هةً إِنفْيخا وعرضت كُمبوا رعاد ( ) ينـدتعالْم بحلَـا  ٥٥ا يو (
  ِسـنِنيحالْم نم قَرِيب اللَّه تمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادا وهلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففِْسد٥٦(ت {(

  ]  ٥٦ - ٥٤:[األعراف
) ١١٧عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ ( { وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

) وأُلْقـي السـحرةُ   ١١٩) فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغرِين (١١٨فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ (
) يناجِد١٢٠س) نيالَمالْع با بِرن١٢١) قَالُوا آموسم بونَ () راره١١٧:)} [األعراف١٢٢ى و - 

  ] تكرر وخاصة وألقي السحرةُ ساجدين١٢٢
) فَتعـالَى  ١١٥{ أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

ر وإِلَّا ه لَا إِلَه قالْح كلالْم شِ الْكَرِميِ (اللَّهرالْع ١١٦ب  بِـه انَ لَههرلَا ب را آخإِلَه اللَّه عم عدي نمو (
) وقُلْ رب اغْفر وارحم وأَنـت خيـر الـراحمني    ١١٧فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ (

  ]١١٨ - ١١٥:) } [املؤمنون١١٨(
{قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه لَا يصلح عملَ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  

) ينفِْسدونَ (٨١الْمرِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح اللَّه قحيتكـرر   ]٨١،٨٢:)} [يـونس ٨٢) و
  إِنَّ اللَّه سيبطلُهاصة خ

 ]٦٩:{إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتـى } [طـه  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
  تكرر

) ٢) فَالزاجِرات زجـرا ( ١{والصافَّات صفا (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم 
) إِنا ٥) رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ (٤) إِنَّ إِلَهكُم لَواحد (٣التاليات ذكْرا (فَ

ونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ) لَا يسمع٧) وحفْظًا من كُلِّ شيطَان مارِد (٦زينا السماَء الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ (
) إِلَّا من خطف الْخطْفَةَ فَأَتبعه شـهاب  ٩) دحورا ولَهم عذَاب واصب (٨ويقْذَفُونَ من كُلِّ جانِبٍ (

) ب١٠ - ١:)} [الصافات١٠ثَاق[  
ن الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَـالُوا  {وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا مأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  

) رِينذنم هِمما إِلَى قَولَّوو يا قُضوا فَلَمتصـى  ٢٩أَنوسم دعب نزِلَ ما أُنابتا كنعما سا إِننما قَوقَالُوا ي (



 ٢١٤

) يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِـه  ٣٠الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ ( مصدقًا لما بين يديه يهدي إِلَى
) ومن لَا يجِب داعي اللَّه فَلَـيس بِمعجِـزٍ فـي    ٣١يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ (

نم لَه سلَيضِ وبِنيٍ ( الْأَرلَالٍ مي ضف كاُء أُولَئيلأَو ونِه٣٢ - ٢٩:)} [األحقاف٣٢د[  
{ يا معشر الْجِن والْإِنسِ إِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا من أَقْطَارِ السـماوات  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

) يرسلُ علَيكُما شواظٌ من ٣٤) فَبِأَي آلَاِء ربكُما تكَذِّبان (٣٣طَان (والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تنفُذُونَ إِلَّا بِسلْ
) انرصتنفَلَا ت اسحنارٍ و٣٥ن) انكَذِّبا تكُمبآلَاِء ر ٣٦ - ٣٣:) } [الرمحن٣٦) فَبِأَي[  

رآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّـه  {لَو أَنزلْنا هذَا الْقُأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
) هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشـهادة  ٢١وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ (

يمحالر نمحالر و٢٢( ه  زِيـزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه (
لْحسـنى  ) هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماُء ا٢٣الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ (

) يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبس٢٤ - ٢١:) } [احلشر٢٤ي  [  
{قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ا قُرنعما سا (إِنبجا عا (١آندا أَحنببِر رِكشن لَنو ا بِهنفَآم دشي إِلَى الردها ٢) يا منبر دالَى جعت هأَنو (
ن تقُولَ الْـإِنس  ) وأَنا ظَننا أَنْ ل٤َ) وأَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطًا (٣اتخذَ صاحبةً ولَا ولَدا (
) ٦) وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًـا ( ٥والْجِن علَى اللَّه كَذبا (

ماَء فَوجدناها ملئَت حرسا شـديدا  ) وأَنا لَمسنا الس٧وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اللَّه أَحدا (
 ١:) } [اجلـن ٩) وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمعِ الْآنَ يجِد لَه شهابا رصدا (٨وشهبا (

- ٩[  
) لَم يلـد  ٢) اللَّه الصمد (١ه أَحد (قُلْ هو اللَّأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم  

) ولَدي لَم٣و) دا أَحكُفُو لَه كُني لَمسورة اإلخالص٤) و (  
) ٢) من شر ما خلَق (١قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم 

) سـورة  ٥) ومن شر حاسد إِذَا حسد (٤) ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد (٣ا وقَب (ومن شر غَاسقٍ إِذَ
  ومن شر النفَّاثَات في الْعقَدوتكرر هذه  الفلق 

) إِلَـه  ٢لناسِ () ملك ا١قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم 
) ٦) من الْجِنة والناسِ (٥) الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ (٤) من شر الْوسواسِ الْخناسِ (٣الناسِ (
  ]٦ - ١:} [الناس

  :يف أذن املريض بترتيل وبصوت مرتفع فسيكون بني ثالث حاالت بعد تالوة هذه الرقية
فعند ذلك تتعامل مـع  ،ا أن يصرع املريض وينطق على لسانه اجلين املوكل بالسحرإم:األوىلاحلالة 

  :ولكن عليك أن تسأل هذا اجلين عدة أسئلة،هذا اجلين كما تتعامل مع حاالت املس متاماً
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فإن كان كان غري مسلم تعـرض  ،مسك ؟ وما ديانتك ؟ وعند ذلك تتعامل معه حسب ديانتهاما  -١
  .وال جيوز ه من خدمته للساحر خمالف لإلسالمكان  مسلماً تبني له أن ما يفعل وإن،عليه اإلسالم

فإن ،وعقام يـوم القيامـة  ،وتبني له إن دخوله يف جسم اإلنسي ظلم وتبني له عاقبة الظاملني الوخيمة 
( عاهدت :ولكن قبل أن خيرج ال بد أن يعاهد اهللا ويردد وراءك هذا العهد،استجاب وخرج فاحلمد هللا

وإن نكثت يف ،وال غلى أحد من املسلمني،وال أعود إليه مرة أخرى،اهللا تعاىل أن أخرج من هذا اجلسد
وإن كنـت  ،عهدي فعلي لعنةُ اهللا واملالئكة والناسِ أمجعني،اللهم إن كنت صادقاً فسهل علي خروجي

  كاذباً فمكن املؤمنني مين،واهللا على ما أقولُ شهيد).
ولكـن  ،ال:سيخرج ؟ فإن قال لك من عينه أو من حنجرته أو من بطنه فقل لـه من أين :مث تقول له

بعـد أن جتمـع   :وتقول له،أو أصابع رجليه،أو من أصابع يديه،أو من أذنه،أو من أنفه،اخرج من فمه
  .السالم عليكم:نفسك من اجلسد وقبل أن خترج قل

فال بد أن تقرأ عليه الرقيـة  ،هللاإال من عصم ا،ألن اجلن فيهم كذب كثري،بعد أن خيرج تأكد من ذلك
وإن مل يتـأثر  ،فاعلم أن اجلين ما زال يف اجلسد:فإنْ تأثر اإلنسانُ بالقرآن كأن ترتعد أطرافه،مرة أخرى

  .فاعلم أنه قد خرج
  كيف تتعامل مع اجلين غري املسلم ؟

فتـأمره  فـإن أسـلم   ،دون إكراه -مث تـأمره باإلسـالم   ،اعرض عليه اإلسالم عرضاً شامالً -أوال 
  .وتعرفه أن من متام التوبة اإلقالع عن هذا الظلم،واخلروج من هذا اجلسد،بالتوبة
فإن خـرج فاحلمـد   ،ولكن تأمره باخلروج من اجلسد،إن أصر على الكفر فال إكراه يف الدين -ثانيا
لضرب إال ولكن ال حيلُّ ألحد أن يستمل ا،وميكن أن تستخدم الضرب،وإن أصر فال بد من التهديد،هللا

ألن هناك نوعاً من اجلن يهـرب عنـد   ،إذا كان ذا خربة تؤهله بأن جيزم بأن الضرب يرتل على اجلين
  .والضرب يكون على األكتاف واألرداف واألطراف،فيرتل الضرب على اإلنسي فيشعر به،الضرب
وسـورة  ،وسـورة الصافات ،وسـورة يس ،تالوة السور اليت تـؤذي اجلـن كآيـة الكرسي    -ثالثا
  .وسورة األعلى،وسورة اهلمزة،وآخر سورة احلشر،وسورة اجلن،دخانال
  .وعموما كل آية فيها ذكر الشياطني أو ذكر النار والعذاب تؤذي اجلن وتؤمله  

  .فإن استجاب فارفع عنه العذاب من قرآن أو ضرب،وخذ عليه عهد اهللا مث مره باخلروج
  :مرحلة ما بعد العالج -املرحلة الثالثة

  :ولذا جيب أن تأمره باآليت،ألن اإلنسي فيها معررض لرجوع اجلين له مرةً أخرى،ة حرجةوهذه مرحل  
  .احملافظة على الصالة يف مجاعة -١
  .وبرامج التفلفاز املخالفة لإلسالم،عدم مساع الغناء الفاحش واملوسيقى-٢
  .وقراءة ىية الكرسي،الوضوء قبل النوم -٣



 ٢١٦

  .ثالثة أيام قراءة سورة البقرة يف البيت كل -٤
  .او االستماع هلا،قراءة سورة امللك قبل النوم -٥
  .أو االستماع إليها،قراءة سورة بس يف الصباح -٦
  .والبعد عن الفاسدين،مصاحبة الصاحلني -٧
  .ألن الشياطني أقرب للمتربجة،االلتزام باحلجاب الشرعي بالنسبة للمرأة -٨
  و تالوة جزء واحد.مساع ساعتني من القرآن املرتل يوميا أ -٩

(لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك،لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَـى كُـلِّ   :يقول بعد صالة الفجر -١٠
 ( يرٍء قَديمرة ١٠٠ش.  

  .البسملة عند كل شيء -١١
  .عدم النوم وحده -١٢
فإن مل يعاوده فمره باحملافظـة  ،أ عليه الرقية مرة أخرىوتقر،تعطيه التحصينات مث تراه بعد شهر -١٣

  .كي يكون يف مأمن من الشياطني،على التحصينات
للمعاجل تنبيهات:  

  :تنبيهات للمعاجل
ومع ذلـك ال حيضـر   ،أو رعشـة ،وخنقة،أو ضـيقٍ ،أحياناً تقرأ الرقية فيشعر املريض بدوخة -أوال
  :ء فأعطه هذه التعليماتفإن مل حيضر شي،فكرر الرقية ثالث مرات:شيء

  .احملافظة على الصالة يف مجاعة-١
  .عدم مساع الغناء الفاحش  واملوسيقى وبرامج التلفاز املخالفة لإلسالم -٢
  .الوضوء قبل النوم ن وقراءة آية الكرسي -٣
  .عدم تعليق الصور اليت فيها روح يف البيت الذي يعيش فيه -٤
  .البسملة عند كل شيء -٥
  من قول ال إله إال اهللا   اإلكثار -٦
  .أو يسمتع إليها،يكثر من قراءة سورة الصافات والدخان واجلن -٧
  .واملعارج،والرمحن،يكثر من قراءة سورة يس-٨
  ال ينام وحده. -٩

  .االستماع إليها،احملافظة على أذكار الصباح واملساء -١٠
  انت امرأة.هذا إذا ك،وعدم اخلرج من البيت متعطرة،لبس احلجاب الشرعي -١١
ويستمع يف كل يوم من أيام ،تسجيل هذه السور على أشرطة (فالش)حسب ترتيبها يف املصحف-١٢

  :وهذه السور هي،األسبوع إىل ساعة تكرر أربع مرات باليوم
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ــة،البقرة،آل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفاـحت
الر،الذاريات،ق،احلجرات،الفتح،الدخان،فصلت،األحزاب،السجدة،احلجر،هود،الكهف،األنعام،عمران
الغاشي،األعلى،الطارق،الربوج،االنفطار،التكوير،اجلن،املعارج،امللك،منافقون،اجلمعة،الصف،شراحل،محن
  الناس .،الفلق،اإلخالص،املسد،الكفارون،اهلمزة،القارعة،الزلزلة،البلد،الفجر،ة
  وبعد شهر تقرأ عليه الرقية الشرعية،فإما أن جتد اجلين قد طرِد من هذا اجلسد،أو مازال موجوداً.  
ي احلالة األوىل قد كفاك اهللا شره،وتستدلُّ على ذلـك بشـفاء األمل العضـوي،وعدم رؤيـة     فف

  .األحالم،وعدم التأثر بالرقية
  .فيأتيك صاغراً بإذن اهللا،فتقرأ عليه الرقية،ويف احلالة الثانية يكون اجلين قد ضعف  

فإنْ أصـر فـيمكن أن   ،وتؤمله أحياناً حيضر اجلين ويأىب أن خيرج،فتقرأ عليه السور اليت تؤذيه -ثانيا
  .فإنْ أصر فأعطه التعليمات السابقة يطبقها شهرا كامالً،تستخدم الضرب

أحياناً تقرأ على املريض فال يزيد على البكاء الشديد،ولكنه يف كامل قواه العقلية،وإذا سألته -ثالثاً
ليك بقـراءة هـذه   عن سبب بكائه فيقول لك:أبكي رغم أنفي،وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فع

  اآليات يف أذنه:
) ينفِْسدلَ الْممع حلصلَا ي إِنَّ اللَّه لُهطبيس إِنَّ اللَّه رحالس بِه ما جِئْتى موس٨١{قَالَ م   اللَّـه ـقحيو (

  ]٨١،٨٢:)} [يونس٨٢الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ (
نيحأَوكُونَ ({ وأْفا يم لْقَفت يفَإِذَا ه اكصى أَنْ أَلْقِ عوسوا  ١١٧ا إِلَى ما كَـانطَلَ مبو قالْح قَعفَو (
)قَـالُوا آمنـا   ١٢٠) وأُلْقي السحرةُ ساجِدين (١١٩) فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغرِين (١١٨يعملُونَ (
الْع ببِر) نيونَ (١٢١الَمارهى ووسم ب١٢٢ - ١١٧:)  } [األعراف١٢٢) ر[  

  ]٦٩:{إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى} [طه
  .فإن زاد البكاء فتأكد من أا حالة سحر،تقرأ كل آية من هذه اآليات يف أذنه عدة مرات

ين،يصيح ويصرخ يهدد ويتوعد،فال ختف،ولكن اضربه وأدبه،فسيسـكن  أحياناً حيضر اجل -رابعاً
  ]٧٦:{ إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفًا } [النساء:واقرأ عليه قوله تعاىل،بإذن اهللا

  .فال تغضب لنفسك،أحياناً يسبك اجلين ويشتمك -خامساً
واخرج ،أنا عبد ضعيف:فقل له،ة لكوسأخرج كرام،أنت رجل صاحل:أحياناً يقول لك اجلين -سادسا

  .طاعة هللا ولرسوله
ففي هذه احلالة تسجل له آية الكرسي على شريط أو فـالش  ،أحياناً جتد اجلين الصارع معانداً -سابعاً 

ويستمع هلذا الشريط مخس مرات يوميا أو أكثر بالسماعات ملدة شهر فسوف يتأمل ،مكررة ملدة ساعة
  .وخيرج إن شاء اهللا تعاىل
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إذا أردت أن تعرف عقيدة اجلين دون أن تسأله فاقرأ عليه اآليات اليت ختاطب أهـل الكتـاب    -امناً ث
أَراد {لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم قُلْ فَمن يملك من اللَّه شـيئًا إِنْ  :كقوله تعاىل

يح ابن مريم وأُمه ومن في الْأَرضِ جميعا وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ ومـا بينهمـا   أَنْ يهلك الْمِس
  ]  ١٧:يخلُق ما يشاُء واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير } [املائدة

قَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت { و:ومثل قوله تعاىل،فإن صرخ فاعلم أنه نصراين،ومثلها من اآليات 
تلَهم اللَّه أَنـى  النصارى الْمِسيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَا

م أَربابا من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا ) اتخذُوا أَحبارهم ورهبانه٣٠يؤفَكُونَ (
  ]٣٠،٣١:) } [التوبة٣١إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ (

{ يا معشر الْجِن والْـإِنسِ  :املريضففي هذه احلالة تقرأ يف أذن ،أحيانا يهرب اجلين عند العهد -تاسعاً 
) لْطَانفُذُونَ إِلَّا بِسنفُذُوا لَا تضِ فَانالْأَرو اتاومأَقْطَارِ الس نفُذُوا منأَنْ ت متطَعتاس آلَـاِء  ٣٣إِن فَبِأَي (

) انكَذِّبا تكُمبار٣٤ٍرن ناظٌ موا شكُملَيلُ عسري ( ) انرصتنفَلَا ت اسحنـا    ٣٥وكُمبآلَـاِء ر فَبِـأَي (
) انكَذِّبوتكررها٣٦ - ٣٣:)} [الرمحن٣٦ت [.  

بل رمبا يكون هو الذي خياطبك فكيف ،وهو ما زال يف اجلسم،أحياناً يومهك اجلين أنه خرج -عاشراً 
  تعرف ذلك ؟

أو تضع يـدك علـى   .وضعت يدك على ركبتهوكذا لو ،تضع يدك على رأسه فستشعر برعشة خفيفة
  .الودجني فستشعر بنبعض غري عادي

أو لقلـة  ،إما لصغر سـنه ،ولكنه ال يستطيع،أحياناً يوافق اجلين على اخلروج بشروط -احلادي عشر 
ففي هذه احلالة تقرأ عليه سورة يـس  ،ساعدين يف اخلروج:ويقول لك،وستجده يعترف بذلك،خربته

  .كاملة  وتؤذن يف أذنه
  .الرقية الشرعية تكون بترتيل وخشوع وبصوت مسموع -الثاين عشر 

فـإن كـان فيهـا طاعـة هللا     ،أحياناً يشترط اجلـين شـروطاً معينـة حـىت خيرج     -الثالث عشر 
فال ،أو سأخرج منها بشـرط أن تتحجـب  ،سأخرج مه بشرط أن حيافظ على الصالة:كقوله،ورسوله

  .وإمنا طاعة هللا وحده،فعل هذه األمور ال طاعة له ولكن تعرفه أنَّ،بأس من تلبية هذه الشروط
  .بل يعاقب على ذلك،وإن أمر مبعصية فال تليب له طلبه

إن صرفه اهللا عن املريض فمره ومن معه أن يسجدوا هللا شكراً على ختلصهم من هـذا   -الرابع عشر 
  .وتسجد أنت أيضاً هللا شكراً على توفيقه إياك لرفع هذا الظلم،الظامل
أو ،ولكن قـل صـرفه اهللا  ،إن صرف اهللا على يديك جنيا فال تقل أخرجته أو صرفته -س عشر اخلام

  .فإنه من مداخل الشيطان الكربى،وإياك والغرور،أخرجه اهللا
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وتلبيس ،إغاثـة اللـهفان  :ننصح من يقوم بعملية العالج أن يقـرأ هـذه الكتـب    -السادس عشر 
وعامل اجلـن  ،ورسالة اجلن البـن تيميـة  ،الشيطان بتحقيقيوالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء ،إبليس

والطب النبـوي  ،وآكام املرجان مع احلذر من األحاديث املنكرة والقصص الواهية،والشياطني لألشقر
  وكتايب(( اإلميان باجلن بني احلقيقة والتهويل ))،البن القيم رمحه اهللا

فلو قال لك السحر يف مكان ،صدق قولهولكن ال تصدقه حىت يتبني لك ،تسأله عن مكان السحر -٢
  .ألنَّ اجلن فيهم كذب كثري،فإن وجده وإال فاجلين كاذب،كذا وكذا ترسل من خيرجه من هناك

فإن كان معه غريه تطلـب منـه أن حيضـره    ،تسأله هل هو وحده املوكل بالسحر أم معه غريه -٣
  .وتتفاهم معه،لك
وطلب منـه أن يعمـل هـذا    ،نسي هو الذي ذهب إىل السـاحر أحياناً يقول لك اجلين فالناً اإل -٤

وألن شـهادته  ،ألنه يريد أن يوقع العداوة  والبغضاء بني النـاس ،يف هذه احلالة ال تصدق اجلين،السحر
{يا أَيها الَّـذين آمنـوا إِنْ   :يقول اهللا تعاىل،وفسقه ظاهر لكونه خيدم الساحر،ألنه فاسق،مردودة شرعاً

  .]٦:اسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم نادمني } [احلجراتجاَءكُم فَ
{ وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ :فاقرأ على ماٍء هذه اآليات،فإن أخرب اجلين مبكان السحر واستخرجتموه

ت يفَإِذَا ه اكصكُونَ (عأْفا يم لُونَ (١١٧لْقَفمعوا يا كَانطَلَ مبو قالْح قَع١١٨) فَو  ـكالنوا هبلفَغ (
) رِيناغوا صقَلَبان١١٩و) يناجِدةُ سرحالس يأُلْق(١٢٠) و نيالَمالْع با بِرنى ١٢١)قَالُوا آموسم بر (

  ]١٢٢ - ١١٧:عراف) } [األ١٢٢وهارونَ (
) ينفِْسدلَ الْممع حلصلَا ي إِنَّ اللَّه لُهطبيس إِنَّ اللَّه رحالس بِه ما جِئْتى موس٨١{قَالَ م   اللَّـه ـقحيو (

  ]٨٢ - ٨١:) } [يونس٨٢الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ (
دوا كَيعنا صمى } [طه {إِنثُ أَتيح راحالس حفْللَا يرٍ واح٦٩:س[  

تقرأ هذه اآليات على إناء به ماء حبيث يكون البخار اخلارج بالقرآن نازال باملاء ( تـنفخ يف املـاء )مث   
مث يسكب هذا املاء يف مكان بعيـد  ،تذيب هذا السحر سواء كان أوراقاً أو طيبا أو غريها يف هذا املاء

  .الناس عن طريق
فـاجلين  ،إنَّ املسحور قد شرب السحر فسأل املريض إن كان يشعر بأمل يف املعدة كثرياً:وإن قال اجلين

  .صادق وإال فهو كاذب
أن خيرج من املريض وال يعود إليه وأنك ستبطل السحر  -أي اجلين  -فإن تبني صدق اجلين تتفق معه 

كل ،) من سورة البقرة١٠٢اآلنفة الذكر وتزيد عليها اآلية (مث تقرأ على ماء اآليات .،إن شاء اهللا تعاىل
  .أيام أو أكثر صباحاً ومساًء ) ٧مث يشرب منه املسحور ( ،من هذه اآليات يقرأ سبع مرات

..) يف .أو ثوبـه  -إن املسحور قد ختطى السحر أو عملَ له على أثر من آثاره ( شعره:وإن قال اجلين
أيـام خـارج    ٧ويغتسـل منـها املـريض    ،كورة آنفاً على ماء ويشربهذه احلالة تقرأ االيات املذ
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وميكن أن يزيد على سبعة أيام ،ويصب املاء يف الشارع مثالً أو يف أي مكان خارج دورات املياه،احلمام
  .حىت ينتهي األمل

  .وجوتأمره باخلر،مث تأمر اجلين أن خيرج وال يعود إليه مرة أخرى وتأخذ عليه العهد املذكور سابقاً
فإن مل يشعر بشيء فاحلمـد هللا قـد انتـهى    ،مث يعاودك املريض بعض أسبوع فتقرأ عليه مرة أخرى

وتعامل ،فسله عن سبب عدم خروجـه ،فاجلين كاذب ومل خيرج،وإن صرِع املريض مرة أخرى،السحر
وإن مل يستجب فالضرب والقـراءة وغـري ذلـك مـن ألـوان      ،فإن استجاب فاحلمد هللا،معه باللني

وإن مل يصرع املريض ولكنه شعر بدوخة أو رعشة أو غري ذلك فتعطيه شـريطاً أو فالشـاً   ،تعذيبال
ملدة شهر كامل مث يأتيك بعد ،مرات ٣مسجل عليه آية الكرسي مكررة ملدة ساعة يستمع له كل يوم 

ان الـدخ  -يس -شهر وتقرأ عليه فسيكون قد شفي إن شاء اهللا تعاىل وإال تسجل له سور ( الصافات
أسـابيع فيشـفى بـإذن اهللا     ٣مرات باليوم ملدة  ٣اجلن ) على شريط أو فالش  ويستمع له أيضاُ  -

  .وإال تزيد له يف املدة،تعاىل
(بدوخة أو رعدة أو انتفاضة أو صداعٍ شديد ) أثناء الرقية ولكنه  * احلالة الثانية:أن يشعر املريض

وإن ،فإن صرع تعامله كما يف احلالة األوىل،مرات ٣ملريض مل يصرع يف هذه احلالة تكرر الرقية على ا
أيام فسيشـفى   ٩أو  ٧أو  ٣مل يصرع ولكن بدأت الرعدة والصداع خيفان ويهدآن فاقرأ عليه الرقية 

  .بإذن اهللا تعاىل
  :فإن مل يتم الشفاء تتبع اآليت

 ٣فالش ويستمع له  وآية الكرسي مكررة على شريط أو،تسجل صورة الصافاة كاملة مرة واحدة -١
  مرات يوميا.

  .حيافظ على الصالة يف مجاعة -٢
وهو ،لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويميت،وحده لَا شرِيك لَه،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«:يقول بعد صالة الفجر -٣

  يرٍء قَديلَى كُلِّ شآلالم سـتزيد عليـه يف العشـرة أيـام     مع مالحظـة أنَّ ا ،مرة ملدة شهر ١٠٠ع
عند ذلك ستقرأ عليه فلن ،يوماً تقريباً مث ختف تدرجيا يف اية الشهر يكون قد انتهى األمل ١٥أو،األوىل

  .ويكون السحر قد بطل  -إن شاء اهللا تعاىل  -يشعر بشيء 
يأتيك فتقـرأ عليـه   ورمبا ظلت زيادة األمل طول الشهر مع الشعور بضيق شديد يف الصدر عند ذلك 

  .مث تعامله كما ذكرنا يف  احلالة األوىل -إن شاء اهللا تعاىل  -مرات فسينصرع  ٣الرقية 
فإن ،فعند ذلك تسأله عن األعراض مرة أخرى أن ال يشعر املريض بشيء أثناء الرقية:* احلالة الثالثة

 ٣كـد فتكـرر الرقيـة    وميكن أن تتأ،مل جتد معظم األعراض متوفرة فهذا ليس مبسحور وال مريض
  :تعطيه اآليت -وهذا نادر جدا  -وإن كانت األعراض متوفرة وكررت الرقية ومل يشعر بشيء ،مرات

  مرات باليوم. ٣تسجل له سور يس والدخان واجلن على شريط أو فالش ويستمع هلا  -١
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  .مرة أو أكثر يوميا ١٠٠اإلكثار من االستغفار  -٢
مث تقـرأ  ،مرة أو أكثر يوميا كل هذا ملدة شهر ١٠٠ل وال قوة إال باهللا ) اإلكثار من قول ( ال حو -٣

  .عليه الرقية وتعامله كما احلالتني السابقتني
  :مرحلة ما بعد العالج:املرحلة الثالثة من مراحل العالج

إىل  وتزداد فقـراً ،فإذا شفاه اهللا على يديك وشعر بالعافية فتحمد اهللا تبارك وتعاىل الذي وفقك لذلك
{ وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَـئن  :وال يكون ذلك سبباً يف طغيانك وتكربك،اهللا كي توفق يف غريها من احلاالت

  ].٧:شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشديد } [إبراهيم
ممن يعملون السحر إذا شعروا بأنَّ املريض  ألنَّ كثرياً؛واملريض معرض يف هذه املرحلة لتجديد السحر 

ولـذلك جيـب علـى    ،ذهب ألحد املعاجلني للعالج عادوا إىل الساحر ليجدد هلم السحر مرة أخرى
  .املريض أن ال يعلم أحداً بذلك

  :وعلى كل حال نعطيه التحصينات التالية  
  .احملافظة على الصالة يف مجاعة -١
  .عدم مساع األغاين واملوسيقى -٢
  .الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي -٣
  .البسملة عند كل شيء -٤
لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء ،ال إِلَه إِال اللَّه وحده ال شرِيك لَه:يقول بعد صالة الفجر -٥

  مرة  ١٠٠قَديرٍ" 
  هللا تعاىل أو يستمع إن كان أميا.ال مير عليه يوم إال ويقرأ شيئاً من كتاب ا -٦
  .مصاحبة الصاحلني -٧
  ٤١١.احملافظة على أذكار الصباح واملساء -٨

  ـــــــــــــــ

                                                 
) ومطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ١٨٨/ ٦كشاف القناع عن منت اإلقناع () و٢٠٩/ ١٠الفروع وتصحيح الفروع ( - ٤١١

  )  ٦٠٥و٦٠٤/ ٣(
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   ثانيا:سحر احملبة أو ( سحر العطف )
  وهذا النوع من أنواع السحر  

  :* أدلة هذا النوع من السنة املطهرة
لَقَـد  :ثُم قَالَ،فَجذَبه فَقَطَعه،اللَّه علَى امرأَة وفي عنقها شيٌء معوذٌ دخلَ عبد:قَالَ،عن يحيى بنِ الْجزارِ

 rسـمعت رسـولَ اللَّـه    :أَصبح آلُ عبد اللَّه أَغْنِياَء أَنْ يشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا ثُم قَالَ
فَمـا  ،هذه الرقَى والتمائم قَد عرفْناها،يا أَبا عبد الرحمنِ:قَالُوا» والتولَةَ شرك،رقَى والتمائمإِنَّ ال«:يقُولُ

  ٤١٢»شيٌء يصنعه النساُء يتحببن إِلَى أَزواجِهِن«:التولَةُ؟ قَالَ
يقول علماء التفسري أن التولة عبارة عن حجاب تفعله الزوجـة  ( :قال األستاذ مجال بن حممد الشامي

أو منديل أو ،مثل قطعة من مالبسه،وهي من السحر وتفعل عادة على األثر –لكي حتبب إليها زوجها 
  ٤١٣ وتفعله الزوجة عندما يكون هناك خالفات بني الرجل واملرأة عادة )،غري ذلك
  * تعريفه:

عمل وتأثري يسعى الساحر من خالله للجمع بـني املتباغضـني   ويسمى كذلك " سحر احملبة " وهو 
  ٠أو اجلمع بني األشخاص عامة ألسباب معينة بناء على توصية من قام بعمل السحر ،واملتنافرين

فهـي ضـد   :( وأمـا احملبـة  :-رمحـه اهللا اهللا   –يقول فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين 
وهو مـا يسـمى   ،يسبب احملبة الزائدة بني الزوجني أو غريمهـا  وهي أن يعمل الساحر عمالً،التفريق
رضي  –فقد روى أمحد وأبو داوود وابن ماجة وابن حبان واحلاكم وصححه عن ابن مسعود ،بالتولة

وفسرها ابن مسـعود  ،( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ):يقول rمسعت رسول اهللا :قال –اهللا عنه 
فقال:شيء يصنعه النساء يتحبنب إىل أزواجهن وفسره أبو السـعادات يف  كما عند ابن حبان واحلاكم 

ويسمى العطف كمـا أن التفريـق يسـمى    ،النهاية بأنه ما حيبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريه
وقد يكون بـدواء  ،وقد يكون العمل بعقد وعمل خفي يعمله الساحر على اسم فالن وفالنة،الصرف

وقد وقع أن امرأة دخلت عليها عجوز ساحرة فشـكت  ،من عمل السحرة ينفث فيه أو خيلط به شيئاً
فعمـدت املـرأة   ،إليها ما حتسه من زوجها من الصدود واإلعراض فأعطتها دواء لتجعلـه يف طعامه 

فصار ذلك الكبش يتبعها وال يستقر حىت يـدخل رأسـه يف   ،وجعلته يف خبزة وأطعمتها كبشاً عندهم

                                                 
  ) صحيح لبغريه  ٦٠٩٠) (٤٥٦/ ١٣خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٤١٢

ادهم أن ذلك يؤثر قال ابن األثري:( " التولة " بكسر التاء وفتح الواو:ما حيبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريه،وجعله من الشرك العتق
  ٠)  ٢٠٠/  ١ –ويفعل خالف ما قدره اهللا تعاىل ) ( النهاية يف غرييب احلديث 

  ٠)  ١٣٥ص  –( وقاية اإلنسان من السحر واجلان والشيطان   - ٤١٣
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وال شك أن هذا الدواء مـن عمـل   ،عه قد انقلب دوداً يتحرك يف رأسهوملا ذحبوه وجدوا خنا،حجرها
  ٤١٤ السحرة والشياطني )

رمحه اهللا  -سئل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني عن حكم التوفيق بني الزوجني بالسحر فأجاب 
وما حيصل به التفريق يسمى بالصـرف وهـو أيضـا    ،وهذا يسمى بالعطف،( هذا حمرم وال جيوز:-

( وما يعلِّمان من أَحد حىت يقُوال إِنما نحن فتنةٌ فَال تكْفُر :وقد يكون كفرا وشركا قال اهللا تعاىل،حمرم
ه ويتعلَّمونَ ما ذْن اللَّفَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه وما هم بِضارين بِه من أَحد إِال بِإِ

 ١٠٢اآلية  –يضرهم وال ينفَعهم ولَقَد علموا لَمن اشتراه ما لَه فى األخرة من خالقٍ ) " سورة البقرة 
( " ٤١٥  

وال تعلم هذه املرأة أن الساحر سوف يرسل على زوجها من الشياطني الكفرة يتلبسونه ويصدونه عن 
ذكر والذهاب إىل املساجد {ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللّه أَن يذْكَر فيها اسمه وسـعى  الصالة وال

ري االَخف ملَهو يزا خيني الدف ملّه نيفآئآ إِالّ خلُوهخدأَن ي ما كَانَ لَهم كلَئآ أُوابِهري خف  ـذَابع ة
] {يمظيصـيبونه بالصـداع   ،وقد تؤذيه شياطني السحر يف عقله وبدنه بأمراض شىت،]١١٤البقرة:ع

ورمبا انعكس سحرها عليها ،وقد ميكر اهللا ا بتسلط شياطني السحر عليها،والسهر والضيق يف الصدر
  بسبب خطأ يف عمل السحر فتخسر دنياها وأخرا إال أن يتداركها اهللا برمحة من عنده.

الشيخ سليمان بن ناصر العلوان:(والعطف عمل السحر لعطف من يبغض إىل حبه مـن  يقول فضيلة 
  ٤١٦زوج وغريه ويسميه أهل الفجور دواء احلب وهو يف احلقيقة اهلالك والعطب)

هو أن يقوم أحد الزوجني :( سحر احملبة:قال الدكتور حممد حممود عبد اهللا مدرس علوم القرآن باألزهر
الفقر فقد تكون الزوجة ذات حسب ومال ومجال فـال يسـتطيع   :منهابسحر اآلخر ألسباب نذكر 
فتقوم هي بسحره فال يـرى غريهـا يف   ؛وقد يكون العكس بالنسبة للزوج،السيطرة عليها بغري السحر

الدنيا وقد يقع سحر احملبة يف غري األزواج ألنه يرتكز على زيادة الشغف يف املسحور بالرغبة الشديدة 
أي عـدم القـدرة   :فمسحور احملبة يكون يف حالة توله؛يسبب له ما يعرف بالتوله مبا؛يف الطرف اآلخر

بل ؛على رؤية األشياء على حقيقتها ومتيزها حىت إن املسحور ال يكاد يفارق ساحره بل فراقه له عذاب
  ٤١٧ أقسى أنواع العذاب )

  * أنواعه:قد يأخذ " سحر العطف " شكال من األشكال التالية:

                                                 
  الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة - ٤١٤
  ) ٢٣٧/  ١ -ن صاحل العثيمني ،نقال عن فتاوى الشيخ حممد ب١٤٨/  ١ -فتاوى املرأة املسلمة  - ٤١٥
  ١ص  -هـ  ١٤١٧/  ١/  ٢١نشرة لفضيلة الشيخ بتاريخ   - ٤١٦
  ) ٨٣ص  –إعجاز القرآن يف عالج السحر واحلسد ومس الشيطان   - ٤١٧
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وينتج من جراء ذلـك شـغف شـديد وحمبـة     ،على زوجه أو العكس من ذلك عطف الزوج -أ ) 
  ٠والتلهف الشديد لرؤية اآلخر والطاعة العمياء يف كل شيء ،والرغبة الشديدة يف كثرة اجلماع،زائدة
  ٠عطف األم على ابنها أو ابنتها أو العكس من ذلك  -ب )
  ٠عطف األب على ابنه أو ابنته أو العكس من ذلك  -ج ) 

  ٠عطف األخ على أخيه أو أخته أو العكس من ذلك  -) د 
  ٠عطف األقارب بعضهم على بعض  –هـ) 
  ٠عطف الشريك على شريكه  -و ) 
  ٠عطف الصديق على صديقه  -ز ) 
  ٠عطف اجلار على جاره  -ح ) 

  :* أعراضه
  ٠تغري األحوال بشكل فجائي من كراهية وبغض إىل ود وحب  -)١
اجتماعية مع توفر كافة األسباب الصـغرية والكـبرية ملثـل تلـك      عدم حصول أية مشكالت -)٢

  ٠املشكالت 
القدرة الكبرية على التكيف االجتماعي والعاطفي مع اآلخرين ممن عطفوا على املريض بواسـطة   -)٣

  ٠السحر 
  ٠احملبة املطلقة لألقوال واألفعال الصادرة عن هؤالء األشخاص  -) ٤
  ٠ؤالء األشخاص حسن الظن والثقة املطلقة  -)٥
  ٠رؤية هؤالء األشخاص بأشكال حسنة مجيلة حمببة للنفس  -)٦
  ٠احملبة املطلقة ألماكن تواجد هؤالء األشخاص  -)٧

( كانـت هـذه امـرأة    :-حفظه اهللا–يقول فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين :قصة واقعية
فهو يعطيهـا حقهـا   ،ودة اليت تريدها منـه ولكنها ترى من زوجها شيئاً من اإلعراض وعدم امل،عادية

فـدخلت  ،لكنها تريد منه أكثر من ذلك من احملبة والبقاء عندها واملالزمـة هلا ،ويعاملها كسائر النساء
وأمرا أن جتعلـه يف  ،فأعطتها العجوز دواء يف صـرة ،فأخربا خبرب زوجها،عليها عجوز تعمل السحر

فبعـد أن أكلـه ذلـك    ،يف رغيف وأطعمته داجناً عندهمولكن املرأة تورعت فجعلت الدواء ،طعامه
فصار يتبعها وال يفارقها وال يستقر حىت يلصق رأسه ببطنها أو جيعله يف حجرها وصار ،الداجن علق ا

مث إا أخربت زوجها بأا صرفت هذا الـدواء  ،فعجب زوجها من أمرها وأمره،يالحقها أينما ذهبت
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أخشى يف املرة الثانية أن :وقال،فلما أخربته بادر بطالقها،فعل الداجنولو أعطته الدواء لفعل كما ،عنه
  ٤١٨ جتعليه يف طعامي )

وال بـد  ،فإنه ال جيوز للشخص أن يقوم بتشخيص حالته بناء على ما ذكر،ومع كل ما أشرت إليه آنفاً
  ٠من عرض احلالة على املعاجل صاحب العلم الشرعي املتخصص 

كما ،ورة فهذا أحد األساليب اليت يتبعها السحرة يف الوقت احلاضرأما خبصوص السحر عن طريق الص
أم قد يستخدمون املاء والعطر واألثر وحنو ذلك من أمور أخرى بعد أن يعزمـوا عليهـا بطالسـم    

  ٠٤١٩وأوفاق كفرية وشركية 
  كيف حيدث سحر احملبة؟

جماريها الطبيعية ويكـون   كل بيت فيه خالفات بن الزوج و الزوجة ولكنها سرعان ماتزول وتعود إىل
رمبا إن السـاحر أخطـأ يف   ،بينهم تفاهم حمبة صادقة حبيث أضعفا قرين اجلن املؤدي إىل اخلالف بينهم

وبعض من النساء ال يصربن على ذلك فيبادرن بالـذهاب  ،عمل سحر احملبة أو أنه غري ماهر يف السحر
قلة اإلميان لتلك املرأة حلقدها على زوجها  وهذا من،إىل السحرة ليضعوا هلن سحراً حيببنها إىل زوجها

أو من جهلـها بـأن هـذا حـرام وال جيـوز      ،أنه تزوج عليها أن هذا جائز شرعاً وال غضاضة فيه
عمله...فيطلب الساحر أو الساحرة منها أثراً من آثار زوجها ( مالبس داخليـة أو ثوبـاً أو غتـرة    

  ين بعد اجلماع)أو شعر منه أو أثر امل،أوبنطرون،أو قلنسوة،(مشاغ
مث ،بل تكون مستعملة -يدة أو مغسولة دأي ال تكون ج -بشرط أن تكون حاملة لرائحة عرق الزوج 

أو أن يصنع هلـا  ،مث يأمرها أن تدفنها يف مكان مهجور،يأخذ منها بعض اخليوط وينفث عليها ويعقدها
مث يأمرهـا بـأن   ،احليض وأشد ما يكون على جناسة وأشد منه ما يكون بدم،سحرا على ماء أو طعام

  .تضعه لزوجها يف طعامه أو يف شرابه أو يف طيبه
  اآلثار العكسية لسحر احملبة:

من آثار سحر احملبة على الزوجة إذا هي طلبت السحر فينقلب السحر عليها فتكره زوجها فيمـرض  
  الزوج وهي أيضا.

كـل النسـاء وحيبـها     وبعض النساء قليالت اإلميان تعمل سحراً لزوجها مزدوجـاً بـأن يكـره   
فيسبب ذلك كراهية الزوج ألمه وأخواته وعماته وخاالته ومجيع ذوي رمحه من النساء،وبعض ،وحدها

أو الساحرة مرة أخرى ،من املسحورين ذا النوع من يكره زوجته فيطلقها فتذهب الزوجة إىل الساحر
مات أو هاجر إىل مكان غـري  ولكنها فوجئت بأن الساحر أو الساحرة يف السجن أو قد ،ليفك السحر

  ]   ٤٣:معروف { ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله} [فاطر
                                                 

  الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة  - ٤١٨
٤١٩ -http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=٥٥٦  

http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=
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  :أسباب سحر احملبة*
  .نشوب اخلالفات بني الزوجني -١
  طمع املرأة يف مال الزوج خاصة إن كان غنيا. -٢
وال غضاضـة   -شـرعاً  رغم أن هذا جـائز  -إحساس املرأة بأن زوجها سيتزوج عليها بأخرى -٣
تظن أن زوجهـا   -خاصة املتأثرات بأجهزة اإلعالم املخالفة لإلسالم  -ولكن املرأة يف هذا الزمان ،فيه

أو أنه سوف يهملها ويتركها وحيب زوجتـه  ،إذا أقدم على الزواج بأخرى فهذا دليل على أنه ال حيبها
ن أن تدفع الرجل على الزواج بثانية وثالثـة  ألن هناك أسباباً كثرية ميك؛وهذا خطأ فاحش،الثانية مثالً

أو عدم صربه عـن املعاشـرة يف   ،منها مثال رغبته يف كثرة األوالد،ورابعة رغم أنه حيب زوجته األوىل
  .أو غري ذلك من األمور،أو رغبته يف توطيد عالقته بأسرة معينة،وقت حيض امرأته ونفاسها

  :السحر احلاللُ
وهي أا ميكن أن تسحر زوجها مبا أحلَّ اهللا هلا بكثـرة التـزين   ،ملسلمةوهذه نصيحة أقدمها للمرأة ا

وبالكلمة ،وباالبتسـامة املشـرقة  ،وال يسم منها إال اطيـب ريح ،فال تقع عينه على قبيح،والتجمل له
وطاعتـه إال يف  ،وحسن العنايـة م ،ورعاية األطفال،واحملافظة على مال الزوج،وحسن العشرة،الطيبة

فنجد املـرأة تتـزين   ،ولكن لو نظرنا إىل جمتمعنا اليوم لوجدنا تناقضاً عجيباً يف هذه األمور،معصية اهللا
هذا إذا كانت يف حفلة أو زيـارة  ،أحسن زينة وتلبس ما لديها من حلي  وخترج كأا يف يوم زفافها

ـ ،فإذا عادت إىل بيتها غسلت زينتها،إلحدى صديقاا اراً حلفلـة  وخلعت حليها ووضعته مكانه انتظ
أو زيارة ثانية وزوجها املسكني الذي اشترى هلا هذه الثياب وتلك احللي حمروم مـن التمتـع   ،أخرى
  .اليت تفوح منها رائحة الطبخ والبصل والثوم،فال يراها يف البيت إال باألثواب القدمية،ا
جـك إىل العمـل   فإذا خـرج زو ،ولو عقلت املرأة لعلمت أن زوجها أحق ذه الزينة وهذا التجمل 

فإذا حضر من عمله رأى أمامه زوجـةً  ،مث اغتسلي وترتيين وجتملي وانتظريه،سارعي بإاء عمل البيت
خاصـة  ،فهذا لعمرو اهللا هو السحر احلالل،وبك متسكاً،فيزداد لك حبا،وبيتاً نظيفاً،مجيلة وطعاماً معدا

ألن الشبعان ال يشتهي ،غض بصره عن احلراموإعانته على ،إذا نويت بذلك طاعة اهللا يف التجمل للزوج
  ٤٢٠.فاعلي هذه الكلمات فإا مثينة،ولكن يشتهيه وتلهف عليه من حرِم منه،الطعام

  :عالج سحر احملبة
) مـن سـورة   ١٠٢تقرأ على املريض الرقية اليت ذكرا آنفاً غري أنك حتذف منها اآلية رقـم (  -١

) من سورة التغابن وهي { يا أَيها الَّـذين آمنـوا إِنَّ مـن    ١٤،١٥،١٦وتضع مكاا اآليات (،البقرة
غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهرفغتوا وفَحصتفُوا وعإِنْ تو موهذَرفَاح ا لَكُمودع كُملَادأَوو اجِكُموأَز ) ـيمح١٤ ر (

                                                 
  بتار.. وانظري كتايب (( سبل السعادة الزوجية )) ففيه تفاصيل كاملة حول ذلك.انظر الصارم ال - ٤٢٠
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ةٌ ونتف كُملَادأَوو الُكُموا أَممإِن) يمظع رأَج هدنع ـوا   ١٥اللَّهيعأَطوا وعـماسو متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات (
  ]١٦ - ١٤:)} [التغابن١٦وأَنفقُوا خيرا لأَنفُِسكُم ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ (

وإمنا يشعر بتخدير يف األطراف أو صداع يف الرأس ،من السحرغالباً ال يصرع املسحور ذا النوع -٢
  .ورمبا تقيأ،أو أمل شديد يف املعدة خاصة إذا كان قد شرب السحر،أو ضيق يف الصدر

فإن ،فإن شعر بأمل يف املعدة أو رغبة يف التقيؤ فاقرأ له هذه اآليات على ماء ومره أن يشرب منه أمامك
 ٣وإال فمره أن يشرب من هـذا املـاء   ،أو أسود فقد بطل السحر واحلمد هللا،تقيأ شيئاً أصفر أو أمحر

  .أسابيع أو أكثر حىت يبطل السحر
{قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه لَا يصلح عملَ الْمفِْسـدين  :وهذه اآليات هي 
  ]٨٣ - ٨١:) } [يونس٨٢لْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ () ويحق اللَّه ا٨١(

) فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَـانوا  ١١٧{ وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ (
)قَـالُوا آمنـا   ١٢٠) وأُلْقي السحرةُ ساجِدين (١١٩ا صاغرِين () فَغلبوا هنالك وانقَلَبو١١٨يعملُونَ (

) نيالَمالْع بونَ (١٢١بِرارهى ووسم ب١٢٢ - ١١٧:) } [األعراف١٢٢) ر[  
  ]٦٩:{إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى } [طه

لَا إِلَه ذَا ا { اللَّه نضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وي إِلَّا هلَّذ
لْمع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي   ـعسـاَء وا شإِلَّا بِم ه

  ]٢٥٥:كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم } [البقرة
  ٤٢١.ألا لو علمت جددت له السحر مرة أخرى؛مع مالحظة اإلخفاء على املرأة

  ـــــــــــ
  :سحر التهيـج

حيث أنه جيمع بني السحر وطلب ،لنوع من السحر ويف قلبه ذرة من إميانما أظن أن أحد يعمل هذا ا
  الفاحشة والعياذ باهللا ويج قلب املسحور وصرفه عن ذكر اهللا سبحانه وتعاىل .

وقد توعد اهللا من حيب ويتمىن ولو يف ،بل إن من انتشار الفواحش سببه تفشي هذا النوع من السحر 
 اتمعات املسلمة بالعذاب الشديد يف الـدنيا وعـذاب اآلخـرة    قرارة نفسه أن تنتشر الفواحش يف

{ إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَلـيم فـي الـدنيا    :قال تعاىل،األليم
  ].١٩:روالْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ } [النو

                                                 
   ٢٠٠=http://manfaa.com/vb/showthread.php?tانظر الصارم البتار.. - ٤٢١

http://manfaa.com/vb/showthread.php?t=
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بل وأن هناك ما هو أدهى وأمر من ذلك كله ،فكيف مبن أشرك باهللا وعمل على ييج غرائز املسلمني
فليس هناك شئ يهيج الرجل على حمارمـه أو يهـيج   ،أال وهو ييج غرائز ذوي األرحام على بعضهم

  اهللا..املرأة على حمارمها سوى ذلك النوع من السحر مما يقع معه زنا احملارم والعياذ ب
وحيكي يل من أثق به وهو أحد الرقاة عن شاب أتى يطلب الرقية عنده يقول فسألته عن األعراض اليت 

  :يعاين منها فقال له ذلك الشاب
بل أنه متزوج وله عالقات ببعض ،إن غرائزه تثور ويج على حمارمه فقط وذلك الشاب كان غري ملتزم

ية على زوجته وعلى من يعرف من املنحرفـات ولكنـه   النساء وكان يقول عن نفسه إن غرائزه طبيع
إن غرائزه يج هيجانا مضاعفا على حمارمه بدرجة غري طبيعية،وهلذا توجه لذلك الراقي والـذي  :يقول

  رقاه وبعد فترة تكلم خادم السحر واعترف بكل شيء وشفى اهللا ذلك الشاب..
  وا الكثري من الصفات احلسنة.. وحيكي يل بعض الشباب والذي أنعم اهللا عليه بزوجة مجيلة

يقول وكان هناك أحد نساء األقارب واليت تتبع مسلكا منحرفا وعمرها أكثر من ضعف عمر ذلـك  
الشاب يقول فأخذت بإكثار الزيارة ملرتلنا وحماولة رؤييت هلا يقول فافتنت ا أي ما فتنة وعمرها أكثـر  

ألرض بعد زياراا،ووقع يف قليب جاذبية هلا وكـره  يقول فوقع يف نفسي أا أمجل نساء ا،سنة ٦٥من 
  فرقى نفسه عند أحد الرقاة فوجد أا قد عملت له سحر ييج..،لزوجته وبعدا عنها

وأنا عندما أذكر هذه القصص ألبني للقارئ الكرمي ما قد يصل به إجرام السحرة وأعوام من اجلـن  
  سلمني بأية طريقة كانت..واإلنس من التمادي يف الكفر وحماولة إفساد امل

وهذا يوجب علينا التمسك بكتاب اهللا الكرمي وتعلق قلوبنا برب العاملني حىت ننجو بإذن اهللا من كـل  
كرب وكل ذنب قد جيرنا إليه الشيطان وحزبه لنكون معهم من أصحاب السعري والعياذ بـاهللا مـن   

  ذلك.
شتاقني يف الباب الثامن والعشرون " فيمن آثـر  يذكر ابن قيم اجلوزية يف كتابه روضة احملبني ونزهة امل

  :العقوبة واآلالم على لذة الوصال احلرام " قصة هلذا النوع من السحر فيقول عاجل
بعضِ أَهلِ السوقِ فَمر بِي شيخ حسن الْوجه  جالسا عندr كُنت بِمدينة الرسولِ :"قَالَ جابِر بن نوحٍ

 مظعأَنْ ي لِ اللَّهس دمحا ما أَبي قَالَ لَهو هلَيع لَّمفَس عائالْب هإِلَي ابِ فَقَامالثِّي نسلَـى  حبِطَ عرأَنْ يو كرأَج
 خيرِ،فَقَالَ الشببِالص قَلْبِك:ا لَهجِيبم  

  وكَانَ يمينِي في الْوغَى ومساعدي ... فَأَصبحت قَد خانت يمينِي ذراعها
  وأَصبحت حرانا من الثَّكْلِ حائرا ... أَخا كَلَف ضاقَت علَي رِباعها

نَّ الصبر معولُ الْمؤمنِ وإِني َألرجو أَال يحرِمك اللَّه اَألجـر علَـى   فَقَالَ لَه الْبائع يا أَبا محمد أَبشر فَإِ
قصـته قَـالَ   مصيبتك،فَقُلْت للْبائعِ من هذَا الشيخ فَقَالَ رجلٌ منا من اَألنصارِ من الْخزرجِ فَقُلْت وما 

بِه بارا قَد كَفَاه جميع ما يعنِيه وميتته أَعجب ميتة فَقُلْت وما كَانَ سبب ميتته قَـالَ   أُصيب بِابنِه كَانَ
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 وهعدتةَ واريالز أَلْهستا وهبح هكُو إِلَيشت هإِلَي لَتسارِ فَأَرصاَألن نأَةٌ مرام هتبإِلَى الْأَح  ـتكَانو ةشفَاح
  ذَات بعلٍ فَأَرسلَ إِلَيها

  إِنَّ الْحرام سبِيلٌ لَست أَسلُكُه ... وال أَمر بِه ما عشت في الناسِ
  فَابغي الْعتاب فَإِني غَير متبِعٍ ... ما تشتهِني فَكُونِي منه في ياسِ

فَظُ فأَحي ساسِإِنووِسلٍ وها جكُونِي أَخفَال ت ... كُمونصي نم يكُم  
  هإِلَي تبكَت ابتالْك أَتا قَرفَلَم:  

  دع عنك هذَا الَّذي أَصبحت تذْكُره ... وصر إِلَى حاجيت يا أَيها الْقَاسي
و ... كَةاسن ري غَيإِن كسنعِ التيداسي رف تيدا أَبلُ مخدي سلَي  

  ـا رهترجزا وهظَتعفَو كلأَه ضعا بهإِلَي ثْتعب لَو فَقَالَ لَه يقٍ لَهدإِلَى ص كى ذَلأَنْ  قَالَ فَأَفْش تـوج
ا حيني الدف ترال صو لْتلَا فَع اللَّهفَقَالَ و كنع كُفت  ةـري اآلخارِ فالن نم ريا خيني الدف ارلَلْعيثًا ود

  :وقَالَ
  الْعار في مدة الدنيا وقلَّتها ... يفْنى ويبقَى الَّذي في الْعارِ يؤذينِي

  فَتفْنِينِيوالنار لَا تنقَضي ما دام بِي رمق ... ولَست ذَا ميتة منها 
  لَكن سأَصبِر صبر الْحر محتِسبا ... لَعلَّ ربي من الْفردوسِ يدنِينِي
ِسك الْمرأَةُ علَى نفْ قَالَ وأَمسك عنها فَأَرسلَت إِما أَنْ تزورنِي وإِما أَنْ أَزورك فَأَرسلَ إِلَيها اربِعي أَيتها

رحلُ السمعت تكَان أَةرإِلَى ام تبذَه هنم تسئا يرِ،فَلَمذَا اَألمإِلَى ه عرسالت كني ععدـا   ولَه لَتعفَج
خطَر ذكْرها بِقَلْبِه وهاج منـه   الرغَائب في تهيِيجِه فَعملَت لَها فيه فَبينا هو ذَات لَيلَة جالسا مع أَبِيه إِذْ

واَألمـر يزِيـد    أَمر لَم يكُن يعرِفُه واختلَطَ،فَقَام من بينِ يديِ أَبِيه مسرِعا وصلَّى واستعاذَ وجعلَ يبكي
أَد تا أَبقَالَ ي كتصا قم ينا بي وهأَب فَقَالَ لَه  ـوهلَ أَبعي،فَجقْللَى عع تبغُل ى إِال قَدا أَرفَم درِكْنِي بِقَي

عا فَجتيب لَهخأَدو هدفَقَي هإِلَي فَقَام هتصق ثَهدفَح ةصثَنِي بِالْقدقُولُ يابين حيي وكبا يكَم ورخيو برضتلَ ي
  ٤٢٢م هدأَ ساعةً فَإِذَا هو ميت وإِذَا الدم يِسيلُ من منخريه "يخور الثَّور ثُ

يشتكي بعض من به مس من التهيج والعطف الشديد على الغري من الشباب والشابات ويعـاين منـه   
كاد أن يقَطع فتجده دائم القلق فارغ الفؤاد يغدوا ويروح وبه من الولَه ما ي،البعض منهم العناء الشديد

يرى طيف مـن حيـب مـاثال يف    ،شغله الوجد واإلشتياق،منشغل الفكر مبن يعشق ويهوى،نياط قلبه
  ويظن أنه يلحظه ويتحدث إليه.،خميلته

  وأكثر ما يضين النفوس افتكارها ميثلها بالوهم فكري لناظري

                                                 
  ]٤٦٣:] و[روضة احملبني ونزهة املشتاقني ص٥٤/ ٢] و[مصارع العشاق ٢٥٨:[ذم اهلوى ص - ٤٢٢
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وليس بالضرورة أن يكـون هـذا    يزداد عليه القلق واالضطراب حىت يصل به اهليام اىل البكاء املرير .
ولكن الشياطني تؤذي بعض الشباب والشابات املمسوسني ذا األسلوب من أجل ،اإلنسان مسحوراً

وحىت تسيطر عليهم وتسلبهم اإلرادة ما داموا منشغلني بفكرهم عن قـراءة  ،الفتنة والوقوع يف الرذيلة
  القرآن وعن كل أمر يقرم اىل اهللا سبحانه وتعاىل .

  :قول أحد العشاقي  
  إذا حل عشق بالفىت كيف يصنع  أيا معشر العشاق باهللا خربوا

وميكن أن ،والتهيج الذي تعمله السحرة غالبا ما يصل باإلنسان اىل أقصى درجات االستثارة اجلنسـية 
  نقول أنه على أربعة اشكال بالنسبة للرجال وباملثل بالنسبة للنساء .

  ) يج على شخص معني .١
٢ (. يج على مجيع النساء  
  ) يج على مجيع الرجال .٣
  ) يج على النساء والرجال ( شذوذ جنسى ) .٤

وختتلف احلاالت من شخص إىل آخر لكين أمجـل العـالج يف   ،وإن عالج هذا البالء ليس باألمر اهلني
  :النقاط التالية

فهو نظرة فابتسـامة فموعـد   ،نظرةوأكثر بداياته من ال،إن احلب بدايته اختيارية:الفرار من الفتننة-١
فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري تتولد عنه أمور اضطرارية حياسب عليها العبد. ،فلقاء

لَياُألولَى و ةَ فَإِنَّ لَكظْرةَ النظْربِعِ النتال ت يلا عقَالَ ي هفَعر أَبِيه نةَ عديرنِ بنِ ابلَع تةُ. رواه سراآلخ ك
  الترمذي .

قشتولع بالعشق حىت ع فلما اسـتقل به مل يطق  
  فلمــا متكن منها غرق رأى لُجة ظنها موجـة
  فلم يستطعها ومل يستطق متىن اإلقالة من ذنبــه

من {و:تقوى اهللا واخلوف من عقابه ورجاء ما عنده من األجر والثواب . يقول اهللا سبحانه وتعاىل -٢
) فَإِنَّ ٣٨) وآثَر الْحياةَ الدنيا (٣٧ويقول:{ فَأَما من طَغى (،]٢:يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا } [الطالق

ـ ٤٠) وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى (٣٩الْجحيم هي الْمأْوى ( نفَإِنَّ الْج (  ـيةَ ه
  :يقول الشاعر،] ومن ترك هللا شيئا عوضه اهللا خريا منه٤١ - ٣٧:)} [النازعات٤١الْمأْوى (

  فوىل على أعقابه اهلم خاسئا إذا مهمنا صدنا وازع التقى  
كَحـب اللَّـه   {ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم :يقول سبحانه وتعاىل:. حمبة اهللا٣

  ].  ١٦٥:والَّذين آمنوا أَشد حبا للَّه } [البقرة
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هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن نوع، بِينِ النعrَقَال:انةَ اِإلميالَوح دجو يهف كُن نكُونَ :" ثَالَثٌ مأَنْ ي
مم هإِلَي بأَح ولُهسرو االلَّهماهوا س،لَّهإِلَّا ل هبحَء الَ ياملَر بحأَنْ يـا  ،وي الكُفْرِ كَمف ودعأَنْ ي هكْرأَنْ يو

  ٤٢٣يكْره أَنْ يقْذَف في النارِ " 
وحـب  ،إِني أَسأَلُك حبك اللَّهم:" كَانَ من دعاِء داود يقُولُ:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،وعن أَبِي الدرداِء

كبحي نم،كبنِي حلِّغبي يلَ الَّذمالعي،ولأَهفِْسي ون نم إِلَي بأَح كبلْ حعاج ماللَّه،  ـارِداملَاِء الب نمو
"٤٢٤  
قُلْـت لـأُم   :قَالَ،ي شهر بن حوشـبٍ حدثَنِ:عن أَبِي كَعبٍ صاحبِ احلَرِيرِ قَالَ:. اسأل اهللا الثبات٤

يا مقَلِّب :كَانَ أَكْثَر دعائه:إِذَا كَانَ عندك؟ قَالَتr يا أُم املُؤمنِني ما كَانَ أَكْثَر دعاِء رسولِ اللَّه :سلَمةَ
قَالَت " ينِكلَى دقَلْبِي ع تالقُلُوبِ ثَب:فَقُلْت:ا رقَلْبِي ي تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبا مي كائعأَكْثَرِ دا لم ولَ اللَّهس

ومن ،فَمن شاَء أَقَـام ،يا أُم سلَمةَ إِنه لَيس آدمي إِلَّا وقَلْبه بين أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه«:علَى دينِك؟ قَالَ
   ٤٢٥] . ٨:ا معاذٌ {ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا} [آل عمرانفَتلَ» . شاَء أَزاغَ

  :. ال تعتزل الناس٥
" إِنَّ الشـيطَانَ  :قَالَ rأَنَّ نبِي اِهللا ،فإن االعتزال مدعاة للوسوسة وتسلط الشيطان،فعن معاذ بنِ جبلٍ

نئْبِ الْغكَذ انسالْإِن ئْبةَ،مِذياحالنةَ وياةَ الْقَاصذُ الشأْخي،ابعالشو اكُمفَإِي،  ـةامالْعو ةاعمبِالْج كُملَيعو
" جِدسالْم٤٢٦و  

  :. اشغل نفسك باملباحات٦
  أشغل نفسك بكل ما هو مباح حىت ال يتعبك التفكري وتسلى عن من حتب.

  :. قَبح من حتب يف نفسك٧
ال طيفه بفكرك استعذ باهللا من الشيطان وتذكر مساوئه وقبائح أفعاله وتذكر ننت ريح إبطيه وإذا ما ج

  وما خيرج من جوفه .  
  وال تواعده ولو شق عليك ذلك .،. ال تتعرض ملن حتب٨
  . ال تقرأ قصص احلب والغرام وال شعر الغزل .٩

  واالت والتلفاز. . ابتعد عن مشاهدة املناظر املثرية والصور اخلالعة يف الكتب١٠
  . ال تستمع للغناء فإنه بريد الزىن .١١

                                                 
  )٤٣( - ٦٧]٦٦/ ١مسلم  ) و[صحيح١٦](١٢/ ١[صحيح البخاري  - ٤٢٣

[ (وجد حالوة اإلميان) انشرح صدره لإلميان وتلذذ بالطاعة وحتمل املشاق يف الدين واحلالوة يف اللغة مصدر حلو حيلو وهـي نقـيض   
  املرارة. (ال حيبه إال هللا) ال يقصد من حبه غرضا دنيويا. (يقذف) يرمى]

  ) حسن لغريه ٣٤٩٠](٥٢٢/ ٥[سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٢٤
  ) صحيح لغريه ٣٥٢٢](٥٣٨/ ٥[سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٢٥
 ) حسن لغريه ٢٢٠٢٩](٣٥٨/ ٣٦[مسند أمحد ط الرسالة  - ٤٢٦



 ٢٣٢

  .عاجل نفسك بالرقية الشرعية عند من تثق بعلمة وأمانته .١٢
بتلي بسحر التهيج اتقرأ آيات منع التهيج وآيات السكينة والصرب واإلنشراح مع آيات الرقية على من 

  أو تعلق قلبه مبحبة إنسان يف غري ذات اهللا..
اهللا أن يرد كيد الكائدين من السحرة أولياء الشيطان وأن يسلط عليهم شياطينهم ليسـوموم  وأسأل 

البالء وأن يويل الظاملني بعضهم ببعض حىت ينشغلوا عن ضر املسلمني وأن يرد كيدهم إىل حنورهم وأن 
من كل  أسحارهم وأن يسلط عليهم جنودا من عنده وأن يكفيناهم مبا شاء وأن يشفي املسلمني يبطل
    ٤٢٧" داء
  

  ـــــــــــ

                                                 
٤٢٧ - http://www.faalk.net/t٢١٦٣topic-  

http://www.rapee٣.com/secret/details-٥٠.html  
http://www.rouqyah.com/showthread.php?t=١١٠٣٨٩  

http://www.faalk.net/t
http://www.rapee
http://www.rouqyah.com/showthread.php?t=


 ٢٣٣

  :سحر التخييالت ( سحر التخييل ) -ثالثا
{ قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقـي وإِمـا أَنْ   :قال تعاىل يف حمكم كتابه:الدليل من كتاب اهللا عز وجل -

) نيلْقالْم نحكُونَ ن١١٥نوا أَعرحا سا أَلْقَويمٍ )قَالَ أَلْقُوا فَلَمظرٍ عاُءوا بِِسحجو موهبهرتاساسِ والن ني
) فَوقَع الْحق وبطَلَ مـا  ١١٧) وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ (١١٦(

)قَـالُوا  ١٢٠) وأُلْقي السحرةُ ساجِدين (١١٩ين () فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغر١١٨ِكَانوا يعملُونَ (
) نيالَمالْع با بِرنونَ (١٢١آمارهى ووسم ب١٢٢ - ١١٥:) } [األعراف١٢٢) ر[  

أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم ) قَالَ بلْ ٦٥{قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى (:وقال تعاىل
  ]٦٥،٦٦:)} [طه٦٦وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى (

ترِك ذكْره ،فَإِذَا حبالُهم،فَأَلْقَوا ما معهم من الْحبالِ والْعصي:وهو،" وفي هذَا الْكَلَامِ متروك:قال الطربي
وذُكر أَنَّ السحرةَ سحروا عين موسى وأَعين الناسِ قَبـلَ أَنْ  .ستغناَء بِدلَالَة الْكَلَامِ الَّذي ذُكر علَيه عنها

مهيصعو مالَهبلْقُوا حى "،يعسا تهى أَنوسإِلَى م ذئينلَ حي٤٢٨فَخ  
  طهرة:الدليل من السنة امل -

يقَـالُ لَـه لَبِيـد بـن     ،رجلٌ من بنِـي زريقٍ  rسحر رسولَ اللَّه :رضي اللَّه عنها قَالَت،عن عائشةَ
نَ ذَات يومٍ أَو حتى إِذَا كَا،يخيلُ إِلَيه أَنه كَانَ يفْعلُ الشيَء وما فَعلَهr حتى كَانَ رسولُ اللَّه ،اَألعصمِ

أَتانِي ،أَشعرت أَنَّ اللَّه أَفْتانِي فيما استفْتيته فيه،" يا عائشةُ:ثُم قَالَ،لَكنه دعا ودعا،ذَات لَيلَة وهو عندي
الَنجي،رأْسر دنا عمهدأَح دفَقَع،لَيرِج دنع راآلخفَقَالَ،و  بِهـاحصا لمهدـلِ؟    :أَحجالر ـعجـا وم

وجف ،في مشط ومشـاطَة :في أَي شيٍء؟ قَالَ:قَالَ،لَبِيد بن اَألعصمِ:من طَبه؟ قَالَ:قَالَ،مطْبوب:فَقَالَ
فَجاَء ،في ناسٍ من أَصـحابِهr  اها رسولُ اللَّه في بِئْرِ ذَروانَ " فَأَت:وأَين هو؟ قَالَ:قَالَ.طَلْعِ نخلَة ذَكَرٍ

يـا رسـولَ   :قُلْت» أَو كَأَنَّ رُءوس نخلها رُءوس الشياطنيِ،كَأَنَّ ماَءها نقَاعةُ احلناِء،يا عائشةُ«:فَقَالَ
؟ قَالَ:اللَّههتجرختأَفَالَ اس:»افَانِي اللَّهع افَ،قَدرش يهاسِ فلَى النع رأَنْ أُثَو تكَرِه «" تنفا فَدبِه ر٤٢٩فَأَم  

حتى كَانَ يرى أَنـه يـأْتي النسـاَء والَ    ،سحرr كَانَ رسولُ اللَّه :رضي اللَّه عنها قَالَت،وعن عائشةَ
يهِنأْتانُ،يفْيقَالَ س:دذَا أَشهرِ وحالس نكُونُ ما يةُ:فَقَالَ،إِذَا كَانَ كَذَا،مشائا عي "،  قَـد أَنَّ اللَّه تملأَع

يهف هتيفْتتا اسيمانِي فأَفْت،الَنجانِي ري،أَتأْسر دنا عمهدأَح دفَقَع،لَيرِج دنع راآلخو،  ـدني عفَقَالَ الَّذ
ي لأْسرِرلِ؟ قَالَ:لْآخجالُ الرا بم:وبطْب؟ قَالَ:قَالَ،مهطَب نمو: مصأَع نب ـقٍ   -لَبِيديرنِي زب نلٌ مجر

فـي جـف طَلْعـة    :وأَين؟ قَـالَ :قَالَ،في مشط ومشاقَة:وفيم؟ قَالَ:قَالَ -حليف ليهود كَانَ منافقًا 
هذه البِئْر الَّتـي  «:فَقَالَ،البِئْر حتى استخرجهr فَأَتى النبِي :ت راعوفَة في بِئْرِ ذَروانَ " قَالَتتح،ذَكَرٍ

                                                 
  )١٠٩/ ١٦البيان ط هجر ( تفسري الطربي = جامع  - ٤٢٨
  )٢١٨٩( - ٤٣):١٧١٩/ ٤) وصحيح مسلم ( ٥٧٦٣) (١٣٦/ ٧صحيح البخاري ( - ٤٢٩



 ٢٣٤

 -أَفَـالَ؟  :لْتفَقُ:قَالَت،فَاستخرِج:قَالَ» وكَأَنَّ نخلَها رُءوس الشياطنيِ،وكَأَنَّ ماَءها نقَاعةُ احلناِء،أُرِيتها
 ترشنت فَانِي«:فَقَالَ -أَيش فَقَد ا اللَّها،أَمراسِ شالن نم دلَى أَحع ريأَنْ أُث هأَكْر٤٣٠»و  

ةَ قَالَتشائع نوع: ولُ اللَّهسكَثَ رمr لَا يو لَهي أَهأْتي هأَن هلَ إِلَييخكَذَا يا كَذَا ونمقَالَت يهِمفَقَـالَ  :أْت
أَتانِي رجلَان فَجلَس أَحدهما ،" يا عائشةُ أَعلمت أَنَّ اللَّه عز وجلَّ أَفْتانِي في أَمرٍ استفْتيته فيه:ذَات يومٍ
مطْبـوب  :ما بالُ الرجلِ؟ قَالَ:ذي عند رأْسيوالْآخر عند رأْسي فَقَالَ الَّذي عند رِجلي للَّ،عند رِجلي

في جف طَلْعة ذَكَر في مشط ومشاقَة تحت رعوفَة :وفيم؟ قَالَ:ومن طَبه؟ قَالَ لَبِيد بن أَعصم قَالَ:قَالَ
انَ قَالَتوي بِئْرِ ذَرف: ولُ اللَّهسا راَءهفَجr لَ فَقَا»   ُءوسـا رهلخن ُءوسا كَـأَنَّ رهي أُرِيتالَّت الْبِئْر هذه

يـا  :فَقُلْـت :فَأُخرِج قَالَت عائشةُ rفَأَمر بِه رسولُ اللَّه :قَالَت» وكَأَنَّ ماَءها نقَاعةُ الْحناِء،الشياطنيِ
عانُ يفْيلَّا قَالَ سفَه ولَ اللَّهسفَقَالَ ر ترشنفَانِي«نِي تش فَقَد اللَّها واسِ ،أَملَى النع ريأَنْ أُث ها فَأَكْرا أَنأَمو

    ٤٣١قَالَت ولَبِيد بن أَعصم رجلٌ من بنِي زريقٍ حليف ليهود"» منه شرا
 اللَّه همحر ازِرِيالْم امرِ وأن لـه   قَالَ الْإِمـحالس اتلَى إِثْبع ةاِء الْأُملَمورِ عهمجو ةنلِ السأَه بذْهم

حقيقة كحقيقة غريه من األشياءالثابتة خلَافًا لمن أَنكَر ذَلك ونفَى حقيقَته وأَضاف ما يقـع منـه إىل   
اللَّه هذَكَر قَدا وةً إِلَـى   خياالت باطلة الحقائق لَهاروذكر أنه مما يتعلم وذكر مافيه إِش ابِهتي كالَى فعت

هو لَا ميكن فيما الحقيقة لَه ذَا كُلُّههو جِهوزِء ورالْم نيب قفَري هأَنو بِه كَفَّرا يمم هـا  أَنضيثُ أَيدذَا الْح
أَش هأَنو هاتبِإِثْب حرصـالٌ  محقِ مقَائالْح نم نِهالَةُ كَوفَإِح ا قَالُوهلُ مطبي ذَا كُلُّههو ترِجأُخو تنفاُء دي

جسامٍ أَوِ  أَو تركيبِ أَولَا يستنكَر في الْعقْلِ أَنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى يخرِق الْعادةَ عند النطْقِ بِكَلَامٍ ملَفَّقٍ
  نـامِ مسالْأَج ـضعانُ بسالْإِن داهإِذَا شو راحإِلَّا الس رِفُهعيبٍ لَا يترلَى تى عقُو نيجِ بزلَـةٌ   الْمـا قَاته

الْم ةوِيةٌ كَالْأَدرضا مهنمو ةادالْح ةوِيةٌ كَالْأَدمقسا مهنمومِ ومللمرض مل يستبعد عقلـه أن  كَالس ةادض
فْرِقَةإِلَى الت دؤم أَو كلهكَلَامٍ م أَو الَةى قَتلْمِ قُوبِع راحينفرد الس،"ـذا    :قالَ املازِرِيـة هعداملُبت أَنكَـر

وزعموا ،ما أَدى إِلَى ذَلك فَهو باطلقالُوا وكُلّ ،احلَديث وزعموا أَنه يحطّ منصب النبوة ويشكِّك فيها
ربِيـل  أَنَّ تجوِيز هذا يعدم الثِّقَة بِما شرعه من الشرائع إِذ يحتمل علَى هذا أَن يخيل إِلَيه أَنه يـرى جِ 

و ثَمه يٍء،ولَيسبِش إِلَيه وحيٍء ولَم يبِش ي إِلَيهوحي هوأَن.  

                                                 
  ) ٥٧٦٥) (١٣٧/ ٧صحيح البخاري ( - ٤٣٠

[(رعوفة) هي حجر يوضع على رأس البئر يقوم عليه املستقي وقد يكون يف أسفل البئر أيضا جيلس عليه من يقوم بتنظيفها.(تنشرت) هي 
ان بن عيينة ملرادها بقوهلا أفال.ومعناها من النشرة وهي الرقية اليت حتل السحر فكأا تنشر ما طواه الساحر وتفـرق مـا   تعيني من سفي

  مجعه]
  ) صحيح ٢٦١) (٢٨٧/ ١مسند احلميدي ( - ٤٣١

س البئر للمسـتقى=  اجلف:وعاء الطلع وهو الغشاء الذى يكون فوقه=الرعوفة:صخرة ىف أسفل البئر جيلس املنقى عليها أو حجر على رأ
املطبوب:املسحور =الطلعة:غالف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة إخصاب النخلة=املشاقة:هى ما يسقط من الشعر عنـد  

  تسرحيه =تنشرت:استعملت التعويذة والرقية =النقاعة:املاء الذى توضع فيه احلناء واملراد أنه متغري اللون



 ٢٣٥

فيما يبلِّغه عن اهللا تعالَى وعلَـى   rَألنَّ الدليل قَد قام علَى صدق النبِي ،وهذا كُلّه مردود:لَ املازِرِيقا
  فَتجوِيز ما قام الدليل علَى خالفه باطل.،واملُعجِزات شاهدات بِتصديقه،عصمته في التبليغ

اُألمور الدنيا الَّتي لَم يبعث َألجلها وال كانت الرسالَة من أَجلها فَهو فـي ذَلـك    وأَما ما يتعلَّق بِبعضِ
فَغري بعيد أَن يخيل إِلَيه في أَمر من أُمور الدنيا ما ال حقيقَة لَه مع ،عرضة لما يعترِض البشر كاَألمراضِ

ي أُمف كثل ذَلن مته عصمينعكانَ :قالَ،ور الد هأَن يثاس إِنَّ املُراد بِاحلَدعض النوقَد قالَ بr   ـليخي
نأَهكُن وطوجاته ولَم يئَ زوط هأَن ـل  ،إِلَيهيخد أَن يبعي املَنام فَال يف ِإلنسانله ليخقَع تا ما يريذا كَثوه

  ٤٣٢ ".إِلَيه في اليقظَة.
لسداد قَالَ إِنه يخيلُ إِلَيه أَنه فَعلَه وما فعله ولكن اليعتقد صحةَ ما يتخيلُه فَتكُونُ اعتقَاداته علَى ا وقيلَ

جسـده وظَـواهرِ    الْقَاضي عياض وقَد جاَءت رِوايات هذَا الْحديث مبينةً أَنَّ السحر إِنما تسلَّطَ علَى
جوارِحه لَا علَى عقْله وقَلْبِه واعتقاده ويكون معىن قوله ىف احلديث حىت يظن أنه يأتى أهله واليـأتيهن  

ذا دىن منهن أَخذَتـه أَخـذَةُ   إويروى يخيلُ إِلَيه أَي يظْهر لَه من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن ف
ن أَنه يخيلُ لسحرِ فَلَم يأْتهِن ولَم يتمكَّن من ذَلك كَما يعترِي الْمسحور وكُلُّ ما جاَء في الروايات ما

 إليه فعل شيء مل يفعله وحنوه فمحمول على التخيل بالبصر الخللل تطَرق إِلَى الْعقْلِ ولَيس في ذَلك ما
" لَمأَع اللَّهو لَالَةلِ الضأَه٤٣٣يدخل لبسا على الرسالة والطعنا ل  

"حتى كانَ يرى أَنه يأتي النساء وال يأتيهِن".وفي رِواية :وهذا قَد ورد صرِحيا في الرواية األخرى:قُلت
  ٤٣٤احلُميدي " أَنه يأتي أَهله وال يأتيهِم"

  :ر التخييلتعريف سح
فريى ،ويسمى كذلك " سحر التخييل " وهو عمل وتأثري يسعى الساحر من خالله إىل قلب احلقـائق 

  ٠املسحور الشيء على غري حقيقته 
هو أن تـرى الثابـت   :( سحر التخييل:قال الدكتور حممد حممود عبد اهللا مدرس علوم القرآن باألزهر

  ٠والقبيح حسناً ،وعكسه،واملريض صحيحاً،عكسوال،والكبري صغرياً،واملتحرك ثابتاً،متحركاً
احلجـر  :ما رآه الناس من سحرة الزمان:أن األشياء ترى على غري حقيقتها على سبيل املثال:وخالصته

يقـوم السـاحر   :لكنهم خيتلفون يف منهجية السحر التنفيذية،فكل زمان له سحرة.والعصا ثعباناً؛طفالً
  ٤٣٥ فريى الناس الشيء على غري حقيقته )؛ه وطالمسه الشيطانيةمث يتلو عزميت،بإحضار شيء يعرفه الناس
  :* أنواع سحر التخييل

                                                 
  )٢٢٦/ ١٠ط دار املعرفة ( -اريفتح الباري شرح صحيح البخ - ٤٣٢
  )١٧٤/ ١٤شرح النووي على مسلم (  - ٤٣٣
  )٢٢٦/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٣٤
  ) ٨٥ص  –إعجاز القرآن يف عالج السحر واحلسد ومس الشيطان   - ٤٣٥



 ٢٣٦

  :قد يأخذ " سحر التخييالت " شكال من األشكال التالية
فريى الشخص على غري ،وفيه تقلب احلقائق املتعلقة باألفراد يف نظر املسحور:سحر ختييل بشري -أ )

أو أن يـرى الصـغري   ،كأن يرى حممد بشكل أمحد،الصفة شاكلته سواء كان األمر يتعلق بالصورة أو
وقس على ذلك الكثري مـن الصـفات البشـرية    ،والطويل قصريا والقصري طويال،كبريا والكبري صغريا

  ٠األخرى 
وفيه تقلب احلقائق املتعلقة باحليوانات يف نظر املسحور فريى احليوان على :سحر ختييل حيواين -ب )

أو أن يرى القـط اهلزيـل   ،كأن يرى القط فأرا،مر يتعلق بالصورة أو الصفةسواء كان األ،غري شاكلته
  ٠وقس على ذلك الكثري من الصفات احليوانية األخرى ،بشكل ضخم مرعب

فترى ،وفيه تقلب احلقائق املتعلقة باألشياء العينية يف نظـر املسـحور  :سحر ختييل األمور العينية -ج)
وقس على ذلك ،أو أن يرى املسمار سيفا،يرى الصندوق حجرا كأن،األشياء العينية على غري شاكلتها
  ٠الكثري من األمور العينية األخرى 

فريى املسـحور  :سحر التخييل لالنتقال من صفة بشرية أو حيوانية أو عينية لصفة مضادة أخرى -د)
أن يرى كأن يرى الزوج بشكل محار أو قرد أو ،من خالل هذا النوع من أنواع السحر اإلنسان حيوانا

  ٠وقس على ذلك الكثري لالنتقال من صفة إىل صفة مضادة أخرى ،كأحد أعمدة املرتل
وفيه تقلب احلقائق املتعلقة ببعض األمور بطرق إحيائية حبيث يرى الشخص :سحر ختييل إحيائي -هـ)

أو مساع أصـوات  ،أو يدخل سيفا يف بطنه وخيرجه من ظهره،أو يطعن نفسه خبنجر،وكأنه يأكل نارا
  .وقس على ذلك الكثري من اإلحياءات املختلفة،نادي عليه وتكلمهت

  :* أعراض سحر التخييل
مما يؤدي يف بعض األحيان العتقاد اآلخرين بإصابة الشخص ،قلب احلقائق دائما يف نظر املسحور -)١

  ٠باجلنون 
  ٠وعادة ما يالحظ ذلك من قبل اآلخرين ،الشرود والنظرات غري الطبيعية -)٢
نتيجـة ملـا يـراه    ،وهذا أمر طبيعي،ا ما يالحظ يف نظرات املسحور الدهشة واالستغرابكثري -)٣

  ٠املسحور من قلب للحقائق واألمور 
حماولة الصدود عن اآلخرين والعزلة عن الناس خوفا من قذفه باجلنون وحنو ذلك من أمور أخرى  -)٤
٠  

  .حملبة يرى عكس ذلكويف سحر ا،ففي سحر التفريق يرى الرجل زوجته اجلميلة قبيحة
  ٤٣٦.وهو ما يعتمد على خفة اليد،وهذا النوع من السحر خيتلف عن النوع اآلخر املسمى بالشعوذة  

                                                 
  انظر الصارم البتار.. - ٤٣٦



 ٢٣٧

  إبطال سحر التخييل:
  :ويتم إبطال سحر التخييل بكلِّ ما يطرد الشياطني مثل  

  .األذان -١
  .قراءة آية الكرسي -٢
  األذكار املشروعة يف طرد الشياطني   -٣
  .ملةالبس -٤

  .بشرط أن يكون اإلنسانُ متوضئاً
  ٤٣٧.فإذا فعلت ذلك،ومل تبطل حيله فهو مشعوذٌ،يعتمد على خفَّة اليد،وليس بساحر

  ــــــــــ
  :سحر اجلنون:رابعا
  دليله:

ييممالت لْتنِ الصةَ بارِجخ نع،همع نع، ولَ اللَّهسى رأَت هأَنr لَمفَأَس،أَقْب ثُم هـدنع نا ماجِعلَ ر، رفَم
يددبِالْح وثَقونٌ منجلٌ مجر مهدنمٍ علَى قَوع،لُهرٍ:فَقَالَ أَهياَء بِخج ذَا قَده كُمباحا أَنَّ صثْندا حلْ ،إِنفَه
 rفَأَتيت رسـولَ اللَّـه   ،فَـأَعطَونِي مائَـةَ شـاة   ،فَبرأَ،عندك شيٌء تداوِيه؟ فَرقَيته بِفَاتحـة الْكتابِ 

هتربذَا«:فَقَالَ،فَأَخلْ إِلَّا هه «ددسقَالَ مو: رعٍ آخضوي مذَا؟«فه رغَي لْ قُلْته «ا  «قَالَ ،لَا:قُلْتـذْهخ
بِر أَكَلْت لٍ لَقَداطب ةقْيأَكَلَ بِر نرِي لَممفَلَعقح ة٤٣٨»قْي  

لْتنِ الصةَ بارِجخ نوع،همع نقَالَ،ع: بِيالن دنع نا ملْنأَقْبr ِبرالْع نم يلَى حا عنيـلْ  :فَقَالُوا،فَأَته
ودي الْقُيا فوهتعا مندنةٌ؟ فَإِنَّ عقْير اٌء أَوود كُمدنع، وهتعاُءوا بِمـةَ    فَجحفَات ـهلَيع أْتفَقَـر ودي الْقُيف

فَكَأَنمـا أُنشـطَ مـن عقَـالٍ فَـأَعطَونِي      ،أَجمع بزاقـي وأَتفلُ ،الْكتابِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ غُدوةً وعشـيةً 
مرِي من أَكَلَ بِرقْية باطلٍ فَقَد أَكَلْت بِرقْيـة  فَلَع،كُلْ«:فَسأَلْته فَقَالَ،rسلِ النبِي :فَقَالُوا،لَا:فَقُلْت،جعلًا
ق٤٣٩»ح  

  :*  تعريف سحر اجلنون
هو عمل وتأثري إلحداث اضطرابات نفسية وعصبية تؤثر تأثريا مباشرا على املسحور فيظهر وكأنه قد 

وذلـك  ،إدراك حيث ال يستطيع التركيز أو التفكري أو التمييز ويتصرف دون وعي أو،أصيب باجلنون
  ٠ألسباب معينة بناء على توصية من قام بعمل السحر 

                                                 
  انظر الصارم البتار.. - ٤٣٧
  ) صحيح٣٨٩٦( )١٣/ ٤سنن أيب داود ( - ٤٣٨
  ) صحيح ١٠٨٠٤) (٣٧٩/ ٩السنن الكربى للنسائي ( - ٤٣٩



 ٢٣٨

ينشـأ بسـبب   :( سـحر اجلنـون  :قال الدكتور حممد حممود عبداهللا مدرس علوم القرآن بـاألزهر  
ممـثالً يف   –مبا يشبه الـزوال   –فيقوم الساحر بتكليف خادم من اجلن بتغييب عقل املسحور ،احلقد

الشـك يف كـل   ،عدم القدرة على اختاذ القـرار وحسـم األمور  ،جتاهتغيري اال،التردد،ضعف التركيز
كاجلري ومتزيق املالبـس  :وقد يكون بصور غري هذه.يتصور األحباب أعداء:اخلوف ممن حوله،األشياء

  ٤٤٠ وغريه من األمور املنافية للعقل )،والتردي
  :*  أنواع سحر اجلنون

  :قد يأخذ" سحر اجلنون " شكال من األشكال التالية
حبيث  تعاين  ،ويؤدي هذا النوع إىل إحداث اضطرابات نفسية وعصبية دائمة:سحر اجلنون الدائم -)أ 

احلالة املرضية من تلك االضطرابات املستمرة واليت تسـري علـى وتـرية واحـدة دون أي حتسـن      
وال ينفك عنه ذلـك إال إذا مت إبطـال السـحر    ،ودائما يتصرف املريض دون وعي أو إدراك،يذكر
    .جهوإخرا

ويؤدي هذا النوع إىل إحداث اضطرابات نفسية وعصبية مؤقتة تنتـاب  :سحر اجلنون املؤقت -ب) 
وال ينفك عنه ذلك إال ،ويتصرف خالهلا دون وعي أو إدراك،املريض من فترة ألخرى وبشكل متقطع

  ٠إذا مت إبطال السحر وإخراجه 
  *  أعراض سحر اجلنون:

  ٠الطبيعية والنظرات غري ،الشرود والذهول -)١  
  ٠الدهشة واالستغراب مع شخوص البصر وزوغانه  -)٢
  ٠حماولة الصدود عن اآلخرين والعزلة عن الناس  -)٣
  ٠النسيان الشديد  -)٤
  ٠عدم االستقرار يف مكان أو عمل معني  -)٥
  ٠قذارة املظهر وعدم االهتمام بالشكل العام  -)٦
  ٠التخبط يف األقوال واألفعال  -)٧
  .حيان قد ينطلق املسحور هائما على وجهه ال يدري أين يذهببعض األ -)٨

  كيف حيدث سحر اجلنون ؟
والتمركز يف [ خمه ] مث يقوم بالضغط على ..يقوم اجلين املوكل بالسحر بالدخول يف الشخص املسحور

ض على عند ذلك تظهر األعرا،أو بالتصرف فيها بأمور يعلمها اهللا،خاليا املخ اخلاصة بالتفكري والتذكري
  ٤٤١..اإلنسان املسحور

                                                 
  ٨٧ص  –إعجاز القرآن يف عالج السحر واحلسد ومس الشيطان   - ٤٤٠
٤٤١ - talk.net/t-http://ashraf.online٣٢٣topic-  
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 ٢٣٩

إذا متركز واستقر شيطان السحر مبخ اإلنسان فإن اهللا قد ميكنه مـن  :"يقول الشيخ عبد اخلالق العطار
فإن كان اإلنسان ال يفيق أبدا بل دائم الشرود والذهول ،التعرف على خاليا املخ ووظائفهاواستخدامها

 االقتران الكلي الدائم تظهر الروح متقمصة وممثلـة أما يف ،فهو اقتران جزئي دائم،والنسيان والعصيان
وقد يكون خادم السحر املقترن باملسحور من طبعه اخلبـل وضـعف   ..شخصية اهلبل واخلبل واجلنون

بـأن  ؛وإن كان تسلَّط الشيطان على عقل املسحور متقطعا،ومن مكونات شخصيته أنه جمنون،الذاكره
  بيعي أحيانا ويغيب أحيانا فهذا اقتران طارىء"يفيق ويعقل ويفهم ويتعامل اإلنسان بشكل ط

  :يقول الشافعي رمحه اهللا
  ٤٤٢جنونك جمنون ولست بواجد طبيباً يداوي من جنون جنونَ

  عالج سحر اجلنون:
  .تقرأ عليه الرقية الشرعية اليت ذكرا آنفاً -١
  .وكما أو ضحت يف عالج املس،إذا صرع تتعامل معه كما ذكرت آنفاً -٢
فإن مل يصرع تسجل هذه السور ويستمع هلا كل ،مل يصرع تكرر الرقية ثالث مرات أو أكثرإذا  -٣

  :يوم مرتني أو ثالث مرات ملدة شهر كامل
 -اجلـن   -امللك  -الرمحن  -ق  -الصافات  -احلجر  -هود  -سورة البقرة  -آيات الرقية األوىل 

  .الناس -الفلق -الكافرون  -اهلمزة  -الزلزلة  -األعلى 
مع مالحظة أن املريض سيشعر بضيق شديد عند مساعه هلذه السور ورمبا صرع يف خالل هـذه املـدة   

ورمبا زاد األمل ملدة مخسة عشر يوماً مث يهدأ تـدرجيياً إىل ايـة الشـهر مث يصـري     ،ونطق عليه اجلين
  ٠عند ذلك تقرأعليه الرقية للتثبت فقط ،طبيعياً

  ج احلبوب املهدئة ألا تفسده.ـ ال يأخذ املريض ىف أثناء العال٤
  ٠ـ ال بأس باجللسات الكهربائية يف أثناء العالج فإا تساعد على إيذاء اجلين وتعجيل الشفاء٥
  ٠ـ ميكن أن تقل املدة عن شهر وميكن أن تزيد إىل ثالثة أشهر أو أكثر٦
أو ،اع الغنـاء كسـم ،صغرية كانت أو كبرية،ـ يف أثناء مدة العالج يبتعد املريض عن كل معصية٧

  ٠أو غري ذلك،أو التربج إذا كانت امرأة،او اإلمهال يف الصالة،شرب الدخان
فتقرأ له آيات ،ـ إذا كان املريض يشعر بأمل يف املعدة فهذا دليل على أن السحر مأكول أو مشروب٨

  ٤٤٣.الرقية كاملة" على ماء ويشرب منه مدة العالج كى يبطل السحر املوجود داخل بطنه أو يتقيأه
  ـــــــــــــ
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  :سحر اخلمول:خامسا
  أعراضه:

  ـ حب الوحدة واالنطواء الكامل١
  ـ كراهية االجتماع مع اآلخرين٢
  ـ الصمت الدائم والشرود الذهين٣
  ـ الصداع الدائم واخلمول الدائم٤

  :كيف حيدث سحر اخلمول
لة فيقوم اجلين بـاملطلوب  يقوم اجلان املوكل بالسحر بالتمركز يف املخ ويسبب للشخص االنطواء والعز

ويسـبب  ،قدر استطاعه وتظهر األعراض على املسحور حسب قوة أو ضعف اجلين املكلـف بالسحر 
حب الوحدة واالنطواء الكامل وكراهية االجتماع باآلخرين والصمت الـدائم والشـرود الـذهين    

  ٤٤٤.والصداع الدائم واخلمول الدائم
  :عالج سحر اخلمول

  سابقة.ال ةـ تقرأ عليه الرقي١
  إذا صرع ختاطب اجلين وتأمره وتنهاه كما ذكرنا سابقاً. -٢
ال  –البقـرة   –إذا مل يصرع تسجل له على أشرطة( أو سيدي أو فالش) هذه السور ( الفاحتـه   -٣

القارعـة   –الزلزلة  –الغاشية  –املعارج  –احلشر  –الذاريات  –الدخان –الصافات –يس  –عمران 
  .واإلخالص ) –املعوذات –

وقد ،يوماً ٤٥والثاين عصراً والثالث عند النوم ملدة ،تسجل على ثالثة أشرطه ويسمع شريط يف الصباح
  يوم. ٦٠متتد إىل 

  ما إن تنتهي املدة إال وقد متَّ الشفاء بإذن اهللا تعاىل. -٤
  يبتعد املريض عن أخذ األقراص املهدئة. -٥
يات الرقية الشرعية على ماء ويشرب منه طوال هذه إذا كان املريض يشعر بأمل ىف املعدة تقرأ له أ -٦

  املدة.
إذا كان املريض يشعر بصداع دائم تقرأ له آيات الرقية على ماء ويغتسل من هذا املاء كل ثالثـة   -٧

وإذا أراده سـاخنا  ،بشرط أال يزيد على املاء وال يسخنه علـى النـار  ،أيام مرة خالل املدة املذكورة
وأن يتخلَّص من املاء النـاتج  ،ون االغتسال يف مكان نظيف أي خارج اخلالءمث يقرأ عليه ويك،يسخنه

  ٤٤٥.من االغتسال خارج اخلالء كصبه ىف الزرع مثالً
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 ٢٤١

  ــــــــــــ



 ٢٤٢

  سحر اهلواتف::سادساً
ويقصد به خلخلة عقل وفكر املريض ودفع فيما بعـد  ،سحر اهلواتف يقال إنه نوع من أنواع السحر

وهو يعين أيضا اتصال الشياطني بـاإلنس بـالوهم   ،لى الوسوسة وزيغ العقلوهو يعتمد ع،لقتل نفسه
( فأما اهلواتف فقد كانت كثرت يف العرب واتصلت :والتخيل واإلحساس دون الرؤية،قال املسعودي

ومن حكم اهلـاتف أن يهتـف بصـوت    ،ويف أولية مبعثه rوكان أكثرها أيام مولد النيب ،بديارهم
فذكر فريق أن ما تذكره العرب وتنبئ ،تنازع الناس يف اهلواتف واجلان وقد،مسموع وجسم غري مرئي

به من ذلك إمنا يعترض هلا من قبل التوحد يف القفار والتفرد يف األودية ؛ألن املتفرد يف القفار مستشعر 
 متوقع للحتوف فيتوهم ما حيكيه من هتف اهلواتف واعتراض اجلان لـه ) ،للمخاوف متوهم للمتالف

٤٤٦  
( وهواتف اجلان حتصل لكثري من الناس يف اجلاهلية واإلسـالم قـدمياً   :براهيم بن عبداهللا احلازميقال إ

وحديثاً يف بقاع الدنيا وهذا أمر اشتهر بني الناس وذاع فكل من كتب يف التاريخ القـدمي والسـرية   
  ٤٤٧النبوية والدالئل يعقد فصالً هلواتف اجلان ) "

  أعراض سحر اهلواتف:
  .ملزعجةاألحالم ا -١
  .يرى يف منامه كأن منادياً يناديه -٢
  .وال يرى أشخاصاً،يسمع أصواتاً ختاطبه يف اليقظة-٣
  كثرة الوساوس. -٤
  .كثرة الشكوك يف األصدقاء واألحباب -٥
  يرى يف منامه كأنه سيسقط من مكان عالٍ.-٦
  .يرى حيوانات تطاره يف املنام -٧

  كيف حيدث سحر اهلواتف ؟
فيتمثل له اجلين يف املنام ،ويكلِّفه بأن يشغل هذا اإلنسان يف املنام واليقظة،جنياً..نه اهللايرسل الساحر لع

  ..ويناديه يف اليقظة،باحليوانات املفترسة اليت تنقض عليه
  ..مث يشككه يف القريب والبعيد،رمبا بأصوات أناس يعرفهم املريض أو بأصوات غريبة

ورمبـا  ،فرمبا زادت األعراض حىت وصلت به إىل اجلنون،وختتلف األعراض حسب قوة السحر وضعفه
  ٤٤٨..ضعفت حىت ال تعدوا الوسوسة

                                                 
  ) ٢٩٥/  ٢ –( مروج الذهب   - ٤٤٦
 –أحكـام اجلـان    وانظـر   ١٣ص  -مقدمة كتاب " هواتف اجلان أليب بكر حممد بن جعفر بن سهل السامري اخلرائطـي   - ٤٤٧

١١١،١١٢  



 ٢٤٣

  :عالجه
  .تقرأ على املريض رقية السحر -١
  .إذا صرع تعاجله كما ذكرت يف األوىل -٢
  :إذا مل يصرع يعطى هذه التعليمات -٣
  ٤٥٠وقراءة آية الكرسي،،٤٤٩،الوضوء قبل النوم -١
فعن عائشةَ رضـي  ،مرات قبل النوم ٣عوذات والنفث فيهما ومسح اجلسد مجع الكفني وقراءة امل -٢

ومسـح بِهِمـا   ،وقَرأَ بِالْمعوذَات،كَانَ إِذَا أَخذَ مضجعه نفَثَ في يديـهr » أَنَّ رسولَ اللَّه :اللَّه عنها
هدس٤٥١»ج  

قُلْ :ثُم نفَثَ فيهِما فَقَرأَ فيهِما،نَ إِذَا أَوى إِلَى فراشه كُلَّ لَيلَة جمع كَفَّيهكَا r" أَنَّ النبِي :وعن عائشةَ
يبدأُ ،ثُم يمسح بِهِما ما استطَاع من جسـده ،هو اللَّه أَحد وقُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَقِ وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ

  ٤٥٢ما علَى رأْسه ووجهِه وما أَقْبلَ من جسده يفْعلُ ذَلك ثَالَثَ مرات "بِهِ
نفَثَ في كَفَّيه بِقُلْ هو اللَّه ،إِذَا أَوى إِلَى فراشهr كَانَ رسولُ اللَّه «:رضي اللَّه عنها قَالَت،وعن عائشةَ

وعبِالْمو داأَحيعمنِ جيذَت،ههجا وبِهِم حسمي ثُم،هدسج نم اهدي تلَغا بمـةُ  » وشائع ـا  «:قَالَـتفَلَم
بِه كلَ ذَلنِي أَنْ أَفْعرأْمكَى كَانَ يتاش«سونـى إِلَـى    :قَالَ يإِذَا أَت ـكذَل عنصابٍ يهش نى ابأَر تكُن

"هاشر٤٥٣  ف  
  .قراءة سورة الصافات يف الصباح وسورة الدخان يف املساء أو االستماع إليهما -٣
  .قراءة سورة البقرة كل ثالثة أيام أو االستماع إليها -٤

                                                                                                                                             
٤٤٨ - talk.net/t-onlinehttp://ashraf.٣٢٣topic-  
   )٢٧١٠( - ٥٦):٢٠٨١/ ٤صحيح مسلم ( - ٤٤٩
  ) معلقا بصيغة اجلزم. ٢٣١١) (١٠١/ ٣) وصحيح البخاري ( ٢١٧٠) (٥٣/ ٤شعب اإلميان (- ٤٥٠
  ) ٦٣١٩) (٧٠/ ٨صحيح البخاري ( - ٤٥١
  ) ٥٠١٧) (٧٠/ ٨صحيح البخاري ( - ٤٥٢
  ) ٥٧٤٨) (١٣٣/ ٧صحيح البخاري ( - ٤٥٣

ابِيحِقَالَ الْمصحِ الْمري شف ظْهِرِي:لَا فَائو دأَح قُلْ بِهي ذَا لَمهأَ وقَر لًا ثُمأَو ي كَفِّهفَثَ فن هلَى أَنلُّ عدي يثدالْح رظَاه وهس لَّهلَعو يهةَ فد
لَاوالت دعكُونَ بي أَنْ يغبنفْثُ يالناوِي والر نـا  ميمف نبِأَنَّ الطَّع هنع الطِّيبِي ابأَجو،وِء لَهقْرالْملَ بركة القرآن إىل بشرة القارىء ووصيل ة

عمى جنعي قوله تعاىل إذا قرأت القرآن فاستعذ،فَالْما فثْلُ مم يهالْفَاُء فو فكَيو وزجلَا ي هتايرِو تحثُص هكَفَّي  "...فْـثلَى النع مزع م 
 ولُ اللَّهسكَانَ ر ارِيخالْب ةايي رِوفوr     بِ قل هو اهللا أحد وباملعوذتني مجيعا" قـال احلـافظ ابـن هي كَفَّيفَثَ فن هاشرى إِلَى فإذا آو

  )٢١٠/ ١٠ط دار املعرفة ( -ح الباري شرح صحيح البخاري) وفت٢٤٥/ ٩حجر:أي يقرأها وينفُثُ حالَةَ الْقراَءة " حتفة األحوذي (
ن ابن شقَيل عة عي رِوايف كحو ذَلن راشه" وقَعإِذا أَوى إِلَى ف كع ذَلصنهاب يى ابن شس:كُنت أَرونبـد بـن   قَوله:"قالَ يند عهاب ع

ذأَنَّ ه معن زلَى مع دة إِلَى الرإِشار يهوف،يدمح هة شاذَّة،وأَنَّ املَحفُوظ أَنوايالر هr    ـكـة مالي رِوايكَى كَما فإِذا اشت كل ذَلفعكانَ ي
 مـن جسـده،فَال منافـاة بـني    وغَريه،فَدلَّت هذه الزيادة علَى أَنه كانَ يفعل ذَلك إِذا أَوى إِلَى فراشه،وكانَ يفعله إِذا اشتكَى شـيئًا  

  )٢١٠/ ١٠ط دار املعرفة ( -الروايتنيِ.فتح الباري شرح صحيح البخاري



 ٢٤٤

يقول صباحاً ومساًء{حسبِي اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو علَيـه توكَّلْـت وهـو رب الْعـرشِ الْعظـيمِ }      -٥
  ] سبع مرات   ١٢٩:بة[التو

     ٤٥٤قراءة اآليتني األخريتني من سورة البقرة قبل النوم لورود احلديث بذلك  -٦
وفُك ،وأَخِسـئْ شـيطَانِي  ،بِسمِ اللَّه وضعت جنبِي اللَّهـم اغْفـر لـي ذَنبِي   «تقول عند النوم  -٧ 

  ٤٥٥»واجعلْنِي في الندي الْأَعلَى،رِهانِي
 ٣اجلن ) ويسمتع هلذا الشـريط أو الفـالش   ،الفتح،( فصلت:تسجل له هذه السور على شريط -٨

  مرات يوميا.
  ٤٥٦.كل هذه التعليمات يطبقها ملدة شهر كامل فيأتيه الشفاء إن شاء اهللا تعاىل

  ـــــــــــ
  :سحر املرض –سابعاً 

  أعراض سحر املرض:
  أمل دائم يف عضو من األعضاء. -١
  الصرع (التشنجات العصبية).نوبات  -٢
  شلل عضو من أعضاء اجلسد. -٣
  تعطُل أحد احلواس عن العمل. -٤

ويتم التفريق بينـهما  ،وأحب أن أنبه على أن بعض هذه األعراض تتشابة مع أعراض األمراض العضوية
أو صداع أو فإن شعر املريض يف أثناء مساعه للرقية الشرعية بدوخة أو ختدير ،بقراءة الرقية على املريض

وإال فهو مرض عضوى يعاجل عنـد  ،إهتزاز يف أطرافه أو أي تغري يف جسده ففهو مسحور سحر املرض
  األطباء.

  كيف يتم سحر املرض؟
مبعىن أنَّ كلَّ حاسة من حواس اإلنسان هلا مركـز  ،من املعلوم أن املُخ هو املسيطر الرئيسي على اجلسد

ربت إصبعك من النار يرسل اإلصبع إشـارة سـريعة إىل مركـز    فلو ق،يف املخ تتلقَّى منه اإلشارات
اإلحساس يف املخ فتأتيه األوامر من هذا املركز باإلبتعاد فوراً عن مصدر اخلطـر فتبتعـد اليـد عـن     

الظَّـالمونَ  كلُ هذا يتم يف جزء من الثانية.{ هذَا خلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلِ ،النار
  ].١١:في ضلَالٍ مبِنيٍ} [لقمان

                                                 
  ) وقد مر٨٠٨( - ٢٥٦) ٥٥٥/ ١) وصحيح مسلم ( ٥٠٠٩)(١٨٨/ ٦انظر صحيح البخاري ( - ٤٥٤
  ) صحيح  وقد مر ٥٠٥٤) (٣١٣/ ٤سنن أيب داود ( - ٤٥٥
  ) ٦٣١٩) (٧٠/ ٨صحيح البخاري ( - ٤٥٦



 ٢٤٥

فيسـتقر  ،فإذا أُصيب اإلنسانُ بسحرِ املرض متركز اجلين يف املخ عند املركز املكلَّف به من قبل الساحر
وعند ذلك يكونُ العضو بني ثـالث  .يف مركز السمع أو البصر أو إحساس اليد أو الرجل..........

  حاالت:
اإلشارات متاما من الوصول إىل العضو فيتعطل العضو عن العمـل   -بقدرة اهللا-نع اجلين إما أن مي -١

  فيصاب املريض بالعمى أو البكَم أو الصمم أو الشلل العضوي.
٢-  اإلشارات أحياناً ويتركها أحياناً فيتعطل العضو مـرات ويعمـل    -بقدرة اهللا-وإما أن مينع اجلين

  مرات.
جيعل اجلين املخ يعطي إشارات متتابعه متتاليةً سريعةً بال أسباب فيتصـلَب العضـو وال   وإما أن  -٣

   إِلَّـا بِـإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همرة:{وحيستطيع احلركة وإن مل يكن مشلوالً.قال تعاىل عن الس
  ]١٠٢:اللَّه} [البقرة

  فال تعجب من ذلك.،ولكنه علَّقه باملشيئة،ر من قبل السحرةفأثبت سبحانه الضرر الواقع على املسحو
فلما رأوا بـأم أعيـنِهم حـاالت    ،وقد كان كثري من األطباء ال يعترفون بذلك وال يصـدقون بـه  

  عند ذلك مل جيدوا بدا من التصديق والتسليم ألمرِ اهللا العلي القدير.،وحاالت
وقال  لشيخ وحيد عبد السالم بايل حيث قال أنه قد جأه طبيبوهذا احلوار قد دار على لسان شيخنا ا

  جئت ألمر أدهشين.:له
  خرياً ماذا حدث؟:فقال الشيخ
فلما كشفت عليـه علمـت أنـه    ،جاءين رجل بابنه املشلول الذي ال يستطيع أن يتحرك:قال الطبيب

وبعد بضـعة  ،ال بغريهاوهذا يف تشخيص األطباء ال يشفَى ال بعملية و،مصاب مبرض يف فقرات الظهر
اآلن ميشي علـى احلـائط   ،أسابيع جائىن الرجلُ فسألته عن ولده املشلول شلالً رباعياً؟ فقال احلمد هللا

  فجئت ألعرف كيف عاجلت هذا املرض؟،عند من داويته؟ فقال عند وحيد:فقلت له
وأمرته أن يدهن ،وداءمث قرأت له رقية على زيت احلبة الس،قرأت عليه آيات من كتاب اهللا:فقال شيخنا

  واحلمد هللا رب العاملني وال حول وال قوة إال باهللا.،به األعضاء املشلوله
  عالج سحر املرض:

  فإذا صرع تعاجلُه كما ذكرنا سابقاً.،تقرأ على املريض الرقية الشرعية ثالث مرات -١
  إذا مل يصرع ولكن شعر بتغريات خفيفه تعطيه التعليمات اآلتيه: -٢

قصـار   –سورة اجلـن   –سورة الدخان  –آية الكرسي  –لُ له على شريط أو فالش( الفاحتة تسج
  املعوذات ) ويستمع هلذا الشريط ثالث مرات يومياً. –الصور 

وتأمره أن يدلك ا جبهته ومكـان األمل مـن   ،وتقرأ له آيات الرقية الشرعية على زيت احلبة السوداء
  جسده صباحاً ومساًء  



 ٢٤٦

  :رقية هيوهذه ال  
  الفاحتة  -١
  .املعوذات -٢
  .] سبع مرات٨٢:{وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني } [اإلسراء:قوله تعاىل-٣
٤-  »يكذؤاٍء يكُلِّ د نم يكقأَر مِ اللَّهبِس،دسإِذَا ح داسكُلِّ ح نمو،نٍ ويكُلِّ ع نمو  اللَّـهو اللَّه ماس

يكفش٤٥٧»ي  
٥- »اسبِ الباسِ أَذْهالن بر مي،اللَّهافالش تأَنو هفاش،كفَاؤفَاَء إِلَّا شا،الَ شقَمس رادغفَاًء الَ ي٤٥٨»ش  
يـه نفـس   فإذا انتهى املرض إال فترقيه مرة أخرى مث تعط،ستمر على هذه التعليمات ملدة ستني يوماًيو

  ٤٥٩.التعليمات ملدة أخرى كما ترى أنت وحسب حتسن احلالة
  ــــــــــــ 

                                                 
  ) صحيح ٢٩٦٨) (٢٣٣/ ٧( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٥٧
  [(يعوذ) من التعويذ وهو قراءة ما فيه استجارة باهللا تعاىل والتجاء إليه] ) ٥٧٤٣) (١٣٢/ ٧صحيح البخاري ( - ٤٥٨
  html.http://www.konoozalislam.com/vb/t٨٩٩٣انظر الصارم البتار  و - ٤٥٩

http://www.konoozalislam.com/vb/t


 ٢٤٧

  سحر االستحاضة ( سحر الرتيف ) -ثامنا
  تعريفه:

واألطبـاء  ،النزيف من أخطر األعمال السحرية وأشدها قوة وهو ما يسميه الفقهاء " باالستحاضة " 
  ٠بالرتيف وعادة ما يصيب هذا النوع النساء

االستحاضة هي أن يستمر باملرأة خروج الدم بعد أيام حيضـها املعـروف ويسـمى    :ن األثرييقول اب
كُنـت أُسـتحاض حيضـةً كَـثريةً     :فعن حمنةَ بِنت جحشٍ قَالَـت ،بركضة من ركضات الشيطان

يـا  :ته في بيت أُختي زينب بِنت جحشٍ فَقُلْـت فَوجد،أَستفْتيه وأُخبِرهr فَأَتيت رسولَ اللَّه ،شديدةً
ولَ اللَّهسةً   ،ريدـدةً شريـةً كَـثضيح اضحتأَةٌ أُسري امـلَاةَ      ،إِننِـي الصتعنم ـا قَـديهى فـرا تفَم

موالصفَقَالَ.و:»فسالْكُر لَك تعأَن،مالد بذْهي هفَإِن«.قَالَت: ـكذَل نم أَكْثَر وي  «:قَـالَ .هـذخفَات
سآمرك بِأَمرينِ أَيهما فَعلْت أَجـزأَ  «:rقَالَ رسولُ اللَّه .هو أَكْثَر من ذَلك إِنما أَثُج ثَجا:فَقَالَت.»ثَوبا

إِنما هذه ركْضةٌ من ركَضـات الشـيطَان   «:قَالَ لَها.»أَعلَموإِنْ قَوِيت علَيهِما فَأَنت ،عنك من الْآخرِ
لْمِ اللَّهي عامٍ فةَ أَيعبس امٍ أَوةَ أَيتي سضيحفَت، ترطَه قَـد كأَن تأَيى إِذَا رتي حِسلاغْت ثُم،  قَأْتنـتاسو

وكَذَلك فَافْعلي في ،فَإِنَّ ذَلك يجزِيك،يلَةً أَو أَربعا وعشرِين لَيلَةً وأَيامها وصوميفَصلِّي ثَلَاثًا وعشرِين لَ
وإِنْ قَوِيت علَـى أَنْ تـؤخرِي   ،وكَما يطْهرنَ ميقَات حيضهِن وطُهرِهن،كُلِّ شهرٍ كَما تحيض النساُء

ررِ الظُّهصالْعرِ ونِ الظُّهيلَاتالص نيب نيعمجتو نيِسلتغفَت رصي الْعلجعتو،  ـنيلجعتو رِبغالْم رِينخؤتو
وصومي إِنْ قَدرت علَى ،ليوتغتِسلني مع الْفَجرِ فَافْع،ثُم تغتِسلني وتجمعني بين الصلَاتينِ فَافْعلي،الْعشاَء

كذَل«. ولُ اللَّهسقَالَ رr:»نِ إِلَييرالْأَم بجذَا أَعه٤٦٠» و  
فَمر بِـه  ،أَتته صفيةُ بِنت حيي فَلَما رجعت انطَلَق معها rأَنَّ النبِي ،وتصديقاً حلديث علي بنِ حسينٍ

الَنجا رماهعارِ فَدصاَألن نةُ«:فَقَالَ،ميفص يا همقَاالَ،»إِن:انَ اللَّهحبقَالَ،س:»  ـنرِي مجطَانَ ييإِنَّ الش
  ٤٦١»ابنِ آدم مجرى الدمِ

أَسـتفْتيهr   سولَ اِهللا فَجِئْت ر،كُنت أُستحاض حيضةً شديدةً كَثريةً:قَالَت،وعن حمنةَ بِنت جحشٍ 
إِنَّ لي إِلَيك حاجةً فَقَـالَ  :وأُخبِره فَوجدته في بيت أُختي زينب بِنت جحشٍ قَالَت فَقُلْت يا رسولَ اِهللا

                                                 
  ) حسن ٢٨٧)(٧٦/ ١سنن أيب داود ( - ٤٦٠

  فعة،أي إن الشيطان قد حرك هذا الدم وليس بدم حيض معتاد.ركضة من الشيطان:الركضة:الد
قال اخلطايب:معناه:أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إىل التلبيس عليها يف أمرها وشأن دينها،ووقت طهرهـا وصـالا،حىت أنسـاها    

  ذلك،فصار يف التقدير:كأنه ركضة نالتها من ركضاته.
جه ثجا:إذا أسلته وأجريته [بكثرة]،أرادت:أن دمها جيري جريا كثريا.=امليقات:الوقت املعهود الكرسف:القطن.=أثُج ثجا:ثججت املاء أث

للحيض،وهو مفعال من الوقت.=تلجمي:التلجم:كاالستثفار،وهو أن تشد املرأة فرجها خبرقة عريضة توثق طرفيها يف شيء آخـر قـد   
  و يقطر.شدته على وسطها،بعد أن حتتشي قطنا،فتمنع بذلك الدم أن جيري أ

  ) ٧١٧١) (٧٠/ ٩صحيح البخاري ( - ٤٦١
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ا ترى فيها قَـد منعتنِـي الصـلَاةَ    إِني أُستحاض حيضةً كَثريةً شديدةً فَم:وما هي فَقُلْت يا رسولَ اِهللا
إِنما :"فَتلَجمي" قَالَت:هو أَكْثَر من ذَلك قَالَ:قَالَت،فَإِنه يذْهب الدم،أَنعت لَك الْكُرسف:والصيام قَالَ

ت فَقَد أَجزأَ عنك من الْآخرِ فَإِنْ قَوِيت علَيهِما فَأَنت أَعلَم أَثُج ثَجا فَقَالَ لَها سآمرك بِأَمرينِ أَيهما فَعلْ
طَانيالش اتكَضر نةٌ مكْضر هذا هما " إِني ،فَقَالَ لَهِسلاغْت لْمِ اِهللا ثُمي عةً فعبس امٍ أَوةَ أَيتي سضيحفَت

فَصلِّي أَربعا وعشرِين لَيلَةً أَو ثَلَاثًا وعشرِين لَيلَـةً وأَيامهـا   ،نك قَد طَهرت واستنقَأْتحتى إِذَا رأَيت أَ
وكَما يطْهرنَ بِميقَـات  ،فَإِنَّ ذَلك يجزِئُك وكَذَلك فَافْعلي في كُلِّ شهرٍ كَما تحيض النساُء،وصومي

حنرِهطُهو هِنضي،ررِي الظُّهخؤلَى أَنْ تع إِنْ قَوِيتو،رصي الْعلجعتو،    ـرالظُّه ـلِّنيصت ثُـم نيِسلتغفَت
فَافْعلي ،الصـلَاتينِ وتعجلني الْعشاَء ثُم تغتِسلني وتجمعـني بـين   ،ثُم تؤخرِين الْمغرِب،والْعصر جميعا

لِّنيصترِ والْفَج عم نيِسلتغتي،وومصلِّي وصي ولفَافْع ككَذَلولُ اِهللا ،وسقَالَ رو " كلَى ذَلع ترإِنْ قَد
r  " نِ إِلَييرالْأَم بجذَا أَعه٤٦٢" و  

ا وحبا وبغضا ونزيفا وغري ذلك مـن اآلثـار   " والسحر الذي يؤثر مرضا وثقال وعقد:قال ابن القيم
ومن شر النفَّاثـات  :وقوله تعاىل،وكثري منهم قد علمه ذوقا مبا أصيب به منه.تعرفه عامة الناس،موجود

ولو كان الضـرر ال حيصـل إال   ،في الْعقَد دليل على أن هذا النفث يضر املسحور يف حال غيبته عنه
  مل يكن للنفث وال للنفاثات شر يستعاذ منه..يقوله هؤالءكما ،مبباشرة البدن ظاهرا

وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر مجيع أعني الناظرين مع كثرم،حىت يروا الشيء خبالف ما هو 
فما الذي حييل تأثريه يف تغيري بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما ،مع أن هذا تغيري يف إحساسهم،به

اقع يف الرؤية والتغيري الواقع يف صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غـري  الفرق بني التغيري الو
فما احمليل ألن يغـري صـفات   ،وامليت حيا،واملتصل منفصال،إحساسه حىت صار يرى الساكن متحركا

وقد قال تعاىل عن سحرة .وغري ذلك من التأثريات،والبغيض حمبوبا،حىت جيعل احملبوب إليه بغيضا،نفسه
سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاؤ بِِسحرٍ عظيمٍ فبني سـبحانه أن أعينـهم    ٧:١٥٥م فرعون إ
مثل أن يكـون السـحرة   ،وهو احلبال والعصـي ،وذلك إما أن يكون لتغيري حصل يف املرئي.سحرت

جر مـن ال تـراه   وهذا كما إذا .فظنوا أا حتركت بأنفسها.وهي الشياطني،استغاثت بأرواح حركتها
فهكـذا حـال   ،مع أنه هو الذي جيره،وال ترى اجلار له،حصريا أو بساطا فترى احلصري والبساط ينجر

والشياطني هم ،فظن الرائي أا تقلبت بأنفسها.فقلبتها كتقليب احلية،احلبال والعصي التبستها الشياطني
وهي ساكنة يف ،احلبال والعصي تتحركحىت رأى .وإما أن يكون التغيري حدث يف الرائي.الذين يقلبوا

حىت يرى الشيء ،فتارة يتصرف يف نفس الرائي وإحساسه،وال ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا.أنفسها
  وتارة يتصرف يف املرئي باستغاثته باألرواح الشيطانية حىت يتصرف فيها.،خبالف ما هو به

                                                 
  ) حسن ٢٧٤٧٤) (٤٦٧/ ٤٥مسند أمحد ط الرسالة ( - ٤٦٢
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مثل الزئبـق  ،ما أوجب حركتـها ومشـيها  من أم فعلوا يف احلبال والعصي :وأما ما يقوله املنكرون
بـل حركـة   ،فإنه لو كان كذلك مل يكن هـذا خياال .فهذا باطل من وجوه كثرية.حىت سعت،وغريه
بل صـناعة مـن الصـناعات    ،وال يسمى ذلـك سـحرا  ،ومل يكن ذلك سحرا ألعني الناس.حقيقية
لُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى ولو كانت فَإِذا حبالُهم وعصيهم يخي ٢٠:٦٦:وقد قال تعاىل.املشتركة

  ٤٦٣ ومثل هذا ال خيفى.".مل يكن هذا من السحر يف شيء -كما يقوله املنكرون -حتركت بنوع حيلة
فَإِذا ركض ذَلك الْعـرق  ،r"وذَلك لأَن الشيطَان جيرِي من ابن آدم جمرى الدم كَما أخرب :قال الشبلي
وله بِه اختصاص زائد على عـروق  ،وللشيطان في هذَا الْعرق الْخاص تصرف،سالَ منه الدم وهو جار

ولهذَا تتصرف السحرة فيه باستنجاد الشيطَان في نزيف الْمرأَة وسيالن الدم من فرجها ،الْبدن جميعها
وإِنما يستعينون فيه بركض الشيطَان هنالك وإسالة الدم ،ويسمون ذَلك باب الرتيف،حتى يكَاد يهلكها

  يصدق بعضه بعضا وهو الشفَاء والعصمة" rفَكَلَامه 
 rفي الطَّاعون إِنه وخز أعدائكم من الْجِن مـع قَولـه    rوكَذَلك القَول في قَوله :تعليق وبيان قلت
عة الْبدة كَغطنغُدطن خـرج مـن   ،ري خيرج من مراق الْبأَن اجلين إِذا وخز الْعرق من مراق الْب كذَلو

  ٤٦٤وخزه الغدة فَيكون وخز اجلين سببا للغدة اخلارجية"
ويركض فيه ويخدشـه فيحـدث   ،حيث يدخل اجلن داخل الرحم حىت يصل إىل العرق داخل الرحم

  ٠الرتيف فوراً
   قسمني:وينقسم هذا السحر اىل

  :سحر استحاضة دائم -
وتشعر املرأة عـادة بالضـعف   ،تتعرض املرأة من خالل هذا النوع لرتيف دائم ال يكاد ينقطع إال نادرا

  ٠وعدم القدرة على ممارسة أعمال املرتل واألعمال األخرى 
  :سحر استحاضة مؤقت -

وتشعر أثناء فترة الرتيـف  ،خرىتتعرض املرأة من خالل هذا النوع لرتيف متقطع يعاودها من فترة أل
بنفس األعراض اخلاصة باالستحاضة الدائمة كالضعف وعدم القدرة على ممارسـة أعمـال املـرتل    

  ٠واألعمال األخرى 
( فإذا عرفت ما يستطيعه الشيطان وما ال يستطيعه تبني لك احلق يف هـذه  :قال الدكتور عمر األشقر

من علوم قد يسلَّط على بعض الناس باألمراض واألسقام وإزالة فالشيطان إما بنفسه أو مبا لديه ،املسألة
  ٤٦٥ العقل وتعويج العضو )

                                                 
  )٦٣٤التفسري القيم = تفسري القرآن الكرمي البن القيم (ص:  - ٤٦٣
  )١٦٩آكام املرجان يف أحكام اجلان (ص:  - ٤٦٤
  ١٥٨ص  -عامل السحر والشعوذة   - ٤٦٥
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  العالج:
فإنه ينقطع الرتيف بـإذن اهللا  ،يعطى للمريض ماء مقروء عليه اآليات املذكورة وتشرب منه املريضة-١
٠  
وتـذاب مبـاء   ،] مبداد طاهر٦٧:نعامتكتب هذه اآلية:{ لكُلِّ نبإٍ مستقَر} [األ، ينقطع الدمملفإذا  -٢

  ٤٦٦وتشرا املرأة على الريق ملدة أسبوعني أو ثالثة،ينقطع بإذن اهللا تعاىل.
وحىت تتم الفائدة ألنه من املمكن أن يعود مرة أخرى تقرأ هذه اآليات على زيـت الزيتـون وعليـه    

  ٠وتدهن جسمها كل يوم عند النوم،مسك
كان هناك متسع لشراء عسل حنل ويقرأ عليه اآليـات السـابقة   إذا :وحىت تتم الفائدة أكثر من ذلك

ملاذا ؟ ؟ ألن الرتيف يصيب اجلسد حبالـة  ،وآيات التثبيت،وتأكل ثالث مالعق على الريق وعند النوم
  ٠ضعف شديدة من كثرة الرتيف،والعسل غذاء مقوي وشفاء يف نفس الوقت

  ــــــــــــ

                                                 
  انظر الصارم البتار  - ٤٦٦
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  :سحر التعطيل:تاسعاً
  لتعطيل ؟كيف يتم سحر ا

ويطلب منه أن يعمل سـحراً البنـة فـالن كـي ال     ،يذهب اإلنسانُ احلاقد املاكر إىل ساحر خبيث
ويوكل جنيـا أو  ،مث يقول بعمل السحر،فيطلب منه الساحر امسها واسم أمها وأثراً من آثارها،تتزوج

ل فيها يف أحد هـذه  ويظلُّ مالزماً هلذه املرأة حىت ستمكن من الدخو،فيذهب اجلين،أكثر ذا السحر
  :احلاالت األربع اليت ذكرناها من قبل وهي

  .اخلوف الشديد -١
  .الغضب الشديد -٢
  .الغفلة الشديدة -٣
  .االنكباب على الشهوات ٤

  :فاجلين بني حالني
  إما أن يدخل يف املرأة فيجعلها تتضايق من كل زوج يتقدم خلطبتها وترفضه. -١
فيخيـلُ إىل الرجـل أنَّ املـرأة    ،فيقوم بعملية التخييل مـن اخلارج  وإما أن ال يستطيع أن يدخل -٢

  .ويصنع هذا باملرأة أيضاً،ويوسوسله بذلك،قبيحةٌ
فإنه يتراجع بعد وذلك من وسوسـة   ،وإن وافق مبدئيا،فترى كل رجل يتقدم خلطبة هذه املرأة يرفضها

  .الشيطان له
يتقدم إىل خطبة املرأة منذ دخوله باب بيتـها يشـعر   ويف حاالت السحر الشديد جتد الرجلَ الذي   

  .وتسود احلياة يف وجهه كأنه يف سجن فال يعود مرة أخرى،بضيق شديد
  .ويف غضون ذلك يسبب اجلين للمرأة صداعاً بني احلني واآلخر  

  :أعراض هذا السحر
  .صداع بني احلني واآلخر ال ينتهي مع أخذ األدوية الطبية -١
٢-  شديد يف الصدر خاصة بعد العصر إىل منتصف الليلضيق.  
  .رؤية اخلاطب يف منظر قبيح -٣
  .كثرة التفكري ( الشرود الذهين ) -٤
  .القلق الكثري أثناء النوم -٥
  .أحياناً يكون هناك أمل دائم يف املعدة -٦
  .أملٌ يف فقرات الظهر السفلي -٧

  :عالج سحر تعطيل الزواج
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فإذا صرعت ونطق اجلين تعامله كما يف احلالة األوىل الواردة يف سـحر  ،لشرعيةتقرأ عليها الرقية ا -١
  .التفريق

  .إذا مل تصرع وشعرت بتغري يف جسدها تعطيها هذه التعليمات-٢
  .عدم مساع األغاين  واملوسيقى -.احملافظة على الصالة يف وقتها -
  .الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي -
  .مرات ٣ل النوم وقراءة (قل هو اهللا أحد ) واملعوذتان مع النفث واملسح على اجلسد مجع الكفني قب -
  .وتستمع له كل يوم مرة واحدة،تسجل آية الكرسي مكررة على شريط ساعة -
الناس ) مكررة على شريط ساعة،وتستمع له كل يوم مرة  -الفلق  -تسجل  املوذات ( اإلخالص  -

  .واحدة
  .أيام مرة ٣وتغتسل كل ،على ماء وتشربتقرأ هلا الرقية  -
وهو علَى كُلِّ شيٍء ،لَه الْملْك ولَه الْحمد،" لَا إِلَه إِلَّا اُهللا وحده لَا شرِيك لَه:تقول بعد صالة الفجر -

  .قَدير" مائة مرة
  :تعاىل وبعد شهر ستكون بني أمرين إن شاء اهللا،تطبق هذه التعلميات ملدة شهر كامل

  .هللا،واحلمد وشفي املرض وبطل السحر،إما أن يكون قد زالت األعراض -١
إن  -وإما أن يكون قد زاد عليها األمل واشتدت األعراض فعند ذلك تقرأ عليها الرقية فستنصـرع  -٢

  ٤٦٧.وتعاملها كما ذكرنا يف احلالة األوىل -شاء اهللا 
  ــــــــــــ  

  عقود عن زوجتهوهو املسحر الربط عالج  –عاشراً 
  هو أن يعجز الرجل املستوي اخللقة والغري مريض عن إتيان زوجته.:الربط

  واذا أردنا أن نعرف كيف حيدت الربط البد من معرفة كيفية االنتصاب
  :فسيوجلية العملية اجلنسية عند الرجل

  الدم ارختىمن املعلوم أن قضيب الرجل قطعة من حلم مطاطي إذا ضخ فيه الدم انتصب وإذا رجع 
  :وعمليةاالنتصاب متر مبراحل ثالث

عند حدوث اإلثارة اجلنسية للرجل تقوم اخلصية بإفراز هرمونات تصبها يف الدم حىت يصل اهلرمون إىل 
جلد الرأس ويشحن اجلسم مبا يشبه التيار الكهربائي،وتصل اإلثارة اجلنسية إىل املركز املختص بـذلك  

ة اجلنسية يف املخ بإرسال إشارات سريعة إىل مركز األعصاب التناسـلية يف  يف املخ فيقوم مركز اإلثار

                                                 
  لصارم البتار انظر ا - ٤٦٧
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عند ذلك ينتفخ صمام كان مغلقاً فتسيل الدماء متدفقة يف األعضاء التناسلية متجهة إىل ،العمود الفقري
  القضيب وتصب فيه الدماء فينتصب.

  :كيف حيدث الربط عند الرجل
لتحديد يف مركز اإلثارة اجلنسية الذي يرسـل اإلشـارات إىل   يتمركز جين السحر يف مخ الرجل وبا

مث يترك األعضاء تعمل طبيعية فإذا اقترب اإلنسان من زوجته وأراد منها املعاشـرة  ،األعضاء التناسلية
عطَّل اجلين مركز اإلثارة اجلنسية يف املخ فتتوقف اإلشارات املرسلة إىل األجهزة اليت تضـخ الـدم يف   

ولذلك جتد ،عند ذلك يتراجع الدم سريعاً عن القضيب فريختي القضيب وينكمش،ينتصب القضيب كي
فإذا اقترب منه انكمش فـال   -أي منتصب القضيب  -الرجل طبيعيا عندما يداعب زوجته أو يباشرها

  يستطيع أن يأيت حليلته ؛ألن االنتصاب عامل رئيسي إلمتام العملية اجلنسية كما هو معلوم.
ألن جين السـحر يعطِّـل   ،د الرجل متزوجا بامرأتني وهو مربوط عن واحدة دون األخرىوأحياناً جت

  ألنه مكلَّف بربطه عنها فقط.،مركز اإلثارة اجلنسية إذا اقترب منها
  ربطُ املرأة:-

  وكما حيدث للرجل ربطٌ عن زوجته كذلك حيدث للمرأة ربطٌ عن زوجها وربط املرأة مخس أنواع:
  :ربطُ املنع-١

وذلك بأن تلصق فخديها بعضها ببعض حبيث ال يسـتطيع  ،أن حتاول املرأة منع زوجها من إتياا وهو
  .ويكون ذلك خارجاً عن إرادا،الرجل أن يأتيها

  ربطُ التبلُّد:-٢
فإذا أراد زوجها أن يأتيها أفقدها ،هو أن يتمركز اجلين املوكَّل بالسحر يف مركز اإلحساس يف مخ املرأة

بل تكون أمامه خمدرة اجلسد يفعل ا كيفمـا  ،فال تشعر بلذة وال تستجيب لزوجها،حساساجلين اإل
  فال تتم العمليةُ اجلنسية بنجاح.،شاء فال تفرز الغدد السائل الذي يرطب فرج املرأة

  :ربطُ الرتيف-٣
يتمكن الرجـل  فال  -استحاضة -وهو أن الرجل إذا أراد أن يأيت زوجته سبب اجلين هلا نزيفاً شديداً 

  .من إتياا
  نسداد:ربطُ اال-٤

فال تـنجح  ،وهو إذا أراد الرجل أن يأيت زوجته وجد سدا منيعاً أمامه من اللحم اليستطيع أن خيترقـه 
  عملية اللقاء اجلنسي.

  :ربط التغوير-٥



 ٢٥٤

ولكنـها  ،هافاإذا أراد أن يأتيها وجدها كالثيب متاما،حىت يشك يف أمر،وهو أن يتزوج الرجل بنتا بكرا
  ٤٦٨"عندما تعاجل ويبطل السحر يعود غشاء البكارة كما كان

  لعالج الربط عدة طرق:
  :الطريقة األوىل -  

فإن نطق اجلين املوكل بالسحر تسأله عن مكـان  ؛تقرأ عليه الرقية املذكورة آنفًا( اليت يف سحر التفريق)
فإذا قرأت ،فإن خرج اجلين بطل السحر،وتأمر اجلين باخلروج من اجلسد،السحر وخترج السحر وتبطله

  .عليه الرقية ومل ينطق اجلين تستخدم معه الطرق األخرى
  :الطريقة الثانية -

تقرأ هذه اآليات عدة مرات على ماء ويشرب ويغتسل منها املربوط عدة أيام فيبطل السحر إن شـاء  
  :اهللا تعاىل

) ٨١بِه السحر إِنَّ اَهللا سيبطلُه إِنَّ اَهللا الَ يصلح عملَ الْمفِْسدين (" فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم  - ١
  .سورة يونس.) "٢ويحق اُهللا الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ (

) فَوقَع الْحق وبطَـلَ مـا   ١١٧يأْفكُونَ (" وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما  - ٢
) قَـالُوا  ١٢٠) وأُلْقي السحرةُ ساجِدين (١١٩) فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغرِين (١١٨كَانوا يعملُونَ (

) نيالَمالْع با بِرنونَ (١٢١َءامرهى ووسم بسورة األعراف.) "١٢٢) ر.  
{وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتـى }  "  - ٣

  .]٦٩:[طه
  :الطريقة الثالثة -

مث ،مث تضعها يف إناء بـه مـاء  ،حتضر سبع ورقات سدر ( نبق ) أخضر وتدقها دقا جيدا بني حجرين
مث تأمر املـريض يشـرب   ،من اإلناء وتقلب األوراق يف املاء وتقرأ آية الكرسي واملعوذاتتقرب فاك 

فإن شاء أن يسخنه ففـي  ،ويغتسل من هذا املاء عدة أيام وال يزيد عليه ماء آخر وال يسخنه على النار
 ورمبـا فُـك  ،فيبطل السحر ويفك الربط إن شاء اهللا تعاىل،وال يسكبه يف مكان جنس،حرارة الشمس

  .الربط من أول اغتسال
  :الطريقة الرابعة -

" وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عمـلٍ فَجعلْنـاه   :مث تقرأ يف أذنه أيضا قوله تعاىل،تقرأ الرقية يف أذن املربوط
على وتكرر هذه الرقية ،هباًء منثُورا " وتكررها مائة مرة أو أكثر حىت يشعر املريض بتخدير يف أطرافه

  .عند ذلك تتيقن بأن السحر قد بطل إن شاء اهللا تعاىل،املريض عدة أيام حىت ال يعود يشعر بشيء
                                                 

٤٦٨ - http://www.jalbalhabeb.com/showthrea...٤&goto=newpost  
http://quran.ketaballah.net/vb/showthread.php?t=١٧٠٤  
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  :الطريقة اخلامسة -
لَا بأْس بِالنشرة الْعربِية الَّتي لَـا تضـر إِذَا   «:يالشعبِ أخرج عبد الرازق من طريق:قال احلافظ يف الفتح

ئَتطو«،رشالنةُوبِيرةُ الْع:اهضعِ عضوي مانُ فسالْإِن جرخالشـجر) :(والعضاهأَنْ ي،   ينِـهمي ـنذَ عأْخفَي
يهأُ فقْريو قُّهدرٍ يكُلِّ ثَم نم هالمشو،"ِسلُ بِهتغي ٤٦٩ثُم    

  .يقرأ فيه املعوذات وآية الكرسي:قلت  
  :الطريقة السادسة -

عجمل  حوراملس يجعيف ويظي إِناء نيها فلقي ني ثُمساتة وورد البن ورد املُفارم لَيهع ربِيع ما قَدام الرأَي
لَيهع هاملاء أَفاض رى إِذا فَتتمهِل حي ا ثُمِسريا يي املاء غَليالورد ف كي ذَلغلي ا ثُمذبيهِما ماء عأ  فربي هفَإِن

  ٤٧٠.بِإِذن اهللا تعالَى
  :الطريقة السابعة -

  :حتضر إناء به ماء وتقرأ عليه املعوذات واألدعية اآلتية
»اسبِ الباسِ أَذْهالن بر مي،اللَّهافالش تأَنو هفاش،كفَاؤفَاَء إِلَّا شا،الَ شقَمس رادغفَاًء الَ ي٤٧١.»ش  
»يكقمِ اِهللا أَرا،بِسويكاٍء فكُلِّ د نم يكفشُهللا ي، قَـدي الْعف فَّاثَاتالن رش نإِذَا   ،م ـداسح ـرش نمو

دس٤٧٢.»ح  
)لَقا خم رش نم اتاماِهللا الت اتموذُ بِكَل٤٧٣.)أَع  
  ٤٧٤.في السماِء وهو السميع الْعليم)ولَا بِسمِ اللَّه الَّذي لَا يضر مع اسمه شيٌء في الْأَرضِ (

فكالربط بإذن اهللا تعاىل تقرأ هذه األدعية على املاء ويشرب منه عدة أيام فيبطل السحر وي.  
  :الطريقة الثامنة -

سـحر إِنَّ اللَّـه   { فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِه الحتضر إناًء نظيفًا وتكتب فيه مبداد طاهر اآليتني 
) ينفِْسدلَ الْممع حلصلَا ي إِنَّ اللَّه لُهطبيونَ (٨١سرِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح اللَّه قحي٨٢) و {(

مث يشرب منه املسحور ويدهن صدره وجبهته ثالثة أيام ،،ومتحوه بزيت احلبة السوداء]٨١،٨٢:[يونس

                                                 
  ) وفيه انقطاع٢٣٣/ ١٠ط دار املعرفة ( -البخاري ) وفتح الباري شرح صحيح١٩٧٦٣) (١٣/ ١١جامع معمر بن راشد (  - ٤٦٩
  )٢٣٤/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري  - ٤٧٠
  )٥٧٤٣) (١٣٢/ ٧صحيح البخاري (  - ٤٧١
  ) حسن لغريه ١٠٧٧٥) (٣٦٩/ ٩السنن الكربى للنسائي (  - ٤٧٢
  )   ٢٧٠٨( - ٥٤):٢٠٨٠/ ٤صحيح مسلم ( - ٤٧٣

يل معناه الكامالت اليت ال يدخل فيها نقص وال عيب وقيل النافعة الشافية وقيل املـراد بالكلمـات هنـا    [ش (بكلمات اهللا التامات) ق
  القرآن]

  ) صحيح ٨٦٢)(١٤٤/ ٣خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٤٧٤
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الربط ويبطل السحر إن شاء اهللا تعاىل وقد أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية جبواز كتابة القـرآن أو   يفك
  .األذكار وحموها وشرا للمريض

  :الطريقة التاسعة -
يف إناء نظيف ومتحوه مباء ويشرب ويغتسـل منـه    -زعفران مثالً  -تكتب رقية السحر مبداد طاهر 
  .بط إن شاء اهللا تعاىلاملربوط عدة أيام فسوف يفك الر

  :الفرق بني الربط والعجز اجلنسي والضعف اجلنسي -
  :الربط:أوالً -

بل ينتصب قضيبه مـادام بعيـدا   ،يشعر املربوط بالنشاط واحليوية والقدرة الكاملة على مباشرة زوجته
  .فإذا اقترب منها وأراد هذا األمر انكمش عضوه وصار غري قادر على إتياا،عنها

- العجز اجلنسي:اثاني:  
  .بل ال ينتصب عضوه أصالً؛هو عدم قدرة الرجل اجلنسية سواًء كان قريبا أو بعيدا عن زوجته

  :الضعف اجلنسي:ثالثًا -
وتتم املباشرة للحظات يسرية مـع سـرعة   ،ال يستطيع الزوج أن يباشر زوجته إال يف أوقات متباعدة
  .ري من املباشرةتعرض قضيب الرجل للخمول واالنكماش بعد وقت يس

  :الضعف اجلنسي عالج -
والعجز اجلنسي يعاجل عند األطبـاء إن اسـتطاعوا   ،أما الربط فقد ذكرنا تسع طرق لعالجه قبل قليل

  :أما الضعف اجلنسي فعالجه،عالجه
ومائيت جرام غذاء ملكات النحل البلدي ( ويفضل أن يكون خارجا ،حتضر كيلو عسل حنل نقي - ١

وهو ،قيمته الغذائية يوما بعد يوم حىت يفقـدها  وتقلُّ،وذلك ألنه ال حيفظ إال مثلجا،ةمن اخللية مباشر
مث الغذاء املصـري  ،أعالها قيمة الغذاء اجلبلي وهو موجود يف بعض مناطق اليمن والسعودية:درجات

  .وهو بعده مباشرة مث الغذاء التركي مث الغذاء املستورد وهو أقلها قيمة
  .حتة وسورة الشرح واملعوذاتتقرأ عليه الفا - ٢
وملء ملعقة قبل الغداء وأخرى قبل العشـاء  ،يأكل املريض كل يوم ملء ثالث مالعق على الريق - ٣

  .بساعة
  .٤٧٥يستمر على ذلك شهرا أو شهرين حسب درجة الضعف.يشفى بإذن اهللا تعاىل - ٤

  ــــــــــــ

                                                 
٤٧٥ - ic/alagseher/http://www.uaemen.com/aslamic/mag١/١١.htm  وانظر كتاب الصارم البتار  
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عن السحر ةٌهام معلومات:  
  سحر مع أعراض املس.ميكن أن تتشابه أعراض ال-١
  الشعور الدائم بأمل يف املعده دليل على أن السحر مأكول أو مشروب.-٢
  ال بشرطني:إال يتحقق العالج القرآين -٣

  *استقامة املعاجل على أمر اهللا.
  ين.آ*ثقة املريض وقناعته بفاعلية العالج القر

  ر خاصة يف الليل).(الشعور بضيق يف الصد:معظم أنواع السحر تتفق يف هذا العرض-٤
  ميكنك معرفة مكان السحر بأمرين:-٥
ل بالسحر والتصدق حىت ترسل من يبحث عن السحر يف املكـان املـذكور فـإن    خبار اجلن املوكَّإ*

فيهم كذب كثري. وجدته فهو صادق واال فاجلن  
هللا أن يدلَّـه  *يصلي املريض أو املعاجل ركعتني بصدق وإخالص وطمأنينة يف ثلث الليل اآلخر ويدعو ا

على مكان السحر فرمبا رأيت رؤيا أو جاءك إحساس أو شعور أو غلب على ظنك مكان السحر فإذا 
  حدث ذلك تزداد شكرا هللا جل وعال.

ء وتأمر املريض أن يدهن به مكـان األمل صـباحا   اميكن أن تقرأ الرقية على زيت احلبة السود-٦
  ٤٧٦.ومساء وذلك لكل أنواع السحر

أَنه سمع رسولَ اللَّه :أَخبرهما،أَنَّ أَبا هريرةَ،وسعيد بن املُسيبِ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ:قَالَ،شهابٍفعنِ ابنِ 
r ُقُولاٍء«:يكُلِّ د نفَاٌء ماِء شدوالس ةي احلَبف،امابٍ » إِلَّا السـهش نقَالَ اب: تاملَو ـامالسـةُ  ،واحلَبو

  ٤٧٧الشونِيز ":السوداُء
   ـــــــــــ

                                                 
٤٧٦ -  http://www.almasri٨٨.com/vb/showthread.php?t=٧١  
  )٢٢١٥( - ٨٨):١٧٣٥/ ٤) وصحيح مسلم ( ٥٦٨٨) (١٢٤/ ٧صحيح البخاري (  - ٤٧٧

http://www.almasri


 ٢٥٨

  :عالمات املس الشيطاين والسحر والعني
  هذه عالمات يشعر ا اإلنسان املريض بالسحر أو املس والعني

اليستطيع النوم إالبصعوبة حىت ولو أخذ منومات دائما اليأتيه النوم إال يف الفجر ال يستطيع النوم  -١
  عراإلنسان بضيق يف الصدر دائماً وخاصة يف املساء ويشعر بضيق من العبادة والذكريش -يف الليل 

ويشعر مبثل النمل ميشي يف الظهر أو يف اجلسم أو يف العضو املصاب مثل اليـد  ،صداع يف الرأس -٢
  أوالرجل أو أي مكان مصاب.

  يشعر برعشة عند مساع الرقية أوعند قراءة القرآن حيب كثرة النوم. -٣
يرى نفسه كأنه يسقط مـن مكـان   ،ويرى أحالماً مزعجة يرى نفسه كأنه يطري،ختدير يف اجلسم -٤

  يرى املقابر يف النوم.،عاىل
  يفزع يف النوم -٥
  حيدث معه صراخ أوبكاء بدون سبب-٦
  يكون مشتت الذهن  مع نسيان مستمر -٧
  متردد يف أغلب األمور   -٨
  حيب الوحدة دائما   -٩

  هيقرط على أسنان -١٠
يكون الشاب أوالشابة غري متزوج يتمىن أن اليتزوج أبداً ويرى يف املنـام  ،ال حيب سرية الزواج -١١

ويف بعض األحيان اليرى أحـداً إمنـا   ،واملرأة ترى رجال جيامعها،الرجل يرى امرأة جيامعها،من جيامعه
  يشعر الشخص كأنه حلم حلماً .

د عليها أنه يشعر بآالم يف البطن إذا كـان السـحر   أما املسحور فيشعر بنفس األعراض السابقة ويزي
اخلاطبة تـرى   مأكوالً أو مشروباً إذا كان مسحوراً من أجل أال تتزوج فيكون الضيق عند اخلطبة أو

  .مث حتصل املشاكل بسبب السحر أواجلن العاشق،البنت بشكل خميف أوالعريس بشكل خميف
وحيب أن يرى املسلم يف معـاصٍ  ،ىف حالة ترضي اهللاومن اجلن من الحيب أن يرى املسلم أو املسلمة 

  ٤٧٨ وبعد عن اهللا وعن العبادة.
  

  ـــــــــــ
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http://alsahel.mam


 ٢٥٩

  حول الرقية الشرعية للسحر وغريه -املبحث السادس 
  :مسائل حول الرقية من السحر -١

أو بـدعاء   rهي ما كانت بأمساء اهللا تعاىل وصفاته وآياته ومـا أثـر عـن الـنيب     ،الرقية الشرعية
كُنا نرقي في الْجاهلية فَقُلْنا يا رسولَ اِهللا كَيف ترى فـي  :قَالَ،فعن عوف بنِ مالك الْأَشجعي،فمعرو

  ٤٧٩»لَا بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فيه شرك،اعرِضوا علَي رقَاكُم«:ذَلك فَقَالَ
  على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط: قد أمجع أهل العلم:قال السيوطىِ

  أن تكون بكالم اهللا،أو بأمسائه وصفاته.
  وهو ما يعرف معناه.:وباللسان العريب

  ٤٨٠اهـ.بل بتقدير اهللا تعاىل،وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاا
  وإمنا املشترط يف جواز الرقية ثالثة أمور هي:،" والذكورة ليست شرطا يف إباحة الرقية

  .rأن تكون بكالم اهللا أو بأمسائه وصفاته أو املأثور عن النيب -١  
فكل اسم جمهول فليس ألحد أن يرقي به فضال عـن  :ـ أن تكون باللسان العريب وما يعرف معناه٢ 

  أن يدعو به ألنه قد يتضمن شركاً أو معىن حمرماً.
ا كانت هذه الشروط الثالثة جمتمعـة يف  فإذ.ـ أن يعتقد أن الرقية التؤثر بذاا بل بتقدير اهللا تعاىل٣ 

  ٤٨١الرقية فهي الرقية الشرعية"
راحلَتهr  بينا أَقُود بِرسولِ اِهللا :قَالَ،فعن عقْبةَ بنِ عامرٍ،باملعوذتني ملا سحره اليهود rوثبت تعوذ النيب 
ما :فَاستمعت فَقَالَها الثَّالثَةَ فَقُلْت» قُلْ،يا عقْبةُ«:قَالَ فَاستمعت ثُم:قَالَ» قُلْ،يا عقْبةُ«:في غَزوة إِذْ قَالَ

وقَرأْت معـه  » قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ«ثُم قَرأَ ،فَقَرأَ السورةَ حتى ختمها» قُلْ هو اُهللا أَحد«:أَقُولُ؟ فَقَالَ
مـا تعـوذَ بِمـثْلهِن    «:ثُم قَالَ،فَقَرأْت معه حتى ختمها» لْ أَعوذُ بِرب الناسِقُ«ثُم قَرأَ ،حتى ختمها

د٤٨٢»أَح  
فَأَصبت خلْـوةً  ،في طَرِيقِ مكَّةَ rكُنت مع رسولِ اِهللا :قَالَ،عن أَبِيه،وعن معاذ بنِ عبد اِهللا بنِ خبيبٍ

سر نولِ اِهللا مr يفَقَالَ ل هنم تونقُلْ«:فَد «ا أَقُولُ؟ قَالَ:فَقُلْتقُلْ«:م «ا أَقُولُ؟ قَالَ:قُلْتوذُ :مقُلْ أَع

                                                 
  )٢٢٠٠( - ٦٤) ١٧٢٧/ ٤صحيح مسلم ( - ٤٧٩

 بِغيرِ أَسماِء اللَّه وكَلَامه لَكن إِذَا كَـانَ  ثُ فيه دليلٌ علَى جوازِ الرقْيِ والتطَببِ بِما لَا ضرر فيه ولَا منع من جِهة الشرعِ وإِنْ كَانَوالْحدي
يش يهكُونَ فأَنْ ي نمؤلَا ي مفْها لَا يأَنَّ ما لومفْهعون املعبود وحاشية ابن القيم (م"كرالش ن٢٦٦/ ١٠ٌء م(  

  )١٠٦٠٣٢):مسائل حول الرقية من السحر(٤٨٦٤/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٤٨٠
  )٦١٦٩٦)  رقم (٣٤٤١/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٤٨١
  ) صحيح ٧٧٩٧) (١٩٨/ ٧السنن الكربى للنسائي ( - ٤٨٢



 ٢٦٠

س بِأَفْضلَ ما تعوذَ النا«:" قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ حتى ختمها ثُم قَالَ لي:بِرب الْفَلَقِ حتى ختمها ثُم قَالَ
  ٤٨٣»منهما

فـي   rانطَلَق نفَر من أَصحابِ النبِـي  :قَالَ،فعن أَبِي سعيد رضي اللَّه عنهوصحت الرقية بالفاحتة، - 
فَلُدغَ سيد ذَلك ،يفُوهمفَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يض،حتى نزلُوا علَى حي من أَحياِء العربِ،سفْرة سافَروها

ٌء،احلَييش هفَعنٍء الَ ييبِكُلِّ ش ا لَهوعفَس،مهضعلُوا:فَقَالَ بزن ينطَ الَّذهالَِء الرؤه متيأَت كُونَ ،لَوأَنْ ي لَّهلَع
فَهلْ عند ،وسعينا لَه بِكُلِّ شيٍء الَ ينفَعه،رهطُ إِنَّ سيدنا لُدغَيا أَيها ال:فَقَالُوا،فَأَتوهم،عند بعضهِم شيٌء

مهضعٍء؟ فَقَالَ بيش نم كُمنم دأَح:معي،نقي لَأَرإِن اللَّها،وفُونيضت فَلَم اكُمفْنضتاس لَقَد اللَّهو نلَكا ،وفَم
احلَمد للَّه :ويقْرأُ،فَانطَلَق يتفلُ علَيه،فَصالَحوهم علَى قَطيعٍ من الغنمِ،قٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًاأَنا بِرا

جعلَهم الَّذي صالَحوهم فَأَوفَوهم :قَالَ،فَانطَلَق يمشي وما بِه قَلَبةٌ،رب العالَمني فَكَأَنما نشطَ من عقَالٍ
هلَيع،مهضعوا:فَقَالَ بقَى،اقِْسمي رفَقَالَ الَّذ: بِيالن يأْتى نتلُوا حفْعالَ تr َي كَانالَّذ لَه ذْكُرا ،فَنم ظُرنفَن
قَـد  «:ثُـم قَـالَ  ،»ا يـدرِيك أَنهـا رقْيـةٌ   وم«:فَقَالَ،فَذَكَروا لَهr فَقَدموا علَى رسولِ اللَّه ،يأْمرنا
متبوا،أَصا،اقِْسممهس كُمعي موا لرِباضو « ولُ اللَّهسر كحفَضr"٤٨٤  

يدعأَبِي س نقَالَ،وع: ولُ اللَّهسا رثَنعب "r    ماهـفْنضتفَاس ـاتيـلِ أَبلَى أَها عنررفَم ةرِيي سف   فَلَـم
فَـاَرقِ  :فَقَـالَ ،أَنا أَرقي:هلْ منكُم أَحد يرقي؟ فَقُلْت:فَأَتونا فَقَالُوا،فَنزلْنا بِالْعراِء فَلُدغَ سيدهم،يضيفُونا
فَجعلُـوا لَنـا ثَلَـاثني    :قَـالَ ،مفَإِنـا نجعـلُ لَكُ  :قَالَ،قَد استضفْناكُم فَلَم تضيفُونا؛لَا:فَقُلْت،صاحبنا

أَخـذْناها  :وقُلْنا،فَأَخذْنا الشياه،فَأَتيته فَجعلْت أَمسحه وأَقْرأُ فَاتحةَ الْكتابِ وأُرددها حتى برأَ:قَالَ،شاةً
يقرأَنْ ن ِسنحلَا ن نحنأْكُ،ون ينبِالَّذ نحا نم ولَ اللَّهسأَلَ رسى نتا حلُهr،    ـكا ذَلنفَـذَكَر ـاهنيفَأَت

قُولُ:قَالَ،لَهلَ يعةٌ«:فَجقْيا رهأَن رِيكدا يمو «قُلْت:ولَ اللَّهسا رةٌ،يقْيا رهأَن تيرا دم، ٌء أَلْقَاهيش نلَكو
  ٤٨٥»فَكُلُوا واضرِبوا لي معكُم بِسهمٍ«:rاللَّه  فَقَالَ رسولُ،اللَّه في نفِْسي

  ٤٨٦»في فَاتحة الْكتابِ شفَاٌء من كُلِّ داٍء«:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،وعن عبد الْملك بنِ عميرٍ
السلَام علَيك فَلَم يـرد  :فَقُلْت،ولُ فَوقَفْت علَيهوهو يبr  رأَيت النبِي :أَنه قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبد اِهللا

لَيع،قُلْت ثُم:لَيع دري ولَ اِهللا فَلَمسا ري كلَيع لَامالس،قُلْت ثُم:   دـري ولَ اِهللا فَلَـمسا ري كلَيع لَامالس

                                                 
  ) صحيح ٧٨٠٩) (٠١٢/ ٧السنن الكربى للنسائي ( - ٤٨٣
  ) ٢٢٧٦)(٩٢/ ٣صحيح البخاري ( - ٤٨٤

[(فاستضافوهم) طلبوا منهم الضيافة.(فلدغ) ضربته حية أو عقرب.(الرهط) ما دون العشرة من الرجال.(ألرقي) من الرقية وهي كـل   
ل) من التفل وهو النفخ مع قليل كالم استشفي به من وجع أو غريه.(جعال) أجرة.(فصاحلوهم) اتفقوا معهم.(قطيع) طائفة من الغنم.(يتف

من البصاق.(نشط من عقال) فك من حبل كان مشدودا به.(قلبة) علة.(وما يدريك أا رقية) ما الذي أعلمك أا يرقى ا.(اضربوا يل 
  معكم سهما) اجعلوا يل منه نصيبا]

  ) صحيح ٦٤٢)(٢٧٩اجلزء األول (ص: -أمايل ابن بشران  - ٤٨٥
  ) صحيح مرسل ٣٤١٣) (١٢٢٢/ ٤سنن الدارمي ( - ٤٨٦



 ٢٦١

لَيقَالَ،ع: ضعلَ بخدو ضهنقَالَو رِهجح: يبا كَئأَنا وهإِلَي تلَسفَج جِدسي الْمف ةانطُوإِلَى أُس لْتفَم
زِينولُ اِهللا ،حسر جرإِذْ خ كا كَذَلا أَننيفَب r َأَ قَالضوقَـالَ :فَت ثُم لَيع قَفى وتلَ حفَأَقْب:  ـكلَيع "

أَلَا أُخبِرك ،" يا جابِر:وعلَيك السلَام ورحمةُ اِهللا " ثُم قَالَ،وعلَيك السلَام ورحمةُ اِهللا،ِهللالسلَام ورحمةُ ا
أَحسبه و:قَالَ علي -" فَاتحةُ الْكتابِ :قَالَ،بلَى يا رسولَ اِهللا:قُلْت:بِخيرِ سورة نزلَت في الْقُرآن؟ " قَالَ

  ٤٨٧فيها شفَاٌء من كُلِّ داٍء " -:قَالَ
 rأَنفَع ما يستعملُ لإِذْهابِ السحرِ ما أَنزلَ اللَّه علَى رسوله :" قُلْت:وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا -

انذَتوعا الْممهو كابِ ذَلي إِذْهف،يثدي الْحفو:تي لَم"   ـةاَءةُ آيـرق ككَذَلا"وهِمثْلذُونَ بِموعتالْم ذوع
".طَانيلشةٌ لطَّرِدا مهفَإِن يس٤٨٨ الْكُر  

دخلَ  rأَنَّ رسولَ اللَّه ،فعن عائشةَ،ومن املقرر شرعاً أن القرآن واألدعية واألذكار عالج نافع للسحر
عأَةٌ تراما وهلَياعيهقرت ا أَوهجفَقَالَ،ال:»ابِ اللَّهتا بِكجِيهال٤٨٩»ع  
،ما " ذكْر الْخبرِ الدالِّ علَى صحة ما تأَولْنا تلْك الصفَةَ الْمعبر عنها في الْبابِ الْمتقَـدمِ :وقال ابن حبان
اشـف  ،رب الناسِ،أَذْهبِ الْبأْس«:ذَا أُتي بِالْمرِيضِ يدعو ويقُولُإِ rكَانَ النبِي :قَالَت،جاء عن عائشةَ
  ٤٩٠»شفَاًء لَا يغادر سقَما،لَا شفَاَء إِلَّا شفَاؤك،أَنت الشافي

فَيأْخذُ أَبِي  "قَالَ صالح ربما اعتلَلْت:قال حممد بن مفلح،والرقية يف املاء وشربه أجازها بعض العلماء-
كيديو كهجاغِْسلْ وو هنم بري اشقُولُ ليو هلَيأُ عقْراٌء فَيم يها فحقَد.   ـاهأَى أَبر ـهأَن اللَّه دبقَلَ عنو

." هنم فِْسهلَى نع بصيو هبرشيو هلَيأُ عقْرياِء وي الْمذُ فوعي  
  والرقية يف املاء وشربه أجازها بعض العلماء -

"قَالَ صالح ربما اعتلَلْت فَيأْخذُ أَبِي قَدحا فيه ماٌء فَيقْرأُ علَيه ويقُولُ لي اشرب منه :قال حممد بن مفلح
كيديو كهجاغِْسلْ وو.اهأَى أَبر هأَن اللَّه دبقَلَ عنلَـى   وع بصيو هبرشيو هلَيأُ عقْرياِء وي الْمذُ فوعي

." هنم فِْسه٤٩١ن  
وممن أفىت باجلواز الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ حممد العثيمني 

  ٤٩٢-رمحهم اهللا-وغريهم 

                                                 
  ) حسن ٢١٥٢)(٤٢/ ٤شعب اإلميان ( - ٤٨٧
  )٣٧٢/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة ( - ٤٨٨
  ) صحيح   ٦٠٩٨) (٤٦٤/ ١٣خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٤٨٩

 لُهمٍ:قَواتو حقَالَ أَبr»:ابِ اللَّهتا بِكجِيهالاللَّ» ع ابتك هبِيحا يا بِمجِيهالع ادـا    أَريهاَء فـيبِأَش ـةيلاهي الْجقُونَ فروا يكَان مأَنَّ الْقَول،ه
  شرك،فَزجرهم بِهذه اللَّفْظَة عنِ الرقَى،إِلَّا بِما يبِيحه كتاب اللَّه دونَ ما يكُونُ شركًا "

  ) صحيح ٦٠٩٩) (٤٦٥/ ١٣خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٤٩٠
  )٤٥٦/ ٢آلداب الشرعية واملنح املرعية (ا  - ٤٩١
  )حكم الرقية يف املاء وشربه١٨٧٧٦)(٣٥٣٩/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٤٩٢
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واألبدان إال ويف القرآن سبيل الداللة علـى   فما من مرض من أمراض القلوب:وقال الشيخ السعدي- 
أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتـاب  :قال تعاىل،دوائه وسببه واحلمية منه ملن رزقه اهللا فهما يف كتابه

من مل يشفه القرآن فال شفاه ف.]٥١يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ يؤمنونَ [العنكبوت:
  ٤٩٣.انتهى كالمه رمحه اهللا.ومن مل يكفه القرآن فال كفاه اهللا،اهللا

وإمنا ذلـك للمـؤمنني   ،وليس ذلك لكل أحد،" فالقرآن مشتمل على الشفاء والرمحة:وقال السعدي
دهم آياتـه إال  فال تزي،وأما الظاملون بعدم التصديق به أو عدم العمل به،العاملني به،املصدقني بآياته،به

من ،فالشـفاء الـذي تضـمنه القـرآن عـام لشـفاء القلـوب       ،إذ به تقوم علـيهم احلجة ،خسارا
  .والقصود السيئة،واالحنراف السيئ،واآلراء الفاسدة،واجلهالة،الشبه

الذي يزول به كـل  ،والوعظ والتذكري،الذي تزول به كل شبهة وجهالة،فإنه مشتمل على العلم اليقيين
  ولشفاء األبدان من آالمها وأسقامها.،اهللا شهوة ختالف أمر

مىت فعلها العبد فاز بالرمحة والسـعادة  ،فإن ما فيه من األسباب والوسائل اليت حيث عليها،وأما الرمحة
  ٤٩٤ والثواب العاجل واآلجل."،األبدية

وأَدواِء الـدنيا  ،دواِء الْقَلْبِية والْبدنِية" فَالْقُرآنُ هو الشفَاُء التام من جميعِ الْأَ:وقال ابن القيم رمحه اهللا -
ةرالْآخو،فَاِء بِهشتاسلل فَّقولَا يلُ وهؤي دا كُلُّ أَحمو،بِه اوِيديلُ التلالْع نسإِذَا أَحو،  ـهائلَى دع هعضوو

انإِميقٍ ودبِص،امولٍ تقَبو،اعازِمٍوج قَادت،هوطريفَاِء شتاسا،وداُء أَبالد هقَاوِمي لَم.  
أَو علَى الْـأَرضِ  ،وكَيف تقَاوِم الْأَدواُء كَلَام رب الْأَرضِ والسماِء الَّذي لَو نزلَ علَى الْجِبالِ لَصدعها 

راضِ الْقُلُوبِ والْأَبدان إِلَّا وفي الْقُـرآن سـبِيلُ الدلَالَـة علَـى دوائـه      فَما من مرضٍ من أَم،لَقَطَّعها
بِهبسو،ابِهتي كا فمفَه اللَّه قَهزر نمل هنم ةيمالْحو،   ـادشـانُ إِريب لَى الطِّبلِ الْكَلَامِ عي أَوف مقَدت قَدو

 آنةُالْقُريمالْحو ةحفْظُ الصح يي هالَّت هعامجمو هوليمِ إِلَى أُصظي ،الْعذؤاغُ الْمفْرـتاسلَالُ  ،ودـتاسالو
  بِذَلك علَى سائرِ أَفْراد هذه الْأَنواعِ.

{أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنـا  :قَالَ.ويذْكُر أَسباب أَدوائها وعلَاجها،فَإِنه يذْكُرها مفَصلَةً،وأَما الْأَدوِيةُ الْقَلْبِيةُ
ومن لَم يكْفـه فَلَـا   ،فَلَا شفَاه اللَّه،فَمن لَم يشفه الْقُرآنُ،]٥١:علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم} [العنكبوت

".اللَّه ٤٩٥ كَفَاه  
فهي إما أن يقرأ ،والقراءة على املاء،rعن النيب ن كيفية الرقية بالقرآن،أو األدعية الواردة وأما ع -

كما سبق النقل عن صاحل بن اإلمام أمحد .الرقية الشرعية على إناء فيه ماء أو حنوه مث يتفل فيه أو ينفث

                                                 
  )٦٣٤) مسائل حول الرقية من السحر وانظر تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن (ص:٤٨٦٤/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٤٩٣
  )٤٦٥ن (ص:تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمح - ٤٩٤
  )٣٢٢/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد ( - ٤٩٥
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أَباه يعوذُ في الْماِء ويقْرأُ علَيـه ويشـربه    "ونقَلَ عبد اللَّه أَنه رأَى:وقال العالمة ابن مفلح،رمحهم اهللا
."هنم فِْسهلَى نع بصي٤٩٦و  

  ٤٩٧وأما أن يكتب الرقية مبداد مباح مث تغسل يف ماء وحنوه مث يشرب ذلك املاء.فالصواب اجلواز
من كتاب اهللا عز وجل  ئاًي"جيوز أَن يكْتب للمصاب وغَريه من املرضى ش:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

    ٤٩٨باملداد الْمباح ويغسلُ ويسقَىكَما نص ذَلك اِإلمام أَحمد وغَريه " هوذكرِ
فيمكنك أن ،من قوله وفعلـه  rواخلالصة أن االسترقاء من السحر وكذا من العني ثابت عن النيب -

ختصيصها  rألن هذه السور ثبت عن النيب ،ا تقرأ يف املاء بالفاحتة واإلخالص واملعوذتني وتنفثي فيه
  بالقراءة يف الرقية.

" بلَغنِي :يف املاء وصبها على املسحور فقد ورد عن لَيث قَالَ -غري ما ورد -وأما قراءة آيات معينة -
اللَّه رِ بِإِذْنحالس نفَاٌء مش اتلَاِء الْآيؤأَنَّ ه،يهاٍء في إِنأُ فقْراٌء تـةَ  ،مورِ الْآيحسأْسِ الْملَى رع بصي ثُم

سوني ةوري سي فلَ :الَّتمع حلصلَا ي إِنَّ اللَّه لُهطبيس إِنَّ اللَّه رحالس بِه ما جِئْتى موسا أَلْقُوا قَالَ مفَلَم}
] والْآيةَ الْأُخرى:{وأَوحينا إِلَى ٨٢:ته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ} [يونسالْمفِْسدين ويحق اللَّه الْحق بِكَلما

) ١١٨) فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُـونَ ( ١١٧موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ (
اغوا صقَلَبانو كالنوا هبلفَغ) ١١٩رِين) يناجِدةُ سرحالس يأُلْق١٢٠) و   نيـالَمالْع با بِـرنقَالُوا آم (

{إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا :وقَولُه،]١٢٢ - ١١٧:)} [األعراف١٢٢) رب موسى وهارونَ (١٢١(
  ٤٩٩] "٦٩:يفْلح الساحر حيثُ أَتى} [طه

قـرأ يف   rثبت يف سنن أيب داود أن النيب :حة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا قائالًوعلق عليه مسا
وذا يعلم أن التداوي بالقراءة يف املاء وصبه على املريض ليس حمـذوراً  ،ماء يف إناء وصبه على املريض

  انتهى كالم الشيخ..من جهة الشرع إذا كانت القراءة سليمة
فان كان حبيث يصان عن جماري املياه النجسـة أو  ؛ه املقروء عليها يف احلماموأما استعمال هذه امليا -

فقد روي عن اإلمام ؛وإال فاألوىل ترك ذلك،كأن يتم االغتسال يف طست وحنوه،املستقذرة فال بأس به
حبـابٍ  روى أَحمد أَنَّ يونس بن :قال ابن مفلح احلنبلي يف اآلداب الشرعية،أمحد كراهة االغتسال به

م يسـقيه  كَانَ يكْتب هذَا من حمى الربعِ قَالَ أَحمد في رِواية منها في الرجلِ يكْتب الْقُرآنَ في إناٍء ثُ
قَالَ الْخلَّالُ إنمـا كُـرِه   للْمرِيضِ قَالَ لَا بأْس قَالَ منها قُلْت لَه فَيغتِسلُ بِه قَالَ ما سمعت فيه بِشيٍء.و

                                                 
  )٤٥٦/ ٢اآلداب الشرعية واملنح املرعية ( - ٤٩٦
  ) الشروط الالزمة جلواز كتابة الرقى وشرب مائها٧٨٥٢)(٣٥٦٤/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية (انظر  - ٤٩٧
  )٦٤/ ١٩دار الوفاء ( -بن تيميةجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم او )١٥٥آكام املرجان يف أحكام اجلان (ص: - ٤٩٨
  ) صحيح مقطوع ١٠٥١٤)(١٩٧٤/ ٦خمرجا ( -تفسري ابن أيب حامت،األصيل  - ٤٩٩



 ٢٦٤

الْقُرآن من ذَلـك  الْغسلُ بِه لأَنَّ الْعادةَ أَنَّ ماَء الْغسلِ يجرِي في الْبلَاليعِ والْحشوشِ فَوجب أَنْ ينزه ماُء 
  ٥٠٠.انتهى.ولَا يكْره شربه لما فيه من الاستشفَاِء

ألن هذا املاء ليس قرآناً حىت ،من االغتسال مباء الرقية الشرعية على ممن هو على غري طهارة ال مانع  -
  متنع احلائض وغري الطاهر من مسه.

كما أنـه  ،كما أنه ال مانع من إضافة ماء طاهر على املاء املقروء عليه إذا احتيج إىل ذلك لتدفئته وحنوه
  ولعل هذا أحسن.،من املمكن تدفئة املاء املقروء عليه ذاته

فيقوم مبا أوجـب اهللا  ،ومن أهم ما ينبغي أن ننبه عليه هو أن املسحور جيب عليه أن يستقيم يف نفسه-
وينبغي أن حيـافظ علـى أذكـار الصـباح     ،وجيتنب ما حرم اهللا عليه من املعاصي،عليه من الطاعات

ويرضـى  ،وأن حيسن ظنـه باهللا ،وأن يكون لسانه رطباً من ذكر اهللا،وأذكار النوم واالستيقاظ،واملساء
وأن يرفع أكف الضـراعة إىل اهللا  ،وأن ما أصابه من سحر إمنا هو بإذن اهللا عز وجل،بقضاء اهللا وقدره
  .فال كاشف للسوء إال هو سبحانه وتعاىل،سبحانه وتعاىل

وأما عن استعمال األعشاب أو الزيوت وحنوها فاألصل فيها اجلواز خاصة إن كانـت ذات رائحـة   -
وال يبعد أن توجد ،فإن الشياطني أرواح خبيثة حتب النجس واخلبث وتبتعد عما هو طيب وطاهر طيبة

  .أعشاب وزيوت طاردة للشياطني
ثُم يضـرِبه فـي   ،أَنْ تؤخذَ سبع ورقَات من سدرٍ أَخضر فَيدقَّه بـين حجـرينِ  «:وفي كُتبِ وهبٍ-

فَإِنه يذْهب عنه كُلَّ ،ويغتِسلَ بِه،ثُم يحسو منه ثَلَاثَ حسوات،وذَوات قُلْ،فيه آيةَ الْكُرسي ويقْرأَ،الْماِء
اَء اللَّهإِنْ ش ا بِهلِ،مجلرل ديج وهو،هلأَه نم بِس٥٠١»إِذَا ح  

وممن صرح بِجوازِ النشـرة  ،د للرجلِ إِذا حبِس عن أَهله" وهو جي:معلقاً عليه:قال احلافظ ابن حجر
رجل بِه طـب  :املُزنِي صاحب الشافعي وأَبو جعفَر الطَّبرِي وغَريمها...،وقالَ قَتادة لسعيد بن املُسيب

قـالَ  .فَأَما ما ينفَع فَلَم ينه عنه،وإِنما يرِيد بِه اِإلصالح،أُخذَ عن امرأَته أَيحلُّ لَه أَن ينشر ؟ قالَ ال بأس
هو الرجل إِذا لَم يقدر علَـى  :فَقالَ،ما احلَلّ وما النشرة ؟ فَلَم أَعرِفهما:فَسأَلَنِي حماد بن شاكر:نصوح

خذ حزمة قُضبان وفَأسا ذا قطارينِ ويضعه في وسط مجامعة أَهله وأَطاق ما سواها فَإِنَّ املُبتلَى بِذَلك يأ
 تلك احلُزمة ثُم يؤجج نارا في تلك احلُزمة حتى إِذا ما حمي الفَأس استخرجه من النار وبالَ علَى حره

  فَإِنه يربأ بِإِذن اهللا تعالَى.
أَيام الربِيع ما قَدر علَيه من ورد املُفارة وورد البساتني ثُم يلقيها في إِناء نظيف وأَما النشرة فَإِنه يجمع 

هاملاء أَفاض رى إِذا فَتتمهِل حي ا ثُمِسريا يي املاء غَليالورد ف كي ذَلغلي ا ثُمذبيهِما ماء عل فجعوي   لَيـهع
  ٥٠٢ذن اهللا تعالَى "فَإِنه يربأ بِإِ

                                                 
  )٤٥٦/ ٢اآلداب الشرعية واملنح املرعية ( - ٥٠٠
  )١٣/ ١١جامع معمر بن راشد ( - ٥٠١
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والطريقة الصحيحة لذلك هي ،ال حرج يف قراءة آيات الرقية على ماء ورش املرتل واحلديقة ذا املاء-
قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللّه سيبطلُه إِنَّ :وخصوصاً قول اهللا تعاىل،قراءة آيات السحر على ماء

مع حلصالَ ي ينَ  {يونساللّهفِْسدمث يرش املاء املقروء عليه يف البيت واحلديقـة فيبطـل   ،}٨١:لَ الْم
  ٥٠٣.السحر إن شاء اهللا

فإن دلوك عليه فال مانع من العالج ،جيوز أن تسأل أهل اخلري والصالح عن شيخ يرقي الرقية الشرعية-
  ٥٠٤ .."لكن رقيتك لنفسك إن كنت حتسن الرقية هو أفضل من أن يرقيك غريك.عنده
  قراءة الزوج القرآن على زوجته احلائض ومسحه على مجيع جسدها جواز -٢

وال فـرق  ،فهذا هو السنة،األصل أن يقرأ الشخص على نفسه وينفث يف يديه وميسح ما على جسده
ألن الراجح من أقوال أهل العلم جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء من ،يف ذلك بني احلائض وغريها

  حفظهما.
وعلى ذلك فال مانع من أن تقرأ الزوجة احلائض اإلخالص واملعوذتني وتنفث يف يديها ومتسح مـا  

  مجيع جسدها.
فعن ،إذا كانت مريضة أو عاجزة عن ذلـك ،وال مانع أن يفعل الزوج ذلك وميسح على مجيع جسدها

فَلَما ،ى نفِْسه في مرضه الَّذي قُبِض فيه بِالْمعوذَاتكَانَ ينفثُ علَ« rأَنَّ النبِي :رضي اللَّه عنها،عائشةَ
بِهِن هلَيثُ عفا أَنأَن تا،ثَقُلَ كُنهكَتربل فِْسهن دبِي حسابٍ» فَأَمهش ناب أَلْتـثُ؟   :فَسفنكَـانَ ي فكَي

  ٥٠٥»هِما وجههينفثُ علَى يديه ثُم يمسح بِ«:قَالَ
  :وجيوز أن يرقيه غريه رقية اإلنسان نفسه أدعى لإلخالص -٣

عن ف،يرقـي نفسـه   rفقد كان النيب ،فال شك أن ذلك أفضل،إن املسلم إذا استطاع أن يرقي نفسه
ثَ في كَفَّيه بِقُلْ هو اللَّه أَحد نفَ،إِذَا أَوى إِلَى فراشهr كَانَ رسولُ اللَّه «:رضي اللَّه عنها قَالَت،عائشةَ

فَلَمـا اشـتكَى   «:قَالَت عائشةُ» وما بلَغت يداه من جسده،ثُم يمسح بِهِما وجهه،وبِالْمعوذَتينِ جميعا
بِه كلَ ذَلنِي أَنْ أَفْعرأْمكَانَ ي «سونى ا:قَالَ يأَر تكُن" هاشرى إِلَى فإِذَا أَت كذَل عنصابٍ يهش ن٥٠٦ب  

  ورقية اإلنسان نفسه أدعى لإلخالص.
عبـد اللَّـه بـنِ    معلقا على حـديث  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ومن اجلائز طلب الرقية من الغري

ودعسم، بِينِ النعr َقَال:وبِالْم مالْأُم لَيع ترِضع "جالْح اممِ أَيي،ستةُ أُمنِي كَثْربجلَـأُوا   ،فَأَعم قَـد
                                                                                                                                             

  )٢٣٣/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٠٢
  ) حكم قراءة آيات الرقية على ماء ورش املرتل به٥٦٠٩٠)(٤٩٨٦/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٥٠٣
  ) حول رقية املصاب بالسحر أو العني١١٠٧٤٥)(٤٨٤٠/ ١انظر فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٥٠٤
) ال مانع من قراءة الزوج القرآن ٣٩٠٣١)(٣٤٨٦/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية (وانظر: ) ٥٧٥١) (١٣٤/ ٧صحيح البخاري ( - ٥٠٥

  زوجته احلائض ومسحه على مجيع جسدهاعلى 
  ) ٥٧٤٨)(١٣٣/ ٧صحيح البخاري ( - ٥٠٦
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فَإِنَّ مع هؤلَاِء سبعني أَلْفًـا يـدخلُونَ   :قَالَ،أَي رب،نعم:أَرضيت؟ قَالَ،يا محمد:قَالُوا،السهلَ والْجبلَ
  ٥٠٧وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ "،ولَا يتطَيرونَ،يسترقُونَ ولَا يكْتوونَ وهم الَّذين لَا،الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ

مهيقرأَنْ ي دأَح نونَ مطْلُبلَا ي لَا يسترقون أَي مهلَاِء بِأَنؤه حداِء فَلَـا    ." فَمعسِ الـدجِـن نةُ مقْيالرو
ذَل دأَح نونَ مطْلُبيك.     فُِسـهِمأَنلو مـرِهيغغَلَطٌ فَـإِنَّ رقيـاهم ل وهقُونَ " ورلَا يو " يهف وِير قَدو

فَإِنَّ رقْيته نفْسه وغَيره من جِنسِ الـدعاِء  ،يرقي نفْسه وغَيره ولَم يكُن يسترقي rوكَانَ النبِي ،حسنةٌ
فَإِنَّ الْأَنبِياَء كُلَّهم سأَلُوا اللَّه ودعوه كَما ذَكَر اللَّه ذَلك فـي قصـة آدم   ،ه ولغيرِه وهذَا مأْمور بِهلنفِْس

." مرِهغَيى ووسمو يماهرإِب٥٠٨و  
أَنهم :أَلْفًا الَّذين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ " أَلَا ترى أَنه قَالَ في حديث السبعني:وقال يف مكان آخر

  ٥٠٩وإِنْ كَانَ الاسترقَاُء جائزا "..لَا يسترقون
  :االستشفاء مبا محد اهللا به نفسه -٤
 وِيناَء الْغجلِ قَالَ،عن رمالْج موي هدي تيبكَانَ أُصو: بِيقَالَ النr:اس "  ـهفْسن اُهللا بِه دما حفُوا بِمشت

لْقُهخ هدمحلَ أَنْ يقَب،" هفْسن اُهللا بِه حدا مبِما،وولَ اِهللا ؟ قَالَ:قُلْنسا ري يأُمبِأَبِي و ا ذَاكمو: لَّهل دمالْح
داُهللا أَح وقُلْ هآنُ،والْقُر هفشي لَم نم هاُهللا " فَإِن فَاه٥١٠فَلَا ش  

  :فوائد األدوية الطبيعية اإلهلية -٥
وتمنع مـن  ،" واعلَم أَنَّ الْأَدوِيةَ الطَّبِيعيةَ الْإِلَهِيةَ تنفَع من الداِء بعـد حصـوله  :قال ابن القيم رمحه اهللا

هقُوعا،ورضا مقُوعو قَعي لَم قَعإِنْ وا،ويذؤإِنْ كَانَ مو،فَعنا تمةُ إِنيةُ الطَّبِيعوِيالْأَداِء   ،وـولِ الـدصح دعب
الْأَذْكَارو ذَاتوعابِ،فَالتبالْأَس هذه قُوعو عنما أَنْ تبِ ،إِمسا بِحريِهأْثالِ تكَم نيبا وهنيولَ بحا أَنْ تإِمو

أَما الْأَولُ فَكَما في " ،ولإِزالَة الْمرضِ،فَالرقَى والْعوذُ تستعملُ لحفْظ الصحة،التعوذ وقُوته وضعفه كَمالِ
نفَثَ في كَفَّيـه  ،اشهإِذَا أَوى إِلَى فرr كَانَ رسولُ اللَّه «:رضي اللَّه عنها قَالَت،الصحيح " عن عائشةَ

قَالَـت  » وما بلَغت يداه مـن جسـده  ،ثُم يمسح بِهِما وجهه،بِقُلْ هو اللَّه أَحد وبِالْمعوذَتينِ جميعا
  ٥١١.»فَلَما اشتكَى كَانَ يأْمرنِي أَنْ أَفْعلَ ذَلك بِه«:عائشةُ

عطَلْقٍ ي نبِيبٍوعح ناِء فَقَالَ:قَالَ،نِي ابدرلٌ إِلَى أَبِي الدجاَء رج:كتيب قرتاِء احدرا الدا أَبـا  :فَقَالَ،يم
يـا  :ر فَقَالَثُم جاَء آخ،ما احترق بيتي:فَقَالَ،يا أَبا الدرداِء احترق بيتك:ثُم جاَء آخر فَقَالَ،احترق بيتي
قَد علمت أَنَّ اللَّه عز وجـلَّ لَـم يكُـن    :فَقَالَ،اتبعت النار فَلَما انتهت إِلَى بيتك طُفيت،أَبا الدرداِء

                                                 
  ) صحيح٩١١) (٣١٤األدب املفرد خمرجا (ص: - ٥٠٧
  )١٨٢/ ١دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ٥٠٨
) رقية ٤٨٤٢٠) (٣٥٣٢/ ١المية (وانظر:فتاوى الشبكة اإلس )١٣٤/ ١دار الوفاء ( -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ٥٠٩

  اإلنسان نفسه أدعى لإلخالص
  ) ضعيف ٢٨٣١) (١١٢٧/ ٢معرفة الصحابة أليب نعيم ( - ٥١٠
  ) ٥٧٤٨) (١٣٣/ ٧صحيح البخاري ( - ٥١١
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أَو قَولُك قَد علمت أَنَّ ،ا احترقيا أَبا الدرداِء ما ندرِي أَي كَلَامك أَعجب؟ قَولُك م:فَقَالَ رجلٌ،ليفْعلَ
" من قَالَهن حني  يصـبِحr   ذَاك لكَلمات سمعتهن من رسولِ اللَّه :قَالَ،اللَّه عز وجلَّ لَم يكُن ليفْعلَ
ِسيمى يتةٌ حيبصم هبصت ِس،لَممي نيح نقَالَه نموبِحصى يتةٌ حيبصم هبصت ي لَم: ي لَا إِلَهبر تأَن ماللَّه

كَّلْتوت كلَيع تشِ الْكَرِميِ،إِلَّا أَنرالْع بر تأَنو،كُني أْ لَمشي ا لَممكَانَ و اَء اللَّها شةَ ،ملَا قُولَ وولَا ح
أَ،إِلَّا بِاللَّه لَماأَعلْمٍء عياطَ بِكُلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهو يرٍء قَديلَى كُلِّ شع نَّ اللَّه،  ـنم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه

  ٥١٢شر نفِْسي ومن شر كُلِّ دابة أَنت آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ " 
اآليتان منr:» قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَبِي مسعود البدرِي رضي اللَّه عنه لصحيحينِ "وكَما في " ا

ةقَرالب ةوررِ سآخ،اهكَفَت لَةي لَيا فمأَهقَر ننِ،»ممحالر دبقَالَ ع:بِالْب طُوفي وهو ودعسا مأَب يتفَلَق تي
."ثَنِيهدفَح هأَلْت٥١٣فَس  

تقُولُ ،سمعت خولَةَ بِنت حكـيمٍ السـلَميةَ  :وكَما في " صحيحِ مسلم " عن سعد بن أَبِي وقَّاصٍ،قالَ
لَم ،امات من شر ما خلَـق أَعوذُ بِكَلمات اِهللا الت:" من نزلَ منزِلًا ثُم قَالَ:يقُولُ rسمعت رسولَ اِهللا 

   ٥١٤حتى يرتحلَ من منزِله ذَلك "،يضره شيٌء
يا «:إِذَا سافَر فَأَقْبلَ اللَّيلُ قَالَ rكَانَ رسولُ اللَّه :قَالَ،وكَما في " سننِ أيب داود عن عبد اللَّه بنِ عمرٍ

بري وبر ضأَراللَّه ك،يكا فم رشو كرش نم وذُ بِاللَّهأَع، يـكف قلا خم رشو،    بـدـا يم ـرش نمو
كلَيع،دوأَسو دأَس نم وذُ بِاللَّهأَعبِ،وقْرالْعو ةينِ الْحمو،لَدنِ الْباكس نمو،لَدا ومو دالو نم٥١٥»و.  
٦- عاتالْآيرِ بِالْأَذْكَارِ وحالس لَاج  

فَإِنـه  ،بلْ هي أَدوِيته النافعةُ بِالذَّات،"ومن أَنفَعِ علَاجات السحرِ الْأَدوِيةُ الْإِلَهِيةُ:قال ابن القيم رمحه اهللا
ةيفْلالس بِيثَةاحِ الْخوالْأَر اتريأْثت نفْ،مدو  ـاتالْآيالْأَذْكَارِ و نا مهقَاوِميا وهارِضعا يكُونُ بِما يريِهأْثت ع
وذَلك بِمنزِلَـة  ،وكُلَّما كَانت أَقْوى وأَشد كَانت أَبلَغَ في النشرة،والدعوات الَّتي تبطلُ فعلَها وتأْثريها

يشيقَاِء جالْتهلَاحسو هتدا عمهنم داحكُلِّ و عنِ م،هرقَه رالْآخ ا غَلَبمهفَأَي،لَه كْمكَانَ الْحإِذَا ،و فَالْقَلْب
كْرِها بِذورمغم اللَّه نئًا ملتمكَانَ م،وعالتالْأَذْكَارِ وو اتوعالدو اتهجوالت نم لَهو لُّ بِهخلَا ي دوِر ذَات

                                                 
  ) ضعيف ٣٤٣) (١٢٩الدعاء للطرباين (ص: - ٥١٢
  )٨٠٧( - ٢٥٥):٥٥٤/ ١) وصحيح مسلم ( ٤٠٠٨) (٨٤/ ٥صحيح البخاري ( - ٥١٣

مها من قوله تعاىل {آمن الرسول} إىل آخر السورة.(كفتاه) حفظتاه من الشر ووقتاه من املكروه قيل أغنتاه عن قيام الليـل   [(اآليتان) 
  وذلك ملا فيهما من معاين اإلميان واإلسالم وااللتجاء إىل اهللا عز وجل واالستعانة به والتوكل عليه وطلب املغفرة والرمحة منه]

  )٢٧٠٨( - ٥٤:)٢٠٨٠/ ٤صحيح مسلم ( - ٥١٤
[ش (بكلمات اهللا التامات) قيل معناه الكامالت اليت ال يدخل فيها نقص وال عيب وقيل النافعة الشافية وقيل املراد بالكلمـات هنـا    

  القرآن]
وانظر زاد املعاد يف هدي خري العباد  ) حسن ٦١٦١) (٣٠١/ ١٠) ومسند أمحد ط الرسالة ( ٢٦٠٣) (٣٥/ ٣سنن أيب داود ( - ٥١٥

)١٦٧ /٤(  
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هانسل هقَلْب يهف طَابِقي،رِ لَهحةَ السابإِص عنمي تابِ الَّتبظَمِ الْأَسأَع نذَا مكَانَ ه، لَه اتلَاجظَمِ الْعأَع نمو
.هيبصا يم دعب  
ةرحالس دنعو:متا يمإِن مهرحأَنَّ س لَةفَعنالْم يفَةعي الْقُلُوبِ الضف هريأْثت،  ـيي هالَّت ةانِيوهفُوسِ الشالنو

اتيفْللَّقَةٌ بِالسعي،مادولِ الْبأَهالِ وهالْجو انيبالصاِء وسي النف ثِّرؤا يم بذَا فَإِنَّ غَالهلو،  فـعض نمو
  ومن لَا نصيب لَه من الْأَوراد الْإِلَهِية والدعوات والتعوذَات النبوِية.،ه من الدينِ والتوكُّلِ والتوحيدحظُّ

لَةمبِالْجو:يكُونُ مي يالَّت لَةفَعنالْم يفَةعي الْقُلُوبِ الضف ريِهأْثلْطَانُ تفَساتيفْلا إِلَى السقَالُوا،لُه: ورحسالْمو
فِْسهلَى نع نيعي يالَّذ وه،هإِلَي فَاتالْتال ريٍء كَثيلِّقًا بِشعتم هقَلْب جِدا نفَإِن،  ـنم يها فبِم لَى قَلْبِهلَّطُ عستفَي

فَاتالْتاللِ ويالْ،الْم احوالْأَرا وا إِلَى مهليا بِمهلَيا عهلُّطستةً لدعتسا ملْقَاهاحٍ تولَى أَرلَّطُ عستا تمبِيثَةُ إِنخ
فَتجِـدها  ،ها بِهاوعدمِ أَخذها للْعدة الَّتي تحارِب،وبِفَراغها من الْقُوة الْإِلَهِية،يناسب تلْك الْأَرواح الْخبِيثَةَ

واللَّه ،ويتمكَّن تأْثريها فيها بِالسحرِ وغَيرِه،فَتتسلَّطُ علَيها،وفيها ميلٌ إِلَى ما يناسبها،فَارِغَةً لَا عدةَ معها
".لَم٥١٦ أَع  

  :آيات للشفاء من السحر -٧
ثُم يصب علَـى  ،تقْرأُ في إِناٍء فيه ماٌء،هؤلَاِء الْآيات شفَاٌء من السحرِ بِإِذْن اللَّه" بلَغنِي أَنَّ :عن لَيث قَالَ

سوني ةوري سي فةَ الَّتورِ الْآيحسأْسِ الْمر: لُهطبـيس إِنَّ اللَّه رحالس بِه ما جِئْتى موسا أَلْقُوا قَالَ مفَلَم} 
] والْآيـةَ  ٨٢:إِنَّ اللَّه لَا يصلح عملَ الْمفِْسدين ويحق اللَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ} [يونس

حق وبطَلَ مـا  ) فَوقَع ال١١٧ْالْأُخرى:{وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ (
) قَـالُوا  ١٢٠) وأُلْقي السحرةُ ساجِدين (١١٩) فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغرِين (١١٨كَانوا يعملُونَ (

) نيالَمالْع با بِرنونَ (١٢١آمارهى ووسم باألعراف١٢٢) ر] {(:١٢٢ - ١١٧ لُـهقَوـا  :]ومإِن}
نى} [طهصثُ أَتيح راحالس حفْللَا يرٍ واحس دوا كَي٥١٧] "٦٩:ع  
  الرقية الشرعية للعني واملس والسحر -٨

هذه الرقية تقرأ على رأس املريض كل يوم إىل أن يربأ بإذن اهللا مع اليقني بأن اهللا تعاىل هـو الشـايف   
ويغتسل جبزء منها كل يـوم وال  ،يشرا املريضمث تقرأ على ماء طاهر وينفخ ( ينفث ) فيه مث ،واملعايف

  بل يف مكان طاهر .،يوضع ماء االغتسال يف احلمام
  أعوذُ باِهللا منَ  الشيطانِ  الرجيم  

ينِ ) مالك يومِ الـد ٣) الرحمنِ الرحيمِ (٢) الْحمد للَّه رب الْعالَمني (١{بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (*
)٤) نيعتسن اكإِيو دبعن اك(٥) إِي يمقتساطَ الْمرا الصندـرِ    ٦) اهغَي هِملَـيع ـتمعأَن يناطَ الَّذرص (

) الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغ٧ - ١:) } [الفاحتة٧الْم[  
                                                 

  )٥١١/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد ( - ٥١٦
  ) صحيح مقطوع ١٠٥١٤)(١٩٧٤/ ٦خمرجا ( -تفسري ابن أيب حامت،األصيل  - ٥١٧
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) الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ٢لَا ريب فيه هدى للْمتقني () ذَلك الْكتاب ١{امل ( بسم اهللا الرمحن الرحيم*
) والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا أُنـزِلَ مـن قَبلـك     ٣ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ (

  ]٥ - ١:)}[البقرة٥ئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ () أُول٤َوبِالْآخرة هم يوقنونَ (
*وا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُو الشتا توا معباتو} اسونَ النلِّمع

زِلَ عا أُنمو رحـةٌ  السنتف نحا نمقُولَا إِنى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْم
 نم بِه يناربِض ما همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرإِلَّفَلَا ت دأَح   اللَّـه ا بِـإِذْن

ولَبِئْس ما شروا بِه ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْآخرة من خلَاقٍ 
  ]١٠٢:أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ } [البقرة

كتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُِسهِم من بعـد مـا   {ود كَثري من أَهلِ الْ*
 {يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيب١٠٩:[البقرةت[  

*و }) يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُم١٦٣إِلَه  لَـافتاخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف(
مالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي  ا بِـهياٍء فَأَحم ناِء م

مالس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضضِ  الْأَرالْـأَراِء و
  ]١٦٤و١٦٣:)} [البقرة١٦٤لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ (

*حنِ الْمع كأَلُونسينَ فَـإِذَا  {ورطْهى يتح نوهبقْرلَا تيضِ وحي الْماَء فسزِلُوا النتأَذًى فَاع ويضِ قُلْ ه
  ]٢٢٢:لبقرةتطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين } [ا

ـ  { اللَّه لَ* ضِ مي الْـأَرا فمو اتاومي السا فم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه ذَا ا إِلَه ن
نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يـاَء   الَّذا شإِلَّا بِم هلْمع

) يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عس٢٥٥و ينِ قَدي الدف اهلَا إِكْر (
قَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا انفصام لَهـا  تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَ

) يملع يعمس اللَّه٢٥٥،٢٥٦:) } [البقرة٢٥٦و[  
*نا ميهف لَه ارها الْأَنهتحت نرِي مجابٍ تنأَعيلٍ وخن نةٌ منج كُونَ لَهأَنْ ت كُمدأَح دوأَي }ركُلِّ الثَّم  ات

اللَّه نيبي ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاُء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو   لَّكُـملَع اتالْآي لَكُم
  ]٢٦٦:تتفَكَّرونَ } [البقرة

*دبإِنْ تضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل }  ـرفغفَي اللَّه بِه كُمباسحي فُوهخت أَو فُِسكُمي أَنا فوا م
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشي نم ذِّبعياُء وشي نم٢٨٤ل   ـهبر ـنم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم (

مو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمـا   ونأَطَعا ونعـمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتو هكَتلَائ
) ريصالْم كإِلَيا ونبر كان٢٨٥غُفْر  تـبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي (

برينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤا لَا تلَا نا ونبا رنلقَب نم 
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) ٢٨٦نا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين (تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولَا
  ]٢٨٦ - ٢٨٤:} [البقرة

*وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش}) يمكالْح زِيزإِنَّ ١٨ الْع (
مـن  ه الْإِسلَام وما اختلَف الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاَءهم الْعلْم بغيا بيـنهم و الدين عند اللَّ

  ]٢٠ - ١٨:) } [آل عمران١٩يكْفُر بِآيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ (
*ؤت لْكالْم كالم مقُلِ اللَّه}   ـنلُّ مـذتاُء وشت نم زعتاُء وشت نمم لْكالْم زِعنتاُء وشت نم لْكي الْمت

) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداُء بِيش٢٦ت رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن جولتارِ وهي النلَ فاللَّي جولت (
يابٍ ( الْحسرِ حياُء بِغشت نم قزرتو يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم ن٢٦:) } [آل عمران٢٧م - 

٢٨[  
) الَّـذين  ١٩٠{ إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لـأُولي الْأَلْبـابِ (   *

قْت هـذَا  رونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَيذْكُ
لظَّالمني من أَنصارٍ ) ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما ل١٩١باطلًا سبحانك فَقنا عذَاب النارِ (

نوبنـا وكَفِّـر عنـا    ) ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِميان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذ١٩٢ُ(
وعدتنا علَى رسلك ولَا تخزِنا يوم الْقيامة إِنك لَا تخلف  ) ربنا وآتنا ما١٩٣سيئَاتنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ (

) اديعضٍ ١٩٤الْمعب نم كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لَا أُضأَن مهبر ملَه ابجتفَاس(
ا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتلُوا وقُتلُـوا لَـأُكَفِّرنَّ عـنهم سـيئَاتهِم     فَالَّذين هاجروا وأُخرِجو

ـ  ) لَـا  ١٩٥وابِ (ولَأُدخلَنهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ثَوابا من عند اللَّه واللَّه عنده حسن الثَّ
كنرغي ) ي الْبِلَادوا فكَفَر ينالَّذ قَلُّب١٩٦ت) ادهالْم بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل اعتـنِ  ١٩٧) ملَك (

وما عند اللَّه خير  هالَّذين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها نزلًا من عند اللَّ
ه لَـا  ) وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَيهِم خاشعني لل١٩٨َّللْأَبرارِ (

ع مهرأَج ملَه كيلًا أُولَئا قَلنثَم اللَّه اتونَ بِآيرتشابِ (يسالْح رِيعس إِنَّ اللَّه هِمبر دـا   ١٩٩نهـا أَيي (
 - ١٩٠:)  } [آل عمـران ٢٠٠الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحـونَ ( 

٢٠٠[  
ضله فَقَد آتينا آلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وآتينـاهم  { أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَ*

  ]٥٤،٥٥:) فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعريا } [النساء٥٤ملْكًا عظيما (
*لصن فوا سناتوا بِآيكَفَر ينـذُوقُوا  { إِنَّ الَّذيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج تجضا نا كُلَّمارن يهِم

  ]٥٦:الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزا حكيما } [النساء
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ذين كَفَروا وظَلَموا لَـم  ) إِنَّ ال١٦٧َّ{إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه قَد ضلُّوا ضلَالًا بعيدا (*
) إِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا وكَانَ ذَلك علَى اللَّه ١٦٨يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم طَرِيقًا (

  ]١٦٩ - ١٦٧:) } [النساء١٦٩يِسريا (
ق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار { إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَ*

مني للَّـه رب الْعـالَ  يطْلُبه حثيثًا والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك ا
)٥٤) يندتعالْم بحلَا ي هةً إِنفْيخا وعرضت كُمبوا رعا  ٥٥) ادهـلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففِْسدلَا تو (

) ِسنِنيحالْم نم قَرِيب اللَّه تمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعاد٥٦ - ٥٤:)} [األعراف٥٦و[  
*لَقَدو  {وـرصبلَا ي نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهلَا ي قُلُوب مسِ لَهالْإِنو الْجِن نا مريكَث منهجا لأْنـا  ذَرنَ بِه

  ]١٧٩:ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ } [األعراف
) ٥٠حرِيقِ ({ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْملَائكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب الْ*

) بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهو يكُمدأَي تما قَدبِم ك٥١ذَلنَ ووعرأْبِ آلِ فوا  ) كَدكَفَـر هِملقَب نم ينالَّذ
  ]٥٢ - ٥٠:) } [األنفال٥٢بِآيات اللَّه فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم إِنَّ اللَّه قَوِي شديد الْعقَابِ (

*) نِيدارٍ عبكُلُّ ج ابخوا وحفْتتاس١٥{واٍء صم نقَى مسيو منهج هائرو نم () يدلَا ١٦دو هعرجتي (
 ١٥:)} [إبراهيم١٧يكَاد يِسيغه ويأْتيه الْموت من كُلِّ مكَان وما هو بِميت ومن ورائه عذَاب غَليظٌ (

- ١٧[  
*هرخؤا يمونَ إِنملُ الظَّالمعا يملًا عغَاف اللَّه نبسحلَا تو }) ارصالْأَب يهف صخشمٍ تويل ٤٢م نيعطهم (

) وأَنذرِ الناس يوم يأْتيهِم الْعـذَاب فَيقُـولُ   ٤٣مقْنِعي رُءوسهِم لَا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئدتهم هواٌء (
قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ مـا   الَّذين ظَلَموا ربنا أَخرنا إِلَى أَجلٍ

) وسكَنتم في مساكنِ الَّذين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضـربنا  ٤٤لَكُم من زوالٍ (
) ٤٦) وقَد مكَروا مكْرهم وعند اللَّه مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبـالُ ( ٤٥(لَكُم الْأَمثَالَ 

) يوم تبدلُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ    ٤٧فَلَا تحسبن اللَّه مخلف وعده رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ (
) ٤٩) وترى الْمجرِمني يومئذ مقَـرنِني فـي الْأَصـفَاد (   ٤٨والسماوات وبرزوا للَّه الْواحد الْقَهارِ (

) ارالن مهوهجى وشغتو انرقَط نم مابِيلُهر٥٠س إِنَّ اللَّـه تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن اللَّه زِيجيل (   ـرِيعس
) } ٥٢() هذَا بلَاغٌ للناسِ ولينذَروا بِه وليعلَموا أَنما هو إِلَه واحد وليذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ ٥١الْحسابِ (
  ]٥٢-٤٢:[إبراهيم

نزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمـةٌ  ) ون٨١{وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا (*
  ]٨٢ - ٨١:) } [اإلسراء٨٢للْمؤمنِني ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا (



 ٢٧٢

*ا أَقَلَّ مأَن نرإِنْ ت ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو اَء اللَّها شم قُلْت كتنج لْتخلَا إِذْ دلَوا (  { ولَـدوالًـا وم ك٣٩ن (
) أَو ٤٠قًـا ( فَعسى ربي أَنْ يؤتينِ خيرا من جنتك ويرسلَ علَيها حسبانا من السماِء فَتصبِح صعيدا زلَ

  ]٤١ - ٣٩:) } [الكهف٤١يصبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطيع لَه طَلَبا (
* ا ({ فَويجِث منهلَ جوح مهنرضحلَن ثُم نياطيالشو مهنرشحلَن كب٦٨ر  ةـيعكُلِّ ش نم نزِعنلَن ثُم (

إِنْ مـنكُم إِلَّـا   ) و٧٠) ثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَى بِها صـليا ( ٦٩أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتيا (
)} ٧٢) ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيهـا جِثيـا (  ٧١وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضيا (

  ]٧٢ - ٦٨:[مرمي
* ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانقِ     {هفَـو ـنم ـبصارٍ ين نم ابيث

) يممالْح هِمُءوس١٩ر) لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهص(٢٠) ي يددح نم عقَامم ملَهـا  ٢١) وكُلَّم (
  ]٢٢ - ١٩:)} [احلج٢٢( أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ

) حتى إِذَا جاَء ٩٨) وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرون (٩٧{وقُلْ رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطنيِ ( *
) ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهدا ك٩٩َأَحهكَلَّا إِن كْترا تيما فحاللُ صملِّي أَعلَع ( نما ولُهقَائ وةٌ همل

) فَإِذَا نفخ في الصورِ فَلَا أَنساب بينهم يومئـذ ولَـا يتسـاَءلُونَ    ١٠٠ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ (
موازِينه فَأُولَئك الَّذين خِسروا  ) ومن خفَّت١٠٢) فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ (١٠١(

) أَلَم تكُن آيـاتي  ١٠٤) تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ (١٠٣أَنفُسهم في جهنم خالدونَ (
) ربنـا  ١٠٦لَينا شقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّني () قَالُوا ربنا غَلَبت ع١٠٥تتلَى علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ (

 - ٩٧:)} [املؤمنون١٠٨) قَالَ اخسئُوا فيها ولَا تكَلِّمون (١٠٧أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ (
١٠٨[  

) فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو ١١٥لَينا لَا ترجعونَ ({ أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِ *
) ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح ١١٦رب الْعرشِ الْكَرِميِ (

ر١١٧ونَ (الْكَاف) نيماحالر ريخ تأَنو محارو راغْف بقُلْ ر١١٨ - ١١٥:) } [املؤمنون١١٨) و[  
كَأَنها  { اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ *

يرد كَبكَو سسمت لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقرلَا ش ةونتيز كَةاربم ةرجش نم وقَدي ارن ه
   ـيبِكُـلِّ ش اللَّـهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضياُء وشي نم ورِهنل ي اللَّهدهورٍ يلَى نع ورن  { ـيملٍء ع

  ]٣٥:[النور
) علَـى صـراط   ٣) إِنك لَمن الْمرسـلني ( ٢) والْقُرآن الْحكيمِ (١بسم اهللا الرمحن الرحيم {يس ( *

حق الْقَولُ علَى  ) لَقَد٦) لتنذر قَوما ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُونَ (٥) تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ (٤مستقيمٍ (
) وجعلْنـا  ٨) إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلَالًا فَهِي إِلَى الْأَذْقَان فَهم مقْمحونَ (٧أَكْثَرِهم فَهم لَا يؤمنونَ (

) وسواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَـم  ٩يبصرونَ (من بينِ أَيديهِم سدا ومن خلْفهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم لَا 
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) إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر وخشي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَـرِميٍ  ١٠تنذرهم لَا يؤمنونَ (
)١١نى وتويِ الْمحن نحا نـبِنيٍ ( ) إِنامٍ مي إِمف اهنيصٍء أَحيكُلَّ شو مهآثَاروا وما قَدم ب١٢كْت { (

  ]١٢ - ١:[يس
) إِنَّ إِلَهكُم ٣) فَالتاليات ذكْرا (٢) فَالزاجِرات زجرا (١{والصافَّات صفا ( بسم اهللا الرمحن الرحيم *

) داح٤لَواومالس بارِقِ () رشالْم برا ومهنيا بمضِ والْأَرو ٥ات    ـةا بِزِينيناَء الـدـما السنيا زإِن (
) لَا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ من كُلِّ جانِبٍ ٧) وحفْظًا من كُلِّ شيطَان مارِد (٦الْكَواكبِ (

 ١:)} [الصافات١٠) إِلَّا من خطف الْخطْفَةَ فَأَتبعه شهاب ثَاقب (٩را ولَهم عذَاب واصب () دحو٨(
- ١٠[  
ونَ ) سبحانَ اللَّه عما يصف١٥٨ُ{وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسبا ولَقَد علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ ( *
  ]١٥٨،١٥٩:)} [الصافات١٥٩(
) ٤٦) كَغلْيِ الْحميمِ (٤٥) كَالْمهلِ يغلي في الْبطُون (٤٤) طَعام الْأَثيمِ (٤٣{ إِنَّ شجرت الزقُّومِ ( *

) ذُق إِنك أَنـت  ٤٨يمِ () ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحم٤٧خذُوه فَاعتلُوه إِلَى سواِء الْجحيمِ (
) الْكَرِمي زِيزونَ (٤٩الْعرتمت بِه متا كُنذَا م٥٠ - ٤٣:) } [الدخان٥٠) إِنَّ ه  

* ا قُضوا فَلَمتصقَالُوا أَن وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعمتسي الْجِن نا مفَرن كا إِلَيفْنرإِذْ صلَّ{وو ا إِلَـى  يو
) رِينذنم هِممي  ٢٩قَوـدهي هيدي نيا بمقًا لدصى موسم دعب نزِلَ ما أُنابتا كنعما سا إِننما قَوقَالُوا ي (

يغفر لَكُـم مـن ذُنـوبِكُم     ) يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه٣٠إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ (
) ومن لَا يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الْأَرضِ ولَيس لَه من دونِـه  ٣١ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ (

  ٣٢ - ٢٩:) } [األحقاف٣٢أَولياُء أُولَئك في ضلَالٍ مبِنيٍ (
) والَّـذين آمنـوا   ١الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه أَضلَّ أَعمـالَهم (  حيم{بسم اهللا الرمحن الر *

م وأَصلَح بالَهم وعملُوا الصالحات وآمنوا بِما نزلَ علَى محمد وهو الْحق من ربهِم كَفَّر عنهم سيئَاتهِ
ضـرِب اللَّـه   لك بِأَنَّ الَّذين كَفَروا اتبعوا الْباطلَ وأَنَّ الَّذين آمنوا اتبعوا الْحق من ربهِم كَذَلك ي) ذ٢َ(

) مثَالَهاسِ أَملن٣لموهمتنى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر ينالَّذ ميتا  ) فَإِذَا لَقنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش
يل نلَكو مهنم رصتلَان اُء اللَّهشي لَوو كا ذَلهارزأَو برالْح عضى تتاًء حدا فإِمو دعضٍ بعبِب كُمضعب لُوب

الَهملَّ أَعضي فَلَن بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذو) ٤ - ١:)} [حممد٤م[  
* ) نمحآنَ (١بسم اهللا الرمحن الرحيم{الرالْقُر لَّمانَ (٢) عسالْإِن لَقانَ (٣) خيالْب هلَّم٤) ع  سـمالش (

) انبسبِح رالْقَم٥و) اندجسي رجالشو مجالنان٦َ) ويزالْم عضوا وهفَعاَء رمالسي ٧( ) وا فوطْغأَلَّا ت (
) انيزانَ (٨الْميزوا الْمِسرخلَا تو طسنَ بِالْقزوا الْويمأَقامِ (٩) ولْأَنا لهعضو ضالْأَرةٌ ١٠) وها فَاكيهف (

)} ١٣آلَاِء ربكُما تكَـذِّبان ( ) فَبِأَي ١٢) والْحب ذُو الْعصف والريحانُ (١١والنخلُ ذَات الْأَكْمامِ (
  ]١٣ - ١:[الرمحن
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) لَا ٤٣) وظلٍّ من يحمومٍ (٤٢) في سمومٍ وحميمٍ (٤١{ وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ ( *
) ٤٦صرونَ علَى الْحنث الْعظـيمِ ( ) وكَانوا ي٤٥) إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك مترفني (٤٤بارِد ولَا كَرِميٍ (

) قُلْ إِنَّ الْـأَولني  ٤٨) أَوآباؤنا الْأَولُونَ (٤٧وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَإِنا لَمبعوثُونَ (
) رِينالْآخل٤٩ُوعمٍ موي يقَاتونَ إِلَى موعمجونَ (  ٥٠ومٍ () لَمكَـذِّبـالُّونَ الْما الضهأَي كُمإِن ٥١) ثُم (

) ٥٤) فَشارِبونَ علَيـه مـن الْحمـيمِ (   ٥٣) فَمالئُونَ منها الْبطُونَ (٥٢لَآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ (
  ]٥٦ - ٤١:)} [الواقعة٥٦( ) هذَا نزلُهم يوم الدين٥٥ِفَشارِبونَ شرب الْهِيمِ (

لُ نضرِبها للناسِ { لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَا *
) هو ٢٢الم الْغيبِ والشهادة هو الرحمن الرحيم () هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو ع٢١لَعلَّهم يتفَكَّرونَ (

الْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ ـا  اللَّهمع انَ اللَّهحبس ركَبت
ه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ ) هو الل٢٣َّيشرِكُونَ (

) يمكالْح زِيزالْع وه٢٤ - ٢١:) } [احلشر٢٤و[  
* هابِيتُءوا كاقْر ماؤقُولُ هفَي ينِهمبِي هابتك يأُوت نا م١٩( { فَأَم ) هـابِيسلَاقٍ حي مأَن تني ظَن٢٠) إِن (

) ةياضر ةيشي عف و٢١فَه) ةيالع ةني جةٌ (٢٢) فانِيا د٢٣) قُطُوفُه  مـلَفْتا أَسنِيئًا بِموا هبراشكُلُوا و (
) ةيالامِ الْخي الْأَيب٢٤ِف هابتك يأُوت نا مأَمو () هابِيتك أُوت نِي لَمتا لَيقُولُ يفَي هالمـا  ٢٥شرِ مأَد لَمو (

) هابِيسةَ (٢٦حيالْقَاض تا كَانهتا لَي(٢٧) ي هيالي منى عا أَغْن(٢٨) م هلْطَانِيي سنع لَك٢٩) ه ذُوهخ (
) لُّوه٣٠فَغ) لُّوهص يمحالْج (٣١) ثُم لُكُوها فَاساعرونَ ذعبا سهعذَر لِْسلَةي سف كَانَ لَـا  ٣٢) ثُم هإِن (

) ولَـا  ٣٥) فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حميم (٣٤) ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ (٣٣يؤمن بِاللَّه الْعظيمِ (
  ]٣٧ - ١٩:)} [احلاقة٣٧لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ ( )٣٦طَعام إِلَّا من غسلنيٍ (

) ١قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبـا (  بسم اهللا الرمحن الرحيم{ *
ببِر رِكشن لَنو ا بِهنفَآم دشي إِلَى الردها (يدا أَحا   ٢نلَـدلَـا وةً وباحذَ صخا اتا منبر دالَى جعت هأَنو (

) وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّه كَـذبا  ٤) وأَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطًا (٣(
) وأَنهم ظَنوا كَما ظَننـتم  ٦لٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا () وأَنه كَانَ رِجا٥(

قْعد ) وأَنا كُنا ن٨) وأَنا لَمسنا السماَء فَوجدناها ملئَت حرسا شديدا وشهبا (٧أَنْ لَن يبعثَ اللَّه أَحدا (
) وأَنا لَا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في الْأَرضِ ٩منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمعِ الْآنَ يجِد لَه شهابا رصدا (

 - ١:)} [اجلن١١رائق قددا () وأَنا منا الصالحونَ ومنا دونَ ذَلك كُنا ط١٠َأَم أَراد بِهِم ربهم رشدا (
١١[  

) إِنْ ٣) النجم الثَّاقـب ( ٢) وما أَدراك ما الطَّارِق (١والسماِء والطَّارِقِ ({ بسم اهللا الرمحن الرحيم *
) يخرج من بـينِ  ٦اٍء دافقٍ () خلق من م٥) فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مم خلق (٤كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافظٌ (

) ١٠) فَما لَه من قُوة ولَا ناصرٍ (٩) يوم تبلَى السرائر (٨) إِنه علَى رجعه لَقَادر (٧الصلْبِ والترائبِ (
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) ١٤) وما هو بِـالْهزلِ ( ١٣قَولٌ فَصلٌ () إِنه ل١٢َ) والْأَرضِ ذَات الصدعِ (١١والسماِء ذَات الرجعِ (
  } سورة  الطارق)١٧) فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا (١٦) وأَكيد كَيدا (١٥إِنهم يكيدونَ كَيدا (

) وقَالَ الْإِنسانُ ٢أَرض أَثْقَالَها () وأَخرجت ال١ْإِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها ( بسم اهللا الرمحن الرحيم{ *
) يومئذ يصدر النـاس أَشـتاتا ليـروا    ٥) بِأَنَّ ربك أَوحى لَها (٤) يومئذ تحدثُ أَخبارها (٣ما لَها (

) مالَهم٦أَع) هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي ن٧) فَممو () هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي ١:)} [الزلزلة٨ن - 
٨[  
) ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد ٢) لَا أَعبد ما تعبدونَ (١قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ ({  بسم اهللا الرمحن الرحيم *
)٣) متدبا عم ابِدا علَا أَنو (٤متلَا أَنو ( ) دبا أَعونَ مابِد٥ع ) ِيـند يلو كُميند سـورة  )٦) لَكُم {

  الكافرون
) ولَم يكُن لَـه  ٣) لَم يلد ولَم يولَد (٢) اللَّه الصمد (١قُلْ هو اللَّه أَحد ({ بسم اهللا الرمحن الرحيم *

) دا أَحسورة اإلخالص  )٤كُفُو{  
) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَـب  ٢) من شر ما خلَق (١قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ( الرحيم{ بسم اهللا الرمحن *
)٣) قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نم(٤) و دسإِذَا ح داسح رش نم٥ - ١:)} [الفلق٥) و[  
) من شر الْوسواسِ ٣) إِلَه الناسِ (٢) ملك الناسِ (١ناسِ (قُلْ أَعوذُ بِرب ال{ بسم اهللا الرمحن الرحيم *

  ]٦ - ١:) } [الناس٦) من الْجِنة والناسِ (٥) الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ (٤الْخناسِ (
  يف آخرها rمث يدعو للمريض بالشفاء والعافية ويصلي على النيب 

  :ون وطرد الشيطان ومحاية األهلة انقإلفا -٩
  :تقرأ هذه اآليات كل يوم يف الصباح واملساء

) الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ وممـا  ٢) ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني (١{امل (
) ٤نونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هـم يوقنـونَ (  ) والَّذين يؤم٣رزقْناهم ينفقُونَ (

  ]٥ - ١:)} [البقرة٥أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ (
نس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ي { اللَّهذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَه مولَا نةٌ و

 هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي   ـعسـاَء وا شإِلَّا بِم
اتاومالس هيسكُر ) يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَر٢٥٥و  نـيبت ينِ قَدي الدف اهلَا إِكْر (

ثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالرلَه امصف  اللَّـها و
) يملع يعم٢٥٦س   مهـاؤيلوا أَوكَفَـر ينالَّذورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآم ينالَّذ يلو اللَّه (

)} ٢٥٧لـدونَ ( الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هـم فيهـا خا  
  ]٢٥٧ -٢٥٥:[البقرة
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لَّه فَيغفـر  { للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه ال
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشي نم ذِّبعياُء وشي نم٢٨٤ل   ـهبر ـنم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم (

وا سـمعنا وأَطَعنـا   والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُ
) ريصالْم كإِلَيا ونبر كان٢٨٥غُفْر (  تـبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي

ذين من قَبلنا ربنا ولَا ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّ
) ٢٨٦ومِ الْكَافرِين (تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَ

  ]٢٨٦ - ٢٨٤:} [البقرة
ودعسنِ ماب نقَ«:قَالَ،عالْب ةورلِ سأَو نم اتآي عبأَ أَرقَر نمةر،  ـيسـةَ الْكُرآيو،   ـةآي ـدعب انتآيو

يسالْكُر،ةقَرالْب ةوررِ سآخ نثَلَاثًا مطَانٌ،ويش ذئموي لَهلَا أَهو هبقْري لَم،ههكْرٌء ييلَا شلَى ،وأْنَ عقْرلَا يو
إِلَّا أَفَاق وننج٥١٨»م  

ودعسنِ منِ ابـى     :لَقَا،وعتطَانٌ حـيش ـهبقْري ارِ لَـمهلَ النأَو ةقَرالْب ةورس نم اتآي رشأَ عقَر نم "
ِسيمي،هالمو هلي أَهف ههكْرئًا ييى شرلَا يو بِحصى يتح هبقْري ِسي لَممي نيا حأَهإِنْ قَرلَى،وا عأَهإِنْ قَرو 

أَفَاق وننجم:يسةَ الْكُرآيا وهلأَو نم اتآي عبا "،أَررِهآخ نم اتثَلَاثَ آيا وهدعنِ بي٥١٩وآيت  
  :للشفاء من كل داء -١٠

نونَ بِالْغيـبِ  ) الَّذين يؤم٢) ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني (١{امل (بسم اهللا الرمحن الرحيم:
) والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا أُنـزِلَ مـن قَبلـك     ٣ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ (

  ]٥ - ١:) } [البقرة٥حونَ () أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْل٤وبِالْآخرة هم يوقنونَ (
الْأَرضِ من ذَا الَّذي  { اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في

ا خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي   ـعسـاَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَه
) يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيس٢٥٥كُر  نـيبت ينِ قَدي الدف اهلَا إِكْر (

كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر   اللَّـها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت
) يملع يعم٢٥٦س   مهـاؤيلوا أَوكَفَـر ينالَّذورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآم ينالَّذ يلو اللَّه (

)} ٢٥٧اغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هـم فيهـا خالـدونَ (   الطَّ
  ]٢٥٧ -٢٥٥:[البقرة

 بِه كُمباسحي فُوهخت أَو فُِسكُمي أَنا فوا مدبإِنْ تضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل }  ـرفغفَي اللَّه
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشي نم ذِّبعياُء وشي نم٢٨٤ل   ـهبر ـنم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم (

حد من رسله وقَالُوا سـمعنا وأَطَعنـا   والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرق بين أَ
                                                 

  ) فيه انقطاع ورجاله ثقات ١٦٦)(٨٤) وفضائل القرآن البن الضريس (ص: ٣٤٢٦)(٢١٣٠/ ٤سنن الدارمي ( - ٥١٨
  ) ضعيف ٢١٨٨)(٦٨/ ٤شعب اإلميان ( - ٥١٩
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) ريصالْم كإِلَيا ونبر كان٢٨٥غُفْر  تـبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي (
با رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤا لَا تنبلَا را ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَا تا ون

) ٢٨٦ومِ الْكَافرِين (تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَ
  ]٢٨٦ - ٢٨٤:بقرة} [ال

شغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ اللَّه كُمبإِنَّ ر } ارهلَ الني اللَّي
 أَلَا لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي   نيـالَمالْع بر اللَّـه كاربت رالْأَمو لْقالْخ

)٥٤) يندتعالْم بحلَا ي هةً إِنفْيخا وعرضت كُمبوا رعا  ٥٥) ادهـلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففِْسدلَا تو (
 قَرِيب اللَّه تمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادو) ِسنِنيحالْم ن٥٦ - ٥٤:) } [األعراف٥٦م[  

} و كلَاتبِص رهجلَا تى ونساُء الْحمالْأَس وا فَلَهعدا تا مأَي نمحوا الرعأَوِ اد وا اللَّهعا قُلِ ادبِه تافخلَا ت
الَّذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَـم   ) وقُلِ الْحمد للَّه١١٠وابتغِ بين ذَلك سبِيلًا (

  ) (سورة اإلسراء )١١١يكُن لَه ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِريا (
) إِنَّ إِلَهكُـم  ٣را () فَالتاليات ذك٢ْ) فَالزاجِرات زجرا (١{والصافَّات صفا (بسم اهللا الرمحن الرحيم

) داحارِقِ (٤لَوشالْم برا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس ب٥) ر    ـةا بِزِينيناَء الـدـما السنيا زإِن (
الْأَعلَى ويقْذَفُونَ من كُلِّ جانِبٍ  ) لَا يسمعونَ إِلَى الْملَإ٧ِ) وحفْظًا من كُلِّ شيطَان مارِد (٦الْكَواكبِ (

)٨) باصو ذَابع ملَها وورح(٩) د بثَاق ابهش هعبطْفَةَ فَأَتالْخ فطخ ن١:)} [الصافات١٠) إِلَّا م 
- ١٠[  

السماوات والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تنفُذُونَ إِلَّـا  { يا معشر الْجِن والْإِنسِ إِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا من أَقْطَارِ 
) لْطَان٣٣بِس) انكَذِّبا تكُمبآلَاِء ر ٣٤) فَبِأَي   انـرصتنفَلَـا ت اسحنارٍ ون ناظٌ موا شكُملَيلُ عسري (

  ]٣٥ - ٣٣:) } [الرمحن٣٥(
ى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضـرِبها للنـاسِ   {لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَ

 ) هو٢٢) هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة هو الرحمن الرحيم (٢١لَعلَّهم يتفَكَّرونَ (
الْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ ـا  اللَّهمع انَ اللَّهحبس ركَبت

يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ  ) هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماُء الْحسنى٢٣يشرِكُونَ (
) يمكالْح زِيزالْع وه٢٤ - ٢١:) } [احلشر٢٤و  [  

) يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِـه  ١{قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا (
لَنا ( ودا أَحنببِر رِكشا (٢نلَدلَا وةً وباحذَ صخا اتا منبر دالَى جعت هأَنا  ٣) ونيهـفقُولُ سكَانَ ي هأَنو (

  ]٤ - ١:)} [اجلن٤علَى اللَّه شطَطًا (
ارحلوا فانه مل يرتل عندنا هـذَا  :فَقَالُوانزلنا يسريي فَأَتانا أهل ذَلك الْمرتل :عن محمد بن سريِين قَالَ

 rالْمرتل أحد إِلَّا اختذ متاعه فَرحل أَصحابِي وتخلَّفت للْحديث الَّذي حدثنِي ابن عمر عن رسول اهللا 
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ا لص طَار وعويف في نفسـه  قَالَ من قَرأَ في لَيلَة ثَلَاثًا وثَلَاثني آية مل يضره في تلْك اللَّيلَة سبع ضار ولَ
وأَهله وماله حتى يصبح فَلَما أمسينا حتى رأَيتهم قد جاُءوا أَكثر من ثَلَاثني مرة خمترطني سيوفهم فَمـا  

فَما :بل إنسي قَالَ:يا هذَا إنسي أم جين قلت:يصلونَ إِلَي فَلَما أَصبحت رحلت فلقيين شيخ منهم فَقَالَ
الك لقد أَتيناك أَكثر من سبعني مرة كل ذَلك يحال بيننا وبينك بسور من حديد فَذكرت لَه احلَديث ب

والثَّلَاث وثَلَاثُونَ آية أَربع آيات من أول الْبقَرة إِلَى قَوله {املفلحون} وآية الْكُرسي وآيتان بعدها إِلَـى  
) والثَّلَاث آيات من آخر الْبقَرة (هللا ما في السـموات ومـا فـي    ٢٥٧بقَرة الْآية قَوله (خالدونَ) (الْ

) وثَلَاث آيات من الْأَعراف (إِن ربكُم اهللا) إِلَى قَولـه (مـن الْمحِسـنِني)    ٢٨٤اَألرض) (الْبقَرة الْآية 
) ١١٠ل (قل ادعوا اهللا أَو ادعوا الرحمن) (اِإلسراء الْآية ) وآخر بين إِسرائي٥٧ - ٥٤(الْأَعراف الْآية 

   ا معشـر الْجِـنن (يمحله (لَا زب) وآيتان من الرات من أول الصافات إِلَى قَوعشر آيا وإِلَى آخره
لنا هذَا الْقُـرآن  ) ومن آخر الْحشر (لَو أنز٣٤ - ٣٣واِإلنس) إِلَى قَوله (فَلَا تنتصران) (الرحمن الْآية 

) إِلَى آخر السورة وآيتان من (قل أُوحي إِلَي) إِلَى (وأَنه تعالَى جد ربنـا  ٢١على جبل) (الْحشر الْآية 
  )٤ - ١ما اختذ صاحبة) إِلَى قَوله (شططا) (الْجِن الْآية 
إِن فيها شفَاء مـن  :ها آيات الْحرب ويقَالكُنا نسمي:فَذكرت هذَا احلَديث لشعيب بن حرب فَقَالَ يل

  كل داء فعد علي الْجنون واجلذام والربص وغري ذَلك "
ليد بن عمحك ":قَالَ مذَل نهى أذهب اهللا عتا على شيخ لنا قد فلج ح٥٢٠فقرأ  

١١- (وننالْج ةقْير ) لعالج اللمم:  
" اخرجr: فَقَالَ النبِي ،معها صبِي لَها بِه لَممr أَنَّ امرأَةً جاَءت إِلَى النبِي ،ن أَبِيهع،عن يعلَى بنِ مرةَ

لَ رسولُ فَقَا:قَالَ،وشيئًا من سمنٍ،وشيئًا من أَقط،فَأَهدت إِلَيه كَبشينِ.فَبرأَ:أَنا رسولُ اِهللا " قَالَ،عدو اِهللا
  .٥٢١يف مسنده ) أمحد( أخرجه ورد علَيها الْآخر " ،" خذ الْأَقطَ والسمن وأَحد الْكَبشينِ:rاِهللا 

ثًـا  فَرأَيت منـه ثَال ،في سـفَرٍ   rكُنا مع رسولِ اِهللا :عن أَبِيه رضي اللَّه عنه قَالَ،وعن يعلَى بنِ مرةَ
  rإِنَّ النبِـي  :فَقُلْ لَهما،اذْهب إِلَى تلْك اَألشاتينِ:فَقَالَ،اَألشاُء:نزلْنا بِأَرضٍ كَثرية الشجرِ يقَالُ لَه:عجبا

مرهما :ثُم قَالَ،فَقَضى حاجتهr   فَقَام النبِي،فَقُلْت لَهما فَاجتمعتا،فَذَهبت إِلَيهِما،يأْمركُما أَنْ تجتمعا
إِنَّ هذَا يصرع في الشهرِ ثَـالثَ  ،يا نبِي اِهللا:فَقَالَت،ثُم أَتته امرأَةٌ بِصبِي لَها،فَأَمرتهما فَافْترقَتا،أَنْ تفْترِقَا

اترفَقَالَ،م:نِيهأَد،هتينفَأَد،فَلَ ففَتيهقَالَ،ي فاِهللا:و ودع جرولُ اِهللا،اخسا رـا ،أَنقَالَ لَه ثُم:  ـتعجإِذَا ر
عنا صينِي مملفَأَع، بِيالن عجا رفَلَمr  ِنيشبِكَب هلَتقْبتنٍ،اسمسو،طأَقـولُ اِهللا  ،وسي رفَقَالَ لr:  ْـذخ

ثُـم أَتـاه بعـري فَـرأَى عينيـه      :ما رأَينا منه ذَاك ؟ قَالَ،يا رسولَ اِهللا:فَقَالَت:قَالَ منها أَحد الْكَبشينِ
                                                 

  ) ضعيف٧٠/ ١ابن النجار يف تارخيه،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ( أخرجه  - ٥٢٠
) وصححه ٤٢٣٢واملستدرك للحاكم برقم (  ) ٤٨٥السلسلة الصحيحة  برقم(و)  ١٧٥٤٩) (٩٢/ ٢٩مسند أمحد ط الرسالة ( - ٥٢١

 األقط:اللنب احملمض جيمد حىت يستحجر ويطبخ أو يطبخ به ووافقه الذهيب وهو حسن  =
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ِسيالن؟ قَالُوا:فَقَالَ،ت ريعذَا الْبه نمل:آللِ فُالن،هوفَأَت هِملَ إِلَيس؟   :فَقَالَ،فَأَر ـكُوكُمشريِ يعذَا الْـبها لم
  .٥٢٢فَتركُوه"،ذَروه في اِإلبِلِ:rفَقَالَ النبِي ،فَأَردنا أَنْ ننحره،كَانَ ناضحا لَنا فَكَبِر:لُواقَا

بٍ قَالَتدنج أُم نولَ اِهللا :وعسر تأَيرr،يادطْنِ الْوب نم ةقَبةَ الْعرمى جمر،  ـهتابلَـى دع وهو، ثُم
انفرمٍ،صثْعخ نأَةٌ مرام هتبِعتا،ولَه بِيا صهعالٌء،مب بِه،ـولَ اهللاِ  :فَقَالَتسـا رنِي ،يـذَا ابـةُ  ،إِنَّ هيقبو

ثُم ،ومضمض فَاه،يديه فَغسلَ،فَأُتي بِماٍء،ائْتينِي بِشيٍء من ماٍء:rفَقَالَ النبِي ،ال يتكَلَّم،وإِنَّ بِه بالًء،أَهلي
فَسـأَلْتها عـنِ   ،فَلَقيت الْمرأَةَ من الْحولِ:واستشفي اللَّه قَالَت،اسقيه منه وصبي علَيه منه:فَقَالَ،أَعطَاها
  .٥٢٣"برأَ وعقَلَ عقْال لَيس كَعقُولِ الناسِ":فَقَالَت،الْغالمِ
نقَالَ وع يدصِ الْأَزونِ الْأَحرِو بمنِ عانَ بملَيي:سنِي أُمثَتدولَ اِهللا ،حسر أَتا رهأَنr   َةـرمي جمري

لَا ،" أَيها الناس:وخلْفَه إِنسانٌ يستره من الناسِ أَنْ يصيبوه بِالْحجارة وهو يقُولُ،الْعقَبة من بطْنِ الْوادي
يـا  :ثُم أَقْبلَ فَأَتته امرأَةٌ بِابنٍ لَها فَقَالَت،وإِذَا رميتم فَارموا بِمثْلِ حصى الْخذْف "،يقْتلْ بعضكُم بعضا

فَأَتته بِماٍء فـي تـورٍ مـن    ،ائْتينِي بِماٍء " ":قَالَ لَها،إِنَّ ابنِي هذَا ذَاهب الْعقْلِ فَادع اَهللا لَه،رسولَ اِهللا
ةارجح،يها فعد ثُم ههجلَ وغَسو يهفَلَ فقَالَ،فَت لَّ ":ثُمجو زي اَهللا عفشتاسو بِه يهبِي فَاغِْسلاذْه "، فَقُلْت

ت منه قَليلًا بِأَصابِعي فَمسحت بِها شقَّةَ ابنِي فَكَـانَ مـن أَبـر    فَأَخذْ،هبِي لي منه قَليلًا لابنِي هذَا:لَها
  ٥٢٤"برِئ أَحسن برٍء :ما فَعلَ ابنها؟ قَالَت:فَسأَلْت الْمرأَةَ بعد،الناسِ

اللَّه دبنِ عشِ بنح نال،وع دبع بِه را مابصلًا مجأَنَّ رودعسم نب لَّه،ةالْآي هذبِه ي أُذُنِهف قَاهفَر: متِسبأَفَح}
فَقَالَ رسـولُ اللَّـهr،   فَذَكَر ذَلك لرسولِ اللَّه ،فَبرأَ،حتى ختم،]١١٥:أَنما خلَقْناكُم عبثًا} [املؤمنون

r:»؟ي أُذُنِهف أْتاذَا قَربِم «هربفَأَخ، ولُ اللَّهسفَقَالَ رr:»هدفِْسي بِيي نالَّذا ،وأَها قَرنوقلًا مجأَنَّ ر لَو
  ٥٢٥»علَى جبلٍ لَزالَ

  :راءة هذه اآليات يف الصباح واملساءق -١٢
) ٤) مالك يومِ الدينِ (٣حيمِ () الرحمنِ الر٢) الْحمد للَّه رب الْعالَمني (١بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (
) نيعتسن اكإِيو دبعن اك٥إِي) يمقتساطَ الْمرا الصندوبِ ٦) اهضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص (

) الِّنيلَا الضو هِملَي٧-١:)  [الفاحتة٧ع[  

                                                 
  ) حسن لغريه١٦١١](١١٧/ ٣اآلحاد واملثاين [ - ٥٢٢
  لغريه ) حسن٣٢٩٣)(٤٥١/ ٥الرياض ( -دار الراية -اآلحاد واملثاين - ٥٢٣
  ) حسن لغريه ٢٧١٣١)(١٠١/ ٤٥مسند أمحد ط الرسالة ( - ٥٢٤
  ) فيه انقطاع ١٠٨١)(٣٣١) والدعاء للطرباين (ص: ٥٩٤)(٢٣١/ ٢الدعوات الكبري (- ٥٢٥

  ات واملصائب واألمراض وغريهااملبتلى:املصاب بالعاه 
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محالر مِ اللَّهيمِ بِسح١{امل (نِ الر) نيقتلْمى لده يهف بيلَا ر ابتالْك كبِ ٢) ذَليونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ (
 ) والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا أُنـزِلَ مـن قَبلـك    ٣ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ (

  ]٥ - ١:) } [البقرة٥) أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ (٤وبِالْآخرة هم يوقنونَ (
) يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَه١٦٣{ واخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف (  لَـافت

ِء من ماٍء فَأَحيا بِـه  اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه من السما
حالساحِ ويالر رِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضضِ  الْأَرالْـأَراِء ومالس نيرِ بخسابِ الْم

  ]  ١٦٤-١٦٣:)} [البقرة١٦٤لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ (
الْأَرضِ من ذَا الَّذي  { اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في

إِي هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعش   ـعسـاَء وا شلَّا بِم
  ]٢٥٥:كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم} [البقرة

لَّه فَيغفـر  { للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه ال
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشي نم ذِّبعياُء وشي نمز٢٨٤ِلا أُنولُ بِمسالر نآم (   ـهبر ـنم هلَ إِلَي

وا سـمعنا وأَطَعنـا   والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُ
) ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا ٢٨٥غُفْرفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي (  تـبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسإِلَّا و

ذين من قَبلنا ربنا ولَا ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّ
) ٢٨٦نا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين (تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَ

  ]٢٨٦ - ٢٨٤:} [البقرة
لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش } ) يمكالْح زِيزالْع وإِنَّ ١٨إِلَّا ه (

 لْمالْع ماَءها جم دعب نإِلَّا م ابتوا الْكأُوت ينالَّذ لَفتا اخمو لَامالْإِس اللَّه دنع ينالد   ـنمو مهـنيا بيغب
  ]١٩ - ١٨:) } [آل عمران١٩بِ (يكْفُر بِآيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسا

اللَّيلَ النهـار   {إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي
رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي   { نيـالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَلَا لَه

  ]٥٤:[األعراف
) فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هـو  ١١٥{ أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ (

) ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح ١١٦الْكَرِميِ (رب الْعرشِ 
  ]١١٨ - ١١٥:) } [املؤمنون١١٨) وقُلْ رب اغْفر وارحم وأَنت خير الراحمني (١١٧الْكَافرونَ (

) إِنَّ إِلَهكُم ٣) فَالتاليات ذكْرا (٢) فَالزاجِرات زجرا (١{والصافَّات صفا (اللَّه الرحمنِ الرحيمِ بِسمِ 
) داحارِقِ (٤لَوشالْم برا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس ب٥) ر  يناَء الـدـما السنيا زإِن (  ـةا بِزِين

) لَا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ من كُلِّ جانِبٍ ٧) وحفْظًا من كُلِّ شيطَان مارِد (٦الْكَواكبِ (
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)٨) باصو ذَابع ملَها وورح(٩) د بثَاق ابهش هعبطْفَةَ فَأَتالْخ فطخ ن١:)} [الصافات١٠) إِلَّا م 
- ١٠[  

 نضـرِبها للنـاسِ   {لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ
) هو ٢٢غيبِ والشهادة هو الرحمن الرحيم () هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم ال٢١ْلَعلَّهم يتفَكَّرونَ (

الْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ ـا  اللَّهمع انَ اللَّهحبس ركَبت
الق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ ) هو اللَّه الْخ٢٣يشرِكُونَ (

) يمكالْح زِيزالْع وه٢٤ - ٢١:) } [احلشر٢٤و  [  
) ١ن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبـا ( {قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِبِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

) وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاحبةً ولَـا ولَـدا   ٢يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحدا (
)٣ش لَى اللَّها عنيهفقُولُ سكَانَ ي هأَنا  ٤طَطًا () وبكَـذ لَى اللَّهع الْجِنو سقُولَ الْإِنت ا أَنْ لَننا ظَنأَنو (
  ]٦ - ١:)} [اجلن٦) وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا (٥(

) ولَم يكُـن لَـه   ٣) لَم يلد ولَم يولَد (٢) اللَّه الصمد (١قُلْ هو اللَّه أَحد ({ بسم اهللا الرمحن الرحيم
) دا أَحسورة اإلخالص٤كُفُو (  

) ٣) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب (٢) من شر ما خلَق (١قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ({ بسم اهللا الرمحن الرحيم
فَّاثَاتالن رش نمو ) قَدي الْع٤ف) دسإِذَا ح داسح رش نمسورة الفلق  ٥) و (  

) من شر الْوسـواسِ  ٣) إِلَه الناسِ (٢) ملك الناسِ (١قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ({ بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ]٦ - ١:) } [الناس٦الْجِنة والناسِ ( ) من٥) الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ (٤الْخناسِ (

إِنَّ لي أَخـا وبِـه وجـع    ،يا نبِي اِهللا:فَجاَء أَعرابِي فَقَالَ rكُنت عند النبِي :قَالَ،فعن أُبي بن كَعبٍ
وأَربعِ ،بِفَاتحة الْكتابِ rين يديه فَعوذَه النبِي "فَأْتنِي بِه " فَوضعه ب:قَالَ،"وما وجعه؟ " قَالَ:بِه لَمم:قَالَ

ةقَرالْب ةورلِ سأَو نم اتنِ،آييتنِ الْآيياتهالبقرة:و] {داحو إِلَه كُمإِلَهو}:١٦٣ ـيسالْكُر ةآيو [، ثَلَاثو
ةقَرالْب ةوررِ سآخ نم اتآي،آيآل عمرانو] {وإِلَّا ه لَا إِلَه هاُهللا أَن هِدش} َانرمآلِ ع نم ١٨:ة[،  ـةآيو

{ضالْأَرو اتومالس لَقي خاُهللا الَّذ كُمبإِنَّ ر} افرالْأَع نم، كلالَى اُهللا الْمعفَت} نِنيمؤالْم ةوررِ سآخو
وعشرِ آيات من أَولِ ،]٣:وآية من سورة الْجِن {وأَنه تعالَى جد ربنا} [اجلن،]١١٦:الْحق} [املؤمنون

افَّاترِ،الصشالْح ةوررِ سآخ نم اتآي ثَلَاثنِ،ويذَتوعالْمو داُهللا أَح وقُلْ هو. كتشي لَم هلُ كَأَنجالر فَقَام
  ٥٢٦" قَطُّ
  :قراءة سورة يس وبعض السور لطرد اجلن وفك السحر -١٣

                                                 
  ) ضعيف ٨٢٦٩)(٤٥٨/ ٤) واملستدرك على الصحيحني للحاكم ( ٢١١٧٤)(١٠٦/ ٣٥مسند أمحد ط الرسالة ( - ٥٢٦



 ٢٨٢

ستفاد الكثري من الناس منها وشفيت حاالت كثرية من سحر ومـس  اسورة يس من أعظم السور اليت 
  وسرطان وأمراض جنون.

  ولكن ينبغي أن نتعلم كيف نستفيد منها.
  أيت بنتائج اليتوقعها الكثري.ليس هناك جن يتحملها ويكفي قراءا كل يوم ثالث مرات متتالية فت

  أن تقرأ بصوت مسموع. -١
  التقطع القراءة ألي سبب كان. -٢
يف القراءة على املريض البد من مسك جزء من املريض وخاصة عضليت الكتف أو غـرز اإلـام   -٣

  للقارئ يف بطن يد املريض (راحة اليد) أو أحد الرجلني من وسط راحة القدم.
  وبقية العالجات وأفضلها الزعفران مع املاء.القراءة على الزيت -٤
  اآليات املعلمة أكثر تكرر كثرياً . -٥
  القراءة على العالجات يكون الفم على اإلناء كل السورة. -٦
  االستعاذة ضرورية يف كل سورة وعند التوقف لسبب قوي وتكرر االستعاذة. -٧

مخس عشرة دقيقة هلذه اآليات مث تبـدأ يف  وكل هذا مع النفث وتكون القراءة تقريبا عشر دقائق إىل 
  سورة يس والقراءة من أو السورة يف كل مرة.

) الـرحمنِ  ٢) الْحمد للَّه رب الْعالَمني (١{بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (أعوذُ باهللا من الشيطان الرجيم 
) صـراطَ  ٦) اهدنا الصراطَ الْمستقيم (٥( نعبد وإِياك نستعني إِياك) ٤) مالك يومِ الدينِ (٣الرحيمِ (

) الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن ين٧ - ١:) } [الفاحتة٧الَّذ[  
ي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَـه مـا فـي    { اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْح:أعوذُ باهللا من الشيطان الرجيم

 إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو اتاومالس  ـملْفَهـا خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعلَـا   يو
ا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحاَءي  ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عسو يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو

يمظ٢٥٥:} [البقرةالْع[  
) إِنك لَمن الْمرسـلني  ٢) والْقُرآن الْحكيمِ (١بسم اهللا الرمحن الرحيم {يس (أعوذُ باهللا من الشيطان 

)٣تسم اطرلَى صيمٍ () عيمِ (٤قحزِيزِ الرزِيلَ الْعنلُونَ ( ٥) تغَـاف مفَه مهاؤآب رذا أُنا ممقَو رذنت٦) ل (
ـ  ٧لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَهم لَا يؤمنونَ ( فَه إِلَى الْأَذْقَـان أَغْلَالًا فَهِي هِماقني أَعا فلْنعا جإِن ( م

) وسواٌء ٩(فَأَغْشيناهم فَهم لَا يبصرونَ ) وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سدا ومن خلْفهِم سدا ٨مقْمحونَ (
وخشي الـرحمن بِالْغيـبِ   ) إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر ١٠علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ (

) إِنا نحن نحيِ الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيٍء أَحصيناه ١١فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِميٍ (
) إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ ١٣جاَءها الْمرسلُونَ () واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ ١٢في إِمامٍ مبِنيٍ (

) قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الـرحمن  ١٤فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ (



 ٢٨٣

) وما علَينا إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِني ١٦) قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ (١٥تكْذبونَ (من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا 
)١٧) يمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت لَم نلَئ ا بِكُمنرطَيا تقَا١٨) قَالُوا إِن (  كُمرلُوا طَـائ

) وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعـوا  ١٩معكُم أَئن ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ (
) نيلسرونَ (٢٠الْمدتهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِع٢١) ات يا لمو (   ـهإِلَينِـي وي فَطَرالَّذ دبلَا أَع
 ) أَأَتخذُ من دونِه آلهةً إِنْ يرِدن الرحمن بِضر لَا تغنِ عني شفَاعتهم شيئًا ولَـا ينقـذُون  ٢٢ترجعونَ (

قيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت ) ٢٥فَاسمعون () إِني آمنت بِربكُم ٢٤) إِني إِذًا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ (٢٣(
) وما أَنزلْنا علَى قَومه من بعده من ٢٧بِما غَفَر لي ربي وجعلَنِي من الْمكْرمني ( )٢٦قَومي يعلَمونَ (

) نيزِلنا ما كُنماِء ومالس نم دنونَ () إِنْ ٢٨جدامخ مةً فَإِذَا هداحةً وحيإِلَّا ص تةً  ٢٩كَانـرسا حي (
) أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُـرون  ٣٠علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُونَ (

) وآيةٌ لَهـم الْـأَرض الْميتـةُ    ٣٢) وإِنْ كُلٌّ لَما جميع لَدينا محضرونَ (٣١نَ (أَنهم إِلَيهِم لَا يرجِعو
) وجعلْنا فيها جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ وفَجرنا فيها من ٣٣أَحييناها وأَخرجنا منها حبا فَمنه يأْكُلُونَ (

سبحانَ الَّذي خلَـق الْـأَزواج    )٣٥) ليأْكُلُوا من ثَمرِه وما عملَته أَيديهِم أَفَلَا يشكُرونَ (٣٤ن (الْعيو
هار فَإِذَا هم وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه الن )٣٦كُلَّها مما تنبِت الْأَرض ومن أَنفُِسهِم ومما لَا يعلَمونَ (

) والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى ٣٨) والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ (٣٧مظْلمونَ (
لَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك ) لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر و٣٩عاد كَالْعرجون الْقَدميِ (

) وخلَقْنا لَهم مـن مثْلـه مـا    ٤١) وآيةٌ لَهم أَنا حملْنا ذُريتهم في الْفُلْك الْمشحون (٤٠يسبحونَ (
) إِلَّا رحمةً منا ومتاعا إِلَى حـنيٍ  ٤٣هم ينقَذُونَ ( ) وإِنْ نشأْ نغرِقْهم فَلَا صرِيخ لَهم ولَا٤٢يركَبونَ (

) وما تأْتيهِم من آيـة مـن   ٤٥) وإِذَا قيلَ لَهم اتقُوا ما بين أَيديكُم وما خلْفَكُم لَعلَّكُم ترحمونَ (٤٤(
نيرِضعا مهنوا عإِلَّا كَان هِمبر ات٤٦ (آي ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اللَّه قَكُمزا رمقُوا مفأَن ميلَ لَهإِذَا قو (

) ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم ٤٧آمنوا أَنطْعم من لَو يشاُء اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلَالٍ مبِنيٍ (
) فَلَا يستطيعونَ توصيةً ولَـا  ٤٩) ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ (٤٨دقني (صا

وا يـا  ) قَـالُ ٥١فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينِسلُونَ ( ونفخ في الصورِ) ٥٠إِلَى أَهلهِم يرجِعونَ (
) إِنْ كَانت إِلَّا صيحةً واحـدةً  ٥٢ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ (

) ٥٤ا ما كُنتم تعملُونَ () فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس شيئًا ولَا تجزونَ إِل٥٣َّفَإِذَا هم جميع لَدينا محضرونَ (
) ٥٦) هم وأَزواجهم في ظلَالٍ علَى الْأَرائك متكئُونَ (٥٥إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في شغلٍ فَاكهونَ (

) وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمـونَ  ٥٨) سلَام قَولًا من رب رحيمٍ (٥٧لَهم فيها فَاكهةٌ ولَهم ما يدعونَ (
)٥٩) بِنيم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع ـذَا  ٦٠) أَلَمونِي هدباع أَنو (

) يمقتساطٌ مر٦١صا كَثجِبِل كُمنلَّ مأَض لَقَدلُونَ () وقعوا تكُونت ا أَفَلَم٦٢ري  مـتي كُنالَّت منهج هذه (
الْيوم نختم علَى أَفْواههِم وتكَلِّمنـا أَيـديهِم   ) ٦٤) اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ (٦٣توعدونَ (
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كِْسبوا يا كَانبِم ملُهجأَر دهشتى    )٦٥ونَ (واطَ فَـأَنـرقُوا الصبتفَاس نِهِميلَى أَعا عنساُء لَطَمشن لَوو
) ومن نعمره ٦٧) ولَو نشاُء لَمسخناهم علَى مكَانتهِم فَما استطَاعوا مضيا ولَا يرجِعونَ (٦٦يبصرونَ (

) ٦٩) وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو إِلَّا ذكْر وقُرآنٌ مبِني (٦٨لَا يعقلُونَ (ننكِّسه في الْخلْقِ أَفَ
) رِينلَى الْكَافلُ عالْقَو قحيا ويكَانَ ح نم رذني٧٠لدأَي لَتما عمم ما لَهلَقْنا خا أَنوري لَما ) أَوامعا أَنين

) ولَهم فيها منافع ومشـارِب  ٧٢) وذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم ومنها يأْكُلُونَ (٧١فَهم لَها مالكُونَ (
تطيعونَ نصرهم وهم لَهم ) لَا يس٧٤) واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لَعلَّهم ينصرونَ (٧٣أَفَلَا يشكُرونَ (

) أَولَم ير الْإِنسـانُ أَنـا   ٧٦) فَلَا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ (٧٥جند محضرونَ (
) بِنيم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن نم اهلَقْنث٧٧َخا ملَن برضو (  ـيهو ظَاميِ الْعحي نقَالَ م لْقَهخ ِسينلًا و

) يمم٧٨ر) يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحرِ ٧٩) قُلْ يجالش نم لَ لَكُمعي جالَّذ (
ولَيس الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِقَادرٍ علَى أَنْ يخلُـق  ) أ٨٠َالْأَخضرِ نارا فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ (

) يملالْع لَّاقالْخ وهلَى وب مثْلَهكُونُ (٨١مفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر هرا أَممانَ  ٨٢) إِنحـبفَس (
كُلِّ ش لَكُوتم هدي بِيونَ (الَّذعجرت هإِلَيٍء وتكرر آية آية ]٨٣ - ١:) } [يس٨٣ي  

) من شر ما خلَـق  ١قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ( بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ{أعوذُ باهللا من الشيطان الرجيم 
)٢) قَبقٍ إِذَا وغَاس رش نم٣) وفَّاثَاتالن رش نمو ( ) قَدي الْع٤ف   ـدسإِذَا ح ـداسح رش نمو (
  } سورة الفلق)٥(

) إِلَه النـاسِ  ٢) ملك الناسِ (١{قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ( بسم اهللا الرمحن الرحيمأعوذُ باهللا من الشيطان 
}  )٦) من الْجِنة والنـاسِ ( ٥ورِ الناسِ (الَّذي يوسوِس في صد) ٤) من شر الْوسواسِ الْخناسِ (٣(

  ]٦ - ١:[الناس
  والنفث يكون بعد التكرار وخاصة الثخني.

  والقراءة على العالجات اليكرر بل السورة مرة واحدة وبدون انقطاع وفم القارئ على فم اإلناء.
  .والذين لديهم حاالت على وشك النهاية فليلزم هذا وسيجد خريا بإذن اهللا

  والقراءة يوميا أو يوم بعد يوم أو كل ثالثة ايام كلها نافعة بإذن اهللا.
ومريض السرطان الذي يكون طريح الفراش يسترد عافيته ويرجع حلياته بفضل من اهللا مث هذه السورة 

  إذا روعي ماذكرته.
عليها وسـيجد  واجلان العاصي جتربه على اخلروج وحىت لو حتدى بل على الراقي أو املريض أن يداوم 

  أن اجلن يستسلم حبول اهللا وقوته.
  وهذه أقوهلا لكم عن جتربة طويلة.
  راد أن يستشفي ذه السورة.أوالقرآن كله شفاء ولكن هذا ملن 
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  ٥٢٧وأسأل اهللا أن ينفعنا وإياكم بفضله وكرمه ومنه
  :لطرد عارض الشيطان يف الصالة -١٤

علَى الطَّائف جعلَ يعرِض لي شيٌء فـي    rما استعملَنِي رسولُ اِهللا لَ:عن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ قَالَ
ابن أَبِي الْعـاصِ ؟  :فَقَالَ  rفَلَما رأَيت ذَلك رحلْت إِلَى رسولِ اِهللا ،صالَتي حتى ما أَدرِي ما أُصلِّي

ولَ اِهللا:قُلْتسا ري معا :قَالَ،نم؟ قُلْت اَء بِكولَ اِهللا:جسا رـا   ،يـى متي حاتلَوي صٌء فيي شل ضرع
فَضرب صـدرِي  :قَالَ،فَجلَست علَى صدورِ قَدمي،ادنه فَدنوت منه،ذَاك الشيطَانُ:أَدرِي ما أُصلِّي قَالَ

هدقَالَ،بِيي وي فَمفَلَ فتو: جراخاترثَالَثَ م كلَ ذَلاِهللا فَفَع ودقَالَ،ع قَـالَ :ثُم.كلمبِع قفَقَـالَ  :الْح
  ٥٢٨فَلَعمرِي ما أَحِسبه خالَطَنِي بعد.:عثْمانُ

عرض لي شيٌء :ولُيقُ،سمعت عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ رضي اللَّه عنه:قَالَ،وعن عبد الرحمنِ بنِ جوشنٍ
اجلس علَى صـدورِ قَـدميك   :فَقَالَ لي:إِال وأَنا بين يديه قَالَ  rفَلَم يرع بِي رسولُ اِهللا ،في صالتي

فـي   rلُ اِهللا فَتفَـلَ رسـو  :فَفَغرت فَاي قَـالَ ،افْغر فَاك:وقَالَ:فَجلَست علَى صدورِ قَدمي قَالَ:قَالَ
  .٥٢٩فَما حسست بِه بعد ذَلك ":اخرج عدو اِهللا من صدرِه قَالَ:وقَالَ،وضرب بِيده علَى صدرِي،في

انَ نِسـيr  شكَوت إِلَـى رسـولِ اِهللا   :يقُولُ،سمعت عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ:قَالَ،وعن عثْمانَ بنِ بِشرٍ
آنفَقَالَ،الْقُر هدرِي بِيدص برانَ«:فَضثْمرِ عدص نم جرطَانُ اخيا شانُ» يثْمقَالَ ع:»  ـهنم ِسيتا نفَم

هأَنْ أَذْكُر تببأَح دعئًا بي٥٣٠»ش  
  :لطرد اجلن من البيت -١٥

  :وضع امللح معه،وال بأس برش مكان الرقية باملاء املقرأ عليه هذه اآليات
{وقَالَت الْيهود يد اللّه مغلُولَةٌ غُلّت أَيديهِم ولُعنواْ بِما قَالُواْ بـلْ يـداه   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وكُفْراً وأَلْقَينا بيـنهم   مبسوطَتان ينفق كَيف يشآُء ولَيزِيدنّ كثرياً منهم مآ أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغياناً
فـي األرضِ فَسـاداً   الْعداوةَ والْبغضآَء إِلَى يومِ الْقيامة كُلّمآ أَوقَدواْ ناراً لّلْحربِ أَطْفَأَها اللّه ويسعونَ 

  ]٦٤واللّه الَ يحب الْمفِْسدين} [املائدة:
{يس * والْقُرآن الْحكيمِ * إِنك لَمن الْمرسلني بسم اهللا الرمحن الرحيم،رجيمأعوذ باهللا من الشيطان ال

قَـد حـق   * علَى صراط مستقيمٍ * ترتِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ * لتنذر قَوماً مآ أُنذر آبآؤهم فَهم غَافلُونَ * لَ

                                                 
٥٢٧ -http://www.faalk.net/t ٦٢٦٧topic-  

http://www.rc٤js.net/vb/showthread.php?t=٣٨٨  
  يح) صح٣٥٤٨](٥٦٨/ ٤طبع مؤسسة الرسالة [ -سنن ابن ماجة - ٥٢٨
  ) صحيح لغريه١٥٣٢](٥٠/ ٣اآلحاد واملثاين [ - ٥٢٩
  ) صحيح لغريه ٨٣٤٧)(٤٧/ ٩املعجم الكبري للطرباين ( - ٥٣٠

http://www.faalk.net/t
http://www.rc


 ٢٨٦

هم الَ يؤمنونَ * إِنا جعلْنا في أَعنـاقهِم أَغْـالَالً فَهِـى إِلَـى األذْقَـان فَهـم       الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَ
  مقْمحون*وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَ }

لّذين استضعفُواْ للّذين استكْبرواْ بلْ مكْـر الْلّيـلِ والنهـارِ إِذْ    {وقَالَ ا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
األغْالَلَ فـي أَعنـاقِ    تأْمروننآ أَن نكْفُر بِاللّه ونجعلَ لَه أَنداداً وأَسرواْ الندامةَ لَما رأَواْ اْلَعذَاب وجعلْنا

  ]٣٣هلْ يجزونَ إِالّ ما كَانواْ يعملُونَ } [سبأ: الّذين كَفَرواْ
{ وقَد مكَرواْ مكْرهم وعند اللّه مكْرهم وإِن كَانَ مكْرهم لتزولَ منـه   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ه عزِيز ذُو انتقَامٍ * يوم تبدلُ األرض غَيـر األرضِ  الْجِبالُ* فَالَ تحسبن اللّه مخلف وعده رسلَه إِنّ اللّ
يلُهم مـن  والسماوات وبرزواْ للّه الْواحد الْقَهارِ* وترى الْمجرِمني يومئذ مقَرنِني في األصفَاد* سـرابِ 

  ]٥٠ – ٤٦قَطران وتغشى وجوههم النار } [إبراهيم:
{وإِن تعجب فَعجب قَولُهم أَإِذَا كُنا تراباً أَإِنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَئـك   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

لـدونَ }  الّذين كَفَرواْ بِربهِم وأُولَئك األغْالَلُ في أَعناقهِم وأُولَئك أَصحاب النـارِ هـم فيهـا خا   
  ]٥[الرعد:

{ إِذ األغْالَلُ في أَعناقهِم والسالَسلُ يسحبونَ * في الْحميمِ ثُـم فـي    أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]٧١ – ٧٠النارِ يسجرونَ} [غافر:

ي سلِْسلَة ذَرعهـا سـبعونَ   { خذُوه فَغلّوه * ثُم الْجحيم صلّوه * ثُم ف أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]٣١ – ٣٠ذراعاً فَاسلُكُوه} [احلاقة:

{ فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشـدوا   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
تاًء حدا فإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقالْو لُوبيل نلَكو مهنم رصالنت اُء اللَّهشي لَوو كا ذَلهارزأَو برالْح عضى ت

  ]٤بعضكُم بِبعضٍ والَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالَهم} [حممد:
)وجاَء ربـك والْملَـك صـفا    ٢١ض دكا دكا({كَال إِذَا دكَّت اَألر أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

)يقُـولُ يـالَيتنِي قَـدمت    ٢٣)وجِيَء يومئذ بِجهنم يومئذ يتذَكَّر اِإلنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى(٢٢صفا(
  )} [الفجر]٢٦وثق وثَاقَه أَحد()وال ي٢٥)فَيومئذ ال يعذِّب عذَابه أَحد(٢٤لحياتي(

-----------  
  وهذه اآليات أيضا  

{سنلْقي في قُلُوبِ الّذين كَفَرواْ الرعب بِمآ أَشركُواْ بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
مالظّال ىثْوم بِئْسو ارالن ماهأْوملْطَاناً وآل عمران:س ]{١٥١ني[  

{إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمآلئكَة أَني معكُم فَثَبتواْ الّذين آمنواْ سأُلْقي في  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]١٢نفال:قُلُوبِ الّذين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق األعناقِ واضرِبواْ منهم كُلّ بنان} [األ
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  يالّـذ وه * يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي األرا فمو اتاومي السا فم لّهل حببسم اهللا الرمحن الرحيم {س
نهـم  أَأَخرج الّذين كَفَرواْ من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم ألولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَن يخرجـواْ وظَنـواْ   

خي بعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفواْ وِسبتحي ثُ لَميح نم اللّه ماهفَأَت اللّه نم مهونصح مهتانِعم مهوتيونَ برِب
  ]٢ ١بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَاعتبِرواْ يأُولي األبصارِ } [احلشر:

  هذا كله قبل دخول املريض  -افذ واملداخل واملخارج للغرفة واألبواب ويركز على النو
  وبعد دخوله ............

  :أو اآليات القرآنية واألدعية حكم تكرار الرقية -١٦
  جيوز تكرار الرقية واآليات القرآنية ولو مل يرد ا نص شرعي،فاألمر فيه سعةٌ.  

أرى أنه ال مانع من التكرار سواء بعدد أو بدون إحصاء ؛ وذلك " :احلمد هللا":قال ابن جربين رمحه اهللا
فعليه اسـتعمال  ،وال يزيد الظاملني إال خساراً،وهدى ورمحة للمؤمنني،ألن القرآن شفاء ملا يف الصدور

مـع إخـالص   ،ويكون ذلك عالجاً نافعـاً بـإذن اهللا  ،أو الدعاء باألدعية النبوية،القراءة بكتاب اهللا
ومع صالح كلٍّ مـن  ،ومع استحضار معاين اآليات واألدعية اليت يقرؤها،مة املريضومع استقا،القارئ

وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم " انتهى .فضيلة الشيخ عبد اهللا بن ،واهللا الشايف،الراقي واملرقي
  ٥٣١") .واهللا أعلم٨١٨جربين حفظه اهللا ."فتاوى علماء البلد احلرام" (ص 

" السؤال بسم اهللا الرمحن الرحيم "أقوم بقراءة الرقى الشـرعية يف مـاء   :الميةويف فتاوى الشبكة اإلس
زمزم يل ولوالديت وللمرضى يف املستشفى فأحيانا إذا كان املاء قليال أقرأ فيه الرقى بصفة اجلمع ( لنـا  

) فهـل  مجيعا مثال بسم اهللا أرقينا ومن كل داء يشفينا ) و( أعوذ باهللا وقدرته من شر ما جند وحنـاذر 
قراءيت صحيحة أم أقرا لكل واحد على حدة ؟ كذلك بالنسبة لآليات القرآنية فهل أكررهـا ثـالث   
مرات أم تكفي مرة واحدة وهل جيب أن أقوم بذلك اعين القراءة يوميا ؟ افيدوين جـزاكم اهللا خـريا   

"...  
  الفتوى

  أما بعد:،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه
يدعأَبِي س نرِيلَ،ففي صحيح مسلم عأَنَّ جِب، بِيى النأَتrَ؟ فَقَـالَ  :فَقَالتكَيـتاش دمحا مي:» ـمعن «

اُهللا يشفيك بِاسـمِ اِهللا  ،من شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسد،من كُلِّ شيٍء يؤذيك،بِاسمِ اِهللا أَرقيك«:قَالَ
أَريك٥٣٢».ق  

                                                 
  ]٨٤٠٤/ ٥[موقع اإلسالم سؤال وجواب  - ٥٣١
  )  ٢١٨٦( - ٤٠]١٧١٨/ ٤[صحيح مسلم   - ٥٣٢

ن النفس تطلق على العني ويقال رجل نفـوس إذا  [ش (نفس) قيل حيتمل أنه أراد بالنفس نفس اآلدمي وقيل حيتمل أن املراد ا العني فإ 
  كان يصيب الناس بعينه]



 ٢٨٨

وبِي وجع قَد كَاد يهلكُنِـي  :قَالَ عثْمانrُأَنه أَتى النبِي ،ويف سنن أيب داود عن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ
من شر ما أَجِـد "  ،أَعوذُ بِعزة اللَّه وقُدرته:وقُلْ،" امسحه بِيمينِك سبع مراتr:فَقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ
  ٥٣٣».فَلَم أَزلْ آمر بِه أَهلي وغَيرهم،فَأَذْهب اللَّه عز وجلَّ ما كَانَ بِي،فَفَعلْت ذَلك«:قَالَ

  . ٧١٠١:مث إنه ال حرج يف تغيري صيغة الدعاء من الضمري ملفرد إىل ضمري اجلمع كما يف الفتوى رقم
  بقراءة واحدة بالنسبة للدعاء إذ مل يرد حتديد قراءته بعدد معني.كما ميكنك االكتفاء 

  فقد ثبت حتديد العدد فيه بسبع مرات مع وضع اليد على موضع األمل.،أما الدعاء الثاين
وإذا كنت تقصدين باآليات القرآنية آيات من القرآن الكرمي تستعمل للرقية فلم يثبت حتديد قراءـا  

ك واسع.وميكنك إعادة الرقية حىت حصول الشفاء فال بأس بتكرارهـا عنـد   بعدد معني واألمر يف ذل
مركز الفتوى بإشراف د.عبداهللا :.واهللا أعلم.املفيت ٤٥٢٤،٣٥٥١٢:وراجعي اجلوابني التاليني،احلاجة
  ٥٣٤الفقيه
  :السدر وعالج السحر واملس والعني والربط -١٧

  ٠عال للسحر بإذن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر ثلة من أهل العلم منفعة استخدام السدر كعالج ف   
ويقْرأَ ،ثُم يضرِبه في الْماِء،أَنْ تؤخذَ سبع ورقَات من سدرٍ أَخضر فَيدقَّه بين حجرينِ«:ي كُتبِ وهبٍفف

يسةَ الْكُرآي يهقُلْ،ف اتذَوو،اتوسثَلَاثَ ح هنو مسحي ثُم،ِسلَ بِهتغيإِنْ  ،و ا بِـهكُلَّ م هنع بذْهي هفَإِن
اَء اللَّهلِ،شجلرل ديج وهو،هلأَه نم بِس٥٣٥»إِذَا ح  

بين  يؤخذُ سبع ورقَات من سدرٍ فَتدق:أَنه قَالَ:وحكَى الْقُرطُبِي عن وهبٍ" :وقال ابن كثري رمحه اهللا 
( ميكن أن تستخدم أي آلة لتقطيع ورق السدر كخالط الطماط والعصـري  حجرينِ ثُم تضرب بِالْماِء 

ه يذْهب ويقْرأُ علَيها آيةُ الْكُرسي ويشرب منها الْمسحور ثَلَاثَ حسوات ثُم يغتِسلُ بِباقيه فَإِنوغريها) 
  "وهو جيد للرجلِ الذي يؤخذُ عنِ امرأَته.،بِه ما

قُلْت:  هـولسلَى رع لَ اللَّهزا أَنرِ محابِ السإِذْهلُ لمعتسا يم فَعأَنr      ـامهو ـكـابِ ذَلـي إِذْهف
انذَتوعالْم،ارِثنِ الْحب يماهرنِ إِبب دمحم ناِهللا:قَالَ،فع دبو عثَنِي أَبدح،نِيهابِسٍ الْجع نأَنَّ ،أَنَّ اب هربأَخ

 بِيالنr ابِسٍ«:قَالَ لَهع نا ابي،لُّكقَالَ» أَلَا أَد ذُونَ؟   «:أَوـوعتالْم ذُ بِـهـوعتا يلِ مبِأَفْض كبِرأَلَا أُخ «
"وكَـذَلك  » وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ. هاتان السورتان،قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ«:قَالَ،بلَى يا رسولَ اِهللا:قَالَ

.طَانيلشةٌ لطَّرِدا مهفَإِن يسالْكُر ةاَءةُ آير٥٣٦ "ق  

                                                 
  ) صحيح ٣٨٩١](١٢/ ٤[سنن أيب داود  - ٥٣٣
  ١٤٢٥ربيع األول  ٠٨:حكم تكرار الرقية تاريخ الفتوى ٤٨٠٧٢]رقم الفتوى ٧٨٦/ ٧[فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة  - ٥٣٤
  ]١٣/ ١١[جامع معمر بن راشد  - ٥٣٥
[تفسري ابن كـثري ت  وانظر )صحيح ٩٨٠](٣٠٣:) و[الدعاء للطرباين ص٧٧٩٦- ٧٧٩٢](١٩٦/ ٧للنسائي  [السنن الكربى - ٥٣٦

  ]٣٧٢/ ١سالمة 
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سبع ورقات من سدر أَخضـر   "وذَكَر ابن بطّال أَنَّ في كُتب وهب بن منبه أَن يأخذ:ويف فتح الباري
ـ  م فَيدقّه بني حجرينِ ثُم يضرِبه بِاملاِء ويقرأ فيه آية الكُرسي والقَواقل ثُم يحسو منه ثَالث حسوات ثُ

كُلّ ما بِه نهب عذهي هفَإِن ِسل بِهغتن أَهله "،يع بِسلِ إِذا حجلرد ليو ج٥٣٧وه  
  ٠ ( السور اليت تبدأ بـ (قل) وهي:اجلن،الكافرون،واإلخالص،الفلق،والناس)لقواقل:ا

  وقد ثبت بالتجربة أن لورق السدر خاصية عجيبة مؤثرة على اجلن والسحر وفك املربوط خاصة .
* التستخدم السدر املطحون الذي يباع عند العطارين يف األكل والشرب ألنه يف الغالب يكون غـري  

  ٥٣٨ بب اختالطه باألتربه والشوائب حال جتميعه وجتفيفه .نظيف بس
أن عالج السحر بعـد وقوعـه    -رمحه اهللا تعاىل  –وذكر مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبداهللا بن باز 

للرجل إذا حبس عن مجاع أهله أن يأخذ سبع ورقـات مـن السـدر     -بإذن اهللا  -وهو عالج نافع 
ها يف إناء ويصب عليه من املاء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيهـا آيـة   األخضر فيدقها حبجر أو حنوه وجيعل

ـ   رب الكرسي و( قُلْ ياأَيها الْكَافرونَ )و( قُلْ هو اللَّه أَحد )و( قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ) و( قُلْ أَعـوذُ بِ
نا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَـإِذَا  ( وأَوحي:الناسِ ) وآيات السحر يف سورة األعراف وهي قوله تعاىل

ين ) ( هى تلْقَف ما يأْفكُونَ * فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ * فَغلبوا هنالك وانقَلَبـوا صـاغرِ  
بِكُلِّ ساحرٍ علـيمٍ *  ) واآليات يف سورة يونس وهي قوله سبحانه:{وقالَ فرعونُ ائْتونِى  ١١٧،١١٩

ما جِئْتى موسا قَالَ ما أَلْقَولْقُونَ * فَلَمم متا أَنى أَلْقُوا موسم مةُ قَالَ لَهرحاَء السا جإِنَّ   فَلَم رـحالس بِه
لَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَـرِه الْمجرِمـونَ ) (   اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه ال يصلح عملَ الْمفِْسدين * ويحق ال

{ قَالُوا ياموسى إِما أَنْ تلْقى وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى * قَالَ بـلْ  :واآليات يف سورة طه،) ٧٩،٨٢
حس نم هلُ إِلَييخي مهيصعو مالُهبا أَلْقُوا فَإِذَا حى * قُلْنوسيفَةً مخ فِْسهى نف سجى * فَأَوعسا تهأَن مرِه

لـح  ال تخف إِنك أَنت األعلَى*وأَلْقِ ما فى يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيـد سـاحرٍ وال يفْ  
ذكر يف املاء يشرب منه ثالث مرات ويغتسل بالباقي ) وبعد قراءة ما  ٦٥،٦٩الساحر حيثُ أَتى ) ( 

 وبذلك يزول الداء إن شاء اهللا وإن دعت احلاجة الستعماله مرتني أو أكثر فال بأس حىت يزول الداء )
٥٣٩  

وكذا رقيت على بعض األقـارب أو   -رمحه اهللا–ويقول فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين 
وقراءة اآليـات الـيت   ،مبا ذكره ابن كثري من ورقـات السـدر  ،ئهماألحباب الذين حبسوا عن نسا

  ٥٤٠ فوقع الشفاء بإذن اهللا )،ذكرها

                                                 
  ]٢٣٣/ ١٠ط دار املعرفة  -[فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٣٧
٥٣٨ - http://www.islamme.com/vb/showthread.php?t=٣١٠٦٩  
  ٢٨٠ - ٢٧٩/  ٣ -باز  جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن - ٥٣٩
  ٦٠٦ص  –الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة  - ٥٤٠

http://www.islamme.com/vb/showthread.php?t=


 ٢٩٠

علما بأن استخدام ماء السدر بالكيفية املشار إليها خاصة يف عالج املربوط عن أهله قد أفـاد فائـدة   
ار الفائدة املرجوة وهذا ال يعين اقتص،وكثري من املعاجلني يعلم هذه احلقيقة،عظيمة بفضل اهللا عز وجل

  ٠٥٤١على هذا اجلانب فحسب فيمكن أن يستخدم للمصروع واملعيون واملسحور بشكل عام 
ـ  الس اجرختأَنَّ اس:أَلَةسالْم هذي هف هنولُ عدي الْعغبني لَا يالَّذ يققحرِ إِنْ قَالَ الشنقيطي رمحه اهللا:التح

كَالْم آنإِنْ كَـانَ  كَانَ بِالْقُرو.كذَل نم انِعفَلَا م ا بِهقْيالر وزجا تمم كوِ ذَلحنو يسالْكُر ةآينِ،ويذَتوع
مم هفَإِن وزجا لَا يمم رعٍ آخوبِن أَو،اهنعم مفْها لَا يبِم أَو،ةيمجع بِأَلْفَاظ رٍ أَوـ بِِسح هو.وعن  ـحاضذَا و

  ٥٤٢ وهو الصواب إِنْ شاَء اللَّه تعالَى كَما ترى.
  :حكم مساع أشرطة الرقية -١٨

  .اعتقد جازماً أن القرآن شفاء وال تستمع ألجل التجربة فكالم اهللا ال جيرب.١
  .اعتقد جازماً أن القرآن شفاء بذاته ألنه كالم اهللا وليس ألن فالناً قرأه ورتله.٢
  فلتكن نيتك من استماع القرآن   .إمنا األعمال بالنيات)(.٣

إال أن الرقية الشرعية ال تتحقـق  ،فسماع القرآن والرقى الشرعية من الشرائط املسجلة وإن كان خرياً
هذا هو األصل الذي وردت بـه األدلـة وسـار عليـه عمـل      .بذلك دون أن يقرأها إنسان بنفسه

  راقي وما يرقي به واملرقي.ال:فالرقية أركاا ثالثة،العلماء
سواء كانت الرقية ،وهذا ال يتأتى يف الشرائط املسجلة،وبقدر صالح الراقي وتقواه بقدر ما تؤثر رقيته

  ٥٤٣.على شخص أو على ماء أو على زيت وحنو ذلك.واهللا أعلم
د ألن وقوهلم وهذا اليتأتى يف الشرائط املسجلة إمنا هـو اجتـها  ،قوهلم الراقي ومايرقي به واملرقي

الواقع خيالف هذه األقوال فقد ثبت وظهر ووقع وحصل املقصود وحصلت فوائـد كـثرية مـن    
األشرطة املسجلة على العرب والعجم بل حىت على اجلن فبعضهم أسلم بعد مساعه ألشرطة الرقية 
وشريط نصيحة للجن ونطق بالشهادتني ودلّ على مكان السحر وخرج من اجلسد بل ذكرت أن 

ا يف اخلارج يأخذ أحدهم املسجل ومعه األشرطة املسجلة ويذهب إىل املرضى بالسحر بعض إخوانن
واجلن ويشغل الشريط وماهي إال حلظات ويتأثر املريض وهو أعجمي ويصرخ اجلان وقد صـور  
بالفيديو يف مقطعني أحدها يستمع لرقية السحر ودعاء السحر فإذا به يستفرغ مادة السحر وقـد  

  .وراً عجيبة تنتج عن مساع تلك األشرطةذكر لنا اإلخوة أم

                                                 
٥٤١ - http://www.alroqyah.com/vb/t٣٦١٠.html  
  ]٥٧/ ٤[أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥٤٢
):العنوان:معىن ١األلوكة (/  ) هل تتحقق الرقية باألشرطة املسجلة وفتاوى موقع٢٧٠٣٩)(٣٥١٢/ ١فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٥٤٣

  "ال يسترقون"

http://www.alroqyah.com/vb/t
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فإن عجـز فريقيـه   ،والشك أنَّ األصل أن يرقي املسلم نفسه،واملنفعة متفاوتة،الراجح اجلواز:قلت
وإن كان األفضل أن يستعني براقي ،فسماعها فيه خري،وكذلك قراءة القرآن والرقية الشرعية،غريه

  .خملص متخصص
  :يضأثر الرقية املسجلة على املر -١٩

كم هو عجيب أن يعيب البعض على من يتكلم بدون علم يف مسألة مث جنده يقـع يف نفـس األمـر    
وألن أمر الرقية أمر حساس وحيتاج ،ويتكلم بدون علم واليتراجع عن رأيه اخلاطئ إىل احلق والصواب

يد إىل ضبط وتقنني فإنك جتد بعض املخلصني حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم يرفضون ويردون كل جد
يف أمر الرقية خوفاً من الوقوع يف حمظور وهذا أمر واجب ومطلوب وحممود ولكن ليس لدرجة حترمي 
ماأحل اهللا  وتفسيق وتبديع من فتح اهللا عليهم يف هذا الباب وحرصوا كل احلرص أال يقعوا يف احملذور 

ة على أشرطة الكاسيت أو ومن هذه األمور الرقية املسجل،وأال يوقعوا غريهم يف أمر حمرم أو منهي عنه
ولألسف الشديد أنك جتد من بعض ،الكمبيوتر أو باألصح كل ماهو مسموع حىت إن كان عرب اهلاتف

املرضى  وغريهم من الناقدين مبجرد أن يرى  مثل هذه األمور وغريها يلجأ مباشرة إىل عامل أو مفـيت  
وأضـرب مثـال يف   ،يت  بغـري علم ويطرح عليه السؤال بطريقة غري صحيحة وسليمة جتعل املفيت يف

موضوعنا  فبعد أن سأل السائل عن حكم استخدام األشرطة ومكربات الصوت يف الرقية كان اجلواب 
:  

وبالطبع اجلواب يف مثل هذه الفتاوى حيتاج لتروي وحبـث  ،الأرى أا تنفع والصحيح أن يرقيه مباشرة
نوع من الرقية وال يكتفى بسؤال راقٍ واحـد  وتدقيق وسؤال لكثري من الرقاة عن جدوى وتأثري هذا ال

وألمهية هذا املوضـوع وشـدة   ،فكل له طريقته وكل له أشرطته واآليات اليت اختارها ووضعها فيها
احلاجة املاسة إليه وتبييناً لكل من تكلم يف أمر الرقية وألنه الجيوز القول والقطع يف مسـألة إال بعـد   

وعدم الفتوى أحببت أن أفصل هذا املوضوع قدر اإلستطاعة  مناقشتها أو يكون من األفضل السكوت
  ٥٤٤ واهللا املوفق.

  :؟هل من خماطر من الرقية املسجلة -٢٠
وأنه قد حيدث مفاسد فعلى سبيل ،ستماع للرقية عرب املسجلمن اال اذكر بعض األفاضل أن هناك خطر

وقـد يسـتمع   ،يقع يف حادث املثال قد يستمع املريض لشريط الرقية وهو يسوق السيارة فيتأثر وقد
املريض وليس معه أحد فيصرع واليستطيع أهل البيت أن يتصرفوا معه ولكنهم ذكـروا أنـه إن أراد   

  املريض أن يستمع للرقية فالبأس إن مل حتدث مفاسد.
  أقول وباهللا التوفيق:

                                                 
٥٤٤ - http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=191&select_page=3  
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  هذا الكالم صحيح ولكن حيتاج إىل إمتام بذكر بعض األمور:
  ري وبدون أضرار تؤدي إىل مفاسدأن نفع هذه األشرطة كب -١
  كم من املرضى صرع حىت عند مساع القرآن (ليس الرقية)أو بعض السور أو يف صالة -٢
ستماع وكيف يستمع مثله مثل تعليمـه  بالطبع البد على املعاجل أن ينبه املريض ماذا يصنع عند اال -٣

  الج.ماذا يصنع يف أمر عالجه من قراءة قرآن أو أدعية أو استخدام ع
مثل هذه احلاالت قليلة وهلا تعامل خاص وعناية من أهل املريض،ألن أمثال هذه احلـاالت تتـأثر    -٤

سـتحمام  حىت عند قراءة القرآن وعند قيام الليل وعند دهن الزيت وبعضهم يصرع يف احلمام عند اال
  .بالسدر
  ؟ أم االستماعأفضل  القراءة -٢١

  والتسجيل قد يكون أقوى يف بعض احلاالت.،يز ومكثفالقراءة أقوى من التسجيل إن كان بترك
دقائق يكون تأثري الثالث ساعات أكـرب   ١٠ساعات وآخر يرقي نفسه  ٣مثال شخص يستمع للرقية 

  .ولكن إذا كانت املدة متساوية أو متقاربة فتأثري القراءة أقوى
  :فكرة نشوء أشرطة الرقية -٢٢
  :ة أجبنا عن ذلك باآليتذا تساءلنا كيف نشأت فكرة أشرطة الرقيإو
كنت استمع لشريط قرآن وفجـأة وجـدت   :تأثر املرضى بأشرطة القرآن املسجلة فبعضهم يقول -١

  .حايل تغري وغبت عن وعيي أو شعرت برعشة ورعدة
  أن مايف األشرطة عبارة عن نقل نفس اآليات ولكن بطريق آخر وكال الطريقتني بالسماع. -٢
  الناس للرقية الشرعية لقلة وندرة املعاجلني الشرعيني.التسهيل لطلب الكثري من  -٣
تسهيل األمر على الناس ودرءاً لظاهرة تعلق املرضى بالرقاة وتنقلهم من بلد إىل بلد مـن أجـل    -٤

  ٥٤٥.الراقي فالن وفالن
  مىت حنتاج للرقية املسجلة؟-٢٣

  عند انعدام الرقاة وقلتهم -١
  لم أوأعجمي أو صغري أو جمنونملن الحيسن القراءة سواء كان غري متع -٢
  لتكثيف أمر الرقية لعدم قدرة املريض على القراءة املستمرة -٣
  عند النوم هلا تأثري عجيب وأيضاً لعدم استطاعة املريض على رقية نفسه حال النوم -٤
لتسهيل مهمة الراقي يف كثري من احلاالت فالراقي يأمر املريض بالقراءة واالستماع قبـل موعـد    -٥
  لرقية ليكون عامال مساعداً يف إبطال سحر أو إرهاق وحرق جانا

                                                 
٥٤٥ - http://forum.sedty.com/t٣٥٢٩٨١.html  
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  املستشفيات واملصحات العقلية وهو حاصل وموجود -٦
البيوت املسكونة باجلن سواء بسحر أو أذى فللقراءة املستمرة عرب املسجالت والكمبيوتر الـذي   -٧

  ٥٤٦املرضى يعمل بشكل مستمر بدون توقف أثر واضح ونتائج مرضية نسمعها من ألسنة
  :وصايا للراقي واملرقي -٢٤

ال بد أن يعلم اجلميع علماً يقينياً أن كافة األمور املذكورة هي أسباب شرعية وحسية يف العالج  -)١
  ٠واالستشفاء،وال ميلك أحد من اخللق أن يقدم أو يؤخر يف األمر شيئاً 

العلمية والعملية املتواضعة وال يعـين   كافة األسباب احلسية املذكورة هي من واقع خربيت وجتربيت -)٢
ذلك مطلقاً االمتناع عن إضافة كثري من االستخدامات احلسية األخرى املتبعة من أثبـات املعـاجلني   

  :شريطة أن تتوفر فيها ضوابط معينة أذكرها خمتصرة على النحو التايل
ء ال بد أن يكون تأثريه عن طريق إثباا كأسباب حسية للعالج واالستشفاء بإذن اهللا تعاىل فالدوا -أ )

  ٠املباشرة ال عن طريق الوهم واخليال
وال جيوز بأي حال من األحوال االعتقاد يف هذه االستخدامات وأا تؤثر أو :عدم االعتقاد فيها -ب)

  ٠تنفع بنفسها إمنا هي أمور جعلها اهللا سبحانه أسبابا للعالج واالستشفاء بإذنه تعاىل 
حبيث ال حتتوي كافة تلك االستخدامات علـى أمـور حمرمـة    :خالفات الشرعيةخلوها من امل -ج)

  ٠أو قد ورد الدليل بالنهي عنها ،شرعا
ومن األمور اهلامة اليت جيب أن تضبط كافة تلك االسـتخدامات  :سالمة الناحية الطبية للمرضى -د)

ر أو مضـاعفات نسـبية   فال جيوز مطلقا اللجوء إىل ما يـؤدي ألضـرا  ،مراعاة سالمة الناحية الطبية
وكل ذلك يؤكد على اهتمام املعالج بالكيفية الصحيحة لالستخدام ملا يؤدي إليه من نتـائج  ،للمرضى

  وكذلك لعالقتها الوطيدة بسالمة وصحة املرضى.،فعالة وأكيدة بإذن اهللا تعاىل
قـة احلفـظ   ومن هنا كان ال بد للمعالج من إيضاح بعض األمور اهلامة للمرضـى واملتعلقـة بطري  

  :وهي على النحو التايل،واالستخدام
  ٠الكمية املستخدمة  - ١
  ٠طريقة االستخدام الصحيحة والفعالة  -٢
  ٠طريقة احلفظ الصحيحة  - ٣
  ٠فترة االستخدام  - ٤

ملعرفة تلك املعلومات وتقدميها ،ويستطيع املعالج االستعانة باملراجع الطبية أو املتخصصة يف هذا اجلانب
دون التخبط يف طرق اسـتخدام األدويـة   ،حبيث يكون مطمئنا على النتائج الفعالة واألكيدة،للمرضى

                                                 
٥٤٦ - http://www.alroqya.com/rdod/musajla.htm  

http://www.alroqya.com/rdod/musajla.htm
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واليت قد تؤثر بشـكل أو بـآخر علـى صـحة وسـالمة      ،أو الكيفية اخلاصة ا،الطبيعة آنفة الذكر
ت واألوىل أن يقوم املعالج بإرشاد املرضى ملراجعة أهل اخلربة والدراية ممن حازوا على إجـازا .املرضى

  ٠علمية يف الطب العريب ليقدموا هلم املعلومات الصحيحة والدقيقة عن كيفية االستخدام 
ومن ذلك اإليعاز للمرضى باستخدام بعض البخور اليت تشـابه  :عدم مشاة السحرة واملشعوذين -)٥

مما يؤدي باآلخرين لنظرة ملؤها الشـك  ،العمل الذي يقوم به السحرة واملشعوذون يف طرق عالجهم
  ٠والريبة للرقية والعالج واملعالج 

ومن األمور اليت ال بد أن يهتم ا املعالج غاية االهتمام يف كافـة االسـتخدامات   :عدم املغاالة -)٦
املتاحة واملباحة هو عدم املغاالة فيها حبيث يصرف الناس عن األمر األساسي املتعلق ذا املوضوع وهو 

  ٠ب والسنة الرقية الشرعية الثابتة يف الكتا
وهذا مطلب أساسـي يتعلـق بكافـة    :عرض كافة تلك االستخدامات على العلماء وطلبة العلم -)٧

حيث أن بعض األمور تتضمن دقائق وجزئيات قد ختفى عن الكثريين وقد حتتـوي يف  ،االستخدامات
إال العلمـاء   طياا على أمور منافية للعقيدة أو خمالفات شرعية ال يقف على حقيقتها وال حيدد أمرها

  ٠الربانيني 
وأذكر قصة السدر وامللـح  ،عدم التعلق مطلقاً باملعاجل أو باالستخدامات اليت ميليها على املرضى -)٣

وعلى ،والشبة اليت أحدثت أزمة لدى العطارين حيث مت القضاء املطلق على الشبة يف كافة تلك احملالت
  ٠ده دون سائر اخللق املريض أن يركن ويلجأ إىل اهللا سبحانه وتعاىل وح

وبعد هذه املقدمة فإين أذكر لكافة اإلخوة واألخوات ممن ابتلي بداء السحر الربنامج العالجي والـذي  
  :هو على النحو التايل

  ) ruqya.net(:ختصيص وقت مناسب للرقية اليومية والعودة يف ذلك إىل املوقع الرئيسي:أوالً
والتركيز على اآليات واألدعية النبوية املأثورة اليت ،رعية )حتت عنوان ( كيف تعاجل نفسك بالرقية الش
  :تتحدث عن السحر وهي على النحو التايل

  ٠آية الكرسي  -
  ٠( قُلْ ياأَيها الْكَافرونَ ) :وسورة الكافرون -
  ٠( قُلْ هو اللَّه أَحد ) :وسورة اإلخالص -
  .) ( قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ:وسورة الفلق -
  ٠( قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ) :وسورة الناس -
( وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَـإِذَا هـى   :وآيات السحر يف سورة األعراف وهي قوله تعاىل -

نوا هبللُونَ * فَغمعوا يا كَانطَلَ مبو قالْح قَعكُونَ * فَوأْفا يم لْقَفسـورة  ت ) ( رِيناغوا صانقَلَبو كال
  ٠)  ١١٧،١١٩اآلية  -األعراف 
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( وقالَ فرعونُ ائْتونِى بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ * فَلَمـا جـاَء   :واآليات يف سورة يونس وهي قوله سبحانه -
قَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ * فَلَما أَلْ

 -ورة يـونس  إِنَّ اللَّه ال يصلح عملَ الْمفِْسدين * ويحق اللَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ ) ( س
٠)  ٧٩،٨٢  

موسى إِما أَنْ تلْقى وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى * قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا ( قَالُوا يا :واآليات يف سورة طه -
نا ال تخف حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى * فَأَوجس فى نفِْسه خيفَةً موسى * قُلْ

ألعلَى*وأَلْقِ ما فى يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ وال يفْلح الساحر حيـثُ  إِنك أَنت ا
  ) ٦٥،٦٩اآلية  -أَتى ) ( سورة طه 

  ٠مع مالحظة كافة االستدراكات املوجودة قبل البدء بالرقية ،واليت مل تذكر يف املوقع املذكور
وميكن ،لرقية ينفث يف ماء وزيت وعسل وحبة سوداء مطحونة ومسك أبيض سائل وزعفرانبعد ا:ثانياً

  فعل ذلك بعد كل قراءة.
التصبح بسبع مترات من متر عجوة املدينة أو متر املدينة أو التمر بشكل كما بني ذلـك العالمـة   :ثالثاً

  الشيخ عبدالعزيز بن بن باز رمحه اهللا.
ر ( بانيو ) يضاف إليه قليل من املاء املقروء عليه وقليل مـن الزعفـران   استخدام مغاطس ماء فات:رابعاً

ويستمر املغطس من ثلـث  ،وثالثة مالعق كبرية من السدر املطحون،وقليل من املسك األبيض السائل
أما يف حالة وجود اقتران شيطاين مع السحر فيضاف إىل ما مت ذكره سابقاً حفنة من ٠إىل نصف ساعة 

بعد أن يقرأ على كل ،ملح القصب ) وملعقة كبرية من بودرة ( اجلنسنك ) –الصخري  امللح اخلشن (
  ما ذكر
ويف حالة وجود اقتران شيطاين بسبب اإلصابة ،قبل النوم يدهن كافة أحناء اجلسم بزيت الزيتون:خامساً

بداء السحر فيؤخذ ملح خشن ويضرب باخلالط حىت يصبح كالبودرة ويوضع علـى كافـة أحنـاء    
وإن حصل مثـل ذلـك   ،مع مالحظة أي تغريات جلدية ناجتة عن حساسية بسبب وضع امللح،سداجل

  ٠فيتوقف عن وضع امللح 
  :ويتم ذلك على النحو التايل،يشرب املريض كوب من ماء الزعفران:سادساً

حبيـث  ،تكتب آيات الرقية املختارة أو أية آيات وأدعية مأثورة على أوراق طاهرة نظيفـة بالزعفران 
ذ قليل من الزعفران وحيل يف فنجان قهوة ويسحب احمللول السائل يف قلم حرب وتكتب اآليـات  يؤخ

املذكورة على تلك األوراق مث توضع األوراق يف ماء نظيف وحتل األوراق ويشرب من هذا املاء ثالث 
هذا املاء وحيتفظ بالباقي يف الثالجة وال يترك ،يف الصباح والظهر واملساء بقدر كوب شاي صغري:مرات

  ٠خارج الثالجة 



 ٢٩٦

يف الصباح الباكر ( على الريق ) كوب حليب بقر فاتر ( موجود يف احملالت التجارية ) يضاف :سابعاً
ويقرأ ،له ملعقة كبرية من العسل النحل الطبيعي ويضاف أيضاً ملعقة صغرية من احلبة السوداء املطحونة

  ٠على كافة األمور املذكورة 
صابة بداء السحر ووجود اقتران شيطاين بسبب ذلك السحر فإنه يـذاب قطعـة   يف حاالت اإل:ثامناً

أما إن كان السحر دون أثر ،صغرية من احللتيتة بقدر حبة اهليل يف ماء وتشرب على الريق ملدة أسبوع
  ٠وال مينع القراءة على ذلك ،اقتران فال يستخدم احللتيت يف هذه احلالة

ء السحر ووجود اقتران شيطاين بسبب ذلـك السـحر فيفضـل    كذلك يف حالة اإلصابة بدا:تاسعاً
وكذلك استخدام العود الكمبودي واجلاوي حيث ،استخدام ماء الورد وماء الزهر مع الطعام والشراب

كما ينصح باستخدام دهن اجلسم قبل النوم باملسك األبـيض يف  ،أن الشياطني تفر من الروائح الطيبة
وال مينع القراءة على كل مـا  ،ك األسود يف حالة االعتداءات العاديةوباملس،حالة االعتداءات اجلنسية

  ٠ذكر 
كل ذلك ال مينع مطلقاً من استشارة الطبيب ومتابعة العالج واالستشفاء لـدى املستشـفيات   :عاشراً

  ٠واملصحات العامة واخلاصة 
حملافظة علـى قـراءة   ولن أنسى مع ذلك بالوصية النافعة واجلامعة بإذن اهللا تعاىل وهي ا:حادي عشر

والقيام بالثلث األخري من الليل بقراءة ،وكذلك احملافظة على الذكر والدعاء،القرآن وخباصة سورة البقرة
  ٠سورة البقرة،واإلقبال على الطاعات والبعد عن املعاصي 

ـ  :قَالَ،فقد جاء عنِ الْحسنِ،ولن ننسى الصدقة وأثرها العظيم يف الشفاء:ثاين عشر سقَـالَ ر  ولُ اللَّـه
r:»كَاةبِالز الَكُمووا أَمنصقَةَ،حدبِالص اكُمضروا ماودعِ،ورضالتاِء وعلَاِء بِالدالْب اجوقْبِلُوا أَمتاس٥٤٧»و  
  :إبطال السحر املرشوش -٢٥

  هذه طريقة مفيدة وسهلة لعالج السحر املرشوش عافانا وعافاكم اهللا
  ماء مضاف إليه ملح ويقرأ عليه آيات إبطال السحر::يتيرش املرتل باآل

- عوا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُو الشتا توا معباتو اسونَ النلِّم
ارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمـا أُنزِلَ عمو رحالسوتارمو وت، نحا نمـَا إِن وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُول

كْفُرةٌ فَال تنتف،جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي، إِالَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينـاربِض ما همو
لَّ،اللَّـهعتيومهنفَعال يو مهرضا يونَ مـَاقٍ ،م ولَبِئْس ،ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في اآلخرة من خلـ

ير لَـو  ) ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خ١٠٢ما شروا بِـه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمـونَ (
  ) البقرة.١٠٣كَانوا يعلَمـونَ (

                                                 
  ) صحيح مرسل ١٠٥) (١٢٨املراسيل أليب داود (ص:- ٥٤٧

  ١٣٠٠٨٢=http://www.jazan.org/vb/showthread.php?tنظر:وا 

http://www.jazan.org/vb/showthread.php?t=
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) فَوقَع الْحق وبطَلَ مـا  ١١٧وأَوحينـا إِلَى موسـى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُـونَ ( -
) ١٢٠لْقي السحرةُ ساجِديـن () وأ١١٩ُ) فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغرِيـن (١١٨كَانوا يعملُـونَ (

) يـنالَمالْع با بِرنونَ (١٢١قَالُـوا آمارهى ووسم باألعراف.١٢٢) ر (  
) قَالُـوا أَجِئْتنـا  ٧٧قَالَ موسـى أَتقُولُونَ للْحق لَما جـاَءكُم أَسحر هذَا وال يفْلح الساحرونَ ( -
لْفتلنِيـنمؤا بِملَكُم نحا نمضِ وي اَألرـاُء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا وـاَءنآب هلَيا عندجا وما عن٧٨( ت (

ـ ٧٩وقَالَ فرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ ساحرٍ عليـمٍ ( ـا أَنـى أَلْقُوا موسم مةُ قَالَ لَهرحـاَء السا جفَلَم ( مت
إِنَّ اللَّه ال يصـلح عمـلَ   ،) فَلَمـا أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه٨٠ملْقُـونَ (

) يـنفِْسدـونَ (٨١الْمرِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح اللَّه قحييونس.٨٢) و (  
) قَالَ بلْ أَلْقُوا فَـإِذَا حبـالُهم   ٦٥يا موسـى إِمـا أَنْ تلْقي وإِمـا أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى (قَالُوا  -

) قُلْنا ال تخف ٦٧) فَأَوجس في نفِْسه خيفَةً موسى (٦٦وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى (
) وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعـوا إِنما صنعوا كَيـد سـاحرٍ وال يفْلـح    ٦٨إِنك أَنت اَألعلَى (

  ) طه.٧٠) فَأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُـوا آمنا بِرب هارونَ وموسى (٦٩الساحر حيثُ أَتى (
- م ملْقُـونَ (قَالَ لَهم متـا أَنـى أَلْقُوا مـا  ٤٣وسنَ إِنوعرف ةزقَالُوا بِعو مهيصعو مالَهبا حفَأَلْقَو (

) فَـأُلْقي السـحرةُ   ٤٥) فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُــونَ ( ٤٤لَنحن الْغالبـونَ (
) يـناجِد٤٦س) يـنالَمالْع با بِرنونَ (٤٧) قَالُـوا آمارهى ووسم بالشعراء.٤٨) ر (  

  يرش أركان املرتل واألعتاب وأمام الباب الرئيسي والسقف قبل الغروب .... -
  قراءة سورة البقرة أو تشغيلها يف املرتل عند الرش .... -
  ذكر اهللا يف املرتل .... - واملعازف ....عدم مساع األغاين -االبتعاد عن املعاصي .... -
  ٥٤٨ عدم تعليق صور ذات أرواح .... -

  :التمر اهلندي إلبطال السحر املشروب -٢٦
هناك عدة طرق لعالجه ولكل راقي طريقته ولكن أضع بني أيديكم طريقة من طـرق العـالج الـيت    

  استخدمها بعض الرقاة يف عالج السحر املشروب 
  اهلندي) العالج هو ( بالتمر

يوضع كمية منه تكفي ألسبوع يف ماء دافئ أو يوضع على نار هادئة حىت يغلي قليال مث يربد مث يقـرأ  
  عليه رقية السحر كل آية سبعا:

- عوا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُو الشتا توا معباتو اسونَ النلِّم
وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمـا أُنزِلَ عمو رحالس، نحا نمـَا إِن وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُول

                                                 
٥٤٨ -http://www.lakii.com/vb/showthread.php?t=548653  

http://www.lakii.com/vb/showthread.php?t=548653
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كْفُرةٌ فَال تنتف،جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي، إِالَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينـاربِض ما همو
اللَّـه،مهنفَعال يو مهرضا يونَ ملَّمعتيـَاقٍ ،و ولَبِئْس ،ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في اآلخرة من خلـ

) ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَـو  ١٠٢( ما شروا بِـه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمـونَ
  ) البقرة.١٠٣كَانوا يعلَمـونَ (

) فَوقَع الْحق وبطَلَ مـا  ١١٧وأَوحينـا إِلَى موسـى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُـونَ ( -
لُـونَ (كَانمع١١٨وا ي) رِيـناغوا صانقَلَبو كالنوا هبل(١١٩) فَغ يـناجِدةُ سرحالس يأُلْق١٢٠) و (

) يـنالَمالْع با بِرنونَ (١٢١قَالُـوا آمارهى ووسم باألعراف.١٢٢) ر (  
- ـاَءكُما جلَم قلْحقُولُونَ لـى أَتوسونَ ( قَالَ مراحالس حفْلال يذَا وه رحـا  ٧٧أَسنقَالُـوا أَجِئْت (

ؤا بِملَكُم نحا نمضِ وي اَألرـاُء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا وـاَءنآب هلَيا عندجا وما عنتلْفتل) نِيـن٧٨م (
رٍ عاحونِي بِكُلِّ سنُ ائْتوعرقَالَ فيـمٍ (و٧٩ل  مـتـا أَنـى أَلْقُوا موسم مةُ قَالَ لَهرحـاَء السا جفَلَم (

إِنَّ اللَّه ال يصـلح عمـلَ   ،) فَلَمـا أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه٨٠ملْقُـونَ (
) يـنفِْسدالل٨١َّالْم قحيـونَ () ورِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح يونس.٨٢ه (  

) قَالَ بلْ أَلْقُوا فَـإِذَا حبـالُهم   ٦٥قَالُوا يا موسـى إِمـا أَنْ تلْقي وإِمـا أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى ( -
هأَن مرِهحس نم هلُ إِلَييخي مهيصعى (وعسى (٦٦ا توسيفَةً مخ فِْسهي نف سج٦٧) فَأَو فخا ال تقُلْن (

) وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعـوا إِنما صنعوا كَيـد سـاحرٍ وال يفْلـح    ٦٨إِنك أَنت اَألعلَى (
  ) طه.٧٠سجداً قَالُـوا آمنا بِرب هارونَ وموسى ( ) فَأُلْقي السحرة٦٩ُالساحر حيثُ أَتى (

) فَأَلْقَوا حبالَهم وعصيهم وقَالُوا بِعزة فرعونَ إِنـا  ٤٣قَالَ لَهم موسـى أَلْقُوا مـا أَنتم ملْقُـونَ ( -
) فَـأُلْقي السـحرةُ   ٤٥إِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُــونَ ( ) فَأَلْقَى موسى عصاه ف٤٤َلَنحن الْغالبـونَ (

) يـناجِد٤٦س) يـنالَمالْع با بِرنونَ (٤٧) قَالُـوا آمارهى ووسم بالشعراء.٤٨) ر (  
مع النفث على ماء التمـر اهلنـدي مث    سٍأك بسم اهللا بأمر اهللا يبطل السحر ( سبعا) على كلِّ:ويقول

  ٥٤٩يشرب منه مخس كاسات يومياً
   ـــــــــــ

                                                 
٥٤٩ -http://www.rouqyah.com/showthread.php?t=69505  
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  :كيفية عالج البيوت اإلسالمية-املبحث السابع 
  :وجود اجلن يف البيوت -١

وسـرقة مـن   ،وعبث يف األثاث،كثريا ما نسمع عن أحوال غريبة حتصل هنا وهناك من حرق للبيوت
يذاء اليت قد يتعـرض لـه   وحنو ذلك من أشكال اإل،أو مساع أصوات غريبة يف بعض املنازل،احملتويات

وقد ورد يف السنة النبوية املطهرة ما يثبت وجود نوع من أنواع اجلـن حيلـون   ،ساكنو تلك البيوت
وهذا الصنف قد يصدر منـه بعـض املظـاهر آنفـة     ،ويظعنون وهم ما يطلق عليهم اسم ( العمار )

الْجِن ثَلَاثَةُ أَصناف صنف لَهمr:»  قَالَ رسولُ اللَّه :الَقَ،فعن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي رضي اللَّه عنه،الذكر
  ٥٥٠»وصنف يحلُّونَ ويظْعنونَ،وصنف حيات وكلَاب،أَجنِحةٌ يطريونَ في الْهواِء

سـكنها   وقد حكى ابن عقيل يف " الفنون " حيث قال:(كان عندنا بالظفرية يعين من بغداد دار كلما
فجاء مرة رجل مقرئ فاكتراها وارتقبناها فبات ـا وأصـبح سـاملا فتعجـب     ،ناس أصبحوا موتى

ملا بت ا صليت ا العشاء وقرأت شيئا من القرآن وإذا شاب :فأقام مدة مث انتقل فسئل فقال،اجلريان
مث .أعلمـه ال بأس عليك علمين شيئا من القرآن فشـرعت  :فقال،قد صعد من البئر فسلم علي فبهت

وهذه الدار ما يسـكن ـا إال   ،حنن جن مسلمون نقرأ ونصلي:هذه الدار كيف حديثها ؟ قال:قلت
وكان املصعد :قال.نعم:قال.ففي الليل أخافك فتجيء ارا:قال.الفساق فيجتمعون على الشر فنخنقهم

دبيب ومن العـني ومـن   املرقى من ال:من البئر بالنهار وألفته فبينما هو يقرأ إذا مبعزم يف الدرب يقول
أطلبه فقمت وأدخلته فإذا أنا باجلين قد صـار ثعبانـا يف   :قال.معزم:أي شيء هذا ؟ قلت:فقال.اجلن

السقف فعزم الرجل فما زال الثعبان يتدىل حىت سقط يف وسط املـرتل فقـام ليأخـذه ويضـعه يف     
بان وخرج اجلين وقد ضـعف  فأعطيته دينارا وراح فانتفض الثع،أمتنعين من صيدي:فقال،فمنعته،الزنبيل

فاجعـل  ،قتلين هذا ذه التعزميات اإلسالمية وما أظـنين أفلح :مالك ؟ قال:فقلت.وحنل واصفر وذاب
    ٠فسمعت يف الليل النعي فازمت:قال:بالك مىت مسعت يف البئر صراخا فازم

  ٥٥١".وامتنع أحد أن يسكن تلك الدار بعدها واهللا أعلم:قال ابن عقيل
يف القصة املذكورة آنفا أمر يتعلق بقصة اجلين حيث قال " قتلين هذا ـذه التعزميـات    استوقفين:قلت

اإلسالمية " والذي أعرفه ويعرفه كل معاجل متمرس يف هذا اال أن القرآن والتعزميات اإلسـالمية ال  
احـة  تؤثر من قريب أو بعيد باجلن املسلم،بل على العكس من ذلك متاما،فهي طمأنينـة لقلـوم ور  

وال يكون تأثري هذه التعزميات اإلسالمية إال على  rوقد حرصوا على مساعه من رسول اهللا ،ألمساعهم
ولذلك ،وبكيفية ال يعلمها اال اهللا عز وجل،شياطني اجلن فتحرقهم وتضعفهم وتنال منهم بإذنه سبحانه

م وإنابتهم للحق وعند إسالمهم وعود،نرى بعضا من الشياطني يصرخون وحيترقون من مساع القرآن
                                                 

  ) صحيح٣٧٠٢](٤٩٥/ ٢[املستدرك على الصحيحني للحاكم - ٥٥٠
  ]١٤٩:[آكام املرجان يف أحكام اجلان ص- ٥٥١
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سبحانه وتعاىل تراهم قبل مرحلة مفارقـة اجلسد خيشعون ويتفاعلون مع مساع القرآن وتطمئن قلوم 
وبعض ،وقد يذرفون الدموع خوفا وخشية من اهللا سبحانه وندما على ما ارتكبوا من معاصي وآثام،به

  ٠ىل أعلم واهللا تعا،القصص الواردة يف هذه املوسوعة تؤكد على هذه احلقيقة
  :رأي اللجنة الدائمة جبن البيوت -٢

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء إيذاء اجلن والشياطني برمي احلجارة وإغالق املصـباح  
( قد يكون هؤالء نفرا من شياطني اجلن اعتدوا عليك وعبثوا بك لتخرج من البيت أو ـرد  :فأجابت

وعلى كـل  ،منهم انتقاما منك إليذائك إياهم من حيث ال تعلمالعبث بك واللعب عليك وقد يكون 
حال اجلأ إىل اهللا وحتصن بتالوة كتاب اهللا يف البيت وقراءة آية الكرسي عندما تضطجع يف فراشـك  

وتستعيذ باهللا من شر ما خلق وتقول أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق ثالث ،للنوم أو الراحة
بِسـمِ اللَّـه   ،وخير الْمخرجِ،( اللَّهم إِني أَسأَلُك خيـر الْمـولَجِ  :ت البيتوتقول كلما دخل،مرات )
( بِسـمِ  :وتقول عند كل صباح ومساء ثالث مرات،وعلَى اللَّه ربنا توكَّلْنا)،وبِسمِ اللَّه خرجنا،ولَجنا

ش هماس عم رضي لَا يالَّذ اللَّه(يملالْع يعمالس وهاِء ومي السلَا فضِ وي الْأَرٌء في.  
فتذكر اهللا  rوعلى األذكار النبوية الثابتة عن النيب ،وباجلملة حتافظ على تالوة القرآن يف البيت وغريه

لوابـل  وكتاب ا،ا يف أوقاا ليال وارا يف البيت وغريه وجتدها يف كتاب الكلم الطيب البن تيميـة 
وصلى اهللا على نبينا حممـد  ،الصيب البن القيم وكتاب األذكار للنووي وغري ذلك من كتب احلديث

  ٥٥٢ وآله وصحبه وسلم )
  :على البيوت األسباب الرئيسة لتسلط اجلن والشياطني -٣

خاصة إذا علم أنه قـد  ،إن حصول أمور وأحداث قريبة من ذلك وحنوها ال تثري الدهشة واالستغراب
  ٠ونقل التواتر بذلك ،ذلك الكثري قدميا وحديثا حصل من

وسوف أستعرض هنا الطريقة أو الكيفية اليت يسلكها املعالج يف متابعته لتلك األحوال وعالجها بـإذن  
  :اهللا سبحانه تعاىل

ال بد للمعالج من إدراك السبب الرئيسي ملثـل تلـك   :األسباب الرئيسة لتسلط اجلن والشياطني:أوال
  :وأوجزها باألمور التالية،لتصرفاتاألفعال وا

  :اإليذاء عن طريق السحر والسحرة -أ
إن من أكثر األساليب شيوعا يف حصول هذه الظاهرة يف البيوت اإلسالمية تسلط اجلـن والشـياطني   
عليها بواسطة السحر والسحرة حيث يقوم السحرة برصد اجلن والشياطني فيعبثون يف تلك البيـوت  

  ٠أهلها باحلرق أو السرقة أو العبث وحنوه ويعمدون إىل إيذاء 

                                                 
  ) ٧٦،٧٧ص  – ٢٧العدد  –بحوث اإلسالمية ( جملة ال - ٥٥٢
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وقام ،وتلك قصة أسرة عانت من مشكلة تتعلق بعدم انتظام الكهرباء يف املرتل الذي تسكنه:قصة واقعية
وطرأت فكرة إلحدى ،األخصائيون والفنيون مبعاينة املكان دون حتديد أية أسباب معلومة لتلك الظاهرة

بدأت النريان تشتعل يف ،وحال انتهاء الفتاة من ذلك،ءة سورة البقرةالفتيات ممن يسكن هذا املرتل بقرا
معلوم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يقربه شيطان كما ثبـت يف  :أحناء املرتل وجوانبه ( قلت

وقراءة هذه السورة العظيمة تؤثر بطريقة تتأذى منها األرواح اخلبيثة فتنصرف هاربـة مـن   ،الصحيح
ومن ،لك داللة على تأثري ونفع هذه السورة بطبيعة وكنه ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل )البيت ويف ذ

بدأ اإليذاء يشتد على أهـل البيـت   ،هنا وبسبب تعرض األرواح لإليذاء الشديد من جراء هذا الفعل
ر من وقد تبني بعد ذلك بأن املرتل وأهله قد تعرضا لسح،وعانت تلك األسرة معاناة شديدة،وساكنيه

  .قبل اخلادمة اليت غادرت اململكة منذ فترة وجيزة
وطرح كثري من األمـور  ،وبدأت مرحلة العالج يف إقامة احلجة بالدليل والربهان على عمار هذا املرتل

أو املتعلقة بالشريعة والدين ومن مث استخدام أسلوب الترهيب والترغيـب وقـراءة بعـض    ،االعتقادية
تركيز على أن هذا الفعل واإليذاء يعترب من الظلم الذي حرمه اهللا سـبحانه  وال،اآليات الدالة على ذلك

ومن األمور العجيبة والغريبـة الـيت   ،وبعد فترة هدأ كل شيء بفضل اهللا سبحانه وكرمه ومنه،وتعاىل
فاعتقدت أا تتوهم ،أن إحدى الفتيات مسعت بعد منتصف الليل بقليل صوت أذان،حصلت بعد ذلك

  .أخوها ما مسعت فحمدت اهللا سبحانه وتعاىل وأثنت عليه إىل أن مسع،ذلك
وعاد البيت ،فرج اهللا عنهم كربتهم،وبعد ذلك وبفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث بصرب هذه العائلة الكرمية

  ٠واهللا تعاىل أعلم ،فلله احلمد واملنة،إىل سابق عهده ينعم باألمن واالطمئنان والسالم
  :إيذاء عمار تلك البيوت -ب
تتسلط اجلن والشياطني على تلك البيوت بسبب إيذاء تتعرض له من قبل ساكنيها كصب ماء حار  قد

  .أو إيذاء بدين وحنو ذلك من أمور أخرى
حيث كانت طفلة صغرية تلعب ،وأذكر قصة حتت هذا العنوان حدثت منذ فترة من الزمن:قصة واقعية

ولعدم إدراكهـا قامـت   ،ل جمموعة من النملإىل أن شاهدت يف زاوية من زوايا املرت،يف أرجاء البيت
وبعد فترة وجيزة بـدأت أركـان املـرتل تشـتعل     ،بسكب مواد حارقة على تلك اموعة فقتلتها

وباتباع األسلوب الشرعي الذي سوف يتضح ملعاجلـة تلـك   ،يف ذلك األمر،واحتار أهل البيت،نارا
  ٠واهللا تعاىل أعلم ،لفرج بعد الكربة والضيقاحلاالت من اهللا سبحانه وتعاىل على ساكين هذا املرتل با

  :اإليذاء عن طريق االقتران -ج
قد تلجأ األرواح اخلبيثة املقترنة ببعض احلاالت املرضية ألسلوب إيـذاء البيـت وسـاكنيه بأفعاهلـا     

وجلبلة تلك النفوس على حب الشر ومقارعته والتلذذ ،نتيجة العدوانية والظلم والسفه والشطط،الدنيئة
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ولذلك تلجأ تلك األرواح للعبث يف املنازل والبيوت بأساليب ووسائل متنوعة كالتسبب يف احلرق ،هب
  ٠والسرقة واإلتالف والضرب وحنوه 

  :استيضاح األحوال والظروف املتعلقة باملرتل -٤
ـ   ل قبل البدء باملراحل املتالحقة يف عالج البيوت املسكونة باجلن والشياطني وتعرضها لإليذاء مـن قب

ال بد للمعالج من جلسة مع صاحب البيت ليستجمع ويستوضح من خالهلـا كافـة   ،األرواح اخلبيثة
واليت قد تفيده وتساعده للوقوف على األسباب ،املعلومات املتعلقة بالبيت وأحواله والظروف احمليطة به

  ٠احلقيقية والرئيسية وراء ذلك اإليذاء 
  :الشريعة التنبيه على أية أمور خمالفة ألحكام -٥

ال بد من ،كالتصاوير والتلفاز والغناء وحنوه،يف حال رؤية املعالج ألية مظاهر خمالفة للشريعة اإلسالمية
واعتبار أن وجود كافة تلك املظاهر تعترب عامال وأسبابا رئيسـة جتعـل لتلـك    ،إيضاح خطورة ذلك

خطورة تلك املظـاهر علـى    وكذلك ال بد من إيضاح،األرواح سبيال ومنفذا لنفث مسومها وأفعاهلا
  ٠البيت واألسرة واتمع املسلم 

  :توخي بعض األمور اهلامة قبل الرقية -٦
  :ال بد للمعالج قبل البدء بالرقية من توخي األمور التالية

واليت تقوم بتلك األفعال من حرق وعبـث وسـرقة وحنـوه     -إن تلك النوعية من األرواح اخلبيثة -أ
هو نوع متمرد قـوي   -زعاج والقلق واخلوف والرعب لساكين هذه البيوت وتكون مبثابة مصدر لإل

حيتاج للفطنة والذكاء والفراسة يف أسلوب التعامل واألخذ والرد والذي يتأتى نتيجة اخلربة واملمارسـة  
وهذا الكالم ال يعين مطلقا أن نوعية تلك األرواح مهما بلغت من القـوة واجلـربوت   ،العملية الطويلة

فقـد  ،ال تتأثر بالرقية الشرعية وقراءة كتاب اهللا عز وجل ؛ بل على العكس من ذلـك متاما  والبطش
علـى كافـة األنـواع     rأكدت النصوص الشرعية على قوة تأثري الرقية بكتاب اهللا وسنة رسـوله  

وال بد للمعالج من السعي إلقامة احلجة بالدليل والربهان على تلـك األرواح  ،واألصناف دون استثناء
  ٠قبل اختاذ كافة األسباب والسبل والوسائل األخرى اليت ترفع الظلم عن ساكين تلك البيوت 

من خالل اإلحساس والشـعور  ،يستطيع املعالج أن حيدد أماكن تواجد تلك األرواح يف البيوت -ب
ـ  ،بقشعريرة شديدة يف اجلسم خالل تواجده يف تلك األماكن يت ويفيد ذلك يف اتباع اخلطوة التاليـة ال
قبل اللجوء إىل األساليب والطرق األخرى ،تعتمد أساسا على دعوة هؤالء العمار وإقامة احلجة عليهم

  .يف العالج
خاصة احملافظة على أذكار الصـباح  ،جيب على املسلم أن حيرص دائما على الذكر والدعاء:فائدة هامة

و ذلك مـن أذكـار مـأثورة    واملساء ونزول املكان ودخول املرتل واخلروج منه وأذكار الطعام وحن
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وليحرص كذلك عند دخوله بعض األماكن وشعوره بتلك األعراض ( القشعريرة ) من التسمية ،أخرى
  ٠فإن يف ذلك حفظ ووقاية من كل مكروه وسوء بإذن اهللا سبحانه تعاىل ،والذكر

ان من كتـاب اهللا  وقبل البدء بالرقية الشرعية على إقامة احلجة بالدليل والربه،حرص املعالج أوال -ج
وذلك باتباع أسلوب دعوي يعتمد أساسا يف منهجه على احلكمة واملوعظة احلسـنة   rوسنة رسوله 
وال بد من اللجوء هلذا األسلوب ألسباب كثرية أمهها جهل تلك األرواح أو ظلمهـا أو  ،والرفق واللني

  ٠سفهها وشططها وحنو ذلك من أمور أخرى 
( واملقصود أن اجلن إذا اعتدوا على اإلنس أخربوا حبكم اهللا :-رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

( :ألن اهللا يقـول ،وأمروا باملعروف ووا عن املنكر كما يفعل باإلنس،وأقيمت عليهم احلجة،ورسوله
عن قتل حيات  rوهلذا ى النيب ،) ١٥اآلية  –وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوالً ) ( سورة اإلسراء 

أَخبرنِي أَبـو   -وهو عندنا مولَى ابنِ أَفْلَح  -عن صيفي  البيوت حىت تؤذن ثالثا كما يف صحيح مسلم
فَجلَست ،يفَوجدته يصلِّ:قَالَ،مولَى هشامِ بنِ زهرةَ أَنه دخلَ علَى أَبِي سعيد الْخدرِي في بيته،السائبِ

هلَاتص يقْضى يتح هرظتأَن،تيالْب ةياحي نف اجِنيري عرِيكًا فحت تعمفَس،   ـتثَبـةٌ فَويفَإِذَا ح فَتفَالْت
أَترى هذَا الْبيـت؟  :فَقَالَ،دارِفَلَما انصرف أَشار إِلَى بيت في ال،فَأَشار إِلَي أَن اجلس فَجلَست،لأَقْتلَها
فَقُلْت:معسٍ:قَالَ،نربِع دهيثُ عدا حنى مفَت يهولِ اِهللا :قَالَ،كَانَ فسر عا منجرفَخ r     ِقـدنإِلَـى الْخ

فَقَـالَ لَـه   ،فَاستأْذَنه يوما،ع إِلَى أَهلهبِأَنصاف النهارِ فَيرجِ  r فَكَانَ ذَلك الْفَتى يستأْذنُ رسولَ اِهللا 
ثُم رجع فَإِذَا امرأَته ،فَأَخذَ الرجلُ سلَاحه،فَإِني أَخشى علَيك قُريظَةَ،خذْ علَيك سلَاحكr   رسولُ اِهللا 

 حما الرهى إِلَيوةً فَأَهمنِ قَائيابالْب نيةٌبرغَي هتابأَصو ا بِههنطْعيل،لَه ـلِ  :فَقَالَتخادو كحمر كلَيع اكْفُف
فَدخلَ فَإِذَا بِحية عظيمة منطَوِية علَى الْفراشِ فَأَهوى إِلَيها بِـالرمحِ  ،الْبيت حتى تنظُر ما الَّذي أَخرجنِي

فَما يدرى أَيهما كَانَ أَسرع موتـا الْحيـةُ أَمِ   ،ثُم خرج فَركَزه في الدارِ فَاضطَربت علَيه،بِه فَانتظَمها
فروا اسـتغ «:فَذَكَرنا ذَلك لَه وقُلْنا ادع اَهللا يحيِيـه لَنـا فَقَـالَ   ،r فَجِئْنا إِلَى رسولِ اِهللا :قَالَ،الْفَتى

بِكُماحصقَالَ» ل وا«:ثُملَمأَس ا قَدجِن ةيندئًا،إِنَّ بِالْميش مهنم متأَيامٍ،فَإِذَا رثَلَاثَةَ أَي وهنفَآذ،  ا لَكُـمدفَإِنْ ب
كذَل دعب،لُوهطَانٌ،فَاقْتيش وا هم٥٥٣»فَإِن  

                                                 
  ) ٤٣/  ١٩ -( جمموع الفتاوى وانظر  )٢٢٣٦( - ١٣٩]١٧٥٦/ ٤[صحيح مسلم  - ٥٥٣

[ش (عراجني) أراد ا األعواد اليت يف سقف البيت شبهها بالعراجني والعراجني مفرده عرجون وهو العود األصفر الذي فبه مشـاريخ   
االنعطاف والواو والنون زائدتان (بأنصاف النهار) أي منتصفه وكأنه وقت آلخر النصف األول وأول العذق وهو فعلون من االنعراج و

 النصف الثاين فجمعه (فآذنوه) هو من اإليذان مبعىن اإلعالم (فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه) قال العلماء معناه وإذا مل يذهب باإلنـذار 
  من اجلن بل هو شيطان فال حرمة عليكم فاقتلوه ولن جيعل اهللا له سبيال لالنتصار عليكم] علمتم أنه ليس من عوامر البيت وال ممن أسلم
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إذا أيت باملصروع وعظ  –يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية  –نا ( كان شيخ:-رمحه اهللا  –قال ابن مفلح 
وإن مل يأمتر ومل ينته ومل ،فإذا انتهى وفارق املصروع أخذ عليه العهد أن ال يعود،من صرعه وأمره واه

  ٥٥٤ يفارق ؛ ضربه حىت يفارقه )
وال ممن أسلم ،البيوتمعناه وإذا مل يذهب باإلنذار علمتم أنه ليس من عوامر :( قال العلماء:قال النووي
ولن جيعل اهللا له سبيال لالنتصار ،فال حرمة عليكم فاقتلوه -يف رواية مسلم  -بل هو شيطان ،من اجلن

  ٥٥٥ خبالف العوامر ومن أسلم واهللا أعلم )،عليكم بثأره
ا ال يفهم من هذا احلديث أن هذا اجلان الذي قتله هذ:-رمحة اهللا عليهم  -( قال علماؤنا :قال القرطيب

الفىت كان مسلما وأن اجلن قتلته به قصاصا ؛ ألنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبني اجلن لكـان  
إذ مل يكن عنده علم من ،إمنا يكون يف العمد احملض ؛ وهذا الفىت مل يقصد ومل يتعمد قتل نفس مسلمة

أن :فاألوىل أن يقال.وإمنا قصد إىل قتل ما سوغ قتل نوعه شرعا ؛ فهذا قتل خطأ وال قصاص فيه،ذلك
( إن باملدينة جنا قد :rوإمنا قال النيب  ٠٠٠كفار اجلن أو فسقتهم قتلوا الفىت بصاحبهم عدواً وانتقاما 

  ٥٥٦ ليبني طريقا حيصل به التحرز من قتل املسلم منهم ويتسلط به على قتل الكافر منهم ).أسلموا )
  البدء بـ ( خطبة احلاجة )   -٧

اللَّه دبع نقَالَ،فع: ولُ اللَّهسا رنلَّمع " r    وذُ بِـهعنو هرفغتسنو هينعتسن لَّهل دمالْح أَن ةاجةَ الْحطْبخ
وأَشهد أَنَّ ،لَّا اللَّهوأَشهد أَنْ لَا إِلَه إِ،ومن يضللْ فَلَا هادي لَه،من يهد اللَّه فَلَا مضلَّ لَه،من شرورِ أَنفُِسنا

ولُهسرو هدبا عدمحم،  كُملَـيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَرو اَءلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهوا {اتنآم ينا الَّذها أَيي
تقَاته ولَا تموتن إِلَّـا وأَنـتم مسـلمونَ} [آل     ] {يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق١:رقيبا} [النساء

 ] {يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفـر لَكُـم  ١٠٢:عمران
  ٥٥٧ ]٧١:ز فَوزا عظيما} [األحزابذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَا

( وتستحب هذه اخلطبة يف افتتاح جمالس التعليم والوعظ :-رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
  ٥٥٨ واادلة وليست خاصة بالنكاح )

  :استخدام األسلوب الدعوي املؤثر -٨
التركيز على ضوابط وأسس هـذه   استخدام املعالج ألسلوب دعوي مؤثر يف دعوته هلؤالء العمار مع 

عليه  -كما ورد يف الرسالة املعروفة اليت أرسلها ،يف دعوته للكفار rوهذا ما فعله رسول اهللا ،الدعوة

                                                 
  ) ٦٠٧/  ١ –( الفروع  - ٥٥٤
  ٣٩٧/  ١٣،١٤،١٥ –صحيح مسلم بشرح النووي  - ٥٥٥
  ٣١٦،٣١٧/  ١ –اجلامع ألحكام القرآن   - ٥٥٦
  ) صحيح ٢١١٨](٢٣٩/ ٢[سنن أيب داود  - ٥٥٧
  ) ٢٨٧ / ١٨ –( جمموع الفتاوى   - ٥٥٨
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أَخبرنِي عبيد اللَّه بن عبد اللَّـه بـنِ   :كما ثبت عنِ الزهرِي قَالَ،هلرقل ملك الروم -الصالة والسالم 
ثُم دعـا  ،أَرسلَ إِلَيه هرقْلُ ملك الرومِ:أَنَّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ أَخبره،عبد اللَّه بن عباسٍ أَخبره أَنَّ،عتبةَ

 ولِ اللَّهسابِ رتبِك r  ىرصيمِ بظإِلَى ع ةَ الْكَلْبِييحد عم لَ بِهسي أُرإِلَ،الَّذ هفَعفَدأَهقْلُ فَقَرره فَإِذَا ،ي
يهيمِ:فحنِ الرمحالر مِ اللَّهومِ،" بِسيمِ الرظقْلَ عرإِلَى ه هولسرو اللَّه دبع دمحم نم، عبنِ اتلَى مع لَّامس

فَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ علَيـك  ،يؤتك اللَّه أَجرك مرتينِ،تسلَم أَسلم،فَإِني أَدعوك بِدعاية الْإِسلَامِ،أَما بعد،الْهدى
] إِلَـى  ٦٤:إِثْم الْأَرِيِسيني و {يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننـا وبيـنكُم} [آل عمـران   

هلقَو:] {َونملسا موا بِأَندهاش}٥٥٩] ٦٤:آل عمران  
  :( ويف هذا الكتاب مجل من القواعد وأنواع من الفوائد منها:-رمحه اهللا  -قال النووي

والقتال قبله حرام إن مل تكن بلغتهم دعوة ،وهذا الدعاء واجب،دعاء الكفار إىل اإلسالم قبل قتاهلم -أ)
  .وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب،اإلسالم

يف احلـديث   rومنـها أن قولـه   ،ـ ( بسم اهللا الرمحن الرحيم )استحباب تصدير الكتاب ب -ب)
  ٠٥٦٠املراد باحلمد هللا ذكر اهللا تعاىل » أَقْطَع،كُلُّ أَمرٍ ذي بالٍ لَا يبدأُ فيه بِحمد اللَّه«:اآلخر

 ( إىل هرقـل :rوهلذا قال الـنيب  ،فال يفرط وال يفرط،التوقي يف املكاتبة واستعمال الورع فيها -ج)
وال سلطان ألحـد  ،ملك الروم ألنه ال ملك له وال لغريه إال حبكم دين اإلسالم:عظيم الروم ) فلم يقل

وإمنا ينفذ من تصرفات الكفار ما ،بشرط rأو واله من أذن له رسول اهللا  rإال ملن واله رسول اهللا 
  .تنفذه الضرورة

ظيم الـروم ) أي الـذي يعظمونـه    ( ع:بل أتى بنوع من املالطفة فقال،إىل هرقل فقط:ومل يقل -د)
( ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك    :وقد أمر اهللا تعاىل بِإالنة القول ملن دعي إىل اإلسالم فقال تعاىل،ويقدمونه

 {فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّـه :) وقال تعاىل ١٢٥ -اآلية  –بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة ) ( سورة النحل 
  .] وغري ذلك٤٤:يتذَكَّر أَو يخشى } [طه

( أسلم تسـلم ) يف  :rفإن قوله ،استحباب البالغة واإلجياز وحتري األلفاظ اجلزلة يف املكاتبة -هـ)
مع ما فيه من بـديع التجنـيس ومشولـه    ،وغاية من اإلجياز والبالغة ومجع املعاين،اية من االختصار

  .ومن عذاب اآلخرة،والسيب والقتل وأخذ الديار واألمواللسالمته من خزي الدنيا باحلرب 
  .فآمن به فله أجران كما صرح به هنا rإن من أدرك من أهل الكتاب نبينا  -و)
( وإن توليـت  :rالبيان الواضح أن من كان سببا لضاللة أو سبب منعٍ من هداية كان آمثا لقوله  -ز)

{وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا اتبِعوا سبِيلَنا :اهللا تعاىل فإن عليك إمث األريسيني ) ومن هذا املعىن قول
                                                 

 - ٧٤]١٣٩٣/ ٣) و[صـحيح مسـلم   ٧](٨/ ١) وهي مطواة يف [صحيح البخاري ١١٠٩](٣٧٩:[األدب املفرد خمرجا ص - ٥٥٩
)١٧٧٣(  

  ) حسن ٢]( ١٧٤/ ١خمرجا  -[صحيح ابن حبان  - ٥٦٠
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) ولَـيحملُن أَثْقَـالَهم   ١٢ولْنحملْ خطَاياكُم وما هم بِحاملني من خطَاياهم من شيٍء إِنهم لَكَاذبونَ (
لَيو هِمأَثْقَال عأَثْقَالًا مونَ (ورفْتوا يا كَانمع ةاميالْق موي أَلُن٥٦١ ]١٤ - ١٢:) } [العنكبوت١٣س  

وتلك بعض الفوائد العظيمة الـيت   rوذلك من بديع فهم علماء األمة ملعاين أحاديث رسول اهللا :قلت
ته إىل وحري بالداعيـة التحلـي ـا إليصـال رسـال     ،أشار إليها اإلمام النووي يف املكاتبة والدعوة

املتحلية بلباس احلكمة واملوعظة ،وعامل اجلن عامل غييب حيتاج إىل الدعوة املوزونة مبيزان الشريعة،الثقلني
وكل ذلك كفيل ألن تدرك القلوب تلك الدعوة فتلمس شـغافها  ،املنمقة باللني والرفق واحللم،احلسنة
عد ذلـك العبـد ببصـرية وسـعة     وينظر ب،وتطرق أمساعها فيتجلى اخلوف واخلشية والبكاء،وثناياها

ويقبل باحملبة والصدق واإلخالص له ولرسوله ولعباده املـؤمنني  ،فيمتثل ألوامر اهللا وجيتنب نواهيه،أفق
  .الصاحلني

رمحـه اهللا   -وقد حدد اإلمام النووي ،وكما أسلفت فالرقية الشرعية دعوة قبل أن تكون حرب ونزال
وأسلوا وطريقتها مـن خـالل فهـم احلـديث آنـف      بعض القواعد والفوائد البديعة للدعوة  -

فبإمكان املعالج االستفادة من تلك القواعد اليت ستكون عونا له يف إيصال رسالته وتبليغ دعوته ،الذكر
٠  

  :طريقة الدعوة واخلطاب
وعليه أن يركز من ،ومن هنا تبدأ مسؤولية املعالج يف عالج حالة البيت وما تعرض له من إيذاء وضرر 

ل دعوته على أمر هام جدا وهو العقيدة الصحيحة والتوحيد اخلالص هللا سبحانه وتعاىل بأنواعـه  خال
ومن مث ينتقل ،األربعة ( توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات وتوحيد احلاكمية)

بد الرحمنِ الْمعـافرِي  فعن أَبِي ع ويذكر حبديث البطاقة،للكالم عن رمحة اهللا سبحانه وتعاىل وعقوبته
يلباصِ:قَالَ،الْحنِ الْعرِو بمع نب اللَّه دبع تعمقُولُ،سي: ولُ اللَّهسقَالَ ر r:»  لًـاجر لِّصخيس إِنَّ اللَّه

ةاميالْق موقِ يلَائُءوسِ الْخلَى ري عتأُم نم،ست هلَيع رشنجِلًافَيس نيعستةً وـرِ  ،عصالْب ـدجِلٍّ مكُلُّ س، ثُم
قُولُ لَهقُولُ:يظُونَ؟ فَيافي الْحتبكَت كذَا؟ أَظَلَمه نئًا ميش ركنأَت:با رقُولُ،لَا يةٌ؟ :فَينسح أَو ذْرع أَفَلَك

فَيخرِج لَـه  ،وإِنه لَا ظُلْم علَيك الْيـوم ،إِنَّ لَك عندنا حسنةً،بلَى:قُولُفَي،لَا يا رب:فَيبهت الرجلُ ويقُولُ
مـا  ،يـا رب :فَيقُولُ،احضر وزنك:فَيقُولُ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه:بِطَاقَةً فيها
والْبِطَاقَـةُ فـي   ،فَتوضع السجِلَّات في كفَّة:إِنك لَا تظْلَم.قَالَ:بِطَاقَةُ مع هذه السجِلَّات؟ فَيقُولُهذه الْ

فَّةك،جِلَّاتالس تالْبِطَاقَةُ،فَطَاش ثَقُلَتٌء:قَالَ،ويش اللَّه مثْقُلُ اس٥٦٢».فَلَا ي  
من حـور  ،ن اجلنة وما أعده اهللا سبحانه وتعاىل فيها لعباده الصاحلنيبعد ذلك يسترسل يف احلديث ع

ويقف أمام أهوال النار وما أعده اهللا سبحانه وتعـاىل  ،عني وفواكه وأار وعسل مصفى لذة للشاربني
                                                 

  ٤٥٠،٤٥١/  ١٠،١١،١٢ –صحيح مسلم بشرح النووي  - ٥٦١
  ) صحيح٢٢٥](٤٦١/ ١خمرجا  -[صحيح ابن حبان  - ٥٦٢



 ٣٠٧

ويتحدث تارة عن القيامة الصغرى منذ حلظة املوت وضمة القـرب وسـؤال   ،فيها للكافرين واملشركني
مث ينتقل للحديث عن القيامة الكربى من بعث ،خرى يتحدث عن الربزخ وعذاب القربوتارة أ،امللكني

ويستخدم ،ويستخدم أحيانا أسلوب الترغيب،ونشور وصراط وحنو ذلك من أهوال يوم البعث والنشور
وعادة ما تستجيب تلك األرواح ملثل ،ويتحدث عن الظلم وعاقبته ومآله،تارة أخرى أسلوب الترهيب

وعادة ما يسلك املعالج هذا املسلك يف الـدعوة إىل  ،الدعوي بفضل اهللا سبحانه وتعاىل ذلك األسلوب
وأما إن كان االعتقاد لديـه  ،اهللا سبحانه وتعاىل إن كان يعتقد بأن عمار البيت من الكفرة واملشركني

ليت يراهـا  فال بد أن يوضح هلم حق املسلم على أخيه املسلم باملوعظة ا،بأن تلك األرواح من املسلمني
  .مناسبة يف حقهم

وإن رأى املعالج من خالل خربته وممارسته العملية أن تلك األفعال نامجة عن إيذاء من أهل البيـت يف  
ويف حال اعتقاد املعالج بـأن  ،فال بد من إيضاح أم ما قصدوا اإليذاء وما تعمدوه،حق تلك األرواح

وحال اعتقاده بـأن  ،حقيقته ورسالته النبيلة الساميةتلك األرواح كافرة فيجب دعوم لإلسالم وبيان 
وبيان ،تلك األرواح مسلمة فيجب تذكريهم باهللا سبحانه وتعاىل وخماطبتهم باحلكمة واملوعظة احلسنة

وإن كـان  ،واألخوة الصادقة اليت تربط بني املسلم وأخيه املسـلم ،حقوق املسلمني بعضهم على بعض
بناء على الدراسة والبحـث املوضـوعي   ،األرواح عن طريق السحراعتقاد املعالج أصال بتسلط تلك 

فال بد أن يوضح لتلك األرواح خطورة السحر والسحرة وعواقبه الوخيمة يف الـدنيا  ،ومرئيات احلالة
  .واآلخرة

يقول األستاذ ماهر كوسا:(فإن املعاجل والقارئ بكتاب اهللا الكرمي جيب أن يكون على علـم ومعرفـة   
وعليه عند بداية خماطبة اجلن يف أجساد البشر أن يكون حسن اخللق داعيـة إىل اهللا   بكل هذه األمور

يربز قدرة الدين اإلسالمي يف خماطبة القلوب والعقول وأن يلجأ إىل األسلوب الطيـب املقنـع كمـا    
 وإال فيقوم بإخراجه بالطريقة الـيت ،وعليه بالصرب فإن أفلح فاحلمد هللا،أسلفت حىت يستنفذ كل السهام

  ٥٦٣ يراها مناسبة فيما يرضي اهللا تعاىل )
  :التسمية واحلمد والثناء على احلق تبارك وتعاىل -٩
مث الرقية الشرعية ،بعد ذلك يبدأ بالتسمية واحلمد والثناء على احلق تبارك وتعاىل ودعائه والتضرع إليه 

يـة الشـرعية يف السـنة    مع التركيز على النصوص الثابتة الصـرحية للرق ،الثابتة يف الكتاب والسنة..
  ٠كقراءة سورة البقرة وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة وسورة اإلخالص واملعوذتني وحنوه،املطهرة
  :بعد القراءة على املاء النفث والتفل -١٠

                                                 
  ١٣ -القرآن يف عالج املسحور فيض  - ٥٦٣



 ٣٠٨

وباإلمكان إضافة مسك أبيض وزعفران وسذاب وحرمل للمـاء ويبـدأ   ،ومن مث ينفث يف ماء وملح 
ومعلوم أن التيامن يف إكرام ،لوية للمرتل مبتدئ باملدخل الرئيس من اجلهة اليمىنبرش املاء يف الزوايا الع
  r أَنها حلبت لرسولِ اللَّه :حدثَنِي أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه:قَالَ،فعنِ الزهرِي،الضيف وحنوه سنة

اجِناةٌ دا،شنِ مسِ بارِ أَني دف يهوكسٍ،لارِ أَني دي فالبِئْرِ الَّت ناٍء ما بِمهنلَب يبشو، ولَ اللَّهسطَى رفَأَع 
r  حالقَد،يهف نم حالقَد عزى إِذَا نتح هنم رِبكْرٍ،فَشو بأَب ارِهسلَى يعو، ابِيرأَع ينِـهمي نعفَقَـالَ  ،و

رمع:أَنْ ي افخوابِيراَألع هيطع،كدنع ولَ اللَّهسا ركْرٍ يا بأَب طأَع،ينِهملَى يي عالَّذ ابِيراَألع طَاهفَأَع، ثُم
  ٥٦٤»اَأليمن فَاَأليمن«:قَالَ

ـ  ،( أي ابتدئوا باألمين أو قدموا األمين يعين من عند اليمني يف حنو الشرب:قال املناوي ق أو األميـن أح
أَنـه سـمع أَنـس بـن     ،يف بعض طرق احلديث عن عبد اِهللا بنِ عبـد الرحمنِ :ورجحه العيين بقوله

كالثُ قَالَ،مدحولُ اِهللا :يسا رانأَت r  اارِني داةً،فش ا لَهنلَبقَى فَحستـاِء بِئْـرِي    ،فَاسم ـنم هتبش ثُم
هذولَ اِهللا فَ:قَالَ،هسر تطَيأَع r، ولُ اِهللاسر رِبفَش r  ارِهسي نكْرٍ عو بأَبو،هاهوِج رمعو، ابِيرأَعو

ينِهمي نولُ اِهللا ،عسغَ را فَرفَلَم r  بِهرش نم،رمولَ اِهللا:قَالَ عسا ركْرٍ يو بذَا أَبه،اهإِي رِيهي، طَى فَـأَع
قَالَ ،»الْأَيمنونَ،الْأَيمنونَ،الْأَيمنونَ«:r وقَالَ رسولُ اِهللا ،وعمر،وترك أَبا بكْرٍ،الْأَعرابِيr   رسولُ اِهللا 

سةٌ«:أَننس ةٌ،فَهِينس ةٌ،فَهِينس ٥٦٥»فَهِي  
وحكي عليه االتفاق بل قال ابن ،ولو مفضوالللتأكيد إشارة إىل ندب البداءة باألمين ،وكرر لفظ األمين

وكل ما يدور على مجع من كتاب أو حنوه فإمنا :قال ابن العريب.ال جيوز مناولة غري األمين إال بإذنه:حزم
وتقدمي من على اليمني ليس ملعىن فيه بل املعىن يف جهـة الـيمني   ،يدور على اليمني قياسا على ما ذكر

  ٥٦٦ ؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا ملن عن اليمني بل جلهته )في،وهو فضلها على جهة اليسار
ويفضل استخدام ،وبعد االنتهاء من رش املاء يقوم برش امللح يف الزوايا السفلية وبنفس طريقة رش املاء

  :وال بد للمعالج من مراعاة األمور التالية،النوع الصخري من أنواع امللح
ذلك ال يعترب تعديا أو تقصدا لإليذاء ؛ بقدر ما هـو رفـع   أن يوضح لعمار املرتل أن قيامه بفعل  -أ

  .واجلزاء إمنا يكون من جنس العمل،للظلم والبغي
إمنا هو من قبيل اختـاذ  ،أن يوضح ألهل البيت بأن استخدام املاء وامللح املقروء عليه ذه الكيفية -ب

زوايا واألركان بناء على ما ثبت خاصة أن تلك األرواح أكثر ما تتواجد يف ال،األسباب املباحة للعالج
                                                 

  ) ٢٣٥٢](١١٠/ ٣[صحيح البخاري  - ٥٦٤
  [(داجن) هي اليت تألف البيوت وتعلف فيها.(شيب) خلط.(األمين فاألمين) أعطوا األمين مث من على ميينه] 

  ) ٢٥٧١](١٥٤/ ٣) و[صحيح البخاري ٢٠٢٩( - ١٢٦]١٦٠٤/ ٣[صحيح مسلم  - ٥٦٥
ه والتجاه باحلركات الثالث يف الواو والتاء التلقاء يقال قعدت وجاهك وجتاهك أي تلقاء وجهك [ش (وجاهه) قال يف القاموس الوجا 

  وقال النووي بضم الوار وكسرها لغتان أي قدامه مواجها له]
  ) ١٩٠،١٩١/  ٣ -( فيض القدير  - ٥٦٦



 ٣٠٩

وأن يوضح أيضا أن فعله ذلك ورشه املاء على هذا النحـو  ،تواترا لدى أهل اخلربة والدراية واملمارسة
السيما أن تلك األرواح تتأذى من امللح وال حتبه من قريب أو ،يؤدي لطردهم من املرتل بإذن اهللا تعاىل

بدالرمحن اجلربين خبصوص تلك املسألة واسـتخدام املـاء   وقد سألت فضيلة الشيخ عبداهللا بن ع،بعيد
جبواز ذلك وأنه ال يرى بأسا باستخدامه دون االعتقاد  -حفظه اهللا  -وامللح على النحو السابق فأشار 

هذا وسوف أعرج علـى تلـك   ،إمنا هو من قبيل األسباب الداعية للطرد والشفاء بإذن اهللا تعاىل،فيه
  ٠الفتوى الحقا 

  يا أبا النضر حتول عن جوارنا.:كنت أرى يف داري ...فقيل:النضر هاشم بن القاسموقال أبو 
إن بئراً :فكتب إيل احملاريب،فكتبت إىل الكوفة إىل ابن إدريس واحملاريب وأيب أسامة،فاشتد ذلك علي:قال

ا فدعوا بدلو من ماء مث تكلمـوا ـذ  ،فشكوا ذلك إليهم،فرتل م ركب،باملدينة كان يقطع رشاؤها
  الكالم فصبوه يف البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر.

مث تتبعـت بـه زوايـا الـدار     ،مث تكلمت فيه ـذا الكـالم  ،فأخذت توراً من ماء:قال أبو النضر
أمسينا باهللا الـذي لـيس منـه شـيء     ،بسم اهللا:حنن نتحول عنك وهو،أحرقتنا:فصاحوا يب،فرششته
وبأمسائه احلسىن كلـها عائـذ مـن    ،وبسلطان اهللا املنيع حنتجب،م وال تضاموبعزة اهللا اليت ال ترا،ممتنع

ومن شر ما خيـرج بالليـل ويكمـن    ،ومن شر معلن أو مسر،ومن شر شياطني اإلنس واجلن،األبالسة
ومن شـر  ،ومن شر إبليس وجنوده،ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ،ويكمن بالليل وخيرج بالنهار،بالنهار

  ها إن ريب على صراط مستقيم.كل دابة أنت آخذ بناصيت
ومن شر إبليس ،من شر ما خلق وذرأ وبرأ،أعوذ باهللا مبا استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وىف

  ومن شر ما يبغي.،وجنوده
) ١بسم اهللا الـرمحن الـرحيم {والصـافَّات صـفا (    ،أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

) رب السماوات والْأَرضِ وما بينهمـا  ٤) إِنَّ إِلَهكُم لَواحد (٣) فَالتاليات ذكْرا (٢( فَالزاجِرات زجرا
) لَـا  ٧) وحفْظًا من كُلِّ شيطَان مارِد (٦) إِنا زينا السماَء الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ (٥ورب الْمشارِقِ (

سانِبٍ (يكُلِّ ج نقْذَفُونَ ميلَى ولَإِ الْأَعونَ إِلَى الْمع٨م ) ـباصو ذَابع ملَها وورح٩) د   ـنإِلَّـا م (
) بثَاق ابهش هعبطْفَةَ فَأَتالْخ فط٥٦٧ ]٠١ - ١:) } [الصافات١٠خ  

  :اآليتومع عدم ثبوت الكالم آنف الذكر إال أن يل وقفات أخلصها ب:قلت
لعدم ،ال يرى بأسا باستخدام الذكر الوارد أعاله لطرد اجلن والشياطني من البيـوت املسـكونة   -)١

" مع أن األوىل تركه واالعتماد يف ذلك  ٠٠٠" اعرضوا علي رقاكم  rتعارضه مع حديث املصطفى 
  .على النصوص الثابتة كقراءة سورة البقرة وآية الكرسي واملعوذتني وحنوه

                                                 
  وهذه القصة يف ثبو ا نظر  ]٨٦:[الوابل الصيب من الكلم الطيب ص- ٥٦٧



 ٣١٠

نس من خالل الكالم آنف الذكر استخدام رش املاء يف الزوايا واألركان مع األخـذ بعـني   يستأ -)٢
االعتبار بأن تلك األسباب أسباب حسية للعالج دون االعتقاد بأا تضر أو تنفع بذاا إمنا بـإرادة اهللا  

  .سبحانه وتعاىل
املقروء عليه واالغتسال به ورشه  ( ومن األمور اهلامة أيضاً شرب املاء:يقول األستاذ خمتار حممد كامل

  ٥٦٨ وهذا يؤذي اجلن املعتدي على اإلنسان )،يف أركان املرتل
بالنسبة ألول عشر آيات من سورة الصافات تبني أا تؤثر تأثريا قويا ونافعا بإذن اهللا تعاىل علـى   -)٣

ومع ذلك فال جيـوز  ،اجلن والشياطني فقراءا تضعفهم وتنال منهم ملا حتتويه من آيات ترهيب وتقريع
  ٠فالقرآن كله خري وشفاء واهللا تعاىل أعلم ،االعتقاد ا دون سواها من آيات وسور القرآن العظيم

  :جواز الرقية باملاء وامللح -١١
  سئل الشيخ حممد بن إبراهيم عن الرقية يف امللح ؟  

من جهـات   -الرقية  أي يف جنس -والناس توسعوا فيها .( هذا ليس فيه بأس:-رمحه اهللا  -فأجاب 
وأيضـا االسـتعمال وإال   .وما دام هلا أثر فإا تصلح،األوىل البطيء فإا كلما كانت أجد كانت أنفع

  ٥٦٩ فليس من شرطها أن تكون على معني فإا قراءة )
سئل فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين عن حكم استخدام رش املاء وامللح يف زوايا املنـازل  

حيث ،نة باجلن والشياطني واعتبار ذلك من األسباب احلسية لالحتراز من أذاهم بإذن اهللا تعاىلاملسكو
  أنه يكثر تواجدهم يف الزوايا وهم يكرهون امللح وال يستسيغونه ؟

( ال بأس بطرح امللح يف املاء حىت يذوب مث يرش به زوايا املرتل من الـداخل  :-حفظه اهللا  –فأجاب 
لك فوجد مفيدا يف حراسة املنازل وطرد املتمردين من اجلـن والسـالمة مـن    واخلارج فقد جرب ذ

فإـم قد يتسلطون على بعض القراء واملعالجني فيجوز استعمال ما ينفع يف التحرز من شرهم ،أذاهم
وكذا يشرع قراءة بعض األذكار واألوراد والتعوذات يف ماء مث يرش به املرتل الذي يتواجد فيه ،وأذاهم
  ٥٧٠ والشياطني فإنه يبعدهم بإذن اهللا تعاىل واهللا الشايف )اجلن 
  :حكم قراءة آية الكرسي يف زوايا البيت -١٢

وقد يكون السبب ،بعض املعاجلني يعمدون إىل قراءة آية الكرسي أو أي آيات أخرى يف زوايا البيوت
تأنسني بأثر  عن عبد مس،يف ذلك معرفتهم بتواجد اجلن والشياطني أكثر ما يتواجدون يف هذه األماكن

  ٥٧١.كَانَ عبد الرحمنِ بن عوف إذَا دخلَ منزِلَه قَرأَ في زواياه آيةَ الْكُرسي:قَالَ،اِهللا بنِ عبيد بنِ عميرٍ

                                                 
  ) ١١ص  –اجلان بالقرآن واألعشاب ( طرد وعالج  - ٥٦٨
  ) ٩٤/  ١ -( فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم  - ٥٦٩
  ( منهج الشرع يف عالج املس والصرع ) - ٥٧٠
  ) فيه انقطاع٣٠٦٤٩](٤٦٨/ ١٥دار القبلة -[مصنف ابن أيب شيبة  - ٥٧١
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ك وكـذل ،قلت وال نرى بأساً بفعل ذلك خاصة أنه قد ثبت تواترا تواجد اجلن والشياطني يف الزوايا  
مـع أن األوىل تـرك ذلـك     –رضي اهللا عنه  –ثبوت الرقية بآية الكرسي كما يف حديث أيب هريرة 

السيما أن هذه القراءة حتقق املطلوب بـإذن اهللا عـز وجـل    ،والقراءة يف البيوت واملنازل بشكل عام
ودرءاً ملا ،وكذلك عدم زرع اعتقاد لدى اخلاصة يف هذه الكيفية،وتسمع العمار أينما كانوا يف البيوت

  ٠قد حياك يف صدور العامة واهللا تعاىل أعلم 
سئل فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين عن القـراءة يف زوايـا البيـوت بـبعض السـور      

( ال بأس بذلك واألوىل أن تكون القراءة يف البيت بشكل عام خوفاً :-حفظه اهللا  –فأجاب ،واآليات
   ٥٧٢أعلم ) واهللا تعاىل ،من مضنة االعتقاد

( أقسم عليكم بعزة اهللا وقدرته وقهره :وكذلك جيوز الدعاء مبا أورده األستاذ رضا الشرقاوي ما نصه
  ٥٧٣ وعظيم سلطانه وكربيائه أن تتسلسلوا بسالسل من نار يف أعناقكم وأيديكم وأرجلكم )
ليـه بالـدليل   وجيوز كذلك الدعاء بذلك من قبيل الدعاء على الظامل واملعتدي بعد إقامة احلجـة ع 

خاصة أن هذا الدعاء ال حيتوي على أية حماذير أو خمالفـات  .مع إصراره على الظلم والعدوان،والربهان
  ٠واهللا تعاىل أعلم ،شرعية
  :األوىل الرقية يف تلك املنازل وترا -١٣

للَّـه تسـعةٌ   «:قَالَ،يـةً رِوا،ملا ثبت فعن أَبِي هريرةَ،األوىل أن يقوم املعالج بالرقية يف تلك املنازل وترا
  ٥٧٤»وهو وتر يحب الوتر،الَ يحفَظُها أَحد إِلَّا دخلَ اجلَنةَ،مائَةٌ إِلَّا واحدا،وتسعونَ اسما

  ٥٧٥»إِنَّ اللَّه وِتر يحب الْوِتر«:قَالَ  r عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
من اليقني باهللا سـبحانه وتعـاىل إن تـوفرت كافـة السـبل والوسـائل الشـرعية        وال بد عندئذ 

وتوجه أصحاب البيوت املسكونة إىل اهللا تعاىل بالدعاء والتضـرع  ،وإخالص النية من املعالج،واملباحة

                                                 
  ( منهج الشرع يف عالج املس والصرع ) - ٥٧٢
  ) ٤١،٤٢ص  –ان ( العالج بالقرآن من أمراض اجل - ٥٧٣
  )٢٦٧٧( - ٥]٢٠٦٢/ ٤) و[صحيح مسلم ٦٤١٠](٨٧/ ٨[صحيح البخاري  - ٥٧٤

.(ال حيفظها) عن ظهر قلب وهذا يستلزم تكرارها وهو املقصود.وقيل حفظها اخلضوع ملعانيها والعمل مبا r[ش (رواية) أي عن النيب  
وترا ولذلك جعله يف كثري من العبادات واملخلوقـات كالصـلوات    تقتضيه.(وتر) واحد ال شريك له.(حيب الوتر) أكثر قبوال ملا كان

  اخلمس والطواف سبعا والسموات وغري ذلك وندب التثليث يف كثري من األعمال كالوضوء والغسل]
  ) صحيح ١٦٢١]( ٩٨٧/ ٢[سنن الدارمي  - ٥٧٥

لواحد الذي ال شريك له وال نظري.ومعىن حيب الوتر تفضيل ( " إن اهللا وتر حيب الوتر " الوتر الفرد،ومعناه يف حق اهللا تعاىل ا:قال النووي
الوتر يف األعمال وكثري من الطاعات،فجعل الصالة مخسا،والطهارة ثالثا،والطواف سبعا،والسعي سبعا،ورمي اجلمار سبعا،وأيام التشريق 

اإلبل،وغري ذلك.وجعل كثريا من عظيم  ثالثا،واالستنجاء ثالثا،وكذا األكفان،ويف الزكاة مخسة أوسق،ومخس أواق من الورق،ونصاب
)  ١٧٨/  ١٦،١٧،١٨ –خملوقاته وترا منها السماوات،واألرضون،والبحار،وأيام األسبوع،وغري ذلك ) ( صحيح مسلم بشرح النووي 

٠  
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ويبدل احلال أمنا وطمأنينـة  ،وكل ذلك كفيل بأن يرفع البالء،والتقرب بالطاعات واجتناب املنهيات
  ٠ سبحانه وتعاىل بإذن اهللا
  :استخدام أجهزة التسجيل لسماع القرآن أو الرقية الشرعية -١٤

حيـث  ،وقبل أن أي حبثي يف هذا املوضوع فسوف أتعرض ملسألة هامة ختتص ذا األمر:مسألة هامة
ن يقوم البعض ممن ابتلي ذا النوع من أنواع اإليذاء بتشغيل شريط مسجل يف املرتل أو البيت آليات م

وأحيانا أخرى قد يقوم بتشغيل ،كتاب اهللا عز وجل ضنا واعتقادا باحلفظ والوقاية من اجلن والشياطني
وقد يعمد البعض بتشغيل جهاز تسـجيل حيتـوي   ،الشريط وميضي خارج املرتل لقضاء بعض حوائجه

  .على آيات أو سور من القرآن الكرمي وتركه يف املرتل محاية ووقاية من اجلن والشياطني
سئل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز عن حكم ترك القرآن يف املرتل إذا كان ال يوجد أحد 

  يف املرتل ( جهاز تسجيل ) وتشغيل القرآن يف املرتل محاية ووقاية للبيت من اجلن والشياطني ؟ 
  ٥٧٦ ( ال أعلم فيه شيء ):-رمحه اهللا  -فأجاب 

وقد سـئلت  ،يل جبانب املريض وتشغيل أشرطة القرآن والرقيةأو قد يعمد البعض بوضع أجهزة التسج
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن حكم تشغيل جهاز التسجيل على آيات من القرآن لعـدة  

  ؟ ٠٠وأخرى للجان ،ساعات عند املريض وانتزاع آيات معينة ختص السحر وأخرى للعني
جيل بالقراءة واألدعية ال يغين عن الرقية ألن الرقية عمل ( تشغيل جهاز التس:-حفظها اهللا  -فأجابت 

  ٥٧٧ حيتاج إىل اعتقاد ونية حال أدائها ومباشرة للنفث على املريض واجلهاز ال يتأتى منه ذلك )
  ومساع القرآن والرقية الشرعية نافع بال ريب .،وال يوجد دليل على املنع،الصواب اجلواز:قلت
ىل حتصني نفسه وآل بيته بالرقية املباشرة وخاصة قراءة سورة البقرة وترا واألوىل أن يلجأ املسلم إ:قلت

علمـا بـأن   ،فإا نافعة بإذن اهللا سبحانه وتعاىل يف طرد تلك األرواح اخلبيثة وهذا أنفع وأسلم وأتقى
  ٠٥٧٨استخدام أجهزة التسجيل يف املنازل لطرد اجلن والشياطني قد ثبت نفعها بإذن اهللا تعاىل 

  
  ـــــــــــ

  
   

                                                 
  ( منهج الشرع يف عالج املس والصرع ) - ٥٧٦
هـ  ١٤١٩/  ٤/  ١٧) وتاريخ  ٢٠٣٦١برقم (  -الثامنة الفقرة  –( جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   - ٥٧٧
 (٠  

  كيف ميكن أن حتصني مرتلك اجلديد  - ٥٧٨
  ٦٩٢=http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t؟؟؟

http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=
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  ٥٧٩:حقائق هامة عن السحر والشياطني –املبحث السابع 
  حقائق عن دماغ اإلنسان وبعض أسراره  -١

أصبح اليوم من البديهيات املعروفة علمياً أن اإلنسان يرى نتيجة انعكاس الضوء من األشياء إىل عدسة 
لصورة لتنتج جماالت وتيارات ومن مثّ دخوله للشبكية اليت تقوم بتحويالت كيميائية تتناسب مع ا،العني

ويف الدماغ يوجد منطقة متخصصة الستقبال هذه املوجات ،كهربائية ترسل عرب األعصاب إىل الدماغ
وكذلك نسـمع نتيجـة   ،بل وفهم الفيلم اجلاري عرضه وربط أحداثه مبخزون معلوماتنا،وفهم الصور

مثّ تقوم الطبلة بنقل موجات ميكانيكيـة  ومن ،مالمسة طبلة األذن للموجات الصوتية اليت حيملها اهلواء
إىل األذن الوسطى وأخرياً يتم حتويلها إىل جماالت وتيارات كهربائيـة ترسـل عـرب األعصـاب إىل     

ويف الدماغ يوجد منطقة متخصصة الستقبال هذه املوجات وفهم الصوت وربطـه مبخـزون   ،الدماغ
ومبعىن أخـر  ،ذا أيضا حنس ونشم ونتذوقوهك،معلوماتنا من أصوات بشر ولغات وغريه من املعلومات

وسبحان اهللا الذي ،فإن املعلومات تصل إىل دماغنا عرب األعصاب على شكل جماالت وتيارات كهربائية
  علم الدماغ كيف يفهم هذه املعلومات ويخزا بنظام يمكِّنه من ربطها مع بعضها البعض واستعادا.

لبية حلاجتنا يصدر أوامر على شـكل موجـات وتيـارات    فدماغنا وت،وبنفس األسلوب أيضا نتحرك
ولكي نتكلم مثال فـإن الـدماغ   ،كهربائية لتحريك حزمة من العضالت وغريها فنحرك يدنا أو قدمنا

يصدر أوامر بتنسيق وتنظيم مبدع لعدة أنظمة من العضالت واألعصاب لتخرج هواء مـن الـرئتني   
لسان والشفتني وأخرياً خترج مـن أفواهنـا كلمـات يفهمهـا     وتحرك احلبال الصوتية واحلنجرة وال

  فسبحان اهللا الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه.،اآلخرون
اخلالصة إننا نستقبل املعلومات ونقوم باحلركات نتيجة تنقل حزمة من ااالت والتيارات الكهربائيـة  

نتحكم به من حركات جسـمنا  ومؤخراً أثبت العلماء أن ما ،عرب أعصابنا بني دماغنا وأعضاء جسدنا
فمثالً حركـة القلـب   ،أما باقي جسمنا فإن العقل يتحكم به مبعزل عن تدخلنا متامـاً ،%١أقل من 

أو حركة الكلى أو الرئتني أو مجمل إفرازات الغـدد أو الـتحكم   ،وتسارعه أو تباطؤه حسب احلاجة
ع يف العني واملخاط يف األنـف  باجلهاز اهلضمي أو التحكم بضغط الدم وحركة العينني ومعدل الدمو

وعمليات النخاع الشوكي والكبد وكريات الدم وماليني العمليات اليت تـتم سـواء كنـا نيـام أو     
مستيقظني فإن العقل يقوم فيها من خالل برامج تشبه إىل حد كبري برامج الكمبيوتر خمزنة للتصـرف  

ولو أن هذه الربامج أصـيبت  ،سبحان املُبدع:بتلقائية مبدعة ال يستطيع عاقل أن يراقبها سوى أن يقول
بأذى فإن العضو املتصل ا سيتأذى وتنخفض أو تنعدم كفائتة بالتناسب مع حجـم الضـرر الـذي    

                                                 
  انظر كتاب العالج بالتقوى والقرآن الكرمي  - ٥٧٩

http://www.alroqia.info/KitabAl-٣lageBeltakwaWaAl-quranAl-karim.htm  

http://www.alroqia.info/KitabAl
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ومن احلاالت الشهرية طبياً أن يتوقف عضو يف اإلنسان رغم سالمة ذلك العضـو  ،أصيب به الربنامج
  تلف أو أزيل!!لكن الربنامج املُشغل لذلك العضو أ،وسالمة الدماغ

لكن اجلديد هـو أن اهللا هـداين إىل أن   ،كل ما سبق ال جديد فيه فهو مثبت بأحباث أصبحت شائعة
وأن هذه الطاقة يمكن ختزينها وتوجيهها وإعادة االستفادة منها وأن األجهزة ،القرآن الكرمي ينتج طاقة

فإن هذه الطاقة هلا صفة عالجيـة   وأكثر من ذلك،العلمية اليت تسجل الطاقة احليوية ميكن أن ترصدها
{ وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَآٌء :قال تعاىل،لإلنسان فهي تعيد الربامج اليت قد تتلف يف دماغ اإلنسان

  اإلسراء.  ٨٢ورحمةٌ لِّلْمؤمنِني والَ يزِيد الظَّالمني إَالَّ خساراً }
ثبت العلم وجود هالة حول اإلنسان ومت تصويرها ومنشور الكـثري مـن   فلقد أ،وباإلضافة إىل ما سبق
كما أثبت العلم أن هذه اهلالة هلا مساكات وكثافات أكرب لدى املُصـلني مـن   ،صورها على اإلنترنت

وأا ،واجلديد هو أن هذه اهلالة هي اليت تكلم عنها قدماء علماء املسلمني ومسوهـا احلصـن  ،املسلمني
وأيضاً ميكن لألجهـزة  ،افةً بالتقوى وقراءة القرآن وتتآكل بالكبائر والذنوب والسحرتزداد مساكة وكث

  العلمية رصد هذه التغريات.
وبكلمات أخرى ميكننا اليوم أن نسجل ونرصد ونصور باألجهزة كيف أن الكبائر والذنوب تأكـل  

  سبحان اهللا.،ترميم هذه اهلالةوكيف أن التقوى والعبادات تعيد ،وتذيب اهلالة املُحيطة جبسم اإلنسان
أما ،وأكثر من ذلك فنحن البشر خملوقون من طني فدخلت علينا الروح فأصبحنا حلماً وعظماً ودماً اخل

وأم عنـدما جيـدوا   ،الشياطني فمخلوقون من مارجٍ من نار فلما دخلت عليهم الروح أصبحوا طاقة
دماغ ومراكز ختزين الربامج ويسـكنوها  حصن أحدنا وقد تأكل فإم خيترقون جسده ويتوجهون لل

والقرآن الكرمي ينتج طاقة ،فيسببون تلف تلك الربامج ومن مث تشويه أداء األعضاء املرتبطة ا أو تعطلها
وهكذا يأكل القرآن أجسادهم ،كمثل املوجات املوجبة اليت تأكل السالبة،هلا صفات معاكسة لصفام

سامنا منهم ويعيد برجمة مراكز التحكم يف أجسادنا اليت أُتلفـت  ومن مث ينظف أج،وبتعبري أدق حيرقهم
  وأيضاً كل ما سبق ميكن تصويره وتسجيله باألجهزة العلمية.،ومن مث يشفينا

واليت تسبب بـدورها معظـم   ،وبكلمات أخرى فإن املعاصي تتسبب يف دخول الشياطني إىل أجسامنا
تنتج طاقة حترق الشياطني وتعيد بناء برامج الـتحكم يف   وباملقابل فإن التقوى والقرآن الكرمي،األمراض

  وأن كل ما سبق ميكن تصويره وتسجيله ورصده باألجهزة العلمية.،دماغنا وبناء حصن من حولنا
السرطان واضـطراب  ولقد أكرمين اهللا بإحصاء الكثري من األمراض اليت يتسبب فيها الشياطني ومنها:

عمى والصمم والبكم والقرحة والنشفان والتكلس بأنواعه ضربات القلب والضغط والسكري وال
وتنميل األطـراف وأوجـاع الظهـر واملفاصـل والشـلل والصـداع النصـفي والسـمنة         

منها الصرع والوسواس وتشتيت الذهن والنسيان والكآبة والروباص  ةوأمراض نفسي،وااللتهابات
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الشخصية والرغبـة يف الشـذوذ   وضيق النفس والنرفزة من احلجاب للسيدات واجلنون وانفصام 
    اجلنسي.. اخل

وأنه ،ومن جهة أخرى وبناء على ما سبق فإن الفُساق والظاملني وأئمة الكفر مسـكونون بالشـياطني  
بتوجيه قراءة القرآن عليهم فإم يحرقون ويتأملون مهما بعدت املسفة معهم كما يتأمل امللبوس الـذي  

  نقرأ عليه القرآن بالتالمس املباشر.
{إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عـدو  :إن البشرية ال تواجه خطراً كما هو مواجهتها مع الشياطني لذلك قال تعاىل

كما حذر سبحانه اإلنسان من عداوة الشيطان يف عشرات املواضـع مـن   ،٦فَاتخذُوه عدواً } فاطر 
واْ خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عـدو مـبِني}   { والَ تتبِع:العدو املبني -سبحانه -القرآن الكرمي وأعتربه

  .١٦٨البقرة 
  وال يوجد أي فرصة للنجاة دون اإلملام ذا العامل ومعرفة سبيل الوقاية من شرهم

  ؟اكيف تفحص نفسك اذا كنت مسحور:اخلطوة األوىل -٢
 ٨٢رحمةٌ لِّلْمؤمنِني والَ يزِيد الظَّـالمني إَالَّ خسـاراً }  { وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَآٌء و:قال تعاىل
  اإلسراء.

  ٥٨٠»في فَاتحة الْكتابِ شفَاٌء من كُلِّ داٍء«:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،وعن عبد الْملك بنِ عميرٍ
أمراض السرطان والقلب والضغط والسكري ولقد مت عالج آالف البشر بالرقية من أمراض كثرية منها 

والعمى والصم والبكم والقرحة والتكلس بأنواعه وتنميل األطراف وأوجاع الظهر واملفاصل والشـلل  
وأمراض نفسيه منها الصرع والوسـواس وتشـتيت الـذهن    ،والصداع النصفي والسمنة وااللتهابات

جاب للسيدات واجلنون وانفصام الشخصية والنسيان والكآبة والروباص وضيق النفس والنرفزة من احل
مثل ربط الرجل :وفك السحر،وكثري من األمراض العضوية والغري عضوية،والرغبة يف الشذوذ اجلنسي

  عن زوجته أو منع احلمل أو منع الزواج أو قتل األجنة اخل.
حتـة مئـة مـرة    ومن بعد الصالة اقرأ الفا،فقط توضأ مث صلي هللا تعاىل ركعتني راجياً أن يفتح عليك

أو ثقـل   -ال تقاوم-التثاؤب أو النعاس الشديد ورغبه بالنوم :فإذا شعرت بأحد األعراض التالية،تقريباً
شديدة باخلروج من املكان أو ضيق بالصدر أو اختنـاق   ةأو أمل بالرأس أو بأحد أعضاء اجلسم أو رغب

ما حكة أو شعرت برغبة حـادة  أو اصفرار بالوجه أو دمعت أو شخصت أو امحرت العينان أو أصا
بالبكاء أو منّلت أو اخضرت كفوف اليدين أو القدمني جزئيا أو كلياً أو بعض اجلسم أو عرق أو برد 

أو بدأت بعض العضالت تنتفض يف اجلسم أو ،أو سخن اجلسم أو بعضه أو شعرت كأن هلباً خيرج منه
برغبة مفاجئة بإخراج ضراط (ريح) أو  شعرت بتحرك سوائل أو أجسام غريبة داخل اجلسم أو شعرت

                                                 
  ) صحيح مرسل ٣٤١٣) (٢١٢٢/ ٤سنن الدارمي ( - ٥٨٠
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فإذا حدث أحد هذه األعراض فلقد بدأ القرآن بعالج اجلسم وطرد األمراض ومسـبباا  ،بول أو براز
  ألحسن فائدة اقرأ حسب التايل:او،فال ختف واستمر يف القراءة،منه
  الفاحتة مث آية الكرسي مث اإلخالص مث الفلق مث الناس مث: -:أقرا

صالةً كاملة وسلم سالماً تاماً على سيدنا حممد الذي تنحل به العقد وتنفرج بـه الكـرب   اللهم صلِ 
وتقضى به احلوائج وتنال به الرغائب وحسن اخلواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكـرمي وعلـى آلـه    

    وصحبه يف كل حملة ونفس بعدد كل معلوم لك.
  والتدبر خري من التكرار).،مرة تقريباً ومن التكرار ارب مئة،(كرر ما سبق قدر استطاعتك

والترتيـب مـدروس   ،ولكنها ناتج جتارب rواألعداد السابقة هي فقط تقريبية ومل ترد عن الرسول 
  ....ومجرب وله أسبابه 

وجيـب أن  ،وسنصطلح على تسميتها بقراءة اآليات احلارقات،مدة القراءة السابقة ساعة ونصف تقريباً
وكلّما زاد عـدد املـرات   ،ى األقل ( أو االلتزام جبدول العالج املوضح الحقاً )تكرر باليوم مرتني عل
ولقد مت حبمد اهللا عالج أسهل احلاالت خالل نصف ساعة وأصـعب احلـاالت   ،زادت سرعة العالج

وذلك مبساعدة إرشادات أخرى سنسردها ذه الصفحات بعون ،املصابة ببداية السرطان خالل أشهر
فضل قبل استكمال قراءة هذا البحث عمل الرقية السابق شرحها ولو مـرة واحـدة   ولكن ن،اهللا تعاىل

  كحد أدىن.
واليت ،إن ما يشعر به اإلنسان من األعراض السلبية السابق شرحها والناجتة عن قراءة اآليات احلارقات

لقـراءة   وتعود األعراض للظهور مع العـودة ،يتم التوقف عن الشعور ا إذا توقفت اآليات احلارقات
كما أـا مؤشـر   ،هذه األعراض هي مؤشر أكيد لوجود أمراض وشر داخل اجلسد،اآليات احلارقات

  على إن اآليات احلارقات بدأت بإخراج وطرد تلك الشرور وعالج األمراض.
وال يستطيع عاقل اإلدعاء أنّ ما يالزم قراءة القرآن وخاصة اآليات احلارقات من أعراض سلبية تظهـر  

دون  كـبري  بل هي شر،ة القرآن وتزول بتوقف القراءة وتعود بقراءة القرآن هي أعراض طبيعيةمع قراء
  أدىن جدل.  

ومن هذا األساس نبدأ رحلة استكشاف لعامل حميط بنا غريب وعظيم ينكره بعضنا فقط؛ ألنه خـارج  
يسـتطيع نظامنـا   نطاق طيف األلوان اليت يستطيع نظامنا البصري رؤيته وخارج جمال املوجات اليت 

وننكر هذا احلجم الضخم من العامل رغم أن أجهزتنا البسيطة الـيت تتعامـل مـع    ،السمعي استقباله
  الكهرباء الساكنة تشري إىل وجوده وتحدد الكثري من مواصفاته.

ولكي نعلم ما سبب األعراض اليت تتالزم مع قراءة اآليات احلارقات وتتوقف وتزول بتوقـف قـراءة   
وحىت لو كانـت القـراءة مـن    ،ارقات وتعود للظهور كلما عادت قراءة اآليات احلارقاتاآليات احل

بل إن هذه األعراض تظهر حىت لو وصل األمر بأن يقـرأ اآليـات   ،مسجل أو ملحد على أي إنسان
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ولكي نعلم عالقة هذه الظواهر مبا يصيبنا من أمراض وكيفية التعامل ،احلارقات ملحد على ملحد أخر
جيب أن نتحلى بكم كبري من حب االستطالع وقدرة على مساع رأي غريـب  ،والسيطرة عليها معها

رأي مبين على علم متّ إخفاؤه عن معظمنا مبكر عظيم من قبل عـدو شـديد   ،عما أسسنا أفكارنا عليه
ـ ،ال هدف له سوى الفساد،العداء لبين البشر ة علم أساسه العقيدة والفيزياء والكيمياء والطب واهلندس

  بتداخل ال يهدي إليه أحد إال هدى اهللا تعاىل.
  :الطاقة اخلارجة من قراءة القرآن وتأثريها ومواصفاا -٣

الطاقة اخلارجة مـن  ،يف الصفحات التالية سنبني بالتجارب العلمية واليت يمكن ألي إنسان أن يعيدها
والطبيعـة الفيزيائيـة   ،مها وخرييتهاقراءة القرآن وتأثريها ومواصفاا وكيفية ختزينها وإعادة اسـتخدا 

للشياطني والسحر وكيفية تأثريهم يف أجسادنا وتسبيبهم لألمراض واألدلة على أن معظم أمراض البشر 
ولكي نبدأ برحلتنا فإن هناك أساسات جيب التأكيد على فهمها بشكل دقيق وهي ما ،بسبب الشياطني

  -يلي:
 -عز وجل-وأن اهللا ،شياطني هو من صلب عقيدتنا اإلسالميةنريد أن نؤكد أن اإلميان بوجود ال:أوال

وهي ،حرص على أنُ يفهمنا من أول القرآن الكرمي يف سورة البقرة وحىت أخر سورة يف القرآن الكرمي
وأن ،هم عدونا األول واألكثر لدادةً وكيـدا ومكـرا   -لعنهم اهللا  -سورة الناس بأن إبليس وجنوده 

بالتسلط علـى  ،إىل اللعني إبليس لعنه اهللا -عز وجل-حول إذن من جالل اهللا احلياة يف األرض تدور 
  الناس إلضالهلم.

وتكرار سرد القصة من أوجه ،لتحذيراته من أوائل آيات القرآن وحىت آخره -عز وجل-إن تكرار اهللا 
ـ   اليبه عديدة وتكرار التحذير من الشياطني واحلرص على إفهامنا أبعاد املعركة وخطورة العـدو وأس

مل يكن عبثاً وال هلواً،.... بـل ألنـه األمـر األخطـر يف      -عز وجل-هذا احلرص من اهللا ،وأهدافه
وإن هذا ،وأساس كل احلروب اليت خاضتها وختوضها األمة اإلسالمية وأساس كل حروب العامل،احلياة

 بيوتنا مع أطفالنا املوضوع هو ألف باء احلياة اليت جيب فهمها حىت نسير شؤون حياتنا من أبسطها يف
على تعليمنا االستعاذة والتحرز من الشيطان بكـل   rولذلك حرص الرسول ،وأزواجنا إىل أعظمها
قال تعاىل:( أَلَم أَعهد إِلَيكُم يبنِي آدم أَن الَّ تعبدواْ الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِني ،عمل نقوم به يف حياتنا

باع أَنلُونَ ) * وقعواْ تكُونت رياً أَفَلَمكَث جِبِال كُمنلَّ مأَض لَقَدو * يمقتساطٌ مرـذَا صونِي ه٦٢-٦٠د 
  يس.

ويعترب القرآن من أهم وسائل قتلـهم  ،هم يف الغالب أبناؤه وأحفاده -لعنه اهللا  -ومجيع جنود إبليس 
ويعاجلون أجسامهم اليت حتتـرق  ،بون حبوادث إال ما ندرفهم ال ميرضون وال يصا،كما سنشرح الحقا

فبعد اليوم األول يكملوا عالج نصف حـروقهم  ،بالقرآن أو من احلوادث خالل ثالث أيام واهللا اعلم
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وأعداد الشياطني كثريةً جـدا وتفـوق   ،ويف اليوم الثاين ثالث أرباع حروقهم ويف الثالث يشفون متاما
  ا نصادف من يتلبسه عدة شياطني وأحيانا ماليني الشياطني.لذلك عادةً م،البشر بكثري

كان من اجلن فسخطه اهللا تعاىل عندما رفـض السـجود لسـيدنا آدم عليـه      -لعنه اهللا  -وإبليس 
ومرةً ثالثة  -r -البشر سيدنا حممد  أفضلمرةً ثانية عندما بعث  -عز وجل-كما سخطه اهللا ،السالم

وعليه فإن الشياطني ،وملن تبعه من قومه -لعنه اهللا  -سخط كان إلبليس وال،عندما نزلت سورة الفاحتة
  قوم مسخوطون عن اجلن.

ال يزرعون وال حيصدون وال يبنون بيوتـاُ وال يشـترون طعامـاُ وال     -لعنهم اهللا  -وإبليس وجنوده 
ومتفرغـون   هم يعيشون شبه عالة على بين البشر،يطبخون وال حييكون مالبساُ وال حيتاجون إىل املال

وإفقار البشـر والتسـبب يف   ،لتضليلهم وهدم حيام وذلك بنشر الفاحشة والصد عن سبيل اهللا تعاىل
وأكثر أعداء ،حيث الفقر واملرض هو سبيلهم لبيع األعراض وارتكاب اجلرائم ونشر الفاحشة،األمراض

اىل مث األقل فاألقل تقـوى  مث الدعاة إىل اهللا تع -عز وجل-إبليس وجنوده هم ااهدون يف سبيل اهللا 
  من املسلمني.

ويعيشـون  ،وتأكل الشياطني العظم وروث احليوان ويشموا الروائح اليت نشمها ويتمتعوا جداً بالبخور
كما تشارك الشياطني الناس يف كل ما مل يذكروا اسم اهللا عليه من أكل ،بالصحاري واجلبال واخلرب

كما ،واملُسكرات والدخان بأنواعه (السجائر والشيشـة)  ويستمتعوا جدا باملخدرات،أو لبس أو غريه
ويعيش الشياطني يف املزابل وبني الناس ويف بيـوم وخاصـة   ،وحيب الشياطني املوسيقى والرقص جدا

ويتزعم الشـياطني  ،وهم قبائل وهلم ملوك،األماكن النجسة من احلمامات (داخل املراحيض والبالليع)
ومن الشـياطني مـن هـو    ،ة هلا تنظيمها املُعقد يف التسلسـل القيـادي  وهلم دول -لعنه اهللا -إبليس 
والغواص وكلهم يتحرك بسرعة املوجات الكهرومغناطيسـية ( الضـوء) واهللا   ،ومنهم الزواحف،طائر

  ٥٨١ أعلم.
  هل ذكر اهللا والتعوذ من الشيطان تقي من السحر واملس ؟ -٤

 -عـز وجـل  -اذة باهللا تعاىل وذكر اسـم اهللا  ومن املعلومات اخلاطئة عند كثري من البشر أن االستع
بل وأكثر من ذلك فإن الناس تعتقد خطأً أن الـذين يصـلون ويقـرؤون    ،والبسملة تصرف الشياطني

ويظنون أن الشياطني ال تدخل املساجد وخاصـة  ،ال تقترب منهم الشياطني وال يصيبهم سحر،القرآن
ي فقط تبعد القرين والشياطني عن العمل الذي حنـن  واحلقيقة إن االستعاذة أو البسملة ه،احلرم املكي

إال الـذين علـيهم   ،ولكنهم يبقون على مسافة قريبة منا وقد تكون خارج البيت أو أبعد قليالً،بصدده
أما من يتلبسه الشيطان فان الشيطان يبقى داخل جسده يأكل معه ويالزمه وينكح ،حفظة من اهللا تعاىل
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وخينس ،اإلسـراء  -٦٤قال تعاىل (وشارِكْهم في اَألمـوالِ واَألوالد)  ،الءمعه والعياذ باهللا من هذا الب
ويدخل معه املسجد ويبقى معه يف صالته وحىت وهـو  ،الشيطان إذا ذُكر اهللاً  داخل جسد املتلبس به

يقرأ القرآن يسمع ويرى مستخدما اجلسد البشري وحيضر االجتماعات اليت يـذكر فيهـا اسـم اهللا    
فإذا ذُكر اهللا تعاىل قبل األكل فإن الشيطان يتأذى من األكل املسمى عليه كما نتأذى من شرب ،تعاىل

ال حيمينا إال مـن   -عز وجل-وهنا مكمن اخلطر فذكر اهللا ،ويبقى داخل اجلسد خانساُ،املاء املاحل مثالً
وإننـا  ،اهللا عز وجلوليس كل املتجولة بل فقط الضعيف منها الذي ال حيتمل ذكر ،الشياطني املتجولة

وهذا هو ،حنتاج الكثري لنحمي أنفسنا من الشياطني املردة أو من الشياطني املتلبسة داخل أجسام البشر
صلوات اهللا وسـالمه   -إن قول الدعاء الوارد باحلديث عن رسولنا احلبيب ،جوهر هذا الكتيب وسببه

يبعد الشـيطان   ٥٨٢ )لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه،ى اللَّهتوكَّلْت علَ،بِسمِ اللَّهعند اخلروج من البيت  -عليه
ومع ذلـك تبقـى   ،وكذلك دعاء دخول البيت ودعاء اخلروج من املسـجد ،عنا مسافة تكفي ألمننا

ويتحملون احلـروق الـيت   ،الشياطني تسرح يف املسجد بني املصلني وأثناء الصالة وأثناء قراءة القرآن
كان يأمر بسد الفراغات بني املصلني لكـي   rوالدليل على ذلك أن الرسول ،لقرآنتصيبهم من نور ا

صد إبليس الذي هامجه بالنـار وهـو يف    rكما ورد يف احلديث أن الرسول ،ال يتخللهم الشياطني
  املسجد يصلي.

وال  -عـز وجـل  -أما الشياطني اليت تلبست جسد اإلنسان فإا ختنس داخل اجلسد عند ذكر اهللا  
عـز وجـل  -وذكر اهللا ،وتبقى تسمع وترى مسيطرةً على احلواس اخلمس جلسد املتلبس به،رب- 

كما أن الشياطني الراصدة لشخص ما بعينـه  ،ولكنها تتحمل الكثري من احلرق قبل أن تستسلم،حيرقها
ويبقى الشيطان مالحقاُ للمسـحور  ،والرصد ال يكون إال بعمل سحر،تبقى تالحق الشخص املرصود

فـإن  ،فعلى سبيل املثال إن متّ عمل سحر لشخص ما،بعد حىت حتني له الفرصة فيتلبس املرصود ولو عن
متحصـناً   -عز وجـل -الشيطان املوكّل بالسحر يبقى يالحق اإلنسان املراد عن بعد ما دام ذاكراً هللا 

احلصن ويبقى الشيطان ينتظر الفرصة اليت يرتكب ا هذا الشخص أحد األخطاء اليت تسبب كسر ،به
  الطبيعي للمرصود ومن مثّ يدخل الشيطان إىل جسمه ويتلبسه.

  واحلافظ من الشياطني: -عز وجل-مسببات كسر حصن اإلنسان الطبيعي الذي خلقه اهللا  -٥
الشـرك األكـرب   ،نواقض اإلسالم وهي باختصار ( التعرض بأذى لذات اهللا أو صـفاته أو أمسائه  -١
نقض معلوم من الدين ،أو ألحد من املُرسلني -r -بأذى للرسول  التعرض،التعرض بأذى للقرآن،باهللا

ومن ،السـحر) ،احلكم بغري ما أنـزل اهللا ،مواالة الذين كفروا،حتليل احلرام أو حترمي احلالل،بالضرورة
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ومـن  ،ومن الشرك باهللا احللف بغري اهللا أو الذبح لغريه،التعرض بأذى لذات اهللا هو سب اهللا أو الدين
  هو اعتبار التعري سلوكاً شخصياً ال عالقة لإلسالم به أو اعتبار الربا جتارة وغريه .حتليل احلرام 

قتل النفس اليت حـرم  ،إتيان السحرة،ارتكاب أي من الكبائر ولو مرة واحدة وهي ( الشرك باهللا -٢
مـوال  أكـل أ ،اللواط،الزنا،التويل يوم الزحف،أكل الربا،أكل مال اليتيم،قذف املؤمنات احملصنات،اهللا

نقض العهد ..اخل ،الكذب،اخليانة،عقوق الوالدين،لعب امليسر،شرب اخلمر،شهادة الزور،الناس بالباطل
ومن التعامل والتعاطي مع السحر هو إتيان السحرة أو العرافني أو املنجمني أو قارئي احلظ أو الكف ،)

سالت والربامج التلفزيونية اليت ومن الزنا حضور املراقص أو األفالم اخلالعية أو املسل،أو ما شابه ذلك
وشر ،تبدو ا عورات النساء أو الرجال أو إسقاط املرأة حلجاا خاصة إذا زادت من كشف جسدها

وشر من الربا الترويج للربا ،من الزنا هو الترويج للزنا مثل بيع الصحف واالت الداعية للفجور والزنا
( من  rقال رسول اهللا ،إمداد جنود الكفر ولو بقطرة ماءومن القتل ،وذلك بالعمل يف البنوك الربوية

شارك بقتل مسلم ولو بشق كلمة كتب على جبينه آيس من رمحة اهللا) وال خيفى على عاقل بأن إمداد 
وللمزيد نرجـو  ،جنود الكفر بقطرة ماء هو أمر أكثر من املشاركة بشق كلمة لقتل أكثر من مسـلم 

  مراجعة كتاب الكبائر.
وأكثر الغفلة كسرا حلصن املسلم ترك الصالة وما فرض  -عز وجل-الشديدة عن ذكر اهللا الغفلة  -٣

 -عـز وجـل  -ويبقى احلصن مكسوراً حىت يعود املُسـلم إىل اهللا  ،من صيام وزكاة -عز وجل-اهللا 
  ويستغفره بشدة عن غفلته وذنوبه.

القنوط أو اليأس من رمحـة اهللا  الغضب الشديد أو الفزع الشديد أو (النقزة) أو الرعب الشديد أو  -٤
ويبقى ،فور وقوع هذه احلـاالت  -عز وجل-وحيدث كسر احلصن إذا مل يذكر اسم اهللا  -عز وجل-

ومعظم ،وبالنقزة يدخل الشيطان أجسام معظم األطفال،احلصن مكسوراً حىت يعود اإلنسان إىل طبيعته
   أعلم.األطفال املشاغبني والفاشلني بالدراسة ملبوسون شياطني واهللا

والسحر كالضربة فإذا كان ،الوقوع حتت تأثري السحر من أسباب كسر احلصن الطبيعي للمسحور -٥
الضربة،احلصن قوياً بشكل كاف والسـحر درجـات   ،أما إذا كان احلصن ضـعيفاً فيـتم خرقه  ،رد

ولكن السحر قد يكسـر  ،وليس بالضرورة أن سحر اإلنسان يسبب دخول شيطان إىل جسده،وأنواع
والسحر يسبب توهم اإلنسان بغري احلقيقة كما متّ إيهام سيدنا موسى ،حلصن فإذا كُسر دخله شيطانا

(قَالَ بلْ أَلْقُواْ فَـإِذَا حبـالُهم   :عليه السالم وخيل له من السحر بأن احلبال والعصي تسعى قال تعاىل
سا تهأَن مرِهحن سم هلُ إِلَييخي مهيصعى) وومن مث ،واملسحور قد يسمع أو يرى غري احلقيقة،طه ٦٦ع

فإذا تسبب السـحر  ،وقد تزداد احلالة سوًء حىت يصل إىل اجلنون،ختتلط عليه األمور ويسيء التصرف
فإن الشياطني تتسبب باألمراض على اختالف أنواعها كمـا سنشـرح   ،بدخول الشياطني إىل اجلسد

  الحقاً.  



 ٣٢١

   جسم اإلنسان ؟  كيف تدخل الشياطني إىل -٦
  وتدخل الشياطني إىل جسد اإلنسان لسببني:

حيث يكون شيطان قريب من اإلنسان فريى هذا الشيطان أن ،ما يسمى باملس العارض:السبب األول
  احلصن وقد كُسر إلنسان ما فيستغل األمر ويلبسه.

صود بسـبب عمـل   املس بالسحر ويكون نتيجة وجود شيطان يالحق إنسان بعينه مر:السبب الثاين
 -r -ويف كل األحوال ال يدخل الشيطان إىل املُسلم املُحصن كما أرشدنا احلبيب رسول اهللا ،سحر

ولكن مـع تـوايل الكبـائر    ،وال يعين دخول الشياطني إىل اجلسم أا بدأت فورا بالتحكم يف حواسه
  . يستحوذ الشياطني على اجلسد والتفكري
إال أن اإلنسـان يكسـر   ،حيفظه من الشياطني -عز وجل-ه اهللا إذن لكل إنسان حصن طبيعي خلقه ل

حصنه بيده وذلك بارتكاب أحد اآلثام السابق شرحها وال يعاد احلصن إال بعد التوبة النصوحة وإعادة 
  احلق إىل أهله واالستغفار الشديد.

ذلك وك،إن معظم الكفار وظلمة املسلمني وفساقهم وأصحاب الكبائر تسكن أجسـامهم شـياطني   
واملشكلة أنه وبعد توبة املسلم ،وأهل الذكر منهم بريئون،وأم من أهل الذكر،الكثري ممن يدعون التعبد

ومتسكه بالعبادة ال خيرج الشيطان من جسده بل خينس وخيتبئ يف أماكن يف جسده حتميه من احلـرق  
ول غفلة عن ذكر اسم اهللا ويعود الشيطان للتجول يف اجلسد مع أ،-عز وجل-بنور القرآن وعبادة اهللا 

ولكي يتم إخراج الشياطني من جسد اإلنسان فأنه حيتاج ،أي خالل دقائق وأحيانا ثوان -جل جالله-
  وبعض الناس يسكنهم الشياطني منذ طفولتهم وحىت موم !! ،إىل عالج بتكرار الرقية مئات املرات

(واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطني علَى ملْك :الكرميةإن اإلميان بوجود السحر هو من عقيدتنا بنص اآلية :ثانياً
الْملَكَينِ بِبابِلَ سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَـكن الشياطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر ومآ أُنزِلَ علَى 

نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارقُونَ  هفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح
هرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِالَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينآرم بِضا همو جِهوزِء ورالْم نيب بِهو مهنفَعالَ يو م  لَقَـد

مـونَ) البقـرة   علمواْ لَمنِ اشتراه ما لَه في اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس ما شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَ
١٠٢.  

ويضر وال ينفع أبدا فال ،وهو يفرق بني املرء وزوجه،إذن السحر موجود وهو علم خلقه اهللا تعاىل فتنة
وهذا بنص القرآن املُحكم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال ،سحر نافع أبداً بل فقط لألذىيوجد 

  ( ويتعلَّمونَ ما يضرهم والَ ينفَعهم).:من خلفه بدليل قوله تعاىل
وبقي ،بعد اهلجرة أي بعد نبوته بأكثر من ثالث عشر عامـاً  -r -ولقد سحر يهودي سيدنا حممد 

على الرغم من كونه رسول نزل عليه ،كما ورد عند ابن كثري،يعاين من السحر أشهر -r -سول الر
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ومن مث علّمنا اهللا تعاىل كيف نبطل السحر حبول ،وكان ذلك ألنه قدوتنا،القرآن وهو حبيب اهللا تعاىل
  .يونس -٨١نَّ اللَّه سيبطلُه) اهللا وقدرته وذلك بقراءة آيات من كتاب اهللا تعاىل ( ما جِئْتم بِه السحر إِ

  :فيزيائية عمل السحر -٧
ولكي نفهم فيزيائية عمل السحر والشياطني فعلينا أن نفهم أن مشاعر اإلنسان وأفكاره وطريقة حتكمه 
بأعضاء جسده واألسلوب الذي يسمع أو يرى به ما هو إال طاقة تنتج وتنتقل على شـكل موجـات   

بالتايل فإن التالعب ذه املوجات وااالت الكهرومغناطيسـية يسـبب   و،وجماالت كهرومغناطيسية
وقد يسبب ،وقد يسبب هذا العطل قتل جنني أو توقف عضو أو سوء أدائه،تعطيل بعض أعضاء اجلسم

واألمر يزداد وضوحاً إذا علمنا أن الوظائف الالإرادية اليت ،سوء التقدير أو اختالط األفكار أو تداخلها
 وأن هذه الربامج يستطيع ،ا جسم اإلنسان ليست إال برامج خمزنة خباليا ومراكز حتكُّم يف العقليقوم

السحر أو الشياطني النيل منها إال احملصن منها بأمر اهللا الذي ال يؤوده حفظ السموات واألرض ومـا  
الطاقـة   فالسحر هو جمال طاقة يشابه ااالت الكهرومغناطيسـية ويـؤثر علـى جمـاالت    ،بينهما
ميكن التالعـب  ،وعلى سبيل املثال فإن احليوانات املنوية للرجل واليت تفرز مـن اخلصـيتني  ،لإلنسان

وما قـد  ،أو لو متّ تشويش األمر،بإنتاجها أو توقفها ائياً لو توقفت األوامر من الدماغ اآلمرة باإلنتاج
لى صـعيد توقـف إنتـاج    حيدث مع اخلصيتني قد حيدث مع أي غدة أخرى لإلنسان سواًء كان ع

فيصبح سهل املنال من امليكروبات والفريوسـات أو  ،البويضات للمرأة أو خلخلة نظام املناعة للجسم
واحلقيقة املذهلة هي مدى دقة املعلومات ،غريه من األمور اليت تسبب السرطان ومعظم أمراض اإلنسان

  الطبية للشياطني عن جسم اإلنسان.
هم السحرة والعرافون واملُبصرون وقارئو الكـف والفنجـان لعنـهم اهللا    وأعوان الشياطني من البشر 

 –وهؤالء يتقنون فنون التخفي بأثواب املشايخ وأصحاب الكرامـات والّزهـاد والـذاكرين    ،مجيعاً
عـز  -هدفهم تنكيس كلمة اهللا ،وما هم إال كفار أولياء الشياطني وجنودهم،والذاكرون منهم بريئون

  وهم أبعد ما يكون عن أصحاب الكرامات أو عن الذاكرين والذاكرات.،وحتقري شعائره -وجل
  :والرد على منكريه األدلة على مشروعية التداوي بالقرآن -٨

يقصد الناس السحرة طالبني اخلري والشفاء تاركني ما علّمنا اهللا مـن الـذكر الـذي جيلـب اخلـري      
تكرار سورة الضحى وملن خاف قوماُ تكرار أية  وملن فقد شيئاُ،فمنه للرزق قراءة سورة الواقعة،والرزق

 (اللَّه ميكَهكْفيفَس)البقرة ١٣٧،      (ُيـلكالْو ـمنِعو ا اللَّـهنـبسح) ل آ ١٧٣وللمظلوم تكرار آيـة
تكرار أيـة (   وللمجاهدين،غافر ٤٤وتكرار أية ( وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّه بصري بِالْعباد) ،عمران

 (رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبراً وبا صنلَيآ أَفْرِغْ عنبوللتخفي من الكفـار  ،البقرة ٢٥٠ر
صبالَ ي مفَه ماهنياً فَأغْشدس هِملْفخ ناً ومدس يهِمدنِ أَيين با ملْنعجونَ ) تكرار آية (ووملـن  ،يس ٩ر
  ( نيمالظَّـال نم ي كُنتإِن كانحبس إِالَّ أَنت الَّ إِلَـه ) وملن ال ،األنبيـاء  ٨٧أُصيب ببالء تكرار أية
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 (نيارِثالْو ريخ أَنتداً ونِي فَرذَرالَ ت بر ) نجب تكرار آيةوغري ذلك من اآليات الـيت  ،األنبياء ٨٩ي
فاحلمد هللا القائل ( ما فَرطْنا فـي  ،بل مل يترك القرآن دعاء حنن حباجة له إال علمنا إياه،ودعاءفيها ذكر 

وهذا هو سبيل املؤمنني يف قضاء حاجام وليس اللجوء إىل السـحرة  ،األنعام ٣٨الكتابِ من شيٍء ) 
أي أنه لن جتـد سـوى اهللا   ،الكهف ٢٧داً ) ( ولَن تجِد من دونِه ملْتح:بل اللجوء إىل اهللا الذي قال

  تعاىل حيفظك كما حيفظ اللحد جسد امليت.
وقبل مواصلة هذا البحث يف صفات السحرة والسحر جيب أن نتوقف هنا لسرد احلديث التـايل مـن   

حتى ،رة سافَروهاانطَلَقُوا في سفrْأَنَّ رهطًا من أَصحابِ رسولِ اللَّه ،عن أَبِي سعيد صحيح البخاري
فَسعوا لَـه بِكُـلِّ   ،فَلُدغَ سيد ذَلك احلَي،فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم،نزلُوا بِحي من أَحياِء العربِ

لَعلَّه أَنْ يكُونَ عند بعضهِم ،ذين قَد نزلُوا بِكُملَو أَتيتم هؤالَِء الرهطَ الَّ:فَقَالَ بعضهم،شيٍء الَ ينفَعه شيٌء
فَهلْ عند أَحـد  ،فَسعينا لَه بِكُلِّ شيٍء الَ ينفَعه شيٌء،إِنَّ سيدنا لُدغَ،يا أَيها الرهطُ:فَأَتوهم فَقَالُوا،شيٌء

مهضعٌء؟ فَقَالَ بيش كُمنم:معاقٍ،ني لَرإِن اللَّها،وفُونيضت فَلَم اكُمفْنضتاس لَقَد اللَّهو نلَكاقٍ  ،وا بِـرا أَنفَم
رب  احلَمد للَّـه :فَانطَلَق فَجعلَ يتفُلُ ويقْرأُ،فَصالَحوهم علَى قَطيعٍ من الغنمِ،لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا

فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذي صـالَحوهم  :قَالَ،فَانطَلَق يمشي ما بِه قَلَبةٌ،العالَمني حتى لَكَأَنما نشطَ من عقَالٍ
هلَيع،مهضعوا:فَقَالَ بقَى،اقِْسمي رفَقَالَ الَّذ: ولَ اللَّـهسر يأْتى نتلُوا حفْعالَ ت r    يالَّـذ لَـه ـذْكُرفَن
ومـا يـدرِيك أَنهـا رقْيـةٌ؟     «:فَقَالَ،فَـذَكَروا لَـهr  فَقَدموا علَى رسولِ اللَّه ،فَننظُر ما يأْمرنا،كَانَ

متبمٍ،أَصهبِس كُمعي موا لرِباضوا و٥٨٣»اقِْسم  
انطلقوا بسفرة ونزلوا حبي من  -r -رسول من أصحاب ال –أي مجاعة  –أن رهطاً :وشرح احلديث

وحـاول  ،وقدر اهللا تعاىل ولُدغ سيد ذلك احلي،فلم يستضفهم العرب،أحياء العرب وطلبوا أن يضافوا
فأخربهم أحـد  ،فلما عجزوا أتوا الصحابة يسألوهم إن كان عندهم ما ينقـذ سـيدهم  ،قومه إنقاذه

ألـم سـبق ورفضـوا     -أي عطـاءً  –له جعالً  الصحابة أنه راقٍ ولكنه لن يرقي هلم حىت جيعلوا
 -فذهب له الصحايب ،فصاحلوهم على أن يعطوهم قطيع من الغنم إن شفي السيد امللدوغ،استضافتهم

وخرج كأنه كان مربوط يف عقال وانطلـق  ،وأخذ يتفل ويقرأ الفاحتة حىت شفي السيد -رضي اهللا عنه
ومـن مثّ سـددوا هلـم مـا      -ب وكان يتقلب مما لدغهأي ال يعرج وال يتقل -ميشي ما به من قُلبة 

 rورفض الصحايب الذي أرقى أن يقتسموا الغنم حىت يأيت رسول اهللا ،صاحلوهم عليه من قطيع الغنم
فقال ،وذكر له ما حـدث  -r -فلما أتى الرسول ،ويسأله إن كان يصح له أن يتقاضى أجرة الرقية

r: ا رقية؟دريك أقية رغم أنه  أي كيف عرفت أن -وما يالفاحتة ر- r-   وهو ،مل يـذكر ذلـك
كيف سلك هذا الصحايب هـذا املسـلك دون    -r -سؤال به التعجب واالستحسان من الرسول 

                                                 
  )[ش (يتفل) من التفل وهو البصاق القليل وهو أكثر من النفث] ٥٧٤٩]( ١٣٣/ ٧[صحيح البخاري  - ٥٨٣
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ويف هذا احلديث ،جبواز أن يقبضوا أجرة الرقية - r -مث شرع الرسول ،rتلميح مسبق من الرسول 
عن جرِيـرِ  داث واإلبداع الذي ورد باحلديث على املفهوم األساسي لالستح rالذي أكد به الرسول 

علَيهِمِ الصوف فَرأَى سوَء حالهِم قَد أَصابتهمr جاَء ناس من الْأَعرابِ إِلَى رسولِ اِهللا :قَالَ،بنِ عبد اِهللا
ثُم إِنَّ رجلًا من الْأَنصـارِ  :ذَلك في وجهِه. قَالَ فَأَبطَئُوا عنه حتى رئي،فَحثَّ الناس علَى الصدقَة،حاجةٌ

مـنr:»  فَقَالَ رسولُ اِهللا ،ثُم تتابعوا حتى عرِف السرور في وجهِه،ثُم جاَء آخر،جاَء بِصرة من ورِقٍ
ولَا ينقُص مـن أُجـورِهم   ،كُتب لَه مثْلُ أَجرِ من عملَ بِها،عدهفَعملَ بِها ب،سن في الْإِسلَامِ سنةً حسنةً

ولَا ينقُص مـن  ،كُتب علَيه مثْلُ وِزرِ من عملَ بِها،فَعملَ بِها بعده،ومن سن في الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً،شيٌء
  ٥٨٤»أَوزارِهم شيٌء

يث أيب سعيد اخلذري رضي اهللا عنه يرد على الذين يسـتنكرون العـالج بـالقرآن بـالكرمي     وحد
ويـدعي  ،ويستنكرون على الذين يتلمسون اآليات اليت ا بركة الشفاء ويكرروهـا مئـات املرات  

متـهمني الرقـاة    -صلى اهللا عيه وسلم -ما مل يفعل الرسول  نوتفعلو نترقو ذاملا:املستنكرون قائلني
  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.،البدعةب

ثُم نفَـثَ  ،كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فراشه كُلَّ لَيلَة جمع كَفَّيهr" أَنَّ النبِي :عن عائشةَصحيح البخاري  ففي
ثُم يمسح بِهِمـا مـا   ،عوذُ بِرب الناسِقُلْ هو اللَّه أَحد وقُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَقِ وقُلْ أَ:فيهِما فَقَرأَ فيهِما

هدسج نم طَاعتاس،" اترثَالَثَ م كلُ ذَلفْعي هدسج نلَ ما أَقْبمو هِهجوو هأْسلَى را عأُ بِهِمدب٥٨٥ي  
عنهم مل يأـا  أقر أعمال للصحابة رضي اهللا  -r -وهناك عشرات األحاديث اليت تؤكد أن الرسول 

رضـوان اهللا   -وكان هذا السـلوك للصـحابة    -صلوات اهللا عليه وعلى آله وصحبه -هو شخصياً 
وكـان  ،ومنها مجع سيدنا عثمان رضي اهللا عنـه للقـرآن الكرمي  ،من بعده هو صفة عامة هلم -عليهم

سنة أبـو بكـر   و -صلى اهللا عيه وسلم -كثريون قد أنكروا عليه عمله واموه مبخالفة سنة الرسول 
ن اهللا تعاىل قد تعهد حبفظ القرآن إ:ومما قيل له -رضي اهللا عنهم أمجعني -وعمر بن اخلطاب من قبله 
-واحلقيقة أنه لوال موقف سيدنا عثمان بن عفـان  ،وجيمع القرآن -r -فلماذا خيالف سنة الرسول 

ر سيدنا عثمان جلمعـه  أنه سخولكن من حفظ اهللا تعاىل للقرآن الكرمي ،لفقدنا القرآن -رضي اهللا عنه
  وتوزيعه على األمصار.

وخاصية الرمحة من ،فالقرآن له خاصية الشفاء من األمراض،وذه اآلية قد فرق اهللا بني الشفاء والرمحة
وله خاصية اخلسارة اليت جتري على الظاملني بالتزامن مـع  ،ومها خاصيتان جتريان على املؤمنني،الضالل

  سبحان اهللا. -شفاء ورمحة املؤمنني

                                                 
  )١٠١٧( - ١٥] ٥٩٢٠/ ٤[صحيح مسلم  - ٥٨٤
  ) ٥٠١٧]( ١٩٠/ ٦[صحيح البخاري  - ٥٨٥
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 آمنواْ ( ولَو جعلْناه قُرآناً أعجمياً لَّقَالُواْ لَوالَ فُصلَت آياته َءاعجمي وعربِي قُلْ هو للَّذين:كما قال تعاىل
ولَـئك ينادونَ من مكَان بعيـد )  هدى وشفَآٌء والَّذين الَ يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُ

  .فصلت ٤٤
فاهلدى للعقـول والقلـوب والشـفاء    ،وذه اآلية فرق اهللا تعاىل بدقة بني اهلـدى وبـني الشـفاء   

  وبنفس املفهوم أكدت اآلية على خاصية خسارة الظاملني (وهو عليهم عمى).،لألجساد
ونكتفي هنا ذه القصة عن اإلمـام  ،محة للمؤمننيوهناك آالف الشواهد على أن القرآن هو شفاء ور

وال أجد طبيبا وال دواء فكنـت  ،" لقد مر يب وقت يف مكة سقمت فيه:-رمحه اهللا تعاىل -ابن القيم 
آخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مـرارا مث أشـربه   ،فأرى هلا تأثريا عجيبا،أعاجل نفسي بالفاحتة

فكنت ،أعتمد ذلك عند كيثر من األوجاع فأنتفع به غاية االنتفاعمث صرت ،فوجدت بذلك الربء التام
  ٥٨٦أصف ذلك ملن يشتكي أملا فكان كثري منهم يربأ سريعا "

أَو ،"وكَيف تقَاوِم الْأَدواُء كَلَام رب الْأَرضِ والسماِء الَّذي لَو نزلَ علَى الْجِبالِ لَصدعها:وقال رمحه اهللا
فَما من مرضٍ من أَمراضِ الْقُلُوبِ والْأَبدان إِلَّا وفي الْقُرآن سبِيلُ الدلَالَة علَى دوائه ،الْأَرضِ لَقَطَّعها علَى
بِهبسو،ابِهتي كا فمفَه اللَّه قَهزر نمل هنم ةيمالْحلِ الْكَ،وي أَوف مقَدت قَدو   ـادشـانُ إِريب لَى الطِّبلَامِ ع

والاسـتدلَالُ  ،واسـتفْراغُ الْمؤذي ،الْقُرآن الْعظيمِ إِلَى أُصوله ومجامعه الَّتي هي حفْظُ الصحة والْحميةُ
  بِذَلك علَى سائرِ أَفْراد هذه الْأَنواعِ.

{أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنـا  :ويذْكُر أَسباب أَدوائها وعلَاجها. قَالَ،فَإِنه يذْكُرها مفَصلَةً،الْقَلْبِيةُ وأَما الْأَدوِيةُ
شـفَاه   فَلَـا ،فَمن لَم يشـفه الْقُرآنُ ،]٥١:] [الْعنكَبوت٥١:علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم} [العنكبوت

اللَّه،".اللَّه فَلَا كَفَاه هكْفي لَم نم٥٨٧ و  
قصة سـيدنا  ،ومن األدلة الثابتة يف القرآن الكرمي عن أن مس الشيطان سبب األمراض وكثري من البالء

طَانُ بِنصبٍ وعـذَابٍ )  (واذْكُر عبدنآ أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشي:أيوب عليه السالم قال تعاىل
رب إِني مسنِي :وفي هذه الْآية الْكَرِمية قَالَ(:والنصب هو التعب واإلعياء ويف تفسري ابن كثري،ص ٤١

جاب لَه أَرحم بِنصبٍ في بدنِي وعذَابٍ في مالي وولَدي. فَعند ذَلك است:قيلَ،الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ
نيع اللَّه عبلَ فَأَنفَفَع .هلبِرِج ضالْأَر كُضرأَنْ يو هقَامم نم قُومأَنْ ي هرأَمو نيماحِسـلَ  الرتغأَنْ ي هرأَما و

  ٥٨٨ )منها فَأَذْهب جميع ما كَانَ في بدنِه من الْأَذَى
أن ما أصابه يف بدنه وماله  -تعاىل  –ة بداللة قطعية أن سيدنا أيوب قد شكى إىل اهللا وهذه اآلية دال 

  لعنه اهللا تعاىل. -وعياله كان مبس الشيطان 
                                                 

  ]٢٨:.و[الدعاء ويليه العالج بالرقى من الكتاب والسنة ص٢١،واجلواب الكايف ص ٧٨/  ٤زاد املعاد :انظر - ٥٨٦
  ]٣٢٣/ ٤[زاد املعاد يف هدي خري العباد  - ٥٨٧
  ]٧٤/ ٧[تفسري ابن كثري ت سالمة - ٥٨٨
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  :أهم عالمات السحرة -٩
فكل من يسأل عن اسم الشـخص  ،وأهم عالمات السحرة أم يسألون عن اسم الشخص واسم أمه

ي السحرة بأم خماوون مالئكة أو جن رمحـاين وهـذا حمـض    ويدع،واسم أمه ساحر خماوٍ الشياطني
  ذلك ألن السحر قائم على الكفر باهللا تعاىل.،افتراء

ويكتب السحرة احلُجب وغري ذلك من طرق السحر كالقراءة بالطالسم ومحرفـات القـرآن علـى    
ا أو يضيفون الشراب وغريه ويسحرون الناس بواسطة طالسم وتالوة آيات قرآنية يقلبون بعض كلما

طالسم بني كلماا ويسحرون املاء أو السوائل أو الطعام أو التراب ويسـقونه النـاس أو يضـعوه    
كما يطلبـون حـرق أو تعليـق حجـب أو     ،بطريقهم أو يأخذون من أثرهم ويعقدون سـحرهم 

ىل والسحر يتسبب برصد شيطان أو أكثر ليمشي وراء اإلنسان املسحور ينتظر الفرصة ليدخل إ،أوراق
رتكب أحد اآلثام السابق شرحها ومنها اوال يستطيع الشيطان دخول املسحور إال إذا كان ممن ،جسده

{وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّـه}  :قال تعاىل،إتيان ساحر أو عراف أو قبول التعاطي معهم
  .]١٠٢:[البقرة

  ى ذنوب البشر السابق شرحها واهللا أعلم.هنا موقوف عل -عز وجل-وإذنُ اهللا   
وعادةً فإن من يقبل أخذ حجاب به سحر يكون قد لبسه شيطان ودخل جسده يأكل معه ويشـرب  

كاتبه على عدم فتحـه   وكل حجاب يصر،ى وتصدق وصام وقرأ القرآنحىت وإن صلَّ،معه وينكح معه
قرآنية بينها طالسم أو آيات ـا قلـب    ولو متّ فتحه لوجد به طالسم أو آيات،وعدم قراءته به سحر

وعادةً تكتب بالنجاسة من دم حيض أو تغسـل  ،بالكلمات أو أرقام أو جداول أو كلمات غري عربية
كما وأن كل من يقبل أن يشم من خبور ساحر أو حمروقه أو ،بالبول أو تلوث بالرباز أو تبخر بالنجاسة

  شباكه وأصابه سحر ويدخل جسده شيطان.يشرب من عنده أو يأكل من عمله فقد وقع يف 
مـن أَتـى   «:قَالَ،عن عبد اللَّهواألصل أن إتيان العرافني أو السحرة من الكفر بنص احلديث الشريف 

  ٥٨٩»rفَقَد كَفَر بِما أَنزلَ اللَّه علَى محمد ،أَو ساحرا فَصدقَه بِما يقُولُ،أَو عرافًا،كَاهنا
ومن عالمات السحرة أم فقراء؛ ذلك ألن الشياطني أول ما تدخل فإا تدخل أجسادهم وتلبسهم مث 

فهم يف ضنك وخالف عائلي شديد ولو حاول الساحر إغضاب أو رفـض  ،تلبس زوجام وأطفاهلم
أوامر الشياطني أو الرجوع عن كفره وضالله فإن الشياطني يقومون بإيالم جسده؛ وذلـك لكـوم   

ويتحكمون بزوجته وأوالده؛ لتصبح حياته حمض ،كمون يف مراكز اإلحساس واألعصاب يف اجلسميتح
  نكد وضنك.

                                                 
  ) صحيح ١٩٠٠](١١٠٢/ ٦اجلماعة [شرح أصول اعتقاد أهل السنة و- ٥٨٩
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ومن عالمات السحرة أم فقراء؛ ذلك ألن الشياطني أول ما تدخل فإا تدخل أجسادهم وتلبسهم مث 
فـض  فهم يف ضنك وخالف عائلي شديد ولو حاول الساحر إغضاب أو ر،تلبس زوجام وأطفاهلم

أوامر الشياطني أو الرجوع عن كفره وضالله فإن الشياطني يقومون بإيالم جسده؛ وذلـك لكـوم   
ويتحكمون بزوجته وأوالده؛ لتصبح حياته حمض ،يتحكمون يف مراكز اإلحساس واألعصاب يف اجلسم

  نكد وضنك.
ألمر أن يكتب آيات اهللا حىت يصل به ا،ويترقّى الساحر بقدر إذالله ألمساء اهللا احلسىن وكتابه وشعائره 
سـم اهللا تعـاىل   ايف احلُجب أو السحر بالنجاسات أو دم احليض أو دم ذبيحة مل يذكر  -عز وجل-

أو يغسل احلجاب بالنجاسات من البول أو الرباز أو الـدم أو  ،عليها أو ذَكر اسم أحد الشياطني عليها
ومنـهم مـن يضـع القـرآن     ومنهم من يكتب القرآن على أسفل قدمـه  ،يضع بني فخذيه القرآن

وكلما زاد فسق الساحر زاد عدد خدمه من الشياطني حىت يزين مبحارمه ويدخل املسـجد  ،باملرحاض
  جنب ويسلم زوجته للزنا وما إىل ذلك من فسق وضالل وفساد حىت يصل إىل السجود للشيطان.

دوعني بأم خيدمون وهؤالء الذين يقعون بالفخ يكونون خم،ومن أعمال السحرة جتنيد سحرة آخرين 
ومـا   –بعدها يقرر الساحر أن يُِعرف املُريد (التلميذ) إىل جن رمحاين ،ويبجلون أهل كرامة وأهل اهللا
ورمبا قال له أنه سيعرفه مبالك وأنه بالتعاون مع اجلين أو املالك املزعوم  -هو برمحاين بل شيطان رجيم

ويصلح بني الـزوجني وينصـر املظلـوم ويخـرج     ،ويزوج العانس،سيخدم البشر ويصلح ذات البني
وعليه يتشجع املُريد(التلميذ) حبـا منـه   ،وما إىل ذلك من أعمال خري مزعومة،الشياطني من امللبوسني

باخلري ويبدأ االرتباط بقسم يسمى ( تعزمي ) به شرك ( والقسم أو التعزمي هو نداء سري يتكون مـن  
الشياطني املتعاهد معهم الساحر) يؤدي إىل إدخال الشيطان كلمات وطالسم ينادي ا الساحر ملك 

ويؤكد له أنه حيرسه أثناء نومه ،ويقوم الشيطان بعدها حبركات تفرحه ومنها تقويته جنسياً،جسد املُريد
ويظن ،وعادةً يكون القسم به آيات ليتلبس احلق بالباطل على املبتدأ،وترحاله وجيلب له أخبار البعيدين

وهـو  ،ومن تلبيس الشياطني على املُريد أن الشيطان يومهه بأنه صلى الفجر باحلرم مثال،قبأنه على احل
مث يطلب منه كتابة حجـب  ،أمر هني على الشياطني اليت تستطيع أن ختلق باملنام زواج ومعاشرة كاملة

أبلغ  سبحان اهللا ومن هو -بآيات قرآنية مع تغري بسيط بكلمات اآليات مدعني أن ذلك أقوى للخري 
ويتدرج املُريد بالسحر ويتبع خطوات الشياطني إىل اهلاوية ويـنغمس   -من اهللا ليقوي آيات اهللا تعاىل

  بالشهوات والفسق حىت يصبح هو وأهل بيته أسرى الشياطني.
  :ملخص صفات السحرة وأعماهلم

  يسأل عن اسم الشخص واسم أمه. -١
  اسة شم أكرب من البشر بكثري.قد يطلب الساحر أثر وذلك ألن الشياطني هلم ح -٢
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يتمتم مبا ال نفهم على اهلواء أو املشروبات أو الطعام أو يكتب حروفاً أو أرقامـاً أو جـداول أو   -٣
طالسم أو يكتب القرآن مقطع أو حروفه مقلوبة أو بني آياته رموز وطالسم أو يدعي بأنه كتب أمساء 

  اهللا تعاىل بغري العربية.
  فتح حجابه وخيتلق أسباب شىت لذلك.يحذر بأال ال يتم  -٤
  يقرأ القرآن وبني آياته يتمتم مبا ال نفهم أو يقرأ بني آياته غري القرآن.    -٥
وقد يدعي أـا أمسـاء هللا   ،يطلب الذبح بصيغ غري شرعية أو ذكر أمساء أخرى مع اسم اهللا تعاىل -٦

  بلغات سابقة.
  ام وأمساء أو يطلب حرقها أو دفنها.يطلب تعليق أوراق ا طالسم أو جداول أو أرق -٧
  وهؤالء أصحاب سحر الكواكب.،يحدد أيام معينه مدعيا أن ا سيجاب الدعاء -٨
-تكون ظاهر تصرفاته اليومية ا احنراف عن الشريعة اإلسالمية وخمالفات صـرحية ألوامـر اهللا    -٩

  تعاىل.
ولو كان صادقاً لطلب منـك أن  ،آخرقد يعطيك ورقة وجتد ا آيات قرآنية صحيحة وال شيء  -١٠

ولكنه نفـث أو  ،أو طلب منك محل مصحف به كل اآليات،تكتب أنت بقلمك وبيدك تلك اآليات
  عز وجل.-داس أو خبر الورقة بنجاسة قاصداَ إذالل كلمات اهللا 

  يرفض أن يرقي نفسه كما ورد يف هذا الكتاب ويشكك ا وحيارا. -١١
  اوون جن رمحاين أو مالك لعالج ومساعدة البشر.يدعي السحرة بأم خم -١٢
ولو ،يقومون بأعمال ا خرق للعادة مثل ضرب الشيش واملشي على النار مـدعني الكرامـات   -١٣

  كانوا من أهل احلق لكانوا يف الثغور مع ااهدين.
تحـول  يدعي بعض السحرة أم من أهل الذكر وحيرصون على جمالس ذكر تبدأ بذكر اهللا مث ت -١٤

إىل هز ورقـص وانفعـاالت ال تتناسـب مـع اخلشـوع ويـذكرون أمسـاء شـياطني مثـل (          
  ..اخل).،له،لو،هه،إه،أوه،أه

 مث تنهال طلبام الحقـا. ،يدعي السحرة يف اللقاءات األوىل أم ال يتقاضون مال مقابل أعماهلم -١٥
٥٩٠  
  كيف يتلبس الشيطان جسد اإلنسان؟ - ١٠

ميذه) يف اإلشاعة بني الناس بأن الساحر هو شيخ دين مبـارك صـاحب   يبدأ الساحر ومريدوه (تال 
وأنـه يعمـل احلُجـب    ،والذاكرون منهم بريئون،وعادةً ما يدعي أتباعه إحدى طرق الذكر،كرامات

والتفريق واخلسـارة  ،للحاجات وحيل املشاكل ويرشد إىل املفقود ويعاجل املرضى وييسر الزواج والنصر

                                                 
  يف بعض هذه األمور نظر حتتاج لتفصيل أكثر :قلت- ٥٩٠
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فيكتب هلم احلُجب أو يعمـل  ،من مث يتساقط بني يديه املغفلني طالبني املساعدة منهو،للعدو وغري ذلك
هلم سحر أو يسقيهم أو يشممهم خبور أو حمروق أو يعقد هلم خيوط وينفث فيها أو غري ذلـك مـن   

وحيث أنّ القادم إليهم يكون قد ارتكب أحد الكبائر؛ وذلك ألن إتيان السحرة أو العـرافني  ،سحرهم
  وذا ينكسر حصن اإلنسان ويدخل يف جسده فوراً شيطان أو أكثر وخينس بداخله.،ائرمن الكب

وأهم مراكز يسـتهدفها الشـياطني هـي مراكـز     ،وذا يكون زائر السحرة أول املصابني بالسحر 
ويعمل الشياطني مسح ،اإلحساس والتخيل والذاكرة ومراكز التحكم بأعضاء اجلسم ليتسببوا األمراض

وحيدد ،سم اإلنسان فيحددون ما يضره وما ينفعه فيصرفونه عما ينفعه ويرغبونه مبا يضـره كيميائي جل
وملخص أسـلوم  ،الشياطني مراكز التحكم جبسم اإلنسان فيؤثرون عليها مستخدمني طاقة أجسادهم

يف تسبب األمراض أم خملوقون من مارج من نار فأصبحوا طاقه ( فوتون) وهذه الطاقة تتسـبب يف  
فتختل وظائفها فتسبب األمراض وتعطيل بعض أجهـزة  ،يه برجمة مراكز التحكم يف جسم اإلنسانتشو

  كما تخفّض مناعة اجلسم فتسبب التقاط الفريوسات وامليكروبات.،اجلسم أو تسبب سوء أدائها
ـ ،فلقد خلق اهللا تعاىل املالئكة من نور،وكما خلقنا اهللا من طني فأصبحنا حلماً ودماً ن مـن  وخلق اجل

  .الرمحن ١٥( وخلَق الْجآنَّ من مارِجٍ من نارٍ ) :مارج من نار قال تعاىل
وخلْقَه الْجانَّ من مارِجٍ من ،يذْكُر تعالَى خلْقَه الْإِنسانَ من صلْصالٍ كَالْفَخارِ(:وجاء يف تفسري ابن كثري

وابن ،والْحسـن ،ومجاهد،عنِ ابنِ عباسٍ. وبِـه يقُـولُ عكْرِمةُ  ،الضحاك طَرف لَهبِها. قَالَه:وهو،نارٍ
من أَحسنِها.وقَالَ علي بن أَبِـي  ،{من مارِجٍ من نارٍ} من لَهبِ النارِ:عنِ ابنِ عباسٍ،زيد.وقَالَ العويف

والضـحاك  ،ومجاهد،{من مارِجٍ من نارٍ} من خالصِ النارِ. وكَذَا قَـالَ عكْرِمةُ :عنِ ابنِ عباسٍ،طَلْحةَ
.مهرغَيو  

وجيري عليها قـوانني  ،وبالتجارب فإن الشياطني طاقة تشابه الطاقة الكهرومغناطيسية،والنار هي الطاقة
  اهللا أعلم.و،وميكن مجعها ومطها وحبسها،فيزياء الكهرومغناطيسية

فهذه الكائنات ال حتتـاج إىل فـم   ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الشياطني تشبه الكائنات وحيدة اخللية
وكلها ،وكلها تتحول إىل جهـاز هضـمي  ،بل أن جدارها الذي يالمس الغذاء يتحول إىل فم،لتأكل

تطع جزء من اخللية تبقى وإذا اق،فهي ليست حباجة لنظام نقل للدم مثالً،تتحول إىل جهاز توزيع للطاقة
وهكذا الشيطان إذا اقتطع جزء من جسمه فإنه يبقى يمارس ،باقي اخللية تمارس نفس أعماهلا ونشاطها

لذلك أثنـاء  ،كما أن الشيطان الذي يلبس إنسان ال يكون بداخله بكامل،نشاطه حبجم أقل وأضعف
فعلى الراقي أن يواصل الرقية ،يتم فناؤهمالرقية يتم اقتطاع أجزاء من أجسام الشياطني وحرقها إىل أن 

فلو أنه متّ إشعال النار يف خزان نفط فهـل  ،ومبزيد من التشبيه،دون يأس وال يتخيل أن األمر يتم فوراً
حيترق خالل حلظة أم حيتاج إىل وقت لينتهي؟ وخالل هذا الوقت إذا أردت أن تتأكد من متام احلـرق  

  باستمرار الدعاء بالرقية.وهنا يكون استمرار االشتعال ،علةجيب أن حترص على استمرار النار مشت
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  ماذا يشعر من تلبسه شيطان واستوىل على جسده؟ -١١
ويشعر بـالتوتر والتشـويش يف أفكـاره    ،عادةً يشعر بالعصبية والغضب الشديد بسبب وبدون سبب

ما أَنسـانِيه إِلَّـا   {ووتنقص حكمته ويزداد سفهه ونسيانه لكل عمل به مصلحة أو رزق له قال تعاىل 
ويذكره ويرغبه بكل عمل به شر له أو خسارة ماليـة ليتسـبب   ،]٦٣:الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره }[الكهف

ويحفز عليه شهواته وخاصة اجلنسية فيأمره بالفحشاء ويصده عن سـبيل اهللا  ،ويشتت عليه أمره،بفقره
ويشـككه  ،بالدنيا ليحثه على مجع املال بـأي وسيلة  تعاىل ويعده الفقر فيشدد من ختويفه الفقر ليعلقه

بأهل اخلري ويسبب له اخلالفات مع الناس ومع أهله وزوجه وأبنائه وكل قريب أو صديق أو من تربطه 
ويسـبب  ،وقد يشعر بالوسواس بأنواعه أو اخلمول وحب النوم الكثري وخاصة إذا قرأ القرآن،به منفعة

ومن أعمال الشيطان الصداع النصفي والشلل والعمى ،الكوابيس منه وكل،األحالم املزعجة والكوابيس
والصمم والبكم وأمراض اجلهاز اهلضمي وأمراض القلب والشـرايني والشـعور بتنميـل األطـراف     

نواع الشلل الغري عضوي ووجع الظهر والذراعني واألرجـل واألوجـاع املتنقلـة    أراا وبعض دوخ
وكل مرض ليس له سبب عضوي هو منـه  ،وخلل اهلرمونات باجلسم والنشاف والسكري والسرطان

ومعظم األمراض النفسية وما يسمى بزيادة الكهرباء بالرأس منه واجلنون والكثري من أمراض الناس منه 
كما ويسبب موت األجنة بأرحـام األمهـات   ،وكل الشعور بالشذوذ اجلنسي منه،بشكل ال يصدق

خر وتكريه املخطوبني ببعضهم البعض وبالتايل منع ني باآلوربط الرجل عن زوجته وتكريه أحد الزوج
كما  »إِنَّ الشيطَانَ يجرِي من ابنِ آدم مجرى الدمِ«بل ،ومن الشياطني من يتسبب بقتل البشر،الزواج

حياة اإلنسان ويزيـدها   رويدم،كما وحيب الشيطان ممارسة اجلنس مع اإلنسان من زىن ولواط،rقال 
{وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِـن فَـزادوهم رهقًـا }    :ة ورهقا قال تعاىلتعاس
  .]٦:[اجلن

بل ،وخينس الشيطان جبسم املتلبس به إذا ذُكر اهللا تعاىل ولكنه ال خيرج منه بسهولة كما يتصور البعض
فإذا كان الشيطان ،خر هذا الكتيب يف ورد الرقاةآا هو موضح يف حيتاج إىل رقية بآيات اهللا تعاىل وكم

يكون ،قد دخل بلبس نتيجة كسر احلصن وتصادف وجود شيطان بالقرب منه ( اللـبس العـارض)  
  أما إذا لبس اإلنسان بسحر فإنه حيتاج إىل رقية ملدة طويلة.،بالعادة خروج الشيطان أسهل

س م شياطني يتواجدون يف املساجد ويقـرؤون القـرآن   بوأصعب ما جيب فهمه هو تصديق أن املتل 
ومع ذلك ،وحيجون بيت اهللا احلرام وجيلسون يف احلرم جبوار الكعبة الشريفة -عز وجل-ويذكرون اهللا 

  ال خترج الشياطني من أجسادهم.
يف  إن التجربة املبينة يف صدر هذا البحث واليت ترتكز على تكرار اآليات احلارقات فتسبب أعـراض 

اجلسم تتوقف بتوقف قراءة القرآن الكرمي وتعود بعودة قراءة اآليات احلارقات هي احلد الفاصـل يف  
  إثبات وجود شياطني يف جسم اإلنسان.
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ومع استمر يف تالوة اآليات احلارقات تبدأ الشياطني تركض يف اجلسم من احلرق الذي يصيبهم مـن  
ونعلم حبركة الشياطني من املتلبس به نفسه حيـث  ،يةوقد ال تركض الشياطني من أول رق،نور القرآن

وحناول مبساعدته أن ،يقول لنا بأنه يشعر كأن ضفدع أو دود أو تعابني أو أجسام غريبة تتحرك جبسمه
وما هذه األجسام الغريبة سوى شياطني رب من احلرق بقـرآن  ،حندد مواقع األجسام الغريبة وعددها

ها خياف املتلبس به جدا من األجسام اليت تركض بداخله ولكن مـا  عند،اهللا نور السماوات واألرض
  يلبث أن يهدأ بسبب قراءة القرآن ويقَبل املريض بأن يستمر العالج إلخراج الشيطان من جسمه.

أو خيرج كسيخ نار أو ريح أو رعشة مـن  ،وخيرج الشيطان مع العطس أو الضراط أو البول أو الرباز
أو ،ولكن جيب مراقبة األعراض فقد يكون مازال غريه موجود،جزء من اجلسم األذن أو األصابع أو أي

وجيب استمرار الرقية بعد آخر األعـراض أربعـني يومـاً علـى     ،أن األمر جمرد خدعة من الشيطان
ومن مث جيب أن يشاع هذا العلم بني الناس ليتفحص الشخص نفسه ومن معه دوريا فال أسـهل  ،األقل

  فجسد اإلنسان وعاء ومسكن للشياطني.،إىل جسد اإلنسانمن تسلل الشيطان 
وكل من يصاب باألعراض ،معظم الناس سواء املسلمني منهم أو غري املسلمني هم ملبوسون بالشياطني

ذلك ألن األصـل أن  ،السابق شرحها نتيجة قراءة اآليات احلارقات به لبس شيطان دون أدىن شـك 
وهذه احلالة مـن تلـبس   ،ل من ينفر من ذكر اهللا هو شيطانوك -تعاىل –تطمئن النفوس بذكر اهللا 

الشياطني ملعظم الناس يف هذا العصر واليت تعاين منها البشرية مل يسبق وأن حدثت من قبـل خاصـة   
ذلك ألن الفساد والفسق من ربا وزنا فضال عن باقي الكبائر اليت مل تكن يف زمـن مـن   ،للمسلمني

انتشار التلفاز واإلنترنت وما ا من زنا اعتاده املسـلمون ومل يعـودوا   األزمان ذا القدر واليسر بعد 
  ينكرونه.

  وبقدر قلة حتصينه. -عز وجل-سان عن اهللا نويستطيع الشيطان االقتراب من اإلنسان بقدر بعد اإل
وأمهها الفراق بني الزوجني واألحبة إىل الفراق بني ،ويتسبب وسواس الشياطني مبجمل مشاكل البشر 

قال ،الولد ووالديه وفراق األخوة وفراق اإلنسان ملصدر رزقه وعزتـه وفراقـه ألصـدقائه وجريانـه    
{ واستفْزِز مـنِ  :وقال تعاىل،]١٠٢:{فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه} [البقرة:تعاىل

لأَجو كتوبِص مهنم تطَعتـا  اسمو مهدعو لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف مارِكْهشو كجِلرو كليبِخ هِملَيع ب
  .]٦٤:يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا } [اإلسراء

واملشـاركة  ،واملشاركة باألموال تكون بأن يوجه الشيطان اإلنسان لينفق األموال فيما يرغب الشيطان
  كما ويوجه أوالده مبا يرغب الشيطان.،كون بأن ميارس معه اجلنسباألوالد ت

  كيف يتم حتصني املسلم من الشياطني؟ -١٢
وذلك باالسـتعاذة مـن   ،يف التحصني -r -يتحصن املسلم من الشياطني بالتمسك بسنة الرسول  

املـرتل  واجلماع بني الزوجني واخلروج مـن  ،الشيطان الرجيم والبسملة قبل كل عمل وخاصة األكل
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وباالستعاذة من اخلبث واخلبائث عند دخول اخلـالء وبـذكر دعـاء اخلـروج مـن      ،والدخول له
ونتف اإلبطني والعانة وقص ،واحملافظة على الصالة مجاعة وخاصة صالة الفجر،وبسد التثاؤب،املسجد
  .ذلك أن الشيطان يدخل اجلسد للجنسني من منابت الشعر وخاصة من شعر القبل والدبر،األظافر

لَـا إِلَـه إِلَّـا    «مرة ١٠٠بأن من ردد  rومن احلصون اليت ذكرت باحلديث عن احلبيب رسول اهللا 
اللَّه،لَه رِيكلَا ش هدحو،دمالْح لَهو لْكالْم لَه،يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهكانت له حصن من الفجـر  » و

وقراءة سبع مرات كل من ،ن حىت الصالة التاليةكما أن تكرار آية الكرسي بعد كل صالة حص،للفجر
وقراءة سورة الكهف وِجاٌء من اجلمعـة  ،اإلخالص واملعوذتني بعد صالة اجلمعة حصن للجمعة التالية

وقراءة الفاحتة مائة مرة باليوم حصن ،وسورة البقرة حصن للبيت ثالثة أيام،للجمعة (وِجاٌء يعين حصن)
أنه كان يأخذ كفّيه  rوثبت عن الرسول ،ن خري الذكر هو القرآنكما أن كل الذكر حصن وإ،عظيم

ومجمل احلسنات يقوين احلصن فمـن  ،ويقرأ ما اإلخالص واملعوذتني وميسح ما استطاع من جسمه
وأَتبِعِ السـيئَةَ  تورط بالسيئات فعليه اإلسراع باالستغفار واإلكثار من احلسنات كما جاء يف احلديث (

واحلصون تقوي بعضها بعضا حىت ،ومن التحصني شرب ماء مقروء عليه آيات الرقية،)تمحها الْحسنةَ
بأنـه كـان إذا    -r -يبلغ املسلم ما بلغه سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كما أخربنا الرسول 

  ٥٩١ سلك فجا سلك الشيطان فجا غريه.
تكون الشياطني بانتظـاره  ،د ما عرف الطريقومن يرتلق من املؤمنني ويستبدل الضالل باإلميان من بع

قـال  ،وليضمنوا بقاءه يف الضالل معهم حيث ينقلب إىل عون قـوي هلم ،ليهامجه املردة منهم منتقمني
  .سورة البقرة ٢٥٧(.. والذين كفروا أوليائهم الطاغوت خيرجوم من النور إىل الظلمات) :تعاىل

من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تـولَّى  وقال تعاىل:( ومن يشاققِ الرسولَ  
  النساء. ١١٥ونصله جهنم وسآَءت مصرياً ) 

  هل من يفعل السنن السابقة يعترب محصن يف هذا العصر؟ -١٣
املرء يف هذا العصر جيب أن يعيش حياة الرسـول   والسبب أنه لكي يتحصن،بكل تأكيد اجلواب هو ال

أما أن يكـون أكلـه   ،وحياة الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم،صلوات اهللا وسالمه وبركاته عليه
أو يكون أكله وشربه قائم ،أو شركات أو دول قائمة على االقتصاد الربوي،وشربه من مصادر ربوبية

أو يكون رزقه قـائم  ،ون بالصحف واالت الداعية للفجورعلى نشر الفساد يف األرض كالذين يعمل
ويف هذا الشأن أذكّـر أن  ،فهذا ال حصن له،ر ومن واالهم على أرض املسلمنياعلى توطيد أقدام الكف

  فقهاء املسلمني حرموا التجارة مع من كان غالب ماله من احلرام.

                                                 
  ففيه تفصيل ذلك  وقاية اإلنسان من شياطني اإلنس واجلانراجع كتايب   ٥٩١
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وال ملن ال يغض البصر عما حـرم  ،مفإنه ال حصن ملن يجالس املدخنني ويشم دخا،وفضال عما سبق
وأذكّر أن فقهاء املسلمني املعاصرين حرموا النظـر إىل كـل صـورة حيـرم النظـر إىل      ،اهللا بالتلفاز
  أي أنه كما حيرم رؤية العورة فإنه حيرم النظر إىل صورة العورة سواء كانت متلفزة أو غريه.،حقيقتها

ومن الواجبات الشـرعية اجلهـاد يف سـبيل اهللا    ،وال حصن ملن فرط بالفرائض والواجبات الشرعية
فنجن يف عصر وجب به اجلهاد على كل مسلم ومسلمة بدون إذن الزوجة لزوجها وبدون إذن ،تعاىل

بل أن اجلهاد مل يكن يف ،فما بالك بالذي ينام ويقوم وميارس حياته وهو ال يتذكر اجلهاد،االبن لوالديه
ولَم يحدثْ بِـه  ،من مات ولَم يغزr:»قَالَ رسولُ اِهللا :قَالَ،بِي هريرةَفعن أَ،يوم من األيام من أولوياته

هفْسنِفَاقٍ،ن نم ةبعلَى شع اتم«  
  وبالتايل فكل من ال يكون اجلهاد من أولوياته يف احلياة فال حصن له يف هذا العصر.

قرأ به سورة البقرة ال يدخله الشيطان ثالث أيام ويف ورغم األحاديث اليت تؤكد على أن البيت الذي ي
ن ينطبق على بيت أصبحت مشاهد الزنا مـن خـالل   أإال أن هذا األمر ال ميكن ،روايات ثالث ليايل

هـذا  ،للغناء أو احملادثات احملرمة بني اجلنسـني أو الدخان  اًأو أصبح بيت،شاشات التلفاز أمر عادي فيه
  د أن قراءة سورة البقرة يف مرقص حيصنه من الشياطني والعياذ باهللا تعاىل.الفهم السطحي الشيطاين يور

  :أمهية الرقية بالقرآن الكرمي -١٤
إن كل القرآن مفيد ولكن بفضل اهللا تعاىل الذي هدانا بالتجربة بأن تكرار الرقية املوصـوفة يف هـذا   

حسب مـا سـيأيت الحقـا يف    والتكرار للعالج جيب أن يكون باأليام و،البحث هي من أعظم الرقى
لذلك حىت وإن مل تظهـر  ،وال يوجد إنسان غري ملبوس إال أولياء اهللا املُخلصني،الطريقة املثالية للعالج

  األعراض أو مل يستطيع القارئ للرقية الشعور ا فعليه تكرار القراءة حىت تظهر األعراض.  
 -ا هي لتيسري كل عسري حبول اهللا وقدرته وقراءة اآليات احلارقات السابقة ليست فقط للعالج بل أيض

والرقية املشروحة فيما سيأيت الحقا يف الطريقة املثالية للعـالج راعـت عـدة حمـاور      -وهذا جمرب
مجع آيات احلرق وآيات احلفظ وإعادة ترميم حصن اإلنسان وآيات الطرد وآيات فك السـحر  :وهي

قضاء احلاجات والصالة على احلبيب الغايل  وسور،ذلك ألن الذنوب تكِسر احلصن،وآيات االستغفار
  .عبد اهللا ورسوله صلوات اهللا عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه

عليـه اآليـات    أومن األمور اليت تستخدم لتسريع الكشف عن وجود لبس هو شرب ماء وقد قـر 
ء ويخـض بـني   وينفث يف املا،شرط أن يكون هواء النفَس مالمساً للماء مباشرةً،احلارقات للشياطني
كما ،ر مث ماء الينابيعطمث ماء امل،وخري املاء هو زمزم،وما سبق هو كيفية عمل ماء مرقي،الفينة واألخرى

أنه من املفيد القراءة على الزيت وسقايته للمريض ودهنه به وخري الزيت هو زيت الزيتون وزيت حبة 
رأس والوجه والرقبة ومفاصل كل ويفضل دهن ال،الربكة وزيت السذاب وزيت السدر وزيت الكركوم

اجلسم والكفني والقدمني والقُبل والدبر ومنابت الشعر وحتت أضافر الكفـني والقـدمني ( وحتـت    
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وكلما زادت القراءة زادت قوة السائل يف فك السحر والعـالج مـن   ،األضافر هو من أهم األماكن)
علماً بأنه (،در وخيض قليال قبل القراءةويفضل أن يخلط املاء مع مطحون الس،األمراض وقتل الشياطني

وفوائد السدر يف فـك السـحر وقتـل الشـياطني ثابتـة يف      ،)ال تنفع القراءة على املاء الساخن
 ٢٨ولقد وردت فوائده يف تفسري ابن كثري والقرطيب يف تفسري قوله تعاىل (وسدر خمضـود)  ،احلديث

  سورة الواقعة.
 ا ال تسمح بالصرع للملبوس أو بالكالم للشـياطني  وأهم ميزة الرقية بالصيغة املوصوفةذا البحث أ

وهذه من خـواص اآليـة   ،ا تزيل األوجاعأكما ،وبالتايل يستطيع أي شخص التعامل مع هذه الرقية
ومع هذه الرقية ال تكون للشياطني مقاومة تذكر بـل  ،(احلمد هللا رب العاملني) اآلية الثانية من الفاحتة

وحيث إن مجمل امللبوسني خيشون من أن يصرعوا أو ،ر وتفقد التحكم بامللبوس فوراًعلى العكس تنها
ولكن مع هذه الرقية ال حتـدث  ،يفقدوا صوام أثناء الرقية ويتصرفوا بشكل جنوين يفقدهم احترامهم

ة إن الرقية بالصـيغة املوصـوف  ،وبالتايل يستطيع املرء أن يعاجل نفسه بنفسه،أي من تلك األعراض أبدا
بصدر هذا البحث أكدت لنا عدم حدوث صرع أو ظهور أي أعراض ايـار أو فقـدان الـتحكم    

  بل جتعله هو املتحكم باملوقف بشكل مطلق وتام.،بتصرفات املرقي
وذلك ،ومن اهلداية اليت هدانا اهللا إليها أن رقية املاء وغريه من املواد من خالل مساعة املُسجل نافعة أيضا

مسافة قريبة من سطح السائل املراد رقيته وتكرار الرقية عليه سـاعات ويفضـل    بوضع السماعة على
كما ثبت لنا بالتجربة بأن القرآن نافع بذاته وغري مرتبط مبن قرأه سواء كان مسلم خملص ،بصوت عايل

  ٥٩٢ أو نصراين أو بوذي أو آلة مثل املُسجل أو الكمبيوتر.
والثاين هو إعـادة  ،ق الشياطني وفك السحر وإزالة احلسداألول هو حر:ويقوم القرآن بعملني أساسيني

فكلمات اهللاُ حتيي العظام وهي رميم وهـذا  ،برجمة مراكز التحكم باجلسم وخالياه وعالج التالف منها
  من أسرار القرآن الكرمي.

يـات  وتزداد الفائدة إذا متّ التركيز مع القراءة وتكرارها من املسجل والتفكُر ا وفهـم التفسـري لآل  
وليس ملاضي اإلنسان تأثري بالفائدة فالتائب ومهما بلغت ذنوبه اخلاشع البـاكي هللا  ،واخلشوع هللا تعاىل

سبحان اهللا  -ومع ذلك فالكل يكسب من طاقة القرآن ،أكثر استفادة من العابد الذي يقرأ دون تدبر
  تعاىل.

داد الوسواس وخاصةً الوسواس بأن ومع تكرار الرقية سوف تزاد األوجاع بأحناء خمتلفة من اجلسم ويز
أو أن العالج غـري  ،وسيزداد الوسواس بأنه ال يوجد مرض باألصل،الرقية مضرة وإا هي سبب الوجع

وقـد يقلّـب   ،وقد يوسوس الشيطان بأن الرقية بالقرآن هي السـحر ذاته ،مفيد وأنه ال أمل بالشفاء
                                                 

نية الراقي القرآن الكرمي نافع من كل علَّة بال ريب،ولكن هذه الطريقة مل أمسع ا،ولعلها نافعة مع األخذ بعني االعتبار :قلت - ٥٩٢
  أو املرقي ويقينه أن كالم اهللا تعاىل شفاء من كل داء .
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الشيطان ليفتعلوا معه املشاكل ويصدوه عـن  الشيطان على املريض آخرين قريبني منه استحوذ عليهم 
وعليه فال مناص من الصرب على قراءة الرقيـة ومساعهـا   ،وكل ذلك من عمل الشيطان،قرآن اهللا تعاىل

وبإذن اهللا وحده وبقرآنه ،والذي بلغ به السفه أنه جترأ على اهللا جل جالله،وحىت خيسئ الشيطان السفيه
تبـاع التعليمـات   اويعتمد ذلك حبسب املرض وحسـب  ،ياسوف يتم الشفاء ومالحظة التحسن يوم

وجيـب  ،ورمبا يف األيام األوائل سيكون الوجع والوسواس يف تزايد مث يبدأ بالتناقص بعد ذلك،الالحقة
مواصلة العالج بعد آخر األعراض ثالث أشهر وذلك لضمان زوال وحـل السـحر الـذي أدخـل     

ألن الشيطان يبقـى خـارج   ،والتحصني  ٥٩٣ة اجلماعيةواحملافظة بعد ذلك على قراءة الرقي،الشياطني
وال سبب لعداوم ،اجلسم ينتظر أن خيطأ املسلم وينكسر حصنه ليدخل جسده مرة أخرى وينتقم منه

  "إال أن املسلمني عبدوا اهللا تعاىل.
الفردية أفضـل إذا كانـت    بل الرقيةُ،ال تشترط الرقية اجلماعية حىت تؤدي دورها ومفعوهلا:قلت

وما يصلح هلذا قد ال يصلح لذاك ولكن الفاحتـة  ،وهي ختتلف من واحد آلخر،حمدد بعينه لشخص
  وآية الكرسي واملعوذات هي أفضل الرقى لثبوت النص ا .

  :تطرد احلزن والضعـف واملعصية والقلق أيات السكينة  -١٥
  ] منزِلَةُ السكينة٥:نستعني} [الفاحتة ومن منازِلِ {إِياك نعبد وإِياك ":قال ابن القيم رمحه اهللا

نةَ في كتابِه في هذه الْمنزِلَةُ من منازِلِ الْمواهبِ. لَا من منازِلِ الْمكَاسبِ. وقَد ذَكَر اللَّه سبحانه السكي
عاضوم ةتس:  

١- إِنّ آي مهنِبِي مقَالَ لَهو ) ىوسآلُ م كرا تمةٌ ميقبو كُمبن رةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَن ي هلْكةَ م
  ]٢٤٨:وآلُ هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ إِنّ في ذَلك الَيةً لّكُم إِن كُنتـم مؤمنِني) [البقرة

ى رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَنزلَ جنوداً لّم تروها وعذّب الّذين كَفَـرواْ  ( ثُم أَنزلَ اللّه سكينته علَ -٢
  ]٢٦وذَلك جزآُء الْكَافرِين) [التوبة:

لْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ( إِالّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الّذين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في ا -٣
الّذين كَفَرواْ السفْلَى الَ تحزنْ إِنّ اللّه معنا فَأَنزلَ اللّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لّم تروها وجعلَ كَلمةَ 

  ]٤٠وكَلمةُ اللّه هي الْعلْيا واللّه عزِيز حكيم) [التوبة:
سـماوات  ( هو الّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادواْ إِمياناً مع إِميانِهِم وللّه جنـود ال  -٤

  ]٤واألرضِ وكَانَ اللّه عليماً حكيماً ) [الفتح:
عونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَـأنزلَ السـكينةَ   ( لّقَد رضي اللّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِ -٥

  ]١٨علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً ) [الفتح:

                                                 
  هذا رأي مؤلفي الكتاب وأنا أحتفظ على بعض ما جاء فيه وخاصة هذا الدعاء الطويل ...وغري ذلك :قلت - ٥٩٣
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٦- ر لَىع هتينكس لَ اللّهفَأَنز ةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِمواْ فكَفَر ينلَ الّذعلَـى  ( إِذْ جعو هولس
  ]٢٦) [الفتح:الْمؤمنِني وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى وكَانواْ أَحق بِها وأَهلَها وكَانَ اللّه بِكُلّ شيٍء عليماً 

  قَرأَ آيات السكينة.:رإِذَا اشتدت علَيه الْأُمو -رحمه اللَّه  -وكَانَ شيخ الْإِسلَامِ ابن تيميةَ 
هضري مف لَه ترج ةيمظع ةعاقي وقُولُ في هتعمسا ،وهلمح نقُولُ عالْع جِزعاحٍ    -توأَر ـةبارحم ـنم

ةطَانِييش، ةالْقُو فعالِ ضي حف إِذْ ذَاك لَه ترقَالَ -ظَه:دتا اشفَلَم رالْأَم لَيع،    ـنمأَقَـارِبِي ول قُلْـت
يلوح:ةينكالس اتُءوا آيالُ:قَالَ،اقْرالْح كي ذَلنع أَقْلَع ةٌ."،ثُما بِي قَلْبمو تلَسجو  

ا يابِ الْقَلْبِ بِمرطاض دنع اتالْآي هذاَءةَ هرا قضا أَيأَن تبرج قَدا ويمظا عريأْثا تلَه تأَيفَر .هلَيع رِد
هتأْنِينطُمو كُونِهي سف.  

قَارالْوةُ وأْنِينالطُّم يه ةينكلُ السأَصو،هدبي قَلْبِ عف اللَّه زِلُهني يكُونُ الَّذالسو،  ةـدش نم ابِهرطاض دنع
  وقُوةَ الْيقنيِ والثَّبات.،ينزعج بعد ذَلك لما يرِد علَيه. ويوجِب لَه زِيادةُ الْإِميانالْمخاوِف. فَلَا 

 هولسلَى را عهالزإِن نع هانحبس ربذَا أَخهلوr  ـوابِ. كَيرطاضالعِ الْقَلَقِ واضوي مف نِنيمؤلَى الْمعمِ و
ةرالْهِج،آهلَر هيمقَد تحا تإِلَى م مهدأَح ظَرن لَو .هِمُءوسر قفَو ودالْعارِ وي الْغف هباحصو وـا.  إِذْ هم

لَى أَحد. وكَيومِ الْحديبِيـة  لَا يلْوِي أَحد منهم ع،حني ولَّوا مدبرِين من شدة بأْسِ الْكُفَّارِ،وكَيومِ حنينٍ
هِملَيكُّمِ الْكُفَّارِ عحت نم مهقُلُوب تبطَراض نيح،  .فُـوسا النلُهمحي لَا تالَّت هِموطرش تحت هِمولخدو

حتى ثَبته اللَّه بِالصديقِ رضـي اللَّـه    - وهو عمر -وحسبك بِضعف عمر رضي اللَّه عنه عن حملها 
.هنع  

  إِلَّا الَّتي في سورة الْبقَرة.،كُلُّ سكينة في الْقُرآن فَهِي طُمأْنِينةٌ:قَالَ ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما
ازِبٍ رنِ عاِء برنِ الْبنِ عييححي الصفاومهنع اللَّه يقَالَ:ض:»  بِـيالن تأَيرr     ِابـرت ـنقُـلُ مني

  عبد اللَّه بنِ رواحةَ رضي اللَّه عنه:» حتى وارى التراب جِلْدةَ بطْنِه. وهو يرتجِز بِكَلمة،الْخندقِ
  . ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينااللهم لَولَا أَنت ما اهتدينا ..

  فَأَنزِلْن سكينةً علَينا ... وثَبت الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا
  إِنَّ الْأُولَى قَد بغوا علَينا ... وإِنْ أَرادوا فتنةً أَبينا

 ولِ اللَّهسر فَةي صفوr ِةُ إمقَدتبِ الْمي الْكُتافيا أُمبِيثٌ ناعي بن،يظلَا غَلبِفَظٍّ و سي ،لَيابٍ فخلَا صو
ولَا قَوالٍ للْخنا. أُسدده لكُلِّ جميلٍ. وأَهب لَه كُلَّ خلُقٍ كَرِميٍ. ثُم أَجعلُ ،ولَا متزينٍ بِالْفُحشِ،الْأَسواقِ

هاسبةَ لينكالْ،السوهارعش رب،قُولَهعةَ مكْمالْحو .هريمى ضقْوالتو،   ـهتفَـاَء طَبِيعالْوو قـدالصو، فْوالْعو
لُقَهخ وفرعالْمو،هترِيعش قالْحو .هتريلَ سدالْعو،هامى إِمدالْهو،هلَّتم لَامالْإِسو،.هماس دمأَح٥٩٤ و  

  "مدى أثر قراءة آيات السكينة على اطمئنان القلب وسكونه ":يف فتاوى الشبكة اإلسالميةو  

                                                 
  ]٤٧٠/ ٢[مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  - ٥٩٤
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  أما بعد:،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه
وإمنا حيكى عن بعض العلمـاء جتربـة يف   ،فإنه مل يثبت نص من نصوص الوحي يف هذا الوعد املذكور

  ٥٩٥ م .."... ونقل كالم ابن القيذلك
السكينة نور وقوة وروح ..السكينة تسكن اخلوف .. وتسلي احلزين والضجر .. وتسكن العصـي  ف 

  .واجلريء واأليب .. وجتدد العزم والثبات والنشاط
من يبحث عن املعصية إذا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذا وروحها ونعيمهـا عـن لـذة املعصـية     

  :املعاصي قالفاستراحت ا نفسه فإذا تألقت بروق 
  مشغولُ عنك إين ها الْبرقلَه ... يا أَي ا فَقلتق الْبرق جنديتألَّ

  ـــــــــــ 

                                                 
  ١٤٢٩ذو القعدة  ١٠]٤١٧٨/ ٩[فتاوى الشبكة اإلسالمية  - ٥٩٥
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  تتعلق بالسحر عامة أحكام  – ثامناملبحث ال
  :عقُوبةُ الساحرِ -١

والثَّانِي إِذَا عرِفَت مزاولَتـه  ،نْ يكُونَ سحره كُفْرااألَْول أَ:ذَهب الْحنفيةُ إِلَى أَنَّ الساحر يقْتل في حالَينِ
  .للسحرِ بِما فيه إِضرار وإِفْساد ولَو بِغيرِ كُفْرٍ

نـة يقْتـل والَ   الساحر إِذَا أَقَـر بِِسـحرِه أَو ثَبـت علَيـه بِالْبي    :ونقَل ابن عابِدين أَنَّ أَبا حنِيفَةَ قَال
ابتتساٌء،يوذَا سي هف يالذِّمو ملسالْميل،وقا:ويمل إِنْ كَانَ ذقْتالَ ي.  

في اعتقَـاده   الَ بِمجرد فعله إِذَا لَم يكُن،ويفْهم من كَالَمِ ابنِ الْهمامِ أَنَّ قَتلَه إِنما هو علَى سبِيل التعزِيرِ
هكُفْر وجِبا يم،ينابِدع نقَال ابو:ابتتسالَ يرِ واحل السقَت جِبالَ ،ي ادضِ بِالْفَسي األَْرف يِهعسل كذَلو

هكُفْر وجِبا يم هقَادتي اعف كُني إِذَا لَم هلمع درجبِم،ائاَء تإِنْ ج نلَك.ذَ قُبِلَتخؤل أَنْ يا قَب٥٩٦ب  
وثَبـت علَيـه بِالْبينـة لَـدى     ،إِنما يقْتل إِذَا حكم بِكُفْرِه:لَكن قَالُوا،وذَهب الْمالكيةُ إِلَى قَتل الساحرِ

وإِنْ كَانَ يخفيه فَهو كَالزنـديقِ يقْتـل والَ   ،يتوبفَإِنْ كَانَ متجاهرا بِه قُتل ومالُه فَيٌء إِالَّ أَنْ ،اإلِْمامِ
ابتتس٥٩٧.ي  

إِنْ أَدخـل السـاحر   :لَكن قَالُوا.بل يؤدب،الَ يقْتل:فَقَالُوا،الساحر الذِّمي -أَيضا  -واستثْنى الْمالكيةُ ،
لَكن قَـال  .نقَلَه الْباجِي عن مالك،والَ تقْبل منه توبةٌ غَير اإلِْسالَمِ،فَيتحتم قَتلُهالذِّمي ضررا علَى مسلمٍ 

قَانِيرالز:هدهع قَاضتان وجِبي كأَنَّ ذَل هادمتي اعغبني يالَّذ،يهف اماإلِْم ريخفَي.  
  ٥٩٨.فَإِنْ قَتلَه قُتل بِه،الساحر الذِّمي ضررا علَى أَحد من أَهل ملَّته فَإِنه يؤدب ما لَم يقْتلْه أَما إِنْ أَدخل
ةيعافالش دنعو:بِه كْفُرا يقَبِيل م نم سرِ لَياحالس رحإِنْ كَانَ س،ل بِهقْتالَ ي قسف وا  فَهدل أَحقْتي ا لَمم

ارِهبِإِقْر ل بِهلْقَتل هدمعت تثْبي٥٩٩.و  
  :لَكن الَ يقْتل إِالَّ بِشرطَينِ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الساحر يقْتل حدا ولَو لَم يقْتل بِِسحرِه أَحدا

أَو يعتقـد إِباحـةَ   ،ا يحكَم بِكَونِه كُفْرا مثْل فعـل لَبِيـد بـنِ األَْعصـمِ    أَنْ يكُونَ سحره مم:األَْول
أَو يسـحر بِأَدوِيـة   ،كَمن يزعم أَنه يجمع الْجِن فَتطيعـه ،بِخالَف ما الَ يحكَم بِكَونِه كُفْرا،السحرِ

  .ٍء الَ يضروسقْيِ شي،وتدخنيٍ
وألَِنَّ لَبِيـد  ،ألَِنه أُقر علَى شركه وهو أَعظَم من السحرِ؛فَإِنْ كَانَ ذميا لَم يقْتل،أَنْ يكُونَ مسلما:الثَّانِي

 بِيالن رحس يودهمِ الْيصاألَْع نبrلْهقْتي ا:قَالُوا،فَلَمباألَْخي وف تدرا ومرِ إِناحل السبِقَت تدري والَّت ر
رِهبِِسح كْفُري هألَِن نيملسرِ الْماحس.  

                                                 
  .٢٩٥،٢٩٦/  ٣و  ٣١/  ١،وابن عابدين ٤٠٨/  ٤فتح القدير  - ٥٩٦
  .٦٣/  ٨الزرقاين  - ٥٩٧
  .٦٨/  ٨الزرقاين   - ٥٩٨
  .٣٤٧/  ٩،وروضة الطالبني ٢٣٩/  ٣تفسري الرازي   - ٥٩٩



 ٣٣٩

ل بِهقْتفَالَ ي يلأَص ركَاف يالذِّما،وبل غَالقْترٍ يل بِِسحإِنْ قُت نا،لَكاصصل ققُت.  
احص افَهأَض رطٌ آخرشنِيوغالْم ب:لْمِ بِهالْع درجل بِمقْترِ،إِذْ الَ يحل بِالسمعأَنْ ي وهو.  

مهضعقَال ب ثُم:نيملسالْم نرِ محل السح دقتعي نا مضل أَيبِالْقَت اقَبعيا،ول كُفْرقْت؛فَي ككُونُ بِذَلي هألَِن
جم كَرأَن قَدةوررينِ بِالضالد نا ملُومعم هلَيا ععم.  

  ٦٠٠.»حد الساحرِ ضربةٌ بِالسيفr:»قَالَ رسولُ اللَّه :جندبٍ قَالَحبديث واحتجوا لقَتل الساحرِ 
كُنت كَاتبا لجزِء بنِ معاوِيةَ :قَالَ،ا الشعثَاِءوأَب،يحدثُ عمرو بن أَوسٍ،سمع بجالَةَ،وعن عمرِو بنِ دينارٍ

ةنبِس هتولَ مقَب رمع ابتا كاَءنسٍ إِذْ جنِ قَيب فنالْأَح مرٍ :عـاحلُوا كُلَّ سي   ،اقْتكُـلِّ ذ نـيقُوا بفَرو
وفَرقْنا بين كُـلِّ رجـلٍ مـن    ،فَقَتلْنا في يومٍ ثَلَاثَةَ سواحر،ةمن الْمجوسِ وانهوهم عنِ الزمزم،محرمٍ

ابِ اللَّهتي كف هرِميحوسِ وجالْم، هـذلَى فَخع فيالس ضرفَع ماهعا فَدريا كَثامطَع عنصو،  لَـمفَأَكَلُوا و
ولَم يكُن عمر أَخذَ الْجِزيةَ من الْمجوسِ حتى شهِد عبـد  ،أَو بغلَينِ من الورِقِ وأَلْقَوا وِقْر بغلٍ،يزمزِموا

 فوع ننِ بمحالر» ولَ اللَّهسأَنَّ رr رجوسِ هجم نا مذَه٦٠١»أَخ  
رمنِ عنِ ابوع،رمع تةَ بِنفْصأَنَّ ح،مهناهللا ع يضار،   ـهتجرأَخرِ وـحبِالس تا فَأَقَرةٌ لَهارِيا جهترحس

جارِيتهـا  :فَأَتاه ابن عمـر رضـي اُهللا عنـه فَقَـالَ    ،فَبلَغَ ذَلك عثْمانَ رضي اُهللا عنه فَغضب،فَقَتلَتها
وكَأَنه إِنما كَانَ غَضبه لقَتلهـا  :قَالَ،فَكَف عثْمانُ رضي اُهللا عنه:قَالَ،أَقَرت بِالسحرِ وأَخرجته،سحرتها

 ".رِهرِ أَميا بِغاه٦٠٢إِي  
رمنِ عنِ ابا؛وعهترحةَ سفْصحةً لارِيا،أَنَّ جهرحوا سدجوو،فَترتاعـ  ،و يز ـننِ بمحالر دبت عرفَأَم د

ووجدوا ،فَأَتاه ابـن عمـر فَـأَخبره أَنهـا سـحرتها     ،واشتد علَيـه ،فَبلَغَ ذَلك عثْمانَ فَأَنكَره،فَقَتلَها
  ٦٠٣.فَكَأَنَّ عثْمانُ إِنما أَنكَر ذَلك َألنها قُتلَت بِغيرِ إِذْنِه،واعترفَت بِه،سحرها

يلجبٍ الْبدنج نةَ،وعقْبنِ عب يدلالْو دنا كَانَ عراحلَ سقَت هقَالَ،أَن ونَ؟ :ثُمـرصبت متأَنو رحونَ السأْتأَت 
٦٠٤  

رِيهانَ النثْمن أَبِي عا،أَنَّ،وعراحـةَ ،سقْبنِ عب يدلالْو دنع بلْعكَانَ ي،فَكَانَ ي    حـذْبفَي فـيـذُ السأْخ
هفْسلُ كَذَا،نمعيو،هرضلَا يو،ذَهفَأَخ فيإِلَى الس بدنج فَقَام،قَهنع برأَ،فَضقَر ثُم: رحونَ السأْتأَفَت } "

  ٦٠٥] "٣:وأَنتم تبصرونَ } [األنبياء
                                                 

ا والعملُ علَى هذَا عند بعضِ أَهلِ العلْمِ ) قال الترمذي:والصحيح عن جندبٍ موقُوفً ١٤٦٠) (٦٠/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( - ٦٠٠
 بِيابِ النحأَص نمr يلُ فمعإِذَا كَانَ ي راحلُ السقْتا يمإِن ":يعافسٍ وقَالَ الشنِ أَنب كاللُ مقَو وهو،مرِهغَيو،     لُـغُ بِـهبـا يم رِهـحس

  عملًا دونَ الكُفْرِ فَلَم نر علَيه قَتلًا" الكُفْر،فَإِذَا عملَ
  ) صحيح ٣٠٤٣)(١٦٨/ ٣سنن أيب داود ( - ٦٠١
  ) صحيح ١٦٤٩٩)(٢٣٤/ ٨السنن الكربى للبيهقي ( - ٦٠٢
  ) صحيح٢٩٥٨٣)(٥٩٢/ ١٤دار القبلة (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٦٠٣
  ) صحيح ١٦٥٠١)(٢٣٤/ ٨السنن الكربى للبيهقي ( - ٦٠٤



 ٣٤٠

  ٦٠٦.والَ يستتابون،حاريقْتلُ الس:أَنه قَالَ؛وعنِ الْحسنِ
  ٦٠٧.أَو أَراد أَنْ يقْتلَه،أَنَّ جندبا قَتلَ ساحرا؛وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ

ادبنِ عسِ بقَي نا؛وعراحلَ سقَت ه٦٠٨.أن  
  ٦٠٩.في الساحرِ إِذَا اعترف قُتلَ؛وعن سعيد بنِ الْمسيبِ

  ٦١٠.يقْتلُ:قَالَ،في الساحرِ؛حسنِوعنِ الْ
دوأَبِي الْأَس نةَ،وعقْبع نب يدلأَنَّ الْو،راحس هيدي نيب بلْعاقِ يركَانَ بِالْع، لِ ثُمجالر أْسر رِبضكَانَ يو

هأْسر هإِلَي دترا فَيارِجخ قُومفَي بِه يحصفَقَالَ،ي اسى:النتويِي الْمحانَ اِهللا يحبحِ  .سـالص نلٌ مجر آهرو
هإِلَي ظَرفَن اجِرِينهالْم،هفيلَى سلَ عمتاش دالْغ نا كَانَ مفَلَم،كذَل هبلَع بلْعي بـلُ   ،فَذَهجطَ الررتفَـاخ

وكَانَ ،وأَمر بِه الْوليد دينارا صـاحب السـجنِ  ،كَانَ صادقًا فَلْيحيِ نفْسهإِنْ :سيفَه فَضرب عنقَه فَقَالَ
هنجا فَسحاللًا صجلِ،رجالر وحن هبج؟ قَالَ:فَقَالَ،فَأَعبرهأَنْ ت يعطتسأَفَت:معـأَلُنِي  :قَالَ،نسلَا ي جرفَاخ

دأَب كن٦١١ا "اُهللا ع  
ةَ قَالَترمع نا:وعاهكْوةُ فَطَالَ ششائع كَتتاش،بطَبتةَ ييندانٌ الْمسإِن مـا    ،فَقَديهـو أَخنب بفَـذَه

هأَلُونسا،يهعجو نفَقَالَ،ع:ةوبطْبم أَةرام تعونَ نتعنت كُماِهللا إِنقَالَ،و:أَةٌ مرام هذا   ههترـحةٌ سورـحس
" بِيعوها فـي أَشـد الْعـربِ    :قَالَت،وكَانت مدبرةً:قَالَ،نعم أَردت أَنْ تموتي فَأُعتق:قَالَت،جارِيةٌ لَها

  ٦١٢واجعلُوا ثَمنها في مثْلها "،ملَكَةً
٢- رِهل بِِسحرِ إِذَا قَتاحالس كْمح:  

با ذَهدمكُونَ عأَنْ ي نكمرِ يحل بِالسإِلَى أَنَّ الْقَت ةيفنلْحالَفًا لخ ورهمالْج،اصصالْق يهفو. كذَل تثْبيو
  .عند الْمالكية بِالْبينة أَوِ اإلِْقْرارِ

وذَلك ،بِِسحرِه من هو مكَافئٌ لَه فَفيه الْقصاص إِنْ تعمد قَتلَه بِهوذَهب الشافعيةُ إِلَى أَنَّ الساحر إِنْ قَتل 
قَتلْتـه بِنـوعِ   :أَو قَولـه ،قَتلْتـه بِِسـحرِي  :كَقَوله،بِأَنْ يثْبت ذَلك بِإِقْرارِ الساحرِ بِه حقيقَةً أَو حكْما

                                                                                                                                             
  ) صحيح ١٥٨٨)(٥٧٩/ ٢حابة أليب نعيم (معرفة الص - ٦٠٥
  ) صحيح٢٩٥٧٩)(٥٩١/ ١٤دار القبلة (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٦٠٦
  ) صحيح٢٩٥٨٠)(٥٩١/ ١٤دار القبلة (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٦٠٧
  ) صحيح٢٩٥٨١)(٥٩٢/ ١٤دار القبلة (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٦٠٨
  حيح) ص٢٩٥٨٦)(٥٩٣/ ١٤دار القبلة (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٦٠٩
  ) صحيح٢٩٥٨٧)(٥٩٣/ ١٤دار القبلة (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٦١٠
   ) صحيح ١٦٥٠٢)(٢٣٤/ ٨السنن الكربى للبيهقي ( - ٦١١

  .٣٠٤،٣٠٥/  ٦،ومطالب أويل النهى ٣٤٢،وتيسري العزيز احلميد ص ١٥٣،١٥٤/  ٨،واملغين ١٨٧/  ٦كشاف القناع وانظر: 
  صحيح)  ٢٤١٢٦)(١٥٤/ ٤٠مسند أمحد ط الرسالة (  - ٦١٢



 ٣٤١

فَإِنْ كَانَ الَ يقْتـل غَالبـا   .بِأَنَّ ذَلك النوع يقْتل غَالبا،وقَد كَانا تابا،ن يعرِفَان ذَلكويشهد عدالَ،كَذَا
دمع هبكُونُ شطَأٌ:فَإِنْ قَال.فَيفَخ همإِلَى اس رِهمِ غَياس نم طَأْتأَخ.  

بِالْبينة عند الشافعية لتعذُّرِ مشاهدة الشهود قَصـد السـاحرِ وتـأْثري     والَ يثْبت الْقَتل الْعمد بِالسحرِ
رِهح٦١٣.س  

نَّ أَي ألَِ،يستوفَى الْقصاص ممن قَتل بِِسحرِه بِالسيف والَ يستوفَى بِِسحرٍ مثْلـه :قَال الْمالكيةُ والشافعيةُ
مرحم رح؛السهاطبضمِ اندعل٦١٤.و  

ل بِهقْتي هفَإِن هلَّتل مأَه نا مدأَح رِهل بِِسحإِنْ قَت يةُ بِأَنَّ الذِّميكالالْم حرص٦١٥.و  
  :تعزِير الساحرِ الَّذي لَم يستحق الْقَتل -٣

بِأَنْ لَم يكُن سحره كُفْرا ولَم يقْتل بِِسحرِه ،والْحنابِلَةُ بِأَنَّ الساحر غَير الْمستحق للْقَتل صرح الشافعيةُ
الَ يبلُغُ بِتعزِيرِه  ولَكن بِحيثُ،إِذَا عمل بِِسحرِه يعزر تعزِيرا بليغا لينكَف هو ومن يعمل مثْل عمله،أَحدا

  ٦١٦.تعزِيره بِالْقَتل:وفي قَولٍ لإلِْمامِ.الْقَتل علَى الصحيحِ من الْمذْهبِ عند الْحنابِلَة الرتكَابِه معصيةً
٤- هيملعت رِ أَوحل السعلَى فةُ عاراإلِْج:  

علَـى   -نَّ االستئْجار لعمل السحرِ الَ يحل إِنْ كَانَ ذَلك النوع من السحرِ حراما اتفَق الْفُقَهاُء علَى أَ
 هكْمي حف مهنيمِ بقَدتالْم الَفةُ -الْخاراإلِْج حصالَ تو،ةرطَاُء األُْجل إِعحالَ تا   ،وهـذـل ِآلخحالَ يو

  :اختلَفُوا في بعضِ التفْصيالَتو،أَخذُها
رةُ حـرام والَ  فَذَهب الْحنفيةُ والْمالكيةُ إِلَى أَنَّ منِ استأْجر ساحرا ليعمل لَه عمالً هو سحر فَاإلِْجـا 

حصبِِس،ت سلَي كذَل لَهعألَِنَّ ف رأْجتسل الْمقْتالَ يرٍوا ،حـدأَح ذَاك رِهبِِسح راحل السقَت ى لَوتح، بدؤيو
فَأَجازوا ذَلك ،واستثْنى الْحنفيةُ والْمالكيةُ من يستأْجِر لحل السحرِ عنِ الْمسحورِ،الْمستأْجر أَدبا شديدا

- ازِ حول بِجلَى الْقَوع رِ أَيحالَجِ -ل السابِ الْعب نم هلَـى   ٦١٧،ألَِنةَ عارةُ اإلِْجيعافالش ازكَذَا أَجو
طببِالر ةامالْع دنى عمسالَل الْمحناال نجِ مولزل لصحا يم وحرِ نحالس الَةـنِ  :قَالُوا.إِزلَى مةُ عراألُْجو

  ٦١٨.سواٌء كَانَ هو الرجل نفْسه أَو زوجته أَو أَحدا من أَهلها أَو أَجنبِيا،عوضالْتزم الْ
مِ السـحرِ  وصرح الشافعيةُ أَيضا بِأَنه الَ يصح االستئْجار لتعليمِ السـحرِ والَ تسـتحق علَـى تعلـي    

  ٦٢٠.والَ يصح بيع كُتبِ السحرِ ويجِب إِتالَفُها٦١٩،أُجرةٌ
                                                 

  .٢٩/  ٨،والزرقاين ٣٤٧/  ٩،وروضة الطالبني ١٧٩/  ٤،والقليويب ٣٧٩،٣٨٠/  ٧اية احملتاج   - ٦١٣
  .٢٩/  ٨،والزرقاين ٢٥٦/  ٦،ومواهب اجلليل للحطاب ١٢٤/  ٤،والقليويب وشرح املنهاج ٢٩٠/  ٧اية احملتاج   - ٦١٤
  )٢٦٨/ ٢٤وزارة األوقاف الكويتية ( -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦١٥
  ..١٨٣/  ٢،ومغين احملتاج ٣٠٤/  ٦مطالب أويل النهى  - ٦١٦
  .٥٧/  ٥،وابن عابدين ٢٨٠/  ٦،واملواق امش مواهب اجلليل ٦٣/  ٨الزرقاين   - ٦١٧
  .٢٦٨/  ٥الشرباملسي على اية احملتاج   - ٦١٨
  .٧٠/  ٣حاشية القليويب على املنهاج   - ٦١٩



 ٣٤٢

أَما إِذَا كَانَ مباحا فَالَ مانِع من االستئْجارِ ،الَ تصح اإلِْجارةُ علَى السحرِ إِنْ كَانَ محرما:وقَال الْحنابِلَةُ
هلَيل،عحيةً لبِيرقًى عيمِ رلعكَت رحا الس٦٢١.بِه  

ةيصعلَى الْمةٌ عانا إِعهرٍ ألَِنحبِ سةُ بِكُتيصالْو حصالَ ترٍ،وحآلَةَ س لَفأَت نلَى مانَ عمالَ ض٦٢٢.و  
  

!!!!!!!!!!!  
  

                                                                                                                                             
  .١٥٨/  ٢هاج حاشية الشيخ عمرية على شرح املن  - ٦٢٠
  .٦٠٤/  ٣مطالب أويل النهى   - ٦٢١
  .٩٨،٤٨٣/  ٤مطالب أويل النهى   - ٦٢٢



 ٣٤٣

 
 

– 
  :تعريفها –ل املبحث األو
واعتصم بِه،وعذْت بِفُالَن واستعذْت بِـه:أَي  ،ولَجأَ إِلَيه،الَذَ بِه:وقَد عاذَ بِه يعوذُ،االلْتجاُء:االستعاذَةُ لُغةً

وِيى اللُّغنعنِ الْما عالَحطا اصاهنعم فلتخالَ يو.هإِلَي أْتفَقَ،٦٢٣لَج   ةيعـافالش ـنم ورِيجيا الْبفَهرع د
  ٦٢٤.االستجارةُ إِلَى ذي منعة علَى جِهة االعتصامِ بِه من الْمكْروه:بِأَنها

  ٦٢٥.خبر لَفْظًا دعاٌء معنى..أَعوذُ بِاَللَّه:وقَول الْقَائل
( أَعوذُ بِاَللَّه من الشيطَان :يما عند تالَوة الْقُرآن أَوِ الصالَة تنصرِف إِلَى قَولوالَس،ولَكن عند اإلِْطْالَقِ

  .الرجِيمِ ) وما بِمنزِلَتها كَما سيأْتي
  :الدعاُء

  ٦٢٦.الشر واالستعاذَةُ دعاٌء لدفْعِ الشرالدعاُء أَعم من االستعاذَة،فَهو لجلْبِ الْخيرِ أَو دفْعِ 
  :التكْليفي حكمها-املبحث الثاين

وسـيأْتي  .وعند الْخـوف ،وقَال الْبعض بِوجوبِها عند قراَءة الْقُرآن،االستعاذَةُ سنةٌ عند أَغْلَبِ الْفُقَهاِء  
كْمِ فيل الْحفْصتةدلَى حنٍ عطو٦٢٧.ي كُل م  
  :حكْمةُ تشرِيعها-املبحث الثالث

رش يها فكُل م نم يذُوا بِهعتسأَنْ ي هادبع نم هانحبس اللَّه ضِ   ،طَلَبعـامِ بِـبيالْق دنع هانحبا سهعرشو
  .وغَيرِ ذَلك،ة وخارِجهاكَقراَءة الْقُرآن في الصالَ،األَْعمال

وأَنـا   rدخـلَ علَـي النبِـي    :فعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت،من الشر كُلِّهr واستعاذَ الرسول 
يا :فَلَما انصرفْت قُلْت،»اِء وجوامعهعلَيك بِجملِ الدع،يا عائشةُ«:قَالَ،فَأَبطَأْت علَيه،ولَه حاجةٌ،أُصلِّي

ولَ اللَّهس؟ قَالَ،رهعاموجاِء وعلُ الدما جمي:وقُول ":رِ كُلِّهيالْخ نم أَلُكي أَسإِن ماللَّه،هآجِلو هاجِلا ،عم
لَمأَع ا لَممو هنم تملع.الش نم وذُ بِكأَعوهآجِلو هاجِلع كُلِّه ر،لَمأَع ا لَممو هنم تملا عم.  ـأَلُكأَسو

وأَسـأَلُك  .وأَعوذُ بِك من النارِ وما قَرب إِلَيها من قَولٍ أَو عملٍ،الْجنةَ وما قَرب إِلَيها من قَولٍ أَو عملٍ

                                                 
  ط دار الفكر. ٢١٢/  ٢والدسوقي  ٩٦/  ١ط الثالثة،والفخر الرازي  ٢٠/  ١تاج العروس ( عوذ )،وابن عابدين  - ٦٢٣
  ط مصطفى احلليب ١٧٢/  ١البيجوري على ابن قاسم   - ٦٢٤
  ملطبعة البهيةا ٩٦/  ١الفخر الرازي  - ٦٢٥
  ط املنريية ٣٢٣/  ٣ط بوالق،واموع  ٤١٦/  ١ط الثالثة،والرهوين  ٢٠/  ١ابن عابدين  - ٦٢٦
  ط دار الفكر ١٠٥/  ١الزرقاين على خليل   - ٦٢٧



 ٣٤٤

بِه أَلَكا سمم  دمحمr، دمحم هنذَ موعا تمم وذُ بِكأَعوr،  ـهتباقلْ ععاٍء فَاجقَض ني مل تيا قَضمو
  ٦٢٨رشدا "

مصعو هنم يوفا عماذَ معتاس هل إِنب،ةيودبلْعا لارإِظْه،هتا ألُِميملعت٦٢٩.و  
  :واطن االستعاذَةم -املبحث الرابع 

  :االستعاذَةُ لقراَءة الْقُرآن:أَوالً
ألَِنَّ قراَءته من أَعظَـمِ  ،ولَكنها تطْلَب لقراَءته،أَجمع الْعلَماُء علَى أَنَّ االستعاذَةَ لَيست من الْقُرآن الْكَرِميِ

اتالطَّاع،الش يعسلَغُوا أَبهنع دلصل طَانا.يضأَيو:هبِكَالَم هباجِي رني الْقَارِئ،    ـبحي هانحـبس اَللَّـهو
هإِلَي عمتسيو ةالَوالت نسالْح الْقَارِئ،اعِ اللَّهمتاس دنع طَانيالش دطَرل اذَةعتسبِاال الْقَارِئ رفَأَم   هانحـبس

الَى لَهعت٦٣٠.و  
  :حكْمها

{فَـإِذَا  :أَنها واجِبةٌ أَخذًا بِظَاهرِ قَوله تعـالَى :وعن عطَاٍء والثَّورِي،ذَهب جمهور الْفُقَهاِء إِلَى أَنها سنةٌ
،وألَِنهـا تـدرأُ شـرr    ]،ولمواظَبته ٩٨:مِ } [النحلقَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِي

اجِبو وفَه إِالَّ بِه اجِبالْو متا الَ يمو،طَاني٦٣١.الش  
لما روِي من و،٦٣٢وصرفَه عنِ الْوجوبِ إِجماع السلَف علَى سنيته،واحتج الْجمهور بِأَنَّ األَْمر للندبِ

 بِيالن كرتr اةَ،لَهشائع نفع،ولُ اِهللا :قَالَتسكَانَ رr »ِكْبِريلَاةَ بِالتالص حفْتتسي.اَءةرالْقو،  ـدمبِ الْح
..نيالَمالْع بر لَّهيمِ.للسلَاةَ بِالتالص متخكَانَ ي٦٣٣»و  

  ٦٣٤.كَفَى صارِفًا وإِذَا ثَبت هذَا   
  :محلُّها

  :للْقُراِء والْفُقَهاِء في محل االستعاذَة من الْقراَءة ثَالَثَةُ آراٍء
قَول ونفَى صحةَ الْ،وذَكَر ابن الْجزرِي اإلِْجماع علَى ذَلك،وهو قَول الْجمهورِ،أَنها قَبل الْقراَءة:أَحدها
هالَف٦٣٥.بِخ  

                                                 
  ) صحيح ٦٣٩) (٢٢٢األدب املفرد خمرجا (ص:  - ٦٢٨
  .٣٢١/  ٢ط بريوت دار صادر،وفتح الباري  ١٤٣/  ١اخلرشي   - ٦٢٩
  .١١٠/  ١،وغاية اللهفان ٩١/  ١،والفخر الرازي ٨٦/  ١ القرطيب  - ٦٣٠
/  ١،واجلمـل  ٥٤٤/  ١،والتاج واإلكليل ٤٢٤/  ١،والرهوين ٢٠٣/  ١،وسعدي جليب مع فتح القدير ٣٣٨/  ١البحر الرائق  - ٦٣١

  ٢٢٩/  ١٤،واأللوسي ٥٩٩/  ١،ومطالب أويل النهى ٣٢٥/  ٣،واموع ٣٥٤
  ٢٥٣/  ١،وسعدي جليب على العناية شرح اهلداية ٣٢٨/  ١لرائق ،والبحر ا٢٢٩/  ١٤األلوسي  - ٦٣٢
  )٤٩٨( - ٢٤٠):٣٥٧/ ١صحيح مسلم ( - ٦٣٣
  ط السعادة. ١٣/  ١املبسوط  - ٦٣٤
  ٢٥٥/  ١ط مكتبة النصر احلديثة بالرياض،والنشر يف القراءات العشر  ٤٣٠/  ١،وكشاف القناع ١٣/  ١املبسوط  - ٦٣٥



 ٣٤٥

رِيدالْخ يدعأَبِي س نا عدنساِء مةُ الْقُرمأَئ اهوا ربِم كلَى ذَللُّوا عدتاسو، ولَ اللَّهسأَنَّ رr   ُقُـولكَانَ ي
اَءةرلَ الْقجِيمِ«:قَبالر طَانيالش نم وذُ بِاللَّه٦٣٦.»أَع  

والْفَاُء في " فَاسـتعذْ " دلَّـت علَـى    ،فَبقي سببِيةُ الْقراَءة لَها،أَنَّ التقْدمي هو السنةُ دل الْحديثُ علَى
ةبِيبالس،حصيةُ " لادرِ " اإلِْرقَداذَةَ.فَلْتعتساال باسنل الَ يمالْع ناغُ ما الْفَرضأَي٦٣٧.و  
و رهاالْجبِه ارراإلِْس:  

اذَةعتسرِ بِاالهي الْجاِء فالْقُراِء ولْفُقَهاٌء،لا آرارِ بِهرأَوِ اإلِْس:  
وهو الْمختار عنـد أَئمـة   ،٦٣٩وهو رِوايةٌ عن أَحمد٦٣٨،وهو قَول الشافعية،استحباب الْجهرِ بِها:أَولُها
الَ أَعلَم خالَفًا فـي  :قَال الْحافظُ أَبو عمرٍو في جامعه،لَم يخالف في ذَلك إِالَّ حمزةُ ومن وافَقَه،راِءالْقُ

آناحِ الْقُرتافْت دنع اذَةعتسرِ بِاالهضٍ،الْجراِء كُل قَارِئٍ بِعدتاب دنعسٍ،ورد ـ ،أَو لْقت يـعِ   أَومـي جنيٍ ف
آنةَ،الْقُرزمحعٍ وافن ناَء عا ج٦٤٠إِالَّ م  

 ـهاَءترق عمسي نم ةرضبِح كا إِذَا كَانَ ذَلرِ بِمهارِ الْجيتاخ ةَ إطْالَقامو شأَب اماإلِْم دقَيو،  ـرهألَِنَّ الْج
رِ الْقائعشل ارإِظْه ذوعبِالتيدالْع اتكْبِريتو ةلْبِيرِ بِالتهكَالْج اَءةر،  اَءةـرلْقل تصني عامأَنَّ الس هدائفَو نمو

وته من الْمقْـروِء  وإِذَا أَخفَى التعوذَ لَم يعلَمِ السامع بِالْقراَءة إالَّ بعد أَنْ يفُ،من أَولها الَ يفُوته منها شيٌء
فَإِنَّ الْمختـار فـي الصـالَة    ،وهذَا الْمعنى هو الْفَارِق بين الْقراَءة خارِج الصالَة وفي الصـالَة ،شيٌء

  ٦٤١.ألَِنَّ الْمأْموم منصت من أَول اإلِْحرامِ بِالصالَة،اإلِْخفَاُء
لَكنه يتبِع إِمامـه مـن   :قَال ابن عابِدين،وهو الصحيح عند الْحنفية،خيِري بين الْجهرِ واإلِْسرارِالت:الثَّانِي
  ...٦٤٣.وهو قَول الْحنابِلَة ٦٤٢،وهم يجهرونَ بِها إِالَّ حمزةَ فَإِنه يخفيها،الْقُراِء

  :مواضعِ الَّتي يستحب فيها اإلِْسراربعض الْ
اذَةعتسبِاال اررا اإلِْسيهف بحتسي يعِ الَّتاضوالْم ضعب رِيزالْج ناب ا،ذَكَريالأَ خا إِذَا قَرا مهنأَ ،ماٌء أَقَروس

ومنها ما إِذَا قَرأَ في الدورِ ولَم يكُن فـي قراَءتـه مبتـدئًا يِسـر     ،اومنها ما إِذَا قَرأَ سر،جهرا أَم سرا

                                                 
  وما بعدها ط املطبعة التجارية. ٢٥٤/  ١النشر يف القراءات العشر   - ٦٣٦
  .٩٨،٤٨٣/  ٤مطالب أويل النهى  - ٦٣٧
  .٣٢٤،٣٢٥/  ٣اموع   - ٦٣٨
  ط املنار األوىل. ٣٠٤/  ١الفروع   - ٦٣٩
  .٢٥٢/  ١النشر يف القراءات العشر  - ٦٤٠
  .٢٥٣/  ١النشر يف القراءات العشر  - ٦٤١
  ط بوالق. ٣٢٩/  ١ابن عابدين   - ٦٤٢
  .٠٤٣/  ١الفروع   - ٦٤٣



 ٣٤٦

ذوعاَءةُ،بِالترل الْقصتتل،بِينا أَجلَّلُهختالَ يو، رهالْج بحتاُس هلأَج ني مى الَّذنعفَإِنَّ الْم-  اتصاإلِْن وهو
- عِفُقاضوالْم هذي هف ٦٤٤.د  

  :صيغُ االستعاذَة وأَفْضلُها
" أَعوذُ بِاَللَّه من الشيطَان الرجِيمِ " كَمـا ورد  :إِحداهما،وردت صيغتان لالستعاذَة عند الْقُراِء والْفُقَهاِء

ى { فَإِذَا قَرأْت الْقُـرآنَ فَاسـتعذْ بِاللَّـه مـن الشـيطَان الـرجِيمِ }       في سورة النحل من قَوله تعالَ
إِنـه الْمختـار   :قَال ابن الْجزرِي.وهذَا اختيار أَبِي عمرٍو وعاصمٍ وابنِ كَثريٍ رحمهم اللَّه.]٩٨:[النحل

إِنَّ إِجماع األُْمة :وقَال أَبو الْحسنِ السخاوِي في كتابِه ( جمال الْقُراِء )،روايةلجميعِ الْقُراِء من حيثُ ال
هلَيرِ.عشي النقَال ف: بِينِ النع راتوت قَدوr هذَاتوعرِ تائسلو اَءةرلْقل ذُ بِهوعرٍو ا،التمو عقَال أَبوانِيلد: وه

  ٦٤٥.وأَحمد وغَيرِهم،والشافعي،كَأَبِي حنِيفَةَ،الْمأْخوذُ بِه عند عامة الْفُقَهاِء
نِ ثَابِتب يدع نفع،درص نانُ بملَيا سثَندقَالَ،ح:    بِـيالن ـدنع ـالَنجر بتاسr    هـدنع ـنحنو

لُوسج،هباحص بسا يمهدأَحو،ههجو رماح ا قَدبضغم، بِيفَقَالَ النr: ًـةمكَل لَمي لَأَعـا  ،" إِنقَالَه لَو
جِدا يم هنع بقَالَ،لَذَه لِ:لَوجلرجِيمِ " فَقَالُوا لالر طَانيالش نم وذُ بِاللَّها :أَعم عمسأَالَ ت   بِـيقُـولُ الني

rَ؟ قَال:"وننجبِم تي لَس٦٤٦إِن  
" يملالْع يعمالس وه جِيمِ إِنَّ اللَّهالر طَانيالش نم وذُ بِاَللَّهةُ " أَعالثَّانِي، ةيندـل الْمأَه نع يكح،  قَلَـهنو

دمأَح نع فِْسريِهي تف ازِيالر،هلقَول    يعـمس ـهإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنزنا يإِمالَى { وعت
وهو ،والثَّورِي،وابنِ سـريِين ،ومسلمِ بنِ يسارٍ،وروِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ،]٢٠٠:عليم } [األعراف

  ٦٤٧والْكسائي،وابنِ عامرٍ،اختيار نافعٍ
  .قَالَه ابن سريِين كَما في النشرِ،" أَعوذُ بِالسميعِ الْعليمِ من الشيطَان الرجِيمِ ":أَنْ يقُول:الثَّالثَةُ
اللَّهـم  «:قَالَ،rعنِ النبِي ،ودفعنِ ابنِ مسع،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الشيطَان الرجِيمِ:أَنْ يقُول:الرابِعةُ

» ونفْثــــه،ونفْخه،وهمزِه،إِنــــي أَعــــوذُ بِــــك مــــن الشــــيطَان الرجِيمِ
  ٦٤٨.الْكبر:ونفْخه،الشعر:ونفْثُه،الْموتةُ:همزه:قَالَ

اَءةرقَطْعِ الْق دنع اذَةعتسةُ االادإِع:  
  ٦٤٩لَم يعد التعوذَ ألَِنها قراَءةٌ واحدةٌ،من سؤالٍ أَو كَالَمٍ يتعلَّق بِالْقراَءة،ع الْقَارِئ الْقراَءةَ لعذْرٍإِذَا قَطَ

   مِ االدعطٌ لرذْرِ شال الْعوز دعامِ بملَى اإلِْتع مزالْع:( ىهي النبِ أُولطَالم ) يفواذَةعت٦٥٠.س  
                                                 

  ط مصطفى احلليب ٤٥٦/  ١،والشرباملسي على اية احملتاج ٢٥٤/  ١النشر يف القراءات العشر   - ٦٤٤
  .١٤١/  ١،والطحطاوي على مراقي الفالح ٢٤٣/  ١النشر يف القراءات العشر   - ٦٤٥
  ) ٦١١٥) (٢٨/ ٨صحيح البخاري (  - ٦٤٦
  .١٣/  ١،واملبسوط ٢٥٠/  ١النشر يف القراءات العشر   - ٦٤٧
  ) صحيح ٨٠٨) (٢٦٦/ ١سنن ابن ماجه ( - ٦٤٨
  .٥٩٩/  ١،ومطالب أويل النهى ٢٥٩/  ١النشر يف القراءات العشر    - ٦٤٩



 ٣٤٧

يعتبـر  :قَال النـووِي ،٦٥١أَو كَانَ الْقَطْع قَطْع ترك وإِهمالٍ فَإِنه يعيد التعوذَ،أَما إِذَا كَانَ الْكَالَم أَجنبِيا
ةادإلِْعا لببالطَّوِيل س الْكَالَمو كُوت٦٥٢.الس  

  :الْخالَِءاالستعاذَةُ لدخول -ثانيا
ويبدأُ بِالتسـمية بِاتفَـاقِ الْمـذَاهبِ    ،ويجمع معها التسـميةُ ،تستحب االستعاذَةُ عند دخول الْخالَِء

ةعبابِ.األَْرنالْحو ةيعافالشو ةيفنالْح دنا عقُولُهول فَالَ يخالد دعا بأَمل ،لَةحةُ إِنْ كَانَ الْميكالالْم مقُهافويو
كذَلا لدعم.كذَلا لدعإِنْ كَانَ مذُ ووعتيل يقو.كالإِلَى م نِييالْع هبسن٦٥٣.و  

  :صيغُ االستعاذَة لدخول الْخالَِء
الشةُ ويكالالْمةُ ويفنى الْحرةُ ييعاف-  ابِلَةنالْح دنع بذْهالْم وهول     ٦٥٤-وخـدل اذَةعـتسةَ االيغأَنَّ ص

يالَِء هالْخ:ثائبالْخو ثبالْخ نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه مِ اللَّها،بِسمـنِ       لزِيـزِ بالع ـدبع ـنع روي
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من اخلُبـث  «:إِذَا دخلَ اخلَالََء قَالَ rكَانَ النبِي :يقُولُ،ساسمعت أَن:قَالَ،صهيبٍ
ثائاخلَب٦٥٥»و  

يـذْكُرِ  ولَم ،أَعوذُ بِاَللَّه من الْخبث والْخبائث:وروِي أَيضا عن أَحمد أَنه يقُول الرجل إِذَا دخل الْخالََء
كالنِ مسِ بأَن نفع،ةايوالر هذي هةَ فيمسالت، بِيأَنَّ الن هنع اللَّه يضرrَلَاَء قَاللَ الْخخوذُ «:كَانَ إِذَا دأَع

ثائبالْخو ثبالْخ نم ٦٥٦» بِاللَّه  
يالزالْغ ادزو:م وذُ بِكي أَعإِن مجِيمِاللَّهالر طَانيالش بِثخالْم بِيثجِسِ الْخسِ النجالر ن، نع وِيا رمل

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مـن  :" لَا يعجِز أَحدكُم إِذَا دخلَ مرفَقَه أَنْ يقُولَ:قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،أَبِي أُمامةَ
  ٦٥٧الشيطَان الرجِيمِ ".،خبِيث الْمخبِثالْ،الرجسِ النجِسِ

                                                                                                                                             
  .٥٩٩/  ١مطالب أويل النهى   - ٦٥٠
  .٥٩٩/  ١،ومطالب أويل النهى ٢٥٩/  ١النشر يف القراءات العشر   - ٦٥١
  .٣٢٥/  ٣اموع  - ٦٥٢
،وامـوع  ١٢٨ - ١٢٧/  ١نشر دار املعارف،واية احملتاج  ٨٩/  ١الشرح الصغري ط بوالق،و ٢٣٠/  ١حاشية ابن عابدين  - ٦٥٣

  نشر املكتب اإلسالمي بدمشق. ٦١/  ١والكايف  ٦٩٩/  ١نشر املكتبة العاملية،وعمدة القاري  ٧٧/  ٢
  املراجع السابقة   - ٦٥٤
  )  ٣٧٥( - ١٢٢):٢٨٣/ ١) وصحيح مسلم ( ١٤٢) (٤١/ ١صحيح البخاري ( - ٦٥٥
الء) أصله املكان اخلايل واملراد موضع قضاء احلاجة كاملرحاض وغريه مسي بذلك خللوه يف غري أوقـات قضـاء احلاجـة.(اخلبث    [(اخل

  واخلبائث) مجع خبث وخبيثة أي ذكور الشياطني وإناثهم وقيل املراد كل شيء مكروه ومذموم]
  )٣٧٥):(٢٨٤/ ١) وصحيح مسلم ( ٣٥٩)(١٣٣الدعاء للطرباين (ص: - ٦٥٦
  ) ضعيف ٢٩٩)(١٠٩/ ١سنن ابن ماجه ( - ٦٥٧

[ش (مرفقه) هو الكنيف.(الرجس) هو املستقذر املكروه.(النجس) النجس بفتحتني مصدر.وبكسـر الـثلين صـفة.وجيوز الوجهـان     
  هم فيه].ههنا.(اخلبيث املخبث) يف النهاية اخلبيث ذو اخلبث يف نفسه.واملخبث الذي أعوانه خبثاء.وقيل هو الذي يعلمهم اخلبث ويوقع



 ٣٤٨

الْخبـثُ بِإِسـكَان   :وقَـال أَبـو عبيـد   ،إِناثُهم:والْخبائثُ،ذُكْـرانُ الشـياطنيِ  :والْخبثُ بِضم الْباِء
  ٦٥٨.الشياطني:والْخبائثُ،الشر:الْباِء

طَّابقَال الْح:ذَا الْمه صخنِويهجول اذَةعتسبِاال عضل.والٌَء:األَْوخ هـالَى  ،بِأَنعت اللَّه ةرنيِ بِقُداطيلشلو
  .تسلُّطٌ بِالْخالَِء ما لَيس لَهم في الْمألَِ

فَيغتنِم الشـيطَانُ عـدم   ،جريانِه علَى اللِّسانأَنَّ موضع الْخالَِء قَذر ينزه ذكْر اللَّه تعالَى فيه عن :الثَّانِي
كْرِهذ،هدطْرالَى يعت اللَّه كْرـى  ،ألَِنَّ ذتح طَانيالش نيبو هنيةً بمصا عهدقعيل كل ذَلقَب اذَةعتسبِاال رفَأُم

جرخ٦٥٩.ي  
  :هرِاالستعاذَةُ للتطَ -ثالثا

ةيفنالْح دنع،اوِيقَال الطَّح:ةيمسل التا قَبي بِهأْتا،يهكْمح حضوي لَم هأَن ر٦٦٠.غَي  
انِيورقَال الش،ةيمسل التقَب ةيعافالش دنا عروِء سضلْواذَةُ لعتساال بحتستو:عب زِيدأَنْ يو لَّهل دما:الْحهد

) وأَعوذُ بِـك  ٩٧الَّذي جعل الْماَء طَهورا،واإلِْسالَم نورا،وقُلْ رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطنيِ (
) ونرضحأَنْ ي ب٦٦١.]٨٩ - ٩٧) }[املؤمنون:٩٨ر  

  ٦٦٢.ارِ في الْوضوِء إِالَّ التشهدان آخره،والتسميةُ أَولَهولَم يثْبت عند الْمالكية من األَْذْكَ
ولَم يتعرضِ الْفُقَهاُء فيما اطَّلَعنا علَيه لالستعاذَة عند الْغسـل  ،ولَم نقف للْحنابِلَة علَى نص صرِيحٍ فيها

فَيجرِي علَيه ما تقَـدم مـن أَحكَـامِ    ،هم متفقُونَ علَى أَنَّ الْوضوَء قَبل الْغسل مندوبإِالَّ أَن،والتيممِ
أَنَّ التعوذَ يستحب عند كُـل قُربـة   :وما أَحسن ما جاَء في الْفُروعِ البنِ مفْلحٍ.االستعاذَة عند الْوضوِء

ثْلَها كَانَ ممذَا وا هيهل فخد٦٦٣.فَي  
  :االستعاذَةُ عند دخول الْمسجِد والْخروجِ منه -رابعاً 

فعن حيـوةَ بـنِ   ،والْحنابِلَةُ علَى ندبِ االستعاذَة عنـد دخـول الْمسـجِد   ،والشافعيةُ،نص الْمالكيةُ
يرمٍ:قَالَ،حٍشلسم نةَ بقْبع يتلَق،لَه ـاصِ :فَقُلْتنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نع ثْتدح كنِي أَنلَغنِ ،بع

 بِيالنr َقَال جِدسلَ الْمخكَانَ إِذَا د هيمِ«:أَنظالْع وذُ بِاللَّهالْكَرِميِ ،أَع هِـهجبِوـلْطَانِ ،وسميِ والْقَـد ه، نم
  ٦٦٤حفظَ مني سائر الْيومِ":ذَلك قَالَ الشيطَانُ:فَإِذَا قَالَ:قَالَ،نعم:أَقَطْ؟ قُلْت:قَالَ،»الشيطَان الرجِيمِ

                                                 
لعل املراد لغة،أما على معىن احلديث فبعيد،إذ كيف تصح االستعاذة من إناث الشياطني دون ذكرام،والتغليب يراعى فيه جانب   - ٦٥٨

  التذكري غالبا.
  .٢٧١/  ١احلطاب   - ٦٥٩
  .٣٧حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص  - ٦٦٠
  .١٦٨/  ١،واية احملتاج ٢٢٤/  ١ي الشرواين على التحفة مع حاشية ابن قاسم العباد  - ٦٦١
  .١٧١/  ١،وشرح ميارة على منظومة ابن عاشر ١٥٠/  ١املدين على كنون هامش حاشية الرهوين  - ٦٦٢
  .٣٠٤/  ١الفروع   - ٦٦٣
  ) صحيح ٤٦٦) (١٢٧/ ١سنن أيب داود ( - ٦٦٤



 ٣٤٩

ذُنـوبِي،وافْتح لـي أَبـواب    الْحمد للَّه،اللَّهم صل وسلِّم علَى محمد وعلَى آل محمد.اللَّهم اغْفر لي 
مِ اللَّهقُول:بِاسي ثُم،كتمحـا  ،رم يعمقُول جيوجِ وري الْخى فرسالْي مقَديول،وخي الدى فنمالْي مقَديو

كتمحل ردب كلفَض ابوقُول:أَبي هإِالَّ أَن اهن٦٦٥.ذَكَر  
نا الْحأَموكي ذَللٍ فلَى قَوع ملَه فقن ةُ فَلَميف.  

    ـذئينح اذَةعـتسبِ االـدلَـى نابِلَةُ عنالْحةُ،ويعافالش صن فَقَد،جِدسالْم نوجِ مرالْخ دنا عقَـال  .أَم
ول،وخالد دنع اذَ بِهعتا اسيذُ بِمعتسةُ:ييعافالش  ـيضةَ،رامأَبِي أُم نع درا وبِم كي ذَلابِلَةُ فنذَ الْحأَخ قَد

هنع اللَّه، بِينِ النعr َقَال:جِدسالْم نم جرخأَنْ ي ادإِذَا أَر كُمدإِنَّ أَح "،يسلإِب ودنج تاعدت، تلَبأَجو
تعمتاجال،و عمتجا تاكَموبِهسعلَى يلُ عحن،جِدسابِ الْملَى بع كُمدأَح قُلِ،فَإِذَا قَاموذُ :فَلْيي أَعإِن ماللَّه

هودنجو يسلإِب نم بِك،" هرضي ا لَمإِذَا قَالَه ه٦٦٦.فَإِن  
لك،غَير أَنَّ الْحنفيةَ ذَكَروا االستعاذَةَ عند الْخروجِ مـن  ولَم يوقَف للْحنفية،والْمالكية علَى شيٍء في ذَ

  ٦٦٧.الْمسجِد الْحرامِ
  االستعاذَةُ في الصالَة: -خامسا

ةيعافالشو ةيفنالْح دنةٌ عنس الَةي الصاذَةُ فعتساال،الْح دنع بذْهالْم وهوابِلَةى ،نرةٌ أُخايرِو دمأَح نعو
اجِبو هةُ فَقَالُوا،أَنيكالا الْمفْل:أَمي النةٌ فزائا جهضِ،إِني الْفَرةٌ فوهكْر٦٦٨.م  

فيما ،امها في قراَءة الْقُرآنويكْتفَى في االستدالَل علَى هذه األَْقْوال بِما تقَدم في االستدالَل علَى أَحكَ
ةاهلَى الْكَرع ةيكاليل الْملا ددكْبِريِ،عالتو األَْذَان دنع بِردطَانَ ييأَنَّ الش مهتجحو، وِيا رلُّوا بِمدتا اسكَم

كالنِ مسِ بأَن نع: بِيأَنَّ الن "r ٍكْرا بأَبو،و دالَةَ بِ {احلَمونَ الصحتفْتوا يا كَانمهنع اللَّه يضر رمع
  ٦٦٩] "٢:للَّه رب العالَمني} [الفاحتة

ةيفنالْح دنع اَءةرل الْقاذَةُ قَبعتسكُونُ االوت،ةيعافالشو،ابِلَةنالْحـ ،و يكالالْم دنلٌ عقَو وهوة،  رظَـاه وهو
ةنودالْم،..آنالْقُر أُم دعا بلُّهحم ةيكاللْمل رل اْآلخالْقَو٦٧٠.و  

ةكْعي كُل رف اذَةعتساال اركْرت:  

                                                 
  .٤٢ - ٤١/  ٢الفتوحات الربانية شرح األذكار النووية  - ٦٦٥
  "يعسوا" أي ملكة النحل - ) ضعيف ١٥٥)(١٣٣البن السين (ص: عمل اليوم والليلة - ٦٦٦
  .١٣٧/  ٢وشرح ميارة ملنظومة ابن عاشر  ٣٠١ - ٣٠٠/  ١،وكشاف القناع ٤٢٤/  ٢اجلمل على شرح املنهج  - ٦٦٧
  .٢٥١/  ١،والدسوقي ٤٢٤/  ١والرهوين  ١١٩/  ٢ط الثالثة واإلنصاف  ٤٤٣/  ١ابن عابدين  - ٦٦٨
    ٢٠٣/  ١) وانظر فتح القدير ٣٩٩( - ٥٠):٢٩٩/ ١) وصحيح مسلم ( ٧٤٣) (١٤٩/ ١( صحيح البخاري  - ٦٦٩

  [(يفتتحون الصالة) أي القراءة فيها.(باحلمد اهللا) أي بسورة الفاحتة اليت تبدأ ذه اجلملة بعد البسمله] 
وغريه من كتب الشافعية  ١٨٥/  ٢نووية والفتوحات الربانية شرح األذكار ال ٧٤/  ١،والفتاوى اهلندية ٣٢٩/  ١كرت الدقائق  - ٦٧٠

  .٤٢٤/  ١والرهوين  ٥٠٤/  ١ومطالب أويل النهى 



 ٣٥٠

لركَعات فَإِنَّ الْفُقَهاَء يختلفُونَ فيه أَما تكْرارها في بقية ا،االستعاذَةُ مشروعةٌ في الركْعة األُْولَى بِاتفَاقٍ 
  :علَى رأْيينِ

ولَم ينقَل أَنَّ أَحـدا مـنهم   ،وهو قَول ابنِ حبِيبٍ من الْمالكية،استحباب التكْرارِ في كُل ركْعة:األَْول
الَفَهخ،عافالش دنع بذْهالْم وهوةي،   ـنل قَـال ابب افصاإلِْن باحا صهححص دمأَح نةٌ عايرِو وهو

زِيوةٌ:الْجداحةٌ وايرِو.  
يمِ} { فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الـرجِ :والدليل علَى ذَلك قَول اللَّه سبحانه وتعالَى

  ٦٧١.]٩٨:[النحل
ثُم عاد إِلَيها يستحب لَـه  ،فَأَشبه ما لَو قَطَع الْقراَءةَ خارِج الصالَة بِشغلٍ،وقَد وقَع الْفَصل بين الْقراَءتينِ

كَما في قَوله تعالَى {وإِنْ كُنتم جنبا فَـاطَّهروا }  ،وألَِنَّ األَْمر معلَّق علَى شرط فَيتكَرر بِتكَررِه،التعوذُ
وأَيضا إِنْ كَانت مشروعةً في الركْعة األُْولَى فَهِي مشروعةٌ في غَيرِهـا مـن الركَعـات    ،]٦:[املائدة
  .لالشتراك في الْعلَّة،قياسا
وهو الْمذْهب ،وقَولٌ للشافعية،كْرارِ االستعاذَة في الركْعة الثَّانِية وما بعدها عند الْحنفيةكَراهيةُ ت:الثَّانِي

ابِلَةنالْح دن٦٧٢.ع  
وكَأَنَّ رابِطَةَ الصالَة تجعـل  ،يعيد التعوذَوحجتهم أَنه كَما لَو سجد للتالَوة في قراَءته ثُم عاد إِلَيها الَ 

  ٦٧٣.،غَير أَنَّ الْمسبوق إِذَا قَام للْقَضاِء يتعوذُ عند أَبِي يوسفالْكُل قراَءةً واحدةً
  :االستعاذَةُ في خطْبة الْجمعة –سادساً 

 ةعمالْج ةطْبنِ خنس نمةيفنالْح دنع:دمل الْحا قَبرس فِْسهي ناألُْولَى ف ةطْبي الْخيذَ فعتس٦٧٤.أَنْ ي  
يدالْع الَةي صف اذَةعتسل االحم:  

دمحمنِيفَةَ وأَبِي ح دنع دائوالز اتكْبِريت دعيذُ بعتسي،يعافالش دنع ككَذَلكْبِريِوالت دعكُونُ بت ة،  ـوهو
دمأَح نلٌ عقَو،اَءةرلْقل عبا ته٦٧٥.ألَِن  

ةيكالالْم دنع دائوالز اتكْبِريل تكُونُ قَبتو،ةيفنالْح نم فوسأَبِي يـاءِ  ،ولثَّنل ـعبا تهى  ،ألَِنـدإِح وهو
ع اتايوالردمأَح ٦٧٦.ن  

                                                 
،واملغين مع الشرح ٧٣،٧٤،١١٩/  ٢،واإلنصاف ٤٥٣/  ١،واجلمل ٣٢٤/  ٣،واموع ٤٢٤/  ١،والرهوين ٥١/  ١اهلداية   - ٦٧١

٥٥٢/  ١.  
ط  ٣٥٦/  ١،وابـن عابـدين   ٣٢٨/  ١،والبحـر الرائـق   ٢١٧/  ١،والعناية على اهلداية امش فتح القدير ٧٤/  ١اهلندية  - ٦٧٢

  .٢٢٩/  ١٤،واأللوسي ١١٩/  ٢،واإلنصاف ٣
  )٩٨وخبايا الزوايا (ص: ٣٠٦/  ٣فتح العزيز هامش اموع   - ٦٧٣
  ط بوالق. ٣٢٩/  ١ابن عابدين   - ٦٧٤
  .٧٤/  ١وى اهلندية ،والفتا٥٧٩/  ١،والفروع ٧١/  ٢،والروضة ٢٩١/  ١الطحطاوي على مراقي الفالح  - ٦٧٥
  .٣٠١/  ٣،وفتح العزيز امش اموع ٥٧٩/  ١،والفروع ٢٩١/  ١الطحطاوي على مراقي الفالح   - ٦٧٦



 ٣٥١

  :ومحلُّها في صالَة الْجِنازة،حكْمها -سابعاً
طْلَقَةالْم الَةي الصا فهكْمح نع ةازي الْجِنف اذَةعتساال كْمح فلتخي  ،الَ يالَّـذ الَفا الْخيهرِي فجيو

طْلَقَةالْم الَةي الصى فر٦٧٧.ج  
  :اا يف صالة الليلاستحب -ثامنا

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَا «:كَانَ إِذَا قَام من اللَّيلِ يرِيد أَنْ يتهجد قَالَ قَبلَ أَنْ يكَبرr أَنَّ رسولَ اللَّه ،عنِ الْحسنِ
يالش نم وذُ بِاللَّها أَعكَبِري رأَكْب اللَّهو إِلَّا اللَّه إِلَههفْخنو هفْثنو زِهمه نجِيمِ مالر قُولُ» طَاني قَالَ ثُم:» اللَّه

ر٦٧٨»أَكْب  
اذُ بِهعتسالْم:  

ذ أَنْ الَ بد فيما يقْرأُ من الْقُرآن للتعـو :وقَال الْبعض ٦٧٩،وصفَاته،وأَسمائه،االستعاذَةُ تكُونُ بِاَللَّه تعالَى
ذُ بِهوعتا يمكُونَ منِ،ييالد ةآي وح٦٨٠.الَ ن  

ثَةادالْح هترقُد تحلٌ تاخد وا هيمف انساذَةُ بِاإلِْنعتساال وزجيرِسٍ،وفْتم انويح نم بِه جِريتسكَأَنْ ي، أَو
.بِه كالْفَت رِيدي انسإِن نم  

كَما في قَولـه  ،ألَِنَّ اللَّه تعالَى أَخبر أَنَّ منِ استعاذَ بِهِم زادوه رهقًا،ويحرم االستعاذَةُ بِالْجِن والشياطنيِ
  ]٦:} [اجلن{وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا :تعالَى

إِذَا نزلُوا واديـا أَو  :أَي،لأَنهم كَانوا يعوذُونَ بِنا؛كُنا نرى أَنَّ لَنا فَضلًا علَى الْإِنسِ:أَيقال ابن كثري:"  
ونَ بِعظيمِ ذَلك الْمكَـان  يعوذُ.مكَانا موحشا من الْبرارِي وغَيرِها كَما كَانَ عادةُ الْعربِ في جاهليتها

أَنْ يصيبهم بِشيٍء يسوؤهم كَما كَانَ أَحدهم يدخلُ بِلَاد أَعدائه في جِـوارِ رجـلٍ كَـبِريٍ    ،من الْجانِّ
هتفَارخو هاممذو،خ نم وذُونَ بِهِمعي سأَنَّ الْإِن الْجِن أَتا رفَلَممهنم هِمفو،أَي {قًاهر موهادفَز}: فًاوخ
{فَـزادوهم رهقًـا}   :كَما قَالَ قَتـادةُ ،حتى تبقَوا أَشد منهم مخافَةً وأَكْثَر تعوذًا بِهِم،وإِرهابا وذُعرا

ا:أَياَء،إِثْمرج كبِذَل هِملَيع الْجِن تاددازةً.و  
يماهرإِب نأَيِ:وع {قًاهر موهادفَز}:.ًأَةرج هِملَيع الْجِن تادداز  
يدقَالَ السقُولُ:وا فَيزِلُهنفَي ضي الْأَرأْتفَي هلبِأَه جرخلُ يجكَانَ الر:  الْجِـن ني مادذَا الْوه ديوذُ بِسأَع

أَن ريأَنْ أضتياشم ي أَولَدو ي أَوالم أَو يهقَالَ،ا ف:اللَّه وند نم اذَ بِهِمفَإِذَا ع،  ـدنالْأَذَى ع هقَتهم الْجِنر
.كذَل  

                                                 
  .١٠١/  ٢،وكشاف القناع ٣٢٥/  ٣اموع   - ٦٧٧
  ) صحيح مرسل ٣٢)(٨٨املراسيل أليب داود (ص: - ٦٧٨
  .١٠ / ١٩،وتفسري القرطيب ٥٩/  ٢،وكشاف القناع ٥٩٩/  ١الفروع   - ٦٧٩
  .١٠٥/  ١الزرقاين على خليل   - ٦٨٠
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حـدثَنا  ،ا أَبِيحدثَن،حدثَنا وهب بن جرِيرٍ،حدثَنا أَبو سعيد حيىي بن سعيد الْقَطَّانُ:وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ
وكَانَ ،كَانَ الْجِن يفْرقُون من الْإِنسِ كَما يفرق الْإِنس منهم أَو أَشد:عن عكْرِمةَ قَالَ،الزبير بن اخلريت

الْجِن برا هيادلُوا وزإِذَا ن سمِ،الْإِنالْقَو ديقُولُ سفَي:ديوذُ بِسعي. نادذَا الْولِ هأَه  
فَقَالَ الْجِن:مهنم قفْرا نا كَمنقُونَ مفْري ماهرن.وننالْجلِ وببِالْخ موهابسِ فَأَصالْإِن نا مونلُ ،فَدقَو كفَذَل

اللَّه:الْجِن نالٍ موذُونَ بِرِجعسِ ياإلن نالٌ مكَانَ رِج هأَنقًا} {وهر موهاد٦٨١" فَز  
   هناذُ معتسالْم:  

رولذلك ،املستعاذ منه هو كلّ ما يصيب اإلنسان من الش تنِيع قَديالً،وفْصت هنم اذعتسالْم كْرذ بعصي
كْفتورِ،واألُْم هذه نريٍ ماألَْذْكَارِ بِكَثو،يثدالْحفِْسريِ،والت بكُت هنم اذعتساعِ الْموضِ أَنعةُ إِلَى باري اإلِْش

  .علَى سبِيل التمثيل
كذَل نم:هانحبس هفَاتضِ صعبِب اللَّه فَاتضِ صعب ناذَةُ معتساال.  

 كُلِّه رالش ناذَةُ معتساال هنمو- اسوالْحفْسِ والن رش،وكرِ ذَلغَييحِ والرنِ واكاألَْم.  
كذَل نمقَلَبِ:ونالْم ةكَآبمِ ورالْه ناذَةُ معتسقَاقِ،االالش نمفَاقِ،والنالَقِ،ووِء األَْخسنِ   ،وـبالْج ـنمو
  .والْبخل

  :" الشر الذي يصيب العبد ال خيلو من قسمني:قال ابن القيم رمحه اهللا
ويكون هذا الشـر هـو   .فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه.إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها

  وأشدمها اتصاال بصاحبه.،وهو أعظم الشرين وأدومهما.الذنوب وموجباا
أو ،وهو اإلنسـان ،واملكلف إما نظريه،وذلك الغري إما مكلف أو غري مكلف.وإما شر واقع به من غريه

  مثل اهلوام وذوات احلمة وغريها.:غري املكلفو.وهو اجلين،ليس نظريه
وأعمه ،وأدله على املراد،فتضمنت هاتان السورتان االستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأمجعه

  حبيث مل يبق شر من الشرور إال دخل حتت الشر املستعاذ منه فيهما.،استعاذة
  فإن سورة الفلق تضمنت االستعاذة من أمور أربعة.

  ر املخلوقات اليت هلا شر عموما.ش:أحدها
  شر الغاسق إذا وقب.:الثاين
  شر النفاثات يف العقد.:الثالث

  الرابع شر احلاسد إذا حسد.
ومبا ذا تدفع بعد ،والتحرز منها قبل وقوعها،فنتكلم على هذه الشرور األربعة ومواقعها واتصاهلا بالعبد

  وقوعها؟.

                                                 
  )٢٣٩/ ٨تفسري ابن كثري ت سالمة ( - ٦٨١
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  ا هو؟ وما حقيقته؟.م:وقبل الكالم يف ذلك ال بد من بيان الشر
  وعلى ما يفضى إليه.،على األمل:يقال على شيئني.الشر:فنقول

هي :فاملعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم.هي اآلالم وأسباا:فالشرور.وليس له مسمى سوى ذلك
ومفضـية  ،ألـا أسـباب لآلالم  .لكنـها شـرور  ،وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة،شرور
فترتب األمل عليها كترتب املوت علـى تنـاول السـموم    .ألسباب إىل مسببااكإفضاء سائر ا،إليها
وغري ذلك من األسباب اليت تكـون مفضـية إىل   ،واخلنق باحلبل،وعلى الذبح واإلحراق بالنار،القاتلة
كما ،أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده،ما مل مينع من السبية مانع،وال بد،مسبباا

فيزيد يف كميتها أو كيفيتها علـى  .وعظم احلسنات املاحية وكثرا،بب املعاصي قوة اإلميانيعارض س
  فيدفع األقوى األضعف..أسباب العذاب

  وأسباب الضعف والقوة.،كأسباب الصحة واملرض،وهذا شأن مجيع األسباب املتضادة
وهـي مبرتلـة   .مسرة عاجلةوإن نالت ا النفس ،أن هذه األسباب اليت فيها لذة ما هي شر:واملقصود

وبعد قليل يفعل بـه مـا   ،إذا تناوله اآلكل لذّ ألكله وطاب له مساغه،طعام لذيذ شهي لكنه مسموم
حىت لو مل خيرب الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة واخلاصـة  ،فهكذا املعاصي والذنوب وال بد.يفعل

  والعامة من أكرب شهوده.
وال ،عصيته؟ فإن اللّه إذا أنعم على عبد نعمة حفظهـا عليـه  وهل زالت عن أحد قط نعمة إال بشؤم م

إِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما  ١٣:١١يغريها عنه حىت يكون هو الساعي يف تغيريها عن نفسه 
فُِسهِمبِأَن.لَه درءاً فَال مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو.م مما لَهوالٍو نم ونِهد ٨:٥٣.ن   ـكي لَم بِأَنَّ اللَّه كذل

.فُِسهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حلى قَوها عمعةً أَنمراً نِعيغم  
إمنا هو :وجد سبب ذلك مجيعه،ومن تأمل ما قص اللّه يف كتابه من أحوال األمم الذين أزال نعمه عنهم

  خمالفة أمره وعصيان رسله.
وجد ذلك كله من سوء عواقب .وما أزال اللّه عنهم من نعمه،وكذلك من نظر يف أحوال أهل عصره

  :كما قيل،الذنوب
  إذا كنت يف نعمة فارعها فإن املعاصي تزيل النعم

وال زالت عن العبـد  .وال حصلت فيها الزيادة مبثل شكره.فما حفظت نعمة اللّه بشيء قط مثل طاعته
ومـن سـافر   .فإا نار النعم اليت تعمل فيها كما تعمل النار يف احلطب اليابس.نعمة مبثل معصيته لربه

  بفكره يف أحوال العامل استغىن عن تعريف غريه له.
  أن هذه األسباب شرور وال بد.:واملقصود

فيجتمع على صاحبها مع شـدة األمل احلسـي أمل   .فألا آالم نفسية وبدنية:وأما كون مسبباا شرورا
ولو تفطن العاقل اللبيب هلذا حق التفطن ألعطاه حقه من .وم والغموم واألحزان واحلسراتالروح باهلم
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فلو تيقظ .ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي اللّه أمرا كان مفعوال.احلذر واجلد يف اهلرب
ا يظهر وإمن.حسرات على ما فاته من حظه العاجل واآلجل من اللّه،حق التيقظ لتقطعت نفسه يف الدنيا

  :واإلشراف واالطالع على عامل البقاء فحينئذ يقول،له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العامل
  يا حسرتى على ما فَرطْت في جنبِ اللَّه. ٣٩:٥٦يا لَيتنِي قَدمت لحياتي و ٨٩:٢٤

فكـل  .ارها على هذين األصلنيمجيعها مد rكانت استعاذات النيب ،وملا كان الشر هو اآلالم وأسباا
فكان يتعوذ يف آخر الصـالة  ،وإما سبب يفضى إليه،ما استعاذ منه أو أمر باالستعاذة منه فهو إما مؤمل

و فتنة احمليـا  «فهذان أعظم املؤملات » وعذاب النار،عذاب القرب«:وأمر باالستعاذة منهن وهي.من أربع
وذكـر الفتنـة   .فالفتنة سـبب العـذاب  .ب املؤملوهذان سبب العذا» وفتنة املسيح الدجال،واملمات
  وذكر نوعي الفتنة..خصوصا

وأما فتنة بعد املوت فيتصل ،قد يتراخى عنها العذاب مدة:ففتنة احلياة.ألا إما يف احلياة وإما بعد املوت
  ا العذاب من غري تراخ.

  فعادت االستعاذة إىل االستعاذة من األمل والعذاب وأسباا.
حىت أوجب بعض السلف واخللف اإلعادة على من مل يدع به يف التشهد ،أدعية الصالة وهذا من آكد

  فإن مل يأت به فيه بطلت صالته..وأوجبه ابن حزم يف كل تشهد.األخري
وضلع الدين ،واجلنب والبخل،والعجز والكسل،اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن« rقوله  ومن ذلك

  »وغلبة الرجال
  ية أشياء كل اثنني منها قرينان.فاستعاذ من مثان

أن اهلـم توقـع الشـر يف    :والفـرق بينـهما  .ومها من آالم الروح ومعـذّباا ،فاهلم واحلزن قرينان
وكالمها تأمل وعذاب يرد ،أو فوات احملبوب،هو التأمل على حصول املكروه يف املاضي:واحلزن.املستقبل

  ستقبل مسى مهّا.وإن تعلق بامل.فإن تعلق باملاضي مسي حزنا.على الروح
فالعجز يسـتلزم عـدم   .ألما يستلزمان فوات احملبوب.ومها من أسباب األمل،والعجز والكسل قرينان

  والكسل يستلزم عدم إرادته..القدرة
  والتذاذها بإدراكه لو حصل.،فتتأمل الروح لفواته حبسب تعلقها به

ألن اجلبان تفوته حمبوبـات  .من أسباب األملومها .ألما عدم النفع باملال والبدن.واجلنب والبخل قرينان
فهذان اخللقـان  .والبخل حيول بينه وبينها.ال تنال إال بالبذل والشجاعة،ومفرحات وملذوذات عظيمة

  .من أعظم أسباب اآلالم
وهـو ضـلع   ،قهـر حبق :أحـدمها .ومها مؤملان للنفس معذبان هلا.قرينان:وقهر الرجال،وضلع الدين

  وهو غلبة الرجال.،قهر بباطل:والثاين.الدين
  وغلبة الرجال قهر بغري اختياره..قهر بسبب من العبد يف الغالب.فضلع الدين:وأيضا
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  فإما يسببان األمل العاجل.» من املأمث واملغرم« rومن ذلك تعوذه 
  »ومبعافاتك من عقوبتك،أعوذ برضاك من سخطك«:قوله ومن ذلك
  ن أعظم اآلالم وأقوى أسباا.فاستعاذ م،هي األمل:والعقوبة،سبب األمل:فالسخط

وأن ال ،يطلب بقاؤه على العـدم ،معدوم:والثاين.يطلب رفعه،موجود:أحدمها:والشر املستعاذ منه نوعان
معـدوم  :والثاين.موجود فيطلب دوامه وثباته وأن ال يسلبه:أحدمها.كما أن اخلري املطلق نوعان.يوجد

  فيطلب وجوده وحصوله.
  وعليها مدار طلبام..لسائلني من رب العاملنيفهذه أربعة هي أمهات مطالب ا

ربنا :وقد جاءت هذه املطالب األربعة يف قوله تعاىل حكاية عن دعاء عباده يف آخر آل عمران يف قوهلم
لْإِمياني لنادياً ينادنا معمنا سإِن:كُمبوا بِرنا.أَنْ آمننا،فَآموبلَنا ذُن رنا فَاغْفبر،نا فهـذا   وئاتـيا سنع كَفِّر

وتوفَّنا مع الْأَبرارِ فهـذا  :مث قال.كما تقدم بيانه،فإن الذنوب والسيئات شر.الطلب لدفع الشر املوجود
  .فهذان قسمان.طلب لدوام اخلري املوجود وهو اإلميان حىت يتوفاهم عليه

وال تخزِنا يوم :مث قال.ا طلب للخري املعدوم أن يؤتيهم إياهربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك فهذ:مث قال
  وهو خزي يوم القيامة.،الْقيامة فهذا طلب أن ال يوقع م الشر املعدوم
قدم فيهـا النوعـان اللـذان يف    ،مرتبة أحسن ترتيب،فانتظمت اآليتان املطالب األربعة أحسن انتظام

  ىل املوت.ومها املغفرة ودوام اإلسالم إ،الدنيا
وأن ال خيـزيهم يـوم   ،ومها أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسـله ،مث أتبعا بالنوعني اللذين يف اآلخرة

  القيامة.
  فإذا عرف هذا.

  »و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا«يف تشهد اخلطبة  rفقوله 
  أل دفعه وأن ال يوجد.فيس.الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوة،يتناول االستعاذة من شر النفس

  ففيه قوالن.» من سيئات أعمالنا«:وأما قوله
فيكون احلديث قد تناول نوعي االستعاذة مـن  .أنه استعاذة من األعمال السيئة اليت قد وجدت:أحدمها

  فطلب دفع األول ورفع الثاين..ومن الشر املوجود،الشر املعدوم الذي مل يوجد
وعلى هذا يكـون  .عقوباا وموجباا السيئة اليت تسوء صاحبها أن سيئات األعمال هي:والقول الثاين

  من استعاذة الدفع أيضا دفع املسبب.
  فيكون قد استعاذ من حصول األمل وأسبابه..واألول دفع السبب

فإن األعمال جـنس  .تكون إضافة السيئات إىل األعمال من باب إضافة النوع إىل جنسه:وعلى األول
  وسيئاا نوع منها.
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فإن األعمال جـنس  .تكون إضافة السيئات إىل األعمال من باب إضافة النوع إىل جنسه:ى األولوعل
  وسيئاا نوع منها.

مـن عقوبـة   :كأنـه قـال  .واملعلول إىل علتـه ،تكون من باب إضافة املسبب إىل سببه:وعلى الثاين
نـهما نوعـا مـن    فإن مع كل واحد م.فتأمل أيهما أليق باحلديث وأوىل به.والقوالن حمتمالن.عملي

فشـر الـنفس يولـد األعمـال     .فيترجح األول بأن منشأ األعمال السيئة من شر الـنفس .الترجيح
وأسـباب  ،وهذان مجاع الشر.ومن األعمال اليت حتدث عن تلك الصفة،فاستعاذ من صفة النفس،السيئة
  فمىت عويف منهما عويف من الشر حبذافريه..كل أمل

فاستعاذ مـن  ،وأسباا شر النفس،هي العقوبات اليت تسوء العامل بأن سيئات األعمال:ويترجح الثاين
  العقوبات واآلالم وأسباا.

  ٦٨٢.واالستعاذة من أحدمها تستلزم االستعاذة من اآلخر.والقوالن يف احلقيقة متالزمان
فقد تضمنت أيضا استعاذة ومستعاذا به ومستعاذا منه فاالسـتعاذة تقـدمت وأمـا    :وأما سورة الناس

اذ به فهو اهللا تعاىل {بِرب الناسِ ملك الناسِ إِلَه الناسِ} فذكر ربوبيته للناس وملكه إياهم وإهليته املستع
هلم وال بد من مناسبة يف ذكر ذلك يف االستعاذة من الشيطان الرجيم كما تقدم فنذكر أوال معىن هذه 

إضافة الربوبية املتضـمنة خللقهـم   :ة األوىلاإلضافات الثالث مث وجه مناسبتها هلذه االستعاذة اإلضاف
وتدبريهم وتربيتهم وإصالحهم وجلب مصاحلهم وما حيتاجون إليه ودفع الشر عنهم وحفظهـم ممـا   
يفسدهم هذا معىن ربوبيته هلم وذلك يتضمن قدرته التامة ورمحته الواسعة وإحسانه وعلمه بتفاصـيل  

إضافة امللك فهو ملكهم املتصرف فيهم وهم :الثانيةأحواهلم وإجابة دعوام وكشف كربام اإلضافة 
عبيده ومماليكه وهو املتصرف هلم املدبر هلم كما يشاء النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام عليهم 
فهو ملكهم احلق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجـؤهم فـال   

وبتدبريه فليس هلم ملك غريه يهربون إليه إذا دمههم العدو ويستصرخون به صالح هلم وال قيام إال به 
إضافة اإلهلية فهو إهلهم احلق ومعبودهم الذي ال إله هلم سـواه  :إذا نزل العدو بساحتهم اإلضافة الثالثة

وال معبود هلم غريه فكما أنه وحده هو رم ومليكهم مل يشركه يف ربوبيته وال يف ملكه أحد فكذلك 
هو وحده إهلهم ومعبودهم فال ينبغي أن جيعلوا معه شريكا يف إهليته كما ال شريك معـه يف ربوبيتـه   
وملكه وهذه طريقة القرآن الكرمي حيتج عليهم بإقرارهم ذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد اإلهلية 

واه وال ملجأ لنا منه إال إليه والعبادة وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا وإهلنا فال مفزع لنا يف الشدائد س
وال معبود لنا غريه فال ينبغي أن يدعي وال خياف وال يرجى وال حيب سواه وال يذل لغريه وال خيضـع  
لسواه وال يتوكل إال عليه ألن من ترجوه وختافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيـك والقـيم   

                                                 
  )٢٠٤/ ٢) وبدائع الفوائد (٦٠٧ط دار ومكتبة اهلالل بريوت (ص: -تفسري ابن القيم - ٦٨٢
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مملوكه وعبده احلق فهو ملك النـاس حقـا   بأمورك ومويل شأنك وهو ربك فال رب سواه أو تكون 
وكلهم عبيده ومماليكه أو يكون معبودك وإهلك الذي ال تستغين عنه طرفة عني بل حاجتك إليه أعظم 
من حاجتك إىل حياتك وروحك وهو اإلله احلق إله الناس الذي ال إله هلم سواه فمـن كـان رـم    

ال يستنصروا بسواه وال يلجئوا إىل غري محاة فهو وملكهم وإهلهم فهم جديرون أن ال يستعيذوا بغريه و
كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتويل أمورهم مجيعا بربوبيته وملكه وإهليته هلم فكيف ال يلتجئ 
العبد عند النوازل ونزول عدوه به إىل ربه ومالكه وإهله فظهرت مناسبة هـذه اإلضـافات الـثالث    

عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا مث إنه سبحانه كرر االسم لالستعاذة من أعدى األعداء وأعظمهم 
الظاهر ومل يوقع املضمر موقعه فيقول رب الناس وملكهم وإهلهم حتقيقا هلذا املعىن وتقوية لـه فأعـاد   
ذكرهم عند كل اسم من أمسائه ومل يعطف بالواو ملا فيهم من اإليذان باملغايرة واملقصـود االسـتعاذة   

ت حىت كأا صفة واحدة وقدم الربوبية لعمومها ومشوهلا لكل مربـوب وأخـر   مبجموع هذه الصفا
اإلهلية خلصوصها ألنه سبحانه إمنا هو إله من عبده ووحده واختذه دون غريه إهلا فمن مل يعبده ويوحده 
 فليس بإهله وإن كان يف احلقيقة ال إله له سواه ولكن ترك إهله احلق واختذ إهلا غريه ووسط صفة امللك
بني الربوبية واإلهلية ألن امللك هو املتصرف بقوله وأمره فهو املطاع إذا أمر وملكه هلم تابع خللقه إياهم 
فملكه من كمال ربوبيته وكونه إهلهم احلق من كمال ملكه فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضـيه وملكـه   

بوبيته وقهرهم مبلكه استعبدهم يستلزم إهليته ويقتضيها فهو الرب احلق امللك احلق اإلله احلق خلقهم بر
بإهليته فتأمل هذه اجلاللة وهذه العظمة اليت تضمنته هذه األلفاظ الثالثة على أبدع نظام وأحسن سياق 
رب الناس ملك الناس إله الناس وقد اشتملت هذه اإلضافات الثالث علـى مجيـع قواعـد اإلميـان     

ئه احلسىن فإن الرب هو القادر اخلـالق البـارئ   وتضمنت معاين أمسائه احلسىن أما تضمنها ملعاين أمسا
املصور احلي القيوم العليم السميع البصري احملسن املنعم اجلواد املعطي املانع الضار النافع املقدم املـؤخر  
الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء إىل غري 

له منها ما يستحقه من األمساء احلسىن وأما امللك فهو اآلمر النـاهي املعـز   ذلك من معاين ربوبيته اليت 
املذل الذي يصرف أمور عباده كما حيب ويقلبهم كما يشاء وله من معىن امللك ما يستحقه من األمساء 

الوايل احلسىن كالعزيز اجلبار احلكم العدل اخلافض الرافع املعز املذل العظيم اجلليل الكبري احلسيب ايد 
املتعايل مالك امللك املقسط اجلامع إىل غري ذلك من األمساء العائدة إىل امللك وأما اإلله فهـو اجلـامع   
جلميع صفات الكمال ونعوت اجلالل فيدخل يف هذا االسم مجيع األمساء احلسىن وهلذا كـان القـول   

ذ منهم وأن اسم اهللا تعاىل الصحيح أن اهللا أصله اإلله كما هو قول سيبويه ومجهور أصحابه إال من ش
هو اجلامع جلميع معاين األمساء احلسىن والصفات العلى فقد تضمنت هذه األمساء الثالثة مجيع معـاين  
أمسائه احلسىن فكان املستعيذ ا جديرا بأن يعاذ وحيفظ ومينع من الوسواس اخلناس وال يسـلط عليـه   
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بشر وإمنا غاية أويل العلم االستدالل مبـا ظهـر   وأسرار كالم اهللا أجل وأعظم من أن تدركها عقول ال
  .منها على ما وراء وإن باديه إىل اخلايف يسري

وهذه السورة مشتملة على االستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب واملعاصي كلها وهـو الشـر   
مـن   الداخل يف اإلنسان الذي هو منشأ العقوبات يف الدنيا واآلخرة فسورة الفلق تضمنت االستعاذة

الشر الذي هو ظلم الغري له بالسحر واحلسد وهو شر من خارج وسورة الناس تضمنت االستعاذة من 
ال يدخل حتـت التكليـف وال   :الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل فالشر األول

لق به يف سورة الناس يدخل حتت التكليف ويتع:يطلب منه الكف عنه ألنه ليس من كسبه والشر الثاين
النهي فهذا شر املعائب واألول شر املصائب والشر كله يرجع إىل العيوب واملصائب وال ثالث هلمـا  
فسورة الفلق تتضمن االستعاذة من شر املصيبات وسورة الناس تتضمن االستعاذة من شر العيوب اليت 

  ٦٨٣.أصلها كلها الوسوسة
يذعتسةُ الْمابإج:  

لمـا  ،وقَد تكُونُ اإلِْعاذَةُ واجِبا كفَائيا أَو عينِيا،جابةُ منِ استعاذَ بِه في أَمرٍ مقْدورٍ لَهيندب لإلِْنسان إِ  
وِير رمنِ عنِ ابقَالَ،ع: ولُ اللَّهسقَالَ رr:»   يـذُوهفَأَع بِاللَّـه اذَكُمعـتنِ اسم،   بِاللَّـه ـأَلَكُمس نمو

فَإِنْ لَم تجِدوا ما تكَافئُونه فَادعوا اللَّـه  ،ومن صنع إِلَيكُم معروفًا فَكَافئُوه،ومن دعاكُم فَأَجِيبوه،أَعطُوهفَ
وهمكَافَأْت ا أَنْ قَدورى تتح ٦٨٤»لَه  

  ٦٨٥تفْصيل الْحكْمِ في مصطَلَحِ( استغاثَة )أَولَى. وقَد يكُونُ الْمستعيذُ بِاَللَّه مستغيثًا،فَيكُونُ
  :الفرق بني التميمة والرقية

انسلَى اإلِْنع لَّقعوذَةٌ تع ةي اللُّغةُ فيممرٍ،قال،التامع ِنةَ بقْبولَ اِهللا :عن عسر تعمسr ُقُـولي:  ـنم "
  ٦٨٦فَلَا ودع اُهللا لَه "،ومن تعلَّق ودعةً، لَهفَلَا أَتم اُهللا،تعلَّق تميمةً

  ٦٨٧.هي خرزات كَانَ الْعرب يعلِّقُونها علَى أَوالَدهم يتقُونَ بِها الْعين في زعمهِم:ويقَال
 نٌء ميا شيهف بكْتقَةٌ يرا وهاُء بِأَنا الْفُقَهفَهرعوانسلَى اإلِْنع لَّقعتو رِهغَي أَو آن٦٨٨.الْقُر  

رِهغَي أَو آنالْقُر نٍء ميش اَءةركُونُ بِقةَ تقْيأَنَّ الر ةيممالتو ةقْيالر نيب قالْفَرو.  

                                                 
  )٢٤٧/ ٢بدائع الفوائد ( - ٦٨٣
  .٣٦٩/  ٣) صحيح وانظر:الشرباملسي على النهاية  ٣٤٠٨) (١٩٩/ ٨خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٦٨٤
  )١٦/ ٤وزارة األوقاف الكويتية ( -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٥
  ) حسن ١٧٤٠٤) (٦٢٣/ ٢٨مسند أمحد ط الرسالة ( - ٦٨٦
  لسان العرب،.والصحاح،والنهاية البن األثري مادة:" متم ".  - ٦٨٧
/  ١،وأسىن املطالـب  ١١١/  ١ة احملتاج ،واي٧٦٩/  ٤ط احلليب،والشرح الصغري  ٩٥/  ١اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع   - ٦٨٨
٦٠.  



 ٣٥٩

    ـكذَل ـنٌء مـيـا شيهف بكْتقَةٌ يرو ةُ فَهِييمما التأَم.بِعـةُ   وقْيى الرـرأُخ ةـاروِيـذٌ   :بعت ـيه
  ٦٨٩.تعوِيذٌ مكْتوب:والتميمةُ،مقْروٌء

اهنعم فرعالَ ي ما اسيهإِذَا كَانَ ف ةيممازِ التومِ جدي عاِء فالْفُقَه نيب الَفالَ   ؛والَ خ ـمفْهـا الَ يألَِنَّ م
كُونَ فأَنْ ي نمؤيكرالش نٌء ميش يه،إِالَّ اللَّه عافالَ د هألَِنو،     إِالَّ بِاَللَّـه ـاتيذؤالْم فْـعد طْلَـبالَ يو

هائمبِأَس٦٩٠.و  
ـ  صالَى وعت اِء اللَّهمأَسو آنالْقُر نٍء ميلَى شل إِالَّ عمتشةُ الَ تيممالت تا إِذَا كَانأَمهفَات،  لَفَـتتاخ فَقَد

  :اْآلراُء فيها علَى النحوِ التالي
 ـكازِ ذَلوإِلَى ج ةايي رِوف دمأَحةُ ويعافالشةُ ويكالالْمةُ ويفنالْح بذَه،    ـنع وِيـا رم رظَـاه وهو

بنِ الْعـاصِ وحملُـوا حـديثَ إِنَّ الرقَـى والتمـائم والتولَـةَ       وهو قَول عبد اللَّه بنِ عمرِو ،عائشة
"كر٦٩١شكرا شيهي فمِ الَّتائملَى الت٦٩٢.،ع  

ةيممةُ التمرح دمأَح نى عرةُ األُْخايوالرو،نِ حابرٍ وامنِ عةَ بقْبعفَةَ وذَيل حقَو رظَاه وهيمٍوك.  
نيابِعالت نةٌ ماعمجاسٍ وبع نابو ودعسم نقَال اب بِهو.  

  :واحتج هؤالَِء لما ذَهبوا إِلَيه بِما يأْتي  
  .عموم النهيِ في األَْحاديث والَ مخصص للْعمومِ -أ 

  .إِلَى تعليقِ ما اُتفق علَى تحرِميهفَإِنه يفْضي ،سد الذَّرِيعة -ب 
  .اِء ونحوِ ذَلكأَنه إِذَا علَّق فَالَ بد أَنْ يمتهِنه الْمعلِّق بِحمله معه في حال قَضاِء الْحاجة واالستنج -ج 

ابِلَةنالْح ني مقَال الْقَاضو:هذل همح وزجي   ـدقتعإِذَا كَانَ ي نِ فَهِيالَيح الَفتلَى اخع ةانِعارِ الْمباألَْخ
هنةُ ععافالدو ةُ لَهعافا النهأَن،اللَّه وه عافألَِنَّ الن وزجذَا الَ يفَه.  أَنَّ اللَّـه قَدتإِذَا اع هازي أَجالَّذ عضوالْمو

الن وهعافالدو عاف.هونبسوا يفَكَان مهريغي رهأَنَّ الد دقتعا تكَم ةيلاهالْج ةادلَى عع جرذَا خل هلَع٦٩٣.و  
  من فوائد (االستعاذة)

  ) حصن حصني من الشيطان الرجيم.١(
  ) من استعاذ باللّه واعتصم به أعاذه اللّه.٢(

                                                 
  .٩٥/  ١،ط بوالق،واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ٢٣٢/  ٥،وحاشية ابن عابدين ٧٦٩ - ٧٦٨/  ٤الشرح الصغري   - ٦٨٩
ط  ٢٣٢/  ٥،وحاشـية ابـن عابـدين    ٧٦٩/  ٤ط دار املعرفة،والشرح الصغري  ١٢٠الفتاوى احلديثة البن حجر اهليثمي ص  - ٦٩٠

/  ٤،ومعـامل السـنن   ٢٣٦/  ٢،والدين اخلالص ٣٥٢/  ١٠ط عامل الكتب،واإلنصاف  ١٨٨/  ٦و ٧٧/  ٢،وكشاف اإلقناع بوالق
  ط العلمية. ٢٢٦

  ) صحيح لغريه ٣٦١٥) (١١٠/ ٦مسند أمحد ط الرسالة ( - ٦٩١
  .٢٦٣/  ٢،والدين اخلالص ١٢٠،والفتاوى احلديثة ص٢٣٢/  ٥،وحاشية ابن عابدين ٧٦٩/  ٤الشرح الصغري   - ٦٩٢
،واآلداب الشـرعية  ٢٦٣،٢٤١/  ٢،والدين اخلـالص  ٧٧/  ٢ط دار الفكر،وكشاف القناع  ٣٢١/  ١شرح منتهى اإلرادات  - ٦٩٣

  )٣٠/ ١٤وزارة األوقاف الكويتية ( -املوسوعة الفقهية الكويتية و ٧٨/  ٣البن مفلح 



 ٣٦٠

   احلياة وجنة من كلّ خطر.) صمام أمن يف٣(
  ) إظهار الضعف والذّلّة واالنكسار للّه وتلك حقيقة العبودية.٤(
  ) الوقاية خري من العالج.٥(
  ) األخذ باألسباب ال ينايف التوكّل على اللّه٦(
  ) االستعاذة تزيل الغضب وتريح النفس.٧(
  ) االستعاذة تقي اإلنسان من شرور جوارحه.٨(
  ذة مظهر من أهم مظاهر االستغفار.) االستعا٩(
  وكفى بذلك بركة وخريا. r) يف االستعاذة باملعوذتني أثناء املرض اتباع لسنة املصطفى ١٠(
  ) باالستعاذة من جار السوء حيمي اإلنسان نفسه ويصون عرضه.١١(
  ) االستعاذة تقي اإلنسان من ضرر احليوان املؤذي كاألفاعي وحنوها.١٢(
  تعاذة من الشيطان يندفع األثر النفسي السيء الناجم عن احللم.) باالس١٣(
  ٦٩٤.) باالستعاذة يتجنب اإلنسان الضرر حتى يرحل من مرتله الّذي تعوذ فيه١٤(

  ــــــــــ

                                                 
  )٢٢٦/ ٢نشر والتوزيع،جدة (دار الوسيلة لل- r -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٩٤



 ٣٦١

  
  :تعريفه

ةي اللُّغوِيذُ فعذَ:التوع ردصم،وذُ ععاذَ يع نذًامأَ:وجى الْتنعقَال.بِمثُ يقَال اللَّي:ذٌ لَكوأٌ :فُالَنٌ علْجم أَي
ما يعـاذُ بِـه مـن    :والْعوذَةُ.أَي ملْجئي:أَي لَجأْت إِلَيه وهو عياذي:استعذْت بِه:عذْت بِفُالَن:ويقَال
الرقْيةُ الَّتـي يرقَـى بِهـا اإلِْنسـانُ مـن فَـزعٍ أَو       :الْمعاذَةُ كُلُّه بِمعنىوالْعوذَةُ والتعوِيذَةُ و،الشيِء
وننج.عمالْجاوِيذُ:وعتذٌ ووع،اذَاتعم٦٩٥.و  

  .ير مشروعٍوالتعوِيذُ في االصطالَحِ يشمل الرقَى والتمائم ونحوها مما هو مشروع أَو غَ
ةي اللُّغةُ فقْيى:والرنعةً بِمقْير يهقري قَاهر نم:وِيذعالتو وذَةريِ.الْعاألَْث نةُ:قَال ابقْيـا  :الرقَى بِهري يوذَةُ الَّتالْع
اْآلفَة باحص،اْآلفَات نم كرِ ذَلغَيعِ ورالصى ومكَالْح،األَِناذُ بِهعي الَى.هعله تقَو هنمو: تلَغكَلَّا إِذَا ب}

) ياقراقٍ (٢٦التر نيلَ مق٢٧ - ٢٦:) } [القيامة٢٧) و   ـياقالَ ر ـهلَى أَنا عبِيهن؟ ت يهقري نم أَي [
يهقري،يهمح٦٩٦.فَي  

  .ما يرقَى بِه من الدعاِء لطَلَبِ الشفَاِءبِأَنها :وعرفَها بعض الْفُقَهاِء
وِيذعالت نم صةُ أَخقْيا،فَالرهرغَيةَ وقْيل الرمشوِيذَ يعألَِنَّ الت،كْسالَ عوِيذٌ وعت ةقْيفَكُل ر  
ةي اللُّغةُ فيمموأما الت:ي بركَانَ الْع اتزرخ طٌ أَويخمهالَدلَى أَوا عهلِّقُونـي    ،عف نـيـا الْعونَ بِهعنمي

هِممعز،الَما اإلِْسطَلَهفَأَب.دمأَح نيل بلذٌ:قَال الْخوا عيهةٌ فالَدةُ قيممالت.  
  ٦٩٧.شيةَ الْعينِ أَو غَيرِهاما علِّق في األَْعناقِ من الْقَالَئد خ:ومعناها عند أَهل الْعلْمِ

سمعت عقْبةَ :يقُولُ،قَالَ سمعت مشرح بن هاعانَ،أَخبرنِي خالد بن عبيد:قَالَ،وفي الْحديث عن حيوةَ
نِيهرٍ الْجامع نقُولُ،بولَ اِهللا :يسر تعمسr  ُقُولي»مت لَّقعت نـةً ميم،  اُهللا لَـه ـمفَلَا أَت،  لَّـقعت نمو

  ٦٩٨»فَلَا أَودع اُهللا لَه،ودعةً
أَي:هتيافعو هتحص اللَّه م٦٩٩.فَالَ أَت  

آنُ وذكْر اللَّه إِذَا خرِز وقَد يكُونُ فيها الْقُر،الْعوذَةُ الَّتي تعلَّق علَى الْمرِيضِ والصبيان:وهي عند الْفُقَهاِء
.ا جِلْدهلَي٧٠٠ع  

                                                 
  خمتار الصحاح،وتاج العروس،ومنت اللغة،املفردات للراغب األصفهاين. - ٦٩٥
  ط دار املعرفة. ٤٥٢/  ١حاشية العدوي على شرح الرسالة  - ٦٩٦
  .٣٦٩/  ٣) صحيح وانظر:الشرباملسي على النهاية  ٣٤٠٨) (١٩٩/ ٨خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٦٩٧
  ) حسن ٧١٧٢) (٣٢٥/ ٤(شرح معاين اآلثار  - ٦٩٨
،واملغرب للمطـرزي  ٣١٢/  ٨،ونيل األوطار ٣٢٠/  ١٠،والقرطيب ٧٧/  ٢،وكشاف القناع ٣٢٠/  ١شرح منتهى اإلرادات  - ٦٩٩

  مادة:" متم ".
/  ١واية احملتـاج   ٧٤٩/  ٤،الشرح الصغري ٩٥/  ١،واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ٤٥٢القوانني الفقهية البن جزي ص   - ٧٠٠

  .٦١/  ١،وأسىن املطالب ١٢٥



 ٣٦٢

أَنَّ األُْولَى هي تعوِيذٌ يعلَّق علَـى  :نوع من التعوِيذ والْفَرق بينها وبين الرقْية:فَالتميمةُ عند الْفُقَهاِء أَيضا
وِهحنرِيضِ ووِيذٌ،الْمعةُ تالثَّانِيو هلَيأُ عقْري.  

وفي الْحديث مـن علَّـق   .شيٌء أَبيض يجلَب من الْبحرِ يعلَّق في أَعناقِ الصبيان وغَيرِهم:وأما الْودعةُ
لَه اللَّه عدةً فَالَ وعدإِ،وو ةيافالْع نم يهف وا هم اللَّه كارفَالَ ب ـا   أَيهلِّقُونعوا يكَـان مها ألَِنهنى عها نمن

  ٧٠١.فَالْودعةُ مثْل التميمة في الْمعنى،مخافَةَ الْعينِ
ةي اللُّغلَةُ فووأما الت:حِ ثَانِيهفَتو هلأَو مبِض:رحالس،    ـرالْم ـببحي ـهنَ أَنوـروا يكَان زرخأَةَ إِلَـى  و

  ٧٠٢.التولَةُ كَعنبة:ويقَال فيها أَيضا،زوجِها
تحبِيب الْمرأَة إِلَى زوجِها.كَما فَسره ابن مسعود رضي اللَّه عنه راوِي الْحديث،فعن :وفي االصطالَحِ
لَقَد أَصبح :ثُم قَالَ،فَجذَبه فَقَطَعه،ه علَى امرأَة وفي عنقها شيٌء معوذٌدخلَ عبد اللَّ:قَالَ،يحيى بنِ الْجزارِ

إِنَّ «:يقُـولُ  rسمعت رسولَ اللَّه :آلُ عبد اللَّه أَغْنِياَء أَنْ يشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا ثُم قَالَ
فَمـا التولَـةُ؟   ،هذه الرقَى والتمائم قَد عرفْناها،يا أَبا عبد الرحمنِ:قَالُوا» والتولَةَ شرك،والتمائم الرقَى

  ٧٠٣»شيٌء يصنعه النساُء يتحببن إِلَى أَزواجِهِن«:قَالَ
عالت نم برا ضضلَةُ أَيوفَالت٧٠٤.وِيذ  

ثُم ،أَولُه الْبـزق ،وهو أَقَل منه،فَالتفْل شبِيه بِالْبزقِ.نفْخ لَيس معه رِيق:والنفْثُ.النفْخ معه رِيق:وأما التفْل
  ٧٠٥.كُونُ من مالَبسات التعاوِيذوالنفْخِ قَد ي،والنفْث،فَكُلٌّ من التفْل.ثُم النفْخ،ثُم النفْثُ،التفْل

ةي اللُّغةُ فرشوأما الن:ةقْيالرو وِيذعـنِ        .كَالترِ عـحـل السحو ـرِيضالْمـونُ ونجـا الْمبِه ـالَجعي
أَعوذُ بِـرب النـاسِ،أَي    ،ثُم نشره ب قُل٧٠٧يعنِي سحرا،،وفي الْحديث فَلَعل طبا أَصابه٧٠٦الْمسحورِ

قَاهر.  
ريشنالتةُ:ورشةُ النابتك ةُ أَوقْيالَحِ.الرطصي االفو:    ـنم ـالَى أَوعت اِء اللَّـهمأَس نئًا ميش بكْتأَنْ ي يه
آناِء،الْقُربِالْم ِسلُهغي ثُم،أَو رِيضالْم بِه حسمي ثُم قَاهسـرِ    .يسعـلٍ لامحـاٍء لبِإِن كْرذآنٌ وقُر بكْتي أَو
ةالْوِالَد،كوِ ذَلحنو انِهقَيسرِيضٍ يمل٧٠٨.و  

                                                 
  .٣٢٠/  ١٠،تفسري القرطيب ٧٦/  ٣،واآلداب الشرعية ٣٢٠/  ١٠خمتار الصحاح مادة:" ودع "،والقرطيب  - ٧٠١
  .٧٥/  ٣،واآلداب الشرعية ٢٧٥،٢٧٦/  ٥القاموس،واملغرب للمطرزي،وابن عابدين   - ٧٠٢
  ) صحيح لغريه ٦٠٩٠) (٤٥٦/ ١٣خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٧٠٣
  .٧٥/  ٣،واآلداب الشرعية ٢٣٨/  ٣،والدين اخلالص ٣١٢/  ٨،ونيل األوطار ٢٧٥،٢٧٦/  ٥ابن عابدين  - ٧٠٤
  .١٨٤/  ١٠،وعمدة القاري ٢١٢/  ٨نيل األوطار   - ٧٠٥
  ٦٣٦/  ٣القاموس احمليط،ولسان العرب مادة:" نشر " والنهاية البن األثري  - ٧٠٦
ده ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر،مادة:" طبب " وهو يف لسـان  حديث:" فلعل طبا أصابه،ويعين سحرا..." أور  - ٧٠٧

  العرب أيضا،ومل نعثر عليه يف كتب السنة.
،املفردات للراغب األصفهاين مادة:" نشر " واآلداب الشرعية ٣٢١ـ  ٣٢٠/  ١،وشرح منتهى اإلرادات ٢٣٢/  ٥ابن عابدين   - ٧٠٨

  .٣١٨/  ١٠،وتفسري القرطيب ٧٣/  ٣



 ٣٦٣

ا شد في أُصـبعه  إِذَ:أَرتمه:ويقَال،خيطٌ يربطُ بِأُصبعٍ أَو خاتمٍ لتستذْكَر بِه الْحاجةُ:وأما الرتيمةُ والرتمةُ
هي خيطٌ كَانَ يربطُ في الْعنقِ أَو في الْيد في الْجاهلية لدفْعِ الْمضرة عن أَنفُِسهِم علَـى  :الرتيمةَ وقيل

هِممع٧٠٩.ز  
وِيذعلتل ييفكْلالت كْمالْح:  
  :وتنقَِسم إِلَى ثَالَثَة أَقْسامٍ.ختالَف ما تتخذُ منه التعاوِيذُيختلف حكْم التعاوِيذ بِا

  :ما الَ يعقَل معناه:الْقسم األَْول
ةيلاهي الْجف قَى بِهرا كَانَ يم هنماِء إِلَى.والْفُقَه ورهمج ببِالَ :فَذَه هابنتاج جِبي هأَنالَفخ.  ـحا صمل

بنيز نع،اللَّه دبع نع اللَّه دبع أَةرقَالَ،ام: ولَ اللَّهسر تعمسr ُقُولقَى«:يإِنَّ الر،مائمالتلَـةَ  ،ووالتو
كرش «قَالَت:قُلْت:كُنو فقْذنِي تيع تكَان لَقَد اللَّهذَا؟ وقُولُ هت مل   يـودهالْي إِلَى فُلَـان فلتأَخ ت

تكَنقَانِي سينِي فَإِذَا رقري،اللَّه دبفَقَالَ ع:  ا كَـفقَاهفَإِذَا ر هدا بِيهسخنكَانَ ي طَانيلُ الشمع ا ذَاكمإِن
اشف أَنت ،أَذْهبِ الْبأْس رب الناسِ«:يقُولُ rلَّه إِنما كَانَ يكْفيك أَنْ تقُولي كَما كَانَ رسولُ ال،عنها

  ٧١٠»لَا شفَاَء إِلَّا شفَاؤك شفَاًء لَا يغادر سقَما،الشافي
وحن ةً أَويمما تهونمسي ةزريقِ خلعت نم هلُونفْعوا يا كَانلَى مع يدعل الْومح نيعتافَيه،  فَعـدا تهنَ أَنوري

اْآلفَات مهنالَلٌ.عضلٌ وهذَا جه ادمتأَنَّ اع كالَ شرِ،وائرِ الْكَبأَكْب نم هأَنو، وكًا فَهرش كُني إِنْ لَم هألَِن
هي إِلَيدؤي،دالَ يو عنمالَ يو رضالَ يو فَعنا إِذْ الَ يضولَةٌ أَيمحاوِيذُ معالتقَى والر ككَذَلالَى وعت إِالَّ اللَّه فَع
كلَى ذَلع،يا هى مردالَ يبِ ورالْع انسرِ ليبِغ تا إِذَا كَانلَى مع أَو،  أَو كُفْـر أَو رحا سلُهخدي لَّهلَعو

رعا الَ يمم كذَل رغَياهنعم ف،امرح ذئينا حهفَإِن،  ـدبع نب زالْعو دشر نابو يقهيالْبو طَّابِيالْخ بِه حرص
مرِهغَيو ةيعافالش ةمأَئ نةٌ ماعمجالَمِ وريِ،السغحِ الصري الشقَال فاِء الَّ:ومقَى بِاألَْسرالَ ي  فـرعي ي لَمت

  ٧١١.ما يدرِيك لَعلَّها كُفْر ؟:قَال مالك،معناها
اوِيذعالتقَى والر دنع رِهغَيو فْثكْمِ الني حاُء فلَمالْع لَفتاخو، مقَو ـهعنونَ  ،فَمـرآخ هـازأَجقَـال  .و

وِيوالن:ازِهولَى جوا ععمأَج قَدو،مهدعب نمو نيابِعالتو ةابحالص نم ورهمالْج هبحتاسـا  ،ولُّوا بِمدتاسو
فَلَما مرِض ،إِذَا مرِض أَحد من أَهله نفَثَ علَيه بِالْمعوذَاتr كَانَ رسولُ اِهللا «:قَالَت،روي  عن عائشةَ

  ٧١٢»لأَنها كَانت أَعظَم بركَةً من يدي،جعلْت أَنفُثُ علَيه وأَمسحه بِيد نفِْسه،مات فيهمرضه الَّذي 

                                                 
  .٢٣٢/  ٥خمتار الصحاح مادة:" رمت "،وابن عابدين  - ٧٠٩
  ) صحيح ٣٨٨٣) (٩/ ٤سنن أيب داود ( - ٧١٠
/  ٦،وكشاف القنـاع  ٣٥٢/  ١٠،واإلنصاف ١٢٠،والفتاوى احلديثية ص ٧٦٩/  ٤،والشرح الصغري ٢٣٢/  ٥ابن عابدين   - ٧١١

  .٢٣٢،٢٣٤/  ٢،والدين اخلالص ٢١٤/  ٨ل األوطار ،وني١٥٥/  ١،والزواجر ٢٥٨/  ٢٠،والقرطيب ٦٥٣/  ٥،وعمدة القاري ١٨٦
  ) [ (نفث) النفث نفخ لطيف بال ريق]٢١٩٢( - ٥٠)١٧٢٣/ ٤صحيح مسلم ( - ٧١٢
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اكمس نبٍ:قَالَ،وعاطح نب دمحرٍ:قَالَ مدق ني مدلَى يع تبصـولِ اِهللا   ،انسي إِلَـى ربِي أُم تبفَذَه
r،يف وهو كَانقَالَ،م:يها ففَقَالَ كَلَام:أْسبِ الْبأَذْه "، اسالن بقَـالَ   -ر هِسبأَحو-    ـتأَن ـفاش

  ٧١٣وكَانَ يتفُلُ ":الشافي " قَالَ
ضِ الْحبشة حتـى إِذَا  أَقْبلْت بِك من أَر:قَالَت،عن أُمه أُم جميلٍ بِنت الْمجلِّلِ،وعن محمد بنِ حاطبٍ

 لَةلَى لَيع ةيندالْم نم تنِ  -كُنيلَتلَي ا -أَوطَبِيخ لَك تخطَب،طَبالْح فَفَنِي، ـهأَطْلُب تجرفَخ، لْتاونفَت
ردالْق،كاعرلَى ذع كَفَأَتفَان، بِيالن بِك تيفَأَتr،فَقُلْت:بِأَبِي و    ـنب ـدمحـذَا مولَ اِهللا هسا ري يأُم

" أَذْهبِ الْبـأْس  :ويقُولُ،وجعلَ يتفُلُ علَى يديك،ودعا لَك،ومسح علَى رأْسك،فَتفَلَ في فيك،حاطبٍ
اسالن بر،كفَاؤفَاَء إِلَّا شي لَا شافالش تأَن فاشفَاًء لَا ،وشا " فَقَالَتقَمس رادغي:  ـنم بِك تا قُمفَم

" كدي أَترى بتح هدن٧١٤ع  
  ٧١٥.كَانَ ينفُثُ في الرقْيةr أَنَّ النبِي ؛وعن عائشةَ

ثُم ،لَه بينه وبين واسطَة الرحلِفَجع،رفَعت امرأَةٌ إِلَيه صبِيا rرأَيت رسولَ اِهللا :قَالَ،وعن يعلَى بنِ مرةَ
فَاه رفَغ،يهفَثَ ف٧١٦.فَن  

ثعنِ اَألشب دمحنِ مسِ بقَي نوٌء:قَالَ،وعس ينيي عفةَ وشائبِي إِلَى ع بذُه،فَثَتننِي وقَت٧١٧.فَر  
  ٧١٨.الَ أَعلَم بِها بأْسا:رقْية ينفَثُ فيها ؟ فَقَالَوعنِ ابنِ عون،قَالَ:سأَلْت محمدا عنِ ال

يلجالْع ادبع نونَ مبا جاء عرل اْآلخدتاسقَالَ،و:رِيضم وهو اكحلَى الضع لْتخد "،فَقُلْت: وذُكأَلَا أَع
دمحا ما أَبقَالَ،ي:معن،الْم هلَيع أْتنِ"فَقَريذَتو٧١٩ع  
يماهرإِب نقُونَ:قَالَ،وعروا يقَى،كَاني الرفْثَ فونَ النهكْري٧٢٠.و  
  ٧٢١.أَنهما كَرِها التفْلَ في الرقَى؛وحماد،وعنِ الْحكَمِ
  :حكم النشرة

                                                 
  ) صحيح ١٥٤٥٢) (١٩٠/ ٢٤مسند أمحد ط الرسالة ( - ٧١٣
  ) فيه ضعف واملرفوع صحيح ١٥٤٥٣)(١٩١/ ٢٤مسند أمحد ط الرسالة ( - ٧١٤
  ) فيه جهالة٢٤٠٣١)(٤٠٢/ ٧ر السلفية اهلندية (طبعة الدا-مصنف ابن أيب شيبة  - ٧١٥
  .٣٦٩/  ٣) صحيح وانظر:الشرباملسي على النهاية  ٣٤٠٨) (١٩٩/ ٨خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٧١٦
  ) فيه جهالة٢٤٠٣٢)(٤٠٢/ ٧طبعة الدار السلفية اهلندية (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٧١٧
،وتفسري القرطيب ٢١٢/  ٨نيل األوطار وانظر: )  صحيح٢٤٠٣٣)(٤٠٢/ ٧(طبعة الدار السلفية اهلندية -مصنف ابن أيب شيبة  - ٧١٨
  .١٢٠،واألذكار ص ٢٥٨/  ٢٠،و٣١٨/  ١٠
 )٢٤٠٢٥) (٤٠٠/ ٧طبعة الدار السلفية اهلنديـة ( -) ومصنف ابن أيب شيبة  ١٩٩٤) (١١٤٤/ ٣الكىن واألمساء للدواليب (  - ٧١٩

  صحيح لغريه
  ) صحيح٢٤٠٢٤) (٤٠٠/ ٧سلفية اهلندية (طبعة الدار ال-مصنف ابن أيب شيبة  - ٧٢٠
  .٢٥٨/  ٢٠القرطيب وانظر تفسري  ) صحيح٢٤٠٢٧) (٤٠١/ ٧طبعة الدار السلفية اهلندية (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٧٢١
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ةرشالن كْما حأَمو،فناِء ( الْحالْفُقَه ورهمج بذَه ةُ    فَقَديعـافالشـالَمِ والس ـدبع نا ابدةُ عيكالالْمةُ وي
وأَبِي عبد اللَّه والطَّبرِي ،وعائشةَ رضي اللَّه عنها،والْحنابِلَةُ ) إِلَى أَنه جائز وهو قَول سعيد بنِ الْمسيبِ

  .ثُم تأْمر أَنْ يصب علَى الْمرِيضِ،ه عنها تقْرأُ بِالْمعوذَتينِ في إِناٍءوكَانت عائشةُ رضي اللَّ
امرح هإِلَى أَن ةيكالالْم نالَمِ مالس دبع ناب بذَهو،   ـنسـا الْحضـا أَيهعنمو، ـيعخالن يماهرإِبو، نابو

زِيوالْج.آنالْقُر اتآي بكْتأَنْ ت ري لَم داهجم ككَذَلل،وسغت عِ ،ثُمالْفَـز باحص قَاهسي قَـال  .ثُمو
يعخالٌَء:النب هيبصأَنْ ي افأَخ.  

إِنها مـن  «:أَنه قَالَ rنِ النبِي ذُكر لي ع:فَقَالَ،سأَلْت الْحسن عنِ النشرة:قَالَ،لما روِي عن أَبِي رجاٍء
طَانيلِ الشم٧٢٢».ع  

وعنِ الْمداواةr  الْمنع محمولٌ علَى ما إِذَا كَانت خارِجةً عما في كتابِ اللَّه وسنة رسول اللَّه :وقيل
وفَةرعالْم.سِ الطِّبجِن نةُ مرشالنفَ،و ول اللَّهسوِء رضلٌ كَوفَض ٍء لَهيالَةُ شغُس هِيr.٧٢٣  

  :وأَما الرتيمةُ فَيختلف حكْمها بِاختالَف معانِيها
 ةيمتالر كْمى -فَحنعةُ :بِماجالْح بِه ذْكَرتستمٍ لاتخ عٍ أَوبطُ بِأُصبرطٌ ييا خهأَن- فَقَد  ينابِدع ناب ذَكَر

هكْرا الَ تهأَن،ثببِع سفَلَي ةاجحل لفْعا تهيحِ،ألَِنحضِ الصرالْغ نم يها فمل، نفع.انيسالن دنع ذَكُّرالت وهو
رمنِ عب اللَّه دبنِ عمِ بالقَالَ،س أَبِيه نع: بِيكَانَ النr    رذْكـتسطًـا ييخ هعبي أُصف دةً شاجح ادإِذَا أَر

"٧٢٤بِه  
وهو ما يصنعه بعض الرجال في ،الدملُج:وعلَى هذَا الْخالَف.ألَِنه محض عبث؛أَنه مكْروه:وفي الْمنحِ

 ةيمتالر كْما حأَمو دضالْع- عرِ بِمرفْعِ الضدل ةيلاهي الْجف دي الْيف قِ أَوني الْعطُ فبرطٌ كَانَ ييا خهى أَنن
 هِممعبِز- هنع هِينم وفَه،ةمرحمِ الْمائمسِ التجِن نم هألَِن،كُفْر هأَن اناإلِْمي وددي حف رذُك٧٢٥.و  
  ما كَانَ تعوِيذًا بِكَالَمِ اللَّه تعالَى أَو بِأَسمائه::لثَّانِيالْقسم ا

زائج كقَاَء بِذَلرتساِء إِلَى أَنَّ االالْفُقَه ورهمج بفَذَه،يوطيقَال السو:  اعِ ثَالَثَـةمتبِاج دقَيم ازوإِنَّ الْج
لَميعِ الْعمج دنع وطرشيهاِء و:  

  .أَنْ يكُونَ بِكَالَمِ اللَّه أَو بِأَسمائه وصفَاته -أ 
  .أَنْ يكُونَ بِاللِّسان الْعربِي وبِما يعرف معناه -ب 

                                                 
  ) صحيح ٤٥٣) (٣١٩املراسيل أليب داود (ص: - ٧٢٢
،وتفسـري  ٣٢٠،٣٢١/  ١اإلرادات ،وشرح منتـهى  ٩٥/  ١،واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ٢٣٢،٢٣٣/  ٥ابن عابدين  - ٧٢٣

  .٣١٩ـ  ٣١٨/  ١٠القرطيب 
/ ٥) وفيض القدير ( ٥٥١٣)(١٤٠/ ٦) وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ( ١١٠٠) (٥٧٥/ ٢معجم ابن األعرايب (  - ٧٢٤

) وناسـخ   ٧١٥٦) (١٦٠/ ٧) واملعجم األوسـط (  ٣٠٤٤)( ٦٣٣/ ١٢) واملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية (٦٥٧٧) (١٠٣
  ) من طرق فيها ضعف ولكن يقوي بعضها البعض٥٨١)( ٤٤١احلديث ومنسوخه البن شاهني (ص:

  .٤٥٩/  ٨،وفتح القدير ٢٣٢/  ٥ابن عابدين  - ٧٢٥
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  ٧٢٦.الَىبل بِتقْديرِ اللَّه تع،أَنْ يعتقَد أَنَّ التعوِيذَ والرقْيةَ الَ تؤثِّر بِذَاتها -ج 
فَإِنـه  ،وكَانَ فيه ذكْـر اللَّه ،أَنه إِذَا كَانَ مفْهوم الْمعنى:وذَكَر الْخطَّابِي.إِنْ كَانَ مأْثُورا فَيستحب:وقيل

بحتسي. ول اللَّهسا ربِه ري أَمةَ الَّتقْيأَنَّ الروr ْارِعِ الكُونُ بِقَوا يم وه    اللَّـه كْـرذ يـها فبِمو آنقُر
ومن يدعي تسخري الْجِـن وبِـالْجوازِ قَـال أَيضـا الْحسـن      ،وما نهِي عنه هو رقْيةُ الْعزامني.تعالَى

رِيصالْب،يعخالن يماهرإِبونَ،ورآخو رِيالثَّوو رِيهالز٧٢٧.و  
كَانَ إِذَا مرِض قَرأَ علَى  r" أَنَّ النبِي ،ما روِي  عن عائشةَ -:حتج الْمجوزونَ بِأَحاديثَ كَثرية منهاوا

ـ ،نفِْسه بِالْمعوذَتينِ وينفُثُ " قَالَت عائشةُ فَلَما ثَقُلَ جعلْت أَنفُثُ علَيه بِهِما سأَمو   ـاسمالْت ينِـهمبِي ح
  ٧٢٨بركَتها ".

اللَّهم رب «:يمسح بِيده اليمنى ويقُولُ،كَانَ يعوذُ بعض أَهلهr أَنَّ النبِي :رضي اللَّه عنها،وعن عائشةَ
اسبِ الباسِ أَذْهي،النافالش تأَنو هففَاَء إِ،اشالَ شكفَاؤا،لَّا شقَمس رادغفَاًء الَ ي٧٢٩»ش  

لآلِ حزمٍ في  rرخص النبِي :يقُولُ،أَنه سمع جابِر بن عبد اِهللا،وأَخبرنِي أَبو الزبيرِ:قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ
ةيالْح ةقْيسٍ،ريمع تاَء بِنمأَسقَالَ لو:»ا لـةُ    ماجالْح مهـيبصةً تـارِعـي ضنِي أَخب امسى أَجي أَر «

لَا:قَالَت،هِمإِلَي رِعست نينِ الْعلَكقَالَ،و:»يهِمقار «قَالَت:هلَيع تضرفَقَالَ،فَع:»يهِمق٧٣٠»ار  
يـا  :فَقَـالَ ،فَأَتاه:قَالَ،عنِ الرقَى rولُ اِهللا فَنهى رس،كَانَ لي خالٌ يرقي من الْعقْربِ:قَالَ،وعن جابِرٍ

منِ استطَاع مـنكُم أَنْ ينفَـع أَخـاه    «:فَقَالَ،وأَنا أَرقي من الْعقْربِ،رسولَ اِهللا إِنك نهيت عنِ الرقَى
  ٧٣١»فَلْيفْعلْ

يـا  :فَقَـالُوا  rفَجاَء آلُ عمرِو بنِ حزمٍ إِلَى رسولِ اِهللا ،قَىعنِ الرr نهى رسولُ اِهللا :قَالَ،وعن جابِرٍ
فَعرضـوها  :قَـالَ ،وإِنك نهيـت عـنِ الرقَى  ،رسولَ اِهللا إِنه كَانت عندنا رقْيةٌ نرقي بِها من الْعقْربِ

هلَيفَقَالَ،ع:» طَاعتنِ اسا مأْسى با أَرمهفَعنفَلْي اهأَخ فَعنأَنْ ي كُمن٧٣٢»م  
والْواجِب علَى الْمـؤمنِ أَنْ يتـرك   ،تكْره الرقَى:وقَال الشعبِي وسعيد بن جبيرٍ وقَتادةُ وجماعةٌ آخرونَ

بِأَنـهr   واحتجوا بِحديث رسول اللَّـه  .بِه وانقطَاعا إِلَيه وثقَةً،وتوكُّالً علَيه،ذَلك اعتصاما بِاَللَّه تعالَى

                                                 
،والفتـاوى  ٧٦٨/  ٤،الشرح الصغري ٤٥٣،والقوانني الفقهية البن جزي ص ٦٥٤/  ٥،وعمدة القارئ ٢٣٢/  ٥ابن عابدين  - ٧٢٦
  .٢٣٥/  ٢،والدين اخلالص ٢١٥/  ٨،ونيل األوطار ٤٤٩/  ٢،واملغين ٢٦٣/  ٢،وروضة الطالبني ١٢١ثية ص احلدي

،واألذكار ١٥٥/  ١،والزواجر ١٩١ـ   ١٨٧/  ١٠،وعمدة القارئ ٢٣٥/  ٢.والدين اخلالص ٢١٤ـ   ٢١٢/  ٨نيل األوطار  - ٧٢٧
  ط احلليب. ١٢٣ص 
  .٣٦٩/  ٣) صحيح وانظر:الشرباملسي على النهاية  ٣٤٠٨) (١٩٩/ ٨خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٧٢٨
  [ش (يعوذ) من التعويذ وهو قراءة ما فيه استجارة باهللا تعاىل والتجاء إليه] ) ٥٧٤٣) (١٣٢/ ٧صحيح البخاري ( - ٧٢٩
  ) [ش (ضارعة) أي حنيفة واملراد أوالد جعفر رضي اهللا عنه]٢١٩٨( - ٦٠) ١٧٢٦/ ٤صحيح مسلم ( - ٧٣٠
  )٢١٩٩( - ٦٢):١٧٢٦/ ٤صحيح مسلم (  - ٧٣١
  )٢١٩٩( - ٦٣):١٧٢٦/ ٤صحيح مسلم ( - ٧٣٢
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هم الَّذين الَ يتطَيرونَ والَ :ولَما سئل ما صفَتهم قَال،ذَكَر أَهل الْجنة الَّذين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ
  ٧٣٣.وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ،ونَوالَ يسترقُ،يكْتوونَ

  ...ما كَانَ بِأَسماِء غَيرِ اللَّه:الْقسم الثَّالثُ
كَانِيوالش حرشِ.فَصركَالْع لُوقَاتخالْم نظَّمٍ معم نم بٍ أَوقَرم لَكم نم:  ا لَـمقَى مالر نم هكْري هبِأَن

وعلَى كَراهة الرقَى بِغيـرِ الْقُـرآن   :ليكُونَ برِيئًا من شوبِ الشرك قَال،رِ اللَّه وأَسمائه خاصةًيكُن بِذكْ
ةاُء األُْملَمع.طُبِيقَال الْقُرو:نمضتي يوعِ الَّذرشالْم نالَ مو هابنتاجِبِ اجالْو نم سذَا لَياَء إِلَى  هجلْتاال

هائمبِأَس كربالتو لَى،اللَّهأَو كُهركُونُ تفَي،بِه يقرالْم يمظعت نمضتإِالَّ أَنْ ي،  فلكَـالْح بنتجي أَنْ يغبنفَي
رِ اللَّهي٧٣٤.بِغ  

اوِيذعالت اذخات نم ضرالْغ:  
  :اُءاالستشفَ:أَوالً

  :االستشفَاُء بِالْقُرآن -أ 
لَا يو نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم آنالْقُر نلُ مزننالَى {وعله تابِ قَوذَا الْبي هل فاألَْص  نيمالظَّـال زِيد

  ]٨٢:إِلَّا خسارا } [اإلسراء
سا الرها أَيي كلَيلُ عزننالَلِوالضلِ واجلَه نم فَي بِهشتسا يم آنالقُر ني قُلُـوبِ  ،ولُ ما فم بذْها يمو

وعملَ ،وهو رحمةُ لمـن آمـن بِـه   ،ويشفي منها،والشرك والزيغِ،املُؤمنِني من أَْمراضِ الشك والنفَاقِ
رِهامأَوب،تاجويهاهون بـداً  .نعإِالَّ ب آنالقُر اعمس مهزِيدفَالَ ي مبِكُفْرِه مهفُسونَ أَنمونَ الظَّالرا الكَافأَم

  ٧٣٥.َألنهم قَد طُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم الَ يفْقَهونَ،وعتواً وخساراً،عنِ اِإلميان وكُفْراً
كما قال يف اآلية األخرى { يـا أَيهـا   .فإن القرآن كله شفاء.ال للتبعيض،يان اجلنسهاهنا لب» من«و

  ].٥٧:الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ للْمؤمنِني} [يونس
يرتل اللّه سبحانه من السماء شفاء قط أعم وال فلم .والشك والريب،فهو شفاء للقلوب من داء اجلهل

  ٧٣٦.وال أسرع يف إزالة الداء من القرآن،وال أعظم،أنفع
  ٧٣٧:واختلَف الْعلَماُء في كَون الْقُرآن شفَاًء علَى قَولَينِ

بِزوال الْجهـل عنهـا   ،ل هو شفَاٌء للْقُلُوبِب،أَنه الَ يشرع االستشفَاُء بِه من األَْمراضِ الْبدنِية:أَحدهما
واألُْمورِ الدالَّـة علَـى اللَّـه    ،ولكَشف غطَاِء الْقَلْبِ من مرضِ الْجهل لفَهمِ الْمعجِزات،وإِزالَة الريبِ

                                                 
  .٣٦٩/  ٣) صحيح وانظر:الشرباملسي على النهاية  ٣٤٠٨) (١٩٩/ ٨خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٧٣٣
  .٧٦٨/  ٤،والشرح الصغري ٢١٥/  ٨،ونيل األوطار ٦٥٣،٦٥٤/  ٥عمدة القاري  - ٧٣٤
  يم الشاملة آليا)،بترق٢١١٢أيسر التفاسري ألسعد حومد (ص: - ٧٣٥
  )٣٦٣ط دار ومكتبة اهلالل بريوت (ص: -تفسري ابن القيم - ٧٣٦
  )٣١٦/ ١٠تفسري القرطيب ( - ٧٣٧



 ٣٦٨

م موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما فـي الصـدورِ وهـدى    لقَوله تعالَى:{ يا أَيها الناس قَد جاَءتكُ،تعالَى
  .]٥٧:ورحمةٌ للْمؤمنِني } [يونس

وإِلَى هـذَا ذَهـب جمهـور    ،أَنه شفَاٌء أَيضا من األَْمراضِ بِالرقْية والتعـوذ ونحـوِه  :والْقَول الثَّانِي
ويتحرى مـا  ،أَوِ الْملْـدوغِ الْفَاتحـةُ  ،بِأَنْ يقْرأَ علَى الْمرِيضِ:فَجوزوا االستشفَاَء بِالْقُرآن،٧٣٨،الْفُقَهاِء
باسنالَى،يعله تي قَوف { نم } َّلَى أَنفَاًء عش آنُ كُلُّهإِنْ كَانَ الْقُرـفَ :وش وا هم آنالْقُر نلُ مزنناٌء {و

  .] للْبيان٨٢:ورحمةٌ للْمؤمنِني ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا } [اإلسراء
ةوِينالْغ ديمح تةَ بِنناكوعن س،قَالَت:وِيناًء الْغجر تعمقُولُ،سلُ:يمالْج موي هدي تيبأُص تكَانقَالَ :و

 بِيالنr:  الـن ظَـمطَ أَعغَم فَقَد يا أُوتملَ مأَفْض يا أُوتدأَنَّ أَح ظَن لَو ابِهتفْظَ كاُهللا ح طَاهأَع نمِ " مع
"٧٣٩  

م آنرِ الْقُرائةُ بِسقْيالر تكَان آنالْقُر نم انتورا سمهنِ ويذَتوعبِالْم قْيالر ازإِذَا جازِ إِذْ  وـوي الْجا فمثْلَه
  ٧٤٠.كُلُّه قُرآنٌ

هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نةُ عمى األَْئوا رملقَالَ،و:  بِـيابِ النحأَص نم فَرن طَلَقانr    ةـفْرـي سف
فَلُدغَ سـيد ذَلـك   ،وهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهمفَاستضافُ،حتى نزلُوا علَى حي من أَحياِء العربِ،سافَروها

ٌء،احلَييش هفَعنٍء الَ ييبِكُلِّ ش ا لَهوعفَس،مهضعلُوا:فَقَالَ بزن ينطَ الَّذهالَِء الرؤه متيأَت كُونَ ،لَوأَنْ ي لَّهلَع
فَهلْ عند ،وسعينا لَه بِكُلِّ شيٍء الَ ينفَعه،يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا لُدغَ:فَقَالُوا،فَأَتوهم،عند بعضهِم شيٌء

مهضعٍء؟ فَقَالَ بيش نم كُمنم دأَح:معي،نقي لَأَرإِن اللَّهو،يضت فَلَم اكُمفْنضتاس لَقَد اللَّهو نلَكاوا ،فُونفَم
احلَمد للَّه :ويقْرأُ،فَانطَلَق يتفلُ علَيه،فَصالَحوهم علَى قَطيعٍ من الغنمِ،أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا

فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذي صالَحوهم :قَالَ،ةٌفَانطَلَق يمشي وما بِه قَلَب،رب العالَمني فَكَأَنما نشطَ من عقَالٍ
هلَيع،مهضعوا:فَقَالَ بقَى،اقِْسمي رفَقَالَ الَّذ: بِيالن يأْتى نتلُوا حفْعالَ تr َي كَانالَّذ لَه ذْكُرا ،فَنم ظُرنفَن
قَـد  «:ثُـم قَـالَ  ،»وما يـدرِيك أَنهـا رقْيـةٌ   «:فَقَالَ،كَروا لَهفَذَ rفَقَدموا علَى رسولِ اللَّه ،يأْمرنا
متبوا،أَصا،اقِْسممهس كُمعي موا لرِباض٧٤١»و  

                                                 
ط دار  ٩٥/  ١،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شـجاع  ٨١/  ٢،وكشاف القناع ٧٦٨/  ٤،والشرح الصغري ٢٣٢/  ٥ابن عابدين  - ٧٣٨

  .٣١٦/  ١٠،وتفسري القرطيب ٢١٢،٢١٥/  ٨املعرفة،ونيل األوطار 
  ) فيه ضعف ٢٣٥٥) (١٧٨/ ٤شعب اإلميان ( - ٧٣٩
  )٣١٨/ ١٠تفسري القرطيب ( - ٧٤٠
  )٢٢٠١( - ٦٥):١٧٢٧/ ٤) وصحيح مسلم ( ٢٢٧٦)(٩٣/ ٣صحيح البخاري ( - ٧٤١

ـ  ل [(فاستضافوهم) طلبوا منهم الضيافة.(فلدغ) ضربته حية أو عقرب.(الرهط) ما دون العشرة من الرجال.(ألرقي) من الرقية وهي ك
كالم استشفي به من وجع أو غريه.(جعال) أجرة.(فصاحلوهم) اتفقوا معهم.(قطيع) طائفة من الغنم.(يتفل) من التفل وهو النفخ مع قليل 
من البصاق.(نشط من عقال) فك من حبل كان مشدودا به.(قلبة) علة.(وما يدريك أا رقية) ما الذي أعلمك أا يرقى ا.(اضربوا يل 

  علوا يل منه نصيبا]معكم سهما) اج



 ٣٦٩

رِيدالْخ يدعوعن أيب س، ولَ اللَّهسأَنَّ رr  ـ لفَإِذَا م ةيبِقَر رفَم يدعو سا أَبهلَيةً عرِيثَ سعب  ـةيالْقَر ك
يا معشر الْعربِ هلْ :فَقَالَ،فَمر بِنا رجلٌ من أَهلِ الْقَرية،فَسأَلْناهم طَعاما فَلَم يطْعمونا ولَم ينزِلُونا،لَديغٌ

وتمي كل؟ إِنَّ الْميقرأَنْ ي ِسنحي دأَح كُمنم،يدعو سفَأَ:قَالَ أَب  ابِ فَأَفَـاقتةَ الْكحفَات هلَيع أْتفَقَر هتيت
فَأَكَلْنا الطَّعام أَنا وأَصحابِي وأَبوا أَنْ يأْكُلُوا من الْغنمِ حتـى  ،فَبعثَ إِلَينا بِالنزلِ وبعثَ إِلَينا بِالشاِء،وبرأَ

 ولَ اللَّهسا رنيأَتr بفَأَخربالْخ هتةٌ؟«:فَقَالَ،رقْيا رهأَن رِيكدا يمو «ـي  :قُلْتف يٌء أُلْقيش ولَ اللَّهسا ري
  ٧٤٢»فَكُلُوا وأَطْعمونا من الْغنمِ«:قَالَ،روعي

ـ   rبعثَنا رسولُ اللَّه :وعن أَبِي سعيد اخلُدرِي قَالَ لْنزفَن ةـرِيي سمٍفا بِقَو،    ى فَلَـمـرالق ماهـأَلْنفَس
ولَكن لَا أَرقيه حتـى  ،نعم أَنا:هلْ فيكُم من يرقي من العقْربِ؟ قُلْت:فَلُدغَ سيدهم فَأَتونا فَقَالُوا،يقْرونا

فَبـرأَ وقَبضـنا   ،احلَمد للَّه سـبع مرات :قَبِلْنا فَقَرأْت علَيهفَ،فَإِنا نعطيكُم ثَلَاثني شاةً:قَالُوا،تعطُونا غَنما
منا:قَالَ،الغٌء فَقُلْنيا شهنا مفُِسني أَنف ضرفَع: ولَ اللَّهسوا رأْتى تتلُوا حجعلَا تr َقَال:  ـهلَيا عنما قَدفَلَم

ي صالَّذ لَه تذَكَرتعمٍ«:قَالَ،نهبِس كُمعي موا لرِباضو منوا الغةٌ؟ اقْبِضقْيا رهأَن تملا عم٧٤٣»و  
وتغيِري  -يعنِي الْخلُوق  -الصفْرةَ :كَانَ يكْره عشر خصالٍ r" أَنَّ نبِي اللَّه ،عن عبد اللَّه بنِ مسعودو

والرقَى إِلَّـا  ،والتبرج بِالزينة لغيـرِ محلِّهـا  ،والضرب بِالْكعابِ،والتختم بِالذَّهبِ،ر الْإِزارِوج،الشيبِ
ذَاتوعمِ،بِالْمائمالت يقلعتو،لِّهحرِ مياِء بِغلَ الْمزعو،" همرحم رغَي بِيالص ادإِفْس٧٤٤و  

ارِيخقَال الْب:يثُهدح حصالَ ي،اوِيهر الَةهجرِ لبذَا الْخبِه جتحالَ ي رِيقَال الطَّبو، وفَه هتحيرِ صقْدلَى تعو
ذَلك بِأَنَّ في الْفَاتحة معنـى   وأَشار الْمهلَّب إِلَى الْجوابِ عن،منسوخ بِاإلِْذْن في الرقْية بِفَاتحة الْكتابِ

اذَةعتسةُ،االانعتساال وهى،ونعذَا الْملَى هل عمتشا يبِم ازوالْج صتخذَا يلَى ه٧٤٥،فَع  
تى نزلَت املُعوذَتان فَلَمـا  يتعوذُ من اجلَانِّ وعينِ اِإلنسان حr كَانَ رسولُ اللَّه «:وعن أَبِي سعيد قَالَ

  ٧٤٦»نزلَتا أَخذَ بِهِما وترك ما سواهما
والَسيما مـع ثُبـوت   ،بل يدل علَى األَْولَوِية،وهذَا الَ يدل علَى الْمنعِ من التعوذ بِغيرِ هاتينِ السورتينِ

يبِغ ذوعاالتملَـةً     ،رِهمج وهكْـركُـل م ـنم اذَةعتسعِ االاموج نم هلَيا علَتمتا اشما لأَ بِهِمزتا اجمإِنو
  .وتفْصيالً

                                                 
 ٨،ونيل األوطار ٧٦٨/  ٤،والشرح الصغري ٣١٥،٣١٦/  ١٠تفسري القرطيب وانظر: ) صحيح ٣٠٣٧)(٢٦/ ٤سنن الدارقطين ( - ٧٤٢
  ط احلليب. ١١٩،واألذكار / ٢١٥/ 

املُنذر بن مالك بـنِ قُطْعـةَ    ) وقال:هذَا حديثٌ حسن صحيح وأَبو نضرةَ اسمه ٢٠٦٣)(٣٩٨/ ٤سنن الترمذي ت شاكر (  - ٧٤٣
لَى ذَلرِطَ عتشأَنْ ي ى لَهريا،ورأَج آنيمِ القُرلعلَى تذَ عأْخلِّمِ أَنْ يعلْمل يعافالش صخرو.يثذَا احلَدبِه جتاحو،ك  

  ) وهو حديث منكر ال يصح ٥٠٨٨)(١٤١/ ٨سنن النسائي ( - ٧٤٤
  .١٩٧ - ١٩٥/  ١٠ح الباري فت - ٧٤٥
  ) صحيح ٢٠٥٨)(٣٩٥/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( - ٧٤٦



 ٣٧٠

 ذئدعرٍ بجح نرِ   :قَال احلافظ ابيبِغ عـرشأَنْ ي ذَاتوعقَـى بِـالْمالر ةيوعرشم نم ملْزالَ ي   ـنـا مه
آنا،الْقُررِهي غَيف سلَي رس ذَاتوعي الْمكُونَ فال أَنْ يمتحال.  ـيضر يدعأَبِي س يثدح نا منذَكَر قَدو

 هأَن هنع اللَّهr ذَاتوعا الْمدا عم كرابِ،تتالْك ةحةُ بِفَاتقْيالر تتثَب نلَك،فَد   ـاصصتلَـى أَنْ الَ اخلَّ ع
ذَاتوعلْمل،ةُ بِهانعتساال بِاَللَّه اذَةعتسى االنعم نم ةحي الْفَاتفو، ةٌ بِاَللَّهانعتاذَةٌ أَوِ اسعتاس يها كَانَ فمهفَم

 هدحو-  كى ذَلنعي مطعا يم قَاُء بِ -أَورتسفَاالوعرشم بِـأَنَّ     .ه يدـعأَبِـي س يثـدح نع ابجيو
ادرالْم:آنالْقُر رالْكَالَمِ غَي نم ذُ بِهوعتا كَانَ يم كرت هأَن،   ـارِيخوِيـبِ الْبببِت ادركُونَ الْمل أَنْ يمتحيو

هضعب ( آنقَى بِالْقُرالر ) انونفَ،بِعهضعلَى بع قدصسٍ يجِن ماس هإِن، اٌء إِلَى اللَّهجالْت يها كَانَ فم ادرالْمو
هانحبس،ذَاتوعالْم كذَل نمى.وضا ميثَ كَمادأَح ةدي عف اللَّه اتماذَةُ بِكَلعتساال تتثَب قَدو. نقَال اب

معوذَات جوامع من الدعاِء تعم أَكْثَر الْمكْروهات من السحرِ والْحسد وشـر الشـيطَان   في الْ:بطَّالٍ
كرِ ذَلغَيو هتسوسوو، بِيذَا كَانَ النهفَلr اي بِهفكْت٧٤٧.ي  

أَن يكُون بِكَالمِ اهللا تعـالَى أَو بِأَمسائـه   :الثَة شروطوقَد أَمجع العلَماء علَى جواز الرقَى عند اجتماع ثَ
وأَن يعتقد أَنَّ الرقية ال تؤثَر بِذاتها بل بِذات اهللا ،وبِاللِّسان العربِي أَو بِما يعرف معناه من غَريه،وصفاته
  ٧٤٨.من اعتبار الشروط املَذكُورة والراجِح أَنه ال بد،واختلَفُوا في كَوا شرطًا.تعالَى
  :االستشفَاُء بِاألَْدعية الْمناسبة واألَْذْكَارِ الْمأْثُورة -ب 

   ةأْثُوراألَْذْكَـارِ الْمو ـةيعـفَاِء بِاألَْدشتسازِ االوي جاِء فالْفُقَه نيب الَفالَ خ،    ـدبع ـنملـا روي ع
أَالَ :فَقَالَ أَنـس ،اشـتكَيت ،يا أَبا حمزةَ:فَقَالَ ثَابِت،دخلْت أَنا وثَابِت علَى أَنسِ بنِ مالك:قَالَ،العزِيزِ

 ولِ اللَّهسر ةقْيبِر يكقأَرrَلَى:؟ قَالاسِ«:قَالَ،بالن بر ماسِ،اللَّهالب بذْهي  ،مـافالش ـتأَن فالَ ،اش
شتإِلَّا أَن يا،افقَمس رادغفَاًء الَ ي٧٤٩»ش  

اللَّهم رب «:يمسح بِيده اليمنى  ويقُولُ،كَانَ يعوذُ بعض أَهلهr أَنَّ النبِي :رضي اللَّه عنها،وعن عائشةَ
اسبِ الباسِ أَذْهي،النافالش تأَنو هفالَ ،اشكفَاؤفَاَء إِلَّا شا،شقَمس رادغفَاًء الَ ي٧٥٠»ش  

ياصِ الثَّقَفنِ أَبِي الْعانَ بثْمع نولِ اِهللا ،وعسكَا إِلَى رش هأَنr  َفَقَال لَمذُ أَسنم هدسي جف هجِدا يعجو
وقُلْ سبع مرات أَعوذُ بِاِهللا ،وقُلْ بِاسمِ اِهللا ثَلَاثًا،ن جسدكضع يدك علَى الَّذي تأَلَّم مr:»لَه رسولُ اِهللا 

راذأُحو ا أَجِدم رش نم هترقُد٧٥١»و  

                                                 
  .٣٦٩/  ٣) صحيح وانظر:الشرباملسي على النهاية  ٣٤٠٨) (١٩٩/ ٨خمرجا ( -صحيح ابن حبان  - ٧٤٧
  ).١٩٥/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٤٨
  الشدة من أمل املرض وحنوه.(يغادر) يترك.(سقما) مرضا].) [ (الباس)  ٥٧٤٢)(١٣٢/ ٧صحيح البخاري ( - ٧٤٩
  )[ش (يعوذ) من التعويذ وهو قراءة ما فيه استجارة باهللا تعاىل والتجاء إليه] ٥٧٤٣)(١٣٣/ ٧صحيح البخاري ( - ٧٥٠
  )٢٢٠٢( - ٦٧):١٧٢٨/ ٤صحيح مسلم ( - ٧٥١

  )١٨٩/ ١٤لْأَلَمِ ويأْتي بِالدعاِء الْمذْكُورِ واللَّه أَعلَم.شرح النووي على مسلم (ومقْصوده أَنه يستحب وضع يده علَى موضعِ ا
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ياصِ الثَّقَفنِ أَبِي الْعانَ بثْمع نقَالَ،وع هنع اللَّه يضر:ولِ اللَّهسلَى رع يفثَق فْدي وف تمقَد r   ثُـم
ى فَقُلْترةً أُخرم هلَيع تمقَد:كدعب تكَيتي اشإِن ولَ اللَّهسا رفَقَالَ،ي: كَانلَى الْمى عنمالْي كدي عض "

فَعلْت فَشـفَانِي اللَّـه عـز    أَعوذُ بِعزة اللَّه وقُدرته من شر ما أَجِد سبع مرات " فَ:الَّذي تشتكي وقُلْ
  ٧٥٢وجلَّ"

انِينالْب قُلْ:قَالَ،وعن ثَابِت ي ثُمكتشثُ تيح كدي عفَض تكَيتإِذَا اش ": هترقُدو اللَّه ةزوذُ بِعأَع مِ اللَّهبِس
حـدثَنِي أَنَّ  :م اعدد ذَلك وِترا " قَالَ أَنس بـن مالـك  من شر ما أَجِد من وجعي هذَا ثُم ارفَع يدك ثُ

 ولَ اللَّهسرr " كبِذَل ثَهد٧٥٣ح  
  :استمالَةُ الزوجِ:ثَانِيا

قبا سلَةً " كَموى " تمسجِ يوأَوِ الز ةجوبِيبِ الزحتل مدختسا يم.  
يفنالْح حرل:ةُصحالَ ي امرح كرِ،أَنَّ ذَلحالس نم برض هانَ بِأَنبهو نلَّل ابعو،امرح رحالسو. اهضقْتمو

اتآي ةابتك درجم سلَي هأَن،دائٌء زيش يهل ف٧٥٤،باللَّه دبع نع  وِيا رولَ اللَّ:قَالَ،كَمسر تعمس هr 
  ٧٥٥».والتولَةُ شرك،والتمائم،الرقَى«:يقُولُ

  ٧٥٦.أَنَّ ذَلك حرام الَ يحل،امرأَةٌ أَرادت أَنْ تضع تعوِيذًا ليحبها زوجها:وفي الْجامعِ الصغريِ
أَو تطْعمه مـن عقَـارٍ مبـاحٍ    ،مٍ مباحٍ أَو ما تلْبسه للزينةوأَما ما تتحبب بِه الْمرأَةُ إِلَى زوجِها من كَالَ

ا،أَكْلُهجِهوز ةبحإِلَى م ببس هأَن قَدتعا يمأْكُولٍ مم انوياِء حزأَج أَو،   ـنـا ميهالَى فعت اللَّه عدا أَومل
الَ أَعـرِف  ،الظَّاهر أَنَّ هذَا جائز:فَقَال ابن رسالَنَ من الشافعية.الَ أَنه يفْعل بِذَاته.هالْخواص بِتقْديرِ اللَّ

  ٧٥٧.اْآلنَ ما يمنعه في الشرعِ
  :دفْع ضررِ الْعينِ:ثَالثًا

  :اإلِْصابةُ بِالْعينِ -أ 
وتصـيب  ،ولَهـا تـأْثري فـي النفُوسِ   ،لَى أَنَّ اإلِْصابةَ بِالْعينِ ثَابِتـةٌ موجودةٌ ذَهب جمهور الْعلَماِء إِ

  ٧٥٨.والْحيوانَ،واْآلدمي،الْمال

                                                 
  ) صحيح ١١٢٨) (٣٤٤الدعاء للطرباين (ص: - ٧٥٢
  صحيح  ) ٣٥٨٨)(٥٧٤/ ٥)  وسنن الترمذي ت شاكر ( ٧٥١٥)(٢٤٤/ ٤املستدرك على الصحيحني للحاكم ( - ٧٥٣
  .٣٢٢/  ٥و ٣١/  ١ابن عابدين   - ٧٥٤
  ) صحيح ١٤٩٤)(١٨/ ٥السنة أليب بكر بن اخلالل ( - ٧٥٥
  .٢٣٢/  ٣١،٥/  ١ابن عابدين   - ٧٥٦
  .٢٣٨/  ٣،والدين اخلالص ٧٥/  ٣،واآلداب الشرعية ٢١٢/  ٨نيل األوطار   - ٧٥٧
 / ١٠،وعمـدة القـاري   ٣٤٨/  ٩،وروضـة الطـالبني   ٤٥٢،والقوانني الفقهية البن جزي ص ٢٣٢،٢٣٣/  ٥ابن عابدين  - ٧٥٨

  .٢١٩/  ٨،ونيل األوطار ١٨٨،١٨٩
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شـيٌء سـابق    ولَو كَانَ،الْعين حق«:قَالَ rعنِ النبِي ،واألَْصل في ذَلك ما رواه مسلم عنِ ابنِ عباسٍ
نيالْع هقَتبس رفَاغِْسلُوا،الْقَد مِسلْتغتإِذَا اس٧٥٩».و  

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نوع، بِينِ النعr َقَال:»قح نيمِ» العشنِ الوى عهن٧٦٠" و  
م فائطَوو نييعائالطَّب نفَةٌ مطَائ كَرأَنىونعرِ ميغل نيالْع ةعدتبالْم ن، اسوالْح رِكُهدا تَء إِالَّ ميالَ ش هأَنو

يقَةَ لَهقا فَالَ حاهدا عمو سمالْخ.هِملقَو ادلَى فَسيل علالدو:نكمم رأَم هفَـالَ  ،أَن هقُوعبِو ربأَخ عرالشو
ر وزجيه٧٦١.د  

  :الْوِقَايةُ من الْعينِ -ب 
  :ذَكَر الْعلَماُء للْوِقَاية من الْعينِ الطُّرق اْآلتيةَ

  :قراَءةُ بعضِ األَْدعية واألَْذْكَارِ من قبل الْعائنِ -أ 
يعضِ األَْدعاَءةَ براِء إِلَى أَنَّ قلَمالْع ورهمج بذَهةأْثُورالْم نِ،ةيالْع ررض فَعدت ةآنِيالْقُر اتاْآليو، دبع نفع

خرجت أَنا وسهلُ بن حنيف نلْتمس خمرا فَوجدنا خمرا وغَـديرا  :قَالَ،عن أَبِيه،اِهللا بنِ عامرِ بنِ ربِيعةَ
فَاستتر مني حتى إِذَا رأَى أَنه فَعلَ نزع جبةً من صوف فَـدخلَ  :نْ يراه أَحد قَالَوكَانَ أَحدنا يستحي أَ

ت رسولَ اِهللا ي فَأَتيفَنظَرت إِلَيه نظْرةً فَأَعجبنِي خلْقُه فَأَصبته بِعينٍ فَأَخذَته قَعقَعةٌ فَدعوته فَلَم يجِبنِ،الْماَء
r َفَقَال ربالْخ هتربفَأَخ: وضخي وهو هاقحِ سضاضِ ويإِلَى ب ظُري أَنفَكَأَن هاقس نع فَعفَر اها فَأَتبِن قُم "

إِذَا رأَى «:rفَقَام قَالَ رسولُ اِهللا » قُم«:ثُم قَالَ لَه» اللهم أَذْهب حرها ووصبها«:إِلَيه حتى أَتاه فَقَالَ
كَةربِالْب عدفَلْي هجِبعا يم يهأَخ أَو هالم أَو فِْسهن نم كُمد٧٦٢،»أَح  ـرضالَ ت نيلَى أَنَّ الْعيلٌ علد يهالَ ،فَفو

نائالْع كرو إِذَا بدعت،لَى كُل مع وعرشفَالْمكربٌء أَنْ ييش هبجأَع ن،    فـرص كَـةرـا بِالْبعإِذَا د هفَإِن
وقَال النووِي يستحب .اللَّهم بارِك فيه،تبارك اللَّه أَحسن الْخالقني:والتبرك أَنْ يقُول،الْمحذُور الَ محالَةَ

وعدنِ أَنْ يائلْعل كَةرنٍ بِالْبيعمقَال،لفَي:هرضالَ تو ارِكب ماللَّه.  
  ٧٦٣.ما شاَء اللَّه الَ قُوةَ إِالَّ بِاَللَّه:ويقُول

                                                 
  )٢١٨٨( - ٤٢):١٧١٩/ ٤صحيح مسلم ( - ٧٥٩

[ش (ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني) فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإمجاع أهل السنة ومعناه أن األشياء كلها بقدر اهللا  
ضرر العني وال غريه من اخلري والشر إال بقدر اهللا تعاىل وفيـه   تعاىل وال تقع إال على حسب ما قدرها اهللا تعاىل وسبق ا علمه فال يقع

  صحة أمر العني وإا قوية الضرر]
  )٢١٨٧( - ٤١):١٧١٩/ ٤) وصحيح مسلم ( ٥٧٤٠) (١٣٢/ ٧صحيح البخاري (  - ٧٦٠

اجللد مث حشوا املكـان بالكحـل   [(العني حق) أي اإلصابة ا ثابتة موجودة وهلا تأثري يف النفوس (الوشم) هو غرز اإلبرة أو حنوها يف  
  وحنوه فينحصر وال يزول أبدا]

  .٢١٦/  ٨،ونيل األوطار ١٨٩/  ١٠عمدة القاري   - ٧٦١
  ) صحيح ٧٤٦٩)(٦٠/ ٧السنن الكربى للنسائي ( - ٧٦٢
قهية ،والقوانني الف٢١٦،٢١٧/  ٨،ونيل األوطار ٣٤٨/  ٩،وروضة الطالبني ٢٣٢/  ٥،وابن عابدين ١٨٩/  ١٠عمدة القاري   - ٧٦٣

  .٤٥٢البن جزي ص 
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كالنِ مسِ بأَن نوع، ولَ اللَّهسأَنَّ ر هنع اللَّه يضرr َقَال:هبجئًا فَأَعيأَى شر نفَقَالَ،" م:ا شملَا ،اَء اللَّه
ةَ إِلَّا بِاللَّهقُو،" نيالْع هرضي نِي.لَمعي:."نيالْع هيبص٧٦٤لَا ي  

  :االسترقَاُء من الْعينِ -ب 
يقرةَ الزنِ رِفَاعب ديبع نع  يذمرى التور،سٍ قَالَتيمع تاَء بِنمولَ :أَنَّ أَسسا ريفَـرٍ  ،اللَّهعج لَدإِنَّ و

  ٧٦٥»فَإِنه لَو كَانَ شيٌء سابق القَدر لَسبقَته العين،نعم«:تسرِع إِلَيهِم العين أَفَأَسترقي لَهم؟ فَقَالَ
لآلِ حزمٍ في  rرخص النبِي :يقُولُ،بد اِهللاأَنه سمع جابِر بن ع،وأَخبرنِي أَبو الزبيرِ:قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ

ةيالْح ةقْيسٍ،ريمع تاَء بِنمأَسقَالَ لـةُ    «:واجالْح مهـيبصةً تـارِعـي ضنِي أَخب امسى أَجي أَرا لم «
لَا:قَالَت،هِمإِلَي رِعست نينِ الْعلَكقَالَ،و:»يهِمققَ» ارالَت:هلَيع تضرفَقَالَ،فَع:»يهِمق٧٦٦»ار  

  :االستشفَاُء من إِصابة الْعينِ -ج 
لما ،ويجبر إِنْ أَبى،فَيؤمر الْعائن بِاالغْتسال،صرح الْعلَماُء بِوجوبِ االغْتسال لالستشفَاِء من إِصابة الْعينِ

ع  وِيارهنع اللَّه يضةَ رشائع ن،قَالَت:»نيعالْم هنِسلُ متغي أُ ثُمضوتفَي نائالْع رمؤ٧٦٧».كَانَ ي  
ما إِذَا كَانَ هو والَسي،والَ يضره هو،والَ ينبغي ألَِحد أَنْ يمنع أَخاه مما ينتقع بِه،واألَْمر حقيقَةٌ للْوجوبِ

هلَيانِي ع٧٦٨.الْج  
  :الْمعروف بِاإلِْصابة بِالْعينِ وما علَيه -د 

أَنه ينبغي إِذَا عرِف واحد بِاإلِْصـابة بِـالْعينِ أَنْ يجتنـب ويحتـرز     ،نقَل ابن بطَّالٍ عن بعضِ الْعلَماِء
هنم،ياسِوالن لَةاخدم نم هعنامِ مإلِْمي لغبن،هتيب هلْزِميو،يهكْفا يم قَهزا رريإِنْ كَانَ فَقو،  ـنم أَكْثَر هررفَض

 بِيالن هعني مل الَّذصالْبل الثُّومِ ورِ آكرضr    ـ الن يذـؤـئَالَّ يل جِدسول الْمخد نمرِ  ،اسـرض نمو
هنع اللَّه يضر رمع هعني مذُومِ الَّذجالْم.وِيوقَال النو:نيعتم يححل صذَا الْقَوه،  ـرِهغَي نع فرعالَ ي

"هالَفبِخ رِيحص٧٦٩ت  
  :دفْع الْبالَِء:رابِعا

                                                                                                                                             
ة النشرالن نسال مسالِ،وأَنَّ االغتبِاالغت لَيهى عقضي رِفن إِذا عا أَنَّ العائد أَيضالفَوائ نيث مي احلَداِإلعجاب وف عكُون مني تة،وأَنَّ الععاف

الل الصجن الروم،بل املُحجالر ند،ولَو مسريِ حولَو بِغ       عجِبـهي يلَّـذعاء لر إِلَـى الـدبـادـي أَن يغنبيء يالش عجِبهي يح،وأَنَّ الَّذ
العنيِ قَد تقتل.فتح البـاري شـرح   بِالبركَة،ويكُون ذَلك رقية منه،وأَنَّ املاء املُستعمل طاهر،وفيه جواز االغتسال بِالفَضاِء،وأَنَّ اِإلصابة بِ

  )٢٠٥/ ١٠ط دار املعرفة ( -خاريصحيح الب
  ) ضعيف ٢٠٧)(١٧١عمل اليوم والليلة البن السين (ص: - ٧٦٤
  ) صحيح ٢٠٥٩)(٣٩٦/ ٤سنن الترمذي ت شاكر (  - ٧٦٥
  ) [ش (ضارعة) أي حنيفة واملراد أوالد جعفر رضي اهللا عنه]٢١٩٨( - ٦٠):١٧٢٦/ ٤صحيح مسلم ( - ٧٦٦
  ) صحيح ٣٨٨٠)(٩/ ٤سنن أيب داود ( - ٧٦٧
  .٢١٦/  ٨،ونيل األوطار ٢٤٨/  ٩،وروضة الطالبني ٤٥٢،والقوانني الفقهية البن جزي ص ٢٣٣/  ٥ابن عابدين   - ٧٦٨
  .٢١٧/  ٨،ونيل األوطار ١٨٩/  ١٠،وعمدة القاري ٢٣٣/  ٥ابن عابدين   - ٧٦٩
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لِّقُونَ التعي ةيلاهل الْجكَانَ أَهدالْقَالَئو مائالََء،مالْب مهنع رِفصتو يهِمقا تهونَ أَنظُنيو،  ـالَما اإلِْسطَلَهفَأَب
٧٧٠، ول اللَّهسر ماههنوr          ِـنـةَ بقْبفعن عهِمتيلـاهـي جف ـكذَل ـنم هونعـنصوا يا كَـانمع

فَلَا ودع اُهللا ،ومن تعلَّق ودعةً،فَلَا أَتم اُهللا لَه،" من تعلَّق تميمةً:يقُولُ rاِهللا  سمعت رسولَ:يقُولُ،عامرٍ
" ل،٧٧١لَهجو زع إِالَّ اللَّه رِفُهصالَ ي هألَِن كذَلي،ولتبالْمي وافعالْم والَى هعت اَللَّهو.  

  :وِيذَات علَى اإلِْنسانتعليق التع -أ 
امرح كفَذَل كذَل وحن ا أَوظَامع وطًا أَويخ ا أَوزرخ لَّقعنِ   ،إِنْ كَانَ الْممحالـر ـدبنِ عى بيسع نفع

وقَد قَالَ ،أَتعلَّق شيئًا:فَقَالَ،علَّقْت شيئًالَو ت:دخلْنا علَى عبد اِهللا بنِ عكَيمٍ وهو مرِيض نعوده فَقيلَ لَه:قَالَ
  ٧٧٢."من تعلَّق شيئًا وكلَ إِلَيهr:" رسولُ اِهللا 

أُراه قَالَ مـن  ،أَبصر علَى عضد رجلٍ حلْقَةً rأَخبرنِي عمرانُ بن حصينٍ أَنَّ النبِي :عنِ الْحسنِ قَالَو
؟ " قَالَ:فَقَالَ،فْرٍصهذا هم كحي؟ قَالَ:" وةناهالْو نم:كنا عبِذْها اننهإِلَّا و كزِيدا لَا تها إِن؛" أَم لَو كفَإِن

  ٧٧٣مت وهي علَيك ما أَفْلَحت أَبدا "
فعن عقْبةَ ،ى الْمجهولَةُ والتعوذَات الْممنوعةُ فَذَلك حرام أَيضاوإِنْ كَانَ الْمعلَّق شيئًا مما كُتب فيه الرقَ

فَلَا ودع ،ومن تعلَّق ودعـةً ،فَلَا أَتم اُهللا لَه،" من تعلَّق تميمةً:يقُولُ rسمعت رسولَ اِهللا :بنِ عامرٍ،قال
" ٧٧٤اُهللا لَه  

فَقَـد  ،الْمعلَّق شيئًا كُتب فيه شيٌء مما يجوز االسترقَاُء بِه من الْقُرآن أَوِ األَْدعيـة الْمأْثُورة  وإِنْ كَانَ
كازِ ذَلوي جف فلتاخ:  

وهو ظَاهر مـا روِي  ،ضي اللَّه عنهوهو قَول عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ر.يجوز ذَلك:فَقَالَت طَائفَةٌ
لتمائمِ علَى عن عائشةَ رضي اللَّه عنها وبِه قَال أَبو جعفَرٍ،وأَحمد في رِواية.وحملُوا حديثَ النهيِ عنِ ا

  تقَدم بيانه. ما فيه شرك ونحوه من الرقَى الْممنوعة علَى ما
وهو ظَاهر قَول حذَيفَةَ وعقْبةَ بنِ ،وبِه قَال ابن مسعود وابن عباسٍ،الَ يجوز ذَلك:وقَالَت طَائفَةٌ أُخرى

مهنع اللَّه يضيمٍ ركنِ حابرٍ وامع،نيابِعالت نم عمقَال ج بِهو،مهنم    ودـعسـنِ ماب ابـحأَص.  ـنفع
يماهرا:قَالَ،إِبكُلَّه مائمونَ التهكْروا يكَان،آنرِ الْقُرغَيو آنالْقُر ن٧٧٥.م  

  ٧٧٦.أَنه كَانَ يكْره ذَلك؛وعنِ الْحسنِ
                                                 

  .٢١٧/  ٨،ونيل األوطار ١٨٩/  ١٠،وعمدة القاري ٣٤٨/  ٩روضة الطالبني   - ٧٧٠
  ) حسن ١٧٤٠٤)(٦٢٣/ ٢٨سالة (مسند أمحد ط الر - ٧٧١
  ) حسن لغريه ١٨٧٨١)(٧٧/ ٣١مسند أمحد ط الرسالة ( - ٧٧٢
  ) حسن ٢٠٠٠٠) (٢٠٤/ ٣٣مسند أمحد ط الرسالة ( - ٧٧٣
  ) حسن ١٧٤٠٤)(٦٢٣/ ٢٨مسند أمحد ط الرسالة (  - ٧٧٤
  ) صحيح٢٣٩٣٣)(٤٢/ ١٢دار القبلة (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٧٧٥
  ) صحيح٢٣٩٣٤)(٤٢/ ١٢قبلة (دار ال-مصنف ابن أيب شيبة  - ٧٧٦



 ٣٧٥

  ٧٧٧.من تعلَّق عالَقَةً وكلَ إِلَيها:قَالَ،وعن أَبِي مجلَزٍ
لعمومِ النهـيِ عـنِ   ،وجزم بِـه الْمتـأَخرونَ  ،رِهه أَحمد في رِواية اختارها كَثري من أَصـحابِه وكَ  

بِحمله ،يمتهِنه الْمعلِّق وألَِنه إِذَا علِّق فَالَ بد أَنْ،ألَِنَّ تعليقَه يفْضي إِلَى تعليقِ غَيرِه؛ولسد الذَّرِيعة،التمائمِ
كوِ ذَلحناِء وجنتساالو ةاجاِء الْحال قَضي حف هع٧٧٨.م  

  :واَلَّذين ذَهبوا من الْعلَماِء إِلَى جوازِ تعليقِ التعوِيذ اشترطُوا ما يلي
 )١ ي ةقْعر أَو ةبي قَصكُونَ فا) أَنْ ييهف زرخ.  
  .أَو أَدعيةً مأْثُورةً،) أَنْ يكُونَ الْمكْتوب قُرآنا ٢( 
 )٣ طائاعِ أَوِ الْغالْجِم دنع لَهمح كرتأَنْ ي (.  
 )٤ هقُوعل والَِء قَبفْعِ الْبدكُونَ لأَالَّ ي (،ابصل أَنْ ينِ قَبيفْعِ الْعدالَ لو،نفع ةَ قَالَتشائع:» مائما التمإِن

  ٧٧٩».ما علِّق قَبلَ الْبلَاِء فَما علِّق بعد الْبلَاِء فَلَيس من التمائمِ
وبعـده   " وقَد كَرِه بعض أَهلِ الْعلْمِ تعليق التميمة علَى كُلِّ حالٍ قَبلَ نزولِ الْبلَـاءِ :قال ابن عبد الرب

  ٧٨٠والْقَولُ الْأَولُ أَصح في الْأَثَرِ والنظَرِ وبِاللَّه الْعصمةُ "
  :تعليق التعوِيذَات علَى الْحيوان -ب 

ولما ،يكْره ألَِنه فعلٌ غَير مأْثُورٍفَ،وأَما تعليق التعوِيذ علَى الْحيوان فَالَ يخلُو إِما أَنْ يكُونَ الْحيوانُ طَاهرا
وهذَا بِخالَف الصبيان ونحوِهم فَلَهـم مـن يصـونهم    ،فيه من االمتهان ومالَبسة األَْنجاسِ واألَْقْذَارِ

كذَل نم مهعنميو.  
  ٧٨١.لْبِ ونحوِه فَالَ إِشكَال في التحرِميِوإِنْ كَانَ الْحيوانُ نجِسا كَالْكَ

  :تعليق الْجنبِ والْحائضِ التعاوِيذَ-ج
يذَ أَو بِشدها علَى ذَهب الْقَائلُونَ بِجوازِ تعليقِ التعاوِيذ إِلَى أَنه الَ بأْس بِتعليقِ الْجنبِ والْحائضِ التعاوِ  
  ٧٨٢.أَو خرِز علَيها أَدمي،عضد إِذَا كَانت ملْفُوفَةًالْ

هكْسعمِ ولسلْمرِ لةُ الْكَافقْير:  

                                                 
  ) صحيح٢٣٩٣٢)(٤٢/ ١٢دار القبلة (-مصنف ابن أيب شيبة - ٧٧٧
  .٣١الباب  ٢٥٢مطبعة املدين بالقاهرة،ونصاب االحتساب ص  ٢٣٦/  ٢الدين اخلاص لصديق حسن خان   - ٧٧٨
  صحيح  ٢٥٨/  ٣١٩،٣٢٠،٢٠/  ١٠) وتفسري القرطيب  ٤٤٧)(٢٥٧/ ١الزهد هلناد بن السري ( - ٧٧٩
دوا ا دفْع املقادير لبالء:االختبار باخلري ليتبين الشكر،وبالشر ليظْهر الصبر =التميمة:ما يعلق ويعتقد فيه دفع األذى،وهي عادة جاهلية أراا

  املكتوبة عليهم،فطلبوا دفْع األذَى من غري اللّه الذي هو دافعه.
  )١٦٤/ ١٧( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد - ٧٨٠
  .٧١/  ٣اآلداب الشرعية  - ٧٨١
/  ١،وايـة احملتـاج   ٦١/  ١،وأسىن املطالب ٤٥١/  ٢،وحاشية العدوي ٧٦٩/  ٤،والشرح الصغري ٢٣٢/  ٥ابن عابدين   - ٧٨٢

  .١٣٥/  ١،وكشاف القناع ٩٥/  ١،واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ١٢٧



 ٣٧٦

  :رقْيةُ الْكَافرِ للْمسلمِ -أ 
وهو رِوايةٌ عن مالـك  ،شافعياختلَف الْفُقَهاُء في جوازِ رقْية الْكَافرِ للْمسلمِ فَذَهب الْحنفيةُ واإلِْمام ال

لمـا روِي فـي موطَّـأ    .جوازِ رقْية الْيهودي والنصرانِي للْمسلمِ إِذَا رقَى بِكتابِ اللَّه وبِذكْرِ اللَّه:إِلَى
كالنِ:ممحالر دبع تةَ بِنرمع نع،كْرٍ الصا بـةٌ    أَنَّ أَبيودهيي وكـتشت ـيهةَ وشائلَى علَ عخد يقد
  ٧٨٣».ارقيها بِكتابِ اللَّه«فَقَالَ أَبو بكْرٍ ،ترقيها

اجِيل :قَال الْبمتحي-  لَمأَع اَللَّهو- و زع كْرِ اللَّهبِذ " أَي " ابِ اللَّهتبِك " هلبِقَو رِيدةً أَنْ يقْير ل " أَوج
ابِ اللَّهتي كا فمقَةً لافوا،مهتقْير ظْهِربِأَنْ ت كةُ ذَلحص لَمعيو،    ـرأَم ـابِ اللَّـهتكقَةً لافوم تفَإِنْ كَان

  ٧٨٤.بِها
رمو عقَالَ أَب: كذَلابِ وتلِ الْكةَ أَهقْير هكْري كالا -كَانَ مو لَملَّ أَعجو زع قُونَ  -للَّهررِي أَيدلَا ي هبِأَن

  ٧٨٥بِكتابِ اللَّه تعالَى أَو بِما يضاهي السحر من الرقى املكروهة "
 نعلَم هل يرقُونَ بِكتابِ ألَِننا الَ،والَ أُحبه،أَكْره رقَى أَهل الْكتابِ:وفي رِواية أُخرى عن مالك أَنه قَال

اللَّه،رحي الساهضي يالَّذ وهكْربِالْم ٧٨٦.أَو  
  ال بأس أَن يرقَى بِكتابِ اهللا وما يعرف من ذكر اهللا.:سأَلت الشافعي عن الرقية فَقالَ:وقالَ الربِيع

انتهى.وفي .عم أَذا رقَوا بِما يعرف من كتاب اهللا وبِذكرِ اهللان:أَيرقي أَهل الكتاب املُسلمني ؟ قالَ:قُلت
ارقيها بِكتابِ اهللا.وروى ابن وهب عـن  :" املُوطَّأ " أَنَّ أَبا بكر قالَ لليهودية الَّتي كانت ترقي عائشة

لَم يكُن ذَلك مـن  :يكتب خاتم سلَيمان وقالَ مالك كَراهة الرقية بِاحلَديدة وامللح وعقد اخلَيط والَّذي
  أَمر الناس القَدمي.
ـا      :وقالَ املازِرِيمكُـون مـئَالَّ يـك لهـا مالها قَوم وكَرِهتاب فَأَجازرقاء أَهل الكي استف فلاُخت

لُوهدب.قُولُوهد أَن يبعذا يثل هبِأَنَّ م ن أَجازم و كا،وأَجابحِسـن  وهق ال يواء كانَ غَري احلاذس لطِّب
واحلَق أَنه يختلف .أَن يقُول واحلاذق يأنف أَن يبدل حرصا علَى استمرار وصفه بِاحلذقِ لتروِيج صناعته

  ٧٨٧.بِاختالف اَألشخاص واَألحوال
  :رقْيةُ الْمسلمِ للْكَافرِ -ب 

                                                 
  ) صحيح١١)(٩٤٣/ ٢موطأ مالك ت عبد الباقي ( - ٧٨٣
  .٢٦١/  ٧املنتقى   - ٧٨٤
  )٤١١/ ٨االستذكار ( - ٧٨٥
  .١٨٥/  ١٠عمدة القاري   - ٧٨٦
  )١٩٧/ ١٠ط دار املعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري  - ٧٨٧



 ٣٧٧

واستدلُّوا بِحديث أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه .فُقَهاِء في جوازِ رقْية الْمسلمِ للْكَافرِالَ خالَف بين الْ  
هكْرذ قبي سالَّذ هنع، يالَل أَنَّ الْحدتساال هجوا أَنْ  -ووفَأَب مافُوهضتفَاس هِملَيلُوا عزي نالَّذ مفُوهيضي

  ٧٨٨.ذَلك علَيهr ولَم ينكرِ النبِي ،كَانوا كُفَّارا -
  :أَخذُ األُْجرة علَى التعاوِيذ والرقَى

أحب أن أبني شيئًا عن أجرة الراقي وكالم الناس عنها يف هذا الزمان فمما يقولون الراقي فالن يأخذ  
ملاذا يأخذ كذا وكذا،واألشد من ذلك إذا قالوا يقرأ من ،ملاذا اليعمل هللاملاذا يأخذ ،فلوس رقيته التنفع

فأقول وباهللا التوفيق ميزاننا شرعنا وكالم خالقنا وحديث نبينـا عليـه   ،أجل املال أو ألنه ماوجد عمل
فَعرض ،فيهِم لَديغٌ أَو سـليم ،مروا بِماٍء rأَنَّ نفَرا من أَصحابِ النبِي :الصالة والسالم فعنِ ابنِ عباسٍ

فَانطَلَق رجـلٌ  ،إِنَّ في املَاِء رجلًا لَـديغا أَو سـليما  ،هلْ فيكُم من راقٍ:فَقَالَ،لَهم رجلٌ من أَهلِ املَاِء
مهناٍء،ملَى شابِ عتالك ةحأَ بِفَاتأَ،فَقَرراِء إِلَ،فَباَء بِالشفَجابِهحقَالُوا،ى أَصو كوا ذَللَـى  :فَكَرِهع ذْتأَخ

فَقَالَ رسولُ اللَّـه  ،أَخذَ علَى كتابِ اللَّه أَجرا،يا رسولَ اللَّه:فَقَالُوا،حتى قَدموا املَدينةَ،كتابِ اللَّه أَجرا
r:»ابتا كرأَج هلَيع مذْتا أَخم قإِنَّ أَح ٧٨٩»اللَّه  

هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نقَالَ،وع: بِيابِ النحأَص نم فَرن طَلَقانr  اوهـافَرس ةفْري سلُـوا  ،فزى نتح
فَسعوا لَه بِكُلِّ شيٍء ،يفَلُدغَ سيد ذَلك احلَ،فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم،علَى حي من أَحياِء العربِ

لَعلَّـه أَنْ يكُـونَ عنـد بعضـهِم     ،لَو أَتيتم هؤالَِء الـرهطَ الَّـذين نزلُوا  :فَقَالَ بعضهم،الَ ينفَعه شيٌء
فَهلْ عند أَحد  مـنكُم  ،نا لَه بِكُلِّ شيٍء الَ ينفَعهوسعي،يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا لُدغَ:فَقَالُوا،فَأَتوهم،شيٌء

مهضعٍء؟ فَقَالَ بيش نم:معي،نقي لَأَرإِن اللَّها،وفُونيضت فَلَم اكُمفْنضتاس لَقَد اللَّهو نلَكاقٍ  ،وا بِـرا أَنفَم
عا جلُوا لَنعجى تتح مِ،لًالَكُمنالغ نيعٍ ملَى قَطع موهالَحفَص،هلَيلُ عفتي طَلَقأُ،فَانقْريو:   بر لَّـهل ـداحلَم

فَأَوفَوهم جعلَهم الَّـذي صـالَحوهم   :قَالَ،فَانطَلَق يمشي وما بِه قَلَبةٌ،العالَمني فَكَأَنما نشطَ من عقَالٍ
لَيعه،مهضعوا:فَقَالَ بقَى،اقِْسمي رفَقَالَ الَّذ: بِيالن يأْتى نتلُوا حفْعالَ تr َي كَانالَّذ لَه ذْكُرا ،فَنم ظُرنفَن
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متبوا،أَصا،اقِْسممهس كُمعي موا لرِباضو « ولُ اللَّهسر كحفَضr"٧٩٠  
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فوهم) طلبوا منهم الضيافة. (فلدغ) ضربته حية أو عقرب. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (ألرقي) من الرقية وهي كـل  (فاستضا

كالم استشفي به من وجع أو غريه. (جعال) أجرة. (فصاحلوهم) اتفقوا معهم. (قطيع) طائفة من الغنم. (يتفل) من التفل وهو النفخ مع 
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فإذا كان أحق الناس باألجر هو الراقي بل مساه أجر ومل يقل هدية أو هبة أو فضل بل أجر يعين أجـرة  
متهماً يف إخالصـه الـذي   ...مث يأيت الزمان الذي يصبح فيه الراقي ليس له حق يف األجر وإال أصبح 

فَصـبحنا الْحرقَـات مـن    ،فـي سرِيةr  بعثَنا رسـولُ اِهللا  :اليعلمه إال اهللا،فعن أُسامةَ بنِ زيد قَالَ
فَقَـالَ  ،rذَكَرته للنبِـي  فَ،فَطَعنته فَوقَع في نفِْسي من ذَلك،لَا إِلَه إِلَّا اُهللا:فَأَدركْت رجلًا فَقَالَ،جهينةَ

إِنمـا قَالَهـا خوفًـا مـن     ،يـا رسـولَ اهللاِ  :قُلْـت :قَالَ» أَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا وقَتلْته؟«:rرسولُ اِهللا 
يكَررها علَي حتى تمنيـت أَنـي    فَما زالَ» أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا؟«:قَالَ،السلَاحِ

"...ذئموي تلَم٧٩١ أَس  
أما الراقي يف نظر الناس البد ،يأيت مدرس الدين ليأخذ األجرة على تعليمه ودليله يف ذلك حديث الرقية

 فقـد ،rوال أدري أي ورع يفوق ورع الصحابة رضوان اهللا عليهم وورع رسول اهللا ،له أن يتورع
كانوا يتمنون الطعام فبعد أن رقوا ذلك املريض كان نصيبهم ثالثني ويف بعض الروايات مائة شاة أين 
الورع ؟ هل يستطيع أحد أن يقول ملاذا مل يأخذوا اثنني أو مخسة من الغنم ويردوا الباقي أو ملـاذا مل  

اضربوا يل منها بسـهم  :بل إنه أقرهم بل وطلب منها فقال،يأمرهم نبيهم أن يردوا مازاد عن حاجتهم
  ليبني أا حالل الشبهة فيها وهو الذي كان اليلتقط التمرة الساقطة خشية أن تكون من مال صدقة.

أعطي مرة شاتني  rبل إن رسول اهللا ،فكل من يأخذ أجراً على صنعته وعمله فالراقي أحق باألجر منه
ذا مل جيعـل ذلـك هللا كمـا يظـن     فلماذا أخذ وملـا ،يف قصة الغالم قال فأخذ واحدة ورد األخرى

وهذه اليت مافهمها أكثر الناس الفـرق  ،والصحيح أن له أن يأخذ وله أن يطلب األجر أو اجلعل،البعض
اجلعل أن تطلب شيئأً حمدداً مقابل العمل الذي تنجزه وال تستحقه إال بإجنازه فـإذا  ،بني اجلعل واألجر

والوجه اآلخر أخـذ  ،واشترطت فهذا البأس فيه أنا آخذ كذا مقابل أن يشفى أو بعد أن يشفى:قلت
  أجر معلوم وأجارة على الوقت الذي تقدمه يف الرقية وهذا أجازه العلماء .

وأَبو ،وإِلَيـه ذَهـب عطَـاءٌ   ،ذَهب جمهور الْفُقَهاِء إِلَى جوازِ أَخذ األُْجرة علَى التعاوِيذ والرقَى فقد
واستدلُّوا بِحديث أَبِي سعيد الْخدرِي رضـي اللَّـه عنـه الَّـذي سـبق      ،وإِسحاق،بو ثَورٍوأَ،قالَبةَ

                                                                                                                                             
ال) فك من حبل كان مشدودا به. (قلبة) علة. (وما يدريك أا رقية) ما الذي أعلمك أا يرقى ـا.  قليل من البصاق. (نشط من عق

  (اضربوا يل معكم سهما) اجعلوا يل منه نصيبا]
  ) ٩٦( - ١٥٨]٩٦/ ١[صحيح مسلم  - ٧٩١

ويف رائه الضم والفـتح واحلـاء   [ش (فصبحنا احلرقات) أي أتيناهم صباحا واحلرقات موضع ببالد جهينة والتسمية بعرفات وأذرعات  
مضمومة يف الوجهني (أفال شققت عن قلبه) معناه إمنا كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إىل معرفة 

أم مل تكن فيه بـل  ما فيه فأنكر عليه من العمل مبا ظهر باللسان وقال أفال شققت عن قلبه لتنظر هل قاهلا القلب واعتقدها وكانت فيه 
  جرت على اللسان فحسب]
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هكْرالعلماء على أن العربة بعمـوم  ،إال أن اللفظ هنا عام،واحلديث وإن كان سببه هو الرقية،ذ وقد نص
  ٧٩٢.اللفظ ال خبصوص السبب

اوِيل الطَّحدتاسقَال وازِ وولْجقَى:للَى الررِ عذُ األَْجأَخ وزجي،  مـهضعب يقراسِ أَنْ يلَى النع سلَي هألَِن
كَـانَ  سـواٌء أَ ،ألَِنَّ في ذَلك تبليغا عنِ اللَّه تعالَى.وكَرِه الزهرِي أَخذَ األُْجرة علَى الْقُرآن مطْلَقًا؛بعضا

ةقْيلرل يمِ أَولعلت٧٩٣.ل  
       يـهف ـصخرو ـاربأَخ يـهف دروـةٌ واعمج هكَرِه فَقَد ةربِالْأُج آنالْقُر يملعا تأَموقال البيهقي:" و 

لِ علَيها والَّذي روِي عنِ ابنِ عبـاسٍ  وأَخذ الْجع،وحديثُ أَبِي سعيد في الرقْية بِفَاتحة الْكتابِ،آخرونَ
 بِيأَنَّ الن ةالْقَص لْكي تفr َازِ :قَالولَى جلُّ عدلَّ " يجو زاِهللا ع ابتا كرأَج هلَيع مذْتا أَخم قإِنَّ أَح "

كذَل،لَماُهللا أَعطَّ،ونِ الْخب رمع نا عينورو نيلِّمعالْم قزـركَانَ ي هأَن هناُهللا ع يضطَـاٍء   ،ابِ رع ـنعو
"كي ذَلةُ فصخكَمِ الرالْحةَ ولَابأَبِي قو ريِيننِ سابنِ وسالْح٧٩٤و  

وإِنمـا  ،ن من الْأُجرة علَى التعليمِ"وذكْر الْبخارِي لهذه الْقصة في هذَا الْبابِ وإِنْ لَم تكُ:وقال الصنعاين
ع ةرالْأُج ذازِ أَخوج أْيِيدتل آنالْقُر اَءةرق لَةقَابي مضِ فوالْع ذازِ أَخولَى جلَالَةٌ عا ديهف  آنالْقُـر اَءةرلَى ق

  ٧٩٥ته للتعليمِ وقراَءته للطِّب"تعليما أَو غَيره إذْ لَا فَرق بين قراَء
أما كم يأخذ املعاجل قليل أم كثري فأقول من هو الذي حيدد ؟ إن الذي حيدد صاحب الشأن وهو الراقي 
ولكن كم يأخذ عشرة أم مائة أم ألفاً نقول هو أدرى (حسب حاجته) واليظـن أحـد أن الراقـي    

(املتشكي بسب املال) هناك من املعاجلني من يصـرف   اليساعد الناس ولكننا نستمع من طرف واحد
عالجاً باان يباع لغريه بستمائة ريال يصرف العسل والزيت واملاء باان لـبعض مـن يـرى أنـه     

مث إن أكثر الرقاة حيتاجون ملال ليستأجر بـه  ،بل وينفق نقوداً مما يأخذه من بعضهم صدقة عنهم،حمتاج
كاناً بسبعني ألف للسنة وآخر بأربعني ألفاً ملاذا(ألنه البد أن يكون بيتـاً  مكاناً للرقية أحدهم استأجر م

منفصالً عن الناس من أجل املشاكل ودخول الناس وخروجهم وحىت اليزعج الناس ويروعهم مما يرون 
مث إن عليه أن يعطـي ملـن يقـوم    ،واليستطيع الراقي أن يفصل لكل الناس حاجته أو أن يكتب قصته

مث مسألة أخرى هي ،دته وصرف الدواء للمرضى وتنظيف املكان إىل غري ذلك من أمورخبدمته ومساع
تفاوت الرقاة يف العالج فهناك رقاة قد اليأخذ أحدهم شيئاً ولكنه خيرج ذلك من مثن العـالج فقـد   

فهنا نقول له األفضل أن تضـع  ،يكون تكلفة العالج مبائة ريال ويبيعه بستمائة ريال أو أكثر والأبالغ
وهناك رقاة اليأخذون شيئاً ولكنه إذا قـرأ  ،رسوماً وأجرة على قراءتك والتبع العالج ذه املكاسب

                                                 
  )٥٣٤٢٨) (١٠٤١٧/ ١١فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٧٩٢
  .٧٦٩/  ٤،والشرح الصغري ٦٤٧،٦٤٩/  ٥عمدة القاري  - ٧٩٣
  ]٢٠٠/ ٤[شعب اإلميان  - ٧٩٤
  ]١١٧/ ٢[سبل السالم  - ٧٩٥
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اليزيد عن مخس دقائق،وهناك رقاة يأخذون أجرة على قراءم ولكنهم يعطون احلالة حاجتها ومـع  
  ذلك يراعون حالة بعض املرضى الذين تشق عليهم أجرة الراقي.

يف علمهم وعالجهم فإذا وجد من الرقاة األكفاء من يطلب األجـر فالبـأس   مث إن الرقاة يتفاوتون  
أال ترون إىل الطبيب االستشاري كم يطلب ! مقابل ماذا مقابل أن ينظـر يف الفحوصـات مث   ،بذلك

مث إنا مل نسمع أحداً يقول لطبيب أو مدرس أومهندس ،يقول نعم أو ال وال ينكر أحد على ذلك خلربته
  ٧٩٦ ذ أجرة على عملك أو اعمل ابتغاء األجر من اهللا فلماذا نقول ذلك للراقي؟أومدير لم تأخ

وهناك من يتفرغـون للرقيـة   ،للعمل ولكن األمر ينبغي إن يكون متزنا ومعقوال والثمن يكون مناسبا
ولكن ،كذلك هلم احلق يف األخـذ ،وهؤالء جيوز هلم لكن باملعروف وهناك من يتكلفون أمورا للعالج

واألسلم عند أهـل  ،عنه وال نريده هو استغالل الفقراء واملساكني وتكليفهم فوق طاقتهمالذي ننهى 
فإن أراد األخذ فليأخذ املعروف حسب طاقة الفقري ولكـن  ،العلم أن ال يأخذ الراقي على رقيته أجرا

يف هـذا  واخلالصة ينبغي أن تراعي اهللا ،أوصيك مبساعدة احملتاجني الذين ال جيدون املال ليعطوك األجر
  ٧٩٧ فآيات القرآن ليست للبيع.،األمر،ولكن إياك أن تشترط النقود

  حكم الرقية اجلماعية لعدد من املرضى بآن واحد:
"كثر يف هذه األيام انتشار السحر والعـني واحلسـد بـني    :ففي فتاوى واستشارات  اإلسالم اليوم 

فهل تصـح الرقيـة   ،انرى ونسـمع ولقلة عدد الرقاة الشرعيني فأصبحت الرقية عليهم متعبة مم،الناس
اجلماعية عليهم يف هذه احلالة؟ وكيف تكون؟ وهل استخدام مكربات الصوت جائزة يف هذه احلالة؟. 

  واهللا حيفظكم.
  اجلواب
  أما بعد:،والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله،احلمد هللا

الصفة اليت ذكرا يف سؤالك إذا دعـت احلاجـة إىل   املنع من الرقية على  -واهللا أعلم -فال يظهر يل 
  لكين أود أن أنبه على أمرين:،ذلك

أن كثرياً من املترددين لطلب الرقية من العني أو السحر هم يف واقع األمر يعانون من أمـراض  :أحدمها
ت أو أم يتومهون أم مصابون بأنواع من اآلفـا ،معروف تشخيصها ومعاجلتها لدى األطباء،جسدية

وهنا ينبغي التنبيه إىل عدم اجلزم هلؤالء أن أحدهم مصـاب  ،واألمراض ال حقيقة هلا سوى جمرد الوهم
أو أنـه  ،بعني أو أنه مسحور مع أنه يف واقع األمر مصاب مبرض عضوي معروف تشخيصه وعالجـه 

عروفة وهلذا ينبغي نصحهم وتوجيههم إىل أن يتعاطوا األسباب املشروعة وامل،مصاب بوهم أو وسواس
  يف معاجلة هذه األمراض عند ذوي االختصاص مع الدعاء وإخالص التوجيه إىل اهللا يف طلب املعافاة.

                                                 
٧٩٦ - http://www.alroqya.com/alroqya_roqah.htm#34  
٧٩٧ - ob.com/vb/majdahhttp://majdah.makto١٦٩٨٣٨/  
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وذلك بـتعلم األذكـار   ،ينبغي أن يوجهوا أيضاً إىل أن يتعاطوا الرقى الشرعية بأنفسهم ألنفسهم:ثانياً
توجهـه وأصـدق يف    والرقى املشروعة على الصفة املشروعة إذ إن من يرقي نفسه سيكون أخلص يف

     ٧٩٨ دعائه لتخليص نفسه وشفائها. واهللا املوفق.
  :قلت

وهي تسهل على الراقي معاجلة ،الصواب أن الرقية اجلماعية لعدد من املرضى جائزة ال شيء فيها مطلقا
  والسيما إذا كان املرض من نوع واحد كالعني أو املس أو السحر .،أكثر من مريض بآن واحد

وعدم كالم ،يستخدم التقنيات احلديثة يف العالج من أجل حسن مساع الرقية الشرعيةوينبغي عليه أن  
  املرضى مع بعضهم البعض.

من وضوء للمـريض  وكذلك جيب أن يستخدم األسلحة القرآنية املنوعة لطرد اجلن والعارض وحرقه  
ـ  ،وزيت الزيتون املرقي،مث شرب املاء املرقي بالسدر رجلني بالزيـت  ودهن رؤوس أصابع اليـدين وال

والراقي يدهن أي مكان يظهر فيه أمل بالزيت املرقي أو ماء السـدر  ،مث االستماع للرقية خبشوع،املرقي
فكل ذلك يؤثر على اجلن ويساعد على طـرده  ،املرقي  وحنوه أو الدهن باملسك األسود أو دهن العود

  من اجلسم .
لبداية ليحدد نوع املرض الذي به وهـذا مـا   كما أنه على الراقي أن يعمل اختبارا عاما للمريض يف ا

ز بعد على عالجه ديد نوع اإلصابة ركَّحتاستطاع  افإذ،يستعمل له الرقية الشاملة للعني واملس والسحر
وإن مل يستطع حتديد نوع املرض فال بد من إمساعه لرقية العـني علـى   ،املناسبة ملرضهالشرعية بالرقية 
  وتطهر عليه عالماته يكون هو املصاب به .،فاليت يتأثر ا،مث رقية السحر،مث رقية املس،حدة

والرقى اخلاصة بالعني واملس والسحر فلم يظهر عليه أيـة عالمـات فهـو    ،وإذا استمع للرقية الشاملة
  فليحمد اهللا تعاىل على ذلك .،وغري مصاب،معاىف

ىت يأخذوا منه أجرة على وال جيوز للراقي أن يفعل كما يفعل معظم األطباء من أن أي إنسان مريض ح
فغري املصاب ال جيوز له أن خيدعه ويقـول  ،بل جيب عليه أن يتقي اهللا تعاىل يف عمله،العالج والفحص

أنت مصاب وحتتاج لعالج طويل ومكلف جدا وغري ذلك مما يفعله كثري ممن يـزعم أنـه يرقـي    :له
وأخذ يأكل أمـوال النـاس   ،غريهوإمنا أخذها عن ،وهو ال يعرف أصول الرقية الشرعية أصال،بالقرآن
  . !!!!حبجة طرد اجلن والشياطني منهم،بالباطل

 وكـذلك حـىت ال   ،يف العالج هنون أنفسهم حىت يساعدووعلى الراقي التوضيح للمرضى كيف حيص
وقاية اإلنسان من شياطني اإلنـس  ،وهي مفصلة يف كتايب (( بعد العالج يعود إليهم العارض السابق

        ٧٩٩ )) واجلان
                                                 

  ]٤٧٩/ ٢[فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم  - ٧٩٨
  ٧٨٥٩=book&٨=http://www.saaid.net/book/open.php?catانظره هنا  - ٧٩٩

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=
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  :شبهات حول الرقية اجلماعية لعدد من األشخاص بآن واحد
فقرأته وألفيته نافعا مفيدا ،وقع حتت ناظري كتيب قيم يبحث يف موضوع الرقية والتمائم بصورة عامة

فحمدت اهللا سبحانه وتعاىل أن قيض هلذه األمة رجاال صدعوا باحلق وأحيوا سنة ،يف مضمونه وحمتواه
إال أنه استوقفين كالم يف هذا الكتاب أفرد له املؤلـف فصـال   ،البدعة وأهلهاوحاربوا  rالنيب حممد 

وقد ذكـر  ،) حكم التفرغ ألجل القراءة على الناس واختاذها حرفةخاصا من كتابه حتت عنوان ( 
وأن ،يف مقدمة هذا العنوان عن بعض طلبة العلم ممن تفرغوا للرقية واملعاجلـة  -حفظه اهللا  -الكاتب 

ويقول ما حكـم ذلـك يف هـذه    ،موا املواعيد لذلكوا منازهلم ونظَّحبيث وسع،ت اآلفاقشهرم بلغ
  ٠وبدأ بسرد بعض املفاسد املترتبة على ذلك األمر ،الصورة وذه الكيفية

أحببت أن أديل بدلوي وأنوه مبا فتح اهللا علـي  ،ولوجهة نظري املخالفة للمؤلف يف هذه النقطة بالذات
  ٠علمائنا حفظهم اهللا مستشهدا يف بعض النقاط بالكتاب والسنة واألثر  من علم اكتسبته من

وهذا ال يعين إنكار كثري من املظاهر اليت يراها املسلمون اليوم على الساحة فيما يتعلق بالرقية الشرعية 
واجلهل يف التعامل مـع  ،من حيث اجلهل باألحكام الشرعية،والتجاوزات واالحنرافات عن املنهج القومي

واتباع أساليب منافية متاما ملا جيـب أن تكـون   ،وإصدار األحكام العشوائية،املرضى يف كافة النواحي
وال يشك أحد مطلقـا يف أن اسـتخدام هـذه    ،واختاذ الرقية الشرعية وسيلة للتجارة والتكسب،عليه

اره وعواقبه الوسائل واألساليب وجتويزها أو استساغتها أو تسويغ فعلها لآلخرين هو خطأ فادح له آث
  ٠الوخيمة واليت ال يعلم مداها وضررها إال اهللا سبحانه وتعاىل 

وكل عمل وكل جانب يقوم ،وإصدار األحكام على إطالقها فيحتاج للتأين والتريث،وأما تعميم ذلك
لتكون مسرية ،مها ويعاجلهاهم أن يوظف ملثل تلك األخطاء من يقومن املو،به اإلنسان قد يعتريه اخلطأ

وعلى أسس عقائدية صحيحة مستقاة مـن الكتـاب   ،عوة إىل اهللا سبحانه وفق منهج واضح قوميالد
  ٠فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق ملا حيب ويرضى إنه على كل شيء قدير ،والسنة واإلمجاع

خاصة مـا يتعلـق   ،قد أدركوا خطورة ذلك األمر -حفظهم اهللا  -ومن هنا نرى أن العلماء األجالء 
وقد استكانت القلـوب  ،فوضعوا الضوابط واملعايري ملن أراد أن يدخل يف هذا املعترك،ية العقائديةبالناح

  ٠واطمأنت ملا يف ذلك اإلجراء من مصلحة شرعية عامة للمسلمني 
وأعلـق   –وفقه اهللا للخري فيما ذهب إليه  –وأبدأ بسرد كافة النقاط اليت تعرض هلا الدكتور الفاضل 

  :اال واملقال عليها مبا يسمح به
قد يظن عوام الناس أن هلـذا القـارئ   ،ذكر أن من وجود اجلموع الكثرية من الناس عند القارئ -)١

  ٠وتطغى حينئذ أمهية القارئ على أمهية املقروء ،معينة بدليل كثرة زحام الناس عليه خصوصيةً
  :فيقال له
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سلوب األمثل للرقية الشـرعية منـهجا   * هل مثل ذلك الظن يعترب طعنا وقدحا يف الراقي إن اتبع األ
إن تلك االس قـد يأتيهـا   ،ومنذ مىت يأخذ أهل العلم وطلبة العلم مبا يظنه العوام من الناس،وسلوكا

واستقطاب هذه اجلموع من خـالل هـذا   ،أناس مل يذهبوا قط يف يوم من األيام إىل جملس طلب علم
وأذكر مـن تلـك   ،مر جليل حيتاج للتدبر والتأمـل وترسيخ بعض املفاهيم االعتقادية أ،املنرب الدعوي

  :املفاهيم
وترسـيخ  ،إيضاح العقيدة الصحيحة واملنهج القومي للرقية الشرعية الثابتة يف الكتاب والسنة واألثر -أ 

  ٠تلك احلقائق يف األذهان 
ر وإيضاح حقيقة السـح ،التحذير من خطر الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والعرافني والدجالني-ب 

  ٠وتثقيف العامة بتلك املعلومات،وما يتعلق به من مفاسد عظيمة،وخطورته
السـيما وأـا السـبب    ،التحذير من املعاصي وأثرها السيئ على الفرد واألسرة واتمع املسلم -ج 

  بسبب عدم حتصنه بطاعة اهللا تعاىل.  ،املباشر لدخول العارض جلسم اإلنسان
وعرفوا ،ويسمع عن أناس قد من اهللا سبحانه وتعاىل عليهم باهلدايةإن من دواعي سرور املؤمن أن يرى 
نتيجة للمتابعة والرقية عند إخوة أفاضل اختذوا منـهجا وطريقـا   ،باالستقامة والصالح واهللا حسيبهم

وهذا حبد ذاته يثلج قلب املؤمن الصادق عند رؤيته لتلك اجلموع اليت تلجأ ،صحيحا واضحا يف العالج
  ٠ rسنة نبيه لكتاب اهللا و

    ا وما حتتويـه مـن نـواحي متـسعقيـدة   إن إيضاح حقيقة الرقية الشرعية ومفاهيمها واستدالال
وكذلك تفصيل وتبيان املناقض للرقية من مظـاهر كفريـة وشـركية كالـذهاب للسـحرة      ،املؤمن

اجيابية يطمـح  كل ذلك حيقق يف جممله منفعة عظيمة وآثارا ،واملشعوذين وتعليق التمائم الكفرية وحنوه
وال نعتقد أن البديل عن ذلك يسعد أي منا وحنن نرى العامـة واخلاصـة   ،هلا كل داعية وطالب علم

  ٠وتدمر العقائد ،فتنتكس الفطر،والعرافني،يطرقون أبواب السحرة واملشعوذين
شـريط (   يف –رمحه اهللا  –وقد تكلم مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ،وثقتنا بالعلماء كبرية

ملا يرى يف ذلك من مصلحة شـرعية عامـة   ،لقاء األحبة ) عن التفرغ للقراءة فأفىت مساحته جبواز ذلك
وكما أفىت فضـيلة الشـيخ   ،للمسلمني ( فتوى مسجلة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز )

الشيخ حممد بن صـاحل  يف لقاء القراء ( فتوى مسجلة لفضيلة  –رمحه اهللا  –حممد بن صاحل العثيمني 
  ٠العثيمني ) 

  :سئل فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين السؤال التايلوقد   
ممـا حـدا   ،وتزاحم الناس على أبـواب بيوم ،كثر يف اآلونة األخرية القراء الذين يرقون على املرضى

ومما يبيعه ،تلك القراءةوبالطبع أصبح دخل معيشته من ،بعضهم للتفرغ بالقراءة وترك عمله أو دراسته
  ٠من املاء والزيت وما أشبه ذلك 
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واآلخر يقول بعدم جواز ذلك مستدالً ،فقائل يقول جبواز فعلهم،وحصل بعض اخلالف بني طلبة العلم
بل بفعلهم هـذا  ،أنه مل ينقل عن الصحابة وال التابعني وال من أتى بعدهم أن أحدهم قد تفرغ للقراءة

  فما هو القول الراجح يف هذه املسألة ؟،ودراية بالرقية الشرعية انتشر من ليس لديه علم
( ال بأس بالرقية الشرعية باآليات القرآنية واألدعية املأثورة حلديث أيب سعيد يف :-اهللا  رمحه–فأجاب 

" اقسموا واضربوا يل معكم بسهم "  rوقول النيب ،قصة الرقية على اللديغ واشتراطهم قطيعاً من الغنم
" إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب اهللا " ( صحيح اجلـامع   r) وقوله  ١٦٨٥ح الترمذي ( صحي
وننصـح  ،ومع ذلك فال جيوز كثرة االشتراط وال األخذ للمال الكثري مقابل عمـل يسري  ٠)  ١٥٤٨

بل إن دفع إليه شيء بال شرط أخذه وإال مل ،وأن ال يشدد يف اشتراط األجرة،القارئ أن ال يشهر نفسه
  ٠٨٠٠وبذلك حيصل النفع بقراءته إن شاء اهللا وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم ) ،يطلب

  حكم القراءة على اجلَمع مبكبر الصوت وسئل عن   
  ١٥٩٧:رقم الفتوى

  مساحة الشيخ عبداهللا بن جربين:املفيت
  السؤال:

كان واحد ويقـرؤون  هناك بعض من يرقون بالرقى الشرعية يقومون جبمع من سيقرؤون عليهم يف م
  فما حكم القراءة عليهم جمتمعني ؟ وما حكم استخدام امليكرفون؟:عليهم بامليكرفون وذلك لكثرم

  اجلواب:
وذلك أن مسـاع املصـروع   ،ذكر بعض القراء أن ذلك جرب فأفاد وحصل الشفاء لكثري من املصابني

أو أن ،فيحدث أنه يتضرر ويفارق اإلنسيلتلك اآليات واألدعية واألوراد يؤثر يف اجلان الذي يالبسه 
هذا القرآن هو شفاء كما وصفه اهللا تعاىل فيؤثر يف السامع ولو مل حيصل من القـارئ نفـث علـى    

أن الراقي يقرب من املريض ويقرأ عنده اآليات وينفث عليه :املريض. ومع ذلك فإن الرقية الشرعية هي
فعلى هذا مىت تيسر أن ،واألدعية حىت يتأثر بسماعها ويسمعه اآليات،وميسح أثر الريق على جسده بيده

يرقي كل واحد منفردا فهو أفضل. وإن شق عليه فعل ما ذكر من القراءة قرأ يف املكرب؛ مع العلم بـأن  
  ٨٠١ تأثريها أقل من تأثري القراءة الفردية. و اهللا أعلم .

  وسئل فضيلته عن القراءة على اجلمع يف مكان واحد بامليكرفون
  :-حفظه اهللا  –جاب فأ  

وذلك أن مساع املصـروع  ،( ذكر بعض القراء أن ذلك جرب فأفاد وحصل الشفاء لكثري من املصابني
أو أن ،لتلك اآليات واألدعية واألوراد يؤثر يف اجلان الذي يالبسه فيحدث أنه يتضرر ويفارق اإلنسي

                                                 
  ) ١٤٥،١٤٤ص  –( املنهج اليقني يف بيان أخطاء معاجلي الصرع والسحر والعني   - ٨٠٠
  ]١[فتاوى موقع األلوكة /  - ٨٠١
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 حيصل من القـارئ نفـث علـى    هذا القرآن هو شفاء كما وصفه اهللا تعاىل فيؤثر يف السامع ولو مل
ومع ذلك فإن الرقية الشرعية هي أن الراقي يقرب من املريض ويقرأ عنده اآليات وينفث عليه ،املريض

فعلى هذا مىت تيسر أن ،ويسمعه اآليات واألدعية حىت يتأثر بسماعها،وميسح أثر الريق على جسده بيده
من القراءة قرأ يف املكرب مع العلم بأن تأثريها وإن شق عليه ما ذكر ،يرقى كل واحد منفردا فهو أفضل

  ٨٠٢واهللا أعلم ) ،أقل من تأثري القراءة الفردية
وظنـوا أن أمهيـة   ،وال يعين ذلك أن العوام عندما يرون مجوعا يف حماضرة ألحد العلماء أو طلبة العلم

  ٠نوقف طلب العلم واحملاضرات ،العامل طغت على أمهية علمه
إنه هل ميكن أن يؤدي العالج عنـد املقـرئني إىل   ،حممد بن صاحل العثيمنيسئل فضيلة الشيخ وقد 

  نوع من التقديس هلم وكيف ميكن تفادي ذلك ؟
فمن الناس من يقدس من أسدى له خريا حـىت  ،( هذا خيتلف باختالف الناس:-اهللا  رمحه –فأجاب 

  ٠ال يكافئه إال بقضاء حاجة  ومنهم من ال يقدسه ولكنه يرى أن له معروفا عليه،ولو كان أمرا دنيويا
ألنه رمبا ،لكن إذا كان الشفاء بالقراءة الشرعية فإن التقديس لإلنسان أكثر توقعا مما لو كان بغري ذلك

وأنه بسبب هذه املرتلة فقـد كتـب اهللا الشـفاء علـى     ،يعتقد أن هلذا املعاجل مرتلة عند اهللا عز وجل
ة هي سبب للشفاء والدواء الذي حصل به الشفاء إمنا هو لكن الواجب أن يعلم اإلنسان أن القراء،يديه

وأن اإلنسان رمبا يفعل األسباب فتوجـد موانـع حتـول دون    ،واهللا سبحانه وتعاىل هو املسبب،سبب
وأن ،والواجب أن حيمد اإلنسان ربه على ما حصل له من الشـفاء ،فاألمر كله بيد اهللا سبحانه،تأثريها

  ٨٠٣مبا يقتضيه احلال ) يكافئ من حصل الشفاء على يديه 
وسرية أصحابه وسرية علماء اإلسـالم املوثـوق بعلمهـم     rذكر أنه بالنظر إىل سرية الرسول  -)٢

  ٠وفضلهم مل نر أحدا منهم انقطع عن أعماله واختذ هذا األمر حرفة 
  :قلت

يف ذلك فال خالف ،األمور التعبدية وما يتعلق ا من أحكام،* إن كان القصد من الكالم آنف الذكر
خاصة أن األمور التعبدية واإلخالل بأي جزئية من جزئياا يوقع يف احملـاذير الشـرعية   ،على اإلطالق
فكما ،عن الكتاب والسـنة  اًومثل ذلك التخصيص وذه الكيفية ال يعترب يف جزئياته بعد،حبسب حاهلا

وأصـول الفقـه   ،ريوأصول التفس،كعلم مصطلح احلديث،أن العلوم الشرعية برمتها تشعبت وتنوعت
أضف ،ومثل ذلك التشعب والتنوع ال يعين مطلقا خروجا عن السنة املطهرة،وغريها من العلوم الشرعية

كاملؤسسـات اخلرييـة   ،واملؤسسـات الشرعية ،ومدارس حتفيظ القرآن،إىل ذلك وجود املعاهد الدينية
لـك الضـوابط   كل ذلك يبقى يف بوتقة الشريعة وضمن حدودها إذا روعي مـن خـالل ذ  ،وحنوها

                                                 
  حيث أفىت بعكس ذلك !!!!! ٠)  ١٠٢ص  –وقارن ذلك بكتاب  ( السحر والشعوذة  ) ٢٢ص  –ية ( الفتاوى الذهب - ٨٠٢
  ) ٩٧،٩٦ص  –( كتاب املسلمون  - ٨٠٣
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فأسأل اهللا سبحانه أن جيعلنا من أهل املنهج القومي والعقيدة الصحيحة إنه على كل شيء قدير ،الشرعية
٠  
وأصحابه بدعة زعم مناف للقطعي من النصوص الشرعية  rوالزعم بأن كل شيء مل يفعله الرسول  

  وى أصالً .ألنه ليس أهال للتصدر للفت،فال يقبل قول صاحبه،وبدهيات احلياة،بيقني
كـإجراء  ،اهللا رمحهمعلى فتاوى العلماء  بين فهو اجتهاد،وإن كان األمر ليس كذلك كالرقية اجلماعية

وهذا يؤكد على أمهية جلوء املعاجل فيما يتعلق باملسائل املشكلة للرقية الشرعية ومـا  ،تنظيمي ليس إال
وال ،ويستأنس بـرأيهم ،سترشد بعلمهميدور يف فلكها وعلى اختالف جزئياا للعلماء وطلبة العلم لي

     كفقه الظاهرية القدامى .،وإمنا هو اجلمود على فهم النصوص الشرعية،يوجد دليل معترب يف منع ذلك
وهو ال يشعر فـتعلن خوفهـا   ،ق الناس بشخص ما قد تساعدهذكر أن الشياطني عندما ترى تعلُّ -)٣

  ٠وخروجها من املريض وحنو ذلك 
  :قلت

ألة ترتبط أساسا حبال املعاجل وقربه من اخلالق وصحة اعتقاده ومنهجه والتوجه السـليم  * إن هذه املس
وكل معاجل أدرك هذه األساسيات يعلم ،الذي يأخذ بعني االعتبار كافة اجلوانب املتعلقة بالرقية الشرعية

ولكن ،طـأ وهذا ال يعين عـدم الوقـوع يف اخل  ،يقينا أن األمر بيد اهللا سبحانه وحتت تقديره ومشيئته
وبتكاتف العلماء وطلبة العلم وتقدمي النصح واإلرشاد،وباملتابعة والتوجيـه للقـائمني علـى ذلـك     

  ٠األمر،تتحقق املنفعة واملصلحة الشرعية 
واقتحم باب الرقية حبا ،وأصوهلا وفروعها،أما إن كان املؤلف يعين بكالمه اجلهلة بالشريعة وأحكامها

  ٠فإنين ال أعنيهم مطلقا ،سمعةوالشهرة وال،يف املال والظهور
كَانَ عبد :قَالَت،امرأَة عبد اِهللا،يف مسنده عن زينب -رمحه اهللا  -وأما االستشهاد حبديث اإلمام أمحد 

ـ    ،تنحنح وبزق،اِهللا إِذَا جاَء من حاجة فَانتهى إِلَـى الْبـابِ   ى شـيٍء  كَراهيـةَ أَنْ يهجـم منـا علَ
ههكْري،مٍ:قَالَتوي اَء ذَاتج هإِنو،حنحنفَت،قَالَت:ةرمالْح نينِي مقرت وزجي عدنعو،   ـتحـا تهلْتخفَأَد
لْت خيطٌ أُرقي لي قُ:ما هذَا الْخيطُ؟ قَالَت:قَالَ،فَرأَى في عنقي خيطًا،فَجلَس إِلَى جنبِي،فَدخلَ،السرِيرِ
يهف،قَالَت:هفَقَطَع ذَهقَالَ،فَأَخ ثُم:كرنِ الشاُء عاِهللا لَأَغْنِي دبولَ اِهللا ،إِنَّ آلَ عسر تعمسr  ُقُـولإِنَّ :ي "

فَكُنت أَختلـف  ،قَد كَانت عينِي تقْذفلم تقُولُ هذَا و:فَقُلْت لَه:والتولَةَ شرك " قَالَت،والتمائم،الرقَى
إِنما ذَلك عمـلُ الشـيطَان كَـانَ ينخسـها     :وكَانَ إِذَا رقَاها سكَنت؟ قَالَ،إِلَى فُلَان الْيهودي يرقيها

هدا،بِيهنع ا كَفهتقَيفَإِذَا ر،أَنْ ت يككْفا كَانَ يمولُ اِهللا إِنسا قَالَ ري كَمقُولr:  بر ـاسبِ الْبأَذْه "
  ٨٠٤شفَاًء لَا يغادر سقَما " ،لَا شفَاَء إِلَّا شفَاؤك،الناسِ اشف أَنت الشافي

                                                 
  ) صحيح لغريه ٣٦١٥](١١٠/ ٦[مسند أمحد ط الرسالة  - ٨٠٤



 ٣٨٧

قَالَت بنيز نوع:ةرمالْح ني مقرا تنلَيلُ عخدت وزجع تكَان،ا سكَانَ لَنمِوائطَوِيلُ الْقَو رِير، دبكَانَ عو
توصو حنحنلَ تخإِذَا د اللَّه،هنم تبجتاح هتوص تعما سا فَلَممولَ يخـانِبِي  ،فَدإِلَى ج لَساَء فَجفَج

من الْحمرة فَجذَبـه وقَطَعـه فَرمـى بِـه     رقًى لي فيه :ما هذَا؟ فَقُلْت:فَمسنِي فَوجد مس خيط فَقَالَ
إِنَّ «:يقُـولُ  rسـمعت رسـولَ اللَّـه    ،لَقَد أَصـبح آلُ عبـد اللَّـه أَغْنِيـاَء عـنِ الشرك     :وقَالَ
فَإِذَا ،فَدمعت عينِي الَّتـي تليـه  ،فُلَانٌ فَإِني خرجت يوما فَأَبصرنِي:قُلْت،»والتولَةَ شرك،والتمائم،الرقَى

وإِذَا عصيته طَعن بِإِصبعه ،إِذَا أَطَعته تركَك،ذَاك الشيطَانُ:قَالَ،وإِذَا تركْتها دمعت،رقَيتها سكَنت دمعتها
نِكيي عف،سلَ را فَعكَم لْتفَع لَو نلَكو ولُ اللَّهr ا لَكريـي   ،كَانَ خف نيـحضنت نفَيشأَنْ ت ردأَجو

نيقُولتاَء والْم نِكيع:»اسالن بر اسبِ الْبي،أَذْهافالش تأَن فاش،كفَاؤفَاَء إِلَّا شلَا ش،  رـادغفَاًء لَا يش
  ٨٠٥»سقَما
ائي يسبب محى وبقعا محراء يف اجللد وال تدخل جراثيمه اجلسـم  (احلمرة) يف املنجد مرض وب -[ش 

) ىإال من خدش أو جرح. (أغنياء عن الشرك) يريد أنه الحاجة هلم إىل أن يستعملوا ما هو شرك (الرق
مجع رقية العوذة. واملراد ماكان بأمساء األصنام والشياطني. الما كان بالقرآن وحنوه (التمـائم) مجـع   

اخلرازات اليت يعلقها النساء يف أعناق األوالد على ظن أا تؤثر وتدفع العني (التولة) نوع  متيمة أريد ا
من السحر جيلب املرأة إىل زوجها. (شرك) أي من أفعال املشركني. أي ألنه قد يفضي إىل الشرك إذا 

هللا سبحانه وتعـاىل  اعتقد أن هلا تأثريا حقيقة. وقيل املراد الشرك اخلفي بترك التوكل واالعتماد على ا
(الواهنة) يف النهاية عرق يأخذ يف املنكب ويف اليد كلها. فريقى منها. وقيل هو مرض يأخذ يف العضد 
ورمبا علق عليه جنس من اخلرز يقال له خرز الواهنة. وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإمنا اه عنـها  

  ٨٠٦ معىن التمائم املنهي عنها.]ألنه إمنا أخذها على أا تعصمه من األمل فكانت عنده يف
  :بعض الوقفات عند هذا احلديث ناول
وبني مسلم موحد صـحيح  ،ال يوجد وجه للمقارنة بني يهودي بني يف منهجه وتوجهه واعتقاده -أ 

  ٠املنهج والعقيدة والدين 
ر فاألم،غري صحيح يف هذا املوضع بالـذات  -حفظه اهللا  -االستشهاد الذي حتدث عنه الكاتب  -ب 

وقد حيصل ذلـك   -رضي اهللا عنه  -كما هو واضح يف احلديث أمر فردي لزوجة عبداهللا بن مسعود 
أو ،مبعىن حصول ذلك يف رقية حلالة معينة،ألي شخص سواء كان متخصصا أو غري متخصص يف الرقية

فهل يعين ذلك منع الرقية بصـفة عامـة خوفـا مـن أالعيـب الشـيطان       ،حصوهلا يف رقية مجاعية

                                                 
  ) صحيح ٣٥٣٠]( ١١٦٦/ ٢[سنن ابن ماجه  - ٨٠٥
السحر والعني ) حتت عنوان أدلة حترمي تعليق التمائم الشركية مـن السـنة   انظر كتاب ( فتح احلق املبني يف أحكام رقى الصرع و- ٨٠٦

  املطهرة )



 ٣٨٨

بل قد تصل إىل درجة الوجوب يف بعض احلـاالت   rوتعطيل سنة مؤكدة عن رسول اهللا ،هودسائس
  اليت قد يتعرض فيها املريض حلالة اخلطر،وماذا سوف يكون البديل لذلك ؟

ال نشك مطلقا بأن أبواب السحرة واملشعوذين والعرافني والدجالني سوف تشرع علـى مصـراعيها    
  ٠نتيجة لذلك

على استدراج الشيطان بقدر ما يعتمد على قوة اإلميان والتوكل واالعتماد علـى   األمر ال يعتمد -ج 
  ٠٨٠٧ومعرفته باستدراجات الشيطان،اهللا سبحانه وتعاىل من قبل املعاجل

ذكر أنه قد يتوهم القارئ الذي يزدحم الناس على بابه ويرى كثرة املرضى الذين يعـافيهم اهللا   -)٤
  ٠ويتوهم أنه من األولياء األبرار ويصيبه العجب ،اف منهوكيف أن الشياطني خت،بسبب رقيته

  :قلت
وال يعين ذلك أن كثريا من العلمـاء  ،* ما ذكر يف هذا املوضع قد يذكر يف كثري من املواضع األخرى

وال يعين أن مفسري الرؤى واألحـالم حصـل هلـم مثـل     ،وطلبة العلم أعجبوا واختالوا بأنفسهم
وكـذلك األمـر بالنسـبة    ،حال كل منهم وتوجهه وارتباطـه خبالقه فاألمر يعتمد أساسا على ،ذلك

فمنهجه وتوجهه إن كان بنية خالصة لوجه اهللا سبحانه وتعـاىل فـال بـد أن يكتـب لـه      ،للمعاجل
فال نعتقد أن أحدا ممـن  ،وأما االعتقاد بأن الشياطني ختاف ورب منه،كالعامل والطبيب وحنوه،التوفيق

وهو يعلم يقينا أكثر من غـريه أن  ،عقائدية واضحة ثابتة يفكر مبثل ذلك تصدر هذا األمر وعلى أسس
ولوال ذلـك لنالـه أذاهـم    ،حفظ منه حبفظ اهللا سبحانه وتقديره ومشيئته،اجلن والشياطني عامل غييب

ويعلم يقينا أم يهربون ويفرون من كالم اهللا عز وجل ،حملاربته هلم ونصرة إخوانه املظلومني،وبطشهم
  وليس شخصه بالذات .،ذي حيرقهم ويردهم خائبني خاسرينفهو ال

حفظـه اهللا   -ذكر أن املالحظ على القراء أصحاب الكيفية املتقدمة أم يقولون بغري علم ويعين  -)٥
  ٠يف قضايا التشخيص  -

  :قلت
* بالنسبة هلذه النقطة بالذات فسوف تكون يل بعض الوقفات اليسرية اليت أوضح وأبني األمـر مـن   

  :الهلاخ
الذين مل يكتسبوا الرقية الشرعية عن علم ودراية ،إن كان املعين بذلك القراء اجلهلة غري املتمرسني -أ 

ومن هنا كان ال بد أن يؤخذ هذا العلم من الشريعة السمحة أوال ،فإننا نقر الرأي القائل بذلك،ودراسة
  ٨٠٨٠مث من ذوي اخلربة واالختصاص والتجربة يف هذا اال

                                                 
  انظر كتاب (القواعد املثلى لعالج الصرع والسحر والعني بالرقى )   - ٨٠٧
  انظر كتاب ( القول املُعني يف مرتكزات معاجلي الصرع والسحر والعني )  - ٨٠٨



 ٣٨٩

والطبيب قد خيطئ التشخيص مـع  ،فوقوع اخلطأ وارد،أما إن كان املعين بذلك القراء املتمرسني -ب 
فكيف احلـال مبـن   ،إمكانياته العلمية والتقنية واألجهزة املتطورة اليت ميتلكها من أشعة ومنظار وغريه

ك بالنسـبة  وإدراك ذل،أال يتوقع حصول ذلك منه ؟ اإلجابة واضحة،يتعامل مع أمر غييب بكل جوانبه
وهو أعلم من غريه بأساليب البحـث  ،فقد وصل ملرحلة متقدمة من العلم،للمؤلف ال يشوبه أدىن شك

مع اإلشـارة إىل  ،العلمي وحبوث العمليات املتعلقة بالدراسة األكادميية ويدرك حصول الزلل واخلطـأ 
حة الشرعية املرجوة مـن  أفضلية جلوء املعاجل الستخدام أسلوب التورية( املعاريض ) مع املرضى للمصل

  ٨٠٩ جراء ذلك
مصدره الكتـاب والسـنة   ،إمنا هو قول بعلم،األمر ليس كما يبدو للبعض قول بال علمإنَّ هذا  –ج 

وال زلت أذكر بأن األمر برمته يتعلـق بـذوي العقيـدة    ،وأقوال أهل العلم العابدين العاملني،واألثر
وال يؤخذ باالعتبار واحلسبان ،ذلك ال يقاس عليهوما دون ،الصحيحة واملنهج القومي والتوجه الصحيح

٠٨١٠  
هل يعترب ذلك قدحا يف الشريعة ،عي العلم الشرعي ويفيت بغري علموقياسا على ذلك فكثري ممن يد -د 

فمدعي الرقية دون أن يكون لـه  ،وأحكامها وأهل العلم واملنتسبني إليه ؟ كذلك احلال بالنسبة للرقية
وأكرر بأن الرقية ،واألساس يف املنهج والتربية والسلوك،رب قدحا يف الرقية وأهلهاال يعت،فيها ناقة أو مجل

  ٠ال بد أن تعطي مثارها الدعوية بإذن اهللا تعاىل ،وفق املنهج السليم واألسس الثابتة
أم جيمعون الفئام من النـاس  ،ذكر الكاتب أنه من املالحظ على القراء أصحاب الكيفية املتقدمة -)٦

مث يـدورون علـى   ،عليهم مجيعا قراءة واحدة حرصا على كسب الوقت أمام كثرة الزائرين فيقرأون
أوعيتهم يتفلون فيها واللعاب والرذاذ الذي خالط القراءة قد ينقضي يف الوعاء األول والثاين فمن أيـن  

  ٠ ؟ هلذا القارئ أن لعابه كله مبارك
  :واجلواب على ذلك من خالل عدة أمور  
واالعتقاد اجلازم بـأن  ،اجلماعية ذه الكيفية والصورة ما قصد ا كسب الوقت وحنوه إن القراءة -أ 

وتصحيحا ،لن يبدل من حقيقة هذا االعتقاد فيما لو كانت القراءة فردية أو مجاعية،القرآن العظيم شفاء
 بقدر ما هي تنظيم لوقت الراقـي ،( لقضية كسب الوقت ) اليت أوضحها املؤلف فليس األمر كذلك

ما ،وال شك أن املعاجل إنسان لديه من املسؤوليات واألعمال جتاه نفسه وأهـل بيتـه  ،وطاقته وجمهوده
وفعل ذلك ما كان إال تنظيمـا لوقتـه   ،حيول دون فتح اال على مصراعيه كافة األوقات والساعات

 –اهللا بن بـاز  وقد أفىت بعض العلماء ومنهم مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد،واستدراكا حلاجته وظرفه
  ٠جبواز ذلك كما أشرت سابقا  -رمحه اهللا  –والشيخ حممد بن صاحل العثيمني  –رمحه اهللا 

                                                 
  ٠رع والسحر والعني بالرقى ) انظر كتاب ( القواعد املثلى لعالج الص  - ٨٠٩
  انظر كتاب ( القواعد املثلى لعالج الصرع والسحر والعني بالرقى )  - ٨١٠



 ٣٩٠

أما أم يدورون على أوعية املرضى ويتفلون فيها اللعاب والرذاذ الذي خالط القرآن قد ينقضي  -ب 
ة يف السنة املطهرة تؤكد أن ريق إن األدلة الثابت،فهذا الكالم حيتاج ملراجعة وإعادة نظر،يف الوعاء األول

أَو كَانت بِه قَرحةٌ ،كَانَ إِذَا اشتكَى الْإِنسانُ الشيَء منهr أَنَّ رسولَ اِهللا ،فعن عائشةَ،املؤمن خري وشفاء
حرج قَالَ،أَو: بِيالنr كَذَاه هعببِإِص، بِالْـأَر هتاببانُ سفْيس عضوـا  ،ضِوهفَعر ـمِ اهللاِ «ثُمـةُ  ،بِاسبرت
     ٨١١»بِإِذْن ربنا،ليشفَى بِه سقيمنا،بِرِيقَة بعضنا،أَرضنا

 قد أيدت ذلك كما أفاد أهل العلم ،وهناك بعض األحاديث املوضوعة اليت ال أصل هلا ومعناها صحيح
كـان إذا اشـتكى اإلنسـان     rففي الصحيحني أنـه  ،معناه صحيح،رِيق الْمؤمنِ شفَاٌء:مثل حديث

بسـم اللَّـه تربـة    :أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه يعين سبابته األرض مث رفعها وقال،الشيء
  .يشفي سقيمنا بإذن ربنا،إىل غري ذلك مما يقرب منه،أي ببصاق بين آدم،بريقة بعضنا،أرضنا

في األفراد للدارقطين من حديث نوح ابن يب مرمي عن ف،سؤر املؤمن شفاء:وأما ما على األلسنة من أن
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رفعه من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيـه(ونوح تـالف   

      ٨١٢ متهم )
فقد روي عن ،وقد وردت األدلة الثابتة املؤيدة لذلك،كيف وإن خالط النفث كالم اهللا عز وجل:قلت

ديبنِ أَبِي عب زِيدقَالَ،ي:ةَ فَقُلْتلَماقِ سي سف ةبرض أَثَر تأَيقَـالَ :ر هذا هم:    ـربيخ مـونِي يتـابأَص
فَمـا اشـتكَيتها حتـى    » فَنفَثَ في ثَلَاثَ نفَثَاتr:»الناس أُصيب سلَمةُ فَأُتي بِي رسولُ اللَّه :فَقَالَ

"ةاع٨١٣الس     
( " كان ينفث يف الرقية " بأن جيمع كفيه مث ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هـو اهللا أحـد   :ناويقال امل

واملعوذتني مث ميسح ما ما استطاع من جسده يبدأ ما على رأسه ووجهه وما أقبل من بدنه يفعـل  
هو فلـيس   ذلك ثالثا إذا أوى إىل فراشه وكان يف مرضه يأمر عائشة أن متر بيده على جسده بعد نفثه

ذلك من االسترقاء املنهي عنه كما ذكر ابن القيم وفيه دليل على فساد قول بعضهم أن التفـل علـى   
  ٠ ٨١٤ العليل عند الرقى ال جيوز )

                                                 
  )٥٧٤٥](١٣٣/ ٧) و[صحيح البخاري ٢١٩٤( - ٥٤]١٧٢٤/ ٤[صحيح مسلم  - ٨١١

لريقة أقل من الريـق ومعـىن   [ش (أرضنا بريقة) قال مجهور العلماء املراد بأرضنا هنا مجلة األرض وقيل أرض املدينة خاصة لربكتها وا 
احلديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة مث يضعها على التراب فيعلق ا منه شيء فيمسح به على املوضع اجلريح أو العليـل  

  ويقول هذا الكالم يف حال املسح]
  )٥٣٤(]٣٧٣:[املقاصد احلسنة ص - ٨١٢
  ) صحيح ٣٨٩٤](١٢/ ٤[سنن أيب داود   - ٨١٣
وانظر كتاب ( فتح احلق املبني يف أحكام رقى الصرع والسحر والعني ) حتت عنـوان ( الرقيـة    ) ٢٥٠/  ٥ -ض القدير ( في  - ٨١٤

  بفاحتة الكتاب )



 ٣٩١

إن التجربة واخلربة يف هذه املسألة أكدت مبا ال يدع جماال للشك أن النفث يف وعـاء واحـد أو   
ويفضل عدم خمالطة ،يةُ متعلقة باملعاجل واعتقاده ومنهجهوالقض،أوعية خمتلفة له نفس التأثري واملفعول

  ٠فذلك أنفع وأجنح بإذن اهللا ،لعاب الراقي لكالم أهل الدنيا قبل النفث
وموقفنا معلـوم مـن   ،فاملسألة خالفيـة ،وقد تكلم بعض أهل العلم بعدم جواز النفث يف أوعية كثرية

  ٠اخلالف بني أهل العلم الثقات حفظهم اهللا 
  والقضية متعلقة بالقرآن الكرمي وليس بنفس الراقي .،اجلواز والصواب  

وهذا ،وكذلك فعلت عائشة،نفسه rفقد رقى رسول اهللا ،وأما اإلشارة إىل مسألة اللعاب املبارك -ج 
وال يعين فعل ذلك ورقية اإلنسـان لنفسـه   ،ومما أقر فعله،-عليه الصالة والسالم  –من هديه وسنته 

فالقضية ليست مرتبطـة باللعـاب وال   ،أنه ذو لعاب مبارك،أو يف مواضع أخرى،موألهل بيته قبل النو
  ٠والنية والتوجه اخلالص له سبحانه وتعاىل  rإمنا هي مرتبطة بكالم اهللا عز وجل وهدي نبيه ،بغريه

فقـد يقـوم بعـض    ،ذكر أنه نظرا ملا تدره تلك الكيفية السابقة على أصحاا من أموال طائلة -)٧
  ٠فيفتحون دكاكني هلذا الغرض وخيلطون احلق بالباطل ،ين والدجالني فيتظاهرون بالقراءةاملشعوذ
  :قلت

فالواجب حيتم علينا أن حنسن ،أما قول املؤلف بالكيفية السابقة اليت تدر على أصحاا أمواالً طائلة -أ 
عالج اختذ ذلـك وسـيلة   فليس كل من تصدر الرقية وال،وأن ال يؤخذ الكالم على إطالقه،الظن بالغري
وحيتسب األجر عند اهللا ،والبعض ممن يرقي بالرقية الشرعية ال يتقاضى أجرا على عمله ذلك،جلمع املال
مع أن األوىل ترك ذلك كما بني بعض أهل ،وهذا ال يعين حترمي جواز أخذ األجرة على الرقية،سبحانه
  :رين اثننيويتضح هذا من خالل أم،واملصلحة الشرعية تقتضي ذلك،العلم

 rإن العصر الذي نعيشه اليوم،خيتلف يف كافة جوانبه عن العصر الذي عاش فيـه رسـول اهللا    -)١
فيخشـى أن يتـأثر املعـاجل    ،وقد وهنت النفوس وضعفت،وصحابته وخلفاؤه والتابعون وسلف األمة

  ٠باجلانب املادي ويتيه يف ملذات الدنيا وشهواا 
وعندما ترى مجـوع النـاس أن   ،طريقا للدعوة إىل اهللا عز وجليكون العزوف عن أخذ األجرة  -)٢

بل حيتسبه عند اهللا سبحانه فسوف يغري ذلك املسلك من فهمهم اخلـاطئ  ،املعاجل ال يبتغي األجر منهم
وهذا منظور مشاهد حمسـوس  ،ويكون حافزا إلقباهلم والتأثري عليهم وحبهم للدين وأهله،للرقية وأهلها

٠  
وغالب ،يكون إال إذا كان الراقي عنده ريع يكفيه ويكفي أهله كبقية الناس (علي) وهذا ال:"قلت

فلهم احلق أن يأخذوا ممن يرقوهم ويتفرغون من أجلهم أجـر  ،الرقاة الشرعيني ال يتوفر هلم ذلك
وهؤالء ،فال جيوز حترمي احلالل،وهذا ال حيلُّ يف دين اهللا تعاىل،حىت ال يكونوا عالة على الناس،مثلهم



 ٣٩٢

رس يـد  أن ولو كلفنا أي واحد منـهم ،يتكلمون على الرقاة الشرعيني يتكلمون بغري علم الذين
  بدون أجر لرفض ذلك ..."

  :فيفتحون دكاكني هلذا الغرض،وأما أن يقوم بعض املشعوذين والدجالني فيتظاهرون بالقراءة -ب 
  :فيقال

فإم ليسوا حباجة أصـال للتظـاهر   ،إن كان املؤلف يعين املشعوذين والدجالني يف البالد األخرى -)١
فوالة األمـر هلـم   ،وأما إن كان يعين هذا البلد اآلمن،وهم يعلنون صراحة سحرهم وكهانتهم،بذلك

وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكـر ومراكـز   ،وال يستطيعون أن ميرروا مثل ذلك األمر،باملرصاد
  ه القيام ذا العمل الكفري اخلبيث.الدعوة واإلرشاد يقفون متربصني لكل من تسول له نفس

وينري أبصارهم بالعقيـدة  ،إن اهلدف والغاية الذي يسعى له كل داعية أن يصحح طريق املسلمني -)٢
وظهور فئة مشهود هلا باالسـتقامة والصـالح   ،الصحيحة واملنهج القومي املستقى من الكتاب والسنة

ظهرون لعامة الناس ويوضـحون هلـم األخطـار    وي،ممن يعاجلون بالكتاب والسنة،واألخالق احلميدة
كل ذلك يساعد الناس علـى أن  ،العظيمة والطرق واألساليب اخلبيثة اليت يتبعها السحرة واملشعوذون

  ٠مييزوا الساحر واملشعوذ من غريه 
٣(- ها رسول اهللا ال يعين ذلك القول أن نعطل سنة أقرr، عي املعرفـة  فهل يعين ذلك أن كل مـد

هذا ،أن نقوم مبنع سائر األطباء من مزاولة مهنة الطب،وهلك على يديه مريض،ن ال علم له بهبالطب مم
من ظهـر جهلـه ـذا العلـم دون     ،فالذي مينع من مزاولة هذه املهنـة ،مفهوم خاطئ وغري صحيح

والساحر الذي يظهر للنـاس أنـه يعـاجل    ،فاجلاهل يردع،وكذلك األمر بالنسبة للرقية الشرعية،غريه
  ٠وكما أشرت سابقا فاألمر حتت الرقابة واملتابعة ،ال بد أن يكتشف أمره ويفتضح سره،يةبالرق

ويتخـذوا حرفـة   ،ذكر أن بعض القراء أصحاب الكيفية الذين يتفرغون للقراءة علـى الناس  -)٨
وهذا قد جيرهم إىل الوقـوع  ،وهو عبادة،واالستحباب حكم شرعي،يظنون أن ذلك من املستحب،هلم

  ٠عة يف البد
  :قلت

ما كان ،وأعين بذلك أصحاب العقيدة واملنهج القومي،إن استحباب هذا األمر ممن تصدر الرقية الشرعية
وال يقدر هذا العمل اجلليـل  ،ورفع معاناة بعض املسلمني،وحماربة للظلم والظلمة،إال نصرة للحق وأهله

طريق الرقية والعالج ما كان إال أسـوة   فاتباع املعاجل،إال من ابتاله اهللا سبحانه بتلك األمراض الروحية
أَنـه سـمع جـابِر بـن عبـد      ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،كما ثبت عن  ابنِ جريجٍ rوقدوة برسول اهللا 

ت جـابِر بـن عبـد اِهللا    وسمع:في رقْية الْحية لبنِي عمرٍو قَالَ أَبو الزبيرِ rأَرخص النبِي :يقُولُ،اِهللا



 ٣٩٣

يـا رسـولَ اِهللا أَرقـي؟    :فَقَالَ رجلٌ،rونحن جلُوس مع رسولِ اِهللا ،لَدغَت رجلًا منا عقْرب:يقُولُ
  ٨١٥»منِ استطَاع منكُم أَنْ ينفَع أَخاه فَلْيفْعلْ«:قَالَ

ع أخاه " أي يف الدين قال يف الفردوس يعين بالرقية " فلينفعه ( " من استطاع منكم أن ينف:قال املناوي
" أي على جهة الندب املؤكد وقد جتب يف بعض الصور وقد متسك ناس ذا العموم فأجـازوا كـل   

حديث عوف املاضي أن ما يؤدي إىل شرك مينع وما  لكن دلَّ،رقية جربت منفعتها وإن مل يعقل معناها
يؤدي إليه فيمنع احتياطا وحذف املنتفع به إلرادة التعميم فيشمل كل مـا   ال يعرف معناه ال يؤمن أن

ينتفع به حنو رقية أو علم أو مال أو جاه أو حنوها ويف قوله منكم إشارة إىل أن نفع الكافر أخاه بنحو 
 ـركَس مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذصدقة عليه ال يثاب عليه يف اآلخرة وهو ما عليه مجع ( و  " ( ـةيعابٍ بِق

  ٨١٦٠" )  ٣٩ ةاآلي –سورة النور 
وحىت هذه اللحظة مل أعلم قوال ألحد مـن أهـل العلـم يـبني أن العمـل ـذه الكيفيـة مـن         

أما إن كانـت تلـك   ،إىل الوقوع يف البدعة وهو عبادة وقد جير،واالستحباب حكم شرعي،املستحب
  ٠يف األحكام الشرعية فذلك ال يعول عليه،املقولة اجتهادات شخصية للمؤلف

لكنت أول من حـارب  ،ولو أمجع العلماء حفظهم اهللا على أن الرقية الشرعية ذه الكيفية بدعة منكرة
مع علمنا اليقيين حبرص العلماء يف هذه البالد الطيبة على تتبع منهج السـلف  ،ذلك الفعل وتصدى له

فتبقى من املباح الذي ،ة فيها خالف ونظرأما وإن كانت املسأل،-رضوان اهللا عليهم أمجعني  -الصاحل 
واملسلم ينقاد بتعليمات الكتاب والسنة ويسري يف حياته وفـق هـاذين   ،ال جيوز رمي صاحبه بالبدعة

وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا غُفْرانـك ربنـا    ٠٠٠( :يقول احلق جل وعال يف حمكم كتابه،األصلني العظيمني
 ريصالْم كإِلَي٠)  ٢٨٥جزء من اآلية  –) ( سورة البقرة و  

رضـي   -ذكر كالما طويال يف قضية الدعاء واستشهد حبادثة أويس القرين مع عمر بن اخلطاب  -)٩
قلت فما الظن بالـذي يقـدم عليـه آالف مـن النـاس ألجـل القـراءة        :ويقول أخريا -اهللا عنه 
  ٠ه الفتنة ويتركون القضاة واملفتني وأهل العلم أال خيشى علي،عليهم
  :قلت

إن جهل عامة الناس باألحكام الشرعية الفقهية ال يعين تعطيل تلك األحكام نتيجة للفهم اخلـاطئ   -أ 
واملسلم احلق مطالب بالعودة للينبوع احلقيقي الذي نستقي منه األحكام الشرعية واملتمثل ،لدى العامة

ة للعلماء وطلبة العلم يف املسائل املشـكلة  وكذلك العود،باألصول الثالثة ( الكتاب والسنة واإلمجاع )
( وما أَرسلنا من قَبلك إِال رِجاال نوحى إِلَيهِم فَاسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ :يقول تعاىل يف حمكم كتابه،أو املبهمة

  ٠)  ٤٣اآلية  –إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ ) ( سورة النحل 
                                                 

  )٢١٩٩( - ٦١]١٧٢٦/ ٤[صحيح مسلم  - ٨١٥
  ) ٥٤/  ٦ -( فيض القدير  - ٨١٦



 ٣٩٤

والبديل عن ذلـك  ،النظرة للقراء واملعاجلني ال يعين إيقاف الرقية والعالجوحصول التربك أو املغاالة يف 
أما الكيفية الصحيحة يف تاليف حصـول ذلـك   ،سوف يكون اللجوء للسحرة والعرافني واملشعوذين

وتوجيه النـاس وفـق الكتـاب    ،فيكمن يف إيضاح األمور االعتقادية واملسائل املتعلقة بالرقية الشرعية
ن اهللا سبحانه أصبح الكثري ممن يرتادون بعض املعاجلني أو أماكن الرقية العامة الـيت  وبفضل م،والسنة

ليس ذلـك فحسـب إمنـا    ،يعلمون ويفرقون بني السحرة وغريهم،أسست على قواعد ثابتة راسخة
ا من العلم الشرعي يف كثري من مسائل الرقية الشرعية اليت نقلت هلم عن طريـق  أصبحوا ميتلكون كم

  ٠لعلماء حفظهم اهللا واملتعلقة ذا املوضوع فتاوى ا
ر ملـا قـدر   وكل ميس،فكل على ثغر،أما أن يترك القضاة واملفتون وأهل العلم ويلجأ إىل الراقي -ب 
والقاضي لـيحكم بينـهم بالعـدل    ،فكما أن اهللا تعاىل وهب العامل علمه الشرعي لنشره بني الناس،له

وهذه منة من اهللا سبحانه يهبها ملن ،ذا اإلنسان ملساعدة إخوانهفهو الذي قيض ه،وبشريعة اهللا ومنهجه
  ٠يشاء 

أن ،ولذلك جيب على كل مسلم سواء كان عاملا أو قاضيا وحنـوه ،الفتنة قد حتصل للراقي ولغريه -ج 
  ٠جيعل كل عمل يقوم به خالصا لوجه اهللا سبحانه وتعاىل 

فكيف نفترض افتراضا مل حيصل ،-اهللا عنه رضي  –مع عمر  -رمحه اهللا  –بالنسبة لقصة أويس  -د 
  :أصال وهو قول املؤلف

( ومع هذا ال شك بأن عمر بن اخلطاب لو رأى أن أهل املدينـة اجتمعـوا علـى أويـس لطلـب      
  ٠وقدم أهل مكة وأهل العراق ألجل هذا الغرض ملنعهم مع فعله هو له ) ،الدعاء

  :قلت
وهذا ،التابعي اجلليل املخضرم بأنه مستجاب الدعوةعن ذلك  rإذن ما احلكمة من إخبار رسول اهللا 

وال ،ملا ضـرهم ذلـك شـيئا   ،يعين أن املسلمني لو طلبوا منه أن يدعو هلم دون مغاالة أو تربك وحنوه
٠٨١٧ذلك أم ال وعلم ذلك عند اهللا تعاىل  نستطيع القول بأن عمر كان سيقر  

ويقول ال شك بأن درء املفسـدة  ،لراقيذكر أن يف هذا األمر مفسدة من حيث تعلق الناس با -)١٠
  ٠مقدم على جلب املصلحة خاصة إذا عظمت املفسدة على املصلحة 

  :قلت
ولكين أرى واهللا تعاىل أعلم ونتيجة خلـربيت يف  ،قد يكون يف نظر املؤلف أن املفسدة أعظم من املصلحة

ثري من املفسدة املترتبة علـى  بأن املصلحة الشرعية أعم وأمشل بك،هذا اال ومعاشريت لكثري من الناس
  :القراءة ذه الكيفية لألسباب التالية
                                                 

انظر التفصـيل يف   ،ة قليلة ال يعول عليهـا لإال قالصواب أنه جائز وعلى ذلك مجهور أهل العلم ومل خيالف يف ذلك :قلت التربك - ٨١٧
  ]تبرك٦٩/ ١٠[املوسوعة الفقهية الكويتية 
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املصلحة الشرعية تقتضي أن يوضح للمسلمني الكيفية الصحيحة للرقية الشرعية الثابتة يف الكتاب  -أ 
  ٠والسنة 

ء بدل اللجـو ،املصلحة الشرعية تقتضي جلوء املسلمني للرقية الشرعية الثابتة يف الكتاب والسنة -ب 
  ٠للسحرة والعرافني واملشعوذين 

املصلحة الشرعية تقتضي أن تكون هذه األماكن منابر للدعوة إىل اهللا عز وجـل بطـرق شـىت     -ج 
  ٠ووسائل مجة 

وتفريج كربة عن مسلم عاىن ويعاين منـها  ،وحماربة الظلم،نصرة املظلوم،املصلحة الشرعية تقتضي -د 
لَا يظْلمه ،الْمسلم أَخو الْمسلمِ«:قَالَ،rأَنَّ رسولَ اِهللا ،ن أَبِيهع،عن سالمٍوقد ثبت ،منذ سنوات طوال

هملسلَا يو،هتاجي حكَانَ اُهللا ف يهأَخ ةاجي حكَانَ ف نةً،مبمٍ كُرلسم نع جفَر نمـا  ،وبِه هناُهللا ع جفَر
  ٨١٨٠»ومن ستر مسلما ستره اُهللا يوم الْقيامة،قيامةكُربةً من كُربِ يومِ الْ

واألسباب احلقيقية لتسلط اجلـن  ،املصلحة الشرعية تقتضي أن يتبني الناس دواعي تلك األمراض -هـ
  ٠والشياطني على اإلنس وحيذروا منها 

ض الوقائع عن هذا العـامل الغـييب   املصلحة الشرعية تقتضي أن يزداد الناس إميانا بعد أن يروا بع -و
  ٠وكيفية تأثري كتاب اهللا عز وجل على اجلن والشياطني 

ولكن باالتكـال  ،وهذا ال يعين حصول بعض املفاسد املترتبة على ذلك األمـر ،وقس على ذلك الكثري
اب فال بد أن تذلل الصـع ،وبتكاتف جهود من يعاجل بالكتاب والسنة مع العلماء وطلبة العلم،على اهللا

  ٠وأن يعم اخلري والفائدة على املسلمني 
إن املتفرغ للرقية على الناس فيه مشاة بالذي يتفرغ للدعاء للناس فالرقية والدعاء من جـنس   -)١١

  واحد فهل يليق بطالب علم أن يقول للناس تعالوا ايل أدع لكم !!
وقد ،فعال وخصلة من خصال اخلري بل يعترب،ال يعتقد أن دعاء املسلم إلخوانه فيه أدىن عيب أو انتقاص

إن كان بضوابطه ،فأجازوا ذلك وبينوا مشروعيته،تكلم أهل العلم يف دعاء الصاحلني واالنتفاع بدعائهم
وهذا ال يعين مطلقا ،وأنه ال يقدح بسائله أو صاحب الدعاء سواء كان من أهل الرقية وغريها،الشرعية

                                                 
  )٢٥٨٠( - ٥٨]١٩٩٦/ ٤[صحيح مسلم  - ٨١٨

[ش (من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته) أي أعانه عليها ولطف به فيها (ومن فرج عن مسلم كربة) يف هذا فضل إعانة املسلم  
عنه وستر زالته ويدخل يف كشف الكربة وتفرجيها من أزاهلا مباله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزاهلا وتفريج الكرب 

ـ  ا بإشارته ورأيه وداللته وأما الستر املندوب إليه هنا فاملراد به الستر على ذوي اهليآت وحنوهم مما ليس هو معروفا باألذى والفساد فأم
أن ال يستر عليه بل ترفع قضيته إىل ويل األمر إن مل خيف من ذلك مفسدة ألن الستر على هـذا يطمعـه يف    املعروف بذلك فيستحب

اإليذاء والفساد وانتهاك احلرمات وجسارة غريه على مثل فعله هذا كله يف ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد 
منها على من قدر على ذلك وال حيل تأخريها فإن عجز لزمه رفعها إىل ويل األمـر إذا مل   متلبس ا فتجب املبادرة بإنكارها عليه ومنعه

 تترتب على ذلك مفسدة]
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تها وهي " القراءة اجلماعية " تنظيما للوقت ليس إال وقد أسلفت أن القضية برم،اجللوس من أجل ذلك
ولو كان القصد من االجتماع هـو  ،هو الدعاء هلم بالشفاء وليس اهلدف والغاية من اجتماع املرضى

  ٠ذلك العمل ألصبح هذا األمر عني البدعة واهللا تعاىل أعلم 
صول على بركة دعاء الصـاحلني  ( كما ميكن احل:-رمحه اهللا  -قال الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

أو ،أو مـرض ،خاصة عند وقوع املسلم يف ضـيق شـديد  ،أيضا عن طريق طلب الدعاء من أحدهم
وهذا يعترب من أنـواع التوسـل   ،مرضه أو يشفيه من،فيطلب منه أن يدعو ربه ليفرج عنه كربه،مصيبة

  ٠٨١٩املشروع ) 
ت الصاحلني على أنفسهم وعلى غريهـم  ( من منافع وبركا:قال الدكتور ناصر بن عبدالرمحن اجلديع

وهو نوع جليل مـن  ،والدعاء شأنه عظيم ٠دعاء اهللا تبارك وتعاىل وسؤاله من خريي الدنيا واآلخرة 
وقد تكفل اهللا تعـاىل  ،ويف الرخاء والشدة،حيتاج إليه املسلم يف سائر أحواله،أنواع العبادة هللا عز وجل

واملقصـود هنـا أن دعـاء     ٠مذكورة يف مواضعها ،سبابوللدعاء آداب وإلجابته أ،بإجابة من دعاه
هلم أنفسـهم   -بإذن اهللا تبارك وتعاىل  -وآثار طيبة يف الدنيا واآلخرة ،الصاحلني املتقني له مثرات نافعة
  ٠٨٢٠ولغريهم من إخوام املؤمنني ) 

وقد مين اهللا ،مودوتوجه املعاجل هللا سبحانه وتعاىل بالدعاء إلخوانه املرضى بإخالص ويقني أمر طيب حم
وال ،والكالم بعمومه يقصد املعاجلني الصاحلني املـتقني ،بربكة دعائه على كثري ممن ابتلي بتلك األمراض

وهذا يتعارض مع ما ذكره املؤلف من توجيه رسالة للنـاس مفادهـا (   ،يعين مطلقا من ال خالق هلم
  ٠تعالوا أدع لكم ) 

الناس ومن ال علم عنده بأن الكيفيـة هـي الطريقـة    ذكر أن انتشار هذه الظاهرة قد يوهم  -)١٢
  ٠الصحيحة للرقية فيظل الناس يطلبون الرقية من غريهم وتتعطل سنة رقية األفراد 

ولن يأبه باتبـاع الطـرق   ،ا من العلم الشرعي لن خيتلف حاله يف الرقية وغريهاإن الذي ال ميتلك كم
أو طرق أبواب كـل  ،لجوء للسحرة واملشعوذينسواء كان ذلك بال،الصحيحة وغري الصحيحة للعالج

مع أن الذي ،وكل ما يسعى إليه هو الشفاء بأي طريقة أو وسيلة،مدع ومستعني باجلن الصاحل بزعمهم
أراه أن اللجوء للرقية الشرعية فيها سبب عظيم إليضاح كثري من احلقائق املتعلقة بالرقيـة واملسـائل   

وتعليمهم ،تم يف منهجه وطريقته بإيضاح أمور العقيـدة ملرضـاه  خاصة إن كان املعاجل يه،املرتبطة ا
وكـذلك رقيتـهم   ،كالتوجه هللا وسؤاله الشفاء والعفـو والعافية ،األسس والثوابت يف الرقية والعالج

  ٠ألنفسهم ويقينهم التام باهللا سبحانه وتعاىل 

                                                 
  ) ٣٨ص  –وأحكامه  –أنواعه  –( التوسل  - ٨١٩
  ) ٢٧١ص  –( التربك أنواعه وأحكامه  - ٨٢٠
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تطيع أن يواجه ذلك األمـر  ال يس،وجتدر اإلشارة إىل أن البعض ممن ابتاله اهللا سبحانه بتلك األمراض
أو قيام أحد من ،وذلك بسبب تسلط اجلن والشياطني له وإيذائه وصرعه،مبفرده أو أن يقوم برقية نفسه

وقد خيطئ العالج وتصبح ،أو امتالكه اخلربة اليت تؤهله لذلك،لعدم قدرته أو خوفه،أهل بيته بفعل ذلك
  ٠املفسدة عظيمة 

عاجلني أصحاب العقيدة واملنـهج الصـحيح أو األمـاكن العامـة     فإذا مل يلجأ هؤالء الناس لبعض امل
وقد أحاطتهم املعاصي من كـل حـدب   ،وهم أصال ال حيضرون حلقات العلم وال احملاضرات،للرقية

  ٠فمن أين هلم وضوح الكيفية والطريقة الصحيحة للرقية الشرعية ،وصوب
وما القصد بذلك ذم أو ،مة للمسلمنيوأود أن أوضح أن طرح هذا املوضوع ما كان إال للمصلحة العا

وأمحل مهومهم ،ولكن رأيت ذكر احلقائق والوقائع لقريب من املعاناة اليت يعاين منها الكثري،جتريح ألحد
وهذا ال يعين مطلقا موافقيت ملـا أراه وأمسعـه   ،كما أمحل مهوم وجراحات العامل اإلسالمي،وجراحام

وذلك ،مكان توظيف ذلك األمر للمصلحة العامة للمسـلمني ولكنين أؤكد أنه باإل،اليوم على الساحة
بتكاتف كافة اجلهات املسؤولة لتقنني الرقية الشرعية من الرواسب والشوائب اليت حلقت ـا نتيجـة   

  ٠للممارسات اخلاطئة 
فواجبنا االهتمام باملصلحة العامة للمسلمني يف شىت بقاع األرض وأن نقدم هلم جل ما نستطيع ابتغـاء  

 rعنِ النبِـي  ،عن أَبِي الـدرداءِ  روي وقد،وبذلك يتحقق اخلري العظيم بإذنه تعاىل،ه اهللا سبحانهوج
ومن كَتب لَه عنده حسـنةً  ،كَتب اللَّه لَه بِه حسنةً،من أَخرج من طَرِيقِ الْمسلمني شيئًا يؤذيهِم«:قَالَ

بِه لَهخةَأَدن٨٢١٠» ا الْج  
( " من أخرج من طريق املسلمني شيئا يؤذيهم" كشوك وحجر وقذر " كتب اهللا :رمحه اهللا قال املناوي

  ٨٢٢ " له " به حسنة ومن كتب له عنده حسنة أدخله اجلنة " تفضال منه وكرما )
بعد أن سـاق   ويف سياق كل ما ذكر أذكر كالماً نافعاً مفيداً لألستاذ علي بن حممد ياسني يقول فيه

وملـا  ،هلذه األسباب وغريها مما قد خيفى علي:( أقول:مجلة من األسباب الداعية للتوجه للرقية الشرعية
فـإن  ،واحلاجة املاسة إليها من قبل فئـات اتمع ،قدمته آنفاً من شرعية الرقية وبيان أمهيتها يف الدين

وضوابطها التنظيمية يف أمـاكن بـارزة   وجود أماكن منخصصة يف الرقية الشرعية بضوابطها الشرعية 
معلومة متميزة عن أماكن الشبهات يقصدها من أملت بـه األمـراض والنوائـب وأقعدتـه الباليـا      

  ٠قد يكون ضرورة ملحة يفرضها واقع اتمع من خالل ما ذكرت من أسباب ،واملصائب
ة األمر وفقهم اهللا مـن توعيـة   واملتابع هلذا األمر يرى ما تقوم به اجلهات املسؤولة بتوجيهات من وال

ما يقومون ،وتصفية وتنظيم هلذا األمر " العالج بالرقية الشرعية " وكذلك العلماء والدعاة وطلبة العلم
                                                 

 ) حسن لغريه٢٣٠٦) والصحيحة (٥٩٨٥) وصحيح اجلامع (٣٢](١٤/ ١[املعجم األوسط  - ٨٢١
 ) ٤٣/  ٦ –( فيض القدير   - ٨٢٢
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ومن بيان الطرق الشرعية اليت ينبغي أن يسـلكها النـاس يف هـذا    ،به من حماربة السحرة واملشعوذين
واحلرص علـى جمـتمعهم أن تشـوبه    ،ى مواطنيهميلمس مدى اخلوف الذي قام يف قلوم عل،اال

  ٠الشوائب أو تعكر صفوه النوائب 
الحظت مدى الوعي وبعد النظر الذي يتمتع به املسؤولون املناط م من قبل والة األمور متابعة هـذا  

ـ  ،على فقههم ونظرم الثاقبة يف جلب املصاحل ودرء املفاسد مما يدلُّ،األمر وتنظيمه ة فلله احلمـد واملن
٠٨٢٣  

وحرصهم ،فإن ما يقومون به من متابعتهم لدور الرقية الشرعية واملعاجلني ا وضبطها بضوابط الشرع
هذا ما ملسته ويلمسه القريب والبعيـد  ،على إبقاء األخيار وتنقية الصف مما خيل به يدل على ما ذكرت

  ٠وأصحاب الشأن يف هذا األمر 
ساعني سعياً حثيثاً يف إكمال النقص وسد اخللل وضبط ،حةواملتابعة الصحي،فريى منهم التوجيه السليم

يداً مـن  ،حرباً على السحرة واملشعوذين،وسد حاجام،مسامهني بذلك يف كشف معاناة الناس،املسار
  ٠حديد على املبطلني والدجالني 

  ٨٢٤ . فأثام اهللا وسدد خطاهم وبارك يف جهودهم )
  

_______________   

                                                 
  يف أكثر بالد املسلمني ال يوجد أي رقابة من احلكومات على ما يفعله السحرة واملشعوذين- ٨٢٣
   ) ١٥٧،١٥٥ص  –( مهالً أيها الرقاة - ٨٢٤

  بتصرف p?t=http://ruqya.net/forum/showthread.ph١٨٥وانظر  

http://ruqya.net/forum/showthread.ph
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للشيطان وأعوانه طرق يف صد الناس عن دين اهللا تتغري بتغري الظروف والبيئات، وتتلون بتلون الثقافات 
واتمعات، ومن ذلك ما يثار من شبهات حول اإلسالم وتشريعاته، وعلى املسلم أن يكون على حذر 

أرجعت األمر إىل أهله، واستعانت مبن  من مكايد الشيطان وأعوانه، ولقد أحسنت األخت السائلة ملا
يزيل عنها هذه الشبهة، وهذا هو الواجب يف مثل هذا املقام، وما أكثر الشبه، ولكن ما أسرع أن 

  ٨٢٥ تذهب مجيعاً يف أدراج الرياح...
  السبل اليت يسلكها اإلنسان أربعة-املبحث األول 

ان من هذه وجد الشيطان عليها رصداً اليمني والشمال، واألمام واخللف، وأي سبيل سلكها اإلنس 
  له.

فإن سلكها العبد يف طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها ويبطئه ويعوقه.وإن سلكها يف معصية وجده 
قتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي لَأَقْعتيا أَغْويعليها حامالً له وخادماً ومعيناً ومزيناً.قال اهللا تعاىل:{قَالَ فَبِم م

رهم شاكرِين ) ثُم لَآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن شمائلهِم ولَا تجِد أَكْث١٦َ(
  ٨٢٦ ]١٧ -  ١٦)}[األعراف/ ١٧(
  مداخل الشيطان: -املبحث الثاين  

ثالثة: الشهوة، والغضب، واهلوى، فالشهوة يمية، املداخل اليت يأيت الشيطان من قبلها إىل اإلنسان 
  وا يصري اإلنسان ظاملاً لنفسه، ومن نتائجها احلرص والبخل.

والغضب سبعية، وهو آفة أعظم من الشهوة، وبالغضب يصري اإلنسان ظاملاً لنفسه ولغريه، ومن نتائجه 
  العجب والكرب.

يتعدى ظلمه إىل خالقه بالشرك والكفر، ومن  واهلوى شيطانية، وهو آفة أعظم من الغضب، وباهلوى
نتائجه الكفر والبدعة، وأكثر ذنوب اخللق يمية؛ لعجزهم عن غريها، ومنها يدخلون إىل بقية 

  األقسام.
  خطوات الشيطان: - املبحث الثالث

مجيع الشرور يف العامل الشيطان هو السبب فيها، ولكن ينحصر شره يف سبع خطوات، ال يزال بابن 
  حىت ينال منه واحداً أو أكثر: آدم

                                                 
 )٣٤٣١/ ٦فتاوى الشبكة اإلسالمية ( - ٨٢٥
 )٣٧٦خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة (ص:   - ٨٢٦
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. - صلى اهللا عليه وسلم  -فأول وأعظم شر يريده من العبد شر الكفر والشرك وعداوة اهللا ورسوله 
  فإن يئس منه نقله إىل شر البدعة وهي الثانية.

  فإن عجز عنه نقله إىل شر الكبائر على اختالفها وهي الثالثة.
  الرابعة.فإن عجز عنه نقله إىل شر الصغائر وهي 

  فإن عجز عنه أشغله باملباحات اليت ال ثواب فيها وال عقاب عن الطاعات والواجبات وهي اخلامسة.
فإن عجز عنه أشغله بالعمل املفضول عن الفاضل كإشغاله بالنوافل حىت تفوت الفرائض وهكذا وهي 

  السادسة.
ليشغله ويشوش عليه، فاملؤمن طني اإلنس واجلن بأنواع األذى؛ يافإن عجز عنه سلط عليه حزبه من ش

  ال يزال يف جهاد حىت يلقى اهللا، نسأل اهللا العون والثبات.
  ما يعتصم به العبد من الشيطان:-املبحث الرابع 

يتحصن العبد من الشيطان وحيترز من شره مبا ورد يف القرآن الكرمي وثبت يف السنة النبوية الصحيحة 
والرمحة واهلدى والعصمة من مجيع الشرور يف الدنيا واآلخرة  من األدعية واألذكار، وفيهما الشفاء

  بإذن اهللا تعاىل، ومن ذلك:
  احلرز األول: االستعاذة باهللا العظيم 
أن يستعيذ باهللا من الشيطان على وجه  - صلى اهللا عليه وسلم  - فقد أمر اهللا عز وجل رسوله  

  ، وعند احلُلْم املكروه على وجه اخلصوص.العموم، وعند قراءة القرآن، وعند الغضب، وعند الوسوسة
) يملالْع يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنزنا يإِم٣٦قال اهللا تعاىل:{و {(

  ].٣٦[فصلت/
يالش نم ذْ بِاللَّهعتآنَ فَاسالْقُر أْتجِيمِ (وقال اهللا تعاىل: {فَإِذَا قَرالر لَى ٩٨طَانلْطَانٌ عس لَه سلَي هإِن (

  ].٩٩ - ٩٨)} [النحل/٩٩الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ (
  احلرز الثاين: التسمية

فالتسمية حرز من الشيطان، وعصمة من خمالطته لإلنسان يف طعامه وشرابه، ومجاعه، ودخوله بيته  
  ورد.وحنو ذلك مما 

بيته، فَذَكَر اَهللا وعن جابِرِ بنِ عبد اِهللا، أَنه سمع النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: " إِذَا دخلَ الرجلُ 
إِذَا داَء، وشلَا عو ،لَكُم بِيتطَانُ: لَا ميقَالَ الش ،هامطَع دنعو هولخد دنع دنذْكُرِ اَهللا عي لَ، فَلَمخ

مبِيت والْعشاَء " دخوله، قَالَ الشيطَانُ: أَدركْتم الْمبِيت، وإِذَا لَم يذْكُرِ اَهللا عند طَعامه، قَالَ: أَدركْتم الْ
  ٨٢٧أخرجه مسلم

                                                 
 )   [ ش (قال الشيطان) معناه قال الشيطان إلخوانه وأعوانه ورفقته]٢٠١٨( - ١٠٣)١٥٩٨/ ٣صحيح مسلم ( - ٨٢٧
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رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: " لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَراد وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما، قَالَ: قَالَ 
فَإِنه إِنْ يقَدر بينهما أَنْ يأْتي أَهلَه، فَقَالَ: بِاسمِ اللَّه، اللَّهم جنبنا الشيطَانَ وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا، 

 لَدا "ودطَانٌ أَبيش هرضي لَم كي ذَل٨٢٨ف  
  احلرز الثالث: قراءة املعوذتني:

{قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ} و{قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ} عند النوم، وأدبار الصلوات، وعند املرض، وحنو  
  ذلك كما سبق.

ريا أَسا أَننيرٍ، قَالَ: بامنِ عةَ بقْبع ناِء، إِذْ عوالْأَبو ،فَةحالْج نيب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسر عم 
بوذُ بِرذُ بِأَعوعتي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسلَ رعةٌ، فَجيددةٌ شظُلْمو ،ا رِيحنتيوذُ غَشأَعالْفَلَقِ، و 

، قَالَ: وسمعته يؤمنا بِهِما في »يا عقْبةُ، تعوذْ بِهِما فَما تعوذَ متعوذٌ بِمثْلهِما«ناسِ، ويقُولُ: بِرب ال
"لَاة٨٢٩الص  

  احلرز الرابع: قراءة آية الكرسي:
للَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِحفْظ زكَاة رمضانَ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَالَ: وكَّلَنِي رسولُ ا

ى اُهللا علَيه فَأَتانِي آت فَجعلَ يحثُو من الطَّعامِ فَأَخذْته، وقُلْت: واللَّه لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّه صلَّ
ع لَيعو ،اجتحي مقَالَ: إِن ،لَّمسو بِيفَقَالَ الن ،تحبفَأَص ،هنع تلَّيةٌ، قَالَ: فَخيددةٌ شاجي حلالٌ وي

 :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةَ«صارِحالب كريلَ أَسا فَعةَ، مريرا ها أَبةً »ياجكَا حش ،ولَ اللَّهسا ري :قَالَ: قُلْت ،
، فَعرفْت أَنه سيعود، »أَما إِنه قَد كَذَبك، وسيعود«فَرحمته، فَخلَّيت سبِيلَه، قَالَ: شديدةً، وعيالًا، 

قُلْت: أَخذْته، فَلقَولِ رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِنه سيعود، فَرصدته، فَجاَء يحثُو من الطَّعامِ، فَ
 أَعود، لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: دعنِي فَإِني محتاج وعلَي عيالٌ، الَ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل ،تحبفَأَص ،بِيلَهس تلَّيفَخ ،هتمحلَ : «فَرا فَعةَ، مريرا ها أَبي
كريقَالَ: »أَس ،بِيلَهس تلَّيفَخ ،هتمحالًا، فَريعةً، ويددةً شاجكَا حش ولَ اللَّهسا ري :قُلْت ،» قَد ها إِنأَم

ودعيسو كا»كَذَبالطَّع نثُو محاَء يثَةَ، فَجالثَّال هتدصفَر ، ،ولِ اللَّهسإِلَى ر كنفَعلَأَر :فَقُلْت ،هذْتمِ، فَأَخ
للَّه بِها، وهذَا آخر ثَالَث مرات، أَنك تزعم الَ تعود، ثُم تعود قَالَ: دعنِي أُعلِّمك كَلمات ينفَعك ا

رإِلَى ف تي؟ قَالَ: إِذَا أَووا هم :قُلْت {ومالقَي احلَي وإِلَّا ه الَ إِلَه اللَّه} :يسةَ الكُرأْ آيفَاقْر ،كاش
]، حتى تختم اآليةَ، فَإِنك لَن يزالَ علَيك من اللَّه حافظٌ، والَ يقْربنك شيطَانٌ حتى ٢٥٥[البقرة: 

، »ما فَعلَ أَسريك البارِحةَ«صبحت فَقَالَ لي رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: تصبِح، فَخلَّيت سبِيلَه، فَأَ
، قُلْت: »ما هي«قُلْت: يا رسولَ اللَّه، زعم أَنه يعلِّمنِي كَلمات ينفَعنِي اللَّه بِها، فَخلَّيت سبِيلَه، قَالَ: 

إِلَّا هو احلَي لي: إِذَا أَويت إِلَى فراشك فَاقْرأْ آيةَ الكُرسي من أَولها حتى تختم اآليةَ: {اللَّه الَ إِلَه قَالَ 
                                                 

 ) ٧٣٩٦)(١١٩/ ٩صحيح البخاري ( - ٨٢٨
 ") صحيح  ١٤٦٣)(٧٣/ ٢(سنن أيب داود  - ٨٢٩
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 -حتى تصبِح ]، وقَالَ لي: لَن يزالَ علَيك من اللَّه حافظٌ، والَ يقْربك شيطَانٌ ٢٥٥القَيوم} [البقرة: 
أَما إِنه قَد صدقَك وهو كَذُوب، «فَقَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:  - وكَانوا أَحرص شيٍء علَى اخلَيرِ 

  ٨٣٠»يطَانٌذَاك ش«، قَالَ: الَ، قَالَ: »تعلَم من تخاطب منذُ ثَالَث لَيالٍ يا أَبا هريرةَ
  احلرز اخلامس: قراءة اآليتني األخريتني من سورة البقرة:

 رو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم } نيب قفَرلَا ن هلس
عمقَالُوا سو هلسر نم دأَح) ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا وا ٢٨٥نهعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي (

محلَا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤا لَا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ملَهرا إِصنلَيا لْ عا كَم
لَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حلَانوم تا أَننمحارا و

) رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرص٨٣١ ].٢٨٦، ٢٨٥) } [البقرة: ٢٨٦فَان  
عسأَبِي م نع :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ: قَالَ ر ،ارِيصالْأَن رِ «ودآخ ننِ ميتنِ الْآيياتأَ هقَر نم

اهكَفَت لَةي لَيف ةقَرالْب ةور٨٣٢».س  
اآليتان من آخرِ «ه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن أَبِي مسعود البدرِي رضي اللَّه عنه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّ

اهكَفَت لَةي لَيا فمأَهقَر نم ،ةقَرالب ةور٨٣٣»س  

                                                 
) والسنن  ٥٤٦)(٢٣٩اجلزء األول (ص:  -) معلقا بصيغة اجلزم ووصله أمايل ابن بشران  ٢٣١١)(١٠١/ ٣صحيح البخاري ( - ٨٣٠

  ) صحيح ١٠٧٢٩)(٣٥١/ ٩الكربى للنسائي (
ي عيال) نفقة عيال وهم الزوجـة  [ ش (آت) اسم فاعل من أتى وأصله آيت فحذفت الياء اللتقاء الساكنني. (حيثو) يأخذ بكفيه. (عل 

واألوالد ومن يف نفقة املرء. (أسريك) مسي أسريا ألنه ربطه حببل وكانت عادة العرب أن تربط األسري إذا أخذته حببل. (البارحة) أقـرب  
 إله إال هـو احلـي   ليلة مضت. (فرصدته) ترقبته. (آية الكرسي) اآلية اليت يذكر فيها كرسي الرمحن جل وعال وهي قوله تعاىل {اهللا ال

/. (وكانوا) أي الصحابة حيرصون على تعلم اخلري فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون يف سبيله كـل   ٢٥٥القيوم}. إىل آخر اآلية / البقرة 
 شيء من متاع الدنيا. (قد صدقك) أخربك مبا يوافق الواقع واحلق. (وهو كذوب) من شأنه وخلقه كثرة الكذب]

٨٣١ -  اُهللا ت بِرخيبر نم لَ إِليهزا أَنبِم نآمي، وحالو نم اَءها جبِم قدص هصلى اهللا عليه وسلم بِأن بِينِ النالَى عـونَ  عنمؤونَ ينماملُؤو .ه
ؤيو ،هيقَتلي نِظَامِ خف هتكْمامِ حمتو هتانِيدحواِهللا و ودجبِو كلِ كَذَلسالربياِء وميعِ اَألنقُونَ بِجدصيو ،هلسرو بِهكُتو هكَتالئم ودجونَ بِونم

ياألنبياِء، ولِ وسالر نيقُونَ بفَراألنبِياِء، ال يو نيلسلَى املُراِء عمالس نم لَةزبِ املُنالكُتيعاًومج مهونَ أَندقتـبيلِ    عونَ إىل سـادقُونَ، هادص
فَهِما ونبا ري لَكا قَونعمقَالُوا: ساِهللا. و ضٍ بِإذْنعةَ برِيعش خسني مهضعإنْ كَانَ برِ، وةَ   اخلَيـرفاملَغ ـألُكسن ،اهضقْتملِ بِملْعا لثَلْنتامو ،اهن

نحن إليكةَ ومحالرونَ. ورائص  
يها ما اكْتسبت من شر، من قَولٍ أو فعلٍ. الَ يكَلِّف اُهللا أحداً فَوق طَاقَته، وهذا من لُطْف اِهللا بِخلْقه. وللنفْسِ ما كَسبت من خيرٍ. وعلَ 

رتاسو هائعإِىل د هادبالَى ععاُهللا ت دشأرـونَ أوِ   واسن ـنحنا ونضكْنا فَررذْنا إنْ تؤاخنا ال تبقُولُوا: ربِأنْ ي كذَلو ،إليه ةاعرالضو ،هامح
عمالِ الشاقَّة وإنْ أَطَقْناها، كَما شرعته من اَألارتكَبنا محرماً ونحن ناسونَ أو مخطئُونَ، أو عن جهلٍ بِوجهِه الشرعي، ربنا وال تكَلِّفْنا 

و يفكْلالت نم ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبارِ، راآلصاألغْالَلِ و نم فَةالمِ السألماغْلو كنيبنا ونيا بيما فنع فاعالَِء، والببِ وائاملَص رف
 نقَع مستقْبالً في ذَنبِ، أنت ولينا وموالَنا، فَانصرنا لَنا فيما بيننا وبين العباد، فَالَ تظْهِرهم علَى أَعمالنا القَبِيحة ومساوئنا، وارحمنا لكَيالَ

 ، بترقيم الشاملة آليا)٢٩٣دينك.أيسر التفاسري ألسعد حومد (ص: علَى القَومِ الذين كَفَروا بِك، وجحدوا 
 )٨٠٨( - ٢٥٦)٥٥٥/ ١صحيح مسلم ( - ٨٣٢
  ) ٤٠٠٨)(٨٤/ ٥صحيح البخاري ( - ٨٣٣
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  احلرز السادس: قراءة سورة البقرة:
بيوتكُم مقَابِر، إِنَّ الشيطَانَ ينفر لَا تجعلُوا «عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ:  

ةقَرةُ الْبورس يهأُ فقْري تالَّذ تيالْب ن٨٣٤»م  
احلرز السابع: كثرة ذكر اهللا تعاىل بقراءة القرآن، والتسبيح والتحميد، والتكبري والتهليل، 

  وحنوها.
رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: " من قَالَ: الَ إِلَه إِلَّا اللَّه،  عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، أَنَّ 

كَان ،ةرائَةَ ممٍ موي يف ،يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،داحلَم لَهو املُلْك لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحلَ ودع لَه ت
ك وكُتبت لَه مائَةُ حسنة، ومحيت عنه مائَةُ سيئَة، وكَانت لَه حرزا من الشيطَان يومه ذَلعشرِ رِقَابٍ، 

" كذَل نم لَ أَكْثَرمع دإِلَّا أَح ،اَء بِها جملَ مبِأَفْض دأَح أْتي لَمو ،ِسيمى يت٨٣٥ح  
  عاء اخلروج من املرتل:احلرز الثامن: د

الَ بِسمِ اللَّه عن أَنسِ بنِ مالك، أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: " إِذَا خرج الرجلُ من بيته فَقَ
ينقَالُ حقَالَ: ي ،ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ وولَا ح ،لَى اللَّهع كَّلْتوت ى لَهحنتفَت ،يتقوو ،يتكُفو ،يتده :ذئ

  ٨٣٦الشياطني، فَيقُولُ لَه شيطَانٌ آخر: كَيف لَك بِرجلٍ قَد هدي وكُفي ووقي؟ "

                                                                                                                                             
[ ش(اآليتان) مها من قوله تعاىل {آمن الرسول} إىل آخر السورة. (كفتاه) حفظتاه من الشر ووقتاه من املكروه قيل أغنتاه عـن قيـام    

 لك ملا فيهما من معاين اإلميان واإلسالم وااللتجاء إىل اهللا عز وجل واالستعانة به والتوكل عليه وطلب املغفرة والرمحة منه]الليل وذ
  )٧٨٠( - ٢١٢)٥٣٩/ ١صحيح مسلم ( - ٨٣٤

الطَّاعالذِّكْرِ و نةٌ ميالخ أَي ، (قَابِرم) ِرالْكَسو مبِالض (كُموتيلُوا بعجوا لَا تنفدلَا ت :اهنعم ا أَويهى فتوونَ كَالْمكُونتقَابِرِ وكُونُ كَالْمفَت ة
رفنيلِ (يلعكَالت افئْنتاس (َطَانيإِنَّ الش) لُهلِ قَوى الْأَونعلَى الْملُّ عديا، ويهف اكُمتوميو جرخي رِ الْفَاِء، أَيبِكَس (  يالَّـذ تيالْب نم) درش

ا يمل أَو ،ةورالس هذه كَةربِب هلاِء أَهإِغْو نم أَسيى: ينعالْمو (ةقَرةُ الْبورس يهأُ فقْرنيِ  تقي طَلَبِ الْـيف مهادهتاجينِ وي الدف مهجِد نى مر
ةقَرةَ الْبورس صخو  اِء اللَّهمأَس ةكَثْرا وهطُولل كالَى  -بِذَلعت-   أَلْـفكْمٍ وح أَلْفيٍ وهن أَلْفرٍ وأَم ا أَلْفيهيلَ: فق قَدا، ويهكَامِ فالْأَحو

افًا لمن يقُولُ: إِنما يقَالُ السورةُ الَّتي فيها الْبقَرةُ أَو يذْكَر فيها الْبقَرةُ خبرٍ، وفي الْحديث دلَالَةٌ علَى عدمِ كَراهة أَنْ يقَالَ سورةُ الْبقَرة خلَ
 )١٤٦٠/ ٤" مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (

  )٢٦٩١( - ٢٨)٢٠٧١/ ٤) وصحيح مسلم ( ٣٢٩٣)(١٢٦/ ٤صحيح البخاري ( - ٨٣٥
  إنسان مملوك عبد أو أمة واملراد ثواب عتقهم][ ش (عدل) مثل. (رقاب) مجع رقبة إي  

دل هذا احلديث على ما يأيت: أوالً: فضل التهليل وأثره يف تكفري السيئات، واكتساب احلسنات، ورفع الدرجات، واحلفظ من الشيطان، 
أعتق رقبة مسلمة أعتق اهللا بكل  : " من-صلى اهللا عليه وسلم  -والفوز باجلنة، والنجاة من النار، ألنه يعدل عتق عشر رقاب، وقد قال 
: " مل يأت أحد بأفضل مما جاء بـه "  -صلى اهللا عليه وسلم  -عضوٍ منها عضواً منه من النار ". ثانياً: أن التهليل أفضل األذكار لقوله 

ا ال توجـد يف التسـبيح   وملا فيه من كتابة مائة حسنة، وحمو مئة سيئة، وعتق عشر رقاب، وكونه حرزاً من الشيطان، وهذه املزايا كله
 )٢٨٣/ ٥وغريه. منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري (

  ) صحيح ٥٠٩٥)(٣٢٥/ ٤سنن أيب داود (  - ٨٣٦
ت ،مِ اللَّهفَقَالَ: بِاس ،هتيب نم ") سالْجِن بِه ادرالْمو (ُلجالر) ةخسي نلٌ ") : فجر جرلَى اللَّ" إِذَا خع كَّلْتو ،ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ وولَا ح ،ه

  (" يـتكُفو ") قالْح طَرِيق أَي : (" يتده ") اللَّه دبا عي لَكم يهادني :أَي : (" ذئينح قَالُ لَهي   :أَي : (" يـتقوو ") ـكمه :أَي :
ح ناِء. قَالَ ابدالْأَع نم ظْتفحي الْكَلَامِ لَفإِلَى أَنَّ ف الطِّيبِي ارأَشو .لَمأَع اللَّهو لَ الثَّلَاثَةقَب (يتمح) ةايي رِوفرٍ: وـثُ  جيا حبترا مرشنا و



 ٤٠٤

  احلرز التاسع: الدعاء إذا نزل مرتالً:
 عما سهأَن ،ةيلَميمٍ السكح تلَةَ بِنوخ نولَ اِهللا عسر تe :ْقُلزِلًا، فَلْينم كُمدلَ أَحزقُولُ: " إِذَا ني ،

" هنلَ محترى يتٌء حيش هرضلَا ي هفَإِن ،لَقا خم رش نم اتاماِهللا الت اتموذُ بِكَل٨٣٧أَع  
  احلرز العاشر: كظم التثاوب، ووضع اليد على الفم:

عن أَبِي س :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ: قَالَ ر،رِيدالْخ يدع» هدبِي ِسكمفَلْي ،كُمدأَح ثَاَءبإِذَا ت
  ٨٣٨»علَى فيه، فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُ

ه وسلَّم: " إِنَّ اللَّه يحب العطَاس، ويكْره عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيو
:بثَاؤا التأَمو ،هتمشأَنْ ي هعممٍ سلسلَى كُلِّ مع قفَح ،اللَّه دمفَح طَسفَإِذَا ع ،بثَاؤالت  نم وا همفَإِن

  ٨٣٩ذَا قَالَ: ها، ضحك منه الشيطَانُ "الشيطَان، فَلْيرده ما استطَاع، فَإِ
  احلرز احلادي عشر: األذان:

                                                                                                                                             
لِ، ووقي بِواسطَة قَولِ لَا حولَ ولَا قُوةَ وهو معنى حسن، وقَـد روى  قَالَ: هدي بِواسطَة التبرك بِاسمِ اللَّه، وكُفي مهِماته بِواسطَة التوكُّ

 كاربالْم همبِاسو بِاللَّه دبانَ الْععتإِذَا اس :أَي اهنعةَ بِمريرأَبِي ه يثدح نم يذمرالتانأَعو هدشأَرو اللَّه اهده ،ةوِيينالدو ةينِيورِ الدي الْأُمف ه
هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمو ،هبسكُونُ حالَى، فَيعت اللَّه كَفَاه لَى اللَّهكَّلَ عوإِذَا تو ـنم اللَّه قَاهو ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ ووقَالَ: لَا ح نمو ، 
طَانيش أَو يسلإِب هنع دعتبي :أَي : (ُطَانيالش ى لَهحنفَت) ،هلَيلَّطُ عسفَلَا ي طَانيالش رش  : (ُقُـوليو) ِنِ الطَّرِيقع ى لَهحنتفَي ،هلَيوكَّلُ عالْم ه

أَولِ أَو تعجبا من تعرضه (كَيف) : وفي نسخة وكَيف (لَك بِرجلٍ) : أَي: بِإِضلَالِ رجلٍ (قَـد  أَي: للْمتنحي (شيطَانٌ آخر) : تسليةً للْ
: هذه تسليةٌ، -رحمه اللَّه  -قَالَ الطِّيبِي يه. هدي، وكُفي، ووقي) : أَي: من الشياطنيِ أَجمعني بِبركَة هذه الْكَلمات فَإِنك لَا تقْدر علَ

 عنه فَقَولُه: لَك متعلِّق بِيتيسر، وبِرجلٍ حالٌ اهـ.أَي: كَيف يتيسر لَك الْإِغْواُء ملْتبِسا بِرجلٍ إِلَخ. أَي: معذُورٍ في ترك إِغْرائه والتنحي 
 )١٦٩٥/ ٤مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (

 )٢٧٠٨( - ٥٥)٢٠٨١/ ٤صحيح مسلم ( - ٨٣٧
  )٢٩٩٥( - ٥٧)٢٢٩٣/ ٤صحيح مسلم ( - ٨٣٨

لتاُء لالْب : (هدبِي) هحبِفَت ةخسي نفو ،هلأَو مبِض : (ِسكمفَلْي كُمدأَح ثَاَءبي قَالَ: " إِذَا تفَف ،ةيدع  ـكسمتو كسأَمو بِه كسوسِ مالْقَام
كسمتاسو بِه كسمتِء ويبِالش كسرِبِ: أَمغي الْمفو ،بِه مصتاعو سبتاح :كسمتاسو كاسمتو  هلَيا ععاضو :أَي (هلَى فَمع) بِه مصتاع

ا يتمكَّن منـه مـا دام   ) : يحتملُ أَنْ يراد الدخولُ حقيقَةً، وهو وإِنْ كَانَ يجرِي مجرى الدمِ من الْإِنسان، لَكنه لَ(فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُ
 )٢٩٨٨/ ٧مشكاة املصابيح ( منتبِها، ويحتملُ أَنْ يراد بِه التمكُّن منه بِالْوسوسة" مرقاة املفاتيح شرح

  ) ٦٢٢٣)(٤٩/ ٨صحيح البخاري (  - ٨٣٩
  [ ش (العطاس) اندفاع اهلواء من األنف بعنف وصوت لعارض. (يشمته) ] 

ي: (فلْيكْظم) الكَظْم هاهنا: أن يمسك نفسه، وال يفتح فاه عند التثاؤب يف الصالة، ومينع نفسه من التثاؤب مهما قدر، وال يقل: ها، أ
تح فاه.(حيب العطاس، ويكره التثاؤب) إمنا ذلك ألن العطاس إمنا يكون مع انفتاح املسام، وخفة البدن، وتيسر احلركات، وسـبب  ال يف

، هذه األمور: ختفيف الغذاء، واإلقالل من الطعام، والقناعة باليسري منه، والتثاؤب إمنا يكون مع ثقل البدن، وامتالئه واسترخائه للنـوم 
لكسل، فصار العطاس حمموداً؛ ألنه يعني على الطاعات، والتثاؤب مذموماً؛ ألنه يثَبطُه عنها، ويكسله عـن اخلريات.جـامع   وميله إىل ا
  )٦٢٣/ ٦األصول (

 هأَنا؛ لومذْمم بثَاؤالتو ،اتلَى الطَّاعع نيعي هأَنا؛ لودمحم طَاسالْع ارص :طَّابِيقَالَ الْخـةُ  يياهالْكَرةُ وبحفَالْم ،اترينِ الْخع رِفُهصيو ثْنِيه
نفْسِ شهوتها" مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح تنصرِف إِلَى الْأَسبابِ الْجالبة لَها، وإِنما أُضيف إِلَى الشيطَان؛ لأَنه هو الَّذي يزين لل

)٢٩٨٦/ ٧( 



 ٤٠٥

الش ربأَد الَةلصل يودقَالَ: " إِذَا ن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسةَ: أَنَّ رريرأَبِي ه نع لَهطَانُ، وي
،ينأْذالت عمسى الَ يتاطٌ، حرى  ضى إِذَا قَضتح ،ربأَد الَةبِالص بى إِذَا ثُوتلَ، حاَء أَقْبدى النفَإِذَا قَض

ي كُني ا لَممكَذَا، ل كَذَا، اذْكُر قُولُ: اذْكُري ،فِْسهنِء واملَر نيب رطخى يتلَ، حأَقْب ثْوِيبى التتح ذْكُر
  ٨٤٠الَ يدرِي كَم صلَّى " يظَلَّ الرجلُ

  احلرز الثاين عشر: دعاء دخول املسجد:
لَّه بنِ عمرِو عن حيوةَ بنِ شريحٍ، قَالَ: لَقيت عقْبةَ بن مسلمٍ، فَقُلْت لَه: بلَغنِي أَنك حدثْت عن عبد ال 

أَعوذُ بِاللَّه الْعظيمِ، «يه وسلَّم أَنه كَانَ إِذَا دخلَ الْمسجِد قَالَ: بنِ الْعاصِ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَ
، قَالَ: أَقَطْ؟ قُلْت: نعم، قَالَ: فَإِذَا قَالَ: ذَلك »وبِوجهِه الْكَرِميِ، وسلْطَانِه الْقَدميِ، من الشيطَان الرجِيمِ

طَانُ: حيمِ"قَالَ الشوالْي رائي سنظَ م٨٤١ف  
  احلرز الثالث عشر: الوضوء والصالة

                                                 
  )  ٣٨٩( - ١٩)٢٩١/ ١) وصحيح مسلم ( ٦٠٨)(١٢٥/ ١صحيح البخاري ( - ٨٤٠

[ ش(وله ضراط) متثيل لشدة خوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة خوفه أيضا. (ثوب) أقم للصالة وهو املراد هنـا. (النـداء)   
  األذان. (خيطر) يوسوس ويشغل املصلي عما هو فيه]

بش :قَالَ الطِّيبِيع هعنميو ،عملَأُ السمي يالَّذ توبِالص اعِ الْأَذَانمس نع إِغْفَالُهو ،هفْسن طَانيلُ الشغش اطًا هرض اهمس ثُم ،رِهاعِ غَيمس ن
  تقْبِيحا لَه اهـ.

 اطيأَنَّ الش؛ ل يقَةقلَى الْحولٌ عمحذَا ميلَ: هقكْـرِ  وذ نفًا موخ مهنم كذَل ودجو نِعتمارِ، فَلَا يبي الْأَخف درا وونَ، كَمبرشيأْكُلُونَ وي ني
ختفُلَانٌ إِذَا اس طَ بِهرض :هِملقَو نالَى معت كْرِ اللَّهنيِ بِذاللَّع فَافختاس ادرأَوِ الْم ،اللَّه ،مرقاة املفاتيح شرح مشـكاة  فَّه.لَكالْم ناب هذَكَر

 )٥٥٦/ ٢املصابيح (
  ) صحيح  ٤٦٦)(١٢٧/ ١سنن أيب داود (  - ٨٤١

لَى عباده فَضلًا عن عبـاده  ) ، أَيِ الْمحِسنِ إِ(أَعوذُ) أَي: أَعتصم وأَلْتجِئُ (بِاللَّه الْعظيمِ) ، أَي: ذَاتا وصفَةً (وبِوجهِه) أَي: ذَاته (الْكَرِميِ
الْأَب يلأَيِ الْأَز (ِميالْقَد) هلْقخ نم ادا أَرلَى مع رِهقَهو هترقُدو هتغَلَب ؛ أَيلْطَانِهسو ودعبنِي: الْمعي دعب أَي طَنش نوذٌ مأْخم طَانيالش نم يد

ةمحر نالظَّا مو ،اللَّه ةنومِ بِلَعتشأَوِ الْم ابِ اللَّهب نم ودطْرولٍ، أَيِ: الْمفْعى منعجِيمِ بِمالر ،اللَّه   ـمنِـي: اللَّهعاُء يعالد اهنعم ربخ هأَن ره
هاتطَرخو هاتطَوخو هائإِغْوو هتسوسو نفَظْنِي مإِلَّا فَ احو ،الَةهالْجو ةايولَى الْغثُ عاعالْبو ،لَالَةي الضف ببالس هفَإِن ،هلَالإِضو هوِيلستـي  وف

الاستعاذَة منه لَما تعوذْت منه، فَإِنه أَحقَـر وأَصـغر،   ولذَا قَالَ بعض الْعارِفني: لَولَا أَنَّ اللَّه أَمرنِي بِ -الْحقيقَة أَنَّ اللَّه هو الْهادي الْمضلُّ 
صلَّى اللَّه علَيـه   -إِباِء والْإِغْواِء (قَالَ) : أَيِ النبِي ويحتملُ أَنْ يكُونَ التعوذُ من صفَاته وأَخلَاقه من الْحسد والْكبرِ والْعجبِ والْغرورِ والْ

 لَّمسو- بِيقَالَ النو :ةٌ، أَييحرٍ الْفَاُء فَصجح ن(فَإِذَا) : قَالَ اب ةيححص ةخسي نكَذَا ف :-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلٌ -صقَائ :إِذَا (قَالَ) أَي :
إِذَا قَالَ الْمؤمن ذَلك (قَالَ الشيطَانُ: حفظَ مني  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -لَ الطِّيبِي: أَي: وقَالَ النبِي (ذَلك) ] أَيِ: الْقَولُ الْمذْكُور، وقَا

مِ موبِالْي ادري لُ أَواللَّي هلَيع قَاسيو ،هيعمج أَو هتيقب :مِ) ، أَيوالْي رائسِ   سجِـن ـنم ظُهفح رٍ إِنَّ أُرِيدجح نقَالَ اب ،لُهمشيو قْتالْو طْلَق
وما يقَع منه عنيِ فَقَطْ بقي الْحفْظُ علَى عمومه الشياطنيِ تعين حملُه علَى حفْظه من كُلِّ شيٍء مخصوصٍ كَأَكْبرِ الْكَبائرِ أَو من إِبليس اللَّ

 نريٍ مي كَثف قَعيو ،كقُولُ ذَلي نم لَمعنى ورا نأَنل كذَل تا ذَكَرمإِنو هودناِء جإِغْو نإِنْ مو هتا ذَكَرلَى مع يثدلُ الْحمح نيعوبِ فَتالذُّن
 )٦٢٧/ ٢ملصابيح (لَم أَره اهـ.مرقاة املفاتيح شرح مشكاة ا
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  نوالسيما عند الغضب والشهوة، فما أطفأ العبد مجرة الغضب والشهوة مبثل الوضوء والصالة. ع
 :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسةَ، قَالَ: قَالَ ريطع»يالش نم بضإِنَّ الْغ نم قلطَانَ خيإِنَّ الشو ،طَان

  ٨٤٢»النارِ، وإِنما تطْفَأُ النار بِالْماِء، فَإِذَا غَضب أَحدكُم فَلْيتوضأْ
، وجتنب فضول النظر، -صلى اهللا عليه وسلم  - احلرز الرابع عشر: طاعة اهللا تعاىل ورسوله 

  والكالم، والطعام، واملخالطة.
  امس عشر: تطهري البيت من الصور، والتماثيل، والكالب، واألجراس.احلرز اخل

 :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسةَ، قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نع» يلُ أَواثمت يها فتيكَةُ بلَائلُ الْمخدلَا ت
اوِيرص٨٤٣»ت  

لَا تصحب الْملَائكَةُ رفْقَةً فيها كَلْب ولَا « صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اِهللا
سر٨٤٤»ج  

  احلرز السادس عشر:اجتناب مساكن اجلن والشياطني 
كاألماكن اخلربة،واألماكن النجسة، كاحلشوش، واملزابل، واألماكن اخلالية من اإلنس كالصـحاري،  

  ٨٤٥ر البعيدة ومرابض اإلبل وحنوها.وشواطئ البحا
 
  

!!!!!!!!!!!!  

                                                 
 ) ضعيف ٤٧٨٤)(٢٤٩/ ٤سنن أيب داود ( - ٨٤٢
 )٢١١٢( - ١٠٢)١٦٧٢/ ٣صحيح مسلم ( - ٨٤٣
  )٢١١٣( - ١٠٣)١٦٧٢/ ٣صحيح مسلم ( - ٨٤٤

نهم ترافُق (فيه جِلْد نمرٍ: بِفَتحٍ فَكَسـرٍ فـي   بي لَا تصحب الْملَائكَةُ رفْقَةً) : بِضم الراِء وتكْسر، وفي الْقَاموسِ: أَنها مثَلَّثَةٌ ؛ أَي جماعةً
ره لَا نة والْخيلَاِء، ولأَنه زِي الْعجمِ، أَو ؛ لأَنَّ شعالنهاية. نهى عن ركُوبِ النمارِ ؛ أَي جلُودها، وإِنما نهى عنِ استعمالها لما فيها من الزي

لُودذُونَ جأْخوا يا كَانم لَّ أَكْثَرلَعو ،يذَك رإِذَا كَانَ غَي ةمالْأَئ دأَح دناغَ عبلُ الدقْبمرقاة املفاتيح  ي.ِسرا عهاديطأَنَّ اص؛ ل تاتارِ إِذَا ممالن
 )٢٥٢٣/ ٦شرح مشكاة املصابيح (

  ) فما بعد٣٧٦المي يف ضوء القرآن والسنة (ص: خمتصر الفقه اإلس  - ٨٤٥
  " وقاية اإلنسان من شياطني اإلنس واجلانوالتفاصيل يف كتابنا "  
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 ٤٠٨

  )٣١٠علي  (ذيب اآلثار مسند  .٣٧
  )٣١٠ذيب اآلثار مسند عمر  ( .٣٨
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  فتاوى الزحيلي .١٠٦
  فتاوى الشبكة اإلسالمية .١٠٧
  لبحوث العلمية واإلفتاءفتاوى اللجنة الدائمة ل .١٠٨
  فتاوى من موقع اإلسالم اليوم .١٠٩
  فتاوى موقع األلوكة .١١٠
  فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم .١١١
  فتاوى يسألونك  (معاصر) .١١٢
  لقاءات الباب املفتوح .١١٣
  دار الوفاء -جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية .١١٤
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  )١٤٢٠جمموع فتاوى ابن باز  ( .١١٥
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  تاج العروس شرح القاموس .١١٧
  لسان العرب .١١٨
  املصباح املنري  .١١٩
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  حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين .١٢٣
  الكليات ط دمشق .١٢٤
  سلسلة األحاديث الصحيحة األلباين .١٢٥
  صحيح اجلامع  الصغري لأللباين .١٢٦
  در املنثور يف التفسري باملأثور ال  .١٢٧
  شرح ابن العريب على سنن الترمذي .١٢٨
  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  .١٢٩
١٣٠.  http://www.raj3elsada.com/vb/showthread.php?t=21751  
  شرح الزرقاين على املوطأ .١٣١
  الطب النبوي للذهيب .١٣٢
  بدائع الفوائد البن القيم .١٣٣
  يةالصارم املسلول البن تيم .١٣٤
١٣٥. http://www.sehha.com/world/index.php?showtopic=541  
١٣٦.  http://www.3iny3ink.com/forum/t232300.html  
١٣٧.  http://forum.m3com.com.sa/t30029/  
١٣٨.  http://almuaiqly-maka.yoo7.com/t466-topic  
  العني والرقية واالستشفاء من القرآن والسنة  .١٣٩
  اآلداب الشرعية واملنح املرعية .١٤٠
  املعني يف إثبات حقيقة احلسد والعنياملنهل  .١٤١
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  بدائع الفوائد البن القيم .١٤٦
  التفسري القيم = تفسري القرآن الكرمي البن القيم  .١٤٧
١٤٨. http://forum.sedty.com/t352981.html  
  تفسري الكشاف للزخمشري  .١٤٩
  تعريفه،إثباته،أسبابه،عالجه  –احلسد  .١٥٠
١٥١.  http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=877  
١٥٢.  

http://www.ahebaaelnabi.com/ar/forum.html?func=view&catid=26&id=338  
  الصارم البتار لوحيد عبد السالم بايل .١٥٣

http://www.raj3elsada.com/vb/showthread.php?t=21751
http://www.sehha.com/world/index.php?showtopic=541
http://www.3iny3ink.com/forum/t232300.html
http://forum.m3com.com.sa/t30029
http://almuaiqly-maka.yoo7.com/t466-topic
http://forum.sedty.com/t352981.html
http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=877
http://www.ahebaaelnabi.com/ar/forum.html?func=view&catid=26&id=338
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  حتفة املريد على جوهرة التوحيد ط األزهرية . .١٥٧
  التفسري الوسيط للقرآن الكرمي لطنطاوي .١٥٨
  االنتصاف على الكشاف البن املنري من الكشاف. .١٥٩
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١٦٨. http://nagah.net/vb/showthread.php?s=c2142bca26be614827c23bf7f877

2168&t=16175  
١٦٩. http://www.raj3elsada.com/vb/showthread.php?t=21751  
١٧٠. http://www.raj3elsada.com/vb/showthread.php?t=21751  
  إثبات برهان املس والصرع / حسن بن علي عبد احلميد  .١٧١
١٧٢.  http://abu-

anas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3A2009-04-
15-09-21-58&catid=3%3Anewsflash&%3BItemid=93  

  فضائل سورة اإلخالص للحسن اخلالل  .١٧٣
١٧٤.  http://forums.areejw.com/t25545.html  
١٧٥. http://warda86-gofreefor.forumbreizh.com/t1822-topic  
١٧٦. http://forum.mn66.com  
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 ٩٣  ........................................................  :٢أعراض أخرى للمس  
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  ٩٩  .......................................................  ) السحر الذي يعتمد على الفلك واحلساب:٣
  ١٠٠  ...........................................................  ) السحر الذي يعتمد على قوة اإلحياء:٤
  ١٠٠  ...........................................................  ) السحر الذي يعتمد على قوة النفس:٥
  ١٠٠  ..........................................................  ) السحر الذي يعتمد على خفة احلركة:٦
  ١٠٠  .............................  إللكترونية واملرايا:) السحر الذي يعتمد على اآلالت امليكانيكية وا٧



 ٤١٨

  ١٠٠  ..............................................................  أعراض السحر:
  ١٠١  .................................................  صفات املعاجل بالقرآن الكرمي:
  ١٠٢  ................................................  شروط العالج بالقرآن الكرمي:

  ١٠٤  .......................................................  صفات املعاجل الروحي:
  ١٠٥  ................................................  ما ينبغي أن يكون عليه املعاجل:

  ١٠٦  ..................................................  أوال:الشروط العامة للعالج:
  ١٠٦  ..................................................  ثانيا:الشروط اخلاصة باملعاجل:

  ١٠٨  ..................................................................  عدةُ املعاجل:
  ١٠٩  ............................................................  واجبنا جتاه هؤالء:

  ١١٠  ..................................  النهي عن قتل حيات البيوت إال بعد التحذير:
  ١١٣  ................................................ جواز قتل القنفذ داخل البيت:

  ١١٣  ..........................................................  سب اجلان وضرم:
  ١١٥  ..........................................................  مشروعيةُ عالج املس والصرع: -املبحث الثاين 

  ١١٦  .....................................................  ىف حكم معاجلة املصروع:
  ١٢٨  ..  جواز كتابة شيء من القرآن أو السنة أو األدعية املأثورة والغسل مبائها أو شرا

  ١٢٩  ...............................  الشروط الالزمة جلواز كتابة الرقى وشرب مائها:
  ١٣٢  .............................................................  الرقية من النظرة:

  ١٣٢  ................................................  ما ينبغي أن يكون عليه املعاجل:
  ١٣٢  ....................................................  هل جيوز استرضاء اجلن ؟:

  ١٣٤  .............................................................  كيفية عالج الصرع واملس: -املبحث الثالث 
  ١٣٤  ...........................................  املرحلة األوىل:مرحلة ما قبل العالج:

  ١٣٤  ..................................................  املرحلة الثانية:تشخيص احلالة
  ١٣٤  ................................  تكون املرحلة الثالثة وهي قراءة الرقية الشرعية:

  ١٣٨  ...........................................  ثانياً:فإذا حضر اجلين فكيف تعرفه ؟
  ١٣٨  ............................................  ثالثاً:كيف تتعامل مع اجلين املسلم:

  ١٣٩  ......................................  كيف تتعامل مع اجلين غري املسلم:-رابعاً 
  ١٣٩  ...........................................  املرحلة الثالثة:مرحلة ما بعد العالج:

  ١٤٠  .........................................................  طريقة أخرى للقراءة:
  ١٤١  ........................................................  تنبيهات هامة للمعاجل:

  ١٤٣  ...............................................  كيف تتعامل مع مس األطفال ؟
  ١٤٤  ..............................................  املس الشيطاين لألطفال: عالمات

  ١٤٤  .....................................  األسباب واآلداب املعينة على جناح الرقية:



 ٤١٩

  ١٤٦  ................................................................  حتصني املعاجل:
  ١٤٦  ............................................................................  أوال:حتصني املعاجل نفسه:
  ١٤٨  ............................................................................  ثانياً:حتصني املعاجل ألهله:
  ١٤٨  .............................................................................  ثالثاً:حتصني املعاجل لبيته:

  ١٤٩  ......................................................  املريض نفسه قد يكون سبب يف تأخر الشفاء:
  ١٥٠  ...............................................................................  آيـات املس العاشق:

  ١٥٣  .................................................................  اب احلارق على املس العاشق:الشه
  ١٦٢  ........................................  آيات اخلروج ( املس والسحر وغريها من اجلسد والبيت )

  ...................................................................................................  ١٦٦  

  ..........................................................................................................  ١٦٦  
  ١٦٦  ............................................................................تعريف السحر: - املبحث األول

  ١٦٧  ................................................................  الشعوذَةُ: -أ 
  ١٦٧  ................................................................  النشرةُ: -ب 
  ١٦٧  .................................................................  الْعزِميةُ: -ج 
  ١٦٨  ..................................................................  الرقْيةُ: - د 

  ١٦٩  ..............................................................  الطَّلْسم: - هـ 
  ١٦٩  .................................................................  األَْوفَاق: -و
  ١٦٩  .................................................................التنجِيم: -ز 

  ١٧١  ............................................................................  حقيقة السحر: –املبحث الثاين 
  ١٧٩  ........................................................................  الْحكْم التكْليفي: -املبحث الثالث 

  ١٧٩  ....................................................  ر الساحرِ بِفعل السحرِ:كُفْ
:هيملعترِ وحلُّمِ السعت كْم١٨٠  ...................................................  ح  
  ١٨٢  ...................................................  الفرق بني السحر واملعجزة:

  ١٨٣  ........................................................................  عالمات السحر: - املبحث الرابع  
  ١٨٤  ............................................................  عالمات املسحور:

  ١٨٥  ............................  ن أعراض املس والعني:أعراض السحر اليت تفترق ع
  ١٨٧  .......................................................  أعراض أخرى للسحر:

  ١٨٧  ............................................  أعراض السحر املأكول واملشروب:
  ١٨٨  .........................  أسرار السحر املاكول واملشروب من الناحية العلمية !!

  ١٨٩  ...................................................................  أمر التكليف املأكول واملشروب:
  ١٩٠  ................................................................  اخل اجلسم:مسرية املادة السحرية د

  ١٩٠  ........................................................................................  مرحلة اهلضم:



 ٤٢٠

  ١٩٣  ............................................................  كيف حيضر الساحر جنيا ؟ -املبحث اخلامس 
  ١٩٣  ................................................  االتفاق بني الساحر والشيطان:

  ١٩٣  ..........................................  الطرق احملرمة لتحضري الساحر جنيا ؟
  ١٩٤  ............................................................................  :....( طريقة اإلقسام )١
  ١٩٤  ..................................................................................  :...طريقة الذبح:٢
  ١٩٥  ..............................................................................  :...الطريقة السفلية:٣
  ١٩٦  ...............................................................................  :...طريقة النجاسة:٤
  ١٩٦  ...............................................................................  :...طريقة التنكيس:٥
  ١٩٦  .......................................................................................  :...التنجيم:٦
  ١٩٦  ..................................................................................:...طريقة الكف:٧
  ١٩٧  ...................................................................................  :...طريقة األثر:٨

:ا الساحر يعرف ١٩٧  ...................................................  عالمات  
  ١٩٩  .........................................................................  عالج السحر: -املبحث السادس 

  ١٩٩  ..................................  عالج السحر بالرقى املباحة والتعوذ املشروع:
  ١٩٩  ...............................................................  اخلالف يف عالج السحر بسحر مثله:

  ٢٠١  ......................................................  أنواع السحر من حيث التأثري وطريقة إبطاهلا:
  ٢٠٤  .......................................  رابعا:أقسام السحر من حيث األسلوب:

  ٢٠٦  ..............................................  السحر من حيث التأثري:* أقسام 
  ٢٠٦  ............................................................  سحر الصرف ( سحر التفريق ): - أوال

  ٢٠٧  .........................................................................  * تعريف سحر الصرف:
  ٢٠٨  ..........................................................................  * أنواع سحر الصرف:

  ٢٠٨  ........................................................................  * أعراض سحر الصرف:
  ٢٠٨  .....................................................  أعراض أخرى لسحر التفريق بني الزوجني:

  ٢٠٩  ...................................................................................  ومن أهم اثآره:
  ٢١٠  ..................................................كيف نعرف أن هذا سحر تفريق أو عرض نفسي:

  ٢١٠  ...........................................................  ر التفريق:كيف تعرف أنك مصاب بسح
  ٢١٠  ........................................................................  كيفية حدوث سحر التفريق:

  ٢١١  ........................................................................................  كيفيه عالجه:
  ٢١٢  ...................................................  ج بقراءة الرقية الشرعية على رأس املريض:العال

  ٢١٥  ..............................................................  كيف تتعامل مع اجلين غري املسلم ؟
  ٢١٥  ..............................................................  مرحلة ما بعد العالج: - املرحلة الثالثة

  ٢١٦  .................................................................................  تنبيهات للمعاجل:



 ٤٢١

  ٢٢١  ........................................  املرحلة الثالثة من مراحل العالج:مرحلة ما بعد العالج:
  ٢٢٢  ................................................................  ثانيا:سحر احملبة أو ( سحر العطف )

  ٢٢٤  ........................................................................................  * أعراضه:
  ٢٢٥  .........................................................................  كيف حيدث سحر احملبة؟

  ٢٢٥  ......................................................................  اآلثار العكسية لسحر احملبة:
  ٢٢٦  ..............................................................................  *أسباب سحر احملبة:

  ٢٢٦  ...................................................................................  السحر احلاللُ:
  ٢٢٦  ................................................................................  عالج سحر احملبة:

  ٢٢٧  ......................................................................................  سحر التهيـج:
  ٢٣٥  ............................................................................  تعريف سحر التخييل:

  ٢٣٥  ...........................................................................  * أنواع سحر التخييل:
  ٢٣٦  .........................................................................  * أعراض سحر التخييل:

  ٢٣٧  .............................................................................  إبطال سحر التخييل:
  ٢٣٧  ..................................................................................  رابعا:سحر اجلنون:

  ٢٣٧  .........................................................................  *  تعريف سحر اجلنون:
  ٢٣٨  ...........................................................................  *  أنواع سحر اجلنون:

  ٢٣٨  .........................................................................  *  أعراض سحر اجلنون:
  ٢٣٨  ......................................................................  كيف حيدث سحر اجلنون ؟

  ٢٣٩  ..............................................................................  عالج سحر اجلنون:
  ٢٤٠  ...............................................................................  خامسا:سحر اخلمول:

  ٢٤٠  ..........................................................................................  أعراضه:
  ٢٤٠  .............................................................................  عالج سحر اخلمول:

  ٢٤٢  ...............................................................................  سادساً:سحر اهلواتف:
  ٢٤٢  ...........................................................................  أعراض سحر اهلواتف:

  ٢٤٢  .....................................................................  كيف حيدث سحر اهلواتف ؟
  ٢٤٣  ...........................................................................................  عالجه:

  ٢٤٤  ...............................................................................  سحر املرض: –سابعاً 
  ٢٤٤  .............................................................................أعراض سحر املرض:
  ٢٤٤  ..........................................................................  كيف يتم سحر املرض؟

  ٢٤٥  ..............................................................................  عالج سحر املرض:
  ٢٤٧  ..........................................................  ف )سحر االستحاضة ( سحر الرتي - ثامنا

  ٢٤٧  ............................................................................................  تعريفه:



 ٤٢٢

  ٢٤٩  .................................................................  وينقسم هذا السحر اىل قسمني:
  ٢٥٠  ...........................................................................................  العالج:

  ٢٥١  .................................................................................  تاسعاً:سحر التعطيل:
  ٢٥١  ........................................................................  كيف يتم سحر التعطيل ؟

  ٢٥١  .............................................................................  سحر:أعراض هذا ال
  ٢٥١  ......................................................................  عالج سحر تعطيل الزواج:

  ٢٥٢  ...............................................  عالج سحر الربط وهو املعقود عن زوجته –عاشراً 
  ٢٥٣  ..................................................................  كيف حيدث الربط عند الرجل:

  ٢٥٣  ......................................................................................  ربطُ املرأة:-
  ٢٥٤  .........................................................................  لعالج الربط عدة طرق:

  ٢٥٦  .........................................  الفرق بني الربط والعجز اجلنسي والضعف اجلنسي: -
  ٢٥٦  .......................................................................  عالج الضعف اجلنسي: -

  ٢٥٧  ..........................................................................  ر:معلومات هامةٌ عن السح
  ٢٥٨  ............................................................  عالمات املس الشيطاين والسحر والعني:

  ٢٥٩  ................................................................  :مسائل حول الرقية من السحر - ١
  ٢٦١  ...................................................  والرقية يف املاء وشربه أجازها بعض العلماء -
  ٢٦٥  ...................جواز قراءة الزوج القرآن على زوجته احلائض ومسحه على مجيع جسدها - ٢
  ٢٦٥  ....................................  رقية اإلنسان نفسه أدعى لإلخالص وجيوز أن يرقيه غريه: - ٣
  ٢٦٦  .................................................................  االستشفاء مبا محد اهللا به نفسه: - ٤
  ٢٦٦  ..................................................................  ة اإلهلية:فوائد األدوية الطبيعي - ٥
٦ - اتالْآيرِ بِالْأَذْكَارِ وحالس لَاج٢٦٧  .................................................................  ع  
  ٢٦٨  ......................................................................  آيات للشفاء من السحر: - ٧
  ٢٦٨  ...........................................................  الرقية الشرعية للعني واملس والسحر - ٨
  ٢٧٥  ....................................................  إلفاقة انون وطرد الشيطان ومحاية األهل: - ٩
  ٢٧٦  ..........................................................................  شفاء من كل داء:لل -١٠
١١- :(وننالْج ةقْير ) ٢٧٨  ................................................................  لعالج اللمم  
  ٢٧٩  .......................................................  قراءة هذه اآليات يف الصباح واملساء: -١٢
  ٢٨١  ...................................  قراءة سورة يس وبعض السور لطرد اجلن وفك السحر: -١٣
  ٢٨٥  ............................................................  لطرد عارض الشيطان يف الصالة: -١٤
  ٢٨٥  ........................................................................  لطرد اجلن من البيت: -١٥
  ٢٨٧  ............................................  حكم تكرار الرقية أو اآليات القرآنية واألدعية: -١٦
  ٢٨٨  ................................................  بط:السدر وعالج السحر واملس والعني والر -١٧



 ٤٢٣

  ٢٩٠  ....................................................................  حكم مساع أشرطة الرقية: -١٨
  ٢٩١  ..............................................................  أثر الرقية املسجلة على املريض: -١٩
  ٢٩١  ...........................................................  هل من خماطر من الرقية املسجلة؟: -٢٠
  ٢٩٢  .................................................................  القراءة أفضل أم االستماع ؟ -٢١
  ٢٩٢  ...................................................................  فكرة نشوء أشرطة الرقية: -٢٢
  ٢٩٢  .....................................................................  مىت حنتاج للرقية املسجلة؟-٢٣
  ٢٩٣  ........................................................................  وصايا للراقي واملرقي: -٢٤
  ٢٩٦  ......................................................................  ل السحر املرشوش:إبطا -٢٥
  ٢٩٧  ......................................................  التمر اهلندي إلبطال السحر املشروب: -٢٦

  ٢٩٩  ..........................................................  كيفية عالج البيوت اإلسالمية:- املبحث السابع 
  ٢٩٩  ...................................................  وجود اجلن يف البيوت: - ١
  ٣٠٠  ..........................................  رأي اللجنة الدائمة جبن البيوت: - ٢
  ٣٠٠  .....................  ئيسة لتسلط اجلن والشياطني على البيوت:األسباب الر - ٣
  ٣٠٠  .............................................................اإليذاء عن طريق السحر والسحرة: - أ
  ٣٠١  ......................................................................  إيذاء عمار تلك البيوت: - ب
  ٣٠١  .....................................................................  اإليذاء عن طريق االقتران: - ج
  ٣٠٢  .............................. استيضاح األحوال والظروف املتعلقة باملرتل: - ٤
  ٣٠٢  ...............................  التنبيه على أية أمور خمالفة ألحكام الشريعة: - ٥
  ٣٠٢  ......................................  توخي بعض األمور اهلامة قبل الرقية: - ٦
  ٣٠٤  ................................................  البدء بـ ( خطبة احلاجة ) - ٧
  ٣٠٤  ........................................  استخدام األسلوب الدعوي املؤثر: - ٨

  ٣٠٦  ............................................................................  طريقة الدعوة واخلطاب:
  ٣٠٧  ............................  التسمية واحلمد والثناء على احلق تبارك وتعاىل: - ٩
  ٣٠٧  .....................................  النفث والتفل بعد القراءة على املاء: -١٠
  ٣١٠  ...............................................  جواز الرقية باملاء وامللح: -١١
  ٣١٠  .................................  حكم قراءة آية الكرسي يف زوايا البيت: -١٢
  ٣١١  .......................................  األوىل الرقية يف تلك املنازل وترا: -١٣
  ٣١٢  ..............  استخدام أجهزة التسجيل لسماع القرآن أو الرقية الشرعية: -١٤

  ٣١٣  ....................................................  حقائق هامة عن السحر والشياطني: –املبحث السابع 
  ٣١٣  ...................................  حقائق عن دماغ اإلنسان وبعض أسراره - ١
  ٣١٥  ....................  اخلطوة األوىل:كيف تفحص نفسك اذا كنت مسحورا؟ - ٢
  ٣١٧  ......................  القرآن وتأثريها ومواصفاا: الطاقة اخلارجة من قراءة - ٣



 ٤٢٤

  ٣١٨  ..................  هل ذكر اهللا والتعوذ من الشيطان تقي من السحر واملس ؟ - ٤
  ٣١٩  واحلافظ من الشياطني: -عز وجل-ذي خلقه اهللا مسببات كسر حصن اإلنسان الطبيعي ال - ٥
  ٣٢١  .................................  كيف تدخل الشياطني إىل جسم اإلنسان ؟ - ٦
  ٣٢٢  ....................................................  فيزيائية عمل السحر: - ٧
  ٣٢٢  ..................  األدلة على مشروعية التداوي بالقرآن والرد على منكريه: - ٨
  ٣٢٦  ...................................................  أهم عالمات السحرة: - ٩
  ٣٢٨  .................................. كيف يتلبس الشيطان جسد اإلنسان؟ - ١٠
  ٣٣٠  .......................  ماذا يشعر من تلبسه شيطان واستوىل على جسده؟ -١١
  ٣٣١  ...................................  ن الشياطني؟كيف يتم حتصني املسلم م -١٢
  ٣٣٢  .................  هل من يفعل السنن السابقة يعترب محصن يف هذا العصر؟ -١٣
  ٣٣٣  .............................................  أمهية الرقية بالقرآن الكرمي: -١٤
  ٣٣٥  .................  أيات السكينة  تطرد احلزن والضعـف واملعصية والقلق: -١٥

  ٣٣٨  ...............................................................  أحكام عامة تتعلق بالسحر –املبحث الثامن 
  ٣٣٨  ..........................................................  عقُوبةُ الساحرِ: - ١
٢ - :رِهل بِِسحرِ إِذَا قَتاحالس كْم٣٤٠  ............................................  ح  
  ٣٤١  .....................................  ذي لَم يستحق الْقَتل:تعزِير الساحرِ الَّ - ٣
٤ - :هيملعت رِ أَوحل السعلَى فةُ عار٣٤١  .......................................  اإلِْج  

  ...................................................................................................  ٣٤٣  

  .........................................................................  ٣٤٣  

–  ...................................................................................  ٣٤٣  
  ٣٤٣  .....................................................  تعريفها: –األول املبحث 

  ٣٤٣  ...............................................................................................  الدعاُء:
  ٣٤٣  ..............................................  حكمها التكْليفي:- املبحث الثاين
  ٣٤٣  ...............................................حكْمةُ تشرِيعها:- املبحث الثالث
  ٣٤٤  ............................................  مواطن االستعاذَة: -املبحث الرابع 

اذَةُ لعتسالً:االأَو:آنالْقُر اَءةر٣٤٤  .......................................................................  ق  
  ٣٤٧  .....................................................................  االستعاذَةُ لدخول الْخالَِء:- ثانيا
  ٣٤٨  .............................................................................االستعاذَةُ للتطَهرِ: - ثالثا

  ٣٤٨  .............................................  االستعاذَةُ عند دخول الْمسجِد والْخروجِ منه: -رابعاً 
  ٣٤٩  .....................................................................  االستعاذَةُ في الصالَة: -خامسا

:ةكْعي كُل رف اذَةعتساال اركْر٣٤٩  ..................................................................  ت  
  ٣٥٠  ..............................................................  االستعاذَةُ في خطْبة الْجمعة: –سادساً 



 ٤٢٥

  ٣٥١  .........................................................  حكْمها،ومحلُّها في صالَة الْجِنازة: - سابعاً
  ٣٥١  .....................................................................استحباا يف صالة الليل: - ثامنا
  ٣٥١  .................................................................  بِه: الْمستعاذُ

:هناذُ معتس٣٥٢  ................................................................  الْم  
:يذعتسةُ الْماب٣٥٨  ..............................................................  إج  

  ٣٥٨  ...........................................................................  الفرق بني التميمة والرقية:
  ٣٥٩  .........................................................  من فوائد (االستعاذة)

   ......................................................................  ٣٦١  
  ٣٦١  ...................................................................... تعريفه:

:وِيذعلتل ييفكْلالت كْم٣٦٣  .....................................................  الْح  
عقَل معا الَ يل:ماألَْو مسالْق:اه٣٦٣  ......................................................................  ن  

  ٣٦٤  ........................................................................................  حكم النشرة:
  ٣٦٥  ....................................................  وأَما الرتيمةُ فَيختلف حكْمها بِاختالَف معانِيها:

:هائمبِأَس الَى أَوعت وِيذًا بِكَالَمِ اللَّهعا كَانَ تالثَّانِي:م مس٣٦٥  ........................  الْق  
...رِ اللَّهاِء غَيما كَانَ بِأَسثُ:مالثَّال مس٣٦٧  .......................................  الْق  

:اوِيذعالت اذخات نم ضر٣٦٧  ....................................................  الْغ  
  ٣٦٧  .....................................................................................  أَوالً:االستشفَاُء:

  ٣٦٧  ..........................................................................  االستشفَاُء بِالْقُرآن: -أ 
  ٣٧٠  .........................................  االستشفَاُء بِاألَْدعية الْمناسبة واألَْذْكَارِ الْمأْثُورة: -ب 

  ٣٧١  .................................................................................  ثَانِيا:استمالَةُ الزوجِ:
  ٣٧١  ................................................................................  ثَالثًا:دفْع ضررِ الْعينِ:

  ٣٧١  ..............................................................................  اإلِْصابةُ بِالْعينِ: -أ 
  ٣٧٢  ..........................................................................  الْوِقَايةُ من الْعينِ: -ب 

  ٣٧٢  ...............................................  قراَءةُ بعضِ األَْدعية واألَْذْكَارِ من قبل الْعائنِ: -أ 
  ٣٧٣  .......................................................................  االسترقَاُء من الْعينِ: -ب 
  ٣٧٣  ................................................................  االستشفَاُء من إِصابة الْعينِ: -ج 
  ٣٧٣  ........................................................  الْمعروف بِاإلِْصابة بِالْعينِ وما علَيه: - د 

  ٣٧٣  .....................................................................................  رابِعا:دفْع الْبالَِء:
  ٣٧٤  .............................................................  علَى اإلِْنسان: تعليق التعوِيذَات -أ 

  ٣٧٥  ...........................................................  تعليق التعوِيذَات علَى الْحيوان: -ب 
  ٣٧٥  ............................................................  تعليق الْجنبِ والْحائضِ التعاوِيذَ:- ج

:هكْسعمِ ولسلْمرِ لةُ الْكَافقْي٣٧٥  .......................................................................  ر  



 ٤٢٦

  ٣٧٦  ........................................................................  رقْيةُ الْكَافرِ للْمسلمِ: -أ 
  ٣٧٦  ......................................................................  رقْيةُ الْمسلمِ للْكَافرِ: -ب 

  ٣٧٧  ..................................................................  أَخذُ األُْجرة علَى التعاوِيذ والرقَى:
  ٣٨٠  ..................................................  حكم الرقية اجلماعية لعدد من املرضى بآن واحد:

  ٣٨٢  ......................................  شبهات حول الرقية اجلماعية لعدد من األشخاص بآن واحد:

  .................................................................................................  ٣٩٩  

  ..................................................................................  ٣٩٩  
  ٣٩٩  ........................................................  السبل اليت يسلكها اإلنسان أربعة-املبحث األول 
  ٣٩٩  .........................................................................  مداخل الشيطان: -املبحث الثاين 
  ٣٩٩  .......................................................................  خطوات الشيطان: - املبحث الثالث
  ٤٠٠  ..........................................................  ما يعتصم به العبد من الشيطان:-املبحث الرابع 

  ٤٠٠  ............................................  احلرز األول: االستعاذة باهللا العظيم
  ٤٠٠  ..........................................................  احلرز الثاين: التسمية

  ٤٠١  .................................................  احلرز الثالث: قراءة املعوذتني:
  ٤٠١  ..............................................  احلرز الرابع: قراءة آية الكرسي:

  ٤٠٢  .........................  احلرز اخلامس: قراءة اآليتني األخريتني من سورة البقرة:
  ٤٠٣  ............................................  احلرز السادس: قراءة سورة البقرة:

  ٤٠٣  وحنوها.احلرز السابع: كثرة ذكر اهللا تعاىل بقراءة القرآن، والتسبيح والتحميد، والتكبري والتهليل، 
  ٤٠٣  .........................................  احلرز الثامن: دعاء اخلروج من املرتل:

  ٤٠٤  ...........................................  احلرز التاسع: الدعاء إذا نزل مرتالً:
  ٤٠٤  ............................  احلرز العاشر: كظم التثاوب، ووضع اليد على الفم:

  ٤٠٤  ...................................................  احلرز احلادي عشر: األذان:
  ٤٠٥  .......................................  دعاء دخول املسجد: احلرز الثاين عشر:

  ٤٠٥  ..........................................  احلرز الثالث عشر: الوضوء والصالة
نب فضول النظر، والكالم، ، وجت-صلى اهللا عليه وسلم  - احلرز الرابع عشر: طاعة اهللا تعاىل ورسوله 

  ٤٠٦  ..........................................................  والطعام، واملخالطة.
  ٤٠٦  ..  احلرز اخلامس عشر: تطهري البيت من الصور، والتماثيل، والكالب، واألجراس.

  ٤٠٦  ...........................  السادس عشر:اجتناب مساكن اجلن والشياطنياحلرز 
 
 


