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 مقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

عمالنا ، من أإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
يهده هللا فال مضل له ومن يضلل هللا فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

 وأشهد أن حممد عبده ورسوله .
 

، يةر أذاهم وراجت بضاعتهم الشيطانانتشر يف هذا الزمان السحرة واملشعوذون والدجالون وكث
ن الواقع لشهوات حىت اجتالتهم الشياطني ، فموذلك بسبب بعد املسلمني عن دينهم وإتباعهم ل

املر يف هذه األايم أنك جتد أنه إذا تزوج املســــــلم من امرأة هنية ذهبت الزوجة االول إل الســــــاحر 
ه الذابئذ ، ل حىت تربط زوجها عن ضـــــرذا وإذا ب تنرب املرأة تذهب إل الضـــــريذ الفال  وتذبذ

 لقسيس أو املشعوذ ودفع له املبالغ اخليالية وإذا أصيبتوإذا أصاب إنسان ما صرع ذهب به إل ا
املرأة مبس من اجلان ذهبت إل حفالت الزار والرقص حىت ترضـــــــــــش قرينها الشـــــــــــيطان ، هذه هش 

 حال املسلمني يف هذا الزمان إال من رحم هللا . 
 

الج ومنهم من ابتدع يف الع فمنهم من ســـــــار علمل ســـــــنة امل ـــــــطفمل  رقاةويف املقابل كثر ال
أمساء وأرقاماً وأعداداً ب ترد إال علمل السنة الشياطني أو من كتب السحر والشعوذة، وألف بعض 
هؤالء الرقــاة الكتــب وفيهــا الغــ  والســــــــــــــمني ، والحهــت كثااً من الرقــاة هــداهم هللا تعــال أ م 

وال وهو له الســــــنوات الط يتحفهون علمل ما من هللا به عليهم من علم يف هذا الباب ، ومنهم من
يرقش املرضــمل وليس عنده طالب علم يعلمه ، بل منهم من يغضــب إذا ما ســئل عن أمر من أمور 
الرقية ، ومنهم من كان يقرأ الرقية ب ــــــوت مســــــموع وعندما اجتمع عنده طلبة العلم أســــــر بقراءة 

َّي لَ الرقية حىت ال يتعلم منه أحد ، جاء يف احلدي  َعْن َأِبي ُهَريـْرََة رضـــش هللا عنه قَا وُل ا : قَاَل َرســـُ
  َياَمةي ُ بيليَراَم ميْن َلَر يـَْوَم اْلقي َّ َمُه َأجلََْمُه ا ئيَل َعْن عيْلَم َفَكَت رواه الرتمذي وأبو داود  " َمْن ســــــــــــــُ

 وامحد ؛ يقول الشافعش رمحه هللا تعال :
 ومن منع املستوجبني فقد ظلم ومن منذ اجلهال علما أضاعه
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يعلم  وقيل ما صــــــــــني العلم مبثل بذله ألهله ، ومن كتم العلم فك،نه جاهله ، وكان نبينا حممد 
ان .. احلدي  ، وك اي  الم إ  أعلمك كلماتال ــحابة من  ا ســؤال فكان يقول البن عباس 

 وعن احلســـن الب ـــري رمحه هللا.. احلدي  ،  أال أعلمك أعهم ســـورة يف القر نيقول ألِب ســـعيد 
تعال قال: " ألن أتعلم ابابً من العلم ف،علمه مســـــــــــــلماً أحب إيل من أن تكون يل الدنيا كلها يف 

  سبيل هللا تعال ".
 

إن تعليم علم الرقية ملن يوثق يف علمه ودينه وأمانته أصـــــــــــبذ ضـــــــــــرورة ملحة ، فلله كم من عروس 
م ، وكم من امرأة طلقت ، وكم من أرحام قطعت ، وكم من أهل بيت شــــــــــتت مجلهم ومز   عه

شـــــــريفة إل الرذيلة دفعت ، وكم من قلوب الرجال علمل الفواح، هيرت ، وما هذا إال بســـــــبب 
انتشــــار الســــحرة واملشــــعوذين وكثرة التلبس واملصــــابة ابلعني املقرونة ابلشــــياطني ، ويف تعليم الرقية 

: قـَي يُدوا اْلعي ،  إحياء لســـــنة امل ـــــطفمل  ْلكيَتابي ، يقول ُعَمَر ْبَن اخلَْطَابي ذا رأيت أن أ ع لْلَم ابي
مـا أظن أنـه ينفع املعـاا واملريض جـا جـاء يف بعض تلـك الكتـب وجـا من هللا بـه  هـذا الكتـاب يف

"إمنا  علش من جتربة ومشـــــــاهدة لعل هللا أن ينفع به وأن  عله من العلم الذي ينتفع به ، يقول
ا كان فيه من صواب فمن هللا وحده وما كان فيه فمنوى" ،  ما امرئ لكل وإمنا ابلنيات األعمال

من خط، فمين ومن الشيطان .

  
وكتبــــه 

 أنس محد عبد العزيز العويد
هـ.1413رمضان   14
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 املدخل 
عربا ملن ينكر حقيقة اقرتان الشيطان لإلنسان ودخوله يف بدنه ، ابلر م من شهادة الثقاة من 

من كثرذم ، فضال عن شهادة كثا من علماء أهل السنة الناس الذين ال يكادون أن حي وا 
سلم ن م  ليس يف أئمة املواجلماعة وإثباذم هلذه العقيدة . يقول شيخ املسالم ابن تيميه: " 

 ،نكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلكينكر دخول اجلين يف بدن املصروع وغريه ، وم  أ
 ".((1))ما ينفي ذلك فقد كذب على الشرع ، وليس يف األدلة الشرعية

 
وكيف يُنكر أمٌر مشاهٌد ملموٌس ، يتكلم الشيطان علمل لسان امل روع بلغة  ا لغته وهلرة 
 ا هلرته ونربة صوت  ا نربة صوته ؛ خيربك الشيطان علمل لسان امل روع عن أمور ال يعلمها 

ه عليه يف بدنه ، وبت،ثا وال يدركها امل روع نفسه ؛ ويشعر امل روع بسراين الشيطان يف جسده 
 وقد يفسد عليه عقله وفكره ، و عل أعضاءه تت رف بطريقة مغايرة للم،لوف .

 
يقول الشعيب العلم ثالثة أشبار ، فمن لل شربا مجخ أبنفه ، وظن أنه لله . ومن لل الشرب 

 حد أبدا ا.هـ.أالثا  صغرت إليه نفسه وعلم أنه ب ينله ؛ وأما الشرب الثال  فهيهات ال يناله 
 

فعلمل من يُنكر دخول اجلين بدن املنسش أن يلرم فاه عن املنكار واالستنكار وخمالفة أئمة 
،  فلسفةلوثـة أبفكار أهل البدع والأهل السنة واجلماعة ، وأن ال يشوش أفكار املسلمني أبفكاره امل

ط، وما صوااب فإنه حيتمل اخلتراه  وال واب ، فماى اخلطـــ،فإن قال: هذا رأي ، فإن الرأي حيتمل 
تراه خط، فإنه حيتمل ال واب ، ولعله أييت اليوم الذي يتحول فيه رأيك إل رأي  اك . وإن 
العاقل إذا مسع أمرا عربا جائزا ال دليل من الشرع ينفيه ، استحسنه وب يكذب قائله ، واجلاهل 

 إذا مسع ما ب يشاهده قطع بتكذيب قائله ، وتزييف لقله . 
 ومن يل أبن تدري أبنك ال تدري َجهلَت وال تدري أبنك جاهلٌ 

                                       
 24الفتاوى اجلزء    1
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وأن ـــــــــــــذ من ينكر التلبس ابلبح  واملطالع وبقراءة الكتب امل ـــــــــــــنفة يف هذا الباب وعلمل 
رأسها كتاب برهان الشرع يف إثبات املس وال رع فهو كتاب جيد  ع فيه املؤلف األدلة الشرعية 

 عن املســــــــــــــالم واملســــــــــــــلمني كل خا ؛ وأحب أن أنبه إل أن الكثاة وأقوال أهل العلم فرزاه هللا
صاحب الكتاب نقل ما ذكره الدكتور إبراهيم أدهم " أبن دخول اجلن بدن املنس قليل ولدرا ما 
حي ـــل " ، وأيده علمل ذلك بقوله قال: أبو احلارع  عفا هللا عنه  : وهذا كالم وســـط ، ال وكس 

 فيه وال شطط أ.هـ. 
 

هذا الكالم ال دليل عليه ، وهو خمالف للواقع ، فإن دخول اجلن بدن املنس  والذي أراه أن
ليس ابلقليل والنادر احل ــــــــــــــول ، بل أكثر جا يتكيله البعض ، فكم من ألس نعرفهم م ــــــــــــــابني 
ابملس الشـــــيطا  احلقيقش ، وكم من إنســـــان يف جســـــده شـــــيطان وهو ال يعلم ، وهذا ما قرره ابن 

بشــــــــرية لو كشــــــــ  اليطاأ لرأيل أكسر النفو  العاد اجلزء الثال  بقوله : القيم يف كتابه زاد امل
صـــرعى مع هذه األرواخل اثبيسة ، وهي يف أاـــرها وقبضـــت ا ثســـوق ا حين  ـــاأ  و   ك  
ا متناع عن ا و  خمالفت ا ومن ا الصـــــــــــرع األعفم الذح   يفيق صــــــــــــاحبه    عند املفارقة 

 ا.هـ. حقيقةواملعاينة ف ناك يتحقق أنه مصروع 
 

ولعل السبب يف إنكار البعض لدخول اجلان بدن املنسان هو إتباع اهلوى ، واجلهل وقلة العلم 
يف أحوال اجلن والشياطني ، وحترر العقول وإتباع  منهج " ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال 

طلبة عض بسبيل الرشاد " ، وكذلك إبراز الشك ية وإتباع منهج خالف تعرف ، وأيضا حسد 
 لم واألطباء الرقاة علمل ما  اتهم هللا من فضله .الع

 
، ومفتون  ومعهم هؤالء هم كمــا قــال علش بن احلســــــــــــــني رمحــه هللا : من بني مغمور ابجلهــلي
ابلُعْربي ، ومعُدول ابهلَوى عن اببي التثبتي ، وم ــروف بســوء العاَدةي عن َفضــلي التعلم ا.هـــــــــــــــــ.،  

َا لَ   فكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به ْزَب مبي نَـُهْم زُبـُرًا ُكلُّ حي ْم فـَتَـَقطَُعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ َدْيهي
 ، وأكثر ما عندهم كالم و راء وخرص . (2) َفريُحونَ 

                                       
 53:  املؤمنون سورة  2
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 يقول هللا تعال:
  اذلين يألكون الربا ال يقومون إال كما 

 يقوم اذلي يتخبطه الشيطان من المس
 [275]سورة البقرة: 

 
أي ال يقومون من قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم امل روع حال صرعه وختبط الشيطان له 

وذلك أنه يقوم قياما منكرا. "تفسا ابن كثا"
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 ابب حقيقة املس  
 واقرتان الشيطان ابإلنسان

ُنوَن ابي ســـورة النســـاءيقول هللا ســـبحانه وتعال يف  ّ ي َوال ذييَن يـُْنفيُقوَن أَْمَواهَلُْم ريََئَء الن اسي َوالَ يـُْؤمي
ْيطَاُن َلُه َقرييناً َفســـــــَ َء قيرييناً  ري َوَمن َيُكني الشـــــــ  ْليَـْومي ااَلخي ، ويقول ســـــــبحانه وتعال يف ســـــــورة  َواَل ابي

ُْم لَ  َوَمن يـَْعُ، َعن ذيْكري الر مْحَني نـَُقي ضْ  الزخرف ْيطَالً فـَُهَو َلُه َقريين   َوإي   د وَ ُْم َعني َلُه شــــــــــــــَ َي ــــــــــــــُ
َنَك بـُْعَد اْلَمشـــــــْ  ُم م ْهَتُدوَن   َحىت َ إيَذا َج َءَل قَاَل ايلَْيَت بـَْييني َوبـَيـْ ُبوَن َأ   بييلي َوحَيْســـــــَ ريَقنْيي فَبيْئَس الســـــــ 

ْيطَاَواذُْكْر عَ  و يقول تعال يف ســــــــورة ص:   اْلَقريينُ  َ الشــــــــ  يني ُن ْبَدََن أَي وَب إيْذ َلَدَى َرب ُه َأ   َمســــــــ 
 .  بيُنْ َب َوَعَذاَب   ارُْكْض بيريْجليَك َهَذا ُمْغَتَسٌل اَبريٌد َوَشرَابٌ 

  
َّي ويف صـــــحيذ مســـــلم  وُل ا ُعوَد قَاَل قَاَل: َرســـــُ َّي ْبني َمســـــْ ْنُكْم ميْن َأَحَد إال  َعْن َعْبدي ا َما مي

ََّ أََعانَ َوقَ  َّي قَاَل: َوإياَيَي إال أََن ا وَل ا َلَم ْد وُك يَل بيهي َقرييُنُه ميَن اجلْين ي قَاُلوا: َوإياَيَك اَي َرســــــــُ يني َعَلْيهي فََ،ســــــــْ
َْاَ   . َفال أَيُْمُر ي إال ِبي

 
ُهَما أََن َصفيَيَة َزْوَج او  ُ َعنـْ َّ ش ا َأْخرَبَْتُه َأَ َا َجاَءْت إيَل َرُسولي  لَنيبي ي عن َعليش ْبن احْلَُسنْيي َرضي
َّي  اَن فـََتَحَدَثْت عيْنَدهُ  ا ري األواخري ميْن َرَمضـــــَ دي يفي اْلَعشـــــْ ري اَعًة ُ َ  تـَُزورُُه يفي اْعتيَكافيهي يفي اْلَمســـــْ ســـــَ

 ُّ َقليُب فـََقاَم الَنيبي َلَمةَ  قَاَمْت تـَنـْ دي عيْنَد اَببي أُم ي ســـــَ ري  َمَر َمَعَها يـَْقليبـَُها َحىَت إيَذا بـََلَغْت اَبَب اْلَمســـــْ
َّي  ُّ  َرُجالني ميَن األن اري َفَسَلَما َعَلمل َرُسولي ا َعَلمل ريْسليُكَما إيمَنَا هيَش َصفيَيُة  فـََقاَل هَلَُما الَنيبي

ْبَحانَ  ُّ  بيْنُت ُحَيشَ  فـََقاال ســــــُ َّي وََكرُبَ َعَلْيهيَما فـََقاَل الَنيبي وَل ا َّي اَي َرســــــُ ِلِن ِم ي  ا َيطياني يـيبـَ ِ نَّ الشـــــَّ
ليني الدَّمِ  ًئا اإلنساِن ميبـَ يُت أَْن يـَْقذيَف يفي قـُُلوبيُكَما َشيـْ  .   َوإي  ي َخشي

 
فيَيَة بيْنتي ُحيَ   نْيَ َعْن صــــــَ ش ي اْبني ُحســــــَ

ولُ ويف رواية َعْن َعلي َّي شَ  قَاَلْت َكاَن َرســــــُ ُته   ا ُمْعَتكيًفا فَ،َتـَيـْ
َكنـَُها يفي َدا اَمَة ْبني َزْيَد َفَمَر أَُزورُُه لَْيال َفَحَدثـُْتُه ُ َ ُقْمُت فَانـَْقَلْبُت فـََقاَم َمعيش لييَـْقليَبيني وََكاَن َمســـْ ري أُســـَ

 َ ُّ   َرُجالني ميَن االْنَ اري فـََلَما رَأاََي الَنيبي  َعَلمل ريْسليُكَما إيَ َا َصفيَيُة بيْنُت ُحَيش َ  َأْسَرَعا فـََقاَل الَنيبي
َّي  َّي اَي َرُسوَل ا َيطياني َييَِرح ِم ي اإلنساِن َميَريىقَاَل إيَن فـََقاال ُسْبَحاَن ا يُت َأْن  الدَّمِ  الشَّ َوإي  ي َخشي

ًئا يـَْقذيَف يفي قـُُلوبيُكَما ُسوًءا أَوْ   . قَاَل َشيـْ
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ففش هذا احلدي  ال ـــــــــــــحيذ الذي رواه البكاري ومســـــــــــــلم وأبو داود وابن ماجة وأمحد الدليل   

واحلرــة الــدامغــة علمل من ينكر دخول اجلين بــدن املنســــــــــــــش ، وهــل  ــاري الــدم يف بين  دم إال 
 الشرايني واألوردة اليت ت ل إل  يع أعضاء اجلسد.



ا عيْنَد النَ وَعْن َعْبدي الَرمْحَني بْ  َلمل َقاَل ُكْنُت َجاليســـــــــــــــً َلمل َعْن أَبييهي َأِبي لَيـْ إيْذ َجاَءُه  يبي ي ني َأِبي لَيـْ
يَك َقاَل بيهي َلَمٌم َقاَل اْذَهْب َفْ،تييني بيهي َقالَ  ًعا َقاَل َما َوَجُع َأخي َقاَل إيَن يلي َأًخا َوجي ٌّ فـَ  َفَذَهَب أَْعرَاِبي

هُ  ْعُتُه َعَوَذُه بيَفاحتيَةي اْلكيَتابي َوأَْربَعي  اَيتَ  َفَراَء بيهي فََ،ْجَلســـــــَ مي  ميْن أََولي اْلبَـَقرَةي َو يـََتنْيي ميْن َبنْيَ يََدْيهي َفســـــــَ
دٌ  َوَسطيَها  َتيَها َو يََة ميْن  لي عيْمرَاَن َأْحسي   َوإيهَلُُكْم إيَلٌه َواحي ش ي َوَثالعي  اَيَت ميْن َخاِتي ُه بُ َو يَةي اْلُكْرسي

ُ أَنَُه ال إيَلَه إال ُهوَ  قَاَل  َّ هيَد ا ُ اَلذيي َخَلقَ  َو يََة ميَن االْعرَافي   شـــــــَ َّ االيََة َو يََة   إيَن َرَبُكُم ا
َّي إيهَلًا  َخَر ال بـُْرَهاَن َلُه بيهي  ميَن اْلُمْؤمينينيَ  ُه تـََعاَل َجدُّ َرب يَنا َوأَنَ  َو َيَة ميَن اجلْين ي   َوَمْن َيدُْع َمَع ا

َبًة َوال َوَلًدا احي ري َوُقْل   َما اخَتََذ صــــَ ري احلَْشــــْ افَاتي َوَثالعي  اَيَت ميْن  خي ري  اَيَت ميْن أََولي ال ــــَ َوَعشــــْ
ُّ َقْد بـَرَأَ لَْيَس بيهي أَبٌْس . ُ َأَحٌد َواْلُمَعو يَذَتنْيي فـََقاَم االْعرَاِبي َّ  ماجةواه ابن ر  ُهَو ا

 
َّي إيَن يلي َأًخا َوبي  وعن ُأَِب  ْبن َكْعَب قَاَل ُكْنُت عيْنَد الَنيبي ي  َ ا ٌّ فـََقاَل اَي َنيبي هي َوَجٌع َفَراَء أَْعرَاِبي

َعُه َبنْيَ يََدْيهي فـََعَوَذُه الَنيبُّ  حتيَةي اْلكيتابي َوأَْرَبعي بيَفا قَاَل َوَما َوَجُعُه قَاَل بيهي َلَمٌم قَاَل فَْ،تييني بيهي فـََوضــــــــــــــَ
ورَةي اْلبَـَقرَةي َوَهاَتنْيي ا يتنيي  دٌ  اَيَت ميْن أََولي ســــــــُ ش ي َوَثالعي  اَيَت ميْن  َوإيهَلُُكْم إيَلٌه َواحي َو يَةي اْلُكْرســــــــي

ورَةي اْلبَـَقرَةي َو يََة ميْن  لي عيْمرَاَن  ري ســـــــــُ ُ أَنَُه ال إيَلَه إال ُهوَ   خي َّ هيَد ا إيَن  َو يََة ميَن االْعرَافي   شـــــــــَ
َمَواتي واألر َ  ُ اَلذيي َخَلَق الســـــــــــَ َّ نينَي  َرَبُكُم ا ورَةي اْلُمْؤمي ري ســـــــــــُ ُ اْلَمليُك احلَْقُّ  َو خي َّ   فـَتَـَعاَل ا

ورَةي اجلْين ي  ري  اَيَت ميْن أَوَ   َوأَنَُه تـََعاَل َجدُّ َرب يَنا َو يََة ميْن ســـــُ افَاتي َوَثالعي  اَيَت مينْ َوَعشـــــْ  لي ال ـــــَ
ُ َأَحٌد َواْلُمَعو يَذَتنْيي فـََقاَم الَرُجُل َك،َنَُه بَْ َيْشَتكي َقطُّ . رو  َّ ري ُسورَةي احلَْْشري َوقْل ُهَو ا  اه أمحد خي

 
عييدي ْبني ُجَبْاَ َعني اْبني َعَباَس أََن اْمرَأًَة َجاَءْت بيَوَلديَها إي  َّي َل رَ وَعْن ســــــــــــَ ولي ا فـََقاَلْت اَي  ســــــــــــُ

َذ رَ  َنا طََعاَمَنا قَاَل َفَمســــَ ُد َعَليـْ َنا فـَيـُْفســــي َّي إيَن بيهي َلَمًما َوإينَُه أَيُْخُذُه عيْنَد طََعامي وَل ا َّي َرســــُ وُل ا  ســــُ
ْثُل اجْلَْروي االسْ   َش . رواه أمحد والدارمش َودي َفُشفي َصْدرَُه َوَدَعا َلُه فـََتَع تـََعًة َفَكرََج ميْن فييهي مي
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َّي  وَل ا ْلتي الَتمييميش ي َعْن َعم يهي أَنَُه أََتمل َرســــُ ًعا ميْن  وَعْن َخاريَجَة ْبني ال ــــَ َلَم ُ َ أَقْـَبَل رَاجي فََ،ســــْ
حْلَدييدي فـََقاَل عيْنديهي  َبُكْم َهَذا أَْهلُ َفَمَر َعَلمل قـَْوَم عيْنَدُهْم َرُجٌل َ ُْنوٌن ُموَثٌق ابي احي ُه إيَل ُحد يثـَْنا أََن صـــَ

ُتُه بيَفاحتيَةي اْلكيَتابي َفرَبَأَ فََ،ْعَطْو ي  َْاَ فـََهْل عيْنَدَك َشْشٌء تَُداوييهي فـََرقـَيـْ فَ،َتـَْيُت َرُسوَل  ميائََة َشاةَ  َقْد َجاَء ِبي
َّي  َع  َخَر َهْل قـُْلَت َ ْاَ فََ،ْخرَبْتُُه فـََقاَل َهْل إال َهَذا َوقَاَل ُمســــــَ  ا  َهَذا قـُْلُت ال قَاَل َدٌد يفي َمْوضــــــي

رواية فـََرقَاُه بيَفاحتيَةي اْلكيَتابي َثالثََة  . ويف ُخْذَها فـََلَعْمريي َلَمْن َأَكَل بيرُقْـَيةي اَبطيَل َلَقْد َأَكْلَت بيرُقْـَيةي َحق َ 
َيًة ُكَلَما َخَتَمَها  َط ميْن عيقَ أاََيَم ُ ْدَوًة َوَعشـي َ َ ََع بـُزَاَقُه ُ َ تـََفَل َفَكَ،مَنَا أُْنشـي ًئا فَ،ََتمل الَنيبي يـْ اَل فََ،ْعَطْوُه شـَ

  ذََكَر احلدي . رواه أبو داود َ ُ 
 
ْلتي قَاَل حَيَْم الَتمييميشُّ َعْن َعم يهي أَنَُه أََتمل رَ      وَل ويف رواية يف مســـــند أمحد َعْن َخاريَجَة ْبني ال ـــــَ ســـــُ
َّي  حلَْدييدي فـَقَ  ا ًعا ميْن عيْنديهي َفَمَر َعَلمل قـَْوَم عيْنَدُهْم َرُجٌل َ ُْنوٌن ُموَثٌق ابي َبَل رَاجي َل اَل أَْهُلُه إي ُ َ أَقْـ

ُتُه بيفَ  ْشٌء يَُداوييهي قَاَل فـََرقـَيـْ َْاَ فـََهْل عيْنَدُه شـَ َبُكْم َهَذا َقْد َجاَء ِبي احي احتيَةي اْلكيَتابي قَاَل َقْد ُحد يثـَْنا أََن صـَ
وَل ا اَة فَ،َتـَْيُت َرســـُ ُخْذَها فََ،ْخرَبْتُُه فـََقاَل   َّي وَكييٌع َثالثََة أاََيَم ُكَل يـَْوَم َمرََتنْيي َفرَبَأَ فََ،ْعَطْو ي ميائََة شـــَ

 .فـََلَعْمريي َمْن َأَكَل بيرُقْـَيةي اَبطيَل َلَقْد َأَكْلَت بيرُقْـَيةي َحق َ 
 

اببن له  ويف حدي  أم أابن بنت الوازع عن أبيها أن جدها الوازع انطلق إل رســــــــــــول هللا 
يف املدينة قلت اي رســــــــول   نون  أو ابن أخت له   قال: جدي : فلما قدمنا إل رســــــــول هللا

: ائتين بــه ، لــه ، قــال هللا إن معش ابنــا يل أو ابن أخــت يل  نول أتيتــك بــه فتــدعو هللا عز وجــل
فانطلقت اليه وهو يف الركاب ، ف،طلقت عنه ، وألقيت عنه ثياب الســـفر وألبســـته ثوبني حســـنني 

، قال:  اجعل ظهره جا يليينفقال:أدنه مين و  وأخذت بيده حىت انتهيت به إل رســــــــــــــول هللا 
يقول: و  ل يضــــــــــــــرب ظهره حىت رأيت بيا  إبطيهف،خذ مبرامع ثوبه من أعاله وأســــــــــــــفله ، فرع

بني يديه ،  ف،قبل ينهر نهر ال ـــــــحيذ ليس بنهره األول   أقعده رســـــــول هللا  اخرج عدو هللا
يفضـــــــل  هللا فدعا له مباء  فمســـــــذ وجهه ودعا له، فلم يكن يف الوفد أحد بعد دعوة رســـــــول 

  مع الزوائد(الطربا  يف الكبا واهليثمش يف )عليه.
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ويف رواية عند ابن عســــاكر يف كتاب األربعني الطوال من حدي  أســــامه بن زيد رضــــش هللا عنه   
يف حرته اليت حج فيها ، فلما هبطنا بطن الروحاء ًعارضـــــــــــت  قال حررنا مع رســـــــــــول هللا 

 :وهو يسا علمل راحلته   قالت ا فسلمت علمل رسول هللا إمرأة حتمل صبيا هل رسول هللا 
اي رسول هللا هذا فالن ابن فالن والذي بعثك ابحلق ما أبقمل من خفق واحد من لدن ولدته )أي  

فضــمه إليه فرعله بينه وبني واســطة الرحل   تفل  كثا البكاء وال ــرا( ( فرلس رســول هللا 
فلن ترى منه شــــــــــــــيئا   لوهلا إايه فقال خذيه   رســــــــــــــول هللااخرج عدو هللا فإ  يف فيه وقال 

 .   تكرهينه بعد هذا إن شاء هللا
  

َّي  ولي ا َثاَلًه َما َر َها َأَحٌد  وعند أمحد يف مســـنده َعْن يـَْعَلمل ْبني ُمرََة قَاَل َلَقْد رَأَْيُت ميْن َرســـُ
تُ  ْد َخَرجـْ ديي َلقـَ ٌد بـَعـْ ا َأحـَ َفَر َحىَت إيَذا ُكنَـا بيبَـْعضي  قـَْبليش َوال يـَرَاهـَ ْمرَأََة َمعـَُه يفي ســــــــــــــَ  الطَرييقي َمَرْرَل ابي

ْنُه َبال ٌّ َأَصابَُه بالٌء َوَأَصابـََنا مي َّي َهَذا َصيبي ٌّ هَلَا فـََقاَلْت اَي َرُسوَل ا ٌء يـُْؤَخُذ يفي اْليَـْومي َجاليَسَة َمَعَها َصيبي
َطةي اَما أَْدريي َكْم َمرًَة قَاَل لَ  َنُه َوَبنْيَ َواســــــــــــــي لَرْحلي ُ َ فـََغَر فَاُه فـَنَـَفَ  فييهي ويليينييهي فـََرفـََعْتُه إيَلْيهي َفَرَعلْتُه بـَيـْ

َّي َثالًه َوَقاَل  ْ، َعُدَو ا َّي اْخســـــــــــــــَ َّي أََل َعْبُد ا مي ا َنا يفي الَرْجَعةي ُ َ َلَوهَلَا إياَيُه فَـ  بيســــــــــــــْ يفي َهَذا َقاَل اْلَقيـْ
َياٌه ثَ  َنا َوَرَجْعَنا فـََوَجْدَلَها يفي َذليَك اْلَمَكاني َمَعَها شـــــــــي الٌع فـََقاَل اْلَمَكاني فََ،ْخربيييَنا َما فـََعَل قَاَل َفَذَهبـْ

بييُّكي  اَعةي  َما فـََعَل صــَ ًئا َحىَت الســَ يـْ ْنُه شــَ َنا مي ســْ حلَْق ي َما َحســَ ْجرَتيْر َهذيهي اْلَغَنَم  فَافـََقاَلْت َواَلذيي بـََعَثَك ابي
َدًة َوُرَد اْلَبقيَيَة.  َها َواحي نـْ  قَاَل اْنزيْل َفُكْذ مي

 
َقاَل  عن َعَطاء ْبن َأِبي َراَبَح َقاَل َقاَل يلي اْبُن َعَباَس أال أُرييَك اْمرَأًَة ميْن َأهلي اجلََْنةي قـُْلُت بـََلملو 

ْوَداءُ أََتتي النَ  َ َهذيهي اْلَمْرأَُة الســـــَ َ يلي قَاَل  يبي َّ ُف فَادُْع ا رَُع َوإي  ي أََتَكشـــــَ ْئتي إي فـََقاَلْت إي  ي ُأصـــــْ ْن شـــــي
ََّ أَْن يـَُعافيَيكي  ْئتي َدَعْوُت ا رَبْتي َوَلكي اجْلََنُة َوإيْن شــي ربيُ  صــَ ََّ فـََقاَلْت َأصــْ ُف فَادُْع ا  فـََقاَلْت إي  ي أََتَكشــَ

َف  َعطَاٌء أَنَُه رََأى أَُم  َفَدَعا هَلَا . َحَدثـََنا حُمََمٌد َأْخرَبََل خَمَْلٌد َعني اْبني ُجَرْيَج َأْخرَبَ ي يلي أَْن ال أََتَكشــــــــــــــَ
رْتي اْلَكْعَبةي ، رواه الشـــــــــيكان. ويف رواية عند البزار عن ابن  ْوَداَء َعَلمل ســـــــــي زُفـََر تيْلَك اْمرَأًَة َطوييَلًة ســـــــــَ

 . اخلبي  أن  رد  إ  أخافعباس أ ا قالت : 
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َا َلَمٌم  ويف رواية عند أمحد يف مســــــــــــــنده عن  َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َقاَل َجاَءتي اْمرَأٌَة إيَل الَنيبي ي  ِبي
ََّ أَْن َيْشفيَييني قَاَل  َّي ادُْع ا ََّ أَ فـََقاَلْت اَي َرُسوَل ا ْئتي َدَعْوُت ا ْئتي إيْن شي فَاْصربييي  ْن َيْشفيَيكي َوإيْن شي

اَب َعَلْيكي  ســَ اَب َعَلَش . وذكر ابن كثا يف تفســاه عند قو  َوال حي ســَ ُ َوال حي ربي له تعال قَاَلْت َبْل َأصــْ
  َُرون ْيطَاني َتذَك ُرواْ فَإيَذا ُهم م ْب ــي ُهْم طَائيٌف م َن الشــ  عند احلافظ أِب بكر  إين  ال ذييَن اتـ َقواْ إيَذا َمســ 

دي  حممد بن عمرو عن أِب ســلمة عن أِب هريرة رضــش هللا عنه قال: جاءت بن مردويه هاهنا ح
دعوت  إن شئتفقالت اي رسول هللا ادع هللا أن يشفيين فقال " طيفوبـــــــــــــــها  امرأة إل النيب 

 "  فقالت: بل أصرب وال حساب علش . هللا فشفاك وإن شئت فاصربي وال حساب عليك
 

فضــــــــل من ي ــــــــرع من الريذ أن الذي كان أبم زفر كان وقد أورد ابن حرر يف الفتذ يف ابب 
 من صرع اجلن ال من صرع األخالط .

 
َّي    وُل ا تَـْعَمَليني َرســــــــــــُ َعَلمل الطَائيفي َجَعَل يـَْعريُ  يلي  َعْن ُعْثَماَن ْبني َأِبي اْلَعاصي قَاَل َلَما اســــــــــــْ

ل يش فـََلمَ  اليتي َحىَت َما أَْدريي َما ُأصــــَ ْشٌء يفي صــــَ و شــــَ َّي ا رَأَْيُت َذليَك َرَحْلُت إيَل َرســــُ فـََقاَل اْبُن  لي ا
َّي َعَرَ  يلي َشْشٌء يفي  َّي قَاَل َما َجاَء بيَك قـُْلُت اَي َرُسوَل ا  َصَلَوايتي َأِبي اْلَعاصي قـُْلُت نـََعْم اَي َرُسوَل ا

ل يش قَاَل  ْيطَاُن اْدنُ َحىَت َما أَْدريي َما ُأصــــــَ ُت َعَلمل هْ َذاَك الشــــــَ ْنُه َفَرَلســــــْ ُدوري َقَدَمَش قَاَل  َفَدنـَْوُت مي صــــــُ
َّي فـََفَعَل َذليَك َثالَع َمرَاتَ  ْدريي بيَيديهي َوتـََفَل يفي َفميش َوقَاَل اْخرُْج َعُدَو ا َرَب صـــــــــَ  قَاَل احلَْْق  َُ  َفضـــــــــَ

ُبُه خَ   يف سننه  اَلَطيني بـَْعُد . رواه ابن ماجةبيَعَمليَك قَاَل فـََقاَل ُعْثَماُن فـََلَعْمريي َما َأْحسي


َيبي أََن أاََب ُهَريـْرََة قَاَل أَ  عييد ْبن اْلُمســَ َلَمَة ْبُن َعْبديالَرمْحَني َوســَ َتمل َرُجٌل ويف ال ــحيحني عن َأِب ســَ
َّي  َر َقْد َزََن يـَْعيني  ميْن َأْسَلَم َرُسوَل ا َّي إيَن االخي دي فـََناَداُه فـََقاَل اَي َرُسوَل ا  نـَْفَسُه َوُهَو يفي اْلَمْسري

َر قَ  َّي إيَن االخي وَل ا ق ي َوْجهيهي اَلذيي أَْعَرَ  قيبَـَلُه فـََقاَل اَي َرســــُ ْد َزََن فََ،ْعَرَ  فََ،ْعَرَ  َعْنُه فـَتَـَنَحمل ليشــــي
َقاَل َلُه َذليَك َفَ،ْعَرَ  َعْنُه فـَتَـَنحَ َعْنُه فـَتَـَنحَ  َلُه فـَ هي اَلذيي أَْعَرَ  قيبَـ ق ي َوْجهي مل َلُه الرَابيَعَة فـََلَما مل ليشــــــــــــــي

َهاَداَت َدَعاُه فـََقاَل  هي أَْربََع شــــــــــَ هيَد َعَلمل نـَْفســــــــــي ُّ قَاَل ال فـََقالَ  َهْل بيَك ُجُنونٌ شــــــــــَ اْذَهُبوا بيهي   الَنيبي
َّي االنْ فَاْرُ ُوُه  َن َوَعني الزُّْهريي ي قَاَل َأْخرَبَ ي َمْن مسَيَع َجابيَر ْبَن َعْبديا اريَي قَاَل ُكْنُت وََكاَن َقْد أُْح ــــي  ــــَ

ْلَمدييَنةي فـََلَما أَْذَلَقْتُه احلْيَرارَُة َ ََز َحىَت أَْدرَْكَناهُ  َلمل ابي ْلُم ــــــــــــــَ حلَْ فييَمْن َرَ َُه فـََرَ َْناُه ابي رَةي فـََرَ َْناُه َحىَت  ابي
 َماَت .
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ا َمَع الَنيبي ي    َرَد قَاَل ُكْنُت َجاليســــــــً َلْيَماَن ْبني صــــــــُ َوَرُجالني  وعند البكاري يف صــــــــحيحه َعْن ســــــــُ
 ُّ تَـَباني َفَ،َحُدجَُا امْحََر َوْجُهُه َوانـْتَـَفَكْت أَْوَداُجُه فـََقاَل الَنيبي  َلْو َقاهَلَا َذَهبَ  إي  ي أَلْعَلُم َكليَمةً  َيســــــــــــــْ

دُ  ْيطَاني َذَهَب َعْنُه َما  َي َّي ميَن الشــــــــــــــَ ُد َلْو قَاَل أَُعوُذ ابي َ فـَقَ  َعْنُه َما  َي تـََعَوْذ قَاَل  اُلوا َلُه إيَن الَنيبي
َّي ميَن الَشْيطَاني   فـََقاَل َوَهْل ِبي ُجُنوٌن .ابي



َّي  وُل ا إيَذا  وعند مســــــــلم وأِب داود وأمحد والدارمش عن أِب ســــــــعيد اخلدري قاَل قَاَل َرســــــــُ
ْك بيَيديهي َعَلمل فييهي   .فَإيَن الَشْيطَاَن يَْدخلُ تـَثَاءَب َأَحدُُكْم فـَْلُيْمسي

 
 َ ْستَـْنثيْر َأَحدُُكْم ميْن َمَناميهي فـَْليَ  قَاَل إيَذا اْستَـيـَْقظَ  وعند البكاري ومسلم َعْن َأِبي ُهَريـْرََة أََن الَنيبي

يميهي َثالَع َمرَاَت  . فَإيَن الَشْيطَاَن يَبييُت َعَلمل َخَياشي
 

ْرَل َمَع الَنيبي ي  ْع أَْيدييـََنا َحىَت يـَْبَدأَ  وعند مســــــــلم َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل ُكَنا إيَذا َحضــــــــَ طََعاًما بَْ َنضــــــــَ
َّي  وُل ا ْرَل َمَعُه َمرًَة طََعاًما َفَراَءْت َجارييٌَة َكَ،َ َا تُْدَفُع َفذَ فـَيَ  َرســـُ َع يََدُه َوإيَل َحضـــَ َع ضـــَ َهَبْت ليَتضـــَ

َّي  وُل ا ٌّ َكَ،مَنَا يُْدَفُع فََ،َخَذ بيَيديهي فـََقالَ  يََدَها يفي الطََعامي فََ،َخَذ َرسـُ َّي بيَيديَها ُ َ َجاَء أَْعرَاِبي وُل ا   َرسـُ
  َذيهي اجْلَارييَةي َّي َعَلْيهي َوإينَُه َجاَء ِبي ُم ا لُّ الطََعاَم أَْن ال يُْذَكَر اســـــْ َتحي ْيطَاَن َيســـــْ َا  إيَن الشـــــَ َل ِبي َتحي ليَيســـــْ

ش بييَ  َل بيهي فََ،َخْذُت بيَيديهي َواَلذيي نـَْفســي َتحي ََذا األعراِب ي ليَيســْ هي إيَن يََدُه يفي يَديي دي فََ،َخْذُت بيَيديَها َفَراَء ِبي
 . َمَع يَديَها

 
اليتي  وَعْن َأِبي ُهَريـْرََة َعني الَنيبي ي  فََ،ْمَكَنيني  أَن عيْفرييًتا ميَن اجلْين ي تـََفَلَت اْلَباريَحَة لييَـْقَطَع َعَلَش صـــــــــَ

ْنُه فََ،َخْذتُُه فََ،َرْدُت أَْن أَْربُطَُه َعَلمل َسارييََة ميْن  ُ مي َّ دي حَ ا ىَت تـَْنهُُروا إيلَْيهي ُكلُُّكْم َفذََكْرُت َسَواريي اْلَمْسري
َلْيَمانَ  ش ســــُ َبغيش أَلَحَد ميْن بـَْعديي)  َدْعَوَة َأخي ًئافَـ (  َرب ي َهْب يلي ُمْلًكا ال يـَنـْ . صــــحيذ  َرَدْدتُُه َخاســــي

 البكاري
ْنُكْم َمَع َرُسولي عن َعْلَقَمُة قال َس،َْلُت اْبَن َمْسُعوَد فـَُقْلُت َهْل َشهي و  َّي  َد َأَحٌد مي َلَة اجلْين ي  ا لَيـْ

َعابي  َلَة فـََفَقْدَلُه فَاْلَتَمْسَناُه يفي األوديةي َوالش ي َّي َذاَت لَيـْ "  اْستطياَ   فـَُقْلَناقَاَل ال َوَلكيَنا ُكَنا َمَع َرُسولي ا
ر ي  َنا بيشـَ َا قـَْوٌم فـََلمَ  أي اختطفته اجلن " أَوي اْ تييَل قَاَل فَبيتـْ َلَة اَبَت ِبي َبْحَنا إيَذا ُهَو َجاَء ميْن قيَبَل لَيـْ ا َأصـْ
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َلَة ابَ  ر ي لَيـْ َنا بيشــــَ ْدَك فَبيتـْ َْي َناَك فـََلْم  َّي فـََقْدَلَك َفطََلبـْ وَل ا رَاَء قَاَل فـَُقْلَنا اَي َرســــُ َا قـَْوٌم فـََقاَل حي أاََت ي َت ِبي
ُم اْلُقْر َن قَاَل فَاْنطََلَق بيَنا فََ،رَاَل  َهَرُهْم َو َهرَ  ،َُلوُه َداعيش اجلْين ي َفَذَهْبُت َمَعُه فـََقرَْأُت َعَلْيهي  نياَا ييْم َوســــــــــــــَ

َّي َعَلْيهي يـََقُع يفي أَْيدييُكْم أَْوفـََر مَ  ُم ا َيُكوُن حلًَْما وَُكلُّ بـَْعرََة َعَلٌف  االزَاَد فـََقاَل َلُكْم ُكلُّ َعْهَم ذُكيَر اســـــــْ
َّي   سلم. رواه مَفال َتْستَـْنُروا ِبييَما فَإيَ َُما طََعاُم إيْخَوانيُكْم  ليَدَواب يُكْم فـََقاَل َرُسوُل ا

 
َماًدا َقديَم َمَكَة وََكاَن ميْن أَْزدي و  عييدي اْبني ُجَبْاَ َعني اْبني َعَباَس أََن ضــي وََكاَن يـَْرقيش ميْن ُنوَءَة شَــ  َعْن ســَ

َلْو َأ  ي رَأَْيُت  َفَسميَع ُسَفَهاَء ميْن أَْهلي َمَكَة يـَُقوُلوَن إيَن حُمََمًدا َ ُْنوٌن فـََقالَ  َهذيهي الر ييذي ) مس اجلن (
فييهي َعَلمل يََدَي قَاَل فـََلقيَيُه فـََقاَل  َ َيشــــــــــــــْ َّ ََّ  ُد إي  ي أَْرقيش ميْن َهذيهي الر ييذي مَ اَي حمَُ َهَذا الَرُجَل َلَعَل ا َوإيَن ا

َّي  َي حَنَْمُدُه َوَنْسَتعييُنُه َمْن يَـ  َيْشفيش َعَلمل يَديي َمْن َشاَء فـََهْل َلَك فـََقاَل َرُسوُل ا ْهديهي إيَن احْلَْمَد ّي
َل َلُه َوَمْن ُيْضليْل َفال َهاديَي َلُه َوَأشْ  ُ َفال ُمضي َّ ُ َوحْ ا َّ َدُه ال َشرييَك َلُه َوأََن حُمََمًدا َهُد أَْن ال إيَلَه إيال ا

َّي  وُل ا ولُُه أََما بـَْعُد قَاَل فـََقاَل أَعيْد َعَلَش َكليَماتيَك َهُؤالءي فََ،َعاَدُهَن َعَلْيهي َرســــــــُ َثالَع   َعْبُدُه َوَرســــــــُ
َعرَاءي َفَما مسَي  قَاَل فـََقاَل َلَقْد مسَيْعُت قـَْولَ َمرَاَت  َحرَةي َوقـَْوَل الشـــــــُّ ْثَل َكليَماتيَك اْلَكَهَنةي َوقـَْوَل الســـــــَ ْعُت مي

 َهُؤالءي َوَلَقْد بـََلْغَن َلُعوَس اْلَبْحري قَاَل فـََقاَل َهاتي يََدَك أاَُبييْعَك َعَلمل االْسالمي . رواه مسلم 
 

ري َعْن ُعَمْاَ َمْوَل  ِبي الَلحْ ويف سنن الرتمذي َعْن حُمََمدي ْبني َزْيدي ْبني الْ  مي قَاَل َشهيْدُت َخْيرَبَ ُمَهاجي
َّي  وَل ا َ َرســُ اَديتي َفَكَلُموا يفي ْيَف فَإيَذا أَ  َمَع ســَ َل َأُجرُُّه وََكَلُموُه َأ  ي َجُْلوٌك قَاَل فََ،َمَر ِبي فـَُقل يْدُت الســَ

َا اْلَمَرانينيَ أَْرقي َمَتاعي َوَعَرْضُت َعَلْيهي رُقْـَيًة ُكْنُت فََ،َمَر يلي بيَشْشَء ميْن ُخْرثيش ي الْ  َها  ش ِبي فََ،َمَر ي بيَطرْحي بـَْعضي
َها.  َوَحْبسي بـَْعضي

 
هيْدتُ  ري َعْن ُعَمْاَ َمْوَل  ِبي الَلْحمي قَاَل شـَ  َمَع ويف رواية عند أمحد َعْن حُمََمدي ْبني َزْيدي ْبني اْلُمَهاجي

اَديتي خَ  َّي ســـَ وُل ا ًفا فَإيَذا أََل َأُجرُُّه قَاَل َفقييَل َلُه إينَُه َعْبٌد جَْ  ْيرَبَ فََ،َمَر ِبي َرســـُ يـْ ُلوٌك قَاَل فـَُقل يْدُت ســـَ
ليَيةي قَاَل ا اْلَمَرانينَي يفي اجلَْ َوَعَرْضُت َعَلْيهي رُقْـَيًة ُكْنُت أَْرقيش ِبيَ فََ،َمَر يلي بيَشْشَء ميْن ُخْرثيش ي اْلَمَتاعي قَاَل  اهي

َا اْلَمَراني  َا بَقيَش قَاَل حُمََمُد ْبُن َزْيَد َوأَْدرَْكُتُه َوُهَو يـَْرقيش ِبي َها َكَذا وََكَذا َواْر ي مبي نـْ  . نيَ اْطرَْح مي
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يف معر  حديثها عن  عن حليمة بنت أِب ذؤيب الســــــــــــعدية مرضــــــــــــعة نبينا حممد  رويو 
 البهم ) صــــغار الغنم ( مع أخيه خلف بيوتنا، إذ أاتل قالت: بينما هو يف رضــــاعة امل ــــطفمل 

أخوه يشتد ، فقال يل وألبيه : ذاك أخش القرشش قد أخذه رجالن عليهما ثياب بيض ف،ضرعاه 
فشــــــــــــــقا بطنه ، قالت فكرجت أل وأبوه حنوه فوجدله قائما منتقعا وجهه فالتزمته والتزمه أبوه ، 

يئا ن عليهما ثياب بيض ف،ضرعا  وشقا بطين فالتمسا شفقلنا له مالك ايبين قال جاء يل رجال
ال أدري ما هو فرجعنا به إل خبائنا ، وقال يل أبوه ايحليمة لقد خشـــــــــــيت أن يكون هذا الغالم 

: ما  ، فاحتملناه فقدما به علمل أمه، فقالت أصــــــــــــــيب ف،حلقيه أبهله قبل أن يههر ذلك به قد
د ي ـــة عليه وعلمل مكثه عندك ق فقلت هلا قد بلغ النأقدمك به اي ظئر ) املرضـــعة( وقد كنت حر 

اببين ، وقضــــــــــــــيت الذي علمل وختوفت األحداع عليه ف،ديته إليك كما حتبني ، قالت: ما هذا 
ق ، قلت:  نقالت أفتكوفت عليه الشــيطاشــ،نك ق . فاصــدقيين خربك فلم تدعين حىت أخربذا . 

 .(3)نعم قالت: كال وهللا ما للشيطان عليه من سبيل
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 أنواع املـس وا قرتان

 املس الطائ :
ّ ي إين ُه مسَي َوإيما   يقول هللا تعال يف ســـــورة األعراف:  َتعيْذ ابي ْيطَاني نـَزٌْا فَاســـــْ يٌع يـَنَـَزَ ن َك ميَن الشـــــ 

ُرونَ  ْيطَاني َتذَك ُرواْ فَإيَذا ُهم م ْب ــــي ُهْم طَائيٌف م َن الشــــ  وقال تعال يف  َعلييٌم   إين  ال ذييَن اتـ َقواْ إيَذا َمســــ 
ُن  ســـورة قد أفلذ املؤمنون : ل يتي هيَش َأْحســـَ ُفوَن  اْدَفْع ابي َا َي ـــي يـ َئَة حَنُْن أَْعَلُم مبي َوُقْل ر ب  أَُعوُذ  الســـ 

ُرون ياطينيي   َوأَُعوُذ بيَك َرب  أَن حَيْضــــُ َواَل  وقال تعال يف ســــورة ف ــــلت : بيَك ميْن َجَزَاتي الشــــ 
ُن فَإيَذا ال ذيي بـَيْـ  ل يتي هيَش َأْحســـَ يـ َئُة اْدَفْع ابي َنُة َوالَ الســـ  َتويي احلَْســـَ يٌم   نَ َتســـْ َنُه َعَداَوٌة َك،َن ُه َويلي  محَي َك َوبـَيـْ

ْيطَاني نـَْز  رَبُواْ َوَما يـَُلق اَه  إيال  ُذو َحظ  َعهييَم   َوإيم ا يَنَزَ ن َك ميَن الشــــــــــــــ   اٌ َوَما يـَُلق اَها إيال  ال ذييَن صــــــــــــــَ
يُع اْلَعلييُم  ّ ي إين ُه ُهَو الس مي ن عباده فساه: خيرب تعال عن املتقني م. يقول ابن كثا يف تفَاْسَتعيْذ ابي

الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أ م إذا مسـهم أي أصـاِبم طيف ومنهم من فسـر ذلك 
ابلغضــب ومنهم من فســره مبس الشــيطان ابل ــرع وحنوه ومنهم من فســره ابهلم ابلذنب ومنهم من 

ألبوا وابه ووعده ووعيده فتابوا و فســــــــــــــره وصـــــــــــــــابة الذنب وقوله تذكروا أي عقاب هللا وجزيل ث
 واستعاذوا ابهلل ورجعوا إليه من قريب " فإذا هم مب رون"  أي قد استقاموا وصحوا جا كانوا فيه. 

 املس العارض: 
هو تلبس حقيقش عار  ، يتلبس اجلين املنســــــــــــش ســــــــــــاعات من النهار أو الليل   خيرج من 

التايل أو بعد أســـــبوع أو بعد شـــــهر أو بعد ســـــنة ، أو أنه جســـــده   يعود إليه مرة أخرى يف اليوم 
 خيرج وال يعود ، ال أعاده هللا.

 
ومن املعلوم ابملتابعة أن بعض املرضـــــمل يشـــــعرون ِبروجه من أجســـــادهم علمل شـــــكل ريذ قوية 
خترج من الفم أو رعشــة شــديدة يف أحد قدميه ..اخ ، خ ــوصــاً عندما يعلم الشــيطان أنه ســوف 

يض فإنه يهرب من جسده .يقرأ علمل املر 
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 ا قرتان الدائم ) التلبس احلقيقي ( : 
اقرتان دائم  يســــــكن اجلين يف عضــــــو من أعضــــــاء املنســــــان كالبطن والرأس والســــــا  واألرحام  
والعمود الفقري أو يكون منتشــراً يف  يع جســمه من أعلمل رأســـــــــــــــــــه ال أ ص قدمه ، ال يفار  

ار كعضو من أعضاء جسده.صاحبه أبدا فهو معه يف الليل والنه

 املس اثارجي: 
يتســـلط الشـــيطان علمل املنســـان من خارج جســـده ب ـــورة دائمة أو عارضـــة ، روى مســـلم يف 

ْرَل َمَع الَنيبي ي صــحيحه َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل   َّي  ُكَنا إيَذا َحضــَ وُل ا ْع أَْيدييـََنا َحىَت يـَْبَدأَ َرســُ  طََعاًما بَْ َنضــَ
  َع ْرَل َمَعُه َمرًَة طََعاًما َفَراَءْت َجارييٌَة َكَ،َ َا تُْدَفُع َفَذَهَبْت لي  فـََيضـــــــَ َع يََدَها يفي يََدُه َوإيَل َحضـــــــَ َتضـــــــَ

َّي  وُل ا ولُ  الطََعامي فََ،َخَذ َرســـُ ٌّ َكَ،مَنَا يُْدَفُع فََ،َخَذ بيَيديهي فـََقاَل َرســـُ َّي  بيَيديَها ُ َ َجاَء أَْعرَاِبي إيَن   ا
تَ  َذيهي اجْلَارييَةي ليَيســــْ َّي َعَلْيهي َوإينَُه َجاَء ِبي ُم ا لُّ الطََعاَم أَْن ال يُْذَكَر اســــْ َتحي ْيطَاَن َيســــْ َا فََ،َخْذُت الشــــَ َل ِبي حي

ش بيَيديهي  َل بيهي فََ،َخْذُت بيَيديهي َواَلذيي نـَْفســــــــــــــي َتحي ََذا األعراِب ي ليَيســــــــــــــْ يََدُه يفي يَديي َمَع  نَ إي  بيَيديَها َفَراَء ِبي
 .يَديَها
 

قد يتشكل اجلين علمل صورة إنسان أو حيوان فيمس املنسش ، أو  لس الشيطان علمل كاهل 
املنسان فيرد صعوبة يف احلركة أو يسبب له ضيقاً يف ال در ووسوسة وع بية أو أييت املنسان 
عند النوم ويضــــغط علمل منطقة احلركة يف املخ فيشــــعر املنســــان لالة من الشــــلل وال يســــتطيع أن 

ي ـــر( أو يتحرك وهو ما يســـممل )ابجلاثوم ( ، أو يتشـــكل الشـــيطان علمل صـــورة حيوان يتكلم أو 
صــغا يتحرك بني ثياب املنســان وجســده ، وقد يتســبب يف جرحه وضــربه  أو ينفخ يف وجهه أو 

وب علمل ، ورمبا تلبس اجلين املنســـــــــش من اخلارج فيكون مثل الثيفزعه وخييفه فال يســـــــــتطيع النوم 
 اءة علمل امل اب ِبذا النوع من املس بنية الطرد والتح ني وإبطال السحر .، وتكون القر اجلسد 

 املس املتعدح : 
يكون الشـــــــيطان مقرتل بشـــــــكص ما ، ولكن لســـــــبب أو  خر ْده يتســـــــلط علمل شـــــــكص يف   

الغالب له عالقة ابلشـــــكص املقرتن به ، وِبذا يتعدى شـــــره إل أكثر من شـــــكص فيســـــممل املس 
رة أن يكون تعدي املس من نفس اجلين الذي هو متلبس ابملريض ولكن وليس ابلضــــرو املتعدي ، 
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رمبا يكون بسبب أتباع ذلك الشيطان ، ورمبا تلبس اجلين املنسان من اخلارج وأثر عليه وب يدخل 
 فيه .
 

يقول صاحب كتاب املنهج القر   : أذكر أخا كرميا يعمل جزارا جاء  ألعاا عامال كان 
جلزارة ، فوجئ الزابئن ِبذا العامل إثناء تشفيه اللحم أنه أخرج لسانه وقطع يعمل عنده يف حمل ا

جزءا منه ابلسكني   دفنه جبوار شررة ابلقرب من احملل حىت أن بعض السيدات أ شمل عليهن 
حني رأين ذلك ، وأخرب صاحب احملل وأخذه إل إحدى املستشفيات ملجراء الالزم ،   بعد 

االخوة لعالجه من مر  املس وأخذ االخوة يقرؤون عليه فال يههر  ذلك جاءوا له بكثا من
ششء بل قام بعضهم بضربه ظنا منه أنه يضرب اجلن والرجل ي ر( وخيربهم ابمسه وهم ال ي دقونه 
فاستعنت ابهلل العلش القدير وذهبت معه ومعش بعض االخوة ومت الكشف عليه وتبني يل بعد 

ي د  االخوة   طلبت من الرجل أن يسمذ يل ابلكشف الكشف أن الرجل  ا جسوس وب 
نه ليس به املريض ال هش وما ش، ا فقلت له: علمل زوجته ولكنه يف ابدئ األمر رفض وقال أل ا

مر  وان املر  حيتمل أن يكون مع زوجته فوافق ودخلت أل والرجل وأحد االخوة  وما أن رأتين 
نه هو فقرأت  ية الكرسش فههر اجلن وتكلم ، وأخرب  أباملرأة حىت تغات هيئتها وارتعد بد ا 

الذي فعل به ذلك لينتقم منه ألنه حيب زوجته وحياول إبعاد زوجها أو قتله وال حول وال قوة إال 
 .(4)ابهلل
 

يقول من ـــــور عبد احلكيم :وقد يكون الربط بســـــبب املس الشـــــيطاَن ، حي  أن بعض احلاالت 
عن زوجته " أي مربوط "، بســـــــــــبب جين مع زوجته وحيبها ، ويقوم  الىت رأيناها كان الرجل يؤخذ

هـــذا اجلع بعمليـــة الربط للزوج حىت الجبـــامع زوجتـــه. وجي هـــذه احلـــالـــة  ـــب عالج الزوجـــة حىت 
 . (5)يقضمل علمل اجلين  الذى يقوم ِبذا أ.هـ
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 املس الومهي : 
أو مشاهدة املنسان السليم للم روعني يف الغالب ، أو   احبةحي ل ال رع الوجش نتيرة م

عندما يوهم املعاا املريض أبنه م ــــــــاب مبس من اجلان ، عندها حت ــــــــل هلذا املنســــــــان فكرة   
وسوسه   وهم ، فيتوهم أبنه م اب ابملس، ورمبا تستغل بعض الشياطني هذا الوهم أبن تتسلط 

ر( ، وما يكاد أن يقرأ عليه الراقش حىت يســـــقط وي ـــــعلمل عقله حىت جتعله يهن أن األمر حقيقة 
ويتكبط ابألقوال واألفعال  ويتقمص ت ـــرفات امل ـــاب ابملس وقت القراءة فيرتك احلليم حاان ، 

 ويف احلقيقة هذه إحدى سلبيات القراءة اجلماعية والتشكيص اخلاطئ واخلوف من اجلان .
 

إذا أصــــاب املنســــان كان أخطر عليه يذكر صــــاحب كتاب الطر  احلســــان : إن مر  الوهم 
من املر  احلقيقش ، ألن مس اجلن يزول بفضـــــــــل هللا أمام الرقية ابلقران، أما مريض الوهم ، فهو 
ـــــــــــــــاً من اجلن أو أنه مسحور ، يتشوش  يف دوامة ال تنتهش .. فإذا ِتلك الوهم ونسان أبن به مسـ

حر ، بعض عالمات املس أو الســـــــفكره وتضـــــــطرب حياته ، وختتل وظائف الغدد ، وتههر عليه 
 أ.هـ. (6)ورمبا حيدع له تشنرات أو إ ماء ويسممل يف علم النفس احلدي  ) املحياء الذايت (

 
يقول ابن القيم: اعلم أن اخلطرات والوســــــــــــاوس تؤدي متعلقها إل الفكر في،خذها الفكر فيؤديها 

عمــل رادة فتؤديهــا إل اجلوارح والإل التــذكر ، فيــ،خــذهــا الــذكر فيؤديهــا إل املرادة فتــ،خــذهــا امل
فإذا دفعت  …فتســـتحكم فت ـــا عادة ، فردها من مبادئها أســـهل من قطعها بعد قوذا وِتامها 

اخلــاطر الوارد عليــك انــدفع عنــك مــا بعــده ، وإن قبلتــه صــــــــــــــــار فكرا جواال فــاســــــــــــــتكــدم املرادة 
لتمين إل القلب ابفتســــــــاعدت هش والفكر علمل اســــــــتكدام اجلوارح فإن تعذر اســــــــتكدامها رجعا 

والشـــهوة وتوجهه إل جهة املراد . ومن املعلوم أن إصـــالح اخلواطر أســـهل من إصـــالح األفكار ، 
وإصـــــالح األفكار أســـــهل من إصـــــالح االرادات ، وإصـــــالح امليرادات أســـــهل من تدارك فســـــاد 

ن ما ال و العمل ، وتداركه أسهل من قطع العوائد ، ف،نفع الدواء أن تشغل نفسك يف ما يعنيك د
وإايك أن ِتكن الشـــــــــيطان من بيت أفكارك وإيراداتك فإنه يفســـــــــدها عليك فســـــــــادا … يعنيك 
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ي ــــــــــعب تداركه ويلقش إليك أنواع الوســــــــــاوس واألفكار املضــــــــــرة ، وحيول بينك وبني الفكر فيما 
 .(7)ينفعك ، وأنت الذي أعنته علمل نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك أ.هـ

 
أنه جاء  رجل جتاوز األربعني من العمر ، وذكر يل أنه يشكو من ضيق شديد وك بة اذكر مرة 

ووسوسة ، وعند القراءة عليه مع  موعة من املرضمل يتباكمل ويضع يده علمل صدره كلما نهرت 
إليه ، قلت يف نفسش لعلها عني ، وأرشدته إل استكدام املاء والزيت وأن يرجع مرة أخرى ، ويف 

نية بدأ يبالغ يف التباكش وبدأ يتقمص ما يفعله بعض املرضمل من ختبط ورعشة يف اجللسة الثا
األطراف وكان يسابقين النهر فكلما ألتفت إليه زاد يف حركاته امل طنعة وكان يشا إل أن  تيه 

له وذهب إليه أحد االخوة وبدأ خياطب اجلين ظنا من هذا األ(  وأقرأ عليه عن قرب وب أسترب
من اجلن والرجل  يبه أحيال أبجوبة ب أمسعها النشغايل ابلقراءة ، ويف اجللسة اليت  أن به مساً 

بعدها وقبيل الشروع يف الرقية حتدثت إل الرجل وقلت له أ  ب أتركك وقت القراءة السابقة مهانة 
ل يل  أقسم ، فقااً يل والعلم عند هللا أن فيك شيئولكين رأيتك تت،ثر من ت رفات املرضمل وب يتبني 

نفك مع ت له ب يتبني يل أن فيك مساً وال سحراً ولعلها عني ابهلل عليك اي شيخ إي، يف ق قلت
جليك وأن ال ر ، وأن حك أبن ال تستريب للوهم وان ال تتكبط بيديك و الرقية وذن هللا تعال
علمل ظين،  بِب جن : قلت له ب يتبني يل ذلك، وهو ما  ل ، قال يعين ليستتباكش وقت القراءة
، لقد تغات مالمذ وجهه من الشحوب والعبوس إل االبتسامة مبررد أن فسبحان هللا العهيم

انتهيت من كالمش، وبعد ذلك حضر الرقية كاملة وب يبكي وب يتكبط وهلل احلمد ، وبعد اجللسة 
تلك الك بة  هن حته مبواصلة القراءة واستكدام املاء والزيت حىت يشرح هللا صدره ويذهب هللا عن

والوسوسة . بعد ثالثة أسابيع جاء  وسلم علمل سالما حارا وقال منذ تلك الليلة ب أشعر بششء 
وهلل احلمد وزالت عين تلك الكئابة وتوقفت عن احلبوب اليت كان ي رفها يل الطبيب النفسا  

 منذ اثع عشر عاما !.
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وســــــوســــــة جلســــــت ليلة أصــــــلمل وأقرأ القران ، يقول: بعد أن عافين هللا جا كان يف من هم وك بة و 
أدعو هللا وأر ب إليه ، وإذا بزوجيت اليت كانت جتلس ابلقرب مين ت ـــــــــر( وإذا ابلشـــــــــيطان ينطق 
علمل لســا ا ، وب أكن أتوقع  أن زوجيت م ــابة مبس من اجلن ، أال إ ا كانت ع ــبية املزاج وإذا 

 الغد إل أحد الرقاة وخرج الشــــيطان صــــرخت يســــمع اجلاان صــــراخها من شــــدته ، ذهبت ِبا يف
من جســدها بفضــل من هللا وحده ولعل ذلك الشــيطان اخلبي  كان عاشــقا لزوجيت وكان الســبب 

 وراء ما كان حي ل يل ولزوجيت من نفور ومشاكل وك بة ووسوسة .


 املس الكاذب ) التمسيلي ( : 
جتد بعض املراجعني من ي رع وقت القراءة ويقول أل اجلين الفال  وأل خادم سحر ولن أخرج 
حىت حي ل كذا وكذا .. ويف احلقيقة الذي يتكلم املنسان وليس اجلين ، وهو ميثل علمل الراقش أبنه 

اصة خجين ، والغاية من هذا ال رع التمثيلش يف الغالب من أجل أن يعامل هذا املنسان معاملة 
ويلفت أنهار َمْن حوله إليه ، أو حىت يستراب لطلباته ، أو لينسب أفعاله القبيحة إل تسلط 

قيقش خطر عهيم ألنه عرضة للتلبس احل علملالشياطني عليه أو لغاية أخرى ، ومثل هذا املنسان 
 االنتقامش حي  أن اجلن يعتربون هذا التمثيل استهزاء وسكريه بعاملهم .

 
بلغنا عن عقبة األزدي أنه أيت جبارية قد جنت يف الليلة اليت أراد أهلها أن  : يقول اجلاحظ

، قال هلاأخلو ِب ِبا ، فيدخلوهـا إل زوجها ، فعزم عليها ، فإذا هش قد سقطت ، فقال ألهلها 
 أصدقيين عن نفسك وعلش خالصـك .

 
وجش ولست ز خلوا ِب علمل فقالت إنه قد كان يل صديق وأل يف بيت أهلش ، وأ م أرادوا أن يد

 فهل عنك من حيلة يف أمري ق .  ،ببكر ، فكفت الفضيحـة
 

فقال نعـم ،   خرج إيل أهلها ، فقال إن اجلين قد أجابين إل اخلروج منها ، فاختاروا من أي 
عضو حتبون أن أخرجه من أعضائها ، واعلموا أن العضو الذي خيرج منه اجلن ال بد وأن يهلك 

خرج من عينها عميت ، وإن خرج من أذ ا ُصمت ، وإن خرج من فمها خرست،  ويفسد ، فإن
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 وإن خرج من يدها شلت ، وإن خرج من رجلها عرجت ، وإن خرج من فرجها ذهبت عذرتـها.
 

فقال أهلها : ما ْد شيئًا أهون من ذهاب عذرتـها ، ف،خرج الشيطان من فرجها، ف،وجهم أنه 
 . (8)هافعل ، ودخلت املرأة علمل زوج

 

والفر  بني ال رع النفسش وال رع التمثيلش وبني ال رع احلقيقش أن امل روع ال  يد حركات 
اجلن من حي  التكبط والكالم وقت ال ــــــرع ، كالســــــقوط إن كان واقفا أو طرف العني وارتعاد 
اجلســـــد ورعشـــــة األطراف وأســـــلوب الكالم وســـــرعة اجلواب وطريقة خروج اجلين من اجلســـــد كما 

فيـة معرفـة الفر  بني هـذه احلـاالت فهش تعلم ابخلربة والفراســـــــــــــــة املكتســــــــــــــبـة وقوة يزعم ، أمـا كي
املالحهة ، ومن خالل أخذ املعطيات عن حالة املريض بطرح بعض األســــــــــــــئلة ، وســــــــــــــؤاله عن 
حقيقة معالته وســـبب  يئه إل العالج . واحب أن أنبه إل أن بعض املرضـــمل ال يســـتطيعون أن 

من شـــدة  ثا الشـــيطان عليهم ، وإذا كان البالء يؤثر علمل العقل فمن يعربوا عما يعانون وذلك 
ال ـــعب احل ـــول علمل املعطات ال ـــحيحة من املريض نفســـه ألنه إما ال يســـتطيع التعببا أو أنه 

يبتكر أعراضاً وأجوبة خالف الواقع . 
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 بـــاب الصرع
 
  اجلنون 
  اللمم 
  املس 
   الطي 
 غماأ ( أنواع الصرع ) صرع اإل 
  صرع األخـالط 
 صرع األرواخل اثبيسة 
  الفرق ب ن الصرع ن العضوح والروحي 
  حتكم الشيطان يف جوارخل اإلنسان 
  متركز الشيطان يف املخ 
  متركز الشيطان يف املخيخ 
  متركز الشيطان يف العضو املصاب 
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 اجلنون ، اللمم ، املس ، الطي 
 

ـــــــون : اختالل القوة املميزة بني األمور احلسنة والقبيحة املدركة للعواقب، أبن ال تههر  هرها  اجلنـ
ل اخللقة ، وإما خلروج مزاج الدماا عن  وتتعطل أفعاهلا، إما لنق ــــــــــــان جبل عليه دما ه يف َأصــــــــــــْ

يُ  لاالعتدال بسبب خلط أو  فة ، وإما الستيالء الَشيطان عليه وإلقاء اخلياالت الفاسدة إليه 
 .(9)يفرح ويفزع من  ا ما َيْ لذ سبباً ا.هـ

 
َْرُنوُن، وأصابـَْته من اجلين ي َلَمٌة، أي: َمسٌّ ؛ والعنيُ  اللَّـميِم:

ْلموُم: امل
َ
. وامل غاُر الذنُوبي  اجلُُنونُ ، وصي

يبُة بسوَء.  ي
ُ
يَلُة »قالت: رضش هللا عنها  أخرج أبو داود واحلاكم عن عائشة الالََمُة: امل َكاَنْت  َي

 .  «اْمرَأَُة أَْوسي ْبني الَ اميتي وََكاَن اْمرَأً بيهي َلَمٌم فَإيَذا اْشَتَد َلَمُمُه ظَاَهَر ميني اْمرَأَتيهي 
 

َته بيدك ،   اســُتعا ل ْخذي والضــرب  الــــــــــــــمس : اً ، إذا َلمســْ ه َمســ  ُت الشــشء أَمســ  ســْ يقال: َمســي
ْته. يقال: به َمس  من ُجنونَ أل ما ابليد ، واســــــتعا للرماع   ألنه مْلٌس ، وللرنون ك،ن  اجلين  َمســــــ 

(10). 
 

اَب هــذا الغالَم َلَمٌم أو طَْيٌف من اجلن ، أي َعَر  لــه عــاريٌ  منهم.  الطي  : يقــال قــد أصــــــــــــــــَ
ته. ويقال له طائف،  وســــَ ُل الطْيف: اجلُُنوُن.   اســــتـُْعميل يف الَغضــــب، وَمس  الشــــيطان ووســــْ وأصــــْ

يطاني ىء ِبما قوله تعال: وقد قُر  ُهْم طْيٌف ميَن الشــــ  يقال طاف َيطييف  إن  ال ذين اتـ َقْوا إذا مســــ 
ْ در. ومنه طْيُف اخلَيال الذي يـَرَاه النائُم.

َ
 وَيطُوف طْيفاً وطْوفاً، فهو طائيف،   مُس ش ابمل

 
ـــــــــــــــلط ن افهذه كلمات مرتادفة املعع يف مفهومها ، ويتلكص تعريفها ابن شيطالً م   جلن قد تسـ

علمل عقل أو قلب أو جســـــد املنســـــش، ويقول بعض العوام أن إنســـــان به  ضـــــرر أو معه اتبعه أو 
 معه قرينه أو فيه زار يعنون أنه م اب مبس من اجلن بسبب أو  خر.
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وعندما تطلق كلمة ال ــــــــــرع عند البعض يف هذه االايم فهش تعين اال ماء الذي حي ــــــــــل لبعض  
 صفاته تشنج االعضاء وخروج الزبد يف بعض االحيان..اخ .الناس والذي من بعض 

   
، خلبيثةرية صرعمل مع هذه االرواح ايقول ابن القيم : لو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البش  

وهش يف أســرها وقبضــتها تســوقها حي  شــاءت وال ميكن االمتناع عنها وال خمالفتها ومنها ال ــرع 
 .(11)ال عند املفارقة واملعاينة فهناك يتحقق أنه م روع حقيقةاالعهم الذي ال يفيق صاحبه ا

  
وقد تطلق كلمة ال رع علمل من ي اب ابجلنون والتكبط ابلقول والفعل بسبب املس يف أوقات   

متفرقة . حكش أن احلراج خرج يوما متنزها فلما فرا من نزهته صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه 
ال : من أين أيها الشيخ ق قال من هذه القرية ، قال كيف ترون ، فإذا هو بشيخ من بين عرل فق

عمالكم ق قال شر عمال ، يهلمون الناس ، ويستحلون أمواهلم ، قال : فكيف قولك يف احلراج 
ق قال: ذاك ما ويل العرا  شر منه قبحه هللا ، وقبذ من استعمله ، قال أتعرف من أل ق قال: ال، 

ت فداك أو تعرف من أل ق قال: ال ، قال أل  نون بين عرل أصرع قال أل احلراج ، قال: جعل
 يف كل يوم مرتني ، قال : فضحك احلراج منه وأمر له ب لة .

 

 أنواع الصرع ) صرع اإلغماأ ( :
ــــــــــــالط :  هو عبارة عن نشـاط كهرابئش وذيج يف بعض خالاي املخ حي ـل بني احلني  صرع ا خـ

واالخر، وهذا ال ــــــــــــــرع ميكن التعرف عليه عن طريق ختطيط املخ  أو رســــــــــــــم الدماا ابلكومبيوتر 
لوجود بؤر صرعية يف املخ يف الغالب ، وميكن معاجلته عند االطباء.



طان علمل مخ امل ـــــــــروع واحداع بعض وهو عبارة عن تســـــــــلط الشـــــــــي صـــــــرع ا رواخل اثبيسة : 
االرتباك يف توليد وتوصـــــــيل وضـــــــخ الكهربية من املخ ال ابقش أعضـــــــاء اجلســـــــم فيحدع ال ـــــــرع 
حســــب حتكم الشــــيطان يف جوارح املنســــان اجلزئمل والكلش، وعالج هذا النوع من ال ــــرع يكون 
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ن نوع املس مبنفس عالج املس وقد حيتاج ان يعاا امل ـــــــــــــــاب وقت النوبة الحتمال ان يكون 
املس العار .

 الفرق ب ن الصرع ن العضوح والروحي :
الذي به صـــــــــــرع من اجلن يعا  يف الغالب من أعرا  املس وميكن الكشـــــــــــف عليه بقراءة الرقية  

الشـــرعية ، وســـؤاله عن أعر  املس يف اليقضـــة واملنام ، والذي به صـــرع من اجلن ال يســـتفيد من 
راج واملكر من اجلين. وأذكر أنه جائين رجاًل يف العقد الرابع عالج األطباء إال من ابب االســــــــــــــتد

من عمره وكان م ـــــــاابً ابل ـــــــرع منذ طفولته حىت أنه كان كثااً ما يتعاا من ذتك يف أع ـــــــاب  
كتفه من شــــــــدة املهتزاز والتكبط وقت صــــــــرعه ، وكان يتعاا عند األطباء وخيف صــــــــرعه إذا ما 

حىت أنه ال يكاد أن ي ـــــرع اال ابلشـــــهر مرة واحدة أو  اســـــتكدم احلبوب اخلاصـــــة بعالج ال ـــــرع
يف ساعة  أكثر من عشرة مراتمرتني ، وعندما قرأت عليه الرقية الشرعية ظهر عليه اجلان وصرعه 

إنتقاما وحىت ال يعود للرقية مرة أخرى ، وكان يتوقف صـــــرعه مبررد أن أضـــــغط أبصـــــابعش  واحدة
 .تشا ال أنه م اب ابل رع الطيب الطبية علمل مؤخرة رأسه ، مع العلم أن الفحوصات

  
أما الذي به صـــــــرع طيب فإنه يســـــــتريب لعالج األطباء وتتحســـــــن حالته إذا ما داوم علمل تعاطش 
بعض األدوية يف الغالب ، ومن املالحظ أن الذي به صـــــرع طيب ال يســـــتطيع أن حيرك أي عضـــــو 

 رتة من امل ماء وعدم املدراكمن جســــــــــده ورادته وقت ال ــــــــــرع ألنه ال يعش شــــــــــيئا ويكون يف ف
 والتميز اليت قد تدوم إل ن ف ساعة . 

 
وبعض من به صـــــــرع طيب خيرج من فمه الزبد وقت ال ـــــــرع ورمبا كان خملوطا ابلدم بســـــــبب عض 
اللســــــــــان أحيال ، وتتشــــــــــنج أطرافه األربعة ، وحي ــــــــــل له انقالب يف العينني ويكون بيا  عينيه 

 لوجه ، وهذا ما يسميه األطباء ابل رع التشنرش .لصعا ، وحي ل له التواء يف ا
 

 يذكر صاحب كتاب رى الهم ن يف عاب السحر واجلان أن من أعرا  صرع األخالط.
 اصفرار الوجه ورمبا مييل للزرقة . -
 شكوص العينني ويغلب عليها اللون األبيض. -
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 .نانخيرج زبد من الفم وأحيال يكون الزبد خملوطا ابلدم لقرص اللسان ابألس -
 يسكت عن الكالم . -
 حترك الفكان وقد يعض املرء لسانه . -
 تت لب األطراف . -
 يتلو امل ماء عادة فرتة فقد املدراك وهش تدوم حوايل ن ف ساعة .  -
مىت هب امل روع إل رشده بعد انتهاء النوبة ينام إذا ترك وش،نه ولكن إذا استيقظ كان  -

 .(12)شديد التهيج ملدة ساعة أو أكثر أ.هـ
 
خروج الزبد من الفم حي ـل أيضـا ملن به مس من اجلن ولكن حي ـل خروج الزبد عندما  ُي ـرع   

اجلين ال ـــارع وذلك بربكة الرقية والذكر والدعاء ، أما يف حالة أن ي ـــرع اجلين املنســـان فال خيرج 
زبد من فم امل ـــــــــــروع ، وهللا أعلم . وصـــــــــــرع اجلن يكون علمل أشـــــــــــكال فمنه ما خينق املريض أو 

ضــــــــــغط علمل قلبه أو  عله يتكبط ومنه ما يفقده الوعش و عله كالنائم ، فإذا كان صــــــــــرع اجلين ي
يســــــــــــــبب أذى للم ــــــــــــــروع كاخلنق والتكبط فينبغش أن يقرأ عليه بنية أن ي ــــــــــــــرف هللا عنه ذلك 
الشــيطان، أما إذا كان صــرع اجلين ال يســبب للم ــرع أي ضــرر ك،ن يفقده الوعش و عله كالنائم 

بع يُعدل من وضـــع امل ـــروع لي  يســـهل عليه التنفس وتســـتقيم أعضـــاؤه وأطرافه   تتفينبغش أن 
 إحدى اخلطوات اليت سوف أذكرها يف مبح  صرف اجلان إذا حضر .

 

 اجلين يصرع اعدية حىت املو 
يقول الشــــيخ أبو بكر اجلزائري: كان يل أخت أكرب مين تدعمل) ســــعدية ( وكنا يوما وحنن صــــغار 

تمر من أســــــــــــفل البيت إل ســــــــــــطحه بواســــــــــــطة حبل يربط به القنو ) العرجون ( نطلع عراجني ال
ونســـــــحبه إل الســـــــطذ وحنن فوقه فح ـــــــل أن أخيت ســـــــعدية جرت احلبل فضـــــــعفت عنه فغلبها 
فوقعت علمل األر  علمل أحد اجلنون فك، ا بوقعها عليه  ذته أذى شـــــــــــــــديدا فانتقم منها فكان 

هــا ثاله أو أكثر فيكنقهــا فرتفس املســــــــــــــكينــة برجل أيتيهــا عنــد نومهــا يف كــل أســــــــــــــبوع مرتني أو
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وتضـــــطرب كالشـــــاة  املذبوحة  ، وال يرتكها إال بعد أن ت ـــــبذ أشـــــبه مبيته ونطق مرة علمل لســـــا ا 
م ـــــــرحا أبنه يفعل ِبا هكذا أل ا  ذته يوم كذا يف مكان كذا .. وما زال أيتيها ويعذِبا ب ـــــــرعه 

يلة عشـــر ســـنوات من العذاب الذي ال يطا  ف ـــرعها ل أيتيها عند النوم فقط حىت قتلها بعد حنو
 . (13)علمل عادته فما زالت ترفس برجلها وتضطرب حىت ماتت   فر هللا هلا ورمحها  مني



 :(14)حتكم الشيطان يف جوارخل اإلنسان 
يقول الشيخ عبد اخلالق العطار: إن الشيطان  ري من ابن  دم  رى الدم ويتنقل من خالل 

العرو  واألوردة والشرايني إل أي مكان يريد داخل جسد ابن  دم ، ولقد مكن  هذه اجملاري يف
هللا سبحانه وتعال هذا الشيطان من معرفة وظائف أجهزة وخالاي املنسان ، فإذا ما أراد الشيطان 

 أن يعطل أو يضعف جارحة من اجلوارح  ف،نه يفعل ما يلش:
 
تفكا املخ فيحدع  يف املنســــان اختالالت يف ال ويتحكم يف خالاي متركز الشـــيطان يف املخ :  

واالســــــــــــتنباط والت ــــــــــــور والتكيل ، وعندها يفقد املنســــــــــــان ملكة التذكر والتفكر والتدبر وتلقش 
 وإرسال املعلومات.

 
وحيدع اختالالت يف توليد وضـــــــــــخ وتوصـــــــــــيل الكهربية يف املخ   متركز الشـــــــــيطان يف املخيخ : 

دع ال ــــــرع الكلمل أو العضــــــوي، فكل  جهاز من أجهزة بســــــائر أعضــــــاء وأجهز املنســــــان  فيح
اجلســم يعمل ِبدوء واســتقرار وانتهام مادام املخ ينتج ويولد ويضــخ ويرســل ويوصــل إل كل عضــو 
وكل جهاز كمية الكهرابء الالزمة حلياة وحيوية وحركة ونشــاط العضــو، وأي خلل يف هذه العملية 

اب الكهربية ابلكلية إل عضـــو من األعضـــاء  ي ـــ حيدع  ارتباكا يف أجهزة اجلســـم، فإذا ب ت ـــل
ذلك العضــــــــــو ابلشــــــــــلل التام ويفقد القدرة علمل أداء وظيفته ابلكلية ، إذا وصــــــــــلت الكهربية إل 
العضو ولكن بكمية أقل من املعدل املطلوب فان العضو ي اب ابلعرز اجلزئش ، فلو كان اجلهاز 

ش فقدان القدرة علمل محل اجلســم والســا واملشــامل ــاب ِبذه احلالة الســاقني أو القدمني فســوف ي
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وجتـد  املريض ال تكـاد حتملـه قـدمـاه ويتوكـ، علمل  اه ويفقـد لبعض الوقـت القـدرة علمل الســــــــــــــا 
واملشــــــــش العادي ، بل قد ال يســــــــتطيع  رد الوقوف . ومثل الســــــــاقني والقدمني الذراعان واليدان 

ائفها هذه األعضــاء تفقد القدرة علمل أداء وظواألصــابع ، فإذا قلت كمية الكهربية اليت ت ــل إل 
 فقد ال يستطيع املريض محل ششء خفيف بل قد ال يستطيع رفع يديه والسالم ِبما.



وكذلك احلال ابلنسبة للسان والكالم ، جتد املريض ال يكاد ينطق أو يتكلم أو حيرك لسانه 
لعينني ال الواصلة من املخ إل ا وينطق ب عوبة ابلغة . ومثل اللسان العينان ، فإذا قلت الكمية
 يكاد يب ر إال ب عوبة ابلغة ومثل العينني أجهزة اجلسم األخرى.



والفر  الثال  أن ينتج املخ الكهربية الالزمة للرســــــــــم وضــــــــــكها ل عضــــــــــاء عرب الوصــــــــــالت   
الكهربية اليت ت ـــــــل املخ بســـــــائر أجهزة اجلســـــــم ولكن يف هذه احلالة ينتج املخ ويرســـــــل كمية من 

لكهربية أكثر من املعدل املطلوب حلياة العضـــو وحيويته وحركته ، وهنا حي ـــل للعضـــو ما يســـممل ا
ابل ـــرع  فإذا عمت هذه احلالة اليت هش زايدة كمية الكهربية ال ـــادرة من املخ إل ســـائر أعضـــاء 
اجلســـــم ابلكامل فان املنســـــان ي ـــــاب ابل ـــــرع التام جلميع اجلســـــم فتت ـــــلب أعضـــــاء اجلســـــم ، 

ترتعد وتتشنج .وتتكشب و 

 
وقد تزيد كمية الكهربية ال ادرة من املخ إل عضو واحد فقط أو أكثر من أعضاء اجلسم ، وهنا   

 ي اب هذا العضو أو هذه األعضاء ابلت لب والتشنج .
 
يتمركز الشــيطان يف الوصــالت : يتمركز الشــيطان يف هذه احلالة يف الوصــالت الكهربية بني املخ  

أعضـــــــاء اجلســـــــم و البا ما يكون يف العمود الفقري وعلمل ســـــــبيل املثال يســـــــتقر أو املكيخ وابقش 
الشيطان يف حاالت الشلل )الن فش السفلش (  يف الفقرات القطنية من العمود الفقري .
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يف هذه احلالة يبتعد الشــــيطان كلية  عن عقل املنســــان  متركز الشـــيطان يف العضـــو املصـــاب : 
م املنســـــان كالعينني أو األذنني أو اليدين أو الرجلني أو اجلهاز ويتمركز يف جهاز من أجهزة جســـــ

أ.هـ. (15)التناسلش ...اخ
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 حضور و نصراف اجلان على بدن
 اإلنسـان أنواعه وأ كاله

 
  حضور الواواة 
 حضور على عقل املريض 
 حضور على عقل املريض م  غري ثلبس 
 حضور على بدن املريض 
  حضور مزدوج 
 يحضور كل 
  حضور مشرتك  
 .كي  معرفة حضور اجلان ؟ 
 .وقل احلضور هل يشعر املريض مبا حيصل له ؟ 
 .هل حضور اجلان يتعب اإلنسان ؟ 
 .هل يتعب اجلان عندما حيضر على جسد اإلنسان ؟ 
 .هل حتصل حركة قبل احلضور ؟ 
 .هل حتصل حركة ملحوظة قبل اإلنصراف ؟ 
  ؟هل يشعر املريض بتعب يف جسده بعد اإلنصراف 
 .ما هو الوضع الذح َيب أن يكون عليه املريض حال  نصراف اجلان؟ 
 .كي  ِيصرف اجلان  ذا حضر ؟  
 .هل  ك  منع اجلان م  اإلنصراف؟ 
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 حضور و نصراف اجلان على بدن
 اإلنسان أنواعه وأ كاله

إن البعض من الناس يهن أن الذي به جن ال بد وأن يتكبط به اجلان حال حضوره ، وال بد 
كليا ، وهذا فهم خاطئ ، وذلك  أن حضـــــــــــور اجلان علمل   وأن يكون حضـــــــــــور اجلان حضـــــــــــوراً 

 املنسان له أشكال عدة فمنها : 

 حضور الواواة : 
 ن ابلوســـواس القهري ،وهو حضـــور متعب للممســـوس ، حي  أن الشـــيطان يتســـلط علمل املنســـا

تكثر عند املريض اهلواجيس وهو ما خيطُر يف نفســــــــــــــه ويُدوُر فيها من األحادي  واألفكار ، فال ف
د يوســـــوس له يف صـــــدره حىت  عله يبكش وقد  عله يضـــــحك وقيزال يســـــتحوذ عليه الشـــــيطان و 

ليه صدره ، ع عله يغضب دون سبب ، فال يزال حاضراً بوسوسته يذكر املريض ما حيزنه ويضيق 
 وهذا احلضور قد يدوم عدة ساعات يف اليوم ورمبا العمر كله علمل شكل متقطع .

 حضور على عقل املريض :
يطبق الشـــيطان علمل  يع حواس املنســـان النفســـيه والبدنيه من خالل حضـــوره علمل عقله ،  

الكثَا من  يف مثل هذه احلالة الشيطان يستكدم حواس املنسان وأع ابه وعضالته ، و ال يعا 
محل جســــــد امل ــــــروع أو التكبط به الشــــــشء الكثا ، وهذا احلضــــــور قد يدوم بضــــــعة دقائق ورمبا 

 بضعة  ايم ورمبا معهم عمر املنسان مثال ذلك " حضور اجلنون ". 

 حضور على عقل املريض م  غري ثلبس :
لمل ع يؤثر الشــــــــيطان علمل معهم حواس املنســــــــان من خالل حضــــــــوره علمل عقله وقد يتكلم 

لســــان امل ــــروع ، ويف هذا احلضــــور ال يتاثر وال يشــــعر املريض وال الشــــيطان ابلضــــرب وقد يدوم 
احلضـــــور إل عدة ســـــاعات ، ولك أن تتكيل هذه احلالة ونســـــان ميشـــــش وهو لئم ، وختيل حال 

 املنسان يف حالة اجلاثوم كيف يكون مسلوب املرادة حىت من ال را(  . 

 حضور على بدن املريض :  
قد حيضر الشيطان علمل عضو من بدن املريض ويسبب له أملــــــــاً يف ظهره أو صداعاً يف رأســــــــه 
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وقد يفقده الســـــــمع والب ـــــــر واملريض يف كامل وعيه وقد يدوم هذا احلضـــــــور ألايم عديده ، وهذا 
مثل الشلل الدائم الذي يكون بسبب اجلن ، وقد حيضر اجلان علمل العينني فقط و البا ما يكون 

 ضور إثر القراءة أو إستكدام العالج . هذا احل

 حضور مزدوج :
حضــــــور مزدوج إن شــــــئت أن يتكلم املريض تكلم وإن شــــــئت أن يتكلم الشــــــيطان تكلم ولو  

ضـــــــرب لوقع الضـــــــرب علمل امل ـــــــروع وعلمل الشـــــــيطان ، وهذا احلضـــــــور  البا ال يتراوز البضـــــــع 
 ساعات .

 :  يحضور كل
ة ليا ويتكلم علمل لســـانه وميشـــش يف جســـده ملســـافحيضـــر اجلين علمل جســـد املريض حضـــوراً ك 

الكيلوا مرت أو أكثر ورمبا تشاجر ورمبا هرب ،كل ذلك وهو حاضراً علمل جسد املريض ، واملريض 
ال يعلم شيئاً ، حىت أن من الشياطني من حيضر حضورا كليا ويقود السيارة ويسافر ابملريض وهو 

الوعش    ر عليه الشيطان حضورا كليا ويغيبه عنال يعلم ، وقد يكون يف املريض يف مكان فيحض
يســـافر به   ين ـــرف عنه ليرد املريض نفســـه يف مكان  خر ، أو يســـرتجع املريض وعيه وإذا هو 
يف أحرج املواقف املضــــحكة املبكية ، وتتوقف مدة هذا النوع من احلضــــور علمل ضــــعف املنســــان 

  من املنســان ، وهذا احلضــور يتعب الشــيطاناملميا  والبد  ، وعلمل  مدى قوة وِتكن الشــيطان 
 كثااً خ وصا عندما يكون املنسان ثقيل الوزن .  

 حضور مشرتك : 
وهو شــبيه ابحلضــور املزدوج واحلضــور الكلش لكنه أقل مرتبة منه وهو أن حيضــر الشــيطان علمل 

ــــــــــــه، واملنسان يرى ويعق ــــــــــــه ال أ ص قدمـ ل ل كاألنسان ويكون كاملنسان نفسه من أعلمل رأسـ
ششء حواليه ، ولكن قد يتكلم بكالم أو يفعل فعال بغا إرادته ، بل من أنواع اجلن من يتحدع 
علمل لســــــان املنســــــان وال ميكن ِتيز ومعرفة املتحدع حىت املريض نفســــــه ، وهذا احلضــــــور الذي 
تفعله كثا من الشياطني يف حاالت السحر، وخ وصا حاالت سحر التفريق وذلك أن الشيطان 

 ويتشاجر مع الغا حىت حت ل الفرقة . حيضر
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 كي  معرفة حضور اجلان ؟.
ســــــوف أييت التف ــــــيل يف معرفة حضــــــور اجلان والتعامل معه يف ابب القراءة ، مع العلم أن بعض 
اجلان حيضر حضوراً كليا ويتحدع ب وت املنسان ويت رف بنفس أسلوبه وطريقته وال يعلم عنه 
أحٌد حىت أهل املريض نفســه !!! ، فقد حيضــر اجلان علمل جســد املريض حضــوراً كليا ويتكلم مع 

أو مع  اه وأيكل ويشرب ويقود السيارة ويقرأ ويكتب ويضحك ويغضب ويتعارك والناس الراقش 
يهنون أنه املنســــــان نفســــــه وقد يكون احلضــــــور شــــــبه دائم او متقطع او عند مناســــــبات معينه ، 
فبعض املرضمل يشعر ب داع يف رأسه   نعاس فينام ويستيقظ فإذا هو يف مكان  ا املكان الذي 

أخرى ، واحلقيقة هش أن يكون اجلان حضـــــــر حضـــــــورا كاماًل  0د نفســـــــه يف بلدةلم فيه أو أن  
علمل جسد املنسان وسافر به ، وذلك  البا ما يكون يف حاالت السحر ، وهش حاالت ليست 
ابلقليلة النادرة وليســت ابلكثاة ، وإن نوع اجلان ال ــارع ملثل هذه احلاالت ليس من الضــرورة أن 

د يكون من ضــــــــــــــعفاء اجلن ولكنه عنده اخلربة يف املكر والســــــــــــــيطرة علمل يكون من املردة ، بل ق
من أعلمل رأس املنسان إل أ ص قدمه إما بسبب العني حواس املنسان و البا ما يكون متمكناً 

ـــــــــريعا جدا، وهذا النوع أشد ما  أو السحر أو  ا ذلك ويف هذه احلالة يكون حضور الشيطان سـ
ل ـــداع والتكيل والنســـيان والســـرحان وعدم الرتكيز وال ـــرع وامل ماء يكون  ثااً علمل املنســـان اب

واجلنون ، وهنا تكمن اخلطورة ، وليس ابلســــــــهل أبداً الت ــــــــرف والتعامل مع من ابتلش ِبذا النوع 
خ ــوصــا إذا كان الســحر م،كوال أو مشــرواب أو مشــموما ، ولقد عايشــت بعض من الشــياطني ، 

وضــع واحلياة امل،ســاوية اليت مير ِبا هؤالء املرضــمل ، وميكن أن هذه احلاالت ورأيت مدى خطورة ال
يعرف احلضــــــــــــــور ابملتــابعــة وبرتكيز النهر يف عيون املريض ملــدة طويلــة ، ويعرف أحيــاًل بتغا نربة 

ال وت قليال وبتغا لون الوجه أحيال .
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 وقل احلضور هل يشعر املريض مبا حيصل له ؟.
يعتمد علمل درجة حضــور اجلان وعلمل خربته وِتكنه من جســد  شــعور امل ــروع مبا يدور حوله

 املنسان ، ولذا خيتلف شعور املرضمل من شكص ال  خر :
البعض يشــــعر بكل ما يدور حوله وقت حضــــور اجلين أال أنه ال يســــتطيع أن يتحكم بنفســــه  -

 بل يشعر وك،نه مسا ال خما ولو أنه ضرب لشعر ابلضرب .
 وال يشعر بششء حىت ين رف عنه الشيطان. البعض يغيب عن الوعش ِتاما -
يذكر البعض أ م يشعرون أحيال وك، م يف ظالم دامس ولكن ال يشعرون مبا حي ل هلم من  -

 ختبط وكالم .
 البعض يرى أحيال ما يدور حوله ولكنه مسلوب املرادة. -
البعض يسمع الكالم واألصوات فقط. -

 

 هل حضور اجلان يتعب اإلنسان ؟.
، وتعب  اجلان وإن ـــرافه ن يتعب تعباً شـــديداً والبعض ال يكاد أن يشـــعر لضـــورمن الناس م

املريض إثر احلضــــــــــــور  يتوقف علمل درجة احلضــــــــــــور وعلمل مكان اجلان يف اجلســــــــــــد وعلمل طريقة 
احلضــــــور ونوعية اجلان ، فبعض املرضــــــمل  يكون معه أكثر من جان يف جســــــده ، فعندما حيضــــــر 

ضـــــر اجلان ا خر يعا  امل ـــــروع من أب يف جســـــده بســـــبب أحدهم ال يتعب امل ـــــروع وعندما حي
حضور األخا ورمبا يستمر التعب معه اليوم أو اليومني .

 

 هل يتعب اجلان عندما حيضر على جسد اإلنسان ؟.
بعض اجلان ال يســــــتطيع احلضــــــور لضــــــعفه أو لعدم ِتكنه من اجلســــــد ، فاجلان عند حضــــــوره 

وان حيمل جســـــده حىت يتكبط به ، فمهما كان اجلان من حيتاج إل أن يســـــتكدم حواس املريض 
املردة أو العفاريت فهو يعا  من اجلهد والتعب بســـــبب حضـــــوره، وأشـــــد احلضـــــور عليه احلضـــــور 
الكلش ، وال يغرنك أنه يكون حاضـــــــــــراً يف معهم الوقت فهو يعا  ولكنه يريد ان يربز عضـــــــــــالته 

جســــــــد  ه نها ، وأكثر اجلان اليت حتضــــــــر علملحىت يوهم من يتابع حال املريض أبنه جان ليس ل



- 40 - 
 

امل ـــــروع حضـــــوراً كليا لســـــاعات طويلة تكون من شـــــياطني الســـــحر ال ســـــيما شـــــياطني الســـــحر 
امل،كول واملشروب واملشموم ، ومبررد أن خيف السحر ي عب عليها احلضور .

 

 هل حتصل حركة قبل احلضور ؟.
ف لركــات ختتلف من جــان إل  خر وختتلمن املالحظ أن بعض اجلن حتتــاج ال أن تتحرك 

وختالف درجة احلضور ، وحيتاج اجلان يف الغالب ال بعض الوقت حىت يكتمل احلضور ، بينما 
بعض اجلن جن له خربة يف احلضــور ال حيتاج إل هذا الوقت فيمكنه احلضــور بســرع عريبه كلمذ 

ن أن يقلد ىت حيضـــــر وال ميكن لإلنســـــاالب ـــــر ، وبعض اجلن حيتاج إل أن يهز البدن هزاً عنيفا ح
ذلك احلضــور لشــدة املهتزاز، وكلما كان اجلان بعيدا عن الرأس كان احلضــور أصــعب ، وإذا كان 
اجلان متمركزا يف الرأس فإن حضــــــوره يكون ســــــريعاً جداً ، ومن اجلن من حيضــــــر حضــــــوراً هاد ً ، 

موم عند احلضــــــور ، وهذ ليس علمل الع وأ لب اجلن حترك رأس املنســــــان وامللتفات مييناً أو مجاالً 
ولكن هو الغالب .

 

 هل حتصل حركة ملحوظة قبل اإلنصراف ؟.
كما هو احلال يف حركات احلضور حي ل يف املن راف ، ولكن حركات املن راف  البا ما     

تكون أكثر وضحا من احلضور ، واملن راف يعين نزول اجلان إل داخل جسد م روع ال خروجه 
 ، ومن أشكال املن راف :  من اجلسد

 . البعض يرمش بنفسه علمل األر  علمل بطنه كالذي يرمش بنفسه يف بركة ماء حىت ين رف 
 . البعض يرفع نفسه ) صدره وبطنه (   ينزله حىت ين رف 
  علمل األر  املريض واقفا وال يسقطالبعض يكتفش أن حيرك رأسه ببطء   ين رف ويبقمل. 
 املن راف. البعض حي ل له إهتزاز قبل 
 . البعض يرمش بيديه من األعلمل إل اخللف 
 .البعض يرمش بكلتا رجليه إل أعلمل دفعة واحدة 
  البعض يســــــــتلقش علمل ظهره   حيرك الرجل اليمع أو الرجل اليســــــــرى لركات إهتزازية وك،نه
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 ينزل ال القدم .
  لئما.البعض يرخش جسده وحت ل إ ماءة خفيفة في حو املنسان وك،نه كان 
 . البعض أيخذ نفسـاً قوايً) شهيق (  وين رف مع الزفا

 .البعض  لس جلوس السرود مع اليدين ال اخللف

 

 هل يشعر املريض بتعب يف جسده بعد اإلنصراف ؟.
خيتلف حضـــــور اجلان من شـــــكص إل  خر ، فالبعض يكون حضـــــور اجلان عليه شـــــديداً جداً   

ويســتمر معه هذا التعب بعد املن ــراف لعدة ســاعات ويشــعر وقت احلضــور بثقل وتعب شــديد 
بل قد يســــــــــــــتمر التعب لعدة أايم ، بينما يكون حضــــــــــــــور بعض اجلان خفيف ال يتعب املريض 

الوقت احلضور وال بعد الن راف .

  
 ما هو الوضع الذح َيب أن يكون عليه املريض حال  نصراف اجلان؟.

املريض يعتمد علمل طريقة إن ـــــــــراف اجلان إن الوضـــــــــع ال ـــــــــحيذ الذي  ب أن يكون عليه 
الذي معه، والذي أن ذ به أن ال ي رف اجلان واملريض واقف إال أن يكون هناك شكص  خر 
وقف معـه حىت ال يســــــــــــــقط املريض علمل األر  ، وإال ينبغش أن يكون املريض جـالســـــــــــــــا جتـد 

يف أي  جلن والنزولالقدمني وهذا هو الوضع ال حيذ والذي ميكن أن تن رف معه معهم أنواع ا
مكان من اجلسد.

 

 كي  ِيصرف اجلان  ذا حضر ؟.
يتوقف صـــــــرف اجلان علمل ســـــــبب حضـــــــوره ، فإذا كان حضـــــــور اجلان مع القراءة وجملرد احلوار 

له إن ــــرف أو انزل فين ــــرف ، أما إذا حضــــر اجلان للمعاندة والتحدي إثر تعذيبه ابلرقية  فتقول
او ألي ســـــــــبب  خر أزعره ، فمثل هذا تنهره وتتوعده وإذا أو بســـــــــبب حتدي الراقش هلذا اجلان 

رفض املن ـــــــياع تقرأ عليه قراءة مطوله بنية العذاب واحلر  حىت ين ـــــــرف ، ومع ذلك قد يكابر 
ويعاند خ ـــــــــــوصـــــــــــا يف بداية العالج حي  أنه ب يضـــــــــــعف بعد فيوقع املعاا يف حرج ويشـــــــــــعره 
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عناد كنه احلضــــور واملن ــــراف ولكن يريد الابلضــــعف وامل زام، واحلقيقة ليســــت كذلك فاجلان مي
والتحدي وليوقع الراقش يف حرج مع املريض ، أو لي ـــــرف نية الراقش من العالج ال الث،ر لنفســـــه 
ال ليعاا املريض ، وطبيعة الشــــــــــــــياطني حب العناد ولو كان يف أشــــــــــــــد العذاب ، بعض اجلن ال 

و حيتاج ملطولة وإ اك الشـــيطان ، فهتســـتطيع حقيقة املن ـــراف بســـهوله خ ـــوصـــاً بعد القراءة ا
لبعض الوقت ) ربع ســـاعة أو حنوها ( حىت يســـرتجع نشـــاطه ليســـتطيع املن ـــراف ، وعليه ينهر 
الراقش إل حال املرقش هل ميكن تركه واجلان حاضــــــر علمل جســــــده ، ويف الغالب ين ــــــرف اجلان 

ن فال بـــد من إقنـــاع اجلـــا بعـــد مغـــادرة الراقش ، فـــإذا كـــان ال ميكن ترك املريض علمل تلـــك احلـــال
والن ـــــــــــراف أو الضـــــــــــغط عليه بقراءة  ايت العذاب وتكرارها حىت ين ـــــــــــرف، ومن األمور اليت 

 تساعد علمل صرف اجلان وإفاقة امل روع :
    . ترتكه وش،نه فإنه سوف يفيق وذن هللا تعال من نفسه

 .تقرأ يف أذنه  ية الكرسش مع املعوذات حىت يفيق

  ر ســــــــــــــورة املؤمنون تقرأ يف أذنـــــه  خ  ا اَل نـــــَ اُكْم َعَبثـــــًا َوأَن ُكْم إيلَيـْ ا َخَلْقنـــــَ ُتْم أمنـــــ َ بـْ أََفَحســــــــــــــي
راً َونَ .ومن  خر ســــورة املســــراء تـُْرَجُعونَ  ْلَناَك إيال  ُمَبشــــ  حلَْق  نـََزَل َوَم  أَْرســــَ حلَْق  أَنـْزَْلَناُه َوابي ذييراً   َوابي

 .  مل الن اسي َعَلمَل ُمْكَ  َونـَز ْلَناُه تـَْنزييالً َوقـُْر لً فـََرقْـَناُه ليتَـْقرَأَُه َعلَ 
 . تقرأ يف أذنه سورة الزلزلة حىت يفيق وذن هللا تعال 
  َّي وَل ا الةي قَاَل  تؤذن يف أذنه اليمع حىت يفيق ؛ َعْن َأِبي ُهَريـْرََة أََن َرســـــــــــُ إيَذا نُوديَي ليل ـــــــــــَ

رَاٌط َحىَت  ْيطَاُن َوَلُه ضــــُ مل الن يَداَء أَقْـَبَل حَ أَْدبـََر الشــــَ َمَع الَتْ،ذييَن فَإيَذا َقضــــَ الةي  ال َيســــْ ل ــــَ ىَت إيَذا ثـُو يَب ابي
هي يـَُقوُل اذُْكْر َكَذا مل التَـْثوييَب أَقْـَبَل َحىَت خَيْطيَر َبنْيَ اْلَمْرءي َونـَْفســـــــي اذُْكْر َكَذا ليَما بَْ  أَْدبـََر َحىَت إيَذا َقضـــــــَ

. رواه البكاري َيَهَل الَرُجُل ال يَْدريي َكْم َصَلملَيُكْن يَْذُكُر َحىَت 

  . تضرب امل روع ضربة خفيفة علمل اجلبهة 
 .تضرب امل روع ضرابت خفيفة متتالية علمل ال در مع القراءة 
  .تضرب امل روع ضرابت خفيفة متتالية علمل الههر مع القراءة 
  .املسذ من أعلمل ال در إل أسفل البطن مع القراءة 
 . ومن طر  صرف اجلان سحب العرو  من جهة املكيخ ال أسفل الرقبة 
   يف موضع النقرتني قرب جذر األنفالضغط علمل احلاجبني. 
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  . القراءة املقرونة ابلنف  املتتابع يف أنف وفم امل روع 
  تضع عند انفه ما يزعج الشياطني من االطياب مثل املسك األسود والرحيان ودهن العود او

 هلندي ) هناك نوع من اجلن املسلم ينشط عندما يشم بعض الروائذ الطيبه (.القسط ا
 

مع التنيبه علمل أن املسذ والضرب علمل ال در والههر يكون مع الرجال واحملارم من النساء . 

 

 هل  ك  منع اجلان م  اإلنصراف؟.
ليت العرو  ابعض اجلن ميكن منعه من املن ـــراف وذلك مبســـك يد امل ـــاب أو جذر أنفه أو 

خلف أذنه عندما حيضر اجلان حضوراً كامال ، وميكن جذبه كلما ان رف بقراءة  ايت التحضا 
و ايت العذاب .
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 ب أاباب اقرتان الشيطان ابإلنساناب
 يقرتن الشيطان ابإلنسان ألاباب كسرية فمن ا:

دا، وتقول ه يهن أن املنسش  ذاه متعميقرتن الشيطان ابملنسان حىت ينتقم منه ألن ــ ا نتقــام :1
العوام إنسان به ضرر أو مضرور واملق ـــــــــــــــود بذلك أن املنسش  ذى  اجلين بشكل من األشكال 

التالية أو حنوها :

 .ب ب املاء احلار يف احلمامات دون أن يسم هللا

 البول يف الشقو  وعلمل بيوت احلشرات.
 إيذاء احليوالت مثل الكالب والقطط.
  احليات والثعابني يف املنازل من  ا حتريج عليهاقتل.
 . ال را( والبكاء والغناء وقراءة القران يف دورات املياه

  القفز أو الســـــقوط من مكان عال بدون أن يســـــمش هللا فيكون ســـــقوطه علمل مكان فيه جن
لئم أو  افل.

 . يرمش حرر يف بئر أو يف فالة بدون أن يسمش هللا في يب به اجلن

 ءة كتب السحر وحتضا اجلن.قرا

 .رش املبيدات احلشرية علمل احلشرات بغا تسميه

ينبغش علمل املنســـــــــــــــان أن ينبه اجلن قبل أن يفعل شــــــــــــــيئا جا ذكر ، واجلن ينتبهون عندما يقول 
املنســــــــان بســــــــم هللا ، كما ينبغش علمل املســــــــلم أن ال يقتل احليات والثعابني  اليت يف البيوت حىت 

يَْ "  : االبرت وذي الطفيتني ، لقول النيب حيرج عليها إال  ًئا  ِإنَّ ِِلَِذِه اْلبَُُيوِت َعَواِمَر فَِإَذا رَأَيَُْتْم شَََََ
َه  ف َها َثالًه فَإيْن َذَهَب وإال فَاقْـتـُُلوُه فَإينَُه َكافيرٌ ِمنَْ َحر يُجوا َعَليـْ  واه مسلم ." ر  ََ


أنشـــدكن ابلعهد الذي أخذ عليكم »أنه يقول:   روى ابن حبيب عن النيب  صــفة التحري: :
 أحرج عليك ابهللوقال مالك: يكفش أن يقول « ســــــــــــــليمان بن داود أن ال تؤذول وال تههرن لنا

م ، ولعل مالكاً أخذ لفظ التحريج جا وقع يف صحيذ مسل واليوم ا خر أن ال تَبدو لنا وال تؤذينا
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ــــــــــحيات:  قول لسان العربيف ؛ و (16)فحرجوا عليها ثالهً وهللا أعلم ــــــــــش قتل الـ ــــــــــيه السالم، فـ ه علـ
ـــينا فال تلومينا  ـــش ضيق ، إن ُعْدتي إلـ ـــش  َحرََج َأي فـ ـــيها؛ هو َأن يقول هلا: أَنت فـ ـــُيَحر يْج علـ فـَْلـ

 َأن ُنَضي يَق علـيك ابلتَـتَـبُّع والطرد والقتل.
 
ــــــــــ انتقام غري مبا ر :2 إذا ب يستطع الشيطان أن ينتقم من شكص معني بسبب حمافهة ذلك  ـ

املنســــان علمل األذكار واألوراد اليومية أو ألي ســــبب من األســــباب ، فإن الشــــيطان يتســــلط من 
بعد إذن هللا تعال  علمل أعز أو أقرب الناس ال ذلك املنســــــــــــــان، ك،ْن يقرتن ابلزوجة انتقاما من 

الزوج  .

ــــــــــــــ ظلم اجل  ل نس3 وذلك  البا ما يكون بســــبب  فلة املنســــان عن ذكر هللا ، يقول هللا  : ـ
[.36]سورة الزخرف:  َوَمن يـَْعُ، َعن ذيْكري الر مْحَني نـَُقي ْض َلُه َشْيطَالً فـَُهَو َلُه َقريين تعال: 

ــــــــــق :4 ــــــــــ العشـ كثااً من حاالت التلبس سببها العشق واملعراب ، وليس ابلضرورة أن يكون   ـ
 املعشو  من املنس  يال . 

يقرتن خادم السحر ابملسحور من أجل أذية املسحور . ـ السحـر :5

 ينفذ الشيطان  يف  جسد املعيون مع نفس العائن. ـ العيـ    :6
 

 اباب لاللة:يقول  يخ اإلاالم اب  ثيميه وصرع اجل  هو أل
ن  اه ا ال ــــــــــــرع يكون أرفق ماترة يكون اجلين حيب امل ــــــــــــروع في ــــــــــــرعه ليتمتع به ، وهذ .1

 .وأسهل
واترة يكون املنســش  ذاهم إذا ابل عليهم أو صــب عليهم ماء حار ، أو يكون قتل بعضــهم  .2

 أو  ا ذلك من أنواع األذى ، هذا أشد ال رع . وكثااً ما يقتلون امل روع .
 . (17)بطريق العب  به كما يعب  سفهاء املنس أببناء السبيل واترة يكون .3

 

                                       
 ابب قتل احليات صحيذ مسلم يشرح النووي  16
 . 265لرابع  صفحة التفسا الكبا اجلزء ا 17
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ويقول صــــاحب كتاب وقاية املنســــان من اجلن والشــــيطان: وال يتســــع للرين أن يدخل بدن 
املنسش إال يف أربع حاالت فقط وهش :

 .الغضب الشديد 
 .اخلوف الشديد 
 .الغفلة الشديدة 
 .االنكباب علمل الشهوات أ.هـ 

 سد اإلنسي ؟.كي  يدخل اجلين ج
ـــإن اجلان خلق من مارج من لر يقول هللا سبحانه وتعال يف سورة ال ــــ َوَخَلَق اجْلَ ن  مين رمحن ـ

رَ  ، واملارج هو طرف اللهب ، فهو أشــــبه ما يكون ابهلواء ، وقد مكنه هللا ســــبحانه  م اريَج م ن ل 
وتعال  من التشـــــــكل ب ـــــــور شـــــــىت ؛ فإن ِتكن من الدخول ، فإنه يدخل يف بدن املنســـــــان من 

 خالل فتحات اجلسد وهش :
األذنني ، العينني، األنف، الفم، القبل، الدبر،حلمة الثديني،أصابع اليدين والقدمني.
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 ابب عشق اجل  ل نس
، فرط الـــــــحب، وقـــــــيل: هو ُعْرب الـــــــمـــــــحب ابلـــــــمـــــــحبوب يك الِعَشِق: ون فـــــــش َعفافي الـــــــُحب 
 . وَدعارته

 

اجلن كافرهم ومســــــلمهم يعيشــــــون معنا يف أســــــواقنا يف حمالتنا يف مدارســــــنا ، معنا يف بيوتنا يف 
 َ ْ،نيهي إي  الغرف واملطابخ واحلمامات ، يقول الَنيبي ْشَء ميْن شــَ ُر َأَحدَُكْم عيْنَد ُكل ي شــَ ْيطَاَن حَيْضــُ  َن الشــَ

َا ميْن أًَذى  َُ  رَُه عيْنَد طََعاميهي فَإيَذا ســـــــَقَطْت ميْن َأَحديُكُم اللُّْقَمُة فـَْلُيميْط َما َكاَن ِبي  ليَيْ،ُكْلَها َحىَت حَيْضـــــــُ
ْيطَاني فَإيَذا فـَرََا فـَلْ  ابيَعُه فَإينَُه ال يَْدريي يفي َأي ي طَ َوال يََدْعَها ليلشــــــــــــــَ )رواه  َعاميهي َتُكوُن اْلرَبََكةُ يَـْلَعْق َأصــــــــــــــَ

 (.مسلم
  

ْيطَاُن َكَم   واجلن يروننا وال نراهم ، يقول هللا ســــــــــــــبحانه وتعال: َ  َدَم اَل يـَْفتينَـن ُكُم الشــــــــــــــ  اَيَبيني
ُهَما ْوَءاذييَم  إين ُه يـَرَ  َأْخرََج أَبـََوْيُكْم م َن اجْلَن ةي يَنزيُع َعنـْ ُهَما ليُاييـَُهَما ســـــَ اُكْم ُهَو َوقَبييُلُه ميْن َحْيُ  اَل ليَباســـــَ

ُنونَ  َياطينَي أَْوليَي َء ليل ذييَن اَل يـُْؤمي [، ولقد من هللا ســــــــــــــبحانه 27]األعراف: تـََرْوَ ُْم إيل  َجَعْلَنا الشــــــــــــــ 
َ   يف ســــــورة التني : وتعال علمل بين  دم لســــــن اخليلقة ، يقول هللا تعال اَن يفي نســــــَ َلَقْد َخَلْقَنا املي

ني تـَْقوي َ  ، فســـبحان من أبدعه و له ، فاجلن يعربون لســـن خلقتنا و النا وقد يعربون  َأْحســـَ
أبشــكاص ال جلماهلم ولكن خلفة دمهم وحســن دعابتهم أو  ا ذلك ، فيعشــق اجلين املنســية أو 

بني بين  دم من العشق واملعراب ويقول قائلهم:تعشق اجلنية املنسش كما هو حاصل 

 اللــم حُييني قتــــم لـــا ثـــــقـَتَـْلَننَــ  رٌ ـوَ ــــــــوَن اليت يف َطْرفيها حَ ــــــإن العي
 وُهن اضعف َخلقي هللا إنسال ي رعن ذا اللب حىت ال حراك به



فإذا كان املنســــش يعشــــق املنســــية جلمال عينيها ، فما ابلك مبن تتررد من ثياِبا أمام شــــيطان   
َّي  وَل ا ُ َعْنُه أََن َرســــــــُ َّ ش ا ش ي ابن َأِبي طَاليَب َرضــــــــي

قَاَل  يغلب علمل عامله دمامة اخللقة . َعْن َعلي
َّي  إيَذا َدَخَل َأَحُدُهُم اخلَْالَء أَْن يـَُقولَ  َسرْتُ َما َبنْيَ أَْعنُيي اجلْين ي َوَعْورَاتي َبيني  َدمَ  . رواه الرتمذي بيْسمي ا
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ســـرت ما بني أعني اجلن وعورات بين  دم أن يقول الرجل املســـلم إذا أراد أن "  ويف رواية يقول 
(18)." يطرح ثيابه : بسم هللا الذي ال إله اال هو



 
عن شـــــهوة وهوى وعشـــــق ، كما يتفق لإلنس مع يقول ابن تيمية : صـــــرع اجلن لإلنس قد يكون 

املنس وقد يتناكذ املنس واجلن ويولد بينهما ولد وهذا كثا معروف ا.هـ.

 
ومن املعلوم أن الذي يُعشق يف عاب املنس صاحب الوجه احلسن رقيق البشرة أبيض اجللد وقد   

فُ  البَـَيا ُ قيل "  ني" ني ــــــــْ  اجلن ، ولو كان اجلمال هو ، ولكن هذا الذو  ال جتده يف عاباحُلســــــــْ
الغاية عند اجلن ملا بقش اجلان العاشـــــق يف جســـــد املمســـــوس بعدما أن يكرب ســـــنه ويشـــــيب رأســـــه 

 ويترعد وجهه وتتساقط أسنانه ..! 
 وقد يؤَلف الششء الذي ليس ابحلسن ةـــــــــــــــل حالــــــــــــاها علمل كــــــــــــــبـــالٌد ألفن

 نـــــــا وطـــــــــــــــذب ولكنهــــــــوال مـــاؤها ع اليت ال هواء ِبا ونستعذب األر 
والذي حي ل أن حيضر اجلان علمل املنسان الكبا والرجل الدميم أو علمل املرأة السوداء ويقول   

 لك أل أحبها ولسان حاله يقول :
 الـــــــــخله ـا كـــقت مليحـــإنـش عش فاستحسنوا اخلال يف اخلد فقلت هلم

وحاالت العشق هش يف احلقيقة من أصعب حاالت االقرتان ، وهش حاالت مستع ية للغاية   
ي عب معها اقناع اجلن ابخلروج وترك امل روع ، وذلك بسبب تشب  اجلين جبسد من يعشق من 

 املنس خ وصا إذا كان امل اب يف بعد عن ذكر هللا .
 سه املنسانــــن بعض نفــــر عــــــي ب كيف صربي عن بعض نفسش وهل

وكثا من الشياطني ال تعشق املنسان املمسوس ولكنها تعشق اجلسد فقط فهش  كل وتشرب 
وتستمتع به ، وال تبايل ابملنسان إذا ما كان سعيدا أو حزينا ، بل قد تتسلط عليه ابألذى والسهر 

 هوى اجلان ، فعليهم من هللا ماوالتعب خلدمة السحر أو العني أو جملرد أن خيالف امل روع 
 يستحقون من العذاب واللعنات املتتالية إل يوم يلقونه.

                                       
 األذكار النووية  ) ابب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو حنوجا (. 18
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 وهذا النوع م  ا قرتان ثكون له أحياان بعض األعراض :
فمن أعراضــــــه أن يتدرج الشــــــيطان يف التشــــــكل للمعشــــــو  يف بداية األمر يف املنام ، ك،ن يرى    

رجل وســـــــــيم وأ ا معه يف زواج ومعاشـــــــــرة وتتكرر هذه املعشـــــــــو  يف منامه صـــــــــورة امرأة  يلة أو 
املنامات حىت ي ــــــبذ الشــــــكل م،لوفا لإلنســــــش ) أحيال يكون التشــــــكل يف صــــــورة رجل أو امرأة 
يعرفها املنســش ( ، يرى يف املنام شــك ــا علمل أحســن صــورة يقرتب منه ويداعبه ويعاشــره ، ورمبا 

ه أحيال وقد يشــــــعر املعشــــــو  مبن يتابعه وحيتضــــــنيكثر مع املعشــــــو  االحتالم يف اليقهة واملنام ، 
دون أن يراه ، ويشــعر أبن شــيئا ما يثا شــهوته حىت يقذف وهو مســتيقظ ويف كامل وعيه ، وجتد 
بعض املنس يتلذوذن بتلك املداعبة ويهيمون بذلك اخليال وجتدهم أينســــــــون ابلعزلة ويســــــــارعون 

 اعر : ال النوم لعلهم يرون ذلك الطيف اجلميل يقول الش
 لعـل لقـاء يف املنام يكونُ  وإ  ألهَوى النوم يف  ا نـَْعَسة

 فيـاليَت أحـالَم املنامي يقنيُ  مـــــــــــــر  األحــالُم أ  أراكُ ــــــــختب
فإذا تبني للرن العاشـــــــــق أن الشـــــــــاب أو الشـــــــــابة را ب يف هذه اخلياالت العارية والدعاابت 

مع  له يف اليقهة عن طريق التكيل ابلعني ويتحدع ، قد يتشــــــــــــــكلاجلنســــــــــــــية يف اليقهة واملنام 
عشــــيقه أو عشــــيقته عن طريق الوســــوســــه ، حىت يتعلق املنســــش يف هذه ال ــــورة اجلميلة املزيفة ، 
يذكر يل أحد الشــــــــباب وقد ابتلش بشــــــــيطانة خبيثة ، فيقول: أنه بلغ ِب احلال أن أخاطب قرينيت 

لك  تيين يف املنام علمل صــــــــــــــورة فالنه ، يقول: ف،لم و تيين تقبل النوم ف،قول هلا أريد منك أن 
الشــــــيطانة اخلبيثة ب ــــــورة من طلبت ، شــــــاب  خر يقول: كانت تشــــــرتط علش الشــــــيطانة أبن ال 

 أذهب إل املسرد مقابل أن تترسد يل يف اليقهة .
لذكر فإذا وافق املنســــــــــش عشــــــــــيقه من اجلن بفعل الفاحشــــــــــة معه أو حىت لو تركه وب يدفعه اب

والدعاء ، فإن الشــــــيطان يتمكن منه ويســــــتحوذ عليه ألنه ب حيفظ حدود هللا ، وخيشــــــمل عليه أن 
ا يرتكه هللا ســـــــــبحانه وتعال وال يبايل به أبي واد هلك ،  فتتفرد به الشـــــــــياطني وتتالعب به كيفم

يعاً اَيمَ  شــاءت ، يقول هللا تعال يف ســورة األنعام: رُُهْم  َي تَ َويـَْوَم حييْشــُ َر اجلْين  َقدي اســْ ْكثـَْرمُتْ م َن ْعشــَ
َنا بيبَـْعَض َوبـََلْغَن  َأَجَلَنا ال ذيَي َأج   َتْمَتَع بـَْعضـــــــــُ ْنسي َربـ َنا اســـــــــْ ْنسي َوقَاَل أَْوليَي ُؤُهم م َن املي ْلَت لََنا قَاَل املي

ُ إين  َرب َك َحكييمٌ   ّ  . َعليمٌ  الن اُر َمثْـَواُكْم َخاليدييَن فييَه  إيال  َما َش َء ا
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: االســــــــتمتاع ابلشــــــــشء هو أن يتمتع به . ينال به ما يطلبه  (19)يقول شــــــــيخ املســــــــالم ابن تيميه
ويريده ويهواه ، ويدخل يف ذلك اســتمتاع الرجال ابلنســاء بعضــهم لبعض ... فاجلن  تيه مبا يريد 

ا أيمره د ملله ، واترة يســـــر من صـــــورة أو مال أو قتل عدوه ، واملنس تطيع اجلن ، فتارة يســـــرد
له واترة ميكنه من نفســـــه فيفعل الفاحشـــــة، وكذلك اجلنيات منهن من يريد من املنس  ابلســـــرود

الذي خيدمنه ما يريد نســــــاء املنس من الرجال . وهذا كثا يف رجال اجلن ونســــــائهم ، فكثا من 
 رجاهلم ينال من نساء املنس ما يناله املنس ، وقد يفعل ذلك ابلذكران.

 

ِتكن عاشــــــــق اجلن من املنســــــــش ،  عله حيب الوحدة واالنطواء والعزلة ، وجتده شــــــــارد فإذا ما   
الــذهن ، وإذا كــان الرجــل خــاطبــا أو املرأة خمطوبــة ترفض الزواج ، وأعرف امرأة كلمــا تقــدم أحــد 
ليكطبها تتعب جســـــــــــداي ونفســـــــــــيا ورمبا ت ـــــــــــرفت كاجملانني حىت يرتاجع اخلاطب عن خطبتها ، 

لســــا ا ويقول لن أتركها تتزوج أل ا زوجيت ، وقد ي ــــاب املنســــش ببعض  ويتحدع اخلبي  علمل
األمرا  مثل اخلفقان وا الم يف القلب ، ألن الشــــــــــيطان العاشــــــــــق يف الغالب يســــــــــكن قريبا من 
القلب أو العينني ، وقد ي ــاب املعشــو  ابلكســل واخلمول وكثرة النوم ، أحيال إذا كان امل ــاب 

عموما والعكس إذا كانت امل ابة امرأة ، وإذا كان املنسان متزوجا قد  رجال فترده يكره النساء
يربطه الشيطان فيرعله يكره معاشرة زوجه وإذا عاشر ال  د لذة يف اجلماع ويتسبب يف كثا من 
املشـاكل بني الزوجني ، ألن الشـيطان يرى أن املنسـان املعشـو  ملك له وحده ، وكثااً ما ُي ـرع 

ب ويف بعض احلاالت مير املنسش مبرحلة من العذا، يف حالة الغضب الشديد  املعشو  أو يتعب
 بسبب عشق اجلن له ، وال يعلم مدى هذه املعالة إال من جرِبا ومن ال يزال يعانيها  .



 عالج وطرد عا ق اجل 
إذا تبني أن املريض م ـــاب مبس من اجلن بســـبب العشـــق فعالجه ابتباع نفس طريقة عالج املس 
الشــــــيطا  ، ولكن قد يكون ســــــبب التلبس احلقيقش الســــــحر أو العني ، ألنه يوجد من اجلن من 
خيدم الســاحر مقابل أن ينفذ إل جســد املســحور ، أو يدخل إل جســد املنســش عن طريق العني 
وبعد فرتة من الزمن يتدرج به احلال إل أن يتعلق قلبه ابملنســــش أو املنســــية فيكون عاشــــقا ، فإذا 

                                       
 التفسا الكبا اجلزء الرابع 19
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وقــت القراءة يقول أل أحبهــا أو تقول أل أحبــه إن كــانــت جنيــة  فينبغش االنتبــاه وأخــذ حضــــــــــــــر 
املعطيات من املريض مع املالحهة وقت الرقية.



يف  موع الفتاوى: فما كان من صرعهم  لإلنس بسبب الشهوة  يقول شيخ املسالم ابن تيمية
 ، كما حرم ذلك علمل املنس وإن كان واهلوى والعشق فهو من الفواح، اليت حرمها هللا تعال

برضمل ا خر ، فكيف إذا كان مع كراهته ف،نه فاحشة وظلم! فيكاطب اجلن بذلك ويعرفون أن 
هذا فاحشة حمرمة ، أو فاحشة وعدوان ، لتقوم احلرة عليهم بذلك ، ويعلمون أنه حيكم لكم 

 هللا ورسوله  الذي أرسل ال  يع الثقلني املنس واجلن.
 
ن ا ايت اليت تؤثر يف هذا النوع من املس وتفضـــــــحه قراءة ا ايت املذكور يف ســـــــحر التهيج وم  

يف ابب تذكرة االخوان ببعض  ايت القر ن . وتنفع االايت الســـابقة مع  ايت احلفظ والتح ـــني 
 يف منع الشيطان من التمتع ومعاشرة املعشو  من املنس.

  
املنســية أو العكس ، تبني له أن طلب الزواج مرفو  وقد يزعم الشــيطان أنه يريد الزواج من  

ألن املنســــية أو املنســــش ال يريده ولن يكون زواجا شــــرعيا ولو وافق ا خر ألن الراجذ من أقوال 
ُكْم أَْزَواجاً  العلماء أن زواج اجلن من املنس حرام لقوله تعال: َوميْن  اَيتيهي أَْن َخَلَق َلُكم م ْن أَنُفسي

ُكنـُوَ  َنُكم م َود ًة َوَرمْحًَة إين  يفي َذليَك اَلاَيَت ل َقْوَم يـَتَـَفك ُرونل َتســـْ َها َوَجَعَل بـَيـْ [. 21]ســـورة الروم: اْ إيلَيـْ
ويُر ب مبا أعده هللا للمؤمنني يوم القيامة من احلور العني يف اجلنة ، وأن من ترك شــــيئا هلل عوضــــه 

 هللا خااً منه .


 الغالب هش اجلماع ، لذلك  ينبغش علمل امل اب عدم ِتكني إن الغاية من اقرتان العشق يف
اجلين من اجلماع واالستمتاع به وذلك بفعل ما أييت:

يدهن القبل والدبر ابملسك األسود ) أو زيت الزيتون الذي قرئ عليه القران ( يوميا قبل  -
. نالنوم . كما ينبغش عليه أن يطيب ثياب النوم ابملسك أو دهن العود او الرحيا

 ال ينام وهو ُعرايل من الثياب أو بثياب شفافه .  -
ان يقول  بسم هللا الذي ال اله إال هو بنية أن يسرت هللا عورته من أعني اجلن عندما خيلع  -
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ثيابه.
حيافظ علمل أذكار ال باح واملساء والنوم خاصة.  -

  تنب املعاصش وحيافظ علمل الطاعات . -
 .نياطأن حيفهه وأن يكفيه شر من تسلط عليه من الشي ال ينام منفردا ويس،ل هللا تعال  -
  

والذي ينبغش أن يعلمه املنســــــان املعشــــــو  أن الشــــــيطان قبيذ ال ــــــورة بشــــــع اخليلَقة وال يغرت 
أََذليَك َخْاٌ نـ ُزاًل أَْم َشَررَُة الز ق ومي  ابل ورة اليت يتشكل عليها الشيطان يف نهره ، يقول هللا تعال:

يمي   طَْلُعَها َك،َن ُه رُ   إيل   َ َأْصلي اجلَْحي َا َشَررٌَة خَتْرُُج يفي َنًة ل له اليمينَي   إي    ُءوُس الش َياطينيَجَعْلَناَها فيتـْ
اجلن ثالثة أصــــناف : ف ــــنف يطا يف اهلواء ، وصــــنف حيات : ) ســــورة ال ــــافات ، ويقول

 .(20)( وكالب ، وصنف حيلون ويهعنون
 

 اإلنس واجل   حقيقة التناكح ب ن
َْيليكَ  يقول هللا سبحانه وتعال   ُهْم بيَ ْوتيَك َوَأْجليْب َعَلْيهيم ِبي نـْ ليَك  َواْستَـْفزيْز َمني اْسَتطَْعَت مي َوَرجي

ْيطَاُن إيال  ُ ُروراً  اريْكُهْم يفي األْمَوالي َواألْوالدي َوعيْدُهْم َوَما يَعيُدُهُم الشــــــ  [ . أخرج 64]املســــــراء:  َوشــــــَ
م  انطوى اجلان  علمل إْحلييله فرامع الق رطيب يف تفســــــــاه عن  اهد قال: إذا جامع الرجل وب ُيســــــــَ

َلُهْم َواَل َج ن  معه ، فذلك قوله تعال:  ثْـُهن  إينٌس قـَبـْ . وروي من حدي  عائشـــــــة قالت  بَْ َيْطمي
يشــــرتك  الذين»ال: قلت: اي رســــول هللاا وما املغر بونق ق« إن فيكم ُمَغر بني: »قال رســــول هللا

رواه احلكيم الرتمذي يف )نوادر األصــــول(. قال اهلََرويي : مسوا مغر بني ألنه دخل فيهم «. فيهم اجلن
 . (21)عر   ريب ، وكانت بيْلقييس ملكة َسَب، أحد أبويها من اجلن.أ.هـ

 

ق دقي : عاب اجلن الذي نتكلم عنه هو املوصــــوف أبنه جســــم(22)يقول الشــــيخ عبد اخلالق العطار 
رقيق لطيف وهذا النوع هو الذي يدخل أبذن هللا جســــــم املنســــــان ويقرتن به ، والنكاح بني هذا 

                                       
 .365احلدي  أخرجه ابن حبان واحلاكم وأورده السيوطش يف اجلامع ال غا رقم   20
 .يوطشاجلان لإلمام جالل الدين السانهر أيضا ف ل نكاح اجلين املنسية واملنسش اجلنية من كتاب لقط املرجان يف أحكام   21
 حقائق ودقائق عاب اجلن والشياطني . 22
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النوع  من اجلن وبني املنس يتم بطريق املهرة والتهيج من اجلن إل املنس يف موضــــــــــــــع املهرة 
ب عليه تالعهممل بفرج املنســـش ذكرا أو أنثمل، وأطمئن بنايت من بين املنس أن هذا التنكاح ال يرت 

هتك  شـــــاء البكارة وال ينرم عنه محل ألنه ال يعدو إهرة وذيج يف موضـــــع العفة للفتاة املنســـــية 
حىت تفرز وتقــذف مــاءهــا هش ال مــاء اجلين الــذي أهرهــا وهيرهــا حىت أمنــت أي من األمنــاء ، 

اجلنية  توهذا العمل شـــبيه ابالســـتمناء والســـحا  وهو املشـــهور ابلعادة الســـرية ، وكذلك إذا اقرتن
األنثمل برجل من املنس فإن النكاح بينهما يف صـــــــــورة إهرة واحتكاك  يف موضـــــــــع املهرة مناما ، 
فيســـــتيقظ الرجل بعد أن يكون قد أمع ، وهو مثل االحتالم ابلضـــــبط ، لكن إذا جتســـــم وجتســـــد 

ذه هاجلين أي حتول إل جســـــم مادي ف،نه ي ـــــا مثل  املنســـــان ِتاما ألنه حتكمه ال ـــــورة ، ويف 
احلالة ي ا اجلين ذكرا كان أو أنثمل مثل املنسش ِتاما وحيدع بينه وبني املنسان التناكذ والتالقذ 

 والتناسل والذرية ، ويف هذه احلالة  خذ شكل وصفات وخ ائص املنسان الكامل أ.هـ.
 

،   :وصرعهم لإلنس قد يكون عن شهوة وعشق يقول شيخ املسالم ابن تيمية يف  موع الفتاوى
كما يتفق لإلنس مع املنس ، وقد يتناكذ املنس واجلن ويولد بينهما ولد ! وهذا كثا معروف ، 

 وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه وقد كره أكثر العلماء مناكحة اجلن أ.هـ.
 

 مناكحة اجل  ل نس على اربعـة أ كال  :
 ل بسبب املنزال.وهذا ال يكون إال يف املنام ، وهو معلوم يوجب الغس اإلحتالم : -
يســـــتمتع اجلان ابملنســـــان يف املنام بغا شـــــعور املنســـــان وال يكون معه  اإلاــــتمتاع املنامي : -

 إنزال ، بكيفية يعلمها هللا.
 .طيع ردهوال يست وهش أن يشعر املنسان مبن  امعة وهو يف كامل وعية املعا رة اثفية : -
شـــــرة طبيعية كما هو حاصـــــل بني يتشـــــكل اجلان علمل صـــــورة إنســـــان وتكون املعا التشــــكل : -

املنس .
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 ابب أعراض اقرتان الشيطان ابإلنسان
بَ  يقول هللا ســــــبحانه وتعال :  ْيطَاُن بيُن ــــــْ َ الشــــــ  يني  َواذُْكْر َعْبَدََن أَي وَب إيْذ َلَدَى َرب ُه َأ   َمســــــ 

رَاٌب     ٌل اَبريٌد َوشــــــــــَ َنا َلُه أَْهَلُه وَ َوَعَذاَب    ارُْكْض بيريْجليَك َهَذا ُمْغَتســــــــــَ ثْـَلُهْم م َعُهْم َرمْحًَة م ن ا َوَوَهبـْ مي
 [41. ]ص : َوذيْكَرَى اُلْويلي األْلَبابي 

 
إن أعرا  اقرتان الشيطان و هر مسه لإلنسان تتفاوت من شكص  خر فتكون أحيال   

أعرا  واضحة جلية ال  ب، عليها ومعلومة أ ا من فعل الشيطان كما جاء يف بعض األحادي  
وا هر أبن ال يب به ملم أو رجل  نون موثق ابحلديد، ويذكر أهل الساة أنه عندما اجتمع 

و معوا عليها ، فقالوا نقول  نون ،  الوليد بن املغاة ليقولوا كلمة يف نبينا حممد املشركون إل 
لكنها يف أحيان  و  ."بـكنقه وال ختالـرة وال وسـوسته، ما هو " رأينا اجلنون وعرفناهقال الوليد: لقد 

ه . وقد بكثاة تكون أعرا  خفية لدرجة أن املريض نفسه ال يكاد يشعر ِبا فضال عن أهله وأقار 
يعا  املريض من أعرا  املس ولكن ال يعلم أ ا بسبب اجلن مثل اهلم والغم واحلزن والك بة 
والوسواس القهري والنفور من البيت واجملتمع واألر  والقلق، وإن أعرا  املس تتشابه مع أعرا  

املر  الذي  نالعني والسحر وإ ا تتشابه مع أعرا  األمرا  العضوية والنفسية والع بية ، ولك
يكون بسبب اجلن ال يستريب لعالج األطباء إال من قبيل املكادعة الشيطانية وذلك ابن يتراوب 
الشيطان مع عالج األطباء لفرتة من الزمن حىت يهن املريض أبنه م اب مبر  عضوي وبعد 

تمل أن احمل ، ومناخلديعة يقع فيها كثا من املرضملشهر أو حنوه يعاود الشيطان نشاطه وهذه 
يتعاطمل املريض أدوية منشطة جتعل أع ابه وعضالته قوية جدا ويكون الشيطان ضعيفا أو العكس 
تكون األدوية خمدرة ل ع اب أو أن مكولت العالج  تؤثر علمل اجلين ابن جتعله ضعيفا فال 
 يستطيع مزاولة نشاطه حىت يزول أثر العالج من الدم ، ويزعم كثا من اجلن علمل أن احلبوب

 املهدئة جتعل من جسد امل اب سكناً هاد ً ومرحياً للشياطني. 
 

 ن األعراض اليت اوف أذكر بعض ا يف هذا الباب والبعض من ا يف ابب الع ن وابب 
السحر هي األعراض اليت ليسل ابلطارئة والقصرية ، بل هي األعراض الدائمة ولو كانل 

 متقطعة .
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 ملنامأعراض اقرتان الشيطان ابإلنسان يف ا
ال يستطيع النوم إال بعد مدة طويلة من االسرتخاء. األرق: (1

ك،ن أحدا يوقهه بني احلني وا خر فيستيقظ ويهل هكذا.القلق :  (2

:عدم القدرة علمل النوم ملدة طويلة قد ت ل إل عدة أايم ، ويف ذلك إشـــارة ال أنه الس ر (3
 متلبس أبكثر من شيطان . 

 حركات  ا طبيعية .رعشة يف اجلسد و  رثعاد اجلسم : (4
يتمثل الشـــــيطان لإلنســـــان يف منامه يف صـــــور زواحف أو  الكوابيس واألحالم املفزعة ؛ (5

حيوالت مفرتســـة معادية لإلنســـان ك،ن يتمثل الشـــيطان يف صـــور حيات وثعابني وكالب  وقطط 
ومحا وبغال وعقارب وعناكب وسحايل وأبقار و ال  وقرود  ومنور وأسود وأفيال  وأشباح خميفة 

يقظ املنســـان يوالت لرتويع املنســـان وختويفه فيســـت، فكثااً ما يتمثل الشـــياطني يف صـــور هذه احل
والضيق مي  صدره واخلوف والفزع يداومه بل خييل إل املنسان هذه احليوالت يف اليقهة ليستمر 

 يف خوفه.
ومن أعرا  املس يف املنام أن يرى أشــكاص البســني املالبس الســوداء أو يرى أشــكاصــًا  (6

كاص يتمددون وينكمشــــون يف حركات خميفة ، وقد يري طواًل جدا أو ق ــــاراً جدا أو يرى األشــــ
الرائش هذه األشكاص عيو ا مستطيلة وليست مستديرة ويراها محراء أو يشع منها االمحرار ويرى 
هذه األعني تنهر إليه يف  يظ  وحب لالنتقام منه ، وقد يتوعدونه بقتله أو قتل عزيز عليه ، أو 

 رموش وال حواجب ضكم خميف جدا ، وقد جتربه الشياطنييتمثل له الشيطان يف صورة أقرع بال 
أو يشعر  ، بذ لاى نفسه لئم يف  ا مكانهعلمل املشش اثناء النوم واملنسان مغيب ال يدري في

ابلغطاء  يســـــــــحب عنه أو يرى وحيس مبن  امعه ويســـــــــتيقظ و هر اجلماع يف مالبســـــــــه ومتاعب 
اجلماع يف بدنه.

أنه يســقط من أماكن مرتفعه ، وقد يرى نفســه يطا يف اهلواء وقد يرى املنســان يف احللم  (7
أو يرى نفســه يف املقابر أو يف املزابل  أو يف معاطن املبل أو يف البيوت اخلربة أو املناطق املوحشــة 

 املكيفة املرعبة.
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يقر  علمل أضــــراســــه وأســــنانه حىت تكاد أن تكون كالطواحني من شــــدة الضــــرس ، وقد  (8
يظ م مفهوم أو  ا مفهوم وي اب بكثرة احلركات الكثاة املتتالية يف قوة و يتكلم وهو لئم بكال

 .(23)، وقد يبكش أو يضحك وهو لئم ويتوعد وحياور  اه وهو لئم
ه قرون، ولعل ل يرى بعض امل روعني يف املنام وأحيال يف اليقضة جالً علمل صورة إنسان (9

ت القوي شري: العفر والعفربه والعفاره والعفريهذا النوع من اجلن من صنف العفاريت يقول الزخم
 املتشيطن ، الذي يعفر قرنه . 

 
وعموما يستفاد من األحالم يف حتليل وتشكيص احلالة من لحية سبب املس إن كان انتقاما 

 والفر  بني أحالم املسحور وأحالم ،أو عشقا أو حالة سحر أو عينًا ومعرفة نوع اجلن وداينته 
لعشق . فلو كان املس بسبب ا،جلن أن أحالم امل روع تتوقف علمل سبب املسمن به صرع من ا

مثال ، جتد امل روع  البا يرى يف منامه امرأة تقبله أو تعاشره أو تستعر  أمامه وتداعبه أو ذديه 
وردة أو هدية أخرى وقد يرى نفسه يف زواج... اخ ، وإن كان املس بسبب االعتداء فترد امل روع 

ت تطارده ويرى أنه يسقط من مكان مرتفع وكوابيس مزعرة جدا حىت أنه يتمع أن يرى حيوال
 ال ينام أبدا. 

 
ولو كان املس بسبب السحر فترد املسحور يرى أحالما توافق أوامر السحر ، وبعض من ِبم 
مس تستكف الشياطني يف عقوهلم فترعلهم يرون أحالماً شبه يوميه منها ما حيزن ومنها ما يشغل 

لب املنسان بعد أن يستيقظ و عله يبح  عن من  يد  ويل األحالم ، حىت أن بعض ق
 امل روعني من ميتلك معهم كتب تفسا األحالم ويف كل ليلة حي ل له حلم . فليلة حيلم أبنه يطا

ط من مكان مرتفع  أخر يسقويف أخرى حيلم أنه يسبذ يف البحر ويف ليلة يرى كالابً تطارده ويف
 ..إخ.


ويذكر صــــــــــــاحب كتاب حوار مع اجلن أنه يســــــــــــتفاد من األحالم يف تشــــــــــــكيص ومتابعة حالة   
امل ــــــاب .. فمثال من يرى دائما أنه يطا يف اهلواء فإن ذلك مؤشــــــراٌ علمل أنه  جســــــوس من جن 

                                       
 .172( من كتاب اقرتان روح الشيطان بروح املنسان 5،6،7،8الفقرات )   23
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اجلن ثالثة أصــناف : ف ــنف يطا : ) طيار ألن هذه ال ــفة من صــفات اجلن الطيار ، يقول
 .(24)( حيات وكالب ، وصنف حيلون ويهعنون يف اهلواء ، وصنف



أما إذا كان من به مس كثااً ما يرى الثعابني أو الكالب أو احليوالت املفرتســـــة فان ذلك يدلنا   
علمل أن املس لتج عن كراهيــة وعــداء من اجلن ... أمــا إذا كــان الكلــب أو الثعبــان يلعــب مع 

. املنسان فيدل ذلك علمل أن سبب املس هو العشق


ويستفاد من أحالم املريض حي  يههر اجلن للم اب يف املنام ب ورة خميفة عند بداية العالج 
ابلقران .. ويتطور األمر إل ظهور اجلن يف شكل حيوان مرهق متعب إل أن يتم الشفاء فتكتفش 

 .(25)هذه األحالم املفزعة أ.هـ


قلت ويســـــت،نس ابملحالم يف التشـــــكيص ومعرفة نوع اجلن ذكراً أو أنثمل وعدد اجلن يف اجلســـــد   
وكذلك ميكن معرفة داينة اجلن ال ــــارع حي  يرى البعض الشــــيطان يف منامه ويف رقبته ال ــــليب 

أشــكال احليات يف مقدمة رؤســهم نفس ذوائب شــعر أو علمل رأســه قبعة اليهود ورمبا يراهم علمل 
بل ويســتفاد من األحالم والرؤاي يف معرفة مكان الســحر وطالب الســحر  ..اخ .ن البشــراليهود م
 والعائن .


وهذا   يعين أن كل م  يرى أنه يطري أو يســــــــقى م  أعلى أو يرى أ ــــــــباحا  أو حيواان    
ثطــارده يف املنــام أنــه لســـــــــــو  ولك  ظمع ب ن أعراض اليقفــة وب ن أعراض النوم وأعراض 

 .األعراض اليت حتصل وقل القراأة وعندها يكون التشخيص الفيناملرض مع 
 

 أعراض اقرتان الشيطان ابإلنسان يف اليقفة
املنسان املقرتن به شيطان هو يف احلقيقة إنسان مزدوج الشك ية ، يالحظ عليه ت رفات 

ل ، وعندما قمتناقضة ، فحني تراه يت رف بطباعه املنسانية العادية ، ترى منه سلوكيات الرجل العا

                                       
 .365يف اجلامع ال غا رقم  أخرجه ابن حبان واحلاكم وأورده السيوطش  24
 .202حوار مع اجلن  ص  25
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اته تتوارى شك يته املنسانية وتههر عليه الشك ية الشيطانية تتغا طباعه وأفعاله وأقواله وت رف
ولكن تتوقف درجة ظهور أعرا  املس علمل املنسان يف اليقهة علمل قوة إميانه وحسن توكله علمل 

ان قوي املميان سهللا وعلمل سبب التلبس وعلمل طبيعة الشيطان ومكانه يف اجلسد ، فلو كان املن
صاد  التوكل علمل هللا فإن الشيطان يكون ضعيفا عاجزا ال يستطيع أن يت رف يف عقل وقلب 
هذا املؤمن بسهولة ، ويف هذه احلالة تكون األعرا   ا واضحة ، وقد يكون املنسان م اابً 

 يبه من نفور يمبس من اجلن ولكن اجلين ال يؤذيه أو أنه مسيطر علمل عقله لي  أنه يوجه أن ما 
وضيق أو  اها من املتاعب النفسية والبدنية ما هش إال عوار  حت ل لكل إنسان ، حىت أن 
بعض احلاالت ت رع وتتقشء السحر وبعد الرقية ال يعلم امل اب ما به وملاذا ي رع ر م أنه يعش  

يرتك أي أثر يف  كثااً جا حي ل له وقت الرقية ، ومن املالحظ أن اجلين  البا خيفش شك يته وال
نفس املمسوس أو من حييط به حىت ال يفتضذ أمره فيطرد ، ويعرتف أحد اجلن ويقول كنت أضيق 
علمل هذا املنسان صدره حىت أنه ال يكاد أن يتنفس ، وكنت أوجه أبن ذلك بسبب الدخان 

 الذي يشربه . 
 

وم  أعراض املس يف اليقفة :

_ الضيق يف ال در .

وكثرة النسيان._ الشرود الذهين 

_ كراهية للعمل ، للزوجة ، للمرتمع ، للدراسة.

_ خفقان مفاجئ وشديد يف القلب.

_ ينتاب املريض أحيال تنميل أو رعشة أو حركة ال إرادية.

_ يسمع أصوااتً معروفة أو أصوااتً  ريبة ال يسمعها َمْن جبواره.

 من جبواره._ يشم روائذ  ريبة ويف الغالب تكون كريهة ال يشمها 
_ أحيال يشعر من به مس لرارة أو برودة شديدة يف جسده خ وصا األطراف.

 _ يبكش يف بعض األوقات دون سبب خ وصا قبيل أو بعد املغرب.
 _ يتميز عر  بعض من ِبم مس برائحة  ا طيبة وقد تكون رائحة كربيتية عفنه . 
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  عصبية املزاج وارعة اليضب :_ 
إن الع ــبية وســرعة الغضــب من أبرز مسات من به مس ، عن َأِب َوائيَل اْلَقاصُّ قَاَل َدَخْلَنا َعَلمل   

،َ ُ َ َرَجَع َوَقْد تـََوضــــَ  َبُه فـََقاَم فـَتَـَوضــــَ ْعديي ي َفَكَلَمُه َرُجٌل فََ،ْ ضــــَ ،َ فـََقاَل َحَدَثيني َأِبي ُعْرَوَة ْبني حُمََمَد الســــَ
َّي َعْن َجد يي َعطي  وُل ا ْيطَاَن ُخليَق ميَن الَناري  َيَة قَاَل قَاَل َرســـُ ْيطَاني َوإيَن الشـــَ َب ميَن الشـــَ إيَن اْلَغضـــَ

 ْ، َب َأَحدُُكْم فـَْليَـتَـَوضــَ ْلَماءي فَإيَذا َ ضــي فالذي به مس الســيما إذا   ، )رواه أبو داود( َوإيمَنَا ُتْطَف،ُ الَناُر ابي
مســه الشــيطان بســبب الســحر فإنه يغضــب ويثور ألتفه األســباب، وال  كان من شــيطان كافر أو

يكاد يهدأ حىت يهن أنه شــفمل  له جن أ ضــبه ابلســب والشــتم بل والضــرب والعراك وقد تقذف 
الشـــــياطني علمل لســـــانه حال  ضـــــبه الكلمات النابية واأللفاك اجلارحة خيرج الكالم من فمه دون 

وهذا  ه يتفكر يف كالمه وك،نه هو املســــــــــــــتمع وليس املتكلم ،أن يدركه عقله أو يعيه قلبه حىت أن
َّي تـََعاَل يف ســــــــــــــورة الشــــــــــــــورى:  َواَلذييَن َ َْتنيُبوَن َكَبائيَر اال ْي  يدل علمل ضــــــــــــــعف املميان يَقْولي ا

ُبوا ُهْم يـَْغفيُرونَ  َ، َوإيَذا َما َ ضـــــــــي يـُْنفيُقوَن يفي  اَلذيينَ  ويف ســـــــــورة  ل عمران يقول تعال:  َواْلَفَواحي
نينَي  ُ حيُيبُّ اْلُمْحسي َّ َّي  الَسرَاءي َوالَضرَاءي َواْلَكاظيمينَي اْلَغْيَظ َواْلَعافينَي َعني الَناسي َوا ، ويقول َرُسوَل ا

 : َرَعةي ل ُّ نـَْفَسُه عيْنَد  ذيي مَيْليكُ إيمَنَا الَشدييُد الَ ) أي الذي ي رع الناس بقوته (  لَْيَس الَشدييُد ابي
بي  . احلدي  رواه البكاري يف صـــــــــحيحه ، فإذا ما كان املنســـــــــان ضـــــــــعيف املميان وكان اْلَغضـــــــــَ

الشــــــيطان مســــــيطرا علمل عقله مســــــلوب املرادة فهو يف الغالب ال يســــــتطيع أن ميلك نفســــــه عند 
 الغضب .

  
وإ  أعرف من الناس من يضــــــرب أطفاله ضــــــراب مربحا ، ومنهم من يتلفظ علمل والديه ابأللفاك  

اجلارحة بل إن البعض يســــــــــتطيل علمل والديه ابلضــــــــــرب وبعد أن يهدأ يندم علمل ذلك الســــــــــلوك 
اهلمرش ويلتمس جن أساء معه األدب العفو واملغفرة ، والبعض منهم يندم علمل فعله ولكن جتعله 

يكابر وخيادع نفسه وهذا أشد ما يكون قسوة علمل  اه ، ومثل هذا تههر عليه مسات  الشياطني
التعايل والتكرب والتعاظم والغطرســة يف كثا من أحواله ، و البا ما يكون ســبب تلبس الشــيطان له 

 هو السحر.
 

َّي    اْلَغَضَب َ ْرٌَة تُوَقُد يفي َجْوفي أال إيَن قال :  ويف احلدي  َعْن َأِبي َسعييَد اخْلُْدريي  أن َرُسوُل ا
ئــًا ميْن َذلــيَك فـَـا يـْ دُُكْم شــــــــــــــَ َد َأحــَ هي فـَـإيَذا َوجــَ ا(ي أَْوَداجــي هي َوانْتيفــَ نَـيــْ ألْرَ  اْبني  َدَم أال تـََرْوَن إيَل مُحْرَةي َعيـْ
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ا َوشـــــــَ  رييَع الر يضـــــــَ بي ســـــــَ رييَع َر الر ي األْرَ  أال إيَن َخْاَ الر يَجالي َمْن َكاَن َبطيشَء اْلَغضـــــــَ َجالي َمْن َكاَن ســـــــَ
ا  بي َبطيشَء الر يضـــــَ وَ اْلَغضـــــَ دي . جزء من حدي  رواه أمحد يف املســـــند ، وَعْن َأِبي َحْربي ْبني َأِبي االســـــْ

قيش َعَلمل َحْوَ  َلُه َفَراَء قـَْوٌم فـََقاَل أَيُُّكْم يُوريُد عَ  َودي َعْن َأِبي َذرَ  قَاَل َكاَن َيســــــْ َلمل َأِبي َعْن َأِبي االســــــْ
هي فـََقاَل َرُجٌل أََل َفَراَء الَرُجُل فََ،ْوَرَد َعَلْيهي احْلَْوَ  َفَدقَ  َعرَاَت ميْن رَْأســـي ُب شـــَ ُه وََكاَن أَبُو َذرَ  َذرَ  َوحَيَْتســـي

َطَرْعَت قَاَل: فَـ  َت ُ َ اضــــْ َ َجَلســــْ َطَرَع َفقييَل َلُه اَي أاََب َذرَ  بي َّي قَ قَائيًما َفَرَلَس ُ َ اضــــْ وَل ا اَل إيَن َرســــُ
  ََب َأَحدُُكْم َوُهَو قَائيٌم فـَْلَيْرليْس فَإيْن َذَهَب َعْنُه اْلَغَضُب َواال فـَْلَيْضط ْع قَاَل لََنا إيَذا َ ضي . رواه ري
 أمحد
 
ال ـــداع أيضـــا من أبرز أعرا  املس الشـــيطا  ، ولكن ال ـــداع له أســـباب عضـــوية  الصـــداع : 

داع حيدع نتيرة مر  يف العني أو األنف أو األذن ويكون بســــــــــــبب وأخرى نفســــــــــــية ، فال ــــــــــــ
، وحيدع إثر الســــــهر واألر  والتفكا املضــــــين أو كثرة املشــــــاكل الدنيوية  وهذا  األمرا  الباطنية

النوع من ال ـداع له عالج عند األطباء ، ولكن يوجد صـداع  خر يعرز األطباء عن عالجه بل 
 وب املسكنة لل داع ، هذا النوع من ال داع يكون يف الغالب سببهال تثمر معه  يع  أنواع احلب

الشيطان ومن أعراضه : 

   يكون ال داع متنقال يف الرأس.
  ال يدوم  بل يشعر به املنسان  مرة وينفك عنه مرة أخرى.

  إذا ضرب مكان ال داع يف الغالب يزول أو ينتقل من مكانه   يعود.

 عليه القران فإنه خيف أو يزول أبذن هللا وقد يعود .   إذا  سل الرأس مباء قرئ
  يبدأ ال ـــــداع إثر القلق والتوتر النفســـــش بســـــبب الوســـــواس القهري ) من الشـــــيطان (، فيحدع 
ذلك التوتر تقل ـــا يف عضـــالت الرقبة ، وهلذا يشـــعر امل ـــاب ابل ـــداع يف مؤخرة رأســـة   ينتشـــر 

 ر .ثا وجربوت وقوة الشياطني يف املساء تكون أكثليشمل الرأس كله ، ويزداد يف املساء ألن  
: إن  البية الشـــــــــياطني اليت تقرتن ببين  دم من اليهود والذين  الشـــــــرود والصـــــــدود ع  ذكر ه

أشــــركوا والقلة من ع ــــاة املســــلمني فإن الذين ِبم مس من اجلن حي ــــل هلم صــــدود عن ذكر هللا 
ومنهم من إذا صـــلمل فإنه يشـــعر ابلضـــيق وعدم  وعن ال ـــالة خاصـــة  فمنهم من ال ي ـــلش البته ،

 اخلشوع وكذلك سائر العبادات األخرى إال من رحم هللا منهم .
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إذا كان قرين املنسان شيطالً كافراً ْساً من شياطني احلمامات  قذارة السوب والبدن واملكان :
ملكان الذي  لس فيه  ابواملزابل فإنه يؤثر علمل امل ــــــاب ابن  عله ال يهتم مبههره وال ِبندامه وال

و عله يطيل أظافره وشعره ويههره مبالبس رثة قذرة ، وكثااً ما يرتدد امل روع علمل دورات املياه ، 
و البا ما ميك  يف دورات املياه واحلمامات فرتات طويلة  وابلر م من ذلك ال يســــــــــــــتحم الواحد 

لية ه ، وقد خيلع امل روع مالبسه الداخمنهم إال بعد عدة أسابيع أو عدة شهور وابملجبار واملكرا
لتلقمل مباشــرة وبســرعة ب ــندو  القمامة ملا ِبا من ن  وعفن ، و البا ما يتكلم امل ــروع بدورات 
املياه ب ـــــــوت مســـــــموع يف حماورة بينه وبني شـــــــك ـــــــية ال يراها احمليطون به ، فقد يســـــــب ويلعن 

 .(26)ويفح، يف القول أو يردد سبااب وشتائم وجهت إليه حقا
 
املنســـــــــــان املقرتن به شـــــــــــيطان يف الغالب يكون منطواي علمل نفســـــــــــه  حب الوحدة وا نعزال : 

ومنعزال عن اجملتمع خ ـــــوصـــــا يف بعض حاالت الســـــحر ، فهو حيب الوحدة ويتضـــــايق جدا من 
املزعاج وصــــــــرا( األطفال ويكره معايشــــــــة وخمالطة االخرين، فينبغش علمل من يعلم أن به مس أن 

البعد عند الوحدة واالنعزال ، وأن حياول االندماج مع أفراد اســــــــــــــرته وعباد هللا   اهد نفســــــــــــــه يف
ال ـــــــــــــــاحلني ، أخرج النســـــــــــــــائش َعْن َمْعَداَن ْبني َأِبي طَْلَحَة اْليَـْعُمريي ي َقالَ: َقاَل يلي أَبُو الَدْرَداءي أَْيَن 

َْص ، فـََقاَل أَبُو ا َّي َمْسَكُنَك قـُْلُت يفي قـَْريََة ُدَوْيَن محي َما ميْن َثالثََة يـَُقوُل   لَدْرَداءي: مسَيْعُت َرُسوَل ا
جلَْ  ْيطَاُن فـََعَلْيُكْم ابي ُم الشـــــــــَ َتْحَوَذ َعَلْيهي الُة إيال َقدي اســـــــــْ ُم ال ـــــــــَ َماَعةي فَإيمَنَا يفي قـَْريََة َوال بَْدَو ال تـَُقاُم فييهي

َيَة  . أَيُْكُل الذ يْئُب اْلَقاصي


الوســـــــــوســـــــــة تكون اترة من النفس ، وتكون اترة من الشـــــــــيطان يقول هللا  : الواـــــــوا  الق رح 
ُه َوحَنُْن أَقْـَربُ ســبحانه وتعال يف ســورة   : ويُس بيهي نـَْفســُ اَن َونـَْعَلُم َما تـَُوســْ نســَ  إيلَْيهي َوَلَقْد َخَلْقَنا املي

َلمَل هي الش ْيطَاُن قَاَل ََيَدُم َهْل أَُدل َك عَ فـََوْسَوَس إيلَيْ ، ويقول تعال يف سورة طه :  ميْن َحْبلي اْلَورييدي 
َلملَ  َررَةي اخْلُْلدي َوُمْلَك ال  يـَبـْ ُقْل أَُعوُذ بيَرب  الن اسي   َمليكي الن اسي   إيَلهي  ، ويقول ســـــــــــبحانه:  شـــــــــــَ

ُدوري الن اسي  ميَن  ويُس يفي صــــــــُ َواسي اخْلَن اسي   ال ذيى يـَُوســــــــْ ر  اْلَوســــــــْ ،   ن ةي َوالن اسي اجلْي الن اسي   مين شــــــــَ
فالنفس هلا وســوســة واملنس هلم وســوســة واجلن هلم وســوســة ، والوســوســة تكون من الداخل ومن 
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خارج اجلسد ، ولكن الشيطان إذا ما اقرتن ابملنسان تكون وسوسته أقوى  ثاا فيرعل امل روع 
ل ــــالة من شــــدة يف ايف شــــرود ذهين مســــتمر ، فهو ال يســــتطيع الرتكيز وال التفكا وال اخلشــــوع 

الوســــــوســــــة ، وقد  عل الشــــــيطان امل ــــــروع يشــــــك ويراتب يف ت ــــــرفاته وأقواله وأفعاله ويف أقوال 
وأفعال وت ـــــــرفات ا خرين، وذلك من خالل ما توســـــــوس له الشـــــــياطني يف صـــــــدره، حىت جتعله 
ي د  تلك الوسوسة وذلك املحياء ويعتقد ب حته فيكون خاضعا لت رف الشيطان عن طريق 

 وسوسة.  ال


هو ما ِتليه الشياطني من الوسوسـة يف صدور املنس من أجل أن  والواوا  الق رح الشيطاين:
من أب ا واقع ؤ تقهر املنسان بتلك الوساوس وجتعله يتفرر  يهًا وقهرًا ، ألن الشياطني جتعله ي

سان خ وصا ملن؛ وهذا النوع من الوسوسة يف  اية اخلطورة إذا ما أبتلش ِبا اوليست  رد وسوسه
 يف حاالت سحر التفريق .

 
والوســــوســــة من الشــــيطان تكون علمل أشــــكال منها ما يقذف يف روع املنســــان من اهلواجيس 

 من امل ـــــروع وال من احمليطني واألقوال واألفكار والشـــــكوك وهذه تكون ب ـــــوت  ا مســـــموع ال
روع مســموع للم ــ ، ومنها ما يتحدع به الشــيطان يف بطن أو صــدر أو أذن املنســان ب ــوتبه

نفسه وليس للمحيطني به ، فترد بعض من به مس يهذي بكالم ويتمتم ويتحدع وحياور نفسه 
، وهو يف احلقيقة يتحدع وحياور الشــيطان الذي يوســوس له ، ومنها أن يرى املنســان الشــيطان 
 خارج اجلســــــد وحياوره ويتحدع إليه ولكن من جبوار امل ــــــروع يســــــمعون احلوار من جانب واحد

 فقط .


ويذكر بعض من به مس أبنه حت ل هلم بعض األحالم والوسوسة اليت تقذف يف روعهم واليت 
وهــذا كلــه من  ،من خالهلــا يتعرفون علمل كثا من األمور اليت  ــالبــا مــا تتحقق يف واقع حيــاذم 
ما تريد من  معهاالشـــــــياطني حىت جتعل امل ـــــــروع يثق يف هذه األحالم والوســـــــاوس ومن   ختلط 

ُ َعْنها قالت: الكذب واالفرتاء َّ ش ا ة َرضــي َ ، عن َعائيشــَ َ،َل أَُلٌس الَنيبي َعني اْلُكَهاني فـََقاَل إيَ ُْم  ســَ
 ُّ ْشءي َيُكوُن َحَقا  فـََقاَل الَنيبي لشــَ َّي فَإيَ ُْم حُيَد يثُوَن ابي وَل ا ْشَء فـََقاُلوا اَي َرســُ وا بيشــَ ُة تيْلَك اْلَكليمَ   لَْيســُ
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ُّ فـَيـَُقْرقيُرَها يفي أُُذني َوليي يهي َكَقْرقـَرَةي الَدَجاَجةي فـََيْكليطُوَن في  اَئةي َكْذبَةَ  يهي ميَن احلَْق ي خَيْطَُفَها اجلْيين ي  .َأْكثـََر ميْن مي
 رواه البكاري 

 
هو فعــل الشــــــــــــــشء علمل  ا هــدى وعلمل  ا اتزان ، فــإذا كــان  التخبى يف األقوال واألفعــال:

التكبط يف األقوال  فنرد امل ــــروع يهذي بكالم  ا مرتابط املعع و ا صــــحيذ ويتكلم بســــرعة 
وب وت عال وال يعطش حمدثه فرصة للتفاهم وال املناقشة ، يتكلم بسافل وساقط احلدي   يسب 

وع  رهان ينتقل من فكرة إل فكرة ومن موضوع إل موضويشتم ويلعن ويتهم  من  ا دليل  وال ب
من  ا أن يتم  الكالم، وجتــده ال يثق بكالمــه وال يف أفعــالــه وال يف كالم وأفعــال الغا لــه ، بــل 
يفســــــــرها ويفهما علمل عكس املراد منها ، فقد تقول له قوال أو تفعل له فعال من أجل أن تتقرب 

علمل  له ويســــتكف بفكره وعقله فيرعله يفهم قولك وفعلكوتتود إليه إال أن الشــــيطان يوســــوس 
  ا مراده. 

 
وإذا كان التكبط يف األفعال فنرد امل ــــــــــروع  قلما  ينهش عمال وقلما يتقن حرفة أو صــــــــــنعة 
دائم التنقل  من كلية إل كلية ومن دراســــــــــــــة إل دراســــــــــــــة  ومن مكان إل مكان، التقلب ديدنه 

 . (27)عمل فيه اهلمرية ، واملجال يكون  الب علمل طبعهواالضطراب طبعه ، وأسلوبه يف ال
 

أما التكبط يف األحوال فال يستقر علمل حالة واحدة أو يف مكان واحد فينتقل من مكان إل 
 ،يستقر يف مكان أو علمل حال واحدة مكان  ومن أعلمل إل اسفل ومن اخلارج إل الداخل ، ال

، وحىت  تههر عليه مسات التعايل والتكرب والغطرسةفإذا جلس يغا  أوضاعه بكثرة وبسرعة وقد 
 يف نومه جتده كثا احلركة دائم االضطراب.

وكذلك التكبط يف النهرات ، فترد نهرات امل روع شاردة ذاهلة حائرة وقد يطر  بب ره فال 
يكاد ينهر إل حمدثه كسا الب ر ، وقد يفعل العكس يشكص بب ره ألن الب ر يتبع الفكر 

  روع يف شرود وذهول وب ره كذلك . وفكر امل
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إذا اقرتن الشــيطان ابملنســان صــار املنســان تفكاه  ا دقيق  و ا ح ــيف   اثمول والكسل :
و ا صــحيذ  ونهراته وحســاابته لواقع حاله ومســتقبل أايمه نهرات  وحســاابت املنســان البائس 

بال أمل وال  وية ألنه إنســـان يعي،الكئيب  احلزين ، لذلك ال  د يف نفســـه اخلفة والنشـــاط واحلي
طموح ، وقد يتســبب الشــيطان ابخلمول الذي ي ــيب املنســان فال يســتطيع احلركة ِبفة ونشــاط 

 .(28)ويشعر لمل ثقيل علمل كاهله أو خدر يف أع ابه وجتده كثا النوم  قليل احلركة
 

ضـــــــو من إن وجود أي مر  أو أب مســـــــتعص يف أي ع امل أو  ـــــلل يف عضـــــو م  األعضـــــاأ :
أعضـــاء اجلســـد ، ب يتمكن األطباء عالجه أو حىت تشـــكي ـــه وليس له ســـبب طيب منطقش ، قد 
يكون الســــــــــبب لذلك األب أو املر  العني أو اجلن ، فاجلين قد ميســــــــــك عضــــــــــوا كامال كاليد أو 
الرجل ويشــــلها عن احلركة ، وهناك فر  بني الشــــلل الذي يعاجله األطباء والشــــلل بســــبب املس ، 

العضوي يكون العضو الذي به شلل ال يتحرك  مطلقا  ويكون ميتا ، أما أعرا  الشلل   فالشلل
الذي بسبب املس هش يف الغالب كما يلش:

 يكون العضو سليما من الناحية الطبية. -
العضو املشلول تدب به احلياة  وقد يتحرك ببطء. -

تنقل األب يف اجلسد. -

ب بني احلني واألخر .حتسن أو زايدة  قوة الشلل أو الشعور ابأل -

 عدم ضمور العضالت يف العضو املشلول.) يف معهم احلاالت وليس يف  يع احلاالت (.  -
 عدم انثناء العضو امل اب للرانب. -
 يشعر امل اب ببعض أعرا  املس . -
 ب يكن الشلل اثر محمل. -
قت و يشــعر امل ــاب بتنميل يف الطرف املشــلول أو العمود الفقري أو ابقش اجلســم خ ــوصــا  -

قراءة الرقية عليه،ومن املالحظ أن الشيطان يف حالة الشلل يستقر يف الفقرات القطنية من العمود 
راف قية يف حالة شــــــــــــلل األطالفقري يف حالة شــــــــــــلل األطراف الســــــــــــفلية ويف   خر الفقرات العن

 ، وعلمل أية حال يتمركز الشيطان يف حاالت الشلل يف إحدى ثالثة مواضع وهش : العلوية
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 كيخ ، العمود الفقري ، الطرف املشلول ، ويف الغالب يكون يف العمود الفقري.امل -
ورمبا ال يســتطيع املريض املشــش علمل قدميه وليس به شــلل ولكن من شــدة ضــمور العضــالت  -

 ووهن األع اب بسبب املس والسحر ، وذلك يف  يع األعضاء أو بعضها .


ملمســـاك والغازات وخ ـــوصـــا من به ســـحر بعض من ِبم مس من اجلن يعانون من ا اإلمســاك :
م،كول أو مشــــروب ، وتتعمد الشــــياطني وحداع املمســــاك حىت يكون املنســــان يف حالة  ول 
وضـــــيق وع ـــــبية وعدم شـــــهية ل كل وحىت تتكون الغازات يف البطن وت ـــــعد األِبرة إل الدماا 

اليت هش ســبب ســم و فيشــعر املريض ابل ــداع وعدم التوازن بســبب احتراز الفضــالت العفنة ابجل
يف كثا من االضـــــــــــطراابت واملتاعب اجلســـــــــــدية والنفســـــــــــية ، فينبغش علمل املريض أن حيافظ علمل 
إســـــتكدام امللينات الطبيعية اليت ليس هلا  هر جانبية كل ما شـــــعر ابملمســـــاك، وجا يســـــاعد علمل 

 التكلص من املمساك ما يلش :
 . املكثار من شرب املاء 
 ل الفطور .شرب املاء علمل الريق قب 
 . شرب ع ا الفواكه الطازجة علمل الريق قبل الفطور 
 . تناول ملعقتني من زيت الزيتون علمل الريق قبل الفطور 
 . ملعقة من حبوب اللقاح مع العسل واحلليب يف ال باح علمل الريق 
 .  ،املكثار من أكل الزيتون والتمر والتني واجلزر واملشم 
  متوفره يف ال ـــــــــيدليات مثل ) الســـــــــناكوت والربســـــــــنيد تناول مركبات الســـــــــنامكش وهش

 والسناالكس ، وأجيوالكس وسينتوالكس وميوسينم وجليسينيد(.
  ويف حاالت املمســـاك الشـــديد واحلاجة ال ملني قوي فيمكن إســـتكدام زيت اخلروع أو

امللذ املْليزي يوجد يف ال ــــــــــيدليات ، مع التنبيه ال عدم اســــــــــتكدامه من قبل احلامل 
ي يعا  من الفشل الكلوي .   والذ
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 بـاب العقــم
واإلاقاط وعدم اإلظاب

َماَواتي َواألْر ي خَيُْلُق َما َيشـــَ ءُ يـََهُب ليَمن َيشـــَ ُء إيَلهً  يقول هللا ســـبحانه وتعال :   ّي ي ُمْلُك الســـ 
 ماً إين ُه َعلييٌم َقدييرٌ َوإيَلهً َوَ َْعُل َمن َيشــــــــــــَ ُء َعقييَويـََهُب ليَمن َيشــــــــــــَ ُء الذ ُكوَر   أَْو يـَُزو ُجُهْم ذُْكرَالً 

[. 50 - 49سورة الشورى :]
 

وللعقم من بعد إذن هللا أسباب فمنها:

عقم بسبب مر  عضوي. .1

عقم بسبب العني ) النفس(. .2

ْن َأمْسَاَء َعْن أَبييهي عَ  عن هشـــــام بن ُعروةَ عقم بســـــبب  الســـــحر: أخرج البكاري يف صـــــحيحه  .3
ََكَة قَاَلْت فَ  َّي ْبني الزَُّبْاي مبي ُهَما َأَ َا مَحََلْت بيَعْبديا ُ َعنـْ َّ ش ا َكَرْجُت َوأََل ُمتيمٌّ فَ،َتـَْيُت بيْنتي َأِبي َبْكَر َرضــي

َّي اْلَمدييَنَة فـَنَـزَْلُت قـَُباًء فـََوَلْدُت بيُقَباَء ُ َ أَتـَْيُت بيهي َرســـــــــُ  ْعُتُه يفي َحْرريهي ُ َ َدَعا بيَتْمرَةَ  وَل ا  فـََوضـــــــــَ
َّي  لَتْمرَةي ُ َ َدعَ  َفَمَضَغَها ُ َ تـََفَل يفي فييهي َفَكاَن أََول َشْشَء َدَخَل َجْوَفُه رييق َرُسولي ا ا ُ َ َحَنَكُه ابي

دي  َلُه َفرَبََك َعَلْيهي وََكاَن أََوَل َمْوُلوَد ُوليدَ  المي فـََفريُحوا بيهي فـََرًحا شـــــــَ ســـــــْ يًدا أَلَ ُْم قييَل هَلُْم إيَن اْليَـُهوَد يفي املي
. َقْد َسَحَرْتُكْم َفال يُوَلُد َلُكمْ 

 رينة مع املرأة أو قرين مععقم بســــــــــــــبب الشــــــــــــــيطان : قرين مع املرأة أو قرينة مع الرجل أو ق .4
وال أبس  اء وبعض العطارين واملعاجلني الشـــعبني، فما كان ســـببه عضـــواي فهذا يعاجله األطبالرجل

يف أن يعاا ابلقر ن إن كان عضواي فالقر ن فيه شفاء للناس ، أما األسباب الثالثة الباقية فتعاا 
 ابلقران وذلك من اجل طرد الشيطان أو فك العني مبشيئة هللا تعال.

 العقم عند الرجال
مليون حيوان منوي يف الســــــــنتيمرت  80ال  60من إن معدل احليوالت املنوية عند الرجل هو 

مليون حيوان منوي يف  20املكعـــب ، وال يتم املْـــاب إذا كـــانـــت احليوالت املنويـــة أقـــل  من 
ســنتيمرت مكعب بعد االمتناع ملدة  25الســنتيمرت مكعب ، وإن معدل القذف عند الرجل ما هو 

 جلنسش " اجلماع ، العادة السرية ، املحتالم"ثالثة أايم علمل األقل عن كل نوع من أنواع النشاط ا
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، وعند ســـــــؤال بعض اجلن عن مكانه يف اجلســـــــد يقول أل أســـــــكن يف الرببخ ، والرببخ عبارة عن 
مرتا ،  12أنبوبة طويلة شـــــــــــــديدة االلتفاف حول نفســـــــــــــها حي  يبلغ طوهلا إذا ما فردت حوايل 

يوما ، ومن املعلوم طبيا  21_  12ما بني وتقطع احليوالت املنوية هذه املســـــافة أي طول الرببخ 
أن التهاب الرببخ يســبب العقم ، ولذى تعمد الشــياطني علمل قتل احليوالت املنوية ابحلرارة أحيال 
،  وإن الشــــياطني هلم قدرة عريبة يف إحداع احلرارة أو الربودة يف أي عضــــو من أعضــــاء جســــم 

وهذه هش الدرجة املناســــــبة ملنتاج احليوالت درجة مئوية  35املنســــــان ، وإن حرارة اخل ــــــية هش 
املنوية، أو مينع القرين احليوان املنوي من التغذي علمل الســـــــــــــــائل اللعاِب أو بطريقة وكيفية يعلمها 

 هللا. 

 العقم عند النساأ
وعند النســـاء حيدع العقم يف حالة الســـحر واملس عن طريق تســـلط خادم الســـحر أو القرين      

ســــــــــنتم ( فيمنع مين  12_  10ســــــــــد قناة الرحم ) قناة أو انبوب فالوب طوهلا علمل رحم املرأة في
الرجل ) احليوان املنوي ( أن ي ــــــل إل بويضــــــة املرأة فال يتم التلقيذ وال حيدع املخ ــــــاب ، أو 
يدخل يف منطقة املبيض يف املرأة ويفســــــد البويضــــــات ، و البا ما تشــــــكو املرأة من أب يف جوانب 

 ب قد يزداد معها حىت خالل فرتة الدورة الشهرية .الرحم ، وهذا األ
 

وابملتابعة ْد أن النســاء املســحورات بســحر ماكول أو مشــروب ألجل الربط والعقم يشــتكني 
من  الالم يف األرحـــام ، ويشــــــــــــــعرن مبثـــل الكرة فو  الرحم وعلمل إحـــدى أو كيال جـــانيب الرحم 

ر من الكرة وهش تتمز  حىت خيرج الســـــــحخ ـــــــوصـــــــا يف بداية ِتزقه   يشـــــــعرن  الم ونزول هذه 
ويســــــتغر  نزول الســــــحر من  ،الرحم علمل شــــــكل قطع دمويه ودم  ا دم احليض شــــــكال ورائحة

بداية تكوره إل ِتزقه وخروجه إل بضـــــــــعة أايم أو إل بضـــــــــعة أســـــــــابع ، وذلك بســـــــــبب اختالف 
 احلاالت من حالة إل أخرى .

 
يف رمحها  رحم أمه ، وكثااً ما تشعر املرأة  بضربة وقد يتسلط الشيطان علمل اجلنني ويسقطه من

قبل املسقاط ، أو ترى يف منامها إنسالً أو حيوال يطاردها ويضرب ظهرها أو خاصرذا أو اسفل 
بطنها أو ثعباًل يلتف علمل بطنها ويضغط عليه ، وعندما تستيقظ أو بعد يوم أو يومني حيدع 
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 . رب أو اخلنق علمل جسد اجلننير الضاملسقاط ، وقد يالحظ أحيال أث
   
وقد حي ـــل نزيف مســـتمر أو عدم انتهام يف الدورة ورمبا تشـــعر املرأة بضـــيق ونفور وقت اجلماع   

وال تفعله إال ملرضــــــاة زوجها. ومن املمكن أن يتســــــبب الشــــــيطان يف إصــــــابة املنســــــان يف اجلهاز 
التناســــلش أبمرا  كثاة منها علمل ســــبيل املثال ال احل ــــر: ســــرعة القذف ، الضــــعف اجلنســــش ، 

 اجلنسش ، الشذوذ اجلنسش ، النزيف  واالستحاضة .   الربود
 

 الفرق ب ن العقم واإلاقاط الذح اببه أمراض عضوية والذح اببه القري  او الع ن:
  . رمبا حي ل للمريض ) رجل او امرأة ( بعض أعرا  املس 
 .رمبا حي ل للمريض بعض أعرا  العني خ وصا وقت الرقية 
   فال .كثااً ما حيلم املريض ابألط 
 . ال يستفيد املريض من عالج األطباء 
 . يتفاعل املريض مع الرقية وتههر عليه أعرا  االقرتان 
  نتائج التحاليل  البا ما تكون  ا هبته خ ـــــوصـــــا يف حاالت الســـــحر ، فبعض الرجال

عندما حيلل  د أن احليوالت املنوية عنده صــــــــــــــفر مبعع أنه ال أمل لإلْاب ، ومن   
مليون ( ويف التحليل الذي بعده تنزل عن هذا املعدل والذي بعده تكاد  12تكون ) 

 تتراوز هذا املعدل والذي بعده ترجع لتكون صفرا ... اخ .
  العقم واملســـقاط الذي ســـببه مر  عضـــوي ، يعرف ســـببه األطباء من خالل املعطيات

اء .طبوالفحوصات والتحاليل ، و البا ما يستفيد املريض من ارشادات وعالج األ
 

تقرأ  ايت املســــــــــــقاط الواردة يف ابب تذكرة املخوان مع  ايت الرقية علمل من يعا  من تســــــــــــلط 
الشــــــــــــياطني ملنع املْاب وعلمل العقيم من الرجال والنســــــــــــاء ، كما تقرأ مع  ايت الرقية علمل ماء 

وزيت ، ويشرب من املاء ويغتسل به ،  ويدهن ابلزيت ما حتت السرة والههر.
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 تحاضةبـاب ا ا
   َ دييَدًة فَ،َتـَْيُت الَنيبي ًة َكثياًَة شـــــَ َتَحاُ  َحْيضـــــَ تَـْفتييهي  َعْن مَحَْنَة بيْنتي َجْحَ، قَاَلْت ُكْنُت أُســـــْ َأســـــْ

َّي إي  ي ُأْستَ  ُُه فـََوَجْدتُُه يفي بـَْيتي أُْخيتي َزيـَْنَب بيْنتي َجْحَ، فـَُقْلُت اَي َرُسوَل ا َحاُ  َحْيَضًة َكثياًَة َوأُْخربي
فَ  الَة قَالَ: أَنـَْعُت َلكي اْلُكْرســــُ َياَم َوال ــــَ دييَدًة َفَما َ ُْمُر ي فييَها َقْد َمنَـَعْتيني ال ــــ ي إينَُه يُْذهيُب الَدَم فَ  شــــَ

ْت ُهَو َقاَلْت ُهَو َأْكثـَُر ميْن َذليَك َقاَل: فـَتَـَلَرميش َقاَلْت ُهَو َأْكثـَُر ميْن َذليَك َقال: َفاختَيذيي ثـَْواًب َقالَ 
 ُّ َْمَرْيني أَيـَُهَما  َأْكثـَُر ميْن َذليَك إيمَنَا أَثُجُّ َثَرا فـََقاَل الَنيبي نَـْعتي َأْجزَأَ َعْنكي فَإي ســــَ ُمُركي أبي ْن َقوييتي صــــَ

بـْعَ  َتَة أاََيَم أَْو ســــَ ش ســــي ْيطَاني فـََتَحَيضــــي ٌة ميَن الشــــَ َة أاََيَم يفي عيْلمي َعَلْيهيَما فَ،َْنتي أَْعَلُم فـََقاَل إيمَنَا هيَش رَْكضــــَ
ليش فَإيَذا رَأَْيتي أََنكي َقْد َطُهْرتي َواْستَـنْـ  َّي ُ َ اْ َتسي َلًة أَْو َثالًه َوعيْشرييَن َقْ،تي َفَ ل يش أَْربَـ ا ًعا َوعيْشرييَن لَيـْ

اُء َو  ل يش فَإيَن َذليكي ُ ْزيُئكي وََكَذليكي فَافْـَعليش َكَما حتَييُض الن يســــــــَ وميش َوصــــــــَ َلًة َوأاََيَمَها َوصــــــــُ َكَما َيْطُهْرَن لَيـْ
هيَن َوطُْهريهيَن فَإيْن َقوييتي  يَقاتي َحْيضــــي ليش ليمي ريي الهُّْهَر َوتـَُعر ي نَي  َعَلمل أَْن تـَُؤخ ي لينَي حي َر ُ َ تـَْغَتســــي اْلَع ــــْ

اَء  َُ  لينَي اْلعيشـــَ رييَن اْلَمْغريَب َوتـَُعر ي يًعا ُ َ تـَُؤخ ي َر  َي ل ينَي الهُّْهَر َواْلَع ـــْ لينَي َوجَتَْمعينَي َتْطُهرييَن َوُت ـــَ  تـَْغَتســـي
لينَي َمَع ال ُّْبذي َوُتَ ل ينَي وََكَذليكي فَافْـَعلي َبنْيَ الَ الَتنْيي فَافْـعَ  ش َوُصوميش إيْن َقوييتي َعَلمل َذليَك ليش َوتـَْغَتسي
َّي   . رواه البكاري   َوُهَو أَْعَرُب االْمَرْيني إييَلَ  فـََقاَل َرُسوُل ا

  
َّي اْبني َأِبي ُمَلْيَكَة قَ    اَليتي فَاطيَمُة بيْنُت َأِبي ُحبَـْيَ، اَل َحَدثـَْتيني خَ ويف رواية يف مسند أمحد َعْن َعْبدي ا

يُت أَْن ال َيُكوَن يلي َحظٌّ يفي املســــــال نينَي َقْد َخشــــــي َة فـَُقْلُت هَلَا اَي أَُم اْلُمْؤمي م َوَأْن قَاَلْت أَتـَْيُت َعائيشــــــَ
ُ ميْن يـَْومي أُســــْ  َّ اَء ا َي عَ َأُكوَن ميْن أَْهلي الَناري أَْمُكُ  َما شــــَ ل يش ّي الًة قَاَلتي َتَحاُ  َفال ُأصــــَ َز َوَجَل صــــَ

 ُّ شَء الَنيبي ش َحىَت  َي ُّ  اْجليسي َّي َهذيهي فَاطيَمُة بيْنُت َأِبي ُحبَـ  فـََلَما َجاَء الَنيبي ْيَ، قَاَلْت اَي َرُسوَل ا
مل أَْن ال َيُكوَن هَلَا َحظٌّ يفي املســـــــــالم َوأَْن َتُكوَن مي  ُ ميْن يـَْومي ْن أَْهلي الَناري َِتُْكُ  َما شـــــــــَ خَتْشـــــــــَ َّ اَء ا

َي َعَز َوَجَل َصالًة ، فـََقاَل ُمريي فَاطيَمَة بيْنَت َأِبي ُحبَـْيَ، فـَْلتُ  ْك ُكَل َشْهَر ُتْسَتَحاُ  فال ُتَ ل يش ّي ْمسي
تَـْثفي  ش َوَتسـْ ُل َوحَتَْتشـي ل يش فَإيمَنَا َذليَك ُر َوتـََنَهُف  َُ َعَدَد أاََيمي أَقْـرَائيَها ُ َ تـَْغَتسـي الَة َوُت ـَ  َتَطَهُر عيْنَد ُكل ي صـَ

 . رَْكَضٌة ميَن الَشْيطَاني أَْو عيْرٌ  انـَْقَطَع أَْو َداٌء َعَرَ  هَلَا
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َتَحاُ  فـَقَ ويف رواية عند النســـائش وأِب داود    وُل  الَ أََن فَاطيَمَة بيْنَت َأِبي ُحبَـْيَ، َكاَنْت ُتســـْ هَلَا َرســـُ
َّي  الةي َوإيَذا َكاَن ا َخُر  ا كيش َعني ال ــــــــَ َوُد يـُْعَرُف فَإيَذا َكاَن َذليَك فََ،ْمســــــــي إيَن َدَم احْلَْيضي َدٌم َأســــــــْ

 .فـَتَـَوَضئيش َوَصل يش
 
ا َمَع ويف موط، مالك    ْفَياَن َأْخرَبَُه أَنَُه َكاَن َجاليســـــــــــً َّي ْبَن ســـــــــــُ َّي ْبني ُعَمَر َفَراَءْتُه عَ عن َعْبَد ا ْبدي ا

ْلبَـْيتي َحىَت إيَذا ُكْنُت بيَبابي ا تَـْفتييهي فـََقاَلْت إي  ي أَقْـبَـْلُت أُرييُد أَْن أَطُوَف ابي دي َهَرْقُت اْمرَأٌَة َتســــــــــْ ري ْلَمســــــــــْ
دي َهَرْقُت الد يَماَء ُت عينْ الد يَماَء فـََرَجْعُت َحىَت َذَهَب َذليَك َعين ي ُ َ أَقْـبَـْلُت َحىَت إيَذا ُكنْ  ري َد اَببي اْلَمســــــْ

دي َهَرْقُت الد ي  ري َماَء فـََقاَل فـََرَجْعُت َحىَت َذَهَب َذليَك َعين ي ُ َ أَقْـبَـْلُت َحىَت إيَذا ُكْنُت عيْنَد اَببي اْلَمســــــــــــْ
َّي ْبُن ُعَمَر إيمَنَا َذليكي رَْكَضٌة ميَن الَشْيطَاني فَاْ َتسي   .فيريي بيثـَْوَب ُ َ طُويفي ليش ُ َ اْستَـثْ َعْبُدا

   
شَ  قَاَل   

َحَق َعني احْلَاريعي َعْن َعلي رَائييَل َعْن َأِبي إيســـــــــــْ ا َتَطَهَرتي اْلَمْرأَُة ميَن إيذَ وعند الدارمش َعْن إيســـــــــــْ
ٌة مينَ  يضي ُ َ رََأْت بـَْعَد الطُّْهري َما يَرييبـَُها فَإيمَنَا هيَش رَْكضــــــــــــــَ يْ  اْلَمحي ْثَل الشــــــــــــــَ مي فَإيَذا رََأْت مي طَاني يفي الَرحي

ل يش فَإيْن َكاَن دَ  الةي ُ َ ُت ـــَ وَءَها ليل ـــَ َ،ْت ُوضـــُ اَلةي الَلْحمي تـََوضـــَ ًما َعبييطًا الرَُّعافي أَْو َقْطرَةي الَدمي أَْو ُ ســـَ
أ.هـ.  اَلذيي ال َخَفاَء بيهي فـَْلَتدَعي الَ الةَ 

 
لشـــــــــيخ العالمة حممد بن صـــــــــاا العثيمني يف كتابه املنتقمل من فرائد الفوائد أن وابملناســـــــــبة يذكر ا

 املستحاضات يف عهد النيب صلمل هللا عليه وسلم حنو من عشر:
 _ فاطمة بنت أِب حبي، .

 _ محنة بنت جح، ، أم حبيبة بن جح، ، زينب بنت جح، .
 _ أم سلمة زوج النيب صلمل هللا عليه وسلم .

 زوج النيب صلمل هللا عليه وسلم . _ سودة بنت زمعة
 _ أمساء بنت عميس .
 _ سهلة بنت سهيل .
 _ أمساء بنت مرع .
 _ ابدية بنت  يالن .
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، يعهازائد علمل عرو  سائر البدن  وللشيطان يف هذا العر  اخلاص ت رف ، وله به اخت اص 
رجها حىت يكاد من ف وهلذا تت رف السحرة فيه ابستنراد الشيطان  يف نزيف املرأة وسيالن الدم

 .(29)يهلكها
 
ومن خالل املتابعة لكثا من احلاالت ْد أن بعض الشــياطني تتســبب يف نزول الدم مدرارا من   

رحم املرأة ، وهذا النزيف يســــــــبب للمرأة الكثا من املتاعب وضــــــــعف البدن، وبعض اجلن تركض 
ربط أي عدم القدرة علمل جارســــــــــــــة ذلك العر  كلما أراد الزوج  اع زوجته وهذا نوع من أنواع ال

اجلماع الذي هو حق للزوج والزوجة. وهلل كم من رحم امرأة أســــــتئ ــــــل بســــــبب النزيف املتواصــــــل 
الذي تسببه الشياطني ويعرز األطباء عن إيقافه جلهلهم لقيقة األمر. 



د أن بعض الشــــــياطني تفعل العكس أي ِتنع نزول دم احليض إل عدة اشــــــهر ومن املعلوم  ْو
أن دم احليض إذا ما  خر نزوله احدع اضــطراابت يف جســد املرأة وانعكاســات نفســية شــديدة . 
ومن املعلوم ابلترربة أيضـــا أنه يف بعض حاالت الســـحر املاكول واملشـــروب أن تشـــتكش املرأة من 
  الم يف الههر وأســفل البطن   ينزل دم من فتحة البول وفيه قطع متكثرة وقد يتكثر بعد نزوله ،
فتشك املرأة ِبذا الدم، فال تعلم هل هو حيض أم استحاضة ، ويف احلقيقة أنه سحر كان منتشرا 
يف عرو  تلك املنطقة من اجلســـد فيكرج مع الدم من خالل فتحة  البول وقد يســـتمر معها لعدة 

 أايم . 
 

ن  ا مس موابملنــــاســــــــــــــبــــة  وز القراءة علمل املرأة يف فرتة احليض ، و وز هلــــا أن تقرأ القر ن 
للم ــــحف ما دامت هش حمتاجة لذلك ، وكذلك  وز هلا احملافهة علمل أذكار ال ــــباح واملســــاء 

 و اها من األذكار واألدعية وال مانع من رقيتها والنف  عليها أو رقية نفسها .
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 فتوى العلمـاأ
ما حكم الشــــــرب أو االســــــتحمام ابملاء املقروء عليه ابلقران ق وما حكم الرقية الشــــــرعية اـــــ ال :

 علمل املرأة إذا كانت حائضا أو نفساء ، وعلمل الرجل إذا كان جنباق. 
 

علمل اجلنب أن يبادر ابال تســــــــال قبل اســــــــتعمال القراءة ليكون أقرب إل الت،ثا، ولو   اجلواب :
فيه ، أو ا تســــاال به . ف،ما احلائض والنفســــاء فلها اســــتعمال املاء  كان ذلك شــــراب للماء املقروء

  (30)املقروء فيه زمن العادة ، حي  إ ا قد تتضرر بت،خا االستعمال.
  

هل جتوز القراءة والرقية علمل املرأة املريضــــــــة ابملس والعني و اه ، وعلمل الرجل املريض  اــــــ ال  :
 وهو جنبق.

 
 ن الطهارة من احلدع األكرب ، الذي يوجب الغســـــــــــــــل كاجلنابة يشــــــــــــــرتط لقارئ القر  اجلواب :

واحليض ، وأما املريض فاألكمل أن يكون طاهرا أيضــــــــا ، لكن إذا مرضــــــــت احلائض وتضــــــــررت 
.(31)جازت القراءة عليها زمن احليض للحاجة ، سواء كان املر  ابملس أو السحر أو العني .
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 ابب السـرطان
 يع أحناء العاب ، واملعروف عن هذا املر  صــــــــــعوبة عالجه ،  الســــــــــرطان مر  منتشــــــــــر يف

والســـــــــــــبب يف حدوع هذا املر  عند األطباء  ا معروف ، ولكنهم حييلون ســـــــــــــبب املر  إل 
بعض املواد الكيميائية وبعض املشـــــعاعات اخلطاة والوراثية، وخالصـــــة الكالم يف هذا الباب عند 

  ا معروف وعالجه احلقيقش ال يزال  هوال .األطباء هو أن السرطان سببه احلقيقش 
 
يقول الدكتور مالكوم شـوارتز:  ب أن يكون واضـحا أن اجلراحة واألدوية املكدرة واألشـعة ال    

 .(32)تشفش دائما حىت عندما تستكدم لعالج مراحل أولية من املصابة ابلسرطان
  
ويقول: لســـــــــوء احلظ هذه األدوية املعاجلة للســـــــــرطان و اها هلا نفس العيب الرئيســـــــــش للعالج   

ابألشعة فهش  البا ما تدمر اخلالاي الطبيعية إل جانب اخلالاي السرطانية ، ومؤثراذا اجلانبية ميكن 
 .(33)أن تشمل عوار  فيزيولوجية حادة مثل القشء والغثيان والضعف والدوخة وتساقط الشعر

 
ويقول حىت ا ن إن األمل بتطوير لقاح ضـــــــــــد الســـــــــــرطان يبقمل فقط أمال . ال أحد قادراٌ علمل   

التعرف ابلضــــــــــبط ما هو الســــــــــبب الذي  عل اخلالاي الطبيعية تتحول إل  موعات متضــــــــــاعفة 
 .(34)سرطانية واسعة ولقد حدع االشتباه ببعض الفاوسات إال أن أاي منها ب يكن مذنبا

 
ســـــوء احلظ فإن حوايل ثل  املرضـــــمل الذين جتري عليهم اجلراحة حيدع لديهم انتشـــــار أو ويقول ل

 ويقول حســــــــــــــب املعدالت احلالية تقدر اجلمعية األمريكية، (35)إنبثاع الورم خالل وقت اجلراحة
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ملر  الســرطان أن واحد من كل أربعة رجال ونســاء يعيشــون اليوم ســوف ي ــابون ابلســرطان يف 
 . (36) حياذم


قول الدكتور حممد علمل البار يف كتابه أحكام التداوي : وقد يكون عدم التداوي أفضل ابلنسبة ي 
للمريض وأهله عندما يكون الدواء مشــــــــــــكوكا يف فائدته أو يغلب علمل الهن عدم جدواه ، بينما 
يرتجذ ضــرره . ومثال ذلك حاالت الســرطان املتقدم الذي قد اســتشــرى يف البدن ، فإن التداوي 

راحة ، أو األشــــــــعة ، أو العقاقا ، أو  يعها معا ال يؤدي يف الغالب إل الشــــــــفاء ، بل ورمبا ابجل
أدى إل زايدة أب املريض نتيرة املضاعفات الناجتة عن التداوي . ويضاف إل ذلك الكلفة املالية 

ال يســتفيد و  الكباة ، جا يضــطر األهل إل االســتدانة والوقوع يف احلرج من أجل عزيزهم املريض .
من هذه املجراءات وعمليات التداوي الباههة املكلفة إال املســتشــفيات واألطباء ...إخ. وابلتايل 
تكون كلفة التداوي جا يزيد يف حرج ومعالة املريض وأهله . وبعد عدة صــــــــــــــفحات من الكتاب 

اب املســــالمش يف عنفســــه يتطر  الدكتور البار إل الســــؤال الذي طرح علمل اجملمع الفقهش لرابطة ال
دورته العاشــرة ومضــمون الســؤال: م ــاب بســرطان منتشــر يف اجلســم ، ب ــورة يكون فيها العالج 
بدون فائدة يف مداواة املر  مع احتمال املصـــــــــابة ابألعرا  اجلانبية للعقاقا القوية واســـــــــتكدام 

ما  حســب العالج ابألشــعة .. إخ . فهل يتم عالج مثل هذا الشــكص ر م عدم جدوى العالج
  .(37)هو متعارف عليه اليوم  يف عاب الطب

 
أما الســرطان عند القراء فهو مر  من األمرا  اليت حتدثها العني ، وهذا هو الســبب الغالب 
علمل ظن  البية القراء ، وذلك من خالل ما س،لت واطلعت ومسعت واستعرضت أقواهلم و راءهم 

لمل أشـــــرطة الكاســـــيت ، والســـــبب الثا  عند مشـــــافهة ومن خالل كتبهم وحماضـــــراذم املســـــرلة ع
القراء هو الســـحر ، والســـبب الثال  اجلن ألن الشـــياطني تتســـبب يف كثااً من األمرا  العضـــوية 

 و ا العضويه. 
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َّي    وُل ا مل قَاَل قَاَل َرســــــُ َّي :  َعْن َأِبي ُموســــــَ وَل ا لطَْعني َوالطَاُعوني َفقييَل اَي َرســــــُ  َهَذا فـََناُء أَُميتي ابي
 رواه امحد . الطَْعُن َقْد َعَرفْـَناُه َفَما الطَاُعوُن قَاَل َوْخُز أَْعَدائيُكْم ميَن اجلْين ي َويفي ُكلَ  ُشَهَداءُ 

 
   َ َّي ْبني قـَْيَس أََن الَنيبي َعريي َعن أَبييهي َعْبدي ا مل االشــــــــْ ذََكَر الطَاُعوَن  وعن َأِب َبْكري ْبُن َأِبي ُموســــــــَ

 . رواه أمحد َوْخٌز ميْن أَْعَدائيُكْم ميَن اجلْين ي َوهيَش َشَهاَدُة اْلُمْسليمي فـََقاَل: 
 

َأْحَفُظ  ويف رواية عن ُشْعَبة َعن زياَيدي ْبني عيالَقَة قَاَل َحَدَثيني َرُجٌل ميْن قـَْوميش قَاَل ُشْعَبُة َقْد ُكْنتُ 
ميْعُت أاََب مُ امْسَُه قَاَل ُكَنا َعلَ  َتهيُر املْذَن َعَلْيهي َفســــــَ ُ َعْنُه نـَنـْ َّ ش ا َعريَي مل اَببي ُعْثَماَن َرضــــــي مل االشــــــْ وســــــَ

َّي  وُل ا َّي َهَذا الطَعْ  يـَُقوُل قَاَل َرســـــــــــــُ وَل ا لطَْعني َوالطَاُعوني قَاَل فـَُقْلَنا اَي َرســـــــــــــُ ُن َقْد فـََناُء أَُميتي ابي
 واه امحد. ر طَاُعوُن قَاَل طَْعُن أَْعَدائيُكْم ميَن اجلْين ي َويفي ُكلَ  َشَهاَدةٌ َعَرفْـَناُه َفَما ال

 
َّي    وَل ا امي فـَيـُْفَتُذ َلُكْم َويَ يـَُقوُل  وعن ُمَعاذ ْبن َجَبَل قال مسَيْعُت َرســُ ُروَن إيَل الشــَ تـَُهاجي ُكوُن ســَ

ُ بيهي أَنـُْفسَـــ فييُكْم َداءٌ َكالدَُّملي أَْو َكاحْلَرَةي أَيْخُ  َّ هيُد ا َتشـــْ َرَا ي الَرُجلي َيســـْ َا أَْعَماهَلُُم الَلُهَم ُذ مبي ُهْم َويـُزَك يش ِبي
َّي  ولي ا َعُه ميْن َرســــــــــُ نْ  إيْن ُكْنَت تـَْعَلُم أََن ُمَعاَذ ْبَن َجَبَل مسَي ُه فََ،ْعطيهي ُهَو َوأَْهَل بـَْيتيهي احلََْظ األْوفـََر مي

اَِبُمُ  َبابَةي َفَكاَن يـَُقولُ  فََ،صــــَ ُبعيهي الســــَ ُهْم َأَحٌد َفطُعيَن يفي ُأصــــْ نـْ َا الطَاُعوُن فـََلْم يـَْبَق مي رُّ ي أََن يلي ِبي  َما َيســــُ
 . رواه امحد مُحَْر النَـَعمي 

 
َّي  وُل ا يَد فييكُ  ويف صــــــحيذ مســــــلم َعْن َأِبي ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرســــــُ هي  ْم قَاُلوا ايَ َما تـَُعدُّوَن الشــــــَ

يٌد قَاَل إيَن ُشَهَداَء أَُميتي إيًذا َلَقلييٌل قَاُلوا فَ  َّي فـَُهَو َشهي َّي َمْن قُتيَل يفي َسبييلي ا َمْن ُهْم اَي َرُسوَل َرُسوَل ا
َّي فـَُهوَ  بييلي ا يٌد َوَمْن َماَت يفي ســــــــَ هي َّي فـَُهَو شــــــــَ بييلي ا َّي قَاَل َمْن قُتيَل يفي ســــــــَ يٌد َوَمْن َماَت يفي شــــــــَ  ا هي

يٌد َوَمْن َماَت يفي اْلَبْطني فـَُهَو َشهييدٌ   . الطَاُعوني فـَُهَو َشهي
 

ت ألن اجلن يشــرتك يف احلااليف بعض حاالت الســرطان، والســبب األخا هو األرجذ عندي 
الثالثة ، فاجلين يقرتن ابملنســــــان بســــــبب الســــــحر وبســــــبب العني وبســــــبب من أســــــباب االقرتان 
األخرى. ولقد اتبعت عدة حاالت من مرضــــــمل الســــــرطان كان كثا منهم به مس من اجلان حىت 
أ  أذكر واحدة من تلك احلاالت وقد كان الشـــــــــــــيطان يتحدع علمل لســـــــــــــان املريض ويقول لن 
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أخرج منه حىت خترج روحه من جسده وهذا ما ح ل ، تويف املريض بعد أسابيع قليلة ، وال أعين 
ن مع كل مريض ابلســرطان شــيطان ، ولكن الشــياطني تتســبب يف حدوع هذا أنه البد وأن يكو 

املر  ولو ب تتلبس جسد املريض وهللا أعلم .

يذكر صـــــــــــــــاحب كتاب دليل املعاجلني أن امرأة أصــــــــــــــيبت مبر  خبي  يف ثديها األمين وأقر    
ودها األب يف ثديها ااألطباء استئ ال هذا اجلزء ، وابلفعل مت استئ اله ابجلراحة ،   بعد قليل ع

األيســــــر ووجراء التحاليل الطبية أقر األطباء أبنه مر  خبي  أيضــــــا وال بد من اســــــتئ ــــــاله هو 
ا خر ، ففزع أهلها وجل،وا إل العالج ابلقر ن الكر ، وبعد القراءة عليها نطق اجلن علمل لســـــــا ا 

اب ي ـــــيب الركبة مبثل ما أصـــــوأخربل أنه هو الذي ســـــبب هلا هذا املر  وأنه كان خمططا له أن 
الثديني . وابلن ــــــــــذ واملرشــــــــــاد والعالج ابلقر ن اقتنع اجلن أبن يرتك هذه الســــــــــيدة طالبا منا أن 
نســـاحمه وأن تســـاحمه هذه الســـيدة وألقمل الســـالم وان ـــرف ، ووعادة التحاليل وجدوا أ ا ســـليمة 

 مائة يف املائة .  
 

يقول ابن القيم يف كتابه الطب النبوي : وهذه العلل واألسباب ليس عند األطباء ما يدفعها  
، كما ليس عندهم ما يدل عليها ، والرسل خترب ابألمور الغائبة ، وهذه ا هر اليت أدركوها من أمر 

مراضها أالطاعون ليس معهم ما ينفش أن تكون بتوسط األرواح، فإن  ثا األرواح يف الطبيعة و 
وهالكها أمر ال ينكره إال من هو أجهل الناس ابألرواح و ثااذا ، وانفعال األجسام وطبائعها 
عنها ، وهللا سبحانه وتعال قد  عل هلذه األرواح ت رفا يف أجسام بين  دم عند حدوع الوابء 

هيئة رديئة، وال  سوفساد اهلواء ، كما  عل هلا ت رفا عند بعض املواد الرديئة اليت حتدع للنفو 
سيما عند هيران الدم ، والسوداء ، وعند هيران املين ، فإن األرواح الشيطانية تتمكن من فعلها 
ب احب هذه العوار  ما ال تتمكن من  اه ، ما ب يدفعها دافع أقوى من هذه األسباب من 

ألرواح نزل بذلك من االذكر ، والدعاء واالبتهال والتضرع ، وال دقة وقراءة القر ن ، فإنه يست
امللكية ما يقهر هذه األرواح اخلبيثة ويبطل شرها ويدفع  ثاها ، وقد جربنا حنن و ال هذا مرارا 
ال حي يها إال هللا ، ورأينا الستنزال هذه األرواح الطيبة واسترالب قرِبا  ثاا عهيما يف تقوية 

وفقه  امها وِتكنها ، وال يكاد ينكرم ، فمنالطبيعة ودفع املواد الرديئة ، وهذا يكون قبل استحك
هللا ، ابدر عند إحساسه أبسباب الشر إيل هذه األسباب اليت تدفعها عنه ، وهش له من أنفع 
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الدواء ، وإذا أراد هللا عز وجل إنفاذ قضائه وقدره ، أ فل قلب العبد عن معرفتها وت ورها وإرادذا 
 أمرا كان مفعوال أ.هـ.  ، فال يشعر ِبا ، وال يريدها ، ليقضش هللا

 
ويعتقد األطباء يف عهد الفراعنة يف م ر أنه مىت حلت األرواح اخلبيثة يف جسم املنسان 

، خأوجدت فيه املر  فتوهن عهامه وجتفف دمه وتتلف أحشاءه وتضعف قلبه وتنهك حلمه .. ا
ألمرا  املهلكة ها من إ اد افإذا ما طردت األرواح اخلبيثة قبل ِتكن ،وِبذه املؤثرات ميوت املريض

 . (38)أما األدوية فكانت تعطمل الصالح ما أفسدته األرواح اخلبيثة  ،أمكن ح ول الشفاء


وعالج الســــــــــــــرطـــان عنـــد القراء لجذ يف بعض احلـــاالت ، وعلمل الر م من اختالف الطر  
لنحو ا يت:ا واألساليب إال أ ا تتفق بقراءة الرقية علمل امل اب ، وابجلمع بينها تكون علمل

 1  .كيلو عسل حنل صايف

 50 . راما من احلبة السوداء  
  رام لكل كيلوا  رام . 40 ذاء امللكة  
 200 . ) م عكرب ) مضاد حيوي طبيعش تفرزه النحلة  
 . ) حبوب اللقاح ) حبوب الطلع جتمعه النحلة من الزهور 
 2/1  .لرت زيت زيتون

 ميكن استعمال ماء عادي.كميه كافية من ماء زمزم ) إن وجد ( وإال 



طريقة ا اتخدام :

ختلط كمية العسل واحلبة السوداء  و ذاء امللكة خلطا جيدا . 

تقرأ الرقية الشـــــــــــــاملة   تنف  علمل خليط احلبة الســـــــــــــوداء والعســـــــــــــل والغذاء وعلمل املاء والزيت  
وحبوب اللقاح . 

 

                                       
  13كتاب الطب امل ري القد  للمؤلف الدكتور حسن كمال صفحة  38
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اجلرعـا :

  و ذاء امللكة  ثالع مرات يوميا.ملعقة طعام من خليط احلبة السوداء والعسل

 . ملعقة صغاة من حبوب اللقاح ثالع مرات يوميا 
  . أيكل قطعة صغاه من العكرب يوميا 
 .يغتسل ابملاء مرة واحدة يف كل يوم إن أمكن ذلك 
 . يشرب من املاء كلما احتاج للشرب 

  
طان ، أما إذا كان السر  يدهن العمود الفقري واألطراف السفلية ، يف حالة سرطان الدم الزيل :

أبماكن مثل الثدي أو الرحم أو املعدة أو الرئة فيتم دهن العضــــــــــــــو ابلزيت من اخلارج . ويدهن 
 موضع السرطان يف احلاالت األخرى.

 
 . يزعم البعض أن ع ا اجلزر يفيد مرضمل السرطان 
  يرقمل امل ــاب ابلرقية الشــرعية ب ــورة متواصــل وهش األصــل يف العالج . أخرج ابن ماجة عن

َّي  َفاَءْيني اْلَعَسلي َواْلُقْر ني  عبدهللا ابن مسعود قَاَل قَاَل َرُسوُل ا لش ي رج إبن ماجة  ، وأخ َعَلْيُكْم ابي
َّي  ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل ا َّ ش ا شَ  َرضي

 . َخْاُ الَدَواءي اْلُقْر نُ   َعْن َعلي
 . ينبغش عدم التوقف أو االنقطاع عن العالج ملدة ثالثة أشهر

  ينبغش علمل امل ـاب الشـروع ِبذا لعالج من أول بداية املر  وليس كما يفعله بعض املرضـمل
يتعاا عند األطباء حىت إذا ما اســـــتفحل به املر  وانتشـــــر الســـــرطان يف جســـــده، واســـــتي،س من 

 لته ، ذهب يلتمس العالج عند القراء.حا
 ألفيت كل ِتيمة ال تنفع وإذا املنية أنشبت أظفارها

  ال أبس يف اجلمع بني عالج األطباء والعالج ابلرقية الشريعة فال تعار  بينهما وهو األفضل
 يف ما أرى  .
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  عالج السرطان أبلبان وأبوال اإلبل :
 ُّ ا اْجتَـَوْوا يفي اْلَمدييَنةي فََ،َمَرُهُم الَنيبي ُ َعْنُه أََن َلســـــــً َّ ش ا أَْن يـَْلَحُقوا بيرَاعييهي يـَْعيني  َعْن أََنَس َرضـــــــي

َا حَ  َا َوأَبـَْواهلي ريبُوا ميْن أَْلَبا ي ُقوا بيرَاعييهي َفشــــــــَ َا فـََلحي َا َوأَبـَْواهلي َربُوا ميْن أَْلَبا ي َلَحْت أَْبَداُ ُْم االبيَل فـََيشــــــــْ ىَت صــــــــَ
 َ اُقوا املبَل فـَبَـَلَغ الَنيبي شَء ِبييْم فـََقَطَع أَْيدييـَُهْم َوأَرْ  فـََقتَـُلوا الرَاعيَش َوســـــــــــــــَ ْم َفري ُجَلُهْم فـَبَـَعَ  يفي طََلبيهي

 . رواه البكاري  َومَسََر أَْعيـُنَـُهمْ 
  

يقول :  ملنهج الســــوي واملنهل الرويويف أثر عن الشــــافعش رضــــش هللا عنه أورده الســــيوطش يف ا
نب ولثالثــة أشــــــــــــــيــاء دواء للــداء الــذي ليس ال دواء لــه ، الــذي أعيــا األطبــاء أن يــداووه : العنــب 

 وق ب السكر ، ولوال ق ب السكر ما أقمُت مب ر. اللقاخل
 
يذكر صاحب كتاب طريق اهلداية يف درء خماطر اجلن والشياطني أنه أخرب عن نفر من البادية  

عاجلوا أربعة أشكاص م ابني بسرطان الدم وقد أتوا ببعضهم من لندن مباشرة بعد ما أيسوا من 
عالجهم وفقد األمل ابلشـــفاء وحكم علمل بعضـــهم بنهاية املوت ألنه ســـرطان الدم ، ولكن عناية 

وقدرته فو  ت ور البشر وفو  كل ششء، فراءوا ِبؤالء النفر إل بعض رعاة املبل وخ  وا  هللا
هلم مكان يف خيام وأمحوهم من الطعام ملدة أربعني يوما ُ  كان طعامهم وعالجهم حليب املبل 
مع شـــشء من بوهلا خاصـــة الناقة البكر أل ا أنفع وأســـرع للعالج وحليبها أقوى خاصـــة من رعت 

مض و اه من النبااتت الربية وقد شــفوا ِتاما وأصــبذ أحدهم ك،نه يف قمة الشــباب وذلك من احل
 فضل هللا أ.هـ. 
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  فاأ مريضة ابلسرطان بعد أن فقد  أدىن أمل يف  فائ ا 
أخش ااملســـلم ، انهر  رة الدعاء يف ق ـــة املرأة اليت أصـــيبت مبر  الســـرطان ، وعرز األطباء عن 

 إال ابهلل الذي ب تكن تعرفه من قبل .عالجها وفقدت األمل 
 

تقول األخت ليلمل اليت تروي تفاصيل ق تها بنفسها: منذ تسع سنوات أصبت مبر  خطا 
جدا ، وهو مر  السرطان ، أصبت ابلثدي األيسر ، وكان إميا  ابهلل ضعيفا ، كنت  افلة عن 

شــــــــبابه وصــــــــحته كذلك ، وما  هللا تعال وكنت أظن أن  ال املنســــــــان يدوم طوال حياته ، وأن 
كنت أظن أبدا أ  ســـــــ،صـــــــاب مبر  خطا كالســـــــرطان، فلما أصـــــــبت ِبذا املر  زلزلت زلزاال 
شـــــــــــــــديدا ، وفكرت يف اهلروب ، ولكن إل أين ق!! ، ومرضــــــــــــــش معش أينما كنت ، فكرت يف 

   االنتحار ، ولكين كنت أحب زوجش وأوالدي، وما فكرت أن هللا ســــــــيعاقبين إذا انتحرت ، وأل
كنت  افلة عن هللا كما أســــــلفت وأراد هللا ســــــبحانه أن يهديين ِبذا املر  ، وأن يهدي ِب كثااً 

 من الناس فبدأت األمور تتطور . 
 

ملا أصــبت ِبذا املر  رحلت إل بلريكا ، وزرت عددا من األطباء هناك فقالوا لزوجش ال بد 
 يل الرموش واحلاجبني ، وتعطش حليةمن إزالة الثدي ، اســـــــتعمال أدوية حادة تســـــــقط الشـــــــعر وتز 

علمل الوجه ، كما تسقط األظافر واألسنان ، فرفضت رفضا كليا وقلت : إ  أفضل املوت بثديش 
وشعري وكل ما خلق هللا ِب وال أُشـــــــــَوه، وطلبت من األطباء أن يكتبوا يل عالجا خفيفا ، ففعلوا 

: لعل  ت بذلك ، وقلت يف نفســـــــــــشفرجعت إل املغرب واســـــــــــتعملت الدواء فلم يؤثر علش ففرح
األطباء قد أخط،وا وأ  ب أصــــــب مبر  الســــــرطان . ولكن بعد ســــــتة أشــــــهر تقريبا بدأت أشــــــعر 
بنقص يف الوزن ، ولو  تغا كثااً ، وكنت أحس  الم ، فن ــحين طبييب يف املغرب أن أتوجه إل 

قد عم  باء لزوجش: إن املر بلريكا ، فتوجهت إل هناك ، وهناك كانت امل يبة، فقد قال األط
وأصيبت الرئتان ، وأ م ا ن ليس لديهم دواء هلذه احلالة ،   قالوا لزوجش من األحسن أن  خذ 

 زوجتك إل بلدها حتئ ِتوت هناك . 
ُفرع زوجش مبا مسع ، وبداًل من الذهاب إل املغرب ذهبنا إل فرنســـــا حي  ظننا أننا ســـــنرد 

شــيئا ، وأخاا حرصــنا علمل أن نســتعني أبحد هناك ألدخل املســتشــفمل  العالج هناك ولكنا ب ْد
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وأقطع ثدي وأســـــتعمل العالج احلاد ، إال أن زوجش تذكر شـــــيئا كنا قد نســـــيناه و فلنا عنه طوال 
حياتنا ، لقد أهلمه هللا أن نقوم بزايرة إل بيت هللا احلرام لنقف بني يديه ونســـــــ،له أن يكشـــــــف ما 

لنا ، خرجنا من ابريس وحنن  لل ونكرب وفرحت كثااً ألنين ألول مرة بنا من ضــــــــــــــر وذلك ما فع
ســ،دخل بيت هللا احلرام وأرى الكعبة املشــرفة ، اشــرتيت م ــحفا من مدينة ابريس ، وتوجهنا إل 
مكة املكرمة وصلنا إل بيت هللا احلرام ، فلما دخلنا ورأيت الكعبة بكيت كثااً ألنين ندمت علمل 

 ائض وصالة وخشوع وتضرع إل هللا . ما فاتين من فر 
 

وقلت: ايرب . . لقد استع مل عالجش علمل األطباء ، وأنت منك الداء ومنك الدواء ، وقد 
أ لقت يف وجهش  يع األبواب ، وليس يل إال اببك فال تغلقه يف وجهش، وطفت حول البيت 

، وكما ذكرت   األطباء يف أمريوكنت أســـــــــ،ل هللا كثااً أبن ال خييبين وأن ال خيذلين ، وأن ال حيا
 نفا ، فقد كنت  افلة عن هللا ، جاهلة بدينه ، فكنت أطوف علمل العلماء واملشايخ الذين كانوا 
هناك ، وأســــ،هلم أن يدلو  علمل كتب وأدعية ســــهلة وبســــيطة حىت أســــتفيد منها فن ــــحو  كثااً 

كثار من ذكر هللا وال ــــــــالة علمل كما ن ــــــــحو  ابمل   (39)بتالوة كتاب هللا والتضــــــــلع من ماء زمزم
 : شعرت براحة نفسية واطمئنان يف حرم هللا.  رسوله 

 
فطلبت من زوجش أن يسمذ يل ابلبقاء يف احلرم وعدم الرجوع إل الفند  ف،ذن يل، ويف احلرم  
كان جبواري بعض األخوات امل ــــــرايت والرتكيات ، كن يرينين أبكش كثااً ، فســــــ،لين عن ســــــبب 

لت ألنين وصــــــــلت إل بيت هللا وما كنت أظن أ  ســــــــ،حبه هذا احلب ، وهنيا ألنين بكائش ، فق
،خربن أزواجهن ف،خربذن أنين معتكفة يف بيت هللا ف ،ابلسرطان فالزمين وب يكن يفارقنين  م ابة

ومكثن معش فكنا ال ننام أبدا ، وال أنكل من الطعام إال القليل ، لكنا نشــــــــــــــرب كثااً من ماء 
كنا نطوف دون انقطاع حي  ن لش ركعتني   نعاود الطواف ونشرب من ماء زمزم ونكثر زمزم، و 

من تالوة القران ، وهكذا كنا يف الليل والنهار ال ننام إال قليال، عندما وصـلت إل بيت هللا كنت 
هزيلة جدا ، وكان يف ن ــــــــفش األعلمل كثا من الكويرات واألورام اليت تؤكد أن الســــــــرطان قد عم 

ش األعلمل ، فكن ين حين أن أ سل ن فش األعلمل مباء زمزم ولكين كنت أخاف أن أملس جسم
                                       

 التضلع : هو أن يشرب املنسان حىت يشعر أن املاء قد وصل إل أضالعه  39
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تلك األورام والكويرات ، ف،تذكر ذلك املر  فيشـــــــغلين ذلك عن ذكر هللا وعبادته فغســـــــلته دون 
أن أملس جســــدي ، ويف اليوم اخلامس أا علش رفيقايت أن أمســــذ جســــدي بشــــشء من ماء زمزم 

ر ولكين أحســـــســـــت بقوة تدفعين إل أن  خذ شـــــيئا من ماء زمزم وأمســـــذ فرفضـــــت يف ابدية األم
بيدي علمل جســــــدي ، فكفت يف املرة األول   أحســــــســــــت ِبذه القوة يف املرة الثانية ، فرتددت 
ولكن يف املرة الثالثة ودون أن أشــــعر أخذت يدي ومســــحت ِبا علمل جســــدي وثدي الذي كان 

يف احلســبان كل الكويرات ذهبت وب أجد شــيئا ال أملا  جلوءا كله دما وصــديدا، وحدع ماب يكن
وال دما وال صديدا ، فاندهشت يف أول األمر ف،دخلت يدي يف قمي ش ألل  عما يف جسدي 
فلم أجد شـيئا من تلك األورام فارتعشـت ، ولكن تذكرت أن هللا علمل كل شـشء قدير طلبت من 

يرات، ف ــــحن كلهن دون شــــعور : إحدى رفيقايت أن تلمس جســــدي وأن تبح  عن هذه الكو 
 هللا أكرب هللا أكرب . 

 
فانطلقت ألخرب زوجش ، ودخلت الفند  فلما وقفت أمامه مزقت قمي ــــــــــــــش وأل أقول أنهر 
رمحة هللا وأخربته مبا حدع فلم ي ــــــــد  ذلك ، وأخذ يبكش وي ــــــــيذ ب ــــــــوت عال ويقول: هل 

د هللا ق ، فقلت له : إن ا جال بيعلمت أن األطباء أقســموا علمل موتك بعد ثالثة أســابيع فقط 
ســــبحانه وتعال وال يعلم الغيب إال هللا . مكثنا يف بيت هللا أســــبوعا كامال ، ورجعنا ال فرنســــا . 
وهناك ، حار ا ألطباء يف أمري واندهشــــــوا وكادوا  نون وصــــــاروا يســــــ،لو  هل أنت فالنة ق!! ، 

دا وإن األورام قـــد زالـــت فالبـــد من إعـــادة فـــ،قول هلم : نعم ، فقـــالوا يل : إن حـــالتـــك  ريبـــة جـــ
الفحص . أعادوا فح ــش مرة هنية فلم  دوا شــيئا ، وكنت من قبل ال أســتطيع التنفس من تلك 

.(40)األورام ولكن عندما صليت يف بيت هللا احلرام وطلبت الشفاء من هللا ذهب ذلك عين 




 
                                       

  الق ة من كتاب اي سامعا لكل شكوى  40
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 ابب اعتداأ اجل  على مساك  اإلنس
اليت تسكن يف مساكن املنس العمار وكثااً من البيوت مسكونة من صاحلش العرب تسمش اجلن 

إال  ما من أهل بيت من املسلمنياجلن أو من شياطينهم  ، ففش األثر عن يزيد بن جابر قال : )
ويف سقف بيتهم من اجلن من املسلمني ، إذا وضع  دائهم نزلوا فتغدوا معهم ، وإذا وضعوا 

 .(41)( هم ، يدفع هللا ِبم عنهمعشاءهم نزلوا فتعشوا مع
 

عييَد اخلُْ  يف صــحيذ مســلمو  امي ْبني زُْهرََة أَنَُه َدَخَل َعَلمل َأِبي ســَ ائيبي َمْوَل هيشــَ ْدريي ي يفي عن َأِب الســَ
ميْعُت حَتْري  التَُه َفســـــَ َش صـــــَ ُت أَنـَْتهيرُُه َحىَت يـَْقضـــــي ل يش َفَرَلســـــْ نَي يفي بـَْيتيهي قَاَل فـََوَجْدتُُه ُي ـــــَ يًكا يفي َعرَاجي

َيةي اْلبَـْيتي فَاْلتَـ  َرَلْسُت فـََلَما اْنَ َرَف َأَشاَر َفتُّ فَإيَذا َحَيٌة فـََوثـَْبُت ألَقْـتـَُلَها فََ،َشاَر إييَلَ أَني اْجليْس فَ َلحي
دييـ ُ  نَـا حـَ اَن فييـهي َفىًت مي َذا اْلبَـيـَْت فـَُقلـُْت نـََعْم قـَاَل كـَ اَل أَتـََرى هـَ َد بيُعْرَس إيَل بـَيـَْت يفي الـَداري فـَقـَ  َعهـْ

َّي قَاَل َفَكرَ  ولي ا َّي  ْجَنا َمَع َرســــُ وَل ا َتْ،ذيُن َرســــُ افي  إيَل اخْلَْنَد ي َفَكاَن َذليَك اْلَفىَت َيســــْ َْن ــــَ أبي
َّي  وُل ا َتْ،َذنَُه يـَْوًما فـََقاَل َلُه َرســــُ ُع إيَل أَْهليهي فَاســــْ مل  النَـَهاري َفَاْجي الَحَك فَإي  ي َأْخشــــَ ُخْذ َعَلْيَك ســــي

َك قُـ  ًة فـَـَ،هْ َعَليــْ ُه ُ َ َرَجَع فـَـإيَذا اْمرَأَتــُُه َبنْيَ اْلبــَاَبنْيي قـَـائيمــَ الحــَ ُل ســــــــــــــي َذ الَرجــُ ا الرُّْمَذ َرْيهــََة فـَـَ،خــَ هــَ َوى إيلَيـْ
لي اْلبَـيـَْت َحىَت تَـ  الـَْت لـَُه اْكُفْف َعَليـَْك ُرحمـََْك َواْدخـُ ُه َ ْاٌَة فـَقـَ ابـَتـْ ا بـيهي َوَأصـــــــــــــــَ ا الَـ ليَيْطُعنَـهـَ ذيي ْنهَُر مـَ

لرُّْمذي َفانـْتَ  َها ابي ََيَة َعهييَمَة ُمْنَطويَيَة َعَلمل اْلفيرَاشي َفَ،ْهَوى إيلَيـْ َهَمَها بيهي ُ َ َخرََج َأْخَرَجيني َفَدخَل َفإيَذا لي
رََع َمْواًت احْلََيُة أَ  َطَرَبْت َعَلْيهي َفَما يُْدَرى أَيُـُّهَما َكاَن َأســــــــــــْ َنا إيَل مي فـَرََكزَُه يفي الَداري فَاضــــــــــــْ ئـْ  اْلَفىَت قَاَل َفري

َّي  ولي ا بيُكْم  َُ  َرســـــــــــــُ احي تَـْغفيُروا لي ـــــــــــــَ ََّ حُيْيييهي لََنا فـََقاَل اســـــــــــــْ  قَاَل إيَن َفذََكْرَل َذليَك َلُه َوقـُْلَنا ادُْع ا
ًئا َف ذينُوُه  يـْ ُهْم شــــــــَ نـْ َلُموا فَإيَذا رَأَيـُْتْم مي َنا َقْد َأســــــــْ ْلَمدييَنةي جي َم فَإيْن بََدا َلُكْم بـَْعَد َذليَك فَاقْـتـُُلوُه َثالثََة أايَ ابي

َّي  وُل ا ْيطَاٌن ويف روايةي أن َرســـــــُ نـْهَ  فَإيمَنَا ُهَو شـــــــَ ًئا مي يـْ َر فَإيَذا رَأَيـُْتْم شـــــــَ َذيهي اْلبـُُيوتي َعَوامي ا قال إيَن هلي
َها َثالًه فَإيْن َذَهَب وإال فَاقْـتـُلُ  َبُكْم وُه فَإينَُه َكافيٌر َوقَاَل هَلُُم اْذهَ َفَحر يُجوا َعَليـْ  ُبوا فَاْدفيُنوا َصاحي



ائيبي قَاَل    عييَد اخْلُْدريَي فـَبَـيْـ ويف رواية عند أِب داود َعْن َأِبي الســـــــــــَ َنا أََل َجاليٌس عيْنُدُه أَتـَْيُت أاََب ســـــــــــَ
ْشَء فـََنَهْرُت فَإيَذا رييريهي حَتْرييَك شــــــــــَ عييَد َما َلَك قـُْلُت َحَيٌة َحَيٌة فـَُقْمُت فـََقاَل أَبُ  مسَيْعُت حَتَْت ســــــــــَ و ســــــــــَ

اَر إيَل بـَْيَت يفي َداريهي تيْلَقاَء بـَْيتيهي فـََقا َل إيَن اْبَن َعمَ  يلي  َهاُهَنا قَاَل َفرُتييُد َماَذا ق،  قـُْلُت: أَقْـتـُُلَها ،فََ،شـــــــــــَ
                                       

 البن أِب الدنيا .انهر كتاب مكائد الشيطان  41
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َتْ،َذَن إيَل أَْهليهي وََكاَن َحدييَ  َعهْ َكاَن يفي َهَذا اْلبَـْيتي فـََلَما َكاَن يـَْوُم األ َد بيُعْرَس فََ،ذيَن َلُه حزابي اســـــــــــْ
َّي  وُل ا هي فَ،ََتمل َدارَُه فـََوَجَد اْمرَأَتَُه قَائيَمًة َعَلمل اَببي اْلبَـيْ  َرســــــُ الحي اَر َوأََمرَُه أَْن يَْذَهَب بيســــــي تي فََ،شــــــَ

ْل  الــَْت ال تـَْعرــَ لرُّْمذي فـَقــَ ا ابي هــَ إيذَ إيلَيـْ َت فــَ َل اْلبَـيــْ ا َأْخَرَجيني فــََدخــَ ا َحىَت تـَْنهَُر مــَ ٌة ُمْنَكرٌَة َفطََعنَـهــَ ا َحيــَ
رََع َمْواًت الَرُجُل أَوي  َا يفي الرُّْمذي تـَْرَتكيُض قَاَل َفال أَْدريي أَيُـُّهَما َكاَن َأســــــــــــــْ لرُّْمذي ُ َ َخرََج ِبي  احْلََيُة َف،ََتمل ابي

َّي  وَل ا بيُكْم ُ َ قَاَل إي   قـَْوُمُه َرســُ احي تَـْغفُروا لي ــَ بَـَنا فـََقاَل اســْ احي ََّ أَْن يـَُرَد صــَ َن نـََفرًا ميَن فـََقاُلوا ادُْع ا
ُهْم َفَحذ يُروُه َثالَع َمرَاَت ُ َ إيْن بََدا َلُكْم بَـ  نـْ ْلَمدييَنةي فَإيَذا رَأَيـُْتْم َأَحًدا مي َلُموا ابي ُلوُه ْعُد أَْن تـَْقتُـ اجلْين ي َأســــــــــــْ
 ويف رواية ، َفاقْـتـُُلوُه بـَْعَد الث الع، ويف رواية فليؤذنه ثاله فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شــــــــــــــيطان

 .  ف ذنوه ثالثة أايم فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإمنا هو شيطان
 
َ يف صـــــحيذ البكاري و  ُهَما أَنَه مسَيَع الَنيبي ُ َعنـْ َّ ش ا ْنرَبي  َعني اْبني ُعَمَر َرضـــــي وُل يـَقُ  خَيُْطُب َعَلمل اْلمي

قيطَ  َتســــْ َر َوَيســــْ اني اْلَب ــــَ َّي اقْـتـُُلوا احْلََياتي َواقْـتـُُلوا َذا الطُّْفيَـَتنْيي َواالْبرَتَ فَإيَ َُما َيْطميســــَ اني احْلََبَل قَاَل َعْبُدا
َنما أََل أُطَاريُد َحَيًة ألَقْـتـَُلَها فـََناَدا ي أَبُو لَُبا َّي بََة ال تـَْقتـُْلَها فـَُقلْ فـَبَـيـْ وَل ا َقْد أََمَر بيَقْتلي  ُت إيَن َرســــــــــــــُ

ُر   .احْلََياتي قَاَل إينَُه َ مل بـَْعَد َذليَك َعْن َذَواتي اْلبـُُيوتي َوهيَش اْلَعَوامي
 
َّي ويف رواية عند مســلم  "    وَل ا وتي إال االْبرَتَ َوَذا اْلبـُيُ  َعْن قـَْتلي اجلْيَناني اَليتي َتُكوُن يفي   مل َرســُ

 .الطُّْفيَـَتنْيي فَإيَ َُما الَلَذاني خَيْطيَفاني اْلَبَ َر َويـَتَـتَـبَـَعاني َما يفي بُطُوني الن يَساء
 ق ا الذنب . ا برت :

 اخلطان األبيضان علمل ظهر احلية . ذا الطفيت ن :
 
عييَد اخْلُْدريَي يـَقُ   َّي وعند أِب داود عن َأَِب ســــَ وُل ا إيَن اهْلََواَم ميَن اجلْين ي َفَمْن رََأى يفي  وُل قَاَل َرســــُ

ًئا فـَْلُيَحر يْج َعَلْيهي َثالَع َمرَاَت فَإيْن َعاَد فـَْليَـْقتـُْلُه فَإينَُه َشْيطَانٌ     .بـَْيتيهي َشيـْ
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 وجود الشياط ن يف مساك  اإلنسعلى م  را  
 اجلن علمل املنس إل مســـاكنهم وجتلكاذم والعب  ِبا وإهرةيف بعض األحيان يتعدى عدوان 

الرعب يف أهلها ، وهلذا العدوان عالمات وظواهر بينة وأخرى خفيه ، ومن هذه الهواهر:

 العب  يف امللرة وابقش االجهزه الكهرابئية. -
 حتريك املمتلكات من أماكنها. -
 رمش وتكسا األطبا  واألوا  املنزلية. -
 ة ب وره متتابعة.قذف ابحلرار  -
َّي  - َّي قَاَل قَاَل َرُسوُل ا   ت فيق األبواب املفتوحة. َعْن َعطَاءي ْبني َيَساَر َعْن َجابيري ْبني َعْبدي ا

َّي  وَل ا ْعُتْم نـَُباَح اْلكيالبي َوُ َاَ  احْلَمياي ميَن يـَُقوُل  قَاَل يَزييُد يفي َحدييثيهي مسَيْعُت َرســــــــــُ لَلْيلي اإيَذا مسَي
ََّ َعزَ  َّي َفإيَ َا تـََرى َما ال تـََرْوَن َوأَقيلُّوا اخْلُُروَج إيَذا َهَدَأتي الر يْجُل َفإيَن ا  َوَجَل يـَُب ُّ يفي لَْيليهي فـَتَـَعَوُذوا ابي

َها فَإينَ  َّي َعَليـْ َم ا يُفوا االبـَْواَب َواذُْكُروا اســـــــــْ اَء َوَأجي يْ  ميْن َخْلقيهي َما شـــــــــَ يَف الشـــــــــَ طَاَن ال يـَْفَتُذ اَباًب أُجي
قيَيَة َوَ طُّوا اجلْيرَاَر َوَأْكفيُئوا االنيَيَة قَاَل يَزييُد َوأَوْكيئُ  َّي َعَلْيهي َوأَوْكيُئوا االســـــــــــْ ُم ا . رواه  ا اْلقيَربَ و َوذُكيَر اســـــــــــْ

 امحد يف مسنده 
 سرقة بعض املمتلكات اليت ب يذكر اسم هللا عليها .  -
النار وحر  املمتلكات ب ـــــــوره متتابعة بســـــــبب أو وبدون ســـــــبب ، و الباً ما يكون  إشـــــــعال -

ــًا مــا يكون احلريق يف  احلريق يف األمــاكن املغلقــة مثــل الــدواليــب والغرف املغلقــة األبواب ، و ــالب
 اخ ، وكذلك ال حي ل احلريق…نطا  ضيق مثل حر  ستارة  أو سراد أو مالبس يف دوالب 

 د وجود أحد سكان املنزل من األنس .يف الغالب اال عن
 إصدار أصوات مرعبه : ) بكاء ، صرا( ، أنني ، ضحك(. -
 مساع صوت أحد أصحاب املنزل ينادي ، ك،ن يسمع الزج زوجته تناديه .  -
 ُيسمع حفيفا كحفيف األشرار وما أشبه ذلك جا يستوح، منه . -
 إحداع ريذ شديدة يت،رجذ بفعلها كل ما يف املكان . -
 وقعا خلطوات ثقيلة تسا فو  السقف أو يف الغرف اجملاورة .  ُيسمع -
 التشكل علمل هيئة ثعابني وحيوالت خمتلفة . -
 التشكل علمل هيئة ن ف إنسان ون ف حيوان. -
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الههور علمل هيئة دخاٌن أبيض ينســــاب شــــيئا فشــــيئا ويتحول إل شــــكل من األشــــكال  -
 ورمبا حي ل العكس فيتبدد .

وداء أو رمادية أو بيضــــاء شــــفافة ترتاوح كثافتها بني الضــــباب التشــــكل علمل هيئة أشــــباح ســــ -
وِبار املاء ، وهذه األشـــباح قد تتحول تدر يا وتترســـد يف صـــورة رجل أو يف صـــورة امرأة أو أي 

 شكل  خر ، و البا ما يكون وجه الشبذ  ا واضذ املعاب.
 مجسا بدت بني تشريق وتغميم إنسيٌة بدت يف مثال اجلن حتسبها

 يشعر أهل املسكن ابنقبا  وضيق شديد ونفور من املسكن. -
الشــعور بوجود شــكص يالزم املنســان يف ذلك املســكن ، ورمبا يشــعر ك،ن أحداً يســا خلفه  -

 وحني يلتفت ال  د شيئا ! .   
 يكثر يف أهل املسكن األحالم املزعرة والكوابيس والفزع عند النوم . -
يتواجد به اجلن ، يشـــــــــــعر ِبفقان مفاجئ يف قلبه ، أو عندما مير املنســـــــــــان يف املكان الذي  -

قشـــعريرة يف عامة جســـده أو تقشـــعر جلدة رأســـه ، أو يشـــعر لفيف كحفيف الشـــرر ، أو يشـــم 
رائحة كربيتية ، أو يشعر املار مبرال مغناطيس يعم كافة جسمه ويكون شديداً يف بعض األماكن 

ويقل أو ينعدم يف أماكن أخرى. 

 
وختويفهم بل وضرِبم أحيال . ولذلك جتد بعض األابء واألمهات يتعربون  التشكل ل طفال -

من ت ـــــــرفات أطفاهلم ، وذلك عندما يســـــــمعون الطفل يتحدع مع شـــــــكص ال يرونه أو عندما 
يبكش الطفل ويذكر هلم أن رجل يف الغرفة قد ضــــــــــــــربه أو أن الطفل قد شــــــــــــــاهد رجال متعلقا يف 

السقف بشكل خميف.

  :  على مساك  اإلنسأاباب اعتداأ اجل
يف الغالب ال يتعدى اجلن علمل مساكن املنس ، ولكن أحيال حي ل التحرش من اجلن بسبب 

من األسباب التالية:

.ظلم املنس للرن مثل ما ذكر يف ابب االقرتان -
 ظلم اجلن لإلنس بدون سبب )لدرا ما تعتدي اجلن علمل مساكن املنس دون سبب(. -
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ْحريَك  تعال يف ســــورة طه:  بســــبب الســــحر ، يقول هللا - َنا بيســــي تَـَنا ليُتْكريَجَنا ميْن أَْرضــــي ئـْ قَاَل َأجي
 .57طه  ية  مَيُوَسملَ 

 كثرة املعاصش من  ناء و ون يف ذلك املنزل. -
 عدم ذكر هللا وهرر قراءة القر ن يف البيت. -
 التحدع عن اجلن واالستهزاء ِبم بدون داعش. -
َّي  - وَل ا َمْن نـََزَل َمْنزيال ُ َ قَاَل أَُعوُذ  عدم حت ــــــــــني البيت وقت الســــــــــكن فيه ، يقول َرســــــــــُ

ْشٌء َحىَت يـَْرحتَيَل ميْن َمْنزيليهي َذليكَ  رَُه شـــَ ر ي َما َخَلَق بَْ َيضـــُ َّي الَتاَماتي ميْن شـــَ رواه مســـلم يف  .بيَكليَماتي ا
 صحيحه.

َة عَ وجود كلب أو ت ـــــاليب وِتاثيل وصـــــور ذوات االرواح يف البيت: روى البكاري  - ْن َعائيشـــــَ
لَنيبي ي 

ْوُت لي َها قَاَلْت َحشــــــــَ ُ َعنـْ َّ ش ا اَدًة فييَها َِتَاثيُل َكَ،َ َا مُنْرَُقٌة َفَراَء فـََقاَم َبنْيَ الْ  َرضــــــــي َباَبنْيي ويســــــــَ
َّي قَاَل َما اَبُل َهذيهي اْلويَساَدةي قَالَ َوَجَعَل يـَتَـَغَاُ َوْجُهُه فـَُقلْ  ْت ويَساَدٌة َجَعْلتـَُها َلَك ُت َما لََنا اَي َرُسوَل ا

َنَع ا ورٌَة َوأََن َمْن صـــــــَ ًتا فييهي صـــــــُ َها قَاَل أََما َعليْمتي أََن اْلَمالئيَكَة ال َتْدخُل بـَيـْ َع َعَليـْ َطري ورََة ليَتضـــــــْ ل ـــــــُّ
ش ي .ويف ســـــنن النســـــائش وابن ماجة ومســـــند أ اَمةي يُقوُل َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ يـَُعَذُب يـَْوَم اْلقييَ 

محد َعْن َعلي
َب َعني الَنيبي ي 

ورٌَة َوال َكْلٌب َوال ُجُنبٌ قَاَل  ْبني َأِبي طَالي ًتا فييهي صـــــــــُ وكلما   . اْلَمالئيَكُة ال َتْدُخُل بـَيـْ
 هله .إن الشياطني تزداد قوة وسيطرة علمل أكثر وجود ال ور والتماثيل واملنكرات يف البيت ف

 طرد  ياط ن اجل  م  مساك  اإلنس :
 .خترج ما يف البيت من حمرمات مثل التماثيل وصور ذوات األرواح 
  َّي ال جَتَْعُلوا بـُُيوَتُكْم قَاَل  تقرأ سورة البقرة بيقني وحضور قلب ، َعْن َأِبي ُهَريـْرََة أََن َرُسوَل ا

ورَُة اْلبَـَقرَةي َمَقابيَر إي  َن اْلبَـْيتي اَلذيي تـُْقرَأُ فييهي ســـــــــُ ْيطَاَن يـَْنفيُر مي رواه مســـــــــلم ويف رواية عن أَبُو  . َن الشـــــــــَ
َّي  ابيهي ا أَلْصحَ اقْـَرُءوا اْلُقْر َن فَإينَُه أَيْيتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َشفييعً يـَُقوُل  أَُماَمَة اْلَباهيليشُّ قَاَل مسَيْعُت َرُسوَل ا

ا َ مَـ  َ،َ ُمـَ ةي كـَ ا َ ْتييَـاني يـَْوَم اْلقييَـامـَ ورََة  لي عيْمرَاَن فـَإيَ ُمـَ ا ااقْـَرُءوا الَزْهرَاَوْيني اْلبَـَقرََة َوســــــــــــــُ َ،َ ُمــَ َمتَـاني أَْو كـَ
َحاِبييَما اقْـرَ  َواَف حُتَاَجاني َعْن َأصـــــْ ورََة اْلبَـَقرَةي فَإيَن َأْخَذَها ءُ َ َيايـََتاني أَْو َكَ،َ َُما فيْرقَاني ميْن َطْاَ صـــــَ وا ســـــُ

. رواه مسلم َلَة الَسَحرَةُ طَ بـَرََكٌة َوتـَرَْكَها َحْسرٌَة َوال َتْسَتطييُعَها اْلَبطََلُة قَاَل ُمَعاوييَُة بـََلَغيني أََن اْلبَ 
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  تقرأ ســــــــــــــورة البقرة يف كل يوم مرة أو علمل األقل كل يوم مرة ملدة ثالثة أايم متتالية ال يقرب
َا َعني الَنيبي ي  ََّ َكَتَب كيَتااًب قـَْبلَ قَاَل  بيتك شــــــيطان وذن هللا تعال ، َعني النـُّْعَماني اْبني َبشــــــي  إيَن ا

َْلَفشْ  َمَواتي َواأَلْرَ  أبي ورََة الْ  أَْن خَيُْلَق الســـــــــَ ْنُه  يـََتنْيي َخَتَم ِبييَما ســـــــــُ بَـَقرَةي َوال يـُْقرَأَاني يفي َداَر َعاَم أَنـَْزَل مي
قَاَل أَبُو عييَسمل َهَذا َحدييٌ  َحَسٌن َ رييٌب . .َثالَع لََياَل فـَيَـْقَرُِبَا َشْيطَانٌ 

 
َّي  وُل ا اريي ي قَاَل قَاَل َرســُ ُعوَد األَْن ــَ ورَةي اْلبَـَقرَةي يفي لَيْـ مَ  وَعْن َأِبي َمســْ ري ســُ َلَة  ْن قـَرَأَ ا يـََتنْيي ميْن  خي

يٌذ ،،  َكَفَتاهُ  حي ٌن صــــَ مل َهَذا َحدييٌ  َحســــَ فظ علمل قراءة رواه الرتمذي ؛ ومن   حيا قَاَل أَبُو عييســــَ
 يف والبيهقش والطربا  حبان وابن يعلمل أبو ، أخرجســـــــورة البقرة علمل األقل مرة كل ثالثة أايم 

 لكل إن وســـلم عليه هللا صـــلمل هللا رســـول قال" قال الســـاعدي ســـعد بن ســـهل عن شـــعبال
 ثالع الشــــيطان يدخله ب  اراً  بيته يف قرأها من البقرة ، ســــورة القر ن وســــنام ســــناما، شــــشء
 ."ليال
 
  :املكثـــار من قراءة القران يف املنزل ، يقول تعـــال  ا َك َوبَ َوإيَذا قـَرَْأَت اْلُقر َن َجَعْلنـــَ نـــَ نْيَ بـَيـْ

ُتوراً   َوَجَعْلَنا َعَلمَل قـُُلوِبييْم َأكين ًة أَن يـَْفَقُهوهُ  َراابً م ســـــــــــْ رَةي حي اَلخي ُنوَن ابي َ  َذا ييْم ال ذييَن اَل يـُْؤمي  َويفي
ْم نـُُفوراً  [ 46،  45اء :] املسر   َوْقراً َوإيَذا ذََكْرَت َرب َك يفي اْلُقْر ني َوْحَدُه َول ْواْ َعَلمَل أَْداَبريهي

 
  ويف كتاب الوابل ال ــــــــــــــيب البن القيم هذه الطريقة ، حتضــــــــــــــر ماء يف إلء وتقراء فيه هذا

الكالم:

بسم هللا ، أمسينا ) أصبحنا ( ابهلل الذي ليس منه ششء جتنع ، وبعزة هللا اليت ال ترام وال تضام  
ا خيرج ابلليل ألابلسة ومن شر م، وبسلطان هللا املنيع حنترب وأبمسائه احلسع كلها عائذين من ا

ويكمن ابلنهار ، ويكمن ابلليل  وخيرج ابلنهار ، ومن شــــــر ما خلق وذرأ وبرا ، ومن شــــــر إبليس 
وجنوده ، ومن شر كل دابة أنت  خذ بناصيتها إن رِب علمل صراط مستقيم ، أعوذ مبا استعاذ به 

إبليس وجنوده ومن شـــر ما موســـمل وعيســـمل وإبراهيم الذي وجي ، من شـــر ما خلق وذرا ومن شـــر 
يبغش.
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أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم هللا الرمحن الرحيم

  َماَواتي ٌد    ر ب  الســـ  رَاتي َزْجراً    فَالت اليَياتي ذيْكراً    إين  إيهَلَُكْم َلَواحي ف ا    فَالز اجي اف اتي صـــَ  َوال ـــ 
نَـُهَما َوَرب   فْ َواألْر ي َوَما بـَيـْ نـَْيا بيزييَنَة اْلَكَواكيبي   َوحي َم َء الد  اري ي   إيل  َزيـ ن ا الســــــــــ  هاً م ن ُكل  اْلَمشــــــــــَ

م ُعوَن إيَلَ اْلَمإلي األْعَلمَل َويـُْقَذُفوَن مين ُكل  َجانيَب   ُدُحوراً َوهَلُْم َعذاٌب  ْيطَاَن م اريَد   ال  َيســــــــــــــ  شــــــــــــــَ
ٌب   إيال  َمْن َخطيَف اخلَْْطَفَة فَ،َ  َهاٌب َهقيبٌ َواصي  ال افات  تْـبَـَعُه شي

   تتبع ِبذا املاء زوااي الدار فرتشه يف أركان الغرف ويف كل جانب من جوانب الدار أ.هـ.
 

قد يفعل املنسان كل ما سبق ولكن دون جدوى والسبب يف ذلك وهللا أعلم وجود سحر أو 
ملنس بســــبب أو  خر، واحلل وجود إنســــان من أهل املنزل به مس من اجلان أو تضــــرر اجلن من ا

يف مثــل هــذه احلــالــة ؛ متــابعــة القراءة يف املنزل ، والتحريج علمل اجلن والتحــدع اليهم ابلرت يــب 
والرتهيب ، وكذلك رش املاء وامللذ خ وصا عند عتب األبوب والزوااي ، والقراءة علمل أهل ذلك 

وه فســوف  ــل ال شــهر أو حنقد ت يتعن األذى ولو طالت املدة ال البيت حىت تتوقف الشــياطني
 يقهرون وخيرجون وذن هللا تعال .

 
يســــ،ل كثا من املرضــــمل عن جدوى تشــــغيل ســــورة البقرة أو  اها من ســــور القران عن طريق 
املســــرل يف البيت املســــكون أو حىت من ابب التح ــــني وطرد الشــــياطني من البيت ، إذا كانت 

ب وقوة ســــلطان الشــــياطني فإن تشــــغيل القران أصــــوات املوســــيقمل واأل ا  ســــبباً من أســــباب جل
واالســتماع إليه عن طريق املســرل له  ثا علمل إضــعاف وطرد الشــياطني اليت يف البيت بل وعلمل 
امل ــاب ابملس والســحر ، ولكن  ثا املســرل ال يقارن بت،ثا من يقرأ بنية وحضــور قلب ،  كما 

وهللا أعلم . أن لنفس القارئ امل احب لكالم هللا تعال  ثااً 
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 أعوذ ابهلل م  الشيطان الرجيم
   ّ َُ َو َُ ا ََ لَاْ َُ لُّّ ََ َوَما َرَ  ا ََ لَاْ َ ُلْلُ  لُّّ َاانُيُ  َىَ َواّتَبُعواْ َما َتتْلُواْ الشّّّ

َُ َوَم   ْ ّّّ ََ ااّاَ  الح و َُ واْ ُعَعّل ُُ اْانُيَ  َرَ  ّّّ لََكْ ُ بَُبابَُل َهاُروَت  الش ََ
ْ نْزَُل َىَ ال

ُ
أ

 ََ و َُ ُْ َفَاَتَعّل َنٌة فَاَل تَْ ُ  ا ََنُْ  فُتْ ََ َحٍد َحّّتَ َعُقواَل إُّن
َ
َُ ُمْ  أ ا ََ َوَماُروَت َوَما ُعَعّل

َحدٍ 
َ
ُْءُ َوَزوُْجهُ َوَما ُهم بُضَّّ ّرََ  بُهُ ُمْ  أ ََ ْ ََ بُهُ بَْ َ ال قُو ُّ ا َما ُعَ  ََ َُ اّلّلُ  ُمنُْه إاُّل بُإُذْ

َُُِ ُمْ   َهَاَُ َما َِفُ اُل االَُة ُ  اَتّّْ ََ َ واْ ل َُ َقْد َللُ ُهْم َواَل يَنَ ُعُهْم َو َ ّ ََ َما يَُضُّّ و َُ َََتَعّل َو
 ََ و َُ نُْ َحُهْم لَْو ََكنُواْ َعْعلَ

َ
ْواْ بُهُ أ  .[102]البقرة :  َةاَلٍق َوََلُئَْس َما ََشَ
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 ابب الســحر
 العلماء عن السحر وتعريفه لغة واصطالحا وقالوا :حتدع 

أصل السحر صرف الششء عن حقيقته إل  اه ، ومن السحر األخذة اليت  خذ العني حىت 
يُهن أن األمر كما يرى وليس كما يُرى .   هو رقمل وعقد وكالم يتكلُم به الســـــــــــــــاحر أو يكتبه 

ومنه ما  اشــــــرة له، وله حقيقة ، منه ما يقتل ،فيؤثر يف بدن املســــــحور أو قلبه أو عقله من  ا مب
مير  ، ومنه ما أيخذ الرُجل عن امرأته فيمنعه وطئها ، ومنه ما يفر  بني املرء وزوجه ، ومنه ما 

 .(42)يبغض أحدجا علمل ا خر
 

من ســـــورة البقرة : قيل: الســـــحر أصـــــله التمويه ابحليل  102يقول القرطيب عند تفســـــاه ل ية 
هو أن يفعل الســــــــــاحر أشــــــــــياء ومعا  ، فُيكي ل للمســــــــــحور أ ا ِبالف ما هش به  والتكاييل ، و 

ن كالســـــراب  ر من ر ه وأخلف م  )يقولون  ،كالذي يرى الســـــراب من بعيد فُيكي ل إليه أنه ماء 
رجاه ( ، وكراكب الســـفينة الســـائرة ســـااً حثيثاً خُيي ل إليه أن ما يرى من األشـــرار واجلبال ســـائرة 

هو مشتق  من َسحرُت ال يب  إذا خدعته ، وقيل: أصله ال  رف ، يقال: ما َسَحرك معه. وقيل: 
 عن كذا ، أي ما صرفك عنه . وقيل: أصله االستمالة ، وكل  َمن استمالك فقد سحرك.

 
وقال اجلوهري: الســـــــحر ااُلْخذة ، وكل  ما َلُطف م،خذه وَد   فهو ســـــــحر . وســـــــحره أيضـــــــا  

ه عند العرب: مبعع خدعه . وقال ابن مســـعو  ة.. والعيضـــَ م ش الســـحر يف اجلاهلية العيضـــَ د: كن ا ُنســـَ
 شد ة البَـْهت وِتويه الكذب أ.هـ. 

 
ــــــــــــــــــــــــها ثالثة أنواع وهش  وذكَر العلماء أنواع الســــــــــحر وزعموا أ ا  انية أنواع ومنهم من قال أنـ

ائدة يف كرها فالســــحر احلقيقش والســــحر التكيلش والســــحر اجملازي ، وخاضــــوا يف أمور ب أَر من ذ 
 هذا الكتاب .

 

                                       
 انهر لسان العرب مادة سحر ، والطب من الكتاب والسنة للبغدادي يف ف ل العني حق والرقية منها. 42
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 :   حدين احر نبينا حممد 
َها قَاَلْت   ُ َعنـْ َّ ش ا َة َرضـــي َّي أخرج البكاري َعْن َعائيشـــَ وَل ا َحَر َرســـُ َرجٌل ميْن َبيني ُزَرْيَق يـَُقاُل  ســـَ

َّي  وُل ا مي َحىَت َكاَن َرســـــُ ْشَء َوَما فـََعَلُه َحىَت  َلُه لَبييُد ْبُن االْع ـــــَ  إيَذا  خُيََيُل إيلَْيهي أَنَُه َكاَن يـَْفعُل الشـــــَ
 ََّ َعْرتي أََن ا ُة َأشــــــَ َلَة َوُهَو عيْنديي َلكيَنُه َدَعا َوَدَعا ُ َ قَاَل اَي َعائيشــــــَ  أَفْـَتا ي َكاَن َذاَت يـَْوَم أَْو َذاَت لَيـْ

ُتُه فييهي أاََت ي  ش َواالَخُر عيْنَد ريجْ فييَما اْستَـْفتَـيـْ بيهي  َرُجالني فـََقَعَد َأَحُدُجَا عيْنَد رَْأسي َلَش فـََقاَل َأَحُدُجَا ليَ احي
ْشَء قَاَل يفي  مي قَاَل يفي َأي ي شـــَ َط َما َوَجُع الَرُجلي فـََقاَل َمْطُبوٌب قَاَل َمْن طََبُه قَاَل لَبييُد ْبُن االْع ـــَ  ُمشـــْ

اطََة َوُجف ي طَلْ  َّي َوُمشـــَ وُل ا يفي َلَس ميْن   عي ََنَْلَة ذََكَر قَاَل َوأَْيَن ُهَو قَاَل يفي بيْئري َذْرَواَن فََ،اَتَها َرســـُ
ُة َكَ،َن َماَءَها نـَُقاَعُة احلْيَناءي أَْو َكَ،َن ُرُءوَس ََنْليَها ُرُءوُس الشــــــــَ  َحابيهي َفَراَء فـََقاَل اَي َعائيشــــــــَ اطينيي يَ َأصــــــــْ

َتْكَرْجَتُه قـُْلُت اَي  َّي أََفال اســـــْ وَل ا ( قَاَل: فال أحرقته أويف رواية عند مســـــلم وأمحد وابن ماجة  ،َرســـــُ
َا َفُدفيَنتْ  رَا فََ،َمَر ِبي ُ َفَكريهُت أَْن أُثـَو يَر َعَلمل الَناسي فييهي شــــــــــــــَ َّ ل قول أفال أحرقته وحيتم ، َقْد َعافَا ي ا

 . أي فاعل السحر
َشاَم يفي ُمْشَط َوُمَشاَقَة يـَُقاُل اْلُمَشاطَُة َما خَيْرُُج ميَن الشَ  َوقَاَل الَلْي ُ  َنَة َعْن هي َط َواْبُن ُعيَـيـْ َعري إيَذا ُمشي

 َواْلُمَشاَقُة ميْن ُمَشاَقةي اْلَكَتاني .
 
 :ويف مروايت حدي  سحر الرسول  
 .أنه كان خييل له أنه يفعل الششء وما يفعله 
 يرى أنه أييت وال أييت. وأنه لب   ستة أشهر

 .وأنه كان يدور وما يدري ما وجعه

 .وأنه مر  وأخذ عن النساء وعن الطعام والشراب 
 .وأنه كان ينكر ب ره
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 أطراف السحر

 اإلنسان الساحر. 
ساحر املنس هو يف احلقيقة شيطان من شياطني املنس ، ال حيب اخلا أبدا ، يركع ويسرد 

، نُزعت الرأفة والرمحة من قلبه ، جه املال وإرضاء أسياده من شياطني لشياطني اجلن من دون هللا 
يكون  اجلن ، قذر ْس الباطن والهاهر ، كافر ابهلل بل البد لســـــــــاحر املنس أن يكفر ابهلل حىت

َنٌة َفاَل  :ســـــــــــــــاحرا، يقوله هللا تعال َا حَنُْن فيتـْ ا ية ،   ْكُفرْ تَ َوَما يـَُعل َماني ميْن َأَحَد َحىت َ يـَُقواَل إيمن 
يلعن ذات هللا ويســـــــــــــب رســـــــــــــوله ، ويكتب  والعياذ ابهلل  بعض  ايت القران الكر   مبداد ْس 
ويســــــــــتنرش أبوراقه ، وي ــــــــــنع منها حذاء له ، ويط، امل ــــــــــحف بل يتغوط ويبول عليه ، وعقابه 

الشرعش ضربة ابلسيف تست،صل رقبته من بدنه . 

 ااحر اجل  : 
ل: يقول سبحانه وتعا  َُياطينُي َعَلمَل ُمْلكي ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر س ُلواْ الش  َلْيَماُن َواتـ بَـُعواْ َما تـَتـْ

ْحرَ  ْياطينَي َكَفُرواْ يـَُعل ُموَن الن اَس الســــــــ  ا ية . ســــــــاحر اجلن شــــــــيطان من الشــــــــياطني   َوَلكين  الشــــــــ 
خبا بطر   شــرك والكفر ابهلل ،األابلســة ، ِترس وِترن لســنني طويلة علمل أعمال الشــر والفتنة وال

وأســـــــاليب الســـــــحر والتفريق واألذى ، يوحش إل وليه ســـــــاحر املنس ِبرباته وجتاربه وطر  وكيفية 
عمل السحر .

  يطان السحر أو خادم السحر . 
املنســــــان الســــــاحر يتقرب ويتودد ويتحبب إل كبار عفاريت ومردة الشــــــيطان بفعل كل أنواع 

ن الع ــــيان ، فتعينه الشــــياطني وجتعل حتت إمرته وخدمته كثااً من اجلالكفر والشــــرك والفســــو  و 
األشــــرار علمل اختالف أصــــنافهم وطرائقهم ، من أجل أن يســــتكدمهم يف إيقاع الضــــر ابملنســــان 

 املسحور . 
  

إذا كان شـــيطان الســـحر مرســـال فهذا يعين أنه ميكنه اخلروج من  خادم الســحر ) املراــل ( :
جسد امل اب ، ولو شدد عليه  ابلقراءة خيرج صا را ، ورمبا أرجعه الساحر وقد خيون ويعود من 
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نفســــه ، وأ لب شــــياطني الســــحر املرســــلة هش من املدد الشــــيطا  الذي ميد به ســــاحر اجلن ال 
 ذ أوامر السحر .املوكل ابلسحر عندما يعرز عن تنفي

 
يكون الشــــيطان مربوطا ومقيدا ابلســــحر حىت ال يرتك املســــحور  خادم الســـحر ) املربوط ( :

ألي ســــبب من األســــباب فهو ال يســــتطيع اخلروج من جســــم املســــحور وقت القراءة وال بعدها ، 
ة إن  بحىت يبطل هللا ســــــــــحره . ففش مثل هذه احلالة ندعو اجلين لإلســــــــــالم إن كان كافرا وال التو 

كان مسلما عاصيا ،   يؤمر بعدم أذية املسحور ، وان حي ن نفسه حىت ال يتمكن الساحر من 
االنتقام منه ، ومن   يؤخذ عليه العهد أبن ال يؤذي املســــــــحور وأن خيرج من جســــــــد املســــــــحور 
مبررد إبطال ســـحره ، وعلمل املســـحور مواصـــلة العالج حىت تنتهش أعرا  الســـحر وخروج خادم 

أو حرقه ، حي  أنه لوحظ أن بعض من به ســــــــــــحر يتوقف عن القراءة والعالج إذا ما الســــــــــــحر 
أسلم شيطان السحر أو خرج أو احرت   وهذا  لط حي  أن السحر ب يبطل بعد ، فمن احملتمل 
جدا أن يرسل الساحر شيطال  خر ، أو رمبا تكون خمادعة من شيطان السحر وهذا حي ل كثااً 

اصة ال ت د  ال يف قول وال يف فعل إال لدرا ، ومن املعلوم  ابلترربة أن الن شياطني السحر خ
بعض أنواع الســـــحر تؤثر بذاذا من بعد إذن هللا تعال أي بدون خادم للســـــحر كما هو احلال يف 

، أما إذا رفض الشـــيطان الدخول يف املســـالم فال إكراه يف الدين ولكن  اقرأ  ســـحر الرســـول 
َّي عليه القران حىت حي وُل ا أُميْرُت أَْن أُقَاتيَل الَناَس َحىَت  رت  أو ينطق ابلشـــــــــهادتني  لقول َرســـــــــُ

َق يهي  ُه َوَماَلُه إيال لي َم ميين ي نـَْفســــــَ ُ فـََقْد َع ــــــَ َّ ُ َفَمْن قَاَل ال إيَلَه إيال ا َّ ابُُه َعَلمل يـَُقوُلوا ال إيَلَه إيال ا ســــــَ  َوحي
َّي    يحه، لكن ليس يف بداية احلالة وسوف أوضذ السبب يف هذا املبح. رواه البكاري يف صحا

 ويف األبواب القادمة .
 

إن إســـــــــــــالم اجلين ونطقه ابلشـــــــــــــهادة يعين أنه أســـــــــــــلم حقيقة  ، نعم إنه مســـــــــــــلم بعدما نطق 
ابلشــــهادتني فله ما للمســــلم وعليه ما علمل املســــلم ولكن من الثابت ابلترربة أن أ لب اجلن اليت 

ســـــلمت ونطقت ابلشـــــهادتني ب تســـــلم إال لفها ابللســـــان، ختادع الرقاة أو من يتحدع تزعم أ ا أ
معها وي ــــــــدقها ، أقول إنه من الســــــــذاجة أن  هد املســــــــلم نفســــــــه حىت يقنع الشــــــــياطني ابلتوبة 
واملسالم ، وهذا ال يعين أبد أن ال نتبع أسلوب الرت يب والرتهيب والدعوة إل املسالم ولكن ال 
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الراقش يف كل جلســــــة بل عليه أن يدعوه إل املســــــالم معذرة إل ربه ولتقوم عليه  يكن هذا ديدن
ُ احلرة ولعله أن يتقش هللا ، يقول هللا ســــــــــــبحانه وتعال:   ّ َ تَعيهُوَن قـَْوماً ا ُهْم بي َوإيَذا قَاَلْت أُم ٌة م نـْ

ذيرَةً  عـــــــْ وْا مـــَ الـــُ دييـــــــدًا قـــــــَ َذااًب شـــــــــــــــــــــَ ذ ِبـــُُْم عـــــــَ عـــــــَ ْم أَْو مـــُ هـــُ كـــُ لـــي هـــْ قُـــ  مـــُ ـــ  تـ ـــَ ْم يـ هـــُ لـــ  عـــَ ْم َولـــَ  ونَ إيَلَ َربـــ كـــُ
[ ، فهو ال ي د  إذا ما نطق ابلشهادتني وال يكذب ويتعامل معه علمل حذر، 164]االعراف: 

ومع األســــــــف إن مســــــــ،لة حر  اجلين أو دعوة اجلين الكافر لإلســــــــالم هلا من الســــــــليبات الكثاة 
ومعرفة يف مكر وتلبيس  خ ــــــــــــوصــــــــــــا إذا كان من يتحدع ويدعو اجلين شــــــــــــكص ليس له دراية

الشـــــياطني ، فمن هذه الســـــلبيات أن اجلين ينطق ابلشـــــهادة ويزعم أنه أســـــلم   تنهمر دموعه من 
شـــــدة البكاء ويبدأ ابالعتذار جا تســـــبب يف أذية املريض ويقول أخشـــــمل أن ال يغفر هللا يل ، فإ  

ض وحماربة من مبســــــاعدة املريقد  ذيت املريض كثااً ،   يبدأ اخلبي  ابلن ــــــذ واملرشــــــاد ويتعهد 
يتعر  له من السحرة والشياطني وقد يتهم ألس أبرايء ... اخ  ، بعدها ين رف ويراتح املريض 
يوم أو يومني   ينتكس علمل عقب ، وينطق علمل لســـــــــــــــانه نفس اجلين ويقول أل دخلته البارحة 

عك ، أل جين  خر ألن وأن اجلين الذي أســــــــــلم قتله الســــــــــاحر ، أو يقول أل  ا الذي حتدع م
فالنَة ذهبت للســـاحر وجددت الســـحر ، فيقرأ عليه الراقش القر ن فيبدأ اجلين ابل ـــرا( ويســـتغي  
ويقول ســــــوف أموت فيغممل علمل امل ــــــاب   يفيق وك،نه نشــــــط من عقال ، وبعد يوم أو يومني 

س حال دات ينتكيقرأ الراقش علمل امل ــــــــــاب وال أثر لوجود اجلين ألنه احرت  ، وخالل أايم معدو 
املريض ويقرأ عليه فيحضــــــر عليه اجلين وينطق علمل لســــــانه ويقول إن الســــــاحر أرســــــلين أل وثالثة 
معش وحنن من ملوك اجلن معنا من اخلدم العدد الكثا وحنن من القوة مبكان ، فلن تســـــــــــتطيع أن 

دوامة الترديد  حترقنا كما فعلت مع من قبلنا من ضعاف املردة ، وهكذا يعي، املريض والراقش يف
 وحر  وإسالم اجلين ، وما هو إال شيطان ماكر . 

 
ورمبا زعم اجلين أنه أســــلم فإذا ما رقش املريض حضــــر ولق، الراقش واثع عليه ألنه كان الســــبب   

يف هدايته للدين احلق بعدما كان يف ضــالل بعيد ،   يطلب من الراقش أن يتحدع عن املســالم 
 يعلمه ويفقه يف أمور دينه اجلديد حىت يركن إليه الراقش .ومساحته ويطلب منه أن 
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 عند التقلب يف أنياِبا العطب إن األفاعش وإن النت مالمسها
  يبدأ الراقش بســــــــــــــؤال اجلين عن الســــــــــــــحر وعن أحوال اجلن فيكربه ذلك اخلبي  عن أمور 
ي ــــــــد  ببعضــــــــها وكذبه أكثر من صــــــــدقه " وأنه كان رجال من املنس يعوذون برجال من اجلن  
فزادوهم رهقا " ، وهكذا ميضش الوقت ابحلدي  والنقاش وإذا ما قرئ وشدد عليه يغضب ويقول 

وك املســــلم أل ســــوف أخرج قريبا وإن الســــحر قد احنلت أكثر عقده وهش للراقش كيف تعذب أخ
مس،لة وقت رمبا شهر أو شهرين ، وِتضش األسابيع واألشهر فال السحر يبطل وال الشيطان خيرج 

 وما هش إال مروا ة من شيطان خبي  . 
 

َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمؤْ َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما  يقول هللا ســـبحانه وتعال يف ســـورة املســـراء: نينَي ُهَو شـــي مي
اراً  ، فلو كان اجلين صــادقا يف إســالمه فإن القر ن يكون عليه هدى  َواَل يَزييُد اله اليمينَي إال  َخســَ

 ورمحة أما وألنه ظاب ماكر فهو يتعذب وحيرت  إذا ما مسع القر ن يتلمل عليه.
 

ه إال تحدع معه أنه يقســم ابهلل الذي ال إلومن تلبيس الشــيطان علمل بعض الرقاة وعلمل من ي
هو أنه خيربه احلقيقة وإنه صــــــــــــــاد  وإنه ملن الناصــــــــــــــحني ، وهو يف احلقيقة من أكذب الكاذبني 
م أحدا ابهلل كاذاب كما  وأفرر الفاجرين ، ومع األســـــــــــف ُي ـــــــــــدقه الكثا ألنه ال يتوقع أن يُقســـــــــــي

ُكْن أَْنَت  َوايَ  ســـــــــورة األعراف:  ح ـــــــــل ألبينا  دم عليه الســـــــــالم ، يقول هللا تعال يف  َدُم اســـــــــْ
ُتَما َوال تـَْقَراَب َهذيهي الَشَررََة فـََتُكوَل ميْن الهَاليمينَي   فَـ  ئـْ َوْسَوَس هَلَُما َوَزْوُجَك اجْلََنَة َفُكال ميْن َحْيُ  شي

ْو ذييَما َوقَ  ُهَما ميْن ســـــَ ْيطَاُن لييـُْبديَي هَلَُما َما ُووريَي َعنـْ َررَةي إيال اَل َما َ َاُكَما َربُّكُ الشـــــَ َما َعْن َهذيهي الشـــــَ
نَي   َفَدالجَُا  حي ُغُروَر بي أَْن َتُكوَل َمَلَكنْيي أَْو َتُكوَل ميْن اخْلَاليدييَن   َوَقامَسَُهَما إي  ي َلُكَما َلميْن الَناصــــــــــــــي

ْو ُذَُما َوطَفي  َررََة بََدْت هَلَُما ســــــــَ َفاني َعَلْيهيَما ميْن َوَر ي فـََلَما َذاقَا الشــــــــَ َُما أَبَْ َقا خَيْ ــــــــي  اجْلََنة َوَلَداُجَا َرِبُّ
 ]سورة األعراف[ . َأْ َُكَما َعْن تيْلُكَما الَشَررَةي َوأَُقْل َلُكَما إيَن الَشْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمبينيٌ 

   
" فإ  حنيإ  لكما ملن الناصـــــــ" "  أي حلف هلما ابهللوقامسهمايقول ابن كثا يف تفســـــــاه :"

من قبلكمــا ههنــا وأعلم ِبــذا املكــان حىت خــدعهمــا وقــد خيــدع املؤمن ابهلل وقــال قتــادة يف ا يــة 
حلف ابهلل إ  خلقت قبلكما وأل أعلم منكما فاتبعان أرشـــــــــدكما ، وكان بعض أهل العلم يقول 
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ا فيما منحتك من اجلنة وألتك منه من خدعنا ابهلل اَندعنا له... وقال هللا  دم : أما كان لك
مندوحة عما حرمت عليك قال: بلمل رب ولكن وعزتك ما حســــــــــــبت أن أحدا حيلف بك كاذاب 

 قال وهو قول هللا عز وجل "وقامسهما إ  لكما ملن الناصحني".
 
أقول إذا كان الشيطان مربوطا بسحر ، فإنه ال ميكن للقارئ أن خيرجه من جسد املسحور    

التعذيب والشتم واحلر  ، وليكن الراقش حكيما حليما، وليرعل جل تركيزه يف الرقية ابلضرب و 
علمل إبطال السحر سواء أسلم اجلين أم ب يسلم ، تعذب أم ب يتعذب . فإن املسحور يراتح و د 
خفة يف نفسه بعد كل قراءة أيذن هللا فيها وبطال السحر أو بعضه ولو ب خيرج شيطان السحر . 

 ادم السحر خيرج بعد إبطال السحر  البا .وإن خ
 وقد يكون مع املستعرل الزلل قد يدرك املت،  بعض حاجته

إذا تبني أن مادة السحر أكال أو شراب  مر خادم السحر أن خيرج السحر من جسد املسحور   
نفس  ، فإن رفض تكرر قراءة  ايت السحر حىت أيذن هللا ويبطل السحر وخيرج وذنه تعال ، ويف

 الوقت تعذب خادم السحر وابلتايل جتده خيرج السحر حىت ينقذ نفسه من اهلالك .
 

ملحوظة : بعض الشـــياطني ال تســـتطيع إخراج الســـحر إما لقدم الســـحر أو لوجود رصـــد للســـحر 
أو لتواجد الســــاحر نفســــه ) ســــاحر اجلن ( وقت القراءة أو أن الســــحر قد  وقد نشــــف يف بطن 

وقد يكون الســـــــــــــحر معقداً ومنتشـــــــــــــراً يف العرو  ويف أماكن خمتلفه يف بدن وعرو  املســـــــــــــحور ، 
املســــحور فلن يســــتطيع خادم الســــحر أن خيرجه من أول جلســــة ، أو يكون امل ــــاب فارا البطن 
فال يســتطيع التقيؤ ففش هذه احلالة تســقيه ماء وســدر حىت يســتفرا ما يف جوفه من الســحر وذن 

 هللا تعال .
 

   خيرج السحر ألاباب أخرى أذكر من ا ما يلي :املوكل ابلسحر 
 حىت ال يقتله الساحر . .1
َّي وحىت يتقرب إل الساحر واملردة والشياطني .  .2 إيَن إيبْلييَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلمل  يقول َرُسوُل ا

نَ  ْنُه َمْنزيَلًة أَْعَهُمُهْم فيتـْ رَااَيُه فََ،ْدَلُهْم مي شُء َأَحُدُهْم فـَيَـُقوُل فـََعْلُت َكَذا وََكَذا ًة  َي اْلَماءي ُ َ يـَبـَْعُ  ســـــــــَ
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شُء َأَحُدُهْم فـَيَـُقوُل َما تـَرَْكُتُه َحىَت فـَرَْقُت بـَيْـ  ًئا قَاَل ُ َ  َي يـْ نَـْعَت شــَ َنُه َوَبنْيَ اْمرَأَتيهي قَاَل فـَيَـُقوُل َما صــَ
ْنُه َويـَُقوُل نيْعَم أَْنَت قَاَل اأَلْعَمُ، أُ   احلدي  رواه مسلم  . رَاُه قَاَل فـَيَـْلَتزيُمهُ فـَُيْدنييهي مي

 وحىت يؤذي املسلم ألنه عدو له . .3
 وحىت يفتكر بني أقرانه ابل رب واملثابره وقوة التحمل . .4
 وحىت ال يعا ابلفشل من قبل أقرانه شياطني السحر . .5
 وحىت ال  رب علمل اخلروج من جسد املسحور إذا ما كان عاشقا للرسد . .6
 رب علمل اخلروج من جســد املســحور فيحرم من النعم اليت كان حي ــل عليها وهو يف وحىت ال  .7

 جسد املسحور ، من أكل وشرب ومعاشرة و ا ذلك .
وحىت ميكنه الســــــحر أن يســــــتطيل علمل املســــــحور ابألذى يف حالة أن يكون املســــــحور حياربه  .8

 يكن هناك سحر.ابلرقية والدعاء ، ألن اجلان ال يستطيع أن يؤذي املسحور إذا ب 
 خروج السحر يتعب املوكل به كثااً . .9

وقد يتبني من خالل القراءة أن خادم الســـــــحر من الشـــــــياطني الذين هلم دراية ابلســـــــحر مبعع 
 خر إنه ســـاحر من اجلن ولكنه ذو مرتبة أقل من الســـاحر الذي أرســـله، وتســـتعني بعض الســـحرة 

أهل ال ـــالح والتقمل والورع وقراءة القر ن وقيام  ِبذا النوع من الشـــياطني إذا كان املراد ســـحره من
الليل أو أن يكون املراد ســــــحره قوي املرادة ، أو أن يكون املســــــحور جن يذهب للرقاة فيح ــــــل 
ششء من التحدي والعناد بني الساحر و املسحور أو بني الراقش والساحر ، فيعمل هذا الشيطان 

،  يقوم بترديد السـحر كلما احنلت عقدة منهعلمل جتميع السـحر كلما حترك وتفكك السـحر ، و 
ولكن حلســــــــــــــن احلظ أن العقد اليت تنحل بربكة الدعاء والرقية مهما جددت من خادم الســــــــــــــحر 
)ســـــــاحر اجلن ( فهش لن تكون بنفس القوة ولن تدوم طويال ، وهذه املعلومة ال يســـــــلم ِبا ولكن 

ا ن ســريع الت،ثر ابلرقية خ ــوصــذكرها يل ســاحر من اجلن علمل لســان أحد املرضــمل ، وســاحر اجل
عند مساعه  ايت الســـــــــحر أو الدعاء علمل الســـــــــحرة ، ومثل هذا النوع يســـــــــتكدم معه أســـــــــلوب 
الرت يب والرتهيب يف البداية فإن رفض فاحلر  والتعذيب املســــــــتمر حىت خيرج أو يهلك يف مكانه 

 وذن هللا تعال .
 احلـلم أفضلُ وخات أَن شئت ف إذا ُكنَت بني اجلهل واحللم قاعدا
 وب ير  منك احللم فاجلهل أمثلُ  ولكن إذا أن فت من ليس من فا
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 التـابع ) الرصد( :
ال بد من ذكر حقيقة هامة ، وهش أن كل ســحر البد من متابعته جبن  خر يكون جزة وصــل 
بني الســــــــــــاحر واجلن املوجود مع املســــــــــــحور ينقل إل الســــــــــــاحر أخبار هذا اجلن وينقل تعليمات 
الساحر إليه ، وايضاً يساعد املوكل ابلسحر ابملعاضدة والن ذ والتاثا علمل ا خرين ، و البا ما 
يكون هذا التابع أقوى من املوكل ابلســــــــــــــحر وعنده من العلم والدراية خاصــــــــــــــة يف عالج اجلن ، 
حي  أن بعض اجلن ي ـــــاب أو مير  أو يؤذى من الراقش في،يت هذا التابع لعالجه أو اســـــتدعاء 

 خرين إذا ب يستطع عالجه بنفسه وهللا أعلم. 


 اإلنسان طالب السحر. 
قبل أن نتعرف علمل طالب الســـــــــــحر أحب أن أنبه كل من يقرأ علمل من به مس من اجلن أن 
ال يســـ،ل اجلين عن من فعل الســـحر أو عن من أصـــاب املعيون ابلعني فالشـــياطني ال ت ـــد  إال 

الرقاة الشــــياطني عن طالب الســــحر فيكتار اجلين من يشــــاء لدرا ، ومع األســــف يســــ،ل كثا من 
من أقارب املســــــــحور ويتهمه أبنه هو الذي ذهب إل الســــــــاحر وعمل الســــــــحر ، و البا ما يتهم 
الشــــيطان اخلبي  أحد األقرابء حىت يبعد التهمة عن طالب الســــحر احلقيقش وزايدة يف زرع الفرقة 

ر والشـــرار بني املســـحور وبني املتهم ، ورمبا تطور األم والشـــحناء ، ومن   تبدأ الفرقة والشـــحناء
إل القتال والعياذ ابهلل ، وأقل األمور أن يُدخل الشــيطان اخلبي  الشــكوك والكراهية للمتهم ومن 

   تشويه مسعته يف اجملتمع .
 

والق ـــــص واملهازل من ت ـــــديق الشـــــياطني كثاة ، أذكر منها أن امرأة أصـــــيبت مبر ، وجاء 
هلة وقرأ عليها ونطق اجلين وقال أل جئتها عن طريق الســـــــــــحر، وســـــــــــ،له الراقش من الذي أحد اجل

عمل الســــــــحر فقال فالنة وابنتها ، وكان عدد كبا من أقارب املريضــــــــة حاضــــــــر الرقية ، فســــــــ،ل 
أحدهم اجلين فقال اي جين زوجيت ســـــر  ذهبها من الذي ســـــرقه ، ف،جاب الشـــــيطان اخلبي  ابنة 

مع األســــف أن احلضــــور كلهم مبا فيهم الراقش صــــدقوا اجلين اخلبي  ، ويذكر يل فالنة وزوجها ، و 
 أن املشاكل بني من ضاع ذهبهم وبني املريضة وبني من أذموا بعمل السحر ابلغة اخلطورة.
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ُف عن ُخطوبي  ــاــْت َرزَايـــــاليك َجَلبَ ــَرزييُة ه  وَخْطٌب ابَت يكشي
 وبي ـــــــــــــــقييُق اجلَـيـــــــــــه َتشْ ـــــــــُر فيــــــــــي ـغ أْمــرٌ ْيب ُ   شُء ـــــــُيشق اجلَ 

 
أقول ما هو الدليل علمل أن اجلين تلبس املريضــــة بســــبب الســــحر ، ملاذا ال يكون تلبســــها بســــبب 
العني أو بســــــبب العشــــــق أو  ا ذلك من أســــــباب تلبس اجلن لإلنس  ولو قبلنا جدال أن تلبس 

كان بســبب الســحر ، فإنه من املعلوم أن الشــيطان قد تكفل للســاحر وحلا  األذى والفتنة اجلين  
ْيطَاَن يَنزَ  ابملســــحور ، يقول هللا ســــبحانه وتعال : ُن إين  الشــــ  ُا َوُقل ل عيَباديي يـَُقوُلواْ ال يتي هيَش َأْحســــَ

ْنَساني َعُدو اً م بييناً  نَـُهْم إين  الش ْيطَاَن َكاَن ليإلي ــــــــــا [. ويقول تعال :53]املسراء : بـَيـْ  اَلذيينَ  أَيُـَّها يَـ
قٌ  َجاءُكمْ  إين  َمُنوا يُبوا فـَتَـبَـيَـُنوا أَن بينَـَب،َ  فَاســــــي ََهاَلةَ  قـَْوًما ُت ــــــي بيُحوا جبي   َلديمينيَ  فـََعْلُتمْ  َما َعَلمل فـَُت ــــــْ

 [6] احلررات:
  

ويف كثا من األحيان ميكن التعرف علمل كذب الشـــــــــــيطان من خالل كالمه وكثرة ســـــــــــقطه ، 
يقول أبو احلســــــــــــــن املـاوردي رمحـه هللا تعـال يف كتـابـه أدب الـدنيـا والـدين : للكـذاب قبـل خربتـه 

 . ه فر  عندهما لقنته وبني ما أوردأمارات دالة عليه ؛ أنك إذا لقنته احلدي  تلقنه ، وب يكن بني 
منها : أنك إذا شـــككته فيه تشـــكك، حىت يكاد يرجع فيه ، ولوالك ما ختاجله الشـــك فيه . و 

ر وارتبك ، وب يكن عنده ن رة احملترني ، وال برهان ال ادقني  ،ومنها إذا ارَدْدت عليه قوله َح ي
نسان ملومنها ما يههر عليه من ريبة الكذابني ، وينم عليه ذل املتوجني ، ألن هذه أمور ال ميكن ا

 دفعها عن نفسه ملا يف الطبع من إهرذا . 
وقال بعض البلغاء : الوجوه مرااي، تريك أسرار الربااي أ.هـ. 

 
إنســــــــــــان حاقد ، ظاب ، جاهل ، جبان يعمل ابخلفاء ، إذا أراد أن ينتقم من  طالب الســــــــــحر :

إنســــــــان  خر ذهب  إل عدو هللا الســــــــاحر فيطلب منه أن يفر  بني فالن وفالنه أو أن ال  عل 
فالنة تتزوج من فالن أو أن ينفر فالن من أهل بيته و تمعه وعمله .. اخ ، خيسر دينه ويغضب 

رَتَاُه َما َلُه يفي  لر جهنم والعياذ ابهلل  يقول هللا تعال :  ربه ويقحم نفســه يف َوَلَقْد َعليُمواْ َلَمني اشــْ
ُهْم َلْو َكانُواْ يـَْعَلُمونَ  َرْواْ بيهي أَنـُْفسـَ رَةي ميْن َخاَلَ  َولَبيْئَس َما شـَ ليس :   . ويقول رسـول هللا  ااَلخي
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حر لههمنا من َتطا أو ُتطا له  أو تكهن أو ُتك ل عليه رواه البزار ، ويقو  .ن له أو ســــــحر أو ســــــُ
رُك ابهلليا ال ــــــالة والســــــالم :  بَع املوبقات. قالوا: اي رســــــوَل هللاي وما ُهن  ق قال: الشــــــ  اجتنيبوا الســــــ 

ُل الن فسي اليت َحر َم هللُا إال  ابحلق  ، وأكــُل الر اب ، وأكــُل مــالي الَيتيم ، والت ويل  يوم  حُرا وقتــْ والســــــــــــــ 
ح ــــــناتي املؤمناتي الغافيالتي ال

ُ
، وقذُف امل رواه الشــــــيكان  . إن عمل الســــــحر ظلم عهيم  .ز حفي

َا يـَُؤخ رُُهْم لييَـوْ  وهللا ســــــــــــــبحانه وتعال يقول:  ا يـَْعَمُل اله اليُموَن إيمن  ّ َ َ افياًل َعم  اَل  ا َم َواَل حَتْســــــــــــــَ
 [. 42]املؤمنون: َتْشَكُص فييهي األْبَ اُر 

 
وكم أعرب من استكفاف من يدبر السحر من عقوبة هللا وهو شديد العقاب، َعْن َأِبي َبْكرََة 

ّ ي  وُل ا نـَْيا ، َمَع مَ : قَاَل: قَاَل َرســـــــُ بيهي اْلُعُقوبََة يفي الد  احي ا َما ميْن َذْنَب َأْجَدُر أَْن يـَُعر َل هللاُ لي ـــــــَ
َن اْلبَـْغشي  رَةي  مي ُر َلُه يفي ااَلخي مي يَد خي ولعن رســــــــــــــول هللا  .رواه ابن ماجة والرتمذي وأمحد .َوَقطييَعةي الر حي

 تسحر هلا ستعضهة: اليت تس،هلا أنالعاضهة  واملستعضهة. يعين: ابلعاضهة: الساحرة، وابمل.
 

أنه يعمل عمال يغضــــــــب هللا ســــــــبحانه وتعال ، يعمل عمال يدخله لر يعلم من يطلب الســــــــحر 
أجل أن ال تتزوج فالنة من فالن أو حســـــدا ملاذا ال يتزوج فالن من  جهنم من أجل ماذا !ق. من

اخ. …فالنه ملاذا هم أ نياء وحنن فقراء أو حسدا ملاذا أبناء فالنة متفوقون يف دراستهم وأعماهلم 
ُ تـََعاَل: َّ لُ  يقول ا ُكْم َعَلمل بـَْعَض يفي الر يْز ي َفَما الذييَن ُفضــــ ي َل بـَْعضــــَ ُ َفضــــَ َّ ْم َعَلمل و َوا ا بيرَاد يي ريْزقيهي

َّي َ َْحُدونَ   . َما َمَلَكْت أمَْيَاُ ُْم فـَُهْم فييهي َسَواٌء أَفَبينيْعَمةي ا
 

َّي  ْثَل َذليَك إيَن َأَحدَُكْم ُ َْمُع َخْلُقُه يفي َبْطني أُم يهي أَْربَعينَي يـَْوًما ُ َ َيُكوُن َعلقَ  يقول َرُسوُل ا ًة مي
َْربَعي َكليَماَت َويـَُقاُل َلُه اكْ ُ َ  ُ َمَلًكا فـَيـُْؤَمُر أبي َّ ْثَل َذليَك ُ َ يـَْبعُ  ا َغًة مي ُتْب َعَمَلُه َوريْزَقُه َيُكوُن ُمضــــــــــــــْ

 رواه البكاري َوَأَجَلُه َوَشقيشٌّ أَْو َسعييٌد.
 
إليه ، وليبطل ما  وبفليتقي هللا من يتعامل مع هؤالء الســــــــــــحرة لعنهم هللا ، وليســــــــــــتغفر هللا ويت   

عمل من الســـحر ، وليكثر من الطاعات واالســـتغفار لعل هللا أن يتوب عليه ، يقول هللا تعال يف 
تَـْغَفُرواْ  ســــــورة  ل عمران :  ّ َ فَاســــــْ ُهْم ذََكُرواْ ا ًة أَْو ظََلُمَواْ أَنـُْفســــــَ شــــــَ ليُذنُوِبييْم  َوال ذييَن إيَذا فـََعُلواْ فَاحي
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ر واْ َعَلمَل َما فـََعُلواْ َوُهْم يـَْعَلُمونَ َوَمن يـَْغفيُر ال ُ َوَبْ ُي ــــــــي  ّ نُوَب إيال  ا   ويقول تعال يف ســــــــورة املائدة ذ 
  ٌيم َ َ ُفوٌر ر حي  ّ َ يـَُتوُب َعَلْيهي إين  ا  ّ َلَذ فَإين  ا . وليحذر ويتقش   َفَمن اَتَب مين بـَْعدي ظُْلميهي َوَأصــــــــــْ

 .دعوة املهلوم فإ ا مسترابة 
 

  َ ُهَما أََن الَنيبي ُ َعنـْ َّ ش ا َتقي ابـََعَ  ُمَعاًذا إيَل اْلَيَمني فـََقاَل  أخرج البكاري َعني اْبني َعَباَس َرضي
َراٌب  َّي حي نَـَها َوَبنْيَ ا و ، وعند الرتمذي َعنْ َدْعَوَة اْلَمْهُلومي فَإيَ َا لَْيَس بـَيـْ ُل  َأِبي ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرســــــــــُ

َّي  ائيُم َحىَت يـُْفطيَر َواملَماُم اْلَعاديُل َوَدْعَوُة اْلَمْهُلومي يـَْرفَـ  ا ُ فـَْوَ  َثالثٌَة ال تـَُردُّ َدْعَوُذُُم ال ــــــــــــــَ َّ ُعَها ا
قَاَل أَبُو عييَسمل َهَذا  .نيَ حي اْلَغَمامي َويـَْفَتُذ هَلَا أَبـَْواَب الَسَماءي َويـَُقوُل الَربُّ َوعيَزيتي ألْنُ َرَنكي َوَلْو بـَْعَد 

 َحدييٌ  َحَسٌن .
 

اي ظاب ختيل من عملت له أو هلا السحر وهش يف جوف الليل تتفكر كيف فُرَ  بينها وزوجها 
وحيل بينها وولدها ، تؤذى يف جسدها ، تفعل ِبا الشياطني ما يغم النفوس ويذيب األكباد ، 

شتكش وع علمل خديها ، تفزع يف نومها تندب حهها وتاحلزن واألسمل يقطع نياط قلبها ، تسذ الدم
اللهم لك احلمد وإليك املشتكمل وأنت املستعان ، وعليك التكالن ، وال حول  "إل هللا م اِبا 
   "وال قوة إال ابهلل

 اد عريبُ ــــــــــوأر  نومش فالسه يبُ ــــــــــــؤاد كئـــ،وه قليب والفـــت
ختيلها )ختيليها( وهش علمل تلك احلال ، ختيليها يف ذلك الوقت وهش ترفع أكف الضــــــــــــــراعة 

 تس،ل هللا أن ينتقم جن كان سبباً يف م اِبا يقول الشافعش :  
 وما تدري مبا صنع الدعاءُ  زدريهي ـــــــــاء  وتـــــهزأ ابلدعـأت

  مد انقضاءـــــــــا أمـد ولـــــــهلـ سهام  الليل نـافذٌة ولكن
 لها إذا نفذ القضاءُ ــــــــويرسـ فيمسكها إذا ما شاء رِب
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وأحب أن أنبه طالب السحر  ىل بعض األمور التالية 
  علمل راجعة فهش فيه ثالع مـــن كـــنيف احلدي  "  رويإن عمل السحر بغش ومكر سيئ ، و 

ّ   رســول قرأ عليه ،   يعود فشــرها " ، أي(43) والنك  واملكر، البغش، صــاحبها ّ   صــلمل ا  ا
َْهليه وســلم عليه ُء إيال  أبي م  ءي َوالَ حيَييُق اْلَمْكُر الســ  م  تيْكَباراً يفي األْر ي َوَمْكَر الســ   وقرأ ،   اســْ
 أنفسكم علمل بغيكم إمنا الناس أيها اي وقرأ نفسه علمل ينك  فإمنا نك  فمن. 
  حي ل أحيال .قد ينعكس السحر عليك ، وهذا 
  : ضب اجلبار ، يقول سبحانه وتعال   َ رَةي ميْن َخاَل  َوَلَقْد َعليُمواْ َلَمني اْشرَتَاُه َما َلُه يفي ااَلخي

 . 102البقرة  َولَبيْئَس َما َشَرْواْ بيهي أَنـُْفَسُهْم َلْو َكانُواْ يـَْعَلُمونَ 
  . قد يُكشف هللا أمرك ويفضحك يف الدنيا قبل ا خرة 
 ."قد ال حيكم السحر ابملسحور ، "وما هم بضارين به من أحد إال وذن هللا 
  :لو حكم الســـحر ابملســـحور فإنه ليس ابلضـــرورة أن  تنفذ أوامر الســـحر ، يقول تعال  َواَل

ُر َحْيُ  أََتمَل   . يـُْفليُذ الس احي

 اإلنسان املسحور
ر واملغفرة بالء وليحتســــب األجإنســــان مبتلمل بســــحر من ســــحره ، فينبغش عليه ال ــــرب علمل ال

عند هللا ، وليتكذ من األســـــــباب الشـــــــرعية املباحة يف عالج نفســـــــه وإبطال ســـــــحره ولافع أكف 
َطر  إيَذا َدَعاُه  :الضــــــــــــــراعة وليلذ يف الدعاء فان هللا ســــــــــــــبحانه وتعال يقول  يُب اْلُمضــــــــــــــْ أَم ن  ُي

ُف الس َوَء َوَ َْعُلُكْم ُحَلَف َء األْر ي  ّ ي قَلييالً م ا َتذَك ُرونَ  َوَيْكشي  [ .62]النمل:  أَإيَلٌه م َع ا

 بعض طرق عمل السحر
يقوم الساحر ابختيار مادة السحر املناسبة   يتلو العزائم السحرية عليها أو يكتب الطلسمات 
بطريقته الشيطانية علمل ور  أو جلد أو معدن ،   خيتار إحدى الطريقتني ملحداع الت،ثا يف 

 املراد سحره:


                                       
 (450/  8( وعنه اخلطيب )71/  2ضعيف. رواه أبو نعيم يف " أخبار أصبهان " ) 43
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تكون مادة السحر خارج جسد الشكص املراد سحره ، كان يدفن السحر يف   الطريقة األوىل :
جوف األر  كاملقابر والطرقات أو يوضـــع الســـحر يف املاء أو يرممل يف قاع البحار واأل ار أو يف 

ومن  روقة ، اري املياه أو يعلق علمل األشـــــــرار ويف مهاب الرايح أو يكون العمل من أشـــــــياء حم
الســـــــحر ما يرش علمل الثياب ، ومنه ما ي ـــــــقل علمل احللش ومنه ما يرش عند األبواب ، ومنه ما 

يذر يف اهلواء ، ومنه ما يربط أبجنحة وأرجل الطيور أو مقرولً ابحليوالت .. اخ.



 وأن يقوم الســـــاحر وعطاء بعض األشـــــياء ملطعامها للشـــــكص املراد ســـــحره، أ الطريقة السانية :
ســـــــــقيها له أو مجها ، وهذه األشـــــــــياء يف الغالب تكون من مواد ْســـــــــه مثل دم احليض ، بول ، 

 لعاب كلب أو دم ميتة أو دم خنزير.. اخ.

 أنواع عمل السحر
 السحر اهلوائش : يكون السحر معرضا لتيار اهلواء فكلما مرت الريذ زاد  ثا السحر. -1
 بحار واأل ار وا ابر ويف  اري املياه .السحر املائش   : يرممل السحر يف ال -2
 السحر الناري  : يوضع السحر يف أو قرب مواقد الناان مثل التنور أو الفرن . -3
 السحر الرتاِب : يدفن يف الرتاب كاملقابر والطرقات والبيوت .   -4

 ويندرج حتل هذه األنواع األربعة :
لشراب وهو أشد أنواع السحر  ثااً علمل املسحور امل،كول واملشروب : ما  عل مع الطعام وا -1

 ومثله املشموم وما يرش علمل البدن.  
 املشموم  : ما خيلط يف الطيب أو يعمل من الطيب والبكور. -2
 املعقود  : كل ما ميكن عقده والنف  عليه . -3
 األثـر : ما يؤخذ من أثر املسحور ويعمل منه السحر . -4
   ينف  عليه الساحر وينثر يف الغرف وعند مداخل البيوت.املنثور  : كل مسحو  -5
املرشــــــوش : كل ســــــائل ينف  عليه الســــــاحر ويرش علمل الثياب أو عند عتب األبواب أو يف  -6

 األماكن اليت  البا ما يتواجد ِبا املراد سحره .
 الطلسمات: أمساء وكلمات وحروف وأرقام ومربعات  هولة املعع لغا السحرة . -7
 املرصود : يرصد لطلوع ْم أو قمر وما يرتتب عليه من هيران البحر والدم.   -8
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 أتلري السحر يف املسحور 
يقول صـــاحب كتاب البديل املســـالمش  أيخذ الت،ثا الذي يســـببه الســـحر يف املســـحور ثالثة 

أشكال:

 
هه من نومه توقيشــــــعر املســــــحور يف هذه احلالة أبشــــــياء يراها ويســــــمعها و  _ التألري اثارجي :1

 وحترك سريره ، وختيفه ، ويف هذه احلالة تكون الشياطني احملدثة للسحر خارج جسم املسحور.
 
يكون  ثا الســــــحر يف هذا النوع من داخل اجلســــــم وحيدع هذا عندما  _ التألري الداخلي  :2

. يكون خادم السحر متسلطا علمل اجلسم ، يقول  إيَن الَشْيطَاَن َ ْريي ميَن االْنَساني َ َْرى الَدمي

 
 يكون  ثا السحر خارجياً وداخلياً.أ.هـ. _ التألري املشرتك :3
 

السحر م  حين أتلريه يف اآلخري :

السحر  االتح ثا السحر يكون موجها يف املقام األول إل املراد سحره فقط ولكن  يف بعض 
القوة مبكان لي  يت،ثر املسحور والناظر إليه  والسحر الذي حيدع  ثاه يف يكون الت،ثا من 

املسحور وحده نسميه سحرا الزما .. أما إذا أثر يف املسحور ومن ينهر إليه أو من يقيم معه فإنه 
 يكون سحرا متعداي .



حر ســيف بعض حاالت الســحر ت ــل القســوة ابلســاحر لدرجة أن ي السحر املركب ) املعقد ( :
اجلن الذي سيقوم وحداع الضرر يف املسحور ، ويف هذه احلالة يسممل السحر مركبا ألن السحر 

 أ.هـ. (44)عمل مرتني ، مرة للرن ومرة لإلنس
 
 

                                       
 بت رف 148 - 138البديل املسالمش لفك السحر  ص   44
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 الفرتة اليت ي لر في ا السحر على املسحور ومدة عالجه
 تتوقف مدة  ثا السحر علمل املسحور من بعد إذن هللا تعال علمل أمرين :

 معرفة الساحر ألصول السحر .( 1
 ( الشرط والفرتة اليت اتفق عليها الساحر وطالب السحر .2
 

وعموما يوجد من الســحر ما يســتمر مفعوله لبضــعة أســابيع أو بضــعة أشــهر   يبطل إال إذا 
تكرر العمل ، ويكون تكرار العمل إما عن طريق طالب الســـــحر أو عن طريق الســـــاحر نفســـــه ، 

 ومن السحر ما يستمر حىت موت املسحور . 
 

 عالج األمرا  عموماأما ابلنســـبة ملدة عالج وشـــفاء املســـحور من الســـحر ، فال يوجد يف 
مدة معينة للشفاء ، ألن الشفاء بيد الشايف سبحانه وتعال ، ولكن من خالل االستقراء واملتابعة 
والترربــة يالحظ أنــه يف الغــالــب إذا كــان الســــــــــــــحر قــدميــا فمــدة العالج تكون أطول ، وا مــاك 

شياطني  حور عدٌد مناملسحور يف املعاصش من ش،نه  خا فرتة العالج ، إذا كان يف جسد املس
 .السحر هذا من ش،نه أيضا  خا فرتة العالج 

 
وشـــــياطني الســـــحر يف الغالب من الشـــــياطني املتمردة املتفلته من الكفرة الذين ال يرقبون يف  

مؤمن إال وال ذمة ، وقد يكون الســــــاحر أخذ العهد عليهم أبن ال حيضــــــروا وال يتكلموا وال خيربوا 
اسم من عمل السحر، بل أن بعض السحرة لعنهم هللا حت ن شياطني عن مكان السحر وال عن 

الســــــــــــــحر ببعض العزائم والدعوات الكفرية اليت جتعل خادم الســــــــــــــحر يتحمل  أطول مدة جكنة 
وكذلك احلال ابلنســــبة للســــحر نفســــه فبعض الســــحرة تدعمه ابألحربة واأل لفة والرصــــد فيكون 

 أكثر تعقيداً .
 

أنه ينبغش علمل املعاا أن يقرأ علمل املسحور بنية إبطال السحر مع تكرار لذلك أرى وهللا أعلم    
قراءة  ايت الســـحر علمل امل ـــاب وا ايت اليت يف مضـــمون معناها تعاكس أوامر الســـحر وبذلك 

 يكون املعاا قد أصاب عدة م اا :
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 إبطال السحر أو بعض عقـده وبذلك  ـد املسـحور خفـة وراحة بعـد كـل قـراءة . (1
تعذيب وحر  شياطني السحر ولـــو ب ينـــوي املعاا ذلك حي  أن خادم السحر يتعذب عند  (2

ــــــــــــحر ، وعند حترك السحر وعند تفكك السحر  قراءة  ايت السحر أو القراءة بنية إبطال السـ
 وعند استفراا السحر.

نه إفالسحر إذا كان شديداً  إن فـك ربط وسـحر شيطان السـحر فيتحرر من قيود السـحر .  (3
هولة ســـــــــــيحول بينه و بني ف ومكبل بعقد الســـــــــــحرفيكون مقيد ، يكبت املوكل ابلســـــــــــحر 

 إال تنفيذ أوامر السحر.يف هذه املرحلة احلضور ، وال يكون هم املوكل ابلسحر 
احملافهة علمل الوقت وعدم إضــــاعته بقراءة  ايت العذاب واهلالك واملــــوت واحلر  اليت يقت ــــر   (4

 مل الشياطني دون الســحر . ثاها وهللا اعلم عل
ــــــــــــــــــمه ويبالغ يف أذيته ، ويف  (5 الســــحر حيكم علمل خادم الســــحر بكراهية املســــحور حىت ال يرحـ

 إبطال السحر املركب أو بعضه ختفيف علمل املسحور . 
    إذا ما ضعف السـحر قل عناد الشيطان املوكل ابلسـحر وكان التعامل معه أيسـر. (6

مراعاة نفسية املريض وإنك إذا ما املهمة من األمور  هنإو يطان. عدم إظهار التحدي واستثارة الش
ر نفسيًا   فإنه سوف ينزعج ويت،ثواحلر  والتعذيب تعاملت مع اجلان بطريقة التحدي واملهانة 

يطابق نفسيته مع نفسية املريض ، فيكرج املريض منك وهو متعب النفسية ويبقمل علمل هذه احلال 
 ه وي رف اجلان عن نفسيته.لعدة أايم ما ب يقرأ علي

 عدم تفلت الشيطان واالنتقام من املريض . (7
 تر يب املريض علمل مواصلة الرقية . (8
 جتريد الشيطان من السالح الذي يستطيل به علمل املريض ) السحر (.  (9


أحيال يتطلب احلال إل القراءة بنية احلر  ، حي  أنين الحهت كثاًا من الشياطني خترج 
 ايت العذاب حىت ال ذلك ، أو لشدة العذاب ال تستطيع السيطرة علمل السحر السحر عند 

وإمساكه من اخلروج ، وكذلك يُقرأ بنية احلر  يف حالة ِترد وتفلت الشياطني علمل امل اب بشكل 
ال ميكن ال رب عليه ، أو يف حالة متابعة الساحر وحتديه للمعاا وجتديده للسحر ، ففش هذه 

راءة والدعاء والتضرع أبن يهلك هللا الساحر وقواته من املردة والعفاريت ، ولكن احلالة تكون الق
إذا كنت تريد حر  الشيطان فينبغش أن تكون مدة القراءة طويلة وال تكون قرب موعد لل الة 
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حىت ال تتوقف عن القراءة ، ألنه يف الغالب حيتاج الراقش إل بضع ساعات لتعذيب وحر  شياطني 
خرت الوقت املناسب لي  ال خترج من اجللسة إال وقد هلك كل جبار عنيد وذن هللا السحر ، فا

تعال ، وأرى أن ال يقرأ علمل املسحور بنية تعذيب خادم السحر يف بداية العالج وذلك أن 
الشياطني قد تتفلت علمل املسحور وتؤذيه لسببني ، األول أ ا تعمل بدافع السحر ومع القراءة 

( السحر فيكون  ثاه أشد ، السبب الثا  أن خادم السحر ب يضعف بعد وهللا  يتبيغ ) يهيج
 أعلم .

   
ومن املالحظ أن امل ـــاب ابلســـحر يف الغالب ال يســـتريب للعالج بســـرعة ويعود الســـبب إل   

 ثا الشــــــياطني علمل املســــــحور بعدم اختاذ األســــــباب ابل ــــــورة ال ــــــحيحة ورمبا لقوة الســــــحر أو 
لراقش وكل ذلك أبمر هللا تعال ، وتتحســــــن حالة املســــــحور ب ــــــورة  ا ملحوظة لضــــــعف يقني ا

للمســــــــحور نفســــــــه يف بداية العالج ، بل الثابت ابلترربة أنه يف كثا من حاالت الســــــــحر يعا  
املســــحور من زايدة يف األعرا  يف األســــابيع األول من العالج ، ولكنه ســــرعان ما يشــــعر براحة 

ذن ه يف التحســن ، فينبغش يف حالة الســحر أن نقارب بني اجللســات حىت أينفســية   تتدرج حالت
هللا ابلشفاء، و يع أنواع السحر تبطل وذن هللا تعال إذا اختذت األسباب الشرعية ال حيحة ، 

َ َسيـُْبطيُلُه إين   يقول تعال :   ّ ْحُر إين  ا ُتْم بيهي الس  ئـْ ّ َ اَل ُيْ ليُذ َعَمَل ا فـََلم   أَْلُقواْ قَاَل ُموَسمَل َما جي
ديينَ  ، ولقد أبطل هللا ســبحانه وتعال ســحر كل ســاحر عليم يف زمن موســمل ، فما ابلك  اْلُمْفســي

.بسحر سحرة هذا الزمان
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 بعض أنواع السحر وأعراض ـا
م  حين أتلريها على املسحور

 احر التفريق :
الغالب اســــتكدامه من قبل الســــحرة هذا النوع من الســــحر هو األكثر شــــيوعا بني الناس وهو 

هي وَ  علمل مر األزمان ، يقول هللا تعال :  ُهَما َما يـَُفر ُقوَن بيهي َبنْيَ اْلَمْرءي َوَزْوجي نـْ َما ُهم فـَيَـتَـَعل ُموَن مي
ر ُهْم َواَل يَنَفُعُهمْ  ّ ي َويـَتَـَعل ُموَن َما َيضــــــُ ء يف كتاب التعريفات ، جا بيضــــــَ ر يَن بيهي ميْن َأَحَد إيال  وييْذني ا

أنه يوجد يف املنســـــــــــان قوة تســـــــــــممل القوة املتكيلة ، وهذه القوة هش اليت تت ـــــــــــرف يف ال ـــــــــــورة 
 احملســوســه واملعا  اجلزئية املنتزعة منها ، وت ــرفها فيها ابلرتكيب اترة والتف ــيل أخرى وهذه القوة

قا وهم يف احملســــــــوســــــــات مطلإذا اســــــــتعملها العقل املفكر مسيت مفكرة كما أ ا إذا اســــــــتعملها ال
 أ.هـ.  (45)مسيت متكيلة

 
وإن السحرة والشياطني قاذلم هللا تتسلط علمل هذه القوة املتكيلة يف املنسان وتستكدمها يف 
العطف وال ــــــــرف والتكيل . فكم من زوج فر  بينه وبني زوجته وكم من أ( فر  بينه وبني أخيه 

وأخته وكم من ولد فر  بينه وبني والديه.     

  
:(46)بعض أعراض وواائل التفريق ب ن الزوج ن

_  رس بذور الفرقة ؛ كسوء الهن وسوء الفهم . 

_ إهرة العداوة والبغضاء بدل احملبة والوفا . 

 _ إهرة العناد وحب االنتقام بدل العفو وال فذ.
_ قلب معا  األقوال واألفعال. 

_ جتسيم وتعهيم أسباب الفرقة واخلالف. 

_ التشكيك يف نهرات وأفعال وت رفات املسحور نفسه. 

                                       
 176كتاب عاب السحر والشعوذة نقال عن كتاب التعريفات للررجا  ص    45
 75بعض هذه الفقرات من كتاب السحر والسحرة واملسحورون ص  46
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 _ التشكيك يف نهرات وت رفات وأقوال وأفعال أحب الناس له. 
 _ يرى العدو صديقا وال ديق عدوا . 
 _ يعمل بغا إدراك إل ضد م لحته . 
 _  عدم القدرة علمل التكيف مع من صرف عنه ابلسحر . 
_ اسرتا  السمع: وهو أن ي در الشيطان ) خادم السحر ( أو الرصد أصوااتً من ال يسمعها  

 ا املسحور من أجل استفزاز املسحور .

_ استرالء الب ر : هو التكيل ابل ورة ، مثل التكيل ابل وت فيتشبه ويتمثل الشيطان خادم  
الســــــــــــحر يف األحالم أو يف اليقهة ) عن طريق التكيل ( أو بني اليقهة واملنام  ب ــــــــــــورة من يريد 

فلما ألقوا ســـحروا  ال يف ســـورة األعراف : إيقاع الفرقة والبغضـــاء بينه وبني املســـحور ، يقول تع
فإذا حباهلم وع ــــــــــيهم خييل إليه من ســــــــــحرهم أ ا ويقول تعال يف ســــــــــورة طه :  أعني الناس

 . تسعمل
  
ومن  ثا هذا النوع من الســـــــحر علمل املســـــــحور أنه إذا نهر املســـــــحور إل زوجته مثاًل ، يراها   

ب ــــــــــــــورة منفرة كــ،ن يرى وجههــا وجــه قردة أو كلبــة أو أنــه يراهــا وكــ، ــا تنهر إليــه نهر املتحــدي 
؛ لاملتغطرس ، وكذلك إذا خرج املسحور مع زوجته إل السو  خييل إليه أ ا تنهر وتعاكس الرجا

والعكس لو كانت املســــــــــحورة الزوجة، ومهما أخذ الزوج أو الزوجة يف الدفاع عن النفس والربهنة 
علمل احلب والوفاء واملخالص ، فإن الفكرة املسيطرة تهل سائدة جا ينتهش يف بعض األحيان إل 

ن و انف ــــــام عرى الزوجية ابلطال  أو الفرا  ، وقد يكون الســــــحر متعداي فيكون التكيل علمل عي
 زوجة املسحور أو العكس . 



وقد حيدع النفور بني الزوجني بدون أي ســـبب وال يعرف الطرفان ســـبباً هلذا النفور  مع العلم 
أن عقلهما وقلبهما يريدان عكس ذلك ولكن ال يستطيع الزوجان امل ارحة فيما بينهما وجتد أن 

ل ويندم املسحور تفرقا وابتعدا ، بالزوجني يشعران ابلنفور عندما يكول قريبني وحي ل العكس إن 
 علمل سوء ت رفه مع زوجه ، وإذا ما رجعا واقرتاب عاد النفور . 
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وأحب أن أنبه هنا إل أنه ليس كل خالف يقع بني الزوجني بســبب الســحر ، َعْن َجابيَر قَاَل 
َّي  ْنُه َمْنزيَلًة أَْعَهُمُهْم يـَبـَْعُ  َسرَااَيُه فََ،دْ إيَن إيبْلييَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلمل اْلَماءي ُ َ  قَاَل َرُسوُل ا َلُهْم مي

شُء أَ  ًئا  قَاَل ُ َ  َي يـْ نَـْعَت شــــَ شُء َأَحُدُهْم فـَيَـُقوُل فـََعْلُت َكَذا وََكَذا فـَيَـُقوُل َما صــــَ َنًة  َي َحُدُهْم فـَيَـُقوُل فيتـْ
ُه َوَبنْيَ اْمرَأَ  نــَ ُت بـَيـْ ــْ ُه َحىَت فـَرَق ا تـَرَْكتــُ ُه َويـَُقولُ مــَ نــْ ــَْت قــَاَل االْعَمُ، أُرَاُه قــَاَل تــيهي قــَاَل فـَيــُْدنييــهي مي  نيْعَم أَن

 . رواه مسلم  فـَيَـْلَتزيُمهُ 
 
تقرأ  ايت الت،ليف الواردة يف ابب تذكرة املخوان ببعض  ايت القر ن علمل من يعا  من ســـــــحر  

 التفريق والربط .

 الربـى
يســــــتطيع أن  امعها وابلتايل يـَُعد من أشــــــد أنواع امليذاء هو أخذ الرجل عن زوجته فال  الربى :

للرجل واملرأة ، وحتدع حالة التمنع وعدم املســـــــــتمتاع والربط يف الغالب بســـــــــبب من األســـــــــباب 
التالية: 

 . الزواج القهري : عدم القبول واملوافقة من قبل أحد الزوجني 
  ، والذي قد يكون العرز اجلنســـــــــشالعرز أو الضـــــــــعف اجلنســـــــــش وهذا النوع يعاجله األطباء 

ون ( وهو ما التيستوستا  )خلل يف فرز بعض اهلرمولت بسبب املصابة مبر  السكري أو 
 .يسممل ابهلرمون الذكري ، أو بسبب خلل يف األع اب املغذية للعضو الذكري

  ـــــــــــــاب مثل مدرات البول بسبب استكدام العرز ــــــــــــــ ــــــــــــــ األدوية اليت هلا  ثا سليب علمل االنت ـ
األدوية اليت تســـــتكدم يف حاالت ارتفاع ضـــــغط الدم واليت تســـــتكدم ضـــــد االكتئاب  وبعض

الروماتيزم . وال رع وضد

 وهذا النوع يعاجله األطباء أيضا القلق والوهم واخلوف من عدم القدرة علمل اجلماع. 
 . الربط بسبب السحر ، ويستكدم كوسيلة للتفريق بني الزوجني 
 شيطا  ويف الغالب يكون بسبب العشق.الربط بسبب املس ال

يقول من ور عبد احلكيم : إن بعض احلاالت اليت رأيناها كان الرجل يؤخذ عن زوجته بسبب 
جين يكون مع زوجته وحيبها ويقوم هذا اجلين بعملية الربط للزوج حىت ال  امع زوجته ، ويف هذه 
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ربط  ب بربط الزوج ، وعند عالج ال احلالة  ب عالج الزوجة حىت يقضمل علمل اجلين الذي يقوم
 .(47)عالج الزوجني معا حىت أييت العالج  رته

 أنواع الربى
وهو أن حتاول املرأة منع زوجها من إتيا ا عند املعاشرة. ربى املنع  :

هو أن يتمركز اجلين املوكل ابلســـحر يف مركز املحســـاس يف مخ املرأة فإذا أراد زوجها  ربى التبلد:
 أن أيتيها أفقدها اجلين املحساس فال تشعر بلذة وال تستريب لزوجها.

 
نزيفا شديدا )استحاضة ربط النزيف هو إذا أراد الرجل أن أييت زوجته سبب هلا ربى النزي :

ا ، وقد خترج رائحة كريهة جدا من فرج املرأة ، أو حي ـــــــــــــــل للمرأة ( فال يتمكن الرجل من إتيا 
 الم شديدة عند اجلماع . 

 
من اللحم ال وهو إذا أراد الرجل أن أييت زوجته وجد ســـــــــــــــدا منيعا أمامه ربى ا نســــــــــــداد:

 يستطيع أن خيرتقه ، فال تنرذ عملية اللقاء اجلنسش .
 

ِتاما حىت  ا ، فإذا أراد أن أيتيها خييل إليه أ ا كالثيبوهو أن يتزوج الرجل بنتا بكر  ربى التيوير:
يشـــــــــــــــك يف أمرها ويف هذه احلالة يكون الســــــــــــــحر متعداي علمل الزوج، وعندما تعاا املرأة ويبطل 

السحر  د الرجل  شاء البكارة بكيفية يعلمها هللا .



قت اجلماع تنميل  و وهو عدم مقدرة الرجل إتيان زوجته ، ويشــعر امل ــاب بفتور و  ربى العجز :
يف أجزاء جســمه خاصــة يف الذراعني والقدمني ، ويشــعر  الم يف أســفل الههر والفكذين ولو أنه 

استطاع اجلماع ب  د اللذة .

 

                                       
 39كتاب طارد اجلن صفحة   47 
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الزوج ســليم من الناحية يكون الســحر مشــرتكا بني الزوج والزوجة ، فإذا كان الربى ابلتناوب:
 اجلنسية تكون الزوجة  ا سليمة.

 الربط ما مينع الرجل عن  يع النساء ومنه ما يربط الرجل عن إحدى زوجاته.ومن 

 احر اجلوارخل )املرض (:
الســـحر جبميع أنواعه مر  ولكن عندما تكون أوامر الســـحر إصـــابة املنســـان مبر  معني أو 
امرا  متنقله أو امرا  متعددة يقال أنه م اب بسحر اجلواح أو سحر املر  ، جاء يف بعض 

الذي أخرجه ابن ســــعد يف الطبقات من حدي  ابن عباس أن  دي  ســــحر الرســــول طر  ح
مر  وأخذ عن النســـــاء والطعام والشـــــراب.. احلدي  ، ويف حدي  ســـــحر أم املؤمنني  النيب 

عائشـــة رضـــش هللا عنها فعن عمرة عن عائشـــة رضـــش هللا عنها أ ا أعتقت جارية هلا عن دبر منها 
بعد ذلك ما شاء هللا ، فدخل عليها  مرضلا (،   إن عائشة أي تكون حرة بعد موت سيدذ)

ســــــــــــــندي ، فقال إنك مطبوبة، فقالت من طبين ق ، فقال امرأة من نعتها كذا وكذا ، وقال يف 
حررها صــــــيب قد ابل ، فقالت عائشــــــة : ادعوا يل فالنة ، جلارية هلا ختدمها ، فوجدوها يف بيت 

 الت حىت أ ســـل بول هذا ال ـــيب فغســـلته ،   جاءت ،جاان هلا يف حررها صـــيب قد ابل ، فق
فقالت هلا عائشـــة : أســـحرتيين ق فقالت نعم ، فقالت ب ق قالت أحببت العتق . هذه الرواية  يف 
موط، مالك ) رواية أِب م ــــــــعب الزهري ( وســــــــنده صــــــــحيذ  ، ويف رواية عند امحد يف املســــــــند 

ن يتطبب ، فذهب بنو أخيها يســ،لونه ع فقدم إنســان املدينةا ــتكل عائشــة فطال  ــكواها ، 
وجعها فقال: وهللا إنكم تنعتون نعت امرأة َمْطُبوبة قال: هذه امرأة مســـحورة ســـحرذا جارية هلا ، 

 ا مرضــل عائشــة فطال مرضــويف رواية أخرى أخرجها عبدالرزا  يف م ـــنفه عن عمرة قالت : 
هبوا ربو  خرب امراة مطبوبة ، فذفذهب بنو أخيها إل رجل ، فذكروا مرضــــــــــــــها، فقال إنكم لتك

ينهرون فإذا جارية هلا َسَحَرذا ، وكانت قد دبرذا ، فس،لتها فقالت ما أردت مينق فقالت أردُت 
 أن ِتويت حىت أعتق.

 
من سورة البقرة وال ينكر أن السحر له  ثا يف القلوب،  102ويقول القرطيب يف تفساه  ية 

، وذلك ور حىت يفر   الساحر بني املرء وزوجه، وحيول بني املرء وقلبهابحلب والبـُْغض وولقاء الشر 
 ودخال ا الم وعهيم األسقام ، وكل ذلك مدرك ابملشاهدة وإنكاره معاندة أ.هـ.
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يقول  ال عبد الباري : وقد أيخذ السحر شكل مر  من األمرا  ، إال أن أمرا  السحر 
ندس  يف اجلســـــــم ، ومن احلاالت اليت رأيتها حالة مه ختتلف عن األمرا  العضـــــــوية يف أ ا متنقلة

كيميائش . عند إجراء الفحوصـــات الطبية عليه يتضـــذ أنه م ـــاب ابلضـــغط والســـكر وح ـــمل يف 
الكلمل ، ويف اليوم التايل  ري فحوصــــات طبية فيرد نفســــه ســــليما ِتاما والتقارير اليت معه تقول 

 . أ.هـ ((48))هذا 
 يقول بشار بن بردة:
 من اجلن أو سحر أبيدي املواردي  به داٌء أصاب فؤادهُ وقالوا 

 يتساقى  عرها بسبب السحر
ســـــــــــنة فيقول:  15يذكر صـــــــــــاحب كتاب الوقاية من اجلان ق ـــــــــــة فتاة تبلغ من العمر حوايل    

جاءتين والدة هذه الفتاة تشـــــتكش  من تســـــاقط يف شـــــعر رأس ابنتها وشـــــعر الرموش واحلواجب ، 
ا إل اخلارج لعالجها من مر  الثعلبة الذي انتشــــــر يف رأســــــها ورموشــــــها وأ ا تريد أن تســــــافر ِب

وحواجبها ، بعد أن ذهبت إل الكثا من األطباء دون جدوى ، فن حتها أن تذهب اببنتها إل 
املشـــــــايخ يف الســـــــعودية والكويت لعل هللا أن يشـــــــفيها علمل أيديهم ، فردت علش أب ا ذهبت إل 

... فاقرتحت علمل األم أن أقرأ علمل ابنتها فوافقت ، فقرأت عدة مشـــــــــــــــايخ ولكن دون جدوى 
َنُه َوَبنْيَ اجلْين ةي َنَسباً َوَلَقْد َعليمَ  عليها سورة ال افات إل أن بلغت قوله تعال:  تي اجلين ُة َوَجَعُلواْ بـَيـْ

ُْم َلُمْحَضُرونَ   ا ، فس،لته اوفر،ة بدت الفتاة ت ر( أبعلمل صوذا وإذا ابجلين ينطق علمل لس إي  
عن امسه فقال حممد.

 
اْلُمْسليُم َمْن َسليَم يقول:  له : أال تتقش هللا إن امسك ال يتسممل به إال مسلم ، وإن النيب فقلت

انيهي َويَديهي  ليُموَن ميْن ليســـَ البع  . وأنت تؤذي هذه الفتاة وذكرته  ايت الوعيد واملوت واجلزاء و اْلُمســـْ
والنشـــــور والوقوف بني يدي ملك امللوك الواحد القهار الذي ال يفع وال يبيد ، فقال إنين أعاهد 
هللا أن ال أعود إل هذه الفتاة اليت عذبتها بتســـــاقط شـــــعرها وا الم اليت يف رأســـــها وجســـــدها إذا 

. فســ،لته عن مكان الســحر فقال : إنه يف دار الفتاة يف مكـــــــــــــــــان كذا وإن هذا حل عنها الســحر

                                       
 99البديل االسالمش لفك السحر  صفحة  48
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بســـــــبب ) فالنة ( هش اليت عملت الســـــــحر هلذه الفتاة وهش اليت أدخلتين يف جســـــــمها عن طريق 
الســاحرة ) فالنة ( منطقة احلســاوي فذهبت األم إل املكان الذي أخرب عنه اجلين ف،خرجته وكان 

( من خرز الســـــــــحر  ف،تلفناه   خرج اجلين من جســـــــــم 2بداخلها عدد )عبارة عن قطعة قماش و 
 الفتاة بفضل هللا ورمحته . 

 احر اثوف:
إذا اســـــــتحوذ الشـــــــيطان علمل املســـــــحور بســـــــحر اخلوف  عله  خياف من كل شـــــــشء ،  عله 
يســــــتوح، املكان الذي هو فيه ، وخيوفه من املوت ، وخيوفه من أبيه ومن مدير عمله ، أو خيوفه 

ن الوحدة فترده حيتاج ملن يكون جبواره دائما ، ويوســـــــــــــوس له الشـــــــــــــيطان حىت  عله يهن أنه م
مراقـب من كـل النـاس ، ومن رجـال الشــــــــــــــرطـة ، فترـده دائمـا يف هلع وفزع وخوف  وقـد خيوفـه 
الشـــــــــــــيطان من أقرب وأحب الناس إليه ، وجتده يفزع عند مساع أي صـــــــــــــوت مفاجئ مثل جرس 

 من اجملهول أن يهرم عليه يف أي  وقت . الباب والتلفون ، خياف 
 

فمثل هذا يقرأ عليه مع  ايت الرقية  ايت الســــكينة واالنشــــراح واألمن من اخلوف الواردة يف ابب 
 تذكرة املخوان ببعض  ايت القر ن 

 احر الفشل واليأ  والفقر.
ه ل يكون املنســـــان املســـــحور يف فشـــــل متواصـــــل ، فإن كان طالبا يكون كثا الرســـــوب وليس

القدرة علمل الرتكيز واحلفظ فال يذاكر وال يواصـــل الدراســـة ، وإن كان موظفا فترده ال يعمل وال 
يســــــــتقر يف الوظيفة إال الوقت اليســــــــا   يبح  عن  اها، جتده فاشــــــــال يف أعماله وفاشــــــــال يف 

بل املال ال  هزواجه وفاشال يف عالقته مع الناس ، ايئسا من املستقبل ايئسا من احلياة ، مبذراً ملال
 يستقر يف يده ، ينفقه علمل أشياء اتفهه ويعطيه ملـن ال يستحق له .  
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 احر اجلنون:
إذا ِتركز واســـــــتقر شـــــــيطان الســـــــحر مبخ املنســـــــان فإن هللا ميكنه من التعرف علمل خالاي املخ 

ان يووظائفها واســـــــــتكدامها ، فإن كان املنســـــــــان ال يفيق أبدا بل دائم الشـــــــــرود والذهول والنســـــــــ
والع ــــــــــــــيان ، فهو اقرتان جزئش دائم، أما يف االقرتان الكلمل الدائم تههر الروح متقم ــــــــــــــة وجثلة 
شــــــك ــــــية اهلبل  واخلبل واجلنون .. وقد يكون خادم الســــــحر املقرتن ابملســــــحور من طبعه اخلبل 
وضـــــــعف الذاكره ، ومن مكولت شـــــــك ـــــــيته أنه  نون، وإن كان تســـــــلط الشـــــــيطان علمل عقل 

قطعا ؛ أبن يفيق ويعقل  ويفهم ويتعامل املنسان بشكل طبيعش أحيال ويغيب أحيال املسحور مت
 .((49))فهذا اقرتان طارىء. أ.هـ

 يقول الشافعش :
 طبيباً يداوي من جنوَن جنونَ  جنونك  نون ولست بواجدَ 

 

 احر ثعطيل الزواج ) الوق  ( :
لة الزواج ، حي  أنه يقوم يف هذه احلالة يقوم خادم السحر بعمل أي ششء من ش،نه عرق

ابلتشكل وعمل األقنعة القبيحة علمل وجه اخلاطب حىت تراه املكطوبة يف أقبذ صورة أو أن  عل 
اخلاطب يرى من املكطوبة ما يكره من شكل  أو ت رف أو يوسوس هلما بعدم التكافؤ بينها ، 

فض الزواج ، أو ة وتر أو يوسوس للفتاة بطريقة أو أبخرى أب ا ليست بكرا فتكاف من الفضيح
يزهد املرأة أو الرجل عن الزواج دون سبب وقد  يرفض أهل اخلاطب أو املكطوبة دون سبب 
منطقش ، وليس ابلضرورة أن يكون خادم السحر مربوطاً يف جسد املسحور ، بل قد يكون  ثاه 

اج الواردة يف ابب و من اخلارج ابلتكيل والوسوسـة . يقرأ علمل املسحور  ايت من حيل بينه وبني الز 
 تذكرة املخوان ببعض  ايت القر ن.
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 احر التنفري م  املسك  :
  :يقول هللا ســـبحانه وتعال  َمل ْحريَك مَيُوســـَ َنا بيســـي تَـَنا ليُتْكريَجَنا ميْن أَْرضـــي ئـْ ،  ســـورة طه قَاَل َأجي

هذا النوع من الســـــحر  عل املســـــحور خيرج من بيته مكرها ، حي ـــــل له ضـــــيق شـــــديد ما دام يف 
البيت وال يراتح إال إذا خرج منه ، أو حي ــــــــــــــل يف بيته حريق متكرر ، أو رجم ابحلرارة ، أو أن 
تتشكل الشياطني ألهل املسكن أبشكال مفزعه ، وسحر التنفا ال يقت ر علمل املسكن بل رمبا 

املسحور من عمله أو دراسته أو أهله أو بلدته .. اخ. نفر

 تقرا  ايت النفور الواردة يف ابب تذكرة املخوان مع  ايت الرقية علمل من به سحر التنفا.  


 احر احملبة ) التولة ( :
َّي أخرج أِب داود وأمحد من حدي  عبدهللا ابن مسعود أنه قال:"    يـَُقوُل إيَن  مسَيْعُت َرُسوَل ا

ْركٌ  رأة من " ، والســـــــــبب يف عمل هذا النوع من الســـــــــحر أنه رمبا جتد امل الرَُّقمل َوالَتَمائيَم َوالت يَوَلَة شـــــــــي
زوجها شـــــيئا من ال ـــــدود ، فتشـــــتكش إل إحدى أخواذا أو صـــــديقاذا أو أمها فتشـــــا عليها أن 

ملرأة أ ا ا أبصــبعها ، وال تعلم هذه اتذهب إل الســاحر الفال  ليعمل هلا عمال  عل زوجها خاِت
رَتَاُه  ختســـر  خرذا من أجل  دنياها بذهاِبا إل الســـاحر، يقول هللا تعال :  َوَلَقْد َعليُمواْ َلَمني اشـــْ

ُهْم َلْو َكانُواْ يـَْعَلُمونَ  َرْواْ بيهي أَنـُْفســـــَ رَةي ميْن َخاَلَ  َولَبيْئَس َما شـــــَ َبْل تـُْؤثيُروَن  ويقول:  َما َلُه يفي ااَلخي
رَُة َخْاٌ َوأَبـَْقملَ  نـَْيا   َوااَلخي ، وال تعلم هذه املرأة أن الســاحر ســوف يرســل علمل زوجها   احْلََياَة الد 

َوَمْن أَْظَلُم من الشياطني الكفرة يتلبسونه وي دونه عن ال الة  والذكر والذهاب إل املساجد  
ّ ي أَن يُْذكَ  َد ا اجي َ  أُْولَئيَك َما َكاَن هَلُمْ جي ْن م َنَع َمســــــــــــَ َعمَل يفي َخرَاِبي  أَن يَْدُخُلوَه  إيال  َر فييَها امْسُُه َوســــــــــــَ

رَةي َعَذاٌب َعهييمٌ  ْزٌي َوهَلُْم يفي ااَلخي نـَْيا خي [، وقد تؤذيه شــــــــــــــياطني 114]البقرة: َخ ئيفينَي هل ُْم يفي الد 
ر، وقد ميكر لســهر والضــيق يف ال ــدالســحر يف عقله وبدنه أبمرا  شــىت ، ي ــيبونه ابل ــداع وا

هللا ِبا بتســلط شــياطني الســحر عليها، ورمبا انعكس ســحرها عليها بســبب خط، يف عمل الســحر  
فتكســـــــــــــر دنياها وأخرذا إال أن يتداركها هللا برمحة من عنده. ولو أن هذه املرأة حتببت إل زوجها 

عند هللا  زت ابألجر واملثوبة منابلطيب من الكالم ولســـــــــــــن اخللق لكســـــــــــــبت حمبته ومودته ولفا
ْحرًا: والنقاد هلا زوجها حمبا مطيعا ، يقول  َن اْلبَـَياني َلسي  ، ويقول الكميت : إيَن مي

 الل التحببي ـحر احلـن السـب مـحـب وقاد إليها احلب فانقاد َصعبه
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 أعراض احر احملبة : 
 يلش : يذكر صاحب كتاب ال ارم البتار أن من أعرا  سحر احملبة ما

 .الشغف واحملبة الزائداتن 
 الر بة الشديدة يف كثرة اجلماع.
 عدم ال رب عنها.
 .التلهف الشديد لرؤيتها

  ((50))طاعته هلا طاعة عمياء.أ.هـ.
 

والذي أظنه وهللا أعلم أنه قد تكون مثل هذه احملبة حمبة فطرية وليست بسبب السحر والشياطني 
 أنه مسحور بسحر احملبة . يقول قيس بن امللوح :، فال يشك من يقرأ هذه السطور 

 نــــــالعشـق أعهم جا ابجملاني قالوا جننت مبن ذوى فقلت هلم
 وإمنا ي رع اجملنون يف احلني العشق ال يستفيق الدهر صاحبه

 ويقول أيضاً :
 ووهللا ما ِب من جنون وال سحر يقولون مسحور يهيم بذكرها

 احر الت ي: :
ما أظن أن أحد يعمل هذا النوع من الســــــــــــــحر ويف قلبه ذرة من إميان ، حي  أنه  مع بني    

 السحر وطلب الفاحشة والعياذ ابهلل وذيج قلب املسحور وصرفه عن ذكر هللا سبحانه وتعال .
 
يمن ف يذكر ابن قيم اجلوزية يف كتابه روضة احملبني ونزهة املشتاقني يف الباب الثامن والعشرون  "  

 ثر عاجل العقوبة وا الم علمل لذة الوصــــــال احلرام "  ق ــــــة هلذا النوع من الســــــحر فيقول : قال 
جابر بن نوح : كنت ابملدينة جالســــــــا عند رجل يف حاجة فمر بنا شــــــــيخ حســــــــن الوجه حســــــــن 
الثياب ، فقام إليه ذلك الرجل فســـــــــــلم عليه وقال: اي أاب حممد اســـــــــــ،ل هللا أن يعهم أجرك ، وأن 

 ط علمل قلبك ابل رب ، فقال الشيخ :يرب

                                       
 138ال ارم البتار يف الت دي للسحرة األشرار  هذه الفقرة من كتاب  50
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 وكان مييين يف الو مل ومسـاعدي            ف،صبحُت قد خانت مييين ذراعها
 لف ضاقت علمل رابعهاـــــا كــأخ           وقد صرت حاال من الثكل ابهتا

فقال له الرجل أبشــــــــــــــر فإن ال ــــــــــــــرب ُمعول املؤمن ، وإ  ألرجو أن ال حيرمك هللا األجر علمل   
 فقلت وما ق ـــــته ق قال :شـــــيخ ق  فقال رجل منا من األن ـــــار م ـــــيبتك ، فقلت له من هذا ال

أصــــــــــــــيب اببنه وكان به ابرا قد كفاه  يع ما يعينه ، ومنيته عرب ، قلت : وما كانت ق قال : 
أة ف،رســـلت إليه تشـــكوا حبه وتســـ،له الزايرة وكان هلا زوج ، ف،حلت عليه ، ف،فشـــمل ذلك أحبته امر 

إل صديق له ، فقال له : لو بعثت إليها بعض أهلك فوعهتها وزجرذا رجوت أن تكف عنك ، 
ف،مســــــــــك  وأرســــــــــلت إليه إما أن تزور  وإما أن أزورك ف،ب ، فلما يئســــــــــت منه ذهبت إل امرأة  

ر فرعلت هلا الر ائب ) العطاء اجلزل ( يف ذيره ، فعملت هلا يف ذلك ، كانت تعمل الســــــــــــــح
فبينما هو ذات ليلة مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه وهاج منه أمر ب يكن يعرفه واختلط ) فســـــــــــــــد 
عقله ( ، فقام مســرعا ف ــلمل واســتعاذ واألمر يشــتد ، فقال اي أبه أدركين بقيد ، فقال : اي بين ما 

لق ـــــة ، فقام وقيده وأدخله بيتا  فرعل يضـــــطرب وخيور كما خيور الثور ،   ق ـــــتك ق فحدثه اب
 هدأ فإذا هو ميت والدم يسيل من منكره أ.هـ.

  
يشــــــــتكش بعض من به مس من التهيج والعطف الشــــــــديد علمل الغا من الشــــــــباب والشــــــــاابت   

روح وبه  من يغدوا ويويعا  منه البعض منهم العناء الشـــــــــــــــديد ، فترده دائْم القلق فارا الفؤاد  
الَوَلُه ما يكاد أن يـَُقطيَع نياط قلبه ، منشغل الفكر مبن يعشق ويهوى ، َشغله الوجد واملشتيا  ، 

 يرى طيف من حيب ماثال يف خميلته ، ويهن أنه يلحهه ويتحدع إليه.
 وأكثر ما ُيْضين النفوس افتكارها ميثلها ابلوهم فكري لناظري

يزداد عليه القلق واالضــــطراب حىت ي ــــل به اهليام ال البكاء املرير . وليس ابلضــــرورة أن يكون   
هذا املنســــــان مســــــحوراً ، ولكن الشــــــياطني تؤذي بعض الشــــــباب والشــــــاابت املمســــــوســــــني ِبذا 
األســــــــــلوب من أجل الفتنة والوقوع يف الرذيلة ، وحىت تســــــــــيطر عليهم وتســــــــــلبهم املرادة ما داموا 

 بفكرهم عن قراءة القر ن وعن كل أمر يقرِبم ال هللا ســــــــــــــبحانه وتعال . يقول أحد منشــــــــــــــغلني
 العشا  : 

 إذا حل عشٌق ابلفىت كيف ي نع أاي معشر العشا  ابهلل خربوا
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والتهيج الذي تعمله الســحرة  البا ما ي ــل ابملنســان ال أق ــمل درجات االســتثارة اجلنســية ، 
 شكال ابلنسبة للرجال وابملثل ابلنسبة للنساء .وميكن ان نقول أنه علمل اربعة ا

 ( ذيج علمل شكص معني .1
 ( ذيج علمل  يع النساء .2
 ( ذيج علمل  يع الرجال .3
 ( ذيج علمل النساء والرجال ) شذوذ جنسمل ( . 4
 
وإن عالج هذا البالء ليس ابألمر اهلني ، وختتلف احلاالت من شــــــكص إل  خر  لكين أ ل    

  النقاط التاليه :العالج يف
 : إن احلـــب بـــدايتـــه اختيـــاريـــة ، وأكثر بـــداايتـــه من النهرة ، فهو نهرة  الفرار م  الفتننـــة

فــإبتســــــــــــــــامــة فموعــد فلقــاء ، فــإن النهر والتفكر والتعر  للمحبــة أمٌر اختيــاري تتولــد عنــه أمور 
َة الَنْهرََة ْهرَ اضـــــــــطرارية حياســـــــــب عليها العبد. َعني اْبني بـَُرْيَدَة َعْن أَبييهي َرفـََعُه قَاَل اَي َعليشُّ ال تـُْتبيعي النَ 

رَُة. رواه الرتمذي .  فَإيَن َلَك اأُلوَل َولَْيَسْت َلَك ا خي
 قْ ـــــــــفلما اسـتقل به ب  يط قْ ــتولع ابلعشق حىت َعشي 

 ر ْ ــــــــــــا ِتكن منها  ـــــــــفلم ةـــــا موجـــرة ظنهــــــرأى لُ 
 فلم يستطعها وب  َيْسَتطيقْ  الة من ذنبــهــــــــــــع املقـــــِت

 
 . انـه يقول هللا ســــــــــــــبحـ ثقوى ه واثوف م  عقابه ورجاأ ما عنده م  األجر والسواب

ّ َ َ َْعل ل ُه خَمَْرجاً وتعال :  فََ،م ا َمن طََغمَل    َو ثـََر احْلََياَة  ســــورة الطال ، ويقول: َوَمن يـَت قي ا
يَم  نـْيَـا    فـَإين  اجلَْحي اَم َربـ هي َوَ مل النـ ْفَس َعني اهْلَوَ الـد  اَف َمقـَ ا َمْن خـَ ْ،َوَى    َوأَمـ  َى    فـَإين  هيَش اْلمـَ

 سورة النازعات ، ومن ترك هلل شيئا عوضه هللا خاا منه ، يقول الشاعر :  اجْلَن َة هيَش اْلَمْ،َوىَ 
 فول علمل أعقابه اهلم خاسئا إذا جمنا صدل وازع التقمل

 يقول ســــــــــــــبحانه وتعال :  : حمبة ه   نَداداً حيُيب وَ ُْم ّ ي َأ ُذ مين ُدوني ا َوميَن الن اسي َمن يـَت كي
ّ ي  ّ ي َوال ذييَن  َمُنواْ َأَشد  ُحب اً  ُ َعْنُه َعني 165]البقرة: َكُحب  ا َّ ش ا [ . َعْن أََنسي ْبني َماليَك َرضي

ُ َوَرُسولُُه َأَحَب إي َثالٌع َمْن ُكَن في قَاَل  الَنيبي ي  َّ ميَاني أَْن َيُكوَن ا َواُجَا يهي َوَجَد َحالَوَة املي َا سي لَْيهي جي
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َي َوأَْن َيْكرََه أَْن يـَُعوَد يفي اْلُكْفري َكَما َيْكرَُه أَْن يـُْقَذفَ  بُُّه إيال ّي . رواه   يفي الَناري َوأَْن حيُيَب اْلَمْرَء ال حيُي
َّي  البكــاري ، وَعنْ  وُل ا اءي َداُوَد يـَُقول:   َأِبي الــَدْرَداءي قـَـاَل قـَـاَل َرســــــــــــــُ اَن ميْن ُدعــَ الَلُهَم إي  ي كــَ

،َُلَك ُحَبَك َوُحَب َمْن حيُيبَُّك َواْلَعَمَل اَلذيي يـُبَـل يُغيني ُحَبَك الَلُهَم اْجَعْل ُحَبَك َأَحبَ   إييَلَ ميْن َأســـــــــــــــْ
ش َوأَْهليش َومي   . رواه الرتمذي َن اْلَماءي اْلَباريدي نـَْفسي

 
 :  نينَي َما َكا ااأل ه السبا َن َأْكثـَُر عن َشْهر ْبن َحْوَشَب قَاَل قـُْلُت ألُم ي َسَلَمَة اَي أَُم اْلُمْؤمي

َّي  ولي ا ب يْت قـَْليبي َعَلمل اَي ُمَقل يَب اْلُقُلوبي ثَـ إيَذا َكاَن عيْنَدكي قَاَلْت َكاَن َأْكثـَُر ُدَعائيهي  ُدَعاءي َرســــــــــــــُ
َّي َما َأْكثـََر ُدَعاَءَك ديينيَك  وَل ا قَاَل  ب يْت قـَْليبي َعَلمل ديينيكَ اَي ُمَقل يَب اْلُقُلوبي ثَـ قَاَلْت فـَُقْلُت اَي َرســـــــــُ

بـَُعنْيي مي  َلَمَة إينَُه لَْيَس  َدميشٌّ إيال َوقـَْلُبُه َبنْيَ ُأصــْ ابيعي ااَي أَُم ســَ اَء أَزَااَ ْن َأصــَ اَء أَقَاَم َوَمْن شــَ  َّي َفَمْن شــَ
  ( رواه الرتمذي. َربـََنا ال تُزيْا قـُُلوبـََنا بـَْعَد إيْذ َهَديـْتَـَنافـََتال ُمَعاٌذ ) 

    فإن االعتزال مدعاة للوســـوســـة وتســـلط الشـــيطان يقول  ثعتزل النا :   « : إن
أيخذ الشــاة القاصــية والناحية، فإايكم والشــعاب، وعليكم  الشــيطان ذئب املنســان كذئب الغنم،

 رواه امحد يف مسنده «. ابجلماعة والعامة واملسرد
   :   أشـــــــغل نفســـــــك بكل ما هو مباح حىت ال يتعبك التفكا  ا ــــــيل نفســــــك ابملباحا

 وَتسلمل عن من حتب.
 تذكر و  وإذا ما جال طيفه بفكرك اســـــــــــتعذ ابهلل من الشـــــــــــيطان : قَبذ من حتب يف نفســـــــــــك

 مساوئه وقبائذ أفعاله وتذكر ن  ريذ إبطيه وما خيرج من جوفه .  
 وال تواعده ولو شق عليك ذلك . ال تتعر  ملن حتب ، 
 . ال تقرأ ق ص احلب والغرام وال شعر الغزل 
 .ابتعد عن مشاهدة املناظر املثاة وال ور اخلالعة يف الكتب واجملالت والتلفاز 
  بريد الزَن .ال تستمع للغناء فإنه 
  . عاا نفسك ابلرقية الشرعية عند من تثق بعلمة وأمانته 

تُقرأ  ايت منع التهيج و ايت السكينة وال رب واملنشراح الواردة يف ابب تذكرة املخوان مع  ايت 
 الرقية علمل من أبتلش بسحر التهيج أو تعلق قلبه مبحبة إنسان يف  ا ذات هللا.

  



- 123 - 
 

 أعراض السحر 
 الســــــهل احلكم علمل شــــــكص ما أبنه مســــــحور ألن أعرا  الســــــحر قريبة جدا من ليس من

أعرا  العني ، وتتشــــــــابه مع أعرا  املس بســــــــبب وجود شــــــــيطان الســــــــحر يف الغالب  ، ولكن 
سوف أذكر أعراضا هش يف الغالب أقرب للسحر من  اها من األمرا  األخرى .

اع السحر.( أعرا  املس ) لوجود شيطان السحر( يف  البية أنو 1

املســــــــحور من احلب إل الكراهية ومن ال ــــــــحة إل املر  ومن العبادة ( تغا مفاجئ يف طباع 2
 ذلك من وإل  ا.. إل املع ـــية ومن الفرح والســـرور إل احلزن والضـــيق ومن احللم إل الغضـــب 

أوامر السحر وتفلت الشياطني .

( املسحور يكون يف الغالب سريع الغضب واالنفعال .3

 ( تزداد احلالة أو يتنقل املر  عند القراءة أو بعدها . 4
( يشعر املسحور وك،نه مدفوٌع بقول أو فعل بغا إرادته ، و الباً ما يندم علمل ما فعل. 5

 (  الم يف األرحام . 6
 (  الم يف أسفل الههر .7
 يقول الشاعر جرير :( الضيق واحلزن ، 8

 فُ  سحَر أو أشد من السحري به ن طوى حزلً يف القلب حىت ك،منا
( يُرى يف عيين املســــــــــحور بريقا زائداً وملحوظا و البا ما جتده ال يســــــــــتطيع تركيز النهر يف عني 9

الراقش وقت الرقية ولكنة مييل ابلنهر ال أعلمل وإل أســـفل ) هذه املالحهة ذُكرت يف كتاب دليل 
ســـــــــحر م،كول أو مشـــــــــروب أو مشـــــــــموم املعاجلني وال ـــــــــواب أ ا تنطبق يف الغالب علمل من به 

وبلغت عقد الســحر ال العينني ، أو كان هناك حضــور جزئش علمل عني املســحور ، ولعلش أكون 
 خمطئاً ولكن هذا ما ظهر يل من خالل املتابعة (  .

( رائحة كريهة خترج من فم أو من جلدة الرأس أو من األرحام أو من جســـد املســـحور عموما 10
يشـــــــمها املريض و اه ومهما اجتهد يف  ســـــــل جســـــــده ابلشـــــــامبو وال ـــــــابون فإن وهذه الرائحة 

الرائحة تعود يف نفس اليوم خ وصا عندما يعر  جسده ، وهذا حي ل يف بعض حاالت السحر 
 امل،كول واملشروب وليس كل احلاالت .
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بعض األعراض اليت  حتصل للمسحور وقل القراأة:

  . البكاء عند  ايت السحر 
 الم للنوم .االستس 
 .يشعر املسحور مبثل الكرة ال غاة ساكنة أو متحركة يف املريء 
 .البا ال يههر اجلين بسرعة كما هو عليه احلال يف املس  
 .قد تههر تشنرات والسيما يف األطراف وعلمل العينني 
 .ثيان أو أب يف البطن  
 للعالج  ريبال يســــــتريب للقراءة والعالج بســــــرعة ) أيضــــــا بعض حاالت العني ال تســــــت

 بسرعة (.
 . ينهر إل الراقش بسكرية ورمبا ضحك امل اب دون إرادة منه

 
إن السحرة لعنهم هللا يف الغالب يرسلون إل املسحور الشياطني املتمردة حي  أ م أكثر قوة 
وحتمال وعناداً خ وصًا عند بداية العالج ، فترد خادم السحر يكمن وقت القراءة وال يتحرك 

يتسبب يف أي أمر من شانه االستدالل علمل وجوده داخل جسم املسحور ، حىت يهن الراقش وال 
أن املنسان الذي أمامه ليس به سحر وال حىت مس، فيتوقف املسحور عن القراءة ومتابعة العالج 
، أو بعد القراءة علمل املسحور تههر أعرا  العني فيكون تركيز العالج علمل العني حىت تنتهش 

  .  يتوقف عن العالج أعراضها
 

ومن املالحظ أن بعض من ِبم سحر تسرع إليهم العني بل هم ُعرضة للعني واملس أكثر من 
 اهم ألن أجسادهم مكشوفة ، وحي  أن العني من السبل اليت تقرتن ِبا الشياطني ابملنسان ، 

حورين من  ايت ملس، ويت،ثر بعض اما تتسلط علمل املسحور من خالهلا لذا  فإن الشياطني كثااً 
 احلسد عند الرقية ألنه قد يكون م اابً ابحلسد املقرون ابملس .
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جتد بعض شياطني السحر تت،ثر من  اين العني واحلسد ألن بعض شياطني السحر تسقبل 
العني عند إصابتها للمسحور حىت تتسلط علمل املسحور وتنكل به فيكون خادم السحر خادماً 

 ر يف الغالب ال يعمله إال احلسدة من خبيثش وخبيثات املنس:لعني احلاسد  وإن السح
 

 إال عداوة من عاداك عن حسدي  كل العداوات قد ترجمل مودذا
 

وكم أعرب من بعض الرقاة الذين يشك ون املر  من أول جلسة ، حىت إن بعضهم يقول إذا  
كان املســـــحور يف بطنه ســـــحر فســـــوف يتقي،ه عند القراءة ، وإن كان به مس فســـــوف ي ـــــرع .. 
ومن به مس ال يســـــــــتطيع أن يقرأ  ية الكرســـــــــش أكثر من ثالع  مرات ..  ويقول  خر الذي به 

ال ذييَن أَيُْكُلوَن الر اَب اَل يـَُقوُموَن  القراءة عليه ويســــــتشــــــهد بقوله تعال: مس البد أن يتكبط عند 
ْيطــَاُن ميَن اْلَمس   ا يـَُقوُم الــ ذيي يـََتَكب طــُُه الشــــــــــــــ  ، وهــذه أقوال عــاريــة من ال ــــــــــــــحــة فمن   إيال  َكمــَ

لك بسبب ذالشياطني من يتحمل وقت القراءة يف بداية العالج ورمبا احرت  يف مكانه وب حيضر و 
ضعفه أو عدم ِتكنه من جسد امل اب ، ومن السحر ما يكون م حواب ابجلن املوكل به فيمنع 
خروج الســـــحر من الفم ، وأعرف من يقرأ ســـــورة البقرة كاملة يف جلســـــة واحدة وهم مســـــحورون 
وِبم شــــــياطني الســــــحر ، وليس عند من يزعم ما ســــــبق ذكره دليل من الكتاب والســــــنة ، ولكنها 

 ـــــــل أحيال مع بعض املرضـــــــمل وال حت ـــــــل مع اجلميع . فينبغش عدم التســـــــرع والرتي  يف أمور حت
احلكم  حىت يقرأ علمل املريض قراءة مركزة ولفرتة أطول ، فســــــــــــــتنرلش احلقيقــة للقــارئ بعــد عــدة 
جلســـــــــــــات وإن طالت املدة اليت من خالهلا تنكشـــــــــــــف أعر  الســـــــــــــحر أو املس الواحدة تلوى 

األخرى.

 كول واملشروب:أعراض السحر املأ
  إذا كان الســحر امل،كول أو املشــروب جديداً فإنه  الباً ما يشــتكش املســحور من  الم يف

 البطن .
  الشــــــــــــــعور أبب دائم يف املعدة مع  ثيان وتقيؤ مســــــــــــــتمر يف بداية احلالة ) ليس يف كل

 احلاالت (.
 م.ء اجلس ثيان ) يزداد وقت الرقية ( ما ب يكن السحر قدمياً أو منتشرا يف أحنا
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   . كثرة الغازات يف البطن 
   .يشعر بقعقعة يف البطن وقت الرقية 
   .يشعر مبثل الكرة يف املريء والبلعوم خ وصا وقت القراءة 
   .يشعر لرارة يف جوفه بل يف بدنه عامة خ وصاً وقت الرقية 
   .خروج رائحة كريهة من املعدة ) عن طريق الفم ( تزداد وقت الرقية 
    . يشعر أبب وتقطيع يف بطنه وقت الرقية 
   .) عدم الر بة يف األكل ) ليس يف كل احلاالت 
   . ) االمساك املزمن ) يف بعض احلاالت 
   . ) ال ب الشديدة فرتة الدورة ) عند النساء 
  مغناطيسش  بريقاً  امض يتدفق ك،نه إشعاعضعف الرؤية ) الب ر ( ، ورمبا ترى يف عينيه
. 
 رى أمام عينيه شعراً أو حبااًل معقدة أو ملفوفة ولو كان مغمض العينني ، هذا  البا قد ي

 مايكون يف السحر امل،كول واملشروب . 
  املسحور ِبذا النوع من السحر ينزعج عندما يلمسه أحد خ وصا يف املواضع اليت يكثر

 فيه السحر يف جسده .
 ه ل ضــــــيق عند التنفس ، ويســــــمعومن عالمات الســــــحر امل،كول واملشــــــروب الشــــــعور ابل

 أحيال فحيذ عند الشهيق والزفا وهو أشبه ما يكون ابلشكص امل اب ابلربو .
  ـــــــــــــــه خ وصاً وقت الرقية فإذا ما ومن عالمات السحر امل،كول واملشروب سواد الوجـ

 استفرا السحر أشر  لونه واستنار وجهه.
  الهــــــــــــــــــــــهر يف منطقة العرز يشــــــتكش املســــــحور ابمل،كول واملشــــــروب  الم يف أســــــفل

 والع عص ولعل ذلك بسبب وجود السحر يف املستقيم ) القولون (.
  يف حالة الســحر امل،كول أو املشــروب ، عند انتفا( اليد أو الرجل أو ظهور البقع الزرقاء

 ووجود األب فيها ، فيه إشارة علمل هيران السحر يف ذلك العضو.
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 وم ه بريقـاً مفـاجئـًا أشــــــــــــــبـه مـا يكون مبرموعـة ْوقـت الرقيـة يرى املريض فرـ،ة يف خميلتـ
مت لئة ، وهذا يعين أن ســــــــــــحرا يف خميلته قد أحرقه هللا وهو الغالب علمل الهن، أو شــــــــــــيطالً 

 حترك ب ورة سريعة يف ع ب عينيه .
  كثرة التمكط من األنف والبزا  من الفم وقت الرقية فيه دليل علمل وجود الســــــــــــــحر يف

 واجليوب األنفية . مقدمة الرأس ) الدماا (
  جتد أحيالً بعض من به ســـــحر م،كول أو مشـــــروب يكثر من فرك فروة رأســـــه أو ميســـــذ

 مسحا خفيفا علمل جوانب رأسه ، وفيه ذلك دليل علمل وصول عقد السحر إل الرأس.
  يذكر أكثر من شــكص جن يعانون من ســحر يف بطو م أ م يشــعرون مبثل الكرة تنفرر

 ة وبعدها خيرج السحر .يف بطو م وقت القراء
  من عالمات الســـــحر امل،كول اخلمول والثقل يف البدن خ ـــــوصـــــاً علمل األكتاف واخلفة

 بعد املستفراا . 
 .املوضع الذي يشعر به املسحور أبب  البا ما يكون مكان عقد السحر يف اجلسد 

ال يسلم ِبذه األعرا  ولكنها حت ل مع بعض من ِبم سحر م،كول أو مشروب. 

 
 التقلبا  يف حال املسحور ابملأكول واملشروب

الســحر عندما يؤكل أو يشــرب ينتشــر يف جســد املســحور ، ويكون انتشــاره بواســطة املوكل به من 
الشـــياطني أو بواســـطة ســـاحر اجلن ، وتوزيع الســـحر يف اجلســـد يعتمد علمل أوامر الســـحر ، فعلمل 

التكيل ثر علمل املســـــحور ابلنســـــيان و : يضـــــعون الســـــحر يف الرأس حىت يؤ ســـــبيل املثال ال احل ـــــر 
والنوم والسـرحان واجلنون وال ـرع .. وال ال ـدر وخلف منطقة القلب للضـيقة واهلم والغم واحلزن 
والك بة ســرعة الغضــب والوســواس القهري واخلفقان والوله والعشــق ، وحتت اللســان حىت يســيطر 

خارج عن  يشــــتم ويتكلم بكالمالشــــيطان علمل لســــان املســــحور ابلربط والثقل وقد  عله يســــب و 
إرادته ، وال األرحام واملذاكا للعقم والربط والتهيج ، وال الههر للكمول والتعب وا الم ، ويف 

رمبا و  الغالب إن هذه األســحار املنشــرة يف اجلســد هش فروع من أصــل الســحر املوجود يف البطن ،
مرا  عضــــــــــــــوية مثل التقرحات تســــــــــــــبب هذا النوع من الســــــــــــــحر من بعد إذن هللا تعال إل أ

 .الشديدة يف املعدة والتقل ات يف األمعاء والفشل الكلوي وانسداد ونزيف العرو  
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يف البداية عندما أيكل أو يشــرب املنســان الســحر يشــعر بتعب و الم وأوجاع يف البطن ورمبا 
ب حترك ب ثيان وتقيؤ ومن   يتطور األمر أبن يتنقل األب إل أماكن خمتلفة من جســـــــــــــــده بســــــــــــــ

الســحر إل مواضــعه ، فيعا  املســحور من أمور  ريبة ال يدري كيف ي ــفها من ا الم واألوهام 
، ورمبا ح ــــلت له أمور مفاجئة من احلب إل الكراهية ومن ال ــــحة إل املر  ومن العبادة إل 

وامر أ املع ــــية ومن الفرح والســــرور إل احلزن والضــــيق ومن احللم إل الغضــــب وإل  ا ذلك من
 السحر وتفلت الشياطني .

 

بعد مدة من الزمن ختف ا الم واألوجاع نسبيا ويبدأ الشيطان بتنفيذ أوامر السحر إما ب ورة 
 علنية أو ب ورة سرية .

 
يقوم اجلان بتنفيذ أوامر الســــــحر لي  يشــــــعر املســــــحور ومن يعي، معه أبن  الصـــــورة العلنية :

األمر الذي هو حاصــــل ما هو إال نتيرة الســــحر أو املس لوجود الشــــواهد والقرائن ، وذلك من 
 خالل صرع العروس ليلة عرسها والتكبط ِبا واحلضور عليها .. اخ .

 
أحد أبن  مر السحر ب ورة سرية لي  ال يشعريقوم املوكل ابلسحر بتنفيذ أواالصورة السرية : 

ذلك املنســـــــان مســـــــحور بل حىت املســـــــحور نفســـــــه ، كالفالح حيرع األر    يضـــــــع البذرة   
يسقيها حىت تنبت الشررة وبعد أمد  ين  رها ، وهذا هو الغالب يف حاالت السحر خ وصا 

و ال ميل ِبب  عريب فه حاالت ســــحر التفريق ، فإن خادم الســــحر يقوم بتنفيذ أوامر الســــحر
ه س وال يســــتعرل األمور ، فترد اخلبي  يبدأ ِبطواته اليوم ليح ــــل ل،وال يكل وال يقنط وال يي

 ما يريد بعد عام أو عامني .
 

يف يوم من األايم ح ـل يل حوار مع شـيطان من شـياطني السـحر ، وكان علمل جسـد شـاب 
ســــحر وفيه أكثر من شــــيطان من شــــياطني  يف العقد الثا  من عمره ، وكان مســــحوراً أبكثر من

ســنوات وب يســتطع أن ينال  6الســحر ، وكان جا قاله ذلك الشــيطان أنه يف جســد الشــاب منذ 
منه ما يريد من أوامر الســـــــــحر وذلك ألن الشـــــــــاب كان  اهد نفســـــــــه وخيالف كل ما يريده هو 

بعد ،  س منه،مع ذلك ب نيوأعوانه وشياطني السحر ا خر والرصد والعني وكان قوي املرادة ، و 
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وســـــوف أواصـــــل معه علمل الر م من ضـــــعف قوة الســـــحر ، فهش مســـــ،لة حتَد ، وكان يتوعد أبن 
 ي رف ذلك الشاب عن الطاعات ويعطفه علمل املعاصش واملنكرات .

 
فقلت له لن تســـــتطيع وذن هللا تعال ، فقال يل امسع مين لو كان هذا الشـــــاب من الشـــــباب 

 حابه كلهم من أصدقاء السوء وهو معهم يف الليل والنهار ماذا تهن ق . امللتزمني وكان أص
 

ش  يُرييُدوَن وَ  تذكرت قول هللا تعال:  ْلَغَداةي َواْلَعشــــــي ُم ابي َك َمَع ال ذييَن يَْدُعوَن َرِب  ْ نـَْفســــــَ ربي ْجَهُه َواصــــــْ
َيا  نـْ ُهْم تُرييُد زييَنَة احلََْياةي الد  َناَك َعنـْ ْعُد َعيـْ َنا قَـ َواَل تـَ َبُه َعن ذيْكريَل َواتـ َبَع َهَواُه وََكاَن َواَل ُتطيْع َمْن أَْ َفْل ْل

ْيطَاني َوَمن يـَت بيْع ُخطُ  ، وقوله تعال:  أَْمرُُه فرطا َواتي أَيَيـ َها ال ذييَن  َمُنواْ اَل تـَت بيُعواْ ُخطَُواتي الشــــــــــــــ 
ْلَفْحشــــَ ءي َواْلُمنْ  ْيطَاني فَإين ُه أَيُْمُر ابي ّ ي َعَلْيُكْم َوَرمْحَتُ الشــــ  ُل ا نُكْم م ْن َأَحَد أَبَداً َكري َوَلْواَل َفضــــْ ُه َما زََكا مي

يٌع َعلييمٌ  ُ مسَي  ّ ّ َ يـُزَك ش َمن َيَش ُء َوا  21سورة النور  َوَلكين  ا
 فقلت له ال بد وأن يؤثروا عليه إال أن يع مه هللا تعال . 

 

 تستعرلون األمور أما حنن فال نيئس وال نستعرل وأل معه منذقال يل هذا ما نفعله به وأنتم 
ســــتة أعوام وســــوف أواصــــل معه ، وإن ســــحره ســــوف يبطل إذا مت العشــــر ســــنوات أي بعد أربع 

 .هـأ. سنوات ولن أتركه حىت ألل منه ما أريد
 

لســـــحر ايف الغالب إذا كان الســـــحر أكل لتوه فإبطاله وذن هللا تعال أيســـــر من إنســـــان أكل 
قبل عقد أو عقدين أو أكثر ، ألن الســــــــــــــحر اجلديد يكون متفككا وقريبا من املعدة وعروقها ، 
أما الســــــــحر القد  فيكون صــــــــلبا وبعيدا عن املعدة وعروقها ، ختيل معش أن الســــــــحر عبارة عن 
رب ، فإنه ســــوف يســــتقر يف البطن ، فإذا مت تدارك األمر  قطعة من ال ــــابون أذيبت يف املاء وشــــُ
ابملســـــتفراا فإن ســـــائل ال ـــــابون ) مادة الســـــحر ( ســـــوف خيرج من البطن مع القشء أو الرباز ، 
ولكن إذا ما ترك يف البطن لفرتة من الزمن فإن السائل سوف ينتشر يف العرو  وي ل إل أماكن 
خمتلفة من اجلســــد ، وعندما يزول املاء عن ال ــــابون بفعل امت ــــاص اجلســــد للماء فإن الســــائل 

حول إل قطع صـــــغاة من ال ـــــابون الناشـــــف املتناثر  يف اجلســـــد ) يف الرأس وال ـــــدر ســـــوف يت
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واألرحام والههر واليدين والرجلني والعرو  ( ، هذه القطع ال ــــغاة هش عبارة عن أوامر الســــحر 
 واليت عن طريقها يتسلط الشيطان علمل املسحور ابألذى والضر .

 
ات فإن بعض هذه القطع تت،ثر فتتحلل مرة مع القراءة علمل املســــــــــــــحور واســــــــــــــتكدام العالج

أخرى إل مادة ســـــائلة فتنتشـــــر يف تلك األماكن فيكون  ثاها علمل املســـــحور يف تلك املواضـــــع 
) تفكك وحترك الســــحر ( ، ومع مواصــــلة رحلة نســــميها مرحلة هيران الســــحر أشــــد ، وهذه امل

 العالج تضعف قوذا وخترج وذن هللا تعال.
 

لعالج يهيج الســحر يف مواضــع أخرى فيح ــل للمســحور زايدة وتعب يف جانب   مع متابعة ا 
موضـــــع الســـــحر املتحرك ، فترد املســـــحور يشـــــعر بزايدة يف ال ـــــداع مرة ، ومرة زايدة يف النفور 
والع ـــــــبية وأخرى  الم يف الههر واألرحام ، وقد حت ـــــــل الزايدة يف موضـــــــع واحد أكثر من مرة 

قطعة يف ذلك املوضع أو أن قطع السحر ب تتحلل ابلكامل يف  والسبب يف ذلك وجود أكثر من
املرات الســــــابق ، وهلذا يزعم املســــــحور أنه ب يتحســــــن وأن ا الم واألوجاع ابقية ، بل إن البعض 
يقول إنين قبل الرقية أحســــــن جا أل عليه بعد الرقية وهذا صــــــحيذ ولكنه من تلبيس الشــــــيطان ، 

ر  وح ــــــول الزايدة يف حني ، وخفة وراحت يف حني  خر ، وهكذا يشــــــعر املســــــحور بتنقل امل
ولكن لن تتغا أحوال املسحور تغااً ملحوظاً حىت يبدأ ابستفراا السحر من خالل القشء والرباز 

 والبول واألرحام والتمكط من األنف علمل حسب مواضع السحر .
 

  كل مادة السحر بعد ا اتفراغ
ا تستقر يف املعدة وي ل بعض منها إل العمود الفقري أو إل إن مادة السحر بعد أكلها أو شرِب

الرأس أو إل ال در أو إل األرحام وقد تنتشر مادة السحر يف البطن والعرو  ، وخترج بعد أن 
أيذن هللا وبطاله عن طريق القشء أو الرباز أو البول أو خترج عن طريق األنف واألذن ، ويف الغالب 

 دة حرارة أو مغص أو أب . ي احب خروج هذه املا
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 شــــــعب يف والبيهقش النبوي معاً يف الطب نعيم وأبو الســــــع وابن األوســــــط يف الطربا  أخرج
 والعرو  البدن حو  املعدة" وســلم عليه هللا صــلمل هللا رســول قال :قال هريرة أِب عن املميان
 العرو  صدرت املعدة فسدت وإذا ابل حة، العرو  صدرت املعدة صحت فإذا واردة، إليها

وكما أن بعض الســــــــحر ي ــــــــدر من املعدة واألمعاء بعد شــــــــربه أو أكله عن طريق ،  ."ابلســـــــــقم
العرو  إل خمتلف أعضــــــــــــاء اجلســــــــــــم ، فإنه يرد من نفس العرو  وين ــــــــــــب مرة أخرى يف املعدة 

ة اهلواء اواألمعاء ليكرج مع القشء أو االســــتفراا ، ويشــــعر املســــحور بورود الســــحر مبثل املاء وفقع
 الً.يف البطن أحيوحراره اليت ِتر من خالل خرطوم ماء صغا والذي ي احبه قعقة ومغص 

  
أما عن لونه وشكله فليس له شكل أو لون حمدد ولكن من املشاهد أنه خيرج علمل مثل هذه 

 األشكال :
 . الذي خيرج من األنف واألذن: مادة صفراء أو سوداء أو مادة خماطية أو دموية 
  ) الذي خيرج من الفم والســــبيلني : كرات زاللية صــــغاة ) مثل قطع اجلال األبيض

، أو مادة بنية أو ســـــــــوداء قد تكون م ـــــــــحوبة بشـــــــــشء من الدم أو صـــــــــفراء أو 
خضراء أو خماطية أو بلغمية أو زاللية ، أو تكون مثل نشارة اخلشب، وليس كل 

 ات املعدة.مادة صفراء سحر ، فقد يكون السائل األصفر من أنزمي
  ورمبا خرج علمل شكل خيوط ق اه مثل الع ب تكون بيضاء أو محراء أو صفراء

وتكون معقدة عدد من العقد خترج من معهم املكارج " األرحام ، الفم ، األنف 
، العني ".

 . مثل رجيع احلََمام 
 . أظافر ، شعر ، داببيس 
  . ر وة بيضاء مثل ر وة ال ابون كثيفة 
 ه ما تكون بزالل البيض "  البا ما خيرج يف بداية االستفراا".مادة زالليه أشب 
 . دم أسود متكثر ) ثقيل الوزن ( ويدل علمل انتشاره يف العرو 
 .) قطع مثل الدم املتكثر ) مثل الكبدة املقطعة 
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  خيرج الســـــــــحر أحيال علمل شـــــــــكل قطع دموية جافة مع القئ أو من األرحام وفيه
 دليل علمل قدمه .

  الســــــــــــحر قدمياً وكثااً وعفناً فرمبا ختلق منه دود صــــــــــــغا بقدرة هللا تعال ، إذا كان
ال يههر  دوخيرج الدود بعد الرقية والعالجات مع الرباز ، وابملتابعة فإن هذا الدو 

 . يف التحاليل املكباية
 رفائدة : من املالحظ أن هذا السحر إذا أصاب الثياب حال خروجه فإنه ال يزول أثر هذا السح

 من الثوب بعد الغسيل ابملاء وال ابون .
    
وابملتابعة لكثا من املرضــــمل نالحظ أنه قبيل خروج الســــحر أبايم أو حني خروجه يشــــعر املريض  

لرارة أو مغص أو صداع أو أب أو تعب وضيق وزايدة يف املر  ، والذي خيرج من الفم بكميات  
 ر املريض بعد التقشء ِبفة وراحة . كباة  البا ما يكون ثقيال عفنا حارا ، ويشع

   ون ، فقــد يك وأحــب أن أنبــه  ىل أنــه ليس كــل م  يتقيــأ وقــل الرقيــة يكون مســـــــــــحورا
م اابً بعني علمل أكل أو شرب فهو يتقئ وقت القراءة حىت تنفك عنه العني وذن املنسان 
 هللا تعال.

  من بالئه. فيه هللاأو يكون م اابً مبر  عضوي يف جوفه وبربكة الرقية يتقي، ويعا 
  أو يكون إحياءاً من الراقش للمريض أبنه مســحور وســوف يتقي، الســحر فيتقي، ما يف بطنه من

 أكل وأنزميات فيهن أنه مسحور .
   أو يكون اجلان يســــــكن يف املعدة وعند القراءة يضــــــطرب ويتكبط يف داخلها فيتســــــبب يف

 الغثيان والتقيؤ .
  ال ـــــــــــارع ، فبعض اجلن حتضـــــــــــر علمل جســـــــــــد املريض وقد يكون التقشء خمادعة من اجلين 

حضـــــورا كليا لي  ال يشـــــعر املريض أبي شـــــشء ، فتشـــــرب الع ـــــاات امللونه مثل شـــــراب 
الفيمتو و كل بعض األطعمة حىت إذا ما ذهب املريض إل الراقش بدأ اجلان خيرج ما شــرب 

الســـحر  د  يف إخراجوأكل فيكون خليطا بني الع ـــا والطعام ، فيهن الراقش أن اجلان صـــا
 وما هش إال إحدى خمادعات الشياطني . 
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وإذا كان السحر م،كوال أو مشرواب وكان قدميا أو منتشرا يف الدم أو وصلت عقده إل العيون أو 
الرأس أو ال در أو أي مكان بعيد عن املعدة واألمعاء فإن إخراجه يكون أصعب منه لو كان يف 

يســـتطيع شـــيطان الســـحر أن خيرجه بســـهولة ولو ضـــرب أو عذب من البطن ، ففش هذه احلالة ال 
قبل الراقش ، ولكن بربكة القران والدعاء يبطل وخيرج وذن هللا سبحانه وتعال بعد عدة جلسات. 
وإَن إخراج الســــــــــحر بكميات كباة فيه خطر علمل املســــــــــحور بل وفيه تعب شــــــــــديد علمل املوكل 

ة واحدة أبداً ، بل خُيرج الســــحر من جســــد املســــحور يف ابلســــحر ، ولذلك ال خُيَرََج الســــحر دفع
أوقات متفاوتة خالل فرتة من الزمن ت ــــــــــل إل عدة أســــــــــابيع بل إل عدة أشــــــــــهر ، وذلك علمل 

 حسب قوة السحر وتعاون املوكل به أو عناده من بعد إذن هللا تعال . 
 

أذكر مرة أن أحد املرضــــــمل كان مســــــحورا وبلغ الســــــحر  يع أعضــــــاء بدنه خ ــــــوصــــــا الرأس 
يق عليه ، أراد أن يتنتقم من  وال ـــدر ، وملا طلبت من املوكل ابلســـحر أن خيرج الســـحر بعدما ضـــُ
املســـــــحور وذلك برتجيع الســـــــحر بكميات ال يتحملها املســـــــحور ، وكان يبكش من شـــــــدة البالء 

ان يقول ال أريد أن أشـــفمل ِبذه الطريقة .. ال أريد أن خيرج الســـحر .. بســـبب ترجيع الســـحر وك
قل له يتوقف عن ترجيع الســحر ِبذه ال ــور .. إن صــدري يتقطع ، وأشــعر أن عيو  خيرج منها 
الدم وال أســتطيع أن أحترك بســهولة ... اخ ، وتعب تعباً شــديداً ، وبعد حوايل العشــرة أايم عافاه 

 هللا تعال . 
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 ج السحر املأكول واملشروب واملشمومعال
 ابإلاتفــراغ

 
إن من أْع الطر  يف إبطال الســـــــحر امل،كول أو املشـــــــروب أو املشـــــــموم من بعد إذن هللا تعال  

ابلرقية واالستفراا ، واالستفراا إما أن يكون ابملسهال أو القشء أو خروج الدم واألِبرة ابحلرامة 
 والف د . 

 
  كتابه الطب النبوي: االســتفراا يف احملل الذي ي ــل إليه أذى الســحر ، فإنيقول ابن القيم يف   

للســـحر  ثاا يف الطبيعة ، وهيران أخالطها ، وتشـــوي، مزاجها فإذا ظهر أثره يف عضـــو وأمكن 
 استفراا املادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا .أ.هـ. 

 
وإخراجه  فالرقية تؤثر علمل الســــحر وبطاله ت ــــل إل ما ال ت ــــل إليه كثا من األدوية ، الرقية :

 وذن هللا تعال ، وأكثر ما يستفرا املسحور مادة السحر وقت القراءة أو علمل إثرها.
 

ميكن أن يســتكدم الســنا أو زيت اخلروع أو امللذ املْليزي هلذه الغاية وحبذا لو قرئ  اإلا ال :
استكراج  وكلها لفعة وذن هللا تعال و ربة يفعليها أو أخذت مع ماء قرئ عليه الرقية الشرعية ، 
 السحر ، خ وصا عندما يتحرك السحر يف البطن.

 
ال يوجد يف األدوية احلديثة دواء أعلمه  عل املنســان يتقي، ما يف بطنه إال ما تســتكدمه  القيأ :

 لاملســتشــفيات يف بعض حاالت التســمم ، ولكن ميكن للمســحور أن يضــع إصــبعه يف فمه وحياو 
أن يسـتفرا ، أو حيضـر ك،س ماء قرئ عليه الرقية ويضـع عليه ثالع مالعق كباة من ملذ الطعام 
ويشربه فإنه يف الغالب يتقي، ما يف بطنه وميكن أن يضاف اليه فنران زيت زيتون ) ال تفعل هذه 

 الطريقة إذا كنت تعا  من الضغط أو من مر  يف الكلمل ( .
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ج ابألعشـــــاب إل ما ال ت ـــــل إليه الرقية خ ـــــوصـــــا يف حاالت يف بعض احلاالت ي ـــــل العال  
الســــحر امل،كول واملشــــروب واملشــــموم ، وأفضــــلها إدمان شــــرب زيت الزيتون وأكل احلبة الســــوداء 
والعســـــــــــل ، ولو أل  عنا بني الرقية واألدوية لكان أفضـــــــــــل، وقد ذكرت بعض هذه األعشـــــــــــاب 

 املهلية واألدوية املباحة .وطريقة إستكدامها يف ابب اجلمع بني األدوية 
 
وكل شـــشء مباح  ا ضـــار يؤكل أو يشـــرب أو يغتســـل به أو يدهن به يقرأ عليه الرقية يكون فيه  

شــــــــفاء وذن هللا تعال بربكة القر ن وكلها تندرج حتت األســــــــباب اليت تســــــــاعد يف إســــــــتفراا مادة 
 السحر وهللا أعلم .

 
 حتـيِركي السحر ) هيجان السحر (:

امل،كول واملشــروب من أشــد أنواع الســحر  ثاا علمل املســحور ، والســحر عندما يســتقر  الســحر  
يف اجلسد يكون له سكون ودرجة  ثا معينة ، ولكن عندما يُراد إبطاله وذن هللا تعال ابلرقية أو 
ابألعشاب أو  ا ذلك يتبيغ ) يهيج ( السحر ويكون يف أعلمل درجات الت،ثا ، ومثال ذلك لو 

ينا بكمية من اجلَمر وتركناه فرتة من الزمن فإنه ســــــــــــرعان ما يغطيه الرماد واحلرارة ال ــــــــــــادرة منه أت
تكون أقل بعد ســـــكونه ، فإذا ما حركنا هذا اجلمر ونفكنا عنه الرماد فإن حرارته تشـــــتد ، كذلك 
الســــــــــــــحر عندما يتحرك ابلقرأة والنف  و ا ذلك من الطر  األخرى فإنه يؤثر علمل املســــــــــــــحور 

، أن ســــحره كان يف جف طَْلعي  ابلتعب فرتة من الزمن ، جاء يف أحد رواايت ســــحر الرســــول
وفيه إبٌر  مع مراطة رأسه وِتثال من مجع علمل صورة الرسول  َنلة ذكر وفيه مشط الرسول 

يعين زع إبرة )نمغروزة ، ويف اجلف أيضا وتٌر فيه إحدى عشرة عقدة وجاء يف احلدي  أنه كان ال ي
لتمثال ( إال وجد هلا أملا ،    د بعد ذلك راحة . وأحيال تكون الزايدة بســــــــــــــبب تفلت من ا

 شيطان السحر بسبب  ثره من الرقية ) ردة فعل (  .          


  بطال السحر اثارجي :
  :ةيقول  يل بثين( ،  القراءة علمل املريض حىت يبطل هللا السحر يف مكانهالرقية ) 

 وإ  ال ألفش هلا الدهر راقيا للسحر رقية هش السحر إال أن
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العثور علمل مادة الســـحر وفك عقدها وحرقها أو القراءة عليها من أســـرع وأْع  جلب الســـحر :
ما يعاا به املسحور ، وميكن احل ول علمل السحر وجلبه مبا يلش :

 
 ح ــــل  ر  كمامين هللا علمل املســــحور برؤاي يراها أو ترى له ، يعرف من خالهلا مكان الســــح

يف معرفته ملكان الســــــحر الذي عملته له يهود. انهر طريقة إســــــتفتاء رب األر   لنبينا حممد 
والسماء يف ابب الكشف عن وجود اجلن .



  َّي بَْ يـَْبَق يـَُقوُل:  أخرج البكاري عن َسعييد ْبن اْلُمَسَيبي أََن أاََب ُهَريـْرََة قَاَل مسَيْعُت َرُسوَل ا
َةُ ميَن  رَاُت ، قَاَل: الرُّْؤاَي الَ احلي رَاُت قَاُلوا َوَما اْلُمَبش ي . النـُّبـَُوةي إال اْلُمَبش ي

 
 
   َّي وَعني اْبني َعَباَس قَاَل َتارَةي َوالَناُس ُصُفوٌف َخْلَف َأِبي َبْكَر فـََقا َكَشَف َرُسوُل ا َل َعني الس ي

لي أَيُـَّها الَناُس إينَُه بَْ يـَْبَق مي  َُة يـَرَاَها اْلُمســــــْ احلي رَاتي النـُّبـَُوةي إال الرُّْؤاَي ال ــــــَ ُم أَْو تـَُرى َلُه ُ َ قَاَل إال ْن ُمَبشــــــ ي
ُروُد َفاْجتَ  ًدا َفَ،َما الرُُّكوُع فـََعه يُموا فييهي الَرَب َوأََما الســــــــــــــُّ اجي ُدوا يفي إي  ي  ُييُت أَْن أَقْـرَأَ رَاكيًعا أَْو ســـــــــــــــَ هي

. رواه أمحد  ءي فـََقميٌن أَْن ُيْسَتَراَب َلُكمْ الدَُّعا

 
  َّي ولي ا َّي ْبني َعْمرَو َعْن َرســــــُ َرى أَنَُه قَاَل )  وَعْن َعْبدي الَرمْحَني ْبني ُجَبْاَ َعْن َعْبدي ا هَلُُم اْلُبشــــــْ

نـَْيا  رَُها ( يفي احْلََياةي الدُّ َُة يـَُبشـــَ احلي َعَة َوأَْربَعينَي ُجْزًءا ميَن النـُّبـَُوةي اْلُمْؤميُن هيَش ُجْزٌء ميْن تي قَاَل الرُّْؤاَي ال ـــَ ســـْ
َوى َذليَك فَإيمَنَا ُهَو ميَن الَشْيطَاني ليُيْحزينَُه فـَْليَـ  َا َوَمْن رََأى سي ْ ِبي ُفْ  َعْن َيَساريهي َفَمْن رََأى َذليَك فـَْلُيْكربي نـْ

ْ ِبيَ   . رواه أمحدا َأَحًداَثالًه َوْلَيْسُكْت َوال خُيْربي
 
  مين هللا عليه أبن خيرب خادم السحر عن مكان السحر." ال ت د  اجلين وال تكذبه وقد قيل
ِدقِ  قيدَ  الكيِذوبي   نَّ  وأل  عن الســـــحر يف املكان الذي ذكره اجلين إن كان قريبا ، ولكن  ييصــــَ

ت أســاس لقرب الفال  أو حتإن قال اجلين أن مكان الســحر يف بيت فالن أو فالنة أو مدفون يف ا
البيــت فــإنــه يف الغــالــب يكون كــاذاب ، يريــد الفتنــة أو التعريز " ، ومن املعلوم ابلترربــة أن بعض 



- 137 - 
 

شـــياطني الســـحر تعطش الراقش بعض املعلومات وقد تدله علمل بعض األســـحار ورمبا تقي،ت بعض 
السحر أمامه كل ذلك من أجل أن يركن إليها وال يؤذيها ابلقراءة . 

 
كثااً ما تكذب وتضــحك شــياطني الســحر علمل من يتحدع معها  وقليالً جداً جداً ما ت ــد  و 

يف قول أو فعل ، وإذا ما حدع ذلك فهو من قبيل االســــتدراج والســــكرية  البا ، حىت أن بعض 
الشـــياطني يذكر أموراً فيها حقائق ويدس معها أكاذيب من اجل أن يوقع الف  واملشـــاكل ، ومن 

فعال أن ختربك الشــياطني عن مكان الســحر وإذا ما ذهبت إل ذلك املكان قد جتد شــيئا هذه األ
( لب يكون معه اتبع من اجلن )الرصــدتهن أنه ســحٌر وهو ليس بســحر ألن خادم الســحر يف الغا

فيسمع ما قاله خادم السحر فيذهب التابع ويضع يف املكان الذي ذُكر أوراقا أو قطعة قماش أو 
 أ ا سحر وإليك هذا املثال الواقعش : اها فتهن 

  حتدثت مرة مع جنية علمل جســـــــــــــد شـــــــــــــاب وبعد أن دعوذا إل التوبة واملســـــــــــــالم ابلرت يب
والرتهيب زعمت أ ا أســـــلمت بعد أن نطقت ابلشـــــهادتني ووعدتين علمل أ ا ســـــوف تدلين علمل 

إل أر  مكان الســـحر ، وعندما ذهبت معها إل املكان حضـــرت علمل جســـد املريض وســـارت 
فضـــاء  اوره لبيت الشـــاب   حفرت قليال بيدها وقالت أِتم احلفر فإن الســـحر قريب جدا جتده 
يف علبه فيها شـــــــــــعر وفعال ما أن حفرت بيدي حىت وجدت علبة معدنية قدمية وإذا ِبا شـــــــــــعر ، 
ولكن ملا دققت النهر يف الشـــــعر وجدته شـــــعر امرأة وليس شـــــعر رجل وذلك من نعومته وطوله ، 

عد أن عرفت أ  كشـــــــــــفت كذِبا قالت: أ ا أحضـــــــــــرت الشـــــــــــعر والعلبة املعدنية عندما  يبت وب
الشاب عن وعيه وحضرت علمل جسده قبل شهرين وذلك بعد الثانية من منت ف الليل ومن   

 دفنته يف ذلك املكان للمكادعة .      
 
 سحر .مين هللا علمل املسحور وحساس أو شعور أو يغلب علمل ظنه أنه مكان ال
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  ثالف وابطال مادة السحر
إذا استكرج السحر أو ُعرف مكانه فافعل به ما يلش:

 . حت ن جيداً قبل أن ِتسك السحر 
  احرص عند فتذ الســـحر أن ال يضـــيع أو يســـقط منه شـــيئا وذلك بفتحه داخل إلء أو جتعل

 حتته قطعة قماش أو حنوها.
 مبوس  ولو أن تقطعهاا الرقية   فك العقد إذا كانت مادة السحر خيوط معقودة ، اقراء عليه

 .أو مقص ، املهم أن تفك العقد
   بطل يبعد أن تقرأ عليها احرقها   اقراء عليها الرقية إذا كانت مادة الســــــــــــــحر قابلة للحر

، وهذه الطريقة معروفة منذ القدم فقد جاء يف بعض طر  حدي  ســــــحر الســــــحر وذن هللا تعال
بكر ، وليس املق ود هنا السحر املعد للت أفال أحرقتهإن عائشة رضش هللا عنها قالت:  النيب  

 .ليشمه املسحور 
  إذا كانت مادة الســــــــــحر طلســــــــــمات مكتوبة ، ميكنك حرقها فقط ، ولك أن ِتحمل الكتابة

 مباء مقروء عليه الرقية ،   جففها واحرقها . 
  معدلً تقرأ عليها رقية املســـحور   تضـــعها يف ماء إذا كانت مادة الســـحر خرزاً أو أحراراً أو

 مقروء عليه رقية املسحور وترتكها فيه لبضعة أايم .
  إذا كانت مادة الســـــــــــحر مســـــــــــحوقاً كالبودر أو أوراقاً حمرتقة ، اقرأ رقية املســـــــــــحور علمل ملذ

 الطعام   انثر امللذ علمل مادة السحر يف مكا ا ، كرر هذه الطريق ثالع مرات .
 كانت مادة الســــــحر مرشــــــوشــــــة ،  خذ كمية من ملذ الطعام   تذيبه يف ماء وتقرأ عليه   إذا

 رقية املسحور وترشه علمل مكان السحر ، تكرر هذه الطريقة ثالع مرات .
  إذا علم أن  الســـــــــــحر مدفون يف مكان معني ولكن ال ميكن حتديد موقعه ، فت،خذ كمية من

وتقرأ عليه رقية املســـــحور وتنثره علمل عامة ذلك املكان ، ملذ الطعام أو ماء البحر أو ماء عادي 
 تكرر هذه الطريقة حىت أيذن هللا وبطال السحر يف مكانه.

  إذا ب يعلم مكان الســـــــــحر يعاا املســـــــــحور ابلرقية الشـــــــــرعية ومبا ذكر يف ابب العالج ابلرقية
 واألدوية املباحة .
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 آاثر السحـر
اوزات بســــــبب الســــــحر ويرتتب علمل هذه األخطاء املنســــــان املســــــحور حت ــــــل له أخطاء وجت

والتراوزات مشــــــــــــــاكل عائليه أو مشــــــــــــــاكل مع اجلاان أو مع اجملتمع عموما ، ويرتتب علمل هذه 
املشاكل  هر نفسيه ختتلف قوذا من حالة إل أخرى . وبعد أن أيذن هللا سبحانه وتعال ابلشفاء 

بدنيه أو اليت خلفها الســـحر من  هر نفســـيه و  وبرفع البالء يبقمل املســـحور يعا  من بعض األمور
من حيـ  تعـاملـه مع ا خرين وتعـامـل  ا خرين معـه حىت أن البعض يهن أن ســــــــــــــحره ب يبطـل 
بســــــــبب شــــــــعوره ِبذه ا هر . فالذي ينبغش أن يعلمه املســــــــحور أن ا هر من مشــــــــاكل وأمرا  

أخرى حىت  تلف من حاله إلنفســــــــــــــية وبدنية اليت خيلفها الســــــــــــــحر حتتاج ال فرتة من الزمن خت
تتالشمل مع مرور الوقت . 

 ( انة15عائلة مسحورة منذ )
يقول الشــــيخ ) محد العرالن ( : ب نكتشــــف أن العائلة ِبا مس من اجلن إال بفضــــل من هللا 
  مبواصــــــــــــلة القراءة عليهم ، فهذه العائلة تتكون من ثالع بنات وولدين ، كانت إحدى البنات 

كان األهل يعتقدون أن الذي ِبا مر  عضــــــوي وليس مس ،   بعد ذلك مت م ــــــابة ابل ــــــرع و 
عرضـــها علمل مشـــعوذ أقر أن يف البنت جنياً وأنه ســـوف خيرجه ، وبعد عدة حماوالت من املشـــعوذ 
ابءت ابلفشـــــل ، قرأ أحد األخوة عليها تكلم اجلين معرتفا بدخوله يف البنت ألنه حيبها ويعشـــــقها 

الســـــــــــحر حيتاج لفرتة طويلة  طلب هذا األ( مواصـــــــــــلة القراءة ألنودخلها بواســـــــــــطة الســـــــــــحر، و 
،   قرأت عليها ما يقارب أربعة أشــهر ، وبفضــل من هللا اعرتف اجلين بعد التشــديد عليه لعالجه

ابلقوة أن الفتاة ليس وحدها م ـــــابة ابلســـــحر وإمنا كل العائلة حىت األبوين هلما ما يقارب ســـــبع 
 سنني ب يت ال ببعض . 

 
ن هلما ابن يف أمريكا يعا  من  الم يف املثانة ، وقد اعرتف األطباء بعرزهم عن عالجه وكا

وقرروا إزالة هذه املثانة ووضــــــــــــــع كيس خارجش يتبول فيه وقد أراد هللا أن خيزيهم ويبني جهلهم ، 
وبعد حماوالت عديدة من األطباء ظنوا أ م عرفوا الســــــــــــــبب يف كثرة التبول وهو أنه يوجد عنده 

ثانتان كباة وصـــغاة ، الكباة ملغاة وتعمل ال ـــغاة فقط ، وبعد شـــق  رى العملية ب  دوا إال م
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مثــانــة واحــدة مع ت ــــــــــــــويرهم املثــانتني قبــل ذلــك ، عنــدئــذ تركوا الولــد وقــالوا لــه ليس لــك عالج 
 وبعضهم قال إن أعضاءك أجود من أعضائش.

 
األزمة واعرتف اجلين ابن الذي وضــــــع  وبعد حماوالت مع اجلين و ســــــله ابلســــــدر واملاء خفت

الســــــــــــــحر هو زوجة  عمه ولكش يكون الكالم حقيقة طلبنا من اجلين أن يتكلم  يف اهلاتف إل 
زوجة عمه ، فكلمها اجلين وقال أل اجلين فالن ابن فالن بواســــــــــــــطة الســـــــــــــــاحرة فالنه ، يف البلد 

و االنتقام اعرتفت وبينت أن السبب هالفال  ، أريد أن أخرج أل م عذبو  كثااً، عندئذ أقرت و 
 واحلقد وطلبت مبلغا خياليا لفك السحر)ب يوافق علمل طلبها (. 

 
وطلبنا من الولد صــــاحب املثانة احلضــــور إل الراي  أبســــرع وقت وملا حضــــر وقرأ عليه خف 

شــفيت و  عنه األب كثااً ،   بعد حماوالت كثاة أعرتف اجلين مبكان الســحر ومت إحضــاره وتالفه ،
 . (51)العائلة وكانت مسحورة بواسطة فنيلة األب



 عالما  يعرف بـ ا السحرة:
يقول الشــيخ وحيد عبد الســالم ابيل يف كتابه صــاحب كتاب ال ــارم البتار: إذا وجدت عالمة   

واحدة من هذه العالمات يف أحد املعاجلني فهو من الدجالني واملشــــعوذين ومن الكهان والعرافني 
 وهو من السحرة بال أدَن ريب ، وهذه العالمات هش:

( يس،ل املريض عن امسه واسم أمه.1)

خذ أثرا من  هر املريض ) ثوب  قلنسوة  منديل(.( أي2)

( أحيال يطلب حيوال ب فات معينة ليذبذ وال يذكر اسم هللا عليه.3)

( كتابة الطالسم أو تالوة العزائم الغا مفهومة.4)

( إعطاء املريض حرااب حيتوي علمل مربعات بداخلها حروف أو أرقام.5)

بة.فرته معينه يف  رفة ال تدخلها مجس  ويسميها العامة احلاج( أيمر املريض أبن يعتزل الناس 6)

                                       
 76هذه الق ة من كتاب ال حيذ الربهان فيما يطرد الشيطان   51
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( أحيال يطلب من املريض أن ال ميس املاء ملدة معينه.7)

( يعطش املريض أشياء يدفنها يف األر .8)

( يعطش املريض أوراقا حيرقها ويتبكر ِبا.9)

( أحيال خيرب املريض ابسـمه واسم أمه وبلده ومشكلته.10)

ب طلبات منكره ك،ن يقول ال ِتس امل ـــــحف ، أو ال تقرأ القران ، أو ال ت ـــــلي ، أو ( يطل11)
 استمع إل املوسيقمل .

 
َمْن أََتمل : فإذا علمت أن الرجل ســــــــــــــاحٌر فإايك والذهاب إليه ، وإال ينطبق عليك قول النيب 

الٌة أَْربَعينَي لَ  ْشَء بَْ تـُْقَبْل َلُه صـــَ ،ََلُه َعْن شـــَ َلة َعرَافًا َفســـَ ني  ،رواه أمحد.يـْ ويف رواية َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َواحلَْســـَ
َا أُْنزيَل عَ : أنه َقالَ  َعني الَنيبي ي  َقْد َكَفَر مبي َا يـَُقوُل فـَ َدَقُه مبي ًفا َف ـــــــــــــــَ ًنا أَْو َعرَا َلمل حُمََمَد َمْن أََتمل َكاهي
 .رواه مسلم 
 

 يف  ال الطب الروحا  أي العالج ابلقرانيقول الشــــــــــــــيخ عبد اخلالق العطار : يوجد جن يعمل 
من يقرأ علمل امل ـــــــــابني  اجللروتيه والربهوتيه والالهوتيه ، ويزعمون أ ا أمساء هللا احلســـــــــع ابللغة 
الســــــــــــــراينيـــة ويغـــالون يف الكـــذب واالفرتاء فيقولون أن هللا تعـــال أوحمل ِبـــذه األمســـاء إل أئمتهم 

ي اً  تعال يقول يف ســــورة ف ــــلت :ومشــــاخيهم وأوليائهم  وهللا ســــبحانه و  َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْر لً أْعَرمي
َف ءٌ َوال ذييَن الَ  َلْت  اَيتُُه َءاْعَرميش  َوَعَرِبي  ُقْل ُهَو ليل ذييَن  َمُنواْ ُهًدى َوشــــــي َ  ل َقاُلواْ َلْواَل ُف ــــــ  ُنوَن يفي يـُْؤمي

ْم َعًممل أُْولَئيكَ  ، فالقران كله والســــــــــــــنة النبوية كلها  يـَُناَدْوَن مين م َكاَن بَعييدَ   َذا ييْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيهي
فـََويـٌْل  ابللغـة العربيـة فمن أين أتوا ِبـذه األمسـاء اليت ب ترد وال حىت يف األحـاديـ  الضــــــــــــــعيفـة  

رتَُ  ّ ي ليَيشــــــــــــــْ ْم ُ   يـَُقوُلوَن َهَذا ميْن عيْندي ا ْيدييهي ُْم ج  ا  ل ل ذييَن َيْكتـُُبوَن اْلكيَتاَب أبَي َناً قَليياًل فـََوْيٌل هل  وْا بيهي َ 
ُبونَ  ُْم جــ  ا َيْكســــــــــــــي ْم َوَويـْـٌل هل  . وعنــدمــا يقرأ الفســــــــــــــقــة الكفرة الربهوتيــه واجللروتيــه َكتَـبــَْت أَيـْـدييهي

والالهوتيه ميردون ويعهمون ويقدســون مردة اجلن ، فيكف البالء بعض الشــشء عن امل ــروع أو 
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يق املريض حىت ، فال يكاد أن يف واملريض يف بؤرة الكفر والشرك ليوقع املعاااملسحور أو احملسود 
 أ.هـ. ((52))يعود مرة هنية أشد جا كان عليه تعاسة وتعبا ونكدا وشقاء

 
فكل ما يف اجللروتيه والربهوتيه واالهوتيه أمساء مردة الشــياطني وتالوة واســتعمال هذه األمساء  

تيه جاء تعرف ابجللرو  يدة طويلةصـــــــقلف يف هذه الكفرايت كفر قبيذ صـــــــــريذ ، وأشـــــــــهر ما أ
فيها:

م املعهم قدرهــ،لتك ابالســـــسبدأت ابسم هللا روحش به اهتدت

وت هلهلتــــ ج أهوج جلرلإل كشف أسرار بباطنه انطوت

مبهراش مهراش به النار أ دتب م ام طمطام وابلنور والضياء

وهلل األمساء احلســـــــــع فادعوه ِبا وذروا الذين يلحدون يف  يقول هللا تعال يف ســـــــــورة األعراف : 
َفُعَك   . ويقول جل وعلــــــــــــمل أمسا ئه سيرزون ما كانوا يعملون  َّي َما ال يـَنـْ َوال َتدُْع ميْن ُدوني ا

رَُّك فَإيْن فـََعْلَت فَإيَنَك إيًذا ميْن الهَاليمينيَ  َّي بن مســـــــــعود قَاَل: 106]يونس: َوال َيضـــــــــُ [، َعْن َعْبدي ا
َّي  وُل ا اَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َوال َحَزٌن فـََقاَل الَلُهَم إي  ي َعْبُدَك َواْبُن َعْبديَك َوابْ  قَاَل َرســــــــــــُ ُن َما َأصــــــــــــَ

 َ، اُؤَك َأســـــــْ َ َقضـــــــَ َ ُحْكُمَك َعْدٌل يفي َييتي بيَيديَك َماَ  يفي َم ُهَو َلَك مَسَْيَت بيهي ُلَك بيكُ أََمتيَك َلصـــــــي  ل ي اســـــــْ
َتْ،ثـَْرَت بيهي يفي عيْلمي الْ  َك أَْو َعَلْمَتُه َأَحًدا ميْن َخْلقيَك أَْو أَنـْزَْلَتُه يفي كيَتابيَك أَوي اســــــْ َغْيبي عيْنَدَك َأْن نـَْفســــــَ

الَء ُحْز ي َوذَ  ْدريي َوجي ُ َجَُه َوُحْزنَُه َوأَْبَدَلُه َهاَب َج يش اال أَذْ جَتَْعَل اْلُقْر َن َربييَع قـَْليبي َونُوَر صــــــــــــــَ َّ َهَب ا
َعَها أَْن يَـ  َبغيش ليَمْن مسَي َّي أال نـَتَـَعَلُمَها فـََقاَل بـََلمل يـَنـْ وَل ا . رواه تَـَعَلَمَهاَمَكانَُه فـََرًجا قَاَل َفقييَل اَي َرســــــــــــــُ

 امحد يف مسنده
َّي وعند الرتمذي َعْن َأِبي ُهَريـْرََة قَ   وُل ا عينَي امْسًا ميائًَة  َ  اَل قَاَل َرســــُ َعًة َوتيســــْ َي تـََعاَل تيســــْ ْاَ إيَن ّي

اَها َدَخَل اجْلََنَة  َد َمْن َأْح ــــَ يُم اْلَمليُك الْ َواحي ُ اَلذيي ال إيَلَه إال ُهَو الَرمْحَُن الَرحي َّ الُم ُهَو ا ُقدُّوُس الســــَ
و يُر اْلَغَفاُر اْلَقهَ  اْلُمْؤميُن اْلُمَهْيمينُ  ُ اخْلَاليُق اْلَباريُئ اْلُم ــــــَ اُر اْلَوَهاُب الَرزَاُ  اْلَفَتاُح اْلَعزييُز اجْلََباُر اْلُمَتَكرب ي

ُا احلََْكُم اْلَعْدُل ا يُع اْلَب ـــــي مي ُط اخْلَافيُض الرَافيُع اْلُمعيزُّ اْلُمذيلُّ الســـــَ طييُف اخْلَبيُا للَ اْلَعلييُم اْلَقابيُض اْلَباســـــي
يــُب اجْلَلييــُل اْلكَ  ُكوُر اْلَعليشُّ اْلَكبيُا احْلَفييُظ اْلُمقييــُت احلَْســــــــــــــي ريُ  الرَقييــُب احْلَلييُم اْلَعهييُم اْلَغُفوُر الشــــــــــــــَ

                                       
 بت رف 118أنهر كتاب وسائل تسكا واستكدام املنسان للشيطان    52
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يُد احلَْقُّ اْلوَكييُل اْلَقوييُّ  هي يُد اْلَباعيُ  الشـــــــَ ُع احلَْكييُم اْلَوُدوُد اْلَمري يُب اْلَواســـــــي يُد ا اْلُمري ُّ احْلَمي ْلَمتينُي اْلَويلي
َمُد اْلقَ  ُد ال ـــــــــــَ ُد اْلَواحي ُد اْلَماجي ش اْلُمْبديُئ اْلُمعييُد اْلُمْحييش اْلُممييُت احلَْشُّ اْلَقيُّوُم اْلَواجي اديُر اْلُمْح ـــــــــــي

اطيُن اْلَوايلي الْ  ُر اْلبـــَ ُر الهـــَاهي ُر األوُل االخي د يُم اْلُمَؤخ ي ديُر اْلُمقـــَ ايلي ااْلُمْقتـــَ َتقيُم اْلَعُفوُّ ُمتَـعـــَ ْلرَبُّ التَـَواُب اْلُمنـْ
ارُّ النَ  ُّ اْلُمْغيني اْلَمانيُع الضـــَ ُط اجْلَاميُع اْلَغيني افيُع النُّوُر الَرُءوُف َماليُك اْلُمْلكي ُذو اجلَْاللي َواالْكرَامي اْلُمْقســـي

يُد ال َ   . ُبورُ اهْلَاديي اْلَبدييُع اْلَباقيش اْلَواريُع الَرشي
 
َّي إيَذا َجاَء ميْن َحاَجَة َفانـْتَـَهمل إيَل اْلَبابي تَـ و  َّي َقاَلْت َكاَن َعْبُد ا َنْحَنَذ َوبـََزَ   َعْن َزيـَْنَب اْمرَأَةي َعْبدي ا

ْشَء َيْكَرُهُه قَاَلْت َوإينَُه َجاَء َذاَت يـَْوَم فـَتَـَنْحَنذَ  َنا َعَلمل شــــــــَ َيَة أَْن يـَْهُرَم مي اَلْت َوعيْنديي َعُروٌز قَ  َكرَاهي
رييري َفَدَخَل َفَرَلَس إيَل َجْنيبي فـَرََأى يفي ُعنُ  قيش َخْيطًا قَاَل َما تـَْرقيييني ميَن احْلُْمرَةي َفَ،ْدَخْلتـَُها حَتَْت الســــــــــــــَ

َّي أَلْ نيَياُء َعني لَ َهَذا اخْلَْيُط قَاَلْت قـُْلُت َخْيٌط أُْرقيَش يلي فييهي قَاَلْت فََ،َخَذُه فـََقطََعُه ُ َ قَا  إيَن  َل َعْبدي ا
َّي  وَل ا ْركي مسَيْعُت َرســـــُ َ تَـ  الشـــــ ي ْرٌك قَاَلْت فـَُقْلُت َلُه بي ُقوُل َهَذا يـَُقوُل إيَن الرَُّقمل َوالَتَمائيَم َوالت يَوَلَة شـــــي

َكَنْت قَاَل إيمَنَا ديي ي يـَْرقييهَ َوَقْد َكاَنْت َعْييني تـَْقذيُف َفُكْنُت َأْخَتليُف إيَل ُفالَن اْليَـُهو  ا وََكاَن إيَذا َرقَاَها ســَ
َها إيمَنَا َكاَن َيْكفييكي أَْن تَـ  َها بيَيديهي فَإيَذا َرقـَْيتيَها َكَف َعنـْ ْيطَاني َكاَن يـَْنُكســــــــــُ ُقويلي َكَما َذليَك َعَمُل الشــــــــــَ

َّي  وُل ا فَ أَْذهيبي اْلَباَس َرَب الَناسي اشــــْ  قَاَل َرســــُ َفاُؤَك شــــي َفاَء إيال شــــي ايفي ال شــــي اًء ال في أَْنَت الشــــَ
 . رواه أمحديـَُغاديُر َسَقًما 

 
 ومن صور وأشكال الدجل والشعوذة :

 الزار -
 حتضا األرواح . -
التنو  املغناطيسش.  -

 ضرب وفتذ املندل . -
 ضرب الودع . -
فتذ الكتاب . -

 .قراءة الكف والفنرال وفتذ الكوشينه  -
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 أائلة عامة ع  السحر
 ماذا يعين السحر ابلنسبة للشياط ن املوكل ن به ؟.

ختيل أن عندك جهازاً يعمل بواسطة اجلهاز املتحكم أو ما يسممل ابلرموت كنرتول ، فالرموت 
يرســــل الذبذابت واجلهاز يســــتقبل األوامر ويقوم بعمله مبا يوافق ذبذابت الرموت واملشــــارات اليت 

هش عبارة عن أوامر ، والسحر ابلنسبة للشياطني املوكلني به كالرموت للرهاز ،  ت در عنه واليت
 فالشــــياطني ال يســــتطيعون خمالفته  البا ألن الســــحر يؤثر عليهم بذبذابته ومغناطيســــيته واليت هش
عبارة عن أوامر الســــــحر ، فاملوكل ابلســــــحر كاجلهاز املربمج ألداء مهمة معينة ، وأداة الرب ة هش 

 . السحر
 

 هل يستطيع املوكل ابلسحر أن خيال  أوامر السحر ؟.
إذا كان السحر قواي أو متابعا من قبل طالب السحر والساحر فإن املوكل ابلسحر ال يستطيع أن 
يتقاعس عن تنفيذ أوامر الســـحر  البا ، ولكن حي ـــل أن بعض املوكلني ابلســـحر يقتنع ابلرت يب 

خيف   عدم املبالغة يف أذية املسحور ، وهذا يكون بعد أنوالرتهيب ورمبا يتوب ويسلم فيراهد يف
    ثا السحر بعد عدة جلسات.  

 

 هل يتعدى فعل خادم السحر على أوامر السحر ؟.
يتعدى خادم الســحر أوامر الســحر يف حاالت قليلة واليت منها حتدي املعاجلني وإبراز العضــالت  

 ن املســــــــــــــحور ألنه يهن أنه يتحداه ابحملافهة علمل الرقيةوإظهار القوة واملكابرة ، ومنها االنتقام م
وقرأت القر ن واحملافهة علمل بقية الطاعات ، ومنها املســــراع يف تنفيذ األوامر ، مثال ذلك ســــائق 
شـــــــاحنة طلب منه نقل بضـــــــاعة من الدمام إل جدة يف ثالثة أايم ، وملا بدأ رحلته الح يف األفق 

 نزول األمطار وتشقق الطر  بسبب السيول . سحاب فزاد يف سرعة السيارة خشية
 

  ذا احر اإلنسان بسحر التفريق ف ل يطلق زوجته ؟. 
من خالل املتابعة واالســــتقراء تبني يل أنه ليس كل من يســــحر حيكم به الســــحر ألن هللا ســــبحانه 

ّ ي  وتعال يقول :  لو حكم الســـــــحر ابملســـــــحور .    َوَما ُهم بيضـــــــَ ر يَن بيهي ميْن َأَحَد إيال  وييْذني ا
وذن هللا تعال فإنه ليس ابلضــــرورة أن يطلق الزوج زوجته، فإن الكثا من األزواج يتحمل وي ــــرب 
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علمل زوجته وال يطلقها ، وإن نســــــــــبة الطال  يف مثل هذه احلاالت قليلة جداً . وقس علمل ذلك  
ر حي  فلذ الســــاحكل أنواع الســــحر وليس ســــحر التفريق فقط ، وصــــد  هللا حي  يقول وال ي

 أتمل .
 

 هل صحيح أن خادم السحر   خيرج     ذا مت حرقه أو قتله ؟.
هذه معلومة  ا صـــــحيحة فكادم الســـــحر قد خيرج طواعية أو كرها بعد إبطال الســـــحر، بل قد 

 خيربك عن مكان السحر ملخراجه ومن   خيرج هو ، ورمبا تقشء السحر وخرج.
 

 املسحور وقل الرقية ؟. ملاذا يضرب اجلين مواضع م  جسد
 حىت يتحرك ويتفكك وخيرج السحر من ذلك املكان .

 
 زوجي مصاب بسحر ومس ف ل ينتقل السحر واملس ع  طريق اجلماع ؟

 أبداً ال ينتقل السحر وال املس عن طريق املعاشرة الزوجية . 
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 رقية املسحور
مرات (. 3 )ال يف السماء وهو السميع العليم بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شش يف األر  و 

مرات (. 3نعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق ) 

مرات (. 7حسبنا هللا ال اله إال هو عليه توكلنا وهو رب العرش العهيم) 



أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم

  يم ّ ي الر مْحني الر حي  بيْسمي ا
   ي َرب ّ َك نَ احلَْْمُد  َك نـَْعُبُد وإياي  يمي    َمليكي يـَْومي الد يني    إياي  َتعينُي    اْلَعاَلمينَي    الر مْحني الر حي ســــــــــــــْ

ْم َ ْاي اْلَمْغُضوبي َعَلْيهيم َوالَ الض  ل   رَاَط ال ذييَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهي  نيَ اْهديَل ال  رَاَط اْلُمْسَتقييَم    صي


  ْلَغْيبي َويُقيياَبَ    َذليَك اْلكي ُنوَن ابي الَة َوج ا َتاُب اَل َرْيَب فييهي ُهًدى ل ْلُمت قيني   ال ذييَن يـُْؤمي ُموَن ال ــــــــ 
رَةي ُهْم يُ  اَلخي َ  أُْنزيَل إيلَْيَك َوَم  أُْنزيَل مين قـَْبليَك َوابي ُنوَن مبي وقيُنوَن   أُْولَئيَك َرَزقْـَناُهْم يـُْنفيُقوَن   وال ذييَن يـُْؤمي

  مَل ُهًدى م ن ر ِب يْم َوأُْولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ َعلَ 
 
  َْماَواتي َوَما يفي األر َنٌة َواَل نـَْوٌم ل ُه َما يفي السـ  ُ اَل إيَلَه إيال  ُهَو احلَْش  اْلَقي وُم اَل َ ُْخُذُه سـي  ّ  ي َمن َذا ا

َفُع عيْنَدُه إيال  وييْذنيهي يـَْعَلُم َما َبنْيَ  ْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حيُيي ال ذيي َيشــــــْ َا أَْيدييهي ْشَء م ْن عيْلميهي إيال  مبي طُوَن بيشــــــَ
ش  اْلَعهييُم   اَل إيْكرَاَه يفي 

ْفهُُهَما َوُهَو اْلَعلي َماَواتي َواألْرَ  َوالَ يـَُؤوُدُه حي ي ُه الســ  َع ُكْرســي  الد يني شــَ َء َوســي
ُد ميَن اْلَغش  َفَمْن يَ  َ الر شـــــــــْ َتْمســـــــــَ َقد تـ َبني  ّ ي فـََقدي اســـــــــْ لط اُ وتي َويـْْؤمين ابي ْلُعْرَوةي اْلُوثـَْقمَل اَل ْكُفْر ابي َك ابي

ُ َويلي  ال ذييَن  َمُنواْ خُيْريُجُهْم م َن اله ُلَماتي إيَل الن وري وَ   ّ يٌع َعلييٌم   ا ُ مسَي  ّ اَم هَلَا َوا ال ذييَن َكَفُرَواْ انفي ـــــــــــــــَ
َحاُب الن اري ُهْم فييهَ  أَْوليَي ُؤُهُم الط اُ وتُ    ا َخاليُدونَ خُيْريُجوَ ُْم م َن الن وري إيَل اله ُلَماتي أُْولَئيَك َأصــــــــــــــْ

 [ 258 -255]البقرة 
  ُي َوَم ئيَكتيهي وَُكُتبيهي َور ّ ُنوَن ُكل   َمَن ابي َ  أُْنزيَل إيلَْيهي مين ر ب هي َواْلُمْؤمي وُل مبي ليهي اَل نـُفَ  َمَن الر ســــُ ر ُ  َبنْيَ ســــُ

ُ نـَْفســـ  ّ ا   اَل يَُكل ُف ا ْعَنا َوأَطَْعَنا ُ ْفرَاَنَك َربـ َنا َوإيلَْيَك اْلَم ـــي ليهي َوقَاُلواْ مسَي َعَها َأَحَد م ن ر ســـُ اً إيال  ُوســـْ
يَن  أَْو َأْخطَْ،َل رَ  ْذَل إين ن سي َها َما اْكَتَسَبْت َربـ َنا اَل تـَُؤاخي َن  إيْصراً  بـ  هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ َنا َواَل حَتْميْل َعَليـْ

ا اَل طــَاقــََة لَنـَـا بــيهي َواْعُف َعنــ ا َواْ فيرْ  ْلنـَـا مــَ ا مَحَْلتـَـُه َعَلمل الــ ذييَن مين قـَْبلينـَـا َربـ نـَـا َواَل حُتَم  لَنـَـا َواْرمَحْنَـ   َكمــَ
   أَنَت َمْواَلَل فَاْنُ ْرَل َعَلمل اْلَقْومي اْلَكافيريينَ 
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 ْياطينيَ َواتـ بَـُعو َلْيَماُن َوَلكين  الشـــ  َلْيَماَن َوَما َكَفَر ســـُ َياطينُي َعَلمَل ُمْلكي ســـُ ُلواْ الشـــ   َكَفُرواْ يـَُعل ُموَن اْ َما تـَتـْ
ْحَر َوَم  أُْنزيَل َعَلمل اْلَمَلَكنْيي بيَبابيَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعل َماني ميْن َأَحَد َحىت َ يـَقُ  ا واَل إيمن َ الن اَس الســـ 

هي َوَما ُهم بي  ُهَما َما يـَُفر ُقوَن بيهي َبنْيَ اْلَمْرءي َوَزْوجي نـْ َنٌة َفالَ َتْكُفْر فـَيَـتَـَعل ُموَن مي ضــــــــَ ر يَن بيهي ميْن َأَحَد حَنُْن فيتـْ
رَتَاهُ  ر ُهْم َوالَ يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعليُمواْ َلَمني اشــــْ ّ ي َويـَتَـَعل ُموَن َما َيضــــُ رَةي ميْن َخاَلَ  مَ  إيال  وييْذني ا ا َلُه يفي ااَلخي

 [102]البقرة : َولَبيْئَس َما َشَرْواْ بيهي أَنـُْفَسُهْم َلْو َكانُواْ يـَْعَلُمونَ 
  َاَك فَإيَذا هيَش تـَْلَقُف َما أَيْفيُكوَن   فـََوَقَع احلَْق  َوَبَطَل م مَل أَْن أَْلقي َع ـــــــــــَ َن  إيَلَ ُموســـــــــــَ ا َكانُواْ َوأَْوَحيـْ

دييَن   قَاُلَواْ  َمن ا بيرَ يـَْعمَ  اجي َحرَُة ســَ ا يرييَن   َوأُْلقيَش الســ  ب  اْلَعاَلمينَي   ُلوَن   فـَُغليُبواْ ُهَناليَك َوانَقَلُبواْ صــَ
 [122– 117]األعراف:   َرب  ُموَسمَل َوَهاُرونَ 

  ََحر َر َعلييَم   فـََلم ا َج َء الســ  احي مَل أَْلُقواْ َم  أَنُتْم م ْلُقوَن ُة قَاَل هَلُمْ َوقَاَل فيْرَعْوُن ائْـُتو ي بيُكل  ســَ  م وســَ
ليُذ َعَمَل ا ّ َ اَل ُي ــْ يـُْبطيُلُه إين  ا َ ســَ  ّ ْحُر إين  ا ُتْم بيهي الســ  ئـْ مَل َما جي دييَن     فـََلم   أَْلُقواْ قَاَل ُموســَ ْلُمْفســي

ُ احلَْق  بيَكليَماتيهي َوَلْو َكريَه اْلُمْرريُمو   ّ  [ 81 -79]يونس:   نَ َوحيُيق  ا
  َباهُلُْم َوعي مَل إيم   أَن تـُْلقيَش َوإيم   أَن ن ُكوَن أَو َل َمْن أَْلَقمَل   قَاَل َبْل أَْلُقواْ فَإيَذا حي يـ ُهْم قَاُلواْ مَيُوســــــــَ  ــــــــي

مَل  قـُْلنَ  يَفًة م وســـــــَ هي خي َعمَل   فََ،ْوَجَس يفي نـَْفســـــــي َا َتســـــــْ ْم َأ   ْحريهي اَل خَتَْف إين َك أَنَت  اخُيَي ُل إيلَْيهي مين ســـــــي
رُ  احي َر َواَل يـُْفليُذ الســـــــ  احي نَـُعواْ َكْيُد ســـــــَ َا صـــــــَ نَـُعَواْ إيمن   َحْيُ  األْعَلمَل   َوأَْلقي َما يفي ميَيينيَك تـَْلَقْف َما صـــــــَ

 [69-65]طه  أََتملَ 
   َا َلُكْم َوتـََود وَن أَن ُ إيْحَدى الط ائيَفتينْيي َأ    ّ ُ َ ْاَ َذاتي ا َوإيْذ يَعيدُُكُم ا  ّ وَْكةي َتُكوُن َلُكْم َويُرييُد ا لشـــــــــــــ 

َل َوَلْو َكري  َل اْلبــَاطــي ق  احلَْق  َويـُْبطــي افيرييَن   ليُيحي اتــيهي َويـَْقَطَع َدابيَر اْلكــَ   َه اْلُمْرريُمونَ أَن حيُيق  احَلق  بيَكليمــَ
 [8 – 7]األنفال: 
  َُلواْ ميْن َعَمل  [23]الفرقان:   َفَرَعْلَناُه َهَب ًء م نثُوراً  َوَقديْمَن  إيَلَ َما َعمي
  ُا يُعييـــد ُل َومـــَ اطـــي ديىُء اْلبـــَ ا يـُبـــْ ْل جـــَ َء احلَْق  َومـــَ حلَْق  َعال ُم اْلُغُيوبي   قـــُ ذيُف ابي ْل إين  َرِب  يـَقـــْ  قـــُ

 [49-48]سب،:
  ًَوُقْل َج َء احلَْق  َوَزَهَق اْلَباطيُل إين  اْلَباطيَل َكاَن َزُهوقا  :[81]األسراء 
  َُفون حلَْق  َعَلمل اْلَباطيلي فـََيْدَمُغُه فَإيَذا ُهَو زَاهيٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل جي ا َت ي  [18]األنبياء : َبْل نـَْقذيُف ابي
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  ُدوَر قـَْوَم في صـــــــُ ْم َوَيشـــــــْ رُْكْم َعَلْيهي ْم َويـَْن ـــــــُ َْيدييُكْم َوخُيْزيهي ُ أبي  ّ ِْبُُم ا نينَي   َويُْذهيْب م  قَاتيُلوُهْم يـَُعذ  ْؤمي
ُ َعلييٌم َحكييمٌ   ّ ُ َعَلمَل َمن َيَش ُء َوا  ّ  [15-14]التوبة: َ ْيَظ قـُُلوِبييْم َويـَُتوُب ا

  ني ُدوري َوُهًدى َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي َف ٌء ل َما يفي ال ـــــــ    نيَ أَيَيـ َها الن اُس َقْد َج َءْتُكْم م ْوعيهٌَة م ن ر ب ُكْم َوشـــــــي
 [57]يونس: 
  ُليش مين ُكل  َوأَْوَحمَل َرب َك إيَلَ الن ْحلي أَني اخت يذيي ميَن اجلْيَبالي بـُُيواتً َوميَن الش َرري َوجي ا يـَْعريُشوَن   ُ   ك

َف  رَاٌب خم َْتليٌف أَْلَوانُُه فييهي شـــــي َا شـــــَ ُبَل َرب كي ُذُلاًل خَيْرُُج مين بُطُو ي ُلكيش ســـــُ اسي إين  يفي ٌء ليلن  الث َمرَاتي فَاســـــْ
 [ 69-68]النحل: َذليَك الَيًَة ل َقْوَم يـَتَـَفك ُرونَ 

  ًنينَي َواَل يَزييُد اله اليمينَي إال  َخَسارا َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي  [ 82]املسراء :َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما ُهَو شي
  َوإيَذا َمريْضُت فـَُهَو َيْشفينيي   :[80]الشعراء
  َْلْت  اَيتُُه َءاْعَرميش  َوَعَرِبي  ُقْل ُهَو ليل ذي  َوَلو ي اً ل َقاُلواْ َلْواَل ُف ــــــــــــ  يَن  َمُنواْ ُهًدى َجَعْلَناُه قـُْر لً أْعَرمي

اَن بَعي  اَدْوَن مين م كــَ َك يـُنــَ ْم َعًممل أُْولَئــي َ  َذا ييْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيهي ُنوَن يفي فــَ ٌء َوالــ ذييَن اَل يـُْؤمي  يــدَ َوشــــــــــــــي
 [44]ف لت: 


  ٌال  َمُد   بَْ يَليْد َوَبْ يُوَلْد   َوبَْ َيُكْن ل ُه ُكُفواً َأَحد ُ  ّ ُ َأَحٌد   ا  ّ    ُقْل ُهَو ا
  ر  النـ ف اَهتي يفي َق إيَذا َوَقَب   َومين شـــَ ر  َ اســـي ر  َما َخَلَق   َومين شـــَ  ُقْل أَُعوُذ بيَرب  اْلَفَلقي   مين شـــَ

َد إيَذا َحَسدَ اْلُعَقدي       َومين َشر  َحاسي
   ويُس َواسي اخْلَن اسي   ال ذيى يـَُوســْ ر  اْلَوســْ ُقْل أَُعوُذ بيَرب  الن اسي   َمليكي الن اسي   إيَلهي الن اسي   مين شــَ

  يفي ُصُدوري الن اسي  ميَن اجلْين ةي َوالن اسي 
 

شـــــــفاء إال شـــــــفاؤك شـــــــفاء ال يغادر اللهم رب الناس أذهب الب،س ، واشـــــــف أنت الشـــــــايف ، ال 
 سقما.

 
بسم هللا أرقيك ، من كل ششء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عني حاسد هللا يشفيك، بسم هللا 

 أرقيك .
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 الـزار
الزار صورة وشكل من أشكال الشعوذة والدجل ، وهو عبارة عن حفالت تقرع فيها الطبول  

لرجال وتتعرى فيها األبدان ، خيتلط ِبا ا وتضــــــــــــــرب ِبا الدفوف تتمايل علمل نغماذا األجســــــــــــــاد
والنســاء ، وتنتهك فيها األعرا  ، يت ــاعد فيها دخان البكور كل ذلك إرضــاء للشــياطني . ويف 
حفالت الزار تســـــــــلب أموال الســـــــــفهاء واجلهال من الناس من قبل فئة من املشـــــــــعوذين الذين ال 

ن موال والشــــهرة واملتعة والضــــحك علمل مخيافون هللا ال من قريب وال من بعيد، كل جهم  ع األ
 أيتيهم ويؤمن بكالمهم ويتبع إرشاداذم املضحكة املبكية يف  ن واحد. 

   

تقول إحدى السيدات اليت جتاوزت اخلمسني من عمرها عندما علمت بنب، وفاة شقيقيت كنت    
لزار وذهبت اببدورة املياه ف ــرخت فيها صــرخة عالية ، مرضــت علمل أثرها ، وأشــار علش البعض 
 للحاجة أم اجلوهرة اليت أخربتين أن هناك عفريتا قد ركبين فس،لتها وماذا يطلب ق

 
فقالت يريد خلكال فضـــــــــــــة ، وقلب عقيق حر ، بعدها أ رقوا رأســـــــــــــش مبياه ابردة  أل  كما 
 أخربتين أم اجلوهرة كنت جســــوكة بســــفينة البحر العوامة ، ودقوا يل الزار، بعدها شــــعرت بتحســــن
ولكن ب ِتض فرتة حىت عاودتين احلالة ، ف،خربتين ابن ســـــــــــلطان اجلن األمحر لبســـــــــــين هذه املرة ، 
ودقوا يل الزار مرة أخرى وطلبوا مين أن ألبس ثيااب محراء ، وبعدها ركبتين عفريتة ســــــــــــــودانية ومن 

تهل  ايومها وأل أتردد علمل أم اجلوهرة حلضـــور الزار كل أســـبوع وإحضـــار طلب األســـياد ، وهكذ
 املريضـــــــة أســـــــاة هلذا الزار وهلؤالء الدجالني حىت جتد الطريق ال ـــــــحيذ وهو طريق العالج ابلقران

(53). 


والزار يف عرف بعض املناطق يف دول اخلليج هو جين يتلبس املنسان بسبب العني أو  بسبب 
الســـحر أو بســـبب العشـــق أو  اها من أســـباب التلبس .. ولكن  الب التلبس بســـبب العني أو 
بســبب االعتداء ) تلبس اجلين املنســش بدون ســبب ( ، و البا ما يكون من املســلمني ، وأن هذا 

لمل من هو يف جســــــده ويرقص عندما يضــــــرب له ابلدف وبغناء خم ــــــوص يعرف اجلين حيضــــــر ع

                                       
 78هذه الق ة من كتاب العالج ابلقران صفحة    53
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ابلسامري ، وعند حضور هذا اخلبي  قد يطلب بعض الطلبات مثل ِبور معني أو نغمة معينة ، 
وقد أيكل اجلمر أو األكل وهو حار جداً ، ورمبا ح ــــــــل بينه وبني جن  خر عراك لرة أنه من 

أو ســــاحلياً أو عمالً أو عيدروســــياً  وا خر من حثالة القوم ، أو عائلة أصــــيلة ك،ن يكون أفريقياً 
ألنه مســـــلم وا خر كافر ، ورمبا أشـــــار إل أحد اجلالســـــني وأمر بطرده ألنه جنب أو أنه ســـــكران 

اخ . وإذا ما أُ ضــب هذا اجلين فإنه يُتعب من هو متلبس به وال يرضــمل حىت يبكر ابجلاو  … 
أنه  مل عن ذابئذ اجلن . فعن َأِب الطَُّفْيلي َعامير  ابلرضوة ، وعنه أو يذبذ له ذبيحة  وتسممل 

 ُّ ش ي ْبني َأِبي طَاليَب َفَ،اَتُه َرُجٌل فـََقاَل َما َكاَن الَنيبي
رُّ إيَلْيَك َقاَل  ْبن َواثيَلَة َقاَل ُكْنُت عيْنَد َعلي ُيســــــــــــــي
 ُّ َب َوقَاَل َما َكاَن الَنيبي رُّ إييَلَ  فـََغضي ًئا َيْكُتُمُه الَناَس َ ْاَ أَنَُه َقْد  ُيسي َدَثيني بيَكليَماَت أَْربََع قَاَل حَ َشيـْ

َُّ َمْن َذَبَذ لي  َُّ َمْن َلَعَن َوالــيَدُه َوَلَعَن ا نينَي قـَـاَل قـَـاَل َلَعَن ا ا ُهَن اَي أَميَا اْلُمْؤمي اَل مــَ َّي َوَلَعَن غَ فـَقــَ ْاي ا
ُ َمْن  َوى حمُْ  َّ ُ َمْن َ َاَ َمَناَر اأَلْر ي ا َّ  . رواه مسلم  ديًه َوَلَعَن ا

 
َّي  َا مي  وَعْن َجابيَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ْن إيَذا َوقـََعْت لُْقَمُة َأَحديُكْم فـَْلَيْ،ُخْذَها فـَْلُيميْط َما َكاَن ِبي

ْيطَاني َوال ميَْ  ْندييلي َحىَت يـَْلَعقَ أًَذى َوْلَيْ،ُكْلَها َوال يََدْعَها ليلشـــــَ ْلمي ْذ يََدُه ابي ابيَعُه فَإينَُه ال يَْدريي يفي ســـــَ  َأصـــــَ
 . رواه صحيذ مسلم َأي ي طََعاميهي اْلرَبََكةُ 

 
فمثل هذه االعتقادات تكثر بني فئة من الناس يف دول اخلليج وخ ــوصــا بني من ِبم مس جا    

ما رأيت يف الدين، ولذلك جتد أن أ لبهم  يســــــمو م بشــــــيو( الزار ، وهؤالء الناس هم من أجهل
 به مس من اجلن ، بل إن اجلن  يتوارثو م وك، م عبيد عندهم.

 

تعرفت علمل شــــــاب يف الثانية عشــــــرة من عمره وكان مســــــحورا ويتقي، الدماء العفنة بني احلني  
بعض و  وا خر وكنت أاتبع حالته ، حتاورت معه يوما فس،لته ما هش مشكلتك فقال: سحرت أل

أهلش قبل حوايل عام ومعش جان يهودي وهو الذي يؤذيين ألنه جاء  عن طريق الســــــــحر ومعش 
ثالثة من اجلن املســــــلمني كانوا يف جســــــد جديت فلما توفيت نزلوا علمل ) أي خرجوا منها ودخلوا 

ة ءبه ( ، وهم يساعدونين علمل اجلين اليهودي! ، فقلت له املهم أنك تواصل علمل الرقية وعلمل قرا
القر ن واســتكدام العالجات حىت ميوتوا  يعا وتراتح ، فقال حىت اجلن املســلمون ق ، فقلت نعم 

 ، فقال ال،ال،ال، إ م َوْرٌع من جديت وهم ال يؤذونين..!.
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والذي يســـــمع ما يقوله هؤالء القوم عن صـــــالح اجلن الذين معهم وأ م يعينون البعض منهم  
ويعلمون البعض منهم الطب الشــــــــــــــعيب مثل الكش والعالج علمل العالج ومعرفة مكان الســــــــــــــحر 

ابألعشاب ، تنبيك هذه األقوال علمل مدى سذاجة العقول وعلمل مدى تالعب الشياطني ِبم . 
 وهل الدين يؤخذ ابلرقص والدفوف والذبذ لغا هللا .

 ـشـــــــلـكن إطرا  سـاه اله تلش الكتاب ف،طرقوا ال خيفة
 ل هللاـــوهللا ما رق ـوا ألجـ تناهقواوأتمل الغناء فكاحلما  

 فمىت رأيت عبـادة مبالهـش ة شادنـــــــــار ونغمـــــــــدف ومزمـ
ومىت أصـــبحت  الشـــياطني أعداء هللا ورســـوله أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر . يقول تعال : 

 ًْيطَال ُْم لَيَ َوَمن يـَْعُ، َعن ذيْكري الر مْحَني نـَُقي ْض َلُه شـــــــــــَ بييلي فـَُهَو َلُه َقرييٌن   َوإي   د وَ ُْم َعني الســـــــــــ   ـــــــــــُ
ريَقنْيي فَ  َنَك بـُْعَد اْلَمشـــــــــْ ُم م ْهَتُدوَن   َحىت َ إيَذا َج َءَل قَاَل يـََلْيَت بـَْييني َوبـَيـْ ُبوَن َأ     بيْئَس اْلَقريينُ َوحَيْســـــــــَ

 [.38 - 36]الزخرف: 
  

ا يـَُقوُم الــ ذيي يـََتَكب طـُـُه الــ ذي  يقول هللا ســــــــــــــبحــانــه وتعــال :   يَن أَيُْكُلوَن الر اَب اَل يـَُقوُموَن إيال  َكمــَ
ْيطَاُن ميَن اْلَمس   ،  لعل يف هذه ا ية الدليل علمل أنه ال ميس املنس من اجلن إال شيطان،   الش 

ْيطَاُن َلُه َقرييناً َفســــَ َء قيري  ويقول هللا تعال يف ســــورة النســــاء . والذي أراه وهللا   يناً َوَمن َيُكني الشــــ 
أعلم أنــه ال يوجــد إنســــــــــــــــان بــه تلبس حقيقش من اجلن إال ويؤثر علمل عقلــه وتفكاه وعــاطفتــه 

 ونفسيته وال بد وأن يؤثر عليه ابلعطف وال رف . 
 

وينبغش أن ال يرتك الشــــــيطان يف جســــــد املنســــــان علمل أي حال من األحوال ، ألن من به تلبس 
عاَص فإنه يعي، بشــــك ــــية مزدوجة خ ــــوصــــا يف مســــ،لة العطف من جن كافر أو جن مســــلم 

ْيطَاَن وال ــــرف " احلب والبغض " ، يقول تعال :  ُن إين  الشــــ  َوُقل ل عيَباديي يـَُقوُلواْ ال يتي هيَش َأْحســــَ
ْنَساني َعُدو اً م بييناً  نَـُهْم إين  الش ْيطَاَن َكاَن ليإلي ين ِبم مس من [، وكثا من الذ53]املسراء : يَنزَُا بـَيـْ

اجلن  يشتكون من هذه املس،لة أال وهش النفور من بعض األقارب واألصدقاء دون سبب منطقش 
والتقرب من ألس  خرين ال يودون التقرب إليهم ولكنهم  ــدون أنفســــــــــــــهم منــدفعني ملثــل هــذه 

إن و الت رفات الالإرادية واليت هش يف احلقيقة بسبب ت رف الشيطان بشك ية هذا املنسان بل 
الشياطني أحيال تتحدع علمل لسان امل روع وتقول أل ال أريده أن ي احب فاللً وسوف أمنعه 
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من مرافقة فالن .   إن اجلان املتلبس لإلنســان ظاب ، وظاب اجلن يت،ذى من القر ن فاهلل ســبحانه 
َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلمُ  وتعال يقول: نينَي َوالَ يَزييُد اله  َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما ُهَو شـــــي اراً ْؤمي ،  اليمينَي إال  َخســـــَ

بل إنه يت،ثر من التســـبيذ والتهليهل والتكبا واالســـتغفار ، فإذا كان يت،ثر من هذه الطاعات فهل 
تهن بقاءه يف جســدك يقربك إل هللا أم أنه ســوف ي ــرفك إل أفكار وأفعال تشــغلك عن طاعة 

ود ك مبذهبه وبطباعه وســــــــــلوكياته جاء يف ســــــــــنن الرتمذي وأِب داهللا ، وهل تهن أنه ال يؤثر علي
َّي  وُل ا : الَرُجُل َعَلمل دييني َخلييليهي فـَْليَـْنهُْر َأَحدُُكْم َمْن ومســـــند أمحد َعْن َأِبي ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرســـــُ

 خُيَالُل . يقول الشاعر :
 يدي ـــــــــــــــرين ابملقــاَرن يقتـــــــــــــــُل قـــــــــــفك ْل عن قرينهي ـــــــعن املرء ال َتسـ،ْل وس

 وال ت حبي األرَدى فرتَدى مع الرديي إذا كنت يف قوم ف احْب خيارهم
ومع األســف الشــديد يغرر ابلبعض أن اجلن الذي معه من اجلن املســلمني ال ــاحلني وال أيمره 

ني ن فعل املوبقات ، وما هذا إال من تلبيس الشــــــــــياطإال ِبا وأنه يوقهه ل ــــــــــالة الفرر ومينعه م
وإن هذا اخلبي  يســــــــــــتدرجك إل املعاصــــــــــــش من حي  ال تعلم ويســــــــــــتحل منك وبك كثااً من 
متطلباته ، أيكل ويشــــرب ويســــتمتع بك وأبهلك ويرى منك ومن أهلك ما ال حيل له ، جاء يف 

ْرَل َمَع الَنيبي ي َل  صــحيذ مســلم وســنن أِب داود ومســند أمحد َعْن ُحَذيـَْفَة قَا طََعاًما   ُكَنا إيَذا َحضــَ
َّي  وُل ا ْع أَْيدييـََنا َحىَت يـَْبَدأَ َرســـــُ ْرَل َمَعُه َمرًَة طََعاًما َفَراَءْت َجارييَةٌ  بَْ َنضـــــَ َع يََدُه َوإيَل َحضـــــَ   فـََيضـــــَ

َع يََدَها يفي الطََعامي فَ،َ  َّي َكَ،َ َا تُْدَفُع َفَذَهَبْت ليَتضــــَ وُل ا ٌّ َكَ،مَنَا يُْدفَ  َخَذ َرســــُ ُع بيَيديَها ُ َ َجاَء أَْعرَاِبي
َّي  وُل ا َّي َعَلْيهي َوإينَ  فََ،َخَذ بيَيديهي فـََقاَل َرسـُ ُم ا لُّ الطََعاَم أَْن ال يُْذَكَر اسـْ َتحي ْيطَاَن َيسـْ ُه َجاَء إيَن الشـَ

لَ  َتحي َذيهي اجْلَارييَةي ليَيســـــــــــْ لَ  ِبي َتحي ََذا األعراِب ي ليَيســـــــــــْ َا فََ،َخْذُت بيَيديَها َفَراَء ِبي  بيهي فََ،َخْذُت بيَيديهي َواَلذيي ِبي
ش بيَيديهي إيَن يََدُه يفي يَديي َمَع يَديَها  . نـَْفسي

 
والعريب أن البعض يســـــــمش من يزعمون أ م من اجلن املســـــــلمني ابملشـــــــايخ ك،ن يقولون فالن   

معه شـــــيخ أو فالن معه جين صـــــاا ، وذكر يل شـــــاب أعرفه يقول : إن اجلين الذي معش يوقهين 
ل ـــــــــــالة الفرر وجاء  يف املنام مرة وقال يل مبا معناه أنه من اجلن ال ـــــــــــاحلني وليس بشـــــــــــيطان 

علمل هذا الشــــــاب تبني أن الذي معه من الع ــــــاة وكان يت،ذى كثااً عندما يقرأ عليه  وبعدما قرئ
ليَم : القر ن . وأل اســـ،ل ملاذا يبقمل اجلين يف جســـدك إن كان مســـلما ق. يقول  ليُم َمْن ســـَ اْلُمســـْ
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انيهي َويَديهي  ليُموَن ميْن ليســــــــــــــَ ك ع، فلماذا ال يكون هذا اجلين خارج جســــــــــــــدك وتراه و لس ماْلُمســــــــــــــْ
وأيتيك عند صــــــــــــالة الفرر ويطوف علمل جاانك  وتتدارس معه القر ن وســــــــــــنة امل ــــــــــــطفمل 

 ويوقههم لل الة فيكون اخلا أعمق.
 

وســـــــــــــؤال  خر هل اجلين الذي يف جســـــــــــــدك ذكر أم أنثمل ق. وماذا تهن أن هذا اجلين يفعل إذا  
اجتك يف دورة ح تعريت من ثيابك ق هل تراه يغمض عينيه ق ، وما تهن أنه يفعل وأنت تقضــــش

املياه ق. وماذا تهنه يفعل وأنت تقضــش  وطرك مع زوجتكق. هل تهن بعد هذا كله أنه من اجلن 
 ال احلنيق.   هل أذن هللا له ابلسكن يف جسدك أم هو من الهلم الذي ال يرضاه هللا ق . 

 
ّ َ اَل حيُيب  اْلُمْعَتدييَن وَ  يقول تعال:  فإذا كان معتداي وهللا ســــــــــــبحانه وتعال ال  اَل تـَْعَتُدَواْ إين  ا

حيب املعتدين فيرب عليك أن تبغضه وتكرههه وال تواليه ،   هل تهنه ي لش وهو يف جسدكق 
 َ إيَن يـَُقوُل:"  ، وهل تقبل منه ال ـــــــــــالة وهو علمل هذه احلال ق ، عن َجابير يـَُقول مسَيْعُت الَنيبي

ْركي  الةي  َبنْيَ الَرُجلي َوَبنْيَ الشـــ ي ر ، وإن كان ي ـــلش " ، فإذا كان ال ي ـــلمل فهو كافَواْلُكْفري تـَْرَك ال ـــَ
وهو علمل تلك احلال فهش صــــــالة عب  ولعب علمل  ا طهارة ويف مكان ال  وز ال ــــــالة فيه ، 

َنا اَل تُـ  وهللا ســــــــــــبحانه وتعال يقول :  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَن ُكْم إيلَيـْ ُتْم أمن  بـْ ويقول:  َجُعونَ رْ أََفَحســــــــــــي
 نَس إيال  لييَـْعُبُدوني ، واألعرب من ذلك من يزعم أنه مســلم وي ــلش وهو  َوَما َخَلْقُت اجلْين  َواملي

متلبس ابمرأة وهش عورة حرام عليـــه أن يقرِبـــا أو حىت خيلوا ِبـــا ، واملرأة كثاًا مـــا تنفس وحتيض 
جسدي  ل البعض يقول إن اجلان خيرج منوجتنب فهش علمل  ا طهارة يف كثَا من أحواهلا . ولع

إذا أل دخلت احلمام أو حان وقت ال ـــــــــالة أو عندما أخلو أبهلش أو أي أمر يقتضـــــــــش خروجه 
... أقول علمل رسلك فإن اجلان إذا تلبس املنسان تلبساً حقيقياً فهو ال خيرج من جسده ، وكل 

 ست ابلتلبس العار .حاالت الزار اليت مرت علينا هش من نوع التلبس احلقيقش ولي
 

فينبغش لك أخش يف هللا أن تســـــــــــتعني ابهلل   أبهل اخلربة من ال ـــــــــــاحلني الذين يعينونك علمل 
إخراج ذلك اخلبي  من جســـــــــــــــدك بعون هللا تعال ، فإن فتنة الدين أعهم من فتنة النفس واملال 

بينك  وحالوكيف بك إذا ما جاءك املوت علمل حني  فلة وختبطك هذا القرين من الشـــــــــــــياطني 
َّي  وُل ا هي  وبني شــــــهادة أن ال إله إال هللا ، َعْن ُمَعاذي ْبني َجَبَل قَاَل قَاَل َرســــــُ ُر َكالمي َمْن َكاَن  خي
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ُ َدَخَل اجْلََنةَ  َّ  أيوب . رواه أبو داود يف سننه وأمحد يف مسنده ، وعن صيفش مول أِب ال إيَلَه إيال ا
الَلُهَم إي  ي أَُعوُذ بيَك ميَن الرَتَد يي َواهْلَْدمي َواْلَغَر ي يقول:   عن أِب اليســــــــــــــر قال كان رســــــــــــــول هللا

بييلي  ْيطَاُن عيْنَد اْلَمْوتي َوأَُعوُذ بيَك أَْن أَُموَت يفي ســــــــــــــَ َك ُمْدبيرًا َواحْلَرييقي َوأَُعوُذ بيَك أَْن يـََتَكَبَطيني الشــــــــــــــَ
 النسائش وامحد.  . رواه َوأَُعوُذ بيَك أَْن أَُموَت َلدييًغا

 
ومن خالل احلوارات مع اجلن من ع ـــــــاة املســـــــلمني يزعم البعض منهم أنه مر م علمل التلبس 
وأذية املنســـان ألنه دخله بســـبب الســـحر أو العني، والبعض يزعم أنه حيب املنســـان الذي هو به 

شــرائع و  أي تلبس به عن عشــق ، والبعض منهم يقول أين أذهب حنن لنا نواميس وأنهمة وقوانني
نا يف هذه األجساد يعطينا احلرية واملتعة ور د العي،   حنن من املسلمني وال نؤذيه  حتكمنا وتَلبسي
، أو يزعم البعض منهم أنه متلبس به ألن جســـــده مكشـــــوف أوُعرضـــــة للتلبس ، ومن أجل ذلك 

تلبســـــــــوا ي تلبس به هو ليدافع عنه وحيميه من شـــــــــرار اجلن واملنس ، ويزعم بعض هؤالء اجلن أ م
ابملنســـــش حىت حيمونه من األرواح الشـــــريرة ألن جســـــده مكشـــــوف فهو عرضـــــة للتلبس، والبعض 
يقول إذا خرجت منه ســـوف يتلبســـه  اي وقد يكون شـــيطال كافرا وأل مســـلم وال أضـــره ، وك،نه 

ال ة اْلَغَنمي قَاَل:"   يســـتشـــهد بقول الن يبي   يَك و ألخُخْذها ، فإمنا هَش لَك أعندما ســـئل َعن ضـــَ
ْئبي  " رواه البكاري ، وك،ن هذه اخلبي  يقول إن هللا َعرز عن حفهه ومحايته لذلك أل أو للذ 

َلُه ُمَعق َباٌت  معه، وهللا سبحانه وتعال وكل علمل كل نفس حفهة من املالئكة يقول هللا تعال : 
ّ ي  ّ َ اَل يـَُغا ُ َما بي م ن َبنْيي يََدْيهي َوميْن َخْلفيهي حَيَْفهُونَُه ميْن أَْمري ا ْم َوإيَذا  إين  ا هي َنـُْفســي ُواْ َما أبي َقْوَم َحىت َ يـَُغا 

َوًءا َفالَ َمَرد  َلُه َوَما هَلُْم م ن ُدونيهي مين َوالَ  ُ بيَقْوَم ســــــــــُ  ّ َوَلَقْد  [ ، ويقول تعال: 11]الرعد: أَرَاَد ا
َماءي بـُُروجاً َوَزيـ ن اَها يمَ  َجَعْلَنا يفي الســــــــ  ْيطَاَن ر جي [ ، 17]احلرر: ليلن اظيرييَن   َوَحفيْهَناَها مين ُكل  شــــــــَ

ْفهاً م ن ُكل  َشْيطَاَن م اريدَ ويقول تعال:  [ ، ويقول تعال علمل لسان يعقوب:7]ال افات:َوحي
ّ ُ خَ  ُل فـَا يـهي مين قـَبـْ نُتُكْم َعَلمَل َأخي ْل  َمُنُكْم َعَليـْهي إيال  َكمـَ  أَمي افيهـًا َوُهَو أَْرَحُم الر امحيينيَ ْاٌ قـَاَل هـَ   حـَ

َها َحافيظٌ  [، ويقول أحفظ احلافهني:64]يوسف:  [.4]الطار : إين ُكل  نـَْفَس ل م ا َعَليـْ
 
 ،حني ُي بذ وحني مُيسش: وكان من دعاء رسول هللا  
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رَةي ، الل ُهم  إي   )   نْيا وا خي ،ََلَك العافيَة يف الد  ،ََلَك العفَو و الل ُهم  إ   َأســــــْ العافيَيَة يف ديين وُدنياَي  َأســــــْ
َوأَْهلش ومـايل، الل ُهم  اســــــــــــــرْت َعْورايت ، و ميْن َرْوعـايت ، الل ُهم  احفهين من بني يـدي  َوميْن خلفش ، 

 (.وعن مييين ، وعن مجايل ومن فوقش ، وأَعوذ بعهمتك أَن أُْ تال من حتيت
 

ديه ومن خلفه له معقبات من بني يول هللا تعال:" ويف تفســــــــــــــا ابن كثا عن ابن عباس يف ق
" واملعقبات من هللا هش املالئكة  وقال عكرمة عن ابن عباس " حيفهونه من  حيفهونه من أمر هللا

أمر هللا " قــال مالئكــة حيفهونــه من بني يــديــه ومن خلفــه  فــإذا جــاء قــدر هللا خلوا عنــه ، وقــال 
فهــه يف نومــه ويقهتــه من اجلن واملنس واهلوام فمــا منهــا  ــاهــد مــا من عبــد إال لــه ملــك موكــل حي

 ششء أيتيه يريده إال قال له امللك : وراءك إال ششء أذن هللا فيه في يبه ... 
لرأى كل شــش من ذلك شــيئا  54وقال كعب األحبار : لو جتلمل البن  دم كل ســهل وكل حزن

يقينا لوال أن هللا وكل بكم مالئكة يذبون عنكم يف مطعمكم ومشــــربكم وعوراتكم إذاً لتكطفتم ، 
 وقال أبو أمامة ما من  دمش إال ومعه ملك يذود عنه حىت يسلمه للذي قدر له  أ.هـ. 

 
َباَرَك َوتـََعاَل َأَنُه  َّ تـَ ّ َ اَل  يَقول: وإذا ما ن ــــــــــــــحت أحدهم وقلت له إن ا َواَل تـَْعَتُدَواْ إين  ا

ش اَي عيَباديي إي  ي َحَرْمُت الهُّْلَم َعَلمل نـَْفســــــــــــــي ، ويقول يف احلدي  القدســــــــــــــش "   حيُيب  اْلُمْعَتديينَ 
الٌّ إيال َمْن َهَديـُْتُه فَاســــــــــــــْ  َنُكْم حُمََرًما َفال َتهَاَلُموا اَي عيَباديي ُكلُُّكْم ضـــــــــــــــَ ْهُدو ي َأْهديُكْم اَي تَـ َوَجَعْلُتُه بـَيـْ

َتْطعيُمو ي أُْطعيْمُكْم اَي عيَباديي ُكلُُّكْم َعاَر إيال َمْن كَ  ْوتُُه عيَباديي ُكلُُّكْم َجائيٌع إيال َمْن أَْطَعْمُتُه فَاســـــــــْ ســـــــــَ
وإن دخولك يف جسد هذا املنسان ظلم ال يرضاه هللا تعال وإنك علمل  ،" فَاْسَتْكُسو ي َأْكُسُكمْ 

َ عمــل اب ةي َحىَت تُـ :  طــل وكباة من الكبــائر يقول الَنيبي ا يـَْوَم اْلقييـَـامــَ اَد لَتـَُؤدَُّن احْلُُقوُ  إيَل أَْهليهــَ قــَ
اةي اْلَقْرَلءي  اُة اجْلَْلَحاُء ميَن الشـــَ َّي ، " الشـــَ وَل ا ًئا طُو يَقُه ميْن : ويقول َرســـُ يـْ َمْن ظََلَم ميَن اأَلْر ي شـــَ

ْبعي أََرضـــــي  " ، فكيف بك وأنت تهلم املنســـــان نفســـــه ق ..إخ ، فتب إل هللا واخرج من هذا نيَ ســـــَ
 اجلسد طاعة هلل ورسوله .

  

                                       
 .والـَحْزُم الَغلـيُظ من اأَلر  الـَحْزنُ  54
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 يبك البعض منهم ابلرفض واملكابرة وهذا قليل ، والبعض منهم يبكش ويقول لك أل أعرف  
و عني ، أهذا كله ولكين ال أســــــتطيع اخلروج أل معه منذ ســــــنوات ، أو يقول إ  مربوط بســــــحر 

والبعض منهم ين ــــــــــــــرف ألنه ليس له ُحرة وال يريد أن يقول أل ال أريد اخلروج ، بل إن البعض 
منهم ال حيضـــــر عند الرقية البتة ، ويف احلقيقة أن خروج شـــــياطني الزار من جســـــد املنســـــان قليلة 
جـــــدًا علمل الر م من أ م من املســــــــــــــلمني علمل حســـــــــــــــــــب زعمهم، يقول تعـــــال يف ســــــــــــــورة 

يَـْعَلْم ال ذييَن ظََلُمَواْ َأي  ُمنَقَلَب يَنَقليُبونَ :الشــــــــعراء ، ومن املالحظ أ م يتعذبون عندما تقرأ  َوســــــــَ
عليهم الرقية أقل من  اهم خ ـــوصـــا إذا كان ســـبب التلبس االعتداء فقط ) دون ســـبب ( وكان 

يس علمل التلباجلين ال يؤذي املنســـــــــــــــان ، بل جتدهم خيادعون ويقرأون القران مع الراقش من ابب 
الراقش وعلمل املريض أب م ال يت،ثرون ، واحلقيقة اليت ال مرية فيها أنه  ال يوجد انســـــــــــــــان به تلبس 
 حقيقش من اجلن إال ويت،ثر اجلين من الرقية والعالج مهما كان ماردا أو عفريتا ، مسلما أو كافرا. 

 
ثـحــذيـر 

بعض املراهقني من الشـــــباب عندما يســـــمع عن إنســـــان به زار أو مكان تقام به حفالت الزار 
جتده شديد احلرص علمل التعرف علمل ذلك املنسان والذهاب معه حلضور تلك احلفالت بسبب 
مراهقته وحب فضوله ، وال يعلم املسكني أن تلك األماكن اليت تقام ِبا حضرات وجلسات الزار 

ابلة تتهافت عليها احلشــرات القذرة ، فهش أوكار ألولئك الشــياطني الذين ينتهرون ما هش إال كالز 
الفرصــــة الســــاحنة حىت يقرتنون أبجســــاد من يراتد تلك األماكن من الشــــباب العزل من التح ــــني 
والذكر ، بل ميكن أن يقرتن اجلين ابملنســـــــــــش عن طريق جن  خر متلبس يف شـــــــــــكص  خر حىت 

اب ابتلش ابملس بســــبب ذهابه لتلك األماكن املوبوءة ، ف،وصــــش والة يكون تبعا له ، فكم من شــــ
األمور من ا ابء واألمهات مبتابعة أبنائهم واختيار الرفقة ال ـــــــــــــاحلة هلم. وإن أ لب أولئك الذين 
يطلق عليهم شيو( الزار ما هم إال كبا عائلة أو كبا ع ابة له القدرة علش السماح ألفراد عائلته 

بته لإلقرتان أبجســــاد البشــــر عن طريق ســــحر يعمله لإلنســــش أو بكيفية يعلمها هللا أو أفراد ع ــــا
تعال .  
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 : الـــتعسبحانه و يقول هللا 
 

  ْبَْصارُهُم
َ
واْ لَُُيْ ُُقونََ  بُأ ُُ  ِإَوَ يََ اُد اّّلُيَ  َرَ 

 ََ ََُقولُو َُ َو َُُعواْ اّّلْك ا َل َّ َ ٌَ ل ْجُنو ََ َ   إُنُّه ل
 

"  أي يعينونك "أبب ارهم لينفذونك"  ليزلقونكيقول ابن كثا : قال ابن عباس و اهد و اجا "
 أبب ارهم مبعع حيسدونك لبغضهم إايك لوال وقاية هللا لك ومحايته إايك منهم . 

 
ت بذلك كما وردويف هذه ا ية دليل علمل أن العني إصـــــــــــــــابتها و ثاها حق أبمر هللا عز وجل  

 األحادي  املروية من طر  متعددة كثاة.
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 بـاب احلسـد
 النفرة ( -النفس  -) الع ن 

 عيْندي َود  َكثيٌا م ْن أَْهلي اْلكيَتابي َلْو يـَُرد وَنُكم ميْن بـَْعدي إيميَانيُكْم ُكف اراً َحَسداً م نْ  يقول هللا تعال :  
 َ ّ َْمريهي إين  ا ُ أبي  ّ َ ا َفُحواْ َحىت َ أَيْيتي َ هَلُُم احلَْق  فَاْعُفواْ َواصـــــــْ ْم م ن بـَْعدي َما تـََبني  هي ْشَء أَنـُْفســـــــي  َعَلمَل ُكل  شـــــــَ

ليهي فـََقْد  [ ويقول تعال:109]البقرة :  َقدييرٌ  ُ مين َفضــــــــــــْ  ّ ُدوَن الن اَس َعَلمَل َم   اَتُهُم ا أَْم حَيْســــــــــــُ
َناُهْم م ْلكاً َعهييماً  يَم اْلكيَتاَب َواحلْيْكَمَة َو تـَيـْ َن   َل إيبـْرَاهي َومين [ ، ويقول تعال : 54]النساء:  تـَيـْ

َد إيَذا َحَسدَ   . َشر  َحاسي
  

 ي  احلسد :ثعر 
يقول ابن القيم يف كتابه بدائع الفوائد اصل احلسد : هو بغض نعمة هللا علمل احملسود وِتين زواهلا  

 أ.هـ.
 

 ويذكر العلماء أن مراتب احلسد أربعة وهش : 
 االول  : ِتين زوال النعمة عن املنعم عليه ولو ب تنتقل للحاسد.

 ت، وَعز َمَناهُلاُمـداراته َعز  داريت ُكل الناسي لكن حاسدي
 إذا كـان ال يُرضيه إال زواهلا وكيَف يداري املرُء حاسَد نعمةَ 

 الثانية   : ِتين زوال النعمة عن املنعم عليه وح وله عليها .
الثالثة   : ِتين ح ــــــــــوله علمل مثل النعمة اليت عند املنعم عليه حىت ال حي ــــــــــل التفاوت بينهما ، 

 فإذا ب يستطع ح وله عليها ِتع زواهلا عن املنعم عليه.   
الرابعة    : حســد الغبطة ويســممل حســداً  ازاً وهو ِتين ح ــوله علمل مثل النعمة اليت عند املنعم 

َّي عليه من  ا أن تزول عنه . روى البكاري يف صــــحيحه  وَل ا قَاَل ال   َعْن َأِبي ُهَريـْرََة أََن َرســــُ
ُ اْلُقْر َن فَـ  َّ ُلوُه  َلَء الَلْيلي وَ َحَسَد إال يفي اثـْنَـَتنْيي َرُجٌل َعَلَمُه ا َعُه َجاٌر َلُه فـََقاَل ُهَو يـَتـْ  َلَء النَـَهاري َفَسمي

اال فـَُهَو يـُهْ  َُّ مــَ ُل َوَرجــٌل  اَتُه ا ا يـَْعمــَ ثـْـَل مــَ لــُْت مي َ ُفالٌن فـََعمي ا أُويتي ثـْـَل مــَ َتيني أُوتييــُت مي ُه يفي احلَْق ي لَيـْ ليكــُ
ثْ  َتيني أُوتييُت مي ْثَل َما يـَْعملفـََقاَل َرُجٌل لَيـْ ْلُت مي َ ُفالٌن فـََعمي  . َل َما أُويتي
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 ثعري  الع ن
يقول ابن القيم يف الزاد " هش ســـــهام خترج من نفس احلاســـــد والعائن حنو احملســـــود واملعني ت ـــــيبه 

 اترة وختطيه اترة " . 
كان رت ويقول يف كتابه بدائع الفوائد : العائن واحلاســد يشــرتكان يف شــشء ويفرتقان يف شــشء ، فيشــ

 يف أن كل واحد منها تتكيف نفسه ، وتتوجه حنو من يريد أذاه.
 فالعائن   : تتكيف نفسه عند مقابلة املعني ومعاينته .

 واحلاسد : حي ل له ذلك عند  يبة احملسود وحضوره أيضا .
ويفرتقان يف أن العائن قد ي ــــــيب من ال حيســــــده ، من  اد أو حيوان أو زرع أو مال  وإن كان 

 كاد ينفك من حسد صاحبه أ.هـ. ال ي
ويقول يف كتــابــه الزاد اجلزء الثــالــ  : ونفس العــائن ال يتوقف  ثاهــا علمل الرؤيــة بــل قــد يكون  

 العائن أعممل فيوصــــف له الشــــشء فتؤثر نفســــه فيه وإن ب يره ، وكثا من العائنني يؤثرون يف املعني
 ابلوصف من  ا رؤية أ.هـ.

 أقسـام الع ن
عني إما أن تكون من عني إنسية أو عني من اجلن ، فاجلن ي يبون ابلعني كإصابة املصابة ابل

َّي  يـَتَـَعَوُذ  املنس أو أشد ، ففش سنن النسائش َعْن َأِبي َنْضرََة َعْن َأِبي َسعييَد قَاَل َكاَن َرُسوُل ا
. وتنقسم العني  َوى َذليكَ َأَخَذ ِبييَما َوتـََرَك َما سي  ميْن َعنْيي اجْلَان ي َوعنْيي املنسي فـََلَما نـََزَلتي اْلُمَعو يَذاَتني 

 ال ثالثة أقسام ، وهذا تقسيم افرتاضش وليس قطعش :
 

إن النفس إذا ما أفرطت يف املعراب بنعمة من النعم أثرت فيها وأفســدذا وذن  الع ن املعجبة :
َوَلْو  إيْذ َدَخْلَت َجنـ َتَك قـُْلَت َما  بها ، يقول تعال يف ســــورة الكهف:هللا تعال ما ب يربك صــــاح

ّ ي إين تـََرني أََلْ أََقل  مينَك َمااًل َوَوَلداً  ُ اَل قـُو َة إيال  ابي  ّ إيَذا رََأى َأَحدُُكْم ميْن  : ، ويقول  شـــــــــــَ َء ا
ْلرَبََكةي  ُبُه فـَْلَيدُْع َلُه ابي يهي َما يـُْعري  جزء من حدي  رواه أبن ماجة . .َأخي

 
تقول امرأة أل عندي ســــــــــــــبعة أوالد ، وهللا أكرمين ببنت واحدة حلوة مثل القمر ، خفت علمل 
البنت أكثر من ال بيان ، أل ا البنت الوحيدة ورزقنا هللا إايها بعد سبعة أوالد ، وما كنا نُـــــــــــــــريها 
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صـــــــرت أألحد خشـــــــية عليها من العني ، وعندما بلغ عمرها شـــــــهرين جاءتنا امرأة لتهنينا فيها ، و 
َذذــا بني يــديهــا ، وقــالــت : مــا ا ــل هــذه البنــت ، مــا أكرب عينيهــا ، مــا هــذه  علمل رؤيتهــا . أخــَ
ال ـــــحة كلها ، ما ب ـــــد  أن عمرها شـــــهرين ، وب تســـــمي هللا . وما أن خرجت املرأة حىت بدأت 
البنت ابلبكاء الشــــديد ، وال تســــتطيع أن تتنفس . أخذلها ال الطبيب ، كشــــف عليها ،  لقمل 
رمسة عني علمل بطنها ، استغرب احلكيم ، وقال : البنت معيونة ، والعني خرقت الرئة وال أستطيع 

 .(55)عمل ششء ، وبعد يومني ماتت
 

كثا من احلوادع تنص علمل أن أثر العني يكون مرســــــــوما علمل مكان املصــــــــابة علمل شــــــــكل 
رم العني ، جللد لعني وهذا حاصـــل يف حوادع كثاة .. وأحيال تكون علمل شـــكل جتويف يف ا

وأحيــال يكون كف العــائن مرســــــــــــــومــا علمل املعيون ، ومن تلــك احلوادع يــذكر أن بــدواي أراد أن 
يشـــرتي لقة ورفض صـــاحبها بيعها ، وكان البدوي يتفح ـــها وقت املســـاومة علمل ســـعرها ووضــع  

لها ذكفه علمل فكذها وذهب وما ان ابتعد حىت ســقطت الناقة ، فتداركها صــاحبها قبل موذا و 
 حىت حيل له أكلها ، وبعد أن سلخ جلدتـها وجد رسم كف البدوي علمل حلم فكذ الناقة.   

  
: أن العني تكون مع املعراب ولو بغا حســـــــــــــــد ولو من الرجل احملب   (56)يقول ابن حرر

ومن الرجل ال ـــــــــاا ، وإن الذي يعربه الشـــــــــشء ينبغش أن يبادر إل الدعاء للذي يعربه ابلربكة 
 لك رقية منه أ.هـ.فيكون ذ

 
خترج العني من نفس حاســـدة خبيثة ، خبي  صـــاحبها ، وهش يف األصـــل ِتين   الع ن احلااــدة :

 َود  َكثيٌا م ْن َأْهلي اْلكيَتابي َلوْ  زوال النعمة اليت أنعم هللا ِبا علمل احملســــــــــــــود ا يقول هللا تعال : 
َ هلَُ يـَُرد وَنُكم ميْن بـَْعدي إيميَانيُكْم ُكف اراً َحســـــــــــَ  ْم م ن بـَْعدي َما تـََبني  هي ]البقرة:   ُم احلَْق  داً م ْن عيْندي أَنـُْفســـــــــــي

109 . ] 
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 أتدري علمل من أس،ت األدب يتــأاي حاسداً يل علمل نعم
 بـــــــش ما وهـــــــك ب تر  لــألنـ هـأس،ت علمل هللا يف حكم

 بـــــــــعليك وجـوه الطلد ــــــــــوسـ شـــــش بـ،ن زادنـــــــزاك ربـــف،خ
وهذ ق ـــــة امرأة تقول ملا ولدت اببين "رفيق" ، كان حلييب كثااً ، والولد صـــــحته جيده ، ويف 
يوم من األايم عندما رجعت ال بييت وجدت امرأة من أقارِب يف البيت وب يكن هلا ولد ، وأول 

يكفيه نعم . قالت : "وهل ب شــشء ســ،لتين بعدما رأت ال ــيب : " هل أنت ترضــعيه ق"،  قلت هلا
احلليب ق! ". قلت هلا : نعم . ســـــــــــكتت، وتطلعت ابلولد ، وقالت : "صـــــــــــحته جتازه "، بعدما 
خرجت من املنزل ، حتول احلليب ب ـــــــــــــــدري من حليب إل عمل ) قيذ ودم ( ، خفت كثرباً ، 

بعدها شــــــــــربت من ماء و أخذ  زوجش ال امرأة ترقش من العني ، فرقتين برقية العني وتثائبت كثااً 
. (57)الرقية ورجع احلليب يف ثدي كما كان

 
  خترج العني من العائن إل املراد إعانته بق ـــد الضـــرر ، قال الكليب : الع ن القاثله ) الســـمية ( :

كان رجل من العرب ميك  ال أيكل يومني أو ثالثة ،   يرفع جانب من خبائه فتمر به النعم 
فيقول : ما رعمل اليوم إبل وال  نم أحســــــــــــــن من هذه ، فما تذهب إال قريبا حىت يســــــــــــــقط منها 

ابلعني ويفعل به مثل ذلك ، فع ــم  جل أن ي ــيب رســول هللا طائفة ، فســ،ل الكفار هذا الر 
ا مسَيُعوْا الذ  هللا تعال نبيه وانزل قوله تعال:  ْم َلم  اريهي َْب ـــــــــــــــَ ْكَر َوإين َيَكاُد ال ذييَن َكَفُروْا لَيـُْزليُقوَنَك أبي

 أ.هـ.  َويـَُقوُلوَن إين ُه َلَمْرُنونٌ 
 

َّي وعند أمحد َعْن َأِبي َذرَ  قَاَل: قَ  وُل ا َّي َحىَت َي ــــــــــــْ  اَل َرســــــــــــُ لَرجل وييْذني ا َعَد إيَن اْلَعنْيَ لَُتوليُع ابي
ْنه اي خمه في ـــــــــــاب ه فتتلف خال. فقد ي ـــــــــــاب املنســـــــــــان بعني مسية يف رأســـــــــــ َحالًقا ُ َ يرَتََدى مي

وتضــيق  ة، أو قد ي ــاب املنســان بعني مسية يف نفســيته فيرهد من الضــيق واحلزن والك بابجلنون
 عليه األر  مبا رحبت فمثل هذا خيشمل عليه من االنتحار والعياذ ابهلل . 
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يقول ابن القيم يف كتابه بدائع الفوائد عندما تعر  لتفســــــــا ســــــــورة الفلق : فلله كم من قتيل 
وكم من سليب وكم من معاجي عادى مضين علمل فراشه يقول طبيبه ال أعلم داءه ما هو ، ف د  

ء من علم الطبــائع ، هــذا من علم األرواح وصــــــــــــــفــاذــا وكيفيتهــا ومعرفــة  ثااذــا يف ليس هــذا الــدا
األجســـــــــــــــام والطبائع وانفعال األجســـــــــــــــام عنها وهذا علم ال يعرفه إال خواص الناس واحملروبون 

 منكرون له أ.هـ. 
 

:  قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده عن جابر بن عبدهللا عن أبيه قال: قال رسول هللا 
ني . يقول "  قال البزار يعين العأكثر من ميوت من أميت بعد كتاب هللا وقضــــــــــائه وقدره ابألنفس"

ابن كثا يف تفســــــــــــــاه  خر  ية يف ســــــــــــــورة القلم  روي هذا احلدي  من وجه  خر عن جابر بن 
يت مالعني حق لتورد الرجل القرب واجلمل القدر وإن أكثر هالك أقال: " عبدهللا أن رســــول هللا 

 ".يف العني
 

 يستنبط من حدي  أكثر من ميوت من أميت :
  أن العني ت يب أمة نبينا حممد .أكثر من بقية األمم األخرى 
  جن   %50أكثر موتمل املســـــــــــلمني ميوتون بســـــــــــبب العني ، وهذا يعين أن أكثر من

ميوت من املســــــلمني كان ســــــبب موذم حادع ســــــيارة أو ســــــقوط طائرة أو بســــــبب 
و بسبب مر   ا معروف هو يف األصل من بعد قضاء هللا وقدره مر  معروف أ
 بسبب العني .

  كما يســــتفاد من هذا احلدي  أن الكثا من األمرا  العضــــوية والنفســــية والع ــــبية
اليت يعرز األطباء عن معرفة ســــــــــــــببها وطريقة عالجها هش من أثر العني، فما دون 

 املوت أحرى بوقوعه.
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 أعـراض الع ن 
، ني عليهملون أو ينكرون  ثا العالناس ي ـــــابون ابلعني وهم ال يعلمون ، أل م  هكثا من 

فان أعرا  العني يف الغالب تكون كمر  من األمرا  العضــوية إال أ ا ال تســتريب إل عالج 
األطباء ، ك،مرا  املفاصــــــــــــــل واخلمول واألر  واحلبوب والتقرحات اليت تههر علمل اجللد والنفور 

والبيت واجملتمع والدراســـــــــة ، وبعض األمرا  النفســـــــــية والع ـــــــــبية ، ومن املالحظ أن من األهل 
الشـــــــــــحوب يف الوجه بســـــــــــبب احنباس الدم عن عرو  الوجه والشـــــــــــعور ابلضـــــــــــيق والت،وه والتنهد 
والنســـــــــيان والثقل يف مؤخرة الرأس والثقل علمل األكتاف والوخز يف األطراف يغلب علمل مرضـــــــــمل 

 يف البدن والربودة يف األطراف .العني ، وكذلك احلرارة 
 
يقول الشـــــــيخ عبد اخلالق العطار : أعرا  احلســـــــد تههر علمل املال والبدن والعيال لســـــــب  

مكولذا ، فإذا وقع احلسد علمل النفس ي اب صاحبها بششء من أمرا  النفس ، كان ي اب 
لعلم ومدارســـــــــته ابل ـــــــــدود عن الذهاب إل الكلية أو املدرســـــــــة أو العمل، أو ي ـــــــــد عن تلقمل ا

واســـــتذكاره وحت ـــــيله واســـــتيعابه وتقل درجة ذكائه وحفهه ، وقد ي ـــــاب مبيل لالنطواء واالنعزال 
واالبتعاد عن مشــــاركة األهل يف املعيشــــة، بل قد يشــــعر بعدم حب ووفاء وإخالص أقرب وأحب 

، ومييل  دالناس له ، وقد  د يف نفســـــــه ميال لالعتداء علمل ا خرين ، وقد ي ـــــــا من طبعه العنا
إل عدم االهتمام مبههره وملبســــــه ، وال أيلفه أهله وأحبابه وأصــــــحابه ويســــــيطر عليه املحســــــاس 
ابلضــيق والزهق ، ويشــعر ابالختنا  وي ــا ال يســتقر له حال أو فكر أو مقال . وليس بالزم أن 

لمل عتههر  يع هذه األعرا  علمل احملســـــود بل قد يههر بعضـــــها فقط. وإذا كان احلســـــد واقعا 
املال ؛ في ـــاب احملســـود ابرتباك وضـــيق يف التعامل مع  اه بشـــان املال . كما ي ـــاب ابخلبل يف 
إعداد وت ــــــــنيع أو جلب أو عر  البضــــــــائع للتداول ، وقد تتعر  البضــــــــائع للتلف وختيم علمل 
حركة البيع سحابه من الركود والكساد ويضيق صاحب املال احملسود ذرعا وال يقبل التحدع عنه 

العمل من أجله. وإذا كان احلســـــــد واقعا علمل البدن فانه ي ـــــــاب ابخلمود واخلمول والكســـــــل  أو
 ا.هـ.  (58)واهلزال وقلة الشهية وكثرة التنهد والت،وه وبعض األوجاع

                                       
 .49هذه الفقرة من كتاب احلسد واحملسود  ص   58
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 يقول أاب العتاهية وقد  خر عليه عطاءه من عمر بن العالء : 
 التمائَم والنَشرْ  حن هلا نـَْبغيشـــفن أصابت علينا جوَدك الَعني اي ُعَمرْ 

 واي رب عني ُصلَبة تـَْفليَق احَلَررْ  ةٌ ـــــــــأصـابتك َعنٌي يف سكائك ُصلب
َناَك ابلسَورْ  ــاـــىت ِتلهـــــاري حــعــــَك ابألشـنَـْرقيــــــسَ   فإن ب تُفيْق منها رقـَيـْ

 أعراض الع ن وقل القراأة :
 كثرة التثاؤب امل حوب ابلدموع . -

  ا وقت الرقية فليس التثاؤب بدليل كاَف علمل العني ، يقول الشاعر :اما يف 
 وان حتبسا سذ الدموع السواكبي  وملا أبت عيناي أن ِتلك البكمل
 ا بقاء التثـــاؤبـــــــــــــال مـــولكن قلي تثاءبت كش ال يُنكر الدمع منكرٌ 

التثاؤب والنعاس والر بة يف النوم . -

ابلر بة ابلتمغط ك،لذي يفعله املنســان عندما يســتيقظ من النوم ، وأحيال يشــعر املعيون  -
 يكون التمغط لعضو واحد كاليد اليمين او اليد اليسر .

 قد حي ل للمعيون إ مائة خفيفة . -
 يشعر املعيون ِبدر يف عامة جسده . -
 يت بب جسده عرقا خ وصا اجلبني ومنطقة الههر . -
  ثيان أو تقيؤ .حي ل للمعيون ) علمل أكل (  -
  د املعيون الر بة يف البكاء أحيال . -
 برودة يف األطراف . -
 زايدة طفيفة ابلنبض . -
 حرارة شديدة يف البدن . -
رم، يف العينني . -

 : يقول الشاعر ابن املعتز
 فتوراً يف املالحة وانكسارا أصابت عينها عني فزيدت
 اراــأشـ ار إليه حلظ أوـــــــأش وصار لغمزها عدٌد إذا ما
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إذا كانت العني م ــــــــــحوبة ابملس فقد تههر أعرا  العني وأعرا  املس  يف  ن واحد،  -
وقد يكون التثاؤب الشديد املتكرر وقت القراءة الذي ي احبه صوت مرتفع  من أعرا  املس ، 

 وكذلك النوم العميق وهللا أعلم . 
 

 القدميه األمور اليت تعرف ِبا العنيوالعني القدمية تكون أقل وضـــــوحا من العني احلديثة ، ومن 
املعطيات عن احلالة وأن املعيون ال تههر عليه  هر العني بوضــــــــــــــوح كمن هو أصــــــــــــــيب لتوه مثل 
التثــائــب وت ــــــــــــــبــب العر  واحلرارة واخلــدر واخلمول والنعــاس والربودة ابألطراف والثقــل يف مؤخرة 

 الرأس وكذلك صعوبة حضور اجلان إذا كانت العني مقرونة .
 

 احلرارة يف البدن : 
ترتفع حرارة جســـم املنســـان ألســـباب عديدة ، فمثال ترتفع حرارة جســـم املنســـان عندما يكون   

اجلو حاراً ، أو عندما يبذل  هوداً بدنياً من رايضة أو عمل أو  اع أو حنو ذلك ، وترتفع حرارة 
له موقف حمرج كاخلوف واخلرل ، وترتفع حرارة جســــــــم املنســــــــان عند  املنســــــــان عندما حي ــــــــل

إذا حم أحدكم : )  تعرضـــه لبعض األمرا  العضـــوية وعلمل رأســـها احلممل ، يقول رســـول هللا 
َر ، َعني ( رواه احلاكم ووافقه الذهيب ، وَعني اْبني ُعمَ  فلاش عليه املاء البارد ثالع ليال من السحر

ْلَماء)  أنه قَالَ  الن يبي   َة احْلُم مَل ميْن فـَْيذي َجَهن َم. فَابـُْرُدوَها ابي د  ســــــــلم ، وينتج عن ( رواه م إين  شــــــــي
 هذه احلرارة بسبب األمور السالفة الذكر أحيال ت بب العر  ، 

 
لكن الذي يهمنا يف هذا املبح  تلك احلرارة اليت ت در من َجسد املنسان ذكراً كان أو أنثمل ، 

يت ت در من اجلسد كله أو من عضو من أعضاءه ، تلك احلرارة اليت جتعل املنسان تلك احلرارة ال
يت ـــبب عرقا يف الشـــتاء وال ـــيف ، تلك احلرارة اليت عرز األطباء عن معرفة ســـببها وعرزوا عن  

هل بن ، ففش ق ـــــــــة عامر بن ربيعة وســـــــــ احلرارة اليت تكون بســـــــــبب العني كيفية عالجها ، أعين
اللهم اصــرف عنه حرها وضــرب صــدر ســهل بيده   قال : )   نا حممد حنيف عندما جاء نبي

( أي حرارة العني  اللهم اصــرف عنه حرها: )  ( ، والشــاهد من احلدي  قوله وبردها ووصــبها
ْنهُ ، ويف الرواية األخرى اليت عند أِب داود وأمحد  ْلُت مي ْيَل َفَدَخْلُت فَاْ َتســــــــــــــَ  َفَكَرْجُت َمَرْرَل بيســــــــــــــَ
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. والذين ِبم عني جتدهم يت ـــــببون عرقا و دون حرارة يف أجســـــادهم وقت الرقية بشـــــكل  وًماحَمْمُ 
 ملحوك وملموس.

 
وقد تكون احلرارة بســـــــــبب التلبس احلقيقش من اجلن ، فإن هللا ســـــــــبحانه وتعال مكن لكمته 

ولُ   هللا وقدرته اجلن من الســــــلوك يف أجســــــاد بين  دم ، واجلان خلق من مارج من لر، يقول َرســــــُ
 ":أال إن الغضــــــــــــــب  رة توقد يف جوف ابن  دم ، أال ترون إل محرة عينيه وانتفا( أوداجه" 

رواه امحــد ، ويعلــل ابن القيم أبن الســــــــــــــبــب يف محرة عينيــه وانتفــا( أوداجــه هو  ليــان دم القلــب 
،لطلب االنتقام ، ويف احلدي  ا خر عند أِب داود "  ْيطَاني َب ميَن الشـــــــ  ْيطَاَن وَ  إين  اْلَغضـــــــَ إين  الشـــــــ 

 ْ، َب َأَحدُُكم فـَْليَـتَـَوضـــــــ  اءي ، فإيَذا َ ضـــــــي
َ
َا ُتْطَف،ُ الن اُر ابمل ، فالشـــــــيطان يفعل يف  " ُخليَق ميَن الن اري ، َوإيمن 

 أجساد البشر ما تفعله احلممل و اها من األمرا  العضوية بكيفية يعلمها هللا . 
   
لب اجلســـــــد وكانت شـــــــديدة لدرجة ال يكاد أن يتحملها فإذا كانت احلرارة وقت القراءة يف أ    

امل ــاب فهش بســبب املس ، وفيها إشــارة علمل أن امل ــاب وهللا أعلم مســحور بســحر م،كول أو 
مشــــــروب وقد انتشــــــر يف عروقه حىت أن البعض يشــــــعر بنار تشــــــتعل يف جوفه ؛ كذلك لو كانت 

ه علمل ذلك املوضـــــــــع فإن يف ذلك احلرارة يف مكان معني من اجلســـــــــد وتزداد لو وضـــــــــع الراقش يد
 مؤشراً علمل وجود اجلين يف ذلك املكان .

  
أما إذا كانت احلرارة خفيفة ويف مكان معني من اجلســـــــد وكانت م ـــــــحوبة ابلعر  فهش  البا 
ما  تكون بســبب العني وكذلك لو كانت احلرارة خفيفة يف عامة اجلســد وكانت م ــحوبة ابلعر  

 .فهش بسبب العني وهللا أعلم 
 

 :الع ن ثصيب نبينا حممد 
َّي   َأَ َا قَاَلتْ  َعْن َعائيَشَة َزْوجي الَنيبي ي  َّي  َكاَن إيَذا اْشَتَكمل َرُسوُل ا رْبييُل قَاَل بيْسمي ا َرقَاُه جي

َد إيَذا َحَسَد َوَشر ي ُكل ي ذيي َعنْيَ   رواه مسلم. .يرُْبييَك َوميْن ُكل ي َداَء َيْشفييَك َوميْن َشر ي َحاسي
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 َ رْبييَل أََتمل الَنيبي َل اَي حُمََمُد اْشَتَكْيَت فـََقاَل نـََعْم قَافـََقاَل  وَعْن َأِبي َنْضرََة َعْن َأِبي َسعييَد أََن جي
فييكَ  ُ َيشــــْ َّ َد ا ر ي ُكل ي نـَْفَس أَْو َعنْيي َحاســــي ْشَء يـُْؤذييَك ميْن شــــَ َّي أَْرقييَك ميْن ُكل ي شــــَ مي ا َّي بي  بيســــْ مي ا ســــْ

 . رواه مسلم أَْرقييكَ 
  

 ُّ َا أال أَْرقييَك بيرُقْـَيَة َجايـَُعوُد ي فـََقاَل يلي  وعند ابن ماجة َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َقاَل َجاَء الَنيبي َء ي ِبي
َّي أَْرقيي مي ا َّي قَاَل بيســـــــْ وَل ا ِبي َوأُم يش بـََلمل اَي َرســـــــُ رْبَائييُل قـُْلُت أبَي ُ َيشـــــــْ كَ جي َّ  فييَك ميْن ُكل ي َداَء فييكَ  َوا

َد إيَذا َحَسدَ )  ( َثالَع َمرَاَت. ميْن َشر ي النَـَفاَهتي يفي اْلُعَقدي َوميْن َشر ي َحاسي
 

اميتي يَـ  ْعُت ُعَباَدَة ْبَن ال ــــــــــــــَ ُقوُل وعند ابن ماجة َعْن ُعَمْاَ أَنَُه مسَيَع ُجَناَدَة ْبَن َأِبي أَُمَيَة قَاَل مسَي
 َ الم الَنيبي رْبَائييُل َعَلْيهي الســــَ ْشَء يـُْؤذييَك مينْ  أََتمل جي َّي أَْرقييَك ميْن ُكل ي شــــَ مي ا  َوُهَو يُوَعُك فـََقاَل بيســــْ

ُ َيْشفييكَ حَ  َّ َد َوميْن ُكل ي َعنْيَ ا  .َسدي َحاسي
 

َة رضــش هللا عنها قَاَلْت   َّي وعند أمحد َعْن َعائيشــَ وَل ا ُع يَديي  ُكْنُت أَْرقيش َرســُ ميَن اْلَعنْيي فََ،ضــَ
َف َلُه أال أَْنتَ  َفاُء ال َكاشي  . َعَلمل َصْدريهي َوأَُقوُل اْمَسذي اْلَباَس َرَب الَناسي بيَيديَك الش ي

 
ْهلي ْبني ُحنَـْيَف أََن أاََبهُ  الع ن ثصــــــرع الرجال :  جاء يف مســــــــند املمام أمحد َعْن َأِبي أَُماَمَة ْبني ســــــــَ

َّي  أَنَ َحَدثَُه  وَل ا ْعبي اخْلَزَاري ميَن اجْلُْحفَ  َرســـــــــُ اُروا َمَعُه حَنَْو َمَكَة َحىَت إيَذا َكانُوا بيشـــــــــي ةي َخرََج َوســـــــــَ
ُر ْبُن رَ  مي َواجلْيْلدي فـََنَهَر إيلَْيهي َعامي َن اجلْيســــْ ْهُل ْبُن ُحنَـْيَف وََكاَن َرُجال أَبـَْيَض َحســــَ َل ســــَ بييَعَة َأُخو اْ َتســــَ

هْ َبيني  ْلَد خُمََب،ََة فـَُلبيَط سـَ ُل فـََقاَل َما رَأَْيُت َكاْليَـْومي َوال جي َّي َعديي ي ْبني َكْعَب َوُهَو يـَْغَتسـي وُل ا َ َرسـُ ٌل فَُ،يتي
  َّي َما يـَْرَفُع رَْأَسُه َوَما يُفييُق قَاَل هْل تَـ َّي َهْل َلَك يفي َسْهَل َوا وَن فييهي ميْن َتهيمُ َفقيَل َلُه اَي َرُسوَل ا

َّي  وُل ا ا َرســــــــــــــُ َة فــََدعــَ ُر ْبُن َربييعــَ امي هي عــَ َد قــَاُلوا َنَهَر إيلَيــْ هي َوقــَاَل َعالَم يـَْقتـُـُل  َأحــَ اميرًا فـَتَـَغَيَظ َعَليــْ عــَ
َل وَ  ْل َلُه فـََغســـــــَ ُبَك بـَرَْكَت ُ َ قَاَل َلُه اْ َتســـــــي ْرفـََقْيهي جْ َأَحدُُكْم َأَخاُه َهال إيَذا رَأَْيَت َما يـُْعري َهُه َويََدْيهي َومي

بُُّه رَ  َب َذليَك اْلَماُء َعَلْيهي َي ـــــــــُ َلَة إيزَاريهي يفي َقَدَح ُ َ صـــــــــُ هي َورُْكبَـتَـْيهي َوأَْطرَاَف ريْجَلْيهي َوَداخي ُجٌل َعَلمل رَْأســـــــــي
 .   َمَع الَناسي لَْيَس بيهي أَبْسٌ َسْهلٌ َوَظْهريهي ميْن َخْلفيهي يُْكفيُئ اْلَقَدَح َورَاَءُه فـََفَعَل بيهي َذليَك فـَرَاَح 
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بَـ ويف رواية قَاَل  ْدرَُه بيَيديهي ُ َ قَاَل الَلُهَم أَْذهيْب َعْنُه َحَرَها َوبـَْرَدَها َوَوصــَ َرَب صــَ َها قَاَل فـََقاَم فـََقاَل َفضــَ
َّي  وُل ا هي أَوْ  َرســــــــُ يهي أَْو ميْن نـَْفســــــــي ُبُه فـَلْ  إيَذا رََأى َأَحدُُكْم ميْن َأخي ُيرَب يْكُه فَإيَن اْلَعنْيَ ميْن َماليهي َما يـُْعري

 .  َحقٌّ 
 

ْهلي ْبني ُحنَـْيَف أَنَُه مسَيَع أاََبُه يَـ  ُقوُل ويف رواية عند مالك يف املوط، َعْن حُمََمدي ْبني َأِبي أَُماَمَة ْبني ســــــــــــــَ
خْلَرَاري فـَنَـزََع  ْهُل ْبُن ُحنَـْيَف ابي َل َأِبي ســَ ُر بْ اْ َتســَ ْهٌل ُجَبًة َكاَنْت َعَلْيهي َوَعامي ُن َربييَعَة يـَْنهُُر قَاَل وََكاَن ســَ

ْلَد َعْذرَاَء قَ  ُر ْبُن َربييَعَة َما رَأَْيُت َكاْليَـْومي َوال جي اَل فـَُوعيَك َرُجال أَبـَْيَض َحَسَن اجلْيْلدي قَاَل فـََقاَل َلُه َعامي
َتَد َوْعُكُه فَ  ْهٌل َمَكانَُه َواشـــــــْ َّي ســـــــَ وُل ا َ َرســـــــُ ْهال ُوعيَك َوأَنَُه َ ْاُ رَائيَذ َمَعَك اَي  ُ،يتي َ أََن ســـــــَ فَُ،ْخربي

َّي  َّي فََ،اَتُه َرُسوُل ا َّي  َرُسوَل ا َر فـََقاَل َرُسوُل ا َلذيي َكاَن ميْن أَْمري َعامي َعاَلَم  فََ،ْخرَبَُه َسْهٌل ابي
ٌر فـَرَاحَ يـَْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاُه أال ،َ َلُه َعامي ْ، َلُه فـَتَـَوضـــــَ َّي   بـَرَْكَت إيَن اْلَعنْيَ َحقٌّ تـََوضـــــَ ولي ا ْهٌل َمَع َرســـــُ ســـــَ

  ٌالَراَبُب .ويف رواية عن أِب داود وأمحد عن ُعْثَماُن ْبُن َحكييَم قَاَل َحَدثـَْتيني َجَديتي  لَْيَس بيهي أَبْس 
ْهَل ْبَن ُحنَـْيَف يـَُقوُل َوقَاَل يُوُنُس يفي َحدييثيهي قَ  ْنُه َمَرْرَل بي اَلْت مسَيْعُت ســــَ ْلُت مي ْيَل َفَدَخْلُت فَاْ َتســــَ ســــَ

َّي  رَُّقمل فـََقاَل ُمُروا أاََب َهبيَت يـَتَـَعَوُذ قـُْلُت اَي َسي يديي َوال َفَكَرْجُت حَمُْموًما فـَُنميَش َذليَك إيَل َرُسولي ا
ٌَة قَاَل ال رُقْـَيةَ   . َمُة إيال يفي نـَْفَس أَْو مُحََة أَْو َلْدَ َة قَاَل َعَفاُن الَنْهرَُة َوالَلْدَ ُة َواحلُْ  َصاحلي

 
 يستنبى م  مرواي  هذا احلدين:

 أن العني ت رع املنسان بل وتقتله . -
 إن من أعر  العني احلرارة والربودة ولزوم الوجع. -
 منه .السؤال عمن يتهم أبنه أعان املعيون وطلب الغسل  -
 ا تسال العائن للمعني من أنفع عالجات العني . -
 احلممل من أعرا  العني أحيال . -
التربيك يبطل مفعول العني ومينع املصــــــــــــابة ِبا . وصــــــــــــفة التربيك أن يقول " تبارك هللا أحســــــــــــن  -

اء شـــاخلالقيني ، اللهم ابرك فيه " أو يقول " اللهم ابرك عليه " وجا يدفع به املصـــابة ابلعني " ما 
ابهلل " . انهر الزاد اجلزء الثال   ة إالهللا ال قو 
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قال :  وعند ابن الســـين يف عمل اليوم والليلة عن أنس بن مالك رضـــش هللا عنه أن رســـول هللا 
 . (59)من رأى شيئا ف،عربه فقال : ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل ب يضره" 
 

را ملا ر عرضــــة من  اها لإلصــــابة ابلعني  نهالفتاة الشــــابة قد تكون أكثالع ن ثصـــيب النســـاأ : 
تتمتع  بــه من خفــة يف احلركــة و ــال يف الوجــه و لق يف امللبس والزينــة وعبق يف العطر والطيــب 
فهش يف هذا الســـــــــن ملفتة لالنتباه جالبة للنهر ، لذلك يســـــــــتحســـــــــن هلا أن تعوذ نفســـــــــها دائما 

دم  يكثر فيها جتمع الشـــياطني وحســـد ابن  اب ايت واألدعية الواردة ، خ ـــوصـــا يف األماكن اليت
. (60)أ.هـ
 

َداَد  َّي ْبني شــَ َّي أخرج مســلم يف صــحيحه َعْن َعْبدي ا وُل ا َة قَاَلْت َكاَن َرســُ أَيُْمُر ي َأْن   َعْن َعائيشــَ
رَتْقيَش ميَن اْلَعنْيي  َلَمَة تي . وروى مســـلم َعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبْاي َعْن َزيـَْنَب بينْ َأســـْ َلَمَة َزْوجي  أُم ي ســـَ َعْن أُم ي ســـَ

َّي  الَنيبي ي  َارييََة يفي بـَْيتي أُم ي َسَلَمَة َزْوجي الَنيبي ي  أََن َرُسوَل ا َها َسْفَعًة فـََقاَل  قَاَل جلي رََأى بيَوْجهي
َها ُصْفرَةً  َا َنْهرٌَة فَاْسرَتُْقوا هَلَا يـَْعيني بيَوْجهي  .ِبي

  من نهر اجلن ، يعين ِبا عني أصابتها من نهر اجلن .عني  النفرة
قيل هش أثر ســــــواد يف الوجه ، وقيل هش صــــــفرة يف الوجه ، وقيل هش محرة بســــــواد وقيل   اـــــفعة

. ولعل كل ما قيل فيها صــــحيذ  (61)ســــواد وســــحور يف الوجه ، وقيل هش لون خيالف لون الوجه
وذلك وختالف لون البشـــــــــرة، فلو كان الوجه أمحر فالســـــــــفعة ســـــــــواد صـــــــــرف ، وإن كان أبيض 

 .(62)فالسفعة صفرة ، وإن كان أمسر فالسفعة محرة يعلوها سواد 

 الع ن ثصيب األطفال :
   ُّ ُهَما قَاَل َكاَن الَنيبي ُ َعنـْ َّ ش ا نْيَ َويـَُقوُل إيَن أاََبُكَما   َعني اْبني َعَباَس َرضـــــــي َن َواحْلُســـــــَ يـَُعو يُذ احلَْســـــــَ

ْيطَاَن َوَهاَمَة َومينْ  َّي الَتاَمةي ميْن ُكل ي شـــــــَ َحاَ  أَُعوُذ بيَكليَماتي ا َا إيمْسَاعييَل َوإيســـــــْ  ل ي َعنْيَ كُ   َكاَن يـَُعو يُذ ِبي
                                       

 . 272انهر زاد املعاد اجلزء الثال  واألذكار النووية ص  59
 .السحر والعني واجلان هذه الفقرة من كتاب املنسان بني  60
 كتاب الطب للبغدادي ابب العني .  61
 فتذ الباري اجلزء العاشر كتاب الطب ابب رقية العني. 62
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َّي . رواه البكاري ويف رواية عن الرتمذي َعني اْبني الَمَة  وُل ا َن  َعَباَس قَاَل َكاَن َرســــُ يـَُعو يُذ احلَْســــَ
ْيطَاَن َوَهاَمَة َوميْن ُكل ي َعنْيَ الَمةَ  َّي الَتاَمةي ميْن ُكل ي شـــــــــــَ نْيَ يـَُقوُل أُعييذُُكَما بيَكليَماتي ا  َويـَُقوُل َواحْلُســـــــــــَ

يُم يـَُعو يُذ إيْسَحَق َوإيمْسَعييَل  ْم الَسالمَهَكَذا َكاَن إيبـْرَاهي  . َعَلْيهي
 

لعني ، ، واألطفال معرضـــــون لإلصـــــابة ابها ابلرقيةيســـــتفاد من هذا احلدي  أن العني  حيرتز من
رمبـا جلهلهم ابألدعيـة والتعوذات املهليـة ، أو لكون الطفـل يف هـذه املرحلـة يلفـت االنتبـاه لركـاتــه 

 .((63)) لمل أقرانه وتفوقه عليهموذكائه وقوة مالحهته أو دعابته  أو جلمال منهره أو لتميزه ع
 

فوافقه مغتما فقال  أن جربيل أتمل النيب وعند احلافظ بن عســــاكر عن علش رضــــش هللا عنه 
اي حممد ما هذا الغم الذي أراه يف وجهكق قال "احلســــن واحلســــني أصــــابتهما عني"  قال صــــد  
ابلعني فإن العني حق أفال عوذذما ِبؤالء الكلماتق قال "وما هن اي جربيلق"  قال: قل اللهم 

اابت لدعوات املســــــــترذا الســــــــلطان العهيم واملن القد  ذا الوجه الكر  ويل الكلمات التامات وا
فقاما يلعبان بني يده فقال  عاف احلســـــن واحلســـــني من أنفس اجلن وأعني املنس فقاهلا النيب 

 ""عوذوا أنفسكم ونساءكم وأوالدكم ِبذا التعويذ فإنه ب يتعوذ املتعوذون مبثله النيب 
 

َّي يـَُقول  ُّ وعند مســلم يف صــحيحه عَن َجابير ْبن َعْبدي ا  لي َحْزَم يفي رُقْـَيةي احْلََيةي   َرَخَص الَنيبي
يبـُُهُم احْلَاَجُة قَاَلْت ال َولَ  اريَعًة ُت ـــــــي ش ضـــــــَ اَم َبيني َأخي كيني َوقَاَل أَلمسَاَء بيْنتي ُعَمْيَس َما يلي أََرى َأْجســـــــَ

ْم قَاَلْت فـََعَرْضُت َعَلْيهي فـََقاَل اْرقييهي  ْم قَاَل اْرقييهي  . مْ اْلَعنْيُ ُتْسريُع إيلَْيهي
 يستنبط من هذا احلدي  أن لبعض الناس قابلية فطريه للعني أكثر من  اهم.

 ويستفاد منه أن من عالمات العني النحول والضعف البد  .
 

                                       
 181هذه الفقرة من كتاب املنسان بني السحر والعني واجلان  ص   63
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كما يستفاد من هذا احلدي  وحدي  اجلارية اليت ِبا النهرة  ، واحلدي  الذي رواه أمحد َعْن 
َة قَاَلْت  ُّ َدَخَل اَعْمرََة َعْن َعائيشـــَ بيي يُكْم َهَذا يـَبْ  لَنيبي َ  يـَْبكيش فـََقاَل َما لي ـــَ يبي ْوَت صـــَ ميَع صـــَ كيش َفســـَ

ُتْم َلُه ميَن اْلَعنْيي   . فـََهال اْسرَتْقـَيـْ
َّي ويف رواية مالك يف موطئه عن ُعْرَوَة ْبن الزَُّبْاي َحَدثَُه  وَل ا َلَمَة  أََن َرســــــــُ َدَخَل بـَْيَت أُم ي ســــــــَ

ولُ  يبي ي َزْوجي النَ  ٌّ يـَْبكيش َفذََكُروا َلُه أََن بيهي اْلَعنْيَ قَاَل ُعْرَوُة فـََقاَل َرســـــــُ يبي َّي َويفي اْلبَـْيتي صـــــــَ َأال   ا
 .َتْسرَتُْقوَن َلُه ميَن اْلَعنْيي 

 
َّي ْبني َموْ  هأخرجاحلدي  الذي و  رَائييَل َعْن ُعْثَماَن ْبني َعْبديا َب هَ البكاري يف صـــــــحيحه عن إيســـــــْ

َلَمَة َزْوجي الَنيبي ي  ش إيَل أُم ي ســـــَ
َليني أَْهلي ابيَع ميْن  قَاَل أَْرســـــَ رَائييُل َثالَع َأصـــــَ بيَقَدَح ميْن َماَء َوقـََبَض إيســـــْ

َعري الَنيبي ي  َعٌر ميْن شــــَ يهي شــــَ
َة في َها خميْضــــَ  ُق ــــَ ْشٌء بـََعَ  إيلَيـْ اَن َعنْيٌ أَْو شــــَ ْنســــَ اَب املي ُه بَ وََكاَن إيَذا َأصــــَ

 .  فَاط َلْعُت يفي اجْلُْلُرلي فـَرَأَْيُت َشَعرَاَت مُحْرًا
 

قلت هذه األحادي  فيها دليل علمل أن احلكم علمل إنســــــــــــان ما أنه م ــــــــــــاب بعني ليس من 
 :يقول الشاعر العباس بن األحنف ،  يف األمور الغيبية يف كل األحوالاخلو  

 اكيةـــها شــيت أحببتـــإن ال قلت  داة السبت إذا قيل يل
 اديةـــــــني ترى بــا عـــقال ِب شــــــــــا تشتكــائل مــا القــــــاي أيه

 ا هنيةــــني هلـال تق ٌد الع ةـــ، رقيـــــــدي إن تشــــفقلت عن
 

 ق ة واقعية ذكرها يل أحد األخوة يقول:
أحضــر ايل لطفل مريض عندما كان عمره  انية اشــهر، يقول األب: عندما كان الولد عمره  انية 

درجة بقليل ، وذلك اثر زايرة بعض  40ْاشـــــــــــــهر ارتفعت درجة حرارتة  ووصـــــــــــــلت ال اكثر من 
األقارب حي  ابدوا إعراِبم الزائد به ، وبعد فحوصــــــات للبول والدم والرباز تبني أن الولد يعا  

ن التهاب يف املسالك البولية وأن هناك تركيزاً يف أمالح الكالسيوم يف البول، واستمر علمل ذلك م
بعد  ،احلال مدة ســتة أشــهر ، ترتفع درجة احلرارة   يعطمل من املضــادات فتزول احلرارة   تعاوده 

ب بدأ الولد يشــــتكش ويشــــا بيده ال جنبيه ، فعملنا له الفحوصــــات فلم  د الطبي ثالثة اســــابيع
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 سوى األمالح .
 

وعندما بلغ الســـنة الثانية من عمره ب يعد البول ينزل بشـــكل طبيعش ، ف،خذته ال املســـتشـــفمل 
وهنالك ظهرت يف صــــورة األشــــعة أن احل ــــمل قد تكون يف كلتا كليتيه وواحدة يف رأس القضــــيب 

ســــدت  رى البول ، ومن ذلك اليوم وحنن يف معالة ما يعلمها إل هللا ، وقد أجرينا له  س قد 
عمليات تفتيت ابملوجات ال ــــــــــــــوتيه ، ويف اليوم األول والثا  بعد كل عملية تفتيت ينزل بعض 

 الرذاذ الذي يشبه الرمل   يتوقف وكانت  خر عملية تفتيت قبل حوايل شهر .
 

عد راءة عليه وبفضل من هللا تعال ابتدأ نزول احل مل يف نفس الليلة وذلك بأحضرته إليكم للق
معالة وبكاء مرير ،، وبعد اجللســـــة الثانية اســـــتمر نزول الكثا من احل ـــــمل متقطعا والذي يشـــــبه 

 الرمل وبعضه مثل حبات العدس ال غاة وهلل احلمد واملنة .
 

 قت الرقية وقد يســـــــــــيقظ ولكن ال يســـــــــــتطيعويقول من املالحظ أن الولد كان يتثائب وينام و 
 القيام بل يبقمل مستلقيا ، ويف  خر مرة خرجت به بعد الرقية وهو ال يزال لئما ا.هـ.

 
( ح ــــــاة وبعد حوايل شــــــهر نزلت 12ولقد رأيت هذه احل ــــــيات ال ــــــغاة وكانت عددها )

 تيه . ح اة واحدة ، وذكر األطباء أنه ب يبقمل إال ح اة واحدة فقط يف إحدى كلي
 

ومن خالل مراجعيت  ألحادي  الرقية عثرت علمل هذا األثر يف ســنن النســائش عن أِب الدرداء 
أنه أاته رجل فذكر أن أابه احتبس بوله ف،صـــــــابته ح ـــــــاة البول فعلمه رقية مسعها من رســـــــول هللا 

ربنا الذي يف السماء تقدس امسك أمرك يف السماء واألر  كما رمحتك يف السماء فاجعل : 
رمحتك يف األر  ، وا فر لنا حوبنا وخطاايل أنت رب الطيبني ف،نزل شــــــفاء من شــــــفائك ورمحة 

 .من رمحتك علمل هذا الوجع فيربأ وأمره أن يرقيه ِبا فرقاه ِبا فربأ
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وعند التنوخش يف الفرج بعد الشــــــــــــــدة بينما رجل جالس وهو يعب  ابحل ــــــــــــــمل وحيذف به إذ 
ه ، فرهدوا بكل حيلة فلم يقدروا علمل إخراجها ، رجعت ح ــــــــــــــاة منها عليه ف ــــــــــــــارت يف أذن

أَم ن  فبقيت احل ـــــــــــــــاة يف أذنه مدة وهش تؤمله ، فبنما هو ذات يوم جالس إذ مسع قار ً يقرأ 
ّ ي قَليياًل مــ   َوَء َوَ َْعُلُكْم خَلفــَ َء األْر ي أَإيلـَـٌه م َع ا ُف الســــــــــــــ  اُه َوَيْكشــــــــــــــي َطر  إيَذا َدعــَ يــُب اْلُمضــــــــــــــْ ا  ُي

املضـــــــطر فاكشـــــــف عين ضـــــــر ما أل  [ ، فقال الرجل ايرب أنت اجمليب وأل62]النمل:ُرونَ َتذَك  
 ، فنزلت احل اة من أذنه يف احلال .فيه

 الع ن ثصيب احليوان :
 " . (64) العني حق  لتدخل الرجل القرب واجلمل القدرعن جابر يرفعه :"  
 

 .اْلَعنْيُ َحقٌّ َتْستَـْنزيُل احْلَاليَق  قَالَ  أخرج أمحد َعني اْبني َعَباَس َعني الَنيبي ي  الع ن ثصيب الطري:

 الع ن ثكسر يف بعض املناطق :
تشـــــــــتهر بعض مناطق القرى واألرايف أبن أهلها مشـــــــــهورون ابلعني ، وك،ن العني عندهم مهنة   

بين  ذكرت كتب التفســــــــــــــا أن العني كانت يفيتعلمو ا ويتوارثو ا ، وهذا معلوم منذ القدم فقد 
حىت إن كانت الناقة الســـمينة والبقرة الســـمينة ِتر أبحدهم فيعاينها   يقول اي جارية خذي  أاـــد

 املكتل والدرهم ف،تينا بلحم من حلم هذه ، فما تربح حىت تقع ابملوت فتنحر.     
 

 ارعة أتلري الع ن يف املعيون :
اَبَق قَاَل  ني اْبني َعَباَس َعني الَنيبي ي روى مســـــلم يف صـــــحيحه عَ      ْشٌء ســـــَ اْلَعنْيُ َحقٌّ َوَلْو َكاَن شـــــَ

ُلوا  ْلُتْم فَاْ سي نا مدى سرعة خروج العني . من هذا احلدي  يتبني لاْلَقَدَر َسبَـَقْتُه اْلَعنْيُ َوإيَذا اْستـُْغسي
 نيق .اشرة بعد إصابته ابلعمن العائن وسرعة إصابتها للهدف ، ولكن هل يت،ثر املعيون مب

 
                                       

ه ل خر  ية من ســـورة كثا يف تفســـا ذكره ابن القيم يف زاد املعاد اجلزء الثال ،واحلدي  يف اجلامع ال ـــغا لســـيوطش وعند ابن   64
 القلم.
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من خالل املتابعة لبعض احلاالت ومن خالل االســـــــتقراء يف بعض الكتب تبني أن الت،ثر ابلعني   
إما أن يكون مقرتن ابملصــابة ) كما ح ــل لســهل بن حنيف عندما أعانه عامر بن ربيعة ( ، أو 

عني رها صــــــــــــاحب كتاب اللك ق ــــــــــــة ذكيكون أثر العني علمل املعيون بعد فرته من الزمن مثال ذ
 ، يقول صاحب الق ة :حق

 

كنت شااب ال أجتاوز اخلامسة عشر من عمري كانت لدي عينان  يلتان ، كنت جالسا ذات     
مرة عند رجل وأصـــــبذ منذ ســـــاعة جلوســـــنا حيلق يف عيين وينهر يل اترة وعيين اترة    عدت إل 
البيت ولكن بدأت عيين تؤملين وتزداد يف ا الم حىت أ  من شـــــــــــــدة أملها ب أســـــــــــــتطع اجللوس أو 

  انفررت عيين وب أرتذ إال بعدما انفررت   أصــــــــــــــبحت كفيفا ال أرى وفقدت عيين  الوقوف
 اجلميلتني بسبب حاسد شرير أ.هـ.

 
وقد ي اب املنسان بعني من إنسان ويكون سبب التلف من إنسان أخر بسبب عني العائن 

 من بعد إذن هللا تعال .
 

ما يكون يون يشــــــــــــــتد عليه  ثا العني عندومن املعلوم ابلترربة عند الكثا من الناس أن املع
العائن قريبا منه ويشـــــــــــــــاهده وخيالطه يف حياته ، وهذا ما قرره ابن القيم يف بدائع الفوائد يقول : 
ويقوى  ثا النفس عند املقابلة فان  العدو اذا  اب عن عدوه قد يشــغل نفســه عنه ، فاذا عاينه 

ن يســــــــقط ليه  ، فيت،ثر بنهره حىت أن من الناس ماجتمعت اهلمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إ
ـــــــــــــــــــــــ. ، ويت،ثر  ومنهم من حيم  ومنهم من حيمل ال بيته ، وقد شـــــــــاهد الناس من ذلك  كثااً أ.هـ
املعيون من العائن أكثر عندما يكون العائن مســــــــــــتيقها  ا لئما ،  وتتفاعل العني عندما يتفكر 

ت ك العني من املعيون عند موت العائن وهذه أمور عرفالعائن ابملعيون ولو كان بعيداً ، كما تنف
من خالل جتارب الناس مع العني وهللا أعلم .
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 أتلري الع ن النفسي والبدين 
 واملادح يف املع ن

وهو إصابة املعني يف عضو من أعضاء جسده كاليد أو العني أو القدم التألري البدين املوضعي : 
 أو اللسان أو األسنان . 

صـــــــــيب يتميز علمل أقرانه بطالقة لســـــــــانه وببال ة يف كالمه في ـــــــــاب بعني علمل هذه امليزة مثال : 
 في اب بثقل يف اللسان وركاكة يف الكالم ولة يف ال وت .

     
 وهو  ثا العني علمل كامل جسد املعيون .  التألري البدين الكامل :

  شـــكاص  بعينه ، وذلك أنه ر مثال : يقول عبد الرحيم أ. : قبل عدة ســـنوات أصـــابين أحد األ
مرة وأل يف قمة نشـــاطش وجهدي يف عملش فقال كلمة عاميه تدل علمل قوة املعراب وهش عادة 

 ما تكون مفتاح االصابه ابلعني كما يقول أكثر الناس .
أصابين بعينه بعد هذه الكلمة ف،صبحت شبه مشلول ال أستطيع املشش وال أستطيع حتريك يدي 

تطع حىت الكالم . ويقول أل كنت أعلم أنه أصـــابين بعينه ولكين لكش أفك  ثا أو رجلش وب اســـ
عينه علش البد أن أخرب به أهلش .. ولكن كنت ال أســـــــــــــتطيع الكالم أو احلركة حىت أعرفهم به ، 
فكنت مقهورا وأل أرى أهلش يبحثون عمن يدور حوله الشــــــــــــك من املعاينني .. ك،ن أحد اخويت 

لك  موعة من األشـــــــكاص الذين يدور حوهلم الشـــــــك فإذا ذكرل اســـــــم من  ذكياً فقال ســـــــنذكر
 أصابك تبتسم!!.

 

وابلفعل ذكروا عدة أمساء حىت وصـلوا إليه فلما وصـلوا إل امسه ابتسـمت فعرفوه   ذهبوا إليه      
.. إال أنه أنكر أن يكون هو من أصــابين ابلعني وكان يتهرب دائما منهم ، وصــار إخويت يبحثون 
عن طريقة ألخذ شـــــــــــــشء من جســـــــــــــمه حىت يفكوا ِبا  ثا العني علش وابملكادعة وبطريقة ذكية 

 .((65))استطاع أحد إخويت أن أيخذ شعرة من رأسه، وضعوها يف ماء شربته فتكل ت من  ثاه 
 

 وهو إصابة املعيون يف كامل جسده ولكن بشكل متنقل . التألري البدين املتنقل  :

                                       
 هـ 1408ذي احلرة  25بتاريخ  234هذه الق ة من جريدة املسلمون العدد   65
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مثال : صــــــيب بدين مليذ ملفت للنهر تذهب به أمه لزايرة إحدى صــــــديقاذا اليت عندها ولد يف 
نفس عمر ال ـــيب ولكنه صـــغا البنية حنيل اجلســـد ، فتتحســـر ال ـــديقة وختب  نفســـها فتقول ما 
أصــذ جســم ابنك هذا فإنه يشــب بســرعة ؛ تعود األم وال ــيب للبيت ومن   يبدأ ال ــيب يشــتكش 

تلفة فيوم يشــــتكش من بطنه وحني من رأســــه وحني ال يطعم الطعام وحني يتقي، كلما من أوجاع خم
إخ . وقد تكون العني شــــــــــــــديدة … أكل طعام وحني ال يســــــــــــــتطيع احلركة من شــــــــــــــدة اخلمول 

 وم حوبة ابملس فيكدم الشيطان العني فيرهد املريض ابألمرا  املوجعة. 
 

ن وال مكان كون  ثا العني يف املعني  ا مقيد بزماوهو أن ي التألري البدين أو النفســي الدائم :
وال مبناســـــــــــبة ، وإن  ثا العني يف املعني يكون يف بعض احلاالت مالزما وإن كان خيف يف بعض 

"  الوقت ويزداد يف وقت  خر إال أنه ال ينفك عن املعني . ولذلك كان من دعاء امل ـــــــطفمل 
 والوصب هو لزوم الوجع ." ،  اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها

 

مبكان أو  وهو أن يكون  ثا العني يف املعيون مقيداً بزمان أو التألري البدين أو النفسي املقيد  :
 مبناسبة.

إنســـان يلبس ثياب شـــفافة يف ف ـــل الشـــتاء يف يوم شـــديد الربودة، يراه أحد  مسال على الزمان :
يف بدنه   لربد ، يشـــــتكش بعدها املعني أبوجاعالناس في ـــــيب هذا املنســـــان بعني علمل قوة حتمله ل

 كلما حل عليه ف ل الشتاء أو كلما شعر بربودة يف اجلو .
 

طالب  تهد يف دراســــــــته متميز علمل أقرانه ابحلفظ واملتابعة ، ي ــــــــاب بعني  مسال على املكان :
ن اجتهاد ممن أحد زمالءه يف املدرســــــة فتتســــــبب العني من بعد إذن هللا تعال إل انتكاس حاله 

 إل كسل وحي ل له ضيق ونفور كلما دخل املدرسة وإذا ما خرج منها ال يشكو من ششء .
 
فتاة متزوجة تههر  هر احلمل علمل بطنها ، تتلفظ إحدى صــــــــــــــديقاذا  مسال على املنااـــــــــــبة : 

بوصــــف بطنها وكرب حرم جنينها فت ــــيبها بعينها ، فيح ــــل للفتاة إجها  ويســــقط اجلنني من 
، بعدها تســــــــــــا األمور طبيعية وال تشــــــــــــتكش األم من أي وجع حىت حتمل مرة أخرى ،  بطن أمه
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عندها تشتكش أوجاعا أو نزيفا ومن   تسقط اجلنني ، وهكذا عند كل محل ، املرة تلوى األخرى 
 وما ذاك إل بسبب العني اليت أصبتها من جارذا .

 
 لكه املعيون.وهو  ثا العني يف كل ما مي التألري املادح العام :

رجـل َمن هللا عليـه بزوجـة وأوالد وأموال وجتـارة وعقـارات وحيـاة ســــــــــــــعيـدة مطمئنـة  مسال ذلك :
حيســـــــــده أحد الناس علمل ما تفضـــــــــل هللا به عليه ، فتؤثر به العني وذن هللا تعال فتكســـــــــر جتارته 

 .ويتكدر عيشه وتتوال عليه امل ائب الواحدة تلوى األخرى، وكل ذي نعمة حمسود 
 

 وهو  ثا العني يف ششء  ميلكه املعيون. التألري املادح املِعي ن:
شـــاب اشـــرتى ســـيارة جديدة فُحســـد عليها ، فما هو إال وقت ق ـــا وإذا الســـيارة  مسال ذلك :

 متهشمة إثر حادع بسبب العني اليت أصابتها من بعد إذن هللا تعال .
 

امرأة يف حفل تلبس ثياب  يلة وحول عنقها قالدة ذهبية مرصـــــــــــــعة لبيبات اللؤلؤ  مسال آخر :
واألحرار الكرمية . تعرب إحدى احلاضـــرات بتلك القالدة فت ـــيبها بعينها فإذا القالدة تســـقط 

 علمل األر  متقطعة تتناثر منها األحرار وحبيبات اللؤلؤ.


ينهما، فلو ادة املعينة وليس املنســــان وال أبس ابجلمع بيف حالة الت،ثا املادي املعني ينبغش رقية امل 
حســـــد زيد علمل بيته وأصـــــابت العني زيداً ، فكان يشـــــعر بضـــــيق ونفور من البيت يف هذه احلالة 
نرقش زيداً ؛ أما إذا أصابت العني بيت زيد فههرت فيه احلشرات بكثرة وح لت مشاكل متتالية 

الثراي و اها  أو احرتاقت بعض األنوار وتقشــــــــــــــر يف املادايت مثل ســــــــــــــقوط بعض الديكورات ك
االصــباا وذريب يف مواســا الســباكة ونفور وشــعور أهل البيت ابلضــيق واالنقبا  و ا ذلك من 
 املشـــاكل املتعددة املتتالية ، يف هذه احلالة نرقش البيت بقراءة الرقية فيه والنف  علمل املاء ورشـــه يف

 وأهله .  نواحش الغرف وال أبس أن يرقمل زيد
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 عالج الـمحسود
يتم عالج احملســـود بطرقتني جا األصـــل يف العالج وطر  أخرى ابتدعها العوام أذكر بعضـــا منها    

 وأبداء ابألصل .
 

 اغتسال احملسود بيسل العائ 
ْشٌء  وتســــــتكدم هذه الطريقة إذا عرف احلاســــــد ، يقول رســــــول هللا     اْلَعنْيُ َحقٌّ َوَلْو َكاَن شــــــَ

ُلوا ْلُتْم فَاْ سي ش  صحيحه رواه مسلم يف.  َساَبَق اْلَقَدَر َسبَـَقْتُه اْلَعنْيُ َوإيَذا اْستـُْغسي ، وَعْن َعائيَشَة َرضي
َها قَاَلْت   ُ َعنـْ َّ ْنُه اْلَمعينيُ ا ُل مي  رواه أبو داود . َكاَن يـُْؤَمُر اْلَعائيُن فـَيَـتَـَوَض،ُ ُ َ يـَْغَتسي

 
  طريقة اإلغتسال:

الزهري يغتسل له الذي عانه يؤتمل بقدح من ماء فيدخل يده يف القدح فيمضمض وميره يف  قال
القدح ويغســـل وجهه يف القدح   ي ـــب بيده اليســـرى علمل كفه اليمع   بكفه اليمع علمل كفه 
اليســــــرى   يدخل بيده اليســــــرى في ــــــب ِبا علمل مرفق يده اليمع   بيده اليمع علمل مرفق يده 

يغسل قدمه اليمع   يدخل اليمع فيغسل قدمه اليسرى   يدخل يده اليمع فيغسل اليسرى   
ويف  ،الركبتني   أيخذ داخلة إزاره في ــــــب علمل رأســــــه صــــــبة واحدة وال يضــــــع القدح حىت خيلو 

 . 66"يعين يشرب القليل منه" ،رواية حسبته قال: وأمره فحسا منه حسوات
 

وهو أما الكوفة فنهرت إليه امرأة فقالت : إن أماكم وروي أن ســــــــــــــعد بن أِب وقاص خرج يوما 
رين" فعانتـــــــــــــــــه ، فرجع إل منزله فوعك ،   أنه بلغه ما  هذا ألهضــم الكشــحني " َأي دقيق اخَل ــْ

 .67 قالت : ف،رسل إليها فغسلت له أطرافها ،   ا تسل به فذهب ذلك عنه
 

                                       
 . التمهيد البن عبد الرب  66
 التمهيد البن عبد الرب .  67
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 عالج احملسود عند العوام
 ــــــــاب ابلعني عن طريق أخذ شــــــــيئ من أثر العائن من عرقه أو يعاا عوام الناس الشــــــــكص امل  

بقااي طعامه ، أو قطعة من ثوبه أو  رتته أو طاقيته أو شيئاً من مالبسة ، أو شعره   يضعونه يف 
املاء ويســقون احملســود بعضــه ويغتســل ابلباقش ، ويضــع البعض األثر امل،خوذ من العائن علمل النار 

يف حالة معرفة العائن واخلوف من م ــــــــــــارحته واذامه ابحلســــــــــــد ؛ يقول ويتبكر به املعيون . هذا 
الشـــــــــيخ حممد بن صـــــــــاا العثيمني : أما األخذ من فضـــــــــالته العائدة من بوله أو  ائطه فليس له 
أصـــــل ، وكذلك األخذ من أثره وإمنا الوارد ما ســـــبق ذكره من  ســـــل أعضـــــائه وداخلة إزاره ولعل 

 .((68))به وهللا اعلم مثلها داخلة  رتته وطاقيته وثو 
 

 هذه بعض احليل اليت  بتدع ا بعض م  أصيب ابلع ن يف احلصول على ألر العائ  :
شرب ما يتبقمل يف فناجيل القهوة والشاي وكاسات الع ا اليت استكدمها العائن وكذلك  -

  سلها واستكدام املاء شراب وإ تساال وقس علمل ذلك املالعق والشوك وعلب مياه الشرب.
أخذ بقااي نوى التمر والسدر واملشم، والكرز وبقااي قشور البطيخ وما شابه ذلك " توضع  -

 يف ماء ويستكدم شراب وإ تساال " .
 أخذ بقااي قشور احلب "الف فص" بعد أن يقدم للعائن مع املكسرات. -
ملاء مبلل اب لمسذ مقابض وعتب األبواب اليت ملسها أو مشمل عليها العائن بدون حائل مبندي -
 يوضع يف ماء ويستكدم شراب وإ تساال" ."
 يقدم للعائن بعض الفواكه ومن   يؤتمل له ولء فيه ماء ومنشفة ليغسل يديه يف مكانه  . -
مســــذ أو  ســــل حذاء العائن وهذا يفعله البعض مع الرجال خاصــــة عندما خيلع العائن حذائه  -

رعة   بنشـــــفة رطبة أو يغســـــله يف إلء بســـــويدخل املســـــرد أييت املعيون في،خذ احلذاء فيمســـــحه 
 يرجعه وك،نه توض، به.

أما إذا عرف العائن وب يكن من حرج أن خيرب ابن عينه أصابت املعيون فالعوام تطلب من 
العائن ، أن ينف  علمل جسم املعيون ويذكر هللا ويربك عليه ،  أما يف حالة عدم معرفة العائن 

 يعرفها كثااً من أصحاب العطارة . فيستكدم الشب وبعض األعشاب اليت
                                       

 47أنهر كتاب إزالة الستار عن اجلواب املكتار هلداية احملتار ص  68
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 عالج احملسود ابلرقية
إذا ب يعرف العائن أو حترج من م ــــــــــــارحته ، نلر، إل رقية احملســــــــــــود ابلرقمل والتح ــــــــــــينات 

نْي ْبن َعْبدي الَرمْحَني  عييدي ْبني ُجَبْاَ  قَاَل ُكْنُت عيْندَ الشــــرعية : أخرج مســــلم يف صــــحيحه عن ُح ــــَ ســــَ
الَة َوَلكيين ي  ْم رََأى اْلَكوَْكَب اَلذيي انـَْقَض الَباريَحَة قـُْلُت أََل ُ َ قـُْلُت أََما إي  ي َبْ َأُكْن يفي فـََقاَل أَيُّكُ  صــــــــــَ

رَتْقـَْيُت َقاَل َفَما مَحََلَك َعَلمل َذليَك قـُْلُت َحدييٌ  َحَدثـَنَ  نَـْعَت قـُْلُت اســــــــــــــْ اُه ُلديْ ُت َقاَل َفَماَذا صــــــــــــــَ
ُّ فـَقَ  ْعيبي َلمي الشـــَ ْيَب االســـْ ُّ قـُْلُت َحَدثـََنا َعْن بـَُرْيَدَة ْبني ُح ـــَ ْعيبي ش ي أَنَُه قَاَل ال رُقْـَيَة اَل َوَما َحَدَثُكُم الشـــَ

 .  إال ميْن َعنْيَ أَْو مُحَةَ 
 

عييَد  رََة َعْن َأِبي ســــَ َ وعند مســــلم  َعْن َأِبي َنضــــْ رْبييَل أََتمل الَنيبي َتَكْيَت فـََقاَل اَي حُمَمَ  أََن جي ُد اشــــْ
 َُّ َد ا ر ي ُكل ي نـَْفَس أَْو َعنْيي َحاســـــــــي ْشَء يـُْؤذييَك ميْن شـــــــــَ َّي أَْرقييَك ميْن ُكل ي شـــــــــَ مي ا  فـََقاَل نـََعْم قَاَل بيســـــــــْ

َّي أَْرقييَك   .َيْشفييَك بيْسمي ا
 

 الوقاية م  الع ن
مل ة ال ـــــــحيحة الواردة عن امل ـــــــطفإن الوقاية من العني تكون ابحملافهة علمل األذكار واألدعي    
  وعدم إظهار النعمة علمل أكمل صــــــورة عند من عرف عنه احلســــــد واجلشــــــع والغاة ، ذكر ،

أي  (، نيدمسوا نونته لئال ت ـــــــيبه العالبغوي أن عثمان رضـــــــش هللا عنه رأى صـــــــبيا مليحا فقال:) 
  اوا من شكله و اله، يقول الشاعر :
 ب واحدي ــر أعينهْم بَعيْ ــــن شـــم عيذْ فاستَ َشَكَص األلُم إل كمالك 

 أبو فراس احلمدا  : يقولو 
 أعيذ عالك من عني الكمال ا فراســول أبــــــة تقــــــفقائل

 
أما ما يفعله بعض جهلة الناس اليوم من تعليق الودع واخلرز والتمائم وشـــــــــكل الكف يف وســـــــــطه 
عني مرســــــــــــومة وأشــــــــــــكال أخرى كثاة تعتقد ِبا وتفعلها العوام لدفع العني ، هذه األمور هش يف 
احلقيقة ليســت من الدين وب يرد فيها حدي  صــحيذ وال حىت حدي  ضــعيف ، بل  ورد النهش 

َّي اء يف احلدي  يف مســــند أمحد عن عنها كما ج وَل ا َر يـَُقوُل مسَيْعُت َرســــُ يـَُقوُل  ُعْقَبَة بن َعامي
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ُ َلُه  َّ ُ َلُه َوَمْن تـََعَلَق َوَدَعًة َفال َودََع ا َّ َعْن حُمََمدي ْبني َعْبدي وعند الرتمذي  ،َمْن تـََعَلَق ِتَييَمًة َفال أمََتَ ا
َّي ْبني ُعَكْيَم َأِبي الَرمْحَني ْبني َأِبي  يهي قَاَل َدَخْلُت َعَلمل َعْبدي ا مل َأخي َلمل َعْن عييســـــــَ  اجْلَُهيني ي أَُعوُدُه   لَيـْ

َمْعَبدي
 ُّ ًئا قَاَل اْلَمْوُت أَقْـَرُب ميْن َذليَك قَاَل الَنيبي ًئا وُكيَل إيلَ  َوبيهي مُحْرٌَة فـَُقْلَنا أال تـَُعل يُق َشيـْ  .هي يْ َمْن تـََعَلَق َشيـْ

 

  يطان الع ن
َّي     َا الَشْيطَاُن َوَحَسُد اْبني  َدمَ  َعْن َأِبي ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل ا   69. اْلَعنْيُ َحقٌّ َوحَيُْضُر ِبي
 
يقول ابن القيم يف كتابه بدائع الفوئد اجلزء األول : والشــــــــــــــيطان يقارن الســــــــــــــاحر واحلاســــــــــــــد،   

وحيادثهما وي احبهما ، ولكن احلاسد تعينه الشياطني بال استدعاء منه للشياطني ، ألن احلاسد 
 لشـــبيه وبليس ، وهو يف احلقيقة من أتباعه . ألنه يطلب ما حيبه الشـــيطان من فســـاد الناس وزوا

 نعمة هللا عنهم  أ.هـ.
 

فاملنسان احلاسد العائن احلاقد يكون م حواب ابلشياطني ، إذ  دونه بغيتهم وضالتهم ومن 
خالله يتسلطون علمل احملسودين ، فهم عند خروج اسهم احلسد من العائن يرو ا فيقرتنون ِبا 
ويدخلون يف بدن املعيون من خالهلا ويتسلطون علمل جسد احملسود مبا تطلبته عني احلاسد ، ألن 

ني يف هذه احلالة تكون لشيطان احلسد كالسحر لشيطان السحر ، ويكون الشيطان مربوطا الع
ِبذه العني وال ميكن إخراجه إال بعد أن تنفك العني عن املعيون ابلرقية أو ابال تسال من أثر 
املعيون ، وهذا ال يعين أن  يع حاالت احلسد تكون م حوبة بشيطان ولكن يف بعض احلاالت 

الحظ واملعلوم ابلترربة أن العني املعربة قليال ما تكون م حوبة ابملس أما العني احلاسدة . ومن امل
 والسمية كثااً ما تكون م حوبة ابملس وهللا أعلم . 

 حماسن الشواء يقول الشاعر
 وملا أات  العاذلون عدمتهم ... وما فيهم إال للحممل قار 

 عني فقلت وعار وقد ِبتوا ملا رأو  شاحبا ... وقالوا به 

                                       
 حدي  ضعيف رواه أمحد يف مسنده 69
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 حسودـرقية امل
 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
يم  ّ ي الر مْحني الر حي  بيْسمي ا

  َتعي َك َنســــــــــــــْ َك نـَْعُبُد وإياي  يمي    َمليكي يـَْومي الد يني    إياي  ّ ي َرب  اْلَعاَلمينَي    الر مْحني الر حي نُي    احلَْْمُد 
ْم َ ْاي اْلَمْغُضوبي َعَلْيهيم وَ اْهديَل ال  رَاَط اْلُمْسَتقييَم  رَاَط ال ذييَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهي  الَ الض  ل نيَ    صي



 ْلَغْيبي َويُقييُموَن ا ُنوَن ابي الَة َوج ا اَبَ    َذليَك اْلكيَتاُب اَل َرْيَب فييهي ُهًدى ل ْلُمت قيني   ال ذييَن يـُْؤمي ل ــــــــ 
رَةي َرَزقْـَناُهْم يـُْنفيُقوَن    اَلخي َ  أُْنزيَل إيلَْيَك َوَم  أُْنزيَل مين قـَْبليَك َوابي ُنوَن مبي  ُهْم يُوقيُنوَن   أُْولَئيَك وال ذييَن يـُْؤمي

  َعَلمَل ُهًدى م ن ر ِب يْم َوأُْولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ 
 
  ََنٌة َوال ُ اَل إيَلَه إيال  ُهَو احلَْش  اْلَقي وُم اَل َ ُْخُذُه سـي  ّ َماَواتي َوَما يفي األْر ي َمن َذا نـَْوٌم ل ُه َما يفي السـ   ا

ْشَء م   ْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حيُييطُوَن بيشــــــَ َفُع عيْنَدُه إيال  وييْذنيهي يـَْعَلُم َما َبنْيَ أَْيدييهي َا ال ذيي َيشــــــْ ْن عيْلميهي إيال  مبي
َماَواتي َواألْرَ  َوالَ  ي ُه الســ  َع ُكْرســي ش  اْلَعهييمُ  شــَ َء َوســي

ْفهُُهَما َوُهَو اْلَعلي   اَل إيْكرَاَه يفي الد يني  يـَُؤوُدُه حي
ْلُعْروَ  َك ابي َتْمســـــــــَ ّ ي فـََقدي اســـــــــْ لط اُ وتي َويـْْؤمين ابي ُد ميَن اْلَغش  َفَمْن َيْكُفْر ابي َ الر شـــــــــْ ةي اْلُوثـَْقمَل اَل َقد تـ َبني 

 ُ ّ يٌع َعلييٌم   ا ُ مسَي  ّ اَم هَلَا َوا َل الن وري َوال ذييَن َكَفُرَواْ  َويلي  ال ذييَن  َمُنواْ خُيْريُجُهْم م َن اله ُلَماتي إي انفي ـــــــــــــــَ
َحاُب الن اري ُهْم فييَها َخاليدُ    ونَ أَْوليَي ُؤُهُم الط اُ وُت خُيْريُجوَ ُْم م َن الن وري إيَل اله ُلَماتي أُْولَئيَك َأصــــــــــــــْ

 [ 258 -255]البقرة 
 
  ي َوَم ئيَكتيهي وَُكُتبيهي وَ  َمَن ّ ُنوَن ُكل   َمَن ابي َ  أُْنزيَل إيلَْيهي مين ر ب هي َواْلُمْؤمي وُل مبي ليهي اَل نـَُفر ُ  َبنْيَ الر ســــُ ُرســــُ

ُ نَـ   ّ ا   اَل يَُكل ُف ا ْعَنا َوأَطَْعَنا ُ ْفرَاَنَك َربـ َنا َوإيلَْيَك اْلَم ـــي ليهي َوقَاُلواْ مسَي َعَها فْ َأَحَد م ن ر ســـُ ســـاً إيال  ُوســـْ
يَن  أَْو َأْخطَْ،َل َربـ َنا َواَل حَتْميلْ  ْذَل إين ن سي َها َما اْكَتَسَبْت َربـ َنا اَل تـَُؤاخي َن  إيْصراً  هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ  َعَليـْ

ا اَل طــَاقــََة لَ  ْلنـَـا مــَ ا مَحَْلتـَـُه َعَلمل الــ ذييَن مين قـَْبلينـَـا َربـ نـَـا َواَل حُتَم  هي َواْعُف َعنــ ا َواْ فيْر لَنـَـا َواْرمَحْنَـ  نـَـا بــي َكمــَ
   أَنَت َمْواَلَل فَاْنُ ْرَل َعَلمل اْلَقْومي اْلَكافيريينَ 

 



- 184 - 
 

  ْْم قَاُمواْ َوَلو ْواْ فييهي َوإيَذ  أَْظَلَم َعَلْيهي اَرُهْم ُكل َما َأضــــــَ َء هَلُْم م شــــــَ ُ َيَكاُد اْلرَبُْ  خَيَْطُف أَْب ــــــَ  ّ  شــــــَ َء ا
ّ َ َعَلمَل ُكل  َشْشَء َقدييرٌ لَ  ْم إين  ا ْم َوأَْبَ اريهي   20البقرة   َذَهَب بيَسْمعيهي
 
  َُ ْفَر ُء فَاقيٌع ل ْو َا بـََقرٌَة صــــــَ ر  الن اظيرييَن قَاُلواْ ادُْع لََنا َرب َك يـَُبني  ل َنا َما َلْوُ َا قَاَل إين ُه يـَُقوُل إي    ا َتســــــُ

 [69]البقرة: 
 
    هي َود داً م ْن عيْندي أَنـُْفســـي ْم م ن بـَْعدي َكثيٌا م ْن أَْهلي اْلكيَتابي َلْو يـَُرد وَنُكم ميْن بـَْعدي إيميَانيُكْم ُكف اراً َحســـَ

ْشءَ  َ َعَلمَل ُكل  شــــــــــــَ  ّ َْمريهي إين  ا ُ أبي  ّ َ ا َفُحواْ َحىت َ أَيْيتي َ هَلُُم احلَْق  فَاْعُفواْ َواصــــــــــــْ لبقرة: ]ا  َقدييرٌ  َما تـََبني 
109 ] 

 
 يَم اْلكيَتاَب َواحلْي َن   َل إيبـْرَاهي ُ مين َفْضليهي فـََقْد  تـَيـْ  ّ َناُهْم أَْم حَيُْسُدوَن الن اَس َعَلمَل َم   اَتُهُم ا ْكَمَة َو تـَيـْ

 [54]النساء:  م ْلكاً َعهييماً 
 
  َماءي بـُُروجاً َوَزيـ ن اَها ليلن اظيرييَن يَم   إيال  َمني    َوَحفيْهَناَها مين ُكل  َوَلَقْد َجَعْلَنا يفي الســــــــ  ْيطَاَن ر جي شــــــــَ

َهاٌب م بينيٌ   [18-16]احلرر :  اْسرَتََ  الس ْمَع فَ،َتْـبَـَعُه شي
 
 نيَـا لينَـْفتينَـُهْم فييـ ُهْم َزْهرََة احْلَيَـاةي الـدُّ نـْ ا مي ا َمتَـْعنَـا بـيهي أَْزَواجـً نَـيـَْك إيَل مـَ َربـ يَك َخْاٌ  هي َوريْز ُ َوال ِتـََُدَن َعيـْ

 [131]طه:  َوأَبـَْقمل
 
  َي إين تـََرني أََلْ أََقل  مينَك َمااًل َوو ّ ُ اَل قـُو َة إيال  ابي  ّ   َلداً َوَلْو  إيْذ َدَخْلَت َجنـ َتَك قـُْلَت َما شــــــــــــــَ َء ا
 [39الكهف:]
 
 َْعْنُه ُمْدبيريينَ فـََنَهَر َنْهرًَة يفي الن ُرومي  فـََقاَل إي   َسقييٌم   فـَتَـَول ْوا :[90 – 88]ال افات 
 
  ْشَء َقدييٌر   ال ذيي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لييَـبْـ  ُلوَُكْم أَي ُكمْ تـََباَرَك ال ذيي بيَيديهي اْلُمْلُك َوُهَو َعَلمَل ُكل  شـــــــَ
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ْبَع مَسَاَواَت طي  ُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزييُز اْلَغُفوُر   ال ذيي َخَلَق ســـــــــــَ َرَى يفي َخْلقي الر مْحَني مين َباقاً م ا تَـ َأْحســـــــــــَ
َقليْب إيلَْيَك البَ  عي الَبَ َر َكر َتنْيي يـَنـْ عي اْلَبَ َر َهْل تـََرَى مين ُفطُوَر   ُ   ارجي ئاً َوُهَو تـََفاُوتي فَاْرجي َ ُر َخاسي

اٌ   [14]امللك:  َحسي
 
  َْب ْم َلم ا مسَيُعواْ الذ ْكَر َويـَُقوُلونَ َوإين َيَكاُد ال ذييَن َكَفُرواْ لَيـُْزليُقوَنَك أبي  [51]القلم:  إين ُه َلَمْرُنونٌ َ اريهي
 
  ُْدوَر قـَْوَم م ؤ في صـــــــُ ْم َوَيشـــــــْ رُْكْم َعَلْيهي ْم َويـَْن ـــــــُ َْيدييُكْم َوخُيْزيهي ُ أبي  ّ ِْبُُم ا نينَي   َويُْذهيْب قَاتيُلوُهْم يـَُعذ  مي

ُ َعلَ   ّ ُ َعلييٌم َحكييمٌ َ ْيَظ قـُُلوِبييْم َويـَُتوُب ا  ّ  [15-14]التوبة: مَل َمن َيَش ُء َوا
 
  ني ُدوري َوُهًدى َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي َف ٌء ل َما يفي ال ـــــــ    نيَ أَيَيـ َها الن اُس َقْد َج َءْتُكْم م ْوعيهٌَة م ن ر ب ُكْم َوشـــــــي

 [57]يونس:
 
  ُشوَن   ُ   ُكليش مين ُكل  اجلْيَبالي بـُُيواتً َوميَن الش َرري َوجي ا يـَْعري َوأَْوَحمَل َرب َك إيَلَ الن ْحلي أَني اخت يذيي ميَن

َف  رَاٌب خم َْتليٌف أَْلَوانُُه فييهي شـــــي َا شـــــَ ُبَل َرب كي ُذُلاًل خَيْرُُج مين بُطُو ي ُلكيش ســـــُ ٌء ليلن اسي إين  يفي الث َمرَاتي فَاســـــْ
  [69-68 ]النحل: َذليَك الَيًَة ل َقْوَم يـَتَـَفك ُرونَ 

 
  ًنينَي َواَل يَزييُد اله اليمينَي إال  َخَسارا َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي  [ 82]املسراء:  َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما ُهَو شي
  َوإيَذا َمريْضُت فـَُهَو َيْشفينيي  :[80]الشعراء 


  ي اً ل َقاُلواْ َلْواَل َلْت  اَيتُُه َءاْعَرميش  َوَعَرِبي  قُ َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْر لً أْعَرمي ْل ُهَو ليل ذييَن  َمُنواْ ُهًدى ُف ــــــــــــ 
اَن بَعي  اَدْوَن مين م كــَ َك يـُنــَ ْم َعًممل أُْولَئــي َ  َذا ييْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيهي ُنوَن يفي فــَ ٌء َوالــ ذييَن اَل يـُْؤمي  يــدَ َوشــــــــــــــي

 [44]ف لت :
 
    ال ُ  ّ ُ َأَحٌد   ا  ّ    َمُد   بَْ يَليْد َوَبْ يُوَلْد   َوبَْ َيُكْن ل ُه ُكُفواً َأَحدٌ ُقْل ُهَو ا
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  ر  النـ ف اَهتي يفي َق إيَذا َوَقَب   َومين شـــَ ر  َ اســـي ر  َما َخَلَق   َومين شـــَ  ُقْل أَُعوُذ بيَرب  اْلَفَلقي   مين شـــَ
َد إيَذا َحَسدَ     اْلُعَقدي   َومين َشر  َحاسي

 
   وي ُقْل أَُعوُذ َواسي اخْلَن اسي   ال ذيى يـَُوســْ ر  اْلَوســْ ُس بيَرب  الن اسي   َمليكي الن اسي   إيَلهي الن اسي   مين شــَ

   يفي ُصُدوري الن اسي  ميَن اجلْين ةي َوالن اسي 
 

 اللهم اصرف عنه  ، حر العني ، وبرد العني ، ووصب العني  .
 

 ن كل عني المه.أعيذك بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة وم
 

اء إال شـــــــفاؤك شـــــــفاء ال يغادر اللهم رب الناس أذهب الب،س ، واشـــــــف أنت الشـــــــايف ، ال شـــــــف
 .سقما

 
بســـم هللا أرقيك ، من كل شـــشء يؤذيك ، من شـــر كل نفس أو عني حاســـد هللا يشـــفيك ، بســـم 

 هللا أرقيك .
 

ســـــكب املاء اب علمل أن يتقرأ الرقية علمل امل ـــــاب مباشـــــرة ، وتقرأها علمل املاء ليغتســـــل به امل ـــــ
علمل بدنه مرة واحدة من خلفه لي  يعم  يع بدنه ، أو أن يضــعه يف حو  ويضــيف عليه من 

 املاء ما يعم  يع بدنه و لس فيه ملدة ربع ساعة أو حنوها.
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 بـاب الرقيــة
َاقيش  َوقييَل َمْن رَا َ   يقول هللا سبحانه وتعال:  .[27] القيامة:  َكال  إيَذا بـََلَغتي الرت 

ُته فرقَانـش رُقْـية، فهو  راَ ، ورجل  َرقَاٌء:  الرُّقْـية: العوذة، معروفة؛ والـرمع  رُقًـمل، وتقول:  اْسرَتْقَـيـْ
ـية صاحُب  رُقًـمل. يقال:  َرقَـمل الراقـش رُقْـيًة  و رُقـي اً إيذا َعَوَذ ونف  فـش ُعوَذتيه ، قال ابن األَثـا:  الرُّقْ 

 .(70)وذة التـش  يـُْرقـمل ِبا صاحُب ا فةي كالـُحَممل والَ رَع و ا ذلك من ا فاتالعُ 
 

َّي جاء يف ســــــنن ابن ماجة  َعْن َأِبي خزَاَمَة قَاَل       وُل ا ئيَل َرســــــُ َا  ســــــُ أَرَأَْيَت أَْدوييًَة نـََتَداَوى ِبي
َا َوتـًُقمل نـََتقييَها َهْل تـَُردُّ  ًئا قَاَل هيشَ  َورًُقمل َنْسرَتْقيش ِبي َّي َشيـْ َّي ميْن َقَدري ا  .  ميْن َقَدري ا

 

َّي ويف صــــحيذ مســــلم َعْن َجابيَر قَاَل  وُل ا َعني الرَُّقمل َفَراَء  ُل َعْمريو ْبني َحْزَم إيَل  َ مل َرســــُ
َّي  ولي ا َا ميَن اْلَعْقَربي َوإيَنَك  ََ  َرســـــــــُ َّي إينَُه َكاَنْت عيْنَدَل رُقْـَيٌة نـَْرقيش ِبي وَل ا ْيَت َعني فـََقاُلوا اَي َرســـــــــُ

َفَع َأَخاُه فـَْليَـنْـ  ْنُكْم أَْن يـَنـْ َتطَاَع مي ا َمني اســــــْ وَها َعَلْيهي فـََقاَل َما أََرى أَبْســــــً . وعند  َفْعهُ الرَُّقمل قَاَل فـََعَرضــــــُ
َّي يـَُقول: مســــــــــــــل ُّ م عن َجابير ْبن َعْبدي ا  لي َحْزَم يفي رُقْـَيةي احْلََيةي َوَقاَل أَلمْسَاَء بيْنتي  َرَخَص الَنيبي

يبـُُهُم احْلَاَجُة قَاَلْت ال َوَلكيني اْلَعنْيُ ُتْسريعُ  ش َضاريَعًة ُت ي ْم قَاَل ُعَمْيَس َما يلي أََرى َأْجَساَم َبيني َأخي  إيلَْيهي
ْم قَاَلْت فـََعَرْضُت َعَلْيهي فـََقاَل اْرقييهيمْ   .اْرقييهي

  
اَديتي فَ ويف ســـنن الرتمذي َعْن ُعَمْاَ َمْوَل  ِبي الَلْحمي  هيْدُت َخْيرَبَ َمَع ســـَ َّي قَاَل شـــَ وَل ا َ َرســـُ َكَلُموا يفي

  َْمَر يلي بيَشْشَء ميْن ُخْرثيش ي اْلَمَتاعي َف فَإيَذا أََل َأُجرُُّه فَ وََكَلُموُه َأ  ي َجُْلوٌك قَاَل فََ،َمَر ِبي فـَُقل يْدُت الَسي،َ
هَ  َها َوَحْبسي بـَْعضي َا اْلَمَرانينَي فََ،َمَر ي بيَطرْحي بـَْعضي  . اَوَعَرْضُت َعَلْيهي رُقْـَيًة ُكْنُت أَْرقيش ِبي

 

                                       
 لسان العرب ) رقا ( 70
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  ـروط الرقية :
 علم أن الرقمل تكون مشــروعة إذا حتققيقول إبن حرر العســقال  : ويســتكلص من كالم أهل ال 

 فيها ثالثة شروط:
 أن ال يكون فيها شرك وال مع ية  . .1
 أن تكون ابلعربية أو ما يفقه معناه . .2
 أن ال يعتقد كو ا مؤثرة بذاذا بل وذن هللا تعال . .3
 

 صفة الرقية :
إثر  وه ، وينفــ أن يقرأ الراقش علمل حمــل األب ، أو علمل يــديــه للمســــــــــــــذ ِبمــا ، أو يف مــاء وحن  

.(71)القراءة نفثا خاليا من البزا  ، وإمنا هو نفس معه بلل من الريق أ.هـ
 

 أتلري الرقية يف املرقي :
يقول ابن القيم يف الزاد: تعتمد الرقية علمل أمرين ، أمر من عند املعاا وأمر من جهة امل ــروع 
فالذي من جهة امل ــروع يكون بقوة نفســه وصــد  توجهه إل فاطر هذه األرواح وابدئها والتعوذ 

ال حيذ الذي تواط، عليه القلب واللسان . 

والثا  من جهة املعاا ابن يكون فيه هذان األمران أيضـــــا حىت أن بعض املعاجلني من يكتفش 
  الحول وال قوة إال ابهلل ( ونبينا حممد أو يقول ) بســـــــــم هللا ( أو يقول ) بقوله ) اخرج منه ( 

 كان يقول: )  أخرج عدو هللا أل رسول هللا (  .
 

جات  الســــــــــــــحر األدوية االهلية ، بل هش أدويته النافعة ويقول يف الطب النبوي : ومن انفع عال
ابلذات ،  فانه من  ثاات األرواح اخلبيثة الســــــفلية ، ودفع  ثاها  يكون مبا يعارضــــــها ويقاومها 
من األذكار وا ايت والدعوات اليت تبطل فعلها و ثاها ، وكلما كانت أقوى  وأشـــــــــــــــد ، كانت 

لتقاء جيشــــني مع كل واحد منهما عدته وســــالحه ، ف،يهما  لب أبلغ يف النشــــرة ، وذلك مبنزلة ا
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ا خر ، قهره وكان احلكم له ، فالقلب اذا كان جتلئا من هللا مغمورا  بذكره ، وله من التوجهات 
والدعوات واألذكار والتعوذات ورد  ال خيل به يطابق فيه قلبه لســـــانه ، كان هذا أعهم األســـــباب  

ه ، ومن أعهم العالجات له بعد ما  ي يبه.اليت ِتنع اصابة السحر ل

 
: أحب أن انبه هنا إل أن الرقمل ليســـت مق ـــورة علمل إنســـان (72)يقول الدكتور عمر األشـــقر

بعينه  ، فان املســـلم ميكنه أن يرقش نفســـه  وميكن أن يرقش  اه ، وان يرقيه  اه وميكن للرجل أن 
ان ك أن صالح املنسان له أثر يف النفع وكلما كيرقش امرأته وميكن للمرأة أن ترقش زوجها، وال ش

ُ ميَن اْلُمت قينيَ ، الن هللا يقول : كثر صالحا كان أكثر نفعاأ  ّ َا يـَتَـَقب ُل ا . [27املائدة  ]إيمن 
 

وال صـــــــــــــحة ملا يدعيه بعض الذين يلر، إليهم الناس من أن هلم خ ـــــــــــــوصـــــــــــــية يف نفع رقاهم 
ألخذهم العهد علمل الشيخ أو صاحب الطريقة ، فان هذا ال أصل له  وهو من الضالل، فالرقية 

ْب دعــــاء والترــــاء إل هللا وهللا  يــــب دعوة الــــداعش  إذا دعــــاه  َترــــي َ َأســــــــــــــْ اَل َرب ُكْم اْدُعو ي َوقــــَ
 [ أ.هـ.60] افر:مْ َلكُ 
 
ومن أهم األمور اليت تساعد علمل  ثا الرقية يف املرقش هش تقبل املريض للراقش ، فلو أنك أجربت   

املريض علمل الذهاب إل الراقش الفال  واملريض يكره الذهاب إليه فإنه يف الغالب ال يستفيد منه 
ة كل أثر ، الذي يعاجله فإن ذلك يفقد الرقي ، فإذا فقد املريض الثقة واالرتياح واالنشراح للمعاا

بل قد يشعر املريض بزايدة املر  ، ولو أنه كان يف قرارة نفس املريض أنه لن يستفيد ولن يت،ثر 
من رقية الراقش الفال  فإنه سوف لن يت،ثر ولن يستفيد يف الغالب ، بعكس من يذهب إل الراقش 

 .تقدا أبنه سوف ينتفع من رقيته وذن هللا تعالوهو منشرح ال در مقبال علمل الراقش ، مع
 

ولذلك أن ــــــــــــــذ اخوا  الرقاة أبن يتوددوا للمريض بطيب الكالم وطالقة الوجه . وميكن أن 
إيَن ميَن : حيســــــــــــن الراقش إل املريض قبل الرقية حىت يؤثر عليه وســــــــــــلوبه وبال ة كالمه، يقول 
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ْحرًا   م علمل املريض أقوى من  ثا املر ، وهذا من املحســــــــــان ،، فيكون  ثا الكالاْلبَـَياني َلســــــــــي
 والقلوب جبلت علمل حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، يقول الشاعر :

 فطاملا استعبد املنسان إحسان أحسن إل الناس تستعبد قُلوِبم
 ويقول ا خر :

 عدوي ويف أحشائه الُضغن كاُمن وإ  أللقمل املرَء أعلم أنه
 سليما وقد ماتت لديه الضغائن ف،منحه بشرى فاجع قلبهُ 

ومنها إقبال الراقش علمل الرقية ، فالنفس هلا إقبال وإدابر ، ولذلك تالحظ إختالفا بينا يف قوة الرقية 
 لنفس الراقش . فرمبا كان الراقش  هدا نفسيا وبدنيا منشغل البال فتكون رقيته قليلة النفع ، بعكس

 لو أنه كان صايف الذهن نشيط البدن مقبال علمل الرقية. 
 

فإذا   أو ألقمل الســــــــــمع وهو شــــــــــهيد ة الدينوري يف شــــــــــرحه لقول هللا تعال يقول ابن قتيب
ح ــــــــــل املؤثر ، وهو القر ن ؛ واحملل القابل وهو القلب احلش ، ووجد الشــــــــــرط وهو املصــــــــــغاء ، 
وانتفمل املانع وهو اشــــــــــــــتغال القلب وذهوله عن معع اخلطاب إل شــــــــــــــشء  خر  ح ـــــــــــــــل األثر 

 ا.هـ. (73)والتذكر
 

ته لراقش وخربته يف  ال الرقية ومعرفته ل ايت املناسبة ، وتشكيص احلالة ، وخرب ومنها معرفة ا
يف استدراج و اهدة ومقارعة الشياطني وسحرة اجلن . 
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 ووضع اليد ابب النفن والتفل

 النفن والتفل
 يفإن موضـــــــوع النف  والتفل ووضـــــــع اليد علمل مكان األب من املواضـــــــيع اليت كثااً ما تســـــــتكدم 
ه ل الطعن ابلقراء من قبل بعض األطباء العلمانيني ، بل ومن بعض طلبة العلم هداهم هللا ، ومن

َة  أدَن دراية يف الفقه يعلم أن للنف  والتفل أصــــاًل يف الشــــرع ، فعند البكاري عن ُعْرَوة أََن َعائيشــــَ
َها َأْخرَبَْتُه  ُ َعنـْ َّ ش ا َّي َرضـــي وَل ا ذَ َكاَن إي   أََن َرســـُ ْلُمَعو يَذاتي َوَمســـَ هي ابي َتَكمل نـََفَ  َعَلمل نـَْفســـي  َذا اشـــْ

ْلُمعَ  هي ابي َ فييهي طَفيْقُت أَْنفيُ  َعَلمل نـَْفسي و يَذاتي اَليتي َكاَن يـَْنفيُ  َعْنُه بيَيديهي فـََلَما اْشَتَكمل َوَجَعُه اَلذيي تـُُويف ي
 الَنيبي ي 

 . َعْنُه  َوأَْمَسُذ بيَيدي
 
َّي م أ ا قَاَلْت  وعند مســــــــــــل    وُل ا ْلُمَعو ي  إيَذا َمريَ  َأَحٌد ميْن أَْهليهي  َكاَن َرســــــــــــُ َذاتي نـََفَ  َعَلْيهي ابي

هي أَلَ َا َكانَ  ُحُه بيَيدي نـَْفســـي ُه اَلذيي َماَت فييهي َجَعْلُت أَنـُْفُ  َعَلْيهي َوأَْمســـَ ْت أَْعَهَم بـَرََكًة فـََلَما َمريَ  َمَرضـــَ
َ  دويف احلدي  عن. ميْن يَديي َة أََن الَنيبي َلَة   البكاري َعْن َعائيشــــــــَ هي ُكَل لَيـْ َكاَن إيَذا أََوى إيَل فيرَاشــــــــي

ٌد َو قـُـْل أَُعوُذ بيَرب ي اْلَفَلقي وَ  َُّ َأحــَ ا قـُـْل ُهَو ا ا فـََقرََأ فييهيمــَ َ  فييهيمــَ هي ُ َ نـَفــَ  قـُـْل أَُعوُذ بيَرب ي َ ََع َكَفيــْ
هي َوَوْجهيهي َوَما أَقْـَبلَ الَناسي  َُ  ديهي يـَْبَدأُ ِبييَما َعَلمل رَْأســـــي َتطَاَع ميْن َجســـــَ ُذ ِبييَما َما اســـــْ ديهي  مَيْســـــَ  ميْن َجســـــَ

 . يـَْفَعُل َذليَك َثالَع َمرَاتَ 
 
َّي    قَاَلتي اْشَتَكمل  ويف مسند أمحد  من حدي  َعائيَشَة رضش هللا عنها قالت: َمَر  َرُسولي ا
ُفُ  َفَرَعْلَنا ُنَشب يُه نـَْفثَُه نـَْفَ   كيلي الزَبييبي فَ   . َرَعَل يـَنـْ
  
َلْيَماَن ْبني َعْمريو ْبني اأَلْحَوصي اأَلْزديي ي قَاَل    وَل  َحَدثـَْتيني ويف مســـند أمحد َعْن ســـُ أُم يش َأَ َا رََأْت َرســـُ

َّي  رُتُُه ميَن الَناسي أَ يـَْرميش َ ْرََة اْلَعَقَبةي ميْن َبْطني اْلَوا ا اٌن َيســــــْ حلْيَراَرةي ديي َوَخْلَفُه إيْنســــــَ يُبوُه ابي ْن ُي ــــــي
ُتْم فَاْرُموا مبييْثلي َحَ مل اخْلَْذفي   ُ َ أَقْـَبَل فَ،َتـَْتُه َوُهَو يـَُقوُل أَيُـَّها الَناُس ال يـَْقُتْل بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َوإيَذا َرَميـْ

ْبَن هَلَا فـََقالَ  َ َلُه قَ اْمرَأٌَة ابي َّ َّي إيَن اْبيني َهَذا َذاهيُب اْلَعْقلي فَادُْع ا وَل ا َاَء فَ،َتـَْتُه ْت اَي َرســــــــُ اَل هَلَا اْئتيييني مبي
َل َوْجَهُه ُ َ َدَعا فييهي ُ َ قَاَل اْذَهيبي فَاْ ســــي  َرارََة فـَتَـَفَل فييهي َوَ ســــَ َاَء يفي تـَْوَر ميْن حي في مبي َتشــــْ ش لييهي بيهي َواســــْ



- 192 - 
 

ابيعيش صــــــــــَ ْنُه قَلييال أبَي ْنُه قَلييال الْبيني َهَذا فََ،َخْذُت مي ََّ َعَز َوَجَل فـَُقْلُت هَلَا َهيبي يلي مي َا  ا ْحُت ِبي َفَمســــــــــَ
َقَة اْبيني َفَكاَن ميْن أَبـَر ي الَناسي َفَس،َْلُت اْلَمْرأََة بـَْعُد َما فـََعَل ابـْنـَُها قَاَلْت بَريَئ َأْحَسَن بَـ   . ْرءَ شي

 
ْلتي الَتمييميش ي َعْن َعم يهي    َّي أَنَُه أََتمل رَ ويف ســـنن أِب داود َعْن َخاريَجَة ْبني ال ـــَ وَل ا َلَم ُ َ  ســـُ فََ،ســـْ

ُلُه إيلَ  َقاَل أَْه يدي فـَ حلَْدي ْنَدُهْم َرُجٌل َ ُْنوٌن ُموَثٌق ابي ًعا ميْن عيْنديهي َفَمَر َعَلمل قـَْوَم عي َبَل رَاجي َنا َأَن أَقْـ  ُحد يثـْ
ُتُه بيَفاحتيَةي اْلكيَتابي َفربََ  ْشٌء تَُداوييهي فـََرقـَيـْ َْاَ فـََهْل عيْنَدَك شـــــــــــَ َبُكْم َهَذا َقْد َجاَء ِبي احي أَ فََ،ْعَطْو ي ميائََة صـــــــــــَ

َّي  وَل ا اَة فَ،َتـَْيُت َرســُ َدٌد يفي فََ،ْخرَبْتُُه فـََقاَل َهْل إيال َهَذا  شــَ عَ َوقَاَل ُمســَ َهْل قـُْلَت َ ْاَ   َخرَ  َمْوضــي
َذا  ُت ال قـَـالَ هــَ َت بيرُقْـيــَةي َحقَ   قـُلــْ ْد َأَكلــْ َل َلقــَ َل بيرُقْـيــَةي اَبطــي ا فـََلَعْمريي َلَمْن َأكــَ ْذهــَ فـََرقـَـاُه  يف روايــةو خــُ

َيًة ُكَلَما َخَتَمَها َ ََع بـُزَاقَ  َط ميْن عيَقالَ هُ بيَفاحتيَةي اْلكيَتابي َثالثََة أاََيَم ُ ْدَوًة َوَعشي  .  ُ َ تـََفَل َفَكَ،مَنَا أُْنشي
 
َّي َلَما اْستَـْعَمَليني َرسُ ويف سنن ابن ماجه من حدي ْ  ُعْثَماَن ْبني َأِبي اْلَعاص قَاَل:    َعَلمل  وُل ا

ل يش فـََلَما اليتي َحىَت َما أَْدريي َما ُأصــــــَ ْشءٌ يفي صــــــَ أَْيُت َذليَك َرَحْلُت إيَل رَ  الطَائيفي َجَعَل يـَْعريُ  يلي شــــــَ
َّي  ولي ا ولَ  َرســــُ َّي قَاَل َما َجاَء بيَك قـُْلُت اَي َرســــُ وَل ا َّي فـََقاَل اْبُن َأِبي اْلَعاصي قـُْلُت نـََعْم اَي َرســــُ  ا

ْيطَاُن اْدنُ  ل يش قَاَل َذاَك الشـَ َلَوايتي َحىَت َما أَْدريي َما ُأصـَ ْشٌء يفي صـَ ُت هْ َعَرَ  يلي شـَ ْنُه َفَرَلسـْ  َفَدنـَْوُت مي
َّي فـَفَ  ْدريي بيَيديهي َوتـََفَل يفي َفميش َوقَاَل اْخرُْج َعُدَو ا َرَب صـــــــــَ ُدوري َقَدَمَش قَاَل َفضـــــــــَ َعَل َذليَك َعَلمل صـــــــــُ

ُبُه َخا  . َطيني بـَْعدُ لَ َثالَع َمرَاَت ُ َ قَاَل احلَْْق بيَعَمليَك قَاَل فـََقاَل ُعْثَماُن فـََلَعْمريي َما َأْحسي
 

ذكر يل أحد املخوة يف هللا وقد كان به مس بسبب السحر ، يقول : كنت أذهب إل الراقش 
الفال  واســتمع  ال الرقية  الشــرعية ، وكنت أشــعر وقت القراءة ك،ن يف جســدي  رة مشــتعلة ، 

أرجع أســــــوأ جا   و فإذا ما نف  علش الراقش انطف،ت ، وإذا ب ينف  علمل بعد القراءة تتدهور حاليت
 كنت قبل الرقية .

 
يقول ابن القيم يف الطب النبوي : ويف النف  والتفل اســــــــــــــتعانة بتلك الرطوبة واهلواء ، والنفس   

املباشـــــر للرقية والذكر والدعاء ، فإن الرقية خترج من قلب الراقش وفمه ، فإذا صـــــاحبها شـــــشء من 
واج   ثاا ، وأقوى فعال ونفوذا ، وحي ـــــــــــــــل ابالزد أجزاء ابطنه من الريق واهلواء والنفس كانت أمت
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بينهما كيفية مؤثرة شـــــــبيهة ابلكيفية  احلادثة عند تركيب األدوية.. ، ويف النف  ســـــــر  خر ، فإنه 
 جا تســــــــــتعني به األرواح الطيبة واخلبيثة وهلذا تفعله الســــــــــحرة كما يفعله أهل األميان . قال تعال:

 ر  النـ ف اَهتي يفي ، وذلك ألن النفس تتكيف بكيفية الغضـــــب  واحملاربة وترســـــل   اْلُعَقدي  َومين شـــــَ
أنفاسـها سـهاما هلا ، والسـواحر تسـتعني ابلنف  اسـتعانة بينه ، وإن ب تت ـل جبسـم املسـحور، بل 
تنف  علمل العقدة وتعقدها ، وتتكلم ابلســحر فيعمل ذلك يف املســحور بتوســط األرواح الســفلية 

نف ، ف،يهما لروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع  والتكلم  ابلرقية ، وتســـــــــتعني  ابلاخلبيثة ، فتقابلها ا
 قوي كان احلكم له  أ.هـ .

   
فينبغش علمل املعاا أن يعتين اعتناء خاصـــــــا ابلفم واملعدة وعدم أكل الب ـــــــل والثوم والكراع      

عل و جســــــــــــــمه أو ثيابه جتوكل طعام كريه الرائحة ، ألن كل رائحة كريهة خترج من فم املعاا أ
 امل اب يف حالة عدم قبول للعالج كما أن املالئكة تتضايق جا يتضايق منه بين  دم .

 

 وضع اليد على مكان األمل واملسـح بـ ا
ش ي      

نَُه أَ وجا جاء يف وضــــع اليد ما أخرجه مســــلم يف صــــحيحه َعْن ُعْثَماَن ْبني َأِبي اْلَعاصي الثـََقفي
َّي  َّي  َشَكا إيَل َرُسولي ا ْسَلَم فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا ُدُه يفي َجَسديهي ُمْنُذ َأ َضْع يََدَك َعَلمل  َوَجًعا  َي

َّي َوُقْدَرتيهي مينْ  ْبَع َمرَاَت أَُعوُذ ابي َّي َثالًه َوُقْل ســـــــَ مي ا ديَك َوُقْل بيســـــــْ ُد شـــــــَ  اَلذيي َ ََبَ ميْن َجســـــــَ ر ي َما َأجي
 . َوأَُحاذيُر 

 
َة قَاَلْت   َّي وَعْن َعائيشــــَ وُل ا ينيهي ُ َ قَاَل أَْذهيبي  َكاَن َرســــُ َحُه بيَيمي اٌن َمســــَ َنا إيْنســــَ َتَكمل مي إيَذا اشــــْ

َقًما َفاًء ال يـَُغاديُر ســـــَ َفاُؤَك شـــــي َفاَء إيال شـــــي ايفي ال شـــــي في أَْنَت الشـــــَ َلَما َمريَ  فَـ  اْلَباَس َرَب الَناسي َواشـــــْ
َّي   قَاَل الَلُهَم َوثـَُقَل َأَخْذُت بيَيديهي أَلْصَنَع بيهي حَنَْو َما َكاَن َيْ َنُع فَانـْتَـزََع يََدُه ميْن يَديي  َُ  َرُسوُل ا

 . رواه مسلم ملاْ فيْر يلي َواْجَعْليني َمَع الرَفييقي اأَلْعَلمل قَاَلْت َفَذَهْبُت أَْنهُُر فَإيَذا ُهَو َقْد َقضَ 
 

َة قَاَلْت   َّي وَعْن ُعْرَوَة َعْن َعائيشــــــَ وَل ا ْدريهي  ُكْنُت أَْرقيش َرســــــُ ُع يَديي َعَلمل صــــــَ ميَن اْلَعنْيي فََ،ضــــــَ
َف َلُه إيال أَْنتَ  َفاُء ال َكاشي  اه أمحد يف مسنده. رو َوأَُقوُل اْمَسذي اْلَباَس َرَب الَناسي بيَيديَك الش ي
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عييَد ْبني ُجَبْاَ َعني اْبني َعَباَس و  َّي َعْن ســــــــــــَ ولي ا فـََقاَلْت اَي   أََن اْمرَأًَة َجاَءْت بيَوَلديَها إيَل َرســــــــــــُ
َذ رَ  َنا طََعاَمَنا قَاَل َفَمســــَ ُد َعَليـْ َنا فـَيـُْفســــي َّي إيَن بيهي َلَمًما َوإينَُه أَيُْخُذُه عيْنَد طََعامي وَل ا َّي َرســــُ وُل ا   ســــُ

ْثُل اجْلَْروي األْسَودي َفُشفيشَ   رواه أمحد   . َصْدرَُه َوَدَعا َلُه فـََتَع تـََعًة َفَكرََج ميْن فييهي مي
 

 م يش إيَل الَنيبي ي تـََناَوْلُت قيْدرًا ألُم يش َفاْحرَتََقْت َيديي َفَذَهَبْت ِبي أُ وَعْن حُمََمدي ْبني َحاطيَب َقاَل 
ُذ يَ  ،َْلُت أُم يش فـََقاَلْت َكاَن يـَقُ َفَرَعَل مَيْســــَ َغُر ميْن َذاَك َفســــَ وُل أَْذهيبي ديي َوال أَْدريي َما يـَُقوُل أََل َأصــــْ

َفاُؤكَ  َفاَء إيال شي  ده .. رواه امحد يف مسناْلَباَس َرَب الَناسي َواْشفي أَْنَت الَشايفي ال شي
 

 ى شــــديدة ، فراء  النيب  َتشــــكيُت مبكة شــــكوَ وعن عائشــــَة بنتي ســــعد أن  أابها قال: 
يَعوُد ا فقلـُت: اينيب  هللا ، إ  أتُرُك مـااًل ، وإ  ب أتُرك إال بنتـاً واحـدة ، فـُ،وصــــــــــــــش بثُلَثش مـايل 
وأتُرُك الثلَ ق فقال: ال. قلُت: فُ،وصش ابلن في وأترُك الن َفق قال: ال. قلُت: فُ،وصش ابلثل ي 

َده علمل والثلُ  كثا.   وضــــــــــــــَع يَدُه علمل جبهتهي ،   َمســــــــــــــَذ يوأتُرَك هلا الثلثنيق قال: الثلُ  ، 
بيدي فيما له هيرَرته. فما زيلُت أجُد بَرَدُه علمل كَ  َوجهش وَبطين ،   قال: اللهم اشفي سعداًا وأِتمْ 

 . روه البكاري .خُياُل إييل  حىت الساعة
 
ُحُه بيمينهي: أذهيب يُعو ذ بعضــــــــه كان النيب  وعن  عائشــــــــة رضــــــــَش هللا عنها قالت:    م ميســــــــَ
فاء إال شـــــــفاؤك ،رب  الناسا واشـــــــفي أنت الشـــــــايف ،الباس قماً  ،الشـــــــي فاًء ال يغاديُر ســـــــَ  رواه .شـــــــي

 البكاري
 

وَل هللا  َع َأَحدُُكْم قالَ  وعن َأِب أَُماَمَة رضـــش هللا عنه أَن  َرســـُ رييضي أَْن يضـــَ
َ
: ميْن َِتَامي عيَياَدةي امل

َنُكمْ َيَدُه َعَلمل  ،ََلُه َكْيَف ُهَو، َوَِتَاُم حتَيي تيُكْم بـَيـْ َهتيهي، أَْو قاَل َعَلمل َيديهي ، فـََيســــــــــــــْ اَفَحةُ َجبـْ  ــــــــــــــَ
ُ
.رواه   امل

 الرتمذي
 

ُمْم إيلَْيَك َجَناَحَك ميَن ويقول ابن كثا عند تفســـــــاه ســـــــورة الق ـــــــص يف قوله تعال :  َواضـــــــْ
من  الرعب وقال عبدالرمحن بن زيد بن أســـــــــلم وابن  ، قال  اهد من الفزع وقال قتادة  الر ْهبي 
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جرير جــا ح ــــــــــــــــل لــك من خوفــك من احليــة والهــاهر أن املراد أعم  من هــذا وهو أنــه أمر عليــه 
الســالم إذا  خاف من شــشء أن يضــم إليه جناحه من الرهب وهو يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه 

إنه ل االقتداء فوضع يده علمل فؤاده فما   ده من اخلوف ورمبا إذا استعمل  أحد ذلك علمل سبي
ُمْم إيلَْيَك َجَناَحكَ قولهيزول عنه ما  ده أو  خيف إن شــــــــــــاء هللا تعال وبه الثقة ،  اليد  َواضــــــــــــْ

 ا.هـ.أي جنبك األيسر حتت العضد إل املبط  ميَن الر ْهبي اليمع مبعع الكف 
 

 فوائد وضع اليد على رأ  املريض أو مكان األمل :
 . يالحظ املعاا إذا كان هناك نبضاً  ا طبيعش لعرو  الرأس 
  . يالحظ املعاا إذا كان هناك رعشة  ا طبيعية 
 . يشعر املريض لرارة شديدة خترج من يد الراقش 
 .يشعر املريض بثقل يد الراقش وك، ا جبل علمل رأسه أو صدره 
 يشعر املريض بدوران يف رأسه حىت أنه يكاد أن يغممل عليه. 
 . أحيال مبررد ان يضع الراقش يده علمل رأس املريض ي رع املريض 
  ومن فوائد وضــــع اليد علمل رأس املريض ما ذكره ابن حرر يف الفتذ يف ابب وضــــع اليد

علمل املريض يقول : قال ابن بطال: يف وضـــــع اليد علمل املريض  نيس له وتعرف  لشـــــدة مرضـــــه 
فع به ه منه ، ورمبا رقاه بيده ومســــــــــذ علمل أمله  مبا ينتليدعوا له ابلعافية علمل حســــــــــب ما  يبدوا ل

 العليل اذا كان العائد صاحلا .
 
وجن خالل املتابعة نالحظ أن بعض الذين ِبم مس من اجلان ال يتحملون احلرارة اليت خترج  

من يد الراقش حال الرقية والبعض يقول إ  أشــــــــــــعر وك،ن يد الراقش جبل علمل صــــــــــــدري ، وذلك 
 م هللا تعال .بربكة كال
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 الضـرب
يقول شــــيخ املســــالم ابن تيمية :قد حيتاج يف إبراء امل ــــروع ودفع اجلن عنه إل الضــــرب فيضــــرب 
ضـــــراب كثااً جدا، والضـــــرب إمنا يقع علمل اجلين وال حيس به امل ـــــروع حىت يفيق وخيرب أنه ب حيس 

 .(74) بششء من ذلك وال يؤثر يف بدنه
   
كان يضـــــــــــرب امل ـــــــــــاب مبس من اجلن بيده الشـــــــــــريفة ، ولكن مع   قد ورد أن نبينا حممد و   

األســـف الشـــديد فهم كثٌا من طلبة العلم أســـلوب الضـــرب فهما خاطئا ، فقد توالت األخبار أن 
بعض  الرقاة يضــربون املرضــمل ابملس ضــراب مربحا ويرجع منهم امل ــاب وقد عهم بالؤه وتكســرت 

ة العلم علمل م ــــــــاب ابملس وما عســــــــاه أن حترك حىت  عهامه ، وذكر يل أنه  قرأ  موعة من طلب
ا الوا عليه ضــــــــراب ابلع ــــــــا علمل أطراف قدميه بغية طرد اجلين ، والنتيرة ب خيرج اجلين بل  ذهبوا 
ب احبهم  إل املستشفمل لعالجه من تفكك عهام قدميه من شدة الضرب ، واحلوادع من هذا 

 النوع كثاة.
 
له خربة يف خمادعة القراء فترده يتكلم علمل لســـان امل ـــروع ولكنه  ومن املعلوم أن من اجلن من  

ب حيضـــر علمل جســـده حضـــورا كامال ، فلو ضـــرب فإمنا يقع الضـــرب علمل امل ـــروع ، بعض اجلن 
حيضــــــــر حضــــــــوراً كامال ولكنه خبي  ماكر يرتك املعاا يضــــــــربه املرة والثانية وامل ــــــــروع ال يشــــــــعر 

س ن ل خالل الضرب فيقع الضرب علمل امل روع ، فيوسو ابلضرب ، ولكن اخلبي  سرعان ما يت
ــــ،نه يضربه متعمدا ، ومن   يرفض العالج مرة أخرى عند الرقاة عموما ألنه  ـــــ له بكراهية املعاا وبـ

 سوف يهن أن العالج ابلقران ما هو إال ضرٌب ابلع ا .
 

كان يف    ـــــوصـــــا إذابعض املردة والعفاريت وســـــحرة اجلن يعدُّون الضـــــرَب تعدايً وإهانة هلم خ
اجلســـد أو مكان الرقية من صـــغار أتباعهم من الشـــياطني ، وبعد الضـــرب حت ـــل ردود فعل ســـيئة 
من الشــــياطني فتنتقم من امل ــــروع ابل ــــداع  والســــهر و ا ذلك.وقد تتفلت علمل الراقش أو علمل 

ين علمل أحَد من أقاربه ، فينبغش أن تت،كد من أن املريض م ـــاٌب مبس من اجلن ، فإن حضـــر اجل
                                       

 "19الفتاوى اجلزء " 74



- 197 - 
 

امل ــــــاب ف،مره ابخلروج من بدن امل ــــــروع  بدون ضــــــرب ، فإن وافق فاحلمد هلل ، وإن امتنع عن 
اخلروج اســــتعمل معه أســــلوب الدعوة ابلرت يب والرتهيب فهو أْع األســــاليب اليت يقتنع ِبا اجلن 

 أبنواعهم .
 

انية والثالثة مع جللســة الثإذا رفض قبول الدعوة والن ــيحة اقرأ عليه الرقية كاملة   أمهله حىت ا
للن يحة  فإنه سوف يضعف ويكون أقبل ،التزام امل اب أبسباب العالج املذكورة يف ابب الرقية 

من ذي قبل فإن رفض ، فإن هللا ســــــــــــــبحانه وتعال أعطال كتااب لو أُنزل علمل جبل ل ـــــــــــــــدعه ، 
بل يوجد  وى من الضــــــــــــرب ،فعليك ابلقراءة املطولة وعليك ابختيار  ايت العذاب فإن  ثاها أق

 راءة الرقية .بضربه وين رف عن الرتكيز يف ق ينشغلمن اجلن من يتعمد سباب وشتم الراقش حىت 
 

وإذا كان البد من الضــــــرب فت،كد من حضــــــور اجلين حضــــــورا كامال واضــــــرب علمل األكتاف 
ض أو مريواألرداف واألطراف ، و كد أن امل ـــــــــــــاب ليس يف جســـــــــــــده عملية جراحية أو جرح 

َمْن َتطََبَب "  ، و كد إن كانت امرأة أ ا ليســــــت لامل ، وتذكر دائما قول امل ــــــطفمل قلب
ْنُه طيبٌّ فـَُهَو َضامينٌ   .". رواه أبو داود والنسائش وابن ماجه َوال يـُْعَلُم مي

وبدل الضرب ميكن للمعاا أن يضع يده ) مع الرجال واحملارم فقط ( عند الرقية علمل أماكن هلا 
 ثٌا شديٌد علمل اجلين ، يف أي مكان كان داخل  جسد امل روع  وهذه األماكن هش : 
 . ) جانيب اجلبهة ) االصداا 
 . أوسط الرأس 
 . ) بني احلاجبني واألنف ) جذر األنف 
 . فو  منطقة أوسط البطن 
 .بني املِبام والسبابة أو ميسك السبابة 
 . الضغط علمل احلاجبني 
 . خلف األذن 
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ولو أن الراقش ضرب امل اب ضراب خفيفا علمل رأسه أو علمل جانيب رقبته وذلك أبطراف أصابعه  
ولو ابلســــــــــبابة فقط ، ينقر رأس امل ــــــــــاب نقراً وقت القراءة تكون علمل الشــــــــــيطان كاملطار  من 

 حديد ، وهذه أمور إمنا عرفت ابلترربة عند كثَا من الرقاة .
 

 الصعـق ابلك رابأ
املعاجلني ابلقر ن الكهرابء لتعذيب الشـــــياطني ، فمنهم من يســـــتكدم كهرابء  يســـــتكدم بعض    

فولت والبعض يستكدم منهم للكهرابء فكلما ِترد الشيطان ورفض  220/110ذات تيار مرتدد 
اخلروج زاد املعاا من قوة التيار فيكون كســـابقه من املعاجلني، يســـتكدم صـــنف  خر من املعاجلني 

هرابئش ذات تيار مســتمر تســتكدم يف الغالب للدفاع عن النفس وأخرى بعض أجهزة ال ــعق الك
 تستكدم من قبل رعاة البقر .

 
 إن استكدام الكهرابء له سلبيات كثاة ومن اخلط، استكدامها يف العالج ، فمن سلبياته :

 . تعلق قلب املعاا ابلكهرابء فيضعف يقينه بكتاب هللا 
  خالاي املخ في ــــاب املنســــان ابختالجات ع ــــبية ي ــــعبالكهرابء ذات التيار املرتدد تتلف 

 عالجها .
 .تؤثر الكهرابء علمل املرأة احلامل وجنينها ورمبا أجهضت ما يف بطنها 
 .رمبا رأى العوام املعاا وهو يستكدم الكهرابء فيطبقون ما يفعل فيهلكون امل اب 
 ج.رمبا تن ل اجلين وقت ال عقة فيت،ثر امل اب فال يعود بعدها للعال 
  البية املرضــمل أيتون للقراء من أجل االســتشــفاء ابلرقية الشــرعية فقط ، والكهرابء ليســت من 

الرقية وليســــــــت من األدوية النبوية ، وقد ت ــــــــرف قلوب املرضــــــــمل إل التعلق ابلكهرابء عندما 
 يرون الشيطان يتعذب ابل عق .

 
  والذي ينبغش أن يعلم يف هذا الباب أن الضـــــرب وال ـــــعق ابلكهرابء والضـــــغط علمل األوداج

والطعن ابملبر و اها من أســــــــاليب التعذيب مهما بلغت من القوة واملتقان فهش ال ت ــــــــل 
إل ما ت ل إليه الرقية الشرعية أبي حال من األحوال ، ألن  ثاها علمل الشياطني وقيت ال 



- 199 - 
 

كة ذيب أو بعده بيوم أو يومني وليس هلا  ثٌا علمل الســـــحر والعني بينما بر يتراوز وقت التع
الرقية إن كانت من أهل التقمل وال ــــــــــــــالح أعهم  ثاا وأطول أمدا وتطمئن ِبا القلوب ، 

 ُي َتْطَمئين  اْلُقُلوب ّ ّ ي َأاَل بيذيْكري ا [.28الرعد:]  ال ذييَن  َمُنواْ َوَتْطَمئين  قـُُلوُِبُْم بيذيْكري ا
 
    

 الضيى على األوداج
اني ، والَوَدجــاني عرقــان  ليهــان يف العنق ميتــدان من  الَوَدُج والويَداُج : عر  يف العنق ، وجــا وَدجــَ

 . ((75))الرأس إل الَسحر 
 

 األوداج هش العرو  احمليطة ابلعنق وإن أبرز عرو  العنق هش :
 " .INT. JUGULAR V" الوريد الوداجش الباطن   -
 " .EXT. JUGULAR V "  الوريد الوداجش الهاهر ) األخدع (   -
 ".COMMON CAROTID A"الشراين السبايت األصلش -
 .INTوســبايت ابطن"  ".EXT. CAROTID A" ويتفرع الشــراين الســبايت إل ســبايت ظاهر -

CAROTID A.." 
 

َرَد قَاَل   َلْيَماَن ْبني صـــــُ ا َمَع الَنيبي ي أخرج البكاري يف صـــــحيحه َعْن ســـــُ ســـــً
َوَرُجالني   ُكْنُت َجالي

 ُّ تَـَباني فََ،َحُدُجَا امْحََر َوْجُهُه َوانـْتَـَفَكْت أَْوَداُجُه فـََقاَل الَنيبي إي  ي أَلْعَلُم َكليَمًة َلْو قَاهَلَا َذَهَب َعْنُه  َيســْ
ْيطَاني َذَهَب عَ  َّي ميَن الشــــــــــــــَ ُد َلْو قَاَل أَُعوُذ ابي ُد َما  َي َ فـََقاُلوا َلهُ ْنُه َما  َي َّي   إيَن الَنيبي قَاَل تـََعَوْذ ابي

 . فـََقاَل َوَهْل ِبي ُجُنونٌ  ميَن الَشْيطَاني 


                                       
 لسان العرب البن منهور مادة ودج  75
 



- 200 - 
 

َّي  وُل ا عييَد اخْلُْدريي  أن َرســـــــُ َب َ ْرٌَة تُوَقُد يفي قال :  ويف احلدي  َعْن َأِبي ســـــــَ أال إيَن اْلَغضـــــــَ
ًئا مي َجْوفي اْبني  َدَم  هي فَإيَذا َوَجَد َأَحدُُكْم َشيـْ نَـْيهي َوانْتيَفا(ي أَْوَداجي ْن َذليَك فَاألْرَ  أال تـََرْوَن إيَل مُحْرَةي َعيـْ

رييَع  َر الر يَجالي َمْن َكاَن ســـــــَ ا َوشـــــــَ رييَع الر يضـــــــَ بي ســـــــَ األْرَ  أال إيَن َخْاَ الر يَجالي َمْن َكاَن َبطيشَء اْلَغضـــــــَ
 . جزء من حدي  رواه أمحد يف املسند  الر يَضا اْلَغَضبي َبطيشءَ 

 
يَـُتُه َورَْأُسُه بي قَاَل  وَعني اْبني َعَباَس َعني الَنيبي ي   ْلَقاتيلي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َلصي شُء اْلَمْقُتوُل ابي َيديهي َوأَْوَداُجُه  َي

َكُب َدًما يـَُقوُل اَي َرب ي َهَذا قـَتَـَليني َحىَت يُْدنييَ  ُروا الْبني َعَباَس التَـْوبََة فـََتال ُه ميَن اْلَعْرشي َقاَل َفذَكَ َتشــــــــــــــْ
ًنا ُمتَـَعم يًدا َفَرزَاُؤُه َجَهَنمُ َهذيهي ا يََة )  َكْت هَ  َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤمي ذيهي ا يَُة َوال بُد يَلْت َوَأََن ( قَاَل َما ُنســــــــــي

مل َهَذا َحديي َلُه التَـْوبَةُ  ُهْم َهَذا احْلَدييَ  عَ قَاَل أَبُو عييســـَ ٌن َوَقْد َرَوى بـَْعضـــُ ْن َعْمريو ْبَن دييَناَر ٌ  َحســـَ
َقاَل أَرَأَْيَت َعني اْبني َعَباَس حَنَْوُه َوبَْ يـَْرفـَْعُه . رواه الرتمذي ويف رواية  َعني اْبني َعَباَس أََن َرُجال أاََتُه فَـ 

ًدا قَالَ  ُ َعَلْيهي وَ َجزَ : "َرُجال قـََتَل َرُجال ُمتَـَعم ي َّ َب ا َلَعَنُه َوَأَعَد َلُه َعَذااًب اُؤُه َجَهَنُم َخاليًدا فييَها َوَ ضـــــــــــــــي
َّي  "َعهييًما وُل ا ْشٌء َحىَت قُبيَض َرســـــــــُ َكَها شـــــــــَ ري َما نـََزَل َما َنســـــــــَ َوَما نـََزَل  قَاَل َلَقْد أُْنزيَلْت يفي  خي

َّي  ولي ا ًا ُ َ اْهَتَدى قَاَل َوَأََن َلُه ابي قَاَل أَرَ  َوْحٌش بـَْعَد َرســــــُ احلي لتَـْوبَةي أَْيَت إيْن اَتَب َو َمَن َوَعميَل صــــــَ
َّي  وَل ا شُء يـَْوَم اْلقيَياَمةي يـَُقوُل  َوَقْد مسَيْعُت َرســـــُ ًذا قَاتيَلُه َثكيَلْتُه أُمُُّه َرُجٌل قـََتَل َرُجال ُمتَـَعم يًدا  َي   خي

ينيهي أَْو بيَيســــــَ  َكُب أَْوَداُجُه َدًما يفي قـُُبلي بيَيمي َاليهي َتشــــــْ ينيهي أَْو مجي ُه بيَيمي ًذا رَْأســــــَ  اْلَعْرشي يـَُقوُل اَي َرب ي اريهي َو خي
 . َسْل َعْبَدَك فييَم قـَتَـَليني 

 
إن من أخطر ما يفعله الرقاة يف هذه األايم أســـــلوب الكشـــــف عن املس عن طريق الضـــــغط علمل 

 يكن أكثرهم ال يــدري مــاذا يفعــل وب يفعــل هــذه الطريقــة ، إال أن األوداج ، والبعض منهم إن ب
، اجلن لإلنس مسأكثرهم يهنون أن الضغط علمل األوداج حىت يغممل علمل املريض فيه دليل علمل 

وهذه نهرية خاطئة، عارية من ال حة ، ف،ي شكص يضغط علمل أوداجة حيبس الدم عن دما ه 
و ب يكن ، وبعض الناس مبررد أن يضغط علمل أوداجه فيغممل عليه سواء كان به مس من اجلن أ

يغممل عليه ، وبعضهم حيتاج إل فرتة طويلة حىت يغممل عليه ، وتتفاوت فرتة امل ماء من شكص 
ل خر ، وبعض األشـــكاص يغممل عليه عندما يضـــغط علمل أوداجه ولكن تبقمل مالمذ وجه كما 

 وت املريض بني يديه. هش ال تتغا فيزيد الراقش يف الضغط حىت يكاد أن مي
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قام   وأظن أن هذه الطريق اقتبسـت من احلدي  الذي رواه أمحد يف املسـند أن رسـول هللا 
ف لمل صالة ال بذ ، فقرأ فالتبست عليه القراءة ، فلما فرا من صالته قال: لو رأيتمو  وإبليس 

ها ، حىت وجدت برد لعابه بني أصــــــــــــــبعش هاتني: املِبام واليت تلي أخنقهف،هويت بيدي فما زلت 
ومن األثر ال ـــــحيذ الذي رواه البكاري عن أيوَب عن حممَد قال:كنا عنَد أِب هريرَة وعليه ثوابن 

ر  َبَخ َبَخ، أبو هريرَة يَتمكط يف الكتان، لقد رأيتين وإ  أل جشــــــــــــــقاني من كت ان، فتمكط فقال: خي
ّ   فيما بنَي مينرب ُع   َرســـــول ا َة َمغشـــــي اً علش  فيرشء اجلائش فيضـــــَ جلِه عيليى ر إل ُحررةي عائشـــــَ

 . ويـَُرى أ   نون وما ِب من ُجنون ، ما ِب إال  اجلوععنقي 
 
 هل كل أنواع اجل  ثتألر م  الضيى على األوداج ؟ .  
ش أن طلب من الراقليس كل أنواع اجلن تت،ثر من الضـــــــــــــغط علمل األوداج ، بل إن بعض اجلن ي  

خينق املمسوس حىت ين رف ، وأكثر ما يت،ثر من اجلن ابخلنق اجلان الذي يكون متمركزا ابلدماا 
 فينقطع جراين الدم عنه فيحضر أحيال ، ودرء املفاسد مقدم علمل جلب امل اا . 

 
ج أن ال ا فينبغش علمل الراقش مهما كانت خربته وجتربته الطويلة يف اخلنق والضــــــــــــــغط علمل األود  

يعر  املريض للموت من أجل أن يتحدع مع اجلين أو أن ي رفه ، وأن حيتاط لنفسه فما يدري 
 لعل أجل املريض يكون يف تلك اللحهة اليت يضغط ِبا علمل أوداجه .  

يذكر الدكتور حممد علمل البار يف كتابه موت القلب أو موت الدماا : أن القلب يدفع الدم 
هنية ، وإن خالاي الدماا أقل خالاي اجلسم  18وا  فقط .. وإل الرجلني يف إل الرأس يف  ا  ث

قاطبة حتمال النقطاع الدم عنها ، وإذا ما توقف الدم عن الدماا ملدة دقيقتني فإن خالايه ِتوت 
، ومبا أن التنفس ال يتم إال بناء علمل أوامر من جذع الدماا .. حتمله أالع اب إل عضالت 

راب احلاجز وعضالت القفص ال دري ( فإن موت هذه املنطقة من الدماا يعين التنفس ) احل
توقف التنفس وابلتايل وفاة الشكص .
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 بـاب األعشـاب
لقد أودع هللا ســــــبحانه وتعال يف بعض األعشــــــاب شــــــفاء لكثا من األمرا  ، وتفنن بعض  

املوفقني يف اختيار بعض األعشــــــــاب ومعرفة خ ــــــــائ ــــــــها ومضــــــــارها ومنافعها وطر  تركيبها مع 
بعضـها واجلرعات اليت ينبغش للمريض أن يسـتكدمها، وجاء الطب احلدي  ليرعل كثااً من هذه 

تها وتعقيمها علمل شــــــكل حبوب أو كبســــــوالت أو شــــــراب أو مراهم بطريقة األعشــــــاب بعد تنقي
علميــة حــديثــه ، ويف الغــالــب تكون حمفوظــة يف أوعيــة معقمــة مرفق معهــا مــا يبني للمريض طريقــة 
استكدامها ، وإذا كانت مكولت هذه األعشاب ال تناسب كل املرضمل فهش ال ت رف إال من 

أنه كان ي ــــــــف لل ــــــــحابة رضــــــــش هللا عنهم   ينا حممدقبل الطبيب املكتص ، وقد جاء عن نب
بعض األعشــــــــاب ويبني هلم منافعها ومضــــــــارها ، وكتب الطب النبوي ملوفق الدين البغدادي وابن 
القيم و اهم َ ََعْت كثااً من هذه األحادي  الواردة يف هذا الباب ، وتطر  ابن القيم رمحه هللا 

  أي اســتفراا مادة الســحر ، ومن هذا الباب أقحمتعال يف عالج الســحر إل ما مساه ابملســتفراا 
 كثا من الرقاة أنفسهم يف متاهات العالج ابألعشاب . 

 
واملعاجلة ابألعشاب ال يت،اته املرء إال ابلدراسة والبح  املستفيض لكل عشبة ، أما أن يؤخذ 

لشـــــــياطني اعلم األعشـــــــاب من تلك الكتب الترارية اليت م ت رفوف املكتبات أو جا تتكلم به 
َّي  وُل ا َعْيَب َعْن أَبييهي َعْن َجد يهي قَاَل قَاَل َرســـُ َمْن َتطََبَب َوبَْ  فهو من اجلهل ، َعْن َعْمريو ْبني شـــُ

ْنُه طيبٌّ قـَْبَل َذليَك فـَُهَو َضامينٌ  َّي . أخرجه النسائش ، وعند أِب داود يقول َرُسولُ  يـُْعَلْم مي َا   ا أميُّ
 . َبَب َعَلمل قـَْوَم ال يـُْعَرُف َلُه َتطَبٌُّب قـَْبَل َذليَك فََ،ْعَنَت فـَُهَو َضامينٌ طَبييَب َتطَ 

  
وقد بلغت وقاحة بعض املعاجلني ابلرقية الشرعية أ م أيتون مبرموعة من األعشاب اليت ال 
  تنفع وال تضر و علون فيها بعض األعشاب امللينة أو األعشاب اليت تسبب الغثيان والتقيؤ 

تسحق فال يعلم ماهيتها ) سوف أذكر معهمها يف املبح  التايل ( ، ويبيعو ا علمل املرضمل 
أبسعار خيالية ، أو أ م أيتون أبعشاب وردت يف بعض األحادي  أو يف كتب التفسا مثل احلبة 
 نالسوداء والسنا وور  السدر والعود اهلندي و اها فيسحقو ا مع بعض األعشاب اليت هلا ألوا

ورائحة قوية حىت ال يكتشف سر املهنة   تباع علمل املرضش الذين لو سحق هلم الطباشا وقيل 
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هلم عالجكم يف هذا املسحو  العريب لشروه أب لمل األ ان ، وعندما ي رف بعض املعاجلني 
هذه العالجات يهن البعض أنه ال يتم شفاؤه إال عندما يشرتي ويستكدم هذه العالجات وهذا 

يس،ل  وينبغش أن، رتي به هذه األعشابهل حىت مسعنا عن من ابع ذهب زوجته ليشمن اجل
 املريض نفسه ما هو مرضش وملاذا أشرتي هذه األعشاب ق.

 هل هذه األعشاب هلا  هر جانبية ق. 
 هل هذه األعشاب تنفع من العني ق.
 هل هذه األعشاب تضعف اجلان ق.

 هل هذه األعشاب تستفز وتستثا اجلان ق.
 هل هذه األعشاب تؤثر علمل  يع أصناف اجلن ق.

 هل هذه األعشاب له  ثا علمل مادة السحر اخلارجش ق.
 هل استكدام هذه األعشاب يساعد علمل استفراا السحر امل،كول واملشروب ق.

 هل يستفيد من هذه األعشاب كل من يستكدمها أم يستفيد منها البعض من الناس ق.
 اجلنني يف بطن احلامل ق. هل هذه األعشاب تؤثر علمل

 هل هذه األعشاب تؤثر علمل الرضيع إذا كانت املرضع تستكدم هذه األعشاب ق.
هل ميكن أن يســــتعا  عن هذه األعشــــاب ابلعالجات واألدوية النبوية ) زيت زيتون ، عســــل ، 

  احلبه السوداء ، السنا ( أم ال ق.
  

اب النذير العراين أن أحد هؤالء كان ومن خمادعات املعاجلني ابألعشاب ما ذكره صاحب كت
يدخل بعض املهد ت واألدوية الطيبة بعد سـحقها وجعلها علمل شـكل مشـروب أو مسـحو  أو 

 معرون يعده بنفسه .
 

وهذا ال يعين ابداً أنه ال فائدة من األعشاب اليت يبيعها بعض الرقاة ، بل من الثابت ابلترربة 
ويف  ،علمل اجلان وعلمل بعض أنواع الســــــحر ثا املباشــــــرواملشــــــاهدة أن لبعض هذه األعشــــــاب الت،

بعض احلاالت ي ــل العالج ابألعشــاب إل ما ال ت ــل إليه الرقية خ ــوصــا يف حاالت الســحر 
 امل،كول واملشروب.
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 واألدوية الطبيعية املباحة اجلمع ب ن األدوية اإلهلية
ينما رسول بروى ابن أِب شيبة يف مسنده من حدي  عبدهللا بن مسعود رضش هللا عنه قال : 

وقال : ) لعن هللا  ي ــــلش  إذ ســــرد فلد ته عقرب يف أصــــبعه فان ــــرف رســــول هللا  هللا 
 ة يف املاء يضــــع موضــــع الد العقرب ما تدع نبيا وال اه ( قال   دعا ولء فيه ماء وملذ  فرعل

ن ففش هــذا احلــديــ   العالج املركــب م ويقرأ قــل هو هللا أحــد واملعوذتني حىت ســــــــــــــكنــت. وامللذ
األمرين الطبيعش واملهلش ففيه اجلمع بني املاء وامللذ والرقية . والراقش حيتاج إل اســــــــــــــتكدام بعض 

 األدوية املباحة يف العالج واليت منها:
 

نن ابن ماجة ومســـــند أمحد عن َجابيَر ْبَن فش ســـــفســـــيد املياه وأشـــــرفها وأجلها قدرا ، ماأ زمزم : 
َّي  وَل ا َّي قال: مسَيْعُت َرســــــُ ريَب َلهُ يـَُقول:"  َعْبدي ا ريخ ". وعند البكاري يف التاَماُء َزْمَزَم ليَما شــــــُ

يف  عن عائشة رضش هللا عنها أ ا محلت ماء زمزم يف القوارير وقالت : محله رسول هللا الكبا 
 .   ب، فكان  ي ب علمل املرضمل ويسقيهماالداوي والقر 

 
يقول املمام ابن القيم يف كتابه الطب النبوي : وقد جربت أل و اي من االستشفاء مباء زمزم 
واستشفيت به من عدة أمرا  ، ولقد مر ِب وقت مبكة سقمت فيه ، وفقدت الطبيب والدواء ، 

لك  عليها مرارا   أشربه ، فوجدت بذ فكنت أتعاا ابلفاحتة  خذ شربة من ماء زمزم ، وأقرؤها
 الربء التام    صرت أعتمد ذلك عند كثا من األوجاع ، ف،نتفع ِبا  اية االنتفاع  .

 املاأ عموما  
َم ءي َم ءً  يقول هللا تعال يف ســـورة األنفال : يُكُم النـ َعاَس أََمَنًة م ْنُه َويـُنَـز ُل َعَلْيُكم م ن الســـ   إيْذ يـَُغشـــ 

ْيطَاني َوليَاْبيَط َعَلمَل قـُُلوبيُكْم َويـُثـَب َت بيهي األل ُيَطه   ، ويقول تعال ْقَدامَ رَُكْم بيهي َويُْذهيَب َعنُكْم ريْجَز الشـــــــ 
َب َوَعَذاَب   ارْكُ  يف ســــورة ص : ْيطَاُن بيُن ــــْ َ الشــــ  يني ْض َواذُْكْر َعْبَدََن أَي وَب إيْذ َلَدَى َرب ُه َأ   َمســــ 

رَابٌ  بيريْجليَك َهَذا ٌل اَبريٌد َوشــــَ َل الر اَيَح ، ويقول تعال يف ســــورة الفرقان  :ُمْغَتســــَ َوُهَو ال ذيَي أَْرســــَ
 . ُبْشَرى َبنْيَ يََدْي َرمْحَتيهي َوأَنزَْلَنا ميَن الس َم ءي َم ًء َطُهوراً 

خلق إن الغضب من الشيطان ، وان الشيطان يقول :  وعند أِب داود يف سننه أن رسول هللا 
 . من لر، وإمنا تطف، النار ابملاء ، فإذا  ضب أحدكم فليتوض،



- 205 - 
 

 زيل الزيتون
َباٌح  يقول هللا تعال يف ســـــورة النور : َكاَة فييَها مي ـــــْ َماَواتي َواألْر ي َمَثُل نُوريهي َكميشـــــْ ُ نُوُر الســـــ   ّ ا

َا َكوَْكٌب ُدر ي  يُو  َباُح يفي ُزَجاَجَة الز َجاَجُة َكَ،   َررََة م َبارََكَة زَ اْلمي ـــْ ْرقيي َة َواَل َ ْربيي َة َقُد مين شـــَ يـُْتونََة ال  شـــَ
ُ ليُنوريهي َمن َيَش ءُ َوَيضْ   ّ َشُء َوَلْو بَْ َِتَْسْسُه َلٌر ن وٌر َعَلمَل نُوَر يـَْهديي ا ُ األْمثَاَل َيَكاُد َزيـْتـَُها ُيضي  ّ ريُب ا

ُ بيُكل  َشْشَء َعَلييمٌ   ّ لد ْهني  ويف سورة املؤمنون    ليلن اسي َوا َن َء تَنُبُت ابي  َوَشَررًَة خَتْرُُج مين طُوري َسيـْ
 َ ْبَغ ل الَكيلينيي . روى الرتمذي يف ســــننه َعْن َوالت نيي َوالز يـُْتوني  ، ويقول تعال يف ســــورة التني: َوصــــي

َلَم َعْن أَبييهي َعْن ُعَمَر ْبني اخلَْطَابي قَاَل  َّي َزْيدي ْبني َأســـــــْ وُل ا ُنوا بيهي فَإينَُه   قَاَل َرســـــــُ ُكُلوا الزَْيَت َواَدهي
َررََة ُمَبارََكةَ  وُل ا ميْن شـــَ َلَم َعْن أَبييهي َعْن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرســـُ  َّي ، وعند ابن ماجة َعْن َزْيدي ْبني َأســـْ

َررَةَ  ُنوا بيهي فَإينَُه ميْن شــَ لزَْيتي َواَدهي عييَد َعْن َجد يهي قَاَل . ويف رواية عن عَ  ُمَبارََكةَ  ائْـَتديُموا ابي َّي ْبن ســَ ْبد ا
َّي  وُل ا ُنوا بيهي فَإينَُه ُمَباَرٌك   مسَيْعُت أاََب ُهَريـْرََة يـَُقوُل قَاَل َرســــــــــُ  مســــــــــند أمحد ، ويفُكُلوا الزَْيَت َواَدهي
يَد قَاَل قَا اميش ي َعْن َأِبي َأســــي َّي َعْن َعطَاَء الشــــَ وُل ا َررََة   َل َرســــُ ُنوا بيهي فَإينَُه ميْن شــــَ ُكُلوا الزَْيَت َواَدهي

َّي  ُمَبارََكةَ  وُل ا اريي ي قَاَل قَاَل َرســـُ يَد األَْن ـــَ ُكُلوا الزَْيَت َوائْـَتديُموا   ، ويف ســـنن الدارمش َعْن َأِبي َأســـي
ُنوا بيهي فَإينَُه خَيْرُُج ميْن َشرَ   .رََة ُمَبارََكةَ بيهي َواَدهي

 عسل النحل
َرري َوأَْوَحمَل َرب َك إيَلَ الن ْحلي أَني اخت يذيي ميَن اجلْيَبالي بـُُيواتً َوميَن الش   يقول هللا تعال يف سورة النحل 

ُبَل َرب كي ُذُلاًل خَيْرُُج مين بُطُو يَ  ُلكيش ســُ وَن   ُ   ُكليش مين ُكل  الث َمرَاتي فَاســْ رَاٌب خم َْتليٌف َوجي ا يـَْعريشــُ ا شــَ
َف ٌء ليلن اسي إين  يفي َذليَك الَيًَة ل َقْوَم يـَتَـَفك ُرونَ   [ 69_68]النحل:  أَْلَوانُُه فييهي شي

 
ْرطَةي حميَْرَم أَْو قَاَل  ويف صـــــــحيذ البكاري َعني اْبني َعَباَس َعني الَنيبي ي  َفاُء يفي َثالثََة يفي شـــــــَ الشـــــــ ي

ْن َأِبي اأَلْحَوصي َعْن َعْبدي . ويف سنن ابن ماجة عَ  َيَة بيَناَر َوأََل َأْ مل أَُميتي َعني اْلَكش ي َشْربَةي َعَسَل أَْو كَ 
َّي  وُل ا َّي قَاَل قَاَل َرســُ لي َواْلُقْر ني  ا َفاَءْيني اْلَعســَ لشــ ي عييَد . ويف صــحيذ مســلم عَ َعَلْيُكْم ابي ْن َأِبي ســَ

َّي  ُجٌل إيَل الَنيبي ي َجاَء رَ اخْلُْدريي ي قَاَل  وُل ا َتْطَلَق َبْطُنُه فـََقاَل َرســـــــــُ ش اســـــــــْ قيهي  فـََقاَل إيَن َأخي اســـــــــْ
ُتُه َعَسال فـََلْم يَزيْدُه إيال اْستيْطالقًا فـََقاَل َلُه َثال َع َمرَاَت ُ َ َجاَء َعَسال َفَسَقاُه ُ َ َجاَءُه فـََقاَل إي  ي َسَقيـْ

ُتُه فـََلْم يَزيْدُه إيال اْستيْطالقًا فـََقاَل َرسُ  َّي و الرَابيَعَة فـََقاَل اْسقيهي َعَسال فـََقاَل َلَقْد َسَقيـْ ُ  ُل ا َّ َصَدَ  ا
يَك َفَسَقاُه َفرَبَأَ   .وََكَذَب َبْطُن َأخي
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 متر العجوة
َّي عن َعامير ْبن َسْعَد َعْن أَبييهي قَاَل  ُضرُُّه َمْن َتَ َبَذ ُكَل يـَْوَم َسْبَع َِتَرَاَت َعْرَوًة َبْ يَ  قَاَل َرُسوُل ا

ْحرٌ  َرُسوَل  . رواه البكاري ، وأخرج مسلم َعْن َعائيَشَة رضش هللا عنها أَنَ  يفي َذليَك اْليَـْومي ُسمٌّ َوال سي
َّي  َفاًء أَْو إيَ َا تيْراَيٌ  أََوَل اْلُبْكرَةي قَاَل  ا  ( . أول النهار)  إيَن يفي َعْرَوةي اْلَعاليَيةي شي
 

َّي  وُل ا م ي ا وعند الرتمذي َعْن َأِبي ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرســـــــــُ َفاٌء ميَن الســـــــــُّ ْلَعْرَوُة ميَن اجْلََنةي َوفييَها شـــــــــي
َفاٌء ليْلَعنْيي  َّي ْبني َعْبدي الرَ  َواْلَكْم،َُة ميَن اْلَمن ي َوَماُؤَها شــــــــــــــي مْحَني ْبني َمْعَمَر َقاَل . وعن فليذ َعْن َعْبدي ا

ْعَد ُعَمَر ْبَن َعْبدي اْلَعزييزي َوُهَو  ُر ْبُن ســــــَ عْ َحَدَع َعامي َّي أَميٌا َعَلمل اْلَمدييَنةي أََن ســــــَ وُل ا ًدا قَاَل قَاَل َرســــــُ
  َرَُه يـَْوَمُه ذ بيُذ بَْ َيضــُ نَي ُي ــْ ْبَع َِتَرَاتي َعْرَوَة َما َبنْيَ الَبيَتي اْلَمدييَنةي حي ْشٌء َحىَت َمْن َأَكَل ســَ ليَك شــَ

شَ  ْشٌء حَ َوإيْن قَاَل فـَُلْيٌذ َوأَظُنُُّه َقْد قَاَل  مُيْســي رَُه شــَ ش َبْ َيضــُ نَي مُيْســي بيَذ َأَكَلَها حي قَاَل فـََقاَل ُعَمُر ىَت ُي ــْ
َّي  ُر اْنهُْر َما حُتَد يُع َعْن َرُسولي ا َّي َما َكَذْبُت َعَلمل َسْعَد َوَما َكَذَب َسْعٌد  اَي َعامي ٌر َوا فـََقاَل َعامي

َّي   . رواه أمحد يف مسنده.  َعَلمل َرُسولي ا
 

َّي  وَل ا َة أََن َرســـــُ َفاٌء مي قَاَل  وَعْن َعائيشـــــَ ْن ُكل ي يفي َعْرَوةي اْلَعاليَيةي أََوَل اْلُبْكرَةي َعَلمل رييقي النَـْفسي شـــــي
حَر أَْو ُسم َ   رواه أمحد . .  سي
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 رــــألبان البق
 َ َهاَب َأَن الَنيبي َ َعَز َوَجَل َبْ َيَضْع َداًء إيال َوَضعَ قَاَل  َعْن قـَْيسي ْبني ُمْسليَم َعْن طَاري ي ْبني شي َّ  إيَن ا

َْلَباني اْلبَـَقري فَإيَ َا تـَُرمُّ ميْن ُكل ي الَشَرري  َفاًء فـََعَلْيُكْم أبي اه أمحد يف مسنده ، وابملتابعة ْد أن . رو َلُه شي
 مس يكرهون شرب احلليب الطازج .بعض من ِبم 

 

 نيز ، حبة الربكة ، الكمون األاود ، القحطة (احلبة السوداأ ) الشو 

ولَ  روى َيبي أََن أاََب ُهَريـْرََة َأْخرَبَُجَا أَنَُه مسَيَع َرســـــُ عييدي ْبني اْلُمســـــَ َلَمَة َوســـــَ َّي  البكاري عن أِب ســـــَ  ا
َفاٌء ميْن ُكل ي َداَء إيال الَساَم قَاَل اْبنُ يـَُقوُل  َهاَب وَ  يفي احْلََبةي الَسْوَداءي شي الَساُم اْلَمْوُت َواحْلََبُة الَسْوَداءُ شي
 .  الشُّونييزُ 

َّي  وَل ا ْوَداءي  ويف رواية أخرى عند مســلم َعْن َأِبي ُهَريـْرََة أََن َرســُ قَاَل َما ميْن َداَء إيال يفي احْلََبةي الســَ
َفاٌء إيال الَساَم. ْنُه شي   مي

َّي ويف رواية عند أمحد َعْن َأِبي  وَل ا َذيهي احْلَبَ يـَُقوُل  ُهَريـْرََة قَاَل مسَيْعُت َرســــــــــُ ونييزي َعَلْيُكْم ِبي ةي ليلشــــــــــُّ
َفاًء ميْن ُكل ي َشْشَء إيال الَساَم يُرييُد اْلَمْوت  . الَسْوَداءي فَإيَن فييَها شي

ْعَد قَاَل  وأخرج البكاري  يفي الطَرييقي فـََقديْمَنا ْبُن َأجْبََر َفَمري َ َخَرْجَنا َوَمَعَنا َ اليُب َعْن َخاليدي ْبني ســــــــــــــَ
ْودَ  َبةي الســـَ َذيهي احْلُبَـيـْ ا اْلَمدييَنَة َوُهَو َمرييٌض فـََعاَدُه اْبُن َأِبي َعتييَق فـََقاَل لََنا َعَلْيُكْم ِبي َها َ ْســـً نـْ اءي َفُكُذوا مي

ًعا فَاْسَحُقوَها ُ َ اْقطُُروَها يفي أَْنفيهي بيقَ  بي َويفي َهَذا اجْلَانيبي فَإيَن َعائيَشَة َطرَاتي َزْيَت يفي َهَذا اجْلَاني أَْو َسبـْ
 َ امي قـُْلتُ  َحَدثـَْتيني َأَ َا مسَيَعتي الَنيبي َفاٌء ميْن ُكل ي َداَء إيال ميَن الســـَ ْوَداَء شـــي  يـَُقوُل إيَن َهذيهي احْلََبَة الســـَ

 .َوَما الَساُم قَاَل اْلَمْوتُ 
 

بذور احلبة الســـوداء كما هش  ا مطحونة أو تطحن وتســـتكدم يف احلال حىت ال تفقد  تســـتكدم
 مفعوهلا الدوائش بفقدان الزيوت الطيارة منها بعد الطحن .
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 در )  جر النبق(ـا
ودَ  يقول هللا تعال يف ســـورة الواقعة : ْدَر خم ْضـــُ َحاُب اْلَيمينيي يفي ســـي َحاُب اْلَيمينيي َم  َأصـــْ ،   َوَأصـــْ

ملَ  ويف ســـورة النرم  ْدرََة َما يـَْغشـــَ مَل الســـ  ْدرَةي اْلُمنتَـَهمَل  عينَدَها َجن ُة اْلَمْ،َوَى   إيْذ يـَْغشـــَ .  عينَد ســـي
" من سورة البقرة فقال : وحكمل القرطيب 103عند تفساه  ية "  ور  السدر ابن كثا  وقد ذكر

ين ) ميكن أن تســـتكدم أي  لة عن وهب: أنه قال يؤخذ ســـبع ورقات من ســـدر فتد  بني حرر 
لتقطيع ور  الســـدر ككالط الطماط والع ـــا و اها(   تضـــرب ابملاء ويقرأ عليها  ية الكرســـش 
ويشـرب منها املسـحور ثالع حسـوات   يغتسـل بباقيه فإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي 

ذهاب علمل رســوله يف إ يؤخذ عن امرأته ، " قلت" أنفع ما يســتعمل ملذهاب الســحر ما أنزل هللا
فإ ا مطردة  الكرســــــــــــــشذلك وجا املعوذاتن ويف احلدي  " ب يتعوذ املتعوذ مبثلهما " وكذلك قراءة 

 . للشيطان أ.هـ
 

وميكمن عمل لبكة توضــع علمل الرس وذلك ِبلط الســدر املطحون مع احلناء وزيت الزيتون واملاء 
 عشاب.الذي قرئت عليه الرقية أو كما هو مبني يف ابب األ

 
التســـــتكدم الســـــدر املطحون الذي يباع عند العطارين يف األكل والشـــــرب ألنه يف الغالب يكون 

  ا نهيف بسبب اختالطه ابألتربه والشوائب حال جتميعه وجتفيفه .  
 

 ناـــــالس
َّي  َّي َعْن َأمْسَاَء بيْنتي ُعَمْيَس أََن َرُسوَل ا َبة ْبن َعْبدي ا لشُّربُْ  عن ُعتـْ نَي قَاَلْت ابي مي َسَ،هَلَا ِبيَ َتْسَتْمشي

 ُّ َنا فـََقاَل الَنيبي لســَ ْيُت ابي َتْمشــَ َفاٌء ميَن اْلَمْوتي  قَاَل َحارٌّ َجارٌّ قَاَلْت ُ َ اســْ ًئا َكاَن فييهي شــي يـْ َلْو أََن شــَ
 . روه الرتمذي وابن ماجة وأمحد.  َلَكاَن يفي الَسَنا 

 
، وقال عنه أهل املعرفة  ((76))فة عند األطباء والعطارين وتســتكدم كعالج ملنيوالســنا عشــبة معرو 

                                       
 . sennakotأو سناكوت  puresnidمسممل برسنيد ميكن احل ول علمل السنا من ال يدلية حتت  76
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أبنه م،مون الغائلة يقوي القلب ، وينفع من الوســــواس الســــوداوي وال ــــداع العتيق والبثور واحلكة 
ن بوضــــــــع مقدار من الســــــــنا حوايل وال ــــــــرْع ويســــــــهل بال عنف ؛ وطريقة اســــــــتكدام الســــــــنا تكو 

اء ملدة ن ــــــــــــــف يوم ،   يغلمل علمل لر هادئة ، أو ينقع يف امل ((77))اء  م"  يف لرت من امل25"
) الر وة( ، ويشرب منه املريض ثالثة أكواب علمل الريق ، وبعد بضع ساعات وي فمل من التفل 

يبدأ مفعول الســــــــــــنا يف اســــــــــــتفراا  يع ما يف البطن من فضــــــــــــالت ، ووذن هللا تعال خترج مادة 
لســـحر م،كوال أو مشـــرواب ومســـتقراً يف املعدة أو األمعاء ، وحبذا لو الســـحر أو بعضـــها إذا كان ا

 .خالل فرتة العالج فقط تكرر هذه الطريقة يف كل أسبوع مرة 
 

 القسى اهلندح ) الكسل (
 َ َن قَاَلْت مسَيْعُت الَنيبي ََذا اْلُعودي يـَُقوُل  عن عبيدهللا َعْن أُم ي قـَْيَس بيْنتي حميْ ـــَ ديي ي فَإيَن اهلْينْ َعَلْيُكْم ِبي

َعَة َأْشفيَيَة ُيْستَـَعُط بيهي ميَن اْلُعْذرَةي َويـَُلدُّ بيهي ميْن َذاتي اجْلَْنبي  رواه الشيكان ، وعند الرتمذي  . فييهي َسبـْ
َّي  وُل ا ُعوُط َوالَلُدودُ  َعني اْبني َعَباَس َقاَل َقاَل: َرســــــــــــــُ احلْيَراَمُة وَ  إيَن َخْاَ َما َتَداَويـُْتْم بيهي الســــــــــــــَ

شُّ.  َ َواْلَمشي  َوال َخْاُ َما َتَداَويـُْتْم بيهي احلْيَراَمُة َواْلُقْسُط اْلَبْحرييُّ قَاَل  وعند أمحد َعْن أََنَس أََن الَنيبي
ْلَغْمزي  َياَنُكْم ابي بـْ  . تـَُعذ يبُوا صي

 
يستعط سحق و والقسط عبارة عن عود يقرب شكله إل شكل املسواك جتده عند العطار ، ي

به عن طريق استنشاقه بنفس عميق عن طريق األنف حىت ي ل إل الدماا ، أو مبزجه مع الزيت 
ويقطر ابألنف وامل اب مستلق علمل ظهره ، وبني كتفيه ما يرفعهما لتكفظ رأسه وحىت ي ل إل 

نزل من يالدماا ملستكراج ما فيه من الداء ابلعطاس ، واجلين ال يتحمله ويف الغالب يهرب أو 
الرأس إذا ما استعط به، وكذلك  عل مع مع زيت األعشاب واللبكة اليت توضع علمل الرأس، 

 ويسف منه مقدار ملعقة صغاة يومياً للسحر املطعوم وإزعاج الشيطان املتلبس .
 
  

                                       
 يستحسن أن يضاف إليه ملعقة حبة سوداء وملعقة سنوت وقليل من التمر اهلندي وزهر البنفسج  . 77
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 حبوب اللقاخل ) الطلع (
نحل يف جتميعها يف لوهش تلك احلبوب  اليت تتكون يف عضـــو التذكا للزهره ، واليت تقوم شـــغالة ا

ســـــــــــــلة يف أرجلها اخللفية ، وتعد من مكولت العســـــــــــــل ، وله فوائد عهيمه ، واجلرعة منه ملعقة 
 طعام يوميا . 

 

 احللتيل ) صمن ا ظدان ، الكبري(
احللتيت صمغ نبات كريه الرائحة والطعم ، مر املذا  ، أحسنه الرائق املائل لالمحـرار الذي إذا حل 

سريعا وجعله كالال . هذا ال مغ عرفه األابء واألجداد أبنه من العالجات اليت تزعج يف املاء ذاب 
اجلن ، وكانوا  علونه يف البكور لطرد الشياطني ، وهو هبت ابلترربة أنه يزعج اجلان املتلبس 
ابملنسـان مسلما كان أو كافرا ، ابستكدامه مع البكور والزيت والشراب ، بل أحيال يكون سببا 

 ـإذن هللا تعال يف خروج السحر امل،كول واملشروب . ب
 

وهو فاتذ للشـــــهية ، مســـــهل قوي ، مســـــكن ل ب ، طارد للديدان ، طارد للغازات، جيد لعالج 
القلب ، يســــــــــــــتعمل يف األمرا  الباطنية واجلنون والاقان ، مفيد لعالج اهلســــــــــــــتااي ، واألمرا  

 (. (78)نتفاخش )التشنرية ، والذلة ال درية ، واملغص اال
 (.ن ف حرم احلم ـةحوايل جم يف اليوم ) 1اجلرعـة : 

 

 السـذاب ) الفيج  (
عشـــــــبة معروفة توجد يف كثا من املناطق خ ـــــــوصـــــــا يف جنوب اململكة العربية الســـــــعودية .أجود 
السذاب الناشف: ما كان أخضَر اللون ، ذو رائحـــــــــــــــة عطرية نفاثة ، حي  أنه يوجد عند بعض 
العطارين  سذاب قد  ال لون له وال رائحة فهذا ليس جبيد وال فائدة منه ، وعند شراء األعشــاب 

 مالحهة أن تكون نهيفة وخالية من الشوائب .  ب 
                                       

كتاب النبااتت الســعودية املســتعملة يف الطب الشــعيب / كلية ال ــيدلة جامعة امللك ســعود / الراي  / الناشــرون إدارة البح    78
 العلمش والتقنية . وانهر تذكرة داود األنطاكش ، مادة حلتيت.
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والســـــذاب عشـــــبة معروفة تســـــتكدم منذ القدم يف عالج من به مس من اجلن كما هو مذكور يف 
الق ــــة اليت ســــوف أذكرها كاملة يف ابب أصــــناف اجلن ، وفيها أن إنســــياً ســــ،ل جنياً فقال : إذا  

 ، ما دواؤه ق.كان الشيطان ماردا ال تعمل فيه العزائم وأا اب دمش 
له َوتـَْر  ، فيشـــد به إِباما امل ـــاب من يديه شـــدا وثيقا ، ويؤخذ من دهن الســـذاب  قال : يؤخذ

الربي ، فيقطر يف أنفه : األمين أربعا ، واأليســـــر ثاله ، فإن الســـــالك له ميوت وال يعود إليه أحد 
 بعده .

 
، أ.هـ. وأنواع اجلنون كيف استعمل ويقول داود األنطاكش يف التذكرة : السذاب ينفع من ال رع ،

و ثا السذاب هبت ابلترربة أنه يزعج اجلان املتلبس ابملنسـان مسلما كان أو كافرا، وذلك 
ابستكدامه مع البكور والزيت والسعوط وامل تسال ،  بل أحيال يكون سببا بـإذن هللا تعال يف 

 خروج اجلان والسحر امل،كول واملشروب .
 

 الصـرب
 أشقر(.ما كان  أمحر مائل إل ال فرة )  ارة شررة ال بار بعد أن جتمد وأجودههو ع

حيل مباء فاتر وشـــــــرب فإنه يســـــــهل البطن وينقش املعدة . بل هو من أنفع األدوية للمعدة من كل 
دواء  خر ، وينفع للمالَنوليا )ك بة شــــــــديدة ( واجلنون والوســــــــواس ويقع يف احلبوب النفســــــــية ، 

ال ــــــــفراوية اليت يف الدماا وأع ــــــــاب الب ــــــــر ، وينفع من قروح األنف والفم ، وينقش الفضــــــــول 
 ويسهل السوداء .

 جرام . 5 – 3اجلرعة :من 
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 درــــالكن
 (:ويسمى الشحرح" نسبة ملدينة  حر يف حضرمو  ")اللبان الذكر ،

لدم إذا ا مقوي للقلب والدماا ولفع من البالدة والنســـيان وســـوء الفهم ، لفع من نف  وإســـهال
شـــرب أو ســـف منه ن ـــف درهم " ملعقة صـــغاة " ، وكان أطباء الفراعنة يســـتكدمونه يف عالج 

 املس وطرد األرواح الشريرة .
 

 ورق اليـار
ور  شـــــررة من ف ـــــيلة الغارية ، من فوائده أنه يذهب  الوســـــواس وال ـــــرع مطلقا وأوجاع الههر 

 واملفاصل وقيل أن  اال تسال به يبطل السحر .
 

 العنــرب
مادة خترج من بطن احلوت ، قيل أ ا من جتمد مرضش يف قوام الشمع أبمعاء حيوان لري يسممل 
" قشــلوب مكروســيفال " ويوجد ســائحا علمل ســطذ البحر قرب شــواطئء اهلند وال ــني والياابن 

 وأفريقيا والربازيل . 
 

ا  مســود ، ويكون حرمه وهذه املادة تكون رخوة أثناء خروجها من بطن احلوت ولو ا ســنراِب
رطل . ويف تذكرة أِب داود أجوده األشهب العطر الذي ميضغ وميط  100كبا وي ل وزنه ال 

 وب يتقتطع فهو خالص، ويليه األزر  فاألصفر فالفستقش .
  

جرام" لكل كيلو عســــــــل ، ملعقة طعام علمل  11.6اســــــــتكدامه :تولة عنرب خام أصــــــــلش " حوايل 
 الريق.
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، شقيقةا  الدماا خ وصا اجلنون والشديد التفريذ ويقوي الباه وينفع سائر أمر من خواصه أنه 
ويستكدم يف ابطال السحر امل،كول واملشروب .ينبغش علمل أصحاب ضغط الدم العايل أن يقللوا 

 من اجلرعات .
 

 املســك
تســـــــــتكرج مادة املســـــــــك من إفراز كيس خاص حيمله الهيب املســـــــــكش ، الذي يعي، وحيدا ، يف 

ال التبت وبالد التتار والســـواحل مابني ســـيرباي وال ـــني، ومن أجود أنواعه " مســـك تونكني " جب
 99، اكتوبر  59وهو ال يين وكذلك " مسك كربدان " هذه املعلومات من  لة األسوا  العدد 

 ابالسـتحالة ي ـبذ املسـك طاهراً طي باً، وهو يف األصـل دم الغزال يسـتحيل طيباً في ـبذ طاهراو ، 
يقول نبينا صــــــلمل هللا عليه وســــــلم يف ، طيب املســــــك ،ســــــائل املســــــك األمحرأن واملق ــــــود هو  ،

 "أطيب الطيب املسكاحلدي  ال حيذ :"
 
هــذه معهم األدويــة اليت يعــاا ِبــا الرقــاة من أمرا  الســــــــــــــحر واملس والعني  وبعض األمرا    

ر وفك العني عني يف إبطال الســحالعضــوية والنفســية ، واليت من شــا ا من بعد إذن هللا تعال أن ت
وتعــذيــب الشــــــــــــــيــاطني ، واجلمع بني طريقــة وأخرى أمر هبــت نفعــه ابلترربــة ، مع األخــذ بعني 
االعتبار أبن االســتمرار علمل العالج أمر مهم حىت يرفع هللا البالء ، مع احلذر من اســتكدام امللذ 

ل دم املفراط يف اســتكدام العســملن يعا  من أمرا  الكلمل والضــغط ومن يعا  من القرحة ، وع
وحبوب اللقاح ملن يعا  من مر  الســـــــكري ، وأعلم أن أعهمها نفعا الرقية الشـــــــرعية ، ولذلك 
ينبغش النف  علمل كل ما يســــــــتكدم يف العالج ، ومعهم هذه العالجات لفعة وذن هللا تعال يف 

وهً اً إذا كانت منفاطني خ ــوصــإبطال الســحر امل،كول واملشــروب وصــرف العني وإضــعاف الشــي
بعد الرقية ، ومن خالل املتابعة ْد أن بعض املرضــــــــــــمل ال يســــــــــــتســــــــــــيغون طعم العالجات  عليها

 واألعشاب فينبغش علمل املريض أن ير م نفسه وي رب علمل مرارة األدوية ، يقول الشاعر :
بل فاسقين ابلعز ك،س احلنهلي ال تسقين ماء احلياة بذلةَ 
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 العالجا  ما يلي :وم  طرق ااتخدام هذه 
ماء زمزم ، ماء مطر ، ماء عادي :  يقرأ عليه الرقية يشــــــــــــــرب منه يف أي وقت وأي كمية ،  -

كذلك ه أقوى ، و ا وكلما شرب علمل العط، أو عند املفطار من ال وم أو علمل الريق كان  ث
 . ويف أي مكانيغتسل به يف أي وقت 

 أية  لة أخرى و علها يف ماء يكفشســبع ورقات من ســدر أخضــر تســحق ِبالط الع ــا أو  -
تســـــــل و منه ثالع حســـــــوات ويغللشـــــــرب واال تســـــــال ،   يقرأ عليه الرقية الشـــــــرعية   حيســـــــ

 يكرر هذه الطريقة حىت يرفع هللا البالء . ،ابلباقش
 طريقة أخرى :كاس ماء حمو أو مقروء عليه الرقية مع ملعقة كباة عسل . -
 يل من احلبة السوداء ، يف أي وقت.طريقة أخرى : كاس حليب طازج مع قل -
طريقة أخرى : كاس حليب طازج مع ملعقة من حبوب اللقاح مع ملعقة من العســــل يشــــرب  -

 علمل الريق .
طريقة أخرى : كوب زابدي مع ثالع مالعق زيت زيتون مع ملعقة صـــــــــغاة حبة ســـــــــوداء يف  -

 أي وقت يومياً " جيده و ربه وين ذ ِبا " .
ماء الورد ميزج مباء عادي فتكون الكمية كافية للشـــرب واال تســـال ،  طريقة أخرى : كمية من -

   يقراء عليه الرقية ،   حيـسو منه ثالع حسوات ويغتسل ابلباقش .
 طريقة أخرى : ك،س ماء حمو مع فنرال زيت زيتون مع ملعقة وسط حبوب اللقاح. -
، امباة من ملذ الطعثالع مالعق ك طريقة أخرى : ك،س ماء حمو مع فنرال زيت زيتون مع -

 .خ وصا وقت الرقية جيده لإلستفراا الفوري
طريقة أخرى : ك،س ماء حمو مع ملعقة عســـل مع ملعقة صـــغاة عنرب حملول مع ربع كاس ماء  -

 ورد مع قليل من الزعفران .
طريقة أخرى : ك،س ماء حمو أو رقية ، مع ربع حرم احلم ــــــــة حلتيت ، مع  ن ــــــــف حرم  -

ع حرم احلم ة حلتيت ، مع ربع حرم احلم ة مره ، مع ملعقة كباة احلم ة صرب ، مع رب
عسل، مع ملعقة صغاة عنرب حملول ، مع قليل من الزعفران ، مع سبع ورقات سدر أخضر ، 
مع ملعقة وسـط حبوب اللقاح ؛ هذه الطريقة تسـاعد علمل اسـتفراا وإتالف السـحر وتعذيب 

 ها املريض .اجلن وذن هللا تعال  ربه إذا استمر علي
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 ا دهان ابلزيل
أفضل ما جرب من الزيوت لالدهان زيت الزيتون خ وصا إذا كان مقروء عليه  ايت من كتاب 

و تهد البعض يف إضافة بعض األعشاب هلذا الزيت من أجل تعذيب اجلن وأفضل ما جرب  ،هللا 
 تايل :يف ذلك إضافة احلبة السوداء والسذاب والقسط وور  الغار علمل النحو ال

 لرت زيت زيتون  .1
 ثالع مالعق حبة سوداء مطحونة . .2
 ثالع مالعق شذاب مطحونة . .3
 ثالع مالعق قسط مطحونة . .4
 ثالع مالعق ور   ار مطحونة .  .5

يسحق وميزج اجلميع علمل لر هادئة ، وبعد أن يربد يضاف إليه طيب الرحيان أو املسك األسود 
 الرقية الشرعية ويدهن به.) األمحر السائل( ، ومن   تقرأ عليه 

يدهن بزيت الزيتون مرة واحدة يف اليوم وذلك عند النوم ويغتسل منه يف ال باح حىت تتفتذ  
 مسامات اجللد :

 يدهن الرأس إذا كان يعا  امل اب من : -
 صداع ،  تساقط شعر الرأس ،  قلق  صرع ، ضعف يف الذاكرة . 

 من :يدهن ال در واجلبهة إذا كان امل اب يعا   -
 ضيق يف ال در  وسوسه  خفقان يف القلب  خوف.

 كراهية للزوجة ، للمرتمع ، للعمل ، للعبادة ، للبيت ، للمدرسة.
 يدهن البطن والههر إذا كان يعا  امل اب من : -

  الم يف البطن   الم يف الههر  عقم  إجها  متكرر  ربط.
 لة :يدهن مؤخرة الرأس والعمود الفقري والعضو امل اب يف حا -

 الشلل  تشنرات يف األع اب  تشنرات يف األطراف.
 يدهن موضع األب يف احلاالت األخرى .  -

ويرى بعض الرقاة أن يدهن اجلسد كامال يف  يع احلاالت وهذا الذي أظنه ال واب ، بل يرى 
 البعض أن يدهن اجلسم أكثر من مرة يف اليوم الواحد .
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 ا غتسال
وهو تعميم اجلســــد ابملاء ، وميكن تعميم اجلســــد ابملاء ، إما ب ــــب املاء من فو  الرأس حىت  

يعم اجلسد كله أو وضع املاء يف حو  أو مغطس وما هو يف حكمه واجللوس فيه ملدة من الزمن 
َّي ، أخرج أمحد يف مســنده  وَل ا و  أن اْمرَأة أتت الَرســُ ْبَن هَلَا فـََقاَلْت اَي َرســُ َّي إينَ ابي  اْبيني هَذا َل ا

َرارََة فـَتَـ  َاَء يفي تـَْوَر ميْن حي َاَء فَ،َتـَْتُه مبي ََّ َلُه قَاَل هَلَا اْئتيييني مبي َل َوْجَهُه َذاهيُب اْلَعْقلي فَادُْع ا َفَل فييهي َوَ ســــــَ
ََّ عَ  لييهي بيهي َواْسَتْشفيش ا  .لَ َز َوجَ ُ َ َدَعا فييهي ُ َ قَاَل اْذَهيبي فَاْ سي

 
ومن خالل الترربة واملتابعة لكثا من احلاالت اليت تشــــــتكش من العني خاصــــــة ومن الســــــحر 
واملس عموما تبني أن لال تســــــــال ابملاء الذي قرأت عليه الرقية أو املاء الذي حميت فيه  ايت من  

كذلك يســاعد و  كتاب هللا تعال أثراً عريباً يف صــرف العني وإتالف الســحر املنتشــر يف العرو  ،
علمل إ اك وتعذيب الشــياطني خ ــوصــا إذا كان اال تســال يف املغطس واجللوس فيه ملدة ن ــف 
ســـاعة أو حنوها يوميا ، وميكن أن يضـــاف إل املاء ور  الســـدر األخضـــر املدقو  أو ور  الســـدر 

 الناشف املطحون وبعض احللتيت واملرة وور  الغار املسحو  والسذاب. 
 

 تســـــــــال ابملاء الذي قريء عليه شـــــــــشء من القر ن يف دورات املياه، هذا علمل وال مانع من اال
ومن املعلوم أن مــاء زمزم أعهم بركــة منــه  ،وجــه املابحــة ال علمل وجــه االســــــــــــــتحبــاب والوجوب 

 ويغتسل به .
 

هذه العالجات هلا أثر طيب يف العالج ويف الغالب ال تعطش ردود فعل قوية من الشــــــــــــــياطني 
اجلســـــــــدي ال  ىياطني  اال للتهديد يف أذية املريض ومن َ َ ينســـــــــب هذه األذبل ال ترتك للشـــــــــ

  .مفعول تلك العالجات
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 ابب الـمحـو
كتابة شــــــــــــشء من كتاب هللا عز وجل أو ما ورد من أدعية نبوية ابملداد املباح كالزعفران أو   احملو :

حنوه علمل ورقة أو صــحن أو  اه وحموها مباء أو زيت وشــربه أو اال تســال به أو االدهان به علمل 
حســب احلال ورخص  اعة من الســلف يف كتابة القر ن وشــربه ، وجعل ذلك من الشــفاء الذي 

 .  جعل فيه
 

يقول ابن القيم: ورأى  اعة  من السلف أن تكتب له )املريض(  ا ايت من  القر ن ،   يشرِبا 
. قال  اهد : ال أبس ان  يكتب القر ن ويغســـله ، ويســـقيه املريض ومثله عن أِب قالبة ، ويُذكر 

 سل وُتسقمل . يُغعن ابن عباس: أنه أمر أن يكتب المرأة تعسر عليها والدذا أثَر من القر ن ،   
 ان به وجع كوقال أيوب : رأيت  ااب قالبة كتب كتااب من القر ن ،    ســله مباء  ، وســقاه رجال

عن عبدهللا بن أمحد قال : رأيت أِب يكتب للمرأة إذا عســــــر عليها والدذا يف جام أبيض، أو ، و 
شــــش نهيف، يكتب حدي  ابن عباس رضــــش هللا عنه : ال إله إال هللا احلليم الكر ، ســــبحان هللا 

ا يُوعــَُدوَن بَْ يـَْلبَـ العهيم ، احلمــد هلل رب العــاملني :  ُْم يـَْوَم يـََرْوَن مــَ   ،َ ًة م ن  ــ َاَر ثـَُوْا إيال  ســــــــــــــــَ كــَ اعــَ
ي ًة أَْو ُضَحاَها، [35]االحقاف:َباَلا ُْم يـَْوَم يـََرْوَ َا بَْ يـَْلبَـثـَُواْ إيال  َعشي  .(79)[46]النازعات:َكَ،  
 

ومن هنــا  ْــد أن أمحــد بن حنبــل رمحــه هللا تعــال قــد اختــار من ا ايت اليت يف مضــــــــــــــمو ــا مــا 
 يتناسب مع حال املريض وطبيعة كربته . 

 
اختيار ا ايت يف كتابة احملو تكون علمل حســــــــب احلال فلو كان املريض م ــــــــااب بســــــــحر مثال، ف

ة و ية وحبذا الفاحت ،ن ا ايتوما يناســـــــــبه مواحملســـــــــود  ايت العني تكتب  ايت إبطال الســـــــــحر 
 الكرسش يف أول الكتاب واملعوذات يف  خر الكتاب علمل النحو التايل :

                                       
 أنهر زاد املعاد والطب النبوي ملبن القيم  79
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 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
يم ّ ي الر مْحني الر حي  بيْسمي ا

َك نـَْعبُ  يمي    َمليكي يـَْومي الد يني    إياي  ّ ي َرب  اْلَعاَلمينَي    الر مْحني الر حي َك َنْسَتعينُي    اْهديَل دُ احْلَْمُد   وإياي 
ْم َ ْاي اْلَمْغُضوبي َعَلْيهيم َواَل الض  ل نَي  ا رَاَط ال ذييَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهي ّ ُ اَل إيَلَه ال  رَاَط اْلُمْسَتقييَم    صي

َنٌة َواَل نـَْوٌم ل ُه َما يفي الس َماوَ   األْر ي َمن َذا ال ذيي َيْشَفُع اتي َوَما يفي إيال  ُهَو احلَْش  اْلَقي وُم اَل َ ُْخُذُه سي
هي إيال  مبيَ  ْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حيُييطُوَن بيَشْشَء م ْن عيْلمي َع  عيْنَدُه إيال  وييْذنيهي يـَْعَلُم َما َبنْيَ أَْيدييهي ا َش َء َوسي

ْفهُُهَما َوُهَو ا ي ُه الس َماَواتي َواألْرَ  َواَل يـَُؤوُدُه حي ش  اْلَعهييمُ ُكْرسي
تكتب ا ايت اليت تتناسب  ) ْلَعلي

ْم َويـَْنُ رُْكْم َعَليْ مع احلال  و ايت الشفاء (  َْيدييُكْم َوخُيْزيهي ّ ُ أبي ِْبُُم ا ْم َوَيْشفي ُصُدوَر قَاتيُلوُهْم يـَُعذ  هي
نينَي   أَيَيـ َها الن اُس َقْد َج َءْتُكْم م ْوعيهٌَة م ن ر ب ُكْم وَ  َف ٌء ل َما يفي قـَْوَم م ْؤمي  ال  ُدوري َوُهًدى َوَرمْحٌَة شي

نينَي  َوأَْوَحمَل َرب َك إيَلَ الن ْحلي َأني اخت يذيي ميَن اجلْيَبالي بـُُيواتً َوميَن الش َرري َوجي ا يـَْعريشُ  وَن   ُ   ُكليش ل ْلُمْؤمي
َا َشرَاٌب خم ْتَ مين ُكل  الث َمرَاتي فَاْسُلكيش ُسُبَل َرب كي ُذُلالً خَيْرُُج مين بُطُ  َف ءٌ ليلن اسي إين  و ي ليٌف أَْلَوانُهُ فييهي شي

نينَي َوالَ يَزي  َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي يُد اله اليمينَي َإال  يفي َذليَك الَيًَة ل َقْوَم يـَتَـَفك ُروَن  َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما ُهَو شي
ي ًا ل َقاُلوْا َلْواَل ُف     َخَسارًا  َوإيَذا َمريْضُت فـَُهَو َيْشفينيي  َلْت  اَيتُُه َءاْعَرميش  َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْر ًل أْعَرمي

َ  َذا ييْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيهي  ُنوَن يفي َف ٌء َوال ذييَن اَل يـُْؤمي ْم َعًممل أُْولَئيَك َوَعَرِبي  ُقْل ُهَو ليل ذييَن  َمُنواْ ُهًدى َوشي
ُ ال  َمُد   بَْ يَليْد َوبَْ يُوَلْد   َوبَْ َيكُ  يـَُناَدْوَن مين م َكانَ   ّ ّ ُ َأَحٌد   ا ْن ل ُه ُكُفواً َأَحٌد  بَعييَد  ُقْل ُهَو ا

َق إيَذا َوَقَب   َومين َشر  النـ ف اَهتي يفي الْ  ُعَقدي ُقْل أَُعوُذ بيَرب  اْلَفَلقي   مين َشر  َما َخَلَق   َومين َشر  َ اسي
َد إيَذا َحَسَد  ُقْل أَُعوُذ بيَرب  الن اسي   َمليكي الن اسي   إيَلهي الن اسي   مين َشر  اْلَوْسَواسي    َومين َشر    َحاسي

َن اجلْين ةي َوالن اسي  اللهم رب الناس أذهب الب،س واشف  اخْلَن اسي   ال ذيى يـَُوْسويُس يفي ُصُدوري الن اسي  مي
 يغادر سقما. انت الشايف ، ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال
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 بـاب  عـداد املعـاجل

 اعرف عدوك :
بُ  يقول هللا تعال يف ســـورة األنفال :  َتطَْعُتْم م ن قـُو َة َومين ر اَبطي اخْلَْيلي تـُْرهي وَن بيهي َوأَعيد واْ هَلُْم م ا اســـْ

 ُ  ّ ّ ي َوَعُدو ُكْم َو َخرييَن مين ُدو ييْم اَل تـَْعَلُموَ ُُم ا ّ ي يـَْعَلُمُهْم َوَما تُ َعْدو  ا بييلي ا ْشَء يفي ســــــــَ نفيُقواْ مين شــــــــَ
َو َخرييَن مين ُدو ييْم  .يقول ابن كثا عند تفســــــــــــاه لقوله تعال :  يـَُوف  إيلَْيُكْم َوأَنـُْتْم اَل ُتْهَلُمونَ 

يد بن يز  قال ســــــــــــــفيان الثوري قال ابن ميان هم الشــــــــــــــياطني اليت يف الدور . وعن اَل تـَْعَلُموَ ُُم 
َو َخرييَن  كان يقول يف قول هللا تعال:  عبدهللا بن  ريب عن أبيه عن جده أن رســــــــــــــول هللا 

 قال هم اجلن أ.هـ.  مين ُدو ييْم اَل تـَْعَلُموَ ُمُ 
 
فإذا أردت أن حتارب عدواً فانك البد أن تعرف من هو وما هش قوته حىت تعد القوة الالزمة   

تاج ب عليه وذن هللا تعال ، ومعاجلة الســحر وصــرع األرواح اخلبيثة جهاد حياليت تواجهه ِبا وتتغل
إل عدة ، فانك ســـوف حتارب شـــياطني ومردة وعفاريت وســـحرة جن ، حتارب كل هؤالء وأنت 

طينَي أَْوليَي َء ليل ذييَن اإين ُه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَبييُلُه ميْن َحْيُ  الَ تـََرْوَ ُْم إيل  َجَعْلَنا الش يَ  ال تراهم يقول تعال: 
ُنونَ   [ .27]األعراف: اَل يـُْؤمي

 
: إذا كان اجلن من العفاريت واملعاا ضــــــــــعيف فقد 19يقول ابن تيمية  موع الفتاوى  اجلزء 

، قوي املمياندعاء وحنو ذلك  جا يتؤذيه ، فينبغش ملثل هذا أن يتحرز بقراءة املعوذات وال الة وال
ِبا يســـــــــتطيلون عليه ، فانه  اهد يف ســـــــــبيل هللا ، وهذا من أعهم اجلهاد ،  و تنب الذنوب اليت

 فليحذر أن ينت ر العدو عليه  بذنوبه .
ويقول الشــــيخ حممد بن صــــاا العثيمني :اعلم أن اجلين يتلبس املنســــش وي ــــرعه و عله يتكبط   

ورمبا قتله ورمبا قاده إل ما فيه هالكه ابلقائه يف حفرة أو ماء يغرقه أو لر حترقه أو يفعل ذلك 
 .(80)أبهله وأوالده 
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الذي أمر هللا به : وأما من ســــــــــــــلك يف دفع عداوذم مســــــــــــــلك  العدل  (81)ويقول ابن تيميه
ورسـوله ، فانه ب يهلمهم بل هو مطيع هلل ورسـوله  يف ن ـر املهلوم وإ اثة امللهوف والتنفيس عن 
املكروب ابلطريق الشــرعش اليت ليس فيها شــرك ابخلالق ، وال ظلم للمكلو  ، ومثل هذا ال تؤذيه 

وم :  وز ، علمل ن ـــــــرة املهل اجلن ، إما ملعرفتهم أبنه عادل ، وإما لعرزهم عنه. ويقول يف جوابه
بل يســـــــــتحب ، وقد  ب ، أن يذب عن املهلوم وان ين ـــــــــر ولكن ين ـــــــــر ابلعدل كما أمر هللا 
ورسوله ابألدعية ، واألذكار الشرعية ، ومثل أمر اجلين و يه كما يؤمر املنسش وينهمل . و وز من 

به ، وإذا وذديده ولعنه وســــــــــــذلك ما  وز مثله يف حق املنســــــــــــش مثل أن حيتاج إل انتهار اجلين 
بريء امل ــــــاب ابلدعاء والذكر وأمر اجلن و يهم وانتهارهم وســــــبهم ولعنهم وحنو ذلك من الكالم 
ح ل املق ود ، وإن كان ذلك يتضمن مر  طائفة من اجلن أو موذم ، فهم الهاملون ألنفسهم 

 أ.هـ.
 

ل هللا ه عبادة وجهاد يف ســــــــــــــبيوينبغش أن ال يتكوف أحد من تعلم  هذا العلم والعمل به ألن
تعال ، وأن عباد هللا الراكعني الساجدين احلافهني حلدود هللا يف كنف هللا ويف عياذ هللا ويف حفظ 

تَـَقاُمواْ تـَتَـنَـز   هللا ورعايته ومحايته ، يقول هللا ســــبحانه وتعال :  ُ ُ   اســــْ  ّ َنا ا ُل إين  ال ذييَن قَاُلواْ َربــــــــــــــــــُ
ُم اْلمَ  جْلَن ةي ال يتي ُكنُتْم تُوَعُدوَن   حنَْ َعَلْيهي ُرواْ ابي ُن أَْوليَي ؤُُكْم يفي احْلََياةي الَئيَكُة َأال  خَتَاُفواْ َواَل حَتَْزنُواْ َوأَْبشــــــــــــــي

ُكْم َوَلُكْم فييَها َما َتد ُعونَ  َتهيَش أَنُفســــُ رَةي َوَلُكْم فييَها َما َتشــــْ نـَْيا َويفي ااَلخي [ 31 – 30]ف ــــلت  الد 
ّ ي َوال ذييَن َكَفُرواْ يـَُقاتيُلوَن يفي سَـــ يقول هللا تعال : .و  بييلي ا بييلي الط اُ وتي ال ذييَن  َمُنواْ يـَُقاتيُلوَن يفي ســـَ

من استطاع : [ ، ويقول 76-]النساء  فـََقاتيُلَواْ أَْوليَياَء الش ْيطَاني إين  َكْيَد الش ْيطَاني َكاَن َضعييفاً 
اليمً  .فليفعلمنكم أن ينفع أخاه  َهاَب أََن ســـَ ا رواه مســـلم يف صـــحيحه، وعند البكاري َعني اْبني شـــي

َّي  وَل ا ُهَما َأْخرَبَُه أََن َرســُ ُ َعنـْ َّ ش ا َّي ْبَن ُعَمَر َرضــي ليمي ال قَاَل  َأْخرَبَُه أََن َعْبَدا ليُم َأُخو اْلُمســْ اْلُمســْ
ليُمُه َوَمْن َكاَن  ُ يفي َحاَجتيهي َوَمْن فـَرََج عَ َيْهليُمُه َوال ُيســْ َّ يهي َكاَن ا ُ يفي َحاَجةي َأخي َّ ليَم ُكْربًَة فـَرََج ا ْن ُمســْ

ُ يـَْوَم اْلقيَياَمةي  َّ  . َعْنُه ُكْربًَة ميْن ُكُراَبتي يـَْومي اْلقيَياَمةي َوَمْن َسرَتَ ُمْسليًما َسرَتَُه ا
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قيل اي رســول هللا من أحب الناس قال :   عن عبدهللا بن دينار عن بعض أصــحاب النيبو 
رور تدخله علمل مؤمن تكشـــــــــف عنه   إل هللا قال أنفعهم للناس ، وإن أحب األعمال إل هللا ســـــــــُ
ـــــــــش املسلم يف حاجة أحب  كراب ، أو تقضش عنه دينا ، أو تطرد عنه جوعا ، وألن أمشش مع أخـ

أن أعتكف يف هذا املســـــــرد  أحب إيل من "ويف رواية" إيل من أن اعتكف شـــــــهرين يف مســـــــرد
 . (82)يعين مسرد املدينة .. ال  خر احلدي  .  شهراً 
 

يقول  يخ اإلاالم اب  ثيمية :والعمل بـــ ذا العلم فرض واجب على كل م  ثعلمه ألن هذا 
العلم مبسابة  غالة املل وف ونصــــــــــرة املفلوم وثفري: كربة املكروب، وهو م  أعفم اجل اد يف 

 .((83)) ابيل ه
 

)فالعدو الصائل الذح يفسد الدي  والدنيا    يأ أوجب بعد اإل ان م  دفعه ، ويقول:
 …(فال يشرتط له  رط ، بل يدفع حبسب اإلمكان 

 طلب العلم :
أوصــــش كل من يريد أن ي ــــبذ راقياً أن يطلب العلم الشــــرعش ويكثر من قراءة الكتب اليت هلا 

ني ارب ا خرين ، وينبغش عليه م ـــــــــاحبة أحد املعاجلعالقة يف  ال الرقية ، وأن يســـــــــتفيد من جت
  .امله مع املرضمل وحماربة الشياطنيابلرقية الشرعية ومالحهة كيفية تع

 
يقول موفق الدين البغدادي: أوصــــــيك أن ال  خذ العلوم من الكتب وإن وثقت من نفســــــك 

 ـــا فكذ عنه تاذ لقبقوة الفهم، وعليك ابألســـتاذين يف كل علم تطلب اكتســـابه ، ولو كان األســـ
ما عنده حىت جتد أكمل منه ، وعليك بتعهيمه وترحيبه ، وإن قدرت أن تفيده من دنياك فافعل 

وقال: ينبغمل أن تكثر إيهامك لنفســك وال حتســن الهن ِبا ، وتعر  .. وإال فبلســانك وثنائك .
عثار ومع لخواطرك علمل العلماء وعلمل ت ــــــانيفهم، وتثبت وال تعرل وال تعرب ، فمع العرب ا
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االســــــتبداد الزلل ، ومن ب يعر  جبينه عند أبواب العلماء ب يعر  يف الفضــــــيلة، ومن ب خيرلوه ب 
 له الناس ، ومن ب يبكتوه ب يســـــود ، ومن ب حيتمل أب التعليم ب يذ  لذة العلم ، ومن ب يكدح 

 .(84)ب يفلذ أ.هـ

 ـالص :ــاإلخ
ّ ي َرب   يقول هللا ســـــبحانه وتعال يف ســـــورة األنعام :    كيش َوحَمَْياَي َوَجَايتي  اَليتي َوُنســـــُ ُقْل إين  صـــــَ

لن يَياتي َوإيمَنَا ليُكل ي اْمريَئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنتْ :"  ، ويقول رســـــول هللا  اْلَعاَلمينَي   إيمَنَا اأَلْعَماُل ابي
يبـَُها أَْو إيَل اْمرَأََة يـَْنكيُحَها َفهيْرَرتُُه إيَل َما َهاَجَر إيلَْيهي هيْرَرتُُه إيَل ُدنْـ  رواه الشـــــــــــيكان . فإن   "َيا ُي ـــــــــــي

كنت اي عبد هللا تريد أن تتعلم هذا العلم من أجل الســــــــــــــمعة والرايء واملفاخرة والتباهش واملتاجرة 
َّي  أِب داود َعْن َأِبي ُهَريـْرَةَ  ويف ســننف،نت علمل خطر عهيم،  وُل ا َمْن تـََعَلَم عيْلًما  قَاَل قَاَل َرســُ

نـَْيا بَْ  َي  ا ميَن الدُّ يَب بيهي َعَرضــــً َّي َعَز َوَجَل ال يـَتَـَعَلُمُه إيال ليُي ــــي تَـَغمل بيهي َوْجُه ا َا يـُبـْ ْد َعْرَف اجْلََنةي يـَْوَم جي
َّي اْلقيَياَمةي يـَْعيني ريحَيَها  هيَد إيَن أََوَل الَناسي يـُْقَضمل يـَْوَم اْلقيَياَمةي َعَلْيهي َرجٌل اْسُتشْ :  . ويقول َرُسوَل ا

تُ  ْلَت فييَها قَاَل قَاتـَْلُت فييَك َحىَت اســــــــْ َ بيهي فـََعرََفُه نيَعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعمي هيْدُت قَاَل َكَذْبَت فَُ،يتي شــــــــْ
ْلَت أَلْن يـَُقاَل َجريي هي حَ َوَلكيَنَك َقاتـَ َب َعَلمل َوْجهي حي َر بيهي َفســــــــــــــُ َقْد قييَل ُ َ أُمي ىَت أُْلقيَش يفي الَناري ٌء فـَ

َ بيهي فـََعَرَفُه نيَعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفمَ  ْلَت فييَها قَاَل تـََعَلْمُت َوَرُجٌل تـََعَلَم اْلعيْلَم َوَعَلَمُه َوقـَرَأَ اْلُقْر َن َفُ،يتي ا َعمي
ابيٌ اْلعيْلَم َوَعلَ  اَل عــَ َت اْلعيْلَم لييـُقــَ َذبــَْت َوَلكينــََك تـََعَلمــْ ُه َوقـَرَْأُت فييــَك اْلُقْر َن قــَاَل كــَ  َوقـَرَْأَت اْلُقْر َن ْمتــُ

َب َعَلمل َوْجهيهي َحىَت أُْلقيَش يفي الَنار َر بيهي َفُسحي جزء من حدي  رواه  .لييـَُقاَل ُهَو قَاريٌئ فـََقْد قييَل ُ َ أُمي
  صحيحه . مسلم يف

 
ُ بيهي َوَمْن يـُرَائي يف احلدي  ال حيذ الذي رواه البكاري  ويقول  َّ ُ بيهي َمْن مَسََع مَسََع ا َّ  . ش يـُرَائيش ا

ويقول عثمان بن عفان رضـــــش هللا عنه ما أســـــر أحد ســـــريرة إال أبداها هللا علمل صـــــفحات وجهه 
 وفلتات لسانه. 

 خاهلا ختفمل علمل الناس تـُْعَلمي  وإن ومهما تكن عند امرئ من خليقة
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فاتق هللا اي عبد هللا وال جتعل جك  ع املال من املرضــــــــــمل والنهر ملا يف جيوب املســــــــــلمني وإن   
أجاز العلماء أخذ األجرة علمل الرقية ، فإن املريض مبتلمل مبرضــــــــــــه فال تزده بالء علمل بالءه ، وال 

ضـــــيع ليكن أجرك علمل هللا فإن هللا ال يتســـــتغل ضـــــعفه وحاجته واضـــــطراره ، ولكن أحســـــن إليه و 
أجر احملســـنني . ولقد اتبعت حال بعض املعاجلني الذين ضـــيقوا علمل املرضـــمل أبخذ أمواهلم بطر  

َُّ ،  ا كرمية فالحهت أن أمواهلم  جحوقة الربكة  ش ا زَاَم َرضي  َعْنُه أخرج البكاري عن َحكييم ْبن حي
َّي قَاَل   َحكييُم إيَن َهَذا فََ،ْعطَا ي ُ َ َس،َْلُتُه فََ،ْعطَا ي ُ َ َس،َْلُتُه فََ،ْعطَا ي ُ َ قَاَل ايَ  َس،َْلُت َرُسوَل ا

رَافي نـَْفسَ  َكاَوةي نـَْفَس بُوريَك َلُه فييهي َوَمْن َأَخَذُه وييشـــْ رٌَة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه بيســـَ  يـِبياريَك ليِه مليَ  اْلَماَل َخضـــي
ْفَلمل قَاَل َحكييٌم فـَُقْلتُ َكالَ   ِفيه َبُع ، اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْاٌ ميَن اْلَيدي الســـــــُّ َّي ذيي أَيُْكُل َوال َيشـــــــْ وَل ا  اَي َرســـــــُ

نـَْيا ًئا َحىَت أُفَاريَ  الدُّ حلَْق ي ال أَْرزَأُ َأَحًدا بـَْعَدَك َشيـْ  .َواَلذيي بـََعَثَك ابي
 لمل حت يلهوييْشرَافي نـَْفَس: بلهفة وحرص شديد ع

 يرزأ : ينقص مال الغا بطلبه منه
 
اعيديي ي قَاَل    ْعَد الســــَ ْهلي ْبني ســــَ ْفَياَن الثـَْوريي ي َعْن َأِبي َحازيَم َعْن ســــَ َتمل أَ ويف ســــنن ابن ماجة َعْن ســــُ

 َ ْلُتُه َأحَ  الَنيبي َّي ُدَليني َعَلمل َعَمَل إيَذا أََل َعمي وَل ا ُ َوَأَحَبيني الَناُس فـََقاَل بَ َرُجٌل فـََقاَل اَي َرســــــــــــــُ َّ يني ا
َّي  ُ َواْزَهْد فييَما يفي أَْيديي الَناسي حيُيبُّوَك . َرُسوُل ا َّ نـَْيا حيُيَبَك ا  اْزَهْد يفي الدُّ

 
أما إذا أعطيت شيئا من  ا مس،لة وال إشراف نفس فال أبس من أخذه فَعْن َخاليدي ْبني َعدييَ  

َّي  اجْلَُهيني ي  وَل ا رَافي يـَُقوُل  قَاَل مسَيْعُت َرســــــُ ،ََلَة َوال إيشــــــْ يهي ميْن َ ْاي َمســــــْ  َمْن بـََلَغُه َمْعُروٌف َعْن َأخي
ُ َعَز َوَجَل إيلَْيهي  َّ  رواه امحد.نـَْفَس فـَْليَـْقبَـْلُه َوال يـَُرَدُه فَإيمَنَا ُهَو ريْزٌ  َساَقُه ا

 
خالص يف القلــب وحمبــة املــدح والثنــاء والطمع فيمــا عنــد النــاس، ال  تمع امل :يقول ابن القيم

 إال كما  تمع املاء والنار والضب واحلوت .
 

اي عبدهللا أخلص النية وجترد من الدنيا وأشـــــفق لال إخوانك املســـــلمني وانهر إل أحواهلم وال 
عيُموَن الط َعاَم َعَلمَل ُحب هي َويُطْ   تعال فيهم يف ســــورة املنســــان : تنهر إل جيوِبم وكن جن قال هللا
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ُكوراً  نُكْم َجَز ًء َوالَ شــــُ ّ ي اَل نُرييُد مي َا نُْطعيُمُكْم ليَوْجهي ا ااً   إيمن  كييناً َويَتييماً َوَأســــي . روى النســــائش ميســــْ
ش ي َقاَل 

أَرَأَْيَت َرُجال َ زَا يـَْلَتميُس  فـََقالَ  َجاَء َرُجٌل إيَل الَنيبي ي يف ابب اجلهاد َعْن َأِبي أَُماَمَة اْلَباهيلي
َّي  وُل ا َّي  األجَر َوالذ يْكَر َماَلهق فـََقاَل َرســــــُ وُل ا ْشَء َلُه فََ،َعاَدَها َثالَع َمرَاَت يـَُقوُل َلُه َرســــــُ ال شــــــَ

  ْال يـَْقَبُل ميَن اْلَعَملي إال َما َكاَن َلُه َخاليً ا َوابـُْتغيَش بيهي َوج َ َّ  .ُهُه ال َشْشَء َلُه ُ َ قَاَل إيَن ا
 

واعلم أن معرفتك للرقية وأصــــــــــــــوهلا نعمة قد أنعم هللا عليك ِبا لتنفع ِبا عباده ، فهش نعمة 
 قابلة للزوال إن أنت ب تؤدي حقها ، أخرج الطربا  يف األوسط من حدي  ابن عمر عن النيب 

زعها هللا نإن هلل أقواما خيت ـــــــــــــهم ابلنعم ملنافع العباد ، يقرها فيهم ما بذلوها ، فإذا منعوها قال:" 
ها ما من عبد أنعم هللا عليه نعمة ف،ســــــــــــــبغ" . وعن ابن عباس مرفوعا "  منهم فحوهلا إل  اهم

ا  ، فإايك أن " رواه الطرب  عليه    جعل حوائج الناس إليه تتربم ، فقد عر  تلك النعمة للزوال
فـات لـك من صــــــــــــــجتعـل حوائج النـاس إليـك تتربم ، وإايك أن تواعـد النـاس وختلف الوعـد فـإن ذ

 يَُة اْلُمَنافيقي َثالٌع إيَذا َحَدَع َكَذَب قَاَل  املنافقني ، روى الشــــــــــــــيكان َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َعني الَنيبي ي 
 . يقول الشاعر :  َوإيَذا َوَعَد َأْخَلَف َوإيَذا اْؤِتُيَن َخانَ 

 نـََعــمْ  دـــال بع ولُ ـــــــق ذٌ ــــــوقَبيي الَ  بعد من نـََعمْ  قولُ  َحَسنٌ 
ْفتَ  إذا فابدأ فَبيال ةٌ ـــــشَ ــفاح ــمْ ــنـَعَ  دــــبع ال إنَ   النَـَدمْ  خي
 َذم ْ  اخْلُْلفَ  إن الَوْعدي  بَنَرـاح هلـا فاْصربيْ  نـََعـمْ  تــــقل وإذا
 ويقول شاعر  خـر :

 فإن نعْم دين علمل احلر واجب إذا قلت يف ششء نعـم ف،ِته
 ليئـال يقول الناس إنك كاذب وتُرح ِباوإال فقل ال تسرتْح 

 ويقول شاعر  خـر :
بُ        ُه   ـــــَت يف َششَء نـََعم فََ،ِتيَ ـــــإيذا قُل  فَإيَن نـََعٌم َديٌن َعلمل احلُر ي واجي

 بُ اُس إيَنَك كاذي ـــــــال  يَقوَل النــــــليئَ        ا   ــــــرَتيح َوتُريح ِبي ــَوإيال  فـَُقل ال َتس
هللا حكش أن مطرف بن عبد ،وإايك والعرب بنفســــــــك فما أنت بشــــــــئ إال مبا من هللا به عليك 

الشــكا نهر إل املهلب بن أِب األصــفر وعليه حلة يســحبها وميشــش اخليالء ، فقال اي أاب عبدهللا 
ما هذه املشـــــية اليت يبغضـــــها هللا ورســـــوله ق ، فقال املهلب أما تعرفينق، فقال بل أعرفك : أولك 

 .نطفة مذره ، و خرك جيفة قذرة ، وحشوك فيما بني ذلك وعذرة 
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   :ــالتحصي
كُ  يقول هللا ســبحانه وتعال يف ســورة األنبياء :  َنُكْم م ن أَبْســي َعَة لَُبوَس ل ُكْم ليُتْح ــي نـْ ْم َوَعل ْمَناُه صــَ

 أي لتحفهكم وتقيكم .  فـََهْل أَنُتْم َشاكيُرونَ 
 

مور اليت ينبغش علمل املعاا قبل أن يبدأ ابلعالج أن يتعلم كيفية التح ــــني الذي هو من أهم األ  
 ُمرُُكْم أَْن َتْذُكُروا وَ  ففش احلدي  " ، وأجها ذكر هللا  ب علمل الراقش أن يعمل ِبا يف  ال الرقية

َن حَ  رَاًعا َحىَت إيَذا أََتمل َعَلمل حي ــْ ََّ فَإيَن َمَثَل َذليَك َكَمَثلي َرُجَل َخرََج اْلَعُدوُّ يفي أَثَريهي ســي نَي فََ،ْحَرَز ا  ــي
َّي  نـَْفَسهُ  ُهْم َكَذليَك اْلَعْبُد ال حُيْريُز نـَْفَسُه ميَن الَشْيطَاني إال بيذيْكري ا نـْ  . "85 مي

 
فاحل ن احل ني هو ذكر هللا ولقد تطرقت بعض الششء عن التح ني واالستعاذة وما يتح ن 
به يف ابب فضائل بعض السور وا ايت ، ويف هذا الباب أذكر ما ينبغش علمل املعاا معرفته وإتباعه 
 عن كيفية التح ني قبل اخلو  يف العالج واملواجهة مع السحرة واملردة والعفاريت حىت ال يعر 

 :طر  التالية أو حنوهاأبن يتبع النفسه وأهله وبيته ومن يعاا لتفلت وتسلط وأذى الشياطني وذلك 
 

 حيص  املعاجل نفسه : 
 احملافهة علمل أذكار ال باح واملساء . -1
َّي  -2 فظ حمل ال ُّْبَذ فـَُهَو يفي ذيَمةي)َمْن َصلَ  احملافهة علمل صالة الفرر  اعة . يـَُقول َرُسوُل ا

ُ ميْن ذيَمتيهي بيَشْشَء فـَُيْدريَكُه فـََيُكَبُه يفي  َّ َّي َفال َيْطُلبَـَنُكُم ا  . رواه مسلم  َلري َجَهَنمَ  هللا ورعايته( ا
 املكثار من قراءة القران . -3
يدعو هللا ابن حيفهه من شــــــــــــر كل ذي شــــــــــــر ال يطيق شــــــــــــره ، فاهلل خٌا حافها وهو أرحم  -4

 الرامحني .
  
إذا ب حي ـــن املعاا نفســـه ، خيشـــمل عليه أن يكون عرضـــة ألذى املردة والعفاريت، وقد تتســـلط   

عليه ســـــــحرة اجلن أو شـــــــياطينهم وقت الرقية وذلك أبن حي ـــــــل للقارئ بعض ألمور الغا متوقعه 
 واليت منها :

                                       
 2863/  جزء من حدي  صحيذ رواه الرتمذي  85
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 ال ذابه الشياطني ويكون عرضة ألذاهم . -
 ي اب ابلنعاس الشديد . -
 عدم االستطاعة علمل إكمال الرقية.الضيق والنفور و  -
 الشعور ابملحباط . -
الوسوسة وتشتيت الذهن وعدم الرتكيز . -

 
 حتص ن املعاجل أهل بيته : 
أعيذكما احلســـن واحلســـني.  يعوذ األطفال يف ال ـــباح واملســـاء مبا كان يعوذ به امل ـــطفش -1

 .بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة
 الكبار أذكار ال باح واملساء وأيمرهم ابحملافهة عليها . يعلم -2
 حيافظ اجلميع علمل الطاعات وترك املعاصش . -3
 
 حتص ن املعاجل لبيته : 
 خيرج من بيته كل حمرم من صور وِتاثيل و اها . -1
 قراءة سورة البقرة كل ثالثة أايم . -2
 املكثار من صالة النوافل يف البيت . -3
 من قراءة القران يف البيت .املكثار  -4
 احملافهة علمل أذكار الدخول واخلروج من البيت . -5
 

 حتص ن مكان العالج :
ياطني حت ني املكان حىت تفر منه الشياطني املوجودة ومنع الشينبغش قبل القراءة علمل امل اب    

نيــة جــا أييت باليت يف اخلــارج من الــدخول إل مكــان العالج وذلــك أبن يقرأ املعــاا مــا يشــــــــــــــــاء 
 التح ني وطرد اجلن ومنعهم من الدخول :

  ية الكرسش  . -
 أول ال افات . -
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 املعوذتني  . -
 تالوة التعاويذ املذكورة يف أول الرقية العامة . -
 

 حتص ن املريض وم  معه :
من املهم جدا أن حي ـــــــــن املعاا امل ـــــــــاب حىت ال يؤذى من قبل الشـــــــــياطني وقت القراءة ،     

من يتواجد مع امل اب وقت القراءة ، وذلك ابستحضار نية التح ني عند بداية وكذلك حي ن 
الرقية كما هو احلال يف حت ــــــــــــــني املكان ، واألهم من ذلك كله التح ــــــــــــــني بعد القراءة حىت ال 
تتفلت الشـياطني علمل امل ـاب وتنتقم منه ملا أصـاِبا من أذى وحر  وقت الرقية ، ويكون حت ـن 

لنبوية و ايت من القران والدعاء كما هو مبني يف الرقية العامة الشاملة .امل اب ابلتح ينات ا
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 بــاب التعامل مع املريض
 :منها أمور  عدةينبغش علمل الراقش عند تعامله مع املريض أن يراعش 

 . جنس املريض ذكر أو أنثمل 
 .) عمر املريض ) طفل ، صيب ، شاب ، رجل ، شيخ كبا 
  .) احلالة االجتماعية ) متزوج ، أعزب 
  . املستوى الثقايف والعلمش 
  . مركز املريض االجتماعش 
  .العادات والتقاليد والعرف 
 .) حمافهة املريض علمل ال الة والطاعات ) ملتزم ..  ا ملتزم 
 . النهر يف نوع املر  من أي األمرا  هو 
 . بداية املر  وسببه 
 لبد  والنفسش والعقلش . ثا املر  علمل املريض ا 

 التم يد لعالج املريض :
 قبل البدء ابلعالج ينبغش علمل املعاا أن يتبع املرشادات التالية :

 اخرج ال ور من املكان الذي تعاا فيه . (1
 اخرج ما عند املريض من ِتيمة أو حراب . (2
 خلو املكان من الغناء أو مزمار أو خمالفة شرعية . (3
 طهارة كاملة أنت ومن معك .يستحب أن تكون علمل  (4
إن كان املريض امرأة فال بد من أمرها ابلتســــــــــــــرت وال تعاجلها إال يف وجود أحد حمارمها دون  (5

  اهم أو مع  موعة من النساء .
، ولك أن  (86)إعطاء املريض وأهله درســـــــــا يف العقيدة ، مبقتضـــــــــاه تنزع تعلق قلوِبم بغا هللا (6

َّي قَاَل   عباستشــهد ابحلدي  الذي رواه ابن تســ ولي ا يـَْوًما فـََقاَل اَي ُ الُم إي  ي  ُكْنُت َخْلَف َرســُ
ََّ وَ  َ،لي ا ،َْلَت فَاســـْ ََّ جتَيْدُه جُتَاَهَك إيَذا ســـَ ََّ حَيَْفْهَك اْحَفظي ا تَـَعْنَت أَُعل يُمَك َكليَماَت اْحَفظي ا إيَذا اســـْ

                                       
  67من كتاب وقاية املنسان من اجلن والشيطان  ص  5-1الفقرات من   86
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َّي َواْعَلْم أََن االمَ  َتعيْن ابي ْشَء بَْ يـَنـْفَ فَاســــْ َفُعوَك بيشــــَ ْشَء َقْد َكتَـَبُه َة َلوي اْجَتَمَعْت َعَلمل أَْن يـَنـْ ُعوَك إال بيشــــَ
ُ عَ  َّ ْشَء َقْد َكتَـَبُه ا رُّوَك إال بيشــــــــَ ْشَء بَْ َيضــــــــُ رُّوَك بيشــــــــَ ُ َلَك َوَلوي اْجَتَمُعوا َعَلمل أَْن َيضــــــــُ َّ َلْيَك رُفيَعتي ا

حُ  يٌذ رواه الرتمذي ، ويف رواية يف مســــــــند أمحد فُ األقالُم َوَجَفتي ال ــــــــُّ حي ٌن صــــــــَ  . َحدييٌ  َحســــــــَ
 مع وأن الكرب مع الفرج وأن ال ــرب مع الن ــر وأن كثااً  خاا تكره ما علمل ال ــرب يف أن واعلم
 .يسرا العسر

 تقوم ابلتفريق بني طريقتك يف العالج وطريقة السحرة والدجالني . (7
 وتستشهد ببعض  ايت الشفاء ومنها :تبني هلم أن القران فيه شفاء ،  (8

ا قوله تعال : نينَي َواَل يَزييُد اله اليمينَي إال  َخســــــــــَ َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي . راً َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما ُهَو شــــــــــي
َلْت  اَيتُُه َءا وقوله تعال: ي اً ل َقاُلواْ َلْواَل ُف ــــــــــــ  َرميش  َوَعَرِبي  ُقْل ُهَو ليل ذييَن عْ َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْر لً أْعَرمي

َف ءٌ   .  َمُنواْ ُهًدى َوشي
ينبغش علمل املعاا أن ال يثا أي جدل فقهش أو مذهيب أو ســـــــياســـــــش أو حزِب، حىت يتفادى  (9

أســـباب الشـــحناء والبغضـــاء ، بل ينبغش أن يكون احلوار حول ذكر هللا تعال حىت يطمئن املريض 
 .(87)ن ائحه ويعمل ِباللمعاا ويثق فيه ويتقبل 

 ينبغش علمل املعاا أن ال يتدخل يف شئون املريض اخلاصة . (10
 البح  يف سبب املر  بعدة أسئلة توجه للمريض أو ألهل املريض: (11

 هل ولد املريض وهو م اب ِبذا املر  ق
 هل أصيب عقب محمل النفاس اليت ت يب املرأة عقب الوالدة ق

 أنواع احلممل  قهل أصيب عقب إصابته أبي نوع من 
 هل أصيب بعد حادع أو وقع من مكان مرتفع أو أي حادع  خر ق

 هل كان يتعاطمل املكدرات أو احلبوب النفسية .
تســـــــــــــ،ل املريض بعض األســـــــــــــئلة لتكترب درجة ذكائه و ثا املر  علمل عقله ، وعندها يتعني  (12

 يليق دع كالمــا العليــك أن تتحــدع مع املريض علمل قــدر عقلــه وعلمل قــدر ُعمره ، وأن ال تبتــ
 ابملقام ، وخا الكالم ما وافق احلال .  

                                       
 13هذه الفقرة من كتاب وسائل ومحاية وعالج املنسان  صفحة  87
 



- 230 - 
 

تســــــــــــ،ل املريض عن بعض األعرا  العامة وأعرا  االقرتان يف اليقهة واملنام، وال تســــــــــــلم مبا   (13
يقوله املريض ألنه قد يكون كاذابً أو قذفاً من الشـــــــــــــيطان علمل لســـــــــــــانه ليحا الراقش ، وحبذا لو  

 جع اليها عند احلاجة ، ومن هذه األسئلة :كانت هذه األسئلة مدونة حىت تر 
 هل ترى حيوالت تطاردك يف املنام ق ،  ما هش ق . -
 هل تعا  من كثرة املحتالم ق. -
 هل ترى أحالم مزعرة ) كوابيس ( ق . -
 هل تعا  من عدم القدرة علمل النوم ) أر  ( ق . -
 هل تعا  من ثقل شديد يف النوم ق. -
 شعور منك ق .هل تقوم من فراشك وِتشش بغا  -
 هل تشعر بضيق شديد عندما تستيقض من النوم ق. -
 هل تعا  بضيق يف ال در خ وصا بعد الع ر أو املغرب ق. -
 هل تعا  من حزن وكئ بة ق . -
 هل جتد الر بة يف البكاء بدون سبب ق .    -
 هل تعا  من حرارة أو برودة يف األطراف ق. -
 هل تهن أن البعض أو الكل ينوي لك الشرق .  -
 هل تشعر بنفور من البيت / اجملتمع / العمل/ املدرسة ق.  -
 هل حي ل لك النفور من بعض الناس دون سبب ق. -
 هل تكر األماكن املزدمحة ابلناس ق. -
 هل تشم روائذ أوتسمع أصوااتً  ريبة ق . -
 هل أنت ع يب املزاج بدون سبب ق . -
 هل تزداد احلالة بعد الزعل ق. -
 هل  كل كثااً وبشراهة ق. -
 هل تعا  من كسل و ول أو تعب دون سبب ق. -
 هل تعا  من خفقان شديد يف القلب ق. -
 هل تشعر ِبوف وفزع ق . -
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 هل تشعر أبب يف عضو من أعضاء جسدك ق.  -
 هل تعا  من أمرا  متتابعة تكاد ال تنقطع ق. -
 هل تشعر بشرود وضيق يف ال الة وعند قراءة  القر ن ق. -
  هل تشعر بنفور من الطاعات ق. -
 هل تشعر بثقل علمل األكتاف ق. -
 هل تشعر بثقل يف مؤخرة الرأس ق. -
 هل تعا  من عدم القدرة علمل الرتكيز ق. -
 هل تعا  من نسيان شديد ق. -
 هل تشعر ابلنقص وعدم االتزان ابلقول والفعل ق. -
 

  ذا كانل امرأة ثضي  مسل هذه األائلة :
 طبخ ،  سيل ، تنهيف(ق.هل جتدين صعوبه وجهد يف أداء واجباتك املنزلية )  -
 هل تعانينن من  الم واضطراب يف مواعيد الدورة ق. -
 ) النزيف(ق. عقم ، إسقاط ، احليض، االستحاضة هل تعانني من مشاكل األرحام ) -
 هل تعانني من حرج ونفور عند معاشرة الزوج ) اجلماع (  ق. -
 

راتح إليك تشـــــعر أنه بدأ يوأنت تتحدع مع املريض تودد اليه بطيب الكالم وحســـــن اخللق حىت 
ويتقبل منك الن ــــــــــــــذ واملرشــــــــــــــاد وال تكثر عليه ، يقول ابن قيم اجلوزية يف الطب النبوي : وكل 
طبيب ال  يداوي العليل ، بتفقد قلبه وصــــــــــالحه ، وتقوية روحه وقواه ابل ــــــــــدقة ، وفعل اخلا ، 

 قاصر أ.هـ. واالحسان ، واالقبال علمل هللا والدار ا خرة، فليس بطبيب بل متطبب
 

بعد هذه اخلطوات تقرأ عليه الرقية كاملة أي جتمع بني رقية امل روع  ورقية احملسود ورقية املسحور 
وتالحظ مدى  ثر املريض عند قراءة  ايت الرقية وال  توحي للمريض أبنه مبتلمل مبس أو ســــــــــــــحر 

 .وذلك بتكرار  ايت العذاب أو  ايت السحر حىت ال ين دم املريض نفسيا 
 



- 232 - 
 

أحب أن أنبه هنا إل أنه قد ورد يف حدي  ضـــــعيف أُلِب بن كعب وردت فيه ســـــور و ايت رقمل 
من به ملم وهش لفعة وذن هللا تعال لغا ذلك من األمرا  ، ولكنين أفردت  ِبا امل ـــــــــــطفمل 

للســحر رقية وللحســد رقية بغية االخت ــار والتنبيه عن وجود  ايت تنفع من الســحر وأخرى تنفع 
ســــــــــد وبذلك يتنبه طالب العلم يف هذا الفن إل أنه ليس ابلضــــــــــرورة قراءة  ايت الســــــــــحر من احل

لرَُّقمل َما بَْ َيُكْن  والعذاب علمل من به عني أو العكس ، يقول  وا َعَلَش رُقَاُكْم ال أَبَْس ابي اْعريضــــــــــُ
ْركٌ  .رواه مسلم . فييهي شي
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 الكش  ع  وجود اجل  ابب 
إن احلكم علمل إنســان ما أبنه م ــاب أو  ا م ــاب مبس من اجلن ليس ابألمر الســهل فمن    

اجلن من خينس وقت القراءة وال حيضــــــــر وال يتكلم وال يبدي أي حركة، ولكن من خالل أســــــــئلة 
املريض عن أعرا  املس يف اليقهة واملنام وما يشــــــــــــــعر به وقت قراءة الرقية عليه ، بعد ذلك يبدأ 

علمل ما يغلب علمل ظن الراقش، ويوجد بعض الطر  اليت تســــــــاعد يف الكشــــــــف عن  التشــــــــكيص
 وجود اجلن داخل جسد املنسان فمن أجها:

 . ) أخذ املعطيات ) سؤال املريض عن أعرا  املس يف اليقهة واملنام 
 .قراءة الرقية وما يرتتب عليها من أعرا  ظاهرة وأعرا  يشعر ِبا املريض 
 د استكدام املاء والزيت واألسباب األخرى . األعرا  اليت حت ل بع 
 . تطورات احلالة بعد عدة جلسات 

 ومن ا طريقة النفر :
َوإين َيَكاُد إن للنهر  ثاا وقوة ذكرها هللا ســــــــــــــبحانه وتعال يف القر ن العهيم حي  يقول : 

ْم َلم ا مسَيُعواْ الذ ْكرَ  َْبَ اريهي   َمْرُنونٌ َويـَُقوُلوَن إين ُه لَ  ال ذييَن َكَفُرواْ لَيـُْزليُقوَنَك أبي
 

َّي  وَل ا َ مل َعْن قـَْتلي اجلْيَناني اَليتي َتُكوُن  ويف احلدي  الذي رواه مســـلم يف صـــحيحه أن َرســـُ
 . يفي بُطُوني الن يَساءا يفي اْلبـُُيوتي إال االْبرَتَ َوَذا الطُّْفيَـَتنْيي فَإيَ َُما الَلَذاني خَيْطيَفاني اْلَبَ َر َويـَتَـتَـبَـَعاني مَ 

 
وتكلم العلمــاء عن  ثا النهر علمل املنهور يف  ــاالت كثاة منهــا حــالــة الغضــــــــــــــــب واحليــاء 
والعشــــــــــــــق و ثا العني يف املعيون ، والذي يهمنا يف هذا الباب هو  ثا نهر الراقش وقت القراءة 

أن  واالســـــــــــتقراء يههر يلعلمل الشـــــــــــيطان وذلك بربكة كالم هللا جل وعلمل ، ومن خالل الترربة 
هناك قوة خترج من عني الراقش وقت الرقية وتنفذ يف جســـــــد املرقش وتؤثر علمل الشـــــــيطان الذي يف 

، امل ــاب اءة ونهر املعاا يف عيينجســده بل وعلمل الســحر والعني ، وطريقة النهر تقوم علمل القر 
ما  بة انك تالحظ بعضأو الرتكيز ابلنهر علمل مكان اجلين أو الســــــــــــحر ، ومن املشــــــــــــاهد ابلترر 

 يلش:
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( بعض من بـه مس ال يســــــــــــــتطيع النهر يف عيين الراقش طويال بـل جتـد عينيـه تغلقـان وتفتحـان 1
ابســـــــتمرار أو أنه يغمض إحدى عينيه ، أو حي ـــــــل له ز للة يف إحدى عينيه أو كلتيهما أو جتده 

 يزوا بنهره ميينا أومجاال أو إل أعلمل أو إل أسفل.
حرارة يف عينيــه  أو أن حتمر إحــدى عينيــه ، ) رمبــا تقرأ علمل إنســــــــــــــــان بــه مس ( البعض  ــد 2

فتالحظ أن إحدى عينيه يتدرج ِبا االمحرار حىت تكون كاجلمرة ويف الغد تقرأ عليه فتالحظ أن 
العني اليت كنت ترى فيها االمحرار بيضاء لصعة بينما العني األخرى حي ل هلا ما ح ل ل خرى 

 دل وهللا أعلم علمل وجود أكثر من شيطان ولذلك خيتلف احلضور ( .ابألمس ، وهذا ي
 ( أحيال تالحظ  أن إحدى عينيه ترم، بسرعة .3
 ( البعض تذرف عيناه ابلدموع ، و البا ما يكون يف حاالت السحر .4

 
ورمبا زعم امل ـــــــاب أن شـــــــكل الراقش أصـــــــبذ قبيحا أو خميفا أو أن يراه مزدوج الشـــــــكل، وقد 

كثااً أو حي ل له شكوصا أو حدة يف النهر ، ولو علم الراقش مكان اجلين يف جسد   ترم، عيناه
 املمسوس وركز نهره علمل ذلك املكان لالحظ حركة و ثراً يف ذلك العضو. 

 
وهذه الطريقة إمنا يعمل ِبا مع الرجال دون النســـــــــــــــاء إال أن تكون املرأة من احملارم كالزوجة 

اخ ، الن النهر إل النســاء وإل عيون النســاء األجنبيات لغا ضــرورة واألخت والعمة واخلالة ... 
ْم  حمرم ابلكتاب والســـــــــنة يقول هللا تعال يف ســـــــــورة النور:   اريهي واْ ميْن أَْب ـــــــــَ نينَي يـَُغضـــــــــ  ُقْل ل ْلُمْؤمي

نَـُعوَن  َا َي ــــــــــــــْ ّ َ َخبيٌا مبي َن ميْن   وَ َوحَيَْفهُواْ فـُُروَجُهْم َذليَك أَزَْكمَل هَلُْم إين  ا ضــــــــــــــْ َناتي يـَْغضــــــــــــــُ ُقل ل ْلُمْؤمي
َها نـْ  ا ية.   أَْبَ اريهين  َوحَيَْفْهَن فـُُروَجُهن  َواَل يـُْبدييَن زيينَـتَـُهن  إيال  َما َظَهَر مي

 
ومع أن هذه الطريقة  البا ما  تمل بنتائج طيبة إال أ ا ال تنطبق علمل  يع احلاالت فيوجد 

ن ابلنهر علمل املطال ، فهش تعتمد علمل درجة حضـــــــور اجلين وقت الكثا جن ِبم مس ال يت،ثرو 
 الرقية وعلمل قوته وجرأته وعلمل خوفه وهيبته من الراقش  .
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 ومن ا طريقة البسملة :
  َ َّي أَنَُه مسَيَع الَنيبي ََّ عيْندَ يـَُقوُل  َعْن َجابيري ْبني َعْبدي ا َتُه َفذََكَر ا ُخوليهي َوعيْنَد دُ  إيَذا َدَخَل الَرُجُل بـَيـْ

َ عيْنَد ُدُخوليهي قَاَل ا َّ اَء َوإيَذا َدَخَل فـََلْم يَْذُكري ا ْيطَاُن ال َمبييَت َلُكْم َوال َعشـــَ ْيطَاُن طََعاميهي قَاَل الشـــَ لشـــَ
ََّ عيْنَد طََعاميهي قَاَل أَْدرَْكُتُم اْلَمبييتَ  اءَ وَ  أَْدرَْكُتُم اْلَمبييَت َوإيَذا بَْ يَْذُكري ا . رواه مســـــــــــــلم ، وَعْن  اْلَعشـــــــــــــَ

َّي  َها أََن َرُسوَل ا ُ َعنـْ َّ ش ا َّي تـََعاَل فَإيْن َنسي قَاَل  َعائيَشَة َرضي َش َأْن إيَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْذُكري اْسَم ا
َّي أََوَلُه  َّي تـََعاَل يفي أََوليهي فـَْليَـُقْل بيْسمي ا رَهُ يَْذُكَر اْسَم ا  احلدي  رواه أبو داود والرتمذي وأمحد  . َو خي

 
من هذا احلدي  والذي قبله وأحادي  كثاة تدل علمل أن الشــــيطان ال ميكنه أن يســــتحل شــــيئا  

ذكر اســم هللا عليه فمن   اقتبســت طريقة البســملة وهش تقوم علمل أن يكرر املريض املشــكوك يف 
ق والزفا " بســـم هللا أوله و خره " عند الشـــهيال ـــيغة لبس بتكرار البســـملة ِبذه أمره من حي  الت

ملدة ربع ســـاعة أو حنوها فإن الشـــيطان ال ميكنه أن يدرك النفس ويضـــيق صـــده حرجا فيؤثر علمل 
املريض ابمل ماء أو اللعثمة أو الضــــــــيق أو  ا ذلك من األعرا  اليت ســــــــوف نذكرها يف مراحل 

 العالج ابلرقية . 
 

 ب األرض والسماأ :ومن ا طريقة ااتفتاأ ر 
وهذه الطريقة تعتمد علمل دعاء هللا ســـــبحانه وتعال ملعرفة حال املريض أو مكان ســـــحره أو من   

حســــــــــــــــده ، وهــذه الطريقــة يفعلهــا املريض أو املعــاا وهش مبنيــة علمل مــا جــاء عنــد البكــاري  يف 
َها قَاَلْت  ُ َعنـْ َّ ش ا َة َرضــي َّي صــحيحه َعْن َعائيشــَ وَل ا َحَر َرســُ  َرُجٌل ميْن َبيني ُزَرْيَق يـَُقاُل َلُه لَبييدُ   ســَ

َّي  ا َكاَن َذاَت خُيََيُل إيلَْيهي أَنَُه َكاَن يـَْفَعُل الَشْشَء َوَما فـََعَلُه َحىَت إيذَ  ْبُن اأَلْعَ مي َحىَت َكاَن َرُسوُل ا
َلَة َوُهَو عيْنديي َلكيَنُه َدَعا َوَدعَ  َعْرتي أَنَ يـَْوَم أَْو َذاَت لَيـْ ُة َأشــــــــــــــَ َتا ي فييَما ا ُ َ َقاَل اَي َعائيشـــــــــــــــَ ََّ أَفْـ  ا

ُتُه    .؛" أي أجابين فيما دعوته وس،لته" اْستَـْفتَـيـْ
 
َّي ْبني َأِبي و  ولُ  َعْن فَائيدي ْبني َعْبدي الَرمْحَني َعْن َعْبدي ا َّي أَْوجَي قَاَل قَاَل َرســــــــُ َّي َمْن َكاَنْت َلُه إيَل ا  ا

ل ي رَْكَعَتنْيي  َُ  وَء ُ َ ليُي ـــــــَ ني اْلُوضـــــــُ ْ، فـَْلُيْحســـــــي َّي َحاَجٌة أَْو إيَل َأَحَد ميْن َبيني  َدَم فـَْليَـتَـَوضـــــــَ  لييـُْثني َعَلمل ا
ل ي َعَلمل الَنيبي ي  َّي  َوْلُي ـــــَ ْبَحاَن ا ُ احْلَلييُم اْلَكريُ  ســـــُ َّ ب ي اْلَعْرشي اْلَعهييمي احْلَْمُد رَ  ُ َ لييَـُقْل ال إيَلَه إيال ا
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َباتي َرمْحَتيَك َوَعزَائيَم َمْغفيَرتيَك َواْلَغنييَمَة ميْن ُكل ي بيرَ  َوال ،َُلَك ُموجي َي َرب ي اْلَعاَلمينَي َأســـــــْ الَمَة ميْن ُكل ي ّي ســـــــَ
تَـَها اَي أَْرَحَم ال َحاَجًة هيَش َلَك ري إي َْ ال َتدَْع يلي َذنـًْبا إيال َ َفْرَتُه َوال َجَا إيال فـََرْجَتُه وَ  يـْ ا إيال َقضــــــــــــــَ ضــــــــــــــً

 .88 .الرَامحيينيَ 
 
اميتي َعني الَنيبي ي    َمْن تـََعاَر ميَن الَلْيلي فـََقاَل قَاَل  وعند البكاري يف صــحيحه عن ُعَباَدة ْبن ال ــَ

رييَك َلُه َلُه اْلُمْلُك  ُ َوْحَدُه ال شــــــــــــــَ َّ ْشءَ ال إيَلَه إيال ا َي َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلمل ُكل ي شــــــــــــــَ  َقدييٌر احلَْْمُد ّي
َّي ُ َ َقاَل الَلُهمَ  ُ َأْكرَبُ َوال َحْوَل َوال قـَُوَة إيال ابي َّ ُ َوا َّ َّي َوال إيَلَه إيال ا ْبَحاَن ا اْ فيْر يلي أَْو َدَعا  َوســــــــــــــُ

يَب َلُه فَإيْن تـََوَض،َ َوصَ   .  َلمل قُبيَلْت َصالتُهُ اْسُتري
 

ىَت إيَذا  حَ وليس هناك أدعية توقيفية أو دعاء مقيد هلذه الطريقة ، تقول عائشـــة رضـــش هللا عنها 
َلَة َوُهَو عيْنديي َلكيَنُه َدَعا َوَدَعا  َّي  ، فلم تذكر مباذا كانَكاَن َذاَت يـَْوَم أَْو َذاَت لَيـْ وُل ا يدعو َرســـــــــــُ

  وعليه اجتهد أبن تدعو هللا مبا تعرف من دعاء م،ثور ومبا يفتذ هللا به عليك بدعاء وأنت ،
موقن ابملجابة ، وإن شـــــــــئت أن تدعو وتقول اللهم دلين علمل مكان ســـــــــحري ، اللهم أر  رؤاي 

 حق ال خيالطها شيطان . 
 

ه يفتيه عما ســــــــ،ل مبشــــــــيئت هذه الطريقة يفعلها كل من يريد أن يعلمه هللا أمرا  هله ، فان هللا
غش علمل وينب، أو  ا ذلك من كرم  هللا وفضــــــــــــــله إما برؤاي يراها أو ترى له أو بشــــــــــــــعور أو إهلام 

أَنَُه  السائل أن يكرر هذه الطريقة حىت أيذن هللا وال ميل أو يستعرل فَعْن َأِبي ُهَريـْرََة َعني الَنيبي ي 
َتَراُب ليْلَعْبدي قَاَل  لْ  ال يـَزَاُل ُيســـــــْ تَـْعري َم َما َبْ َيســـــــْ َّي َما َما بَْ يَدُْع ويي َْ أَْو َقطييَعةي َرحي وَل ا  قييَل اَي َرســـــــُ

ُر عيْنَد َذلي  َتْحســــي يُب يلي فـََيســــْ َتري تيْعَراُل قَاَل يـَُقوُل َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت فـََلْم أََر َيســــْ َك َويَدَُع االســــْ
 .  رواه مسلم يف صحيحه  .الدَُّعاء
 

إن ق ـــص رؤاي مكان الســـحر يف املنام والعثور عليه كثاة جداً ، وأذكر ق ـــة واقعية ح ـــلت 
قبل عدة ســــــــــــنوات ، كان إثنان من املراجعني ) املرضــــــــــــمل(، وكان أحدجا من املنطقة الوســــــــــــطمل 

                                       
 479حدي  ضعيف رواه الرتمذي /   88
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ابململكة العربية الســــــــــــــعودية وا خر من دولة قطر، تعرفا علمل بعض يف مقر الرقية وبعد التعرف 
ني أو ثالثه حضــــــر الذي من الســــــعودية وذكر ل ــــــديقه القطري أنه رأى يف املنام  رفة وفيها بيوم

دوالب ويف الدوالب ســـــــحر وأوحش إليه أن هذا الســـــــحر هو ســـــــحر صـــــــديقه القطري ، وعندما 
وصف له الغرفة والدوالب والسحر ، قال القطري هذه  رفة والديت وهذا شكل دوالب مالبسها 

والدته وأخربها أن تبح  عن السـحر يف الدوالب ، فبحثت األم ووجدت ؛ ات ـل القطري علمل 
 السحر بنفس الوصف الذي وصفه صديقه السعودي.

 

 الرؤاي م  ه واحللم م  الشيطان :
  َ َّي ْبني َخَباَب َعْن َأِبي َسعييَد اخْلُْدريي ي أَنَُه مسَيَع الَنيبي إيَذا رََأى يـَُقوُل  جاء عند البكاري َعْن َعْبديا

َا َوإيَذا رََأى  َ  َها َوْلُيَحد يْع ِبي ََّ َعَليـْ َّي فـَْلَيْحَمدي ا َا َيْكرَُه َأَحدُُكْم ُرْؤاَي حيُيبـَُّها َفإيمنَا هيَش ميَن ا ْاَ َذليَك جي
.ا ال َتُضرُُّه َحَد فَإي ََ فَإيمَنَا هيَش ميَن الَشْيطَاني فـَْلَيْسَتعيْذ ميْن َشر يَها َوال يَْذُكْرَها ألَ 

 
 َ ُت الَنيبي ُت أاََب قـَتَـاَدَة يـَُقوُل مسَيعـْ َة قـَاَل مسَيعـْ َلمـَ َّي يـَُقوُل  وعنـد البكـاري عن َأِب ســــــــــــــَ الرُّْؤاَي ميَن ا

نَي َيْستَـيْ  ًئا َيْكَرُهُه فـَْليَـْنفيْ  حي ُظ َثالَع َمرَاَت َويـَتَـَعَوْذ ميْن قي َواحْلُْلُم ميَن الَشْيطَاني فَإيَذا رََأى َأَحدُُكْم َشيـْ
رُُّه  ر يَها فَإيَ َا ال َتضــــــُ َلَمَة شــــــَ َن اجْلََبلي َفَما ُهَو إيال َأْن َوإيْن ُكْنُت أَلَرى الرُّْؤاَي أَثـَْقَل َعَلَش مي َوقَاَل أَبُو ســــــَ

 .مسَيْعُت َهَذا احْلَدييَ  َفَما أاَُبلييَها 
 
ما تعرب، ومثل ذلك رجل رفع رجليه فهو ينتهر مىت يضــــــــــــــعها ،  إن الرؤاي تقع علمل: ويقول  

  " 89 فإذا رأى أحدكم رؤاي ، فال حيدع ِبا إال لصحا أو عاملا
  

ليمي َتْكذيُب قَاَل:  وعند مســــــــــــــلم َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َعني الَنيبي ي  إيَذا اْقرَتََب الَزَماُن بَْ َتَكْد ُرْؤاَي اْلُمســــــــــــــْ
َوةي َوالرُّْؤاَي َثالثٌَة ُرْؤاَي َأْصَدُقُكْم َحدييثًا َوُرْؤاَي اْلُمْسليمي ُجْزٌء ميْن َ َْس َوأَْربَعينَي ُجْزًءا ميَن النـُّبُـ َوَأْصَدُقُكْم 

                                       
 ".1612صحيذ اجلامع ال غا رقم  89
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َا حُيَد يُع اْلَمْرُء نـَفْ  ْيطَاني َوُرْؤاَي جي َّي َوُرْؤاَي حَتْزييٌن ميَن الشـــــــَ َرى ميَن ا َةي ُبشـــــــْ احلي ُه فَإيْن رََأى فـَُرْؤاَي ال ـــــــَ ســـــــَ
َا الَناسَ   .َأَحدُُكْم َما َيْكرَُه فـَْليَـُقْم فـَْلُيَ ل ي وال حُيَد يْع ِبي

 
َّي  ولي ا الـيَك َعْن َرســــــــــــــُ ا قـَاَل:  ويف روايـة عنـد ابن مـاجـة َعْن َعْوفي ْبني مـَ هـَ نـْ إيَن الرُّْؤاَي َثالٌع مي

َا اْبنَ  ْيطَاني ليَيْحُزَن ِبي َها َما يـَُهمُّ بيهي الَرُجُل يفي يـََقهَ  أََهاوييُل ميَن الشــــــــــــــَ نـْ َها  َدَم َومي نـْ تيهي َفَاَاُه يفي َمَناميهي َومي
َّي  ولي ا َتَة َوأَْربَعينَي ُجْزًءا ميَن النـُّبـَُوةي قَاَل قـُْلُت َلُه أَْنَت مسَيْعَت َهَذا ميْن َرســـــُ قَاَل نـََعْم  ُجْزٌء ميْن ســـــي

ْعُتُه ميْن َرُسو  َّي َأال مسَي َّي  لي ا ْعُتُه ميْن َرُسولي ا  .  أََل مسَي
 

َّي  ولي ا َّي ْبني َعْمرَو َعْن َرســــُ أَنَُه   وَعند أمحد يف املســــند عن َعْبدي الَرمْحَني ْبني ُجَبْاَ َعْن َعْبدي ا
نـَْياقَاَل: )  َرى يفي احْلََياةي الدُّ رَُها الْ قَاَل الرُّْؤاَي (  هَلُُم اْلُبشــــــــْ َُة يـَُبشــــــــَ احلي َعَة ال ــــــــَ ُمْؤميُن هيَش ُجْزٌء ميْن تيســــــــْ

َوى َذليَك فَإيمَنَا ُهَو مي  َا َوَمْن رََأى ســــــــي ْ ِبي ْيطَاني َوأَْربَعينَي ُجْزًءا ميَن النـُّبـَُوةي َفَمْن رََأى َذليَك فـَْلُيْكربي َن الشــــــــَ
ُفْ  َعْن َيَساريهي َثالًه َولْ  َا َأَحًداليُيْحزينَُه فـَْليَـنـْ ْ ِبي . َيْسُكْت َوال خُيْربي
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 بـاب القـراأة  
ضــــــع يدك علمل رأس املريض ، واقرأ  ايت الرقية برتتيل وحضــــــور قلب ، ب ــــــوت مســــــموع أو    

ب ــــــوت  ا مســــــموع ، واجلهر ابلرقية أفضــــــل من قراءذا ابلســــــر وذلك أن  املريض يطمئن وهو 
يسمع  ايت هللا تتلمل عليه وال يشك أبنك تتمتم أبدعية شركية ، وأيضاً يتعلم املريض كيف يرقش 

 نفسه . 

 نية يف القراأة:ال
إن حضــــور القلب وحســــن الق ــــد وصــــالح النية من أهم األمور يف الرقية ، والقراءة تكون بنية   

 أن مين هللا سبحانه وتعال علمل املريض ابلراحة والطم،نينة والشفاء ، وتندرج حتت هذه النية:
 القراءة بنية التح ني . 
 القراءة بنية إبطال السحر . 
 وتعذيب الشيطان .القراءة بنية حر   
 القراءة بنية جذب وإحضار الشيطان . 
 القراءة بنية طرد وإبعاد الشيطان . 
 القراءة بنية صرف العني . 

   
وينبغش علمل املعاا أن ال يقرأ بنية اجلذب واملحضــــار إال يف حالة الكشــــف عن وجود املس أو   

ون يف جســـد املريض حىت يكملكاطبة الشـــيطان ، أو جلذب اجلن اخلارجش ، أو جلذب الشـــيطان 
 ثره من القراءة أشـــــــــــــد ، ألن القراءة بنية اجلذب واملحضـــــــــــــار جتعل املريض يتعب وذلك لههور 
التلبس علمل طبعة وت ــــــرفاته ولكن ميكن القراءة بنية اجلذب واملحضــــــار يف بداية الرقية ويف  خر 

 ن راف اجلين .ض حىت يت،كد من االقراءة يقرأ الراقش بنية الطرد واملبعاد والتح ني وال يرتك املري
 
 وكذلك القراءة بنية التعذيب واحلر  ، فالقراءة ِبذه النية تنفع كثااً يف القراءات الفردية املطولة ، 

ولكن ليس علمل كــــل م ــــــــــــــــــاب ، فينبغش أن ال يقرأ علمل املريض ِبــــذه النيــــة إذا ب تتوفر فيــــه 
 االعتبارات التالية:
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 ى تفلت الشيطان علمل امل اب ومعرفة سبب االقرتان .أخذ املعطيات عن احلالة ومد 
 ثالع ساعات أو حنوها . ينبغش أن تكون مدة القراءة 
  مواصلة املريض علمل الرقية. 
 . حتمل املريض التعب وقت الرقية وبعدها 
 . ال يكون املريض كبا السن 
 . ال تكون املريضة امرأة حامل 
  حي  أن إبطال السـحر وصـرف ،السـحر أو العنيال يكون التلبس قد  جداً أو كان بسـبب 

 العني مقدم علمل حر  اجلين .
 رقية أو بعدهانه أو مسعته وقت الال ُتسبب استثارة اجلين مفسدة راجحة تضر ابملريض يف بد ،

أو تؤدي إل نفور املريض من الرقية .

 
 وأنل ثقرأ على املصاب حتصل حالة م  لالث حا   : 

 احلالة األوىل : 
 يشعر املريض أبعرا  منها : 
 تثاؤب شديد وبكثرة . .1
 خفقان يف القلب . .2
 قعقعة يف البطن . .3
 صفا يف األذن . .4
  ثيان ، أو تقيؤ. .5
 يت بب جسده عرقا . .6
 يشعر بنعاس أو ينام . .7
 ضيق شديد يف ال در. .8
 شهيق وزفا عاَل جدا . .9

 تت لب أطرافه أو بعضها . .10
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 يشعر بربودة يف األطراف . .11
 دوران يف الرأس.صداع  أو  .12
 يتكدر جسمه أو أحد أعضاءه . .13
 حي ل للم اب ا مائة خفيفة . .14
 يشعر مبثل الكرة ال غاة عند البلعوم . .15
 يبكش املريض وقت القراءة دون سبب . .16
 الشعور ابلغضب وإنتفا( األوداج . .17
 يشعر لرارة شديدة خترج من يد الراقش . .18
 .يشعر مبثل الف،رة أو الع فور يتحرك داخل جسده  .19
 تنميل أو دبيب مثل دبيب النمل  . .20

ْلديي والعهام دبيبُ  وإ  لتَـْعُرو  لذيكراكي روعة  هلا بني جي
ورمبا حيضــــر الشــــيطان علمل امل ــــروع حضــــوراً جزئيا لي  يضــــعف إدراكه ومسعه حىت ال يت،ثر 
من الرقية ومن   ال يفتضذ أمره ، وميكن معرفة هذا احلضور ابلسكون واهلدوء الزائد علمل املريض 
 وط،ط،ة رأســـه يف الغالب ، فينبغش علمل املعاا أن يكون قوي املالحهة وأن يت،كد من أن املريض
يف كامل وعيه وهذا أمر سهل ابلنسبة للرجال وذلك ابلنهر يف عيين املريض ، أما ابلنسبة للنساء 

 فيكتفش بتحريك رأسها. 
 

ومن احملتمل أن جتد املريض يضـــــحك دون ســـــبب وإذا ما ســـــ،لته ملاذا تضـــــحك ق يقول لك، 
هذا أنفش و تذكرت نكتة أو بعض املواقف املضــــــــــــحكة وقت الرقية ؛ أو يقول إ  أضــــــــــــحك ر م 

 أ لبه بسبب الشياطني .
 

يشعر املريض ببعض هذه األعرا  وهو مازال يف وعيه ، يف هذه احلالة تطلب من املريض أن 
يقراء سورة البقرة كل يوم مرة أو يستمع هلا إذا كان ال  يد القراءة، ويشرب من ماء الرقية ويدهن 

 ابلزيت وبعد أسبوع يرجع للقراءة عليه مرة أخرى.
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، همذي قُرأت عليه الرقية يغممل عليبعض من ِبم مس من جن كافر عندما يشربون املاء ال إن
 يف هذه احلالة يرش امل روع بنفس املاء يفيق وذن هللا تعال .

 
بعض من ِبم مس إذا شــــــــــــــرب املاء الذي قرأت عليه الرقية يتغا طعم املاء يف فمه إل املرارة     

احب البديل املســالمش ، يعود إل تقيؤ اجلان ال ــارع عند والســبب يف ذلك حســب ما ذكر صــ
 شرب املاء وذكر أن لعاب اجلين مر وهللا أعلم.

 
بعض املرضمل عندما يشربون املاء الذي قُرأت عليه الرقية ال يستقر يف بطو م ، يف هذه احلالة 

هو  و يكون املريض يف الغالب وهللا أعلم  م ــــــاب بســــــحر م،كول أو مشــــــروب أو م ــــــاب بعني
 أيكل أو يشرب .

 
بعض من ِبم مس إذا اســــــــــتكدموا الزيت الذي قرئت عليه الرقية حي ــــــــــل هلم تشــــــــــنرات يف 
أع ــاب اليدين أو القدمني أو ابقش أعضــائهم والســبب يف ذلك أن الشــيطان يتضــايق من الزيت 

 والقراءة وهللا أعلم .
 

هذا فيه ســــرن ضــــيق ف بعض املرضــــمل إذا اســــتكدموا الزيت يشــــعرون بضــــيق شــــديد وك، م يف
 إشارة علمل ان املريض م اب مبس وهللا أعلم .

 
ظهور احلبوب والتقرحـــات وإزرقـــا  اجللـــد : إذا كـــانـــت احلبوب تههر علمل اجللـــد بعـــد الـــدهن   

ابلزيت وكانت محراء ت ـــاحبها حرارة فتكون بســـبب حســـاســـية اجللد وهش يف الغالب تههر عند 
بســـــــبب العني ، أما إذا كانت حبوب زرقاء ســـــــرعان ما  األطفال وبعض النســـــــاء ، وأحيال تكون

تتحول إل ســـوداء فهش يف الغالب بســـبب املس ، ففش كل احلاالت ينبغش التوقف عن اســـتكدام 
الزيت ويســـــــتعا  عنه ابال تســـــــال ابملاء والســـــــدر أو ابملاء فقط ، ويســـــــتكدم العســـــــل والطحني  

 كتلبيكة علمل احلبوب املتقيحة وهللا أعلم .
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زرا  الذي خيرج علمل البشـــــرة فإنه بســـــبب عدم أكســـــدة الدم ) عدم تنقية الدم من ه  أما ال
أوكســــيد الكاربون ( يف ذلك املوضــــع ، فالقلب يضــــخ الدم الغا مؤكســــد األزر  )األســــود ( ال 
الرئتني حي  يطرد ه  أوكســــــــــــــيد الكاربون ، ويتحد الدم مع األكســــــــــــــرني   يعود الدم النقش 

رئتني ال البطني األيســــر فيضــــكه عرب األروطش) املِبر ( ، ومن املالحهة أنه إذا )املؤكســــد( من ال
إختنق املنســـــــــــــــان فإنه يزر  وجهه ، وإذا ربطت املصـــــــــــــــابع فإ ا تزر  ، وقس علمل ذلك كل 
األعضـاء اليت يسـري ِبا الدم ، ولعل ظهور كدمات ) بقع مثل موضـع العضـة ( زرقاء أو خضـراء 

الرقية أو االدهان أو حىت اال تســـــــال ابملاء املقروء فيه إشـــــــارة ال املصـــــــابة أو زرا  أو محراء بعد 
 ابلعني أو علمل وجود املس والسحر.

 
ويقول الشــيخ عبدهللا مســعود الشــريف : إذا ظهرت دملة أو حبة كباة أو جتمع دم أو حترر  

أو زرا  يف أي جزء من اجلســـــم يف ـــــد ، أي يضـــــرب وبرة معقمة ويع ـــــر  يع ما فيها ألنه قد 
 يكون اجتمع فيها عني أو جن بقدرة هللا.

 
 ب ما يلي :بعد القراأة وااتخدام الزيل ملدة   ر أو حنوه حيصل للمصا

إذا كانت احلالة ســـليمة طبيا ، فال أبس أن يواصـــل القراءة حىت أيذن هللا له    يتيري املرض : .1
ابلشــــــــــفاء ، أما إن كانت حالة املريض ب تعر  علمل األطباء ، فينبغش أن يعر  املريض نفســــــــــه 

رييَك قَاَل أن علمل الطبيب املكتص ، جاء عند أِب داوْد  اَمَة ْبني شـــــَ َ أُســـــَ َحابَُه    أَتـَْيُت الَنيبي َوَأصـــــْ
َلْمُت ُ َ قـََعْدُت َفَراَء اأَلْعرَاُب ميْن َها ُهَنا َوَها ُهَنا فـََقاُلوا ُم الَطْاُ َفســـَ هي وَل  َكَ،مَنَا َعَلمل ُرُءوســـي اَي َرســـُ

ََّ َعَز َوَجَل بَْ َيَضْع َدا َّي أَنـََتَداَوى فـََقاَل َتَداَوْوا فَإيَن ا َد اهْلََرمُ ًء إيال َوَضعَ ا  . َلُه َدَواًء َ ْاَ َداَء َواحي
 
ن ما يكون ســــــــبب املر  العني،  العندما خيف املر  يف بداية العالج  البا خي  املرض :  .2

ـــــــــــــــــالة العني تســـتريب للعالج يف الغالب بســـرعة ) ما ب تكن العني مسية م ـــحوبة جبن (ح أو  ،ـ
 بربكة القر ن ، واالحتمال األخا هو وجود اقرتان قد  يكون ســــــــــــبب البالء مر  عار  رفعه هللا

 كبته هللا أو صرفه هللا بقوته وجربوته .
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زايدة املر  ت ـــــــــــــــاحبها زايدة يف األعرا  وقت القراءة يف الغالب ، وزايدة يف  يزود املرض : .3
ريد ي أعرا  االقرتان ، ويف هذه الزايدة دليل علمل اقرتان الشـــــــــيطان ، ألن الشـــــــــيطان ال ـــــــــارع ال

 تكون هذه الزايدة بسبب حترك السحر .   قد مرة أخرى و رقية امل اب أن يرجع لل
 
 مبعع أن امل اب يشتكش من صداًع يف رأسه ،أو  نسيالً ، أو ختياًل ،   يتنقل يتنقل املرض : .4

املر  بعد عدة أايم أو عدة أســابيع إل أب يف أســفل ظهره ومن   إل بطنه ومن   ضــيق شــديد 
 صــــــدره ... أو أنه كان يكره أحدا من الناس وبعد ذلك يكره عمله أو أصــــــدقاءه  ، و البا ما يف

يكون تنقل املر  بســـــــــبب الســـــــــحر. وتت،كد من ذلك عند قراءة  ايت الســـــــــحر علمل املريض ، 
وحىت تت،كد من ذلك تكرر قراءة  ايت الســــــــحر  ،فترده أحيال يبكش وقت القراءة دون ســــــــبب

زاد يف البكاء فهش حالة سحر وهللا اعلم : ا تية عليه، فان 

 َْياطينَي ك َلْيَماُن َوَلكين  الشـــ  َلْيَماَن َوَما َكَفَر ســـُ َياطينُي َعَلمَل ُمْلكي ســـُ ُلواْ الشـــ  َفُرواْ يـَُعل ُموَن َواتـ بَـُعواْ َما تـَتـْ
ْحَر َوَم  أُْنزيَل َعَلمل اْلَمَلَكنْيي بيَبابيَل َهاُروَت َوَماُرو  َا َت َوَما يـَُعل َماالن اَس الســـ  ني ميْن َأَحَد َحىت َ يـَُقواَل إيمن 

هي َوَما ُهم بي  ُهَما َما يـَُفر ُقوَن بيهي َبنْيَ اْلَمْرءي َوَزْوجي نـْ َنٌة َفالَ َتْكُفْر فـَيَـتَـَعل ُموَن مي ضــــــــَ ر يَن بيهي ميْن َأَحَد حَنُْن فيتـْ
ر ُهْم وَ  ّ ي َويـَتَـَعل ُموَن َما َيضــــُ رَتَاهُ إيال  وييْذني ا رَةي ميْن َخاَلَ  الَ يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعليُمواْ َلَمني اشــــْ  َما َلُه يفي ااَلخي

 [102]البقرة: َولَبيْئَس َما َشَرْواْ بيهي أَنـُْفَسُهْم َلْو َكانُواْ يـَْعَلُمونَ 
  اَك فَإيَذا هيَش تـَْلَقُف َما مَل أَْن أَْلقي َع ـــــــــــَ َن  إيَلَ ُموســـــــــــَ َع احلَْق  َوَبَطَل َما َكانُواْ أَيْفيُكوَن   فـََوقَ َوأَْوَحيـْ

دييَن   قَاُلَواْ  َمن ا بيَرب   اجي َحرَُة ســَ ا يرييَن   َوأُْلقيَش الســ   اْلَعاَلمينَي   يـَْعَمُلوَن   فـَُغليُبواْ ُهَناليَك َوانَقَلُبواْ صــَ
 [122– 117]األعراف   َرب  ُموَسمَل َوَهاُرونَ 

  ُمَل أَْلُقواْ مَ  َوقَاَل فيْرَعْون َحرَُة قَاَل هَلُْم م وســَ َر َعلييَم   فـََلم ا َج َء الســ  احي   أَنُتْم م ْلُقوَن ائْـُتو ي بيُكل  ســَ
ليُذ َعَمَل ا ّ َ اَل ُي ــْ يـُْبطيُلُه إين  ا َ ســَ  ّ ْحُر إين  ا ُتْم بيهي الســ  ئـْ مَل َما جي دييَن     فـََلم   أَْلُقواْ قَاَل ُموســَ ْلُمْفســي

ُ احلَْق  بيَكليَماتيهي َوَلْو َكريَه اْلُمْرريُمونَ  َوحيُيق    ّ  [ 79]يونس:ا
  َباهُلُْم َوعي مَل إيم   أَن تـُْلقيَش َوإيم   أَن ن ُكوَن أَو َل َمْن أَْلَقمَل   قَاَل َبْل أَْلُقواْ فَإيَذا حي يـ ُهْم قَاُلواْ مَيُوســــــــَ  ــــــــي

َا  ْم َأ   ْحريهي مَل  قـُْلنَ خُيَي ُل إيلَْيهي مين ســـــــي يَفًة م وســـــــَ هي خي َعمَل   فََ،ْوَجَس يفي نـَْفســـــــي ا اَل خَتَْف إين َك أَنَت َتســـــــْ
رُ  احي َر َواَل يـُْفليُذ الســـــــ  احي نَـُعواْ َكْيُد ســـــــَ َا صـــــــَ نَـُعَواْ إيمن   َحْيُ  األْعَلمَل   َوأَْلقي َما يفي ميَيينيَك تـَْلَقْف َما صـــــــَ

 [69– 65]طه : أََتملَ 
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 احلالة السانية :
 اجلين ولكن ال يتكلم وتتعرف علمل حضوره ابألشكال التالية :حيضر 
 . انتفا( جزء من صدر املريض جهة اليمني أو الشمال 
 . وضع أصبع إِبام الرجل علمل الذي يليه 
 .  استقامة القدم حىت تكون ابستقامة السا 
 . انتفا( البطن حىت يكون مثل البالون 
 . انفتال احلنك والفم 
 تقيم الفم والبلعوم إل املعدة .يرفع الرأس لي  يس 
 . يبتسم املريض بسكرية 
 . عندما ي ر( جتده فا را فاه ال يغلقه إال قليال 
 . بعض اجلن إذا حضر وأراد أن ميشش يتعثر برجله وك،نه أعرج 
  حت ـــــل تشـــــنرات يف أصـــــابع اليدين وتتشـــــكل بشـــــكل  ريب ال ميكن لإلنســـــان العادي أن

 يفعلها. 
 اَل وسريع .خوف مع شهيق وزفا ع 
 . رعشة شديدة يف القدم ال تتوقف 
 . بعض اجلن ينهر بعني واحدة وك،نه أعور 
 . تغميض العينني أو شكوص العينني أو إحوالل العينني 
 . طرف العينني طرفا شديدا أو وضع اليدين علمل العينني 
 . ارختاء اجلسم أو ت لبه 
 . رعشة شديدة يف اجلسم أو أحد األطراف 
 صرا( شديد . بكاء مستمر أو 
 . يغيب امل اب عن الوعش 
 . تتغا مالمذ الوجه 

عند حضـــور اجلين أحيال يضـــع يدي امل ـــاب علمل املكان الذي هو فيه ، وإذا كان يف الرأس  
 فغالبا ما يشبك بني أصابعه ويضعها علمل مؤخرة رأسه .  
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يف هــذه احلــالــة ختــاطــب اجلين و مره ابخلروج ، فــان رفض الكالم تقرأ الرقيــة مرة أخرى وتقرأ 
 معها  ايت العذاب حىت ين اع لك اجلين . 

 
 التساؤب م  عالما  اقرتان الشيطان ابإلنسان 

 ُّ عييَد اخْلُْدريي ي قَاَل قَاَل الَنيبي الةي  جاء يف مســــند أمحد َعْن َأِبي ســــَ إيَذا تـَثَاَءَب َأَحدُُكْم يفي ال ــــَ
ْيطَاَن يَْدُخُل َمَع التَـثَاُؤبي  ْع يََدُه َعَلمل فييهي فَإيَن الشــَ عييَد اْلَمْقرُبيي ي .ويف صــفـَْلَيضــَ حيذ البكاري َعْن ســَ

ُ َعْنُه َعني الَنيبي ي  َّ ش ا َحدُُكْم ميَن الَشْيطَاني فَإيَذا تـَثَاَءَب أَ  التَـثَاُؤبُ قَاَل  َعْن أَبييهي َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َرضي
َك الَشْيطَانُ   . فـَْلَاَُدُه َما اْسَتطَاَع فَإيَن َأَحدَُكْم إيَذا قَاَل َها َضحي

 
َّي  وَل ا َّي َقاَل  ويف رواية عند الرتمذي َعني اْلَمْقرُبيي ي َعْن َأِبي ُهَريـْرََة أََن َرســــــــــــــُ اْلُعَطاُس ميَن ا

ْع يََدُه َعَلمل فييهي َوإيَذا قَاَل  ْه  ْه فَ وَ  ْيطَاني فَإيَذا تـَثَاَءَب َأَحدُُكْم فـَْلَيضــــــــَ ْيطَاَن التَـثَاُؤُب ميَن الشــــــــَ إيَن الشــــــــَ
ََّ حيُيبُّ اْلُعطَاَس َوَيْكرَُه التَـثَاُؤَب فَإيَذا قَاَل الَرُجُل  ْه  ْه إيَذا تَـ  َحُك ميْن َجْوفيهي َوإيَن ا اَءَب فَإيَن ثَ َيضــــــــــــــْ

َحُك يفي َجْوفيهي  ْيطَاَن َيضـــْ يٌذ . ويف مســـند الشـــَ حي ٌن صـــَ مل َهَذا َحدييٌ  َحســـَ أمحد َعْن  قَاَل أَبُو عييســـَ
َّي  وَل ا عييَد َعْن َأِبي ُهَريـْرََة أََن َرســـــــــــــُ َ حيُيبُّ اْلُعطَاَس َوَيْكرَُه التَـثَاُؤَب فَإيَذا تـَثَ قَاَل  ســـــــــــــَ َّ اَءَب إيَن ا

 .َحدُُكْم فـََقاَل َهاْه فَإيَن َذليَك َشْيطَاٌن َيْضَحُك ميْن َجْوفيهي أَ 
 
وإنه من املعلوم ابلترربة أن بعض أنواع اجلن عندما تبدأ ابحلضور جتعل املنسان يتثاءب بشدة    

ولكن  ،اجلين يف احلضور علمل جسد املنسانوب وت مسموع لعدة مرات وك،ن التثاؤب يساعد 
 التثاؤب املتكرر وقت الرقية بسبب العني .  البا ما يكون 

 

 احلالة السالسة  :
حيضــر اجلين ويتكلم ك،ن يقول : لن تســتطيع علش أو لن أخرج وافعل ما تريد أو يقول ماذا تريد  

أو يكرر ال،ال،ال، أو يكرر خالص ، خالص ، خالص ، أو حنوها من الكلمات اليت تتلفظ ِبا 
 اجلن . 

 ل له:إذا حضر ختاطبه وتقو 
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 أو ماذا تريد من هذا ا دمش  ق، ما سبب دخولك يف هذا اجلسد ق 
 هل أنت مسلم أم كافر ق

 
إن كان مســــلما تســــتكدم معه أســــلوب الرت يب والرتهيب وتعامله حســــب ســــبب دخوله فان  
كان ســـــــــبب دخوله ظلم املنســـــــــش له تعرفه أن املنســـــــــش ب يره ومن ب يتعمد األذى ال يســـــــــتحق 

 العقوبة .
 

ة، وختوفه مكان ســـبب دخوله عشـــق املنســـش تبني له حرمة ذلك وجزاء من يفعله يوم القياإن  
إن كان سبب دخوله ظلم واعتداء علمل املنسش ، تبني له عاقبة الهاملني  ،من عذاب هللا وعقابه 

 لرا ال أعتــدل للهــاملني "الوخيمــة ومــا أعــد هللا من عقــاب للهــاملني يوم القيــامــة . يقول تعــال: 
 ."أحاط ِبم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

 
فإن استراب فاحلمد هلل ، ولكن حبذا لو أخذت العهد عليه قبل أن خيرج ، يردد وراءك هذا 
العهد أو حنوه ) أعاهدك أن أخرج من هذا اجلســــــد وال أعود إليه وال إل أحد من املســــــلمني وإن 

ألن  بعــد أن خيرج  كــد من ذلــك  ،نكثــت يف عهــدي فعلمل لعنــة هللا واملالئكــة والنــاس أ عني(
اجلن فيهم كذب فال بد أن تقرأ عليه الرقية مرة أخرى فإن  ثر املنســـان ابلقران ك،ن ترتعد أطرافه 

أن  ضوإن ب يت،ثر فاعلم أنه قد خرج ، ولكن اطلب من املري ،ف،علم أن اجلين مازال يف اجلســــــــــــــد
إذا كان الشـــــــــيطان كاذاب أو خرج ونك  العهد الذي ، مرة هنية حىت تت،كد من ُخروجهيراجعك 

أخذته عليه وعاد وتلبس امل ـــــــاب مرة أخرى فينبغش أن تتعامل معه بشـــــــدة و لهة وتقرأ عليه ما 
، ويف ســـورة  101_  99يؤذيه من القران ومنه  ايت نك  العهد وهش يف ســـورة البقرة  ا ايت 

_ 90، ويف ســورة النحل ا ايت  14_ 12ويف ســورة التوبة ا ايت  58_  55ألنفال ا ايت ا
91((90)).

 
                                       

 بعض الفقرات السابقة من كتاب وقاية املنسان بت رف 90
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 بــاب أصناف اجل 
 وبعض طرق ثعذيب الشياط ن

اجلن ثالثة أصـــــناف : ف ـــــنف هلم أجنحة يطاون ِبا يف اهلواء ، وصـــــنف حيات  : يقول    
 .(91)وكالب ، وصنف حيلون ويهعنون

 
ومن هذه األصــــناف الثالثة اجلن ال ــــاا والشــــيطان واملارد واملريد والعفريت ، يقول تعال: يف    

ْيطَاَن م اريد ســـورة ال ـــافات : ْفهاً م ن ُكل  شـــَ َوميَن الن اسي َمن ُ َاديُل  ، ويف ســـورة احلج:   َوحي
ّ ي بيَغْاي عيْلَم َويـَت بيُع ُكل  َشْيطَاَن م رييدَ  قَاَل عيْفرييٌت م ن اجلْين  أََلْ  تييَك بيهي  يف سورة النمل: ، و يفي ا

هي َلَقويي  أَمينٌي  َك َوإي   َعَليـْ امـي َل أَن تـَُقوَم مين م قـَ ، ومنهم الطيـار كمـا ورد يف احلـديـ  ، ومنهم قـَبـْ
 .   َوالش َياطينَي ُكل  بـَن  َء َوَ و اصَ  الغواص كما قال هللا تعال يف سورة ص : 

 
ومن اجلن من دينه املســالم  ومنهم الكافر اليهودي والن ــرا  واجملوســش وابقش الدايلت األخرى 

ن ا ُدوَن َذليَك ُكن ا َطَر ئيَق قيَدداً يقول تعال يف ســـورة اجلن :  ُوَن َومي احلي ن ا ال ـــ  َوأَل   ويقول: َوأَل  مي
طُوَن َفَمْن أَ  ن ا اْلَقاســــــي ليُموَن َومي ن ا اْلُمســــــْ داً مي َلَم فَُ،ْولَئيَك حَتَر ْواْ َرشــــــَ ، فمنهم العاقل الذكش ومنهم  ســــــْ

 .املغفل الغيب 
 

طع املسافات يقاجلن الطيار هو نوع من أنواع اجلن الطيارة يف اهلواء كما تطا الطا يف السـماء 
ده ال جت بسرعة عالية والبعض يسميه الرحيا  نسبة للريذ ، وهذا النوع من اجلن إذا تلبس املنسش

يثبت يف اجلسد وله خفة يف احلركة وهو يف الغالب شرس الطبع ومع ذلك جتده يهرب من جسد 
امل اب إذا شعر ابخلطر ما ب يكون مربوطا بسحر أو عني ، وهنا تكمن ال عوبة يف التعامل مع 

ية حبس غهذا النوع فترد بعض الرقاة يربط أصابع امل اب األربعة والبعض يربط األصابع العشرة ب
اجلين وعدم ِتكينه من اهلرب ، ولعل هذه الطريقة أخذت من كتاب لقط املرجان يف أحكام اجلان 
لسيوطش نقال عن كتاب " العرائس " البن اجلوزي أن بعض طلبة العلم سافر فرافق شك ا يف 

                                       
 365حبان واحلاكم وأورده السيوطش يف اجلامع ال غا رقم  احلدي  أخرجه ابن  91
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جل من ر الطريق ، فلما كان قريبا من املدينة اليت ق دها قال له: صار يل عليك حق وزمام ، أل 
اجلان ويل إليك حاجة . قال : ما هش ق قال : إذا أتيت مبكان كذا فإنك جتد فيه دجاجا بينهن 
ديك أبيض، فاس،ل عن صاحبه ، واشرته واذله. قلت: اي أخش ، وأل أيضا أس،لك حاجة . 

 .ق قال: ما هشق قال : إذا كان الشيطان مارداً ال تعمل فيه العزائم وأا اب دمش ، ما دواؤه
قال : يؤخذ له وتر جلد حيمور ، فيشـــــد به إِباما امل ـــــاب من يديه شـــــدا وثيقا ، ويؤخذ من 
دهن الســــذاب الربي ، فيقطر يف أنفه : األمين أربعا ، واأليســــر ثاله ، فإن الســــالك له ميوت وال 

 يعود إليه أحد بعده . 
عه وز، فســـــــــــــــ،لتها بيقال : فلما دخلت املدينة، أتيت إل ذلك املكان فوجدت الديك لعر

ه ، ف،بت ، فاشرتيته أبضعاف  نه ، فلما اشرتيته ِتثل يل من بعيد ، وقال ابملشارة اذله . فذلت
فكرج  د ذلك اليوم رجال ونســــاء يضــــربن يف الدف ، ويقولون يل : اي ســــاحر . قلت : لســــت 

 بساحر . فقالوا : إنك منذ ذلت الديك أصيبت شابة عندل جبين . 
: لي ، فلما فعلت به ذلك، صاح وقامنهم وتراً من جلد حيمور ، ودهن السذاب الرب فطلبت 

إمنا علمتك علمل نفسش ،   قطرت يف أنفه الدهن ، فكر ميتا من ساعته، وشفمل هللا تعال تلك 
 املرأة وب يعاودها بعده شيطان .

 
والعفاريت  فاملردة وعلمل العموم هذه الطريقة صـــــــحيحة و ربة ولكن ليس مع  يع أنواع اجلن

اءة ، فنيبغش عدم العمل ِبذه الطريقة وميكن حبس اجلين بقر رجون من منافذ  ا املبـــهاماتقد خي
اُهْم فـَُهْم اَل  قولـــه تعـــال :  نـــَ يـْ ،ْ شــــــــــــــَ ًا فـــَ د  ْم ســـــــــــــــــَ ًا وميْن َخْلفيهي د  ْم ســـــــــــــــــَ دييهي ـــْ ا مين َبنْيي أَي َوَجَعْلنـــَ

ُرونَ   اجلين فال يستطيع اهلرب وذن هللا تعال . [ ، علمل امل اب بنية حبس9يس:]يـُْب ي
  

واجلن وهللا أعلم علمل اختالف أصــنافهم ومراتبهم ودايلذم يقرتنون ابملنســان ولكن من خالل    
املتابعة لكثا من احلاالت تبني أن  البية الشياطني اليت تقرتن ابملنس من اليهود والذين أشركوا ، 

رَُكواْ لََتري  يقول هللا ســـــــــــبحانه تعال: د  الن اسي َعَداَوًة ل ل ذييَن  َمُنواْ اْليَـُهوَد َوال ذييَن َأشـــــــــــْ ]  َدن  َأشـــــــــــَ
 [ . 82املائدة:

 الشيطان املقرتن ابإلنسان يتألر كسريا  مبا يلي:
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 عند الدعاء عليه .  -1
قراءة ا ايت اليت حتاكش يف مضــــمو ا ســــبب دخوله يف جســــد امل ــــاب ) ســــحر، حســــد ،  -2

 ( .عشق ، ظلم 
قراءة ا ايت اليت حتاكش يف مضــــــــــــــمو ا أثر فعله يف امل ـــــــــــــــاب . فلو كان اجلين يؤثر علمل  -3

امل ــــــــاب ابلتفريق تقرأ عليه  ايت الت،ليف ، إذا كان اجلين يؤثر علمل امل ــــــــاب ابلضــــــــيق تقرأ 
 عليه  ايت املنشراح .. اخ .

لَقته ) طائر ، كلب ، حية ( انهر -4  ابب تذكرة املخوان. قراءة ا ايت اليت ِتثل خي
قراءة ا ايت اليت ختاطب الشــــــــــــــياطني والهاملني واجملرمني وما أعده هللا هلم من عذاب النار  -5

 واأل الل والسالسل والزقوم .
رشـــــــــه ابملاء املقروء عليه الرقية وقت الرقية ، ويت،ثر الشـــــــــيطان من املاء وقت الرقية ولو ب يقرأ  -6

اء ابرداً ، و ثره وقت الرقية أشـــــد بســـــبب حضـــــوره الكلش أو علمل املاء خ ـــــوصـــــا إذا كان امل
 اجلزئش .

 قراءة ا ايت اليت تذكر داينته ومعتقده . -7
 

ميكن معرفة داينة ومعتقد اجلان املقرتن من خالل املعطيات واألحالم والرقية ، فالذي به جن 
ك ا  كثااً ع ا ذان او يقول لمســـــلم يقول لك إنين كثااً ما اســـــتيقظ قبيل الفرر أو كثااً ما امس

ما احلم انين اقرأ القر ن او يقول لك إنين أتعب عندما أمسع الغناء أو أتضـــــــــــــايق عندما أكون مع 
إنســـــــــــــــان به جن كافر ... اخ ، والذي به جن ن ــــــــــــــرا  أو يهودي أو كافر جتده يف نفور عن 

جااًل القســـاوســـة ، أو يرى ر الطاعات وحيلم ابلكنائس ويســـمع اصـــوات النواقيس ويرى ال ـــلبان و 
علمل رؤســـــــهم قبعات وهلم شـــــــعور طويله وظفائر تدله أ م يهود ، و الب من به جن كافر تراوده 
شــــكوك يف عقيدته ووســــاوس يف صــــالته ، وينزعج عندما يســــمع ا ايت اليت ختاطب الكفار من 

 لن يب  اَء َرُجٌل إيَل االيهود او الن ــــــــارى ، جاء يف ســــــــنن  أِب داوود عن ابني َعب اَس أنه قال: جَ 
ْشءي  ألْن َيُكوَن مُحََمَة َأَحب  إيلَ فَقاَل:  هي  يـَُعر ُ  ابلشــ  ُد يف نـَْفســي وَل هللا إين  َأَحَدَل  َي ْيهي ميْن َأْن اَي َرســُ

َوســـــــــــــةي. قاَل ابُن إي يـََتَكل َم بيهي. فَقال: هللا َأْكرَبُ هللا َأْكرَبُ هللا َأْكرَبُ احْلَْمُد هلل ال ذيي َرد  َكْيَدُه  ل اْلَوســـــــــــــْ
 .ُقَداَمَة: َرد  أَْمرَُه مَكاَن َرد  َكْيَدهُ 
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 مصانعة اجل  والشياط ن:
يقول احلكماء: " إن  فة القوة اســــتضــــعاف اخل ــــم " ، ويقولون: " النهر يف العواقب ْاة " ،   

زته صـــــــــــار مىت جاو ويقولون: " ال تقع ابلعدو قبل الُقْدرة " . يقول ابن القيم :وللشـــــــــــراعة حد، 
ذوراً ، ومىت نق ـــــــــت عنه صـــــــــار جبناً وخوراً ، وحُدها املقدام يف موضـــــــــع املقدام واملحرام يف 
موضـــع املحرام ، كما قال معاوية لعمر بن العاص : أعيا  أن أعرف أشـــراعا أنت أم جبالً ، 

 تُقديم حىت أقول مين أشرع الناس ، وجتال حىت أقول من أجال الناس ، فقال:
 فإن ب تكن يل فرصة فربان شراع إذا أمكنتين فرصةٌ 

 ويقول الشاعر :
 وإْن كان يف ساعديه قي رْ  اكــــدوا رمــــــرن عــفـال حتق

 رْ ــــال املبـــــــز عما تنــــــوتعر فإن السيوف حتز الرقاب
إ ا انفع عليكم يف احلرب ابلتؤدة واملكيدة ف :وجا قاله املهلب بن أِب صفرة وهو يوصش أوالده

 من الشراعة .
 

يقول ابن القيم يف الطب النبوي : الطبيب احلاذ  يراعش يف عالجه عشــــــــــــرين أمرا منها : قوة 
املريض وهل هش مقاومة للمر  ، أم أضعف  منه ق فان كانت مقاومة للمر  ، مستههرة عليه  

 ساكنا . ، تركها واملر  ، وب حيرك ابلدواء
 

ومنها أال يكون كل ق ـــــــــــــــده إزالة تلك العلة فقط ، بل  إزالتها علمل وجه أيمن معه حدوع 
علة أصــــعب منها  ، فمىت كانت إزالتها ال أيمن معها حدوع علة  اخرى أصــــعب منها ، ابقاها 

 علمل حاهلا ،  وتلطيفها هو الواجب.
 

ال ق فان ب ميكن عالجها ، حفظ ومنها أن ينهر يف العلة ، هل هش جا ميكن عالجها أم  
صـــــــناعته وحرمته ،  وال حيمله الطمع علمل عالج ال يفيد شـــــــيئا ، وإن أمكن عالجها ، نهر هل 
ميكن زواهلا أم ال ق فان  علم أنه ال ميكن زواهلا ، نهر هل ميكن ختفيفها  وتقليلها أم ال ق فان ب 

 ابلعالج ذلك . زايدذا ، ق د مكان إيقافها وقطعميكن تقليلها ، ورأى  أن  اية امل
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،  دةســتة أركان : حفظ ال ــحة املوجو  مالك أمر الطبيب أن  عل عالجه وتدباه  دائرا علملو 

ورد ال ـــحة املفقودة لســـب االمكان ، وازالة  العلة او تقليلها لســـب االمكان ، واحتمال ادَن  
ه األصــول  ل اعهمهما ، فعلمل هذاملفســدتني الزالة اعهمهما ، وتفويت ادَن  امل ــلحتني لتح ــي

 الستة مدار العالج. أ.هـ.
 

وال يوجــد فيمــا أعلم أن هنــاك قــاعــدة هبتــة يف التعــامــل مع اجلن ، حيــ  أن اجلن ال خيتلفون  
كثاًا عن املنس من لحيـــة العقـــل والتميز والتكليف ، فمنهم الكبا ومنهم ال ــــــــــــــغا ، ومنهم 

الذكر ومنهم األنثمل ، ومنهم لني القلب ومنهم اجلبار العنيد العاقل ومنهم الغيب األمحق ، ومنهم 
، ومنهم القوي ومنهم الضــــــعيف ، ومنهم املســــــلم العاصــــــش ومنهم الكافر وامللحد ، ومنهم املعلن 
عن نفســـــــــــه ومنهم املســـــــــــر ، ومنهم من حيضـــــــــــر ويتكلم وحياور و ادل ومنهم من ال يقبل احلوار 

ته ، ومنهم من مْيكيَنُه احلضــــور ) حضــــوراً كامال ( علمل جســــد والالنقاش بل منهم من ال يتكلم الب
هم اخ ، ومنهم من اقرتن بســبب العني ومن… املمســوس ويشــتم ويعارك ويســافر وأيكل ويشــرب 

من اقرتن بســـــــبب الســـــــحر ومنهم من اقرتن بســـــــبب العشـــــــق ، ومنهم من يت،ثر من العزائم والرقمل 
،ثر منها  ومنهم من يت،ثر ابألعشـــــــاب واألِبرة ومنهم من ال يتومنهم ال يت،ثر  ثرا بينا يف البداية ، 

 كثااً .
 

ومبا أن اجلن ال ميكن رؤيتهم فيكون من ال عب الكشف عن شك ية اجلان ال ارع ، وحىت 
تترلمل للراقش هذه الشـــــك ـــــية فإنه حيتاج إل عدة جلســـــات مع مالحهة دقيقة حلركات وألفاك 

للراقش سهل التعامل معه وذلك من خالل التعرف علىنقاط  اجلان ، فإذا ما جتلت شك ية اجلان
 ضعفه .

 
وعند التعامل مع الشــــــــــــــياطني املتفلتة ينبغش علمل الراقش قبل أن يقدم علمل حماربة الشــــــــــــــيطان 
املتح ــــــــــن يف جســــــــــد املريض أن يتعرف علمل حالة املريض النفســــــــــية والبدنية والدينية واألســــــــــرية 

 قراءة والعالج ابألعشاب واملداومة عليها. واملجتماعية ومدى حتمله لتبعات ال
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فإن ب يكن ابملستطاع قهر اجلان املتفلت وإخراجه صا راً وكان ابملمكان م انعته واستدراجه 
ابليت هش أحســن حىت خيرج من جســد املريض  فذلك أول من اســتثارته ، وليرتك أمره وعقوبته هلل 

هللا  افال عما يعمل الهاملون إمنا يؤخرهم ليوم وال حتســــــــــــــال  فإن هللا ســــــــــــــبحانه وتعال يقول :
 ، يقول الشاعر: تشكص فيه األب ار

 وصمم إذا أيقنت أنك عاقره وقارب إذا ب تكن لك حيلة
أما ما يفعله بعض الرقاة يف هذه األايم من إبراز العضالت وحتدي الشياطني مع كل احلاالت  

ينبغش  ن  هر سيئة علمل بعض املرضمل فإنه فعل خاطشء، دومنا مراعاة ملا يرتتب عليه هذا الفعل م
التنبيه عليه ، فإن الشياطني هلم عقول وهلم إدراك وإحساس ، وهم أكثر عناداً من بين  دم ، وهلم 
ردود فعل عندما يستثارون رمبا أودت لياة املريض وما دون املوت من العذاب فهو أحرى ، 

ان ال ارع املتفلته أبن خيتم رقيته  ايت وأدعية تشعر اجل وأن ذ الراقش عند تعامله مع الشياطني
له العرز أو تشعره أبنك ذابه ، يقول أحد احلكماء:  أبنك ال تتحداه وال ذدده ، وال تههر

أشعروا قلوبكم اجلرأة فإ ا سبب الهفر ، وأكثروا من ذكر الضغائن فإ ا تبع  علمل املقدام ، كما 
ت فرتة حالته بعد الرقية خ وصا إذا كان يستفسر عنابملريض وال أن ذ الراقش أبن ال يت ل 

 اجللسات متباعدة ، حىت ال يتفلت الشيطان علمل املريض ليغيظ الراقش .
 
وينبغش علمل املعاا أن يتعامل مع كل حالة مس علمل حســـب حال املريض ونوع اجلان وســـبب   

اها من ذاب أو ابألعشـاب والكهرابء و التلبس ، فإن التحدي واسـتثارة اجلين ال ـارع  ايت الع
أســاليب التعذيب يعر  املريض إل أخطار عهيمة، فإن الشــيطان لن يرتدد يف الفتك أو التفلت 

 واالنتقام من املريض ، فمن احملتمل أن يؤذيه ببعض األضرار التالية :
 . السهر وعدم القدرة علمل النوم ألايم 
  املزعرة .التسلط عليه يف منامه ابألحالم 
 . ال داع الشديد 
 . الوسوسة الشديدة اليت سرعان ما تتحول إل صداع وضيق وحزن وكئابة 
 . التسلط عليه اب الم املوجعة أو بضيق النفس 
 . الوسوسة له ابالنتحار ، أو التسبب يف قتله 
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 . ) منع املريض من األكل )  عله ال يشتهش األكل 
  م و ا احملارم .يعري املريض من ثيابه أمام احملار 
 وف ينزعج فإنه ســـــــــــواحلر  والتعذيب مع اجلان بطريقة التحدي واملهانة  الراقش تعاملي عندما

ويت،ثر نفســــياً   يطابق نفســــيته مع نفســــية املريض ، فيكرج املريض منك وهو متعب النفســــية 
ويبقمل علمل هذه احلال لعدة أايم ما ب يقرأ عليه وي رف اجلان عن نفسيته.

  املريض من الذهاب إل العمل أو املدرسة ومنعه من القيام بواجباته اليومية.منع 
 . تعريض املريض للحوادع واملواقف احملرجة 
 . صرف املريض عن الرقية 

  
وهـذا ال يعين أن حيبهم أو يركن هلم ويطيعهم يف كـل أمر ، بـل يتعـامـل معهم علمل حســـــــــــــــب 

أدب  واللني . يقول أِب احلســن املاوردي يف كتابه احلال ، ويكون الراقش مع الشــياطني بني الشــدة
الدنيا والدين : وينبغش أن ال يكون بت،ليف األعداء هلم راكنا، وِبم واثقا ، بل يكون منهم علمل 
حذر ، ومن مكرهم علمل حترز، فإن العداوة إذا اســـتحكمت يف الطباع صـــارت طبعا ال يســـتحيل 

فع إظهارها ، ويســـــــتدفع به أضـــــــرارها . كالنار يســـــــتد ، وجبلة ال تزول ، وإمنا يســـــــتكفش ابلت،ليف
ابملاء إحراقها، ويســــــــــتفاد به يف إنضــــــــــاجها ، وإن كانت حمرقة بطبع ال يزول ، وجوهر ال يتغا . 

 يقول الشاعر :
 ا ُ ـــــزَاَح ويفـــــه إن املي ـــــــــــــزْح لـــــــــــوامْ  إذا عرزت عن العدو فداره 

 تـُْعطيش النضاج وطبعها املحرا ُ  الذي هو ضدهافالناُر ابملاء 
َّي  ذي  رواه الشيكان ، ويقول هللا سبحانه وتعال:" احْلَْرُب َخْدَعةٌ ": يقول َرُسوُل ا ال  يـَت كي

ّ ي  نينَي َوَمن يـَْفَعْل َذليَك فـََلْيَس ميَن ا ُنوَن اْلَكافيرييَن أَْوليَي َء مين ُدوني اْلُمْؤمي ْشَء إيال  أَن تـَتـ ُقواْ يفي اْلُمْؤمي  شــــَ
اُ  ّ ي اْلَم ي ُ نـَْفَسُه َوإيَلَ ا  ّ ُهْم تـَُقاًة َوحُيَذ رُْكُم ا نـْ  [ .28] ل عمران: مي

 يقول إبن كثا يف تفســــــاه هلذه ا ية :  مل تبارك وتعال عباده املؤمنني أن يوالوا الكافرين وأن
َوَمن  املؤمنني   توعد علمل ذلك فقال تعال:  يتكذوهم أولياء يســــــــــــــرون إليهم ابملودة من دون

ْشء ّ ي يفي شــــــــــــــَ أي ومن يرتكب  ش هللا يف هذا فقد برىء من هللا كما   يـَْفَعْل َذليَك فـََلْيَس ميَن ا
ْم قال تعال :  ُذواْ َعُدو ي َوَعُدو ُكْم أَْوليَي َء تـُْلُقوَن إيلَْيهي ْلَمَود ةي َوَقْد َكَفُرواْ ابي أَيَيـ َها ال ذييَن  َمُنواْ اَل تـَت كي
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ّ ي َرب ُكْم إين ُكنُتْم َخَرْجُتْم جي  ُنوْا ابي ُكْم أَن تـُْؤمي وَل َوإياي  ادًا يفي مبــيَا جــَ ءَُكْم م َن احلَْق  خُيْريُجوَن الر ســــــــــــــُ هــَ
  َ ْلَمَود ةي َوأََلْ أَْعَلُم مبي ْم ابي ر وَن إيلَْيهي ايتي ُتســــــي بييليش َوابْتيَغ َء َمْرضــــــَ نُكْم أَ ســــــَ ُتْم َوَم  أَْعَلنُتْم َوَمن يـَْفَعْلُه مي ْخَفيـْ

بييلي  َو َء الســــ  ل  ســــَ ُذواْ اْلَكافيرييَن أَْوليَي َء مين ُدوني وقال تعال:  فـََقْد ضــــَ  اَي أَيـ َها ال ذييَن  َمُنواْ اَل تـَت كي
ْلطَالً م   ّ ي َعَلْيُكْم ســُ نينَي أَتُرييُدوَن أَن جَتَْعُلواْ  ُذواْ  وقال تعال : بييناً اْلُمْؤمي أَيَيـ َها ال ذييَن  َمُنواْ اَل تـَت كي

 َ ّ ُهْم إين  ا نـْ ُْم م نُكْم فَإين ُه مي ُهْم أَْوليَي ُء بـَْعَض َوَمن يـَتَـَوهل  اَرَى أَْوليَي َء بـَْعضــُ  اَل يـَْهديي اْلَقْوَم اْليَـُهوَد َوالن  ــَ
مواالة املؤمنني من املهاجرين واألن ــــــار واألعراب: . وقال ســــــبحانه وتعال بعد ذكر  اله اليمينَي 
 اٌد َكبي نـَـٌة يفي األْر ي َوَفســـــــــــــــَ ُهْم أَْولييـَـ ُء بـَْعَض إيال  تـَْفَعُلوُه َتُكْن فيتـْ وقولـه   اٌ َوالــ ذيَن َكَفُروْا بـَْعضــــــــــــــُ

ُهْم تـَُقاةً  تعال: نـْ رهم فله أن أي من خاف يف بعض البلدان واألوقات من شــــــــــــ  إيال  أَن تـَتـ ُقواْ مي
ُر يفي ُوُجوهي إي يتقيهم بهاهره ال بباطنه ونيته كما ذكر البكاري َعْن َأِبي الَدْرَداءي أنه قال  َل لََنْكشــــــــــــــي

 .  أَقْـَواَم َوإيَن قـُُلوبـََنا لَتَـْلَعنـُُهمْ 
 

 عن ابن يفوقال الثوري: قال ابن عباس: ليس الَتقيَية ابلعمل إمنا الَتقيَية ابللســـــان وكذا رواه العو 
عباس إمنا التقية ابللســـــان وكذا قال أبو العالية وأبو الشـــــعثاء والضـــــحاك والربيع بن أنس ويؤيد ما 

ميَاني  قالوه قول هللا تعال:  ملي ّ ي مين بـَْعدي إميَانيهي إيال  َمْن أُْكريَه َوقـَْلُبُه ُمْطَمئين  ابي َوَلكين م ن  َمن َكَفَر ابي
ْلُكْفري َصدْ  ّ ي َوهَلُْم َعَذاٌب َعهييمٌ َشرََح ابي ْم َ َضٌب م َن ا وقال البكاري: قال احلسن التقية  راً فـََعَلْيهي

هُ إل يوم القيامة ،   قال تعال: ُ نـَْفســــــــــــــَ  ّ أي حيذركم نقمته يف خمالفته وســــــــــــــطوته   َوحُيَذ رُْكُم ا
اُ َوإيَلَ ا وعــذابــه ملن وال أعــداءه وعــادى أوليــاءه.   قــال تعــال:  أي إليــه املرجع  ّ ي اْلَم ــــــــــــــي

 واملنقلب ليرازي كل عامل بعمله أ.هـ.
يقول  يخ اإلاالم اب  ثيميه فأحواهلم ) أح اجل  (  بي ة أبحوال اإلنس ولك  اإلنس  

 أعقل وأصدق وأعدل وأوىف ابلع د ، واجل  أج ل وأكذب وأظلم وأغدر .
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م ويبني له له أن اقرتانه ابملنســـــش ظل قبل حر  اجلين املســـــلم  ب أن يبني حرق اجلين املســــلم :
واحلالل واحلرام ويقرأ عليه  ايت الهلم والنفا  وما أعد هللا هلم من العقاب الشـــــــــــــــديد ، ومن   
ميهل ثالثة أايم أو حنوها لعله أن يتقش هللا وخيرج ، فإن أب يهدد ابحلر  ويقرأ عليه  ايت احلر  

تعذب ولكن ال تطيل يف القراءة حىت ال ميوت إن كان ضعيفا ، وبعد القراءة يتوعده املعاا حىت ي
أبنه سوف يستعني ابهلل وحيرقه حىت املوت إن ب خيرج ، وميهله ثالثة أايم أخرى أو حنوها   يرجع 

هلل ويقرأ امل ـــاب ويقرأ عليه فإن وجد املعاا اجلين املســـلم ال يزال يف جســـد املريض ، فيســـتعني اب
عليه قراءة مطوله ) ثالع ســـــاعات متواصـــــلة أو حنوها ( بنية احلر  ، يكرر عليه الرقية املطولة يف 

 أايم  متتالية حىت أيذن هللا ِبروجه أو ِبالكه . 
 
اجلان املســــــلم يت،ثر من  ايت العذاب و ايت املســــــالم و ايت الوحدانية مثل  ية الكرســــــش ومثل  

يُم َوإيهلَُ  قوله تعال :  ٌد ال  إيَلَه إيال  ُهَو الر مْحَُن الر حي ُ أَن ُه اَل  يف  ل عمران : ُكْم إيَلٌه َواحي  ّ َشهيَد ا
طي اَل إيَلَه إيال  ُهَو اْلَعزييُز احلَْكييمُ  ْلقيســــــْ ، ويت،ثر كثااً من   إيَلَه إيال  ُهَو َواْلَمالَئيَكُة َوأُْوُلواْ اْلعيْلمي َق ئيَماً ابي

َّي َواَلذييَن  الرمحن وســــورة اجلن ، وأول ســــورة طه ، ويت،ثر من قوله تعال : ســــورة  وُل ا حُمََمٌد َرســــُ
َّي َوريضْ  تَـُغوَن َفْضال ميْن ا نَـُهْم تـَرَاُهْم رَُكًعا ُسَرًدا يـَبـْ َداُء َعَلمل اْلُكَفاري ُرمَحَاُء بـَيـْ يَماُهْم يفي َمَعُه َأشي َواًل سي

ْم مي  يلي َكَزرَْع َأْخرَجَ ُوُجوهيهي ْْي ُرودي َذليَك َمثـَُلُهْم يفي التَـْورَاةي َوَمثـَُلُهْم يفي املي ْط،َُه َف َزرَُه  ْن أَثَري الســــــــــــــُّ شــــــــــــــَ
ُ اَلذيينَ  َّ ُب الزُّرَاَع ليَيغييَظ ِبييْم اْلُكَفاَر َوَعَد ا وقيهي يـُْعري تَـَوى َعَلمل ســـــــــــُ تَـْغَلَظ فَاســـــــــــْ ُلوا فَاســـــــــــْ   َمُنوا َوَعمي

ُهْم َمْغفيرًَة َوَأْجرًا َعهييًما نـْ َاتي مي احلي [، ويت،ثر كثااً من من ا ايت اليت تذكر أمساء 29]حممد: ال ــــــَ
 هللا وصفاته .

ومن عالمة حضور اجلن املسلم أنه يرفع يده ويشا ِبا ال السماء وصبعه السبابه مع تدوير اليد 
 نه يتلفظ ويقول ال إله اال هللا .أو يضم أصابعه إال السبابة وك،نه يتشهد ، أو أ

 
قبل حر  اجلين اليهودي ندعوه إل املســالم حىت نقيم عليه احلرة ، فإن  حرق اجلين الي ودح :

أصـــــــــر علمل الكفر يطلب منه اخلروج من جســـــــــد امل ـــــــــاب ، فإن رفض يقرأ عليه  ايت العذاب 
واحلر  بقراءة الرقية مرة واحدة وميهل ثالثة أايم أو حنوها، يقرأ أو يســــتمع امل ــــاب يف هذه الفرتة 

ائدة ، وطه ، ويس ، وال ـــافات ، واجلن ، يف كل يوم ، وبعد ذلك يقرأ علمل إل ســـورة البقرة وامل
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امل اب فإذا كان اجلين ال يزال موجداً يف جسد امل اب ندعوه إل املسالم مرة أخرى فإن أصر 
علمل الكفر يؤمر ابخلروج من جســـد امل ـــاب ، فان أب يقرأ عليه قراءة مطولة بنية احلر  ، فان ب 

الطريقة حىت يهلك اجلين ، وينبغش علمل املعاا أن يقرأ مع  ايت العذاب واحلر   خيرج تكرر هذه
 ا ايت اليت ختاطب اليهود كقوله تعال :

  َريكيني ليماً َوَما َكاَن ميَن اْلُمشــــــــْ رَانيي اً َوَلكين َكاَن َحنييفاً م ســــــــْ ً َواَل َن ــــــــْ يُم يـَُهودياي  ] ل  َما َكاَن إيبـْرَاهي
 [67عمران: 
  ََفْـَواو ّ ي َذليَك قـَْوهُلُم أبي يُذ اْبُن ا اَرى اْلَمســــي ّ ي َوقَاَلْت الن  ــــَ ُئوَن قَاَلتي اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن ا اهي ْم ُيضــــَ هيهي

ُ َأَن َ يـُْؤَفُكونَ   ّ  [30]التوبة:قـَْوَل ال ذييَن َكَفُرواْ مين قـَْبُل قَاتـََلُهُم ا
  َي م ّ َا قَاُلواْ َبْل يََداُه َمبْ َوقَاَلتي اْليَـُهوُد يَُد ا ْم َولُعيُنواْ مبي وطََتاني يُنفيُق َكْيَف َيشـــَ ءُ ْغُلوَلٌة ُ ل ْت أَْيدييهي ســـُ

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َوالْ  َنا بـَيـْ ُهم م   أُنزيَل إيلَْيَك مين ر ب َك طُْغَيالً وَُكْفراً َوأَْلَقيـْ بَـْغضــــــــــــَ َء إيَلَ يـَْومي َولََيزييَدن  كثااً م نـْ
ُ اَل حيُيب    ّ ُ َوَيْسَعْوَن يفي األْر ي َفَساداً َوا  ّ ديينَ اْلقيَياَمةي ُكل َم  أَْوَقُدواْ َلراً ل ْلَحْربي أَْطَفَ،َها ا    اْلُمْفسي

 [ 64]املائدة:
  َد رَُكوْا َولََتري د  الن اسي َعَداَوًة ل ل ذييَن  َمُنواْ اْليَـُهوَد َوال ذييَن َأشـــــْ َدن  َأشـــــَ  أَقْـَرَِبُْم م َود ًة ل ل ذييَن  َمُنواْ ن  لََتري

ُونَ  َتْكربي ُْم اَل َيســــــْ نَي َورُْهَبالً َوَأ   يســــــي ُهْم قيســــــ  نـْ َن  مي اَرَى َذليَك أبي [ . 82]املائدة: ال ذييَن قَاُلَواْ إيل  َن ــــــَ
 وحنوها من ا ايت  

 
 حير  اجلين الن ــرا  بنفس الطريقة واألســلوب الســابق ، مع اختالف يف حرق اجلين النصــراين :

قراءة الســور وا ايت ، فامل ــاب يقرأ أو يســتمع إل ســورة البقرة، و ل عمران ، واملائدة ، ومر  ، 
وال ــــافات ، يف كل يوم ، وينبغش علمل املعاا أن يكرر قراءة  ايت العذاب وا ايت اليت ختاطب 

ٌد ال  إيَلَه  ت األلوهية والوحدانية  مثل  ية الكرســــــش وكقوله تعال :الن ــــــارى و اي َوإيهَلُُكْم إيَلٌه َواحي
يُم  ُد اْلقَ وقوله : إيال  ُهَو الر مْحَُن الر حي ُ اْلَواحي  ّ يَبي الس ْرني أَأَْراَبٌب م تـ َفر ُقوَن َخْاٌ أَمي ا ،  ه ارُ َيَ احي

يُذ  مثل قوله تعال:  وكذلك ا ايت اليت تكفر الن ـــــارى ّ َ ُهَو اْلَمســـــي َلَقْد َكَفَر ال ذييَن قَاُلَواْ إين  ا
ّ ي  ريْك ابي ّ َ َرِب  َوَرب ُكْم إين ُه َمن ُيشــْ رَائييَل اْعُبُدواْ ا َ إيســْ يُذ اَيَبيني ُ َعَليهي اْبُن َمْرَ َ َوقَاَل اْلَمســي  ّ  فـََقْد َحر َم ا

ارَ اجْلَن َة َوَمْ،َواُه الن   هذه ا ايت وحنوها تؤثر علمل اجلين الن ــــرا  مثل  ، اُر َوَما ليله اليمينَي ميْن أَن ــــَ
  ثاا شديدا.
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ومن عالمات حضــــور اجلن الن ــــرا  أنه يقبض إصــــبعيه البن ــــر والوســــطمل ويشــــا ابخلن ــــر 
مـا يقولون ع واملِبـام والـذي يليـه وكـ،نـه يقول امللـه الرب ، وامللـه االبن ، وروح القـدس تعـال هللا

علوا كباا ، أو يقبض يَديه ويرســـم صـــورة ال ـــليب بوضـــع ســـاعده األمين متقاطعا مع ســـاعد يده 
 اليسرى .

 
أ لب اجلن تت،ثر عند التعيني يف الدعاء ، فلو كان ســـــــــحراً وحدد يف الدعاء نوع الســـــــــحر  - 8 

سبب احلسد  نيومكان السحر وبلد الساحر لت،ثر اجلين ، ولو كان التلبس بسبب احلسد وعُ 
 يف الدعاء لت،ثر اجلين .

 
فإذا كان ســــبب التلبس الســــحر فيتعامل مع اجلين كما ذكر يف ابب الســــحر وكذلك العني ،     

أما إذا كان ســـــــــبب االقرتان أي ســـــــــبب  ا الســـــــــحر والعني فيكا اجلين بني اخلروج أو احلر  ، 
العذاب   رات مع الت،كيد علمل قراءة  ايتوطريقة حر  اجلين بتكرار قراءة الرقية بنية احلر  عدة م

كما هش مبينة يف ابب الرقية ويف ثنااي هذا الكتاب وحنوها . وكذلك منعه من األكل والتضــــــــــــيق 
 عليه العالجات املباحة .
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 كي  أيكل الشيطان وهو يف جسد اإلنسان ؟.
  حيضـــــــر الشـــــــيطان حضـــــــوراً كليا وأيكل ويشـــــــرب   ين ـــــــرف . ويف هذه احلالة ال يذو  (1

 املنسان الطعام وال ينتفع منه .
حيضــــــــــر الشــــــــــيطان حضــــــــــوراً كليا وأيكل ويشــــــــــرب و عل بعض الطعام يدخل يف معدة  (2

ويف هذه احلالة ينتفع من الطعام كل واحد منهما علمل قدر الطعام  ،املنســــــــــان   ين ــــــــــرف 
 الذي أكله أو أدخل يف معدته .

 ، وهذه الطريقة هش أكثر الطر  أيكل املنســــان وال يذكر اســــم هللا في،كل الشــــيطان معه (3
 اليت أيكل ِبا الشيطان .

إذا لم امل ــــروع بغا ذكر وال حت ــــني قد  يت شــــياطني اجلن للرين وتطعمه الطعام دون  (4
 شعور املنسش .

 
فينبغش ان ال يغفل املريض عن التســـمية عند األكل وقول بســـم هللا أوله و خره إذا نســـش واحملافهة 

 سده .ارج وبني اجلان الذي داخل جواملساء حىت حيول بني الشياطني يف اخلعلمل أذكار ال باح 
 

ش   َّي عن أَُمَيَة ْبني خَمْشـــي وُل ا م ي َحىَت بَْ يـَْبَق ميْن طََعاميهي  َكاَن َرســـُ ا َوَرُجٌل أَيُْكُل فـََلْم ُيســـَ إيال  َجاليســـً
َّي  مي ا ُّ لُْقَمٌة فـََلَما َرفـََعَها إيَل فييهي قَاَل بيســــــــْ َك الَنيبي حي رَُه َفضــــــــَ ْيطَاُن    أََوَلُه َو خي ُ َ قَاَل َما زَاَل الشــــــــَ

َّي َعَز َوَجَل اْستَـَقاَء َما يفي َبْطنيهي   بو داود. رواه أ أَيُْكُل َمَعُه فـََلَما ذََكَر اْسَم ا
 



- 260 - 
 

  ر اد وثنبيه للمعاجل 
بادله وعد ، فال تغضـــــب لنفســـــك وال تأحيال حيضـــــر اجلين ويســـــب ويشـــــتم وي ـــــر( ويهدد ويت -

ْيطَاُن خُيَو ُف أَْوليَياَءُه َفالَ خَتَاُفوهُ  الشــــــــــــتائم وال ختف منه واقرأ عليه قوله تعال:  َا َذليُكُم الشــــــــــــ  ْم إيمن 
 ، فسيسكن أبذن هللا تعال أ.هـ.  َ َوَخاُفوني إين ُكنُتْم م ْؤمينيني

 عن الَفْحشاء عند الَتهاتُري وُخرسـاً  ختاهُلُم للحلم ُصما عن اخلـنا
 ــرايـــعــاُء املـــــــــــــس بـهم إال اتقــــــــــولـي ك،ن ِبم َوْصماً خيافون عـارهُ 

أحيال وأنت يف حوار مع اجلين ين رف ال يريد أن يكمل احلدي  ، أو أنك تريد احلدي  معه  -
دون أن تقرأ عليه الرقية  يف هذه احلالة تقرأ وب وت مسموع  ايت التحضا املذكورة يف ابب 

 .، ومع ذلك يكابر ويعاند فال حيضر تذكرة املخوان ، تكرر هذه ا ايت حىت حيضر 
ل البدء يف الرقية أو خالهلا جتد امل اب يف حالة نفور وضيق ، ويزعم أنه ليس به أحيان قبي -

شئ ويريد اخلروج رافضا الرقية ومواصلة العالج ، فينبغش أن يعامل ابليت هش أحسن وأن يـُْعلمه 
 الراقش أن هذا النفور من الشيطان وأن يهدأ ويستمع إل الرقية .

 
 هاب  ىل دورة املياه فما هو السبب ؟.يطلب املريض الذ قد وقل الرقية 
( وجود السحر يف املثانة أو األمعاء ومع الرقية يتحرك السحر فيشعر املريض أبنه يف حاجة ال 1

 الذهاب ال دورة املياه . 
( وجود اجلين يف املثانة أو األمعاء فمع القراءة يتحرك فيؤثر علمل الع ب اخلاص ابلشعور فيهن 2

 املريض أبنه مضطر لقضاء حاجته والغاية من ذلك التوقف عن الرقية. 
 ( من أجل أن يسرتيذ اجلين ويسرتجع بعض نشاطه يف موضع النراسات .3
 حلال يف القشء .( خروج السحر مع الرباز أو البول كما هو ا3
بعض الرقاة إذا حضـــــر الشـــــيطان وِترد علمل الراقش ابلســـــب واللعن والتحدي وعرز الراقش عن  -

إ ا حالة نفســية أو يقول هذا شــيطان مارد كبا وشــديد الب،س ، ويبدأ يعهم  الســيطرة عليه قال:
ط، عهيم خ من قدر ذلك الشــــــــــيطان اخلبي  فيزرع يف نفوس املرضــــــــــمل اخلوف واهليبة منه ، وهذا

عييفاً  وهللا ســـــــــــبحانه وتعال يقول:  ْيطَاني َكاَن ضـــــــــــَ ، بل ينبغش للقارئ أن يبني   إين  َكْيَد الشـــــــــــ 
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ْيطَاُن خُيَو ُف أَْوليَياَءُه َفالَ  ضـعف الشـيطان وضـعف كيده ويسـتشـهد بقوله تعال :  َا َذليُكُم الشـ   إيمن 
 [. 175] ل عمران: خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوني إين ُكنُتْم م ْؤمينينيَ 

أحيال حيضــــــر اجلين ولكن ال يســــــتطيع الكالم ألنه مربوط اللســــــان من قبل الســــــاحر، يف هذه  -
احلالة تقرأ  ايت الســـحر علمل كوب ماء وحبذا لو جعل فيه ســـبع ورقات ســـدر أخضـــر مســـحوقة 

 وتسقيه اجلين وتكرر هذه الطريقة مع القراءة حىت يبطل هللا سحره ويستطيع الكالم.
صنف من اجلن يت رب عند قراءة الرقية ولكن مبررد أن يضع الراقش يده علمل رأس امل اب أو  -

 ينف  عليه ي رع .
حيضــر اجلين ويضــحك ويغين وقت القراءة ، اعلم إن هذه احلركات دليل علمل بداية اســتســالمه  -

بشىت الوسائل  ةأو هالكه ، ويسميها البعض برق ة املوت ، واعلم أن الشياطني حتاول قطع الرقي
 واليت منها : 

 ال را( املزعج. (1
 البكاء ودموع التماسيذ . (2
 العراك والشرار مع الراقش أو مع جين  خر أو مع مرافق املريض. (3
 القراءة مع الراقش ب وت مسموع . (4
 الغناء والرقص . (5
 التحدع مع من جواره من املنس او اجلن. (6
 ِتزيق ثياب املريض أو رمش حراب املرأة . (7
 الراقش مناقشات مطولة ليس من ورائها فائدة . مناقشة (8

   
ه ورقة وقلم ، حتضــر لأو مربوطا بســحر أحيال حيضــر اجلين ولكن ال يســتطيع الكالم ألنه أبكم -

 و مره أن  يب علمل أسئلتك خطيا .
عن اعرا  الســـــــحر امل،كول إذا قال اجلين إن املســـــــحور قد شـــــــرب الســـــــحر، فســـــــ،ل املريض  -

يعا  من أب يف بطنه ، مثل  الغثيان أو احلرارة يف البطن خ ـــــــــوصـــــــــا وقت  انواملشـــــــــروب وهل ك
القراءة ، فيحتمل أن يكون اجلين  صـــادقا وإال فهو كاذب ما ب يكن الســـحر قدميا أو منتشـــرا يف 

 خمتلف أعضاء اجلسد.
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ة ، ا أحيال عندما يضــــــيق علمل اجلين ، حيضــــــر وحياور الراقش ويســــــ،له أســــــئلة أو خيربه أخبار كث -
ومراده من ذلك أن يســــــــــــرتيذ وينشــــــــــــغل الراقش عن القراءة ، فال ختاطب اخلبي  حىت تنتهش من 

 قراءة الرقية .
بعض أنواع اجلن تســــــــــتفز الراقش حىت يضــــــــــرِبا والغاية من ذلك أن يقع الضــــــــــرب علمل املريض  -

 فيكره الراقش ، وكثااً ما تعرتف اجلن ِبذه املكادعة .
ويتكبط جبســـد املريض وهو ب ي ـــل إل حد التعب ولكنه يفعل ذلك  بعض أنواع اجلن حيضـــر -

لثالثة أســــباب األول أن  عل املرأة تتكشــــف ، الثا   عل الراقش يضــــطر ملســــاعدة ويل أمر املرأة 
 فيقع يف احملهور ، الثال  ي رف نية الراقش وحضور قلبه بتلك التكبطات ، فإنتبه لذلك .   

قش تعطيل الرقية ال را( والسب والشتم  فيتوقف حىت ي رف نية الراومن خطوات الشيطان يف  -
 ال املنتقام للنفسه.

 هـــــفي وــــــفه قـــالَ  اــــــــــــــــم لُّ ــــفكُ  السفيهي  اجلاهلي  عن أعر ْ 
 فيه الكالبي  بعضُ  خا َ  أن يومـاً  ـراتي ــــــالف رَ ـــل رَ ــماض

يزعم أنه مســــــــلم : فيقول لك إ  مســــــــلم وإ  وهللا أحب مساع القر ن قد تقرأ القر ن علمل من  -
فزد ما شــــــــــــئت ، ورمبا قرأ معك ؛ واصــــــــــــل قراءة القر ن واخرت منه  ايت العذاب والهلم والتعدي 

 وسورة الرمحن واجلن فإنه سوف يت،ثر ألنه ظاب معتدي .
مل الرقية وأن ك أن ال تكوأنت تقرأ علمل من به مس حيضــر عليه اجلين وي ــر( ويتكبط ويرجو  -

ترمحــه وال تعــذبــه ولكن بعــد حركــات ملحوظــة يهــدأ وكــ،نــك ب تقرأ عليــه بــل قــد ينهر إليــك نهر 
املتحدي ،  وقد تقرأ علمل من به مس لعدة أســابيع حىت يضــعف اجلين وينهار ومن   تتفاج، أنه 

رقاة ، وحقيقة لبعض ال يتحداك وب يعد يت،ثر كما كان عليه يف الســــــــــــابق ، وهذا أمر يثا العرب
األمر أن يف اجلسد أكثر من شيطان ، يتناوبون يف احلضور لايذ بعضهم بعضا ، ويف الغالب أن 
أول من حيضــــــر من اجلن أضــــــعفهم حىت ي ــــــل إل مرحلة التعب واملرها  وعدم التحمل عندها 

حيضر الذي هو أقوى منه .

أحيال يههر اجلين التوبة والتنســـــــــــك ومســـــــــــاعدة الراقش والن ـــــــــــذ له واخباره ببعض املعلومات  -
ال ـــــــــــحيحة ، والغاية من ذلك ان يســـــــــــتدرجه إل فتنة أو إل بدعة وإل كل ما هو منكر حمرم ، 

نـَْيا َوُيْشهيُد ا يقول تعال:  ُبَك قـَْولُُه يفي احْلََياةي الد   َعَلمَل َما يفي قـَْلبيهي َوُهَو أََلد  ّ َ َوميَن الن اسي َمن يـُْعري
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ُ اَل حيُيب    ّ َل َوا َد فيييَها َويـُْهليَك احْلَْرَع َوالن ســــْ َعمَل يفي األْر ي لييـُْفســــي امَوإيَذا تـََول َ ســــَ ادَ اخلْي ــــَ ،   الَفســــَ
َن املينسي َوَأن ُه َكاَن ريَجاٌل م   فال تســــــــــــــتعني ابجلين وال ت ـــــــــــــــدقه وال تكذبه وتذكر قوله تعال: 

اَل م َن اجلْين  فـَزَادوُهْم َرَهقـــاً  َك  ويقول تعـــال:  يـَُعوُذوَن بيريجـــَ ـــَ َدُه َوخُيَو ُفون ـــْ اَف َعب ّ ُ بيكـــَ أَلَْيَس ا
ُ َفَما َلُه ميْن َهادَ   ّ ل ذييَن مين ُدونيهي َوَمن ُيْضليلي ا  .  ابي

ال  االت فترد أحدهم يقولال تكن من الذين يتحدثون عن أنفســـــهم كثااً عند أصـــــحاب احل -
بد إذا قرأت علمل حالة نطق اجلين أو خرج الســــــــــــــحر ، وإ  فعلت كذا وفعلت كذا ويبدأ ميدح 

ُكْم ُهَو أَْعَلُم  نفســـــــه وهذا وهللا أعلم يقع حتت تزكية النفس ، يقول هللا تعال :  َواْ أَنُفســـــــَ َفالَ تـُزَك 
َني اتـ َقملَ  أن هللا اجتباهم ابلرقية والعالج ابلقر ن ، وهذا ظن  ، ومع األسف يهن بعض الرقاة   مبي

 خاطئ والعربة مبا يقرأ من كتاب هللا ودعاء يستراب له. 
 ليس عيبا أن تقرأ علمل م اب وال يشفمل فالشايف هو هللا وحده . -
إذا جاءك عوام الناس يســـــــــــتفتونك يف بعض األمور الشـــــــــــرعية وأنت لســـــــــــت من أهل العلم ،  -

 وتفيت املسلمني مبا ليس لك به علم ون ف العلم أن تقول ال أعلم .فاحذر أن جتتهد 
عوام الناس يف الغالب تعتقد يف املعاا ابلقر ن أبنه القدوة احلســــنة والرجل املســــلم احملافظ علمل  -

تعاليم الشـــــــــرع ، فهو متبع من هؤالء الفئة من الناس يف حركاته وســـــــــكناته، فاحرص أخش املعاا 
منك إال كل ما هو موافق للشـــــــــــرع، وأحرص كل احلرص أن ال تفعل ما خيالف علمل أن ال تريهم 

ل أن يقول ابن املقفع يف األدب ال ــــــــــغا : وعلمل العاق الشــــــــــرع فيتبعك عوام الناس ابلفعل ذاته.
  عل الناس طبقتني متباينتني ، ويلبس هلم لباســــــــــــــني خمتلفني : فطبقة من العامة، يلبس هلم لباس

فظ يف كل كلمة وخطوة ؛ وطبقة من اخلاصـــــــــة، خيلع عندهم لباس التشـــــــــدد انقبا  واحنراز وحت
 ويلبس لباس األنسة واللطفة والبذلة واملفاوضة.

ال تغرنك نفســك إذا ما كتب هللا الشــفاء لبعض املرضــمل علمل يدك ، فان النفس أمارة ابلســوء  -
فينيي  ، وإن الشــــــايف هو هللا وحده   ُت فـَُهَو َيشــــــْ وإن كان هناك بركة فإمنا هش بركة   َوإيَذا َمريضــــــْ

نينَي َوالَ يَزييُد اله اليمينَي إال   القران يقول تعال : َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي  َخَساراً َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما ُهَو شي
راقش، فالعربة مبا يتلمل وليست العربة ابل. 
 من ن رمحة هللا تعال فما أنت إال سببٌ قد يطول عالج بعض احلاالت  فال تي،س وال تقنط م -

 أسباب العالج والشايف هو هللا .
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احرص علمل أن ال تنشــــغل أبكثر من عدد معني من املرضــــمل حىت تعطش كل مريض حقه من  - 
 العالج ومن   تنتقل إل  اه .

لتكن قراءتك علمل احلاالت ال ـــعبة يف جلســـات فردية مطولة إن أمكن ذلك ، حىت ال تطول  -
مدة العالج فيمل ويتوقف امل ــــــــاب عن حضــــــــور اجللســــــــات ويبح  عن العالج عند الســــــــحرة 

 واملشعوذين .
يتعامل بعض الرقاة مع النســـــــاء كما يتعاملون مع أخواذم عن حســـــــن نية ، لرة أن املريضـــــــة  -

أخت له يف هللا ، وال يعلم أن بعض الشـــــاابت من املريضـــــات خاصـــــة ، توحش هلن الشـــــياطني أن 
 هتمام الزائد ما هو إال بسبب إعراب املعاا ِبن . هذا اال

ما تركت بعدي :  اتق فتنة النســــــــــاء فإ ن حبائل الشــــــــــيطان ، وإن كيدهن لعهيم ، يقول  -
ما رأيت من لق ـــات عقل ودين  :متفق عليه ، ويقول  . فتنة أضـــر علمل الرجال من النســـاء

 متفق عليه. .أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن
واعلم أن للشياطني خطوات وطرقاً تفعلها عند عالج الرجال للنساء املريضات حىت يفت  كل  -

واحد منهم اب خر ، ومن هذه اخلطوات أن الشياطني جتعل بعض النساء املريضات يفعلن بعض 
 ما يلش :

 كشف بعض بد ا مثل الكفني والقدمني والوجه والسا  وجيب ال در .    -
 الشفافة واملغرية أو سهلة التمزيق عند التكبط وقت القراءة .لبس الثياب  -
تكثر املريضـــــة من األســـــئلة واملناقشـــــة مع الراقش عن حال مرضـــــها ومشـــــاكلها اخلاصـــــة بل وما  -

 حي ل يف  رف النوم مع زوجها ابلتف يل اململ.
ه بعض اهلدااي ل ختضـــــع املرأة ابلقول وتكثر من االبتســـــامة عند حديثها مع الراقش ، ورمبا ذدي -

 مبالغة يف حسن صنيعه ، فتبدأ اخلطوة التالية للشيطان ليكون سفاا للغرام بينهما.
مدح الراقش ، والطعن ببقية الرقاة ، وطلب الرقية ب ــــــــورة مســــــــتمرة مع أن احلالة ال تســــــــتدعش  -

 ذلك .
يت دور أيومن خطوات الشـــــــــــــيطان وقت الرقية أن  عل املرأة تتكبط و علها تتكشـــــــــــــف وهنا  -

 الشياطني بتزينها للقارئ ، والنهرة سهم من سهام إبليس ، فاحذر فإ ن حبائل الشيطان .
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ومن خطوات الشــيطان وقت الرقية أن  عل املرأة تشــعر ب ــداع شــديد يف رأســها فتكرب الراقش  -
 فيضـــــع يده علمل رأســـــها ، فينتقل الشـــــيطان إل الكتف فيتتبعه الراقش ابلضـــــغط علمل الكتف ،  

 إل ال در أو إل الههر .. فاتقش هللا فإنه ال وز لك فعل ذلك.
ومن خطوات الشـــــــــــــيطان  أن  عل املريضـــــــــــــة تنام وقت الرقية فتحلم أن الراقش يتغشـــــــــــــاها أو  -

 يغت بها ، فتستيقظ وهش يف ذعر وشك يف أخال  الراقش .
 

كلش علمل   ضــــور جزئش أوولعل هذه الت ــــرفات بدافع من الشــــياطني ورمبا تكون الشــــياطني هلا ح
عقل املريضـــــــــة ، فتت ـــــــــرف مثل هذه الت ـــــــــرفات القبيحة بل وأكثر جا ذكرله أنفا ، والغاية اليت 
يريدها الشـــيطان إما أن تكون اســـتدراجا إل املع ـــية أو حىت يرفض الراقش معاجلة املريضـــة لســـوء 

 أخالقها ، أو حىت  عل الراقش يف حمل الطعن والشبهة يف أخالقه .
  

 وزمام ذلك كله أن ثتبع يف عالجك للنساأ ما يلي :
 أن تكون حازما يف معاملتك مع النساء . (1
 اخت ر احلدي  مع املرأة وال أبس من املوعهة والتذكا ابهلل إن كنت  أهال هلا. (2
 ال تقرأ علمل امرأة إال ومعها حمرمها أو مع  موعة من النساء .  (3
إن كانت جن  طويالً تلبس اللباس الشـــــــــرعش وتلبس ســـــــــرواال ال تقرأ علمل املرأة حىت تت،كد أ ا   (4

 ي رع ويتكبط وقت الرقية . 
دك فضع ي هناك ضرورةال تضع يدك علمل أي جزء من بدن املرأة مهما كان السبب وإن كان   (5

 فو  الرأس علمل حراِبا والضرورات تقدر بقدرها.
 يف كثرة احلدي  معك. ال تتحدع مع املرأة أكثر جا ينبغش ، وال ترتك هلا اجملال  (6
 ال تقبل اهلدية من املرأة مهما كانت ، وال ذدي هلا شيئا .  (7
ال تتفاعل مع حالة املرأة املريضـــــــة أكثر جا ينبغش عليك ، فما أنت إال ســـــــبٌب يف العالج وأما   (8

الشفاء فبيد الشايف وحده ، فهو سبحانه الذي قدر عليها البالء حىت حيط عنها من خطاايها 
يرفع منزلتهـــا يف اجلنـــة أو حلكمـــة هو أعلم ِبـــا ، فمـــا عليـــك أيهـــا الراقش إال أن ترقش أو أن 

 املريضة ابلرقية الشرعية وترتك أمرها هلل سبحانه وتعال .
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ينبغش علمل الراقش أن يكون حكيما يف تعامله من املرأة احلامل خ ــــــــوصــــــــا بعد أربعة أشــــــــهر من  (9
كبط يف بطنها، إما ابلضـــرب أو بســـبب شـــدة الت قد يتســـبب يف إســـقاط أو قتل اجلننيفمحلها ، 

رَائييَل أَنَُه َمْن قَـ  وليتذكر دائما قول هللا تعال: ،عند القراءة  َنا َعَلمل َبيني إيســـــــْ َتَل ميْن َأْجلي َذليَك َكتَـبـْ
يًعا َوَمْن أَ  اَد يفي اأَلْر ي َفَكَ،مَنَا قـََتَل الَناَس  َي ا بيَغْاي نـَْفَس أَْو َفســــــــــــــَ َياَها َفَكَ،مَنَا َأْحَيا الَناَس حْ نـَْفســــــــــــــً

ا يعــــً  [ ، وإن اجلنني ينفخ فيــــه الروح بعــــد أربعــــة أشــــــــــــــهر ، يقول هللا تعــــال:32]املــــائــــدة:  َي
  َُتْم يفي َرْيَب ميْن اْلبَـْع ي َفإيَل َخَلْقَناُكْم ميْن تـُرَاَب ُ َ ميْن نُْطَفةَ  اي َعَلَقَة ُ َ ُ َ ميْن  أَيُـَّها الَناُس إيْن ُكنـْ

َممل اُء إيَل َأَجَل ُمســـــــَ َ َلُكْم َونُقيرُّ يفي اأَلْرَحامي َما َنشـــــــَ َغَة خُمََلَقَة َوَ ْاي خُمََلَقَة لينـَُبني ي ُ َ َُنْريُجُكْم  ميْن ُمضـــــــْ
[ .5]احلج: طيْفالَ 
 
َّي  و وُل ا هي أَْربَعينَي يـَْوًما  َُ إيَن َأَحدَُكْم ُ َْمُع َخْلُقُه يفي َبْطني أُ :  يقول َرســــــــــــــُ ْثَل م ي  َيُكوُن َعَلَقًة مي

َْربَعي َكليَماَت َويـَُقاُل لَ  ُ َمَلًكا فـَيـُْؤَمُر أبي َّ َعُ  ا ْثَل َذليَك ُ َ يـَبـْ َغًة مي ُه اْكُتْب َعَمَلُه َذليَك ُ َ َيُكوُن ُمضــــــــــــــْ
َفُخ في   اه البكاري.جزء من حدي  رو  .يهي الرُّوحُ َوريْزَقُه َوَأَجَلُه َوَشقيشٌّ أَْو َسعييٌد ُ َ يـُنـْ
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 هل َيب على املعاجل أن خيرب املصاب   
 بسحر أو مس أو حسد مبرضه ؟

من املالحظ أنه إذا قرأ بعض الرقاة علمل بعض املرضــمل وب حيضــر اجلين أو ب يَر أعرا  املس أو   
الســـــــحر أو  هر العني عليه قال املعاا للمريض : أنت ليس فيك شـــــــش إمنا هش حالة نفســـــــية أو 

ْلٌم بيهي عي  َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلكَ  مر  عضــوي وي ــف هلم ما ليس له به علم ، يقول هللا تعال: 
[، وبعدها يذهب امل اب 36]املسراء : إين  الس ْمَع َواْلَبَ َر َواْلُفَؤاَد ُكل  أُولئيَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً 

إل املســـتشـــفيات ولكن دون جدوى ألنه يف الواقع م ـــاب مبس من اجلن أو الســـحر أو العني ، 
ة علمل أ ا أمرا  بســبب العني أو وقد يالحظ العكس وهو أن يشــكص الراقش األمرا  العضــوي

بغش علمل الراقش ين هوعليه يرى البعض أن، اجلن أو السحر فترد املريض يتنقل من قارئ إل  خر 
 أن ال خيرب امل اب عن مرضه ألسباب أذكر منها :

املس والســـحر واحلســـد أمور  يبية وأعراضـــها متشـــاِبة وال ميكن احلكم أبيها ســـبب املر  إال  .1
 علمل ظن الراقش وذلك من خالل الترربة الطويلة والتفرس. علمل ما يغلب

ذا الواقع املر له الراقش فيستسلم هل التشكيص اخلاطئ إحياء للمريض أبنه م اب فعاًل مبا ذكر .2
ولو كان ســــليما ، وقد تســــتغل الشــــياطني هذا التشــــكيص فتتســــلط علمل املريض ابلوســــوســــة 

 واألذى .
 ــــــــــــاب مبس من مردة وعفاريت أو حىت  رد مس من إذا  لب علمل ظن الراقش أن املريض م .3

من هذا اخلرب وقد ي ــــــــــاب ِبلع شــــــــــيطان ضــــــــــعيف وأخرب املريض ، فإن امل ــــــــــاب قد يت،ثر 
ّ ي ْبني  عنف، بل قد ينهار وي ـــاب أبمرا  نفســـية وع ـــبية بســـبب هذا اخلرب ، وخوف َعْبدي ا

َُحد َع قـَْوما َحدييثا الَ َمْسُعوَد قَاَل:  ُلُغُه ُعُقوهُلُْم، إيال  َكاَن ليبَـ  َما أَْنَت مبي َنةً تـَبـْ ْم فيتـْ هي  . رواه مسلمْعضي
يد ن امل ــاب ســوف يشــك يف القريب والبعاا املريض أبنه مســحور أو حمســود فإذا أخرب املعا .4

 وهذا من ش،نه تفريق القلوب املؤمنة وإهرة الشحناء والبغضاء بني املسلمني .
إن احلكم علمل املريض أبنه م ــاب مبس من اجلن ســوف يرتتب عليه بعض األحكام الشــرعية  .5

 َ َلَم أََتمل الَنيبي يف حق امل ـــــــــاب ، ولقد مر معنا احلدي  الذي رواه البكاري  أََن َرُجال ميْن َأســـــــــْ
  دي فـََقاَل إينَُه َقْد َزََن فََ،ْعَرَ  َعْنُه فـَتَـَنَحمل ري هيَد َعَلمل لي َوُهَو يفي اْلَمســــْ ق يهي اَلذيي أَْعَرَ  َفشــــَ شــــي

ْنَت قَاَل نـََعْم فََ،َمَر بيهي أَْن يُـ  َهاَداَت َفَدَعاُه فـََقاَل َهْل بيَك ُجُنوٌن َهْل َأْح ــــــــَ هي أَْربََع شــــــــَ ْرَجَم نـَْفســــــــي
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حْلَرَةي فـَُقتـيلَ  ارَُة َ ََز َحىَت أُْدريَك ابي ُه احلْيرـَ ا أَْذَلَقتـْ َلمل فـََلمـَ ْلُم ــــــــــــــَ والشـــــــــــــــاهـد من احلـديـ  قول  .ابي
وهللا أعلم . إختلف احلكمهل بك جنون ، فلو كان به جنون   النيب

 
َتشَـــ »عن ابني َعب اسي قال: ويف ســـنن اِب داوود  َ ُعَمُر مبيَْرُنونََة َقْد َزَنْت فاســـْ  ،اَر فيَها أَُلســـاً ُأيتي

َش هللا َعْنُه أْن تـُْرَجمَ  َا ُعَمُر َرضـــــي ش  بُن أِبي طَاليبَ  َفَمر   ،فَ،َمَر ِبي
َا َعلي َواُن هللا َعْليهي فقاَل: ِبي  ريضـــــْ

َش هللا َعْنُه أْن تـُْرَجمَ  َا ُعَمُر َرضــــــــــــــي ْ،ُن َهذيهيق قالُوا: َ ُْنونَُة َبيني ُفاَلَن َزَنْت فَ،َمَر ِبي . قاَل َما شــــــــــــــَ
ا َعلي  نينَي أمــَ ْؤمي

ُ
َا امل ُعوا ِبــيَا. ُ   أاَتُه فقــاَل: اَي أمي َت أْن اْلقَ فقــاَل: اْرجي َلَم رُفيَع عن َثالَثـَـَة: عن مــْ

َْرُنوني َحىت  ْيرَبَأَ 
يبي  َحىت  يـَْعقيَلق ق ،امل تَـْيقيَظ َوعن ال ـــ  اَل: بـََلمل. قاَل: َفَما َوعن الن ائيمي َحىت  َيســـْ

ْلَها. قاَل: فَ،ْرَسَلَها. قاَل: َفَرَعلَ ، اَبُل َهذيهي تـُْرَجُمق قاَل: الَ َشْشَء  وكتب  ،«ْكرب ُ يُ  قاَل: فَ،ْرسي
الفقه مليئة يف مســــــــــــــــــــــائل أحكام اجملنون يف قضــــاء ال ــــوم وال ــــالة وملحرام واحلج والضــــمان 

 والكفالة والطال  والههار ، كما أن اجلنون إما أن يكون مطبقاً أو متقطعاً.
يســـــــتغل بعض املرضـــــــمل عذر املر  يف ت ـــــــرفات ال أخالقية مق ـــــــودة لرة أن اجلين جعله  .6

 داي .يت رف ال إرا
 

ويرى البعض أنه   بد أن خيرب املعاجل املريض ع  طبيعة مرضه ألنه  ذا مل يعرف املريض ابب 
 مرضه :

تب علمل وسوف يرت أو عامة األطباء سوف يذهب إل الطبيب النفسا  أو طبيب األع اب  .1
 ذلك  إضاعة للمال والوقت واجلهد وخيبة األمل .

ورمبا  ،ين ويرتتب علمل ذلك مع ــية هللا ورســوله ســوف يذهب امل ــاب إل الســحرة واملشــعوذ .2
، بل رمبا عمل له سحر علمل أنه عالج كما ح ل تالعب السحرة واملشعوذين ِبذا املسكني 

 . لبعض املرضمل 
البح  عن العالج خارج البالد املســــــــــــــالمية حي  يطلب امل ـــــــــــــــاب العالج يف  ا مهانه  .3

ية له العمليات اجلراح واملحلاد ورمبا عملال ـــــــحيحة ، يذهب إل مســـــــتشـــــــفيات دول الكفر 
 ألن أولئك الفسقة من األطباء ال يؤمنون إال ابملادايت .
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أحيال يعي، أفراد البيت الواحد يف نكد من العي، بســــــــبب أمرا  أو مشــــــــاكل أو نفور وال  .4
وبعد القراءة علمل أحدهم يتبني أنه م ـــــاب بســـــحر أو مس أو  اً منطقياً ،يعرفون لذلك ســـــبب

 دوامة هذا البالء .، فيكون تشكيص احلالة سـبباً يف خروج أفراد البيت من  حسد
من املالحظ أنه إذا ب خيرب املعاا امل ــاب عن حالته املرضــية فإن املريض ال يعود للعالج ألنه  .5

 عند الراقش . عالج لهيهن أنه ال 
اهلم لوســــــاوس و يعي، يف دوامة املر  وااذا ب  د امل ــــــاب من يشــــــكص حالته فإنه ســــــوف  .6

 ألنه ب  د من يشكص مرضه ، فهو ال يستطيع البح  عن الدواء ال حيذ . والغم 
 
والذي أراه وهللا أعلم أنه ينبغش علمل املعاا املســــــــــــــلم أن ال يســــــــــــــلم أخيه املســــــــــــــلم إل األوهام  

والوســاوس والبح  عن العالج عند األطباء والســحرة واملشــعوذين إذا ِتكن من تشــكيص مرضــه 
عن طريق األســــــئلة وأخذ املعطيات عن أعرا  الســــــحر أو املس أو احلســــــد ، وعن طريق القراءة 

ة والسؤال عن التطورات ، ولكن ال يفاجئه ابلواقع حىت يدرس نفسية امل اب ومدى  ثره واملتابع
لو علم أن به مس من اجلن مثال ، ويبدأ املعاا وقناع امل ـــــاب أبســـــلوب أو  خر ابن مرضـــــه ال 

د ب يعاا إال ابلقران وعليه املتابعة وال ـــــرب ، وأن ال يضـــــيع ماله ووقته عند األطباء ، وإن كان وال
 فليرمع بني العالج ابلرقية والعالج عند األطباء حىت يتبني له األمر .

  
ن هذه له أبنه ســـــــــليم م أما إذا تبني لك أن املريض ليس به مس وال ســـــــــحر وال عني فال جتزم

الناحية أل ا أمرا   يبية ، وقل له ب يتبني يل شــيئا حىت ا ن ويف القران شــفاء وبركة ملن أراد أن 
به ، واعلم أنه مهما بلغ الراقش من املعرفة والعلم من خالل الترربة واملمارسة مع مئات يستشفش 

املرضــــــمل فانه يهل قاصــــــراً عن كمال املعرفة أل ا أمور  يبية ، معرفتها مبنية علمل الهن من خالل 
قول ت املمارسـة واخلربة والتوسـم وأخذ املعطيات وإن الهن ال يغين من احلق شـيئا ، وليس عيبا أبن

ســــئل مالك بن أنس رضــــش هللا عنه عن  ان وأربعني مســــ،لة ، فقال يف اثنتني وثالثني  ،ال أدري 
 منها ال أدري .
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 ابب القراأة اجلماعية 
  َيابيـــا  والبيــا 

املق ــــــــــــــود ابلقراءة اجلمـاعيـة أن  مع الراقش  موعـة من املراجعني يف مكـان واحـد، األطفـال    
 السن ، الذي ي رع والذي ال ي رع ، السليم واملريض . وتستكدم مكربات والشباب والكبار يف

ال ــوت يف  الب األحيان حىت يســمع اجلميع الراقش وهو يرتل القر ن ، عندها يبدأ بعض من به 
مس ابل ــرع وال ــرا( والتكبط علمل مشــهد من  يع املراجعني وهلذه الطريقة إ ابيات وســلبيات 

 ، فمن هذه امل ابيات:
 وضوح الطريقة الشرعية من خالل املطالع املباشر . .1
 ا تنام الوقت ومعاجلة أكرب عدد جكن من املرضمل .  .2
 يعهم األجر من هللا سبحانه وتعال بكثرة التنفيس عن أكرب عدد من املكروبني. .3
يت،ســـــمل املريض مبشـــــاهدة  اه من املرضـــــمل فتطيب نفســـــه حي  أنه ســـــوف يشـــــعر أبنه ليس  .4

 ، ورمبا شاهد من هو أسوا حاال منه ، فيحمد هللا علمل ذلك. الوحيد املبتلش
 . االت، يف بعض احل تفاعل الراقش واملرقش يف القراءة اجلماعية أكثر من القراءة الفردية .5
 القراءة اجلماعية  ال رحب للدعوة إل هللا . .6
إاتحة الفرصة للمرضمل واملساعدين ومن يهتم ِبذا اجلانب لتعلم الرقية الشرعية ال حيحة عن  .7

 طريق املطالع املباشر . 
كثٌا من املرضمل ال تساعدة ظروفه املجتماعية للرقية يف بيته ، وهذه املقرات هش احلل الوحيد  .8

 هلذه املشكلة .
مل الراقش ويف ذلـــك حرج عل أوقـــات معينـــةالقراءة الفرديـــة تقتضــــــــــــــش تفرا املريض والراقش يف  .9

، بينما الذهاب إل املقرات ) الرقية اجلماعية ( ال يقتضــــش التزام  املريض احلضــــور يف نفس واملرقش
 الوقت أو اليوم . 
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 احلكمة م  ااتخدام مكربا  الصو  يف الرقية
استكدام مكربات ال وت خ وصاً يف القراءات اجلماعية هش يف احلقيقة يف حكم القراءة يف 

أذ َن يف أُُذني احَلســـــــني بن   األذن ، عن ُعبَـْيدي هللا بن أِب رافَع عن أبيه قال: رَأَْيُت رســـــــوَل هللا 
باة عن حســــــــن بن ه . رواه الرتمذي، وعند ابن كثا يف تفســــــــاه عن أِبعلش حنَي َوَلَدْتُه فَاطيمةُ 

أفحســــــبتم أمنا   أن رجال م ــــــاابً ُمر به علمل عبدهللا بن مســــــعود فقرأ يف أذنه هذه ا يةعبدهللا 
حىت ختم الســـورة فربأ فذكر لرســـول  خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون فتعال هللا امللك احلق

:" والذي رســــــــــــــول هللا " مباذا قرأت يف أذنه ق" ف،خربه فقال  فقال رســــــــــــــول هللا  هللا 
 ويقول ابن القيم يف الزاد: كان شــــــــــــــيخ،  نفســــــــــــــش بيده لو أن رجال موقنا قرأها علمل جبل لزال"

،   أفحســبتم أمنا  خلقناكم عبثا وأنكم الينا ال ترجعون املســالم كثااً ما يقرأ يف أذن امل ــروع
وقد ُجربت املكربات وثبت نفعها عند معهم الرقاة خ ـــوصـــا يف القراءات اجلماعية ، ومن فوائد 
املكربات أ ا توصــــــــــــل صــــــــــــوت الراقش بكل وضــــــــــــوح ال أذن املريض كما هو احلال يف مكربات 
ال ــــوت يف املســــاجد ومن فوائد مكربات ال ــــوت أ ا تطغمل علمل وســــوســــة الشــــياطني وختبطها 

ال حمالة ، ومن فوائدها أ ا جتعل املريض أكثر تركيزا مع الراقش وت ــــــــــــرف عنه  فيســــــــــــمعون الرقية
 النعاس. 

 
 أما البيا  القراأة اجلماعية ف ي : 

  عدم دراســة حالة املريض وأخذ املعطيات الكافية اليت تســاعد الراقش يف التشــكيص ال ــحيذ
 ذن هللا تعال.، ومن   إعطاءه املرشادات اليت تكون سببا يف شفاءه من بعد إ

 فما يدري خراٌش ما ي يدُ  تكاثرت الهباء علمل خراش
  ال رع النفسش ) الوجش ( ، تتقمص بعض احلاالت النفسيه ختبط امل روعني ، ظنا منهم أن

ِبم مســا من اجلان ، وذلك بســبب خمالطة ومشــاهدة املمســوســني وقت ال ــرع، وقد يكون وحياً 
 وهم سببا يف تلبس الشياطني للمريض .من الشياطني ، بل وقد يكون هذا ال

  مشاهدة األطفال للم روعني وقت التكبط خاصة وما ي در منهم من صرا( وبكاء وسب
وذديد ، جا  علهم ي ــــــــــابون ابهللع والفزع واخلوف واألحالم املزعرة ، ودرء املفاســــــــــد أول من 

 جلب امل اا .
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 اته :اجلمع بني حاالت املس فيه سلبيات كثاة فمن سلبي 
 تتفلت الشياطني عندما تكون  تمعه ماب تتفلت لو كانت منفرده . .1
 تتمرد الشياطني وتربز عضاالذا ، لتههر شراعتها وصربها لغاها من الشياطني. .2
حتضـــــر الشـــــياطني وختاطب بعضـــــها البعض ب ـــــوت مســـــموع او  ا مفهوم ، فال يســـــتمعون  .3

 للرقية وال ين تون .
فلو كان الشــــيطان ضــــعيفاً فإن الشــــياطني تعاضــــده ابلقول أو معاضــــدة الشــــياطني لبعضــــها ،  .4

 . ابلفعل فاجع أشـد جا كان عليه عناداً 
تبادل اخلطط بني الشــــياطني ، عندما حيضــــر الشــــيطان ويتحدع إل  اه من الشــــياطني فإنه  .5

 إما أيخذ منه وإما يعلمه ما ينفعه من الكيد واملكر .
يكون الشــــــــــيطان بني  موعة من  عندما .ة الراقش عناد الشــــــــــياطني وعدم اســــــــــترابتهم لدعو  .6

الشــــــــياطني  البا ال يســــــــتريب ملكاطبة ودعوة الراقش ، بل ينقلب األمر ال اجلدال والســــــــباب ، 
 وأكثر مرونة وأداب. بعكس القراءات الفردية فإنك جتد الشيطان أقل عناداً 

كالم، وهذا  البا فظ عليه بقبيذ الإيقاع الراقش يف املواقف احملرجة إما ابالعتداء عليه أو ابلتل .7
 ال حي ل يف القراءات الفردية .

أحيال تتفوه الشــياطني ببعض الكلمات النابية اليت خيشــمل أن يســتكدمها ضــعاف النفوس من  .8
 املراجعني .

ومن ســــلبيات القراءة اجلماعية أيضــــا فضــــذ أســــرار املريض عن طريق الشــــياطني وقت ال ــــرع  .9
علمل مســــمع من املراجعني ، وقد رأيت من يســــتنطق اجلن وامليكرفون بيده وحوار الراقش مع اجلين 

، واحلوار يســـمعه اجلميع من خالل مكربات ال ـــوت، بل ورمبا ســـرلت هذه احلوارات من بعض 
 املراجعني .

 إذالل شك ية املريض عند ختبط الشياطني له. .10
حديثا   ن ي ــرع وي ــبذيتمنع بعض املرضــمل من احلضــور إل مكان القراءة اجلماعية خشــية أ.11

 يف اجملالس .
يتمنع بعض املرضـــــــــــــمل من احلضـــــــــــــور إل مكان القراءة اجلماعية خشـــــــــــــية أن خيرج اجلين من .12

 املمسوس ويتلبس ِبم علمل حسب ما يزعمون .
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قد يدخل العرب يف نفس الراقش بسـبب كثرة املراجعني وح ـول الشـفاء عنده من بعد إذن .13
 هللا تعال .

ل بعض الرقاة القراءة اجلماعية مل ــاا شــك ــية وعلمل رأســها الترارة ومن املؤســف أنه اســتغ.14
وأعين ِبا بيع املاء والزيت والعســــــل واحلبة الســــــوداء وبعض األعشــــــاب املركبة أبســــــعار مبالغ فيها 
إضافة إل فتذ امللف وتذكرة الدخول ، وهذا منعطف سيئ وأخذ ألموال املسلمني أبساليب  ا  

المة حممد لصر الدين األلبا  : واشتط  خرون ؛ فاستغلوا هذه العقيدة كرمية ، يقول الشيخ الع
وجعلوها  …ال ـــحيحة وأحلقوا ِبا ما ليس منها جا  ا حقيقتها ، وســـاعدوا بذلك املنكرين هلا 

  .(92)مهنة هلم ألكل أموال الناس ابلباطـل ا.هـ
 

تفيقهني لطعن ابلرقاة ســــواء من املومثل أولئك الرقاة فتحوا الباب علمل م ــــراعية لكل لعق يريد ا
 من طلبة العلم أو من فسقة األطباء وجهلتهم و اهم من املنكرين .

 ولو عهموه يف النفوس لعهما لو أن أهل العلم صانوه صا مْ 
 حياه ابألطماعي حىت جتهـماــم واــــــــــونوا ودنســـولكن أهانوه فه

وكم أِتع أن يتدخل والة األمور ومينعوا هذا ال ــنف من الرقاة من املتاجرة ابســم  الرقية، وال أعين 
منعهم من القراءة فلعل هللا أن ينفع ِبم املســـــــــلمني ، وأل أظن أبن البعض منهم ســـــــــوف يتوقفون 

جن  عن الرقيــــة إذا مــــا منعوا من البيع وأخــــذ األموال من املرضــــــــــــــمل ، وعنــــدهــــا يعلم من يبكمل
يتباكمل.وال أعين أولئك الذين يضـــــطرون ألخذ مبالغ قليلة ومعقولة لتغطية م ـــــاريف وإحتاجات 

 املقرات املست،جرة . 
 وميكن احلد من سلبيات القراءة اجلماعية ابتباع الضوابط التالية :

  . منع الترارة ابسم الرقية والنف  املبارك 
 . تقسيم املكان إل ثالثة  رف أو أكثر 
 فة للحاالت اليت ت رع . ر  -1
  رفة ل طفال وكبار السن واملعوقني . -2

                                       
 .16وحييله إل كتاب الشيخ حتر   الت الطرب صفحة  23هذه الفقرة من كتاب برهان الشرع صفحة  92
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  رفة للحاالت اجلديدة واليت ال ت رع . -3
 . عدم خماطبة الشياطني إال لضرورة ك،مره ابخلروج وأخذ العهد عليه 
  احملافهة علمل شك ية املريض ، وذلك بعدم ضربه أو التسبب بتمزيق ثيابه ، و ا ذلك من

  قد تسشء إل شك يته وهيبته . األفعال اليت
  ينبغش أن يطلب الراقش من املريض وخ وصاً احلاالت اليت ت رع تقريراً عن مشكلته وأسباب

مرضه ، حىت مييز بني ال رع النفسش وال رع احلقيقش وحىت يتعرف علمل حقيقة املر  من خالل 
 املتابع واملعطيات .

 حاور مع تطاع ، وعدم ترك الفرصــــة للشــــياطني لتالتفريق بني الشــــياطني وقت الرقية قدر املســــ
 بعضها.  

  منع احلاالت ال ــعبة املتفلتة ) اليت تتكبط وتتفوه بكلمات وقحه ( من احلضــور يف القراءات
 اجلماعية والقراءة عليها منفردة.

 
 الطع  والتنديد ابلرقاة وغض النفر ع  األطباأ والسحرة واملشعوذي ؟. 

 الرقية الرقية والنف  املبارك ، واجلهل ابملنهج ال حيذ الذي ينبغش اتباعه يفإن سلبية الترارة ابسم 
و ا ذلك من جتاوزات شرعية واجتهادات فردية جعلت الكثا يدندنون حول منع الرقية اجلماعية 
ويزعمون أن هناك جتاوزات شرعية حت ل عند الرقاة خ وصا عند التعامل مع النساء ، والتكبط 

 يزعمون أن أكثر املرضمل حاالت نفسية وأنه ميكن للم اب أن يقرأ علمل نفسه.يف التشكيص و 
 

ولعل من أهم أسـباب هذه املواقف السـلبية جتاه الرقاة هو اجلهل ابلواقع ومبا حي ـل للناس من 
معالة وأمرا  وأسقام وأوهام ووساوس وسهر بسبب املس والسحر والعني وهذه األمور ال تعاا 

َواذُْكْر َعْبَدََن أَي وَب إيْذ  ولو أن أحدهم ِتعن يف قول هللا تعال علمل لســان أيوب :عند األطباء ، 
َب َوَعَذابَ  ْيطَاُن بيُن ــْ َ الشــ  يني [، لعلم أن الشــيطان إذا ما تســلط علمل 42]ص:َلَدَى َرب ُه َأ   َمســ 

حدهم بقول أابن  دم نغص عليه عيشـــه وضـــيق عليه صـــدره وصـــرفُه عن طاعة مواله ، ولو تفكر 
لم أن كثااً "، لع أكثر من ميوت من أميت بعد كتاب هللا وقضــائه وقدره  ابألنفس" امل ــطفمل 

 من األمرا  أصلها بسبب العني وليس اخلرب كاملعاينة . 
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ولعل الســــبب يف جهلهم يف هذا الواقع أن أحدهم ب يبتلي يف نفســــه أو يف قريب له حىت يعلم 
؛ نفســهماملرضــمل يســتطيعون أن يرقوا أ، وحىت يعلم حقيقة أنه ليس كل  مدى املعالة وجهد البالء

إذا أوى إل فراشـــه نف  يف كفيه بقل هو  عن عائشـــة رضـــش هللا عنها قالت: كان رســـول هللا 
هللا أحد وابملعوذتني  يعا   ميســــــــذ ِبما وجهه وما بلغت يداه من جســــــــده قالت عائشــــــــة فلما 

 .  به اشتكمل كان أيمر  أن أفعل ذلك
 

يقول ابن القيم : وكان شــــيخ املســــالم ابن تيميه رمحه هللا إذا اشــــتدت عليه األمور: قرأ  ايت 
من حماربة "السكينة . ومسعته يقول يف واقعة عهيمة جرت له يف مرضه ، تعرز العقول عن محلها 

 قال: فلما اشـــــــــــتد علش األمر قلت "أرواح شـــــــــــيطانية ، ظهرت له إذ ذاك يف حال ضـــــــــــعف قوة 
ألقرابئش ومن حويل : اقرأوا  ايت السكينة ، قال:   أقلع عين ذلك احلال ، وجلست وما ِب من 

 قلبة. 
 

 ويف كتب الســاة أن أاب الوليد عتبة بن ربيعة بُع  من قبل مشــركش قري، ليســاوم الرســول 
 النا حىتوكان من جا قال :إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر مااًل  عا لك من أمو 

تكون أكثرل ماال ... حىت قال: وإن كان هذا الذي أيتيك رئيا تراه ال تســــتطيع رده عن نفســــك 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه ، فإنه رمبا  لب التابع علمل الرجل حىت يداوى 

 منه . 
 

م من الســـــــذاجة ليلة أ وهل يهن أن تلك اجلموع الغفاة اليت تطر  أبواب الرقاة يف كل يوم و 
والغباء إذ يضـــــــــــيعون أوقاذم وأمواهلم دون نفع أو فائدة ، وهل يهن أن كل هذه اجلموع ب تطر  
أبواب املستشفيات وامل حات النفسيه ، ولعل طلبة العلم يعربون إذا ما علموا أن بعض أولئك 

ال  عشـــــــــــرات األلوف بل املراجعني هم من األطباء وطلبة العلم والقضـــــــــــاة، وأن البعض منهم دفع
أابلغ إن قلــت أن البعض منهم قــد دفع مئــات األلوف تكــاليف للعالج من األدويــة واألشــــــــــــــعــة 
والتحاليل دومنا فائدة ؛ وب  دوا الراحة والطم،نينة إال بعدما أن رقاهم الرقاة املكل ـــــــــــــني بكتاب 

 هللا تعال . 
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ية ال ة علمل النســـاء فهش جتاوزات فردأما ما يذكر عن بعض التراوزات اليت حت ـــل عند القراء

األطباء  بعض تعمم علمل كل الرقاة ، ولعلها حت ل بدون ق د من البعض ، وما هو حاصل عند
والســـــحرة واملشـــــعوذين من كشـــــف علمل عورات املســـــلمات والعب  يف مواضـــــع العفة منهن لرة 

اة ، ومع ذلك رقالكشـــــف والتشـــــكيص ال يقارن أبدا ببعض اهلفوات اليت قد حت ـــــل من بعض ال
ومع األســف أنك ال تســمع طعنا أو تنديدا من أولئك الذين يزعمون أ م من طلبة العلم ، يقول 

 الشاعر:
 َكَفمل املرء نُبال أن تـَُعد َمَعايُبه من ذا الذي تُرَضمل َسَراايه كلها

 
 ْبني َزْيَد َعني الَنيبي ي 

عييدي ليمي بيغَ قَاَل إيَن ميْن أَْرَب الر ياَب  َعْن ســــــَ تيطَاَلَة يفي عيْر ي اْلُمســــــْ .  ْاي َحق َ االســــــْ
وجا  هله طلبة العلم أن الشـــــــــيطان إذا ما تلبس املرأة فإن  ثاه عليها ابلغواية يكون أكرب ، ورمبا 
صـــــرعها وكشـــــف عنها ثياِبا علمل مشـــــهد من الرجال ، وحدي  أم زفر شـــــاهد علمل هذا الكالم 

َنةي قـُْلُت ِبي َراَبَح قَاَل قَاَل يلي اْبُن َعَباَس َأال  أُرييَك اْمرَأًَة ميْن َأْهلي اجلَْ َعطَاُء ْبُن أَ فعند مســــــــــــــلم عن 
 َ ْوَداُء أََتتي الَنيبي ََّ يلي قَالَ  بـََلمل قَاَل َهذيهي اْلَمْرأَُة الســــَ ُف فَادُْع ا رَُع َوإي  ي أََتَكشــــَ إيْن  قَاَلْت إي  ي ُأصــــْ

ُ قَاَلْت فَإي  ي  َ أَْن يـَُعافيَيكي قَاَلْت َأْصربي َّ ْئتي َدَعْوُت ا ْئتي َصرَبْتي َوَلكي اجْلََنُة َوإيْن شي أََتَكَشُف فَادُْع  شي
َف َفَدَعا هَلَا ََّ أَْن ال أََتَكشـــــــــــَ  رواه مســـــــــــلم ، وعند البزار عن ابن عباس أ ا قالت : إ  أخاف. ا

 اخلبي  أن  رد  .       
 

وتشـــتكش بعض النســـاء من بعض املعاجلني خ ـــوصـــا يف القراءات اجلماعية ويزعمن أن الراقش 
قليل األدب يضــع يده علمل رؤوس النســاء وال يغض ب ــره عن النســاء وأنه يركز علمل واحدة دون 

هن بعض منهن متلبس ِبن شـيطان ، والغاة تعمش أب ـار لاحلقيقة مغايرة للواقع ، واو أخرى ... ، 
حىت يف املر  ، فهن يُـــــــــــــــــَحكمن عواطفهن وال حيكمن عقوهلن ، فاليت يتودد إليها الراقش لســن 
ة املعاملة والرتكيز عليها ابلرقية فهذه خترج منه وهش تثين عليه حىت جتعله من كبار ال ـــــــــحابة وخا 

احلني ، واليت يغفل عنها الراقش أو ال يســــــــــــــتريب ملطالبها واقرتاحاذا فهذه خترج منه وهش ال ــــــــــــــ
 .ابطلة حىت تنزله إل أسفل سافلنيمتذمرة وتفرتي عليه ابذمات 
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 كما أن عني السكط تبدي املساواي وعني الرضا عن كل عيب كليلة
  
 يكن  م فهذا ليس ب ــحيذ ف،كثرهم إن بومنهم من حيتج ويزعم أن الرقاة ليســوا من طلبة العل    

كل من يف الســـــــــــــــاحة من الرقاة املعروفني هم علمل دراية طيبة يف أمور دينهم وإن ب يطلق عليهم 
طلبة علم ، وليس من شــــــــــــــروط الرقية أن يكون الراقش من العلماء أو من طلبة العلم املعروفني ، 

الك ( رواه مسلم ، ويف موط، م فيه شركاعرضوا علمل رقاكم ال أبس ابلرقمل ماب يكن )  يقول 
د ييَق َدَخَل َعَلمل َعائيَشَة َوهيَش َتْشَتكيش َويـَُهودييٌَة تـَْرقييَها فـََقاَل أَبُو َبكْ  َر اْرقييَها بيكيَتابي أََن أاََب َبْكَر ال  ي

َّي  عله مييز بني  . فالعربة ابلرقية وليس ابلراقش، ولكن ينبغش أن يكون الراقش عنده من العلم ما ا
 السنة والبدعة ، ومن العلم ما  عله يف حيطة من تلبيس وإستدراج الشياطني . 

 
يقول الشـــــيخ عبدهللا بن جربين : ال ـــــواب أنه  وز اســـــتعمال الرقية من كل قارئ حيســـــن القر ن 
 ويفهم معناه ويكون حسن املعتقد صحيذ العمل مستقيما يف سلوكه، وال يشرتط إحاطته ابلفروع
وال دراســــــته للفنون العلمية ، وذلك لق ــــــة أِب ســــــعيد يف الذي رقمل اللديغ قال : وما كنا نعرف 
منه الرقية أو كما قال ، وعلمل الراقش أن حيســـــــن النية وأن يق ـــــــد نفع املســـــــلم وال  عل جه املال 

 .(93)واألجرة ليكون ذلك أقرب إل املنتفاع بقراءته ، وهللا أعلم أ.هـ
  
ويقول الشـــــيخ حممد بن صـــــاا العثيمني : الذي أرى أنه ال يشـــــرتط أن يكون من أهل العلم إذا   

كان حافها لكتاب هللا معروفا ابلتقمل وال ــــــــــــــالح وب يقرأ إال ابلقر ن أو ما جاء عن النيب حممد 
  فال أبس، وليس من شرط أن يكون عاملا ، وبعض العلماء يكون عاملا لكن يف القراءة يكون
 . (94)قل من ا خرين أي من بعض الناس ا.هـأ

إن حاجة األمة للرقاة توازي احلاجة ل طباء فينبغش علمل العلماء وطلبة العلم الشرعش واألطباء 
املكل ون أن أيخذوا أبيدي الرقاة ابلن ذ واملرشاد وأمرهم ابملعروف و يهم عن املنكر وإيضاح 

                                       
 .35كتاب الفتاوى الذهبية صفحة   93
 .95كتاب الفتاوى الذهبية صفحة   94
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الطعن ِبم ، فإ م علمل ثغرة وجهاد مع السحرة التراوزات الشرعية وعدم التضيق عليهم أو 
والشياطني نس،ل هللا هلم الثبات والتوفيق وإخالص النية ، فكم من مكروب نفس عنه وكم مسحور 
فك من عقال السحر وكم من معيون فرج هللا عنه بسبب هؤالء الرقاة ، فإن وجد عند بعضهم 

عتهم من األحوال أبكثر من إ ابياذم ومنفمن أخطاء وجتاوزات وسلبيات فهش لن تكون أبي حال 
للمسلمني ولن يوازوا السحرة واملشعوذين يف كفرهم ودجلهم، وجا ال شك فيه عندي سوف يلوذ 

 ِبم املرضمل إذا ما أ لق ابب الرقية .
  

إن الســــــــلبيات والتراوزات عند الرقاة ينبغش أن تعاا ابلطيب أو حىت ابلقوة من قبل اجلهات 
 وأما منع الرقاة املشهود هلم ابلتقمل وال الح من الرقية ومنفعة املسلمني فهش محاقة .املكت ة 

 إال احلماقة أعيت من يداويها لكل داء دواء يستطب به
يقول صــاحب كتاب القواعد الشــرعية يف مقدمة كتابه : برزت احلاجة الشــديدة يف األونة االخاة 

ضـــبط وتقعيدها بعد أن اتســـع  اهلا وتشـــعب ، وهذا ال ينإل فتذ عيادات قر نية، وتنهيم القراءة 
إال ابلكشف عن األصول والقواعد ش،ن الرقية ش،ن  اها من العلوم املسالمية حتتاج إل ضبط 
وتقعيد ، ففش الوقت الذي اجتهت فيه العلوم املســــــــــــــالمية إل الت،صــــــــــــــيل كان علم الرقية أذكاراً 

واحلدي  وب يكن علماً م ـــــــــــنفا ! ألن ت ـــــــــــنيف أي علم  وأدعية ماثورة منثورة يف كتب األذكار
علمل حســب حاجة الناس إليه وب يكن اجملتمع املســالمش األول يف حاجة إل علم الرقية الشــرعية 
أل م كانوا ميارسون األذكار جل وقتهم حىت أن بيوذم ألشبه بدوي النحل ، أما يف وقتنا احلاضر 

شـــغل الناس الشـــا ل ، ونقضـــت كثٌا من عرى املميان ، فقد كثرت مغرايت احلياة وصـــارت هش 
وقلت األذكار، وحينئذ وجد الشــيطان فرصــته الســاحنة لالنقضــا  علمل القلوب الفار ة من ذكر 
 هللا ، فكثر املس الشيطا  وعرز الطب عن العالج ، وانتشرت امل حات النفسية ، فطر  كثا

، فقام بعض الرقاة بفتذ أبواِبم للرقية  منهم أبواب الســــــــــــــحرة واملشــــــــــــــعوذين ولكن دون جدوى
 الشرعية وانفتذ هلم ابب أمل بعد أيس أ.هـ.
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 وصــااي و ر ـادا  للمريضابب 

 اإلرادة
، باحلياة ولو عن طريق األب والتعإن املرادة هش قدرة الذات علمل أن تشق هلا أسلواب ما يف  

بني أن هناك ارتباطا قواي بني املرادة القوية و وإن اجلسم السليم يلعب دورا يف قوة املرادة ، حي  
 . خائبة ةاجلسم ، ف احب اجلسم الضعيف يكون يف الغالب صاحب إرادة خائرة وجة فاترة وعزمي

 
ومن املعلوم أن إرادة املنسان تفو  إرادة الشياطني بعون هللا تعال وأ ا ال تستطيع أن تر مه 

سيما إذا كان املنسان قوي املميان قوي املرادة ، والدليل  علمل فعل أي ششء ال يريد فعله هو ، ال
علمل ذلك أن امل روع يذهب للرقاة لاقوه من املس مبحض إرادته وال تستطيع الشياطني أن ِتنعه 
يف معهم احلاالت بر م أ ا تعلم أ ا سوف تتعذب بل رمبا حترت  وِتوت . إن الشيطان ال يضع 

 بهي حي  يشاء ، ولكن يوسوس يف صدره يقول له افعل كذا وال حبال يف عنق املنسان ويسحبهُ 
ُد يفي نـَفْ  َجاَء َرُجٌل إيَل الَنيبي ي تفعل كذا ، َعني اْبني َعَباَس قَاَل  َّي إيَن َأَحَدَل  َي هي فـََقاَل اَي َرُسوَل ا سي

لَشْشءي أَلْن َيُكوَن مُحََمًة َأَحبُّ إيلَْيهي ميْن  َُّ يـَُعر يُ  ابي َُّ َأْكرَبُ َأْن يـََتَكَلَم بيهي فـََقاَل ا َُّ َأْكرَبُ ا  َأْكرَبُ ا
َي اَلذيي َرَد َكْيَدُه إيَل اْلَوْسَوَسةي  حظ ابملتابعة . رواه أبو داود يف كتاب األدب . ومن املالاحْلَْمُد ّي

اليت تضعف  ادة، ومن الطر لكثا من امل روعني أن الشياطني تتغلب عليهم عندما تسلبهم املر 
 الشياطني إرادة املنسان هش :

 . ترك ال الة والبعد عن هللا 
  .) الوسوسة والتفكا املهين ) الوسواس القهري 
 . السهر واألر  والقلق والكوابيس املزعرة 
 . منع املريض من األكل 
 .  التعب النفسش والبد 
 . االستدراج يف املعاصش 
 . القنوط من رمحة هللا 
 . السعش وراء السحرة واملشعورذين 
 . تزين املنكر وتيسا سبل الضالل للمريض حىت يضعف تعلقه ابهلل تعال 
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وال تزال  تيهم الشياطني من هذه الطر  حىت ختور قواهم النفسية والبدنية واملميانية، عندها 
يع م هللا منهم و  حتاول الشياطني أن تتغلب عليهم وِتلش عليهم ما تريده ، فيستريب هلم البعض
 من يشاء ، وإن الذي تسلب الشياطني إرادته يكون عالجه  اية يف ال عوبة.  

 
إن املسلم احلق يتسم بقوة املرادة ألنه يعلم أن إرادة هللا سبحانه وتعال فو  إرادة السحرة 

ُ إي :ردة والعفاريت يقول تبارك وتعالوامل  ّ ّ َ َكاَن َعلييماً َوَما َتَش ُءوَن إيال  َأن َيَش َء ا   َحكييماً  ن  ا
[، فينبغش علمل املسلم أن يبح  عن السبل اليت تعينه علمل عدم االستسالم ملرادة 30]املنسان:

الشياطني وال ينتهر حىت تتكيف نفسه علمل واقع املس واستمراء البالء ، وميكن أن يقوي امل اب 
 إرادته وتباع ا يت :

 
  الطاعات والبعد عن املعاصش ، يقول سبحانه وتعال يف سورة تقوى هللا واملكثار من

ّ َ َ َْعل ل ُه خَمَْرجاً  الطال  : ْن أَْمريهي ُيْسراً ، ويقول:  َوَمن يـَت قي ا ّ َ َ َْعل ل ُه مي  . َوَمن يـَت قي ا
  يقول ابن القيم يف الطب النبوي : ، ومن أعهم عالجات املر  فعل اخلا واالحسان
كر والدعاء والتضرع  واالبتهال ال هللا ، والتوبة، وهلذه االمور   ثا يف دفع العلل ، والذ 

وح ول الشفاء اعهم من  األدوية الطبيعية ، ولكن لسب استعداد النفس  وقبوهلا وعقيدذا 
 يف ذلك ونفعه .

 ة من قيود نفسية وعقلية ووجدانيالتمرد والع يان علمل ما تفرضه عليك الشياطني. 
  عدم ذويل أمر السحر واملس ، واشغل نفسك مبا ينسيك املر  وذلك بقراءة القر ن

 وحضور احملاضرات وحلق الذكر والقيام ب لة األرحام وقراءة الكتب املفيدة ... اخ .
  الشراعة والوقوف وجها لوجه أمام حتدي الشياطني ، وال يكون ذلك إال ابل رب واجملاهدة

 . و اِبة األحداع لكمة
 الدهر بني احلفر يع، ابد ومن يتهيب صعود اجلبال

  : اهدة النفس واهلوى . يقول هللا سبحانه وتعال علمل لسان امرأة العزيز  َوَم  أُبـَر ىُء
يمٌ  َم َرِب َ إين  َرِب  َ ُفوٌر ر حي لس َوءي إيال  َما َرحي َش إين  النـ ْفَس ألم ارٌَة ابي  [ .53]يوسف: نـَْفسي
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  وسوسة الشياطني ، يقول تعال: اهدة  ي ّ َن الش ْيطَاني نـَزٌْا فَاْسَتعيْذ ابي  إين ُه َوإيما  يـَنَـَزَ ن َك مي
يٌع َعلييمٌ   [200]األعراف:  مسَي

  اعر  ما ِتليه عليك الشياطني من وسوسه وإحياء علمل أهل املشورة والرأي والدين، يقول
ّ ي لينَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفه اً َ لييفَبي     :هللا سبحانه وتعال لنبية حممد  َظ اْلَقْلبي َما َرمْحََة م َن ا

ُهْم َواْستَـْغفيْر هَلُْم َوَشاويْرُهْم يفي األْمري فَإيَذا َعَزْمَت فـَتَـَو  ْن َحْوليَك فَاْعُف َعنـْ ّ ي الَنـَْفض وْا مي ك ْل َعَلمل ا
ّ َ حيُيب  اْلُمتَـوَك ليني [. 159] ل عمران: إين  ا

 
ّ   رضش اخلطاب بن عمر عن يروى  ورجلٌ  ورأَى ، عقلَ  ذو ثالثة: رجلٌ  قال: الرجالُ  أنه عنه ا
ًدا  أ.هـ؛  يطيع وال َرَشَدا أيِتر ال ابئر حائر ورجل فاستشاره، رأيَ  ذا أتمل أمر َحَزبه إذا ُمْرشي

ن تستبد خٌا من أفالبد من الرجوع إل رأي العقالء واستشارة العلماء ، ف ن تس،ل وتسلم 
برأيك وتندم . وهذه املس،لة من أهم األمور اليت ينبغش أن يعيها املسحور خاصة، ولو ِتعن 
املسحور يف تعريف السحر لتبني له حقيقة األمر ، ف،صل السحر صرف الششء عن حقيقته 

رى يُ  إل  اه ، ومن السحر األخذة اليت  خذ العني حىت يُهن أن األمر كما يرى وليس كما
وَن ْعُرجُ َوَلْو فـََتْحَنا َعَلْيهيم اَبابً م َن الس َماءي َفهَل واْ فييهي يَـ  ، يقول الطربي يف تفساه لسورة احلرر:

َا ُسك ر  [، وك،ن هؤالء وج هوا معع 15]احلرر: ْت أَْبَ اُرَل َبْل حَنُْن قـَْوٌم م ْسُحوُرونَ    َلَقاُلواْ إيمن 
أب ارهم ُسحرت ، فشبه عليهم ما يب رون ،  فال مييزون بني ال حيذ ْت إل أن ـر قوله ُسك  

جا يرون و اه ، ومن قول العرب: ُسك ر علمل فالن رأيه ، إذا اختلط عليه رأيه فيما يريد فلم 
يدر ال واب فيه من  اه ، إذن املسحور م روف عن معرفة احلقيقة ال سيما إذا كان ذلك 

يا أخش امل اب ابملس ال ت ر علمل األخذ برأيك إذا ما أشار ، ف(95)األمر من أوامر السحر
عليك أهل املشورة والدراية والدين ، فلعل الشياطني تلبس عليك األمور وابألخص إذا كنت 

نتين أان وأنل والعلة لاللة ؛ فإن أنل أعم ااب ابلسحر . دخل أبقراط علمل عليل فقال له : 
لى واحد   العلة فقوينا علي ا وا لنان  ذا اجتمعا ععلي ا ابلقبول مين صران الن ن وانفرد

 . غلباه

                                       
فمن ال ـــــــعب جداً أن يقتنع أو أن يرتاجع عن وجهة نهره إال مع املحلاح إذا كان املســـــــحور م ـــــــروفاً بفكره وعقله وعاطفته  95

 والتب رة ابحلكمة واللني   بتقوية إميانياته وحسن توكله علمل هللا تعال.
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  ويتم ذلك بعمل جدول للتفرا التام يف أوقات معينه  ،إزالة امل اعب من طريق العالج
للعالج ابلرقية واألخذ ابألسباب املباحة األخرى ، وتنحية املعوقات واملثبطات من مشا ل 

 ضها.  وأعمال وإرتباطات لي  ال تتعار  مع بع
  إذا كنت تعاا عند أكثر من راقش ، وأوحمل إليك الشيطان أن الراقش الفال  يتاجر ابسم

 الرقية والثا  يرائش يف رقيته والثال  رقيته ال تؤثر والرابع مغرور واخلامس ال حيسن التشكيص
ينف   هوالسادس ال حيسن التالوة ، دع عنك هذا كله واذهب إل الراقش واستمع ال رقيته ودع

 عليك فالعربة يف كالم هللا وارجع إل بيتك وال تلتفت هلذه الوساوس .
    . دع عنك القيل والقال وتقيم الرقاة مع املرضمل ، فإن ذلك كله من الشيطان 
  عدم الي،س والقنوط مهما طالت املدة . فكم من مسحور وجسوس طالت مدة عالجهم

 هللا ومواصلة العالج رفع هللا عنهم البالء .  إل عدة سنوات ، ولكن مع حسن التوكل علمل
 

 افعل األاباب وثوكل على ه
طائفة كباة من الناس إذا ما أصيب أحدهم  مبر  من األمرا   يذهب إل الراقش والغالب     

علمل ظنه أنه البد أن تكون هناك نتيرة من أول قراءة ، و خر يهن أنه مبررد أن يستكدم املاء 
والزيت يبطل سحره أو خيرج الشيطان الذي يف جسده، وإذا ب حي ل له الشفاء أصابه الي،س 

 قنوط والعياذ ابهلل .وال
 

وإذا س،لته هل ذهبت إل الشيخ الفال  ليقرأ عليك ق يقول لك نعم : ذهبت إل الشيخ     
 الفال  والشيخ الفال  ولكن ال فائدة .

 
فال  لفال  مرة والشيخ الوإذا س،لته كم مرة ذهبت إليهم ق يقول لك : ذهبت إل الشيخ ا    

ها أن تعلم أن عالج السحر واملس واحلسد كغاها من األمرا  اليت يعاجل واحلقيقة اليت  بمرتني، 
األطباء ، فمنها املر  الذي حيتاج إل جلسة عالج واحدة ويكون بعدها الشفاء وذن هللا تعال 
، ومنها ما حيتاج إل عشرات اجللسات ، بل إن بعض التلبس أشد من بعض األمرا  العضوية 

اة ل ابملضاد احليوي ، بل إنه جان له عقل وله قوة ومكر وخديعة ،   إن الرقألنه ليس جبرثومة تقت
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مثلهم مثل األطباء ابلنسبة للكربة واملعرفة ، فترد الطبيب اخلبا وجتد الطبيب اجلاهل ، الذي ال 
حيسن التشكيص ويتكبط يف وصفاته للدواء . والقراء منهم من له اخلربة يف تشكيص املر  

ت واألدعية املناسبة ومنهم من يقرأ الرقية بقلب  افل وفكر مشغول وال يعلم من واختيار ا اي
أصول الرقية شيئا البته ، وقد تذهب للراقش اجليد املشهود له ابخلربة والترربة والتقوى وتالحظ  
اختالفا يف قوة قراءته من جلسة إل أخرى ألن النفس هلا إقبال وإدابر وهذه سنة هللا يف خلقه ، 
وهذا ال يعين أن نعتقد ابألشكاص بل إن العربة بكالم هللا تعال ، وينبغش علمل املريض ابلسحر 

 أو املس أو العني أن يلتمس الرقية مع أكثر منع راقش حىت يعافيه هللا من ذلك املر  .
 

أما املاء والزيت والعسل و اها من األدوية املباحة ما هش إال أسباب تساعد علمل إضعاف     
اجلن وإبطال السحر وفك العني وذلك بربكة القراءة وبركة الدواء إذا كان مباركا مثل العسل وزيت 

 الزيتون وماء زمزم .
 

وتعتقد طائفة من املرضمل أنه ال يتم شفاؤهم حىت يرقيهم الشيخ الفال ، فترد قلوِبم  معلقة 
ه فالشايف هو وان حيسنوا الهن ب ِبذا املنسان الضعيف ومثل هؤالء  ب عليهم أن يتوبوا إل هللا

هللا وحده ، هو الذي انزل البالء وهو الذي يرفعه مىت ما شاء . وأن الشيخ املعاا ال يشفش أحدا 
َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما  ، ولكنه يقرأ من كتاب هللا عز وجل وذلك إميال وت ديقا لقوله تعال : 

َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي  ، وكم نسمع أن الشيخ الفال  طريذ الفراش إثر وعكة صحية أملت  نينَي ُهَو شي
به أو أدخل املستشفمل وهو ابألمس يعاا املرضمل !! ، فلو كان بيده الشفاء ملاذا ب يشف نفسه 

رقش عائشة رضش هللا عنها تالرقية ، فلقد كانت أم املؤمنني ق. وهذا ال يعين أن ال نس،ل أحدا 
ة يف مرضه الذي مات فيه . وهناك حاالت ال يستغين معها ابالستعانة بذوي اخلرب  النيب بيد نفسه

من بعد االستعانة ابهلل سبحانه وتعال ، ومنها بعض حاالت املس اليت حيول الشيطان بني امل اب 
 وبني ذكر هللا عز وجل ، وبينه وبني الرتكيز عند القراءة والذكر .

ومن متابعيت لكثا من احلاالت وجدت أن الشيطان ينهار بسرعة ويكون الشفاء أقرب وذن هللا  
 تعال عندما جتتمع األمور التالية :

 عندما يكون امل اب علمل دراية اتمة خالية من الشك أبنه م اب مبس من الشيطان. -
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 ات .عندما يكون امل اب حمافهاً علمل الطاعات و تنبا للمحرمات واملنهي -
 عندما يكون امل اب متوجها إل هللا ابلذكر والدعاء ، حمافهاً علمل أذكار ال باح واملساء. -
 عندما يكون امل اب متوكاًل علمل هللا مبتعدا عن السحرة واملشعوذين . -
عندما يكون امل اب عازماً علمل إهالك الشيطان املتسلط عليه بكل السبل واألسباب  املباحة  -

 سبل إل التعب والسهر واجلهد وانتقام الشياطني .، مهما أدت تلك ال
 عندما يكون يقني واعتقاد امل اب موافقا لكتاب هللا سبحانه وتعال وسنة نبيه.  -
 إذا كان امل اب له دراية يف الرقية الشرعية ، ويرقش نفسه يف كل حني . -
كر وخداع ة يف معندما يكون امل اب يتعاا عند الراقش التقش الورع احملنك الذي له دراي -

 الشياطني .
 عندما يكون حمافهاً علمل استكدام العالجات املباحة اليت تزعج اجلن .  -
 

فإذا كنت أيها امل اب تستطيع اختاذ األسباب اليت تساعد علمل عالج مرضك فبادر ابختاذها 
 وهش علمل النحو التايل :

 احملافهة علمل الطاعات واجتناب املعاصش واحملرمات . -
 علمل أذكار ال باح واملساء .احملافهة  -
 احملافهة علمل قراءة القران . -
احملافهة علمل قراءة سورة البقرة يف كل يوم ، وحبذا لو كانت القراءة يف نفس املسكن الذي  -

 تنام فيه .
 عن معاذ بن جبل  أن نيب هللا ،إذا كنت تعا  من مس أو سحر فاألول أن ال تنام منفرداً  -

   :ب املنسان كذئب الغنم، أيخذ الشاة القاصية والناحية، فإايكم إن الشيطان ذئ»قال
 رواه أمحد«. والشعاب، وعليكم ابجلماعة والعامة واملسرد

احملافهة علمل قراءة بعض السور اليت تزعج الشياطني مثل البقرة و ل عمران وسور يس  -
طيع كنت ال تستوال افات والدخان والرمحن والواقعة واجلن واملخالص والفلق والناس. إذا  

 القراءة ميكنه االستماع عن طريق املسرل .
 احرص علمل القراءة أو االستماع إل  ية الكرسش مكررة علمل شريط كاسيت يف كل يوم.  -
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احرص علمل استماع  ايت السحر مكررة علمل شريط كاسيت يف كل يوم ، إذا كنت م ااب  -
 بسحر .

 سيت يف كل يوم إذا كنت م ااب بعنياحرص علمل استماع  ايت العني مكررة علمل شريط كا -
 أو بعني م حوبة جبن  .

 اقرأ بيقني وحضور قلب  ايت وأدعية الرقية الشرعية يوميا يف ال باح واملساء. -
يُب  أكثر من الدعاء واملحلاح فيه ، يقول تعال:  - َوإيَذا َس،ََلَك عيَباديي َعين  فَإي   َقرييٌب ُأجي

ُنوْا ِبي َلَعل ُهْم يـَْرُشُدونَ َدْعَوَة الد اعي إيَذا َدَعا يُبوْا يلي َوْليـُْؤمي أَنَُه  . ويقول نبينا حممد ني فـَْلَيْسَتري
ْل قييلَ  َم َما َبْ َيْستَـْعري َّي َما قَاَل ال يـَزَاُل ُيْسَتَراُب ليْلَعْبدي َما َبْ يَْدُع ويي َْ َأْو َقطييَعةي َرحي  اَي َرُسوَل ا

ُر عي االْستيْعَراُل  يُب يلي فـََيْسَتْحسي ْنَد َذليَك َوَيدَُع قَاَل يـَُقوُل َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت فـََلْم أََر َيْسَتري
. رواه مسلم ، ويقول سفيان بن عيينه : ال مينعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه الدَُّعاءَ 

َعثُوَن   قَاَل إين كَ قَاَل أَنهيرْ  ، فقد أجاب هللا دعاء شر اخللق إبليس إذ قال:  ميَن  ي إيَل يـَْومي يـُبـْ
نَهريينَ 

ُ
[. 15]األعراف: امل
 

ُلَون ُكْم بيَشْشَء م َن اخْلَوْف  ال رب علمل البالء . يقول سبحانه تعال يف سورة البقرة : - َولَنَـبـْ
يَبٌة َن   ال  َواجْلُوعي َونـَْقَص م َن األَمَوالي َواألنُفسي َوالث َمرَاتي َوَبش ري ال  ابيريي ُهم م  ي ذييَن إيَذ  َأَصابـَتـْ

ْم َصَلَواٌت م ن ر ِب يْم َوَرمْحٌَة َوأُولَئيَك هُ  عوَن   أُولَئيَك َعَلْيهي ّ ي َوإيَن  إيلَْيهي رَاجي ،  ُم اْلُمْهَتُدونَ قَاُلواْ إيل  
ذا أصابتهم إ يقول ابن كثا يف تفساه : بني تعال من هم ال ابرين الذين شكرهم فقال الذين

م يبة قالوا إل هلل وإل إليه راجعون أي تسلوا بقوهلم هذا عما أصاِبم وعلموا أ م ملك هلل 
يت رف يف عبيده مبا يشاء وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة ف،حدع هلم ذلك 

ما أعطاهم علمل  عاعرتافهم أب م عبيده وأ م إليه راجعون يف الدار ا خرة . هلذا أخرب تعال
ْم َصَلَواٌت م ن ر ِب يْم َوَرمْحَةٌ ذلك فقال"   هم قال سعيد بن "  أي ثناء من هللا علي أُولَئيَك َعَلْيهي

ب نعم "  قال أما املؤمنني عمر بن اخلطا َوأُولَئيَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ جبا: أي  منة من العذاب "
ْم َصَلَواٌت م ن ر ِب يْم َوَرمْحَةٌ أُولَئيَك َعَليْ العدالن ونعمت العالوة "   َوأُولَئيَك ذان العدالن " "  فه هي

"  فهذه العالوة وهش ما توضع بني العدلني وهش زايدة يف احلمل فكذلك هؤالء  ُهُم اْلُمْهَتُدونَ 
أعطوا ثواِبم وزيدوا أيضا. 
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ُتْم َأن َتْدخُ  ويقول سبحانه وتعال يف سورة البقرة :   بـْ ال ذييَن َخَلْواْ  ُلواْ اجْلَن َة َوَلم ا أَيْتيُكم م َثلُ أَْم َحسي

ُهُم اْلَبْ،َس ُء َوالض ر  ُء َوزُْلزيُلوْا َحىت َ يـَُقوَل الر ُسوُل َوال ذييَن  َمُنوْا َمَعُه َمىَتَ  ّ ي َأ  مين قـَْبليُكم م س تـْ  َنْ ُر ا
ّ ي َقرييبٌ  تحنوا  ن تدخلوا اجلنة قبل أن تبتلوا وختتربوا وِتيقول ابن كثا: أم حسبتم أ   إين  َنْ َر ا

ُهُم َوَلم ا أَيْتيُكم م َثُل ال ذييَن َخَلْوْا مين قـَْبليكُ كما فعل ابلذين من قبلكم من األمم وهلذا قال " م م س تـْ
 "  وهش األمرا  واألسقام وا الم وامل ائب والنوائب أ.هـ. اْلَبْ،َس ُء َوالض ر  ءُ 

 
َلمل َعْن ُصَهْيَب قَاَل قَالَ وجاء يف صحيذ  َّي رَ  مسلم َعْن َعْبدي الَرمْحَني ْبني َأِبي لَيـْ َعَرًبا  ُسوُل ا

اَن َخْاًا َلُه كَ أَلْمري اْلُمْؤميني إيَن أَْمرَُه ُكَلُه َخْاٌ َولَْيَس َذاَك أَلحَد إيال ليْلُمْؤميني إيْن َأَصابـَْتُه َسرَاُء َشَكَر فَ 
َّي . ويف مسند أمحدي َعْن َأِبي َسعييَد اخلُْ بـَْتُه َضرَاُء َصرَبَ َفَكاَن َخْاًا َلهُ َوإيْن َأَصا  ْدريي ي َعْن َرُسولي ا

َن َهمٌّ َوال َحَزٌن َوال َنَ ٌب َوال َوَصٌب َوال أًَذى إيال ُكف يَر َعْنهُ  يُب اْلُمْؤمي وعند ابن  . أَنَُه قَاَل ال ُي ي
َّي  ماجة َعْن أََنسي ْبني  َ إيَذا َأحَ  َماليَك َعْن َرُسولي ا َّ َب أَنَُه قَاَل عيَهُم اجْلَزَاءي َمَع عيَهمي اْلَبالءي َوإيَن ا

َط فـََلُه السُّْكطُ  َش فـََلُه الر يَضا َوَمْن َسكي  .قـَْوًما ابـَْتالُهْم َفَمْن َرضي
اخلطوُب وجلتْ عهمت دونه رَ ـــــان بضــــزمـــــــك الــــوإذا مســ

تْ ــــاَة وملـــــسـئمت نفسك احليُب أخرىــــوائــــــت بعـده نــــــوأت
تْ ــــــْت تولــــــــــــا إذا توالــــــــــفالرزايــفاصطرْب وانتهر بلوَا األما 

ف و وليعلم امل اب أنه إذا اشتد عليه الكرب فانه حيتاج حينئذ إل  اهدة الشيطان، ألنه س -
أيتيه فيقنطه ويسكطه فيحتاج إل  اهدته ودفعه ، وليعلم امل اب أنه إذا اشتد عليه الكرب 

 وعهم اخلطب كان الفرج حينئذ قريبا يف الغالب .
 رجُ ــــــــــذرعـاً، وعند هللا منها املك ىتـــــــُق هلــا الفــــــــَة يضيــــــــــــرب لزلـــــول

 فُريَجت ، وكنت أظنها ال تفرجُ  َحَلَقاذاضاقت فلما استحكمت 
ومن املالحظ أن بعض املرضمل يوحش هلم الشيطان أبنه ال فائدة من العالج وانه شيطان مارد  -

شديد الب،س وله قوة حتمل ال مثيل هلا ، فعلمل املريض أن يدرك أن هذا تالعب من الشيطان 
َعْن  سند امحد َعْن وَكييعي ْبني ُحُدسَ حىت يقنطه من رمحة الرمحن ، جاء يف سنن ابن ماجة وم
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َّي َعم يهي َأِبي َرزييَن قَاَل  َك َربُـَّنا ميْن قـُُنوطي عيَباديهي َوقـُْربي  يَايهي قَاَل قـُْلُت ايَ  قَاَل َرُسوُل ا  َضحي
َّي َأَو َيْضَحُك الَربُّ قَاَل نـََعْم قـُْلُت َلْن نـَْعَدَم ميْن َربَ  َيْضَحكُ   .ْاًاخَ  َرُسوَل ا

وإايك أن تفكر ابالنتحار إذا ما إشتدت عليك الرزااي واخلطوب ، فإن عذاب هللا ليس كمثله  -
اَي أَيـ َها عذاب ، وعذاب هللا أبدي سرمدي ، وعذاب الدنيا زائل ، يقول تبارك وتعال : 

ْلَباطيلي إيال   َنُكْم ابي ًة َعن تـَرَاَ  م ْنُكْم َواَل تـَْقتـُُلَواْ َأن َتُكوَن جتيَارَ  ال ذييَن  َمُنوْا اَل َ ُْكُلَوْا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
يماً  َ َكاَن بيُكْم َرحي  ّ [ ، 29]النساء:أَنـُْفَسُكْم إين  ا

َُّ َعْنُه َعني الَنيبي ي  ش ا ْن قَاَل:  وروى البكاري يف صحيحه َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َرضي َمْن تـََرَدى مي
ًدا َوَمْن حَتََسمل مُسَا فـََقَتَل ُه فـَُهَو يفي َلري َجَهَنَم َيرَتََدى فييهي َخاليًدا خُمََلًدا فييَها أَبَ َجَبَل فـََقَتَل نـَْفسَ 

َدييَدَة نـَْفَسُه َفُسمُُّه يفي يَديهي يـََتَحَساُه يفي َلري َجَهَنَم َخاليًدا خُمََلًدا فييَها أَبًَدا َوَمْن قـََتلَ   نـَْفَسُه لي
َا يفي َبْطنيهي يفي َلري َجَهَنَم َخاليًدا خُمََلًدا فييَها أَبًَداَفَحدييدَ   . تُُه يفي َيديهي َ َ،ُ ِبي

لكان املوُت راحَة كل َحـشاــفلو كنا إذا ُمْتنـا تُريْكن

ا عن كل شـشــــــونس،ل كلنـ اـــا إذا  ُمْتنــا بعثنـــولكن

رة حاول أن تشغل نفسك عن املر  ابلعمل وزايال جتعل املر  يشغل كل وقتك وتفكاك ،  -
األقارب وحضور احملاضرات الدينية و تمعات ال احلني الذين يدعون رِبم الغداة والعشش 
يريدون وجه ، وابتعد عن العزلة واالنفراد ، فإن كثرة التفكر يف املر  واعتزال اجملتمع منفذ 

يدخل منه الشيطان عليك ابلقنوط وسلب املرادة .

 
ال يكن حالك حال كثا من املرضش الذين فشلوا يف العالج والسبب يف ذلك امللل وضعف  -

اهلمة ، فتردهم  تهدون اسبوعاً   يتوقفون شهراً ، يذهبون للقارئ الفال  شهر   يبحثون 
علمل  اه ويستمرون مع  اه ملدة اسبوعا   يتوقفون مدة من الزمن   يرجعون للراقش األول 

مون بعض العالجات   ميلون ، وتطول معهم املدة فال هم ينقطعون عن العالج ، يتسكد
 وال هم يواصلون ، يقول الشاعر :

حـاان ال َظفـٌَر وال إخفا ومـَُشتت العزمات ينفق عمرَه

 ويقول  خر :
حىت إذا فات أمٌر عاتب القَدراوعاجُز الرأيي مضياٌع لُفْرَصتيهي 
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 العالج ابلرقية وما عساه ان يشعر بششء من التحسن جتده يتوقف أوبعض املرضمل يبدأ يف  -
يتقاعس عن مواصلة العالج ويقول طالت املدة وأصابين امللل إل مىت وأل علمل هذا احلال ، 

 ولسان حاله يقول :
يغاه رحيا ولول ومطعماوطوُل مقام املاء يف مستقره

األحسن ، والشررة إذا ما قُلعت من جذورها قد  وهذا من الغباء ، واحلال متغاة من حسن ال
وقد قارب  أ ىب الناس من ضل يف  خر سفرهخترج هلا فروع جديدة ، يقول ابن القيم يف الفوائد: 

 املنزل.
رمبا ذهب امل اب إل الراقش وبعد القراءة حت ل له زايدة يف املر  والبالء فلي رب وليحتسب  -

 كثااً وذن هللا تعال .وليعلم أن هذه الزايدة ال تدوم  
من املالحظ أن  البية املرضمل يثقون ابملعاا ثقة عمياء ، فنردهم خيربون القارىء ِب وصياذم  -

ومشاكلهم العائلية ويستشاونه يف ال غاة والكباة ، وهذا إن دل علمل ششء فإمنا يدل علمل 
ل ل القران حقيقة ق ، وهل كثقة العامة أبهل القران وهلل احلمد ، ولكن هل كل الرقاة من أه

.ملقالرقاة حيافهون علمل أسرار املرضالرقاة من أهل اخلربة والن يحة والرأي السديد ق وهل كل 
 

فينبغش علمل املريض أن ال خيرب املعاا إال مبا له عالقة مبرضه أو ببعض املعلومات اليت تساعد    
املعاا يف تشكيص املر  فقط . وال يستفتيه إال إذا كان أهال للفتوى، وال يستشاه إال إذا علم 

 أنه جن يوثق بعلمه ولكمته وخربته يف احلياة .
 
ال وطعنا ابلقراء ، فالقراء املكل ون ال ادقون األتقياء موجودون ولكن وال يُعُد هذا الكالم حتام  

تشبه ِبؤالء ألس أرخوا اللحمل وق روا الثياب واختذوا من القراءة مهنة وجتارة مضمونة الربذ علمل 
 حساب مرضمل املسلمني.

 



- 289 - 
 

 ااتمراأ البـالأ
طاقتها يف بداية   يبتلمل بعض املرضمل ابملس بسبب أو  خر فترد املريض  هد نفسه فو 

احلالة بكثرة الذهاب للرقاة من أجل أن يضيق علمل الشيطان املتسلط علمل جسده ،   سرعان ما 
ميل من كثرة الذهاب والعودة ويستسلم ل مر الواقع ، ويف نفس الوقت جتده ضعيف املميان قليل 

إال بسبب  ما ذلكالذكر هلل سبحانه وتعال ، وجتد الشيطان متسلط عليه نفسيا وبدنيا ، و 
استمراءه للبالء وتعهيم الشياطني ، وذلك أنه ما ي يبه من هم وال  م وال ن ب وال حزن إال 
قال هذا بسبب الشيطان، يسهر الليل يقول الشيطان حال بيين وبني النوم ، ميتنع عن الطعام 

ع املسلمني م يقول بسبب الشيطان ، ال يذهب للعمل وال للمدرسة وال  تمع ابلناس وال ي لمل
يف املساجد ويزعم أن ذلك كله بسبب الشيطان ، هذا هو حال بعض املرضمل حقيقة، وإن 
استسالمهم هلذا الواقع املر أعهم من الشيطان نفسه ، ومثل هؤالء املرضمل ال ينتفعون من الرقية  

الرقية، وإنه  هكثااً ألنه وقع يف قرارة أنفسهم أن الشيطان أعهم من أن يقهر وأقوى من أن تؤثر في
 من املعلوم أن الشيطان يعهم سلطانه إذا ما ُعهم من ش،نه ويضعف كيده إذا ما ُحقر ش،نه 

 
فـََعثـََرْت َدابٌَة فـَُقْلُت َتعيَس  ُكْنُت َردييَف الَنيبي ي أِب داود َعْن َأِبي اْلَملييذي َعْن َرُجَل قَاَل   روى

ْثَل اْلبَـْيتي َويـَُقوُل ْيطَاُن فَإيَنَك إيَذا قـُْلَت َذليَك تـََعاَظَم َحىَت َيكُ الَشْيطَاُن فـََقاَل ال تَقْل تَعيَس الشَ  وَن مي
ْثَل الذُّاَببي  َّي فَإيَنَك إيَذا قـُْلَت َذليَك َتَ اَ َر َحىَت َيُكوَن مي   . بيُقَويتي َوَلكيْن ُقْل بيْسمي ا

 
َم َعْن   دييَف الَنيبي ي َأِبي ِتَييَمَة اهْلَُرْيميش ي َعَمْن َكاَن رَ ويف رواية عند أمحد يف املسند َعْن َعاصي

 ُّ َ الَنيبي َاَر فـََعثـََر احلْيَماُر فـَُقْلُت َتعيَس الَشْيطَاُن فـََقاَل يلي ال تَقْل تَعيَس  قَاَل ُكْنُت َردييَفُه َعَلمل محي
هي وَ الَشْيطَاُن فَإيَنَك إيَذا قـُْلَت تَعيَس الَشْيطَاُن تـََعاظَ  قَاَل َصَرْعُتُه بيُقَويتي فَإيَذا قـُْلَت َم الَشْيطَاُن يفي نـَْفسي

ْن ُذاَببَ  َّي َتَ اَ َرْت إيلَْيهي نـَْفُسُه َحىَت َيُكوَن َأْصَغَر مي  .    بيْسمي ا
  
فإذا ما أوجد املنسان يف نفسه أن للشيطان قوة وسلطالً عليه فإن الشيطان يعهم كيده فينفذ   

قلبه من ابب اخلوف والوسوسة والضيق والنفور بل واحلضور الكلش وقد يسلبه املرادة فيلعب إل 
به كما يلعب ال بيان ابلكرة ، فإذا ما اجتمع املس والتقبل النفسش لتفلت الشيطان فإن البالء 



- 290 - 
 

يشتد ويعهم اخلطب ويشقمل املريض ألنه سوف يكون يف دوامة لن خيرج منها أبد ، فينبغش عليه 
ن يقف مع نفسه وقفة  مل ولعله يس،ل نفسه هذا السؤال ، إذا كان الشيطان قواي ملاذا ب مينعين أ

  .من الذهاب للرقية !ق 
 
والذي ينبغش أن يعلم أنه ليس للشيطان سلطان علمل أصحاب املميان ال اد  املتوكلون علمل    

 سبحانه مبا أيذن هللا به ، فاهللهللا حق التوكل ولو كان الشيطان مقرتل ِبم بسحر أو عني إال 
ْم ُسْلطَاٌن وََكَفمَل بيَرب َك وَكييالً  وتعال يقول: ، وإنه ألحقر من أن   إين  عيَباديي َلْيَس َلَك َعَلْيهي

ّ ي َوال ذيي يُعهم ، وقد أخربل هللا عنه بقوله سبحانه وتعال :  َن  ال ذييَن  َمُنوْا يـَُقاتيُلوَن يفي َسبييلي ا
، وبقوله عييفاَفُروْا يـَُقاتيُلوَن يفي َسبييلي الط اُ وتي فـََقاتيُلَوْا أَْوليَياَء الش ْيطَاني إين  َكْيَد الش ْيطَاني َكاَن ضَ كَ 

َا َذليُكُم الش ْيطَاُن خُيَو ُف أَْوليَياَءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوني إين ُكنُتْم م ْؤمينينيَ  تعال :  .إيمن 
    

علمل املسلم أن يتقش هللا وال خياف إال هللا وال ينسب كل ما ي يبه إل الشيطان وإن   فينبغش
كان للشيطان ن يب يف ذلك ،  بل ينبغش عليه أن حُيَقر الشيطان يف نفسه وليراهده مبكالفته 

ن ل  ابحملافهة علمل أذكار ال باح واملساء والرقية والدعاء وتقوى هللا سبحانه وتعال يف السر والع
إين َِتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم  ، ولي رب وليحتسب األجر عند هللا ، فاهلل سبحانه وتعال يقول: 

 َ ّ ُواْ َوتـَتـ ُقواْ الَ َيُضر ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً إين  ا َا َوإين َتْ ربي ْبُكْم َسيـ َئٌة يـَْفَرُحواْ ِبي َا يـَْعَمُلوَن حمُييطٌ َوإين ُت ي  ، مبي
أن يشغل نفسه ما استطاع مبا ينفعه يف أمور دينه ودنياه وذلك مبكالطة ال احلني وكثرة وعليه 

 اجللوس يف حلق الذكر والتفقه يف الدين ، حىت أيذن هللا ابلفرج من عنده. 
 
يقول ابن القيم : وإايك أن ِتكن الشيطان من بيت أفكارك وإراداتك فإنه يفسدها عليك  

ما إليك أنواع الوساوس واألفكار املضرة، وحيول بينك وبني الفكر في فساداً ي عب تداركه ويلقش
 ينفعك ، وأنت الذي أعنته علمل نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك أ.هـ.
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 ا اتعداد النفسي للتخبى وقل الرقية
ب طُُه الش ْيطَاُن َكَما يـَُقوُم ال ذيي يـََتكَ ال ذييَن أَيُْكُلوَن الر اَب اَل يـَُقوُموَن إيال    يقول هللا سحانه وتعال: 

َن الرَتَد يي يقول :  [، وكان رسول هللا 275]سورة البقرة:  ميَن اْلَمس   الَلُهَم إي  ي أَُعوُذ بيَك مي
ُعوذُ بيَك َأْن أَُموَت يفي َسبييليَك أَ َواهْلَْدمي َواْلَغَر ي َواحْلَرييقي َوأَُعوذُ بيَك َأْن يـََتَكَبَطيني الَشْيطَاُن عيْنَد اْلَمْوتي وَ 

 . رواه النسائش وامحد . ُمْدبيرًا َوأَُعوُذ بيَك َأْن أَُموَت َلدييًغا
: ضرب البعا الششء ، ومنه قيل خبط عشواء ، وهش الناقة اليت يف ب رها ضعف  اخلبط

 تتكبط اذا مشت ال تتوقمل شي، ، قال زها :
ِتته ومن ختطشء يعمر فيهرمرأيت املنااي خبط عشواء من ت ب

إن التكبط و   وقيل: اخلبط كل سا علمل  ا هدى . وختبطه الشيطان إذا مسه ِببل وجنون.
وصرا( الشيطان وقت الرقية ما هو إال من أجل أن ال يسمع القر ن  وحىت  عل املريض ال يركز 

لشديد ، وهذا من العذاب ا وال ين ت وال يتفكر يف  ايت هللا تعال وِبذا املكر يسلم الشيطان
َوقَاَل  ما تعرتف به الشياطني فإ م يقولون لو أل استمعنا وأن تنا الحرتقنا ، يقول هللا تعال :

ََذا اْلُقْر ني َواْلَغْوا فييهي َلَعَلُكْم تـَْغليُبونَ  [ ، يقول ابن كثا قوله 26]ف لت: اَلذييَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا هلي
ر ن وال "  أي تواصوا فيما بينهم أن ال يطيعوا للقل الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القر نوقاتعال: "

"  أي إذا تلش ال تسمعوا له كما قال  اهد والغوا فيه يعين ابملكاء والغوا فيهينقادوا ألوامره "
تعال وقد أمر هللا سبحانه و … إذا قرأ القر ن  وال فا والتكليط يف املنطق علمل رسول هللا 

 عباده املؤمنني ِبالف ذلك فقال تعال "وإذا قرىء القر ن فاستمعوا له وأن توا لعلكم ترمحون". 
 

ومن املشاهد أن بعض من ِبم مس من اجلان تتكبط ِبم الشياطني وقت الرقية وجتعلهم 
ي رخون ويتعاركون وال تكاد أن تسيطر علمل بعضهم من شدة التكبط بسبب حضور اجلان عليهم 

ولو أنك س،لت أحدهم ملاذا كل هذا التكبط ق. لقال لك إن معش شيطالً مارداً  علين أت رف ، 
 مثل هذا الت رف وقت الرقية .
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ولو س،لته هل كنت مستعدًا هلذا التكبط من قبل البدء ابلرقيةق ، لقال لك نعم، ف،ل أصرع    
داً يف جييب وال أمحل أوراقاً أو نقو وأختبط عند كل قراءة وعليه أكون مستعدا بلبس رخيص الثياب 
 وال ألبس ساعة يف يدي خشية الضياع أو الكسر وقت التكبط.

 
فنقول مثل هذا املريض عنده االستعداد النفسش لتمكني اجلين من احلضور علمل جسده     

ه نوالتكبط به كيفما شاء ، فينبغش علمل الراقش أن يرشد أمثال هذا املريض وأن يبني له أنه ومكا
أن مينع شيطانه من احلضور الكلش والتكبط وقت الرقية وذن هللا تعال ، وأن الشيطان كيده 
ضعيف ، وأن حضور اجلين وختبطه ليس من م لحته ، ألن امل اب إذا أطلق العنان لشيطانه 
 نوأعطاه من القدر واملكانة والتعهيم ماال يستحقه ، فإنه يتعاظم وي ل إل ما ب يكن ليستطيع أ

ي ل إليه ، وإن هذا التكبط ما هو إال بسبب الضعف واالستسالم ملحياء الشيطان الذي  عل 
عند امل اب االستعداد النفسش للتكبط وقت الرقية ، وقد شاهدت كثاًا من الشباب من يفرا 
جيوبه من األورا  واملفاتيذ وينزع ساعته من يده وك،نه مقبل علمل حلبة م ارعة ، وهذا أيضا 

ل عند بعض النساء مع األسف ، ومن املالحظ أنه يتكبط البعض منهم وهو سليم معاجي حاص
من التلبس ولكن من أجل أن يلفت نهر الراقش حىت يركز عليه يف الرقية ، فينبغش علمل الراقش أن 

 . هيهم من سبيل إال مبا أذن هللا بيقوي إميانيات املرضمل ويبني هلم أنه ليس للشيطان عل
   
ذ األسلوب و اه ميكن أن نرفع من معنوايت املريض فيتغلب علمل الشيطان خارج الرقية ، وِب   

وهذا ال يعين أن الشيطان لن يستطيع التكبط ابمل اب وقت الرقية علمل أي حال ، ولكن سوف 
يكون املريض أكثر انضباطا وحتكما بنفسه . ولقد ذكر يل كثٌا من الذين يتكبطون وقت الرقية 

 م أن مينعوا الشيطان من احلضور يف أ لب األحيان والبعض يقول ميكن منعه ما ب أن ومكا
ُيسَتفز من الراقش ، والبعض يقول ميكن السيطرة عليه ومنعه من احلضور ابجملاهدة والتحمل وال رب 
، والبعض يقول ال أستطيع منعه من احلضور واألمر خارج عن إراديت وإ  أشعر ك،  يف ظالم 

فال أرى وال أمسع ، و خر يقول أمسع وأرى وأشعر بكل ششء  ا أ  مسلوب املرادة، دامس 
و خر يقول ال أعلم شيئًا وقت التكبط  ا أ  أصحو وك،  مستيقظ من النوم ، والكل منهم 

 صاد  يف قوله وهللا أعلم . 



- 293 - 
 

ع  العالج ابلقرآنى طرق الشيطان يف صرف املرضى

يقول ابن القيم يف الزاد : لو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعمل مع هذه األرواح    
اخلبيثة ، وهش يف أسرها وقبضتها تسوقها حي  شاءت وال ميكن االمتناع عنها وال خمالفتها ومنها 

ع حقيقة و ال رع األعهم الذي ال يفيق صاحبه إال عند املفارقة واملعاينة فهناك يتحقق أنه م ر 
 أ.هـ.
 
وأ لب بل كل من به مس من اجلن حيتاج ال من يشرعه ويعينه علمل الرقية والعالج ، فإن   

الشياطني ختطط وتعمل علمل صرف املريض عن الرقية والعالج بكل الطر  والسبل ، وإن م احبة 
لبيس ت هؤالء املرضمل وال رب علمل ت رفاذم حيتاج ال إنسان حليم صبور له علم ودراية يف

الشياطني. وان بعض من الناس يعانون من أعرا  املس والسحر يف اليقهة واملنام ، وتالحظ أن 
ت رفات هؤالء  ا طبيعية أو أ م يعانون من أمرا  نفسيه مزمنة بل ورمبا أمرا  عضويه ال يعلم 

 تريد الهلا سبب منطقش ، وحقيقة أمرهم أ م م ابون مبس أو عني أو سحر ، ولكن الشياطني 
هلم اخلا أبدا ، فالشيطان يستهوي املنسان ويستميله ويستكف بفكره وعقله ويبعده عن كل خا 
وعن كل ما فيه صالح دينه ودنياه . فتسعمل الشياطني جاهدة ابملكر واخلديعة حىت ت رفهم عن 

 االستشفاء ابلرقمل الشرعية ، وذلك ببعض الطر  التالية :
شياطني ل رف املريض عن الرقية ، املحياء للم اب أبنه م اب من الطر  اليت تعمد هلا ال -

 لالة نفسية ، أو أن األمر طبيعش . 
يقنع الشيطان املريض برأي من ينكر تلبس اجلن لإلنس ال سيما إذا كان يتابع ما تنشره  -

 ال حف واملذاعة من حوارات ومناقشات حول املوضوع ذاته .
سية عالجه عند األطباء ، فيقنعونه أبنه م اب لالة نفتوحش له الشياطني أبن مرضه ميكن  -

 أو مر  عضوي .
توحش الشياطني للمريض أن الرقية ال تنفع إال ملن يعا  من اجلنون ، فيكشمل أن يذهب ملن  -

 يرقيه فُيعا ويلقب ابجملنون .
ذم دتوسوس الشياطني للم روع أب ا من ملوك اجلان أو من عفاريت الشياطني أو من كبار مر  -

، وجتدها تضحك أو تغين يف صدر املريض وقت الرقية حىت تثبت له أ ا ال تت،ثر ، فيرعلون 
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املريض يشعر لالة إحباط وأيس وقنوط ، حىت أ  مسعت أحد املرضمل يقول : ما أظن أن 
َما أَنـَْزَل يقول :  ملرضش هذا عالج وما أظن أن أشفمل من هذا املر  أبدا ، ونبينا حممد 

 َُّ َلهُ ا َلُه َمْن َجهي َفاًء َعليَمُه َمْن َعليَمُه َوَجهي ، وعند رواه أمحد يف املسند .  َداًء إال َقْد أَنـَْزَل َلُه شي
َّي  يَب َدَواُء الَداءي بـَرَأَ قَال:  مسلم َعْن َجابيَر بن عبد هللا أن َرُسولي ا ليُكل ي َداَء َدَواٌء فَإيَذا ُأصي

َّي َعزَ   . َوَجلَ  وييْذني ا
 
ومن طر  صرف الشيطان ، املحياء للمريض أبنه لدم ويريد التوبة واملسالم وسوف يساعد  -

املريض ، في د  املريض اجلان فينقطع عن العالج والرقية علمل أمل أن يفش ذلك الشيطان 
اخلبي  بكالمه ، حىت أن أحد املرضمل كان حيضر اجلان عليه فيغيبه عن الوعش ، وعندما 

ف عنه اجلان  د نفسه يف مقر العالج ابلرقية عند أحد الرقاة ، أو يف حماضرة يف أحد ين ر 
املساجد ، ويفعل الشيطان هذه األمور من ابب استدراج املريض والتلبيس عليه حىت ي دقه 
ويركن إليه ومن   يستحوذ عليه وميكر به ، وكان خيرب  الشيطان علمل لسان املريض أبنه 

ذه قل الرقاة  ثااً عليه ، ويقول لقد ْحت فعال يف صرفه عن الرقية والعالج ِبيذهب به إل أ
 الطريقة . 

 
بعض الشياطني  يت ابملريض إل مقرات الرقية الشرعية حىت توهم املريض أب ا ال تت،ثر من  -

ش لالقر ن وأ ا أقوى من أن يؤثر فيها كالم هللا تعال ، وما هش إال جلسات معدودات   تنط
 اللعبة علمل املريض فيتوقف عن العالج . 

بعض الشياطني تشرتط علمل املريض بعدم الذهاب للعالج مقابل التكفيف عليه وعدم أذيته  -
 بل وتيسا سبل املنكرات اليت يهواها املريض نفسه .   

ومن الشياطني من جتعل املريض يف حرج وضيق عندما يتحدع ال الراقش أو ينوي الذهاب  -
 اليه .

ومن الشياطني من جتعل املريض خياف من الراقش أو يكرهه دون سبب أو توحش له أبنه ليس  -
 ابلقارئ املتمرس .
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كثاًا ما  يت الشياطني للمريض يف املنام علمل صورة الراقش وهو يضرب املريض أو يهينه أو  -
ني ابلوسوسة طيريد أن يفعل به الفاحشة والعياذ ابهلل ، وبعد أن يستيقظ املريض تبدأ الشيا

 املستمرة حىت جتعله يكرهه .
 ومن طر  صرف الشياطني أن جتعل املريض يتعب بعد الرقية . -
ومن تلبيس الشياطني أن توحش له للمريض أن رقيتُه لنفسه بنفسه أقوى واشد  ثااً من رقية  -

 الراقش املتمرس ،   تتفرد به حىت ت رفه عن الرقية ِتاماً.
 ينازلهْ  جن السيفي  َحد ي  َوْقعَ  شكمل     الع ا علمل الً اتكا السيفَ  ضيعَ  ومن

يف بعض احلاالت يتشكل الشيطان للم اب ويتهدده ويتوعده ابألذى إذا ذهب للقراء ،  -
 وقد ال يتشكل ولكن خياطب املريض وهو يف جوفه ب وت يسمعه امل اب دون  اه .

ألمور اليت ال وتفضحه ابتوسوس الشياطني للمريض أب ا سوف حتضر وتتكلم علمل لسانه  -
 يريد أن يعلمها عنه أحد .

 يستشا املريض ابملس مريضا  خر يف أمر الرقية ، فيشا عليه ابلتوقف أو بتغا الراقش، واألمر -
 قد دبر فيما بني الشيطان الذي مع املريض والشيطان الذي مع املريض ا خر .  

طرة علمل شعوره اال أنه ال يستطيع السيبعض من به مس ال ي رع عند الرقية ويكون يف كامل  -
لسانه ، فترد اجلين يتكلم ويسب ويلعن امل اب نفسه ورمبا ميدحه ويتكلم بكالم كثا فيه 
اجلد واهلزل ، وِبذا الطريقة يشك امل اب يف نفسه وتوحش إليه الشياطني أبنه  ا م اب 

وقف ، ومن كوامن النفس ، فيتابملس وما هذه األفعال واألقوال إال من فعل الشعور الباطين 
 عن الرقية.

فينبغش علمل مثل هؤالء املرضمل أن يعلموا أن مثل هذه األفعال ليست لالة نفسية خ وصا إذا   
كان امل اب يعا  من أعرا  املس ، وخا من يشكص مثل هذه احلالة  الراقش املتمرس يف 

د عدة ، وال  زم ابلتشكيص إال بع العالج الشرعش ، وهو الذي أيخذ املعطيات عن حالة املريض
جلسات ، ولست أعين ابلقارئ املتمرس ذلك املتفلسف الذي إذا جاءه املريض قال له أنت فيك  
كذا وكذا قبل أن يقرأ عليه ، ويذكر يل أحد االخوة أن امرأته كانت مسحورة وذهب ِبا إل قارئ 

ا: إن معك حالة نفسيه ووسوسة متفلسف ، وبعد أن قرأ عليها مع  موعة من النساء قال هل
شياطني ، وهش تعلم ما ِبا من سحر ومس وبالء عهيم ، فقالت املرأة للراقش : وماذا عن زوجش 



- 296 - 
 

) وكان مسحورا هو ا خر( ق. ف،جاب الراقش املتفلسف هو ا خر ليس فيه شئ ، فقالت املرأة:  
 كيف علمت وأنت ب تقرأ عليه ق فك، ا ألقمته حرراً . 

 
اخلليل بن أمحد الفراهيدي: الرجال أربعة :رجل يدري وال يدري أنه يدري، فذلك لس  يقول

فذكروه ؛ ورجل ال يدري ، و يدري أنه ال يدري ، فذلك مسرتشد فارشدوه ؛ ورجل ال يدري وال 
 يدري أنه ال يدري ، فذلك جاهل فارفضوه .

 

 حدين يدخل اجلنة م  أميت ابعون ألفا بيري حساب
يت الشياطني للمريض من ابب الدين ، وذلك بتذكا املريض حدي  "السبعني الفًا " أحياًل  

سَ واحلدي  رواه الشيكان وجاء فيه :"  ُعوَن أَْلًفا بيَغْاي حي اَب قَاُلوا َوَمْن يَْدُخُل اجْلََنَة ميْن أَُميتي َسبـْ
َّي قَاَل ُهمي اَلذييَن ال َيْكتَـُووَن وَ  " . فترد بعض  تَـوََكُلونَ ال َيْسرَتُْقوَن َوَعَلمل َرِب ييْم يَـ ُهْم اَي َرُسوَل ا

املرضمل أيتيك ويقول لك اي شيخ أريد أن أتوقف عن الرقية لعل هللا أن  علين من اللذين ال 
يسرتقون وعلمل رِبم يتوكلون ، وإذا تتبعت حال املريض جتده بعيداً كل البعد عن التوكل ، وقد 

ويشاهد التلفاز وما فيه من ف  ، ويسمع األ ا  ، ويعق والديه ،  يكوَن جن يشرب الدخان
ويفعل كثااً من املعاصش واملنكرات بل قد جتده ال ي لش ويريد أن يكون من السبعني ألفًا جن 

 ال حساب عليهم وال عذاب .
 
ولو س،لت هذا املريض عن رأي العلماء يف معع هذا احلدي  لقال لك ال أعلم ، ومن يرجع   

ال كتب أهل العلم  د أن العلماء قد اختلفوا يف معع  االسرتقاء ويف شرح معع هذا احلدي  ، 
وقد احتج بعض الناس ِبذا احلدي  علمل ان التداوي مكروه ومعهم  العلماء علمل خالف ذلك 

د محل بعض العلماء قوله ) ال يكتوون وال يسرتقون ( علمل ما كانوا يفعلونه يف اجلاهلية ، ، وق
فإ م كانوا يكتوون ويسرتقون يف زمن العافية ، وقيل الرقمل اليت حيمد تركها ما كان من كالم اجلاهلية 

َّي  َة رَُّقمل َوالَتَمائيَم َوالت يَولَ إيَن ال ومن الذي ال يعقل معناه ملحتمال أن يكون كفرا ، يقول َرُسوَل ا
ْركٌ  رواه أِب داود ، فدل علمل أن النهش إمنا كان عن الرقمل اجملهولة أو اليت فيها شرك ، وقيل  .شي
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واملطلوب  ،له قوة علمل ال رب وعلمل ضرر املر أبن االسرتقاء املستحسن تركه يف حق من كان 
 فعله يف حق الضعيف وال يكون االسرتقاء منافيا للتوكل . 

 
، التوكل رء مـنب لف حلدي  من اكتوى أو اسرتقمل فقدويف كتاب  فتذ القدير عند شرح املؤ 

ّ   كتاب من يعرف ال مبا  واالسرتقاء خلطره االكتواء من عنه التنـزه يسن ما لفعله  الحتمال ا
ّ   علمل ال عليها معتمداً  فعل نفيم هذا أو شركا كونه  فقد ، فإن التوكل من بريئاً  بذلك ف ار ا
 طريقاً  تعينه عند بل مطلقاً  يستعمل وال مطلقاً  يرتك ال الكش أن سبق ، وقد منه بريئاً  يكن ب ذلك

ّ   وذن الشفاء أن اعتقاد م احبة مع مقامه  اه قيام وعدم للشقاء  ، وقالعليه والتوكل تعال ا
 يريد ألنه يتوكل ب اكتوى من فيه قيل الذي فهذا يعتل لئال ال حيذ كش نوعان الكش :قتيبة ابن
 شرع الذي فهو قطع إذا والعضو فسد إذا اجلرح كش والثا  .يدافع ال والقدر القدر يدفع أن

  ا ألمر ابلنار التعذيب تعريل من فيه ملا األول فكالف حمتمل ألمر كان فإن فيه التداوي
  حمقق.
 

وقيل املراد برتك الرقمل والكش االعتماد علمل هللا يف دفع الداء والرضا بقدره ، ال القدح يف جواز 
ذلك لثبوت وقوعه يف األحادي  ال حيحة وعن السلف ال اا ، لكن مقام الرضا والتسليم 

الرقمل  نأعلمل من تعاطش األسباب ، يقول احلافظ يف تعليقه علمل احلدي  نقال عن القرطيب : إ
ان أبمساء هللا تعال تقتضش التوكل عليه وااللتراء إليه والر بة فيما عنده والتربك أبمسائه ، فلو ك

ورَقمل  ذلك قادحًا يف التوكل لقدح الدعاء ، إذ ال فر  بني الذكر والدعاء ، وقد رُقش النيب 
يقع من هؤالء  التوكل ب وفعله السلف واخللف ، فلو كان مانعا من اللحا  ابلسبعني أو قادحا يف

 وفيهم من هو أعلم وأفضل جن عداهم .ا.هـ. 
 

َك ش  أَن هُ قَاَل: 
ْبيَنْ َجْعَفري ْبني َأِبي طَاليبي  ُدخَل َعَلمل َرُسولي هللا روى َماليك َعْن مُحَْيد ْبني قـَْيَس امل . ابي

َنتيهيَما  َاضي يَـتـُُهَما: اَي َرُسوُل هللا« َمايلي أَرَاُجَا َضاريعنيي »فـََقاَل حلي . إن هُ َتْسرَُع إلَْيهيَما الَعنْيُ. فـََقاَلْت َحاضي
ْن َذليَك. فـََقاَوبَْ مَيْنَـْعَنا أَْن َنْسرَتْقيَش هَلَُما إال  َأل  اَل َنْدريي َما يـَُوافيقُ  اْسرَتُْقوا : »َل َرُسوُل هللا ك مي
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َّي  عنها قَاَلْت:  وَعْن َعائيَشَة رضش هللا«.هَلَُما. فَإن ُه َلْو َسَبَق َششءٌ الَقَدَرا َلَسبَـَقْتهُ الَعنْيُ  َكاَن َرُسوُل ا
  َن اْلَعنْيي  .متفق عليه أَيُْمُر ي َأْن َأْسرَتْقيَش مي

 
أمر ندب ال أمر  لتداوي من األمرا  من األمور اليت أمرل ِبا نبينا حممدومن املعلوم أن ا

َد َعْن َسْعَد قَاَل  ،وجوب َّ َمريْضُت َمَرًضا أاََت ي َرُسو روى ابو داود يف مسنده َعْن ُ َاهي  ُل ا
فـََقاَل إيَنَك َرُجٌل َمْفُئوٌد اْئتي احْلَاريَع  ييـَُعوُد ي فـََوَضَع َيَدُه َبنْيَ ثَْدَيَش َحىَت َوَجْدُت بـَْرَدَها َعَلمل فـَُؤادي 

ْن َعْرَوةي اْلَمدييَنةي فَـ  ْلَيَرْ،ُهَن بينَـَواُهَن ُ َ ْبَن َكَلَدَة َأَخا ثَقييَف فَإينَُه َرُجٌل يـََتطََبُب فـَْلَيْ،ُخْذ َسْبَع َِتَرَاَت مي
 .لييَـُلَدَك ِبيين  

َّي أال نـََتَداَوى قَاَل نـََعْم اَي عيَباوَعْن أَُساَمَة ْبني َشرييَك قَاَل  َّي َتَداَوْوا فَإيَن قَاَلتي األعراُب اَي َرُسوَل ا َد ا
َّي َوَما ُهوَ  ًدا قَاُلوا اَي َرُسوَل ا َفاًء َأْو قَاَل َدَواًء إال َداًء َواحي ََّ بَْ َيَضْع َداًء إال َوَضَع َلُه شي قَاَل اهْلََرُم  ا

يٌذ رواه الرتمذي  . َحديي ٌ   َحَسٌن َصحي
َّي وَعْن َأِبي ُخزَاَمَة َعْن أَبييهي قَاَل  َّي أَرَأَْيَت رًُقمل َنْسرَتْقيي َس،َْلُت َرُسوَل ا َها فـَُقْلُت اَي َرُسوَل ا

ًئا قَاَل هي  َّي َشيـْ ْن َقَدري ا َّي شَ َوَدَواًء نـََتَداَوى بيهي َوتـَُقاًة نـََتقييَها َهْل تـَُردُّ مي ْن َقَدري ا . َحدييٌ  َحَسٌن  مي
يٌذ  رواه الرتمذي   َصحي

َّي وَعْن أُم ي الَدْرَداءي َعْن َأِبي الَدْرَداءي قَاَل  ََّ أَنـَْزَل الَداَء َوالَدَواَء َوَجَعَل ليُكل ي  قَاَل َرُسوُل ا إيَن ا
َرَاَم   . رواه أبو داود يف مسندهَداَء َدَواًء فـََتَداَوْوا َوال َتَداَوْوا لي

ْعُت أََنًسا يـَُقوُل  َّي وعن عيْمرَاَن اْلَعم يَش قَاَل مسَي ََّ َعَز َوَجَل َحْيُ  َخَلَق  إيَن َرُسوَل ا قَاَل إيَن ا
 .رواه أمحد يف املسندالَداَء َخَلَق الَدَواَء فـََتَداَوْوا

َّي   َب بيْنتي أُم ي َسَلَمَة َعْن أُم ي َسَلَمَة َزْوجي الَنيبي ي وَعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبْاي َعْن َزيـْنَ   َأَن َرُسوَل ا
َارييََة يفي بـَْيتي أُم ي َسَلَمَة َزْوجي الَنيبي ي  َا َنْهرٌَة فَاْسرَتُْقوا هَلَا يَـ  قَاَل جلي َها َسْفَعًة فـََقاَل ِبي ْعيني رََأى بيَوْجهي

َها ُصْفرَةً   اه مسلم.رو  بيَوْجهي
ُّ واحلدي  الذي رواه أمحد َعْن َعْمرََة   َ    َعْن َعائيَشَة قَاَلْت َدَخَل الَنيبي َع َصْوَت َصيبي َفَسمي

َن اْلَعنْيي  ُتْم َلُه مي ويف رواية مالك يف موطئه عن  .يـَْبكيش فـََقاَل َما ليَ بيي يُكْم َهَذا يـَْبكيش فـََهال اْسرَتْقـَيـْ
َّي  َحَدثَهُ ُعْرَوَة ْبَن الزَُّبْاي  ٌّ يـَْبكي   َدَخَل بـَْيَت أُم ي َسَلَمَة َزْوجي الَنيبي ي   َأَن َرُسوَل ا ش َويفي اْلبَـْيتي َصيبي

َّي  َن اْلَعنْيي   َفذََكُروا َلُه َأَن بيهي اْلَعنْيَ قَاَل ُعْرَوُة فـََقاَل َرُسوُل ا  .َأال َتْسرَتُْقوَن َلُه مي
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حلق أن من وثق ابهلل وأيقن أن قضاءه عليه ما  ب يقدح يف توكله تعاطيه ويقول ابن حرر: وا
يف احلرب بني درعني ، ولبس علمل رأسه املغفر ، وأقعد  األسباب اتباعا لسنة رسوله فقد ظاهر 

الرماة علمل فم الشعب ، وخند  حول املدينة ، وأذن يف اهلررة ال احلبشة وال املدينة ، وهاجر 
سباب األكل والشرب ، وادخر ألهله قوذم وب ينتهر ان ينزل عليه من السماء ، هو، وتعاطمل أ

َّي َأْعقيُلَها َوأَتـَوَكَ وهو كان أحق اخللق أن حي ل له ذلك ، وقال للذي س،له  ُل أَْو أُْطليُقَها اَي َرُسوَل ا
لم أ.هـ.) املرجع ال يدفع التوكل ، وهللا اع، ف،شار ال أن االحرتاز َوأَتـَوََكُل ق قَاَل اْعقيْلَها َوتـَوََكْل 

 السابق (.
 

 يقول ابن القيم رمحه هللا يف الطب النبوي :
ويف األحادي  ال حيحة األمر ابلتداوي ، وأنه ال ينايف التوكل ، كما ال ينافيه دفع اجلوع   

والعط، واحلر والربد أبضدادها . بل ال تتم حقيقة التوحيد إال مبباشرة األسباب اليت ن بها هللا 
مر واحلكمة ألمقتضيات ملسبباذا قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح يف نفس التوكل ، كما يقدح يف ا

، ويضعفه من حي  يهن معطلها أن تركها أقوى يف التوكل ، فإن تركها عرزا ينايف التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب علمل هللا يف ح ول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه ، ودفع ما يضره يف دينه 

كمة والشرع ، فال ودنياه ، وال بد مع هذا االعتماد من مباشرة األسباب واال كان معطال للح
  عل العبد عرزه توكال وال توكله عرزا أ.هـ.

 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن ابز أبن االسرتقاء ملن احتاج له ال خيرج املسلم من اللحا  ابلسبعني 
  ألفا حي  أنه مـحتاج للرقية ، ويرى حفهه هللا تعال استحباب العالج من املر  أ.هـ.

 
وهزي إليك اجلذع يساقط الرطب   ــر ــــال  ملــــــــــــهللا قر  أن  ـــــــــأب  ت

ه سببـْن كـل ششء لـــــــه ولكـــــــــجنتولو شاء أن جتنيه من  ا هزها

ومن املعلوم أن التداوي له أحكام  سة واجب ، مستحب ، مباح ، مكروه ، وحمرم ،  فإذا 
حر  واية ، أو سحر عقو  أو سحر مر ، أو كان ما كان املنسان م ااب بسحر ذيج ، أو س

م ااب مبس وكان اجلان ال ارع من الكفار وكان مسيطراً علمل املنسان وكان الشيطان أيزه لفعل 
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املعاصش أبنواعها وال يستطيع دفعه عنه ، وقد يكون املر  أو السحر أو املس يسبب املشقة 
؛ ومن القواعد الفقهية  "ما ال  96روة امللحةللمريض وأهله عندها قد يكون التداوي واجبا للضر 

 يتم الواجب إال به فهو واجب " .
 

فينبغش علمل من يعا  من أعرا  املس أو السحر أو العني أن يستشفش بكالم هللا ومبا جاء من 
وإذا كان يعا  من سحر أو مس شديد فينبغش عليه أن يستعني  ، أدعية م،ثورة عن امل طفمل 

ابهلل   مبن له علم ودراية يف عالج هذه األمرا  ، ألنه خيشمل عليه أن تتدهور حاله فَيتعب 
ويُتعب من يعي، معه من  ا أن يشعر ، ويف الغالب أن من به مس أو سحر يت رف ت رفات 

يذ كرب عن االستشفاء بكالم هللا هو خالف املنطق ال ح ا متزنة يشعر ِبا من يعايشه ، والت
 ، يقول مطرف: ألن أعاجي فاشكر احب إيل من أن أبتلمل ف،صرب.  وهروب من الواقع 

 
وقد  يت الشياطني للمريض من ابب الرأفة والرمحة ، وذلك أن يكون ويل أمر املريض م ااب  -

فيكشمل أن يتطور به احلال إل ال رع ابلضغط أو السكري أو القلب أو  اها من األمرا  ، 
عند مساع القر ن فااه ويل أمره فيزداد عنده الضغط أو السكري أو حي ل له هبوط يف القلب 

يموت ، وهذا من تلبيس الشياطني .ف

 
أذكر أن أحد املرضمل وكان به  مس من شيطانة خبيثة وكان يـََتحفظ وخيشمل أن يعلم به أحد ، 

رعه الشيطان بني  موعة جن كان خيشمل أن يعلموا مبرضه . فكيف بك حىت بلغ به احلال أن ص
لو صرعك الشيطان وجعلك تتكبط بني والدك أو أمك اليت تعا  من الضغط أو السكري أو 
القلب ، فينبغش عليك أن خترب من ختشمل عليه ابلتدرج قبل أن يفاج، مبثل هذا املوقف ك،ن تقول 

ايم من ضيق يف صدري وأظن أ  حمسود وأصبت بعني وسوف اي والدي إ  أعا  يف هذه األ
                                       

، ابب يدخل اجلنة سبعون الفا بغا حساب ويف ابب من ب ير   6541، حدي  رقم  409صفحة  11انهر فتذ الباري ج 96
، وانهر شرح النووي يف ابب الدليل علمل دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغا حساب  5752  رقم حدي 211صفحة  10ج 

وال عذاب ، وانهر الطب النبوي البن القيم وأنهر كتاب أحكام التداوي واحلاالت امليؤوس منها وقضية موت الرمحة للدكتور حممد 
امع ر نيل األوطار ابب إابحة التداوي وتركه، وانهر فتذ القدير شرح اجلعلمل البار ، وانهر حاشية العدوي يف ابب التعاا ، وانه

 .8063ال غا ، وشريط الرقمل املشروع منها واملمنوع إصدار تسريالت الع ر املسالمية يف الراي  رقم 
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أذهب ملن يرقيين وتبدأ تتدرج معه ومبرور األايم واألسابيع يتقبل الواقع وإن كان مرًا . وال تدري 
اء لعلك تكون سببا يف شفاء والدك جا يعانيه عندما  خذه ملن يرقيه بكتاب هللا في،ذن هللا له ابلشف

للعالج فيتبني أن عائلته كلها م ابة بسحر أو أن البعض منهم يكون  . وكم من مريض أييت
م ااب ابلعني ، فيكون األول سببا من بعد إذن هللا تعال يف شفاء  اه .

 
ومن طر  صرف الشياطني أن ت رف وتلبس علمل ويل أمر املريض أو املريضة أبنه م اب  -

النفسية .مبر  عضوي أو نفسش وعالجه عند األطباء أو امل حات 

 
ومن تلبيس الشياطني أن يذهب املريض وويل أمره للراقش وبعد الرقية ، ي در احلكم اجلائر  -

من الراقش املعزز ابلقسم ابهلل أبن املريض ليس به مس والذي به حالة نفسية أو مر  عضوي 
فاحلذر  .ض ابلكذب ويقع بني مرارة البالء ومنعه من الرقية ياذهب به للطبيب !!! ، فيتهم املر 

 خربته.احلذر من تشكيص الرقاة مهما كانت 
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 ابب فضائل بعض السور واآلاي  

 فضل ا اتعاذة م  الشيطان الرجيم ومعناها :  
يقول ابن كثر يف تفســــــاه : معع أعوذ ابهلل من الشــــــيطان الرجيم أي أســــــترا جبناب هللا من 
الشــيطان الرجيم أن يضــر  يف ديين أو دنياي أو ي ــد  عن فعل ما أمرت به أو حيثين علمل فعل 

 سما  يت عنه ، فإن الشيطان ال يكفه عن املنسان إال هللا وهلذا أمر تعال مب انعة شيطان املن
ومداراته وســـــداء اجلميل إليه لاده طبعه عما هو فيه من األذى وأمر ابالســـــتعاذة به من شـــــيطان 
اجلن ألنه ال يقبل رشوة وال يؤثر فيه  يل ألنه شرير ابلطبع وال يكفه عنك أال الذي خلقه وهذا 

ذي اْلَعفْ  املعع يف ثالع  ايت من القر ن ال أعلم هلن رابعــة قولــه يف األعراف  ْلُعْرفي خــُ َو َوْأُمْر ابي
َوإيما  يـَنَـَزَ ن َك ميَن  فهذا فيما يتعلق مبعاملة األعداء من البشــــــــــــــر   قال: َوأَْعريْ  َعني اجْلَاهيلينيَ 

يٌع َعلييٌم  ّ ي إين ُه مسَي َتعيْذ ابي ْيطَاني نـَزٌْا فَاســـــــْ اْدَفْع  : تعال يف ســـــــورة قد أفلذ املؤمنون ، وقال الشـــــــ 
ل يتي هي  ُفون   َوُقْل ر ب  أَُعوُذ بيَك ميْن َجَزَاتي الش  ابي َا َي ي ياطينيي   َوأَُعوُذ َش َأْحَسُن الس يـ َئَة حَنُْن أَْعَلُم مبي

ُروني  يـ َئُة  ، وقال تعال يف ســـورة حم ف ـــلت :   بيَك َرب  أَن حَيْضـــُ َنُة َواَل الســـ  َتويي احلَْســـَ َواَل َتســـْ
نُ  ل يتي هيَش َأْحســَ يٌم   َوَما يُـ  اْدَفْع ابي َنُه َعَداَوٌة َك،َن ُه َويلي  محَي َنَك َوبـَيـْ رَبُواْ فَإيَذا ال ذيي بـَيـْ َلق اَها إيال  ال ذييَن صــَ

ّ ي إين ُه ُهَو الســـــــــ   َتعيْذ ابي ْيطَاني نـَزٌْا فَاســـــــــْ يُع َوَما يـَُلق اَه  إيال  ُذو َحظ  َعهييَم   َوإيم ا يَنَزَ ن َك ميَن الشـــــــــ  مي
 .اْلَعلييم 

واالستعاذة هش االلتراء إل هللا تعال وااللت ا  جبنابه من شر كل ذي شر والعياذة تكون 
 لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب اخلا كما قاله املتنيب: 

 اذرهـــــه جن أحــــــــوذ بـــــــــــومــن أع لهــــــــا أؤمــــــــــــــه فيمـــوذ بـــــــــاي مـــن أل
 وال يهيضون عهما أنت جابره  رب الناس عهما أنت كاسره ال

والشــــــيطان يف لغة العرب مشــــــتق من شــــــطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشــــــر وبعيد 
بفســقه عن كل خا . وقال ســيبويه العرب: تقول تشــيطن فالن إذا فعل فعل الشــياطني ولو كان 

لمل ال ـــحيذ وهلذا يســـمون كل من ِترد من من شـــاط لقالوا تشـــيط فالشـــيطان مشـــتق من البعد ع
ُكل  نييبي  َعُدو اً جين وإنســـــــــــش وحيوان شـــــــــــيطال قال هللا تعالىفش ســـــــــــورة األنعام :

وََكَذليَك َجَعْلَنا لي
ُهْم إيَلَ بـَْعَض ُزْخُرَف اْلَقْولي ُ ُروراً  ش بـَْعضـــــــــــُ ْنسي َواجلْين  يُوحي َياطينَي املي [، ويف 122] األنعام :شـــــــــــَ
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ر ي  مام أمحد عن أِب ذر رضــــــش هللا عنه قال: قال رســــــول هللا مســــــند امل اَي أاََب َذرَ  تـََعَوْذ ميْن شــــــَ
ْنسي وَ  َياطينُي املي َياطينٌي قَاَل نـََعْم شـــَ َّي َوَهْل َلإليْنسي شـــَ َ ا ْنسي قَاَل اَي َنيبي َياطينيي اجلْين ي َواملي ش شـــَ اجلْين ي يُوحي

 . َف اْلَقْولي ُ ُرورًابـَْعُضُهْم إيَل بـَْعَض ُزْخرُ 
 
 والرجيم فعيـــــــل مبعع مفعول أي أنـــــــه مرجوم مطرود عن اخلا كلـــــــه كمـــــــا قـــــــال تعـــــــال: 
  اطينيي يـــَ ا ُرُجومـــًا ل لشــــــــــــــ  اهـــَ ابييَذ َوَجَعْلنـــَ ا مبيَ ـــــــــــــــــَ نـْيـــَ مـــَ َء الـــد  ا الســــــــــــــ  ْد َزيـ نـــ   ، وقـــال تعـــال: َوَلقـــَ
  َنـَْيا بيزييَنَة اْلَكو َم َء الد  ْيطَاَن م اريَد   ال  َيســـ  إيل  َزيـ ن ا الســـ  ْفهاً م ن ُكل  شـــَ م ُعوَن إيَلَ اْلَمإلي اكيبي   َوحي

ٌب   إيال  َمْن َخطيَف اخلَْْطَفَة َف،َتْـبَـعَ  ُه األْعَلمَل َويـُْقَذُفوَن مين ُكل  َجانيَب   ُدُحوراً َوهَلُْم َعذاٌب َواصـــــــــــــــي
َهاٌب َهقيبٌ  فيْهَناَها مين  الس َماءي بـُُروجاً َوَزيـ ن اَها ليلن اظيرييَن   َوحَ َوَلَقْد َجَعْلَنا يفي ، وقال تعال:   شي

َهاٌب م بينيٌ  يَم   إيال  َمني اْسرَتََ  الس ْمَع فَ،َتْـبَـَعُه شي  إل  ا ذلك من ا ايت .  ُكل  َشْيطَاَن ر جي

 فضل بسم ه:
َة َزْوجي الَنيبي ي   َّي َأَ َا قَاَلْت َكاَن إيَذا  َعْن َعائيشــــَ وُل ا َتَكمل َرســــُ َّي  اشــــْ مي ا رْبييُل قَاَل بيســــْ َرقَاُه جي

َد إيَذا َحَسَد َوَشر ي ُكل ي ذيي َعنْيَ   رواه مسلم .يرُْبييَك َوميْن ُكل ي َداَء َيْشفييَك َوميْن َشر ي َحاسي
عييَد  َ و َعْن َأِبي ســَ رْبييَل أََتمل الَنيبي َّي أَرْ  أََن جي مي ا َتَكْيَت فـََقاَل نـََعْم قَاَل بيســْ قييَك فـََقاَل اَي حُمََمُد اشــْ

َّي أَْرقييكَ  ُ َيْشفييَك بيْسمي ا َّ َد ا  رواه مسلم .ميْن ُكل ي َشْشَء يـُْؤذييَك ميْن َشر ي ُكل ي نـَْفَس أَْو َعنْيي َحاسي
 
ش ي  

َّي  وَعْن ُعْثَماَن ْبني َأِبي اْلَعاصي الثـََقفي ْسَلَم  أَنَُه َشَكا إيَل َرُسولي ا ُدُه يفي َجَسديهي ُمْنُذ َأ َوَجًعا  َي
َّي  َّي َثالًه َوُقْل َسبْ  فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا َع َمرَاَت َضْع يََدَك َعَلمل اَلذيي َ ََبَ ميْن َجَسديَك َوُقْل بيْسمي ا

َّي َوُقْدَرتيهي ميْن  ُد َوأَُحاذيرُ أَُعوُذ ابي  . رواه مسلمَشر ي َما َأجي
 
َُّ َعْنُه َعني الَنيبي ي    ش ا ْيُل أَْو َقاَل ُجْنُذ الَلْيلي َفُكفُّوا  وَعْن َجابيَر َرضــــــــــــــي َتْرَنَذ الَل َقاَل إيَذا اســــــــــــــْ

اَعٌة ميَن الْ  يَنئيَذ فَإيَذا َذَهَب ســَ ُر حي َتشــي َياطينَي تـَنـْ َياَنُكْم فَإيَن الشــَ بـْ اءي َفَكلُّوُهْم َوأَْ ليْق اَبَبَك َواذُْكري عي صــي شــَ
َّي َوَ  يْر إيَلَءَك وَ  َم ا َقاَءَك َواذُْكري اســـْ َّي َوأَْوكي ســـي َم ا َباَحَك َواذُْكري اســـْ َّي َوأَْطفيْئ مي ـــْ َم ا َم اســـْ اذُْكري اســـْ

ًئا. رواه البكاري، ويف رواية  يـْ َّي َوَلْو تـَْعُرُ  َعَلْيهي شـــــــَ ُهَما قَاَل عن َجابيَر اْبَن َعْبدي ا ُ َعنـْ َّ ش ا َّي َرضـــــــي ا
َّي  وُل ا َتشـــي  َرســـُ َياطينَي تـَنـْ َياَنُكْم فَإيَن الشـــَ بـْ ُتْم َفُكفُّوا صـــي يـْ يَنئيَذ فَإيَذا إيَذا َكاَن ُجْنُذ الَلْيلي أَْو أَْمســـَ ُر حي



- 304 - 
 

اَعٌة ميَن الَلْيلي َفَكلُّوُهْم َوأَْ ليقُ  َّي فَإيَن الَذَهَبْت ســــــــــَ َم ا ْيطَاَن ال يـَْفَتُذ اَباًب وا األَبـَْواَب َواذُْكُروا اســــــــــْ شــــــــــَ
 . رواه البكاريُمْغَلًقا

  
   َ اَس عن الَنيبي نَــ  وَعني اْبني َعبــَ َّي الَلُهَم َجن يبـْ مي ا اَل بيســــــــــــــْ ُه قــَ دَُكْم إيَذا أََتمل أَْهلــَ اَل َلْو أََن َأحــَ ا قــَ

نَـُهَما َوَلٌد بَْ َيُضرُّهُ الَشْيطَاَن َوَجن ي  َش بـَيـْ  رواه البكاري  . بي الَشْيطَاَن َما َرَزقْـتَـَنا فـَُقضي
 

 َ َها أََن الَنيبي ُ َعنـْ َّ ش ا َنا بيرييقَ   وَعْن َعائيَشَة َرضي َّي تـُْربَُة أَْرضي َنا َكاَن يـَُقوُل ليْلَمرييضي بيْسمي ا ةي بـَْعضي
 . رواه البكاريوييْذني َرب يَناُيْشَفمل َسقييُمَنا 

 
  َ َلْيَماَن ْبني بـَُرْيَدَة َعْن أَبييهي أََن الَنيبي َّي َوقَاتيُلو  وَعْن ســـــُ بييلي ا َّي َويفي ســـــَ مي ا ا َمْن  قَاَل اْ ُزوا بيســـــْ

َّي اْ ُزوا َوال تـَْغديُروا َوال تـَُغلُّوا َوال ُِتَث يُلوا َوال تـَْقتـُُلو   . رواه أبو داود يًداا َولي َكَفَر ابي
 
َّي   ولي ا َحابي َرســــُ شَ  وََكاَن َمْن َأصــــْ َّي  عن أَُمَيَة ْبني خَمْشــــي وُل ا ا َوَرُجٌل  قَاَل َكاَن َرســــُ َجاليســــً

م ي َحىَت بَْ يـَْبَق ميْن طََعاميهي إيال لُْقَمٌة فـََلَما َرفـََعَها إيَل فييهي قَاَل بي  رَُه ســــــــــــــْ أَيُْكُل فـََلْم ُيســــــــــــــَ َّي أََوَلُه َو خي مي ا
 ُّ َك الَنيبي حي تَـَقاءَ  َفضــَ َّي َعَز َوَجَل اســْ َم ا ْيطَاُن أَيُْكُل َمَعُه فـََلَما ذََكَر اســْ  َما يفي ُ َ قَاَل َما زَاَل الشــَ

 . رواه أبو داودَبْطنيهي 
 

ْيطَاُن فـَقَ  يبي ي َعْن َرُجَل قَاَل ُكْنُت َردييَف النَ َعْن َأِبي اْلَملييذي  اَل فـََعثـََرْت َدابٌَة فـَُقْلُت تَعيَس الشـــــَ
ْثَل اْلبَـْيتي َويـَُقوُل بي  ْيطَاُن فَإيَنَك إيَذا قـُْلَت َذليَك تـََعاَظَم َحىَت َيُكوَن مي ُقَويتي َوَلكيْن ال تـَُقْل تَعيَس الشــــــــــــــَ

َّي فَإيَنَك إيَذا قـُْلَت َذليَك َتَ اَ رَ  ْثَل الذُّاَببي  ُقْل بيْسمي ا  رواه أبو داود .َحىَت َيُكوَن مي
 

ْعُت ُعْثَماَن يـَْعيني اْبَن َعَفاَن يـَُقوُل  َّي مسَي عن أاََبَن ْبَن ُعْثَماَن يـَُقوُل مسَي وَل ا يـَُقوُل  ْعُت َرســــــــــــــُ
ْشٌء يفي اأَلْر ي َوال يفي  رُّ َمَع امسْيهي شــــــَ َّي اَلذيي ال َيضــــــُ مي ا يُع اْلَعلييُم الســــــَ َمْن قَاَل بيســــــْ مي َماءي َوُهَو الســــــَ

بيُذ َثاَلُع َمرَاَت بَْ  نَي ُي ـــــْ بيَذ َوَمْن قَاهَلَا حي ْبُه َفْر،َُة َبالَء َحىَت ُي ـــــْ ْبُه َفْر،َُة َثالَع َمرَاَت بَْ ُت ـــــي  ُت ـــــي
َش و قَاَل فََ،َصاَب أاََبَن ْبَن ُعْثَماَن اْلَفاليُج َفَرَعلَ  ْنُه احْلَدييَ  يـَْنهُُر الرَ  َبالَء َحىَت مُيْسي ُجُل اَلذيي مسَيَع مي
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َّي َما َكَذْبُت َعَلمل ُعْثَماَن َوال َكَذَب ُعْثَماُن َعَلمل ال َوَلكيَن  َنيبي ي إيلَْيهي فـََقاَل َلُه َما َلَك تـَْنهُُر إييَلَ فـََوا
ْبُت فـَنَ  يُت أَْن أَُقوهَلَااْليَـْوَم اَلذيي َأَصاَبيني فييهي َما َأَصاَبيني َ ضي  نن أِب داود. سسي

 
 َ َّي تـَوََكْلتُ قَاَل  َعْن أََنسي ْبني َماليَك أََن الَنيبي مي ا َّي  إيَذا َخرََج الَرُجُل ميْن بـَْيتيهي فـََقاَل بيســــْ َعَلمل ا

يَنئيَذ ُهدييَت وَُكفييَت َووُ  َّي قَاَل يـَُقاُل حي َياطينُي فـَيَـُقوُل َلُه  قييتَ ال َحْوَل َوال قـَُوَة إيال ابي فـَتَـتَـَنَحمل َلُه الشـــَ
 . سنن أِب داودَشْيطَاٌن  َخُر َكْيَف َلَك بيَرُجَل َقْد ُهديَي وَُكفيَش َوُوقيشَ 

 
َّي    وُل ا َعريي ي قَاَل قَاَل َرســـــــُ َتُه فـَْليَـُقلي الَلُهَم إي  ي َأســـــــْ  َعْن َأِبي َماليَك اأَلشـــــــْ ،َُلَك إيَذا َوَاَ الَرُجُل بـَيـْ

َّي َرب يَنا تـََو  َّي َخَرْجَنا َوَعَلمل ا مي ا َّي َوجَلَْنا َوبيســـــــْ مي ا ل يْم َعَلمل َخْاَ اْلَمْواَي َوَخْاَ اْلَمْكرَجي بيســـــــْ َكْلَنا ُ َ ليُيســـــــَ
 . سنن أِب داودأَْهليهي 
 حادي  اليت ورد فيها ذكر البسملة ال تكاد أن حت مل ويف ذلك دليل علمل فضلها.إن األ

 

 فضل اورة الفاحتة: 
عييدي ْبني اْلُمَعَلمل  َّي َعْن َأِبي ســـــــَ وُل ا دي َفَدَعا ي َرســـــــُ ري ل يش يفي اْلَمســـــــْ ْبُه   قَاَل ُكْنُت ُأصـــــــَ فـََلْم أُجي
َّي إي  ي ُكْنُت أُ  وَل ا ُ ) فـَُقْلُت اَي َرســــــُ َّ ل يش فـََقاَل أَبَْ يـَُقلي ا َتري صــــــَ ولي إيَذا َدَعاُكْم ليَما اســــــْ َي َوليلَرســــــُ يُبوا ّي

َوري يفي اْلُقْر ني قـَْبَل أَْن خَتْرَُج مي حُيْيييُكْم  ورًَة هيَش أَْعَهُم الســـــــُّ دي ُ َ ( ُ َ قَاَل يلي أُلَعل يَمَنَك ســـــــُ ري َن اْلَمســـــــْ
ورَ  َأَخَذ بيَيديي فـََلَما ورًَة هيَش أَْعَهُم ســــــــــُ َة يفي اْلُقْر ني قَاَل أَرَاَد أَْن خَيْرَُج قـُْلُت َلُه أَبَْ تـَُقْل أُلَعل يَمَنَك ســــــــــُ

َي َرب ي اْلَعاَلمينَي هيَش الَسْبُع اْلَمثَا ي َواْلُقْر ُن اْلَعهييُم اَلذيي أُوتييُتهُ   رواه البكاري يف صحيحه .احْلَْمُد ّي
 

ُ َعْنُه قَاَل وَعْن أَ  َّ ش ا  يفي َسْفرََة َسافـَُروَها َحىَت نـَزَُلوا اْنطََلَق نـََفٌر ميْن َأْصَحابي الَنيبي ي ِبي َسعييَد َرضي
َك احلَْش ي 

بيُكل ي   َفَسَعْوا َلهُ َعَلمل َحشَ  ميْن َأْحَياءي اْلَعَربي فَاْسَتَضاُفوُهْم فَ،َبـَْوا أَْن ُيَضي يُفوُهْم فـَُلديَا َسي يُد َذلي
ُتْم َهُؤالءي الَرْهَط اَلذييَن نـَزَُلوا َلَعَلُه أَْن يَ  َفُعُه َشْشٌء فـََقاَل بـَْعُضُهْم َلْو أَتـَيـْ ْم َشْشَء ال يـَنـْ هي ُكوَن عيْنَد بـَْعضي

َنا َلُه بيُكل ي شَـــ  َعيـْ ي يَدَل ُلديَا َوســـَ ْشٌء فَ،َتـَْوُهْم فـََقاُلوا اَي أَيُـَّها الَرْهُط إيَن ســـَ َفُعُه فـََهْل عيْنَد َأَحَد شْ شـــَ َء ال يـَنـْ
ْفَناُكْم فَـ  َتضــَ َّي َلَقدي اســْ َّي إي  ي أَلْرقيش َوَلكيْن َوا ُهْم نـََعْم َوا ْشَء فـََقاَل بـَْعضــُ ْنُكْم ميْن شــَ ي يُفوَل َفَما مي َلْم ُتضــَ

احَلُوُهْم َعَلمل  َن اْلَغنَ أََل بيرَاَ  َلُكْم َحىَت جَتَْعُلوا لََنا ُجْعال َف ــَ مي فَاْنطََلَق يـَْتفيُل َعَلْيهي َويـَْقرَأُ احْلَْمُد َقطييَع مي
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ش َوَما بيهي قـََلَبٌة قَاَل فََ،ْوفـَْوهُ  َط ميْن عيَقاَل فَاْنطََلَق مَيْشـــــــــــي َي َرب ي اْلَعاَلمينَي َفَكَ،مَنَا ُنشـــــــــــي ْم ُجْعَلُهمي اَلذيي ّي
ُهُم  احَلُوُهْم َعَلْيهي فـََقاَل بـَْعضــــــــُ َ صــــــــَ ُموا فـََقاَل اَلذيي َرَقمل ال تـَْفَعُلوا َحىَت أَنْيتي َ اْقســــــــي فـََنْذُكَر َلُه   الَنيبي

َّي  ولي ا  َفذََكُروا َلُه فـََقاَل َوَما يُْدرييَك َأَ َا رُقْـَيٌة  َُ  اَلذيي َكاَن فـَنَـْنهَُر َما أَيُْمُرَل فـََقديُموا َعَلمل َرســــــــــــــُ
ُتُم اقْ  َّي قَاَل َقْد َأَصبـْ َك َرُسوُل ا ُموا َواْضريبُوا يلي َمَعُكْم َسْهًما َفَضحي . رواه البكاري، ويف رواية سي

عييَد اخْلُْدريي ي قَاَل  َّي عند أمحد َعْن َأِبي ســــــــــــَ وُل ا َنا َعَلمل قـَْريَ  بـََعَ  َرســــــــــــُ ْم فَ،َتـَيـْ َة بـَْعثًا َفُكْنُت فييهي
ًئا َفَراَءَل َرُجٌل ميْن أَْهلي اْلَقْريَةي فـَقَ  فَاْسَتْطَعْمَنا أَْهَلَها فَ،َبـَْوا أَنْ  اَل اَي َمْعَشَر اْلَعَربي فييُكْم يُْطعيُموَل َشيـْ

عييَد قـُْلُت َوَما َذاَك قَاَل َمليُك اْلَقْريَةي مَيُوُت قَاَل فَاْنطََلْقَنا َمَعُه فَـ  ُتُه بيَفاحتيَةي َرُجٌل يـَْرقيش فـََقاَل أَبُو ســــــــَ َرقـَيـْ
اُ  فـََقاَل أَ  اْلكيَتابي  َنا بيطََعاَم َوبيَغَنَم ُتســـــــــــَ َ فـَبَـَعَ  إيلَيـْ َنا فـََرَدْدُذَا َعَلْيهي ميرَارًا فـَُعويفي َحاِبي َبْ يـَْعَهْد إيلَيـْ صـــــــــــْ
 ُّ َ  الَنيبي َ الَنيبي ًئا َحىَت أَنْيتي يـْ ْنُه شــــَ ْشَء ال أَنُْخُذ مي ْقَنا اْلَغَنَم َحىَت أَتـَيْـ  يفي َهَذا بيشــــَ َ َنا الَفســــُ  َنيبي

  . َفَحَدثـَْناُه فـََقاَل ُكْل َوأَْطعيْمَنا َمَعَك َوَما يُْدرييَك َأَ َا رُقْـَيٌة قَاَل قـُْلُت أُْلقيَش يفي َرْوعيش
 وســلم: عليه هللا صــلمل هللا رســول قال :قال الغنوي رجاء عن ال ــحابة معرم وأخرج ابن قانع يف

 احلمد" نفســه به تعال هللا مدح ومبا خلقه، حيمده أن قبل نفســه به تعال هللا محد مبا اســتشــفوا
أورده الســيوطش حدي  ضــعيف (، هللا شــفاه فال القر ن يشــفه ب فمن ".أحد هللا هو قل" و ،"هلل

 ابمل،ثور . التفسا يف املنثور يف اجلامع ال غا ويف الدر
 

 فضل اورة البقرة :
َّي عن َأِب أَُماَمَة اْلَباهيليش َقاَل  وَل ا ْعُت َرســــــــــــــُ َيامَ  مسَي ةي يـَُقوُل اقْـَرُءوا اْلُقْر َن َفإيَنُه أَيْيتي يـَْوَم اْلقي

اَمةي َكَ،َ َُما َ َماَمَتاني َشفييًعا أَلْصَحابيهي اقْـَرُءوا الَزْهرَاَوْيني اْلبَـَقرََة َوُسورََة  لي عيْمرَاَن فَإيَ َُما َ ْتيَياني يـَْوَم اْلقييَ 
ورََة اْلبَـَقرَةي فَإيَن َ،َ َُما َ َيايـََتاني أَْو َكَ،َ َُما فيْرقَاني ميْن َطْاَ َصَواَف حُتَاَجاني َعْن َأْصَحاِبييَما اقْـَرُءوا سُ أَْو كَ 

َتطييُعَها اْلَبطََلُة قَاَل ُمَعاوييَُة بـََلَغيني أََن اْلَبطَ  رٌَة َوال َتســْ َحرَُة.لَ َأْخَذَها بـَرََكٌة َوتـَرَْكَها َحســْ رواه مســلم  َة الســَ
 يف صحيحه

 
َّي َعْن َأِبي ُهَريـْرََة قَاَل و   وُل ا نْـ  بـََعَ  َرســــُ تَـْقرَأَ ُكَل َرُجَل مي تَـْقرَأَُهْم فَاســــْ ُهْم بـَْعثًا َوُهْم ُذو َعَدَد فَاســــْ

َنا فـََقاَل َما َمَعَك اَي ُفالُن قَاَل َمعيش ْم ســــــــــــي ُهْم ميْن َأْحَدثيهي نـْ َكَذا   َما َمَعُه ميَن اْلُقْر ني فَ،ََتمل َعَلمل َرُجَل مي
ورَُة اْلبَـَقرَةي قَاَل أََمَعَك  ورَُة اْلبَـَقرَةي فـََقاَل نـََعْم قَاَل فَاْذَهْب فَ،َْنَت أَمياُ وََكَذا َوســـــــــُ ُهْم فـََقاَل َرُجٌل ميْن ســـــــــُ
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َيَة َأال أَُقوَم ِبيَ  ورََة اْلبَـَقرَةي إيال َخشــْ َّي َما َمنَـَعيني أَْن أَتـََعَلَم ســُ وَل ا َّي اَي َرســُ ْم َوا رَافيهي َّي َأشــْ وُل ا ا فـََقاَل َرســُ
  ًكا ا اْلُقْر َن َواقْـَرُءوُه فَإيَن َمَثَل اْلُقْر ني ليَمْن تـََعَلَمُه فـََقرَأَُه َوقَاَم بيهي َكَمَثلي جي تـََعَلُمو وَ  ميســـــــْ رَاَب حَمْشـــــــُ

رَاَب وُكيئَ  كَ يـَُفوُح ريحُيُه يفي ُكل ي َمَكاَن َوَمَثُل َمْن تـََعَلَمُه َفَاُْقُد َوُهَو يفي َجْوفيهي َكَمَثلي جي .   َعَلمل ميســــــــــــــْ
 رواه الرتمذي

َّي و    وَل ا يهي اْلبَـَقرَُة ال جَتَْعُلوا بـُُيوَتُكْم َمَقابيَر َوإيَن اْلبَـْيَت اَلذيي تـُْقرَأُ في قَاَل  َعْن َأِبي ُهَريـْرََة أََن َرســـــــــُ
 .رواه الرتمذيال يَْدُخُلُه الَشْيطَاُن 

 فضل آية الكراي : 
َّي  قَالَ َعْن ُأَِب ي ْبني َكْعَب قَاَل  َّي اَي أاََب اْلُمْنذيري أََتْدريي َأيُّ  يََة ميْن كيَتابي ا وُل ا  َمَعَك أَْعَهُم قَاَل َرســـــُ

َّي  ولُُه أَْعَلُم قَاَل اَي أاََب اْلُمْنذيري أََتْدريي َأيُّ  يََة ميْن كيَتابي ا ُ َوَرســـُ َّ ُ  :َعَك أَْعَهُم قَاَل قـُْلتُ مَ  قـُْلُت ا َّ ا
َّي لييَـهْ  ،َه إيال ُهَو احلَْشُّ اْلَقيُّومُ ال إيلَ   رواه مسلم .َك اْلعيْلُم أاََب اْلُمْنذيرني قَاَل َفَضَرَب يفي َصْدريي َوقَاَل َوا

  
ُ َعْنُه قَاَل و  َّ ش ا َّي َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َرضي ثُو لييْفظي زََكاةي َرَمَضاَن فََ،اَت ي  َت َفَرَعَل حيَْ  وََكَليني َرُسوُل ا

َّي  َّي أَلْرفـََعَنَك إيَل َرُسولي ا  قَاَل إي  ي حُمَْتاٌج َوَعَلَش عيَياٌل َويلي َحاَجةٌ  ميَن الطََعامي فََ،َخْذتُُه َوقـُْلُت َوا
َبْحُت فـََقالَ  دييَدٌة قَاَل َفَكَلْيُت َعْنُه فََ،صــْ ُّ  شــَ اَُك اْلَباريَحَة قَاَل قـُلْ  الَنيبي ُت اَي أاََب ُهَريـْرََة َما فـََعَل َأســي

بييَلُه قَاَل أََما إينَُه َقْد َكَذبَ  ُْتُه َفَكَلْيُت ســــَ دييَدًة َوعيَياال فـََرمحي َكا َحاَجًة شــــَ َّي شــــَ وَل ا يَـُعوُد اَي َرســــُ َك َوســــَ
َّي فـََعَرْفُت أَنَُه َسيَـُعوُد ليَقْولي  ُه فـَُقْلُت إينَُه َسيَـُعوُد فـََرَصْدتُُه َفَراَء حَيْثُو ميَن الطََعامي فََ،َخْذتُ  َرُسولي ا

َّي  ولي ا ُْتُه َفَكَلْيتُ  أَلْرفـََعَنَك إيَل َرســــــــــــُ بييَلُه قَاَل َدْعيني فَإي  ي حُمَْتاٌج َوَعَلَش عيَياٌل ال أَُعوُد فـََرمحي  ســــــــــــَ
َبْحُت فـَقَ  َّي فََ،صــــْ وُل ا َكا َحاَجةً  اَل يلي َرســــُ َّي شــــَ وَل ا اَُك قـُْلُت اَي َرســــُ  اَي أاََب ُهَريـْرََة َما فـََعَل َأســــي

ْدتُُه ا يَـُعوُد فـََرصـــــَ بييَلُه قَاَل أََما إينَُه َقْد َكَذَبَك َوســـــَ ُْتُه َفَكَلْيُت ســـــَ دييَدًة َوعيَياال فـََرمحي لثَاليثََة َفَراَء حَيْثُو شـــــَ
ُر َثالعي َمرَاَت أََنَك تـَْزعُ  مينَ  َّي َوَهَذا  خي ولي ا ُم ال تـَُعوُد ُ َ الطََعامي فََ،َخْذتُُه فـَُقْلُت أَلْرفـََعَنَك إيَل َرســـــــــُ

كَ  َا قـُْلُت َما ُهَو قَاَل إيَذا أََوْيَت إيَل فيرَاشــــــــــي ُ ِبي َّ َفُعَك ا فَاقْـرَأْ  يََة  تـَُعوُد قَاَل َدْعيني أَُعل يْمَك َكليَماَت يـَنـْ
ُ ال إيَلَه إيال ُهَو احلَْشُّ اْلَقيُّوُم ( َحىَت خَتْتيَم ا يََة فَإيَنَك َلْن يـَزَاَل َعَلْيَك مي  َّ ش ي ) ا َّي َحافيٌظ اْلُكْرســــــــــــــي َن ا

َّي و َوال يـَْقَربـََنَك َشْيطَاٌن َحىَت ُتْ بيَذ َفَكَلْيُت َسبييَلُه فََ،ْصَبْحُت فـََقاَل يلي َرسُ  اَُك  ُل ا َما فـََعَل َأسي
َا َفَكَلْيُت سَ  ُ ِبي َّ َفُعيني ا َّي َزَعَم أَنَُه يـَُعل يُميني َكليَماَت يـَنـْ بييَلُه قَاَل َما هيَش قـُْلُت اْلَباريَحَة قـُْلُت اَي َرُسوَل ا

ش ي مينْ  َك فَاقْـرَْأ  يََة اْلُكْرســي َا َحىَت خَتْتي  قَاَل يلي إيَذا أََوْيَت إيَل فيرَاشــي ُ ال إيَلَه إيال ُهَو احلَْشُّ أََوهلي َّ َم ا يََة ) ا
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بيَذ وَكَ  ْيطَاٌن َحىَت ُت ـــــــــــــْ َّي َحافيٌظ َوال يـَْقَرَبَك شـــــــــــــَ انُوا َأْحَرَص اْلَقيُّوُم( َوقَاَل يلي َلْن يـَزَاَل َعَلْيَك ميَن ا
 ُّ ْشَء َعَلمل اخلَْْاي فـََقاَل الَنيبي َدَقَك َوُهَو َكُذوٌب تـَْعَلُم َمْن خُتَاطيُب ُمْنُذ َثالعي أََما إي  شـــــــــــَ نَُه َقْد صـــــــــــَ

 . رواه البكاريلََياَل اَي أاََب ُهَريـْرََة قَاَل ال قَاَل َذاَك َشْيطَانٌ 
 

 يقول شيخ املسالم ابن تيمية رمحه هللا:       
طني وإبطال ا يف دفع الشـــــياومع هذا فقد جرب اجملربون الذين ال حي ـــــون كثرة أن هلا من الت،ث  

أحواهلم ما ال ينضـــبط من كثرته وقوته ، فإن هلا  ثاا عهيما يف دفع الشـــيطان عن نفس املنســـان 
، وعن امل ـــروع ، وعن من تعينه الشـــياطني ، مثل أهل الهلم والغضـــب وأهل الشـــهوة والطرب ، 

ألمور لشــــياطني ، وبطلت اوأرابب الســــماع واملكاء والت ــــدية ، إذا قُرئت عليهم ب ــــد  دفعت ا
اليت خييلها الشـيطان ، ويبطل ما عند اخوان الشـياطني من مكاشـفة شـيطانية وت ـرف شـيطا  ، 
إذا كانت الشـــــياطني يوحون إل أوليائهم أبمور يهنها اجلهال من كرامات أولياء هللا املتقني ، وإمنا 

 لني  .  هش من تلبيسات الشياطني علمل أوليائهم  املغضوب عليهم والضا
 

 فضل خواثيم اورة البقرة :
رْبييُل قَاعيٌد عيْنَد الَنيبي ي َعني اْبني َعَباَس 

َنَما جي ُه فـََقاَل هَ  قَاَل بـَيـْ ا ميْن فـَْوقيهي فـََرَفَع رَْأســــــَ َذا مسَيَع نَقييضــــــً
َماءي فُتيَذ اْليَـْوَم بَْ يـُْفَتْذ َقطُّ إيال اْليَـْوَم فـَنَـَزَل مي  ٌك فـََقاَل َهَذا َمَلٌك نـََزَل إيَل اأَلْر ي ْنُه َملَ اَبٌب ميَن الســـــَ

لَ  ٌّ قـَبـْ ْر بيُنوَرْيني أُوتييتَـُهَما بَْ يـُْؤَذَُما َنيبي َلَم َوقَاَل أَْبشـــي َك فَاحتيَُة اْلكيَتابي َوَخَواتييُم بَْ يـَْنزيْل َقطُّ إيال اْليَـْوَم َفســـَ
َْرَف مي  ُهَما إيال أُْعطييَتهُ ُسورَةي اْلبَـَقرَةي َلْن تـَْقرَأَ لي  . رواه مسلم يف صحيحه نـْ

َا َعني الَنيبي ي    َمَواتي َواألَ قَاَل  وَعني النـُّْعَماني اْبني َبشــــــي َ َكَتَب كيَتااًب قـَْبَل أَْن خَيُْلَق الســــــَ َّ ْرَ  إيَن ا
ورََة اْلبَـَقرَةي  ْنُه  يـََتنْيي َخَتَم ِبييَما ســـــُ َْلَفْش َعاَم أَنـَْزَل مي ْيطَانٌ َوال يـُْقرَأَاني يفي  أبي  .  َداَر َثالَع لََياَل فـَيَـْقَرُِبَا شـــــَ

 . رواه الرتمذي
 

َّي  وُل ا ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرســُ َّ ش ا ُعوَد اْلَبْدريي ي َرضــي ورَةي اْلبَـَقرَةي َمنْ  وَعْن َأِبي َمســْ ري ســُ  ا يـََتاني ميْن  خي
َلَة َكَفَتاهُ   رواه البكاري. قـَرََأُجَا يفي لَيـْ
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 فضل قل هو ه أحد:
عييَد اخْلُْدريي ي   ُ َأَحٌد يـَُرد يُدَها فـََلمَ َعْن َأِبي ســـــــــــَ َّ َبَذ َجاَء إيَل أََن َرُجال مسَيَع َرُجال يـَْقرَأُ ُقْل ُهَو ا ا َأصـــــــــــْ

َّي  ولي ا و  َرســــــُ َا فـََقاَل َرســــــُ َّي َفذََكَر َذليَك َلُه وََكَ،َن الَرُجَل يـَتَـَقاهلُّ ش بيَيديهي إيَ َا  ُل ا َواَلذيي نـَْفســــــي
 . رواه البكاريلَتَـْعديُل ثـُُلَ  اْلُقْر ن

 
َّي   وُل ا َد َمْن  وَعْن َأِبي ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرســـــــُ ،َقْـرَأُ َعَلْيُكْم ثـُُلَ  اْلُقْر ني َفَحشـــــــَ ُدوا فَإي  ي ســـــــَ اْحشـــــــُ

َّي  ُّ ا َد ُ َ َخرََج َنيبي َنا ليبَـْعَض إي  ي أَُرى هَ  َحشـــــَ ُ َأَحٌد ُ َ َدَخَل فـََقاَل بـَْعضـــــُ َّ َذا َخرَبٌ فـََقرَأَ ُقْل ُهَو ا
َّي  ُّ ا  فـََقاَل إي  ي قـُْلُت َلُكْم َس،َقْـرَأُ َعَلْيُكْم ثـُُل َ  َجاَءُه ميَن الَسَماءي َفَذاَك اَلذيي أَْدَخَلُه ُ َ َخرََج َنيبي

 . رواه مسلمإيَ َا تـَْعديُل ثـُُلَ  اْلُقْر ني  اْلُقْر ني َأال
 

 َعني الَنيبي ي 
لــََة ثـُلـُـَ  اْلُقْر ني قـَـاُلوا وَكَ  وَعْن َأِبي الــَدْرَداءي دُُكْم أَْن يـَْقرََأ يفي لَيـْ ُز َأحــَ ْيَف قـَـاَل أَيـَْعري

ديُل ثـُلــَُ   ٌد تـَعــْ َُّ َأحــَ ََّ َجزََأ اْلُقْر َن َثالثــََة اْلُقْر ني ، ويف روايــيـَْقرَْأ ثـُلــَُ  اْلُقْر ني قـَـاَل قـُـْل ُهَو ا ة إيَن ا
ُ َأَحٌد ُجْزًءا ميْن َأْجزَاءي اْلُقْر ني  َّ  . رواه مسلم َأْجزَاَء َفَرَعَل ُقْل ُهَو ا

 

 فضل املعوذث ن :
َّي  وُل ا َر َقاَل َقاَل َرســــــــــــــُ ثْـُلُهنَ أَبَْ تـََر  اَيَت أُْنزيلَ  َعْن ُعْقَبَة اْبني َعامي َلَة بَْ يـَُر مي  َقطُّ ُقْل تي الَليـْ

 . رواه مسلم أَُعوُذ بيَرب ي اْلَفَلقي َوُقْل أَُعوُذ بيَرب ي الَناسي 
 

َّي  وَل ا َها أََن َرســـُ ُ َعنـْ َّ ش ا َة َرضـــي ْلُمَعو يَذاتي   وعن َعائيشـــَ هي ابي َتَكمل يـَْقرَأُ َعَلمل نـَْفســـي َكاَن إيَذا اشـــْ
ُفُ  فَ   رواه البكاري .لَما اْشَتَد َوَجُعُه ُكْنُت أَقْـرَأُ َعَلْيهي َوأَْمَسُذ بيَيديهي َرَجاَء بـَرََكتيَهاَويـَنـْ

 
 َ َة أََن الَنيبي َلَة َ ََع َكَفْيهي ُ َ نـََفَ  فييهيمَ   وَعْن َعائيشــــــــــــــَ هي ُكَل لَيـْ ا فـََقرَأَ َكاَن إيَذا أََوى إيَل فيرَاشــــــــــــــي

ذُ فييهيَما ُقْل ُهَو  ُ َأَحٌد َو ُقْل أَُعوُذ بيَرب ي اْلَفَلقي َو ُقْل أَُعوُذ بيَرب ي الَناسي ُ َ مَيْســـــــَ َّ َتطَاَع ا  ِبييَما َما اســـــــْ
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ديهي يـَْفَعُل َذليَك َثالَع َمرَات هي َوَوْجهيهي َوَما أَقْـَبَل ميْن َجســــــــــَ ديهي يـَْبَدأُ ِبييَما َعَلمل رَْأســــــــــي رواه  .ميْن َجســــــــــَ
 البكاري

 
َّي ْبني ُخبَـْيَب َعْن أَبييهي قَاَل وعَ    دييْبدي ا َلَة َمطياََة َوظُْلَمَة شـــــــَ َّي َخَرْجَنا يفي لَيـْ وَل ا  َدَة َنْطُلُب َرســـــــُ

ًئا قَاَل قُ  يـْ ًئا ُ َ قَاَل ُقْل فـََلْم أَُقْل شـــــَ يـْ ل يش لََنا قَاَل فََ،ْدرَْكُتُه فـََقاَل ُقْل فـََلْم أَُقْل شـــــَ َما أَُقوُل  ْل فـَُقْلتُ ُي ـــــَ
بيُذ َثالَع َمرَاَت َتْكفييَك ميْن كُ  ش َوُت ـــــــْ نَي ُِتْســـــــي ُ َأَحٌد َواْلُمَعو يَذَتنْيي حي َّ ْشَء قَاَل ُقْل ُقْل ُهَو ا . ل ي شـــــــَ

 رواه الرتمذي
 
َر قَاَل     َّي وَعْن ُعْقَبَة ْبني َعامي ولي ا ش َمَع َرســــُ ُل اَي فـَُقْلُت َماَذا أَُقو فـََقاَل اَي ُعْقَبُة ُقْل  ُكْنُت أَْمشــــي

َكَت َعين ي  َّي َفســـــــَ وَل ا َكَت َعين ي ُ َ قَاَل اَي ُعْقَبُة ُقْل قـُْلُت َماَذا أَُقوُل اَي َرســـــــُ َّي َفســـــــَ وَل ا  فـَُقْلُت َرســـــــُ
َّي فَـ  اَل ُقْل أَُعوُذ بيَرب ي اْلَفَلقي فـََقرَْأُذَا قَ الَلُهَم اْرُدْدُه َعَلَش فـََقاَل اَي ُعْقَبُة ُقْل قـُْلُت َماَذا أَُقوُل اَي َرُسوَل ا

َّي قَاَل ُقْل أَُعوُذ بيَرب ي النَ  وَل ا ريَها ُ َ قَاَل ُقْل قـُْلُت َماَذا أَُقوُل اَي َرســـــــُ اسي فـََقرَْأُذَا َحىَت أَتـَْيُت َعَلمل  خي
َّي  وُل ا ريَها ُ َ قَاَل َرســـــــــُ تَـَعاَذ عينْ  َحىَت أَتـَْيُت َعَلمل  خي ائيٌل مبييْثليهيَما َوال اســـــــــْ َ،َل ســـــــــَ َد َذليَك َما ســـــــــَ

 . رواه النسائش    ُمْسَتعييٌذ مبييْثليهيَما
 

 فضل الت ليل: 
َّي  وَل ا ُ َعْنُه أََن َرســُ َّ ش ا رييَك َلُه قَاَل  َعْن َأِبي ُهَريـْرََة َرضــي ُ َوْحَدُه ال شــَ َّ َمْن قَاَل ال إيَلَه إيال ا

ائََة َمرََة َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشري ري َلُه ا قَاَب وَُكتيَبْت ْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلمل ُكل ي َشْشَء َقدييٌر يفي يـَْوَم مي
ْرزًا ميَن الَشْيطَاني يـَْوَمُه َذليَك َحىَت  َش َوَبْ أَيْتي ميُْ  َلُه ميائَُة َحَسَنَة َوحمُيَيْت َعْنُه ميائَُة َسي يَئَة وََكاَنْت َلُه حي سي

َا َجاَء بيهي إيال َأَحٌد َعميَل َأْكثـََر ميْن َذليكَ  َْفَضَل جي  . متفق عليه  َأَحٌد أبي
  

اميتي َعني الَنيبي ي  ُ َوْحَدُه القَاَل  وعن ُعَباَدة ْبن ال ــــــــــــــَ َّ  َمْن تـََعاَر ميَن الَلْيلي فـََقاَل ال إيَلَه إيال ا
رييَك َلُه َلُه ا َّي شــــــَ ْبَحاَن ا َي َوســــــُ ْشَء َقدييٌر احْلَْمُد ّي ُ ْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلمل ُكل ي شــــــَ َّ  َوال إيَلَه إيال ا

يَب َلُه فَ  ُتري َّي ُ َ قَاَل الَلُهَم اْ فيْر يلي أَْو َدَعا اســـْ ُ َأْكرَبُ َوال َحْوَل َوال قـَُوَة إيال ابي َّ َلمل إيْن تـََوضَـــ َوا ،َ َوصـــَ
 . رواه البكاريقُبيَلْت َصالتُُه 
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 فضل  ا اتيفار : 
شكمل رجل إل احلسن الب ري اجلدوبة فقال له: استغفر هللا ، وشكا  خر إليه الفقر فقال : 
أســـــتغفر هللا ، وشـــــكا إليه هل  أنه ب يرز  بعد البنني ، فقال : اســـــتغفر هللا وشـــــكا إليه رابع أن 

بت ا فقال اســتغفر هللا. فعرب اجلالســون، وقالوا ايتقش الدين أو كلما جاءك األر  مقفرة ال تن
رجل يشــــــكو إليك قلَت له اســــــتغفر هللا فقال احلســــــن ما قلت من عندي شــــــيئا .. إن هللا تعال 

َم َء َعَلْيُكْم م ْدرَاراً  يقول:  لي الســــ  تَـْغفيُرواْ َرب ُكْم إين ُه َكاَن َ ف اراً   يـُْرســــي َْمَواَل    فـَُقْلُت اســــْ َومُيْديدُْكْم أبي
 [ أ.هـ.12-10]سورة نوح: َوبَنينَي َوَ َْعل ل ُكْم َجن اَت َوَ َْعل ل ُكْم َأْ َاراً 

  
َّي   وُل ا يَق خَمْرَ  وَعني اْبني َعَباَس أَنَُه  قَاَل قَاَل َرســُ ُ َلُه ميْن ُكل ي ضــي َّ تيْغَفاَر َجَعَل ا ًجا َمْن َلزيَم االســْ

بُ   .رواه أبو داوودَوميْن ُكل ي َهمَ  فـََرًجا َوَرَزَقُه ميْن َحْيُ  ال حَيَْتسي
َّي   وَل ا ََّ َوأَتُ  وعند البكارى عن َأُِب ُهَريـْرََة أنه قال مسَيْعُت َرســـــُ تَـْغفيُر ا َّي إي  ي أَلســـــْ وُب يـَُقوُل َوا

  .ةً إيلَْيهي يفي اْليَـْومي َأْكثـََر ميْن َسْبعينَي َمرَ 
 

 فضل   حول و  قوة    ابهلل :
مل قَاَل    َّي َعْن َأِبي ُموســـــَ ولي ا َرفًا َوال ُكَنا َمَع َرســـــُ َرفًا َوال نـَْعُلو شـــــَ َعُد شـــــَ  يفي َ زَاَة َفَرَعْلَنا ال َن ـــــْ

َّي  وُل ا َنا َرســـــــــــُ لَتْكبياي قَاَل َفَدَل مي َواتـََنا ابي فـََقاَل اَي أَيُـَّها الَناُس اْربـَُعوا   َ ْبيُط يفي َواَد إيال َرفـَْعَنا َأصـــــــــــْ
اًا ُ َ قَاَل اَي عَ  يًعا َب ــي َم َوال َ ائيًبا إيمَنَا َتْدُعوَن مسَي ُكْم فَإيَنُكْم ال َتْدُعوَن َأصــَ َّي ْبَن قـَْيَس َعَلمل أَنـُْفســي ْبَدا

َّي  َأال أَُعل يُمَك َكليَمًة هيَش ميْن ُكُنوزي اجْلََنةي ال َحْولَ   لبكاريا. رواه   َوال قـَُوَة إيال ابي
 

 ال" :وسلم عليه هللا صلمل هللا رسول قال :قال عنه هللا رضش هريرة أِب عن مردويه ابن وأخرج
 ."اهلم أيسرها داء وتسعني تسعة من دواء ابهلل إال قوة وال حول
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 باب
 تذكرة اإلخوان ببعض آيات القرآن
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 اإلخوان ببعض آاي  القرآنابب ثذكرة 
لعل الذي يقرأ يف الســــــــــطور التالية يهن أن لكل مرَ   ية معينة وهذا التك ــــــــــيص الذي ال 
أعنيه أبدا ، ويكفش للقارئ أن يقرأ سورة الفاحتة علمل أي مر  فهش رقية كما ورد عن امل طفمل 

 ن ، أو م  ية يف القر ، أو يقرأ ســـــــورة البقرة فإن أخذها بركة، أو يقرأ  ية الكرســـــــش فهش أعه 
يقرأ املعوذات فما اســــــــتعاذ مســــــــتعيذ مبثلهما ؛ ولكنين عندما أذكر بعض األمرا  وما يقرأ عليها 
من  ايت مع  ايت الرقية فهو من قبيل التربك فيما تتضــــــــــــمنه ا ية من معع يتناســــــــــــب مع حال 

 املر .
   

عليــل ، ل الطبيــب لــه، وقبول طبيعــة اليقول ابن القيم: هنــا أمور ثالثــة موافقــة الــدواء للــداء ، وبــذ
فمىت ختلف واحد منها ب حي ــــل الشــــفاء ، وإذا اجتمع ح ــــل الشــــفاء وال بد وذن هللا ســــبحانه 
وتعال ، ومن عرف هذا كما ينبغش تبني له أســــــــــــــرار الرقمل ، وميز بني النافع منها و اه ، ورقمل 

اربه مع قبول ها وقبول احملل ، كما الســيف بضــالداء مبا يناســبه من الرقمل ، وتبني له أن الرقية براقي
 . (97) احملل للقطع ، وهذه إشارة مطلعة علمل ما وراءها ملن د  نهره وحسن  مله وهللا أعلم

  
ملنزلة من ، هذه ا الســكينةويقول يف موضــع  خر : ومن منازل إايك نعبد وإايك نســتعني ، منزلة  

 " الســــــــكينة" يف كتابه يف ســــــــتةذكر هللا ســــــــبحانه املكاســــــــب ، وقد  منازل املواهب ال من منازل
 مواضع .

1-   كييَنٌة م ن ر ب ُكْم َوبَقي ي ٌة ج  ا تـََرَك  ُل َوقَاَل هَلُْم نيبييـ ُهْم إين   يََة ُمْلكيهي أَن أَيْتيَيُكُم الت ابُوُت فييهي ســــــــــــــَ
ُلُه اْلَم ئيَكُة إين  يفي َذليَك الَيَ  تُـم م ْؤمينينيَ ُموَسمَل َو ُل َهاُروَن حَتْمي  [248]البقرة:  ًة ل ُكْم إين ُكنـْ

2-  َنينَي َوأَنَزَل ُجُنوداً بْ  تـََرْوَها َوعذ ب وليهي َوَعَلمل اْلُمْؤمي كيينَـَتُه َعَلمَل َرســـــُ ُ ســـــَ  ّ  ال ذييَن َكَفُرواْ ُ   أَنَزَل ا
 [26]التوبة: َوَذليَك َجَز ُء اْلَكافيريينَ 

                                       
 _ الناشر دار الرشاد احلديثة. 57مدارج السالكني  _ اجلزء االول صفحة  97
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3-   ُروُه َ اثـَْننْيي إيْذ ُجَا يفي إيال  تَن ــــــــــــــُ ُ إيْذ َأْخَرَجُه ال ذييَن َكَفُرواْ َه ي  ّ رَُه ا  اْلَغاري إيْذ يـَُقوُل فـََقْد َن ــــــــــــــَ
ُُنوَد بْ  تـََرْوهَ  ُ َسكيينَـَتُه َعَلْيهي َوأَي َدُه جبي  ّ َ َمَعَنا فَ،َنَزَل ا  ّ بيهي اَل حَتَْزْن إين  ا َن َكَفُرواْ ا َوَجَعَل َكليَمَة ال ذييليَ احي

ُ َعزييٌز َحكييمٌ   ّ ّ ي هيَش اْلُعْلَيا َوا  [ 40]التوبة: الس ْفَلمَل وََكليَمُة ا
4-   ُنينَي لييَـْزَداُدَواْ إيميَالً م َع إيميَا ييْم َوّي ي ُجن كييَنَة يفي قـُُلوبي اْلُمْؤمي َماَواتي ُهَو ال ذيَي أَنَزَل الســـ  وُد الســـ 

 ُ ّ  [4]الفتذ:   َعلييماً َحكييماً َواألْر ي وََكاَن ا
5-   َْررَةي فـََعليَم َما يفي قـُُلوِبييم نينَي إيْذ يـَُباييُعوَنَك حَتَْت الشـــ  ُ َعني اْلُمْؤمي  ّ َش ا كييَنَة  ل َقْد َرضـــي فَ،نَزَل الســـ 

ْم َوأََهَِبُْم فـَْتحاً َقرييباً   [18]الفتذ:  َعَلْيهي
6-   ُكي إيْذ َجَعَل ال ذييَن َكَفر ُ ســــَ  ّ ي َة اجْلَاهيليي ةي فَ،َنَزَل ا ي َة محَي وليهي َوَعَلمل واْ يفي قـُُلوِبييُم احْلَمي ينَـَتُه َعَلمَل َرســــُ

ُ بيُكل  َشْشَء َعلييماً   ّ َا َوأَْهَلَها وََكاَن ا نينَي َوأَْلَزَمُهْم َكليَمَة التـ ْقَوَى وََكانـَُواْ َأَحق  ِبي  [26]الفتذ:  اْلُمْؤمي
 

خ االسالم ابن تيمية رمحه هللا إذا اشتدت عليه االمور : قرأ  ايت السكينة. ومسعته يقول وكان شي
يف واقعة عهيمة جرت له يف مرضـــــــــــــــه ، تعرز العقول عن محلها، من حماربة أرواح شــــــــــــــيطانية ، 
ظهرت له إذ ذاك يف حال ضــــعف قوة . قال: فلما اشــــتد علش االمر قلت ألقرابئش ومن حويل : 

السكينة ، قال:   أقلع عين ذلك احلال ، وجلست وما ِب من قلبه . وقد جربت أل  اقرأوا  ايت
أيضــــــا قراءة هذه ا ايت عند اضــــــطراب القلب مبا يرد عليه . فرأيت هلا  ثااً عهيما يف ســــــكونه 

 .  ((98))وطم،نينته أ.هـ
 

َا َخَلْقَناُكْم َعبَ أََفحَ  ويقول يف الزاد كان شيخ املسالم كثااً ما يقرأ يف أذن امل روع  ُتْم أمن  بـْ ثاً سي
َنا اَل تـُْرَجُعونَ  ، وكان يعاا  ية الكرســــــش وكان أيمر بكثرة قراءة امل ــــــروع ومن يعاجله  َوأَن ُكْم إيلَيـْ

 ِبا. 
 

                                       
 _ الناشر دار الرشاد احلديثة 503لثا  صفحة مدارج السالكني _ اجلزء ا  98
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ويقول شــــــيخ االســــــالم ابن تيمية رمحه هللا يف معر  حديثه عن  ية الكرســــــش: ومع هذا فقد 
كثرة أن هلا من الت،ثا يف دفع الشــــــــــياطني وإبطال أحواهلم ما ال   جرب اجملربون الذين ال حي ــــــــــون

 ينضبط من كثرته وقوته أ.هـ.
عييَد  َحابي الَنيبي ي ويف ســـــنن الرتمذي َعْن َأِبي ســـــَ ا ميْن َأصـــــْ َشَ  ميَن اْلَعَربي فـََلْم  أََن َلســـــً َمرُّوا لي
ي يُدهُ  َتَكمل ســـَ ي يُفوُهْم فَاشـــْ اٌء قـُْلَنا نـََعْم َوَلكيْن بَْ تـَْقُروَل َوبَْ ْم فَ،َتـَْوَل فـََقاُلوا َهْل عيْندَُكْم َدوَ يـَْقُروُهْم َوَبْ ُيضـــَ

َن اْلَغَنمي قَالَ  ي يُفوَل َفال نـَْفَعُل َحىَت جَتَْعُلوا لََنا ُجْعال َفَرَعُلوا َعَلمل َذليَك َقطييًعا مي َنا  ُتضـــــــــــَ َفَرَعَل َرُجٌل مي
 .ةي اْلكيَتابي َفرَبَأَ يـَْقرَأُ َعَلْيهي بيَفاحتيَ 

ويقول ابن كثا يف تفســــــــاه لســــــــورة يس : عن عكرمة قال أبو جهل لئن رأيت حممدا ألفعلن 
: وكانوا يقولون "  قالفهم ال يب رون -إل قوله  - إل جعلنا يف أعناقهم أ الالوألفعلن ف،نزلت "

 ـ. أ.ه ب ره ، رواه ابن جريرهذا حممد فيقول أين هو أين هوق ال ي
 

من بيته ويف يده حفنة من تراب وقد أخذ  وكذلك فعل ليلة اهلررة حني خرج رســـــول هللا 
حىت  - حلكيميس والقر ن اهللا تعال علمل أعني املشــركني دونه فرعل يذرها علمل رؤوســهم ويقرأ "

وجعلنا من بني أيديهم ســــــــــــــدا ومن خلفهم ســــــــــــــدا ف، شــــــــــــــيناهم فهم ال  -انتهمل إل قوله تعال 
حلاجته وابتوا رصـــــــــداء علمل اببه حىت خرج عليهم بعد ذلك  "  وانطلق رســـــــــول هللا يب ـــــــــرون

خارج من الدار فقال مالكم ق قالوا ننتهر حممدا قال قد خرج عليكم فما بقش منكم من رجل 
 اال وضع علمل رأسه ترااب   ذهب حلاجته فرعل كل رجل منهم ينفض ما علمل رأسه من الرتاب.

 
مبعاب  لبغوي الشــــافعش يف تفســــاه املعروفمد احلســــني بن مســــعود الفراء اويقول املمام أبو حم

َوإين َيَكاُد ال ذييَن َكَفُرواْ لَيـُْزليُقوَنَك التنزيل : قال احلســــــــــن دواء العني أن يقرأ املنســــــــــان هذه ا ية 
ْم َلم ا مسَيُعواْ الذ ْكَر َويـَُقوُلوَن إين ُه َلَمْرُنونٌ  َْبَ اريهي  لم[.  ]سورة القأبي

 
من سورة يونس : قال ابن عباس: من أخذ مضرعه  81ويقول القرطيب يف تفساه ل ية رقم 

ليُذ َعَملَ  من الليل   تلمل هذه االَية.  ّ َ اَل ُي ــــــــــــــْ يـُْبطيُلُه إين  ا َ ســــــــــــــَ  ّ ْحُر إين  ا ُتْم بيهي الســــــــــــــ  ئـْ  َما جي
ديينَ   ال دفع هللا عنه السحر.ب يضره كيد ساحر ، وال تكتب علمل مسحور إ اْلُمْفسي
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َ وعند ابن كثا يف تفســـــــــا قوله تعال:    ّ ْحُر إين  ا ُتْم بيهي الســـــــــ  ئـْ مَل َما جي فـََلم   أَْلُقوْا قَاَل ُموســـــــــَ

دييَن  ليُذ َعَمَل اْلُمْفســـــــي ّ َ اَل ُي ـــــــْ يـُْبطيُلُه إين  ا عن ابن أِب ســـــــليم قال: بلغين أن هؤالء ااَلايت  ســـــــَ
هللا تعال تقرأ يف إلء فيه ماء   ي ــب علمل رأس املســحور االَية اليت من  شــفاء من الســحر وذن

فلما ألقوا قال موســـمل ما جئتم به الســـحر إن هللا ســـيبطله إن هللا ال ي ـــلذ عمل  ســـورة يونس 
فوقع احلق وبطل ما كانوا واالَية األخرى  املفســــدين   وحيق هللا احلق بكلماته ولو كره اجملرمون

 .إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلذ الساحر حي  أتملإل  خر أربع  ايتا وقوله  يعملون
 
يف وصــــــفه عالجا للمربوط: أن أيخذ ســــــبع ورقات من  ويقول مساحة الشــــــيخ عبد العزيز بن ابز  

السدر )النبق ( األخضر فيدقها لرر أو حنوه ، و علها يف إلء وي ب عليها من املاء ما يكفيه 
رأ فيها "اية الكرسش " و"قل اي أيها الكافرون " و"قل هو هللا أحد" و"قل أعوذ برب للغسل ، ويق

 الفلق " و"قل أعوذ برب الناس " و ايت السحر اليت يف سورة األعراف وهش قوله تعال :
  َاَك فَإيَذا هيَش تـَْلَقُف َما أَيْفيُكوَن   فـََوَقع مَل أَْن أَْلقي َع ـــــــــــَ َن  إيَلَ ُموســـــــــــَ حلَْق  َوَبَطَل َما َكانُواْ ا َوأَْوَحيـْ

دييَن   قَاُلَواْ  َمن ا بيَرب   اجي َحرَُة ســَ ا يرييَن   َوأُْلقيَش الســ   اْلَعاَلمينَي   يـَْعَمُلوَن   فـَُغليُبواْ ُهَناليَك َوانَقَلُبواْ صــَ
 [122 – 117] األعراف:  َرب  ُموَسمَل َوَهاُرونَ 

َر َعلييَم   فـََلم   نه :واالايت اليت يف ســـورة يونس وهش قوله ســـبحا احي ا َوقَاَل فيْرَعْوُن ائْـُتو ي بيُكل  ســـَ
ُتْم بيهي ال ئـْ مَل َما جي مَل أَْلُقواْ َم  أَنُتْم م ْلُقوَن   فـََلم   أَْلُقواْ قَاَل ُموســَ َحرَُة قَاَل هَلُْم م وســَ ْحُر إين  َج َء الســ  ســ 

ليُذ َعَمَل  ّ َ اَل ُي ــــــْ يـُْبطيُلُه إين  ا ّ َ ســــــَ ُ احلَْق  بيَكلي ا  ّ دييَن   َوحيُيق  ا   َماتيهي َوَلْو َكريَه اْلُمْرريُمونَ اْلُمْفســــــي
 [ 81- 79]يونس :

مَل إيم   أَن تـُْلقيَش َوإيم   أَن ن ُكوَن  واالايت اليت يف ســورة طه وهش قوله ســبحانه وتعال : قَاُلواْ مَيُوســَ
ْحريهيمْ أَو َل َمْن أَْلَقمَل   قَاَل َبْل أَْلُقواْ فَ  يـ ُهْم خُيَي ُل إيلَْيهي مين ســــي َباهُلُْم َوعي ــــي َعمَل   فََ،ْوَجَس إيَذا حي َا َتســــْ  َأ  

مَل  قـُْلَنا اَل خَتَْف إين َك أَنَت األْعَلمَل   َوأَْلقي َما يفي ميَيينيَك تـَْلَقْف مَ  يَفًة م وســَ هي خي َا يفي نـَْفســي نَـُعَواْ إيمن  ا صــَ
َر َوالَ  ُر َحْيُ  أََتملَ  َصنَـُعواْ َكْيُد َساحي  [69-65]طه :  يـُْفليُذ الس احي
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وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب بعض الششء ويغتسل ابلباقش وبذلك يزول الداء إن شاء 
 .(99)هللا ، وإن دعت احلاجة الستعماله مرتني أو أكثر فال أبس حىت يزول الداء

 
ش أربَع  ايَت مْن أولي سورةي البقرةي، و يويف األثر عْن عبدهللا ابني مسعوَد، قاَل: مْن قرأَ  َة الكرسي

ش، وثالهً مْن  خري ســـورةي البقرةي ، ب يقرْبُه َواَل أهــــــــــــــــــَلُه يومئَذ شـــيطاٌن ، وال  و يتاني بعَد  يةي الكرســـي
 ششٌء يكرُهُه وال يُقرأَن عَلمل  نوَن إال  أَفَاَ . رواه الدارمش يف سننه

 
ه اضــش التنوخش يقول: روي عن احلســن الب ــري رضــش هللا عنويف كتاب الفرج بعد الشــدة للق

 أنه قال : عربا ملكروب  فل عن  س وقد عرف ملن قالـهن .
1 )  ُلَون ُكْم بيَشْشَء م َن اخْلَوْف َواجْلُوعي َونـَْقَص م َن األَمَوالي َواألنُفسي َوالث َمرَاتي َوَبش ري  ال  ابيرييَن َولَنَـبـْ

ْم َصلَ   ال ذييَن إيَذ  َأصَ  ئيَك َعَلْيهي ــــــــــــــَ عوَن   أُولَـ ّ ي َوإينـ ــــــــــــــ  إيلَْيهي رَاجي يَبٌة قَاُلواْ إيل   ُهم م  ي َواٌت م ن ر ِب يْم ابـَتـْ
 [157-155]البقرة: َوَرمْحٌَة َوأُولَـَئيَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ 

2 )   ي إين ّ ٌا ابي  َفَسَتْذُكُروَن َم  أَُقوُل َلُكــْم َوأُفـَو ُ  أَْمريَي إيَل ا َ َب ي  ّ ُ َسيـ َئاتي َما ا  ّ ْلعيَبادي   َفوقَاُه ا
لي فيْرَعْوَن ُسَوُء اْلَعَذابي      [46ـ 44 افر:]َمَكـُرواْ َوَحاَ   ي

3 )  َه إي باً َفَهن  أَن ل ن نـ ْقديَر َعَلْيهي فـََناَدَى يفي اله ُلَماتي أَن ال  إيلَــــَ أَنَت ال  َوَذا الن وني إيذ ذ َهَب ُمَغاضي
ْبَحاَنَك إي   ُكنُت ميَن اله اليمينَي  ـــــــــــــــــــــش اْلُمْؤمينينيَ  ســـــــُ ـ َناُه ميَن اْلَغم  وََكَذليَك نُنري َنا َلُه َوَْ يـْ َتَربـْ  فَاســـــــْ

 [ 87ـ  86]األنبياء :
4 )  ًْوُهْم فـَزَاَدُهْم إيميَال ُ وَ  ال ذييَن قَاَل هَلُُم الن اُس إين  الن اَس َقْد َ َُعواْ َلُكْم فَاْخشـــــــــــَ  ّ بـَُنا ا قَاُلواْ َحســـــــــــْ

ّ ي  َواَن ا َوءٌ َواتـ بَـُعواْ ريضــــْ ُهْم ســــُ ســــْ َل بْ  مَيْســــَ ّ ي َوَفضــــْ َل َونيْعَم اْلوَكييُل   فَانـَْقَلُبواْ بينيْعَمَة م َن ا ُ ُذو َفضــــْ  ّ  َوا
 [ 174ـ173] ل عمران: َعهييم

5 )   الض َ نَ َوأَي وَب إيْذ َلَدَى َرب ُه َأ   َمس يني ا َلُه َفَكَشْفَنا َما بيهي مين ر  َوأَنَت أَْرَحُم الر امحيينَي   فَاْسَتَربـْ
ثْـَلُهْم م َعُهْم َرمْحًَة م ْن عينديَل َوذيْكَرَى ليْلَعابيديينَ  َناُه أَْهَلُه َومي  [84ـ 83]األنبياء: ُضر  َو تـَيـْ
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شــفها هللا الشــدائد كا ايت يف يقول احلســن الب ــري رضــش هللا عنه أنه قال: من لزم قراءة هذه   
 تعال عنه .

 
يقول الشــــيخ بدر الدين بن عبدهللا الشــــبلش : ويف التطبب واالســــتشــــفاء بكتاب هللا عز وجل 
 ع اتم ، ومقنع عام ، وهو النور والشـــــفاء ملا يف ال ـــــدور ، والوقاء الدافع لكل حمذور ، والرمحة 

 ملدراك معـانيـه، وأوقفنـا عنـد أوامره ونواهيـه ، ومن للمؤمنني من األحيـاء وأهـل القبور ، وفقنـا هللا
تدبر من  ايت الكتاب من ذوي االلباب وقف علمل الدواء الشــــــــــــــايف لكل داء مواف ، ســــــــــــــوى 

،   " ما فرطنا يف الكتاب من شــــــــــــــشءاملوت الذي هو  اية كل حش ، فإن هللا تعال يقول : " 
وخواص االايت واألذكار ال ينكرها اال من عقيدته واهية ولكن ال يعقلها اال العاملون أل ا تذكرة 

 .(100)وتعيها أذن واعية وهللا اهلادي للحق أ.هـ
 

يني  ويقول ابن القيم يف كتابه الفوائد: دعاء عهيم قوله تعال :  َوأَيُّوَب إيْذ َلَدى َربَُه َأ  ي َمســـــــــَ
[ ،  ع يف هذا دعاء بني حقيقة التوحيد وإظهار الفقر 83]املنبياء: َوأَْنَت أَْرَحُم الرَامحيينيَ  الضُّرُّ 

والفاقة إل ربه ، ووجود طعم احملبة يف التملق له ، واملقرار له ب ــــفة الرمحة ، وأنه أرحم الرامحني ، 
تَـَلمل والتوســــل إليه ب ــــفاته ســــبحانه ، وشــــدة حاجته هو وفقره ، ومىت َوَجدَ  ُبـْ

َفْت عنه  امل هذا ُكشــــي
 . (101)بلواه . وقد ُجرب أنه َمن قاهلا سبع مرات ، وال سيما مع هذه املعرفة

 
ويف الطـب النبوي يقول ابن القيم: قـال املروزي : بلغ أاب عبـدهللا أ  محمـت ، فكتـب يل من 

قـُْلَنا يـََناُر    ســـــــول هللا ،احلممل رقعة فيها : بســـــــم هللا الرمحن الرحيم ، بســـــــم هللا ، وابهلل ، حممد ر 
ريينَ  يَم، َوأَرَاُدواْ بيهي َكْيداً َفَرَعْلَناُهُم األْخســَ اَلَما َعَلمَل إيبـْرَاهي [، اللهم 69،70]األنبياء:ُكو ي بـَْرداً َوســَ

رب جربائيل ، وميكائيل،وإســرافيل ، اشــف صــاحب هذا الكتاب لولك وقوتك وجربوتك ، إله 
ل :حدثين عبدهللا بن أمحد ، قال : رأيت أِب يكتب للمرأة إذا عســــــــــــــر احلق امني .  قال اخلال

عليها والدذا يف جام أبيض ، أو شـــئ نهيف ، يكتب حدي  ابن عباس رضـــش هللا عنه : ال إله 
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ُْم يـَْوَم   إال هللا احلليم الكر   ، ســــــــــــــبحان هللا رب العرش العهيم ، احلمد هلل رب العاملني :  َكَ،  
َاَر َباَلاٌ يـََرْوَن َما  اَعًة م ن    ُْم يـَْوَم يـََرْوَ َا بَْ يـَْلبَـثـَُواْ ]األحقاف[،  يُوَعُدوَن بَْ يـَْلبَـثـَُواْ إيال  ســــــــــــــَ  َكَ،  

ي ًة أَْو ُضَحاَها  ]النازعات[.إيال  َعشي

 
َوقييَل أَيَْرُ  وقال كتاب للرعاف :كان شيخ املسالم ابن تيمية رمحه هللا يكتب علمل جبهته 

َش األْمرُ ا َم ُء أَْقليعيش َو ييَض اْلَم ُء َوُقضــــي [. ومسعته يقول : كتبتها لغا 44]هود:بـَْلعيش َم َءكي َوَيســــَ
واحــد فربأ ، فقــال . وال  وز كتــابتهــا بــدم الراعف ، كمــا يفعلــه اجلهــال ، فــإن الــدم ْس ، فال 

ّ ُ  وز أن يكتــب بــه كالم هللا تعــال. كتــاب  خر لــه :  ا َيشــــــــــــــــَ ُء َويـُْثبــيُت َوعينــَدُه أُم   مَيُْحو ا مــَ
 [.390]الرعد: اْلكيَتابي 


اٌر فييهي َلٌر فَاْحرَتََقتْ  وقال كتاب للحزاز: يكتب عليه: اَِبَ  إيْع ــــَ لول هللا وقوته . وقال    فََ،صــــَ
ُقْل ُهَو  كتاب لوجع الضــــــرس: يكتب علمل اخلد الذي يلش الوجع : بســــــم هللا الرمحن الرحيم : 

ُكُرونَ  اَر َواألْفئيَدَة قَلييالً م ا َتشــْ ْمَع َواألْب ــَ َ،ُكْم َوَجَعَل َلُكُم الســ  َوَلُه ، وإن شــاء كتب :ال ذيَي أَنشــَ
يُع اْلَعلييمُ  مي َكَن يفي اْلل ْيلي َوالنـ َهاري َوُهَو الســـــــــــ    [ .كتاب للكراج : يكتب عليه 13]األنعام: َما ســـــــــــَ

  َُفَها َرِب  َنْسفاً َوَيْس،َُلوَنَك َعني اجلْيب  .(102)[105]طه: الي فـَُقْل يَنسي
 

، ر ن معناها ما يتناســب مع حال املومبا ذكرت كفاية مليضــاح منهج اختيار ا ايت اليت يتضــم
يقول شــــــــــــيخ املســــــــــــالم ابن تيمية : ) كل ما كان منهيا عنه لذريعة فإنه يفعل ألجل امل ــــــــــــلحة 

 . (103)الراجحــة (
 

َرعيش ي قَاَل ُكَنا نـَْرقيش يفي اجْلَاهي َعْوفي ْبني َماليَك  أخرج مســــــلم يف صــــــحيحه َعنْ  ليَيةي فـَُقْلَنا اَي اأَلشــــــْ
لرَُّقمل َما َبْ َيُكْن في  َّي َكْيَف تـََرى يفي َذليَك فـََقاَل اْعريُضوا َعَلَش رُقَاُكْم ال أَبَْس ابي ْركٌ َرُسوَل ا  .  يهي شي
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ـــة وتكتـــب حموا ويف مـــا يلش بعض ا ايت اليت أذكر إخو   ا  الرقـــاة ِبـــا ، وهش تقرأ مع الرقي
 يشرب منه ويغتسل به ، وقد تطرقت ملثلها يف ابب السحر ويف ثنااي هذا الكتاب .
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 آاي  الصرب  -1
هــذه ا ايت هلــا أثر عريــب إذا مــا قرأت علمل من بــه مس عمومــا وعلمل من بــه مس بســــــــــــــبــب 
الســـحر خاصـــة ولعل الســـبب يف ذلك وهللا أعلم أن الشـــياطني توســـوس للمريض ابلي،س والقنوط 

 من رمحة هللا تعال. 
 َا َلَكبياٌَة إيال  َعَلمل اخْلَاشي ل  رْبي َوال  الَةي َوإي    [45]البقرة: عينيَ َواْسَتعييُنواْ ابي
 ََمَع ال  ابيرييَن  َواَل تـَُقوُلواْ ليم َ ّ ل  رْبي َوال  الَةي إين  ا ْن يـُْقَتُل يفي َسبيلي ََيأَيـ َها ال ذييَن  َمُنواْ اْسَتعييُنواْ ابي

ُلَون ُكْم بيَشْشَء م َن اخلَْ  ّ ي أَْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلكين ال  َتْشُعُروَن   َولَنَـبـْ وْف َواجْلُوعي َونـَْقَص م َن األَمَوالي ا
ّ ي َوإيَن  إيلَ  يَبٌة قَاُلواْ إيل   ُهم م  ــــي ابـَتـْ ابيرييَن   ال ذييَن إيَذ  َأصــــَ ري ال ــــ  عوَن   َواألنُفسي َوالث َمرَاتي َوَبشــــ  ْيهي رَاجي

ْم َصَلَواٌت م ن ر ِب يْم َوَرمْحٌَة َوأُولَئيَك ُهُم اْلمُ   [157-153]البقرة:   ْهَتُدونَ أُولَئيَك َعَلْيهي
 َُواْ َوتـَتـ ُقواْ ال ربي َا َوإين َت ــْ يـ َئٌة يـَْفَرُحواْ ِبي ْبُكْم ســَ ْؤُهْم َوإين ُت ــي َنٌة َتســُ ُكْم َحســَ ســْ ر ُكْم َكْيُدُهْم إين َِتْســَ  َيضــُ

َا يـَْعَمُلوَن حمُييطٌ  َ مبي  ّ  [120] ل عمران: َشْيئاً إين  ا
 َُلَعل ُكْم تـُْفليُحونَ اَي أَيـ َها ال ذييَن  َمن َ  ّ ُواْ َوَصابيُرواْ َورَابيطُواْ َواتـ ُقواْ ا  [ 200] ل عمران: واْ اْصربي
 َ ّ ْم َواَل َتُك يفي َضْيَق ج  ا مَيُْكُروَن   إين  ا ّ ي َوالَ حَتَْزْن َعَلْيهي ْ َوَما َصرْبَُك إيال  ابي  َمَع ال ذييَن اتـ َقواْ َواْصربي

ُنونَ و ال ذييَن هُ   [128-127]النحل: م حم ْسي
 َف ن َك ال ذييَن اَل يُوقيُنون ّ ي َحق  َواَل َيْسَتكي ْ إين  َوْعَد ا  [60]الروم: فَاْصربي
 ْاَبَك إين  َذليَك مين ْ َعَلمَل َم  َأصـــــــــَ ربي ْلَمْعُروفي َواْنَه َعني اْلُمْنَكري َواصـــــــــْ الََة َوْأُمْر ابي  َعْزمي يـَُبيَن  أَقيمي ال ـــــــــ 
 [17]لقمان: الُُموري ا
 ُُْم يـَْوَم يـََرْوَن َما يُوَعد ُْم َكَ،   ل هل   ميَن الر ُسلي َواَل َتْستَـْعري

ْ َكَما َصرَبَ أُْوُلواْ اْلَعْزمي وَن بَْ يـَْلبَـثـَُواْ إيال  فَاْصربي
ُقونَ  َاَر َباَلٌا فـََهْل يـُْهَلُك إيال  اْلَقْوُم اْلَفاسي  [35]األحقاف: َساَعًة م ن   

 َن ش  يُرييُدوَن َوْجَهُه َواَل تـَْعُد َعيـْ ْلَغَداةي َواْلَعشـــي ُم ابي َك َمَع ال ذييَن يَْدُعوَن َرِب  ْ نـَْفســـَ ربي ُهْم تُرييُد َواصـــْ اَك َعنـْ
نـَْيا َواَل ُتطيْع َمْن أَْ َفْلَنا قـَْلَبُه َعن ذيْكريَل َواتـ َبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه   [28]الكهف: ُرطاً فُـ زييَنَة احْلََياةي الد 
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 شفاأ جلميع ا مراضآاي  ال -2
  ْْم َوَيْشفي ُصُدوَر قـَْوَم م ؤ ْم َويـَْنُ رُْكْم َعَلْيهي َْيدييُكْم َوخُيْزيهي ُ أبي  ّ ِْبُُم ا نينَي  َويُْذهيْب َ ْيَظ قَاتيُلوُهْم يـَُعذ  مي

 ُ  ّ ُ َعَلمَل َمن َيَش ُء َوا  ّ  [15-14]التوبة: َعلييٌم َحكييمٌ قـُُلوِبييْم َويـَُتوُب ا
  ني َف ٌء ل َما يفي ال  ُدوري َوُهًدى َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي   نيَ أَيَيـ َها الن اُس َقْد َج َءْتُكْم م ْوعيهٌَة م ن ر ب ُكْم َوشي

 [57]يونس:
   َن اجلْيَبالي بـُُيواتً َوميَن الش جي ا يـَْعريُشوَن   ُ   ُكليش مين ُكل  َرري وَ َوأَْوَحمَل َرب َك إيَلَ الن ْحلي َأني اخت يذيي مي

َف  َا َشرَاٌب خم َْتليٌف أَْلَوانُهُ فييهي شي ءٌ ليلن اسي إين  يفي َذليَك الث َمرَاتي فَاْسُلكيش ُسُبَل َرب كي ُذُلالً خَيْرُُج مين بُطُو ي
 [ 69-68]النحل: الَيًَة ل َقْوَم يـَتَـَفك ُرونَ 

 ْنينَي َواَل يَزييُد اله اليمينَي َإال َخَساراً َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقر َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي  [ 82]املسراء:  ني َما ُهَو شي
  َوإيَذا َمريْضُت فـَُهَو َيْشفينيي  :[80]الشعراء 
   ي ًا ل َقاُلوْا َلْواَل ُف  َلْت  اَيتُُه َءاْعَرميش  َوَعَرِبي ْل ُهَو ليل ذييَن  َمُنوْا ُهًدى قُ  َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْر ًل أْعَرمي

ْم َعًممل أُْولَئيَك يـَُناَدْوَن مين م َكاَن بَعي  َ  َذا ييْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيهي ُنوَن يفي َف ٌء َوال ذييَن اَل يـُْؤمي  يدَ َوشي
 [44]ف لت:

 آاي  السكينة وا نشراخل واألم  م  اثوف : -3
ان يف اخلوف واهلم والغم واحلزن والضــيق يف ال ــدر واخلفق هذه األايت وأمثاهلا تنفع ملن يعا  من

 القلب والوسواس القهري .
 بـَُنا ا ْوُهْم فـَزَاَدُهْم إيميَالً َوقَاُلواْ َحســـــــْ ُ َونيْعَم ال ذييَن قَاَل هَلُُم الن اُس إين  الن اَس َقْد َ َُعواْ َلُكْم فَاْخشـــــــَ  ّ

ّ ي َوَفْضَل بْ  مَيَْسْسُهْم ُسَوٌء َواتـ بَـُعواْ ريْضَوانَ  اْلوَكييُل   فَانـَْقَلُبواْ بينيْعَمةَ  ُ ُذو َفْضَل َعهييَم   م َن ا  ّ ّ ي َوا  ا
ْيطَاُن خُيَو ُف أَْوليَياَءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوني إين ُكنُتْم م ْؤمينينيَ  َا َذليُكُم الشــــــــــــــ  -173] ل عمران : إيمن 

175] 
  َتغييثُوَن َْلَف م َن اْلَم ئيَكةي ُمْرديفينَي  إيْذ َتســــْ َتَراَب َلُكْم َأ   جُيد ُكْم أبي ُ إيال   َرب ُكْم فَاســــْ  ّ َوَما َجَعَلُه ا

ّ َ َعزييٌز َحكييٌم  إيْذ يـَُغشـــــ   ّ ي إين  ا ُر إيال  ميْن عيندي ا َرَى َوليَتْطَمئين  بيهي قـُُلوبُُكْم َوَما الن  ـــــْ يُكُم النـ َعاَس ُبشـــــْ
ْيطَاني َولياَْ أَمَ  َم ءي َم ًء ل ُيَطه رَُكْم بيهي َويُْذهيَب َعنُكْم ريْجَز الشـــــــــــ  بيَط َعَلمَل َنًة م ْنُه َويـُنَـز ُل َعَلْيُكم م ن الســـــــــــ 

 [11-9األنفال ]  قـُُلوبيُكْم َويـُثـَب َت بيهي األْقَدامَ 
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   كييَنٌة م ن ر  َوقَاَل هَلُْم نيبييـ ُهْم إين   يََة ُمْلكيهي أَن أَيْتيَيُكُم الت مَل ابُوُت فييهي ســَ ب ُكْم َوبَقيي ٌة ج  ا تـََرَك  ُل ُموســَ
ُتم م ْؤمينينيَ  ُلُه اْلَم ئيَكُة إين  يفي َذليَك الَيًَة ل ُكْم إين ُكنـْ  [248–]البقرة َو ُل َهاُروَن حَتْمي

  َنينَي و وليهي َوَعَلمل اْلُمْؤمي كيينَـَتُه َعَلمَل َرســــــــــــــُ ُ ســــــــــــــَ  ّ  تـََرْوَها َوعذ َب ال ذييَن َكَفُرواْ أَنَزَل ُجُنوداً ب ْ ُ   أَنَزَل ا
 [26]التوبة: َوَذليَك َجَز ُء اْلَكافيريينَ 

  اثـَْننْيي إيْذ ُجَا يفي اْلَغاري إي َ ُ إيْذ َأْخَرَجُه ال ذييَن َكَفُرواْ َه ي  ّ رَُه ا ُروُه فـََقْد َن ــــَ بيهي إيال  تَن ــــُ احي ْذ يـَُقوُل لي ــــَ
ُُنوَد بْ  تـََرْوَها َوَجَعَل كَ اَل حتَْ  ُ َسكيينَـَتُه َعَلْيهي َوأَي َدُه جبي  ّ ّ َ َمَعَنا فَ،َنَزَل ا ْفَلمَل َزْن إين  ا ليَمَة ال ذييَن َكَفُرواْ الس 

ُ َعزييٌز َحكييمٌ   ّ ّ ي هيَش اْلُعْلَيا َوا  [ 40]التوبة:  وََكليَمُة ا
  كييَنَة نينَي لييَـْزَداُدَواْ إيميَالً م َع إيميَا ييْم َوّي ي ُهَو ال ذيَي أَنَزَل الســــــــــــــ  َماَواتي يفي قـُُلوبي اْلُمْؤمي  ُجُنوُد الســــــــــــــ 

ُ َعلييماً َحكييماً   ّ  [4]الفتذ:  َواألْر ي وََكاَن ا
  َررَةي فـََعليَم َما يفي قُـ نينَي إيْذ يـَُباييُعوَنَك حَتَْت الشــــــــــ  ُ َعني اْلُمْؤمي  ّ َش ا كييَنَة لُ ل َقْد َرضــــــــــي وِبييْم فَ،نَزَل الســــــــــ 

ْم َوأََهَِبُْم فـَْتحاً َقرييباً   [18]الفتذ:  َعَلْيهي
  َكيينَـَتُه ع ُ ســــــــــــــَ  ّ ي َة اجْلَاهيليي ةي فَ،َنَزَل ا ي َة محَي وليهي َوَعَلمل إيْذ َجَعَل ال ذييَن َكَفُرواْ يفي قـُُلوِبييُم احْلَمي َلمَل َرســــــــــــــُ

نينَي َوأَْلَزَمُهْم كَ  ُ بيُكل  َشْشَء عَ اْلُمْؤمي  ّ َا َوأَْهَلَها وََكاَن ا  [26]الفتذ:  لييماً ليَمَة التـ ْقَوَى وََكانـَُواْ َأَحق  ِبي
  ُي َتْطَمئين  اْلُقُلوب ّ ّ ي َأاَل بيذيْكري ا  [28]الرعد :ال ذييَن  َمُنواْ َوَتْطَمئين  قـُُلوُِبُْم بيذيْكري ا
 ْدريي رَْح يلي صــــــــــــــــَ ا ي  يـَْفَقُهواْ  قــَاَل َرب  اشــــــــــــــْ َدًة م ن ل ســــــــــــــــَ َ أَْمريي   َواْحلــُْل ُعقــْ ْر يلي   َوَيســــــــــــــ 

 [28–24]طه:قـَْويلي 
 َُْم اْلَمالَئيَكُة َأال  خَتَاُفواْ َواَل حت تَـَقاُمواْ تـَتَـنَـز ُل َعَلْيهي ُ ُ   اســــــــــْ  ّ جْلَن ةي إين  ال ذييَن قَاُلواْ َربـ َنا ا ُرواْ ابي َزنُواْ َوأَْبشــــــــــي

 [30]ف لت: نُتْم تُوَعُدونَ ال يتي كُ 
 ٌي ال ذيَي أَْذَهَب َعن ا احْلََزَن إين  َربـ َنا َلَغُفوٌر َشُكور ّ  [34]فاطر: َوقَاُلواْ احْلَْمُد 
 َْعَنا َعنَك ويْزَرَك   ال ذيَي أَنَقَض َظْهَرَك   َوَرفـَْعَنا َلَك ذيْكَرَك   ف ْدَرَك   َوَوضـــــَ رَْح َلَك صـــــَ إين  أَبَْ َنشـــــْ

  َمَع اْلُعْسري ُيْسراً   إين  َمَع اْلُعْسري ُيْسراً   فَإيَذا فـََرْ َت فَانَ ْب   َوإيَلَ َرب َك فَاْرَ بْ 
 َْيفي   فـَْليَـْعُبُدواْ َرب  َهَذا اْلبَـْيتي   ال ذيَي أ َت ءي َوال ـــــــ  ْم ريْحَلَة الشـــــــ  ياَلفي قـَُرْيَ،   إييالَفيهي ْطَعَمُهم ملي

  م م ْن َخْوفَ م ن ُجوَع َو َمنَـهُ 
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 آيــا  التـألي   -4
تُقرأ هـذه ا ايت ملن يعـا  من نفور من اجملتمع أو األهـل أو الزوجـة وكـذلـك تنفع للمربوط ومن 

 حيل بينه وبني الزواج ، ومن ابتلش بسرعة الغضب.
 يعاً َوالَ تـََفر ُقواْ َواذُْكُرواْ نيْعَمَة ّ ي  َي َْبلي ا ُمواْ لي ّ ي َعَلْيكُ َواْعَت ــــــــي ُتْم أَْعَد ًء فَ،َل َف َبنْيَ قـُُلوبيُكْم ا ْم إيْذ ُكنـْ

َها َكَذليَك يُـ  َفا ُحْفرََة م َن الن اري فَ،َنَقذَُكْم م نـْ ُتْم َعَلمَل شــــَ َبْحُتْم بينيْعَمتيهي إيْخَوالً وَُكنـْ ُ َلُكْم  اَيتيهي فََ،صــــْ  ّ ُ ا َبني 
 [103] ل عمران: َلَعل ُكْم َذَْتُدونَ 

 َي ال ذيي َهَداَل هلي ّ ُم األْ َاُر َوقَاُلواْ احْلَْمُد  ُدوريهيم م ْن  يل  جَتْريي مين حَتْتيهي َذا َوَما ُكن ا َونـََزْعَنا َما يفي صـــُ
حلَْق  َونُوُدَواْ أَن تيْلُكُم اجْلَن ُة  ُل َربـ َنا ابي ُ َلَقْد َج َءْت ُرســـــــــــــُ  ّ َا ُكنُتْم أُ لينَـْهَتديَي َلْو  أَْن َهَداَل ا وريثـُْتُموَها مبي

 [43]األعراف: تـَْعَمُلونَ 
  ََونـََزْعَنا َما يفي ُصُدوريهيم م ْن  يل  إيْخَوالً َعَلمَل ُسُرَر م تَـَقابيليني :[47]احلرر 
  َيعاً م   أَل َفْت َبنْيَ قـُُلوِبييْم َول نَـُهْم إين ُه كي َوأَل َف َبنْيَ قـُُلوِبييْم َلْو أَنَفْقَت َما يفي األْر ي  َي ّ َ أَل َف بـَيـْ ن  ا

 [63]األنفال:  َعزييٌز َحكييمٌ 
  ََلَعل ُكْم تـُْرمَحُون َ ّ ُنوَن إيْخَوٌة فََ،ْصليُحواْ َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتـ ُقواْ ا َا اْلُمْؤمي  [10]احلررات:إيمن 
  ُاَديـْت ذييَن عـــَ َنُكْم َوَبنْيَ الـــ  َل بـَيـْ ّ ُ أَن َ ْعـــَ مل ا ّ ُ قَـــ َعســــــــــــــَ ُهم م َود ًة َوا يمٌ م م نـْ ّ ُ َ ُفوٌر ر حي  دييٌر َوا

 [7]املمتحنة:
  ْن ْيطَاَن َكاَن ليإلي نَـُهْم إين  الشـــ  ْيطَاَن يَنزَُا بـَيـْ ُن إين  الشـــ  اني َعُدو اً َوُقل ل عيَباديي يـَُقوُلواْ ال يتي هيَش َأْحســـَ ســـَ

 [53]املسراء:م بييناً 
  ميَ َوال ذييَن َج ُءوا مين بَـ ملي بَـُقوَل ابي ْم يـَُقوُلوَن َربـ َنا اْ فيْر لََنا َومليْخَوانيَنا ال ذييَن ســــــــــــــَ اني َواَل جَتَْعْل يفي ْعديهي

يمٌ   [10]احلشر: قـُُلوبيَنا  يال  ل ل ذييَن  َمُنواْ َربـ َن  إين َك َرُءوٌف ر حي
   َيامي الر َفُ  إيَلَ نيســـــــَ ئيُكْم ُهن َلَة ال ـــــــ  ل  َلُكْم لَيـْ ُ أَن ُكْم ُكنُتْم ليَباٌس ل ُكْم َوأَنـُْتْم ليبَ  أحي  ّ اٌس هل ُن  َعليَم ا

ُ لَ   ّ ُروُهن  َوابـْتَـُغواْ َما َكَتَب ا ُكْم وَُكُلواْ َواْشرَبُواْ خَتْتانُوَن أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَااَلَن اَبشي
َ َلُكُم اخْلَْيُط األبْـ  َودي ميَن اْلَفْرري ُ   أِتي وْا ال ــــــــــــــ  َحىت َ يـَتَـَبني  لي َواَل َيُض ميَن اخْلَْيطي األســــــــــــــْ اَم إيَل ال ليـــْ يـــَ

 ُ ّ ُ ا ّ ي َفالَ تـَْقَربُوَها َكَذليَك يـَُبني  دي تيْلَك ُحُدوُد ا اجي ُروُهن  َوأَنـُْتْم َعاكيُفوَن يفي اْلَمســـــــَ   اَيتيهي ليلن اسي تـَُباشـــــــي
 [187]البقرة : َلَعل ُهْم يـَتـ ُقونَ 
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 ََماَواُت َواألْرُ  أُعيد ْت ليْلُمت قينَي   ال ذيين َها الســ  اريُعَواْ إيَلَ َمْغفيرََة م ن ر ب ُكْم َوَجن َة َعْرضــُ  يُنفيُقوَن َوســَ
نينيَ  ُ حيُيب  اْلُمْحسي  ّ َوال ذييَن إيَذا فـََعُلواْ    يفي الس ر  ءي َوالض ر  ءي َواْلَكاظيمينَي اْلَغْيَظ َواْلَعافينَي َعني الن اسي َوا

 ُ ّ نُوَب إيال  ا تَـْغَفُرواْ ليُذنُوِبييْم َوَمن يـَْغفيُر الذ  ّ َ فَاســْ ُهْم ذََكُرواْ ا ًة أَْو ظََلُمَواْ أَنـُْفســَ شــَ ر واْ َعَلمَل فَاحي  َوبَْ ُي ــي
 [ 135-133] ل عمران: َما فـََعُلواْ َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

  َا َرمحـََْة م ن وْا ميْن َحْولـيَك فَـ  فَبيمـَ ّ ي لينـَت هَلُْم َوَلْو ُكنـَْت َفهـ اً َ لييَظ اْلَقلـْبي الَنـَْفضــــــــــــــ  ُهْم ا اْعُف َعنـْ
ب  اْلُمتَـوَك   ّ َ حيــُي ّ ي إين  ا ْل َعَلمل ا َت فـَتَـوَكــ  اويْرُهْم يفي األْمري فــَإيَذا َعَزمــْ تَـْغفيْر هَلُْم َوشــــــــــــــــَ ] ل  لينيَ َواســــــــــــــْ

 [159عمران:
  هي َود  َكثي داً م ْن عيْندي أَنـُْفســـي ْم م ن بـَْعدي ٌا م ْن أَْهلي اْلكيَتابي َلْو يـَُرد وَنُكم ميْن بـَْعدي إيميَانيُكْم ُكف اراً َحســـَ

ْشءَ  ل  شــــــــــــــَ ّ َ َعَلمَل كــــُ َْمريهي إين  ا ّ ُ أبي َ ا َفُحوْا َحىت َ أَيْيتي اْعُفوْا َواصــــــــــــــْ َ هَلُُم احلَْق  فــــَ ا تـََبني  دييرٌ  مــــَ   قــــَ
 [109ة:]البقر 
  عيهي َيًة حُيَر ُفوَن اْلَكليَم َعن م َواضــــي هيم م يثَاقـَُهْم َلعن اُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوَِبُْم قَاســــي واْ َحه ا ج  ا فَبيَما نـَْقضــــي  َوَنســــُ

فَ  ُهْم َواصــــــــــــــْ ُهُم فــَاْعُف َعنـْ ُهْم إيال  قَليياًل م نـْ َة م نـْ ب  ذْ ذُكيُروْا بــيهي َواَل تـَزَاُل َتط ليُع َعَلمَل خــَ ئينــَ ّ َ حيــُي  إين  ا
نينيَ   [13]املائدة:  اْلُمْحسي
 َريين اكينَي َواْلُمَهاجي َعةي أَن يـُْؤتـَُواْ أُْويلي اْلُقْرَبَ َواْلَمســـَ نُكْم َوالســـ  لي مي ّ ي َواَل أَيَْتلي أُْوُلواْ اْلَفضـــْ بييلي ا  يفي ســـَ

يَوْليَـْعُفواْ َوْلَيْ َفُحَواْ َأاَل حتُيب وَن أَن يـَْغفيَر  ُ َ ُفوٌر ر حي  ّ ُ َلُكْم َوا  ّ [22]النور: مٌ ا
 َت ُبواْ ُهْم يـَْغفيُروَن   َوال ذييَن اســــــــــــــْ َ، َوإيَذا َما َ ضــــــــــــــي َرابُواْ ليَرِب يْم َوال ذييَن َ َْتنيُبوَن َكَبائيَر املي ْي َواْلَفَواحي

نَـُهْم َوجي ا َرَزقْـ  [ 37]الشورة:َناُهْم يُنفيُقونَ َوأَقَاُمواْ ال  الََة َوأَْمرُُهْم ُشوَرَى بـَيـْ
  َت ْيطَاني نـَزٌْا فَاســــــْ ْلُعْرفي َوأَْعريْ  َعني اجْلَاهيلينَي   َوإيما  يـَنَـَزَ ن َك ميَن الشــــــ  ّ ي ُخذي اْلَعْفَو َوْأُمْر ابي عيْذ ابي

ْيطَاني  ُهْم طَائيٌف م َن الشـــــــــــــ  يٌع َعلييٌم   إين  ال ذييَن اتـ َقواْ إيَذا َمســـــــــــــ  ُرونَ َتذَك   إين ُه مسَي  ُرواْ فَإيَذا ُهم م ْب ـــــــــــــي
 [201 -199]األعراف:
  ُبو َا َكانُواْ َيْكسي ّ ي ليَيْرزيَي قـَْوماً مبي َم ا  [14]اجلاثية: نَ ُقل ل ل ذييَن  َمُنواْ يـَْغفيُرواْ ليل ذييَن الَ يـَْرُجوَن أاي 
  ُُب َأَخَذ األْلَواَح َويفي ن مل اْلَغضــــــــَ َكَت َعن م وســــــــَ َكتيَها ُهًدى َوَرمْحٌَة ل ل  َوَلما  ســــــــَ ذييَن ُهْم ليَرِب يْم ســــــــْ

 [154]األعراف: يـَْرَهُبونَ 
 اً َوقَاَل إين يني ميَن اْلُمْسليمينَي   َواَل َتْسَتويي ّ ي َوَعميَل َصاحلي احلََْسَنُة  َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل ج  ن َدَع  إيَل ا

ل يتي هيَش أَ  يـ َئُة اْدَفْع ابي َنُه َعَداَوٌة َك،َن ُه َويلي  َواَل الســــــ  َنَك َوبـَيـْ ُن فَإيَذا ال ذيي بـَيـْ يٌم   َوَما يـَُلق اَها إيال  ْحســــــَ  محَي
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َتعيْذ ابي  ْيطَاني نـَزٌْا فَاســْ رَبُواْ َوَما يـَُلق اَه  إيال  ُذو َحظ  َعهييَم   َوإيم ا يَنَزَ ن َك ميَن الشــ  ّ ي إين ُه ُهَو ال ذييَن صــَ
يُع اْلَعلي   [36-33]ف لت يمُ الس مي
  ََْنُكم م َود ًة َوَرمح َها َوَجَعَل بـَيـْ ُكنـَُواْ إيلَيـْ ُكْم أَْزَواجاً ل َتســـــــــْ ًة إين  يفي َوميْن  اَيتيهي أَْن َخَلَق َلُكم م ْن أَنُفســـــــــي

 [21]الروم: َذليَك اَلاَيَت ل َقْوَم يـَتَـَفك ُرونَ 
  َدَة َها فـََلما  تـَغَ ُهَو ال ذيي َخَلَقُكْم م ن نـ ْفَس َواحي َها َزْوَجَها ليَيْسُكَن إيلَيـْ نـْ ش اَها مَحََلْت مَحْاًل َوَجَعَل مي

ًا ل َنُكوَنن  ميَن الشــــــــــــــــ   احلــي ا صــــــــــــــــَ تَـنــَ ا لَئيْن  تـَيـْ ُمــَ ّ َ َرِب  ْت د َعَوا ا  اكيريينَ َخفييفــًا َفَمر ْت بــيهي فـََلمــ   أَثـَْقلــَ
 [189]األعراف:
  ََوإيْذ تـَُقوُل ليل ذيَي أَنَعم  َ ّ ْك َعَلْيَك َزْوَجَك َوات قي ا ُ َعَلْيهي َوأَنـَْعْمَت َعَلْيهي أَْمســي  ّ َك ا  َوخُتْفيش يفي نيْفســي

َها َوَطراً َزو ْجَناَكهَ  مَل َزْيٌد م نـْ اُه فـََلم ا َقضــــــــَ ُ َأَحق  أَن خَتْشــــــــَ  ّ مل الن اَس َوا ُ ُمْبدييهي َوخَتْشــــــــَ  ّ ا ليَكْش اَل َما ا
ّ ي َيُكوَن َعَلمل اْلمُ  اَن أَْمُر ا ُهن  َوَطرًا وَكــــَ نـْ ْوْا مي ْم إيَذا َقضــــــــــــــَ َ أَْزَواجي أَْدعييــــَ ئيهي نينَي َحرٌَج يفي   َمْفُعوالً ْؤمي

 [37]األحزاب:
  َ َّي  ي َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسال ميْن قـَْبليَك َوَجَعْلَنا هَلُْم أَْزَواًجا َوُذر ييًَة َوَما َكاَن ليَرُسوَل أَْن أَيْيتي يََة إيال وييْذني ا

 [38]الرعد: ليُكل ي َأَجَل كيَتابٌ 
  ُْكْم بَنينَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم مين ُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ميْن أَْزَواجي ُ َجَعَل َلُكْم ميْن أَنُفسي َّ  الطَي يَباتي َوا

َّي هُ  ُنوَن َوبينيْعَمةي ا  [72]النحل: ْم َيْكُفُرونَ أَفَبياْلَباطيلي يـُْؤمي
  ُغَل فَاكيُهوَن   ُهْم َوأَْزَواُجُهْم يفي ظيالَل َعَلمل اأَلرَائيكي ُمَتكي َحاَب اجْلََنةي اْليَـْوَم يفي شـــــــُ ُئوَن   إيَن َأصـــــــْ

 [57-55]يس: هَلُْم فييَها فَاكيَهٌة َوهَلُْم َما يََدُعونَ 
ُن قـَْوالً ج    قوله تعال  ليمينيَوَمْن َأْحســــــَ اً َوقَاَل إين يني ميَن اْلُمســــــْ احلي ّ ي َوَعميَل صــــــَ يت،ثر  ن َدَع  إيَل ا

منها كثٌا من اجلن الذين حيولون بني الرجل أو املرأة وبني الدعوة هلل أو كان ســـــــــبب دخول اجلان 
   بسبب احلسد علمل نشاط احملسود يف الدعوة بعني أو سحر .

 آاي  اإلاــالم 5
 مثاهلا تنفع يف دعوة اجلين الغا مسلم للدخول يف املسالم .هذه ا ايت وأ

 اَلُم َوَما اْختَـَلَف ال ذييَن أُوتُواْ اْلكيَتاَب إيال  مين بـَْعدي َما َج َءُهُم اْلعيْلُم بَـ ســــــــــــْ ّ ي املي يَن عينَد ا ْغياً إين  الد 
ّ ي َسرييُع احلْي  ّ ي فَإين  ا اَيتي ا نَـُهْم َوَمن َيْكُفْر  ي  [19] ل عمران: َسابي بـَيـْ
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 َريكيني ليماً َوَما َكاَن ميَن اْلُمشــــــــــْ رَانيي اً َوَلكين َكاَن َحنييفاً م ســــــــــْ ً َواَل َن ــــــــــْ يُم يـَُهودياي  ] ل  َما َكاَن إيبـْرَاهي
 [67عمران:
 َْرَةي ميَن اخل ْنُه َوُهَو يفي ااَلخي ْساَلمي دييناً فـََلْن يـُْقَبَل مي َتغي َ ْاَ املي ريينَ اَوَمن يـَبـْ  [85] ل عمران: سي
 َي  ف ْدرَُه ضــَ ل ُه َ َْعْل صــَ اَلمي َوَمن يُريْد أَن ُيضــي ْدرَُه ليإليســْ رَْح صــَ ُ أَن يـَْهدييَُه َيشــْ  ّ َا َمن يُريدي ا قاً َحَرجاً َكَ،من 

ُنونَ  ُ الر ْجَس َعَلمل ال ذييَن اَل يـُْؤمي  ّ  [125ام:]األنعَي  ع ُد يفي الس َم ءي َكَذليَك َ َْعُل ا
 َيةي قـُُلوُِبُْم م ن ذي اَلمي فـَُهَو َعَلمَل نُوَر م ن ر ب هي فـََوْيٌل ل ْلَقاســـي ْدرَُه ليإليســـْ ُ صـــَ  ّ رََح ا ّ ي أُْولَئيَك أََفَمن شـــَ ْكري ا

 [22]الزمر: يفي َضاَلَل م بينيَ 
   يمي   َأال ّ ي الر مْحَني الر حي مي ا َلْيَماَن َوإين ُه بيســْ ليمينيَ تـَْعُلواْ َعَلش  َوأْتُ  إين ُه مين ســُ  – 30]النمل: و ي ُمســْ

31] 

 آاي  التحضــري -6
هذه ا ايت تنفع يف جذب وإحضــار اجلين اهلارب املتســلط علمل املريض ابملس العار  الداخلمل 

 أو اخلارجش وتنفع يف الكشف وإحضار اجلين ال ارع الكامن داخل جسد امل روع .
  يَوليُكل  ويْجَهٌة ُهَو ُ  َي  ّ َتبيُقواْ اخلَْْاَاتي أَْيَن َما َتُكونُواْ أَيْتي بيُكُم ا َ َعَلمَل ُكل  ُمَول يَها فَاســــــــــــْ  ّ عاً إين  ا

 [148] البقرة: َشْشَء َقدييرٌ 
  لي يمي   َأال  تـَْعُلواْ َعَلش  َوأْتُو ي ُمســــْ ّ ي الر مْحَني الر حي مي ا َلْيَماَن َوإين ُه بيســــْ -30]النمل: نيَ مي إين ُه مين ســــُ

31] 
 َُْم َلُمْحَضُرون َنُه َوَبنْيَ اجلْين ةي َنَسباً َوَلَقْد َعليَمتي اجلين ُة إي    [158]ال افات: َوَجَعُلواْ بـَيـْ
  ا  َي ل  ل مـــــ  ُعوَن   َوإين كـــــُ ْم اَل يـَْرجي ُْم إيلَْيهي َلُهْم م َن اْلُقُروني َأ   ا قـَبـْ ا يأَبَْ يـََرْوْا َكْم أَْهَلْكنـــــَ َديـْنـــــَ ٌع لـــــ 

 [32– 31]يس : حُمَْضُرونَ 
  َيٌع ل َديـَْنا حُمَْضُرون َدًة فَإيَذا ُهْم  َي  [53]يس:  إين َكاَنْت إيال  َصْيَحًة َواحي
 َُبنْيَ يََدْيهي  َوليُسَلْيَماَن الر يَذ ُ ُدو َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعنْيَ اْلقيْطري َوميَن اجلْين  َمن يـَْعَمل

ُهْم َعْن أَْمريَل نُذيْقُه ميْن َعَذابي الس عياي  نـْ  [12] سب،: وييْذني َرب هي َوَمن يَزيْا مي
 َاً َكَ،ن بْ  ي َتْكربي ر  ُمســــــْ َلمَل َعَلْيهي ُ   ُي ــــــي ّ ي تـُتـْ َمُع  اَيتي ا ْرُه َوْيٌل ل ُكل  أَف اَك أَثييَم   َيســــــْ َمْعَها فـََبشــــــ  ســــــْ

 [8-7]اجلاثية: أَلييمَ بيَعَذاَب 
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 آاي  اإلاــقاط -7
هذه ا ايت تنفع ملن تعا  من العقم أو املســـــــــقاط تقرأ علمل املريض مباشـــــــــرة وعلمل املاء والزيت 
ويشــرب منه وينضــذ أو يدهن به ما حتت الســرة والههر كل يوم حىت تضــع املرأة مولودها ، وتقرأ 

 أيضا علمل الرجل الذي يعا  من العقم. 
  ََْقَدْرَل فَني أَب َناُه يفي قـَرَاَر م كينَي   إيَلَ َقَدَر م ْعُلوَم   فـَ َقاديُروَن  ََنُْلقك م م ن م  َء م هينَي   َفَرَعْل ْعَم اْل

 [24– 20]املرسالت:    َوْيٌل يـَْوَمئيَذ ل ْلُمَكذ بينيَ 
    ُ   الََلَة م ن طينَي اَن مين ســـــُ ْنســـــَ نَي   ُ   َخَلْقَنا الن ْطَفَة َجَعْلَناُه نُْطَفًة يفي قـَرَاَر م كي َوَلَقْد َخَلْقَنا املي

ْ،لَ  ْوَل اْلعيهَاَم حلَْماً ُ   أَنشــــــَ َغَة عيهَاماً َفَكســــــَ َغًة َفَكَلْقَنا اْلُمضــــــْ ُه َخْلقاً  َخَر َعَلَقًة َفَكَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمضــــــْ
ُ َأْحَسُن اخْلَاليقينيَ   ّ  [14 – 12منون:]املؤ   فـَتَـَباَرَك ا

 َل ُكل  نـََبَإ م ْستَـَقر  َوَسْوَف تـَْعَلُمون :[67]األنعام 
 َْلَنا ااَلاَيتي ليَقْوَم يـَْفق تَـْودٌَع َقْد َف ـــــــ  تَـَقر  َوُمســـــــْ َدَة َفُمســـــــْ َ،ُكم م ن نـ ْفَس َواحي  ُهونَ َوُهَو ال ذيَي أَنشـــــــَ

 [98]األنعام:
   ا النـ اُس إين ُكنُتْم يفي َريـَْب م َة ُ   َن اْلبَـعـْ ي فـَإيل  َخَلْقنَـاُكْم م ن تـُرَاَب ُ   مين ن  أَيَيـ هـَ َة ُ   ميْن َعَلقـَ ْطفـَ

م مل ُ    َ َلُكْم َونُقير  يفي األْرَحامي َما َنشـــــــَ ُء إيَلَ َأَجَل م ســـــــَ َغَة خم َل َقَة َوَ ْاي خُمَل َقَة ل نـَُبني   َُنْريُجُكْم مين م ضـــــــْ
ُلُغَواْ أَ  نُكْم م ن يـَُرد  إيَلَ أَْرَذلي اْلُعُمري لي طيْفاًل ُ   ليتَـبـْ نُكْم م ن يـُتَـَوجيَ  َومي د ُكْم َومي َكْياَل يـَْعَلَم مين بـَْعدي عيْلَم شـــُ

ل  َزْوَج ِبَي  ا اْلمـَ َء اْهتَـز ْت َوَربـَْت َوأَنبَـتَـْت مين كـُ هـَ َدًة فـَإيَذ  أَنزَْلنَـا َعَليـْ امـي ْيئـاً َوتـََرى األْرَ  هـَ  يجَ شــــــــــــــَ
 [5]احلج:
ُكم بَنينَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم م َن ا ُكْم أَْزَواجاً َوَجَعَل َلُكْم م ْن أَْزَواجي ُ َجَعَل َلُكْم م ْن أَنـُْفســي  ّ لط يـ َباتي َوا

ّ ي ُهْم َيْكُفُرونَ  ُنوَن َوبينيْعَمةي ا  [72]النحل: أَفَبياْلَباطيلي يـُْؤمي
  اَل َرب ا زََكرياي  َربــ ُه قــَ الــيَك َدعــَ يُع الــد عَــ  ُهنــَ ًة إينــ َك مسَي َك ُذر يــ ًة طَيـ بــَ ُدنــْ ْب يلي مين لــ  ُه هــَ اَدتــْ  ءي   فـَنــَ

ّ ي  قاً بيَكليَمَة م َن ا د  ُرَك بيَيْحَمَ ُم ــــــــَ ّ َ يـَُبشــــــــ  ل ش يفي اْلميْحرَابي أَن  ا ي داً اْلَم ئيَكُة َوُهَو قَائيٌم ُي ــــــــَ  َوســــــــَ
 [39-38عمران: ] ل َوَحُ وراً َونَبيي اً م َن ال  احليينيَ 

  ا لـَـُه َوَوَهبْـ نــَ َتَربـْ ا لـَـُه حَيَْمَ َوزََكريَي  إيْذ َلَدَى َربــ ُه َرب  اَل تـَـَذْر ي فـَْرداً َوأَنــَت َخْاُ اْلَواريثينَي   فـَـاســــــــــــــْ نــَ
اريُعوَن يفي اخلَْْاَاتي َويَْدُعونـََنا َرَ باً َوَرهَ  ُْم َكانُواْ ُيســـــــــَ َلْحَنا َلُه َزْوَجُه إي   عينيَ بَوَأصـــــــــْ   اً وََكانُواْ لََنا خاشـــــــــي

 [ 90-89]األنبياء:
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  َُماَواتي َواألْر ي خَيُْلُق َما َيَش ءُ يـََهُب ليَمن َيَش ُء إيَلهً َويـََهُب ليَمن َيَش ءُ الذ ك   ورَ ّي ي ُمْلُك الس 
 [49]الشورى:
  لي تَـْغفيُرواْ َرب ُكْم إين ُه َكاَن َ ف اراً   يـُْرســـــي َم َء َعَلْيُكْم م ْدرَاراً  فـَُقْلُت اســـــْ َْمَواَل َوبَنينَي الســـــ     َومُيْديدُْكْم أبي

 [ 12-10]نوح: َوَ َْعل ل ُكْم َجن اَت َوَ َْعل ل ُكْم َأْ َاراً 
 ْنُه الز ْوَجنْيي ال و َى  َفَرَعَل مي  َكَر َواالُنَثملَ ذ  أَبَْ َيُك نُْطَفًة م ن م يني  مُيَْعَ   ُ   َكاَن َعَلَقًة َفَكَلَق َفســــــــــَ

 [39-37]القيامة:
  ُُلوَن   قَال ْنُكْم َوجي الماً قَاَل إيل  مي يَم   إيْذ َدَخُلواْ َعَلْيهي فـََقاُلواْ ســــــــــــــَ ْيفي إيبـْرَاهي ُهْم َعن ضــــــــــــــَ واْ اَل َونـَبـ ئـْ

 [ 51-49]احلرر:  تـَْوَجْل إيل  نـَُبش ُرَك بيُغالَم َعلييمَ 
  َيَـْهدييني  رَ فََ،رَاُدواْ بيهي َكْيداً َفر َفلينَي   َوقَاَل إي   َذاهيٌب إيَلَ َرِب  ســـــــــــَ َن َعْلَناُهُم األســـــــــــْ ب  َهْب يلي مي

 [102-99]ال افات:  ال  احليينيي   فـََبش ْرَلُه بيُغاَلَم َحلييمَ 
  َبي و لــــْ اُن ميم  ُخليَق   ُخليَق مين مــــ  َء َدافيَق   خَيْرُُج مين َبنْيي ال ــــــــــــــ  نســـــــــــــــــَ بي افـَْلَينهُري املي َ ئــــي  لرت 

 [ 7-5]الطار :

 هذه اآلية ثنفع م  الدمـل  -8
 فاً   ال  تـََرَى في ْف ــَ فاً   فـََيَذرَُها قَاعاً صــَ ُفَها َرِب  َنســْ ،َُلوَنَك َعني اجلْيَبالي فـَُقْل يَنســي يَها عيَوجاً َو  َوَيســْ
 [107 -105]طه: أَْمتاً 

 آاي  ثنفع م  الصــداع والعرق الضارب -9
 هي  م ين أًَذى بيهي  أَوْ  َمرييضـــــــــــــــاً  مينُكم َكانَ  َفَمن ْدَيٌة م ين رَْأســـــــــــــــي َيامَ  َففي َدَقةَ  أَوْ  صــــــــــــــي  أَوْ  صـــــــــــــــَ

[196]البقرة:ُنُسكَ 
 ْلَعْبدي حْلُر  َواْلَعْبُد ابي َلمل احْلُر  ابي اُص يفي اْلَقتـْ الُنـَْثملَ  أَيَيـ َها ال ذييَن  َمُنواْ ُكتيَب َعَلْيُكُم اْلقي ـــــــــــــــَ  َواالُنَثمَل ابي

اَن َذليَك خَتْفييٌف م   ْلَمْعُروفي َوأََد ٌء إيلَْيهي وييْحســــَ ْشٌء فَاتـ َباٌع ابي يهي شــــَ ن ر ب ُكْم َوَرمْحٌَة َفَمْن ُعفيَش َلُه ميْن َأخي
 [178]البقرة: َفَمني اْعَتَدَى بـَْعَد َذليَك فـََلُه َعَذاٌب أَلييمٌ 

 َْمَس عَ أَبَْ تـََر إيَلَ َرب َك َكْيَف َمد  اله ل  َول َنا الشــــــــــــــ  اكيناً ُ   َجَعْل َلُه ســـــــــــــــَ ْيهي َدلييالً ْو شـــــــــــــــَ َء جَلََع  َل
 [45]الفرقان:
 ُيُع اْلَعلييم  [13]األنعام: َوَلُه َما َسَكَن يفي اْلل ْيلي َوالنـ َهاري َوُهَو الس مي
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 ََها َوالَ يُنزيُفون  [19]الواقعة: ال  ُيَ د ُعوَن َعنـْ
 َها يُنَزُفونَ اَل فييَها َ ْوٌل َواَل  [47]ال افات: ُهْم َعنـْ
 ًنَساُن َضعييفا ُ أَن خُيَف َف َعْنُكْم َوُخليَق املي  ّ  [28]النساء:  يُرييُد ا
   َ َّي   َعني اْبني َعبــَاَس أََن الَنيبي مي ا ا أَْن يـَُقوَل بيســــــــــــــْ اعي ُكل يهــَ اَن يـَُعل يُمُهْم ميَن احْلَُممل َوميَن اأَلْوجــَ كــَ
َّي اْلَعهييمي ميْن َشر ي ُكل ي عيْرَ  نـََعاَر َوميْن َشر ي َحر ي الَناري اْلكَ   رواه الرتمذي . بياي أَُعوُذ ابي

 آيـــا  النسيان -10
كثااً ما تتســــلط الشــــياطني علمل املرضــــمل ابلنســــيان وهذه ا ايت تنفع يف تعذيب هذه الشــــياطني 

 الذاكرة .وتنفع يف صرف العني والسحر الذي يؤثر علمل 
  ُ ّ َن ا ن َكَم  َأْحســـــَ نـَْيا َوَأْحســـــي يَبَك ميَن الد  رََة َوالَ تَنَس َن ـــــي اَر ااَلخي ُ الد   ّ  إيلَْيَك َوابـَْتغي فييَم   اَتَك ا

ديينَ  َ اَل حيُيب  اْلُمْفسي  ّ [77]الق ص:  َواَل تـَْبغي اْلَفَساَد يفي األْر ي إين  ا
  يَت وَ َوالَ تـَْقوَلن  ليَشْشَء إي ُ َواذُْكر ر ب َك إيَذا َنسي  ّ ُقْل َعَسمَل َأن    فَاعيٌل َذليَك َ داً   إيال  أَن َيَش َء ا

[24-23]الكهف:   يـَْهديَيني َرِب  ألقْـَرَب ميْن َهَذا َرَشداً 
   يُت احْلُوَت َوَم ْكرَةي فَإي   َنســـي انييُه إي قَاَل أَرَأَْيَت إيْذ أََويـَْن  إيَل ال ـــ  ْيطَاُن أَْن أَذُْكرَُه َواخت ََذ أَْنســـَ ال  الشـــ 

[63]الكهف:  َسبييَلُه يفي اْلَبْحري َعَرباً 
  ََسنـُْقريُئَك َفالَ تَنَسمل  :[6]األعلمل

 آيـا  ثنفـع للنزي  وا اـتحاضة إبذن ه ثعاىل .  -11
 َم ءُ أَْقليعيش تَـوَ َوقييَل أَيَْرُ  ابـَْلعيش َم َءكي َوَيســـــــــَ َش األْمُر َواســـــــــْ ْت َعَلمل اجْلُوديي  َو ييَض اْلَم ُء َوُقضـــــــــي

 [44]هود:َوقييَل بـُْعداً ل ْلَقْومي اله اليمينيَ 
 َل ُكل  نـََبَإ م ْستَـَقر  َوَسْوَف تـَْعَلُمون :[67]األنعام 
 ًأَْو ُيْ بيَذ َم ُؤَها َ ْوراً فـََلن َتْسَتطييَع َلُه طََلبا :[41]الكهف 

   الـرزق آيـا -12
 هذه ا ايت تقرأ علمل من أصيب بعني أو سحر وحبس عن كسب الرز  ونفر من عمله .
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 َتَـْوَدَعَها ُكل  يفي كيَتاب تَـَقر َها َوُمســــــــْ ّ ي ريْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمســــــــْ   م بينيَ َوَما مين َد ب َة يفي األْر ي إيال  َعَلمل ا
 [6]هود:
  َااً إين  َرب َك يـَْبُسُط الر ْزَ  ليم  [30]املسراء: ن َيَش ُء َويـَْقديُر إين ُه َكاَن بيعيَباديهي َخبيااً َب ي
  ََم ءي َواألْر ي إين ُه حلََق  م ْثَل َم  أَن ُكْم تَنطيُقون َم ءي ريْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن فـََوَرب  الســــــــــــــ   َويفي الســــــــــــــ 

 [23-22]الذارايت:
  َْليلن اسي مين ر مح ُ  ّ َل َلُه مين بَـ م ا يـَْفَتذي ا ْك َفالَ ُمْرســــــــــي َك هَلَا َوَما مُيْســــــــــي ْعديهي َوُهَو اْلَعزييُز َة َفالَ جُْســــــــــي

 [2]فاطر:  احلَْكييمُ 
 ََوالض َحمَل   َوالل ْيلي إيَذا َسَرمَل   َما َود َعَك َرب َك َوَما قـََلمَل   َما َود َعَك َرب َك َوَما قـََلمَل   َوَلَسْوف 

ْدَك يَتييماً َف َوَى   َوَوَجَدَك ضــــــَ ال  فـََهَدَى   َوَوَجَدَك عَ يـُْعطييَك َرب َك  مَل   أَبَْ  َي  ئياًل فََ،ْ َعَ   َفرَتْضــــــَ
َهْر   َوأَم ا بينيْعَمةي َرب َك َفَحد عْ     فََ،م ا اْلَيتييَم َفالَ تـَْقَهْر   َوأَم ا الس  ئيَل َفالَ تـَنـْ

 آاي  صرف احلرارة  -13
 من حرارة يف بدنه بسبب احلممل أو بسبب العني أو املس ، وهلذه ا ايت أثر بعض املرضمل يعا 

 طيب  رب يف صرف تلك احلرارة وما يسببها .
 َيم  [69]األنبياء:  قـُْلَنا يـََناُر ُكو ي بـَْرداً َوَساَلَما َعَلمَل إيبـْرَاهي
 ْم ّ ي َمْغُلوَلٌة ُ ل ْت أَْيدييهي َا قَاُلواْ َبْل يَدَ َوقَاَلتي اْليَـُهوُد يَُد ا وطََتاني يُنفيُق َكْيَف َيشـــــَ ءُ َولُعيُنواْ مبي اُه َمْبســـــُ

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َوالْ  َنا بـَيـْ ُهم م   أُنزيَل إيلَْيَك مين ر ب َك طُْغَيالً وَُكْفراً َوأَْلَقيـْ بَـْغضــــــــــــَ َء إيَلَ يـَْومي َولََيزييَدن  كثااً م نـْ
ُ الَ اْلقيَياَمةي ُكل َم  أَْوَقدُ   ّ اداً َوا َعْوَن يفي األْر ي َفســَ ُ َوَيســْ  ّ ديينَ  واْ َلراً ل ْلَحْربي أَْطَفَ،َها ا  حيُيب  اْلُمْفســي

 [ 64]املائدة:
 َ َّي ا  َعني اْبني َعَباَس َأَن الَنيبي َكبياي لْ َكاَن يـَُعل يُمُهْم ميَن احْلَُممل َوميَن اأَلْوَجاعي ُكل يَها َأْن يـَُقوَل بيْسمي ا

ْن َشر ي َحر ي الَناري  ْن َشر ي ُكل ي عيْرَ  نـََعاَر َومي َّي اْلَعهييمي مي  0رتمذي. رواه ال أَُعوُذ ابي

 آاي  منع الت ي: -14
 تقرأ علمل من يعا  من اجلان العاشق ومن سحر التهيج .

  ًي أَنَدادا ّ ُذ مين ُدوني ا ّ ي َوال ذييَن  َمُنواْ أَ َوميَن الن اسي َمن يـَت كي ّ ي َوَلْو يـََرى حيُيب وَ ُْم َكُحب  ا َشد  ُحب اً 
َ َشدييُد اْلَعَذابي   ّ يعاً َوأَن  ا ّ ي  َي [165]البقرة: ال ذييَن ظََلُمَواْ إيْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب أَن  اْلُقو َة 
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  يُرييُد أَن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرييُد ُ  ّ َهَواتي أَن ِتَييلُ َوا ُ َأن ال ذييَن يـَت بيُعوَن الشـــــــــــ   ّ واْ َمْياًل َعهييماً   يُرييُد ا
نَساُن َضعييفاً  [28-27]النساء:  خُيَف َف َعْنُكْم َوُخليَق املي

  َليَتُكوَن ميَن اْلُمْؤمينينيَ  اَوَأْصَبَذ فـَُؤاُد أُم  ُموَسمَل فَاري اً إين َكاَدْت لَتـُْبديي بيهي َلْو  أَن ر َبْطَنا َعَلمَل قـَْلبيه 
 :[10]الق ص
  َهي َوَ ل َقتي األبـَْواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاذ ّ ي إين ُه َرِب َ  َورَاَوَدْتهُ ال يتي ُهَو يفي بـَْيتيَها َعن نـ ْفســــــــــــي ا

َقْد َج ْت بيهي  َن َمثْـَواَي إين ُه اَل يـُْفليُذ اله اليُمون   َوَل َا َلْو  أَن ر  َأْحســــــــــــــَ َأى بـُْرَهاَن َرب هي َكَذليَك َوَهم  ِبي
[24-23]يوسف:ليَنْ ريَف َعْنُه الس َوَء َواْلَفْحَش َء إين ُه ميْن عيَباديَل اْلُمْكَل يني

  ُب إي ريْف َعين  َكْيَدُهن  َأصــــْ َ إيلَْيهي َوإيال  َت ــــْ  ا يَْدُعوَنيني
ْرُن َأَحب  إييَل  جي ْيهين  َوَأُكن م َن لَ قَاَل َرب  الســــ 

يُع اْلَعلييمُ  مي َرَف َعْنُه َكْيَدُهن  إين ُه ُهَو الســـــــ  َتَراَب َلُه َرب ُه َف ـــــــَ  – 33]يوســـــــف:   اجْلَاهيلينَي   فَاســـــــْ
34]
 ََغَفَها ُحَبا إيل هي َقْد شـــــَ َوٌة يفي اْلَمدييَنةي اْمرَأَُة اْلَعزييزي تـُرَاويُد فـََتاَها َعْن نـَْفســـــي اَلَل  َوقَاَل نيســـــْ لَنَـرَاَها يفي ضـــــَ

 [30]يوسف: ُمبيني
  َْهو ُروَن   أَإين ُكْم لََتْ،تُوَن الر َجاَل شــــــــَ َة َوأَنُتْم تـُْب ــــــــي شــــــــَ ًة م ن ُدوني َوُلوطاً إيْذ قَاَل ليَقْوميهي أََ ْتُوَن اْلَفاحي

[55-54]النمل:  الن َس ءي َبْل أَنُتْم قـَْوٌم جَتَْهُلونَ 
 ورٌَة أَنزَْلَنا َناَها َوأَنزَْلَنا فييَه   اَيَت بـَيـ َناَت ل َعل ُكْم َتذَك ُروَن  الز انيَيُة وَ ســــــــُ الز ا ي فَاْجليُدواْ ُكل  َها َوفـََرضــــــــْ

ّ ي َوالْ  ُنوَن ابي ّ ي إين ُكنُتْم تـُْؤمي ٌة يفي دييني ا ا رَأْفـــَ ْذُكْم ِبييمـــَ َدَة َواَل َ ْخـــُ َة َجلـــْ ئـــَ ا مي ُهمـــَ َد م نـْ ري يَـْومي االَ َواحـــي خي
ريَكًة َوالز انيَيُة الَ  نينَي الز ا ي اَل يَنكيُذ إيال  زَانيَيًة أَْو ُمشــــــــْ َهْد َعَذاَِبَُما طَ ئيَفٌة م َن اْلُمْؤمي يَنكيُحَه  إيال   َوْلَيشــــــــْ

[3-1]النور:  زَاَن أَْو ُمْشريٌك َوُحر َم َذليَك َعَلمل اْلُمْؤمينينيَ 
  ي ّ ّ ُ إيال  ابي َوالــ ذييَن اَل يــَْدُعوَن َمَع ا َا  َخَر َواَل يـَْقتـُُلوَن النـ ْفَس ال يتي َحر َم ا حلَْق  َواَل يـَْزنُوَن َوَمن  إيهلــَ

[68]الفرقان :  يـَْفَعْل َذليَك يـَْلَق أََهماً   ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلقيياَمةي َوخَيُْلْد فييهي ُمَهالً 
  َنْـ إين  ال ذييَن حيُيب وَن أَن ت ُة يفي ال ذييَن  َمُنواْ هَلُْم َعَذاٌب أَلييٌم يفي الد  شـــَ يَع اْلَفاحي ُ يـَْعَلُم شـــي  ّ رَةي َوا َيا َوااَلخي

[19]النور:  َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ 
 َل ثْـُهن  إينٌس قـَبـْ ورَاٌت يفي اخلْيَيامي   فَبيَ،ي    ءي َرب ُكَما ُتَكذ اَبني   بَْ َيْطمي   ْم َواَل َج ن  هُ ُحوٌر م ْق ــــــــــــــُ

 [74-72]الرمحن:
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   ك  م ُْم َكانُواْ يفي شــــــــــــــَ َياعيهيم م ن قـَْبُل إي   شــــــــــــــْ تَـُهوَن َكَما فُعيَل أبَي نَـُهْم َوَبنْيَ َما َيشــــــــــــــْ يَل بـَيـْ  رييبي َوحي
 [54]سب،:

 آيـا  النفــور 15
 هذه ا ايت تنفع ملن يعا  من نفور من العمل أو املسكن أو البلد:

 ُاد َك إيال  قَلييالً َوإين كـــــَ الفـــــَ ا َوإيذًا ال  يـَْلبَـثُوَن خي هـــــَ نـْ َك ميَن األْر ي ليُيْكريجوَك مي ـــــَ َتفيز ون   وْا لََيســــــــــــــْ
 [76]املسراء:
 ُ ّ ذييَن َكَفُروْا لييـُْثبيُتوَك أَْو يـَْقتـُُلوَك أَْو خُيْريُجوَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر ا ـــــــ  َك ال ـــــــي ّ ُ َخْاُ َوإيْذ مَيُْكُر ب   َوا

 [30]األنفال: اْلَماكيريينَ 
 ًيعا  [103]املسراء: فََ،رَاَد أَن َيْسَتفيز ُهم م َن األْر ي فََ،ْ َرقْـَناُه َوَمن م َعُه  َي
 ْل تيَنا فََ،ْوَحمَل إيلَي َن  أَْو لَتَـُعوُدن  يفي مي ْم لَُنْكريَجن ُكْم م ْن أَْرضــــي ليهي ْم َرِب ُ َوقَاَل ال ذييَن َكَفُرواْ ليُرســــُ ْم لَنـُْهليَكن  هي

ـــــدي  اَف َوعيي اميش َوخـــــَ اَف َمقـــــَ َك ليَمْن خـــــَ ـــــي ْم َذل ديهي كينَـن ُكُم األْرَ  مين بـَعـــــْ اليمينَي   َولَُنســــــــــــــْ  الهـــــ 
 [14-13]إبراهيم:
  ًاا ْلطَالً ن  ـــــي ْدَ  َواْجَعل يل  مين ل ُدْنَك ســـــُ ْدَ  َوَأْخريْجيني خُمْرََج صـــــي ْليني ُمْدَخَل صـــــي  َوُقل ر ب  أَْدخي
 [80]املسراء: ْل َج َء احلَْق  َوَزَهَق اْلَباطيُل إين  اْلَباطيَل َكاَن َزُهوقاَوقُ 

 آيــا  الرب  – 16
هذه ا ايت وأشــــباهها يف القر ن تقرأ علمل من تتســــلط عليه الشــــياطني بســــبب الســــحر أو العني 

 وجتعله يعق والديه أو أحدجا.
  َبيي اً   َوَحَنالً م ن ل ُدل  َوزََكاةً ُخذي اْلكيَتاَب بيُقو َة َو تَـ  حَيَْمى  اي َناُه احْلُْكَم صـــَ  وََكاَن تَقيي اً   َوبـَر اً بيَواليَدْيهي يـْ

ي اً   [14-12]مر : َوَبْ َيُكن َجب اراً َع ي
  ُاْلكيَتاَب َوَجَعَليني نَبيي اً   َوَجَعَليني ُمَبارَكاً أَْيَن َما ك َ ّ ي  اَت ي اَلةي نقَاَل إي   َعْبُد ا ل ـــــــــ  ا ي ابي ُت َوأَْوصـــــــــَ

 [32–30]مر  َوالز َكاةي َما ُدْمُت َحي اً   َوبـَر اً بيَواليَديتي َوَبْ َ َْعْليني َجب اراً َشقيي اً 
  َُُلَغن  عينَدَك اْلكيرَبَ َأَحُدج الً إيم ا يـَبـْ ْلَواليَدْيني إيْحســــــــَ ُه َوابي مَل َرب َك َأال  تـَْعُبُدَواْ إيال  إياي  ا أَْو كياَلُجَا َوَقضــــــــَ

َُما قـَْوالً َكريمياً  َهْرُجَا َوُقل هل   [23]املسراء: َفالَ تـَُقل هل َُم  ُأف  َواَل تـَنـْ
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 آيـا  ثنفع م  أتلري التخيل وثيري الشكل . -17
تؤثر الشـــياطني علمل نهر املســـحور وعلمل الناظر إليه ابلتكيل من أجل ال ـــرف والعطف؛ وعلمل  

املس ؛ وهذه ا ايت وأمثاهلا تقرأ مع  ايت الســــحر علمل املســــحور رجاء من تغا شــــكله بســــبب 
 أن مين هللا عليه ابلشفاء ورفع البالء .   

  ي ّ َْلقي ا َها اَل تـَْبدييَل خلي ّ ي ال يتي َفَطَر الن اَس َعَليـْ يُن اْلَقي ُم َف،َقيْم َوْجَهَك ليلد يني َحنييفاً فيْطرََة ا  َذليَك الد 
 [30]الروم:  َأْكثـََر الن اسي اَل يـَْعَلُمونَ َوَلكين  
  ٌل َقْد ُكنَت يفي َ ْفَلَة م ْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك  يطَ َءَك فـََبَ ُرَك اْليَـْوَم َحدييد:[22]احلديد 
   ل ا مين كــُ اهــَ ا ليلنــ اظيرييَن   َوَحفيْهنــَ اءي بـُُروجــاً َوَزيـ نــ اهــَ مــَ ْد َجَعْلنــَا يفي الســــــــــــــ  يمَ شــــــــــــــَ َوَلقــَ  ْيطـَـاَن ر جي

 [17-16]احلرر:
 َورَُكْم َوَرَزَقُكْم م َن ال َن صــُ و رَُكْم فََ،ْحســَ َم َء بيَن ًء َوصــَ ُ ال ذيي َجَعَل َلُكُم األْرَ  قـَرَاراً َوالســ   ّ ط يـ َباتي ا

ُ َرب  اْلَعاَلمينيَ   ّ ُ َرب ُكْم فـَتَـَباَرَك ا  ّ  [64] افر: َذليُكُم ا
  ََاَذَا ااُلوَلَ قَاَل ُخْذَها و  [21]طه : اَل خَتَْف َسُنعييُدَها سي
 ََسب ذي اْسَم َرب َك األْعَلمَل   ال ذيي َخَلَق َفَسو َى   َوال ذيي َقد َر فـََهَدى :[13]األعلمل 
  َ َأْحَسني تـَْقوي َ نَساَن يفي  [4]التني: َلَقْد َخَلْقَنا املي

 آاي  املشي  -18
 .رشلل بسبب املس أو العني أو السحيعا  من  الم يف رجليه أو من هذه ا ايت تقرأ علمل من 

  َْرَل ع رْباً َوثـَبـ ْت أَقْـَداَمنَـا َواْن ــــــــــــــُ نَـا صــــــــــــــَ ا بـََرُزواْ جلـيَاُلوَت َوُجُنوديهي قـَاُلوْا َربـ نَـ  أَْفريْا َعَليـْ َلمل اْلَقْومي َوَلمـ 
[250]البقرة : اْلَكافيريينَ 
  أَْمريَل َوثـَب ْت أَقْ َوَما َكاَن قـَْوهَلُْم إي َ رَافـََنا يفي ْرَل َعَلمل ال  أَن قَاُلواْ ربـ َنا اْ فيْر لََنا ُذنُوبـََنا َوإيســــــــْ َداَمَنا واْن ــــــــُ

[147] ل عمران:  اْلَقْومي اْلَكافيريينَ 
  َب َوَعَذاَب ْيطَاُن بيُن ــــــــْ َ الشــــــــ  يني رُْكْض بيريْجليَك َهَذا ا  َواذُْكْر َعْبَدََن أَي وَب إيْذ َلَدَى َرب ُه َأ   َمســــــــ 

ثْـَلُهْم م َعُهْم َرمْحًَة م ن ا َوذيْكَرَى اُلْويلي األْلَبابي  َنا َلُه أَْهَلُه َومي  [41]ص:ُمْغَتَسٌل اَبريٌد َوَشرَاٌب    َوَوَهبـْ
  ش بيهي يفي الن اسي َكَمن َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً مَيْشــي َاريَج م  أََو َمن َكاَن َمْيتاً فََ،ْحيَـيـْ ثـَُلُه يفي اله ُلَماتي لَْيَس ِبي

َها َكَذليَك زُي َن ليْلَكافيرييَن َما َكانُواْ يـَْعَمُلونَ   [122]األنعام:م نـْ
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  ش َعَلمَل ريْجَلنْيي نُهْم م ن مَيْشــــــي ش َعَلمَل َبْطنيهي َومي ُهْم م ن مَيْشــــــي نـْ ُ َخَلَق ُكل  َد ب َة م ن م  َء َفمي  ّ ُهْم َوا نـْ  َومي
ّ َ َعَلمَل ُكل  َشْشَء َقدييرٌ م ن ميَْ  ُ َما َيَش ُء إين  ا  ّ ش َعَلمَل أَْربََع خَيُْلُق ا  [45]النور:شي
 اَلمـــا اُلوْا ســــــــــــــَ ُلوَن قـــَ اهي اطَبَـُهُم اجلـــَ وَن َعَلمَل األْر ي َهْوًل َوإيَذا خـــَ ذييَن مَيْشــــــــــــــُ ـــ  اُد الر مْحَني ال ـــَ  َوعيب

[63]الفرقان:
  َُل َلُكم هي الن شــــــــــــــُ  ُهَو الـــ ذيي َجعـــَ هي َوإيلَيـــْ ا وَُكُلوْا مين ر ْزقـــي اكيبيهـــَ وْا يفي َمنـــَ اْمشــــــــــــــُ  ورُ األْرَ  َذُلواًل فـــَ

 [15:]امللك
  َرَاَط م ْسَتقييم ً َعَلمل صي ش َسوياي  ش ُمكيب اً َعَلمَل َوْجهيهي أَْهَدَى أَم ن مَيْشي  [22]امللك: أََفَمن مَيْشي

 آيــا  اإلبصـار  -19
مثاهلا علمل من يشـــــتكش من ضـــــعف يف ب ـــــره أو فقد الب ـــــر بســـــبب تفلت تقرأ هذه ا ايت وأ 

 الشيطان عليه وقت الرقية .
  ََْهليُكْم َأْ َعيني ااً َوأْتُو ي أبي ش َهَذا فَ،َْلُقوُه َعَلمَل َوْجهي َأِبي أَيْتي َب ي [93]يوسف:  اْذَهُبواْ بيَقميي ي
  َُا أَْلَقاُه َعَلمل ااً قَاَل أَبَْ أَُقْل ل ُكْم إي  َ  فـََلم   أَن َج َء اْلَبشــــــــــــي ّ ي َما اَل َوْجهيهي فَاْرَتد  َب ــــــــــــي  أَْعَلُم ميَن ا

[ 96]يوسف :  تـَْعَلُمونَ 
  ٌل َقْد ُكنَت يفي َ ْفَلَة م ْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك  يطَ َءَك فـََبَ ُرَك اْليَـْوَم َحدييد  : [22] 
 ُرونَ إين  ال ذييَن اتـ َقواْ إيَذا  [201]األعراف: َمس ُهْم طَائيٌف م َن الش ْيطَاني َتذَك ُرواْ فَإيَذا ُهم م ْب ي

 آاي  السمع - 20
تقرأ هذه ا ايت وأمثاهلا علمل من يشـــــــتكش من ضـــــــعف يف مسعه أو فقد الســـــــمع بســـــــبب تفلت 

 الشيطان عليه وقت الرقية .
 ُاُواْ يفي األْر ي فـََتُكوَن هَلُْم قـُل َمعُ أَفـََلْم َيســــــــــــــي َ  أَْو  َذاٌن َيســــــــــــــْ َا اَل تـَْعَممل وٌب يـَْعقيُلوَن ِبي َا َفإي   وَن ِبي

 [46]احلج: األْبَ اُر َوَلكين تـَْعَممَل اْلُقُلوُب ال يتي يفي ال  ُدوري 
  ًاا يعاً َب ي َتلييهي َفَرَعْلَناُه مسَي نَساَن مين ن ْطَفَة أَْمَشاَج نـ بـْ  [2]املنسان: إيل  َخَلْقَنا املي
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 آيــا  اإلنطــاق 21
تقرأ هذه ا ايت وأمثاهلا علمل من يشتكش من ثقل يف نطقه أو فقد النطق بسبب تفلت الشيطان 

 عليه وقت الرقية .
  نَساَن   َعل َمُه البَـَياَن    الر مْحَُن   َعل َم اْلُقْر َن   َخَلَق املي
  َأَْمريي و َ  [27-25]طه: اْحُلْل ُعْقَدًة م ن ل َسا ي قَاَل َرب  اْشرَْح يلي َصْدريي َوَيس ْر يلي
  ُْشَء َوُهَو َخَلَقك ُ ال ذيي أَنَطَق ُكل  شــــــــــَ  ّ َنا قَاُلَواْ أَنطََقَنا ا هيدمت ْ َعَليـْ َ شــــــــــَ ْم بي ُُلوديهي ْم أَو َل َمر َة َوقَاُلواْ جلي

 [21]ف لت:  َوإيلَْيهي تـُْرَجُعونَ 

 آيـا  النــوم  -22
 تقرأ علمل من حيل بينه وبني النوم . هذه ا ايت وأشباهها 

 َم ءي َم ًء ل ُيَطه رَُكْم بيهي َويُْذهيَب َعن يُكُم النـ َعاَس أََمَنًة م ْنُه َويـُنَـز ُل َعَلْيُكم م ن الســـــــــ  ُكْم ريْجَز إيْذ يـَُغشـــــــــ 
 [11]األنفال:  الش ْيطَاني َوليَاْبيَط َعَلمَل قـُُلوبيُكْم َويـُثـَب َت بيهي األْقَدامَ 

  َُهَو ال ذيي َجَعَل َلُكُم الل ْيَل ليَباساً َوالنـ ْوَم ُسَبااتً َوَجَعَل النـ َهاَر ُنُشوراً و  :[47]الفرقان 
   َل َعَلمل الن ّ َ َلُذو َفضـــــــــْ راً إين  ا ُكُنواْ فييهي َوالنـ َهاَر ُمْب ـــــــــي ُ ال ذيي َجَعَل َلُكُم الل ْيَل ليَتســـــــــْ  ّ اسي َوَلكين  ا

 [61] افر:  َيْشُكُرونَ  َأْكثـََر الن اسي الَ 

 آاي  األكـل -23
 هذه ا ايت ونهاها تقرأ علمل من حيل بينه وبني األكل والشرب بسبب املس أو السحر .

 َُه تـَْعُبُدون ُتْم إياي  ّ ي إين ُكنـْ ُ َحالاًل طَي باً َواْشُكُرواْ نيْعَمَة ا  ّ  114النحل  َفُكُلواْ جي ا َرَزَقُكُم ا
  َريفـَُواْ إين ُه اَل حيُيب   اَيَبيني َربُواْ َواَل ُتســـــــْ َد وُكُلواْ َواشـــــــْ ري ريفينيَ   َدَم ُخُذواْ زيينَـَتُكْم عينَد ُكل  َمســـــــْ   اْلُمســـــــْ

 31األعراف 
  إي   نََذْرُت ليلر مْحَني صَـــ َ ري َأَحداً فـَُقويلي َرِبي َوقـَر ي َعْيناً فَإيم ا تـََريين  ميَن الَبشـــَ َلْن أَُكل َم ْوماً فَـ َفُكليش َواشـــْ

ي اً  26مر    اْليَـْوَم إينسي
  َْيفي   فـَْليَـْعُبُدواْ َرب  َهَذا اْلبَـْيتي   ال ذيي َت ءي َوال ـــــ  ْم ريْحَلَة الشـــــ  ياَلفي قـَُرْيَ،   إييالَفيهي  أَْطَعَمُهم ملي

 م ن ُجوَع َو َمنَـُهم م ْن َخْوف
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 آاي  الصالة  24
 ني ال الة  بسبب املس .هذه ا ايت تقرأ علمل من حيل بينه وب

 ْلَغْيبي َويُقييُموَن ا ُنوَن ابي الَة َوج ا اَبَ    َذليَك اْلكيَتاُب اَل َرْيَب فييهي ُهًدى ل ْلُمت قيني   ال ذييَن يـُْؤمي ل ــــــــ 
   َرَزقْـَناُهْم يـُْنفيُقونَ 

َا َلَكبياٌَة إيال  َعَلمل ا ل  رْبي َوال  الَةي َوإي   عينيَ َواْسَتعييُنواْ ابي  [45]البقرة:  خْلَاشي
 ََمَع ال  ابيريينَ  َي َ  ّ ل  رْبي َوال  الَةي إين  ا  [ 153]البقرة: أَيـ َها ال ذييَن  َمُنواْ اْسَتعييُنواْ ابي
 َأُْولَئيَك َما ك  َ َعمَل يفي َخرَاِبي ّ ي أَن يُْذَكَر فييَها امْسُُه َوســــــــــــــَ َد ا اجي َن هَلُْم َأن اَوَمْن أَْظَلُم جي ْن م َنَع َمســــــــــــــَ

رَةي َعَذاٌب َعهييمٌ  ْزٌي َوهَلُْم يفي ااَلخي نـَْيا خي  [114]البقرة : يَْدُخُلوَه  إيال  َخ ئيفينَي هل ُْم يفي الد 
   ًُهودا قي اْلل ْيلي َوقـُْر َن اْلَفْرري إين  قـُْر َن اْلَفْرري َكاَن َمشــْ ْمسي إيَلَ َ ســَ الََة ليُدُلوكي الشــ  َوميَن  أَقيمي ال ــ 

َعَثَك َرب َك َمَقاماً حم ُْموداً   [ 79-78]املسراء:  اْلل ْيلي فـَتَـَهر ْد بيهي َلفيَلًة ل َك َعَسمَل أَن يـَبـْ
 ْاَبَك إين  َذليَك مين ْ َعَلمَل َم  َأصـــــــــَ ربي ْلَمْعُروفي َواْنَه َعني اْلُمْنَكري َواصـــــــــْ الََة َوْأُمْر ابي  َعْزمي يـَُبيَن  أَقيمي ال ـــــــــ 

 [17]لقمان: االُُموري 
   هي َوَرتــ ُه قَليياًل   أَْو زيْد َعَليــْ نــْ ُه أَوي انُقْص مي فــَ َل إيال  قَليياًل   ن  ــــــــــــــْ ُل   قُمي اْلل يــْ ا اْلُمز مــ  لي اْلُقْر َن أَيَيـ هــَ

 [ 4-1]املزمل: تـَْرتييالً 
  رََة َويَـ داً َوَق ئيماً حَيَْذُر ااَلخي اجي َتويي ال ذييَن ْرُجواْ َرمْحََة َرب  أَم ْن ُهَو قَانيٌت  ََنَء الل ْيلي ســـــــَ هي ُقْل َهْل َيســـــــْ

َا يـََتذَك ُر أُْوُلو األْلَبابي   [ 9]الزمر: يـَْعَلُموَن َوال ذييَن اَل يـَْعَلُموَن إيمن 
 َألْسَحاري ُهْم َيْستَـْغفيُرون  [18-17]الذارايت:َكانُواْ قَلييالً م ن الل ْيلي َما يـَْهَرُعوَن   َوابي
  َْهمَل   َعْبداً إيَذا َصل ملَ أَرَأَي  [ 10-]العلق َت ال ذيي يـَنـْ

 اورة الطارق واورة اإلنشراخل  25
 هااتن السوراتن تنفعان ملن يعا  من سحر أو أب يف الههر أو ثقل علمل األكتاف . 

 ( َماءي َوالطَاري ي َها ( إي 3( الَنْرُم الثَاقيُب )2( َوَما أَْدرَاَك َما الطَاريُ  )1َوالســـــــــــَ ْن ُكلُّ نـَْفَس َلَما َعَليـْ
َم ُخليَق)4َحافيٌظ ) اُن مي نســـــــَ ْلبي َوالرَتَائيبي 6(ُخليَق ميْن َماَء َدافيَق)5( فـَْلَينهُْر املي ( خَيْرُُج ميْن َبنْيي ال ـــــــُّ

(7) 
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 (ْدَرَك رَْح َلَك صــــَ ْعَنا َعنَك ويْزَرَك)1أَبَْ َنشــــْ ( 4َرفـَْعَنا َلَك ذيْكَرَك)(وَ 3(اَلذيي أَنَقَض َظْهَرَك)2(َوَوضــــَ
 (8(َوإيَل َرب يَك فَاْرَ ْب)7( فَإيَذا فـََرْ َت فَانَ ْب)6(إيَن َمَع اْلُعْسري ُيْسرًا )5فَإيَن َمَع اْلُعْسري ُيْسرًا)

 آاي  التنـزيل - 26
نه اهذه ا ايت تقرأ عندما يتســلط اجلين علمل رأس املريض ، وتكون القراءة بنية أن ينزل هللا ســبح

 وتعال بقوته وبفضله الشيطان من رأس املريض .
 ًنينَي َوالَ يَزييُد اله اليمينَي إال  َخَسارا َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي  [82]املسراء: َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما ُهَو شي
 ًرا ْلَناَك إيال  ُمَبشـــ  حلَْق  نـََزَل َوَم  أَْرســـَ حلَْق  أَنـْزَْلَناُه َوابي  لً فـََرقْـَناُه ليتَـْقرَأَُه َعَلمل الن اسي َعَلمَل َونَذييراً   َوقـُرْ  َوابي

 [106 – 105]املسراء:  ُمْكَ  َونـَز ْلَناُه تـَْنزييالً 

 وهرا  واحلسد علي االكش  ع  احر اجمل -27
 بسحر م قول علمل الذهب واحللش. اَ مسحور حمسوداَ أو هذه ا ايت تقرأ علمل من يهن أنه 

  ُْم األْ َاُر حُيَل ْوَن فييَها ميْن َأَساويَر مين َذَهَب َويـَل َبُسوَن ثيَياابً أُْولَئيَك هَلُْم َجن اُت َعْدَن جَتْريي مين حَتْتيهي
َنْت ُمْرتـََفقاً  َترْبََ  م ت كيئينَي فييَها َعَلمل األَر ئيكي نيْعَم الثـ َواُب َوَحســــــــــــــُ ْنُدَس َوإيســــــــــــــْ راً م ن ســــــــــــــُ   ُخضــــــــــــــْ

 [31]الكهف:
  َاتي َجن اَت جَتْريي مين حَتْتيَها األْ َاُر حُيَل ْوَن في احلي ُلواْ ال ـــــــــــــــ  ُل ال ذييَن  َمُنواْ َوَعمي ّ َ ُيْدخي يَها ميْن إين  ا

 [23]احلج:  َأَساويَر مين َذَهَب َوُلْؤُلؤاً َوليَباُسُهْم فييَها َحرييرٌ 
 ا ْدَن يـَـْدُخُلو ــََا حُيَل ْوَن فييهــَ اُت عــَ ُهْم في  َجنــ  اســــــــــــــُ َب َوُلْؤُلؤاً َوليبــَ اويَر مين َذهــَ ا َحرييرٌ ميْن َأســــــــــــــــَ  يهــَ

 [33]فاطر:
  َفـََلْوالَ أُْلقيَش َعَلْيهي َأْسويرٌَة م ن َذَهَب أَْو َج َء َمَعُه اْلَمالَئيَكُة ُمْقرَتينيني  :[53]الزخرف 
 

 نصر والسبا آاي  ال -28
ه  املريض ويــدفع ويرفع عنــه البالء ويعرــل لــتقرأ علمل من بــه مس وســــــــــــــحر رجــاء أن يثبــت هللا 

 ابلن ر .
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 َُهُم اْلَبْ،ســـــ تـْ ُتْم أَن َتْدُخُلواْ اجْلَن َة َوَلم ا أَيْتيُكم م َثُل ال ذييَن َخَلْواْ مين قـَْبليُكم م ســـــ  بـْ ر  ُء أَْم َحســـــي  ُء َوالضـــــ 
ّ ي َأ  إين  َن ْ َوزُْلزيُلواْ َحىت َ يـَُقوَل الر ُسوُل َوال ذييَن  َمُنواْ َمَعُه  ّ ي َقرييبٌ َمىَتَ َنْ ُر ا  [214–]البقرة  َر ا

  اُواْ يفي األْر ي فَـ ْم م ْن أَْهلي اْلُقَرَى أَفـََلْم َيســـــــــــي َش إيلَْيهي ْلَنا مين قـَْبليَك إيال  ريَجااًل ن وحي َينهُُرواْ  َوَم  أَْرســـــــــــَ
ْم  رَةي َخْاٌ ل ل ذييَن اتـ َقواْ أََفاَل تـَعْ َكْيَف َكاَن َعاقيَبُة ال ذييَن مين قـَْبليهي تَـْيَ،َس َوَلَداُر ااَلخي ُلوَن   َحىت َ إيَذا اســــْ

قي
َنا َعني اْلَقْومي الْ  ُرَل فـَُنر َش َمن ن شـــَ ُء َوالَ يـَُرد  أَبْســـُ ُْم َقْد ُكذيبُواْ َج َءُهْم َن ـــْ ُل َوظَنـ َواْ َأ    ُمْرريمينيَ الر ســـُ

 [110-109]يوسف:
 َبـُنَ  ال ذيين ْوُهْم فـَزَاَدُهْم إيميَالً َوقَاُلواْ َحســــــــــْ ُ َونيْعَم قَاَل هَلُُم الن اُس إين  الن اَس َقْد َ َُعواْ َلُكْم فَاْخشــــــــــَ  ّ ا ا

 ُ ّ ّ ي َوا َواَن ا َوٌء َواتـ بَـُعواْ ريضــــــــْ ُهْم ســــــــُ ســــــــْ َل بْ  مَيْســــــــَ ّ ي َوَفضــــــــْ َل  ذُ اْلوَكييل   فَانـَْقَلُبواْ بينيْعَمَة م َن ا و َفضــــــــْ
 [174-173] ل عمران:َعهييمَ 
  اتـَُلو ذييَن يـُقـــَ ل  َخو اَن َكُفور   أُذيَن ليلـــ  ب  كـــُ ّ َ اَل حيـــُي ّ َ يــُـَدافيُع َعني الـــ ذييَن  َمنـَُوْا إين  ا ُْم إين  ا َن أبَي  

ْم َلَقدييرٌ  َ َعَلمَل َنْ ريهي  ّ  [39-38]احلج:ظُليُمواْ َوإين  ا
  َتْذُكُروَن َم ْلعيَبادي   َفوقَ َفســـــــــَ ٌا ابي ّ َ َب ـــــــــي ّ ي إين  ا يـ َئاتي َما أَُقوُل َلُكْم َوأُفـَو ُ  أَْمريَي إيَل ا ُ ســـــــــَ  ّ اُه ا

ي اً َويـَْوَم تـَُقوُم ا َها ُ ُدو اً َوَعشــــــي وَن َعَليـْ َوُء اْلَعَذابي   الن اُر يـُْعَرضــــــُ لي فيْرَعْوَن ســــــُ اَعُة َمَكُرواْ َوَحاَ   ي لســــــ 
ُلَواْ   [46-44] افر:  َل فيْرَعْوَن َأَشد  اْلَعَذابي  أَْدخي
 ََناَدَى يفي اله ُلَماتي أَن ال  إيَلَه إيال  َأنت ْيهي فـَ بًا َفَهن  أَن ل ن نـ ْقديَر َعَل  َوَذا الن وني إيذ ذ َهَب ُمَغاضــــــــــــــي

نَـاُه ميَن الْ  نَـا لـَُه َوَْ يـْ َتَربـْ انـََك إي   ُكنـُت ميَن الهـ اليمينَي فـَاســــــــــــــْ ْبحـَ ش اْلُمْؤمينينيَ َغم  َو ســــــــــــــُ َذلـيَك نُنري  كـَ
[87 – 86]األنبياء: 
  َناُه َوأَْهَلُه ميَن اْلَكْربي اْلَعهييم   َوَجَعْلَنا ُذر يُبوَن   َوَْ يـْ يـ َتُه ُهُم اْلَباقينَي َوَلَقْد َلَداَل نُوٌح فـََلنيْعَم اْلُمري

رييَن   َساَلٌم َعلَ   [79 – 75]ال فات: مَل نُوَح يفي اْلَعاَلمينيَ  َوتـَرَْكَنا َعَلْيهي يفي ااَلخي
 ْْلبَـيـ َناتي فَانتَـَقْمَنا ميَن ال ذييَن َأج ْم َفَر ُءوُهم ابي اًل إيَلَ قـَْوميهي ْلَنا مين قـَْبليَك ُرســــــــــُ َرُمواْ وََكاَن َوَلَقْد أَْرســــــــــَ

َنا َنْ ُر اْلُمْؤميننيَ   [47]الروم: َحق اً َعَليـْ
 َياَمةي تَـ َود ٌة أَلَْيَس يفي َجَهن َم َمثْـوً َويـَْوَم اْلقي ّ ي ُوُجوُهُهم م ســــــــــــــْ ى ل ْلُمَتَكرب ييَن   َرى ال ذييَن َكَذبُوْا َعَلمل ا

يْم اَل مَيَس ُهُم الس َوُء َوالَ ُهْم حَيَْزنُونَ 
ََفاَزذي ُ ال ذييَن اتـ َقْواْ مبي  ّ  [61-60]الزمر : َويـَُنر ش ا

 ْذييَن َكَفُروا ّ ُ الـــــــ  الَ  َوَرد  ا تـــــــَ نينَي اْلقي ّ ُ اْلُمْؤمي اُلوْا َخْاًا وََكَفمل ا ْم بَْ يـَنـــــــَ ً بيَغْيهيهي ّ ُ َقوياي  اَن ا  وَكـــــــَ
 [25]األحزاب: ً َعزييزا
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 للكش  والتعذيب  ذا ما كان اجلان م  النوع الطيار. -29
  ََناَحْيهي إيال ْشَء أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم م ا فَـ َوَما مين َد ب َة يفي األْر ي َواَل طَائيَر َيطيُا جبي ر ْطَنا يفي الكيَتابي مين شــــــــَ

 [38]األنعام: ُ   إيَلَ َرِب يْم حُيَْشُرونَ 
 ًوَُكل  إيْنَساَن أَْلَزْمَناُه طَ ئيرَُه يفي ُعُنقيهي َوَُنْريُج َلُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي كيَتاابً يـَْلَقاُه َمْنُشورا: [13]املسراء 
 ْصَحابي اْلفييلي  أَبَْ َ َْعْل َكْيَدُهْم يفي َتْضلييَل َوأَْرسَ   أَبَْ تـََرى ْم َطْاًا أاََببييَل َكْيَف فـََعَل َربَُّك أبَي َل َعَلْيهي

يَل  َفَرَعَلُهْم َكَعْ َف َمْ،ُكولَ  ر ي  .   تـَْرمييهيْم لييَرارََة ميْن سي

 للكش  والتعذيب  ذا ما كان اجلان م  نوع احليا  . -30
و أييت املنسان يف منامه ابلكوابس علمل شكل احلياتأ

 َ َا َعَلمَل َ َنميش َويلي َها َوأَُه،  ِبي اَي أَتـَوَك ،ُ َعَليـْ مَل   قَاَل هيَش َع ــَ ينيَك مَيُوســَ فييَها َم ريُب  َوَما تيْلَك بيَيمي
َاَذَا  مَل   قَاَل ُخْذَهاأُْخَرَى   قَاَل أَْلقيَها مَيُوَسمَل   فَ،َْلَقاَها فَإيَذا هيَش َحي ٌة َتْسعَ  َواَل خَتَْف َسُنعييُدَها سي

 [ 21-17]طه  ااُلوَلَ 
 ٌفَ،َْلَقمَل َعَ اُه فَإيَذا هيَش ثـُْعَباٌن م بيني :[107]األعراف 

 للكش  والتعذيب  ذا ما كان اجلان م  نوع الكالب -31
 أو أييت املنسان يف منامه ويزعره ابلكوابس علمل صورة الكالب . 
 ُلُه َكَمَثلي اْلَكْلبي َا َوَلكين ُه َأْخَلَد إيَل األْر ي َواتـ َبَع َهَواُه َفَمثـَ َنا َلَرفـَْعَناُه ِبي ئـْ ْل َعَلْيهي َوَلْو شــــــــــــــي  إين حَتْمي

َص َلَعل   صي اْلَق ـــــــَ اَيتيَنا فَاْق ـــــــُ بُواْ  ي  يـَتَـَفك ُرونَ  ُهمْ يـَْلَهْ  أَْو َترْتُْكُه يـَْلَه  ذ ليَك َمَثُل اْلَقْومي ال ذييَن َكذ 
 [176]األعراف:
 ٌَط ذيرَاع َمالي وََكْلبـُُهْم اَبســي بـُُهْم أَيـَْقاظاً َوُهْم رُُقوٌد َونـَُقل بـُُهْم َذاَت الَيمينيي َوَذاَت الشــ  يدي َوحَتْســَ لَوصــي ْيهي ابي

ُهْم ُرْعباً  نـْ ُهْم فيرَاراً َوَلُمليْئَت مي نـْ ْم َلْول ْيَت مي  [18كهف: ]ال َلوي اط َلْعَت َعَلْيهي
 ْلَغْيبي َويَـ ُهْم َكْلبـُُهْم َرْ اً ابي اديســــــُ ٌة ســــــَ يَـُقوُلوَن َثالثٌَة ر ابيُعُهْم َكْلبـُُهْم َويـَُقوُلوَن َ ْســــــَ َعٌة ســــــَ بـْ ُقوُلوَن ســــــَ

ْم إيال   نـُُهْم َكْلبـُُهْم ُقل ر ِب  أَْعَلُم بيعيد ذييم م ا يـَْعَلُمُهْم إيال  قَلييٌل َفالَ ُِتَاري فييهي َر ًء ظَاهيراً َوالَ َتْستَـْفتي مي  َوَهمي
ُهْم َأَحداً  ْم م نـْ  [22]الكهف : فييهي
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 للكش  وثعذيب اجلان الذح أييت اإلنسان يف منامه 32
 ويزعره ابلكوابس علمل شكل اخليل واحلما والبغال واجلمال والبقر . 
  َُْلُق َما ال تـَْعَلُمونَ َواخْلَْيَل َواْلبيَغاَل َواحْلَميَا ليرَتَْكُبوَها َوزييَنًة َوخي :[ 8]النحل 
  َماءي َوال يَْدُخُلو َها ال تـَُفَتُذ هَلُْم أَبـَْواُب الســَ َتْكرَبُوا َعنـْ اَيتيَنا َواســْ َن اجْلََنَة َحىَت يَليَج إيَن اَلذييَن َكَذبُوا  ي

َْْزيي اْلُمْرريمينيَ   [40ف:]األعرااجْلََمُل يفي َسم ي اخلْيَياطي وََكَذليَك 
  ُُذَل ُهُزًوا قَاَل أَع ََّ أَيُْمرُُكْم أَْن َتْذَلُوا بـََقرًَة قَاُلوا أَتـََتكي َّي أَْن َأُكوَن َوإيْذ قَاَل ُموَسمل ليَقْوميهي إيَن ا وُذ ابي

ا هيَش قـَـاَل إينــَُه يـَُقوُل 67ميْن اجلْــَاهيلينَي) ْ لَنــَا مــَ ا بـََقرٌَة ال فـَـاريٌ  َوال بيْكٌر إي ََــ (قـَـاُلوا ادُْع لَنــَا َربــََك يـَُبني ي
ْ َلَنا َما َلْوُ َا َقاَل إينَُه يـَُقوُل إي 68َعَواٌن َبنْيَ َذليَك َفافْـَعُلوا َما تـُْؤَمُروَن) َ َا بـََقرٌَة (َقاُلوا ادُْع َلَنا َرَبَك يـَُبني ي
رُّ الَناظيرييَن) ْفرَاُء فَاقيٌع َلْوُ َا َتســُ ابَهَ ( قَاُلوا اْد 69صــَ ْ لََنا َما هيَش إيَن اْلبَـَقَر َتشــَ َنا َوإيَل ُع لََنا َرَبَك يـَُبني ي  َعَليـْ

ُ َلُمْهَتُدوَن) َّ اَء ا قيش احْلَْرعَ 70إيْن شــَ َلَمٌة (قَاَل إينَُه يـَُقوُل إيَ َا بـََقرٌَة ال َذُلوٌل تُثيُا اأَلْرَ  َوال َتســْ  ُمســَ
َيَة فييَها قَاُلوا ا نَ  حلَْق ي َفَذَلُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن) ال شي ْئَت ابي  ]سورة البقرة[ (71جي

  َئيني ْنُكْم يفي الَسْبتي فـَُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا قيَرَدًة َخاسي  [65]البقرة: َوَلَقْد َعليْمُتْم اَلذييَن اْعَتَدْوا مي
  َُئينيَ فـََلَما َعتَـْوا َعْن َما ُ ُوا َعْنُه قـُْلَنا هل  [166]األعراف:ْم ُكونُوا قيَرَدًة َخاسي

 آاي  العــذاب - 33

 آاي  النس   
  َاَس َوإين  َلَك َمْوعيداً ل ن خُتَْلَفُه َوانهُْر إيَل  إيهلَيَك قَاَل فَاْذَهْب فَإين  َلَك يفي احْلََياةي أَن تـَُقوَل اَل ميســـــــــــَ

َفن ُه يفي اْلَيم  َنْسفاً ال ذيي ظَْلَت َعَلْيهي َعاكيفاً ل ُنَحر قـَن ُه ُ     [97]طه:  لََننسي
  ُفَها َرِب  َنْسفاً   فـََيَذرَُها قَاعاً َصْفَ فاً   ال  تـََرَى في يَها عيَوجاً َو  َوَيْس،َُلوَنَك َعني اجلْيَبالي فـَُقْل يَنسي
 [109]طه:  أَْمتاً 

 آيـــا  املو   
 ني مب ا كل حش وهش من  ايت العذاب . هذه ا ايت وأمثاهلا تقرأ من أجل تذكا الشياط

 َل َا تـَُوفـ ْوَن أُُجورَُكْم يـَْوَم اْلقيَياَمةي َفَمن ُزْحزيَح َعني الن اري َوأُْدخي اجْلَن َة فـََقْد  ُكل  نـَْفَس َذ ئيَقُة اْلَمْوتي َوإيمن 
نـَْيا إيال  َمَتاُع اْلُغُروري   [185] ل عمران:  فَاَز َوما احْلََياُة الد 
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  ُُهْم َحَسَنٌة يـَُقول بـْ واْ َهذيهي ميْن عيندي أَيـَْنَما َتُكونُواْ يُْدريكك ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم يفي بـُُروَج م َشي َدَة َوإين ُت ي
َُؤ ءي اْلَقْومي الَ  ّ ي َفَما هلي يـ َئٌة يـَُقوُلواْ َهذيهي ميْن عينديَك ُقْل ُكل  م ْن عيندي ا ُهْم ســـــــــــــَ بـْ ّ ي َوإين ُت ـــــــــــــي  َيَكاُدوَن ا

 [78]النساء : يـَْفَقُهوَن َحدييثاً 
 َهاَدةي ْنُه فَإين ُه ُمالَقييُكْم ُ   تـَُرد وَن إيَلَ َعابيي اْلَغْيبي َوالشــــــــــــــ  َا   ُقْل إين  اْلَمْوَت ال ذيي تَفير وَن مي فـَيـُنَـبـ ُئُكم مبي

 [8]اجلمعة : ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ 
  ْنُه حتَييدُ َوَجاَءْت َسْكرَُة اْلَمْوتي ابي   : [19 ]حلَْق  َذليَك َما ُكنَت مي

  آيــا  الفـامل ن
 هذه ا ايت تبني م ا الهاملني وهش من  ايت العذاب .

 ََْْزيي اله اليميني ْم َ َواَش وََكَذليَك  َهاٌد َومين فـَْوقيهي  [41]األعراف: هَلُْم م ن َجَهن َم مي
 ْل تيَنا فََ،ْوحَ َوقَاَل ال ذييَن َكَفُروا َن  أَْو لَتَـُعوُدن  يفي مي ْم لَُنْكريَجن ُكْم م ْن أَْرضــــي ليهي ُْم لَنـُْهليَكن  ليُرســــُ ْم َرِب  مَل إيلَْيهي

 [13]إبراهيم:  اله اليمينيَ 
  ثيي اً   ُ   لََننزيَعن ُْم َحْوَل َجَهن َم جي َر   َياطينَي ُ   لَُنْحضـــــي ُْم َوالشـــــ  َر   يَعَة أَيـ ُهْم مي  فـََوَرب َك لََنْحشـــــُ ن ُكل  شـــــي

ليي اً   َوإين م نُكْم إيال  َواري  َا صي ل ذييَن ُهْم أَْوَلَ ِبي ُدَها َكاَن َعَلمَل َأَشد  َعَلمل الر مْحَني عيتيي اً   ُ   لََنْحُن أَْعَلُم ابي
ي اً   ُ   نـَُنر ش ال ذييَن اتـ َقواْ و نََذُر اله اليمينَي فيي  [ 71-68]مر : ثيي اً َها جي َرب َك َحْتماً م ْقضي

 َاَط ِبييْم َوُقلي احلَْق  مين ر ب ُكْم َفَمن شــــــــــَ َء فـَْليـُْؤمين َوَمن شــــــــــَ َء فـَْلَيْكُفْر إيل  أَْعَتْدَل ليله اليمينَي َلراً َأح
َ َء َكاْلُمْهلي َيْشويي اْلوُجوَه بيْئَس الش رَ  ]الكهف  ُب َوَس َءْت ُمْرتـََفقاً اُسرَاديقـَُها َوإين َيْسَتغييثُواْ يـَُغاثُواْ مبي

:29] 
 
 

 آيــا  الرعب 
 هذه ا ايت تقرأ رجاء أن يقذف هللا الرعب يف قلوب الشياطني فيكون الن ر حني إذ أقرب .

 ًْلطَال ّ ي َما بَْ يـُنَـز ْل بيهي ســُ رَُكواْ ابي َ  َأشــْ نـُْلقيش يفي قـُُلوبي ال ذييَن َكَفُرواْ الر ْعَب مبي َمْ،َواُهُم الن اُر َوبيْئَس وَ ســَ
 [151]  ل عمران:َمثْـَوَى اله اليمينيَ 
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 َُْلقيش يفي قـُُلوبي ال ذيين، ش َرب َك إيَل اْلَم ئيَكةي َأ   َمَعُكْم فـَثـَبـ ُتواْ ال ذييَن  َمُنواْ ســـــَ َكَفُرواْ الر ْعَب   إيْذ يُوحي
ُهمْ  نـْ  [12]األنفال: ُكل  بـََنانَ   فَاْضريبُواْ فـَْوَ  األْعَنا ي َواْضريبُواْ مي

 بسم هللا الرمحن الرحيم
  ََفُرواْ ميْن َسب َذ ّي ي َما يفي الس َماَواتي َوَما يفي األْر ي َوُهَو اْلَعزييُز احلَْكييُم   ُهَو ال ذيَي َأْخرََج ال ذييَن ك

ري َما ظََننُتْم أَن خيَْ  ُْم م اني أَْهلي اْلكيَتابي مين دياَيريهيْم ألو لي احلَْشــــــــْ ّ ي ُرُجواْ َوظَنـ َواْ َأ   وُ ُم م َن ا َعتـُُهْم ُح ــــــــُ
ُبواْ َوَقَذَف يفي قـُُلوِبييُم الر ْعَب خُيْريبُوَن بـُُيوَذُْم أبيَ  ُ ميْن َحْيُ  بَْ حَيَْتســــــــــي  ّ نينَي فََ،اَتُهُم ا ْم َوأَْيديي اْلُمْؤمي ْيدييهي

ُواْ أَيُْويلي األْبَ اري   [2 1:]احلشر  فَاْعَتربي

 آيــــا  القتال   
  َاَل حيُيب  اْلُمْعَتديين َ ّ ّ ي ال ذييَن يـَُقاتيُلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدَوْا إين  ا بييلي ا   َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُ  َوَقاتيُلواْ يفي ســــــــــــــَ

د  ميَن اْلَقْتلي  َنُة َأشــــــــــــــَ دي وَ  ثَقيْفُتُموُهم َوَأْخريُجوُهْم م ْن َحْيُ  َأْخَرُجوُكْم َواْلفيتـْ ري اَل تـَُقاتيُلوُهْم عيْنَد اْلَمســــــــــــــْ
ّ َ َ ُفوٌر احْلَرَامي َحىت َ يـَُقاتيُلوُكْم فييهي َفإين َقاتـَُلوُكْم َفاقْـتـُُلوُهْم َكَذليَك َجَز ُء اْلَكافيرييَن  َفإيني انتَـ  َفإين  ا َهْواْ 

َنٌة َوَيُكوَن الد ينُ  يٌم   َوقَاتيُلوُهْم َحىت َ اَل َتُكوَن فيتـْ ] ْدَواَن إيال  َعَلمل اله اليمينياْ َفالَ عُ ّ ي فَإيني انـْتَـَهو  ر حي
[193البقرة:
 بييلي الط اُ وتي فَـ ّ ي َوال ذييَن َكَفُروْا يـَُقاتيُلوَن يفي ســــــــــــــَ بييلي ا َقاتيُلَوْا أَْوليَياَء ال ذييَن  َمُنواْ يـَُقاتيُلوَن يفي ســــــــــــــَ

 [76]النساء : َضعييفاً الش ْيطَاني إين  َكْيَد الش ْيطَاني َكاَن 
 َُرَممَل َولييـُْبليَش اْلم َ ّ َت َوَلكين  ا َت إيْذ َرَميـــْ ا َرَميـــْ ّ َ قـَتَـَلُهْم َومـــَ ُه َب ًء فـََلْم تـَْقتـُُلوُهْم َوَلكين  ا نـــْ نينَي مي ْؤمي

ّ َ ُموهيُن َكْيدي اْلَكافيريينَ  يٌع َعلييٌم  َذليُكْم َوأَن  ا ّ َ مسَي  [18 – 17]األنفال : َحَسناً إين  ا
 في صـُُدوَر قـَْوَم م ْؤمي ْم َوَيشـْ رُْكْم َعَلْيهي ْم َويـَْن ـُ َْيدييُكْم َوخُيْزيهي ُ أبي  ّ ِْبُُم ا نينَي  َويُْذهيْب َ ْيَظ قَاتيُلوُهْم يـَُعذ 

ُ َعلييٌم َحكييمٌ   ّ ُ َعَلمَل َمن َيَش ُء َوا  ّ  [15-14]التوبة: قـُُلوِبييْم َويـَُتوُب ا
َفْـَواهي َوقَا ّ ي َذليَك قـَْوهُلُم أبي يُذ اْبُن ا اَرى اْلَمســــــي ّ ي َوقَاَلْت الن  ــــــَ ُئوَن َلتي اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن ا اهي ْم ُيضــــــَ هي

ُ َأَن َ يـُْؤَفُكونَ   ّ  [30]التوبه:قـَْوَل ال ذييَن َكَفُرواْ مين قـَْبُل قَاتـََلُهُم ا

 آيـــا  األغالل  
 وطَ َوقَاَلتي اْليَـُهوُد َا قَاُلواْ َبْل يََداُه َمْبســـــُ ْم َولُعيُنواْ مبي ّ ي َمْغُلوَلٌة ُ ل ْت أَْيدييهي َتاني يُنفيُق َكْيَف َيشـــــَ ءُ يَُد ا

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َوالْ  َنا بـَيـْ ُهم م   أُنزيَل إيلَْيَك مين ر ب َك طُْغَيالً وَُكْفراً َوأَْلَقيـْ إيَلَ يـَْومي بَـْغضــــــــــــَ َء َولََيزييَدن  كثااً م نـْ
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ُ اَل حيُيب    ّ اداً َوا َعْوَن يفي األْر ي َفســَ ُ َوَيســْ  ّ ديينَ اْلقيَياَمةي ُكل َم  أَْوَقُدواْ َلراً ل ْلَحْربي أَْطَفَ،َها ا   اْلُمْفســي
 [64]املائدة:
 ََتقييم رَاَط م ســـــــْ لينَي   َعَلمَل صـــــــي يمي      يَس   َواْلُقْر ني احلَْكييمي   إين َك َلميَن اْلُمْرســـــــَ تَنزييَل اْلَعزييزي الر حي

ُنو  ْم فـَُهْم اَل يُؤمي ْد َحق  اْلَقْوُل َعَلمَل َأْكَثريهي افيُلوَن   َلقـــَ َن   إيل  ليُتنـــذيَر قـَْومـــًا مـــ   أُنـــذيَر  َ ُؤُهْم فـَُهْم  ـــَ
ْم أَْ اَلاًل َفهيمَل إيَل األْذَقاني فـَُهم م ْقَمُحون   َوَجعَ  َ أَْعناقيهي َناَجَعْلَنا يفي اً وميْن  ْل د  ْم ســـــــــــــــَ مين َبنْيي َأْيدييهي

ُرونَ  َناُهْم فـَُهْم اَل يـُْب ي اً فَ،ْ َشيـْ ْم َسد   َخْلفيهي
  َْتْكرَبُواْ َبْل َمْكُر اْلل ْيلي َوالنـ َهاري إيْذ َ ُْمُرونـََن  أَن ن ك عيُفواْ ليل ذييَن اســْ ُتضــْ ّ ي َوََْْعَل َوقَاَل ال ذييَن اســْ ُفَر ابي
َ أَْعَنا ي ال ذييَن َكَفُرواْ َهْل  ُْ َلُه  ر واْ الن َداَمَة َلم ا رَأَُواْ اَْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا األْ اَلَل يفي َزْوَن إيال  َما  أَنَداداً َوَأســــــَ

 [33]سب،:  َكانُواْ يـَْعَمُلونَ 
  ي َمْكرُُهْم َوإين َكاَن َمْكرُُهْم لي ّ ْنُه اجلْيبَ َوَقْد َمَكُرواْ َمْكَرُهْم َوعينَد ا ّ َ خُمْليَف تَـُزوَل مي اَل  ا اُل  َفالَ حَتْســــَ

ّ ي  َماَواُت َوبـََرُزواْ  ّ َ َعزييٌز ُذو انْتيَقاَم   يـَْوَم تـَُبد ُل األْرُ  َ ْاَ األْر ي َوالســــ  َلُه إين  ا دي َوْعديهي ُرســــُ  اْلَواحي
 َن َوتـَْغَشمَل ُوُجوَهُهْم الن ارُ يفي األْصَفادي  َسرَابييُلُهم م ن َقطيرَا اْلَقه اري  َوتـََرى اْلُمْرريمينَي يـَْوَمئيَذ م َقر نينيَ 

[50 – 46]إبراهيم:
 َرِب يْم َوأُْوَلئيَك َوإين تـَْعَرْب فـََعَرٌب قـَْوهُلُْم أَإيَذا ُكن ا تـُرَاابً أَإيل  َلفيش َخْلَق َجدييَد أُْوَلئيَك ال ذييَن َكَفُروْا بي

َ أَعْ  ْم َوأُْولَئيَك َأْصَحاُب الن اري ُهْم فييَها َخاليدونَ األْ اَلُل يفي [5]الرعد:  َناقيهي
  ََرُرون َحُبوَن   يفي احْلَمييمي ُ   يفي الن اري ُيســــْ ُل ُيســــْ اَلســــي ْم والســــ  َ أَْعَناقيهي  70] افر:  إيذي األْ اَلُل يفي
– 71]
    ُ   يَم َصل وُه ُعوَن ذيرَاعاً ُخُذوُه فـَُغل وُه   ُ   اجلَْحي َلَة َذْرُعَها َسبـْ ْلسي  –30]احلاقة: فَاْسُلُكوهُ  يفي سي

31] 
  َدُّوا اْلَوَهَ  فَإيم ْرَب الر يقَابي َحىَت إيَذا أَْثَكنُتُموُهْم َفشـــــــــــُ ا َمَنا بـَْعُد َوإيَما فَإيذا َلقييُتْم اَلذييَن َكَفُروا َفضـــــــــــَ

َع احْلَْرُب أَْوزَارَ  ُهْم َوَلكيْن لييَـ فيَداًء َحىَت َتضـــــــَ نـْ َر مي ُ النَت ـــــــَ َّ اُء ا ُكْم بيبَـْعَض َها َذليَك َوَلْو َيشـــــــَ ُلَو بـَْعضـــــــَ بـْ
َل أَْعَماهَلُمْ  َّي فـََلْن ُيضي  [4]حممد: َواَلذييَن قُتيُلوا يفي َسبييلي ا

(َفا صــــــــــَ 21َكال إيَذا دَُكْت اأَلْرُ  دََكا دََكا ََهَنَم 22َفا)(َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك صــــــــــَ شَء يـَْوَمئيَذ جبي (َوجي
اُن َوَأََن َلُه الذ يْكَرى) ْنســـــــــــــــَ )23يـَْوَمئيَذ يـََتذََكُر املي ََيايتي َتيني َقَدْمُت حلي (فـَيَـْوَمئيَذ ال يـَُعذ يُب 24(يـَُقوُل اَيلَيـْ

 ]الفرر[ (26(َوال يُوثيُق َوَهَقُه َأَحٌد)25َعَذابَُه َأَحٌد)
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 هالك ( ،انر  ،ذق  ،ذوقوا  ،آيــا  ) احلريق  
 ريبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْداَبَرُهْم َوُذوُقواْ َعَذا   َب احْلَرييقي َوَلْو تـََرَى إيْذ يـَتَـَوجي  ال ذييَن َكَفُرواْ اْلَم ئيَكُة َيضــــــــــــــْ

[50]األنفال:
  َُُمواْ يفي َرِب يْم فَال ذييَن َكَفُرواْ ُقط َعْت هل َماني اْخَت ــــــــــَ ب  مين فـَْو ي ْم ثيَيابٌ َهَذاني َخ ــــــــــْ ري ُي ــــــــــَ  م ن ل 

َهُر بيهي َما يفي بُطُو ييْم َواجْلُُلوُد  َوهَلُْم م َقاميُع ميْن َحدييَد  ُكل َم  أَرَاُدوَ  يُم  ُي ــــْ ُم احْلَمي هي اْ أَن خَيُْرُجواْ ُرُءوســــي
َها ميْن َ م  أُعييُدواْ فييَها َوُذوُقواْ َعَذاَب احْلَرييقي  نـْ  [22 – 19]احلج   مي

  َُذاب َذاُب َجَهن َم َوهَلُْم عــــَ اتي ُ   بَْ يـَُتوبُوْا فـََلُهْم عــــَ نــــَ نينَي َواْلُمْؤمي ذييَن فـَتَـُنوْا اْلُمْؤمي ــــ    احْلَرييقي إين  ال
[10]الربوج:
 ْلَنا َرْت ُجُلوُدُهْم بَد  ْم َلراً ُكل َما َنضي اَيتيَنا َسْوَف ُنْ لييهي ْم ُجُلوداً َ ْاََها ليَيُذوُقواْ هُ إين  ال ذييَن َكَفُرواْ  ي

َ َكاَن َعزييزاً َحكييماً   ّ [56]النساء : اْلَعَذاَب إين  ا
  َاْعتيُلوُه إيَلَ إين  َشَررََة الز ق وم ي  طََعاُم األثييمي   َكاْلُمْهلي يـَْغليش يفي اْلُبطُوني   َكَغْلشي احْلَمييمي   ُخُذوُه ف

يمي  ُ    َو ءي اجلَْحي هي ميْن َعَذابي احْلَمييمي   ُذْ  إين َك أَنَت اْلَعزييُز اْلَكري ُ  ســــــَ ب واْ فـَْوَ  رَْأســــــي ]ســــــورة   صــــــُ
[ 50 - 43الدخان: 
  ًَوتيْلَك اْلُقَرَى أَْهَلْكَناُهْم َلم ا ظََلُمواْ َوَجَعْلَنا ليَمْهليكيهيم م ْوعيدا:[59]الكهف
  ًي إيهَلا ّ ْشَء َهاليٌك إيال  َوْجَهُه َلُه احْلُْكُم َوإي َواَل َتدُْع َمَع ا  َلْيهي تـُْرَجُعونَ  َخَر اَل إيَلَه إيال  ُهَو ُكل  شــــــــــــــَ

 [88]الق ص :
 َذ َـْوَمئـــــــي ٌل ي نَي   َويـــــــْ ْلُمْرريمي ُل ابي ْفعـــــــَ َـ َك ن َذلـــــــي رييَن   كـــــــَ ُعُهُم ااَلخي بي ْت لينَي  ُ   نـُ كي األو  أَبَْ ُ ْلـــــــي

 [19–16]املرسالت:ل ْلُمَكذ بينيَ 
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 الرقية العامة الشاملةابب 
 دعـــاأ وحتصينا 

 
 أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من جزه ونفثه ونفكه.

 أشهد أن ال إله اال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله. 
ُ رب  العرش   ّ ُ العهيُم احلليم ، الإلَه إال ا  ّ ّ  رب  اال إله إال ا لسماواتي ورب  العهيم ، ال إلَه إال ا

 األر  ورب  العرشي الكر .
اللهم لك احلمد وإليك املشــــــتكمل وأنت املســــــتعان ، وعليك التكالن ، وال حول وال قوة اال ابهلل 

 العلش العهيم . 
 بســــــــم هللا ذي الشــــــــان ، عهيم الربهان ، شــــــــديد الســــــــلطان ، ما شــــــــاء هللا كان ، نعوذ ابهلل من

 الشيطان .
يُع اْلَعلييُما ثَ  ّ ي ال ذيي اَل َيُضر  َمَع امسْيهي َشْشٌء يفي اأَلْر ي َوالَ يفي الس َماءي َوُهَو الس مي  اَلَع َمر اتبيْسمي ا

، رام وال تضامبعزة هللا اليت ال تبسم هللا ، أمسينا ) أصبحنا ( ابهلل الذي ليس منه ششء جتنع ، و 
ترب ، وأبمسائه احلســـــع كلها عائذين من األابلســـــه ، ومن شـــــر شـــــياطني وبســـــلطان هللا املنيع حن

املنس واجلن ، ومن شـــر كل معلن أو مســـر ، ومن شـــر ما خيرج ابلليل ويكمن ابلنهار ، ويكمن 
ابلليل  وخيرج ابلنهار ، ومن شــــــر ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن شــــــر إبليس وجنوده ، ومن شــــــر  كل 

 علمل صراط مستقيم.دابة أنت  خذ بناصيتها إن رِب 
 مرات( 3نعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق ) 
 

نعوذ مبا اســــتعاذ به موســــمل وعيســــمل وإبراهيم الذي وجي ، من شــــر ما خلق وذرأ ومن شــــر إبليس 
 وجنوده ومن شر ما يبغش.

.زَ نُعوُذ بيَكليَماتي هللا الت امات ميْن َ َضبيهي َوعيَقابيهي وَشر  عيَباديهي ، وميْن جََ   اتي الش َياطينيي وأَْن حَيُْضُروني
يم .  نـَُعوُذ ابهلل اْلَعهييمي َوبيَوْجهيهي اْلَكري ي َوُسْلطَانيهي اْلَقدي ي ميَن الش ْيطَاني الر جي
 نعوُذ بكلماتي هللا التام ةا من كل  شيطاَن وهام ةا ومن كل عنَي الم ة.
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لمل ل ششء ، واعت منا بربنا ورب كل ششء، وتوكلنا عحت نا ابهلل الذي ال اله اال هو إهلنا واله ك
احلش الذي ال ميوت ، واســـــــــتدفعنا الشـــــــــر بال حول وال قوة اال ابهلل ، حســـــــــبنا هللا ونعم الوكيل ، 
حسبنا الرب من العباد ، حسبنا اخلالق من املكلو  ، حسبنا الراز  من املرزو  ، حسبنا هللا هو 

 ششء وهو  ا وال  ار عليه ، حسبنا هللا وكفمل مسع هللاحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل 
 ملن دعا ليس وراء هللا مرممل ، حسبنا هللا ال اله إال هو ، عليه توكلنا وهو رب العرش العهيم .

 
اللهم إل بك  منا وعليك توكلنا ومالنا أن ال نتوكل علمل هللا وقد هدال ســـــــبلنا ولن ـــــــربن علمل ما 

 اذيتمول وعلمل هللا فليتوكل املتوكلون  . 
 

 مرات( 7حسبنا هللا ال اله اال هو عليه توكلنا وهو رب العرش العهيم.) 
 

ه إال  أنت.وأصليذ لنا ش،ننا ُكل ها اَل إلَ  اَللُهم  رمحُتَك نرجو فال تكيلنا إل أنفسنا طرفَة عنَي ،

 اللهم إل نَعوذ بك من َجهدي البالء ، وَدَركي الشقاءي ، وسوءي القضاءي ، ومجاتةي األعداء.
َهادَ  َ اْلَغْيبي َوالشـــ  . َعابي َماَواتي َواأَلْر ي رَافييَل. فَاطيَر الســـ  يَكائييَل َوإيســـْ اللهم ةي ، الل ُهم  َرب  َجرْبَائييَل َومي

                          إنك تعلم ما حنن فيه من بالء بسبب ظلم احلسدة والسحرة والشياطني إنك أنت اللطيف اخلبا.                                         
  
وأرسلوا علينا كل ذي شر من املردة   ذولاللهم إن احلسدة و السحرة وشياطني االنس واجلن قد  

 اهم من اليهود والن ــــــارى واجملوس و  والعفريتات والشــــــياطني والشــــــيطالتواملاردات  والعفاريت
 .جن كفر بك وبنبيك حممد

 
اللهم وإن شــــــياطني االنس واجلن من أحبار اليهود وحاخامتهم ، وقســــــاوســــــة الن ــــــارى ورهبا م 

لهم وســـــــــلط مجوراهباذم وشـــــــــياطينهم قد تكالبوا علينا ، اللهم فابط، ِبم وفر   عهم وشـــــــــتت 
 عليهم جنداً من جندك وما يعلم جنود ربك اال هو .

  



- 348 - 
 

اللهم إن احلســـــدة والســـــحرة وشـــــياطينهم من املردة والعفاريت واملاردات والعفريتات قد ظلمول ،  
الـــب لرجـــل وعملـــه، وبني الطـــوأرادوا أن يفرقوا بني املرء وزوجـــه ، وبني املســــــــــــــلم ودينـــه ، وبني ا

االابء  ومستقبله ، وأرادوا أن يفرقوا بني املسلم و أبيه وبني املسلم وأمه وبني، وبني املسلم ودراسته
 وبني طاعتك وعبادتك ، وحالوا بني الشباب والشاابت وبني الزواج . هموأبناءهم ، وحالوا بين

 
ظلموا النســـــــــــــــاء يف بيوذن ويف أعماهلن ومع أزواجهن، اللهم وإ م أرادوا أن يذلوا قد اللهم وإنه  
اللهم إنك  ،أرادوا أن يشـــوهوا عليهم مسعتهم ادك وخيرجوهم من بيوذم وأعماهلم ومدارســـهم ، و عب

 تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلا إنك علمل كل شئ قدير .
   

ابهلم والغم احلزن والعرز والكســـــــــل، واخلوف ، ابالمرا  و اللهم وإ م قد تســـــــــلطوا علمل األبدان 
يف  مدور ، واخلفقان يف القلوب ، وال ـــــــداع يف الرؤوس ، وا الوالوســـــــوســـــــة ، والضـــــــيق يف ال ـــــــ

، املزعرة ر  ، والقلق ، والكوابيسوتسلطوا علمل علينا يف نومنا ابأل، الههور ، واخلمول ابالبدان 
 وبكتم االنفاس حسدا من عند أنفسهم .

  
ْم  اللهم فردهم خـــائبني ،  ّ ُ الـــ ذييَن َكَفُروْا بيَغْيهيهي اُلوْا َخْاًا وََكَفمل اَوَرد  ا اَل بَْ يـَنـــَ نينَي اْلقيتـــَ ّ ُ اْلُمْؤمي

ً َعزييزاً  ُ َقوياي   ّ  .وََكاَن ا
  

اللهم وما ظلم أحد منا يف نفســــــــه أو ولده أو زوجه أو رزقه أو عمله أو دراســــــــته ، اللهم فا ر له 
 جن ظلمه وأنزل نقمتك علمل الهلمني .   

 
علمل قوة أو نشـــــــــاط أو عمل أو جتارة أو دراســـــــــة أو ذكاء أو حفظ أو اللهم ما ُحســـــــــد احٌد منا 

بال ة يف كالم ، أو علمل مرح أو دعابة ، أو علمل ألفة فيما بيننا ، أو ُحســـــــــد أحد منا علمل رز  
 أو زوجة أو ولد أو علمل ما تفضلت به علينا من نعمك.

 
 ر املاكرين. اللهم اصرف عنا عيون العائنني وحسد احلاسدين وسحر الساحرين ومك
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اللهم ما أصيب أحد منا بعني من عيون املنس أو اجلن ، اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها 
. اللهم وأصـــــــــرف عنه  هم العني ، وحزن العني ، وضـــــــــيق العني ، ونفور العني  ، و ول العني ، 

 وشياطني العني .
 

 الكلمــــات التــــامــــات والــــدعوات اللهم ذا الســــــــــــــلطــــان العهيم واملن القــــد  ذا الوجــــه الكر  ويل
 املستراابت عافنا وعاف املسلمني من أنفس اجلن وأعني املنس  ايرب العاملني .  

 
كان الســــحر م،كوال أو مشــــرواب أو مرشــــوشــــا أو منثورا أو   اللهم ومن كان منا مســــحوٌر ، ســــوأ  

 يف مهاب الرايحمشموما أو مدفول أو معلقا علمل األشــــــــرار أو مدفول حتت األشرار أو معلقا 
أو مرميـــا يف البحـــار واأل ـــار ، وا ابر ، أو كـــان مربوطـــا أبجنحـــة وأرجـــل الطيور ، أو مقرول 
ابحليوالت ، أو كان من عقد عقدة ونف  عليها من تلك األنفس اخلبيثة أو كان جا أخذ من  

 الطلســـــــــمات ، ثر املســـــــــحور من شـــــــــعره أو أظافره أو من ثيابه ، أو كان معموال من الكتاابت و 
اللهم فابطله بقدرتك ، اللهم  وفك عقد السحر أينما كانت وكيفما كانت.. اللهم أبطل السحر  
كله أينما كان وكيفما كان  ، اللهم أنت القائل إن هللا ســــيبطله وأنت القائل فوقع احلق وبطل ما  

َقاَل َحب َة م   بيَن  إي  َ ايَ كانوا يعملون ا اللهم أنت احلق وقولك احلق ووعدك احلق.  ثْـ ْن إين َتُك مي
َ َلطييٌف َخبي   ّ ُ إين  ا  ّ َا ا  . اٌ َخْرَدَل فـََتُكْن يفي َصْكرََة أَْو يفي الس َماَواتي أَْو يفي األْر ي أَيْتي ِبي

 
اللهم إل نســـ،لك ابمسك االعهم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا ســـئلت به أعطيت وإذا أســـتعذ  

ك كل من طغمل وبغمل علمل عبادك املســـــــــــــلمني من احلســـــــــــــدة والســـــــــــــحرة به أعذت .. اللهم أهل
ْشَء َهاليٌك إيال  َوْجَهُه َلُه احْلُْكمُ والشـــــياطني ،  ّ ي إيهَلاً  َخَر اَل إيَلَه إيال  ُهَو ُكل  شـــــَ َوإيلَْيهي  َواَل َتدُْع َمَع ا

 [.88]الق ص :تـُْرَجُعونَ 
  
زم االحزاب ، اللهم اهزمهم وزلل األر  من حتت اللهم منزل الكتاب ، و ري السحاب ، وها  

أقدامهم ، سيهزم اجلمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهمل وأمر ، اللهم وأشعل يف 
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قلوِبم  لرا وعن ميينهم لرا وعن  مجــاهلم لرا ومن أمــامهم لرا ومن خلفهم لرا ومن فوقهم لرا 
َها  املوت ،  ومن حتتهم لرا وأعهم هلم لرا حىت نـْ نَي مي َاريجي يُرييُدوَن أَن خَيُْرُجواْ ميَن الن اري َوَما ُهم ِبي

 . َوهَلُْم َعَذاٌب م قييمٌ 
 

َنا اللهم اقطع ألســنتهم واعمش أب ــارهم وصــم  ذا م وشــل أيديهم وأرجلهم ،  َوَلْو َنشــَ ُء َلَطَمســْ
رَاَط  تَـبَـُقواْ ال ــ  ْم فَاســْ ْكَناُهْم َعلَ َعَلمَل أَْعُينيهي ُروَن  َوَلْو َنشــَ ُء َلَمســَ َتطَاُعواْ فََ،َن َ يـُْب ــي ْم َفَما اســْ مَل َمَكانَتيهي

ُعونَ  ي اً َوالَ يـَْرجي  . ُمضي
 

 اللهم أرل فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون .
 اللهم إل ْعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم .

 ادر منهم أحدا .اللهم اح هم عددا واقتلهم بددا وال تغ
 
  َل واْ عيَباَدَك َوال راً   إين َك إين َتَذْرُهْم ُيضي  يَليُدَواْ َوقَاَل نُوٌح ر ب  الَ َتَذْر َعَلمل األْر ي ميَن اْلَكافيرييَن َداي 

راً َكف اراً     إيال  فَاجي
 
ولد وب يلد وب ياللهم ال نس،لك أبل نشهد أبنك أنت هللا ال اله اال أنت االحد ال مد الذي ب  

يكن له كفوا أحد ، أن تدمر كل حاسد وحاسدة وكل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطانة من 
املردة والعفاريت واملاردات والعفريتات ، اللهم اعكس ســـحر الســـحرة عليهم وســـلط جنهم عليهم 

 ، اللهم وارجع عيون العائنني عليهم وسلط جنهم عليهم.
 

ملني وأخرجنا من بينهم ســـــــاملني ال اله اال أنت ســـــــبحانك ال كنا من اللهم اضـــــــرب الهاملني ابلها
 الهاملني. 

اللهم أرل مبن  ظلمنا يوما أســـــــــودا تقر أعيننا فيه . اللهم وأشـــــــــف  ل صـــــــــدورل ِبالكهم . اللهم 
مزقهم شـــــر جز  وأرل فيهم عرائب قدرتك. اللهم إل نســـــ،لك مالئكة العذاب يســـــومو م ســـــوء 

 العذاب .
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هم ال نســــ،لك أبن لك احلمد ، ال إله اال أنت ، املنان بديع الســــماوات واالر  ذو اجلالل الل  

واالكرام ، اللهم إنك  خذ للمهلوم حقه جن ظلمه ، فكذ لنا حقنا جن ظلمنا وحسدل وسحرل 
 نيوقذفنا ومكر بنا من االنس واجلن والشـــــياطني واملردة والعفاريت واملاردات والعفريتات والشـــــياط

 والشيطالت ، ومن خملوقاتك أ عني. 
 
اللهم إل ندعوك دعوة املهلوم ودعوة املهلوم ليس بينها وبينك حراب ، اللهم اكفنا من ظلمنا  

 مبا شئت وكيفما شئت ، ما شاء هللا كان وما ب يش، ب يكن وكل شئ عنده مبقدار.
  ُيُع اْلَعلييم ُ َوُهَو الس مي  ّ    َفَسَيْكفييَكُهُم ا
 ََفَما َلُه ميْن َهاد ُ  ّ ل ذييَن مين ُدونيهي َوَمن ُيْضليلي ا ُ بيَكاَف َعْبَدُه َوخُيَو ُفوَنَك ابي  ّ   أَلَْيَس ا
 ََناَك اْلُمْستَـْهزيئيني   إيل  َكَفيـْ
   الَ حيُيب  ُكل  َخو اَن َكُفوَر َ  ّ َ يَُدافيُع َعني ال ذييَن  َمنـَُواْ إين  ا  ّ ُْم ظُليُمواْ أُ إين  ا ذيَن ليل ذييَن يـَُقاتـَُلوَن أبَي  

ْم َلَقدييرٌ  َ َعَلمَل َنْ ريهي  ّ  .  َوإين  ا
اللهم ال جتعل للشياطني يف أجسادل قرارا ، اللهم أخرجهم من العيون ومن الرؤوس ومن ال دور 

لعرو  ، ومن البطون ومن الههور ومن األيدي ومن األرجل ومن العهام ومن األع ــــــــــــاب ومن ا
 اللهم أخرجهم من العرو  ، اللهم أخرجهم من العرو  .

 َنُكْم َأْ َعيني ُهْم ألْم ن  َجَهن َم مي نـْ َها َمْذُءوماً م ْدُحوراً ل َمن تَبيَعَك مي نـْ  [18]األعراف:قَاَل اْخرُْج مي
 ربنا إل مسنا الضر وأنت أرحم الرامحني .
 ربنا إل مسنا الشيطان بن ب وعذاب .

نا برمحتك من القوم الكافرين .ربن  ا ال جتعلنا فتنة للقوم الهاملني ْو
 ربنا أفرا علينا صربا وثبت أقدامنا وان رل علمل القوم الكافرين .

 اللهم اي مغي  أ ثنا ، اي مغي  أ ثنا ، اي مغي  أ ثنا . 
 اللهم اي مالك يوم الدين إايك نعبد وإايك نستعني .

 ْول وفيك نقاتل .اللهم إل بك ن ول وبك 
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اللهم لك أســـــــــلمنا ، وبك  منا ، وعليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وبك خاصـــــــــمنا ، اللهم إل نعوذ 
 بعزتك ال إله اال أنت أن تضلنا ، أنت احلش الذي ال ميوت ، واجلن واملنس ميوتون.

 
وما ب  هللا كاناللهم أنت ربنا ال اله اال أنت ، عليك توكلنا وأنت رب العرش العهيم ، ما شـــــــــــاء 

يش، ب يكن ، ال حول وال قوة إال ابهلل العلش العهيم ، نعلم إن هللا علمل كل ششء قدير ، وان هللا 
قد أحاط بكل شـــشء علما وأح ـــمل كل شـــشء عددا، اللهم إل نعوذ بك من شـــرور أنفســـنا ومن 

 شر كل دابة أنت  خٌذ بناصيتها ، إن رِب علمل صراط مستقيم  .
 

شــــــكو ضــــــعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا علمل الناس اي أرحم الرامحني إل من تكلنا ، اللهم إليك ن
إل حســدة وســحرة يترهموننا ، أم إل شــياطني ملكتهم أمرل ، إن ب يكن بك  ضــب علينا فال 
نبايل ،  ا أن عافيتك أوسع لنا ، نعوذ بنور وجهك الكر  الذي أضاءت له السموات واالر  

لمات وصــــــلذ عليه أمر الدنيا واالخرة أن حتل علينا  ضــــــبك ، أو أن تنزل علينا وأشــــــرقت له اله
 سكطك ، لك العتىب حىت ترضمل وال حول وال قوة إل بك .

    
َينا بيَيديَك َماَ  فيَينا ُحْكُمَك َعْدٌل فييناَ قَ  اُؤَك الَلُهَم إيل ي َعْبيُدَك بنُو َعْبيدَك بنو إَماءَك نَواصــــــــــــــي ضـــــــــــــــَ

،َُلكَ  َك أَْو َعَلْمَتُه َأَحًدا ميْن َخْلقيَك أَْو أَنـْزَْلَتُه يفي  نســــــْ َم ُهَو َلَك مَسَْيَت بيهي نـَْفســــــَ  كيَتابيَك أَوي بيُكل ي اســــــْ
الءَ    أُحْزنينا وذهابَ اْسَتْ،ثـَْرَت بيهي يفي عيْلمي اْلَغْيبي عيْنَدَك أَْن جَتَْعَل اْلُقْر َن َربييَع قـَْلوبنا َونُوَر صدورل َوجي

 َج يومنا .
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 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 يم ّ ي الر مْحني الر حي   بيْسمي ا

  َتعي َك َنســــــــــــــْ َك نـَْعُبُد وإياي  يمي    َمليكي يـَْومي الد يني    إياي  ّ ي َرب  اْلَعاَلمينَي    الر مْحني الر حي نُي    احلَْْمُد 
رَاَط ال   ْم َ ْاي اْلَمْغُضوبي َعَلْيهي اْهديَل ال  رَاَط اْلُمْسَتقييَم    صي  م َوالَ الض  ل نيَ ذييَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهي



 ْلَغْيبي َويُقييُموَن ا ُنوَن ابي الَة َوج ا اَبَ    َذليَك اْلكيَتاُب اَل َرْيَب فييهي ُهًدى ل ْلُمت قيني   ال ذييَن يـُْؤمي ل ــــــــ 
ُنو  الَ َرَزقْـَناُهْم يـُْنفيُقوَن   وال ذييَن يـُْؤمي َ  أُْنزيَل إيلَْيَك َوَم  أُْنزيَل مين قـَْبليَك َوابي رَةي ُهْم يُوقيُنوَن   أُْولَئيَك َن مبي خي

  َعَلمَل ُهًدى م ن ر ِب يْم َوأُْولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ 


  ي َواْلَم ّ ْم َلْعنَـُة ا اٌر أُولَئـيَك َعَلْيهي اتُوا َوُهْم ُكفـ  الـيدييَن ئي إين الـ ذييَن َكَفُروا َومـَ ةي َوالنـ اسي َأْ َعينَي   خـَ كـَ
ٌد ال  إيلـَـَه إيال  ُهَو الر مْحَنُ  َذاُب َواَل ُهْم يـُْنَهُروَن   َوإيهَلُُكْم إيلـَـٌه َواحــي ُهُم اْلعــَ ا اَل خُيَف ُف َعنـْ يُم   فييهــَ  الر حي

اري َوا لي َوالنـ هــَ اَواتي َواألْر ي َواْختياَلفي الل يــْ مــَ ريي يفي اْلَبْحري مبــيَا يَنَفُع ْلُفلــْكي ال يتي جتَْ إين  يفي َخْلقي الســــــــــــــ 
َا َوَب   فييَها مين ُكل  َد ب   َم ءي مين م  َء َفَ،ْحَيا بيهي األْرَ  بـَْعَد َمْوذي ُ ميَن الســــــــــــــ   ّ َة الن اَس َوَم  أَنَزَل ا

َم ءي َواألْر ي اَلايَ  ك ري َبنْيَ الســ  َحابي اْلُمســَ رييفي الر اَيحي َوالســ  ْعقيُلوَن   َوميَن الن اسي َمن َت ل َقْوَم يَـ َوَت ــْ
ّ ي َوَلْو يـََرى ال ذي  د  ُحب اً  ّ ي َوال ذييَن  َمُنواْ َأشــــــــــــَ ّ ي أَنَداداً حيُيب وَ ُْم َكُحب  ا ُذ مين ُدوني ا يَن ظََلُمَواْ إيْذ يـَت كي

ديي ّ َ شـــــــــــــــَ يعاً َوأَن  ا ّ ي  َي يَن ات بيُعواْ ميَن ال ذييَن اتـ بَـُعواْ ُد اْلَعَذابي   إيْذ َترَب أَ ال ذي يـََرْوَن اْلَعَذاَب أَن  اْلُقو َة 
 [  166 -161]البقرة:  َورَأَُواْ اْلَعَذاَب َوتـََقط َعْت ِبييُم األْسَبابُ 

 
 َما َنٌة َواَل نـَْوٌم ل ُه َما يفي السـ  ُ اَل إيَلَه إيال  ُهَو احلَْش  اْلَقي وُم اَل َ ُْخُذُه سـي  ّ اتي َوَما يفي األْر ي َمن َذا وَ ا

ْشَء م   ْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حيُييطُوَن بيشــــــَ َفُع عيْنَدُه إيال  وييْذنيهي يـَْعَلُم َما َبنْيَ أَْيدييهي َا ال ذيي َيشــــــْ ْن عيْلميهي إيال  مبي
ْفهُُهَما َوُهوَ  َماَواتي َواألْرَ  َوالَ يـَُؤوُدُه حي ي ُه الســ  َع ُكْرســي ش  الْ  شــَ َء َوســي

َعهييُم   اَل إيْكرَاَه يفي الد يني اْلَعلي
ْلُعْروَ  َك ابي َتْمســـــــــَ ّ ي فـََقدي اســـــــــْ لط اُ وتي َويـْْؤمين ابي ُد ميَن اْلَغش  َفَمْن َيْكُفْر ابي َ الر شـــــــــْ ةي اْلُوثـَْقمَل اَل َقد تـ َبني 

ُ َويلي  ال ذييَن  َمُنواْ   ّ يٌع َعلييٌم   ا ُ مسَي  ّ اَم هَلَا َوا ُلَماتي إيَل الن وري َوال ذييَن َكَفُرَواْ خُيْريُجُهْم م َن اله   انفي ـــــــــــــــَ
َحاُب الن اري ُهْم فييَها َخاليدُ   وَن أَْوليَي ُؤُهُم الط اُ وُت خُيْريُجوَ ُْم م َن الن وري إيَل اله ُلَماتي أُْولَئيَك َأصــــــــــــــْ

 [ 258-255]البقرة: 
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  أُْنزيَل إيلَْيهي  َ وُل مبي ّ ي َوَم ئيَكتيهي وَُكتُ   َمَن الر ســــُ ُنوَن ُكل   َمَن ابي ليهي اَل نـَُفر ُ  َبنْيَ مين ر ب هي َواْلُمْؤمي بيهي َوُرســــُ
ُ نـَْفســـ  ّ ا   اَل يَُكل ُف ا ْعَنا َوأَطَْعَنا ُ ْفرَاَنَك َربـ َنا َوإيلَْيَك اْلَم ـــي ليهي َوقَاُلواْ مسَي َعَها َأَحَد م ن ر ســـُ اً إيال  ُوســـْ

يَن  أَْو َأْخطَْ،َل َربـ َنا َواَل حتَْ هَلَا َما   ْذَل إين ن سي َها َما اْكَتَسَبْت َربـ َنا اَل تـَُؤاخي َن  إيْصراً  َكَسَبْت َوَعَليـْ ميْل َعَليـْ
ا اَل طــَاقــََة لَنـَـا بــيهي َواْعُف َعنــ ا َواْ فيرْ  ْلنـَـا مــَ ا مَحَْلتـَـُه َعَلمل الــ ذييَن مين قـَْبلينـَـا َربـ نـَـا َواَل حُتَم  لَنـَـا َواْرمَحْنَـ   َكمــَ

   أَنَت َمْواَلَل فَاْنُ ْرَل َعَلمل اْلَقْومي اْلَكافيريينَ 
  
  َطي اَل إيَلَه إيال  ُهو ْلقيســــْ ُ أَن ُه اَل إيَلَه إيال  ُهَو َواْلَمالَئيَكُة َوأُْوُلواْ اْلعيْلمي َق ئيَماً ابي  ّ هيَد ا ْلَعزييُز احلَْكييُم  ا شــــَ

ّ ي  يَن عينَد ا اَلُم َوَما اْختَـَلَف ال ذييَن أُوتُواْ اْلكيَتاَب إيال  مين بـَْعدي َما َج َءُهُم اْلعي إين  الد  ســــــــــــــْ ْلُم بـَْغياً  املي
ّ ي َسرييُع احلْيَسابي  ّ ي فَإين  ا اَيتي ا نَـُهْم َوَمن َيْكُفْر  ي  [19-18] ل عمران: بـَيـْ

 
 ز  َمن َتَش ءُ َوتُذيل  َمن َمن َتَش ُء َوتَنزيُع اْلُمْلَك جي ْن َتَش ُء َوتُعي ُقلي الل ُهم  َماليَك اْلُمْلكي تـُْؤيتي اْلُمْلَك

ْشَء َقدييٌر   تُوليُج الل ْيَل يفي اْلنـ َهاري َوتُوليُج النـ َهاَر يفي   اْلل ْيلي َوخُتْريُج َتشـــــَ ُء بيَيديَك اخلَْْاُ إين َك َعَلمَل ُكل  شـــــَ
َسابَ احلَْش  ميَن اْلَمي تي َوخُتْريُج ا  [27-26] ل عمران:  َلَمي َت ميَن احلَْش  َوتـَْرُزُ  َمن َتَش ُء بيَغْاي حي

 
 بـَُنا ا ْوُهْم فـَزَاَدُهْم إيميَالً َوقَاُلواْ َحســـــــْ ُ َونيْعَم ال ذييَن قَاَل هَلُُم الن اُس إين  الن اَس َقْد َ َُعواْ َلُكْم فَاْخشـــــــَ  ّ

ّ ي اْلوَكييُل   فَانـَْقَلُبواْ  ّ ي َوَفْضَل بْ  مَيَْسْسُهْم ُسَوٌء َواتـ بَـُعواْ ريْضَواَن ا ُ ُذو َفْضَل َعهييَم   بينيْعَمَة م َن ا  ّ  َوا
ْيطَاُن خُيَو ُف أَْوليَياَءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوني إين ُكنُتْم م ْؤمينينيَ  َا َذليُكُم الشــــــــــــــ  -173] ل عمران : إيمن 

175 ] 
 
  اف َماَواتي َوال ــــــــــــ  ٌد  ر ب  الســــــــــــ  رَاتي َزْجراً   فَالت اليَياتي ذيْكراً   إين  إيهَلَُكْم َلَواحي ف ا   فَالز اجي  اتي صــــــــــــَ

ْفهاً م ن كُ  نـَْيا بيزييَنَة اْلَكَواكيبي  َوحي َم َء الد  اري ي   إيل  َزيـ ن ا الســــــــــــ  نَـُهَما َوَرب  اْلَمشــــــــــــَ ل  َواألْر ي َوَما بـَيـْ
ْيطَاَن م اريَد   ال   م ُعوَن إيَلَ اْلَمإلي األْعَلمَل َويـُْقَذُفوَن مين ُكل  َجانيَب   ُدُحوراً َوهَلُْم َعذ شــــــــــــــَ اٌب َيســــــــــــــ 

َهاٌب َهقيبٌ  ٌب   إيال  َمْن َخطيَف اخلَْْطَفَة فَ،َتْـبَـَعُه شي  [10– 1]ال افات: َواصي
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  ًعا ّ ي َلْو أَنزَْلَنا َهَذا اْلُقْر َن َعَلمَل َجَبَل ل رَأَيـَْتُه َخاشــــــي َيةي ا د عاً م ْن َخشــــــْ ريُِبَا م َت ــــــَ  َوتيْلَك األْمثَاُل َنضــــــْ
َهاَدةي ُهَو الر مْحَنُ  ُ اْلَغْيبي َوالشــــــــــــــ  ُ ال ذيي اَل إيَلَه إيال  ُهَو َعابي  ّ يم   ليلن اسي َلَعل ُهْم يـَتَـَفك ُروَن   ُهَو ا  الر حي

ُ ال ذيي اَل إيَلَه إيال  ُهَو اْلَمليُك اْلقُ   ّ ب اُر اْلُمَتَكرب ُ ُسْبَحاَن د وُس الس اَلُم اْلُمْؤميُن اْلُمَهْيميُن اْلَعزييُز اجلَْ ُهَو ا
ب ُذ َلُه َما يفي  َعَ ُيســَ و ُر َلُه األمْسَ ُء احْلُســْ ُ اخْلَاليُق اْلَباريىُء اْلُم ــَ  ّ ريُكوَن   ُهَو ا ّ ي َعم ا ُيشــْ َماَواتي ا  الســ 

 [24-21]احلشر:  كييمُ َواألْر ي َوُهَو اْلَعزييُز احلَْ 


 َْياطينَي ك َلْيَماُن َوَلكين  الشـــ  َلْيَماَن َوَما َكَفَر ســـُ َياطينُي َعَلمَل ُمْلكي ســـُ ُلواْ الشـــ  َفُرواْ يـَُعل ُموَن َواتـ بَـُعواْ َما تـَتـْ
ْحَر َوَم  أُْنزيَل َعَلمل اْلَمَلَكنْيي بيَبابيَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعل   َا مَ الن اَس الســـ  اني ميْن َأَحَد َحىت َ يـَُقواَل إيمن 

هي َوَما ُهم بي  ُهَما َما يـَُفر ُقوَن بيهي َبنْيَ اْلَمْرءي َوَزْوجي نـْ َنٌة َفالَ َتْكُفْر فـَيَـتَـَعل ُموَن مي ضــــــــَ ر يَن بيهي ميْن َأَحَد حَنُْن فيتـْ
ر ُهْم َوالَ يَنَفُعُهمْ  ّ ي َويـَتَـَعل ُموَن َما َيضــــُ رَةي ميْن َخاَلَ  َوَلَقْد َعليُمواْ َلَمني اشــــْ  إيال  وييْذني ا رَتَاُه َما َلُه يفي ااَلخي
 [102]البقرة : َولَبيْئَس َما َشَرْواْ بيهي أَنـُْفَسُهْم َلْو َكانُواْ يـَْعَلُمونَ 

 
  َاَك فَإيَذا هيَش تـَْلَقُف َما أَيْفيُكوَن   فـََوق مَل أَْن أَْلقي َع ـــــــــــَ َن  إيَلَ ُموســـــــــــَ  احلَْق  َوَبَطَل َما َكانُواْ عَ َوأَْوَحيـْ

دييَن   قَاُلَواْ  َمن ا بيَرب   اجي َحرَُة ســَ ا يرييَن   َوأُْلقيَش الســ   اْلَعاَلمينَي   يـَْعَمُلوَن   فـَُغليُبواْ ُهَناليَك َوانَقَلُبواْ صــَ
 [122– 117]األعراف:  َرب  ُموَسمَل َوَهاُرونَ 

 
  مَل أَلْ َوقَاَل فيْرَعْوُن ائْـُتو ي بيُكل  سَــ َحرَُة قَاَل هَلُْم م وســَ َر َعلييَم   فـََلم ا َج َء الســ  ُقواْ َم  أَنُتْم م ْلُقوَن احي

ليُذ َعَمَل ا ّ َ اَل ُي ــْ يـُْبطيُلُه إين  ا َ ســَ  ّ ْحُر إين  ا ُتْم بيهي الســ  ئـْ مَل َما جي دييَن     فـََلم   أَْلُقواْ قَاَل ُموســَ ْلُمْفســي
ُ احلَْق  بي   ّ  [ 81-79]يونس:  َكليَماتيهي َوَلْو َكريَه اْلُمْرريُمونَ َوحيُيق  ا

 
  َباهُلُْم َوعي مَل إيم   أَن تـُْلقيَش َوإيم   أَن ن ُكوَن أَو َل َمْن أَْلَقمَل   قَاَل َبْل أَْلُقواْ فَإيَذا حي يـ ُهْم قَاُلواْ مَيُوســــــــَ  ــــــــي

َعمَل   فََ،ْوَجسَ  َا َتســـــــْ ْم َأ   ْحريهي مَل  خُيَي ُل إيلَْيهي مين ســـــــي يَفًة م وســـــــَ هي خي قـُْلَنا اَل خَتَْف إين َك أَنَت  يفي نـَْفســـــــي
َر َواَل يُـ  احي نَـُعواْ َكْيُد ســـــــَ َا صـــــــَ نَـُعَواْ إيمن  ُر َحْيُ  فْ األْعَلمَل   َوأَْلقي َما يفي ميَيينيَك تـَْلَقْف َما صـــــــَ احي ليُذ الســـــــ 

 [69-65]طه: أََتملَ 
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  إيْحَدى ُ  ّ وَْكةي َتكُ َوإيْذ يَعيدُُكُم ا َا َلُكْم َوتـََود وَن أَن  َ ْاَ َذاتي الشـــــــــــــ  ُ الط ائيَفتينْيي َأ    ّ وُن َلُكْم َويُرييُد ا
ق  احلَْق  َويـُْبطيَل اْلَباطيَل َوَلْو َكري  َه اْلُمْرريُموَن   إيْذ أَن حيُيق  احَلق  بيَكليَماتيهي َويـَْقَطَع َدابيَر اْلَكافيرييَن   ليُيحي

َتغييثُ  َْلَف م َن اْلَم ئيَكةي ُمْرديفينَي   َوَما َجعَ َتســْ َتَراَب َلُكْم َأ   جُيد ُكْم أبي َرَى وَن َرب ُكْم فَاســْ ُ إيال  ُبشــْ  ّ َلُه ا
يُكُم ال ّ َ َعزييٌز َحكييٌم  إيْذ يـَُغشـــ  ّ ي إين  ا ُر إيال  ميْن عيندي ا أََمَنًة م ْنُه  نـ َعاسَ َوليَتْطَمئين  بيهي قـُُلوبُُكْم َوَما الن  ـــْ

ْيطَاني َوليَاْبيَط َعَلملَ  َم ءي َم ًء ل ُيَطه رَُكْم بيهي َويُْذهيَب َعنُكْم ريْجَز الشـــــــــــــ   قـُُلوبيُكْم َويـُنَـز ُل َعَلْيُكم م ن الســـــــــــــ 
ش َرب َك إيَل اْلَم ئيَكةي َأ   َمَعُكْم فـَثـَبـ ُتواْ ال ذييَن  َمنُ  ،ُْلقيش يفي قـُُلوبي و َويـُثـَب َت بيهي األْقَداَم   إيْذ يُوحي اْ ســـــــــــَ

ُْم شــَ ق و  ُهْم ُكل  بـََناَن   َذليَك أبَي   نـْ ريبُواْ مي ريبُواْ فـَْوَ  األْعَنا ي َواضــْ وَلُه ال ذييَن َكَفُرواْ الر ْعَب فَاضــْ َ َوَرســُ  ّ اْ ا
دييُد اْلعيَقابي   َذليُكْم َفُذوُقو  ّ َ شــــــــَ وَلُه فَإين  ا َ َوَرســــــــُ  ّ اقيقي ا   أَن  ليْلَكافيرييَن َعَذاَب الن اري ُه وَ َوَمن ُيشــــــــَ

 [14-7]األنفال:
 
  ًُلواْ ميْن َعَمَل َفَرَعْلَناُه َهَب ًء م نثُورا  [23]الفرقان: َوَقديْمَن  إيَلَ َما َعمي
  ُل اطـــي ديىُء اْلبـــَ ا يـُبـــْ ْل جـــَ َء احلَْق  َومـــَ حلَْق  َعال ُم اْلُغُيوبي   قـــُ ذيُف ابي ْل إين  َرِب  يـَقـــْ ا يُعييـــدُ وَ قـــُ  مـــَ

 [49-48]سب،:
  ًَوُقْل َج َء احلَْق  َوَزَهَق اْلَباطيُل إين  اْلَباطيَل َكاَن َزُهوقا  :[81]األسراء 
 َُفون حلَْق  َعَلمل اْلَباطيلي فـََيْدَمُغُه فَإيَذا ُهَو زَاهيٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل جي ا َت ي  [18]األنبياء:َبْل نـَْقذيُف ابي
 
  َْْم قَاُمواْ وَ َيَكاُد اْلرب ْواْ فييهي َوإيَذ  أَْظَلَم َعَلْيهي اَرُهْم ُكل َما َأضــــــَ َء هَلُْم م شــــــَ ُ ُ  خَيَْطُف أَْب ــــــَ  ّ َلْو شــــــَ َء ا

ّ َ َعَلمَل ُكل  َشْشَء َقدييرٌ  ْم إين  ا ْم َوأَْبَ اريهي  [ 20]البقرة:  َلَذَهَب بيَسْمعيهي
   ْفَر ُء فَاقي قَاُلواْ ادُْع لََنا َرب َك يـَُبني  ل َا بـََقرٌَة صــــــَ ر  الن اظيريينَ َنا َما َلْوُ َا قَاَل إين ُه يـَُقوُل إي     ٌع ل ْوُ َا َتســــــُ

 [69]البقرة :
  ْهيم داً م ْن عيْندي أَنـُْفســـي م ن بـَْعدي  َود  َكثيٌا م ْن أَْهلي اْلكيَتابي َلْو يـَُرد وَنُكم ميْن بـَْعدي إيميَانيُكْم ُكف اراً َحســـَ
ا ْشءَ  مــــَ ل  شــــــــــــــَ ّ َ َعَلمَل كــــُ َْمريهي إين  ا ّ ُ أبي َ ا َفُحوْا َحىت َ أَيْيتي اْعُفوْا َواصــــــــــــــْ َ هَلُُم احلَْق  فــــَ دييرٌ تـََبني     قــــَ

 [ 109]البقرة:
 يَم اْلكيَتاَب َواحلْي َن   َل إيبـْرَاهي ُ مين َفْضليهي فـََقْد  تـَيـْ  ّ َناُهْم كْ أَْم حَيُْسُدوَن الن اَس َعَلمَل َم   اَتُهُم ا َمَة َو تـَيـْ

 [54]النساء: م ْلكاً َعهييماً 
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  يَم   إي ْيطَاَن ر جي َماءي بـُُروجاً َوَزيـ ن اَها ليلن اظيرييَن   َوَحفيْهَناَها مين ُكل  شــــــــَ ال  َمني َوَلَقْد َجَعْلَنا يفي الســــــــ 
َهاٌب م بينيٌ   [18-16]احلرر:  اْسرَتََ  الس ْمَع فَ،َتْـبَـَعُه شي

 نيَـا لينَـْفتينَـُهْم فييـ ُهْم َزْهرََة احْلَيَـاةي الـدُّ نـْ ا مي ا َمتَـْعنَـا بـيهي أَْزَواجـً نَـيـَْك إيَل مـَ هي َوريْزُ  َربـ يَك َخْاٌ َوال ِتـََُدَن َعيـْ
 [131-]طه  َوأَبـَْقمل
  ي ّ ُ اَل قـُو َة إيال  ابي  ّ   َلْ أََقل  مينَك َمااًل َوَوَلداً إين تـََرني أَ َوَلْو  إيْذ َدَخْلَت َجنـ َتَك قـُْلَت َما شــــــــــــــَ َء ا

 [39-]الكهف
  َفـََنَهَر َنْهرًَة يفي الن ُرومي  فـََقاَل إي   َسقييٌم   فـَتَـَول ْواْ َعْنُه ُمْدبيريين  :[90-88]ال افات 
  َْشَء َقدييٌر   ال ذيي َخَلق ُلوَُكْم أَي ُكْم الْ  تـََباَرَك ال ذيي بيَيديهي اْلُمْلُك َوُهَو َعَلمَل ُكل  شـــــــَ َمْوَت َواحْلََياَة لييَـبـْ

ْبَع مَسَاَواَت طيَباقاً م ا تـََرَى يفي َخْلقي الر محَْ  ُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزييُز اْلَغُفوُر   ال ذيي َخَلَق ســـــــــــَ ني مين َأْحســـــــــــَ
عي الَبَ َر َكر   عي اْلَبَ َر َهْل تـََرَى مين ُفطُوَر   ُ   ارجي ئاً َوُهَو َتنْيي تـََفاُوتي فَاْرجي َقليْب إيلَْيَك الَبَ ُر َخاسي  يـَنـْ

ٌا   [14]امللك: َحسي
  ْم َلم ا مسَيُعواْ الذ ْكَر َويـَُقوُلوَن إين ُه َلَمْرُنو َْبَ اريهي  [51]القلم: نٌ َوإين َيَكاُد ال ذييَن َكَفُرواْ لَيـُْزليُقوَنَك أبي

    ايت الشفاء ) لكل األمرا  (
  ُدوَر قـَْومَ قَاتيُلوُهْم يُـ في صـــــــــُ ْم َوَيشـــــــــْ رُْكْم َعَلْيهي ْم َويـَْن ـــــــــُ َْيدييُكْم َوخُيْزيهي ُ أبي  ّ ِْبُُم ا نينَي  َويُْذهيْب َعذ   م ْؤمي

ُ َعلييٌم َحكييمٌ   ّ ُ َعَلمَل َمن َيَش ُء َوا  ّ  [15-14]التوبة: َ ْيَظ قـُُلوِبييْم َويـَُتوُب ا
  ُْدوري َوُهًدى َوَرمحَْ أَيَيـ َها الن اُس َقْد َج َءْتُكْم م و َف ٌء ل َما يفي ال ـــــــ    ٌة ل ْلُمْؤمينينيَ عيهٌَة م ن ر ب ُكْم َوشـــــــي

 [57]يونس:
  ُليش مين ُكل  َوأَْوَحمَل َرب َك إيَلَ الن ْحلي أَني اخت يذيي ميَن اجلْيَبالي بـُُيواتً َوميَن الش َرري َوجي ا يـَْعريُشوَن   ُ   ك

بُ  ُلكيش ســـــُ رَاٌب خم َْتليٌف أَْلَوانُُه فييالث َمرَاتي فَاســـــْ َا شـــــَ َف ٌء ليلن اسي إين  يفي َل َرب كي ُذُلاًل خَيْرُُج مين بُطُو ي هي شـــــي
 [ 69-68]النحل: َذليَك الَيًَة ل َقْوَم يـَتَـَفك ُرونَ 

 َنينَي َوالَ يَزييُد اله اليميني َف ٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤمي  [ 82]املسراء: إال َخَساراً َونـُنَـز ُل ميَن اْلُقْر ني َما ُهَو شي
  َوإيَذا َمريْضُت فـَُهَو َيْشفينيي  :[80]الشعراء
 َلْت  اَيتُُه َءاْعَرميش  َوَعَرِبي  ُقْل ُهَو ليل ذيي ي اً ل َقاُلواْ َلْواَل ُف ــــــــــــ  َن  َمُنواْ ُهًدى َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْر لً أْعَرمي

ُنوَن  فــَ ٌء َوالــ ذييَن اَل يـُْؤمي اَدْوَن مين م  َوشــــــــــــــي َك يـُنــَ ْم َعًممل أُْولَئــي َ  َذا ييْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيهي اَن بَعييــدَ يفي  كــَ
 [44]ف لت:
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 ََناَدَى يفي اله ُلَماتي أَن ال  إيَلَه إيال  َأنت ْيهي فـَ بًا َفَهن  أَن ل ن نـ ْقديَر َعَل  َوَذا الن وني إيذ ذ َهَب ُمَغاضــــــــــــــي

ْبَحاَنَك إي   ُكنُت ميَن  َناُه ميَن اْلَغم  وََكَذليَك نُنري ســُ َنا َلُه َوَْ يـْ َتَربـْ نينَي  َوزََكريَي  اله اليمينَي   فَاســْ ش اْلُمْؤمي
َنا َلُه حيَْ  َنا َلُه َوَوَهبـْ َتَربـْ َلْحَنا َلُه إيْذ َلَدَى َرب ُه َرب  اَل َتَذْر ي فـَْرداً َوأَنَت َخْاُ اْلَواريثينَي   فَاســــــــــــْ َمَ َوَأصــــــــــــْ

عينيَ َزْوجَ  اريُعوَن يفي اخلَْْاَاتي َويَْدُعونـََنا َرَ باً َوَرَهباً وََكانُواْ لََنا خاشـــــي ُْم َكانُواْ ُيســـــَ -87]األنبياء:  ُه إي  
90] 


  ٌال  َمُد   بَْ يَليْد َوَبْ يُوَلْد   َوبَْ َيُكْن ل ُه ُكُفواً َأَحد ُ  ّ ُ َأَحٌد   ا  ّ    ُقْل ُهَو ا
  ر  النـ ف اَهتي يفي ُقْل أَُعو َق إيَذا َوَقَب   َومين شـــَ ر  َ اســـي ر  َما َخَلَق   َومين شـــَ  ُذ بيَرب  اْلَفَلقي   مين شـــَ

َد إيَذا َحَسدَ    اْلُعَقدي   َومين َشر  َحاسي
    َواسي اخْلَن اسي   ال ر  اْلَوســْ ويُس ذي ُقْل أَُعوُذ بيَرب  الن اسي   َمليكي الن اسي   إيَلهي الن اسي   مين شــَ ى يـَُوســْ

  يفي ُصُدوري الن اسي  ميَن اجلْين ةي َوالن اسي 
 
اللهم رب الســموات الســبع وما اضــللن ، ورب االراضــني الســبع وما أقللن ، ورب الشــياطني وما  

اضـــــللن  ، ورب الرايح وما أذرين ، كن لنا جارا من خلقك كلهم أن يفرط علينا أحد منهم ، أو 
 ك وجل ثناؤك وال اله  اك .أن يطغمل علينا ، عز جار 

 
اللهم احفهنا لفهك واكلئنا اللهم بعنايتك ، اللهم والتكلنا إل أنفســـــــــــــنا طرفة عني وال أقل من 

 ذلك وأصلذ لنا ش،ننا كله ال إله إل أنت .
 ايت ائل :)اللهم أنت الق وال سـبيال،اللهم وال جتعل للحسـدة والسـحرة والشـياطني علينا سـلطال 

 التح ني(
  ًْم ُسْلطَاٌن وََكَفمَل بيَرب َك وَكييال  [65]املسراء:  إين  عيَباديي لَْيَس َلَك َعَلْيهي
 َُرون َناُهْم فـَُهْم اَل يـُْب ي اً فَ،ْ َشيـْ ْم َسد  اً وميْن َخْلفيهي ْم َسد   [9]يس:  َوَجَعْلَنا مين َبنْيي أَْيدييهي
تَـُهوَن َكَما نَـُهْم َوَبنْيَ َما َيشــــــــــــــْ يَل بـَيـْ ُْم َكانُو  َوحي َياعيهيم م ن قـَْبُل إي   شــــــــــــــْ ك  م رييبي فُعيَل أبَي  اْ يفي شـــــــــــــــَ

 [54]سب،:
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  اَل يـَُغا ُ َما بي َ ّ ّ ي إين  ا ُواْ َما َلُه ُمَعق َباٌت م ن َبنْيي يََدْيهي َوميْن َخْلفيهي حَيَْفهُونَُه ميْن أَْمري ا َقْوَم َحىت َ يـَُغا 
ْم َوإيَذا أَرَا هي َنـُْفسي ُ بيَقْوَم ُسَوًءا َفالَ َمَرد  َلُه َوَما هَلُْم م ن ُدونيهي مين َوالَ أبي  ّ  [11]الرعد: َد ا

  اَن ْيطــــَ ل  شــــــــــــــَ ا مين كــــُ اهــــَ اظيرييَن   َوَحفيْهنــــَ ا ليلنــــ  اهــــَ اءي بـُُروجــــًا َوَزيـ نــــ  مــــَ ا يفي الســــــــــــــ  ْد َجَعْلنــــَ َوَلقــــَ
يمَ   [17]احلرر:ر جي
 َْفهاً م ن ُكل  َشْيطَاَن م اريد  [7]ال افات: َوحي
 ُافيهــــًا َوُهَو أَْرَحم ّ ُ َخْاٌ حــــَ ا ــــَ ُل ف ــــْ ــــهي مين قـَب ي نُتُكْم َعَلمَل َأخي هي إيال  َكمــــَ  أَمي ــــْ ْل  َمُنُكْم َعَلي اَل هــــَ ــــَ  ق

 [64]يوسف:الر امحيينيَ 
  ٌَها َحافيظ  [4]الطار : إين ُكل  نـَْفَس ل م ا َعَليـْ
  ُه ولــَ ّ َ َوَرســــــــــــــُ ْد أَنزَ   إين  الــ ذييَن حيــَُ د وَن ا ْم َوقــَ َت الــ ذييَن مين قـَْبليهي ا ُكبــي اَت ُكبيُتوْا َكمــَ ْلنــَ   اَيَت بـَيـ نــَ

 [5]اجملادلة:  َوليْلَكافيرييَن َعَذاٌب م هينيٌ 
  ُنَـُهم بيُسوَر ل ُه اَبٌب اَبطيُنُه فييهي الر مْحَُة َوظَاهيرُُه مين قيَبليهي اْلَعَذاب  [13]احلديد:َفُضريَب بـَيـْ
 ْسطَاُعَواْ أَن َيْهَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعواْ َلُه نـَْقباً َفَما ا :[97]الكهف 
  َاَل يـَْهديي اْلَقْوَم اْلَكافيريين َ ّ ُمَك ميَن الن اسي إين  ا ُ يـَْع ي  ّ  [67]املائدة:َوا
  َال ُنوَن ابي َنَك َوَبنْيَ ال ذييَن اَل يـُْؤمي رَةي حي َوإيَذا قـَرَْأَت اْلُقر َن َجَعْلَنا بـَيـْ ُتوراً   َوَجَعْلَنا َعَلمَل خي َراابً م ســــــــــــــْ

َ  َذا ييْم َوْقراً َوإيَذا ذََكْرَت َرب َك يفي اْلُقْر ني َوْحَدُه َول ْواْ َعلَ  ْم نـُُفوراً قـُُلوِبييْم َأكين ًة أَن يـَْفَقُهوُه َويفي  مَل أَْداَبريهي
 :[46-45]املسراء 
  ٌَْة َفَمني اْعَتَدَى بـَْعَد َذليَك فـََلُه َعَذاٌب أَلييمٌ َذليَك خَتْفييٌف م ن ر ب ُكْم َوَرمح:[178]البقرة 
 

اللهم إل نعوذ بــك من اهلم واحلزن ، ونعوذ بــك من العرز والكســــــــــــــــل ، ونعوذ بــك من البكــل 
 واجلال ، ونعوذ بك من  لبة الدين وقهر الرجال .

 
،  وأهلنا ومالنايف ديننا ودنيال لك العافيةاللهم ال نس،لك العافية يف الدنيا واالخرة ، اللهم ال نس،

اللهم أســــــــــــــرت عوراتنا ، و من روعاتنا ، اللهم أحفهنا من بني أيدينا ومن خلفنا وعن مييننا وعن 
 مجالنا ومن فوقنا ، ونعوذ بعهمتك أن نغتال من حتتنا.
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 اللهم اي من حيول بني املرء وقلبه حل بيننا وبني من يؤذينا .
 

نروم ولمت العيون وأنت حش قيوم ال  خذك سنة وال نوم .. اي حش اي قيوم أهدي اللهم  ارت ال
 ليلنا  وأمن عيوننا .

اللهم ال ســهل اال ما جعلته ســهال وأنت جتعل احلزن إذا شــئت ســهال ، اللهم ســهل يف حل عقد 
الســـــــحر وإبطاله ، اللهم وانقض الســـــــحر عقدة عقدة ، اللهم وســـــــهل يف صـــــــرف عيون العائنني 

 خروج الشياطني .و 
 اللهم إل نعوذ بك من شر كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد .

 اللهم اي جامع الناس ليوم ال ريب فيه ا ع بني فالن وفالنه ، اللهم وألف ذات بينهم.
 بسم هللا الكبا ، نعوذ ابهلل العهيم من شر كل عر  نعار ومن شر حر النار.

 مرات (.7، ) نعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما ْد وحناذر  بسم هللا ، بسم هللا ، بسم هللا 
 بسم هللا ، اللهم داول بدوائك ، واشفنا بشفائك ، وأ نين بفضلك عمن سواك .

بسـم هللا نرقش أنفسـنا ، من كل شـشء يؤذينا ، من شـر كل نفس أو عني حاسـد أو سـحر سـاحر  
 هللا يشفينا .

اء إال شـــــــفاؤك شـــــــفاء ال يغادر نت الشـــــــايف ، ال شـــــــفاللهم رب الناس أذهب الب،س ، واشـــــــف أ
 .سقما

 مرات . 7أس،ل هللا العهيم رب العرش العهيم أن يشفينا . 
 نستغفر هللا الذي ال إله إل هو احلش القيوم ونتوب إليه .

 .ا ال تدمع ، ودعوة ال يستراب هلاللهم إل نعوذ بك من قلب ال خيشع ، وعلم ال ينفع ، وعني
 

َماء فاْجعَ َربـ َنا  َماءي َواألْر ي كما َرمْحَُتَك يف الســــ  ماء تـََقد َس امْسَُك أَْمُرَك يف الســــ  ْل هللا ال ذيي يف الســــ 
َفاًء ميْن َرمْحََتَك يف األْر ي اْ فيْر َلَنا ُحوبـََنا َوَخطَااَيَل أْنَت َرب  الط ي بينَي أْنزيْل َرمْحًَة مين َرمْحَتيَك َوشــــــــــــــي 

َفائيَك َعَلمل َهذَ   ا اْلَوَجعي فـََيرْبَأ .شي
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اللهم أنت القوي وليس أحد أقوى منك ، وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك ، رمحت يعقوب 
فرددت عليه ب ره ، ورمحت يوسف فنريته من اجلب ورمحت أيوب فكشفت عنه البالء . أمرت 

 ابلدعاء وتكفلت ابملجابة ، اللهم أنت القائل:
 َََلَك عيَباديي ع، يُبواْ يلي َوإيَذا ســــــــــــَ َتري يُب َدْعَوَة الد اعي إيَذا َدَعاني فـَْلَيســــــــــــْ ُنواْ ِبي ين  فَإي   َقرييٌب أُجي  َوْليـُْؤمي

ُدونَ  ْب َلُكْم إين  ال ذييَن  ، وانت القائل ســــــــــــــبحانك: َلَعل ُهْم يـَْرشــــــــــــــُ َتري َ َأســــــــــــــْ َوقَاَل َرب ُكْم اْدُعو ي
َيْدُخُلوَن  ُوَن َعْن عيَباَديتي ســـَ َتْكربي ريينَ َيســـْ أَم ن  [  ، وأنت القائل ســـبحانك 60] افر:َجَهن َم َداخي

ّ ي قَلييالً م   َوَء َوَ َْعُلُكْم ُحَلَف َء األْر ي أَإيَلٌه م َع ا ُف السـ  َطر  إيَذا َدَعاُه َوَيْكشـي يُب اْلُمضـْ   ا َتذَك ُرونَ  ُي
 [. 62]النمل:

 
التكالن وال حول وال قوة اال ابهلل العلش اللهم هــذا الــدعــاء ومنــك املجــابــة وهــذا اجلهــد وعليــك 

 العهيم . 
 

لمل هللا املني  وصسبحان ربك رب العزة عما ي فون وسالم علمل املرسلني واحلمد هلل رب الع
 . علمل نبينا حممد

 
بعد قراءة الرقية مباشــرة تنف  علمل امل ــاب بنية أن يدفع ويرفع هللا عنه البالء ومن   تنف  علمل 

ابقش األدوية املباحة إن وجدت قبل أن تتكلم بكالم البشــــــــــــــر إال ما كان من دعاء املاء والزيت و 
 ضمن الرقية وذلك هو األكمل  .
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 راجش األمسر اصابة العني

 عبد اخلالق العطار اقرتان روح الشيطان بروح املنسان
 عكاشة عبد املنان املصابة ابلعني
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 حممد عبد الرحيم احلرامة
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 حممد علمل البار السنا والسنوت



- 363 - 
 

 طيب عبد هللا الطيب الشفاء يف احلبة السوداء
 وحيد عبد السالم ابيل ال ارم البتار يف الت دي للسحرة األشرار

 حممد علمل البار ال رب والثفا
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 املسلمون املعاجلون ابلقر ن

 أسامة العوضش املنهج القر  
 فتحش بن فتحش اجلنيدي النذير العراين

 عبدهللا بن أمحد السند الوقاية من اجلان
 حممد بن شايع العبد العزيز الوقاية والعالج ابلكتاب والسنة

 ابن قيم اجلوزية بدائع الفوائد
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 عبد هللا بال حممد السدحان قواعد الرقية الشرعية
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 البن منهور لسان العرب 
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 حممد علمل البار موت القلب أو موت الدماا 
 عبد اخلالق العطار وسائل تسكا واستكدام املنسان للشيطان
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