


  

الس٥ علىحرة حر والس 

  مقدمة
رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني، والصـالة  احلمد هللا 

            والسالم على املبعوث رمحةً للعاملني وعلى آله وصـحبه أمجعـني   
  : ما بعدأ

فإن من الباليا والرزايا يف هذا الزمان انتشار السحر والسـحرة  
لباطل بلبـاس  اخلرافات والبدع وتلبس ا عندما عم اجلهل وظهرت

احلق املزعوم فكان مين هذه املسامهة يف بيان احلق والتحـذير مـن   
الباطل يف شأن هؤالء السحرة واملشعوذين، كتبت هذه الورقـات  

  .)١(»السحر والسحرة على ضوء الكتاب والسنة«ومسيتها جمتهداً 
أن حيفظنا حبفظه وأن يثبتنا على دينـه  القدير اهللا العلي  نسأل

 اهللا وصـلى دخلنا الفردوس األعلى من جنته إنه جواد كرمي وأن ي
  .)٢(م وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوسلَّ

  عفو ربه القدير الفقري إىلكتبه 
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  ملسلمنيولوالديه ومجيع ا له غفر اهللا                             
  

                              
آكام املرجان «: استفدت يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقدمتها كتاب )١(

تأليف اإلمام العالمة بدر الدين أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا   »يف أحكام اجلان
دت غالباً على مواضيع هـ وقد اعتم٧٦٩الشبلي رمحه اهللا تعاىل املتوىف سنة 

  .الكتاب والتعليق عليه واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
نشكر فضيلة شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىل على مراجعة  )٢(

هذه الورقات وباإلضافة والتعليق عليها فجزاه اهللا خري اجلزاء واحلمد هللا الذي 
  .بنعمته الصاحلات



  
 ٦ لسنةضوء الكتاب وا

  تسلط السحرة يف هذا الزمان وما جيب اجتاههم
تنشط يف هذه األيام مملكة الدجالني والكهـان واملشـعوذين   
والسحرة كما هو احلال يف كل زمان ومكان يعظم فيه اجلهل ويقل 
فيه العلم فهؤالء الكهان والعرافون يسعون على إفساد عقائد الناس 

 رب العاملني فيتعلّق الناس ـؤالء  وصرفهم عن التوحيد اخلالص هللا
الدجالني بدالً من تعلّقهم باهللا تعاىل حيث إن مجيعهم يدركون متاماً 
أن اللجوء إىل النصيب واالحتيال هو أوسع طريق وأسرعه جللـب  
األموال واستنزافها من الناس املخدوعني وهم ال يفعلون ذلك مـن  

ن يسـعوا يف األرض  أجل ابتزاز أموال الناس فحسب بل من أجل أ
  .فساداً

واإلنسان يصل إىل حد الطغيان ويتجاوزه عندما يبتعـد عـن   
منهج اهللا رب العاملني فيتحكم يف سلوكه الشيطان ويسيطر علـى  
أفعاله فيقع يف اهلاوية ورمبا يصل إليها يف حلظـة غضـب ولكنـه    
مسئول وحماسب يوم القيامة ألنه ترك نفسه للشيطان يتحكم فيهـا  

ء والسحر من أخطر درجات الطغيان ألن الساحر يتجرد كيف يشا
من عواطفه وأحاسيسه وإنسانيته وما سار عليه الناس يف حيام بل 
يتجرد من الرابطة اليت بينه وبني خالقه فيجحده ويكفر به لذا كان 
السحر من أكرب الكبائر وأكثرها خطراً على األمة اإلسالمية وعقبة 

هارها والسحرة مل ينتشروا يف هذا الزمان إال يف سبيل تقدمها وازد
عندما رأوا جهالً عميقاً من الناس وبعدهم عن دين اهللا عز وجـل  
وتركهم الكتاب والسنة إال من رحم اهللا وجلوءهم لغري اهللا بعـدما  
ماتت قلوم وأصبحوا حيبون الدنيا ويكرهون املـوت إىل جانـب   

  .وقوعهم يف مظاهر شرك خفيفة
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بنا جتاه هؤالء السحرة أن نفضح أمرهم ونكشف حيلـهم  وأما واج
وحنقّر من شأم وجنتنبهم اجتناباً تاماً من قبل اتمع كله الصـغري  
والكبري الرجال والنساء ونسد عليهم كل باب شر يفتحونه علـى  
الناس لريتد كيدهم إىل حنورهم وشرهم إىل نفوسهم وأن ال نذهب 

شيء صغري أو كبري متذكرين حـديث  إليهم وال نستشريهم يف أي 
من أتى عرافاً فسأله عن شـيء مل  «: يف صحيح مسلم   النيب 

  .هذا من جانب عوام الناس »تقبل له صالة أربعني ليلة
وأما من جانب العلماء والفقهاء وأهل احلُسبة فالواجب علـيهم أن  

نوا للناس أن طريق الكهان وما يفعلون وأن يبيان ينكروا على الكه
والسحرة هو طريق الشيطان املؤدي إىل نار جهنم وأن يبينوا هلم أن 
الذهاب إىل السحرة إمثٌ عظيم ويوضحوا للناس أن حـل السـحر   
بالسحر كفر وكما جاء يف احلديث الذي عند أهل السنن رمحهـم  

مـن أتـى   «: فيما رواه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه   اهللا قوله 
 »  ا يقول فقد كفر مبا أنـزل علـى حممـد    كاهنا فصدقه مب

وينكرون على الناس جميئهم الكهان والسحرة وأن يوضحوا للناس 
الطريق الشرعي الصحيح للعالج إذا ابتلي اإلنسان بشيء من هـذا  
القبيل كالسحر واملس وغري ذلك فيبينوا هلم أن العـالج الوحيـد   

ة الـواردة يف األحاديـث   لذلك هو القرآن الكرمي واألدعية املأثور
فالقرآن هو الشفاء من كل داء قال تعاىل    الصحيحة عن النيب 

 :]     نِنيمـؤلْمـةٌ لمحرـفَاٌء وش ـوـا هم َآنالقُر نلُ مزننو [



  
 ٨ لسنةضوء الكتاب وا

يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من [: وقال تعاىل }٨٢:اإلسراء{
] لما في الصـدورِ وهـدى ورحمـةٌ للْمـؤمنِني     ربكُم وشفَاٌء

] قُلْ هو للَّذين َآمنوا هدى وشـفَاءٌ [: وقال تعاىل }٥٧:يونس{
ذكر اهللا تعاىل يف اآليات السابقة أن القرآن شـفاء   }٤٤:فصلت{

ومل يذكر أنه دواء ألن الدواء يشفي ورمبا ال يشفي أمـا القـرآن   
به حتمي إذا ما قرئ بإخالص ويقني وحسن ظن باهللا تعاىل فالشفاء 

  .واعتقاد تام أن اهللا تعاىل هو الشايف
ـ إذاً فاأل رمي والسـنة  صل يف عالج أي مرض هو القرآن الك

املطهرة ويضم إليه السبب الدوائي حيث أن األخذ باألسباب مـن  
 ذهاب إىل الطبيب وأخذ الدواء وغري ذلك من مظاهر اإلميان بـاهللا 

  .تعاىل
وأما ما جيب على والة األمر فهو أن يأخذوا على أيدي هؤالء 
السحرة األشرار ويطبقوا فيهم حد اهللا عز وجل فلقد ذكر العلماء 
أن جزاء الساحر القتل وحياربوهم يف كل مكان ليستأصلوا شأفتهم 
ويضيقوا عليهم اخلناق يف مجيع أنشطتهم الضارة ويراقبوهم يف مجيع 

  .مأعماهل
وال ننسى جانب العمالة الوافدة وهي كثرية يف بالدنا فقد كـان  
هلا دور كبري يف نشر هذه السموم رغبة يف حتبيب الكفـالء هلـم أو   
حرصاً على إيقاع الضرر باآلخرين ألي سبب من األسـباب وكـم   
كانت هذه العمالة سبباً يف تشتيت أُسر وتفريقها وحلـول أمـراض   

ن األحيان والعاقل يتحرى إذا اضطر هلـذه  صعب اكتشافها يف كثري م
العمالة بأال حيضر إال املوثوقني منهم رجاال ونساء ليسـلم يف دينـه   
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وصحته وماله إذ غري املوثوقني حيدثون شروخاً يف العمل املوكل إليهم 
وال يبالون بسرقة ما يقع يف أيـديهم وال يتورعـون أن يلجئـوا إىل    

ر بالكفيل أو أحد أفراد أسرته ولـذا  الكهان واملشعوذين إلنزال الضر
فإين أوصي باحلرص على انتقائهم والتريث يف ذلـك واهللا املسـتعان   

  .وعليه التكالن وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
  تعريف السحر

   :السحر يف اللغة
  .كل ما لطف ودق وخفي سببه

  :السحر يف الشرع
يف القلوب واألبدان فيمـرض  السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر 

  .ويقتل ويفرق بني املرء وزوجه
  السحر عند أهل السنة واجلماعة

الصحيح أن للسحر حقيقة وبه قطـع  : (قال النووي رمحه اهللا
اجلمهور وعليه عامة العلماء وعليه يدل الكتاب والسنة الصـحيحة  

  ).املشهورة
له حقيقـة  وعندنا أن السحر حق و: (وقال القرطيب رمحه اهللا

خيلق اهللا عنده ما شاء وعلى هذا أهل احلل والعقد الذين ينعقد م 
اإلمجاع وال عربة مع اتفاقهم حبثالة املعتزلة وخمالفتهم أهـل احلـق   
ولقد شاع السحر وذاع يف سابق الزمان وتكلم الناس فيه ومل يبـد  

  ).من الصحابة وال من التابعني إنكار ألصله
والسحر له حقيقة فمنه ما يقتـل  : (اهللا وقال ابن قدامة رمحه

ومنه ما ميرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنـه  



  
 ١٠ لسنةضوء الكتاب وا

ما يفرق بني املرء وزوجه وما يبغض أحدمها إىل اآلخرة أو حيبـب  
  ).بني اثنني

ونصدق بأن يف الـدنيا  : (وقال أبو احلسن األشعري رمحه اهللا
  ).د يف الدنياسحرة وسحر وأن السحر كائن موجو

  أدلة تأثري السحر
مذهب أهل السنة واجلماعة على أن السحر له أثر ثابت وهو 

  :حقيقة ال خيال وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة هي
فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين املَرِء [: قول اهللا تعاىل :أوالً
جِهوزـحر  حيث  }١٠٢:البقرة{] وحت اآلية بأن من أثر السصر

التفريق بني املرء وزوجه مع ما بينهما من اإللفة واحملبـة والتـرابط   
والسحرة يستعينون على ذلك بالشياطني للتنزع وإيقاع العـداوة  

  .والبغضاء
أن الشيطان : (  قال رسول اهللا : وعن جابر رضي اهللا عنه قال

يف الناس فـأقرم عنـده   يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه 
منزلة أعظمهم عنده فتنة جييء أحدهم فيقول ما زلت بفالن حىت 
تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس ال واهللا ما صنعت شيئا 
وجييء أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبني أهله فيقربه 

  .رواه مسلم )ويدنيه ويقول نعم أنت
ا هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِـإِذْن  وم[: قول اهللا تعاىل :ثانياً

فقد أثبت اهللا تعاىل يف هذه اآلية أثر السـحر  } ١٠٢:البقرة{] اِهللا
  .وضرره علماً بأن هذا التأثري إمنا هو من قضاء اهللا وقدره
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قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعـين  [: قول اهللا تعاىل  :ثالثاً
يمٍالنظرٍ عاُءوا بِِسحجو موهبهرتاس١١٦:األعـراف {] اسِ و{ 

وال يقع هذا الوصف علـى  ) عظيم(وصف اهللا تعاىل السحر بأنه 
  .شيء ال وجود له فدل على أن السحر حقيقة ال خيال

فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْـتم بِـه   [: قول اهللا تعاىل :رابعاً
] نَّ اَهللا سيبطلُه إِنَّ اَهللا لَـا يصـلح عمـلَ املُفِْسـدين    السحر إِ

فَوقَع احلَق وبطَـلَ مـا كَـانوا    [: وقول اهللا تعاىل }٨١:يونس{
يفهم من هاتني اآليـتني أنـه كـان     }١١٨:األعراف{] يعملُونَ

  .للسحر حقيقة وأثر ثابت مث أبطله اهللا
مـن شـر مـا    ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَقِ[: قول اهللا تعاىل: خامساً

لَق٢(خ (قَبقٍ إِذَا وغَاس رش نمو)٣ (قَدي العف فَّاثَاتالن رش نمو [
واملقصود بالنفاثات يف العقد السواحر اللوايت يعقدن . }الفلقسورة {

السورة أن  يف سحرهن وينفثن يف عقدهن فلما أمرنا اهللا تعاىل يف هذه
نستعيذ به من شر ما خلق ومن السواحر فمعناه أن هـذه األشـياء   
موجودة وثابتة ولو مل يكن هلا أثر ووجود ملا أمرنا باالسـتعاذة منـها   

   ومما يدل على أن املراد بالنفاثات يف العقد السواحر قول الرسـول  
رواه ) من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك(
وقد أمجع املفسرون أن هذه اآلية نزلت يف لبيد بن األعصم  )١(نسائيال

  .مث آتاه جربيل وأخربه ملا سحر رسول اهللا 
                              

احلديث يف إسناده «: ا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىلقال شيخن )١(
  .»ضعف، ولكنه ضعيف املبىن صحيح املعىن



  
 ١٢ لسنةضوء الكتاب وا

 كيف سحر النيب                        
رجل من بين زريق  سحر النيب : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

ه أنـه  يخيل إلي  يقال له لبيد بن األعصم حىت كان رسول اهللا 
كان يفعل الشيء وما يفعله حىت إذا كان ذات يوم دعا رسول اهللا 

  يا عائشة أشعرت أن اهللا أفتاين فيما استفتيته (: مث دعا مث قال
فيه جاءين رجالن فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلـي  

: فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ما وجع الرجل؟ قـال 
يف أي شيء؟ : قال. لبيد بن األعصم: من طبه قال: مطبوب قال

يف : فأين هو؟ قال: يف مشط ومشاطه وجف طلع ذكر قال: قال
: يف أناس من أصحابه فجاء فقال فأتاها رسول اهللا . بئر ذروان

يا عائشة واهللا لكأن ماءها نقاعة احلنـاء وكـأن خنلـها رؤوس    
قـد  ال أما أنا ف: قلت يا رسول اهللا أفال أحرقته؟ قال. الشياطني

متفق  )عافاين اهللا فكرهت أن أُثري على الناس شراً فأمر ا فدفنت
  .عليه

وقد جاء هذا احلديث يف غري الصحيحني من طرق متعددة حيـث  
أن : (أورده اإلمام أمحد بإسناد صحيح وتذكر بعض هذه الروايات

لبث ستة أشهر يرى أنه يأيت النسـاء وال يـأتيهن     رسول اهللا 
وملا أخربه جربيل مبا كان من أمر لبيد بن األعصم وانتثر شعر رأسه 

بعث علياً والزبري وعمار بن ياسر فنزحوا ماء البئر فوجدوا مـاءه  
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وملـا  ) قيس بن حمصن(كأنه نقاعة احلناء والذي نزل إىل البئر هو 
حجر يف أسفل البئر ناتىء يقـوم عليهـا   : (رفعت الراعوفة وهي

ما : (فإذا فيه مشاطة وهي) لعقشر الط(وأخرجوا اجلف وهو ) املاتح
وأسنان من مشطه ) خيرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح

     قدة مغـروزة بـاإلبرةوإذا فيه وتر معقود فيه إحدى عشرة ع
فأنزل اهللا املعوذتني فجعل كلما قرأ آية احنلت عقدة ووجد رسول 

من عقال  خفة حني احنلت العقدة األخرية فقام كأمنا نشط   اهللا 
بعري وجعل جربيل يقول بسم اهللا أُرقيك من كل شيء يؤذيك من 

أفال نأخذ اخلبيـث    حاسد وعني اهللا يشفيك فقيل لرسول اهللا 
 )أما أنا فقد شفاين اهللا وأكره أن أثري على الناس شراً(: نقتله فقال

  ).ذلك اليهودي وال رآه يف وجهه قط فما ذكر رسول اهللا 
حر واملعجزة والكرامةالفرق بني الس  

الغرض من هذا التفريق هو عدم اخللط بني السحر واملعجـزة   
ومبعرفة الفروق تظهر لنا حقيقة السحر والفرق بني السحر واملعجزة 

  :والكرامة من وجوه
السحر علم مكتسب حيصل بالتعلم والصناعة وهو يـتم   :األول

حة من اهللا  تعـاىل ألهـل   باألقوال وأفعال وأما الكرامة فهي هبة ومن
  .اإلميان واملعجزة ال تعطي إال لألنبياء والرسل فقط

املعجزة والكرامة ال تظهر على فاسق والسحر يظهر من  :الثاين
  .فاسق
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  .املعجزة ال ميكن إبطاهلا أما السحر فإنه ميكن إبطاله :الثالث
  تعريف احلسد والفرق بينه وبني الغبطة

  :غةاحلسد والغبطة يف الل
أن يتمىن الرجل أن تتحول إليه نعمـة غـريه   : (واحلسد يف اللغة

  ).وفضيلته أو يسلبها
احلسد أن تتمىن زوال نعمة احملسود : (وقال اجلوهري رمحه اهللا

حسده حيسده حسوداً واملصدر حسـداً بالتحريـك   : إليك يقال
  ).وحسادة

واهلا أن يتمىن أن يكون له مثلها وال يتمىن ز: (والغبطة يف اللغة
  ).عنه

الغبط ضرب من احلسد وهو أخف : (وقال األزهري رمحه اهللا
  ).منه

  :احلسد والغبطة يف الشرع
وأما احلسد عند علماء الشـريعة فحـده   : (احلسد يف الشرع

  ).كراهة النعمة وحب زواهلا عن املنعم عليه
احلسد هـو متـين زوال نعمـة    : (وقال ابن اجلوزي رمحه اهللا

  ).ل للحاسد مثلهااحملسود وإن مل حيص
وقد تسمى املنافسة حسـداً  : (قال أبو حامد الغزايل رمحه اهللا

واحلسد منافسة ويوضح أحد اللفظني موضع اآلخر وال حجـر يف  
  ).األسامي بعد فهم املعاين

أن احلاسد يكره النعمة اليت على غريه وال يرضـى  ( :اخلالصة
وأما الغابط فـال  . إال بزواهلا سواء متىن أن حيصل على مثلها أو ال
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حيب زوال تلك النعمة وال يكره وجودها ودوامها ولكنه يشـتهي  
  ).لنفسه مثلها

  حكم احلسد
احلسد الذي هو كراهية النعمة وحب زواهلا عن الغري حـرام  
بكل حال إال نعمة أصاا فاجر أو كافر وهو يستعني ا على ييج 

كراهتك هلا وحمبتك الفتنة وإفساد ذات البني وإيذاء اخللق وال يضر 
لزواهلا فإنك ال حتب زواهلا من حيث هي نعمة بل من حيث هـي  

  .آلة فساد
  :ويدل على حترمي احلسد ما يلي

قال املوىل عز وجل يف بيان أن احلسد من صفات أهـل   :أوالً
ود كَثري مـن  [: الكتاب من اليهود والنصارى فقال تبارك وتعاىل

ري ابِ لَوتلِ الكأَه  ـدنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِمي دعب نم كُموند
احلَق هلُم نيبا تم دعب نم فُِسهِمفأخرب اهللا تعاىل  }١٠٩:البقرة{] أَن

أن حبهم زوال نعمة اإلميان حسد وهذا من أعظم أنواع احلسـد  
  .والعياذ باهللا

] نَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًءودوا لَو تكْفُرو[: وقال تعاىل
  .}٨٩:النساء{

وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم ملَّا [: وقال تعاىل
  .}٥١:القلم{] سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ

 وذكر اهللا تعاىل حسد إخوة يوسف عليه السالم وعرب مبـا يف 
إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منـا  [: قلوم بقوله تعاىل

  .}٨:يوسف{] ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ
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أَم يحسدونَ الناس علَى ما َآتـاهم اُهللا مـن   [: وقال تعاىل
هل٥٤:النساء{] فَض{.  

ومن [: وىل عز وجل بالتعوذ من شر احلاسد فقالوقد أمرنا امل
دسإِذَا ح داسح ر٥:الفلق{] ش{.  

: قال  السنة النبوية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  :ثانياً
إياكم والظن فإن الظن أكـذب احلـديث وال حتسسـوا وال    (

هللا جتسسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد ا
  .متفق عليه )إخواناً

  كنا يوماً جلوساً عند رسول اهللا : وعن أنس رضي اهللا عنه قال
قال  )يطلع عليكم اآلن من هذا الفج رجل من أهل اجلنة: (فقال

فطلع رجل من األنصار ينفض حليته من وضوئه قد علق نعليـه يف  
مثل ذلك فطلـع ذلـك   يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال 

  قاله يف اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلما قام الـنيب  الرجل و
أين الحيت أيب فأقسمت : تبعه عبداهللا بن عمرو بن العاص فقال له

أن ال أدخل عليه ثالثاً فإين رأيت أن تؤويين إليك حـىت متضـي   
نعم فبات عنده ثالث ليال فلم يره يقوم من الليـل  : الثالث، فقال

فلما مضت : لى فراشه ذكر اهللا تعاىل قالشيئاً غري أنه إذا انقلب ع
يا عبداهللا مل يكن بيين وبـني  : الثالث وكدت أن أحتقر عمله قلت

وأخربه مبـا   والدي غضب وال هجرة ولكين مسعت رسول اهللا 
ما هو إال مـا  : مسع فأردت أن أعرف ما الذي بلغ بك ذلك فقال
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 ال أجـد  فإن إال ما رأيت غري أين: رأيت فلما توليت دعاين فقال
على أحد من املسلمني يف نفسي غشاً وال حسداً على خري أعطـاه  

) هي اليت بلغت بك وهي اليت ال نطيـق : اهللا قال عبداهللا فقلت له
إسناده صحيح على شـرط  : العراقيرواه اإلمام أمحد وقال احلافظ 

  .الشيخني
إنـه  (:  قـال رسـول اهللا   : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

األشر والبطر (: قالوا وما داء األمم قال )يت داء األممأم بسيصي
والتكاثر والتنافس يف الدنيا والتباغض والتحاسد حـىت يكـون   

  .إسناده جيد: رواه الطرباين وقال احلافظ العراقي )البغي مث اهلرج
مجع : الطغيان مع النعمة والتكاثر: كفر النعمة والبطر: واألشر

  .املال
  قيقتها واألدلة على إثبات اإلصابة اتعريف العني وبيان ح

ال ريب أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق يف : (قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
قوى وطبائع خمتلفة وجعل يف كثري منها خواص  األجسام واألرواح

وكيفيات مؤثرة وال ميكن لعاقل إنكار تأثري األرواح يف األجسـام  
وجه حيمر محرة شديدة عند فإنه أمر مشاهد حمسوس وأنت ترى ال

ختافه إليه ولشدة ارتباطها بالعني ينسب الفعل إليها وليسـت  نظر من 
هي الفاعلة وإمنا التأثري للروح واألرواح خمتلفة يف طبائعهـا وقواهـا   

أذى بيناً وهلـذا   وكيفياا وخواصها فروح احلاسد مؤذية للمحسود
أثري احلاسد يف أذى أمر اهللا سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره وت

احملسوس أمر ال ينكره إال من هو خارج عن حقيقة اإلنسانية وهو 
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أصل اإلصابة بالعني فإن النفس احلاسدة تتكيف بكيفيـة خبيثـة   
  ).وتقابل احملسود فتؤثر فيه بتلك اخلاصية

  :تعريف العني وبيان حقيقتها
ورد العني مأخوذة من عان يعني إذا أصابه بعينه والعني حق كمـا  

العني حق ولو كان شـيء  : (قال يف احلديث الصحيح أن النيب 
وحكمها أا  )سابق القدر لسبقته العني وإذا استغسلتم فاغسلوا

  .حمرمة
العـني نظـر   : (وعرفها احلافظ بن حجر رمحـه اهللا فقـال  

باستحسان مشوب حبسد من خبيث الطبع حتصل للمنظـور منـه   
هو معني ومعيـون ورجـل   ضرر تقول عنت الرجل أصبته بعينك ف

  ).عائن ومعيان وعيون
هي سهام خترج مـن نفـس   : (وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

  ).واملعني تصيبه تارة وختطئه تارة احلاسد والعائن حنو احملسود
والذي يظهر أن للعني تكون مع اإلعجاب لو بغري حسد ولو من 

بن حنيـف  الصاحل ودليل ذلك قصة سهل  الرجل احملب ومن الرجل
حني رآه عامر بن ربيعة رضي اهللا عنهما يغتسل وكان أبيض حسـن  

ما رأيت اليوم وال جلد خمبـأة فصـرع   : اجلسم واجللد فقال له عامر
  .سهل بن حنيف

  :األدلة على إثبات اإلصابة بالعني ومدى تأثريها
أثبت املوىل عز وجل يف كتابه العزيز أن للعني تـأثرياً أو  : أوالً
اهللا سبحانه وتعاىل وإمنا تأثريها بأمره عـز  ذلك ال ينايف قدر إصابة و

َـا سـمعوا    َم ل وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم[: وجل
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  .}٥١:القلم{] الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ
أي ]يزلقُونـك لَ[قال جماهد وعبداهللا بن عباس وغريمها رضي اهللا عنهم 

أي يعينونك بأبصارهـم مبعـىن حيسـدونك   ) لينفذونك بأبصارهم(
  .لبغضهم إياك وقاية اهللا لك ومحايته إياك منهم

ويف هذه اآلية دليل علـى أن  : (قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا
العني إصابتها وتأثريها حق بأمر اهللا عز وجل كما وردت بـذلك  

  ).متعددة كثرية األحاديث املروية من طرق
ومن مجلة األحاديث الواردة يف إثبات اإلصابة بالعني مـا رواه  : ثانياً

قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  البخاري يف صحيحه
  .)العني حق وأى عن الوشم(: 

  عالقة العني بالسحر
ربط اهللا تعاىل ما بني احلسد والسحر عندما أمرنا أن نتعـوذ  

ومن شر حاسد إِذَا ) ٤(ومن شر النفَّاثَات في العقَد[: ولهمنهما بق
دسالسواحر الاليت يعقـدن   .}الفلق{] ح فالنفاثات يف العقد هن

وينفثن يف عقدهن وهي تشمل اإلنس واجلن فاقتران احلسد بالسحر 
تـأثري  يف هذه اآلية إىل وجود عالقة بينهما ولعل هذه العالقة يف ال

اخلفي الذي يكون من الساحر بالسحر ومن احلاسد بـالنظر مـع   
اشتراكهما من األمور املذمومة املنهي عنها كما أن احلاسد قد يلجأ 
للسحرة وغريهم إلحلاق الضرر باحملسود وللتنفيس عن حسده فهما 

  .يشتركان يف األثر وخيتلفان يف الوسيلة
  حقيقة اجلن
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  :تعريف اجلن يف اللغة
أما يف اللغة فهو مشتق من االجتنان وهـو االسـتتار فهـم    
مستترون عن أعني البشر فسموا جناً لذلك من قوهلم جنة الليـل  

  .وأجنه إذا ستره وكل ما ستر عنك فقد جن عنك
وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ في بطُون [: ومنه اجلنني يف بطن أمه قال تعاىل

كُماتهجم{] أُم٣٢:الن{.  
  :ريف اجلن يف الشرعتع

وأما يف الشرع فإن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية تـدل  
  .داللة قاطعة على أن اجلن خلقوا من النار

  .}١٥:الرمحن{] وخلَق اجلَانَّ من مارِجٍ من نارٍ[: قال تعاىل
وقد قال إمام املفسرين عبداهللا بن عباس وعكرمـة وجماهـد   

  .من خالص النار] من مارِجٍ من نارٍ[ىل والضحاك يف قوله تعا
مـن  (ويف رواية أخرى عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 

  ).طرف هلبها
وروى مسلم يف صحيحه واإلمام أمحد يف مسنده  عن عائشة رضي 

خلقت املالئكة مـن نـور   ( : قال رسول اهللا : اهللا عنها قالت
ليه السالم مما وصف وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم ع

  .)لكم
ويدل القرآن الكرمي أيضاً على أن خلق اجلن متقدم على خلق 

ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ من صلْصالٍ من حمـإٍ  [: اإلنسان قوله تعاىل
وننسومِ*  ممارِ السن نلُ مقَب نم اهلَقْناجلَانَّ خ٢٦:احلجر{] و-

دت يف القرآن الكرمي منها العفريت وهـو  وللجن صفات ور }٢٧
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قَالَ عفْريت من اجلن أَنا َآتيك بِـه  [: اخلبيث من اجلن قال تعاىل
كقَامم نم قُوملَ أَنْ تومنها املارد، قال تعاىل .}٣٩:النمل{] قَب :

]ارِدم طَانيكُلِّ ش نفْظًا محفات{] وومنه املريد قـال  . }٧:الص
  .}١١٧:النساء{] وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا[:  عاىلت

  .وكلها أمساء تدل على الكفر والتمرد والعتو
 مراتب اجلن

أجنه أي ستره وكل ما ستر عنك فقد جـن  : قال يف القاموس
عنك ويقال جنة الليل وأجنه وجن عليه أي ستره واجلن ضد اإلنس 

إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه [رى قال اهللا تعاىل مسيت بذلك أا تتقي وال ت
مهنورثُ لَا تيح نواجلان عند أهل الكـالم   }٢٧:األعراف{] م

  :والعلم باللسان على مراتب
  ).جين: (إذا ذكروا اجلن خالصاً قالوا -١
  ).عامر: (إذا رأوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا -٢
 ).أرواح: (افإن كان ممن يعرض الصبيان قالو -٣
 ).شيطان: (فإن خبث وتعرض فهو -٤
  ).عفريت: (فإذا زاد على ذلك وقوي أمره قالوا -٥

  الفرق بني اجلن والشياطني
املالئكة واإلنس (يرى بعض العلماء أن اخللق أربعة أنواع هي 

  ).واجلن والشياطني
منـهم  ) جـن (ال خري فيهم البتة و ) شياطني(واجلن نوعان 

الشياطني أصلهم من اجلن وعليـه فـإن   و. الصاحل ومنهم الفاسد
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الشياطني يدخلون يف اجلن لذلك فإن مجهور العلماء على أن اجلن 
  .)١(والشياطني جنس واحد ويطلق الشيطان على املتمرد من اجلن

وبعض العلماء يرى أن اجلن أجسام هوائية لطيفـة تتشـكل    
 بأشكال خمتلفة والشياطني أجسام نارية من شأا إضـالل النـاس  

  .وغوايتهم
 ة إبليسحقيق

إبليس أصل اجلن كما أن آدم عليه السالم أصل اإلنس وهـي  
كلمة مشتقة من البلس وهو انعدام اخلري وقد وردت قصة إبليس مع 
آدم عليه السالم يف القرآن الكرمي سبع مرات وذلك يف سورة البقرة 

  .واألعراف واحلجر والكهف وطه و ص 
إبليس ومـرة الشـيطان ومـرة    وقد مساه القرآن الكرمي مرة 

الطاغوت أما سبب تسميته بالشيطان فهي مشتقة من شطن إذا بعد 
وقيل مشتقة من شاط ألنه خملوق من النار والعرب تطلـق كلمـة   
الشيطان على كل عات ومتمرد ومسي بالطاغوت لتجاوزه حـده  

  .ومترده على ربه برفضه أمره له بالسجود آلدم عليه السالم
) أبو كـردوس (وكنيته ) عزازيل(ه قبل املعصية يروى أن امس

وكان يعبد ربه يف بداية أمره وسكن السماء مع املالئكـة ودخـل   
اجلنة مث طُرد منها بسبب استكباره وعدم طاعته لربه حـني أمـره   
بالسجود آلدم وهو حي إىل اآلن ومنظر إىل يوم القيامة وله عـرش  

ليلقوا الشر والفنت بني على البحر جالس عليه ويبعث جنوده وذريته 
  .الناس

                              
الشياطني ليسوا نوعاً «: قال شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىل )١(

  .»منفرداً، بل هناك شياطني من اإلنس واجلن
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 : قال رسـول اهللا  : ويف احلديث عن جابر رضي اهللا عنه قال 
إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه فأدناهم منزلـة  (

أعظمهم فتنة جييء أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبني 
  .رواه مسلم )امرأته قال فيدنيه منه فيقول نعم أنت فيلتزمه

ومجهور العلماء على أن إبليس من اجلن وليس من املالئكـة   
] إِلَّا إِبليس كَانَ من اجلن فَفَسق عـن أَمـرِ ربـه   [: لقوله تعاىل

  .}٥٠:الكهف{
  أماكن تواجد اجلن والشياطني

إن اجلن حيضرون كل شأن ابن آدم فهم موجودون معه عنـد  
  .ند الصالةالطعام وعند الشراب وعند النوم وع

  : من أهم األماكن واألوقات اليت حيضر فيها اجلن والشياطني 
  : املساجد* 

يدخل الشيطان املسجد ولكنه إذا مسع اآلذان أدبر وله ضراط 
  .حىت إذا انتهى اآلذان عاد

 قام رسـول اهللا  : ويف احلديث عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال
) ألعنك بلعنـة اهللا ثالثـاً  (: المث ق) أعوذ باهللا منك(: فسمعناه يقول

وبسط يده وكأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصالة قلنا يا رسـول اهللا  
قد مسعناك تقول يف الصالة شيئاً مل نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك 

إن عدو اهللا إبليس جاء بشهاب من نار بلعنـة  (: بسطت يدك؟ قال
أخذه ولـوال دعـوة   اهللا التامة فلم يستأخر ثالث مرات مث أردت 

  . رواه مسلم )أخينا سليمان ألصبح موثقا يلعب به ولدان أهل املدينة
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يف  وذكر القاضي عياض رمحه اهللا إن الشيطان تعـرض للـنيب   
  ).صورة هر(

فما زلت أخنقه حىت وجدت ( :ويف رواية البخاري رمحه اهللا
  .)برد لعابة بني أصبعي هاتني اإلام واليت تليها

  :الشيطان يف املسجد هيآثار وجود 
   :التحريش بني املصلني* 

إن الشيطان قد (:  قال رسول اهللا : عن جابر رضي اهللا عنه قال
يئس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكـن يف التحـريش   

   .رواه مسلم )بينهم
فمن مظاهر دخول الشيطان إىل املسجد اخلالفات اليت حتصل 

لناس فيما ال يعنـيهم ألن الشـيطان   يف املساجد وتدخل كثري من ا
يستاء من رؤية املصلني جمتمعني خاشعني معظّمـني حلرمـات اهللا   
لذلك يلجأ إىل التحريش بني املصلني وإحداث املشاكل يف املساجد 
وإلقاء بذور الفتنة واالختالف بني املصلني حـىت ينـزع حرمـة    
املسجد، من نفوس الناس ويعكّر صـفوهم ويـذهب خبشـوعهم    

  .غلهم عن التدبرويش
   :السهو يف الصالة* 

إذا نودي (:  قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
بالصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال يسـمع األذان فـإذا   
قضي األذان أقبل فإذا ثوب ا أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حىت 
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كن يذكر حىت خيطر بني املرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما مل ي
  .متفق عليه )يظل الرجل أن يدري كم صلى

كيف جيرب هذا اخلطأ الذي حيـدث يف    وقد علّمنا رسول اهللا  
: الصالة نتيجة وسوسة الشيطان، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

إن الشيطان يأيت أحدكم يف صالته فيلـبس  ( : قال رسول اهللا 
لك أحدكم فليسـجد  عليه حىت ال يدري كم صلى فإذا وجد ذ

رواه الترمذي وقال عنه حـديث حسـن    )سجدتني وهو جالس
  .صحيح

فيشرع سجود السهو يف الصالة جلرب اخللل وأما عن مواضـع  
  .سجود السهو فهو مفصل يف كتب الفقه

   :اخللل يف الصف* 
رصوا صفوفكم وقاربوا (: قال  عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب 

فوالذي نفـس حممـد بيـده إين ألرى    بينهما وحاذوا باألعناق 
  .رواه النسائي )الشياطني تدخل من خلل الصف كأا احلذف

فالشيطان يف املسجد إذا رأى صفاً فيه فرجة أو خلة وقف فيها 
  .ودخل يف الصف ليشوش على املصلي يوسوس له

  : االلتفات يف الصالة* 
ت يف عن االلتفا  سألت النيب : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

رواه  )اختالس خيتلسه الشـيطان مـن الصـالة   (: الصالة فقال
  .النسائي
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إن اهللا أمر : (قال  عن احلارث األشعري رضي اهللا عنه أن النيب 
حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل ا ويأمر بين إسرائيل أن 

إن اهللا أمركم بالصالة فإذا صليتم فال تلفتوا ... وفيه.. يعملوا ا
رواه  ) ينصب وجه لوجه عبده يف صالته مـا مل يلتفـت  فإن اهللا

  .الترمذي وصححه األلباين
   :قراءة القرآن* 

يظهر أثر الشيطان يف التشويش على القارئ وتشتيت أفكـاره  
بالوسوسة وحنوها لذلك أمرنا اهللا تعاىل أن نتعوذ من الشيطان قبل 

ذْ بِـاِهللا مـن الشـيطَان    فَإِذَا قَرأْت القُرَآنَ فَاستع[القراءة بقوله 
وتعليل ذلك كما قال اإلمام ابن القيم رمحه  }٩٨:النحل{] الرجِيمِ

أن القرآن شفاء ملا يف الصدور يذهب ما يلقيه الشيطان فيهـا  : (اهللا
من الوسواس والشهوات واإلرادات الفاسدة فهو دواء ملا يأمر بـه  

حىت إذا جـاء الـدواء   الشيطان فأمر القارىء أن يطرد مادة الداء 
  ).الشايف إىل القلب جيده قد خال من مزاحم ومضاد له

   :األسواق* 
ال تكـونن إن  (: عن أيب عثمان عن سلمان رضي اهللا عنه قال

استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها فإـا  
  .رواه مسلم )معركة الشيطان وا ينصب رايته

  .)الشيطان وفرخ فيها باض( :ويف رواية الربقاين
ويظهر أثر وجود الشياطني يف األسواق مـن خـالل رفـع    
األصوات والغش يف املعاملة والتعامل بالربا واجلهل بأحكام البيـع  
واملعامالت باحللف الكاذب ووجود املتربجات واملتعطرات ومـن  
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خالل تضييع الصلوات واالنشغال عن ذكر اهللا بـالبيع والشـراء   
يـا  : (املصطفى عليه الصالة والسالم يقول ولذلك فقد كان النيب

معشر التجار إن الشيطان واإلمث حيضران البيع فشوبوا بـيعكم  
رواه الترمذي وصححه األلباين من حديث قـيس يب أيب   )بالصدقة

  .غَرزةَ رضي اهللا عنه
   :اللهو والغناء واملوسيقى* 

ناء وملا الغناء مزمار الشيطان وجتتمع يف كل مكان فيه هلو وفسق وغ
ووجد عنـد    دخل أبو بكر رضي اهللا عنه إىل بيت رسول اهللا 

مزمار الشيطان عنـد  : (عائشة جاريتني تغنيان بغناء فنهرمها وقال
  .رواه مسلم) رسول اهللا

ال تبيعـوا  ( :أنـه قـال  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب 
فـيهن  القينات وال تشتروهن وال تعلموهن وال خري يف جتـارة  

ومن النـاسِ مـن   [ومثنهن حرام يف مثل هذا أنزلت هذه اآلية 
رواه } ٦:لقمـان {] يشترِي لَهو احلَديث ليضلَّ عن سـبِيلِ اهللاِ 

  .الترمذي
واسـتفْزِز مـنِ   [: ويف تفسري قول اهللا تعاىل عن الشـيطان 

كتوبِص مهنم تطَعتاهد رمحـه اهللا  قال} ٦٤:اإلسراء{] اسا :
  ).صوت الشيطان الغناء(

يا رب لعنتين فما : ملا أهبط إبليس قال: (وقال قتادة رمحه اهللا
فما كتايب؟ : قال. الشعر: فما قرآين؟ قال: قال. عملي؟ قال السحر

امليتة وما مل يذكر اسـم اهللا  : فما طعامي؟ قال: قال. الوشم: قال
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: فأين مسكين؟ قال: قال. كركل مس: فما شرايب؟ قال: قال. عليه
: قـال . مصـايدي : قال. املزامري: فما صويت؟ قال: قال. األسواق

  ).النساء
   :الطعام* 

إن الشيطان حيضـر  (: قال  عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب 
أحدكم عند كل شيء من شأنه حىت حيضر طعامه فإذا سـقطت  

كلها وال لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان ا من أذى وليأ
يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه ال يـدري يف أي  

  .رواه مسلم )طعامه تكون الربكة
ويستطيع املسلم أن يستبعد الشيطان عن طعامه وشرابه بالتسـمية  

ألن (  قـال رسـول اهللا   : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال 
رواه  )يـه الشيطان يستحل على الطعام أن ال يذكر اسم اهللا عل

  .مسلم
   :الشراب* 

الشيطان حيضر شرب اإلنسان إذا خالف السنة كأن يشـرب  
  .بدون التسمية أو يشرب بشماله أو قائماً

أنه رجال يشرب قائماً فقال   فعن أيب هريرة رضي اهللا عن النيب 
: قـال . ال: قالملا قال أيسرك أن يشرب معك اهلر : قه قال: (له

  .)١(رواه اإلمام أمحد )نه الشيطانفإنه شرب معك من هو شر م

                              
  .)احلديث صحيح: (حفظه اهللا تعاىل قال شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد )١(
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  : النوم * 
يعقـد  (:  قال رسـول اهللا  : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثالث عقد يضرب 
كل عقدة مكاا عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فـذكر اهللا  

لت عقدة فإن احنلت عقدة فإن توضأ احنلت عقدة فإن توضأ احن
صلى احنلت عقدة كلها فأصبح نشيط طيب النفس وإال أصـبح  

  . متفق عليه) خبيث النفس كسالن
  :املنزل* 

إذا : (كيف نطرد الشيطان من البيت فقـال   علّمنا رسول اهللا 
دخل الرجل بيته فذكر اهللا تعاىل عند دخوله وعند طعامه قـال  

ذكر اسم اهللا تعاىل عند الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء وإذا مل ي
رواه مسلم من حديث جـابر   )طعامه قال أدركتم املبيت والعشاء

  .رضي اهللا عنه
   :اع اجلم* 

لـو  (: أن ندعو ذا الدعاء قبل اجلماع وقال  علّمنا رسول اهللا 
أن أحدكم يقول حني يأيت أهله بسم اهللا اللهم جنبين الشـيطان  

هما يف ذلك أو قضى ولد، مل وجنب الشيطان ما رزقتنا مث قدر بين
متفق عليه من حديث عبداهللا بن عباس رضي  )يضره الشيطان أبداً

  .اهللا عنهما
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   :اخلالء* 
إن اجلن والشياطني يفضلون مواضع النجاسات وبيوت اخلالء فعن 

إن هـذه  (: قـال   زيد بن أرقم رضي اهللا عنه أن رسـول اهللا  
 اخلالء فلْيقل أعـوذ  احلشوش حمتضرة فإذا أراد أحدكم أن يأيت

وهذا يدل أيضا على أن . رواه ابن حبان )باهللا من اخلبث واخلبائث
  .اجلن منهم الذكور ومنهم اإلناث

أتـاين  (: قـال   وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب 
داعي اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فـانطلق بنـا   

لكم لكل عظـم  : لوه الزاد فقالفأرانا آثارهم وآثار نريام وسأ
ذكر اسم اهللا عليه يقع يف أيديكم حلماً وكل بعرة علف لدوابكم 
وقال فال تستنجوا ما فإما زاد ويف اخلـالء ويبحثـون عـن    

لذلك ينا أن نستجمر بالعظم حـىت ال   )طعامهم يف هذه األماكن
  .حنرم اجلن من أكله

   :املخاصمة والغضب* 
فجعـل أحـدمها     رجلني استب عند النيب جاء يف احلديث أن 

إين ألعلم كلمة لو (فقال   يغضب وحيمر وجهه فنظر إليه النيب 
 )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: قاهلا هذا لذهب عنه الذي جيد

  .رواه مسلم من حديث سليمان بن صرد رضي اهللا عنه
  : التثاؤب* 



  

الس٣١ علىحرة حر والس 

العطـاس مـن اهللا   (: قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 
والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه 

رواه  )فإن الشيطان يضحك مـن جوفـه  .. آه.. آه: وإذا قال 
  .الترمذي وقال حديث حسن صحيح

  :طلوع الشمس وعند غروا* 
يكثر انتشار اجلن والشياطني عند طلوع وعند غروـا حلـديث   

ال تتحـروا  : ( قال رسـول اهللا  : عائشة رضي اهللا عنها قالت
 )بصالتكم طلوع الشمس وال غروا فإا تطلع بني قرين شيطان

  .رواه النسائي وصححه األلباين
لكن وجود الشياطني يف املساء أكثر فعند غروب الشـمس وأول  
املساء تنتشر الشياطني ويف احلديث عن جابر بن عبداهللا رضـي اهللا  

إذا كان جنح الليل أو أمسـيتم  ( : قال رسول اهللا : عنهما قال
فكفوا صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من 
الليل فخلوهم وأغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا فإن الشيطان 

  .متفق عليه )ال يفتح مغلقاً
  تنبيه على بعض املخالفات الشرعية وبعض املفاهيم اخلاطئة

بقصد دفع العني ومن ذلـك مـا   تعليق بعض احلروز والتمائم  -١
تكون على شكل العني تعلق يف السيارات ويعتقد أا تدفع العـني  
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 ومنها ما يعلق على الرقبة كالسوار وغريه وهذا من الشرك لقوله 
  .)من علق متيمة فال أمت اهللا له( :

كل من اختذ سبباً مل يدل عليه الشرع «: وقد تقرر يف القواعد
صغر وإن اعتقد الفاعل بذاته فهو شـرك  وال القدر فهو شرك أ

  .»أكرب
ومن املعتقدات إنه إذا سقط أحد يف مكان على األرض قـام   -٢

بعض الناس مبسح ذلك املكان الذي سقط عليه مباء ومسى عليه 
  .وأحياناً يؤمر من سقط باالغتسال منه

ومن االعتقادات اعتقاد الناس بأن الذئب يرى اجلان وأن اجلان  -٣
الذئب وأنه إذا نظر إليه أي الذئب إىل اجلان أنه ال  خياف من

يستطيع أن يفر خوفاً منه ولذلك يقوم بعضهم باقتناء الذئب يف 
املنزل حياً أو وضع جلده أو بعض أعضائه وهذا الفعل ال جيوز 

  .وهو اعتقاد باطل ال دليل له يف الكتاب وال يف السنة
  من فتاوى العلماء

  مة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللافتوى فضيلة الشيخ العال
  ما هي أنواع األدوية وجزاكم اهللا خرياً؟

الدواء سبب للشفاء واملسبب هو اهللا تعاىل فال سبب إال  :اجلواب
ما جعله اهللا تعاىل سبباً واألسباب اليت جعلـها اهللا تعـاىل أسـباباً    

  :نوعان
جاء يف  أسباب شرعية كالقرآن الكرمي والدعاء كما :النوع األول

مـا  (: يف سورة الفاحتـة   صحيح البخاري رمحه اهللا قول النيب 
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يرقي املرضى بدعائه مـن    وكما كان النيب  )يدريك أا رقية
  .أراد شفاءه به

أسباب حسية كاألدوية املادية املعلومة عن طريق : الفرع الثاين
الشرع كالعسل أو عن طريق التجارب مثل الكثري من األدوية وهذا 

لنوع ال بد أن يكون تأثريه على طريق املباشرة ال عن طريق الوهم ا
واخليال فإذا ثبت تأثريه بطريق مباشر حمسوس صح أن يتخـذ دواء  

  .حيصل به الشفاء بإذن اهللا تعاىل
وما مل يثبت كونه سبباً شرعياً وال حسياً مل جيز أن جيعل سبباً 

لكه وإشراك به حيث ألن جعله سبباً نوع من منازعة اهللا تعاىل يف م
  .شارك اهللا تعاىل يف وضع األسباب ملسبباـا

  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا
ومبا جاء   شخص يقوم برقية من يأتيه بالرقى الشرعية الواردة عنه 

البن تيمية رمحه اهللا والوابل الصيب البن  يف صحيح الكلم الطيب
يه بعض الناس ممن ـم أمـراض عضـوية    القيم رمحه اهللا ويأت

كالسرطان والتقرحات وغريها فيقوم بقراءة القرآن وبعض الرقى 
وبعض الرقى اربة اخلالية من الشرك مث يقوم بعد   الثابتة عنه 

التأكد من موضع األمل بالقراءة والنفث على يده اليمىن ومسـح  
أهله ميسـح  عندما كان يعوذ بعض   موضع األمل اقتداء بعمله 

أذهـب  : (بيده اليمىن ويقول كما يف صحيح البخاري رمحه اهللا
الباس رب الناس اشف أنت الشايف ال شـفاء إال شـفاؤك وال   
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وبأمره لعثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه عنـدما  ) يغادر سقماً
كمـا يف    شكى له وجعاً جيده يف جسده منذ أسلم فقال لـه  

ك على الذي تأمل من جسـدك  ضع يد: (صحيح مسلم رمحه اهللا
وقل باسم اهللا ثالثاً وقل سبع مرات أعوذ باهللا وقدرته من شر ما 

فهل عمله هذا وهو وضع اليد على مكان الوجع ) أجد وأحاذر
أن وضع اليد ) ضع يدك(للصحايب   جائز وهل يفهم من قوله 

وشـفى اهللا  من أسباب الشفاء علماً بأنه قد جرب ذلك كـثرياً  
  .الكثري من الرجال والنساء وجزاكم اهللا خرياً

ال بأس بالرقية على هذه الصفة فإن القرآن شفاء كما : اجلواب
] قُـلْ هـو للَّـذين َآمنـوا هـدى وشـفَاءٌ      [وصفه اهللا تعاىل 

وال بأس أيضا بوضع اليد على موضع األمل ومسحه  }٤٤:فصلت{
وز القراءة مث النفث بعدها على البـدن  بعد النفث عليه كما أنه جي

كله وعلى موضع األمل لألحاديث املذكورة واملسح هو أن ينفـث  
على اجلسد املتأمل بعد الدعاء أو القراءة مث مير بيـده علـى ذلـك    

  .املوضع مراراً ففي ذلك شفاء وتأثري بإذن اهللا تعاىل
 فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا

ا هي الصفات واآلداب اليت ينبغي للراقـي أن يتحلـى ـا    م
  وجزاكم اهللا خرياً؟

  :ال تفيد القراءة على املريض إال بشروط :اجلواب
أهلية الراقي بأن يكون من أهل اخلـري والصـالح    :الشرط األول

واالستقامة واحملافظة على الصلوات والعبادات واألذكار والقـراءة  
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املعاصـي والبـدع   احلسنات والبعد عن واألعمال الصاحلة وكثرة 
واحملدثات واملنكرات وكبائر الذنوب وصغائرها واحلرص على األكل 

كما جـاء    واحلذر من املال احلرام أو املشتبه لقول النيب  احلالل
وكما جـاء   )أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة(عند الطرباين 

:  يب يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا رمحـه اهللا حـديث الـن   
وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يـا  (

رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغـذي  
فطيب املطعم من أسـباب قبـول    )باحلرام فأىن يستجاب لذلك

الدعاء ومن ذلك عدم فرض األجرة على املرضى والتنزه عن أخـذ  
  .تفاع برقيتهما زاد على نفقته فذلك أقرب إىل االن

معرفة الرقى اجلائزة من اآليات القرآنية كالفاحتـة   :الشرط الثاين
واملعوذتني وسورة اإلخالص وآخر سورة البقـرة وأول سـورة آل   
عمران وآخرها وآية الكرسي وآخر سورة التوبة وأول سورة يـونس  
وأول سورة النحل وآخر سورة اإلسراء وأول سورة طه وآخر سورة 

أول سورة الصافات وأول سورة غافر وآخر سورة اجلاثيـة  املؤمنون و
  .وآخر سورة احلشر 

ومن األدعية القرآنية املذكورة يف الكلم الطيب وحنـوه مـع   
  .النفث بعد كل قراءة وتكرار اآلية مثالً ثالثاً أو أكثر من ذلك

أن يكون املريض من أهل اإلميان والصـالح   :الشرط الثالث
قامة على الـدين والبعـد عـن احملرمـات     واخلري والتقوى واالست

وننزلُ من القُرَآن ما هـو شـفَاٌء   [واملعاصي واملظامل لقوله تعاىل 
  .}٨٢:اإلسراء{] ورحمةٌ للْمؤمنِني ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا



  
 ٣٦ لسنةضوء الكتاب وا

الُوا لَولَا فُصـلَت  ولَو جعلْناه قُرَآنا أَعجميا لَقَ[: وقوله تعاىل
هو للَّذين َآمنوا هدى وشفَاٌء والَّذين لَـا  َآياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ 

فال تؤثر  }٤٤:فصلت{] يؤمنونَ في َآذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى
ء غالباً يف أهل املعاصي وترك الطاعات وأهـل التكـرب واخلـيال   

واإلسبال وحلق اللحى والتخلف عن الصالة وتأخريها والتـهاون  
  .بالعبادات وحنو ذلك
أن جيزم املريض بأن القرآن شـفاء ورمحـة    :الشرط الرابع

وعالج نافع فال يفيد إذا كان متردداً يقول أفعل الرقية كتجربة إن 
نفعت وإال مل تضر بل جيزم بأا نافعة حقاً وأـا هـي الشـفاء    

ح كما أخرب اهللا تعاىل فمىت متت هذه الشروط بإذن اهللا تعاىل الصحي
  .واهللا أعلم

  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا
يوجد من يرقي بالرقى الشرعية من كبار السن مـن أهـل   

  :الصالح يستخدمون ألفاظاً عامية مثل
ويقصد بذلك ملتقـى  ) جمامع العروق(أنه ينفث على  -١

  .العروق يف العنق
) يتفرقـع (وأنه إذا زاد يف القراءة على من بـه مـس    -٢

  .ويقصد بذلك أنه يصرع ويتخبط بسبب مس اجلن الذي به
وأنه يقول عندما يطلب من اجلين اخلروج من املمسوس  -٣

  ).من العظم إىل اللحم إىل الشحم إىل اجللد إىل اهلواء(
قـي وجـزاكم اهللا   فهل هذه األلفاظ قادحة يف الرقية والرا

  .خرياً
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مىت كان هذا الراقي من أهل الصالح وأهل املعرفـة   :اجلواب
والتجربة فإن تصرفه جائز حيث إنه ال حمذور يف هذه األلفاظ وال 
يف هذا العمل فرمبا يكون اجلان يتأثر بالنفث عليه يف جمامع العروق 
أكثر ألنه يالبس اإلنسي ويتغلب على روحه أما كلمـة يتفرقـع   

لعلهم خياطبون اجلين ذه الكلمة فتؤثر فيهم وهكذا قـوهلم مـن   ف
العظم إىل اللحم إخل املعىن أخرج من هذا إىل اآلخر وأرى أن هذه 
األلفاظ ولو كانت عامية ال تؤثر يف الرقية ومـع ذلـك فـاألوىل    

  .استعمال األدعية الواردة واألذكار املأثورة واهللا أعلم
  بداهللا بن جربين رمحه اهللافتوى فضيلة الشيخ العالمة ع

بعض من يرقي بالرقى الشرعية يقومون بالقراءة على املاء أو 
أو كتابـة بعـض األذكـار     الزيت أو بعض املراهم والكرميات

بالزعفران على بعض األوراق مث نقع هذه األوراق يف املاء ومـن مث  
شرا أو االغتسال ا ويسموا عزائم فما حكم عمل هذه العزائم 

  .وتعاطيها وجزاكم اهللا خرياً
وقـال   )إن الرقى والتمائم والتولة شـرك (:  قال النيب  :اجلواب

الرقى هي (رمحه اهللا يف كتاب التوحيد  الشيخ حممد بن عبدالوهاب
اليت تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خال من الشرك فقد رخص 

  ).من العني واحلمة  فيه النيب 
: ما عند أيب داود رمحه اهللا أنه قـال ك  وقد ثبت أن النيب 

وجـاء يف   )أعرضوا على رقاكم ال بأس بالرقى ما مل تكن شركاً(
من استطاع مـنكم أن  (: قال  صحيح مسلم رمحه اهللا أن النيب 

رقى بعض أصحابه ورقاه جربيل   وثبت أنه  )ينفع أخاه فليفعل
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آيـة   ملا سحره اليهودي وكان يرقي نفسه فينفث يف يديه ويقـرأ 
الكرسي واملعوذتني وسورة اإلخالص مث ميسح ما اسـتطاع مـن   

  .جسده يبدأ بوجهه وصدره وما أقبل من بدنه
وثبت عن السلف القراءة يف ماء وحنوه مث شربه أو االغتسال به 
مما خيفف األمل أو يزيله ألن كالم اهللا تعاىل شفاء كما يف قوله تعاىل 

]وا هنَآم ينلَّذل وفَاٌءقُلْ هشى ولت{] دوهكذا القراءة  }٤٤:فص
يف زيت أو دهن أو طعام مث شربه أو االدهان به أو االغتسال به فإن 
ذلك كله استعمال هلذه القراءة املباحة اليت هي كالم اهللا وكـالم  

  . رسول اهللا 
وال مانع أيضاً من كتابتها يف أوراق وحنوها مث تغسل ويشرب 

ء أو زعفران أو حرب فإن ذلك داخل يف قوله ماؤها وسواء كتبت مبا
  )ًأي إذا كانـت باآليـات    )ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا

  .القرآنية واألحاديث النبوية واهللا أعلم
  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا

نعرف رجالً من أهل التقى والصالح ليس متهماً يف دينـه  
الناس بالرقى الشرعية من الكتاب اهللا يعاجل وخلقه حافظاً لكتاب 

قـد   والسنة وحيضر إليه بعض املرضى من النساء والبعض منـهن 
يكون ا مس أو جنون فتتكشف عورا أثناء القراءة بغري إرادته 
وقد ينتقل األمل إىل أماكن خمتلفة يف اجلسم فيقوم الشـيخ قبـل   

ة املرأة ويتابع األمل القراءة بعصب عينيه حىت ال يرى شيئاً من عور
بالقراءة بوجود حمرم للمرأة معها أثناء القراءة دون خلوة فمـا  

  .رأيكم يف حكم الشرع يف عمله هذا أفيدونا جزاكم اهللا خرياً
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حيسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعاجل مثـل هـذه    :اجلواب
احلاالت أو أن يتوىل عالجها والرقية عليها أحد حمارمها أهل التقى 

لصالح من محلة القرآن الكرمي فإن مل يوجد شيء من ذلك ففعل وا
هذا الرجل الذي يعصب عينيه جائزاً إذا أمن من الفتنة ومل ميـس  
شيئاً من بشرا فإن مل حيصل هذا اقتصر على قراءته يف ماء أو زيت 
وأعطاه ألهلها لتدهن به وتشرب منه ولعله يكفي لعالجهـا واهللا  

  .أعلم
  يخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللافتوى فضيلة الش

هناك بعض من يرقي بالرقى الشرعية يقومون بـالقراءة ملـرة   
واحدة والنفث على عدة أوعية وجوالني للمياه أو الزيت والبعض 
منهم يقرأ على خزان مياه املنزل أو ما يسمى بالوايـت ويقدمـه   

ثريه للمرضى بعد ذلك فهل هذا العمل جائز شرعاً وما مـدى تـأ  
  .وجزاكم اهللا خرياً

ال صحة هلذا العمل وال يقرون على مثل هذا العمل  :اجلواب
وال تفيد هذه الرقية عادة إال أن تكون قليلة كإناء أو اثنني يقرأ اآلية 

  .مث ينفث يف هذا مث هذا ويقرأ اآلية األخرى وينفث يف هذا مث هذا
ـ  د وبطريـق  فأما قراءته يف عدة جوالني أو أوعية فال أظنه يفي

األوىل قراءته يف خزان املاء أو الوايت والغالب أن هـؤالء قـدهم   
. كسب املال واالحتيال على حتصيله ذه الظواهر وهو حمرم عليهم

  .واهللا أعلم
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  )١(فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء

ما حكم محل آيـات قرآنيـة يف اجليـب    : السؤال األول
د والعني أو أي شر كاملصاحف الصغرية بقصد احلماية من احلس

باعتبار أا آيات اهللا الكرمية على اعتبار أن االعتقاد يف محايتـها  
لإلنسان هو االعتقاد الصاحل باهللا وكذلك وضعها يف السيارة أو أي 

  .وجزاكم اهللا خرياً أداة أخرى لنفس الغرض
حكم محل احلجاب املكتوب من آيـات اهللا  : السؤال الثاين

 أو احلسد أو ألي سـبب آخـر مـن    بقصد احلماية من العني
األسباب كاملساعدة على النجاح أو الشفاء من املرض أو السحر 

  .إىل غري ذلك من األسباب وجزاكم اهللا خرياً
حكم تعليق آيات قرآنية بالرقية يف سالسل : السؤال الثالث

  .ذهبية أو خالفه للوقاية من السوء وجزاكم اهللا خرياً
انه القرآن ليتعبد الناس بتالوته ويتدبروا أنزل اهللا سبح: اجلواب

معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل ا وبذلك يكـون  
هلم موعظة وذكرى تلني به قلوم وتقشعر منه جلودهم وشفاء ملا 
يف الصدور من اجلهل والضالل وزكاة للنفوس وطهارة هلـا مـن   

وجعلـه سـبحانه   أدران الشرك وما ارتكبته من املعاصي والذنوب 
  .هدى ورمحة ملن فتح له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُـم  [: قال اهللا تعاىل
                              

فتاوى اللجنة الدائمة املذكورة يف هذه الورقات هي اليت يترأسها فضـيلة الشـيخ    )١(
  .العالمة عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل



  

الس٤١ علىحرة حر والس 

نِنيمؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودي الصا فمفَاٌء لش٥٧:يونس{] و{ .
احلَديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر  اُهللا نزلَ أَحسن[: وقال تعاىل

منه جلُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلني جلُودهم وقُلُوبهم إِلَـى  
وقـال   }٢٣:الزمر{] ذكْرِ اِهللا ذَلك هدى اِهللا يهدي بِه من يشاُء

رى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السـمع  إِنَّ في ذَلك لَذكْ[: تعاىل
هِيدش وهوجعل سبحانه القرآن معجزة لرسوله حممد  }٣٧:ق{] و
    وآية باهرة على أنه رسول من عند اهللا إىل الناس كافة ليبلـغ

وقَالُوا [: شريعته إليهم، ورمحة م وإقامة للحجة عليهم قال تعاىل
زِلَ علَا أُنـا  لَوا أَنمإِناِهللا و دنع اتا اَآليمقُلْ إِن هبر نم اتَآي هلَي

بِنيم يرذإِنَّ *  ن هِملَيلَى عتي ابتالك كلَيا علْنزا أَنأَن هِمكْفي لَمأَو
وقـال   }٥١:العنكبوت{] في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ يؤمنونَ

: وقال تعـاىل  }١:يوسف{] الر تلْك َآيات الكتابِ املُبِنيِ[: تعاىل
إىل غري ذلـك مـن    }١:يونس{] تلْك َآيات الكتابِ احلَكيمِ[

اآليات فاألصل يف القرآن أنه تشريع وبيان لألحكام وأنه آية بالغة 
ومع ذلك   ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيد اهللا ا رسوله حممد 

كان يرقي نفسه بالقرآن فكان يقرأ علـى    أن رسول اهللا ثبت 
، ]قُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَقِ[، ]قُلْ هو اُهللا أَحد[نفسه املعوذات الثالث 

  .]قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ[
وثبت أنه أذن يف الرقية اليت ليس فيه شرك من القرآن واألدعية 

بالقرآن وأباح هلم ما أخذوا على املشروعة وأقر أصحابه على الرقية 
ذلك من األجر جاء يف صحيح مسلم رمحه اهللا عن عوف بن مالك 
أنه قال كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا يا رسول اهللا كيـف تـرى يف   



  
 ٤٢ لسنةضوء الكتاب وا

اعرضوا علي رقاكم ال بأس بالرقى مـا مل تكـن   ( :ذلك؟ فقال
  .)شركاً

وجاء يف صحيح اإلمام البخاري رمحـه اهللا عـن أيب سـعيد    
يف   اخلدري رضي اهللا عنه أنه قال انطلق نفر من أصحاب النيب 

سفرة سافروها حىت نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل شـيء ال  
ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله أن 

م فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ يكون عند بعضهم شيء فأتوه
وسعينا له بكل شيء ال ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقـال  
بعضهم نعم واهللا إين ألرقي ولكنا واهللا لقـد استضـفناكم فلـم    
تضيفونا فما أنا براقٍ لكم حىت جتعلوا لنا جعالً فصـاحلوهم علـى   

 ]ِهللا رب العـالَمني احلَمد [قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ 
فكأمنا نشط من عقال فانطلق ميشي وما به قلبـه قـال فـأوفوهم    

فقال الـذي  . أقسموا: جعلهم الذي صاحلوهم عليه فقال بعضهم
ومـا أدراك  ( :، فذكروا له فقال رقى ال تفعلوا حىت نأيت النيب 

 أصبتم أقسموا واضربوا يل معكـم بسـهم  ( :مث قال )أا رقية
  ). نيب فضحك ال

وجاء يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا عن عائشة رضي اهللا 
إذا آوى إىل فراشه نفث يف كفيـه    قال رسول اهللا : عنها قالت

بقل هو اهللا أحد وباملعوذتني مجيعاً مث ميسح ما وجهه وما بلغـت  
يداه من جسده قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرين أن أفعل ذلك 

  ).به
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صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا عن عائشة رضي اهللا وجاء يف 
اللهم (: كان يعوذ بعض أهله ميسح بيده ويقول  عنها أن النيب 

رب الناس اذهب الباس اشفه وأنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك 
إىل غري ذلك من األحاديث اليت ثبت منها أنه  )شفاء ال يغادر سقماً

  .لرقية وأقرها ما مل تكن شركاًرقى بالقرآن وغريه وأنه أذن يف ا
وهو الذي نزل عليه القـرآن وهـو     ومل يثبت عن النيب 

بأحكامه أعرف ومبنزلته أعلم أنه علق على نفسه أو غريه متيمة ممن 
القرآن أو غريه أو اختذه أو آيات منه حجاباً يقيه احلسد أو غريه من 

لى راحلته لينال الشر أو محله أو شيئاً منه يف مالبسه أو يف متاعه ع
العصمة من شر األعداء أو الفوز والنصر عليهم أو لييسر له الطريق 
ويذهب عنه وعثاء السفر أو غري ذلك كما جلب نفع أو دفع ضر 
فلو كان مشروعاً حلرص عليه وفعله وبلغة أمته وبينة هلـم عمـالً   

ك من ربك وإِنْ لَم يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَي[: بقوله تعاىل
هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعولو فعل شيئاً من ذلك أو  }٦٧:املائدة{] ت

بينه ألصحابه لنقلوه إلينا ولعملوا به فإم أحرص األمة على البالغ 
  والبيان وأحفظها للشريعة قوالً وعمـالً وأتبعهـا لرسـول اهللا    

حد منهم فدل ذلك علـى أن  ولكن مل يثبت شيء من ذلك عن أ
محل املصحف أو وضعه يف السيارة أو متاع البيت أو خزينة املـال  
رد دفع احلسد أو احلفظ أو غريمها كما جلب نفـع أو دفـع ال   

  .جيوز
وكذا اختاذه حجاباً أو كتابته أو آيات منه يف سلسلة ذهبية أو 

ـ   ك هلـدي  فضية مثالً ليعلق يف الرقبة وحنوها ال جيوز ملخالفـة ذل
وهدي أصحابه رضوان اهللا عليهم ولدخوله يف عموم   الرسول 



  
 ٤٤ لسنةضوء الكتاب وا

من تعلق متيمـة  ( احلديث الذي جاء يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا
  .)فال أمت اهللا له

مـن علـق   (ويف رواية أخرى يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا 
الذي أخرجه أبو داود رمحه   ويف عموم قوله ) متيمة فقد أشرك

  .)إن الرقى والتمائم والتولة شرك( اهللا
استثىن من الرقى ما مل يكن فيه شرك فأباحـه    إال أن النيب 

كما تقدم ومل يستثن شيئاً من التمائم فبقيت كلها على املنع وذا 
يقول عبداهللا بن مسعود وعبداهللا بن عباس ومجاعة من الصـحابة  

د كإبراهيم بن ومجاعة من التابعني منهم أصحاب عبداهللا بن مسعو
يزيد النخعي رضي اهللا عنهم وذهـب مجاعـة مـن العلمـاء إىل     
الترخيص بتعلق متائم من القرآن ومن أمساء اهللا وصـفاته لقصـد   

عن التمائم كمـا    احلفظ وحنوه واستثنوا ذلك من حديث النيب 
استثنيت الرقى اليت ال شرك فيها؛ ألن القرآن كالم اهللا وهو صـفة  

رك فال مينع اختاذ التمائم منها أو عمل شيء منها من صفاته ليس بش
أو اصطحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه ونسب هذا القـول إىل  
مجاعة منهم عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه لكنه مل تثبت 
روايته عنه؛ ألن يف سندها حممد بن إسحاق رمحه اهللا وهو مـدلس  

  .قد عنعن روايته
مل تدل على جواز تعليق التمائم من ذلـك   على أا إن ثبتت

ألن الذي فيها أنه كان حيفظ القرآن لألوالد الكبار ويكتبه للصغار 
يف ألواح ويعلقها يف أعناقهم والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكـرروا  
قراءة ما كتب حىت حيفظوه ال أنه فعل ذلك معهم حفظاً هلم مـن  

  .من التمائم يف شيءاحلسد أو غريه من أنواع الضر فليس هذا 
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وقد اختار الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا يف كتابه فتح 
ايد يف شرح كتاب التوحيد ما ذهب إليه عبداهللا بـن مسـعود   
وأصحابه رضي اهللا عنهم من املنع من التمائم من القـرآن وغـريه   

  :وقال إنه هو الصحيح لثالثة وجوه
  .عموم النهي وال خمصص للعموم: األول
  .سد الذريعة فإنه يفضي إىل تعليق ما ليس كذلك: الثاين

أنه إذا علق فال بد أن ميتهنه املعلق حلمله معه يف حال : الثالث
  .قضاء احلاجة واالستنجاء وحنو ذلك واهللا أعلم

  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
شخص يقول أنا رجل كفيف البصر وساكن يف بيت وهذا 

وأختوف منهم واآلن عندي مصـحف  البيت كل ليلة جييئين جن 
إذا جعلته على وجهه ذهبوا عين وقال بعض الناس ما يصـح أن  

  .جتعل املصحف على وجهه آمل منكم إفاديت وجزاكم اهللا خرياً
ينبغي لك أن تكثر من ذكر اهللا عند النوم وأن تقـرأ آيـة    :اجلواب

الكرسي وسورة اإلخالص واملعـوذتني وأن تسـتعيذ بكلمـات اهللا    
امات من شر ما خلق ثالث مرات صباحاً ومساء وتقول بسـم اهللا  الت

الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السـميع  
العليم ثالث مرات صباحاً ومساء وتسلم إن شاء اهللا من شـر اجلـن   
وغريهم وال ينبغي لك استعمال املصحف يف هذا األمر على الوجـه  

  .هانة لكتاب اهللا وإرضاء الشياطني بذلكاملذكور ملا يف ذلك من اإل
  .ونسأل اهللا أن يعافيك وأن يعيذنا مجيعاً من الشياطني

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم



  
 ٤٦ لسنةضوء الكتاب وا

  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهللا
هل جيوز للذي يعاجل بقراءة القرآن الكـرمي أن يضـرب وخينـق    

  .تحدث مع اجلن جزاكم اهللا خرياًوي
هذا قد وقع شيء منه من بعض العلماء السابقني مثل شيخ  :اجلواب

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل فقد كان خياطب اجلـين وخينقـه   
ويضربه حىت خيرج أما املبالغة يف هذه األمور مما نسمعه عن بعـض  

  .القراء فال وجه هلا
  حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللافتوى فضيلة الشيخ العالمة 

  .ما حكم النفث يف املاء وجزاكم اهللا خرياً
  :النفث يف املاء على قسمني :اجلواب

أن يراد ذا النفث التربك بريق النافث فهذا ال  :القسم األول
شك أنه حرام ونوع من الشرك ألن ريق اإلنسان ليس سبباً للربكة 

أما غريه فـال يتـربك      حممد والشفاء وال أحد يتربك بآثاره إال
يتربك بآثاره يف حياته وكذلك بعد مماته إذا بقيت   بآثاره فالنيب 

تلك اآلثار كما كان عند أم سلمة رضي اهللا عنها جلجل من فضة 
يستشفي ا املرضى فإذا جاء مريض   فيه شعرات من شعر النيب 

  .صبت على هذه الشعرات ماء مث حركته مث أعطته املاء
ال جيوز ألحد أن يتربك بريقه أو بعرقـه أو    لكن غري النيب 

بثوبه أو بغري ذلك بل هذا حرام ونوع من الشرك فإذا كان النفث 
مـن الشـرك   يف املاء من أجل التربك بريق النافث فإنه حرام ونوع 

وذلك ألن كل من أثبت لشيء سبباً غري شرعي وال حسي فإنه قـد  
عل نفسه مسبباً مع اهللا وثبوت األسـباب  أتى نوعا من الشرك ألنه ج
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كان من متسك بسـبب مل   ملسبباا إمنا يتلقى من قبل الشرع فلذلك
  .جيعله اهللا سبباً ال حساً وال شرعاً فإنه قد أتى نوعاً من الشرك

أن ينفث اإلنسان بريق تالفيه القرآن الكرمي مثل  :القسم الثاين
من أعظم ما يرقى به املـريض  أن يقرأ بالفاحتة والفاحتة رقية وهي 

فيقرأ الفاحتة وينفث يف املاء فإن هذا ال بأس به وقد فعلـه بعـض   
ينفـث يف    السلف وهو جمرب ونافع بإذن اهللا وقد كان النيب 

، ]قُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَـقِ [، ]قُلْ هو اُهللا أَحد[يديه عند نومه بـ 
ما وجهه وما استطاع من جسده فيمسح  ]قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ[

  .صلوات اهللا وسالمه عليه واهللا املوفق
  فتوى فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا

هل جيوز نقل ماء زمزم إىل بلد آخر لغرض التداوي وهـل  
  .حيتفظ املاء خبصوصيته وجزاكم اهللا خرياً

ىل بـالد أخـرى   نعم جيوز لإلنسان أن حيمل ماء زمزم إ :اجلواب
  .واخلصوصيات اليت تكون له هنا تبقى فيه هناك

  فتوى فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان حفظه اهللا
ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقـراءة وجـزاكم اهللا   

  .خرياً
هذا ال جيوز أن يفعل، ألنه يفتح باب فتنه ويفتح بـاب   :اجلواب

ن عمل السلف أم يفتحون دوراً احتيال للمحتالني وما كان هذا م
أو يفتحون حمالت للقراءة والتوسع يف هذا حيدث شراً ويدخل فيه 
فساد ويدخل فيه من ال حيسن ألن النـاس جيـرون وراء الطمـع    



  
 ٤٨ لسنةضوء الكتاب وا

ويريدون أن جيلبوا الناس إليهم ولو بعمل أشياء حمرمة وال يقال هذا 
حلاً ففـتح  رجل صاحل ألن اإلنسان يفنت والعياذ باهللا ولو كان صا

  .هذا الباب ال جيوز
  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا

كما تعلمون فإن كثرياً من الناس يعانون مـن أمـراض ال   
إىل كتاب اهللا وإىل أهـل العلـم   جيدون هلا عالجاً طبياً فيلجئون 

 وبعض محلة كتاب اهللا من أهل التقوى والصالح لريقوهم بـالرقى 
لعالجهم وقد يكون مكان الوجع للنساء يف رؤوسـهن  الشرعية 

أو صدورهن أو أيديهن أو أرجلهن فهل جيـوز كشـف هـذه    
األماكن للقراءة عليها عند الضرورة وما هي حدود الكشـف  

  .للمرأة عند القراءة وجزاكم اهللا خرياً
يسن تعلم الرقية الشرعية رجاء نفع املسلمني وعالج هذه  :اجلواب

صية وألن كتاب اهللا هو الشفاء النافع املفيد ولكـن  األمراض املستع
ال جيوز للرجل األجنيب أن ميس شيئاً من جسد املرأة عند الرقية وال 
جيوز هلا إبداء شيء من بشرا كالصدر والعنق وحنومها بل يقـرأ  
عليها ولو كانت متحجبة وذلك يفيد حيث كان ويسن أن تـتعلم  

يعاجلن ا النساء احملتشمات واهللا  األخوات القارئات الرقية رجاء أن
  .أعلم

  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهللا
هل صحيح أن اجلن تصيب اإلنس بالعني وإذا كان كذلك 
فهل يصبح مسح األرض واألماكن اليت يشك أا مكان الرتياد 



  

الس٤٩ علىحرة حر والس 

اجلن بقطعة قماش واالنتفاع منها بعد غسلها للتمسح ا عـن  
  . جزاكم اهللا خرياًالعني

  بسم اهللا واحلمد هللا العني حق كما قال ذلـك الـنيب    :اجلواب
وهي تقع من اإلنس واجلن واملشروع عالجها بالقرآن والـدعوات  
الطيبة وباستغسال من ظن أنه هو العائن كما جاء يف صحيح اإلمام 

العـني حـق وإذا استغسـلتم    ( : مسلم رمحه اهللا لقول النيب 
ال رقيـة إال  ( : وأخرج أبو داود رمحه اهللا عن النيب  )فاغسلوا

واحلمة سم ذوات السموم كاحلية والعقرب أمـا   )من عني أو محة
  .مسح األرض ألجل عالج الطني أو أخذ البول فال جيوز

  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
من كان به سحر هل جيوز أن يـذهب إىل سـاحر ليزيـل    

  .اًالسحر عنه وجزاكم اهللا خري
ال جيوز ذلك واألصل فيه ما رواه اإلمام أمحد وأبـو داود   :اجلواب

عـن    سئل رسـول اهللا  : بسنده عن جابر رضي اهللا عنهم قال
  .)هو من عمل الشيطان( :النشرة فقال

ويف األدوية الطبيعية واألدعية الشرعية ما كان فيه كفاية فـإن  
لمه وجهله من جهلـه  اهللا ما أنزل داء إىل أنزل له شفاء علمه من ع

بالتداوي، وى عن التداوي باحملرم فقـد    وقد أمر رسول اهللا 
عبـاد اهللا تـداووا وال   (:  أخرج أبو داود رمحه اهللا قول النيب 

: أنه قـال   وأخرج أبو يعلى يف مسنده عن النيب  )تداووا حبرام
ـ ) إن اهللا مل جيعل شفاءكم يف حرام( ى وباهللا التوفيق وصلى اهللا عل

  .نبينا حممد وآله وصحبه وسلم



  
 ٥٠ لسنةضوء الكتاب وا

  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا
لقد مسعت قصصاً كثرية عن اختطاف اجلن لإلنـس وقـد   
قرأت قصة مفادها أن رجالً من األنصار رضي اهللا عنهم خـرج  
يصلي العشاء فسبته اجلن وفقد أعواماً فهل هذا األمر ممكن أعين 

  .نس وجزاكم اهللا خرياًاختطاف اجلن لإل
ميكن ذلك فقد اشتهر أن سعد بن عبادة رضي اهللا عنـه   :اجلواب

حنن قتلنا سيد اخلزرج :قتلته اجلن ملا بال يف جحر فيه منزهلم فقالوا
ووقع يف خالفة عمر  ورميناه بسهم فلم خنطىء فؤاده سعد بن عبادة

بع سنني بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رجالً اختطفته اجلن وبقي أر
مث جاء وأخرب أن جناً من املشركني اختطفوه فبقي عندهم أسـرياً  
فغزاهم جن مسلمون فهزموهم وردوه إىل أهله ذكر ذلك يف منار 

  .السبيل وغريه واهللا أعلم
  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا

  .ما موقف اإلسالم من األطباء الشعبيني وجزاكم اهللا خرياً
ورد يف احلديث كما يف صحيح البخاري رمحه اهللا قـول   :جلوابا

ما أنزل اهللا داًء إال أنزل له شفاء عمله مـن علمـه   (:  النيب 
فهؤالء األطباء الشعبيون قد علموا بالتجربة على  )وجهله من جهله

هذه األدوية ورجعوا فيها إىل كتب الطب اليت مجعها علماء عارفون 
العلم الكثرية قد ختصص فيه أقوام من عهد  بذلك وهنا فن من فنون

النبوة وقبلها وبعدها وعرفوا تراكيب األدوية وخواص كـل دواء  
وكيفية استعماله مع اعتقادهم أا أسباب للشفاء وأن اهللا تعاىل هو 
مسبب األسباب فعلى هذا ال بأس بتعلم ذلك والعالج به وعلـى  



  

الس٥١ علىحرة حر والس 

لقيم رمحه اهللا وللذهيب البن ا) الطب النبوي(السائل أن يقرأ كتاب 
) تسهيل املنـافع (البن مفلح وكتاب ) اآلداب الشرعية(رمحه اهللا و 

  .وغريها
  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا

ما األسباب والوسائل اليت تعصم اإلنسان وحتصـنه مـن   
الوساوس واألوهام الشيطانية وجتعله سليماً مستقيماً يف عقيدتـه  

  .كه وجزاكم اهللا خرياًوسلو
أن يكثر من االستعاذة باهللا من شر الشـياطني  : عليه أوالً :اجلواب

وأوهامها ووساوسها ويعتقد أن ربه هو الذي يعيـذه ويعصـمه   
  .وحيميه وحيول بينه وبني تلك األوهام والتخيالت

أن يذهب من نفسـه تلـك التخـيالت    : كما أن عليه ثانياً
عقيدته ودينه وطهارته وصالته سواء يف والواردات اليت تشككه يف 

صحتها أو يف أصلها بل يعتقد جازماً أا عني الصواب واحلق وأن 
ما جيول يف نفسه من الشك والريب يف صحتها أو موافقتها كله من 
أوهام الشيطان ليوقعه يف احلرية وليكلفه ما ال يطيق حىت ميل العبادة 

  .س من املسلمني واهللا أعلمأو يعتقد بطالا وهذا ما يريده إبلي
  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء

هل جيوز التبخر باخلشب أو األعشاب أو األوراق وذلـك  
  .من إصابة العني وجزاكم اهللا خرياً

ال جيوز عالج اإلصابة بالعني مبا ذكر؛ ألا ليست مـن   :اجلواب
 األسباب العادية لعالجها وقد يكون املقصود ذا التبخر استرضاء



  
 ٥٢ لسنةضوء الكتاب وا

شياطني اجلن واالستعانة م على الشفاء وإمنا يعاجل ذلك بـالرقى  
  .الشرعية وحنوها مما ثبت يف األحاديث الصحيحة

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء

إنين أقوم بالوعظ واإلرشاد وأقوم باإلمامة مجعـة يف أحـد   
ت مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتـب  اجلوامع وأسس

السنة وأدرس بنفس املسجد يف احلـديث والفقـه والتوحيـد    
والتفسري وأعاجل املرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسـول اهللا  

     يف األحاديث الصحيحة كرقيته ألهله وأصـحابه وكرقيـة
جربيل عليه السالم وال أخرج عن األحاديث وأنـت تعلـم أن   

لرقية ثابتة يف كتب السنة وأكثر ما أرقى به مـا ورد يف كتـب   ا
شيخ اإلسالم رمحه اهللا كإيضاح الداللة يف عموم الرسالة وغريها 
من كتبه املعروفة وكتب ابن القيم رمحه اهللا منها زاد املعـاد وال  
خيفاك أنين آخذ أجرة على ذلك مستدالً مبا ورد يف الصـحيحني  

ي رضي اهللا عنه الدال علـى جـواز   من حديث أيب سعيد اخلدر
الرقية وأخذ األجرة عليها واحلديث معروف لـدى مسـاحتكم   
والذي حيملين على أخذ هو االستغناء عما يف أيدي الناس وحيث 
إنين مكفوف البصر ويل ظروف عائلية ومل حيالفين احلظ بوظيفـة  
ولعلمي أن ذلك جائز وحالل وقد اعترض علي بعض اجلهـال  

لذا أرجو من اهللا مث من مساحتكم إصدار فتوى مـن  بدون دليل 
قبل مساحتكم لبيان ما ينبغي ألكون على بصـرية وإقنـاع ملـن    
يعترض جهالً منه، وإن كنت ترى أنين على باطـل يف عملـي   



  

الس٥٣ علىحرة حر والس 

فأرجو اإلفتاء مبا يقنعين وأنا ال أخالف لكم رأيـاً وجـزاكم اهللا   
  .خرياً

أنك تعاجل املرضـى   إذا كان الواقع منك كما ذكرت من :اجلواب
وأنك   بالرقية الشرعية وأنك مل ترق أحداً إال مبا ثبت عن النيب 

تتحرى الرجوع يف ذلك إىل ما ذكره العالمة ابن تيمية رمحه اهللا يف 
كتبه املعروفة وما كتبه العالمة ابن قيم اجلوزيـة رمحـه اهللا يف زاد   

جائز وسعيك  املعاد وأمثاهلما من كتب أهل السنة واجلماعة فعملك
بأخـذك أجـراً عليـه    مشكور ومأجور عليه إن شاء اهللا وال بأس 

حلديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه الذي أشرت إليه يف سؤالك 
اهللا أن يثيبك على ما ذكرت من أنك قمت بوعظ النـاس   ونسأل

وإرشاده والتدريس هلم والصالة م يف املسجد وعلـى إنشـائك   
ن تأليف أهل السنة واجلماعة وأن جيزيـك  مكتبة فيها كتب قيمة م

عن إخوانك خري اجلزاء ونرجو اهللا أن يزيدك توفيقاً إىل اخلري وعمل 
املعروف وأن يغنيك من فضله عما يف أيدي الناس إنـه سـبحانه   

  .قريب جميب الدعاء وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  فوزان حفظه اهللافتوى فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان ال

نسمع يف هذه األيام عن أناس يعاجلون بـالقرآن مرضـى   
الصرع واملس والعني وغري ذلك وقد وجد بعض الناس نتيجـة  
مرضية عند هؤالء فهل يف عمل هؤالء حمذور شرعي وجـزاكم  

  .اهللا خرياً
ال بأس بعالج مرضى الصرع والعني والسحر بـالقرآن   :اجلواب

بأن يقرأ القارىء وينفث على املصاب فإن وذلك ما يسمى بالرقية 



  
 ٥٤ لسنةضوء الكتاب وا

الرقية بالقرآن وباألدعية املشروعة جائزة وإمنـا املمنـوع الرقيـة    
الشركية وهي اليت فيها دعاء لغري اهللا واستعانة باجلن والشـياطني  

  .كعمل املشعوذين والدجالني أو بأمساء جمهولة
عل اهللا أما الرقية بالقرآن واألدعية الواردة فهي مشروعة وقد ج

القرآن شفاء لألمراض احلسية واملعنوية من أمراض القلوب وأمراض 
واملرقي وأن يعتقد كل األبدان لكن بشرط إخالص النية من الراقي 

منهما أن الشفاء من عند اهللا وأن الرقية بكالم اهللا سبب من األسباب 
  .النافعة

وال بأس بالذهاب إىل الذين يعـاجلون بـالقرآن إذا عرفـوا    
الستقامة وسالمة العقيدة وعرف عنهم أم ال يعملـون الرقـى   با

الشركية وال يستعينون باجلن والشياطني وإمنا يعـاجلون بالرقيـة   
وعمـل    الشرعية والعالج بالرقية القرآنية من سـنة الرسـول   

السلف فقد كانوا يعاجلون ا املصاب بالعني والصـرع والسـحر   
ن األسباب النافعـة املباحـة وأن   وسائر األمراض ويعتقدون أا م

  .الشايف هو اهللا وحده
وال بد من التنبيه على أن بعض املشعوذين والسـحرة وقـد   
يذكرون شيئاً من القرآن أو األدعية لكنهم خيلطون ذلك بالشـرك  
واالستعانة باجلن والشياطني فيسمعهم بعض اجلهال وظـن أـم   

  .التنبه له واحلذر منه يعاجلون بالقرآن وهذا من اخلداع الذي جيب
  فتوى فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين رمحه اهللا

ما هي أسباب اإلصابة بالسحر والعني واملس وجـزاكم اهللا  
  .خرياً
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اعلم أن عمل السحر حمرم وكفر باهللا تعاىل ألن السـاحر   :اجلواب
يستعني بالشياطني ويتقرب إىل اجلن حىت يسـاعدوه يف اإلصـابة   

سحر ومنه الصرف والعطف فالساحر إذا أراد إضرار إنسان من بال
رجل أو امرأة دعا شياطينه واملردة الذين يطيعونه وذبـح هلـم أو   
خدمهم وطلب منهم أن يلبسوا فالناً أو فالنة فيحصل املس بـإذن  

  .اهللا تعاىل
وعالج ذلك أوالً التحصن بذكر اهللا وعبادته وطاعته والبعـد  

الطة أهلها واإلكثار من قراءة القرآن وتـدبره  عن املعاصي وعن خم
وقراءة األوراد واألدعية واألذكار فمع ذلك حيفظ اهللا تعاىل عبـده  

  .من اإلصابة باملس والسحر
أما العني فهي أن بعض الناس يعرف باحلسد واحلقـد علـى   
الناس فمىت رأى منهم ما يغبطون به وجه إليهم قلبـه وحـاول أن   

توجه من نظره مواد سامة تؤثر يف املعني بـإذن  يتكلم بكالم حاد في
  .اهللا

وعالج ذلك احلرص على البعد عن هؤالء املعروفني باحلسـد  
وعلى عدم إظهار الزينة قدامهم ونصحهم عن اإلضرار بالناس بغري 
حق وطلبهم التربيك على املسلم وقول ما شاء اهللا ال قوة إال بـاهللا  

  .وحنو ذلك
  ة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللافتوى فضيلة الشيخ العالم

  .رجل قلبه مريض باحلسد فكيف العالج وجزاكم اهللا خرياً
احلسد داء عضال يأيت من نفوس شريرة ال تريـد اخلـري    :اجلواب

لذات اخلري بل تريد اخلري هلا فإذا رأته كرهته وإن مل تثمن زوالـه  



  
 ٥٦ لسنةضوء الكتاب وا

املـرض يف  كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ويعاجل هـذا  
  :النفس بأمور
أَم [أن يعلم أن هذه النعمة من فضل اهللا قال اهللا تعاىل : األول

هلفَض ناُهللا م ماها َآتلَى مع اسونَ الندسحوهي  }٥٤:النساء{] ي
من فعل اهللا واحلسد يتضمن التسخط من تقدير اهللا وإذا علم املؤمن 

  .ذلك فسيكف عن هذا الطبع
أن يعلم أنه ال يستفيد من احلسد إال كثـرة السـيئات   : الثاين

وذهاب احلسنات وهلذا نقول احلسد يأكل احلسنات كما يأكـل  
  .النار احلطب
أن يعلم أن احلسد ال يزيده إال غمـاً ومهـاً وتزيـد    : الثالث

  .حسرته كلما زادت نعم اهللا على عباده
د فـيعلم  أن يعلم أن احلسد ال مينع فضل اهللا عن احملسو: الرابع

  .أن حسده ال فائدة منه
أن يعلم أنه إذا اشتغل باحلسد فسينشغل عن مصاحله : اخلامس

اخلاصة فتجد احلاسد يتتبع أخبار احملسود وما جاءه من مال أو ولد 
  .أو علم أو خري

  فتوى فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا
  .اًهل قتل الساحر ردة أو حد جزاكم اهللا خري

قتل الساحر قد يكون حداً وقد يكون ردة بنـاء علـى    :اجلواب
التفصيل السابق يف كفر الساحر فمىت حكمنا بكفره فقتله ردة وإذا 
مل ينحكم بكفره فقتله حد والسحرة جيب قتلهم سواء قلنا بكفرهم 
أم ال لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم فهم يفرقون بني املرء وزوجـه  



  

الس٥٧ علىحرة حر والس 

يعطفون فيؤلفون بني األعداء ويتوصـلون   وكذلك العكس فهم قد
بذلك إىل أغراضهم كما لو سحر امرأة ليزين ا فيجب علـى ويل  
األمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد ألن احلد إذا بلغ اإلمام ال 
يستتاب صاحبه بل يقام بكل حال أما الكفر فإنه يستتاب صـاحبه  

احلدود وذكروا من  وذا نعرف خطأ من أدخل يف حكم املرتد يف
احلدود حد الردة ألن قتل املرتد ليس من احلدود ألنه إذا تاب انتفى 
عنه القتل مث إن احلدود كفارة لصاحبها وليس بكافر والقتل بالردة 
ليس بكفارة وصاحبه كافر ال يصلي عليه وال يغسل وال يـدفن يف  

  .مقابر املسلمني
رعية ألم يسعون يف فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الش

األرض فسادا وفسادهم من أعظم الفساد وإذا قتلوا سلم الناس من 
  .شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر

  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
ما هو عالج السحر الذي يبيحه الشرع وهـل جيـوز أن   
تستعمل األدوية املهدئة لألعصاب علماً أن فيها مادة خمدرة وهي 

 عالج األمراض النفسية وما موقفنا منها بعد نصحنا هلا شائعة يف
ألن ما نفعله شرك باهللا وبعد أن نقرأ عليها جوابكم إن شـاء اهللا  
وهل تعترب مشركة علماً بأا يف حالتها هذه تصاب بنـوع مـن   
الوسواس ولو رأيت حالتها لقلت إا جمنونة حال اشتداد املرض 

ة النفسية املرضية تكـون مـن   عليها ولكن إذا خفت عنها احلال
  .أعقل النساء وجزاكم اهللا خرياً



  
 ٥٨ لسنةضوء الكتاب وا

ال جيوز أن يعاجل السحر بالسحر ولكن يعاجل بالرقية : أوالً :اجلواب
بقراءة القرآن واألذكار النبوية الواردة يف الرقية وبالدعاء وطلـب  
الشفاء من اهللا ويف الكلم الطيب البن تيمية والوابل الصيب البـن  

رياض الصاحلني واألذكار للنووي رمحهم اهللا كـثري مـن   القيم و
األذكار واألدعية النافعة يف ذلك فاقرأ يف هذه الكتـب وأمثاهلـا   

  .لتسترشد يف نفسك وأهلك ومن حتب
استمر يف نصح والدتك واإلنكار عليها مع مراعاة األدب : ثانياً

ا اِإلنسانَ ووصين[: وصاحبها يف الدنيا باملعروف لعموم قوله تعاىل
  ـكُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالبِو

رياملَص إِلَي كيدالولي وـا   * لبِي م رِكشلى أَنْ تع اكداهإِنْ جو
ي الدا فمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سلَي  بِـعاتوفًا ورعا مين

إِلَي ابأَن نبِيلَ م١٥:لقمان{] س{.  
إذا كانت حالتها حني اشتداد املرض كما ذكرت من أا : ثالثاً

كانونة فقد تعترب ذلك عذر فريجىء أن يعفو اهللا عما وقع منها يف 
تلك احلالة واهللا الشايف واهلادي إىل سواء السبيل وصلى اهللا علـى  

  .نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

      
   
  



  

الس٥٩ علىحرة حر والس 

  ةاخلامت

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم 

  به مين
  اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
علم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء أنت أ

  قدير
  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم انفعين مبا علَّمتين وعلِّمين ما ينفعين وارزقين علماً ينفعين 
  وزدين علماً

  واحلمد هللا على كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار
وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم 

  إليك
  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                                  
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                             
  هـ١/١١/١٤٢٦


