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٥

    
        

َالُم َعَىلٰ َرُسوِل اهللاِاْحلَْمُد هللا َالُة َوالسَّ ، َوَعَىلٰ آلِِه َوأَْصَحابِِه َوَمْن َواَالُه، ِ، َوالصَّ

ًدا َعبُْدُه َوَرُسوُلُه، َوَبْعدُ َهُد أَْن َال إَِلَه إِالَّ اُهللاْش َوَأ  يَك َلُه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمـَحمَّ .َوْحَدُه َال َرشِ
اِر  اَألْرشَ َرةِ  َح ي ِللسَّ التََّصدِّ تَّاِر ِيف  بَ الْ ِرِم  ا الصَّ

اِر «َفإِنَّ ِكَتاَب  َحَرِة اْألَْرشَ ي لِلسَّ اِرِم اْلبَتَّاِر ِيف التََّصدِّ اْألُوَىلٰ ُمنُْذ َطبَْعِتِه »الصَّ

يَّاٍت َكبَِريًة، َواْنَتَرشَ ِيف  ُدَوِل اْلَعاَلـِم ١٤١١ هـ، َوُدوُر النَّْرشِ َتْستَْأذُِننِي َوَتْطبَُع ِمنُْه َكمِّ

ِة ُلَغاٍت، ِمنَْها ةُ : اْنتَِشاًرا َما َكاَن ُمتََوقًَّعا، َوُتْرِجَم إَِىلٰ ِعدَّ ْنِجِليِزيَّ ، بِْلِجيِكيَّةُ َوالْ َواْلَفَرْنِسيَّةُ اْإلِ

ةُ  ةُ َواْلـَمـاِليِزيَّ .، َوُنِرشَ ِيف تِْلَك اْلبَِالِد، َوَهَذا ُكلُُّه ِمْن َفْضِل َريبِّ ُسبَْحانَُه َوَتَعاَىلٰ ، َواْألُْرِديَّ

        
يَاِطِني َتْصِحيُح اْلَعِقيَدِة ِفيَام َخيْ -١ ْحِر َوالشَّ .تَصُّ بَِجانِِب السِّ

ْحِر اِال -٢ لِيِل ِيف َمَساِئِل ِعَالِج السِّ .ْعتَِامُد َعَىلٰ الدَّ

َحَرِة ؟-٣ َكيَْف َيِقي اْلـُمْسلُِم َنْفَسُه َوأَْوَالَدُه ِمْن َكْيِد السَّ

َحَرِة َواْلـُمَشْعِوِذيَن -٤ .ِلَيَتَجنََّبَهاَتْعِريُف اْلـُمْسلِِم بُِطُرِق السَّ

اِحِر لَِيْحَذَرُه، َوَال َيْذَهَب -٥ . ِإَلْيهِ َتْعِريُف اْلـُمْسِلِم بِِصَفاِت السَّ

ْحِر َبْعَد ُوُقوِعهِ -٦ .َتْعِليُم اْلـُمْسِلِم َكْيَف ُيَعالُِج َنْفَسُه َوَأْهَلُه ِمنَ  السِّ

.َلُه ِمَن اْلَعْنيِ َواْلـَحَسدِ َتْعِليُم اْلـُمْسِلِم َكْيَف َيِقي َنْفَسُه َوَأهْ -٧

.َتْعلِيُم اْلـُمْسلِِم َكْيَف ُيَعالُِج َنْفَسُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَعْنيِ َواْلـَحَسِد َبْعَد ُوُقوِعِهَمـا- ٨

اِحِر َأْثنَاَء -٩ .اْلِقَياِم ِبهِ إِْبَطاُل ِسْحِر السَّ



       ٦

٦

    
َحَرِة َمَع النَِّساءِ َبْعُض َج -١ .َراِئِم السَّ

.ُمَشْعِوُذوَن ِيف ُصوَرِة ُمَعالِـِجَني بِاْلُقْرآِن -٢

٣- ْ ْ اْلَفْرُق َبْنيَ الرصَّ .ِع ِمَن اْلـِجنِّ ِع النَّْفِيسِّ َوالرصَّ

.اْلَفْرُق َبْنيَ َحاَالِت اْلـَمسِّ َو اْلـَحاَالِت النَّْفِسيَّةِ -٤

دِ اْلـِجنِِّعَالُج -٥ . يِّ اْلـُمَتَمرِّ

ِعيَُّة ِيف اْسِتْخَراِجَها-٦ ْ ِريَقُة الرشَّ .اْلُكنُوُز َوالطَّ

.)١(تراجعت عن مسألة العقم بسبب اجلن-٧

.َبْعُض التَّْصِويبَاِت َوالتَّنْبِيَهاِت 

ْخ  ْدَق َواْإلِ .َالَص ِيف الَْقْوِل َواْلَعَمِل َوأَْسأَُل اهللاَ أَْن َينَْفَع ِهبََذا اْلكِتَاِب، َوأَْن َيْرُزَقنَا الصِّ

 
ِة َسنََواٍت ِالْنِشَغاِيل  اَء اْلِكَراَم إَِىلٰ َأنَّنِي َتَرْكُت اْلِعَالَج ُمنُْذ ِعدَّ ُأَنبُِّه إِْخَواِين اْلُقرَّ

ِعيِّ  ْ َني الرشَّ ْعَوِة َوَطَلِب اْلِعْلِم، َوَتْعِليِمِه، َوُهنَاَك ِمَن اْلـُمَعاِجلِ ْن بِالدَّ َني اْلَكِثُري ِمـمَّ

.وُهْم ِيف ُأُموِرِهْم إِْن َأَراُدواُري ُيَعالُِج بِاْلُقْرآِن َوَال َيَقُع ِيف ُخمَاَلَفاٍت، َفُيْمِكُن َأْن َيْسَتِش 

 ٰ ٍد َوَعَىلٰ آلِِه َوَصْحبِِه َأْمجَِعنيَ َوَصىلَّ .اهللاُ َعَىلٰ َحمَمَّ

.٢١٨-٢١٧انظر صــ) ١(

     
   

.هـ٦/٦/١٤٢٩: نَْشَأُة َعبَّاٍس ِيف ُم 



   ٧

٧

 
  

هِ ٰى َوِديِن اَحلقِّ ِلُيْظِهَرهُ الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاُهلدَ ِاَحلْمُد هللا يِن ُكلِّ َوَلْو َعَىلٰ الدِّ

ًة ُجمَْتِهدِ  اَء ِلَألْحَكاِم يَن، َوُفَقهَ َكِرَه الَكافِروَن، َوَجَعَل ِمْن َبْعِدِه ُعَلَامَء َعاِمِلَني، َوَأِئمَّ

ثَِني لِآلَثاِر َحاِمِلَني، َوُدَعاًة إَِىلٰ اهلَُدٰى َداِعَني، َوَعِن الَباِط  ِريَن، َحافِِظَني، َوُحمَدِّ ِل ُمنَفِّ

يِن، َوَوَر َفَهُؤالِء َمجِيًعا ُهْم َمحَلَ  .َثُة النَّبِيَِّني ُة َهَذا الدِّ

ْسـِل ِطـْب َنْفًسـا بَِطاِئَفـةٍ  َأْرَواًحـــا َوَأْبـــَداًناَِىلٰ اهللاَبـــاُعوا ِإ َيا َسيَِّد الرُّ

ِفني َفـَام َضـلُّوا َو  اًنــاال َوَقُفـواَقاُدوا السَّ ــِد اْخَتــاُروَك ُربَّ ــَف ال َوَق َوَكْي

يِن ِمـْن َدِمِهـْم  يبََتُهْم ِللـدِّ ــزْ َأْعُطوا َرضِ ــاُس َت ــاَوالنَّ يِن َجمَّاًن ــ الــدِّ ُعُم َنْرصَ

ْؤِس َوالـنَّْعَامِء إِْخَواًنـاَباُتوا َعـَىلٰ الُبـبِّ َأْفَواًهـا َوَأْفِئـدةً َعاُشـوا َعـَىلٰ اُحلـ

ـــــنَِّتهِ  ـــــاَر ُس ـــــِرُفُهْم أَْنَص ــااُهللا َيْع ــْريِ َأْعواًن ــِرُفُهم لِْلَخ ــاُس َتْع َوالنَّ

يَك َلُه، َلُه اُملْلُك َوَلهُ  ، َوُهَو َعَىلٰ ْمدُ اَحل َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إال اهللاُ، َوْحَدُه ال َرشِ

ٍء َقِديٌر  .ُكلِّ َيشْ

َة،  َساَلَة، َوأَدَّٰى األََماَنَة، َونََصَح األُمَّ ًدا َعبُْد اهللا َوُرُسوُلُه، َبلََّغ الرِّ َوأَْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ

َ بِِه ِمَن الَعَمٰى، َوَهَدٰى بِِه ِمنَ  َة، َفبَرصَّ الَلِة، َوَأ َوَكَشَف اهللاُ بِِه الُغمَّ .ْرَشَد بِِه ِمَن الَغيِّ الضَّ

ْلنَا بِِه ِمَن املُْقتِديَن، َوبُسنَّتِِه ِمَن املُْستَنَِّني، َوبِِدينِِه ِمَن املُْسَتمِسِكَني، َفاللَُّهمَّ اْجعَ 

اِئرينَ  .َوَعَىلٰ َطِريِقِه ِمَن السَّ



       ٨

٨

ِرْمنَا ُرْؤَيَته ِيف  .اَجلنَّةِ اللَُّهمَّ َكَام آَمنَّا بِِه َوَملْ َنَرُه َفال َحتْ

بَْعنَا ُسنَّتَُه َفاْسِقنَا ِمْن َحْوِضهِ  َبًة َهنِيَئًة ال َنْظَمُأ َبْعَدَها َأبًدا)١(اللَُّهمَّ َكَام اتَّ .َرشْ

َعْل ألََحٍد ِفيِه َشْيًئا، َواْنَفْعِني بِِه َيْوَم اللَُّهمَّ اْجَعْل َعَمِيل َهذَ  ا َلَك َخالًِصا، َوال َجتْ

.بَِقْلٍب َسِليمٍ َمْن َأَتٰى اَهللاالَّ َوال َبنُوَن إِ ال َينَْفُع َماٌل 

 
ْيَطاِن «َفإِنَُّه ُمنُْذ َصَدَر ِكَتاُب  ، َوُكنُْت َقْد َوَعْدُت »ِوَقايِة اِإلنَْساِن ِمَن اِجلنِّ َوالشَّ

َحَرِة اَأل «: ِِتِه بِِكَتابَم ـِيف َخاتِ  ي لِْلسَّ اِرِم الَبتَّاِر ِيف التََّصدِّ ، ُمنُْذ َذِلَك »اِر ْرشَ الصَّ

َيْسَتِحثُّوَنِني ِفيَها : ةِ ْسالِميَّ َوِل اِإل اِحلِني، َواِخلَطاَباُت َتنَْهاُل َعَيلَّ ِمْن َعَدٍد َكبٍِري ِمْن الدُّ 

ةِ ادَّ َم َكتَْدِريِس : ةِ يَّ َعَىلٰ إِْخَراِج َهَذا الكَِتاِب، َوَقْد ُكنُْت ُشِغْلُت َعنُْه بَِبْعِض املََهاِم الِعْلِم 

ِة َوَأْوُجهِ  َتاُج إَِىلٰ َجْهٍد َكبٍِري ِيف َمجِْع األَْقَواِل َواألَِدلَّ الِفْقِه املَُقاَرِن لِْلطُّالِب، َوِهَي َحتْ

ِجيِح َوِدَراَسِة اَألِدلَّ  ْ الَلِة، َوَجْهٍد َأْكَربَ ِيف الرتَّ ِقيمِ الدَّ ِحيِح ِمَن السَّ .ِة ملَِْعِرَفِة الصَّ

ِريَقِة املَْذُكوَرِة :َأْعِني-َأنَّ َهَذا اَملَجاَل : َفُكنُْت َأَرٰى  -َتْدِريَس الِفْقِه َعَىلٰ الطَّ

ْحَوِة املَُباَرِك الَِّذي َيْشَهُد إِْقَباًال ِمَن  َأْوَىلٰ بِالَوْقِت، َوَأْجَدُر بِِه، ال ِسيََّام ِيف َعْرصِ الصَّ

َباِب َعَىلٰ الِعْلِم َوالتََّعلُِّم، َألنَّ  ُكلَّ َصْحَوٍة ال َتِسُري َعَىلٰ ِعْلٍم َفِهَي َعَىلٰ َشَفا الشَّ

الِل َأْقَرُب َهَلَكٍة، َوُكلَّ  ٍن ال َينْبنِي َعَىلٰ فِْقٍه َفُهَو إَِىلٰ الضَّ .َتَديُّ

َدٍة، َوإِْحلَاِح ُدوِر النَّْرشِ اْقتَ  َطْعُت َوَحتَْت َتْأثِِري اِخلَطاَباِت الَواِرَدِة ِمْن َأْنَحاٍء ُمَتَعدِّ

ُتُه ِجدا، َوَجَعْلُتُه َكاَلَعنَاِرصِ )٢(ُجْزًءا ِمَن الَوْقِت  ، َفَكَتْبُت فِيِه َهَذا الِكَتاَب، َواْخَتَرصْ

.÷ملسو هيلع هللا ىلصتيسري الكريم العيل يف وصف حوض النبي ":راجع رسالة) ١(

من أهل مكة األخ عمر بن عابد املطريف، هـ، فقيض اهللا يل ١٤٠٨يف حج عام -رشفها اهللا - حني نزلت مكة ) ٢(
=



 ٩

٩

َبْل ِمْن - لِْلَمَواِضيِع، َوَكاألُُصوِل لِْلُفُروِع، َوَملْ َأْسَتِجْز لِنَْفِيسَ َأْن َأْقَتِطَع ِمْن َوْقِتي 

.َثَر ِمْن َذِلَك َأكْ - َوْقِت الطُّالِب 

َع ِمنُْه َثالُثوَن َأْلِف ُنْسَخٍة ِيف األَْشُهِر اُألوَىلٰ : َفَجاَء َهَذا الِكتَاُب  .الَِّذي ُوزِّ

ُت ِعْلًام  ْيُت َواِجًبا، َوَنَرشْ .َوَظنَنُْت َأنَّنِي بَِذلَِك َقْد َأدَّ

، َوالسُّ : َلكِنَّنِي ُفوِجْئُت بَِرَساِئَل َكِثَريةٍ  ِة، َوُدَوِل اخلَِليِج، َوبالِد ِمْن ِمْرصَ ُعوِديَّ

اِم، َولِيْبَيا، َوُتوُنَس، َواجلََزاِئَر، َواَملغْ  َها ِمْن بِالِد اِإلْسالمِ ِر الشَّ ِمُل ِيف : ِب، َوَغْريِ َحتْ

ُْم اْسَتْخَدُموا الِعال وَننِي بَِأهنَّ ُ ًة، َوَأْحَواًال َعِجيَبًة، َوُيَبرشِّ ا َشَكاَوٰى ُمرَّ َج َطيَّاِهتَ

ِعيَّ اَملْذُكوَر ِيف الِكَتاِب َفَشَفٰى اهللاُ ْ .ِبهِ الرشَّ

.َربِّ الَعاِملنيَ َِفاَحلْمُد هللا

ُصَها تِي َوَرَدْت ِمَن اَملْغِرِب، ُمَلخَّ َساَلَة الَّ ُه َكاَنا : َوال َأْنَسٰى تِْلَك الرِّ َأنَّ َشابا َوَأمَّ

اِر، َفَوَقَف الشَّ  اِرمِ «َعَىلٰ ِكَتاِب -َقَدًرا - ابُّ َيْعَمالِن َحْلَقاِت الزَّ َام »الصَّ ُ ؛ َفَعِلَم َأهنَّ

ُه ِبَذلَِك، َوَكاَنا َقدِ  َر َعَلْيِهَام َأْن اْشُتِهَرا َبْنيَ النَّاِس بَِذلَِك، َفَتعَ َعَىلٰ َضالٍل، َفَأْخَربَ ُأمَّ ذَّ

َفا َعْن َهِذِه اَحلْلَقاِت  اِر -َيَتَوقَّ آَخَر، َوَترَكا َهَذا َمَكاٍن َقال ِإَىلٰ َفاْنتَ -َحْلَقاِت الزَّ

.الَعَمَل، َوَتاَبا إَِىلٰ اهللا َتَعاَىلٰ 

نيَ َِفاَحلَْمُد هللا .َربِّ الَعاَملِ

ٰى َوَجاَءْت َرَساِئُل  ُ َأنَّ َهَذا الِكَتاُب َقْد َعرَّ ِذيَن ُتَبنيِّ َحَرَة َمتَاًما، ال ِسيََّام الَّ السَّ

ْم ُيَعاِجلُوَن بِالُقْرآِن، َوُهْم ِيف احلَِقيَقِة َسْحَرٌة َوُمَشْعِوُذوَن، َفَلامَّ َقَرَأ َيْزُعُموَن ِمنُْهْم َأُهن 

اِحُر «: النَّاُس َفْصَل  ا السَّ ِل َوْهَلةِ »َعَالَماٍت ُيْعَرُف ِهبَ .َأْصَبُحوا َيْعِرُفوَنُه ِمْن َأوَّ
=

.حيث أعارين مكتبته اخلاصة طوال العطلة الصيفية، فجزاه اهللا عني خًريا
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.َواآلِخَرةِ َفللَِّه احلَْمُد ِيف اُألوَىلٰ 

ُأْخَرٰى؛ َنْقًدا لِبَْعِض املََواِضِع ِمَن الِكتَاِب، َفأْثَلَجْت َصْدِري، َساِئُل َوَجاَءْت َر 

.َوَدَعْوُت ألَْصَحاِهبَا، َوَأَخْذُت بِنََصائِِحِهْم ِيف َكِثٍري ِمَن اُألُموِر 

التََّعاُوِن «: َوَماِزْلُت ِيف اْنتَِظاِر َرَسائَِل أُْخَرٰى ِمْن َهَذا النَّْوِع؛ ألَنَّ َذلَِك ِمْن بِاِب 

َللِ »َوالتَّْقَوٰى َعَىلٰ الربِّ  .، َوَعَمُل الَبَرشِ ال َخيُْلو ِمَن الزَّ

َمنَا .َفاللَُّهمَّ َأْرِشْد َمْن َأْرَشَدَنا، َوَعلِّْم ِمْن َعلَّ

 
ْبَعِة َوَكاَن َمْوُجوًدا ِيف الطَّ : ًال وَّ أَ  ابَِقِة َفَقْد َعاِت السَّ بَ ُكلُّ َما َحَذْفُتُه ِيف َهِذِه الطَّ

.َرَجْعُت َعنْهُ 

ا ِيف الطَّ : َثاِنًيا تِي ُكنُْت َذَكْرُهتَ .اِبَقِة َفَقْد َحَذْفتَُها َوَرَجْعُت َعنَْهاَبَعاِت السَّ األَْعَداُد الَّ

ُة َرَساِئَل َوُكُتٍب ِيف اَملْوُضوِع، ِمنْهَ : ًثاَثالِ  ا الَغثُّ َظَهَرْت ِيف اآلِوَنِة األَِخَريِة ِعدَّ

َعاَف  مَّ الزُّ ِمُني، َبْل إِنَّ ِمنَْها َما َحيِْمُل ِيف َطيَّاتِِه السُّ .َوالسَّ

َساِئِل َرَأْيُت ِيف إِْحَدٰى َهذِ : َوَعٰىل َسبِيِل اِملثاِل  ْبِط، َيُقوُل ِه الرَّ َطِريَقًة لِِعالِج الرَّ

ِة، ُثمَّ ْكتُ تَ «: َكاِتُبَها َّ ْبُط، ُثمَّ َمتَْسُحَها ُب آَياِت َكَذا َحتَْت الرسُّ اِمُع َأْهَلَك، َفُيَفكُّ الرَّ ُجتَ

مِ  !!.»َقْبَل ُدُخوِل اَحلامَّ

ِبنَا َفَكلَّْفُت َأَحَد ُطالَّ !! ْلُقْرآِن أَال َيْعَلُم َهَذا الَكاتُِب اهلَُامُم َأنَّ َذلَِك إَِهاَنٌة لِ 

ال َجيُوُز بِحاٍل، َفَوَعَدُه َأْن َحيِْذَفَها، ، َوَأنَّهُ يِِني ُخُطوَرِة األَْمِر بِاالْتَصاِل بِالَكاِتِب، َوَتبْ 

ٌء ِمْن َذِلَك  .َواهللاُ املُْستََعانُ .. َوَلِكْن َمرَّ َعَىلٰ َذلَِك َأْكَثُر ِمْن َسنٍَة َوَملْ َحيُْدْث َيشْ

ِج َعِن وَدَم اُخلُر َحتَّٰى َوإِْن َزَعَم ُمَؤلُِّفوَها عَ َفَعٰىل املُْسلِِم َأْن َحيَْذَر ِتْلَك الُكتَُب 
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نَِّة، َما ُقوا ِمْن َذِلَك َملْ َيتَ الِكَتاِب والسُّ .)١(َحقَّ

ِذيَن َيُقوُموَن بِالِعالِج : َرابًِعا َباَب املُُسلَِم الَّ وا َعَىلٰ : أَْنَصُح الشَّ َأْن َيْقَتِرصُ

وِع َفَقْط، َوَأْن ال َيتَ  : ِيف َداِئَرِة املَْحُظوِر ُعوا ِيف َذلَِك، َحتَّٰى ال َيَقُعواوسَّ املََرشُ

اِعي َيْرَعٰى َحْوَل اِحلَمٰى ُي « .»وِشُك َأْن َيَقَع َفيهِ َكالرَّ

ْثُت َأنَّ َبْعَض اُملَعاِجلَني َيَتَهاَوُنوَن ِيف ِعالِج النَِّساءِ : َخاِمًسا َكَأْن َيْسَمَح : ُحدِّ

َجًة، َأْو َيَتهَ َأ ِلْلَمْر  ِم َفُيَعاجلَُها ُدوَن اَوُن ِيف َعَدِم ُوُجوِد اَملْحَر ِة َأْن َتْدُخَل َعَلْيِه ُمتََربِّ

ُه، َوَيُصوَن َنفْ َأْن َيتَّ : َحمَْرٍم؛ َأْو َمَع َجمُْموَعٍة ِمَن النَِّساِء، َفَعٰىل املَُعاِلِج  َسُه، ِقَي َربَّ

.َوُيَراِقَب َخاِلَقهُ 

ْثُت َأيْ : َساِدًسا َذَ ُحدِّ ُط فِ ًضا َأنَّ َبْعَض اُملَعاِجلَني اختَّ يَها َأْجًرا الِعالَج ِمْهنًَة َيْشَرتِ

نًا، ُمْستَِدًال بَِحِديِث َأِيب َسعيٍد  ْغِم َأنَّ نَاِء َهَذا الِكتَاِب، ِبَر َأثْ هُ الَِّذي َذَكْرتُ سُمَعيَّ

َام َكاَنْت ِفيِه ُمَعاَمَلة بِاِملْثلِ  ، َحْيُث ِإنَّ احلَِديَث املَْذُكوَر ال َدالَلَة فِيِه َعَىلٰ َذلَِك، َوإنَّ

َرفَض َأُبو َسِعيٍد َأْن َيْرِقَي : َهَذا احلَيَّ ِمَن اَلَعَرِب َأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُهْم، َفِمْن َأْجِل َذِلَك 

ُطوا َعَىلٰ َأِيب  ُْم َرشَ ْ ُيْعُطوُه َشْيًئا إِ َهلُْم إال بُِجْعٍل، ُثمَّ إِهنَّ َفاُء، َوَمل ال َسِعيٍد َأْن َيتِمَّ الشِّ

َام ُنِشَط ِمْن ِعَقاٍل َبْعدَ  .)٢(َأْن َقاَم ِمْن َمَرِضِه َكَأنَّ

ولعلني إن وجدت وقًتا، مجعت هذه الكتب وتلك الرسائل التي صدرت يف املوضوع، ووضعتها حتت النقد ) ١(
تعرض ملؤلفيها باالنتقاص أو التجريح، وإنام العلمي املنصف يف ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف األمة، دون ال

.لوضع احلق يف نصابه، واهللا املستعان

، ومسلم )٢٢٧٦(ة عٰىل أحياء العرب بفاحتة الكتاب يالبخاري كتاب اإلجارة، باب ما يعطٰى يف الرق:صحيح) ٢(

كتاب الطب، باب أخذ ، والرتمذي)٢٢٠١(كتاب السالم، باب جواز أخذ األجرة عٰىل الرقية بالقرآن واألذكار 

حتٰى تعطونا : (، وعندمها)٢١٥٦(، وابن ماجه كتاب التجارات، باب أمر الراقي )٢٠٦٣(األجرة عٰىل التعويذ 

.÷سبع مرات فربئ وقبضنا الغنم÷احلمد هللا"أعطيكم ثالثني شاة، فقبلنا، فقرأت عليه فأنا: غنًام، قال
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َعاَراِت َواملََظاِه : َسابًِعا ، َوَأْن َيْبَحَث َعِن اُملَعاِلِج ِر َعَىلٰ املَِريض َأْن ال َيْغَرتَّ بِالشِّ

:الُقْرآِينِّ التَِّقيِّ 

َكَها َتدْ : َثاِمنًا ُخُل َوْحَدَها َعَىلٰ املَُعالِِج؛ َوإِْن َكاَن املَُعاِلُج َعَىلٰ َحمَْرِم املَْرَأِة َأْن ال َيْرتُ

ٌم ال َجيُوُز، َفَقدْ مِ  .النَّبِيُّ َعْن اخلُْلَوِة بِاَملْرَأِة األَْجنَِبيَّةِ َهنَٰى ْن أَْتَقٰى النَّاِس، ألَنَّ َهَذا ُحمَرَّ

، َومْقُصودَ اَحل يُأِحبُّ َأْن ُأَنبَِّه َعَىلٰ َأنَّ َغايَتنَا ِه : َوَأِخًريا نَا َأَملَ َنا ُهَو الَبَياُن، َو قُّ

ْمحَِن، َوَسِبيلَ  ِة؛ َفَمْن َوَجَد ِيف َهَذا ِرَضا الرَّ نَُّة بَِفْهِم َسَلِف األُمَّ نَا الكِتَاُب َوالسُّ

َكاَن َواُهللا ِيف َعْوِن الَعْبِد َما«: الكَِتاِب َشيًْئا ُخيَالُِف َما َذَكْرُت، َفَعلْيِه حقُّ النَِّصيَحةِ 

.»الَعبُْد ِيف َعْوِن َأِخيهِ 

ْم  الِم، َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّ ْ َلنَا الَعَمَل، َواْهِدَنا ُسبََل السَّ َلَل، َوَيرسِّ اللَُّهمَّ َجنِّْبنَا الزَّ

ٍد َوآِلِه َو  .َأْصَحابِِه َوالتَّاِبِعنيَ َوَباِرْك َعَىلٰ ُحمَمَّ

*   *   *

 
  

هـ١٤١٧ِمْن َشْعَباَن َسَنةَ ٤ِيف ُمنَْشَأُة َعبَّاٍس 
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وِر ِإِنَّ اَحلْمَد هللا ؛ َنْحَمُدُه، َوَنْسَتِعينُُه، َوَنْسَتْهِديِه، َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنعُوُذ بِاهللا ِمْن ُرشُ

دِ َأْنُفِسَنا َوِمْن َس  ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه، ِه اُهللا َفال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن يَِّئاِت أَْعَاملِنَا، َمْن َهيْ

ًدا َعْبُدُه َوَر  يَك َلُه، َوأَْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ .وُلهُ ُس َوأَْشَهُد َأْن ال إَِلَه إِال اهللاُ َوْحَدُه ال َرشِ

 
، َوَخْريَ َتعَ َِفإِنَّ َأْصَدَق احلَِديِث ِكَتاُب اهللا ٍد َهْدُي اهلَْدياَىلٰ ، َوَرشَّ ملسو هيلع هللا ىلصُحمَمَّ

ا، َوُكلَّ األُُمو .ِيف النَّاِر َوُكلَّ َضَالَلةٍ َضالَلةٌ َوُكلَّ بِْدَعةٍ ُحمَْدَثٍة بِْدَعةٌ ِر ُحمَْدَثاُهتَ

ا َبْعُد  :َأمَّ

ْح  ٰى َهلَا الُعَلَامُء َفإِنَّ َمْوُضوَع السِّ تِي َجيُِب َأْن َيتََصدَّ ِة الَّ ِر ِمَن املَْوُضوَعاِت اهلَامَّ

تِي َتْفِرُض َنْفَسَها ِث َوالتَّنِْقيِب، ِبالَبْح  َوالِِكَتاَبِة َوالتَّْألِيِف؛ َوَذلَِك ألَنَُّه ِمَن األُُموِر الَّ

ِيف السِّ  لْ حِر َعَىلٰ الَواِقِع الَعَمِيل لِْلُمْجتََمَعاِت؛ َفإِنَّ ُحمَْرتِ َفَساِد َيْعَمُلوَن َلْيَل َهنَاَر لِ

اِر النَّاِس الَِّذيَن َواِإلْفَساِد، ُمَقابَِل ُدَرْهيَِامٍت َيتََقاُضوَهنَ  ا ِمْن ُضَعَفاِء النُُّفوِس، َوِرشَ

وَن بُِرْؤَيِتِه  ُبوَن ِمْن آَثاِر َحيِْقُدوَن َعَىلٰ إْخَواِهنُِم املُْسِلِمَني َوَيَتَشفُّ ْم َوُهْم ُيَعاُنوَن َوُيَعذَّ

.ْحِر السِّ 

ْحِر َوَرضَ ْضَحٰى ِمَن الَواِجِب َعَىلٰ ُعَلَامِء املُْسِلِمَني َأْن يُ َفَأ  .َرهُ َبيِّنُوا لِلنَّاِس َخَطَر السِّ

؛ أَْن َجيْتَِهُدوا ِيف إِْعطَاِئِهُم  ْحِر، َكْي ال َيْذَهَب َبِل األََهمُّ ِعيَّ لِْلسِّ الِعالَج الرشَّ

َحَرِة الَفَجَرِة؛ ِلُيْبِطُلوا .ِسْحًرا، َأْو لُِيَعاِجلُوا َهلُْم َمِريًضاَهلُْم النَّاُس إَِىلٰ السَّ



       ١٤

١٤

اِء ِكَتاَب َوَها َأَنا َأَضُع َبْني  :َيدِي الُقرَّ

اِر « َحَرِة األَْرشَ ي لِْلسَّ اِرِم البَتَّاِر ِيف التََّصدِّ ْم بِِه ِيف ِهنَاَيِة الَّذِ : »الصَّ ُ ي َوَعْدهتُّ

ْيَطاِن «: ِكَتاِيب  .واٍت ُمنُْذ َأْكَثَر ِمْن َأْرَبِع َسَن»ِوَقايُِة اِإلْنَساِن ِمَن اِجلنِّ َوالشَّ

، َقَص ُحمَاَوَلٌة ُمَتَواِضَعةٌ : َوُهَو  َباُب اُملْسِلُم ، َوَجْهُد املُِقلِّ ْدُت بِِه َأْن َيَتَعلََّم الشَّ

ُر  ْحِر َوِعالِج املَْسُحوِريَن، َوكَذلَِك ِعالَج احلََسِد الطُّ ِعيََّة ِإلْبَطاِل السِّ ْ َق الرشَّ

َتاُج  ، َكْي ال َحيْ َحَرِة َواُملَشعْ النَّاُس ِإَىلٰ َوالَعْنيِ ِذيَن َهيِْدُموَن َعَقاِئَد النَّاِس، ِو السَّ ِذيَن الَّ

ْم  .ِوُيْفِسُدوَن ِعَباَدَهتُ

    
ُل *  ْحِر : الَفْصُل اَألوَّ :َتْعِريُف السِّ

   
َغةِ -١ ْحِر ِيف اللُّ .السِّ

ْحِر ِيف اال-٢ .ْصِطالِح السِّ

ْيَطاِن -٣ ِب إَِىلٰ الشَّ َحَرِة ِيف التََّقرُّ .َبْعِض َوَساِئِل السَّ

نَّةِ : الَفْصُل الثَّاِين *  ْحُر ِيف َضْوِء الُقرآِن َوالسُّ :السِّ

   
نَِّة َعَىلٰ ُوُجوِد اِجلنِّ -١ ِة ِمَن الِكَتاِب َوالسُّ .األَِدلَّ

ِة ِمنَ -٢ ْحِر األَِدلَّ نَِّة َعَىلٰ ُوُجوِد السِّ .الكَِتاِب َوالسُّ

ْحِر -٣ .َأْقَواُل الُعَلَامِء ِيف السِّ

ْحِر : الَفْصُل الثَّاِلُث *  :َأْقَساُم السِّ



   ١٥

١٥

   
اِزي-١ ْحِر ِعنَْد الرَّ .َأْقَساِم السِّ

اِغِب -٢ ْحِر ِعنَْد الرَّ .َأْقَساِم السِّ

ْحِر َواِإليَضاِح التَّْحِقيِق -٣ .ألَْقَساِم السِّ

ابُِع *  اِحُر ِجنِّيا؟: الَفْصُل الرَّ ُ السَّ َكْيَف ُحيَرضِّ

َحَرُة الَفَجَرُة لَِتْحِضِري َعْن َثَامِين ُطُرٍق : َتَكلَّْمُت ِيف َهَذا الَفْصِل  َيْسَتْخِدُمَها السَّ

ِريَقِة َكاِمَلةً  ، َمَع َعَدِم ِذْكِر الطَّ َن بَ اِجلنِّيِّ َّ وِس فُ النُّاِف ضعَ ُض عْ َحتَّٰى ال َيَتَمكَّ نْ ممِ

.اْسِتْخَداِمَهاِمِن اَب تَ ون الِك أيقر

َيَعِة اِإلْسالِميَّةِ : الَفْصُل اَخلاِمُس *  ِ ْحِر ِيف الرشَّ :ُحْكُم السِّ

   
ْحَر ُحْكِم َم -١ .ِيف اِإلْسالمِ ْن َتَعلََّم السِّ

اِحِر ِيف اِإلْسالمِ ُحْكِم ا-٢ .لسَّ

.ُحْكِم َساِحِر َأْهِل الِكَتاِب -٣

ْحِر؟-٤ ْحِر بِالسِّ َهْل َجيُوُز َحلُّ السِّ

ْحِر َواملُْعِجَزِة َوالَكَراَمةِ الَفْرُق بَ -٥ .ْنيَ السِّ

اِدُس *  ْحِر : الَفْصُل السَّ :إِْبَطاُل السِّ

   
. ْبَطالِِه، َوَنَامِذَج َعَمِليٍَّة ِلِعالِجهِ َأْعَراِضِه َوَكْيِفيَِّة إِ : ِسْحِر التَّْفِريِق -١

.َأْعَراِضِه، َوَكْيِفيَِّة إِْبطالِِه، َوَنَامِذَج َعَمِليٍَّة ِلِعالِجهِ : ِسْحِر اَملَحبَّةِ -٢



      ١٦

١٦

.ِيلٍّ ِلَذِلَك ْبَطالِِه، َوَنُموَذٍج َعَم ، َوَكْيِفيَِّة إِ َأْعَراِضهِ : ِسْحِر التَّْخِييِل -٣

.َأْعَراِضِه َوِعالِجِه، َوَنُموَذٍج َعَمِيلٍّ ِإلْبَطاِلهِ : ْحِر اُجلنُوِن ِس -٤

.َأْعَراِضِه َوِعالِجهِ : ِسْحِر اخلُُموِل -٥

.َأْعَراِضِه َوِعالِجهِ : ِسْحِر اهلََواِتِف -٦

.ِلَذِلَك َعَمَليَّةٍ َج ذِ َأْعَراِضِه َوِعالِجِه، َوَنَام : ِض ِسْحِر اَملَر -٧

.َأْعَراِضِه َوِعالِجِه، َوَنُموَذٍج َعَمِيلٍّ لَذِلَك : ِسْحِر النَِّزيِف -٨

َواِج ِسْح -٩ .َأْعَراِضِه َوِعالِجِه، َوَنُموَذٍج َعَمِيلٍّ لَذِلَك : ِر َتْعِطيِل الزَّ

ابُِع *  :ِعالُج اَملعُقوِد َعْن َزْوَجِتهِ : الَفْصُل السَّ

   
ْبِط -١ .َأْنَواِع الرَّ

وَعةِ -٢ نَِّة َواألَْذَكاِر املَْرشُ ْبِط ِمَن الُقرآِن َوالسُّ .ِعالِج الرَّ

ْعِف اِجلنِْيسِّ -٣ ْبِط َوالضَّ .الَفْرِق َبْنيَ الرَّ

.الُعْقمِ ِعالِج َبْعِض َأْنَواعِ -٤

.ْحِر َحتِْصينَاِت الَعُروَسْنيِ ِضدَّ السِّ -٥

ْبِط َنَامِذَج َعَمِليَّ  .ٍة لِِعالِج الرَّ

:ِعالُج الَعْنيِ : الَفْصُل الَثاِمُن * 

   
نَِّة َعَىلٰ َتْأِثِري الَعْنيِ -١ ِة ِمَن الُقْرآِن َوالسُّ .األَِدلَّ

.َحِقيَقِة الَعْنيِ -٢



   ١٧

١٧

.ِعالِج الَعْنيِ -٣

.)١(يٍَّة لِِعالِج الَعْنيِ َنَامِذَج َعَملِ -٤

ُه، ِإنَّهُ : َأْن َينَْفَع ِهبََذا الِكَتاِب : Qُل اَهللا َوَأْسأَ  َوِيلُّ َذِلَك َكاتَِبُه، َوَقاِرَئُه، َوَناِرشَ

.َواَلَقاِدُر َعَلْيهِ 

ءٍ  .ِيل بَِظْهِر الَغْيِب َأْن َيْدُعَو َوإِينَّ َسائٌِل َأًخا اْنَتَفَع ِمْن َهَذا الِكَتاِب بَِيشْ

ُوُه ِيف ِكَتاِيب َهَذا ُخمَالًفا ِلْلكتَ َوإِينَّ ُأَنبُِّه َعَىلٰ َأ  ُبوا نَّ ُكلَّ َما َوَجْدمتُّ نَِّة َفاْرضِ اِب َوالسُّ

نَّةِ  .بِِه َعْرَض اَحلائِِط َوُخُذوا بِالِكَتاِب َوالسُّ

ْو إِْن ُكنُْت َعَىلٰ َقيِْد احلَيَاِة، أَ َوَرَحِم اُهللا َرُجًال َوَقَف َعَىلٰ َخَطٍإ ِفيِه، َفَأْبَلَغِنيهِ 

.َأْصَلَحُه إِْن ُكنُْت ِيف ِعَداِد اَملْوَتٰى 

الُِف الِكَتاَب َوِإينَّ َأْبَرُأ  نََّة، َوَما ُأِريُد إِال اِإلْصالَح َما ِمْن ُكلِّ َما ُخيَ َوالسُّ

ْلُت َوإَلْيِه ُأِنيُب  .اْستَطْعُت، َوَما َتْوفِيِقي إِال بِاهللا َعَلْيِه َتَوكَّ

.قارن بالفهارس..اداتهذه هي موضوعات الطبعة األوٰىل قبل الزي) ١(

     
 

يَفُة ِمَن املَْسِجِد النَّبِويِّ  ِ ْوَضُة الرشَّ الرَّ

ابِع َعَرشَ  ِيف الرَّ

املُبَاَرِك ِمْن َعاِم أَحَد َعَرشَ ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ 

ملسو هيلع هللا ىلصِامئٍة َوأْلٍف ِمْن ِهْجَرِة املُْصَطَفٰى َوَأْرَبعِ 



       ١٨

١٨





  ١٩

١٩

 
 

 

 
 

  

 * 
 * 
 * 



       ٢٠

٢٠

بيضاء



  ٢١

٢١

 
  

 
  

ْحُر ا ْيَطاِن َوبَِمُعوَنٍة ِمنْهُ َعَمٌل ُيقَ : لسِّ ُب فِيِه إَِىلٰ الشَّ .رَّ

  
ْحِر  هِ : َأْصُل السِّ ِء َعْن َحِقيَقِتِه إَِىلٰ َغْريِ ْ ُف اليشَّ .)١(َرصْ

   
اِحَر ملَّا أََرٰى البَاطَِل ِيف ُصوَرِة اَحلقِّ  َء َعَىلٰ َغْريِ َحِقيَقِتِه َفَكأَنَّ السَّ ْ ، َوَخيََّل اليشَّ

َفهُ َر َقْد َسَح  َء َعْن َوْجِهِه َأْي َرصَ ْ .اهـ. )٢(اليشَّ

     
حَّ  ُه ُيِزيُل الصِّ ْحَر ِسْحًرا ألَنَّ ِت السِّ َام َسمَّ .اهـ)٣(َة إَِىلٰ اَملَرِض الَعَرُب إِنَّ

 )٤(  

).٤/٢٩٠(÷هتذيب اللغة") ١(

.بريوت-ط صادر ) ٤/٣٨٤(÷لسان العرب") ٢(

.املصدر السابق) ٣(

هو إخراج الباطل يف صورة احلق، ويقال هو اخلديعة، : قال قوم": قال): ٥٠٧: ص(÷مقاييس اللغة"يف ظهلف) ٤(

:واحتجوا بقول القائل
ـــا ـــن فإنن ـــيم نح ـــألينا ف ـــإن تس رعصــافري مــن هــذي األنــام املســحَّ ف

.اهـ÷كأنه أراد املخدوع



       ٢٢

٢٢

.اهـ. )١(ُهَو إْخَراُج الَباِطِل ِيف ُصوَرِة اَحلقِّ :َقاَل َقْوٌم 

» « 
ْحُر  .اهـ. )٢(َما َلُطَف َمْأَخُذُه َوَدقَّ : السِّ

 » « 
ْحُر  ِء ِيف َأْحَسِن َمَعاِرِضهِ : السِّ ْ .اهـ. )٣(تَّٰى َيْفِتنَ َح إِْخَراُج اليشَّ

    
    

 ْ ْحُر ِيف ُعْرِف الرشَّ َحِقيَقِتِه، ُخمْتَصٌّ بُِكلِّ َأْمٍر َخيَْفٰى َسَببُُه، َوُيَتَخيَُّل َعَىلٰ َغْريِ : عِ السِّ

.اهـ. )٤(َواِخلَداعِ َوَجيِْري َجمَْرٰى التَّْمِويهِ 

    
ُر : ُهَو  ُم بِِه َأْو َيْكُتُبُه، َأْو َيْعَمُل َشْيًئا ُيَؤثِّ ِيف َبَدِن املَْسُحوِر ُعَقٌد َوُرًقٰى َوَكالٌم َيَتَكلَّ

ٍة َلُه، َوَلُه َحِقيَقةٌ  َيْقُتُل، َوَما ُيْمرُض، َوَما َفِمنُْه َما: َأْو َقْلبِِه َأْو َعْقِلِه ِمْن َغْريِ ُمَباَرشَ

ُق َبْنيَ اْملرِء َوَزْوِجِه، َوَما  ُجَل َعِن اْمَرَأتِِه َفَيْمنَُعُه َوْطَأَها، َوِمنُْه َما ُيَفرِّ َيْأُخُذ الرَّ

ا إَِىلٰ اآلَخ  ُض َأَحَدُمهَ بُِّب َبْنيَ اْثنَْني ُيَبغِّ .اهـ. )٥(ِر َأْو ُحيَ

.بريوت-ط املكتبة العلمية ) ٢٦٧(÷املصباح"، ونحوه يف )س ح ر(÷مقاييس اللغة") ١(

).١/٤١٩(÷املعجم الوسيط") ٢(

.بريوت) ٣٩٩(÷حميط املحيط") ٣(

.ط بريوت)٣٦٨(÷املصباح املنري") ٤(

).١٠٤/ ١٠(÷املغني") ٥(



  ٢٣

٢٣

   
بِيِعيَِّة َعنَْهاَر ُهَو ُم  ٌب ِمْن َتْأثَِرياِت األَْرَواِح اَخلبِيَثِة، َواْنِفَعاِل الُقَوٰى الطَّ .)١(كَّ

  
َفاٌق َبْنيَ َساِحٍر َوَشْيَطاٍن  اِحُر ِبفِ : ُهَو اتِّ َماِت َأْو َعَىلٰ َأْن َيُقوَم السَّ ْعِل َبْعِض اُملَحرَّ

ِكيَّاِت ِيف ُمَقا ْ ْيَطاِن َلُه ِفيَام َيطْ الرشِّ .ُلُب ِمنْهُ بِِل ُمَساَعَدِة الشَّ

       
َحَرِة َمْن َيْرَتِدي املُْصَحَف ِيف َقَدَمْيِه َيْدُخُل بِِه اَخلالَء  .ِمَن السَّ

.لَقَذاَرةِ َوِمنُْهْم َمْن َيْكتُُب آَياٍت ِمَن الُقرآِن ِبا

.َوِمْنُهْم َمْن َيْكُتُبَها بَِدِم اَحلْيِض 

.َوِمْنُهْم َمْن َيْكُتُب آَياِت الُقْرآِن َعَىلٰ َأْسَفِل َقَدَمْيهِ 

َة َمْعُكوَسةً  .َوِمْنُهْم َمْن َيْكُتُب الَفاِحتَ

.ُوُضوءٍ َوِمْنُهْم َمْن ُيَصيلِّ ُدونَ 

.َوِمْنُهْم َمْن َيَظلُّ ُجنًُبا

ْيَطاِن؛ َفال َيذُكُر اْسَم اهللاَوِمنْ بِيَحَة ِيف ُِهْم َمْن َيْذَبُح لِْلشَّ ْبِح، َوَيْرِمي الذَّ ِعنَْد الذَّ

ْيَطانُ  ُدُه َلُه الشَّ .)٢(َمَكاٍن ُحيَدِّ

.ِاِطُب الَكَواِكَب، َوَيْسُجُد َهلَا ِمْن ُدوِن اهللاَوِمْنُهْم َمْن ُخيَ 
ُه َأْو  .اْبنَتَهُ َوِمنُْهْم َمْن َيْأِيت ُأمَّ

.)٤/١٢٦(÷زاد املعاد") ١(

.)٤٥(ص:÷وقاية اإلنسان"راجع ) ٢(



       ٢٤

٢٤

ةً »ِطلَّْسًام «َوِمْنُهْم َمْن َيْكُتُب  ِمُل َمَعاِينَ ُكْفِريَّ .بِأَْلَفاٍظ َغْريِ َعَربِيٍَّة َحتْ

ُ َلنَا َأنَّ  اِحَر َوال َخيُْدُمُه إِال بِ يَّ اِجلنَِّوِمْن ُهنَا َيَتَبنيَّ .ُمَقاِبٍل ال ُيَساِعُد السَّ

اِحُر َأَشدَّ  ُع ِيف َتنِْفيِذ َأْمِرهِ َوُكلََّام َكاَن السَّ يَْطاُن َأْكَثَر َطاَعًة َلُه، َوأَْرسَ .ُكْفًرا َكاَن الشَّ

يْطَاُن  ٍة اْمَتنََع الشَّ يَْطاُن ِمْن أُُموٍر ُكْفِريَّ اِحُر ِيف َتنِْفيِذ َما أََمَرُه بِِه الشَّ َوإَِذا َقرصَّ السَّ

.َعْن ِخْدَمِتِه، َوَعَىصٰ َأْمَرهُ 

اِحُر َوا يَْطاُن َقِرينَاِن اْلتََقيَا َعَىلٰ َمْعِصَية اهللاَفالسَّ .لشَّ

َ َلَك ِصحَّ َوِإذَ  اِحِر َتَبنيَّ َما َذَكْرُت، َحْيُث َجتُِد ُظْلَمَة الُكْفِر ةُ ا َنَظْرَت إَِىلٰ َوْجِه السَّ

َا َغَامَمٌة َسْوَداُء َمْسُدوَلًة َعَىلٰ َوْجِهِه كَ  .َأهنَّ

اِحَر  دُ : َعْن ُقْرٍب َوإَِذا َعَرْفَت السَّ ِتِه َوَأْوالِدِه، ُه َيِعيُش ِيف َشَقاٍء َنْفِيسٍّ َمَع َزْوَج َجتِ

ُه َيْفَزُع ِيف َبْل َمَع َنْفِسِه، َفُهَو ال َيْسَتِطيُع َأْن َينَاَم َهاِدَئ الَباِل ُمْرتَ  ِمِري، َبْل إنَّ اَح الضَّ

اٍت  اٍت النَّْوِم َمرَّ َياِطنيَ َأنَّ َذِلَك ، َأِضْف ِإَىلٰ َوَمرَّ َما ُتْؤِذي َأْوالَدُه َوَزْوَجتَُه، َكِثًرياالشَّ

َقاَق َو َوُتوِقُع بَ  .اِخلالَف يْنَُهُم الشِّ

. ﴾﴿: َوَصَدَق اهللاُ الَعظِيُم الَقاِئُل 

]١٢٤:طه[

***
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٢٦

بيضاء



     ٢٧

٢٧

 
 

         

   )١( 

ْحِر عالقة قوية، َبْل إنَّ اِجلنَّ َوالشَّ  َياِطَني ُهُم الَعاِمُل إِنَّ الَعالَقَة َبْنيَ اِجلنِّ َوالسِّ

ْحِر، َولَقْد َأْنَكَر َبْعُض النَّاِس ُوُجوَد اِجلنِّ َوِمْن َثمَّ  َأْنَكُروا ُحُدوَث األَساِيسُّ ِيف السِّ

ْحِر  .السِّ

        
  

.]٢٩: األحقاف[﴾﴿: َقاَل َتَعاَىلٰ -١

﴿: َوَقاَل ُسْبَحاَنهُ -٢

.]١٣٠: األنعام[﴾

٣-﴿

.]٣٣: الرمحن[﴾

.]١: اجلن[﴾﴿-٤

.]٦: اجلن[﴾﴿-٥

٦ -﴿

.)٥١-٢١(من اجلن والشيطان ÷وقاية اإلنسان"راجع ) ١(



       ٢٨

٢٨

.]٩١: املائدة[﴾

٧-﴿

.]٢١: النور[﴾

وَرًة ُة ِمَن الُقرآِن َكثَِريٌة َمْعروَفٌة، َوَيْكِفيَك َأْن َتْعِرَف َأنَّ ِيف الُقْرآِن ُس لَّ َواَألدِ 

.َكاِمَلًة َعِن اِجلنِّ 

ةً َوِع الُقْرآِن ِثنَْتْنيِ َبْل َيْكِفيَك َأْن َتْعِرَف َأنَّ َكِلَمَة اِجلنِّ ُذِكَرْت ِيف  يَن َمرَّ .ْرشِ

اٍت : َكِلَمُة اَجلانِّ َو  .َسْبَع َمرَّ

ْيطَاِن  ةً : َوَكلِمُة الشَّ .َثَامِنًيا َوِستََّني َمرَّ

َياِطِني والشَّ  .َكِثَريةٌ اِهُد َأنَّ اآلَياِت ِيف ِذْكِر اِجلنِّ َوالشَّ

   
َذاَت َلْيَلٍة َفَفَقْدَناُه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ُكنَّا َمَع َرُسوِل : َقاَل سَعِن اْبِن َمْسُعوٍد -١

َعاِب، َفُقْلنَا ا ؛اْغِتيَل اْسُتِطَري َأِو : َفاْلَتَمْسنَاُه ِيف األَْوِدَيِة َوالشِّ َفبِْتنَا بَِرشِّ َليَْلٍة َباَت ِهبَ

َفَقْدَناَك ِهللاَيا َرُسوَل ا: َفُقْلنَا: َقاَل ،َقْوٌم، َفلامَّ َأْصَبْحنَا إَذا ُهَو َجاَء ِمْن ِقَبِل ِحَراءٍ 

ا َقْوٌم، َفَقاَل  أَتاِين َداِعَي اِجلنِّ َفَذَهْبُت «: َفَطَلْبنَاَك َفَلْم َنِجْدَك َفبِْتنَا بَِرشِّ َلْيَلٍة َباَت ِهبَ

ْم، َوَسَألُ : ، َقاَل »ْأُت َعَلْيهُم الُقْرآنَ َمَعُه َفَقَر  وُه َفاْنَطَلَق بِنَا َفأَراَنا آَثاَرُهْم َوآَثاَر نَِرياِهنِ

اَد، َفَقاَل  َعَلْيِه َيَقُع ِيف َأْيِديُكْم َأْوَفَر َما َيُكونُ َِلُكْم ُكلُّ َعْظٍم ُذِكَر اْسُم اهللا«: الزَّ

.»ُكْم ْحًام، َوُكلُّ َبْعَرٍة َعَلٌف ِلَدَوابِّ ـلَ 

َُم «: ملسو هيلع هللا ىلصَِفَقاَل َرُسوُل اهللا .)١(»ا َطَعاُم إِْخَواِنُكْم ـَفال َتْسَتْنُجوا ِهبَِام َفإِهنَّ

).نووي: ٤/١٧٠(رواه مسلم كتاب الصالة :صحيح) ١(



     ٢٩

٢٩

بُّ «: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل ِيل َرُسوُل اهللا: َقاَل سَوَعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ -٢ إينِّ َأَراَك ُحتِ

َال  ْنَت بِالصَّ َداءِ ِة َفاْرَفْع َصْوَتَك بِالنِّ الَغنََم َوالَبادَِيَة َفإَِذا ُكنَْت ِيف َغنَِمَك َوَباِدَيتَِك َفَأذَّ

ُه ال َيْسَمُع َصْوَت اُملؤَ  ِن َفإِنَّ ٌء إِالَّ ذِّ .)١(»َشِهَد لَُه َيْوَم الِقَياَمةِ ِجنٌّ َوال إِْنٌس َوال َيشْ

ِيف َطاِئَفٍة ِمْن َأْصَحاِبِه ملسو هيلع هللا ىلصِاْنَطَلَق َرُسوُل اهللا: َقاَل سَوَعِن اْبِن َعبَّاٍس -٣

يَاِطِني َوَبْنيَ َخَربِ السَّ  ْرِسَلْت َامِء، َوُأ َعاِمِديَن إَِىلٰ ُسوِق ُعَكاٍظ، َوَقْد ِحيَل َبْنيَ الشَّ

َياِطُني إَِىلٰ َقوِمِهْم، َفَقاَلواَعَلْيِه  ُهُب، َفَرَجَعِت الشَّ ِحيَل َبيْنَنَا : َما َلُكْم؟ َقاُلوا: ُم الشُّ

ُهُب، َقاُلوا امِء، َوأُْرِسَلْت َعَلْيَنا الشُّ َامءِ ُكْم َوَبْنيَ َخَربِ َما َحاَل َبْينَ: َوَبْنيَ َخَربِ السَّ السَّ

ٌء ِإال ُبوا َمَشاِرَق األَْرِض َوَمَغاِرَهبَا َفاْنظُ َيشْ ُروا َما َهَذا الَِّذي َحاَل َحَدَث، َفاْرضِ

ُهوا َنْحَو ِهتَ َبْيَن ِذيَن َتَوجَّ َف ُأوَلِئَك الَّ َامِء، َفاَنَرصَ ملسو هيلع هللا ىلصيِّ اَمَة إَِىلٰ النَِّب ُكْم َوَبْنيَ َخَربِ السَّ

وِق ُعَكاٍظ، َوُهَو ُيَصيلِّ بَِأْصَحابِِه َصالَة الَفْجِر، َفَلامَّ َوُهَو بِنَْخَلَة َعاِمِديَن َإَىلٰ ُس 

َامِء، َهَذا َواهللا الَِّذي َحاَل َبْيَن: واَسِمُعوا الُقْرآَن اْسَتَمُعوا َلُه، َفَقالُ  ُكْم َوَبْنيَ َخَربِ السَّ

ا َسِمْعنَا ُقْرآًنا َعَجبًا َهيِْدي ِإَىلٰ َيا َقْوَمنَا ِإنَّ : َجُعوا إَِىلٰ َقْوِمِهْم َفَقاُلواَفُهنَاَك ِحَني َر 

نَا أََحًدا، َفَأْنَزَل اهللاُ َعَىلٰ َنبِيِِّه  َك بَِربِّ ْشِد َفآَمنَّا بِِه، َوَلْن ُنْرشِ ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصالرُّ

َام ُأوِحَي إَِلْيِه َقْوُل اِجلنِّ ﴾ .)٢(، َوإِنَّ

ُخلَِقِت اَملالِئكُة ِمْن ُنوٍر، «: ملسو هيلع هللا ىلصهللا َقاَل َرُسوُل ا: َقاَلْت لَوَعْن َعاِئَشَة -٤

َّا ُوِصَف َلُكْم  .)٣(»َوُخلَِق اَجلانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر، َوُخلَِق آَدُم ِمم

، )٢/١٢(، والنسائي )فتح: ٦/٣٤٣(، والبخاري كتاب اآلذان )١/٦٨(مالك كتاب الصالة : رواه:صحيح) ١(

).١/٢٣٩(اجهوابن م

.، واللفظ للبخاري)نووي: ٤/١٦٨(، ومسلم كتاب الصالة )فتح: ٢/٢٥٣(البخاري كتاب صفة الصالة :رواه:صحيح) ٢(

).١٦٨، ٦/١٣٥(، وأمحد )نووي: ١٨/١٢٣(مسلم كتاب الزهد والرقائق : رواه:صحيح) ٣(



       ٣٠

٣٠

ْيَطاَن «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النِبي لُحَييٍّ َوَعْن َصِفيََّة بِنِْت -٥ اْبِن ِمِن َجيِْري إِنَّ الشَّ

مِّ آَدَم َجمَْر  .)١(»ٰى الدَّ

إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصِوَل اهللاَأنَّ َرُس بْبِن ُعَمَر َِعْن َعْبِد اهللاَو - ٦

ْيَطاَن َيْأُكُل َبِشَامِلِه َوَيْرشَ  ْب بَِيِمينِِه، َفإِنَّ الشَّ َب َفْلَيْرشَ ُب َفْلَيأُْكْل بَِيِمينِِه، َوإَِذا َرشِ

.)٢(»بِِشَامِلهِ 

َما ِمْن َمْوُلوٍد ُيولَُد إِال «: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َل َقاسَوَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة -٧

ْيطَاِن إِال اْبَن  يَْطاُن، َفيَْسَتِهلُّ َصاِرًخا ِمْن َنْخَسِة الشَّ هُ َم َنَخَسُه الشَّ .)٣(»ْرَيَم َوُأمَّ

ًة َلْيلَ َرُجٌل َناَم ملسو هيلع هللا ىلصُِذِكَر ِعنَْد َرُسوِل اهللا: َقاَل سَوَعْن َعْبِد اهللا ْبِن َمْسُعوٍد -٨

يَْطاُن ِيف ُأُذَنْيهِ «: َحتَّٰى َأْصَبَح، َقاَل  .)٤(»ِيف ُأُذِنهِ «َأْو »َذاَك َرُجٌل َباَل الشَّ

ُة ِمَن اهللا«: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللا سَوَعْن َأِيب َقَتاَدَة -٩ اِحلَ ْؤَيا الصَّ ، َواُحلْلُم ِالرُّ

ْيَطاِن، َفَمْن َرَأٰى َشْيًئا َيْكَر  ْيَطاِن ِمَن الشَّ ْذ ِمَن الشَّ ُهُه َفْلَينِْفْث َعْن ِشَاملِِه َثالًثا َوْلَيَتَعوَّ

هُ  َا ال َتُرضُّ .)٥(»َفإِهنَّ

إَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَِأنَّ َرُسوَل اهللا:سَوَعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ - ١٠

ْيَطانَ  .)٦(»َيْدُخُل َفْلُيْمِسْك بَِيِدِه َعَىلٰ فِيِه َفإِنَّ الشَّ

).نووي: ١٤/١٥٥(السالم ، ومسلم كتاب)فتح: ٢٨٢/ ٤(البخاري كتاب االعتكاف :رواه:صحيح) ١(

).نووي: ١٣/١٩١(مسلم كتاب األنبياء : رواه:صحيح) ٢(

).نووي: ١٥/١٢٠(، ومسلم كتاب الفضائل )فتح: ٨/٢١٢(البخاري كتاب األرشبة : رواه:صحيح) ٣(

: ٦/٦٤(ومسلم كتاب صالة املسافرين وقرصها ) فتح: ٢٨/ ٣(البخاري كتاب بدء اخللق :رواه:صحيح) ٤(

).ينوو

).نووي: ١٥/١٦(كتاب التعبري، ومسلم كتاب الرؤيا ) فتح: ٢٨٣/ ١٢(البخاري :رواه:صحيح) ٥(

).١/٣٢١(، والدارمي كتاب الصالة )نووي: ١٨/١٢٢(مسلم كتاب الزهد والرقائق : رواه:صحيح) ٦(



     ٣١

٣١

.َواألََحاِديُث ِيف الَباِب َكثَِريٌة، َوَيف َذلَِك ِكَفاِيٌة لَِطاِلِب اَحلقِّ 

َهيا َرْيٌب َوال َشٌك، َوال  َياطَِني َحِقيَقٌة ال َيْعَرتِ ُ َلنَا َأنَّ اِجلنَّ َوالشَّ َوِمْن ُهَنا َيَتَبنيَّ

اِدُل ِيف َذلَِك إِال ُمَكابٌِر ُمَعاِنٌد َيتَّ  .)١(بُع َهَواُه بَِغْريِ ُهًدٰى ِمَن اهللاُجيَ

*   *   *

 
   

﴿: َقاَل َتَعاَىلٰ -١

.]١٠٢: البقرة[﴾

.]٧٧: يونس[﴾﴿- ٢

٣-﴿

.]٨٢، ٨١: يونس[﴾

٤-﴿

.]٦٩-٦٧: طه[﴾

٥-﴿

.مؤلفلل÷وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان"من أراد التوسع يف املوضوع، فلرياجع كتاب ) ١(



       ٣٢

٣٢

.]١٢٢-١١٧: األعراف[﴾

٦-﴿

.]٥-١: الفلق[﴾

اِحَراِت الالِئي : ، َيْعِني﴾﴿: َقاَل الُقْرُطبِيُّ  السَّ

اَينُْفثْ  .اهـ. )١(َن ِيف ُعَقِد اَخلْيِط ِحَني َيْرِقَني ِهبَ

َمُة ، َقاَل ُجمَاِهُد َوِعْكِر ﴾﴿: َقاَل اَحلافُِظ اْبُن َكِثٍري 

حَّ  َواِحَر : َيْعِني: اكُ َواَحلَسُن َوَقَتاَدُة َوالضَّ .اهـ. )٢(السَّ

يُّ  َو : َأْي :َقاَل اْبُن َجِريٍر الطََّربِ اِحِر الالئِي َينُْفْثَن ِيف ُعَقِد اخلَْيِط َوِمْن َرشِّ السَّ

.ِحَني َيْرِقَني َعَلْيَها

.اهـ. )٣(ِويِل َوبِِه َقاَل َأْهُل التَّْأ : َقاَل الَقاِسِميُّ 

َحَرِة َكثَِريٌة َمْشُهوَرٌة ِعنَْد َمْن َلُه َأْدَنٰى َمْعِرفَ  ْحِر َوالسَّ ِديِن ٍة بِ َواآلَياُت ِيف ِذْكِر السِّ

.ْسالمِ اِإل 

  
ُزَرْيٍق، ُيَقاُل َبِنيَرُجٌل ِمنْ ملسو هيلع هللا ىلصَسَحَر َرُسوَل اهللا : َقاَلْت لَعْن َعاِئَشَة -١

َء َوَما ملسو هيلع هللا ىلصَلبِيُد ْبُن األَْعَصِم، َحتَّٰى َكاَن َرُسوُل اهللا : َلهُ  ْ يَُّل إَِلْيِه َأنَُّه َكاَن َيْفَعُل اليشَّ ُخيَ

ِكنَُّه َدَعا َوَدَعا، ُثمَّ َوُهَو ِعنِْدي لَ - َأْو َذاَت َلْيَلٍة - َحتَّٰى إَِذا َكاَن َذاَت َيْوٍم َفَعَلُه،

).٢٠/٢٥٧(÷تفسري القرطبي") ١(
).٤/٥٧٣(÷سري ابن كثريتف") ٢(
).١٠/٣٠٢(÷تفسري القاسمي") ٣(



     ٣٣

٣٣

ا «: َقاَل  َيا َعائَِشُة، َأَشَعْرِت َأنَّ اهللاَ َأْفَتاِين فِيَام اْسَتْفَتْيُتُه فِيِه؟ َأَتاِين َرُجالِن َفَقَعَد َأَحُدُمهَ

ا لِ نَْد ِرْجَيلَّ ِعنَْد َرْأِيس َواآلَخُر ِع  ُجِل؟ قال: َصاِحِبه، َفَقاَل َأَحُدُمهَ : َما َوَجُع الرَّ

ءٍ : َلبِيٌد ْبُن األَْعَصِم، َقاَل : َمْن َطبَُّه؟ َقاَل : َمْطُبوٌب، َقاَل  ِيف ُمْشٍط : ؟ َقاَل ِيف َأْي َيشْ

.»بِْئِر ِذْرَوانَ ِيف :َوَأْيَن ُهَو؟ َقاَل : َوُمَشاَطٍة َوُجفِّ َطْلِع َنْخَلٍة َذَكٍر، َقاَل 

َيا َعائَِشُة، َكأَنَّ َماَءَها نَُقاَعُة «: ِيف َناٍس ِمْن أَْصَحابِِه َفَجاَء َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَِفأََتاَها َرُسوُل اهللا

يَاِطِني  أََفال اْستَْخرْجتَُه، َِيا َرُسوَل اهللا: ، ُقْلُت »اِحلنَّاِء، َوَكأَنَّ ُرُءوَس َنْخلَِها ُرُءوُس الشَّ

ا َفُدِفنَْت «: َقاَل  .)١(»َقْد َعاَفاِين اهللاُ َفَكِرْهُت َأْن ُأثَِري َعَىلٰ النَّاِس فِيِه َرشا، َفَأَمَر ِهبَ

 
.وٌر َمْسُح : َمْطُبوٌب 

.َمْن َسَحَرُه؟: َمْن َطبَُّه؟

ْأِس َواللِّْحَيِة ِعنَْد َتْرِجيلِ : املَُشاَطةُ  ْعُر املَُتَساِقُط ِمَن الرَّ .ِهَام الشَّ

.َعَىلٰ الطَّْلعِ الَِّذي َيُكونُ اجلُفُّ ُهَو الِغَشاُء : َطْلِع َنْخَلةٍ ُجفِّ 

ُهَو َما َيْطُلُع ِمَن النَّْخَلِة ُثمَّ َيِصُري َثَمًرا إَِذا َكاَنْت ُأْنَثٰى، َوإِْن َكاَنْت َذَكًرا : الطَّْلُع 

كُ  ْ َيِرصْ َثَمًرا، َبْل ُيْؤَكُل َطِريا َوُيْرتَ ٌء َعَىلٰ النَّْخلَ َمل اًما َمْعُلوَمًة َحتَّٰى َيِصَري ِفيِه َيشْ ِة َأيَّ

ُح َأْبَيُض  ِقيِق، َوَلُه َراِئَحٌة َزِكيٌَّة َفُيلقَّ .بِِه اُألْنَثٰى ِمْثَل الدَّ

.ِمثَْل ُعَصاَرةِ اِحلنَّاِء إَِذا ُوِضَعْت ِيف املَاءِ َمحَْراُء : ُنَقاَعُة اِحلنَّاءِ 

َياِطِني َكَأنَّ ُرُءو َا ُمْستَدِ : َس َنْخلَِها ُرُءوُس الشَّ ٌة َكُرُءوِس اَحليَّاِت، َأْي َأهنَّ قَّ

يف كتاب السالم باب ) نووي: ١٤/١٧٤(، ومسلم )فتح: ٢٢٢/ ١٠(البخاري كتاب بدء اخللق :رواه:صحيح) ١(

.السحر



       ٣٤

٣٤

اَواحلَيَُّة ُيَقاُل  يَْطاُن، َوِقيَل :َهلَ َا َسيِّئَُة املَنَْظِر، َقبِيَحُة األَْشَكاِل : الشَّ .َأَراَد َأهنَّ

  
َفقُ -َلَعنَُهُم اهللاُ - الَيُهوُد  -َوُهَو ِمْن َأْسَحِر الَيُهودِ - وا َمَع َلبِيِد بِِن األَْعَصِم اتَّ

.َوُيْعُطوُه َثالَثَة َدَناِنَري ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َيْعَمَل ِسْحًرا لَِرُسوِل اهللا 
ْحِر َعَىلٰ َشَعَر  ِقيُّ بَِعَمِل السِّ : ، ِقيَل ملسو هيلع هللا ىلصاٍت ِمْن َشْعِر النَِّبيِّ َوفِْعًال؛ َقاَم َذلَِك الشَّ

، َوَعَقَد َعَلْيَها ملسو هيلع هللا ىلصيِّ اَنْت َتْذَهُب إَِىلٰ ُبُيوِت النَِّب ٍة َصِغَريٍة كَ َل َعَلْيَها ِمْن َجاِريَ ِإنَُّه َحَص 

ْحَر ِيف بِْئِر ِذْرَوانَ  .ِسْحًرا َلُه، َوَوَضَع السِّ

ُجِل َوالظَّاِهُر ِمْن َمجِْع ُطُرِق احلَِديِث َأنَّ هَ  ْحَر َكاَن ِمْن َنْوِع َعْقِد الرَّ َعْن َذا السِّ

َب ُخي ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَجتِِه، َفَكاَن النَّبِيُّ  اِمَع إِْحَدٰى َزْوَجاِتِه َفإَِذا اْقَرتَ ُه َيْسَتِطيُع َأْن ُجيَ يل إَِلْيِه َأنَّ

ْحُر َعْقَلُه، َو  ْ َيَمسَّ َهَذا السِّ ْ َيْستَطِْع َذلَِك، َوَمل َفاِتِه، ِمنَْها َمل ال ُسُلوِكيَّاِتِه، َوال َتَرصُّ

.اَن َمْقْصوًرا َعَىلٰ َما ُذِكَر وِإنََّام كَ 

     
ُه َوَألَ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ اَأْرَبِعَني َيْوًما، َوِقيَل َغْريَ َذلَِك، َفاهللاُ َأْعَلُم، ُثمَّ َدعَ : َفِقيَل  ِيف حَّ َربَّ

َعاِء، َفاْسَتَجاَب اُهللا ُدَعاَءُه، َوَأنَزَل َمَلَكْنيِ  ا ِعنَْد َرْأِس : الدُّ ، ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ َجَلَس َأَحُدُمهَ

ا -َمْسُحوٌر -َمْطُبوٌب : َما بِِه؟ َفَردَّ َعَلْيِه اآلَخُر : واآلَخُر ِعنَْد ِرْجَلْيِه، َفَقاَل َأَحُدُمهَ

، ُثمَّ بَ َلبِيٌد ْبُن اَألْعَص : َمْن َسَحَرُه؟ َقاَل : َقاَل  َ َأنَُّه َسَحرُه ِيف ِم الَيُهوِديُّ ُمْشٍط نيَّ

َعُه ِيف ُجفِّ َطْلِع َنْخٍل َذَكٍر؛ لَِيُكوَن َأْقَوٰى َوَأَشدَّ َوَوَض ملسو هيلع هللا ىلصَوُمَشاَطٍة ِمْن َشْعِر النَّبِيِّ 

.َتْأثًِريا، ُثمَّ َدَفنَُه َحتَْت َصْخرٍة ِيف بِْئِر ِذْرَوانَ 

بِاْسِتْخَراِج ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيُّ َأَمَر املسو هيلع هللا ىلصَفلامَّ انْتََهٰى املََلَكاِن ِمْن َتْشِخيِص َحاَلِة النَّبِيِّ 



     ٣٥

٣٥

َواَياِت َحَرَقهُ  ْحِر َوَدْفنِِه، َوِيف َبْعِض الرِّ .السِّ

ِسْحًرا ِمْن أَشدِّ ملسو هيلع هللا ىلصَوِمْن َمجِْع ُطُرِق احلَِديِث؛ َيْظَهُر َأنَّ اليَُهوَد َصنَُعوا ِللنَّبِيِّ 

ْحِر، َوَكاَن َغَرُضُهْم  ْحِر ملسو هيلع هللا ىلصَقْتَلُه : َأْنَواِع السِّ - َكَام ُهَو َمْعُلوٌم - َما َيْقُتُل ، َوِمَن السِّ

َفُه ِإَىلٰ َوَلِكنَّ اهللاَ َعَصَمُه ِمْن َكْيدِ  ْبطُ «: ْحِر، َوُهَو َأْنَواِع السِّ َأَخفِّ ِهْم، َفَخفَّ .»الرَّ

  
َمنَْصِب ُه َحيُطُّ ِمنْ َقْد أَْنَكَر َهَذا احلَِديَث املُْبَتِدَعُة؛ ِمْن َحْيُث ِإنَّ : ~ِريُّ َقاَل اَملاِز 

ِع، َوَقاُلوا ْ ِويَزُه يِْمنَُع الثَِّقَة بِالرشَّ ُك فِيَها، َوأَنَّ َجتْ ِة، َوُيَشكِّ يَُّل : النُُّبوَّ َفَلَعلَُّه ِحينَئٍذ ُخيَ

يَل  يُل، َوَأنَُّه ُأوِحَي َيأِْتيِه َوَلْيَس ثَ uإَِلْيِه َأنَّ ِجْربِ .ِإَلْيهِ َوَما ُأوِحَي ِإَلْيهِ مَّ ِجْربِ

َساَلِة : َقاَل  َعَىلٰ َدلَّ - َوُهَو املُْعِجَزُة - َوَهَذا الَِّذي َقاُلوُه َباطٌِل َقْطًعا، ألَنَّ َدلِيَل الرِّ

لِيُل بِِخالِفِه بَ ملسو هيلع هللا ىلصَصْدقِِه فِيَام ُيبَلُِّغُه َعِن اهللا َتَعاَىلٰ َوِعْصَمتُُه  .)١(اِطٌل فِيِه، َوَجتِْويُز َما َقاَم الدَّ

  ~ 
ا ُوُقوُع اَملَرِض ِللنَِّبيِّ  ْحِر َفال َجيُرُّ َخَلًال ِملَنِْص ملسو هيلع هللا ىلصَأمَّ ِة؛ َألنَّ ـِب النُّبَِسَبِب السِّ ُبوَّ

يِن املََرَض الَِّذي ال َنْقَص ِفيِه ِيف  .ةِ ِخَر ِزيُد ِيف َدَرَجاِهتِْم ِيف اْآل ْنبَِياِء، َويَ َيَقُع ِلْألَ الدِّ

ْنيَا َوُهَو َوِحينَِئٍذ َفإَِذا ُخيَِّل َلُه بَِسبَ  ُه َيْفَعُل َشيًْئا ِمْن َأُموِر الدُّ ْحِر َأنَّ ِب َمَرِض السِّ

ْ َيْفَعْلُه، ُثمَّ َزاَل َذلَِك َعنُْه بِالُكلِيَِّة بَِسَبِب إِْطالِع اهللا َتَعاَىلٰ َلُه عَ  ْحِر، َمل َىلٰ َمَكاِن السِّ

ِه َوَدفْ َوإِْخَراِجِه إ اُه ِمْن َحمَلِّ َساَلَة ِمْن َهَذا ُكلِِّه؛ ألَنَُّه َمَرٌض ، َفال َنْقَص َيْلَحُق هِ نِ يَّ الرِّ

هِ ال َتَسلُّطُ َكَساِئِر األَْمَراِض، َلُه َعَىلٰ َعْقِلِه؛ َبْل ُهَو َخاصٌّ بَِظاِهِر َجَسدِه، َكَبَرصِ

ِء ِمْن ُمالَمَسِة َبْعِض َأْزَواِجِه َوُهَو َملْ َيْفَعْلُه، ُل عْ يَُّل إَِلْيِه َتاَرًة فِ َحْيُث َصاَر ُخيَ  ْ اليشَّ

).٤/٢٢١(÷زاد املسلم") ١(



       ٣٦

٣٦

.َوَهَذا ِيف َزَمِن املََرِض ال َيُرضُّ 

ْحِر لَِرُسول اهللا: َقاَل  َّْن َيُظنُّ َهَذا الَِّذي َوَقَع ِمَن املََرِض بَِسبَِب السِّ : ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَجُب ِمم

ِة ُموَسٰى َمَع َسَحَرِة ِفْرَعْوَن؛ يٌح ِيف الُقْر َقاِدًحا ِيف ِرَساَلتِه َمَع َما ُهَو َرصِ  آِن ِيف ِقصَّ

يَُّل ِإَليْ  َفَثبََّتُه اهللاُ َكَام َدلَّ َعَلْيِه َقْوُلُه ؛ ِهْم َأنَّ ِعِصيَُّهْم َتْسَعٰى ِه ِمْن ِسْحِر َحْيُث َصاَر ُخيَ

﴿: َتَعاَىلٰ 

﴾.

]٧٠-٦٨: طه[

ْ َيُقْل َأَحٌد ِمنْ  َكاءِ َأْهِل َوَمل َأنَّ َما ُخيَِّل ملُِوَسٰى َعَلْيِه : الِعْلِم، َوال ِمْن َأْهِل الذَّ

َحَرِة َقاِدٌح ِيف ِرَساَلتِِه، َبْل ُوُقوُع ِمْثِل َهَذا  ًال ِمْن َسْعِي ِعِيصِّ السَّ الُم َأوَّ الُة والسَّ الصَّ

َة اِإلَيامِن ِهبِْم؛ ِلَكْوِن اهللاِلَألْنِب  الُم َيِزيُد ُقوَّ الُة والسَّ ُهْم َعَىلٰ ِيَاِء َعَليِْهُم الصَّ َتَعاَىلٰ َينُْرصُ

َعُل َأْعَداِئِهْم، َوَخيِْرُق َهلُُم  َحَرَة َوالَكَفَرَة، َوَجيْ الَعاَدَة َباملُْعِجَزاِت الَباِهَرِة، َوَخيُْذُل السَّ

ٌ ِيف آَياِت الِكَتاِب املُِبِني الَعاِقَبَة ِلْلُم  .اهـ. )١(تَِّقَني، َكَام ُهَو ُمَبنيَّ

ْبَع املُوبَِقاِت «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِّ َعِن سَوَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة -٢ :، َقاُلوا»اْجَتنِبُوا السَّ

؟ َقاَل َِيا َرُسوَل اهللا ُك بِاهللا«: َوَما ُهنَّ ْ ْحُر، َوَقْتُل النَّ ِالرشِّ َم اُهللا إِال ، َوالسِّ ْفِس الَّتِي َحرَّ

َبا، َوأَْكُل َماِل الَيتِيِم، َوالتََّويلِّ  ، َوأَْكُل الرِّ ْحِف، َوَقْذِف املُْحَصنَاِت بِاَحلقِّ َيْوَم الزَّ

.)٢(»املُْؤِمنَاِت الَغاِفالِت 

  

).٤/٢٢(÷زاد املسلم") ١(
).نووي:٢/٨٣(، ومسلم كتاب اإليامن)فتح: ٥/٣٩٣(رواه البخاري كتاب الوصايا:حصحي) ٢(



     ٣٧

٣٧

.املُْهِلَكاِت : املُوبَِقاِت 

.ُكوُص الِفَراُر َوالنُّ: التََّويلِّ 

ْحِف  .َِساَعَة اِجلَهاِد ِيف َسبِيِل اهللا: َيْوَم الزَّ
َنا: َقْذُف املُْحَصنَات .َرْمُي املَْرَأِة بِالزِّ

 
اِهُد ِمَن اَحلِديِث  َ َأنَُّه ِمَن ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ : َوالشَّ ْحِر، َوَبنيَّ أََمَرَنا بِاْجتِنَاِب السِّ

ْحَر َحِقيَقٌة ال ُخَراَفةٌ : َوَهَذا َيُدلُّ ؛ الَكَباِئِر املُْهِلَكاِت  .َعَىلٰ َأنَّ السِّ

َمْن اْقَتَبس ِعْلًام ِمَن «: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل بَوَعِن اْبِن َعبَّاٍس -٣

ْحِر َزاَد َما َزادَ  .)١(»النُُّجوِم اْقتَبَس ُشْعبًَة ِمَن السِّ

  
َم : َمِن اْقَتَبَس  .َتَعلَّ

.ِقْطَعةً : ُشْعَبةً 

ْحِر َما َزاَد ِمَن النُُّجومِ : َزاَد َما َزادَ  .َزاَد ِمَن السِّ

 
اِهُد ِمَن احلَِديِث َأنَّ النَّبِيَّ  َيِة إَِىلٰ َتَعلُِّم ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ َح إِْحَدٰى الطُُّرِق اُملَؤدِّ َوضَّ

ْحِر؛ َكْي َحيَْذَرُه اُملْسِلُمونَ  .السِّ

ْحَر : َذا َدِليٌل َوَه  .ِعْلٌم َحِقيِقيٌّ ُيَتَعلَّمَعَىلٰ َأنَّ السِّ

، )٧٩٣(برقم ÷الصحيحة"، وحسنه األلباين يف )٣٧٢٦(، وابن ماجه برقم )٣٩٠٥(أبو داود برقم :رواه:حسن) ١(

).٣٠٠٢(برقم ) ٢/٣٠٥(÷صحيح ابن ماجه"ويف 



       ٣٨

٣٨

َّا َيُدلُّ َعَىلٰ َذِلَك  ﴿: َقْوُلُه َتَعاَىلٰ : َوِمم

ِتي َيُقوُم : ؛ َفاتضح]١٠٢: البقرة[﴾ ْحَر ِعْلٌم َكالُعُلوِم، َلُه ُأُصوُلُه الَّ َأنَّ السِّ

.َعَلْيَها

ْحِر ِيف َمْعِر : ُث واآلَيُة َواَحلِدي .ِض َذمِّ َتَعلُِّم السِّ

َ «: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل سَوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ -٤ لَْيَس ِمنَّا َمْن َتطَريَّ

َ َلُه، َأْو َتَكهَّ  َن َلُه، َأْو َسَحَر َأْو ُسِحَر َلُه، َوَمْن َأَتٰى َكاِهنًا َفَصدَّ َن َأْو ُتُطريِّ َقُه بَِام َأْو ُتُكهِّ

دٍ  .)١(»َيُقوُل َفَقْد َكَفَر بَِام ُأْنِزَل َعَىلٰ ُحمَمَّ

  
 َ ا: َتَشاَءَم، َوَكاَن الَعَرِيبُّ ِيف اَجلاِهِليَّةِ : َتَطريَّ َفِإَذا : إَِذا أَراد َأْن ُيَسافَِر َأْطَلَق َطْريً

َامِل َطاَر ِجَهَة الَيِمِني َمَىضٰ ِيف َسَفِرِه، َوإ .َتَشاَءَم، َوَرَجعَ : َذا َطاَر َجَهَة الشِّ

َن  َعٰى َمْعِرَفَة الَغْيِب : َتَكهَّ .ادَّ

َن َلهُ  .َذَهَب إَِىلٰ َكاِهٍن َيْسَأُلُه َعْن اُملْسَتْقَبِل : ُتُكهِّ

 
اِهُد  اِحِر َهنَٰى َعِن ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ : َوالشَّ َهاِب إَىلٰ السَّ ْحِر َوالذَّ ال ملسو هيلع هللا ىلص، َوالنَّبِيُّ السِّ

.َينَْهٰى إال َعْن َمْوُجوٍد، َوَلُه َحِقيَقةٌ 

اهـ،. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة: )٥/٢٠(÷املجمع"قال اهليثمي يف :حسن) ١(

. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطرباين: اهـ نص املنذري. إسناده جيد): ٤/٥٢(÷الرتغيب"وقال املنذري يف 

.بإسناد حسن

.اهـ. حلسن لغريهاحلديث يرتقي إٰىل درجة ا): ٢٨٩(برقم ÷ختريج احلالل واحلرام"وقال األلباين يف

).٢١٩٥(برقم ÷الصحيحة"وصححه بشواهده يف 



    ٣٩

٣٩

ال َيْدُخُل اَجلنََّة «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَِأنَّ َرُسوَل اهللاسَوَعْن َأِيب ُموَسٰى األَْشَعِريِّ -٥

.)١(»ٍر، َوال ُمْؤِمٌن بِِسْحٍر، َوال َقاِطُع َرِحمٍ َمخْ ُمْدِمُن 

 
ُبوا َثالَثٌة ال  ًة، لُِذُنوِهبِْم َوَمَعاِصيِهْم يف َيْدخُلوَن اَجلنََّة إِال َبْعَد َأْن ُيعذَّ :النَّاِر ُمدَّ

ا: الَِّذي َأْدَمنََها، َيْعِنياَخلْمِر َيْعنِي َشاِرَب : ُمْدِمُن َمخٍْر -١ ِهبَ .ُيَداِوُم َعَىلٰ ُرشْ

ْحَر ُيؤَ : ُمْؤِمٌن بِِسْحٍر -٢ ُر بَِذاتِِه ال بِتَْقِديِر اهللاَيْعَتِقُد َأنَّ السِّ .َوإَراَدِتهِ ِثِّ

.َهاِجٌر ألَقاِربِِه َفال َيِصُلُهْم َوال َيُزوُرُهْم : َقاِطُع َرِحمٍ -٣

 
ُر بِ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  ْحَر ُيَؤثِّ َام َجيُِب َعَىلٰ املُْؤِمِن َأْن َهنَٰى َعْن االْعتَِقاِد َأنَّ السِّ َذاتِه، وإِنَّ

ُر إِال بِإَِراَدِة اهللايَ  ُه ال ُيَؤثِّ ْحَر َأْو َغْريَ ﴿: ِْعَتِقَد َأنَّ السِّ

.]١٠٢: البقرة[﴾

اًفا، َأْو َساِحًرا، : سَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد -٦ َقُه َأ َمْن َأَتٰى َعرَّ ْو َكاِهنًا َفَسَأَلُه، َفَصدَّ

ٍد بَِام َيُقوُل َفَقْد َكَفَر بَِام ُأْنِز  .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصَل َعَىلٰ ُحمَمَّ

من طريق أيب حريز ) إحسان: ٥٣٤٦،٦١٣٧(، وابن حبان)٤/١٦٤(، واحلاكم )٤/٣٩٩(رواه أمحد :حسن) ١(

.÷عن أيب بردة عن أيب موسٰى به

.خيطئصدوق : وقال احلافظ. وأبو حريز ضعفه بعضهم ووثقه أبو زرعة، وابن معني، وابن حبان

هذا رجال أمحد ثقات، فكأنه مال إٰىل توثيق أيب حريز) ٥/٧٤(صححه احلاكم ووافقه الذهبي، وقال اهليثمي : واحلديث

) ٣/١٤(شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري عند أمحدلهوالذي متيل إليه النفس أن احلديث فيه ضعف يسري، ولكنه

.يتقوٰى به

اهـ، وقال اهليثمي . بإسناد جيد موقوًفارواه البزار وأبو يعٰىل ): ٤/٥٣(÷يبالرتغ"قال احلافظ املنذري يف ) ٢(
=



       ٤٠

٤٠

  
 - ~ 

ْحَر، َوَأْبَطُلوا َحِقيَقَتهُ : َقْد أَْنَكَر َقْوٌم ِمْن أَْصَحاِب الطََّباِئعِ  .السِّ

ْحَر َثابٌِت، َوَحِقيَقتَ : َواَجلَواُب  َفَق َأْكَثُر اَأنَّ السِّ ِمَن الَعَرِب، : ُألَممِ ُه َمْوُجوَدٌة، اتَّ

اِن َأهِل األَْرِض،  وِم َعَىلٰ إِْثَباتِِه، َوَهُؤالِء َأْفَضُل ُسكَّ َوالُفْرِس، َواِهلنِْد، َوبْعِض الرُّ

.َوَأْكَثُرُهْم ِعْلًام َوِحْكمةً 

.]١٠٢: البقرة[﴾﴿: َوَقْد َقاَل َتَعاَىلٰ 

.]٤: الفلق[﴾﴿: َوَأَمَر بِاالْستَِعاَذِة ِمنُْه َفَقاَل 

َأْخَباٌر ال ُينْكُِرَها إِال َمْن َأْنَكَر الِعَياَن ملسو هيلع هللا ىلصَِوَوَرَد ِيف َذلَِك َعْن َرُسوِل اهللا

وَرةَ  ُ .والرضَّ

اِحَر ِمَن الُعُقوَبةِ  َع الُفَقَهاُء فِيَام َيْلَزُم السَّ ال َيْبُلُغ َهَذا اَملْبَلغَ : ، َوَما ال َأْصَل َلهُ ..َوَفرَّ

دُّ َعَىلٰ َمْن َنَفاُه َلْغٌو َوَفْضٌل ِيف  ْحِر َجْهٌل، َوالرَّ ْهَرِة َواالْستَِفاَضِة، َفنَْفُي السِّ .اهـ. )١(الشُّ

٢- ~: 
نَّةِ  ْحَر َثابٌِت َوَلُه َحِقيَقةٌ ِإَىلٰ َأنَّ : َذَهَب َأْهُل السُّ .السِّ

ُة املُْعتَِزلَِة َوَأُبو إِْسَح  اَباَوَذَهَب َعامَّ ِإَىلٰ َأنَّ : يُّ ِمْن َأْصَحاِب الّشاِفِعيِّ ذِ اَق اإلْسِرتَ

ْحَر  ِء َعَىلٰ السِّ ْ يِيٌل َوإَِهياٌم لَِكْوِن اليشَّ َام ُهَو َمتِْويٌه َوَختْ َما ُهَو ِبِه، َغْريِ ال َحِقيَقَة َلُه، َوإِنَّ

ْعَوَذِة، َكَام َقاَل َتعَ  ِة َوالشَّ ٌب ِمَن اِخلفَّ ﴾﴿: اَىلٰ َوَأنَُّه َرضْ

=
.اهـ. بن مريم وهو ثقةارواه البزار ورجاله رجال الصحيح خال هبرية ) ٥/١١٨(

).١٨٨/ ١٢(÷رشح السنة") ١(



 ٤١

٤١

: ، َوَقاَل َأْيًضا﴾﴿: ْن َقاَل ِة، َوَلِك َعَىلٰ اَحلِقيقَ .َتْسَعٰى :، َوَملْ َيُقْل ]٦٦: طه[

.]١١٦: األعراف[﴾﴿

ُه ِمْن ُمجَْلِة : َقاَل  نَا ال ُننِْكُر َأْن َيُكوَن التَّخِييُل َوَغْريُ َة فِيِه؛ ألَنَّ َوَهَذا ال ُحجَّ

ْحِر  ْمعُ السِّ ا السَّ َزَها الَعْقُل، َوَوَرَد ِهبَ :، َوَلكِْن َثَبَت َوَراَء َذلَِك أُُموٌر َجوَّ

ْحِر َوَتْعِليِمِه، َوَلْو َملْ َيُكْن َلُه : َفِمْن َذِلَك  َما َجاَء ِيف َهِذِه اآلَيِة ِمْن ِذْكِر السِّ

ْ ُيْمِكْن َتْعِليَمُه، َوال َأْخَربَ َتَعاَىلٰ َأ  ُْم ُيَعلُِّموَنُه النَّاَس؛ َفَدَل َعَىلٰ َأنَّ َلُه َحِقيَقٌة َمل هنَّ

.َحِقيَقةٌ 

ِة َسَحَرِة ِفْرعونَ  ، ]١١٦:األعراف[﴾﴿: َوَقْوُلُه َتَعاَىلٰ ِيف ِقصَّ

يَن َعَىلٰ َأنَّ َسَبَب ُنُزوِهلَا َما َكاَن ِمْن ِسْحِر َلِب »الَفَلِق «َوُسوَرةِ  ِ َفاِق املَُفرسِّ يٍد ِبِن ، َمَع اتِّ

ا َعْن َعاِئَشَة  ُمهَ َجُه الُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم َوَغْريُ َّا َخرَّ َسَحَر : ، َقاَلْت لاألَْعَصِم َوُهَو ِمم

.احلَِديُث . َلبِيُد ْبُن األَْعَصمِ :َهيُوِديٌّ ِمْن َهيُوِد َبنِي ُزَرْيٍق، ُيَقاُل َلهُ ملسو هيلع هللا ىلصَِرُسوَل اهللا

ْحُر َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ : َوِفيهِ  َام َيُكوُن : »إِنَّ اَهللا َشَفاِين «: ملََّا ُحلَّ السِّ َفاُء إِنَّ َوالشِّ

.بَِرْفِع الِعلَِّة، َوَزَواِل املََرِض، َفَدلَّ َعَىلٰ َأنَّ َلُه َحقا َوَحِقيَقةً 

، َوَعَىلٰ َهَذا َعَىلٰ ُوُجوِدِه َوُوُقوِعهِ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا َتَعاَىلٰ َوَرُسوِلِه َفُهَو َمْقُطوٌع بِِه بِِإْخَباِر 

َفاِقِهْم بُِحَثاَلِة املُْعتَِزَلةِ  َة َمَع اتِّ ِذيَن َينَْعِقُد ِهبُِم اِإلْمجَاُع، َوال ِعْربَ أَْهُل احلَلِّ َوالَعْقِد الَّ

.َوُخمَاَلَفِتِهْم َأْهَل اَحلقِّ 

َم النَّ: َقاَل  َماِن َوَتَكلَّ ْحُر َوَذاَع ِيف َسابِِق الزَّ ُد ِمَن اُس ِفيِه، َوَملْ َيبْ َوَلَقْد َشاَع السِّ



       ٤٢

٤٢

َحاَبِة َوال ِمَن الَتابِِعَني إِْنَكاٌر ألَْصِلهِ  .اهـ. )١(الصَّ

 - ~ 
ِه ِمَن األَْشَياِء، َوَلُه َأَثٌر ِيف اَملْسُحوِر، ِخالًفا  ْحُر َأْمٌر َثابٌِت، َوَلُه َحِقيَقٌة َكَغْريِ السِّ

املَِْن َزَعَم َأنَُّه ال َام ُهَو َخَياالٌت بِاِطَلٌة ال َحِقيَقَة َهلَ .َحِقيَقَة َلُه، َوَأنَّ الَِّذي َيتَِّفُق ِمنُْه إِنَّ

ٌل؛ ألَنَُّه َقْد َذَكَرُه اهللاُ َتَعاَىلٰ ِيف كِتَابِِه الَكِريِم، َوَأنَُّه ُيَتَعلَُّم، َباِط َذِلَك َوَما َذَكَرُه ِمنْ 

ُر بِ  ُه ِممَّا ُيَكفَّ ُق َبْنيَ املَْرِء َوَزْوِجِه، َوِيف َحِديِث ِسْحِر النَِّبيِّ َوَأنَّ ُه ِممَّا ُيَفرِّ ُه : ملسو هيلع هللا ىلصِه، َوَأنَّ َأنَّ

ِرَجْت، َوَهِذِه ُكلَُّها ُأُموٌر ال َتُكوُن فِيَام ال َحِقيَقَة َلُه، َوَكْيَف ُيَتَعلَُّم َأْشَياٌء ُدِفنَْت َوُأْخ 

.َما ال َحِقيَقَة َلُه؟

ٍق، َأْو َبِعيٍد ِيف الَعْقِل أَْن َخيِْرَق اهللاُ َتَعاَىلٰ الَعاَدَة ِعنَْد النُّْطِق بَِكالمٍ َوَغْريُ : َقاَل  ُمَلفَّ

اِحُر َتركِيِب َأْجَساٍم، َأِو املَْزِج َبْنيَ ُقًوٰى َعَىلٰ َتْرِتيٍب  .ال َيْعِرُفُه إال السَّ

َكاألَْدِوَيِة ُموِم، َوَما ُهَو ُمْسِقٌم َكالسُّ َوَمْن َشاَهَد ِمَن األجَسام َما ُهَو َقتَّاٌل 

ِة، َوَما ُهَو ُمَص  ْ َيْسَتْبِعْد ِيف الَعْقِل َأْن َينَْفَرَد حِّ احلَارَّ ٌح َكاألَْدِوَيِة املَُضاَدِة لِْلَمَرِض َمل

اِحُر بِِعْلِم ُقًوٰى َقتَّاَلةٍ  .هـا. )٢(َؤدِّي إَِىلٰ التَّْفِرَقةِ ُمْهِلٍك، َأْو يُ ، َأْو َكالمٍ السَّ

 - ~ 
ِحيُح  ُة الُعَلَامِء، : َوالصَّ ْحَر َلُه َحِقيَقٌة، َوبِِه َقَطَع اجلُْمُهوُر، َوَعَليِْه َعامَّ أَنَّ السِّ

ِحيَحُة املَْشُهوَرةُ  نَُّة الصَّ .اهـ. )٣(َوَيُدلُّ َعَليِْه الكَِتاُب َوالسُّ

).٢/٤٦(÷تفسري القرطبي") ١(

).٤/٢٢٥(÷زاد املسلم") ٢(

).١٠/٢٢٢(÷فتح الباري"نقًال عن ) ٣(



     ٤٣

٤٣

 -  ~ 
ْحُر  ُجَل َعِن اْمَرَأِتِه َفمنِه َما َيْقُتُل، َوَما ُيْمِر : لَُه َحِقيَقةٌ َوالسِّ ُض، َوَما َيْأُخُذ الرَّ

ُق بَ  .ْنيَ اَملْرِء َوَزْوِجهِ َفيَْمنَُعُه َوْطَأَها، َوِمنُْه َما ُيَفرِّ

ُجِل َعِن اْمَرَأِتِه ِح هَ َوَقِد اْشتَ : َقاَل  ُجَها َفال َر َبْنيَ النَّاِس ُوُجوُد َعْقِد الرَّ َني َيَتَزوَّ

َيْقِدُر َعَىلٰ إْتيَاِهنَا، َوإَِذا ُحلَّ َعْقُدُه َيْقِدُر َعَليَْها َبْعَد َعْجِزِه َعنَْها، َحتَّٰى َصاَر ُمتََواِتًرا، 

.ال ُيْمِكُن َجْحُدهُ 

ْحَرِة َما ال َيَكاُد ُيْمِكُن التَّواُطُؤ : َوَقاَل  َعَىلٰ الَكِذِب َوَقْد ُرِوَي ِمْن َأْخبَاِر السَّ

.اهـ.)١(ِفيهِ 

~»« 
ْحُر  ُر ِيف الَقْلِب َواألَْبَداِن : ٰى َوُعَقدٌ ُم َوُرقً َعَزائِ : السِّ ْمِرُض، َوَيْقُتُل، َفيُ : ُيَؤثِّ

ُق َبْنيَ اَملْرِء َوَزْوِجِه، َقاَل َتَعاَىلٰ  ﴿: َوُيَفرِّ

.]٤: الفلق[﴾﴿: ُسْبَحاَنهُ َوَقاَل ]١٠٢: البقرة[﴾

َواِحَر الالِيت َيْعقِ :َيْعِني .ْثَن ِيف ُعَقِدِهنَّ نَّ َوَينْفُ َن ِيف ِسْحِرِه دْ السَّ

ْحِر َحِقيَقةً  .اهـ. )٢(ِر اهللاُ بِاالْسَتَعاَذِة ِمنْهُ َملْ َيْأُم : َوَلْوال َأنَّ لِْلسِّ

 -    » « 
، ]٤: الفلق[﴾﴿: َوَقْد َدلَّ َقْوُلُه َتَعاَىلٰ 

).١٠/١٠٦(÷املغني") ١(

.÷٣١٤(÷فتح املجيد"نقًال عن ) ٢(



       ٤٤

٤٤

ْحِر، َوَأنَّ َلُه َحِقيَقةً لَوَحِديُث َعاِئَشَة  .اهـ.)١(َعَىلٰ َتْأثِِري السِّ

).٢/٢٢٧(÷بدائع الفوائد". تعليق األرناؤوط)٣١٥(÷فتح املجيد"نقًال عن هامش ) ١(



     ٤٥

٤٥

 -    
       

ُر ِيف َمْوِت املَْسُحوِر َوَمَرِضِه ِمْن َغْريِ ُوُصوِل : َواألَْكَثُروَن َيُقوُلونَ  ُه َقْد ُيَؤثِّ إِنَّ

ٍء َظاِهٍر ِإَلْيهِ  .اهـ. )١(َيشْ

*   *   *

).٥٠٥(÷رشح العقيدة الطحاوية«) ١(



       ٤٦

٤٦

 

 
 

 

 
      

 * 
 * 
 * 



   ٤٧

٤٧

بيضاء



       ٤٨

٤٨

 
 

   
اِزي ْحِر َثَامِنَيةٌ : )١(َقاَل َأُبو َعبِْد اهللا الرَّ :َأْنَواُع السِّ

َ : ُل اَألوَّ  ِذيَن َكاُنوا َيْعبُ : َوالَكْشَداِنيِّنيَ ِسْحُر الِكْلَداِنينيِّ ْبَعَة دُ الَّ وَن الَكَواِكَب السَّ

ةَ املَُتَح  َ َياَرةُ : ريِّ َرُة الَعاملَِ َوِهَي السَّ َا ُمَدبِّ َا َتْأِيت بِ ، َوَكاُنوا َيْعَتِقُدوَن َأهنَّ ، ، َوَأهنَّ ِّ اخلَْريِ َوالرشَّ

ِذيَن َبَعَث اهللاُ ِإَلْيِهْم َوُهُم  .ملسو هيلع هللا ىلصإِْبَراِهيَم اخلَِليَل الَّ

ةِ : الَثاِين  :ِسْحُر َأْصَحاِب األَْوَهاِم َوالنُُّفوِس الَقِويَّ

ْذِع َم َلُه َتأْثٌِري بَِأنَّ اإلْنَساَن ُيْمِكنُُه َأْن َيْمِيشَ َعَىلٰ اِجل هْ َو ُثمَّ اْستََدلَّ َعَىلٰ َأنَّ الْ 

.هِ ِو َعَلْيِه إَِذا َكاَن َممُْدوًدا َعَىلٰ َهنٍْر َأْو َنْح ُه املَْيشُ األَْرِض، َوال ُيْمِكُنهِ املَْوُضوِع َعَىلٰ َوْج 

اُحلْمِر، َعِن النََّظِر إَِىلٰ األَْشَياءِ )٢(اُء َعَىلٰ َهنِي اَملْرُعوِف بَّ َوَكَام َأْمجََعِت اَألِط : َقاَل 

َوَراِن  َمَعاِن أَِو الدَّ ِة اللَّ وِع إَىلٰ األَْشيَاِء الَقِويَّ ، َوَما َذاَك إِال ألَنَّ النَّْفَس ُخِلَقْت َواملَْرصُ

.ُمِطيَعًة ِلَألْوَهامِ 

، َوُهْم َعَىلٰ ِقْسَمْنيِ االْسِتَعاَنُة بِاألَْرَواِح اَأل : الَثالُث  : ْرِضيَِّة، َوُهُم اِجلنُّ

َياِطنيُ  اٌر َوُهُم الشَّ .ُمْؤِمُنوَن، َوُكفَّ

نَْعِة َوَأ : َقاَل  ِذهِ دُ ْرَباَب التَّْجِرَبِة َشاهَ ُثمَّ إِنَّ أَْصَحاَب الصَّ وا َأنَّ االْتَصاَل ِهبَ

.بترصف) ٢/٢٤٤(÷تفسري الرازي") ١(

.الذي يسيل الدم من أنفه) ٢(



  ٤٩

٤٩

َقٰى ْرِضيَِّة َحيُْصُل بَِأْعَامٍل َسْهَلٍة َقلِ األَْرَواِح اَأل  َخِن، َوَهَذا النَّْوعُ َو )١(يَلٍة ِمَن الرُّ : الدَّ

ٰى بِالَعَزائِِم َوَعَمِل التَّْسِخِري  .ُهَو املَُسمَّ

ْعَبَذةُ التََّخيُّالُت،: ابُِع الرَّ  :َواألَْخُذ بِالُعُيوِن، َوالشَّ

 ِ ِء املَُعنيَّ ْ ِه، َأال َتَرٰى َذا َوَمْبنَاُه، َعَىلٰ َأنَّ الَبَرصَ َقْد ُخيْطُِئ َوَيْشَتِغُل بِاليشَّ ُدوَن َغْريِ

ٍء ُيْذِهُل َأْذَهاَن النَّاِظِريَن بِِه َوَيْأُخُذ  ْعَبَذِة اَحلاِذِق ُيْظِهُر َعَمَل َيشْ ُعُيوَهنُْم ِإَلْيِه، الشَّ

َء بالتَّْحِديِق َوَنْحِو َحتَّٰى إَِذا اْسَتفْ  ْ ْغُل بَِذلَِك اليشَّ ، َعِمَل َشْيًئا آَخَر هِ َرَغُهْم الشُّ

َعٍة َشِديَدٍة -  ٌء آَخُر َوِحينَئِ - َعَمًال بُِرسْ ُبوَن َغْريَ َما اْنَتَظُروُه، َفَيَتَعجَّ ٍذ َيْظَهُر َهلُْم َيشْ

ُف اخلََواطَِر إَِىلٰ ِضدِّ َما ُيِريُد َأْن َيْعَمَلُه، َوَملْ ا، َوَلْو َأنَُّه َسَكَت َوَملْ َيتَكَ ِمنُْه ِجد  لَّْم بَِام َيْرصِ

ِك النُُّفوُس َواألَْوَهاُم إَِىلٰ َغْريِ َما ُيِريُد إِْخَراَجُه َلَفِطنَ َتَتَح  .النَّاِظُروَن لُِكلِّ َما َيَفَعُلهُ رَّ

تِي َتْظَهُر ِمْن َتْرِكيِب آالٍت ا: اَخلاِمُس  َسِب َبٍة َعَىلٰ النِّكَّ ُمَر ألَْعَامُل الَعِجيَبُة الَّ

َام َمَضْت َساَعٌة ِمَن النََّهاِر َعَىلٰ َفَرٍس َكَفاِرٍس : اهلَنَْدِسيَّةِ  َب : ِيف َيِدِه ُبوٌق، ُكلَّ َرضَ

ُه َأَحدٌ  .بِالُبوِق ِمْن َغْريِ َأْن َيَمسَّ

اَعاِت َوِمْن : َقاَل  .َهَذا َتْرِكيُب ُصنُْدوِق السَّ

ْحِر، ألَنَّ َهلَا َأْسَباًبا َمْعُلوَمًة َوَهَذا ِيف اَحلِقيَقِة ال َيْنبَ : َقاَل  ِغي َأْن ُيَعدَّ ِمْن بِاِب السِّ

.َيِقينِيًَّة، َمِن اطََّلَع َعَلْيَها َقَدَر َعَلْيَها

ِم الِعْلِميِّ الَِّذي َكاَن َسبًَبا ًة اآلَن؛ َبْعَد التَّقَ ْصَبَحْت َمْأُلوفَ َأ َوَهِذِه األُُموُر : ُقْلُت  دُّ

.ِيف اْخِرتاِع َكثٍِري ِمَن الَعَجاِئِب 

َهاَناِت : َيِة، َيْعِنيِو اَألدْ االْستَِعاَنُة بَِخَواصِّ : الّساِدُس  .ِيف األَْطِعَمِة َوالدِّ

.طياهتا الكفر والرشك واخلرسان املبنيولكنها حتمل بني) ١(



       ٥٠

٥٠

.؛ َفإنَّ َتأْثَِري املَْغنَاِطيِس ُمَشاَهدٌ َواصِّ ال َسبِيَل إَِىلٰ إِْنَكاِر اخلَ َواْعَلْم َأنَّهُ : َقاَل 

ُه َعِرَف االْسَم األَْعَظَم، : ابُِع السَّ  اِحُر َأنَّ ِعي السَّ التَّْعلِيُق لِْلَقْلِب، َوُهَو َأْن َيدَّ

َفَق َأْن َيُكوَن  اِمُع َوَأنَّ اِجلنَّ ُيِطيُعوَنُه، َوَينَْقاُدوَن َلُه ِيف َأْكَثِر األُُموِر، إَذا اتَّ َذلَِك السَّ

، َوَتَعلََّق َقْلبُُه بَِذلَِك، َوَحَصَل ِيف َنْفِسِه  َضِعيَف الَعْقِل، َقلِيَل التَّْميِيِز؛ اْعتََقَد َأنَُّه َحقٌّ

ْعِب َواملََخاَفةِ  ُة، َفِحينَِئٍذ َنْوٌع ِمَن الرُّ ، َفإَِذا َحَصَل اخلَْوُف َضُعَفْت الُقَوٰى اَحلاسَّ

ا .ِحُر َأْن َيْفَعَل َما َيَشاُء َيَتَمَكُن السَّ

ْعُي بِالنَِّميَمِة والتَّْقِريِب : الّثاِمُن  َلِطيَفٍة، َوَذلَِك َشاِئٌع ِيف َخِفيَّةٍ ِمْن ُوُجوٍه )١(السَّ

.اهـ. )٢(النَّاِس 

اِزي َكثًِريا ِمْن َهِذِه اَألْنَواِع : َتَعاَىلٰ رمحه اهللاَقاَل ابن َكِثري  َوَقْد َأْدَخَل الرَّ

ْحَر املَ  ْحِر؛ لَِلَطاَفِة َمَداِرِكَها؛ ألَنَّ السِّ َغةِ ْذْكوَرِة ِيف َفنِّ السِّ ِعَباَرٌة َعامَّ َلُطَف : ِيف اللُّ

.اهـ. )٣(َوَخِفَي َسَبُبهُ 

  
اِغُب  ْحُر ُيْطَلُق َعَىلٰ َمَعاٍن : َقاَل الرَّ :السِّ

، َوِمنْهُ َما َلُطَف َودَ : َأَحُدَها ِبيَّ : قَّ َخاَدْعُتُه َواْسَتَمْلُتُه، َوُكلُّ َمِن : َسَحْرُت الصَّ

َعَراِء ِسْحَر : اْسَتَامَل َشيْئًا َفَقْد َسَحَرُه، َوِمنْهُ  وَس، الُعُيوِن، الْسِتَامَلِتَها النُّفُ إِْطالُق الشُّ

اِحَرةُ «: َقْوُل األَِطبَّاءِ : َوِمنْهُ  ﴾﴿: ُه َتَعاَىلٰ َقْولُ : ، َوِمنْهُ »الطَّبِيَعُة السَّ

.»إِنَّ ِمَن الَبَياِن لَِسْحًرا«: َحِديُث : وُفوَن َعِن املَْعِرَفِة، َوِمنْهُ مْرصُ : ، َأْي ]١٥: احلجر[

).٢٣١/ ٢(÷الترضيب":÷تفسري الرازي"يف ) ١(

).١/١٤٧(÷تفسري ابن كثري") ٢(

).١/١٤٧(÷تفسري ابن كثري") ٣(



  ٥١

٥١

ُذ ِمْن ْعِو َما َيْفَعُلُه املَُش : َداٍع َوَختْيِيالٍت ال َحِقيَقَة َهلَا، َنْحَو َما َيَقُع ِبِخ : اِين الثَّ 

ِف األَْبَصاِر عَ  ِة الَيدِ َرصْ .امَّ َيَتَعاَطاُه بِِخفَّ

َياِطِني : اِلُث الثَّ  ِب ِإلَ َما َحيُْصُل بُِمَعاَوَنِة الشَّ ْيِهْم، َوإَِىلٰ َذِلَك ؛ بِرضٍب ِمَن التََّقرُّ

.]١٠٢: البقرة[﴾﴿: اِإلَشاَرُة بَِقْوِلِه َتَعاَىلٰ 

اِة الَكَواِكِب َما َحيُْصُل بُِمَخاَطبَ : ابُِع الرَّ  .اهـ. )١(- بَِزْعِمِهْم - َواْستِنَْزاِل ُروَحاِنيَّاِهتَ

 
*   *   *

).س ح ر(للراغب األصفهاين ) املفردات(، )١٠/٢٢٢(÷فتح الباري"عن نقًال ) ١(



       ٥٢

٥٢

    

ِمهَ  اِغِب، َوَغْريِ اِزي َوالرَّ ْحِر ِمْن ِدَراَسِة َتْقِسيَامِت الرَّ ْم : ا ِمَن الُعَلَامِء ِلْلسِّ ُ َنِجُد َأهنَّ

ْحِر َقْد أَْقَحُموا ِيف ال .َما َلْيَس ِمنْهُ سِّ

َبُب ِيف َذِلَك  ُم : َوالسَّ ُ ْحِر، َوُهَو َأهنَّ َف َما َلطُ : اْعتََمُدوا َعَىلٰ اَملْعنَٰى اللَُّغِويِّ لِلسِّ

ِة َوَخِفَي َسَبُبُه، َومِ  َة َعْن ِخفَّ اَعاِت الَعِجيبََة، َواألُُموَر النَّاِجتَ ْن ُهنَا أَْدَخُلوا فِيِه االْخِرتَ

ْعِي َبْنيَ النَّاِس ِبالنَّ الَيدِ  تِي َخِفَي َسَبُبَها ، َوالسَّ ِميَمِة، َوَما َشاَكَلَها ِمَن األُُموِر الَّ

.َوَلُطَف ُمْدَخُلَها

َام َبْيُت الَقِصيِد، َوِحمَْوُر البَْحِث َيُدوُر َوُكلُّ َهَذا ال َيْعنِينَا ِيف َهَذا الَبْحِث؛ إِنَّ

ْحِر اَحلِقيقِ  َياِطِني يِّ َحْوَل السِّ اِحُر َعَىلٰ اِجلنِّ َوالشَّ .الِِّذي َيْعَتِمُد فِيِه السَّ

اِغُب  اِزي، َوَكَذلَِك الرَّ َة َحِقيَقٌة ُأْخَرٰى الُبدَّ ِمْن َبَياِهنَا، أَال َوِهَي َما َذَكَرُه الرَّ َوَثمَّ

ٰى بُِروَحاِنيَِّة الَكَو  .اِكِب ممَّا ُيَسمَّ

َرٌة بَِأْمِرهِ َِخْلٌق ِمْن َخمُْلوَقاِت اهللاَأنَّ الَكَواِكَب : ِهللاواَحلقُّ الَِّذي َنِديُن ِبهِ  ، ُمَسخَّ

.َوألَْمِرِه ُسْبَحاَنُه، َولْيَس َهلَا ُروَحانِيٌَّة َوال َتْأِثٌري ِيف اخلَْلِق َأَبًدا

   
َح  نَا ُنَشاِهُد َبْعَض السَّ ِذيَن َينِْطُقوَن ِبَأ َر إِنَّ َا ِلْلَكواكِ ِة الَّ ِب، َأْو ْسَامَء َيْزُعُموَن َأهنَّ

اِطبُوَهنَا، َوَبْعَد َذِلَك  اِئيتيَ : َتْرُمُز َهلَا، َوُخيَ ُق َأَماَم الرَّ .مُّ ِسْحُرُهْم، َوَينُْفُذ َوَيَتحقَّ

 
َياِطِني إَِذا َصحَّ َهَذا؛ َفَلْيَس ِمْن َتْأثِِري الَكَواِكِب، َوَلِكْن ِمْن َتْأِثِري  ؛ ِإلْضالِل الشَّ



  ٥٣

٥٣

َحَرِة َوفِْتنَتِِهْم، َكَام ُرِوَي  اَر ِعنَْدَما َكاُنوا ُخيَاطِبُوَن األَْصنَاَم اِحلَجاَر : السَّ َة َأنَّ الُكفَّ

َء َكاَنِت  امَّ ا الّشيَاِطُني ُجتِ الصَّ َ يُبُهْم بَصْوٍت َمْسُموٍع ِمْن َداِخِل األَْصنَاِم، َفَيَظنُّوَن َأهنَّ

 َ .ُة َوَلْيَسْت َكَذِلَك اآلهلِ

اُكْم َرشَّ َش  .اِإلْنِس واِجلنِّ َياِطِني َوُطُرُق اِإلْضالِل َكثَِريٌة ُمَتَشِعَبٌة، َوَقاَنا اهللاُ َوإِيَّ

 
*   *   *



       ٥٤

٥٤

 
 
 

 

 
       

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 



  ٥٥

٥٥

بيضاء



       ٥٦

٥٦

 
     

َحِرِة، َوِمنَْهاالْنِتَشاِر َأَخا اِإلْسالِم َأنَّ ُهَناَك َأَسْباًبااْعَلْم * ْحِر َوالسَّ :السِّ

َام َكاَن املُْجتََمُع -١ َحَرُة، َفُكلَّ َتَفيشِّ اجلَْهُل ِيف املُْجتََمِع الِذي َيتََواَجُد فِيِه السَّ

َحَرِة ِفيِه َأْكثَ اهللا َكاَن َتَواُج بِِديِن لَأْجه .ُر ُد السَّ

ِهْم؛ َفإِنَّ َفْتَح َأْبَواِب الَعَداءِ -٢ الَعَداُء َوالَبْغَضاُء َبْنيَ النَّاِس ِمَن املُْسِلِمَني َوَغْريِ

َحَرِة ِمَن اْستِْخَداِم ِسْحِرِهْم؛ ألَنَّ  ِن السَّ َوالَبْغَضاِء َبْنيَ املُْسلِِم َوَأِخيِه َسَبٌب لِتََمكُّ

َحَرِة َواُملنَجِّ يَن َكِثًريا َما يَ املَُتَعادِ  الَبْعُض؛ إال ِمَني لِينَتِْقُموا ِمْن َبْعِضِهُم ْلَجئُوَن إَِىلٰ السَّ

.وبَِقاِت َمْن َرِحَم اهللا، اْنُظْر َكيََف َجيَْمُعوَن َبْنيَ َأْنَواِع املُ 

ُه ِمنَ -٣ اِر َعَىلٰ املُْسِلِمَني، َفإِنَّ ِم بِِه َواملَُشاَهدِ َتَسلُُّط الُكفَّ ِعياًنا َأنَّ ُوُجوَد املَْسلَّ

اِر ِيف َأْوَساِط املُْسِلِمَني ُمَغذٍّ  لُِكلِّ ُمْفِسٍد ِيف األَْرِض، َواْعتَِربْ بُِوُجوِد األَْعَداِء ِيف الُكفَّ

ْح َقارَّ  َك البِْلَداِن اِإلْسالِميَِّة األُْخَرٰى؛ َوَذلِ َر فِيَها َأْكَثُر َكِثًريا ِمنَ ِة إِْفِريْقَيا، َفإِنَّ السِّ

.ِد الَعُدوِّ املُْغتَِصِب فِيَها، واهللا املُْسَتَعانُ ِة َتَواُج بَِسَبِب َكْثَر 

الَّ -٤ اَمةِ اْنتَِشاُر َأْفَكاِر الِفَرِق الضَّ افَِضِة، َوَأْخَطُر ِمْن : ِة واهلَدَّ وفِيَِّة َوالرَّ َكالصُّ

.يَّةِ َذِلَك الَباِطنِ 

ْحِر َعَىلٰ -٥ .املُْجَتَمَعاِت َعَدُم َمْعِرَفِة َخَطِر السِّ

*   *   *



  ٥٧

٥٧

    

  
ا ُهنَا: ُلَغةً  َمُة، َواملَُراُد ِهبَ ءِ : السِّ ْ هِ َما َدلَّ َعَىلٰ اليشَّ .َوَميََّزُه َعْن َغْريِ

اِحِر َأْمٌر ُمِهمٌّ َة الَعالَماِت الدَّ َأنَّ َمْعِرفَ : َوَينْبَِغي أَْن َتْعَلَم َأِخي املُْسِلَم  اَلِة َعَىلٰ السَّ

َعَلْيِهْم، َوِهلََذا اَلةِ ْنيَ األَْشَخاِص َيُكوُن بَِمْعِرَفِة َعالَماِهتُِم الدَّ ِجدا؛ ألَنَّ التَّْمِييَز بَ 

َأْهِلَها، َوَعالَماٍت َعَىلٰ َخْريِ اَعالَماٍت ُيْسَتَدلُّ ِهبَ ِذْكِر َجاَءِت األََحاِديُث الَكِثَريُة ِيف 

هِ ُيْستََدلُّ ِهبَا َعَىلٰ اْنِحَراِف َأْهلَِها، َوِمْن َذلَِك َما َجاَء َعْن َأَنٍس  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللا: َوَغْريِ

للحديث بوب البخاريو»َفاِق ُبْغُض األََنَصاِر آَيُة النِّ وآَيُة اِإليَامِن ُحبُّ األَْنَصاِر، «: َقاَل 

.)١(ات اإليامنعالم: بقوله

.)٢(»..َفاِق ِمْن َعالَماِت النِّ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول : وعن أيب هريرة

﴿: وذكر عالمات أهل اإلجرام مطلب رشعي، قال تعاٰىل 

.]٥٥: األنعام[﴾

.]٣٣: الفرقان[﴾﴿: وقال تعاٰىل 

َحَرُة بِِحيَلٍة ِسْحِر  َام َجاَء السَّ ةٍ َفُكلَّ ُهْم، َضُح َقيََّض اهللا ِمْن َمحََلِة اِإلْسالِم َمْن َيفْ يَّ

.َوَيْكِشُف َزْيَفُهْم 

ِهْم؛ َواهللا املُْسَتَعانُ  َحَرِة َيُكوُن املُْسلُِم َعَىلٰ َحَذٍر ِمْن َرشِّ .)٣(َوبَِمْعِرَفِة َعالَماِت السَّ

).٣٧٨٤(البخاري كتاب مناقب األنصار:صحيح) ١(
).١٠٧(، ومسلم كتاب اإليامن )٣٣(البخاري كتاب اإليامن :صحيح) ٢(

).٨/٩ص (» إرشاد الناظر إٰىل معرفة عالمات الساحر«) ٣(



       ٥٨

٥٨

 

اِحِر، ُيْمِكُن ملَِْن ُأوِيتَ َشْيًئا ِمَن الفِ  َراَسِة َأْن ُيْدِرَكَها، َوِمنَْها النََّظُر إَِىلٰ َوْجِه السَّ

، َأْو َسَامُع َصْوِتِه، َفُيْدِرُك َِفَيْسَتِشفُّ فِيِه ُقْبًحا، َوَذلَِك ِمْن َأَثِر الُكْفِر َوالِعَياُذ ِباهللا

ِتِه َوَحلِْن َقْوِلِه - َحاًال  ُه ُيوِهُم َساِمَعهُ - ِمْن َنْربَ ُه َعَىلٰ ِشَفاِئِه، َصالَحُه، َوِحْرَص َأنَّ

َفاِتِه، َفُيَميِّ َوِمْن َذلَِك ُمَتاَبَعةُ  ُز بَِحَصاَفتِِه ُحمَاَوَلتَُه التَّْلبِيَس َعَىلٰ املَِريِض بِإَِحياَءاٍت َتَرصُّ

ةٍ  ال َخْريَ ِفيِه، َلِكْن َمَع ، َفُيْعَلُم َأنَُّه َساِحٌر َكَتْحِريِك الَيَدْيِن، َوإِْغَامِض الَعْينَْنيِ : َجَسِديَّ

اِحِر، ِمنَْها َف ِمْن ِخالِهلَا َعَىلٰ السَّ َة َعالَماٍت َظاِهَرةٍ ُيْمكِنَُك التََّعرُّ :َذلَِك َفإِنَّ َثمَّ

هِ اَيْسَأُل اَملِريَض َعِن اْسِمِه -١ .)١(َواْسِم ُأمِّ

ِة اَملادِّ ِمْن آَثاِرهِ َطَلُبُه ِمَن اَملِريِض َتْزِويَدُه ِبَأَثٍر -٢ َكاُملْشِط، َوالثَّْوِب، َأْو (يَّ

ِحيِه - ُمَشاَطٍة  ْعِر ِعْنَد َتْرسِ .)٢()إلخ. َأْو ِعَامَمةٍ - َما َيبَْقٰى ِيف املُْشِط ِمْن أََثِر الشَّ

اْسِم ِر ِبذكْ ِلَيْذَبَحهُ - َمَثًال اِد َلْوٍن َكَسَو - َفاٍت ُمَعيَّنٍَة َطَلُبُه َأْحَياًنا ِحلََيَواٍن ِبِص -٣

َخ بَِدِمِه أََماِكَن األََملِ ِمَن املَِريِض، اسِم ِذْكِر َغْريِ اهللا َعَلْيِه، َأْو ِبَغْريِ  َام َلطَّ اهللا َعَليِْه، َوُربَّ

.)٣(َكاٍن َخِرٍب َأْو َرَمٰى بِِه ِيف َم 

لعل العلة يف االستفسار عن اسم األم أن شيطان اجلن ال يثبت نكاًحا بعقد رشعي، كام أن فيه أيًضا خمالفة لقوله ) ١(

ويف طلب االسم أيًضا أمهية بالنسبة للساحر، حيث إنه ]٥: اباألحز[﴾﴿: تعاٰىل 

جيمع األرقام املوازية ألحرف االسم لينظر موافقتها لربج ما، فيستلهم النفع، أو دفع الرض من روحانية كواكب 

ذلك الربج، ولينظر من خالل اسم الشخص واسم أمه أيًضا إٰىل حروف مشرتكة يستدل من خالل ذلك عٰىل 

.يف أرض، أم يف مياه بحسب زعمهم، قاتلهم اهللا-والعياذ باهللا-فن السحر موضع د

.وذلك العتقادهم بتأثري خواص األشياء التي متاس البدن، أو تالزمه) ٢(

صفة السواد هتواها اجلن، مليلها عامة إٰىل الظلامت، وكذلك قد يعمد الساحر إٰىل برت أذن حيوان أو وشمه قبل ذبحه ) ٣(
=



  ٥٩

٥٩

ْشَكاٍل َوَأْسُهٍم، َعَىلٰ َأ - َكَام َسَيْأِيت - َكَتاَبُتُه لِلطَّالِسِم، َوِهَي اُملْحَتِوَيُة -٤

َعٍة، َوَأْعَداٍد، َوَرْسِم َأْبَراٍج، َوِكَتاَبُة َأْسَامِء الَكَواِكِب  .)١(َوُحُرٍف ُمَقطَّ

اُر َوالتَّْمَتَمُة بَِكالٍم َغْريِ -٥ ْوِت بِتِالَوِة آَياٍت ِمَن الُقْرآِن، ُثمَّ اِإلْرسَ َرْفُع الصَّ

ِكيٍَّة ال يَ  .)٢(ْسَمُعَها اَملِريُض؛ َفَيْلَتبُِس األْمُر َعَلْيهِ َمْفُهوٍم، َوَعَزاِئَم ِرشْ

ٰى إِْعَطاُء املَ -٦ ُقَها اَملِريُض، َوَحتِْوي : »ِحَجاًبا«ِريِض َما ُيَسمَّ ِكيًَّة ُيَعلِّ َمتِيَمًة ِرشْ

َعاٍت بَِداِخِلَها ُحُروٌف َوَأْرَقاٌم َوَعَزاِئٌم، َوَكالٌم َغْريُ َمفْ  ُه بِاِحلْرِص ُهوٍم، َوَيْأُمُر ُمَربَّ

.)٣(التَّامِّ َعَىلٰ َعَدِم َفكِّ َذلَِك اِحلَجاِب 

ًة ُمَعيَّنًَة، ِيف ُغْرَفٍة ُمْظِلَمٍة ال َيْدُخُلَها ُنوُر -٧ َأْمُرُه لِْلَمِريِض َأْن َيْعتَِزَل النَّاَس ُمدَّ

ُة  يِه الَعامَّ ْمِس، َوُهَو َما ُيَسمِّ .)٤(»احلَْجَبةُ «ِضَياِء الشَّ

=
مر اهللا تعاٰىل، وحماولة للتغيري يف اخللق، ثم ال يزكيها لينجس دمها، ثم يلقيها يف مكان مهجور ألن األماكن حمادة أل

يوجدون -أي شياطني اجلن -إهنم "رار الشياطني من اجلن، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمة قاخلربة هي مهوٰى است

كاحلاممات واحلشوش واملزابل والقاممني واملقابر، كثًريا يف اخلراب والفلوات، ويوجدون يف مواضع النجاسات

والشيوخ الذين تقرتن هبم الشياطني، وتكون أحواهلم شيطانية ال رمحانية، يأوون كثًريا إٰىل هذه األماكن التي هي 

.اهـ÷مأوٰى الشياطني

).٣٨ص(، »الدليل والربهان عٰىل رصع اجلن لإلنسان«:انظر

.تنزال روحانية تلك الكواكب حال كوهنا يف مقابلة القمر، مرشفة عليهالس-كام يزعمون -وذلك ) ١(

بخلط آيات من القرآن الكريم بتامئم : القرآن، وكي يسرتيض الساحر أيًضا شيطانهبكي يتوهم املريض بأنه يعالج ) ٢(

.وطالسم وعزائم رشكية، والعياذ باهللا

قد وكل شيطاًنا من اجلن بحراسة احلجاب، فلو فك أن الساحر يكون:احلرص عٰىل عدم فك احلجاب علته) ٣(

طل ما جعله باحلجاب لفسد السحر، ولعوقب اجلني من قبل الساحر، كذلك ليتأكد الساحر من أن ساحًرا لن ي

.من سحر يف حجابه

: عاٰىل يأمر بذلك اسرتضاء للجن من التشبه هبم يف حمبة املكوث يف الظلامت، ألهنا رمز لبغض نور احلق، قال ت) ٤(

.]٢٥٧: البقرة[﴾﴿



       ٦٠
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ٍة َتُكوُن َياًنا َيْطُلُب ِمَن املَِريِض َأال يَ َأْح -٨ عَني َأْربَ - َغاِلًبا - َمسَّ َماًء ملُِدَّ

ُة َتُدلُّ َعَىلٰ َأنَّ َشْيَطاَن اِجلنِّ الِذي ، َأْو َأْن َيَضَع ِيف ُعنُِقِه َصِليًبا، َوَهِذِه الَعالَم )١(َيْوًما

ي  انِ اِحَر َنْرصَ ًسا َأْو ا، َفِإْن َكانَ َخيُْدُم السَّ ِليَب ُمنكَّ َعَل الصَّ انِيَِّة َأَمَرُه َأْن َجيْ َعُدوا لِْلنَْرصَ

ا ً .َمْعُقوًفا ْمَتَكرسِّ

.)٢(َيْدفِنَُها ِيف األَْرِض إِْعَطاُؤُه اَملِريَض َأْشَياَء -٩

اُيْعطيهِ - ١٠ ُر ِهبَ .)٣(َأْحَياًنا َأْوَراًقا َحيِْرُقَها، َوَيَتَبخَّ

ِتي َجاَء ُعَضاِل الْ هِ ْشِكَلتِ املَِريَض أَْحَياًنا بِاْسِمِه َواْسِم َبَلِدِه، َوُم إِْخَباُرُه - ١١ الَّ

اَينُْشُد َحال  .)٤(َهلَ

، َوُهَو َوَرَقٌة ِفيَها ُحُروٌف »اِحلَجاِب «َقْد َيْكُتُب لِْلَمِريِض َنْوًعا آَخَر ِمَن - ١٢

َعٌة، َأْو َيْكُتُب هَ  ِتِه يِض، َوَيْأُمُر املَِريَض بِِإَذابَ َطبٍَق ِمَن اخلََزِف اَألبْ ِذِه اُحلُروَف ِيف ُمَقطَّ

ِبهِ ِبَام  .)٥(ٍء، ُثمَّ ُرشْ

ُث َأْحيَاًنا َمَع أَْشَخاٍص َغْريِ َمنُْظوِريَن ِيف املَْجِلِس، َفَيْطُلُب ِمنُْهُم التََّحدُّ - ١٣

ُح َهلُْم بَِأنَّ ا َامَح َواِإلْذَن بِالَعْوِن، َوُيَرصِّ بٌّ السَّ َهلُْم، ُموِقٌن ملَِريَض َما أََتٰى إِال َوُهَو ُحمِ

، Qوذلك ليبقٰى املريض نجًسا، فتتمكن شياطني اجلن من االقرتاب منه، ومسه، بل ربام تلبست به والعياذ باهللا ) ١(
نتهم اأما تنكيس الصليب أو عقفه فإليقاع النكاية بالنصارٰى، وللتلبيس عليهم يف آن مًعا، وذلك بإهيامهم أن دي

.اوهنعتقاد بالصلب هي صحيحة، فال يفارقباال
.وذلك لتمكني شيطان اجلن من حراسة هذه األشياء) ٢(
.وهي حتوي عزائم رشكية، أو ما فيه استهزاء بيشء من الدين، والعياذ باهللا) ٣(
شيطان الساحر الساحر بذلك إيقاع املهابة يف قلب املريض، واعتقاده بقدراته الباهرة، وإنام هو إخبار منٰى يتوخ) ٤(

.عام عرفه من حال هذا املريض
ة بدن املريض، وجتري جمرٰى الدم يف عروقه، فيتمكن الشيطان بذلك من أن لتلك الطالسم داخطوذلك كي ختال) ٥(

.جيري هبا



  ٦١

٦١

ْم  .)١(إلخ.. بُِقْدَراِهتِ

َحَرِة َتَكادُ  اِر ال َتنَْحِرصُ َهَذا، َوإِنَّ َطَراِئَق السَّ ، اللَُّهمَّ إِنَّا َنُعوُذ بَِك ِمْن َكْيِد الُفجَّ

اِر،  ْيِل َوالنََّهاِر «َوَطَراِئِق األَْرشَ ُن ْريٍ إِال َطاِرًقا َيطُْرُق بَخ َوَطَواِرِق اللَّ .)٢(»َيا َرْمحَ

*   *   *

طان اسرتضاء الشي: إهيام املريض بقدرته عٰىل رؤية ما ال يراه، والثاين: األول:وحيقق الساحر بذلك مطلبني له) ١(
.بتقديم الوالء واملحبة واإلذعان له، نعوذ باهللا السميع العليم مما يفعلون-والعياذ باهللا -احلارض 

اِت ِالَكريِم، َوبَكِلَامِت اهللاَِوْجِه اهللاوُذ بِ َأعُ ": بقولهملسو هيلع هللا ىلصهذا جزء من حديث، دعا فيه النبي ) ٢( اِوُزُهنَّ ُجيَ َال ِيت الالَّ التَّامَّ

َامِء، َوَرشِّ َفاِج َوَال َبرٌّ  ْن ِفتَِن َما َخيْرُج ِمنَْها، ومِ ِيف األَْرِض َوَرشِّ َأ َما َيْعرُج ِفيَها، َوَرشِّ َما َذَر ٌر ِمْن َرشِّ َما َينِْزُل ِمَن السَّ

ْيِل  يِل َوالنََّهاِر، َوِمْن َطَواِرِق اللَّ خرجه مالك يف املوطأ مرسًال عن أ،÷َرْمحَُن َوالنََّهاِر ِإال َطاِرًقا َيْطُرُق ِبَخْريٍ َيااللَّ

، وقد أخرجه أمحد موصوًال، يف مسند )١٠(ما يؤمر به من التعوذ برقم : ، كتاب الشعر، باب~حييٰى بن سعيد 

).١٥٥٣٩(، برقم ساملكيني، من حديث عبد الرمحن بن خنبش 
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ا املُْسِلُم  َ ِمَني، َوَمْن َيْذَهَب َأنَُّه ال َجيُوُز ِلْلُمْسِلِم َأنْ : اْعَلْم َأهيُّ َحَرِة َواُملنَجِّ إَِىلٰ السَّ

ْحِر َوالتَّنِْجيِم؛ ملَِا َرَواُه الُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة إَِلْيِهْم ِمْن َأْجلِ  سَأْمِر السِّ

ْبَع املُوبَِقاِت «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللا : َقاَل  ْحَر : اْجَتنِبُوا السَّ َك بِاهللا، َوالسِّ ْ ، »..الرشِّ

ُسوُل  َحَرِة ِمْن ُمجْ ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَعَل الرَّ َهاَب إَِىلٰ السَّ اِهِب الذَّ .َلِة اُملْهلَِكاِت ِلْلذَّ

ُه َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَوٰى ُمْسلٌِم َعْن َبْعِض َأْزَواِج النَّبِيِّ  اًفا َفَسَألَُه َعْن «: َأنَّ َمْن َأَتٰى َعرَّ

ٍء؛ َملْ ُتْقَبْل  اُف )١(»َأْرَبِعَني َيْوًماَلُه َصالةٌ َيشْ َم : ، َوالَعرَّ ِعنَْد َوالَكاِهنَ َيْشَمُل اُملنَجِّ

ُم بَ  اِحُر :ْعِض الُعَلَامِء، َواملُنَجِّ .السَّ

اِحَر َملْ ُتْقَبْل َلُه َصالةٌ : َوَقْد َأَفاَد اَحلِديُث  ْوًما، َأْرَبِعَني يَ َأنَّ َمْن َذَهَب َوَسَأَل السَّ

َقهُ  ا َلْو َصدَّ ُسوُل َفَقدْ َوَأمَّ قَ «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الرَّ َفَقْد َكَفَر ِبَام بَِام َيُقوُل هَ َمْن َأَتٰى َكاِهًنا َفَصدَّ

دٍ  رواه األربعة واحلاكم وأمحد والبيهقي، وقد جاء من حديث )٢(»ُأْنِزَل َعَىلٰ ُحمَمَّ

َق جابر عند البزار وغريه، وجاء موقوًفا عٰىل ابن مسعود عند أيب يعٰىل  ، َفَمْن َصدَّ

ِمَني َفَقْد َكَفَر بَِام ُأْنِزَل َعَىلٰ ُحمَمَّ  َحَرَة َواملُنَجِّ .دٍ السَّ

ال َيْدُخُل اَجلنََّة ُمْدِمُن «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللا : َقاَل سَوِمْن َحِديِث َأِيب ُموَسٰى 

ْحِر  .)٣(»َمخٍْر، َوال ُمْؤِمٌن بالسِّ

).٢٢٣٠(أخرجه مسلم :صحيح) ١(

.بسند صحيح) ٦٣٩(وابن ماجه ) ١٣٥(والرتمذي ) ٣٩٠٤(أخرجه أبو داود :صحيح) ٢(

.٣٨مر خترجيه صـ:حسن) ٣(
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ْيَطاِن َغاِلًبا َما َحيْ  اِحِر َوالشَّ َفاٌق بِْنيَ السَّ ُل بِِفْعِل َعَىلٰ : ُدُث ُهنَاَك اتِّ َأْن َيُقوَم األَوَّ

يِح  ِ ِكيَِة، أَْو َبْعِض أَْعَامِل الُكْفِر الرصَّ ْ َوَأْن - ِخْفَيًة َأْو َجْهَرًة - َبْعِض األُُموِر الرشِّ

ْيَطاُن بِِخدْ  اِحَر َيُقوَم الشَّ اِحِر، َأْو َتْسِخِري َمْن َخيُْدُم السَّ .َمِة السَّ

اِحِر َوَشْيَطاٍن ِمْن ُزَعَامِء َقَباِئِل اِجلنِّ ألَنَّ االتِّ  َفاَق َغالًِبا َما َحيُْدُث َبْنيَ السَّ

ِعيُم بِإِْصَداِر َأْمِرِه إَِىلٰ َسِفيهٍ  َياطِِني، َفيَُقوُم َهَذا الزَّ ُدَم ِمْن ُسَفَهاءِ َوالشَّ الَقبِيَلِة بَِأْن َخيْ

اِحَر َوُيِطيُعُه ِيف َتنِْفيِذ  ِمَن اِإلْخَباِر بُِأُموٍر َحَدَثْت، َأِو الِقَياِم بِالتَّْفِريِق : َواِمِرهِ َأ َهَذا السَّ

، َأْو إْلَقاِء املََحَبِة بَ  َهِذِه األُُموِر ِإَىلٰ آِخِر .. ْيَنُهَام، َأْو َعْقِد َرُجٍل َعْن َزْوَجِتهِ َبْنيَ اْثنَْنيِ

تِي َسنََتنَاَوُهلَا بِالتَّْفِصيِل إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ  .)١(الَّ

تِي ُيِريُدَها، َفإِْن َعَصاُه اِجلنِّي  ِّ الِّ اِحُر بِتَْسِخِري َهَذا اِجلنِّي ألَْعَامِل الرشَّ َفيَُقوُم السَّ

اِحُر إَِىلٰ َزِعيِم الَقبِيَلِة ِبَأنْ  َب السَّ ِمُل ِيف َطيَّاِهتَا َتْعِظيَم َواعٍ َتَقرَّ تِي َحتْ َهَذا ِمَن الَعَزائِِم، الَّ

ِعيَم  ِعيُم بُِمَعاَقبَِة اِجلنِّيِّ َوَأْمِرهِ ْسِتَغاَثةَ َواِال الزَّ ؛ َفيَُقوُم َهَذا الزَّ بِِه ِمْن ُدوِن اهللا َتَعاَىلٰ

اِحِر،  ْدَمِة هَ َأ بَِطاَعِة السَّ ِه ِخلِ اِحِر املُ ْو َتْسِخِري َغْريِ ِك َذا السَّ .ْرشِ

اِحِر َواِجل َو  ِر ِخلْدَمِتِه َعالَقةَ نِّيِّ املَُس لَِذلَِك َنِجُد َبْنيَ السَّ .ُكْرٍه َوُبْغٍض خَّ

اِحَر اَكِثًريا َم يَّ اِجلنِّ ِجُد َهَذا نَ ا َوِمْن ُهنَ  ِيف َأْهلِِه َوَأْوالِدِه، َأْو َماِلِه، َأْو : ُيْؤِذي السَّ

.انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب) ١(
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.َغْريِ َذِلَك 

اِحَر َنْفَسُه َوُهَو ال َيْدِري َداعِ : َبْل َأْحَياًنا َما ُيْؤذِي السَّ اِئمِ َكالصُّ ِق ، َأِو اَألَر الدَّ

َذلَِك ِمَن األُُموِر اُملالِزمِ  .ِعنَْد النَّْوِم، َأِو الَفَزِع ِيف اللَّْيِل، إَِىلٰ َغْريِ

ْفلِيَِّني َغاِلبًا ال ُيْن َحَرَة السُّ ِحِم يَّ اِجلنِِّجُبوَن؛ َألنَّ َبْل إِنَّ السَّ َيْقُتُل الطِّْفَل ِيف الرَّ

َح  ْحَر َكْي َقْبَل َأْن َيْكَتِمَل َخْلُقُه، َوَهَذا َمْشُهوٌر َبْنيَ السَّ َرِة، َحتَّٰى إِنَّ َبْعَضُهْم َتَرَك السِّ

.ُيْرَزَق بَِأْبَناءٍ 

ْحُر، َفلامَّ َقَرْأ َْوَأْذُكُر َأنَّنِي ُكنُْت ُأَعالُِج َمِريَضًة َأَصاَهبَ  ُت َعَلْيَها الُقْرآَن َنَطَق ا السِّ

ْحِر َعَىلٰ لَِساِهنَا، َوَقاَل  لُّ بِالسِّ .َأَنا ال َأْسَتِطيُع َأْن َأْخُرَج ِمْنَها: اِجلنِّيُّ املَُوكَّ

؟ِملَاَذا: ُقْلُت 

اِحُر : َقاَل  .ألَنَّنِي َأْخَشٰى َأْن َيْقُتَلنِي السَّ

اِحُر ِمْن َهَذا املََكاِن إَِىلٰ َمَكاٍن اْذَهْب : َفُقْلُت  .آَخَر ال َيْعِرُفُه السَّ

ِين : َقاَل  ِسُل َخْلِفي ِمَن اِجلنِّ َمْن ُحيِْرضُ .َسُريْ

- اهللا ِبَعْوِن -ُيْمِكنُنَا َلْو َأْسَلْمَت َوَأْعَلنَْت َتْوَبَتَك بِِصْدٍق َوإِْخالٍص : َفُقْلُت َلهُ 

، َوَحتِْميَك ِمنُْهْم َأْن ُنَعلَِّمَك آَياٍت مِ  اِر اِجلنِّ .َن الُقْرآِن َتِقيَك َرشَّ ُكفَّ

اِنيا: َفَقاَل اِجلنِّيُّ  .ال، َلْن ُأْسِلَم َسَأَظلُّ َنْرصَ

يِن، َولِكنَّ املُِهمَّ : َفُقْلُت َلهُ  .َأْن َختُْرَج ِمْن َهِذِه اَملْرَأةِ : ال إِْكَراَه ِيف الدِّ

.َلْن َأْخُرَج : َقاَل 

َق، -بَِعْوِن اهللا - إًذا َنْسَتِطيُع : ُت ُقلْ  َرتِ اآلَن َأْن َنْقَرَأ َعَليَْك ِمَن الُقْرآِن َحتَّٰى َحتْ

ًبا َشِديًدا؛ َفَبَكٰى  ْبُتُه َرضْ .ُثمَّ َرضَ
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.َربِّ الَعاملََِني، َوالَفْضُل هللا َوْحَدهُ َِسَأْخُرُج َسَأْخُرُج، َفَخَرَج َواحلَْمُد هللا: َوَقاَل 

َام َكاَن َأْكَثَر ُكْفًرا، َوَأَشدَّ َوِمنَ  اِحَر ُكلَّ َكاَنِت اِجلنُّ ألََواِمِرهِ : ُخْبًثااَملْعُلوِم َأنَّ السَّ

ُع َتنِْفيًذا، والَعْكُس بِالَعْكِس َمتَاًما .َأْطَوُع، َوأَْرسَ

*   *   *

 
َتِو ُهنَاَك ُطُرٌق َكِثَريٌة َوُمتَ  َها َحتْ َعٌة، َوُكلُّ ٍك َأْو ُكْفٍر نَوِّ يٍح ي َعَىلٰ ِرشْ ، َوَسَأْذُكُر َرصِ

ةَ -إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ - ِمنَْها  ِك َأِو ِعدَّ ْ الُكْفِر ِيف ُكلِّ َطِريَقٍة، ُطُرٍق ُمِشًريا إَِىلٰ َنْوِع الرشِّ

ٍء ِمَن االْخ  َيْستَِطيُعوَن َذَكْرُت َذلَِك ألَنَّ َبْعَض املُْسِلِمَني ال، َوإِنََّام )١(ِتَصاِر ُكلُّ َذلَِك بَِيشْ

ْحِر  ُقوا َبْنيَ الِعالِج الُقْرآِينِّ َوالِعالِج بِالسِّ ، َوالثَّاِين َشْيَطاِينٌّ : َأْن ُيَفرِّ ُل إِيَامِينٌّ .َفاألَوَّ

اِء النَّاِس َأنَّ َبْعَض السَّ  َحَرِة ِعنَْدَما َيُقوُل َعِزيَمَتُه َوَيِزيُد األَْمَر ُغُموًضا ِعنَْد َدْمهَ

َة ُيِرسُّ ِهبَا، َوُيْعِلُن فِيَام َبْينََها بِآَياٍت ُقْرآنِيٍَّة َيْسَمُعَها اَملِريُض، َفَيُظنُّ َأنَّ  الُكْفِريَّ

اِحُر ِعالَجُه  .بِالُقْرآِن، َوَلْيَس َكَذلَِك، َفْيَسلُِّم لُِكلِّ َأْمٍر َيْأُمُرُه بِِه السَّ

ِّ : لَغَرُض ِمْن بَِياِن َهِذِه الُطُرِق َفا الِل، َوالضَّ َحتِْذير إِْخَواِين املُْسِلِمَني ِمْن ُطُرِق الرشَّ

.بِيُل اُملْجِرِمنيَ َوِلَتْسَتِبَني َس 

*   *   *

  
اِحُر ِيف  ُد َناًرا، َوَيَضُع َعَىلٰ النَّاِر َنوًعا ِمَن ُغْرَفٍة ُمْظِلَمٍة، ُثمَّ ُيوقِ َيْدُخُل السَّ

:َب املَْوُضوِع املَْطُلوِب الَبُخوِر َحَس 

.ولن أذكر الطريقة كاملة؛ حتٰى ال يتمكن أحد من استعامهلا، بل سوف أحذف أهم ما فيها) ١(
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إَِذا َكاَن ُيِريُد التَّْفِريَق، أَْو إِْلَقاَء الَعَداَوِة َوالَبْغَضاِء، َوَما َشاَكَل َذلَِك َيَضُع َعَىلٰ 

.النَّاِر َبُخوًرا َذا َراِئَحٍة َكِرَهيةٍ 

ُجِل - َن ُيِريُد إِْلَقاَء َحمَبٍَّة، َأْو َفكَّ َرْبٍط ا َكاَوِإذَ  َأْو َحلَّ -َعْن َزْوَجِتِه َعْقَد الرَّ

َبةٍ : ِسْحٍر  .َيَضُع َبُخوًرا َذا َراِئَحٍة َطيِّ

اِحُر ِيف تِالَوِة َعِزيَمتِ  ةِ هِ ُثمَّ َيْبدُأ السَّ ِكيَّ ْ َتِوي َعَىلٰ : الرشِّ َوِهَي َطالِسُم ُمَعيَّنٌَة، َحتْ

ِك  ْ ُن َأْنَواًعا ِمَن الرشِّ ْم بَِعظِيِمِهْم، َكَام َتتََضمَّ إِْقَساٍم َعَىلٰ اِجلنِّ بَِسيِِّدِهْم، َوُسَؤاِهلِ

، َواالْستَِغاَثِة ِهبِْم، َوَغْريِ َذِلَك كَ : األُْخَرٰى  اِء اِجلنِّ .َتْعظِيِم ُكَربَ

اِحُر  ِط َأْن َيُكوَن السَّ ا ُجُنًبا، َأْو ُمْرَتِدًيا : َغْريَ َطاِهٍر - َعَلْيِه لَْعنَُة اهللا-بَِرشْ إِمَّ

.ِإَلِخ .. َلَثْوٍب َنِجٍس 

ِة َيْظَهُر َأَماَمُه َشَبٌح َعَىلٰ َهْيَئةِ  َكْلٍب، َأْو َوَبْعَدَما َيْنَتِهي ِمْن تِالَوِة الَعِزيَمِة الُكْفِريَّ

ةِ ُثْعَباٍن  َام ُأْخَرٰى، َفَيْأُمُرُه السَّ َهْيَئةٍ ، َأْو َأيَّ ٌء؛ َوِإنَّ اِحُر بَِام ُيِريُد، َوأْحَياًنا ال َيْظَهُر َلُه َيشْ

َام َيْعِقُد َعَىلٰ َأَثٍر  ْخِص َيْسَمُع َصْوًتا، َوَأْحَياًنا ال َيْسَمُع َشْيئًا؛ َوإِنَّ ِمْن آَثاِر الشَّ

.ِإَلِخ . ِئَحٌة ِمْن َعَرِقهِ ِمْن َثْوبِِه ِفيَها َراَشْعِرِه، َأْو ِقْطَعةٍ ِمْثِل : هُ املَْطُلوِب ِسْحُر 

.بَِام ُيِريدُ يَّ اِجلنُِّثمَّ َيُأُمُر 

    
ُ اآلِيت  :ِمْن ِدَراَسِة َهِذِه الطَِّريَقِة َيتَبَنيَّ

ُل الُغَرَف املُْظِلَمةَ -١ .اِجلنُّ ُتَفضِّ

ٰى َعَىلٰ َراِئَحِة الَبخُ -٢ تِي َملْ ُيْذَكِر اْسُم اهللاِجلنُّ َتَتَغذَّ .َعَلْيَهاِوِر الَّ

يِح ِيف َهِذِه الطَِّريَقةِ - ٣ ِ ِك الظَّاِهِر َوالرصَّ ْ .ِهبِْم ْسِتَغاَثةُ اإلْقَساُم بِاِجلنِّ َواِال : ِمَن الرشِّ



       ٧٠

٧٠

ُب ِمَن األَْنَجاِس اِجلنُّ -٤ يَاِطُني َتَتَقرَّ ُل النََّجاَسَة، َوالشَّ .ُتَفضِّ

*   *   *

   
َها اِحُر َطائًِرا، َأْو َحَيَواًنا، َأْو َدَجاَجًة، َأْو َمحَاَمًة، َأْو َغْريَ بَِأْوَصاٍف : ُحيِْرضُ السَّ

ُلوَن اللَّ - َب َطَلِب اِجلنِّيِّ ُمَعيَّنٍَة َحَس  ْوَن َوَغالًِبا َما َتُكوُن َسْوَداَء؛ ألَنَّ اِجلنَّ ُيَفضِّ

َوَأْحَياًنا ُيَلطُِّخ املَِريَض بَِدِمَها، -اْسَم اهللا َعَلْيَها ا َوال يْذُكُر ُثمَّ َيْذَبُحهَ -)١(األَْسَودَ 

اَباِت، َأِو اآلَباِر، َأِو األََماِكِن َر ـُثمَّ َيْرِميَها ِيف َبْعِض اخلَ - َوَأْحَياًنا ال َيْفَعُل َهَذا 

ِتي ِه - َرةِ ُو املَْهُج  ْمِي ُر َوال َيْذكُ - َي َغالًِبا َمَساِكُن اِجلنِّ الَّ ، ُثمَّ اَسم اهللا َعَلْيَها ِعنَْد الرَّ

ِكيَّ َيُعوُد  .بَِام ُيِريدُ يَّ اِجلنُِّثمَّ َيْأُمُر ؛ ةً إَِىلٰ َبيتِِه َفيَُقوُل َعِزيَمًة ِرشْ

    
       

َام َأوَّ  ُه : ُهلُ ٌك؛ َألنَّ َفاِق الُعَلَامِء َسَلًفا َوَخَلًفا، َبْل ُهَو ِرشْ ٌم بِاتِّ ، َوُهَو ُحمَرَّ ْبُح لِْلِجنِّ الذَّ

َع َذِلَك َفِإنَّ ِمنُْه، َفْضًال َعْن َأْن َيْفَعَلُه، َوَم َذْبٌح لَِغْريِ اهللا، َفال َجيُوُز ملُِْسِلٍم َأْن َيْأُكَل 

ال ِيف ُكلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن َيُقوُموَن ِهبََذا الِفْعِل اخلَبِيِث  .اجلُهَّ

َيٰى ْبُن  َيٰى َيُقوُل َفَهَذا َحيْ اخلَُلَفاِء َعْينًا َوَأَراَد َبَط َبْعُض نْاْستَ : َقاَل ِيل َوْهٌب : َحيْ

ُروا َماَءَها، َفَأْطَعَم َذلَِك ُأَناًسا، َفبََلَغ َذِلَك اْبنَ نِّ َعَلْيَها، ِلَئال ُيغَ إْجَراَءَها َوَذَبَح ِلْلِج  وِّ

هِريَّ  لُّ َهلُْم ا ِإنَّهُ َأَم : ، َفَقاَل ِشَهاٍب الزُّ ؛ َقْد َذَبَح َما ال َحيِلُّ َلُه، َوَأْطَعَم النَّاَس َما ال َحيِ

وقاية "انظر . بعض اجلن بذلكولقد اعرتف يل ÷انٌ طَ ْي َش دُ َو ْس اْألَ ُب لْ الكَ ":مرفوًعا÷صحيح مسلم"ثبت يف ) ١(

.للمؤلف÷من اجلن والشيطاناإلنسان
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.اهـ. )١(َعْن َأْكِل َما ُذبَِح ِلْلِجنِّ ملسو هيلع هللا ىلصَِهنَٰى َرُسوُل اهللا

: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل سْبِن أَِيب َطاِلٍب ِمْن َحِديِث َعَيلِّ »َصِحيِح ُمْسِلمٍ «َوِيف 

.)٢(»ِلََعَن اهللاُ َمْن َذَبَح ِلَغْريِ اهللا«

ِكيَّ : َثاِنيِهَام  ْ َك األَْلَفاُظ َوالطَّالِسُم ِيف أَْثنَاِء َحتِْضِريهِ لْ ُة؛ َوِهَي تِ الَعِزيَمُة الرشِّ

ًحيا، َكَام ذَ ِلْلِجنِّ  ًكا َرصِ ُن ِرشْ َتْيِميََّة ِيف َغْريِ َكَر َذلَِك َشْيُخ اِإلْسالِم اْبنُ ، َوِهَي َتَتَضمَّ

.)٣(َما َمْوِضٍع ِمْن ُكُتِبهِ 

*   *   *

   
َحَرِة بِ  ِريَقُة َمْشُهوَرٌة بِْنيَ السَّ ْفلِيَِّة، َوَصاِحُبَها َتُكوُن َلُه َوَهِذِه الطَّ الطَِّريَقِة السُّ

َحَرِة ُكْفًرا،  ُه َأْعَظُم السَّ ُذ َلُه َأْمَرُه؛ ألَنَّ َياطِِني، َختُْدُمُه َوُتنَفِّ َجمُْموَعٌة َكبَِريٌة ِمَن الشَّ

.ُهْم إِْحلَاًدا َعَلْيِه َلْعنَُة اهللاَوَأَشدُّ 

    
اِحُر  بِاْرتَِداِء املُْصَحِف ِيف َقَدَمْيِه َعَىلٰ - َعَلْيِه َلَعنَاُت اهللا اُملَتَتاِبَعُة -َيُقوُم السَّ

ِة َداِخَل اخلَالِء،  َهْيئَِة ِحَذاٍء، ُثمَّ َيْدُخُل بِِه اخلَالَء، ُثمَّ َيبَْدُأ ِيف تِالَوِة الطَّالِسَم الُكْفِريَّ

ُر  ؛ َفَتِجُد اِجلنَّ ُيَساِرُعوَن إَِىلٰ َطاَعِتِه ُج َوَجيِْلُس ِيف ُغْرَفٍة َوَيْأُمُر اِجلنَّ بَِام َشاَء ُثمَّ َخيْ

ُه َكَفَر ِباهللاهِ َوتنِْفيِذ َأَواِمِر  الَعِظيِم، َوَأْصَبَح َأًخا ِمْن إِْخَواِن ِ؛ َوَما َذلَِك إِال ألَنَّ

).٧٨(÷آكام املرجان"راجع ) ١(

).٥٢٤٠(رواه مسلم كتاب األضاحي :صحيح) ٢(

.÷اإلبانة يف عموم الرسالة":رسالةراجع مثًال ) ٣(
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َياِطِني  اِن الشَّ .نيَ الَعاَملِ َربِّ ِيِه َلْعنَُة اهللاملُبِِني، َفَعلَ ، َفَقْد َباَء بِاخلُْرسَ

ُط َعَلْيَها فِْعَل اْلَفاِحَشِة  اِحِر َلَيُفَك َلـَها ِسْحًرا، َيْشَرتِ َوإَِذا َذَهَبِت اْمَرَأٌة لِلسَّ

ْفِيلَّ َال ُيَفكُّ إِالَّ ِبَمنِ -َِواْلِعَياُذ ِباهللا-  ْحَر السُّ َها َأنَّ السِّ َناَوُيوِمهُ .يِّ الزِّ

 ِّ ْفيلِ اِحِر السُّ ُط ِيف السَّ َغْريَ َما - وَعٍة ِمَن الَكَباِئِر ُم َأْن َيُكوَن ُمْرَتِكًبا ملْج : َوُيْشَرتَ

َنٰى بَِأْجَنبِيٍَّة، َأْو َسبِّ األَْدَياِن، ُكلُّ َذِلَك : -َذَكْرَنا  َكإِْتَياِن املََحاِرِم، َأِو اللَِّواِط، َأِو الزِّ

ِيضَ  ْيَطانَ ِلُريْ !!الشَّ

*   *   *

   
اِحُر املَْلُعوُن ُسوَرًة ِمْن ُسَوِر الُقْرآِن الَكِريِم بَِدِم  ِريَقِة َيْكُتُب السَّ َوِيف َهِذِه الطَّ

 ْ ِه ِمَن النََّجاَساِت، ُثمَّ َيُقوُل الطَّالِسَم الرشَّ ، يُّ اِجلنِّْحُرضُ ِكيََّة، َفيَ احلَْيِض َأْو بَِغْريِ

.َفَيْأُمُرُه بَِام ُيِريدُ 

يِح؛ ألَنَّ االْستِْهَزاَء بُِسوَرٍة، َبْل  ِ ِريَقِة ِمَن الُكْفِر الرصَّ َوال َخيَْفٰى َما ِيف َهِذِه الطَّ

َنُعوُذ - َها بِالنََّجاَسِة تِ اُلَك بِِكَتابَ بِاهللا الَعِظيِم، َفَام بَ ٌر فْ آِن الَكِريِم كُ بِآيٍة ِمْن آَياِت الُقْر 

أَْن ُيَثبَِّت ُقُلوَبنَا َعَىلٰ اِإليَامِن، َوأْن ُيِميتَنَا َعَىلٰ : َوَنْسَأُلُه ُسْبَحاَنهُ - بِاهللا ِمَن اخلُْذالِن 

َنا ِيف ُزْمَرِة َخْريِ اَألَنامِ  .اِإلْسالِم، َوَأْن َحيُْرشَ

*   *   *

  
اِحُر : َوِيف َهِذِه الطَِّريَقةِ  بِِكَتاَبِة ُسوَرٍة ِمْن ُسَوِر - َعَلْيِه َلْعنَُة اهللا - َيُقوُم السَّ

ِهلَا، ُثمَّ َيُقوُل : الُقْرآِن الَكِريِم بِاحلُُروِف املُْفَرَدِة َمْعُكوَسًة، َيْعِني ِمْن آِخِرَها إَِىلٰ َأوَّ
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 ْ .، َفَيْأُمُرُه بِاملَْطُلوِب يَّ اِجلنِِّكيَِّة، َفُيْحِرضُ َعِزيَمَتُه الرشِّ

َمٌة َأْيًضا ٍك َوُكْفٍر َما َمَع َوَهِذِه َطِريَقٌة ُحمَرَّ .ِفيَها ِمْن ِرشْ

*   *   *

   
ٰى َأْيًضا بِ  ِريَقُة ُتَسمَّ َصدِ «ـَوَهِذِه الطَّ صَّ ؛ َأل »الرَّ اِحَر َيَرتَ ُطُلوَع َنْجٍم دُ نَّ السَّ

، ُثمَّ َيُقوُم بُِمَخاَطبَ  ٍ ِمُل ِيف َطيَّاِتِه ِمَن ُمَعنيَّ ٍة، ُثمَّ َيْتُلو طِلَّْسًام آَخَر َحيْ تِِه بِتِالَواٍت ِسْحريَّ

ِك َوالُكْفِر َما اُهللا بِِه َعِليٌم، ُثمَّ َيْفُعُل َحَرَكاٍت  ْ َ - الرشِّ ا َتْعَمُل َعَىلٰ اْسِتنَْزاِل َيْزُعُم َأهنَّ

ِم َوَلكِنََّها ِيف احلَِقيَقِة ِعَباَدٌة هلََذا النَّْجِم ِمْن ُدوِن اهللا، َوإِْن َكاَن ُروَحانِيَِّة َهَذا النَّْج 

يَاِطُني بِ  ُم ال َيْدِري َفتِْلَك ِعبَاَدٌة َوَتْعظِيٌم لَِغْريِ اهللا، َفِعنَْد َذلَِك َتُقوُم الشَّ َتْلبَِيِة َأْمِر املُنَجِّ

ٰى  اِحُر أَنَّ النَّْجَم ُهَو الَِّذي َساَعَدُه، َوَلِكنَّ النَّْجَم املُْفَرتَ اِحِر اللَِّعِني، َفيَُظنُّ السَّ السَّ

ٍء ِمْن َهَذا .َعَلْيِه َما َيْدِري بَِيشْ

ْحَر ال ُحيَلُّ ِإال إَِذا َظَهَر النَّ َأ َرُة َح َوَيْزُعُم السَّ  ًة ُأْخَرٰى نَّ َهَذا السِّ َوُهنَاَك )١(ْجُم َمرَّ

ًة َواِحَدًة؛ َفَينْتَظُِروَن ُظُهوَرُه، ُثمَّ َيُقوُموَن بِِتالَوٍة ِفيَها  ُنُجوٌم ال َتْظَهُر ِيف الَعاِم إِال َمرَّ

.اْستَِغاَثٌة ِهبََذا النَّْجِم لِيَُحلَّ َهلُْم ِسْحَرُهم

ِريَقِة مِ  ، َوُكلُّ َهَذا ِ، َواْسِتَغاَثٍة بَِغْريِ اهللاِْن َتْعِظيٍم ِلَغْريِ اهللاَوال َخيَْفٰى َما ِيف َهِذِه الطَّ

ةِ  ٌك، َناِهيََك بِالطَّالِسِم الُكْفِريَّ .ِرشْ

*   *   *

.فضل اهللا الكبري املتعالهذا عند السحرة، أما الذين يعاجلون بالقرآن فيبطلون هذا السحر يف احلال، ب) ١(



       ٧٤

٧٤

   
اِحُر َصبِيا َصِغًريا َملْ َيْبُلغِ : َوِيف َهِذِه الطَِّريَقةِ  ُحيِْرضُ السَّ

ٍئ، ُثمَّ َيْأُخُذ َكفَّ  بِيُّ َغْريَ ُمَتَوضِّ ِط َأْن َيُكوَن الصَّ احلُُلَم بَِرشْ

بِيِّ األَْيَرسَ  ًعا َهَكَذاالصَّ :، ُثمَّ َيْرُسُم َعَلْيِه ُمَربَّ

عِ  ةً : َوَيكُتُب َحْوَل َهَذا اُملَربَّ ٍك - َطالِسَم ِسْحِريَّ تَِوي َعَىلٰ ِرشْ َيْكُتُب - َوَطْبًعا َحتْ

ِع ِمْن ِجَهاِتهِ هَ  بِيِّ َوِيف َوَسِط ِذِه الطَّالِسَم َحَوَل املَُربَّ األَْرَبِع، ُثمَّ َيَضُع ِيف َكفِّ الصَّ

عِ  ا َأْزَرَق «ْو َأ »َزْيًتا َوَزْهَرًة َزْرَقاَء «: َهَذا اُملَربَّ ، ُثمَّ َيْكُتُب َطالِسَم ُأْخَرٰى »َزْيًتا َوِحْربً

ِة َعَىلٰ َوْجِه ةُ َوَرَقٍة ُمْستَطِيَلٍة، ُثمَّ ُتوَضُع َهِذِه الَوَرقَ بُِحُروٍف ُمْفَرَدٍة َعَىلٰ  َكاملَِظلَّ

بِيِّ َوَيْرَتِدي َفْوَقَها َقَلنِْسَوًة َحتَّٰى َتْثُبَت، ُثمَّ ُيَغطَّٰى الطِّْفُل ُكلُّ  ُه بُِثْوٍب َثِقيٍل، الصَّ

ِه، َفَطْبًعا ال َيَراُه؛ ألَنَّ اجلَوَّ ُمْظِلٌم، ُثمَّ َيْبَدُأ َيُكوُن َناِظًرا ِيف كَ : َوالطِّْفُل ِيف َهِذِه اَحلاَلةِ  فِّ

اِحُر  املَْلُعوُن بِِقَراَءِة َعِزيَمٍة ُكْفِريٍَّة َشِديَدٍة، َفإَِذا بالطِّْفِل َيْشُعُر َكَأنَّ اجلَوَّ َقْد السَّ

ه، َفَيُقوُل الَأْصَبَح ُنوًرا َوَيَرٰى ُصَو  ُك ِيف َكفِّ ِبيِّ ًرا َتتََحرَّ اِحُر ِلْلصَّ َماَذا َتَرٰى؟ َفَيُقوُل : سَّ

ِبيُّ  اِحُر َأَرٰى َأَماِمي ُصوَرَة َر : الصَّ ُم كَ : ُقْل َلهُ : ُجٍل، َفَيُقوُل السَّ َذا َيُقوُل َلَك اُملَعزِّ

وَرُة َحْسَب األََواِمِر  ُك الصُّ .َوَكَذا، َفَتتََحرَّ

.َعِن األَْشَياِء املَْفُقوَدةِ َقَة ِيف الَبْحِث ُموَن َهِذِه الطَِّريَوَغالًِبا َما َيْسَتْخدِ 

ٍك َوُكْفٍر َوَطالِسَم َغْريِ َمْفُهوَمةٍ  ِريَقِة ِمْن ِرشْ .َوال َخيَْفٰى َكَذلَِك َما ِيف َهِذِه الطَّ

*   *   *

   
اِحُر : َوِيف َهِذِه الطَِّريَقةِ  ِمْن ِمنِْديٍل، َأْو : ِمَن املَِريِض َبْعَض آَثاِرهِ َيْطُلُب السَّ



     ٧٥

٧٥

ٍء َحيِْمُل َرائَِحَة َعَرِق اَملِريِض، ُثمَّ َيْعِقُد َهَذا املِنِْديَل ِمْن  ِعَامَمٍة، َأْو َقِميٍص، َأْو َأيَّ َيشْ

َساًكا ُحمْكًام، ُثمَّ َيْقَرُأ َأَصابَع، ُثمَّ ُيْمِسُك املِنِْديَل ِإْم ةِ َطْرفِِه، ُثمَّ َيِقيُس ِمْقَداَر َأْرَبعَ 

ا َصْوَتُه، ُثمَّ َيُقوُل »ِر التََّكاثُ «وَرَة ُس  ِكيا ُيِرسُّ ِطلَّْسًام َأْو َأيَّة ُسوَرٍة َقِصَريٍة َيْرَفُع ِهبَ ِرشْ

، َوَيُقوُل  ُ اِإْن كَ : بِِه، ُثمَّ ُيَناِدي اِجلنَّ وُه، َوِإْن َكاَن َن َما بِِه ِمَن اَملَرِض َسَبُبُه اِجلنُّ َفَقرصِّ

ُلوُه، َوإِْن َكاَن ِمَن الطِّبِّ َفَدُعوُه َكَام ُهَو، ُثمَّ َيقِ  ًة ُأْخَرٰى يَما بِِه ِمَن الَعْنيَ َفَطوِّ ُسُه َمرَّ

، وِإْن بِاْلَعْنيِ ُمَصاٌب َأْنَت : َأَصابَِع، َقاَل ةِ َفإِْن َوَجَدُه َقْد َطاَل َعْن َأْرَبعَ : َبْعَد َذِلَك 

، َقاَل َكاَن َقدْ  َما : َع، َقاَل ـَأَصابِ ةَ َوإِْن َوَجَدُه َكَام ُهَو َأْرَبعَ .َأْنَت ُمَصاٌب ِباِجلنِّ : َقُرصَ

ٌء، اْذَهْب إَِىلٰ َطبِيٍب  .ِعنَْدَك َيشْ

    
اِحُر َصْوَتُه بِ -١ ْرآِن، لَِيُظنَّ اَملِريُض القُ التَّْلبِيُس َعَىلٰ املَِريِض؛ َحيُْث َيْرَفُع السَّ

ُه ُيَعالُِج بِالُقْرآِن، َوَلْيَس  ُّ ِيف الطِّْلَسِم الِِّذي َأَرسَّ ِبهِ َكَذِلَك َأنَّ َام الرسِّ .؛ َوإِنَّ

ٌك باهللا-٢ ْم َوُدَعاُؤُهْم، ُكلُّ َهَذا ِرشْ .الَعِظيمِ ِاالْستَِعاَنُة بِاِجلنِّ َوُمنَاَداُهتُ

.َصاِدٌق َأْو َكاِذٌب ِيف َهَذا األَْمِر يَّ اِجلنَِّك أَنَّ َهَذا يِذٌب َكثٌِري؛ َفَام ُيْدِر اِجلنُّ َفيَها كَ - ٣

َنا ِفْعَل  َح َبعضَوَقْد اْخَتَربْ َفأَْحَياًنا َكاُنوا َصادِقَِني، َوأَْحَياًنا َكِثَريًة َكاُنوا : َرةِ السَّ

، َوَذكَ  اِحَر َقاَل : َر َكاِذبَِني َحْيُث َجاَءَنا َبْعُض اَملْرَىضٰ َفَلامَّ َقَرْأَنا .ِعنَْدَك َعْنيٌ : َأنَّ السَّ

، َوَغْريُ  .َذِلَك َكِثٌري َعَلْيِه الُقْرآَن َنَطَق َعَلْيِه ِجنِّيٌّ َوَملْ َيُكْن بِِه َعْنيٌ

*   *   *

  
ْعَوَذِة َقاَتَلُهُم اهللا َأْي َأْهَل السِّ - َوُهَو ُمْصَطَلٌح لََدْهيِْم  اْسِتْحَضاَر :َيْعِني- ْحِر َوالشَّ



       ٧٦

٧٦

ٰى  اِحُر : ِجنٍّي َكافٍِر بَِطِريِق َتْكَراِر َتْعِويَذٍة ُتَسمَّ َوالِعَياُذ باهللا َقْد َعِزيَمًة، َيُكوُن السَّ

، بَِحيُْث َتِصُري َكالَعْهِد  ْينَُهَام، َوَيُكوُن َذِلَك بَ َتَواَفَق َعَىلٰ ِصيَغٍة َهلَا َمَع َشيَْطاِن اِجلنِّ

َضاءِ  اِحِر لِْلِجنِّيِّ بِتَْلبِيَِة َطَلبَاتِِه َمجِيِعَها، َوَلِو َبْعَد اْسِرتْ اْشَتَمَلْت َعَىلٰ اْرِتَكاِب السَّ

ٍم، َأْو َتَلُفظٍّ  َضاُه بَِذلَِك َعاَهَدُه بِالتَّْعِويَذِة، َوتُكوُن ُمتََض ُحمَرَّ ٍك، َفإَِذا اْسَرتْ نًَة بِِرشْ مِّ

ًحيا، َوَتُكوُن َغالًِبا بَِكِلَامٍت َغْريِ َعَرِبيٍَّة كً ِرشْ  َياِنَيِة َمَثًال - ا َرصِ ْ َام َتَال -َكالرسِّ َوُكلَّ

اِحُر أَِو املَُشْعِوُذ : ُم التَّْعِويَذَة َحَرضَ َخاِدُم املَْنَدِل َفَيْسَتْعِمُلُه َفاتُِح املَنَْدِل، َأياملَُعزِّ  السَّ

وٍق َأْو َمْفُقوٍد َوَنْحُوُه، َوَتْفِصيُلهُ : ْستِْدالِل َعَىلٰ َغاِئٍب ِيف اال ِرضَ : َكَمْرسُ َأْن ُحيْ

ٍئ  اِحُر طِْفًال َملْ َيْبُلِغ احلُُلَم، َوَيُكوُن َغْريَ ُمَتَوضِّ َفيَْكُتُب آَيًة ِمَن الُقْرآِن َعَىلٰ َجْبهِتِه، !السَّ

ُثمَّ ]٢٢:ق[﴾﴿: َعاَىلٰ َوَغالًِبا َما َيْكُتُبوَن َقْوَلُه تَ 

ُم  ا َأْو َزْيًتا، ُثمَّ َيْقَرُأ املَُعزِّ ُلُه فِنَْجاًنا َيَضُع فِيِه ِحْربً اِحُر -ُحيَمِّ الَعِزيَمَة املُتََواَفُق - السَّ

ٰى الطِّ  َ يَّ اِجلنِّْفُل ِيف الِفنَْجاِن َعَلْيَها، َفَريَ ْفُقوِد َفُيِجيُبُه َوُهَو ، َفَيْسَأُلُه َعِن املَ املَُحرضَّ

َء املَْفُقوَد ِمهَ َيَرٰى ُصوَرَتُه ُمَتَمثًِّال بِِحْربٍ َأْو َزْيٍت َوَنْحِو  ا أَْن ُيِرَيُه اِجلنِّيُّ اليشَّ ا، َفإِمَّ

َام  َقٍة َعَىلٰ َلْوٍح َيَراُه الطِّْفُل، َوُربَّ َسَأَلُه َعِن َفُيْعَرُف َمَكاَنُه، َأْو َيْكتُُب َلُه بُِحُروٍف ُمَتَفرِّ

اِرِق َفَيْكُتُب، َوَهَكَذا، َويُ  اٌل السَّ ا َدجَّ َام َقاَم ِهبَ ِريَقِة اْنِتَشاَرَها، َفُربَّ ْلَحُظ ِيف َهِذِه الطَّ

ِة َأْمَر ِديِنِهْم،  الُح، َفُيْلبُِس َعَىلٰ الَعامَّ ُمَشْعِوٌذ، َأْو َساِحٌر، َأْو َحتَّٰى َمْن َظاِهُرُه الصَّ

ُهْم  .ِمْن َذلَِك َأَشدَّ اَحلَذِر ْحَذُر َخيُْدُمُه بَِطِريِق املَنْدِل، َفْليُ َبَأنَّ اِجلنَّ املُْؤِمنَ َوُيوِمهُ

ٰى  ، َوُمَؤدَّ َمِة َطِريَقُة الَكفِّ َوِممَّا ُيْشبُِه َفتَْح املَنَْدِل ِمْن ُطُرِق االْستَِعاَنِة املَُحرَّ

َعاُء كَ  ِريَقَتْنيِ َواِحٌد، وُهَو ادِّ ْشِف الَغائِِب، َوَمْعِرَفُة َمَكاِن املَْفُقوِد أَِو املَْرسوِق، الطَّ

َضاءِ  .َوَنْحِو َذلَِك بَِطِريِق االْسِرتْ



     ٧٧
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ِكيَّاِت -١ ْ َماِت َأِو الرشِّ نِّيَّ بِِفْعِل َبْعِض املَُحرَّ اِحِر اْجلِ َضاُء السَّ .اْسِرتْ

َياِطِني اْلَعِزيَمُة -٢ نِّ َوالشَّ ٍك َأِو اْسِتَغاَثٍة بِاْجلِ َتِوي َعَىلٰ ِرشْ .َوِهَي َحتْ

*   *   *

 
  

ا الِعَراَفةُ  ِعي : َأمَّ ا ُمدَّ ُل ِهبَ َماٍت َيْسَتدِّ َعاُء َمْعِرَفِة ُأُموٍر ِمَن الَغْيِب، بَِمَقدِّ َفِهَي ادِّ

اُف َشيَاطَِني اِجلنِّ لِيُْعِلُموُه َشيًْئا ِمْن ِعْلِم الَغيِْب، )١(ِلَك ذَ  ، َفإِِن اْسَتْخَدَم َذلَِك الَعرَّ

اُف َكاِهنًا َي الَعرَّ .ُسمِّ

َعاُء ِعْلِم الَغْيِب بَِواِسَطِة اْسِتْخَداِم اِجلنِّ :َهاَنُة إَِذا ِهَي َفالِك  ، َفإِْن َكاَنِت )٢(ادِّ

َماُت  اُف املَُقدِّ َي الَعرَّ َقٌة بِِحَساِب األَْحَواِل َوَتَأثِِريَها َعَىلٰ احلََواِدِث األَْرِضيَِّة ُسمِّ ُمَتَعلِّ

ًام، َفالتَّ  ، الَغَرُض ِمنُْه االْسِتْدالُل َعَىلٰ ِعْلٌم َختِْمينِيٌّ ال َيِقيِنيٌّ ِجيُم نْ ِعنَْدَئٍذ ُمنَجِّ

َلِكيَِّة، َوالتَّْمِزيِج َبْنيَ تِْلَك الْقَوٰى الَفَلِكيَِّة َوالَقَواِبِل احلََواِدِث األَْرِضيَِّة باألَْحَواِل الفَ 

.)٣(األَْرِضيَِّة َكَام يْزُعُمونَ 

ٰى بَوِمَن التَّ  ِعي بَِطِريِق َمْعِرَفِة النَّْجِم )املََواِليدِ (ـنِْجيِم أَْيًضا َما ُيَسمَّ ، َوِهَي أَْن َيدَّ

ْخِص الِذي َكاَن َطالًِعا ِعنَْد ِوال َفِقًريا، َأْو َأْن َيُكوَن ُسلَْطاًنا َأْو َعاملًا، َأْو َغِنيا َأْو َدِة الشَّ

).١٨٢/ ١٢(للبغوي»رشح السنة«:انظر) ١(

.، للشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحهام اهللا»فتح املجيد«:انظر) ٢(

).٣٥/١٩٢(»جمموع فتاوٰى شيخ اإلسالم ابن تيمية«:انظر) ٣(
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َماُت )١(َطِويَل الُعْمِر أَْو َقِصَريُه، َوَنْحَو َذِلَك  يَاِطِني عَ ، َفإِْن َخلَْت تِْلَك املَُقدِّ ْن إِْخبَاِر الشَّ

اًفا َوَحْسُب ْستِْدالِل بَِسْريِ الَكَواِكِب ِيف َجمَ َوَعن اِال  َي َفاِعُل َذلَِك َعرَّ .اِرَهيا، ُسمِّ

ْهِر، َوبِِقَراَءِة الِفنَْجاِن، َوِممَّا َيْدُخُل ِيف الِعَراَفِة َأْيًض  ا االْستِْدالُل بِِقَراَءِة الزَّ

الِِع، َوبَِوَرِق اللَِّعِب  ، َوبِِحَساِب الطَّ ِب بِاحلََىصٰ ْ ُة َأِو الُكوْتِشي(َوبِالرضَّ دَّ ، )نَةُ الشَّ

إِْن َملْ َيُكْن ِفيِه : ْبَحِة، َوِقَراَءُة الَوَدِع، ُكلُّ َذلَِك ُيْعَتَربُ ِمْن ُصنُوِف الِعَراَفةِ َوالَفْتُح بِالسُّ 

َن ِقَراَءَة َجَداِوِل  َن َذلَِك َكاَن َكَهاَنًة، َوإِْن َتَضمَّ اِف، َفإِْن َتَضمَّ إِْخَباٌر ِمْن َشْيَطاٍن لِْلَعرَّ

.َوَتْفِسِري األَْرَقاِم َتَبًعا َهلَا، َفَيُكوُن ِعنَْدِئٍذ َتنِْجيًام الَكَواِكِب 

َهاَنةِ َقْد َينَْفِرُد، َوَقْد َينَْدِرُج ُدوَنُه ُمْصَطَلَحا الِك َلْفٌظ َعامٌّ - َكَام َسَبَق -َفالِعَراَفُة 

اَوالتَّنِْجيمِ  ِمهَ .َوَغْريِ

َكاِن - َهاَنةِ والِك اِرَق َبْنيَ اِلعَراَفةِ َوَذَكَر َبْعُض َأْهِل الِعْلِم َأنَّ الفَ  ُام ِيْشَرتِ َمَع َأهنَّ

ًة بِاألُُموِر اَملاِضَيِة، صَّ َأنَّ الِعَراَفَة َتُكوُن ُخمْتَ -الِع َعَىلٰ الَغْيِب ِيف َدْعوٰى االطِّ 

.)٢(َهاَنُة ُخمْتََّصٌة بِاألُُموِر اُملْسَتْقَبَلةِ َوالِك 

       
*   *   *

 
   

ٍب َوُهَو َحَجٌر بَِشْكٍل  تِّ بِأَْرَقامٍ ُمَكعَّ ِمْن َواِحٍد إَِىلٰ ِستٍَّة، َمْوُسوٌم ِيف ِجَهاتِِه السِّ

.)٤/٤٩٢(، لإلمام الشنقيطي»أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن«:انظر) ١(

.عن كالم الفخر الرازي يف تفسريهاملرجع السابق، نقًال ) ٢(
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اِوَلةِ ِر َزهْ (ـَمْعُروٌف بِ َوُهَو  هْ )ُلْعَبِة الطَّ ِضْمَن َداِئَرٍة، َفِإِن َر ، َحْيُث ُيْلِقي َهَذا الزَّ

ْقَم الظَّاِه  ا، َيْقَرُأ الرَّ ْقِم بَِحْسِب َما َر اْسَتَقرَّ ِهبَ ِيف ِجَهتِِه الُعْلَيا، ُثمَّ َيْعِمُد إَِىلٰ َتْفِسِري الرَّ

اِئَرِة، َفِإنَّ اْستََقرَّ َواِكِب اُملَتَواِفَرُة َلَدْهيِْم، َوِإِن َتْقِيض بِِه جَداِوُل الكَ  ْهُر َخاِرَج الدَّ الزَّ

ْخَص  .!!َسُيَصاِدُف ِشَقاًقا َعامَّ َقِريٍب - بَِزْعِمِهْم - الشَّ

.وهذا نوع من الظن والتخمني، وهو إٰىل الشعوذة أقرب

*   *   *

  
 )١( 

بِاخلُُطوِط املَْوجوَدِة ِيف األَُكفِّ َواألَْقَداِم َواِجلَباِه، (َوُهَو ِعْلٌم َباِحٌث ِيف االْسِتْدالِل 

َأْحَواِل َيْستَِدلُّوَن بَِذِلَك َعَىلٰ ) بَِحْسِب َتَقاُطِعَها َوَتَباُيِن َأْطَواِهلَا، َوَتْقِديِر املََساَفاِت َبْينََها

.ٰى َأْو َفْقٍر، َوَنْحِو َذِلَك اِإلْنَساِن النَّْفِسيَِّة، وآِيت َأْمِرِه ِمْن َشَقاَوٍة َأْو َسَعاَدٍة، َوِغًن

.وهذا أيًضا من الشعوذة والدجل، والضحك عٰىل الناس

*   *   *

 
 )٢( 

َعاُء َتَفِسِري َأَثِر َواَملْقُصودُ  ةِ : ـاملَْعُروَفِة ِب الَقْهَوةِ (بَِذلَِك ادِّ ِكيَّ ْ ٰى ِيف قَّ ـبَ ـتَ ـاملُ ) الرتُّ

اٍت، َوِمْن ثَ  ٰى َمرَّ مَّ الِفنَْجاِن، ِمْن َبْعِد اْحتَِسائَِها، َحْيُث ُيَداُر الِفنَْجاُن بِاليَِد الُيْرسَ

.الشعوذة أقربوهذا نوع من الظن والتخمني، وهو إٰىل ) ١(

.الناسوهو أيًضا من الشعوذة والدجل والضحك عٰىل ) ٢(
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َفَع َبعْ ُيْكَفُأ َعَىلٰ َحافَّ  َع َقاِرُئُه ِتِه، ِلُريْ ُف ْسِب َما َيْعِر بِِقَراَءِتِه ِبَح ) اُملْبِرصُ (َدَها، َولَِيْرشَ

ِمْن ُرُموٍز بِِه، َفَام َكاَن ِمْن َرْمٍز ِيف َقاِع الِفنَْجاِن َفُهَو ُيَمثُِّل املُْستَْقبََل، َوَما َكاَن َقِريًبا 

ِة الِفنَْجاِن َفُهَو َحاِرضُ ُحمَْتِيس القَ  َشْكًال ُيْشِبُه -َمَثًال - ْهَوِة، ُثمَّ إِْن َظَهَر ِعنَْد َحافَّ

َبِت الَقْهَوَة، َوإِْن َكاَن َما َظَهَر ُيْشبُِه َدَجاَجًة، َفُهَو ِحَصاًنا َفُهو َعِريُس اهلََنا َملِْن َرشِ

اِئِرُة َفتَُمثُِّل ِع  ا الدَّ اْجِتَامًعا نَْدُهُم َدالَلٌة َعَىلٰ البَِشاَرِة َباِإلْنَجاِب َواِإلْخَصاِب، َأمَّ

ْم  وَن َعنَْها بَِقْوِهلِ ُ وَن َأَثَر الُبنِّ )َمجَْعٌة َعَىلٰ َخْريٍ (:لُِعْرٍس َمَثًال، َوُيَعربِّ ُ ، َوَهَكَذا ُيَفرسِّ

، َسَواًء َوال َفاِر  اِزييلِّ َأِو الَعَدِينِّ َفِإْن !! َق َلَدْهيِْم، ُكلٌّ بَِحْسِب َحاِل َشاِرِب الَقْهَوِة الَربَ

ٰى َمْقَدِم َفاِرِس  َكاَنْت َفَتاًة َقاَرَبْت ِسنَّ الُعنُوَسِة، َساَرَع الَقاِرُئ َيُزفُّ إَِلْيَها ُبْرشَ

ًال  َياِحِني األَْحالِم ُممْتَطِيًا َصْهَوَة َجَواٍد ال َيْكُبو، ُحمَمَّ َ !! بِالُوُروِد َوالرَّ َوإِْن َكاَن َتاِجًرا ُبرشِّ

َ َباْجتَِياِز االْمِتَحاِن بِِرْبٍح َواِفٍر ِيف َعاِج  َام ِيف آِجلَِها، َوإِْن َكاَن َطالًِبا ُبرشِّ اَرتِِه، َوُربَّ ِل ِجتَ

ٍق َتامٍّ َعَىلٰ َأْقَرانِِه، َوِممَّا َيْستَْدِعي الَعَجَب ِفْعًال  َذلَِك َحتَّٰى َلْو َتْصِديُق َأْكَثِر النَّاِس بِتََفوُّ

ا َبَلَغ َأَحُدُهْم َشْأًوا َمْرُموقً  َأ َمنِْزَلًة َمْشُهوًدا َلُه ِهبَ ُة النَّاِس !! ا ِيف الثََّقاَفِة، َوَتَبوَّ ا َعامَّ أَمَّ

ْث َوال َحَرَج  َدَأَهبُْم ُكلَّ َصَباٍح؛ - ِعنَْد الَبْعِض - َحْيُث َصاَرْت ِقَراَءُة الِفنِْجاِن : َفَحدِّ

، َوَيْبدَ  ةِ ُأ َفَتْجَتِمُع النِّْسَوُة ِيف َداِر إِْحَداُهنَّ ْمِزيَّ .ِمْن َثمَّ اْستَعَراُض املََهاَراِت ِيف الِقَراَءِة الرَّ

َعاِء الِعَراَفِة، َفإِْن َحَرضَ َكاِهٌن  َكاَن ًال ُج َر -َوال َخيَْفٰى َأنَّ ِمجِيَع َذلَِك ُهَو ِمْن ادِّ

ُه بِِه َشْيَطاُن اِجلنِّ ِمْن َنَبإٍ - َأْو اْمَرَأٍة  ُه َيْسَتْنِبُطهُ َفَأْخَربَ بَِام ُخيِْربُ ِعيا َأنَّ ِمْن َأَثِر ، ُمدَّ

ِزُم  َلِت الِعَراَفُة إَِىلٰ َكَهاَنٍة، َحْيُث َجيْ وَّ ُخُطوِط الَقْهَوِة َزاَد ِعنَْدَها األَْمُر ُسوًءا َوَحتَ

ٍة َواِحَدةٍ - النَّاُس  ْصِديِقِه، بَِدَواِم ِصْدِقِه َوُوُجوِب تَ - َحاَل ِصْدِق الَكاِهِن، َوَلْو َملِرَّ

َباِع ُرُموِز الِفنَْجاِن، َوَبأَنَّ اْرتَِساَمَها َدالٌّ يِِقينًا َعَىلٰ َما اْختَصَّ اهللا تَ َفَيعْ  ِقُدوَن َأَحِقيََّة اتِّ
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َر لِْلَمْرِء َعَىلٰ َعاِجِل َأْمِرِه َوآِجِلهِ  .ا َكبًِرياَتَعاَىلٰ اهللا َعامَّ َيُقوُلوَن ُعُلو ! َتَعاَىلٰ بِِعْلِمِه ِممَّا َقدَّ

ِنَني ِمنَ املَُتكَ َوال َشكَّ َأنَّ َهُؤالءِ  ِصَني ِمْن َأْهِل احلََدِس الَكَذَبِة املَُتَخرِّ هِّ

َام َجَعُلوا َهِذِه اِحلَيَل َعالَمًة ِعنَْدُهْم َوالتَّْخِمِني  َة .. ، إِنَّ وَن الَعامَّ َفَهُؤالِء الَكَهنَُة ُيوِمهُ

َر إَِصاَبُتُهْم ِيف َبْعِض األَْحَياِن، . وِر َبالِقَراَءِة ِيف الِفنَْجاِن َمْعِرَفَة ُمْسَتْقَبِل اُألُم  َفإَذا ُقدِّ

ْمِع،  ُق ِمَن السَّ يَاطِِني َهلُْم بَِام َتْسَرتِ َفإِنَّ َذلَِك ِمْن َباِب املَُصاَدَفِة، َأْو ِمْن إِْخَباِر الشَّ

.)١(َوَأْكَثُرُهْم َكاِذُبونَ 

*   *   *

 
  

ٍد، َأْو ِمنَ -اخِتَصاًرا - ُهَو  َصَدٌف - الَوَدِع َرْمُي َعَدٍد ِمَن احلََصَياِت َغْريِ ُحمَدَّ

ةٍ  اُف َباْستِ - ِحلََلُزوَناٍت َبْحِريَّ ُع الَعرَّ ْنيِ َعاَدِهتَا َحَصاَتْنيِ َحَصاتَ ، ُتْرَمٰى ِيف َزاِوَيٍة، ُثمَّ َيْرشَ

ٰى ِمنَْها َبْعَد َذلَِك، َفإِْن َكاَن َشْفًعا، َأْو َمَثًال  َدلَّ - َعَدًدا َزْوِجيا- َثالَثًة، ُثمَّ َينُْظُر َما َتَبقَّ

الِِع، َوإِْن َكاَن ِوْتًرا  هِ - َعَدًدا ُمْفَرًدا- َذلَِك َعَىلٰ ُحْسِن الطَّ !َدلَّ َعَىلٰ ُسوئِ

ا، َفُهَو ِمْن َباِب َواحلََدِس، َفإِْن َأَصاَبْت َأْحَيانً اَفِة بِالتَّْخِمِني َوذلَِك ُكلُُّه ِمَن الِعَر 

ُه، َصاَرْت ِمَن املَُصاَدَفِة، َفإِْن َكاَن َمْن َيْعَمُلُه َكاِهنًا َقْد أَْخَربَ بَِام اْسَتْخَربَ بِِه َشْيَطانَ 

َمِة، َواهللاُ َأْعَلُم ِك الْ  .)٢(َهاَنِة املَُحرَّ

اهللا، اجلربين حفظه، ونص الكالم خمتار من فتوٰى لفضيلة العالمة عبداهللا)٣١٣ص(القول املعني ألسامة املعاين :انظر) ١(

.وأمتع به

.﴾﴿: وكل هذه الطرق باطلة قطًعا لقوله تعاٰىل 

.الشيخ ابن جربين، حفظه اهللا، ونفع بهلفضيلةا من نص فتوٰى ملخص أيًض ) ٣١٤ص(املرجع السابق، ) ٢(
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، َوِعْلُم الطَّ : َوَلُه ُمَسَميَّاٌت َشتَّٰى  ْمِل، َوِعْلُم اخلَطِّ ِق، َوِعْلُم ْر ِمنَْها ِعْلُم الرَّ

 ْ َقٍة َعَىلٰ َأْر : ِب َوَطِريَقُتهُ الرضَّ َنَأْن َيُقوَم اخلَاطُّ بَِرْسِم ُخُطوٍط َكثَِريٍة ُمتََفرِّ ٍة، ٍض َليِّ

ٍة َباِلَغٍة َوَعَج  َدٍة، َفال َيْعِرُف ِعنَْد َذِلَك َعَددَ َيْرُسُمَها بِِخفَّ َها، ُثمَّ َيْمُحوَها َلٍة ُمَتَعمَّ

اِن َمَثًال ي، َفِإْن َبقِ َخطَّْنيِ َخطَّْنيِ  َخطٌّ يَعَىلٰ النََّجاِح، َوإِْن َبقِ َكاَن َذِلَك َعالَمةً َخطَّ

َمِة، َفإِْن َعِمَلُه َكاِهٌن )١(ْيَبِة واِحلْرَماِن َواِحٌد َفُهَو َدِليُل اخلَ  ، َوُهَو ِمْن الِعَراَفِة اُملَحرَّ

ِكيَِّة، َوِمَن ادِّ اْسَتَعاَن َبإِْخَباِر َشْيَطانِِه َفُهَو ِمَن الِك  ْ َعاِء الِعْلِم بِالَغْيِب الِذي َهاَنِة الرشِّ

.ِبِعْلِمهِ ٰىل اْخَتصَّ اهللا َتَعا

ْمِل بَِعْيِنِه، اخلَ : َمْسَأَلةٌ  ُب َعَىلٰ الرَّ ْ ْمِل ِعْلٌم َمْعُروٌف ُمْشَتَهٌر، َفَهْل ُهَو الرضَّ طُّ بِالرَّ

َُام ُمتَغاِيَراِن؟ َأْم َأهنَّ

ْسُم ُثمَّ اِإلَزاَلُة َعَىلٰ َما  ْمِل ُهَو الرَّ َُام ُمتََغايَِراِن، َفاخلَطُّ بِالرَّ اِهُر، َواهللا أَْعَلُم، َأهنَّ الظَّ

ْرِق - َبَياُنُه َسَبَق  ٰى بِالطَّ ْمِل، َفُهَو َرْسُم ُخُطوٍط - َوُهَو اُملَسمَّ ُب َعَىلٰ الرَّ ْ ا الرضَّ َأمَّ

َمُع َبْعدَها لُِيْسَتْخَرَج ِمْن َعَدِدَها ُمجَْلةٌ  ُيْستَْخَرُج ِمنَُها ُبْرُج َشْخٍص َما، َونَِقاٍط ُجتْ

اِرُب َبْعَدَها ِيف َجَداِوَل لَ  ِج، َفَيْقَرُأ الضَّ َدْيِه، َوَينُْظُر ِيف اجلَْدَوِل اُملْختَصِّ بَِذلَِك الُربْ

خْ  ُد َعَىلٰ الشَّ ْمِل - ِص ُأُموًرا َتَتَعلَُّق بِِه، َوَواِضٌح َأنَّ َهَذا َفَيْرسُ ُب َعَىلٰ الرَّ ْ ُهَو - الرضَّ

مِ  ِك يف ، اُملوِقعِ ِمْن ِعْلِم التَّنِْجيِم املَُحرَّ ْ ِم، ، َوَذِلَك الْعتِ الرشَّ َقاِد ُكلٍّ ِمَن اُملَنجِّ

ِق بِِه بَِتْأثِِري األَْحواِل الَفَلِكيَِّة َبالتََّسبُِّب ِيف ُجمَْرَياِت اَحلَواِدِث األَْرِضيَِّة،  َواملَُصدِّ

.)٣٧٤ص(معامل السنن، لإلمام اخلطايب:انظر) ١(
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ِم الَعاَملِ الُعْلِويِّ  ا بَِتَحكُّ ، َوِمْن - َعَىلٰ َما َيْزُعُموَن -َواْعتَِقاِدِمهَ ْفِيلِّ َذِلَك بِالَعاَملِ السُّ

َأْو َخيَْبٍة، ُمَضاِهِئَني ُعُموُم َما َجيِْري َعَىلٰ اخلَْلِق ِمْن نِْعَمٍة َأْو ِشْقَوٍة، ِوِمْن َتْوِفيٍق 

ابِئَِة َعبَدِة النُُّجوِم، َوالِعياُذ بِاهللا َتَعاَىلٰ  .بَِذلَِك َقْوَل الصَّ

َلِميِّ ، ُسَؤاُل مَعاِوَيةِ ~»َصِحيِح ُمْسِلمٍ «َجاَء ِيف : َفاِئَدةٌ  سْبِن اَحلَكِم السُّ

: ملسو هيلع هللا ىلصوَن، َفَقاَل َوِمنَّا ِرَجاٌل َخيُطُّ : س، َفَقاَل اخلَطُّ : َعْن ُأُموٍر ِمنَْهاملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسوِل اهللا 

، َفَمْن َواَفَق َخطَّ َي ِب َكاَن َنبيُّ ِمَن اَألنْ « .)١(»ُه َفَذاكَ اِء َخيُطُّ

ِحيُح َأنَّ َمْن اْخَتَلَف الُعَلَام : ~َقاَل اِإلَماُم النََّوِويُّ  ، َوالصَّ ُء ِيف َمْعنَٰى اخلَطِّ

َواَفَق َخطُُّه َخطَّ النَّبِيِّ َفُهَو ُمَباٌح َلُه، َوَلِكْن ال َطِريَق َلنَا إَِىلٰ الِعْلِم الَيِقينِيِّ بِاُملَواَفَقِة،

.فال ُيَباُح 

اَأنَُّه َحَراٌم، ألَنَُّه ال ُيَباُح إِال بَِيِقِني :َواَملْقُصودُ  .)٢(...املُواَفَقِة، َوَلْيَس َلنَا َيِقٌني ِهبَ

ْم َفَحَذاِر أَِخي املُْسلَِم احلَِصيَف ِمْن َتْلبِيِس  ِعيِف، بَِقْوِهلِ َما : إِبِلِيَس َوُجنِْدِه الضَّ

نَا؟ !َداَم َقْد َفَعَلُه َنبِيٌّ ِمَن األَنْبَِياِء، َفَام املَانُِع ِمْن فِْعِلِه ِيف َحقِّ

ِه، َوكَذا َلْو َعِلْمنَا ُمَواَفَقَتُه، :َبُة َكَام َسَلَف َواِإلَجا َذلَِك النَّبِيُّ ال َمانَِع ِيف َحقِّ

َفاُق الُعَلَامِء َعَىلٰ النَّْهِي َعنُْه اآلنَ ال ِعْلَم َوَلِكنْ  .)٣(َلنَا ِهبَا، َوَقْد َحَصَل اتِّ

*   *   *

حتريم الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إباحته، برقم :لم، كتاب املساجد، بابجزء من حديث أخرجه مس) ١(

.حتريم الكهانة وإتيان الكهان: ، كذلك أخرجه عنه مسلم يف كتاب السالم، أول بابسعن معاوية بن احلكم ) ٥٣٧(

.)٥/٢٢(رشح النووي ملسلم ) ٢(

.رشح النووي أيًضا بالعزو السابق عينه:انظر) ٣(
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َعاُء َمْعِرَفةِ  َقاِء لَِشْخٍص َما، بَِطِريِق َمْعِرَفِة اْسِمِه َوُهَو ادِّ َعاَدِة َأِو الشَّ ُحُصوِل السَّ

ِه، َوَمْعِرفِة َما ُيَمثُِّلُه َجمُْموُع االْسَمْني ِمَن األَْعداِد، بَِحْسِب ِحَساِب اجلَُملِ  ) َواِسِم أُمِّ

زْ  َا ُتْقَسُم ، َوَبْعدَ .)..َأْبَجْد َهوَّ األَْبَراِج االْثنَْي َعَرشَ َعَددِ َعَىلٰ َمجِْع تِْلَك األَْعَداِد، َفإِهنَّ

ُهلَا احلََمُل، َوآِخُرَها اُحلوُت (املَْعُروَفِة  ، َينُْظُر ِيف )١٢(، َوِمْن َثمَّ ِقْسَمُتَها َعَىلٰ )َأوَّ

ِقيِم َباِقي القِ  ُه َبَطالِ ْسَمةِ َجْدَوٍل َلَدْيِه ُمَطابٌِق ِلَرتْ ِه َتَبًعا َملِا اْحَتَواُه ، َفُيْخِربُ ِعِه، َوبَِحظِّ

ِم، ُثمَّ ِإنَّ ُكال ، َوِهَي َطِريَقٌة ِمْن ُطُرِق الِعَراَفِة املُْعَتِمَدةِ )١(اجلَْدوُل  َعَىلٰ التَّنِْجيِم اُملَحرَّ

الِِع إِِن اْعَتَقَد َأنَّ  اِف َوَطالِِب ِقَراَءِة الطَّ ُم ِمَن الَعرَّ َمنِْزَلَة الَكْوَكِب ِمَن الَقَمِر َتَتَحكَّ

-َوال َرْيَب - َفإِنَّ َذِلَك - َوَذلَِك بَِحْسِب َسْعِد النَّْجِم َأْو َنْحِسِه - بُِمْسَتْقَبِل اَملْرءِ 

، َوالِعياُذ باهللا َتَعاَىلٰ  ِك األَْكَربِ ْ .َأْمٌر ُموِقٌع بِالرشَّ

*   *   *

 
 

ِكيَّةِ  ْ ِة الرشَّ تِي َكاَنْت ِيف اَجلاِهِليَِّة ُثمَّ َأْبَطَلَها )٢(َوُهَو َأْشَبُه َما َيُكوُن بِعاَدِة الطَِّريَ ، الَّ

).٣٢٤ص(القول املعني ألسامة املعاين :انظر) ١(

قيدت الطرية هنا بالرشكية للتحرز عن الطرية التي بمعنٰى التشاؤم الذي ال يُردُّ عن املطلوب وكذلك حترًزا من ) ٢(

املرأة، والدار، : من الطرية بنص األحاديث الصحاح، وهو الذي انحرص يفٰى الشؤم اجلائز، والذي هو مستثن

يكون جار الدار اللسان، أو غري ولود، أوطةسليأن تكون املرأة مثًال : والفرس، والسيف، واملقصود بهوالدابة، 

تكون مجوًحا فال ينتفع هبا، أو يكون السيف مل وأجار سوء، أو يكون يف الدار ضيق، أو تكون الدابة مل ُيْغَز عليها، 
=
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َطاَر َأْي - َفإِْن َكاَن َساِنًحا اِإلْسالُم، َحيُْث َكاَن أَْهُل اجلَاِهلِيَِّة َيْعَتِمُدوَن َعَىلٰ الطَّْريِ 

َن بِِه املَُسافُِر َفَمٰىض -َيَساِرَك َوَأْعَطاَك َمَياِمنَهُ َعنْ  ِيف َسَفِرِه، َوإِْن َكاَن َباِرًحا َتَيمَّ

هُ -  ، َوَحَجَزُه َذِلَك - َأْي َطاَر َعْن َيِمينَِك َوَأْعَطاَك َمَياِرسَ َ َتَشاَءَم املَُسافُِر بِِه َوَتَطريَّ

َك اهللا - َأْمِرِه الِذي َعَزَم َعِلْيِه، َفاْنُظْر نْ َعْن َسَفِرِه َأْو عَ  َكْيَف َنَفٰى اإلْسالُم -َوَفقَّ

 ْ َة الرشِّ الُم الطَِّريَ الُة َوالسَّ تِي َتُردُّ َصاَحَبَها َعِن املَْطُلوِب، َفَقاَل َعَلْيِه الصَّ َمْن «: ِكيََّة الَّ

كَ  ُة َعْن َحاَجتِِه َفَقْد َأْرشَ ْتُه الطَِّريَ ٌر ِيف َجْلِب َنْفعٍ »َردَّ ، ، الْعتَِقاِدِه َأنَّ َذلَِك َسَبٌب ُمَؤثِّ

.َأْو َدْفِع ُرضٍّ 

َكِجَهِة َطْرياِن : َملْ َيْكِفِهْم َتَشاُؤُم َمْن َكاَن َقْبَلُهْم بَِمْرِئيٍّ َأْعَجُب َبْعَدَها ِمْن َأْقَوامٍ 

، َأْو ُرْؤَيِة ُغَراٍب، َأْو َرُجٍل  اِخ َهاَمٍة : ْو َتَشاُؤُمُهْم بَِمْسُموعٍ ، َأ َأْعَوَر الطَّْريِ -َكُرصَ

َأْمِكَنٍة َيْزُعُموَن اٍل، َوبِ َكَصَفٍر َأْو َشوَّ : ، َوَكَذا َتَشاُؤُمُهْم بَِأْزِمنَةٍ ، َأْو َنْعِق ُغَراٍب - ُبومٍ 

ِل  َيْكِفِهْم َذِلَك َملْ : ِفيَها، َأُقوُل - اِجلنِّ ِمَن َأْنَواٍع -الِغيالِن - ُظُهوِر -َكْثَرَة َتُغوُّ

ْبَحِة، َوبَِرْقٍم بَِعْينِِه، َوَباْسٍم َحَوٰى ُدوا إَِىلٰ التََّشاُؤِم ِبَعَددِ تَّٰى َعِم َح ُه َمجيعُ  َحبَّاِت السُّ

ْؤَم - لَألَسِف - ُحُروًفا َكاَن َجمُْموُع َأْعَداِدَها  ٰى ِبِه، َرْقًام َكاِرِثيا َجيِْلُب الشُّ لِْلُمَسمَّ

ُهْم ِمْن َشَياِطينِِهْم بُِعُقوِل النَّاِس َفاْنُظْر  َجاِجَلُة َوَمْن َأزَّ َكْيَف اْستََخفَّ ُأْوَلئَِك الدَّ
=

كثرة مالزمة هذه األشياء لإلنسان جوز له الرشع إبداهلا يرضب به يف سبيل اهللا، أو اعتز به مرشك ونحوه، فإنه ل

.، إن وقع يف نفسه كره هلا لسبب ينفر منهاهابغري

املعنٰى أن هذه األشياء أكثر ما يتشاءم به الناس، ملالزمتهم إياها، فمن وقع يف نفسه يشء من ذلك :~قال اإلمام القرطبي 

.اهـ.اعتقاده أنه تعاٰىل الفعال ملا يريد، وليس ليشء منها أثر يف الوجود، مع هفله إبداهلا بغريها، مما يسكن له خاطر

الطرية منهي عنها إال أن يكون له دار يكره -ينقله عن اإلمام اخلطايب، وكثري من العلامء-:~وقال اإلمام النووي 

.اهـ.وطالق املرأةارق اجلميع بالبيع ونحوه، فسكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس، أو خادم، فلي

.)١٤/٢٢٠(»صحيح مسلم برشح النووي«يف ذلك كله : انظر
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.َفَأَطاُعوُهْم 

ا، َوإِنَّ ُطُرَق الِعَراَفِة َعِديَدٌة، َلْيَس املَُراُد ُهنَا التَّْعِريُف بَِجِميِعَها، َلِكِن َهذَ 

اِر ِهبِْم، َفإِنَّ َأَحَدَنا َيَتَملَُّكُه الَعَجُب، َبْل التَّْحِذيُر ِمْن َمْسَلِك َهُؤالِء، َو  ِمَن االْغِرتَ

ُهوُل َأْحَياًنا، ِحَني َيَرٰى َأَحدَ  ُه ُهْم َملْ َيَدْع َسبِيًال َوَيَأْخُذُه الذُّ َبَعُه، َمهُّ لِإلْضالِل إِال َواتَّ

ْنَيا َوُحَطا اُه ُهيَْرُع َطاِرًقا َأْبَواَب ِيف َذلَِك ُكلِِّه َمجُْع َيشٍء ِمْن ُفتَاِت الدُّ ِمَها، َفَرتَ

ِفُل  ُق لِِعَراَفتِِه، َوَقْد َجتُِد َبْعَضَها َحيْ ُج لَِكَهاَنتِِه، َوُيَسوِّ ِهبِْم، الَفَضاِئيَّاِت ُيَروِّ

وَن ِمنُْهْم َرْأَهيُْم ِيف َحاِرضِ األَْحَداِث َوُمْسَتقْ  ِمَني، َيْسَتَشفُّ ُثمَّ َبِلَها، َيْسَتِضيُفوَهنُْم ُمَكرَّ

وَحانِ َجتُِد َبْعَدَها ُجمَلََّداٍت ِلُعَلَامءٍ  وا بِالرُّ َعاِت َسنَةِ : َني َمحَلْت ُعنَْوانَ يِّ ُسمُّ َكَذا، َقِد َتَوقُّ

ْت َبْنيَ َأْظُهِر املُْسِلِمَني اْنِتَشاَر  ُب إَِلْيِهْم َبْعٌض ِمْن ِعْلَيِة اْنَتَرشَ النَّاِر ِيف اهلَِشيِم، َفيَْرضِ

يَن ِر  ِر الَقْوِم َأْكَباَد اِإلْبِل َشادِّ ، َطَلًبا لَِتنَبَُّؤاِت َحاَهلُْم إَِلْيِهْم، ُمَشمِّ يَن َعْن َساِعِد اِجلدِّ

، َباِذلَِني ِيف َسبِيِل َذلَِك النَِّفيَس ِمَن املَاِل، ُمتََفاِخِريَن وَن َعنَْها َبَدًال ُض َهُؤالِء، َوال َيْرتَ 

ْم بِ  اُفوَن َلدْهيِ ئِ َصاَر ُأولَ تِهْم ِيف َذلَِك، َحتَّٰى عُلوِّ ِمهَّ َبْنيَ َأْقَراِهنِ وَن ْم َما َيَتَملَّكُ َك الَعرَّ

َاذُ  ٰى َأَحَدُهْم ال ُيْمِكُن َلُه اختَّ َحتَّٰى َلْو َكاَن - َقَراٍر َأيِّ َحَرَكاِهتِْم َوَسَكَناِهتِْم، َفَرتَ

ِه  َل الَفَلِكيُّ َلَدْهيِْم إال َبْعَد -َمِصرييا َلُه َأْو ِلَغْريِ وَّ ، َحْيُث َحتَ اْستَِشاَرِة الَفَلكِيِّ

ِن بِِعْلِم الَغْيِب املُْطَلِق  اًفا، ال َيَدُع َشْيًئا ِمَن التََّكهُّ ًام َكاِهًنا َعرَّ إِال َوقاَل ُمَشْعِوًذا ُمَنجِّ

، َواْسِتَشاَر  تِي ال ُختَاَلُف،َتهُ بِِه َقْوَلُه الِذي ال ُيَردُّ ْ َيْفَعُلوا َفَقِد اْمتَنََع النَّْفُع الَّ َفإِْن َمل

ُّ ِهبِْم ِعنَْد ُخمَاَلَفِتهِ  اِلَفِة، !! َعنُْهْم َوَوَقَع الرضُّ َنَعْم، َلَقْد َضاَها َهُؤالِء فِْعَل األَُمِم السَّ

وَن َقْد َم  َُذوا أَْصنَاًما إِْفًكا آِهلًَة ُدوَن اهللا، َلكِِن املَُعاِرصُ َم الِذيَن اختَّ نُْحوا َهَذا التََّحكُّ

ْلَطَة بَِأْقَداِر النَّاِس لِْلَكَهنَِة َوَشَياِطينِِهْم، ِيف ِحِني  َمَنَح َأْوَلئَِك األَْقَدُموَن َهِذِه السُّ
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ْت ِيف تِلَْك التََّامثِيِل الَّتِي َكانُوا َقْد َعَكفُ  َا َقِد اْستََقرَّ وا ألَْرَواِح ِرَجاٍل َصاِحلَني، َزَعُموا أَهنَّ

ِشُدوَهنَا، َوَيْسَتْن: َعَلْيَها ِفُعوَهنَا، َويُعوُذوَن ِهبَا ِمْن إِْنَزاِل ُرضٍّ ِهبِْم، َوَقْد َنِيسَ َهُؤالءِ َيْسَرتْ

﴿: َمجِيًعا َقْوَل اهللا َتَعاَىلٰ 

َوَيف ]١٠٧: يونس[﴾

ِهْم ِيف اآلِخَرِة َيُقوُل احلَقُّ َتَباَرَك َوَتَعاَىلٰ َختَاُصِمِهْم َوَمِزيِد َحتَ َحاِل َأْمَثاِل َهُؤالِء َو  ِ : رسُّ

﴿

.)١(]١٠٤- ٩١: الشعراء[﴾

*   *   *

 
 )٢( 

ُدوا َلُه َقَواِع  ُحوا َلُه دَ َوُهَو َمْذَهٌب اْسَتَجدَّ ألَْهِل الَغْرِب، َقعَّ ، َواْجَرتَ

َام يَ َلَحاٍت طَ ُمْص  وًطا، َوَأْيَقُنوا بِِه َأيَّ ُطوا َلُه ُرشُ ، َوإِنَّ املَُطالَِع َملِا اْبَتَدُعوُه ِقٍني ، َوَرشَ

، َوَحتُْرضُ َنفْ  َزِخ َوَزَعُموُه ِيف َذلَِك َتَكاُد َنْفُسُه ُتَشقُّ َرَهًقا َفُيْحتََرضُ !! ُسُه َعاَملَ الَربْ

).٤٤، ٣٤ص (» التحصني من كيد الشياطني«) ١(

عبد الكريم عبيدات / د÷عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة"رشح هذا املصطلح بتاممه مقتبس بترصف من ) ٢(

).وما بعده٤٢٥ص(
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وِحيَِّة اَحلِديثَةِ - َنَعْم، إِنَّ ُدَعاَة َحتِْضِري األَْرَواِح  ْذَهَبُهْم ا َم ْو َقْد َبنَ-َمْذَهُب الرُّ

وا َذِلَك َعَىلٰ َوْقِع َطَرَقاٍت ُسِمَعْت ِيف َمنِْزٍل، َأْو َصْوٍت َصَدَر ِيف َجْلَسٍة َفاعْ  َتَربُ

ْت، ُتْرِشُدُهْم َوَتنَْص  ُمُهْم لِ ُهْم، َوُتعْ ُح َظَواِهَر َصاِدَرًة َعْن َأْرَواِح املَْوَتٰى، َقْد َحَرضَ

َهاَدِة، َوَقْد بَِحَقائَِق َغاَبْت َعْنُهْم ِيف َعاملَِ  ُفوا بَِذلَِك ُكُتًبا ِمنَْها الشَّ َعَىلٰ سبِيل املَثال - َألَّ

وِحيَّةِ «: -  ُمَها َبْعُضُهْم »األَْبَحاِث التَّْجِريبِيَِّة َعَىلٰ الظََّواِهِر الرُّ لُروبِريَهار، َوُيدعِّ

ٍة َتْعَمُل ِباَأل  ِة َحتَْت اَحلْم ِش بُِصَوِر َكاِمَرياٍت َخاصَّ َراِء، َوَفْوَق الَبنَْفَسِجيَِّة، ألَْرَواٍح عِّ

ْت  ْخَرٰى، َفَتْخُرُج تِْلَك الُصَوُر َواِضَحًة َأْحَياًنا َوُمْلَتبَِسًة َأْحَياًنا ُأ - بَِزْعِمِهْم - َحَرضَ

يَل )َعِيلّ ِعْبد اَجلِليِل َراِيض . د(َحتَّٰى إِنَّ َأَحَدُهْم  ًة َحَرضَ َجْلَس u، َيْزُعُم َأنَّ ِجْربِ

!! ِمْن َجَلَساتِِه، َلكِنَُّه أَِسِف لَِعَدِم اْمتِالكِِه ِيف تِْلَك اجلَْلَسِة َكاِمَريا ِمْن َهَذا النَّْوِع 

َعائِِهْم ِيف َحتِضِري األَْرَواِح ِمَن الَعاَملِ اَملاَوَراِئيِّ  -اِمليَتاِفيِزيِقيِّ –َوَيْعَتِمُد َهُؤالِء ِيف ادِّ

َيْعَتِمُدوَن َعَىلٰ -َلَحاِهتِْم طَ َوُعْذًرا الْسِتْخداِم ُمْص -املَْشُهوِد - يِزيِقيِّ إَىلٰ َعاِملَنَا الفِ 

ُن َهِذِه املَاَدُة َهاَلًة بُِصوَرةٍ  وَنُه َوِسيًطا لِْلتَّْحِضِري، ُتَكوِّ َماَدٍة َتنَْبِعُث ِمْن ِجْسِم َمْن ُيَسمُّ

ِل اْنبَِعاِثهَ  ُل بَِحْسِب الَكاِئِن َضَبابِيٍَّة َباِهتٍَة ِيف َأوَّ وِح –ا ِمنُْه، ُثمَّ َتتََكثَُّف َوُتَشكِّ - الرُّ

ااملَُهْيِمِن َعَىلٰ َجْلَسِة التَّْحِضِري، َوُيَسمُّ  -َأِخي الَقاِرُئ - َلِكْن َمْهًال ؛اَألَْكُتوبِالَزْم :وَهنَ

َتُد ِإَىلٰ ٍة كُ ُة ِيف ُغْرَفٍة ُمَضاَء َفَلْو صَدَرْت ِمَن الَوِسيِط َهِذِه اَملادَّ  َا َسَرتْ لِّيا َأْو ُجْزِئيا، َفإِهنَّ

َّا َقْد َيَتَس  ِ ُمْصَطِدَمًة بِِه اْصِطَداًما َعنِيًفا ِمم ُب ِيف َمْوٍت ُمَباِغٍت َلُه، بَّ ِجْسِم اُملَحرضِّ

ُمَضاَءٍة بَِلْوٍن َأْمحََر َباِهٍت َة ِيف ُغْرَفٍة ُمْظِلَمٍة َمتَاًما، َأْو ا َأْن ُيْطِلَق َهِذِه اَملادَّ َفَعَلْيِه ِإذً 

ٍة  َزِخ َلُه ِهبُُدوٍء َوَسِكينٍَة َتامَّ ا إَِىلٰ َعاَملِ الَربْ لَِها البَطِيِء، َوإَِعاَدِهتَ .!!ِحْرًصا َعَىلٰ َتَشكُّ

وَحانِيُّوَن ِمْن ُقدْ  ِعيِه َأْهُل الَغْرِب الرُّ ْوَتٰى، ُثمَّ َرٍة َعَىلٰ َحتِْضِري َأْرَواِح املَ َهَذا َما َيدَّ
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ًرا ِبتِ - َعَجًبا - إِنَّ َبْعَض املُْسِلِمَني َقِد اْنَساَق  ْعَوِة، َبْل َوَدَعا املُْسِلِمَني ِإَىلٰ ُمَتَأثِّ ْلَك الدَّ

َباِع َس  ا، َواتِّ ْريِ ِيف ِرَكاِهبَ َه اللَّوَم، َوَأْبَدٰى اُملَعاَتَبَة نَِن السَّ الَغْرِب ِيف َذلَِك، َبْل َقْد َوجَّ

وَحاِين، َمَع َأنَّ َأدِ لِ  ْكِب الرُّ ِرِهْم ِيف اللَِّحاِق بِالرَّ ِعيًَّة َدلَّْت ةً لَّ َتأَخُّ -ِمْن ِوْجَهِة َنَظِرهِ - َرشْ

ْبِق إَِلْيِه، َوَذلَِك ألَْجِل ُمَقاَر  َعِة ُمنِْكري الَبْعِث، َعَىلٰ َأَحِقيَِّة َهَذا الِعْلِم بِالتََّعلُِّم َوالسَّ

ْيُخ : ْطالِن َدْعَواُهْم، َوِممَِّن اْرَتَىضٰ َمْسَلَك التَّْحِضِري ألَجِل َذِلَك َوإِْثَباِت بُ  الشَّ

َنا ِيف َتْفِسِريِه، َفَزَعَم َأنَّ ُسُلوَك َحتِْضِري األَْرَواِح ُهَو َمْسَلُك َسْيدِ َطنَْطاِوي َجْوَهِريُّ 

نِِه بُِقْدَرِة اهللا َتَعاَىلٰ َعَىلٰ َما َيْطَمِئُن بِِه َقْلُبهُ u، َحْيُث َطَلَب uِإْبَراِهيَم  َبْعَد َتَيقُّ

ِب الَبَقَر  ِة ِيف َزَمِن َسيِّدَنا إِْحَياِء اَملْوَتٰى، َكَام َزَعَم َأنَّ َطِريَق َذلَِك ُهَو َكَمَثِل َرضْ

يَامنَنَا َأَقلُّ َوال َجَرَم َأنَّ إِ : ُثمَّ ُيَعلُِّق َقاِئًال -َوُهَو َذَنُبَها-بَِبْعٍض ِمْنَها uُموَسٰى 

ُمْقَفٌل uإِيَامِن األَْنبَِياِء، َفنْحُن َأْوَىلٰ بَِطلِب املَُعاَينَِة، َوَطِريِق اخلَِليِل إِْبَراِهيَم ِمنْ 

ِبِه بَ  اِئيَل َقْد َحِيَي بَِرضْ ا َعَلْينَا، َفِمْن َفِضِلِه َتَعاَىلٰ َذَكَر ُهَنا َأنَّ الَقتِيَل ِمْن َبنِي إْرسَ اُهبَ

-َأيِّ اهللا َتَباَرَك َوَتَعاَىلٰ - ِإلْحَضاِر األَْرَواِح، َفَكَأنَُّه اْعِض الَبَقَرِة، َوَهَذا َفَتَح َبابً ِببَ 

ِتي : اْطُلُبوا احلََقائَِق لَِتطَمئِنُّوا، َوُهنَا َيُقوُل : َقاَل ِيف َمَسَأَلِة ِإْبَراِهيَم  ُبَل الَّ اْسُلُكوا السُّ

ا وَهنَ ا َتْسَتْحِرضُ ْم َأنَّ َطِريَق ُموَسٰى ِيف إِْحَياِء اَملْوَتٰى َيْصُعُب َعَلْيُكْم . .ِهبَ َفإَِذا َوَجْدتُّ

هُ  ْيُخ َطنَْطاِوي َم َبْل َلَقْد عَ - َأْي ِمْن ُطُرِق التَّْحِضِري -)١(اهـ.َفاْلَتِمُسوا َغِريَ َد الشَّ

هُ َجْوَهِرّي إَِىلٰ َتَأْليِف ِكَتاٍب  نَُه َكثًِريا ِمْن َحَواِدِث »اِح ِكَتاَب اَألْرَو «: َسامَّ ، َضمَّ

وَط  ُ ا الَغْربِيُّوَن، َوالرشُّ تِي َقاَم ِهبَ ، َوَفواِئدَ التَّْحِضِري الَّ ِ الَواِجُب َتَواُفُرَها ِيف اُملَحرضِّ

.َهَذا الِعْلِم، َوَغْريِ َذِلَك 

).١/٨٩(لطنطاوي جوهري »رآن الكريماجلواهر يف تفسري الق«:انظر) ١(



       ٩٠

٩٠

ِه ُهَو َذِلَك ِيف واَحلقُّ الِذي َعَليِْه َمْن ُيْعتَدُّ بَِقْولِِه ِمَن َأْهِل الِعْلمِ  إِْنَكاُر ِإْمَكاِن : ُكلِّ

ْنَيا، َبْعَد اْنتَِقاِهلَا إَِىلٰ َعاملَِ  َزِخ اْستِْحَضاِر َأْرَواِح املَْوَتٰى إَِىلٰ احلََياِة الدُّ اَحلَياُة - الَربْ

ْنَيا: الَفاِصَلُة َبْنيَ احلَيَاَتْنيِ  ْجَعةِ ِه احلََياُة ِهَي َحاِجزٌ واآلِخَرِة، َوَهذِ الدُّ ِإَىلٰ ُدوَن الرَّ

ْنَيا تِِهْم َقْوُلُه َتَباَرَك اْسُمهُ - الدُّ ﴿: َوِمْن أَِدلَّ

﴾

﴾﴿: َوَقْوُلُه َتَعاَىلٰ ]١٠٠، ٩٩: املؤمنون[

﴿: َوَقْوُلُه ُسْبَحاَنهُ ]٥٧العنكبوت [

.]٣١: يس[﴾

ُْم َت َقِد اْستَنَْبطْ ! أَِخي املُْسِلَم َلَعلََّك  ال–ِممَّا َسَلَف َحِقيَقَة َما يْفَعُلُه َهُؤالِء، ِإهنَّ

َعٍة بِاَحلَرَكِة َأْو لُِطوِل ُمْكٍث -َشكَّ  ، ِممَّْن َعِلَم َما َملْ َيْعَلُموا لُِرسْ وَن اِجلنَّ َيْسَتْحِرضُ

ْنيَ  ُه َأْو ، َوَقْد َكاَن َقِرينَا، َفَيْزُعُم َأنَُّه ُروُح ُفالٍن الِذي َعاَش ُمنُْذ ِماَئِة َعاٍم َمَثًال ِيف الدُّ

ُق اُحلُضوُر َما َينِْطُق بِِه َذِلَك َأْحَوالِِه َدَقائَِقَها، َوِمْن َأْفَعالِِه َتَفاِصيَلَها، َفُيَصدِّ َعِلَم ِمنْ 

ٍة َأنَُّه  ، َوبَِخاصَّ اِب، َفُيوِحي ِإَلْيِهْم اِحلنِيُّ َ ُل َهلُْم بَِخَياالٍت ِهَي َأْشَبُه بِالرسَّ َقْد َيَتَشكَّ

َا اْسِتَعاَنٌة  ِك، َفَحِقيَقُة َحتِْضِري األَْرَواِح أَهنَّ ْ ُهْم ِيف َحظَِريِة الرشِّ ُزْخُرَف الَقْوِل، َوَيُزجُّ

َياطِِني، َواْستِْحَضاٌر َهلُْم بِتَْلبَِيِة َطَلبَ  ِة، ُثمَّ بِالشَّ كِيَِّة، َوتِالَوِة الَعَزاِئِم الُكْفِريَّ ْ اِهتُم الرشَّ

وَن بَِام َعِلُمواْسِتْجَواِهبِْم ِعنْ  ْم ِه ـَأْحَوالِ ِمنْ اأُُموٍر َتَتَعلَُّق بَِمْن َتَوفَّاُهُم اهللا، َفيُْخِربُ

وَن َأنَّ احلَاِرضَ ُهَو ِفْعًال  ُم احلَاِرضُ .ُفالَنةٍ ُروُح ُفالٍن َأْو َفَيَتَوهَّ

ْيُخ الَعالَمُة َعْبُد اهللا يَن َحِفَظُه اهللاْبُن َِيُقوُل الشَّ ا َأْن : ِجْربِ َ ِإمَّ ال َشكَّ َأنَّ اُملَحرضِّ

ُبوَن إَِلْيِهْم بَِام ُحيِبُّوَن، أَْو َيْكُتُبوَن ُحُروًفا َغْريَ  َياطِِني الِذيَن َيتََقرَّ اِم الشَّ َيُكوَن ِمْن ُخدَّ



     ٩١

٩١

ٍك َأْو ُدَعاٍء لِِغْريِ اهللا، َفُتِجيُبُه اِجلنُّ َويْسَمُع َكالَمَها ْفُهوَمٍة َم  َتِوي َعَىلٰ ِرشْ َحتْ

وَن، َوالَغالُِب َأنَُّه ُحيِْرضُ َشْخًصا َضِعيَف الَعْقلِ  يِن، َقِليَل االْهِتَامِم اَحلاِرضُ َوالدِّ

َعاِء، َحتَّٰى ُيالبَِسُه اِجلنِّيُّ ِوَيتَ  ْكِر َوالدُّ ُم َعَىلٰ لَِساَنِه، َوال َيْفَعُل َذلَِك إال َكلَّ ـبِالذِّ

َحَرُة َوالَكَهنَُة َوَنْحُو  .)١(ُم هُ السَّ

ْيُخ َصالٌِح الَفْوَزاُن َحِفَظُه اهللا ال َشكَّ َأنَّ َحتِْضَري األَْرَواِح َنْوٌع ِمْن : َوَيُقوُل الشَّ

ْحِر، َأْو ُهَو ِمَن اْلِكَهاَنِة، َوَهِذِه  األَْرَواُح َلْيَسْت َأْرَواَح اَملْوَتٰى، َكَام َأْنَواِع السِّ

َام ِهَي َشَياِطٌني َتَتَمثَُّل بُِصَوِر اَملْوَتٰى، َوَتُقوُل  َا ُروُح ُفالٍن، َأْو َأَنا : َيُقوُلوَن، َوإِنَّ إِهنَّ

ياِطِني، َفال َجيُوُز َهَذا .)٣)(٢(ُفالٌن، َوُهَو ِمَن الشَّ

*   *   *

   
َحَرِة؛ َقاَل اهللاَ ُ َتَعاَىلٰ إِنَّ ِمَن َأْعَظِم الَكَباِئِر التََّعاُونَ : َأِخي املُْسِلَم  ﴿: َمَع السَّ

.]٢: املائدة[﴾

﴿: وَقاَل اهللا َتَعاَىلٰ 

.]١٠٩-١٠٧: املائدة[﴾

).٢٠١(الفتاوٰى الذهبية : جزء من جواب الشيخ حفظه اهللا عن مسألة حتضري األرواح، انظر) ١(

).١٠٤-٩٩ص(التحصني من كيد الشياطني ) ٢(

.ومما يدلل عىل أن الذي حيرض إنام هو جني أهنم يمنعون قراءة القرآن يف اجللسة ال سيام آية الكريس) ٣(

!!ولو قرأها أحد احلارضين لفشلت اجللسة



       ٩٢

٩٢

ُسوُل  .)١(»َمْن آَوٰى ُحمِْدًثاَمْن َلَعَن َواِلَدْيِه، َوَلَعَن اهللاَُلَعَن اُهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الرَّ

تِِه َأْو ِيف َقْرَيٍة َأْو ِيف َوإِيواُء اُملْحِدِث  َامِح َلُه بِالَبَقاِء ِيف أُْرسَ ِدينٍَة َأْو ِيف َم َيُكوُن بِالسَّ

.ْعٍب ُمْسِلمٍ َش 

اِحِر  اِم ِعنَْدَما ُيْؤَتٰى إَِليِْه بَِساِحٍر : َوَيْدُخُل ِيف اِإليَواِء ِلْلسَّ َما َيْفعُلُه َبْعُض احلُكَّ

اَحُه لُِيَواِصَل إِْجَراَمُه؛ َفال ُهَو َأَقاَم اَحل َفيْأُخُذ ِمنُْه َمْبلَ  دَّ ًغا ِمَن املَاِل ُثمَّ ُيْطلُِق َرسَ

ادِ  ْجَن َحتَّٰى َيَرٰى َتْوَبَتُه الصَّ َن َلُه، َعَلْيِه، َوال ُهَو َأْوَدَعُه السِّ َقَة، َوَلِكنَُّه َأَعاَنُه َوَمكَّ

َذا َقْد آَواهُ : َوَقْد َيُقوُل َلهُ  .َحاِوْل َأْن ُختِْفي َنْفَسَك؛ َفيَُكوُن ِهبَ

َحَرةِ  اِم َحتَّٰى ال ُيْسَجنُوا َأْو َمْن ُيد: َوَيْدُخُل ِيف اِإليَواِء ِلْلسَّ افُِع َعنُْهْم ِعنَْد احلُكَّ

َب َهلُْم، َوَسُهَل َعَلْيِه َأْن ُيَقاِتَل ِمنْ  ُدوا، َفَكَيَف بَِمْن َتَعصَّ .)٢(!َأْجِلِهْم؟ُيَرشَّ

َهاِب  ُْم َعَىلٰ َأَماِكنِِهْم ِللذَّ إَِلْيِهْم، َفُهَو َوَيْدُخُل فِيِهْم َمْن ُحيِْرضُ َهلُُم النَّاَس َوَيُدهلُّ

يٌك َمَعُهْم ِيف اِإلْثِم َوالُعدْ  .َواِن َرشِ

*   *   *

.سعن عيل ) ١٩٧٨(رواه مسلم كتاب األضاحي :صحيح) ١(
.)١٢٦: ١٢٠ص (»إرشاد الناظر«) ٢(



     ٩٣

٩٣

بيضاء



       ٩٤

٩٤
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     ٩٥

٩٥

بيضاء



       ٩٦

٩٦

 
 

ةِ  يَعِة اِإلْسالِميَّ ِ اِحِر ِيف الرشَّ :ُحْكُم السَّ

 - ْحَر َوَملْ ا:~َقاَل اِإلَماُم َماِلٍك اِحُر الَِّذي َيْعَمُل السِّ َذِلَك َلُه َيْعَمْل لسَّ

ُه ُهَو َمَثُل الَِّذي َقاَل اهللاُ َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ ِيف ِكتَاِبهِ  ﴿: َغْريُ

.اهـ)١(َفَأَرٰى َأْن ُيْقَتَل إَِذا َعِمَل َذلَِك ُهَو َنْفُسهُ ]١٠٢: البقرة[﴾

اِحِر الَقتُْل :~قَدامةَقاَل ابن-٢ َعْن ُعَمَر َوُعْثَامَن : ُرِوَي َذِلَك ؛ َوَحدُّ السَّ

اَن َواْبِن ُعْمَر َوَحْفَصَة َوُجنُْدَب ْبِن َعبْ ا َوَقْيٍس ْبِن ِن َكْعٍب َوُجنُْدَب بْ ِِد اهللاْبِن َعفَّ

.َماِلٍك َسْعٍد َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اَلعِزيِز، َوُهَو َقْوُل َأِيب َحِنيَفَة َو 

اِحِر املُْسِلِم َوالذِّ :~َقاَل القرطبِي -٣ يِّ اْخَتَلَف الُفَقَهاُء ِيف ُحْكِم السَّ :مِّ

َيُكوُن ُكْفًرا ُيْقتَُل، َوال إَِذا َسَحَر بِنَْفِسِه بَِكالمٍ إَِىلٰ َأنَّ املُْسِلَم : َفَذَهَب َماِلٌك 

اِين، َوألَنَّ اَهللا َتَعاَىلٰ ُيْسَتَتاُب، َوال ُتْقَبُل َتْوَبُتُه؛ َألنَُّه َأ  نَِديِق َوالزَّ َمٌر َيْستَِرسُّ بِِه َكالزِّ

ْحَر  ٰى السِّ ﴿: ُكْفًرا، بَِقْوِلِه َتَعاَىلٰ : َسمَّ

اِفِعيِّ : َوُهَو َقْوُل ]١٠٢: البقرة[﴾ ، )٢(َأْمحََد ْبِن َحنَْبٍل، َوَأِيب َثْوٍر، َوإِْسَحاَق، َوالشَّ

.اهـ. )٣(ِيب َحِنيَفةَ َوَأ 

).عبد الباقي: طبعة-٨٧١ص ) (١٩(ر حباب ما جاء يف الغيلة والس) ٤٣(كتاب العقول ) ٦٢٨(املوطأ ) ١(

ال يرٰى قتل الساحر بمجرد السحر، وإنام يقتل قصاًصا إن قتل بسحره، نقله أنه : واملشهور عن الشافعي:كذا قال) ٢(

.ابن املنذر وغريه: عنه

).٢/٤٨(÷تفسري القرطبي«) ٣(



     ٩٧

٩٧

:~َوَقاَل اْبُن املُنِْذِر -٤ 
ُجُل بَِأّنُه َسَحَر بَِكالٍم َيُكوُن ُكْفًرا َوَجَب َقْتُلُه؛ إِْن َملْ َيُتْب  .إَِذا َأَقرَّ الرَّ

.يِّنٌَة، َوَوَصَفِت البَيِّنَُة َكالًما َيُكوُن ُكْفًراَذلَِك َلْو َثَبَتْت بِِه َعَلْيِه بَ َوكَ 

ْز َقْتُلهُ ْن َكاَن الَكالُم الَّ َوإِ  .ِذي َذَكَر َأنَُّه َسَحَر بِِه َلْيَس بُِكْفٍر َملْ َجيُ

َفإِْن َكاَن َأْحَدَث ِيف املَْسُحوِر ِجنَاَيًة ُتوِجُب الِقَصاَص ُاْقتُصَّ ِمنُْه؛ إِْن َكاَن َعَمدَ 

.)١(َك َذلَِك، َوإِْن َكاَن ِممَّا ال ِقَصاَص فِيِه َفِفيِه ِدَيُة َذلِ 

:~َقاَل اَحلافُظ ابن َكِثٍري -٥

َمْن َذَهَب ِإَىلٰ : ]١٠٣: البقرة[﴾﴿: َوَقِد اْسَتدلَّ بَِقْوِلِه َتَعاَىلٰ 

اِحِر  ِلِف َوَطاِئَفةٍ َكَام ِيف ِرَوايٍة َعِن اِإلَماِم َأْمحََد ْبِن َحنْبَلٍ - َتْكِفِري السَّ .ِمَن السَّ

افِعيُّ َوَأْمحَُد، َقاالَبْل ال َيْكُفُر : َوِقيَل  ُب ُعنُِقِه، َملِا َرَواُه الشَّ ُه َرضْ : ، َوَلِكْن َحدُّ

َنا ُسْفَياُن  َأنَُّه َسِمَع َبَجاَلَة ْبِن َعْبَدَة : َعْن َعْمٍرو ْبِن ِدينَاٍر - َوُهَو اْبُن ُعَيْينََة -َأْخَربَ

َفَقَتْلنَا : ا ُكلَّ َساِحٍر َوَساِحَرٍة، َقاَل َأِن اْقُتُلو: سَكَتَب ُعَمُر ْبُن اخلَطَّاِب «: َيُقوُل 

.»َثالَث َسَواِحَر 

.)٢(»َصِحيِحهِ «َوَقْد َأْخَرَجُه الُبَخاِريُّ ِيف : َقاَل 

ا َفُقِتَلْت َوَهَكَذا َصحَّ َأنَّ َحْفَصَة ُأمَّ املُْؤِمنَِني َسَحَرْهتَا َجاِرَيةٌ : َقاَل  .َهلَا؛ َفأََمَرْت ِهبَ

ُد َقاَل اِإلَماُم  اِحِر ملسو هيلع هللا ىلصَصحَّ َعْن َثالَثٍة ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ : َأْمحَ .)٣(ِيف َقْتِل السَّ

).٢/٤٨(÷تفسري القرطبي"نقًال، عن ) ١(

.دون ذكر قصة السواحر) فتح:٢٥٧/ ٦(أخرجه البخاري :نعم) ٢(

).١/١٤٤(÷تفسري ابن كثري") ٣(



       ٩٨

٩٨

:~َقاَل اَحلاَفُظ ابن حجر-٦ 
ْنِديِق؛ َفال ُتْقبَُل َتْوَبُتُه، َوُيْقَتُل َحدا؛ ِإَذا  اِحِر ُحْكُم الزِّ َوِعنَْد َمالٍِك َأنَّ ُحْكَم السَّ

.ِه َقاَل َأْمحَدُ َثَبَت َعَلْيِه َذِلَك، َوِب 

اِفِعيُّ  َف : ~َوَقاَل الشَّ .اهـ.)١(َفُيْقتَُل ِبهِ ؛َقتََل بِِسْحِرهِ َأنَّهُ ال ُيْقتَُل إِال إِِن اْعَرتَ

 
َّا َمرَّ  اِفِعيُّ : َوَيتَِّضُح ِمم اِحِر إِال الشَّ َرِمحَُه اهللاُ َأنَّ ُمجُْهوَر الُعَلَامِء َيُقوُلوَن بَِقْتِل السَّ

.َقَتَل بِِسْحِرِه، َفُيْقَتُل ِقَصاًصاِإَذاال ُيْقَتُل ِإال: َتَعاَىلٰ َفَيُقوُل 

*   *   *

ْحِر َوَتاَب َوَحُسنَْت َتْوَبُتُه، َوَنِدَم َعَىلٰ َما َكاَن :َتْنِبيهٌ  اِحُر َعِن السِّ إَِذا َأْقَلَع السَّ

﴿ْغِفُر َذْنَبُه لَِقْوِلِه َتَعاَىلٰ َفإِنَّ اَهللا َيْقَبُل َتْوَبَتُه، َويَ ،َيْفَعُلهُ 

﴾.

*   *   *

).١٠/٢٣٦(÷لباريفتح ا") ١(



     ٩٩

٩٩

 

  ~ 
ُه اُهللاَقاَل َأُبو َحِنيَفَة  ْحَر ِجَن: َتَعاَىلٰ َرِمحَ َأْوَجَبْت اَيةٌ ُيْقتَُل؛ لُِعُموِم األَْخَباِر، َوألَنَّ السِّ

ِميِّ َكالَقْتِل  .اهـ.)١(َقْتَل اُملْسِلِم، َفَأْوَجبَْت َقْتَل الذِّ

   ~ 
.ال ُيْقَتُل َساِحُر َأْهِل الِكَتاِب إِال َأْن َيْقُتَل بِِسْحِرِه َفُيْقَتُل :~َقاَل َماِلٌك 

ْ ُيَعاَهْد َعَلْيِه ُنِقَض الَعْهُد إِْن َأْدَخَل بِِسْحِرهِ : َوَقاَل َأْيًضا ًرا َعَىلٰ ُمْسِلٍم َمل َرضَ

ْ َيْقُتِل النَِّبيُّ بَِذلَِك؛ َفَيِحلُّ َقْتلُ  َام َمل األَْعَصِم ألَنَُّه َكاَن ال َينْتَِقُم َلبِْيَد ْبنَ ملسو هيلع هللا ىلصُه، َوإِنَّ

ْتنٌَة َبْنيَ املُْسِلِمَني َوَبْنيَ ُحَلَفاِئِه ِمَن ِسِه، َوألَنَُّه َخِيشَ إَِذا َقتََلُه َأْن َتُثوَر بَِذِلَك فِ ِلنَفْ 

.اهـ. )٢(األَْنَصاِر 

 ~:

.اهـ. )٣(َال ُيْقَتُل َساِحُر َأْهِل الِكَتاِب إِال َأْن َيْقُتَل بِِسْحِرِه َفُيْقَتُل 

  ~ 
ا َساِحُر َأْهِل الِكَتاِب فَ  ُل لِِسْحِرِه؛ إِال َأْن َيْقُتَل بِِه، َوُهَو ِممَّا ُيْقَتُل ِبِه ال ُيْقتَ َفَأمَّ

َفَلْم َيْقُتْلُه، َوَألنَّ ملسو هيلع هللا ىلصَغالًِبا؛ َفُيْقَتُل ِقَصاًصا؛ َملِا َثَبَت َأنَّ َلبِيَد ْبَن األَْعَصِم َسَحَر النَّبِيَّ 

).١٠/١١٥(÷املغني") ١(

).٢٣٦/ ١٠(÷فتح الباري") ٢(

).٢٣٦/ ١٠(÷فتح الباري") ٣(



       ١٠٠

١٠٠

َك َأْعَظُم ِمْن ِسْحِرِه، َوال ُيْقَتُل ِبهِ  ْ .الرشِّ

ُه َيْكُفُر بِِسْحِر َواَأل : َقاَل  ِه، َوَهَذا َكاِفٌر ْخبَاُر َوَرَدْت ِيف َساِحِر املُْسِلِمَني؛ ألَنَّ

، َوِقَياُسُهْم ُينَْقُض بِاْعتَِقاِد الُكْفِر َواُملَتَكلِّمِ  َنا ِمَن املُْحَصِن )١(َأْصِيلٌّ بِِه، َوُينْتََقُض بِالزِّ

يُّ ِعنْدَ  مِّ .اهـ.)٢(َوُيْقَتُل بِِه اُملْسِلُم، َواهللاُ َأْعَلُم ،ُهْم َفإِنَُّه ال ُيْقَتُل بِِه الذِّ

*   *   *

.التكلم: كذا يف األصل، والصواب) ١(

).١١٥/ ١٠(» املغني") ٢(



     ١٠١

١٠١

    

      
َب ِإَىلٰ -١ اِحَر َال َيْسَتِطيُع َأْن َيُفكَّ ِسْحًرا إِالَّ إَِذا َتَقرَّ ْيَطاِن بِِفْعِل ِألَنَّ السَّ الشَّ

َماِت  كِيَّاِت، َأِو اْرتَِكاِب املَُحرَّ ْ اِحِر َسبٌَب ِيف اْرِتَكاِبِه ،َبْعِض الرشِّ َفَذَهاُبَك إَِىلٰ السَّ

َك، َواهللاُ َتَعاَىلٰ َيُقوُل  ْ .﴾﴿: الرشِّ

]٢: املائدة[

اِحِر َأ -٢ َهاِب إَِىلٰ السَّ َد الذَّ ٌم بِاتَِّفاِق اْلُعَلَامءِ ِألَنَّ ُجمَرَّ ِو اْلَكاِهِن لِتَْسَأَلُه َشيًْئا ُحمَرَّ

لِيُل َعَىلٰ َذلَِك َما َرَواُه ُمْسِلٌم ِيف - ِفيَام َأْعَلُم -  َعْن َبْعِض َأْزَواِج »َصِحيِحهِ «َوالدَّ

اًفا َفَسَألَُه َعْن َيشْ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  ٍء َملْ ُتْقَبْل َلُه َصَالٌة َأْرَبِعَني َمْن َأَتٰى َعرَّ

.)١(»َلْيَلةً 

ًة، َوَقْد َرَوٰى َأُبو َداُوَد -٣ ٰى ُنْرشَ ْحِر ُيَسمَّ ْحِر بِالسِّ نَُه ) ٣٨٦٨(َوَفكُّ السِّ َوَحسَّ

ِن عَ ملسو هيلع هللا ىلصُِسِئَل َرُسوُل اهللا: َقاَل سَواْألَْلباِينُّ َعْن َجاِبٍر ) ١٠/٢٣٣(اْحلَاِفُظ ِيف اْلَفْتِح 

ِة؟ َفَقاَل  ْيطَاِن «: النُّْرشَ .»ُهو ِمْن َعَمِل الشَّ

نِّيِّ املُتََعاِوِن - ٤ َام َحَسُب اْجلِ ْحِر، َوإِنَّ اِحَر َال َيْستَطِيُع أَْن َيُفكَّ ُكلَّ أَْنواِع السِّ أَنَّ السَّ

ْحِر َوِإالَّ  ِل بِالسِّ نِّ املَُوكَّ اِحِر إِْن َكاَن َأْقَوٰى ِمَن اْجلِ ْحِر َمَع السَّ .َعَجَز َعْن َفكِّ السِّ

ًة -٥ ْحِر َأْن َهيَْدَأ َوَال ُيْؤِذيِه ُمدَّ ِل َبالسِّ نِّيِّ املَُوكَّ اِحُر َغالِبًا َما َيتَِّفقُّ َمَع اْجلِ السَّ

َد، َفَيُعوُدونَ  ْحَر َقْد َجتَدَّ اِحِر ُمَعيَّنًَة، ُثمَّ َيُعوُد َفُيْؤِذيِه َحتَّٰى ُيوِهَم النَّاَس َأنَّ السِّ إَِىلٰ السَّ

).٤١٣٧(رواه مسلم :صحيح)١(



       ١٠٢

١٠٢

ًة ُأْخَرٰى  .َمرَّ

َحَرُة َعْن ِعَالِجَها َيتِمُّ ِعَالُجَها بِاْلُقْرآِن اْلَكِريمِ - ٦ .)١(ُكلُّ اْحلَاَالِت الَّتِي َيْعَجُز السَّ

ْحِر؛ ِالْستِْخَراِجِه، َوإِالَّ َفَال َيْسَتِطيُع ِإْبطَ -٧ اِوُل َمْعِرَفَة َمَكاِن السِّ اِحُر ُحيَ اَل السَّ

ْحَر ِيف َمَكاِنهِ  ا اْلُقْرآُن اْلَكِريُم َفُيبِْطُل السِّ ْحِر، َأمَّ .السِّ

َل َعَىلٰ اهللا-٨ ﴿َوْحَدُه ِيف ُكلِّ ُأُموِرِه َِيْنَبِغي لِْلُمْسِلِم َأْن َيَتَوكَّ

.]٣: الطالق[﴾

    
اِحُر ِإْنَسا ُب ِإَىلٰ السَّ ، َوَال َيْرَعٰى َلُه ُحْرَمًة، َبْل ُهَو َيَتَقرَّ ٌن َال َخيَاُف اهللاَ َتَعاَىلٰ

َماِت، َوِمْن َذِلَك  َياِطِني بِِفْعِل املََعاِيص َواملَُحرَّ :الشَّ

اِحِر لَِيُفَك َهلَا ِسْحًرا َقاَم ِبَعَمِل -١ َجُة إَِىلٰ السَّ ِسْحٍر إَِذا َجاَءِت املَْرَأُة املَُتَزوِّ

.آَخَر؛ لِتَْكَرَه َزْوَجَها

اِحُر َهلَا ِسْحًرا؛ لَِتْعَشَقُه ُهَو -٢ .َأْحَياًنا َيْعَمُل السَّ

ْحَر -٣ ا ُمَقابَِل َأْن َيُفَك َهلَا السِّ .َكثًِريا َما َيْطُلُب ِمنَْها فِْعَل اْلَفاِحَشِة ِهبَ

وا َهلُنَّ َأْسَحاًرا، َوَكاَن َوَلَقِد اتََّصَل ِيب أَْكثَُر ِمِن اْمَرَأٍة َذهَ -٤ ْبَن لَِسْحَرٍة لَِيُفكُّ

َحَرِة َعَىلٰ اْخِتَالِفِهْم  (اْجلََواُب ِمْن ُكلِّ السَّ َهَذا ِسْحٌر ُسْفِيلٌّ َال ُيَفكُّ إِالَّ بَِمِنيِّ : 

َنا .َِواْلِعَياُذ ِباهللا،َوُهَو ُيَراِوُدُهنَّ َعْن َأْنُفِسِهنَّ ،!!)الزِّ
يَفاٍت، َوَرَفْضَن َوَلَقْد َثبَّ  ْفَن َعِفيَفاٍت َرشِ ، َفاْنَرصَ ُهنَّ َت اُهللا َكثًِريا ِمْنُهنَّ َوَسَرتَ

ِنيَئةِ  ِذيَلِة الدَّ .اْلُوُقوَع ِيف َهِذِه الرَّ

.ولقد تم فك سحر حار كثٌري من السحرة يف عالجه، وذلك بآية الكريس فقط)١(



     ١٠٣

١٠٣

 

:~َقاَل اَحلافُِظ اْبُن َحَجٍر -١ 
َم فِيِه إَِشاَرٌة إَِىلٰ َأنَّ َتَعلُّ ]١٠٢: البقرة[﴾﴿: َقْوُلُه َتَعاَىلٰ 

ْحِر ُكْفٌر  .اهـ. )١(السِّ

:~َقاَل اْبُن ُقَداَمَة -٢ 
ْحِر َوَتْعِليُمُه َحَراٌم، ال َنْعَلُم ِفيِه ِخالًفا بَ  .ْنيَ َأْهِل الِعْلمِ َتَعلُُّم السِّ

ِمِه َوِفعْ : )٢(َقاَل َأْصَحاُبَنا اِحُر بَتَعلُّ ِريَمُه، َأْو ِلهِ َوَيْكُفُر السَّ ؛ َسَواًء اْعَتَقَد َحتْ

.اهـ. )٣(ِإَباَحَتهُ 

ِزايَِقاَل َأُبو َعبِْد اهللا-٣ :الرَّ

ْحِر َلْيَس بَِقبِيٍح َوال َحمُْظوٍر  ُقوَن َعَىلٰ َذلَِك؛ ألَنَّ الِعْلَم الِعْلُم بِالسِّ َفَق املَُحقِّ ؛ اتَّ

يٌف، َوَأْيًضا لُِعُموِم َقْوِلِه  ﴾﴿: َتَعاَىلٰ لَِذاتِِه َرشِ

ْحَر َلْو َملْ َيُكْن ُيْعَلُم َملا َأْمَكَن الَفْرُق ]٩: الزمر[ ، َوالِعْلُم َبْينَُه َوَبْنيَ املُْعِجَزةِ ، َوألَنَّ السِّ

تَِيض ُمْعِجًزا َواِجٌب، َوَما َيتََوقَُّف الَواِجُب َعَلْيِه َفُهَو َواِجٌب، َفَهَذا َيقْ بَِكْوِن املُْعِجِز 

ْحِر َواِجًبا، َوَما َيُكوُن َواِجًبا َفَكْيَف َيُكوُن َحَراًما َأْن َيُكوَن َحتِْصيُل الِعْلمِ  بِالسِّ

.اهـ. )٤(َوَقبِيًحا

).١٠/٢٢٥(÷فتح الباري«) ١(

.احلنابلة:يعني) ٢(

).١٠/١٠٦(÷املغني«) ٣(

).١٤٥/ ١(» ابن كثري"نقًال، عن ) ٤(



       ١٠٤

١٠٤

:~َقاَل اَحلافُِظ اْبُن َكِثٍري -٤ 
اِزي َنَظٌر ِمْن ُوُجوهٍ  :َوِيف َكالِم الرَّ

ْحِر َليْ «: َقْوُلهُ : َأَحِدَها :»َس بَِقِبيٍح الِعْلُم بِالسِّ

.َلْيَس بَِقبِيٍح َعْقًال؛ َفُمَخالُِفوُه ِمَن املُْعَتِزَلِة َيْمنَُعوَن َهَذا: نَٰى ِبهِ عَ ِإْن 

ًعا؛ َفِفي َهِذِه اآلَيِة الَكِريَمةِ َلْيَس بَِقِبيٍح : َوإِْن َعنَٰى ِبهِ  ﴿: َرشْ

ْحِر ]١٠٢: البقرة[﴾ .َتْبِشيٌع لَِتَعلُِّم السِّ

دٍ «: »يِح ِح الصَّ «َوِيف  اًفا أْو َكاِهنًا َفَقْد َكَفَر بَِام َأْنِزَل َعَىلٰ ُحمَمَّ .)١(»َمْن َأَتٰى َعرَّ

نَِن «َوَيف  .»َمْن َعَقَد ُعْقَدًة َوَنَفَث فِيَها َفَقْد َسَحَر «: »السُّ

ُقوَن َعَىلٰ َذِلَك «: َوَقْوُلهُ  َفَق املَُحقِّ .»َوال َحمُْظوٍر اتَّ

ِقَني َكْيَف ال َفاِق اُملَحقِّ َيُكوَن َحمُْظوًرا َمَع َما َذَكْرَناُه ِمَن اآلَيِة َواَحلِديِث، َواتِّ

َوَأْيَن ...َيْقتَِيض َأْن َيُكوَن َقْد َنصَّ َعَىلٰ َهِذِه املَْسَأَلِة أَِئَمُة الُعَلَامِء َأْو َأْكَثُرُهْم 

.ُنُصوُصُهْم َعَىلٰ َذِلَك؟

﴿: ْحَر ِيف ُعُموِم َقْوِلِه َتَعاَىلٰ ُثمَّ إِْدَخالُُه السِّ 

ِعيَّ ]٩: الزمر[﴾ ْ .فِيِه َنَظٌر؛ ألَنَّ َهِذِه اآلَيَة إِنََّام َدلَّْت َعَىلٰ َمْدِح الَعاملَِني الِعْلَم الرشَّ

ِمِه؛ ِبَأنَّ قِّ إِنَّ َهَذا ِمنُْه، ُثمَّ ُتَر :َوِملَ ُقْلَت  ُه ال َحيُْصُل الِعْلُم يِه إَِىلٰ ُوُجوِب َتَعلُّ

الُة ُمْعِجَزاِت َضِعيٌف، َبْل َفاِسٌد؛ ألَنَّ َأْعَظَم ؛بِاُملْعِجِز إِال ِبهِ  َرُسولِنَا َعَلْيِه الصَّ

الُم ِهَي الُقْرآُن الَعِظيم، الَِّذي ال َيْأتِيِه البَاِطُل ِمْن بَ  َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه ْنيِ َوالسَّ

ُه لَ ْل بَ قْ تُ َملْ ءٍ َيش ْن َع هُ لَ أَ َس فَ ": ، ورواه مسلم بلفظ÷هُ قَ دَّ َص فَ ": بلفظةبأسانيد حسن: رواه األربعة، والبزار:حسن) ١(

.÷ًماْو َي نيَ عِ بَ ْر أَ ةٌ َال َص 



      ١٠٥

١٠٥

يدٍ َتنِْزيٌل ِمْن َحِك  .يٍم َمحِ

ُه ُمْعِجٌز ال َيَتوقَُّف َعَىلٰ ِعلْ  حِر أَْصًال مِ ُثمَّ إِنَّ الِعْلَم بَِأنَّ .السِّ

َحاَبَة َوالتَّ  وَرِة َأنَّ الصَّ ُ تَ َوَأِئمَّ ابِِعنيَ ُثمَّ ِمَن املَْعُلوِم بِالرضَّ ُهْم َة املُْسِلِمَني َوَعامَّ

قُ َكانُ  ْحَر، َوال وا َيْعَلُموَن املُْعِجَز، َوُيَفرِّ ْ َيُكوَنوا َيْعَلُموَن السِّ ِه، َوَمل وَن َبيْنَُه َوَبْنيَ َغْريِ

.اهـ.)١(ْعَلُم َأ َتَعلَُّموُه، َوال َعلَُّموُه، َواهللاُ 

:»البَْحِر املُِحيِط «َقاَل َأُبو َحيَّاَن ِيف -٥

ْحِر  ِم السِّ ا ُحْكُم َتَعلُّ :َوَأمَّ

ِدُثُه اهللاُ : َِغْريُ اهللاَفَام َكاَن ِمنُْه ُيَعظَُّم بِِه  َياطِِني، َوإَِضاَفِة َما ُحيْ ِمَن الَكَواكِِب َوالشَّ

ُمُه، َوال الَعَمُل ِبهِ  .إَِلْيَها َفُهَو ُكْفٌر إِْمجَاًعا، ال َحيِلُّ َتَعلُّ

ِمهِ  َماِء، َوالتَّْفِريُق َسْفُك : َوَكَذا َما ُقِصَد بَِتَعلُّ ْوَجْنيِ َواَأل الدِّ .ْصِدَقاءِ َبْنيَ الزَّ

ُمُه،  اِهُر َأنَُّه ال َحيِلُّ َتَعلُّ َتَمُل َفالظَّ ٌء ِمْن َذلَِك، َبْل ُحيْ ا إَِذا َكاَن ال ُيْعَلُم ِمنُْه َيشْ َوَأمَّ

.َوال الَعَمُل ِبهِ 

ْعَبَذِة َفال َينَْبِغي َتَعلُُّمُه؛ ألَنَُّه  َجِل، َوالشَّ ِمْن بِاِب َوَما َكاَن ِمْن َنْوِع التَّْخيِيِل، َوالدَّ

ِة َصنَْعِتِه َفيُْكَرهُ  .اهـ. )٢(الَباطِِل، َوإِْن ُقِصَد بِِه اللَّْهُو َواللَِّعُب، َوَتْفِريُج النَّاِس َعَىلٰ ِخفَّ

.ِيف َهَذا اَألْمِر َعَلْيهِ َوَهَذا َكالٌم َحَسٌن َجيٌِّد، َوُهَو الَِّذي َينْبَِغي التَّْعِويُل : ُقْلُت 

*   *   *

).١/١٤٥(عن ابن كثري نَقًال ) ١(

).١/٨٥(÷روائع البيان"نقًال عن ) ٢(



       ١٠٦

١٠٦

    

:َقاَل املَاُزِريُّ 

ْحِر َواملُْعِج  :َزِة َوالَكَراَمةِ َوالَفْرُق َبْنيَ السِّ

ْحَر  اِحِر َما ُيِريدُ َوَأْفَعاٍل َيُكوُن بُِمَعاَناِة َأْقَواٍل : َأنَّ السِّ .َحتَّٰى َيِتمَّ لِْلسَّ

َتاُج إِ : َوالَكَراَمةُ  َفاًقاال َحتْ .َىلٰ َذلَِك، َبْل َتَقُع َغاِلًبا اتِّ

ا املُْعِج  ي: ةُ زَ َأمَّ .اهـ. )١(َفَتْمَتاُز َعِن الَكَراَمِة بِالتََّحدِّ

ْحَر ال َيْظَهُر ِإال َوَنَقَل إَِماُم اَحلَرَم : َقاَل اَحلافُِظ اْبُن َحَجٍر  ْنيِ اِإلْمجَاَع َعَىلٰ أَنَّ السِّ

.َكَراَمَة ال َتْظَهُر َعَىلٰ َفاِسٍق ِمْن َفاِسٍق، َوَأنَّ ال

:َوَقاَل اَحلافُِظ َأْيًضا

يَعِة، ُجمْتَِنًبا : ِمنْهُ َوَينَْبِغي َأْن ُيْعَتَربَ بَِحاِل َمْن َيَقُع اَخلاِرُق  ِ ًكا بِالرشَّ َفإِْن َكاَن ُمَتَمسِّ

ُه َينَْشُأ لِْلُموبَِقاِت َفالَِّذي َيْظَهُر َعَىلٰ َيِدِه ِمَن اَخلَواِرِق َكَراَم  ٌة، َوإِال َفُهَو ِسْحٌر؛ ألَنَّ

يَاِطِني : َعْن َأَحِد َأْنَواِعهِ  .اهـ. )٢(َكإَِعاَنِة الشَّ

 
ٍك  ْحِر َشْيًئا، ُثمَّ إِنَُّه َغْريُ ُمَتَمسِّ ُجُل َساِحًرا، َوال َيْعِرُف َعِن السِّ َام ال َيُكوُن الرَّ ُربَّ

َام  يَعِة، َبْل َوُربَّ ِ َيُكوُن ُمْرَتِكًبا لَِبْعِض اُملِوبَقاِت، َوَمَع َذلَِك َتْظَهُر َعَىلٰ َيِدِه َبْعُض بِالرشَّ

.اخلََواِرِق، َوَقْد َيُكوُن ِمْن َأْهِل البَِدِع، َأْو ِمْن ُعبَّاِد الُقبُوِر 

).١/١٤٥(÷تفسري ابن كثري") ١(

).١/٨٥(÷روائع البيان"نقًال عن ) ٢(



     ١٠٧

١٠٧

َن ِلْلنَّاِس : َفالَقْوُل ِيف َهَذا يَاِطِني َحتَّٰى ُتَزيَّ ُه إَِعاَنٌة ِمَن الشَّ َطِريَقَتُه اُملْبَتَدَعَة َأنَّ

ًة إَِذا َكاَن َرِئيًسا لَِطِريَقٍة  نََّة، َوَهَذا َكثٌِري َمْعُروٌف، َخاصَّ ُكوَن السُّ َفَيتَّبُِعَها النَّاُس َوَيْرتُ

وِفيَِّة املُْبَتَدَعةِ  .ِمَن الُطُرِق الصُّ

*   *   *



       ١٠٨

١٠٨

 
 
 
 

 

 
 

 
    



      ١٠٩

١٠٩

 



      ١١٠

١١٠

 
 

 -  
ْحَر  َقٰى، َيُقوُل اْبُن َح ِمْن َأْعَظِم َما ُيِزيُل السِّ ْبنَا َمْن َكاَن : ْزمٍ َبْعَد ُوُقوِعِه الرُّ َجرَّ

َل  مَّ ُبوِل، الظُُّهوِر الَقِويَّ اَحلادَّ َيْرِقي الدُّ ِل ُظُهوِرِه، َفَيبَْدُأ ِمْن َيْوِمِه َذلَِك بِالذُّ ِيف َأوَّ

ةُ َكَام ُتْقَلعُ ، َوُيْقَلعُ َوَيتِمُّ ُيْبُسُه ِيف اليَْوِم الثَّالِث  ْبَنا ِمْن الُقْرَحِة إَِذا َتمَّ ُيْبُسهَ ِقْرشَ ا َجرَّ

َلْنيِ َقْد َدَفَعا َعَىلٰ إِْنَساٍن َواِحٍد،  َذلَِك َما ال ُنْحِصيِه َوَكاَنْت َهِذِه املَْرَأُة َتْرِقي َأَحَد ُدمَّ

َقٰى ِمنُْه َحاِمُلُه َوال َتْرِقي الثَّالَث، َفَيبَُس الِذي َرَقْت، َوَيتِمُّ ُظُهوُر الِذي َملْ َتْرِق، َوَيلْ 

ِديَد، َوَشاَهْدَنا َم األََذٰى  ْفَتُح ِمُل َما يُ الَوَرَم املَْعُروَف بِاخلَنَاِزيِر، َفَينْدَ يْن َكاْن َيْرقِ الشَّ

ُأ  .)١(ِمْنَها، َوَيْذُبُل َما َملْ َينَْفِتْح َوَيْربَ

قَ  َفاُء :- َراِيفُّ َكَام َيُقوُل القَ - ٰى َوالرُّ ٌة َحيُْدُث ِعنَْدَها الشِّ ِمَن األَْسَقاِم َأْلَفاٌظ َخاصَّ

َقٰى َعَىلٰ دْ َواَأل  دِ َماَواِء َواألَْسَباِب املُْهِلَكِة، َوال ُيَقاُل َلْفُظ الرُّ ًرا، َبْل َذِلَك ُحيْ ُث َرضَ

وٌع كَ ُيَقاُل َلُه السِّ  ةِ «ـْحُر، َوَهِذِه األَْلَفاُظ ِمنَْها َما ُهَو َمْرشُ َذَتْنيِ »الَفاِحتَ ، َوِمْنَها َواُملَعوِّ

َام َكاَن ُكْفًرا، َولَِذِلَك َهنَٰى َما هُ  ِهْم، َوُربَّ وٍع َكُرَقٰى اجلَاِهِليَِّة َواِهلنِْد َوَغْريِ َو َغْريُ َمْرشُ

ٌم  َقٰى بِاألَْعَجِميَِّة الْحِتَامِل َأْن َيُكوَن ِفيِه ُحمَرَّ ُه َعِن الرُّ .)٢(َمالٌِك َوَغْريُ

ةَ  َا َمِظنَُّة َهنَٰى ُعَلَامُء اِإل : َوَقاَل اْبُن َتْيِميَّ تِي ال ُيْفَقُه َمْعَناَها، ألَهنَّ َقٰى الَّ ْسالِم َعِن الرُّ

).٢/٤(»الفصل يف امللل واألهواء والنحل«) ١(

).٤/١٤٧(»الفروق«) ٢(



      ١١١

١١١

ِك، َوِإنْ  ْ ٌك، َوِيف َملْ الرشِّ َا ِرشْ اِقي َأهنَّ َعْن َعْوٍف ْبِن َماِلٍك »َصِحيِح ُمْسِلمٍ «َيْعِرِف الرَّ

َكْيَف َتَرٰى ِيف َذِلَك؟ : ُسوَل اهللايا َر : ُكنَّا َنْرِقي ِيف اجلَاِهِليَِّة، َفُقْلنَا: األَْشَجِعيِّ َقاَل 

َقٰى َما َملْ «: َفَقاَل  .»كٌ ُكْن ِفيِه ِرشْ َي اْعِرُضوا َعَيلَّ ُرَقاُكْم، ال َبْأَس بالرُّ

َقٰى، ملسو هيلع هللا ىلصَهنَٰى َرُسوُل اهللا : َأيًضا َعْن َجابٍِر َقاَل »َصِحيِح ُمْسِلمٍ «َوِيف  َعِن الرُّ

ُه َكاَن ِعنْدَنا : َفَقاُلواملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهللا ٍم ِإَىلٰ َفَجاَء آُل َعْمٍرو ْبِن َحزْ  َيا َرُسوَل اهللا، إِنَّ

َقٰى، َقاَل  ا ِمَن الَعْقَرِب، َوإِنََّك َهنَْيَت َعِن الرُّ : َفَعَرُضوَها َعَلْيِه، َفَقاَل : ُرْقَيٌة َنْرِقي ِهبَ

.)١(»َينَْفْعهُ َما َأَرٰى َبْأًسا، َمِن اْستَطَاَع ِمنُْكْم َأْن َينَْفَع َأَخاُه َفلْ «

وٍط أَْهِل َوُيْستَْخَلُص مْن َكالم َق فِيِه َثالَثُة ُرشُ وَعًة إَِذا َحتَقَّ َقٰى َتُكوُن َمْرشُ :الِعْلِم أَنَّ الرُّ

ٌك َوال َمْعِصَيٌة، َكُدَعاِء َغْريِ اهللا، اِإلْقَساُم َعَىلٰ اهللا : ُل اَألوَّ  َأْن ال َيُكوَن فِيَها ِرشْ

.بَِغْريِ اهللا

.َأْن َتُكوَن بِالَعَربِيَِّة َأْو َما ُيْفَقُه َمْعنَاهُ : اِين ثَّ ال

َرًة بِنَْفِسَها: اِلُث الثَّ  .َأْن ال َيْعَتِقَد َكْوَهنَا ُمَؤثِّ

ةِ  َفُقوا َعَىلٰ َأنَّ ُكلَّ ُرْقَيٍة َوَتعْ : َقاَل َشاِرُح الطََّحاِويَّ ٌك بِاهللا، َواتَّ ِزيٍم َأْو َقَسٍم فِيِه ِرشْ

ُهْم، َوَكَذلَِك ُكلُّ َكالمٍ َفِإنَّ  ِفيِه ُكْفٌر ال ُه ال َجيُوُز التََّكلُُّم بِِه، َوإِْن َأَطاَعتُْه اِجلنُّ َأْو َغْريُ

ُم بِِه، َوَكذَ َجيُوُز التَّكَ  لَِك الَكالُم الِذي ال ُيْعَرُف َمْعنَاُه ال ُيتََكلَُّم بِِه، ِإلْمَكاِن َأْن َيُكوَن لُّ

ٌك َوال  ًكا«: ملسو هيلع هللا ىلصُيْعَرُف، َوَهلََذا َقاَل النَّبِيُّ ِفيِه ِرشْ َقٰى َما َملْ َتُكْن ِرشْ .)٢(»ال َبْأَس بِالرُّ

َقٰى َما َكاَن بِالُقْرآِن الَكِريِم، َوِيف  يِن ْبِن َهَذاَوَأْنَفُع َأْنَواِع الرُّ ْيُخ َبْدُر الدِّ َيُقوُل الشَّ

).٢/١٠٣(ية ريجمموعة الرسائل املن: ، إيضاح الداللة، انظر)٨٥٦١(مسلم كتاب السالم :صحيح) ١(

).٥٧٠ص(، رشح الطحاوية )٥٨٦٢(مسلم كتاب السالم :صحيح) ٢(



       ١١٢

١١٢

بْيلُّ  ، ، َوَمْقنٌَع َعامٌّ ِغنًٰى َتامٌّ Qْسِتْشَفاِء بَِكَتاِب اهللا َوِيف التََّطبُِّب َواال: َعْبِد اهللا الشِّ

اِفُع ِلُكلِّ  ُدوِر، َوالَوَفاُء الدَّ َفاُء ملَِا ِيف الصُّ ْمحَُة لِْلُمْؤِمِنَني َوُهَو النَّوُر َوالشِّ َحمْْذوٍر، َوالرَّ

َقنَا اهللا ِإلْدَراِك َمَعاِنيِه، َوَأْوَقَفَن .ا ِعنَْد َأْواِمِرِه َوَنَواِهيهِ َوَأْهِل الُقُبوِر، َوفَّ

اِيف ِلُكلِّ َداءٍ  َواِء الشَّ َر آَياِت الكَِتاِب ِمْن َذِوي األَْلَباِب َوَقَف َعَىلٰ الدَّ َوَمْن َتَدبَّ

، َفإِنَّ اهللا َتَعاَىلٰ َيُقوُل  ﴿: ُمَواٍف، ِسَوٰى املَْوِت الِذي ُهَو َغاَيُة ُكلِّ َحيٍّ

اآلَياِت َواألَْذَكاِر ال ُينِْكُرَها إِال َمْن َعِقيَدُتُه َواِهَيٌة، ، َوَخواصُّ ]٣٨: األنعام[﴾

َا َتْذكَِرٌة، َوَتِعَيَها أُْذٌن َواِعيٌَة، َواهللا اهلَاِدي ِلْلَحقِّ  .)١(َوَلكِْن ال َيْعِقُلَها إِال الَعاملُِوَن؛ ألَهنَّ

َقٰى َلْيَسْت َمْقُصوَرًة َعَىلٰ ِإْنَساٍن بَِعْينِِه، َفإِنَّ اُملْسِلَم َأنَّ الِإَىلٰ ُهَنابِّهُ نَ ِحبُّ َأْن ُأ َوُأ  رُّ

ُجِل َأْن ُيْمِكنُُه َأْن َيْرِقَي َنْفَسُه، َويُ  ُه، َوُيْمِكُن لِلرَّ ُه، َوَأنَّ َيْرِقَيُه َغْريُ ْمِكُن َأْن َيْرِقَي َغْريَ

ْنَساِن َلُه َأَثٌر ْرِقَي َزْوَجَها، َوال َشكَّ َأنَّ َصالَح اِإل َيْرِقَي اْمَرَأَتُه، َوُيْمِكُن لِْلَمْرَأِة َأْن تَ 

َام َكاَن َأْكَثَر َصالًحا َكاَن َأْكَثَر َنْفًعا، ألَنَّ اهللا َيُقوُل  ﴿: ِيف النَّْفِع، َوُكلَّ

.]٢٧: املائدة[﴾

ِعيِه َبْعُض الِذيَن َيْلَجُأ ِإَلْيِه  َة ملَِا َيدَّ ْم ُخُصوِصيًَّة ِيف َهلُ َأنَّ ِمْن نَّاُس ُم الَوال ِصحَّ

الَعْهَد َعَىلٰ َشْيٍخ َأْو َصاِحِب َطِريَقٍة، َفإنَّ َهَذا ال َأْصَل َلُه، َوُهَو ُم َنْفِع ُرَقاُهْم ألَْخِذِه 

ْقيَُة ُدَعاٌء َواْلتَِجاٌء إَِىلٰ اهللا، َواهللا ُجيِيُب َدْعَو  الِل، َفالرُّ اِعي ِإذَ ةَ ِمَن الضَّ : ا َدَعاهُ الدَّ

.]٦٠: غافر[﴾﴿

ا ِإَذا َوِقَراَءُة الُقْرآِن َواألَْذَكاِر املَأَْثوَرِة َهلَا َخاِصيٌَّة ِيف النَّ َّْن َقَرَأ ِهبَ ْحِر ِمم ْفِع ِمَن السِّ

.َكاَن َصاحلًا ُموِقنًا بِنَْفِعَها

).١٣١(»آكام املرجان يف أحكام اجلان«)١(



      ١١٣

١١٣

٢-   
ْحِر َوإِْبَطاُلُه، َيُقوُل اْبُن الَقيَِّم َوِمْن ُطُرِق ِعالِج ا ْحِر اْستَخَراُج السِّ : ~لسِّ

ُسوِل  ْحِر َنْوَعاِن ملسو هيلع هللا ىلصُرِوَي َعِن الرَّ ا : ِيف ِعالِج السِّ -َوُهَو َأْبَلُغُهَام - َأَحُدُمهَ

ُه اْستِ  ُه ُسْبَحاَنُه ِيف ملسو هيلع هللا ىلصخَراُجُه، َوَتبِْطيُلُه، َكَام َصحَّ َعنُْه َأنَّ َذلَِك؛ َفُدلَّ َعَلْيِه، َسَأَل َربَّ

َطْلعٍة َذَكٍر، َفَلامَّ اْسَتْخَرَجُه َوُجفِّ )١(َطةٍ اَش َفاْسَتْخَرَجُه ِمْن بِْئٍر، َفَكاَن ِيف ُمْشٍط َوُم 

َام نُ  َقاٍل، َفَهَذا َأْبَلُغ َما ُيَعاَلُج بِِه املَْطُبوُب، َوَهَذا ِشَط ِمْن ِع َذْهَب َما بِِه، َحتَّٰى َكَأنَّ

.)٢(ِة اَخلبِيثَِة َوَقْلِعَها ِمَن اجلََسِد بِاالْسَتفَراغِ نِْزَلِة إَِزاَلِة املَادَّ ِبَم 

٣-  
ُه َبْعَد ُوُقوِعِه بَِتنَاُوِل َبْعِض  ْحِر َقبَْل ُوُقوِعِه، َوَحلُّ َقاُء السِّ األَْدِوَيِة َوُيْمكُِن اتِّ

تِي َيْعِرُفَها األَطِبَّاُء َوَأْهُل الِعْلِم، َفِمْن َذلَِك َأْن َيَتنَاَوَل َواْسِتْعَامِل َبعْ  ِض اِجلَراَحاِت الَّ

َعْن َعاِمٍر ْبِن »َصِحيِح الُبَخاِريِّ «، َفِفي املَْرُء ِيف َصبِيَحِة ُكلِّ َيْوٍم َسْبَع َمتَراٍت َعْجَوةٍ 

ُكلَّ َيْوٍم َمتََراٍت َعْجَوًة َملْ )٣(َمن اْصَطَبَح «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل سَسْعٍد َعْن َأِبيِه 

ْيِل  ُه ُسمٌّ وال ِسْحٌر َذلَِك الَيْوَم إَِىلٰ اللَّ .)٤(»َيُرضُّ

ُه َذلَِك الَيْوَم ُسمٌّ َوَال «: َوايةَوِيف ِر  .)٥(»ِسْحٌر َمَن َتَصبََّح َسْبَع َمتَراٍت َعْجَوًة َملْ َيُرضُّ

: َوالَعاِلَيةُ ِة املَِدينَِة،يَ ِض األََحاِديِث َتْقيِيُد التَّمر بَِتْمِر املَِدينَِة، َأْو بَِعالِ َوَقْد َوَرَد ِيف َبعْ 

.اْسُم َمْوِضٍع بِاملَِدينَةِ 

.ما يسقط من الشعر عند ترجيله:املُشاطة) ١(
).١٠٤/ ٣(» إعالم املوقعني«) ٢(
.تناول الرشاب صباًحا، ثم استعمل يف األكل:أصبح) ٣(
).١٠/٢٤٩(الدواء بالعجوة للسحر: باب-الطب : رواه البخاري كتاب:صحيح) ٤(
).٢٧/٥٤٦٠(باب فضل متر املدينة -رواه مسلم كتاب األرشبة :صحيح) ٥(



       ١١٤

١١٤

ْبِن ُمَنبٍِّه َأْن َيْأُخَذ َسْبَع َوَذَكَر اْبُن َبطَّاٍل َأنَّ ِيف ُكُتِب َوْهٍب : قال ابن حجر

ُبُه بِاَملاِء، َوَيْقَرُأ آَيَة الُكْرِيسِّ َوَرَقاٍت ِمْن ِسْدٍر َأْخَرضٍ  ُه َبْنيَ َحَجَرْيِن، ُثمَّ َيْرضِ ، َفَيُدقُّ

ُه ُيْذِهُب َعنُْه ُكلَّ َما بِِه،  َوالَقواقل، ُثمَّ َحيُْسو ِمنُْه َثالَث َحَسيَاٍت، ُثمَّ َيْغتَِسُل بِِه، َفإِنَّ

ُجِل إَِذا ُحبَِس َعِن َأهْ َوُهَو َجيِّدٌ  .)١(ِلهِ لِْلرَّ

ْحِر َفَقاَل  َم َعَىلٰ َطِريَقِة َحلِّ السِّ ا النُّ: َوَتَكلَّ بِيِع َما َقَدَر َوَأمَّ اَم الرَّ َمُع َأيَّ ُه َجيْ ُة َفإِنَّ ْرشَ

َعُل ِفيَها َماًء  َعَلْيِه ِمْن َوْرِد املََغاَرِة َوَوْرِد الَبَساتِِني، ُثمَّ ُيْلِقيَها ِيف إَِناٍء َنِظيٍف، َوَجيْ

ًبا، ُثمَّ َيْغِيل َذلَِك الَوْرَد ِيف املَاِء َغْلًيا َيِسًريا، ُثمَّ ُيْمِهُل َحتَّٰى إَِذا َفَرتَ اَملاُء َأَفاَضُه َعذْ 

ُأ بِإِْذِن اهللا َتَعاَىلٰ  ُه َيْربَ .)٢(َعَلْيِه، َفإِنَّ

 -   
ْحِر »َزاِد املَعادِ «ْبُن الَقيَِّم ِيف َوِمْن َهَذا الَباِب َما َذَكَرُه ا ، َوُهَو ُمَعاَجلُة السِّ

:بِاِحلَجاَمِة، َوُهَو َنْوٌع ِمَن َأْنَواِع التََّداِوي، َيُقوُل اْبُن الَقيَِّم ِيف َهَذا

ْحِر، َفِإنَّ : َوالنَّْوُع الثَّاِين  ْحِر االْستِْفَراُغ ِيف املََحلِّ الِذي َيِصُل إَِلْيِه َأَذٰى السِّ ِللسِّ

بِيَعِة َوَهَيَجاِن َأْخالطَِها َوَتْشِويِش ِمَزاِجَها َفإَِذا َظَهَر ََأَثُرُه ِيف ُعْضٍو،  َتْأثًِريا ِيف الطَّ

ِديَئِة ِمْن َذِلَك العُ َوَأْمَكَن اْسِتْفَراُغ اَملادَّ  ْضِو َنَفَع ِجدا، َوَقْد َذَكَر َأُبو ُعَبْيٍد ِيف ِة الرَّ

ْمحَِن ْبِن َأِيب َليَىلٰ »احلََديِث َغِريِب «َتاِب كِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ َلُه بِإِْسنَاِدِه َعْن َعبِْد الرَّ

، َقاَل َأُبو ُعَبْيدٍ  .َأْي ُسِحَر : َمَعنَٰى ُطبَّ :اْحَتَجَم َعَىلٰ َرأِْسِه بَِقْرٍن ِحَني ُطبَّ

ْحِر َما :َوَقْد أَْشَكَل َهَذا َعَىلٰ َمْن َقلَّ ِعْلُمُه، َوَقاَل  ابَِطُة َبْنيَ ؟لِْلِحَجاَمِة َوالسِّ َوَما الرَّ

).١٠/٢٣٣(»فتح الباري«) ١(

).١٠/٢٣٤(»فتح الباري«) ٢(



      ١١٥

١١٥

َواءِ  اِء َوَهَذا الدَّ ا َقْد َنصَّ َعَىلٰ ُمهَ َقَراَط َأْو اْبَن ِسينَا َأْو َغْريَ َوَلْو َوَجَد َهَذا الَقاِئُل َأبُ ؟َهَذا الدَّ

اُه بِالَقبُوِل َوالتَّْسِليِم، َوَقاَل  .ْن ال َنُشكُّ ِيف َمْعِرَفِتِه َوَفْضِلهِ َعَليِْه َم َقْد َنصَّ :َهَذا الِعالِج َلتَلقَّ

ْحِر الِذي ُأِصيَب ِبِه  اْنَتَهْت إَِىلٰ َرأِْسِه إَِىلٰ إِْحَدٰى ُقَواُه ملسو هيلع هللا ىلصَفاْعَلْم َأنَّ َماَدَة السِّ

تِي ِفيِه بَِحْيُث َكاَن ُخيَيَّ  َء َوَملْ َيْفَعْلُه، َو ُل الَّ ْ ُه َيْفَعُل اليشَّ اِحِر إَِلْيِه َأنَّ ٌف ِمَن السَّ َهَذا َتَرصُّ

بِيَعِة َواَملادَّ  مِ ِيف الطَّ ِة بَِحيُْث َغَلبَْت ِتْلَك اَملاَدُة َعَىلٰ البَْطِن املَُقدَّ َمِويَّ ْت ِة الدَّ َ ِمنُْه َفَغريَّ

.ْصِليَّةِ ُه َعْن َطبِيَعِتِه اَأل ِمَزاَج 

ٌب  ْحُر ُهَو ُمَركَّ ِح اخلَبِيثَِة، َواْنِفَعاِل الُقَوٰى الطَّبِيِعيَِّة ِمْن َتْأِثَرياِت اَألْرَواَوالسِّ

ْحِر، َوالِسيََّام ِيف اَملْوِضِع َما َيُكونُ َعنَْها، َوُهَو ِسْحُر التَّْمِرَخياِت، َوُهَو َأَشدُّ  ِمَن السِّ

ْحُر إَِلْيِه، َواْستِ  َرْت َأْفَعاُلُه عَامُل اِحلَجاَمِة َعَىلٰ َذلَِك املَكاِن الِذي الِذي اْنَتَهٰى السِّ َتَرضَّ

ْحِر ِمنْ  .ِغيِمَلْت َعَىلٰ الَقانُوِن الِذي َينْبَ َأْنَفِع اُملَعاَجلَِة إَِذا اْسُتعْ بِالسِّ

ِتي : َقاَل َأُبْقَراُط  تِي َينْبَِغي َأْن ُتْسَتْفَرَغ َجيُِب َأْن ُتْسَتْفَرَغ ِمَن املََواِضِع الَّ األَْشَياُء الَّ

ِتي َتْصُلُح الْستِ ِهَي إَِلْيَها َأْميَ  .اِغَهاَر فْ ُل بِاألَْشَياِء الَّ

يَُّل ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل اهللا إِ : َوَقاَلْت َطائَِفٌة ِمَن النَّاِس  اِء َوَكاْن ُخيَ ملَّا ُأِصيَب ِهبََذا الدَّ

َء َوَملْ َيْفَعْلُه َظنَّ َأنَّ َذِلَك َعْن َمادَّ  ْ ُه َفَعَل اليشَّ ٍة َأ إَِلْيِه َأنَّ َها َماَلت إَِىلٰ ِجَهِة ٍة َدَمِويَّ ْو َغْريِ

بِيعيَِّة َلُه،  ِم ِمنُْه، َفَأَزاَلْت ِمَزاُجُه َعِن احلَاَلِة الطَّ ماِغ، َوَغَلَبْت َعَىلٰ البَْطِن املَُقدَّ الدِّ

َم، َوَكاَن َوَكاَن اْستِْعَامُل اِحلَجاَمِة إِْذ َذاَك ِمَن َأْبَلِغ األَْدِوَيِة َوَأْنَفِع اُملَعاَجلَِة َفاَحَتَج 

، ٰى َذلَِك َقْبَل َأْن ُيوَح  ْحِر، َفَلامَّ َجاَءُه الَوْحُي ِمَن اهللا َتَعاَىلٰ إَِلْيِه َأنَّ َذلَِك ِمَن السِّ

ُه َقْد ُسِحَر َعَدَل إَِىلٰ الِعالِج احلَِقيِقيِّ  ُه َأنَّ .)١(َوَأْخَربَ

).٢٠٨/ ٢٠٢(»عامل السحر والشعوذة«، )٣/١٠٤(» إعالم املوقعني«) ١(
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بيضاء



       ١١٨

١١٨

 
)١( 

وَع، َولِ ال َذا َجيُِب َأْن َيتَِّصَف املَُعاِلُج َيَتَسنَّٰى ألَيِّ إِْنَساٍن َأْن ُيَعالَِج املَْرصُ

َفاِت اآلِتَيةِ بِ  :الصِّ

الِِح ِرْضَواُن اهللا َعَلْيِهْم، تِْلَك الَعِقيَدُة -١ َلِف الصَّ َأْن َيُكوَن ُمْعَتِقًدا َعِقيَدَة السَّ

اِفَيُة النَِّقيَُّة الَبْيَضاُء النَّ .اِصَعةُ الصَّ

ًقا ِلْلتَّ -٢ .ِلهِ وِحيِد اخلَالِِص ِيف َقْوِلِه َوَعَم َأْن َيُكوَن ُحمَقِّ

َياِطِني -٣ .َأْن َيُكوَن ُمْعَتِقًدا َأنَّ لَِكالِم اهللا َتْأثًِريا َعَىلٰ اِجلنِّ والشَّ

َياِطِني َأْن َيُكوَن َعاِملًا ِبَأ -٤ .ْحَواِل اِجلنِّ َوالشَّ

يَْطاِن، َفاْنُظْر إَِىلٰ َشْيِخ اِإلْسالِم اْبِن َتيِْميَّةَ -٥ نَْدَما ِع َأْن َيُكوَن َعاملًِا بَِمَداِخِل الشَّ

َفَلْوال َأنَّ .َوَرُسوِلهِ ِال، َوَلِكْن َطاَعًة هللا: َقاَل .َأَنا َأْخُرُج َكَراَمًة َلَك : اْجلنِّيُّ َقاَل َلُه 

يَْطاِن ما َقال َ َذِلَك  .َشْيَخ اِإلْسالِم َعاِملٌ بَِمَداِخِل الشَّ

.ًجابُّ لِْلُمَعالِِج َأْن َيُكوَن ُمَتَزوِّ َح ُيْستَ -٦

ِتيَيُكوَن ُجمْتَ َأنْ -٧ َماِت الَّ انًِبا لِْلُمَحرَّ يَْطاُن َعٰىل اإلْنَساِن يَ ِهبَ .ْسَتِطيُل الشَّ

ْيَطاِن -٨ َأْن َيُكوَن ُمالِزًما لِِذْكِر اهللا الَعِظيِم؛ الِذي ُهَو اِحلْصُن احلَِصُني ِمَن الشَّ

ُق َذلَِك إِال بَِمْعِرَفِة اَألْذكَ  ِجيِم، َوال َيَتَحقَّ ِة اليَ الرَّ ْكِر : ْوميَِّة، َوَتْطِبيِقَهااِر النََّبِويَّ َكالذِّ

ِعنَْد ُدُخوِل املَنِْزِل َواخلُروِج ِمنُْه، َوُدُخوِل املَْسِجِد َواُخلروِج ِمنُْه، َوِعنَْد َسَامِع ِصياِح 

.دار ابن رجب. ط) ٧٨(وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان )١(



 ١١٩

١١٩

يِق اِحلَامِر  يِك، َأْو َهنِ ابَّ الدِّ .َما َشاَبَه َذِلَك ِة، َو ، َوِعنَْد ُرْؤَيِة الَقَمِر، َوُرُكوِب الدَّ

ةِ - ١٠ .أَْن ُخيْلَِص النِيََّة ِيف املَُعاَجلَ

نًا بِالتَّْحِصينَاِت املَْذُكوَرِة ِيف الَفْصِل - ١١ .احلَاِدَي َعَرشَ َأْن َيُكوَن ُمَتَحصِّ

َام اْزَداَد اِإلْنَساُن ِمَن اهللا ُقْرًبا، اْزَداَد ِمَن الشَّ :َوبِاُجلْمَلةِ  ًدا، َبْل َواْزَداَد ْيَطاِن ُبعْ ُكلَّ

ًة َوَتْأ  ا َعَلْيِه ُقوَّ ِمهَ ثًِريا، َواْعَلْم أَنََّك إَِذا َقَدْرَت َعَىلٰ َنْفِسَك َوَشيَْطانَِك، َفَأْنَت َعَىلٰ َغْريِ

ِمهَ  .ا َأْعَجزُ َأْقَدُر، َوإَِذا َعَجْزَت َعْنُهَام َفَأْنَت َعْن َغْريِ

*   *   *



       ١٢٠

١٢٠

)١( 

      
     

ِحيِح، َفَتُقوُم بِإِْخَراِج الُصَوِر ِمَن البَْيِت الِذي ُتَعاِلُج ِفيِه؛ -١ يَِئُة اجلَوِّ الصَّ َهتْ

.َلهُ َحتَّٰى َيَتسنَّٰى لِْلَمالِئَكِة َأْن َتْدُخ 

.إْخَراُج َما َمَع املَِريِض ِمْن ِحَجاٍب َأْو َمتيَمٍة، َوَحْرُقَها-٢

.ُخُلوُّ املََكاِن ِمْن ِغنَاٍء، َأْو ِمْزَماٍر -٣

ِعيٍَّة، َكَرُجٍل َيْلبَ -٤ .َجةٍ َربِّ اْمَرَأٍة ُمتَ ُس َذَهبًا، َأِو ُخُلوُّ املََكاِن ِمْن ُخمَاَلَفٍة َرشْ

.ْم بَِغْريِ اهللاَدْرًسا ِيف الَعِقيَدِة، بُِمْقتََضاُه َتنِْزُع َتَعلُِّق ُقُلوِهبِ هِ يِض َوَأْهلِ إِْعَطاُء املَِر - ٥

اِلَني، َتُقوُم بِالتَّْفِريِق َبْنيَ َطِريَقتَِك ِيف الِعالِج، َوَطِريَقةِ -٦ جَّ َحَرِة َوالدَّ السَّ

ُ َهلْم َأنَّ الُقْرآَن ِفيِه ِشَفاٌء َوَرْمحَ  َنا املَْوَىلٰ َوُتَبنيِّ .Qٌة، َكَام َأْخَربَ
َد ِمْن : ةِ َتْشِخيُص اَحلالَ -٧ ُهَها لِلَمِريِض، لَِكْي َتَتَأكَّ ِة َأْسِئَلٍة ُتَوجِّ َوَذلَِك بِِعدَّ

:األَْعَراِض، َأْو ُمْعَظِمَها، ِمْثلِ َتَواُفِر 

؟ َوَهْل ُهَو َنْفُس اَحلَيَواِن ِيف َهْل َتَرٰى َحَيواَناٍت ِيف املَنَاِم؟ َوَكْم َحَيواًنا َتَرٰى - أ

ٍة؟ .ُكلِّ َمرِّ

.؟اًنا ُيَطاِرُدَك ِيف املَنَامِ َهْل َتَرٰى َحَيَو - ب

.َهْل َتَرٰى َأْحالًما ُمْفِزَعًة؟- ج

.دار ابن رجب. ط) ٧٩(وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان )١(



 ١٢١

١٢١

.َهْل َتَرٰى َكَأنََّك َستََقُع ِمْن َمَكاٍن َعاٍل؟-د 

.َهْل َتَرٰى َكَأنََّك َتِسُري ِيف َطِريٍق ُموِحٍش؟- هـ 

َد ِمْن َوَتْسَتِمرُّ ِيف اَألْسِئَلِة َعْن َمجِيِع األَْعَر  اِض ِيف املَنَاِم َوِيف الَيَقَظِة، َحتَّٰى َتَتَأكَّ

، َوَنْوَعُه، َفَمَثًال ُوُجِوِد اَحلاَلِة، َوُيْمِكُن َأْن تْسَتِشفَّ ِمْن َهِذِه اَأل  ِإَذا ْسِئَلِة َعَدَد اِجلنِّ

ٌن بِِه ِجنَّاِن َكاْن َيَرٰى ِيف ُكلِّ َم  ، َفَهَذا َيُدلُّ َعَىلٰ َأنَُّه ُمْقَرتِ ، َوَكَذا َلْو َرَأٰى ِيف نَاٍم ُثْعَباَنْنيِ

َر َهَذا احلُْلُم، َفَهَذا َيُدلُّ َعَىلٰ َنْوِع اِجلنَِّمَناِمِه َرُجًال  اِرعِ َيْلَبُس َصلِيًبا َوَتَكرَّ .)١(يِّ الصَّ

ا إَِذا َكاَنْت َناِطَقةً َهَذا إَِذا َكاَنِت احلَاَلُة َغْريَ  َقْد َأْفَصَح يَّ اِجلنِّٰى َأنَّ بَِمْعَنَناطَِقٍة، أَمَّ

.)٢(َعْن َنْفِسِه، َوَنَطَق َعَىلٰ لَِساِهنَا َفال َداِعي لِلتَّْشِخيِص؛ ألَنَّ احلَاَلَة َواِضَحةٌ 

.َمْن َمَعَك بِالُوُضوءِ َر ُيْستََحبُّ َأْن َتَتَوَضَأ َقْبَل الَبْدِء ِيف الِعالِج، َوَتْأُم -٨

َم َوُتَغطِّي َوْجَهَها، -٩ إَِذا َكاَنِت املَِريَضُة ُأْنَثٰى ال َتْبَدُأ ِيف ِعالِجَها، َحتَّٰى َتَتَحشَّ

َف َأْثنَاَء الِعالِج َوَتُشدَّ  .َعَلْيَها َمالبَِسَها، َحتَّٰى ال َتتََكشَّ

.َأَحِد َحمَاِرِمَهااْمَرَأًة إِال ِيف ُوُجودِ َوال ُتَعاِلْج - ١٠

.َوال ُتْدِخْل َمَعَك َأَحًدا ِمْن َغْريِ َحمَاِرِمَها- ١١

َك َعَلْيهِ َأْن ُيِعينََك َعَىلٰ إِْخَراِج َهَذا اِجلنِّيِّ Qَتَسَأُل اهللا - ١٢ .، َوَينُْرصَ

  
ًال  :ِتيٍل ِنِه ِبَرتْ ، َوَتْقَرُأ َهِذِه اآلَياِت ِيف ُأذُ )٣(َتَضُع َيَدَك َعَىلٰ َرْأِس اَملِريِض :َأوَّ

.وهذا عٰىل غلبة الظن) ١(

.مع التنبيه إٰىل أن اجلني قد يكذب، فاجلن فيهم كذب كثري) ٢(

وإنام تقرأ عليها مع غض البرص، واستحضار اخلشية بل وال تلمسها، . أما إذا كانت امرأًة، فال تضع يدك عليها) ٣(

.من اهللا



       ١٢٢

١٢٢

ِجيمِ ِمَن الشَّ ُِعوُذ ِباهللاَأ -١ ﴿: ْيَطاِن الرَّ

.]٧-١: الفاحتة[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ بِاهللا-٢ يَْطاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ

.]٥- ١: البقرة[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ بِاهللا-٢ يَْطاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ

.]١٠٢: البقرة[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ بِاهللا-٤ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

﴾.

]١٦٤: ١٦٣: البقرة[



 ١٢٣

١٢٣

ِجيمِ ِمنَ َِأُعوُذ بِاهللا- ٤ يَْطاِن الرَّ ﴿: الشَّ

.]٢٥٧- ٢٥٥: البقرة[﴾

ِجيمِ ُِعوُذ ِباهللاَأ -٦ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]٢٨٦، ٢٨٥: البقرة[﴾

ْيطَ َِأُعوُذ ِباهللا-٧ ِجيمِ ِمَن الشَّ ﴿: اِن الرَّ

.]١٩-١٨: آل عمران[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا-٨ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ



       ١٢٤

١٢٤

.]٥٦- ٥٤: األعراف[﴾

ِجيمِ ِأَُعوُذ بِاهللا- ٩ يَْطاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ

.]١٢٢-١١٧: األعراف[﴾

ِجيمِ ِأَُعوُذ بِاهللا- ١٠ يَْطاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ

﴾ .

]٨٢، ٨١: يونس[

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١١ يَْطاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ

.]٦٩: طه[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٢ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]١١٨-١١٥: املؤمنون[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٣ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ



 ١٢٥

١٢٥

.]١٠- ١: اتالصاف[﴾

ِجيمِ ِأَُعوُذ بِاهللا- ١٤ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]٣٢-٢٩: األحقاف[﴾

ِجيمِ ِمَن َِأُعوُذ بِاهللا- ١٥ يَْطاِن الرَّ ﴿: الشَّ

.]٣٦- ٣٣: الرمحن[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٦ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]٢٤-٢١: احلرش[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ بِاهللا- ١٧ يَْطاِن الرَّ ﴿: ، ِمَن الشَّ



       ١٢٦

١٢٦

.]٩-١: اجلن[﴾

ِجيمِ ِأَُعوُذ بِاهللا- ١٨ يَْطاِن الرَّ ﴿: ، ِمَن الشَّ

﴾.

]٤-١: اإلخالص[

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٩ يَْطاِن الرَّ ﴿: ،ِمَن الشَّ

.]٥- ١: الفلق[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ٢٠ يَْطاِن الرَّ ﴿: ، ِمَن الشَّ

.)١(]٦-١: الناس[﴾

ُر َعَىلٰ اِجل ْقَيةُ َفَهِذِه الرُّ  ا بَِطْردٍ نُِّتَؤثِّ ، إِمَّ .ْحَضاٍر َجْذٍب َوإِ ، َأْو وِإْبَعادٍ يِّ

هُ يِّ ِمَن اجلََسِد َقبَْل أَْن َينِْطَق، َأْو َيتََكلََّم َفَيكْ بَِمْعنَٰى َطْرِد اِجلنِّ : َطْرٌد َوإِْبَعادٌ  .ِفيَك اهللا َرشَّ

ُه إَِىلٰ النُّْطِق ِد، َواْضِطَراِر يِّ ِيف اَجلَس اِجلنِّبَِمْعنَٰى َزْلَزَلةِ : َوَجْذٌب َوإِْحَضاٌر 

ِث َمَعَك،  اِقيَوالتََّحدُّ ال «: ملسو هيلع هللا ىلصيِّ بَِقْوِل النَِّب أَْن َيرقَِي بِنِيَِّة الطَّْرِد َواِإلْبَعاِد َعَمًال َوَينَْبِغي ِللرَّ

.)٢(»ا ِلَقاَء الَعُدوِّ ْو َتَتَمنَّ 

.احلديث الوارد فيها ضعيف، ومن هنا فال يشرتط التقيد هبا، فلو رقي بغريها فال مانع، فالقرآن كله شفاء) ١(
يف اجلهاد، باب) ١٧٤٢(ال متنوا لقاء العدو، ومسلم رقم : ، يف اجلهاد، باب)٣٠٢٥(البخاري رقم :صحيح) ٢(

.كراهية متني لقاء العدو



 ١٢٧

١٢٧

.]٦: فاطر[﴾﴿:َوَقْد َقاَل َتَعاَىلٰ 

     
:َتْعِرُفُه بَِعالَمٍة ِمْن َهِذِه الَعالَماِت 

، َأْو ُشُخوُصُهَام، َأْو َطْرُف الَعْينَْنيِ َطْرًفا َشِديًدا، َأْو َوْضُع َتْغِميُض -١ الَعْينَْنيِ

.الَيَدْيِن َعَىلٰ الَعْينَْنيِ 

.، َأْو ِرْعَشٌة َخِفيَفٌة ِيف األَْطَراِف ِرْعَشٌة َشِديَدٌة ِيف اَجلَسدِ -٢

.اْنتَِفاَضٌة َشِديَدةٌ -٣

اٌخ -٤ .ِصيَاٌح َوُرصَ

يُح بِاْسِمهِ -٥ .التَّْرصِ

      
.َما اْسُمَك؟ َوَما ِدينَُك؟- أ 

.َسِد؟َهَذا اَجل يفَما َسَبُب ُدُخوِلَك - ب 

َك يف َهَذا اَجلَسِد؟- جـ  .َهْل َمَعَك َغْريُ

.َهْل َتْعَمُل َمَع َساِحٍر؟-د 

.)١(َأْيَن َتْسُكُن ِيف اَجلَسِد؟- هـ 

     
ْ لُ َتْخِدُم َمَعُه ُأْس إَِذا َكاَن ُمْسِلًام َتْس  ِغيِب َوالرتَّ ْ َحْسَب َوُتَعاِمُلهُ ،ِهيِب وَب الرتَّ

ُفُه َأنَّ اِإلْنِيسَّ َملْ َيَرُه، ُظْلَم َسَبِب ُدُخولِِه، َفإِْن َكاَن َسَبُب ُدُخوِلِه،  اِإلْنِيسِّ َلُه، ُتَعرِّ

.مع العلم بأن اجلن يكذب كثًريا، فال تصدقه يف كل ما يقول)١(



       ١٢٨

١٢٨

ِد األََذٰى ال َيْسَتِحُق الُعُقوَبةَ يَ َوَمْن َملْ  .َتَعمَّ

ُ اِإلْنِيسِّ َوإِْن َكاَن َسَبُب ُدُخوِلِه ِعْشَق  َعُلُه َيْوَم َلُه ُحْرَمَة َذلَِك، َوَجَزاَء َمْن َيفْ ُتَبنيِّ

.ُفُه ِمْن َعَذاِب اهللا َوِعَقاِبهِ الِقَياَمِة، َوُختَوِّ 

، ْنِيسِّ ُ َلُه َوإِْن َكاَن َسَبُب ُدُخولِِه ُظْلَمُه ِلْإلِ ُفُه َعاِقَبَة الظَّاملَِِني الَوِخيَمَة، َوُتَبنيِّ ُتَعرِّ

.هللاَفإِِن اْستََجاَب َوَخَرَج، َفاَحلْمدُ ؛ املَِِني َيْوَم الِقَياَمةِ ِعَقاَب الظَّ 

َعاَهْدتُّ اهللا :َد َوَراَءَك َهَذا الَعْهَد َوَلكِْن َقْبَل َأْن َخيُْرَج الُبدَّ َأْن ُيَعاِهَد اهللا َوُيَردِّ 

ًة ُأْخَرٰى، َوال إَِىلٰ َأَحٍد ِمَن إَِلْيِه َمرَّ َتَعاَىلٰ َأْن َأْخُرَج ِمْن َهَذا اجلََسِد، َوال َأُعودَ 

املُْسلِِمَني، َوإِن ْ َنَكْثُت ِيف َعْهِدي َفَعَيلَّ َلْعنَُة اهللا َواملَالئَِكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني، اللَُّهمَّ ِإْن 

ْل َعَيلَّ ُخُروِجي، َوإِْن ُكنُْت َكاِذًبا فَ  ِن ُكنُْت َصاِدًقا َفَسهِّ ي، َواهللا َعَىلٰ اُملْؤِمِنَني ِمنَِّمكِّ

.)١(َما َأُقوُل َشِهيدٌ 

     
ال، َوَلِكِن اْخُرْج : َرتِِه، َأْو ِمْن َبْطِنِه، َفُقْل َلهُ نَْج ِمْن َعْينِِه، َأْو ِمْن َح :َفإِْن َقاَل َلَك 

.)٢(َأَصابِِع َيَدْيِه َأْو ِرْجَلْيهِ ِمنْ َأْو ِمْن َفِمِه، َأْو ِمَن َأْنِفِه، َأْو ُأُذِنِه،

َمَع َنْفَسَك ِمَن اجلََسِد، َوَقْبَل َأْن َختُْرَج ُقِل :َوَتُقوُل َلهُ  الُم َعَلْيُكْم : َبْعَد َأْن َجتْ .السَّ

      
ًة ألَنَّ اِجلنَّ فِيِهْم َكِذٌب َكِثٌري، إ ْقَيَة َمرَّ ال َمْن َعَصَم اهللا، َفالُبدَّ َأْن َتْقَرَأ َعَلْيِه الرُّ

َر اِإلْنَساُن بِالُقْرآِن َكَأْن َتْرَتِعَد َأْطَراُفُه، َفاْعَلْم َأنَّ اِجلنِّ يَّ َماَزاَل ِيف ُأْخَرٰى، َفإِْن َتَأثَّ

.أو أي لفظ آخر رشيطة أال حيتوي عٰىل رشك) ١(
كتبت ذلك منذ أكثر من عرشين سنة حيث كنت أظن أنه إن خرج من عينه أو حنجرته أو بطنه يؤذي املريض، ثم ) ٢(

.واحلمد هللا رب العاملني،فليخرج من أي مكان. ذيه عند اخلروجتبني يل أنه ال يستطيع أن يؤ



 ١٢٩

١٢٩

ُه َقْد َخَر  ْر َفاْعَلْم َأنَّ .َج اَجلَسِد، َوإِْن َملْ َيَتَأثَّ

:يِّ َغْريِ املُْسِلِم؟َكْيَف َتَتَعاَمُل َمَع اِجلنِّ 

ًال  ٍء َتْعِرُض َعَلْيِه اِإلْسالَم َعْر : َأوَّ ، ُثمَّ َتْأُمُرُه بِاِإلْسالِم ًضا َشاِمًال َوَقْبَل ُكلِّ َيشْ

ُفُه َأنَّ ِمْن َمتَ  َعْن َهَذا اِم التَّْوَبِة اِإلْقالَع ُدوَن إِْكَراٍه، َفإِْن َأْسَلَم َفَتْأُمُرُه بِالتَّْوَبِة، َوُتَعرِّ

.ِمْن َهِذا اَجلَسدِ الظُّْلِم، َواُخلُروَج 

ًي  يِن، َوَلِكْن َتْأُمُرُه بِاُخلروِج ِمَن اَجلَسِد، :اَثانِ إِْن َأَرصَّ َعَىلٰ الُكْفِر َفال إِْكَراَه ِيف الدِّ

َب، ، َوإِْن َأَرصَّ َفالُبدَّ مِ َِفإِْن َخَرَج َفاَحلْمُد هللا ْ َن التَّْهِديِد، َوُيْمِكُن َأْن َتْستَْخِدَم الرضَّ

ِزَم ِبَأنَّ َوَلِكنْ  ُلُه بَِأْن َجيْ ٍة ُتَؤهِّ َب، إِال إَِذا َكاَن َذا ِخْربَ ْ ال َحيِلُّ ألَحٍد َأْن َيْسَتْعِمَل الرضَّ

َب َينِْزُل َعَىلٰ  ْ ِب، َفَينِْزُل ؛ ألَنَّ ُهَناك َنْوًعا ِمَن اِجلنِّ َهيْ يِّ اِجلنِّالرضَّ ْ ُرُب ِعنَْد الرضَّ

ُب َيُكوُن َعَىلٰ األَْكتَاف َواألَْرَداِف َواألَْطَراِف  ْ ُب َعَىلٰ اِإلْنِيسِّ َفيَْشُعُر بِِه، َوالرضَّ ْ .الرضَّ

، َوُس :َثاِلًثا ، َكآَيِة الُكْرِيسِّ تِي ُتْؤِذي اِجلنَّ ، َوُسوَرةِ »َيس«وَرة تِالَوُة الُسَوِر الَّ

افَّ « ْمحَِن «َوُسوَرِة ،»اِت الصَّ َخاِن «َوُسوَرِة » الرَّ ، َوآِخِر ُسوَرةِ »اِجلنِّ «، َوُسوَرِة »الدُّ

.»األَْعَىلٰ «، َوُسوَرةِ »اهلَُمَزةِ «، َوُسوَرةِ »اَحلْرشِ «

يَاِطِني، َأْو  هُ تُ ُر النَّاِر َوالَعَذاِب ُتْؤِذي اِجلنَّ َو ِذكْ َوُعُموًما ُكلُّ آَيٍة فِيَها ِذْكُر الشَّ .ْؤُملِ

ٍب، َوُخْذ َعَلْيِه َعْهدَ  اهللا، ُثمَّ َفإِِن اْستََجاَب َفاْرَفْع َعنُْه الَعَذاَب ِمْن ُقْرآٍن َأْو َرضْ

.ُمْرُه بِاُخلروِج 

     
ٌض ِلُرُجوِع اِجلنَِّوَهِذِه َمْرَحَلٌة َحِرَجٌة، ألَنَّ اِإلْنِيسَّ ِفيَها ُمعَ  ةً يِّ َلهُ رَّ ُأْخَرٰى، َمرَّ

:َولَِذا َجيُِب َأْن َتْأُمَرُه ِباآلِيت 



       ١٣٠

١٣٠

الِة ِيف َمجَاَعةٍ -١ .املَُحاَفَظُة َعَىلٰ الصَّ

.، َواملُوِسيَقٰى اْألَْفَالمِ الِغنَاِء، َو َعَدُم َسَامعِ -٢

.»ِيسِّ الُكْر «الُوُضوُء َقْبَل النَّْوِم، َوِقَراَءُة آَيِة -٣

امٍ »الَبَقَرةِ «ِقَراَءُة ُسوَرةِ -٤ .ِيف البِيِْت ُكلَّ َثالَثِة َأيَّ

ا اُألمِّ »املُْلِك «ِقَراَءُة ُسوَرةِ -٥ اَقْبَل النَّْوِم، َأمَّ .يُّ َفَيْكِفيِه َأْن َيْستَِمَع َهلَ

ِتيِب، َوِإْن زَ ِقَراَءُة -٦ ْ .ْدَت َفُهَو َخْريٌ َلَك ُجْزٍء ِمَن اْلُقْرآِن َيْوِميا بِالرتَّ

اِحلَني، َوالبُْعُد َعِن الَفاِسِقنيَ -٧ .ُمَصاَحَبُة الصَّ

ياِطَني َأْقَرُب - ٨ ؛ ألَنَّ الشَّ ِعيِّ ْ َجةِ َوإَِذا َكاَنِت اْمَرَأًة َتْأُمُرَها بِاِحلَجاِب الرشَّ .ِلْلُمَتَربِّ

يَك َلُه،َوْحَدُه َال اهللاُالَّ َلَه ِإ ِإ َال «:َيُقوُل َبْعَد َصالِة الَفْجِر -٩ املُْلُك َوَلُه َلهُ َرشِ

ٍء َقِديٌر  ةٍ (»اَحلْمُد َوُهَو َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ .)ِماَئَة َمرَّ

ءٍ - ١٠ .الَبْسَمَلُة ِعنَْد ُكلِّ َيشْ

.َعَدُم النَّْوِم َوْحَدهُ - ١١

.َما ُينَاِسُبهُ اِدي َعَرشَ اَحل ُثمَّ ُتْعطِيِه ِمَن التَّْحِصينَاِت املَْذُكوَرِة ِيف الَفْصِل - ١٢

ًة ُأْخَرٰى، َفإِْن َملْ ُيَعاِوْد َفُمْرُه بِاملَُحاَفَظةِ  ْقَيَة َمرَّ ُثمَّ َتَراُه َبْعَد َشْهٍر، َوَتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ

َياِطِني  .َعَىلٰ التَّْحِصينَاِت؛ َكْي َيُكوَن ِيف َمأَْمٍن ِمَن الشَّ

:َعاِلِج ُم َتنْبِيَهاٌت ِللْ 

ْقَيةَ : ًال َأوَّ  َوَخنَْقٍة، ، َأْو ِضيِق َصْدٍر - دوخة- َفَيْشُعُر املَِريُض بُِدَواٍر أَْحَياًنا َتْقَرُأ الرُّ

ٌء َأْو ِرعْ  اٍت، َفإِْن مل َحيُرضْ َيشْ َقَيَة َثالَث َمرَّ ِر الرُّ ٌء، َفَكرِّ َشٍة، َوَمَع َذلَِك ال َحيُْرضُ َيشْ

:َفَأْعِطِه َهِذِه التَّْعِليَامِت 



 ١٣١

١٣١

الِة ِيف َمجَاعةٍ -١ .املَُحاَفَظُة َعَىلٰ الصَّ

.ِليِفْزُيوَن، َواملُوِسيَقٰى ، َوالتِّ َعَدُم َسَامِع الِغنَاءِ -٢

.»الُكْرِيسِّ «النَّْوِم، َوِقَراَءُة آَيِة الُوُضوُء َقْبَل -٣

ِتي ِفيَها ُروٌح -٤ .ِفيهِ البَْيِت الِذي َيِعيُش يفَعَدُم َتْعِليِق الُصَوِر الَّ

ءٍ -٥ .الَبْسَمَلُة ِعنَْد ُكلِّ َيشْ

.اِإلْكثَاُر ِمْن َقْوِل ال إَِلَه إال اهللا-٦

افَّاِت «ُيْكثُِر ِمْن ِقَراَءِة ُسوَرةِ - ٧ َخاِن «، َو »الصَّ .، َأْو َيْسَتِمُع إَِلْيَها»اِجلنِّ «، و»الدُّ

ْمحَِن «، َو »َيس«: ِمْن ِقَراَءِة ُسَوِر ُيْكِثُر -٨ .»املََعاِرِج «َو ، »الرَّ

.ال َينَاُم َوْحَدهُ -٩

َباِح َواَملَساِء، َأَو - ١٠ .َامُع ِإَلْيَهااالْستِ املَُحاَفَظُة َعَىلٰ َأْذَكاِر الصَّ

َرةً ، َوَعَدُم ِعيِّ ُلبُْس اِحلَجاِب الرشَّ - ١١ ، َهَذا ِإَذا اُخلروِج ِمَن الَبْيِت ُمَتَعطِّ

.َكاَنِت اْمَرَأةً 

َطٍة َحْسَب َتْرتِيبَِها ِيف املُْصَحِف، َوَيْسَمُع ِيف َتْسِجيُل هَ - ١٢ ِذِه الُسَوِر َعَىلٰ َأْرشِ

امِ ُكلِّ َيْوٍم ِمنْ  يٍط َبْنيَ َأيَّ اٍت، َوَهِذِه الُسَو ٦-٤األُْسبُوِع إَِىلٰ َرشِ :ِر ِهَي َمرَّ

، »اِحلْجُر «، »الَكْهُف «، »ُهودُ «، »ْنَعاُم اَأل «، »آُل ِعْمَرانَ «، »الَبَقَرةُ «، »الَفاِحتَةُ «

ْجَدةُ « افَّاُت «، »َيس«، »األَْحَزاُب «، »السَّ َلْت «، »الصَّ َخانُ «، »ُفصَّ ، »الَفتُْح «، »الدُّ

َمحنُ «، »اِرَياُت الذَّ «، »ق«، »احلُُجَراُت « فُّ «، »اَحلْرشُ «، »الرَّ ، »اُجلُمَعةُ «، »الصَّ

وُج «، »االْنِفَطاُر «، »التَّْكويُر «، »اِجلنُّ «، »املََعاِرُج «، »املُْلُك «، »املُنَاِفُقونَ « ، »الُربُ

ْلَزَلةُ «، »الَبَلدُ «، »الَفْجُر «، »الَغاِشَيةُ «، »األَْعَىلٰ «، »الطَّاِرُق « ، »َمَزةُ اُهل «، »الَقاِرَعةُ «، »الزَّ



       ١٣٢

١٣٢

.)١(»النَّاُس «، »الَفَلُق «، »اِإلْخالُص «، »املََسدُ «، »الَكاِفُرونَ «

َد َوَبْعَد َشْهٍر َتْقَرُأ عَ  ْقَيَة، إَِما َأْن َجتِ َد ِمْن َهَذا اجلََسِد، َأْو َقْد ُطِر يَّ اِجلنَِّلْيِه الرُّ

.َماَزاَل َمْوُجوًدا

ُه، َوَتْسَتِدلُّ َعَىلٰ َذِلَك ِبِش : َفِفي اَحلالَِة األُوَىلٰ  ، الُعْض َفاِء اَألملَِ َقْد َكَفاَك اهللا َرشَّ ِويِّ

ْقَيةِ التََّأثُّ َدمِ الِم، َوعَ ْح ُرْؤَيِة اَأل َوَعَدمِ  .ِر بِالرُّ

ْقَيَة، َفْيْأِتيَك َصاِغًرا -َيُكوُن اِجلنِّيُّ َقْد َضُعَف :َوِيف اَحلالَِة الثَّاِنَيةِ  َفَتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ

.بِإِْذِن اهللا

، َوَيْأبَ : َثاِنًيا ِتي ُتْؤِذيِه ٰى َأْن َخيُْرَج، َفَتْقَرُأ َعَلْيِه الأَْحَياًنا َحيُْرضُ اِجلنِّيُّ ُسَوَر الَّ

َب  ْ ، َفَأِعِطِه التَّْعِليَامِت )٢(َوُتْؤملُُِه، َفإِْن َأَرصَّ َفُيْمِكُن َأْن َتْسَتْخِدَم الرضَّ ، َفإِْن َأَرصَّ

ابَِقَة ُيَطبُِّقَها َشْهًرا َكاِمًال  .السَّ

َتَتَأَكدَّ ِمْن َذلَِك َفَعَلْيَك َأنْ َت َحاَلُة ِسْحٍر، َوإَِذا َأَردْ َأْحَياًنا َتٌشكُّ َأهنا: َثاِلًثا

:ِنهِ بِِقِراَءِة َهِذِه اآلَياِت ِيف ُأذُ 

١-﴿

.]٨٢، ٨١: يونس[﴾

٢-﴿

.]١٢٢-١١٧: األعراف[﴾

.ويفضل أن يكون السامع بالسامعات) ١(

.األطراف برشط أن ال يشعر املريض بالرضبويكون عٰىل ) ٢(



 ١٣٣

١٣٣

.]٦٩: طه[﴾﴿-٣

اٍت، َفِإْن َتْقَرُأ ُكلَّ آَيٍة ِمْن َهِذِه اآلَياِت ِيف ُأذُ  َة َمرَّ ْد َغاَب َعِن اْلَوْعِي نِِه ِعدَّ َفَتَأكَّ

َا َحاَلُة ِسْحٍر ِمنْ  .َوإِالَّ َفَقْد َال َتُكوُن ِسْحًراَأهنَّ

، َيِص : ًعاَراِب  ُد َوَيتََو أَْحيَاًنا َحيُْرضُ اِجلنِّيُّ ُخ َوُهيَدِّ دُ يُح َوَيْرصُ ، َفال َختَْف، َوَلِكِن عَّ

ْبُه َوأَدِّْبُه، َفيَْسُكُن بِإِْذِن اهللا، َواْقرأْ َعلِيِْه َقْوَلُه َتَعاَىلٰ  .﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿: اْرضِ

]٧٦: النساء[

.َك اِجلنِّيُّ َوَيْشتُُمَك، َفال َتْغَضْب ِلنَْفِس َأْحَياًنا َيُسبَُّك : ًساَخامِ 

َأْنَت َرُجٌل َصالٌِح، َوَسَأخُرُج َكَراَمًة َلَك، َفُقْل : َأْحَياًنا َيُقوُل َلَك اِجلنِّيُّ : َساِدًسا

.ُسوِلهِ َأَنا َعبٌْد َضِعيٌف، َواْخُرْج َطاَعًة هللا َوِلَر : َلهُ 

ُد : َسابًِعا ُل َلُه آَيَة الَصاِرَع ُمَعانًِدا، َفِفي َهِذِه اَحلاَلةِ يَّ اِجلنَِّأْحَياًنا َجتِ ُتَسجِّ

يٍط »الُكْرِيسِّ « ِة َساعَ َعَىلٰ َرشِ َرًة ِملُدَّ اٍت َيْوِميا، ٍة، َو ُمَكرَّ يِط َمخَْس َمرَّ ِ َذا الرشَّ َيْسَتِمُع ِهلِ

ِة َشْهٍر، َفَسْوَف َيَتَأَملُ َوَخيُْرُج إِْن َشاَء اهللا َتَعاَىلٰ  َعاِت ملُِدَّ امَّ . َأْو َأْكَثَر بِالسَّ

ِتي يِّ ُدوَن َأْن َتْس إَِذا َأَرْدتَّ َأْن َتْعِرَف َعِقيَدَة اِجلنِّ: اَثاِمنً  َأَلُه َفاْقَرْأ َعَلْيِه اآلَياِت الَّ

﴿: ُختَاِطُب َأْهَل الِكَتاِب َكَقْوِلِه َتَعاَىلٰ 

َخ َفاْعَلْم َأنَّهُ ]٧٢: املائدة[﴾ ، َوِمْثَل ، َوِمْثَلَها ِمَن اآلَياِت؛ َفإِْن َرصَ اَينٌّ َنْرصَ

﴿: َقْوِلِه َتَعاَىلٰ 

.]٣٠: التوبة[﴾

ِن اَملِريِض اَلِة َتْقَرُأ ِيف ُأذُ أَْحَياًنا َهيُْرُب اِجلنِّيُّ ِعنَْد الَعْهِد، َفِفي َهِذِه اْحلَ : َتاِسًعا



       ١٣٤

١٣٤

).اهَ ُر رِّ كَ تُ َو »ِن ْمحَ الرَّ «ةِ وَر ُس نْ مِ اٍت آيَ ٤(﴾﴿

ا َام َيُكوُن ُهَو : َعاِرشً َك اِجلنِّيُّ َأنَُّه َخَرَج َوَما َزاَل ِيف اِجلْسِم، َبْل ُربَّ َأْحَياًنا ُيوِمهُ

.الِذي ُخيَاِطُبَك، َفَكْيَف َتْعِرُف َذِلَك؟

َلْو َوَضْعَت َيَدَك َعَىلٰ ِسِه، َفَسَتْشُعُر بِِرْعَشٍة َخِفيَفٍة، َوَكَذاَتَضُع َيَدَك َعَىلٰ َرْأ 

.ٍض َغْريِ َعاِديٍّ بْ َفَسَتْشُعُر ِبنَ الودجني ُرْكَبِتِه، َأْو َعَىلٰ 

ا ِلِصَغِر : اَحلاِدي َعَرشَ  َأْحَياًنا ُيَوافُِق اِجلنِّيُّ َعَىلٰ اُخلُروِج، َوَلِكنَُّه ال َيْسَتِطيُع إِمَّ

ِتِه، َوَسَتِجُدهُ  ُف بَِذلَِك، َوَيُقوُل َلَك ِسنِِّه َأْو لِِقلَِّة ِخْربَ ِيف .َساِعْدِين ِيف اخلُُروِج :َيْعَرتِ

ُن ِيف ُأذُ وَكاِمَلًة »َيس«َهِذِه اَحلاَلِة َتْقَرُأ َعَلْيِه ُسوَرَة  .ِنهِ ُتَؤذِّ

تِيٍل، َوُخُشوٍع، َوبَِصْوٍت َمْسُموعٍ : الثَّاِين َعَرشَ  ْقيَُة َتُكوُن بَِرتْ .الرُّ

ُط : َعَرشَ الثَّاِلَث  وًطا ُمَعيَّنَةً اجلنِّيُّ َأْحَياًنا َيْشَرتِ هللا ، َفإِْن َكاَن ِفيَها َطاَعةً ُرشُ

ِط : َوَرُسوِلِه َكَقْوِلهِ  الِة، َأْو َسَأْخُرُج ِمنَْها بَِرشْ افَِظ َعَىلٰ الصَّ ِط َأْن ُحيَ َسأَْخُرُج ِمنُْه بَِرشْ

َب، َفال َبْأَس ِمْن َتْلبَِيِة َهِذِه ا ُفُه َأنَّ فِْعَل َهِذِه األُُموِر ال َأْن َتتَحجَّ وِط، َوَلكِْن ُتَعرِّ ُ لرشُّ

َام َطاَعًة هللا َوْحَدهُ  .َطاَعَة َلُه، َوإِنَّ

.َوإِْن أَمَر بَِمْعِصيٍَة َفال ُتلبِّ َلُه َطَلبَُه، َبْل ُيَعاَقُب َعَىلٰ َذِلَك 

ابَِع  َفُه اهللا َعِن املَِريِض َفُمْر : َعَرشَ الرَّ َوَمْن َمَعُه َأْن َيْسُجُدوا هللا ُشْكًرا هُ إِْن َرصَ

اَك ِلَرْفِع َعَىلٰ َختَ  اِملِ، َوَتْسُجُد َأْنَت أَْيًضا هللا ُشْكًرا َعَىلٰ َتْوِفيِقِه إِيَّ لُِّصِهْم ِمْن َهَذا الظَّ

.َهَذا الظُّْلمِ 

َف اهللا َعَىلٰ َيَدْيَك ِجنِّ: َعَرشَ اَخلاِمَس  ْفُتُه، يا َفال َتُقْل َأْخ إِْن َرصَ َرْجُتُه َأْو َرصَ



 ١٣٥

١٣٥

ْيَطاِن :َوَلِكْن ُقْل  اَك َوالُغُروَر، َفإِنَُّه ِمْن َمَداِخِل الشَّ َفُه اهللا، َأْو َأْخَرَجُه اهللا، َوإِيَّ َرصَ

ٰى  .)١(الُكْربَ

اِدَس  ُة ثَ ِإَغا«: َننَْصُح َمْن َيُقوُم بَِعَملِيَِّة الِعالِج َأْن َيْقَرَأ َهِذِه الُكتَُب : َعَرشَ السَّ

ْهَفاِن  ْيَطاِن «، َو »َتْلبِيُس إِْبِليَس «، َو »اللَّ ْمحَِن َوَأْولَِياِء الشَّ ، »الُفْرَقاُن َبْنيَ َأْولِياِء الرَّ

ةَ «َو  َياِطِني «، َو »ِرَساَلُة اِجلنِّ الْبِن َتْيِميَّ ، َمَع التَّنِْبيِه »آَكاُم املَْرَجاِن «، َو »َعاَملُ اِجلنِّ َوالشِّ

ِعيَفِة، َفُكْن ِمنَْها َعَىلٰ َحَذٍر َتاَب َعَىلٰ َأنَّ الِك  .األَِخَري بِِه َكثٌِري ِمَن األََحاِديِث الضَّ

ِحِه »َصِحيِح الُبَخاِري«ِمْن »ِق َبْدِء اَخللْ «: َكَام َننَْصُح بِِقَراَءِة ِكَتاِب  َفْتِح «َمَع َرشْ

عِ َم َجمْ «، َو »َنِن َأِيب َداْودَ ُس «، َو »َصِحيِح ُمْسِلمٍ «ِمْن »الطِّبِّ «َتاِب ، َوكِ »الَباِري

َواِئدِ  .الْبِن الَقيِّمِ »الطِّبِّ النَّبَِويِّ «، َوَكَذا ِكَتاَب »ُسنَِن اْبِن َماَجه«، َو »الزَّ

   
ُْم َيْرِبطُ -١ اَعاِت وَن املَِريَض بِاهللا الَعظِيِم، َفَيأُْمُروَنُه بِاملَُحاَفَظِة َعَىلٰ الطَّ َأهنَّ

َمَواِت، َكاِشِف الُكُرَباِت  اِب ِمْن َربِّ األَْرِض َوالسَّ َماِت، َواالْقِرتَ َوالُبْعِد َعِن املَُحرَّ

وِب َواألَْبَداِن َمًعا، َوَشاِيف األَْمَراِض املُْستَْعِصَياِت َفُيَعاِجلُوَن بَِذلَِك أَْمَراَض الُقلُ 

.مآٍب وَبٰى َهلُْم َوُحْسنُ َفطُ 

٢- ُ وَن َمْبدَأ التََّكاُفِل يٍّ ْم ال َيْقبَُلوَن َعَىلٰ الِعالِج أَْجًرا ِمْن َغنَأهنَّ َأْو َفِقٍري، َفَينُْرشُ

اِت َوالتََّعاُوِن ِيف َزَمٍن َساَدْت ِفيِه اَملادِّ  .)٢(يَّ

.وننصح املعالج أال يتحدث عن نفسه، وعن احلاالت التي تم شفاؤها عٰىل يديه، بل خيفي ذلك ليكون خالًصا هللا) ١(

مع العلم بأنه جيوز للمعالج بالقرآن أن يأخذ أجًرا، ألهنا أجرة عٰىل منفعة جائزة رشًعا كالطبيب، ولكن لو تورع ) ٢(

.عن ذلك كان أفضل، وما عند اهللا خري وأبقٰى 



       ١٣٦

١٣٦

ُْم َيْلَتِزُموَن بَِام َصحَّ َعْن رُسوِل -٣ اَفاِت َر ، َفَيْقُضوَن بَِذلَِك َعَىلٰ اخلُ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا َأهنَّ

ْعوَذاِت  .َوالشَّ

ْعَوُة ُبُيوَت ِعْليَ بَِفْضِل الِعالِج الُقْرآِينِّ َدَخَلِت -٤ الَقْوِم الِذيَن َكاُنوا ال ةِ الدَّ

يِن إِال َرْسَمُه، َفَلَقْد َكاَن َراِئُدُهْم ُهَو  َيْعِرُفوَن َعِن اِإلْسالِم إِال اْسَمُه، َوال َعِن الدِّ

َقاَتَلُه اهللا ِمْن - الَقُهْم، َوالتِّْلَفاُز َيْأُخُذوَن َثَقاَفَتُهْم، َبْل ِقَيَمُهْم َوَأْخ التِّْلَفاُز؛ َفِمنُْه 

َعاَرِة، َوَناِرش الُفُجوِر، إَِذا َدَخَل - ِجَهاٍز  َرُه بَِام َيُبثُّ ِفيِه ِمْن ِفْسٍق َداِعي الدَّ َبْيًتا َدمَّ

.)١(وٍر َوِعْصَياٍن َوُفُج 

َذا ، َفَكْم ِمنْ ملسو هيلع هللا ىلصُفوَن َطِريَق اهللا َوَهْدَي َرُسوِلِه ِر َفإَِذا ِهبِْم َيعْ  ٍة اْسَتَقاَمْت ِهبَ ُأْرسَ

َبِب، َوَكْم ِمْن َرُجٍل اْلَتَزَم ِمْن َهَذا الطَِّريِق، َواَحلْم  ًال السَّ .َوآِخًراُد هللا َأوَّ

 
َباِب الِذيَن مل َتْسَتِو ُس َدَخَل َأْمُر الِعالِج َبْعُض  َقاَمِة، َوَملْ وُقُهْم ِيف االْستِ الشَّ

ُمَتَشبِِّهَني بَِأْمحََد ْبِن - بَِزْعِمِهْم -، َوَأَخُذوا ُيَعاِجلُوَن ِبالُقْرآِن هِ َينُْضْج ِعْلُمُهْم ِيف الِفقْ 

وا ِحْفَظ الُقْرآِن َبْعُد، َبْل َوقَ نْبَ َح  ْ ُيتِمُّ ْد ال َيْعِرُفوَن ٍل َواْبِن َتْيِميََّة َرِمحَُهَام اهللا، َوُهْم َمل

ِتَها، َفْضًال اَض الُوُضوِء، َأْو َأْركَ َنَواقِ  وَط ِصحَّ الِة، َأْو ُرشُ َها ِمنْ َن الصَّ َعْن َغْريِ

، ُثمَّ َبَدَأ  ْقَيَة، َأْو َقَرَأ ِكَتاًبا أْو ِكَتاَبْنيِ ُأُموِر ِدينِِهْم، َوَغاَيُة َأْمِر َأَحِدِهْم َأنَُّه َحِفَظ الرُّ

ْهِلِهْم - َفإَِذا ِهبِْم َيَقُعوَن ِيف املَْحُظوِر َوُهْم ال َيْدُروَن ُيَعِاِلُج،  ِت الِب - ِجلِ َدُع ِيف َفاْنَتَرشَ

.ِعالِجِهْم، َوَكثَُرِت اخلَُراَفاِت 

كنت قد كتبت ذلك قبل ظهور القنوات اإلسالمية، أما اآلن فقد أصبح التلفاز سالًحا ذا حدين، يمكن أن ) ١(

.اخلري أو الرش، فطوبٰى ملن استعمله فيام يريض اهللايستعمل يف



 ١٣٧

١٣٧

   
ُل  يِن : اَألوَّ .َجْهُل املَُعالِِج بُِأُمْوِر الدِّ

ُه َأ يِّ ِيف كُ َتْصِديُق اِجلنِّ: الثَّاِين  ُم اِجلنِّيُّ َنَصاِئَح َياًنا ُيَقدِّ ْح لِّ َما ُخيِْربُ بِِه، ألَنَّ

الُقرآَن بَِطِريَقٍة اْكتُِب َهلَا آَياِت َكَذا، َأِو نَّ َحاَلَة َكَذا اْقَرْأ إِ : لِْلُمَعالِِج، َفَيُقوُل َمَثًال 

ِّ بِنَِصيَحِة اِجلنِّ، َفَيْأُخذُ بِِه َكَذا َوَكَذا َمَثًال ُمَعيَّنٍَة، ُثمَّ اْفَعْل  ، ممِ َحَدا بَِكثٍِري ِمنُْهْم َأْن ايِّ

.َيَقُعوا ِيف املَْحُظوَراِت 

     
.ِكَتاَبُة الُقْرآِن َعَىلٰ ِجْسِم املَِريِض -١

ِل الُسوَرِة َعَىلٰ َأصا-٢ َعِة ِيف أَوَّ .بِِع اَملِريِض كِتَاَبُة احلُُروِف املَُقطَّ

.كَِتاَبُة ُنوٍن َمْقُلوَبٍة َعَىلٰ اَجلْبَهةِ -٣

َها اَملِريُض َامَشٍة َوَحْرقُ كَِتاَبُة َلْفِظ اجلَالَلِة َعَىلٰ قُ -٤ .َها َوَيُشمُّ

.وِر َأْثنَاَء الِعالِج إِْطالُق الَبخُ -٥

والنََّظُر - ِمِه ِبَزعْ -يِّ َنْوَع اِجلنَِّأْثنَاَء الِعالِج ِلَيْعِرَف املَِريَضةِ النََّظُر ِيف َوْجهِ -٦

.إَِىلٰ النَِّساِء َحَراٌم 

إِْن َكاَن ِبِه : َقاِئًال َيأُْمُر املَِريَض َأْن َيْرَفَع َيَدْيِه َأْثنَاَء الِقَراَءِة، ُثمَّ ُخيَاِطُب اِجلنِّيَّ -٧

.َيَدْيهِ مَّ َيَدْيِه، َوإِْن َملْ َيُكْن بِِه مسٌّ َفاْفَتْح َفُض ِسْحٌر 

.الِقَراَءُة َعَىلٰ املَِريَضِة ُدوَن ُوُجوِد َحمَْرٍم مَعَها-٨

.َوْضُع َيِدِه َعَىلٰ ِجْسِم اَملِريَضِة َأْثَناَء الِعالِج -٩

ِعُف َأْنَواٍع ُمَعيَّنٍَة ِمَن الطََّعاِم؛ ألَنَّ َذِلَك ُيْض َأْمُر اَملِريِض َأْن َيْمَتِنَع َعنْ - ١٠



       ١٣٨

١٣٨

.ْعِمهِ اِجلنَّ ِبزَ 

ُه ِيف املَنِْزِل ُة َعَىلٰ ِمْلٍح الِقَراَء - ١١ .َوَرشُّ

.إِْحَضاِر اَملِريِض الِقَراَءُة َعَىلٰ الُصوَرِة الُفوُتوْغَرافِيَِّة َبَدًال ِمنْ - ١٢

     
َني َعْن ُحْكِم االْس  َعاَنِة بِاِجلنِّ ِيف الِعالِج الِسيَّام ِإْن َزْعَم تِ َيْسَأُل َكثٌِري ِمَن اُملَعاِجلِ

وٍط اِجلنِّيُّ َأنَّهُ  .ُمْسِلٌم، َبْل َوَيْعِرُض ُمَساَعَداِتِه ُدوَنَام ُرشُ

     
ْوُجوِديَن، ُثمَّ الِقياُم بُِمَهاَمجَِة املَ َأْن ُيَساِعَدُه َعْن َطِريِق التََّلبُِّس بَِأَحِد : اُألوَىلٰ 

اِرِع، أَْو اِإلْخَباِر عَ اِجلنِّ ْحِر - املَسِّ (:ْن َنْوِع املَرِض يِّ الصَّ َعَىلٰ ِلَساِن ) اَحلَسدِ -السِّ

ْخِص  .َذلَِك الشَّ

ًة ِإَىلٰ َأْن ُيَناِدَيُه اُملَعالُِج بَِكِلَمٍة َيتَِّفَقاِن َعَلْيَها، َفَيدْ : الثَّاِنَيةُ  ُخُل اِجلنِّيُّ ِعنَْدَها ُمبَاَرشَ

.املَْوُجوَد، َوُخيِْرُجُه إِِن اْسَتَطاعَ يَّ اِجلنِّاملَِريِض، َوُيَصاِرُع َجَسدِ 

َأْن َيْدُخَل اِجلنِّيُّ ِيف اُملَعالِج َنْفِسِه، َوَيْبَدُأ َيَتَكلَُّم َعَىلٰ لَِساِنِه َوُخيِْربُ اَملِريَض :الثَّاِلَثةُ 

.َأْو ُخياطُِب  اِجلنِّيَّ َوَيْأُمُرُه بِاخلُُروِج ،َام ِعنَْدْه؛ َوَهَذا َكاِهنٌ بِ 

ا اُألوَىلٰ  وُز ألُُموٍر : َأمَّ :ال َجتُ

ُرُم َتَلبُُّس اِجلنِّ-١ َامُح َلُه بَِذلَِك، َفإِْن َقاَل َقاِئٌل َحيْ ُرُم السَّ ، َوِمْن َثمَّ َحيْ : يِّ بِاِإلْنِيسِّ

.َراٍض بَِذِلَك؟َلِكنَّ اِإلْنِيسَّ 

َضا ال ُحيِلُّ اَحلَراَم، َفاُملَرابَِياِن : َفاَجلَواُب  َحتَّٰى َوإِْن َكاَن َراِضًيا، َفإِنَّ الرِّ

َبا َحَراٌم، َوالزَّ  اِضَياِن َوالرِّ َنا َحَراٌم ُمَرتَ انِيَُة ُمَرتاِضَياِن والزِّ .اِين َوالزَّ



 ١٣٩

١٣٩

ُه اِجلنِّيُّ بُِأُمْوٍر -٢ َهَذا بِِه َمسٌّ َوَيُكوُن : ِع َكَأْن َيُقوَل ِخالَف الَواقِ َقْد ُخيِْربُ

.ِسْحًرا، َأْو َهَذا َعْنيٌ َوَيُكوُن َمسا، َوالَكِذُب ِيف اِجلنِّ َكِثٌري ِجدا

ْخَص الِذي َدَخَل فِيِه اِجلنِّيُّ ُعْرَضًة لِْلَمسِّ َبْعَد َذِلَك - ٣ .َهِذِه الطَِّريَقُة َجتَْعُل الشَّ

وُز َأْيًضا ألُُموٍر : ِريَقُة الثَّاِنَيةُ والطَّ  :ال َجتُ

ِعي اِإلْسالَم، َفتَُكوُن اْستِ -١ .بَِكاِفٍر َعاَنةً َقْد َيُكوُن اِجلنِّيُّ َكافًِرا َوَيدَّ

اِرعُ يُّ اِجلنِّاِرِع َعَىلٰ َأْن َيَظلَّ يِّ الصَّ َقْد َيتَِّفُق اِجلنِّيُّ املَُساِعُد َمَع اِجلنِّ-٢ َع َم الصَّ

ُئ الَوْضَع َكي َيُظنَّ اُملَعالُِج َأنَُّه َخَرَج، َوَهَذا َحيُْدُث َكِثًرياِك املَِريِض، لَ  .ْن ُهيَدِّ

، َفإِنَّ َهَذا َيُدلُّ َعَىلٰ َأنَّ -٣ ُك املَُعالُِج الِعالَج بِالُقْرآِن َوَيْستَِعُني بِاِجلنِّ ِحينََام َيْرتُ

َام َتُكوُن َقِد اْنَعَدَم ثَِقَتُه ِيف َجْدَوٰى االْسِتْشَفا .ْت ِء بِالُقرآِن َقلَّْت، َبْل َوُربَّ

َني اْستََعاُنوا بِاِجلنِّ ِيف ِعالِجِهْم، ُثمَّ َأَراَد َأَحُد -٤ َهْب َأنَّ َجمُْموَعًة ِمَن املَُعاِجلِ

.َمِريَضُه ِعنَْد َأَحِدِهْم، َفَمْن َخيََتاُر ِمنُْهْم؟النَّاِس َأْن ُيَعاِلَج 

ال َتْذَهْب إَِىلٰ ُفالٍن، َفِإْن : اُملَعاِجلَني، َفُيَقاُل َلهُ َعِن َف َجيِْلُس ِيف َبْيِتِه َوَيْسَأُل َسْو 

يا َصِغًريا ال َيَكاُد ُيبُِني، َوٌفالٌن َمَعُه ِجنِّيٌّ َضِعيٌف ُيْفِلُح َأْحَياًنا، َوال ُيْفِلُح َمَعُه ِجنِّ

.!!َمَعُه ِجنِّيٌّ َقِويٌّ َفاْذَهْب ِإَلْيهِ َأْحَياًنا ُأْخَرٰى، َوَلِكْن ُفالنٌ 

ٍء َتَعلََّقْت ُقُلوُب النَّاِس؟َفِب  .َأيِّ َيشْ

.َهْل َتَعلََّقْت بِاهللا الَعِظيِم؟

.َهْل َتَعلََّقْت بِالُقْرآِن الَكِريِم؟

، َوَهَذا ُهَو اَخلَطُر العَ  ُّ ال، َبْل َتَعلََّقْت بَِغْريِ اهللا، َتَعلََّقْت بِاِجلنِّ ِظيُم، َوالرشَّ

ُه، َوَخيَْشٰى َعَذاَبُه، َوَيْرُجَو َثَواَبهُ  ُر ِمنُْه، َفْلَيتَِّق اهللا َرُجٌل َخيَاُف َربَّ .املُْستَطُِري الِذي ُنَحذِّ



       ١٤٠

١٤٠

وزُ : َواُخلالَصةُ  .َأنَّ َذلَِك ال َجيُ

  
     

نِّيِّ َحيْ -١ ، َوَهَذا اْلـُمَعالُِج َقْد َرِيضَ بِبََقاِء اْجلِ ْنِيسِّ نِّيِّ أَْن َيَتَلبََّس بِاْإلِ ُرُم َعَىلٰ اْجلِ

.ِيف َجَسِدِه َوُهَو َحَراٌم 

ًحا َهلُْم -٢ ْنَساُن َقْد َجَعَل َجَسَدُه َمْلَعًبا لِْلِجنِّ َوَمْرسَ وزُ . َهَذا اْإلِ .َوَهَذا َال َجيُ

ُقُه النَّاُس اْجلِ -٣ .نُّ َيْكِذُب َفُيْخِربُ بِِخَالِف اْلَواِقِع َكثًِريا، َوُيَصدِّ

نِّ َكاِهنٌ - ٤ َوَمْن َذَهَب إَِلْيِه َفَلُه َنِصيٌب ِمْن َقْوِل النَِّبيِّ ،اْلـُمَعالُِج اْلـُمْسَتِعُني بِاْجلِ

ٍء َملْ ُتْقَبْل «: ملسو هيلع هللا ىلص .ٌم لِ ْس ُم اهُ َو َر »َلُه َصَالٌة َأْرَبِعَني َلْيَلةً َمْن َأَتٰى َكاِهنًا َفَسَأَلُه َعْن َيشْ

ِه َأنَّ النَّبِيَّ :َتنْبِيهٌ  نِّ ِيف اْلِعَالِج َوَغْريِ ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َأْقوٰى اْألَدِلَِّة َعَىلٰ ُحْرَمِة اِالْستَِعاَنِة بِاْجلِ

َحاَبَة  كِ شَكاَن ُيْرِسُل الصَّ اَيا لَِيْأُتوُه بَِأْخَباِر ُمْرشِ َ ُضوَن ِيف الرسَّ َة، َوَكاُنوا َيَتَعرَّ ي َمكَّ

ْ َيْثُبْت َأنَُّه  َام لِْلَقْتِل، َوَمل نِّ اْلـُمْسِلِمَني َأْن ملسو هيلع هللا ىلصلِْألَْخَطاِر َوُربَّ َطَلَب ِمْن َبْعِض اْجلِ

ُمُهُم اْلُقْرآَن َكَام ملسو هيلع هللا ىلصَيْكُفوُهْم َذلَِك، بَِرْغِم َأنَّ النَِّبيَّ  نِّ َوُيَعلِّ َثَبَت ِيف َكاَن َيْلَتِقي بِاْجلِ

نِّ اْلـُمْسِلِمَني ملسو هيلع هللا ىلصَصِحيِح ُمْسِلٍم؛ َفَلْو َكاَن َذلَِك َجاِئًزا َلَطَلَب النَِّبيُّ  ِمْن َبْعِض اْجلِ

َحاَبَة لِْلَخَطِر، َفَلامَّ َملْ َيْفَعْلُه  َض الصَّ َمَع ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َيأُْتوُه بِأَْخَباِر اْلَكافِِريَن، َحتَّٰى َال ُيعرِّ

 َ وزُ إِْمَكاِنِه َتَبنيَّ .َأنَُّه َال َجيُ

*   *   *



 ١٤١

١٤١

 
      

ِة الَّتِي َحيَْتاُج النَّاُس إَِىلٰ َتنْبِيٍه َعَلْيَها َما َحيُْصُل ِعنَْد َبْعِض : إِنَّ ِمَن األُُموِر املُِهمَّ

ِم الشَّ املَُصابَِني بِاملَسِّ ِمْن َتكَ  ، َوَتاَرًة َيُقوُل لُّ اِحِر الُفالِينِّ : ْيَطاِن َأنَُّه ُمْرَسٌل ِمْن ِقَبِل السَّ

ِة؛ َوَسَبُبَهاَقاَمِت اَملْعَر َام ـُفالٌن ِمْن َأَقاِرِب اَملْسُحوِر، َفُربَّ  : َكُة َبْنيَ األََقاِرِب َواألُْرسَ

َياِطِني  .ِيف ُكلِّ َجمَاٍل الِذيَن َيْسَعوَن بِاِإلْفَسادِ َقُبوُل َكالِم الشَّ

يَاِطِني ِيف َهِذِه املَْسَألَ تصديقَوَدَواِعي َرْفِض  َها َكِثَريٌة َكالِم اِجلنِّ َوالشَّ ِة َوَغْريِ

:َأْذُكُر َشْيًئا ِمْنَها

نِّ َلنَا الَعَداَلُة ِيف اِجل َق الُبدَّ ِمَن الَعَداَلِة ِيف َنْقِل األَْخَباِر، َوال ُيْمِكُن َأْن َتَتَحقَّ -١

َياِطِني؛ ألََننَا َال  ُْم ُمَغيَُّبوَن َعنَّا، َوالشِّ نْقِدُر َعَىلٰ َتْطبِيِق َأْحَكاِم الَعَداَلِة َعَلْيِهْم، ألَهنَّ

.َلَنا َمْعِرَفُة َأْحَواِهلْم َحِقيَقةً َمْقُدوٍر َغْريُ 

الَح -٢ ُعوَن الصَّ َياِطُني َيْكِذُبوَن َكثًِريا، َبْل َيدَّ َوَما َيَزاَلْوَن َعَىلٰ اِجلنُّ َوالشَّ

؛ َحْيُث َيتََظاَهُر  يَطاِينِّ ْحِر الشَّ الُكْفِر، َيْعِرُف َذلَِك َمْن َيْقَرُأ َعَىلٰ املَُصابَِني بِاملَسِّ َوالسِّ

ْقَيةِ  ِة ِيف الرُّ يَّ ِلُف ُيْعِلُن ُكْفَرُه الِذي َأْخَفاُه، َوَتاَر : َكثٌِري ِمنُْهْم بِاِإلْسالِم، َوِعنَْد اِجلدِّ ًة َحيْ

ِعي َأنَُّه ُمْسِلٌم  .َوَينُْقُض، َوَيِعُد َوُخيِْلُف، َوُهَو َيدَّ

َياِطِني َيْسَتْدِعي َأْن َنبْ -٣ : نَِي َعَىلٰ َذلَِك َأْحَكاًما َكِثَريةً َقُبوُل َكالِم اِجلنِّ َوالشَّ

اِحِر َأْو َرضْ  ِريِم َتْزِوِجيهِ َكَقْتِل السَّ َوَدْفنِِه ِيف َمَقابِِر املُْسِلِمَني، بِه َأْو َتْكِفِريِه، َوَحتْ

َواِإلْرِث ِمْن َتِرَكتِِه، َوَأْشَياًء َكثَِريًة، َوَهَذا ال َيُكوُن إِال بُِوُجوِد َدالِئَل َصِحيَحٍة َغْريِ 



       ١٤٢

١٤٢

ياِطِني  .َكالِم الشَّ

اِحَر إِال َشْيَطاٌن؛ َأْي -٤ َم ُهَنا َوَهَذا ُهَو َكافٌِر، َفال ِإْسال: ال ُيْمِكُن َأْن َخيُْدَم السَّ

﴿: َظاِهُر الُقْرآِن ِيف آَياٍت َكثَِريٍة َقاَل َتَعاَىلٰ 

ْيَطاُن، ]٢٢٢، ٢٢١: الشعراء[﴾ اِحِر ُهَو الشَّ ُل َعَىلٰ السَّ ؛ َفالِذي َيَتنَزَّ

اٌر، َوِإْن َملْ َة َشَياِطِني اِجلنِّ َوَقْد َعِلْمَت َأنَّ َعامَّ  َفُهَو ِجنِّيٌّ َغْريُ اَيُكْن َشْيَطانً ُكفَّ

ْسالِم َمَع َبَقاِئِه َعَىلٰ الُكْفِر َشْأَن ُمْستَِقيٍم َعَىلٰ اِإلْسالِم، َوَقْد َيُكوُن ُمتََظاِهًرا بِاِإل 

.اُملَناِفِقنيَ 

ُر َهَذا َفال ُمَربِّ  يَاِطِني ِعنْدَ َر َوإِْذ ُنَقرِّ اِقَني َعَىلٰ اَملْمُسوِسَني الرَّ َأَبًدا لَِقُبوِل َكالِم الشَّ

ِهْم  .َوَغْريِ

        
َأْمَراٍض ال َجيُِدوَن َهلَا َكَام َتْعَلُموَن َفإِنَّ َكثًِريا ِمَن النَّاِس ُيَعاُنوَن ِمنْ : ُسَؤاٌل 

ِمْن ِِة ِكَتاِب اهللاَىلٰ ِكَتاِب اهللا، َوإَِىلٰ َأْهِل الِعْلِم، َوْبَعُض َمحَلَ يا، َفَيْلَجُأوَن إِ ِعالًجا ِطبِّ 

ُقوُهْم بِالرُّ  الِح لَِريْ ِعيَِّة لِِعالِجِهْم، َوَقْد َيُكوُن َمَكاُن َأْهِل التَّْقَوٰى َوالصَّ ْ َقٰى الرشَّ

، َأْو َأ  ، َفَهْل َجيُوُز َكْشُف الَوَجِع لِْلنَِّساِء ِيف ُرُءوِسِهنِّ َأْو ُصُدوِرِهنَّ ْيِدهيِنَّ َأْو َأْرُجِلِهنَّ

وَرِة؟ َوَما ُحُدوُد الَكْشِف ِلْلَم  ُ َأِة ِعنَْد ْر َهِذِه األََماكِِن لِْلقَراَءِة َعَلْيَها ِعنَْد الرضَّ

.الِقَراَءِة؟

ِعيَِّة، َرَجاَء َنْفِع املُْسِلِمنيَ : اَجلَواُب  ْ ْقيَِة الرشَّ ِذهِ هَ ، َوِعالِج ُيَسنُّ َتَعلُُّم الرُّ

َفاُء النَّاِفُع املُ  وُز يُد، َولَ فِ األَْمَراِض املُْستَْعِصيَِة، َوألَنَّ ِكَتاَب اهللا ُهَو الشِّ ِكْن ال َجيُ

ءٍ  ْقَيِة، َوال َجيُوُز َهلَا إِْبَداُء َيشْ ُجِل األَْجنَبِيِّ َأْن َيَمسَّ َشْيئًا ِمْن َجَسِد املَْرَأِة ِعنَْد الرُّ لِْلرُّ



 ١٤٣

١٤٣

ا، َبْل َيْقرُأ َعَلْيَها َوَلْو َكاَنْت ُحمْتَ ِمْن َبَرشَ  ْدِر َوالُعنُِق َوَنْحِوِمهَ ا َكالصَّ ِجَبًة، َوَذِلَك ِهتَ

ا  ْقَيَة َرَجاَء َأْن ُيَعاِجلَْن ِهبَ ُيِفيُد َحْيُث َكاَن، َوُيَسنُّ َأْن َتَتَعلََّم األََخَواُت الَقاِرَئاُت الرُّ

.)١(ِت، َواهللا َأْعَلُم النَِّساَء املُْحَتِشَام 

*   *   *

).٢٢ص(»اللؤلؤ املكني من فتاوٰى ابن جربين«) ١(



       ١٤٤

١٤٤

     

١-  
لَِني، َوَلِكنََّها ِمْن  َلَقْد َأْحَدَث النَّاُس َحَفالٍت َملْ َتُكْن ِمْن َدَأِب َسَلِفَنا األَوَّ

َمِن الِذي َراَجْت ِفيهِ  اُت، اُملنَْكراُت، َوَطَغْت ِفيِه اَملادِّ ُمْبتََدَعاِت َهَذا الزَّ يَّ

ِة  ِتي ُتَقاُم بُِحجَّ اِر اآلثَِمُة الَّ َهواِت، َوِمْن تِْلُكْم َحَفالُت الزَّ َواالْستَمتَاُع بَِكثٍِري ِمَن الشَّ

ٍع، َفَيْكُثُر ِفيَها الَفَساُد، َوُيْم  َّ بِِه ِمْن َرصَ َحٰى ِفيَها ِشَفاِء املَِريِض، َوإَِزاَلِة َما َأَمل

ًة، َوَمَساِوَئ تِ واٌل َطائَِلٌة، َطاملََا َسبََّبْت َأَزَماٍت اقْ االْحتَِشاُم، َوُتنَْفُق ِيف َسبِيِلَها َأْم  َصاِديَّ

.ُقيًَّة، َوَمَضارا اْجِتَامِعيَّةً ُخلُ 

َهاأَُرسٍ اْهنَاَر بِنَاُؤَها، َوَتالَشٰى َوَكْم ِمنْ !! َوَكْم ِمْن َثَرَواٍت ُأبِيَدْت  َوَكْم !! ِعزُّ

اِء َهِذِه احلََفالِت املَاِجنَِة؟ .!ِمَن َأْعَراٍض ُهتَِكْت ِمْن َجرَّ

نَّ ُيِلمُّ اَملَرُض ِباملَ  َهلَا َأنَّ رَأِة، َفيَْأِيت إَِلْيَها َشَياِطُني النَِّساِء، َفُيَتاِجْرَن بَِعْقِلَها، َوُيَزيِّ

، َوِيف  ٌع ِمَن اِجلنِّ َطاَعتِِهنَّ َأْن ُيْذِهْبَن َهَذا اَملَرَض، َفَيْطُلْبَن َطَلَباٍت اْستِ َما َدَهاَها َرصَ

َجاِج  َدْت َأْنَواُعُه، َوِمَن الدَّ َيِعزُّ ُوُجوُدَها، َوُتْثِقُل َكاِهَل َزْوِجَها، ِمْن ُحِيلٍّ َتَعدَّ

، ِعنَْدَما َتْأَنُس َأْو ِعْجًال َواِخلَراِف َأْصنَاًفا، َوَتاَرًة َتَتَعاَىلٰ ِيف الطََّلِب َفَتْطُلُب َمجًَال 

.ِمنُْهنَّ َثْرَوةً 

َني  َياِب َغاِليِة َعُروًسا، َوَخيَْلْعَن َعَلْيَها ِمَن الثِّ املريضةَفإَِذا ُأِقيَم اَحلْفُل ُيَسمِّ

الَفْحَل، ِو اجلََمَل، َأ َس الثََّمِن، َقِصَريِة األََجِل، َقِليَلِة الَغنَاِء، ُثمَّ ُيْرِكْبَن َهِذِه الَعُرو

ِتي َتْسَتْهِوي  ُفوِف، َوَيِصْحَن بِاألََغاِين الَّ ْبَن بِالدُّ ُموَع، َوَيْرضِ َوُيوِقُدوَن َحْوَلُه الشُّ



 ١٤٥

١٤٥

ي اَملِريَضَة َهِذِه االْبِتَهاُج ِمنْ  ُفوِف َوالِغنَاِء، َوَتِدبُّ األَْفِئَدَة، َوُهَنالَِك َيْعَرتِ آَثاِر الدُّ

َمِن َيُعوُد ِيف َجَسِدَها َنْشَوُة ال َفَرِح ِهبََذا املِْهَرَجاِن الَعظِيِم، َوَلكِنََّها َبْعَد ُبْرَهٍة ِمَن الزَّ

ُج ِعْفِريتَُها ِيف الطََّلَباِت َحتَّٰى إَِذا َخَوٰى البَْيُت، َوَنَفَد َماَتدَ إَِلْيَها اَملَرُض، َفيَ  ِيف رَّ

:، َوَصَدَق الَقاِئُل َبَالِقعَ َياَر وَن َداِميًة، َوالدِّ اجلَْيِب، َقَىضٰ املَِريُض َنْحَبُه، َوَتَرَك الُعيُ 

َياُر  ــــدِّ ــــنَّ ال ــــَقٰى ِهبِ ــــٌة َتْش اُر َثالَث ــــزَّ ــــمَّ ال ــــْأَتُم ُث ــــْرُس َواملَ الُع

، َبْل ِمَن النََّساِء َمْن َيتَِّخْذَن َهَذا احلَْفَل ألَْغَراِض َوَليَْت األَْمَر َيِقُف ِعنَْد َهَذا اَحلدِّ 

َتِمُع النَِّغْريِ َرشِ  َهَواِت َوَكِثٍري ِمَن َساُء َوالرِّ يَفٍة، َجيْ َجاُل ِرسا، َوَجْهًرا لالْستِْمَتاِع بِالشَّ

اِت، َوِيف َذلَِك َيُكوُن املَُصاُب َأْعَظُم، اللَّ  ا)١(اهـ.ِمَن اِإلْفِك َوالتَّْضِليِل فيا هللاذَّ .ُخمَْتَرصً

َمةٌ : ُقْلُت  .بِال َأْدَنٰى َرْيٍب َوَهِذِه َطِريَقٌة ُحمَرَّ

٢-  
ِريَقِة َيُقوُم املَُعالُِج بِاْسِرتْ  يَع َوِيف َهِذِه الطَّ اِرِع، َفُيَلبِّي َلُه َمجِ َضاِء اِجلنِّيِّ الصَّ

َب ُدخُلُب ِمنُْه َذْبَح َحَيواٍن، َأْو ُلْبَس َذَهٍب، َأْو َطَلَباِتِه، َفَأْحَياًنا َيطْ  َها ُرشْ اٍن، َأْو َغْريِ

َمِة، َوَقْد َرَأْيُت َهَذا َكِثًريا .ِمَن األُُموِر املَُحرَّ

ِريِم َهِذِه الطَِّريَقةِ  ةُ - َواهللا َأْعَلُم -َوَسَبُب َحتْ :ُأُموٍر ِعدَّ

اِملِ َعَىلٰ ُظْلِمهِ - أ  .إَِعاَنُة الظَّ

ُب ُدَخاًنا، َأْو ْلَبُس يِّ ِيف َمْعِصَيِة اهللا، َكَرُجٍل يَ َطاَعُة اِجلنِّ-ب  ماَذَهًبا، َوَيْرشَ

.َشاَبه َذِلَك 

َغَباِت َتِزيُد - ـج ًدا، َوَغاِلًبا َما يَّ اِجلنَِّتْلبَِيُة َهِذِه الرَّ ُطْغَياًنا َوُكْفًرا َوُعُتوا َوَمتَرُّ

).١٦٤(» كشف الستار«) ١(



      ١٤٦

١٤٦

اٍت  اٍت َوَمرَّ .َينُْكُث اِجلنِّيُّ َعْهَدُه َمَعُهْم، َوُيَعاِوُد املَِريَض َمرَّ

٣-  
ْسَتِعُني بِاِجلنِّيِّ الِذي َخيُْدُمُه؛ الْسِتْخَراِج َوَهِذِه الطَِّريَقُة ال َيُقوُم ِهبَا إال َساِحٌر، َفيَ 

اِحِر َأْضَعَف َفال َيْستَِطيُع، َوَأْحَيا اِرِع لِْلَمِريِض، َفأَْحَياًنا َيُكوُن ِجنِّيُّ السَّ ًنا اِجلنِّيِّ الصَّ

ْمنَا أَْسَباَب َحتِْريِم االْسِتَعاَنِة بِاِجلنِّ  .َيُكوُن َأْقوٰى َفَيْستَطِيُع، َوَقْد َقدَّ

٤-  
اِرع بَِسيِِّدِه ِمَن اِجلنِّ  اِحُر بِاِإلْقَساِم َعَىلٰ اِجلنِّيِّ الصَّ ِريَقِة َيُقوُم السَّ ؛ َوِيف َهِذِه الطَّ

ِعيُف، َوِمْنُهُم ، َفِمنُْهُم َوَعَشاِئُر َباِئُل ألَنَّ اِجلنَّ قَ  يُِّد َواَملُس الَقِويُّ َوالضَّ وُد، َوِمْنُهُم السَّ

اِرِع َوَذلَِك بُِمَساَعَدةِ  ِف َعَىلٰ َقبِيَلِة اِجلنِّيِّ الصِّ اِحُر بالتََّعرُّ الَعظِيُم َواحلَِقُري، َفيَُقوُم السَّ

اِحِر اِجلنِّيِّ املَُساِع  َها، َفَيَخاُف ، ُثمَّ ُيْقِسُم َعَىلٰ اِجلنِّيِّ بَِعِظيِم َهِذِه الَقبِيَلِة َوَسيِّدِ ِد ِللسَّ

ْ اِجل  .ال َخيَْفٰى ِك َمانِّيُّ َوَخيُْرُج، َوَهَذا ِفيِه ِمَن الرشِّ

٥-    
ِب إَِىلٰ ُرَؤَساِء َهذِ  اِحُر بِالتََّقرُّ ِك، ُثمَّ ِه الَقبِيَلِة بَِأْنَواعٍ َيُقوُم السَّ ْ ُمَعيَّنٍَة ِمَن الرشِّ

َع َهَذا اَألدَ َيْطُلُب ِمنُْهْم َسْجنَ  .ِميَّ َفَيُقوُموَن بَِسْجِنهِ َهَذا اِجلنِّيِّ َحتَّٰى ال َيْرصَ

٦-    
ِريَقِة السَّ  ِريَقُة ِمثَْل الطَّ َك ِفيَها َأْعظَ َهِذِه الطَّ ْ .ُم ابَِقِة، َوَلِكنَّ الرشِّ

٧-    
َك ِفيَها يَ  ْ ِريَقُة ِمْثَل َسابَِقَتْيَها، َوَلِكنَّ الرشِّ ، َوَلْوال َخْشَيُة ُكوُن َأْعَظَم َوَهِذِه الطَّ

ًحا ُمَفصَّ  ْحُت َهِذِه الطَِّريَقَة َرشْ ِتي َيْسَتخْ ًال الِفْتنَِة َلَرشَ ِدُموَهنَا، ، َوَكَتْبُت الطَّالِسَم الَّ



 ١٤٧

١٤٧

َها؛ َوَلِكْن َيْكِفيَك َأْن َتْعِرَف  ِك فَِيَها، َوَمَواِطَن االْستَِعاَنِة َوَغْريِ ْ َوَبيَّنُْت َمَواطَِن الرشِّ

ِكِه، َوَهَذا يا َمْهَام َصُغَر َشْأُنُه؛ إِال َبْعَدَما يَ ُم ِإْنِس ال َخيْدُ نِّيٍّ ِج َأنَّ َأيَّ  ُد ِمْن ِرشْ َتَأكَّ

َام َيُكوُن  ُك ُربَّ ْ َام ال َيُكوُن َظاِهًرا، َبْل َيُكوُن َمْبُثوظَ الرشِّ ِم ا ِيف ِتْلَك الَعَزائِ ثً اِهًرا، َوُربَّ

اِحِر اخلَاِدِم َلهُ َوالطَّالِسِم، َأِو  تِي َيْطُلُبَها اِجلنِّيُّ ِمَن السَّ .األَْفَعاِل الَّ

ا: َتنْبِيهٌ  تِي َيْأُمُروَنُه ِهبَ اِحِر َأنَّ الَعَزاِئَم الَّ ِفيَها َبْعُض َيُكونُ ِمْن َتْلبِيِس اِجلنِّ َعَىلٰ السَّ

َا ِمَن الُقْرآِن، َفَيْغَرتُّ  اِحُر َأنَّ َطِريَقَتُه َصِحيَحٌة ألَهنَّ آَياٍت ِمَن الُقْرآِن، َوَذلَِك لِيَْفَهَم السَّ

ِتيِف اِجلنِّيِّ َتكْ َكَطِريَقةِ : ِهبَا، َوُهنَاَك ُطُرٌق َكِثَريٌة َغْريُ َهِذهِ املِْسِكُني، َوَيْسَتْمِسُك 

ْبُت َعنَْها َص َواْستِنَْطاِقِه، َوَطِريَقةِ  َها َأْرضَ َا َتْدُخُل َحتَْت َما ْفًح الَعْهِد، َوَغْريِ ا، ألَهنَّ

ْمنَاُه، َوبِاجلُْمَلِة َفُكلُّ َطِريَقٍة َتْشَتِمُل َعَىلٰ  ٍم َفِهَي َحَراٌم ٍك ِرشْ َقدَّ .َأْو ُحمَرَّ

*   *   *



       ١٤٨

١٤٨
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  ١٤٩

١٤٩

 



       ١٥٠

١٥٠

 
  

ُم  ْحِر؛ ِمْن َحْوَل : ِيف َهَذا الَفْصِل - إِْن َشاَء اُهللا َتَعاَىلٰ -َسْوَف َنَتَكلَّ َأْنَواِع السِّ

نَّ .ِة َواألَْدِعَيِة املَْذُكوَرةِ َحيُْث َتأْثِِريِه َعَىلٰ املَْسُحوِر، َوِعالِج ُكلِّ َنْوٍع ِمَن الُقْرآِن َوالسُّ

ِتي -َه َعَىلٰ َأنََّك َسَتِجُد ِيف َهَذا الَفْصِل َوُأِحبُّ َأنَّ ُأَنبِّ  ِه ِمَن الُفُصوِل الَّ َوَغْريِ

ةٍ ملسو هيلع هللا ىلصأَْشَياًء َملْ َتثْبُُت بِالنَِّص َعِن النَِّبيِّ - َتَتَعلَُّق بِالِعالِج  .ِيف ِعالِج َحاالٍت َخاصَّ

ةٍ َوَلِكنَّهَ  نَّةِ ا َتنَْدِرُج َحتَْت َقَواِعَد َعامَّ .َثبََتْت ِيف الُقْرآِن َوالسُّ

َقةٍ ِج َستَ : َفَمَثًال  .ُد ِعالًجا بِآَيٍة ِمْن كِتَاِب اهللا، َأْو آَياٍت ِمْن ُسَوٍر ُمَتَفرِّ

َت َقْوِلِه َتَعاَىلٰ  ﴿: َفُكلُّ َهَذا؛ ُمنَْدِرٌج َحتْ

.]٨٢: اإلرساء[﴾

:َفِمَن الُعَلَامِء َمْن َيُقوُل 

َفاِء ُهنَا ، َأْي : املَْقُصوُد بِالشِّ َفاُء املَْعنَِويُّ ِك، َوالِفْسِق، : ُهَو الشِّ ْ ، َوالرشِّ كِّ ِمَن الشَّ

.َوالُفُجوِر 

: َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل 

َفاُء :َبِل اَملْقُصودُ  ُّ املََعنِويُّ الشِّ .َمًعاواِحليسِّ

:آَخُر َأْوَضُح ِمْن َهَذا َوَأْقَرُب، َبْل ُهَو الُعْمَدُة ِيف َهَذا الَباِب َوَثمَّ ِدِليٌل 

َدَخَل َعَلْيَها َواْمَرَأًة ُتَعاِجلَُها َوَتْرِقيَها، ملسو هيلع هللا ىلصَِأنَّ َرُسوَل اهللا: لَفَعْن َعاِئَشَة 



  ١٥١

١٥١

يَها بِِكتَاِب اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل  .)١(»َِعاِجلِ

ْص ملسو هيلع هللا ىلصَذا احلَِديِث َلَوَجْدتَّ َأنَّ النَِّبيَّ َفَلْو َأْمَعنَْت النََّظَر ِيف هَ  ْ ُخيَصِّ َم َوَمل َعمَّ

َدةً آَياٍت ُمَعيَّنًَة، َأْو ُس  .َوًرا ُحمَدَّ

ُه ِشَفاٌء  َ بَِذلَِك َأنَّ الُقْرآَن ُكلَّ .َفَتَبنيَّ

الُقْرآَن َلْيَس ِعالًجا َأنَّ : ْكَراًراَوِمَن التََّجاِرِب الَعَملِيَِّة الَّتِي َظَهَرْت َلنَا ِمَراًرا َوتَ 

ِة َأْيًضا ْحِر َواملَسِّ َواَحلَسِد َفقط؛ َبْل إِنَُّه ِعالٌج َحتَّٰى لَِألْمَراِض الُعْضِويَّ .لِلسِّ

   
ا َأَح نَ الُبدَّ ِمْن َدلِيٍل َخاصٍّ ِيف ُكلِّ آَيٍة  َد ْخَتاُرَها ِمْن ِكَتاِب اهللا َتَعاَىلٰ لِنَْرِقَي ِهبَ

، َأْو َنتََوقََّف َحتَّٰى َيأْتِيَنَا َنصٌّ َثابٌِت َأنَّ النَّبِيَّ  َرَقٰى ِهبَِذِه اآلَيِة َهَذا ملسو هيلع هللا ىلصاملَْرَىضٰ

.املَِريَض 

  
ًة لُِكلِّ ُرْقَيٍة؛ َفَقْد َثَبَت ِيف ملسو هيلع هللا ىلصَلَقْد َوَضَع النَّبيُّ  َأنَّ : »َصِحيِح ُمْسِلمٍ «َقاِعَدًة َعامَّ

ا ُكنَّا َنْرِقي ِيف اَجلاِهِليَّةِ َِيا َرُسوَل اهللا: َناًسا َقاُلواُأ  .إِنَّ

ْقَيِة َما َملْ «: َفَقاَل  ًكاَتكُ اْعِرُضوا َعَيلَّ ُرَقاُكْم، ال َبأَْس بِالرُّ .)٢(»ْن ِرشْ

نَِّة َأِو اَأل  ْقَيِة بِالُقْرآِن َأِو السُّ ا، َفِمْن َهَذا احلَِديِث َنْأُخُذ َجَواَز الرُّ ِمهَ ْدِعَيِة، َأْو َغْريِ

ٍك  َقٰى اَجلاِهِليَِّة َماَملْ َحتتَِو َعَىلٰ ِرشْ .َأْو َحتَّٰى ِمَن الرُّ

، رواه مالك سبسند حسن وله شاهد موقوف عٰىل أيب بكر الصديق ) إحسان: ٦٠٩٧(رواه ابن حبان :حسن) ١(

).١٩٣١(برقم ÷الصحيحة"باين يف ، وصححه األل)٣٤٩/ ٩(، والبيهقي )٩٤٣/ ٢(

).١٨٧/ ١٤(النووي ) ٦٤(رواه مسلم، يف كتاب السالم :صحيح) ٢(



       ١٥٢

١٥٢

  

    
﴿

.]١٠٢: البقرة[﴾

:ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللا : َقاَل سَوَعْن َجابٍِر 

اَياُه، َفَأْدَناُهْم ِمنُْه َمنِْزَلًة َأْعَظُمُهْم يَس َيَضُع َعْرَش لِ إِنَّ ِإبْ « ُه َعَىلٰ املَاِء ُثمَّ َيبَْعُث َرسَ

ُثمَّ : َما َصنَْعَت َشْيًئا، َقاَل : َفَيُقوُل .َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا: َجيِيُء َأَحُدُهْم َفَيُقوُل : ِفْتَتةً 

ْقُت َبْينَُه َوبَ : ُدُهْم َفَيُقوُل َجيِيُء َأَح  َفُيْدِنيِه ِمْنُه : َقاَل .ْنيَ اْمَرَأِتهِ َما َتَرْكُتُه َحتَّٰى َفرَّ

.»َنَعْم َأْنَت : َوَيُقوُل 

.)١(»َفيْلتَِزُمهُ «: َأَراُه َقاَل : ألَعمشَقاَل ا

 
، َأْو لِبَثِّ الُبْغِض َوالَكَراِهَيِة َبْنيَ هُ « ْوَجْنيِ ْحِر لِلتَّْفِريِق َبْنيَ الزَّ َو َعَمُل السِّ

يَكْنيِ  ، َأْو َرشِ .»...َصِديَقْنيِ

).نووي: ١٥٧/ ١٧(مسلم كتاب صفات املنافقني وأحكامهم :صحيح) ١(



  ١٥٣

١٥٣

 
هِ -١ ُجِل َوُأمِّ .التَّْفِريُق َبْنيَ الرَّ

ُجِل َوَأِبيهِ ا-٢ .لتَّْفِريُق َبْنيَ الرَّ

ُجِل َوَأِخيهِ -٣ .الّتْفِريُق َبْنيَ الرَّ

ُجِل َوَصِديِقهِ -٤ .التَّْفِريُق َبْنيَ الرَّ

يِك -٥ ُجِل َوَرشِ َهاِيف التِّ هِ التَّْفِريُق َبْنيَ الرَّ .َجاَرِة َأْو َغْريِ

ُجِل َوَزْوَجِتِه، َو -٦ .َهَذا النَّْوُع َأْخَطُرَها، َوَأْكَثُرَها اْنِتَشاًراالتَّْفِريُق َبْنيَ الرَّ

   
.اْنِقالُب األَْحَواِل َفْجَأًة ِمْن ُحبٍّ إَِىلٰ ُبْغٍض -١

ُكوِك َبيْنَُهَام -٢ .َكْثَرُة الشُّ

.َعَدُم اْلِتَامِس األَْعَذاِر -٣

.َكاَنْت َحِقَريةً َتْعِظيُم َأْسَباِب اِخلالِف ِوِإْن -٤

ُجِل ِيف َعْنيِ َزْوَجتِِه، َوَقْلُب ُصوَرِة الزَّ -٥ ْوَجِة ِيف َعْنيِ َزْوِجَها؛ َقْلُب ُصوَرِة الرَّ

ُجُل َيَرٰى َزْوَجتَُه ِيف َمنَْظٍر َقبِيٍح، َوإِْن َكانَْت ِمْن َأْمجَِل النَِّساءِ  .َفالرَّ

ْيَطاَن املَُو  ُر َعَىلٰ َوْجِهَها بُِصوَرٍة َقبِيَحةٍ َل كَّ َواحلَِقيَقُة أَنَّ الشَّ ْحِر ُهَو الَِّذي َيتَصوَّ .بِالسِّ

يٍف ُمْرِعٍب َواملَْرَأُة َتَرٰى َزْوَجَها ِيف َمنَْظٍر  .ُخمِ

.َكَراِهَيُة املَْسُحوِر لُِكلِّ َعَمٍل َيُقوُم بِِه الطََّرُف اآلَخُر -٦

ذِ -٧ ٰى الزَّ َكَراِهَيُة املَْسُحوِر لِْلَمَكاِن الَّ ْوَج ي َجيْلُِس فِيِه الطََّرُف اآلَخُر، َفَرتَ

.َنْفِيسٍّ َشِديدٍ َر بِِضيٍق َخاِرَج الَبْيِت ِيف َحاَلٍة َنْفِسيٍَّة َجيَِّدٍة، َفإَِذا َدَخَل الَبْيَت َشعَ 



       ١٥٤

١٥٤

:~َيُقوُل اَحلافُِظ اْبُن َكِثٍري 

ْحِر  ْوَجْنيِ بِالسِّ يَّ :َوَسَبُب التَّْفِريِق َبْنيَ الزَّ ُجِل َأِو َما ُخيَ َخِر املَْرَأِة ِمَن اْآل ُل إَِىلٰ الرَّ

.اهـ. )١(ِة ِلْلُفْرَقةِ يَ ِو َذلَِك ِمَن األَْسَباِب املُْقَتِض َأْو َنْح ...َأْو ُخُلٍق ِمْن ُسوِء َمنَْظٍر 

    
اِحِر، َوَيْطُلُب  ُجُل إَِىلٰ السَّ َق َبْنيَ ُفالٍن َوَزْوَجِتهِ َيْذَهُب الرَّ .ِمنَُه َأْن ُيَفرِّ

هِ  ُجِل املَُراِد ِسْحُرُه، َواْسَم ُأمِّ اِحُر َأْن ُيْعطَِيُه اْسَم الرَّ .َفَيْطُلُب ِمنُْه السَّ

.»ُقُلنُْسَوِتهِ - َثْوِبِه -َشْعِرهِ «ُثمَّ َيْطُلُب ِمنُْه َأَثًرا ِمْن آَثاِرهِ 

َعِمَل َلُه ِسْحًرا َعَىلٰ َماٍء َمَثًال، َوَأَمَرُه َأْن َيْسُكَبُه ِيف َطِريِق اُملَراِد َفإِْن َملْ َيْسَتِطْع 

ْحِر ِسْحُر  اُه ُأِصيَب بِالسِّ اٍب )٢(ُه، َفإَِذا َختَطَّ .، َأْو َأْن َيَضَعُه َلُه َعَىلٰ َطَعاٍم َأْو َرشَ

)٣(:

     
      

َوِر ِمَن الَبيِْت الَِّذي ُتَعاِلُج -١ ِحيِح، َفَتُقوُم بِإِْخَراِج الصُّ ِيئَُة اجلَوِّ اِإليَامِينِّ الصَّ َهتْ

.فِيِه؛ َحتَّٰى َيَتَسنَّٰى لِْلَمالِئَكِة َأْن َتْدُخَلهُ 

.ِريِض ِمْن ِحَجاٍب، َأْو َمتِيَمٍة، َوَحْرِقَهاإِْخَراُج َما َمَع املَ -٢

.ُخُلوُّ املََكاِن ِمْن ِغنَاٍء، َأْو ِمْزَماٍر -٣

).١/١٤٤(÷تفسري ابن كثري") ١(

راجع فصل ع من اإلصابة بالسحر،ساء واألدعية النبوية التي متنهذا؛ إذا مل يكن متحصنًا بأذكار الصباح وامل) ٢(

.التحصينات ضد السحر

.الفصل الثاين: ÷وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان«لزيادة تفصيل، راجع ) ٣(



   ١٥٥

١٥٥

ِعيٍَّة، َكَرُجٍل َيْلَبُس َذَهًبا، َأِو -٤ َجٍة، َأْو اْمَرَأٍة ُمَتَربِّ ُخُلوُّ املََكاِن ِمْن ُخمَاَلَفٍة َرشْ

ُب ُدَخ  ...اًناَرُجٍل َيْرشَ

.ِْم بَِغْريِ اهللاُع َتَعلَُّق ُقُلوِهبِ ُه َدْرًسا ِيف الَعِقيَدِة، بُِمْقتََضاُه َتنِْز املَِريِض َوَأْهلِ إِْعَطاُء - ٥
ِر -٦ َن ِمْن َتَوفُّ َتْشِخيُص احلَاَلِة؛ َوَذلَِك بَِتْوِجيِه َبْعِض األَْسئَِلِة لِْلَمِريِض لِتَتَيَقَّ

:األَْعَراِض، َأْو ُمْعَظِمَها

 
.بَِمنَْظٍر َقبِيٍح؟-َأْحَياًنا - َك َهْل َتَرٰى َزْوَجتَ - أ 

ُدُث َبْينَُكَام ِخالَفاٌت َعَىلٰ ُأُموٍر - ب  .َتاِفَهٍة؟َهْل َحتْ

؟َهْل َتُكوُن ُمْرَتاًحا َخاِرَج الَبيِْت، َفإَِذا َدَخْلَت الَبيَْت َشعَ - ـج .ْرَت بِِضيٍق َنْفِيسٍّ

ْوَجْنيِ َأْثنَاَء َهْل َيتََضاَيُق َأَحُد -د  ؟-َأْكَرَمُكُم اهللاُ - َعَمِليَِّة اِجلَامعِ الزَّ

ْوَجْنيِ لَِقَلٍق ِيف َمنَاِمِه، َأْو ألَْحالٍم ُمْزِعَجٍة؟- هـ  ُض َأَحُد الزَّ .َهْل َيَتَعرَّ

.َحاَلِة الِعالِج َتْسَتِمُر ِيف : َلَدْيِه َعَرَضاِن َأْو َأْكَثَر َتَواَفَر َوَتْسَتِمُر األَْسِئَلُة؛ َفِإَذا 

ُأ َقبَْل الَبْدِء ِيف الِعالِج، َوَتْأُمُر َمْن َمَعَك بِالُوُضوءِ -٧ .َتَتَوضَّ

ْ يِّ بالزِّ َم ِز تَ ِيف ِعالِجَها َحتَّٰى َتلْ إَِذا َكاَنِت اَملِريَضُة ُأْنَثٰى ال َتْبَدْأ -٨ يِّ ِع الرشَّ

َف َوَتُشدَّ َعَلْيَها َمالِبَسَها،- اِب َج اْحلِ -  .ِيف َأْثنَاِء الِعالِج َحتَّٰى ال َتَتَكشَّ

ةٍ -٩ ِعيَّ َكَأْن َتُكوَن َكاِشَفًة َوْجَهَها، ؛َوال ُتَعالِِح اْمَرَأًة َوِهَي ُمَتَلبَِّسًة بُِمَخاَلَفٍة َرشْ

.اِفَراِت َعَىلٰ َأْظَفاِرَها َتَشبًُّها ِبالكَ »َمَناِكَري «َأْو َواِضَعًة ِطيًبا، َأْو َواِضَعًة 

.َهاَوال ُتَعالِِج اْمَرَأًة إِال ِيف ُوُجوِد َأَحِد َحمَاِرمِ - ١٠

.َوال ُتْدِخْل َمَعَك َأَحًدا ِمْن َغْريِ َحمَاِرِمَها- ١١



       ١٥٦

١٥٦

ْأ - ١٢ ِة، َوَتْسَتِعُني باهللا َجلَّ َوَعالَتْربَ .ِمَن اَحلْوِل َوالُقوَّ

  
.)١(Qِاهللااِت آيَ نْ مِ ةٌ يَ قْ ُر : الِعالُج 

ِتيٍل َوبَِصْوٍت ُمْرَتِفعٍ  ْقَيِة ِيف ُأْذِن اَملِريِض بَِرتْ َفَسَيُكوَن َبْنيَ )٢(َبْعَد تِالَوِة َهِذِه الرُّ

:َثالِث َحاالٍت 

  
َع املَِريُض َوَينْطُِق َعَىلٰ لَِساِنِه اِجلنِّيُّ  ا َأْن ُيْرصَ ُل إِمَّ ْحِر املَُوكَّ ، َفِعنَْد َذِلَك بِالسِّ

َتَتَعاَمُل َمَع َهَذا اِجلنِّيِّ َكَام َتَتَعاَمُل َمَع َحاالِت اَملسِّ َمتَاًما، َوَقْد َأْوَضْحُت َذِلَك 

اَجعْ »َقاَيةِ الِو «بِالتَّْفِصيِل ِيف ِكَتاِب  .)٣(، َفال ُأِريُد َأْن َأْذُكَرُه َخْشَيَة التَّْطِويِل، َفْلُريَ

َة َأْسِئَلةٍ َعَلْيَك : َوَلِكنْ  :َأْن َتْسَأَل َهَذا اِجلنِّيَّ ِعدَّ

َما اْسُمَك؟ َوَما ِدَياَنتَُك؟-١

وِعنَْد َذلَِك َتَتَعاَمُل َمَعُه َحَسَب ِدَياَنتِِه؛ فإِْن َكاَن َغْريَ ُمْسِلٍم َتْعِرُض َعَلْيِه 

.اِإلْسالَم 

ُ َلُه َأنَّ َما َيْفَعلُ  اِحِر ُخمَالٌِف لِإلِْسالِم َوال َجيُوزُ َوإِْن َكاَن ُمْسلًِام ُتَبنيِّ .ُه ِمْن ِخْدَمتِِه لِلسَّ

َ َلَك ِصْدُق َقْوِلهِ -٢ ْقُه َحتَّٰى َيَتَبنيَّ ْحِر، َوَلِكْن ال ُتَصدِّ : َتْسَأُلُه َعْن َمَكاِن السِّ

.التي ذكرناها يف الفصل الثامن، باب كيفية العالج) ١(

ن الرقية تنحرص يف هذه اآليات وإذا شئت قرأت بأي يشء من كتاب اهللا ففيه الشفاء إن شاء اهللا تعاٰىل، وال نقول بأ) ٢(

وقاية اإلنسان من اجلن "التي اخرتناها فإن احلديث الوارد يف حتديد هذه اآليات ضعيف، وقد بينت ذلك يف كتاب 

.فارجع إليه÷والشيطان

.الفصل الثاين: دار ابن رجب: ط:÷وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان") ٣(



  ١٥٧

١٥٧

ْحُر ِيف َمَكاِن َكَذا َوَكَذا: َفَلْو َقاَل َلَك  ُهنَاَك؛ َفإِْن َوَجَدُه ُتْرِسُل َمْن ُخيِْرُجُه ِمنْ : السِّ

.َوإِال َفاِجلنِّيُّ َكاِذٌب 

.فِيِهْم َكِذٌب َكِثٌري ألَنَّ اِجلنَّ 

ُه، فَ : َتْسَأُلهُ -٣ ْحِر، َأْم َمَعُه َغْريُ ُل بِالسِّ ُه َهْل ُهَو َوْحَدُه املَُوكَّ إْن َكاَن َمَعُه َغْريُ

ُه َلَك َوَتَتَفاَهْم َم  .)١(َكَام َذَكْرُت ِيف الِكَتاِب اآلَخِر -َعُه َتْطُلُب ِمنُْه َأْن ُحيِْرضَ

اِحِر َوَطَلَب َذَهَب ِيسُّ ُهَو الَِّذي ُفالٌن اِإلنْ : أَْحَياًنا َيُقوُل َلَك اِجلنِّيُّ -٤ إَِىلٰ السَّ

ْحَر  .ِمنُْه َأْن َيْعَمَل َهَذا السِّ

َق ال: ِيف َهِذِه اَحلاَلةِ  ُه ُيِريُد َأ يَّ اِجلنُِّتَصدِّ ْن ُيوِقَع الَعَدَواَة َبْنيَ النَّاِس، َوألَنَّ ؛ ألَنَّ

اِحَر ْر ُه َم َهاَدتَ َش  ُه َفاِسٌق، َوفِْسُقُه َظاِهٌر؛ لَِكْوِنِه َخيُْدُم السَّ ًعا؛ ألَنَّ يُقول :ُدوَدٌة َرشْ

﴿:َتَعاَىلٰ 

.]٦: احلجرات[﴾

ْحِر َواْسَتْخَرْجُتُموُه، َفاْقَرأْ َعَىلٰ َماٍء َهِذِه اآلَياِت ِبَمَكايُّ اِجلنَِّفإِْن َأْخَربَ  : ِن السِّ

﴿

.]١٢٢-١١٧: األعراف[﴾

﴿

.]٨٢، ٨١: يونس[﴾

.]٦٩: طه[﴾﴿

.الفصل الثاين:÷وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان") ١(



       ١٥٨

١٥٨

.َتْقَرأُ َهِذهِ اآلَياِت َعَىلٰ إَِناٍء بِِه َماٌء بَِحيُْث َيُكوُن البَُخاُر اخلَاِرُج بِالُقْرآِن َناِزًال ِيف املَاءِ 

ْحَر  َها ِيف َهَذا املَاءِ َس : ُثمَّ ُتِذيُب َهَذا السِّ .َواًء َكاَن َأْوَراًقا، َأْو ِطيبًا، َأْو َغْريِ

.َبِعيٍد َعْن َطِريِق النَّاِس َهَذا املَاَء ِيف َمَكاٍن ُثمَّ َتْسُكُب 

ْحَر َفاْسَأِل : َوإِْن َقاَل اِجلنِّيُّ  َب السِّ إِْن َكاَن َيْشُعُر : املَِريَض إِنَّ املَْسُحوَر َقْد َرشِ

.َدِة َكثًِريا، َفإِْن َكاَن َفاِجلنِّيُّ َصاِدٌق، َوإِال َفُهَو َكاِذٌب بَِأَملٍ ِيف اَملعِ 

َ ِصْدُق فَ  َأْن َخيُْرَج ِمَن املَِريِض َوال َيُعوُد - اِجلنِّيُّ : َأْي -اِجلنِّيِّ َتتَِّفُق َمَعُه إِْن َتَبنيَّ

ْحَر إِْن َشاَء اهللاُ .َعاَىلٰ تَ إَِلْيِه، َوَأنََّك َسُتْبِطُل السِّ

ْكِر ِنَفةَ َياِت اْآل ُثمَّ َتْقَرُأ َعَىلٰ َماٍء اْآل  ِمْن )١()١٠٢(: َم َرقْ ْيَها اآلَيةَ َوَتِزيُد َعلَ الذِّ

.»الَبَقَرةِ «ُسوَرةِ 

امٍ  َة َأيَّ ُب ِمنُْه املَْسُحوُر، َوَيْغَتِسُل ِعدَّ .ُثمَّ َيْرشَ

ْحَر، َأْو ُعِمَل َعَىلٰ َأَثٍر ِمْن آَثاِرهِ : َوإِْن َقاَل اِجلنِّيُّ  : إِنَّ املَْسُحوَر َقْد َختَطَّٰى السِّ

.»هِ َأْو َثْوبِ هِ َشْعِر «

ُب َوَيْغَتِسُل ِمْنَها : ِيف َهِذِه اَحلاَلةِ  َتْقَرُأ اآلَياِت املَْذُكوَرَة آنًِفا َعَىلٰ َماٍء، َوَيْرشَ

ِم، َوُيَصبُّ  اٍم َخاِرَج احلَامَّ َة َأيَّ اِرِع َمَثًال، َأْو ِيف َأيِّ َمَكاٍن اَملِريُض ِعدَّ املَاُء ِيف الشَّ

.ٰى َينْتِهَي اَألَملُ َخاِرَج َدْوَراِت اِملَياِه َحتَّ 

ًة ُأْخَرٰى، َوَتْأُخُذ َعَلْيِه الَعْهدَ يَّ اِجلنُِّثمَّ َتْأُمُر  )٢(َأْن َخيُْرَج َوال َيُعوُد إَِلْيِه َمرَّ

.َوَتْأُمُرُه بِاُخلُروِج 

.فإن شئت قرأَت بغريها من القرآن الكريمهذه اآليات اجتهاد مني، وليست توقيفية،) ١(

.١١٤صـ÷الوقاية"العهد مذكور يف ) ٢(



  ١٥٩

١٥٩

ًة ُأْخَرٰى : ُثمَّ ُيَعاِوُدَك املَِريُض َبْعَد ُأْسُبوعٍ  ْقَيَة َمرَّ َفإِْن َملْ َيْشُعْر ؛َفَتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ

ْحُر  ٍء، َفاَحلْمُد هللاِ َقِد اْنَتَهٰى السِّ .بَِيشْ

ًة ُأْخَرٰى َفاِجلنِّيُّ َكاِذٌب، َوَملْ  َع املَِريُض َمرَّ َفَسْلُه َعْن َسَبِب َعِدِم َخيُْرْج َوإِْن ُرصِ

.َِفإِِن اْسَتَجاَب َفاَحلْمُد هللاُخُروِجِه، َوَتَعاَمْل َمَعُه بِاللِِّني،
ُب، َوالِقَراَءُة، َوَغْريُ َذلَِك ِمْن َأْلَواِن التَّعْ : َوإِْن َملْ َيْسَتِجْب  ْ .ِذيِب َفالرضَّ

عِ  َفَأْعِطِه : َر بُِدوَخٍة، َأْو ِرْعَشٍة، َأْو َغْريِ َذِلَك املَِريُض؛ َوَلِكنَُّه َشعَ َوإِنْ  َملْ ُيْرصَ

ًال َعَلْيهِ  يًطا ُمَسجَّ ِة َساَعٍة، َيْسَتِمُع َلُه ُكلَّ َيْوٍم َثالَث »الُكْرِيسِّ «آَيُة َرشِ َرًة ملُِدَّ ُمَكرَّ

ِة َشْهٍر  اٍت ملُِدَّ َعاِت ِيف األُُذَنْنيِ َمرَّ امَّ .َكاِمٍل بِالسَّ

َوِإال - َتَعاَىلٰ ِإْن َشاَء اُهللا- ُثمَّ َيْأتِيَك َبْعَد َشْهٍر َتْقَرُأ َعَلْيِه َفَسَيُكوُن َقْد ُشِفَي 

ُل  افَّ «: َلُه ُسَوَر ُتَسجِّ َخاِن «-»َيس«- »اِت الصَّ يٍط، َوَيْستَِمُع »اِجلنِّ «- »الدُّ َعَىلٰ َرشِ

ِة َثالَثِة َأَسابِيَع، َفيُ  اٍت ِيف اْلَيْوِم ملُِدَّ ، َوإِال ُتِزيُد َلُه َأْيًضا َثالَث َمرَّ ْشَفٰى بِإِْذِن اهللا َتَعاَىلٰ

ةِ  .َلُه ِيف املُدَّ

  
ْقَيةِ َر َأْن َيشعُ  اَضٍة، َأْو ُصَداٍع فَ بُِدوَخٍة، َأْو ِرْعَدٍة، َأِو اْنتِ «: املَِريُض ِيف َأْثنَاِء الرُّ

عُ »..َشِديدٍ  :َوَلِكنَُّه؛ ال ُيْرصَ

         
َع ُتَعاِمُلُه كَ  .َام ِيف اَحلاَلِة اُألوَىلٰ َفإِْن ُرصِ

ْع َوَلِكْن َبَدَأِت يُ َوِإْن َملْ  اِن َوَهيْدآِن ْرصَ ْعَدُة َوالُصَداُع َخيِفَّ ، َفاْقَرْأ َعَلْيِه الرُّ ْقَيَة الرِّ

اٍم؛ َفَسيُ  َة َأيَّ .ْشَفٰى بِإِْذِن اهللا َتَعاَىلٰ ِعدَّ



       ١٦٠

١٦٠

    
ُل َلُه ُسوَرَة تُ -١ افَّ «َسجِّ ًة َواِحَدًة، وآَيةَ »اِت الصَّ َرًة »الُكْرِيسِّ «َكاِمَلًة َمرَّ ُمَكرَّ

يٍط، َوَيْستَِمُع َلهُ  اٍت َيْوِميا: َعَىلٰ َرشِ .َثالَث َمرَّ

الِة ِيف َمجَاَعةٍ -٢ .ُحيَافُِظ َعَىلٰ الصَّ

يَك لَُه، لَُه املُْلُك َولَُه اهللاُ، َوْحَدُه َال إلََه إِالَّ َال «:َِيُقوُل َبْعَد َصالِة الَفْجر-٣ َرشِ

ٍء َقِديٍر  ةٍ (»اَحلْمُد َوُهَو َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ ِة َشْهٍر ) ِماَئَة َمرَّ .ُملِدَّ

، َأِو ِة، َأنَّ اآلالظَ َمَع ُمالَح  اِم اَألُوَىلٰ ِة األَيَّ اخلَْمَسَة َعَرشَ َم َسَتِزيُد َعَلْيِه ِيف الَعْرشَ

ْهِر َيُكوَن َقِد اْنَتَهٰى اَألَملُ َيْوًم  .ا َتْقِريبًا، ُثمَّ َختِفُّ َتْدِرجيِيا، ِيف ِهنَاَيِة الشَّ

ءٍ  ْحُر - إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ - ِعنَْد َذلَِك؛ َسَتْقَرُأ َعَلْيِه َفَلْن َيْشُعَر بَِيشْ َوَيُكوُن السِّ

.َل َقْد َبطَ 

َام َظلَّْت ِزَياَدُة اَأل  ْدِر َوُربَّ ُعوِر بِِضيٍق َشِديٍد ِيف الصَّ ْهِر، َمَع الشُّ :َملِ ُطوَل الشَّ

ُع  اٍت، َفَسُيْرصَ َة َمرَّ ْقيََة ِعدَّ -إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ - ِعنَْد َذلَِك؛ َيأْتِيَك، َفتَْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ

.ُثمَّ ُتَعاِمُلُه َكَام َذَكْرَنا ِيف اَحلاَلِة اُألوَىلٰ 

       
ًة ُأْخَرٰى، َرةً َفِعنَْد َذلَِك َتْسَأُلُه َعِن األَْعَراِض َمرَّ : َفإِْن َملْ َجتِْد ُمْعَظَم األَْعَراِض ُمَتَوفِّ

َن؛ َفتُكَ َتيَ َفَهَذا َلْيَس بَِمْسُحوٍر َوال َمِريٍض، َوُيْمِكُن َأْن تَ  ْقيَ قَّ َر الرُّ اٍت رِّ .َة َثالَث َمرَّ

ٍء َوَهَذا َناِدٌر ِجدا ْقيََة، َوَملْ يِْشُعْر بَِيشْ ْرَت الرُّ َرًة، َوَكرَّ :َوإِْن َكاَنِت األَْعَراُض ُمَتَوفِّ

  
ُل َلُه ُسَوَر -١ ُع َهلَا َيْسَتمِ ، َعَىلٰ ِرشيٍط، َو »اِجلنِّ «،»الُدَخاِن «،»َيس«: ُتَسجِّ



  ١٦١

١٦١

َعاِت  امَّ اٍت َيْوِميا بِالسَّ .َثالَث َمرَّ

.اِإلْكَثاُر ِمَن االْسِتْغَفاِر -٢

َة إِال ِباهللا«: اِإلْكَثاُر ِمْن َقْوِل -٣ .»ِال َحْوَل َوال ُقوَّ

ْقَيَة َوُتَعاِمُلُه َكَام ِيف ا ِة َشْهٍر، ُثمَّ َتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ .حلَاَلَتِني األُوَلتَْنيِ ُكلُّ َهَذا ملُِدَّ

        
َر بِالَعافَِيِة َفتَْحَمُد اَهللا َتَباَرَك َوَتَعاَىلٰ الَِّذي َفإَِذا َشَفاُه اهللا ُ َعَىلٰ َيَدْيَك، َوَشعَ 

َقَك لَِذلَِك، َوَتْزَداُد َفقْ  َها ِمَن اَحلاالِت، َوال َيُكوُن َوفَّ َق ِيف َغْريِ ًرا إَِىلٰ اهللا؛ َكْي ُتَوفَّ

كَ  ِ ﴿: َذلَِك َسَبًبا ِيف ُطْغَياِنَك َوَتَكربُّ

.]٧: إبراهيم[﴾

ْحِر؛ ألَنَّ َكثًِريا ِممَّْن َيْعَم َواَملِريُض  ٌض ِيف َهِذِه احلَاَلِة لَِتْجِديِد السِّ ُلوَن ُمَعرَّ

ْحَر إَِذا َشعَ  اِحِر ـُروا بَِأنَّ املَِريَض َذَهَب ألََحِد اُملَعالِ السِّ ِجَني لِْلِعالِج َعاُدوا إَِىلٰ السَّ

َد َهلُُم  ًة أُْخَرٰى؛ َولَِذلَِك َجيُِب َعَىلٰ املَِريِض َأْن ال ُيْعِلَم َأَحًدا بَِذِلَك ِلُيَجدِّ ْحَر َمرَّ .السِّ

      
الِة ِيف َمجَاَعةٍ -١ .املَُحاَفَظُة َعَىلٰ الصَّ

.َعَدُم َسَامِع األََغاِين َواُملوِسيَقٰى -٢

.»الُكْرِيسِّ «آَيةِ الُوُضوُء َقْبَل النَّْوِم، َوِقَراَءةُ -٣

ءٍ -٤ .الَبْسَمَلُة ِعنَْد ُكلِّ َيشْ

يَك لَُه، لَُه املُْلُك َوَلُه «: ْجِر َيُقوُل َبْعَد َصالِة الفَ -٥ ال إِلََه إال اُهللا َوْحَدُه ال َرشِ

ٍء َقِديٌر  ةٍ (»اَحلْمُد َوُهَو َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ .)ِماَئَة َمرَّ



       ١٦٢

١٦٢

ياِال َيُمرُّ َعَليِْه َيْوٌم إِال َوَيْقَرُأ َشيًْئا ِمْن ِكَتاِب اهللا-٦ .، َأْو َيْسَتِمُع إِْن َكاَن ُأمِّ

اِحلنيَ ُمَص -٧ .اَحَبُة الصَّ

َباِح َواملََساءِ -٨ .املَُحاَفَظُة َعَىلٰ َأْذَكاِر الصَّ

*   *   *



  ١٦٣

١٦٣

    

 
»« 

ْحِر َظاِهَرةً َكاَنْت َهِذِه املَْرَأُة َتْكَرُه َزْوَجَها ُكْرًها َشِديًدا، َو  َكاَنْت َأْعَراُض السِّ

نَةً  َا َكاَنْت َتَتَضاَيُق ِمْن َبْيِت َزْوِجَها، َبْل َوَتَتَضاَيُق ِمْن َزْوِجَها َنْفِس َبيِّ ، هِ ، َحتِّٰى إِهنَّ

ٌس َوَكاَنْت َتَرٰى َزْو  يٍف، َكَأنَُّه َوْحٌش ُمْفَرتِ .َجَها بَِمنَْظٍر ُخمِ

ا َزْوُجهَ  َني بِالُقْرآِن،ُثمَّ َذَهَب ِهبَ ، َوَقاَل ا إَِىلٰ َأَحِد اُملَعاِجلِ ِإنَُّه َجاَء : َفنََطَق اِجلنِّيُّ

ُجِل َوَزْوَجتِ  تُُه ِهَي التَّْفِريُق َبْنيَ َهَذا الرَّ ْحِر، َوُمِهمَّ َبُه اُملَعاِلُج هِ َعْن َطِريِق السِّ ، َفَرضَ

.َكثًِريا، َوَلِكنَُّه َملْ َيْسَتِجْب 

ُد َعَىلٰ َهَذا اُملَعالِِج بَِزْوَجِتِه َشْهًرا: ِيل َزْوُجَهاَحتَّٰى َقاَل  دَّ . إِنَُّه َظلَّ َيَرتَ

.َوَأِخًريا َطَلَب اِجلنِّيُّ ِمنُْه َأْن ُيَطلَِّق اْمَرَأَتُه َوَلْو َطْلَقًة َواِحَدةً 

ْوُج َطَلبَُه َوَطلََّقَها َطْلَقًة َواِحَدًة، ُثمَّ َوِلَألَسِف لَ  َراَجَعَها؛ َفُشِفيِت اَملْرَأُة بَّٰى الزَّ

.ُأْسُبوًعا َواِحًدا

ُجُل ِهبَا، َفَلامَّ َقَرْأُت َعَلْيَها الُقْرآنَ  ًة ُأْخَرٰى؛ َفَجاَءِين الرَّ َعْت، ُثمَّ َعاَوَدَها َمرَّ ُرصِ

:ِتَصاٍر َشِديدٍ َواُر، َوَسَأْذُكُرُه ِباْخ َوَداَر َهَذا اِحل 

.َما اْسُمَك؟: ُقْلُت 

.ِشْقَوانُ : َقاَل 



       ١٦٤

١٦٤

.َك؟تُ َوَما ِدَيانَ : ُقْلُت 

اِينٌّ : َقاَل  .َنْرصَ

.ملَِاَذا َدَخْلَت ِيف َهِذِه اَملْرَأِة؟: ُقْلُت 

.ْفِريِق َبْينََها َوَبْنيَ َزْوِجَهاِللتَّ : َقاَل 

.؛ َوإِال َفَلَك اِخلَياُر َِسَأْعِرُض َعَلْيَك َأْمًرا إِْن َقبِْلَتُه َفاَحلْمُد هللا: ُقْلُت 

ا ِإَىلٰ ُفالٍن َوُفالٍن : َقاَل  .ال ُتْتِعْب َنْفَسَك، َلْن َأْخُرَج ِمنَْها، َلَقْد َذَهَب ِهبَ

.َأَنا َملْ َأْطُلْب ِمنَْك َأْن َختُْرَج ِمنَْها: ُقْلُت 

.إًِذا َفَامَذا ُتِريُد؟: َقاَل 

، َوإِال َفال ِإْكَراَه ِيف َِفاحلَْمُد هللاُأِريُد َأْن َأْعِرَض َعَلْيَك اِإلْسالَم، َفإِْن َقِبْلَتُه : ُقْلُت 

يِن  .الدِّ

.ُجمَاَدَلٍة َوُمَناَقشٍة َطِويَلٍة َأْسَلَم، َواَحلْمُد هللاُثمَّ َعَرْضُت َعَليِْه اِإلْسالَم، َوَبْعدَ 

اِدُعَنا؟: َفُقْلُت  .َهْل َأْسَلْمَت َحِقيَقًة َأْم ُختَ

ٍء، َوَلِكنِّي َأْسَلْم ِربَ ال َتْستَِطيُع َأْن ُجتْ َأْنَت : َقاَل  ...ُت ِمْن َقْلبِي، َوَلِكنْ ِين َعَىلٰ َيشْ

.َماَذا؟: ُقْلُت 

ُدوَننِي، َفَأَخاُف َأْن َيْقتُُلوِين : َقاَل  .َأَرٰى َأَماِمي اآلَن َجمُْموَعًة ِمَن اِجلنِّ النََّصاَرٰى ُهيَدِّ

َ َلَنا : ُقْلُت  ٌ َسْهٌل؛ َلْو َتَبنيَّ َأنََّك َأْسَلْمَت ِمْن َقْلبَِك َأْعَطْيَناَك ِسالًحا َهَذا َأْمٌر َهنيِّ

َب ِمنَْك يا؛ بُِمْقتََضاُه الَقِو  .َيْستَِطيُع َأَحٌد ِمنُْهْم َأْن َيْقَرتِ

.اآلنَ َأْعِطِنيهِ : َقاَل 

.ْلَسةُ ال، َحتَّٰى َتِتمَّ اَجل : ُقْلُت 



  ١٦٥

١٦٥

.َماَذا ُتِريُد َبْعَد َذِلَك؟: َقاَل 

َت َقْد أَْسَلْمَت إِْسالًما َحِقيِقيا؛ َفِمْن َمتَاِم َتْوَبتَِك َأْن ُتْقِلَع َعِن ِإَذا ُكنْ: ُقْلُت 

.الظُّْلِم، َوَختُْرَج ِمْن َهِذِه املَْرَأةِ 

اِحِر؟:َقاَل  .َنَعْم أَْسَلْمُت، َوَلِكْن َكْيَف َأَختَلَُّص ِمَن السَّ

.َتنَا َعَىلٰ َذِلَك َهَذا َأْمٌر َسْهٌل؛ َوَلِكْن إَِذا َواَفقْ : ُقْلُت 

.َنَعْم : َقاَل 

ْحِر؟: ُقْلُت  .إًِذا َفَأْيَن َمَكاُن السِّ

.الَِّذي َتْسُكُن ِفيِه اَملْرَأةُ -َيْعنِي ِيف ِفنَاِء الَبْيِت -»اُحلوِش «ِيف : َقاَل 

ْبِط؛ َألنَّ هُ ُأ َوَلِكنِّي ال َأْسَتِطيُع َأْن : َقاَل  ْحِر بِالضَّ َد َمَكاَن السِّ نَاَك ِجنِّيا َحدِّ

َام ُعِرَف َمَكاَنُه، َنَقَلُه إَِىلٰ َمَكاٍن َأَخَر  ْحِر، َوُكلَّ ًال بِِحَراَسِة َهَذا السِّ .ُمَوكَّ

اِحِر؟: ُقْلُت  .ُمنُْذ َكْم َسنٍَة َوَأْنَت َتْعَمُل َمَع َهَذا السَّ

يَن َسنٍَة : َقاَل  كُّ ِمنِّي - ُمنُْذ َعْرشِ َسنَواٍت َأْو ِعْرشِ َوَقْد َدَخْلُت ِيف َثالِث - الشَّ

.نِْسَوٍة َقْبَل َهِذِه اَملْرَأِة، ُثمَّ َقصَّ َلنَا َقَصَص َهُؤالِء الثَّالِث 

َ ِيل ِصُدُقُه ُقْلُت َلهُ  .ُخْذ ِسالَحَك الَِّذي َوَعْدَناَك ِبهِ : َفَلامَّ َتَبنيَّ

.َما ُهَو؟: َقاَل 

.َب ِمنَْك ِجنِّيٌّ َتْقَرأَُها، َفيَِفرُّ ِمْن أََماِمَك، َهْل َحتَْفُظَها؟ُكلََّام اْقَرتَ : »الُكْرِيسِّ «آَيُة : ُقْلُت 

اَنَعْم؛ َحِفظْ : َقاَل  .ُتَها ِمْن َكْثَرِة َتْكَراِر َهِذِه اَملْرَأِة َهلَ

اِحِر؟: َقاَل  .َوَلِكْن َكْيَف َأَختَلَُّص ِمَن السَّ

ةَ : ُقْلُت  .اِجلنِّ اُملْؤِمِننيَ طَ ، َوَتِعيُش ُهنَاَك ِيف احلََرِم َوْس َختُْرُج اآلَن َفَتتَِّجُه ِإَىلٰ َمكَّ



       ١٦٦

١٦٦

ْبُتَها . ..َوَلِكْن َهْل َسَيْقَبُلنِي اهللا َبْعَدَما َصَنْعُت ُكلَّ َهِذِه اَملَعاِيص؟: َقاَل  َلَقْد َعذَّ

ْبُت النَِّساَء الالِيت َدَخْلُت فِيِه . َكِثًريا .نَّ ِمْن َقْبِلَهاَوَعذَّ

﴿: ْم؛ َقاَل َتَعاَىلٰ َنعَ : ُقْلُت 

.]٥٣: الزمر[﴾

اَح ِمـإَِذا َخَرْجُت؛ َفاطُْلُبوا ِمْن َهِذِه اَملْرَأِة َأْن ُتَسا: َفَبَكٰى ُثمَّ َقاَل  .نِي َعَىلٰ َتْعِذيبِي َهلَ

ُه ْر َم َأ الُقْرآِن، َو ٍء آَياٍت ِمنَ ُجِل َعَىلٰ َماُثمَّ َعاَهَد َوَخَرَج، ُثمَّ َقَرْأُت ِللرَّ  ُتُه َأْن َيُرشَّ

.ِيف اُحلوِش 

ٍة، َوَقاَل  ُجُل َبْعَد ُمدَّ ، َواَحلْمُد هللا: ُثمَّ َأْرَسَل ِيلَ الرَّ َا بَِخْريٍ .إِهنَّ

ٌء، َوَلِكنَّ  .ُِه هللاُكلَّ األَْمَر َوَلْيَس ِمنِّي َيشْ
*   *   *

 
   )١( 

ُتَها َوَأَنا َمَعَها ِيف ِخالٍف َشِديٍد، َبْل ْج ُمنُْذ َتَزوَّ : َجاَءِين َزْوُجَها، َوَقاَل ِيل 

ُل ِمنِّي َكِلَمًة َواِحَدًة، َوَتَتَمنَّٰى ِفَراِقي، َوَتُكوُن َتْكَرهُ  نِي ُكْرًها َشِديًدا، َوال َتَتَحمَّ

الَبْيِت َما ُدْمُت َأَنا َغْريَ َمْوُجوٍد، َفإَِذا َدَخْلُت الَبْيَت َتَضاَيَقْت، َوَكَأنَّ ُمْرَتاَحًة ِيف 

.َجَسَدَها َقِد اْشَتَعَل َناًرا ِمَن الَغَضِب 

ْقَيةَ  ْت : َفَلامَّ َأْسَمْعُتَها الرُّ بَِتْخِديٍر ِيف َأْطَرافَِها، َوِضيٍق ِيف َصْدِرَها، َوُصَداٍع َأَحسَّ

﴿:واستدل من يرٰى إمكانية محل اجلن لألشياء بقوله تعاٰىل ) ١(

.]٣٩-٣٨: النمل[﴾



  ١٦٧

١٦٧

َطٍة، ِيف َر  َلًة َعَىلٰ َأْرشِ ْع، َفَأْعَطْيُتَها ُسَوًرا ِمْن ِكَتاِب اهللا ُمَسجَّ ْ ُتْرصَ ْأِسَها، وَلِكنََّها َمل

ِة َمخَْسةٍ  ا َأْن َتْسَتِمَع َهلَا ِملُدَّ .َوَأْرَبِعَني َيْوًما، ُثمَّ ُتَراِجُعِنيَوَأَمْرُهتَ

ةِ ُثمَّ َجاَء  ٌء َعِجيٌب : َوَقاَل ِين َزْوُجَها َبْعَد َهِذِه املُدَّ .َحَدَث َيشْ

ا: ُقْلُت  .َماَذا َحَدَث؟.. .َخْريً

ةُ : َقاَل  َعِت املَْرأَُة، َوَنَطَق َبْعَدَما اْنتََهِت املُدَّ ، َوَقاَل َعَليَْها، َواتََّفْقنَا أَْن َنأْتِيََك ُرصِ :ِجنِّيٌّ

يَطَة َأْن ال َتْذَهُبوا ِيب  ٍء، َرشِ ُكْم بُِكلِّ َيشْ ْيِخ َسُأْخِربُ .إَِىلٰ الشَّ

ْم َأْن َتْعَلُموا ِصْدِقي ْحِر، َوإَِذا َأَرْدتُّ نِي ِجْئُتَها َعْن َطِريِق السِّ َوا َهِذهِ ْح َفَأ : إِنَّ ِرضُ

ْحَر ِفيَها- ِة َوَأَشاَر إَِىلٰ ِوَساَدٍة ِيف الُغْرفَ - الِوَساَدَة  .َواْفَتُحوَها َفَسَتِجُدوا السِّ

.َساَدَة، َفَوَجُدوا فِيَها ِقَطًعا ِمَن األَْوَراِق َوِكَتاَباٍت َوُحُروٍف َوفِْعًال َفَتُحوا الِو 

ْحُر َأْحِرُقوا َهِذِه األَْوَراَق، َفَقْد َبطَ : ُهْم ـُثمَّ َقاَل لَ  ، َوَأَنا َسَأْخُرُج ِمْنَها، َل السِّ

ِط َأْن َأْظَهَر َهلَا  ثَّ : َيْعِني- َوَلْن َأُعوَد إَِلْيَها؛ بَِرشْ .اآلنَ !! اِفُحَهاَص ُثمَّ ُأ - ُل َهلَا َأَمتَ

.ال َبْأَس : َفَقاَل َزْوُجَها ِلْلِجنِّيِّ 

َا ُتَصاِفُح َأَحًداَوفِْعًال اْسَتيَْقَظِت املَْرَأةُ  ْت َيَدَها َكأَهنَّ ِعَها، ُثمَّ َمدَّ .ِمْن َرصَ

َة ُقْلُت  َسَمْحَت َلُه بُِمَصاَفَحِتَها؛ َألنَّ َوَلِكنََّك َأْخَطْأَت ِيف َأنْ : َفَلامَّ َقصَّ ِيلَ الِقصَّ

ُجِل ِلْلَمْرَأةِ ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا َحَراٌم، َوال َجيُوُز، َفَقْد َثَبَت َأنَّ النَِّبيَّ  َقْد َهنَٰى َعْن ُمَصاَفَحِة الرَّ

.ْجنَِبيَّةِ اْألَ 

ًة ُأْخَرٰى  .َوَبْعَد ُأْسُبوٍع َمِرَضِت املَْرَأُة َمرَّ

ا، َفَام َأِن  ِجيِم ِإالَّ ِاْسَتَعْذُت ِباهللاَفَجاَءِين ِهبَ يَْطاِن الرَّ َعِت اَملْرَأُة، ِمَن الشَّ َوُرصِ

.َوَداَر اِحلَواُر التَّاِيل 
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اُب؛ لِ :ُقْلُت  ًة ُأْخَرٰى؟َامذَ ـَيا َكذَّ ا َرَجْعَت َمرَّ

بْ :َقاَل  ٍء، َوَلِكْن ال َتْرضِ .ِنيَسَأُقوُل َلَك ُكلَّ َيشْ

.ُقْل :ُقلُت 

ِوَساَدِة، ْوَراَق َداِخَل الْ ْعُت اْألَ َعَلْيِهْم، َوَأَنا الَِّذي َوَض ؛ َأَنا َكَذْبُت َنَعْم :َقاَل 

ُقوِين، َوَملْ َأْخُرْج ِمنَْهاْي ُيَص ِلكَ  .دِّ

َتاُل َعَلْيِهْم ًذا َأْنَت إِ :ُقْلُت  .َحتْ

ْحِر :َقاَل  ؟َماَذا أَْصنَُع َوَأَنا ُمَقيٌَّد ِيف َجَسِدَها بِالسِّ

ْسِلٌم؟ُم ْنَت َأ :ُقْلُت 

.َنَعْم :َقاَل 

..َكَباِئِر الْ نَُّه ِمنَ نَّ َهَذا َحَراٌم؛ َوِألَ ِألَ ؛ُمْسلٍِم َأْن َيْعَمَل َمَع َساِحٍر ـَجيُوُز لِ َال :ُقْلُت 

نََّة؟َهْل ُتِريُد اْجلَ 

.َنَعْم ُأِريُدَها:َقاَل 

اِحَر، َوتَ :ُقْلُت  ُك السَّ اِحِر نَِني َتْعبُُد اهللاَ، ِألَ ْذَهُب َمَع اُملْؤمِ إًِذا َتْرتُ نَّ َطِريَق السَّ

ْنَيا، َواجلْ  َقاِء ِيف الدُّ .ِخَرةِ ِحيِم ِيف اْآل َطِريُق الشَّ

؟َوَلِكْن َكْيَف َذلَِك َوُهَو ُمَسْيِط :َقاَل  ٌر َعَيلَّ

َنُصوًحا، َنَعْم ُهَو ُمَسْيطٌِر َعَلْيَك بَِمَعاِصيَك، َوَلِكنََّك َلْو ُتْبَت َتْوَبًة :ُقْلُت 

ْ َجيَْعِل اهللاُ َلُه َعَلْيَك َسبِيًال َِوَرَجْعَت ِإَىلٰ اهللا ﴿: َمل

.]١٤١: النساء[﴾

ُثمَّ َعاَهَد اَهللا َتَباَرَك َوَتَعاَىلٰ َوَخَرَج، .، َوَسَأْخُرُج، َوَلْن َأُعودَ ُِتْبُت ِإَىلٰ اهللا:َقاَل 
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َة ِإالَّ َوَال ْمُد هللا َوْحَدُه، َوال َحْوَل َواْحلَ  .ِِباهللاُقوَّ

، َواْحلَ  َا بَِخْريٍ ِين َأهنَّ َ ٍة َوَبرشَّ .ِمنيَ ـَربِّ الَعالَ ِْمُد هللاُثمَّ َجاَءِين َزْوُجَها َبْعَد ُمدَّ

*   *   *

 
       

ا تُ : َوَقاَل َجاَءِين َزْوُجَها، ُتِريُد َأْن َتِعيَش َمِعَي بَِرْغِم َأينِّ ُأِحبَُّها، ُضِني، َوَال ْبغِ ِإهنَّ

َماٍت َكَراِهَيُة َجاَءْت َفْجَأًة ِبَال َوَهِذِه الْ  .ُمَقدِّ

َعْت، َوَداَر اِحلَواُر التَّاِيل »الُقْرآنَ «َفَلامَّ َسِمَعِت  :ُرصِ

َأُمْسِلٌم َأْنَت؟:ُقْلُت 

.َنَعْم، ُمْسِلٌم :َقاَل 

ِامَذا َدَخْلَت َهِذِه املَْرَأَة؟ـَولَ :ُقْلُت 

ْحِر، َعِمَلْت َهلَا :َقاَل  ِسْحًرا، َوَوَضَعْتُه ِيف ُزَجاَجِة »ُفالَنةٌ «ِجْئُت َعْن َطِريِق السِّ

ًة، ُثمَّ َسَطا َعَىلٰ الطِّيِب  تِي َكاَنْت ِعنَْدَها، َوُكنُْت َأْمِيش َخْلَفَها ُمدَّ ، الْ الَّ َبْيِت ِلصٌّ

.َعْت َفَدَخْلُت ِفيَهاِز َففَ 

اِحَر ُيْرِسُل اْجلِ بِّ َوُهنَا َجيُِب َأْن ُأنَ  لُّ نِّيَّ إَِىلٰ َمْن ُيِريُد ِسْحَرُه، َفَيظَ َه َعَىلٰ َأنَّ السَّ

ُخوِل ِفييََّأ َلُه ُفْرَصةٌ ُه، َحتَّٰى َتَتهَ نِّيُّ ُيَتابُِع املَُراَد ِسْحُر اْجلِ  .هِ لِْلدُّ

  :

ِديدُ اْخلَ -١ .ْوُف الشَّ

ِديدُ الْ -٢ .َغَضُب الشَّ
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ِديَدةُ َغْفَلةُ الْ -٣ .الشَّ

َهَواِت اِال -٤ .ْنِكَباُب َعَىلٰ الشَّ

َض اْإلِ  يَْطاُن ِمنَ اْألَ اْحلَاَالِت ْنَساُن ِحلَاَلٍة ِمْن َهِذهِ َفإِْن َتَعرَّ َن الشَّ ُخِوِل ْرَبِع َمتَكَّ الدُّ

ًئا َفَال Qإِْن َذَكَر اهللاَ ِفيِه، اللَُّهمَّ ِإالَّ  .نِّيُّ َأْن َيْدُخَل َيْستَِطيُع اْجلِ ، َأْو َكاَن ُمَتَوضِّ

ِين َكِثٌري ِمَن اْجلِ - َوُيَقاُل  ِإْن َذَكَر : - َني نِّ َأْنُفِسِهْم إِْن َكاُنوا َصاِدقِ َحْسَب َما َأْخَربَ

هُ اْإلِ  َق اْجلِ َحلَْظَة ُدُخوِل اْجلِ ْنَساُن َربَّ !!نِّيُّ نِّيِّ ِفيِه اْحَرتَ

.نِّيِّ َنْفِسهِ ْنِيسِّ َأْصَعُب َحلَْظٍة ِيف َحَياِة اْجلِ اْإلِ نِّيِّ ِيف َولَِذلَِك َفَلْحَظُة ُدُخوِل اْجلِ 

.ةٌ َوَهِذِه َطيِّبٌَة ِمْسِكينَ:نِّيُّ َقاَل اْجلِ 

.ُعودُ ، َوال تَ ِاَعًة هللاًذا َختُْرُج ِمنَْها طَ إِ :ُقْلُت 

ْوَجَة اْألُ :َقاَل  ِط َأْن ُيَطلَِّق الزَّ .ْخَرٰى بَِرشْ

ا َأْن ُنْؤِذَيَك ،ُطَك َغْريُ َمْقُبوٍل َرشْ :ُقْلُت  ا َأْن َختُْرَج، َوإِمَّ .إِمَّ

.َسَأْخُرُج :َقاَل 

َة ِإالَّ َال َل َو َحْو ، َوَال َِفَخَرَج، واَحلْمُد هللا .ِِباهللاُقوَّ

ُجِل َأنَّ َكَال ُثمَّ  ْحَر َغْريُ َمْقُبوٍل، يِّ َأنَّ ُفَال نَِّم اْجلِ َبيَّنُْت لِلرَّ تِي َعِمَلِت السِّ َنًة ِهَي الَّ

قُوا بَ نَّ َوَأنَّ اْجلِ  ْق َقْوَلهُ َيْكِذُبوَن ِلُيَفرِّ ِق اهللاَ، َوال ُتَصدِّ .ْنيَ النَّاِس، َفاتَّ

*   *   *

  
     
َني بِالْ  ِهبَا َزْوُجَها، َوَذَكَر ِيل َأنَّ َزْوَجَتُه ُتْبِغُضُه َجاَءِين :ُقْرآِن َقاَل َأَحُد املَُعاِجلِ
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.َبْيِت َتْرَتاُح ِيف َعَدِم ُوُجوِدِه َمَعَها ِيف الْ ُبْغًضا َشِديًدا، َو 

َ ِيل َأنَّ َلَدْهيَا ِسْحَر َتْفِريٍق َفَلامَّ َسَأْلُتَها َعِن اْألَ  .ْعَراِض َتَبنيَّ

، َوَداَر اْحلِ  ْقيََة َنَطَق َعَلْيَها ِجنِّيٌّ :- ْذُكُرُه بِاْخِتَصاٍر َوَسَأ - َواُر التَّاِيل َفَلامَّ َسِمَعِت الرُّ

َما اْسُمَك؟:ُقْلُت 

َك بِاْسِمي:َقاَل  .َلْن ُأْخِربَ

َما ِدَياَنُتَك؟:ُقْلُت 

.ُم َال ْس اْإلِ :اَل قَ 

َب ُمْسِلَمًة؟:ُقْلُت  !َوَهْل َجيُوُز لِْلُمْسلِِم َأْن ُيَعذِّ

ا، َوَلِكنِّي ُأِريُد َأْن َيْبتَ َأَنا ُأِحبَُّها، َو :َقاَل  ُهبَ .َد َعنَْها َزْوُجَهاعِ َال ُأَعذِّ

!يَق َبْينَُهَام؟ِر ُتِريُد التَّفْ :ُقْلُت 

.َنَعْم :َقاَل 

.ِلُّ َلَك َذلَِك، َفاْخُرْج ِمنَْها َطاَعًة هللاَحيِ َال :ُقْلُت 
.، َأَنا ُأِحبَُّهاَال ..َال :َقاَل 

.ُهَك ِهَي َتْكَر :ُقْلُت 

بُِّني.. ال:َقاَل  .ِهَي ُحتِ

.ْي ُختِْرَجَك ِمْن َجَسِدَهاُهَك، َوَقْد َجاَءْت إَِىلٰ ُهنَا ِلكَ ْبَت، ِهَي َتْكَر َكذَ :ُقْلُت 

.َلْن َأْخُرَج :َقاَل 

ِتِه َو ِبَِحْوِل اهللا-ُقْرآِن ْحِرُقَك ِبالْ ا ُأ ِإذً :ُقْلُت  َخ - ُقوَّ .ُثمَّ َقَرأُْت َعَلْيَها آَياٍت َفَرصَ

َأَختُْرُج؟:َفُقْلُت 
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ٍط ؛َنَعْم :َقاَل  .َأْخُرُج، َوَلِكْن بَِرشْ

ُط؟:ُقْلُت  ْ َما الرشَّ

.َأْخُرُج ِمنَْها، َوَأْدُخُل ِفيَك َأْنَت :َقاَل 

.َر َقِليًال ُثمَّ َبَكٰى ظَ ِمنَْها، َواْدُخْل ِيفَّ إِِن اْستََطْعَت، َفاْنتَ اْخُرْج ،َبْأَس َال :ُقْلُت 

َما ُيْبِكيَك؟:َفُقْلُت 

!!َيْوَم يٍّ َأْن َيْدُخَل ِفيَك الْ َيْسَتِطيُع َأيُّ ِجنَِّال :َقاَل 

؟:ُقْلُت  َوِملَ

بَ نََّك ُقْلَت ِألَ :َقاَل  يَك َلُه، الَّ اُهللا َوْحَدُه َال إَِلَه ِإ َال «: اِح الَيْوَم ِيف الصَّ املُْلُك َلُه َرشِ

).ةٍ ِماَئَة َمرَّ (»ْيشٍء َقِديٌر ُكلِّ َىلٰ ُهَو عَ ْمُد َو َولَُه اْحلَ 

:َقاِئُل الْ ملسو هيلع هللا ىلصَِصَدَق َرُسوُل اهللا:ُقْلُت 

، لَُه املُْلُك َولَُه اَحلْمُد َوُهَو َعَىلٰ ِرشيَك َلهُ اهللاُ َوْحَدُه َال الَّ إَِلَه ِإ َال :َمْن َقاَل ِيف َيْومٍ «

ٍء َقِديٌر  ةٍ ،ُكلِّ َيشْ َحَسنٍَة، ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه ِماَئةُ َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْرشِ : ِماَئَة َمرَّ

َي  يَْطاِن َيْوَمُه َذِلَك َحتَّٰى ُيْم ْت َعنُْه ِماَئةُ َوُحمِ ، َو َسيِّئٍَة، َوَكاَنْت ِحْرًزا ِمَن الشَّ ِت َملْ َيأْ ِيسَ

َّا َجاَء بِِه ِإ َأَحٌد ِب  .)١(»َرُجٌل َعِمَل َأْكَثَر ِمنْهُ الَّ َأْفَضَل ِمم

.َوْحَدهُ َِفْضُل هللا َأْخُرُج ِمنَْها، َفَعاَهَد َوَخَرَج، َوالْ ِإذً :َقاَل 

*   *   *

).نووي: ١٧/١٧(، ومسلم كتاب الذكر والدعاء )فتح: ٦/٣٣٨(رواه البخاري كتاب بدء اخللق :صحيح)١(
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 »« 

َقٰى َوالتََّامِئَم «:ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل النَّبِيُّ  كٌ َلةَ َوالتَِّو إِنَّ الرُّ .)١(»ِرشْ

بُِّب : َواِو بَِكْرسِ التَّاِء َوَفتِْح الْ »التَِّوَلةُ «:ِثِري ُن اْألَ َيُقوُل ابْ  إَِىلٰ َزْوِجَها املَْرَأةَ َما ُحيَ

ِه، َوَجْعلُ  ْحِر َوَغْريِ ِك الْعِتَقادِ هُ ِمَن السِّ ْ ُر َوَيفْ ِهْم َأنَّ َذِلَك ِمَن الرشِّ َف َما َعُل ِخَال ُيَؤثِّ

َرُه اهللاُ َتَعاَىلٰ  .اهـ)٢(َقدَّ

ابِِق ِهَي َوُأِحبُّ َأْن ُأنَ  ْقيََة املَْعنِيََّة ِيف اْحلَِديِث السَّ ْقَيُة املُْحتَِوَيُة :بَِّه َعَىلٰ أَنَّ الرُّ الرُّ

َّ َعَىلٰ اْستَِعاَنٍة بِاْجلِ  َياِطِني، َوَغْريِ َذِلَك ممِ ِك نِّ والشَّ ْ .ا َيْدُخُل ِيف الرشِّ

ْقَيُة ِبالْ  .ُفَقَهاءِ وَعِة َفِهَي َجاِئَزٌة بِِإْمجَاِع الْ ْذَكاِر املَْرشُ اْألَ ْدِعَيِة َو ُقْرآِن، َأِو اْألَ َأّما الرُّ

َقٰى َما َملْ َتُكْن َال «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَِّبيَّ ،»َصِحيِح ُمْسِلمٍ «َوَقْد َثَبَت ِيف  َبْأَس بِالرُّ

ًكا .)٣(»ِرشْ

  :

ُة -١ َغُف َواملََحبَّ ِبيعيَّةالشَّ .َغْري الطَّ

ِديَدُة ِيف َكْثَرِة اْجلِ -٢ ْغَبُة الشَّ .َامعِ الرَّ

ْربِ َعنَْها-٣ .َعَدُم الصَّ

ِديُد ِلُرْؤَيتِ -٤ ُف الشَّ .َهاالتََّلهُّ

، وأورده األلباين يف )٤/٤١٨(واحلاكم ) ٣٥٣٠(، وابن ماجه )٣٨٨٣(، أبو داود )١/٣٨١(رواه أمحد : صحيح) ١(
).٣٣١(برقم . »الصحيحة«

).١/٢٠٠(»النهاية«)٢(
).١٤/١٨٧(، النووي )٦٤(كتاب السالم رواه مسلم يف:صحيح) ٣(



       ١٧٤

١٧٤

.َطاَعتُُه َهلَا َطاَعًة َعْمَياَء -٥

   
ُدُث اْخلِ  ُجِل َو َال َكثًِريا َما َحتْ َعاَن َما َتُزوُل )١(املَْرَأةِ َفاُت َبْنيَ الرَّ ، َوَلِكنََّها َرسْ

بِيِعيَِّة، َوَلِكْن ُهنَاَك ِنَساٌء َال َوَتُعوُد اْحلَ  َن َعَىلٰ َذِلَك، فَ َياُة إَِىلٰ َجمَاِرهيَا الطَّ اِرْعَن ُيَس َيْصِربْ

َهاِب ِإَىلٰ  َح إَِىلٰ الذَّ .ْحًرا ُحيَبُِّبَها إَِىلٰ َزْوِجَهاَرِة لَِيَضُعوا َهلُنَّ ِس السَّ

ِة ِديِن ِتْلَك اَملْرَأةِ  وزُ ، َأْو ِمْن َجْهِلَها بَِأنَّ َهَذا َحَراٌم َوَال َوَهَذا ِمْن ِقلَّ .َجيُ

اِحُر ِمنَْها َأَثًرا ِمْن آَثاِر  -َأْو َثْوًبا -ًة نُْسَو لَ َأْو قَ - ِمنِْديًال «: َزْوِجَهاَفَيْطُلُب السَّ

ةً  ْوِج »َأْو َفِنيلَّ ِط َأْن َتُكوَن َحاِمَلًة لَِراِئَحِة َعَرِق الزَّ َتُكوُن َجِديَدًة َأْو َال : َأْي -، بَِرشْ

ِط، َوَينُْفُث َعَلْيَها ُيوُثمَّ َيْأُخُذ ِمْنَها َبْعَض اْخلُ - ُسوَلًة، َبْل َتُكوُن ُمْسَتْعَمَلًة َمغْ 

َيْصنََع َهلَا ِسْحًرا َعَىلٰ َماٍء َأْو َأنْ َوَيْعِقُدَها، ُثمَّ َيْأُمُرَها َأْن َتْدفِنََها ِيف َمَكاٍن َمْهُجوٍر، َأْو 

ِبَأْن ْيِض، ُثمَّ َيْأُمُرَهاَطَعامٍ ٍ، َوَأَشدُّ َما َيُكوُن َعَىلٰ َنَجاَسٍة، َوَأَشدُّ َما َيُكوُن ِبَدِم اْحلَ 

ابِِه، َأْو ِيف ِطيِبهِ ُه ِلَزْو َتَضعَ  .ِجَها ِيف َطَعاِمِه، َأْو َرشَ

  :

ْوُج بِ -١ ْحِر، َوَقْد َعِلْمُت بَِأنَّ َرُجًال َمِرَض أَْحَياًنا َيْمَرُض الزَّ َسبَِب َهَذا السِّ

.اٍت بَِسَبِب َذِلَك َث َسَنَو َثَال 

ْحُر ِبالْ -٢ َكِثٍري َعْكِس َفَيْكَرُه َزْوَجَتُه، َوَهَذا َناِتٌج َعْن َجْهِل أَْحَياًنا َينَْقِلُب السِّ

َحَرِة بِأُُصوِل السِّ  .ْحِر ِمَن السَّ

ْوَجُة لَِزْوِجَها ِسْحًرا ُمْزَدَوًجا-٣ بَّ : َأْحَياًنا َتْعَمُل الزَّ َها بَِأْن َيْكَرَه ُكلَّ النَِّساِء َوُحيِ

.للمؤلف»حتصني البيت من الشيطان«:راجع رسالة) ١(



  ١٧٥

١٧٥

ِتِه، َوَخاَال  ِه، َوَأَخَواِتِه، َوَعامَّ ْوِج ِألُمِّ يعِ َوْحَدَها، َفُيَسبُِّب َذلَِك َكَراِهَيَة الزَّ ِتِه، َوَمجِ

.ِه ِمَن النَِّساءِ َذِوي َرِمحِ 

ُجُل ُكلَّ النَِّساِء َحتَّٰى َزْوَجتَ -٤ ْحُر املُْزَدَوُج َفيَْكَرُه الرَّ ، َوَقْد هُ أَْحَياًنا َينَْقلُِب السِّ

َقَها،َعِلْمُت بَِحاَلٍة ِمْن َهَذا الْ  ْوَج َكِرَه َزْوَجَتُه َوَطلَّ ِت َفَذَهبَ َقبِيِل، َحتَّٰى إِنَّ الزَّ

ْحَر، ًة ُأْخَرٰى لَِيُفكَّ َهلَا َهَذا السِّ اِحِر َمرَّ ْوَجُة إَِىلٰ السَّ اِحَر الزَّ َوَلكِنََّها ُفوِجئَْت بَِأنَّ السَّ

.ِخيِه ُحْفَرًة َوَقَع ِفيَهاْن َحَفَر ِألَ َوَم . َقْد َماَت 

  :

ْوَجْنيِ ْنيَ َفاِت بَ َال ُنُشوُب اْخلِ -١ .الزَّ

ًة إِْن َكاَن َغِنيا-٢ ْوِج؛ َخاصَّ .َطَمُع املَْرَأِة ِيف َماِل الزَّ

ًعا َأنَّ هَ َرْغَم - َرٰى ُج ِبُأْخ َتَزوَّ ْرَأِة بَِأنَّ َزْوَجَها َسيَ املَ إِْحَساُس -٣ َذا َجاِئٌز َرشْ

َراِت بَِأْجِهَزِة اْإلِ - الزَماِن َهَذا ِيف املَْرَأةَ َوَلِكنَّ - َغَضاَضَة ِفيهِ َال َو  ًة اُملَتَأثِّ ِم ْعَال َخاصَّ

َرةِ  َواِج بُِأْخَرٰى َفَهَذا َدِليٌل -املَُدمِّ بَُّهاَعَىلٰ َأنَُّه َال َتُظنُّ َأنَّ َزْوَجَها إَِذا َقِدَم َعَىلٰ الزَّ .ُحيِ

َواِج َوَهَذا َخَطٌأ َفاِحٌش؛ ِألَ  ُجَل إَِىلٰ الزَّ نَّ ُهنَاَك أَْسَباًبا َكثَِريًة ُيْمكُِن َأْن َتْدَفَع الرَّ

ِيف َكْثَرةِ َرْغَبُتهُ : ِمنَْها َمَثًال ؛وَىلٰ ْغِم َأنَُّه ُحيِبُّ َزْوَجَتُه اْألُ ِبَر ؛بَِثاِنَيٍة َوَثاِلَثٍة َوَراِبَعةٍ 

ِة ِيف َوْقِت َحْيِض اْمَرَأتِِه َونَِفاِسَها، َأْو َرْغَبُتُه ِيف ِد، َأْو َعَدُم ْوَال اْألَ  ِه َعِن املَُعاَرشَ َصْربِ

ٍة ُمَعيَّنٍَة، َأْو َغْريُ هِ َقتِ َتْوِطيِد َعَال  .ُموِر َذلَِك ِمَن اْألُ بُِأْرسَ

:

ُمَها لِ َوَهِذِه َنِصيَحٌة  :َأِة املُْسِلَمةِ ْر َم لْ ُأَقدِّ

َا ُيْمِكُن َأْن َتْس  ِل َلهُ ـَر َزْوَجَها بَِام َأَحلَّ اهللاُ لَ َح َوِهَي َأهنَّ ؛َها بَِكثَْرِة التََّزيُِّن َوالتََّجمُّ



       ١٧٦

١٧٦

َقِة، اِال َأْطيََب ِريٍح، َوبِ الَّ مُّ ِمنَْها إِ َيُش َتَقُع َعيْنُُه ِمنَْها َعَىلٰ َقبِيٍح، َوَال َال فَ  ْبِتَساَمِة املُْرشِ

يِّ الْ َوبِ  ْوِج، َوِرَعاَيِة اْألَ َبِة، َوُحْسِن الْ َكِلَمِة الطَّ ِة، َواملَُحاَفَظِة َعَىلٰ َماِل الزَّ ْطَفاِل، ِعْرشَ

.ِِيف َمْعِصَيِة اهللاِإالَّ ِتهِ ِعنَاَيِة ِهبِْم، َوَطاعَ َوُحْسِن الْ 
:ُموِر ا َعِجيًبا ِيف َهِذِه اْألُ َيْوَم َلَوَجْدَنا َتنَاُقًض َمِعَنا الْ َوَلِكْن َلْو َنَظْرَنا ِإَىلٰ ُجمْتَ 

َا ِيف َيْوِم  ُرُج َكَأهنَّ ، َوَختْ ُن َأْحَسَن ِزينٍَة، َوَتْلَبُس َما َلَدْهيَا ِمْن ُحِيلٍّ َفَنِجُد املَْرَأَة َتتََزيَّ

اِإلِ َذا َكاَنْت ِيف َحْفَلٍة، َأْو ِزَياَرةٍ َوَهَذا إِ .ِزَفاِفَها .ْحَدٰى َصِديَقاِهتَ

اْنِتَظاًرا ؛َفإَِذا َعاَدْت إَِىلٰ َبْيتَِها َغَسَلْت ِزينََتَها، َوَخَلَعْت ُحلِيََّها، َوَوَضَعْتُه َمَكاَنهُ 

.َثاِنَيةٍ ْخَرٰى، َأْو ِزَياَرةٍ ُأ ِحلَْفَلٍة 

ٰى َهلَا َهِذِه الثَِّياَب - ْسِكُني َوَزْوُجَها اْملِ  َّ َوِتْلَك اْحلُ الَِّذي اْشَرتَ َحمُْروٌم ِمَن - يلِ

َمتُِّع ِهبَا، َفَال  َقِديَمِة، َوَتُفوُح ِمْنَها َراِئَحُة الطَّْبِخ اِب الْ ْثَو ِباْألَ َبْيِت ِإالَّ َيَراَها ِيف الْ التَّ

.الثَّْومِ َبَصِل َو َوالْ 

ِذهِ َوَلْو َعِقَلِت اَملْرَأُة لَ  ينَِة َوهَذا التَّ َعِلَمْت َأنَّ َزْوَجَها َأَحقُّ ِهبَ ِل الزِّ .َجمُّ

، َعَمِل َفَساِرِعي بِإِْهنَاِء َعَمِل الْ َفإَِذا َخَرَج َزْوُجِك ِإَىلٰ الْ  َبْيِت، ُثمَّ اْغَتِسيلِ

ِيل، َواْنَتِظِريهِ  مَّ نِي، َوَجتَ .َوَتَزيَّ

َعدا، َوَبيًْتا َنِظيًفا، َفإَِذا َحَرضَ ِمْن َعَملِِه َرَأٰى َأَماَمُه َزْوَجًة َمجِيَلًة، َوَطَعاًما ُم 

.ًكاسُّ َفَيْزَداُد َلِك ُحبا َوبِِك َمتَ 

ْحُر اْحلَ -َِلَعْمُر اهللا-َفَهَذا  ًة إَِذا َنَوْيِت ؛ُل َال ُهَو السِّ ِيف ِاهللابَِذِلَك َطاَعةَ َخاصَّ

ْو  ِل ِللزَّ ِه َعِن اْحلَ التََّجمُّ ْبَعاَن َال ِألَ ؛َرامِ ِج، َوإَِعاَنتِِه َعَىلٰ َغضِّ َبَرصِ َيْشَتِهي نَّ الشَّ

َعاَم، َوَلِكْن َيْشتَِهيِه َو  ُف َعَلْيِه َم الطَّ .ْن ُحِرَم ِمنْهُ َيَتَلهَّ



  ١٧٧

١٧٧

َ َكِلَامِت ِيل َهِذِه الْ ـَفاْعقِ  .ا َثِمينَةٌ َفِإهنَّ

  :

ا آنِ -١ تِي َذَكْرُهتَ ْقيََة الَّ ِذُف َتْقَرُأ َعَىلٰ املَِريِض الرُّ : َم َيَة َرقْ ِمنَْها اْآل ًفا، َغْريَ َأنََّك َحتْ

(َياِت ، َوَتَضُع َمَكاَهنَا اْآل »َبَقَرةِ الْ «ِمْن ُسوَرِة ) ١٠٢( ِمْن ُسوَرةِ ) ١٦، ١٥، ١٤: 

:َوِهَي »ِن التََّغابُ «

﴿:َقْوُلُه َتَعاَىلٰ 

.]١٦-١٤: التغابن[﴾

ْحِر، َوإِ َغاِلًبا َال -٢ ُع املَْسُحوُر ِهبََذا النَّْوِع ِمَن السِّ َام َيْشُعُر بِتَْخِديٍر ِيف ُيْرصَ نَّ

ْدِر، َأْو َأَملٍ َشِديٍد ِيف املَِعَدةِ اْألَ  ْأِس، َأْو ِضيٍق ِيف الصَّ ًة ؛ْطَراِف، َأْو ُصَداٍع ِيف الرَّ َخاصَّ

ْحَر، َوُر  َب السِّ َأ إَِذا َكاَن َقْد َرشِ َام َتَقيَّ .بَّ

َياِت َعَىلٰ َماٍء، َوُمْرُه َأْن يُِّؤ َفاْقَرْأ َلُه َهِذِه اْآل َدِة أَْو َرْغبٍَة يف التَّقَ َر بَِأَملٍ ِيف املَعِ َفإِْن َشعَ 

َب ِمنُْه أََماَمَك، َفإِْن َتَقيََّأ َشيْئًا َأْصَفَر َأ  ْحُر ْو أَْمحََر أَْو أَْسَوَد َفَقْد َبطَ َيْرشَ .ِْمُد هللاْحلَ ، َو َل السِّ
َب ِمْن َهَذا اَملاِء َثَال فَ الَّ إِ َو  ْحُر َثَة َأَسابِيَع َأْو َأْكَثَر َحتَّٰى يَ ُمْرُه َأْن َيْرشَ .ْبُطَل السِّ

  :

﴿

.]٨٢، ٨١: يونس[﴾

﴿



       ١٧٨

١٧٨

.]١٢٢-١١٧: األعراف[﴾

.]٦٩: طه[﴾﴿

.]٢٥٥: البقرة[»آَيُة الُكْرِيسِّ «

َا َلْو ِألَ ؛ املَْرَأةِ ْخَفاِء َعَىلٰ َظِة اْإلِ َح َمَع ُمَال ،َياِت َعَىلٰ اَملاءِ َتْقَرُأ َهِذِه اْآل  َعِلَمْت هنَّ

ًة ُأْخَرٰى  ْحَر َمرَّ ُد السِّ دِّ .َفَقْد ُجتَ

*   *   *

     
   

ِين  ُجُل َوَأْخَربَ ُمنُْذ َأْشُهٍر َصاَر بَِأنَُّه َكاَن َطبِيِعيا َمَع َزْوَجِتِه، َو َجاَءِين َهَذا الرَّ

.يًبا َعِجيًباَغِر 

نِي َأُكوُن ِيف الْ َال : َيُقوُل  ُر ِفيَها، َأْصِربُ َعْن َزْوَجتِي َحلَْظًة؛ َحتَّٰى إِنَّ َعَمِل َوَأَنا ُأَفكِّ

ا، َوإَِذا َرَجْعُت ِمَن الْ  َراَها، ِألَ اَدْرُت بِالنََّظِر ِإَلْيَها َبْيَت بَ َوَدَخْلُت الْ َعَمِل َمْشُغوٌل ِهبَ

َها َخْلُت ِإَليْ َخِر َودَ اْآل ِني َو ْكُتُهْم َبْنيَ اْحلِ ًسا ِيف اَملْجِلِس َمَع ُضُيوِيف َتَر َوإَِذا ُكنُْت َجالِ 

ًة َشِديَدًة، َفْوَق الْ اَر ِألَ  اَها، َأَغاُر َعَلْيَها َغْريَ ِهتَ .َعاَدِة، َأْكَثْرُت ِمْن ُمَعاَرشَ

َا َتُقوُدِين َوَصاَر  .ْت َكَأهنَّ

إَِذا َدَخَلْت ُغْرَفَة النَّْوِم َدَخْلُت َوَراَءَها، َخ َدَخْلُت َخْلَفَها، َو َبِ َمطْ ـَذا َدَخَلِت الْ إِ 

تَ  َفهُ ْكِنَس َوإَِذا َذَهَبْت لِ .َذَهْبُت َوَراَءَهااْلَبْيَت َوُتنَظِّ

َباَدْرُت - ْهَام َكانَ َم - إَِذا َطَلَبْت ِمنِّي َطَلًبا! ي َما الَِّذي َحَدَث ِيل؟َفَام َأْدِر 



  ١٧٩

١٧٩

َب َوَيْغتَ َعَىلٰ Qِاهللاَفَقَرْأُت َلُه آَياٍت ِمْن ِكَتاِب . بَِتنِْفيِذهِ  َل ِس َماٍء، َوَأَمْرُتُه َأْن َيْرشَ

ِة َثَال ـِمنُْه لِ  .َثِة أََسابِيَع، ُثمَّ ُيَراِجُعنِي ُدوَن َأْن َتْشُعَر املَْرَأةُ ُمدَّ

ِة املَُقرَّ  ، َوَلِكْن َملْ َيْنَتِه َمتَاًمااْألَ : َرِة َعاَد إَِيلَّ َوَقاَل َوَبْعَد اُملدَّ .ْمُر َقْد َخفَّ

ْرُت َلُه الْ  َة ِإالَّ َال َحْوَل َو ، َوَال ِْمُد هللاَج، َواْحلَ ِعَال َفَكرَّ .ِاهللابِ ُقوَّ

*   *   *



       ١٨٠

١٨٠

  

﴿:َقاَل َتَعاَىلٰ 

.]١٢٢-١١٥: األعراف[﴾

﴿:َوَقاَل َتَعاَىلٰ 

.]٦٦، ٦٥: طه[﴾

  :

كَ ْنَسانُ َيَرٰى اْإلِ -١ ًكا، َواملَُتَحرِّ .َثاِبًتاالثَّابَِت ُمَتَحرِّ

غِ -٢ .ًرياغِ َكبَِري َص َكبًِريا، َوالْ ْريَ َيَرٰى الصَّ

كُ : َحِقيَقِتَهاَغْريِ ْشَياَء َعَىلٰ َيَرٰى اْألَ - ٣ .ِمثَْلَام َرأَٰى النَّاُس اِحلبَاَل والِعِيصَّ َثَعابَِني َتتََحرَّ

    
ِكيََّة،  ْ ٍء َيْعِرُفُه النَّاُس، ُثمَّ َيُقوُل َعِزيَمتَُه الرشِّ اِحُر بِإِْحَضاِر َيشْ َيُقوُم السَّ

َء َعَىلٰ َغْريِ َحِقيَقِتهِ َوَطالِسَمُه الْ  ْ ٰى النَّاُس اليشَّ َياطِِني، َفَريَ َة، َوَيْسَتِعُني بِالشَّ .ُكْفِريَّ

َثنِي َمْن َرَأٰى  ُم َعَلْيَها، َفَرآَها َتُدوُر َفَقْد َحدَّ .َساِحًرا َيَضُع أََماَمُهْم َبْيَضًة ُثمَّ ُيَعزِّ

اِحَر ُحيِْرضُ َحَجَرْيِن، َوَيُقوُل طَ  ُه َرَأٰى السَّ ُه َأنَّ َثنِي َغْريُ َجَرْيِن ًام، َفإَِذا باْحلَ َس لْ َوَحدَّ

.َام َكْبَشاِن ـهُ ـَيتَنَاَطَحاِن َكَأنَّ 



  ١٨١

١٨١

ُه َيْس َوهَ  ا ِال َذا ُكلُّ اِحُر َأَماَم النَّاس ِإمَّ ْظَهاِر ْبتَِزاِز َأْمَواِهلْم، َأْو ِإلِ َتْخِدُمُه السَّ

اَعِة َوالْ الْ  .َعَجِب َربَ

اِحُر َهَذا النَّوَع  ْحِر ِيف َأْنَواٍع ُأْخَرٰى َوأَْحَياًنا ُيْدِخُل السَّ :ِمَن السِّ

ُجُل َزْوَجَتهُ َفِفي ِسْحِر التَّ  َوِيف ِسْحِر اَملَحبَِّة َيَرٰى ِميَلَة َقبِيَحًة،اْجلَ ْفِريِق َيَرٰى الرَّ

.َعْكَس َذِلَك 

َتلُِف َعِن النَّْوِع اْآل  ْحِر َخيْ ْعَوَذِة، َو ؛ِر َخ َوَهَذا النَّْوُع ِمَن السِّ ٰى بِالشَّ ُهَو َما املَُسمَّ

ِة الْ  .َيدِ َيْعَتِمُد َعَىلٰ ِخفَّ

  :

َياِطَني، ِمْثَل َوَيِتمُّ  :إِْبَطاُل ِسْحِر التَّْخيِيِل بُِكلِّ َما َيْطُرُد الشَّ

.َذاِن اْألَ -١

.ُكْرِيسِّ ِقَراَءِة آَيِة الْ -٢

يَاِطِني ْذَكاِر املَْرشُ اْألَ -٣ .وَعِة ِيف َطْرِد الشَّ

.َبْسَمَلةِ الْ -٤

ِط َأْن َيُكوَن اْإلِ  ًئابَِرشْ .ْنَساُن ُمَتَوضِّ

.بَِساِحٍر َيِد، َوَلْيَس ِة الْ ُد َعَىلٰ ِخفَّ ِم ٌذ َيْعتَ ِو ُه َفُهَو ُمَشعْ لُ َتْبُطْل ِحيَ َذِلَك َوَملْ َت َعلْ َفإَِذا فَ 

*   *   *

     
    

ُثمَّ !!َراَعتَُه أََماَم النَّاِس، َوُحيِْرضُ املُْصَحَف ُقَرٰى َساِحٌر ُيْظِهُر بَ َكاَن ِيف إِْحَدٰى الْ 



       ١٨٢

١٨٢

ْيَط بِِمْفَتاٍح، ُثمَّ َيْرَفُع املُْصَحَف َوْجيَعُلُه ، ُثمَّ َيْربُِط اْخلَ »َيس«َيْربُِطُه بَِخْيٍط ِمْن ُسوَرةِ 

ُدْر َيِميًنا، َفَيُدوُر : َحِف ، ُثمَّ َيُقوُل ِلْلُمْص ًام َس لْ ْيِط، ُثمَّ َيُقوُل طَ ُمَعلًَّقا َهَكَذا ِيف اْخلَ 

ِجُع املُْصَحُف : يَعٍة َعِجيبٍَة، ُثمَّ َيُقوُل ينًا بَِحَرَكٍة َرسِ َحُف َيِم املُْص  ُدْر َيَساًرا، َفَريْ

َك َيَدهُ  يَعٍة ُدوَن َأْن ُحيَرِّ .َوَيُدوُر َيَساًرا بَِحَرَكٍة َرسِ

ًة َوُهَو َيْعَمُل َهِذِه اْحلَ ؛ُيْفَتنُوا ِبهِ َقْد َرآُه النَّاُس ِمَراًرا َحتَّٰى َكاُدوا َأْن َو  َرَكَة َخاصَّ

يَاِطَني َال اْآل َو .بِاملُْصَحِف  اِئَدُة ِعنَْد النَّاِس َأنَّ الشَّ .َتْستَِطيُع َأْن َمتَسَّ املُْصَحَف َراُء السَّ

باِب  ِة َوُكنُْت - )١(َفَلامَّ َعِلْمُت بِِه َذَهْبُت إَِلْيِه َأَنا َوَأَحُد الشَّ آَنَذاَك ِيف الثَّاَنِويَّ

ِة الْ  دَّ - َعامَّ .ا َذَكْرُت ْن َيْفَعَل بِاملُْصَحِف ِمْثَل َم ْيتُُه َأَماَم النَّاِس أَ َوَحتَ

َب النَّاُس؛ ِألَ َفَتعَ  ُْم َرَأْوُه َكِثًرياجَّ ْيَط َوَرَبَطُه ِفْعِل َأْحَرضَ املُْصَحَف َواْخلَ َوِبالْ .هنَّ

َقُه َعَىلٰ ِمْفَتاٍح، َوَأْمَسَك اْملِ َو »َيس«ُسوَرةِ ِمنْ  .ْفَتاَح بَِيِدهِ َعلَّ

َخِر َواْقَرْأ آَيَة اِنِب اْآل اْجِلْس ِيف اْجلَ : ِعنَْد َذلَِك َناَدْيُت َصاِحبِي َوُقْلُت َلهُ 

ْرَها، َوَجَلْسُت َأَنا ِيف اْجلَ »ُكْرِيسِّ الْ « »ُكْرِيسِّ الْ «آَيَة ْلَقِة َأْقَرُأ انِِب املَُقابِِل ِمَن اْحلَ َوَكرِّ

.ِيف َنْفِيس، َوالنَّاُس ُجُلوٌس ُيَشاِهُدونَ 

كْ : َمُه َقاَل لِْلُمْصَحِف َس لْ َفَلامَّ َأِن اْنَتَهٰى ِمْن ِقَراَءِة طَ  !!ُدْر َيِميًنا، َفَلْم َيَتَحرَّ

كْ ُدْر َيَساًرا، َفَلْم يَ : ، ُثمَّ َقاَل لِْلُمْصَحِف ْلَسمِ َفَأَعاَد ِقَراَءَة الطَّ  !!َتَحرَّ

.]٤٠: احلج[﴾﴿َفأَْخَزاُه اهللاُ أََماَم النَّاِس،

.َوْحَدُه، وبِِه الثَِّقُة، َوَعَليِْه التُّْكالنُ ِْمُد هللاَفَسَقَطْت َهْيَبُتُه َأَماَم النَّاِس، َواْحلَ 

*   *   *

.وقد تويف هذا الشاب رمحه اهللا رمحة واسعة)١(



   ١٨٣

١٨٣

  

ْلِت، َعْن عَ  ُه َأَتٰى النَّبِيَّ َعْن َخاِرَجَة ْبِن الصَّ ِه َأنَّ َفَأْسَلَم، ُثمَّ َأْقَبَل َراِجًعا ملسو هيلع هللا ىلصمِّ

ْثنَا : ِديِد، َفَقاَل َأْهُلهُ اْحلَ َرُجٌل َجمْنُوٌن ُموَثٌق بِ ِمْن ِعنِْدِه، َفَمرَّ َعَىلٰ َقْوٍم ِعنَْدُهْم  ا ُحدِّ إِنَّ

، َفَهْل ِعنَْدُكْم  ِة َيشْ َأنَّ َصاِحبَُكْم َهَذا َقْد َجاَء بَِخْريٍ ٌء ُتَداُووَنُه بِِه؟ َفَرَقْيتُُه بَِفاِحتَ

َأ، َفَأْعُطوِين ِماَئَة َشاٍة، َفَأَتْيُت َرُسوَل اهللالْ  ُتُه، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصِِكَتاِب، َفَربَ َهْل «: َفَأْخَربْ

َأَكْلَت َلَقْد ُرْقَيِة َباِطٍل، ُخْذَها َفَلَعْمِري ملََْن َأَكَل ِب «: ال، َقاَل : ُقْلُت »؟ُقْلَت َغْريَ َهَذا

.»بُِرْقَيِة َحقٍّ 

ِة الْ «:َوِيف ِرَواَيةٍ  َام َخَتَمَها َمجََع ِكَتاِب َثَال َفَرَقاُه بَِفاِحتَ اٍم، ُغْدَوًة َوَعِشيًَّة، ُكلَّ َثَة َأيَّ

.)١(»ُبَزاَقُه ُثمَّ َتَفَل 

 :

ُهوُل َوالنِّْسَياُن الشَّ -١ وُد والذُّ ُ .ِديدُ الرشُّ

.مِ َكَال التََّخبُُّط ِيف الْ -٢

.َوَزَوَغاُنهُ ُشُخوُص الَبَرصِ -٣

.َراِر ِيف َمَكاٍن َواِحدٍ ْسِتقْ َعَدُم اِال -٤

ٍ َعَدُم اِال -٥ .ْسِتْمَراِر ِيف َعَمٍل ُمَعنيَّ

.املَْظَهِر َعَدُم االهِتَامِم بِ -٦

صحيح «، وصححه األلباين يف )٨٧(»األذكار«، وصححه النووي يف )١٩(رواه أبو داود يف الطب رقم :صحيح) ١(

).٢/٧٣٧(»أيب داود



       ١٨٤

١٨٤

ِديَدِة َينَْطِلُق َعَىلٰ اَال َوِيف اْحلَ -٧ َام َناَم ِت الشَّ َوْجِهِه ال َيْدِري َأْيَن َيْذَهُب، َوُربَّ

.َماِكِن اَملْهُجوَرةِ ِيف اْألَ 

    
ُل َيُقوُم اْجلِ  ْخِص املَْسُحوِر، َو نِّيُّ املَُوكَّ ُخوِل ِيف الشَّ ْحِر بِالدُّ التََّمْرُكِز ِيف ُخمِِّه بِالسِّ

َفُه السَّ -  ْغِط َعَىلٰ َخَال ُثمَّ َيُقوُم بِ - اِحُر َكَام َكلَّ ِر، َيا املُخِّ اْخلَ الضَّ ِة بِالتَّْفِكِري َوالتََّذكُّ اصَّ

ِف فِيَها بُِأُموٍر َيْعَلُمَها اُهللاَأْو بِ  .ْنَساِن املَْسُحوِر ْعَراُض َعَىلٰ اْإلِ ِعنَْد َذلَِك َتْظَهُر اْألَ .التََّرصُّ

  :

ا آِنًفا-١ ِتي َذَكْرُهتَ ْقَيَة الَّ .َتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ

َع َتَتَعاَمُل َمَعُه َكَام َذَكْرُت آنًِفا، َوَكَام َأْوَضْحُت ِيف ِعالِج املَسِّ ِيف -٢ إَِذا ُرصِ

.)١(»ِوَقاَيةِ الْ «ِكَتاِب 

ْقَيَة َثَال إِ -٣ ُر الرُّ ْع ُتَكرِّ اٍت َأْو َأ َذا َملْ ُيْرصَ ُل َلُه َهِذهِ َث َمرَّ ْع ُتَسجِّ ْكَثَر، َفإِْن َملْ ُيْرصَ

َطٍة، َوَيْستَِمُع َهلَا ُكلَّ َيْومٍ  َوَر َعَىلٰ َأْرشِ تَ السُّ ةِ ا ثً َأْو َثَال ْنيِ َمرَّ :َشْهٍر َكاِمٍل ِملُدَّ

ْقَيةِ  افَّ -ْجُر اْحلِ - ُهوٌد - َبَقَرُة الْ «: )٢(َوِهَي آَياُت الرُّ ْمحَ -ق -اُت الصَّ -ُن الرَّ

ْلَزَلُة - ْعَىلٰ اْألَ -نُّ اْجلِ - املُْلُك  .»النَّاُس - َفَلُق الْ - َكاِفُروَن الْ -َمَزُة اْهلُ - الزَّ

َام ـَحَظِة َأنَّ املَِريَض َسَيْشُعُر بِِضيٍق َشِديٍد ِعنَْد َسَامِعِه لِ َمَع ُمَال  َوِر، َوُربَّ َهِذِه السُّ

َع ِيف ِخَال  ةِ ُرصِ َام َزاَد اْألَ َوَنَطَق َعَلْيِه اْجلِ ِل َهِذِه املُدَّ ، َوُربَّ ِة َمخَْسَة َعَرشَ َيْوًما، ـَملُ لِ نِّيُّ ُمدَّ

ْهِر َيِصُري َطِبيِعيا .ُثمَّ َهَدَأ َتْدِرجيِيا إَِىلٰ ِهنَاَيِة الشَّ

»٩٣: ٧٩(»ة اإلنسان من اجلن والشيطانوقاي«)١(

.املذكورة هبذا الكتاب، وال يشرتط التقيد هبذه الرقية، وال بأس بإضافة آيات أو سوٍر أخرٰى مناسبة)٢(



  ١٨٥

١٨٥

ْقَيَة لِلتََّثبُِّت َفَقطْ  .ِعنَْد َذلَِك َتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ

َئةَ ِج اْحلُ ِعَال نَاِء الْ يُض ِيف َأثْ َيْأُخُذ اَملِر َال -٤ َا ُمْفِسَدةٌ ِألَ ؛بُوَب املَُهدِّ .هنَّ

َا ُتَساِعُد َعَىلٰ ِإيَذاءِ عِ نَاِء الْ َكْهُرَباِئيَِّة ِيف َأثْ اِت الْ َلَس َبْأَس ِباْجلَ َال -٥ الِج، َفإِهنَّ

َفاءِ اْجلِ  .نِّيِّ َوَتْعِجيِل الشِّ

.َثِة َأْشُهٍر َأْو َأْكَثَر ُة َعْن َشْهٍر، َوُيْمِكُن َأْن َتِزيَد ِإَىلٰ َثَال ُيْمِكُن َأْن َتِقلَّ اُملدَّ -٦

  ِة الْ َأْثَناَء ؛َكاَنْت َأْو َكِبَريةً ةً َري َصغِ ؛َيْبَتِعُد اَملِريُض َعْن ُكلِّ َمْعِصَيةٍ َعالِج ُمدَّ

َخاِن، َأِو اْإلِ َكَسَامِع الْ  ِب الدُّ اِل ِغَناِء، َأْو ُرشْ َال ْمهَ ِج ِيف الصَّ إَِذا َكاَنِت - ِة، َأِو التََّربُّ

.َأْو َغْريِ َذِلَك - اْمَرَأةً 

ْحَر َمْأُكوٌل َأْو إِ -٨ َذا َكاَن املَِريُض َيْشُعُر بِأََملٍ ِيف املَِعَدِة َفَهَذا َدلِيٌل َعَىلٰ َأنَّ السِّ

وٌب  ْقَيِة َكاِمَلًة َعَىلٰ فَ : َمْرشُ َة الْ َتْقَرُأ َلُه آَياِت الرُّ ُب ِمنُْه ُمدَّ ِج َكْي َيْبُطَل ِعَال َماٍء، َوَيْرشَ

ْحُر اَملْوُجوُد َداِخَل َبْطنِِه، َأْو َيَتَقيََّأهُ  .السِّ

*   *   *



       ١٨٦

١٨٦

    

َجاِل َيْصَطِحُبوَن َمَعُهْم َشابا ُموَثًقا ِباْحلَ  ِديِد، َفَلامَّ َرآِين َجاَء إَِيلَّ َجمُْموَعٌة ِمَن الرِّ

َجاُل، َوَطَرُحوُه َأْرًضاَطاَر الْ َرَكَض بِِرْجِلِه، َفَأ  .َقيَْد الَِّذي فِيَها، َفاْنَقضَّ َعَليِْه الرِّ

َام َقَرْأُت َعَلْيِه َبَصَق ِيف َوْجِهيَبَدْأُت َأْقَرُأ َعَلْيِه الْ َو  .ُقْرآَن، َوَلِكْن ُكلَّ

طََة ُقْرآٍن َيْستَِمُع إَِليَْها لِ َوأَِخًريا؛ أَْعَطيْتُُهْم  ِة َمخَْسٍة َوَأ ـأَْرشِ َبِعَني َيْوًما، ُثمَّ ْر ُمدَّ

. ُيَراِجُعِني

َرِة َجاَء َيْمِيش َوُهَو ِيف َكاِمِل ُقَواُه اْلَعْقلِيَِّة، َوَيْعَتِذُر ِيل َعامَّ َحَدَث  ِة املَُقرَّ َوَبْعَد املُدَّ

ُه َملْ َيُكْن َيْشُعُر بَِذِلَك َأ مِ غْ ، ِبَر ِمنُْه ِمْن َقْبُل  .نَّ

ٌء، َوَخَرَج ُمَعاًىفٰ َطيًِّبا، َواْحلَْمُد هللا ْ َيْظَهْر َيشْ ْقَيَة َمل َوْحَدُه، َِفَلامَّ َقَرْأُت َعَلْيِه الرُّ

َة إِالَّ ِباهللا .َِوَال َحْوَل َوَال ُقوَّ
ٌء َهْل َعَيلَّ َصَدَقٌة ُمَعيَّنٌَة، َأْو ِص : ُثمَّ َسَأَلِني َفاِء الَِّذي َياٌم، َأْو َيشْ ِمْن أَْجِل الشِّ

َحَصَل ِيل؟

ق َعَىلٰ ُفَقَراءِ ِمْن َحْيُث اْلُوُجوِب َال َجيُِب، َوَلِكْن إَِذا َأَرْدَت : ُقْلُت  َأْن َتَتَصدَّ

يٌل َِبْلَدتَِك، َأْو َأْن َتُصوَم ُشْكًرا هللا .، َفَهَذا َأْمٌر َطيٌِّب َمجِ

 :

ُه َقْد َأْنَكَر َعْقَلُه، َوَشكَّ ِيف َتَرصُّ َجاَءِين َشابٌّ  َ َأنَّ ْقيََة َتَبنيَّ َفاتِِه، َفَلامَّ َقَرأُْت َعَلْيِه الرُّ

َواِج، َفَأْعَطْيتُُه آَياٍت ِمْن ِكَتاِب اهللا ًة َوُهَو ُمْقبٌِل َعَىلٰ الزَّ ُِمَصاٌب بِِسْحِر اْجلُنُوِن، َخاصَّ
َطةٍ  .َبْعَد َشْهٍر يَيْسَتِمُع َهلَا، َوآَياٍت أُْخَرٰى َقَرْأُهتَا َعَىلٰ َماٍء، َوُقْلُت َلُه ُيَراِجُعنِ َعَىلٰ َأْرشِ



  ١٨٧

١٨٧

ُجَل َوَبْعَد َحَواَيلْ  ِين بَِأنَّ الرَّ َ يَن َيْوًما َتْقِريبًا، َجاَءِين َأَحُد َأْقِرَبائِي، َوَبرشَّ ِعْرشِ

َج، َواْحلَْمُد هللاـْلَعالَ َربِّ اَِصاَر َعاِقًال، َواْحلَْمُد هللا َوْحَدُه، َوَال َحْوَل ِِمَني، ُثمَّ َتَزوَّ

َة إِالَّ ِباهللا .َِوَال ُقوَّ

*   *   *



       ١٨٨

١٨٨

 

  :

.َوْحَدةِ ُحبُّ الْ -١

.َكاِمُل ْنِطَواُء الْ اِال -٢

اِئُم -٣ ْمُت الدَّ .الصَّ

.ْجِتَامَعاِت ِهَيُة اِال َكَرا-٤

ْهِنيُّ -٥ وُد الذِّ ُ .الرشُّ

اِئُم -٦ َداُع الدَّ .الصُّ

ُكوُن واْخلُ ُدوُء َو اْهلُ -٧ .اِئُم ُموُل الدَّ السُّ

    
اِحُر اْجلِ  ْخِص اُملَراِد ِسْحُرُه، َوَيْأُمُرُه بَِأْن يَ ُيْرِسُل السَّ ، نِّيَّ إَِىلٰ الشَّ تََمْرَكَز ِيف املُخِّ

ْخِص اِال  .نِّيُّ بِاملَْطُلوِب َقْدَر اْسِتَطاَعِتهِ ُعْزَلَة، َفَيُقوُم اْجلِ ْنِطَواَء َوالْ َوُيَسبُِّب لِلشَّ

ِة َأْو َضْعِف اْجلِ ْظَهُر اْألَ َوتَ  ْحِر نِّيِّ املَُكلَِّف ْعَراُض َعَىلٰ املَْسُحوِر َحْسَب ُقوَّ .بِالسِّ

 :

اِبَقةَ -١ ْقَيَة السَّ .َتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ

َع ُختَاِطُب اْجلِ -٢ ، َوَتأُْمُرُه َوَتنَْهاُه َكَام َأْوَض إَِذا ُرصِ .ْحنَا آِنًفانِّيَّ

ُل َلُه عَىلٰ َأْرشِ -٣ ْع ُتَسجِّ َوَر طَ إَِذا َملْ ُيْرصَ :ٍة َهِذِه السُّ

َة الْ « افَّ - يس -ِعْمَراَن آَل -َبَقَرَة الْ - َفاِحتَ َخاَن -اِت الصَّ اِرَياِت - الدُّ -الذَّ



  ١٨٩

١٨٩

ْلَزَلَة - َغاِشَيَة الْ - املََعاِرَج -ْرشَ اْحلَ  َذاِت –َقاِرَعَة الْ -الزَّ .»املَُعوِّ

ُل َعَىلٰ َثَال  َباِح، َوالثَّاِين ِيف الْ ُتَسجِّ يًطا ِيف الصَّ َطٍة، َوَيْسَمُع َرشِ ، َثِة َأْرشِ َعْرصِ

ِة َمخَْسٍة َوَأْرَبِعَني َيْوًما، َوقَ ؛ِعنَْد النَّْومِ لثَّاِلَث اَو  .ْد َمتَْتدُّ إَِىلٰ ِستَِّني َيْوًماملُِدَّ

ةُ -٤ .َوَقْد َتمَّ ِشَفاُؤُه إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ ِإالَّ َما إِْن َتنَْتِهي املُدَّ

َئةِ ْقَراِص اُملهَ َيْبتَِعُد املَِريُض َعْن أَْخِذ اْألَ -٥ .دِّ

ُب إَِذا َكاَن املَِريُض َيْشُعُر -٦ ْقَيِة َعَىلٰ َماٍء، َوَيْرشَ بَِأَملٍ ِيف اَملِعَدِة َتْقَرُأ َلُه آَياِت الرُّ

ةِ  .ِمنَْها ِخالَل َهِذِه املُدَّ

ْقَيِة َعَىلٰ َماءٍ : بُِصَداٍع َداِئمٍ إَِذا َكاَن اَملِريُض َيْشُعُر -٧ ، َوَيْغَتِسُل َتْقَرُأ َلُه آَياِت الرُّ

ِط  ِة املَْذُكوَرِة، بَِرشْ ًة ِخالَل املُدَّ اٍم َمرَّ َال ِزيَد َعَىلٰ اَملاِء، َو يَ َأالَّ ِمْن َهَذا املَاِء ُكلَّ َثالَثِة أَيَّ

نَ .االْغتَِساُل ِيف َمَكاٍن َنِظيٍف ُه َعَىلٰ النَّاِر، َوَيُكونُ ُيَسخِّ

*   *   *



       ١٩٠

١٩٠

  

 :

.ُم املُْفِزَعةُ ْحَال اْألَ -١

.ُينَاِديهِ َيَرٰى ِيف َمنَاِمِه َكَأنَّ ُمنَاِدًيا -٢

.َيَرٰى َأْشَخاًصاَيَقَظِة َوَال َيْسَمُع َأْصَواًتا ُختَاِطُبُه ِيف الْ -٣

.َوَساِوِس َكْثَرُة الْ -٤

ُكوِك ِيف اْألَ -٥ .ْحَباِب اْألَ َقاِء َو دِ ْص َكثَْرُة الشُّ

.َيَرٰى ِيف َمنَاِمِه َكَأنَُّه َسَيْسُقُط ِمْن َمَكاٍن َعاٍل -٦

.َيَرٰى َحَيَواَناٍت ُتَطاِرُدُه ِيف اَملنَامِ -٧

 -    
اِحُر ِجنِّي  ، َفَيَتَمثَُّل َلُه َيَقَظةِ ِيف املَنَاِم َوالْ ْنَسانَ ا، َوُيَكلُِّفُه بَِأْن َيْشَغَل َهَذا اْإلِ ُيْرِسُل السَّ

تِي َتنَْقضُّ َعَلْيِه، َوُيَناِديِه ِيف الْ نِّيُّ ِيف املَنَاِم بِاْحلَ اْجلِ  َسِة الَّ َام بَِأْصَواِت َيَواَناِت املُْفَرتِ يََقَظِة، ُربَّ

ُكُه ِيف الْ ُأَناٍس َيْعِرُفُهْم املَِريُض َأْو بَِأْصَواٍت َغِريبٍَة، ُثمَّ ُيَش  .َبِعيدِ َقِريِب َوالْ كِّ

َتِلُف اْألَ  َام َزاَدِت اْألَ َوَختْ ْحِر َوَضْعِفِه، َفُربَّ ِة السِّ َحتَّٰى ْعَراُض ْعَراُض َحْسَب ُقوَّ

َام َضُعَفْت َحتَّٰى َال َوَصَلْت بِِه ِإَىلٰ اْجلُ  .َوْسَوَسةَ َتْعُدو الْ نُوِن، َوُربَّ

 :

ْحِر َعَىلٰ اَملِريِض -١ .َتْقَرُأ ُرْقَيَة السِّ

َع ُتَعاِجلُُه َكَام َذَكْرُت آِنًفا-٢ .إَِذا ُرصِ



  ١٩١

١٩١

ْع ُيْعَطٰى َهِذِه التَّْعِليَامِت -٣ :إَِذا َملْ ُيْرصَ

.)٢(»ُكْرِيسِّ الْ «آَيِة َوِقَراَءةُ )١(ُوُضوُء َقْبَل النَّْومِ الْ - أ 

َذاِت َوالنَّْفُث فِيِهَام َوَمْسُح اْجلَ َراَءةُ ْنيِ َوقِ َكفَّ َمجُْع الْ - ب  اٍت املَُعوِّ َسِد َثالَث َمرَّ

.)٣(َقْبَل النَّْومِ 

افَّ «ِقراَءُة ُسوَرِة - جـ  َباِح، َوُسوَرِة »اِت الصَّ َخاِن «ِيف الصَّ ِعنَْد النَّْوِم، َأْو »الدُّ

.َام ِإَلْيِه ْسِتَامعُ اِال 

اٍم، َأْو ُكلَّ َثَال »َرةِ َبقَ الْ «ِقَراَءُة ُسوَرةِ -د  .ْسِتَامُع ِإَلْيَهااِال َثِة َأيَّ

.)٤(َقْبَل النَّْومِ »َبَقَرةِ الْ «ِخَريَتْنيِ ِمْن ُسوَرةِ َيتَْنيِ اْألَ ِقَراَءُة اْآل - هـ 

ْئ ْر ِيل َذْنبِي، َوَأْخِس َوَضْعُت َجنْبِي، اللَُّهمَّ اْغفِ ِبِْسِم اهللا«: نَْد النَّْومِ َتُقوُل ِع - و 

.)٥(»ْعَىلٰ َشيَْطاِين، َوُفكَّ ِرَهاِين، َواْجَعْلنِي ِيف النَِّديِّ اْألَ 

يٍط - ز َوَر َعَىلٰ َرشِ ُل َلُه َهِذِه السُّ :ُتَسجِّ

َلْت « اٍت َيْوِميا»نَّ اْجلِ - َفْتَح الْ - ُفصِّ يِط َثالَث َمرَّ ِ .، وَيْسَتِمُع ِهلََذا الرشَّ

َفاُء إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ ـَطبُِّقَها لِ ُكلُّ َهِذِه التَّْعِليَامِت يُ  ِة َشْهٍر َكاِمٍل، َفيَْأتِيِه الشِّ .ُمدَّ

*   *   *

). نووي١٧/٣٢(ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،)فتح: ١/٣٥٧(رواه البخاري كتاب الوضوء :صحيح) ١(

.وإنام ذكرنا أن املحافظة عليها تقي من الشيطان،قبل النوم، ومل ترد خاصة بالوقاية من السحروهذه األذكار عامة يف ذكر 

).٤/٤٨٧(منها »صحيحه«رواه البخاري كتاب فضائل القرآن، معلًقا يف مواضع من :صحيح) ٢(

).فتح: ١١/١٢٥(رواه البخاري كتاب فضائل القرآن :صحيح) ٣(

).نووي: ٢/٩٢٠(، ومسلم صالة املسافرين )فتح: ٧/٣١٨(فضائل القرآن رواه البخاري كتاب :صحيح) ٤(

، وصححه )٧٧(»األذكار«بإسناد صحيح، قاله النووي يف ) ٥٠٥٤(رواه أبو داود كتاب األدب برقم :صحيح) ٥(

).٢٤٠٩: املشكاة(األلباين 



       ١٩٢

١٩٢

  

:

.ْعَضاءِ َأَملٌ َشِديٌد ِيف ُعْضٍو ِمَن اْألَ -١

عِ -٢ َ .»َعَصِبيَّةُ الْ التََّشنَُّجاُت «: َنْوَباُت الرصَّ

.َسدِ ُعْضٍو ِمْن َأْعَضاِء اْجلَ َشَلُل -٣

ٌّ ِلْلَجَسدِ -٤ .َشَلٌل ُكيلِّ

.َعَمِل َعِن الْ َواسِّ َأَحِد اْحلَ ُل َتَعطُّ -٥

ْمَراِض تََشاَبُه َمَع َأْعَراِض اْألَ تَ َوُأِحبُّ َأْن ُأَنبَِّه َعَىلٰ َأنَّ َبْعَض َهِذِه األَْعَراِض 

ةِ الْ  .ُعْضِويَّ

ْقَيِة َعَىلٰ املْ َوَيِتمُّ التَّْفِريُق بَ  َر املَِريُض ِيف َأْثنَاِء َسَامِعِه َريِض، َفِإْن َشعَ ْينَُهَام بِِقَراَءِة الرُّ

ْقيَِة بُِدوَخٍة َأْو َختِْديٍر َأْو ُصَداعٍ لِ  ٍ ِيف َجَسَدِه، ِتَزاٍز ِيف َأطْ َأِو اهْ لرُّ َرافِِه، َأْو َأيِّ َتَغريُّ

.بَّاءِ ِط َفُهَو َمَرٌض ُعْضِويٌّ ُيَعاَلُج ِعنَْد اْألَ َفاَملَرُض َكَام َذَكْرَنا، َوِإالَّ 

    
ِئيِيسُّ َعَىلٰ اْجلَ  ٍة ِمْن ِمَن املَْعُلوِم أَنَّ املُخَّ ُهَو املَُسْيطُِر الرَّ َسِد، بَِمْعنَٰى َأنَّ ُكلَّ َحاسَّ

ٰى ِمنُْه اْإلِ ْنَساِن َهلَا َمْرَكٌز ِيف اُملخِّ اْإلِ َحَواسِّ  ْبَت ِإْصبُ ؛َشاَراِت َتَتَلقَّ َعَك ِمَن َفَلْو َقرَّ

يَعةً ُع ِإَشاَرةً ْصبَ النَّاِر ُتْرِسُل اْإلِ  ، َفَتْأِتيِه اْألَ إَِىلٰ َمْرَكِز اْإلِ َرسِ َواِمُر ِمْن ْحَساِس ِيف اُملخِّ

يَُد َعِن النَّاِر، ُكلُّ َهَذا َيِتمُّ ِيف ِعُد الْ تَ َتبْ َطِر، فَ ْبتَِعاِد َفْوًرا َعْن َمْصَدِر اْخلَ َهَذا اَملْرَكِز ِباِال 

.]١١: لقامن[﴾﴿: ُجْزٍء ِمَن الثَّاِنَيةِ 



  ١٩٣

١٩٣

ِف ِبِه نِّيُّ ِيف املُخِّ ِعنَْد املَْرَكِز املَُكلَّ اَملَرِض َمتَْرَكَز اْجلِ ْنَساُن بِِسْحِر َفإَِذا ُأِصيَب اْإلِ 

اِحِر  ْم ْر ِيف َم ؛ َفَيْسَتِقرُّ ِمْن ِقَبِل السَّ ْجِل بََرصِ َأْو إِْحَساِس الْ ِع َأِو الْ َكِز السَّ .َيِد َأِو الرِّ

      :

ا َأْن َيْمنََع اْجلِ - ١ ُعْضِو، الْ ُوُصوِل ِإَىلٰ َشاَراِت َمتَاًما ِمَن الْ اْإلِ - ِبُِقْدَرِة اهللا- نِّيُّ إِمَّ

َممِ َعَمٰى َأِو الْ َعَمِل َفُيَصاُب املَِريُض ِبالْ ُعْضُو َعِن الْ َفَيَتَعطَُّل الْ  َلِل بََكِم َأِو الصَّ َأِو الشَّ

.ُعْضِويِّ الْ 

ا َأْن َيْمنََع اْجلِ -٢ ُكَها َأْحَياًنا، اْإلِ -ِبُِقْدَرِة اهللا- نِّيُّ َوإِمَّ َشاَراِت َأْحَياًنا َوَيْرتُ

اٍت َعطَُّل الْ َفَيتَ  اٍت، َوَيْعَمُل َمرَّ .ُعْضُو َمرَّ

َعَل اْجلِ -٣ ا َأْن َجيْ َعٍة ُمَتَتاِلَيٍة املُخَّ ُيْعِطي إَِشاَراٍت ُمتََتابِ - ِبُِقْدَرِة اهللا- نِّيُّ َوإِمَّ

.َيُكْن َمْشُلوًال َرَكَة؛ َوِإْن َملْ َيْسَتِطيُع اْحلَ ُعْضُو َوَال َأْسَباٍب، َفَيَتَصلَُّب الْ يَعٍة ِبَال َرسِ 

.]١٠٢: البقرة[﴾﴿: َرةِ َح َقاَل َتَعاَىلٰ َعِن السَّ 

َر الْ - ُسْبَحاَنُه - َفَأْثَبَت  َ َعلََّقهُ َرِة، َوَلِكنَّهُ َح َواِقَع َعَىلٰ املَْسُحوِر ِمْن ِقبَِل السَّ الرضَّ

.باملَِشيئَةِ 

.َتْعَجْب ِمْن َذِلَك َفَال 

ُفوَن بَِذِلَك َوَال ِطبَّاِء َال َن َكِثٌري ِمَن اْألَ َوَقْد َكا ُقوَن بِِه، َفَلامَّ َرَأْوا ِبُأمِّ َيْعَرتِ ُيَصدِّ

ِْمِر اهللاٍت، ِعنَْد َذلَِك َملْ َجيُِدوا ُبدا ِمَن التَّْصِديِق َوالتَّْسِليِم ِألَ ٍت َوَحاَال َأْعُيِنِهْم َحاَال 
ِّ الْ الْ  .َقِديِر َعيلِ

ًة َطبِيٌب، َوَقاَل َوَقْد َج  .ْمٍر َأْدَهَشِنيِجْئُت ِألَ : اَءِين َمرَّ

ا، َماَذا َحَدَث؟: ُقْلُت  َخْريً



       ١٩٤

١٩٤

َك، َفَلامَّ َكَشْفُت َعَلْيِه َيْسَتِطيُع َأْن َيَتَح َجاَءِين َرُجٌل بِاْبنِِه املَْشُلوِل الِِّذي َال : َقاَل  رَّ

؛ِطبَّاِء ال َيْشَفٰى الظَّْهِر، َوَهَذا ِيف َتْشِخيِص اْألَ َعِلْمُت َأنَُّه ُمَصاٌب بَِمَرٍض ِيف ِفْقَراِت 

َهابَِعَمِليٍَّة، َوَال َال  .بَِغْريِ

ُجُل، َفَسَأ :َقاَل  .ِه املَْشُلوِل َشَلًال ُرَباِعياْلُتُه َعْن َوَلدِ َوَبْعَد بِْضَعِة أََسابِيَع َجاَءِين الرَّ

.اِئِط ْمِيش َعَىلٰ اْحلَ َويَ َن َجيِْلُس، ، اْآل ِْمُد هللاْحلَ :َفَقاَل 

ِعنَْد َمْن َداَوْيَتُه؟:فُقْلُت َلهُ 

.ِعنَْد َوِحيدٍ :َفَقاَل 

.َكْيَف َعاَجلَْت َهَذا املَِريَض َف ْعِر َفِجئُْت ِألَ :َقاَل الطَّبِيُب 

بَِّة َىلٰ َزْيِت اْحلَ ، ُثمَّ َقَرْأُت َلُه ُرْقَيًة عَ َِقَرْأُت َعَلْيِه آَياٍت ِمْن ِكَتاِب اهللا:َفُقْلُت َلهُ 

ْودَ  ٌء، َوَال بَِيِدي .ْعَضاَء اَملْشُلوَلةَ اِء، َوَأَمْرُتُه َأْن َيْدِهَن بِِه اْألَ السَّ َوَلْيَس ِمنِّي َيشْ

َفاُء ُكلُّه بَِيِد اهللا ٌء، َفالشِّ .َِيشْ
َني،َربِّ الْ ِْمُد هللاَواْحلَ  َة ِإالَّ َال َحْوَل َو َوَال َعاَملِ .ِِباهللاُقوَّ
  :

ْقَيَة؛ َثَال -١ َع ُتَعاِجلُُه َكَام َذَكْرُت آِنًفاَتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ اٍت، َفإَِذا ُرصِ .َث َمرَّ

ْع َوَلِكْن َشعَ -٢ اٍت َخِفيَفٍة ُتْعِط إَِذا َملْ ُيْرصَ َ :ِتَيةَ اْآل يِه التَّْعِليَامِت َر بَِتَغريُّ

ُل َلُه َعَىلٰ َرشِ  َة الْ «: يٍط ُتَسجِّ َخاِن - ُكْرِيسِّ آَيَة الْ - َفاِحتَ نِّ ُسوَرَة اْجلِ - ُسوَرَة الدُّ

َو -  َذاِت - ِر ِقَصاَر السُّ .»املَُعوِّ

اٍت َيْوِميا يِط َثالَث َمرَّ ِ .َوَيْسَتِمُع ِهلََذا الرشَّ

ْقَيَة َعَىلٰ َزْيِت اْحلَ  ْوَداِء، َوتَ َتْقَرُأ َلُه َهِذِه الرُّ َك ُه َأنْ ْأُمُر بَِّة السَّ ا َجْبَهتَ ُيَدلِّ ُه َوَمَكاَن ِهبَ



  ١٩٥

١٩٥

.َصَباًحا، وَمَساًء : َملِ ِمْن َجَسِدهِ اْألَ 

  :

ةُ الْ -١ .َفاِحتَ

َذاُت -٢ .املَُعوِّ

.]٨٢: اإلرساء[﴾﴿-٣

ُيْؤِذيَك، َوِمْن ُكلِّ َنْفٍس َأْو َعْنيِ َأْرِقيَك، َواهللاُ َيْشِفيَك ِمْن ُكلِّ َداءٍ ِبِْسِم اهللا«-٤

.»َحاِسٍد اهللاُ َيْشِفيَك 

اِيف، َال «-٥ ُهمَّ َربَّ النَّاِس أَْذِهِب البَْأَس، َواْشِف أَْنَت الشَّ ِشَفاَء إِالَّ اللَّ

.»ُيَغاِدُر َسَقًام َال ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء 

ِة ِستَِّني َيْوًما، َفإَِذا اْنَتَهٰى اَملَرُض َوِإالَّ ـلُ ؛َعَىلٰ َهِذِه التَّْعِليَامِت َوَيْسَتِمرُّ  َتْرِقيِه ِمدَّ

ًة ُأْخَرٰى، ُثمَّ ُتْعِطيِه َنْفَس التَّْعِليَامِت  ٍة ُأْخَرٰى ـلِ َمرَّ َكَام َتَرٰى َأْنَت، َوَحْسَب - ُمدَّ

ِن اْحلَ  .- اَلةِ َحتَسُّ

*   *   *

    
 

ا َأُبوَها َوَأُخوَها، َوِهَي َصاِمَتٌة َال  َتْسَتِطيُع َأْن َتْفَتَح َفَمَها َكلَُّم، َبْل َال َتتَ َجاَءِين ِهبَ

َعاِم، اللَُّهمَّ ِإالَّ  .َها َعِصًريا َأْو َلَبًناْو نَْوًة َوَأْعطَ َفَتُحوُه عَ ِإَذاَحتَّٰى لِلطَّ

ْقَيَة ثِ اَلِة ُمنُْذ َمخَْسٍة َوَثَال ِهَي َعَىلٰ َهِذِه اْحلَ :َوَقاُلوا َني َيْوًما، َفَلامَّ َسِمَعِت الرُّ

.ِمنيَ ـَعالَ َربِّ الْ ِْمُد هللاَتَكلََّمْت، َواْحلَ 



       ١٩٦

١٩٦

  
َا َتْشُعُر بَِأَملٍ َشِديٍد ِيف ِرْجِلَها .َقاَلْت بَِأهنَّ

قْ : ِكنِّي ُقْلُت ، َولَ َلَعلَُّه ُروَماِتيْزُم :َفُقْلُت  ًة َوِهَي ال ؛ةَ يَ َأْقَرُأ َعَلْيَها الرُّ َخاصَّ

ةَ الْ «ُصُعوَبٍة، َفَام َأْن َسِمَعِت بِ َتْسَتِطيُع َأْن َمتِْيشَ ِإالَّ  َعْت َوَنَطَق اْجلِ » َفاِحتَ ، َحتَّٰى ُرصِ نِّيُّ

ُه ُيْمِسُك ِرْجَلهَ  ِين بَِأنَّ ، َفَخَرَج، َوَقاَمِت اَملْرَأُة ِا، َفَأَمْرُتُه َأْن َخيُْرَج َطاَعًة هللاَوَأْخَربَ

.َوْحَدهُ ِْمُد هللاْحلَ َمتِْيش، َو 

*   *   *

    
ُجُل َوَوْجُهُه ُمْلَتفٌّ ِإَىلٰ اْجلِ َجاَءِين هَ  ا ِإْن َملْ َأُكْن َو - ُيْمنَٰى َهِة الْ َذا الرَّ اْلِتَفاًفا - اِمهً

ْقَيَة َنَطَق اْجلِ  ، َوقاَل َواِضًحا، َفَلامَّ َقَرْأُت َعَلْيِه الرُّ .ِإنَُّه آَذاِين : نِّيُّ

ٌم َعَىلٰ اْجلِ َأ فَ  ، َوأََمْرُتُه بِاملَْعُروِف، َوَهنَيُْتُه َعِن املُنَْكِر، ْقنَْعتُُه بَِأنَُّه َملْ َيَرُه، َوأَنَّ َذلَِك ُحمَرَّ نِّيِّ

ُجُل ، َوقاََم َِمُد هللاَفاْستََجاَب َوَخَرَج، َواْحلَ  .َوْحَدهُ ِْمُد هللاَل َفُمُه، َواْحلَ َبْعَدَما اْعتَدَ الرَّ

*   *   *

     
َوِهَي ُذ َشْهَرْيِن اْبنَتِي أُِصيبَْت بَِفْجَعٍة، َفُأْغِمَي َعَلْيَها، َوُمْن: َجاَءِين َوالُِدَها وَقاَل 

َتْأُكُل َوال َتَكلََّم، َوَال َتْسَتِطيُع َأْن تَ ِكنََّها َال اَلِة، َوَلِكنََّها َصاَرْت َتْسَمُع لَ اْحلَ َعَىلٰ َنْفِس 

ٍء ِمْن َجَسِدَها، َوِهَي اْآل  ُك أَيَّ َيشْ َمٌة ِيف ُمْستَْشَفٰى ُحتَرِّ ا »َعِسٍري «َن ُمنَوَّ ِقْسمِ - بَِأْهبَ

َطِة الْ  ِين َأَحُد اْألَ - ِعنَاَيِة املُتََوسِّ يَع الْ َوَأْخَربَ ُفوَن ، َوُهْم ال َيْعِر ُفُحوِص َسِليَمةٌ ِطبَّاِء َأنَّ َمجِ



  ١٩٧

١٩٧

ُْم َفَتُحوا َهلَا َفْتَحًة ِيف اْحلَ  َرِة َتَتنَفَُّس ِمنَْها، َوَأْدَخُلوا َهلَا ُخْرُطوًما نَْج َماَذا ِعنَْدَها، َغْريَ َأهنَّ

ي ِمنُْه؛ ِلَكْي غَ ِلْلتَّ .ْنِف ِمَن اْألَ  اَمَها الْ ذِّ لْ َتِعيَش َأيَّ يِر، َوَعٰىل تِ ِ .اَلةِ َك اْحلَ بَاقِيََة َعَىلٰ َهَذا الرسَّ

ُْم َأَتْوِين َعاِجلَُه؛ َمْهَام َكاَن، َلْوَال َأْذَهُب إَِىلٰ َأَحٍد ِألُ َوِمْن َعاَدِيت؛ َأنَِّني َال  َأهنَّ

َعاِة الْ ةٍ بِِرَساَلٍة َشَفِويَّ  اءِ ْصِدَقاِء اْألَ ُفَضالِء، َواْألَ ِمْن َأَحِد الدُّ ْيُخ َسِعيُد :َوُهَو ؛ِعزَّ الشَّ

.ِفَظُه اهللاَُح ْحَطاِينُّ قَ ْبُن ُمْسِفٍر الْ ا

َامِح ِيل َال : َفُقْلُت  ًحيا ِمَن املُْسَتْشَفٰى لِلسَّ وا ِيل َتْرصِ َهاِب إَِلْيَها، َفَأْحَرضُ ُبدَّ ِمَن الذَّ

َياَرِة َوُمَعاَجلَِة املَْذُكوَرةِ ِبا ُخوِل ِيف َغْريِ َأْوَقاِت الزِّ .لدُّ

يِر بَِحاَلِة َال  ِ ا ُمْلَقاًة َعَىلٰ الرسَّ ْعِف الَّ َيْعَلُمَها إِ َوفِْعًال؛ َوَجْدُهتَ اهللاُ ِمَن الضَّ

َك ِإالَّ َزاِل، َوَال َواْهلُ  رِّ .َفًة َوَتْسَمُع َوُتْبِرصُ َرْأَسَها َحَرَكًة َخِفيَتْسَتِطيُع َأْن ُحتَ

يِع اْألَ  ْت َرْأَسَها بِالنَّْفِي َفَسَأْلُتَها َعْن َمجِ .ْعَراِض، َفَهزَّ

َال َفَلْم َأْعِرْف َماَذا ِعنَْدَها، َوَلِكنَّنَا َذَهْبنَا ِلَصَال  ِة، ِة املَْغِرِب، َفَدَعْوُت َهلَا ِيف الصَّ

ُهمَّ َربَّ النَّاِس، َأْذِهِب الْ «، و»َفَلِق الْ «ةَ ُثمَّ َرَجْعنَا َفَقَرْأُت َعَلْيَها ُسوَر  ، ْأَس بَ اللَّ

اِيف، َال  َفَتاُة َفنََطَقِت الْ .»ُيَغاِدُر َسَقًام ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء َال ِشَفاَء إِالَّ َواْشِف، َأْنَت الشَّ

َفَرِح، َوَقاَم وَن ِمَن الْ ْخَواِن َيْبكُ ِب َواْإلِ َفإَِذا ِباْألَ -َوْحَدُه ِبَِفْضِل اهللا-َوَتَكلََّمْت 

، َفِإنَّ اهللاَ Qِْشَخاِص، َواْعَتِقْد ِيف اهللاَتْعَتِقْد ِيف اْألَ َال : ُب لُِيَقبَِّل َرْأِيس، َفُقْلُت َلهُ اْألَ 

اعَ  َفاَء ِيف َهِذِه السَّ َفاُء َعَىلٰ َيِد َعبٍْد ِمْن ِعَباِد اهللاَأَراَد َهلَا الشِّ .ِِة، َوَجاَء الشِّ
.)١(َفٰى ُأِريُد َأْن َأْخُرَج ِمَن اُملْسَتْش : ، َوَقاَلْت ، َوَتَكلََّمْت ِْمُد هللاْحلَ :بِْنُت َلِت الْ َفَقا

فرفضت ذلك؛ خشية -لوليمة خاصة يدعوين-ثم جاءين أخوها بعد مدة، وبرشين بأهنا بخري، وأراد أن يعزمني )١(

.أن يكون أجًرا



       ١٩٨

١٩٨

     
، َوَقاَل َعَلْيهِ َجاَءِين َشابٌّ َمِريٌض، َفَلامَّ َقَرْأُت  ٌل بِِسْحٍر، ُثمَّ ِإنَُّه ُمَوكَّ : َنَطَق ِجنِّيٌّ

ْحِر، َفَقاَل  نَا َعَىلٰ َمَكاِن السِّ اِحِر الَِّذي َيْعَمُل َمَعُه، َوَدلَّ نَا َعَىلٰ السَّ ْحُر ِيف : َدلَّ َعَتَبِة «السِّ

ابِّ إَِىلٰ املََكاِن املَْذُكوِر، ُروِج، َفَخَر ، ُثمَّ َأَمْرُتُه ِباْخلُ »َبْيِت الْ  َج، ُثمَّ َذَهَب َأْهُل َهَذا الشَّ

َقًة، َوَمْكُتوٌب َعَلْيَها َفَحَفُروا َفَو  ْحَر َأْوَراًقا ُممَزَّ ، ُثمَّ َأَذاُبوَها ِيف ُحُروٌف َجُدوا السِّ

.ْحُر َل السِّ املَاِء، َوَبطَ 

.َوْحَدهُ ِْمُد هللاَواْحلَ 

*   *   *



  ١٩٩

١٩٩

 »« 

    
ْحِر ال َحيُْدُث ِإالَّ َوَهَذا النَّ .لنَِّساءِ لْوُع ِمَن السِّ

اِحُر بَِتْسِليِط اْجلِ  بِِإْنَزاِل هِ َها، َوَتْكِليفِ نِّيِّ َعَىلٰ املَْرَأِة املَُراِد ِسْحُر َوفِيِه َيُقوُم السَّ

نِّيُّ النَِّزيِف َعَليَْها، َفَيْدُخُل  مِ ِيف َجَسِد اَملْرَأِة، َوَجيِْري ِيف ُعُرواْجلِ .ِقَها َمَع الدَّ

ْيطَاُن َجيِْري ِمِن «:ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل النَّبِيُّ  مِ اْبِن الشَّ .)١(»آَدَم َجمَْرٰى الدَّ

ِحِم َركَ نِّيُّ إَِىلٰ ِعْرٍق َم َفإَِذا َوَصَل اْجلِ  .ِعْرُق َدًماَضُه َرْكَضًة، َفَساَل َهَذا الْ ْعُروٍف ِيف الرَّ

َام ِهَي «: ْسِتَحاَضةِ اِال ُه َمحْنَُة بِنُْت َجْحٍش َعنْ ِعنَْدَما َسَأَلتْ ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل النَّبِيُّ  إِنَّ

ْي  .)٢(»َطاِن َرْكَضٌة ِمْن َرَكَضاِت الشَّ

َام ُهَو ِعْرٌق َولَيَْسْت بِاَحلْيَضةِ «: َوِيف ِرَواَيٍة ُأْخَرٰى  .)٣(»إِنَّ

َواَيتَْنيِ َأنَّ اِال َفُعِلَم مِ  ْيَطاِن ِيف ِعْرٍق ِمَن ْسِتَحاَضَة َرْكَضٌة مِ ْن َجمُْموِع الرِّ َن الشَّ

.ْوُجوَدِة ِيف َرِحِم املَْرَأةِ ُعُروِق املَ الْ 

   
يِه الْ  .ْسِتَحاَضةَ اِال : ُفَقَهاُء ُهَو َما ُيَسمِّ

يِه اْألَ  .ِطبَّاُء النَِّزيَف َوُيَسمِّ

).نووي: ١٤/١٥٥(، ومسلم كتاب السالم )فتح: ٤/٢٨٢(رواه البخاري كتاب االعتكاف :صحيح) ١(
: سألت عنه حممد بن إسامعيل البخاري، فقال: حسن صحيح، وقال: رواه الرتمذي كتاب الطهارة، وقال:حسن) ٢(

.حديث حسن
.واية الثانية عند أمحد والنسائي بسند جيدهذه الر:حسن) ٣(



       ٢٠٠

٢٠٠

  :

اِم َحْيَضِتَها اُملْعَتاَدةِ مِ ْرَأِة ُخُروُج الدَّ االْستَِحاَضُة َأْن َيْستَِمرَّ ِباملَ  .اهـ)١(َبْعَد َأيَّ

ِم َقِليًال َأْو َكِثًريا .َوَقْد َيْستَِمرُّ النَِّزيُف َأْشُهًرا، َوَقْد َيُكوُن ِمْقَداُر الدَّ

  :

ُب، َوَتغْ  ْقَيَة َعَىلٰ َماٍء، َفَتْرشَ امٍ َتِسُل ِمنُْه َتْقَرُأ َهلَا الرُّ ُم َفَسْوَف ،َسْبَعَة َأيَّ َينَْقِطُع الدَّ

.بِإِْذِن اهللا َتَعاَىلٰ 

*   *   *

    
َطَة  ْقَيَة، ُثمَّ َأْعَطْيُتَها َأْرشِ َجاَءِت اْمَرَأٌة َوِعنَْدَها َنِزيٌف َشِديٌد، َفَقَرْأُت َعَلْيَها الرُّ

مُّ َعنَْها، َواحلَْمُد هللا َوْحَدهُ ُقْرآٍن ُمَس  اٌم َحتَّٰى اْنَقَطَع الدَّ َلًة، َفَام ِهَي إِال َأيَّ .جَّ

ا ِهبَ :َوبِالنِّْسبَِة لِكَِتاَبِة اآلَياِت الُقْرآِنيَِّة، َوُرشْ

:َأْفتَٰى َشْيُخ اِإلْسالِم اْبُن َتيِْميََّة َرِمحَُه اهللاُ َتَعاَىلٰ بَِجَواِزَها َفَقاَل 

ُء ِمْن ِكتاِب اهللاَجيُ « ِه ِمَن اَملْرَىضٰ َيشْ َوِذْكِرِه بِاِملَداِد ِوُز َأْن ُيْكَتَب لِْلُمَصاِب َوَغْريِ

ُل، َوُيْسَقٰى ِمنُْه  هُ –املَُباِح، َوُيْغسَّ .)٢(»َكَام َنصَّ َعَىلٰ َذلَِك َأْمحَُد َوَغْريُ

ا َصالُة املُْستََحاَضِة َوَصْوُمَها، َوَغْريُ ذَ  . )٣(لَِك ِمَن الِعبَاَداِت َفَمَجاُلُه ِيف ُكتُِب الِفْقهِ أَمَّ

*   *   *

).١/٤٦٩(»النهاية«)١(

).١٩/٦٤(» جمموع الفتاوٰى «)٢(

).١/٢١٠(» إكليل رشح منار السبيل«: وقد فصلت ذلك يف) ٣(



  ٢٠١

٢٠١

   

     
نَِة بْ اِقُد إَِىلٰ َساِحٍر َخبِيٍث، َوَيْطُلُب ِمنُْه َأْن َيْعَمَل ِسْحًرا ِال ْنَساُن اْحلَ َيْذَهُب اْإلِ 

َها، َوَأَثًرا ِمْن آَثاِرَها، ُثمَّ ُفَالٍن َكْي َال  اِحُر اْسَمَها، َواْسَم ُأمِّ َج، َفَيْطُلُب ِمْنُه السَّ َتَتَزوَّ

ْحِر، َوُيَو  ْحِر ُل كِّ َيُقوُم بَِعَمِل السِّ .ِجنِّيا َأْو َأْكَثَر ِهبََذا السِّ

، َوَيَظلُّ ُمَال َفَيْذَهُب اْجلِ  ُخوِل ِفيَها ِيف ـِزًما لِ نِّيُّ َن ِمَن الدُّ َهِذِه اَملْرَأِة َحتَّٰى َيَتَمكَّ

تِي َذَكْرَناَها ِمْن َقْبُل، َوِهَي ِت اْألَ اَال َأَحِد َهِذِه اْحلَ  :ْرَبِع الَّ

ِديدُ اْخلَ -١ .ْوُف الشَّ

ِديدُ الْ -٢ .َغَضُب الشَّ

ِديَدةُ الْ -٣ .َغْفَلُة الشَّ

َهَو اِال -٤ .اِت ْنِكَباُب َعَىلٰ الشَّ

  :

ا َأْن َيْدُخَل ِيف املَْرَأِة َفيَْجَعلَ - ١ ُم ِخلْطبَتَِها، َوَتْرُفُضهُ إِمَّ .َها َتتََضاَيُق ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َيتََقدَّ

ا َأْن َال -٢ اِرِج، اْخلَ َيْسَتِطيَع َأْن َيْدُخَل َفيَُقوُم بَِعَمِليَِّة ِسْحِر التَّْخِييِل ِمنَ َوإِمَّ

ُجِل َأنَّ اَملْرَأَة َقبِيَحًة، َوُيَو  .ْسِوُس َلُه بَِذلَِك، َوَيْصنَُع َهَذا بِاملَْرَأِة َأْيًضاَفُيَخيُِّل إَِىلٰ الرَّ

ْطَبِة َهِذِه اَملْرَأِة َيْرُفُضَها لَِغْريِ َسَبٍب، َوإِْن َواَفَق َمْبَدِئيا  ُم ِخلِ ٰى ُكلَّ َرُجٍل َيَتقدَّ َفَرتَ

اَج  ُه َيَرتَ اٍم، َوَذلَِك ِمْن َوْسَو َفإِنَّ ْيَطاِن َلهُ ُع َبْعَد َأيَّ .َسِة الشَّ

ِديدِ َوِيف َحاَال  ْحِر الشِّ ُم إَِىلٰ ِخْطبَِة املَْرَأِة ُمنُْذ :ِت السِّ ُجَل الَِّذي َيتَقدَّ َجتُِد الرَّ



       ٢٠٢

٢٠٢

ْجٍن؛ َفَال يَاُة ِيف َوْجِهِه َكَأنَُّه ِيف ِس اَب َبْيتَِها َيْشُعُر بِِضيٍق َشِديٍد، َوَتْسَودُّ اْحلَ ُدُخوِلِه بَ 

ًة ُأْخَرٰى  .َيُعوُد َمرَّ

.َخِر ِني َواْآل نِّيُّ لِْلَمْرَأِة ُصَداًعا َبْنيَ اْحلِ َوِيف ُغُضوِن َذلَِك ُيَسبُِّب اْجلِ 

  :

يَّ ْدِوَيِة الطِّ ِذ اْألَ َينَْتِهي َمَع َأْخ َخِر َال ِني َواْآل ُصَداٌع َبْنيَ اْحلِ -١ .ةِ بِّ

ًة َبْعَد الْ -٢ ْدِر؛ َخاصَّ يِل َعْرصِ إَِىلٰ ُمنْتَ ِضيٌق َشِديٌد ِيف الصَّ .َصِف اللَّ

.اِطِب ِيف َمنَْظٍر َقِبيٍح ُرْؤَيُة اْخلَ -٣

ْهِنيُّ «: َكْثَرُة التَّْفِكِري -٤ وُد الذِّ ُ .»الرشُّ

.ْومِ َكثُِري َأْثنَاَء النََّقَلُق الْ الْ -٥

.َأْحَياًنا َيُكوُن ُهنَاَك َأَملٌ َداِئٌم ِيف املَِعَدةِ -٦

ْفَىلٰ َأَملٌ ِيف ِفْقَراِت -٧ ْهِر السُّ .الظَّ

   :

ْقَيةَ -١ َعْت وَنَطَق اْجلِ : َتْقَرُأ َعَلْيَها الرُّ .َكَام َذَكْرُت آِنًفاُتَعاِمُلهُ نِّيُّ َفإَِذا ُرصِ

ْع َوَشعَ -٢ ٍ ِيف َجَسِدَهاإَِذا َملْ ُتْرصَ :ُتْعِطيَها َهِذِه التَّْعِليَامِت : َرْت بِتََغريُّ

ِعيِّ ْبُس اْحلِ لُ - أ ْ .َجاِب الرشَّ

َال - ب  .ِة ِيف َوْقِتَهااملَُحاَفَظُة َعَىلٰ الصَّ

.َغاِين َواُملوِسيَقٰى َعَدُم َسَامِع اْألَ - جـ 

.»ُكْرِيسِّ الْ «ْوِم، َوِقَراَءُة آَيِة ُوُضوُء َقْبَل النَّ الْ -د 

ذَ َمجُْع الْ -هـ  ْنيِ َقْبَل النَّْوِم، َوِقَراَءُة املَُعوِّ َسِد، اِت َمَع النَّْفِث واملَْسِح َعَىلٰ اْجلَ َكفَّ



  ٢٠٣

٢٠٣

اٍت َثَال  .َث َمرَّ

ُل - و  ُتُه َساَعٌة، َو »ُكْرِيسِّ آَيَة الْ «ُتَسجِّ يٍط ُمدَّ َرًة َعَىلٰ َرشِ َتْسَتِمُع َلُه ُكلَّ َيْومٍ ُمَكرَّ

ًة َواِحَدةً  .َمرَّ

َذاِت - حـ  ُل املَُعوِّ يٍط »النَّاَس - َفَلَق الْ - ْخالَص اْإلِ «: ُتَسجِّ َرًة َعَىلٰ َرشِ ُتُه ُمَكرَّ ُمدَّ

ًة َواِحَدةً  .َساَعٌة، َوَتْسَتِمُع َلُه ُكلَّ َيْوٍم َمرَّ

ْقَيَة َعَىلٰ َماٍء،- ز  ُب َوَتْغتَِسُل ُكلَّ َثَال َتْقَرُأ َهلَا الرُّ ةً َوَتْرشَ اٍم َمرَّ .َثِة َأيَّ

يَك ْحَدُه َال اهللاُ، َو إَِلَه ِإالَّ َال «: َفْجِر ِة الْ ُقوُل َبْعَد َصَال تَ -ي  َلُه، َلُه اُملْلُك، َوَلُه َرشِ

ٍء َقِديٌر  ةٍ (»اَحلْمُد، َوُهَو َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ ).ِماَئَة َمرَّ

ِة َشْهٍر َكاِمٍل، َوَبْعَد َشْهٍر َسَتكُوُن َبْنيَ َأ ـلِ ؛تَّْعِليَامِت ُتَطبُِّق َهِذِه ال ْمَرْيِن ِإْن ُمدَّ

:َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ 

ا َأْن َيُكوَن َقْد َزاَلِت اْألَ - ١ ْحُر، َو ْعَراُض، َوُشِفَي املََرُض، َوَبطَ إِمَّ .ِْمُد هللاْحلَ َل السِّ
ا َأْن يَ -٢ ِت اْألَ َعَلْيَها اْألَ ُكوَن َقْد َزادَ َوإِمَّ َتْقَرُأ : ْعَراُض؛ َفِعنَْد َذِلَك َملُ، َواْشَتدَّ

ْقَيةَ  ُع : َعَلْيَها الرُّ .َوُتَعاِمُلَها َكَام َذَكْرَنا آِنًفا- إِْن َشاَء اهللاُ - َفَسُتْرصَ

*   *   *

 
    

َجاِل يَ ِعنَْدَنا بِنٌْت َغِريٌب َأْمُر :َوَقاَل َجاَءِين َشابٌّ  ْطُلُب َها، إَِذا َجاَءَها َأَحُد الرِّ

ْت َرْأ  َ وٍر، َوَلِكْن إَِذا َناَمْت ُثمَّ َأْصَبَحْت َغريَّ َواَج ِمنَْها َواَفَقْت َوبُِكلِّ ُرسُ ا، الزَّ َهيَ

َواَج مِ َوَرَفَضِت ال َر َهَذا اْألَ نُْه ُدوَن ِإْبَداِء اْألَ زَّ اٍت َو ْسَباِب، َوَتَكرَّ اٍت، َحتَّٰى ْمُر َمرَّ َمرَّ



       ٢٠٤

٢٠٤

، َفَام َرْأُيَك؟َدَخلَ  كُّ نَا الشَّ

َعْت، َوَنَطَقْت َعَلْيَها ِجنِّ  ْقَيَة ُرصِ .يَّةٌ ـَفَلامَّ َقَرْأُت َعَلْيَها الرُّ

َمْن َأْنِت؟: َفُقْلُت 

.»َأْذُكُر اْسَمَهاَال «َنةٌ َال فُ : َقاَلْت 

ِبنِْت؟َامَذا َدَخْلِت ِيف َهِذِه الْ ـلِ : ُقْلُت 

.ألَنَِّني ُأِحبَُّها:َقاَلْت 

بُِّك، َوَلِكْن َماَذا ُتِريِديَن ِمْنَها؟ِهَي َال : ُقْلُت  ُحتِ

ُج َال : َقاَلْت  .ُأِريُدَها َتَتَزوَّ

ا؟اَذا ُكنِْت َتْصنَِعَني َمَعهَ َوَم : ُقْلُت 

ْطَبِتَها َوَواَفَقْت َهدَّ : َقاَلْت  َم َأَحٌد ِخلِ َجْت ا ِيف املَ ْدُهتَ إَِذا َتَقدَّ َا إِْن َتَزوَّ نَاِم بَِأهنَّ

ا َكَذا  .َكَذاَو َسَأْفَعُل ِهبَ

َما ِدَياَنُتِك؟: ُقْلُت 

.ُمْسِلَمةٌ : َقاَلْت 

ًعا؛ َفالنَّبِيُّ َهَذا َال : َفُقْلُت  َر َوَال َال «: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَجيُوُز َرشْ اَر َرضَ .)١(»ِرضَ

ًعا ٌم َرشْ اٌر بِاُملْسِلَمِة، َوُهَو ُحمَرَّ .َوَهَذا إِْرضَ

.نِّيَُّة َوَخَرَجْت، َوَأَفاَقِت اَملْرَأُة ِمْن َغْيُبوَبِتَهاَفاْقَتنََعِت اْجلِ 

َة ِإالَّ َحْوَل َوَال ، َوَال ِْمُد هللاَواْحلَ  .ِاهللابِ ُقوَّ
*   *   *

).٨٩٦(»اإلرواء«و) ٢٥٠(»الصحيحة«، وصححه األلباين يف )٢٣٤١، ٢٣٤٠(رواه ابن ماجه كتاب األحكام :حسن) ١(



  ٢٠٥

٢٠٥

 

ْحِر َمَع َأْعَراِض املَسِّ -١ .ُيْمكُِن َأْن َتتََشاَبَه َأْعَراُض السِّ

ْح - ٢ ائُِم بِأََملٍ ِيف َمِعَدِة املَْسُحوِر َدلِيٌل َعَىلٰ َأنَّ السِّ ُعوُر الدَّ ُكوٌل، َأْو َر َمْأ الشُّ

وٌب  .َمْرشُ

ُق الْ َال -٣ َطْنيِ آِينُّ ِإالَّ ُقْر ُج الْ ِعَال َيَتَحقَّ :بَِرشْ

.ِاْستَِقاَمُة اُملَعالُِج َعَىلٰ َأْمِر اهللا- أ 
.ُقْرآِينِّ ِج الْ ِعَال ِليَِّة الْ ثَِقُة املَِريِض َوَقنَاَعتُُه بَِفاعَ - ب 

ْحِر َتتَِّفُق ِيف َهَذا الْ -٤ ْدِر : َعَرِض ُمْعَظُم َأْنَواِع السِّ ُعوُر بِِضيٍق ِيف الصَّ ؛الشُّ

ْيِل َخاصَّ  .ًة ِيف اللَّ

ْحِر بَِأْمَرْيِن -٥ :ُيْمِكنَُك َمْعِرَفُة َمَكاِن السِّ

ْحِر، َوَال ِل نِّ اُملَوكَّ إِْخَباُر اْجلِ  قْ بِالسِّ ْحِر ِيف ُتَصدِّ ُه َحتَّٰى ُتْرِسَل َمْن َيبَْحُث َعِن السِّ

.نُّ ِفيِهْم َكِذٌب َكِثٌري اْجلِ فَ ُه َفُهَو َصاِدٌق، َوِإالَّ املََكاِن املَْذُكوِر، َفإِْن َوَجْدتَ 

؛ بِِصْدٍق، َوإِْخَال  ٍص، َوُطَمْأِنينٍَة، َوُخُشوٍع، ُيَصيلِّ املَِريُض أَِو املَُعالُِج َرْكَعتَْنيِ

ْيِل اْآل ؛ِيف َوْقٍت َفاِضٍل  َام لَّ ِخِر، َوَيْدُعو اَهللا َأْن َيدُ كُثُلِث اللَّ ْحِر، َفُربَّ ُه َعَىلٰ َمَكاِن السِّ

ْحِر َرَأيْ  َت ُرْؤَيا، َأْو َجاَءَك إِْحَساٌس َأْو ُشُعوٌر، َأْو َغَلَب َعَىلٰ َظنَِّك َأنَّ َمَكاَن السِّ

.َجلَّ َوَعَال ِلَِك َتْزَداُد ُشْكًرا هللاَكَذا، َفإَِذا َحَدَث ذَ 

ْقَيَة َعَىلٰ َزْيِت اْحلَ -٦ ْوَداِء، َوَتْأُمُر اُيْمِكُن َأْن َتْقَرَأ الرُّ ملَِريَض َأْن َيْدِهَن ِبِه بَِّة السَّ

ْحِر َمَكاَن اْألَ  .َملِ َصَباًحا َوَمَساًء، َوَذلَِك لُِكلِّ َأْنَواِع السِّ



       ٢٠٦

٢٠٦

ِحيَحْنيِ «َوَثَبَت ِيف  نَا »الصَّ ْوَداُء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداءٍ «:َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َنبِيَّ ِإالَّ اَحلبَُّة السَّ

اَم  .)١(»السَّ

.املَْوَت :يَعِني

ٰى ِيف َبْعِض الْ بَّ َواْحلَ  ْوَداُء ُتَسمَّ َكةِ َحبَِّة الْ «ْلَداِن بـبُ ُة السَّ َوِيف َبْعِضَها ،»َربَ

وِنيِز «بـِ .»الشُّ

ْوَداِء ِمنُْه ِشَفاٌء إِالَّ الَّ َما ِمْن َداٍء ِإ «:َوِيف ِرَواَيٍة ِملُْسِلمٍ  اَم ِيف اَحلبَِّة السَّ .)٢(»السَّ

*   *   *

).٢٢١٥(، ومسلم كتاب السالم )٥٦٨٨(، )٥٦٨٧(رواه البخاري كتاب الطب :يحصح) ١(

.، عن أيب هريرة، يف كتاب السالم، باب التداوي باحلبة السوداء)٢٢١٥(رواه مسلم :صحيح) ٢(



  ٢٠٧

٢٠٧

   

ا ؛بَِأنَّ ِعنَْدَها ِسْحًرا َقِوياَعِلْمُت َتاُة، َفَلامَّ َقَرْأُت َعَلْيَهافَ َجاَءْتِني َهِذِه الْ  َ َحْيُث ِإهنَّ

.َذِلَك َيَقَظِة، َوَغْريَ َكاَنْت َتَرٰى أَْشَباًحا ِيف املَنَاِم َوالْ 

؛ ُقْلُت ِألَ  ْحَر ُيْبِطُل ِعالَج، َوَسْوَف ْخِدُموا َهَذا الْ اْستَ : ِلَهاهْ املُِهمُّ ِيف َمَكاِنِه السِّ

.إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ 

ْحِر؟:َفَقاُلوا َهْل ِمْن َطِريَقٍة َنْعِرُف ِهبَا َمَكاَن السِّ

.َنَعْم :ُقْلُت 

َما ِهَي؟:َقاُلوا

ُع إَِىلٰ اهللا:ُقْلُت  َعاُء، َوالتََّرضُّ ًة ِيف ؛ِالدُّ ْيِل اْآل َخاصَّ َجاَبِة َت اْستِ َوقْ ؛ِخِر ُثُلِث اللَّ

َعاِء، َوُنُزوِل  َامءِ َربِّ اْألَ الدُّ .)١(ْرِض َوالسَّ

َال املَريَضُة بِ ِت َوِفْعًال؛ َقاَم  ِع الصَّ َعاِء، والتََّرضُّ َفَرَأْت ِيف - ِيل َكَام َذَكُروا- ِة والدُّ

ْحِر املَْدُفوِن ِفيهِ ا إَِىلٰ َمَكاٍن ِيف الْ املَنَاِم َمْن أََخَذ بِيَِدَها، َوَذَهَب ِهبَ  َا َعَىلٰ السِّ .َبْيِت، َوَدهلَّ

ْحَر،  ْت أَْهَلَها، َوَذَهبُوا إَِىلٰ َنْفِس اَملَكاِن َفَوَجُدوا السِّ َباِح، أَْخَربَ َوِيف الصَّ

.َفَتاةُ ِت الْ َفأَْخَرُجوُه َوَأْبَطُلوُه، َوُشِفيَ 

.ِمنيَ ـالَ عَ َربِّ الْ ِْمُد هللاَواْحلَ 

َنا َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ ُكلَّ لَْيَلٍة ِإَىلٰ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قالسعن أيب هريرة ) ١( ْيِل َينِْزُل َربُّ ْنَيا، ِحَني َيبَْقٰى ُثُلُث اللَّ َامِء الدُّ السَّ
.متفق عليه.»َمْن َيْدُعوِين َفأَْسَتِجيَب لَُه، َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطِيَُه، َمْن َيْستَْغِفُرِين َفأَْغِفَر لَهُ :اْآلِخُر، َفَيُقوُل 

يب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي أنا امللك، أنا امللك، من ذا الذي يدعوين فأستج.. «: ويف رواية
).٧٥٨: (رواه مسلم كتاب صالة املسافرين، برقم»يستغفرين فأغفر له، فال يزال كذلك حتٰى ييضء الفجر
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بيضاء



       ٢١٠

٢١٠

  
    

:

ُجُل املُْستَِوي اْخلِ  .املَِريِض، َعْن إِْتَياِن َزْوَجِتهِ ، َوَغْريُ ْلَقةِ ُهَو أَْن َيْعَجَز الرَّ

ْبُط َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن َنْعِر  ُبدَّ ِمْن َمْعِرَفِة َكْيِفيَِّة َال : »َعْقدُ الْ «َف َكيَْف َحيُْدُث الرَّ

ًال اِال  .ْنِتَصاِب َأوَّ

   :

ُجِل  طَّاِطيٍّ إَِذا ُضخَّ ِمْن َحلٍْم َم َعةٌ ِقطْ - َأْكَرَمُكْم اهللاُ –ِمَن املَْعُلوِم َأنَّ َقِضيَب الرَّ

ُم  ُم ِفيِه الدَّ .اْرَختَٰى اْنَتَصَب، َوإَِذا َرَجَع الدَّ

   :

ُجِل َتُقوُم اْخلِ َثاَرِة اْجلِ ِعنَْد ُحُدوِث اْإلِ -١ ْصَيُة بِإِْفَراِز ُهْرُموَناٍت َتُصبَُّها نِْسيَِّة لِلرَّ

مِ ِيف ال ْأِس، َوَيْشِحُن اْجلِ ، َحتَّٰى َيِصَل اْهلُ دَّ ْسَم بَِام ُيْشبُِه التََّياَر ْرُموُن إَِىلٰ ِجْلِد الرَّ

.الَكْهُرَباِئيَّ 

.نِْسيَُّة إَِىلٰ املَْرَكِز املُْخَتصِّ بَِذلَِك ِيف املُخِّ َثاَرُة اْجلِ َتِصُل اْإلِ -٢

يَعٍة إَِىلٰ َمْرَكِز نَْثاَرِة اْجلِ َفَيُقوُم َمْرَكُز اْإلِ -٣ ِسيَِّة ِيف املُخِّ بِإِْرَساِل إَِشاَراٍت َرسِ

، ِعنَْد َذلَِك َينَْفتُِح ِصَامٌم َكاَن »ْلُب الصُّ «ِريِّ ِفقْ َعُموِد الْ ْعَصاِب التَّنَاُسِليَِّة ِيف الْ اْألَ 

َقًة ِيف اْألَ ُمْغلَ  َماُء ُمَتَدفِّ بُّ َص َقِضيِب، َوتُ يَِّة ُمتَِّجَهًة إَِىلٰ الْ ْعَضاِء التَّنَاُسلِ ًقا، َفَتِسيُل الدِّ

َماُء  .َفَينَْتِصُب ِفيِه الدِّ



     ٢١١
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ُجِل، َوبِ َتَم يَ  ْحِر ِيف ُمخِّ الرَّ نِْسيَِّة َثاَرِة اْجلِ التَّْحِديِد ِيف َمْرَكِز اْإلِ ْرَكُز َشْيَطاُن السِّ

ُك اْألَ َشاَراِت ِإَىلٰ اْألَ الَِّذي ُيْرِسُل اْإلِ  نَاُسِليَّةَ ْعَضاِء التََّناُسِليَِّة، ُثمَّ َيْرتُ َتْعَمُل ْعَضاَء التَّ

َب اْإلِ  ةَ َطبِيِعيًَّة، َفإَِذا اْقَرتَ ْيَطاُن َمْرَكَز : ْنَساُن ِمْن َزْوَجتِِه، َوأََراَد ِمنَْها اُملَعاَرشَ َعطََّل الشَّ

، َفتََتَو نِْسيَِّة َثاَرِة اْجلِ اْإلِ  ُف اْإلِ ِيف املُخِّ َم اُملْرَسَلُة ِإَىلٰ اْألَ َشاَراُت قَّ تِي َتُضخُّ الدَّ ِيف ْجِهَزِة الَّ

ُم الْ  اَجُع الدَّ يًعا َعِن الْ َقِضيِب َكْي َينَْتِصَب، ِعنَْد َذلَِك َيَرتَ ي َرسِ َختِ َقِضيِب َفَريْ

.َقِضيُب َوَينَْكِمُش الْ 

ُجَل طَ َوِلذَ  َها بِيِعيا ِعنَْدَم لَِك َجتُِد الرَّ َأْي ُمْنَتِصَب - ا ُيَداِعُب َزْوَجَتُه َأْو ُيَباِرشُ

َب ِمنَْها اْنَكَمَش، َفَال - َقِضيِب الْ  ْنِتَصاَب نَّ اِال َيْسَتِطيُع َأْن َيْأِيتَ َحِليَلَتُه؛ ِألَ َفإَِذا اْقَرتَ

.َكَام ُهَو َمْعُلوٌم نِْسيَِّة، َعَمِليَِّة اْجلِ ِئيِيسٌّ ِإلْمتَاِم الْ َعاِمٌل َر 

دُ  ُجَل َوَأْحَياًنا َجتِ ، َوُهَو َمْرُبوٌط َعْن َواِحَدٍة ُدوَن اْألُ الرَّ ًجا بِاْمَرَأَتْنيِ ْخَرٰى؛ ُمتََزوِّ

ْحِر ُيَعطُِّل َمْرَكَز اْإلِ ِألَ  َب ِمنَْهاَثاَرِة اْجلِ نَّ َشْيَطاَن السِّ ُه ُمَكلَّ ِألَ ؛نِْسيَِّة إَِذا اْقَرتَ ْبِطِه ٌف ِبَر نَّ

.َعنَْها َفَقطْ 

 :

ُجِل َرْبٌط َعْن َزْوَجتِِه، َكَذلَِك َحيُْدُث لِْلَمْرَأِة َرْبٌط َعْن َزْوِجَهاَوَكَام  .َحيُْدُث لِلرَّ

 :

 - :

اِوَل اَملْرَأُة َمنَْع َزْو :َوُهَو  ا َبْعَض ِجَها ِمْن إِْتَياِهنَا، َوَذلَِك ِبَأْن ُتْلِصَق َفِخ َأْن ُحتَ َام هُ َذْهيَ

ُجُل َأْن َيْأتِ بَِبْعٍض؛ بَِحْيُث َال  .َوَيُكوُن َذلَِك َخاِرًجا َعْن إَِراَدِة اَملْرَأةِ .َهايَ َيْسَتِطيُع الرَّ
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َباِب الَِّذي ُأِصيَبْت َزْوَجُتُه ِهبَ  ْحِر َكاَن ُيَعاِتُبَها، َحتَّٰى إِنَّ َأَحَد الشَّ َذا النَّْوِع ِمَن السِّ

َقيًْدا ِمْن َحِديٍد َقْبَل َضْع ِيف ِرْجَيلَّ : إِنَّ َهَذا َخاِرٌج َعْن إَِراَدِيت، َبْل َقاَلْت َلهُ : َفتَُقوُل َلهُ 

.ِليََّة َملْ َتنَْجْح َعَم نَّ الْ ِك ْعِضَها، َوفِْعًال َصنََع َذِلَك؛ َولَ بَ َتْلتَِصَق بِ َال َعَمِليَِّة ِلَكْي َبْدِء الْ 

َرًة ِعنَْدَما ُيِريُد َأْن  ، َوَنَجَحِت َيْأِتَيَهاَفأََشاَرْت َعَلْيِه َزْوَجُتُه بَِأْن ُيْعطَِيَها ُحْقنًَة ُخمَدِّ

ِة، َوَلِكنََّها ِمْن َجانٍِب َواِحٍد َفَقطْ الْ  .َعَملِيَُّة ِيف َهِذِه املَرَّ

٢- :

ُل َأْن َيَتَمْرَكَز اْجلِ :َو ُه  ْحِر ِيف َمْرَكِز اْإلِ نِّيُّ املَُوكَّ ْحَساِس ِيف ُمخِّ اَملْرَأِة، َفِإَذا بِالسِّ

ٍة، َوَال َتْشُعُر بِ ْحَساَس، َفَال نِّيُّ اْإلِ َأَراَد َزْوُجَها َأْن َيْأِتَيَها َأْفَقَدَها اْجلِ  ْسَتِجيُب تَ َلذَّ

َرَة اْجلَ لَِزْوِجَها، َبْل َتُكونُ  ا َكْيَفَام َشاَء، َفَال َأَماَمُه ُخمدَّ اِئَل ُغَددُ ُتْفِرُز الْ َسِد، َيْفَعُل ِهبَ السَّ

.نِْسيَُّة بِنََجاٍح َعَمِليَُّة اْجلِ مُّ الْ َفال َتتِ -َأْكَرَمُكُم اهللاُ -َأةِ ْر الَِّذي ُيَرطُِّب َفْرَج املَ 

٣-  
ْثنَا عَ  َة »النَّْوِع الثَّاِمِن «ْن ِسْحِر النَِّزيِف ِيف َقْد َحتَدَّ ْحِر، َوَبيَّنَّا َكْيِفيَّ ِمْن َأْنَواِع السِّ

.ُحُدوِثهِ 

َرْبَط النَِّزيِف َوُهَو َأنَّ َوَلكِنَّ َهَذا النَّْوَع َخيْتَلُِف َعْن ِسْحِر النَِّزيِف بَِأْمٍر َواِحٍد،

تَ  ا ِسْحُر َأ َو .َامعِ صُّ بَِأْوَقاِت اْجلِ َخيْ اًماَعَال النَِّزيِف َفَال مَّ .َقَة َلُه بَِذلَِك، َبْل َيْسَتِمرُّ َأيَّ

ُجُل أَْن َيْأِيتَ َزْوَجتَ  ْيَطاُن َهلَا َنِزيًفا َوَرْبُط النَِّزيِف ُهَو إَِذا أََراَد الرَّ ُه َسبََّب الشَّ

ُجُل ِمنْ َفَال : -)١(»اْسِتَحاَضةً «-َشِديًدا  ُن الرَّ اَيَتَمكَّ َحتَّٰى َقاَل ِيل َأَحُد .ِإْتَياِهنَ

َجاِل  ِد ُوُصوِلِه ِإَىلٰ - ْيِش َوَكاَن ُجنِْديا ِيف اْجلَ -الرِّ إَِذا َنَزَل إَِجاَزًة إَِىلٰ َأْهِلِه بُِمَجرَّ

.، وغريه)١٢٨(ركضة من ركضات الشيطان، كام ثبت عند الرتمذي :واالستحاضة) ١(
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َة اْإلِ ُل َعَىلٰ املَْرَأِة َدٌم َبْيِت َينِْز الْ  اٍم َأ ؛َجاَزةِ ، َوَيْسَتِمرُّ ُمدَّ ، َفِإَذا َمخَْسَة َأيَّ ْو َأْكَثَر َأْو َأَقلَّ

ُم يَ ْيِش َال َرَجَع إَِىلٰ َعَمِلِه ِيف اْجلَ  ِد ُخُروِجِه ِمَن ْأِتيَها، َبْل َينَْقِطُع الدَّ ًة بُِمَجرَّ ُمَباَرشَ

.بَْيِت، َوَهَكَذا َداِئًام الْ 

٤- :

ُجُل َأْن َيْأِيتَ َزْو :َوُهَو  ُه َوَجَد َسدا َمنِيًعا َأَماَمُه ِمَن اللَّْحِم، َال َجتَ إَِذا َأَراَد الرَّ

َقُه، فَ ِط َيْستَ  َقاِء اْجلِ َال يُع َأْن َخيَْرتِ .نِْيسِّ َتنَْجُح َعَمِليَُّة اللِّ

   :

:

ْقَيَة  ْحِر َتْسَألْ ُل نِّيُّ املَُوكَّ ْجلِ ، َفإِْن َنَطَق االرشعيةَتْقَرُأ َعَلْيِه الرُّ ُه َعْن َمَكاِن بِالسِّ

ْحِر، َوُختِْرِج  ْحَر، َوُتْبِطلْ السِّ نِّيُّ َسِد، َفإِْن َخَرَج اْجلِ ُروِج ِمَن اْجلَ نِّيَّ ِباْخلُ اْجلِ ُه، َوَتْأُمِر السِّ

ْقيََة َوَملْ َينِْطِق َبطَ  ْحُر، َفإَِذا َقَرأَْت َعَليِْه الرُّ .ْخَرٰى ُرَق اْألُ نِّيُّ َتسْتِخدُم َمَعُه الطُّ اْجلِ َل السِّ

 :

اٍت َعَىلٰ َماٍء، َوَيْرشَ َتْقَرُأ َهِذِه اْآل  َة َمرَّ َة َياِت ِعدَّ ُب َوَيْغتَِسُل ِمنَْها املَْرُبوُط ِعدَّ

ْحُر إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ  اٍم، َفَيبُْطُل السِّ .َأيَّ

﴿

.]٨٢، ٨١: يونس[﴾

﴿

.]١٢٢-١١٧: األعراف[﴾
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.]٦٩: طه[﴾﴿

 :

َها َدقا َجيًِّدا َبْنيَ َحَجَرْيِن، ُثمَّ َرضَ َوَتدُ َأْخ »َنْبٍق «ُحتِْرضُ َسْبَع َوَرَقاِت ِسْدٍر  قُّ

ُب  ُب َفاَك ِمَن اْإلِ َتَضُعَها ِيف إَِناٍء بِِه َماٌء، ُثمَّ َتَقرِّ آَيَة : اْألَْوَراَق ِيف اَملاِء، َوَتْقَرُأ َناِء، َوُتَقلِّ

َذاِت  ، َواُملَعوِّ .اْلُكْرِيسِّ

اٍم، َوَال َيِزيُد َعَلْيِه َماًء َوَيْغَتِسَل َب َيْرشَ ِبَأنْ ُثمَّ َتْأُمُر اَملِريَض  َة َأيَّ ِمْن َهَذا اَملاِء ِعدَّ

ْمِس، َوَال َيْسُكُبُه آَخَر، َوَال  نَُه َفِفي َحَراَرِة الشَّ نُُه َعَىلٰ النِّاِر، َفإِْن َشاَء َأْن ُيَسخِّ ُيَسخِّ

ْحُر  َام ُفكَّ - إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ -ْبُط ، َوُيَفكُّ الرَّ ِيف َمَكاٍن َنِجٍس، َفَيْبُطُل السِّ َوُربَّ

ِل اْغِتَساٍل  ْبُط ِمْن َأوَّ .)١(الرَّ

 :

ْقَيَة ِيف ُأُذِن اَملْرُبوِط، ُثمَّ َتْقَرُأ ِيف ُأُذِنِه َأْيًضا :َتْقَرُأ الرُّ

.]٢٣: الفرقان[﴾﴿:َقْوَلُه َتَعاَىلٰ 

ُر  ةٍ َوُتَكرِّ .َأْو َأْكَثَر، َحتَّٰى َيْشُعَر املََِريُض بَِتْخِديٍر ِيف َأْطَراِفهِ ُه ِماَئَة َمرَّ

ءٍ َوُتكَ  اٍم َحتَّٰى َال َيُعوَد َيْشُعُر بَِيشْ َة َأيَّ ْقيََة َعَىلٰ املَِريِض ِعدَّ ُر َهِذِه الرُّ َذِلَك َعنْدَ .رِّ

ْحَر  ُن بَِأنَّ السِّ .َل إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ َبطَ َقْد َتتَيَقَّ

 :

:»اْلَفْتِح «َقاَل اْحلَاِفُظ ِيف 

، َقاَل  ْعبِيِّ اِق، ِمْن َطِريِق الشَّ زَّ ِة اْلَعَرِبيَّةِ : أَْخَرَج َعبُْد الرَّ .َال َبْأَس بِالنَّْرشَ

.»الكافور«وإن مل جتد ورق النبق فخذ سبع ورقات من شجر)١(
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ْنَساُن ِيف َمْوِضِع عَ :َوِهَي  ، َفَيْأُخُذ َعْن َيِمينِه َوِشَامِلِه ِمْن ُكلٍّ )١(َضاهُ َأْن َخيُْرَج اْإلِ

ُه، َوَيْقَرُأ ِفيِه، ُثمَّ َيْغَتِسُل ِبهِ - ِمْن َأْوَراِقَها: َأْي -  .اهـ)٢(، ُثمَّ َيُدقُّ

َذاِت «ُأ ِفيهِ َيْقَر :ُقْلُت  .»ُكْرِيسِّ آَيَة الْ «، َو »املَُعوِّ

 :

َمُع اَملْسُحوُر  بِيِع َما َقَدَر َعَلْيِه ِمنْ َجيْ اَم الرَّ ، ُثمَّ َوْرِد اَملَفاَزِة، َوَوْرِد اْلَبَساِتِني :َأيَّ

َيَضُعَها ِيف إَِناٍء َنِظيٍف، َوَيَضُع َعَلْيِه َماًء َعْذًبا، ُثمَّ َيْغِيل َذلَِك اْلَوْرَد ِيف اَملاِء َغْلًيا 

َذاِت «َرتَ اَملاُء َقَرَأ َعَلْيهِ َيِسًريا، ُثمَّ َينَْتِظُر َحتَّٰى ِإَذا فَ  ُأ »املَُعوِّ ُه َيْربَ ، ُثمَّ َأَفاَضُه َعَلْيِه، َفِإنَّ

.)٣(َتَعاَىلٰ ِبِإِْذِن اهللا

 :

َذاِت «، َوَتْقَرُأ َعَلْيهِ ُحتِْرضُ إَِناًء بِِه َماٌء  :ِتَيةَ َواْألَْدِعَيَة اْآل »املَُعوِّ

ُهمَّ َر « اِيف، َال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤَك، َبْأَس، َواْش بَّ النَّاِس، َأْذِهِب الْ اللَّ ِف أَْنَت الشَّ

َأْرقِيَك، َواُهللا َيْشِفيَك، ِمْن ُكلِّ َداٍء ُيْؤِذيَك، َوِمْن ِبِْسِم اهللا«،»ِشَفاًء َال ُيَغاِدُر َسَقًام 

.»َعْنيِ َحاِسٍد، اهللاُ َيْشِفيَك ُكلِّ َنْفٍس، َأْو 

اِت ِمْن َرشِّ َما َخَلَق َِأُعوُذ بَِكِلَامِت اهللا« .»التَّامَّ

ٌء ِبِْسِم اهللا« ِميُع الَِّذي َال َيُرضُّ َمَع اْسِمِه َيشْ َامِء، َوُهَو السَّ ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف السَّ

.»ِليُم عَ الْ 

.»عضه«، و»عضض«: مادة. »لسان العرب«الشجر، راجع :العضاه) ١(
).١٠/٢٣٣(»فتح الباري«)٢(
).١٠/٢٣٤(»فتح الباري«)٣(
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ُب َوَيْغَتِسُل مِ  ْحُر، َتْقَرُأ َهِذِه اْألَْدِعَيَة َعَىلٰ اَملاِء، َوَيْرشَ اٍم َفَيْبُطُل السِّ َة َأيَّ نُْه ِعدَّ

ْبُط َوُيفَ  .َتَعاَىلٰ ِبِإِْذِن اهللا- كُّ الرَّ

      :

 
ِة َوالْ َيْشُعُر املَْرُبوُط بِالنََّشاِط َواْحلَ  ِة َزْوَجِتِه، َبْل ُقْدَرِة الْ َيِويَّ َكاِمَلِة َعَىلٰ ُمَباَرشَ

َب ِمنَْها َوَأَراَد َهَذا َما-َأْكَرَمُكُم اُهللا –َينْتَِصُب َقِضيُبهُ  َداَم َبِعيًدا َعنَْها، َفإَِذا اْقَرتَ

ااْألَ  .ْمَر اْنَكَمَش ُعْضُوُه، َوَصاَر َغْريَ َقاِدٍر َعَىلٰ إِْتَياِهنَ

  
َسَواًء َكاَن َقِريًبا َأْو َبِعيًدا َعْن َزْوَجِتِه، َبْل ال ؛نِْسيَّةِ ُجِل اِجل ُهَو َعَدُم ُقْدَرِة الرَّ 

.َيْنَتِصُب ُعْضُوُه َأْصًال 

 
ْوُج َأْن ُيَباِرشَ َزْوَجتَ َال  ُة ِيف َأْوَقاٍت ُه ِإالَّ َيْسَتِطيُع الزَّ ُمَتَباِعَدٍة، َوَتِتمُّ اُملَباَرشَ

َعةِ  ُجِل لِْلُخُموِل َواالنِ لَِلَحَظاٍت َيِسَريٍة، َمَع ُرسْ ِض َقِضيِب الرَّ ِكَامِش َبْعَد َوْقٍت َتَعرُّ

ةِ  .)١(َيِسٍري ِمَن املَُباَرشَ

:

ْبُط  ا الرَّ .َقِليٍل ِجِه َقْبَل ِلِعَال »ُطُرٍق عدةَ «: َفَقْد َذَكْرَنا:َأمَّ

.)٢(ِطبَّاءِ ُيَعاَلُج ِعنَْد اْألَ :ْنِيسُّ َعْجُز اْجلِ َوالْ 

أما يف حالة الربط ال -ومن عالماته أن الزوج إذا تناول األقراص املنشطة جنسيا ينتصب وتتم العملية بنجاح )١(
.ريها حتٰى يفك الربطينشط هبذه األقراص وال بغ

.إن استطاعوا عالجه)٢(
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  :

، َوِماَئتَ - ١ .)١(َبَلِديِّ َمِلَكاِت النَّْحِل الْ َذاءِ ْي ِجَراٍم ِغ ُحتِْرضُ ِكيُلو َعَسِل َنْحٍل َنِقيٍّ

ةَ الْ «: َتْقَرُأ َعَلْيهِ -٢ ِح «، وُسوَرَة »َفاِحتَ ْ َذاِت «، َو »الرشَّ .»املَُعوِّ

يِق، َوِمْلَء ِمْلَعَقةٍ َيْأُكلُّ املَِريُض ُكلَّ َيْوٍم ِمْلَء َثالِث -٣ َقْبَل َمالِعَق َعَىلٰ الرِّ

.َعَشاِء بَِساَعةٍ اِء، َوُأْخَرٰى َقْبَل الْ دَ غَ الْ 

عْ َيْستَِمرُّ َعَىلٰ َذلَِك َشْهًرا، َأْو َشْهَرْيِن، -٤ .ِف َحْسَب َدَرَجِة الضَّ

.َتَعاَىلٰ ِْشَفٰى بِإِْذِن اهللايُ 

    
  :

 :

ُل اْألَ  .اْستََطاُعوا ِعالَجهُ ِطبَّاِء، ِإِن ُعْضِويٌّ ُيَعاَلُج ِعنَْد اْألَ َعْقٌم :وَّ

ُقْرآِن، ْنَساِن، َوَهَذا ُيَعاَلُج ِبالْ نِّ َداِخَل ِجْسِم اْإلِ َبِب َمسٍّ ِمَن اْجلِ ُعْقٌم ِبَس :الثَّاِين 

.ْذَكاِر ْدِعَيِة، َواْألَ َواْألَ 

َأْن َيُكوَن ِنْسَبةُ - بِإِْذِن اهللا َتَعاَىلٰ - َوِمَن املَْعُلوِم َأنَّ َعَمِليََّة التَّْخِصيِب َتْسَتْوِجُب 

ةِ َيَواَناِت اَملنَِو اْحلَ  ُجلِ ِعنْدَ يَّ يَن ِمْلُيونَ الرَّ يلِّ ِيف َأْكَثَر ِمْن ِعْرشِ .ِب املَُكعَّ اْملِ

ويفضل أن يكون خارًجا من اخللية مبارشة؛ وذلك ألنه ال حيفظ إال مثلًجا، وتقل قيمته الغذائية يوًما بعد يوم حتٰى ) ١(
:وهو درجات. يفقدها متاًما

.اليمن والسعودية: الغذاء اجلبيل، وهو أعالها قيمة، ويوجد يف بعض مناطق-١
.الغذاء املرصي، وهو بعده مبارشة-٢
.الغذاء الرتكي-٣
.الغذاء املستورد، وهو أقلها-٤
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تِي ُتْفِرُز اْحلَ َفَأ  ُجِل الَّ يَْطاُن ِيف ِخْصَيتَِي الرَّ ُف الشَّ َة ْحيَاًنا َيتََرصَّ َيَواَناِت اَملنَِويَّ

ْغِط  هِ بِالضَّ .)١(َيِتمُّ التَّْخِصيُب ِل املَْطُلوِب؛ َفَال َفُتْفِرُز َأَقلَّ ِمَن اُملَعدَّ : ، َأْو ِبَغْريِ

ُة ِمَن اْخلِ ُل اْحلَ ِعنَْدَما َتْنَتقِ َو  ِة َتُكوُن َهِذهِ ْصَيَتْنيِ ِإَىلٰ اْحلُ َيَواَناُت املَنَِويَّ َوْيِصَلِة اَملَنِويَّ

َعاِيبِّ الَِّذي ُتْفِرُزُه َيَواَناُت اْحلَ  ائِِل اللُّ ةُ غُ «ُحمَْتاَجًة إَِىلٰ السَّ ، َوَتْسُكُبُه ِيف »ُكوَبْر دَّ

ٰى َعَلْيِه َهِذِه اْحلَ  ِة، َحْيُث َتَتَغذَّ ُة املُْخَتَزَنُة ِيف اْحلُ اْحلُوْيِصَلِة اَملنَِويَّ َوْيِصَلِة يََواَناُت املَنَِويَّ

ةِ  .اَملنَِويَّ

ٌف آَخُر  يَْطاِن َتَرصُّ ِة ُكوَبْر «ِيف َوُهنَا َيُكوُن لِْلشَّ َيْمنَُعَها ِمْن ِإْفَراِز َحْيُث : »ُغدَّ

َعاِيبِّ  اِئِل اللُّ .السَّ

ُد اْحلَ ِعنَْد َذِلَك َال  ٰى َعَلْيِه َيَواَناُت اُملْخَتَزَنُة ِيف اْحلُ َجتِ ِة َما َتَتَغذَّ َوْيِصَلِة اَملَنِويَّ

.)٢(َفَتُموُت َفال َحيُْدُث التَّْخِصيُب َأْيًضا

      
    :

ْدِر -١ ًة ِمْن َبْعِد الْ ؛ِضيٌق ِيف الصَّ َام َظلَّ َخاصَّ ، َوُربَّ ْيِل »ِإَىلٰ «َعْرصِ .ُمْنَتَصِف اللَّ

وٌد ِذْهِنيٌّ -٢ .ُرشُ

ْهِر َأَملٌ -٣ .ِيف َأْسَفِل ِفْقَراِت الظَّ

.َقَلٌق ِيف النَّْومِ -٤

يَفةً َيَرٰى ِيف َنْوِمِه َأْحَال -٥ .ًما ُخمِ

عاًما، ثم تبني يل اآلن ١٨هـ أي منذ أكثر من ١٤٢٩هـ ونحن اآلن يف سنة ١٤١١كنت قد كتبت ذلك يف سنة )١،٢(

.واحلمد هللا رب العاملني،أن اجلن ال يستطيع أن يفعل ذلك
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  :

    :

ُل  ، َهَكَذا َخَلَقَها اهللاُ َعِقيًام :اَألوَّ .ُعْقٌم َطبِيِعيٌّ

، )١(ُبَوْيَضاِت ِن ِيف َرِحِم املَْرَأِة، َحيُْث ُيْفِسُد الْ نِّ املُْسَتْوِط ُعْقٌم بَِسَبِب اْجلِ :الثَّاِين 

ُك اْإلِ .ْخَصاُب َيِتمُّ اْإلِ َفَال  ، َوَيْكَتِمُل اَحلْمُل َأْو َيْرتُ ةِ ؛ْخَصاَب َيِتمُّ َوَلِكْن َبْعَد ِعدَّ

ْيَطاُن ِعْرًقا ِيف َرِحِم املَْرَأِة َفَينِْز ُشُهوٍر ِمَن اْحلَ  ُم ْمِل َيْرُكُض الشَّ ؛»النَِّزيُف «ُل الدَّ

.ْجَهاُض َفَيْحُدُث اْإلِ 

ُر بَِسَبِب اْجلِ ُكوُن اْإلِ َفَكِثًريا َما يَ  ِمْن ٌت ، َوَقْد ُعوِجلَْت َحاَال )٢(نِّ ْجَهاُض املَُتَكرِّ

.َقِبيِل َهَذا الْ 

ِحيَحْنيِ «َقْد َثَبَت ِيف َو  ْيَطاَن َجيِْري ِمِن «:»الصَّ مِ اْبِن آَدَم َجمْ إِنَّ الشَّ .)٣(»َرٰى الدَّ

   :

ُل -١ يٍط َلـَهاُتَسجِّ ْقَيَة َعَىلٰ َرشِ اٍت َيْوِمياَلُه َثَال َتْسَتِمعُ الرُّ .َث َمرَّ

اِت «ُسوَرةَ َتْقَرُأ -٢ افَّ َباِح، َأْو »الصَّ .ِإَلْيَهاَتْسَتِمعُ ِيف الصَّ

.ِعنَْد النَّْوِم، َأْو َيْسَتِمُع إَِلْيَها»ِج املََعاِر «ُسوَرةَ َتْقَرُأ -٣

ْوَداءِ َلـَهاَتْقَرُأ -٤ َة «: َعَىلٰ َزْيِت اَحلبَِّة السَّ َبَقَرةِ َخَواِتيَم الْ -ُكْرِيسِّ آَيَة الْ -الَفاَحتِ

وذلك . احليوانات املنوية وال البويضاتاآلن أن اجلن ال يستطيع ذلك ألن اهللا مل جيعل له سلطاًنا عٰىل قد تبني يل )١(
.واحلمد هللا. باالستقراء

نعم قد يكون ذلك، والفرق بني اإلجهاض الطبي واإلجهاض بسبب اجلن، أن املرأة ترٰى يف املنام من يرضهبا يف )٢(
.ليها الدم ثم يستمر حتٰى ُتسِقطبطنها فتقوم من النوم وقد نزل ع

).نووي: ١٤/١٥٥(، ومسلم كتاب السالم )فتح: ٤/٢٨٢(رواه البخاري كتاب األحكام :صحيح) ٣(
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ذاِت -َخَواتِيَم آِل ِعْمَراَن -  .»املَُعوِّ

.ِريَّ َقْبَل النَّْومِ ِفقْ ُموَد الْ عَ َوالْ َتْدِهُن َصْدَرَها َوَجْبَهَتَهاُثمَّ 

، َنْفَس اْآل َلـَهاُثمَّ َتْقَرُأ -٥ ِمنُْه ُكلَّ َيْوٍم َعَىلٰ َوَتْأُخذُ َياِت َعَىلٰ َعَسِل َنْحٍل َنِقيٍّ

يِق ِمْلَء ِمْلَعَقٍة َواِحَدةٍ  .الرِّ

َة َأْشُهٍر َمَع اْلِتَزاتَ  ُكوَن تَ ؛ ِلَكْي اَتَعاَىلٰ ِيف َنْفِسهِِر اهللابَِأَوامِ ِمَهاْسَتِمرُّ َعَىلٰ َذلَِك ِعدَّ

ِئي َيْشِفيهنَّ ِمَن  اِدَقاِت الالَّ .اهللاُ بالُقْرآِن الَكِريمِ اْلـُمْؤِمنَاِت الصَّ

.]٨٢: اإلرساء[﴾﴿: َيُقوُل َتَعاَىلٰ 

ِهْم  .َفَخصَّ اُهللا َتَعاَىلٰ املَُؤِمنَِني ُدوَن َغْريِ

.َتَعاَىلٰ ِْضِل اهللاِمْن َهَذا النَّْوِع ِبفَ ٌت َحاَال َوَقْد ُعِوِجلَْت 

  :

َعُة الْ  ُجِل َأْمًرا َطبِيِعيا، َوُيَعاِجلَُها اْألَ َقْد َتُكوُن ُرسْ ةِ َقْذِف ِعنَْد الرَّ ِطبَّاُء ِبِعدَّ

:َوَساِئَل، ِمنَْها

تِ -١ .ْحَساَس ي ُتَبلُِّد اْإلِ اْستِْخَداُم َبْعِض املََراِهِم الَّ

ةِ َأْمٍر التَّْفِكُري ِيف -٢ .آَخَر ِيف أَْثنَاِء املَُعاَرشَ

ةِ -٣ ْعبَِة ِعْنَد املَُباَرشَ َياِضيَِّة الصَّ .َحلُّ َبْعِض املََسائِِل الرَّ

ِدُثَها اْجلِ  وْستَاَتا ِعنَْد اَداِخَل نِّيُّ َوَقْد َتُكوُن بَِسبَِب إَِثاَرٍة ُحيْ ُجِل، َفَيْقِذُف الُربُ لرَّ

يًعا، َوهَ  :ِيت َذا ُيَعاَلُج ِباْآل َرسِ

يَك لَُه، لَُه املُْلُك ولَُه اهللاُ َوْحَدُه َال َه إِالَّ لَ ِإ َال «: َفْجِر ِة الْ َتُقوُل َبْعَد َصَال -١ َرشِ

ٍء َقِدي ةٍ (:»ٌر اَحلْمُد َوُهَو َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ ).ِماَئَة َمرَّ
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.َلْيَهاَقْبَل النَّْوِم، َأْو تْسَتِمُع إِ »ملُْلِك ا«َتْقَرُأ ُسوَرةَ -٢

اٍت »ُكْرِيسِّ آَيَة الْ «َتْقَرُأ -٣ َة َمرَّ .ُكلَّ َيْوٍم ِعدَّ

:َساًء َعاَء َصَباًحا َوَم َتُقوُل َهَذا الدُّ -٤

اِت ِمْن َرشِّ َم َِأُعوُذ بَِكِلَامِت اهللا« اٍت َثَال (:»ا َخَلَق التَّامَّ ).َث َمرَّ

ٌء ِيف اْألَ الَِّذي َال ِاهللابِْسمِ « ِميُع ْرِض َوَال َيُرضُّ َمَع اْسِمِه َيشْ َامِء َوُهَو السَّ ِيف السَّ

اٍت َثَال (:»َعِليُم الْ  ).َث َمرَّ

ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْنيٍ َال ِأَُعوُذ بَِكِلَامِت اهللا« ِة ِمْن ُكلِّ َشيْطَاٍن َوَهامَّ ةٍ التَّامَّ اٍت َثَال (»مَّ ).َث َمرَّ

ِة َثَال ـلِ  .َثِة َأْشُهٍر َعَىلٰ األََقلِّ ُمدَّ

*   *   *
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ْبَط َكِثًريا َما ابِّ ِعنَْد َزَواِجهِ ِمَن املَْعُلوِم َأنَّ الرَّ ًة إَِذا َكاَن ؛َحيُْدُث لِلشَّ َخاصَّ

َؤاِل  يَُّة َهَذا السُّ :َيِعيُش ِيف ُجمْتََمٍع بِِه َسَحَرٌة َفَجَرٌة، َوِمْن ُهنَا َتْأِيت أََمهِّ

نَا ِضدَّ السَّ  ِسْحٌر َال ُهَام ـَرِة، َحتَّٰى إَِذا ُصِنَع لَ َح َهْل ُيْمكُِن لِْلَعُروَسْنيِ َأْن َيَتَحصَّ

َر ِفيِهَام؟ ُيْمِكُن َأْن ُيَؤثِّ

، :َواَجلَواُب  َنَعْم، ُيْمِكُن َذلَِك، َوَسَأْذُكُر َهِذِه التَّْحِصينَاِت إِْن َشاَء اُهللا َتَعاَىلٰ

:َوَلِكْن َقْبَل َذلَِك َأَودُّ َأْن َأْذُكَر َلُكْم َهِذِه اْلَواِقَعةَ 

ِيف َقْرَيتِِه َوَخاِرِجَها، َوَكاَن َكثًِريا َما َخيُْطُب ِيف َِىلٰ اهللاَكاَن َشابا ُمْسَتِقيًام َيْدُعو إِ 

ُرُهْم ِمَن الِِص، َواْلَعِقيَدةِ النَّاِس َوَيْدُعوُهْم إَِىلٰ التَّْوِحيِد اْخلَ  افِيَِة، َوَكاَن ُحيَذِّ الصَّ

ْحَر ُكفْ  ُ َهلُْم َأنَّ السِّ َحَرِة، َوُيبَنيِّ َهاِب إَِىلٰ السَّ اِحَر َرُجٌل َخبِيٌث ُيَعاِدي ٌر، َوَأنَّ السَّ الذَّ

اَهللا َوَرُسوَلُه، َوَكاَن ِيف َقْرَيتِِه تِْلَك َرُجٌل َساِحٌر َمْشُهوٌر َبْنيَ النَّاِس، إَِذا َأَراَد َشابٌّ 

اِحِر َوَقاَل َلهُ  َج َذَهَب إَِىلٰ َهَذا السَّ ُج ِيف َيْوِم كَ : َأْن َيَتَزوَّ َذا َفَامَذا ُتِريُد؟ إِنَّنِي َسَأَتَزوَّ

ٍد، َوإِالَّ َكاَن َجَزاُؤُه  ابُّ بِال َتَردُّ اِحُر َمبَْلًغا ِمَن املَاِل، َفيَْدَفُعُه َهَذا الشَّ َفَيْطُلُب ِمنُْه السَّ

هَ  اِب إَِىلٰ َهَذا أَْن ُيْعَقَد َعْن َزْوَجتِِه َفَال َيْسَتطِيُع أَْن َيْأتِيََها، ِعنَْد َذلَِك َملْ َجيِْد ُبدا ِمَن الذَّ

يَ  اِحِر لِ ْحَر السَّ ابُّ املُْستَِقيُم ، َوَلِكنَّ ُفكَّ َلُه السِّ الثََّمَن ُمَضاَعٌف، َوَكاَن َهَذا الشَّ

اِحَر َعَالنَِيًة، َوَيْفَضُح َأْمَرُه َعَىلٰ املَنَابِِر َوِيف اِال  ةِ ْجتِ ُحيَاِرُب َهَذا السَّ َامَعاِت اْخلَاصَّ

ِة، َويُ  ابُّ َواْلَعامَّ ْ َيُكْن َهَذا الشَّ َهاِب إَِلْيِه، َوَمل ُر النَّاَس ِمَن الذَّ ُح بِاْسِمِه َوُحيَذِّ َقْد َرصِّ
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َج َبْعُد، َفَكاَن النَّاُس َينْتَِظُروَن َيْوَم َزَواِجِه لِ  اِحِر َتَزوَّ ْوا َماَذا َسَيْحُدُث ِمَن السَّ َريَ

ابُّ املُ  اَهُه، َوَهْل َسَيْستَِطيُع الشَّ اِحِر؟ِجتَ يُن َأْن َحيِْمَي َنْفَسُه ِمْن َهَذا السَّ !ْسَتِقيُم املَُتدِّ

َة  َواِج، َوَقْبَل َأْن َيْدُخَل بَِأْهِلِه َجاَءِين َوَقصَّ ِيل اْلِقصَّ ابُّ َعَىلٰ الزَّ َوَأْقَبَل الشَّ

اِحَر َيَتَوعَّ : َوَقاَل  َمْن َسَتُكوُن اْلَغَلَبُة، َفَام ـوَن لِ ُدِين، َوإِنَّ َأْهَل اْلَقْرَيِة َينَْتِظُر إِنَّ السَّ

اِحَر َرْأيُ  ْحِر َمَع اْلِعْلِم بَِأنَّ السَّ َك؟ َهْل َتْسَتطِيُع َأْن ُتْعطَِينِي َحتِْصينَاٍت ِضدَّ السِّ

ْحِر؛ ِألَ َسَيْبُذُل ُقَصاَرٰى ُج  ِني َأْهنَتُ ْهِدِه، َوَسيَْصنَُع َأَشدَّ َما َيْقِدُر َعَلْيِه ِمَن السِّ ُه َكِثًريا نَّ

.َأَماَم النَّاِس 

ٍط - إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ -َنَعْم َأْسَتِطيُع :َفُقْلُت َلهُ  .َوَلِكْن بَِرشْ

َما ُهَو؟:َقاَل 

اَك، :ُقْلُت  ُج ِيف َيْوِم َكَذا، َوَأَنا َأَحتَدَّ اِحِر َوَتُقوُل َلُه إِنَّنِي َسَأَتَزوَّ ُتْرِسُل إَِىلٰ السَّ

َحَرِة، َواْجَعْل َهَذا َأ ا ِشْئَت، َوإِْن َملْ َتْسَتِطْع فَ َفاْصنَْع َم  ْحِرضْ َمَعَك َمْن ِشْئَت ِمَن السَّ

ي َعَلنِيا َأَماَم النَّاِس  . التََّحدِّ

ًدا دِّ ابُّ ُمَرتَ ٌن ِممَّا َتُقوُل؟:َقاَل الشَّ !َأْنَت ُمَتَيقِّ

ٌن َأنَّ اْلَغَلَبَة ِللْ :ُقْلُت  َغاَر َعَىلٰ اُملْجِرِمنيَ َنَعْم، ُمَتَيقِّ لَّ َوالصَّ .ُمْؤِمنَِني، َوَأنَّ الذُّ

اِحِر ُمَتَح  ابُّ إَِىلٰ السَّ ا َلُه َأْن َيْصنََع َما َبَدا َلُه، َوَأْعَلَمُه ِبَيْوِم يً دِّ َوفِْعًال َأْرَسَل الشَّ

.ِصيَب َيْوَم اْلعَ َزَواِجِه، َواْنَتَظَر النَّاُس ِيف َهلَْفٍة َوَشْوٍق َهَذا الْ 

ابِّ َبْعَض َهِذِه التَّْح  .ِصينَاِت الَّتِي َسأَْذُكُرَها َبْعَد َقلِيٍل إِْن َشاَء اهللاُ َتَعاَىلٰ َوأَْعَطيُْت لِلشَّ

اِحِر، َوَال َوَكاَنِت  ْر فِيِه ِسْحُر السَّ ابُّ َوَدَخَل بَِأْهِلِه َوَملْ ُيَؤثِّ َج الشَّ النَّتِيَجُة َأْن َتَزوَّ

ُبواَكاَكْيُد الْ  ا لِْلَعِقيَدِة، َوَدِليًال .ِئِد، َواْنَدَهَش النَّاُس َوَتَعجَّ َوَكاَن َهَذا اْألَْمُر َنْرصً



       ٢٢٦

٢٢٦

َواْرَتَفَع َشْأُن َهَذا .َهلُْم َأَماَم َأْهِل اْلَباِطلِ َِواِضًحا َعَىلٰ َثَباِت َأْهِلَها، َوِمحَاَيِة اهللا

ابِّ َبْنيَ َأْهِلِه َوَعِشَريِتِه َوقَ  اِحِر ِمْن َأْعُنيِ النَّاِس الشَّ .ْرَيتِِه، َوَسَقَطْت َهْيَبُة َهَذا السَّ

.َِواهللاُ َأْكَربُ َوهللاِ اْحلَْمُد، َوَما النَّْرصُ إِالَّ ِمْن ِعنِْد اهللا
 :

:

يِق  َتَطْعَت َأْن َيُكوَن ِمْن َمتِْر املَِدينَِة ِإِن اْس : َتْأُكُل َسْبَع َمتََراٍت َعْجَوًة َعَىلٰ الرِّ

ِة َفَهَذا ُهَو  َر َلَدْيَك النََّبِويَّ .املَْطُلوُب، َوإِْن َملْ َتْسَتِطْع َفَأيُّ َمتِْر َعْجَوٍة َتَوفَّ

َوَال َيْوَم ُسمٌّ ُه َذِلَك الْ َتَصبََّح َسْبَع َمتََراٍت َعْجَوًة َملْ َيُرضَّ َمْن «:ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل النَّبِيُّ 

.)١(»ِسْحٌر 

  
َئ َحمُْروٌس بَِمالِئَكٍة  ِئ، َوإِنَّ املُْسلَِم املَُتَوضِّ ُر ِيف املُْسلِِم اُملتََوضِّ ْحَر ال ُيَؤثِّ َفإِنَّ السِّ

ْمحَِن َجلَّ َوَعال .ِمْن ِقَبِل الرَّ

ُروا َهِذِه اْألَ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَِرُسوَل اهللا، َأنَّ بَفَعِن اْبِن َعبَّاٍس  ُكُم َر ْجَساَد َطهَّ َطهِّ

ُه لَْيَس ِمْن َعبٍْد َيبِيُت َطاِهًرا، ِإالَّ  َساَعةً َينَْقِلُب َال َمَلٌك )٢(هِ َباَت َمَعُه ِيف ِشَعاِر اهللاُ؛ َفإِنَّ

ْيِل إِالَّ  ُهمَّ اْغِفْر ِلَعْبدِ : َقاَل ِمَن اللَّ هُ اللَّ .)٣(»َباَت َطاِهًراَك َفِإنَّ

     
َعُل املُْسِلَم ِيف َم ِة اْجلَ اُملَحاَفَظُة َعَىلٰ َصَال  ْيَطاِن َامَعِة َجتْ .ْأَمٍن ِمَن الشَّ

).١٠/٢٤٩(رواه البخاري كتاب الطب :صحيح) ١(
.ما ييل بدن اإلنسان من ثوب أو غريه:الشعار) ٢(
).٢/١٣(»الرتغيب«ه املنذري يف بإسناد جيد، قال»األوسط«رواه الطرباين يف :حسن) ٣(



     ٢٢٧

٢٢٧

ْيَطاَن َيْسَتْح  َعُل الشَّ .ِوُذ َعَىلٰ اِإلْنَساِن َوالتََّهاُوُن فِيَها َجيْ

ْحِر، َأْو َغْريِ ْح َوإَِذا اْستَ  اَوَذ َعَلْيِه َأَصاَبُه بِاملَسِّ َأِو السِّ ِتي َيْقِدُر يَ ْش ِمَن اْألَ ِمهَ اِء الَّ

ْيَطانُ  .َعَلْيَها الشَّ

ْرَداءِ  َثٍة ِيف َقْرَيٍة َما ِمْن َثَال «:َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَِسِمْعُت َرُسوَل اهللا: ، َقاَل سَفَعْن َأِيب الدَّ

الُة إِالَّ ُتَقاُم ِفيِهُم َال َبْدٍو َوَال  ْيَطاُن، َفَعَلْيَك بِاَجلَامَعِة؛ َقدِ الصَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ

ْئُب الْ  َام َيْأُكُل الذِّ .)١(»َقاِصَيةَ َفإِنَّ

  
ْحِر َفْلَيُقْم  َن َنْفَسُه ِمَن السِّ ْيِل، َوَال َمْن َأَراَد َأْن ُحيَصِّ ُهيِْمْل ِيف َذِلَك؛ َشْيًئا ِمَن اللَّ

ْيِل ُيَسلُِّط ْمهَ نَّ اْإلِ ِألَ  ْيَطانَ اَل ِيف ِقَياِم اللَّ .َعَىلٰ اِإلْنَساِن الشَّ

ْحِر ِفيَك َوإَِذا َتَسلَّ  ْيَطاُن ُكنَْت َأْرًضا ِخْصَبًة لَِتْأِثِري السِّ .َط َعَلْيَك الشَّ

َزاَل َناِئًام َحتَّٰى َما: َرُجٌل َفِقيَل ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ ُذِكَر ِعنْدَ : ، َقاَل سَفَعِن اْبِن َمْسُعوٍد 

ْيَطاُن ِيف «: ملسو هيلع هللا ىلصأَْصَبَح َفَقاَل النَِّبيُّ  .)٢(»ُأُذِنهِ َباَل الشَّ

ْصَبَح َرُجٌل َعَىلٰ َغْريِ ِوْتٍر إِالَّ َما أَ «: َوَرَوٰى َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر 

.)٤(»َقْدَر َسْبِعَني ِذَراًعا)٣(َعَىلٰ َرْأِسِه َجِريٌر َأْصَبَح 

     
يَْطاَن َيْستَِغلُّ ُفْرَصَة ُوُجوِد املُْسلِِم ِيف َهَذا اَملَكاِن َوَذِلَك ِألَ  ِبيِث اْخلَ نَّ الشَّ

.بسند حسن) ٨٤٧(، والنسائي )٥٤٧(رواه أبو داود :حسن) ١(
).٧٧٤(، ومسلم )١١٤٤(أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
.حبل خيطم به البعري:اجلرير) ٣(
.سنده حسن): ٣/٢٥(» الفتح«قال احلافظ يف :حسن) ٤(



       ٢٢٨

٢٢٨

يَ -  .َعَلْيهِ َوَيَتَسلَُّط -اِطِني َوَمْأَواُهْم الَِّذي ُهَو َمْسَكُن الشَّ

ِين َأَح  َياِطِني َوَلَقْد َأْخَربَ نَُّه َملْ َيْسَتِعْذ ِعنَْد ُدُخوِلِه ِألَ ؛َأنَُّه َدَخَل ِيف َشْخٍص ُد الشَّ

ُروِج، َفَخَرَج، ِباْخلُ الَء، َفتََسلََّط َعَلْيِه، َوَدَخَل فِيِه، َوَلِكنَّ اهللاَ َأَعاَننِي َعَلْيِه َفَأَمْرُتهُ اْخلَ 

.َِواْحلَْمُد هللا
ًة َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتْقُضوا َعَلْينَا ِإنَّ اهللاَ: نِّ َوَقْد َقاَل ِيل َأَحُد اْجلِ  َأْعَطاُكْم َأْسِلَحًة َقِويَّ

ا !!ِهبَا، َوَلِكنَُّكْم ال َتْسَتْخِدُموَهنَ

َما ِهَي؟:ُقْلُت 

.ةُ ْذَكاُر النََّبِويَّ اْألَ :َقاَل 

ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك «: َأنَُّه َكاَن َيُقوُل إَِذا َدَخَل اخلَالَء ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َصحَّ َعِن النَِّبيِّ  اللَّ

.)١(»ِث واَخلَباِئِث ِمَن اُخلبُ 

َياِطِني َوِإَناِثِهْم :َأْي  .ِمْن ُذْكَراِن الشَّ

      
ُه َرَأٰى النَّبِيَّ سْبِن ُمْطِعٍم َعْن ُجَبْريِ  اُهللا َأْكَربُ َكبًِريا، َواَحلْمُد «:ُيَصيلِّ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

ِجيِم ِمْن َِأُعوُذ بِاهللا) َثالًثا(ُبْكَرًة َوأِصيًال َِكثًِريا، َوُسْبَحاَن اهللاِهللا ْيطَاِن الرَّ ِمَن الشَّ

.)٢(»ِزهِ َنْفِخِه َوَنْفِثِه َوَمهْ 

.ِكْربُ الْ :َنْفُخهُ 

ْعُر :َوَنْفُثهُ  .الشِّ

).نووي: ٤/٧٠(، ومسلم كتاب احليض )تحف: ١/٢٩٢(رواه البخاري كتاب الوضوء :صحيح) ١(

).٥٥(» ختريج الكلم الطيب«، وصححه األلباين يف )١/٢٠٣(رواه أبو داود كتاب الصالة :صحيح) ٢(



     ٢٢٩

٢٢٩

ُزهُ  ُع َواْجلُ :َوَمهْ َ .نُونُ الرصَّ

      
:ُيْمنَٰى َعَىلٰ َجْبَهِتَها، َوَتُقوُل َبْعَد َأْن َتْعِقَد َعَىلٰ َزْوَجِتَك َتَضُع َيَدَك الْ 

َها َوَخْريَ َما َجبَْلَتَها َعَليِْه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ « ُهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك َخْريَ َها َوَرشِّ َما اللَّ

.)١(»َجَبْلَتَها َعَلْيهِ 

   )٢(:

ا : َيْعِني- َك إَِذا َأَتْتَك اْمَرَأتُ «:سْبُن َمْسُعوٍد َِقاَل َعْبُد اهللا ُخوِل ِهبَ - َيْوَم الدُّ

 َ ، َوُقِل َفُمْرَها َأْن ُتَصيلِّ ، اللَُّهمَّ : َوَراَءَك َرْكَعَتْنيِ اللَُّهمَّ َباِرْك ِيل ِيف َأْهِيل، َوَباِرْك َهلُْم ِيفَّ

ْق َبْينَنَا إِ  ، َوَفرِّ ْقَت ِإَىلٰ اْخلَ اْمجَْع َبيْنَنَا َما َمجَْعَت بَِخْريٍ .)٣(»ْريِ َذا َفرَّ

  
: َقاَل )٤(لَْو أَنَّ أََحَدُكْم إَِذا َأَتٰى َأْهَلهُ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ بَعِن اْبِن َعبَّاٍس 

ُهمَّ َج ِبِْسِم اهللا ْيَطاَن، َوَجنِِّب الشَّ ، اللَّ ُقِيضَ َبْينَُهَام َوَلٌد َملْ ا، فَ َتنَ قْ زَ ْيَطاَن َما َر نِّْبنَا الشَّ

.)٥(»هُ َيُرضَّ 

ُجَل :- َِبْعَدَما َأْسَلَم َوَتاَب إَِىلٰ اهللا- َوَقْد َذَكَر ِيل ِجنِّيٌّ  َأنَُّه َكاَن ُيَشاِرُك َهَذا الرَّ

ُه َملْ َيُكْن َيُقواَملِريَض ِيف ُجمَاَمَعِتِه ِلَزْوَجِتِه؛ ِألَ  َعاَء نَّ !!ُل َهَذا الدُّ

.إسناده حسن): ١٥١(»ختريج الكلم«، وقال األلباين يف )٢١٦٠(رواه أبو داود كتاب النكاح :حسن) ١(

.للكاتب»الحالطريق إٰىل الولد الص«:راجع رسالة) ٢(

.رواه الطرباين، وصححه األلباين:صحيح) ٣(

.جامع زوجته:أتٰى أهله) ٤(

.، ومسلم)فتح١/٢٩١(رواه البخاري كتاب الوضوء :صحيح) ٥(



       ٢٣٠

٢٣٠

.ُكنُوِز الثَِّمينَِة، َوَلِكْن ال َنْعِرُف ِقيَمتََهاَكْم َمَعنَا ِمَن الْ !! َِفُسْبَحاَن اهللا

 :

ُأ َقْبَل النَّْوِم، َوَتْقَرُأ َتَتَو  ، َوَتْذُكُر اَهللا َتَعاَىلٰ َحتَّٰى ُيْدِرَكَك »ُكْرِيسِّ الْ آَيةَ «ضَّ

.ُس النَُّعا

ْيَطاَن َقاَل ِألَ  ُكْرِيسِّ َقْبَل النَّْوِم َال َمْن َقَرَأ آَيَة الْ «:سِيب ُهَرْيَرةَ َفَقْد َصحَّ َأنَّ الشَّ

.»َحافٌِظ، َوال َيْقَرُبُه َشْيَطاٌن َحتَّٰى ُيْصِبَح َِيَزاُل َعَلْيِه ِمَن اهللا

ُه النَّبِيُّ  .)١(»َوُهَو َكُذوٌب َصَدَقَك «: َعَىلٰ َذِلَك، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَقرَّ

  :

يَك لَُه، لَُه املُْلُك َولَُه اَحلْمُد اهللاُ َوْحَدُه َال ِإالَّ إَلهَ َال «:َفْجِر ِة الْ َتُقوُل َبْعَد َصَال  َرشِ

ٍء َقِديٌر  ةٍ (»َوُهَو َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ ).ِماَئَة َمرَّ

ِرَقاٍب، َعْرشِ َكاَنْت َلُه َعْدَل «:َمْن َقاَل َذِلَك ِيف َيْومٍ َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َصحَّ َعِن النَّبِيِّ 

ْيَطاِن َيْوَمُه  َيْت َعنُْه ِماَئُة َسيَِّئٍة، َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمَن الشَّ َوُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَسنٍَة، َوُحمِ

َّا َجاَذِلَك َحتَّٰى ُيْمِيسَ  .)٢(»َرُجٌل َعِمَل َأْكثََر ِمنْهُ ِإالَّ : َء ِبهِ ، َوَملْ َيْأِت َأَحٌد بَِأْفَضَل ِمم

  :

َكِريِم، َوُسْلطَاِنِه ِه الْ ِه ْج َو َعِظيِم، َوِب الْ َِأُعوُذ بِاهللا«:َتُقوُل ِعنَْد ُدُخوِل املَْسِجدِ 

ِجيمِ الْ  ْيَطاِن الرَّ .»َقِديِم ِمَن الشَّ

ُه َقاَل أَ ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َصحَّ َعِن النَّبِيِّ  ْيطَانُ «:نَّ ُحِفَظ ِمنِّي : َفَمْن َقاَل َذلَِك َقاَل الشَّ

.تعليًقا جمزوًما به: ، معلًقا)فتح: ٤/٤٨٧(رواه البخاري كتاب بدء اخللق :صحيح) ١(

).٢٦٩١(، ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة )٣٢٩٣(رواه البخاري كتاب بدء اخللق :صحيح) ٢(



    ٢٣١

٢٣١

.)١(»َساِئَر الَيْومِ 

:

َباِح َواملََساءِ  ٌء ِيف اْألَ الَِّذي َال ِبِْسِم اهللا«:َتُقوُل ِيف الصَّ ْرِض َيُرضُّ َمَع اْسِمِه َيشْ

َامِء َوُهَو السَّ َوَال  اٍت َثَال (»َعِليُم ِميُع الْ ِيف السَّ .)٢()َث َمرَّ

ِمِذيُّ  ْ َعْن ُعْثَامَن ْبِن - َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب : َوَقاَل - ) ٣٣٨٨(َفَقْد َرَوٰى الرتِّ

اَن  لِّ كُ اءِ َس َم َو مٍ ْو َي لِّ كُ اِح بَ َص ِيف وُل قُ َي دٍ بْ عَ ْن ا مِ َم «: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل سَعفَّ

يُع ِم السَّ َو ُه َو ءِ َام السَّ ِيف َال َو ِض ْر اْألَ ِيف ٌء َيشْ هِ ِم اْس َع َم ُرضُّ َي ي َال ذِ الَّ ِاهللامِ ْس ِبا:ةٍ لَ ْي لَ 

ٌء . ُم يلِ عَ الْ  ُه َيشْ اٍت َملْ َيُرضَّ .»َثَالَث َمرَّ

 :

ْلُت َعَىلٰ ِبِْسِم اهللا«:َتُقوُل ِعنَْد اُخلُروِج ِمَن الَبْيِت  َة ِإالَّ َحْوَل َوَال ، َال ِاهللا، َتَوكَّ ُقوَّ

.»ِبِاهللا

ٰى َعْنَك «: َك إَِذا ُقْلَت َذلَِك ِقيَل َلَك نَّ ِألَ  ُكِفيَت، َوُوقِيَت، َوُهِديَت، َوَيتَنَحَّ

ْيَطاُن، َوَيُقوُل لَِشيَْطاٍن آَخَر  .)٣(»؟َكْيَف بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي، َوُكِفَي، َوُوِقَي : الشَّ

 :

اِت ِمْن َرشِّ َماَِأُعوُذ بَِكِلَامِت اهللا«:َساًء َتُقوُل َصَباًحا َوَم  .)٤(»َخَلَق التَّامَّ

»ختريج الكلم الطيب«، وصححه األلباين يف )٢٦(»األذكار«، وحسنه النووي يف )٤٦٦(رواه أبو داود :حسن) ١(

).٤٧(تعليق رقم 

.حسن غريب صحيح: ، وقال)٥/١٣٣(رواه الرتمذي :حسن) ٢(

.حسن صحيح: ، وقال)٣٤٢٦(، والرتمذي )٥٠٩٥(رواه أبو داود :حسن) ٣(

).٢٧٠٨(مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة :صحيح) ٤(
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ِت َام لِ كَ ِب ذُ وعُ أَ :اَل قَ مَّ ًال ثُ ِز نْ َم َل زَ نَ ْن َم «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »َصِحيِح ُمْسِلمٍ «َفِفي 

.»َك لِ ذَ هِ لِ ِز نْ َم ْن مِ َل َحتِ ْر ٰى َي تَّ َح ٌء َيشْ هُ ُرضَّ َي ، َملْ َق لَ ا َخ َم َرشِّ ْن مِ اِت امَّ التَّ ِاهللا

ْبِط ُخُصوًصا، ِإَذا  ْحِر ُعُموًما، َوِمَن الرَّ َفَهِذِه َحتِْصينَاٌت ُمِفيَدٌة َواِقَيٌة ِمَن السِّ

.ٍص ُطبَِّقْت بَِيِقٍني َوِصْدٍق َوِإْخَال 

   :

َدٌة، َوَلكِنِّي َسَأْكَتِفي بِنَُموَذٍج َواِحٍد، َخْشَيَة َال ااْحلَ  ُت َكثَِريٌة َوالنََّامِذُج ُمَتَعدِّ

:التَّْطِويِل 

ْ َيْستَِطْع َأْن َيْأِيتَ َأْهَلُه،  َج ُمنُْذ أُْسُبوٍع، َوَلِكنَُّه َمل َجاَءِين َشابٌّ بِأَِخيِه الَِّذي َتَزوَّ

اِفنيَ َوَذَهَب ِإَىلٰ الْ  الَِني، َوَلِكْن ُدوَن َجْدَوٰى َعرَّ جَّ .َوالدَّ

َب  َفَلامَّ َعلِْمُت َأنَُّه َذَهَب إَِلْيِهْم َطَلْبُت ِمْنُه َأْن َيُتوَب َتْوَبًة َصاِدَقًة، َوَأْن ُيَكذِّ

الَِني لَِكْي َيِصحَّ إِيَامُنُه، َوَينَْفُع َمَع الْ َهُؤَال  جَّ .ِج ِعَال ِء الدَّ

.بَِكِذِهبِْم َوِخَداِعِهْم َوَضْعِفِهْم َما اْزَدْدُت إِالَّ َيِقيًناا َذَهْبُت ِإَلْيِهْم َبْعَدَم :َفَقاَل ِيل 

ْقَيَة، َوَطَلْبُت ِمنُْهْم َسْبَع َوَرَقاِت ِسْدٍر  ، َفَلْم َجيُِدوا، ُثمَّ َقَرْأُت َعَلْيِه الرُّ َأْخَرضَ

ُت َسْبَع َوَرَقاٍت ِمْن َشَجِر  ، ُثمَّ َدقُّوَها َبْنيَ َحَجَرْيِن، َوَوَضْعُتَها »َكاُفوِر الْ «َفَأْحَرضْ

َذاِت «َو »ُكْرِيسِّ آَيَة الْ «ِيف اَملاِء، َوَقَرْأُت َعَلْيَها َب َوَيْغَتِسَل ْر ، ُثمَّ َأَم »املَُعوِّ ُتُه َأْن َيْرشَ

ًال َوآِخ َِل ِسْحُرُه، َواْنَفكَّ َرْبُطُه ِيف اْحلَاِل، َواحلَْمُد هللاِمنَْها، َفَفَعَل، َفَبطَ  .ًراَأوَّ

    :

َكاَن َشابا َعاِقًال، َوَلِكنَُّه َيْوَم َدَخَل بَِزْوَجتِِه اْنَقَلَب َحاُلُه، َفَحَدَثْت َلُه َحاَلُة َرْبٍط، 

.ُثمَّ اْنَقَلَب إَِىلٰ ُجنُوٍن 
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ْحِر َكِثُري اْحلُ ُب َحاَال َواْنِقَال  َحَرِة بُِفنُوِن ِيف َهِذِه اْألَ ُدوِث ِت السِّ اِم؛ ِجلَْهِل السَّ يَّ

ْحِر  .السِّ

َعُلُه َيْكَرُه َمجِيَع النَِّساءِ  اِحِر لَِيْعَمَل لَِزْوِجَها ِسْحًرا َجيْ تِي َذَهَبْت إَِىلٰ السَّ َكاملَْرأَِة الَّ

َعامِ َوفِْعًال َعِمَل َهلَا ِسْحًرا، َوَوَضَعْتُه ِلَزْوِجَها . ِهَي ِإالَّ  .ِيف الطَّ

ْوَجُة َفإَِذا بَِزْوِجَها َيْكَرُه َمجِيَع النَِّساِء َحتَّٰى َزْوَجتَ  ُه، َبْل إِنَُّه َطلََّقَها؛ َفَذَهبَِت الزَّ

ْحَر، ًة ُأْخَرٰى لَِيُحلَّ َهلَا السِّ اِحِر َمرَّ .َفإَِذا ُهَو َقْد َماَت لِلسَّ

ابُّ َعَىلٰ َوْجِهِه َهاَم :املُِهمُّ  َقْرَيِة َوَيِصيُح َكاملَْجنُوِن، َفَلامَّ ُقِرَئ َلُه َيْمِيش ِيف الْ الشَّ

َب َواْغَتَسَل َعَىلٰ اَملاِء َوالسِّ  .َوْحَدهُ َِعَقَل، َوَأَتٰى َأْهَلُه، َواْحلَْمُد هللا: ْدِر َوَرشِ

*   *   *
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بيضاء



       ٢٣٦

٢٣٦

 
 )١( 

   :

﴿: اَىلٰ َقاَل َتعَ -١

.]٦٨، ٦٧: يوسف[﴾

   ~   :

الُم - ْعُقوَب َيُقوُل اُهللا َتَعاَىلٰ إِْخبَاًرا َعْن َي  ُه َأَمَر َبِنيِه لَ :- َعَلْيِه السَّ َزُهْم ـِإنَّ امَّ َجهَّ

ُهْم ِمْن بِاٍب َواِحٍد، َوْلَيدْ َمَع َأِخيِهْم بِنَْياِمَني إَِىلٰ ِمْرصَ َأْن َال  ُخُلوا ِمْن َيْدُخُلوا ُكلُّ

َقةٍ َأْبَواٍب ُمتَ  .َفرِّ

ُه  اُك َوَقتَاَدُة َكَام َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوُحمَ - َفِإنَّ حَّ ُد ْبُن َكْعٍب َوُجمَاِهٌد َوالضَّ مَّ

، َوَغْريُ َواِحدٍ  يُّ دِّ .َعْنيَ الْ إِنَُّه َخِيشَ َعَلْيِهُم : والسُّ

اٍء، َفَخِيشَ َعَلْيِهْم َأْن  ُْم َكاُنوا َذِوي َمجَاٍل َوهيْئٍَة َحَسنٍَة َوَمنَْظٍر َوَهبَ َوَذلَِك َأهنَّ

ْم عُ النَّاُس بِ ُيِصيَبُهُم  .َفاِرَس َعْن َفَرِسهِ َتْسَتنِْزُل الْ : َعْنيَ َحقٌّ ، َفِإنَّ الْ ُيوِهنِ

﴿﴾.

أمحد بن عبد الرمحن الشمري، وقد نقلت منه بعض النقول يف هذا : ، تأليف»العني حق«: هناك بحث قيم بعنوان) ١(

.الفصل، فلرياجع؛ فإنه مهم
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اَز َال إِنَّ َهَذا اِال :َأْي  ُخيَاَلُف َوَقَضاَءُه، َفإِنَّ اهللاَ إَِذا َأَراَد َشْيًئا َال َِيُردُّ َقَدَر اهللاْحِرتَ

.ُيَامَنعُ َوَال 

﴿

﴾.

.)١(اهـ بِاْخِتَصاٍر . َعْنيِ َهلُمِهَي َدْفُع إَِصاَبِة الْ :َقاُلوا

.﴾﴿: َقاَل َتَعاَىلٰ -٢

]٥١: القلم[

   ~:

   :

.َيِعينُوَنَك بَِأْبَصاِرِهْم : َأْي ﴾﴿ُذوَنَك فِ َلُينْ: ﴾﴿

اَك، َلْوَال ؛َحيُْسُدوَنَك :بَِمْعنَٰى  اَك ِمنُْهْم ِِوَقاَيُة اهللالُِبْغِضِهْم إِيَّ .َلَك، َوِمحَاَيُتُه إِيَّ

َام كَ Qَِعْنيَ إَِصاَبُتَها َوَتْأثُِريَها َحقٌّ بَِأْمِر اهللاَيِة َدلِيٌل َعَىلٰ َأنَّ الْ َوِيف َهِذِه اْآل 

َدٍة َكِثَريةٍ اْألََحاِديُث َوَرَدْت بَِذِلَك  ُة ِمْن ُطُرٍق ُمَتَعدِّ .اهـ)٢(املَْرِويَّ

      :

.)٣(»اْلَعْنيُ َحقٌّ «: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل سَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة -١

َعْنيَ َعْنيِ َفإِنَّ الْ ِمَن الْ ِاْستَِعيُذوا بِاهللا«: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ لِئَشَة َوَعْن َعا- ٢

).٢/٤٨٥(»تفسري ابن كثري«)١(

).٤/٤١٠(»تفسري ابن كثري«)٢(

).٢١٨٧(، ومسلم يف السالم باب الطب )٥٧٤٠(رواه البخاري كتاب الطب :صحيح) ٣(
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.)١(»َحقٌّ 

، َوَلْو َكاَن «:ملسو هيلع هللا ىلصِاهللاَقاَل َرُسوُل : َقاَل بَوَعِن اْبِن َعبَّاٍس -٣ اْلَعْنيُ َحقٌّ

ٌء َسابٌِق الْ  ، َوإَِذا اْستُْغِسلْ َقَدَر َلَسَبَقتْ َيشْ .)٢(»ِسُلواَفاغْ : ُتْم ُه الَْعْنيُ

ُه َأَصاَبُه ِبالْ ِخيِه املُْسِلِم ِألَ َوإَِذا ُطِلَب ِمْن َأَحِدُكْم َأْن َيْغَتِسَل ِألَ :َأْي  َعْنيِ َفْلُيَلبِّ نَّ

.َطَلَبُه، َوْلَيْغَتِسْل َلهُ 

َفٍر ، إِنَّ َبِني َجعْ َِيا َرُسوَل اهللا: ، َقاَلْت لُعَمْيٍس َوَعْن َأْسَامَء ِبنِْت -٤

ِقي َهلُْم؟ُتِصيُبُهُم الْ  َعْنيُ َأَفَأْسَرتْ

ٌء َسابٌِق الَقَضاَء َلَسَبَقتْ «:َفَقاَل  .)٣(»ُه الَعْنيُ َنَعْم، َفَلْو َكاَن َيشْ

ُجِل بِإِْذِن «:ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل ؛سَوَعْن َأِيب َذرٍّ -٥ إِنَّ الَْعْنيَ َلتُوَلُع بِالرَّ

ٰى ِمنْهُ َحتَّٰى َيْصعَ ِاهللا دَّ .)٤(»َد َحاِلًقا َفَيَرتَ

ُه َلَيْصَعُد َمَكاًنا ُمْرَتِفًعا ُثمَّ :َواَملْعنَٰى  ُر فِيِه َحتَّٰى إِنَّ ُجَل َفُتَؤثِّ َأنَّ اْلَعْنيَ ُتِصيُب الرَّ

.ُه ِمْن َأَثِر الَعْنيِ َيْسُقُط ِمْن َأْعَال 

الَْعْنيُ َحقٌّ َتْسَتنِْزُل «: اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلصَِأنَّ َرُسوَل اهللابَوَعِن اْبِن َعبَّاٍس -٦

.)٥(»اَحلاِلَق 

).٧٣٧(»الصحيحة«، و)٩٣٨(»صحيح اجلامع«، وصححه األلباين يف )٣٥٠٨(رواه ابن ماجه :صحيح) ١(

).٢١٨٨(رواه مسلم يف كتاب السالم باب الطب والرقٰى :صحيح) ٢(

، وصححه )٣٥١٠(حسن صحيح، وابن ماجه : ، وقال)٢٠٥٩(والرتمذي ، )٦/٤٣٨(رواه أمحد :حسن) ٣(

).٥٢٨٦(» صحيح اجلامع«األلباين يف 

).٨٨٩(» الصحيحة«، و)١٦٨١(»صحيح اجلامع«رواه أمحد، وأبو يعٰىل، وصححه األلباين يف :حسن) ٤(

).١٢٥٠(»السلسلة الصحيحة«رواه أمحد، والطرباين، واحلاكم، وحسنه األلباين يف :حسن) ٥(



    ٢٣٩

٢٣٩

.ُتْسِقُطُه ِمَن اْجلََبِل اْلَعاِيل :َأْي 

، «: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل سَوَعْن َجاِبٍر -٧ ُجَل الَقْربَ الَعْنيُ ُتْدِخُل الرَّ

.)١(»َوُتْدِخُل اَجلَمَل الِقْدَر 

ُجَل َفَتْقُتُلُه َفَيُموُت َوُيْدَفُن ِيف الَقْربِ َأنَّ اْلَعْنيَ ُتِصيُب ا:َواَملْعنَٰى  .لرَّ

ُف َعَىلٰ اَملوِت َفُيْذَبُح َوُيْطبَ :َوُتِصيُب اَجلَمَل  .ُخ ِيف اْلِقْدِر َفُيْرشِ

ِتي َبْعَد «: ملسو هيلع هللا ىلصَِقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل سَوَعْن َجاِبٍر -٨ أَْكثَُر َمْن َيُموُت ِمْن ُأمَّ

.)٢(»ِه بِاْلَعْنيِ ِر َوَقَد َِقَضاِء اهللا

ِقَي ِمَن ملسو هيلع هللا ىلصَِكاَن َرُسوُل اهللا«: ، َقاَلْت لَوَعْن َعاِئَشَة -٩ َيْأُمُر َأْن َأْسَرتْ

.)٣(»اْلَعْنيِ 

َص َرُسوُل اهللا«: ، َقاَل سَوَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك - ١٠ ْقَيِة ِمَن ملسو هيلع هللا ىلصَِرخَّ ِيف الرُّ

.)٤(»اْلَعْنيِ َواحلَُمِة َوالنَّْمَلةِ 

ا: ُكلُّ َلْدَغٍة ِفيَها ُسمٌّ :اُحلَمةُ  ِمهَ .َكَلْدَغِة اَحليَِّة َوالَعْقَرِب، َوَغْريِ

.)٥(ُقُروٌح َختُْرُج ِيف اَجلنِْب :النَّْمَلةُ 

َقاَل ِجلَاِرَيٍة ِيف َبيِْتَها َرَأٰى ِيف ملسو هيلع هللا ىلصَِأنَّ َرُسوَل اهللالَوَعْن َأمِّ َسَلَمَة - ١١

).١٢٤٩(»الصحيحة«، و)٤١٤٤(»صحيح اجلامع«وحسنه األلباين يف »احللية«رواه أبو نعيم يف :حسن) ١(

).٧٤٧(»الصحيحة«، و)١٢٠٦(»صحيح اجلامع«، وحسنه األلباين يف »التاريخ«رواه البخاري يف :حسن) ٢(

).٢١٩٥(السالم ، ومسلم كتاب )فتح: ١٠/١٧٠(رواه البخاري كتاب الطب :صحيح) ٣(

).٢١٩٦(رواه مسلم كتاب السالم )٤(

).٥/١٢٠(البن األثري »النهاية«:راجع) ٥(



       ٢٤٠

٢٤٠

ا َنْظَرةٌ «: َوْجِهَها َسْفَعةً  اَرتْ ، اْس ِهبَ .)١(»ُقوا َهلَ

ْيَطاِن، َوِقيَل :َسْفَعةٌ  َبٌة َواِحَدُة ِمنْهُ : َعالَمٌة ِمَن الشَّ .َرضْ

.ُبْقَعٌة َسْوَداُء َأْو َصْفَراُء ِيف َوْجِهَها:َأْي 

َص َرُسوُل اهللا : َقاَل سَوَعْن َجاِبٍر - ١٢ آلِل َحْزٍم ِيف ُرْقَيِة اَحليَِّة، ملسو هيلع هللا ىلصَرخَّ

:َامَء بِنِْت ُعَمْيٍس َوَقاَل ِألَْس 

.»؟ِصُيبُهُم اَحلاَجةُ تُ )٢(ٰى أَْجَساَم َبنِي أَِخي َضاِرَعةً َما ِيل َأَر «

ُع ِإَلْيِهْم ، َوَلِكنَّ الْ َال :َقاَلْت  .َعْنيَ ُتْرسِ

.)٣(»اْرِقيِهْم «: َعَلْيِه، َفَقاَل ، َفَعَرْضُت »اْرِقيِهْم «:َفَقاَل 

    :

   ~:

.اهـ.)٤(Qِاْلَعْنيُ إَِصاَبُتَها َوَتْأثُِريَها َحقٌّ بَِأْمِر اهللا

   ~:

ْبِع َحيُْصُل َنَظٌر ِباْستِ :َحِقيَقُة الَعْنيِ  ْحَساٍن َمُشوٍب بَِحَسٍد ِمْن َخبِيِث الطَّ

ٌر ِلْلَمنُْظوِر  .هـا)٥(ِمنُْه َرضَ

  ~:

).٩٧(، ومسلم كتاب السالم )١٠/١٧١(رواه البخاري كتاب الطب :صحيح) ١(

نحيفة:ضارعة) ٢(

).٢١٩٨(رواه مسلم كتاب السالم :صحيح) ٣(

).٤/٤١٠(»تفسري ابن كثري«)٤(

).١٠/٢٠٠(»اريفتح الب«)٥(



    ٢٤١

٢٤١

َرْت ِفيِه َفَمِرَض :ُيَقاُل  َأَصاَبْت ُفالًنا َعْنيٌ إَِذا َنَظَر إَِلْيِه َعُدوٌّ َأْو َحُسوٌد َفَأثَّ

.اهـ)١(بَِسَبِبَها

   ~:

 َّ ْمِع َوالْ ْن َقلَّ َنِصيُبُهْم َفَأْبَطَلْت َطاِئَفٌة ممِ ، َوَقاُلواَعْقِل َأْمَر ِمَن السَّ ِإنََّام : اْلَعْنيِ

ا .َذلَِك َأْوَهاٌم ال َحِقيَقَة َهلَ

ْمِع َوالْ  َعْقِل، َوِمْن َأْغَلِظِهْم ِحَجاًبا، َوَأْكَثِفِهْم َوَهُؤالِء ِمْن َأْجَهِل النَّاِس بِالسَّ

اطَِباًعا، َوَأْبَعِدِهْم َمْعِرَفًة َعِن األَْرَو  ا َوَأْفَعاِهلَا َوَتْأِثَرياِهتَ .اِح َوالنُُّفوِس َوِصَفاِهتَ

، َوال ُتنِْكُرُه َوِإِن الُء اْألُ ُعقَ َو  َمِم َعَىلٰ اْختِالِف ِمَلِلِهْم َونَِحِلِهْم ال َتْدَفُع َأْمَر الَعْنيِ

.اْختََلُفوا ِيف َسَببِِه، َوِجَهِة َتْأِثِري اْلَعْنيِ 

ٰى َوَطَباِئَع ْرَواِح ُقًو ْجَساِم َواْألَ َب َأنَّ اهللاَ ُسْبَحاَنُه َخَلَق ِيف اْألَ َوال َريْ :ُثمَّ َقاَل 

َرةً  .ُخمَْتلَِفًة، َوَجَعَل ِيف َكثٍِري ِمنَْها َخَواصا َوَكيِْفيَّاٍت ُمَؤثِّ

ُمَشاَهٌد َحمُْسوٌس، ْجَساِم، َفإِنَُّه َأْمٌر ْرَواِح ِيف اْألَ َوال ُيْمِكُن لَِعاِقٍل إِْنَكاُر َتْأِثِري اْألَ 

َم َوَأْنَت َتَرٰى الْ  َتِشُمُه َوَيْستَِحي ِمنُْه، رُّ َوْجَه َكْيَف َحيْ ُمحَْرًة َشِديَدًة إَِذا َنَظَر إَِلْيِه َمْن َحيْ

.ْصَفرُّ ُصْفَرًة َشِديَدًة ِعنَْد َنَظِر َمْن َخيَاُفُه ِإَلْيهِ َويَ 

ُه بَِواِسَطةِ َوَقْد َشاَهَد النَّاُس َمْن َيْسَقُم ِمنَ  َتْأِثِري النََّظِر َوَتْضُعُف ُقَواُه، َوَهَذا ُكلُّ

ِة اْرِتَباِطَها ِبالْ  َام ِفْعُل إَِلْيَها، َوَلْيَسْت ِهَي الْ َعْنيِ ُينَْسُب الْ اْألَْرَواِح، َولِِشدَّ َفاِعَلُة، َوِإنَّ

وِح، َواْألَْرَواُح ُخمْتَِلَفٌة ِيف َطَبائِ  َهاالتَّْأثُِري لِلرُّ .ِعَها، َوُقَواَها، َوَكْيِفيَّتَِها، َوَخَواصِّ

نًاَفُروُح اْحلَ  .اِسِد ُمْؤِذَيٌة لِْلَمْحُسوِد َأًذٰى َبيِّ

).٣/٣٣٢(»النهاية«)١(



       ٢٤٢

٢٤٢

هِ  .)١(َوِهلََذا َأَمَر اهللاُ ُسْبَحاَنُه َرُسوَلُه َأْن َيْسَتِعيَذ بِِه ِمْن َرشِّ

َمْن ُهَو َخاِرٌج َعْن َحِقيَقِة نِْكُرُه ِإالَّ يُ اِسِد ِيف َأَذٰى املَْحُسوِد َأْمٌر َال َأِثُري اْحلَ َوتَ 

، َفإِنَّ النَّْفَس اْخلَ ْنَسانِيَِّة، َوُهَو َأْصُل اْإلِ اْإلِ  ٍة بِيَثَة اْحلَ َصاَبِة بِاْلَعْنيِ اِسَدَة َتَتَكيَُّف بَِكْيِفيَّ

ُر فِيِه بِِتْلَك اَخلاِصيَّةِ  َذا، َو َخبِيَثٍة، َوُتَقابُِل اَملْحُسوَد َفُتَؤثِّ .ْفَعٰى اْألَ : َأْشبَُه اْألَْشَياِء ِهبَ

مَّ َكاِمٌن ِفيَها ِبالْ  َهاَفإِنَّ السُّ ِة، َفإَِذا َقاَبَلْت َعُدوَّ ٌة َغَضبِيٌَّة، : ُقوَّ اْنبََعَث ِمنَْها ُقوَّ

.َوَتَكيََّفْت بَِكْيِفيٍَّة َخبِيَثٍة ُمْؤِذَيةٍ 

َر ِيف إِْسَقاِط اْجلَ َفِمنَْها َما َتْشتَدُّ َكيِْفيَُّتَها َوَتْقَو  .ِنِني ٰى َحتَّٰى ُتَؤثِّ

ُر ِيف َطْمِس الْ  ، َكَام َقاَل النَّبِيُّ َوِمْنَها َما ُتَؤثِّ ِذي «، َو »ْبَرتِ اْألَ «ِيف ملسو هيلع هللا ىلصَبَرصِ

ْفَيَتْنيِ  َُام َيْلتَِمَساِن الْ «: يَّاِت ِمَن اْحلَ »الطُّ ، َوُيْسِقَطاِن اَحلَبَل إِهنَّ .)٢(»َبَرصَ

ِه تِّ َيُكوُن َتاَرًة بِاِال :َوالتَّْأِثُري  ْؤَيِة، َوَتاَرًة بَِتَوجُّ َصاِل، َوَتاَرًة بِاملَُقاَبَلِة، َوَتاَرًة بِالرُّ

ُر فِيِه، َوَتاَرًة بِاْألَ  وِح َنْحَو َمْن ُيَؤثِّ َذاِت، َوَتاَرًة ِبالْ الرُّ َقٰى والتََّعوُّ َوْهِم ْدِعيَِة َوالرُّ

.َوالتَّْخيُِّل 

ْؤَيِة، َبْل َقْد َيُكوُن َأْعًمٰى َفُيوَصُف َلُه عَ َوَنْفُس الْ  ُف َتْأثُِريَها َعَىلٰ الرُّ اِئِن ال َيتَوقَّ

 ْ ُر َنْفُسُه ِفيِه َوِإْن َملْ َيَرهُ اليشَّ .ُء َفُتَؤثِّ

ُر ِيف اَملِعِني ِبالْ َوَكِثٌري ِمَن الْ  ُرُج َوْصِف ِمْن َغْريِ ُرْؤَيٍة، َوِهَي ِسَهاٌم َختْ َعاِئنَِني ُيَؤثِّ

.َعائِِن َفُتِصيُب املَِعَني َتاَرًة، َوُختِْطُئُه َتاَرةً ِمْن َنْفِس الْ 

َرْت ِفيِه َوَال  .ُبدَّ َفإِْن َصاَدَفْتُه َمْكُشوًفا، ال ِوَقاَيَة َلُه َأثَّ

.﴾...﴿: يعني قوله تعاٰىل )١(

).٢٢٣٣(، ومسلم كتاب السالم )٦/٢٤٨(رواه البخاري كتاب بدء اخللق :صحيح) ٢(



    ٢٤٣

٢٤٣

َال  ْر ِفيهِ ِح، َال َوإِْن َصاَدَفْتُه َحِذًرا، َشاكي السَّ َهاِم َملْ ُتَؤثِّ َام َمنَْفَذ فِيِه لِْلسِّ ، َوُربَّ

َهاُم َعَىلٰ َصاِحبَِها .ُردَِّت السِّ

ِء، ُثمَّ َتْتَبُعُه َكْيِفيَّ َوَأْصُلُه ِمْن إِْعَجاِب الْ  ْ بِيَثِة، ُثمَّ َتْسَتِعُني ِسِه اْخلَ ُة َنفْ َعاِئِن بِاليشَّ

ُجُل َنْفَس  َها بِنَْظَرٍة إَِىلٰ املَِعِني، َوَقْد َيِعُني الرَّ ُه، َوَقْد َيِعُني ِبَغْريِ َعَىلٰ َتنِْفيِذ ُسمِّ

ا.ِإَراَدِتهِ  .)١(اهـ ُخمْتََرصً

   )٢(:

.َعاِئُن َحاِسٌد َخاصٌّ َعاِئِن، َفالْ اِسُد َأَعمُّ ِمَن الْ اْحلَ -١

.َوَلْيَس ُكلُّ َحاِسٍد َعاِئنٌ َفُكلُّ َعاِئٍن َحاِسدٌ 

اِسِد، َفإَِذا اْسَتَعاَذ اُملْسِلُم ِمَن اْحلَ »َفَلِق الْ «ِتَعاَذِة ِيف ُسوَرةِ ْس َولَِذلَِك َجاَء ِذْكُر اِال 

.)٣(َغِتهِ َوإِْعَجاِزِه َوَبَال »ُقْرآِن الْ «َذا ِمْن ُشُموِل َعاِئُن، َوهَ َدَخَل ِفيِه الْ : اِسدِ ِمْن َرشِّ اْحلَ 

ٰى َعِن اْحلِ : اَحلَسدُ -٢ نِّْقِد َوالْ َيَتَأتَّ .ي َزَواِل النِّْعَمةِ ُبْغِض َوَمتَ

ا الْ  .ْسِتْحَسانُ ْسِتْعَظاُم َواِال ْعَجاُب َواِال َعْنيُ َفَيُكوُن َسَبُبَها اْإلِ َأمَّ

َكاِن ِيف اْألَ احلََسُد َوالْ -٣ ًرا لِْلَمِعِني َواَملْحُسودِ : َثِر َعْنيُ َيْشَرتِ .َحْيُث ُتَسبَِّباِن َرضَ

َتلَِفاِن ِيف املَْصدَ  ُق الْ َفَمْص ِر،َوَخيْ َقْلِب، َواْستِْكَثاُر النِّْعَمِة َعَىلٰ َدُر اْحلََسِد َحتَرُّ

.املَْحُسوِد، َوَمتَنِّي َزَواِهلَا َعنْهُ 

ا الْ  ُسُدهُ َعاِئُن َفَمْصَدُرهُ َأمَّ ؛ لَِذا َفَقْد ُيِصيُب َمْن َال َحيْ ِمْن : اْنِقَداُح َنْظَرِة اْلَعْنيِ

).٤/١٦٥(»زاد املعاد«)١(

).٢٨: ص(»العني حق«:راجع) ٢(

).٤/١٦٧(» زاد املعاد«، و)٢/٣٢٣(»بدائع الفوائد«:راجع) ٣(



       ٢٤٤

٢٤٤

ِء ُرْؤَيَة ،َأْو َماٍل َمجَاٍد َأْو َحَيَواٍن َأْو َزْرعٍ  ْ َام َأَصاَبْت َعْينُُه َنْفَسُه؛ َفُرْؤَيُتُه لِليشَّ َوُربَّ

ُر ِيف اَملِعِني  ِديٍق، َمَع َتَكيُِّف َنْفِسِه بِتِْلَك اْلَكْيِفيَِّة ُتَؤثِّ ٍب َوَحتْ .َتَعجُّ

ِع َقْبَل : اْحلَاِسدُ -٤ َبْيَنَام اْلَعاِئُن َال َيِعُني . ُوُقوِعهِ ُيْمِكُن َأْن َحيُْسَد ِيف اْألَْمِر اُملَتَوقَّ

.إِالَّ املَْوُجوَد بِاْلِفْعلِ 

ْنَساُن َنْفَسُه َوَال َماَلُه، َوَلِكنَُّه َقْد َيِعينُُهَام -٥ .ال َحيُْسُد اْإلِ

.َال َيَقُع اْحلََسُد إِالَّ ِمْن َنْفٍس َخبِيَثٍة َحاِقَدةٍ -٦

ِء ُدوَن إَِراَدٍة ِمنُْه َوَلِكنَّ اْلَعْنيَ َقْد َتَقُع مِ  ْ ْن َرُجٍل َصالٍِح ِمْن ِجَهِة إِْعَجابِِه بِاليشَّ

، بَِرْغِم  لَِزَوالِِه، َكَام َحَدَث ِمْن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ِعنَْدَما أََصاَب َسْهَل ْبَن ُحنَْيٍف بَِعْنيٍ

ْسَالِم؛ َبْل َومِ سَأنَّ َعاِمًرا  ابِِقَني إَِىلٰ اْإلِ .ْن َأْهِل َبْدٍر ِمَن السَّ

َق َبْنيَ اَحلَسِد َواْلَعْنيِ  َّْن َفرَّ اْبُن اْجلَْوِزيِّ َواْبُن اْلَقيِِّم َواْبُن َحَجٍر َوالنََّوِويُّ :َوِمم

ُهْم  يًعا - َوَغْريُ .- َرِمحَُهُم اهللاُ َمجِ

َك َعلَ  .ْيهِ َوُيْسَتَحبُّ لِْلُمْسِلِم إَِذا َرَأٰى َشْيًئا َفَأْعَجَبُه َأْن ُيَربِّ

ُء َلُه َأْو لَِغِريِه؛ لَِقْوِل النَّبِيِّ :بَِمْعنَٰى  ْ َكِة؛ َسَواًء َكاَن َهَذا اليشَّ ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َيْدُعَو بِاْلَربَ

ْكَت َعَلْيهِ أَ «: ِيف َحِديِث َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف  .)١(»َال َبرَّ

َعاَء َيْمنَُع َتْأثِ :َأْي  َكِة؛ ِألَنَّ َهَذا الدُّ .َري اْلَعْنيِ َدَعْوَت بِاْلَربَ

ُهمَّ َباِرْك فِيِه َوَباِرْك َعَلْيهِ «:َفَيُقوُل َمَثًال  .»اللَّ

  
ُذ ِمْن َعْنيِ ملسو هيلع هللا ىلصَِكاَن َرُسوُل اهللا«: ، َقاَل سَعْن أَِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ -١ َيَتَعوَّ

.رواه البخاري كتاب الطب، ومسلم كتاب السالم:صحيح)١(



    ٢٤٥

٢٤٥

ْنِس، َفَلامَّ َنَزَلِت  ا َوَتَرَك َما ِسَوٰى َذِلَك اْجلَانِّ ُثمَّ َأْعُنيِ اْإلِ َذَتاِن َأَخَذُمهَ .)١(»املَُعوِّ

نَا َأمِّ َسَلَمَة -٢ َرأَٰى ِيف َبيْتَِها َجاِرَيًة ِيف َوْجِهَها ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ لَوَعْن ُأمِّ

ا النَّْظَرةَ «: َفَقاَل - ُبْقَعٌة َسْوَداُء - َسْفَعٌة  ا َفإِنَّ ِهبَ ُقوا َهلَ اُء َقا)٢(»اْسَرتْ : َقْوُلهُ : َل اْلَفرَّ

نِّ : َأْي »َسْفَعةٌ « .َنْظَرًة ِمَن اْجلِ

ْنِس؛ َوِلَذا  نِّ َكَام َتَقُع ِمَن اْإلِ ُ َلَنا َأنَّ اْلَعْنيَ َتَقُع ِمَن اْجلِ َوِمْن َهَذْيِن اْحلَِديَثْنيِ َيَتَبنيَّ

ُع َثْوَبُه َأْو َينُْظُر ِيف املِْْرآِة، َأْو َيُقوُم ِبَأيِّ ِعنَْدَما َخيْلَ َِجيُِب َعَىلٰ املْْسلِِم َأْن َيْذُكَر اْسَم اهللا

َها نِّ ِمْن َعْنيٍ َأْو َغْريِ .َعَمٍل َكْي َيْدَفَع َعْن َنْفِسِه َأَذٰى اْجلِ

      
نِّ إَِذا َخَلْعَت ِثَياَبَك َفَتْسُرتُ بَِذِلَك »ِبِْسِم اهللا«:َتُقوُل  َنْفَسَك َعْن َأْعُنيِ اْجلِ

نِّ َوَعْوَراِت «: ملسو هيلع هللا ىلصَوَدلِيُل َذلَِك َقْوُل النَِّبيِّ . املَْوُجوِد َحْوَلَك  َسْرتُ َما َبْنيَ َأْعُنيِ اْجلِ

.)٣(»ِبِْسِم اهللا: َبنِي آَدَم إَِذا َدَخَل أََحُدُهْم اَخلالَء َأْن َيُقوَل 

*   *   *

).٢٨٣٠(»صحيح ابن ماجه«، وصححه األلباين يف )٣٥١١(يف الطب وحسنه، وابن ماجه ) ٢٠٥٩(رواه الرتمذي :حسن)١(

).٢١٩٧(، ومسلم كتاب السالم )١٠/١٧١(رواه البخاري كتاب الطب :صحيح)٢(

).٥٠(وصححه األلباين يف اإلرواء بطرقه ) ٢٩٣(وابن ماجه ) ٥٥١(رواه الرتمذي:حسن)٣(



       ٢٤٦

٢٤٦

  

ُة ُطُرٍق لِِعَالِج اْلَعْنيِ ُهَنا :َأْذُكُر ِمْنَها،َك ِعدَّ

   
ِذي اْغَتَسَل ِفيِه، َوُيَصبُّ  إَِذا ُعِرَف اْلَعاِئُن ُيْؤَمُر بِاِالْغتَِساِل، ُثمَّ ُيْؤَخُذ اَملاُء الَّ

ُأ  .َتَعاَىلٰ ِبِإِْذِن اهللاَعَىلٰ اَملْحُسوِد ِمْن َخْلِفِه؛ َفَيْربَ

اِر : َقاَل ،َفَعْن أَِيب أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَيٍْف  ، فَنََزَع )١(اْغتََسَل أَِيب َسْهُل ْبُن ُحنَيٍْف باخلَرَّ

لِْد، َفَقاَل ُجبًَّة َكانَْت َعَليِْه، َوَعاِمُر ْبُن َربِيَعَة َينْظُُر إَِليِْه، َوَكاَن َسْهٌل َشِديَد البَيَاِض، َحَسَن  اْجلِ

َأةٍ : َعاِمٌر  َسْهٌل َمَكاَنُه َواْشَتدَّ َوَعُكُه،)٣(َعْذَراَء، َفُوِعَك )٢(َما َرَأْيُت َكاْلَيْوِم َوَال ِجْلَد ُخمَبَّ

»؟اَهْل َتتَِّهُموَن َلُه َأَحًد «: َما َيْرُفُع َرْأَسُه، َفَقاَل : بَِوَعِكِه، َفِقيَل َلهُ ملسو هيلع هللا ىلصَِفُأْخِربَ َرُسوُل اهللا

َعَالَم َيْقُتُل َأَحُدُكْم «:، َفَتَغيََّظ َعَلْيِه، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَِعاِمَر ْبَن َربِيَعَة، َفَدَعاُه َرُسوُل اهللا: َقاُلوا

ْكَت َال َأَخاُه، أَ  ، َفَغَسَل َعاِمٌر َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوِمْرَفَقيِْه َوُرْكَبَتيِْه َوَأْطَراَف »اْغتَِسْل لَهُ ،َبرَّ

َأ َسْهٌل ِمْن َساَعِتهِ ِرْجَليْ  .)٤(»ِه َوَداِخَلَة إَِزاِرِه ِيف َقَدٍح، ُثمَّ ُصبَّ َعَليِْه ِمْن َوَراِئِه َفَربَ

َزاِر  :َواْختُِلَف ِيف َداِخَلِة اْإلِ

.املَُراُد َمْوِضُعُه ِمَن اْجلََسدِ :َفِقيَل 

ار، وهو علم ملوضع باحلجاز قرب وكلُّ موضع ينصب فيه املاء من علو يسمٰى . صوت املاء: اخلرير:اخلرار)١( اخلرَّ
)].١/٤٥٥(مراصد االطالع . [وقيل موضع بخيرب. وقيل أول واد من أودية املدينة. اجلحفة

.فتاة خمتبئة يف خدرها:أي)٢(
. أصيب بمغص شديد:أي)٣(
).٣٩٠٨(»صحيح اجلامع«، وصححه األلباين يف )٣٥٠٩(، وابن ماجه )١٧٤٦(مالك :حسن)٤(



    ٢٤٧

٢٤٧

.املَُراُد َمَذاِكُريهُ :َوِقيَل 

َزاِر املَُراُد ِوْرُكُه إِ :َوِقيَل  .َذ ُهَو َمْعِقُد اْإلِ

َزاِر : َقاَل الَْقاِيض اْبُن الَْعَرِيبِّ  .)١(الظَّاِهُر َواْألَْقَوٰى؛ َبِل اْحلَقُّ َأنَُّه َما َيِيل اْجلََسَد ِمَن اْإلِ

  
       

ُجِل اْلَعاِئِن بَِقَدٍح، َفُيْدِخُل : ْكنَا ُعَلَامَءَنا َيِصُفوَنهُ اْلُغْسُل الَِّذي َأْدَر  َأْن ُيْؤَتٰى لِلرَّ

ُه ِيف اْلَقَدِح  ُه فِيِه َفُيَمْضِمُض ُثمَّ َيُمجُّ .َكفَّ

.ُثمَّ َيْغِسُل َوْجَهُه ِيف اْلَقَدِح 

ٰى  ِه اْلُيْمنَ،ُثمَّ ُيْدِخُل َيَدُه اْلُيْرسَ .ٰى ِيف اْلَقَدِح َفَيُصبُّ َعَىلٰ َكفِّ

ٰى َصبًَّة َواِحَدةً  ِه اْلُيْرسَ ا َعَىلٰ َكفِّ .ُثمَّ ُيْدِخُل َيَدُه اْلُيْمنَٰى َفَيُصبُّ ِهبَ

ٰى َفَيُصبُّ َعَىلٰ ِمْرَفِقِه اْألَْيَمِن  .ُثمَّ ُيْدِخُل َيَدُه اْلُيْرسَ

.ْيَرسِ ُثمَّ ُيْدِخُل َيَدُه اْلُيْمنَٰى َفَيُصبُّ َعَىلٰ ِمْرَفِقِه اْألَ 

ا َعَىلٰ َقَدِمِه اْلُيْمنَٰى  ٰى َفَيُصبُّ ِهبَ .ُثمَّ ُيْدِخُل َيَدُه اْلُيْرسَ

ا َعَىلٰ َقَدِمِه اْألَْيَرسِ  .ُثمَّ ُيْدِخُل َيَدُه اْلُيْمنَٰى َفَيُصبُّ ِهبَ

ا َعَىلٰ ُرْكَبِتِه اْلُيْمنَٰى  ٰى َفَيُصبُّ ِهبَ .ُثمَّ ُيْدِخُل َيَدُه اْلُيْرسَ

ٰى ُثمَّ يُ  .ُكلُّ َذلَِك ِيف َقَدٍح . ْدِخُل َيَدُه اْلُيْمنَٰى، َوَيُصبُّ ِهبَا َعَىلٰ ُرْكَبِتِه اْلُيْرسَ

ُثمَّ ُيْدِخُل َداِخَلَة إَِزاِرِه ِيف اْلَقَدِح، َوَال ُيوَضُع اْلَقَدُح ِيف اْألَْرِض، َفُيَصبُّ َعَىلٰ 

).٨/٢١٧(»عارضة األحوِذي«)١(



       ٢٤٨

٢٤٨

ُجِل الَِّذي ُأِصيَب بِاْلَعْنيِ ِمْن َخ  .اهـ)١(ْلِفِه َصبًَّة َواِحَدةً َرْأِس الرَّ

   
، َوإَِذا ،اْلَعْنيُ َحقٌّ «ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِيُّ -١ ٌء َسابَِق الَْقَدَر لََسبََقتُْه اْلَعْنيُ َوَلْو َكاَن َيشْ

.)٢(»اْسُتْغِسَل َأَحُدُكْم َفْلَيْغَتِسْل 

ُأ ُثمَّ َيْغتَِسُل ِمنُْه املَِعنيُ َكا«: َقاَلْت لَوَعْن َعاِئَشَة - ٢ .)٣(»َن ُيْؤَمُر اْلَعائُِن َفيَتََوضَّ

وِعيَُّة اْلُوُضوِء، َأْو اِالْغِتَساِل ِمَن  ا ُيْؤَخُذ َمْرشُ ِمهَ َوِمْن َهَذْيِن اْحلَِديَثْنيِ َوَغْريِ

.اْلَعاِئِن ِلْلَمِعِني 

  
َأْرقِيَك، َواهللاُ َيْشِفيَك ِمْن ُكلِّ ِبِْسِم اهللا«: ِس املَُصاِب، َوَتُقوُل َتَضُع َيَدَك َعَىلٰ َرْأ 

.)٤(»َأْرِقيَك َِداٍء ُيْؤِذيَك، َوِمْن ُكلِّ َنْفٍس َأْو َعْنيِ َحاِسٍد، اهللاُ َيْشِفيَك، بِْسِم اهللا

  
يَك، ِمْن ُكلِّ َداٍء َيْشِفيَك، ِبِْسِم اهللا«: ُل َتَضُع َيَدَك َعَىلٰ َرْأِس املَُصاِب، َوَتُقو ُيْربِ

.)٥(»َوِمْن َرشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد، َوِمْن َرشِّ ُكلِّ ِذي َعْنيٍ 

  
ِف َواْش اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس، أَْذِهِب البْْأَس،«: َتَضُع َيَدَك َعَىلٰ َرأِْس املَُصاِب، َوَتُقوُل 

.)٩/٢٥٢(»السنن الكربٰى للبيهقي«:راجع)١(

.)٢١٨٨(رواه مسلم كتاب السالم :صحيح)٢(

.)٣٢٨٦(»صحيح أيب داود «بإسناد صحيح، وصححه األلباين يف ) ٣٨٨٠(بو داود رواه أ:صحيح)٣(

.)٢١٨٦(رواه مسلم :صحيح)٤(

.)٢١٨٦(رواه مسلم :صحيح)٥(



    ٢٤٩

٢٤٩

اِيف، َال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤَك، َشَفاًء ال ُيَغاِدُر َسَقًام  .)١(»َأْنَت الشَّ

  
ْخَالِص «: َتَضُع َيَدَك َعَىلٰ َمَكاِن اْألََملِ، َوَتْرِقيِه بُِسَوِر  .)٢(»النَّاِس «َو »اْلَفَلِق «َو »اْإلِ

*   *   *

    
    

ِه  ُكنُْت ِيف ِزَياَرِة َبْعِض اْألََقاِرِب َفَذَكُروا ِيل َأنَّ طِْفًال ِعنَْدُهْم َقْد َرَفَض َثْدَي ُأمِّ

اٍم، َبْعَد َأْن َكاَن َيْرَضُع َرَضاَعًة َطبِيِعيَّةً  ِة َأيَّ .ُمنُْذ ِعدَّ

َ ِمَن : ْلُت َلـُهْم َفقُ  َذاِت، َوَما َتَيرسَّ وُه، َفَرَقْيُتُه بِاُملَعوِّ وا الطِّْفَل، َفَأْحَرضُ َأْحِرضُ

وَنِني َأنَّ : ُثمَّ ُقْلُت َهلُُم ،اْألَْدِعَيِة اْلَواِرَدةِ  ُ ِه، َوَجاُءوا ِيف اْحلَاِل ُيَبرشِّ اْذَهُبوا بِِه إَِىلٰ ُأمِّ

ِه، َواْلَفْضُل هللالطِّْفَل َقِد اْلَتَقَم ثَ  .َوَحْدهُ ِْدَي ُأمِّ

َة إِال ِباهللا .َِوَال َحْوَل َوَال ُقوَّ
*   *   *

    
َطِة، َيَتَكلَّ  ُم بِاْسِمِهْم َكاَن َصبِيا َفِصيًحا َنِجيبًا بِاِرًزا َبْنيَ ُزَمَالِئِه ِيف اَملْرَحَلِة اُملَتَوسِّ

ُث إَِىلٰ النَّاِس ِيف اْحلََفالِت  .ِيف املَُناَسَباِت، َوَيتََحدَّ

منا إنسان إذا اشتكٰى ملسو هيلع هللا ىلصقالت كان رسول اهللا لعن عائشة ) ٢١٩١(، ومسلم )٥٦٧٥(رواه البخاري :صحيح)١(

اِيف َال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال ُيَغاِدُر َسَقًام َأْذِهْب الْ «: مسحه بيمينه ثم قال .. »بَأَْس َربَّ النَّاِس َواْشِف َأْنَت الشَّ

). ٢٤٥(وحسنه وانظر لفظ احلديث ص) ٢٠٥٩(رواه الرتمذي :حسن)٢(



       ٢٥٠

٢٥٠

امِ  بِيُّ َمَع َقبِيَلِتِه ِلْلَعَزاِء، :َوِيف َيْوٍم ِمَن اْألَيَّ َ َأَحُد َأْبَناِء َقْرَيتِِه، َفَذَهَب َهَذا الصَّ ُتُويفِّ

ْيَلَة ِإالَّ َفَحِمَد اهللاَ، َوَأْثنَٰى َعَلْيِه، ُثمَّ َأْلقَ  ٰى َعَىلٰ النَّاِس َمْوِعَظًة َبلِيَغًة، َفَام أَْمَسٰى تِْلَك اللَّ

َأْبَكَم َال َيَتَكلَُّم، َفَجِزَع َأُبوُه، َوَذَهَب بِِه إَِىلٰ اُملْسَتْشَفٰى، َوَقاَم اْألَِطبَّاُء بِِإْجَراءِ 

ِزَمِة، َوَلِكْن ُدو اِت الالَّ .َن َجْدَوٰى التَّْحِليَالِت َواْألَِشعَّ

ُموُع َأْن َتْذِرَف ِمْن َعْينَيَّ  نِي َأْعِرُفُه -َفَجاَءِين بِِه، َفَلامَّ َرَأْيُتُه َكاَدِت الدُّ ِألَنَّ

ْسَالِميِّ ِيف املَْدَرَسِة  َة - بِنََشاطِِه اْإلِ َلْوَال َأْن َمتَاَلْكُت َنْفِيس، َوَسَأْلُتُه َفَقصَّ َأُبوُه اْلِقصَّ

.اِمٌت َواْلَوَلُد َص 

َذاِت، ُثمَّ َقَرأُْت َلُه َعَىلٰ املَاِء ُرْقيََة الْ  ، َفَرَقيْتُُه بِاملَُعوِّ .َعْنيِ َفَعلِْمُت أَنَّ اْلَوَلَد أُِصيَب بِاْلَعْنيِ

ِبيهِ  اٍم، ُثمَّ َيْأِتيِني:َوُقْلُت ِألَ ُب ِمْن َهَذا املَاِء َسْبَعَة أَيَّ .َيْرشَ

اٍم َج  يَّ َعنُْه، َفَأْصَبَح َفِصيًحا َكَعاَدِتهِ َوَبْعَد َسْبَعِة َأيَّ .اَءِين اْلَوَلُد َوَقْد ُرسِ

نَُه ِضدَّ اْلَعْنيِ  َباِح َواملََساِء لَِكْي ُحتَصِّ تِي َيُقوُهلَا ِيف الصَّ ْمتُُه التَّْحِصيَناِت الَّ .)١(َفَعلَّ

َة إِالَّ ِباهللاَِواْحلَْمُد هللا .ِ، َوَال ُقوَّ
*   *   *

   
ا َهَذا اْألَْمُر َفَقْد َحَدَث ِيف َبْيِتَنا !!َأمَّ

ُجُل ِعنِْدي ِيف ،َأنَُّه َجاَءِين َرُجٌل َواْمَرَأٌة َعُجوزٌ -بِاْخِتَصاٍر - َواْألَْمُر  َفَدَخَل الرَّ

ِه، َوَدَخَلِت اْلَعُجوُز ِعنَْد َأهْ  َة ُأمِّ ِيل، ُثمَّ اْسَتْدَعْيُتَها، َفَقَرْأُت املَْجِلِس َحيْكِي ِقصَّ

َفا .َعَلْيَها، ُثمَّ اْنَرصَ

. اوقد كان طالبًا عندي يف متوسطة وثانوية الفرعني بأهبا بالسعودية يف أثناء تدرييس هب)١(



    ٢٥١

٢٥١

ْبُت ِمْن َذِلَك »ُدوٌد َأْبَيُض «َفإَِذا ِفيِه :َفنَظَْرُت ِيف اْلَبْيِت  َفَقاَم ! َكثٌِري ِجدا، َفَتَعجَّ

َعاَن َما َظَهَر ال ًة أُْخَرٰى ِيف ُكلِّ اْلُغَرِف أَْهِيل بَِتنْظِيِف اْلَبيِْت بِاملِْكنََسِة، َوَلِكْن َرسْ وُد َمرَّ !دُّ

ْر ِيف اْألَْمِر :َفُقْلُت َألْهيلِ  َماَذا َقاَلْت َلِك َهِذِه اْلَعُجوُز؟،َتَعاَيل ُنَفكِّ

ءٍ :َقاَلْت  .َكاَنْت َتنُْظُر إَِىلٰ َجَوانِِب اْلَبيِْت َوُتِطيُل النََّظَر، َلكِْن َما َتتََكلَُّم بَِيشْ

َا َعْنيٌ َفَفِهْمُت َأ  بَِرْغِم َأنَّ َبيَْتنَا ُمَتَواِضٌع ِجدا، َوَلِكْن َلَعلَّ َهِذِه اْلَعُجوَز - هنَّ

.َتِعيُش ِيف اْلَبْدِو َوَملْ َتَر اْحلََرضَ َقطُّ 

ِه ِيف َجَواِنِب ،املُِهمُّ  ، َوُقْمُت بَِرشِّ ُت َماًء، َوَقَرْأُت َعَلْيِه ُرْقَيَة اْلَعْنيِ َأْحَرضْ

َعاَن َما اْخَتَفٰى ،ِت اْلَبيْ  ودُ «َفَرسْ .، َوَعاَد اْلبَيُْت َكَام َكانَ »الدُّ

اِن َِواْحلَْمُد هللا يَّ .اْلَواِحِد الدَّ

*   *   *



       ٢٥٢

٢٥٢

 
 

 
  



      ٢٥٣

٢٥٣

 



      ٢٥٤

٢٥٤

)١( 

ْيِخ : ١س ُْم –َحِفَظَك اهللاُ َوَرَعاَك –َفِضيَلَة الشَّ ُعوَن َأهنَّ ُهنَاَك ُمَعاِجلُوَن َيدَّ

ِعيَّةٍ  َفَام ... ُيَعاِجلُوَن بِاْلُقْرآِن، َلكِنَُّهْم َال َيْلتَِزُموَن بَِذلَِك َبْل َيَقُعوَن ِيف ُخمَاَلَفاٍت َرشْ

ُهْم؟َواِجُبنَا َنْحَو 

ْكَمِة َوالـَمْوِعَظِة اْحلََسنَِة، :١جـ َمْن َعلَِم ُمَعاِجلًا ِمْن َهُؤَالِء َفَعَليِْه َأْن َينَْصَحُه بِاْحلِ

ِعيََّة الَّتِي َيَقُع ِفيَها؛ ِألَنَّ  ْ ُك اْلـُمَخاَلَفاِت الرشَّ َوأَْن َيْرُفَق بِِه ِيف النَِّصيَحِة َلَعلَُّه َيْرتُ

ِع اهللاْلـُمَعاِلَج الْ  .َتَعاَىلٰ ُِقْرآِينَّ َينَْبِغي َأْن َيُكوَن ُقْدَوًة ِيف ُسُلوِكِه، َوَأْخَالِقِه، َواْلتَِزاِمِه بَِرشْ

      
ْيِخ :٢س ا َعَالَماِت َهُؤَالءِ َهْل ُيْمِكُن َأْن َتْذُكَر َلَن–َأْكَرَمَك اُهللا –َفِضيَلَة الشَّ

ُْم ُيَعاِجلُوَن بِاْلُقْرآِن  ُعوَن أَهنَّ ِذيَن َيدَّ َوُهْم ِيف اْحلَِقيَقِة ُمَشْعِوُذوَن؟... الَّ

ُه ُيَعاِلُج بِاْلُقْرآِن :٢جـ ِعي َأنَّ َواِبِط ،َنَعْم ُهنَاَك َمْن َيدَّ َوَلكِنَُّه َال َينَْضبُِط بِالضَّ

ةِ  ِعيَّ ْ .ُضُهْم َيْفَعُل َكَام َيْفَعُل اْلـُمَشْعِوُذوَن َمتَاًماَبْل َبعْ ... الرشَّ

 
ةٍ : َيُقوُل ِلْلَمِريِض -١ .اْنُظْر ِيف َعيْنِي بِِحدَّ

َكَام ،َيُقوُل َذلَِك لِْلَمِريَضِة َأْيًضا َوَينُْظُر ِيف َعْينَِها، َوالنََّظُر إَِىلٰ اَملْرَأِة َحَراٌم -٢

.]٣٠: النور[﴾...﴿: َقاَل َتَعاَىلٰ َتْعَلُم؛

ْيَك -٣ نَّ ... َيُقوُل لِْلَمِريِض ُمدَّ َكفَّ إِْن َكاَن بِِه َمسٌّ َفأْطِبْق : ُثمَّ ُخيَاِطُب اْجلِ

.هذا احلوار ينرش ألول مرة يف الطبعة احلادية والعرشين)١(



      ٢٥٥

٢٥٥

.َيَدْيِه، َوإِْن َكاَن بِِه ِسْحٌر َفاْفَتْح َيَدْيهِ 

نِّيَّ َقْد َيتََالَعُب بِ  املَُعالِِج، َوَيْفَعُل بِاملَِريِض ِخَالَف َوِمَن املَْعُلوِم َأنَّ اْجلِ

نِّيِّ َوُهَو َعُدوٌّ ُمِبنيٌ ... اْحلَِقيَقةِ  .َوَكْيَف َيْعتَِمُد َعَىلٰ فِْعِل اْجلِ

نِّيَّ َفَيُقوُل ... ِقْف : َيُقوُل ِلْلَمِريِض -٤ نِّ : ُثمَّ ُخيَاِطُب اْجلِ إِْن َكاَن بِِه َمسٌّ ِمَن اْجلِ

ْم، َو  ْر َفْلَيَتَقدَّ .إِْن َكاَن بِِه ِسْحٌر َفْلَيَتـَأخَّ

.اْلِقَراَءُة َعلىض ُصوَرِة اْلـَمِريِض َبَدًال ِمْن إِْحَضاِر اْلـَمِريِض -٥

َحَرِة َواْلـُمَشْعِوِذينَ ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا َال َجيُوُز، ِألَنَُّه َل ْ َيثْبُْت َعْن النَّبِيِّ ٍ  .َوِألَنَُّه ِمْن طُُرِق السَّ

َأْغِمْض َعْينَيَْك َوَما َتَراُه ِمْن َمنَاِظَر : ِريِض َأْثنَاَء اْلِقَراَءِة َعَلْيهِ َيُقوُل ِلْلَم -٦

ا ِين ِهبَ ُق ،َأْخِربْ َرتِ ٰى َمَثًال َرُجًال َحيْ َق : َفَيُقوُل اُملَعاِلُج ... َوَنْحَو َذِلَك ،َفَريَ َقِد اْحَرتَ

، َوُكلُّ هَذِه اْخلَيَاَالِت ِمْن َتَالُعِب  نِّيُّ يَْطاِن بِاملَُعالِِج َنْفِسهِ اْجلِ .الشَّ

َعةٌ -٧ ا ُحُروٌف ُمَقطَّ :ِكَتاَبُة ُمَربََّعاٍت َوِهبَ

تِي َوَضَعَها اْلُعَلَامُء  وِط الَّ ُ ًطا ِمَن الرشُّ َا َفَقَدْت َرشْ وُز؛ ِألَهنَّ ِريَقُة َال َجتُ َوَهِذِه الطَّ

ْقَيِة َوِهَي  :ِجلََواِز الرُّ

.َأْو بِاْألََحاِديِث َواْألَْذَكاِر ،ْرآِن َأْن َتُكوَن ِباْلقُ -١

َها-٢ َغِة اْلَعَربِيَِّة، َأْو َما ُيْفَهُم َمْعنَاُه ِمْن َغْريِ .َأْن َتُكوَن بِاللُّ

ا-٣ ُر بَِذاِهتَ ْقَيَة ُتَؤثِّ .َأْن َال َيْعَتِقَد َأنَّ الرُّ

ٍك -٤ َتِوي َعَىلٰ ِرشْ .َأْن َال َحتْ

.ُيْفَهُم َمْعَناَهاَوَهِذِه اْحلُُروُف َال 

وزُ -٨ .ِكَتاَبُة آَياٍت ِمَن اْلُقْرآِن َعَىلٰ َأْعَضاِء الـَمِريِض َوَهَذه إَِهاَنٌة لِْلُقْرآِن َال َجتُ



       ٢٥٦

٢٥٦

وِر -٩ ِل السُّ تِي ِيف َأوَّ َعَىلٰ ...) حم-عسق - ق -ن : (ِمْثِل ،كَِتاَبُة اْحلُُروِف الَّ

ُه إَِهاَنٌة لِْلُقْرآِن اْلَكِريمِ َوَهَذا َال َجيُ ،َجْبَهِة الـَمِريِض  .وُز؛ ِألَنَّ

اِئَحِة اْلَكِرَهيِة ِيف املَنِْزِل - ١٠ -َواْلـُمرِّ - اْحلَْلِتيِت : (ِمْثِل ،إِْطَالُق اْلبَُخوِر ِذي الرَّ

ا،)اْجلَاَوةِ  اِئَحُة اْلَكِرَهيُة ُتْؤِذي الـَمَالِئَكَة؛ ِلـَام َثبَ ،َوَنْحِوِمهَ َصِحيِح «َت ِيف َوَهَذِه الرَّ

ٰى ِمـامَّ َيَتأَذَّٰى ِمنُْه َبنُو آَدَم «: َقالملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »ُمْسِلمٍ  .»إِنَّ املََالئَِكَة َتتََأذَّ

نَّ  َواِح ... َوَهَذا ُكلُُّه ُيْرِيض اْجلِ ِم َواِالْسِرتْ َوائِِح بِالتََّشمُّ ْوَن َعَىلٰ َهِذِه الرَّ ...َفُهْم َيَتَغذَّ

نَّ َوُتَكثُِّرُهْم ِيف اْلبَْيِت، َواهللاُ َأْعَلُم َفَهِذِه ا ِذُب اْجلِ ِريَقُة َجتْ .لطَّ

ُه ِيف الـَمنِْزِل - ١١ َبْل ،َوَهَذا بِْدَعٌة َال ُيْعَرُف َهلَا َدِليٌل ،اْلِقَراَءُة َعَىلٰ ِمْلٍح َوَرشُّ

َام َتُكوُن إِْرَضاًء ِلْلِجنِّ  .ُربَّ

َب اْلـُمَعالُِج النَّاَر إَِىلٰ َوْجِه الـَمِريِض ِبَأ ،اْلِعَالُج بِالنَّاِر - ١٢ َوِمنُْهْم َمْن ،ْن ُيَقرِّ

يِت «ُيْشِعُل الثَِّقاَب  َوَهَذا َال َجيُوُز ِلـَام َرَواُه ،َوُيْطِفئُُه ِيف َجَسِد الـَمِريِض »ُعوُد اْلِكْربِ

ُب بِالنَّاِر «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصاْلُبَخاِريُّ َأنَّ النَّبِيَّ  .)١(»إِالَّ اُهللاَال ُيَعذِّ

ةِ - ١٣ َّ ِقَراَءُة اْلُقْرآِن َعَىلٰ َزْيٍت َأْو ِمْسٍك، ُثمَّ َيْأُمُر املَِريَض َأْن َيْدِهَن بِِه ِمَن الرسُّ

ْكَبةِ  َض اْلُقْرآُن ِهلَِذِه اْألََماِكِن ... إَِىلٰ الرُّ ُهوا ... َوَهَذا َخَطٌأ َوَال َينَْبِغي َأْن ُيَعرَّ َفنَزِّ

.َأْكَرَمُكُم اُهللا... َعْن َهَذااْلُقْرآنَ 

ِكَتاَبُة َلْفِظ اْجلََالَلِة، َأْو آَياٍت ِمَن اْلُقْرآِن ُثمَّ َحْرِقَها لَِيُشمَّ املَِريُض ُدَخاَهنَا؛ - ١٤

نِّيَّ  ا اْجلِ .- بَِزْعِمِه -لَِيْحِرَق ِهبَ

ِق اهللاَ ... ِقِه، َوَهذا إَِهاَنٌة ِلْلُقْرآِن َوَهَذا َال َجيُوُز؛ ِألَنَُّه َيْكُتُب اْلُقْرآَن بِِنيَِّة َحْر  َفاتَّ

).٣٠١٦(رواه البخاري )١(



      ٢٥٧

٢٥٧

.َأِخي اْلـُمَعالَِج َوَال َتْفَعْل َهَذا

َني َأنَّ َمَعُه َمَالِئَكًة ُيَساِعُدوَنُه ِيف اْلِعَالِج َوَهَذا - ١٥ َيْزُعُم َبْعُض اْلـُمَعاِجلِ

ُل َعَلْيَك اَملَال ... َباِطٌل  !ِئَكُة؟َوَهْل َأْنَت َرُسوٌل َتَتنَزَّ

نِّ ِيف اْلِعَالِج - ١٦ َني بِاْجلِ َعٰى ... اْستَِعاَنُة َبْعِض املَُعاِجلِ َوَهَذا َال َجيُوُز َحتَّٰى َلِو ادَّ

نِّيُّ َأنَُّه ُمْسِلٌم؛ لَِقْوِل اهللا ﴿: َتَعاَىلٰ ِاْجلِ

.]٦: اجلن[﴾

نِّ ِيف : اْلَفْصِل الثَّاِمِن َوَقْد َرَدْدُت َعَىلٰ َذلَِك بِالتَّْفِصيِل ِيف  ُحْكُم اِالْسِتَعاَنِة بِاْجلِ

. )١(َفاْرِجْع إَِلْيِه إِْن ِشْئَت ،اْلِعَالِج 

ِه ِمَن اْألَْطِعَمةِ - ١٧ ِص َوَغْريِ مَّ .َوَهَذا ِمَن اْلِبَدعِ ،اْلِقَراَءُة َعَىلٰ اْحلِ

ْوُج - ١٨ ْبِط اْلكَِتاَبُة َعَىلٰ اْلَبيِْض َوَيْأُكُلُه الزَّ ْوَجُة لَِفكِّ الرَّ .َوالزَّ

َوَحْقُن املَِريِض ِيف اْلَوِريِد ِلَقتِْل ) ُجُلوُكوزَ (ِقَراَءُة اْلُقْرآِن َعَىلٰ َماٍء َأْو - ١٩

نِّ  نيَ ... اْجلِ .َوَهَذا ِمْن ُخَراَفاِت َبْعِض اُملَعاِجلِ

  
ْيِخ :٣س ِد؟- اَرَك اهللاُ ِفيَك بَ -َفِضيَلَة الشَّ نِّيِّ املَُتَمرِّ َما ُهَو ِعَالُج اْجلِ

أَْحيَاًنا َينْطُِق اِجلنِّيُّ َوَيْرُفُض اخلُُروَج، َفِفي َهِذِه اْحلَاَلِة ُتْعِطي املَِريَض :٣جـ

:َهِذِه التَّْعِليَامِت 

َلَواِت ِيف َوْقتَِها َال ِسيََّام َصَال -١ .ُة الَفْجِر اُملَحاَفَظِة َعَىلٰ الصَّ

.َعَدُم َسَامِع اْألََغاِين َواُملوِسيَقٰى -٢

.١٣٧راجع صــ )١(



       ٢٥٨

٢٥٨

َباِح َواملََساءِ -٣ .املَُحاَفَظُة َعَىلٰ َأْذَكاِر الصَّ

يِط آَيِة -٤ َعاِت ٣»اْلُكْرِيسِّ «َسَامُع َرشِ امَّ اٍت َيْوِميا بِالسَّ .َمرَّ

يِط -٥ ْقَيةِ «َسَامُع َرشِ اٍت َيْوِميا بِ ٣»الرُّ َعاِت َمرَّ امَّ .السَّ

اِت «ُيْقَرُأ َعَىلٰ َماٍء ُسَوُر -٦ افَّ ْمحَِن «َو »الصَّ نِّ «َو »الرَّ ُب َوَيْغَتِسُل ُكلَّ »اْجلِ َوَيْرشَ

ةً ٣ اٍم َمرَّ . َأيَّ

ةِ  .َأَساِبيعَ ٣َوَيْسَتِمرُّ ِلـُمدَّ

ْمُه َحتَّٰى َخيُْرَج َوَيْشَفٰى املَ  نِّيُّ َال ُيَكلِّ ،ِريُض َمتَاًما بَِذَهاِب اْألَْعَراِض َوإَِذا َنَطَق اْجلِ

اِيف ُسبَْحاَنهُ  .َواهللاُ ُهَو الشَّ

     
ْيِخ :٤س ْبِط؟- َزاَدَك اهللاُ ِعْلًام َوِفْقًها - َفِضيَلَة الشَّ يَعٌة لَِفكِّ الرَّ َهْل ُهنَاَك َطِريَقٌة َرسِ

َلَواِت َال ِسيََّام َصَالُة اْلَفْجِر َمجَاَعةً املُ - ٤:١جـ .َحاَفظُة َعَىلٰ الصَّ

.َعَدُم َسَامِع اْألََغاِين َواُملوِسيَقٰى -٢

.»اْلُكْرِيسِّ «اْلُوُضوُء َقْبَل النَّْوِم َوِقَراَءُة آَيِة -٣

َذاِت َمَع - ٤ ْنيِ َقبَْل النَّْوِم َوِقَراَءُة املَُعوِّ اٍت ٣النَّْفِث، َواملَْسِح َعَىلٰ اْجلََسِد َمجُْع اْلَكفَّ .َمرَّ

َباِح َواَملَساِء َكاِمَلةً -٥ .َتُقوُل َأْذَكاَر الصَّ

يِط -٦ ةِ «َسَامُع َرشِ ِعيَّ ْ ْقَيِة الرشَّ َعاِت ٣»الرُّ امَّ اٍت َيْوِميا بِالسَّ .َمرَّ

يِط آَيِة -٧ َتْنيِ »اْلُكْرِيسِّ «َسَامُع َرشِ َرًة َمرَّ َعاِت ُمَكرَّ امَّ .َيْوِميا بِالسَّ

يِط -٨ َذاِت «َسَامُع َرشِ َعاِت »املَُعوِّ امَّ ًة َواِحَدًة َيْوِميا بِالسَّ َرًة َمرَّ .ُمَكرَّ

ةً -٩ ُب َوَتْغَتِسُل ُكلَّ َيْوٍم َمرَّ ِعيَِّة َعَىلٰ َماٍء َوَتْرشَ ْ ْقَيِة الرشَّ .ِقَراَءُة الرُّ



      ٢٥٩

٢٥٩

ٍع َوإِ - ١٠ َعاُء بِتََرضُّ .ْخَالٍص الدُّ

ةِ  .َأَساِبيعَ ٣ُكلُّ َهَذا ِلـُمدَّ

.َوِيف اْلَغالِِب ُيَفكُّ ِيف ِخَالِل ُأْسُبوٍع َواِحٍد إِْن َشاَء اُهللا- 

َة َكاِمَلةً  ِل َيْوٍم، َفَعَلْيَك َأْن َتْستَِمرَّ اْلـُمدَّ .َوَلكِْن َقْد ُتَفكُّ إِْن َشاَء اهللاُ ِمْن َأوَّ

    
يِْخ :٥س َما اْلَفْرُق َبْنيَ َحاَالِت املَسِّ َواْحلَاَالِت النَّْفِسيَِّة؟- َحِفظََك اهللاُ - فَِضيلََة الشَّ

نِّ :٥جـ ةٍ َوَال ُبدَّ ِمْن ِخْربَ ،َكثًِريا َما َتْشَتبُِه اْحلَاَالُت النَّْفِسيَُّة بَِحاَالِت َمسِّ اْجلِ

َا َممُْس  وَها َأهنَّ وَسٌة، َطِويَلٍة لِـَمْعِرَفِة اْلَفْرِق َبيْنَُهَام؛ ِألَنَّ اْحلَاَلَة َلْو َكاَنْت َنْفِسيًَّة ُثمَّ َأْوَمهُ

َها، َوَزاَد َمَرُضَها .َالْزَداَد َوَمهُ

املَِريَض َوَنْحُن َولَِذلَِك َجيُِب ِدَراَسُة اْألَْعَراِض ِدَراَسًة َجيَِّدًة َحتَّٰى َال َنُرضَّ 

هُ  .ُنَحاِوُل َأْن ُنَعاِجلَ

   
ةُ  َحاَالُت املَسِّ اَحلاَالُت النَّْفِسيَّ

َيا) َهَالِوُس (َلْيَس ِفيَها - .َأْحَياًنا) َهَالِوُس (ِفيَها -١ .َوَال ِهْسِرتْ

ُم َنْفَسهُ - .ُيَكلُِّم املَِريُض َنْفَسُه َأْحيَاًنا-٢ .َال ُيَكلِّ

.َال َتْكُثُر ِعنَْدُه اْلَوَساِوُس - .َكْثَرُة الَوَساِوِس -٣

ٌء َال َيِغيُب َعِن اْلَوْعِي - ٤ نِّيِّ - .إَِذا نَطََق َعَليِْه َيشْ .َيِغيُب َعِن اْلَوْعِي َمتَاًما ِعنَْد ُنْطِق اْجلِ

.بَِصْوٍت ُخمَْتِلٍف َمتَاًماَينِْطُق - .َينْطُِق بَِصْوِت املَِريِض -٥



       ٢٦٠

٢٦٠

.َال َيْسَمُع َوَال َيْشُعُر َأْثَناَء النُّْطِق - .َيْسَمُع اْلَكَالَم َوُهَو َخيُْرُج ِمنْهُ -٦

ٍء َال َيْعِرُفُه -٧ نِّيُّ َعْن َيشْ َلْو ُسِئَل اْجلِ

.اَملريُِض َفَال َيْعِرُفهُ 

ء َال َيعْ  نِّيُّ َعْن َيشْ ِرُفُه إَِذا ُسَئَل اْجلِ

.)١(اَملِريُض َقْد َيْعِرُفهُ 

      
ْيِخ :٦س ِع النَّْفِيسِّ - َرَفَع اُهللا َمَقاَمَك -َفِضيَلَة الشَّ ْ َما اْلَفْرُق َبْنيَ الرصَّ

؟ نِّ ِع ِمَن اْجلِ ْ َوالرصَّ

:٦جـ
ةُ التََّشنَُّجاُت اْلَعَصِب  نِّ يِّ التََّشنَُّجاُت ِمَن اْجلِ

عِ - ١ ْ إَِراِديُّ َأْحيَاًنا ِعنَْد الرصَّ ُل اْلالَّ .َال َحيُْدُث َذِلَك - .التََّبوُّ

.َقْد َيْرَمتِي َعَىلٰ َأيِّ ِجَهةٍ - .َيْرَمتِي َداِئًام َعَىلٰ َجنٍْب َواِحدٍ -٢

إَِذا اْسَتَفاَق َيُكوُن ُجمَْهًدا، َوَقْد -٣

.)٢(ْذَهُب َبْعَدَها ِيف َنوٍم َعِميٍق يَ 

.َيْسَتِفيُق َنِشيًطا- 

*   *   *

 
  

؟:٧س نِّ َهْل فِْعًال ُهنَاَك ُكنُوٌز َمْدُفوَنٌة ِيف َباطِِن اْألَْرِض َوَعَلْيَها َرَصٌد ِمَن اْجلِ

يمكن للمعالج إذا شك يف الصوت هل هو جني أم حالٌة نفسية أن خيترب اجلنيَّ فيضع شيئًا يف جيبه ويسأل عنه )١(

.سيةاجلني، فإذا َعَرَفُه فهو جنيٌّ وإِالَّ فحالٌة نف

.هذه الفروق أمور اجتهادية، قد تكون صواًبا أو خطًأ )٢(



      ٢٦١

٢٦١

َحَرِة َواْلـُمَشْعِوِذيَن َهَكَذا َيُقوُل َكِثٌري ِمنَ :٧جـ  ُهْم َبْعُض السَّ النَّاِس، َأْو ُخيِْربُ

بَِذلَِك َوَتتِمُّ َعَمِليَّاٌت َواِسَعٌة ِمَن النَّْصِب َواِالْحتَِياِل َعَىلٰ َبْعِض اْألَْغنَِيِاِء؛ ِألَْكِل 

ْئبَِق اْألَْمحَِر ِلَكي  اِء الزِّ ِة ِرشَ ْم بِاْلَباطِِل بُِحجَّ ِل أَْمَواِهلِ ُموَنَه ُقْرَباًنا لِْلِجنِّ اْلـُمَوكَّ ُيَقدِّ

ٌم - بِاْلَكنِْز الـَمْزُعوِم  اِء َأْنَواٍع ِمَن اْلَبُخوِر -َوَتْقِديُم اْلُقْرَباِن لِْلِجنِّ ُحمَرَّ َأْو لِِرشَ

.َوُهَو َال َجيُوُز َأْيًضا،لِنَْفِس اْلَغَرِض 

ْحَر َالِسيََّام ِيف َزَمِن ُموَسٰى إِنَّ اْلُقَدَما:َوَيُقوُل َبْعُض النَّاِس  َء َكاُنوا َيْعِرُفوَن السِّ

َالُم -  َقِة -َعَلْيِه السَّ ِ َوَما َبْعَدُه، َفَكاَن اْلَغنِيُّ إَِذا َأَراَد َأْن َحيَْفَظ َماَلُه َخْوًفا ِمَن الرسَّ

ِكيًَّة ِسْحِريَّ  ِفيِه َعْن َأْعُنيِ َدَفنَُه ِيف اْألَْرِض َوَقَرَأ َعَليِْه َعَزاِئَم ِرشْ نُّ َوُختْ ًة لَِتْحُرَسُه اْجلِ

.النَّاِس 

ِذيَن َكاُنوا َيْدفِنُوَن املَوَتٰى َوَيَضُعوَن  َوَكَذلَِك املُُلوُك َواْألَْغنِيَاُء ِمَن اْلَفَراِعنَِة الَّ

.َوَنْحَو َذِلَك ،َمَعُهْم َمتَاِثيَل 

    
يِْخ :٨س َك اهللاُ - فَِضيلََة الشَّ وَعِة ِيف اْستِْخَراِج اْلُكنُوِز؟- أََعزَّ َما ِهَي الطُُّرُق َغْريُ املَْرشُ

ٰى َعَلْيَها َعَىلٰ َسِبيِل - ٨:١جـ ُمَها ُقْرَباًنا لِْلِجنِّ لَِيَتَغذَّ َطِريَقُة اْلَبُخوِر؛ َحيُث ُيَقدِّ

ِم َواِالْس  ُريِويَن التََّشمُّ َخاَن َواْحلَِشيَش َأْو َيُشمُّ اْألَْفُيوَن َواْهلِ ُب الدُّ َواِح، َكَمْن َيْرشَ ِرتْ

وزُ . ِمْن َبِني آَدَم  َمٌة َال َجتُ .وَهِذِه َطِريَقٌة ُحمَرَّ

ْئَبِق اْألَْمحَِر -٢ ِل : َطِريَقُة الزِّ اِحُر لِْلِجنِّيِّ اُملَوكَّ ُمَها السَّ ٌة ُيَقدِّ بِِحَراَسِة َوُهَو َمادَّ

َك َلُه اْلَكنْزَ  ُم ِلَغْريِ اهللا،اْلَكنِْز؛ ُقْرَباًنا لَِكْي َيْرتُ ُه ُقْرَباٌن ُيَقدَّ ٌك؛ ِألَنَّ .َِوَهَذا ِرشْ
ٌب إَِلْيِهِم َبَام : َطِريَقُة اْلَعَزاِئمِ -٣ يَاِطِني، َوَتَقرُّ َوِهي َطِريَقٌة فِيَها اْستَِغاَثٌة بِالشَّ



       ٢٦٢

٢٦٢

بُّوَنُه ِمَن  ٌك َال َجيُوزُ ،اْلَكَالِم اْلُكْفِريِّ ُحيِ .َوَهَذا َأْيًضا ِرشْ

اِن؛ لِـَمْعِرَفِة َمَكاِن اْلَكنِْز -٤ َحَرِة َواْلُكهَّ ُْم ،اِالْستَِعاَنُة بِالسَّ َهَذا َال َجيُوُز؛ ِألَهنَّ

ُلوا إَِىلٰ َهَذِه املَ  نِّ َكثًِريا َما َيْكِذُبوَن، َوَال َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيَتَوصَّ ْعِرَفِة إِالَّ بِاِالْسِتَعاَنِة بِاْجلِ

ِكيَِّة َهلُْم  ْ َياطِِني َوَتْقِديِم اْلَقَرابِِني َواْلَعَزاِئِم الرشِّ .َوالشَّ

      
ْيِخ :٩س وَعٌة ِالْسِتْخَراِج َهْل ُهَنا-َباَرَك اهللاُ ِفيُكْم - َفِضيَلَة الشَّ َك َطِريَقٌة َمْرشُ

اْلُكنُوِز؟

كَ ،َأْن َيُكوَن املََكاُن ِمْلًكا َلَك -٩:١جـ ُفَر ِيف ِمْلِك َغْريِ ُه ،َفَال َجيُوُز َأْن َحتْ ِألَنَّ

ًعا .َتَعدٍّ َعَىلٰ َحقِّ اْلَغْريِ بُِدوِن إِْذنِِه، َوُهَو َال َجيُوُز َرشْ

َن َسيَُقوُموَن بِاْحلَْفِر َقْد َصلَُّوا اْلَفْجَر ِيف َمجَاَعٍة َوَقاُلوا َأْذَكاَر َأْن َيُكوَن الَِّذي- ٢

بَاِح َكاِمَلًة، َوَصلَُّوا املَْغِرَب ِيف َمجَاَعٍة، َوَقاُلوا أَْذَكاَر املََساِء َكاِمَلًة؛ لِيُْحَفُظوا ِمَن  الصَّ

يَاِطِني  .الشَّ

ِئَني َأثْ -٣ .نَاَء اْحلَْفِر َأْن َيُكوُنوا ُمَتَوضِّ

ْحِر َعَىلٰ َماٍء َوُتَرشُّ ِيف املََكاِن املَُراِد َحْفُرهُ -٤ .ُتْقَرُأ ُرْقَيُة إِْبَطاِل السِّ

ِتِي اْلِبْئِر -٥ ا َيْقَرُأ آَيَة اْلُكْرِيسِّ بَِصْوٍت ُمْرَتِفعٍ ،َيِقُف اْثنَاِن َعَىلٰ َحافَّ ،َأَحُدُمهَ

ُن َبْصوٍت ُمْر  َياِطِني َواْآلَخُر ُيَؤذِّ .َتِفٍع؛ لَِطْرِد الشَّ

ْعَوِل ) ِبِْسِم اهللا: (َأْن َيُقوَل اْحلَاِفُر -٦ َبٍة بِاْملِ .َمَع ُكلِّ َرضْ

ٌء َغِريٌب َأْثنَاَء اْحلَْفِر َكَصْخَرٍة َوَنْحِوَها، َتْقَرُأ ُرْقَيَة ِإْبَطاِل -٧ إَِذا َظَهَر َيشْ

ْحِر َعَىلٰ َماٍء َوَتُرشُّ َعَلْيَها .السِّ



      ٢٦٣

٢٦٣

ملسو هيلع هللا ىلصإَِذا أَْخَرُجوا َمتَاثِيَل ِمْن ِحَجاَرٍة َونَْحِوَها ُحيَطُِّموَهنَا، َوَال َيبِيُعوَهنَا؛ ِألَنَّ النَِّبيَّ - ٨

.)١(َهنَٰى َعْن َبْيِع اْألَْصنَاِم َوِهَي التََّامِثيُل 

بَِعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللا) ١٥٨١(َوُمْسِلٌم ) ٢٢٣٦(َفَقْد َرَوٰى اْلُبَخاِريُّ 

َم َبْيَع Qِإنَّ اَهللا«: َيُقوُل َعاَم اْلَفْتِح ملسو هيلع هللا ىلصَِسِمْعُت َرُسوَل اهللا: َقاَل  َوَرُسوَلُه َحرَّ

.»َخْمِر َوَبْيَع اَملْيَتِة َوَبْيَع اَخلنَاِزيِر َوَبْيَع اْألَْصَنامِ ـالْ 

.َسَبَق إَِذا َوَجُدوا َمتَاثِيَل ِمْن َذَهٍب َقطَُّعوَها َقْبل َبْيِعَها ِلـَام -٩

ُقوَن بِاخلُْمِس، َوَيأَُخُذوَن اْألَْرَبَعَة َأْمخَاٍس؛ - ١٠ ُم َمخَْسَة َأْمخَاٍس، َيَتَصدَّ ُيَقسَّ

َكاِز اُخلْمُس «: ملسو هيلع هللا ىلصلَِقْوِل النَّبِيِّ  ) ١٧١٠(َوُمْسِلٌم ) ١٤٩٩(َرَواُه اْلُبَخاِريُّ »َوِيف الرِّ

َكازُ  اِم اْجلَاِهِليَّةِ ُهَو اْلُكنُوُز املَْدُفوَنُة ِمنْ : َوالرِّ .َأيَّ

    
ْيِخ :١٠س ْفَت َفْجَأًة َعِن اْلِعَالِج - َحِفَظَك اهللاُ َوَرَعاَك -َفِضيَلَة الشَّ ،َلَقْد َتَوقَّ

َبُب؟ َفَام السَّ

ِة َملْ أََتَوقَّْف َفْجَأًة، َوَلِكْن َقْبَل َأْن َأَتَوقََّف ِب :١٠جـ ٍة اْنَتَدْبُت َجمُْموَعاٍت ِمْن َأِئمَّ ُمدَّ

ْبتُُهْم َعَىلٰ اْلِعَالِج بَِضَوابِِطِه  ، َوَدرَّ َباِب الَِّذيَن َنْحَسبُُهْم َعَىلٰ َخْريٍ املََساِجِد، َوِمَن الشَّ

ةِ  ُعوِديَّ ِعيَِّة، َوَكنُْت آَنَذاَك بِالسُّ ْ ْعَوةِ َفَلامَّ َأْتَقنُوُه َتَوقَّْفُت َعِن ،الرشَّ اْلِعَالِج؛ ِالْنِشَغاِيل بِالدَّ

ِعيَّةِ ،َوَتأْلِيِف َبْعِض اْلُكتُِب ،ِإَِىلٰ اهللا ْ .َوَتْدِريِس َبْعِض اْلُعُلوِم الرشَّ

ْيِخ :١١س َك اُهللا - َفِضيَلَة الشَّ َماَذا َلْو َنَصْحَنا ُمَعاِجلًا َيَقُع يف َبْعِض - َأَعزَّ

ِعيَّةِ  ْ ْ َشْيئًا؟اْلـُمَخاَلَفاِت الرشَّ َوَلكِنَُّه َظلَّ َعَىلٰ َطِريَقتِِه َوَملْ ُيَغريِّ

.ولو سيتصدق بثمنها كلِّه، ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيًبابل حتٰى . ولو كانت غالية الثمنحتٰى )١(



       ٢٦٤

٢٦٤

ِعيَّةِ :١١جـ ْ ِة ،إَِذا َظلَّ َيَقُع ِيف اُملَخاَلَفاِت الرشَّ َباِب َوَأِئمَّ َفاْلَواِجُب َعَىلٰ الشَّ

ُروُهْم ِمنْهُ  .املَِْساِجِد َأْن ُيبَيِّنُوا لِْلنَّاِس َحِقيَقتَُه َوُحيَذِّ

*   *   *
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ِجيمِ ِمَن الشَّ ُِعوُذ ِباهللاأ-١ ِزِه َوَنْفِخِه َوَنْفِثهِ ْيَطاِن الرَّ ﴿: ، ِمْن َمهْ

.]ةُ اِحتَ فَ الْ [﴾

٢- :﴿

.]٥-١: البقرة[﴾ 

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا-٣ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

ُر َكِثًريا]١٠٢: البقرة[﴾ .ُتَكرَّ

ِجيمِ َِأُعوُذ بِاهللا-٤ يَْطاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ
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﴾.

]١٦٤، ١٦٣: البقرة[

ِجيمِ ِِباهللاَأُعوذُ -٥ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]٢٥٥: البقرة[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ بِاهللا-٦ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]٢٨٦، ٢٨٥: البقرة[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا-٧ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]١٩، ١٨: آل عمران[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا-٨ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ
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.]٥٦- ٥٤: األعراف[﴾

يْ َِأُعوُذ ِباهللا-٩ ِجيمِ ِمَن الشَّ ﴿: َطاِن الرَّ

]١٢٢- ١١٧: األعراف[﴾

ًة َقْوَلُه َتَعاَىلٰ  ُر َهِذِه اْآلَياِت َكثًِريا َخاصَّ .﴾﴿: ُتَكرِّ

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٠ يَْطاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ

﴾

ًة َقْوَلُه َتَعاَىلٰ ]٨١،٨٢: يونس[ ُر َهِذِه اْآلَياِت َكثًِريا َخاصَّ .﴾﴿: ُتَكرِّ

ِجيمِ ِأَُعوُذ بِاهللا- ١١ يْطَاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ

ُر َكِثًريا]٦٩: طه[﴾ .ُتَكرَّ

يْ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٢ ِجيمِ ِمَن الشَّ ﴿:َطاِن الرَّ

.]١١٨-١١٥: املؤمنون[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٣ يَْطاِن الرَّ ﴿:ِمَن الشَّ
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.]١٠-١: الصافات[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٤ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

﴾.

]٣٢-٢٩: األحقاف[

ِجيمِ َِأُعوُذ بِاهللا- ١٥ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]٣٦- ٣٣: الرمحن[﴾

ِجيمِ َِأُعوُذ ِباهللا- ١٦ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]٢٤-٢١: احلرش[﴾

ِجيِم، َِأُعوُذ بِاهللا- ١٧ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ
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.]٩-١: اجلن[﴾

ِجيِم، ِأَُعوُذ بِاهللا- ١٨ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

﴾.

]اإلخالص[

ِجيِم، َِأُعوُذ ِباهللا- ١٩ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

ُر َقْوَلُه َتَعاَىلٰ ]الفلق[﴾ ﴿: َوُيَكرِّ

ُر َكِثًريا﴾ .ُتَكرَّ

ِجيِم، َِأُعوُذ ِباهللا- ٢٠ يَْطاِن الرَّ ﴿: ِمَن الشَّ

.]الناس[﴾

، َوبَِحْمِدَك،  ُهمَّ َوُسْبَحاَنَك اللَّ

َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك 
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﴿﴾

١٢١،٢٦٤.......................................................]٧-١:الفاحتة[

١٢١،٢٦٤..]٥-١:البقرة[﴾﴿

،٣١،٣٧،٣٩،٤٠،٤٣]١٠٢:البقرة[﴾﴿

٥٠،٩٥،١٠٢،١٠٣،١٢١،١٥١،١٩٢،٢٦٤

٩٦........................................]١٠٣:البقرة[﴾﴿

١٢١،٢٦٥... ]١٦٣،١٦٤:البقرة[﴾﴿

١٧٧،٢٦٥........................]٢٥٥:البقرة[﴾﴿

١٢٢..........................]٢٥٧-٢٥٥:البقرة[﴾﴿

٥٨............................]٢٥٧:البقرة[﴾﴿

١٢٢،٢٦٥..............]٢٨٥،٢٨٦:البقرة[﴾﴿

١٢٢،٢٦٥... ]١٩- ١٨:عمرانآل[﴾﴿

١٦٧.................]١٤١:النساء[﴾﴿

٩٠،١٠٠...............................]٢:املائدة[﴾﴿
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١١١................................]٢٧:املائدة[﴾﴿

٢٧...........................]٩١:املائدة[﴾﴿

٩٠....................]١٠٩-١٠٧:املائدة[﴾﴿

١١١...................................]٣٨:األنعام[﴾﴿

٥٦................]٥٥:األنعام[﴾﴿

٢٧..........................]١٣٠:األنعام[﴾﴿

١٢٣،٢٦٦.......]٥٦-٥٤:األعراف[﴾﴿

١٧٩..........................]١٢٢-١١٥:األعراف[﴾﴿

٤١.....................................]١١٦: األعراف[﴾ ﴿

،٣١،١٢٣،١٣١،١٥٦]١٢٢- ١١٧: األعراف[﴾ ﴿

١٧٧،٢١٢،٢٦٦

٣١...............................]٧٧:يونس[﴾﴿

٣١،١٢٣،١٣١،١٥٦،١٧٦،٢١٢،٢٦٦... ]٨١،٨٢:يونس[﴾﴿

٨٦...................]١٠٧:يونس[﴾﴿

٢٣٥.........................]٦٧،٦٨: يوسف[﴾﴿

١٦٠...............................]٧:إبراهيم[﴾﴿

٤٩.......................................]١٥:احلجر[﴾﴿
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١٤٩،١٩٤،٢١٩..................]٨٢:اإلرساء[﴾﴿

١٧٩.....................]٦٥،٦٦:طه[﴾﴿

٤٠....................................]٦٦: طه[﴾﴿

،١٣٢،١٥٦،١٧٧... ]٦٩:طه[﴾﴿

٢١٣،٢٦٦

٣٦...............................]٧٠-٦٨:طه[﴾﴿

٣١..............................]٦٩-٦٧:طه[﴾﴿

٢٤........................]١٢٤:طه[﴾﴿

١٨١.....................................]٤٠:احلج[﴾﴿

٨٩.............]٩٩،١٠٠:املؤمنون[﴾﴿

١٢٣،٢٦٦..................]١١٥،١١٨:املؤمنون[﴾﴿

٢٨.......................]٢١:النور[﴾﴿

٢١٣...........]٢٣:الفرقان[﴾﴿

٥٦............]٣٣:الفرقان[﴾﴿

٨٦....]١٠٤-٩١:الشعراء[﴾﴿

٨٩....................]٥٧:العنكبوت[﴾﴿

١٩١..................]١١:لقامن[﴾﴿
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٢٧٥

١٢٦............................................]٦:فاطر[﴾﴿

٨٩......]٣١:يس[﴾﴿

١٢٣،٢٦٦...............]١٠-١:الصافات[﴾﴿

١٦٥..........................]٥٣:الزمر[﴾﴿

١٠٢،١٠٣...................]٩:الزمر[﴾﴿

١١١..............................]٦٠:غافر[﴾﴿

١٢٤،٢٦٧..]٣٢-٢٩:األحقاف[﴾﴿

٢٧................]٢٩:األحقاف[﴾﴿

١٥٦...................]٦:احلجرات[﴾﴿

٧٥.............................]٢٢:ق[﴾﴿

٢٧..................................]٣٣:الرمحن[﴾﴿

١٢٤،٢٦٧............]٣٦-٣٣:الرمحن[﴾﴿

١٢٤،٢٦٧..........]٢٤- ٢١:احلرش[﴾﴿

١٧٦...................]١٦-١٤:التغابن[﴾﴿

٢٣٦..............................]٥١:القلم[﴾﴿

٢٧..................................]١:اجلن[﴾﴿

١٢٥............................]٩-١:اجلن[﴾﴿



       ٢٧٦

٢٧٦

٢٧..........]٦:اجلن[﴾﴿

١٢٥،٢٦٨..........................]٤-١:اإلخالص[﴾﴿

٣٢،١٢٥،٢٦٨.................................]٥-١:الفلق[﴾﴿

٤٠،٤٣........................]٤: الفلق[﴾﴿

١٢٥..................................]٦-١: الناس[﴾﴿

*   *   *
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٥٦.......................»َنَصاِر َفاِق ُبْغُض اْألَ آَيُة النِّ وْنَصاِر، يَامِن ُحبُّ اْألَ آَيُة اْإلِ «

٢٨.........................»ُم الُقْرآنَ ْأُت َعَلْيِه نِّ َفَذَهْبُت َمَعُه َفَقَر َتاِين َداِعَي اْجلِ أَ «

ْبَع املُوبَِقاِت « ٣٦....................................................»اْجَتنِبُوا السَّ

ْب بَِيِميِنهِ إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْلَيْأُكْل « َب َفْلَيْرشَ ٣٠.................»بَِيِمينِِه، َوإَِذا َرشِ

ْيَطاَن َيْدُخُل « ٣٠...............»إَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلُيْمِسْك بَِيِدِه َعَىلٰ فِيِه َفإِنَّ الشَّ

٢٣٩...................................»اْرِقيِهْم «َفَعَرْضُت َعَلْيِه، فقال»اْرِقيِهْم «

ا النَّْظَرةَ « ا َفإِنَّ ِهبَ ُقوا َهلَ ٢٤٤................................................»اْسَرتْ

٢٣٦...................................»َعْنيَ َحقٌّ َعْنيِ َفإِنَّ الْ ِمَن الْ ِاْسَتِعيُذوا بِاهللا«

ْقَيِة َما َملْ « ًكاَتكُ اْعِرُضوا َعَيلَّ ُرَقاُكْم، ال َبْأَس بِالرُّ ١٥٠.....................»ْن ِرشْ

َقٰى َما َملْ « ١١٠..................»كٌ ُكْن ِفيِه ِرشْ تَ اْعِرُضوا َعَيلَّ ُرَقاُكْم، ال َبْأَس بالرُّ

َراِر، َفنََزَع ُجبًَّة َكاَنْت َعَلْيهاْغتََسَل َأِيب َس « ٢٤٥................»ْهٌل ْبُن ُحنَْيٍف بِاْخلِ

٢٢٩......................................»َكِريمِ ِه الْ ِه ْج َو َعِظيِم، َوِب الْ َِأُعوُذ بِاهللا«

اِت ِمْن َرشِّ َما َخَلَق َِأُعوُذ بَِكِلَامِت اهللا« ٢٣٠................................»التَّامَّ

ِة ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َِأُعوُذ بَِكِلَامِت اهللا« ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْنيٍ َال التَّامَّ ةٍ َوَهامَّ ٢٢٠.........»مَّ

ِتي َبْعَد « ٢٣٨.....................»ِه بِاْلَعْنيِ ِر َوَقَد َِقَضاِء اهللاَأْكَثُر َمْن َيُموُت ِمْن ُأمَّ

ْوَداُء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداءٍ « اَم إِالَّ اَحلبَُّة السَّ ٢٠٥.................................»السَّ
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ُة ِمَن اهللا« اِحلَ ْؤَيا الصَّ ْيَطاِن ، َواُحلْلُم ِمَن اِالرُّ ٣٠................................»لشَّ

٢٢٧...............»ُبْكَرًة َوأِصيًال َِكثًِريا، َوُسْبَحاَن اهللاِاهللاُ َأْكَربُ َكبًِريا، َواَحلْمُد هللا«

ْيَطاَن « مِ اْبِن آَدَم َجمَْر ِمِن َجيِْري الشَّ ١٩٨....................................»ٰى الدَّ

، َوُتْدِخُل اَجلَمَل الْ الْ « ُجَل الَقْربَ ٢٣٧..........................»ِقْدَر َعْنيُ ُتْدِخُل الرَّ

٢٣٦...............................................................»َحقٌّ اْلَعْنيُ «

٢٣٧................................................»الَْعْنيُ َحقٌّ َتْسَتنِْزُل اَحلاِلَق «

ٌء َسابَِق الَْقَدِر لََسبََقتُْه اْلَعْنيُ ،اْلَعْنيُ َحقٌّ « ٢٣٧......................»َولَْو َكاَن َيشْ

٦٩....................................................»انٌ طَ ْي َش دُ َو ْس اْألَ ُب لْ كَ الْ «

َها َوَخْريَ َما َجبَْلتََها َعَلْيهِ « ُهمَّ إِينِّ َأْسأَلَُك َخْريَ ٢٢٨............................»اللَّ

ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اُخلبْ « ٢٢٧.................................»ِث واَخلَباِئِث اللَّ

ُهمَّ َربَّ النَّاِس َأْذِهِب البَْأَس « ١٩٤..........................................»اللَّ

٤١..............................................................»إِنَّ اهللاَ َشَفاِين «

اَياهُ يَس َيَضُع َعْرَش لِ إِنَّ ِإبْ « ١٥١..........................»ُه َعَىلٰ املَاِء ُثمَّ َيْبَعُث َرسَ

َقٰى َوالتََّامِئَم « كٌ َلةَ تَِّو َوالإِنَّ الرُّ ١٧٢..........................................»ِرشْ

ْيَطاَن « مِ اْبِن آَدَم َجمَْر ِمِن َجيِْري إِنَّ الشَّ ٣٠،٢١٨............................»ٰى الدَّ

ُجِل بِإِْذِن اهللا« ٰى ِمنْهُ ِإِنَّ الَْعْنيَ َلتُوَلُع بِالرَّ دَّ ٢٣٧............»َحتَّٰى َيْصَعَد َحاِلًقا َفَيَرتَ

َام ُهَو ِعْرٌق َوَلْيَسْت بِاَحلْيَضةِ « ١٩٨...........................................»إِنَّ

ْي ِإنَّ « ١٩٨....................................»َطاِن َام ِهَي َرْكَضٌة ِمْن َرَكَضاِت الشَّ

َُام َيْلتَِمَساِن الْ « ، َوُيْسِقَطاِن اَحلَبَل إِهنَّ ٢٤١....................................»بََرصَ

بُّ الْ « ٢٩..........................»َباِدَيَة، َفإَِذا ُكْنَت ِيف َغَنِمَك َغنََم َوالْ إينِّ َأَراَك ُحتِ
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١٩٤،٢٤٧..................»ُيْؤِذيَك َأْرقِيَك، َواهللاُ َيْشِفيَك ِمْن ُكلِّ َداءٍ ِبِْسِم اهللا«

ٌء ِبِْسِم اهللا« ٢١٤،٢٢٠،٢٣٠............»ِيف اْألَْرِض الَِّذي َال َيُرضُّ َمَع اْسِمِه َيشْ

ْلُت َعَىلٰ اهللاِبِْسِم اهللا« َة إِالَّ َحْوَل َوَال ، َال ِ، َتَوكَّ ٢٣٠.......................»ِبِاهللاُقوَّ

ُهمَّ اْغفِ ِبِْسِم اهللا« ١٩٠............»َأْخِسْئ َشْيَطاِين ْر ِيل َذْنبِي، َو َوَضْعُت َجنْبِي، اللَّ

يَك، ِمْن ُكلِّ َداٍء َيْشِفيَك، َوِمْن َرشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد، َوِمْن َرشِّ ُكلِّ ِذي ِبِْسِم اهللا« ُيْربِ

٢٤٧.....................................................................»َعْنيٍ 

ا َنْظَرٌة، اْس « اَرتْ ِهبَ ٢٣٨....................................................»ُقوا َهلَ

١٨٢................»بُِرْقَيِة َحقٍّ َت َأَكلْ ُرْقَيِة َباِطٍل، َلَقْد ُخْذَها َفَلَعْمِري ملََْن َأَكَل ِب «

٢٩.....................»ُة ِمْن ُنوٍر، َوُخلَِق اَجلانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر ُخِلَقِت اَملالِئكَ «

ْيطَاُن ِيف ُأُذَنْيهِ « ٣٠................................»يف ُأُذِنهِ «أو»َذاَك َرُجٌل َباَل الشَّ

َص َرُسوُل « ْقيَِة ِمَن الْ ملسو هيلع هللا ىلصِاهللاَرخَّ ٢٣٨................»َعْنيِ َواحلَُمِة َوالنَّْمَلةِ ِيف الرُّ

٣٢..........َلبِيُد ْبُن اْألَْعَصمِ : َرُجٌل ِمْن َبنِي ُزَرْيٍق، ُيَقاُل َلهُ ملسو هيلع هللا ىلصَِسَحَر َرُسوَل اهللا

٢٢٩....................................................»َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب «

ُروا َهِذِه اْألَ « ُه َلْيَس ِمْن َعبٍْد َيبِيُت َطاِهًراَر ْجَساَد َطهَّ َطهِّ ٢٢٥..........»ُكُم اهللاُ؛ َفإِنَّ

يَها بِِكتَاِب اهللا« ١٥٠......................................................»َِعاِجلِ

ْكَت َعَالَم َيْقتُُل أََحُدُكْم َأَخاُه، أَ « ٢٤٥..........................»اْغتَِسْل لَهُ ،َال َبرَّ

ُه َأَتٰى النَِّبيَّ  ِه َأنَّ ْلِت، َعْن َعمِّ ١٨٢.........َفَأْسَلَم، ُثمَّ َأقَبَل ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َخاِرَجَة ْبِن الصَّ

َُم « ٢٨....................................»ا َطَعاُم إِْخَواِنُكْم ـَفال َتْسَتْنُجوا ِهبَِام َفإِهنَّ

٣٣...........................»اهللاُ َفَكِرْهُت َأْن ُأثَِري َعَىلٰ النَّاِس ِفيِه َرشاَعاَفاِينَ َقْد «



     ٢٨١

٢٨١

َذَتاِن ملسو هيلع هللا ىلصَِكاَن َرُسوُل اهللا« ْنِس، َفَلامَّ َنَزَلِت اُملَعوِّ ُذ ِمْن َعْنيِ اجلَانِّ ُثمَّ َأْعُنيِ اْإلِ َيَتَعوَّ

ا َوَتَرَك َما ِسَوٰى َذِلَك  ٢٤٣..............................................»َأَخَذُمهَ

ِقَي ِمَن اْلَعْنيِ ملسو هيلع هللا ىلصَِكاَن َرُسوُل اهللا« ٢٣٨................................»َيْأُمُر َأْن َأْسَرتْ

، َفَمْن َواَفَق َخطَّ َي ِب يُّ ِمَن اَألنْ َكاَن َنِب « ٨٢............................»ُه َفَذاكَ اِء َخيُطُّ

ُأ ُثمَّ َيْغَتِسُل ِمنُْه اَملِعنيُ « ٢٤٧............................»َكاَن ُيْؤَمُر اْلَعاِئُن َفَيَتَوضَّ

ًكاَال « َقٰى َما َملْ َتُكْن ِرشْ ١٧٢..........................................»َبْأَس بِالرُّ

١٢٥.....................................................»َعُدوِّ ا ِلَقاَء الْ ْو َتَتَمنَّ َال «

َر َوَال َال « اَر َرضَ ٢٠٣......................................................»ِرضَ

٣٨...............»ٍر، َوال ُمْؤِمٌن بِِسْحٍر، َوال َقاِطُع َرِحمٍ َمخْ ال َيْدُخُل اَجلنََّة ُمْدِمُن «

٩١...........................»َمْن آَوٰى ُحمِْدًثاَمْن َلَعَن َواِلَدْيِه، َوَلَعَن اهللاَُلَعَن اُهللا«

٢٨............................»َعَلْيِه َيَقُع ِيف َأْيِديُكْم ِلُّ َعظٍْم ُذِكَر اْسُم اهللاَلُكْم كُ «

٢٢٨...........................................»َقاَل لَْو أَنَّ أََحَدُكْم إَِذا َأَتٰى َأْهَلهُ «

َ لَُه، َأْو َتَكهَّ « َ أَْو ُتطُريِّ َن َلُه، َأْو َسَحَر َأْو ُسِحَر َلهُ َن لَْيَس ِمنَّا َمْن َتطَريَّ ٣٨....»َأْو ُتُكهِّ

١١٠.....................»أًْسا، َمِن اْستَطَاَع ِمنُْكْم َأْن َينَْفَع َأَخاُه َفْلَينَْفْعهُ َما َأَرٰى بَ «

٢٣٩..........»؟ُيِصُيبُهُم اَحلاَجةُ - َنِحيَفًة - ٰى أَْجَساَم َبنِي أَِخي َضاِرَعةً َما ِيل َأَر «

َال ُتَقاُم ِفيِهُم َبْدٍو َال َثٍة ِيف َقْرَيٍة َوَال َما ِمْن َثَال « ْيَطاُن، اْس َقدِ ُة ِإالَّ الصَّ َتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ

ْئُب الْ  َام َيْأُكُل الذِّ ٢٢٦................................»َقاِصَيةَ َفَعَلْيَك بِاَجلَامَعِة؛ َفإِنَّ

ْوَداِء ِمنُْه ِشَفاٌء إِالَّ الَّ َما ِمْن َداٍء ِإ « اَم ِيف اَحلبَِّة السَّ ٢٠٥........................»السَّ

ْيطَاُن، َفَيْس « ٣٠.....................»َتِهلُّ َصاِرًخاَما ِمْن َمْوُلودٍ ُيولَُد إِال َنَخَسُه الشَّ
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اًفا أْو َكاِهنًا َفَقْد َكَفَر بَِام أُ « دٍ َمْن َأَتٰى َعرَّ ١٠٣........................»ْنِزَل َعَىلٰ ُحمَمَّ

ْحِر َزاَد َما َزادَ ِعْلًام ِمَن النُُّجوِم اْقَتَبَس اْقَتَبَس َمِن « ٣٧...............»ُشْعَبًة ِمَن السِّ

قَ « دٍ بَِام َيُقوُل َفَقْد هَ َمْن َأَتٰى َكاِهًنا َفَصدَّ ٦١..................»َكَفَر بَِام ُأْنِزَل َعَىلٰ ُحمَمَّ

ٍء؛ َملْ ُتْقَبْل « اًفا َفَسَأَلُه َعْن َيشْ ٦١.................»َأْرَبِعَني َيْوًماةٌ َلُه َصَال َمْن َأَتٰى َعرَّ

١١٢.. »َيْوَم إَِىلٰ اللَّْيِل ُه ُسمٌّ وال ِسْحٌر َذِلَك الْ َمَراٍت َعْجَوًة َملْ َيُرضَّ ـُكلَّ َيْوٍم تَ اْصطَبََح َمِن «

َّ َمْن « ٢٢٥...........»ِسْحٌر َيْوَم ُسمٌّ َوَال ُه َذِلَك الْ َتَصبََّح َسْبَع َمتََراٍت َعْجَوًة َملْ َيرضُّ

كَ « ُة َعْن َحاَجتِِه َفَقْد َأْرشَ ْتُه الطَِّريَ ٨٤.....................................»َمْن َردَّ

١٠٣.....................................»َمْن َعَقَد ُعْقَدًة َوَنَفَث فِيَها َفَقْد َسَحَر «

٥٦.....................................................»..َفاِق َماِت النِّ ِمْن َعَال «

١٧١..........................»ِرشيَك َلهُ اهللاُ َوْحَدُه َال الَّ إَِلَه ِإ َال : َمْن َقاَل ِيف َيْومٍ «

ٌء َيشْ هُ ُرضَّ َي ، َملْ َق لَ ا َخ َم َرشِّ ْن مِ اِت امَّ التَّ ِاهللاِت َام لِ كَ ِب ذُ وعُ أَ :اَل قَ مَّ ًال ثُ ِز نْ َم َل زَ نَ ْن َم «

٢٣١................................................»َك لِ ذَ هِ لِ ِز نْ َم ْن مِ َل َحتِ ْر ٰى َي تَّ َح 

ٌء َسابَِق َنَعْم،« ٢٣٧...........................»َعْنيُ ُه الْ لََسَبَقتْ َقَضاَء الْ َفَلْو َكاَن َيشْ

َقٰى، َفَجاَء آُل َعْمٍرو ْبِن َحْزٍم إَِىلٰ َرُسوِل اهللا ملسو هيلع هللا ىلصَهنَٰى َرُسوُل اهللا  ١١٠...ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الرُّ

١٢...............................»َعْبُد ِيف َعْوِن َأِخيهِ َعبِْد َما َكاَن الْ َواهللاُ ِيف َعْوِن الْ «

٦٠......................»َيا َرْمحَُن ْريٍ ْيِل َوالنََّهاِر إِال َطاِرًقا َيْطُرُق بَخ َوَطَواِرِق اللَّ «

٣٢..........................» َيا َعائَِشُة، أََشَعْرِت َأنَّ اهللاَ أَْفتَاِين فِيَام اْستَْفتَيْتُُه ِفيِه؟«

٢٠٦..........................»اَي نْ الدُّ ءِ َام السَّ َىلٰ ِإ ةٍ لَ ْي لَ لَّ كُ اَىلٰ عَ تَ َو كَ اَر بَ ا تَ نَ بُّ َر ُل ِز نْ َي «
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ينَ  َمُة الطَّْبَعِة اْلـَحاِدَيِة َواْلِعْرشِ ٥...........................................ُمَقدِّ

٧.......................................................ةِ اِرشَ عَ الْ ةِ عَ بْ الطَّ ةُ َم دِّ قَ ُم 

ْبَعِة اُألوَىلٰ  َمُة الطَّ ١٣.........................................................ُمَقدِّ

 
 

ْحِر  ٢١..............................................................َتْعِريُف السِّ

َغةِ  ْحُر ِيف اللُّ ٢١.............................................................:السِّ

ْحُر ِيف اْصِطَالِح ال عِ السِّ ْ ٢٢.................................................:رشَّ

ْحِر  ٢٣.............................................................:َتْعِريُف السِّ

ْيطَاِن  ِب إَِىلٰ الشَّ َحَرِة ِيف التََّقرُّ ٢٣...............................:َبْعُض َوَسائِِل السَّ

  
  

نَّةِ  ْحُر ِيف َضْوِء اْلُقْرآِن َوالسُّ ٢٧...............................................السِّ

ةُ  يَاِطِني نِّ َو َعَىلٰ ُوُجوِد اْجلِ اْألَِدلَّ ٢٧...........................................الشَّ

ةُ : َأْوال  ُة الُقْرآِنيَّ ٢٧........................................................:اْألَِدلَّ

نَّةِ : َثاِنًيا ُة ِمَن السُّ ٢٨.......................................................:اْألَِدلَّ

ْحِر لَّ دِ اْألَ  ٣١....................................................ُة َعَىلٰ َوُجوِد السِّ
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ًال  ُة ِمَن اْلُقْرآِن اْلَكِريمِ : َأوَّ ٣١..............................................:اْألَِدلَّ

نَّةِ : َثاِنًيا ُة ِمَن السُّ ٣٢.......................................................:اْألَِدلَّ

  
 

حِر  ٤٧...............................................................َأقَساُم السِّ

ْحِر  اِزي ِلْلسِّ ٤٧......................................................:َتْقِسيُم الرَّ

اِغِب  ٤٩.............................................................:َتْقِسيُم الرَّ

ْحِر التَّْحِقيُق َواْإلِ  ٥١...........................................يَضاُح ألَْنَواِع السِّ

 
 

َحَرةُ  ْحُر َوالسَّ ٥٥............................................................السِّ

َح َأْسَباُب اْنِتَشاِر السِّ  ٥٥.......................................َرةِ ْحِر َوُظُهوِر السَّ

اِحِر ُة َمْعِرَفِة َعَال يَّ َأَمهِّ  ٥٦................................................َماِت السَّ

٥٦.............................................................َتْعِريُف اْلَعَالَمةِ 

اِحِر َعالَماُت  ٥٧............................................................السَّ

ِمنيَ  َحَرِة َواملُنَجِّ َهاِب إَِىلٰ السَّ ٦١........................................ُحْكُم الذَّ

  
 

اِحُر ِجنِّياَكْيَف ُحيَ  ُ السَّ ٦٥....................................................رضِّ
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ْيَطاِن  اِحِر َوالشَّ َفاُق َبْنيَ السَّ ٦٥...............................................اِالتِّ

اِحُر ِجنِّيا ُ السَّ ٦٧....................................................َكْيَف ُحيَرضِّ

ِريَقُة اْألُ  ٦٧............................................)ْقَسامِ َطِريَقُة اْإلِ : (وَىلٰ الطَّ

ِريَقُة الثَّاِنَيةُ  ْبِح : الطَّ ٦٩................................................َطِريَقُة الذَّ

ِريَقُة الثَّاِلَثةُ  ْفِليَّةُ الطَّ : الطَّ ٧٠.............................................ِريَقُة السُّ

اِبَعةُ  ِريَقُة الرَّ ٧١.............................................َطِريَقُة النََّجاَسةِ : الطَّ

ِريَقُة اَخلاِمَسةُ  ٧١...........................................َطِريَقُة التَّنِْكيِس : الطَّ

اِدَسةُ  ِريَقُة السَّ ٧٢............................................َطِريَقُة التَّنِْجيمِ : الطَّ

اِبَعةُ  ِريَقُة السَّ ٧٣..............................................َكفِّ َطِريَقُة الْ : الطَّ

ِريَقُة الثَّاِمَن ٧٣.................................................َثِر َطِريَقُة اْألَ : ةُ الطَّ

ِريَقُة التَّاِسَعةُ  ٧٤......................................................اَملنَْدُل : الطَّ

ِريَقُة  ةُ الطَّ ٧٦...........................................َهاَنةُ ِك ِعَراَفُة َوالْ الْ : اْلَعاِرشَ

ِريَقُة  ةَ اَحلاِدَيةَ الطَّ ْهِر املَُرقَّمِ : َعْرشَ ٧٧....................................ِقَراَءُة الزَّ

ِريَقُة  ةَ الطَّ ٧٨...............................)َكفِّ الْ (ِقَراَءُة األََساِريِر : الثَّاِنَيَة َعْرشَ

ِريَقُة  ةَ الثَّاِلَثةَ الطَّ ٧٨.........................................ِفنَْجاِن ِقَراَءُة الْ : َعْرشَ

ِريَقُة  اِبَعةَ الطَّ ةَ الرَّ ُب َباْحلَ : َعْرشَ ْ ٨٠......................................َىصٰ الرضَّ

ِريَقُة  ةَ اخلَاِمَسةَ الطَّ ْمِل اْخلَ : َعْرشَ ٨١........................................طُّ بِالرَّ

ِريَقُة  اِدَسةَ الطَّ ةَ السَّ اِلعِ : َعْرشَ ٨٣.....................................ِحَساُب الطَّ

اِبَعةَ ِريَقُة الطَّ  ةَ السَّ ٨٣.....................................ْبَحةِ حَساُب السُّ : َعْرشَ



       ٢٨٦

٢٨٦

ِريَقُة  ةَ الثَّاِمنَةَ الطَّ ٨٦.......................................ْرَواِح َحتِْضُري اْألَ : َعْرشَ

َحَرةِ  ٩٠...................................................ُحْكُم اُملَتَعاِوِن َمَع السَّ

 
 

 ِ اِحِر ِيف الرشَّ ٩٠.........................................يَعِة اِإلْسالِميَّةِ ُحْكُم السَّ

ْسَالمِ  ْحِر ِيف اْإلِ ٩٥....................................................ُحْكُم السِّ

٩٨....................................................ِكَتاِب ُحْكُم َساِحِر َأْهِل الْ 

ْحِر؟ ْحِر بِالسِّ ١٠٠............................................َهْل َجيُوُز َحلُّ السِّ

ْحِر؟ ١٠٢....................................................َهْل َجيُوُز َتَعلُُّم السِّ

ْحِر َوالْ بَ ُق ْر فَ الْ  ١٠٥......................................َكَراَمِة َواملُْعِجَزةِ ْنيَ السِّ

 
 

ْحِر َبْعَد ُوُقوِعهِ  َزالِة السِّ وَعُة ِإلِ ١٠٩.................................الطُُّرُق املَْرشَ

َقٰى َوالتََّعاِويذُ -١ ١٠٩.....................................................:الرُّ

ْحِر َوإِْبَطاُلهُ -٢ ١١٢.............................................:اْستِْخَراُج السِّ

١١٢...............................................:ةِ اْسِتْعَامُل اْألَْدِوَيِة اُملَباَح -٣

١١٣..........................................:التََّداِوي بِاِحلَجاَمِة َواِجلَراَحةِ -٤

 
١١٧............................................................ِج الِ عَ املُ اُت فَ ِص 



 ٢٨٧

٢٨٧

١١٩..............................................................ِج ِعَال ُة الْ َكْيِفيَّ 

١١٩.....................................:َمْرَحَلُة َما َقْبَل اْلِعَالِج : املَْرَحَلُة اْألُوَىلٰ 

١٢٠....................................................:اْلِعَالُج : اَملْرَحَلُة الثَّاِنَيةُ 

ثَ  ١٢٨.....................................:َمْرَحَلُة َما َبْعَد اْلِعَالِج : ةُ املَْرَحَلُة الثَّالِ

١٢٩.........................................................:َتنْبِيَهاٌت لِْلُمَعاِلِج 

١٣٤.....................................................:َمَزاَيا الِعَالِج بِالُقْرآِن 

َني  ١٣٦..................................................ُخمَاَلَفاُت َبْعِض املَُعاِجلِ

نِّ ِيف اْلِعَالِج  ١٣٧...........................................ُحْكُم اِالْستَِعاَنِة بِاْجلِ

ةٌ  ١٤٠...............................................................َمَساِئُل َهامَّ

وَن ِبهِ ُحْكُم َتْصِديِق اِجلنِّ ِفيَام  ١٤٠..........................................ُخيِْربُ

َمُة ِيف إِْخَراِج اْجلِ  ١٤٣.............................................نِّ الطُُّرُق اُملَحرَّ

  
  

ْحِر  ١٤٩.............................................................إْبَطاُل السِّ

١٥١.......................................................ِريِق التَّفْ ِسْحُر : ًال وَّ َأ 

١٥١...................................................................:َتْعِريُفهُ 

١٥٢...................................................................:َأْنَواُعهُ 

١٥٢....................................................:َأْعَراُض ِسْحِر التَّْفِريِق 

ُدُث  ١٥٣..............................................:ِسْحُر التَّْفِريِق؟َكْيَف َحيْ



       ٢٨٨

٢٨٨

١٥٣...................................................:وَىلٰ املَْرَحَلُة اْألُ : ُج ِعَال الْ 

١٥٥............................................................:اَملْرَحَلُة الثَّاِنَيةُ 

١٦٠.....................................:ِج ِعَال َمْرَحَلُة َما َبْعَد الْ : اَملْرَحَلُة الثَّاِلَثةُ 

ةٌ  ١٦٢..........................................ِريِق ِج ِسْحِر التَّفْ ِلِعَال َنَامِذُج َعَمِليَّ

ُل النَُّموَذُج اْألَ  ١٦٢..........................................»ِشْقَوانُ «اِجلنِّيُّ : وَّ

ْحَر ِيف الْ يُّ َيَضُع الْ اِجلنِّ: الثَّاِين النَُّموَذُج  ١٦٥.............................ِوَساَدةِ سِّ

١٦٨.................ُطوِر آِخُر َحاَلٍة َعاَجلْتَُها َقْبَل ِكتَاَبِة َهِذِه السُّ : النَُّموَذُج الثَّاِلُث 

اِبعُ  ١٦٩............................ُيِريُد َأْن َيْدُخَل ِيف اُملَعاِلِج ِجنِّيٌّ : النَُّموَذُج الرَّ

١٧٢.................................................»التَِّوَلةُ «ِسْحُر املَْحبَِّة : َثاِنًيا

ةِ  ١٧٢....................................................َأْعَراُض ِسْحِر اْلـَمَحبَّ

١٧٣.................................................املََحبَِّة؟َكْيَف َحيُْدُث ِسْحُر 

١٧٣.............................................َحبَّةِ َم ـَعْكِسيَُّة ِلِسْحِر الْ َثاُر الْ اْآل 

ةِ  ١٧٤......................................................:َأْسَباُب ِسْحِر اَملَحبَّ

ْحُر اْحلَ  ١٧٤...........................................................:ُل َال السِّ

١٧٦.....................................................:ةِ بَّ َح َم ـُج ِسْحِر الْ َال ِع 

١٧٧......................ُجٌل َتُقوُدُه َزْوَجُتهُ َر : ِج ِسْحِر اَملَحبَّةِ َنُموَذٌج َعَمِيلٌّ ِلِعالَ 

١٧٩.......................................................ِسْحُر التَّْخِييلِ : َثاِلًثا

١٧٩...................................................:َأْعَراُض ِسْحِر التَّْخِييلِ 

١٧٩...............................................َكْيَف َحيُْدُث ِسْحُر التَّْخِييِل؟



 ٢٨٩

٢٨٩

١٨٠.....................................................:إِْبَطاُل ِسْحِر التَّْخِييِل 

 ٌّ َعُل املُْصَحَف َيُدوُر : ِإلْبَطاِل ِسْحِر التَّْخِييِل َنُموَذٌج َعَميلِ ١٨٠...........َساِحٌر َجيْ

١٨٢.......................................................نُوِن ِسْحُر اْجلُ : ًعاَرابِ 

١٨٢....................................................:نُوِن اْجلُ َأْعَراُض ِسْحِر 

١٨٣................................................نُوِن؟َكْيَف َحيُْدُث ِسْحُر اْجلُ 

١٨٣.......................................................:نُوِن ُج ِسْحِر اْجلُ ِعَال 

١٨٥...............................................نُوِن ِج ِسْحِر اْجلُ َنُموَذٌج ِلِعَال 

١٨٥.................................................................اَلٌة َثاِنَيةٌ َح 

١٨٧.....................................................ُموِل ِسْحُر اْخلُ : َخاِمًسا

١٨٧...................................................:ُموِل َراُض ِسْحِر اْخلُ َأعْ 

١٨٧...............................................ُموِل؟َكْيَف َحيُْدُث ِسْحُر اْخلُ 

١٨٧......................................................:ُموِل ُج ِسْحِر اْخلُ ِعَال 

١٨٩....................................................َواِتِف ِسْحُر اْهلَ : َساِدًسا

١٨٩...................................................:َواِتِف ِسْحِر اْهلَ َراُض َأعْ 

١٨٩...............................................ِف؟َواتِ َكْيَف َحيُْدُث ِسْحُر اْهلَ 

١٨٩.....................................................:َواِتِف اْهلَ ُج ِسْحِر ِعَال 

١٩١.......................................................ِسْحُر اَملَرِض : ًعاَسابِ 

١٩١..................................................................:َأْعَراُضهُ 

١٩١...................................................َكْيَف َيتِمُّ ِسْحُر اَملَرِض؟



       ٢٩٠

٢٩٠

١٩٣.......................................................:ِض َر ُج ِسْحِر املْ َال ِع 

١٩٤........................................................:ُرْقَيُة ِسْحِر اَملَرِض 

١٩٤.................................................ِج ِسْحِر اَملَرِض َال َنَامِذُج ِلعِ 

ُم ُمنُْذ َش  ١٩٤.....................................................ْهٍر َفَتاٌة ال َتَتَكلَّ

١٩٥...................................................ْجَل اْمَرَأةٍ ِجنِّيٌّ ُيْمِسُك ِر 

١٩٥..................................................نِّيِّ َتفَّ بَِسَبِب اْجلِ َوْجُهُه الْ 

١٩٥..............................................اُء ِطبَّ ِجَها اْألَ َال َفَتاٌة َأْخَفَق ِيف ِع 

ْحِر  ١٩٧...............................................ِجنِّيٌّ َيُدلُّ َعَىلٰ َمَكاِن السِّ

١٩٨........................................)َحاَضةُ ْستِ اِال (ِسْحُر النَِّزيِف : َثاِمنًا

١٩٨...............................................ُر النَِّزيِف؟َكْيَف َحيُْدُث ِسْح 

١٩٨.........................................................َما ِسْحُر النَِّزيِف؟

١٩٩......................................................:ِعَالُج ِسْحِر النَِّزيِف 

١٩٩..............................................:َنُموَذٌج لِِعالِج ِسْحِر النَِّزيِف 

َواِج : َتاِسًعا ٢٠٠...............................................ِسْحُر َتْعِطيِل الزَّ

َواِج؟ ٢٠٠............................................َكْيَف َيتِمُّ ِسْحُر َتْعِطيِل الزَّ

ْحِر  ٢٠١......................................................:َأْعَراُض َهَذا السِّ

َواِج ُج ِسْحِر ِعَال  ٢٠١...............................................:َتْعِطيِل الزَّ

َباِح : ِج ِسْحِر التَّْعِطيِل ُموُذٌج ِلِعَال نَ  َواِج ُثمَّ َتْرُفُض ِيف الصَّ ٢٠٢... اْمَرَأٌة ُتَوافُِق َعَىلٰ الزَّ

ْحِر  ٌة َعِن السِّ ٢٠٤................................................َمْعُلوَماٌت َهامَّ

 َ ْحِر َها اهللاُ ِبَم َمِريَضٌة َبرصَّ ٢٠٦..........................................َكاِن السِّ



 ٢٩١

٢٩١

  
    

٢٠٩.................................................ُج املَْعُقوِد َعْن َزْوَجِتِه َال ِع 

ْبطُ  ٢٠٩....................................................................:الرَّ

ُجلِ نِْسيَّةِ اْجلِ َعَمِليَّةِ ِفْسُيوُلوِجيَُّة الْ  ٢٠٩...................................:ِعنَْد الرَّ

٢٠٩......................................َمتُرُّ بَِمَراِحَل َثالٍث ْنِتَصاِب َوَعَمِليَُّة اِال 

ُج  ْبُط ِعنَْد الرَّ ٢١٠...........................................ِل؟َكْيَف َحيُْدُث الرَّ

٢١٠.................................................................َرْبُط اَملْرَأةِ 

٢١٠..................................................................َرْبُط اَملنْعِ 

٢١١................................................................َرْبُط الَتَبلُّدِ 

٢١١..............................................................َرْبُط النَِّزيِف 

٢١٢.............................................................َدادِ ْنِس َرْبُط اِال 

ُة ُطُرٍق َال ِلعِ  ْبِط ِعدَّ ٢١٢....................................................ِج الرَّ

ْبِط َوالْ فَ الْ  ْعِف اْجلِ َعْجِز اْجلِ ْرُق َبْنيَ الرَّ ٢١٥.........................نِْيسِّ نِْيسِّ َوالضَّ

٢١٥..............................................................:ْبطُ الرَّ : ًال َأوَّ 

٢١٥......................................................:نِْيسُّ َعْجُز اْجلِ الْ : َثاِنًيا

ْعُف اْجلِ : َثاِلًثا ٢١٥....................................................:نِْيسُّ الضَّ

٢١٥....................................................................ُج َال عِ الْ 

ْعُف اْجلِ  ا الضَّ ٢١٦...............................................ُجهُ َال َفعِ نِْيسُّ َأمَّ

٢١٦.................................................:ِعَالُج َبْعِض َأْنَواِع اْلُعقمِ 



       ٢٩٢

٢٩٢

ُجلِ الْ  ٢١٦.........................................................ُعْقُم ِعنَْد الرَّ

ُق َبْنيَ الْ  ؟بَِسَبِب اْجلِ ُعْقمِ بِيِعيِّ َوالْ ُعْقِم الطَّ َكْيَف ُتَفرِّ ٢١٧.......................نِّ

٢١٧..............................................نِّ َلُه َأْعَراٌض ُعْقُم بَِسَبِب اْجلِ الْ 

٢١٨...........................................................ُعْقُم ِعنَْد اَملْرَأةِ الْ 

نِّ  ٢١٨..............................................عَالُج اِإلْجَهاِض بَِسبَِب اْجلِ

َعِة الْ َال ِع  ٢١٩.......................................................َقْذِف ُج ُرسْ

   
   

ُل ْصُن اْألَ اْحلِ  ٢٢٥............................................................:وَّ

ْصُن الثَّاِين  ٢٢٥......................................:ُوُضوءِ الْ املَُحاَفَظُة َعَىلٰ : اْحلِ

٢٢٥...............................:َامَعةِ ِة اْجلَ َال املَُحاَفَظُة َعَىلٰ َص : ْصُن الثَّاِلُث اْحلِ 

اِبعُ  ْصُن الرَّ ْيِل : اْحلِ ٢٢٦.................................................:ِقَياُم اللَّ

ْصُن اخلَاِمُس  ٢٢٦............................:الءِ ْستَِعاَذُة ِعنَْد ُدُخوِل اْخلَ اِال : اْحلِ

اِدُس اْحلِ  َال : ْصُن السَّ ُخوِل ِيف الصَّ ٢٢٧......................:ةِ االْستَِعاَذُة ِعنَْد الدُّ

اِبُع اْحلِ  ٢٢٨.............................:َعْقِد َعَلْيَهاَحتِْصُني املَْرَأِة ِعْنَد الْ : ْصُن السَّ

َال : ْصُن الثَّاِمنُ اْحلِ  ْوِجيَِّة بِالصَّ ٢٢٨.............................ةِ اْفتِتَاُح اْحلََياِة الزَّ

٢٢٨.....................................:َامعِ ْحِصُني ِعنَْد اْجلِ التَّ : ْصُن التَّاِسعُ اْحلِ 

٢٢٩............................................................َعاِرشُ ْصُن الْ اْحلِ 

٢٢٩......................................................َعَرشَ اِدَي ْصُن اْحلَ اْحلِ 

٢٢٩........................................................ْصُن الثَّاِين َعَرشَ اْحلِ 



 ٢٩٣

٢٩٣

٢٣٠.......................................................َعَرشَ الثَّاِلَث ْصنُ اْحلِ 

اِبَع اْحلِ  ٢٣٠........................................................َعَرشَ ْصُن الرَّ

٢٣٠.....................................................َعَرشَ ْصُن اَخلاِمَس اْحلِ 

ْبِط  ٢٣١..................................................َنُموَذٌج َعَمِيلٌّ لَِفكِّ الرِّ

٢٣١................................................ِسْحُر َرْبٍط اْنَقَلَب إَِىلٰ ُجنُوٍن 

 
 

٢٣٥..................................:َعْنيِ َكِريِم َعَىلٰ َتْأِثِري الْ الْ ُقْرآِن ُة ِمَن الْ لَّ دِ اْألَ 

ِة َعَىلٰ َتْأِثِري الْ لَّ دِ اْألَ  نَِّة النَّبَِويَّ ٢٣٦....................................:َعْنيِ ُة ِمَن السُّ

٢٣٩.............................................:ِء ِيف َحِقيَقِة اْلَعْنيِ ُعَلَام َأْقَواُل الْ 

٢٤٢..................................................:َفْرُق َبْنيَ اْلَعْنيِ َواْحلََسدِ الْ 

ْنَس  نُّ َيِعينُوَن اْإلِ ٢٤٣......................................................:اْجلِ

٢٤٥...............................................................ِعَالُج اْلَعْنيِ 

ِريَقُة اْألُوَىلٰ  ٢٤٥...........................................:اْغِتَساُل اْلَعاِئِن : الطَّ

٢٤٦...........................................................:ِصَفُة اِالْغِتَساِل 

وِعيَُّة َغْسِل اْلَعاِئِن  ٢٤٧...................................................:َمْرشُ

ِر  ٢٤٧............................................................:يَقُة الثَّاِنَيةُ الطَّ

ِريَقُة الثَّاِلَثةُ  ٢٤٧............................................................:الطَّ

اِبَعةُ  ِريَقُة الرَّ ٢٤٧...........................................................:الطَّ



       ٢٩٤

٢٩٤

ِريَقُة اْخلَاِمَسةُ  ٢٤٨.........................................................:الطَّ

٢٤٨..................................................َنَامِذُج َعَمِليٌَّة لِِعَالِج اْلَعْنيِ 

ُل  هِ : النَُّموَذُج اْألَوَّ ٢٤٨......................................ِطْفٌل َرَفَض َثْدَي ُأمِّ

٢٤٨..................................َوقَُّف َعِن اْلَكَالمِ َصبِيٌّ َيتَ : النَُّموَذُج الثَّاِين 

٢٤٩..............................................َأْمٌر َعِجيٌب : النَُّموَذُج الثَّاِلُث 

 
 

ِعيَّةٍ  ِذيَن َيَقُعوَن ِيف ُخمَاَلَفاٍت َرشْ ٢٥٣..................َواِجبُنَا َنْحَو اْلـُمَعالـِِجَني الَّ

٢٥٣....................................ـِِجَني بِاْلُقْرآِن ُمَشْعَوُذوَن ِيف ُصوَرِة ُمَعال

ْم  ٢٥٣.................................................................َعَالَماُهتُ

دِ  نِّيِّ الـُْمَتَمرِّ ٢٥٦.....................................................ِعَالُج اْجلِ

ْبِط  يَعٌة ِلَفكِّ الرَّ ٢٥٧..................................................َطِريَقٌة َرسِ

٢٥٨.......................................اْلَفْرُق َبْنيَ اْلـَمسِّ َواْحلَاَالِت النَّْفِسيَّةِ 

نِّ  ع ِمَن اْجلِ َ ِع النَّْفِيسِّ َوالرصَّ َ ٢٥٩................................اْلَفْرُق َبْنيَ الرصَّ

٢٥٩.........................................................ْلُكنُوُز اْلـَمْدُفوَنةُ ا

وَعِة ِيف اْسِتْخَراِجَها ٢٦٠.....................................الطُُّرُق َغْريُ الـَْمْرشُ

وَعٌة ِالْسِتْخَراِج اْلُكُنوِز  ٢٦١........................................َطِريَقٌة َمْرشُ

٢٦٢........................................لـَِامذَا َتَوقََّف اْلـُمَؤلُِّف َعِن اْلِعَالِج؟

ِعيَّةُ  ْ ْقَيُة الرشَّ ٢٦٤............................................................الرُّ



 ٢٩٥

٢٩٥

ةُ  ٢٦٩...........................................................اْلَفَهاِرُس اْلَعامَّ

٢٩٥.............................................................ُتٌب لِْلُمؤِ َلِِّف كُ 

 *   *   *



       ٢٩٦

٢٩٦

 

.وقاية اإلنسان من مكائد الشيطان-١

.الصارم البتار يف التصدي للسحرة األرشار-٢

.خطأ للسان٤٠-٣

.وصف اجلنة من صحيح السنة-٤

.وصف النار من صحيح األخبار-٥

.الطريق إٰىل الولد الصالح-٦

.انحتصني البيت من الشيط-٧

.األمور امليرسة لقيام الليل-٨

.التوبة النصوح-٩

.حماسبة النفس- ١٠

.فتح املنان يف صفات عباد الرمحن- ١١

.ملسو هيلع هللا ىلصتيسري الكريم العيل يف وصف حوض النبي - ١٢

.الركائز األساسية لطالب العلم- ١٣

.فاكهة املجالس- ١٤

.انظر حولك- ١٥

.إلسالميةمناظرة علمية حول البنوك الربوية وا- ١٦

.الكلامت النافعة يف األخطاء الشائعة- ١٧



 ٢٩٧

٢٩٧

.اإلكليل يف رشح منار السبيل- ١٨

.بداية املتفقه- ١٩

.البداية يف علم املواريث- ٢٠

.اخلالصة البهية يف ترتيب أحداث السرية النبوية- ٢١

.املتهم األول- ٢٢

.حكم اإلسالم يف االحتفال بشم النسيم- ٢٣

جملًدا ١٢للخطبة واملحارضة املادة احلارضة- ٢٤

.التحصينات اإليامنية ضد املداخل الشيطانية- ٢٥

.مداخل الشيطان إلفساد القلوب- ٢٦

.املبتكرات يف اخلطب واملحارضات- ٢٧

.الثامر اليانعة يف اخلطب اجلامعة- ٢٨

.جملدات٣املعاين اإليامنية يف رشح األسامء احلسنٰى الربانية - ٢٩

.مراءعلامء وأ- ٣٠

.طرق الشيطان يف إضالل اإلنسان- ٣١

.معركة الشيطان مع اإلنسان- ٣٢

حتت الطبع. )١(مناظرات فقهية٥- ٣٣

*   *   *

.مجع وترتيب أنس بن وحيد بن بايل)١(


