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Y
إن احلمد هلل نحمده ونس�تعينه ونستغفره ونس�تهديه ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا

ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله

إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.

ثم أمابعد:

فالشك أن الرقية الرشعية بالقرآن واألدعية والتعويذات الثابتة يف السنة واألدعية

األخ�رى املرشوع�ة الت�ي يقرؤها اإلنس�ان عىل نفس�ه ،أو يقرؤها عليه غيره من األمور

املس�تحبة الت�ي رشعها الش�ارع الكري�م .لدفع رشور مجي�ع املخلوق�ات كاجلن واإلنس

والس�باع واهل�وام .وقد تكون هذه الرقية بالقراءة مع النفث م�ن الراقي عىل بدن املرقي،
أو يف يديه ويمس�ح هبام جس�ده ومواض�ع األمل ،وقد تكون بالقراءة يف م�اء يرشبه املرقي
أو يص�ب على بدنه ،فه�ذا مما أمجع عليه أهل العل�م مع اعتقاد الراق�ي واملرقي أن الرقية

ال تؤث�ر بذاهت�ا ،وأن ال يعتمد عليها بقلبه ،وأن يعتقد كل من الراقي واملرقي أن النفع إنام

هو من اهلل  ،cوأن هذه الرقية س�بب من األس�باب املرشوعة ،وه�ذا الكتاب «الرقية
الرشعي�ة» تعرض�ت فيه بفض�ل اهلل وعونه إىل التعرف عىل عامل اجل�ن واحلكم اإلهلية من

خلق�ه ،والعالق�ة بني اإلن�س واجلن ،وعن احلس�د وأس�باب العني احلاس�دة وأعراض

اإلصاب�ة بالعني والعالج الرشعي هلا .كام تعرضت ألنواع املس الش�يطاين والوقاية منه،
وكذل�ك الس�حر وأقس�امه وكيفي�ة الرقية الرشعية ورشوطه�ا .نس�أل اهلل أن ُيعايف مجيع



5

6
م�رىض املس�لمني ،وأن يتقبل مني هذا العمل إنه عىل ذلك قدي�ر وباإلجابه جدير ّ
وصل

اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

كتبه
عضو احتاد ال ُك ّتاب املسلمني
ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي برقم (ج)745 /
حمافظة البحرية  -حدائق كفر الدوار
01223840012 - 01125807887
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التعريف بعالم الجن
اجل�ن نوع م�ن األرواح العاقلة املريدة املكلفة عىل نحو ما عليه اإلنس�ان ،ولكنهم

جم�ردون عن املادة البرشية مس�ترتون ع�ن احلواس ال يرون على طبيعتهم وال بصورهم

احلقيقية ،فهم أجسام هوائية أو نارية خفية تتشكل بأشكال خمتلفة وهلا قدرة عىل األعامل

الشاقة.

وه�م يأكلون ويرشب�ون ويتناكحون ويتناس�لون ،وهم حماس�بون على أعامهلم يف

اآلخرة.

قال ش�يخ اإلسلام اب�ن تيمية  :Vاجلن س�موا جنً�ا الجتناهن�م ،جيتنون عن

األبصار ،أي يسترتون كام قال [ :cﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [.]76 :A
أي :استوىل عليه فغطاه وسرته(((.

ويق�ول الدكتور عمر األش�قر :الش�ك أن خلق اجل�ن متقدم عىل خلق اإلنس�ان؛

لق�ول اهلل [ :Dﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ] [.(((]27 - 26 :S

فق�د نصت اآلية عىل أن خلق اجلان س�ابق خللق اإلنس�ان ،كذلك أخرب اهلل D

أن هلم قلو ًب�ا وأعينًا وآذانًا .قال اهلل [ :Dﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ] [.]179 :C
َو[ :6ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ] [.]64 :W
(« )1جمموع الفتاوي الكربى» ( ،)465/17ط :دار الرمحة.
(« )2عامل اجلن والشياطني» ص ]8[ :للدكتور عمر سليامن األشقر ،ط :دار النفائس.
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َو[ :6ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] [.]15 :k
قال عبد اهلل بن عباس  ،Lوعكرمة وجماهد واحلسن [ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ]

أي :طرف اللهب.

وق�ال الن�ووي« :امل���ارج :اللهب املختلط بس�واد الن�ار»((( ،وق�د ورد يف احلديث

الصحي�ح ال�ذي يروي�ه اإلم�ام مس�لم ع�ن أم املؤمنين عائش�ة  ،Jقال�ت :ق�ال

رسول اهلل ُ :0
«خلقت املالئكة من نور ،وخلق اجلان من مارج من نار ،وخلق

آدم مما وصف لكم»(((.
أنواع الجن:

ع�ن أيب ثعلب�ة اخلش�ني  Iقال :ق�ال رس�ول اهلل « :0اجلن ثالثة

أصن���اف صن���ف هل���م أجنح���ة يطريون به���ا يف اهل���واء وصنف حي���ات وكالب وصنف

حيلون ويظعنون»(((.

�ت كام كلف اإلنس�ان فهم مأم�ورون بالتوحي�د واإليامن
وق�د ُأ ِم َ�ر ْت اجلن وك ُِل َف ْ

والطاع�ة والعبادة وع�دم املعصية والبعد عن الظلم وعدم تعدي حدود اهلل ،فمس�لمهم

مس�لم ومؤمنه�م مؤمن وكافره�م كافر ،واملطي�ع منهم هلل ورس�وله  0يدخل

اجلنة ومن أيب دخل النار س�واء بس�واء ،مثلهم مثل اإلنس�ان ،والدلي�ل من قوله :D

[ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] [ .]56 :cإذ ه�م خل�ق م�ن خل�ق اهلل وم�ن
ينكره�م فإن�ه يكفر؛ لألدل�ة الكثرية م�ن الكتاب والس�نة ،وقد وجد م�ن ينكرهم قديماً

(« )1تفسري القرآن العظيم» ( )345/4للحافظ ابن كثري ،ط :دار املعرفة.
( )2صحيح :رواه مسلم [.]2996
( )3صحي�ح :رواه الطبراين يف «الكبري» ( ،)534/1وصححه الش�يخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم
[.]3114
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وحدي ًثا وال يضرينا ذلك منهم ،والذي هيمنا أهنم حقيقة الشك فيها وال مرية ملا سيرتتب

عىل ما سوف نرسد من أخبارهم وأحو اهلم وربنا ورهبم اهلل.

عم ًرا ،والذي يتع�رض للناس بأذى فهم
واجلن الذي يس�كن مع الناس يس�مون :اَّ

شياطني فإذا ما زادوا يف أذاهم وقوي أمرهم فهم :مردة وعفاريت((( ،وعىل ذلك يمكن
تقسيم اجلن إىل:

 -1العمار:

مفردها عامر وهم س�كان البيوت من اجلن مع اإلنس ،وهم إما عامر خري أو عامر

سوء ،ومنهم جنان البيوت وهي احليات مجع جان وقد وردت األحاديث النبوية بالنهي
عن قتلها إال بعد ثالثة أيام وبعد ذلك تقتل ،وذلك لكي يتحقق املرء من أهنا حية وليست

من اجلن لكي ال يقتلها بغري حق ،وبعد ذلك ترضه هي قبل قتلها أو ينتقم منه إخواهنا.

فف�ي احلديث أن أبا الس�ائب قال :دخلت عىل أيب س�عيد اخل�دري يف بيته فوجدته

يصيل ،فجلست أنتظره حتى يقيض صالته ،فسمعت حتريكا يف عراجني يف ناحية البيت،

فالتفت فإذا حية فوثبت ألقتلها ،فأش�ار إىل أن اجلس فجلس�ت ،فلام انرصف أش�ار إىل
بي�ت يف ال�دار وقال :أت�رى هذا البيت؟ فقل�ت :نعم قال :كان فيه فت�ى منا حديث عهد

بع�رس ،ق�ال فخرجنا مع رس�ول اهلل  0إىل اخلندق ،فكان ذلك الفتى يس�تأذن

رس�ول اهلل  0يف أنص�اف النه�ار ،فريج�ع إىل أهل�ه ،فاس�تأذن يو ًم�ا فق�ال ل�ه

رسول اهلل « :0خذ عليك سالحك فإني أخشى عليك قريظة» ،فأخذ الرجل
سالحه ثم رحل ،فإذا امرأته بني البابني قائمة فأصابته غرية فأهوى إليها بالرمح ليطعنها

به ،فقالت :اكفف عليك رحمك ،وادخل البيت لرتى ما الذي أخرجني ،فدخل فإذا حية

عظيم�ة منطوية عىل الفراش ،فأهوى إليها بالرم�ح فانتظمها به ،ثم خرج فركزه يف الدار
(« )1آكام املرجان يف أحكام اجلان» ص ]14[ :لبدر الدين الشلبي ،ط :دار ابن حزم
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فاضطربت عليه ،فام يدري أهيام كان أرسع موتا احلية أم الفتى ،قال :فجئنا إىل رسول اهلل

 0فذكرن�ا ذل�ك له فقلنا :ادع اهلل حيي�ه لنا ،فقال« :اس���تغفروا لصاحبكم» ،ثم
قال« :إن باملدينة جنا قد أس���لموا ،فإذا رأيتم منهم ش���ي ًئا فآذنوه ثالثة ،فإن بدا لكم

بعد ذلك فاقتلوه ،فإمنا هو شيطان»(((.
قال النووي يف رشح هذا احلديث:

ق�ال العلامء :معن�اه وإن مل يذهب باإلنذار علمتم أنه ليس م�ن عوامر البيوت ،أي

احلية التي تس�كن مع الناس يف بيوهتم وال ممن أس�لم من اجلن ،بل هو ش�يطان فال حرمة

عليك�م فاقتلوه ،ولن جيعل اهلل له س�بيلاً لالنتصار عليكم ،بخالف العوامر ومن أس�لم

واهلل أعلم(((.

وهناك أنواع من احليات تقتل دون أن تنذر ،منها األبرت وهو نوع من احليات قصري

الذن�ب وكذل�ك ذو الطفتني وه�و نوع آخر من احلي�ات ويكون له خط�ان أبيضان فوق

ظه�ره ،وهذان النوعان ذكرمها رس�ول اهلل  0يف احلديث عن أيب لبابة I

أن النب�ي « :0نه���ى ع���ن قت���ل اجلان ال�ت�ي يف البيوت إال األب�ت�ر وذا الطفتني

فإنهما يغطان البصر ،ويطرحان أوالد النساء»(((.
 -2الشيطان:

والش�يطان يف لغة العرب يطلق عىل كل عات متمرد ،وقد أطلق عىل هذا املخلوق

لعت�وه ومترده عىل ربه «ش�يطان» وأطل�ق عليه لفظ «الطاغ�وت»[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ] [ .]76 :6وهذا االسم معلوم عند غالبية أمم األرض باللفظ نفسه ،كام يذكر
( )1صحيح :رواه مسلم [ ،]2236وأبو داود [ ،]5257وأمحد (.)41/3
(« )2صحيح مسلم برشح النووي» ( )370/14لإلمام النووي ،ط :مكتبة اإليامن.
( )3صحيح :رواه البخاري [ ]3299مسلم [.]2233
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العقاد يف كتابه «إبليس» وإنام س�مي طاغوتًا لتجاوزه حده ومترده عىل ربه وتنصيبه نفسه

إهلا يعبد.

سم ُه اهلل «إبليس» والبلس يف لغة العرب:
وقد يئس هذا املخلوق من رمحة اهلل ولذا اَّ

من ال خري عنده وأبلس :يئس وحتري(((.

ٍ
ٍ
ولعن من
بط�رد من اهلل
وقي�ل إن َش� َطنَم من َب ُعدَ لكثرة أس�باب بعده عن رمحة اهلل

الناس لذلك سمي شيطان ومنه شاط بشيط لتحريقه بالشهب وهو كل من مترد من جني
إنسي أو حي�وان[ :6 ،ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
أو
ّ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ] [.]112 :A

ويف احلديث الرشيف عن أيب ذر  Iقال :قال رسول اهلل « :0يقطع

الصالة املرأة واحلمار والكلب األس���ود» فقلت يا رس�ول اهلل  :0ما بال الكلب
األسود واألمحر واألصفر  ،قال« :الكلب األسود شيطان»(((.

والش�يطان قبيح الصورة وهذا مس�تقر يف األذهان وقد ش�به اهلل ثامر شجرة الزقوم

التي تنبت يف أصل اجلحيم برؤوس الشياطني ملا علم من قبح صورهم وأشكاهلم [ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [.]65 - 64 :A

وقد كان النصارى يف القرون الوس�طى يصورون الش�يطان عىل هيئة رجل أس�ود

ذي حلية مدببة وحواجب مرفوعة وفم ينفث هلبا وقرون وأظالف وذيل(((.

والشيطان له قرنان :ففي «صحيح مسلم» عن ابن عمر أن النبي 0

«ال حَت ّروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان»(((.
(« )1لسان العرب» (بلس).
(« )3دائرة املعارف احلديثة» ،ص.]357[ :

قال:

( )2صحيح :رواه مسلم [.]510
( )4صحيح :رواه مسلم [.]828
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وعن ابن عمر أن رس�ول اهلل  0قال« :إذا طلع حاجب الش���مس فأخروا

الص�ل�اة حت���ى تربز الش���مس ،وإذا غاب حاجب الش���مس فأخروا الص�ل�اة حتى تغيب
وال حَت َي ُّنوا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها فإنها تطلع بني قرني شيطان»(((.

واملعنى أن طوائف املرشكني كانوا يعبدون الش�مس ،ويسجدون هلا عند طلوعها،

وعند غروهبا فعند ذلك ينتصب الشيطان يف اجلهة التي تكون فيها الشمس ،حتى تكون

عبادهتم له.

مرصحا به يف «صحيح مس�لم» فقد س�أل عمرو بن عبس�ة الس�لمى
وقد جاء هذا
ً

الرسول  0عن الصالة فقال ّ :0
«صل صالة الصبح ثم أقصر الصالة

حتى تطلع الش���مس حتى ترتفع فإنها تطلع حني تطلع بني قرني ش���يطان وحينئذ
يسجد هلا الكفار ،فإن الصالة مشهودة حمضورة ،ثم نهاه عن الصالة بعد العصرحتى

تغرب الشمس فإنها تغرب بني قرني شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار»(((.

وقد هنينا عن الصالة يف هذين الوقتني والصحيح أن الصالة يف هذين الوقتني جائزة،

إذا كان هلا س�بب كتحية املس�جد وال جتوز بال س�بب كالنفل املطلق؛ لقوله :0

«ال حَت َي ُّن���وا»؛ أي ال تتقص�دوا ومما ورد فيه ذكر قرن الش�يطان حديث البخاري عن ابن
عمر  Lقال :رأيت رسول اهلل 0

يشري إىل املرشق ،فقال« :ها إن الفتنة

ه���ا هن���ا ،إن الفتنة ها هن���ا من حيث يطلع قرن الش���يطان»((( .وامل�راد بقوله« :حني

يطلع قرن الشيطان» أي :جهة الرشق.

( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]3272ومسلم [.]829
( )2صحيح :رواه مسلم [.]832

( )3صحيح :راوه البخاري [.]3279
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 -3المار د:

وه�و ما مترد من ش�ياطني اجلن وازداد عت�وه [ :6ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ]

[ . ]17 :Aوقوله  [ :cﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] [ .]117 :6وكذلك

قوله [ :cﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] [.]3 :g
 -4العفريت:

وهو ما زاد يف مترده وعتوه عن املارد ،وقد ورد لفظ العفريت يف القرآن مرة واحدة

يف قصة سيدنا سليامن [ :6ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ]

[]39 :p

قال جماهد :أي مارد من اجلن ويف احلديث قال « :0إن عفريتا من اجلن

تفلت على البارحة ليقطع على الصالة ،فأمكنين اهلل منه فأردت أن أربطه إىل سارية
من س���واري املس���جد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي س���ليمان

رب اغفر لي وهب لي مل ًكا ال ينبغي ألحد من بعدي»(((.
إبليس وذريته من الجن:

[ :6ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ] [.]50 :Y
مسألة :هل كان إبليس من املالئكة؟

[ :6ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ] [.]34 :2

( )1صحيح :رواه البخاري [.]461
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لـم أم�ر املالئكة بالس�جود آلدم،
ق�ال اب�ن كثير « :Vوالغ�رض أن اهلل  cاَّ

دخل إبليس يف خطاهبم؛ ألنه وإن مل يكن من عنرصهم ،إال أنه كان قد تشبه هبم وتوسم

بأفعاهلم؛ فلهذا دخل يف اخلطاب هلم و ُذ َّم يف خمالفة األمر»(((.
قال ابن اجلوزي « :Vفإن قيل :كيف اس ُت ْثنِ َي وليس من اجلنس؟
فاجلواب :أنه ُأ ِم َر بالسجود معهم ،فاس ُت ْثنِ َي من أنه مل يسجد ،وهذا كام تقول :أمرت
عبدي وإخويت فأطاعوين إال عبدي ،هذا قول الزجاج»(((.

مأم�ورا معهم
ق�ال الزخمشري« :واس� ُت ْثنِ َي إبلي�س م�ن املالئكة ألن�ه كان بينه�م
ً

بالسجود ،فغلب اسم املالئكة ثم استثني بعد التغليب ،كقولك رأيتهم إال هندً ا»(((.

أيضا« :فإن قلت :إبليس كان جن ًّيا بدلي�ل قوله  [ :cﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
وق�ال ً

ﮨ ﮩ ﮪ] [ ،]50 :Yفمن أين تناوله األمر وهو للمالئكة خاصة؟.

قل���ت :كان يف صحبته�م ،وكان يعب�د اهلل  cعبادهتم ،فلام ُأ ِمروا بالس�جود آلدم

والتواض�ع ل�ه كرا ًمة له ،كأن اجلنِّ�ي الذي معهم أجدر بأن يتواضع كما لو قام ملقبل عىل
املجلس عليه أهله ورساهتم كان القيام عىل واحد بينهم هو دوهنم يف املنزلة أوجب حتى

ِّف ،وقيل قد قام فالن وفالن ،فمن أنت حتى ترتفع عن القيام.
إن مل يقم ُعن َ
فإن قلت :فكيف صح استثناؤه  -وهو جني  -عن املالئكة؟

قل�ت :عمل عىل حك�م التغلي�ب يف إطالق اس�م املالئكة عليهم وعلي�ه ،فأخرج

االستثناء عىل ذلك ،كقولك خرجوا إال فالنة المرأة بني الرجال»(((.
(« )1تفسري القرآن العظيم» (.)71/1
(« )2زاد املسري» (.)52/1
(« )3الكشاف» (.)390/2
(« )4الكشاف» (.)555/2
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قال القاسمي  Vنقلاً عن ابن القيم« :الصواب التفصيل يف هذه املسألة ،وأن

القولين يف احلقيقة قول واحد ،فإن إبليس كان م�ع املالئكة بصورته؛ وليس منهم بامدته

وأصله.

كان أصل�ه م�ن ن�ار ،وأص�ل املالئكة من ن�ور ،فالنايف كون�ه من املالئك�ة واملثبت

مل يتواردا عىل حمل واحد ،وكذلك قال شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية»(((.
مسألة :هل إبليس أبو اجلن؟

قال ابن اجلوزي « :Vفإن قيل :أليس أبو اجلن هو إبليس؛ فعنه جوابان:

أحدهما -أنه هو.

الثاني -أن اجلان أبو اجلن ،وإبليس أبو الشياطني ،فبينهام إ ًذا فرق»(((.

ع�ن احلس�ن قال« :ما كان إبليس من املالئكة طرف�ة عني قط ،وإنه ألصل اجلن كام

أن آدم أصل اإلنس»(((.

وعن ابن زيد قال« :إبليس أبو اجلن ،كام آدم أبو اإلنس»(((.

أيضا :إبليس أبو اجلن كام أن
قال القرطبي « :Vقال ابن زيد ،واحلسن ،وقتادة ً

آدم أبو البرش ،ومل يكن ملكًا»(((.

وق�د ذه�ب إىل أن إبليس أبو اجلن اإلمام ابن جري�ر الطربي  :Vحيث قال يف

تأوي�ل قول�ه [ :cﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] [ .]27 :Sيق�ول  cذك�ره:
(« )1حماسن التأويل» (.)104/2
(« )2زاد املسري» ( )292/4باختصار يسري.
( )3إسناده صحيح :أخرجه ابن جرير [.]696
( )4إسناده صحيح :أخرجه ابن جرير [.]701
(« )5اجلامع ألحكام القرآن» (.)294/1
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[ﯗ] ،وق�د بينًّ�ا فيام مىض معنى اجلان ،ولمِ َ قيل ل�ه جان ،وعني باجلان ها هنا :إبليس
أبا اجلن»(((.

أيضا ش�يخ اإلسلام ابن تيمية  Vحي�ث قال« :ومجيع اجلن
وذهب إىل ذلك ً

ولد إبليس»(((.

وكذل�ك اب�ن القي�م  Vحيث ق�ال :يف معرض ال�كالم عن احلكم�ة يف خلق

إبلي�س وجن�وده« :ومنها أنه  nجعله عرب ًة ملن خال�ف أمره وتكرب عن طاعته وأرص

على معصيته ،كام جعل ذن�ب أيب البرش عرب ًة ملن ارتكب هنيه أو عىص أمره ثم تاب وندم
ورجع إىل ربه ،فابتىل أبوي اجلن واإلنس بالذنب.(((»...

ق�ال ابن رجب « :Vوقد اختلف يف اجلن والش�ياطني :هل هم جنس واحدٌ ،

أو ال؟ فقال�ت طائف�ة :اجلن كلهم ولد إبليس ،كام أن اإلن�س كلهم ولد آدم  -روي هذا
عن ابن عباس من وجه فيه نظر  -وأهنم ال يدخلون اجلنة.

أيضا عن احلس�ن ،وأنه قال« :مؤمنهم ويل هلل له الثواب ،ومرشكهم شيطان
وروي ً
ُ

ل�ه العقاب» .وقالت طائفة« :بل الش�ياطني ولد إبليس ،وه�م كفار ،وال يموتون إال مع
إبليس ،واجلن ولد اجلان ،وليسوا شياطني ،وهم يموتون ،وفيهم املؤمن والكافر» ،روي
أيضا»(((.
هذا عن ابن عباس بإسناد فيه نظر ً

وقيل :إن إبليس عليه لعنة اهلل من أرسة ومن عائلة من عائالت اجلن ،فهو من اجلن

وليس هو أبا اجلن كام أن آدم أبو البرش.
(« )1جامع البيان» (.)513/7
(« )2جمموع الفتاوي» (.)7/15
(« )3شفاء العليل» (.)184/2
(« )4فتح الباري» (.)462 - 461/4
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الحكم اإللهية في خلق إبليس
قال ابن القيم « :Vفإن قيل :فإبليس رش حمض ،والكفر والرشك كذلك ،وقد

دخلوا يف الوجود ،فأي خري يف إبليس ويف وجود الكفر؛ قيل :يف خلق إبليس من احلكم
واملصال�ح واخليرات التي ترتبت عىل وجوده ما ال يعلمه إال اهلل ،كام س�ننبه عىل بعضه،

ف�اهلل  nمل خيلقه عب ًث�ا ،وال قصد بخلقه إرضار عباده وهالكهم ،فكم هلل يف خلقه من
حكمة باهرة ،وحجة قاهرة ،وآية ظاهرة ،ونعمة سابغة!.

وهو وإن كان لألديان واإليامن كالس�موم لألبدان ،ففي إجياد السموم من املصالح

واحلكم ما هو خري من تفويتها»(((.

أيضا « :Vولو ال خلق الشياطني ،واهلوى ،والنفس األمارة ،ملا حصلت
وقال ً

عبودية الصرب ،وجماهدة النفس والشيطان ،وخمالفتهام ،وترك ما هيواه العبد وحيبه هلل ،فإن

هلذه العبودية شأنًا ليس لغريها»(((.

قال « :Vقوهلم :أي حكمة يف خلق إبليس وجنوده؟.
ففي ذلك من احلكم ما ال حييط بتفصيله إال اهلل:

 -1فمنه���ا :أن يكمل ألنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو اهلل وحزبه،

وخمالفت�ه ومراغمت�ه يف اهلل ،وإغاظت�ه وإغاظ�ة أوليائه ،واالس�تعاذة به من�ه ،واللجأ إليه

أن يعيذه�م م�ن رشه وكي�ده ،فيرتت�ب هلم على ذلك من املصال�ح الدنيوي�ة واألخروية
ما مل حيصل بدونه.

 -2ومنه���ا :خ�وف املالئكة واملؤمنني من ذنبهم بعد ما ش�اهدوا م�ن حال إبليس

م�ا ش�اهدوه ،وال ري�ب أن املالئكة َّملا ش�اهدوا ذلك حصلت هلم عبودي�ة أخرى للرب
(« )1شفاء العليل» (.)74/2

( )2املصدر السابق (.)161/2



17

18
 ،cوخضوع آخر ،وخوف آخر ،كام هو املشاهد من حال عبيد امللك إذا رأوه قد أهان
أحدهم اإلهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم يشاهدونه ،فال ريب أن خوفهم وحذرهم

يكون أشد.

 -3أن�ه  nجعل�ه عربة ملن خالف أمره وتكرب ع�ن طاعته وأرص عىل معصيته،

كام جعل ذنب أيب البرش عربة ملن ارتكب هنيه أوعىص أمره ثم تاب وندم ورجع إىل ربه،

فابتىل أبوي اجلن واإلنس بالذنب ،وجعل هذا األب عرب ًة ملن أرص وأقام عىل ذنبه ،وهذا

األب عبر ًة مل ت�اب ورج�ع إىل ربه ،فلله ك�م يف ضمن ذلك من احلك�م الباهرة واآليات

الظاهرة!.

 -4ومنها :أهنا حمك امتحن اهلل به خلقه ليتبني به خبيثهم من طيبهم ،فإنه س�بحانه

خل�ق النوع اإلنس�اين م�ن األرض وفيها الس�هل واحلزن ،والطيب واخلبي�ث ،فال بد أن

يظهر فيهم ما كان يف مادهتم.

 -5ومنها :أن يظهر كامل قدرته يف خلق مثل جربيل واملالئكة وإبليس والشياطني

وذلك من أعظم آيات قدرته ومش�يئته وس�لطانه ،فإنه خالق األضداد كالسامء واألرض
والضياء والظالم ،واجلنة والنار ،واحلر والربد ،والطيب واخلبيث.

 -6ومنها :أن خلق أحد الضدين من كامل حسن ضده ،فإن الضد إنام يظهر حسنه

ُعرف فضيلة اجلميل ،ولو ال الفقر مل ُي َعرف قدر الغني ،كام تقدم
بضده ،فلو ال القبيح مل ت َ
بيانه قري ًبا.

 -7ومنها :أنه  nحيب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه ،وال ريب أن أولياءه

نالوا بوجود عدو اهلل إبليس وجنوده وامتحاهنم به من أنواع شكره ما مل يكن ليحصل هلم

بدونه ،فكم بني ش�كر آدم  -وهو يف اجلنة قبل أن خيرج منها  -وبني ش�كره بعد أن ابت َُيل
بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله.
18
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 -8ومنها :أن املحبة واإلنابة والتوكل والصرب والرضا ونحوها أحب العبودية إىل

اهلل  ،nوه�ذه العبودي�ة إنام تتحقق باجلهاد ،وبذل النف�س هلل ،وتقديم حمبته عىل كل
ما س�واه ،فاجلهاد ذروة س�نام العبودية وأحبها إىل الرب س�بحانه؛ فكان يف خلق إبليس
وحزب�ه قيام س�وق هذه العبودية وتوابعها التي ال حيصى حكمتها وفوائدها وما فيها من

املصالح إال اهلل.

 -9ومنه���ا :أن يف خل�ق من يضاد رس�له ويكذهب�م ويعادهيم من مت�ام ظهور آياته

وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع ألوليائه من عدمه ،كام تقدم

م�ن ظهور آية الطوفان ،والعصا ،واليد ،وفلق البح�ر ،وإلقاء اخلليل يف النار ،وأضعاف
أضعاف ذلك من آيات وبراهني قدرته وعلمه وحكمته.

 -10ومنه���ا :أن امل�ادة الناري�ة فيه�ا اإلح�راق والعلو والفس�اد ،وفيه�ا اإلرشاق

واإلض�اءة والن�ور ،فأخ�رج منها  nه�ذا وهذا ،كام أن امل�ادة الرتابي�ة األرضية فيها
الطي�ب واخلبيث والس�هل واحلزن واألمحر واألس�ود واألبيض ،فأخ�رج منها ذلك كله

حكمة باهرة ،وقدرة قاهرة.

 -11ومنه���ا :أن من أسمائه اخلافض الرافع ،املعز املذل ،احلك�م العدل ،واملنتقم،

وهذه األسماء تس�تدعي متعلقات يظهر فيها إحكامها كأسامء اإلحسان والرزق والرمحة

ونحوها وال بد من ظهور متعلقات هذه وهذه.

 -12ومنه���ا :أنه  nامللك التام امللك ،ومن مت�ام ملكه عموم ترصفه ،وتنوعه

بالثواب والعقاب ،واإلكرام واإلهانة ،والعدل والفضل ،واإلعزاز واإلذالل ،فال بد من

وجود من يتعلق به أحد النوعني كام أوجد من يتعلق به النوع اآلخر.

 -13ومنها :أن من أسامئه احلكيم ،واحلكمة من صفاته سبحانه ،وحكمته تستلزم

وضع كل يشء يف موضعه الذي ال يليق به سواه ،فاقتضت خلق املتضادات ،وختصيص
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كل واحد منها ال يليق به غريه من األحكام والصفات واخلصائص ،وهل تتم احلكمة إال

بذلك ،فوجود هذا النوع من متام احلكمة ،كام أنه من كامل القدرة.

 -14ومنه���ا :أن محده س�بحانه تام كامل من مجي�ع الوجوه ،فهو حممود عىل عدله،

ومنعه وخفضه ،وانتقامه وإهانته ،كام هو حممود عىل فضله وعطائه ورفعه وإكرامه ،فلله
احلمد التام الكامل عىل هذا وهذا ،هو حيمد نفس�ه عىل ذلك كله ،وحيمده عليه مالئكته،

ورسله وأولياؤه ،وحيمده عليه أهل املوقف مجيعهم ،وما كان من لوازم كامل محده ومتامه

فل�ه يف خلق�ه وإجي�اده احلكمة التامة ،كام له علي�ه احلمد التام؛ فال جي�وز تعطيل محده كام

ال جيوز تعطيل حكمته.

 -15ومنه���ا :أن�ه  nحيب أن يظهر لعب�اده حلمه وصربه وأناته وس�عة رمحته

وجوده.

فاقتضى ذل�ك خلق من يرشك ب�ه ويضاده يف حكمه وجيتهد يف خمالفته ويس�عى يف

مس�اخطه ،بل يشبهه سبحانه ،وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات ،ويرزقه ويعافيه،

ويمكن له من أس�باب ما يلتذ به من أصناف النعم ،وجييب دعاءه ،ويكشف عنه السوء،
ويعامل�ه من بره وإحس�انه بضد ما يعامل�ه هو به من كفره ورشكه وإس�اءته ،فلله كم يف
ذلك من حكمة ومحد»(((.

ث�م ق�ال « :Vفإن يك�ن قد حص�ل بِع ِ
�دو اهلل إبلي�س من الشرور واملعايص
َ

ما حصل ،فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إىل اهلل وأرىض

ل�ه :من جهاد يف س�بيله ،وخمالفة هوى النفس وش�هوهتا له ،وحيتمل املش�اق واملكاره يف
حمبته ومرضاته»(((.

( )1املصدر السابق ( )187 :184/2مع يشء من االختصار يف بعض املواطن.
( )2املصدر السابق (.)190 - 189/2
20
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بيان سبب لعنه وطرده ،وبيان عداوته لألبوين
أمر اهلل للمالئكة بالسجود آلدم ،وعصيان إبليس.

[ :6ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ]

[]34 - 30 :2

ق�ال اب�ن كثري « :Vوهذه كرامة عظيمة من اهلل  cآلدم امتن هبا عىل ذريته؛

أيضا كثرية
حيث أخرب أنه  cأمر املالئكة بالس�جود آلدم ،وقد دل عىل ذلك أحاديث ً
منه�ا حديث الش�فاعة املتقدم ،وحديث موس�ى « :Sرب أرين آدم الذي أخرجنا

ونفس�ه م�ن اجلنة فلما اجتمع به ،قال أن�ت آدم الذي خلقه اهلل بيده ونف�خ فيه من روحه

وأسجد له مالئكته(((»(((.

وق�ال « :Vوقال بعض الناس كان هذا س�جود حتية وسلام وإكرام ،كام قال

[ :cﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ] [ ،]100 :Mوق�د كان ه�ذا مرشو ًعا يف األمم املاضية ،ولكنه نس�خ يف
ملتنا»(((.

( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]6614ومسلم [.]2652
(« )2تفسري القرآن العظيم» (.)69/1
( )3املصدر السابق (.)71/1
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قال ابن جرير « :Vوكان سجود املالئكة آلدم تكرمة آلدم وطاعة هلل ال عبادة

آلدم»(((.

َو[ :6ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [.]11 :C

قال ابن كثري « :Vينبه  cبني آدم يف هذا املقام عىل رشف أبيهم آدم ،ويبني

هل�م ع�داوة عدوهم إبليس ،وم�ا هو منطو عليه من احلس�د هلم وألبيه�م آدم ،ليحذروه

وال يتبعوا طرائقه»(((.

َو[ :6ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] [.]31 - 28 :S
قوله [ :cﯲ] ،قال ابن عطية« :وهذه اللفظة تقوي أن سجود املالئكة إنام

كان عىل املعهود عندنا»(((.

َو[ :6ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ] [.]61 :W

َو[ :6ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ] [.]50 :Y

قال ابن كثري  ،Vيف قوله  [ :cﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ]«:أي :خانه أصله؛

فإن�ه خل�ق من مارج من نار ،وأصل خلق املالئكة م�ن نور ،فعند احلاجة نضح كل وعاء
(« )1جامع البيان» (.)266/1
(« )3املحرر الوجيز» (.)127/10

(« 	)2تفسري القرآن العظيم» (.)177 /2
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بما في�ه ،وخانه الطبع عن�د احلاجة ،وذلك أنه كان قد توس�م بأفعال املالئكة وتش�به هبم
وتعبد وتنسك ،فلهذا دخل يف خطاهبم وعىص باملخالفة»(((.

ق�ال الزخمشري  -يف قول�ه  [ :cﮤ ﮥ ﮦ]« :كالم مس�تأنف ج�ار جمري

التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين ،كأن قائلاً قال:ما له مل يسجد؟ فقيل :كان من

اجلن»(((.

َو[ :6ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ]

[]116 :c

قال ابن كثري  ،Vيف قوله [ﭹ]« :امتنع واستكرب»(((.
وقال  - cيف شأن النبي [ :-0ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ

ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ] [.]74 - 69 :C

قال ابن كثري « :Vأي :لو ال الوحي من أين كنت أدري باختالف املأل األعىل؟

يعني يف ش�أن آدم  Oوامتناع إبليس من السجود له وحماجته ربه يف تفضيله

عليه»(((.

وق�ال  Vيف قول�ه [ :cﮫ ﮬ ﮭ]« :فامتث�ل املالئك�ة كله�م ذلك

جنس�ا ،كان من اجلن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه
س�وى إبليس ومل يكن منهم ً
(« )1تفسري القرآن العظيم» ( )79/3باختصار يسري.
(« )2الكشاف» (.)487/2
(« )3تفسري القرآن العظيم» (	)46/3
( )4املصدر السابق (.)40/4
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فاستنكف عن السجود آلدم ،وخاصم ربه  Dفيه وا َّدعى أنه خري من آدم؛ فإنه خملوق

م�ن نار وآدم خلق من طني ،والن�ار خري من الطني يف زعمه ،وقد أخطأ يف ذلك وخالف
أم�ر اهلل  ،cوكف�ر بذلك ،فأبعده اهلل  Dوأرغم أنفه وط�رده عن باب رمحته وحمل

أنسه ،وحرضة قدسه ،وسامه إبليس إعال ًما له بأنه قد أبلس من الرمحة ،وأنزله من السامء

مدحورا إىل األرض»(((.
مذمو ًما
ً

قال ابن القيم « :Vقول اهلل [ :cﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] [،]96 :M

فال�رب  cكان يعل�م م�ا يف قل�ب إبلي�س م�ن الكفر واحلس�د م�ا ال يعلم�ه املالئكة،
فلما أمرهم بالس�جود ظهر م�ا يف قلوب املالئكة م�ن الطاعة واملحبة واخلش�ية واالنقياد
فبادروا إىل االمتثال ،وظهر ما يف قلب عدوه من الكرب والغش واحلس�د فأبى واس�تكرب

وكان من الكافرين»(((.

وقال « :Vثم إنه  nأظهر فضل اخلليفة عليهم بام خصه به من العلم الذي

وإظهارا لفضله ،ويف ضمن
مل تعلمه املالئكة ،وأمرهم بالس�جود له تكريماً له وتعظيماً له
ً
ذل�ك م�ن احلكم ما ال يعلمه إال اهلل :منها اس�تخراجه  cم�ا كان كامنًا يف نفس عدوه
إبليس من الكرب واملعصية الذي ظهر عند أمره بالسجود فاستحق اللعنة والطرد واإلبعاد

على ما كان كامنًا يف نفس�ه عند إظه�اره ،واهلل  cكان يعلم منه ومل يكن ليعاقبه ويلعنه
مظهرا للخبث
على علمه فيه بل عىل وقوع معلومه ،فكان أمره بالس�جود له مع املالئكة
ً
والكف�ر ال�ذي كان كامنًا في�ه ،ومل تكن املالئك�ة تعلمه فأظهر هلم  nم�ا كان يعلمه

وكان خاف ًي�ا عنه�م من أمره ،ف�كان يف األمر بالس�جود له تكريماً خلليفت�ه الذي أخربهم
وإظهارا ملا كان مس�تخف ًيا يف نفس إبليس،
ربا له وتأدي ًبا للمالئكة،
ً
بجعله يف األرض وج ً
( )1املصدر السابق (.)41/4
(« )2بدائع التفسري» اجلامع لتفسري اإلمام ابن قيم اجلوزية ( ،)302/1نقلاً عن الفوائد [.]160
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وكان ذل�ك س�ب ًبا لتمييز اخلبيث من الطيب ،وهذا من بعض حكمه  cيف إس�جادهم

آلدم»(((.

العالقة بين اإلنس والجن:

ول�و تأملن�ا العالق�ة الت�ي تربط العاملين منذ الق�دم لوجدناه�ا هي ه�ي مل تتغري،

 [ :6ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] [َ ،]6 :Iو:6
[ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ] [.]128 :A
فالعالق�ة بين اإلن�س واجلن خلصتها ه�ذه اآلية عىل أهن�ا عالقة مبناه�ا عىل تبادل

م�ا يعتقده أصحاهب�ا منافع ومصالح ،وه�ي يف حقيقتها مضار حمضة ،فاس�تمتاع اإلنس

باجلن ،هو يف االستعاذة هبم وشعورهم بحاميتهم فكان الرجل يف اجلاهلية ينزل األرض

فيق�ول :أع�وذ بكبري ه�ذا ال�وادي ،وأما اس�تمتاع اجلن باإلن�س ،فام ينالونه من ش�عور

بالعظمة والفخر من استعاذة اإلنس هبم.

هذا ما قاله أهل التفسري وال خيفى أن ما ذكروه صورة مصغرة لعالقة االستمتاع تلك

وأن تلك العالقة أوس�ع من اس�تعاذة النازل بالوادي ،وافتخار اجلن بذلك واستمتاعهم
لكنه�ا يف نف�س اإلطار فاإلنس�ى يبذل الطاعة وربما العبادة للجن واجل�ن يبذلون منافع

الس�حر والش�عوذة لإلنس فالعالقة متبادلة بني الطرفني ولكن يف أس�وأ صور العالقات
وأحطه�ا منزلة وقد بس�ط اهلل  nالقول يف الش�يطان يف آيات كثيرة وأوضح طرائق

إضالله وإغوائه يف بيان جيل أقام به احلجة عىل اخللق وأزال به كل عذر ملعتذر.
( )1املصدر السابق ( )304 - 303/1باختصار نقلاً عن «بدائع الفوائد» (.)139 :137/4
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فم�ن تل�ك اآلي�ات قول�ه [ :cﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ] [ ،]6 :6وه�ذا إعلان رصي�ح بع�داوة الش�يطان لبن�ي آدم
ع�داوة ال هوادة فيها وال جمامل�ة وأن عىل العباد أن يقابلوا هذه العداوة بمثلها [ ﭳ

ﭴ].

ومل يكتف هبذا اإلعالن وإنام أتبعه بآيات كثرية تبني إغواء الشيطان وإضالله للعباد،

فق�ال [ :Eﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ] [.]21 :tففي هذه اآلية بيان للطريقة التي يتعامل هبا الش�يطان
م�ع ضحاي�اه ،فهو ال هيج�م عليهم دفعة واح�دة ليخرجهم من اإليمان إىل الكفر ،ومن
الطاع�ة إىل املعصي�ة ب�ل يتدرج للوص�ول إىل هدفه ،وينظر نقاط الضعف يف الش�خص،

وحي�اول أن يل�ج من خالهلا فإن وجد فيه قوة يف دينه أت�اه من جانب املباحات ،وحرضه

عىل اإلكثار منها ليضيع عليه بعض املستحبات ثم ال يزال به حتى يتهاون بالسنن ،وهكذا
حتى يتهاون يف الواجبات(((.

غلوا وميلاً نحو التطرف يف جانب من جوانب الدين حبب
وإن وجد يف الشخص ً

إلي�ه البدع واملحدث�ات ثم ال يزال به حتى جيعل منه حاميا هل�ا مدافعا عنها بل وركنا من

أركاهنا.

وإن وج�د يف الش�خص هتاون�ا يف الواجبات واهنماكًا يف املحرم�ات فتلك الغنيمة

الباردة حيث ال يزال حيثه عىل التفلت من الفرائض وحيرضه عىل اإلكثار من فعل احلرام
حتى يصبح عديم الدين واخللق.

وال يكتفي الشيطان بإضالل العباد فحسب بل يتبع إضالله تزيينًا لباطله ،فال يدع

ضحاياه فريسة لتأنيب الضمري ،وأرسى لتقريع املواعظ ،وإنام حياول أن يبقيهم يف سالم
(« )1عامل اجلن والشياطني» ص )13 - 10( :للشيخ عمر سليامن األشقر ،ط :دار النفائس.
26
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داخيل مع أنفسهم بأن يزين هلم أعامهلم فال يشعروا بأي نفور منها ،أو أهنا خمالفة للفطرة،
أيضا
والعقول [ :6ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] [ .]43 :Aوقال ً
[ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] [ .]48 :Eوي�أيت ه�ذا التزيين على ش�كل مربرات

يسوقها الشيطان لضحاياه لتربير أفعاهلم ،فالذي يزين ويأيت الفواحش يزين له أنه يامرس
حريت�ه الش�خصية والذي يرسق وخيتلس يزين له أنه يس�تعني بذلك على تكاليف احلياة
وال�ذي يمارس الدكتاتورية والقهر يزين له أنه حيافظ عىل وحدة الش�عب ومتاس�كه من
الدعوات الطائفية والعرقية وهكذا.

ويمكن أن نصور العالقة بني اإلنس واجلن يف النقاط التالية(((:

اً
أول -إضالل العباد وإفسادهم:

وه�ذا غاية ما يطلبه الش�ياطني م�ن اإلنس بل يعدونه رس�التهم يف احلياة ،فإبليس

ال يق�رب ويكرم من الش�ياطني إال من بالغ يف إضالل العباد وإفس�ادهم [ :6ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ] [ .]6 :6وع�ن

جاب�ر ب�ن عبد اهلل  Iق�ال :قال رس�ول اهلل « :0إن إبليس يضع عرش���ه

عل���ى امل���اء ،ث���م يبع���ث س���راياه فأدناهم من���ه منزل���ة أعظمه���م فتنة ،جي���ىء أحدهم
فيقول :فعلت كذا وكذا ،فيقول :ما صنعت شي ًئا ،قال :ثم جيىء أحدهم ،فيقول:

ما تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته ،قال :فيدنيه منه ويقول :نعم أنت»(((.

وروى مسلم يف صحيحه عن عياض بن محار أن النبي  0خطب ذات يوم

فق�ال يف خطبت�ه :يا أهيا الناس إن اهلل أمرين أن أعلمكم م�ا جهلتم مما علمني يومى هذا،

كل م�ال نحلته عب�دً ا حالل ،وإين خلقت عب�ادي حنفاء كلهم ،وإهنم أتتهم الش�ياطني،
(« )1عامل اجلن والشياطني» ص ]15[ :للشيخ عمر سليامن األشقر ،ط :دار النفائس.
( )2صحيح :رواه مسلم [.]2813
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أنزل
فاجتالته�م عن دينهم ،وحرم�ت عليهم ما أحل ْلت هلم ،و َأ َمرتهَ ُم أن يرشكوا يب ما مل ّ
به سلطانًا(((.

كذلك إدخال الش�يطان الش�ك عىل املؤمن يف عقيدته ،وهذا يأيت يف سلم أولويات

الشيطان يف سعيه إلضالل العباد ،وذلك أنه إذا أدخل الشك عىل املؤمن يف دينه وعقيدته

س�لبه إيامنه ويقينه فال بقاء لإليامن مع الش�ك ،فالش�ك مقرون بالكف�ر ،واليقني مقرون

باإليامن[ :6 ،ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] [.]15 :Y
ثانيا -تغيير خلق اهلل:
ً

[ :6ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [ .]119 :6حي�ث مل يقتصر س�عيه

عىل الفساد بمخالفة اهلل يف رشعه ،ولكن تعدى ذلك إىل خمالفة اهلل يف خلقه.

وق�د ذك�ر املفرسون من وجوه تغيري خلق اهلل م�ا كان يفعله أهل اجلاهلية مثل فقء

عين البعري ويس�مونه «احلامي» وهو الذي مح�ي ظهره من الركوب لكثرة نس�له ،فيرتك

للطواغي�ت ال يرك�ب ،ومن�ه ما يرج�ع إىل أغراض ذميمة كالوش�م وكذل�ك كي وجوه

احليوان بالنار.

ويدخ�ل يف معنى تغيري خل�ق اهلل وضع املخلوقات يف غري ما خلقها اهلل له ،كجعل

الكواكب آهلة ،وجعل الكسوفات واخلسوفات دالئل عىل أحوال الناس ،وكل ذلك من
وحي الشيطان ومكره إلضالل اخللق عن عبادة اهلل وتوحيده.

ً
ثالثا -الصد عن ذكر اهلل وإفساد الطاعات:

 [ :6ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [ .]91 :8وه�ذا م�ن أعظ�م مقاصد

الش�يطان أن يرضب الغفلة عىل قلوب العباد حتى يس�هل السيطرة عليها بعد ذلك ،فإن
( )1صحيح :رواه مسلم [.]2865
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ذكر اهلل أعظم طارد للشيطان وقد وصف اهلل الشيطان بوصفني متقابلني مها [ﮍ

ﮎ ] [ ،]4 :eفالوس�واس م�ن الوسوس�ة وه�ي حدي�ث النفس ال�ذي يلقيه

إبلي�س على بني آدم ،واخلناس كثير اخلنس وهو االختفاء ،وذل�ك أن العبد إذا ذكر ربه
خنس الش�يطان وهرب ،قال جماهد :إذا ذكر اهلل خنس وانقبض وإذا مل يذكر انبس�ط عىل

القلب.

فالش�يطان ال يكتفي بدعوة الناس إىل الكفر والذنوب واملعايص ،بل يصدهم عن

فعل اخلري فال يرتك سبيلاً من سبل اخلري ،يسلكه عبد من عباد اهلل إال قعد فيه ،ويصدهم

ويميل هبم.

عن أيب العالء أن عثامن بن أيب العاص أتى النبي 0

فقال :يا رس�ول اهلل،

إن الشيطان قد حال بيني وبني صاليت وقراءيت يلبسها عيل ،فقال رسول اهلل :0

«ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ باهلل منه واتفل على يسارك ثالثا»،

قال :ففعلت فأذهبه اهلل عني(((.

وإذا دخ�ل العب�د صالت�ه أجلب عليه الش�يطان يوس�وس له ،ويش�غله عن طاعة

اهلل ،ويذك�ره بأم�ور الدني�ا ،فف�ي «صحي�ح البخ�اري» ع�ن أيب هري�رة  :Iأن

رس�ول اهلل 0

ق�ال« :إذا ن���ودي للص�ل�اة أدب���ر الش���يطان وله ض���راط ،حتى

ال يسمع التأذين ،فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصالة أدبر ،حتى خيطر بني

امل���رء ونفس���ه يقول اذكر كذا وكذا ملا مل يكن يذك���ر ،حتى يظل الرجل ال يدري

كم صلى»(((.

فإذا أيس الش�يطان من ذلك كله فإنه يدفع اإلنس�ان للمرور بني يدي املصيل ،عن

أيب صالح السمان قال :رأيت أبا س�عيد اخلدري يف يوم اجلمعة يصيل إىل يشء يستره من
( )1صحيح :رواه مسلم [.]2203

( )2صحيح :رواه البخاري [ ،]608ومسلم [.]389
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الناس ،فأراد ش�اب من بني أيب معيط أن جيتاز بني يديه ،فدفع أبو س�عيد يف صدره فنظر
الش�اب فلم جيد مس�اغا إال بني يديه ،فعاد ليجتاز فدفعه أبو س�عيد أش�د من األوىل فنال

من أيب سعيد ثم دخل مروان فشكا إليه ما لقى من أيب سعيد ،ودخل أبو سعيد خلفه عىل
مروان فقال :مالك والبن أخيك يا أبا سعيد؟ قال :سمعت النبي  0يقول« :إذا
ِّ
فليصل إىل ش���يء يس�ت�ره من الناس فإن أراد أحد أن جيتاز بني يديه
صلى أحدكم

فليدفعه ،فإن أبي فليقاتله فإمنا هو ش���يطان»((( .واملراد بقوله :فإنام هو ش�يطان أي

فعله فعل شيطان كام يقول ابن حجر العسقالين ،إال أن ابن حجر ذكر احتاملاً آخر أصح

من األول :فإنه قال :وحيتمل أن يكون املعنى :فإنام احلامل عىل ذلك الش�يطان وقد وقع
يف رواية اإلسماعييل :فإن معه الش�يطان ونحوه ملس�لم من حديث ابن عمر بلفظ« :فإنه

معه القرين»(((.

رابعاُ -يعلِّمُ ون الناس السحر:
ً

يعتقد البعض أن الس�حر قوة خارقة ،وأنه يمكنهم من السيطرة عىل أبناء جنسهم،

ويعتق�د آخ�رون أن اجلن والش�ياطني يملكون قوة الس�حر وس�بل تعلم�ه ،فيبذلون هلم

الطاع�ة مقابل احلصول عىل تلك القوة ،وقد اس�تغلت الش�ياطني هذا االعتقاد ،وربطوا
حتقيقه بالكفر باهلل  ،Eفحققوا بذلك غايتني األوىل -إخراج الناس من دينهم،
والثاني�ة -نرش الفس�اد بينه�م[ :6 ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
( )1صحيح :رواه البخاري [.]509
(« )2فتح الباري» ( )584/1للحافظ ابن حجر ،ط :دار الريان.
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [ ،]102 :2وال ش�ك أن ناف�ذة الس�حر
هي النافذة األوس�ع التي يطل من خالهلا شياطني اجلن عىل شياطني اإلنس وبسببه ضل
كثري من الناس.

ففي س�نن الرتمذي« :أال وإن الشيطان قد أيس أن يعبد يف بالدكم هذه أبدً ا ولكن

ستكون له طاعة فيام حتتقرون من أعاملكم ،فسريىض به»(((.

وع�ن جاب�ر قال :قال رس�ول اهلل « :0إن الش���يطان قد أي���س أن يعبده

املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهم»(((.
خامسا -أذية البشر واإلضرار بهم:
ً

للج�ن قدرة يس�تطيعون هبا إحلاق الرضر ببني آدم ب�إذن اهلل ،ففي الصحيحني عن

النبي  0أنه قال« :إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم»((( ،قال شيخ
اإلسلام ابن تيمية :وعمل اجلن وأذاهم لإلنس إما أن يكون من املحرمات التي حرمها

اهلل عىل اجلن اإلنس وإما أن يكون فحشا وظلام باإلكراه .وتتعدد أوجه أذية اجلن لإلنس
يف صور منها:

 [ :6ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ] [ ]275 :2قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وكذلك دخول اجلني يف بدن اإلنسان

ثاب�ت باتفاق أئمة أهل الس�نة واجلامعة((( ،وقال عب�د اهلل ابن اإلمام أمحد بن حنبل قلت
( )1صحيح :رواه الرتمذي [ ،]2865وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم.]3545[ :
( )2صحيح :رواه مسلم [.]2812
( )3صحيح :راوه البخاري [ ،]3281مسلم [.]2175
(« )4جمموع الفتاوي» ( )276/24لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ط :دار رمحة.
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أليب :إن أقوا ًم�ا يقولون :إن اجلن�ي ال يدخل يف بدن املرصوع ،فقال :يا بني يكذبون هذا

يتكلم عىل لسانه.

وه�ذا الذي قاله أمر مش�هور ،فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلس�ان ال يعرف معناه،

أثرا عظيًم�اً  ،واملرصوع مع هذا
ويضرب على بدنه رض ًبا عظيماً ل�و رضب به مجل ألثر به ً
ال حيس بالرضب وال بالكالم الذي يقوله ،وقد جير املرصوع غري املرصوع ،وجير البساط
ال�ذي جيلس علي�ه وحيول آالت وينقل من مكان إىل مكان وجي�ري غري ذلك من األمور

من ش�اهدها أفادته علماً رضوريا بأن الناطق عىل لس�ان اإلنيس واملحرك هلذه األجس�ام
جنس آخر غري اإلنسان.
وليس يف أئمة املس�لمني من ينكر دخول اجلني يف بدن املرصوع وغريه ،ومن أنكر

ذل�ك وادع�ى أن الشرع يكذب ذلك فق�د كذب عىل الشرع وليس يف األدل�ة الرشعية

ما ينفي ذلك.

أم�ا ع�ن أس�باب دخول اجلني ب�دن اإلنيس ورصع�ه فيق�ول  :Vرصع اجلن

لإلنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق ،كام يتفق لإلنس مع اجلن ،وقد يكون  -وهو
األكث�ر  -ع�ن بغض وجمازاة مثل أن يؤذهيم بعض اإلن�س أو يظنوا أهنم يتعمدون أذاهم
إما ببول عىل بعضهم ،وإما بصب ماء حار ،وإما بقتل بعضهم ،وإن كان اإلنس ال تعرف

ذلك ،ويف اجلن ظلم وجهل فيعاقبون من أس�اء إليهم بأكثر مما يس�تحقه ،وقد يكون من

عبث منهم ورش مثل سفهاء اإلنس.
إصابة الجن اإلنس بالعين:

فعن أم س�لمة  Jأن النبي  0رأى يف بيتها جارية يف وجهها س�فعة

 أي موض�ع خيالف لونه لون الوجه  -فقال« :اس�ت�رقوا هلا ف���إن بها النظرة»((( ،قال( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]5739مسلم [.]2197
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احلاف�ظ :واختل�ف يف املراد بالنظرة فقيل :عني من نظر اجلن ،وقيل :من اإلنس وبه جزم

أب�و عبيد اهلروي واألوىل أنه أعم م�ن ذلك وإهنا أصيبت بالعني فلذلك أذن 0

يف االسرتقاء هلا وهو دال عىل مرشوعية الرقية من العني(((.

مشاركة الجن بني آدم في طعامهم وشرابهم ومسكنهم وفي شأنهم كله:

وم�ن ذل�ك األذى ال�ذي جيلبه الش�يطان لإلنس�ان أن يعتدي عىل طعام�ه ورشابه

فيش�اركه فيهام؟ ،ويش�اركه يف املبيت يف منزله ،ويكون ذلك إذا غفل عن ذكر اهلل ،أما إذا

كان ملتز ًما باهلدي الذي هدانا اهلل إليه ،فال يغفل عن ذكر اهلل ،فإن الشيطان ال جيد سبيلاً
إىل أموالنا وبيوتنا.

فالش�يطان ال يس�تحل الطعام إال إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي ،فإذا ذكر اسم

اهلل عليه فإنه حيرم عىل الشيطان ،وروى مسلم يف صحيحه عن حذيفة قال :كنا إذا حرضنا

م�ع النب�ي  0طعا ًم�ا مل نضع أيدينا حتى يبدأ رس�ول اهلل 0

فيضع يده

وإن�ا حرضن�ا معه مرة طعا ًم�ا فجاءت جارية كأهن�ا تدفع فذهبت لتض�ع يدها يف الطعام
فأخذ رسول اهلل 0

بيدها ثم جاء أعرايب كأنام يدفع فأخذ رسول اهلل بيده ،فقال

رس�ول اهلل « :0إن الش���يطان ليس���تحل الطعام أن ال يذكر اس���م اهلل عليه،
وإنه جاء بهذه اجلارية ليستحل بها فأخذت بيدها ،فجاء بهذا األعرابي ليستحل به

فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده يف يدي مع يدها»(((.

وق�د أمرنا رس�ول اهلل  0أن نحف�ظ أموالنا من الش�يطان وذلك بإغالق

األبواب وختمري اآلنية ،وذكر اسم اهلل فإن ذلك حرز هلا من الشيطان ،ففي صحيح مسلم

ع�ن جابر بن عبد اهلل  Iقال :رس�ول اهلل « :0أغلق���وا األبواب واذكروا
(« )1فتح الباري» ( )283/10للحافظ ابن حجر ،ط :دار الريان.
( )2صحيح :رواه مسلم [.]217
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اسم اهلل فإن الشيطان ال يفتح با ًبَا مغل ًقا ،وأوكوا قربكم واذكروا اسم اهلل ومخروا

آنيتكم واذكروا اسم اهلل ولو أن تعرضوا عليها شي ًئا وأطفئوا مصابيحكم»(((.

ويشرب الش�يطان مع اإلنس�ان إذا رشب واق ًفا .عن أيب هري�رة  Iأن النبي

 0رأى رجًل�اً يشرب قائًم�اً فقال له« :قه» قال :مله؟ قال« :أيس���رك أن يش���رب
معك اهلر»؟ قال :ال ،قال« :فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان»(((.

وكي تطرد الش�ياطني من املنزل ال تنس أن تذكر اس�م اهلل عند دخول املنزل ،وقد

أرش�دنا الرس�ول 0

لذل�ك حي�ث يقول :إذا دخ�ل الرجل بيته فذك�ر اهلل عند

دخول�ه وعند طعامه ،قال الش�يطان :ال مبيت لكم وال عش�اء ،وإن دخ�ل فلم يذكر اهلل

عند دخوله قال الش�يطان :أدركتم املبيت وإن مل يذكر اهلل عند طعامه قال :أدركتم املبيت
والعشاء(((.

أذية الجن للمولود حين والدته:
فف�ي «صحيح مس�لم» عن أيب هريرة أن رس�ول اهلل 0

ق�ال« :كل بين

آدم ميس���ه الش���يطان يوم ولدته أمه إال مريم وابنها»((( .ويف «صحيح البخاري» عن
أيب هريرة  Iقال :س�معت رس�ول اهلل 0

يقول« :ما من بين آدم مولود

ً
صارخا من الشيطان غري مريم وابنها»(((.
إال ميسه الشيطان حني يولد ،فيستهل

والسبب يف محاية مريم وابنها من الشيطان استجابة اهلل دعاء أم مريم حني ولدهتا:

[ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] [ ،]36 :4ول�ذا ف�إن أبا هريرة قرأ هذه
( )1صحيح :رواه مسلم [.]2012
( )2رواه اهليثمي ( ،)79/3وصححه الشيخ األلباين يف «السلسلة الصحيحة» برقم.]175[ :
( )3صحيح :رواه مسلم [.]2018
( )4صحيح :رواه مسلم [.]2366
( )5صحيح :رواه البخاري [.]3431
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اآلية بعد روايته للحديث السابق فلام كانت أم مريم  Pصادقة يف طلبها استجاب

اهلل هلا فأجار مريم وابنها من الشيطان الرجيم.

وممن أجاره اهلل عامر بن يارس ،ففي «صحيح البخاري» :أن أبا الدرداء سأل علقمة،

وكان م�ن أه�ل الكوفة ،فقال :أفيكم الذي أجاره اهلل من الش�يطان عىل لس�ان نبيه؟ قال

عامرا(((.
املغرية :الذي أجاره اهلل عىل لسان نبيه يعني ً

إزعاج الشيطان لإلنسان في منامه باألحالم التي تزعجه وتضايقه وتحزنه وتؤلمه:

ففي «صحيح البخاري» عن أيب سعيد اخلدري أنه سمع رسول اهلل 0يقول:

«إذا رأى أحدكم رؤيا حيبها فإمنا هي من اهلل فليحمد اهلل عليها وليحدث بها ،وإذا

رأى غ�ي�ر ذل���ك مم���ا يكره فإمنا هي من الش���يطان فليس���تعذ من ش���رها وال يذكرها
ألحد فإنها ال تضره»(((.

إطالع الجن على عورات بني آدم:

يف الصحيحين م�ن حدي�ث أن�س كان رس�ول اهلل « :0إذا دخل اخلالء

قال :اللهم إني أعوذ بك من اخلبث واخلبائث»((( ،قال املناوي يف الفيض :قال احلكيم

وإنام يمتنع املؤمن من هذا العدو بإس�بال هذا الستر ،فينبغي عدم الغفلة عنه فإن للجن

اختال ًطا باآلدميني ،فإذا أحب اآلدمي أن يطرد اجلن عن مش�اركته فليقل :بس�م اهلل فإن
اسم اهلل طابع عىل مجيع ما رزق ابن آدم ،فال يستطيع اجلن فك الطابع(((.

إحراق المنازل بالنار:

وذلك بواسطة بعض احليوانات التي يغرهيا بذلك ،ففي سنن أيب داود أن الرسول
( )1صحيح :رواه البخاري [.]3742
( )2صحيح :رواه البخاري [.]6958
( )3صحيح :رواه البخاري [ ]5963مسلم [.]375
(« )4فيض القدير» ( )196/2للمناوي ،ط :مكتبة مرص.
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 0ق�ال« :إذا منت���م فأطفئ���وا س���روجكم ،فإن الش���يطان يدل مث���ل هذه  -أي

الفأرة  -على هذا  -أي السراج  -فيحرقكم»(((.
اجتهاد الشيطان على المؤمن عند موته:
ولقد كان الرسول 0

يستعيذ من ذلك فيقول« :اللهم إني أعوذ بك من

ال�ت�ردي ،واهلدم والغرق واحلريق وأعوذ بك أن يتخبطين الش���يطان عند املوت وأعوذ

بك أن أموت يف سبيلك مدب ًرا وأعوذ بك أن أموت لدي ًغا»(((.

ق�ال عب�د اهلل بن اإلمام أمحد :حرضت وفاة أيب ،وبيدي خرقة أش�د هبا حلييه فكان

مرارا ،فقلت له :ي�ا أبت أي يشء يبدو
يغ�رق ث�م يفيق ويقول :ال بعد ال بع�د ،فعل هذا ً
من�ك ،قال - :أي عبد اهلل  -فقال :الش�يطان قائ�م بحذائي عاض عىل أنامله يقول :فتني

يا أمحد وأنا أقول :ال بعد حتى أموت.

وق�ال أبو احلس�ن القبايس يف رشح رس�الة بن أيب زي�د :روي أن العبد إذا كان عند

امل�وت قعد عند رأس�ه ش�يطانان ،واحد عن يمينه واآلخر عن شماله ،فال�ذي عن يمينه

على صف�ة أبيه فيقول له :ي�ا بني إين كنت عليك ش�في ًقا ،ولك حم ًبا ولك�ن مت عىل دين
النرصاني�ة فهو خري األديان ،والذي عىل شماله عىل صفة أم�ه تقول :يا بني إن بطني كان

ل�ك وعاء وثديي كان لك س�قاء ،وفخذي ل�ك وطاء ،لكن مت عىل دي�ن اليهودية فهو
خري األديان .قال الغزايل فهذا يزيغ اهلل من يريد زيغه ،وهو قوله تعاىل[ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ] [ .]8 :4أي ال ت�زغ قلوبن�ا عن�د املوت وقد هديتنا م�ن قبل أزمانًا(((.

فإذا أراد اهلل بعبده هداية وتثبيتا جاءته الرمحة أو جربيل  Sفيطرد عنه الش�ياطني،
( )1صحيح :أبو داود [ ،]4369وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم [.]2457
( )2صحيح :رواه النسائي [ ،]5104وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم.]2354[ :
(« )3املختار من مصائب اإلنسان ومكائد الشيطان» ص ]162[ :البن مفلح.
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ويق�ول للمؤم�ن ه�ؤالء أع�داؤك من الش�يطان مت على احلنفي�ة والرشيع�ة املحمدية

فما يشء أحب إىل اإلنس�ان من ذل�ك امللك ،وه�و قول�ه [ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ] [.]8 :4

تسبب الجن في مرض بني آدم:

فعن أيب موس�ى األشعري  ،Iقال :قال رسول اهلل « :0فناء أميت

بالطعن والطاعون» قالوا يا رسول اهلل هذا الطعن قد عرفناه ،فام الطاعون؟ قال« :وخز

أعدائك���م من اجلن ،ويف كل ش���هادة»((( .قال ابن األثير الوخز طعن ليس بنافذ ،وأما
الطاع�ون فق�ال اب�ن س�ينا((( :الطاعون مادة س�مية حت�دث ورما قتاال ال حي�دث إال يف

املواضع الرخوة ،واملغاير من البدن وأغلب ما يكون حتت اإلبط ،أو خلف األذن أو عند
األرنبة مقدمة األنف وسببه دم رديء مائل إىل العفونة والفساد فيحدث القيء والغثيان

والعشي واخلفق�ان فإن قلت :إن الش�ارع أخرب ب�أن الطاعون من وخز اجل�ن فبينه وبني

ظاهرا ،قلت :احلق ما قاله الشارع واألطباء
ما ذكر من األقوال يف تفسري الطاعون منافاة
ً
تكلم�وا يف ذلك عىل ما اقتضته قواعدهم،وطعن اجل�ن أمر ال يدرك بالعقل فلم يذكروه
عىل أنه حيتمل أن حتدث هذه األش�ياء فيمن يطعن  -يصيبه الطاعون  -عند وخز اجلن،

ومم�ا يؤي�د أن الطاعون من وخ�ز اجلن وقوعه غال ًبا يف أعدل الفص�ول ،ويف أصح البالد
هواء وأطيبها ماء ولو كان من فساد اهلواء لعم الناس الذين يقع فيهم الطاعون ولطعنت
أيضا.
احليوانات ً

وما أصاب نبي اهلل أيوب كان بس�بب اجلن ،كما قال [ :nﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ] [.]41 :C

( )1رواه أمحد [ ،]7543وصححه الش�يخ األلباين يف «صحيح اجلامع» ( )90/4وانظر« :إرواء الغليل»
(.)70/6
( )2تقدم خترجيه.
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وكذلك ما قاله الرس�ول 0

للمرأة املس�تحاضة محنة بنت جحش ،حينام

سألته يف أهنا امرأة تستحاض حيضة كثرية شديدة وأهنا تثجا فقال رسول اهلل :0

«سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من اآلخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم ،قال
هلا :إمنا هذه ركضة من ركضات الشيطان».(((5 ...

سادسا -استفزاز الشيطان بني آدم ومشاركتهم في األموال واألوالد:
ً

[ :6ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ] [ .]64 :Wفه�ذه اآلية صورت

أعظ�م املع�ارك وأقدمها وهي معركة س�احتها وميداهن�ا قلب ابن آدم وعقل�ه ،وطرفاها
الش�يطان وبنو آدم ،وغرضها االس�تيالء عىل ابن آدم قل ًبا وقال ًبا وإخضاعه لطاعة إبليس

وحزبه ،وسالح هذه احلرب صوته ،واملراد به هنا كل صوت يدعو إىل مثل ما يدعو إليه
إبليس من الفواحش واملنكرات وخيله ورجاله واملراد هبم جنده الذين يرسلهم إلضالل

العباد ،ففي صحيح مس�لم عن جابر  Iقال :رس�ول اهلل « :0إن إبليس

يضع عرشه على املاء ،ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة»(((.

أيضا وعوده وأمانيه التي يعد ويمني هبا الناس إن هم أطاعوه
ومن سلاح إبليس ً

وامتثل�وا أم�ره ،وهب�ذا السلاح أخ�رج آدم  Sوزوجته م�ن اجلنة حني ق�ال هلام:

[ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] [ ،]20 :Cومل يك�ن
وتغريرا.
وعده إال كذ ًبا
ً

سابعا -تسويل الشيطان وإمالؤه:
ً

[ :6ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ] [ ،]25 :Uوه�ي م�ن طرق الش�يطان يف إغواء وإضالل من اس�تبان له
( )1حسن رواه أبو داود [ ،]287والرتمذي [ ،]128وابن ماجه [ ،]122وأمحد [ ،]439وحسنه الشيخ
األلباين يف «صحيح األدب املفرد» [.]947
( )2سبق خترجيه ،ص [.]28
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احل�ق وعرف اهلدى وذلك بتحسين الشيء وتزيينه وحتبيبه وتس�هيله ،حت�ى تقبل عليه

النف�وس راغب�ة مقدم�ة ال يتقاعس هبا كره وال مش�قة ،فإن اعرتضها ذك�ر املوت وخمافة

الفوت عاجلها إبليس باإلمالء وهو التغرير باألمل وطول العمر.
ً
ثامنا -النجوى من الشيطان:

والنجوى يف اللغة التكتم سواء أكان بني اثنني أم مجاعة ،والتي من الشيطان ما كان

فيها تآمر عىل حق ،أو إرضار بمس�لم ،أو إدخال للش�ك يف نفس�ه [ :6ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ]
[ .]10 :qع�ن قت�ادة ق�ال :كان املنافق�ون يتناج�ون بينهم وكان ذل�ك يغيظ املؤمنني
ويكرب عليهم فأنزل اهلل اآلية .وقد وردت األحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي

يف احلاالت التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس.

جاء يف الصحيحني عن عبد اهلل بن مسعود  Iقال :قال رسول اهلل :0

«إذا كنت���م ثالث���ة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما ف���إن ذلك حيزنه»((( ،وهو أدب
رفي�ع وحتف�ظ حكيم إلبع�اد كل الريب والش�كوك ،فأما حيث تكون هن�اك مصلحة يف

كتامن رس أو سرت عورة ،يف شأن عام أو خاص ،فال مانع من التشاور يف رس وتكتم.
تاسعا -وحي الشيطان ألوليائه من اإلنس:
ً

وهذا الوحي هو نوع من الوسوسة غري أن هدفه يرتكز يف إمداد الكافرين بام يظنونه

حججا ،لتثبيتهم عىل ما هم عليه من الباطل ،وهو من أخطر وسوسة الشيطان وكيده ،إذ
ً
تدفع إىل مضادة أمر اهلل ورشعه ،بتحليل ما حرمه أو حتريم ماحلله.

ومن صور هذا الوحي الشيطاين ما أشار إليه احلق يف قوله[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ] [.]121 :A

( )1صحيح :رواه البخاري [ ]6288مسلم [.]2183
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حي�ث أوح�ي الش�يطان إىل املرشكين ليحتج�وا على حتري�م أكل امليت�ة بالق�ول:

ي�ا حممد أتزع�م أن ما قتلت أن�ت وأصحابك حلال ،وما قتل الكل�ب والصقر حالل،
وم�ا قتله اهلل حرام!! فع�ن ابن عباس  Lقال :أتى أناس للنبي  0فقالوا:

يا رس�ول اهلل :0أنأكل ما نقتل وال نأكل ما يقتل اهلل؟ فأنزل اهلل [ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ] [.(((]118 :A

وال ش�ك أن حجة الش�يطان وحزبه ما هي إال تشويش وتشغيب عىل احلق ،إذ كل

مقتول أو ميت فقد مات وقتل بقضاء اهلل وقدره عند انتهاء أجله فتخصيص أحدمها بأن

اهلل قتلها دون غريها باطل بال شك(((.

عاشرا -تتنزل الشياطين على الكهنة والعرافين:
ً

وذل�ك أن ثم�ة اتف�اق قائم بني الش�ياطني من جه�ة ،والكهنة والعرافين من جهة

أخرى ،وهذا االتفاق يقيض بأن يزود الش�ياطني الكهان بام يسترقونه من أخبار الغيب،
ويقوم الكهان والعرافون باستعامل هذه األخبار يف إفساد العباد وتضليلهم.


( )1صحيح :رواه الرتمذي [ ،]3069وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم.]3547[ :
(« )2عامل اجلن والشياطني» ص ]15[ :للشيخ عمر سليامن األشقر ،ط :دار النفائس.
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العين والحسد
قال ابن منظور :العني أن تصيب اإلنسان بعني ،وعان الرجل بعينه عينًا ،فهو عائن

واملصاب معني عىل النقص ومعيون عىل التامم ،أصابه بالعني.

وق�ال الزج�اج :املعين املص�اب بالعين ،واملعيون ال�ذي فيه عني ،ورج�ل معيان

و َع ُيون :ش�ديد اإلصابة بالعني ،واجلمع عينِّ  ،وعني وم�ا أعينه يقال أصابت فالنا عني،
إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها(((.

أيضا حس�ب تعريفه ملادة «ح س د» :هو أن تتمن�ى زوال نعمة الغري ،أي أن
وق�ال ً

يرى املرء ألخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه(((.

واحلس���د :هو متني زوال نعمة الغري «نعمة املس�حود» وإن مل يرص للحس�اد مثلها،

ويعرف احلس�د باسم العني أي اإلصابة بالعني ويقال :رجل عائن أو معيان أو عيون أي

شديد اإلصابة بالعني.

ويق�ول اب�ن القي�م يف «زاد املعاد» :س�هام خت�رج من نف�س احلاس�د والعائن نحو

املحسود واملعني تصيبه تارة وختط ُئه تارة(((.

ويق�ول صاحب الظالل :احلس�د انفع�ال نفيس إزاء نعمة اهلل على بعض عباده مع

متني زواهلا وس�واء أتبع احلاس�د هذا االنفعال بس�عي منه إلزالة النعمة حتت تأثري احلقد
رشا يمكن أن يعقب هذا االنفعال(((.
والغيظ أو وقف حد االنفعال النفيس فإن كان ً

(« )1لسان العرب» ( )301/13البن منظور ،ط :دار صادر.
(« )2لسان العرب» (.)149/13

(« )3زاد املعاد» ( )159/3البن قيم اجلوزية ،ط :دار الفجر للرتاث

(« )4يف ظالل القرآن» ( )408/6للشيخ سيد قطب ،ط :دار الرشوق.
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وتطل�ق كلمة احلس�د عىل ثالث�ة مفاهيم خمتلفة ق�د تبدو واضح�ة االختالف عند

البعض وقد تتداخل عند اآلخرين وقد نخلط بينها يف كثري من األحيان مع علمنا األكيد
باختالفها وهذه املفاهيم هي:

 -1الغبطة أو املنافس���ة :وهي ش�عور بنعم�ة املغبوط وتعظيمه�ا ومتني أن يكون

للغاب�ط املتناف�س مثل هذه النعمة ،وه�ذا املفهوم هو أقل املفاهيم ارتبا ًطا بلفظ احلس�د،
إال أن لف�ظ احلس�د ق�د يطل�ق عليه لغة أو عىل س�بيل املج�از ،كام يف احلدي�ث الرشيف:
«ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه مالاً
فسلطه على هلكته يف احلق»((( .واحلسد هبذا املعنى غري مذموم بل مطلوب يف بعض
األحيان ،خاصة كلام عظمت النعمة املغبوطة وهو إن صدر من ش�خص دل عىل اعرتافه

بفضل املغبوط وإثبات أحقيته يف النعمة املرزوق هبا ،كام هو واضح من معنى احلديث.

 -2احلسد البغيض :وهو متني زوال النعمة من املحسود وهو خليقة سيئة مذمومة

ورد العديد من النصوص القرآنية والنبوية يف ذمها والنهي عنها.

 -3العني أو النظرة :وهي إصابة األش�ياء خاصة جسد اإلنسان بعني احلاسد ،أو

أيضا إذ يغلب عىل صاحب القدرة عىل
نظره وهذا املفهوم ش�اع بني الناس باس�م احلسد ً

اإلصابة بالعني أن يكون حاسدً ا.
الفرق بين الحسد والعين:

كثير م�ن الناس ال يفرقون بني العني واحلس�د ،وهيتمون فقط باآلث�ار التي خيلفها

ه�ذان الداءان العظيامن ،ومع أن حتديد تلك الفروقات ليس بذات أمهية بالنس�بة للعامة

وغري املتخصصني يف هذا املجال ،إال أن حتديد تلك الفروقات له أمهيته بالنسبة للمعاجلني
أنفسهم ملتابعة العالج وحتديد طريقته وكيفيته ومن أهم تلك الفروقات(((:

( )1صحيح :رواه البخاري [ ]5026مسلم [.]266
(« )2املنهل املعني يف إثبات حقيقة احلسد والعني» ،أسامة بن ياسني املعاين ،ص.)120 - 114( :
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 -1االشتراك في األثر واالختالف في الوسيلة والمنطلق:

قال الش�يخ حممد األمني املختار الشنقيطي :V ،ويشرتكان  -احلسد والعني-

يف األثر ،وخيتلفان يف الوس�يلة واملنطلق ،فاحلاس�د ،قد حيس�د مامل يره ،وحيس�د يف األمر

املتوقع قبل وقوعه ،ومصدره حترق القلب واستكثار النعمة عىل املحسود ،وبتمني زواهلا
عنه أو عدم حصوهلا له وهو غاية يف حطة النفس ،والعائن :ال يعني إال ما يراه واملوجود

بالفع�ل ،ومص�دره انقداح نظ�رة العني ،وقد يعني م�ا يكره أن يصاب ب�أذى منه كوالده
وماله(((.

 -2الحسد قد يقع في األمر قبل حصوله:

ق�ال الش�يخ حمم�د خمتار األمني الش�نقيطي :V :فاحلاس�د قد حيس�د يف األمر

املتوقع قبل وقوعه ،والعائن ال يعني إال ما يراه واملوجود بالفعل(((.
 -3الحاسد أعم وأشمل من العائن:

قال ابن القيم :العائن حاس�د خاص ،وهلذا  -واهلل أعلم  -إنام جاء يف السورة ذكر

احلاس�د دون العائ�ن؛ ألن�ه أعم فكل عائن حاس�د والبد ،وليس كل حاس�د عائنًا ،فإذا

استعاذ من رش احلسد دخل فيه العني ،وهذا هو شمول القرآن وإعجازه وبالغته(((.
 -4الحسد أصله تمني زوال النعمة:

قال ابن القيم :أصل احلسد هو بغض نعمة اهلل عىل املحسود ومتني زواهلا ،فاحلاسد

عدو النعم وهذا الرش هو من نفس�ه وطبعها ،ليس هو ش�ي ًئا اكتسبه من غريها بل هو من

خبثها ورشها(((.

(« )1أضواء البيان» ( )644/9للشيخ املختار الشنقيطي ،ط :عامل الكتب.
(« )2أضواء البيان» (.)644/9
(« )3بدائع الفؤاد» ( )233/2البن قيم اجلوزية ،ط :دار التقوى.
(« )4بدائع الفؤاد» (.)233/2
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 -5الحسد ال يقع في األهل والمال بعكس العين التي تصيب األهل والمال:

ق�ال الش�يخ حممد األمني املختار الش�نقيطي  :Vوقد يعين العائن ما يكره أن

يصاب بأذى منه كولده وماله(((.

 -6يحصل الحسد عند غيبة المحسود ،وأما العين فتتكيف نفس العائن وتتوجه
لمقابلة المعين:

قال ابن القيم« :والعائن واحلاس�د يشتركان يف يشء ويفرتقان يف يشء ،فيشرتكان

يف أن كل واحد منهام تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه ،فالعائن تتكيف نفسه عند
أيضا»(((.
مقابلة املعني ومعاينته واحلاسد حيصل له ذلك عند غيبة املحسود وحضوره ً

 -7الحسد يقل في تأثيره عن العين:

ق�ال اب�ن القيم :ويقوي تأثري النفس عند املقابلة ف�إن العدو إذا غاب عن عدوه قد

يشغل نفسه عنه ،فإذا عاينه قبال اجتمعت اهلمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إليه ،فيتأثر

بنظره حتى أن من الناس من يس�قط ومنهم من حيم ومنهم من حيمل إىل بيته وقد ش�اهد
كثريا(((.
الناس من ذلك ً

 -8الحسد يأتي مع الكراهية والحقد:

قال ابن القيم :والنظر الذي يؤثر يف املنظور قد يكون س�ببه ش�دة العداوة واحلسد،

فيؤثر نظره فيه كام يؤثر نفس�ه باحلس�د ،وقد يكون س�ببه اإلعجاب وهو الذي يس�مونه

بإصاب�ة العني ،وهو أن الناظر يرى اليشء رؤية إعجاب به أو اس�تعظام ،فتتكيف روحه
(« )1أضواء البيان» ( )644/9للشيخ املختار الشنقيطي ،ط :عامل الكتب.
(« )2بدائع الفؤاد» ( )232/2البن قيم اجلوزية ،ط :دار التقوى.
(« )3بدائع الفوائد» (.)232/2
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بكيفي�ة خاص�ة وتؤث�ر يف املعين ،وه�ذا ه�و الذي يعرف�ه الناس م�ن رؤية املعين فإهنم
يستحسنون اليشء ويعجبون منه فيصاب بذلك(((.

وجيمل د .مخس�اوي أمحد اخلمس�اوي ما س�بق ذكره يف جدول للمقارنة بني احلسد

والعني(((:

الحسد «العين والنظرة»:

 -1هو شعور نفيس يتمنى فيه احلاسد زوال النعمة من املحسود كراهية فيه والنظرة

هي شعور نفيس يتمنى فيها الناظر زوال النعمة من املنظور الستكثارها عليه.

 -2احلس�د ش�عور داخلي يكم�ن أن يوج�د يف مجيع األش�خاص تب ًع�ا للمواقف

املختلف�ة والنظ�رة حالة توجد عن�د البعض وال توجد عند اآلخري�ن وعدد الذين توجد

عندهم قلة.

 -3احلسد شعور أخالقي يمكن مقاومته باإلرادة وحسن اخللق ،والنظرة حالة شبه

حيوية يصعب مقاومتها باإلرادة ولكن هلا أسلوب آخر يف طريقة التقليل من أثرها.

 -4احلسد يتم بمجرد حدوث علم احلاسد بنعمة املحسود سواء بالرؤية أو السمع

أو احلس�اب أو التفك�ر أو الق�راءة أو غريها ،والنظ�رة ال تتم إال برؤي�ة الناظر لليشء أو

الشخص املنظور.

 -5احلس�د ال يؤثر عىل املحس�ود بل يؤثر بالس�وء عىل احلاس�د ،إال إذا ترتب عىل

احلسد سعي احلاسد يف إرضار املحسود منطل ًقا من الكراهية املتولدة عن احلسد فيقع هنا

الرضر من س�عي احلاس�د باألس�باب كأن حيرق له بيته أو ينم عنه أو يشيع اإلشاعات أو
أرضارا.
تأثريا سي ًئا وتسبب له
ً
غري ذلك ،والنظرة تؤثر عىل املنظور ً

(« )1بدائع الفوائد» (.232/2
(« )2احلسد بني اهلدي النبوي والعلم احلديث» ص ]147[ :د .مخساوي أمحد اخلمساوي
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 -6ال يتفاوت مقدار احلسد من شخص إىل شخص ولكن يتفاوت بمقدار عالقة

احلاس�د باملحس�ود ،ويف النظ�رة تتفاوت قدرة األش�خاص يف إحداث النظرة والش�ديد

منهم ش�ديد مع مجيع املنظورين احلاسد باملحسود ،ويف النظرة تتفاوت قدرة األشخاص

والضعيف ضعيف مع الكل.
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أدلة اإلصابة بالعين والحسد
اً
أول -أدلة الكتاب:

مل ي�رد يف الق�رآن الكري�م لف�ظ العني أو غيره بداللة رصحي�ة عىل إصابة األش�ياء

وخاصة حس�د اإلنس�ان بنظرة أو عني احلاس�د ،ولكن ورد لفظ احلسد ومادته يف القرآن

الكريم مخس مرات يف أربع سور هي البقرة والنساء والفتح والفلق كام ييل:

 :6-1يف حمكم آياته [ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] [.]109 :2
قال ابن كثري :حيذر  cعباده املؤمنني من سلوك الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم

بعداوهتم هلم يف الباطن ،وما هم مشتملون عليه من احلسد للمؤمنني مع علمهم بفضلهم

وفضل نبيهم(((.

ق�ال اب�ن تيمي�ة يف ه�ذه اآلية :ف�ذم اليه�ود عىل م�ا حس�دوا املؤمنني على اهلدى

والعلم.

وق�د يبتىل بع�ض املنتس�بني إىل العلم وغريهم بنوع من احلس�د ملن ه�داه اهلل بعلم

نافع أو عمل صالح ،وهو خلق مذموم مطل ًقا وهو يف هذا املوضع من أخالق املغضوب

عليهم(((.

[ :6 -2ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [.]54 :6

(« )1تفسري القرآن العظيم» ( )146/1للحافظ ابن كثري ،ط :دار املعرفة.
(« )2اقتضاء الرصاط املستقيم» ( )71 - 70/1البن تيمية ،ط :دار الكتب العلمية.
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قال ابن كثري :يعني بذلك حس�دهم النبي عىل ما رزقه اهلل النبوة العظيمة ،ومنعهم

من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إرسائيل(((.
ثانيا -األدلة من السنة:
ً

 -1ع�ن أيب أمامة بن س�هل بن حنيف  Iقال :مر عامر بن ربيعة بس�هل بن

حنيف وهو يغتس�ل ،فقال :مل أر كاليوم وال جلد خمبأة ،فام لبث أن لبط به ،فأتى به النبي

 0فقي�ل ل�ه :أدرك س�هلاً رصي ًعا ،قال :م�ن تتهمون به؟ قالوا عام�ر بن ربيعة،
ق�ال :عالم يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه ،فليدع له بالربكة ،ثم

عامرا أن يتوضأ ،فغس�ل وجهه ويديه إىل املرفقين وركبتيه وداخلة إزاره
دع�ا بامء ،فأمر ً
وأمره أن يصب عليه(((.

ق�ال ابن حجر يف «الفتح» :ويف احلديث أن اإلصابة بالعني قد تقتل ،وفيه أن العني

قد تكون من اإلعجاب ولو بغري حسد ،ولو من الرجل املحب ومن الرجل الصالح.

وفي�ه أن الذي يعجبه اليشء ينبغي أن يبادر إىل الدعاء للذي يعجبه بالربكة ويكون

ذلك رقية منه(((.

قال ابن القيم  :Vإن املغابن واألطراف وداخلة اإلزار هذه املواضع لألرواح

الشيطانية هبا اختصاص(((.

 -2عن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :0العني حق»(((.

(« )1تفسري القرآن العظيم» ( )202/2للحافظ ابن كثري ،ط :دار املعرفة.
( )2صحيح :رواه أمحد ( ،)487 ،486/3وابن ماجه ح ،]3509[ :والنسائي ح ،)7619 ،7616( :وابن
أيب شيبة ( ،)417 ،416/7والطرباين يف «الكبري» ،وقال األلباين :صحيح« :صحيح اجلامع [.»]556
(« )3فتح الباري» ( )215/10للحافظ ابن حجر ،ط .دار الريان.
(« )4زاد املعاد» ( )163/4البن قيم اجلوزية ،ط :دار الفجر للرتاث.
( )5صحيح :رواه البخاري [ ،]5740ومسلم [.]2187
48

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
49
 -3عن عائش�ة  Jقالت :قال رس�ول اهلل « :0استعيذوا باهلل من

العني فإن العني حق»(((.

ق�ال املناوي :اس�تعيذوا باهلل من العني ،أي التجئوا إلي�ه من رش العني التي هي آفة

تصي�ب اإلنس�ان واحليوان من نظر العائ�ن إليه ،فيؤثر فيه فيمرض أو هيلك بس�ببه ،فإن

العين ح�ق ،أي بقضاء اهلل وق�دره ال بفعل العائ�ن ،بل حيدث اهلل يف املنظ�ور علة يكون
النظر بسببها فيؤاخذه اهلل بجنايته عليه بالنظر(((.

 -4ع�ن جاب�ر  Iقال :قال رس�ول اهلل « :0أكث���ر من ميوت من

أميت بعد قضاء اهلل وقدره بالعني»(((.

قال النووي :يف احلديث إثبات القدر ،وهو احلق ،بالنصوص وإمجاع أهل الس�نة،

ومعناه أن األشياء كلها بقدر اهلل  ،cوال تقع إال عىل حسب ما قدرها اهلل  ،cوسبق

هب�ا علم�ه ،فال يقع رضر العني وال غريه من اخلري والشر إال بقدر اهلل  ،cوفيه صحة
أمر العني ،وأهنا قوية الرضر واهلل أعلم(((.

 -5عن جابر بن عبد اهلل  Iقال :رخص النبي آلل حرم يف رقية احلية ،وقال

ألسامء بنت عميس :مايل أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم احلاجة قالت :ال ولكن

العني ترسع إليهم ،قال« :ارقيهم» ،قالت :فعرضت عليه فقال :ارقيهم(((.

( )1صحي�ح :رواه اب�ن ماج�ه [ ،]3508واحلاك�م يف «املس�تدرج» ( ،)215/54واخلرائطي يف «مكارم
األخالق» ( ،)90 - 89وقال األلباين :صحيح« :صحيح السلسلة الصحيحة» [.]737
(« )2فيض القدير» (.)493 - 492/1
( )3حس�ن :رواه الطيالييس يف «مس�نده» [ ،]1760والبخاري يف «التاريخ الكبري» ،والبزار يف «مس�نده»
وقال األلباين :حسن «صحيح اجلامع» [« ]1206السلسلة الصحيحة» [.]747
( )4مسلم «برشح النووي» ( )345/13لإلمام النووي ،ط :مكتبة فياض.
( )5صحيح :رواه مسلم [.]2198
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ق�ال الن�ووي :قوله « :0مالي أرى أجس���ام بين أخي ضارع���ة؟» بالضاد

املعجمة أي نحيفة ،واملراد أوالد جعفر . ((( I

 -6عن أيب ذر  Iقال :قال رسول اهلل « :0إن العني لتولع بالرجل

بإذن اهلل  ،cحتى يصعد حال ًقا ثم يرتدى منه»(((.

 -7ع�ن جاب�ر وأيب ذر  Lقاال :قال رس�ول اهلل « :0العني تدخل

الرجل القرب وتدخل اجلمل القدر»(((.

ق�ال املن�اوي :العني تدخل الرجل القرب ،أي تقتل�ه فيدفن يف القرب ،وتدخل اجلمل

الق�در ،أي إذا أصابت�ه أو أرشف عىل املوت ذبحه مالكه وطبخه يف القدر ،وهذا يعني أن

العني داء والداء يقتل فينبغي للعائن أن يبادر إىل ما يعجبه بالربكة فتكون رقية منه(((.

 -8ع�ن اب�ن عب�اس  Lق�ال :ق�ال رس�ول اهلل « :0الع�ي�ن ح���ق

ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني ،وإذا استغسلتم فاغسلوا»(((.
أسباب العين الحاسدة:
 -1التعزز:

وه�و أن يثق�ل عليه أن يرتفع عليه غريه ،فإذا أصاب بعض أمثاله والية ،أو علماً أو
مالاً خاف أن يتكرب عليه ،وهو ال يطيق تكربه ،وال تسمح نفسه باحتامل صلفه وتفاخره
( )1مسلم «برشح النووي» ( )332/14لإلمام النووي ،ط :مكتبة فياض.
( )2صحيح :رواه أمحد ( ،)146/5وأبو يعىل يف «مسند» ،وقال األلباين :صحيح« :السلسلة الصحيحة»،
[.]889
( )3حس�ن :رواه ابن ع�دي يف «الكامل» ،وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)90/7وقال األلباين :حديث حس�ن
انظر« :صحيح اجلامع» [ ،]4144و«السلسلة الصحيحة» [.]1249
(« )4فيض القدير» ( )397/4للمناوي ،ط :مكتبة مرص.
( )5صحيح :رواه مسلم [.]2188
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علي�ه ،ولي�س من غرضه أن يتكرب بل غرضه أن يدفع كربه وحتى إذا قد ريض بمس�اواته

مثلاً  ،ولكن ال يرىض بالرتفع عليه.
 -2الكبر:

وهو أن يكون يف طبعه أن يتكرب عليه ،ويستصغره ويستخدمه ،ويتوقع منه االنقياد

ل�ه ،واملتابعة يف أغراضه ،فإذا نال نعمة خ�اف أن ال حيتمل تكربه ،ويرتفع عن متابعته أو
ربا،
ربا عليه بع�د أن كان متك ً
ربما يتش�وق إىل مس�اواته أو إىل أن يرتفع علي�ه ،فيعود متك ً

ومن التكرب والتعزز كان حس�د أكثر الكفار لرس�ول اهلل إذ قال�وا كيف يتقدم علينا غالم
يتي�م وكيف نطأطئ رؤوس�نا فقال�وا قوهلم الذي ذكر يف قول�ه [ :cﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ] [ ،]31 :Mأي كان ال يثق�ل علين�ا أن نتواض�ع ل�ه،

ونتبع�ه إذا كان عظيًم�اً  ،وق�ال  cيص�ف ق�ول قري�ش[ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ] [.]53 :A

 -3العجب:

كما أخبر اهلل  cع�ن األم�م الس�الفة إذ قال�وا[ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ]

[ ،]15 :8وقالوا[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] [ .]34 :iفتعجبوا من

أن يف�وز برتبة الرس�الة والوح�ي والقرب من اهلل  cبرش مثلهم فحس�دوهم ،وأحبوا
زوال النب�وة عنه�م ،جز ًعا أن يفض�ل عليهم من هو مثلهم يف اخللق�ة ،ال عن قصد تكرب
وطلب رياس�ة وتقدم أو س�بب آخر من س�ائر األس�باب ،وقالوا متعجبني [ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ] [ ،]94 :Wوقال�وا[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ] [ ،]21 :lوق�ال:

[ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ] [.]63 :C
 -4الخوف:

من فوت املقاصد وذلك خيتص بمتزامحني عىل مقصود واحد ،فإن كل واحد حيسد
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صاحبه يف كل نعمة تكون عونًا له يف االنفراد بمقصوده ،ومن هذا اجلنس حتاسد الرضات

يف التزاح�م على مقاص�د الزوجية ،وحتاس�د اإلخ�وة عىل ني�ل املنزلة يف قل�ب األبوين،
للتوصل به إىل مقاصد الكرامة واملال ،وكذلك حتاسد التلميذين بالنسبة لألستاذ الواحد

عىل نيل املرتبة من قلب األستاذ وغريها.
 -5حب الجاه:

كام فعل اليهود مع الرسول فقد كان علامء اليهود ينكرون معرفة الرسول مع علمهم

اليقيني به وصفاته يف التوراة ،وال يؤمنون به ،خيفة أن تبطل رياس�تهم واس�تتباعهم مهام

نسخ علمهم.
 -6التميز:

كام أويص به يعقوب لبنيه من عدم الدخول من باب واحد ألهنم كام ذكر املفرسون

كانوا ذوي مجال وهيئة حسنة.
 -7الحرمان:

كما ق�ال الكلبي أنه كان رجل من العرب يمكث ال يأكل ش�ي ًئا يومني أو ثالثة ،ثم

يرفع جانب اخلباء ،فتمر به اإلبل أو الغنم ،فيقول :مل أر كاليوم إبلاً وال غنماً أحس�ن من
هذه ،فام تذهب إال قليلاً حتى تسقط منها طائفة هالكة.
 -8ضعف اإليمان:

لكف نفس�ه م�ن إيقاع األذى والضرر باآلخرين
ألن�ه لو آمن ب�اهلل واليوم اآلخر َّ

حذرا عىل عالقته باهلل وخو ًفا عىل آخرته.
ً

 -9إهمال األذكار والتحصينات المشروعة:

وه�ي التي احتوت عىل التحصينات العظيمة م�ن االجتاه إىل اهلل وطلب دفع الرض

وجلب اخلري.
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أعراض اإلصابة بالعين
كثير م�ن الناس يصابون بالعين وهم ال يعلمون؛ ألهنم جيهل�ون أو ينكرون تأثري

العني عليهم ،فإن أعراض العني يف الغالب تكون كمرض من األمراض العضوية ،إال أهنا
تس�تجيب إىل عالج األطباء ،كأمراض املفاصل واخلمول واألرق واحلبوب والتقرحات

الت�ي تظه�ر على اجلل�د ،وكالنفور م�ن األهل ،والبي�ت واملجتم�ع والدراس�ة ،وبعض
األمراض النفس�ية والعصبية ،ومن املالحظ أن الشحوب يف الوجه بسبب انحباس الدم

عن عروق الوجه والش�عور بالضيق والتأوه والتنهد والنس�يان والثقل يف مؤخرة الرأس
والثق�ل على األكتاف والوخز يف األطراف يغلب عىل م�رىض العني ،وكذلك احلرارة يف
البدن والربودة يف األطراف.

يقول الش�يخ عبد اخلالق العطار :أعراض احلس�د تظهر عىل امل�ال والبدن والعيال

بحس�ب مكوناهتا ،فإذا وقع احلس�د على النفس يصاب بيشء من أم�راض النفس ،كأن

يص�اب بالصدود عن الذهاب إىل الكلية أو املدرس�ة أو العمل ،أو يصد عن تلقي العلم
ومدارسته واستذكاره وحتصيله واستيعابه وتقل درجة ذكائه وحفظه ،وقد يصاب بميل

لالنط�واء واالنعزال واالبتعاد عن مش�اركة األهل يف املعيش�ة ،بل قد يش�عر بعدم حب
ووفاء وإخالص أقرب وأحب الناس له ،وقد جيد يف نفسه ميلاً لالعتداء عىل اآلخرين،
وق�د يصري م�ن طبعه العناد ،ويمي�ل إىل عدم االهتمام بمظهره وملبس�ه ،وال يألفه أهله

وأحبابه وأصحابه ،ويسيطر عليه اإلحساس بالضيق والزهق ،ويشعر باالختناق ويصري
ال يستقر له حال أو فكر أو مقال ،وليس بالزم أن تظهر مجيع هذه األعراض عىل املحسود
بل قد يظهر بعضها فقط ،إذا كان احلسد واق ًعا عىل املال ،فيصاب املحسود بارتباط وضيق

يف التعامل مع غريه بش�أن املال ،كام يصاب باخلبل يف إعداد وتصنيع أو جلب أو عرض
البضائع للتداول ،وقد تتعرض البضائع للتلف وختيم عىل حركة البيع سحابة من الركود
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والكساد ويضيق صاحب املال املحسود ذر ًعا وال يقبل التحدث عنه أو العمل من أجله،
وإذا كان احلس�د واق ًعا على البدن فإنه يصاب باخلمود واخلمول والكس�ل واهلزال وقلة
الشهية وكثرة التنهد والتأوه وبعض األوجاع.

وميكن أن تقسم األعراض اخلاصة بالعني إىل اآلتي:
 -1األعراض الجسمية:

ع�ادة م�ا تظهر تلك األع�راض قبل الق�راءة أو أثناء الرقية الرشعي�ة ،وأوجزها يف

التايل:

 -1صفار الوجه وشحوبه.

 -2شعور املصاب بضيقة شديدة يف منطقة الصدر.

 -3صداع متنقل مع الشعور بزيادة الصداع أثناء الرقية الرشعية.
 -4الشعور باحلرارة الشديدة.

 -5تصبب العرق وخاصة يف منطقة الظهر ويتبع ذلك عادة قوة العني.
 -6أمل شديد يف األطراف.

 -7التثاؤب املستمر بشكل غري طبيعي وملفت للنظر.
 -8البكاء أو تساقط الدموع دون سبب.

 -9وقد تظهر أعراض التثاؤب املس�تمر وتساقط الدموع لدى بعض املعاجلني أو العوام
نتيجة الرقية إن كانت احلالة املعاجلة مصابة بالعني واحلس�د ،وأكثر ما يظهر ذلك مع

النساء املعاجلات.

 -10ارجتاف األطراف وحتركها حركات ال إرادية وذلك بحسب قوة العني وشدهتا.
 -11خفقان القلب.

 -12متغض العضالت ويطلق عليه عند العامة «التمطي».
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 -13الشعور باخلمول بشكل عام وعدم القدرة عىل القيام بالعمل.
 -2األعراض االجتماعية:

وتؤثر العني من الناحية االجتامعية عىل املصاب من خالل عالقاته باآلخرين ومن

بعض تلك املظاهر:

( أ ) فقدان التجارة واملال.

(ب) الكره والبغض من األهل واألصدقاء واملعارف.
(جـ) فقدان املنصب والوظيفة والعمل.

يقول فضيلة الش�يخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين :حتت عنوان (العالمات التي

تظه�ر عىل املصاب بالعني) :الش�ك أن اإلصاب�ة بالعني معروفة األم�ارات والعالمات

الظاهرة ،وقد تظهر إذا كان الش�خص أو املال متص ًفا بالصفات التي يتميز هبا عن غريه،

فحدث فيه ما غريها فجأة من مرض أو نفرة أو كرس أو حادث مروري أو نحو ذلك ،ثم
إن املريض بالعني قد يصاب يف برصه إذا كان حديدً ا ويف سعيه إذا كان شديد السعي ،ويف

ماله الكثري احلس�ن بالتلف أو الكس�اد أو اهلالك ،أو يف س�يارته الفارهة ،وقرصه املشيد،
وزوجته احلس�ناء ،وأوالده الكثريين ،ونحو ذلك فيحدث ما ال يتوقع من املوت واهلدم
والدم�ار والتعطي�ل ونح�و ذلك ومتى م�رض وذهب إىل املستش�فيات ،فبعد الكش�ف

صحيح�ا مل يعرف األطباء علت�ه مع كونه يصرع عندهم ،ويتأمل
ً
والتحالي�ل وجد س�ليماً
وال يعلمون ما فيه ثم يعالج بالرقية واألسباب التي يعالج هبا املعني فيربأ بإذن اهلل فيقال:
إن به عني حاسد ،زالت هبذه األسباب التي يتعاطاها القراء وأهل الرقية الرشعية.
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العالج الشرعي للعين الحاسدة
يعتمد العالج الرشعي للعني احلاسدة عىل أمرين :األول إذا عرف العائن وهذا من

أقوى العالجات وأفضلها ،والثاين إذا مل يعرف العائن وعندها ترشع الرقية للمعيون.
اً
أول -إذا عرف العائن:
 -1االغتسال للمعيون:

عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف  Iقال :مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف

وه�و يغتس�ل ،فقال :مل َأر كالي�وم ،وال جلد خمبأة ،فام لبث أن لبط ب�ه فأتى به النبي فقيل

له:أدرك سهلاً رصي ًعا قال :من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة ،قال :عالم يقتل أحدكم
عامرا أن
أخ�اه؟ إذا رأى أحدكم من أخي�ه ما يعجبه ،فليدع له بالربكة ،ثم دعا بامء ،فأمر ً

يتوضأ فغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وركبتيه وداخلة إزاره ،وأمره أن يصب عليه ،قال

سفيان :قال معمر عن الزهري :وأمره أن يكفأ اإلناء من خلفه(((.

قال املناوي« :إذا رأى «أي علم» أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه» من النسب

أو اإلسالم ما يعجبه أي ما يستحسنه ويرضاه من أعجبه اليشء رضيه «فليدع له بالربكة»،
ندب�ا ب�أن يقول اللهم بارك في�ه وال ترضه ويندب أن يقول «ما ش�اء اهلل ال قوة إال باهلل»،
وال ش�بهة يف تأثير العين يف النف�وس فضًل�اً ع�ن األموال وذل�ك ألن بع�ض النفوس

اإلنس�انية يثب�ت هلا ق�وة هي مب�دأ األفع�ال الغريبة ويكون ذل�ك إما حاصلاً بالكس�ب

كالرياض�ة وجتري�د الباطن عن العالئق وتزكيته فإنه إذا اش�تد الصف�اء والذكاء حصلت
( )1صحي�ح :رواه أمح�د ( ،)486/3وابن ماجه [ ،]3509والنس�ائي يف «الس�نن الكربى»)380/4( ،
برق�م [ ،]7619وابن أيب ش�يبة ( ،)417 ،416/7والطرباين يف «الكبري» ( ،)5573/6والطحاوي
يف «املش�كل» ( ،)76/4واب�ن عب�د البر يف «التمهي�د» ،)242/6( ،وصحح�ه الش�يخ األلباين يف،
«صحيح اجلامع» [ ،]556وصحيح ابن ماجه [ ،]2828و«الكلم الطيب» [.]243
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الق�وة املذك�ورة كام حيصل لألولي�اء أو باملزاج واإلصابة بالعني يك�ون من األول والثاين
فاملبدأ فيها حالة نفس�انية معجبة تنهك املتعجب منه بخاصة خلق اهلل يف ذلك املزاج عىل

ذلك الوجه ابتالء من اهلل تعاىل للعباد ليتميز املحق من غريه(((.
كيفية وأماكن الغسل:

( أ ) غسل وجه العائن.

(ب) غسل يديه إىل املرفقني.

(جـ) غسل ركبتيه.

( د ) غسل داخل إزاره.

(هـ) أن يكفأ املصاب بالعني اإلناء من خلفه بغتة ويغسل به.
قال ش�مس احلق العظي�م آبادي :ثم يغتس�ل منه املعني ،وهو ال�ذي أصابه العني،

ق�ال يف فت�ح الودود :هو أن يغس�ل العائن داخ�ل إزاره ووجهه ويدي�ه ومرفقيه وركبتيه
وأط�راف رجليه يف ق�دح ثم يصب عىل من أصابه العني وهي املراد باملعني اس�م مفعول

كمبيع ،انتهي(((.

ق�ال حممد ب�ن مفلح :وهذا من الط�ب الرشعي املتلقي بالقبول عن�د أهل اإليامن،

خواص اس�تأثر اهلل بعلمها فال يبعد
وق�د تكل�م بعضهم يف حكمة ذلك ،ومعل�وم أن َث َّم
ٌّ
مثل هذا وال يعارضه يشء ،وال ينفع مثل هذا إال من أخذه بقبول واعتقاد حسن ،ال مع
شك وجتربة(((.

(« )1فيض القدير» ( )351/3للمناوي ،ط :مكتبة مرص.

(« )2عون املعبود»  -باختصار ( )351/10للعظيم آبادي ،ط :مكتبة الصفا
(« )3اآلداب الرشعية» ( )85/3البن مفلح ،ط :مؤسسة الرسالة.
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قال البغوي يف «رشح الس�نة» يف باب ما رخص فيه من الرقي :وروي عن عائش�ة

أهنا كانت ال ترى بأسا أن يعوذ يف املاء ثم يعالج به املريض(((.

ق�ال اب�ن القيم يف «الط�ب النبوي» :ومنه�ا أن يؤمر العائن بغس�ل مغابنه وأطرافه

وداخل�ة إزاره ،وفي�ه قوالن أحدمها -أنه فرجه ،والثاين -أن�ه طرف إزاره الداخيل الذي

ييل جسده من اجلانب األيمن ،ثم يصب عىل رأس املعني من خلفه بغتة ،وهذا مما ال يناله

عالج األطباء ،وال ينتفع به من أنكره ،أو س�خر منه ،أو ش�ك فيه ،أو فعله جمربا ال يعتقد

أن ذلك ينفعه(((.

وقال يف الروح :قد أمر رسول اهلل أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذارة منه ثم

يص�ب ذلك املاء عىل املعني ،فإنه يزيل عنه تأثري نفس�ه ،والعائن الذي أصاب الش�خص

بالعني ومغابنه :قال أهل اللغة بواطن األفخاذ عند احلوالب(((.

قال البيهقي :قال ابن شهاب الزهري  :Vالغسل الذي أدركنا علامءنا يصفونه:

أن يؤيت للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ،ثم يمجه يف القدح ،ثم يغس�ل
وجه�ه يف القدح ث�م يدخل يده اليرسى فيصب عىل كفه اليمن�ى يف القدح ثم يدخل يده

اليمنى فيصب هبا عىل كفه اليرسى صبة واحدة ثم يدخل يده اليرسى فيصب عىل مرفقه

األيم�ن ثم يدخل ي�ده اليمنى فيصب عىل مرفقه األيرس ،ث�م يدخل يده اليرسي فيصب

هب�ا عىل قدم�ه اليمنى ثم يدخل يده اليمن�ى فيصب هبا عىل قدمه اليسرى ثم يدخل يده
اليرسى فيصب هبا عىل ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب هبا عىل ركبته اليرسى

كل ذل�ك يف ق�دح ثم يدخل داخلة إزاره يف القدح وال يوضع القدح يف األرض ،فيصب
عىل رأس الرجل الذي أصيب بالعني من خلفه صبة واحدة(((.

(« )1رشح السنة» ( )166/12لإلمام البغوي ،ط :املكتب اإلسالمي.
(« )2الطب النبوي» ،ص ]171[ :البن القيم ،ط :دار التقوى للرتاث.
(« )3الروح» ،ص ]214[ :البن القيم ،ط :مكتبة اإليامن.
(« )4السنن» ( )352/9للبيهقي ،ط :دار احلديث.
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ق�ال النووي :V :قال الق�ايض عياض :اجلمهور عىل ما فرسه الزهري وأخرب

أن�ه أدرك العلماء واستحس�نه علامؤنا وخص به العمل ،وإن غس�ل العائن وجهه إنام هو
صب�ه وأخ�ذه بيمينه وكذلك باق�ي األعضاء إنام صبه ليس عىل صفة غس�ل األعضاء يف

الوض�وء وغريه .وكذلك غس�ل داخلة اإلزار إنام هو إدخاله وغمس�ه يف القدح ثم يكفأ

القدح وراءه عىل ظهر األرض.

واختل�ف يف داخلة اإلزار :فقيل املراد موضعه من احلس�د وقيل املراد مذاكريه أي

فرجه وقيل وركه إذ هو معقد اإلزار(((.

قال احلافظ بن حجر يف الفتح :قال املازري :هذا املعنى مما ال يمكن تعليله ومعرفة

وجه�ه م�ن جهة العقل ،فال ي�رد لكونه ال يعقل معن�اه ،وقال ابن الع�ريب :إن توقف فيه

مترشع قلنا له :اهلل ورسوله أعلم ،وقد عضدته التجربة وصدقته املعاينة(((.

قال الش�يخ بدر الدين العيني  :Vوأحسن يشء يف تفسري االغتسال ما وصفه

الزهري راوي احلديث الذي عند مسلم :يؤيت بقدح ماء ثم يصب بيده اليرسى عىل كفه
اليمن�ى ،ث�م يصب بكفه اليمنى عىل كفه اليرسى ،ث�م يدخل يده اليرسى فيصب هبا عىل

مرف�ق ي�ده اليمنى ،ثم بي�ده اليمنى عىل مرفق يده اليرسى ،ثم يغس�ل قدم�ه اليمنى ،ثم

يدخل يده اليمنى فيغس�ل قدمه اليرسى ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتني ،ثم يأخذ
داخلة إزاره ،فيغمسه يف القدح ،ثم يكفأ القدح ،فيصب عىل رأسه صبة واحدة وال يضع

القدح حتى يفرغ ،وأن يصب من خلفه صبة واحدة جيري عىل جسده ،وال يوضع القدح
يف األرض ،أثناء االغتسال ويغسل أطرافه وركبتيه وداخلة إزاره يف القدح(((.

(« )1مسلم برشح النووي» ( )334/14لإلمام النووي ،ط :مكتبة فياض.
(« )2فتح الباري» ( )215/10للحافظ ابن حجر ،ط :دار الريان.
(« )3عمدة القارئ» ( )405/17لإلمام العيني ،ط :الباب احللبي مرص.



59

60
الحكمة من اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية:

قال ابن القيم :فاعلم أن ترياق سم احلية يف حلمها ،وأن عالج تأثري النفس الغاضبة

يف تس�كني غضبها ،وإطفاء ناره بوضع يدك عليه واملس�ح عليه وتس�كني غضبه ،وذلك
بمنزلة رجل معه ش�علة من نار ،وقد أراد أن يقذفك هبا ،فصببت عليها املاء وهي يف يده
حت�ى طفئت ،ولذل�ك أمر العائن أن يقول :اللهم بارك علي�ه ،دفعا لتلك الكيفية اخلبيثة
بالدع�اء الذي هو إحس�ان املعني ،فإن دواء اليشء بضده ،ومل�ا كانت هذه الكيفية اخلبيثة

تظهر يف املواضع الرقيقة من اجلس�د ،ألهنا تطلب النفوذ فال جتد أرق من املغابن وداخلة
وأيضا
اإلزار ،والس�يام إن كان كناية عن الفرج ،فإذا غسلت باملاء بطل تأثريها وعملهاً ،

فه�ذه املواضع لألرواح الش�يطانية هبا اختصاص واملقصود أن غس�لها باملاء يطفئ تلك
النارية ،ويذهب بتلك الس�مية وفيه أمر آخر ،وهو وصول أثر الغسل إىل القلب من أرق

املواضع وأرسعها ً
تنفيذا(((.

 -2وضوء العائن ليغتسل منه المعين:

ويسن لعالج العني أن يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه املعني ،ملا ثبت من حديث

عائشة  Jأهنا قالت« :كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه املعني»(((.

ق�ال حممد ب�ن مفل�ح تعقي ًبا عىل ه�ذا احلديث :وهذا م�ن الطب الرشع�ي املتلقي

بالقب�ول عن�د أهل اإليمان ،وقد تكلم بعضه�م يف حكمة ذلك ،ومعل�وم أن ثم خواص
اس�تأثر اهلل بعلمه�ا فال يبعد مثل هذا وال يعارض�ه يشء ،وال ينفع مثل هذا إال من أخذه

بالقبول واعتقاد حسن ،ال مع شك وجتربة(((.

(« )1زاد املعاد» ( )163 - 162/3البن القيم اجلوزية ،ط :دار الفجر للحديث.
( )2صحيح :رواه أبو داود [ ،]388وصححه الشيخ األلباين «صحيح أبو داود» [.]3286
(« )3اآلداب الرشعية» ( )58/3البن مفلح ،ط :مؤسسة الرسالة.
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أيضا :ويف وجوب الوضوء خالف بني أهل العلم ،وظاهر ما تقدم من النقل
وقال ً

والدليل وجوبه وهو أظهر(((.

أيضا عن حممد بن أيب أمامة بن سهل ،عن أبيه حديث الغسل
وروي مالك ً V

آنف الذكر ،وقال فيه :إن العني حق ،توضأ له فتوضأ له(((.
حكم اغتسال ووضوء العائن للمعيون:

ق�ال الن�ووي :اختلف العلامء يف العائن هل جيرب على الوضوء للمعني أم ال؟ فمن

العلامء من أوجبه واحتج بقول الرسول يف رواية مسلم السابقة «وإن استغسلتم فاغسلوا»
وبرواية املوطأ حديث سهل بن أمامة أنه 0

أمره بالوضوء واألمر للوجوب.

ق�ال امل�ازري :والصحيح عندي الوج�وب ،أما إذا خيش عىل املعين اهلالك وكان

ربا عا ًما ،ومل يكن زوال
وضوء العائن مما جرت العادة بالبدء به أو كان املرشع أخرب به خ ً
اهللاك إال بوض�وء العائن ،فحينئذ يبعد اخلالف ألنه يصري من باب من تعني عليه إحياء

نف�س مرشف�ة عىل اهلالك وقد تق�رر أنه جيرب عىل ب�ذل الطعام للمضطر فه�ذا أوىل وهبذا
التقرير يرتفع اخلالف فيه(((.

يق�ول ابن حجر« :وإذا استغس�لتم فاغس�لوا» :وه�ي أمر العائن باالغتس�ال عند

طلب املعيون منه ذلك ،ففيها إش�ارة إىل أن االغتس�ال لذلك كان معلو ًما بينهم ،فأمرهم
أن ال يمتنع�وا من�ه إذا أريد منهم ،وأدنى ما يف ذلك رفع الوهم احلاصل يف ذلك ،وظاهر
األم�ر الوجوب ،وحكى املازري فيه خال ًفا وصحح الوجوب ،وقال :متى خيش اهلالك

(« )1اآلداب الرشعية» (.)60/3
( )2صحي�ح :رواه أمح�د ( ،)486/3ومال�ك يف «املوط�أ» ( ،)938/2وابن ماج�ه [ ،]3509وصححه
الشيخ األلباين يف «صحيح ابن ماجه» [ ،]2828و«املشكاة» [.]4562
(« )3مسلم برشح النووي» ( )334/14لإلمام النووي ،ط :مكتبة فياض.
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وكان اغتس�ال العائن مما جرت العادة بالش�فاء به فإنه يتعني ،وقد تقرر أنه جيرب عىل بذل

ذلك الطعام للمضطر وهذا أوىل(((.

وق�ال القرطبي :العائ�ن إذا أصاب بعينه ومل يربك فإنه يؤمر باالغتس�ال وجيرب عىل

ذل�ك إن أب�اه ،ألن األم�ر على الوجوب الس�يام ه�ذا فإنه قد خي�اف عىل املعين اهلالك،
وال ينبغي ألحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به السيام إذا كان بسببه وكان اجلاين عليه(((.

وق�ال الش�يخ بدر الدين العيني :يؤمر العائن باالغتس�ال وجيبر إن أيب ،ألن األمر

حقيقة للوجوب ،وال ينبغي ألحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه وال يرضه هو ،الس�يام

إذا كان بسببه وهو اجلاين عليه(((.

وعلي�ه فينبغي عند طلب االغتس�ال للعائن أن يبني ذلك على غلبة ظنه إما لكثرة

حتديق�ه باملص�اب ،أو لص�دور بع�ض الكلمات التي ت�دل عىل احلس�د كقوله م�ا أمجله،

وم�ا أغن�اه ،وما أمجل داره أو س�يارته ،أو نحو ذل�ك دون أن يقرهنا باألدعي�ة الواردة يف
هذا املقام ،أو الش�تهاره باإلصابة من خالل تكرار ذلك منه ويف هذه احلالة ينبغي طلب

االغتسال منه برفق ولطف ،فرسول اهلل  0قال« :إن الرفق ال يكون يف شيء إال

زانه ،وال ينزغ من شيء إال شانه»((( ،كام ينبغي علينا أال نكثر من الشك والظن السيئ،
فإن الظن أكذب احلديث ،وأال نخلط بني اإلصابة بالعني وبني األعراض املرضية العادية

التي تصيب كل إنسان وال ننسب أي عارض يصيبنا إىل العني واهلل أعلم.
ثانيا -إذا لم يعرف العائن:
ً

قال القرطبي :قال علامؤنا إنام يسرتقى من العني إذا مل يعرف العائن ،وأما إذا عرف
(« )1فتح الباري» ( )268/16للحافظ ابن حجر ،ط :دار الريان.
(« )2اجلامع ألحكام القرآن» ( )227/9لإلمام القرطبي ،ط :املكتبة التوفقية.
(« )3عمدة القارئ» ( )405/7لإلمام العيني ،ط :البايب احللبي مرص.
( )4صحيح :رواه مسلم [.]4698
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الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء عىل حديث أمامة ،واهلل أعلم((( ،فعند عدم معرفة

العائ�ن تشرع الرقية للمعي�ون لفعل جربي�ل  Sللنبي وذل�ك إما برقيته لنفس�ه؛

حلدي�ث عائش�ة « :Jأن رس�ول اهلل  0كان إذا اش�تكى نف�ث عىل نفس�ه
باملعوذات ومس�ح عنه بيده فلام اش�تكى يف وجعه الذي تويف فيه طفقت أنفث عىل نفس�ه

باملع�وذات الت�ي كان ينفث وأمس�ح النبي عن�ه»((( ،أو برقية غريه ل�ه؛ حلديث جابر بن
عب�د اهلل« :لدغ�ت رجًل�اً منا عقرب ونحن جل�وس مع النبي فقال رجل يا رس�ول اهلل:

أرقيه؟ فقال :من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»(((.

يقول ابن القيم  :Vمن العالج النبوي هلذه العلة  -يعني :العني ،-اإلكثار من

قراءة املعوذتني وفاحتة الكتاب وآية الكريس والتعوذات النبوية(((.

وحيمل الشيخ عطية سامل ما سبق بقوله :وكذلك أمر عالجها بعد وقوعها؟ -يعني

العني ،-وباالس�تقراء ملجموع النصوص الواردة تقري ًبا وتصنيفها يف اجلملة فإهنا تنقسم
إىل اآليت:

 -1نص�وص يف الوقاي�ة العام�ة ال تتعلق بش�خص بذاته كام يف عم�وم من رش من

خلق ومن رش النفاثات يف العقد ،ومن رش حاس�د إذا حس�د ،أيا كان رش ذلك املخلوق،

وأيا كان من ينفث يف العقد ،وأيا كان احلاس�د إذا حس�د وكذلك تعوذه  0من
كل هامة والمة.

 -2نصوص يف الوقاية اخلاصة :وهي ما تكون من أشخاص بأعينهم ويف حاالت

خاصة هبم عند التخوف من عيوهنم.

(« )1اجلامع ألحكام القرآن» ( )328/9لإلمام القرطبي ،ط :املكتبة التوفقية.
( )2صحيح :رواه البخاري [.]4175
( )3صحيح :رواه مسلم [.]2199
(« )4زاد املعاد» ( )168/4لإلمام ابن القيم ،ط :دار الفجر للرتاث.
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 -3نصوص يف العالج منها إذا وقعت ،وهذا ينقسم إىل قسمني بالنسبة للعائن إن

كان معرو ًفا بشخصه أو جمهولاً :

( أ ) ف�إن كان معرو ًف�ا فالعالج حمس�وس باس�تعامل املاء وغس�ل بع�ض األعضاء

ومواضع خاصة منه كقصة سهل بن حنيف .I

(ب) ف�إن كان غري معروف فه�و عالج معنوي بالرقي الواردة كابني جعفر ،وهذا

هو جممل الوقاية أو العالج من العني(((.

وس�نتكلم عن الرقية الرشعية تفصيل ًيا يف الفصول القادمة ونذكر لكل حالة الرقية

الرشعية اخلاصة هبا مع ضوابطها الرشعية.



(« )1العني والرقية واالستشفاء بالقرآن والسنة» ص ]40[ :للشيخ عطية سامل ،ط :مطابع القثامى.
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المس الشيطاني
تعريف المس الشيطاني «الصرع»:

من األمور التي نطق هبا الوحي قرآنًا وس�نة بداللة أكيدة وش�واهد عديدة مس�الة

الصرع وختبط اجلن لإلنس ،ومن هذا املنطلق فس�وف أعرج على هذا املوضوع ألمهيته

والتقائه بأمور العقيدة ،وارتباطه الوثيق بالرقية الرشعية وإلنكار فئة ليست قليلة وجود

اجلن أصلاً ناهيك عن إيذائهم ورصعهم وتلبسهم باإلنس.
اً
أول -المس لغة:

ق�ال اب�ن منظ�ور« :ث�م اس�تعري امل�س للجن�ون كأن اجلن مس�ته يقال ب�ه مس من

جنون»(((.

وقال ابن األثري :يقال مسس�ت اليشء أمس�ه مسا إذا ملس�ته بيدك ثم استعري لألخذ

�س من
والضرب واس�تعري للجماع ألن�ه امل�س وللجن�ون كأن اجل�ن مس�ته يق�ال به َم ٌّ

جنون(((.

اصطالحا:
ثانيا -المس
ً
ً

ه�و تعرض اجل�ن لإلنس بإيذاء اجلس�د خارج ًي�ا أو داخل ًيا أو كليهما م ًعا ،بحيث

ي�ؤدي ذلك لتخبط يف األفعال مما يفقد املريض النظ�ام والدقة واألناة والروية يف أفعاله،
وكذلك يؤدي للتخبط يف األحوال فال يستقر املريض عىل حالة واحدة.

قال يف الفتح احلق املبني :واملس
اصطالحا :أذية اجلن لإلنس�ان من خارج جس�ده
ً

أو من داخله أو منهام م ًعا ،وهو أعم من الرصع(((.

(« )1لسان العرب» ( )218/6البن منظور ،ط :دار صادر.
(« )2النهاية يف غريب احلديث واألثر» ص ]354[ :البن األثري ،ط :الكتاب اللبناين.
(« )3فتح احلق املبني» ص ]61[ :ألسامة املعاين ،ط :دار املعاين.
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قال الدكتور عبد الكريم عبيدات :والرصع عبارة عن اختالل يصيب اإلنس�ان يف

عقله بحيث ال يعي املصاب ما يقول فال يستطيع أن يربط بني ما قاله وما سيقوله ويصيب
صاحب�ه بفقدان الذاكرة نتيجة اختالل يف أعصاب املخ ،ويصاحب هذا االختالل العقيل
اختلال يف حركات املصروع ،فيتخبط يف حركاته وترصفاته فال يس�تطيع أن يتحكم يف

سريه ،وقد يفقد القدرة عىل تقدير اخلطوة املتزنة لقدميه أو حساب املسافة الصحيحة هلا،
ومن مظاهر الرصع عملية التخبط يف األقوال واألفعال والفكر(((.

وتل�ك القضية مم�ا تنازع فيها الناس فأثبت الس�لف وغريه�م رصع اجلن لإلنس،

وأنك�ر من غري الس�لف بل من الفالس�فة واملعتزل�ة ذلك ،وعزا املنكرون س�بب الرصع
نتيجة لتصاعد األبخرة واألخالط الرديئة إىل املخ ،فيصاب اإلنس�ان نتيجة لذلك بحالة
عصبية يفقد معها املصاب عقله ،فيتخبط يف حركاته وترصفاته ولكننا بعون اهلل س�نذكر
األدلة عىل حدوث املس حقيقة وواق ًعا.



(« )1عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة» ص ]252[ :لعبد الكريم عبيدات ،ط :دار الوطن.
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أدلة المس «الصرع»
اً
أول -األدلة من الكتاب:

[ :6ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ] [.]275 :2

ق�ال اب�ن كثري :أي ال يقومون م�ن قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم املرصوع حال

منكرا(((.
رصعه وختبط الشيطان له ،وذلك أنه يقوم قيا ًما ً

[ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ]

[]201 :C

ق�ال اب�ن كثري :ومنه�م من فرس ذل�ك بالغضب ومنه�م من فرسه بمس الش�يطان

بالرصع ونحوه(((.

أدلة صرع الجن لإلنس من السنة المطهرة:

أما األحاديث النبوية الدالة عىل إيذاء اجلن لإلنس فهي كثرية أورد منها اآليت:

 -1ع�ن عطاء ب�ن رباح قال :قال يل ابن عب�اس  :Iأال أريك امرأة من أهل

اجلنة :قلت :بىل ،قال هذه املرأة السوداء أتت النبي فقالت :إن أرصع وإين أتكشف فادع
اهلل يل ،ق�ال :إن ش�ئت صربت ولك اجلنة ،وإن ش�ئت دع�وت اهلل أن يعافيك؟ فقالت:

أصرب ،فقالت :إين أتكشف فادع اهلل أن ال أتكشف ،فدعا هلا(((.

وهذه املرأة اسمها أم زفر كام روي ذلك البخاري يف صحيحه عن عطاء ،والظاهر

أن الرصع الذي كان هبذه املرأة كان من اجلن.

(« )1تفسيري القرآن العظيم» ( )334/3لإلمام ابن كثري ،ط :مكتبة الصفا.
(« )2تفسري القرآن العظيم» (.)67/2
( )3صحيح :رواه البخاري [ ،]5652ومسلم [.]2576
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قال احلافظ ابن حجر يف «الفتح» :وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس يف نحو

ه�ذه القص�ة أهنا قال�ت :إين أخاف اخلبيث أن جي�ردين ،واخلبيث هو الش�يطان ،فدعا هلا

فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأيت أستار الكعبة فتتعلق هبا ،ثم قال :وقد يؤخذ من الطرق
التي أوردهتا أن الذي كان بأم زفر كان من رصع اجلن ال من رصع اخللط انتهى(((.

 -2أتت امرأة إىل رس�ول اهلل هبا طيف  -أي مس من الش�يطان ،فقالت :يا رسول

اهلل ادع اهلل أن يش�فيني ،قال« :إن ش���ئت دعوت اهلل  Dفش���فاك ،وإن ش���ئت فاصربي

وال حساب عليك» ،قالت« :أصرب ،وال حساب عيل»(((.
أنواع المس الشيطاني:

هن�اك نوع�ان م�ن االقتران الش�يطاين لإلنس�ان ،اقرتان ش�يطاين من حي�ث تأثري

الش�يطان ،واقرتان شيطاين من حيث األعراض التي تظهر عىل املمسوس سواء يف يقظته
أو منامه(((.

اً
أول -االقتران الشيطاني من حيث التأثير:

وينقسم إىل:
 -1التلبس الكلي «المس الكلي»:

وهو إما تلبس أو مس دائم أو تلبس أو مس عريض.

( أ ) االقتران الكلي الدائم «المس الكلي الدائم»:

ويالحظ يف هذا النوع من االقرتان تواجد األرواح اخلبيثة بش�كل دائم ومستمر يف

(« )1فتح الباري» ( )115/10للحافظ ابن حجر ،ط :دار املعرفة.
( )2صحي�ح :رواه أمح�د ،واحلاك�م يف «املس�تدرك» ( )245/1وق�ال :صحيح عىل رشط مس�لم ووافقه
الذهبي ،وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم.]3754[ :
( )3راجع« :منهج الرشع يف بيان املس والرصع» ،أسامة بن ياسني املعاين ،دار املعايل ،عامن ،األردن.
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جس�د املريض ،ويتمركز تواجدها يف دم�اغ املرصوع ،وتغيبه غيبوبة كاملة ،بحيث تظهر
أثن�اء الرقية وتتح�دث تلك األرواح عىل لس�ان املريض ،وقد تصرخ وتتوعد ،وتتأذى

إيذاء شديدً ا نتيجة لقراءة آيات من كتاب اهلل  ،Dويعتمد ذلك التأثري عىل قوى ويقني

وقرب املعالج من خالقه  ،nويكثر حدوث ذلك النوع من االقرتان بواسطة السحر،
أو اإليذاء الشديد من قبل اإلنس لتلك األرواح ،وقد حيدث هذا النوع يف بعض األحيان
عن طريق العشق الشديد.

(ب) االقتران الكلي العارض «المس الكلي العارض»:

ويالحظ يف هذا النوع من االقرتان تواجد لألرواج اخلبيثة بش�كل مس�تمر ودائم،

وبحص�ول القراءة عىل املصروع ورقيته بالرقية الرشعية يفر الش�يطان حلني االنتهاء من
الرقي�ة ،ويعود ثاني�ة وهكذا ،وقد يكون ه�ذا الصنف أحد األصن�اف الثالثة التي أخرب

الرس�ول يف حديث أيب ثعلبة اخلش�ني  Iحيث قال :قال رس�ول اهلل :0
«اجل���ن ثالث���ة أصن���اف فصن���ف هل���م أجنحة يط�ي�رون به���ا يف اهلواء ،وصن���ف حيات

وكالب ،وصنف حيلون ويظعنون»(((.

ويعتقد أن هذا الصنف يندرج حتت النوع األول وهم «الذين يطريون» وقد حبا اهلل

 Eهذا الصنف هبذه اخلاصية دون غريه من األصناف األخرى ،وله خصائص
إضافي�ة أخرى ومنها القدرة الفائقة عىل تلبس اجلس�د ومفارقت�ه برسعة مذهلة بإذن اهلل

 ،cوهذا مش�اهد حمس�وس عند املعاجلني املتمرسين بالرقية الرشعية ،وهذا ما يطلق

عليه العامة «بالطيار» واهلل  cأعلم.

( )1صحي�ح :رواه الطبراين يف «الكبير» [ ،]1845صححه الش�يخ األلباين يف «صحي�ح اجلامع» برقم:
[.]3114
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 -2التلبس الكلي بتأثير عضوي «المس الكلي العضوي وإيذاء العضو البشري»:

ويالح�ظ يف ه�ذا النوع من االقرتان تواجد األرواح اخلبيثة بش�كل مس�تمر ودائم

وأعراضا عىل
يف عض�و م�ن أعضاء املري�ض أو منتقلاً من عضو آلخر ،مس�ب ًبا تأثيرات
ً

تل�ك األعض�اء تؤدي آلالم وأوجاع ومضاعفات ،بل قد يتعدى ذلك إىل إصابة العضو
بالش�لل أو تعطيل�ه لفترات وجيزة ع�ن القيام بمهامه الرئيس�ية ،ومث�ل تلك األعراض

عاجزا عن تفسري
ال يتم الكش�ف عنها بالوسائل واألساليب الطبية املتاحة ويقف الطب
ً

بعض تلك الظواهر.

 -3االقتران الخارجي« :المس واإليذاء الخارجي»:

( أ ) االقتران الخارجي الدائم «المس واإليذاء الخارجي الدائم»:

ويالحظ يف هذا النوع من االقرتان تواجد األرواح اخلبيثة ،بش�كل مس�تمر ودائم

خارج جس�د املريض وحماولة إيذائه بش�تى الطرق والوس�ائل ،ويف هذا النوع من أنواع
االقرتان ال تظهر أية أعراض أو مضاعفات أثناء الرقية بس�بب عدم تلبس تلك األرواح

جلسد املريض وهروهبا أثناء أو قبل الرقية الرشعية وقراءة القرآن الكريم.
(ب) االقتران الخارجي العارض «المس واإليذاء الخارجي العارض»:

ويالح�ظ يف ه�ذا النوع من االقتران تواجد األرواح اخلبيثة بش�كل مؤقت خارج

جس�د املريض لس�بب عارض ،وأكثر ما يش�اهد ويالحظ هذا النوع نتيجة إليذاء بسيط

تعرضت له تلك األرواح من قبل اإلنسان ،فيحصل منها إيذاء بقدر ذلك الرضر أو يزيد
عنه ،ويستمر ذلك لفرتة بسيطة ،إىل أن ينتهي األمر بإذن اهلل .c

 -4المس واإليذاء الخارجي المؤدي للمرض:

وه�ذا الن�وع م�ن املس اخلارج�ي حيدث إي�ذاء من قب�ل األرواح اخلبيثة لإلنس�ان

بطريقتني خمتلفني:
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( أ ) تأثير دون حصول أية أعراض مرضية:

وي�ؤدي ه�ذا الن�وع يف التأثير عىل املري�ض دون ظهور أي�ة أعراض طبي�ة متعلقة

باملرض.

(ب) تأثير مع ظهور أعراض مرضية خاصة بالمرض:

وي�ؤدي ه�ذا الن�وع يف التأثري على املريض م�ع ظهور األع�راض الطبي�ة اخلاصة

باملرض ،وينقسم هذا النوع إىل قسمني:

 التأث�ي�ر عل���ى األمراض العضوي���ة اليت يعاني منها املري���ض :وهذا النوع يؤثر

عىل احلالة املرضية التي تعاين أصلاً من مرض عضوي معني ،وتستفيد األرواح اخلبيثة من
وجود ذلك املرض فتؤثر عليه بالزيادة مع اس�تمرار العلة دون االس�تجابة لكافة األدوية
الطبية املس�تخدمة يف عالج ذلك املرض ،وهذا النوع تس�تطيع األرواح اخلبيثة من خالله

التأثير عىل تلك األمراض املتنوعة نتيجة خاصية نفاذها واس�تقرارها يف جس�د اإلنس�ان
بحيث أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ،كام ثبت من حديث صفية .J

 تأثير بإجياد أم�راض عضوية متنوعة :وهذه األمراض العضوية يكون منش�ؤها

من اجلن والشياطني دون اتضاح أسباب عضوية معينة ،نتيجة اإلصابة بالرصع والسحر

والعني.

 -5المس الطائف «الجاثوم»:

وه�ذا الن�وع من أنواع املس حي�دث عند النوم فتتس�لط تل�ك األرواح اخلبيثة عىل

اإلنس�ان لفرتة بس�يطة ال تس�تغرق أكثر م�ن دقائق ،ومث�ال ذلك ما حيص�ل للبعض من
كوابيس ،والبد للمعالج من حتري تلك املس�ألة بش�كل دقي�ق ،ألن األعراض قد تكون

ناجتة يف بعض األحيان عن أسباب طبية بحتة.
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والكوابيس :مفردها كابوس وقال ابن منظور :هو ما يقع عىل النائم بالليل ،ويقال:

هو مقدمة الرصع ،قال بعض اللغويني :وال أحسبه عرب ًيا إنام هو الباروك واجلاثوم(((.
والكوابيس إما كوابيس عارضة أو متكررة:

ذكر الدكتور حس�ان ش�ميس باش�ا يف كتابه «النوم واألرق واألحالم» عن أسباب

الكوابيس العارضة فقال حتدث لسببني:

 -1حتي�ز بخارات يف جمرى النفس ترتاق�ى إىل الدماغ وتنصب منه دفعة حني الدخول يف
النوم .فيش�عر املصاب بثقل يف احلركة والكالم أو شعور بالفزع ،وهو مقدمة الرصع
أيضا عند التعرض للضغوط النفسية.
العضوي ،وحيدث ً

 -2تعاطي أدوية يمكن أن تسبب الكوابيس.

أما الكوابيس املتكررة فتدل عىل تسلط وإيذاء األرواح اخلبيثة لإلنسان.

 -6اقتران التابعة «أم الصبيان»:

قال ابن منظور :والتابعة :الرئى من اجلن ،أحلقوه اهلاء للمبالغة أو لتشنيع األمر أو

عىل إرادة الداهية ،والتابعة :جنية تتبع اإلنسان ،ويف احلديث :أول خرب قدم املدينة يعني
من هجرة الرسول  0امرأة كان هلا تابع من اجلن ،التابع ههنا :جني يتبع املرأة

حيبها ،والتابعة :جنية تتبع الرجل وحتبه ،وقوهلم :معه تابعة أي من اجلن.

والتابع�ة م�ن إي�ذاء اجل�ن لإلنس نوع م�ن األن�واع ،إال أنه م�ن أنواع إيذاء نس�اء

اجلن لنس�اء اإلنس باتباع طرق ش�يطانية خبيثة تعتمد يف جمملها على حماولة قطع الذرية
واإلنج�اب ،أو حماولة إيذاء اجلنني وحصول إس�قاط لدى امل�رأة ،أو حماولة إيذاء الوليد

بط�رق ش�يطانية متنوعة ،ويقترص اإلي�ذاء عىل هذا اجلانب فق�ط ،دون أن يؤثر عىل كافة
جماالت احلياة األخرى كام يدعي السحرة واملشعوذون.

(« )1لسان العرب» ( )192/6البن منظور ،ط :دار صادر.
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وهذا األسلوب قد يؤدي إىل إيذاء املرأة بإحدى الوسائل التالية:
 -1منع احلمل من أساسه :ويلجأ نساء اجلن غال ًبا يف هذا النوع من أنواع االقرتان

باتباع طرق شيطانية خبيثة ملحاولة منع احلمل من أساسه بكيفية ال يعلمها إال اهلل ،حيث

أن «التابعة» ال تقرتن بجسد املريضة وال تدخل فيها ،والذي يرتجح يل يف هذه املسألة بأن
يكون التأثري األسايس يف هذا النوع نتيجة للعزائم والطالسم املستخدمة واهلل أعلم.

 -2اإلجهاض املبكر :وحيصل ذلك يف فرتة احلمل املتقدمة التي تقدر بثالثة أشهر،

ويف ه�ذه احلالة تش�عر املرأة احلامل بأع�راض غري طبيعية ،ومن ذل�ك رؤية أمر مفزع يف

النوم كاعتداء من قبل كلب أس�ود أو عض املريضة يف يدها أو س�اقها أو اعتداء رجل أو
وزغ أو محار أو بعري ونحو ذلك ،أو الشعور برضبة عىل بطن املريضة أثناء نومها ،وغال ًبا

يك�ون ذل�ك من قبل بعض النس�وة ،أو حدوث نزيف مس�تمر دون حتديد أس�باب طبية
معلومة لذلك وينتج عن كافة تلك الظواهر إجهاض مبكر لدى املرأة احلامل.

 -3اإلجهاض املتأخر :وحيصل ذلك بعد فرتة محل الثالثة أش�هر األوىل ،وتش�عر

املرأة احلامل يف هذا النوع بكافة األعراض املذكورة يف النوع السابق.

 -4إي���ذاء املولود :وقد حيصل ذلك اإليذاء من األرواح اخلبيثة بعد الوالدة بطرق

ش�يطانية متنوعة وقد ي�ؤدي ذلك إىل حصول أمراض متنوعة دون أن تتحدد األس�باب
العضوية لذلك ،ودون تشخيص تلك األمراض لدى املستشفيات واملصحات واألطباء

اإلخصائيني.

 -7اقتران الزار «مس الزار»:

والزار كام هو معلوم حفلة رقص خيتلط فيها الرجال والنساء وينعدم فيها االحتشام

بقصد االستمتاع باملوسيقى الصاخبة والشهوات احلسية واملعنوية وأغلبها يتم اآلن حتت

مسمى غريب وهو «صاالت الديسكو».
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ومنش�ؤه مرض عصبي أو مس شيطاين يعرتي الرجال والنساء عىل السواء ،يزيده

الغم واهلم واالحتباس يف البيوت واالمتناع عن ذكر اهلل سواء بالصالة أو بالعبادة.
وخيفف من حدته املحافظة عىل الصالة والوضوء واالستغفار والدعاء.

صرع الجن لإلنس «صرع األرواح الخبيثة»:

بين اب�ن تيمي�ة أن الصرع لإلنس قد يك�ون عن ش�هوة وهوى وعش�ق ،كام يتفق

لإلن�س م�ع اإلنس ،وق�د يكون ه�و األكثر ع�ن بغض وجم�ازاة ،مث�ل أن يؤذهيم بعض
اإلن�س ،أو يظن�وا أهن�م يتعم�دون أذاهم إم�ا ببول عىل بعضه�م ،وإما بصب م�اء حار،
وإم�ا بقتل بعضه�م ،وإن كان اإلنس ال يع�رف ذلك ،ويف اجلن جهل وظل�م ،فيعاقبونه

بأكثر مما يستحقه وقد يكون عن عبث منهم ورش بمثل سفهاء اإلنس.

ويق�ول احلاف�ظ اب�ن حجر يف «الفت�ح» :وقد يك�ون الرصع من اجل�ن وال يقع إال

من النفوس اخلبيثة منهم ،إما الستحس�ان بعض الصور اإلنس�ية وإما إليقاع األذية هبم،

واألول -هو الذي يثبته مجيع األطباء ويذكرون عالجه ،والثاين -جيحده الكثري وبعضهم
يثبت�ه وال يعرف ل�ه عالج إال بمقاومة األرواح اخلرية العلوي�ة ليندفع آثار تلك األرواح

الرشي�رة الس�فلية ،وتبطل أفعاهل�ا وممن نص منهم عىل ذلك أبق�راط ،فقال ملا ذكر عالج
املرصوع هذا :إنام ينفع يف الذي سببه أخالط ،وأما الذي يكون من األرواح فال(((.

يق�ول الطبيب النفيس الدكتور يارس عب�د القوي :للمس أعراضه وآثاره التي متيزه

وإن كانت تتشابه مع بعض األعراض النفسية ،وأحيانًا يكون التشابه شديدً ا وأهل اخلربة
والدراية فقط هم الذين يس�تطيعون التفريق بينهام ،وهلذا جيب احليطة واحلذر الش�ديدان

يف التعام�ل مع األعراض إلعطاء التش�خيص الصحيح ،وهذه األع�راض كثرية ،فمنها
النفسية واجلسامنية والروحانية(((.

(« )1فتح الباري» ( )101/10للحافظ ابن حجر ،ط :دار مرص للطباعة.
(« )2موسوعة الرقية الرشعية» ص ،]758[ :أليب الرباء أسامة بن ياسني املعاين.
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اً
أول -األعراض النفسية لصرع الجن:

 -1نوبة الصرع :ويصف هذا العرض املحيطون به ويتميز رصع اجلن باآليت:

( أ ) أس���باب نوب���ة الصرع :هناك أمور تس�اعد على ظهور هذه النوب�ة مثل ضغط

نفيس أو حزن شديد أو صدمة عصبية أو بسبب سامع القرآن الكريم أو ذكر اهلل أو درس
م�ن دروس العلم ،أو احلديث عن أحواهلم وعاملهم أو ش�م بع�ض الروائح التي حيبوهنا

مثل البخور وأحيانًا ال يكون بسبب واضح.

(ب) فق���د وع���ي :إما أن يكون تا ًما أو غري تام مصاح ًبا رعش�ة وارجتاف واختالط

األعض�اء أو ال ،ولكن�ه غال ًبا ال يكون معه عضة لس�ان أو تبول ال إرادي ،وهذا ما يفرقه

غال ًبا عن الرصع العصبي.

(ج�ـ) نطق أو تكلم أثن�اء النوبة :قد حيدث نطق بصوت خمتل�ف أو بطريقة خمتلفة

أثن�اء النوب�ة وغال ًبا م�ا يكون بطريقة مفهوم�ة ،وأحيانًا ال يكون ص�وت كالم وإنام بكاء
ورصاخ.

( د ) رسم املخ «ختطيط املخ» يكون سليماً  :وهلذا فإن هذا الرصع يشبه إىل حد بعيد

الرصع اهلستريي ال الرصع العصبي.

(هـ) قراءة القرآن عىل املريض أثناء النوبة قد تساعد عىل إفاقته عىل غري العادة.

 -2تس�لط الوس�اوس على املري�ض بصورة مكثف�ة :وهي الوس�اوس الت�ي تصده عن
الذك�ر والعب�ادة أو تأمره بمعصية أو هتيجه إىل إثم ،أو تنفره من أهل اخلري ومن أهله
وزوجه ،وهذه الوساوس غال ًبا يعرب عنها املريض أهنا صادرة من نفسه أو من صوت

يف صدره.

 -3احلزن والعصبية وانقباض الصدر :يف فرتات كثرية أثناء اليوم دون سبب واضح.



75

76
 -4العصبية الش�ديدة واالس�تثارة ألتفه األسباب :والتفوه بكالم ال يتذكره املريض بعد
هدوئ�ه ،وه�ذا مصداق ق�ول النبي  0يف احلديث الصحي�ح ملا نصح رجلاً
غاض ًبا بأن يقول كلمة تذهب عنه ما جيد «أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم»(((.

 -5الرشود الذهني املتكرر والذي يس�تغرق فرتة ليست بالقصرية من اليوم فدائماً يشكو
املري�ض بامل�س من الشرود والتفكري يف ال يشء وربام يمكث املمس�وس س�اعة من
الزمن شار ًدا حتى ال يشعر أنه قىض هذه الساعة وكأنه مل يعشها.

 -6النس�يان لبعض األحداث أثناء فرتة تعبه :س�واء أكانت أفع�الاً أم أقوالاً  ،وال يتذكر
متا ًما وربام يستنكرها ويستغرهبا وقد فعلها.

كثريا ما ينتاب املمس�وس حاالت خ�وف أو أحيانًا هلع بني احلني
 -7اخل���وف واهلل���عً :
وكثريا ما يكون اخلوف ش�ديدً ا يمن�ع من احلياة
واآلخر وقد تس�تمر والس�يام ليًل�اً ،
ً

الطبيعية وكذا النوم الطبيعي.

كثريا ما ينتاب املمسوس إما يف بداية النوم وإما يف منتصف الليل.
 -8األرقً :

 -9الف�زع أثناء النوم واألحالم املزعجة« ،الكوابيس» يش�كو كثري من املمسوسين منها
وأهنا توقظهم من النوم.

كثريا ما تتعرض املمسوسة للصدود يف أمر
 -10صدود املرأة عن الزواج وكذا الرجلً :
اخلطبة أو الزواج دون أسباب ظاهرية.

 -11إيثار اجللوس يف احلمامات ملدة طويلة :وهذا العرض يظهر يف كثري من املمسوسني
وهو امليل إىل اجللوس يف احلاممات واخلرابات وأماكن النجاسات.

ثانيا -األعراض الجسمانية لصرع الجن:
ً

 -1الصداع :فهو مصاحب ملعظم حاالت املس وهو ش�ديد وال يتأثر باألدوية املس�كنة
( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]3282ومسلم [.]2610
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وكثريا ما يرتبط بتعرض املريض للحزن أو الغضب أو عند قراءة القرآن وسامعه له،
ً

أو لعدم تنفيذه رغباته وال يكون للصداع ما يفرسه من األسباب العضوية.

 -2آالم الظه���ر :آالم مؤخ�رة الظهر مش�تهرة عند املمسوسين وهي ال تعزي ألس�باب
عضوية.

 -3آالم متفرق���ة :يف اجلس�د ومتنقلة ،وال تعزي ألس�باب عضوية وغال ًب�ا ما تزداد عند
االستيقاظ.

 -4النزي���ف :وال�ذي يع�زي إىل االس�تحاضة والت�ي كما فرسها النب�ي  0أهنا
حيضا.
«ركضة من ركضات الشيطان»((( وليست ً

 -5آالم املعدة :أحيانًا يش�تكي منها املمسوس دون سبب عضوي ودائماً تكون يف منطقة
فم املعدة وأحيانًا انتفاخ يف البطن.
 -6تنميل يف األعضاء« :اليدين والقدمني وأحيانًا الرأس واللسان».

 -7فق���دان وظيف���ة بع���ض األعضاء مثل «الش�لل ،العم�ى ،واخل�رس ،الصمم» وهذا
الفقدان الوظيفي ليس له س�بب عضوي عىل اإلطالق واألطباء يؤكدون أن العضو

سليم متا ًما.

 -8آالم اجلم���اع اجلنس���ي وتقل���ص العضالت :وه�ذه األعراض تظهر من املمسوس�ة
كنوع من أنواع إبعاد اجلني الصارع لزوجها عنها.

ً
ثالثا -أعراض متعلقة بجانب العبادة «الروحية»:

 -1الص�دود عن ذك�ر اهلل وعن الصالة وعن قراءة القرآن أو سماعه وعن جمالس العلم
وغريها.

 -2الش�عور بالتعب وحصول بعض األعراض النفس�ية واجلسدية إذا حاول املمسوس
املواظبة عىل الذكر أو الصالة أو قراءة القرآن أو سامعه.

( )1احلديث سبق خترجيه.
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 -3اإلع�راض ع�ن الطاعة واإلقب�ال عىل املعايص املتمثلة يف «التربج والس�فور وسماع
الغن�اء واملوس�يقي وطاعة اهل�وى  -وحب الله�و  -البعد عن املس�اجد والتعب إذا

جلس فيها والشعور بالضيق عند الوجود فيها».

 -4تغري يف الس�لوك :وهو دائماً من جانب الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها ،حيث
وكثريا م�ا حيدث يف
ق�د حي�دث النف�ور وإذكاء مجرة اخلالف�ات عىل أتفه األس�باب،
ً
السلوك اجلنيس بني الزوجني «نفور ،إعراض ،تعب أثناء ممارستها».

 -5أفكار خبيثة واهتزاز يف العقيدة :دائماً يشكو منها املمسوس متمثلة يف التشاؤم وتوقع
امل�كاره دائًَم�ًَاَ وعدم الرضا بأق�دار اهلل ورسعة اليأس والقنوط م�ن رمحة اهلل ،وأفكار
تبث احلزن يف نفس املريض وتبعده عن حسن الظن باهلل أو األمل يف رمحته.

 -6مخول وكسل جتاه العبادات :كالصالة والذهاب إىل املساجد ،وقراءة األذكار وغريها،
وأحيانًا كثرة النوم بالنهار والليل.

مسا من اجلن
وال يشرتط وجود عرض من هذه األعراض يف أحد من الناس أن به ًّ

إال بع�د التأك�د من عرض احلالة عىل م�ن له خربة يف الرقية الرشعي�ة ،ليصف له العالج
النافع بإذن اهلل أو ليقوم بتحويله إىل أهل الطب إما النفيس أو العضوي.
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أسباب اقتران الشيطان باإلنسان
 -1االنتق���ام :يقرتن الش�يطان باإلنس�ان حتى ينتقم منه ألنه يظ�ن أن اإلنيس آذاه

متعمدً ا ،وتقول العوام :إنسان به رضر أو مرضور واملقصود بذلك أن اإلنيس آذى اجلني

بشكل من األشكال التالية أو نحوها.

 بصب املاء احلار يف احلاممات دون أن يسمي اهلل.
 البول يف الشقوق وعىل بيوت احلرشات.
 إيذاء احليوانات مثل الكالب والقطط.

 قتل احليات والثعابني يف املنازل من غري حتريج عليها.

 الرصاخ والبكاء والغناء وقراءة القرآن يف دورات املياه.
 القفز أو الس�قوط من مكان عال بدون أن يس�مي اهلل فيكون سقوطه عىل مكان

فيه جن نائم أو غافل.

 رمي احلجر يف بئر أو يف فالة بدون أن يسمي اهلل فيصيب به اجلن.
 قراءة كتب السحر وحتضري اجلن.
 رش املبيدات احلرشية عىل احلرشات بغري تسمية.
 انتق�ام غير مبارش :إذا مل يس�تطع الش�يطان أن ينتقم من ش�خص معني بس�بب

حمافظ�ة ذل�ك اإلنس�ان على األذكار واألوراد اليومية أو ألي س�بب من األس�باب فإن

الش�يطان يتس�لط م�ن بع�د إذن اهلل  cعىل أعز وأق�رب الناس إىل ذلك اإلنس�ان كأن
يقرتن بالزوجة انتقا ًما من الزوج.
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ظلم اجلن لإلنس :وذلك غال ًبا ما يكون بس�بب غفلة اإلنسان عن ذكر اهلل ،يقول

اهلل [ :cﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] [.]36 :M

كثري من حاالت التلبس سببها العش�ق واإلعجاب ،وليس بالرضورة أن
العش���قٌ :

يكون املعشوق من اإلنس مجيلاً .

السحر :يقرتن خادم السحر باملسحور من أجل أذية املسحور.

العني :ينفذ الشيطان يف جسد املعيون مع نفس العائن.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ورصع اجلن هو ألسباب:

ت�ارة يكون اجلني حيب املرصوع فيرصعه ليتمتع ب�ه ،وهذا الرصع يكون أرفق من

غريه وأسهل.

حارا ،أو يكون قتل
وت�ارة يكون إلنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم م�اء ًّ

وكثريا ما يقتلون املرصوع.
بعضهم أو غري ذلك من أنواع األذى هذا أشد الرصع
ً
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الوقاية من المس الشيطاني
للوقاية من املس الشيطاين نذكر التايل:
اً
أول -الحذر والحيطة:

فالشيطان حريص عىل إضالل بني آدم ،وقد علمنا أهدافه ووسائله من اإلضالل،

فبمقدار علمك هبذا العدو ،أهدافه ووس�ائله والس�بل التي يضلن�ا هبا تكون نجاتنا منه،
أما إذا كان اإلنسان غافلاً عن هذه األمور فإن عدوه يأرسه ويوجهه الوجهة التي يريد.

تصوي�را بدي ًعا حيث
وق�د صور ابن اجلوزي هذا الرصاع بني اإلنس�ان والش�يطان
ً

يقول :وأعلم أن القلب كاحلصن وعىل ذلك احلصن سور ،وللسور أبواب وفيه ثلم(((،

وس�اكنه العق�ل واملالئك�ة تتردد عىل ذل�ك احلص�ن ،وإىل جانب�ه ربض((( في�ه اهلوى،
والش�ياطني ختتلف إىل ذلك الربض من غري مانع ،واحلرب قائمة بني أهل احلصن وأهل
الرب�ض والش�ياطني ال تزال تدور حول ذلك احلصن تطلب غفل�ة احلارس والعبور من

بعث الثلم .فينبغي للحارس أن يعرف مجيع أبواب احلصن الذي قد وكل بحفظه ومجيع
الثلم ،وأال يفرت عن احلراسة حلظة ،فإن العدو ال يفرت ،قال رجل للحسن البرصي :أينام

إبليس؟ قال :لو نام لوجدنا راحة(((.
ثانيا -االلتزام بالكتاب والسنة:
ً

أعظ�م س�بيل للحامي�ة من الش�يطان ه�و االلت�زام بالكتاب والس�نة علًم�اً وعملاً ،

فالكتاب والس�نة جاءا بالرصاط املستقيم ،والشيطان جياهد كي خيرجنا عن هذا الرصاط
( )1الثلمة :املوضع املتهدم منه ،ومنه ثلمة اإلناء.

( )2الربض :املكان الذي يؤوي إليه.
(« )3تلبيس إبليس» ص ]49[ :البن اجلوزي ،ط :دار الكتاب العريب.
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[ :6ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] [.]153 :A
وقد رشح الرس�ول 0

هذه اآلية ،فعن عبد اهلل بن مس�عود قال :خط لنا

رس�ول اهلل  :0خطا ثم قال :هذا س�بيل اهلل ،ثم خط خطو ًطا عن يمينه وشماله
وق�ال :هذه س�بل عىل كل س�بيل منه�ا ش�يطان يدعو إلي�ه((( ،وق�رأ [ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ] [.]153 :A

إن االلت�زام بالكتاب والس�نة ق�ولاً وعملاً يطرد الش�يطان ويغيظ�ه أعظم إغاظة،

وروى مس�لم يف صحيحه عن أيب هريرة قال :قال :رس�ول اهلل « :0إذا قرأ ابن

آدم الس���جدة فس���جد ،اعتزل الش���يطان يبكي يق���ول :يا ويله» ،ويف رواي�ة أيب كريب:
«ي���ا ويل���ي أم���ر ابن آدم بالس���جود فس���جد ،فل���ه اجلنة وأم���رت بالس���جود فأبيت فلى

النار»(((.

ً
ثالثا -االستعاذة باهلل  cمن الشيطان الرجيم:

خير س�بيل لالحتامء من الش�يطان وجنده ه�و االلتجاء إىل اهلل واالحتماء بجنابه،

واالس�تعاذة به من الش�يطان فإن�ه عليه قادر ،فإذا أج�ار عبده فأين خيلص الش�يطان إليه

[ :6ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] [.]100 - 99 :C

وقد أمر اهلل رس�وله باالس�تعاذة من مهزات الشياطني وحضورهم[ :ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ] [.]98 - 97 :i

( )1حسن :رواه أمحد ( ،)173/4وحسنه الشيخ األلباين يف «املشكاة» برقم.)58/1( :
( )2صحيح :رواه مسلم [.]81
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همزات الش���ياطني :نزغاهتم ووساوس�هم فاهلل يأمرنا باالس�تعاذة ب�اهلل من العدو

الش�يطاين ال حمالة ،إذ ال يقبل مصانعة وال إحس�انا ،وال يبتغي غري هالك ابن آدم ،لش�دة

العداوة بينه وبني آدم.

يقول ابن كثري يف تفسريه :واالستعاذة هي االلتجاء إىل اهلل  ،cوااللتصاق بجنابه

من رش كل ذي رش ،ومعنى «  »KJIHGأس�تجري بجناب اهلل من الش�يطان

الرجي�م أن يضرين يف ديني ودني�اي أو يصدين عن فعل ما أمرت ب�ه ،أو حيثني عىل فعل
ما هنيت عنه فإن الش�يطان ال يكفه عن اإلنس�ان إال اهلل ،وهلذا أمر تعاىل بمصانعة شيطان
اإلنس ومداراته بإس�داء اجلميل إليه لريده طبعه عام هو فيه من ألذى ،وأمر باالس�تعاذة

به من ش�يطان اجلن؛ ألنه ال يقبل رش�وة ،وال يؤثر فيه مجيل ألنه رشير بالطبع وال يكفه
عنك إال الذي خلقه(((.

وق�د كان  0يكثر من االس�تعاذة بربه من الش�يطان بصي�غ خمتلفة ،فكان

يقول بعد دعاء االستفتاح يف الصالة «أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم

من همزه ونفخه ونفثه»(((.
مواضع االستعاذة:

 -1االس���تعاذة عند دخول اخلالء :وكان  0إذا دخل اخلالء يستعيذ من

الشياطني ذكورهم وإناثهم ،كام يف الصحيحني عن أنس بن مالك  Iقال :كان النبي
 0إذا دخل اخلالء يقول« :اللهم إني أعوذ بك من اخلبث واخلبائث»(((.

 -2االس���تعاذة عند الغضب :عن س�ليامن بن رصد قال :استب رجالن عند النبي

 0ونح�ن عنده جلوس ،وأحدمها يس�ب صاحبه مغض ًبا ،قد امحر وجهه ،فقال

(« )1تفسري القرآن العظيم» ( )98/1للحافظ ابن كثري ،ط :مكتبة الصفا.
( )2صحيح :رواه النسائي [ ،]1547وصححه الشيخ األلباين يف «إرواء الغليل» برقم.]341[ :
( )3صحيح :رواه البخاري [ ،]142ومسلم [.]355
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النب�ي« :0إن���ي ألعل���م كلم���ة لو قاهل���ا لذهب عن���ه ما جيد ،أع���وذ باهلل من
(((
الش���يطان الرجيم»  .وقد علم الرس�ول 0

أبا بكر إذا أصبح وإذا أميس أن

يق�ول :اللهم فاطر السماوات واألرض ،عامل الغيب والش�هادة ال إل�ه إال أنت ،رب كل

يشء ومليكه ،أعوذ بك من رش نفيس ،ومن رش الش�يطان ورشكه وأن أقرتف عىل نفيس

سو ًءا أو أجره إىل مسلم(((.

 -1االس���تعاذة عند اجلماع :وحثنا  0عىل االس�تعاذة حين يأيت الرجل أهله،
فعن ابن عباس قال :قال رسول اهلل « :0لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله،
ق���ال :بس���م اهلل اللهم جنبنا الش���يطان وجنب الش���يطان ما رزقتن���ا فإنه إن يقدر

بينهما ولد يف ذلك مل يضره شيطان أبدًا»(((.

 -2االس���تعاذة عن���د ن���زول واد أو منزل :وإذا نزل املرء واد ًيا أو منزلاً  ،فعليه أن يس�تعيذ
ب�اهلل ،ال كما كان يفعل أهل اجلاهلية يس�تعيذون باجلن والش�ياطني ،فيقول قائلهم:
أعوذ بزعيم هذا الوادي من س�فهاء قومه ،فكانت العاقبة أن استكربت اجلن وآذهتم

كما حك�ى القرآن عنهم يف س�ورة اجل�ن [ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ] [.]6 :I

وقد علمنا الرس�ول كيف نس�تعيذ باهلل عندما ننزل منزلاً  ،فعن خولة بنت حكيم:

أن النبي  0قال« :لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً قال :أعوذ بكلمات اهلل التامة

من شر ما خلق .مل يضره يف ذلك املنزل شيء حتى يرحتل منه»(((.
( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]3282ومسلم [.]261

( )2صحيح :رواه الرتمذي [ ،]2798وصححه الشيخ األلباين يف «الصحيحة» برقم.]1475[ :
( )3صحيح :رواه البخاري [ ،]3283ومسلم [.]2610

( )4صحيح :رواه ابن ماجه [ ،]2857وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم.]1347[ :
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 -3التعوذ باهلل من الش�يطان عند سامع هنيق احلامر :يقول الرسول « :0إذا نهق
احلمار فتعوذوا باهلل من الشيطان الرجيم»(((.

 -4التع�وذ عند ق�راءة الق�رآن[ :6 :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [.]99 - 98 :U

فقال:

وقد بني ابن القيم احلكمة يف االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم حني قراءة القرآن

 -1إن القرآن ش�فاء ملا يف الصدور يذهب ملا يلقيه الش�يطان فيها من الوس�اوس،

والشهوات واإلرادات الفاسدة فهو دواء ملا أمره الشيطان فيها ،فأمر أن يطرد مادة الداء،
وخييل منه القلب ليصادف الدواء حملاً خال ًيا فيتمكن منه ويؤثر فيه كام قيل:

أتاني هواها قبل أن أع��رف اهلوى

ف���ص���ادف ق��ل�� ًب��ا خ���ال��� ًي���ا فتمكنا

فيجيء هذا الدواء الشايف إىل القلب وقد خال من مزاحم ومضاد له فينجع فيه.
 -2ومنها :أن القرآن مادة اهلدى والعلم واخلري يف القلب ،كام أن املاء مادة النبات،

والش�يطان ن�ار حي�رق النبات أولاً ف�أولاً  ،فكلام أح�س بنبات اخلري من القلب س�عى يف
إفساده وإحراقه فأمر أن يستعيذ باهلل  Dمنه لئال يفسد عليه ما حيصل له بالقرآن.

والف�رق بين ه�ذا الوجه وال�ذي قبله أن االس�تعاذة ب�اهلل يف الوج�ه األول ألجل

حصول فائدة القرآن ويف الوجه الثاين ألجل بقائها وحفظها.

 -3ومنه���ا :أن املالئك�ة تدن�و من ق�ارئ القرآن :وتس�تمع لكلامته كما يف حديث

أس�يد ب�ن حضري مل�ا كان يق�رأ ورأى مثل الظلة فيه�ا املصابيح فق�ال « :0تلك
( )1صحي�ح :رواه الطبراين يف «الكبير» [ ،]4354وصحح�ه الش�يخ األلب�اين يف «صحي�ح اجلام�ع»
(.)286/1
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املالئكة»((( :والش�يطان ضد امللك وعدوه ،فأمر القارئ أن يطلب من اهلل  cمباعدة
عدوه عنه ،حتى حيرضه خاص مالئكته فهذه منزلة ال جيتمع فيها املالئكة والشياطني.

 -4ومنها :أن الش�يطان جيلب عىل القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن املقصود

بالق�رآن وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ماذا أراد املتكلم به  ،nفيحرص بجهده عىل أن

حي�ول بني قلبه وبين مقصود القرآن فال يكتم�ل انتفاع القارئ به ،فأم�ر عند الرشوع يف
القراءة أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم.

 -5ومنها :أن القارئ يناجي اهلل  cبكالمه ،واهلل أش�د سما ًعا للقارئ احلس�ن

الص�وت بالقرآن من صاح�ب القينة إىل قينته والش�يطان إنام قراءته الش�عر والغناء فأمر

القارئ أن يطرده باالستعانة عند مناجاة اهلل  cواستامع الرب قراءته.

 -6ومنها :أن اهلل  nأخرب أنه ما أرس�ل من رس�ول وال نبي إال إذا متنى ألقي

الش�يطان يف أمنيته والس�لف كلهم عىل هذا املعنى :إذا تال ألقي الش�يطان يف تالوته فإذا

كان هذا مع الرس�ل  eفكيف بغريهم ،وهلذا يغلظ الش�يطان القارئ تارة،
وخيلط عليه القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه ،أو يشوش عليه ذهنه وقلبه ،فإذا
حرض عند القراءة مل يعدم منه القارئ هذا أو هذا وربام مجعها له.

 -7ومنه���ا :أن الش�يطان أحرص ما يكون عىل اإلنس�ان عندما هي�م باخلري فيه فهو

يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه(((.

 -5تعوي�ذ األبن�اء واأله�ل :عن اب�ن عباس  Lقال :كان رس�ول اهلل 0

يعوذ احلس�ن واحلسين« :أعيذكما بكلم���ات اهلل التامة من كل ش���يطان وهامة

( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]5018ومسلم [ ،]242وهو جزء من حديث طويل.
(« )2إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان» ( )109/1البن القيم ،ط :املكتب اإلسالمي.
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ومن كل عني المة» ،ويقول :إن أباكام كان يعوذ هبا إسماعيل وإس�حاق((( .وقال
أبو بكر بن األنباري :اهلامة :واحد اهلوام ويقال :هي كل نس�مة هتم بس�وء ،والالمة
امللمة وإنام امللمة ،المة ليوافقه لفظة هامة ،فيكون أخف عىل اللسان(((.

خير ما يتعوذ به المتعوذون:
خري ما يتعوذ به املتعوذون س�ورتا الفلق والناس ،فقد أمر رس�ول اهلل 0

عب�د اهلل ب�ن خبيب أن يقرأ :قل هو اهلل أحد ،واملعوذتين حني يميس وحني يصبح ثال ًثا،

وقال له :يكفيك اهلل كل يشء.

ويف رواية أخرى أمره بقراءة املعوذتني ثم قال :ما تعوذ الناس بأفضل منهام».

ويف بعض الروايات أن هذه القصة كانت مع عقبة بن عامر ،ويف رواية أن الرسول

0

قال البن عباس اجلهني « :إن أفضل ما تعوذ به املتعوذون املعوذتان» وقال

الرسول  0يف بعض روايات حديث عقبة« :ما سأل سائل مبثلهما وال استعاذ

مستعيذ مبثلهما»(((.



( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]3371والنسائي يف «اليوم والليلة» [.]1006
(« )2تلبيس إبليس» ص ]47[ :البن اجلوزي ،ط :دار الكتاب العريب.
( )3صحيح :رواه النسائي [ ،]517وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم.]7415[ :
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السحر والسحرة
تعريف السحر:

س�حرا ألنه يقع خف ًيا آخر
الس���حر لغة :ما خفي ولطف س�ببه ومنه سمي السحر
ً

اللي�ل ،كما ثبت من حديث ابن عمر  Iقال :قال رس�ول اهلل « :0إن من

البيان لسح ًرا»((( ،ملا يف البيان من قدرة من يتصف به عىل إخفاء احلقائق.

قال ابن منظور :قال األزهري :الس�حر عمل ُت ُق ِر َب فيه إىل الشيطان ،وبمعونة منه

كل ذلك األمر كينونة للسحر ،ومن السحر األخذة التي تأخذ العني حتى يظن أن األمر

كما يرى ،وليس األصل عىل ما يرى ،والس�حر األخ�ذة ،وكل ما لطف مأخذه ودق فهو
سحر ،وأصل السحر رصف اليشء عن حقيقته إىل غريه ،فكأن الساحر ملا أرى الباطل يف

صورة احلق وخيل اليشء عىل غري حقيقته ،قد سحر اليشء عن وجهه أي رصفه(((.
شرعا:
السحر
ً

ورقي وكالم يتكلم به أو يكتبه أو يعمل ش�ي ًئا
عرف�ه احلنابلة فقالوا :الس�حر عق�د ُ

يؤثر يف بدن املسحور أو قلبه من غري مبارشة له(((.

أيضا :هو عقد ورقي وكالم يتكلم به أو يكتبه ،ليعمل ش�ي ًئا يؤثر
وق�ال اب�ن قدامة ً

يف بدن املسحور أو قلبه أو عقله من غري مبارشة له ،وله حقيقة فمنه ما يقتل ،وما يمرض

وم�ا يأخذ الرجل عن امرأت�ه فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق بني امل�رء وزوجه ،وما يبغض
أحدمها إىل اآلخر أو حيبب بني اثنني(((.

( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]5146ومسلم [ ،]869وهو جزء من حديث طويل.
(« )2لسان العرب» ( )348/4البن منظور ،ط :دار صادر.
(« )3املغني» ( )150/8البن قدامة ،ط :دار احلديث.
( )4املرجع السابق (.)104/10
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وبع�د هذا الع�رض ملفهوم الس�حر يمكن تقديم تعريف ش�امل للس�حر احلقيقي

فأق�ول :الس�حر احلقيق�ي عبارة عن رقي وطالس�م وتعاوي�ذ يعظم فيها غير اهلل وغال ًبا

ما تكون كفرية ،يس�تفاد منها يف حصول ملكة نفس�يه ،يقوم هبا ش�خص بذاته يكتس�بها

بالتعلم وتتوفر فيه صفات خاصة معينة ،ويتم كل ذلك حتت ظروف غري مألوفة وبطرق

خفي�ة دقيق�ة ،وتص�در هذه األفع�ال من نف�وس رشيرة تتق�رب إىل الش�يطان لتحصيل
تأثري
تأثريا
مب�ارشا يف عامل العنارص ،فيحدث من خالهلا ٌ
ً
ما اليقدر عليه اإلنس�ان ،وتؤثر ً
يف القل�وب كاحل�ب والبغ�ض وإلقاء اخلري والشر ،ويف األبدان باألمل والس�قم واملوت،
وحيصل ذلك عىل فرد أو جمموعة أفراد رغم إرادهتم لتحقيق هدف معني.

يقول الش�يخ صال�ح بن عبد العزيز آل الش�يخ يف رشحه لكت�اب «التوحيد» البن

عب�د الوهاب((( :والس�حر عرفه الفقهاء بقوهلم :الس�حر هو رق�ي وعزائم وعقد ينفث

فيه�ا فيكون
س�حرا يرض حقيق�ة ،ويمرض حقيق�ة ويقتل حقيقة فإذا حقيقة الس�حر أنه
ً

اس�تخدام للش�ياطني يف التأثري ،وال يمكن للس�احر أن يصل إىل إنفاذ سحره حتى يكون

متقر ًبا إىل الشياطني ،فإذا تقرب إليها خدمته اجلن ،يعني شياطني اجلن بأن أثرت يف بدن
املسحور ،فلكل سحر خادم من الشياطني خيدمه ،ولكل ساحر مستعان به من الشياطني،

س�احرا على احلقيقة إال وه�و يتقرب إىل الش�ياطني وهلذا
فلا يمكن للس�احر أن يكون
ً

نقول :السحر رشك باهلل .C

وهناك يشء قد يكون يف الظاهر أنه سحر ،ولكنه يف الباطن ليس بسحر ،وهذا ليس

الكالم فيه ،وإنام الكالم فيام كان من الس�حر باالس�تعانة بالش�ياطني وباس�تخدام الرقي

والتعويذات والعقد والنفث فيها وقد قال [ :Cﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ]

[ ،]4 :cوالنفاثات هن الس�واحر الاليت يعقدن العقد وينفثن فيها ،وخصت اإلناث
(« )1رشح كتاب التوحيد» ،ص ]147[ :للشيخ :صالح آل الشيخ.
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بذلك باالس�تعاذة ألن الغالب يف الس�حر ممن يس�تخدمه يف اجلاهلية وعند أهل الكتاب

أن ال�ذي يس�تخدمه النس�اء ،فجرى ذل�ك الغالب ،ق�ال [ :Cﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ] [ .]4 :cالنفاث���ات :مجع نفاثة صيغ�ة مبالغة للنفث ،ألهنا تكثر النفث

يف العق�د ،وتنف�ث برق�ي وتعازيم وتعويذات تس�تخدم فيه�ا اجلن ،لتخدم ه�ذه العقدة
مؤثرا
التي فيها يشء من بدن املس�حور أو فيها يشء يتعلق باملس�حور ،حتى يكون ذلك ً
فيه ،وقد س�حر هيودي النبي  0يف مش�ط ومش�اطة يعني :يف أش�ياء من ش�عره

 0وحت�ى خيي�ل للنبي  0أن�ه يفعل الشيء وال يفعله من جهة نس�ائه
مؤثرا يف بدنه  ،Oلكنه مل يكن
 0يعني :كان س�حر ذلك اليهودي ً

مؤث�را يف علم�ه وال يف عقله وال يف روحه  ،Oوإنما يف بدنه خييل إليه أنه قد
ً
واقع نساءه وهو مل يواقع((( ،ونحو ذلك هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطني رشك

وكفر باهلل .C

ويق�ول الش�يخ عبد اهلل بن حمم�د الطيار((( :كل هذه األش�ياء واقعة بني الس�احر

والش�يطان امل�وكل بعم�ل ذلك ،وذل�ك ال يتم إال بحص�ول منفعة بينهام فيقوم الس�احر

بفع�ل املحرم�ات والرشكيات والكفريات يف مقابل مس�اعدة الش�يطان ل�ه وطاعته فيام
يطلب منه.

وق�د يس�أل س�ائل فيقول ه�ل م�ن املمكن ذك�ر بع�ض الرشكي�ات أو الكفريات

الت�ي يقوم هبا الس�احر لكي يس�اعده الش�يطان عىل س�حره؟ نقول :نعم نذكر ش�ي ًئا من

ذل�ك لنبين للقارئ الكريم خطورة الس�حرة وبيان كفرهم ب�اهلل رب العاملني ،فمن هذه

األشياء:

( )1صحيح :رواه البخاري [.]5563
(« )2كيف تتخلص من السحر» ص ]807[ :لعبد اهلل الطيار ،ط :دار الوطن.
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جيب أن يعلم أن الس�احر لكي يس�اعده الشيطان البد له من الكفر باهلل إما أن يأيت

بذلك بالقول كأن يقول كفرت باهلل وأنا مرشك وغري ذلك من األلفاظ الكفرية والرشكية

أو يأيت بأعامل رصحية يف ردته يف كفره منها:

 -1أنه يرتدي املصحف يف قدميه ويدخل به اخلالء.

 -2منهم من يكتب القرآن عىل أسفل قدميه.

 -3ومنهم من يكتب آيات بالقذارة أو بدم احليض.
 -4ومنهم من يكتب الفاحتة معكوسة.

 -5ومنهم من يؤدي الصالة بال وضوء.

 -6ومنه�م م�ن يذبح للش�يطان فال يذكر اس�م اهلل عىل املذب�وح ويرمي .به يف
مكان حيدده له الشيطان.

 -7ومنهم من يسجد للكواكب وخياطبها.

 -8ومنهم من يأيت أمه أو ابنته نعوذ باهلل من ذلك كله.

كفرا باهلل كان الشيطان أكثر طاعة له وذلك بتنفيذ
وباجلملة كلام كان الس�احر أشد ً

أمره وبرسعة يف ذلك.
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أدلة ثبوت السحر وتحريمه
ذهب أهل الس�نة إىل أن الس�حر ثابت وله حقيقة وسنذكر أدلة من الكتاب والسنة

وآثار الصحابة:

اً
أول -من أدلة الكتاب:

 -1قول�ه [ :cﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ] [.]116 :C

 -2قوله [ :cﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ] [.]81 :I

 -3قول�ه [ :cﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ] [.]73 :c

 -4قوله [ :cﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ] [.]102 :2

ق�ال ابن كثري يف تفسيره :قال أبو جعف�ر الرازي عن الربيع ب�ن أنس عن قيس بن

عباد عن ابن عباس قال :فإذا أتامها اآليت يريد السحر هنياه أشد النهي وقاال له :إنام نحن
فتنة فال تكفر وذلك أهنام علام اخلري والكفر واإليامن ،فعرفا أن السحر من الكفر قال :فإذا

أيب عليهما أم�راه أن يأيت م�كان كذا وكذا فإذا أتاه عاين الش�يطان فعلمه فإذا علمه خرج

منه النور فنظر إليه س�اط ًعا يف السماء فيقول :يا حرستاه يا ويله ماذا صنع ،وقال السدي:
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إذا أتامها إنسان يريد السحر وعظاه وقاال له :ال تكفر إنام نحن فتنة فإذا أيب قاال له :ائت
هذا الرماد فبل عليه ،فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السامء وذلك اإليامن

وأقبل يشء أس�ود كهيئة الدخ�ان حتى يدخل يف مس�امعه وكل يشء ،وذلك غضب اهلل
ف�إذا أخربمها بذلك علامه الس�حر ،وقال س�عيد عن حجاج عن اب�ن جريج يف هذه اآلية

ال جيرتئ عىل السحر إال كافر ،وقد استدل بعضهم هبذه اآلية عىل تكفري من تعلم السحر
ساحرا فصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل
واستشهد له بحديث عبد اهلل« :من أتى كاهنا أو
ً

على حممد  .(((»0وق�ال  :Vقال قتادة :كان أخذ عليهما أن ال يعلام أحدً ا
حتى يقوال إنام نحن فتنة أي بالء ابتلينا به فال تكفر(((.

ثانيا -من السنة المطهرة:
ً

 -1ع�ن أيب هري�رة  Iق�ال :قال رس�ول اهلل « :0اجتنبوا الس���بع

املوبق���ات أي املهلكات ،الش���رك باهلل والس���حر وقتل النفس اليت ح���رم اهلل إال باحلق،
وأكل الرب���ا ،وأكل م���ال اليتي���م ،والتول���ي ي���وم الزح���ف ،وق���ذف احملصن���ات أي:

-العفيفات -املؤمنات الغافالت  -أي الغافالت عن الفواحش .(((»-

قال املناوي :والثانية من الس�بع املوبقات :السحر قال احلراين :وهو قلب احلواس

يف مدركاهت�ا ع�ن الوجه املعتاد هلا يف ضمنها من س�بب باطل ال يثب�ت مع ذكر اهلل c
عليه ،ويف حاشية الكشاف للسعد :هو مزاولة النفس اخلبيثة ألقوال وأفعال يرتتب عليها
أمور خارقة للعادة ،قال التاج الس�بكي :والس�حر والكهانة والتنجيم والسيمياء من واد
واحد(((.

(« )1تفسري القرآن العظيم» ( )137/1البن كثري ،ط :مكتبة الصفا.
( )2املرجع السابق ( )137 - 136/1باختصار.
( )3صحيح :رواه البخاري [ ،]2766ومسلم [.]89
(« )4فيض القدير» ( )153/1للمناوي ط :مكتبه فياض.
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أقسام السحر وأنواعه
ينقسم السحر من حيث فعل الساحر واجلني إىل قسمني رئيسيني(((:
القسم األول -القاعدة:

فالقاعدة هي العمل الذي يسقى أو يؤكل عن طريق الفم ويصل أثره إىل املعدة ثم

م�ن خالهلا إىل باقي اجلس�م ،أو العمل الذي يرش على األرض يف املنطقة التي يمر منها

املس�حور ،وهي يف الغالب ما تكون عتبات البيوت أو أعتاب املحالت أو ما ش�ابه ذلك

أو يدفن يف الرتاب أو يرمي يف ماء جار أو ما شابه ذلك.
القسم الثاني -الخادم:

وه�و من ش�ياطني اجلن ينفذ تضاريس الس�حر املوجودة على القاعدة ويتوكل هبا

ويك�ون األمر لكبار الش�ياطني حلف�اء وأولياء الس�احر ،وكبار الش�ياطني من اجلن هم
خدام الطالس�م واألسامء الش�يطانية فيأمرون اخلادم فينفذ ما أمره به الساحر من سحر،

مث�ال عىل ذل�ك يقرأ الس�احر عزيمته الش�يطانية أو يكتب طالس�مه ثم يق�وم بالتوكيل

بقوله :توكلوا يا خدام هذه الطالس�م أو العزائم بالتفريق ما بني فالن ابن فالنة ،وفالنة
بنت فالنة فتقوم اخلدام باخلدمة فيبدأ السحر وتبدأ معاناة املسحور.

وقد ذكر أبو عبد اهلل الرازي أقسا ًما ثامنية للسحر وكل هذه األقسام أدخلها الرازي

بناء عىل التعريف اللغوي للسحر:

قال ابن كثري  ((( Vقد ذكر أبو عبد اهلل الرازي أن أنواع السحر ثامنية:

 -1س�حر الكذابني والكش�دانيني الذين كانوا يعبدون الكواكب الس�بعة املتحرية وهي
السيارة وكانوا يعتقدون أهنا مدبرة العامل وأهنا تأيت باخلري والرش.

(« )1السحر وخطره» ،ص ]3[ :ليحيى الزهراين ،ط :دار الرسالة.
(« )2تفسري القرآن العظيم» ( )140 - 138/1البن كثري ،ط :مكتبة الصفا.
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 -2سحر أصحاب األوهام والنفوس القوية.

 -3سحر االستعانة باألرواح األرضية وهم اجلن.
 -4سحر التخييالت واألخذ بالعيون والشعوذة.

 -5األعامل العجيبة التي تظهر من تركيب آالت مركبة عىل النسب اهلندسية.
 -6االستعانة بخواص األدوية يعني يف األطعمة والدهانات.

 -7التعليق للقلب :وهو أن يدعي الس�احر أنه عرف االس�م األعظم وأن اجلن يطيعونه
وينقادون له يف أكثر األمور.

 -8السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع يف الناس.

قال الش�يخ حممد بن صالح العثيمني :الس�حر ينقس�م إىل قسمني :عقد ورقي ،أي

قراءات وطالس�م يتوصل هبا الس�احر إىل اإلرشاك بالشياطني فيام يريد لرضر املسحور،

[ :6ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [.]102 :2

الثان���ي -أدوي�ة وعقاقير تؤث�ر على ب�دن املس�حور ،وعقل�ه وإرادته وميل�ه وهو

ما يسمى عندهم بالعطف والرصف فيجعلون اإلنسان كثري امليل لزوجته أو امرأة أخرى
حتى يكون كالبهيمة تقوده كام تشاء ،والرصف بالعكس من ذلك فيؤثر يف بدن املسحور

بإضعاف�ه ش�ي ًئا فش�ي ًئا حت�ى هيلك ويف تص�وره بأن يتخيل األش�ياء عىل خلاف ما هي

عليه(((.

أنواع السحر
للس�حر أن�واع عدي�دة يمك�ن أن نجمله�ا حتت عنوانني رئيس�يني مه�ا :من حيث

ما يستخدمه الساحر ،ومن حيث ما يتعلق باملسحور.

(« )1القول املفيد عىل كتاب التوحيد» ( ،)305/1رشح ابن عيثمني ،ط :دار البصرية.
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اً
أول -ما يستخدمه الساحر:
 -1السحر التخييلي:

وق�د أثبت�ت النص�وص القرآنية واألحادي�ث النبوية هذا النوع من الس�حر ،يقول

احل�ق  Cيف حمك�م كتاب�ه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ] [ .]66 - 65 :cوقد ثبت من حديث
عائش�ة  Jأهنا قالت :س�حر رس�ول اهلل 0

اليشء وما فعله(((.

حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل

فس�حر التخيل ليس ل�ه حقيقة وإنام هو خيال وش�عوذة ،وهو ما يس�مى بالقمرة،

فالساحر خييل للناس شي ًئا وهو ليس حقيقة ،كأن خييل للناس أنه دخل النار ،وأنه يميش
عىل حبل ،كالذي حيصل يف السريك ،أو خييل للناس أن السيارة متيش عىل بطنه ،أو يطعن

نفس�ه بسيف ،أو يثني احلديد برقبته أو بعينه ،فكل ذلك من السحر التخيييل ،والذي يتم
بمس�اعدة اجلن ،قال  cيف قصة موس�ى  Sوس�حرة فرعون[ :ﯝ ﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ] [ .]116 :Cفسحرهم
هذا يكون بالزئبق ومواد ال يراها الناس فيظنون أهنا تتحرك.

ق�ال اب�ن القيم :ويف املوطأ ع�ن كعب قال :كلمات أحفظهن من الت�وراة ،لوالها

محارا ،أع�وذ بوج�ه اهلل العظيم ،ال�ذي ال يشء أعظم من�ه ،وبكلامت اهلل
جلعلتن�ي هي�ود ً
التامات التي ال جياوزهن بر وال فاجر ،وبأسامء اهلل احلسنى ،ما علمت منها وما مل أعلم،

من رش ما خلق وذرأ وبرأ(((.
( )1سبق خترجيه.

(« )2بدائع التفسري» )412/5( ،البن القيم ،ط :دار ابن اجلوزي.
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يقول الش�يخ أس�امة بن ياسين املعاين((( :ولي�س املقصود من ق�ول اإلمام مالك

 Vأن لسحر اليهود قدرة عىل تغيري األمور وقلب حقيقتها التي خلقت عليها ولكن
ق�د يك�ون القصد من الكالم آن�ف الذكر إما التهويل وقدرة س�حرة اليهود وبراعتهم يف
هذا األمر وإما أن يكون القصد قدرة سحرة اليهود عىل قلب احلقيقة يف نظر الرائي دون

املرئي وهو ما يسمى بسحر التخييل واهلل  cأعلم.

يقول ابن خلدون :سحر التخييل هو أن يعمد الساحر إىل القوى املتخيلة فيترصف

وصورا مما يقصده من
فيها بنوع من الترصف ،ويلقي فيها أنوا ًعا من اخلياالت واملحاكاة
ً

ذلك ،ثم ينزهلا إىل احلس من الرائني بقوة نفسه املؤثرة فيه ،فينظر الراؤون كأهنا يف اخلارج
وليس هناك يشء من ذلك(((.

 -2السحر الحقيقي:

وينقسم إىل عدة أقسام منها:
( أ ) الرقي :وهي الرقي الغري رشعية ،بل هي قراءات وطالسم رشكية يتوصل هبا

الس�احر إىل إرضاء اجلان ،وال يتم له ذلك إال بالكفر باهلل تعاىل ،فهذا النوع كفر رصيح،
لك�ن قد تك�ون الرقية رشعية وذلك بأن تكون من القرآن والس�نة برشوطها الثالثة التي

س�نذكرها بعد قليل إن شاء اهلل ،وهلذا جاء عن عوف بن مالك األشجعي قال :كنا نرقي

يف اجلاهلية فقلنا يا رسول اهلل كيف ترى يف ذلك؟ قال« :اعرضوا على رقاكم ،ال بأس

بالرقي ما مل يكن فيه شرك»(((.

(« )1الصواعق املرسلة للتصدي للمشعوذين والسحرة» ،ص ،]112[ :ط :دار املعاين ألسامة ياسني.
(« )2املقدمة» ،ص ]498[ :البن خلدون ،ط :دار العقيدة.
( )3صحيح :رواه مسلم [.]2200
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(ب) أدوي���ة وعقاق�ي�ر :وه�ي تؤثر يف بدن املس�حور وعقل�ه وإرادت�ه وميله ،ومنه

الصرف والعطف فالصرف التفريق بني املرء وزوجه أو اإلنس�ان وصديقه أو ما ش�ابه
ذل�ك ،أما العطف :فهو التوفيق بني املرء وزوجه أو اس�تجالب حمبة بعض الناس بقصد
ابتزازهم ،أو فعل ما حرم اهلل  cهبم ،كمن يعطف قلب امرأة إليه لفعل الفاحشة هبا،
وهذا النوع فسق وظلم وعدوان.

عل���م التنجي���م :والتنجي�م عم�ل حي�اول من خالل�ه املنجم�ون أن خيبروا الناس

بمس�تقبلهم ويدعون أهنم يعلمون الغيب ويس�تعينون ببعض الكواكب والنجوم إلقناع
الناس يصدقهم وعلم النجوم ينقسم إىل جائز وحمرم.

يق�ول اخلطيب البغدادي :اإلمس�اك عن النجوم قصد الكف عما يقول املنجمون

فيه�ا ،من أهنا فاعلة مدبرة ،وأهنا تس�عد وتنحس ،وأن م�ا يكون يف العامل من حادث فهو

بحركات النجوم ،فأمر رس�ول اهلل  0باإلمس�اك عن هذا القول ،واملرشوع أن
هيتدي هبا يف ظلامت الرب والبحر ،ويعرف بالش�مس والقمر عدد الس�نني واحلساب وأن

فيها داللة عىل قدرة اهلل وحكمته.

ويف رشحه لكتاب «التوحيد» يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ :التنجيم

منقس�م إىل جائز وحمرم واملحرم منه نوع من أنواع الس�حر وهو كفر ورشك باهلل ،C

فالتنجي�م :ادعاء معرف�ة املغيبات عن طريق النج�وم ،وهذا التنجي�م املذموم املحرم هو
الذي من أنواع الكهانة والس�حر وفيام يتعلمه الناس أو فيام هو موجود عند الناس وعند

اخللق.

التنجيم ثالثة أنواع:
األول -التنجي�م ال�ذي ه�و اعتقاد أن النج�وم فاعلة مؤثرة بنفس�ها ،وأن احلوادث

األرضية منفعلة ناجتة عن النجوم وعن إرادات النجوم وهذا تأليه للنجوم وهو الذي كان
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يصنع�ه الصابئ�ة وجيعلون لكل نجم وكوكب صورة ومتثالاً وحتل فيها أرواح الش�ياطني

فتأم�ر أولئ�ك بعبادة تلك األصنام واألوثان وهذا باإلمج�اع كفر أكرب ورشك كرشك قوم

إبراهيم.

الن���وع الثان���ي م���ن التنجيم :هو ما يس�مى بعل�م التأثري وهو االس�تدالل بحركة

النج�وم والتقائه�ا واخرتاقها وطلوعها وغروهبا ،واالس�تدالل بذلك عىل ما س�يحصل
يف األرض فيجعلون حركة النجوم دالة عىل ما س�يقع مس�تقبلاً يف األرض والذي يفعل
هذه األش�ياء وحيس�نها يقال ل�ه :املنجم وهو من أنواع الكهان�ة ،ألن فيه أنه خيرب باألمور

املغيبة عن طريق االس�تدالل بحركات األفالك وحترك النج�وم وهذا النوع حمرم وكبرية
م�ن الكبائر وهو نوع م�ن الكهانة وهي كفر ب�اهلل  ،Cألن النجوم ما خلقت لذلك،

وهؤالء تأتيهم الش�ياطني فتوحي إليهم بام يريدون وبام س�يحصل يف املس�تقبل وجيعلون

حركة النجوم دليلاً عىل ذلك.

الن���وع الثال���ث -مما يدخل يف اس�م التنجيم ما يس�مى بعلم التس�يري ،وهو أن يعلم

النجوم وحركات النجوم ألجل أن يعلم القبلة واألوقات وما يصلح من األوقات للزرع
وم�ا ال يصل�ح واالس�تدالل بذلك عىل وقت هب�وب الرياح وعىل الوق�ت الذي أجري
فيه س�نته أنه حيصل فيه من املطر كذا ونحو ذلك فهذا يس�مى علم التس�يري فهذا رخص

فيه بعض العلامء وس�بب الرتخيص في�ه أنه جيعل النجوم وحركته�ا والتقاءها وافرتاقها
وطلوعه�ا وغروهب�ا ،جيعل ذلك وقتً�ا وزمنًا ال جيعله س�ب ًبا فيجعل ه�ذه النجوم عالمة

على زم�ن يصلح فيه كذا وكذا ،واهلل  Cجعل النجوم عالمات كام قال[ :ﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ] [.]16 :U

فه�ي عالمة عىل أش�ياء حيصل أن�ه بطلوع النجم الفالين يدخل وقت الش�تاء ليس

بسبب طلوعه ولكن حني طلع استدللنا بطلوعه عىل دخول الوقت وإال فهو ليس بسبب
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حلصول الربد وليس بس�بب حلصول احلر وليس بس�بب للمطر وال بسبب مناسبة غرس
النخل أو زرع املزروعات ونحو ذلك ولكنه وقت فإذا كان عىل ذلك فال بأس به قولاً أو

تعلماً  ،ألنه جيعل النجوم وظهورها وغروهبا جيعلها أزمنة وذلك مأذون به.

أما التنجيم فهو رضب من السحر وأمر ينفيه الرشع فاملنجمون يعتقدون أن للنجوم

تأثريات عند اقرتاهنا وافرتاقها ،ويس�تدلون بذلك عىل احلوادث األرضية ،فيقولون مثلاً :

إذا اقرتن النجم الفالين بالنجم الفالين سيحدث كذا وكذا ،ويستدلون بوالدة اإلنسان يف

نجم معني أنه يكون س�عيدً ا أو ش�ق ًيا ،أو يقولون إذا طلع النجم الفالين هل املطر ،أو إذا
هبت الريح ظهر النجم الفالين ،وهذا خطأ فادح فالنجوم ال عالقة هلا بمثل تلك األمور،

ب�ل كل ذلك بقدر اهلل ومش�يئته ،وكل احلوادث األرضية م�ن عند اهلل ،ال دخل ألحد من
املخلوقات فيها ،فهي فوق كل تصور املخلوق وطاقته ،وهلذا جاء يف حديث زيد بن خالد
اجلهني يف غزوة احلديبية ،قال :صىل بنا رس�ول اهلل  0ذات ليلة عىل إثر سامء من

الليل فقال« :قال اهلل  :cأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،فمن قال :مطرنا بنوء

ك���ذا وكذا ،فإنه كافر بي مؤمن بالكواكب ،ومن قال :مطرنا بفضل اهلل ورمحته،

فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب»((( .ويقصدون بقوله :مطرنا بنوء كذا وكذا :أي أن
السبب يف املطر هو النجم الفالين أو الكوكب الفالين ،فهذا رشك باهلل .c

وه�ذا من�اف لكمال التوحيد فإن كمال التوحي�د الواج�ب يوجب على العبد أن

ينس�ب النعم مجي ًعا إىل اهلل وحده ،وأال ينس�ب ش�ي ًئا منها إىل غري اهلل ،ولو كان ذلك الغري

س�ب ًبا ،فينس�ب النعمة إىل مس�دهيا ،ولو كان من أجرى اهلل عىل يديه تلك النعم س�ب ًبا من
األسباب ،فإنه ال ينسبها إىل غري اهلل  ،Cكيف وأن النجوم ليست بسبب أصلاً  ،ففي

ذلك نوعان من التعدي أولاً  -أهنا ليس�ت بأس�باب والثاين أن جتعل أس�با ًبا مل جيعلها اهلل

 ،Cأسبا ًبا وتنسب النعم والفضل والسقيا إليها.
( )1صحيح :رواه مسلم [.]104
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ويف «صحيح اجلامع» عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل « :0من اقتبس

علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر»((( .ويف رواية أمحد :زاد ما زاد.
ً

ق�ال املناوي :م�ن اقتبس :أي تعلم من قبس�ت من العلم واقتبس�ت من اليشء إذا

تعلمت�ه والقب�س ش�عبة من الن�ار واقتباس�ها األخذ منها ،علًم�اً من النج�وم أي من علم
تأثريها ال تسيريها ،فال يناقض ما سبق من خرب ،تعلموا من النجوم ما هتتدون يف ظلامت
الرب والبحر ،و«اقتبس شعبة» أي قطعة من السحر املعلوم حتريمه ثم استأنف مجلة أخرى

بقول�ه :زاد م�ا زاد ،يعني كلام زاد من علم النجوم زاد من اإلثم مثل إثم الس�احر ،أو زاد
اقتباس ش�عب الس�حر مازاده اقتب�اس علم النجوم ،وم�ن زعم أن امل�راد زاد النبي عىل

ما رواه ابن عباس عنه يف حق علم النجوم فقد تكلف ،وأنكر علماً للتقليل ومن ثم خص
االقتب�اس ألن فيه معنى العلة ومن النجوم صفة علًم�اً وفيه مبالغة ،ذكره الطيبي ،وذلك
ألنه حيكم عىل الغيب الذي استأثر اهلل بعلمه ،فعلم تأثري النجوم باطل حمرم وكذا العمل

بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابني هلا كفر ،كذا قاله ابن رجب(((.

وعن عائش�ة  Jقالت :س�أل ناس رسول اهلل  0عن الكهان فقال:

«ليس بيشء ،فقالوا :يا رسول اهلل إهنم حيدثوننا أحيانًا بيشء فيكون ح ًقا ،فقال رسول اهلل:
تلك الكلمة من احلق خيطفها اجلني فيقرها يف أذن وليه ،فيخلطون معها مائة كذبة»(((.

( أ ) العقد:

[ :6ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] [ .]4 :cوعن أيب هريرة I

قال :قال رسول اهلل « :0من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ،ومن سحر
( )1رواه الرتمذي [ ،]3547وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم.]6074[ :
(« )2فيض القدير» ( )80/6للمناوي ،ط :مكتبة مرص.
( )3صحيح :رواه البخاري [.]5762



101

102
فقد أش���رك ومن تعلق ش���ي ًئا وكل إليه»((( ،وعن زيد بن أرقم قال :سحر النبي رجل
من اليهود فاشتكى لذلك أيا ًما ،فأتاه جربيل  Sفقال :إن رجلاً من اليهود سحرك،
عقد لك عقدً ا يف بئر كذا وكذا فأرس�ل رس�ول اهلل  0فاستخرجوها ،فجيء هبا

فقام رس�ول اهلل  0كأنام نش�ط من عقال ،فام ذكر ذلك لذلك اليهودي وال آراه
يف وجهه قط(((.

فم�ن عق�د ونفث بقصد الس�حر فهو حرام ،أما م�ن عقد ونف�ث يف العقدة بعض

الري�ق بقص�د أن تتامس�ك العقدة فه�ذا ال بأس به ،وقول�ه« :وكل إلي�ه» يعني جعل هذا
الشيء ال�ذي تعلق به عما ًدا له ،وكله اهلل إلي�ه ،وختىل اهلل عنه ،فمن الناس من إذا س�حر
ذهب إىل الس�حرة وتعلق هبم ،وال يرقي نفس�ه بكتاب اهلل  cوس�نة نبيه ،وال يذهب
لألدوي�ة املباح�ة واألدعي�ة املرشوع�ة ول�و أن�ه توكل على اهلل ح�ق الت�وكل ،لكفاه كل
ما يصيبه [ :6ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] [ ،]3 :4ومن كان اهلل حسبه كفاه
كل م�ا هيمه ،ومن كان حس�به فلن يضيع�ه ،ولكن من توكل عىل غري اهلل فس�وف يتخىل

اهلل عن�ه ويرتك�ه وما تعلق به ،ولس�وف يندم وخيرس خس�ارة كبرية وعظيم�ة ومن أعظم
ذلك خس�ارة الدين ،ألن التوكل على غري اهلل ينايف التوحيد والعقي�دة الصادقة الصافية

الصحيح�ة[ :6 .ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] [َ ،]5 :Sو[ :6ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [ .]14 - 13 :6ق�ال ابن كثري  :Vالقمطري :هو

اللفافة الرقيقة التي تكون عىل نواة التمرة(((.

( )1صحيح :رواه النسائي [ ،]4090وصححه الشيخ األلباين يف «الصحيحة» برقم.]1347[ :
( )2سبق خترجيه.
(« )3تفسري القرآن العظيم» ( )269/6للحافظ ابن كثري ،ط :مكتبة الصفا.
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(هـ) العضة «النميمة» :هي من أنواع الس�حر املجازي ألن هبا يفرق بني األحبة

وأورده�ا الش�يخ حممد ب�ن عبد الوهاب ضمن أنواع الس�حر يف كت�اب التوحيد ،وأورد

حديث ابن مسعود  ،Iأن رسول اهلل 0

هي النميمة ،القالة بني الناس»(((.

قال« :أال هل أنبئكم ما العضة؟

يق�ول ابن عثيمني  :Vالعضة عىل وزن عدة فإهن�ا التفريق ،والقالة بني الناس

أي نقل القول بني الناس فينقل من هذا إىل هذا(((.

ق�ال الرشواين :قال حيي بن أيب كثري :يفس�د النامم والكذاب يف س�اعة ما ال يفس�د

الساحر يف سنة(((.

ويؤكد ذلك املفهوم ما ذكره اجلصاص يف كتابه «تفسري آيات األحكام» حيث قال:

وق�د حك�ى أن امرأة أرادت إفس�اد م�ا بني زوجني ،فج�اءت إىل الزوج�ة فقالت هلا :إن

زوجك معرض عنك ،وهو يريد أن يتزوج عليك ،وسأس�حره لك حتى ال يرغب عنك
وال يري�د س�واك ،ولك�ن البد أن تأخذي من ش�عر حلقه باملوس ثالث ش�عرات إذا نام

وتعطينيها حتى يتم سحره ،فاغرتت املرأة بقوهلا وصدقتها ،ثم ذهبت إىل الرجل وقالت

ل�ه :إن امرأت�ك قد أحبت رجلاً وقد عزمت عىل أن تذبحك باملوس عند النوم لتتخلص
من�ك ،وقد أش�فقت عليك ولزمن�ي نصحك ،فتيقظ هلا ه�ذه الليلة وتظاه�ر بالنوم فلام

جاءت زوجته باملوس لتلحق بعض شعرات حلقه ،فتح عينيه فرآها وبيدهيا املوس فقتلها
فلام بلغ اخلرب إىل أهلها جاءوا فقتلوه(((.

( )1صحيح :رواه مسلم [.]2606
(« )2القول املفيد» ( )327/1البن عثيمني ،ط .دار البرصة.
(« )3حوايش الرشواين» ( )1841/9لعبد احلميد الرشواين ،ط :دار الفكر.
(« )4تفسري آيات األحكام» ( )48/1للجصاص ،ط :ابن خزيمة.
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فالنميمة تقطع أوارص املحبة بني الناس ،وتقطع وشائج الصلة بني األهل واجلريان،

وهي من كبائر الذنوب ،وهي س�بب للعذاب يف القرب ومن أسباب حرمان دخول اجلنة،

فف�ي حديث اب�ن عباس  Lقال« :إن رس�ول اهلل  0م�ر بقربين يعذبان،
أحدمها كان يميش بالنميمة»((( .وعن حذيفة  Iقال :قال رسول اهلل :0

«ال يدخل اجلنة قتات»((( .ويف رواية مسلم :ال يدخل اجلنة نامم ،فالنميمة سبب إلفساد
املجتمع�ات وتدمري البيوت فهي كالس�حر من حيث التفريق بين الناس ففيها تفريق كام

سحرا يف احلقيقة ولكن من باب اللغة ،وهذه هي
أن الس�حر فيه تفريق ،والنميمة ليست
ً

مناسبة ذكر النميمة يف باب السحر.

( و) العزائم :مجع عزيمة وهي من الرقي التي كانوا يعزمون هبا عىل اجلن ،وزعموا

أهنا أسامء للمالئكة وكلهم سليامن  Sبقبائل اجلان ،فإذا أقسم عىل صاحب االسم

أل�زم اجل�ن بام يريد ،وهذا كف�ر وضاللة وخداع ومكر ،يمكرون به على عباد اهلل ليبتزوا
ساحرا وما تعلم السحر ،بل كذبوا عليه وافرتوا عليه
أمواهلم ،فسليامن  Sمل يكن
ً
افتراءات هو وأبي�ه داود [ :6 ،ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ]

[ ،]102 :2ف�اهلل  Fس�خر اجل�ن خلدمت�ه ،ال ليعل�م الغي�ب أو يضر الناس أو
يس�تخدمهم يف أم�ور الشر وما ش�ابه ذلك ،ب�ل كان ذل�ك منة م�ن اهلل عليه:6 ،

[ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ] [.]12 :4

َو[ :6ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ] [.]82 :eف�اهلل  cس�خر لنبيه س�ليامن اجلن منهم من يغ�وص يف املاء
( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]218ومسلم [.]292
( )2صحيح :رواه البخاري [ ،]6056ومسلم [.]105
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ليس�تخرج الآللئ ،ومنهم من يعمل غري ذل�ك من األعامل[ :6 ،ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ] [ ،]37 :Cف�كل منه�م له عمله املوكل به ،ومع ذلك فهم ال يعصون س�ليامن

 Sبأم�ر من رهب�م  ،Eواهلل حيفظه يف كل ذلك م�ن أن يصيبوه بأذى ،أو
يمس�وه بسوء ،فكلهم يف قبضته وحتت قهره ،وال يتجارس أحد منهم عىل القرب منه ،بل
ه�و حيكم فيهم كيف ش�اء ،فيطل�ق بعضهم وحيبس البع�ض اآلخر [ :6ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ] [.]38 :C

النوع الثاني -ما يتعلق بالمسحور من حيث التأثير:

وتأثريا يؤدي للتخي�ل واملرض والتفريق
وأث�را
ومما الش�ك فيه أن للس�حر حقيقة ً
ً

ونحو ذلك من أمور أخرى ،وبعد اتضاح الرؤيا بخصوص األثر والفعل الذي قد حيدثه

الس�حر مع التيقن بأن أثر الس�حر ال ينفذ إال بإذن اهلل القدري الكوين ال الرشعي ،ومن
هنا فسوف أتعرض ألنواع السحر من حيث التأثري وهي عىل النحو التايل:

 -1سحر الصرف «التفريق»:

ويس�مى كذلك س�حر التفريق وهو عمل وتأثري يسعى الساحر من خالله للتفريق

بني املتحابني واملتآلفني ،أو التفريق بني األش�خاص عامة ألسباب معينة بناء عىل توصية

من قام بعمل السحر.

قال ابن كثري  :Vوس�بب التفريق بني الزوجني بالس�حر ما خييل إىل الرجل أو

املرأة من اآلخر من سوء منظر أو خلق ،أو نحو ذلك من األسباب املقتضية للفرقة(((.

الدليل من كتاب اهلل [ :Dﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
(« )1تفسري القرآن العظيم» ( )144/1للحافظ ابن كثري ،ط :مكتبة الصفا.



105

106
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [.]102 :2
ق�ال احلاف�ظ ابن حج�ر يف «الفتح» :قال امل�ازري :وقيل ال يزيد تأثري الس�حر عىل

ما ذكر اهلل  cيف قوله[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] .لكون املقام مقام هتويل،

فل�و ج�از أن يقع به أكث�ر من ذلك لذكره ،وقال :والصحيح من جه�ة العقل أنه جيوز أن
نصا يف منع الزيادة ،لو قلنا ظاهره يف ذلك(((.
يقع به أكثر من ذلك ،قال :واآلية ليست ً

وعن جابر بن عبد اهلل  Iقال :قال رسول اهلل « :0إن إبليس يضع

عرش���ه على املاء ،ثم يبعث س���راياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ،جييء أحدهم
فيق���ول :فعلت كذا وكذا ،فيقول :ما صنعت ش���ي ًئا ،قال :ثم جيئ أحدهم ،فيقول:

ما تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته ،قال :فيدنيه منه ويقول :نعم أنت»(((.

قال ش�يخ اإلسلام ابن تيمية  :Vومن هنا قال طائفة من العلامء :أن الطالق

الثلاث حرم�ت به املرأة عقوبة للرجل حتى ال يطلق ،فإن اهلل يبغض الطالق ،وإنام يأمر

به الش�ياطني والس�حرة كام قال  cيف السحر [ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ] [ .]102 :2ثم ساق حديث جابر بن عبد اهلل آنف الذكر(((.

وق�ال  :Vالس�عي يف التفريق بني الزوجني من أعظ�م املحرمات ،بل هو فعل

هاروت وماروت وفعل الشيطان احلظي عند إبليس ،كام جاء به احلديث الصحيح(((.

(« )1فتح الباري» ( )223/10للحافظ ابن حجر ،ط :دار الريان.
( )2صحي�ح :رواه مس�لم [ ،]1991وأمح�د ( ،)2/345وصححه الش�يخ األلب�اين يف «صحيح اجلامع»
برقم [.]1526
(« )3جمموع الفتاوي» ( )89 ،88/32لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ط :دار رمحة.
(« )4بيان الدليل عىل بطالن التحليل» ( )610 - 609البن تيمية ،ط :املكتبة العرصية.
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فالنص�وص القرآني�ة واحلديثي�ة آنف�ة الذكر تدل على أن غاية الش�يطان ومقصده

التفريق بني الزوج وزوجته ،بس�بب أن األرسة هي اللبنة األساس�ية يف املجتمع املس�لم،
وهب�ذا الفع�ل الدينء يتحقق مراد الش�يطان يف تدمري املجتمعات اإلسلامية وتقويضها،

ومن هنا كانت الغاية األساس�ية للش�يطان وأتباعه التفريق بني الزوجني ،وهو أقدر عىل

التفري�ق بني املتحابني إذا توفرت له األرضية التي يس�تطيع من خالهلا الوصول ألهدافه
وغاياته ،ومع أن احلديث الذي رواه جابر  Iال ينص أصلاً عىل األس�لوب الذي

يتبعه الشيطان يف وصوله هلذه الغاية ،أال وهي التفريق بني الزوج وزوجته ،إال أن السحر
من األس�اليب التي يس�تأنس هلا الشيطان لتحقيق تلك األهداف ،ملا فيها من كفر رصيح

باهلل  Dوهدم لألرس وتقويض للمجتمعات(((.

قال املناوي :إن هذا هتويل عظيم يف ذم التفريق حيث كان أعظم مقاصد اللعني ملا

فيه من انقطاع النس�ل وانرصام بني آدم وتوقع وقوع الزنا الذي هو أعظم الكبائر فس�ا ًدا
وأكثرها معرة(((.

أعراض سحر الصرف «التفريق»:

 -1تغري األحوال بشكل فجائي من حب وود لكراهية وبغض.
 -2تفاقم املشكالت االجتامعية ألتفه األسباب.

 -3عدم القدرة عىل التكيف االجتامعي والعاطفي مع اآلخرين ممن رصفوا عن املريض
بواسطة السحر.

 -4الكراهية املطلقة لألقوال واألفعال الصادرة عن هؤالء األشخاص.
 -5سوء الظن والوسوسة املطلقة هبؤالء األشخاص.

(« )1الصواعق املرسلة» ص ]160[ :ألسامة ياسني ،ط :دار املعاين.
(« )2فيض القدير» ( )408/2للمناوي ،ط :دار مكتبة مرص.
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 -6رؤية هؤالء األشخاص بأشكال قبيحة.

 -7الكراهية املطلقة ألماكن تواجد هؤالء األشخاص.
 -2سحر المحبة «العطف»:

سحر املحبة يسمى كذلك سحر العطف ،وهو عمل وتأثري الساحر يسعى الساحر

من خالله للجمع بني املتباغضني واملتنافرين ،أو اجلمع بني األش�خاص عامة ألس�باب
معينة بناء عىل توصية من قام بعمل الس�حر وتعود أس�بابه لعدة عوامل منها :اخلالفات
العميق�ة بين األفراد والعائلات واألزواج واإلخوة ،ومنها :األطماع واملصالح املادية،
كطم�ع األوالد بأم�وال األب أو طمع الصانع بصاحب العم�ل ،أو طمع املوظف برضا

مديره لريقيه ،ومنها :حتقيق أمنية االرتباط بفتاة ال تريده أو شابة تطمح باالرتباط بشاب
ال يطيقها ،وهناك أمور كثرية شبيهة لذلك ،وأخطرها أن يقوم رجل بجلب امرأة حمصنة

أي متزوجة هلدف فاحشة الزنا هبا ،أو تقوم امرأة بجلب رجل لنفس الغرض ،فكل ذلك

حرام وال جيوز التعامل به.

أدلة هذا النوع من السنة المطهرة:

عن عبد اهلل بن مس�عود  Iقال :س�معت رس�ول اهلل  0يقول« :إن

الرقي والتمائم والتولة ش���رك»((( .وقال ابن األثري :التولة بكرس التاء وفتح الواو هي
ما حيبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريه ،وجعله من الرشك العتقادهم أن ذلك يؤثر

بفعل خالف ما قدره اهلل .(((c
أعراض سحر العطف:

 -1تغري األحوال بشكل فجائي من كراهية وبغض إىل ود وحب.
( )1صحيح :رواه الرتمذي [ ،]2345وصححه الشيخ األلباين يف «الصحيحية» [.]331
(« )2النهاية يف غريب احلديث واألثر» ( )200/1البن األثري ،ط :دار الكتاب.
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 -2عدم حصول أية مش�كالت اجتامعية مع توفر كافة األس�باب الصغرية والكبرية ملثل
تلك املشكالت.

 -3الق�درة الكبيرة على التكيف االجتامع�ي والعاطفي م�ع اآلخرين مم�ن عطفوا عىل
املريض بواسطة السحر.

 -4املحبة املطلقة لألقوال واألفعال الصادرة عن هؤالء األشخاص.
 -5حسن الظن والثقة املطلقة هبؤالء األشخاص.

 -6رؤية هؤالء األشخاص بأشكال حسنة مجيلة حمببة للنفس.
 -7املحبة املطلقة ألماكن تواجد هؤالء األشخاص.

 -3سحر تقويض العالقات الزوجية:

هو عمل وتأثير لتقويض العالقات الزوجية غال ًبا ما يؤدي لتعطيل الزوج أصلاً ،

أو خلق أس�باب ومشكالت جنس�ية لكال الطرفني ،الزوج والزوجة وتؤدي إىل الطالق

ويأخذ سحر تقويض العالقات الزوجية شكلاً من األشكال التالية:
( أ ) سحر تعطيل الزواج:

وي�ؤدي ه�ذا النوع إىل ع�دم إمتام الزواج بين الرجل واملرأة وذلك باتباع وس�ائل

وطرق شيطانية خبيثة ،أذكر منها:

 -1ع�دم رغبة املرأة أو الرجل يف الزواج مطل ًقا ،والش�عور بضيق ش�ديد عند طرح هذا
املوضوع عىل مائدة البحث واملداولة.

 -2حصول أمور اجتامعية ومشاكل غري طبيعية تؤدي إىل عدم حصول هذا األمر.

 -3ق�د تسير كافة األم�ور املتعلقة بالزواج بش�كل طبيعي وفجأة ودون س�ابق إنذار أو
حصول أية موانع أو عوائق إلمتام عملية الزواج ينتهي كل يشء.
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 -4كراهية الرجل أو املرأة عند مقابلة كل منهام اآلخر ،ومعلوم أن السنة النبوية املطهرة
تبي�ح للرج�ل واملرأة نظ�رة الزواج يف ح�دود ونطاق معين بينها الرشع اإلسلامي
احلنيف ،ومن احلكم العظيمة هلذا األمر استمرار الود والوئام بينهام بعد الزواج.

يق�ول فضيلة الش�يخ عبد اهلل بن عبد الرمح�ن اجلربين :وأما س�حر تعطيل الزواج

فكثريا ما تش�تكي النس�اء التعط�ل بحيث ال يتم الزواج مع توف�ر الرشوط وعدم املوانع
ً
وقد يتقدم اخلطباء ويتم القبول ثم ينرصفون دون إمتامه ،وال شك أنه بسبب عمل بعض

احلس�دة ما يص�د عن إمتامه وما حيصل به التغيري ،حتى أن بع�ض العوائل يبقون دون أن

يتم تزويج نسائهم وإن تم الزواج لبعضهم حدث ما ييسء الصحبة(((.
(ب) سحر ربط العروسين ليلة الزفاف:

يقع الكثري من العرسان يف هذا السحر وهو ينشط يف ليلة الزفاف ،وتكون تأثرياته

واضحة ،وهو إما أن يصيب العريس أو يصيب العروس أو يصيب االثنني م ًعا ،وهدف
الس�حر أن ال يوفق العروس�ان بالدخول ،وهناك من يس�تمر هذا احلال معهم أس�بو ًعا،

شهرا أو عدة أشهر ،وهناك من يستمر هذا الوضع معهم سنة أو
وهناك من يستمر معهم ً

أكثر ،ويلجأ بعضهم إىل األطباء ،فيأخذون احلقن املهدئة واملقويات ،ولكن دون جدوى،
وهن�اك م�ن يصرب ،وهناك من يرى أنه مترضر وي�رى أن احلل هو الطالق ،وبعدها يقوم

كل ط�رف باهتام الطرف اآلخر ب�أن العيب فيه ،وأعراض هذا الس�حر ختتلف إن كانت

عن�د العريس ع�ن وجودها عند العروس أو وجودها عند االثنني ،ونفرس اآلن كل حالة
عىل حدة:

 إن كان ه�ذا الرب�ط عن�د العري�س فأعراض�ه تك�ون كالتايل :ارخت�اء األعصاب

والنف�ور وضيق اخللق عند خلوته بعروس�ته ،وعدم الش�عور بالش�هوة ،ارختاء القضيب
(« )1الصواعق املرسلة للتصدي للمشعوذين والسحرة» ،ص ]175[ :ألسامة ياسني ،ط :دار املعاين.
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عن�د املحاول�ة ،وعدم االنتص�اب عند االقتراب منها ،وكراهي�ة النوم بجانبه�ا ونفوره
الشديد منها وصداع شديد ورجفة يف اخلرص واألرجل.

 أم�ا إن كان ه�ذا الربط عىل الع�روس فتكون أعراضه كالتايل :الصداع الش�ديد

وموت اإلحساس بالشهوة والنفور من عريسها ومنعه من االقرتاب منها وبشدة وتشنج

األرج�ل عن�د املحاول�ة ،وتعرضها لفقدان الوع�ي إذا حاول غصبها على ذلك وحماولة
اهلروب منه وعدم ارتياحها للخلوة معه وإرصارها لذهاهبا إىل أهلها لالبتعاد عنه وطلبها

املتكرر للطالق.

أم�ا إن كان الرب�ط عند الطرفني فه�ذا الربط ال يوجد له م�ن األعراض إال عرض

واح�د ،وه�و ذهاب كل واح�د منهام إىل أهله ،والس�عي للخالص وه�و الطالق يكون

بطلب الطرفني ،وهذا النوع من الس�حر معقد جدً ا وهو ال يش�عر به أحد إال بعد فوات
األوان.

ومعنى الربط هو أن يعجز الرجل املس�توى اخللقة والغري مريض بالعفة عن إتيان

زوجته.

كيف يحدث الربط عند الرجل؟

يتمركز جني السحر يف مخ الرجل وبالتحديد يف مركز اإلثارة اجلنسية الذي يرسل

اإلشارات إىل األعضاء التناسلية ثم يرتك األعضاء تعمل طبيعية فإذا اقرتب اإلنسان من

زوجته وأراد منها املعارشة عطل اجلني مركز اإلثارة اجلنس�ية يف املخ فتتوقف اإلشارات
املرس�لة إىل األجه�زة الت�ي تضخ ال�دم يف القضيب ك�ي ينتصب عند ذل�ك يرتاجع الدم

رسي ًع�ا ع�ن القضيب فريخت�ي القضيب وينكم�ش ،ولذلك نج�د الرج�ل طبيع ًيا عندما
يداع�ب زوجت�ه أو يبارشها أي ينتصب القضيب ،فإذا اقرتب منها انكمش فال يس�تطيع
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أن يأيت حليلته ألن االنتصاب عامل رئييس إلمتام العملية اجلنسية كام هو معلوم ،وأحيانًا

متزوج�ا بامرأتني وهو مربوط ع�ن واحدة دون األخرى ألن جني الس�حر
جت�د الرج�ل
ً
يعطل مركز اإلثارة اجلنسية إذا اقرتب منها ألنه مكلف بربطه عنها فقط.

كيف يحدث الربط عند المرأة؟

وكما حي�دث للرجل ربط عن زوجته كذلك حيدث للم�رأة ربط عن زوجها وربط

املرأة مخسة أنواع:

 -1ربط املنع :وهو أن حتاول املرأة منع زوجها من إتياهنا ،وذلك بأن تلصق فخدهيا

خارجا عن إرادهتا.
بعضها ببعض بحيث ال يستطيع الرجل أن يأتيها ويكون ذلك
ً

 -2ربط التبلد :وهو أن يتمركز اجلني املوكل بالسحر يف مركز اإلحساس يف مخ

املرأة فإذا أراد زوجها أن يأتيها أفقدها اجلني اإلحس�اس فال تش�عر بلذة وال تس�تجيب

لزوجها بل تكون أمامه خمدرة اجلس�د يفعل هبا كيفام ش�اء فال تفرز الغدد الس�ائل الذي
يرطب فرج املرأة فال تتم العملية اجلنسية بنجاح.

 -3رب���ط النزي���ف :وه�و أن الرجل إذا أراد أن يأيت زوجته س�بب اجلن�ي هلا نزي ًفا

شديدً ا  -استحاضة  -فال يتمكن الرجل من إتياهنا.

 -4ربط االنس���داد :وهو إذا أراد الرجل أن يأيت زوجته وجد س�دا مني ًعا أمامه من

اللحم ال يستطيع أن خيرتقه فال تنجح عملية اللقاء اجلنيس.

بك�را ،ف�إذا أراد أن يأتيها وجدها
 -5رب���ط التغوي���ر :وهو أن يت�زوج الرجل بنتا ً

كالثيب متا ًما حتى يشك يف أمرها ولكنها عندما تعالج ويبطل السحر يعود غشاء البكارة

كام كان.
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قال ابن قدامة :وقد اش�تهر بني الناس وجود عقد الرجل عن امرأته حني يتزوجها

متواترا
فلا يق�در على إتياهن�ا وإذا حل عقده يق�در عليها بع�د عجزه عنه�ا حتى ص�ار
ً
ال يمكن جحده(((.

ق�ال البغ�وي :وروى أن امرأة دخلت عىل عائش�ة فقالت :هل علي حرج أن أقيد

مجلي؟ قالت :قيدي مجلك ،قال�ت :فأحبس عىل زوجي؟ فقالت عائش�ة :أخرجوا عني
الس�احرة ،فأخرجوها ،وروي أهنا قالت لعائش�ة :أوخذ مجيل ،معن�اه هذا يقال :أخذت
ً
تأخيذا ،إذا حبسته عن سائر النساء(((.
املرأة زوجها

(جـ) سحر العقم وعدم اإلنجاب:

ويؤدي هذا النوع إلحداث عقم وعدم إنجاب لدي كل من الزوج والزوجة دون

اتض�اح أية أس�باب طبية ملث�ل ذلك ،وقد ورد الدليل عىل هذا النوع من أنواع الس�حر يف
الس�نة املطهرة فقد روي أبو أس�امة عن هشام بن عروة عن أسامء :أهنا محلت بعبد اهلل بن

الزبير بمك�ة ،قالت :فخرجت وأن�ا متم أي مقاربة لل�والدة فأتيت املدين�ة فنزلت بقباء

فولدت�ه بقباء ،ثم أتيت رس�ول اهلل 0

فوضعه يف حج�ره فدعا بتمرة فمضغها،

ثم تفل يف فيه ،فكان أول يشء دخل جوفه ريق رس�ول اهلل  ،0قالت :ثم حنكه

بالتم�رة ،ث�م دعا له وبرك علي�ه ،وكان أول مولود ولد يف االسلام للمهاجرين باملدينة،
فرحا ش�ديدً ا ،وذلك أهنم قيل هلم :إن اليهود قد س�حرتكم ،فال يولد
قالت :ففرحوا به ً
(((
تأثريا ملنع احلمل بني
لكم  ،وهذا احلديث فيه داللة واضحة عىل أن الس�حر قد حيدث ً

الزوجني بإذن اهلل القدري الكوين ال الرشعي.

(« )1املغني» ( )106/10البن قدامة ،ط :دار احلديث.
(« )2رشح السنة» ( )190/12للبغوي ،ط :املكتب اإلسالمي.
( )3صحيح :رواه البخاري [ ]5469مسلم [.]2146
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س�ئل فضيلة الش�يخ عبد اهلل بن عب�د الرمحن اجلربين عن إمكاني�ة أن يكون العقم

لدي الرجل أو املرأة بسبب السحر؟.

فأج���اب :األصل أن العقم من تقدير اهلل  cوخلقه ،كام قال [ :cﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ] [ ،]50 :Kوق�ال عن زكريا[ :ﭳ ﭴ ﭵ] [ .]5 :aفاهلل

 Eقدر أن بعض خلقه ال يولد له ،س�واء من الرجال أو من النساء ،وقد يوجد
ليشء من ذلك عالج مؤثر بإذن اهلل  ،cفيزول العقم بواسطة بعض األدوية والعقاقري،
وق�د يك�ون خلقة أصلية ال تؤثر فيه العالجات ،وقد يكون العقم بس�بب عمل ش�يطاين

م�ن بعض الس�حرة واحلس�دة ،فيعمل أحده�م للرجل أو امل�رأة عملاً يبطل به أس�باب
اإلنج�اب ،وذلك بحيل خفية تس�اعده عليها الش�ياطني ،أو أن نفس الش�يطان املالبس

له يعمل يف إبطال تأثري الوطء يف احلبل ،س�واء من الرجل أو املرأة ،فالش�ياطني املالبس�ة
لإلنسان هلم من التمكن يف جسم اإلنسان ما أقدرهم اهلل عليه ،كام قال النبي :0

«إن الش���يطان جي���ري م���ن ابن آدم جمرى ال���دم»((( .فعىل هذا يعرف أنه عمل س�حرة
بتجرب�ة اإلنجاب يف ش�خص آخر ،ف�إذا كان الرجل ل�ه أوالد من امرأة أخ�رى ،واملرأة

هل�ا أوالد م�ن رجل آخر ،عرف أن توقف الوالدة بس�بب هذا العمل فيس�عى يف عالجه

بالرق�ي والتعوذات واألدعية النافعة ،وكثرة ذك�ر اهلل  cوتالوة القرآن ،والتقرب إىل
اهلل  cباألعمال الصاحل�ة ،والتن�زه عن املحرم�ات واملعايص وتنزي�ه املنزل عن آالت
اللهو والباطل ونحو ذلك مما تس�لط به الشياطني ،وهبذه اإلرشادات خيف تأثري السحرة

بإذن اهلل .(((c


( )1صحيح :رواه البخاري [ ]2035مسلم [.]2175
(« )2الصواعق املرسلة» ص .)186 - 184( :ألسامة ياسني ،ط :دار املعاين.
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كيف يؤدي السحر إلى العقم؟
يتبع الساحر عدة طرق أذكر منها(((:
 -1التحكم في عدد الحيوانات المنوية:

وه�ذا النوع ي�ؤدي بالتأثري عىل املناط�ق املعنية بإنت�اج احليوانات املنوي�ة بداية من

اخلصية فالرببخ فاحلويصالت املنوية فالربوستاتا ،وكذلك عالقة الغدة النخامية بسالمة

إنتاج اخلصية ،إضافة إىل الصورة الطبيعية للس�ائل املنوي القادر عىل إخصاب البويضة،

فيس�تطيع الس�احر التحكم بوظائ�ف كافة األمور املذك�ورة آنفا والضغ�ط عليها بحيث

ت�ؤدي إىل قل�ة إفراز احليوان�ات املنوية عن معدهلا الطبيعي حي�ث تكون أقل من عرشين

مليون حيوانًا يف السنتيمرت وال ينفذ تأثري ذلك إال بإذن اهلل القدري الكوين ال الرشعي.
 -2قتل الحيوانات المنوية أو إضعافها:

وه�ذا الن�وع يؤدي ملنع إفراز الس�ائل الذي تتغ�ذى عليه احليوان�ات املنوية داخل

احلوصل�ة املنوي�ة وبالت�ايل يؤدي لقت�ل تلك احليوان�ات ،أو إضعافها بحيث ال تس�تطيع

الوص�ول إىل البويض�ة لتلقيحه�ا ،أو تصل ضعيفة ال تس�تطيع اختراق الغالف املحيط

بالبويضة.

 -3قتل البويضة:

وهذا النوع يؤدي لقتل البويضة عند املرأة وبالتايل ال تتم عملية التلقيح أو حصول

أي محل يذكر.

 -4عدم قابلية تلقيح البويضة من قبل الحيوان المنوي:

وه�ذا النوع ي�ؤدي ملنع وصول احلي�وان املنوي إىل البويض�ة لتلقيحها ،ويف بعض
( )1املرجع السابق ،ص.]186[ :
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األحيان قد تصل بعض احليوانات املنوية ،ولكنها ال تس�تطيع اخرتاق الغالف اخلارجي

اخلاص بالبويضة مع قوهتا ونشاطها.

 -5قتل النطفة بعد عمليةاإلخصاب:

وهذا النوع يؤدي لقتل النطفة بعد عملية اإلخصاب مبارشة أو بعد أيام أو أسابيع

مما يؤدي إىل اإلسقاط املبكر لدى املرأة.

 -6إجهاض الحامل بعد شهرها الثالث:

وه�ذا الن�وع يؤدي لقت�ل اجلنني بعد عدة ش�هور م�ن تكونه بعد نفخ ال�روح فيه،

مما يتس�بب يف إجهاض املرأة ،ويتبع الس�حرة أس�اليب ش�يطانية خبيثة للوصول إىل هذا
اهلدف ،ومنها تس�ليط الشياطني عىل احلامل ورضهبا يف نومها وإسقاط احلمل أو إرعاهبا
ومن ثم إس�قاط احلم�ل ،ونحو ذلك من ط�رق خبيثة ،وبطبيعة احلال ف�إن ذلك ال ينفذ

تأثريه ووقعه إال بإذن اهلل القدري الكوين ال الرشعي.
 -4سحر المرض «اآلالم واألسقام»:

ه�و عمل وتأثري إلصابة الش�خص باآلالم واألس�قام ،فرتاه طري�ح الفراش عليل

البدن ،وقد تكون العلة يف موضع واحد ،وقد تنتقل من موضع إىل موضع وكل ذلك بناء

عىل ما يمليه ويفعله الس�احر .وهذا الس�حر يس�تهدف تعطيل أي جزء من أجزاء اجلسم

دون مرض بني.

وقد يس�تأنس بآية من كتاب اهلل  Dعىل هذا النوع من أنواع الس�حر عىل النحو

التايل [ :6ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ] [.]42 - 41 :C
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وقد يس�تأنس من الس�نة املطهرة فيام يتعلق هبذا النوع من أنواع الس�حر عىل النحو

الت�ايل :ع�ن أيب موس�ى  Iعن رس�ول اهلل 0

أعدائكم من اجلن وهو لكم شهادة»(((.

أن�ه ق�ال« :الطاعون وخز

ويف األثر الوارد عن عائش�ة  Jش�اهد قوي عىل ذلك ،فقد ثبت من حديث

عمرة قالت :اش�تكت فطال شكواها ،فقدم إنس�ان املدينة يتطبب ،فذهب هبا بنو أخيها،
يس�ألونه ع�ن وجعه�ا ،فق�ال :واهلل إنك�م تنعت�ون نعت ام�رأة مطبوب�ة قال :ه�ذه امرأة

مس�حورة س�حرهتا جارية هلا ،قالت :نعم أردت أن متويت فأعتق ،قالت :وكانت مدبرة،

قالت :فبيعوها يف أشد العرب ملكة ،أي لألعراب الذين ال حيسنون إىل املامليك واجعلوا
ثمنها يف مثله(((.

ق�ال القرطب�ي :ال ينكر أح�د أن يظهر عىل يد الس�احر خرق الع�ادات بام ليس يف

مق�دور البرش من مرض :وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إىل غري ذلك مما قام الدليل

عىل استحالة كونه من مقدورات البرش(((.

ويأخذ سحر املرض شكلاً من األشكال اآلتية:

( أ ) س���حر التشنجات :وفيه يتعرض املسحور لتشنجات عصبية من فرتة ألخرى

دون أن حتدد بزمان وال مكان وقد تستمر هذه التشنجات فرتة قصرية تسمى التشنجات
العصبية قصرية األمد وقد تستمر لفرتة طويلة تسمى تشنجات عصبية طويلة األمد.

تأثريا كل ًي�ا وفيه يتعرض
(ب) س���حر األم���راض العضوي���ة :وفيه يتأثر اجلس�م إما ً

تأثيرا جزئ ًيا وفي�ه يرتكز امل�رض يف جهة حمددة
املس�حور آلالم تصي�ب مجيع جس�ده أو
ً

( )1صحيح :رواه احلاكم يف «املستدرك» ( ،)354/1وصححة الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم:
[.]3951
(« )2اجلامع ألحكام القرآن» ( )42/2لإلمام القرطبي ،ط :املكتبة التوفقية
( )3املصدر السابق (.)44/2
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تأثريا متنقلاً فيه تنتقل اآلالم يف مجيع أنحاء جس�م املس�حور فتارة حتدث
من اجلس�م أو ً
يف ال�رأس وت�ارة يف املفاصل وت�ارة يف البطن ،وكل ذلك حي�دث دون حتديد أية أمراض

عضوية.

(جـ) س���حر تعط���ل احلواس :وفي�ه تتعطل حواس املس�حور :الس�مع واإلبصار

والشم تعطلاً إما دائماً فال تعود إال بعد إبطال السحر أو مؤقتًا.

( د ) سحر الشلل :وفيه يتعرض املسحور لشلل يف جسمه كل ًيا أو جزي ًّئا أو متنقلاً

وأيضا دون حتديد أسباب طبية بعينها.
ً

(هـ) س���حر اخلمول :حيث يشعر املسحور بخمول يف مجيع أجزاء جسمه إما دائماً
أو مؤقتًا.
( و) سحر االستحاضة :وتتعرض فيه املرأة لنزيف رمحي دائماً أو مؤقتًا.

وقد س�بق حديث محنة بنت جحش قالت :كنت أس�تحاض حيضة شديدة كثرية،

فجئت رس�ول اهلل  0أس�تفتيه فقلت :يا رس�ول اهلل إين أستحيض حيضة كثرية
شديدة فام ترى فيها قد منعتني الصالة والصيام؟ فقال« :أنعت لك الكرسف فإنه يذهب

ال���دم» ،قال�ت :هو أكثر من ذلك ،قال« :فاختذي ثوبًا» ،قالت :هو أكثر من ذلك ،قال:
«فتلجمي» ،قالت :إنام أثج ثجا ،فقال هلا« :سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك
م���ن اآلخ���ر فإن قويت عليهم���ا فأنت أعلم ،فقال هلا :إمنا ه���ذه ركضة من ركضات

الشياطني.(((5 »...

وبغضا ونزي ًفا وغري ذلك
مرضا وثقًل�اً وعقدً ا
ً
قال ابن القيم :والس�حر الذي يؤثر ً

من اآلثار موجود تعرفه عامة الناس ،وكثري منهم قد علمه ذوقا بام أصيب به منه(((.
( )1سبق خترجه.
(« )2بدائع التفسري» ( )412 - 411/5البن القيم ،ط :دار ابن اجلوزي.
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قال الشبيل :وذلك ألن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ،كام أخربنا الرسول

 0ف�إذا ركض ذل�ك العرق وهو جار س�ال منه الدم وللش�يطان يف هذا العرق
اخل�اص ترصف وله به اختصاص زائد عىل عروق البدن مجيعها وهلذا تترصف الس�حرة

فيه باستنجاد الشيطان يف نزيف املرأة وسيالن الدم من فرجها حتى يكاد هيلكها ويسمون

ذلك بالنزيف وإنام يستعينون فيه بركض الشيطان هنالك وإسالة الدم(((.
 -5سحر الجنون:

تأثريا
س�حر اجلنون ه�و عمل وتأثري إلح�داث اضطرابات نفس�ية وعصبية تؤث�ر ً

مب�ارشا على املس�حور فيظهر وكأن�ه قد أصي�ب باجلنون ،حي�ث ال يس�تطيع الرتكيز أو
ً
التفكري أو التمييز ويترصف دون وعي أو إدراك ،وذلك ألس�باب معينة بناء عىل توصية

من قام بعمل السحر(((.

ق�ال الدكت�ور /حمم�د حمم�ود عبد اهلل :س�حر اجلنون :ينش�أ بس�بب احلق�د فيقوم

الس�احر بتكليف خادم من اجلن بتغييب عقل املس�حور ،بام يشبه الزوال ممثلاً يف ضعف
الرتكيز ،والرتدد وتغيري االجتاه وعدم القدرة عىل اختاذ القرار وحس�م األمور والش�ك يف

كل األش�ياء واخلوف ممن حوله ويتصور األحب�اب أعداء ،وقد يكون غري ذلك كاجلري
ومتزيق املالبس والرتدي وغريه من األمور املنافية للعقل(((.

ويؤدي سحر اجلنون إىل اضطرابات نفسية وعصبية دائمة أو مؤقتة يترصف عندها

املسحور دون وعي أو إدراك ومن أعراض سحر اجلنون:

(« )1آكام املرجان يف أحكام اجلان» ،ص )46 - 45( :للشبيىل ،ط :مكتبة ابن سينا.
(« )2الصواعق املرسلة» ،ص ]176[ :ألسامة ياسني ،ط :دار املعاين.
(« )3إعجاز القرآن يف عالج الس�حر واحلس�د ومس الشيطان» ص ]87[ :ملحمد حممود عبد اهلل ،ط :دار
ابن حزم.
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 -1الرشود والذهول والنظرات غري الطبيعية.

 -2الدهشة واالستغراب مع شخوص البرص وزوغانه.
 -3حماولة الصدود عن اآلخرين والعزلة عن الناس.
 -4النسيان الشديد.

 -5عدم االستقرار يف مكان أو عمل معني.

 -6قذارة املظهر وعدم االهتامم بالشكل العام.
 -7التخبط يف األقوال واألفعال.

 -8يف بعض األحيان قد ينطلق املسحور هائماً عىل وجهه ال يدري أين يذهب.

 -6سحر التخييل «سحر التخيالت»:

ويس�مى سحر التخييل أو التخيالت وهو عمل تأثريات يسعى الساحر من خالله

إىل قل�ب احلقائ�ق فريى املس�حور الشيء عىل غير حقيقته ،ق�ال الدكتور حمم�د حممود

صغريا
عب�د اهلل :س�حر التخيي�ل ه�و أن ت�رى الثابت متح�ركًا واملتح�رك ثابتًا والكبير
ً

صحيحا وعكسه والقبيح حسنًا.
والعكس واملريض
ً

وخالصت���ه :أن األش�ياء ت�رى عىل غير حقيقتها عىل س�بيل املثال :م�ا رآه الناس

من س�حرة الزم�ان احلجر طفًل�اً  ،والعصا ثعبانًا ،فل�كل زمان س�حرة ولكنهم خيتلفون
يف منهجي�ة الس�حر التنفيذية يقوم الس�احر بإحضار يشء يعرفه الن�اس ،ثم يتلو عزيمته

وطالسمه الشيطانية ،فريى الناس اليشء عىل غري حقيقته(((.
(((

أنواع سحر التخييل

:

 -1س���حر ختييل بش���ري :وفيه تقلب احلقائق املتعلقة باألفراد يف نظر املس�حور،
( )1املرجع السابق ص.]85[ :
(« )2الصواعق املرسلة» ،ص ]165[ :ألسامة ياسني ،ط :دار املعاين.
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فريى الش�خص عىل غري ش�اكلته س�واء كان األمر يتعلق بالص�ورة أو الصفة ،كأن يرى

قصريا والقصري
صغيرا ،والطويل
كبريا والكبري
ً
ً
حممد بش�كل أمحد ،أو أن ي�رى الصغري ً
طويلاً  ،وقس عىل ذلك الكثري من الصفات البرشية األخرى.

 -2سحر ختييل حيواني :وفيه تقلب احلقائق املتعلقة باحليوانات يف نظر املسحور

فريى احليوان عىل غري شاكلته ،سواء كان األمر يتعلق بالصورة أو الصفة ،كأن يرى القط
فأرا ،أو أن يرى القط اهلزيل بش�كل ضخم مرعب ،وقس عىل ذلك الكثري من الصفات

احليوانية األخرى.

 -3س���حر ختيي���ل األم���ور العينية :وفيه تقل�ب احلقائق املتعلقة باألش�ياء يف نظر

حجرا ،أو أن يرى
املسحور ،فرتى األشياء العينية عىل غري شاكلتها ،كأن يرى الصندوق
ً

املسامر سي ًفا وقس عىل ذلك الكثري من األمور العينية األخرى.

 -4سحر التخيل لالنتقال من صفة بشرية أو حيوانية أو عينية لصفة مضادة

أخرى :فريى املس�حور من خالل هذا النوع من أنواع الس�حر اإلنسان حيوانًا ،كان يرى
الزوج بشكل محار أو قرد أو أن يرى كأحد أعمدة املنزل ،وقس عىل ذلك الكثري لالنتقال

من صفة إىل صفة مضادة أخرى.

 -5س���حر ختيي���ل إحيائ���ي :وفي�ه تقل�ب احلقائ�ق ببعض األم�ور بط�رق إحيائية

نارا ،أو يطعن نفس�ه بخنجر ،أو يدخل س�ي ًفا يف بطنه
بحيث يرى الش�خص وكأنه يأكل ً
وخيرجه من ظهره ،أو سامع أصوات تنادي وأو عليه وتكلمه ،وقس عىل ذلك الكثري من

اإلحياءات املختلفة.

 -1قل�ب احلقائ�ق دائًم�اً يف نظ�ر املس�حور كام ي�ؤدي يف بعض األحي�ان العتقاد
اآلخرين بإصابة الشخص باجلنون.
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 -2الرشود والنظرات غري الطبيعية ،وعادة ما يالحظ ذلك من قبل اآلخرين.

كثريا ما يالحظ يف نظرات املس�حور الدهشة واالستغراب ،وهذا أمر طبيعي
ً -3
نتيجة ملا يراه املسحور من قلب للحقائق واألمور.

 -4حماول�ة الص�دود عن اآلخري�ن والعزلة عن الن�اس خو ًفا من قذف�ه باجلنون
ونحو ذلك من أمور أخرى.

طرق السحر التي يستخدمها السحرة:

وهنا يس�تخدم السحرة عدة طرق لس�حر من أرادوا أذاه والنيل منه ،وهذه الطرق

تك�ون حس�ب طبيعة املس�حور فالس�حر ختتل�ف طريقة وضع�ه للمس�حور ،ومن تلك

الطرق:

 -1السحر املأكول واملشروب :أي ما جيعل من الطعام والرشاب وهو أشد أنواع السحر
تأثريا عىل السحور.
ً

أيضا من أخطر
 -2املش���موم :ما خيل�ط يف الطيب أو يعمل من الطيب والبخ�ور ،ويعترب ً
أنواع السحر.

 -3املعقود :كل ما يمكن عقده والنفث فيه.

 -4األثر :ما يؤخذ من أثر املسحور ويعمل منه السحر.

 -5املنث���ور :وه�و كل مس�حوق ينف�ث علي�ه الس�احر وينث�ر يف الغ�رف وعن�د مداخل
البيوت.

 -6املرشوش :كل سائل ينفث عليه الساحر ويرش عىل الثياب أو عند عتب األبواب أو
يف األماكن التي غال ًبا ما يتواجد هبا املراد سحره.

 -7الطالس���م :وه�ي أسماء وكلمات وحروف وأرق�ام ومربع�ات جمهول�ة املعنى لغري
السحرة ولكن السحرة يعرفوهنا جيدً ا.

122

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
123
 -8املرصود :يرصد لطلوع نجم أو قمر وما يرتتب عليه من هيجان البحر والدم.
كيف يؤثر السحر في بدن المسحور:

يف البداي�ة البد أن نفرق بني الس�حر والعمل فنقول :إن الس�حر اس�م جامع لكل

أنواع األعامل ،أما العمل :فهو نوع الس�حر الذي يريد الس�احر عمله ،فالس�حر يتم عن
طري�ق م�ادة معينة كطعام أو رشاب ..إلخ ،وهذه األش�ياء هي م�ادة العمل التي يتم عن
طريقها السحر ،وسمي العمل هبذا االسم :الحتوائه عىل نوع العمل الذي يقوم به خادم

الساحر يف بدن املسحور ،فإذا فسدت هذه املادة عن طريق التمزق أو اإلخراج كام أخرج

النبي الس�حر من البئر ،أو أن يتقيأ املس�حور الس�حر ،فإن حدث مثل هذا بطل الس�حر،

لفساد مادة «العقد» التي بني الساحر وبني اجلن املوكل بالسحر.

وم�ا حيدث بني الس�احر وخادم الس�حر غري�ب ،فالعقد الذي يكون بني الس�احر

وبني اجلن فيه مدة مكث اجلن يف بدن املس�حور ،وفيه الثمن الذي يتعاطاه من الس�احر،
وهو كفر الساحر باهلل ،ومعاونته عىل اإلثم والعدوان ،وهذا من أربح ما يكون للشيطان،

وذكروا أن هناك رش ًطا ،فإذا خرج الش�يطان املوكل بالسحر من بدن املسحور قبل انتهاء
املدة املحددة فإن إبليس يقتل هذا الشيطان العايص ألوامره ،فإذا مزق هذا العقد «العمل»
عن طريق إخراجه ،أو متزيقه أو حرقه ،أو انتهاء املدة املحددة له ،ففي هذه اللحظة خيرج

الشيطان من بدن املسحور ،ألنه ال يشء يقيده حينئذ يف بدن املسحور.

أما كيف يؤثر الس�حر يف بدن املس�حور :فالبد من اتصال مادة الس�حر باملسحور،

حتى يتم تأثري السحر يف بدن املسحور ،واتصال هذه املادة باجلسد يكون عن طريق عدة

أمور ذكرناها ساب ًقا وهي:

 -1ما يكون عىل طعام أو رشاب فالبد للمس�حور أن يرشب هذا الس�حر أو يأكله حتى
يتم تأثري السحر يف بدنه.



123

124
 -2ما يكون عىل سائل أو عىل تراب تربة ،فإنه يرش يف مكان من األماكن التي حيتمل أن
يمر عليها املراد سحره فإذا مر من فوقها تم تأثري السحر فيه.

 -3ما يكون عىل ش�عر أو ظفر ،أو ثوب فيه رائحة املس�حور ،فهذا النوع يدفن يف املقابر،
أو يف األماك�ن اخلربة ،أو يعلق عىل األش�جار يف مهب الريح ،ومنها ما يلقي يف بحر
أو هنر ،واجلن خادم السحر يتعرف عىل املسحور يف هذه املرة عن طريق الرائحة التي

تكون يف األشياء املتعلقة باملسحور.
العالمات التي يعرف بها الساحر:

إن م�ن رمح�ة اهلل بعباده أنه أوضح هلم بل كش�ف هل�م خبايا أه�ل الزيغ والضالل

من الس�حرة واملش�عوذين ليكونوا منهم على حذر حتى أصبح العام�ي واجلاهل يعرف
الساحر من غريه فمن العالمات التي يمكننا أن نستدل هبا عىل الساحر:

 -1أنه يسأل املريض عن اسمه واسم أمه.

أثرا من آثار املريض مثل ثوب ،منديل ،فانل�ة ،رسوال ،طاقية وغريها من
 -2أن�ه يأخ�ذ ً
املالبس أو غريها مما يستخدمه املصاب.

 -3أحيانًا يطلب حيوانًا بصفات معينة ليذبحه وال يذكر اس�م اهلل عليه ،وربام لطخ بدمه
أماكن األمل من املريض أو يرمي به يف مكان خرب.

 -4كتابة الطالسم والتعوذات الرشكية.

 -5تالوة الطالسم والعزائم غري املفهومة.

 -6إعطاء املريض حجا ًبا حيتوي عىل مربعات بداخلها حروف أو أرقام.

 -7أن يأم�ر املري�ض أن يعتزل الناس فرتة معينة يف غرفة ال تدخلها الش�مس ويس�ميها
العامة احلجبة.

 -8أحيانًا يطلب من املريض أال يمس املاء مدة معينة غال ًبا تكون أربعني يو ًما.
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 -9يعطي املريض أشياء يدفنها يف األرض.

 -10يعطي املريض أورا ًقا حيرقها ويتبخر هبا.

 -11يتمتم بكالم غري مفهوم وخارج متا ًما عن اللغة العربية.

 -12أحيانًا خيرب الس�احر املريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من أجلها بدون
أن يذكر له املريض ذلك.

 -13يكت�ب ملري�ض حرو ًف�ا مقطعة يف ورق�ة «حجاب» أو يف طبق م�ن اخلزف األبيض
ويأمر املريض بإذابته ورشبه.

 -14أن�ه ع�دو لدود جلميع األديان ويظهر س�خطه عليها واس�تهزاءه هبا يف كل مناس�بة

وال يدخ�ل بتاتً�ا أي حمل للعبادة إال بقصد تدنيس�ه ،أو تلويث معداته متربئا من دينه

ومن مجيع الكتب املنزلة مع متزيقها وحرقها واستعامهلا يف أغراض دنيئة.

 -15يقضي معظ�م األوقات بعيدً ا عن الناس وال يعاملهم وال يتصل هبم ألنه دائماً خيلو
بشيطانه الذي يسخره ألعامل سحرية أو إحلاق الرضر بالناس فإذا جاء إليه من يريد
سحرا قام إليه.
منه
ً

األعراض التي يعرف بها المسحور:

ليس من السهل احلكم عىل شخص ما بأنه مسحور ألن أعراض السحر قريبة جدً ا

من أعراض العني ،وتتش�ابه مع أعراض املس بس�بب وجود شيطان السحر يف الغالب،
أعراضا هي يف الغالب أقرب للسحر من غريها من األمراض األخرى
ولكن سوف أذكر
ً
وإن كنت ذكرهتا متفرقة من قبل فأمجلها يف اآليت:

 -1أعراض املس «لوجود شيطان السحر» يف غالبية أنواع السحر.

 -2تغير مفاجئ يف طباع املس�حور من احل�ب إىل الكراهية ومن الصحة إىل املرض ومن
العب�ادة إىل املعصية ومن الفرح والرسور إىل احل�زن والضيق ومن احللم إىل الغضب
وإىل غري ذلك من أوامر السحر وتفلت الشياطني.
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 -3املسحور يكون يف الغالب رسيع الغضب واالنفعال.
 -4تزداد احلالة أو ينتقل املرض عند القراءة أو بعدها.

 -5يشعر املسحور وكأنه مدفوع بقول أو فعل غري إرادته ،وغال ًبا ما يندم عىل ما فعل.
 -6آالم يف األرحام.

 -7آالم يف أسفل الظهر.

 -8ترى يف عيني املسحور بري ًقا زائدً ا وملحو ًظا وغال ًبا ما جتده ال يستطيع تركيز النظر يف
عني الراقي وقت الرقية ولكنه يميل بالنظر إىل أعىل وإىل أسفل.

 -9رائحة كرهية خترج من الفم أو من جلدة الرأس أو من األرحام أو من جسد املسحور
عمو ًما ،وهذه الرائحة يش�مها املريض وغريه ومهام اجتهد يف غس�ل جسده بالشامبو
خصوصا عندما يعرق جس�ده ،وهذا
والصاب�ون ف�إن الرائحة تع�ود يف نفس الي�وم
ً
حيدث يف بعض حاالت السحر املأكول واملرشوب وليس كل احلاالت.

وهناك بعض األعراض التي تحدث للمسحور وقت القراءة «أثناء الرقية»:

 -1البكاء عند آيات السحر.
 -2االستسالم للنوم.

 -3يشعر املسحور بمثل الكرة الصغرية ساكنة أو متحركة يف املريء.
 -4غال ًبا ال يظهر اجلني برسعة كام هو عليه احلال يف املس.
 -5قد تظهر تشنجات والسيام يف األطراف وعىل العينني.
 -6غثيان أو أمل يف البطن.

«أيضا بعض حاالت العني ال تستجيب للعالج
 -7ال يستجيب للقراءة والعالج برسعة ً
برسعة».

 -8وقت الرقية ينظر إىل الراقي بسخرية وربام ضحك املصاب دون إرادة منه.
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 -9إذا كان السحر املأكول أو املرشوب جديدً ا فإنه غال ًبا ما يشتكي املسحور من آالم يف
البطن.

 -10الش�عور ب�أمل دائ�م يف املعدة مع غثي�ان وتقيؤ مس�تمر يف بداية احلال�ة «ليس يف كل
احلاالت».

منترشا يف أنحاء اجلسم.
 -11غثيان «يزداد وقت الرقية» ما مل يكن السحر قديماً أو
ً
 -12كثرة الغازات يف البطن.
 -13يشعر بقعقعة يف البطن وقت الرقية.

خصوصا وقت القراءة.
 -14يشعر بمثل الكرة يف املريء والبلعوم
ً

خصوصا وقت الرقية.
 -15يشعر بحرارة يف جوفه بل يف بدنه عامة
ً

 -16خروج رائحة كرهية من املعدة «عن طريق الفم» تزداد وقت الرقية.

 -17يشعر بأمل وتقطيع يف بطنه وقت الرقية.

 -18عدم الرغبة يف األكل «ليس يف كل احلاالت».
 -19اإلمساك املزمن «يف بعض احلاالت».

 -20األمل الشديد فرتة الدورة «عند النساء».

غامض�ا يتدفق كأنه إش�عاع
 -21ضع�ف الرؤي�ة «البصر» وربما ت�رى يف عيني�ه بري ًق�ا
ً
مغناطييس.

ش�عرا أو حبالاً معقدة أو ملفوفة ولو كان مغمض العينني ،هذا
 -22قد يرى أمام عينيه
ً
غال ًبا ما يكون يف السحر املأكول واملرشوب.

خصوصا يف املواضع التي
 -23املسحور هبذا النوع من السحر ينزعج عندما يلمسه أحد
ً
يكثر فيها السحر يف جسده.

 -24ومن عالمات الس�حر املأكول واملرشوب الشعور بالضيق عند التنفس ،ويسمع له
أحيانًا صوت عند الشهيق والزفري وهو أشبه ما يكون بالشخص املصاب بالربو.
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خصوصا وقت الرقية فإذا
 -25ومن عالمات الس�حر املأكول واملرشوب س�واد الوجه
ً
ما استفرغ السحر أرشق لونه واستنار وجهه.

 -26يش�تكي املس�حور باملأك�ول واملشروب ب�آالم يف أس�فل الظه�ر يف منطق�ة العجز
والعصعص ولعل ذلك بسبب وجود السحر يف املستقيم «القولون».

 -27يف حالة الس�حر املأكول واملرشوب عند انتف�اخ اليد أو الرجل أو ظهور بقع زرقاء
ووجود األمل فيها فيه إشارة عىل هيجان السحر يف ذلك العضو.

 -28وق�ت الرقي�ة يرى املري�ض فجأة يف خميلته بري ًقا مفاجئا أش�به م�ا يكون بمجموعة
سحرا يف خميلته قد أحرقه اهلل وهو الغالب عىل الظن أو
نجوم متأللئة ،وهذا يعني أن
ً

شيطانًا حترك بصورة رسيعة يف عصب عينيه.

 -29كثرة التمخط من األنف والبصاق من الفم وقت الرقية فيه دليل عىل وجود السحر
يف مقدمة الرأس «الدماغ واجليوب األنفية».

 -30جت�د أحيانً�ا بعض من به س�حر مأك�ول أو مرشوب يكث�ر من فرك فروة رأس�ه أو
مس�حا خفي ًفا عىل جوانب رأس�ه ويف ذلك دليل عىل وصول عقد السحر إىل
يمس�ح
ً
الرأس.

 -31يذكر أكثر من شخص ممن يعانون من السحر يف بطوهنم أهنم يشعرون بمثل الكرة
تنفرج يف بطوهنم وقت القراءة وبعدها خيرج السحر.

خصوصا عىل األكتاف واخلفة
 -32من عالمات السحر املأكول اخلمول والثقل يف البدن
ً
بعد االستفراغ.

 -33املوضع الذي يشعر به املسحور بأمل غال ًبا ما يكون مكان عقد السحر يف اجلسد.
واجلدير بالذكر أن األعراض سالفة الذكر ال يسلم هبا ولكنها حتصل مع بعض من

هبم سحر مأكول أو مرشوب.
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الرقية الشرعية
معنى الرقية الشرعية:

أولاً  -املعنى اللغوي للرقية :قال املقري الفيومي« :رقيته أرقيه رق ًيا من باب رمى:

عوذته باهلل ،واالسم :الرقيا ،عىل «فعيل» واملرة «رقية» واجلمع «رقى»(((.
وقال اجلوهري :تقول منه :اسرتقيته فرقاين رقية فهو راق(((.
قال األزهري :رقى الراقي رقية ورق ًيا :إذا عوذ ونفث(((.

ق�ال ابن األثير :الرقية :العوذة الت�ي يرقي هبا صاحب اآلف�ة ،كاحلمى والرصع،

وغري ذلك من اآلفات(((.

قال ابن منظور :والرقية :العوذة ،معروفة ،واجلمع رقى ،وتقول :اسرتقيته فرقاين

رقية ،فهو راق ،وقد رقاه رق ًيا ورق ًيا ،ورجل رقاء :صاحب رقي ،يقال :رقى الراقي رقية

إذا عوذ ونفث يف عوذته(((.

ق�ال ال�رازي :الع���وذ :االلتجاء ،كالعي�اذ واملع�اذة ،والتعوذ واالس�تعاذة ،والرقية

بالضم :العوذة ،والنرشة بالضم :رقية يعالج هبا املجنون واملريض وقد نرش عنه(((.

ثان ًيا -املعنى الشرعي للرقية :ال خيتلف معنى الرقية يف الرشع عن املعنى اللغوي

كثيرا إذ الرقي�ة هي الع�وذة يف اللغة أي امللتجأ ،فاملرقي يلتجئ إىل الرقية لكي يش�فى مما
ً
(« )1املصباح املنري» ( )36/1ألمحد بن عىل ،ط :دار احلديث.
(« )2الصحاح« ،تاج اللغة وصحاح العربية» )2361/6( ،للجوهرى ،ط :مكتبة الغرباء.
( )3املصدر السابق (.)2945/6
(« )4النهاية يف غريب احلديث واألثر» ( )254/2البن األثري ،ط :دار احلديث.
(« )5لسان العرب» ( )332/4البن منظور ،ط :دار صادر.
(« )6القاموس املحيط» ص ]754[ :للفريوز آبادي ،ط :دار احلديث.
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أصابه وس�واء تل�ك الرقية كانت مرشوع�ة أو ممنوعة هذا يف اللغة .أم�ا يف الرشع فاملراد

بالرقية املرشوعة هي ما كان من األدعية املرشوعة أو اآليات القرآنية.
وقد عرفها بعض أهل العلم مبا يلي:

قال ش�مس اخللق العظيم أبادي :الرقية ه�ي العوذة بضم العني أي ما يرقي به من

الدعاء لطلب الشفاء(((.

قال ش�يخ اإلسلام ابن تيمية :الرقي بمعنى التعويذ واالسترقاء لطلب الرقية هو

من أنواع الدعاء(((.

قال الشيخ حممد نارص الدين األلباين :رقي  -هي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء

م�ن الق�رآن ،ومما صح من الس�نة ،وأما م�ا اعتاده الن�اس من الكالم املس�جوع املمزوج
بكلمات ال يفهم هلا معن�ى ،وقد تكون من الكفر والرشك فإهنا ممنوعة ومن الس�خافات

م�ا يضاف إليها من اخلبز بعد أن تدخل فيه الس�كني أو الس�يخ أو امل�اء بعد أن يوضع يف
أوان كتب عليها بعض الكالم ،أو وضع األوراق التي كتب عليها الكالم والطلسمات،

فإهنا من عمل الشيطان.
مشروعية الرقي:

اً
أول -النصوص القرآنية الدالة على أن القرآن شفاء:

[ :6 -1ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ]

[]57 :I

قال الشيخ عبد الرمحن السعدي [ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] :هو هذا القرآن ،شفاء

ملا يف الصدور ،من أمراض الشهوات الصادرة عن االنقياد للرشع ،وأمراض الشبهات،
(« )1عون املعبود ،رشح سنن أيب داود» ( )370/10العظيم آبادي ،ط :دار احلديث.
(« )2جمموع الفتاوي» ( )183 - 182/1لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ط :دار الرمحة.
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القادحة يف العلم اليقيني ،فإن ما فيه من املواعظ ،والرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد،

مم�ا يوجب للعب�د الرغبة والرهب�ة .وإذا وجدت في�ه الرغبة يف اخلير ،والرهبة من الرش
ونمت�ا ع�ن تك�رر ما يرد إليها م�ن معاين القرآن ،أوج�ب ذلك تقديم م�راد اهلل عىل مراد

الناس  ،وصار ما يريض اهلل ،أحب إىل العبد من شهوة نفسه ،وكذلك ما فيه من الرباهني

واألدل�ة الت�ي رصفها اهلل غاية الترصيف وبينها أحس�ن بيان ،مما يزيل الش�به القادحة يف
احل�ق ،ويص�ل ب�ه القلب إىل أعلى درجات اليقين ،وإذا صح القلب م�ن مرضه ،ورفل

بأثواب العافية ،تبعته اجلوارح كلها فإهنا تصلح بصالحه ،وتفسد بفساده(((.

[ :6 -2ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ] [.]82 :W

ق�ال اب�ن كثري :أي يذهب ما يف القلوب من أمراض من ش�ك ونفاق ورشك وزيغ

وميل فالقرآن يشفى من ذلك كله(((.

قال الش�يخ عبد الرمحن الس�عدي :أي :فالقرآن مشتمل عىل الشفاء والرمحة وليس

ذلك لكل أحد ،وإنام للمؤمنني به ،املصدقني بآياته العاملني به.

وأما الظاملون بعدم التصديق به ،أو عدم العمل به ،فال تزيدهم آياته إال
خس�ارا إذ
ً

تقوم عليهم احلجة.

فالش���فاء :ال�ذي تضمنه القرآن عام لش�فاء القل�وب من الش�به واجلهالة واآلراء

الفاس�دة واالنحراف الس�يئ واملقاصد الرديئة ،فإنه مش�تمل عىل العل�م اليقيني ،الذي

تزول به كل شبهة وجهالة والوعظ والتذكري الذي يزول به كل شهوة ختالف أمر اهلل.
(« )1تيسري العزيز احلميد» ص ]367[ :للشيخ السعدي ،ط :مكتبة الصفا.
(« )2تفسري القرآن العظيم» ( )69/5للحافظ ابن كثري ،ط :مكتبة الصفا.
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ولشفاء األبدان من آالمها وأسقامها وأما الرمحة فإن ما فيه من األسباب والوسائل

الت�ي حيث عليها متى فعلها العبد فاز بالرمحة والس�عادة األبدي�ة والثواب العاجل وهذه
طبيعة اإلنسان من حيث هو إال من هداه اهلل(((.

[ :6 -3ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [.]44 :I
ق�ول الش�وكاين يف «فت�ح القدي�ر» :واختلف أه�ل العلم يف معنى كونه ش�فاء عىل

قولني :األول -أنه ش�فاء للقلوب بزوال اجلهل عنها وذهاب الريب وكش�ف الغطاء عن
األمور الدالة عىل اهلل.

الثاني -أنه ش�فاء من األمراض الظاه�رة بالرقي والتعوذ ونحو ذلك وال مانع من

محل الشفاء عىل املعنيني من باب املجاز ،أو من باب محل املشرتك عىل معنييه(((.

قال الس�يوطي يف «الدّ ر املنثور» :وأخرج البيهقي عن طلحة بن مرصف قال :كان

يق�ال :إن املري�ض إذا قرئ عنده القرآن وجد له خفة ،فدخل�ت عىل خيثمة وهو مريض

فقلت :إين أراك اليوم صاحلًا ،قال :إنه قرئ عندي القرآن(((.

وروى اخلطيب أبو بكر البغدادي بإسناده :قال :إن الرماوي احلافظ احلجة أبا بكر

ابن منصور كان إذا اشتكى شي ًئا قال :هاتوا أصحاب احلديث ،فإذا حرضوا قال :اقرءوا
عيل احلديث ،قال اإلمام النووي :فهذا يف احلديث فالقرآن أوىل(((.

قال األس�تاذ سعيد اللحام :القرآن الكريم هو هدى وشفاء للذين آمنوا ،أما الذين

مل يؤمنوا فهوالء مل هيتدوا هبديه وأرصوا عىل ضالالهتم وكفرهم.

(« )1تيسري العزيز احلميد» ص ،]484[ :ط :مكتبة الصفا.
(« )2فتح القدير» ( )253/3للشوكاين ط :مكتبة الصفا.
(« )3الدر املنثور يف التفسري باملأثور» ( )553/3للسيوطي ،ط :مكتبة الصفا.
( )4كتاب «التبيان يف آداب محلة القرآن» ص ]347[ :للنووي ،ط :دار احلديث.
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والذي�ن ال يؤمن�ون بام ق�در اهلل من الش�فاء به ،ش�فاء العقول من الشرك والكفر

والنفاق والعمى عن طريق احلق ،وش�فاء للنفوس من أدوائها كاحلسد والضغينة وحب

الدنيا وش�هواهتا والتكالب عليها والس�عي خلف املحرمات فيها وشفاء للصدور مما هو
ضي�ق وتعب ونص�ب وقلق وهو ش�فاء لكل ما تس�ببه أدواء وأوص�اب العقل والنفس
أيضا لبعض ما قدره اهلل عىل العباد من أمراض(((.
والصدر من أمراض وهو شفاء ً

ق�ال ابن القيم  :Vالقرآن هو الش�فاء الت�ام من مجي�ع األدواء القلبية والبدنية

وأدواء الدنيا واآلخرة ،وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستش�فاء به ،وإذا أحس�ن العليل

التداوي به ،ووضعه عىل دائه بصدق وإيامن وقبول تام واعتقاد جازم واس�تيفاء رشوطه

مل يقاوم�ه الداء أب�دً ا ،وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسماء الذي لو نزل عىل
اجلب�ال لصدعه�ا أو على األرض لقطعها فام من م�رض من أمراض القل�وب واألبدان
إال ويف الق�رآن س�بيل الداللة على دوائه وس�ببه واحلامية منه ملن رزق�ه اهلل فهام يف كتابه،

[ :6ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ] [ .]51 :tفمن مل يشفه القرآن فال شفاه اهلل ومن مل يكفه

القرآن فال كفاه اهلل(((.

ثانيا -النصوص النبوية الدالة على أن القرآن والسنة شفاء:
ً

 -1عن ابن مس�عود وعائش�ة وحممد بن حاطب ومجيلة بن�ت املجلل ،رضوان اهلل

 cعنه�م أمجعين  -قالوا :كان رس�ول اهلل 0

إذا أتى املري�ض فدعا له ،ويف

رواية يعوذ بعضهم بمسحه بيمينه ويقول« :اذهب البأس رب الناس ،واشف أنت الشايف
سقما»(((.
ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر ً

(« )1التداوي بالقرآن» ،ص )24 - 23( :لسعد اللحام ،ط :دار الفكر.
(« )2الطب النبوي» ،البن القيم ص ]352[ :البن القيم ،ط :دار التقوى.
( )3صحي�ح :رواه البخ�اري [ ،]5743ومس�لم [ ،]2191وأب�و داود [ ،]3890وابن ماجه [،]3520
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قال احلافظ ابن حجر يف «الفتح» :قال ابن بطال يف وضع اليد عىل املريض :تأنيس

له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية عىل حسب مايبدو له منه وربام رقاه بيده ومسح
عىل أمله بام ينتفع به العليل إذا كان العائذ صاحلًا.

أيض�ا :أنت الش�ايف :يؤخ�ذ منه ج�واز تس�مية اهلل  cبام لي�س يف القرآن
وق�ال ً

نقص�ا ،والثاني -أن يكون له أصل يف
برشطين :أحدهم���ا -أن ال يكون يف ذلك ما يوهم ً
القرآن وهذا من ذاك ،فإن يف القرآن [ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] [.(((]80 :n

قال النووي :قوهلا كان رسول اهلل  0إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه،

ثم قال« :أذهب البأس» إىل آخره فيه استحباب مسح املريض باليمني ،والدعاء له ،ومعنى

«ال يغادر سقماً » أي ال يرتك ،والسقم بضم السني وإسكان القاف وبفتحهام لغتان(((.

ق�ال ابن القيم :يف هذه الرقية توس�ل إىل اهلل بكامل ربوبيته ،وكامل رمحته بالش�فاء،

وأنه وحده الش�ايف ،وأنه ال ش�فاء إال ش�فاؤه فتضمنت التوس�ل إليه بتوحيده وإحس�انه

وربوبيته(((.

 -2عن عائشة  Jأن النبي  0دخل عليها وامرأة تعاجلها أو ترقيها

فقال« :عاجليها بكتاب اهلل»(((.

ق�ال الش�يخ حممد ن�ارص الدين األلب�اين :يف احلدي�ث مرشوعية الرقي�ة بكتاب اهلل

 ،cونحوه مما ثبت عن النبي من الرقي ،عن الش�فاء قالت :دخل علينا النبي وأنا عند
= وأمحد ( ،)45 - 44/6والنسائي يف «السنن الكربى» ( ،)251/6 - 367/4برقم [ ،]7545وابن
حبان [ ،]2976واحلاكم يف «املستدرك» (.)62/4
(« )1فتح الباري» ( )207 ،126/10للحافظ ابن حجر ،ط :دار املعرفة.
(« )2صحيح مسلم برشح النووي» ( )328/14لإلمام النووي ،ط :مكتبة فياض.
(« )3زاد املعاد» ( )188/4البن القيم ،ط :دار فجر للرتاث.
( )4صحيح :رواه ابن حبان [ .]1419انظر« :السلسلة الصحيحة» [.]1931
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حفص�ة فق�ال يل :أال تعلمني ه�ذه رقية النملة كما علمنيها الكت�اب»((( ،وأما غري ذلك

من الرقى فال ترشع ،الس�يام ما كان منها مكتوبا باحلروف املقطعة والرموز املغلقة ،التي

هلا معنى س�ليم ظاهر كام ترى أنوا ًعا كثرية منها يف الكتاب املس�مى بـ «ش�مس املعارف
الكربى» ونحوه(((.

 -3ع�ن جاب�ر  Iأنه ُدع�ي المرأة باملدين�ة لدغتها حية لريقيه�ا فأيب ،فأخرب

بذلك رس�ول اهلل  0فدعاه :فقال عمر :إن�ك تزجر عن الرقي!! «اقرأها علي»
فقرأها عليه ،فقال رسول اهلل « :0ال بأس إمنا هي مواثيق فارق بها»(((.

ق�ال صاحب الفتح الرباين :وإنام قال « :0اقرأها علي» خش�ية أن يكون

فيها يشء من رشك اجلاهلية فلام مل جيد شي ًئا من ذلك قال :ال بأس وأذن له هبا(((.

 -4عن عثامن بن أيب العاص  Iأنه قال :أتاين رسول اهلل  0ويب وجع

قد كاد هيلكني ،فقال« :امسح بيمينك سبع مرات وقل :أعوذ بعزة اهلل وقدرته وسلطانه

من شر ما أجد» ،قال :ففعلت فأذهب اهلل ما كان يب فلم أزل آمر به أهيل وغريهم(((.

( )1صحي�ح :رواه أمح�د ( ،)372/6وأب�و داود ح ،]3887[ :والطح�اوي يف «رشح مع�اين اآلث�ار»
( ،)388/2والنس�ائي يف «الفت�اوي احلديثي�ة للس�خاوي» ( ،)81/2ويف «الس�نن الكبرى» يف
ح ،]7543[ :وق�ال األلب�اين« :صحيح انظر صحي�ح أيب داود» [ ،]3291و«السلس�لة الصحيحة»
[.]178
(« )2سلسلة األحاديث الصحيحة» لأللباين (.)566/4
( )3صحيح :رواه أمحد ( )394 ،334 ،315 ،302/3وابن ماجه ح ،]3515[ :والسيوطي يف «الكبري»
وقال األلباين :حسن ،انظر «صحيح» ،ابن ماجه [ ،]2833و«السلسلة الصحيحة».]472[ ،
(« )4الفتح الرباين» (.)178/17
( )5صحيح :رواه مس�لم [ ،]2202وأبو داود [ ،]3898والرتمذي [ ،]2177أمحد (،)217 ،821/4
والنس�ائي يف «الس�نن الكبرى» ( ،)248 ،367/4ح ،]7546[ :وابن ماج�ه [ ،]3522ومالك يف
«املوطأ» ( ،)942/2وقال األلباين :صحيح ،انظر« :سنن أيب داود» [ ،]3292والرتمذي [،]1696
وابن ماجه [.]2839
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قال املباركفوري :قوله :أتاين رس�ول اهلل ويب وجع كاد هيلكني وملس�لم وغريه من

رواية الزهري عن نافع بن عثامن أنه شكا إىل رسول اهلل وج ًعا جيده يف جسده منذ أسلم،

فقال« :امس�ح» أي موضع األمل بيمينك سبع مرات ،ويف رواية مسلم :فقال له ضع يدك

على ال�ذي يأمل من جس�دك ،وللطرباين واحلاك�م :ضع يمينك عىل املكان الذي تش�تكي
فامس�ح هبا س�بع مرات ،وقل أعوذ بعزة اهلل وقدرته وسلطانه من رش ما أجد ،ويف رواية

مس�لم :وقل بس�م اهلل ثال ًثا ،وقل س�بع مرات أعوذ باهلل وقدرته من رش ما أجد وأحاذر،
وللرتمذي :يف الدعوات وحس�نه واحلاكم وصححه عن حممد بن سامل قال :قال يل ثابت

البناين :يا حممد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم اهلل أعوذ بعزة اهلل وقدرته

من رش ما أجد من وجعي ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا ،قال أنس بن مالك حدثني أن
رس�ول اهلل  0حدثه بذلك :قال :أي عثامن :ففعلت «أي ما قال يل» فأذهب اهلل
م�ا كان يب ،أي م�ن الوجع فلم أزل آمر به أهيل وغريهم ،ألنه من األدوية اإلهلية والطب

النب�وي ،مل�ا فيه من ذك�ر اهلل والتفويض إليه واالس�تعاذة بعزته وقدرت�ه ،وتكراره يكون

أنجع وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي الستقصاء إخراج املادة ،ويف السبع خاصية ال توجد
يف غريها(((.

 -5روى البخاري ومس�لم وغريمها من حديث أيب س�عيد اخلدري  Iقال:

نزلنا منزلاً فأتتنا امرأة فقالت :إن سيد احلي سليم (لديغ) لدغ ،فهل فيكم من راق؟ فقام
معه�ا رجل منا ما كنا نظنه حيس�ن رقية ،فرقاه بفاحتة الكتاب فربأ ،فأعطاه غنماً  ،وس�قونا

لبنًا ،فقلنا :أكنت حتسن رقية؟ قال :ما رقيته إال بفاحتة الكتاب ،فقلت :ال حتركوها حتى
ن�أيت النبي  ،0فأتينا النبي  ،0فذكرنا له ذلك فقال« :ما كان يدريه أهنا
رقية ،اقسموا وارضبوا يل بسهم معكم»(((.

(« )1حتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي» (.)212 - 211/6
( )2سبق خترجيه.
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ق�ال الن�ووي :في�ه الترصيح بأهنا رقية فيس�تحب أن يقرأ هبا على اللديغ واملريض

وسائر أصحاب األسقام والعاهات(((.

 -6يف الصحيح عن عائش�ة  Jأن رس�ول اهلل كان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه

باملعوذات وينفث ،فلام اشتد وجعه كنت أقرأ وأمسح بيده رجاء بركتها(((.

 -7وروي مسلم عن عائشة  Jقالت :كان رسول اهلل  0إذا مرض

أحد من أهله نفث عليه باملعوذات(((.

 -8يف الصحيح من حديث عثامن بن أيب العاص أنه ش�كا إىل رس�ول اهلل وج ًعا يف

جس�ده ،فقال له النبي« :ضع يدك على الذي تأمل من جس���دك وقل :بس���م اهلل ثالثا،

وقل سبع مرات أعوذ بعزة اهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(((.

 -9ويف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري أن جربيل  Sأتى النبي 0

فقال« :يا حممد اش�تكيت؟» فقال :نعم ،قال« :باس���م اهلل أرقيك من كل ش���يء يؤذيك،

من شر كل نفس أو عني حاسد اهلل يشفيك»(((.

 -10عن عائش�ة بنت س�عد أن أباها قال :تش�كيت بمكة ش�كوى شديدة فجاءين

النبي يعودين ،قلت :يا نبي اهلل إين أترك مالاً وإين مل أترك إال بنتا واحدة أفأوىص بثلثي مايل
وأت�رك الثل�ث؟ فقال« :ال» ،قلت :فأويص بالنصف وأت�رك النصف؟ قال« :ال» ،قلت:
ف�أويص بالثلث وأترك الثلثني ،قال« :الثلث والثلث كثري» ،ثم وضع يده عىل جبهتي ثم

مسح بيده عىل وجهي وبطني ثم قال« :اللهم اشف سعدً ا وأمتم له هجرته»(((.
(« )1صحيح مسلم برشح النووي» ( )330/14لإلمام النووي ،ط :مكتبة اإليامن.
( )2صحيح :رواه مسلم [.]2192
( )3صحيح :رواه مسلم [.]2192
( )4صحيح :رواه مسلم [.]2202
( )5صحيح :رواه مسلم [.]2185
( )6صحيح :رواه البخاري [ ،]5659وأبو داود [.]3104
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ً
مريضا
 -1عن ابن عباس قال :قال رس�ول اهلل « :0ما من مس���لم يعود

مل حيضر أجله فيقول سبع مرات :أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

إال عويف»(((.

ومن مجموع هذه األحاديث الصحيحة يتضح أن كيفية الرقي هي:

 القراءة عنده ،أو عليه ،أو عند رأسه ،والدعاء.
 املسح باليد اليمنى مع الدعاء والقراءة.

 وضع اليد اليمنى عىل موضع األمل ،مع الدعاء والقراءة.
«خصوصا يف اللدغ».
 مجع البزاق والتفل
ً
 النفث ،ومسح اجلسد باليدين.

 أخذ يشء من الريق ،ووضعها عىل األرض ،ثم عىل موضع األمل ،مع الدعاء.



( )1صحيح :رواه الرتمذي [ ،]2354وصححه الشيخ األلباين يف «املشكاة» برقم.]1553[ :
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شروط الرقية والراقي
اً
أول -شروط الرقية:

 -1أن تكون بكالم اهلل  cأو بأسامئه وصفاته.

 -2أن تك�ون باللس�ان الع�ريب أو بما يعرف معن�اه ،ال باأللف�اظ املجهولة أو املطلس�مة
والتمتامت التي يقوهلا املشعوذون والدجالون خفية قاتلهم اهلل.

 -3أن ُيعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بفعل اهلل  nوما هي والراقي إال سبب(((.

ومحل الدكتور إبراهيم الربيكان ما س�بق ذكره بقوله :ويشترط للرقي املباحة عدة

رشوط هي:

 -1أن تكون بكالم اهلل أو بأسامئه أو صفاته أو باألدعية النبوية املأثورة عنه يف ذلك.
 -2أن تكون باللسان العريب.
 -3أن تكون مفهومة املعنى.

 -4أال تش�تمل عىل يشء غري مباح ،كاالس�تغاثة بغري اهلل أو دعاء غريه أو اس�م للجن أو
ملوكهم ونحو ذلك.

 -5أال يعتمد عليها.

 -6أن تعتقد أهنا ال تُؤثر بذاهتا بل بإذن اهلل القدرى.

فإن اختل رشط من تلك الرشوط فهي رقية حمرمة ،فإن اعتقد أهنا الفاعلة أو سبب

كفرا أكرب ،وإن اعتقد مقارنتها للشفاء كان ذلك رشكا أصغر.
مؤثر كان ذلك ً

وعلي�ه فالرقي عىل قس�مني :رقى رشعية :وهي ما توف�رت فيها الرشوط املتقدمة،

ورقى بدعية :وهي ما اختل فيها رشط من الرشوط السابقة.

(« )1رشح مسلم» ( )168/14لإلمام النووي ،وانظر« :فيض القدير» ( )558/1للمناوي.
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ثانيا -شروط الراقي «المعالج»:
ً

هن�اك رشط�ان البد من توافرمه�ا :يف املعالج حت�ى يكون عىل عل�م ودراية بطرق

العالج ومها:

 -1العلم الشرعي:

وهو من العلوم الرئيسية واألساسية التي جيب أن يتحىل هبا املعالج فيسري يف منهجه

وف�ق القواع�د واألصول الرشعي�ة املتعلقة بعلم الرق�ي واستش�هاداته يف القول والفعل

معتمدً ا عىل كتاب اهلل واهلدي النبوي الرشيف.

ق�ال الش�يخ صالح بن عبد العزيز آل الش�يخ« :وم�ن صفات الراق�ي أن يكون ذا

عل�م واملقص�ود بالعلم العلم املفيد ،يعني أن يكون ذا علم ب�أن الرقية مرشوعة بالقرآن،
وبما ثبت يف الس�نة من أدعية ،أما إذا كان ذا جه�ل وليس من أهل العلم وليس عنده حتر

للرقي�ة الرشعية وما يرتك وما يأخذ فإن هذا من عالمات عدم اإلحس�ان يف الرقية وهذا

ال يسمح له أن يرقي وال يمكن من ذلك»(((.

وم�ن العل�وم الرشعية التي جي�ب أن يتقنها الراق�ي :القراءة الصحيحة والس�ليمة

للقرآن الكريم.

يقول األستاذ أسامة العويض :فرأيت البعض منهم يعني املعاجلني ،ال حيسن قراءة

القرآن مطل ًقا ،ولو أخربتك أن البعض ال حيسن قراءة الفاحتة واإلخالص وأقسمت عىل
هذا لكنت صاد ًقا غري حانث ،والكثري منهم ال فقه له يف دينه فال يعرف احلالل واحلرام،
وال يعرف أركان الصالة ،فضلاً عن معرفة مذهب أهل السنة واجلامعة يف العقيدة وهذا

من أشد البالء الذي وقعنا فيه وقد يقع املعالج يف خطأ كاخللوة وغريها ،وكثري منهم يأيت
بأمور مبتدعة يف دين اهلل .(((c

(« )1جملة الدعوة اإلسالمية» ،ص ،]22[ :العدد [ ،]1683ذو القعدة 1419هـ .
(« )2املنهج القرآين يف عالج السحر واملس الشيطاين» ،ص ]13[ :ألسامة العويض ،ط :دار احلرم للرتاث.
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ثم يقول يف موضع آخر :وقد رصح ابن تيمية أن اجلن يؤذي املعالج إذا كان ضعي ًفا

وه�ل هن�اك أضعف من جهل دينه وعقيدته واحلالل واحلرام واجلمع بني هذا وبني عدم
ضبط القرآن تالوة ،وهو السلاح األقوى يف إخضاعهم وقتلهم وعصمته منهم كذلك،

ومثل هذا ال جيوز له رش ًعا العمل يف هذه اجلهات أبدً ا لعدة أمور هي:

 -1أن فاقد اليشء ال يعطيه ،فكيف يدعو اجلن الكافر إىل الطاعة ويعرفه اإلسالم ويرشح
له العقيدة أو يناقشه فيها وهو ال يعرف عن ذلك شي ًئا.

 -2إخفاء املعالج يعرض أهل املريض إىل الفتنة وقد يلجأون إىل أحد الدجالني.
 -3ضعف إيامن املسلمني بالقرآن إذا رأوه ال يؤثر يف اجلن.
نفسا إال وسعها(((.
 -4إن اهلل ال يكلف ً

 -2العلم الخاص بالرقية:

فبعد اجلانب الرشعي املتعلق بالرقية بكتاب اهلل وسنة نبيه  ،0جيب أن يلم

املعالج باخلربة الكافية يف املامرسات التطبيقية لعلم الرقية ووقوف الراقي عىل أرسار عامل

اجلن وأعراض ظهور املرض والفرق بني بعض األمراض العضوية واألمراض الناش�ئة
عن املس أو الرصع ،وغريها وحتى نفرق بني ما هو رشعي قائم عىل كتاب اهلل وسنة نبيه

 0وبني ما هو كهانة وشعوذة.

هن���اك مجل���ة م���ن القواعد جي���ب توفرها يف املع���اجل وأذكره���ا ملخصة كما
يلي:
 -1إخالص النية والعمل هلل .E

 -2الرتكيز عىل ترسيخ العقيدة الصحيحة.
 -3التمسك بمنهج الكتاب والسنة.
( )1املرجع السابق ص.)17 - 16( :
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 -4الرتكيز عىل اجلانب الدعوي.

 -5التقيد باألمور الرشعية اخلاصة بالنساء.
 -6اتقاء فتنة النساء.

 -7إيضاح أسباب تسلط الشياطني.
 -8الثقة باهلل.

 -9تتبع األمور املشكلة.

 -10تقدير املسؤولية الرشعية والطبية.
 -11احلذر من استدراج الشيطان.
 -12احلث عىل الصرب والتحمل.
 -13احللم واألناة.
 -14القدوة.

 -15االستشارة واملشورة.

 -16املحافظة عىل أرسار املرىض.

 -17املحافظة عىل سالمة املرىض.

 -18التأين يف إصدار احلكم عىل احلالة املرضية.

 -19حتري طرق اإلثبات الرشعية لألمراض الروحية.
 -20عدم التأثر بآراء اآلخرين.

 -21استخدام التورية «املعاريض».
 -22االبتعاد عن مواضع الريبة.

 -23عدم املغاالة يف استخدام األمور املباحة.
 -24التجرد يف احلكم عىل املعاجلني.
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 -25زرع الثقة يف نفسية املرىض.

 -26قوة اإليامن واالعتدال يف دفع عداوة اجلن والشياطني.
 -27الصرب واالحتساب عىل إيذاء األرواح اخلبيثة.

 -28قوة الشخصية وصالبة اجلأش يف التعامل مع األرواح اخلبيثة.
راق يرقيه؟
هل للمريض أن يرقى نفسه أم البد من ٍ

قد يقول قائل :هل يكفي املريض أن يرقي نفسه أم البد من وجود ٍ
راق يرقيه؟.

فاجلواب :يظهر هذا يف حالتني:
احلال���ة األوىل -األوىل واألنفع أن يرقي املريض نفس�ه بنفس�ه ابتدا ًء؛ إذ لن يكون

هناك من هو أخلص منك لنفس�ك يف دعائه ورقيته ،فإن انتفع املريض ووجد التحس�ن
فليتابع عالجه حتى يفرج اهلل عنه كربه وبلواه ،فيستغنى عن الناس.

واحلال���ة الثاني���ة -أن يغلب عىل أمره ،وحي�ال بينه وبني الرقية فيرصفه الش�يطان،
فالبد من ٍ
راق يرقيه؛ إذ لو ترك عىل حاله ما قدر عىل رفع األذى والرض عن نفسه(((.



(« )1الرقية الرشعية» ص )81 - 80( :ملحمد يوسف اجلوراين.
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آيات وأحاديث في الرقية الشرعية
ذكرن�ا أن العلماء اختلفوا يف وس�ائل الرقية فمنهم من قال إهن�ا توقيفية ومنهم من

ق�ال إهن�ا اجتهادي�ة ،وترجح لدين�ا أن الرقي�ة اجتهادية وس�وف أعرض بع�ض اآليات
واألحاديث الثابتة يف الرقية:

اً
أول -الرقية بفاتحة الكتاب:

قال البخاري يف أول كتاب التفسير :وس�ميت «أم الكتاب» ألن�ه يبدأ بكتابتها يف

املصاح�ف ويب�دأ بقراءهت�ا يف الصالة وقيل س�ميت بذلك لرجوع مع�اين القرآن كله إىل

ما تضمنته.

 -1ع�ن أيب س�عيد ب�ن املعلي األنص�اري امل�دين  :Iق�ال :قال رس�ول اهلل

« :0أال أعلمك س���ورة هي أعظم سورة يف القرآن؟» قبل أن خترج فأخذ بيدي،

فلما أراد أن خي�رج ،قلت :يا رس�ول اهلل إن�ك قلت :أال أعلمك أعظم س�ورة يف القرآن،
قال« :احلمد هلل رب العاملني» هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته(((.

 -2عن أيب سعيد اخلدري  Iقال :انطلق نفر من أصحاب النبي 0

يف س�فرة س�افروها حت�ى نزل�وا عىل حي م�ن أحي�اء الع�رب ،فاس�تضافوهم ،فأبوا أن
يضيفوه�م ،فلدغ س�يد ذلك احلي ،فس�عوا له ب�كل يشء ال ينفعه يشء ،فق�ال بعضهم:

ل�و أتيت�م هؤالء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عن�د بعضهم يشء ،فأتوهم :فقالوا:
ي�ا أهيا الرهط ،إن س�يدنا لدغ ،وس�عينا له ب�كل يشء ال ينفعه ،فهل عن�د أحد منكم من
يشء؟ فقال بعضهم :نعم واهلل إين ألرقي ،ولكن اس�تضفناكم فلم تضيفونا ،فام أنا براق

( )1صحيح :رواه أبو داود [ ،]1458والنس�ائي [ ،]26وصححه الش�يخ األلباين يف «صحيح أبو داود»
[ ،]1294وصحيح النسائي [.]876
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حت�ى جتعل�وا لنا جعًل�اً  ،فصاحلوه�م عىل قطيع م�ن الغنم ،فانطل�ق يتفل علي�ه ،ويقرأ:
احلمد هلل رب العاملني  ،فكأنام أنشط من عقال ،فانطلق يميش وما به قلبة ،قال :فأوفوهم

جعلهم الذي صاحلوهم عليه ،فقال بعضهم :اقتس�موا فقال الذي رقي :ال تفعلوا حتى
نأيت رس�ول اهلل ،فنذكر له الذي كان ،فننظر ما يأمرنا ،فقدموا عىل رس�ول اهلل ،فذكروا له

ذل�ك ،فق�ال« :وما يدريك أنها رقية ،ث���م قال :قد أصبتم اقس���موا واضربوا لي معكم
سهما»(((.
ً

ويف بع�ض رواي�ات احلدي�ث أنه قرأ الفاحتة س�بع مرات ،ون�ص احلديث كام ثبت

ع�ن أيب س�عيد اخلدري أنه قال :بعثنا رس�ول اهلل يف رسي�ة فنزلنا بقوم فس�ألناهم القرى

فل�م يقرون�ا ،فلدغ س�يدهم فأتونا فقالوا :ه�ل فيكم من يرقي من العق�رب؟ قلت :نعم

أنا ،ولكن ال أرقيه حتى تعطونا غنماً  ،قالوا :فإنا نعطيكم ثالثني ش�اة فقبلنا ،فقرأت عليه
احلمد سبع مرات فربأ وقبضنا الغنم ،قال :فعرض يف أنفسنا منها يشء ،فقلنا :ال تعجلوا

حتى تأتوا رسول اهلل.

ق�ال :فلام قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت ،ق�ال :وما علمت أهنا رقية؟ اقبضوا

الغنم ،وارضبوا يل معكم بسهم(((.

 -3ع�ن عم خارجة بن الصلت التميمي  :Iأنه أتى رس�ول اهلل 0

فأس�لم ،ثم أقبل راج ًعا من عنده ،فمر عىل قوم عندهم رجل جمنون موثق باحلديد ،فقال

أهل�ه :إنا حدثن�ا أن صاحبكم هذا ،قد جاء بخري ،فهل عندك يشء تداويه؟ فرقيته بفاحتة
الكت�اب ،فربأ ،فأعطوين مائة ش�اه ،فأتيت رس�ول اهلل 0

فأخربته :فقال« :هل

( )1صحي�ح :رواه البخاري [ ،]2276ومس�لم [ ،]2201وأخرج�ه ( ،)83 ،50 ،44 ،2/3وأبو داود
[ ،]3900والرتمذي [ ،]2157والنسائي يف «الكربى» [ ،]7532وابن ماجه [.]2156
( )2صحيح :رواه الرتمذي [ ،]2157وابن ماجه [ ،]2156وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع»
[.]1354
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ال هذا» ،وقال مسدد يف موضع آخر هل قلت غري هذا؟ قلت :ال ،قال« :خذها فلعمري

ملن أكل برقية باطل ،لقد أكلت برقية حق»(((.
ثانيا -الرقية بسورة البقرة:
ً

( أ ) الرقية بالس���ورة كلها :فقد ورد يف فضل س�ورة البقرة أحاديث كثرية ،وفيام

ييل بعض فضائل هذه السورة والفوائد املرتتبة عىل قراءهتا:
رقية تحصين البيوت من الشياطين:

 -1عن أيب هريرة  Iقال :قال رس�ول اهلل « :0ال جتعلوا بيوتكم

مقابر ،إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ،ويف رواية :ال جتعلوا

بيوتكم مقابر ،وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه ال يدخله الشيطان»(((.

 -2ع�ن اب�ن مس�عود  Iق�ال :قال رس�ول اهلل « :0إن لكل ش���يء

س���ناما ،وس���نام القرآن سورة البقرة وإن الشيطان إذا مسع سورة البقرة تقرأ خرج من

البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»(((.
رقية ضد السحر والسحرة:

( أ ) عن أيب أمامة  Iقال :سمعت رسول اهلل 0

يقول ...« :اقرءوا

سورة البقرة ،فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة»(((.

( )1صحيح :رواه أبو داود [ ،]3420وأمحد ( ،)21 ،210/5والنس�ائي يف «س�نن الكربى» (،365/4
 ،)255/6واحلاكم يف «املس�تدرك» ( ،)560 ،559/1وقال األلباين صحيح «السلس�لة الصحيحة»
[.]2027
( )2صحيح :رواه مسلم [ ،]780وأمحد ( ،)284/2والنسائي يف «الكربى» [ ،]8015ويف «عمل اليوم
والليلة» [ ،]10801والدرامي [ ]33انظر« :صحيح اجلامع» []7227
( )3حس�ن :رواه احلاكم يف «املس�تدرك» ( ،)561/01وحس�نه الش�يخ األلباين يف «السلسلة الصحيحة»
[.]588
( )4صحيح :رواه مسلم [ ،]804وأمحد (.)249/5
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(ب) ع�ن أيب س�عيد  Iق�ال :ق�ال رس�ول اهلل « :0الس���ورة ال�ت�ي

تذك���ر فيها البقرة فس���طاط الق���رآن فتعلموها ،فإن تعلمها بركة وتركها حس���رة

وال تستطيعها البطلة»(((.

(ب) الرقية بآيات من سورة البقرة:

 -1الرقية باآلية الثالثة والستني بعد املائة من سورة البقرة واآلية ( )2 ،1من سورة

آل عمران.

عن أسامء بنت يزيد  Iقالت :قال رسول اهلل « :0اسم اهلل األعظم

يف هاتني اآليتني [ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] [ ،]163 :2وفاحتة آل

عمران[ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ](((.
(جـ) الرقية بآية الكرسي:

 -1يف حدي�ث أيب هري�رة  Iواحلدي�ث طويل والش�اهد من�ه :إذا أويت إىل

ٌ
فراش�ك فاق�رأ آي�ة الكريس حت�ى ختتمها فإنه لن ي�زال عليك من اهلل
حاف�ظ وال يقربك

شيطان حتى تصبح(((.

 -2ع�ن أيب بن كعب  Iأنه :كان ل�ه جرن فيه متر وأنه كان يتعاهده ،فوجده

نق�ص ،فإذا هو بدابة ش�به الغلام املحتلم ،فقلت له أجني أم إنسي؟ قال بل جني ،وفيه
أن�ه ق�ال له :بلغنا أنك حتب الصدقة وأحببن�ا أن نصيب من طعامك ،قال فام الذي جيرينا
منكم؟ قال هذه اآلية آية الكريس ،فذكر ذلك للنبي فقال :صدق اخلبيث(((.

( )1صحيح :رواه مسلم [ ،]252وأمحد ( ،)255/5والبيهقي ( ،)395/2والطرباين (.)139/8
( )2صحي�ح :رواه أب�و داود [ ،]1496وأمح�د ( ،)461/6والرتم�ذي [ ،]3723وابن ماجه [،]3855
والدرامي [ ،]14وقال األلباين :صحيح انظر« :صحيح اجلامع» [.]980
( )3سبق خترجيه.
( )4صحي�ح :رواه البخ�اري يف «التاري�خ الكبير» ( ،)28 ،27/1واب�ن حب�ان [ ،]784والنس�ائي يف
=
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 -3عن أيب أيوب األنصاري  :Iأنه كانت له س�هوة ،فيها متر ،فكانت جتيء

الغول فتأخذ منه ،فش�كا ذلك إىل رسول اهلل  ،0فقال« :اذهب فإذا رأيتها فقل

بس���م اهلل :أجييب رس���ول اهلل» فأخذها فحلفت أال تعود ،فأرسلها فجاء إىل النبي فقال:
«م�ا فعل أسيرك؟» قال :حلفت أال تع�ود ،قال :كذبت ،هي مع�اودة للكذب ،فأخذها
فق�ال :م�ا أنا بتاركك حتى أذهب بك إىل رس�ول اهلل  0فقال�ت :إين ذاكرة لك

ش�ي ًئا ،آي�ة الكريس اقرأها يف بيت�ك فال يقربك ش�يطان وال غريه ،فج�اء إىل النبي فقال:

«ما فعل أسريك؟» فأخرب بام قالت :قال« :صدقت وهي كذوب»(((.

 -4قال عبد اهلل بن مس�عود :لقي رجل من أصحاب حممد  0رجلاً من

اجل�ن فصارع�ه فرصعه اإلنيس فقال له اإلنيس :إين ألراك ضئيلاً ش�خيتا ،كأن ذريعتيك

ذريعت�ا كلب ،فكذاك أنتم معرش اجلن ،أم أن�ت من بينهم كذلك؟ قال :ال واهلل إين منهم
لضليع ،ولكن عاودين الثانية فإن رصعتني علمتك شي ًئا ينفعك .قال :نعم.
قال :تقرأ [ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ].

قال :نعم.

ق�ال :فإن�ك ال تقرؤها يف بيت إال خرج منه الش�يطان له خب�ج  -رضاط  -كخبج

احلامر ثم ال يدخله حتى يصبح.
وزادوا:

قال :فقيل لعبد اهلل :أهو عمر؟.
=
«الكربى» ( ،)236/6واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)562 ،561/1والبيهقي يف «الدالئل» ،وصححه
الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم [.]1547
( )1صحيح :رواه البخاري يف «التاريخ الكبري» ( ،)28/1وأمحد ( ،)425/5والرتمذي [ ،]3052وابن
أيب شيبة يف «مصنفه» ( ،)397/10وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم [.]2547
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قال :ومن عسى أن يكون إال عمر؟(((.

الرقية بأواخر سورة البقرة:

 -1عن أيب مسعود األنصاري  Iقال :قال رسول اهلل « :0من قرأ

اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه»(((.

قال ابن القيم« :الصحيح كفتاه رش ما يؤذيه»(((.

 -2ع�ن النعمان ب�ن بشير  Iق�ال :ق�ال رس�ول اهلل « :0إن اهلل

 cكت���ب كتابً���ا قبل أن خيلق الس���ماوات واألرض بألفي عام ،وه���و عند العرش،
وإن���ه أن���زل منه آيتني ،ختم بهما س���ورة البق���رة ،وال يقرآن يف دار ث�ل�اث ليال فيقربها
الشيطان»(((.

ً
ثالثا -الرقية بسورة الرحمن:

ع�ن جابر  Iق�ال :قال رس�ول اهلل « :0لقد قرأتها» يعني س�ورة

الرمح�ن» عىل اجلن ليلة اجلن ،فكانوا أحس�ن م�ردو ًدا منكم ،كنت كلما أتيت عىل قوله:

[ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] قالوا :وال بيشء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد»(((.
رابعا -الرقية بسورة الملك:
ً

ع�ن جابر « :Iأن النبي  0كان ال ينام حتى يقرأ[ ،ﭑ ﭒ ﭓ]

[ .]2 :0و[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] [.(((»]1 :8

( )1صحي�ح :رواه ابن ش�يبة ( ،)34/12والبيهقي يف «دالئل النب�وة» ( ،)123/7والطرباين يف «املعجم
الكبري» ( ،)183/9وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع [.]1345
( )2صحيح :رواه البخاري [ ،]4008ومسلم [.]808
(« )3الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص ]25[ :البن القيم ،ط :دار الدعوة.
( )4صحيح :رواه أمحد ( ،)274/4والرتمذي [ ،]3056والنسائي يف «الكربى» ( ،)240/6واحلاكم يف
«املستدرك» ( ،)562/1وقال األلباين :صحيح .انظر« :صحيح اجلامع» [.]1799
( )5صحيح :رواه الرتمذي [ ،]3522واحلاكم ( ،)473/2و«السلسلة الصحيحة» [.]2150
( )6صحي�ح :رواه البخ�اري يف «األدب املف�رد» [ ،]1209وأمح�د ( ،)340/3والنس�ائي يف «الكربى»
=
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قال املباركفوري« :قوله :كان النبي  0ال ينام حتى يقرأ تنزيل الس�جدة»

أي سورة السجدة «وتبارك» أي سورة امللك.
خامسا -الرقية بقراءة سورة اإلخالص:
ً

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ] [.]4 - 1 :a

 -1عن عائشة  Iقالت« :كان رسول اهلل  0إذا أوى إىل فراشه كل

ليل�ة ،مج�ع كفيه ثم نفث فيهما وق�رأ [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] [[ ،]1 :aﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ] [[ ،]1 :cﮀ ﮁ ﮂ ﮃ] [ ]1 :eثم يمس�ح هبام ما اس�تطاع من
جسده يبدأ هبام عىل رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثال ًثا»(((.

 -2ع�ن عبد اهلل ب�ن خبيب  Iقال :خرجنا يف ليلة مطرية ،وظلمة ش�ديدة،

نطلب رسول اهلل  0يصيل بنا ،قال :فأدركته فقال« :قل» ،فلم أقل شي ًئا ،ثم قال:
«ق�ل» ،فلم أقل ش�ي ًئا ،قال« :قل» ،فقلت :ما أق�ول؟ قال« :قل هو اهلل أحد ،واملعوذتني،

حني متيس وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل يشء»(((.
سادسا -الرقية بسورة الكافرين:
ً

ع�ن عيل  Iقال :لدغت النبي  0عق�رب وهو يصيل فلام فرغ قال:

«لعن اهلل العقرب ال تدع مصل ًيا وال غريه» ثم دعا بامء وملح وجعل يمسح عليه ويقرأ
ب�ـ [ﭑ ﭒ ﭓ] [[ ،]1 :Uﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [[ ،]1 :cﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ] [.(((]1 :e

=
( ،)178/6والرتمذي [ ،]3066صححه الشيخ األلباين يف «السلسلة الصحيحة» [.]585
( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]5017وأبو داود [ ،]5056والرتمذي [.]3642
( )2حسن :رواه الرتمذي [ ،]3828وحسنه الشيخ األلباين يف «صحيح اجلامع» برقم.]2547[ :
( )3صحي�ح :رواه الطرباين يف «املعجم الصغري» [ ،]117والبيهقي يف «جممع الزوائد» ( ،)114/5وقال
=
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سابعا -الرقية بالمعوذتين:
ً

 -1عن عائش�ة  Jقالت« :إن رس�ول اهلل  0كان إذا اش�تكى يقرأ

على نفس�ه باملع�وذات وينفث ،فلام اش�تد وجعه كن�ت أقرأ عليه ،وأمس�ح بي�ده ،رجاء

بركتها»(((.

 -2عن عائش�ة  Jقالت« :كان رس�ول اهلل  0إذا اشتكى نفث عىل

نفسه باملعوذات ومسح عنه بيده»(((.

 -3ع�ن عائش�ة  Jقال�ت« :كان رس�ول اهلل  0إذا مرض أحد من

أهل بيته نفث عليه باملعوذات»(((.

 -4ع�ن أيب س�عيد اخلدري  Iق�ال« :كان رس�ول اهلل  0يتعوذ من

اجلان ،وعني اإلنسان ،حتى نزلت املعوذتان ،فلام نزلت أخذ هبام وترك ما سوامها»(((.

 -5ع�ن عقب�ة ب�ن عام�ر  Iقال :ق�ال رس�ول اهلل « :0ي���ا عقبة،

ما تعوذ املتعوذون مبثلهما»(((.

 -6ع�ن عقب�ة بن عام�ر  Iقال« :كان رس�ول اهلل  0يتعوذ هبام كل

ليلة عند النوم وأمر عقبة أن يقرأ هبام دبر كل صالة»(((.

=
حسن وابن أيب شيبة ( ،)152/12وصححه الشيخ األلباين يف «السلسلة الصحيحة [.]548
( )1صحيح :رواه البخاري [ ،]5016ومسلم [.]192
( )2صحيح :رواه البخاري [ ،]4439ومسلم [.]2192
( )3صحيح :رواه مسلم [.]2192
( )4صحيح :رواه الرتمذي [ ،]2150والنس�ائي [ ،]37وابن ماجه [ ،]3511وصححه الش�يخ األلباين
يف «صحيح اجلامع» برقم [.]1345
( )5صحيح :رواه أبو داود [ ،]1463وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح أيب داود [.]1299
( )6صحي�ح :رواه أب�و داود [ ،]1523واب�ن حب�ان [ ،]2004وصحح�ه الش�يخ األلباين يف «السلس�لة
الصحيحة» [.]1514
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الرقى العامة
اآليات واألدعية المشهورة في الرقية الشرعية
الرقية بكتاب اهلل:

 -1الفاحتة.

[ -2ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [.]5 - 1 :2
[ -3ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ]
[]102 :2

[ -4ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] [.]109 :2
[ -5ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [.]164 -163 :2
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[ -6ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ]

[]222 :2

[ -7ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ] [.]255 :2
[ -8ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [.]226 :2
[ -9ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ] [.]286 - 285 :2
[ -10ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ] [.]19 - 18 :4
[ -11ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [.]27 - 26 :4
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[ -12ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ]

[]200 - 190 :4

[ -13ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [.]54 :6

[ -14ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ] [.]56 :6

[ -15ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] [.]169 - 168 :6
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[ -16ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ] [.]54 :C
[ -17ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ]

[]179 :C

[ -18ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [.]51 - 50 :E

[ -19ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ] [.]17 -15 :Q
[ -20ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [.]52 -42 :Q
[ -21ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] [.]82 - 81 :W

[ -22ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ] [.]41 - 39 :Y
[ -23ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [.]72 - 68 :a
[ -24ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ] [.]22 - 19 :g
[ -25ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﭑﭒﭓﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [.]108 - 97 :i
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[ -26ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [.]116 - 115 :i

[ -27ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ] [.]35 :t
[ -28ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ]

[]12 - 1 :8

[ -29ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] [.]10 - 1 :A

[ -30ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] [.]158 :A

[ -31ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ] [.]49 - 43 :O
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[ -32ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ] [.]32 - 29 :S
[ -33ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ] [.]4 :U
[ -34ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] [.]29 :W
 [ -35ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ]
[]13 - 1 :k

[ - 36ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈ
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ﰉﰊﰋﰌﰍ ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ] [.]56 - 41 :m
[ -37ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] [.]24 - 21 :s
[ -38ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ] [.]52 - 51 :A

[ -39ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊﰋ ﰌ ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ ﭑﭒﭓ ﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [.]37 - 19 :C
[ -40ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ]
[]11 - 1 :I

[ -41ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ]
[]10 :i

[ -42ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [.]17 - 1 :k
[ -43ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ]
[]8 - 1 :A

[ -44ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [.]6 - 1 :U
[ -45ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ] [.]4 - 1 :a
-46

[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] [.]5 - 1 :c
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[ -47ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ]

[]6 - 1 :e

م���ع إيض���اح بعض األمور اهلامة املتعلقة بالرقية بهذه اآليات ،وهي على النحو

التالي(((:

( أ ) عدم االعتقاد هبذه اآليات دون غريها من كتاب اهلل .D

(ب) إن التأثير الواق�ع م�ن ق�راءة تل�ك اآلي�ات بس�بب احتوائه�ا على التوحيد

واإلخلاص هلل  ،Eوالرتغي�ب يف رمحت�ه وجنت�ه ،والرتهي�ب م�ن س�خطه

وعقوبته.

(ج�ـ) األوىل ق�راءة اآليات آنف�ة الذكر أو أي آيات من كت�اب اهلل  Dمرتبة كام

وردت يف القرآن الكريم ،وكام هو موضح حس�ب التسلس�ل السابق وقد بني علامء األمة
وأئمتها ،فيبدأ املعالج بقراءة س�ورة الفاحتة ثم آيات من سورة البقرة ،ثم آيات من سورة

آل عمران وهكذا.

( د ) الب�د للمعال�ج م�ن حماول�ة التنويع يف اختي�ار اآليات التي يقرأ هب�ا من قراءة

ألخرى مع الرتكيز عىل آيات الرقية الثابتة.
التعوذات والرقي والدعوات الجامعة:

ه�ذه التعوذات والدع�وات والرقي يعالج هبا من مجيع األمراض فإهنا رقي جامعة

نافعة مستنبطة من سنة النبي  0وما ثبت عنه قولاً وعملاً :

 -1أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك «سبع مرات»(((.
(« )1املنهل املعني يف إثبات حقيقة احلسد والعني» ،ص )175 - 173( :ألسامة ياسني ،ط :دار املعايل.
( )2صحي�ح :رواه أب�و داود ( ،)187 /3والرتم�ذي ( ،)410/2وصححه الش�يخ األلباين يف «صحيح
=
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 -2يض�ع املري�ض ي�ده عىل ال�ذي يؤمله من جس�ده ويقول« :بس���م اهلل» ثلاث مرات،
ويقول« :أعوذ باهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» سبع مرات(((.

« -3الله���م رب الن���اس أذهب البأس واش���ف أنت الش���ايف ال ش���فاء إال ش���فاؤك ش���فاء
سقما»(((.
ال يغادر ً

وهامة ومن كل عني المة»(((.
« -4أعوذ بكلمات اهلل التامة من كل شيطان َّ
« -5أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق»(((.

« -6أعوذ بكلمات اهلل التامات من غضبه وعقابه وش���ر عباده ومن همزات الشياطني
وأن حيضرون»(((.

« -7أع���وذ بكلم���ات اهلل التام���ات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من ش���ر ما خلق ،وبرأ
وذرأ ،وم���ن ش���ر ما ينزل من الس���ماء ،ومن ش���ر م���ا يعرج فيها ،ومن ش���ر ما ذرأ يف
األرض ،ومن ش���ر ما خيرج منها ،ومن ش���ر فنت الليل والنهار ،ومن شر كل طارق
إال طار ًقا يطرق خبري يا رمحن»(((.

« -8اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ،فالق احلب
والنوى ،ومنزل التوراة واإلجنيل والقرآن ،أعوذ بك من ش���ر كل ش���يء أنت آخذ

=

اجلامع» (.)322 ،180/5

( )1صحيح :رواه مسلم (.)1728/4

( )2صحيح :رواه البخاري مع «الفتح» ( ،)206/10ومسلم (.)1721/4
( )3صحيح :رواه البخاري مع «الفتح» (.)408/6
( )4صحيح :رواه مسلم (.)1728/4

( )5صحيح :رواه أبو داود [ ،]1354وصححه الشيخ األلباين يف «صحيح سنن» الرتمذي (.)171/3

( )6صحيح :رواه أمحد ( )119/3بإسناد صحيح ،وابن السنى برقم ،]637[ :وصححه الشيخ األلباين
يف «صحيح اجلامع» [.]1345
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بناصيت���ه ،أن���ت األول فليس قبلك ش���يء ،وأن���ت اآلخر فليس بعدك ش���يء ،وأنت

الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك شيء.(((»...،

« -9بس���م اهلل الرمحن الرحيم أرقيك من كل ش���يء يؤذيك ومن ش���ر كل نفس أو
عني حاسد اهلل يشفيك بسم اهلل أرقيك»(((.

وهذه التعويذات ،والدعوات ،والرقى يعالج هبا من السحر ،والعني ،ومس اجلان،

ومجيع األمراض؛ فإهنا رقى جامعة نافعة بإذن اهلل .c

هذا واهلل أعلم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليماً .

كتبه

( )1صحيح :رواه مسلم (.)2084/4
( )2صحيح :رواه مسلم [ ،]2186والنسائي يف «الكربى» [.]10843
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كتب للمؤلف
 عامل املالئكة.
 رمضان وتزكية النفوس.
 تعدد الزوجات.
 أحب األعامل إىل اهلل.
 كيف تكونني أسعد امرأة.
ناجحا وحمبو ًبا.
 كيف تكون
ً
 بيوت حتبها املالئكة.
 هؤالء حيبهم اهلل.
 ماذا حيب النبي حممد  0وماذا يكره.
ناجحا ومحبو ًبا.
 كيف تكون
ً
 حسن اخللق.
 الدعوة السلفية وخطر احلزبية.
 أوثق ُعرى اإليامن.
 التداوي بالصالة.
 حسن البيان يف فضائل شهر شعبان.
 قصص األنبياء لألطفال.
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 قصص القرآن لألطفال.
 قصص الصحابة لألطفال.
 الرقية الرشعية.
 الدعاء املستجاب.
 الطريق إىل اجلنة.
 خواطر دعوية.
 خصائص املهاجرين واألنصار.
 روائع سيد قطب (دراسة وتقديم).
 معالم الطريق (دراسة وتقديم).
 في ظالل السيرة النبوية.
 عودة المسيح الحي.
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