
  املقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له،                   
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليـه              

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه وال تموتن ِإالَّ وأَنـتم             : [دين، أما بعد  وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم ال       
 يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجهـا وبـثَّ               [،  )102:آل عمران ](مسِلمونَ

يا أَيها الَِّذين   [،  )1:النساء](ِمنهما ِرجاالً كَِثرياً وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تتساَءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيباً              
 ومن يِطِع اَهللا ورسولَه فَقَد فَـاز فَـوزاً          كُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم    يصِلح لَكُم أَعمالَ   *آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديداً       

  :، وبعد)70،71:األحزاب] (عِظيماً
فإن األمة اإلسالمية اليوم متر مبراحل متغرية ختتلف اختالفاً كلياً عن حياة السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم، حيث                  

الفنت واحملن واالبتالءات اليت صرفت الكثري منهم عن دينهم، وإن املعاناة العظمى لألمـة  انفتحت على املسلمني أبواب   
يف وقتنا احلايل هي تسلط األعداء على معتقدات املسلمني حىت وصل األمر إىل تشكيكهم يف كتاب رم وسنة نبـيهم                 

سحر والشعوذة والكهانـة والعرافـة      صلى اهللا عليه وسلم، ومن ضمن هذه الفنت أن خيرج من أبناءها من يتعامل بال              
والتنجيم، حىت تعلقت قلوب كثري من أبناء املسلمني م، وبدالً من أن يلجأ املرضى إىل رم بدعائه واالستعانة به إذا                    

مـن) :  هم يستعينون مبن ال ميلكون هلم ضراً وال نفعاً، بل رمبا يسببون هلم األمراض اليت مل تكن فيهم، وكما قال                     
عِهتِكلَ ِإلَيئًا ويش 1)()لَّق.  

إن ضرر السحرة وغريهم ممن هم على شاكلتهم كبري جداً ألم يصدون الناس عن االستعانة باهللا تعاىل والتمسك                  
بأوامره والبعد عن نواهيه، وما ذاك إال بسبب ضعف وازع الدين يف القلوب ووازع السلطان على النفوس، وما كان                   

قوى وتزدهر إال بسبب عدم تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف كثري من بالد املسلمني، فتـسلط                ململكة السحرة أن ت   
  .املنافقون، وانتشر املفسدون، ومتكن أعداء اهللا من رقاب املسلمني

ولذلك ارتأيت أن أكتب عن هذا املوضوع اهلام والذي حيتاج إليه كل مسلم ومسلمة وهـو الرقيـة الـشرعية                    
ملعاجلني ألمراض السحر والصرع والعني من حيث معرفة أحواله، وأسبابه، وسبل احلفظ من شـره،               وجهاالت بعض ا  

والعالج منه حيث كثر انتشار القراء واملعاجلني الذين يدعون معاجلة الناس بالقرآن، فأردت إيضاح هذا املوضوع عسى               
  .اهللا تعاىل أن ينفعين به وإخواين املسلمني

  
  وكتب

  عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار.د.أ
  هـ10/2/1428
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  ).2072 رقم4/403(، وحسنه األلباين يف جامع الترمذي )407/ 7(رواه الترمذي ) 1(

 )3(



  :ملخص البحث
 لقد عمت البلوى يف كثري من بالد املسلمني يف انتشار الـسحرة واملـشعوذين، وكثـرت                 :اهلدف من البحث  

األمراض النفسية بسبب البعد عن الدين، فانتشر اجلن والشياطني، وتسلطوا على بين آدم فسببوا هلم العديد من أمراض                  
عن الطريق القومي فراحـوا يـسألون الـسحرة         السحر والصرع والعني، فما جلأوا لرم ليكشف ضرهم، بل حادوا           

واملشعوذين عن أسباب العالج، فآذوهم، وصرفوهم عن االستعانة برم، وعلّقوا قلوم بغريه، فضلوا وأضلوا، قـال                
متع بعضنا ِببعٍض وبلَغنا أَجلَنا الَّـِذي       يا معشر الِْجن قَد استكْثَرتم ِمن اِإلنِس وقَالَ أَوِلياؤهم ِمن اِإلنِس ربنا است            :[تعاىل

ِليمع ِكيمح كبِإنَّ ر اَء اللَّها شا ِإالَّ مِفيه اِلِدينخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْت128:األنعام](أَج .(  
 املنري ومها كتاب اهللا وسنة نبيه األمني ملـا          رأيت أن الناس يف حاجة إىل الرجوع إىل األصل األصيل والنبع الصايف           وملا  

، )82:اإلسـراء ](وننزلُ ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاٌء ورحمةٌ ِللْمؤِمِنني       [فيهما من اهلدى والنور، واخلري العميم، قال تعاىل       
اح أسباب هذه األمراض، وكيفية العالج منها، وأخطاء        أردت إيض ،  1)()ما أَنزلَ اللَّه داًء ِإلَّا أَنزلَ لَه ِشفَاءً       : (وقال  

  .القراء واملعاجلني، وفضل الرقية بالقرآن العظيم، وباألوراد املنقولة عن النيب الكرمي 

  :خطة البحث
  :اشتمل البحث على عدة مباحث ومطالب، ويتفرع عنها بعض املسائل والفروع اليت تتعلق ا

  :والعني، وفيه ثالثة مطالبالسحر، والصرع، : املبحث األول
  .السحر والصرع والعني ثابت وقوعها بالكتاب والسنة واإلمجاع: املطلب األول
  .أسباب اإلصابة بالسحر، والصرع، والعني:املطلب الثالث  .الفرق بني السحر، والصرع، والعني: املطلب الثاين
  :لبجهاالت بعض القراء واملعاجلني، وفيه أربعة مطا: املبحث الثاين
  .أخطاؤهم: املطلب الثاين        .صفاهتم: املطلب األول
  .أمثلة واقعية ألحواهلم: املطلب الرابع  .كيفية معرفتهم، واحلذر منهم: املطلب الثالث
  :توجيهات للمرضى، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث
  شرور قبل وقوعها وبعد وقوعهاسبل دفع ال: املطلب الثاين  .أساسيات البد منها يف حياة املسلم: املطلب األول
  .أمهية التداوي: املطلب الثالث
  :توجيهات للقراء واملعاجلني، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الرابع
  .واجبات املعاجل جتاه املرضى: املطلب الثاين  .الشروط الواجب توافرها يف املعاجل: املطلب األول
  .دقة املخلصة منهمأنواع املعاجلني وبيان الفئة الصا: املطلب الثالث
  :عالج السحر، والصرع، والعني، وفيه مخسة مطالب: املبحث اخلامس
  .كيفية عالج الصرع: املطلب الثاين    .كيفية عالج السحر: املطلب األول
  .الرقية الشرعية من الكتاب والسنة: املطلب الرابع     .كيفية عالج العني: املطلب الثالث
  .الج السحر والصرع والعنيأمثلة واقعية لع: املطب اخلامس

  .اخلامتة
  

                           
  ).5246(رواه البخاري ـ كتاب الطب ـ باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء ) 1(

 )4(



  :السحر والصرع والعني، وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول
  : السحر والصرع والعني ثابت وقوعها بالكتاب والسنة واإلمجاع، وفيه مسائل: املطلب األول
  : السحر: املسألة األوىل

، والسحر يتطلب اخلديعة، والغش     1)(]عين الناسِ سحروا أَ [ما خفي ولطف سببه، ومنه قوله تعاىل      : السحر يف اللغة  
وهو علم له أصول، ومناهج، وقواعد لكنها معقدة وسرية وختتلف، لكن اجلامع بينها الفسق، والضالل، والبعد عـن                  

  .اهللا، والرغبة يف الشر، وأذية اخللق
  . ويقتل، ويفرق بني املرء وزوجهعزائم ورقى، وعقد تؤثر يف القلوب واألبدان، فيمرض،: والسحر يف االصطالح

  : والسحر ثابت وقوعه بالكتاب، والسنة، واإلمجاع
 واتبعوا ما تتلُو الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَِكن الشياِطني كَفَروا              :[قوله تعاىل : فمن الكتاب 

  رحالس اسونَ النلِّمعـةٌ                  ينِفت نحا نمقُوال ِإنى يتٍد حأَح اِن ِمنلِّمعا يمو وتارمو وتاراِبلَ هِن ِببلَكَيلَى الْما أُنِزلَ عمو 
كْفُر2)(]فَال ت.  

 بِني زريٍق    رجلٌ ِمن  سحر رسولَ اللَِّه    :(ماروت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وعن أبيها قالت         : ومن السنة 
 يخيلُ ِإلَيِه أَنه كَانَ يفْعلُ الشيَء وما فَعلَه حتى ِإذَا كَانَ ذَات يوٍم أَو               يقَالُ لَه لَِبيد بن الْأَعصِم حتى كَانَ رسولُ اللَِّه          
يا عاِئشةُ أَشعرِت أَنَّ اللَّه أَفْتاِني ِفيما استفْتيته ِفيِه أَتاِني رجلَـاِن فَقَعـد              ذَات لَيلٍَة وهو ِعنِدي لَِكنه دعا ودعا ثُم قَالَ          

 لَِبيد بـن   أَحدهما ِعند رأِْسي والْآخر ِعند ِرجلَي فَقَالَ أَحدهما ِلصاِحِبِه ما وجع الرجِل فَقَالَ مطْبوب قَالَ من طَبه قَالَ                 
الْأَعصِم قَالَ ِفي أَي شيٍء قَالَ ِفي مشٍط ومشاطٍَة وجف طَلِْع نخلٍَة ذَكٍَر قَالَ وأَين هو قَالَ ِفي ِبئِْر ذَروانَ فَأَتاها رسولُ                      

ها نقَاعةُ الِْحناِء أَو كَأَنَّ رُءوس نخِلها رُءوس الشياِطِني قُلْت           ِفي ناٍس ِمن أَصحاِبِه فَجاَء فَقَالَ يا عاِئشةُ كَأَنَّ ماءَ          اللَِّه  
تِفنا فَدِبه را فَأَمراِس ِفيِه شلَى النع رأَنْ أُثَو تفَكَِره افَاِني اللَّهع قَالَ قَد هتجرختولَ اللَِّه أَفَلَا اسسا ر3)()ي.  

وكان السحر وخربه معلوماً للصحابة رضوان اهللا علـيهم أمجعـني،    :( قال القرايف املالكي رمحه اهللا     :ومن اإلمجاع 
  .4)()وكانوا جممعني عليه

قَـد عافَـاِني    : ( يقول ، والرسول   5)(]وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيمٍ  :[ويدل على ذلك قوله تعاىل    : والسحر له حقيقة  
والصحيح أن له حقيقـة، وبـه قطـع         :(العلة وزوال املرض، قال النووي رمحه اهللا      ، والشفاء إمنا يكون برفع      6)()اللَّه

  .7)()اجلمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة املشهورة
، 8)(]ةٌ فَال تكْفُـر   وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتن        [تعلم السحر كفر لقوله تعاىل    : حكم تعلم السحر  

                           
   .116:األعراف) 1(
  .102:البقرة) 2(
   ).4059(لسالم ـ باب السحر ، ومسلم ـ كتاب ا)5321(رواه البخاري ـ كتاب الطب ـ باب السحر) 3(
 ).4/150(الفروق، للقرايف ) 4(
   .116:األعراف) 5(
   .سبق خترجيه) 6(
  ).9/346(روضة الطالبني، النووي ) 7(
  .102:البقرة) 8(

 )5(



  .1)().. الشرك ِباللَِّه والسحر: قَالَ؟ وما هن:اجتِنبوا السبع الْموِبقَاِت قَالُوا يا رسولَ اللَِّه:( أنه قالوصح عنه 
  : الصرع: املسألة الثانية

  .2)(، والصريع انونالطرح باألرض، وخصه صاحب التهذيب باإلنسان، والصرع علة معروفة: لغةً
  .3)(علة متنع األعضاء النفسية عن أفعال احلركة واحلس واالنتصاب منعاً باتاً غري تام: واصطالحاً

والصرع عبارة عن اختالل يصيب اإلنسان يف عقله حبيث ال يعي املصاب ما يقول، فال يستطيع أن يربط بني مـا                     
نتيجة اختالل يف أعصاب املخ، ويصاحب هذا االخـتالل العقلـي           قاله وما سيقوله، ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة        

اختالل يف حركات املصروع، فيتخبط يف حركاته وتصرفاته، فال يستطيع أن يتحكم يف سريه، وقد يفقد القدرة على                  
ئف ، والصرع التشنجي عبارة عن اضطراب يف الوظـا        4)(تقدير اخلطوة املتزنة لقدميه، أو حساب املسافة الصحيحة هلا        
  .5)(املخية، وعادة يصاحب باضطراب اإلحساس وعدم الشعور

  .صرع طيب: الثاين  .صرع من اجلن:  األول:وأنواع الصرع تنقسم إىل نوعني
صرع من األرواح اخلبيثة األرضية، وصرع من األخالط الرديئة، والثاين          : الصرع صرعان :(قال ابن القيم رمحه اهللا    

وحديثنا إن شاء اهللا سيكون عن النوع األول، أما النوع الثاين فهذا            . 6)()به وعالجه هو الذي يتكلم فيه األطباء يف سب      
  .حبثه وتفصيله وعالجه عند أهل االختصاص من األطباء املوثوقني

  :إثبات وجود الصرع من الكتاب والسنة
 7)(]كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس      الَِّذين يأْكُلُونَ الربا اليقُومونَ ِإالَّ      :[من الكتاب،قال اهللا تعاىل   :أوالً

 وختبط الـشيطان    ،أي ال يقومون من قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم املصروع حال صرعه            : (قال ابن كثري رمحه اهللا    
اد إنكار من أنكر الصرع مـن  يف هذه اآلية دليل على فس:(، وقال القرطيب رمحه اهللا 8)()له؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرا     

  .9)()جهة اجلن، وزعم أنه من فعل  الطبائع، وأن الشيطان ال يسلك يف اإلنسان وال يكون منه مس
: ا، قال ابن كثري يف تفسريه     10)(]ِإنَّ الَِّذين اتقَوا ِإذَا مسهم طَاِئف ِمن الشيطَاِن تذَكَّروا فَِإذَا هم مبِصرونَ           [قال تعاىل 

  .( )(11مث ذكر حادثة املرأة اليت كانت تصرع على عهد رسول اهللا :ومنهم من فسر مبس الشيطان يف الصرع وحنوه(
  : من السنة: ثانياً

 ، بلَـى : قُلْت؟أَلَا أُِريك امرأَةً ِمن أَهِل الْجنِة:(ما قال يل ابن عباس رضي اهللا عنه     :عن عطاء بن أيب رباح قال     ) 1(
ِإنْ ِشئِْت صبرِت ولَِك الْجنةُ     :قَالَ فَادع اللَّه ِلي   ِإني أُصرع وِإني أَتكَشف   :فَقَالَت هِذِه الْمرأَةُ السوداُء أَتت النِبي      قَالَ  

                           
   ).129(، ومسلم ـ كتاب اإلميان ـ باب بيان الكبائر وأكربها )6351(رواه البخاري ـ كتاب احلدود ـ باب رمي احملصنات) 1(
  .، ط دار الفكر197لسان العرب، مادة صرع، ابن منظور ص) 2(
   .ط دار صادر) 2/76(القانون يف الطب، ابن سينا، ) 3(
   .77، 76عامل اجلن واملالئكة، ص) 4(
  .190عبد املعطي أمني قلعجي، ابن القيم، ص.الطب النبوي، تعليق د) 5(
  .، ط دار الوعي ـ حلب191، 190ابن القيم، صعبد املعطي أمني قلعجي، .الطب النبوي، تعليق د) 6(
   .275:البقرة) 7(
   ).1/326(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) 8(
 ).3/355(أحكام القرآن، للقرطيب ) 9(
   .201:األعراف) 10(
 .، البايب احلليب)2/279(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) 11(

 )6(



  .1)() فَدعا لَها،كَشف فَادع اللَّه ِلي أَنْ لَا أَتكَشف ِإني أَت: فَقَالَت، أَصِبر: فَقَالَت،وِإنْ ِشئِْت دعوت اللَّه أَنْ يعاِفيِك
، ويف 2)()ِإنَّ الشيطَانَ يجِري ِمن ابِن آدم مجرى الـدمِ :( قالعن صفية بنت حيي رضي اهللا عنها أن النيب   ) 2(

مسه الشيطَانُ ِحني يولَد فَيستِهلُّ صـاِرخا ِمـن مـس           ما ِمن بِني آدم مولُود ِإلَّا ي      :( قال الصحيحني أن رسول اهللا     
  .3)(])وِإني أُِعيذُها ِبك وذُريتها ِمن الشيطَاِن الرِجيِم:[الشيطَاِن غَير مريم وابِنها ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ

  :من كالم السلف يف إثبات الصرع: ثالثاً
قال لك الشيخ   : يرسل إىل املصروع من خياطب الروح اليت فيه ويقول        4)(وشاهدت شيخنا :(قال ابن القيم رمحه اهللا    

اخرجي،فإن هذا ال حيل لك فيفيق املصروع، ورمبا خاطبها بنفسه، ورمبا كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق                 
  .5)()مراراًاملصروع فال حيس بأمل، وقد شاهدنا حنن وغرينا منه ذلك 

وجود اجلن ثابت بالقرآن والسنة، واتفاق سلف األمة، وكذلك دخـول           :(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا      
اجلين يف بدن اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهور حمسوس ملن تدبره، يدخل املـصروع ويـتكلم                    

و ضربه مجل ملات، وال حيس به املصروع، وقال عبد اهللا بن أمحد             بكالم ال يعرفه، بل وال يدري به، بل يضرب ضرباً ل          
يا بين يكذبون، هو ذا يتكلم علـى        : إن قوماً يزعمون أن اجلين ال يدخل يف البدن اإلنسي، فقال          : قلت أليب : بن حنبل 
  .6)()لسانه

  : العني: املسألة الثالثة
أصـابه  . املصاب معني على النقص، ومعيون على التمام      يقال عان الرجل يعينه عيناً، فهو عائن، و       : العني يف اللغة  

  . 7)(املعني املصاب بالعني واملعيون الذي فيه عني: وقال الزجاج. بالعني
وقال ابن  . 8)(حقيقة العني نظر باستحسان، مشوب حبسد من خبيث الطبع، حيصل للمنظور منه ضرر            : واصطالحاً
 والعائن حنو احملسود واملعني، تصيبه تارة وختطئه تارة، فإن صـادفته            هي سهام خترج من نفس احلاسد     :(القيم رمحه اهللا  

  .9)(.)مكشوفاً ال وقاية عليه أثرت فيه والبد،وإن صادفته حذراً شاكي السالح ال منفذ للسالح مل تؤثر فيه
ِهم لَما سِمعوا الذِّكْر ويقُولُـونَ ِإنـه        وِإنْ يكَاد الَِّذين كَفَروا لَيزِلقُونك ِبأَبصارِ     :[قوله تعاىل : والدليل من الكتاب  

أي يعينونك بأبصارهم مبعـىن حيـسدونك       :  قال ابن عباس وجماهد وغريمها     10)(] وما هو ِإالَّ ِذكْر ِللْعالَِمني     *لَمجنونٌ  
لى أن العني إصابتها وتأثريهـا      لبغضهم إياك لوال وقاية اهللا لك، ومحايته إياك منهم، قال ابن كثري يف هذه اآلية دليل ع                

  .11)(..)حق بأمر اهللا عز وجل

                           
  ).4673(تاب الرب والصلة واآلداب ، ومسلم ـ ك)5220(البخاري ـ كتاب املرضى ) 1(
 ).4040(واللفظ له، ومسلم ـ  كتاب السالم ) 6636(البخاري ـ كتاب األحكام ) 2(
  ).4363(واللفظ له، ومسلم ـ كتاب الفضائل )3177(رواه البخاري ـ كتاب أحاديث األنبياء ) 3(
   .يعين شيخه ابن تيمية رمحه اهللا) 4(
   .، ط دار الوعي حبلب193 املعطي قلعجي، ابن القيم صعبد.الطب النبوي، حتقيق د) 5(
   ).24/276(جمموع الفتاوى، البن تيمية ) 6(
   ).13/301(لسان العرب البن منظور ) 7(
   ).10/210(فتح الباري البن حجر ) 8(
 ).4/167(زاد املعاد البن القيم، حتقيق ابن األرنؤوط ) 9(
   .51،52:القلم) 10(
   ).2/419(ظيم البن كثري، تصحيح الشيخ خليل امليس تفسري القرآن الع) 11(

 )7(



، وعن ابن عبـاس رضـي اهللا        1)()الْعين حق):  قال رسول اهللا    :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       :ومن السنة 
  .2)(..)عين وِإذَا استغِسلْتم فَاغِْسلُواالْعين حق ولَو كَانَ شيٌء سابق الْقَدر سبقَته الْ :(قال رسول اهللا : عنهما قال

وجيب أن يعلم أن العني وغريها ال تؤثر إال بإرادة اهللا ومشيئته، وقد يعني اإلنسان نفسه، وقد يعني غـريه، وقـد                      
ـ       ري يعني بغري إرادته، وقد يصيب العائن من غري الرؤية كأن يكون أعمى أو كأن يكون املعيون غائباً ويوصف له من غ

أن يراه، وقد تصيب العني مع اإلعجاب ولو بغري حسد، وقد تصيب العني من الرجل احملب، ومن الرجـل الـصاحل،                     
  .لذلك يسن ملن وقع بصره على شيء يعجبه من نفسه أو أهله أو غريه أن يذكر مبا ورد

  :والعائن يضر غريه ألمرين يف الغالب
  .عائن عدوه، وتوجهت نفسه اخلبيثة إىل املنظور إليه أضر بهلشدة العداوة واحلسد، فإذا قابل ال: أحدمها
اإلعجاب؛ وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب أو استعظام فتتكيف روحه بكيفية خاصة تـؤثر يف                 : والثاين

  .ذلك املتعجب منه
  :الفرق بني السحر، والصرع، والعني: املطلب الثاين

 يرجع أحياناً إىل اختيار صاحبه وال يكتسبه، واحلاسـد والـساحر            اإلصابة بالعني فطري جبلي، ال يتخلف وال      
يشتركان يف أن كل واحد منهما يقصد الشر، لكن احلاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود، والساحر بعلمه وكـسبه                  

ـ                 م، وشركه واستعانته بالشياطني، والشياطني تعني احلاسد والساحر، ولكن احلاسد تعينه الشياطني بـال اسـتدعاء هل
قُـلْ  [والساحر يستدعيهم ويطلب منهم، وقد قرن اهللا يف سورة الفلق بني االستعاذة من شر احلاسد، وشر الـساحر،                   

  ].ذَا حسدوِمن شر حاِسٍد ِإ*وِمن شر النفَّاثَاِت ِفي الْعقَِد*وِمن شر غَاِسٍق ِإذَا وقَب*ِمن شر ما خلَق*أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق
  :أسباب اإلصابة بالسحر، والصرع، والعني: املطلب الثالث

  :األسباب كثرية جداً ولكن من أمهها
وعلَى اللَّـِه فَتوكَّلُـوا ِإنْ كُنـتم        [، قال تعاىل  ضعف التوحيد يف القلوب، وعدم التوكل احلقيقي على اهللا        ) 1(
ِمِننيؤالنفع من اآلخرين، ولو حقق املسلم التوحيد وصدق يف التوكل علـى اهللا             ، فالكثري من الناس يعتقد الضر و      3)(]م

  .واللجوء إليه، وحتصن ملا أصابته هذه السهام
، فمن قصر فيما جيب عليه، أو انتهك حرمات اهللا فقد عرض            ترك بعض الواجبات، أو فعل بعض احملرمات      ) 2(

، فمن حفظ أوامر اهللا، وانتهى عن نواهيه حفظه اهللا يف نفسه، ويف             4)()احفَظْ اللَّه يحفَظْك):  نفسه هلذه السهام، قال     
  .أهله، ويف بيته، ويف كل مكان وزمان

، الغفلة عن ذكر اهللا تعاىل، وعدم التحصن باألوراد الشرعية الواردة، وعدم تـالوة القـرآن الكـرمي                ) 3(
   :رآن يكون حمصناً ال تضره هذه السهام، قال وخصوصاً يف البيوت، فالبيت الذي يرتفع فيه الذكر، ويتلى فيه الق

ويف :(، يقول ابن القـيم رمحـه اهللا  5)()لَا تجعلُوا بيوتكُم مقَاِبر ِإنَّ الشيطَانَ ينِفر ِمن الْبيِت الَِّذي تقْرأُ ِفيِه سورةُ الْبقَرةِ     (

                           
   ).4057(، ومسلم ـ كتاب السالم )5299(رواه البخاري ـ كتاب الطب ) 1(
   ).4058(رواه مسلم ـ كتاب الطب ) 2(
   .23:املائدة) 3(
  ).2516 رقم 6/16(، وصححه األلباين يف سنن الترمذي )9/56(رواه الترمذي ) 4(
   ). 1300(تاب صالة املسافرين وقصرها  ـ كرواه مسلم) 5(

 )8(



  .1)(..)عه، ويكسرهأحدها أنه يطرد الشيطان، ويقم: الذكر حنو من مائة فائدة
  :كيف منيز بني السحر والصرع والعني

ليس هناك شيء ثابت يف هذا الباب، لكنها اجتهادات جيتهدها املعاجلون، فاملسحور حيب العزلة، وتقل شـهيته،                 
وينحل جسمه، ويكثر تفكريه، واملصروع يكثر قلقه، وأرقه، وصداعه، وتظهر عليه تصرفات غري طبيعية، واملـصاب                

 يأتيه األمر فجأة، وتكثر شكوكه، وهواجسه، ويرتاح للقراءة، عكس سابقيه، وهذه أمور تقريبية، وليس هناك                بالعني
قطع فيها، ووصييت ملن يعاجل الناس أال يستعجل يف التشخيص قبل التثبت، وان يكثر من النصيحة والتوجيه، وال خيـرب                    

نتيجة تشخيص خاطىء تعب هذا الشخص، وأصابه من املريض بشيء إال بعد ما يتثبت، فكم من شخص كان معاىف و          
  .األمراض ما اهللا به عليم

  :جهاالت بعض القراء واملعاجلني، وفيه أربعة مطالب: املبحث الثاين
         :صفاهتم: املطلب األول

  :راها يف هذه األصناف هيمن أهم الصفات اليت ن
 يكذبون يف غالبها، وقد يصدقون يف قليل منها       بية  ادعاء معرفة الغيب؛ حيث خيربون من يعاجلون عن أمور غي         ) 1(

  .2)(..]واَألرِض الْغيب ِإالَّ اللَّه قُلْ ال يعلَم من ِفي السمواِت:[بتقدير اهللا تعاىل، وهذا ينايف قول اهللا تعاىل
)2 (       صحف حتت القدم    به من شركيات، كوضع امل     ماالستعانة باجلن والشياطني؛ وذلك بعد طاعتهم فيما يأمرو

والسري عليه، أو االستنجاء باللنب، أو سب اهللا تعاىل، أو الكفر به، وغري ذلك من األشياء اليت يأيت ا من يتعامل مـع                       
  .3)(]وعلَى اللَِّه فَتوكَّلُوا ِإنْ كُنتم مؤِمِنني: [اجلن، وكل هذا ينايف اإلميان لقول اهللا تعاىل

ذلك بإخبارهم بأشياء غري حقيقية تنايف الواقع، كمن خيرب املريض بأن فالناً من أسرته              الكذب على املرضى، و   ) 3(
  .هو الذي قام بعمل السحر له، أو أن هذا املريض معمول له عمل، وغري ذلك من األمور

 تركهم للصلوات مع املسلمني يف بيوت اهللا، حيث أن غالبهم ال يصلون يف املساجد، وكيف يصلون هللا وهم                 ) 4(
  .كافرون به والعياذ باهللا

تلبسهم بأشياء خمالفة للفطرة اإلنسانية، كإطالقهم شوارم وشعور رؤوسهم حىت تطول، وترك أظـافرهم              ) 5(
  .فإذا نظرت إليهم فكأم أشباح شياطني

  . املرضىاإلتيان حبركات غريبة، واستعماهلم البخور ذو الرائحة الكريهة، وإظالم الغرفة اليت جيلسون فيها مع) 6(
  .اإلنفراد بالنساء بدون حمارم) 7(
  .طلب ذبح بعض احليوانات أو الطيور ذات األشكال الغريبة، وعدم ذكر اهللا عليها) 8(
  . أخذ األموال الكثرية من املرضى) 9(

  :أخطاؤهم: املطلب الثاين
  .البحث عن الكسب املادي) 2(      .ال حيسنون القراءة) 1(
  .التشخيص الكاذب الذي خيالف حالة املريض األصلية) 4(  .ريض احلقيقيةعدم درايتهم حبالة امل) 3(

                           
 . دار عامل الفوائد1، حتقيق عبد الرمحن بن حسن  بن قائد، ط 95الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب البن القيم ص) 1(
   .65:الروم) 2(
   .23:املائدة) 3(

 )9(



  .اإلطالع على عورات النساء ككشف وجه املرأة، وملس أجزاء من جسدها) 5(
  .حتضري بعض األشياء لسه مثل جلد الذئب وغريه) 7(    .صعق املريض بالكهرباء) 6(
  .كان مسلماً فما حكم قتله، وما هو املستند يف ذلك؟ادعاء قتل اجلين، وهل قتله أمر سهل، مث إذا ) 8(

    :كيفية معرفتهم، واحلذر منهم: املطلب الثالث
هناك عالمات ودالالت يعرف ا هؤالء ممن يغرق يف هذا املستنقع اآلسن، وحىت ال يذهب املسلم ضحية هؤالء                  

  :من ذلكا على هؤالء اآلمثني، و يستدل فيخسر بذلك دينه وعقيدته وماله فإين أعرض بعض العالمات اليت
  .السؤال عن اسم األم، وهذا هو األصل عندهم، ورمبا سألوا عن اسم أبيه للتمويه )1(
  .طلب أثر من آثار املريض كالغترة، أو الثوب، أو غطاء املرأة أو غري ذلك مما يرتبط باملريض) 2(
  .ذ بعض آي القرآن ليموه على الناسالتمتمة بكالم غري معروف وال يفقه معناه، ورمبا قرأ املشعو) 3(
إعطاء عزائم ومتائم وأحجبة حتتوى على حروف مقطعة، وعلى مربعات، وبعض الرسومات، ورمبا كتـب               ) 4(

  . من الشرعبل أن ما يقوم به هذا املشعوذمعها شيئاً من القرآن إليهام املقا
  . اعتزال الناسم االغتسال، أوينة، أو عدطلب أموٍر ختالف الشرع، كطلب عدم مس املاء مدة مع) 5(
 .إعطاء املريض بعض األشياء ليقوم بدفنها يف املرتل أو مكان معني) 6(

  :أمثلة واقعية ألحواهلم: املطلب الرابع
 خارج البالد، ويف صالة االستقبال جلست مع هذا الشاب، وكان مقـرراً أن يـذهب إىل               حد الشباب التقيت بأ ) 1(

من أَتى عرافًا فَسأَلَه عـن      :( يقول  البالد، فنصحته وبينت له خطر ذلك، وأن الرسول          أحد الكهان املعروفني بتلك   
هل تسمح يل بالذهاب : ، ولكن الشاب أصر على الذهاب رغم النصح، فقلت له       1)()شيٍء لَم تقْبلْ لَه صلَاةٌ أَربِعني لَيلَةً      

 حضرنا عند املشعوذ بدأت احلديث معه، وذكرت له أمراً أسـطورياً            معك ألبرهن لك على كذب هؤالء؟ فوافق، وملا       
إن ما تذكره صحيح، فهذا الـشاب       : إن هذا الشاب به كذا وكذا، بعدها قال املشعوذ        : ال مساس له بالواقع، فقلت    

 معمول له سحر منذ مدة، فذهل الشاب من تصديق الكاهن ملا قلته؛ وهو ليس بصحيح، فخرج وقـد تـاب إىل اهللا،       
  .وعلم أن هؤالء أفَّاكون دجاجلة

أحد الكهان ذهب إليه شخص عنده مشاكل زوجية، ويظن أن ذلك بسبب عمل أو غريه، فطلب الكاهن                 ) 2(
أنت معمول لك عمل، فسئل الكاهن منذ كم سنة معمول          : من هذا الشخص أن يأتيه من الغد، وحني ذهب إليه قال          

  .م، واحلقيقة أنه مل ميض على زواجهما إال سنتان فقطمنذ سبع سنوات من زواجه: هلما العمل؟ قال
  :توجيهات للمرضى، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث
 قبل أن نفصل يف عالج هذه األمراض اخلطرية حري بنا أن            :أساسيات البد منها يف حياة املسلم     : املطلب األول 

ات اليت تقوم عليها حياته، فهي ترحيه يف كـثري مـن            نقف على أساسيات البد منها يف حياة املسلم هي مبثابة املرتكز          
  : عقباهتا وعوائقها ومصائبها سلباً وإجياباً، وأول هذه األساسيات

 الَِّذين يؤِمنونَ ِبالْغيِب ويِقيمونَ     * ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتِقني         *مل  أ:[ قال تعاىل  :اإلميان بالغيب : أوالً
 أُولَِئك علَى   * والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك وِباآلخرِة هم يوِقنونَ              *صالة وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ     ال

                           
  ).4137(رواه مسلم ـ كتاب السالم ـ باب حترمي الكهانة وإيتان الكهان ) 1(

 )10(



استوعب عقله ذلك األمر أو مل يـستوعبه،        ، فالبد من اإلميان بالغيب سواء       1)(]هدى ِمن ربِهم وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ     
رآه أو مل يره، مادامت أثبتته النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فعامل اجلن وعامل املالئكة جيب اإلميان ما حىت ولو                    

  .2)(]ِإنه يراكُم هو وقَِبيلُه ِمن حيثُ ال ترونهم[قصر العقل عن إدراك التفاصيل حوهلما، 
فيجب على املسلم أن يسلم لقضاء اهللا وقدره،خريه وشره،وليعلم علم اليقني أن ما             :اإلميان بالقضاء والقدر  : ثاينال

  .أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه وليعلم أن ما حيدث يف هذا الكون الفسيح إمنا هو بقضاء اهللا وقدره
ــدر    ــضاء اهللا وق ــيء بق ــل ش ــرب  *** ك ـــايل عـ ــربوالليــ   أي عـ

 ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي اَألرِض وال ِفي أَنفُِسكُم ِإالَّ ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى اللَّـِه                      :[قال تعاىل 
  ِسريحِ            *يال ي اللَّهو اكُما آتوا ِبمحفْرال تو كُما فَاتلَى ما عوأْسال تورٍ    ِلكَياٍل فَختخكُلَّ م ب[)(وقال   3 ،):   َّأَن لَـماعو

                      ٍء لَميِبش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو لَك اللَّه هبكَت ٍء قَديِإلَّا ِبش وكفَعني ٍء لَميِبش وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتاج ةَ لَوالْأُم
يِإلَّا ِبش وكرضيفحالص فَّتجو الْأَقْلَام تِفعر كلَيع اللَّه هبكَت 4)()ٍء قَد.  

 الَِّذين ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنا ِللَِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ           *وبشر الصاِبِرين   :[ قال تعاىل  :الصرب على أقدار اهللا   : ثالثاً
، فاحلياة مليئة باألسى واجلراح واملصائب، فمـا        )5(]يِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ        أُولَِئك علَ  *

تكاد تضحك يوماً إال وتبكي أياماً، ودار هذه حاهلا حتتاج إىل مواجهة بسالح وعدة قوية، وذلـك كلـه بالـصرب                     
  .لدين سهلة بإذن اهللاواالحتساب، فكل مصيبة دون مصيبة ا

 هــاِبر ج ينــد ــِإنَّ ال ــسٍر فَ ــلُ كَ ــرانُ  *** وكُ بج ينــد ــاِة ال ِر قَنــس ــا ِلكَ وم 

  :سبل دفع الشرور قبل وقوعها وبعد وقوعها: املطلب الثاين
  :مما ينبغي أن يتصف به املسلم كي حيفظ نفسه من الشرور: أوالً

كون بسمائه وأرضه وأفالكه، وكواكبه، ودوابه، وشجره، ومدره، وبـره،           فهذا ال  :حتقيق التوحيد اخلالص  ) 1(
وحبره، ومالئكته، وجنه، وإنسه خاضع هللا مطيع ألمره، ومىت حقق العبد التوحيد عرف بأن كل شيء بأمر اهللا، فـال                    

كَاِشف لَه ِإالَّ هو وِإنْ يِردك ِبخيـٍر        وِإنْ يمسسك اللَّه ِبضرٍّ فَال      [حيل خري أو شر إال بأمره سبحانه، وصدق اهللا العظيم         
  .6)(]فَال راد ِلفَضِلِه

 الشك أن االعتصام بالكتاب والسنة والعمل ما حيمي العبـد مـن املزالـق               :االعتصام بالكتاب والسنة  ) 2(
ماً فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُـم  وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقي[واملخاطر اليت يقع فيها الكثريون، وصدق اهللا العظيم   

  .7)(]عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ
 فتقوى اهللا هلا اثر كبري يف تفريج الكربات، ودفع الشرور ورفعها عن العبـد، قـال             :تقوى اهللا واإلنابة إليه   ) 3(

                           
   .5ـ1:البقرة) 1(
   .27:األعراف) 2(
   .22،23:احلديد) 3(
  ).2516 رقم 6/16(، وصححه األلباين يف سنن الترمذي )9/56(رواه الترمذي ) 4(
   .157ـ155:البقرة) 5(
   .107:يونس) 6(
   .153:األنعام) 7(

 )11(



  .2)(]ونجينا الَِّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ:[، وقال تعاىل1)(] اللَّه يجعلْ لَه مخرجاًومن يتِق[تعاىل 
  .3)(]ومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو حسبه:[ قال تعاىل:التوكل على اهللا واالعتماد عليه) 4(
فكثري من  : لص من املعاصي واآلثام، ورد املظامل إىل أهلها       صدق اإلقبال على اهللا، والتوبة النصوح، والتخ      ) 5(

الشرور واملصائب اليت تقع إمنا هي بسبب الذنوب واملعاصي، وظلم العبد نفسه وغريه، والتوبة الصادقة تكون سـبباً                  
  .لرفع البالء

تنـاب نواهيـه،     فمن حفظ اهللا حفظه اهللا من كل سوء ومكروه، وحفظ اهللا باتباع أوامره، واج              :حفظ اهللا ) 6(
  .4)()..احفَظْ اللَّه يحفَظْك(وهذه وصية سيد األولني واآلخرين 

من عِملَ صاِلحاً ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مؤِمن فَلَنحِيينه          :[ قال تعاىل  :كثرة العمل الصاحل، والتوسل به إىل اهللا      ) 7(
   رأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييلُونَ   حمعوا ياكَانِن مسِبأَح موحديث الثالثة الذين آواهم الغار، فتوسل كل واحد منهم          5)(]ه ،

  .بعمله الصاحل الذي عمله ففرج اهللا عنهم
ه ِمن ِذمِتِه   من صلَّى الصبح فَهو ِفي ِذمِة اللَِّه فَلَا يطْلُبنكُم اللَّ          :( قال   :احملافظة على الصلوات مع اجلماعة    ) 8(
  .6)()..ِبشيٍء
وكم من سوء دفعه اهللا بسبب الصدقات وإعانـة         : بذل الصدقات وصنع املعروف، والقيام حباجات الناس      ) 9(

  .7)()ِإنَّ الصدقَةَ لَتطِْفئُ غَضب الرب وتدفَع عن ِميتِة السوِء(احملتاجني، وقد روي 
 فاملالئكة ال تدخل بيتاً فيه صور، وإذا مل تدخل املالئكـة البيـت              :وير والتماثيل تطهري البيت من التصا   ) 10(

  .عشعشت فيه الشياطني
فلذكر اهللا تعاىل واحملافظة علـى األوراد أثـر         : مالزمة األذكار واألوراد، وتالوة بعض اآليات والسور      ) 11(

 فَلَوال أَنه كَانَ    :[ نبيه يونس عليه الصالة والسالم     كبري يف دفع الشرور قبل وقوعها ورفعها بعد أن تقع، قال تعاىل عن            
 ِحنيبسالْم ثُونَ*ِمنعبِم يوطِْنِه ِإلَى ي8)(] لَلَِبثَ ِفي ب.  

لْمالِئكَةُ أَالَّ تخافُوا    ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيِهم ا          :[ قال تعاىل  :االستقامة على دين اهللا   ) 12(
 نحن أَوِلياؤكُم ِفي الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة ولَكُم ِفيها ما تـشتِهي             *وال تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ        

  .9)(]فُوٍر رِحيٍم نزالً ِمن غَ*أَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تدعونَ 
  :قراءة بعض السور واآليات واألذكار للوقاية من الشياطني والسحرة وغريهم: ثانياً

لَا تجعلُـوا   :( قال  فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا           :سورة البقرة تطرد الشياطني من البيوت     ) 1(

                           
   .2:الطالق) 1(
   .18:فصلت) 2(
  .3: الطالق) 3(
  ).2516 رقم 6/16(سنن الترمذي ، وصححه األلباين يف )9/56(رواه الترمذي ) 4(
   .97:النحل) 5(
   ).1050(رواه مسلم ـ كتاب املساجد ومواضع الصالة ـ باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة ) 6(
  ).885 رقم 3ج(، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل )3/73(حسنه الترمذي ) 7(
   .143،144:الصافات) 8(
   .32ـ30:فصلت) 9(

 )12(



  .1)()لْبيِت الَِّذي تقْرأُ ِفيِه سورةُ الْبقَرِةبيوتكُم مقَاِبر ِإنَّ الشيطَانَ ينِفر ِمن ا
اقْرُءوا سورةَ الْبقَرِة فَِإنَّ أَخذَها بركَةٌ وتركَها حـسرةٌ         :(.. يقول مسعت رسول اهللا    : وعن أيب أمامة الباهلي قال    

  .2) (الْبطَلَةَ السحرةُقَالَ معاِويةُ بلَغِني أَنَّ ، )ولَا تستِطيعها الْبطَلَةُ
 ِبِحفِْظ زكَاِة   وكَّلَِني رسولُ اللَِّه    :( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       :فضل قراءة آية الكرسي عند النوم     ) 2(

 فَذَكَر الْحِديثَ فَقَالَ ِإذَا أَويـت       ِه  رمضانَ فَأَتاِني آٍت فَجعلَ يحثُو ِمن الطَّعاِم فَأَخذْته فَقُلْت لَأَرفَعنك ِإلَى رسوِل اللَّ            
              ِبيفَقَالَ الن ِبحصى تتطَانٌ حيش كبقْرلَا ياِفظٌ واللَِّه ح ِمن كلَيالَ عزي لَن ِسيةَ الْكُرأْ آيفَاقْر اِشكِإلَى ِفر وهو قَكدص 

  3)()كَذُوب ذَاك شيطَانٌ
وعن أيب مسعود األنصاري البدري عقبة بن عمرو        : خر آيتني من سورة البقرة تكفي شر ما يؤذي        قراءة آ ) 3(

  .4)()الْآيتاِن ِمن آِخِر سورِة الْبقَرِة من قَرأَهما ِفي لَيلٍَة كَفَتاه):قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال
: ، قال مساحة الشيخ ابن بـاز رمحـه اهللا         5)()من شر ما يؤذيه   كفتاه  : الصحيح أن معناها  :(قال ابن القيم رمحه اهللا    

  .6)()واملعىن واهللا أعلم كفتاه من كل سوء(
خرجنا ِفي لَيلَِة   :( عن عبد اهللا بن خبيب عن أبيه قال        :قراءة املعوذتني وقل هو اهللا أحد تكفي شر ما يؤذي         ) 4(

ِليصلِّي لَنا فَأَدركْناه فَقَالَ أَصلَّيتم فَلَم أَقُلْ شيئًا فَقَالَ قُلْ فَلَم أَقُلْ شيئًا ثُم قَالَ                 مطٍَر وظُلْمٍة شِديدٍة نطْلُب رسولَ اللَّهِ     
                   الْمو دأَح اللَّه وا أَقُولُ قَالَ قُلْ قُلْ هولَ اللَِّه مسا ري قَالَ قُلْ فَقُلْت ئًا ثُميأَقُلْ ش قُلْ فَلَم     ِبحصت ِحنيِسي ومت ِن ِحنييذَتوع

  .7)()ثَلَاثَ مراٍت تكِْفيك ِمن كُلِّ شيٍء
وقراءة السور الثالث ثالث مرات يف أول النهار بعد صالة الفجـر، ويف             :(قال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا       

  .8)()أول الليل بعد صالة املغرب
، وذلك يف اليـوم     ) اهللا وحده ال شريك له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير             ال إله إال  (قول املسلم   ) 5(

من قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمـد               :( قال مائة مرة، كما رواه أبو هريرة أن رسول اهللا          
يوٍم ِمائَةَ مرٍة كَانت لَه عدلَ عشِر ِرقَاٍب وكُِتب لَه ِمائَةُ حسنٍة ومِحيت عنه ِمائَةُ سـيئٍَة                 وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير ِفي       

  .9)() عِملَ أَكْثَر ِمنهوكَانت لَه ِحرزا ِمن الشيطَاِن يومه ذَِلك حتى يمِسي ولَم يأِْت أَحد ِبأَفْضلَ ِمما جاَء ِإلَّا رجلٌ
بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهـو               : (قول املسلم يف أول النهار وآخره     ) 6(

ما ِمن عبٍد يقُولُ ِفي صباِح       :(قال رسول اهللا    : ، فعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال        )السميع العليم ثالث مرات   

                           
  ).1300(م ـ كتاب صالة املسافرين وقصرها ـ باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد رواه مسل )1(
  ).1337(رواه مسلم ـ كتاب صالة املسافرين وقصرها ـ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ) 2(
  ).3033( ـ كتاب بدء اخللق ـ باب صفة إبليس البخاريرواه ) 3(
، ومسلم ـ كتاب صالة املسافرين وقصرها ـ بـاب فـضل الفاحتـة      )3707(كتاب املغازي ـ باب شهود املالئكة بدراً  رواه البخاري ـ  ) 4(

  ).1340(وخواتيم سورة البقرة 
  . دار عامل الفوائد1، حتقيق عبد الرمحن بن حسن بن قائد، ط249الوابل الصيب البن القيم ص) 5(
  . ن باز رمحه اهللارسالة يف حكم السحر والكهانة للشيخ اب) 6(
  ).5082 برقم4/321(، وحسنه األلباين يف سنن أيب داود )13/256(، وأبو داود)11/493(رواه الترمذي) 7(
  .35رسالة يف حكم السحر والكهانة للشيخ ابن باز رمحه اهللا ص) 8(
ء والتوبة واالستغفار ـ باب فضل التـهليل   ، ومسلم ـ كتاب الذكر والدعا )5924(رواه البخاري ـ كتاب الدعوات ـ باب فضل التهليل   ) 9(

  ). 4857(والتسبيح والدعاء 

 )13(



  ٍم ووثَلَـاثَ            كُلِّ ي ِلـيمالْع ِميعالس وهاِء وملَا ِفي السِض وٌء ِفي الْأَريِمِه شاس عم رضِم اللَِّه الَِّذي لَا يلٍَة ِبساِء كُلِّ لَيسم
  .1)()مراٍت لَم يضره شيٌء

 فَعثَـرت   ت رِديف النِبي صلَّى     كُن:( وعن أيب املليح التابعي املشهور عن رجل قال        :التسمية يف كل شيء   ) 6(
دابةٌ فَقُلْت تِعس الشيطَانُ فَقَالَ لَا تقُلْ تِعس الشيطَانُ فَِإنك ِإذَا قُلْت ذَِلك تعاظَم حتى يكُونَ ِمثْلَ الْبيِت ويقُولُ ِبقُوِتي                    

  .2)()ا قُلْت ذَِلك تصاغَر حتى يكُونَ ِمثْلَ الذُّباِبولَِكن قُلْ ِبسِم اللَِّه فَِإنك ِإذَ
وقد مر معي من خالل قراءيت على بعض املرضى أم يصرعون وينطق اجلين على لسام، وحني أسأله عن سبب                   
 الدخول فيجيب على لسان املصروع بأنه رمى حجارة ومل يسم، أو فعل كذا ومل يسم، فينبغي للمسلم أن يـسم يف                    

  .بسم اهللا، وهكذا: بسم اهللا، وإذا رمى القمامة قال: كل حركة يقوم ا، فإذا فتح الباب قال
 روى مسلم وغريه من حديث خولة بنـت         :التعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق كلما نزل مرتالً          ) 7(

 قَالَ أَعوذُ ِبكَِلماِت اللَِّه التاماِت ِمن شر ما         من نزلَ منِزلًا ثُم   :( يقول مسعت رسول اهللا    : حكيم رضي اهللا عنها قالت    
        ِزِلِه ذَِلكنم ِحلَ ِمنترى يتٌء حيش هرضي لَم لَقومعلوم أن اجلن يسكنون الفلوات والصحاري والشعاب، فينبغي         3)()خ ،

  .و غريهللمسلم أن يتحصن ذا الدعاء إذا نزل أي مرتل كان سواء يف بناء أ
 وأَعوذُ ِبـك    *وقُلْ رب أَعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشياِطِني        :[ يقول اهللا تعاىل   :التعوذ بكلمات اهللا كلما فزع    ) 8(

، وذلك أن اإلنسان إذا فزع ضعف قلبه فتتقوى عليه الشياطني، ويكون مظنة لتلبـسهم إيـاه،                 4)(]رب أَنْ يحضرونِ  
أَعوذُ :( كان يعلمهم من الفزع كلمات     عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا            لذلك شرع الدعاء، و   

، للتعوذ منهم ومن حـضورهم يف       5)()ِبكَِلماِت اللَِّه التامِة ِمن غَضِبِه وشر ِعباِدِه وِمن همزاِت الشياِطِني وأَنْ يحضرونِ           
  .مثل هذه احلالة

 مسعـت الـنيب     :  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال         :نع الشيطان من دخول البيت    ما يقال مل  ) 9(
ِإذَا دخلَ الرجلُ بيته فَذَكَر اللَّه ِعند دخوِلِه وِعند طَعاِمِه قَالَ الشيطَانُ لَا مِبيت لَكُم ولَا عشاَء وِإذَا دخلَ فَلَـم                     : (يقول
  .6)()للَّه ِعند دخوِلِه قَالَ الشيطَانُ أَدركْتم الْمِبيت وِإذَا لَم يذْكُر اللَّه ِعند طَعاِمِه قَالَ أَدركْتم الْمِبيت والْعشاَءيذْكُر ا
 قال رسـول اهللا   :  عن أنس رضي اهللا عنه قال      :ما يقال عند اخلروج من البيت حلفظ العبد من الشيطان         ) 10(
):                          ِقيـتوو كُِفيـت قَالُ لَـهةَ ِإلَّا ِباللَِّه يلَا قُولَ وولَى اللَِّه لَا حع كَّلْتوِم اللَِّه تِتِه ِبسيب ِمن جرِني ِإذَا خعقَالَ ي نم

  .7)()وتنحى عنه الشيطَانُ
اللَّهم :( كان يقول عند دخول اخلالء     ل اهللا    عن أنس رضي اهللا عنه أن رسو       :الدعاء عند دخول اخلالء   ) 11(

                           
) 1/449(، وأمحـد    )13/282(، وأبـو داود     )11/333(وقال حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجـة         ) 11/248(رواه الترمذي   ) 1(

   ). 2391 رقم2ج(وإسناده صحيح، وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح 
وإسناده صحيح، وصححه األلباين يف صحيح الترغيـب والترهيـب          ) 18/158(، واحلاكم   )42/53(، وأمحد   )13/161(رواه أبو داود    ) 2(
  ) . 3128 رقم3ج(
  ).4881(رواه مسلم ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ـ باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء ) 3(
   .97،98: املؤمنون) 4(
   ).49 رقم84ص(وقال حديث حسن غريب، وحسنه األلباين يف الكلم الطيب ) 11/435(، والترمذي )10/398(رواه أبو داود ) 5(
  ).3762(رواه مسلم ـ كتاب األشربة ـ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ) 6(
  )2724(رقم )3/151(حديث حسن صحيح غريب، وصححه األلباين يف سنن الترمذي: ،وقال)11/307(رواه الترمذي) 7(

 )14(



، ومعلوم أن اجلن يسكنون ويتواجدون يف احلشوش، فينبغي على املـسلم إذا             1)()ِإني أَعوذُ ِبك ِمن الْخبِث والْخباِئثِ     
  ).راد الدخولواملعىن إذا أ:(، قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا معلقاً على ذلك)دخل اخلالء أن يلتزم هذا الدعاء

لَا يبولَن أَحدكُم   :( قال  عن قتادة عن عبد اهللا بن سرجس أن النيب           :عدم التبول يف الشقوق واجلحور    ) 12(
  .2)() يقَالُ ِإنها مساِكن الِْجن: قَالَ؟ وما يكْره ِمن الْبوِل ِفي الْجحِر:قَالُوا ِلقَتادةَ) ِفي جحٍر

استب رجلَـاِن   :( عن عدي بن ثابت، حدثنا سليمان بن صرد قال         :ل لطرد الشيطان عند الغضب    ما يقا ) 13(
   ِبيالن دِعن              ِبيفَقَالَ الن ههجو رماح ا قَدبضغم هاِحبص بسا يمهدأَحو لُوسج هدِعن نحنو      ةً لَـوكَِلم لَمي لَأَعِإن 

قَالَه                    ِبيقُولُ النا يم عمسِل أَلَا تجِجيِم فَقَالُوا ِللرطَاِن الريالش وذُ ِباللَِّه ِمنقَالَ أَع لَو ِجدا يم هنع با لَذَه     ـيقَـالَ ِإن 
  .3)()لَست ِبمجنوٍن

  :أمهية التداوي: املطلب الثالث
ِإنه ال ييئَس ِمن    [ا يلجأ إليها كل حمتاج وكل سائل، فال يأس وال قنوط،            لقد فتح اهللا أبواباً من اآلمال ال حدود هل        

ورحمِتي وِسعت كُلَّ شـيٍء فَـسأَكْتبها       [، لكن رمحة اهللا قريبة من احملسنني واملؤمنني       4)(]روِح اللَِّه ِإالَّ الْقَوم الكَاِفرونَ    
   ونَ الزتؤيقُونَ وتي ونَ    ِللَِّذينِمنؤا ياِتنِبآي مه الَِّذينكَاةَ و[)(وقد ثبت عنه     5 ،  أنه قال ):       اُءود اٌء فَِإذَا أُِصـيبواٍء دِلكُلِّ د

  .7)()ما أَنزلَ اللَّه داًء ِإلَّا أَنزلَ لَه ِشفَاًء:(، وقال أيضا6ً)()الداِء برأَ ِبِإذِْن اللَِّه عز وجلَّ
 ، وجـاءت  كنت عنـد الـنيب    :  اإلمام أمحد من حديث زياد بن عالقة عن أسامة عن شريك قال            ويف مسند 

 يا رسولَ اللَِّه أَلَا نتداوى قَالَ نعم يا ِعباد اللَِّه تداووا فَِإنَّ اللَّه لَم يضع داًء ِإلَّا وضع لَه ِشفَاًء أَو قَـالَ                        :قَالَتاألعراب ف 
ود           مرقَالَ الْه وا همولَ اللَِّه وسا را قَالُوا ياِحداًء و(، ويف املسند أيضاً من حديث ابن مسعود يرفعه        8)()اًء ِإلَّا د:   ِإنَّ اللَّـه

ِهلَهج نم ِهلَهجو هِلمع نم هِلمِشفَاًء ع لَ لَهزاًء ِإلَّا أَنِزلْ دني لَّ لَمجو ز9)()ع.  
  :ولقد تضمنت النصوص السابقة كثرياً من األمور

، واحلث على بـذل     10)()ما أَنزلَ اللَّه داًء ِإلَّا أَنزلَ لَه ِشفَاءً        : (منها تقوية نفس املريض والطبيب كما يف قوله         
يضع داًء ِإلَّا وضع لَه ِشفَاًء أَو قَالَ دواًء ِإلَّا داًء           يا ِعباد اللَِّه تداووا فَِإنَّ اللَّه لَم):         األسباب لطلب الشفاء كما يف قوله       

        مرقَالَ الْه وا همولَ اللَِّه وسا را قَالُوا ياِحدذل له، فقـد يتـداوى               11)()ووأن بذل السبب ال يلزم منه حصول ما ب ،،
اوي بالرقية الشرعية، وأن كل شيء بقـضاء اهللا         املريض وال حيصل على الشفاء ألسباب كثرية، وأيضاً مشروعية التد         

  .وقدره

                           
  ).139(رواه البخاري ـ كتاب الوضوء ـ باب ما يقول عند اخلالء ) 1(
  ).34 رقم1/33(، وضعفه األلباين يف سنن النسائي )1/65(رواه النسائي ) 2(
  ).5650(رواه البخاري ـ كتاب األدب ـ باب احلذر من الغضب ) 3(
   .87: يوسف) 4(
  .156: األعراف) 5(
  ).4084(باب لكل داء دواء واستحباب التداوي رواه مسلم ـ كتاب السالم ـ ) 6(
  ).5246(رواه البخاري ـ كتاب الطب ـ باب ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له شفاء ) 7(
  ). 2038رقم4/383(هذا حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف جامع الترمذي: وقال) 7/349(رواه الترمذي ) 8(
  )451 رقم1/813(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )19/87(، واحلاكم )9/50(رواه أمحد ) 9(
  ).5246(رواه البخاري ـ كتاب الطب ـ باب ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له شفاء ) 10(
  ). 2038رقم4/383(هذا حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف جامع الترمذي: وقال) 7/349(رواه الترمذي ) 11(
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فإنه ال شيء من املخلوقات إال له ضد وكل داء له ضد من الدواء يعاجل بضده فعلـق                  :(يقول ابن القيم رمحه اهللا    
 أو زاد   الربء مبوافقة الداء للدواء وهذا قدر زائد على جمرد وجوده فإن الدواء مىت جاوز درجة الداء يف الكيفية                   النيب

يف الكمية على ما ينبغي نقله إىل داء آخر ومىت قصر عنها مل يف مبقاومته وكان العالج قاصرا ومىت مل يقع املـداوي                       
على الدواء أو مل يقع الدواء على الداء مل حيصل الشفاء ومىت مل يكن الزمان صاحلا لذلك الدواء مل ينفع ومـىت كـان      

ن محله أو مث مانع مينع من تأثريه مل حيصل الربء لعدم املصادفة ومىت متت املـصادفة                 البدن غري قابل له أو القوة عاجزة ع       
  .1)()حصل الربء بإذن اللّه وال بد

إرادة اهللا وحكمته البالغة، فرمبا يبذل اإلنسان كل أسباب الشفاء ولكن اهللا            : ومن األسباب املانعة حلصول الشفاء    
بحانه وتعاىل، إما ليبتليه، أو لريفع درجاته، أو ليكفر سيئاته، أو ليعاقبه سبحانه             حبكمته مل يرد له الشفاء، ومل يأذن به س        

عدم القيـام بنـواهض هـذه       : ومن األسباب املانعة حلصول الشفاء رغم بذل األسباب       . 2)(]وما ربك ِبظَالٍَّم ِللْعِبيدِ   [
هو يقول يف عالج الصرع الـذي سـببه األرواح          األسباب، وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا طرفاً منها فيما مضى، وها             

أمر من جهة املريض، وأمر من جهة املعاجل؛ فالـذي مـن جهـة              : وعالج هذا النوع يكون بأمرين    :(األرضية اخلبيثة 
املصروع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إىل فاطر هذه األرواح وبادئها، والتعوذ الصحيح الذي تواطأ عليه القلـب                  

أن يكون السالح صحيحاً : ا نوع حماربة، واحملارب ال يتم له االنتصاف من عدوه بالسالح إال بأمرين        واللسان، فإن هذ  
يف نفسه جيداً، وأن يكون الساعد قوياً، فمىت ختلف أحدمها مل يغن السالح كثري طائل، فكيف إذا عدم األمران مجيعاً                    

بأن يكون فيه هذان األمـران      : ، والثاين من جهة املعاجل    يكون القلب خرباً من التوحيد والتوكل والتقوى وال سالح له         
ولكن هل كل شخص مؤهل ألن يتوىل العالج ـ القراءة على املرضى ـ املصابني بالسحر والصرع والعني   . 3)()أيضاً

  .ـ أم أن هناك ضوابط معينة تتوفر باملعاجل الذي يظهر يل أنه البد من توفر بعض األمور يف املعاجل
  :توجيهات للقراء واملعاجلني، وفيه ثالثة مطالب: ابعاملبحث الر

    :الشروط الواجب توافرها يف املعاجل: املطلب األول
إن من يرقي الرقى الشرعية يستخدم أسلحة إهلية قوية، والسالح بضاربه كما يقول ابن القيم رمحه اهللا وحىت يأيت                   

  : الراقي أمور مهمة، منهاالسالح بنتيجة طيبة بإذن اهللا تعاىل فينبغي أن تتوفر يف
 وذلك بأن يكون الراقي منتهجاً عقيدة السلف الصاحل من هذه األمة، وليحذر الراقي كل               :حسن االعتقاد : األول

 احلذر من الوقوع يف األمور الشركية أو البدعية، ألن بعض الرقاة حياكون بعض املشعوذين يف تصرفاهتم، يقول النيب           
):   ثَ ِفي أَمدأَح نم      در وِفيِه فَه سا لَيذَا ما هومن حسن االعتقاد صدق التوجه إىل اهللا تعاىل، والتوكل عليـه            4)()ِرن ،

، ومن حسن االعتقاد أن يعلم الراقي وغريه أن النفع والـضر بيـده              5)(]وعلَى اللَِّه فَتوكَّلُوا ِإنْ كُنتم مؤِمِنني     [سبحانه  
وِإنْ يمسسك اللَّه ِبضرٍّ فَال كَاِشف لَه ِإالَّ هو وِإنْ يِردك ِبخيـٍر             [،وال ضار إال اهللا، يقول تعاىل     سبحانه؛ فال نافع إال اهللا    

                           
  .)4/9(البن القيم زاد املعاد ) 1(
   .46:فصلت) 2(
  ).4/60(زاد املعاد البن القيم ) 3(
، ومسلم ـ كتاب األقضية ـ باب نقض األحكام   )2499(رواه البخاري ـ كتاب الصلح ـ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود   ) 4(

   ).3242(الباطلة ورد حمدثات األمور 
   .23: املائدة) 5(

 )16(



  .1)(]فَال راد ِلفَضِلِه
 فإن للنية أثراً يف القراءة بإذن اهللا تعاىل، خصوصاً إذا استحضرها الراقي             :إخالص النية هللا وحسن املقصد    : الثاين

واستصحبها يف قراءته، فال يبتغي مبا يقرأ ماالً وال مسعة، وال شهرة، بل يريد ما عند اهللا والدار اآلخرة، واضعاً نـصب        
ومن فَرج عن مسِلٍم كُربةً فَرج اللَّه عنه كُربةً ِمن كُرباِت يـوِم              :(عينيه احتساب األجر واملثوبة من عند اهللا، يقول         

  .3)(]وما أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء[، ويقول تعاىل2)()ِقيامِةالْ
بتِغي ِبِه  ِإنك لَن تخلَّف فَتعملَ عملًا ت     :(، وقال أيضاً  4)()ِإنما الْأَعمالُ ِبالنياِت وِإنما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نوى        :(ويقول  

  .5)()وجه اللَِّه ِإلَّا ازددت ِبِه درجةً وِرفْعةً
 فكلما كان القارىء إىل اهللا أقرب كان لقراءته أثر كبري بإذن            :احلرص على الطاعة، والبعد عن املعصية     : الثالث

ومن يعش عن   :[سان، قال تعاىل  اهللا تعاىل، والعكس بالعكس، فبقلة الطاعة وكثرة املعاصي تستطيل الشياطني على اإلن           
       قَِرين لَه وطَاناً فَهيش لَه ضقَيِن نمحفالبد أن يكون القارىء قدوة صاحلة يف نفسه فيحـافظ علـى أداء              6)(]ِذكِْر الر ،

  .الصلوات يف اجلماعة وأن يلتزم الصدق واألمانة والصرب
 ذلك عدم اخللوة باملرأة األجنبية حبجة القراءة، فعن عقبة بن عامر             ومن :البعد عن احلرام ومواطن الريبة    : الرابع

ِإياكُم والدخولَ علَى النساِء فَقَالَ رجلٌ ِمن الْأَنصاِر يا رسولَ اللَِّه أَفَرأَيت الْحمو             :( قال رضي اهللا عنه أن رسول اهللا       
توالْم ومقَالَ الْح()(وعنه 7 ، قال أنه):اِناثْن لٌ أَوجر هعمٍة ِإلَّا وِغيبلَى مذَا عِمي هوي دعلٌ بجر لَنخد8)()لَا ي.  

 بعض القراء مبجرد ما يأتيه املريض يقرأ عليه مباشرة، وقد يرى عليه بعض آثـار                :الدعوة إىل اهللا تعاىل   : اخلامس
  .الستقامة فال ينصحه وهذا خطأاملعاصي الظاهرة، وقد يعلم من بعض أحواله عدم ا

إن كثرياً من املرضى يصيبهم ما يصيبهم بسبب البعد عن اهللا السيما تسلط اجلان كما يقول ابـن القـيم رمحـه         
وأكثر تسلط هذه األرواح على أهله من جهة قلة دينهم، خراب قلوم وألسنتهم من حقائق الـذكر والتعاويـذ                   :(اهللا

ومن أَحسن قَوالً ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحاً وقَالَ ِإنِنـي ِمـن              :[، يقول تعاىل  9)(..)ةوالتحصنات النبوية واإلمياني  
ِلِمنيسفينبغي على القارىء أن يقوم جبانب القراءة بواجب الدعوة واألمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر؛     10)(]الْم ،

هللا واحملافظة على الصالة، وكثرة الذكر والدعاء، والبعد عن املعاصي، والصرب           فينصح املريض وأهله، فيوصيهم بتقوى ا     
  .على أقدار اهللا

                           
   .107: يونس) 1(
، ومسلم ـ كتاب الرب والصلة واآلداب ـ بـاب    )2262(ـ كتاب املظامل والغصب ـ باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه  رواه البخاري  ) 2(

  ).4677(حترمي الظلم 
   .5: البينة) 3(
   ). 1(رواه البخاري ـ كتاب بدء الوحي ) 4(
  ).3076(لوصية ـ باب الوصية بالثلث ، ومسلم ـ كتاب ا)4057(رواه البخاري ـ كتاب املغازي ـ باب حجة الوداع ) 5(
   .36: الزخرف) 6(
، ومسلم ـ كتاب السالم ـ باب حترمي اخللوة باألجنبيـة    )4831(رواه البخاري ـ كتاب النكاح ، باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم  ) 7(

  ).4037(والدخول عليها 
  ).4039(والدخول عليها رواه مسلم ـ كتاب السالم ـ باب حترمي اخللوة باألجنبية ) 8(
   ).4/96(زاد املعاد البن القيم ) 9(
    .33: فصلت) 10(

 )17(



وأَنـه كَـانَ    :[ ومن ذلك عدم اخلوف منهم أو من هتديدهم يقول تعاىل          :معرفة حقائق اجلن وأحواهلم   : السادس
       موهادفَز الِْجن اٍل ِمنوذُونَ ِبِرجعاِإلنِس ي الٌ ِمنقاً ِرجهومن ذلك العلم بأن الشيطان ضعيف كما قال تعـاىل          1)(] ر ، :

ومما ينبغي أن يعلمه الراقي واملرقي عليه أن كيد الشيطان          :(يقول ابن القيم رمحه اهللا    . 2)(]ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً    [
 أم أحياناً يبدون ضـعافاً، وصـدق اهللا         ضعيف، وأنه رغم ما أويت اجلن من قوة غري عادية يف كثري من اجلوانب إال              

)) ((]ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً    :[العظيم ومن ذلك معرفة أن اجلن كثريو الكذب فال يصدقون يف كـل أمـر،              . 34
  .5)()صدقك وهو كذوب:( إذ يقول أليب هريرة رضي اهللا عنهوصدق الرسول الكرمي 

  :اه املرضىواجبات املعاجل جت: املطلب الثاين
ذكرنا فيما مضى أن تشخيص الداء نصف الدواء، فسرب أحوال املـريض ومعرفـة              : معرفة أحوال املريض  : أوالً

  :أسباب مرضه ومالبساته من أهم األمور لتقدمي املساعدة له، ويتم ذلك عن طريق
، وقـد قـال اهللا      6)()باطنةاالستدالل باألحوال الظاهرة على األخالق ال     :(وهي كما يعرفها الرازي   : الفراسة) أ(
 رأى يف   ، ولعل ما جاء يف حديث أم سلمة خري شاهد حيـث إن الـنيب                7)(]ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت ِللْمتوسِمني    :[تعاىل

  .8)()استرقُوا لَها فَِإنَّ ِبها النظْرةَ:(بيتها جارية يف وجهها سفعة فقال
له عن بعض األمور اليت تعترب أمارة ولو ظنية يستدل ا على معرفـة              ومن وسائل معرفة أحوال املريض سؤا     ) ب(

  .احلالة املرضية، وكذلك سؤال أهله، فقد يفيدون ببعض األمور اليت تساعد املعاجل
  .ومن ذلك أيضاً التجربة واخلربة فلهما أثر كبري يف معرفة احلالة املرضية) ج(

 فالناس ال حيبون ذلك، فال ينبغي إفشاء أسرار الناس وأحـواهلم،            :ال يظهر عورة املريض، وال يذكر امسه      : ثانياً
  .10)()ومن ستر مسِلما ستره اللَّه يوم الِْقيامِة :(، ويقول 9)()الْمستشار مؤتمن): يقول 

، ورمبا طال املريض     إن أي مرض من األمراض له انعكاساته على نفس املريض          :تطييب نفس املريض وأهله   : ثالثاً
شيء من الوساوس والشكوك حول شفائه من هذا املرض الذي أملّ به، فالواجب على الراقي أن يبعث روح األمل يف                    
نفس املريض،وأن يهون عليه األمر وال يهوله،فكم من مريض راح ضحية تضخيم ما به فاارت قواه، وكم من مريض                   

ِإذَا دخلْـتم):   قال رسول اهللا : ض، فعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  شفي بإذن اهللا ألنه كان أقوى من املر       
هفْسن بطَييئًا ويش درلَا ي ِلِه فَِإنَّ ذَِلكِفي أَج وا لَهفِّسِريِض فَنلَى الْم11)()ع.  

  :أنواع املعاجلني وبيان الفئة الصادقة املخلصة منهم: املطلب الثالث
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  :ون أو القراء هم الذين يقومون بعالج املرضى، وهؤالء ينقسمون إىل أقسام متعددة، فمن ذلكاملعاجل
من يقوم بعالج املرضى عن طريق االستعانة باجلن والشياطني، وهؤالء هم السحرة والكهنة والعرافـون،               : األول

 الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَِكـن          واتبعوا ما تتلُو  [وهؤالء هم أشر الناس عند اهللا، لقول اهللا تعاىل        
           وتارمو وتاراِبلَ هِن ِببلَكَيلَى الْما أُنِزلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر اِطنييكمن يقـوم باسـتعمال      1)(]الش ،

  .السحر لتحبيب املرأة إىل زوجها، والعكس
  .من يقوم بالعالج برقى غري شرعية، كاستعمال الطالسم واهلمهمات: الثاين
  من يقوم بعالج احلاالت اجتهاداً منه وليس مبنياً على علٍم ودراسة حصلهما عن طريق املمارسة هلذه املهنة: الثالث
  . بالباطلمن يقوم بالعالج الومهي ومهه كسب املال ولو عن طريق احلصول على أموال الناس: الرابع
  .من يقوم بالعالج عن طريق صنع األحجبة للمرضى لتعليقها على أجسادهم، أو وضعها يف أماكن معينة: اخلامس
من يقوم بالعالج إتباعاً وتقليداً لشيوخه بدون التأكد من صحة ما يقومون به، فيقع يف أخطاء شرعية : السادس
  .وشركية

 ولكن يقع يف أخطاء شرعية، كمس املرأة، أو كشف جزء من من يقوم بالعالج بالرقية الشرعية: السابع
  .جسدها، أو كشف وجهها، أو اإلتيان ببعض األذكار واألوراد اليت مل ترد عن النيب 

من يعاجل املرضى بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة، ملتزماً باآلداب الشرعية، ويقوم بذلك ابتغاء وجه : الثامن
، منتهياً عن نواهيه، متصفاً باإلخالص، والتقوى، والصدق، واحلياء، والتوكل، والرفق، واألمانة، اهللا، متمسكاً بأوامره

والرمحة، والشفقة، باذالً كل السبل من أجل شفاء املرضى، وكشف الضر عنهم بعد االستعانة باهللا جل وعال، 
عن املريض ضره ومرضه، وهو معروف باالستقامة، آمر باملعروف، والتوكل عليه، ودعائه، والتضرع إليه أن يكشف 

ا، وهذا الصنف هو الذي يراعي أحوال ناٍه عن املنكر، حريٍص على اخلري، بعيٍد عن الشر، يؤمن بالغيبيات، موقن 
 بالدواء املرضى،وجيتهد من أجل تشخيص نوع املرض من حيث كونه سحراً،أو صرعاً،أو عيناً، من أجل عالج املريض

وهذا هو الصنف املتمسك باحلق، العامل به، السالك لطريقه، البعيد عن كل بدعة . الذي يكون سبباً بعد اهللا يف شفائه
وضاللة وشرك، فعمله هللا، وبذله هللا، وقراءته هللا، وحرصه على كشف الضر عن إخوانه هللا، فما خيطو خطوة إال وهو 

تقرب إىل ربه بكل عمل يوصله إىل جنته ورضوانه، فهذا الصنف حري به أن يبتغي مرضات ربه، ونفع إخوانه، وال
 فيما بلغ عن رب العزة جل يعان من اهللا، وأن ميد بالتوفيق منه، وأن يكون مسدداً يف كل أموره،وصدق النيب 

ِدي ِبشيٍء أَحب ِإلَي ِمما افْترضت علَيِه وما يزالُ عبِدي ِبالْحرِب وما تقَرب ِإلَي عبمن عادى ِلي وِليا فَقَد آذَنته :(وعال
يتقَرب ِإلَي ِبالنواِفِل حتى أُِحبه فَِإذَا أَحببته كُنت سمعه الَِّذي يسمع ِبِه وبصره الَِّذي يبِصر ِبِه ويده الَِّتي يبِطش ِبها 

وهاذَِني لَأُِعيذَنعتاس لَِئنو هنِطيأَلَِني لَأُعِإنْ سا وِشي ِبهمالَِّتي ي لَهفأي فضل من اهللا على هذا الصنف من 2)(..)ِرج ، 
  .الناس، نسأل اهللا الكرمي أن نكون منهم

  :عالج السحر، والصرع، والعني، وفيه مخسة مطالب: املبحث اخلامس
 جاء الشرع املطهر بكل وسيلة جالبة للخري رافعة للشر، ومن ذلك بعـض              :كيفية عالج السحر  : املطلب األول 

  :العالجات النافعة بإذن اهللا يف عالج السحر، ويكون بأحد طريقني

                           
   .102: البقرة) 1(
   ).6021(رواه البخاري ـ كتاب الرقاق ـ باب التواضع ) 2(

 )19(



  .طريق حمرم كالذهاب إىل السحرة واملشعوذين، وطلب حل السحر وهذا حرام) 1(
  :طريق مشروع وذلك بالطرق الشرعية التالية) 2(

  .استخراجه وإبطاله، وهذا أفضل أنواع العالج وأبلغه) أ ( 
  .إخراج اجلين املوكل بالسحر من جسم املريض) ب(
  ).احلجامة: (االستفراغ ومنه) ج(

  .الرقى الشرعية) د( 
  . وهذا أفضل عالج للسحر وأبلغه:استخراج السحر وإبطاله: أوالً

بطال السحر ال جيوز فما هي الوسائل املشروعة اليت تعيننـا           إذا كان الذهاب إىل السحرة إل     : وهنا قد يقول قائل   
  :يكون ذلك باألمور التالية: على إبطال السحر؟ فأقول

أنـه  ( ملا سحر    التوجه اخلالص إىل اهللا تعاىل ودعاؤه سبحانه أن يدلّه على مكانه، كما صح عن الرسول                ) أ  ( 
الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند       (يف مشط ومشاطة    سأل ربه يف ذلك فدلَّ عليه، فاستخرجه من بئر، فكان           

  . 1)()،وجف طلعة ذكر،فلما استخرجه ذهب ما به حىت كأمنا نشط من عقال)التسريح باملشط
فهذا أبلغ ما يعاجل به املطبوب، وهذا مبرتلة إزالة املادة اخلبيثـة وقلعهـا مـن اجلـسد                  : (قال ابن القيم رمحه اهللا    

  . 2)()باالستفراغ
  : دل على السحر بطريق الوحي،فكيف ندل عليه؟ واجلواب أن يكون ذلك مبا يليأن الرسول :قد يقول قائلو
كأن يريه اهللا مبنه وكرمه مكانه، فبعد أن يدعو العبد ربه بأن يدله على مكان السحر يريـه                  : الرؤيا يف املنام  ) 1(

  .ى العبد املصاب إذ هو طريق سهل ميسورمكان السحر يف املنام فرياه، وهذا من متام نعمة اهللا عل
  .أن يوفق لرؤيته أثناء البحث والتنقيب عن مكان السحر) 2(
فمثالً يقرأ على املسحور الذي تلبسه اجلن، فينطق على لسانه، فيخرب عـن             : أن يعرف مكانه عن طريق اجلن     ) 3(

ة مسحورة، فسأل عن مكان السحر فأخرب أنه        مكان السحر، وقد حدث أن قُرأ على فتاة فنطق اجلين، وأخرب بأن الفتا            
  . موجود يف بيتهم، وقد دفن حتت شجرة، فذهب خال الفتاة واستخرج السحر

وحادثة أخرى حيث قُرأ على امرأة مسحورة فنطق اجلين على لساا، فأخرب بأن اليت سحرهتا ضرهتا، وأن السحر                  
هب زوجها وبالفعل وجد السحر يف املكان الذي حدده اجلـين،           موجود يف وسادة املرأة املسحورة اليت تنام عليها، فذ        

  .وهذا ليس وارداً يف كل األحوال ألن اجلين غالباً ما يكون كاذباً ويتحايل على الراقي كي خيفف عنه القراءة
 إذ أن من أنواع السحر إرسال الساحر جنيـا يـدخل يف             :إخراج اجلين املوكل بالسحر من جسم املريض      ) ج(

صاب فيؤذيه أو يعيق أحد أعضائه أو ما شابه ذلك، فإذا استطعنا حبول اهللا تعاىل طرد هذا اجلين مـن جـسم                 جسم امل 
  .املريض فإن السحر يبطل بإذن اهللا، وطريقة طرد اجلين الرقى الشرعية واليت ستذكر فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

فراغات اخلمسة اليت هي أصـول االسـتفراغ وهـي          القيء أحد االست  :( قال ابن القيم رمحه اهللا     االستفراغ؛) د(
ويكون االستفراغ يف احملل الذي يصل إليه أذى الـسحر،          : 3)()األخبرة والعرق  اإلسهال والقيء وإخراج الدم وخروج    

                           
  ).4059(، ومسلم ـ كتاب السالم ـ باب السحر )5321(رواه البخاري ـ كتاب الطب ـ باب السحر  ) 1(
    .113الطب النبوي البن القيم ص ) 2(
    .117ي البن القيم صالطب النبو) 3(

 )20(



فإن للسحر تأثرياً يف الطبيعة وهيجان أخالطها، وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره يف عضو وأمكن اسـتفراغ املـادة                   
  ).، ومن االستفراغات النافعة بإذن اهللا تعاىل يف دفع السحر احلجامة1)( ذلك العضو نفع جداًالرديئة من

ونعرف فتاة عاشت يف عذاب السحر مثان سنوات، وكانت تعاين من وجـع شـديد يف رأسـها، فنـصحناها                    
  .أين أنا من احلجامة طوال هذه املدة؟: باحلجامة، فاحتجمت يف رأسها وبرأت بإذن اهللا وقالت

 احلجامة يف اللغة من احلجم الذي هو البداُء ألن اللحم ينتِبر أي يرتفع، واحلجام املصاص، قـال                  :تعريف احلجامة 
  .يقال للحاجم حجام المتصاصه فم احملجمة: األزهري

يب أن الـن  :(بإسناده عن عبد الرمحن بن أيب ليلى      ) غريب احلديث (ذكر أبو عبيد يف كتابه      : أثر احلجامة يف السحر   
      وكان استعمال احلجامة إذ ذاك من أبلـغ األدويـة          :(، قال ابن القيم رمحه اهللا     ) احتجم على رأسه بقرن حني طُب

وأنفع املعاجلة فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر، فلما جاءه الوحي من اهللا تعاىل وأخربه أنه                     
لسحر وإبطاله، فسأل اهللا سبحانه فدله على مكانه، فاستخرجه فقام          قد سحر عدل إىل العالج احلقيقي وهو استخراج ا        

  .2)()كأمنا نشط من عقال
من احتجم ِلسبع عـشرةَ وِتـسع):    قال رسول اهللا :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال     :أفضل وقت للحجامة  

  .3)()عشرةَ وِإحدى وِعشِرين كَانَ ِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء
رقية يعاجل ا انون واملريض تنشر عليه تنـشرياً، والتنـشري مـن             : تعريف النشرة : عالج السحر بالنشرة  ) هـ(

  .4)(النشرة، وهي كالتعويذ والرقية
النشرة ضرب من العالج والرقية يعاجل به من كان يظن أنَّ به مسا من اجلن،               : قال أبو السعادات  : وقال يف التيسري  

النشرة حـل   :(النشرة من السحر، وقال ابن اجلوزي     : نشرة ألنه ينشر ا عنه ما خامره من الداء، وقال احلسن          ومسيت  
  .5)()السحر عن املسحور، وال يكاد يقدر عليه إال من يعرف السحر

  :أنواع النشرة وحكمها
أحيل عنه أو ينـشر؟     رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته        : قلت لسعيد بن املسيب   : يف صحيح البخاري قال قتادة    

  .6)(ال بأس به إمنا يريدون اإلصالح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه: قال
حل السحر مبثله والذي هو مـن       : األول: النشرة حل السحر عن املسحور، وهي نوعان      : قال ابن القيم رمحه اهللا    

  . عمله عن املسحورب فيبطلنتشر إىل الشيطان مبا حيعمل الشيطان، وعليه حيمل قول احلسن، فيتقرب الناشر وامل
 سئل عـن    ، وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا          7)()بالرقية والتعوذات واألدوية املباحة فهذا جائز     : والثاين
  .8)()هو ِمن عمِل الشيطَاِن:(النشرة، فقال

                           
   .115الطب النبوي البن القيم ص) 1(
   .115الطب النبوي البن القيم ص) 2(
   ).3861 رقم4/4(، وحسنه األلباين يف سنن أيب داود )10/352( داود و أبرواه) 3(
   ).5/209(لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي ) 4(
   .416شيخ سليمان بن عبد اهللا صتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، ال) 5(
   ).10/232(انظر صحيح البخاري مع الفتح ) 6(
   .419تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، الشيخ سليمان بن عبد اهللا ص) 7(
   ).3868 رقم 4/6(، وصححه األلباين يف سنن أيب داود )10/363(، وأبو داود )28/170(رواه أمحد ) 8(

 )21(



عالج السحر بعـد وقوعـه      ومن  :  قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا         ):النشرة اجلائزة :(رقية السحر 
أيضاً وهو عالج نافع للرجل إذا حبس من مجاع أهله، أن يؤخذ سبع ورقات من السدر األخضر فيدقها حبجر أو حنوه                     

  :1)(وجيعلها يف إناء ويصب عليها من املاء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها) كأن يدقها يف اهلاون أو ما يسمى بالنجر(
وما ِفي اَألرِض من  ال ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه ِسنةٌ وال نوم لَه ما ِفي السمواِتاللَّه [آية الكرسي : أوالً

ِمِه ِإالَّ ِبما شاَء وِسع كُرِسيه ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإالَّ ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم وال يِحيطُونَ ِبشيٍء ِمن ِعلْ
، وسورة ]قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ[، وسورة الكافرون 2)(]واَألرض وال يئُوده ِحفْظُهما وهو الْعِلي الْعِظيم السمواِت

وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا :[ويقرأ اآليات من قوله تعاىل. 3)(اإلخالص، والفلق، والناس يقرأها ثالث مرات
وقَالَ [، واآليات 4)(] فَغِلبوا هناِلك وانقَلَبوا صاِغِرين* فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ *ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَ 

 فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما *فَلَما جاَء السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ  *ِفرعونُ ائْتوِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم 
 فِْسِدينلَ الْممع ِلحصال ي ِإنَّ اللَّه ِطلُهبيس ِإنَّ اللَّه رحِبِه الس ماِت*ِجئْتِبكَِلم قالْح اللَّه ِحقيونَ وِرمجالْم كَِره لَو5)(]ِه و ،

 قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن *قَالُوا يا موسى ِإما أَنْ تلِْقي وِإما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى [واآليات 
 وأَلِْق ما ِفي يِميِنك تلْقَف ما * قُلْنا ال تخف ِإنك أَنت اَألعلَى *فِْسِه ِخيفَةً موسى  فَأَوجس ِفي ن*ِسحِرِهم أَنها تسعى 

، وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب بعض الشيء، 6)(]صنعوا ِإنما صنعوا كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى
لك يزول الداء إن شاء اهللا تعاىل، وإذا دعت احلاجة إىل استعماله مرتني أو أكثر فال بأس حىت ويغتسل بالباقي، وبذ

  . 7)()يزول الداء
بلغين أن هؤالء اآليات شفاء من السحر بإذن اهللا، : بن أيب حامت وأبو الشيخ عن ليث بن أيب سليم قالاروى 

فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما ِجئْتم ِبِه السحر ِإنَّ [ سورة يونساآلية يف: تقرأ يف إناء فيه ماء مث يصب على رأس املسحور
 فِْسِدينلَ الْممع ِلحصال ي ِإنَّ اللَّه ِطلُهبيس ونَ*اللَّهِرمجالْم كَِره لَواِتِه وِبكَِلم قالْح اللَّه ِحقي[، وقوله 8)(] و قالْح قَعفَو

، 10)(]ِإنما صنعوا كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى[ إىل آخر أربع آيات، وقوله 9)(] ما كَانوا يعملُونَوبطَلَ
به باملاء، يف كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بني حجرين، مث يضر: وقال ابن بطال

قواقل، مث حيسو منه ثالث حسوات، مث يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل  والويقرأ فيه آية الكرسي
األدوية اإلهلية، بل هي أدويته النافعة : ومن أنفع عالجات السحر:(قال ابن القيم رمحه اهللا. 11)(إذا حبس عن أهله

 يعارضها ويقاومها من األذكار واآليات بالذات، فإنه من تأثريات األرواح اخلبيثة السفلية، ودفع تأثريها يكون مبا
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  .1)()والدعوات اليت تبطل فعلها وتأثريها
  :كيفية عالج الصرع: املطلب الثاين

 حيسن مبن يرقي أن يكون دائم الصلة باهللا بعيداً عن معاصيه، فكلما قويـت صـلة                 :القراءة على املصروع  : أوالً
ملن أراد أن يرقي أن يكون على استعداد نفـسي وقـوة إرادة             العبد بربه قذف اهللا الرعب يف قلب عدوه، ويستحسن          

وشخصية، ويستحسن أن يكون معه أحد ملساعدته إذا لزم األمر، وقبل الشروع يف القراءة على املـصروع يـؤذن يف                    
لَه ضراطٌ حتى لَا يـسمع      ِإذَا نوِدي ِللصلَاِة أَدبر الشيطَانُ و     : ( قال أذنه، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا           

أِْذينبعدها يضع يده على رأس املريض ويشرع يف القراءة عليه، فيبدأ باالستعاذة من الشيطان الرجيم لقولـه                  2)(..)الت 
 ملن رقـى أحـد      ة، لقول النيب    ، مث يبدأ بقراءة الفاحت    3)(]فَِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستِعذْ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيمِ       :[تعاىل

 على أن الفاحتة مـن      ، وهذا إقرار من النيب      4)()وما يدريك أا رقية؟   (املرضى ا مث أخذ جعالً من غنم على ذلك،          
 ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيـِه هـدى         *مل  أ[أفضل الرقى الشرعية،  مث بعد ذلك يقرأ أول مخس آيات من سورة البقرة               

تِللْم  نِفقُونَ          *ِقنيي ماهقْنزا رِممالة وونَ الصِقيميِب ويونَ ِبالْغِمنؤي الَِّذين *         ِزلَ ِمنا أُنمو كِزلَ ِإلَيا أُنونَ ِبمِمنؤي الَِّذينو 
اللَّه ال ِإلَه ِإالَّ هو     [، وآية الكرسي    5)(]ِئك هم الْمفِْلحونَ   أُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم وأُولَ      *قَبِلك وِباآلخرِة هم يوِقنونَ     

 ومالْقَي يونَ       [،وآخر ثالث آيات من سورة البقرة     ]الْحِمنؤالْمِه وبر ِه ِمنا أُنِزلَ ِإلَيولُ ِبمسالر نـ 284..](آم ) 286ـ
ـ 1..](ال ِإلَـه ِإالَّ هـو الْحـي الْقَيـوم          اللَّـه    *مل  أ[والعشر آيـات األول مـن سـورة آل عمـران           ، )10ـ

ـ 65(من سورة يونس، واآليات     ) 82ـ79(من سورة األعراف، واآليات     )119ـ117(واآليات مـن  ) 69ـ
، واآليـات   )18ـ1(من سورة املؤمنون، واآليات األول من سورة الصافات         ) 118ـ115(سورة طه، واآليات    

من سورة احلـشر، واألربـع آيـات األول مـن سـورة             ) 24ـ21(ت  من سورة الرمحن، واآليا   ) 34ـ28(
من سورة القلم، وسورة الكافرون، وسور اإلخالص، والفلق، والناس، والذكر          ) 52،  51(، واآليتان   )4ـ1(امللك

  .6)()ِشفَاًء لَا يغاِدر سقَماأَذِْهب الْباس رب الناِس اشِف وأَنت الشاِفي لَا ِشفَاَء ِإلَّا ِشفَاؤك): الوارد عن النيب 
أَعـوذُ  : (، وقـول  7)() العليم بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع              :(وقول

      لَقا خم رش اِت ِمناماِت اللَِّه الت(، وقول 8)()ِبكَِلم:      اِت الَِّتي لَا ياماِت اللَِّه التوذُ ِبكَِلما       أَعم رش ِمن لَا فَاِجرو رب نهاِوزج
               جـرخـا يم رش ِمنِض وأَ ِفي الْأَرا ذَرم رش ِمنا وِفيه جرعا يم رش ِمناِء ومالس ِزلُ ِمننا يم رش ِمنأَ وربأَ وذَرو لَقخ

     النِل وِن اللَّيِفت رش ِمنا وهِمن          نمحا رٍر ييِبخ قطْركُلِّ طَاِرٍق ِإلَّا طَاِرقًا ي رش ِمناِر واِت اللَّـِه    :(، وقول 9)()هوذُ ِبكَِلمأَع
مل فإذا خرج اجلين فبفضل اهللا وعونـه، وإن         . 10)()التامِة ِمن غَضِبِه وشر ِعباِدِه وِمن همزاِت الشياِطِني وأَنْ يحضرونِ         
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 أنه ر اجلن وزجرهم، فعن أيب الـدرداء         ورد عن النيب    : خيرج فيستعان بالزجر والضرب للجين املتلبس باملصروع      
ده كَأَنـه   فَسِمعناه يقُولُ أَعوذُ ِباللَِّه ِمنك ثُم قَالَ أَلْعنك ِبلَعنة اللَِّه ثَلَاثًا وبسطَ ي             قَام رسولُ اللَِّه    :(رضي اهللا عنه قال   

                       ـلَ ذَِلـكقَب قُولُهت كعمسن ئًا لَميلَاِة شقُولُ ِفي الصت اكنِمعس ولَ اللَِّه قَدسا را يلَاِة قُلْنالص غَ ِمنا فَرئًا فَلَميلُ شاونتي
 ِبِشهاٍب ِمن ناٍر ِليجعلَه ِفي وجِهي فَقُلْت أَعوذُ ِباللَِّه ِمنـك ثَلَـاثَ              ورأَيناك بسطْت يدك قَالَ ِإنَّ عدو اللَِّه ِإبِليس جاءَ        

                  لَيا سةُ أَِخينوعلَا داللَِّه لَوو ذَهأَخ تدأَر اٍت ثُمرثَلَاثَ م أِْخرتسي ِة فَلَمامِة اللَِّه التنِبلَع كنأَلْع قُلْت اٍت ثُمرم   حـبانَ لَأَصم
، وقال  2)()اخرج عدو اللَِّه أَنا رسولُ اللَّهِ     :( خياطب اجلين ويقول   ، وكان النيب    1)()موثَقًا يلْعب ِبِه ِولْدانُ أَهِل الْمِدينةِ     

خ أخرجـي   قال لك الشي  : وشاهدت شيخنا يرسل إىل املصروع من خياطب الروح اليت فيه ويقول          :(ابن القيم رمحه اهللا   
فإن هذا ال حيل لِك، فيفيق املصروع ورمبا خاطبها بنفسه، ورمبا كانت الروح ماردة فيخرجهـا بالـضرب، فيفيـق                    

  .3)(املصروع فال حيس بأمل، وقد شاهدنا حنن وغرينا منه ذلك مراراً
أخـذت عـصاً    ف: نعم ومد ا صوته، قـال     : وحدثنا أنه قرأها مرة يف أذن املصروع، فقالت الروح        : وقال أيضاً 

وضربته يف عروق عنقه حىت كلت يداي من الضرب، ومل يشك احلاضرون بأنه ميوت لذلك الـضرب، ففـي أثنـاء                     
وهـذا  : ما جاء يب إىل حضرة الشيخ؟ قالوا      : فقعد املصروع يلتفت مييناً ومشاالً، وقال     : قال... أنا أحبه : الضرب قالت 

  .4)()أذنب، ومل يشعر بأنه وقع به الضرب البتةوعلى أي شيء يضربين الشيخ ومل : الضرب كله؟ فقال
وجود اجلن ثابت بالقرآن والسنة، واتفاق سلف األمة، وكذلك دخـول           : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا      

اجلين يف بدن اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهور حمسوس ملن تدبره، يدخل يف املصروع ويـتكلم                    
  .5)()رفه بل وال يدري به، بل يضرب ضرباً لو ضربه مجل ملات وال حيس به املصروعبكالم ال يع

وجيب أن حيذر كل احلذر من مسألة الضرب، فهي مسألة خطرية يترتب عليها آثار خطرية خصوصاً إذا جلأ إليها                   
بـدن اآلدمـي    من ال يعرف استخدام الضرب، فقد يضرب املصروع على أن به اجلن وما به جن فيقع الضرب على                   

وينتج عن ذلك أمور خطرية، وقد يضرب املريض يف أماكن خطرية إىل غري ذلك من احملاذير، وقد بالغ بعض القراء ـ  
  .هداهم اهللا ـ يف مسألة الضرب، وبعضهم يستخدم الصعق الكهربائي وهذا خطأ

ب، ومقدار الـضرب،    واحلاصل أن مسألة الضرب حتتاج إىل مقياس ومعرفة حبيث يعرف مىت يضرب وأين يضر             
  .وهل هو حمتاج إليه؟ إىل غري ذلك من القيود والضوابط

هل جيوز للذي يعاجل املرضى بقراءة القرآن أن        : وقد سئل فضيلة شيخنا حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا ما نصه           
  .يضرب وخينق ويتحدث مع اجلن؟ جزاكم اهللا خريا

سابقني مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل، فقـد كـان             هذا وقع شيء منه من بعض العلماء ال       : اجلواب
  .6)(خياطب اجلين وخينقه ويضربه حىت خيرج، أما املبالغة يف هذه األمور مما نسمعه عن بعض القراء فال وجه له

 يئست أسرة مصرية من شفاء عائلها الذي كان يعاين من اكتئـاب نفـسي،               :وهذا مثال لبعض أخطاء املعاجلني    

                           
   ).843 رقم 3/148(رواه مسلم ـ كتاب املساجد ـ باب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة ) 1(
  ).485 رقم1/874(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة)10/389(، وابن ماجة)35/427(رواه أمحد ) 2(
   .وعي حبلب، دار ال193الطب النبوي البن القيم، حتقيق عبد املعطي قلعجي ص) 3(
   .، دار الوعي حبلب193الطب النبوي البن القيم، حتقيق عبد املعطي قلعجي ص) 4(
   ).24/276(جمموع الفتاوى البن تيمية ) 5(
   .1456جملة الدعوة العدد ) 6(

 )24(



عد رحلة طويلة مع األطباء ذهب االبن األكرب بأبيه خلمسة من املشعوذين يزعمون أن لديهم القدرة علـى عـالج                    وب
األمراض املستعصية، وقرر املشعوذون أن سبب مرض الرجل روح شريرة سكنت جسده، وترفض اخلـروج بـالرفق                 

  .1)(العصي واللكمات حىت لفظ أنفاسه وماتلذلك البد أن يتم العالج بالضرب، وفعالً اال اخلمسة عليه بالضرب ب
  :هل ميكن التحدث مع اجلين وحماورته؟

ليس هناك صيغة معينة حملاورة اجلن، ولكلِّ راٍق طريقته،فما حتاور به اجلين املسلم خالف ما حتاور به اجلين الكافر،              
  .وما حتاور به اجلين املسلم الصاحل خالف ما حتاور به املسلم الفاسق، وهكذا

  .فإن كان مسلماً فتذكره باهللا وأن ما قام به من تلبس ال جيوز وأن هذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة
فإن كان ال يعلم فيخاطبون بأن      (فإن ذكر لك سبباً للتلبس كأن يكون اازاة واالنتقام بسبب إيذاء اإلنسي هلم              

ن قد فعل ذلك يف داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله            هذا ال يعلم ومن مل يتعمد األذى فال يستحق العقوبة، وإن كا           
، وإن كان دافع التلبس العشق واهلوى فيعرفون بأن هذا حرام، وأنه من الفـواحش وال                2)(..)أن يتصرف فيها مبا جيوز    

وهذا ال جيوز، وإن كـان سـبب        ويوضح هلم أن    جيوز هلم ذلك، وإن كان أسباب التلبس السفه فيؤمرون باخلروج           
التلبس السحر أخربوا بأن هذا ال جيوز وليس مبربر هلم ورمبا ذكروا مكان السحر، وإن كان اجلين كافراً فإنك تـدعوه    

، فإن أسلم فتبني له ما حيتاجه من الـدين بالـضرورة،            3)(]ال ِإكْراه ِفي الدينِ   :[إىل اإلسالم من غري إكراه لقوله تعاىل      
  .فر وأىب اإلسالم فمره باخلروج فإن أىب فاشدد عليه بالقراءةوتلقنه الشهادتني، فإن أصر على الك

  :العالج باألدوية الطبيعية: ثانياً
هناك أدوية طبيعية نافعة بإذن اهللا تعاىل، دلَّ عليها القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وإذا أخـذها اإلنـسان بـيقني                    

  . شاء اهللا تعاىلوصدق توجه مع اعتقاد أن النفع من عند اهللا، نفع اهللا ا إن
اعلم أن الدواء سبب للشفاء، واملسبب هو اهللا تعاىل، فال سبب إال ما جعله اهللا               : قال شيخنا ابن عثيمني رمحه اهللا     

أسباب شرعية كالقرآن الكرمي، والدعاء كما      : النوع األول : تعاىل سبباً، واألسباب اليت جعلها اهللا تعاىل أسباباً نوعان        
 يرقي املرضى بالدعاء هلم فيشفي اهللا تعـاىل         ، وكما كان    4)()؟وما يدِريك أَنها رقْيةٌ   :(الفاحتة يف سورة    قال النيب   

أسباب حسية كاألدوية املادية املعلومة عن طريق الشرع، كالعسل، أو عـن            : والنوع الثاين . بدعائه من أراد شفاءه به    
  .5)(....)طريق التجارب مثل كثري من األدوية

  : العالجات النافعة بإذن اهللا ما يليومن هذه
الشفَاُء  :(، وقال   6)(..]يخرج ِمن بطُوِنها شراب مختِلف أَلْوانه ِفيِه ِشفَاٌء ِللناسِ        [، قال تعاىل  عسل النحل ) 1(

          نِتي عى أُمهأَناٍر وِة نكَيٍم وجطَِة ِمحرشٍل وسِة عبرِفي ثَلَاثٍَة ش يشرب على الريق   : ولعالج الصرع بالعسل  . 7)() الْكَي
يض يومياً فنجان عسل، ويف املساء، وتقرأ سورة اجلن على كوب ماء ساخت حملّى بعسل ويشرب، وبعد ذلك ينام املر                 

                           
   .7294صحيفة اليوم ـ العدد ) 1(
   ).19/40(جمموع الفتاوى البن تيمية ) 2(
   .256: البقرة) 3(
  ).5308(ري ـ كتاب الطب ـ باب النفث يف الرقية رواه البخا) 4(
   ).33 رقم 69ـ1/66(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) 5(
   .68:النحل) 6(
  ). 5248(رواه البخاري ـ كتاب الطب ـ باب الشفاء يف ثالث ) 7(
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  .1)( اهللا متاماًإذنسوف ينتهي منه الصرع بويستمر على ذلك ملدة أسبوع، و
  .، وهو املوت2)()ِة السوداِء ِشفَاٌء ِمن كُلِّ داٍء ِإلَّا السامالْحب :( قال :احلبة السوداء) 2(
 ، وقـال    3)(]وشجرةً تخرج ِمن طُوِر سيناَء تنبت ِبالدهِن وِصـبٍغ ِلآلِكِلـني          [ قال تعاىل  :زيت الزيتون ) 3(

 واقع التجربة لالستعمال والقراءة أنه يؤخذ أفـضل         ،وثبت من 4)()ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة       :(
  .زيت موجود

وينزلُ علَيكُم ِمن السماِء ماًء ِليطَهركُم ِبِه ويذِْهب عـنكُم ِرجـز            :[ قال اهللا تعاىل   :ماء زمزم، وماء السماء   ) 4(
زمـزم   :(، وقال   6)()ماُء زمزم ِلما شِرب لَه     :(، وقول النيب    5)(]قْدامالشيطَاِن وِليرِبطَ علَى قُلُوِبكُم ويثَبت ِبِه األَ      

  .7)()طعام طعم وشفاء سقم
  :أمور البد منها للمريض: ثالثاً

  .8)(]خاِشِعنيواستِعينوا ِبالصبِر والصالِة وِإنها لَكَِبريةٌ ِإالَّ علَى الْ:[احملافظة على الصالة،لقول اهللا تعاىل) 1(
وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعـوةَ الـداِع ِإذَا دعـاِن              :[الدعاء وااللتجاء إىل اهللا، قال تعاىل     ) 2(

  .9)(]فَلْيستِجيبوا ِلي ولْيؤِمنوا ِبي لَعلَّهم يرشدونَ
  .نصف اإلميان، فال إميان ملن ال صرب لهالصرب، وقد ذكرناه مع الصالة لكونه ) 3(
  .10)()داووا مرضاكُم ِبالصدقَة:(بذل الصدقات واإلحسان إىل الناس، قال ) 4(

  :كيفية عالج العني: املطلب الثالث
 به   وهذا من أفضل عالج للعني، فإذا اغتسل العائن أُِتي باملاء الذي اغتسل            :أمر العائن باالغتسال إذا عرف    : أوالً

العائن ويصب على رأس اإلنسان، وذلك بان يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفّه فيه، فيمضمض مث ميجه يف القدح،                 
مث يغسل وجهه يف القدح، مث يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمىن يف القدح، مث يدخل يده اليمىن فيصب ـا                      

 على مرفقه األمين، مث يدخل يده اليمىن فيـصب علـى            على كفّه اليسرى صبة واحدة، مث يدخل يده اليسرى فيصب         
مرفقه األيسر، مث يدخل يده اليسرى فيصب ا على قدمه اليسرى، مث يدخل يده اليمىن فيصب ا على قدمه األيسر،                    
مث يدخل يده اليسرى فيصب ا على ركبته اليمىن مث يدخل يده اليمىن ويصب ا على ركبته اليسرى، كل ذلـك يف                      

مث يدخل داخلة إزاره يف القدح، وال يوضع القدح يف األرض، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعني مـن                قدح  
  .11)()خلفه صبة واحدة

                           
   .، دار األصفهاين جبدة32معجزات الشفاء، أبو الفداء حممد عزت حممد عارف ص) 1(
  ). 5256 رقم 17/449( ـ كتاب الطب ـ باب احلبة السوداء رواه البخاري) 2(
   .20:املؤمنون) 3(
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مر عاِمر بن رِبيعةَ ِبسهِل بِن حنيـٍف        :(، فعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال        ودليل االغتسال ثابت عن النيب      
فَِقيلَ لَه أَدِرك سهلًا صِريعا قَالَ من  لَ لَم أَر كَالْيوِم ولَا ِجلْد مخبأٍَة فَما لَِبثَ أَنْ لُِبطَ ِبِه فَأُِتي ِبِه النِبي        وهو يغتِسلُ فَقَا  

            ِإذَا ر اهأَخ كُمدلُ أَحقْتي لَامةَ قَالَ عِبيعر نب اِمرونَ ِبِه قَالُوا عِهمتت           كَِة ثُـمرِبالْب لَه عدفَلْي هِجبعا يأَِخيِه م ِمن كُمدأَى أَح
 قَـالَ . دعا ِبماٍء فَأَمر عاِمرا أَنْ يتوضأَ فَيغِسلْ وجهه ويديِه ِإلَى الِْمرفَقَيِن وركْبتيِه وداِخلَةَ ِإزاِرِه وأَمره أَنْ يصب علَيـهِ                  

  .1)()سفْيانُ قَالَ معمر عن الزهِري وأَمره أَنْ يكْفَأَ الِْإناَء ِمن خلِْفِه
  : كيفية معرفة العائن ومواجهته باألمر

  :يعرف العائن بأمور منها ما يلي
 من كـان يف     أن يكون معروفاً ومشهوراً عند الناس بإصابته بالعني بإذن اهللا، ويكون يف جملس ويصاب أحد              ) 1(

  . منهإصابة العنيحدوث الس، فيكون هذا العائن مظنة 
أن يتكلم أحد على أحد سواء مواجهة أو يف غيبته، فإن كان احلديث يف وجهه يأمره باالغتسال، وإذا كان                   ) 2(

يه أن يـأمر    يف غيبته فعلى من كان مع العائن أن ينصحه بتقوى اهللا، وإذا علم بأن العني قد أصابت من حتدث فيه عل                    
  .العائن باالغتسال أيضاً

 من املشاكل الكبرية اليت تواجه املعني أو أهله كيف يواجهون العائن، فهـم خيـشون                :مواجهة العائن إذا عرف   
  :ب على ذلك قطيعة أو ما شابه ذلك، فنقول هلؤالءتغضبه، وغضب أهله من جهة، وخيشون أن يتر

) هل تتـهمون أحـداً؟    :(ال حني أعان عامر بن ربيعة سهل بن حنيف         ق جيب التأكد من العائن فإن النيب       ) 1(
  .إخل.. عامر فدعاه: قالوا

  .إذا مل يكن هناك تأكد تام فعلى األقل غلبة ظن) 2(
ينظر يف حال العائن هل هو ممن خياف اهللا ويقبل املواجهة؟ فإن كان كذلك يذكر باهللا ويقال له األمر بكل                    ) 3(
  .صراحة
 يظن أن العني منه، وهو ممن يغضب إذا ووجه فهذا يذكر باهللا كثرياً وخيوف به، ويرسـل لـه                    إذا كان ممن  ) 4(

  .أقرب الناس إليه ويستعطف حلال من به العني
، ويبعد اخلالف   جوبوالصحيح عندي الو  (:ملازريا عليه؟  هذا حمل نزاع، قال        إذا رفض االغتسال فهل جيرب    ) 5(
، ومل  اخرب به خربا عام   ع أ رت العادة بالربء به، أو كان الشر      ا ج كان وضوء العائن مم   شي على املعني اهلالك، و    ا خ فيه إذ 
  .2)()كب من تعني عليه إحياء نفس مشرفة على اهلالاعائن فإنه يصري من ب الوال اهلالك إال بوضوء زيكن

  :ها على الرقية من العني ومن قد دلت األحاديث الصحيحة عن النيب :الرقية من العني: ثانياً
  .3)()أَو أَمر أَنْ يسترقَى ِمن الْعيِن أَمرِني رسولُ اللَِّه :(عن عائشة رضي اهللا عنها قالت) 1(
  .4)()ِفي الرقْيِة ِمن الْعيِن والْحمِة والنملَِة رخص رسولُ اللَِّه (عن أنس رضي هللا عنه ) 2(
يعوذُ الْحسن والْحسين ويقُولُ ِإنَّ أَباكُما كَانَ يعوذُ ِبها          كَانَ النِبي   :( قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما     ) 3(

                           
، وصححه األلبـاين يف     )13/213(، وصححه ابن حبان     )10/338(، وابن ماجة  )32/184(، وأمحد   )5/481(أخرجه مالك يف املوطأ     ) 1(

   ).3908 رقم4/37(صحيح اجلامع 
   ).5/37(صحيح مسلم بشرح النووي ) 2(
  ). 5297(رواه البخاري ـ كتاب الطب ـ باب رقية العني ) 3(
   ).4073(اه مسلم ـ كتاب السالم ـ باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة رو) 4(

 )27(



  .1)()ِإسماِعيلَ وِإسحاق أَعوذُ ِبكَِلماِت اللَِّه التامِة ِمن كُلِّ شيطَاٍن وهامٍة وِمن كُلِّ عيٍن لَامٍة
  :رقية العني

)1) (ِقيكِم اللَِّه أَرِباس ِفيكشي اِسٍد اللَّهِن حيع فٍْس أَوكُلِّ ن رش ِمن ِذيكؤٍء ييكُلِّ ش ِمن ِقيكِم اللَِّه أَر2)()ِباس.  
  .3)()ي عيٍنِباسِم اللَِّه يبِريك وِمن كُلِّ داٍء يشِفيك وِمن شر حاِسٍد ِإذَا حسد وشر كُلِّ ِذ) (2(
)3) (لَقا خم رش اِت ِمناماِت اللَِّه التوذُ ِبكَِلم4)()أَع.  
  .5)()ا ِبكَِلماِت اللَِّه التامِة ِمن كُلِّ شيطَاٍن وهامٍة وِمن كُلِّ عيٍن لَامٍةمكُيذَِعأُ) (4(
ي لَا يجاِوزهن بر ولَا فَاِجر ِمن شر ما خلَق وذَرأَ وبرأَ وِمن شر ما ينِزلُ ِمـن                  أَعوذُ ِبكَِلماِت اللَِّه التاماِت الَّتِ    ) (5(

 والنهاِر وِمن شر    السماِء وِمن شر ما يعرج ِفيها وِمن شر ما ذَرأَ ِفي الْأَرِض وِمن شر ما يخرج ِمنها وِمن شر ِفتِن اللَّيلِ                    
نمحا رٍر ييِبخ قطْر6)()كُلِّ طَاِرٍق ِإلَّا طَاِرقًا ي.  

  .7)()أَعوذُ ِبكَِلماِت اللَِّه التامِة ِمن غَضِبِه وشر ِعباِدِه وِمن همزاِت الشياِطِني وأَنْ يحضروِن) (6(
  :من الكتاب والسنةالرقية الشرعية : املطلب الرابع

  :وهي الرقى الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، وحنن نبني الرقى بصفة عامة
  :الرقية؛ العوذة، قال رؤبة: قال يف لسان العرب: تعريف الرقية

ــا   ــوذة يعرفاهن ــن ع ــا م ــا ترك  وال رقيــــة إال ــــا رقيــــاين *** فم

رقى ا صاحب اآلفة، كاحلمى والصرع، وغري ذلك من الرقية؛ العوذة اليت ي:(واجلمع رقّي، وقال ابن األثري
  .8)()اآلفات

  :رقى شرعية، ورقى شركية،و وإليك بياا: وهي على نوعني: أنواع الرقى
 للرقية الشرعية شروط وضوابط البد منها، وقد بين لنا الشرع الشريف هذه الضوابط :الرقى الشرعية: أوالً

  :والشروط، وهي
  .قى بكالم اهللا تعاىل، أو بأمسائه وصفاتهأن تكون الر) 1(
  .أن تكون باللسان العريب، أو مبا يعرف معناه من غريه) 2(
  .أن يعتقد أن الرقى ال تؤثر بذاهتا، بل التأثري من اهللا تعاىل) 3(

ن ، وبذلك يتبني لنا أ9)()قد أمجع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط:(قال ابن حجر يف الفتح
  .10)()لَا بأْس ِبالرقَى ما لَم يكُن ِفيِه ِشرك): الرقى البد أن تكون شرعية فال تصح الرقى الشركية لقوله 

                           
   ).3120] (واختذ اهللا إبراهيم خليال[رواه البخاري ـ كتاب أحاديث األنبياء ـ باب قول اهللا تعاىل) 1(
   ).4056(رواه مسلم ـ كتاب السالم ـ باب الطب واملرض والرقى ) 2(
   ).4055(ـ كتاب السالم ـ باب الطب واملرض والرقى رواه مسلم ) 3(
   ).4881(رواه مسلم ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ـ باب يف التعوذ من سوء القضاء ) 4(
   ).3120] (واختذ اهللا إبراهيم خليال[رواه البخاري ـ كتاب أحاديث األنبياء ـ باب قول اهللا تعاىل) 5(
   ).480رقم2/495(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة)31/12(رواه أمحد ) 6(
  ).3893رقم4/12(يف سنن أيب داود  ، وحسنه األلباين)10/398(رواه أبو داود ) 7(
   .ط املكتبة التجارية، مكة املكرمة) 14/332(لسان العرب البن منظور اإلفريقي ) 8(
   ).2/1727(ورواه مسلم ) 10/206(فتح الباري البن حجر ) 9(
   ).4079( ـ كتاب السالم ـ باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك رواه مسلم) 10(

 )28(



  .أن ال تكون رقية يئة حمرمة، كأن يقصد الرقية حال كونه جنباً، أو يف مقربة أو محام) 4(
ا ال يعرف معناه السيما إن كان فيه شرك، فإن ذلك وال تشرع الرقى مب:(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

حمرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً من القرآن ويظهرونه، ويكتمون ما يقولونه 
  .1)()من الشرك، ويف االستشفاء مبا شرعه اهللا ورسوله ما يغين عن الشرك

ية واألوراد اليت دل عليها الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وهي ما  وهي اآليات واألدع:صفة الرقية الشرعية
  .2)(ذكرناه يف كيفية عالج السحر، والصرع، والعني، فريجع هلا يف حملها السابق

  :بعض حماذير القراءة
إن وجود اجلموع الكثرية عند قارىء معني قد يظن عوام الناس أن هلذا القارىء خصوصية معينة بدليل كثرة ) 1(
  .حام الناس عليه،وتطغى حينئٍذ أمهية القارىء على املقروء وهو كالم اهللا عز وجل، وهذا خطأ وخطر جيب احلذر منهز

إن الشياطني عندما ترى تعلق الناس بشخص ما قد تساعده وهو ال يشعر، فتعلن خوفها منه، وخروجها من ) 2(
 وليعتقدوا أن فيه سراً معيناً حىت أن كل من حيدث له املريض لتزداد ثقة الناس بالشخص أكثر من ثقتهم مبا يتلوه،

  .عارض يذهب إىل هذا الشيخ لريى هل فيه جين أم ال
خطر العجب الذي قد يداخل بعض القراء خصوصاً إذا رأى زحام الناس عليه، ويرى كثرة املرضى الذين ) 3(

  .يعافيهم اهللا بسبب رقيته وكيف أن الشياطني ختاف منه
  . أخذ املال على القراءةالتوسع يف) 4(
  . التخبط يف تشخيص احلالة املرضية) 5(

  :الرقية الشركية: ثانياً
وهي الرقى اليت يستعان ا بغري اهللا، من دعاء غري اهللا، واالستغاثة واالستعاذة به، كالرقى بأمساء اجلن أو بأمساء 

رب، أو يكون بغري اللسان العريب، أو مبا ال يعرف معناه، فهذا دعاء لغري اهللا وهو شرك أك. املالئكة واألنبياء والصاحلني
  .ألنه خيشى أن يدخلها كفر أو شرك، وال يعلم عنه فهذا النوع من الرقية ممنوع شرعاً

  :أمثلة واقعية لعالج السحر، والصرع، والعني: املطلب اخلامس
 ا ا من نثق بدينه وأمانته، ولكن لن       ن وقائع عايشتها بنفسي عن السحر والصرع والعني، وبعضها اآلخر حدث          هناك

   .أذكر إال ما وردت به السنة الصحيحة، ألن هذا الباب واسع وفيه مبالغات كبرية وكثرية
مر عاِمر بن رِبيعةَ ِبسهِل بِن حنيٍف وهو يغتِسلُ فَقَالَ لَم           :(فمن ذلك ما ورد عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال           

فَِقيلَ لَه أَدِرك سهلًا صِريعا قَالَ من تتِهمونَ ِبـِه قَـالُوا    الْيوِم ولَا ِجلْد مخبأٍَة فَما لَِبثَ أَنْ لُِبطَ ِبِه فَأُِتي ِبِه النِبي أَر كَ 
            كُمدأَى أَحِإذَا ر اهأَخ كُمدلُ أَحقْتي لَامةَ قَالَ عِبيعر نب اِمرع           رـاٍء فَـأَما ِبمعد كَِة ثُمرِبالْب لَه عدفَلْي هِجبعا يأَِخيِه م ِمن

لَ معمـر  قَالَ سفْيانُ قَا. عاِمرا أَنْ يتوضأَ فَيغِسلْ وجهه ويديِه ِإلَى الِْمرفَقَيِن وركْبتيِه وداِخلَةَ ِإزاِرِه وأَمره أَنْ يصب علَيهِ         
  .3)()عن الزهِري وأَمره أَنْ يكْفَأَ الِْإناَء ِمن خلِْفِه

 رأَى ِفي بيِتها جاِريةً ِفي وجِهها سفْعةٌ فَقَالَ استرقُوا لَها فَـِإنَّ ِبهـا               أَنَّ النِبي   :( أم سلمة رضي اهللا عنها     عنو

                           
   .45إيضاح الداللة البن تيمية ص) 1(
    .25 ، وعالج العني ص22، وعالج الصرع ص18راجع كيفية عالج السحر ص ) 2(
، وصححه األلبـاين يف     )13/213(ه ابن حبان    ، وصحح )10/338(، وابن ماجة  )32/184(، وأمحد   )5/481(أخرجه مالك يف املوطأ     ) 3(

   ).3908 رقم4/37(صحيح اجلامع 

 )29(



  .1)()النظْرةَ
قَالَت أَسماُء يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ بِني جعفٍَر تِصيبهم الْعين فَأَسترِقي لَهم قَالَ نعـم               :(عة الزرقي قال  ن رفا  ب عن عبيد و

نيالْع هقَتبس رالْقَد قابٌء سيكَانَ ش 2)()فَلَو.   
  

  :اخلامتة
فهذه األسطر القليلة   :  على نبينا حممد خري الربيات، وبعد      احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم       

، وليعلم أن السحر والـصرع       موضعتها لتكون زاداً ملن أراد أن يعلم ضرورة التمسك بكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه             
والَِّذين ال يعلَمونَ ِإنمـا     قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ      [والعني حق وصدق، وأن املعاينة ختتلف عن السماع، قال تعاىل         

وعلى املسلم أن حيتاط لنفسه ودينه من أن يقع عرضة هلذه األمراض الفتاكة اليت حتتاج جلهد                . 3)(]يتذَكَّر أُولُوا اَأللْبابِ  
  .يف عالجها

يه وسلم، ففيهما   ووصييت إلخواين املسلمني أن يراجعوا دينهم، وأن يتمسكوا بكتاب رم وسنة نبيه صلى اهللا عل              
النور، واهلداية، واحلفظ، والكفاية، ومن متسك ما وعمل بأوامرمها وانتهى عن نواهيهما جني يف الدنيا واآلخرة، وفاز                 
بدار الكرامة جبوار الرب جل وعال، ورفقة األحباب وأوهلم سيد ولد آدم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، واألصحاب                   

من صواب فبتوفيق من الكرمي املنان، وما       فيه  ما كان   وهذا ما مت تقييده ف     يوم قيام األشهاد،     واألحباب الذين تبعوه إىل   
من خطأ أو نسيان فمين ومن الشيطان واهللا ورسوله منه بريئان، وأسأل اهللا جل يف عاله أن جيعلـه خالـصاً                     فيه  كان  

ارا، وأن جيعله حجة لنا ال علينا، وأن يكون         لوجهه، مقبوالً عند خلقه، وأن ينفع به املسلمني يف مشارق األرض ومغ           
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممـد وآلـه               . يف موازين احلسنات يوم نلقى ربنا     

  .وصحبه أمجعني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                           
  .)5298(رقية العني  ـ باب  الطبرواه البخاري ـ كتاب) 1(
   ).4560، رقم2ج( وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ،)10/340( ابن ماجه رواه )2(
   .9:الزمر) 3(
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