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  : الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه، أما بعد

مراد بن بالل با فليع الحضرمي / فقد أذنت لصاحب مكتبة اإلمام الوادعي بصنعاء وهو األخ
 الجن اإليضاح والتبيين لما صح مما لم يصح من األحاديث واآلثار والهواتف في: (بطبع كتابي
  ). أحكام التعامل مع الجن وآداب الرقى الشرعية( :، واآلخر)والشياطين

  هـ١٥/٨/١٤٢٩حررت في 
  كتبه

 محمد بن عبد اهللا اإلمام/ أبو نصر



  V  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

ه ًاحلمد هللا وأشهد أن ال إله إال اهللا, وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبد
 :ورسوله, أما بعد

فإن من أعظم ما يفتقر إليه املسلمون املصابون باألمراض احلسية واملعنوية يف كل 
الرقى الرشعية; فالرقى الرشعية هي الطب اإلهلي والعالج الرباين : زمان ومكان

والدواء النبوي, فام حرص املسلمون عىل اإلقبال عليها إال أغناهم اهللا هبا عن غريها, 
 . هبا عام يضادهاوكفاهم 

إيضاح مسائلها وكشف غوامضها وبيان : ومما يسهل عىل املسلمني احلرص عليها
منافعها ومجع ما تشتت منها وتأليف ما ختالف منها, وتصحيح مسائلها, ورد ما ليس 

 . منها
وقد قام من قام من أهل العلم باملشاركة يف التسهيل املذكور, كل حسب ما توصل 

ن عرف قضايا كثرية من قضايا املس والسحر والعني; بسبب عميل يف إليه وبام أين مم
هذا املجال رقية ومناقشة وتوجيها, وأدركت ما حيصل من ختبط يف دفع هذه األمراض 

 كثرة دجل السحرة واملنجمني عىل املسلمني اجلاهلني أو الغافلني ُمتِلَعوالكثرية, 
عاون مع املسلمني يف دفع األعداء وضعف كثري من الراقني بالرقى الرشعية يف الت

الشياطني واجلن املتمردين والعفاريت املتعفرتني; فألجل هذه األمور رأيت أن أشارك 



  W  مقدمة

يف جمال إنقاذ املسلمني من ألد أعدائهم ورش املتسلطني عليهم, من اجلن والشياطني, 
 . ًوأتعاون أيضا مع املصلحني يف هذا املجال
لك علامء احلديث, القائم عىل التصحيح وقد سلكت يف هذا اإلنقاذ مس

والتضعيف والفحص والتمحيص, واجلمع بني األدلة الصاحلة لالستدالل, وأعترب بام 
كان عليه السلف, وبام ترجح لد أهل العلم املتمسكني, فطرقت مسائل عديدة 
أكثرها معلومة, وبعضها جديدة متعلقة بالراقي واملرقي والساحر واملسحور واملس 

يطاين واملمسوس والعائن واملعيون, فظفرت بكثري منها من هذه املسائل, الش
وما فاتني يف هذا السفر من املسائل فكثري, منها موجود يف رسائيل هللا,  احلمدو

إنقاذ املسلمني من وسوسة اجلن والشياطني, والربهان يف حتريم : األخر, ومنها
م حل السحر عىل يد الساحر, وإرشاد التناكح بني اإلنس واجلان, وإعالم احلائر بحك

الناظر إىل معرفة عالمات الساحر, واإليضاح والتبيني ملا صح مما مل يصح من 
 .األحاديث واآلثار واهلواتف يف اجلن والشياطني

وأعترب أن اإلملام باملسائل املذكورة من أعظم ما يعني عىل االنتصار عىل اخلرافة 
 .  وعىل الشياطني ودجاجلة بني اإلنسانواألوهام, وعىل السحرة والكهان,

 .»  وآداب الرقى الرشعية التعامل مع اجلنأحكام«: وقد سميت هذا السفر
 . فاهللا أسأل أن يسهل طبعه ونرشه, والنفع به يف الدنيا واآلخرة
 وكان االنتهاء من إعداد هذا السفر

 .هـ١٤٢٩يف يوم األحد الثالث من شهر مجاد اآلخرة لسنة 
 اهللا اإلمام بن عبد  أبو نرص حممد/ وكتب
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  هل الجن هواء أم أنهم أجسام؟   
 الطرباين عند  ثعلبةعىل اختالف أصنافهم, جاء عن أيباجلن أجسام : اجلواب

  واحلاكم)٨٢٧(رقم  يف األسامء والصفات  والبيهقي)٥٧٣(رقم ) ٢١٥−٢٢/٢١٤(
 )٤١٤٨(شكاة برقم  رمحه اهللا كام يف تعليقه عىل امل وصححه األلباين)٢/٤٥٦(

 , )١٢١٣( رقم »الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني« رمحه اهللا يف وشيخنا الوادعي
 يطريون يف اهلواء, ;اجلن ثالثة أصناف, صنف هلم أجنحة«:  قالملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

 .»َنْوُنَعْظَيَوصنف حيات, وصنف حيلون و
 ;وصنف هلم أجنحة (: وال يفهم من لفظةفهذا احلديث نص عىل أن اجلن أجسام,

 األجنحة أجسام, وال تكون إال يف أجسام,  ألن;أهنم ليسوا أجساما) يطريون يف اهلواء
 تطري إىل سموات العىل وهي ,ها هي املالئكة ذوات أجنحة مثنى وثالث ورباعف

 عام قاله اً قال ربنا خمرب,ن أجساملقرآن الكريم عىل أن اجلن الطياري دل ااًأجسام, وأيض
َ﴿قال: يت لسليامنالعفر ٌعفريت َ ْ َمن ِ ِّاجلن ِّ ِ َأنا ْ َآتيك َ ِبه ِ َقبل ِ ْ َتقوم َأن َ ُ َمقامك ِمن َ ِ َ ِّوإين َّ ِ َ 
ِعليه ْ َ ٌّلقوي َ ِ َ ٌأمني﴾ َ ِ  وال عىل , ملا قدر عىل مسك املحمولً فلو مل يكن جسام]٣٩:النمل[َ

 األرض, فإذا  زاحفة عىلاً هؤالء اجلن الطيارون خلقوا أجساماًاملحافظة عليه, وأيض
أرادوا الطريان تشكلوا ثم طاروا, فاجلن والشياطني الذين يدخلون يف اإلنس 

 . متشكلون هواء, وهذا معلوم وهو دليل عىل جسميتهم,للوسوسة وغري ذلك



  Y  مقدمة

 عندهم دليل ليس )هنم هواءإ( :ىل أن اجلن أجسام, والذين قالواومجهور أهل العلم ع
 :همن الكتاب والسنة, وغاية ما عندم

 »آكام املرجان يف أحكام اجلان« كام ذكر الشبيل يف ٍهِّبَنُبن م  جاء عن وهب
ن فهم ريح ال يأكلون وال يرشبون, اجلن أجناس فأما خالص اجل: ( أنه قال)٣١(ص

 :منهم ,وال يتوالدون, ومنهم أجناس يأكلون ويرشبون ويتوالدون ويتناكحون
 .) وأشباه ذلك,ُبُرْطُ والقالسعايل والغول

 وكان ينقل من كتب أهل ,اخباري أ كاناًمن املعلوم أن وهبإن صح عنه ف: قلت
 .الكتاب, وكتب أهل الكتاب مملوءة بالتحريف والتلبيس

إن «: بقوله عليه الصالة والسالم) ريح: (هواء أي  بعضهم يستدل عىل أن اجلن
ومسلم ) ٦٢١٩(رواه البخاري واحلديث . »الشيطان جيري من ابن آدم جمر الدم

 وهذا احلديث ليس فيه دليل عىل ما استدل  ريض اهللا عنها,صفية من حديث )٢١٧٥(
, بل ملا أعطاهم اهللا من ً ال ألهنم هواء أصال, ألهنم جيرون منا جمر الدم;به هذا القائل

 ألنه ; ظاهر البطالن,ًفالقول بأن اجلن أرواح وليسوا أجساما باطلالقدرة عىل التشكل 
الصحيحة املعلومة من اإلسالم ألدلة الكثرية من القرآن والسنة تصادم مع ايتناقض وي

 :أنا أذكر األدلة عىل ذلك مجلةورة واإلمجاع والعقل واحلس, وهبالرض
يتشكلون اجلن  −٣. اجلن يتناكحون ويتناسلون −٢. اجلن يأكلون ويرشبون −١ 

 من بناء ,ل كثرية اجلن يقومون بأعام−٤. وينقلبون إىل صور اإلنس واحليوانات
 اجلن تعرتهيم أحوال كاملرض واخلوف −٥.  وغري ذلك, ومحل أثقال,وصناعات

جلن تراهم بعض املخلوقات  ا−٦. والقوة والضعف واحلياة واملوت وغري ذلك
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 فإنه ; فتعوذوا باهللا من الشيطان,إذا سمعتم هنيق احلامر«: ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول  ,ِرُمُحـكال
 عندما يتلبس اجلني −٧). ٢٧٢٩(ومسلم ) ٣٣٠٣(اري رقم رواه البخ. »ًرأ شيطانا

  . وغري ذلك,عىل مؤاذاة اإلنيس برضبه وقتله ومنعه من التحركا ًباإلنيس يكون قادر
 أهل العلم يف مؤلفات كثرية خاصة ِلَبِفهذه البنود قد بسطت األدلة عليها من ق

لقط املرجان يف "للشبيل و  "آكام املرجان يف أحكام اجلان":  ككتاب,باجلن والشياطني
  . للسيوطي, وغري ذلك"أحكام اجلان
ن بأن اجلن أرواح نظروا إىل أن اجلن يدخلون يف اإلنيس وجيرون منه جمر فالقائلو

 أن اهللا :الدم, فظنوا أهنم أرواح وليس كذلك, وإنام يستفاد من جرياهنم منا جمر الدم
ا كاهلواء, ألن اجلني الذي يف بدن اإلنيس أعطاهم القدرة عىل أن يتحولوا إىل أن يكونو

 .يقدر عىل أن يتعاظم وهو يف البدن إىل أن تظهر عظمته عىل جوارح اإلنيس
 . نفي اجلسمية عن اجلنوعىل ما سبق إيضاحه يتبني للقارئ أنه ال يصح

 ? كيف يدخل اجلن والشياطني يف بدن اإلنسان وهم أجسام:مسألة 
ام, وهذه حقيقة معلومة ال ينكرها إال جاهل أو اجلن والشياطني أجس: اجلواب

 وهم ,مكابر, أما كيف تتأتى للجن القدرة عىل الدخول يف أبدان اإلنس واحليوانات
 أن اهللا قد : ذلك حاصل ومتحقق بام ال دافع له, والسبب يف ذلك: فنقول,أجسام

ل يكون أعطى اجلن والشياطني قدرة عىل التحول عن خلقتهم األصلية, وهذا التحو
كأن يتشكل اجلني بصورة اإلنيس, وتارة يتحولون إىل ريح وهواء, ,إىل أجسام أخر 

 قدروا عىل الدخول يف −وهذا مقدور هلم بإذن اهللا−فإذا حتول اجلني إىل ريح وهواء 
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 كام جيري املاء يف العروق, والدليل ,اإلنس وعىل اجلريان يف كل عرق من عروق اإلنس
إن الشيطان جيري من ابن آدم جمر «: عليه الصالة والسالمعىل هذا قول الرسول 

 . ريض اهللا عنها من حديث صفية)٢١٧٥(ومسلم ) ٧١٧١(رواه البخاري . »الدم
 أن , وغريمها)٣/٢٢٩ ( وأمحد)٢٦١١ (عند مسلم  ومن حديث أنس

 أن هللا ا تركه اهللا ما شاء يف اجلنةملا صور اهللا آدم«: الرسول عليه الصالة والسالم قال
ً عرف أنه خلق خلقا ال , ينظر ما هو, فلام رآه أجوف,يرتكه, فجعل إبليس يطيف به

والعقل ال يمنع من هذا, واملمسوس شاهد هبذا, حيث جيد املخلوق البرشي . »يتاملك
الوسوسة يف صدره مع نفسه ما مل يكن يف مراد النفس, بل حيصل أن بعض الناس 

 من رضب ,تى يقهره عىل قبول األفعال املرضة بهيتسلط عليه الشيطان بالوسوسة ح
 .وقتل وغري ذلك

 ا?ً ما هي األماكن التي يتواجد فيها الشياطني كثري:مسألة
 : ومنها يتواجد فيها الشياطني كثريةاألماكن التي: اجلواب

قال رسول اهللا : قال  ٍلَّفَغُبن م اهللا  جاء من حديث عبد:معاطن اإلبل −١ 
. » فإهنا خلقت من الشياطني;بض الغنم, وال تصلوا يف أعطان اإلبلصلوا يف مرا«: ملسو هيلع هللا ىلص

, وغريهم, قال شيخ )٥٦٥٧ (, وابن حبان)٧٦٩( ه وابن ماج)٤/٨٥ (رواه أمحد
وهو يبني علة النهي عن ) ١٩/٤١ ("الفتاوجمموع " كام يف ,اإلسالم ابن تيمية

 : ونحو ذلك,ان اإلبلوالصحيح أن العلة يف احلامم وأعط: (الصالة يف معاطن اإلبل
 .)أهنا مأو الشياطني
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  عند أمحد,وغريه  بن أرقم  جاء من حديث زيد:أماكن البول والغائط −٢ 
 أن م وغريه)١/١٨٧ ( واحلاكم)١٤٠٦ ( وابن حبان)٢٩٦ (ه وابن ماج)٤/٣٧٣(

ْإن هذه احلشوش حم«:  قالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  َرضَتُ , فإذا أراد أحدكم أن يدخل اخلالء ٌةَ
 ذكور الشياطني, :واخلبث. » واخلبائثِثُبُ إين أعوذ بك من اخل!اللهم: لفليق

  . إناثهم:واخلبائث
 .وما أكثر من يصاب بمؤاذاة اجلن يف أماكن قضاء احلاجة

 ., ما ال تتواجد يف اجلبال فإن اجلن والشياطني تتواجد فيهااألودية, −٣ 
واألودية ): (١٩/٣٣ ("الفتاوجمموع " كام يف ,قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .) فإهنم يكونون باألودية أكثر مما يكونون بأعايل األرض;مظان اجلن
 "الفتاوجمموع "يف كام  , قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:املزابل والقامئم −٤

 كاحلاممات واحلشوش, واملزابل ,ويوجدون يف مواضع النجاسات): (١٩/٤١(
 ). واملقابراتوالقامم
 أن الرسول عليه الصالة : ء من حديث أيب سعيد اخلدري جا:املقابر −٥

 وأبو )٣/٨٣ (رواه أمحد. » إال املقربة واحلامم,األرض كلها مسجد«: والسالم قال
 . وغريهم)١/٢٥١ ( واحلاكم)١٦٩٩ ( وابن حبان)٣١٧ ( والرتمذي)٤٩٢ (وددا

 عن تكلم يوهو) ١٩/٤١ ("الفتاوجمموع " كام يف , ابن تيمية شيخ اإلسالمقال
ً مع أن املقابر تكون أيضا مأو ,ويف املقربة ذلك ذريعة إىل الرشك: (أماكن اجلن

 . وانظر الكالم السابقاهـ).لشياطنيل
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 أن يالزم البقاء يف املقابر, وهناك اًوالشياطني يطالبون من يريد أن يكون ساحر
 .ض األموات بع قبور عليها, ويطالبونه بأكل تراباًيتنزلون عليه, ويبقى مرتدد

 عن ثوبان) ٥٧٩ ("األدب املفرد" فقد رو البخاري يف :اخلراب والفلوات −٦ 
 فإن ساكن الكفور كساكن ;َرْوُفُال تسكن الك«: ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا : قال 

 من األرض عن َدُعَ الكفور ما ب:وهو حديث حسن, قال غري واحد من العلامء. »القبور
 . فال يكاد يمر به أحد;الناس

وهو ) ٤١−١٩/٤٠ ("الفتاوجمموع " كام يف , ابن تيمية شيخ اإلسالمقال
 ). يف اخلراب والفلواتاًوهلذا يوجدون كثري: (يتحدث عن اجلن

إن إبليس يضع عرشه عىل «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  عن جابر :البحر −٧
وجاء . )٢٨١٣( رواه مسلم رقم .»... ثم يبعث رساياه− رواية عىل املاء:ويف–البحر 

وقد جعل بعض .  وهو صحيح, عند ابن حبان وغريه, من حديث أيب موسى
  . ألنه يتخلل مجيع القارات;العلامء البحر املذكور هو املحيط اهلادي

ْ فقد جاء من حديث ابن رس:الشقوق التي يف اجلبال −٨ قال رسول اهللا : س قالِجَ
:  قال! ما يكره من البول يف اجلحر?: قالوا لقتادة.»ِ...رْحُال يبولن أحدكم يف اجل«: ملسو هيلع هللا ىلص

  والنسائي)٢٩ (د وأبو داو)٥/٨٢ (احلديث أخرجه أمحد). هنا مساكن اجلنإيقال 
بن  اهللا ة من عبد, وقد صحح سامع قتاد)١/٩٩ ( والبيهقي)١/١٨٦ ( واحلاكم)٣٤(

  ."جامع التحصيل" : انظر.رسجس غري واحد من العلامء
الصحيح املسند مما ليس يف "الوادعي يف واحلديث صححه والدنا العالمة 

 ).٥٧٩ ( برقم"الصحيحني



  QT  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

   أماكن الشركيات والبدع والمعاصي

ْ حيتتواجد الشياطني يف كل مكان  فام ; فيه الناس الرشكيات والبدع واملعايصُثِدُ
 إال وللشياطني صولة وجولة فيها ,من مكان تقام فيه البدع ويعبد من دون اهللا

 .وبأهلها
إن املالئكة ال «:  قال الرسول عليه الصالة والسالم:ٍلتي فيها معاصالبيوت ا

 من )٢١٠٦(ومسلم ) ٣٢٢٦(رواه البخاري . »ًتدخل بيتا فيه كلب وال صورة
 ., وقد جاء عن صحابة آخرين ريض اهللا عنهاحديث أيب طلحة وعائشة

رمحن أرسلها  ألن املالئكة جنود ال;وإذا مل تدخل املالئكة البيوت دخلتها الشياطني
, فمن احلامقة أن املسلم يطرد املالئكة من بيته,  لتحفظ املؤمنني وتدفع عنهماهللا
 فلتعمر البيوت بذكر اهللا وبالعبادة وقراءة إدخال اجلن والشياطني عليه,يتسبب يف و

 فإن الشيطان ينفر ;ال جتعلوا بيوتكم مقابر«:  الرسول عليه الصالة والسالمالقرآن قال
 )٢/٣٣٧ ( وأمحد)٧٨٠ (رواه مسلم. » الذي تقرأ فيه سورة البقرةمن البيت
 . وغريهم)٢٨٧٧ (والرتمذي
ال «:  وغريه قال)٢٤٥١( رقم عند مسلم   سلامنعن جاء :األسواق −١١

 فإهنا معركة ;تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق, وال آخر من خيرج منها
 .رفعوهذا له حكم ال. »نصب رايتهالشيطان, وهبا ي
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 ألنه ; والشيطان جيعلها معركة, املعركة موضع القتال»معركة الشيطان«: وقوله
,  وتعاطيهم املعايص,غفلتهم عن ذكر اهللاسبب ب ;ينترص عىل الكثري من أهل السوق

 .للتحريش بني الناس ;تواجد الشياطني, إشارة إىل »وهبا ينصب رايته«: وقوله
أحب البالد إىل اهللا «: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  قال, كانت األسواق مبغوضة عند اهللاوهلذا

  .»وأبغض البالد إىل اهللا أسواقهامساجدها, 
 يكون جتمع  وهكذا, من حديث أيب هريرة ,وغريه) ٦٧١(رواه مسلم رقم 

 .الشياطني يف كل مكان ترتكب فيه املعايص واملنكرات
ومسلم ) ٣٣٠٣ ( رو البخاري رقم;ِةَّقِزَالشوارع واألتنترش اجلن والشياطني يف 

إذا كان جنح الليل فكفوا «:  قالملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  عن جابر ) ٢٠١٢(رقم 
 فإن الفويسقة ربام ;وأطفئوا املصابيح عند الرقاد,  فإن للجن انتشارا وخطفة;صبيانكم

 .» فأحرقت أهل البيت;اجرتت الفتيلة
 

<<<< 
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  مراتب الشياطين

 :للشياطني مراتب وهي كاآليت
  .كل عات متمرد من اجلن واإلنس والدواب: الشيطان وهو

هذا تعريف كثري من أهل اللغة, واستعامل لفظ الشيطان عىل الكافر من اجلن ورد 
 .اًيف القرآن بكثرة, ولفظ الشيطان هو املستعمل يف القرآن يف أكثر من ثامنني موضع

 اًحدة وصف ومل يذكر يف القرآن إال مرة وا, واملردة من الشياطني هم عتاهتم:مارد 
ً﴿وحفظا:  عن حفظ السامءاً, قال تعاىل خمربًال اسام ْ ِ ِّكل ِّمن َ ٍشيطان ُ َ ْ ٍمارد﴾ َ ِ  .]٧:الصافات[ َّ

 مرة واحدة قال سو والعفريت هو القوي يف التمرد, ومل يذكر يف القرآن :عفريت
َ﴿قال: عام قاله أحد جن سليامنا ًتعاىل خمرب ٌعفريت َ ْ َمن ِ ِّاجلن ِّ ِ َأنا ْ ِبه َيكِآت َ َقبل ِ ْ َتقوم َأن َ ُ َ 

َمقامك ِمن ِ َ ِّوإين َّ ِ ِعليه َ ْ َ ٌّلقوي َ ِ َ ٌأمني﴾ َ ِ  .]٣٩:النمل[ َ
 مجعه أغوال وغيالن, وهو الذي يغتال اإلنسان ليهلكه, قال الدمريي يف :الغول

نس من اجلن والشياطني الغيالن ج: ()٢/١٩٣ ("حياة احليوانات الكرب"كتاب 
إذا تغولت «: حديث:  ومنها,دت أحاديث يف الغيالنقد ور: قلت. وهم سحرهتم

  .» فبادروا باألذان,الغيالن
عمل " والنسائي يف )٣/٣٨٢ ( عند أمحد ريض اهللا عنهام,اهللا ن جابر بن عبدع

, وهو من طريق هشام بن حسان عن )٥٢٣ ( وابن السني)٩٥٥ ("اليوم والليلة
 هشام بن حسان يف اًنه, وأيض ومل يسمع م,, واحلسن هو البرصي احلسن عن جابر

من ) ٣١٢٩ ( فهو ضعيف, وقد رواه البزار; وهذا منها,روايته عن احلسن مقال



  QW  مراتب الشياطين

فهو منقطع, ورواه الطرباين يف  ;بن أيب وقاص واحلسن مل يسمع من سعدحديث سعد 
 وهو مرتوك, , وفيه عدي بن الفضل,  من حديث أيب هريرة)٧٤٣٢ ("األوسط"

أنه ال «:  ولفظه, وسنده جيد,)٩٢٤٧ (الرزاق  عند عبد,اًموقوف  وجاء عن عمر
 ولكن فيهم سحرة من سحرتكم, فإذا رأيتم من ,يتحول يشء عن خلقه الذي خلق له

 .»ًذلك شيئا فأذنوا
هي : (يف السعايل) ٢/٢٣ (»حياة احليوان الكرب« قال الدمريي يف :السعايل

 ,ترقصه, وهي إذا ظفرت بإنسان أخبث الغيالن, وأكثر ما توجد السعالة يف الغياض
  .وبعض العلامء ال يفرق بني الغول والسعايل ).وتلعب به كام يلعب القط بالفأر

 
<<<< 
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  ذكر الفروق بين المالئكة والجن

, ولقد  بني املالئكة الكرام وبني اجلن والشياطنيمن جيهل الفوارقمن املسلمني 
 قال شيخ اإلسالم ابن ,ة واجلانبلغ االنحراف ببعض األمم أن سوت بني املالئك

 العرب وأهل فمرشكو((): ٧/٣٨١ ( املنسوب إليه"التفسري الكبري"يف كام  ,تيمية
, اً واحداًالكتاب يقرون باملالئكة, وإن كان كثري منهم جيعلون املالئكة والشياطني نوع

 , وينكرون أن يكون إبليس كاناًفمن خرج منهم عن طاعة اهللا أسقطه وصار شيطان
 بل زعم بعض ,)) اجلن, وأن يكون اجلن ينكحون ويولدون ويأكلون ويرشبونأب

 كام ذكر ذلك غري واحد من املفرسين, فذكر الفوارق ,العرب أن املالئكة من نسل اجلن
 : كاآليت معرفة املالئكة معرفة صحيحة وهذه الفوارقيعني عىل
 ريض لك حديث عائشةكام دل عىل ذ, خلقت املالئكة من نور, واجلان من نار −١

خلقت املالئكة من «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالت)٢٩٩٦ ( يف صحيح مسلماهللا عنها
 .»..نور, وخلق اجلان من مارج من نار

 الفوارق يف الصفات  وجود فمن باب أوىل,وهذا فارق عظيم يف أصل اخللقة
 .واألعامل
م املالئكة املراد به  فاس: أسامء املالئكة ختتلف عن أسامء اجلن مجلة وتفصيال −٢

الرسل, فاملالئكة رسل اهللا, واسم اجلن من االجتنان أي االستتار, واسم الشيطان من 
 فإبليس ; التمرد, هذه األسامء من باب اجلملة وهي خمتلفة يف تفاصيلها: وهو,التشيطن

 اليأس والقنوط من رمحة اهللا, وانظر إىل اسم جربيل وميكائيل : وهو,من اإلبالس



  QY  ذكر الفروق بين المالئكة والجن

حسنة طيبة, وأسامء اجلن والشياطني  ءها, فتجد أن أسامء املالئكة أسامافيل وغريوإرس
 .قبيحة
املالئكة خلقهم اهللا جمبولني عىل طاعته, فلم يبق هلم اختيار عىل طاعته  −٣ 

آمن  فإن اهللا جعل هلم االختيار واإلرادة كاإلنس, فمن شاء ;وعدمها, بخالف اجلن
كذلك كثر فيهم اختيار الكفر عىل اإليامن, والرشك عىل كفر, وملا كان اجلن ومن شاء 

 .عبادة الرمحن
املالئكة ليس هلم شهوة, وهلذا ال يأكلون وال يرشبون وال يتناكحون, واجلان  −٤ 

 . إىل غري ذلك,يأكلون ويرشبون ويتناكحون
 بل الكفر فيهم , كفاراملالئكة ال يعصون اهللا طرفة عني, أما اجلن فأغلبهم −٥ 
 بل مها , غري صحيح, يف اإلنس, وما يشاع أن هاروت وماروت ملكانر منهأكث

جنيان, ومن قال إهنام ملكان فاعتامده عىل قصص إرسائيلية ال عربة هبا, وال تقوم هبا 
 . ومل يصح يف ذلك حديث,حجة
املالئكة أقو من اجلن بكثري, بل بعض املالئكة ال قياس لقوة الواحد منهم  −٦

 ويقبض األرواح يف اللحظة الواحدة يف , فهو واحد;ملك املوتبجميع اجلن ك
مشارق األرض ومغارهبا, وقد رأ الرسول عليه الصالة والسالم جربيل ومعه ستامئة 

, وثامنية   مسعودابن من حديث )٤٨٥٦ (جناح, واحلديث يف صحيح البخاري
م الكون كله,  يرهي,مالئكة حيملون العرش, وقد جعل اهللا املالئكة أعظم جنوده

ِ﴿جاعل:  قال تعاىل,وتتفاوت قواهم ِ ِاملالئكة َ َِ َ ًرسال َْ ُ ِأويل ُ ٍأجنحة ُ َِ ْ َمثنى َ ْ َوثالث َّ َُ َورباع َ َ َُ 
ُيزيد ِ ِاخللق ِيف َ ْ ُيشاء﴾ َما َْ َ  .]١:فاطر[ َ
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 .ً وحاالًاملالئكة أفضل من اجلان خلقة وصورة وعمال −٧ 
 ; عىل عدد اجلن واإلنس واحليوانات, بحيث يزيدااملالئكة عددهم كثري جد −٨ 

 منهم اًألهنم يقومون بتدبري املخلوقات التي ذكرهتا, ويقومون بتدبري غريها, وأيض
 . وغري ذلك, ومنهم املستغفرون, ومنهم الساجدون, ومنهم املسبحون,الراكعون
أما اجلان فغالبهم دمة بني آدم, فهم قائمون بذلك, وخلق اهللا املالئكة خل −٩
 معلوم من  هون يف إضالل بني آدم وإغوائهم, ويف مقدمتهم أبوهم إبليس, كامساعو

 .الدين بالرضورة
 . كام أراد اهللا,املالئكة قائمون بتدبري اجلن وخدمتهم −١٠
 متثلت  إذااملالئكة يرون اجلن يف كل وقت وآن, واجلن ال تر املالئكة إال −١١

 املالئكة ما بقيت من عامل الغيب التي ن اجلن لو رأتأل ;بصورة يقدرون عىل رؤيتها
 .جيب عليهم اإليامن هبم

خلق اهللا املالئكة قبل خلق اجلان, والدليل عىل ذلك أن منهم محلة العرش,  −١٢
 .ومعلوم أن العرش خلق قبل خلق السموات واألرض وما بينهام

يامن املالئكة من عامل الغيب بالنسبة للجن, وهلذا أوجب اهللا عىل اجلن اإل −١٣
 .باملالئكة
, ويقهروهنماملالئكة مسلطة عىل اجلان بإذن اهللا, ولذلك فهم يروهنم  −١٤

 عىل وفق ما أراد اهللا, وأما ,ويقبضون أرواحهم وحيولون بينهم وبني مؤاذاة اإلنس
 .اجلان فليسوا مسلطني عىل املالئكة, وهذا معلوم بالرضورة



  RQ  ذكر الفروق بين المالئكة والجن

َ﴿خيافون:  قال تعاىل فيهم,دة متصفون بالصفات احلمياًاملالئكة عموم −١٥ ُ َ ُرهبم َ َّ َ 
ْفوقهم ِّمن ِ ِ ْ َويفعلون َ ُ َ َْ َيؤمرون﴾ َما َ ُ َ ُوهم﴿ اً, وقال سبحانه فيهم أيض]٥٠:النحل[ ُْ ْمن َ ِّ 

ِخشيته ِ َ ْ َمشفقون َ ُ ِ ْ َيعصون َال﴿:  وقال تعاىل فيهم]٢٨:األنبياء[ ﴾ُ ُ ْ ْأمرهم َما اهللاََّ َ َ َُ َويفعلون َ ُ َ َْ  َما َ
ُيؤمرو َ ٌعباد ْ﴿بل: اً, وقال أيض]٦:التحريم[ َن﴾ُْ َ َمكرمون  ِ ُ َ ُيسبقونه َال* ُّْ َ ُ ِ ْ ِبالقول َ ْ َ ْ ُوهم ِ ِبأمره َ ِ ِْ َ 

َيعملون﴾ ُ َ  كالوسوسة ,ن فغالبهم يتصفون بالصفات القبيحة, وأما اجل]٢٧−٢٦:األنبياء[ َْ
 . وغري ذلك,وتزيني الرش والنـزغ واملكر والكيد والبغي والظلم

ع أهل اجلاهلية يف جرم  املالئكة بالذكورة وال باألنوثة, وقد وقال توصف −١٦
ُ﴿وجعلوا:  قال سبحانه, املالئكة بنات اهللا: قالواكبري عند أن َ َ َاملالئكة َ َ ِ َ َالذين َْ ِ ْهم َّ ُعباد ُ َ ِ 

ِالرمحن َ ْ ًإناثا َّ َ ُأشهدوا ِ ِ َ ْخلقهم َ ُ َ ْ ُستكتب َ َ ُْ ْشهادهتم َ ُ ُ َ َ َويسألون﴾ َ ُ َ ْ ُ  اً وقال تعاىل خمرب]١٩:الزخرف[ َ
َ﴿أصطفى: عنهم َ ْ ِالبنات َ َ َ َعىل ْ َالبنني  َ ِ َ ْلكم َما* ْ ُ َكيف َ ْ َحتكمون﴾ َ ُ ُ ْ , ]١٥٤−١٥٣:الصافات[ َ

 يقال هلم عباد اهللا, ولكنٌ أن يكون منهم إناث, يقتيض ألنه ;وال يوصفون بالذكورة
هذا معلوم من وجنود اهللا, كام سامهم بذلك القرآن, وأما اجلان فهم ذكور وإناث, و

ُ﴿أفتتخذونه: الدين بالرضورة, قال تعاىل يف إبليس أيب اجلن َ ُ ِ َّ َ َ ُوذريته َ ََ َّ ِّ َأولياء ُ ِ ْ ِدوين ِمن َ ُ 
ْوهم ُ ْلكم َ ُ ٌّعدو﴾ َ  .]٥٠:الكهف[ َُ

املالئكة تعني األنبياء واملرسلني وأتباعهم عىل اخلري, وهلذا كان مصدر ابتداء  −١٧
 جمموع« كام يف , ابن تيمية شيخ اإلسالممها هلم, قالاخلري يف الناس عن طريق إهلا

امللك, ومبدأ ِةَّمـَفمبدأ العلم احلق واإلرادة الصاحلة من ل): (٤/٣٤ (»الفتاو 
 ...). واإلرادة الفاسدة من ملة الشيطاناالعتقاد الباطل 
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فاملالئكة ال تعني السحرة واملنجمني, ورعاة الفساد والعناد, بخالف شياطني 
 فهم يؤيدون ويعينون عىل كل رش وفساد وإجرام, بل هم أصل كل فسق وكفر اجلن

 .وفجور
ُ﴿تكاد:  قال اهللا,املالئكة يسكنون السامء −١٨ َ ُالساموات َ َ َ َيتفطرن َّ ْ ََّ َ َّفوقهن ِمن َ ِْ ِ َ 
ُواملالئكة َ ِ َ َْ َيسبحون َ ُ ِّ َ ِبحمد ُ ْ َ ْرهبم﴾ ِ ِّ َِ ]َّفوقهن ِ﴿من: , والشاهد]٥:الشور ِْ ِ : ال تعاىل وق,﴾َ

ِفإن﴿ ِ ُاستكربوا َ َ ْ َ َفالذين ْ ِ َّ َعند َ َربك ِ ِّ َيسبحون َ ُ ِّ َ ُله ُ ِبالليل َ ْ َّ ِوالنهار ِ َ َّ ْوهم َ ُ َيسأمون﴾ َال َ ُ ْ ََ 
َ﴿وما:  وقال,]٣٨:فصلت[ ُنتنزل َ َّ َ َ َّإال َ ِبأمر ِ ِْ َربك َ ِّ ُله َ َبني َما َ ْ َأيدينا َ ِ ْ َوما َ َخلفنا﴾ َ ََ   .]٦٤:مريم[ ْ

 فهم ,وأما الشياطني ويف مقدمتهم إبليس. السامء إىل األرضفهم يتنزلون من 
 يكونون يف األماكن املستقذرة كمحل النجاسات, ويف القاممة اًيسكنون األرض, وغالب

وأماكن البول والغائط, وما أشبه ذلك, وكم الفارق بني من يسكنون السامء وبني من 
 !تقذرة? يف أماكن مساً, فكيف بمن يسكن غالب!!يسكنون األرض

املالئكة تطري بأصل خلقتها إىل السموات العىل, وإىل حيث شاء اهللا بخالف اجلن, 
فهم ال يطريون بأصل خلقتهم, وإنام هم دواب يدبون عىل وجه األرض, ويطريون إذا 

 . طريان اجلن ضئيل بجانب طريان املالئكةاًتشكلوا, وأيض
 كام هو معلوم أهنا ,رض السابعة, وتصل إىل األِبُجُاملالئكة تقدر عىل اخرتاق احل

ِ﴿فاملدبرات:  املالئكةاً قال تعاىل واصف,تقوم بالتدبري هلا وملا فيها َ ِّ َ ُْ ًأمرا﴾ َ ْ  .]٥:النازعات[ َ
العداوة قائمة بني اجلن واملالئكة, فاملالئكة يعادون إبليس ومن معه, بل يلعنونه 

َّ﴿إن: ومن معه, قال اهللا َالذين ِ ِ ُكفروا َّ َ َوما َ ْوهم ُتواَ ُ ٌكفار َ َّ َأولئك ُ ِ َ ْعليهم ُ ِْ َ ُلعنة َ َ ْ ِواملآلئكة اهللاِّ َ َِ َْ َ 
ِوالناس َّ َأمجعني﴾ َ ِ َ ْ  . إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث,]١٦١:البقرة[ َ



  RS  ذكر الفروق بين المالئكة والجن

 ال يف ,فاتضح من ذكر هذه الفوارق أن املالئكة ال تلتقي مع اجلن والشياطني
 , وال يف البداية,يف الصفات, وال يف األعامل وال ,اخللق, وال يف الصورة, وال يف االسم

 .ن سو بينهام فقد ضل سواء السبيلوال يف النهاية, فم
 

 
<<<< 
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 شترك فيه المالئكة والجنذكر ما ت

 : منها,يف أمورتشرتك املالئكة واجلن 
 »جمموع الفتاو« كام يف , ابن تيمية شيخ اإلسالم املالئكة واجلن أجسام, قال−١

 كام دلت عىل ذلك الدالئل الكثرية , أحياء ناطقونواملالئكة والشياطني(): ١٠/٣٩٩(
 ).من جهة األنبياء

 كام ذكر اهللا يف قصة ,املالئكة واجلن ال نراهم إال إذا تشكلوا بالصور التي نراها −٢
ضيف إبراهيم وحضورهم عند لوط, وإتيان جربيل عىل صورة رجل شديد بياض 

 . وغري ذلك,وكان يأيت عىل صورة دحية الكلبي شديد سواد الشعر, ,الثياب
 كخزنة اجلنة والنار, ,املالئكة واجلن يموتون إال من استثنى اهللا من املالئكة −٣

َمحَو  . العرش وأمثاهلمِةَلَ
 . املالئكة واجلن عقالء ناطقون −٤
 . مع تفاوت سيأيت ذكره يف الفوارق, املالئكة واجلن يقدرون عىل الطريان −٥
 . مع تفاوت يف ذلك,الئكة واجلن هلم علم وأعامل امل −٦
 كام ,ما من أحد من اإلنس إال ومعه قرين من املالئكة وقرين من اجلن −٧ 

 ." اجلن والشياطنيةإنقاذ املسلمني من وسوس"أوضحنا ذلك يف رسالتنا 
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 ? ما هي األمور التي يشرتك فيها اجلن واإلنس:مسألة
 وهي كام , وسأذكر منها ما تيرس,يها اجلن واإلنس كثريةاألشياء التي يشرتك ف: اجلواب

 :يتأي
 . وتعاىلسبحانه  اهللا أهنم كلهم خالقهم ومالكهم ومدبرهم −١
َ﴿وما : قال تعاىل, لعبادة اهللا وحده;كلهم خلقوا −٢  ُخلقت َ َْ َّاجلن َ ِ َواإلنس ْ َِ َّإال ْ ِ 

ِليعبدون﴾ ُ ُ ْ َ  . بعبادة اهللاإلنس واجلن بني تكليف  مجلة فال فرق,]٥٦:الذاريات[ ِ
 آجاهلم, , ويستوون يف عدم معرفةباملوت وأسبابه  القضاء عليهميستوون يف −٣

 . أعطاه اهللا املهلة إىل يوم الوقت املعلوم فقد; إبليسومل يستثن اهللا أحدا من املوت إال
 قال , كال الفريقني يبعثان للحساب, ويصري اجلن يف عرصات القيامة ظاهرين −٤
ُ﴿سنفرغ: اهللا ُ َْ ْلكم َ ُ َأهيا َ ُّ ِالثقالن  َ َ َ ِّفبأي* َّ َ ِ َربكام َآالء َ ُ ِّ ِتكذبان  َ َ ِّ َ َمعرش َيا* ُ َ ْ ِّاجلن َ ِ ِواإلنس ْ ِْ ِإن َ ِ 

ْاستطعتم ُْ َْ ُتنفذوا َأن َ ُ ْمن َ ِأقطار ِ َ ْ ِالساموات َ َ َ ِواألرض َّ ْْ َ ُفانفذوا َ ُ َتنفذون َال َ ُ ُ َّإال َ ٍبسلطان﴾ ِ َ ْ ُ ِ 
 .]٣٣− ٣١:الرمحن[

من   كام هو معلوم, اجلنة, ويدخل كافرهم الناركال الفريقني يدخل مؤمنهم −٥
 .األدلة الكثرية

َّ﴿فلام:  قال اهللا,اجلن واإلنس ال يعلمون الغيب −٦  َ َقضينا َ ْ َ ِعليه َ ْ َ َاملوت َ ْ ْدهلم َما َْ َُّ َ 
َعىل ِموته َ ِ ْ َّإال َ ُدابة ِ َّ ِاألرض َ ْْ ُتأكل َ ُ ْ ُمنسأته َ َ َ َ َّفلام ِ َ ِتبينت َّرَخ َ َ ََّ ُّاجلن َ ِ ْلو َأن ْ ُكانوا َّ َيعلمون َ ُ ََ َالغيب ْ ْ َ ْ 
ُلبثوا َما ِ ِالعذاب ِيف َ َ َ ِاملهني﴾ ْ ِ  .]١٤:ٍسبإ[ ُْ
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َخلق َ﴿واهللاَُّ:  قال تعاىل,أصل الفريقني األول املاء −٧  َ َّكل َ ٍدابة ُ َّ ُفمنهم َّماء ِمن َ ْ ِ  َّمن َ
ِيميش ْ َعىل َ ِبطنه َ ِ ْ ُومنهم َ ْ ِ ِميشَي َّمن َ َعىل ْ ِرجلني َ ْ َ ْ ُومنهم ِ ْ ِ ِيميش َّمن َ ْ َعىل َ ٍأربع﴾ َ َ ْ  ]٤٥:النور[ َ

 ."نقض النظريات الكونية" وقد بسطنا الكالم عىل هذه املسألة يف كتابنا
 امللوك واألغنياء والفقراء, واألقوياء همطبقات اإلنس, ففيطبقات كاجلن  −٨ 

, والصاحلون, والطاحلون واحلكام عاءفاء, واألذكياء والبلداء, والرشفاء والوضوالضع
شعراء, والدعاة وطلبة العلم, واملحكومون, والعلامء واجلهال, واألدباء وال

 واملجوس والعرب وغريهم, ب, واملبتدعون, والسنيون, واليهود والنصار,احزواأل
َّ﴿وأنا: تعاىلقال  َ َّمنا َ َالصاحلون ِ ُِ َّومنا َّ ِ َدون َ َذلك ُ ِ َّكنا َ َطرائق ُ ِ َ ًقددا﴾ َ َ  : والطرائق]١١:اجلن[ ِ

 . شتى: أياًالفرق واألحزاب, وقدد
 زغـالوسوسة والنًاإليذاء بدءا باجلن يقدرون عىل مؤاذاة اإلنس بأنواع من  −٩

, وبعضهم قد يسلط عىل اإلنس بالرضب والقتل  والتسلط عىل ملكات البدنوالتزيني
 يقدرون عىل مؤاذاة اجلن اإلنس وغري ذلك, و,واألرس واالختطاف والرصع واملس

مؤاذاة عامة وخاصة, فاملؤاذاة العامة هلم باالستعاذة منهم, وباملحافظة عىل األذكار 
الرشعية, واالستقامة عىل منهاج النبوة, واملؤاذاة اخلاصة ما حيصل يف بعض األحيان 

 . إما بحق وإما بباطل,من رضب أو قتل لبعض اجلن
ة واالستطاعة عىل قبول احلق الختيار والقدراجلن واإلنس أعطاهم اهللا ا −١٠
 . حتت إرادة اهللا ومشيئته, وكل حركاهتم بإذنهاً, وهم مجيعورده

اجلن واإلنس الصالح منهم تقع منه املعايص, والكافر منهم يرجى له أن  −١١
  .يتوب إىل اهللا



  RW  ه المالئكة والجنذكر ما تشترك في

ء  يكرم هبا من يشا,املؤمنون من اجلن واإلنس هلم كرامات من رب العاملني −١٢
 .اً وإناثاًمنهم ذكور

 وعند التفصيل والتفريع ,هذه من أهم ما يتفق فيها اجلن مع اإلنس, ويشرتكون
 . واهللا املستعان,ستكون أكثر

 ? األمور التي خيتلف فيها اجلن مع اإلنس هي ما:مسألة
 عن ًفضال , األنبياء والرسل مجيعا من اإلنس, وليس من اجلن نبي واحد−١

ل مجهور العلامء, وهو احلق, فمنذ أن جاءت أمة اجلن واإلنس إىل رسول, وهذا هو قو
 مل يعلم قط أن اهللا أرسل إىل ,ملسو هيلع هللا ىلصأن ختمت النبوات والرساالت بنبوة ورسالة حممد 

َمعرش َ﴿يا:  منهم, وأما االستدالل بقوله تعاىلا منهم, أو ابتعث نبيًاجلن رسوال َ ْ ِّاجلن َ ِ ْ 
ِواإلنس ِ ْأمل َ َ ْيأتكم َ َُ ِ ٌسلُر ْ ْمنكم ُ َيقصون ُِّ ُّ ُ ْعليكم َ ُْ َ ِآيايت َ ْوينذرونكم َ ُ ُُ َ ِ َلقاء َ ْيومكم ِ َُ ِ َهذا ْ َ﴾ 

 ,من جمموعكم الصادق بخصوص اإلنس: أي) منكم: (بقوله فاملراد ]١٣٠:األنعام[
 وهبذا , فإهنم قد جيمعون اجلنسني ثم خيربون عن أحدمها;وهذا سائغ يف لغة العرب

ً وجعل القمر فيهن نورا﴿:  وبقوله تعاىل,آلية كام يف هذه ا,جاء القرآن َ َُ َّ َ َ َِ ِ َ ْ  وليس يف كل ,﴾َ
َ﴿ وقالوا لوال نزل هذا :  السامء الدنيا, وكقوله تعاىل: وهي,سامء قمر بل يف واحدة َ ْ ََ ِّ ُ َ ُ َ

ٍالقرآن عىل رجل من القريتني عظيم ﴾ ِ َِ َ ُ َِ ْ َ ْ َ َْ َ ُْ ٍْ َ   .]٣١:الزخرف[ُ
) ١٦/١٩٢(و) ٤/٢٣٤(ظر جمموع الفتاو ان.  من إحد القريتني:واملراد

ودفع إهيام ) ١٦٦(ورشح العقيدة الطحاوية ص) ٦١٥(وطريق اهلجرتني ص
 .)١٠٥(االضطراب عن آيات الكتاب ص



  RX  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

ْ﴿ولقد : قال اهللا,اجلن خلقوا قبل خلق اإلنس −٢  َ َ َخلقنا َ َْ َاإلنسان َ َ ٍصلصال ِمن ِ َ َْ 
ْمن ٍمحإ ِّ َ ٍمسنون  َ ُ ْ َّواجلآن* َّ َْ َخل َ ُقناهَ َ ُقبل ِمن ْ ْ ِنار ِمن َ ِالسموم﴾ َّ ُ , وجاء من ]٢٧−٢٦:احلجر[ َّ

ملا «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: قال) ٣/١٥٢(وأمحد ) ٢٦١١(عند مسلم   حديث أنس
 ,صور اهللا آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهللا أن يرتكه, فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو

 .وغري ذلك من األدلة. »فلام رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا ال يتاملك
 .من مارج من نار اجلن خلقالرتاب, ومن أصل خلق اإلنس  −٣ 
:  عن إبليس وذريتهاً قال تعاىل خمرب,اجلن يرون اإلنس, واإلنس ال يروهنم −٤ 
ُ﴿إنه َّ ْيراكم ِ َ َهو َُ ُوقبيله ُ َُ ِ ْمن َ ُحيث ِ ْ ْتروهنم﴾ َال َ ُ ََ ْ إذا تشكلوا عىل هيئة ف ]٢٧:األعراف[َ

 .رأيناهم املخلوقات
, ملسو هيلع هللا ىلص اجلن أعطاهم اهللا قدرة عىل التشكل بصور اإلنس ما عدا نبينا حممد −٥

 .وبصور احليوانات والزواحف
َ﴿طلعها:  قال اهللا يف شجرة الزقوم,بشعةوقبيحة أهنا  صور اجلن األصل يف −٦ ُ ْ َ 
ُكأنه َّ َ ُرؤوس َ ُ ِالشياطني﴾ ُ ِ َ  ,ر فإهنا أحسن الصو; بخالف صور اإلنس]٦٥:الصافات[َّ

ْ﴿لقد: وتركيبهم أحسن الرتكيب, قال اهللا َ َخلقنا َ َْ َاإلنسان َ َ ِ ِأحسن ِيف ْ َ ْ ٍتقويم  َ ِ ْ َّثم* َ ُرددناه ُ ْ ََ َ 
َأسفل َ ْ َسافلني﴾ َ ِ ِ ْ﴿وصوركم: , وقال]٥−٤:التني[ َ َُ َّ َ َفأحسن َ َْ َ ْصوركم﴾ َ َُ َ  ]٦٤:غافر[ ُ

 خلقتهم عىل  صاروا مفضلني يف,وبسبب هذا احلسن يف خلق اإلنس]. ٣:التغابن[و
 .اجلن
ه الطاعة هللا والصالح يف اإلنس أكثر منه يف اجلن يف األصل والفرع, وعكس −٧ 

, أما األصل فأبونا آدم علمت أفضليته يف اإلنس عىل  فهو يف اجلن أكثر,الرش والفساد
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إبليس باإليامن والنبوة والتوبة إىل غري ذلك, وأما الفرع فذرية آدم فيهم اخلري والصالح 
 : ومنها, ألدلة;ر من ذرية إبليسأكث

أن األنبياء والرسل منهم وفيهم, وهذا دال عىل أن اهلداية يف اإلنس أكثر منها  −أ
 . العلامء يف اإلنس أكثر منهم يف اجلناًيف اجلن, وأيض

أصل حصول الفساد يف اإلنس عن طريق إبليس وجنوده, وهذا معلوم من  −ب
 .القرآن والسنة

وجنوده, والعكس يف ذرية أبيهم إبليس الب عليهم أهنم أتباع  ذرية إبليس الغ−ج
 . فإهنم تركوا اتباع آدم وأطاعوا إبليس;آدم

ُ﴿أفتتخذونه:  قال تعاىل, إبليس يستخدم ذريته يف إفسادهم وإفساد ذرية آدم−د َ ُ ِ َّ َ َ َ 
ُوذريته ََ َّ ِّ َأولياء ُ ِ ْ ِدوين ِمن َ ْوهم ُ ُ ْلكم َ ُ ٌّعدو﴾ َ  إبليس إن«: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول , وقال ]٥٠:الكهف[ َُ
 أحدهم جييء :فتنة أعظمهم منزلة منه فأدناهم ,رساياه يبعث ثم املاء عىل عرشه يضع
 ما :فيقول أحدهم جييء ثم :قال !شيئا صنعت ما :فيقول, وكذا كذا فعلت :فيقول
 رواه مسلم. »أنت نعم :ويقول ,منه فيدنيه :قال. امرأته وبني بينه فرقت حتى تركته

 .  عن جابر)٣١٥−٣/٣١٤(د وأمح) ٢٨١٣(
ا يف اإلنس, واألدلة عىل ذلك هالقوة البدنية ورسعة احلركة يف اجلن أعظم من −هـ 
َّوأنا﴿:  عنهماً قال تعاىل خمرب, حتى إهنم يصلون سامء الدنيا,كثرية َ َملسنا َ ْ َالسامء﴾ ََ  وقال َّ
َّوأنا﴿: عنهم َ َّكنا َ ُنقعد ُ ُ ْ َمنها َ ْ َمقاعد ِ ِ َ ِللسمع َ ْ َّ َفمن ِ ِيستمع َ ِ َ ْ َاآلن َ ْجيد ْ ِ ُله َ ًشهابا َ َ ًرصدا﴾ ِ َ َّ 

 فرضب اجلن مشارق األرض ; شددت حراسة السامءملسو هيلع هللا ىلصوملا بعث النبي ( ]٩:اجلن[
ا ً وأيض) فعلموا أن ذلك بسبب بعثة الرسول, باحثني عام حدث يف األرض;ومغارهبا
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َ﴿قال :قال تعاىل ٌعفريت َ ْ َمن ِ ِّاجلن ِّ ِ َأنا ْ َآتيك َ ِبه ِ َقبل ِ ْ َتقوم َأن َ ُ َمقامك ِمن َ ِ َ ِّوإين َّ ِ ِعليه َ ْ َ ٌّلقوي َ ِ َ َ 
ٌأمني ِ  فإن املسافة من اليمن إىل الشام ; فانظر إىل هذه القوة والرسعة]٣٩:النمل[ ﴾َ

ار, وهو مع هذا حيمل , والعفريت خيرب أنه سيقطعها يف ضحوة النهوقتا طويالتستغرق 
 .ٍعرش ملكة سبإ

َ﴿ويوم:  قال اهللا,من اإلنس فهي عبادة للجن كل عبادة لغري اهللا  َْ ْحيرشهم َ ُ ُ ُ ْ ًمجيعا َ ِ َ 
َّثم ُيقول ُ ُ ِللمالئكة َ ِ َِ َ َ َأهؤالء ْ ُ َ ْإياكم َ َُّ ُكانوا ِ َيعبدون  َ ُ ُ ْ ُقالوا* َ َسبحانك َ َ َ ْ َأنت ُ َولينا َ ُّ ِ ِدوهنم ِمن َ ِ ُ 
ْبل ُكانوا َ َيعبدون َ ُ ُ ْ َّاجلن َ ِ ُأكثرهم ْ ُ َ ْ ِهبم َ َمؤمنون﴾ ِ ُ ِ ْ َيدعون ِ﴿إن: , وقال تعاىل]٤١−٤٠:ٍسبإ[ُّ ُ ْ  ِمن َ

ِدونه ِ َّإال ُ ًإناثا ِ َ ِوإن ِ َيدعون َ ُ ْ َّإال َ ًشيطانا ِ َ ْ ِمريدا  َ ُلعنه* َّ ََ : , وقال تعاىل]١١٨−١١٧:النساء[ اهللاُّ﴾ َّ
ْ﴿وجعلوا ُ َ َ َرشكاء هللاِِّ َ َ َّاجلن﴾ ُ ِ من  من اإلنس فعبادته تبع ملن عبد  ومن عبد]١٠٠:األنعام[ ْ

 .جلنا
 منذ تكوين املخلوق البرشي نطفة إىل أن ,ا عاماًاجلن مسلطون عىل اإلنس تسليط

 أهنم مسلطون عىل اإلنس يف كل :خترج روحه ويلقى ربه, ومن تفاصيل هذا التسليط
وقت, ويف كل مكان, وعىل أي حال من املرض والصحة واخلوف واألمن والقوة 

 كام دلت عىل ذلك األدلة من ,ب واألبدانوالضعف, ويف الصغر والكرب, وعىل القلو
إنقاذ املسلمني من وسوسة اجلن "القرآن والسنة, وقد أوضحنا هذا يف كتابنا 

 دفع اهللا عنه شياطني اجلن واإلنس بقدر , ومن كان من عباد اهللا املخلصني"والشياطني
 .!! وال حول وال قوة إال باهللا;إخالصه
 كام أوضحنا ذلك , وال اإلنس من اجلن,نسال يصلح أن يتزوج اجلن من اإل −١١

 ."الربهان عىل حتريم التناكح بني اإلنس واجلان إقامة "يف رسالتنا 
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, اًكذلك إذا قتل اإلنيس جنيا أو زنا بجنية فليس للجن أن يقيموا عليه احلد أبد
وإنام عليهم أن يبتعدوا عن مؤاذاة اإلنس وعن طريقهم, وعن السكن يف بيوهتم, وعن 

 منهم أهنم من تلك املخلوقات التي تشكلوا ا ظن;شكل الذي جيعل اإلنس يقبلوهنمالت
 . وغريها, كاحليات والثعابني والكالب,هبا

  
 

<<<< 
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ن الشبهة التي استدل بها القائلون إذكر 

  إبليس من المالئكة

ن اهللا حني أمر إ: هيلقد تعلق القائلون بأن إبليس من املالئكة شبهة عرضت هلم و
ْ﴿وإذ:  قال اهللا, كان إبليس معهم ومنهم,ملالئكة بالسجود آلدما ِ َقلنا َ ْ ِللمالئكة ُ ِ َِ َ َ ْ 

ْاسجدوا ُ ُ َآلدم ْ ْفسجدوا َ ُ َ َ َّإال َ َإبليس﴾ ِ ِْ ومرادهم أن إبليس دخل يف خطاب املالئكة  ,ِ
هذه اآلية كررت أكثر من مرة يف القرآن, وغاية ما فيها أن : واجلواب. إنه منهم: فقالوا

 وفرق كبري بليس كان مع املالئكة يف السامء عند أن أمروا بالسجود آلدم عليه السالم,إ
 إذ ال يلزم من األول الثاين, ومن قال إنه ;بني كونه منهمو مع املالئكة  كان كونهبني

 : فيظهر ضعف قوله وفساده باآليت,يلزم من األول الثاين
ْوإذ﴿: نص القرآن أن إبليس من اجلن, قال تعاىل −١ ِ َقلنا َ ْ ِللمالئكة ُ ِ َِ َ َ ُاسجدوا ْ ُ َآلدم ْ َ ِ 

ُفسجدوا َ َ َّإال َ َإبليس ِ ِْ َكان ِ َمن َ ِّاجلن﴾ ِ ِ دليل أوضح من عني ) من اجلن: (فقوله ]٥٠:الكهف[ ْ
 كام نقول ,عة النهار عىل أن إبليس ليس من املالئكة, بل هو من اجلنئالشمس يف را

 .ة خللقه وصورته وهيئته وعمله وغري ذلكأبونا آدم من اإلنس, ولفظ من اجلن شامل
ْ﴿ال يعصون اهللاََّ ما أمرهم: املالئكة متصفون بقوله تعاىل −٢ َ َ َ َُ ُ َْ َ ويفعلون ما َ ََ ُ َ َْ
َيؤمرون ُ َ ِ﴿ال يسبقونه بالقول﴾:  وبقوله]٦:التحريم[ ﴾ُْ ْ َُ ُْ ِ َ ِ ْ  وأما إبليس فقد ختمت اآلية َ

 ,ر تكربه وكفره وهذان مها أعظم الذنوب بذك,التي استدلوا هبا عىل أنه من املالئكة
َإال إبليس أبى واستكرب وكان من الكافرين﴿: قال تعاىل َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ْ َ ِ  .]٣٤:البقرة[﴾َِّ
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َّاسجدوا آلدم فسجدوا إال ﴿:  يف قوله تعاىل أكثر املفرسين عىل أن االستثناء −٣ ِ ُ َُ َ َُ َ َْ ِ
َإبليس مل يكن من الساجدين َ ْ َ ِْ ِ ِِ َّ َُ ْ َ  واالستثناء املنقطع منقطع,, استثناء ]١١:ألعرافا[﴾ِ

ا القراء السبعة قرؤوا بنصب ً وأيض,ًيفيد أن املستثنى ليس جزءا من املستثنى منه
 .إبليس, فهذا يقوي أن االستثناء منقطع

َّ﴿إال:  قال تعاىل,من املعلوم أن إبليس له ذرية −٤ َإبليس ِ ِْ َكان ِ َمن َ ِّاجلن ِ ِ َففسق ْ َ َ ْعن َ َ 
ِمرَأ ِربه ْ ِّ ُأفتتخذونه َ َ ُ ِ َّ َ َ ُوذريته َ ََ َّ ِّ َأولياء ُ ِ ْ ِدوين﴾ ِمن َ  لعدم ; أن املالئكة ال تتوالداً ومعلوم قطعُ

عن ابن ) ٥/١٦٤٥ ("العظمة", ورو أبو الشيخ يف ً التناكح فيها أصالةوجود أهلي
بوهم,  كام أن آدم أبو اإلنس, وآدم من اإلنس, وهو أ,فإبليس أبو اجلن: (شهاب قوله

َّإال﴿:  اهللا تعاىلوإبليس من اجلن, وهو أبوهم وقد تبني للناس ذلك حني قال َإبليس ِ ِْ ِ 
َكان َمن َ ِّاجلن ِ ِ َففسق ْ َ َ ْعن َ ِأمر َ ْ ِربه َ ِّ ُأفتتخذونه َ َ ُ ِ َّ َ َ ُوذريته َ ََ َّ ِّ َأولياء ُ ِ ْ ِدوين﴾ ِمن َ  ورو ]٥٠:الكهف[ ُ

ما كان إبليس من املالئكة طرفة (: عن احلسن أنه قال) ١٨/٤١(ابن جرير يف تفسريه 
فهذان األثران صاحلان ).  أصل اإلنسعني قط, وإنه ألصل اجلن كام أن آدم 
): ١٥/٧ (»جمموع الفتاو« يف  رمحه اهللا كام لالحتجاج, وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ). واهللا أعلم,ومجيع اجلن ولد إبليس(
, فكفى هبذه اًئكة التي ذكرهتا آنف الفوارق الكثرية بني اجلن واملالَال تنس −٥

إن إبليس ( :عني, فعىل من قال الدالئل حجة عىل أن إبليس مل يكن من املالئكة طرفة
 . أن يتحر الصواب, واهللا املستعان)من املالئكة
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وال جيوز القبول للقصص اإلرسائيلية التي فيها أن إبليس من املالئكة فقبوهلا بلية 
ي تنطق بأن إبليس كان أرشف املالئكة, وأكرم قبيلهم, ومل يصح القائلني أنه منهم, فه

 . أنه منهم ريض اهللا عنهمعن ابن عباس وابن مسعود
 بل األدلة قاضية أنه ليس ,وخالصة القول أنه ال دليل عىل أن إبليس من املالئكة

بعقيدة  فإن املسألة مهمة وهلا عالقة ;منهم, فالقائلون بأنه منهم عليهم أن يتحروا احلق
 .املسلم, واهللا املستعان

 ? هل اجلن والشياطني كلهم يأكلون ويرشبون:مسألة
 : وأبرزها ثالثة,هناك أقوال: اجلواب

كيف ال واجلن والشياطني ال يأكلون وال يرشبون, وهذا قول ساقط, : األول
 أهنم يأكلون ملسو هيلع هللا ىلص وهو يصادم األدلة الصحيحة الرصحية يف سنة رسولنا ,اًيكون ساقط

 .?!بونويرش
اجلن والشياطني صنف منهم يأكلون ويرشبون, وصنف ال يأكلون وال : الثاين
 .يرشبون

مجيع اجلن يأكلون ويرشبون, وهذا القول دلت عليه ظواهر األحاديث : الثالث
ن أ ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  , الصحيحة, ومن ذلك عىل سبيل املثال ما جاء عن ابن مسعود

 يقع يف أيديكم أوفر ما ,م ذكر اسم اهللا عليهلكم كل عظ«:  فقال,اجلن سألوه الزاد
 . وغريه)٤٥٠ (رواه مسلم. »ًيكون حلام, وكل بعرة علف لدوابكم
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َإنام﴿:  ابن القيم يف قوله العالمةوقال َّ ُاخلمر ِ ْ ُوامليرس َْ ِ ْ َْ ُواألنصاب َ َ ُواألزالم ََ َ ْ َ ٌرجس َ ْ ِ 
ْمن ِعمل ِّ َ ِالشيطان﴾ َ َ ْ ن, فهو يرشب من الرشاب  إن الرشاب املسكر رشاب الشيطاَّ

 ).يف عمله, فيشاركهم يف رشبه الذي عمله أولياؤه, يأمره به ويشاركهم
ل مؤمني اجلن ورشاهبم, وأكل ورشاب كافرهم هو أن املؤمنني والفرق بني أك

منهم يأكلون ويرشبون ما ذكر اسم اهللا عليه, وأما الكفار فهم يأكلون الطعام الذي مل 
 !? هل هو شم واسرتواح, أم مضغ وبلع:اختلف يف أكلهميذكر اسم اهللا عليه, و

 بظاهر األدلة, وقد رد احلافظ ابن حجر يف الفتح ً عمال;والراجح أنه مضغ وبلع
 . فقطاً واسرتواحعىل من جعل أكلهم شام) ٦/٣٤٥(

 »?إهنا خلقت من اجلن«:  يف اإلبلملسو هيلع هللا ىلص  ما معنى قول النبي:مسألة
 )٧٦٩ ( وابن ماجه)٥/٥٧ ( عند أمحد, اهللا بن مغفل جاء من حديث عبد

 ; وال تصلوا يف مرابض اإلبل,صلوا يف مرابض الغنم«:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن الرسول ,وغريمها
): ٤٨ ("حقيقة الصيام"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف . »ألهنا خلقت من الشياطني

 فإن ;مهافلام كانت اإلبل فيها من الشيطنة ما ال حيبه اهللا ورسوله أمر بالتوضؤ من حل(
وقال ).  الشياطني مأو ألهنا; عن الصالة يف أعطاهناذلك يطفئ تلك الشيطنة, وهنى

 ).فاإلبل فيها قوة شيطانية: (اًأيض

 ? إذا خنق املصيل اجلني هل ينتقض وضوءه:مسألة
 كان ملسو هيلع هللا ىلص أن الرسول :  بدليل ما جاء عن أيب هريرة;ال ينتقض وضوءه: اجلواب
 , احلديث قد تقدم,خنقته:  أي.»فذعته«:  قال الرسول,ن فاعرتضه الشيطا,يف صالة
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 ألنه استمر يف ;ملسو هيلع هللا ىلصوهو متفق عليه, فهذا احلديث يدل عىل عدم انتقاض وضوء النبي 
صالته عليه الصالة والسالم, وهكذا من جر له من أمته مع اجلن مثل ما جر للنبي 

  . ال ينتقض وضوءه;ملسو هيلع هللا ىلص

 ?خرة حمبوسون عىل األعراف هل صحيح أن مؤمني اجلن يف اآل:مسألة
 األحاديث  قسم ذكرناه يفملسو هيلع هللا ىلصهناك حديث مكذوب عىل الرسول : اجلواب

 أن املؤمنني من اجلن عىل جبل األعراف ال يدخلون :الضعيفة املتعلقة بالشياطني, وفيه
 مات من اجلن عىل َنِ القرآن والسنة أن مْنَاجلنة, والصحيح الذي دلت عليه األدلة م

 . أنه من أهل اجلنة, وهو قول مجهور أهل العلم,وحيداإليامن والت
ٍّ﴿ولكل:  ذلك قوله تعاىل األدلة عىلومن ُ ِ ٌدرجات َ َ َّمما ََ ْعملوا﴾ ِّ ُ ِ , واآلية ]١٣٢:األنعام[ َ

, واآلية الثانية يف سورة اًيف سياق ذكر اجلن واإلنس, فاجلن داخلون فيها جزم
ٍّ﴿ولكلاألحقاف  ُ ِ ٌدرجات َ َ َّمما ََ ِعم ِّ ْلوا﴾َ  .ًي يف سياق ذكر اجلن واإلنس أيضا وه,ُ

 يف سياق ذكر اجلن »وملن خاف مقام ربه جنتان«:  قوله تعاىل:ومن األدلة عىل ذلك
مل يطمثهن إنس «: من ألفاظ العموم, وكذلك قوله تعاىل يف نساء اجلنة) ْنَم(واإلنس و

 .جلنةن ا دخول مؤمني اجل وهذه اآلية من أظهر األدلة عىل»قبلهم وال جان
ومما استدل به القائلون بدخول مؤمني اجلن اجلنة العمومات, قال شيخ اإلسالم 

 : ومما يدل عىل أن ثواهبم اجلنة:)٦٣٠(ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه طريق اهلجرتني ص
ًوإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال «: قوله تعاىل

وقد ثبت أن ,  وأمثال هذه العمومات,»جتري من حتتهم األهنارأولئك هلم جنات عدن 
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  املستحقني يدخل يف الكافريناملؤمنني فيدخلون يف العموم كام أن كافرهم منهم 
 فإن ; ودخول مؤمنهم يف آيات الوعد أوىل من دخول كافرهم يف آيات الوعيد,للوعيد

ا فإن دخول ً وأيض,به وهي تغلب غض,الوعد فضله والوعيد عدله وفضله من رمحته
ا فإنه ال دار ً وأيض, فإذا أطاع اهللا أدخل اجلنة, وإنام كان ملخالفته أمر اهللا,عاصيهم النار

ا ً وأيض, وكل من مل يدخل النار من املكلفني فاجلنة مثواه,للمكلفني سو اجلنة والنار
غفر له دخل فقد ثبت أهنم إذا أجابوا داعي اهللا غفر هلم وأجارهم من عذابه وكل من 

 اهـ...  باجلنة والنجاة من النارفوز وليس فائدة املغفرة إال ال,اجلنة والبد

 ? مر بني يدي املصيلا هل يقطع الشيطان من اجلن الصالة إذ:مسألة
 وقد): (١٩/٥٢ ("الفتاوجمموع " يف  كام,هذه املسألة قال فيها شيخ ابن تيمية

ومال إىل  ...)قولني عىل يقطع? هل املصيل يدي بني مر إذا اجلن شيطان يف العلامء تنازع
 عن )٥١٠ ( رواه مسلم.»شيطان األسود الكلب«: ملسو هيلع هللا ىلص بدليل قول الرسول ;أنه يقطع
 . ليفسد عليه صالته;, واستدل بحديث مدافعة النبي اجلني الذي جاء أيب ذر

 ? هل يصح حج من محلته اجلن إىل عرفة أو مكة:مسألة
 فقد حج ;غري مرشوع يف مجيع الرشائع السامويةاملذكور اعلم أن الطريق : اجلواب

 ومل حيصل أن رشع اهللا هلم يف وقت من األوقات هذه الطريق, ,األنبياء وأتباعهم
 :واحلاج اإلنيس عن طريق محل اجلني له إىل عرفة ال خيرج عن أمرين

 سيه رجل فيه دين, ولكنه جاهل بالتمسك بدين اإلسالم ال يعرف تلبأن: األول
أمثاله, فقد خيربه الشيطان أنه ملك من عند اهللا, أو أنه جني عىل الشياطني عليه و
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 ;صالح جيب أن يعينه عىل اخلري, فيصدق هذا العابد اجلاهل, وهذا استدراج خطري
 ً أو منجاماً ولو بعد حني, إما بمطالبته أن يكون ساحر,ألن غرض الشيطان إفساد هذا

هدي, أو قد بلغ مرتبة األولياء املزعومة عند الصوفيني, وأنه  للنبوة, أو أنه املاًأو مدعي
  اإلنس, وكمِةَلَهَجِحيل له ما حرم اهللا عليه, إىل غري ذلك من حيل الشياطني ومكرهم ب

 .! سلم سلم! الضالالت, اللهم جهال نفقت عليهم هذهٍادَّبُمن ع
حرة واملنجمني  له, كالسٌةَمَدَ ألهنم خ;رجل حتمله اجلن إىل عرفة: الثاين

 ألنه قد انسلخ من ; ليؤدي فريضة احلجاًوأشباههم, وهذا الصنف ال يذهب غالب
اإلسالم كله, ولكن يفعل هذا ليدجل عىل الناس, وليقو أمره, ويشتهر بني الناس 

قبل الناس خرافاته وكفرياته, وهذا ي ل;بأنه ذو كرامات, وهذا من إلقاء اجلن عليه
شياطني اجلن, م  ألن كفر السحرة ناتج عن عبادهت;والنصارالصنف أكفر من اليهود 

الصالة  سب اهللا ورسوله عليه ربام انقاد الساحر للشياطني يفوخضوعهم هلم, و
 كوضع القرآن حتت ,, وما هو أشنع من ذلكعليهبول والسالم, وسب القرآن, وال

 .ِةَرَحَّلس إىل غري ذلك من كفريات ا,قدمه عند كتابة السحر أو مسح الدبر به
 كام , ابن تيمية رمحه اهللا شيخ اإلسالمقالوقد تكلم أهل العلم عن احلج املذكور, 

 رشعيا, حجا حيج فال عرفة إىل حتمله من ومنهم: ()٢٧/١٩ (»جمموع الفتاو«يف 
 إىل حيملونه ثم ,الناس مع بثيابه يقف ولكن يسعى, وال يطوف وال يلبي وال حيرم وال

 .)الناس من بكثري الشياطني عبتال من وهذا بلده,
 فال جيوز احلج هبذا الطريق , متى حج الشخص عن طريق محل اجلن له:وعىل كل

 ملا سبق ذكره, أما صحة احلج وبطالنه فهذا راجع إىل النظر فيام فات املحمول ;إطالقا
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من واجبات احلج وأركانه, فالذي حتمله الشياطني إىل عرفة فيقف ثم يعود إىل بالده, 
 ألنه مل حيرم ومل يلب ومل يطف ومل يسع, والذي حجه هكذا يكون ;فهذا حجه باطل

 .  كام تقدم, يريد بذلك أن يدجل عىل الناس,ساحرا
َومن محله اجلن إىل مكة أو قرهبا وواصل أعامل احلج من أركان وواجبات َ  فهذا ,َ
كور هو حجه صحيح, مع أنه مستدرج من قبل الشياطني, واحلكم بصحة احلج املذ

  . واهللا أعلم,حسب الظاهر

 ملاذا الشياطني هيربون عند سامع األذان واإلقامة وحيرضون عند :مسألة فقهية
 ?الدخول يف الصالة

 أن :عن أيب هريرة ) ٣٨٩(ومسلم رقم ) ٦٠٨( البخاري رقم رو: اجلواب
َإذا نودي للصالة أدبر الشيطان له رض«:  قالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ع  حتى ال يسم,ٌاطُ

 الغالب عىل املؤذنني اً بوحدانية اهللا, وأيض; ألنه إعالناألذان له هيبة عظيمة ف.»التأذين
 املؤذن يف حالة أداء األذان يكون ساملا من الوسوسة, فال اًالسالمة من الرياء, وأيض

 باألذان, اً نفرة واستخفاف; هيرب الشيطاناً إىل الوسوسة له, وأيضًجيد الشيطان سبيال
 وأما حضوره »حتى ال يسمع التأذين«: ملسو هيلع هللا ىلص  بدليل قول الرسول; بغريه عنهًوانشغاال

 ألنه ;بسببها عىل األذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان: (عند الصالة فقد قال ابن اجلوزي
يقع يف األذان رياء وال غفلة عند النطق به, بخالف الصالة فإن النفس حترض  ال يكاد

−٢/٥٣٠ ("فتح املنان" من كتاب ً نقال.)الوسوسةفيها, فيفتح هلا الشيطان أبواب 
٥٣١.(  
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  ليستخرج هبم الكنوز من األرض?; اجلنِّما حكم من حيرض
 ألن حتضريهم ينايف ما أوجب اهللا من االستعاذة به ; ال جيوز حتضري اجلن:اجلواب

  .منهم والبعد عنهم واملعاداة هلم
 تعاطي ما يدعو إليه الشياطني واعلم أن اإلنيس ال حيرض اجلن إال بعد سقوطه يف

 أو ملا يمليه عليه الشياطني من الكفر ,واملردة من التنفيذ ملا يف كتب السحر والتنجيم
َ﴿ويوم:  قال تعاىل,والرشك َْ ْحيرشهم َ ُ ُ ُ ْ ًمجيعا ِ ِ َمعرش َيا َ َ ْ ِّاجلن َ ِ ِقد ْ ُاستكثرتم َ َْ َْ َمن ْ ِاإلنس ِّ َوقال ِ َ َ 
ُأوليآؤهم ُْ َ ِ َمن َ ِاإلنس ِّ َبناَر ِ َاستمتع َّ َ َْ َبعضنا ْ ُ ْ ٍببعض َ ْ َ َوبلغنا ِ ْ َ َ َأجلنا َ َ َ َالذي َ ِ َأجلت َّ ْ َّ َلنا َ َقال َ ُالنار َ َّ 
ْمثواكم﴾ َُ َ   كل ينال لكي;حوا باستمتاع بعضهم من بعض فانظر كيف رص]١٢٨:األنعام[ ْ

من اآلخر ما يشتهيه, واجلن يشتهون الكفر والفسوق أعظم من اإلنس يف الغالب, 
 ! ?ً مسلام املدعوقد يكون هذا اجلني: قول قائلوقد ي

 :ال يتنزل اجلني املسلم عىل اإلنيس إال يف إحد حالتني: واجلواب
 أو اإلنيس يدعي إسالم ,اً وزوراًعي اإلسالم كذبَّ وهو يداً أن يكون اجلني كافر−١

 .اجلني, واجلني ال يدعي ذلك
 .اً فاجرًأن يكون اجلني مسلام −٢ 

 ألن هذا ; فال يستجيب لإلنيس; باإلسالماً متمسكً اجلني مسلامأما أن يكون
 املستحرض  حمرمة يف اإلسالم, واإلنيس−كام سبق آنفا−التحضري وهذه االستجابة 

 ;, فهذا يريد أن يقو سحرهاًاستخراج الكنوز إما أن يكون ساحرللجن من أجل 
ر من سلوك هذا َّم وحيذَّلَ فهذا يع,ً جاهالًليعظم كفره ورضره, وإما أن يكون مسلام

 يريد أن يتوصل إىل املال, وال هيمه ما خرس من اً فاجرًالطريق, وإما أن يكون مسلام
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يدلونه عىل الكنوز,نمعه جن صاحلو اأن فالن( :دينه, ومن هنا تعلم أن دعو ( 
  . قائمة عىل املخاطرة بالدين والنفس والعرض,دعو كاذبة

 : تنبيه
قد يكون املخرب هذا امه خمربا خيربه أن يف املكان الفالين كنـزا, فهناك من ير يف من

, وبام أن املسألة حتتمل ما ذكرنا ًا كافراا مسلام, وقد يكون جني, وقد يكون جنياًملك
 ,ةا, فإن أحس حال التوصل إىل الكنز بمؤاذ أن يذهب إىل املكان املشار إليهفللرائي

 أو غري ذلك من ,جارة, أو ظهر له ثعبانكرعب شديد, أو رضب أو رمي باحل
, أو اذبح كذا وكذا, اعطنا ولدإن أردت هذا الكنز فأ:  يقولً أو سمع قائال,املفجعات

 إما هالكه برضب أو قتل أو غري :فليعلم أن هذا الكنز تابع للجن, وأهنم يريدون
 فال جيوز :ذلك, وإما إخراجه من اإلسالم وذلك بإيقاعه يف الرشك والكفر, وعىل هذا

 أن يدعو غريه من اً هلذا الرائي أن يستمر يف البحث عن الكنز, وال جيوز له أيضاًأبد
ر من ِّ الستخراج كنوزه, بل جيب عليه أن حيذ;املسلمني أن يذهبوا إىل املكان املذكور

  . يدعى إىل ذلكعلم أنه

 ? صحيح,هل اعتقاد بعض الناس أن اجلن ال يتمثلون بالذئب: سؤال
 لعدم وجود دليل عليه, ولوجود أدلة عامة يف متثل ; املعتقد غري صحيحهذا

 بام يف ذلك األنبياء ,الشياطني بعموم احليوانات وبعموم اإلنس, وبعموم املؤمنني
, وملا متكنت هذه ملسو هيلع هللا ىلص فإهنم ال يقدرون عىل التشكل به ;ملسو هيلع هللا ىلصواملرسلني باستثناء حممد 

ن آثار الذئب كنابه أو شعره أو جلده العقيدة من أصحاهبا قاموا بالبحث عن يشء م
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 فانظر ماذا تصنع العقائد , للجناً دفع;حمتفظني ومعلقني ذلك يف أماكن خاصة
  .الفاسدة بأهلها

 هل جيوز ربط اجلن وأرسهم إذا تشكلوا بصور اإلنس أو احليوانات?: مسألة
هللا به  مما اختص ا ألن ربطهم وأرسهم وسلسلتهم باألغالل;ال جيوز هذا: اجلواب

قال الرسول عليه الصالة والسالم ملا عرض له الشيطان يف فقد , سليامن عليه السالم
ولقد مهمت أن أربطه إىل جنب سارية من سواري «: صالته ومعه شهاب من نار

:  ثم ذكرت قول أخي سليامن, حتى تصبحوا تنظرون إليه أمجعون أو كلكم;املسجد
ِّ﴿رب ْاغفر َ ِ ْوهب ِيل ْ َ ْمل ِيل َ ِينبغي َّال ًكاُ َ ٍألحد َ َ َ ْمن ِ ًبعدي﴾ فرده اهللا خاسئا ِّ ِ ْ  رواه .»َ

,  من حديث أيب هريرة ,واللفظ له) ٥٤٢(ومسلم رقم ) ٣٤٢٣(البخاري رقم 
ولوال دعوة أخي «: وفيه  من حديث أيب الدرداء) ٥٤٢(وقد جاء يف مسلم رقم 

 . » يلعب به ولدان أهل املدينة,ًسليامن ألصبح موثقا
 وغريهم, فأفاد )٨٣−٣/٨٢( عند أمحد , أيب سعيد اخلدري جاء عن قدو

 يف اجلن حينام خنقه كان من باب رد عدوانه فقط, وقد ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث أن ترصف النبي 
ترصف املرسل إليهم فأمرهم بعبادة اهللا وحده وهناهم عن  يف اجلن ملسو هيلع هللا ىلص النبي فترص

ليامن فيهم من باب  فإن ترصف س; ومل يترصف فيهم ترصف سليامن,الرشك وغريه
 .امللك

: )١٩/٥١ (»جمموع الفتاو« كام يف قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
 فهو من باب الترصف امللكي الذي تركه لسليامن, إىل الساريةوأما الزيادة وهو ربطه (
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رسول, يأمرهم   اجلن كترصفه يف اإلنس ترصف عبد كان يترصف يفملسو هيلع هللا ىلصفإن نبينا 
 اً فإنه كان عبد; وطاعته ال يترصف ألمر يرجع إليه, وهو الترصف امللكيبعبادة اهللا
, وسليامن نبي ملك, والعبد الرسول أفضل من النبي امللك, كام أن السابقني ًرسوال

 ). املقربني أفضل من عموم األبرار أصحاب اليمني
س أن ويستفاد من احلديث أن اجلن والشياطني إذا اعتدوا عىل اإلنس فعىل اإلن

يدفعوهم عنهم بام يقدرون من استعاذة باهللا وذكره من دحر ورضب وقتل دون جتاوز 
 بدأ يف دفع ملسو هيلع هللا ىلص فإن الرسول ; ونستخدم معهم األسهل فاألسهل,يف دفعهم بام مل يرشع

أعوذ باهللا منك فلم ينرصف فاستعمل معه بعد ذلك اخلنق, وأراد بعد : الشيطان بقوله
  . ال ألنه ال يرشع,من خصائص سليامن عليه السالم ألنه ; ثم تركه,ذلك الربط

 من املعلوم أن األحالم يف املنام من الشيطان, والنعاس عند ذكر اهللا :مسألة
 ?والصالة من الشيطان, فهل يأثم املسلم إذا وقع يف ذلك

إن كان املحتلم يأيت باألذكار الرشعية عند النوم, فام عليه لوم, وإن كان : اجلواب
 ألنه مل يتحصن من عدوه ;فهذا من التقصري الذي يالم عليه ,متالعبا هبايرتكها 

يق إليه, وتسبب يف استحواذه عليه, وأما اإلثم فال يظهر  له الطرسهل بل ,)الشيطان(
 .يل لعدم وجود الدليل الرصيح يف ذلك

, فإن  وغري ذلك, اهللا من صالة وقراءة قرآن وحضور اجلمعةذكروأما النوم عند 
 له فهو آثم ملا يف ذلك من التكاسل يف أداء العبادة, والتالعب بكالم اهللا اًقاصدكان 
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 وأما إذا مل يكن قاصدا ذلك وإنام كان من وكالم رسوله, وقلة التعظيم والرغبة فيهام,
 . فال إثم عليه,باب الغلبة

وليس كل ): (١٥/١٠٠ ("الفتاوجمموع " كام يف ,قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
يعاقب عليه العبد, ولكن يفوته به نوع من احلسنات كالنسيان فإنه ان من الشيطان ما ك

من الشيطان, واالحتالم من الشيطان, والنعاس عند الذكر والصالة من الشيطان, 
 إذا مل يكن ذلك , عليه العبد فيام غلب عند الذكر من الشيطان, وال إثم عىللصعقوا
  ).قصد منه, أو بذنبب

   من اإلنس واحليوان?)شيطان(و الذي يطلق عليه لفظة من ه: مسألة
  :يطلق لفظ الشيطان عىل اآليت ذكرهم :اجلواب

 : من اإلنس فهو شيطانملسو هيلع هللا ىلصحمارب هللا ورسوله كل  −
:  قال تعاىل يف املنافقني,وقد خص بالذكر من هؤالء أئمة الكفر ودعاة اإلجرام

َ﴿وإذا ِ ْلقوا َ ُ َالذين َ ِ ْآمنوا َّ ُ ْقالوا َ َوإذا َّناَآم َُ ِ ْخلوا َ ْ َ َإىل َ ْشياطينهم ِ َِ ِ ِ ْقالوا َ َّإنا َُ ْمعكم ِ َْ َإنام َ َّ ُنحن ِ ْ َ 
َمستهزئون﴾ ُ ِ ْ َ ْ َ﴿وكذلك: , وقال تعاىل]١٤:البقرة[ ُ ِ َ َ َجعلنا َ ْ َ ِّلكل َ ُ ٍّنبي ِ ِ َشياطني َُعدوا ِ ِ َ ِاإلنس َ ِ 

ِّواجلن َِ ِيوحي ْ ْبعضهم ُ ُ ُ ْ َإىل َ ٍبعض ِ ْ َزخرف َ ُْ ِالقول ُ ْ َ ًرورا﴾ُغ ْ  .]١١٢:األنعام[ ُ
كل قوة ذميمة لإلنسان  ():٤٥٥ص (»مفردات ألفاظ القرآن« يف الراغب: قال

ول هبم وهلذا يئ): (٢١٩ ("بغية املرتاد" وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف) فهو شيطان
 ليست , تقوم بالنفساً األمر إىل أن جيعلوا املالئكة والشياطني أعراض− الفالسفة:أي–

 . قائمة بنفسها حية ناطقةاًأعيان
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ومعلوم باالضطرار أن هذا خالف ما أخربت به الرسل, واتفق عليه املسلمون, 
وإن كان قد يعني بالشيطان العايت املتمرد من كل نوع, وقد يعني به بعض الناس 

 .)اًعرض
 .»إهنا خلقت من الشياطني«:  فيهاملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  قال , شياطني األنعام فإهنا:اإلبل

 :لب األسودالك −
الكلب «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :عن أيب ذر ) ٥١٠(م رو اإلمام مسلم رق

 .» شيطانُمْيِهَاألسود الب
بعد احلديث ) ١٩/٥٢ ("الفتاوجمموع " كام يف ,قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

, فإن الكلب األسود شيطان ملسو هيلع هللا ىلص بأنه شيطان, وهو كام قال رسول اهللا َلَّلَعَف: (املذكور
 ).اً كثريتتصور بصورته واجلن ,بالكال

 :اهلر األسود −
 وهو يتكلم عن )١٩/٥٢ (" الفتاوجمموع" كام يف ,قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ألن ; بصورة القط األسودك كثريا, وكذلتهواجلن تتصور بصور: (الكلب األسود
 اهـ).السواد أمجع للقو الشيطانية من غريه, وفيه قوة احلرارة

 خشية ;ذاة الكلب األسود واهلر األسودافينصح املسلم أال يبادر إىل مؤوعىل هذا 
  . قد متثال بصورة املذكورين,أن يكونا شيطانني
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هل رؤية احلامر والكلب للجن والشياطني يف حالة تشكلهم أم يف  :مسألة
 ?حالة بقائهم عىل حقيقة خلقتهم

جن هي يف حال كوهنم عىل  أن رؤية احليوانات املذكورة لل يلالذي يظهر: اجلواب
 ألن تشكلهم بصورة اإلنس ; ال عىل هيئة التشكل بالصور البرشية واحليوانية,خلقتهم

 فضال عن احليوانات املذكورة, وهلذا نسمع , للبرشأو احليوانات جيعل رؤيتهم ميرسة
إذا سمعتم نباح «:  قالملسو هيلع هللا ىلصونبح الكالب وال نر شيطانا مع أن الرسول هنيق احلامر 

 رواه .» فإهنن يرين ما ال ترون;ق احلمري بالليل فتعوذوا باهللا من الشيطان وهنا,بالكال
  عن جابر)١٢٣٢ ( والبخاري يف األدب املفرد)٥١٠٣ ( وأبو داود, )٣/٣٠٦ (أمحد
. 

... «: مرفوعا   من حديث أيب هريرة)٢٧٢٩ ( ومسلم)٣٣٠٣ (ويف البخاري
 .»من الشيطان فأهنا رأت شيطاناوإذا سمعتم هنيق احلمري فتعوذوا باهللا 

  فهل هذا صحيح?,هناك من يزعم أن اجلن ال يرون الشياطني: ألةمس
 : بدليل األمور اآلتية,الصحيح أن اجلن يرون الشياطني: اجلواب
 َّ﴿إال:  قال تعاىل,اجلن والشياطني هم أمة واحدة وذرية واحدة, ذرية إبليس −١
َإبليس ِْ َكان ِ َمن َ ِّاجلن ِ ِ َفف ْ َسقَ ْعن َ ِأمر َ ْ ِربه َ ِّ ُأفتتخذونه َ َ ُ ِ َّ َ َ ُوذريته َ ََ َّ ِّ َأولياء ُ ِ ْ ِدوين ِمن َ ْوهم ُ ُ ْلكم َ ُ َ 
ٌّعدو﴾  .]٥٠:الكهف[ َُ
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 كام نفى رؤية اإلنس , يف كتابه ذلكلو كان اجلن ال يرون الشياطني لنفى اهللا −٢
ُ﴿إنه: للجن, قال تعاىل يف إبليس وذريته َّ ْيراكم ِ َ َهو َُ ِوقبي ُ َ ُلهَ ْمن ُ ُحيث ِ ْ ْتروهنم﴾ َال َ ُ ََ ْ َ 

 .]٢٧:األعراف[
 .الشياطني فمن باب أوىل أن يقدروا عىل رؤية ,إذا قدر اجلن عىل رؤية اإلنس −٣
 شيطان, ولكن  لهال يقالف,  إال فيمن أسلم منهمال فرق بني اجلن والشياطني −٤

 . من رؤيتهم للشياطنياًوجود اإلسالم ليس مانع
 كام , اجلن املسلمني يقومون بالدعوة إىل اهللا, والنصح للشياطنيمن املعلوم أن −٥

 كام دلت عىل ,دل عىل ذلك القرآن, بل وتقام املعارك القتالية بني اجلن وشياطينهم
ذلك األدلة من السنة, فلو كانوا ال يروهنم مل يقدروا عىل قتاهلم, كام أننا ال نقدر عىل 

 .قتال اجلن
عطى اجلن وشياطينهم القدرة عىل التشكل بصور اإلنس من املعلوم أن اهللا أ −٦

 اهللا أعطاهم رؤية  أنواحليوانات, فرياهم اإلنس ويقدرون عليهم, فمن باب أوىل
 .بعضهم بعضا

  .)إن اجلن ال يرون الشياطني قول باطل( : أن قول من قال:فخالصة القول

 هل يسكن اجلن حتت الثر?:  مسألة
 الثر, وقد تقدم حتتن والسنة عىل أن اجلن يسكنون ال دليل من القرآ: اجلواب

أهنم يسكنون يف األودية واجلبال والشقوق واملقابر واحلاممات واملزابل والبيوت اخلربة 
 . عىل وجه األرض, وهذا كلهوغري ذلك
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واألدلة كلها تدل عىل أهنم متواجدون عىل وجه األرض, ومما يدل عىل عدم 
َّثم﴿:  عن إبليس أنه قالاًلسفلية قوله تعاىل خمربقدرهتم عىل اخرتاق اجلهة ا ُآلتينهم ُ َّ َ  ِّمن ِ

ِبني ْ ْأيدهيم َ ِْ ِ ْومن َ ْخلفهم َِ ِ ِ ْ ْوعن َ َ ْأيامهنم َ ِْ ِ َ َوعن َ ْشمآئلهم﴾ َ َِ ِ ِ  . ]١٧:األعراف[ َ
 ألن ذلك يف غري قدرته, وقال تعاىل ;فأفادت اآلية الكريمة أنه ال يأتيهم من حتتهم

ْاهبطوا﴿: دم وحواء إبليس وآاًخماطب ُ ِ ْبعضكم ْ ُ ُ ْ ٍلبعض َ ْ َ ٌّعدو ِ ْولكم َُ ُ َ ِاألرض ِيف َ ْ ٌّمستقر َ ْ َُ َ 
ٌومتاع ََ َإىل َ ٍحني﴾ ِ  .]٢٧:األعراف[ ِ

 . كام يسكنها بنو آدم,ون يف األرضنأفادت أن اجلن يسك
ِ عن رش,وأما ما جاء عن حييى بن آدم :  يعني−قال :  عن جماهد قال, عن ليث,ِكْيَ

 ...).ُ وال نر, وأنا ندخل حتت الثرا نرأننا أعطي: (−إبليس
سند إىل جماهد , وال)١٠٩/ اجلزء الرابع/١( "عيون األخبار"ذكره ابن قتيبة يف ف

 ضعيف من قبل حفظه, ورشيك ضعيف , ابن أيب سليم: وهو,اً فإن ليث;غري صحيح
ظنه إال من  ألن جماهد هذا تابعي, وما أ;ٌلَضْعُ, واحلديث ماًمن قبل حفظه أيض

  .اإلرسائيليات

 متى يموت إبليس?: مسألة
 إىل يوم الوقت املعلوم, ) يؤخره:أي(لقد طلب إبليس من ربه أن ينظره : اجلواب

َقال﴿: قال سبحانه عنه ِّرب َ ِفأنظرين َ َْ ِ َإىل َ ِيوم ِ ْ َيبعثون﴾ َ ُ َ ْ َقال﴿:  لهاً قال اهللا جميب,ُ َفإنك َ َّ ِ َ 
َمن َاملنظرين  ِ ِ َ َإىل* ُْ ِالوقت ِومَي ِ ْ َ ِاملعلوم﴾ ْ ُ ْ َْ.  
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 نفخة اإلماتة : النفخة األوىل, يعني:وأكثر العلامء عىل أن املراد بالوقت املعلوم هو
  .ملن بقي عىل وجه األرض من اخلالئق

 ? هل كلم اهللا إبليس بدون واسطة أم بواسطة:مسألة
 :لعلامء يف هذه املسألة قوالنل: اجلواب

نه مل يكلمه إ :قال أبو الوفاء بن عقيل احلنبيل بواسطة, أن اهللا كلم إبليس: األول
 ألن كالم الباري تعاىل ملن كلمه رمحة ورىض ;كفاحا, وإنام كلمه عىل لسان ملك

 ما عدا , فضل بذلك عىل سائر األنبياء أال تر أن موسى ,وتكرما وإجالال
 . للسيوطي"لفظ املرجان". ملسو هيلع هللا ىلصاخلليل وحممدا 

 كلم إبليس بدون واسطة, وال يلزم من تكليمه له بدوهنا ن اهللاإ :والقول الثاين
 .اً له وال ترشيفاًإكرام

 :لألدلة اآلتيةوالذي يرتجح لدي أن اهللا كلم إبليس بدون واسطة 
ٍقال ما منعك أال تسجد إذ أمرتك قال أنا خري منه خلقتني من نار ﴿: قال تعاىل َ َْ ُ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ََ ٌ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ََ ََ َْ ِ َّ

َوخل َ ٍقته من طني َ ِ ِْ ُ َ َقال فاهبط منها فام يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج إنك من * ْ ْ َّ ِْ ِ َِ ََّ َ ُِ ُ َْ َ َ َْ َ ََ ََ ْ َُ َ َ ْ ِ َ َ
َالصاغرين َِّ ًقال اخرج منها مذءوما مدحورا﴾﴿:  إىل قوله تعاىل]١٣−١٢: األعراف[﴾ِ َ ً َ ُُ ْْ ْ ُْ ْ َ ِ َ َ ,

التكليم له و س بالقولوغري ذلك من اآليات املرصحة بأن اهللا عز وجل خاطب إبلي
 فاهللا يتكلم مع من شاء, فقد تكلم ; ليس فيه نقص يف حق اهللا, وال عيب,بدون واسطة

َقال﴿مع النار, ومع أهل النار,  ُاخسؤوا َ َ َفيها﴾ ْ  ألصحاب النار وكالمه سبحانه هذا ِ
, انظر  له وهكذا تكليم اهللا إلبليس بدون واسطة, ففيه غاية اإلهانةغاية يف اإلهانة هلم,
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ْاذهب﴿:  إبليساًإىل قوله سبحانه خماطب َ َفمن ْ َتبعك َ َ ِ ْمنهم َ ُ ْ َّفإن ِ ِ َجهنم َ َّ َ ْجزآؤكم َ ُ ُ َ َجزاء َ َ 
ًموفورا﴾ َُّ ْفاخرج﴿: , وقوله سبحانه]٦٣:اإلرساء[ْ ُ ْ َمنها َ ْ َفإنك ِ َّ ِ ٌرجيم  َ َّوإن* َِ ِ َعليك َ ْ َ ِلعنتي َ َ ْ َ 

َإىل ِيوم ِ ْ ِالدين﴾ َ بعد هذا الوعيد والطرد برش أنواعه, وهو اللعن  فأي إهانة ]٧٨−٧٧:ص[ِّ
 بعد أن قال تكليم اهللا إلبليس بدون واسطة وهو حيمل الدحر والذم? و,إلخراج لهوا

 وهو بني , وجرأته وقلة حيائه وعدم تعظيمه لربه إظهار لوقاحة إبليس,إبليس ما قال
  ?!ديه, فكيف بحاله وهو بني البرشي

 فال بد من أن يأيت الشيطان  مال شخص يف مكان هل صحيح أنه إذا قت:مسألة
 ? يف ذلك املكانن ليخوف الناس الذي;ًليال

 من سابق ومن س قد قتل أنا وال دليل عليه, وكمهذا غري صحيح,: اجلواب
 قتل مسلمون كثريون يف عهد رسول اهللا ومل اًالحق, ومل حيصل من ذلك يشء, وأيض

 الشياطني فتحصنوا بكذا, أو افعلوا كذا, ولكن نه سيأتيكم إ: ملن قتل يف بالدهملسو هيلع هللا ىلصيقل 
دعاة الرشك باهللا يغرسون يف قلوب ضعفاء املسلمني اخلوف من اجلن, ويريدون من 

 يدرون عليهم األموال ليرصفوا عنهم , بني أحضاهنمًوراء ذلك أن يبقى الناس دائام
 . عىل حد زعمهم,اجلن

ن األفاعيل, وهم حقيقة فهم يصورون للمسلمني أهنم لوالهم لعمل هبم اجل
 وأنت تدرك هذا املكر −أهيا املسلم الكريم−الذين يفعلون بالناس األفاعيل, وما بينك 

 . إىل أموال الناس هبا ليتوصلوا;إال أن تعلم أهنم جعلوا هذه الرشكيات
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 هل اجلن أقو يف حال تشكلهم أم يف حالة بقائهم عىل اخللقة التي :مسألة
 ?خلقهم اهللا عليها

 فإهنم ;قوة اجلن حال بقائهم عىل خلقتهم أعظم من قوهتم حال التشكل: اجلواب
 ,يصريون حال التشكل ضعفاء, فلهذا تقدر عىل رؤيتهم ورضهبم وخنقهم ومقاومتهم

  .بإذن اهللا

 األماكن املحروزة? هل يستطيع اجلني رسقة األموال من اخلزائن و:مسألة
 سواء كانت ,ناس من األماكن املحروزةيقدر اجلن عىل رسقة أموال ال: اجلواب

  . وغري ذلك,خزائن أم صناديق
 : ومنها, هلم يف ذلك مآرب,واجلن حينام يرسقون مال فالن

 .تان بني املرسوق ماله, وبني أهله وأوالده وأقاربهفيريدون اإل −١
ه, فيظن يضعون املال يف بيته أو يف ماليأتون إليه فيفتنون الشخص اآلخر الذي  −٢

واجلن يريدون أن يستدرجوا هذا . , جاءت به املالئكةن هذا املال من باب الكرامةأ
 .الظان إىل أمور أخر, كأن يطالبوه بتعاطي السحر

قد يطالبون من رسق عليه أن يرضيهم بذبيحة هلم وغريها, وهم يردون عليه  −٣
 .همال

ماله, وخرس  فيكون قد خرس ;ىل الذهاب عند الكهانيدفعون من رسق ماله إ −٤
 . وال حول وال قوة إال باهللا,دينه
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 :وإذا أراد املسلم أن حيصن ماله من رسقة اجلن والشياطني فعليه باآليت
عمل األبطال ((: حيرص عىل كسب احلالل وال يتعداه, قال بعض العلامء −١

 ثم ذكر الرجل ,»ًإن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا«: ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول . ))كسب احلالل
 ومرشبه  يا رب, ومطعمه حرام, يا رب: يمد يديه إىل السامءالسفر أشعث أغربيطيل 
) ١٠١٥ (رواه مسلم). !?ذلك وملبسه حرام, وغذي باحلرام, فأنى يستجاب لحرام

 .عن أيب هريرة 
 .ينبغي أن يسمي اهللا عند وضع ماله يف أي مكان

عند الغلق عليه  ويذكر اسم اهللا عليه, أو يضع يف خزانة و فوق ماله غطاءيضع
إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم, فإن «: ملسو هيلع هللا ىلصيذكر اسم اهللا عليه, فقد قال الرسول 

الشياطني تنترش حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم, وأغلقوا األبواب, 
ًواذكروا اسم اهللا فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا   ومسلم)٣٢٨٠ (رواه البخاري. »ً

 . عن جابر)٢٠١٢(

 ?ل يقدر اجلن والشياطني عىل إحراق البيوته
 حتمل األثقال  ألهنم يقدرون عىل; يقدرون عىل إحراق البيوت,نعم: اجلواب

ورسعة احلركة, وهذا يكون إذا سلطهم اهللا عىل الناس, فالشخص قد جيد الدخان 
 خيرج من دوالبه أو شنطته, وهو يعلم أنه مل يفعل هذا إنيس, وقد يأيت الناس إلطفاء

 اً إذا كان اجلني خادماًاحلريق, فيجدون احلريق ينبعث من أماكن أخر, خصوص
 .للساحر



  US  ذكر الشبهة التي استدل بها القائلون إن إبليس من المالئكة

  البيوت?والسؤال هنا ملاذا حيرق بعض اجلن
 : ومنها,واإلجابة عن هذا السؤال أن هناك عدة أمور تدفع اجلني إىل هذه املؤاذاة

البيت أو انتقام اجلن من أهل البيت بسبب حصول مؤاذاة هلم من قبل أهل  −١
 ولكن لظلم اجلن ,بعضهم, وقد تكون املؤاذاة املذكورة بدون قصد وال علم

 .والشياطني يبادرون باملؤاذاة ألهل البيت
 السحرة, فقد  حيرقون البيوت مرسلني من قبلن ما يكون اجلن الذياًكثري −٢

ن ساحرة ختاصمت مع شخص, فأرسلت بجن فأحرقوا أ ,هـ١٤٢٦حصل يف عام 
 وانترش هذا اخلرب وتداوله أصحاب الصحف, ,حوله من حطب وعلف وما بيته

 .وكانت هذه احلادثة يف مديرية حبيش حمافظة إب
تارة يفعل اجلن اإلحراق ليخرجوا أهل البيت من البيت ويسكنوا فيه هم,  −٣

 بالقيام بإصالح −بإذن اهللا−والنجاة من تسلط اجلن عىل املسلم وإحراقهم لبيته يتحقق 
 :بام يأيت واإلصالح يكون البيوت,
ال تدخل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال الرسول ,إخراج الصور, وال تبقى صورة إال لرضورة −أ

عن أيب ) ٢١٠٦ ( ومسلم)٣٢٢٥ (رواه البخاري. »ًاملالئكة بيتا فيه كلب وال صورة
 .طلحة 
تطهري البيت من آالت الفساد كالدشوش والتلفزيونات واألغاين واملزامري  −ب
 .وغريها
 :نزه عن السب والفحش واللعن من قبل النساء واألوالد, وقبل هذاالت −ج

  .املحافظة عىل الصالة والبعد عن السحرة واملنجمني والبدع



  UT  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

 ? عىل هدم البيوت واحلصون والقالعهل يقدر اجلن والشياطني: مسألة
يوت واحلصون والقالع الشاخمة,  يقدر اجلن والشياطني عىل هدم الب,نعم: اجلواب

 : رمحه اهللا فقد قال يف عهد العالمة حممد بن إسامعيل األمري ما يدل عىل هذادث حوقد
 أنه اتفق يف شهر رجب وشعبان من خراب احلصون الشاخمة املشحونة :وباجلملة(

بالرجال والذخائر ما ال يتفق يف أعوام ألعظم ملوك اإلسالم وأذلت القبائل من 
 وكانت  من اجلربوت و العزة أرفع منال,واللوا اجلبال, وناوحاشد الذين كانوا قد طا

ل منذ أربعني سنة, فإنه ملك  وبذل األموادولة اليمن ليس هلا هم إال صالحها بالقطع,
  يزل عهد املنصور حسني بن قاسم بن املؤيد, ومل١١٢٤ عيل األمحر من سنة الرشف

 وعلو حتى أمر عيل األمحر وأمر أوالده من بعده وغريهم من قبائل حاشد يف زيادة
سبون, أذهلم اهللا برجل تهدم احلصون وأباد تلك القرون وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حي

 وال اً, وال أعد هلم لقتاهلم سالحً, ومل يشاهدوا له جسامًال يعرفون له قبل ذلك اسام
ً وال عمر معقالً وال بذل ماالاً, وال مجع نفوسًرجاال ليس , وً وال منزالً, وال اختذ أهالَ

 من كتاب ًنقال). له عشرية يعضدونه عىل ما يريد, ولكنها قدرة الرب الفعال ملا يريد
  ).٣٥−٣٤ ("مصلح اليمن"
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  UU  الفرق بين البكاء من خشية اهللا والبكاء من الشيطان

البكاء الفرق بين البكاء من خشية اهللا و

 من الشيطان

 هذا من خشية اهللا, وأما البكاء مع الرضب بالبدن البكاء بالقلب ودمع العني فقط
ه ْنَ أإين«: هو من الشيطان, وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالموالصياح باللسان ف

 هلو ولعب : صوتني أمحقني فاجرين, صوت عند نعمة النوحعن البكاء, وإنام هنيت عن
 رواه الرتمذي. »مخش وجوه وشق جيوب :ومزامري الشيطان, وصوت عند مصيبة

وغريهم عن جابر  له واللفظ )٧٢٥٢(رقم  والبيهقي )١٦٨٣ ( والطياليس)١٠٠٥(
. 

إنقاذ املسلمني من "وقد تكلمنا عىل هذه املسألة بيشء من التفصيل يف رسالتنا 
  ).٥٠( ص "وسوسة اجلن والشياطني

  هل يقتل املسلم احلية التي يراها خارج البيت?:مسألة
احليات التي خارج البيوت تقتل بدون إنذار, والدليل عىل ذلك ما جاء : اجلواب
 فإنا مل ;اقتلوا احليات«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال ريض اهللا عنهامابن عمرمن حديث 

  . وهو حسن,رواه الطرباين. »نساملهن منذ حاربناهن
 فمن خاف ,اقتلوا احليات كلهن«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال وعن ابن مسعود 

يث  وهو عند الطرباين من حد واللفظ له,)٥٢٤٩(ود رواه أبو دا. » فليس مني,ثأرهن
 عند أيب ,  ما جاء عن أيب هريرةعىل قتلهن, وزيادة يف التأكيد )٢٣٩٦(  جرير



  UV  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

  والبيهقي)٢٥٣٩ ( والطياليس)١٢٤٥ ( وابن ماجه)٣٩٠ ( والرتمذي)٩٢١ (دداو
 ملسو هيلع هللا ىلص وغريهم أن رسول اهللا )٢٣٥٢ ( وابن حبان)٢١٣ ( و ابن اجلارود)٢/٢٦٦(

 .»قرب احلية والع:اقتلوا األسودين يف الصالة«: قال
خصوصا احلية  أن احليات يف خارج البيوت يقتلن وبدون إنذار, :فاتضح من هذا
 ريض  عن ابن عمر)٢٢٣٣ ( ومسلم)٣٢٩٧ (, رو البخاريذات الطفيتني واألبرت

 , فإهنام يطمسان البرص;اقتلوا ذا الطفيتني واألبرت..«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالاهللا عنهام
  عند البخاري ريض اهللا عنهامن حديث عائشةوقد جاء  .»ويستسقطان احلبل

 .» ويصيب احلبل, فإنه يلتمس البرص;اقتلوا ذا الطفتني«:  وغريه بلفظ)٣٣٠٨(
: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  قال:  قال)٣٣١١ (عند البخاري  من حديث أيب لبابةجاء و

 .»تلوه فاق; ويذهب البرص,, فإنه يسقط الولدطفيتني إال كل أبرت ذي ,َانَّنِال تقتلوا اجل«
 :تني هيي كام ذكر ذلك ابن األثري يف النهاية, وذو الطف, مقطوع الذنب:واألبرت هو

 .احلية التي يف ظهرها خطان
 

<<<< 
 

 



  UW  طرق استدعاء الشياطين من قبل السحرة وغيرهم

طرق استدعاء الشياطين من قبل السحرة 

  وغيرهم

 : ومنها,يتم استدعاء الشياطني من قبل السحرة وغريهم من خالل طرق
لسحر والتنجيم, وينتج من ذلك أكل استدعاؤهم بسبب القراءة يف كتب ا −١

أشياء معينة, ولو كانت حمرمة أو مستقذرة, واالمتناع عن أشياء, واملكوث يف أماكن 
 عىل  زوايا البيوت والبقاء يف الليل, أو البقاء يفاًمعينة كالبقاء بكثرة يف املقابر خصوص

امت وأدعية معينة , وترديد كلاً أو قاعدًالنجاسة, أو عىل السكوت والصمت, أو قائام
ما بني رشكية أو بدعية, أو عبارات مبتدعة, وغري ذلك وهذه الطرق يستخدمها من 

 كام يف ,شيطانية, قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ًهنا تولد أحواالأل ;اًيريد أن يكون ساحر
"ومن أهل : (عام تطالب اجلن السحرة وهو يتحدث) ١٠/٤٠٣ ("جمموع الفتاو

م أذكار معينة, وقوت معني, وهلم تنزالت معروفة, وقد بسط هذه اخللوات من هل
الكالم عليها ابن عريب الطائي ومن سلك سبيله كالتلمساين, وهي تنزالت شيطانية قد 

 ).عرفتها وخربت ذلك من وجوه متعددة, لكن ليس هذا موضع بسطها
ها تياء اهللا, يا أييا رجال اهللا, يا خدام اهللا, يا أول: م كقوهل بألفاظماملناداة هل −٢ 

 .ء معينة من أسامء اجلن والشياطنياألرواح الرشيفة, وينادهيم بأسام
يا جن : ينادهيم من باب الغضب واالنتقام, كام تفعله بعض النساء من قوهلن −٣ 

ذ غري أوالدها, وهذه  فالنة من أوالدها, أو تنادي بأخ فالنا أوكذا وكذا, خذوا



  UX  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

 ; فيها من جترئة اجلن والشياطني عىل املسلمني والفتك هبم ملا; استخدامهاالطريق حمرم
 .اً بحيث يصري ممسوس,مما يؤدي إىل تسلط الشياطني عىل املدعو عليه

 قال ,أعوذ بسيد اجلن يف هذا الوادي أو بكبارهم: التعوذ باجلن كمثل قوهلم −٤
ٍ﴿وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال: تعاىل َ ُ َ َ ُ َِ ِ َ َُ َ ِ ِ ِ ٌ ِ َ َّ ً من اجلن فزادوهم رهقا﴾َ َ ُ ُ ِّ ََ ْ َ َ ِ ْ  .]٦:اجلن[ ِ
 يف الليل وهو نائم, فيخربه أنه لو فعل كذا اً يأيت الشيطان إىل الشخص أحيان −٥

 فسيحرضون فيسلك هذا املسلك, ثم ينادهيم فيلبون  اجلنوكذا ثم طلب حضور
 اربتهاحم ال بد من ; أن هذه أحوال شيطانية−أهيا القارئ−دعوته هلم, وكام تر, 

 .!التحذير منهاو
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  UY  العالمات التي يعرف بها الساحر

  الساحر التي يعرف بهاعالماتال

 . يسأل املريض عن اسمه واسم أمه −١
 ليتم ;رهافسه الداخلية أو من شعره أو من أظًيأخذ أثرا من آثار املريض كمالب −٢ 

 .استخدام السحر عن طريق املذكورات
وربام عليه,  ذكر اسم اهللا ليذبحه, وال يمذبوحا بصفات معينة يطلب اً أحيان −٣

  معدة املذبوح يف مكان خرب, وقد يأخذبهو يرمي  أماكن األمل من املريض, ألطخ بدمه
 وغالبا ما  فوق املريض, وقد يطوف باملذبوح فوق املريض قبل أن يذبحه,اويطوف هب

 . اللون أسوديكون املذبوح
 .عىل املريض) خ خ ع ع ع هـ هـ هـ( كتابة الطالسم كـ  −٤
 .لتي ال تفهم, وال يدر ما هي عند عمل السحرا  تالوة العزائم والطالسم−٥
 ويسمى  حيتوي عىل مربعات بداخلها حروف أو أرقام)اًحجاب( إعطاء املريض −٦
 وهو كتاب شعوذة وخرافات, وقد حذفت منه "حصن احلصني"كحجاب , اًصارف

يقه بعد ذلك لعدم رشعية  وال يسوغ هذا احلذف جواز تعلالشعوذة يف بعض الطبعات,
 كام فصلنا ذلك ,تعليق اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألذكار الرشعية عىل أحد

 .يف موضعه من هذا الكتاب
 يسميها يأمر املريض بأن يعتزل الناس فرتة معينة يف غرفة ال تدخلها الشمس, −٧
 املنعزل واستخدامهم وهذا االنعزال من أعظم أسباب دخول اجلن يف) احلجبة(العامة 

 . بحيث يصري ساحرا أو دجاال,له



  VP  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

يأمر الساحر املريض باستخدام أنواع من الدهانات املخلوطة بأشجار  −٨
 . ويدهن هبا جسمه, وهذه من مطالب الشياطني, كاحلرمل,مستقذرة
 املدة  تكوناًغالبواء ملدة معينة امل من املريض أال يمس  الساحر يطلباً أحيان −٩
  .ًني يوماأربع

 . ألهنم حيبون النجاسات والقاذورات;وهذا الطلب هو بغية الشياطني
 .ملريض أشياء يدفنها يف األرض يعطي ا−١٠
ًيعطي املريض أورقا حيرقها, ويتبخر هبا, وغالبا ما تكون من احللتيت  −١١
 .والبحت
ته,  واسم أمه, وأبيه وبلد واسم بلده خيرب الساحر املريض باسمهاًأحيان −١٢

بينك وبني فالن كذا وكذا, وحصل لك كذا وكذا, ومل : وخيربه عن مشاكله كأن يقول
 .يسبق أن املريض أخرب الساحر بذلك

 مقطعة يف ورقة أو يف طبق من اخلزف األبيض ويأمر اًيكتب للمريض حروف −١٣
 .املريض بإذابته ورشبه

ويكون قد أحرقها من  يعطي الساحر املريض ورقة فيها آيات قرآنية, اًأحيان −١٤
 . من أجل أن يتبخر هبا;عمل فيها قطرة من دم احليض فأكثرأسفلها, وقد ت
إرشاد الناظر إىل " عالمات الساحر كثرية وقد أوضحنا ذلك يف كتابنا :وعىل كل

 . وهللا احلمد واملنة, وهو مطبوع"معرفة عالمات الساحر
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  VQ  للجنمن صور إرضاء السحرة 

 إرضاء السحرة للجن من صور

 وهو يتحدث عام )١١/٢١٦ (»جمموع الفتاو« كام يف ابن تيميةقال شيخ اإلسالم 
 : لرييض اجلن;يقوم به الساحر

 إىل يأوي أو الشيطان, حيبها التي واخلبائث للنجاسات مبارشا الشخص كان فإذا(
 والزنابري, والعقارب احليات يأكل أو الشياطني, حترضها التي واحلشوش احلاممات
 التي النجاسات من ونحوه البول يرشب أو وفواسق ثخبائ هي التي الكالب وآذان
 إىل يسجد أو إليها, ويتوجه باملخلوقات فيستغيث اهللا غري يدعو أو الشيطان, حيبها
 يأوي أو النريان, أو الكالب يالبس أو العاملني, لرب الدين خيلص وال شيخه ناحية
 اليهود من الكفار مقابر إىل والسيام املقابر, إىل يأوي أو النجسة, واملواضع املزابل إىل

األغاين سامع عليه ويقدم عنه, وينفر القرآن سامع يكره أو املرشكني, أو والنصار 
 أولياء عالمات فهذه الرمحن, كالم سامع عىل الشيطان مزامري سامع ويؤثر واألشعار,
 ).الرمحن أولياء عالمات ال ,الشيطان

 ?ِ اخلطإق بطرياً هل يمكن أن يصيب السحر أحد:مسألة
 عىل عتبة البيت, أو يف مكان من بيت اً قد يكون السحر مرشوش,نعم: اجلواب

الشخص, أو طريقه, فيمر إنسان عىل ذلك املكان غري املقصود بالسحر, فيدخل فيه 
 من اجلني أنه املعني بالسحر, وقد يكون السحر يف طعام أو رشاب ا ظن;اجلني بإذن اهللا

 فيدخل فيه ; ويأكل ذلك الطعام, أو يرشب ذلك الرشاب,آخر فيأيت ,املقصود بالسحر
 . بإذن اهللا,اجلني



  VR  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

  دعوى تحضير أرواح الموتى

األدلة اذ اهللا املسلمني من قبوهلا, وهاك  أع,دعو حتضري أرواح املوتى دعو خرافية
 :عىل بطالهنا

َّيتوىف ﴿اهللاَُّ: قال تعاىل َ َ َاألنفس َ ُ َ َحني ْ َموهتا ِ ِ ْ ِوالتي َ َّ ْمل َ ْمتت َ ُ َمنامها ِيف َ ِ َ ُفيمسك َ ِ ْ ُ ِالتي َ َقىض َّ َ 
َعليها ْ َ َاملوت َ ْ ُويرسل َْ ِ ْ ُ َ َاألخر ْ ُ َإىل ْ ٍأجل ِ َ َمسمى﴾ َ :  والشاهد من اآلية هو قوله سبحانهُ
ُفيمسك﴿ ِ ْ ُ ِالتي َ َقىض َّ َعليها َ ْ َ َاملوت﴾ َ ْ  فالروح التي قىض عليها املوت يمسكها اهللا يف ,َْ

 وقال تعاىل خمربا عن متني الكافر للرجعة إىل الدنيا , إىل قيام الساعةحياهتا الربزخية
ِّ﴿قال رب: ليصلح ما أفسد ِارجعون  َ ُِ ِّلعيل* ْ َ ُأعمل َ َ ْ ًِصاحلا َ َفيام َ ُتركت ِ َْ َّكال َ َإهنا َ َّ ٌكلمة ِ َ ِ َهو َ ُ 

َقائلها ُ ِ ِومن َ ِورائهم َ ِ َ ٌبرزخ َ َ ْ َإىل َ ِيوم ِ ْ َيبعثون﴾ َ ُ َ ْ  .]١٠٠−٩٩:املؤمنون[ُ
 فأرواح مجيع املوتى يف حياهتم الربزخية إىل يوم القيامة, فأنى هلؤالء الدجاجلة أن

 !!? ويف احلياة الربزخية, وهي يف قبضة اهللا,يأتوا باألرواح
ومعلوم بالرضورة من دين اإلسالم أن املؤمنني ينعمون يف قبورهم, وأن الفجار 

فلو سلم هلؤالء بصحة دعواهم عية,  كام دلت عىل ذلك األدلة الرش,والكفار يعذبون
يف حتضري أرواح املوتى للزم من هذا أن أهل القبور يفارقون ما هم فيه من نعيم أو 

من مجلة اجلزاء عىل ما   ألن اهللا جعل هذا النعيم واجلحيم;اًجحيم, وهذا ممتنع رشع
 فام ;لق بحكمه ال بحكم أحد من اخل جعل اهللا احلياة الربزخية حمكومةاً وأيض,قدموه

 . ال يقدرون عليه مع األموات مع األحياءيقدر عليه الناس يف هذه الدنيا
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ومن خالل هذا اإليضاح يعلم املسلم أن قضية حتضري أرواح األموات قضية 
 وأن الذي  وإفساد عقائد املسلمني,,دها الدجل عىل الناس لغرض الوصول إىل املالَّول

 للميت يف اً ألن هذا القرين كان مالزم;انيتكلم عن أحول امليت هو قرينه الشيط
 فيظن أهنا روح امليت, قاتل اهللا ;حيدث عن حال امليت  فيأيت,حياته, فهو يعرف أحواله

ه التي بني أيدينا, وهي  عن هذً, وهناك قضية أخر ال تقل دجال!!الشياطني والسحرة
وتى, ويدعي أنه  يلتقي بأرواح امله أن وهي تقوم عىل دعو املسفل,يلقضية التسف

 . وهذه القضية حكمها حكم التي قبلها.يعرف أحواهلم ومطالبهم

 ? يف مقابر املسلمنيت, ويدفنهل يصىل عىل الساحر إذا ما
 أو فالنة يستخدم السحر عن طريق استخدام اجلن, اًإذا علم بالتأكيد أن فالن

  امرأته وما أشبهكسحر التفريق بني املرء وزوجه, أو سحر املحبة, أو ربط الرجل عن
 وال تتبع , فال يصىل عليه, وقامت عليه احلجة الرشعية, ومات ومل يتب إىل اهللاذلك,
رقم ) ١/٩٦(كام يف  , اللجنة الدائمة بذلك, أفتت وال يقرب يف مقابر املسلمني,جنازته

 ٤٣٣(الفتو.( 
بنص  من اإلسالم, اً خمرجاًألنه كافر كفرفوكون الساحر ال يصىل عليه, : قلت

َّ﴿ولـكن: القرآن قال تعاىل َِ َالشياطني َ ِ ْ ْكفروا َّ ُ َ َيعلمون َ ُ ُِّ َالناس َ َالسحر َّ :  وقوله تعاىل﴾ِّْ
َ﴿وما ِيعلامن َ َ ِّ َ ْمن ُ ٍأحد ِ َ َّحتى َ َيقوال َ ُ َإنام َ َّ ُنحن ِ ْ ٌفتنة َ َ ْ َفال ِ ْتكفر﴾ َ ُ ْ ْ﴿ولقد: , وقوله تعاىلَ َ َ ْعلموا َ ُ ِ َ 
ِملن ُاشرتاه ََ َ َ ُله َما ْ ِاآلخرة ِيف َ ْمن َِ ٍخالق﴾ ِ َ  .]١٠٢:البقرة[ َ
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 كحيوان أو , هل يستطيع الساحر أن حيول املسحور إىل خملوق آخر:مسألة
 ?غري ذلك

, فمن قائل يقدر عىل ذلك, ومن قائل ال يقدر عىل  يف هذه املسألةالعلامءاختلف 
سان إىل خملوق ذلك, وبعد النظر فيام استدل به القائلون بأن اجلني يقدر عىل حتويل اإلن

 رأيت أهنم استدلوا عىل ذلك بام يشاهدون من أفعال بعض السحرة, كجعلهم ,آخر
وال يتم االستدالل هبذا لإليضاح , وما أشبه ذلك, اً, واجلامد حيواناً اإلنيس محاراًفالن
 :اآليت

 ألن الساحر وخادمه اجلني ; عندما حيول اإلنسان إىل حيوان ليس حقيقةالساحر
 أن الشيطان اخلادم للساحر يتمثل بصورة محار :م ذلك, واحلقيقة هيليس بقدرهت

 , وخيفي اإلنيس عن أعني الناس, أو يسحر أعني الناس,ويظهر للناس هبذه الصورة
 كام , وليس كذلك,فمن ليس عنده معرفة بدجل السحرة يظن أن هذا هو فعل الساحر

صور اإلنس واحليوانات نصب سبق, وينبغي أن جيعل املسلم قضية قدرة تشكل اجلن ب
  . ألن اجلهل هبا يغري بصاحبه إىل االنخداع واالغرتار بام عليه السحرة;عينيه
 

<<<< 
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األسباب التي تدفع الشياطين إلى الدخول 

 في اإلنسي

 : منها, ليدخل يف اإلنيس كثريةالشيطاناألسباب التي تدفع 
 قال ,لقديمة بني الفريقني للعداوة ااً انتصار; يف اإلنيسالشيطانيدخل  −١
َّ﴿إن: سبحانه َالشيطان ِ َ ْ ْلكم َّ ُ ٌّعدو َ ُفاختذوه َُ ُ ِ َّ َإنام َُعدوا َ َّ ُيدعو ِ ْ ُحزبه َ َ ْ ُليكونوا ِ ُ َ ْمن ِ ِأصحاب ِ َ ْ َ 
ِالسعري﴾   آدمفبعض اجلن عندما يعلم أن العداوة قد جرت بني أيب اإلنسان. ]٦:فاطر[ َّ
 . فيدخل يف اإلنيس;ىل االنتصار ألبيه إبليس تأخذه العصبية إ, إبليسوأيب اجلن

 برضب أو قتل , بسبب مؤاذاته له; من اإلنيساً انتقام;يكون دخوله يف اإلنيس −٢
 ما ير منه الفتك باإلنيس, كأن يصيبه اً وغري ذلك, واجلني املنتقم كثري,أحد أقاربه

و خطرية بحيث  من أماكن شاهقة أ أو يرمي بهبالشلل أو العمى أو افتقاد السمع,
 .ا أو يدفعه إىل قتل نفسه, وهلم جر,يترضر اإلنسان

 فبعض اجلن يعشق بعض اإلنسيات, , لهاً عشق;يدخل اجلني يف اإلنيس −٣
وبعض اجلنيات تعشق بعض اإلنس, ومن أعظم ما يسبب هذا التسلط هو عدم ذكر 

, وما أشبه ذلك, اهللا عند التكشف والتعري حال دخول احلامم, وعند النوم واالغتسال
 .فإذا جاء املسلم باألذكار الرشعية التي تقال يف هذه األماكن حفظه اهللا
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 للخري, ابعض اجلن يكون حمبفيدخل اجلني يف اإلنيس من أجل التتويب له,  −٤
ولكنه جاهل فيتجه إىل الدخول يف اإلنيس ليدفعه إىل التوبة إىل اهللا, فيظل اجلني يؤذي 

 . وهذا ال جيوز. من املعايصاًب شيئاملسلم حينام يرتك
 وبدع, فيجد من اإلنس من هو واقع يف تلك ً يكون اجلني واقعا يف معاص −٥

 .املعايص والبدع, فيدخل فيه ليدفعه إىل االستمرار يف املعايص والبدع
 بسبب قراءة اإلنيس كتب السحر, فإذا ; يف اإلنسالشياطني يدخل بعض  −٦

تعلم ًالقارئ, وهذا القارئ ليس مريدا جلن للدخول يف حصل ذلك اختذ ذلك بعض ا
السحر والتحضري هلم, ولكن حيصل هذا منه من باب اجلهل أو الفضول, وأما إن كان 

 !لوا فيه, فحذاراإلنيس يريد أن يتعلم السحر والتحضري للجن, فمن باب أوىل أن يدخ
, ولغرض فضح اً عامل إال ملن كان, السحر والقراءة فيهاكتب  من من اقرتاب!حذار

 .شياطني اجلن واإلنس
 إىل تعاطي السحر والتنجيم, وعند إياه يف اإلنيس داعيا الشياطنييدخل بعض  −٧

 تلبيسات خطرية عىل هذا الصنف, كأن يدعوا أهنم مالئكة مرسلون من اهللا الشياطني
ومكرهم إىل هؤالء اإلنس, ويقوم اجلن بحركات هبلوانية يظن اإلنيس اجلاهل بكيدهم 

 . صادقون, وأن الطرق واألعامل التي يدعون إليها صحيحة ونافعةمأهن
 فمن  من أجل العبث هبم, واإلهانة هلم,; يف اإلنيسالشياطنييدخل بعض  −٨

 بعض األحيان بعض املمسوسني تشاهدخالل معاجلتي للمسحورين واملمسوسني 
 ما يرتكها, فهذه األحوال اًتارة يضحك, وتارة يبكي, وتارة يكثر من العبادة, ورسيع

 .يستخدمها الشيطان الداخل يف اإلنيس
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دخول اجلني يف اإلنيس عن طريق اتفاق اجلني مع الساحر عىل الدخول يف  −٩
, وهذا الدخول أشهر أنواع الدخول التي  الذي يريد الساحر إصابته بالسحراإلنيس

َيتعلمونف﴿: ذكرهتا هاهنا, والتي مل أذكرها, قال اهللا يف السحرة ُ ََّ َ َمنهام َ ُ ْ َيفرقون َما ِ ُ ِّ ِبه َُ َبني ِ ْ َ 
ِاملرء ْ ِوزوجه َْ ِ ْ َوما ََ َبضآرين ُهم َ ِّ َ ِبه ِ ْمن ِ ٍأحد ِ َ َّإال َ ِبإذن ِ ْ ِ  .اهللاِّ﴾ ِ

 
<<<< 
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أنواع صور الشياطين التي يظهرون بها على 

  الممسوسين والمسحورين

 : كاآليت وبياهنا,يظهر الشياطني عىل املمسوسني بصور خمتلفة
سوس أو ًفكثريا ما يظهر الشيطان للمميأيت الشيطان تارة عىل صورة اإلنس,  −١

  له ما تظهراً فكثريااملسحور يف النوم, وقد يظهر يف اليقظة, فإن كان املريض شاب
 أخطر من هلم يعد اً وتسلط شياطني اجلن عىل اإلنس عشق,شيطانة بصورة امرأة مجيلةال

 حلبهم ; ألن عشقهم للشخص جيعلهم يستأثرون به ألنفسهم;أنواع التسلط منهم
 إىل اهللا فرتجى له النجاة والعافية منهم, وإن اً ملتجئاًاملفرط له, فإن كان الشاب عفيف

 ظن أن وجود الشيطانة عنده فرصة ليزين هبا وما علم أهنا ستذيقه سوء اًكان متهور
 " حتريم التناكح بني اإلنس واجلان عىلالربهان" كام أوضحنا هذا يف رسالتنا ,العذاب

د , وق صار بعضهم كالفرخ معشوقني إلناث اجلن قد نحلو حتىاًوقد شاهدنا أناس
  .صاروا حبساء الزوايا يف البيوت

 هيدده بالرضب أو بالقتل أو ا جنياً ير بعض املصابني باملس يف املنام كثري −٢
د يراه يف اليقظة, فهذا اجلني منتقم إما وبإتالف ماله وإيذاء أوالده, وقأباالختطاف, 
 بسبب أنه أوذي من قبل اإلنيس بالشتم واللعن أو الرضب أو يكون ;من قبل نفسه

 بسبب أن اإلنسان قتل أحدا منهم, أو مرسل من قبل ;اجلني مرسال من قبل أرسته
أو  اًنحيصل أن بعض املسلمني ير حية أو ثعبا :وزيادة يف إيضاح هذه املسألة. السحرة
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, فهنا ربام انتقموا منه, أو  املذكوراتحدإا بصورة فيبادر إىل قتله, ويكون جني ;غريه
 أو بال عليهم, فهذه كلها من أسباب  عليهم, احلار أو رش املاءهلمز ـآذاهم بأخذ كن

انتقام اجلن من اإلنس, فعىل املسلم أن يبتعد عن تعمد املؤاذاة هلم عند معرفته هبم, فإن 
 فهو , بسبب تعدهيم هم حينام يظهرون بالصور املذكورة آنفا;ت منه املؤاذاة هلمحصل

 . معذور, وليس هلم احلق يف االنتقام منه
 يأيت الشيطان إىل املمسوس بصورة حيوانات كالقرود واألسود, والكالب −٣

 عىل أن اً وغري ذلك, وهذه الصورة تدل غالب,واحلمر والعقارب واحليات والثعابني
 أن الساحر يطلب من اجلني أن يتشكل للممسوس :جلني خادم للساحر, ومعنى هذاا

  . له, وإن كان بعضها أشد يف املؤاذاةاً وختويفاً إرهاب;هبذه الصور

 ? ما الفرق بني املس والوسوسة:مسألة
 : وخيتلفان يف أمور, يتفقان يف,املس والوسوسة يتفقان يف أمور

 .سلط الشياطني عىل العبد منهام عن طريق تأن كال * 
 : منها,وأما الفرق بني املس والوسوسة ففي أمور

وشياطني  ٍلبعض, فاإلنس يوسوس بعضهم الوسوسة أعم, واملس أخص, −١
فال ينجو من ذلك أحد,  ا يوسوسون لإلنس,ً وأيضاجلن يوسوسون لبعضهم بعض,

خلفي, وأما السحر  حيصل لبعض األفراد, واإلحياء والوسوسة هو الصوت اامواملس قل
 عىل اجلني اً ألن اإلنيس ليس مسلط;واملس فال يستطيع اإلنيس أن يمس اجلني

 .بالدخول فيه, وخلخلة ملكته
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 إما مبارشة منهم, وإما عن :املس يتأتى بتسلط شياطني اجلن عىل بعض اإلنس −٢
 .طريق إرسال السحرة, وأما الوسوسة فهي أوهام وختيالت غري صحيحة

س يزجر عىل قبوله واستسالمه للوسوسة, واملمسوس يرضب إذا ظهر املوسو −٣
 .اجلني وخينق, وقد يقيد حتى ال هيرب به اجلني

 . بذكر اهللااً ناطقاً فرحاناًاملمسوس إذا خرج منه اجلني يقوم مستغرب −٤
, وأما املمسوس ينفعه إلشغاله نفسه بام ;املوسوس عالجه بالتفقه يف الدين −٥

  . القرآن عليه, والرقى واإلقبال عىل اهللافعالجه بقراءة

 ? ما الفرق بني املس والسحر:مسألة
حر فقد أصيب باملس, وليس العكس, وقبل ذكر الفوارق بني ُكل من س: اجلواب

 : وهي كاآليت, أذكر ما يتفقان فيه,السحر واملس
 .املمسوس واملسحور كالمها مصابان بتسلط اجلن عليهام −١
 .واملسحور يتعرضان ملؤاذاة اجلن مجلةاملصاب باملس  −٢
 النافع فهي العالج ;املصاب بالسحر أو املس ال أنفع هلام من الرقية الرشعية −٣

 .ضد تسلط اجلن والشياطني
, وتقع اإلصابة يف عموم ما يتصل  الناس عموماالسحر واملس قد يصاب هبام −٤

 .يف أمور دينه ودنياهباملصاب يف عقله وقلبه وبدنه وماله وأهله وأصدقائه, و
 يقع  الناسقد يكون املس أو السحر جمرد أوهام وختيالت ال وجود هلا, فبعض −٥

 . بالسحر بأنه مصاب باملس كام يقع يف التومهات بأنه مصابيف التومهات
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 .فهذه األمور حاصلة يف الصنفني مجلة
 : فمنها اآليت,وأما الفوارق بني املس والسحر

 ,عىل اإلنيس من ذات نفسه, وأما السحر فهو اتفاق الساحراملس تسلط اجلني  −١
 عىل إصابة من أراد الساحر , وهو شيطان اجلن, مع اخلادم له,وهو شيطان اإلنس
 .بإذن اهللاف , وإذا أصابه ذلك,إصابته من اإلنس

 بسبب ; متعاطى من قبل اإلنس ضد بعضهم بعضا ما يكون السحراًكثري −٢
 من قبل لشخصبا  عبثا أواً أو عشقاً ما يكون انتقاماًس فكثري وأما املهم,العداوة بين

 .اجلن
 .ًالسحر إما ابتداء من الساحر, وإما استجابة منه لطلب غريه اإلصابة بالسحر −٣
الصاحلون  ًكثريا ما يصاب ما يصاب باملس أهل الغفلة واملعايص, واًكثري −٤

 .بالسحر, وهلذا مل يسلم رسول اهللا من السحر
فقد  إذا طلب منه الساحر أن خيرج من قبل الساحرإلنيس جلني املرسل إىل ا ا−٥
س , بخالف اجلني الذي دخل بطريق امل متردا عليه; وقد ال خيرج,له ألنه خادم ;خيرج

 من الركون إىل الساحر يف إخراج اجلني من ! فحذار,فال سلطان للساحر عليه ليخرجه
 )عالم احلائر بحكم حل السحر عىل يد الساحرإ( :املسحورين وقد أوضحنا يف رسالتنا

 .مد ما يمكر الساحر والشيطان باآليت إليهم
قد يريد اجلني اخلادم للساحر أن خيرج من املسحور, ولكن يمنعه الساحر,  −٦

 إال أن يشاء اهللا, وأما اجلني الذي دخل بطريق املس ,وهيدده بالقتل أو بغريه, فال خيرج
 .ج بإذن اهللا خر,فمتى أراد اخلروج
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 فاجلني اخلادم للساحر تتفاوت مؤاذاة اجلن لإلنس املمسوسني واملسحورين, −٧
يقوم بتنفيذ مطالب الساحر, ولو كانت يف غاية العنف واإلرضار باملسحور كإصابة 
املسحور بالقتل أو بأخذ برصه أو بإقعاده بحيث ال يقدر عىل امليش أو بحبسه يف البيت 

يطان الداخل عن طريق املس فشدة املؤاذاة وعدمها راجعة إليه, الشوأما . وغري ذلك
 . يؤذ املمسوس بشدة, وقد خيفف عنه, وهذا كله بإذن اهللافقد

 ? ال يصاب باملس الشيطاين من كان دمه أسود: ما صحة قول بعضهم:مسألة
, فقد قال الرسول ِامَغَّ يشبه أن يكون خرافة من خرافات الط هذا الكالم:اجلواب

ومسلم ) ٧١٧١(رواه البخاري . »إن الشيطان جيري من ابن آدم جمر الدم«: ملسو هيلع هللا ىلص
 عموما  من حديث صفية, فهذا احلديث ينص عىل متكن الشيطان من بني آدم)٢١٧٥(

, والتسلط باملس هو زيادة, وإليضاح بطالن هذا بدخوله وجريانه فيهم جمر الدم
 :اآليتب يعرفالقول 
 أن تسلط شياطني اجلن عىل دنى معرفة بدين اهللا معلوم لد كل مسلم له أ−١
 . صاحلهم وطاحلهم هو بقضاء اهللا وقدره, وال قدرة ألحد أن يرد ذلكاإلنس
 االستقامة عىل رشع :مانع للجن من التسلط عىل اإلنس هوقد علم أن أعظم  −٢

 . أسود أو أمحراهللا, ومالزمة األذكار الرشعية مع صحة املعتقد, ال ألن دمه
  . فالتفريق املذكور باطل;أو أمحرالرشيعة اإلسالمية مل تفرق بني دم أسود,  −٣
رواه . »الكلب األسود شيطان«: ملسو هيلع هللا ىلصالسواد مطلوب لد اجلن, كام قال النبي  −٤
 . عن أيب ذر) ٥١٠(مسلم 
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الج, فهل هذا ـا عـر ليس هلـ من السحاًن أنواعإ: من يقولهناك  :مسألة
 ?صحيح

 يكون كذلك واألدلة الرشعية ترده  الغري صحيح, وكيفهذا القول : اجلواب
 يف السحر, ومن األدلة الدالة  داء دواءكلل  أن عامة يف: وهي عىل قسمني!!?بعمومها

 :عىل العموم
: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  عن أيب هريرة )٥٦٧٨ ( ما أخرجه البخاري:األول

 ريض اهللا  عن جابر)٢٢٠٤(لم  مسويف صحيح. »ًما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء«
 بإذن اهللا ,لكل داء دواء, فإذا أصيب دواء الداء برئ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالعنهام

:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا )٣/١٥٦ ( عند أمحد, وجاء من حديث أنس. »عز وجل
 . » فتداووا;إن اهللا حيث خلق الداء خلق الدواء«

إن اهللا «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :  الدرداءم من حديث أ)٦٤٩ (وعند الطرباين
 . »خلق الداء والدواء فتداووا, وال تتداووا بحرام

:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا )٤/٢٧٨( عند أمحد ومن حديث أسامة بن رشيك
فهذه األحاديث  .» اهلرم: واحد داء غري, فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له دواء;تداووا«

ض السحرية هي من مجلة األمراض الداخلة يف فيها عموم الدواء لكل داء, واألمرا
 .هذا العموم
 بدون ,اًالعموم الثاين وهو عموم األدلة الواردة يف دفع السحر عموم: الثاين

َ﴿قال: ختصيص نوع أو استثناء, قال سبحانه َموسى َ ُجئتم َما ُ ْ ِبه ِ ُالسحر ِ َّإن ِّْ ِ َ ُسيبطله اهللاّ ُْ ِ ُ َ 
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َّإن ُيصلح َال اهللاَّ ِ ِْ َعمل ُ َ َاملفسدين  َ ِ ِ ْ ُّوحيق* ُْ ِ ُ َّاحلق اهللاُّ َ ِبكلامته َْ ِ َِ َ ْولو ِ َكره ََ ِ َاملجرمون﴾ َ ُ ِ ْ ُْ 
 وهي من ألفاظ العموم, فهي تفيد أن أي نوع , هنا اسم موصول)ما(و. ]٨٢−٨١:يونس[

 .من أنواع السحر سيبطله اهللا

 ? ليؤذوهم; هل يدخل اجلن يف األطفال:مسألة
 أو  إفزاعهم حال نومهم:ومنهااجلن األطفال,  هبا يؤذيهناك حاالت : اجلواب

 يير عليه كثرة البكاء لعدة ساعات, وال يظهر يف الطفل أمراض عضوية, واجلن
 يكون غري متلبس بالطفل فيؤذيه من خارج بدنه ويرتكه, كام دل عىل قداملؤذي للطفل 

ً, فيستهل صارخا ما من مولود يولد إال نخسه الشيطان«: ملسو هيلع هللا ىلصهذه املؤاذاة قول الرسول 
من ) ٢٣٦٦ ( ومسلم)٤٥٤٨ (رواه البخاري. » إال ابن مريم وأمه,من نخسة الشيطان
 .حديث أيب هريرة 
 بأمه اً يكون اجلني متلبسوقد فهذا أخطر, ومؤاذاته أشد, , بهاً متلبسوقد يكون

 ملؤاذاته ألمه, فام أحوج األمهات إىل احلرص عىل حتصني األوالد اًفيؤذيه تبع
, وينبغي أن يتعاون معهن الرجال من أزواج وغريهم من املحارم, رو !!ألطفالوا

 يعوذ احلسن ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا :  قال ريض اهللا عنهام عن ابن عباس)٣٣٧١ (البخاري
 ,أعوذ بكلامت اهللا التامة«: ا إسامعيل وإسحاقيعوذ هبكان إن أباكام :  ويقولواحلسني

  .»مةمن كل شيطان وهامة, ومن كل عني ال
وقد يظهر عىل الطفل السقوط واإلغامء فجأة, ويالحظ عىل الطفل أنه حيدق بنظره 
إىل السقف وإىل اجلدار, فإذا وجد من هذا يشء فالطفل متلبس به اجلني, فاملطلوب 
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التوجه إىل القراءة عليه واستعامل الرقية الرشعية, فقد جاء من حديث ابن عباس 
 وغريه أن امرأة جاءت بطفل هلا إىل )٤/١٧٠ ( عند أمحد, ريض اهللا عنهمويعىل بن مرة

: ويف لفظ. »اخسأ عدو اهللا«:  اجلني يف الطفلاً فقال الرسول خماطبملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .واحلديث صحيح. »خرج عدو اهللا«

 ? ملاذا يكثر املس والسحر يف النساء:مسألة
 : ومها, ألمرين;يكثر املس والسحر يف النساء: اجلواب
 .وهلننقص عق −١
 .نقص دينهن −٢

لب لب ذهما رأيت من ناقصات عقل ودين أ«: كام قال عليه الصالة والسالم
, وقد   من حديث أيب سعيد)٣٠٤ (رواه البخاري. »الرجل احلازم من أحداكن
, ويتفرع عن نقص عقوهلن )٧٩ ( عند مسلم ريض اهللا عنهامجاء من حديث ابن عمر

 : منها,ودينهن أمور
 عند احليض والنفاس, فاملرأة املسلمة وإن اً خصوص,ة هللا ورسولهقلة الطاع −أ

لبة بعبودية اهللا,  إال أهنا مطا,كانت ممنوعة من الصالة والصيام حال احليض والنفاس
 .واإلقبال عليه بالترضع إليه واستغفاره وذكره سبحانه

رحم  إال من , عند احليض والنفاساًقلة االلتزام باألذكار الرشعية خصوص −ب
 . حال احليض والنفاس الرشعيةاألذكارب  اإلتيان مع رشعية,اهللا



  WV  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

:  كقول املرأة ألوالدها وغريهم, نداء اجلن كام يوجد يف بعض البلدانن يكثر−ج
  .لك اجلني الفالين, ومحلك اجلن, وأخذك اجلني الفالين

ن هذا فهذا الدعاء للجن من أعظم أسباب تسلطهم عليهن, ولتعلم املرأة املسلمة أ
َمعرش َيا...﴿:  قال تعاىل,النداء من مجلة االستغاثة بغري اهللا, واالستعانة هبم َ ْ ِّاجلن َ ِ ِقد ْ َ 

ُاستكثرتم َْ َْ َمن ْ ِاإلنس ِّ َوقال ِ َ ُأوليآؤهم َ ُْ َ ِ َمن َ ِاإلنس ِّ َربنا ِ َّ َاستمتع َ َ َْ َبعضنا ْ ُ ْ ٍببعض َ ْ َ َوبلغنا ِ ْ َ َ َأجلنا َ َ َ َ 
َالذي ِ َأجلت َّ ْ َّ َلنا﴾ َ  .]١٢٨:ألنعاما[ َ
, وقد زاد الطني ٍ, من مزامري وأغان تعاطي كثري من النساء آالت اللهو والطرب−د

, ويف هذه من انرتنت وهلم جرديو والتلفاز ثم جاءت الدشوش واألبلة وجود الفي
 .املفاسد واملنكرات ما يفسد العباد والبالد, وكم حذر العلامء من قبول هذه املنكرات

 يف قلوب كثري من النساء من اجلن والشياطني, بل لقد عشعش  كثرة اخلوف−هـ
 بسبب قوة اجلهل فيهن باهللا الواحد القهار, وبام جاء به سيد ;اخلوف يف قلوب بعضهن

 ., وسبب كثرة ما يسمعن من أخبار تسلط اجلن والشياطني عىل بني آدمملسو هيلع هللا ىلصاألخيار 
منجمني وكهان  من سحرة و, ارتباط بعض النساء بأهل الدجل والشعوذة−و

 وصدق اهللا ,وغريهم, فهن يرتددن عليهم وهم يزيدون يف التمكن منهن, واإليذاء هلن
ُوأنه﴿: إذ يقول ََّ َكان َ ٌرجال َ َ َمن ِ ِاإلنس ِّ َيعوذون ِْ ُ ُ ٍبرجال َ َ ِ َمن ِ ِّاجلن ِّ ِ ْفزادوهم ْ ُ ُ َ ًرهقا﴾ َ َ َ 

اطني اجلن, ولكن شي  منهن أن هذا االرتباط سبب لدفعافارتبطن هبم ظن. ]٦:اجلن[
 أن يدفع الشياطني عمن سلم زمام نجاته للدجالني الذين يزيدون يف ! هيهات!هيهات

 كثرة احلسد والبغي : عىل ذلك عىل من وثقن هبم والذ, زدالشياطنيإرسال خدمهم 
  .إال من رحم اهللا ,بني النساء
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مراض , والشياطني يغذون هذه األالرضائر بني اًويكثر احلسد والبغي خصوص
 .ويدفعون أصحاهبا إىل املهالك

 بسبب املصائب النازلة هبن, كاملوت ; كثرة احلزن عند كثري من النساء−ح
القائمة بني األرس, وهذا احلزن من أعظم أسباب دخول اجلن  والطالق واالختالفات

 .والشياطني فيهن
 من  إال من رحم اهللا, فاملالحظ أن, رسعة استجابة النساء للخوف الطارئ−ط

النساء من يشتد خوفهن تارة عىل أزواجهن, وتارة عىل أوالدهن, وتارة عىل أموال 
أزواجهن, وتارة عىل بعض األقارب, وهذا من أسباب تسلط اجلن عليهن, واملحفوظ 

 .من حفظه اهللا
 شدة فرح بعض النساء عند املناسبات, كالعرس واألعياد واخلطبة وغري −ي

 األحوال للتسلط عليهن, فعىل املرأة أن تكون معتدلة ذلك, فالشياطني يستغلون هذه
 .متزنة يف أحواهلا يف الرساء والرضاء

 إىل استخدام السحر اً مما يؤدي كثري, حتاسد بعض الشباب عىل بعض الشابات−ك
, يذهب بعض الكائدين إىل السحرة ويبذل هلم !! قاتل اهللا اجلهل,لسحرهن والسحرة

:  ليحطم حياهتا قائال; يسحر به فالنةاًرج منهم سحر ليستخ;من األموال ما يبذل
ال وقد قال  , كيف!!فيا ويل هذا الصنف من عذاب اهللا)  وال له, ال يل;تتحطم(

 يف الدنيا مع ما  لصاحبهما من ذنب أحر من أن يعجل اهللا العقوبة«: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 حديث أيب بكرة  يف)٥/٣٨( رواه أمحد .»يدخر له يف اآلخرة من البغي, وقطيعة الرحم

  .ريض اهللا عنه
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 : تنبيه
 ملا كثر املعاجلون بالقرآن والسنة كثر املصابون باملس :بعض الناس يقولون

 .والسحر
 أهنا منذ أقيمت الرقى  املذكورة فإطالق الكثرة;هذه املسألة فيها تفصيل: اجلوابو

 :اآلتية لألمور ;الرشعية غري صحيح
اس تركوا املشعوذين والدجالني من سحرة  من الناًمن املعلوم أن كثري −١

 وقد كان يبلغ عدد الذاهبني ,ومنجمني وكهان وغريهم, وأقبلوا عىل الرقية الرشعية
إىل الساحر الواحد املشهور مئات األلوف, حتى إن الداخل إىل الساحر ال يتمكن من 

 أن فهذا التحول جعل بعض الناس يظنون كثرة الناس,  من;الدخول إال بعد أيام
 .املصابني باملس كثروا عند فتح باب التداوي بالقرآن والسنة

 ,من املعلوم أن من الناس من كانوا متعلقني باألرضحة التي تعبد من دون اهللا −٢
ل يرتددون عليها ما بني احلني واآلخر, وقد يبلغون يف املناسبات املئات من األلوف, ب

, وفيهم من هو مصاب باملس والسحر, ة املالينييبلغون عند بعض األرضحة املشهور
 .فتحول عدد من هؤالء إىل الراقني بالرقية الرشعية

بعض الناس تركوا الذهاب إىل األطباء حينام مل جيدوا عندهم معرفة بأمراض  −٣
ىل الراقني بالقرآن والسنة, وسيبقى هذا التوجه ما بقي توجهوا إاملس وال فائدة, و
  . العمل العظيمم أهلية للقيام هبذا وعنده,القائمون عىل الرقية

 كثرة مؤاذاة :ال ننسى أن من أسباب كثرة التواجد عند الراقني بالرقى الرشعية −٤
جادون يف إرسال اجلن عىل الدعاة, وعىل  فالسحرة ,السحرة ألهل التوحيد والسنة
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يف زيادة طالب العلم واملنارصين للدعوة, فاإلصابة هبذا الصنف تلفت النظر, وهي 
 .كثرة الناس عند الراقني

 مدة كبرية عند الراقي باعتبار تأخر املصابني باملس والسحربقاء بعض  −٥
  .شفائهم, وكثريا ما يكون هذا بسبب عدم إصالح املريض ومن معه ما بينهم وبني اهللا

 فيذهب منهم اإلخالص ,حتويل بعض الراقني الرقية إىل سلب أموال الناس −٦
 ويسهل عليهم أن , ويضعف خوفهم من مكر اهللا, وتقل مراقبتهم هللا,والصدق مع اهللا

 فال حيرصون عىل إصالحهم ;يقبلوا بعضا من املعايص وأن جياملوا املرىض واملرافقني
 .وال عىل عافيتهم بالطرق الرشعية

تسهيل تعاطي السحر وانتشاره يف عرصنا فقد صار للسحر والسحرة قنوات  −٧
ُهم بالطرق الشيطانية ويعلمون السحر, وما كثر السحرة يف فضائية يدعون إىل سحر

هـ يف مديرية ١٤٢٧ظهر يف عام ُمكان إال كثر املصابون بالسحر, ومما يدل عىل هذا أنه 
, اً عدد املتهمني بالسحر مخسني ساحر, حتى بلغ سحرة كثريون)د يافع السفىلُصُر(

 أكثر من ألف, وال حول وال وبلغ عدد املسجلني يف كشف الدولة باإلصابة بالسحر
 .قوة إال باهللا
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 مصاب بمرض اعالمات دالة على أن فالًن

 نفسي

 :العالمات الدالة عىل أن فالنا مصاب بمرض نفيس كاآليت
ما  بسبب سوء معاملتهم له, بخالف ; املريض بأنه صار يكره الناس أن يرصح−١

 .لو كرههم بدون رضاه فهذا سبب إصابته باملس
 . بسبب الغم النفيس;الشعور بضيق الصدر −٢
 بدعو كثرة مشاكل الناس, وعدم −االنعزال واالنطواء–حب الوحدة  −٣

 . ألن املشكلة تذهب تركيزه عىل األشياء;كثرة النسيان −٤  .صدقهم ووفائهم
 . ألن الفكر يؤثر عىل خاليا اجلسم احليوية;اخلمول والكسل −٥

  :اتعريف الرقية لغة وشرًع
 .)ُالرقية بالضم العوذة واجلمع رقى( :ي يف القاموس املحيطدال الفريوز آباق

 ). عوذته باهللا:ا من باب رمىًيْقَى رَقَر(: املصباح املنري يف ي الفيوموقال
عوذة التي  ال:الرقية: ()٢/٢٥٤ (»النهاية يف غريب احلديث«وقال ابن األثري يف 
 ).ري ذلك من اآلفاتوغ ,كاحلمى والرصع ,يرقي هبا صاحب اآلفة

ّيا ورقية ورقيالراقي ترق ,عوذة ومجعهاال (:)٥/٢٩٣ (»لسان العرب« وقال يف ُ , اُ
 ).إذا عوذ ونفث يف عوذته
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التعاويذ باآليات القرآنية واألذكار واألدعية   فهياًرشع وأما تعريف الرقية
 .النبوية
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  شروط الرقى الشرعية

ً متييزا هلا عام يضادها من الرقى املبتدعة ;العلمللرقى الرشعية رشوط ذكرها أهل 
 .والرشكية, بل وأمجعوا عليها

 العلامء أمجع وقد): ١٠/٢٤٠(قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري 
  :رشوط ثالثة اجتامع عند الرقى جواز عىل

  .وصفاته بأسامئه أو تعاىل اهللا بكالم يكون أن −١
  .غريه من معناه يعرف بام أو العريب باللسان −٢
 .تعاىل اهللا بذات بل بذاهتا تؤثر ال الرقية أن يعتقد أن −٣

 قال كام يف جمموع : كالم نفيس يف مسألتنا هذه رمحه اهللا ابن تيمية اإلسالمولشيخ
 عىل  فهذا والتعوذات بالرقى املرصوع معاجلة وأما(): ٢٧٨−٢٤/٢٧٧(الفتاو
 أن اإلسالم دين يف جيوز ومما معناها يعرف مما ذوالتعاوي الرقى كانت فإن ,وجهني
 هبا يرقى أن جيوز فإنه ;ذلك ونحو خللقه اًوخماطب له اًذاكر هللا داعيا ,الرجل هبا يتكلم

 تكن مل ما ,الرقى ىف أذن أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبى عن الصحيح ىف ثبت قد نهإف ;ويعوذ املرصوع
  .» فليفعل أخاه ينفع أن منكم استطاع من« :وقال رشكا
 املعنى جمهولة كانت أو ,رشك فيها يكون أن :مثل ,حمرمة كلامت ذلك يف كان نإو 
 اجلني كان نإو ,يقسم وال يعزم وال هبا يرقى أن ألحد فليس ,كفر فيها يكون أن حيتمل

  .»نفعه من أكثر رضره ورسوله اهللا حرمه ما فإن ;هبا املرصوع عن ينرصف قد



  XS  شروط الرقى الشرعية

 الرقى عن املسلمني علامء هنى وهلذا(): ١٩/١٣(ًوقال أيضا كام يف املصدر السابق 
 اهـ.)رشك أهنا الراقي يعرف مل نإو ,الرشك ُةَّنِظَم ألهنا ;معناه يفقه ال التي

 أن جاز االسم معنى يعرف مل إذا(): ١/٥١٩(وقال يف اقتضاء الرصاط املستقيم 
 العجمية رقىال كرهت وهلذا ,معناه يعرف ال بام املسلم ينطق فال ;حمرما معنى يكون

 .) جتوز ال معان فيها يكون أن خوفا ;غريها أو الرسيانية أو كالعربانية
 الرقى ترك يف املدح(): ١٤٢−١٤/١٤١(وقال النووي يف رشح صحيح مسلم 

 ال وما العربية, بغري والتي املجهولة, والرقى الكفار, كالم من هي التي الرقى هبا املراد
 وأما . مكروه أو منه, قريب أو كفر, معناها أن حتاملال ;مذمومة فهذه معناها, يعرف
 اإلمجاع نقلوا وقد ... سنة هو بل فيه, هني فال املعروفة, وباألذكار القرآن, بآيات الرقى
 .)تعاىل اهللا وأذكار ,بآيات اهللا الرقى جواز عىل

 وعىل ما سبق ذكره من إمجاع أهل العلم عىل أن الرقى ال ترشع بحال إذا كان فيها
ما خيالف الرشع املطهر فليحذر الراقون غاية احلذر من الرقى بغري الرشعية وليحذر 

 كرقى السحرة والدجالني واملبتدعني ,طالبوا الرقى من قبول رقى غري رشعية
  .الضالني

 هل االسرتقاء يقدح يف التوكل أم ال ?: مـسألـة
سرتقاء يقدح قائل اال املسألة عىل قولني, فمن اختلف أهل العلم يف هذه: اجلواب
 . وال ينافيه , ال يقدح يف التوكل: وقائل.يف التوكل
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 الصحيحة األحاديث ويف( ):٤/١٥(قال العالمة ابن القيم يف كتابه زاد املعاد 
 واحلر والعطش اجلوع داء دفع ينافيه ال كام ,التوكل ينايف ال وأنه ,بالتداوي األمر
 اهللا نصبها التي األسباب بمبارشة إال توحيدال حقيقة تتم ال بل ,بأضدادها والربد

 األمر يف يقدح كام التوكل نفس يف يقدح تعطيلها وأن ,ورشعا قدرا ملسبباهتا مقتضيات
 عجزا تركها فإن ,التوكل يف أقو تركها أن معطلها يظن حيث من ويضعفه ,واحلكمة

 دينه يف العبد عينف ما حصول يف اهللا عىل القلب اعتامد حقيقته الذي التوكل ينايف
 وإال األسباب مبارشة من االعتامد هذا مع بد وال .ودنياه دينه يف يرضه ما ودفع ,ودنياه
 .)عجزا توكله وال ,توكال عجزه العبد جيعل فال ;والرشع للحكمة معطال كان

 من أن واحلق(: −بعد مناقشة هذه املسألة–) ١٠/٢٦١(وقال احلافظ يف الفتح 
 لسنته اًتباعا األسباب تعاطيه توكله يف يقدح مل ,ماض عليه قضاءه أن وأيقن باهللا وثق
 وأقعد ,َرَفْغِمـال رأسه عىل ولبس درعني, بني احلرب يف ملسو هيلع هللا ىلص ظاهر فقد رسوله, وسنة
 املدينة, وإىل احلبشة إىل اهلجرة يف وأذن املدينة, حول وخندق الشعب, فم عىل الرماة
 ينزل أن ينتظر ومل ,قوهتم ألهله ادخرو ,والرشب األكل أسباب وتعاطى هو, وهاجر
 ناقتي أعقل: سأله الذي وقال ذلك, له حيصل أن اخللق أحق كان وهو السامء, من عليه
 .)أعلم واهللا التوكل, يدفع ال االحرتاز أن إىل فأشار ,»وتوكل اعقلها« :قال ? أدعها أو
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وع فتاواه  كام يف جمم,وسئل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهللا
 التوكل? تنايف الرقية هل) ١/١٠٦(ورسائله 
 املضار ودفع املنافع جلب يف  اهللا عىل االعتامد صدق هو التوكل: بقوله فأجاب

 فعل بدون اهللا عىل تعتمد أن التوكل وليس هبا, اهللا أمر التي األسباب فعل مع
 تبارك حكمته ويف  اهللا يف طعن األسباب فعل بدون اهللا عىل االعتامد فإن ;األسباب
 عىل ًتوكال الناس أعظم من: سؤال وهنا بأسباهبا, املسببات ربط تعاىل اهللا ألن ;وتعاىل

 اهللا?
  .والسالم الصالة عليه الرسول, هو: اجلواب

 الرضر? هبا يتقي التي األسباب يعمل كان وهل
 غزوة ويف السهام, ليتوقى ;الدروع يلبس احلرب إىل خرج إذا كان ,نعم: جلوابا

 ففعل حيدث, قد ملا اًاستعداد ;ذلك كل ,درعني لبس :أي درعني, بني ظاهر ٍدُحُأ
 ال ,فقط أسباب جمرد األسباب هذه أن اإلنسان اعتقد إذا التوكل, ينايف ال األسباب

 . تعاىل اهللا بإذن إال هلا تأثري
ول قال رس:  قالأصل االختالف يف هذه املسألة حديث املغرية بن شعبة : قلت

 ,)٢٠٥٥ ( رواه الرتمذي.» من التوكلئ فقد بر,من اكتو أو اسرتقى«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 نفي كامل : ومعناه. وهو حديث حسن,) ٣٤٨٩ (ه وابن ماج)٤/٢٤٩ (وأمحد
  ال نفي التوكل,التوكل
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 ليس من كامل التوكل : أي» من التوكلفقد برئ«: قوله: قال العالمة السندي
مثل هذه األسباب ليس من أهل ب فاملتعلق ,رقية والكي كال,التعلق باألسباب البعيدة

  .بتحقيق شعيب) ٣/١١٧(ً نقال من حاشية مسند اإلمام أمحد .الكامل يف التوكل

 هل الرقية الرشعية توقيفية أم اجتهادية?: مسألة
 : اعلم أن الرقى الرشعية هلا جهتان

 .  جهة توقيفية−١
 .  جهة اجتهادية−٢

 وعدم , السري مع رشوط الرقى الرشعية, وضوابطها:فهيأما اجلهة التوقيفية 
 . وعدم املشاهبة هبا السحرة واملنجمني, وأتباعهملسو هيلع هللا ىلصالتجاوز هبا ما جاء عن الرسول 

 هبا األدلة ِ مل تأتُية, فمن جهة أن الشخص يستخدم رقىوأما كوهنا اجتهاد
 .  وال تعارض ما سبق ذكره,ًالرشعية تفصيال
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  XW  ؤثر في الممسوساألدوية الطبية ال ت: قاعدة عظيمة

 األدوية الطبية ال تؤثر في :قاعدة عظيمة

 الممسوس

الرصع (: يف معرض كالمه عىل الرصع) ٤/٦٦ (»الزاد«ابن القيم يف العالمة قال 
 هو الذي : والثاين. ورصع من األخالط الرديئة,رصع من األرواح اخلبيثة: رصعان

 −األطباء: أي– وأما رصع األرواح فأئمتهم ,يتكلم فيه األطباء يف سببه وعالجه
 اهـ.) وال يدفعونه,هم يعرتفون بهؤالوعق

 بعد أن نقل كالم ابن )١/٢٩٩ (»جمموع فتاواه« كام يف وقال العالمة ابن عثيمني
األرواح فقد اعرتف كبار العالج أعني عالج رصع وأما ...: (, قال»الزاد«القيم يف 

 ....). ظة األطباء أن األدوية الطبيعية ال تؤثر فيه, وعالجه بالدعاء والقراءة واملوع
 .فالراقون بحاجة إىل أن يعاجلوا املمسوسني بالرقى, ال بكثرة الزيوت والدهانات

  :قاعدة أخرى
): ٤/٣٦ ("الزاد"الطب النبوي ال يناسب إال األبدان الطيبة, قال ابن القيم يف 

 بالثقة باهللا والتوكل عليه فلتهيأ األبدان). فطب النبوة ال يناسب إال األبدان الطيبة(
 ع بالطب النبوي من حبة سوداء وسنا لكي تنتف;ملسو هيلع هللا ىلصالتسليم ملا أخرب به الرسول و

 . وغري ذلك,وعسل وحجامة
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  :قاعدة عظيمة
 نال الشفاء بإذن اهللا, ,القرآن والسنة إن تلقاها املمسوس باإليامن واإلذعان

ُوننزل﴿:  ومنها قوله تعاىل,واألدلة هلذه القاعدة كثرية ِّ َ ُ َمن َ ِالقرآن ِ ْ ُ َهو اَم ْ َشفاء ُ ٌورمحة ِ َ ْ َ َ 
َللمؤمنني ِ ِ ْ ُ ْ َوال ِّ ُيزيد َ ِ َالظاملني َ ِِ َّإال َّ ًخسارا﴾ َ َ  .]٨٢:اإلرساء[ َ

َأهيا َيا﴿:  وقوله تعاىل ُّ ُالناس َ ْقد َّ ُجاءتكم َ ْ ٌموعظة َ َ ِ ْ ْربكم ِّمن َّ َُّ َوشفاء ِّ ِ ِالصدور ِيف َِّملا َ ُ ُّ 
ًوهد ُ ٌورمحة َ َ ْ َ َللمؤمنني﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ  .]٥٧:يونس[ ِّ

 ً ثقة وتوكال, بهمفليحرص الراقون عىل تذكري املصابني بالسحر واملس باهللا وربطه
 فإن هذا من أعظم ;اً وانقياداً, وخضوعً وإجالالا له, وحبً عليه, وتعظيامًوإقباال

  .أسباب تعجيل العافية للمريض من قبل ربه

 ?حور العسل للمس يعطي الراقي متى:مسألة
َوأوحى﴿:  قال تعاىل, األدوية النافعةالعسل أحد: اجلواب ْ َربك ََ ُّ َإىل َ ِالنحل ِ ْ ِأن َّ َ 

ِاختذي ِ َمن َّ ِاجلبال ِ َ ِ ًبيوتا ْ ُ َومن ُ ِالشجر َِ َ َّومما َّ ِ َيعرشون  َ ُ ِ ْ َّثم* َ ِكيل ُ ِّكل ِمن ُ ِالثمرات فاسلكي ُ ُِ ْ َ ََ َّ 
َسبل ُ ِربك ُ ِّ ًذلال َ ُخيرج ُُ ُ ْ َبطوهنا ِمن َ ِ ُ ٌرشاب ُ َ ٌخمتلف َ ِ َ ْ ُألوانه ُّ َُ ْ ِفيه َ َشفاء ِ ِللناس﴾ ِ َّ −٦٨:النحل [ِ
 التيية دو فالعسل من األ, عىل التداوي بالعسلاًوقد حثت السنة النبوية كثري] ٦٩

عسل, بل  ال يتوقف شفاؤهم عىل الحرس لكن املصابني بال, كثري من الناسيتداو به
 أنه إذا كان :ينحورسمثر ما يقال يف استخدام العسل لل, وأكال حيتاج إليه كثري منهم

 ولو مل ختلط به ,ا فيعطى املسحور رشبة سنا خملوطة بيشء من العسلًالسحر مرشوب
  .فهي نافعة بدونه
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 وينصحه به ناتج حورمسعسل من مهامت ما يرصفه الراقي لل فجعل ال:وعىل هذا
, وإما أنه استغالل ألخذ أموال حورسإما عن جهل الراقي بمهامت ما يعالج به امل

 يف التجارة فيه, اً يف العسل أو مشاركاًتاجرا إذا كان الراقي ويظهر هذا جلي ,الناس
فمن فتح هذا الباب تسلط عىل أموال الناس هبذا الطريق وأمثاله, فليرتفع املسلم عن 

 .!!!استخدامها

ين للمسحور اًوزيتها عالج متى تستعمل احلبة السوداء :مسألة
 واملمسوسني?

وتسمى وتسمى حبة الربكة, وتسمى حبة الكمون األسود, احلبة السوداء 
 ألن الرسول عليه الصالة والسالم ;, وهي من األشفية العامةبالشونيز باللغة الفارسية

) ٥٦٨٨(رواه البخاري . »َامَّ إال الس,إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء«: قال
 عائشة وابن عمر, , وقد جاء من حديث  من حديث أيب هريرة)٢٢١٥(ومسلم 
 .وغريهمريض اهللا عنهم وبريدة 

يف مؤلفاهتم  وقد تكلم العلامء واألطباء عىل مضمون هذا احلديث, وأبانوا
 يف , فليحرص املسلم عىل االنتفاع هبا واستعامهلا منافع احلبة السوداءوبحوثهم

 ملرضه اًالج بمرض, فال يستعملها عاً, أما إذا كان املسلم مصاباملأكوالت واملرشوبات
 .إال عن طريق خبري حاذق يف الطب

 فال يضطر إىل يشء ,من التداوي هباوالسحر  املصاب باملس وأما ما حيتاج إليه
 الرقى بالقرآن والسنة, واإلقبال عىل اهللا,ب اضطراره إىل التداوي إنام هو ألن ;منها
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ًوكفى هبذا انتفاعا دينا ودنيا اء وزيتها من باب  فإن استخدم يشء من احلبة السود;ً
ًالتداوي العام فال مانع من ذلك, ولكن اخلطأ أن جتعل احلبة السوداء عالجا أساسي ا ُ

  .للممسوسني واملسحورين

 ? متى يستعمل زيت الزيتون للمصاب بالسحر واملس:مسألة
ًوشجرة﴿: أكثر ما يستخدم زيت الزيتون يف الطباخة واالدهان, قال تعاىل َ َ ُخترج ََ ُ ْ َ 

ِطور ِمن َسيناء ُ ْ ُتنبت َ ِبالدهن َُ ْ ُّ ٍوصبغ ِ ْ َلآلكلني﴾ َِ ِ ِ ْ  .]٢٠:املؤمنون[ ِّ
 ومن )٣٣١٩( ه وابن ماج)١٨٥١ ( عند الرتمذي, وقد جاء من حديث عمر

  والدارمي)٦٦٦٩( يف الكرب  والنسائي)١٨٥٢ ( الرتمذيأسيد عندحديث أيب 
 هماج  ابندن ع, , ومن حديث أيب هريرة)٣٩٨−٢/٣٩٧ ( واحلاكم)٦٧٠٢(
 عند الطرباين  ريض اهللا عنهام,, ومن حديث ابن عباس)٢/٣٩٨ ( واحلاكم)٣٣٢٠(

 فإنه من ه;كلوا الزيت وادهنوا ب«:  قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا أن رسول ا:)١٩/٥٩٦ (»الكبري«يف 
 . »شجرة مباركة

 فللراقي أن يرشد املمسوس عىل ,وبام أن زيت الزيتون يستخدم لالدهان
 :استخدامه كاآليت

اإلرضار بعضو من  االدهان به إذا كان املصاب باملس قد تسبب الشيطان يف  −١
 .أعضائه لتليينه وترطيبه

 أو احلنجرة  الفخذوأإذا كان وجود اجلني يف عضو من أعضاء املريض كالظهر  −٢
 . يدهن بذلك يف املساء, وغريها من األعضاء,أو اليد
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رة يرصعه وتارة يدفعه إىل إثارة الفتن أما إذا كان اجلني يؤذي املريض يف عقله فتاو
فعىل هذا ال ينبغي للراقني أن يرشدوا كل مريض باملس أو . فال حيتاج إىل زيت الزيتون

  .السحر أو العني إىل استخدام زيت الزيتون

  لدفع السحر واملس والعني? هل جيوز تعليق يشء من القرآن:مسألة
 كبريا كان أو صغريا, , أحد من اخللقال جيوز تعليق يشء من القرآن والسنة عىل

 : لألمور اآلتية; قارئا أو غري قارئ,إنسانا أو حيوانا
ٌكتاب﴿:  القرآن لتدبره والعمل به قال تعاىلزل أن −١ َ ُأنزلناه ِ َ َْ َإليك َ ْ َ ٌمبارك ِ َ ُليدبروا َُ ََّ َّ ِّ 
ِآياته ِ  .]٢٩:ص[ ﴾َ

 كام هو ظاهر ,تنزيله  منفتعليق يشء من القرآن عىل أحد من اخللق ينايف احلكمة
 .اآلية املذكورة

 أصحابه, يرقي  وعرشين سنةًوقد استمر ثالثا ملسو هيلع هللا ىلص مل يفعل ذلك رسول اهللا −٢
 وعىل من  وغري ذلك, ويرقي لكبارهم وأطفاهلم,, من العني واملس;بأنواع من الرقى

 ومهام اشتد املرض فلم حيصل أنه علق أو أرشد إىل تعليق يشء اشتد مرضه أو خف,
عىل عدم  , فهذا يدل داللة واضحةعىل أي مريض أو خملوق هكالم وأمن كالم اهللا 

يف القرآن ينفع بإذن اهللا «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : , وأما حديث أيب أمامةذلكجواز 
: من الربص واجلنون واجلذاب والبطن والسل واحلمى والنفس أن تكتب بزعفران

ة, من رش السامة والعامة, ومن رش العني الالمة, أعوذ بكلامت اهللا التامة وأسامئه عام
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 أن فيه : فهذا احلديث ضعيف, والسبب يف ضعفه,»..ومن رش حاسد إذا حسد
 .  ألن احلسن مل يسمع من أيب أمامة;اًانقطاع

 والبخاري )٢/١٨١ ( عند أمحد ريض اهللا عنهام,اهللا بن عمرو وما جاء عن عبد
 وحسنه )٣٥٢٨ ( والرتمذي)٣٨٩٣ (ود دا وأيب)٨٩( ص"خلق أفعال العباد"يف 

 )١/٥٤٨ ( واحلاكم)٧٤٨ ( وابن السني)٧٦٥ ("عمل اليوم والليلة"والنسائي يف 
 عن , كلهم من طريق حممد بن إسحاق)١٨٦−١٨٥( والصفات األسامء"والبيهقي يف 

إذا فزع أحدكم من نومه «:  قالملسو هيلع هللا ىلص عن جده أن رسول اهللا , عن أبيه,عمرو بن شعيب
 , أعوذ بكلامت اهللا التامات من غضبه وعقابه ورش عباده, ومن مهزات الشياطني:فليقل

 يعلمها من بلغ من ولده  ريض اهللا عنهاماهللا بن عمرو وكان عبد: ال, ق»وأن حيرضون
 يف هاق فعل, كتبها له, ال يعقل أن حيفظهااًأن يقوهلا عند نومه ومن كان منهم صغري

 ,لكالم عليه يف األحاديث الضعيفة يف الشياطنيفضعيف, وقد توسعنا يف ا. »عنقه
 ومل ينسبه إىل النبي , فعل هذا ريض اهللا عنهام,اهللا بن عمرو  ألن عبد;ا ال دليل فيهًوأيض
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 يف هذه املسألة, فلم يثبت عن ملسو هيلع هللا ىلص سري الصحابة عىل ما كان عليه الرسول  −٣
أو دعا إىل ذلك, وهناية  , من القرآن أو من السنة عىل أحداًحد منهم أنه علق شيئأ

  بل صح عنهم ما رواهاالقتداء هو بالرسول وصحابته, ومن سار عىل ما كانوا عليه,
 ,كانوا يكرهون التامئم كلها: ( عن إبراهيم النخعي قال)٢٣٨١٤( رقم ابن أيب شيبة
 .وسنده صحيح).  وغري القرآن,من القرآن
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ليق القرآن عىل األطفال واملرىض, كراهة تعيف  كثرية اًوقد ذكر ابن أيب شيبة آثار
 أن الكراهة عند السلف يراد هبا "عالم املوقعنيا"وقد رجح ابن القيم يف كتابه العظيم 

  فاتضح من هذه األدلة أن تعليق يشء من القرآن أو األدعية عىل األوالد;التحريم
وا فتواهم بنالصبيان املرىض و والذين أفتوا بجواز تعليق القرآن عىل ,وغريهم ال جيوز
عن ) ١٧/١٦٤ ("التمهيد"الرب يف   ومن ذلك ما جاء عند ابن عبدعىل ما مل يصح,

وهو . » فليس من التامئم,ما تعلق بعد نزول البالء«:  أهنا قالت: ريض اهللا عنهاعائشة
َريَكُ ألن ب;ٌ يف سنده انقطاع,أثر ضعيف اهللا األشج مل يسمع من القاسم بن   بن عبدْ

 . ريض اهللا عنهاعن عائشة الراوي ,حممد
ال بأس إذا : ( فقال,سألت سعيد بن املسيب عن التعويذة:  قالَةَمْصِوجاء عن ع

.  املعروف بنوح اجلامع, وقد كذبوه, نوح ابن أيب مريم:وعصمة هذا هو). ٍمْيِدَكان يف أ
 ."هتذيب التهذيب" راجع
اهد يكتب للناس كان جم: ( قال)٢٣٨٩٢( عند ابن أيب شيبة ,ٍرْيَوُجاء عن ثو

 بل , الدارقطني والنسائي وغريمهاه قال.وثوير هذا مرتوك)  فيعلقه عليهم,التعويذة
 ).كان من أركان الكذب: (سفيان الثوري قال

إن كان : (وجاء عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر أنه سئل عن تعليق التعويذ فقال
أخرجه ..).  إن استطعت, فعلقه واستشف به,من كتاب اهللا أو كالم عن نبي اهللا

 ألنه من طريق عمرو بن جممع السكوين الكندي, وهو ;املروزي وهذا األثر ضعيف
  .)عامة ما يرويه ال يتابع عليه: ( كام قاله غري و احد, قال ابن عدي,ضعيف

 ).ضعفوه: ("املغني"وقال الذهبي يف 
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 وفيه ,حبان وفيها يونس بن ,)٢٣٥٥١( رقم وله طريق أخر عند ابن أيب شيبة
 يظهر عليها اً وطريق أخر عند ابن أيب شيبة أيض"هتذيب الكامل"ضعف, راجع 

 عىل اجلواز, وجاء ً منه, وال يكون دليالااجتهادالصحة إليه, فإن صحت فيكون هذا 
 أنه كان ال )٢٣٥٤٨( عند ابن أيب شيبة رقم  عن ابن سريين,عن إسامعيل بن مسلم

 . وهو ضعيف, وإسامعيل هذا هو املكي بالشد من القرآن,اًير بأس
 مل يكن ير  أنه الضحاك)٢٣٥٥٢( عند ابن أيب شيبة رقم  عن,وجاء عن جويرب

وال  إذا وضعه عند الغسل, وعند الغائط, , أن يعلق الرجل اليشء من كتاب اهللااًبأس
 ."التهذيب" راجع .ا ضعيف جداً ألن جويرب;يثبت هذا األثر عن الضحاك

:  قال)٢٣٥٥٠( عند ابن أيب شيبة  عن عطاء,ٍمْيَلُهو ابن أيب سو ,ثوجاء عن لي
 ;جتويز ذلك همضعيف, وال عربة بام جاء عن بعض وليث) ال بأس أن يعلق القرآن(

 .ملخالفته اهلدي النبوي
كالم اهللا  إهانة ,تعليق اآليات القرآنية عىل الرجال واألطفال والنساءب حيصل −٤

  :, ومنها من أوجهسبحانه
 .أنه يرقد فوق اآلية ويتقلب فوقها −أ

 . وهي موجودة معه,)اخلالء(يدخل احلامم  −ب
 . إما ذاكرا وإما ناسيا. , ومعها القرآن املعلق عليهاً غالبا ما يأيت الرجل زوجته−ج
قد توضع التعويذة من القرآن يف اإلبط, أو عند الرسة, أو عند الفخذين, وما  −د

 .كروهةأشبه ذلك من األماكن امل
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 كام شاهدنا هذا يف بعض من ,تراكم األوساخ من العرق, وأوساخ أخر −هـ
 . وهم معلقون للقرآن,يأتون إلينا

 ِيف﴿ : فإن اهللا يقول يف مدح القرآن;فهذه املفاسد تنايف تعظيم القرآن وتقديسه
ٍصحف ُ ٍمكرمة  ُ َ َّ ٍمرفوعة* َُّ َ ُ ْ ٍمطهرة  َّ َ َُّّ ِبأيدي* َ ْ َ ٍسفرة  ِ َ َكر* ََ ٍبررة ٍامِ َ َ  فأين ]١٦− ١٣:عبس[ ﴾َ

 خشية العني أو السحر أو غري ;إن تعليق القرآن عىل املريض! تكريمه عند هؤالء?
 ٍلْبِالرمحن بن ش د هنينا عن ذلك, جاء من حديث عبد يف القرآن, وقا يعد غلو,ذلك
 )٣/٤٢٨(رواه أمحد . »... وال تغلوا به,اقرؤوا القرآن«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال

, )٢٦٢٤ ("الشعب"والبيهقي يف ) ١٥١٨(وأبو يعىل ) ٢٥٩٥(والطرباين يف األوسط 
وقد يبلغ الغلو إىل حد أن يعتقد أن القرآن شفاء بذاته ال بإذن اهللا, وأن من علقه يشفى 

واملعلوم أن القرآن سبب للشفاء, والشفاء بيد اهللا .  فال يقدر عىل إصابته أحد;وحيفظ
 .كبري بني املسألتني, فليتنبه هلذاالواحد القهار, وفرق 

َتعليق يشء من كالم اهللا وكالم رسوله جي  السحرة والكهان واملنجمني عىل ُئِّرُ
 بدعو أهنا من ;اإلكثار من إعطاء التعويذات املشتملة عىل الرشك واملعايص للناس

 .القرآن واألدعية املأثورة
 وسبب لرتك ,لترضع إىل اهللاتعليق القرآن عىل من ذكرنا سبب إلمهال الدعاء وا

 , يعتمدون عىل التعليق من املعلقني للقرآناً ألن كثري;املحافظة عىل األذكار الرشعية
 . معنا القرآن كله:يقولونو
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هدي  ملا يف ذلك من املفاسد وملخالفته ;وخالصة القول أن التعليق املذكور ال جيوز
 ; محل املصحف يف اجليبوال خالف بني أهل العلم أن,  وصحابتهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
  . جائز,للقراءة فيه

 ? هل جيوز كتابة آيات عىل املريض:مسألة
يف فخذه أو عىل رسته إما  املريض,  جسدمن الناس من يكتبون آيات قرآنية عىل

ز, كيف ال وليس عند من  ظانني أن ذلك جيوز, وما أبعد هذا عن اجلوا,وما أشبه ذلك
, وال عن صحابته والتابعني ملسو هيلع هللا ىلص ال عن رسول اهللا ال عن اهللا, و,دليلرأ جوازه 

 .!!?وأتباعهم
 أين جئت − الصادق اً جعفر: أي–هللا ا بلغ أبا عبد: (ن املروزي أنه قالوما جاء ع

 وحممد رسول ,سم اهللا وباهللاا ب,بسم اهللا الرمحن الرحيم: عة فيهافكتب يل من احلمى رق
َقلنا﴿: اهللا ْ ُنار َيا ُ ِكوين َ ًبردا ُ َوس َْ ًالماَ َعىل َ َإبراهيم  َ َِ ْ ُوأرادوا* ِ ََ ِبه َ ًكيدا ِ ْ ُفجعلناهم َ ُ َ ََ ْ َ 

َاألخرسين ِ َ ْ َ  , اشف صاحب هذا الكتاب, رب جربيل وميكائيل وإرسافيل! اللهم,﴾ْ
 ).٤/٢٩١ (»زاد املعاد«ً نقال عن ). آمني. إله اخللق,بحولك وقوتك وجربوتك

الطب " وابن القيم يف "النبويةاألحكام " احلكاية ذكرها احلموي يف كتابه ههذ
 ألن يف سندها عمرو بن جممع ;, وهي غري صحيحة"الطب" يف  وكذا الذهبي"النبوي

قطني والرازي وضعفه الدار. رويه ال يتابع عليهالسكوين قال فيه ابن عدي عامة ما ي
 )٤/٤٣٣(انظر لسان امليزان . وابن شاهني وغريهم
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رأيت أيب : اهللا بن أمحد قال حدثني عبد (:أخر عند اخلالل قالوقد جاءت قصة 
ال إله إال :  ريض اهللا عنهاميكتب لعرس الوالدة يف جام أبيض يكتب حديث ابن عباس

ْكأهنم﴿اهللا احلليم الكريم, سبحان اهللا رب العرش العظيم, احلمد هللا رب العاملني  ُ َّ َ َيوم َ َْ 
َيروهنا َ ََ ْمل ْ ُيلبثوا َ َ ْ َّإال َ ًعشية ِ َّ ِ ْأو َ َحاها ُض َ ْكأهنم* َ ُ َّ َ َيوم َ َيرون َْ ْ َ َيوعدون َما َ ُ َ ْمل ُ ُيلبثوا َ َ ْ َّإال َ ًساعة ِ َ  ِّمن َ
ٍهنار َ ٌبالغ َّ َ ْفهل َ َ ُهيلك َ َ ْ َّإال ُ ُالقوم ِ ْ َ َالفاسقون﴾ ْ ُ ِ َ ْ وقد ذكر اخلالل أن أمحد استدل بام يرو ,

وقد اعرتض  ,مر عيسى عليه السالم عىل بقرة«:  قال ريض اهللا عنهامعن ابن عباس
يا خالق :  ادع اهللا يل أن خيلصني مما أنا فيه, فقال,يا كلمة اهللا:  فقالت,ولدها يف بطنها

 .اَهْصِّلَ خ,النفس من النفس, ويا خملص النفس من النفس, ويا خمرج النفس من النفس
 .» فإذا هي قائمة نشمة,فرمت بولدها: قال

 وال احتجاج بام مل , هلا وال زمام التي ال خطام,هذه من القصص اإلرسائيلية: قلت
 .يصح من قصص بني إرسائيل

  من القرآن يف ماء لترشب? هل جيوز حمو آيات:مسألة
 من يمحو اآليات القرآنية التي يعالج هبا املسحورين واملمسوسني واملعيونني هناك

  ليرشبوها من باب التداوي بالقرآن, وهذا الفعل ليس من; وتعطى للمذكورين,باملاء
 واملفتون باجلواز اعتمدوا عىل ما مل يعتمد عليه , وال من فعل السلفملسو هيلع هللا ىلصهدي الرسول 

 . مما ال تقوم به حجة,من قصص إرسائيلية وغريها
 فيه مفاسد قريبة من مفاسد تعليق , ثم رشهبا,حمو اآليات وبلها باملاءال تنس أن و

 . جتد ما ذكرنا, فارجع إىل هناك, عىل املريضاآليات القرآنية
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 الرقية في ماء زمزم

: ال خيفى عىل املسلم ما يف ماء زمزم من الربكة, فقد قال عليه الصالة والسالم
 عن ابن , وغريه)١١١٦٧ (رواه الطرباين. »خري ماء عىل وجه األرض ماء زمزم«

 .)١٠٥٦( يف الصحيحة  األلباين رمحه اهللاذكره, وقد  ريض اهللا عنهامعباس
 من حديث , والبزار)١/٣٠٩ (الطرباين يف الصغريو) ١٩٢٢(ورو مسلم رقم 

إهنا مباركة وهي طعام طعم وشفاء «: ماء زمزم  قال يفملسو هيلع هللا ىلص أن الرسول :أيب ذر 
  .»سقم

  عند, من حديث جابر. »ماء زمزم ملا رشب له«: وقال عليه الصالة والسالم
 ام, ريض اهللا عنه, وجاء من حديث ابن عباس)٣٠٦٢ (ابن ماجهو )٣/٣٥٧(أمحد 

 وغريهم, )١/٤٧٣( واحلاكم يف املستدرك )٢/٢٨٩ (عند الدارقطني يف السنن
 . مجع فيه طرق هذا احلديث وصححه,وللحافظ ابن حجر جزء

فهم العلامء من هذه اللفظة . »ماء زمزم ملا رشب له«: وقوله عليه الصالة والسالم
به ليعطى  له ذلك, ومن رشيرجى ,العموم, فمن رشب ماء زمزم ليشفى من مرض

 وكل هذا بإذن  له ذلك,فريجى , ليحفظ القرآنه له ذلك, ومن رشبفريجى ,فصاحة
 .الدنياو الدين فاحلديث املذكور أفاد عموم االنتفاع بامء زمزم, يف .اهللا

 −بإذن اهللا−نا من طرق مسألة الرشب من ماء زمزم رشبه لغرض االستشفاء ادومر
 رشبوه بنية اًغري واحد من العلامء أن أناس, وقد ذكر من مرض املس والسحر والعني

 ,وقد اختلف العلامء املعارصون يف الرقية يف ماء زمزم اهللا عليهم بذلك, َّنَمَ ف;العافية
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 ومنهم العالمة األلباين ,فمنهم من أجاز ذلك كالعالمة ابن باز, ومنهم من منع ذلك
 . معلال ذلك أن ماء زمزم شفاء بنفسه

ا يمنع من الرقية يف ماء زمزم, وحيصل بذلك اجتامع سببني وال أر مانعا رشعي
حيس وهو ماء زمزم, ومعنوي وهي الرقية, وهذا أكمل وأتم يف : من أسباب الشفاء

 , كان غالبا يف رقياه جيمع بني السببني احليس واملعنويملسو هيلع هللا ىلص بدليل أن الرسول ;التداوي
 والنفث والدعاء, والرقية يف كمثل اجلمع بني الرقية بالرتاب والنفث والدعاء واملاء

 .اليشء ال تعني عدم وجود الشفاء فيه والربكة
 مل ملسو هيلع هللا ىلص من أن الرسول ,وما علل به األلباين من عدم جواز الرقية يف ماء زمزم

  .يفعله
 ألن التعليل ;ال يلزم من عدم فعله عليه الصالة والسالم ذلك املنع منه: قلت

كرناه آنفا, واالعتامد يف جتويز ذلك أيضا عدم  بدليل رقياه فيام ذ,بجواز فعله صحيح
  .وجود مانع رشعي يمنعه

 ? هل جيوز االغتسال بامء حميت فيه آيات قرآنية:مسألة
 ألنه إذا ;قبل اجلواب تقدم أن بينا جواز الرقية يف املاء ورشبه, أو االغتسال به

 القرآن يف املاء, منرشب املاء املرقي فمن باب أوىل جواز االغتسال به, وأما حمو يشء 
 إذ ال وجود لذلك يف كتاب اهللا, وال يف سنة رسوله, وال تصح اآلثار فهو غري مرشوع;

 وليس , فهذا مل يفعله السلف أو رشبهبهالواردة عن السلف يف ذلك, وأما االغتسال 
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 فاالغتسال به تابع , فاملحو من أصله خطأ;من الطرق الصحيحة يف التداوي بالقرآن
  .له

 اء وغريه من املرشوبات?يف امل هل جتوز الرقية :ألةمس
دخل : عن عائشة ريض اهللا عنها قالتف. لألدلة الدالة عىل ذلك ; جيوز ذلك,نعم

  .»اكشف البأس رب الناس«:  فقال, وهو مريض,رسول اهللا عىل ثابت بن قيس
بو أخرجه أ. عليه ثم صبه عليه  من بطحان فجعله يف قدح ثم نفثً تراباثم أخذ

 يف الكبري والطرباين) ١٠١٧( رقم "عمل اليوم والليلة" والنسائي يف )٣٨٨٥ (دداو
 من طريق يوسف بن حممد , واحلديث)١٤١٨ ("املوارد", وابن حبان كام يف )١٣٢٣(

ً عن جده مرفوعا, ويوسف هذا قال فيه احلافظ ابن حجر , عن أبيه,بن ثابت بن قيس
 حديث : ومنها,ابعة, وهلذا احلديث شواهد تقويهيعني عند املت. مقبول: يف التقريب
 يف امللح واملاء, ومنها األحاديث الواردة يف الرقية مع الرتاب ومع ملسو هيلع هللا ىلصرقية النبي 

  .النفث
 , ملا للامء من خاصية;, والتأثري به حمسوسأمر معلوم باملاء املرقي  املرىضانتفاعو

ينفع املسحور املعنوي ومن ذلك احليس و: فإذا أضفت إليه الرقية فقد اجتمع النفعان
 .وغري ذلكأ , لفم املسحوراً أو كان اجلني ماسك,اًإذا كان السحر مرشوب

 األحاديث الواردة يف اغتسال العائن وصبه :ومن األدلة عىل رشعية الرقية يف املاء
فإذا كان اغتسال العائن ينتفع به املعيون, وليس فيه رقية وإنام غسل ماءه عىل املعيون, 

بعض أعضائه, فكيف إذا رقي يف املاء بالريق والنفث, ومع ذلك كالم اهللا وكالم 
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 وخري كله للناس, واهللا املعني عىل , الذي هو بركة كله,رسوله عليه الصالة والسالم
 خصوصا أن يكون االنتفاع باملاء املرقي أكثر من ماء الغاسل, اًذلك كله, فال يبعد أبد

 .ةإذا أخلص الراقي يف الرقي
 كالعسل وزيت احلبة ,اوهكذا جتوز الرقية يف املرشوبات التي يستفاد منها طبي

 كام أوضحنا ,السوداء وزيت الزيتون وأمثاهلا, مع مالحظة عدم التوسع يف هذه املسألة
  .ذلك يف ضمن مسائل هذا الكتاب

  هل جيوز استعامل املاء املرقي للمصاب يف احلامم?:مسألة
 ألن ; باملاء املرقي يف احلامم جائز أو املعيونملسحور أو املمسوساغتسال ا: اجلواب

, والذي علق باملاء هو الريق و النفث فقط, أما اًهذا املاء املرقي ليس فيه قرآن أبد
اآليات التي قرأها الراقي فهي خطاب ونداء وثناء عىل اهللا والتجاء ودعاء وترضع بني 

 ال اللفظ وال املعنى, فام يظنه ,ن القرآن يف املاءيدي اهللا سبحانه, فلم حيصل أي يشء م
 . لعدم وجود أي إهانة للقرآن;اً ليس صحيح,بعض الناس أن الغسل املذكور ال جيوز

  .يف هذه احلالة

 ?هل استعامل ماء الورد للممسوس أو املسحور مرشوع: مسألة
كوا إرشاد  ملاء الورد, فأنصح القراء والراقني أن يرتفضيلةال أعلم : اجلواب

 . واهللا أعلم,األمراض ألخذه, وعندي أن املاء العادي أحسن منه
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  :تنبيه
املشعوذون يوصون بكتابة شعوذهتم بامء الزعفران وماء الورد, فالذي يأخذ ماء 

  .الورد يقع يف التشبه هبم

 ? لبعض األمراضاً عالج;هل جيوز للراقي أن يستعمل امللح: سؤال
 ملا عرف أنه ينفع بإذن اهللا, ; يستعمل امللح يف املاء رقيةجيوز للراقي أن: اجلواب

 عقربة يف ملسو هيلع هللا ىلصلدغت النبي : قال  ما جاء من حديث عيل ذلكوالدليل عىل جواز 
ًلعن اهللا العقرب ال تدع مصليا وال غريه, ثم دعا بملح وماء «: الصالة فلام فرغ قال

 وابن )٥٨٩٠(يف األوسط  احلديث أخرجه الطرباين. ».....وجعل يمسح عليه ويقرأ 
  .)٢/١٩٣( "أخبار أصبهان", وأبو نعيم يف )٢٣٩٠٠ (أيب شيبة

 .وهو صحيح
فاستعامل امللح هبذه الصورة وأمثاهلا جائز, أما إذا استعمل امللح عىل طريقة 

 ألنه رشك, كاستخدام امللح لرصف اجلن, ودفع ; فال جيوز,املشعوذين والدجالني
ج املرأة العروس من بيت وليها حتى تصل إىل بيت العني واستخدامه حال خرو

زوجها, وجعلهم له مع الطفل ومع املرأة النفاس, وهذا كله من أجل رصف اجلن, 
َوإذا﴿:  قال تعاىل,ومعلوم أن الذي يقدر عىل رصف اجلن هو اهللا ِ َقرأت َ ْ َ َالقرآن َ ُ َجعلنا ْ ْ َ َ 

َبينك َ ْ َوبني َ ْ َ َالذين َ ِ َيؤمنون َال َّ ُ ِ ْ ِخرةِباآل ُ ًحجابا َِ َ ُمستورا﴾ ِ ْ , وكان الدافع ]٤٥:اإلرساء[ َّ
للقائلني بحمل امللح لرصف اجلن والشياطني هو اعتامدهم عىل ما هو مشهور من أن 
اجلن ال يأكلون الطعام اململوح, ففهموا من هذا كراهية اجلن للملح, وبنوا عىل هذا أن 
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داة اجلن لإلنس معلومة  ألن معا;محل امللح يرصف اجلن, وهذا استنتاج باطل
  . بسبب املحافظة عىل األذكار الرشعية;بالرضورة فال يدفعهم عن ذلك إال اهللا

 ?هل جيوز استعامل احللتيت والبحت للمصاب بالسحر أو املس: مسألة
 , واملشعوذون يستعملون هذه املادة لرصف اجلن,ااحللتيت والبحت مادة مرة جد

 ألهنم ; جهال املسلمني وغريهم و التلبيس عىل هذا من باب الدجلواستعامهلم
 ملا فيهام من النتانة التي تعجب ;يعلمون أن احللتيت والبحت من مطالب الشياطني

 .الشياطني
 ;ليسا بعالجني رشعينيومما يبطل جواز استخدام احللتيت والبحت للتداوي أهنام 

 ة ليستعملوا ذلك, أنه عالج أصحابه هبام, أو أرشد الصحابملسو هيلع هللا ىلصفلم يأت عن النبي 
 .وأيضا ليسا من الطب املعترب عند األطباء فهام من السحرة وإىل السحرة

من وسائل  فرتك استعامل احللتيت والبحت واجب, واستعامهلام :وعىل هذا
ستعامهلام بطريقة الطب كأن يستعملهام يف حليب أو عسل أو أي إال أن يكون ا. الرشك

 فيجوز, وإن كان عن طريق ترصف ,خربة عن طريق أطباء هلم ,مرشوب مباح
  .خطأ ال ينبغي له القدوم عليه أبداالشخص فهذا 

 : تنبيه
احللتيت وتكلم عن ( ):١٠٠ص (»ةاملعتمد يف األدوية املفرد« كتاب ذكر صاحب

وإن صب :  أن قال, ووصل به الشطط إىله وجاء بام ال وجود له في,ه كام يزعممنافع
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 الرجل ذ, ثم يتمسح به فإنه يلذاًبق يف قارورة وترك أيامن ز دهن− احللتيت : أي– عليه
  .)واملرأة لذة عجيبة

فيه أشياء من هذا القبيل كتاب املذكور هذا من مجلة الدجل عىل الناس, وال: قلت
  .!! فليتنبه لذلك;كثرية
 :  آخرتنبيه

 ;ون املنتنا, وبعضه طيب, واملشعوذون يستخدمداحللتيت أنواع بعضه منتن ج
  .ألن الرائحة املنتنة تعجب الشياطني

 .هل حتديق الراقي نظره إىل عني املسحور واملمسوس مرشوع?: مسألة
ىل عني املريض تعب للراقي واملرقي بدون حال القراءة إحتديق النظر : اجلواب

, وهو من بدع بعض القراء يف عرصنا, وهو من إلقاء اًفائدة, وال دليل عليه رشع
رتعيه, وقد اختذ بعض الراقني النظر إىل عني املمسوس ذريعة إىل النظر الشيطان عىل خم

 ألنه قد علم حتريم نظر الرجال إىل ;إىل عيون النساء, وال شك أن هذا النظر حمرم
النساء إال حلاجة ورضورة, وال حاجة هاهنا, وهو استدراج خطري للراقي من قبل 

 املرأة بطريق الضغط عليها وعىل الشيطان, وبعض القراء خبيث يريد أن ينظر إىل
مرافقها, فربام ضعفا واستجابا له مع أن ذلك ال جيوز, وعىل هذا ننصح بعدم الذهاب 
عند هذا الصنف للرقية, وعىل العلامء أن حيذروا من هذا الصنف, وعىل من وقع يف 

 .ذلك أن يتوب إىل اهللا
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النوم ليطرد هل جيوز وضع املصحف حتت رأس املصاب باملس عند : سؤال
 ?الشياطني
 اً ألنه ينايف تعظيم املصحف وتقديسه, قال اهللا واصف;هذا ال جيوز: اجلواب

ٍصحف ِيف﴿: القرآن ُ ٍمكرمة  ُ َ َّ ٍمرفوعة *َُّ َ ُ ْ ٍمطهرة  َّ َ َُّّ ِبأيدي *َ ْ َ ٍسفرة  ِ َ ٍكرام *ََ َ ٍبررة ِ َ َ : عبس[ ﴾َ

 ملسو هيلع هللا ىلصد رفع النبي  له, وق وال رفعة,ور ليس بتكريم للمصحف, فوضعه املذك]١٦−١٣
 قال لنفر من ملسو هيلع هللا ىلصقد جاء من حديث ابن عمر وفيه أن النبي ف ;التوراة املحرفة املنسوخة

رواه ...  ووضع التوراة عليها , فأيت هبا فنزع الوسادة من حتته»ائتوين بالتوراة«: اليهود
 . وإذا كان هذا للتوراة فمن باب أوىل تعظيم القرآن.بسند حسن) ٤٤٤٩(ود أبو دا

 اجلن ال يطردون بمجرد وضع املصحف يف البيت أو يف اجليب أو حتت اًوأيض
, ودعوة ً وحتاكامً وعمالاً بل يطردون باإلقبال عىل القرآن الكريم تالوة وتدبر,الرأس

  .إليه, وباإلقبال عىل األذكار املرشوعة

ٍّولكل﴿: هل جيوز قراءة قوله سبحانه: سؤال ُ ِ ٌوجهة َ َ ْ َهو ِ َموليها ُ َِّ ْفاس ُ ْتبقواَ ُ ِ ِاخلريات َ َ ْ َ ْ 
َأين ْ ْتكونوا َما َ ُ ِيأت َُ ْ ُبكم َ ُ ًمجيعا اهللاُّ ِ ِ َّإن َ َعىل اهللاَّ ِ ِّكل َ ٍيشء ُ ْ ٌقدير﴾ َ ِ  ? عىل املمسوسنيَ

 ألن اجلني حياول أن خيتفي يف ;جيوز أن تقرأ هذه اآلية عىل املمسوسني: اجلواب
 ,ه ليحصل خذالنه بإذن اهللابعض أعضاء املريض, وال يريد أن يظهر فاآلية تقرأ علي

 به, فقراءة اآلية خماطبة للجن املتواجدين يف اًفيظهر عىل لسان املريض أو متلبس
 . ال أهنا خطاب لآلخرين أن يدخلوا يف املريض,املصابني هبم
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 هل جيوز إحراق اجلن بالنار? :سؤال
َّإال﴿: علوم أن اهللا يرسل الشهب عىل الشياطني, قال سبحانهمن امل: اجلواب ْمن ِ َ 

َخطف ِ َاخلطفة َ َ ْ ُفأتبعه َْ َ َ ْ َ ٌشهاب َ َ ٌثاقب ِ ِ َ﴿وحفظناها: , وقال سبحانه]١٠:الصافات[ ﴾َ َ ََ ْ ِّكل ِمن ِ ُ 
ٍشيطان َ ْ ٍرجيم  َ ِ َّإال* َّ ِمن ِ َاسرتق َ َ َ َالسمع ْ ْ ُفأتبعه َّ َ َ ْ َ ٌشهاب َ َ ٌمبني﴾ ِ ِ   .]١٨−١٧:احلجر[ ُّ

 مرصحة بأنه ال يعذب بالنار إال فاهللا يعذب اجلن بالشهب, وقد جاءت األحاديث
  واحلاكم)١٤٥٨ ( والرتمذي)٤٣٥١ (د وأبو داو)٣٠١٧ (رب النار, رو البخاري

 أحرق الزنادقة من ا ملا أخرب أن علي ريض اهللا عنهام وغريهم عن ابن عباس)٣/٥٣٩(
 »اهللاال تعذبوا بعذاب « ملسو هيلع هللا ىلص لنهي رسول اهللا ;مل أحرقهملو كنت أنا : لسبئيني بالنار قالا

 .» فاقتلوه,من بدل دينه«: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا كام قال ,ولقتلتهم
 ملسو هيلع هللا ىلصبعثنا رسول اهللا : قال )٣٠١٦( عند البخاري رقم , ومن حديث أيب هريرة

ًإن وجدتم فالنا وفالنا فأحرقومها بالنار«: فقاليف بعث   حني ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال رسول اهللا »ً
ًإين أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالن«: أردنا اخلروج  فإن ; وإن النار ال يعذب هبا إال اهللا,اً

والذي عليه مجهور العلامء أنه ال يعذب بالنار إال رب النار, . »وجدمتومها فاقتلومها
حراق عن طريق  كان اإلٌ, سواءومن هنا فال جيوز للراقي أن حيرق الشيطان بالنار

 خيتفي برسعة,  قدني أن اجل:املنعب نا نقول, ومما جيعل أيضا غريهااستخدام الكهرباء أم
فيكون اإليذاء بالنار للمريض نفسه, وقد يؤدي هذا إىل التشويه باملريض, أو إصابته 

 .وجيوز للراقي أن هيدد اجلني بالنار فقط وغري ذلك, ,بالشلل
 . ألنه ليس فيه نار حمرقة; فيجوز,وأما استخدام جهاز صغري فيه ذبذبة فقط
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  جن بالرقىما يجوز وما ال يجوز من إحراق ال

 : الراقي إلحراق اجلنيامان يفعلهتيقهناك طر
 وهي اإلكثار من قراءة القرآن عىل املريض, والرتديد لآليات التي مرشوعة: األوىل

تؤثر عىل اجلني كآيات السحر, وآيات العذاب يف اآلخرة, فهذه اآليات وأمثاهلا تفعل 
 , يف إيامنهاقويو ًن القارئ خملصاما يكويف اجلني ما ال تفعله السيوف يف الرقاب, بقدر 

 . عىل اهللاً ومقبالاًواملريض مصغي
 كام , جتعل الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل الذباب)سم اهللااب(وإذا كانت كلمة 
 فإنك إذا قلت ذلك تصاغر ;)باسم اهللا( :ولكن قل«:  وفيه, يف حديث أيب املليح

  !!آيات وكذا سور? فام بالك بقراءة كذا .»حتى يصري مثل الذباب
 ,ج(طريقة مبتدعة وهي يف احلقيقة شعوذة وخرافات, وهي كتابة األحرف : الثانية

ِ﴿وإن: ويكتب مع هذه احلروف)  ف,ظ, ش, ز,خ ُيستغيثوا َ ِ َ ْ ُيغاثوا َ َ َبامء ُ ِكاملهل ِ ُْْ ِيشوي َ ْ َ 
َالوجوه﴾ ُ ُ ْ.  

 ويشمها , ثم حترق هذه اخلرقة,وكتابة هذه األحرف واآلية تكون يف خرقة
 . حيرتق اجلني−عىل حد زعم الدجالني− وهنا ,املريض

 طريقة أخر إلحراق "الرمحة يف الطب واحلكمة" صاحب كتاب اًوقد ذكر أيض
طفش طفشني وبربر كلميع, هليقا, (:  عند إرادة اإلحراقكقوله) ١٨−٩ص(اجلن 

  .)لقويش, هليوه
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 وكتاب ,اطبة للجن ألهنا خم;وهذه الطريق من أخبث أنواع الدجل والرشك
, وال تصح نسبته إىل السيوطي رمحه  وشعوذة كتاب رشك"الرمحة يف الطب واحلكمة"
 .!! فتنبه;اهللا

 متى يستخدم رضب وخنق املمسوس واملسحور?: مسألة
 ملا يرتتب عليها من نفع أو ; أن هذه املسألة مهمة−أخي املسلم−اعلم : اجلواب

 , فيام جاء عنه يف هذه املسألةملسو هيلع هللا ىلص وال ينجح فيها إال من كان مقتديا برسول اهللا ,رض
 ويف معرفة التعامل مع اجلن عند ظهورهم ,حال املمسوس واملسحور وماهرا يف معرفة

 .عىل املمسوسني واملسحورين 
 رقم ه يف هذه املسألة فهو أن يفعل كام فعل, رو ابن ماجملسو هيلع هللا ىلصأما االقتداء بالنبي 

والروياين يف ) ١٥٣١( وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين رقم , واللفظ له,)٣٥٤٨(
 رسول استعملني ملا( :قال  العاص أيب بن عثامنمن حديث ) ١٥١٥(مسنده رقم 

  .أصيل ما أدري ما حتى ,صاليت يف يشء يل يعرض جعل الطائف عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا
 يا نعم :قلت العاص يبأ ابن فقال , ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إىل رحلت ,ذلك رأيت فلام
 حتى ,صلوايت يف يشء يل عرض ,اهللا رسول يا :قلت »?بك جاء ما« :قال ,اهللا رسول

 ,قدمي صدور عىل فجلست ,منه فدنوت »ادنه الشيطان ذاك« :قال .أصيل ما أدري ما
 ثالث ذلك ففعل ,»اهللا عدو اخرج« :وقال ,فمي يف وتفل ,بيده صدري فرضب :قال

 .)بعد خالطني أحسبه ما !فلعمري :عثامن فقال :قال ,»بعملك قاحل« :قال ثم ,مرات
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هذا إسناد : بقوله) ٤/٨٠(واحلديث حكم عليه البوصريي يف مصباح الزجاجة 
 عن عثامن بن أيب , رواه احلاكم يف املستدرك من طريق أيب العالء, رجاله ثقات,صحيح
 .هذا حديث صحيح اإلسناد:  وقال,العاص

 .وصححه األلباين
والطرباين يف الكبري ) ١٦٨٤(جاء عند ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين رقم و

 فانطلق , ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إىل انطلق عن الزارع أنه  واللفظ له)٥٣١٣(رقم ) ٥/٢٧٥(
 ,املدينة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عىل قدمنا فلام :جدي قال ,له أخت ابن أو جمنون له بابن معه
 وجل عز اهللا تدعو ;به أتيتك ,جمنون يل أخت ابن أو يل ابنا معي إن ,اهللا رسول يا :قلت
 عنه وألقيت عنه فأطلقت ,الركاب يف وهو ,إليه به فانطلقت ,»به ائتني« :فقال .له

 , ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إىل به انتهيت حتى بيده وأخذت ,حسنني ثوبني وألبسته ,السفر ثياب
 ,وأسفله أعاله من ثوبه بمجامع فأخذ :قال ,»يليني مما اجعل ظهره ,مني ادنه« :فقال
 عدو اخرج اهللا عدو اخرج« :يقول وهو ,إبطيه بياض رأيت حتى ,ظهره يرضب فجعل

 ,يديه بني ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أقعده ثم ,األول بنظره ليس ,الصحيح نظر ينظر فأقبل ,» !اهللا
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول دعوة بعد أحد الوفد يف يكن فلم ,له ودعا وجهه فمسح ,بامء له فدعا
  .يهعل يفضل

 وأقره عىل ذلك املنذري يف خمترص السنن ,الرب واحلديث حسنه احلافظ ابن عبد
 ).١١/٥٧( احلافظ يف الفتح ُهَدَّوَجَو) ٨/٨٦(
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 :فاهلدي النبوي يف هذين احلديثني وأمثاهلام املتعلق برضب املمسوس كاآليت
  والتأكد يكون إما,جود اجلني فيهو جواز رضب املمسوس عند التأكد من −١

 وإما بحصول , أو حيدث فيه املضاربة والتشنج,بظهور اجلني فيه يتكلم عىل لسانه
 . وغري عضوي,ارتعاش بعض األعضاء ارتعاشا غري اختياري

 فإن احتاج الراقي إىل شدته , األصل أن الرضب للممسوس يكون خفيفا−٢
 يكون  فقد, فهذا حيتاج إىل خربة الراقي ومعرفته بحال املمسوس,واإلكثار منه

 فاملطلوب هنا نصح املمسوس ,املمسوس غري مقاوم للجني فيطمع اجلني يف البقاء فيه
  ويؤخر الرضب, فليقم بذلك الراقي; وقد حيتاج اجلني إىل قراءة أكثر,باإلقبال عىل اهللا

ً ألن الرضب فيه حمرم رشعا وجيتنب يف األعضاء ; اجتناب الرضب يف الوجه−٣
 ,السمع والبرص وفيه املخ والدماغ:  فإنه متصل باحلواس كالرأس,املتصلة باحلواس

  .فال يرضب املمسوس يف هذه األعضاء
 الرضب يكون يف األماكن التي تتحمل الرضب مثل الصدر والظهر والرجلني −٤

 فعندما يمتنع اجلني عن اخلروج وحيتاج إىل , القدمان: وأمجل عضو للرضب,واليدين
 .مني يكون عىل القد,مواصلة الرضب

واللفظ له ومسلم ) ١٢١٠(ام جاء يف البخاري رقم  ف:وأما الدليل عىل جواز اخلنق
 الشيطان إن« :قال صالة صىل أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عنمن حديث أيب هريرة ) ٥٤١(رقم 

 أوثقه أن مهمت ولقد ُهُتْعُذَف ;منه اهللا فأمكنني ,عيل الصالة ليقطع ;عيل فشد ,يل عرض
ِ﴿وهب يل  :السالم عليه سليامن قول فذكرت ,إليه تنظرواف تصبحوا حتى ;سارية إىل ْ َ َ

ِملكا ال ينبغي ألحد من بعدي﴾ ِ ٍ ِْ َ ْ َ ََ ِ ْ َ ًُ  . اًخاسي اهللا فرده ,ْ
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 ليصده عن الوصول ; خنق اجلنيملسو هيلع هللا ىلص أن الرسول :وجه االستدالل هبذا احلديث
ل الراقي خينق املمسوس ال اجلني فكيف يستد: إليه والتسلط عليه وقد يقول قائل
اعلم أن اخلنق اجلائز هو عندما يظهر : واجلواب. باحلديث عىل جواز اخلنق املذكور

ً فإنه ينفخ هذا العضو حتى يصري ضخام ,اجلني عىل صفحات عنق املمسوس ورقبته
 والراقي حيتاج إىل معرفة يف التعامل , فاخلنق هنا يكون للجني بواسطة املمسوس,اقوي

 فيكون اخلنق حسب احلاجة وهذا ,ه عىل املمسوسمع املمسوس واجلني حال ظهور
 فإن احتاج إىل , أما النساء فعىل الراقي أن جينبهن هذا,اخلنق والرضب هو يف الرجال

ن اضطر إىل إ و, وهو يرشف عىل ذلك, فيعلم املرافقني هلا أن خينقوا,يشء من ذلك
ي فيه النساء ومع  مع إخراج الرجال غري املحارم من املكان الذ,الرضب ففي القدمني

ً فال رضورة إليه أبدا, ,تغطية القدمني وأما الرضب يف صدرها أو ظهرها أو غري ذلك
 وأما ما يفعله بعض الراقني من إلزامهم املرأة املرقي عليها أن تظهر !?فكيف جيوز

عينها لينظر إليهام الراقي وبعضهم يمسك يف أنحاء جسم املرأة بدعو أنه يالحق 
 . فليؤخذ عىل أيدهيم;الء لصوص الراقنيالشيطان فهؤ

 :وللعلامء يف مسألة رضب اجلني املتلبس باإلنيس وخنقه ثالثة اجتاهات
 يف التعامل مع ملسو هيلع هللا ىلصهذا خمالف هلدي الرسول و :ً منع الرضب واخلنق مطلقا−١
عن ذلك إال مسهم  ال يكفهم , من عناد ومترد وتالعب وغفل هؤالء عام يف اجلن,اجلن

 .يذاءبيشء من اإل
 وهذا بسبب التجاوز والتعدي : املجيزون بدون ضوابط رشعية وقيود مرعية−٢

 .عىل اجلن والشياطني
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 وهذا هو الذي : املجيزون لرضب اجلن وخنقهم بضوابط رشعية واعتبارية−٣
 والصواب التفريق ,رجحناه وبضعهم ال يفرق بني التعامل هبذا مع الرجال والنساء

 ملسو هيلع هللا ىلص حسب هدي النبي ,إىل مزيد من املعرفة يف التعامل مع اجلن ونلفت الراقني .بينهام
 :يف احلديث اآليت

 :يقول فسمعناه سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول قام: قال  الدرداء أيب عن
 فلام ,شيئا يتناول كأنه يده وبسط .ثالثا »!اهللا بلعنة ألعنك« :قال ثم »!منك باهللا أعوذ«

 نسمعك مل ,شيئا الصالة يف تقول سمعناك قد ,اهللا رسول يا :قلنا ,الصالة من فرغ
 ;نار من بشهاب جاء إبليس اهللا عدو إن« :قال !يدك بسطت ورأيناك ,ذلك قبل تقوله

 اهللا بلعنة ألعنك قلت ثم ,مرات ثالث !منك باهللا أعوذ :فقلت ;وجهي يف ليجعله
 ;سليامن أخينا دعوة لوال !واهللا .أخذه أردت ثم ,مرات ثالث يستأخر فلم !التامة

 ).٥٤٢(رواه مسلم رقم . املدينة أهل ولدان به يلعب ,موثقا ألصبح
هذا احلديث أكثر األحاديث املتعلقة باجلن والشياطني بيانا للتعامل معهم حال 

 وهذا هو األصل العظيم الذي , تعوذ باهللا من الشيطانملسو هيلع هللا ىلصمؤاذاهتم لإلنس, فالرسول 
 ينرصف الشيطان باالستعاذة باهللا منه انتقل يفتقر إليه كل مسلم ومسلمة فلام مل

 ملسو هيلع هللا ىلص فخنقه النبي ; فلم يذهب الشيطانثالثا »اهللا بلعنة ألعنك«:  إىل قولهملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 ألن هذا الربط من خصائص سليامن عليه ; ولكنه ترك ذلك,وأراد ربطه عىل سارية

 ملسو هيلع هللا ىلص رسوهلم يد ما حتروا ه,زال الراقون عىل خري ونرص وتأييد من اهللاي فال ,السالم
  .يف رقاهم
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 ?هل جيوز للراقي أن يعاهد الشيطان املتلبس باإلنيس: سؤال
 ملا عرف به الشياطني من كثرة نقضهم العهود, فبعضهم ;ال ينبغي هذا: اجلواب

ينقض العهد يف اليوم الواحد عدة مرات, وبعضهم جيعلها مهزلة, وقد أفتت اللجنة 
  .ريم املعاهدة مع اجلنالدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بتح

وليحرص الراقي عىل تذكري اجلن ) ٧٨٠٤( رقم الفتو "جملة البحوث"انظر 
اهللا خري النارصين,  و, به سبحانههم املمسوسني باهللا وبعذابه, وهيددهم وخيوفالذين يف

 دعاهم إىل التوبة من الظلم ,يدعوهم إىل اإلسالم فإن ادعوا أهنم مسلمونو
  .م وحاججه,واالعتداء

 ? هل يوجد دليل عىل تكلم اجلني عىل لسان اإلنيس:مسألة
  :الدليل عىل تكلم اجلني عىل لسان املرصوع عىل قسمني: اجلواب
 . خاص: والثاين, عام:أحدمها

 فاألحاديث الدالة عىل أن الشيطان جيري من ابن آدم جمر الدم, :أما الدليل العام
أذنيه إذا تأخر عن القيام لصالة الصبح, وأنه يبيت عىل خيشوم النائم, ويبول يف 

  . يتثاءب, ويوسوس له يف صدره, وينزغهامويدخل من فم الشخص حين
 .األدلة دالة عىل أن الشيطان له متكن من مجيع بدن العبد فهذه

 فقد جاءت أدلة ناطقة بأن الشيطان يقدر عىل استخدام عضو :وأما الدليل اخلاص
 فإنه ;ال يشري أحدكم عىل أخيه بالسالح«: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  قال ,فأكثر من أعضاء اإلنيس
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) ٧٠٧٢(رواه البخاري . » فيقع يف حفرة من النار;ال يدري لعل الشيطان ينزع يف يده
 .  من حديث أيب هريرة)٢٦١٧(ومسلم 

 وهو ال يريد ذلك, فام ,فإذا قدر الشيطان عىل نزغ يد الشخص حتى يرمي آخر
 لسان املرصوع ويتكلم به?املانع أن يتسلط الشيطان عىل 

 وهو اخلبري , ابن تيمية تكلم اجلني عىل لسان املرصوع شيخ اإلسالموقد ذكر
 فقد قال ,)١١/٤٩٥ (»جمموع الفتاو«كام يف باجلن وأحواهلم وأحوال املرصوعني 

 , أخذه احلال,ِةَيِدْصَّ والتِاءَكُمـفإذا حرضوا سامع ال: (وهو يتكلم عن أصحاب السامع
ن ويروغون كام يفعله املرصوع, ويتكلمون بكالم ال يفهمونه, وال احلارضون, فيزيدو

وهي شياطينهم تتكلم عىل ألسنتهم عند غيبة عقوهلم, كام يتكلم اجلني عىل لسان 
, وقال كام "اجلواب الصحيح" مثل هذا الكالم يف كتابه العظيم اًوقال أيض). املرصوع

فإنه حيصل هلم : (دث عن السامع الصويفوهو يتح) ١١/٥٧٤ ("الفتاوجمموع "يف 
 ,أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطني يف تلك احلال, ويتكلمون عىل ألسنتهم

كام يتكلم اجلني عىل لسان املرصوع, إما بكالم من جنس كالم األعاجم الذين ال يفقه 
 اان عربيكلسان الرتك والفرس أو غريهم, ويكون اإلنسان الذي لبسه الشيط: كالمهم

 بل يكون الكالم من جنس من تكون تلك الشياطني من ,ال حيسن أن يتكلم بذلك
 ....).إخواهنم, وإما بكالم ال يعقل وال يفهم له معنى 

 فقد اتضح لنا باألدلة املسموعة النقلية وباألدلة العقلية, وباألدلة :وعىل هذا
 إذا سلطه اهللا عليه, فام ,ان املرصوعاملشهودة العيانية أن اجلني يقدر عىل التكلم عىل لس

 .بقي عند املنكرين هلذا إال اإلرصار عىل األقوال املرجوحة
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 ليستخدمها ; الدليل عىل دق سبع ورقات من شجرة السدر هوما: مسألة
 ?املسحور بالربط عن أهله

ليس عىل استخدام ورق السدر للمسحور دليل من القرآن وال من : اجلواب
دليل عىل التحديد بسبع ورقات, وإنام أخذت يوجد  وال ,فعل السلفالسنة, وال من 

 كام , صاحب القصص اإلرسائيلية,هذه التجربة من كتاب وهب بن منبه اإلخباري
 فاملعول :, وعىل هذا)٩/٤٤٦ (ذكر هذه القصة ابن بطال يف رشحه لصحيح البخاري

طهرة ففيهام أعظم أسباب عليه يف فك الربط بإذن اهللا هو القرآن الكريم, والسنة امل
 ألن هذا االستخدام ;العافية يف الدنيا و اآلخرة, وجيوز استخدام ورق السدر للمربوط

رواه . »يكن فيه رشك ما مل ,ال بأس بالرقى«: داخل حتت قوله عليه الصالة والسالم
 من التوسع يف ! حذار!, وحذار  وغريه من حديث عوف بن مالك)٢٢٠٠ (مسلم

 من األشجار للمسحورين, وال يقبل يشء من ذلك إال بالرجوع إىل أهل قبول أدوية
  . رشط عدم املضاهاة للسحرة, من علامء وأطباء,االختصاص

ربوط وغريه من  ليعالج به امل; هل جتوز قراءة القرآن عىل البيض:مسألة
 ?املصابني باملس والسحر

طريق املذكور, وال أعلم  حتى يستخدم بال;ينبغي أن يعلم أن البيض ليس فيه دواء
 من أرباب الطب قرر ذلك, وإذا كان األمر كذلك فال داعي للقراءة عىل اًأن أحد
 . ليأكله املربوط;البيض
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 أو هل جيوز للراقي تقسيم اآليات التي يقرؤها عىل املمسوس: مسألة
 ?املسحور

 اآليات التي يقرؤها عىل يرتبمما هو حاصل أن بعض الراقني : اجلواب
 ثم بآيات ً كأن يبدأ بقراءة آيات السحر أوال,مراتبمسوسني واملسحورين إىل امل

فاوتون يف العذاب, ثم بآيات اللعن واإلحراق, وهذا الفعل جائز, ومعلوم أن القراء يت
املتلبسني باإلنس, فمنهم من يقرأ عليه بعض آيات وإذا باجلني تأثريهم عىل الشياطني 

قارئ من اآليات ما يرجو بسببها بطيء, فليتخذ القد ظهر وبعضهم تأثريه عليهم 
  .همإزعاج الشياطني وطرد

 اجلن املتلبسون باإلنس منهم العايت واملعاند واملكابر, بل بعضهم قد اًوأيض
يتحد أو هيدد املريض بالقتل أو غريه, فهؤالء ليس إخراجهم باألمر السهل, بل 

يد هلم بالرضب واإلحراق, وقد ال خيرج  والتهد, ال خيرجون إال بكثرة القراءةاًغالب
  .رضبه وخنقههبذا, وال خيرج إال بكثرة 

 ? وغريهأين الدليل عىل جواز تكرير اآليات املقروءة عىل املمسوس: مسألة
 : ومن ذلك اآليت,األدلة كثرية عىل جواز تكرار اآليات عند الرقية

:  للملدوغ يف شأن رقيته,يف الصحيحني  حديث أيب سعيد اخلدري −١ 
 ويف »سبع مرات«: ويف رواية. » وأرددها, وأقرأ فاحتة الكتاب,فجعلت أمسحه«

 ي النب يف رقيتها ريض اهللا عنها حديث عائشةاًوأيض. »ثالث مرات«  حديث جابر
 .)٥٧٣٥( رقم  كام يف البخاري, باملعوذات ثالث مراتملسو هيلع هللا ىلص
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 دت أدلة تدل عىل بل وج, من تكرار القراءة عىل املريضعدم وجود املانع −٢
 جيعل عدد معني يف التكرار سنة إال من قبل رسول اهللا  ولكن ال,كام تقدمجواز ذلك, 

  .ملسو هيلع هللا ىلص

 ?أن اإلرساف والتبذير شفاء من مرض الرصعما صحة : مسألة
 هذه البدعة املنكرة يقوهلا أهل السحر والطالسم, مدعني أهنم خيرجون: اجلواب

الذبائح املتنوعة واملرشوبات وغري لب هؤالء الدجالون فيط, ِارَّ بالزني اجلن املعروفهبا
 ويطالبون باملزامري واملزمرين, فيقوم ,يشتهر أمرهمل هلا  الناسونذلك, وجيمع

أصحاب الزمر بالزمر, فتقوم املرأة التي فيها اجلني الذي يسمى بالزار وترقص ويشتد 
, ويرصع هبا عىل األرض, ا أزمنها الرقص مما يؤدي إىل تكشفها, بل يؤزها الشيطان

يظهر اجلني يتكلم عند ذلك وحتدث حركات الرضب بالرجلني والتقلب والتشنج, و
ين, وبعد هذه املخازي املوطئة للرذيلة يقوم الساحر ىل لساهنا, وهذا كله أمام احلارضع
, فيطالب الشيطان بذبيحة سنوية,  فيقول له ماذا تريد بمخاطبة الشيطان−دمره اهللا−

فيظن أن الشيطان , ا, أو سنويا أو شهرياين املرأة له أسبوعيتزة وموالد, أو تأو حرض
قد خرج من املسحورة وهو مل خيرج وإنام قد خيفف من املؤاذاة بسبب ما حتقق له من 

 وقد خيفف عنها مدة قصرية ثم ,املطالب التي يريدها مما يرض باملرأة يف دينها وبدهنا
 فام , هؤالء السحرة أهنم قد عاجلوا املصاب بالزاريِعَّدَمع هذا ي و,يعود إىل مؤاذاهتا

 . ويعينوهنم عىل البقاء يف املسحورين, يرضون شياطني اجلن!أفجرهم
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  .بطريقة وضع الكمون حتت الرأس لعالجاما حكم : مسألة
 :العزيز بن باز سئل سامحة الشيخ عبد

 عالجها عن األطباء وعجز ,هاورجلي يدهيا يف مشلولة بنت هناك: السائلة تقول 
 ويف رأسها حتت الكمون يضعون إهنم حيث خاصة, بطريقة يعالج برجل أهلها وسمع
 اجلنون, من مسا هبا بأن :هلم فيقول ,الكمون هذا ومعهم ,الرجل إىل يأخذوهنا الصباح
 اجلدي فصار السكني بسن الرجل فبدأ اجلدي, له فأخذوا بجدي يأتوه أن منهم فطلب
 الطفلة أنف عند هبا ومسح اجلدي, أذن من شيئا قطع ذلك وبعد الطفلة, مثل مشلوال
 .اهللا شاء إن بخري ابنتكم :هلم وقال مرسعا فقام بالذهاب اجلدي وأمر أذهنا, ووراء
 .شلل هبا يكن مل كأن الطفلة فقامت

 لكي ;البيت يف العالج لتتابع ;احلشائش من األدوية بعض هلا كتب ذلك وبعد
 هذا يأخذ ثم الكريس, آية ويقرأ اهللا باسم يبدأ خماطبتهم يف يبدأ أن وقبل .اًاممت تشفى

 أرجو ,...وكيف ...ومتى به ما :املريض ةحال ويصف يقول ويبدأ فيه وينظر الكمون
 .هذا يف برأيكم وتفيدونا ,القضية ذهه تدرسوا أن

 سألوين الطفلة ذهه أهل بأن علام !?الدليل فام العمل هذا بمنع اإلجابة كانت وإن
 .اهللا أفادكم أفيدونا ,إليكم وكتبت أجيبهم أن أستطع فلم ,اجلواب عن

 بام إليهم ويتقرب ,اجلن يستخدم كاهن الرجل أن عىل يدل العمل هذا: اجلواب
 فهذا ,ذلك أشبه وما اجلدي أذن وقطع الرأس حتت الكمون جعلهم وأما .يريدون
 اجلن بعض يكون وقد .للجن مستخدم رجل هو وإنام ,أمره يكشف ال حتى ;تلبيس
 ;فرتكها يرتكها أن عىل معهم اتفق ثم ,حصل ما هلا حصل حتى يشء يف املرأة مس
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 آية بقراءة الناس عىل يلبس وإنام قراءته, جهة من احلقيقة يف وليس ,الشفاء فحصل
 الذهاب عدم والواجب ,تلبيس هذا كل ,الكمون إعطائهم عند اهللا باسم أو الكريس

 له تقبل مل ,يشء عن فسأله عرافا أتى من«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقول ;وأشباهه الرجل هذا إىل
 كاهنا أو عرافا أتى من«: ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله الصحيح, يف مسلم رواه .»ليلة أربعني صالة

: الكهان يف ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله السنن أهل رواه ,»حممد عىل أنزل بام كفر فقد ;يقول بام وصدقه
 ويتفق ويسأهلم, اجلن يستخدم أنه عىل يدل هذا ملهع فإن ,»منهم وهذا تأتوهم ال«

 ما ويعطيهم ,اهللا دون من يعبدهم حتى ;أراد ما ويعطونه يريدون, ما عىل معهم
 إليه الذهاب وال عالجه, أخذ جيوز وال هذا, سؤال جيوز فال خيدموه, حتى ;يريدون
  .)١٦٩−١/١٦٨ (]فتاو نور عىل الدرب[ .بالكلية

 ? لدفع الكابوس;س خاتم النحاس األصفر هل جيوز لب:مسألة
ال يوجد دليل من القرآن وال من السنة وال عن الصحابة والتابعني وال : اجلواب

 أن اخلاتم من ا, وال يعلم طبيعىل أن خاتم النحاس يدفع الكابوسعن علامء اإلسالم 
لسؤال,  ملا ذكر يف ا النحاس دافعالنحاس األصفر أو األمحر, أو أي نوع من أنواع
 .والذي يظهر أن هذا من قبل تالعب الشيطان بالعبد

أال فليعلم كل مسلم ومسلمة أن دفع اجلن والشياطني باألذكار الرشعية هو 
 , من أذكار عامة وخاصة, فليتحصنوا باألسلحة اإلهلية!املتحقق, فام هلم وللتخبيط?

  . وغري ذلك,زمانية ومكانية
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دفع الكوابيس املزعجة ي) شعشب الرزبخو(هل صحيح أن : لةمسأ
 ?للشخص أثناء النوم

رائحة  نبات عشبي زراعي زعرتي خفيف فيه يشء من :الرزبخوش: اجلواب
الف الرقى وهذه طريقة مبتدعة خت). ٢٣١ ("العالج باألعشاب"الكافور, انظر 

 كقراءة آية الكريس ,الرشعية التي علمنا إياها الرسول عليه الصالة والسالم
 وغري ذلك من الرقى الرشعية التي يتحصن هبا العبد عند النوم وغريه, ,واملعوذات

 أن تصدق مثل هذه ! فاحذر الدجاجلة;ِابَرِهذه الطريق من ج والذي يظهر أن
َّالرت   .ِاتَهُّ

 هل زيارة قرب مسعود اخلارجي بمرص القديمة وقرب املغريب املدفون :مسألة
 اض اجلن?ببوالق تقي من أمر

دعوة إىل الرشك باهللا بكل رصاحة, وال تنس أن الصوفية القبورية هذه : اجلواب
جتعل لكل صاحب رضيح من األرضحة املعظمة عندها خاصية تدل عىل تفرده 

 . لغرض أن يقبل محقى املسلمني عىل عبادة هذا الرضيح;ونبوغه
 يطري به اجلن, وذاك اً, وذاك طياراً وآخر غوثاًفجعلت القبورية هذا امليت قطب

 لبدا لك أن ,, ولو تأملت هذا التوزيع عىل الرضائحاارس احلدود, وهلم جرح
 .!! قاتلهم اهللا أنى يؤفكون; لعبادهاًالصوفية مل تبق هللا تدبري

 معلوم لد كل مسلم موحد أنه ال يقدر عىل رصف اجلن ودفع رشهم :وعىل كل
األحياء عن دفع جني إال اهللا الواحد القهار, مكور الليل والنهار, فإذا عجز مجيع 
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 فمن باب أوىل أن يعجز مجيع األموات عن ذلك, بل ال عالقة لألموات بام ,واحد
يوم الدين, حيصل لألحياء يف احلياة الدنيا, وال قدرة عىل أن يرجعوا إىل هذه احلياة إىل 

 تدفع اجلن أو األمراض التي يف املرىض دعوة يف غاية فدعو أن هذه الرضائح
  .لْيِبَقيقها مستحيل, وعذاب اهللا عىل أهل الدجل والبطالن, وحت

 يشم املريض الدخان املتصاعد منه? ما حكم إحراق القرآن ل:مسألة
 وسواء أحرق القرآن من أوراق املصحف وما ,هذه الطريقة باطلة: اجلواب

 .أشبهها, أو كان اإلحراق آليات كتبت يف قطعة قامش, فكل ذلك مما ال جيوز
 : أنه ال جيوز وجوهومما يدل عىل

 ليس هناك دليل من كتاب ربنا, وال من سنة رسوله عليه الصالة والسالم  −١
يدل عىل أن التداوي بالقرآن عن طريق إحراقه وشمه جائز ومرشوع, وإذا افتقد 

 أو التابعنيمل حيصل أن الصحابة و ,الدليل عىل هذه املسألة دل هذا عىل عدم رشعيته
, وهم القدوة والعمدة يف العمل بكالم اهللا وكالم مة اهلد وهكذا أئ,لكفعلوا ذ
 دل هذا عىل ,ذلك, وعدم املانعإىل  مع دواعي احلاجة , فيشء مل يعملوا بهملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 .عدم رشعية ذلك
 ألن فاعل هذا مل يستعمل القرآن يف ما أنزل من ;يف هذا اإلحراق إهانة للقرآن −١

 .ام خيالفهعمل ب بل ,االستشفاء به بتدبره والعمل بام فيه
 من إهانة القرآن, ومن اًفيه تشبه باملشعوذين الدجالني الذين يتعاطون أنواع −٢ 

 .ذلك هذا الفعل
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 ? هل حيصل خروج اجلني من املمسوس باحلجامة:مسألة
 :اعلم أن أسباب خروج اجلني من املمسوس عىل قسمني

 . وإقباله عىل اهللا,أسباب كبرية كقراءة القرآن عليه, والدعاء له: األول
أسباب صغرية كاستعامل املمسوس زيت الزيتون واحلبة السوداء, : الثاين

فاحلجامة سبب يستخدم بعد القيام باألسباب الكرب إذا دعت احلاجة إىل ذلك, فهي 
  . إلخراجه;سبب خيفف من مؤاذاة اجلني تارة, وتارة سبب تكمييل

 لديه خربة ْنَ التعرف عىل مْنِ م من الذهاب إىل أي حاجم, بل ال بد!وحذار
  . ألن هناك ممسوسني ال تصلح هلم احلجامة;ومعرفة يف ضوابط احلجامة

 بكرامة املسلم, وهي دمه, فمن اً ألن فيها مساس; هذه املسألة خطرية:وعىل كل
 لنيل حطام الدنيا, ومن تعاطاها بدون ;اقرتب منها بدون تقو اهللا فيهدر دماء كثرية

 . سبب يف إحلاق الرضر باملحجوم فيت,خربة
  . النتقام اهللا منهماًيرتفعون عام يكون سببلأال فليتق اهللا احلجامون و

 ? ما حكم اإلسالم يف الراقي الذي حيجم النساء املصابات باملس:مسألة
 لعدم وجود الرضورة ; أنه ال جيوز للرجل أن حيجم النساء:احلكم يف هذه املسألة

; يب النساء عىل أيدي الرجال, إنام جيوز للرضورة وال رضورة هنااملبيحة لذلك, فتطب
 عنها كثري من الرجال املمسوسني, فها نحن نرقي عىل املصابني ألن احلجامة مما يستغني

 إىل توجيه الرجال إىل احلجامة, وقد اً, ومل نحتج يومسنوات عديدةباملس والسحر منذ 
, فدل هذا عىل انتفاء الرضورة يف حجامة شفي بحمد اهللا أناس ال حيصيهم إال اهللا



  QRS  ن بالرقىما يجوز وما ال يجوز من إحراق الج

ن قدم املفسدة عىل املصلحة, إما لطلب املال ممالرجال النساء, فمن تعاطى ذلك فهو 
والنساء, أو لطلب أحدمها, فليحذر من اإلقدام عىل هذا, وجيوز للمرأة أن حتجم 

  . إن تيرس ذلك, واهللا املستعان,املرأة

 ?عية أم الفردية القراءة اجلام:ام أنفع أي:مسألة
عليهم وهم   أن جيمع الراقي بني أكثر من مريض ويقرأ:القراءة اجلامعية هي

 والقراءة الفردية ,, ثم ينتقل إىل غريهًيسمعون, أو يمر عىل كل واحد يقرأ عليه قليال
, وال شك أن القراءة الفردية أنفع ٍةَدِ أن يقرأ الراقي عىل كل مريض عىل ح:هي

صعب عىل الراقي   القراءة اجلامعية, لكن إذا كثر املرىض من املسللمريض بكثري من
  . لكل مريض قراءة ختصه, فله القراءة عليهم مجاعيةجيعلأن 

 ? ال يسمون اهللا,ا هل جيوز إرشاد املمسوسني أهنم إذا رشبوا ماء مرقي:مسألة
ريض من  يقومون بإرشاد امل−هدانا اهللا وإياهم−هناك بعض الراقني :  اجلوابقبل

, زاعمني أن الشيطان ا أهنم ال يسمون اهللا عندما يرشبون ماء مرقي,السحر واملس
 .سيرشب مع املريض ويتقطع بعد ذلك

ال داعي هلذا االستنتاج فاملريض مأمور بأن يسمي اهللا ليطرد الشيطان, فإذا سمى و
 يتأثر هبذا املاء اهللا طرد الشيطان غري املتسلط عليه, وأما الشيطان املتسلط عليه فهو
ب باخلروج, فهذا املرقي, وبسبب تأثره يرتك املؤاذاة للمريض يف فمه وحلقه, وقد يطال

  . قراءتنا عىل املمسوسنيكله حاصل من خالل
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 ? هل جيوز صب الرصاص عىل املريض:مسألة
 : الرصاص عىل نوعني: اجلواب

 .  رصاص أسود وهو األرسب واآلنك−١
 أو دهنه بيشء , منهاً عالج رشعي, فترشيب املريض شيئالقزدير, وكالمها غري−٢

 , فاحذر املزالق;منها غري جائز, بل إن املعاجلة به عرف هبا أهل الشعوذة والدجل
 .! هذه:ومنها
 

<<<< 
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 حكاية الخلخال

إذا صنع : ( أن بعض األطباء قال)٣/٢١٨ ("اآلداب الرشعية"ذكر ابن مفلح يف 
 ). منع السحر, للعضدًمن قضبان األراك خلخاال

 وأين هذه "اآلداب الرشعية"ليت ابن مفلح ما أورد هذه احلكاية يف كتابة : قلت
, صلت هذه اخلرافة يف عهد اجلاهلية بل لربام ما ح!اخلرافة من اآلداب الرشعية?

 ,فكيف ألصقت باآلداب الرشعية? فام أحوج الكتب النافعة إىل التصفية والتنقية
اجلن ال يرصفهم إال اهللا سبحانه, فلو اجتمعت األمة عىل  فات من اخلرافاًخصوص

 .رصف جني واحد ما استطاعت
 .ألسباب املرشوعة لدفع السحر عنا تغنينا عن مثل هذه اخلرافةاو
 

<<<< 
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  حكاية تعليق كعب األرنب

 : )٦/٣٥٧ ("احليوان"اجلاحظ يف كتابه قال 
 وال  كعب أرنب مل تصبه عنيمن علق عليه: وكانت العرب يف اجلاهلية تقول(
 ).ب منها ألن اجلن هتر;وكانت عليه واقية وال سحر, نفس

يشء من إىل  اًهذا من سخافة اجلاهلية, وقد أنقذنا اهللا منها, فال حاجة لنا أبد: قلت
َّهذه الرت اجلاحظ تالف كذاب و واخلرافات التي عاشت عليها اجلاهلية اجلهالء, ِاتَهُّ

دين الروافض مبني عىل اخلرافات واألوهام علوم أن ومن املرافيض خبيث, 
, ً وال نقالً ال عقال,واألباطيل, وال جيوز للمؤلفني أن جتري أقالمهم فيام ال وجود له

 .واهللا املستعان
 . دعوة إىل التسليم هبا واستخدامها,هذه القصة دون نقدهاوذكر احلافظ 

 
<<<< 
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  طريق قياس األثر

 :آليتطريقة قياس األثر كا
 كعاممته أو , من آثار املريضاًعطوين شيئأ: إذا جاء املريض إىل الراقي, قال الراقي(

, ثم هفهذا املنديل من طر عرق املريض, ثم يعقد حيمل رائحةقميصه, أو أي يشء 
أو أي  ثم يقرأ سورة التكاثر,  مسكا حمكاميقيس مقدار أربع أصابع, ثم يمسك املنديل

إن : , ثم ينادي اجلن ويقول رشكيا يرس بهسام ثم يقول طل,صوته  يرفع هباسورة قصرية
 وإن كان  به من العني فطولوه, ما اجلن فقرصوه, وإن كانمن املرض سببه به  ماكان

  أربعقد طال عن فإن وجده  بعد ذلك ثم يقيسه مرة أخرمن الطب فدعوه كام هو
 نقال من ).صاب باجلنأنت م:  قرص قالكان قدعني, وإن أنت مصاب ب: أصابع قال

 )٢٢١(النذير العريان ص
 ألن السحرة عندهم طرق كثرية ;حر هي طريقة من طرق السة الطريقهذهو

 . هبا عىل الناسيدجلون
 : ومنها,ومفاسد هذه الطريق كثرية
شياطني اجلن عىل شياطني اإلنس قال زل تنبسبب هذه املناداة ت فيها مناداة اجلن, و

ْ﴿هل: اهللا ُأنبئ َ ِّ َ ْكمُ َعىل ُ ُتنزل َمن َ َّ َ ُالشياطني  َ ِ َ ُتنزل* َّ َّ َ َعىل َ ِّكل َ ٍأفاك ُ َّ َأثيم يلقون َ ُ ْ ُ ٍ ِ َالسمع َ ْ َّ 
ْوأكثرهم ُُ ََ ْ َكاذبون َ ُ ِ  .]٢٢٣−٢٢١:الشعراء[ ﴾َ

 كفار يف م ألهن;اً فيها االعتامد عىل اجلن فيام يقولونه ويفعلونه, وهذا ال جيوز أبد
 .الغالب فال يقبل منهم
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 ;قائمة عىل الكفرالل الطالسم لتحضري اجلن, وهذه هي طريقة السحرة  استعام
 , من البرش إال إذا خدمهم فيام يريدون من الكفر واإلجراماًألن اجلن ال خيدمون أحد

 .!! باهللاًعياذ
 .هذا من نداء اجلن ودعائهم وهذا ال جيوز

 قرآنا إذا به ظهور الدجل يف هذه الطريق وذلك أن صاحب القياس بينام هو يقرأ
 . فقطاً أنه يقرأ قرآن للسذج قرصوه, والظاهر, طولوه:خياطب اجلن

ا من مجلة الدجل  يتضح لك أهن,ومن خالل ما ذكرنا من مفاسد طريقة قياس األثر
  .والشعوذة

 
<<<< 
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ذو الجالل (حكاية تصرفات االسم األعظم 

 )واإلكرام

 :ت وخرافة وهو كتاب رشكيا"شمس األنوار" كتابقال صاحب 
فإنه له ترصيفات كثرية, وكلها رسيعة ) ذو اجلالل واإلكرام(أما االسم األعظم (

اإلجابة, برشط أن يكون اإلنسان عىل طهارة كاملة يف خلوة بعيدة عن العامرة, وال ينام 
ر كل ليلة مجعة ببخور حلالل, وال يلبس إال احلالل, ويبخإال عن غلبة, وال يأكل إال ا

ر, ويمكث يف تلك اخللوة مدة شهر, وال يأكل ما فيه روح, وال ما خيرج منه اللبان الذك
 قد عم اآلفاق واخرتق السبع الطباق, د ذلك االجتهاد يظهر لك نور أمحرروح, فبع

 وحيرض لك عامل الروحانيني يف زي عظيم, وصفة حسنة من كل لون, ,ثم يذهب عنك
ماذا تريد أهيا العابد باسم اهللا : لكفإذا سلموا عليك فرد عليهم السالم, فيقولون 

مرادي اهللا ورسوله, فإهنم يذهبون عنك, ثم تظهر لك الدائرة : األعظم? فقل هلم
األوىل من الدوائر السبع ورجاهلا, وهي الدائرة النورانية وحرضهتا, وما هنالك من 

و  فيسلم عليك ه−ئرةوهو قطب الدا–الروحانيني ومعهم قطبهم الذي يدورون عليه 
  . خديم اسم اهللا األعظمً وأهالاًمرحب: ائرة, فيقولون لكورجال تلك الد

 وقطبها الذي , فرت هناك الدائرة الربانية ورجاهلا,تقدم أمامك: ثم يقولون لك
تقدم أمامك :  فيسلمون عليك, ثم يقولون لك−وهو القطب الرمحاين–تدور حوله 

 ,تقدم أمامك:  عليك, ثم يقولون لكفتجد هناك الدائرة امللكوتية ورجاهلا يسلمون
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وهو –فتجد هناك الدائرة الصمدانية وحرضهتا ورجاهلا ورئيسها الذي تدور حوله 
 جتد الدائرة اجلربوتية ,تقدم أمامك:  فيسلمون عليك ويقولون لك−القطب الصمداين

يون والرجال الصاحلون, ورئيسهم وحرضة اجلربوت, بوحوهلا املالئكة الكرو
 من اًتقدم أمامك فرت سبعني حجاب: ليك, فرتد عليهم السالم, فيقولونفيسلمون ع

النور, فتخرقها يف مقدار ملحة البرص, ثم تتقدم فتجد احلرضة الوحدانية ودائرهتا, 
 هبم سكنت اخلالئق, نفتجد هناك القطب الوحداين ومعه األربعة األوتاد, والذي

 الغوث, وهذا عند سدرةاحلرس وىل اجلهات األربع, ومعهم ورفعت هبم الدنيا ع
ِمقعد ِ﴿يف: له تعاىلاملنتهى, وهي املعرب عنها يف قو َ ْ ٍصدق َ ْ َعند ِ ٍمليك ِ ِ ٍمقتدر﴾ َ ِ َ ْ  فتجد عىل ُّ

, وأشجاره بساتني اً بالنور األمحر, وجتده مرقوماًسم مكتوب هذا اال,باب هذه احلرضة
لطيور اخلرض يذكرون هذا تلك احلرضة وما هنالك إال املالئكة الذين هم عىل صفة ا

ذو اجلالل واإلكرام, :  بكالم فصيحاًاالسم, والنهر الذي بينهم جار, وتسمع هلم ذكر
َ﴿هذا: فتسمع اهلاتف الرباين بندائه من كل جهة َعطاؤنا َ ُ َ ْفامنن َ ُ ْ ْأو َ ْأمسك َ ِ ْ ِبغري َ ْ َ ِ 

ٍحساب﴾ َ ىل كل يشء  فإذا وصل السالك هذا املقام, فإذا دعا ربه بعد هذه املدة عِ
ود , وزير سليامن بن داأجيب, وإذا سأل أعطي, وهذا االسم كان عند آصف بن برخيا

َ﴿قال: عليهام السالم, وهو الذي أخرب به اجلليل سبحانه بقوله ِالذي َ ُعنده َّ َ ٌعلم ِ ْ َمن ِ ِّ 
ِالكتاب َ ِ َأنا ْ َآتيك َ ِبه ِ َقبل ِ ْ َّيرتد َأن َ َ ْ َإليك َ ْ َ َطرفك﴾ ِ ُ ْ ات هبذا االسم أقرب  فتنفعل املكون,َ

 ).من ملح البرص
 إنا نربأ إليك من هذا الدجل والشطح القبيح املحتوي عىل محاقات كثرية, !اللهم

 بالصوفية وأمثاهلم, وكم كان يف وهذه احلكاية ال يشك عاقل أهنا من تالعب الشيطان



  QSQ  )ذو الجالل واإلكرام(تصرفات االسم األعظم حكاية 

سية يتوصل إليها احلرضة املذكورة من حضور اجلن عىل هؤالء فأتعس هبا من قد
 فيه من هذا الرش ما اهللا به عليم, فال "شموس األنوار" كتاب ؤالء املخدوعون,ه

اب أو  هذا الكته ومن دعا إليه, وحرام حرام أن يشرترحم اهللا من وضعه ومن نرش
 والرد عىل من , لبيان ما فيه من ضالالت;إال من اقتناه الناس إىل االستفادة منه, يدعى
 . ومن اغرت به,ألفه

 
<<<< 
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  كاية الفنجانح

 يدل , بعد رشب ما فيه,ما بقي من القهوة يف الفنجان أصحاب الشعوذة أنيدعي 
  يزعمعىل املستقبل, وذلك بعد القراءة فيه والتمعن فيه, وجتد املشعوذ بعد القراءة فيه

 . للبسيوين"األلوهية يف العقائد الشعبية" راجع كتاب .اًبأنك ستسافر, أو ستنال خري
 ).١٥٢(ص

ه الطريق من أقبح الطرق يف علم ما يكون يف املستقبل وهذا االدعاء من وهذ
ٌ﴿وما تدري نفس :  قال تعاىل, ألن علم الغيب املستقبيل ال يعلمه إال اهللا;الكفر بمكان َْ َ ِ ْ َ َ

ٌماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهللاََّ عليم خبري﴾ ِ َ ُ ْ َ ً ٌَ ْ َ َِ َِ ِّ ٌ َ َُّ ِ ُ َ ٍَ َ َ ِ ْ َ ِْ  .]٣٤:نلقام[َ
 

<<<< 
 

  حكاية الزايرجة

يستثري  ويتلو من , يكتب يف كل منها حرف,جدول فيه مائة خانة صغرية: الزايرجة
ُ﴿وعنده: الفاحتة وآيةاجلدول  ََ ُمفاتح ِ ِ َ ِالغيب﴾ َ ْ َ  ويضع بعد ذلك إصبعه , ثالث مراتْ

يدون  ثم يعاين احلرف الذي يشري إليه أصبعه ويدونه, ثم ,عىل اجلدول دون أن ينظر
احلرف اخلامس الالحق لألول, فاخلامس التابع للثاين, وهكذا حتى يعود إىل احلرف 



  QSS  

 "األلوهية يف العقائد الشعبية" راجع .األول, ويكون من جمموع هذه احلروف اجلواب
 ).١٥٣−١٥٢(ص

 أهنا تنسب إىل إدريس : وأخطر من هذا كله,وال يشك أحد أن هذه طريقة شيطانية
 بنسبة ما يريدون من الرشك  فإهنم مولعون;من وضع اليهودلها  ولععليه السالم,

 .والقبائح إىل األنبياء عليهم السالم
<<<< 

  

 حكاية فتح الكتاب

, والغالب أن هذا الكتاب فيه اًوحقيقتها أن يأخذ دجال من الدجاجلة كتاب
  فتحه,فتح الكتاب رد أحدهم ب فإذا, نفتح الكتاب يف احلارضينرشكيات وينادي

 ).١٥١( انظر املصدر السابق ص.يفام اتفق, وأخذ يقرأ ما يدل عىل تنبئه باملستقبلك
 . فيها ادعاء علم الغيب, وهذا رشك باهللاةوهذه الطريق

 
<<<< 
 



  QST  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

 حجر مراد

يتحدث عن وهو ) ١٥٤ ("األلوهية يف العقائد الشعبية" البسيوين يف كتابه قال
 ويعلمونه ما يريد ,بعه الشياطنيحجر يزعمون أن من حيمله تت(: احلجر املذكور

 ).منهم
 فحامل هذا , كل من غفل عن ذكر اهللا عىلمعلوم أن الشياطني تستحوذ: قلت

 بسبب غفلته عن ذكر اهللا وتوحيده وبسبب إقباله ; عليهاًاحلجر تزداد الشياطني تسلط
مل إن الشياطني يتبعون حا:  ومن التناقض يف هذه احلكاية أن يقال,عىل أمور الدجل
 من مكر , ملخالفته ملا هو معلوم من الدين بالرضورة; ويعطونه ما يريد,احلجر املذكور

 .الشياطني بمن يتطلع إىل استخدامهم
 

<<<< 
 

 



  QSU  حجر مغناطيس

 حجر مغناطيس

وهو يتحدث عام ) ١٣٠( ص"األلوهية يف العقائد الشعبية" يف قال البسيوين
ن يبطل عنه السحر, وهربت إذا وضع يف مكا: (يعتقده بعض اجلهال يف احلجر املذكور

 ).منه الشياطني
 ال يكون إال بالرقى  أن إبطال السحر قاضية عىلاألدلة من القرآن والسنة: قلت

 .الرشعية, ال هبذا الدجل والتالعب بعقول اجلهال
  :تنبيه

قام بعض الدجالني بوضع أسامء ألحجار كثرية, وادعوا أهنا جتلب اخلري واملنافع, 
ن املضار, فجعلوا منها ما يدفع الشياطني, ومنها ما ينفع وجع  ماًوتدفع أنواع

الرضس, ومنها ما ينفع للباءة, ومنها ما ينفع لنزول املطر, ومنها ما يدفع العني واهلم 
 .وما بعدها) ١٨٧( ص"عجائب املخلوقات", انظر كتاب ... ومنها...واحلزن, ومنها

طلب الفرج واملخرج من , واهللاوهذا إقحام لألغامر من الناس يف التعلق بغري 
 .!! فيا له من جهل يصاب به من أصغى إىل هذه الرتهات,اجلامدات

 
<<<< 



  QSV  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

 حكاية قراءة الكف

 يف ,"قراءة الكف"سيف العاملية التنصريية بتوزيع كتاب لقد قامت منظمة اليون
 .نيةبعض املناطق اليم

ى أنه يوجد يف خطوط  املذكور عىل مزاعم أرسار اليد, وادع وقد احتو الكتاب
 السفر, والتنقل والصحة واملهنة : ومنها, عىل أمور كثريةما يدل  الشخصكف

 من ادعى أن للكف أرسارا رجل من  إن أول:والعالقات واحلظ والنصيب, ويقال
 . انترشت يف العاملوبعد ذلك قبل البعثة املحمدية بثالثة آالف سنة, الصني

 احتوت عليه ن مجلة الدجل والتلبيس عىل الناس ملا عىل هذه القراءة أهنا مواحلكم
 وملا هو ,من ربط الناس يف معرفة املستقبل بأمور رشكية منافية للعقيدة الصحيحة

د وحده ال رشيك له بعلم معلوم من دين اإلسالم بالرضورة من أن اهللا هو املتفر
ف التنصريية  وليس غريبا علينا نرش منظمة اليونسي,ون اخللق والعبادمستقبل شئ

 وليست هذه بأول , ألهنم مأو للخرافات والرشكيات ودعاة إليها;للكتاب املذكور
 بل هلم بوائق ينرشوهنا يف بالد ,بائقة من بوائق املنظامت التنصريية يف اليمن وال بآخرها

املؤامرة الكرب عىل " وقد ذكرنا شيئا من ذلك يف كتابنا ,املسلمني ال حيصيها إال اهللا
 ومها "احلقائق الكرب عن منظمتي اليونسكو وأدرا" ورسالتنا "رأة املسلمةامل

 ,مطبوعان, ففضائح املنظامت التنصريية يف بالد املسلمني تستدعي تأليف الكتب فيهم
والتشهري هبم عىل املنابر والتحذير منهم يف كل باد وحارض, والذي أجلم بعض من 

 اإلغداق عليهم باألموال من : اإلسالميعرفون جرائم املنظامت ممن ينتسبون إىل



  QSW  حكاية قراءة الكف

 من املهادنة هلؤالء األعداء املنرصين املسلحني, وكم قلنا مرارا ! حذار! فحذار;قبلهم
 فإنا هللا ; إن اإلبرة واألكلة والرشبة التي يقدمها هؤالء املنرصون حتمل تنصريا:وتكرارا

 .!!وإنا إليه راجعون
 

<<<< 

 



  QSX  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

 تقديس كف خمسة وخميسة

 يقدس العوام): (١٣٧( ص "د الشعبيةاأللوهية يف العقائ"لبسيوين يف كتابه قال ا
 ويزعم الروافض أهنا كف ... كف فاطمة الزهراء ريض اهللا عنهاالكف ويراها بعضهم

ما اليهود أ و−ريض اهللا عنها–, والنصار يروهنا كف مريم العذراء العباس 
 الكف من طرد العني ودفع احلسد فرتاهم , ويعتقد العامة يف أثرفريوهنا كف إهلهم هيوه

نفرج ما بني األصابع  يبسطون كفهم يف وجه احلاسد بحيث ي:أي–عند اللزوم يكببون 
أو اهللا أكرب النهار ,يمخسة ومخيسة يف عني اليل ما يصيل عىل النب:  قائلنيًاألوسع مد 
اب, ويستخدمون الكف بصمة مغموسة بالدم, يلطخون هبا األبو ,ده اخلميس

وربام عملت من  ,كف مرسومة وبداخلها عني أو وحدهاواجلدار كام يستخدمون ال
وربام لقت داخل سيارة, أو عىل باب دكان, القامش أو من البالستيك الالصق, وع

 .) للعنياً عىل الصبي, أو عىل ناصية املرأة, كل ذلك دفعة معدنية صغرياعلقوا كف
  املسلم أن يتعلق بيشءلوال أننا نخاف عىل و,لقد سئمنا هذه اخلزعبالت: أقول

 واالعتقاد املذكور يف الكف واضح الفساد والبطالن, ومما زاد الطني , ملا ذكرناها,منها
جماراة جهال املسلمني يف هذه اخلرافة وأمثاهلا اليهود والنصار ألنه  :كام يقال, بلة

 . يظهر أهنم تلقوها عنهم
 

<<<< 

 



  QSY  رقية عاشوراء

 رقية عاشوراء

يا حافظ يا متني, يا كنز الطالبني, يا : (ة تسمى رقية عاشوراء هذا لفظهاهناك رقي
 يا جوهر فصيح, نحطك يف النار تفرقع, ويف امليه تذوب, وتسيح دي ,ملح يا مليح

 وعني الراجل قليل الصالة والفاجر, وعني الضيف ,عني املرة أقو من الرشرشة
الكتكوت أحسن يطق يموت, خيروا أحدم السيف, وعني العبيد أحدم احلديد, جتروا 

يا ناس من عيون الناس ال  اهللا, احللة من عني أم عبدالكوز من عني العجوز, جتروا 
 وارميكي يا عني يف البحر الغواص, خلوا ,يسبك عليك يا عني بالدنيا والرصاص

 "السنن واملبتدعات" يف كتابه ذكرها الشقريي).  عليك يا حممدالةالنار متهد بألفني ص
وهذه الرقية ظهور الرشكيات فيها واضحة من دعاء غري اهللا من جن وغريهم, وفيها 

  .!! فنعوذ باهللا من اجلهل;من الرتاكيب السخيفة ما هو ظاهر

 ? وغريه لعالج الروماتيزم ابن سينا;ما احلكم عىل من يلبس سوار: سؤال
 ,بسوار ابن سيناأقول لقد انترش يف هذه اآلونة األخرية بني املسلمني ما يسمى 

وهو سوار نحايس يدعي املروجون له أنه تعالج به البواسري والروماتيزم وخيفف به 
الوزن وغري ذلك عن طريق لبسه, ولبس السوار املذكور لألغراض املذكورة إما رشك 
وإما وسيلة إىل الرشك, فمن اعتقد أنه جيلب العافية من األمراض املذكورة فهو رشك 

ً ألنه جعل ما ليس سببا ;د أنه سبب للعافية فقد وقع يف الرشك األصغرأكرب, ومن اعتق
ًمرشوعا سببا  فعىل هذا فيحرم لبسه, وجيب عىل من لبسه أن يزيله, وعىل من قدر أن ,ً



  QTP  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

 "أقوال أهل العلم يف حكم سوار ابن سيناء"وهناك رسالة بعنوان . حيذر منه فليفعل
 السوار املذكور ويف مقدمتهم العالمة ابن  ممن حرم,ذكر جامعها عددا من أهل العلم

 .باز وابن عثيمني رمحهام اهللا

 هل جيوز تعليق املعضد عىل العضد?
الدملج كام يف املعجم :  السوار الذي حييط بالعضد ويقال لهاملعضد هو: اجلواب

 من أجل رفع العني, أو من أجل ;وتعليق املعضد عىل العضد). ١/٢٩٧(الوسيط 
 :وز لألمور اآلتية, ال جيالشفاء

 .نفعها ليس بعالج للمريض كاحلبوب والعقاقري الطبية التي علم −١ 
 . للعافيةاً ليس سبب −٢
  .تعليق املعضد ذريعة للوقوع يف الرشكيات −٣

 للحصول عىل سحر ; من العلامء من يفتي بجواز الذهاب إىل الساحر:مسألة
 ?التأليف فام حكم اإلسالم يف ذلك

;  وز التأليف بني الرجل وزوجته عن طريق أخذ السحر من السحرةال جي: اجلواب
 :ملا يأيت

 َ﴿وهو:  قال تعاىل يف كتابه الكريم,التأليف بني الزوجني, ال يقدر عليه إال اهللا
َالذي ِ َأيدك َّ َ َّ ِبنرصه َ ِ ْ َ َوباملؤمنني  ِ ِ ِ ْ ُْ ِ َوألف* َ َّ َ َبني َ ْ ْقلوهبم َ ِ ِ ُ ْلو ُ َأنفقت َ ْ َ ِاألرض ِيف َما َ ْ ًمجيعا َ ِ  َّما َ
ْألفت َ َّ َبني َ ْ ْقلوهبم َ ِ ِ ُ َّولكن ُ َِ َألف اهللاَّ َ َّ ْبينهم َ ُْ َ ُإنه َ َّ ٌعزيز ِ ِ ٌحكيم﴾ َ ِ واآلية يف . ]٦٣−٦٢: األنفال[ َ



  QTQ  رقية عاشوراء

 ملسو هيلع هللا ىلصغاية الوضوح أن الرسول ال يقدر عىل التأليف بني قلوب أصحابه, مع العلم أنه 
لم هبذا أن غري رسول اهللا من أعظم الناس قدرة عىل أسباب التأليف بني أصحابه, فع

  .باب أوىل أال يقدر عىل هذا التأليف
ويتقرر أنه ال يقدر عىل التأليف بني القلوب إال فاطرها ومالكها, وقال اهللا يف كتابه 

ْ﴿ومن: الكريم ِآياته َِ ِ ْأن َ َخلق َ َ ُلكم َ ْمن َ ْأنفسكم ِّ ُ ِ ُ ًأزواجا َ َ ْ ُلتسكنوا َ َُ ْ َإليها ِّ ْ َ َوجعل ِ َ َ َبين َ ْ  ُكمَ
ًمودة َّ َ ًورمحة َّ َ ْ َ َّإن َ َذلك ِيف ِ ِ ٍآليات َ َ ٍلقوم َ ْ َ َيتفكرون﴾ ِّ ُ ََّ َ  وقد , واآلية نص يف مسألتنا]٢١:الروم[ َ

 : منها,اًأفادت أمور
أن املودة بني الزوجني ليست إال من اهللا وحده ال رشيك له, وأن غريه سبحانه  −أ

 ال يقدرون عىل ,أراد اهللا غري ذلك وقد ,مهام أرادوا إبقاء الزوج الفالين مع زوجته
ق بني احلبيب وحبيبته, مع أهنم ربام ابقائه, ولوال هذا االختصاص اإلهلي ملا وقع الفر

 .مل خيطر بباهلم ذلك
جعل اهللا املودة احلاصلة بني الزوجني من آياته الدالة عىل عظمته, ألنه  −ب

حرة والدجالني أن يقدروا عىل , فأنى للسسبحانه هو القادر عىل اجلمع بني املتنافرين
 .أمر اختص اهللا به نفسه

:  اآلية فرقت بني ما يقدر عليه البرش, وبني ما ال يقدرون عليه فقال سبحانه−ج
ُ﴿لتسكنوا َُ ْ َإليها ِّ ْ َ بحانه, وأسند املودة إليه  فأسند سبحانه السكنى إىل األزواج بإذنه س﴾ِ

 .»وجعل بينكم مودة ورمحة«: سبحانه, فقال
زوج ال يف بيان أنه ال أحد من اخللق يملك التأليف بني  اإليضاح كافذفه
 وليس ما يفعله .اًه, ومن ادعى أنه يقدر عىل هذا التأليف فقد ادعى شططتوزوج



  QTR  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

فالسحرة . السحرة من أسباب التأليف بني الزوجني من األمور املباحة واملرشوعة
 :رجون يف فعلهم عن أمرين ال خي,الذين يدعون أهنم يؤلفون بني املرء وزوجه

أن يتعاملوا مع شياطني, وعىل هذا يكون التأليف عن طريق إرسال : األول
ة  كثرة الوسوس: منها, بأمورالشيطانفيقوم هذا بشيطان, الساحر إىل أحد الزوجني 

ل خياطب املسحور ويقهره عىل حب صاحبه اآلخر, وملا للمسحور, فيظل اجلني املرس
 هكذا, نجد أن الرجل املسحور سحر حمبة ال يقدر تفعل باملسحوراملذكور كانت اجلن 

 للرجوع إليها, وكذلك اعىل مفارقة امرأته, فإن فارقها ملدة قصرية وجد نفسه مضطر
 ومع هذا تريد البقاء معه اً رضبأوجعهااملرأة املسحورة سحر حمبة, يكون زوجها قد 

وبعض األزواج يفعلون السحر بدون شكو به, وبدون تضجر من سوء حاهلا معه, 
 عن طريق قهر اجلني هلا, فاحلقيقة هنا هي القهر ,هذا لتبقى هلم السيطرة عىل نسائهم

 فيصري املسحور كاملستعبد, وكام هو معلوم أن ,ة له بكثرة الوسوسةاللمسحور واملؤاذ
 ألن اجلن ملحبة عن طريق استخدام اجلن كفار;يعطون سحر العطف وا  الذينةالسحر

 يرتضونه, وهم ال اًالذين مع الساحر ال ينفذون له هذا السحر إال إذا كفر باهللا كفر
 هؤالء اجلن يفسدون اً من سب اهللا, وسب دينه, وأيض,يرتضون إال أبشع أنواع الكفر

 . كصالته وغريها,املسحور من جهة دينه
 ,ثةًجن, ولكنه يستخدم أمورا مستخبأن يكون الساحر غري مستخدم لل: الثاين

 املرأة لتتبخر بذلك,  وتعطى, أظفار اهلدهد فتحرق وتسحقأظفار الشخص مع أخذك
إذ ال يتأتى من هذه  ;هنا ال تطيق الصرب عن زوجها ساعة, وهذا دجل واضحفإ: قالوا

األظفار يشء, وإنام حيصل هذا إذا كان الساحر يستخدم اجلن, ومتكن اجلني من 



  QTS  رقية عاشوراء

 أن الزوج : وهي,احر مع زوج املسحورةطريقة أخر يستخدمها السواملسحور, 
 يأخذ منيه وخيلطه مع سكر ويعطي امرأته تأكل ذلك, وهي ال علم هلا بذلك بدعو

 .أهنا ستطيعه
ومن السحرة من يعطي دهانات يدهن هبا املسحور, أو متائم, أو تباخري, أو غري 

حلكم عىل ذلك, وهذه أمور دجل عىل الناس وأالعيب, والسنة املطهرة قد جاءت با
 ودبو دا وأ)١/٣٨١( أمحد  اإلمام رو, أهنم مرشكوناملتعاطني لسحر املحبة

إن الرقى «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :  عن ابن مسعود)٣٥٣٠ ( وابن ماجه)٣٨٨٣(
والتولة هي ما يفعل لتحبيب الزوجني مما سبق ذكره من أنواع . »والتامئم والتولة رشك

بعهم بإحسان عىل حتريم سحر العطف والتأليف بني الدجل, وقام إمجاع السلف ومن ت
هذا العمل ال يعرف إال عند السحرة واملنجمني, وأمثاهلم من أصحاب والزوجني, 

 يفعلون ذلك, ,الدجل, فال جتد العلامء الربانيني واألطباء املتخصصني يف الطب
 له فوجود هذا األمر عند السحرة وأشباههم دليل واضح أن هذا العمل ال صلة

 األدلة العامة التي حتذر من الذهاب إىل اًوال ينفع الناس, وأيض باجلواز الرشعي
َنيَ باًالسحرة ليس فيها استثناء سحر املحبة, وأيض  اهللا يف كتابه والرسول يف سنته ماذا َّ

يعمل الزوج عند ضعف املحبة, فقد دعي الزوجان إىل الصرب والرتاحم واإلصالح 
جته الزوجان المتثال رشع اهللا يف احلقوق التي عىل كل واحد عند حدوث نزاع, فلو ا

 للنزاع بني  اإلسالم جعل الطالق حالاًلآلخر حلصل بذلك اخلري الكثري, وأيض
 إلرادة فصل احلياة الزوجية, ومل يأذن يف هذه احلال وال رخص ولو اًالزوجني وخمرج
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 بني اًة, وال أعلم خالفبأدنى إشارة بالذهاب إىل السحرة للحصول عىل عطف وحمب
 . بظاهر احلديثً عمال; عىل أن طلب املحبة من السحرة رشك من السلفأهل العلم

 بكالم من يرخص بالذهاب إىل السحرة واملنجمني, اً فال عربة أبد:وعىل هذا
  .!!سائس, وال حول وال قوة إال باهللا من اإلصغاء هلذه الد! ثم احلذر!فاحلذر

 ?ة حبوب الوجه بالسحرحكم معاجلما : مسألة
أنا شاب يف السابعة عرشة من : سئل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني

ًعمري وظهر يف وجهي حب الشباب وقد استعملت كثريا من األدوية دون جدو, 
 هذا احلب من وجهي , أنه يزيل لكنه يعمل بالسحر,وأخربين شيخ طاعن يف السن

 الج يف نظركم ? وما الع!? فهل أذهب إليه,بالسحر
 وقد روي عن , فإن هذا حمرم;ال جيوز لك أن تذهب إىل السحرة: فأجاب فضيلته

, عن )٣٠٤٤(أخرجه البزار رقم  .» أو سحر له,ليس منا من سحر«:  قولهملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 ).٢١٩٥( رقم »الصحيحة«عمران بن حصني, وصححه األلباين رمحه اهللا يف 
 ونحن ال ,جهك فمرجعه إىل الطبوأما املرجع فيام يصيبك من حبوب يف و

 .  واهللا املوفق,نسأل اهللا لك العافيةو , بالشفاء منه اهللا , وعليك أن تدعونعلمه
 ).١١(, رقم السؤال )١/٢٧ (]فتاو منار اإلسالم [ 
 

<<<< 

 



  QTU  حكم إرسال الثوب للساحر لتحديد الداء

  حكم إرسال الثوب للساحر لتحديد الداء 

 : ازسؤال إىل اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة سامحة الشيخ ابن ب
 الذين الناس لبعض قميص أو ثوب بإرسال الناس بعض يفعله ما حكم ما 
 ك ? ذل بعد الدواء ووصف ,الداء لتحديد وذلك ;املعرفة عونَّيد

 وال ثوب هلم يرسل أن جيوز وال املغيبات, علم يدعون ملن الذهاب حيرم :اجلواب
 عن الثابتة يحةالصح لألحاديث يقولون; بام تصديقهم وحيرم ,غريمها وال قميص
 .ذلك عىل الدالة ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 .وسلم وصحبه آلهعىل و ,حممد نبينا عىل اهللا وصىل. التوفيق وباهللا
 ).٤١٨−١/٤١٧( ] ٩٨٠٧ فتو رقم ,واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة[

: حكم اإلسالم فيمن يدعي أنه خيرج السحر عن طريق أرقام مثل ما :مسألة
 ?يدعي أهنا طريقة يونس عليه السالم و,)٢٥, ١٢, ٣, ٢(

هذا الذي يدعي أنه خيرج السحر عن طريق األرقام هو دجال من : اجلواب
 فكذب ال شك يف ذلك, تلقاه ,الدجاجلة, وأما ادعاؤهم أن هذه طريقة نبي اهللا يونس

 كيف ال وهم ,هؤالء السحرة عن اليهود, واليهود هم جتار الكذب بأبشع صوره
 .! قاتلهم اهللا أنى يؤفكون!? عىل األنبياء والرسليتعمدون الكذب

 
<<<< 
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ما يفعله بعض المسلمين من األمور 

  لصرف الجن؛الشركية

 تعاطي ما : بعض املسلمني كثرت بوائقهم الرشكية, ومن ذلكعندملا كثر اجلهل 
 ومن , هلم, ولكن اجلهل يعمي ويصمٌ للجن, وإنام هو يف احلقيقة جالباًيسمى صارف

 :ما يأيت  الرشكيةالصوارفهذه 
الذبح عند دخول العروس, فإن مل يتيرس الذبح كرسوا بيضة, فإن مل تتيرس  −١

بيضة رموا بيشء من امللح, وكأنه ال بد من الرشك مهام كان األمر, فالشيطان ال يدع 
ليوقعهم يف الرشك  ; فإن بخلوا يف كذا من الرشك جرهم إىل ما هو أسهل عليهم,هؤالء
 .كنكيف أم
سيس عتبة البيت, وعند الدخول القيام بالذبح عند تأسيس البيت, وعند تأ −٢
 .ً زعام منهم أن هذا يطرد اجلن;فيه

يذهب العروس قبل العرس بمدة قريبة إىل أحد السحرة الكفرة, و يطلب منه  −٣
 حتى ال يربط عن زوجته,وكأن هؤالء ما علموا أن السحرة يعطون ; للجن عنهاًصارف
 ليسحر هؤالء, بل قد يسحرون الشخص هم وال ينتظرون حتى ;ملن جاءهماجلن 

 .اًيأتيهم من يريد سحر
 خشية أن اجلن يتسببون يف تغوير املاء يف األرض, مع ;الذبح عند ظهور املاء −٤

 .العلم أن هذا ليس يف مقدور اجلن, ولكن هكذا اجلهل يفعل بأصحابه
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 خشية ;احلائض وال اجلنب عىل النفساءبعض النساء ال يسمحن بدخول املرأة  −٥
 .أن يكون اجلني قد تلبس هبا

, اً من ثالثني يوماًن أن املرأة النفاس لو تركت وحدها نحوبعض النساء يعتقد −٦
 . الذين يسموهنم باألرواح الرشيرةتلبس هبا اجلن

ملوقد, وال تلمس بعض النساء يمنعن املرأة يف حال النفاس أن تقرتب من ا −٧
 . أهنا مساكن اجلنً ظنا منهن,مادالر

 من اً خوف;بعض الناس يستعملون التبخريات بكوع احلامر ورجيع الكالب −٨
 .اجلن
, وهذا الفعل من اًأربعني يوم) احلجبة: (بعض الناس حيتجبون ويسموهنا −٩

 ألن الشيطان جيد بغيته يف التسلط عىل هذا املدجول ;أعظم مطالب اجلن والعفاريت
 .عليه

 منهم أنه يرصف اجلن, وهذه اً اعتقاد;بعض الناس حيملون كعب األرنب −١٠
 .عقيدة باطلة

 يف مكان يسمى حجر مراد, ويزعمون أن اًبعض الناس يضعون حجر −١١
الشياطني هترب من ذلك املكان الذي فيه هذا احلجر املذكور, ومن محله تبعته اجلن 

 .وأخربته عام يريد
 أنه ً زعام; هنق كام ينهق احلامر,من القرية التي يريدهابعض الناس إذا اقرتب  −١٢

 .يطرد بذلك اجلن
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 عن ً فضال,لو يعوي مثل الكلب ما كان ذلك من أسباب طرد اجلن: قلت
 .!!طردهم
 ً زعام; بل واجلدران ملطخة بالدم, أبواب البيوتًبعض الناس جيعلون دائام −١٣

 .منهم أن هذه الدماء تطرد اجلن
ا كانوا يف مكان خال من التواجد البرشي استعاذوا بكبري اجلن من بعض الناس إذ

ٌوأنه كان رجال ﴿: صغارهم, هذا الفعل هو كفعل أهل اجلاهلية الذين قال اهللا فيهم َ ُ َِ َ َ َّ َ
ًمن اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا َ ُ ُ ِّ َ َ ُ ََ ْ ََ َ ِ ْ ِِ ٍِ ِ ِ َ ُ   .]٦:اجلن[﴾ِ

 ?اجلني الذي يف املمسوس أو املسحور تأثري عىل ِبْيِّهل للط: مسألة
 ألن الشياطني لكفرها حتب اخلبائث ;اًللطيب تأثري عىل الشيطان غالب: اجلواب

حبب إيل من الدنيا «: ملسو هيلع هللا ىلصوالنجاسات, والطيب حيبه الطيبون, قال أطيب الطيبني 
 والنسائي )٢٨٥−٣/١٢٨ ( رواه أمحد,»النساء والطيب, وجعلت قرة عيني يف الصالة

 .  من حديث أنس)٧/٧٨ ( والبيهقي)٢/١٦٠ ( واحلاكم)٣٩٣٩(
من ) ٥٢٥٩ ( والنسائيواللفظ له,) ٢/٣٢٠ ( وأمحد)٢٢٥٣ (ويف صحيح مسلم

 فإنه من عرض عليه طيب فال يرده;«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال, حديث أيب هريرة
واألحاديث يف فضل الطيب كثرية, ومرادنا من هذه . » طيب الرائحة,خفيف احلمل

 ملا يف استعامله من ; ولو أكثر منه,األحاديث هو نصح املريض أن يستعمل الطيب
 يف اً أال تر أن الشياطني يسكنون كثري,منافع, ومنها طرد الشياطني ومؤاذاهتم

  .احلاممات والقاممات, وأماكن البقر واحلمري وغري ذلك
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 من اخلاصية ويف الطيب: ()٣٩٨ص ("الطب النبوي"ابن القيم يف العالمة قال 
أن املالئكة حتبه, والشياطني تنفر عنه, وأحب يشء إىل الشياطني الرائحة املنتنة 
الكرهية, فاألرواح الطيبة حتب الرائحة الطيبة, واألرواح اخلبيثة حتب الرائحة اخلبيثة, 
وكل روح متيل إىل ما يناسبها, فاخلبيثات للخبيثني, و اخلبيثون للخبيثات, والطيبات 

الرجال , فإنه يتناول األعامل النساء و, والطيبون للطيبات وهذا وإن كان يف للطيبني
 )هواألقوال واملطاعم واملشارب واملالبس والروائح, إما بعموم لفظه أو بعموم معنا

وملا كانت الروائح الكرهية مطلوبة للشياطني جتد السحرة الكفرة واملنجمني 
م دهانات كرهية كاستعامل الدهان من شجرة  يلزمون من يأيت إليهم باستخدا,اخلرسة

 وهي أن ,َّاحلرمل, ومن احللتيت والبحت, وربام عملوا للمدهن هبذه الدهانات حجبة
 يف غرفة مظلمة, ويمنع من مس املاء مطلقا, وأيضا عندما يقوم اًحيتجب أربعني يوم

 ويضعوهنا  يأخذون معدته وأمعاءه ويطوفون هبا,بعض الناس بذبح ما يسمونه بالفدو
 عن إرشاد السحرة هلؤالء عىل املريض مع قذارهتا ونتانة رحيها, وهذا الفعل ناتج

  .األغامر
إن استخدام السحرة مع اآلتني إليهم األمور القذرة تنايف قول الرسول : وباجلملة

, وتنايف قوله  عن ابن مسعود) ٩١(رواه مسلم . »إن اهللا مجيل حيب اجلامل«: ملسو هيلع هللا ىلص
, بل  عن أيب مالك األشعري) ٢٢٣(رواه مسلم رقم . »ر اإليامنالطهور شط«: ملسو هيلع هللا ىلص

َوثيابك﴿: تنايف قوله تعاىل َ ََ ْفطهر﴾ ِ ِّ َ ُّإن اهللاََّ حيب التوابني وحيب ﴿:  وقوله تعاىل]٤:املدثر[ َ َ َّ ُِّ ُِ َُ ِ َّ َّ ِ
َاملتطهرين ِ ِّ َ َ  وأن , حمبوبة إىل اهللااً فهذه األدلة ناطقة بأن الطهارة عموم,]٢٢٢:البقرة[﴾ُْ

 فمتى تساهل املسلم بالطهارة احلسية واملعنوية كان هذا من ,أهلها حمبوبون إىل اهللا
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ياطني  من النساء املصابات بالشاًأسباب دخول الشياطني فيه, أال تعلم أن كثري
 لقلة اهتاممهن باألذكار ; ذلك يف أيام احليض والنفاسَّوالعفاريت غالبا ما حصل هلن

 .امم بالطهارةالرشعية, وعدم االهت
ب ًا جيدا ونظافة معينة, فهل يستجاًيطلب بعض اجلن من املمسوسني طيب: تنبيه

 هلم أم ال?
 يفعله عىل جهة ما رشع, ال اًب هلم ولكن إن كان ما طلبوه نافعال يستجا :اجلواب

 ألن من حيل الشياطني أهنم يف بعض األحايني يأتون إىل ;ألن الشياطني قد طلبوه منه
 ليستدرجوا ;سلمني ويأمروهنم بالصالة وباملحافظة عليها وباإلكثار منهابعض امل

 ; ليتوصلوا إىل ما يريدون من إفساده, فمن مل يعرف كيدهم خضع هلم;املستجيب هلم
 منهم يف اً منه أهنم حيبون صالحه, وليسوا كذلك, بل يفعلون به هذا تدرجاظن

 منهم, وبعد مدة يطالبونه بام يريدون من  من باب ما يقبلهًإضالله, فيأتون إليه أوال
والرشك, كأن يطالبوه بأن يعالج من أي مرض, فإذا وافقهم طلبوا منه عبادهتم  الكفر

 , فإن رفض ربام رضبوه وآذوه بام مل يكن يف حسبانه,والكفر باهللا, وتعاطي الرشكيات
 . احليلوال ينجو منهم إال باإلقبال عىل اهللا, فليحذر املسلم من قبول هذه

 
<<<< 

 



  QUQ  عطر زبد البحر

  عطر زبد البحر

ه من العطر, فقال ن سأل اجلني عام يكرهواً وذلك أن راقي,هذه حكاية من قبل اجلن
 ; مع العلم أنه ال جيوز أن يصدق اجلن,فصدق الراقي اجلني) عطر زبد البحر: (له

 .لكثرة كذهبم
 أن اجلن  ألنه ال يوجد ما يدل عىل; فال يعطى املريض عطر زبد البحر:وعىل هذا
 .يتأذون منه

 
<<<< 
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  ال يجوز طلب الحجاب للعالج 

 :سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان
 فهل عملنا هذا ,ًمام اجلامع نطلب منه حجاباإعندما يصيبنا مرض نذهب إىل 

 جائز أم ال ? 
 وتطلبوا منه ,جلامعا  إمام إىلن ال جيوز إذا أصابكم مرض أن تذهبو: اجلواب
بتم إىل اإلمام وطلبتم منه الرقية بالقرآن يقرأ عىل املريض إذا كان  ولو ذه,عمل حجاب

 ويقرأ عىل املريض من كتاب اهللا فهذا يشء طيب فالرقية ,ًهذا اإلمام موثوقا يف عقيدته
 أما أن يكتب ,ملسو هيلع هللا ىلص عىل املريض صحت هبا السنة عن رسول اهللا من كتاب اهللا 

 إن كانت هذه احلجب من غري القرآن بأن  ألنه; فهذا ال جيوز,ًحجابا يعلق عىل املريض
 وال ,كانت بأدعية رشكية أو فيها أسامء شياطني أو جن أو فيها أشياء جمهولة املعنى

 جتوز بإمجاع أهل العلم, أما إذا كانت هذه  فهذه هي التامئم الرشكية التي ال,تعرف
 ألن يف ;العلامء جيوز تعليقها عىل الصحيح من قويل احلجب مكتوبة من القرآن فإنه ال

 , وإنام ورد الدليل بالرقية, وألنه مل يرد دليل بجواز مثل ذلك;ذلك وسيلة إىل الرشك
فتاو العلامء يف عالج السحر «ً نقال من كتاب . واهللا أعلم,وهي القراءة عىل املصاب

 ).٢٣٦ص (»واملس والعني واجلان
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 ? الوالدةحكم وضع خرقة أو قطعة جلد عىل بطن الطفل بعدما : مسألة
هل جيوز وضع خرقة : سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة سامحة الشيخ ابن باز

 وهي يف سن الرضاعة , أو ما يشبه ذلك عىل بطن الولد أو البنت,أو قطعة جلد
ًوالكبري أيضا نحن يف اجلنوب نضع خرقة أو جلدا عىل بطن البنت أو  الولد الصغري ً

ن وضع هذه اخلرقة أو اجللد يقصد هبا ما يقصد من إن كا:  فأجابتًوأيضا الكبار
 وإن كان لغرض ,ً بل قد يكون رشكا, فهذا حمرم, من جلب نفع أو دفع رض,التامئم
 . فال يشء يف ذلك, أو شد الظهر, كمسك الرسة للطفل عن االرتفاع,صحيح

] ١/٢١١ (]اللجنة الدائمةفتاو( رقم الفتو ,)٦٧٢٤.(  

اخليوط املصنوعة من شعر بعض احليوانات عىل حكم تعليق ما : مسألة
  .الرقبة

 :سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان
م أساور مطلية ببعض األصباغ هينالحظ أن بعض الناس يعلقون يف رقاهبم أو أيد

 ويزعم هؤالء أهنا , أو غريها,ً أو خيوطا مصنوعة من شعر بعض احليوانات,املعينة
 وما نصيحتكم !? فهل هذا عمل جائز,ن أو غريهمسبب يف دفع رضر قد يأيت من اجلا

 هلؤالء?
 من يفعل ذلك ,تعليق األساور أو لبسها وربط اخليوط من الشعر أو غريه: فأجاب

 فهذا رشك أكرب خيرج من ,يعتقد أن هذه األشياء متنع الرضر أو ترفع بذاهتا عمن لبسها
 عليه أحد إال اهللا ر وهذا ال يقد,ر ألنه اعتقد يف هذه األشياء أهنا تنفع وتدفع الرض;امللة
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 وإنام هذه األشياء , وهو الذي يدفع الرضر, وإن كان يعتقد أن اهللا هو النافع,سبحانه
 ألنه اعتقد السببية فيام مل ; جير إىل الرشك األكرب,ذا حمرم ورشك أصغره ف,أسباب فقط

اء يف فجعل أسباب الش واهللا ,ً ألن هذه األشياء ليست أسبابا;ًجيعله اهللا سببا للشفاء
 . وهذه ليست منها ,األدوية النافعة املباحة والرقى الرشعية

ًالوهاب رمحه اهللا بابا يف كتاب التوحيد يف هذا   بن عبددوقد عقد الشيخ حمم
 ... لرفع البالء أو دفعه; من الرشك لبس احللقة واخليط ونحومها:باب: املوضوع فقال

ً رأ رجال يف يده حلقة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  بن حصني أورد فيه أدلة منها حديث عمران
 فإنك ,ً فإهنا ال تزيدك إال وهنا;انزعها: من الواهنة قال: ما هذه ? قال:  فقال,من صفر

 رواه أمحد بسند ال بأس به وصححه ابن حبان .ًلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا
يف يده خيط من ًأنه رأ رجال   واحلاكم وأقره الذهبي, والبن حاتم عن حذيفة

َوما﴿: فقطعه وتال قوله تعاىل)لدفع احلمى: أي(احلمى  ُيؤمن َ ِ ْ ْأكثرهم ُ ُُ َ ْ َّإال ِباهللاَِّ َ ْوهم ِ ُ َ 
َمرشكون ُ ِ ْ اجلن ال يدفع ف ,وإن كان يعتقد أن هذا يدفع رش اجلن, ]١٠٦: يوسف[﴾ُ

َّوإما﴿:  قال تعاىل,رشهم إال اهللا سبحانه ِ َينزغنك َ ََّ َ ْ َمن َ َالشيط ِ ْ ٌنزغ ِانَّ ْ ْفاستعذ َ ِ َ ْ ُإنه ِباهللاَِّ َ َّ َهو ِ ُ 
ُالسميع ِ ُالعليم َّ ِ َ رقم الفتو ) ١٦٦−١/١٦٤( ]املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان[ ]٣٦:فصلت[ ﴾ْ

)٩٢.(  

 : كيفية الرقية من العني:مسألة
 نظرة باستحسان مشوب بحسد من خبيث : العني هي:قبل اإلجابة عن السؤال

 ).١٠/٢٤٥( عرفها احلافظ يف الفتح  هكذا.للمنظور منه رضرالطبع حيصل 
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 احلاسد نفس من خترج سهام هي(): ٤/١٦٧(وقال ابن القيم يف زاد املعاد 
 وقاية ال اًمكشوف صادفته فإن ,تارة وختطئه تارة تصيبه ,واملعني املحسود نحو والعائن
 تؤثر مل ,للسهام فيه نفذم ال السالح شاكي حذرا صادفته وإن ,بد وال فيه أثرت ,عليه
 من فهذا ;سواء احليس الرمي بمثابة وهذا ,صاحبها عىل السهام ردت وربام ,فيه

 ).واألشباح األجسام من وذلك ,واألرواح النفوس
العني (: )١٦٤ص (ً قال العالمة ابن القيم أيضا يف املصدر السابق:والعني عينان

التي تصدر من البرش, والعني :  هي, فالعني اإلنسية)عينان عني إنسية وعني جنية
  . تصدر من اجلن:اجلنية

  .واإلصابة بالعني ثابتة بالكتاب والسنة
 من حديث )٢٩٥ ( ومسلم)٥٧٣٨ ( فقد جاء عند البخاري,وأما الرقية من العني

 .ي من العني أو أمر أن نسرتقملسو هيلع هللا ىلصأمرين رسول اهللا : عائشة ريض اهللا عنها قالت
 من الرقية رخص يف ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ن حديث أنس  م)٢١٩٦ (وجاء عند مسلم

 .والنملة مةُواحل العني
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن:  من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام)٣٣٧١ (وجاء عند البخاري

 أعوذ وإسحاق, إسامعيل هبا يعوذ كان أباكام إن « :ويقول ,واحلسني احلسن يعوذكان 
 .» المة عني كل ومن وهامة, شيطان كل من التامة اهللا بكلامت

ُوأما إذا عرف العائن فإنه يؤمر باالغتسال ومن ثم يؤتى باملاء الذي اغتسل به َ, 
 . ويصب عىل املعيون 
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واللفظ ) ٤٨٧−٣/٤٨٦ ( وأمحد, )١٧٩٥( رقم »إاملوط«فقد جاء عند مالك يف 
 كام يف  وصححه األلباين,)٧٥٧٢ (»الكرب« يف  والنسائي, )٣٥٠٩ (ه وابن ماجله, 

 : قال ريض اهللا عنهاممامة بن سهل بن حنيفأ من حديث أيب )٤٥٦٢( رقم »املشكاة«
 عامر إليه فنظر − واجللد اجلسم حسن أبيض ًرجال وكاناغتسل أيب سهل بن حنيف 

. خمبأة جلد وال كاليوم رأيت ما :فقال ,يغتسل وهو كعب بن عد يبن أخو ربيعة بن
 يرفع ما !واهللا ?سهل ىف لك هل ,اهللا ولرسيا  :فقيل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فأتى ,بسهل َطِبُلَف

 .ربيعة بن عامر إليه ظرن :قالوا. » ?أحد من فيه تتهمون هل« :قال. يفيق وما رأسه
 إذا هال !?أخاه أحدكم يقتل عالم« :وقال عليه فتغيظ اًعامر ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فدعا

 ومرفقيه ويديه وجهه فغسل. »له اغتسل« :له قال ثم. »بركت يعجبك ما رأيت
 عىل رجل يصبه عليه املاء ذلك صب ثم قدح ىف إزاره وداخلة رجليه وأطراف وركبتيه
 ,الناس مع سهل فراح ذلك به ففعل ,وراءه القدح يكفئ ثم ,خلفه من وظهره رأسه
 .)بأس به ليس

 والرتمذي رقم )٧٥٧٣( يف الكرب والنسائي) ٢١٨٨(وجاء عند مسلم رقم 
 ولو ,حق العني« قال ملسو هيلع هللا ىلص يالنب عن  عنهام, ريض اهللاعباس ابنمن حديث ) ٢٠٦٢(

 .»فاغسلوا استغسلتم وإذا ,العني سبقته ,القدر سابق يشء كان
 اهللا ريض عائشة) ٢٣٥٩٦(وابن أيب شيبة رقم ) ٣٨٨٠(د رقم وجاء عند أيب داو

 واألثر صححه العالمة.املعني منه يغتسل ثم فيتوضأ العائن يؤمر كان :قالت عنها
 .ود أيب دااأللباين يف صحيح 
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 هل جيب عىل العائن أن يغتسل للمعيون?
 إذا علم أنه أصابه وغلب عىل ظنه ,جيب عىل العائن أن يغتسل للمعيون: اجلواب

ْوتعاونوا﴿:  ألن اهللا يقول;أنه مصاب من قبله, وإن مل يفعل فهو آثم ُ َ َ َعىل َ ِّالرب َ ْ  َوالتقو َْ َّ
َوال ْتعاونوا َ ُ َ َ َعىل َ ِاإلثم َ ْ ُوالع ِ ِدوان﴾َْ َ  فالعائن معتد ومؤذ للمعيون, فإذا امتنع عن ]٢:املائدة[ْ

 فقد جاء من حديث ,ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ترك ما أمر به رسول اهللا ;االغتسال خيشى عليه من اإلثم
وابن ) ١٠٩٠٥( والطرباين رقم )٢١٨٨(ابن عباس ريض اهللا عنهام عند مسلم رقم 

قال رسول اهللا :  قال١٢/١٦٥ والبغوي يف رشح السنة ٢/٢٧١الرب يف التمهيد  عبد
 .» وإذا استغسلتم فاغسلوا, ولو كان يشء سابق القدر سبقته العني,العني حق«: ملسو هيلع هللا ىلص

كان يؤمر : (عن عائشة ريض اهللا عنها قالت) ٣٨٨٠(وجاء عند أيب داود رقم 
 . وسنده صحيح.) ثم يغتسل منه املعني,العائن فيتوضأ

وأمحد ) ٧٥٧١(نسائي يف الكرب رقم وال) ١٧٩٥( رقم ِوجاء عند مالك يف املوطإ
والبيهقي يف دالئل النبوة ) ١٩٧٦٦( واللفظ له وعبد الرزاق )٤٨٧−٣/٤٨٦(
 , من حديث أيب أمامة )٣/٤١١( واحلاكم )٦/١٦٣( وابن حبان )٦/١٦٣(

 هال إذا رأيت ما يعجبك ! يقتل أحدكم أخاه?َمَالَع«:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :وفيه
, فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف »اغتسل له« : ثم قال له»!?بركت

 يصبه رجل عىل رأسه وظهره : عليه ثم صب ذلك املاء,رجليه وداخلة إزاره يف قدح
 . ليس به بأس, ففعل به ذلك, فراح سهل مع الناس,من خلفه ثم يكفئ القدح وراءه

 عليه أن يغتسل, اً فليس واجب,اً أنه ما أصابه ولو كان عائناًأما إذا كان متأكد
 وذلك , لشخص فأكثرًوينصح املريض بالرقى الرشعية, وإذا كان املعيون متهام
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 أنه ما أصابه بالعني فينبغي أن يغتسل املتهم ويعطيه املعيون ليحصل الشخص متأكد
 خصوصا,  ويذهب من القلب احلقد والغل, وخيف ذلك األمل بإذن اهللا,للمعيون راحة

 لنفس املعيون, وال ينبغي إال اً تطييب; فعل ذلكاً فإذا مل يكن عائناًنإذا كان املتهم عائ
من استطاع منكم أن «:  ألن الرسول عليه الصالة والسالم يقول;التعاون مع املعيون

 . عن جابر) ٢١٩٩(  رقمرواه مسلم. » فليفعل,ينفع أخاه
 جيوز رميه  فال, واغتسل إلزالة الشك واخلوف منه,وإذا كان الشخص ليس بعائن

 ألن رمي الشخص بام ليس فيه من الرش ال جيوز, واتصاف ;بأنه صاحب عني
, وهلذا قال اًالشخص باإلصابة بالعني دليل عىل ضعف إيامنه وقلة تقواه وورعه غالب

ِ﴿ومن: اهللا ِّرش َ ٍحاسد َ ِ َإذا َ َحسد﴾ ِ َ دليل عىل أن اللوم يلحق من حيسد ) حسد: ( فقولهَ
 فهو ليس بآثم وال ملوم, والعني هي , نفسه ومل يسمح هلا بذلكالناس, أما من دافع
, وهلذا جتد احلاسدين الذين حيسدون الناس كثريين !! عياذا باهللا,من أشد أنواع احلسد

, والعني دليل عىل غفلة الشخص عن اً والعائنني قليلني بالنسبة للحاسدين عموم,اجد
 .ذكر اهللا رب العاملني

 ظاهر هبذا التفصيل, وقد قال بالوجوب املازري غتسال فواجب اال:وعىل كل
  . وإذا طلب من العائن االغتسال تأكد الوجوب,"فتح الباري"وغريه راجع 

 : تنبيه
 كام حصلت من عامر بن ربيعة وهو صحايب , صالح شخصقد حتصل العني من

ب بسبجليل من السابقني إىل اإلسالم, ومن أهل بدر, وذلك أن العني قد تكون 
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فتقع بإذن اهللا, ووقوعها من هذه الصنف قليل بخالف من يف  ;اإلعجاب بالشخص
 . فإهنا تكثر منهم;قلوهبم اخلبث واحلسد

  بدون رضاه واختياره?العنيب ًهل يكون العائن آثام إذا كان يصيب: لسؤا
 يف إصالح نفسه, فإذا كان ال يستعمل الذكر ً إذا كان متساهالًيكون آثام: اجلواب

إصالح نفسه, وإذا كان ال يدعو اهللا  فهذا دليل عىل إمهاله , ما يعجبهرشوع عند رؤيةامل
  املرشوع, فإذا استعمل الذكر أيضا فهذا دليل عىل اإلمهال هذا,أن يزيل منه املرض

 لينفع املعيون, وإن شاء اهللا ; وابتيل هبذا املرض, فعليه أن يبادر إىل االغتسال,ودعا اهللا
  .ينجو من اإلثم

 ? هل يصيب العبد نفسه بالعني:مسألة
 ألن الشخص قد ينبهر من عمل عمله, ويتعاظم يف ;قد حيصل هذا: اجلواب

 مشى اً, وقد أخربين أخ أن شخصك فيتسبب يف إصابة نفسه بالعنيِّنفسه, وال يرب
َّيلَاهللا أكرب ع: ملسافة, فقالمسافة برسعة, فبعد امليش الرسيع استغرب من قطعه هذه ا َ 

 . من أمل وجده يف رجليهفشكى
 أن يشكر اهللا ,فعىل املسلم إذا رأ من نفسه خريا يف دينه أو دنياه فاطمأن إىل ذلك

  . ويعلم أن ذلك من فضل اهللا عليه,ويدعوه بالربكة
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 ? هل العني تصيب اجلامدات من أشجار وأحجار وغري ذلك:مسألة
 ; وكثري يف كالمهم,د الناس وهذا مشهور عنقد تصيب العني اجلامدات,: اجلواب

ملا يشاهدون من تعطيل ما بأيدهيم من اجلامدات عىل إثر إصابة العائن املعيون وال 
 وهذا كله حيدث بإذن اهللا, وقد يستغرب الشخص يوجد ما يمنع من وقوعه رشعا,

ن اهللا جعل لألسباب أ إذ ;عند أن يقرأ هذا الكالم, ولكن ال غرابة يف حقيقة األمر
: لبحر قال سبحانهره بعض الناس, ومن ذلك رضب موسى ا قد ال يتصواً عجيباًتأثري

َ﴿فأوحينا ْ َ ْ َ َإىل َ َموسى ِ ِأن ُ ِارضب َ َبعصاك ْ َ َ َالبحر ِّ ْ َ َفانفلق ْ َ َ َفكان َ َ ُّكل َ ٍفرق ُ ْ ِكالطود ِ ْ َّ ِالعظيم﴾ َ ِ َ ْ 
 .]٦٣:الشعراء[

لعصا أي أثر عىل فانظر إىل انفالق البحر برضبة عصا, لوال قدرة اهللا ما كان ل
 ال تنظر إىل جمرد السبب, ولكن انظر إىل خالق السبب, وهو −يا أخي−البحر, فأنت 

ب من قوة التأثري ما يعجز عن إدراكه اخللق, فإذا أراد ب يف السجيعل فهو سبحانه ,اهللا
 لتعطيل اً وقعت, وإذا أرادها اهللا أن تكون سبب, ملوت فالناًاهللا أن تكون عني فالن سبب

  . حصل ذلك,يارة أو وقوفهاس
 فال استبعاد حلصول تاثري العني عىل اجلامدات, إال أن هذا قليل بخالف :وعىل هذا

 فهي أكثر منها, واإلصابة بالعني يف املخلوق البرشي أكثر منها ;اإلصابة يف احليوانات
  .يف احليوانات
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  والنملة ِةَمُمسألة ما حكم الرقية من احل
 من حيات وثعابني , وتشمل مجيع ذوات السموم,تخفيف السماحلمة بال: اجلواب
 . وغري ذلك ,وعقارب

 عىل شكل بثور صغار مع ورم ,والنملة قروح خترج يف اجلنب وخترج يف غريه
 . ثم تتقرح ,يسري

عن ) ٥٧٤١(والدليل عىل الرقية من احلمة والنملة ما جاء يف البخاري رقم 
 :فقالت ,ِةَمُاحل من الرقية عن عائشة سألت :قال أبيه عن ,األسود بن الرمحن عبد

 .»محة ذي كل من الرقية  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي رخص«
 رسول رخص«:  قال من حديث أنس )٢١٩٦( برقم وجاء يف صحيح مسلم

 .»والنملة واحلمة العني من الرقية  يف ملسو هيلع هللا ىلصاهللا
 )٤/٤٣٦ ( وأمحد)٣٨٨٤ (ود وأيب دا)٢٠٥٧( برقم وجاء عند الرتمذي

  عن عمران بن حصني ,)٤٥٥٧(رقم »مشكاة املصابيح«ام يف  كوصححه األلباين
 .»ال رقية إال من عني أو محة«:  قالملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

صحيح ووافقه الذهبي : وقال) ٤/٤١٣(وجاء عند احلاكم يف املستدرك 
 ) ١٧٨(وصححه األلباين يف الصحيحة رقم 

 أن فدل ;نملة به خرجت األنصار من رجال أن مةتح أيب بن سليامن بكر عن أيب
 رقيت ما !واهللا: فقالت ترقيه, أن فسأهلا فجاءها النملة, من ترقي اهللا عبد بنت الشفاء
 فدعا الشفاء, قالت بالذي فأخربه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إىل األنصاري فذهب أسلمت, منذ
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 وعلميها ,أرقيه«: فقال عليه, فأعرضتها ,»عيل اعريض«: فقال ,الشفاء ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
 ).٤/٦٣( أخرجه احلاكم .»ةالكتاب تيهاعلم كام حفصة

   كام يف قصة أيب سعيد اخلدري, من القرآنءوطريقة الرقية من احلمة بقراءة يش
 .مع صاحب احلي الذي لدغ فقرأ عليه سورة الفاحتة فشفي 

 ,)٢٢٠١(ومسلم رقم ) ٢٢٧٦( رقم : منها,والقصة يف البخاري يف عدة مواضع
 :)٥/١١٤(وقال اهليثمي يف املجمع ) ٢/٢٣(صغري كذلك جاء عند الطرباين يف ال

 )٥٤٨( وصححه األلباين يف الصحيحة رقم ,إسناده حسن
 لعن«: قال فرغ فلام ,يصيل وهو عقرب ملسو هيلع هللا ىلص النبي لدغت : قال من حديث عيل

 ـب ويقرأ عليها يمسح وجعل وملح, بامء دعا ثم ,»غريه وال مصليا تدع ال العقرب اهللا
 .﴾الناس برب أعوذ قل﴿و ,﴾الفلق برب أعوذ قل﴿و ,﴾نالكافرو أهيا يا قل﴿

 ما جاء يف البخاري :ومن األمثلة النبوية عىل الرقية من اإلصابة باجلروح والقروح
 أن : ريض اهللا عنهاعائشة من حديث  واللفظ له)٢١٩٤(ومسلم رقم ) ٥٧٤٦(رقم 
 قال جرح أو ,قرحة به كانت أو ,منه اليشء اإلنسان اشتكى إذا كان :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
 تربة ,اهللا باسم« :رفعها ثم ,باألرض سبابته سفيان ووضع ,هكذا بإصبعه ملسو هيلع هللا ىلص النبي
  .» ربنا بإذن ,سقيمنا به ليشفى ;بعضنا بريقة أرضنا

 
<<<< 
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  رقى ال تصح في العقرب

بعض أهل تداولها قية العقرب التي يحكم ر

  البوادي

 لالستشفاء البوادي بعض داوهلايت رقية:  هاك نصه,ًسئلت اللجنة الدائمة سؤاال
ِبسم﴿ :الرقية نص وهذا وغريها, اهلوام لدغات من هبا ْ ِالرمحن اهللاَِّ ِ َ ْ ِالرحيم َّ ِ ُاحلمد * َّ ْ  هللاَِِّ َْ
ِّرب َالعاملني َ ِ َ َ ِالرمحن * ْ َ ْ ِالرحيم َّ ِ ِمالك * َّ ِ ِيوم َ ْ ِالدين َ َإياك * ِّ َّ ُنعبد ِ ُ ْ َوإياك َ َّ ِ ُنستعني َ ِ َ ْ َاهدنا * َ ِ ْ 

َالرصاط َ َاملستقيم ِّ ِْ َ َرصاط * ُْ َ َالذين ِ ِ َأنعمت َّ ْ َ ْ ْعليهم َ ِْ َ ِغري َ ْ ِاملغضوب َ ُ ْ ْعليهم َْ ِْ َ َوال َ َالضالني َ ِّ َّ 
  ].٧−١:الفاحتة[﴾)٧(

 العرض تشق صيحة صاح الشلعات عن شلع احليات لساعات الدين مجيل سلف 
 مصحيها مرسلة مسلمة الرفاعي داود بن سليامن قراءة وأرسل ولباله الرب وحاها
 وال سيل ال ينقضها ال مهتز, األرض يف وأسفلها ,مرتز العرش يف علوها املسلمة رب
 ,ذكر بدون أنثى تنقل وال ,العرش تأكل اإلبل أن شهد من وال قمر وال شمس وال مطر
 باهللا أوهلا عزيمة القوية اهللا بعزائم األذية هذه يا باهللا عليك عزمت كفر, ربه عىص ومن
 باهللا وسابعها باهللا وسادسها باهللا وخامسها باهللا ورابعها باهللا وثالثها باهللا ثانيهاو

 عزمت اهللا أسامي من الكتاب يكف وما باهللا وعارشها باهللا وتاسعها باهللا وثامنها
 صور من بصور عليك عزمتو أحد, اهللا غري وال ,األحد صور من بصور عليك
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 من صور الثالثاء واملالئكة واألنبياء, بصور عليك وعزمت زين, اهللا من وفال االثنني,
 ,اخلميس بصور وعزمت عليك بصور من الربوع واهللا جيد نضوع, عزمت عليك

 السامعة, واملالئكة اجلامعة صور من بصور عليك عزمت إبليس, من باهللا وأعوذ
 العظام يف املخ من اظهري ثبت, جويد واهللا السبت صور من بصور عليك وعزمت

 من ظهرياو هاباإل يف العصب من واظهري العصب يف العظام من هريواظ
 وأبوها العنكبوت أمها هامة وتسعني تسعة عىل باهللا عزمت الرتاب, يف اإلهياب
 . الثاممة ومباته السمرة مقيلة اهلامة كبرية عاممة أبو عىل باهللا عزمت الثعبان,

 قرقر, عىل باهللا عزمت ,بربر عىل باهللا عزمت والصلوان الصل عىل باهللا عزمت
  .األزتم عىل باهللا عزمت األفقم عىل باهللا عزمت

 عىل باهللا عزمت والذبان, الذر عىل باهللا عزمت ,الدفان الباخز عىل باهللا عزمت
عىل باهللا عزمت  عزمت باهللا عىل الفروس,الفروس, عىل باهللا عزمت علوان, جر 

 عزمت الطريق, هاظل عىل باهللا عزمت ريق,طال حارس عىل باهللا عزمت القروص,
 أظهرها ,باألذناب لسابات باألنياب سلعات املدر وطعامه الصخر مقيله اليل عىل باهللا
 ما اليل وسقيان وسقى حويان عىل باهللا عزمت حو, عىل باهللا عزمت أكرب, باهللا

 محيدة, عىل باهللا عزمت محده, عىل باهللا ,ناسيه واليل ذاكره واليل أسميه ما واليل ,أسميه
 باهللا عزمت, موزه عىل باهللا عزمت سعيدة, عىل باهللا عزمت ,سعدي عىل باهللا عزمت
 من نقطتني وأبو ,وذكرها وأنثاها ,وأسمرها أمحرها عىل باهللا عزمت مويزة, عىل

 مثل اليل احلمراء عىل باهللا عزمت الشحمة مثل اليل البيضاء عىل باهللا عزمت أعربها,
 باهللا واقهرها عقار, بنت عقرب الفحمة مثل اليل السوداء عىل باهللا وعزمت اللحمة,
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 كوز ومعها ماء كوز معي ,سار السم عىل به قهر ال اليل ,النهار عن الليل قاهر ,القهار
 فمها عىل باهللا عزمت النار, كوز أطفى املاء وكوز ,النار كوز عىل املاء كوز يتِّتَوك ,نار
 أبو ذنبها عىل باهللا عزمت الزقرار, مثل اليل بطنها عىل باهللا وعزمت املنشار, مثل اليل
 سلف ,املذلقات الرحمة تكلل وعزيمته ,املسلقات السيوف تكلل عزيمته فقر سبع

 كفى: قلت اإلسالم هوائش من هائشة وأكلته ,ومنازل بران يف وأصبح مسافر موسى
 تابقر رشف إىل رشفن ومن ,طرق إىل طرق من وكفيت طرق إىل طرق من واستكفى
 ينقطع قدم اهللا عقائل حفظي يا: وقلت األفاعي أسامم قاهر الرفاعي داود بن سليامن
 .بمصيب ًصوابا وقدم ,والنصيب الرجاء

 هذه مميل حسب جن وأسامء هوام أسامء كلها املذكورة األسامء هذه إن: ملحوظة
 .الرقية
 ال الذي والكالم املجهولة األسامء من فيها ملا ,الرقية هذه استعامل جيوز ال: ج
: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سمعت: قال  مسعود ابن حديث يف جاء فقد ,معناه يعقل

 .)٣٨٨٣( رقم داود وأبو ,)١/٣٨١ (أمحد رواه .» رشك َةَلَوِّوالت والتامئم الرقى إن«
 .وسلم وصحبه وآله ,حممد نبينا عىل اهللا وصىل. التوفيق وباهللا

] ١٧٠−١/١٦٨ (واإلفتاء لميةالع للبحوث الدائمة اللجنةفتاو[( . 
 

<<<< 
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    ال تصح أيًضالعقربرقية أخرى ل

 :سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة سامحة الشيخ ابن باز
 إن !اللهم«: بت ونصها ولقد جربت فأص, إهنا ضد العقرب:يوجد أدعية يقال

اك يا بك) ماذا(وش : هذه عزيمة العقرب والداب مرت عىل اليهود والنصار قال
 نزل جربيل , كالديناره نحري, ذنيبه كاملنشار,دابة من دواب أهل النار: رسول اهللا ? قال

 ,سكني يف عزة اهللا:  شهق اهللا ثالث شهقات قال,يل عىل سمهاائعىل دمها نزل جرب
  فام حكمها جزاكم اهللا خريا ? »وكتبك يف لوح حمفوظ

 هو ما كان بالقرآن واألدعية  والصحيح,الرقية املذكورة ليست صحيحة: اجلواب
 وال ,الثابتة يف األحاديث الصحيحة كرقية أيب سعيد اخلدري للكافر بسورة الفاحتة

 . وباهللا التوفيق, بل جيب تركها والتحذير منها,جيوز استعامل هذه الرقية
 ).١٦٤−١/١٦٣) (فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء(

  اجلنب واحلائض حكم الرقية عىلما : مسألة
 :اهللا بن جربين سئل فضيلة الشيخ عبد

هل جتوز القراءة والرقية الرشعية عىل املرأة املريضة باملس والعني وغريه, وهي 
 حائض, وعىل الرجل املريض وهو جنب ? 

يشرتط لقارئ القرآن الطهارة من احلدث األكرب; الذي يوجب الغسل; : فأجاب
, لكن إذا مرضت اً أيضاًيض فاألكمل أن يكون طاهر وأما املر,كاجلنابة واحليض
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 سواء كان املريض , للحاجة; جازت القراءة عليها زمن احليض,احلائض وترضرت
فتاو العلامء يف عالج السحر «ًنقال من كتاب  ]الكنز الثمني[. باملس أو السحر أو العني

 ).٣٢٦−٣٢٥ص (»واملس والعني واجلان

 ?لفاظ العامية يف الرقيةحكم استخدام األما : مسألة 
 :اهللا بن جربين سئل فضيلة الشيخ عبد

 يستخدمون ,يوجد من يرقي بالرقى الرشعية من كبار السن من أهل الصالح
 :  مثل, عاميةاًألفاظ
 .ويقصد بذلك ملتقى العروق يف العنق) جمامع العروق(أنه ينفث عىل  −١
ويقصد بذلك أنه يرصع )قع يتفر(وأنه إذا زاد يف القراءة عىل من به مس  −٢

 .ويتخبط بسبب مس اجلن الذي به
من العظم إىل اللحم (وأنه يقول عندما يطلب من اجلني اخلروج من املمسوس  −٣

  ).إىل الشحم إىل اجللد إىل اهلواء

 فهل هذه األلفاظ قادحة يف الرقية والراقي ?
لتجربة; فإن متى كان هذا الراقي من أهل الصالح وأهل املعرفة وا: اجلواب

ترصفه جائز حيث إنه ال حمذور يف هذه األلفاظ وال يف هذا العمل فربام يكون اجلان 
 ويتغلب عىل روحه, أما , ألنه يالبس اإلنيس;يتأثر بالنفث عليه يف جمامع العروق أكثر

من :  فلعلهم خياطبون اجلني هبذه الكلمة فتؤثر فيهم, وهكذا قوهلم)يتفرقع(كلمة 
 إىل اآلخر, وأر أن هذه األلفاظ ... اخرج من هذا: إلخ, املعنى...لحمالعظم إىل ال
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ولو كانت عامية ال تؤثر يف الرقية, ومع ذلك فاألوىل استعامل األدعية الواردة واألذكار 
  ).٢٣ص (]الفتاو الذهبية يف الرقى الرشعية[. املأثورة, واهللا أعلم

 ما حكم رقية أهل الكتاب للمسلمني ?: مسألة
 لوال أن هناك من العلامء من أجازها بدون دليل ,قد كنا يف غنى عن هذه املسألةل

  أن أبا بكر الصديق :َةَرْمَعن عوال برهان وغاية ما استدل به املجيزون ما جاء 
 .ارقيها بكتاب اهللا:  فقال أبو بكر, ترقيها وهيودية, وهي تشتكي,دخل عىل عائشة
 .ضعيفةوهي قصة 

ومن طريقه ) ٧/٢٤(والشافعي يف األم ) ٢/١٢١/١٩٨٢ (وطإرواه مالك يف امل
 رقم )٥/٤٧( ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف ,به) ٩/٣٤٩(البيهقي يف السنن 

من ) ١٠٧١( برقم "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ) ٩/٣٤٩( والبيهقي )٢٣٠٨١(
 أبا بكر  لالنقطاع, فعمرة مل تدرك;واألثر ضعيف.  عن عمرة,طرق عن حييى بن سعيد

 .الصديق
 فإن عمرة مل تدرك أبا ; لكنه منقطع,وهذا إسناد رواته ثقات: قال العالمة األلباين

 ...فإهنا ولدت بعد وفاته بثالث عرشة سنة  ;بكر 
الرب يف التمهيد  يق ال أر من الصواب قول ابن عبدبعد هذا البيان والتحق

 كراهية  أيب بكر الصديقوقد جاء عن (: جازما بنسبته إىل الصديق) ٥/٢٧٨(
 .) وأباح لليهودية أن ترقي عائشة بكتاب اهللا, وعىل ذلك العلامء,الرقية بغري كتاب اهللا
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 كام ال يعقل ,ثم إنه من غري املعقول أن يطلب الصديق من هيودية أن ترقي عائشة
َما َ﴿و:  فإن اهللا عز وجل يقول; والرقية من الدعاء بال شك,أن يطلب منها الدعاء هلا

ٍدعاء الكافرين إال يف ضالل َ ِ َّ ِ َ َ ُِ ِ َ ْ  بكتاب كان املرادويزداد األمر نكارة إذا . ]١٤:الرعد[﴾ُ
 فذلك مما ال ,اهللا القرآن الكريم, فإهنا ال تؤمن به وال بأدعيته, وإن كان املقصود التوراة

.  ألنه يعلم يقينا أن اليهود قد حرفوا فيه, وغريوا وبدلوا;يصدر من الصديق
 ).١١٦٨−٦/١١٦٧(لصحيحة ا

 لوجود الفارق, وهو أن الرقية قائمة ;بالتطبب عند الكفاروال تقاس الرقية : قلت
  والرشكيةعىل األمور املعنوية التي ال جيوز للراقي أن يدخل فيها من الكلامت املحرمة

 والدجل, وأما الطب املادي فإنه يقوم عىل اعتامد عىل منافع الشجر وغريها بالتجارب,
جتار  بل هم , يف العامل ال ننسى أن اليهود ذكورهم وإناثهم أساس اخلرافاتاًوأيض

 وعن إخواهنم ,السحر والتنجيم, وغري ذلك, فهذا مانع قوي من تلقي الرقية عنهم
واهللا  أدين اهللا به وأعتقده جزما حتريم قبول املسلم رقية أهل الكتاب, فالذيالنصار ,
 .املستعان

إن «:  يقولسمعت رسول اهللا :  قال اهللا بن مسعود  عبد جاء عنوأما ما
 مل تقول هذا? وقد كانت عيني تقذف : لهفقلت: فقالت. » رشكَةَلَوِّالرقى والتامئم والت

إنام ذلك : ( قال. وكان إذا رقاها سكنت, يرقيها;ختلف إىل فالن اليهوديأفكنت 
, إنام كان يكفيك أن تقويل كام عمل الشيطان كان ينخسها بيده, فإذا رقيتها كف عنها

 ال شفاء إال ; رب الناس, اشف أنت الشايف,ساأذهب الب«:  يقولقال رسول اهللا 
 .»شفاؤك, شفاء ال يغادر سقام
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, )٣٥٣٠( وابن ماجه )٣٨٨٣(رقم أبو داود واللفظ له ) ١/٣٨٢ ( أمحدأخرجه
) ٩/٣٥٠ ("السنن", والبيهقي يف )٤١٨−٤/٤١٧ ("املستدرك"واحلاكم يف 

) ٥٢٠٨(رقم ) ١٣٣ص/٩ج(, وأبو يعىل )٣٢٤٠( رقم "رشح السنة"والبغوي يف 
 ,, عن ابن أخي زينبِارَّ عن حييى بن اجلز, عن عمرو بن مرة,من طرق عن األعمش
 .  وفيها احلديث عن ابن مسعود,اهللا, فذكر القصة عن زينب امرأة عبد

: بن مسعود, وأما قول احلافظاهللا  ا السند جهالة ابن أخي امرأة عبديف هذ: قلت
 ).وهو عىل التقدير جمهول: (, فقد قال املنذري)كأنه صحايب(

 .لعل كالم املنذري أقرب: قلت
 )٦٠٩٠( برقم , وابن حبان)١٠٥٠٣(رقم ) ٢٦٢ص/١٠ج(وقد رواه الطرباين 

 ,اهللا قال عبد: و, عن حييى اجلزار, قال عن فضيل بن عمر,من طريق العالء بن املسيب
 .اجلزار مل يسمع من ابن مسعودبن  فإن حييى ;س فيها أهنا امرأته, وهذا فيه انقطاعولي

من طريق املسعودي عن ) ٨٨٦٣, ٨٨٦٢(رقم ) ٩/١٩٣(وأخرجه الطرباين 
اهللا, وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه, واملسعودي   عن عبد, عن أيب عبيدة,املنهال بن عمرو

 فقد رواه قيس بن السكن, ;)٢١٧−٤/٢١٦(فيه كالم, وله طريق أخر عند احلاكم 
 , القصة... من احلمرةاً رأ عىل امرأة خرز,  لكن فيه أن ابن مسعود,وهو ثقة

 وهو مرتوك, وفيها ,فذكر احلديث, وطريق أخر عند احلاكم فيها الرسي بن إسامعيل
  أن ابن مسعود دخل عىل امرأته, فال تصلح:جهالة أم ناجية, وهذه الرواية فيها

 ليست امرأته,  أخرفالذي ترجح لدي أن ابن مسعود رأ اخلرز عىل امرأة, اًشاهد



  QWQ  

 أن امرأة : ومن جهة أخر,القبولإىل  أن الرواية فيها أقرب : من جهةقربوهذا أ
 . أرفع من أن يبلغ هبا اجلهل إىل هذا احلداهللا بن مسعود بدع
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  حكم عالج المصروع في الكنيسة 

 :  اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة سامحة الشيخ ابن باز سؤال إىل
 جرجس ماري كنيسة خاصة الكنيسة إىل الذهاب هو مرص يف عندنا الرصع عالج

 فهل بفائدة, يأيت ًوأحيانا القر يف ينترشون الذين والدجالني السحرة إىل الذهاب أو
 هيلك فإنه ,بعالجه يرسعوا مل إذا املرصوع الشخص بأن العلم مع فعله? جيوز هذا

  .ويموت
 إىل وال ,السحرة إىل وال ,الرصع لعالج ;الكنيسة إىل الذهاب جيوز ال: اجلواب
 .الدجالني
 كسورة القرآن; قراءة :مثل ,املرشوعة ىبالرق فيعالج املباح العالج طرق أما
 واألدعية األذكار من ورد وما ,الكريس وآية واملعوذتني ,أحد اهللا هو وقل الفاحتة
 .وسلم وصحبه وآله ,حممد نبينا عىل اهللا وصىل , ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن الثابتة
] ١/١٨٩] (واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنةفتاو ( رقم الفتو)٨١٢٢.( 
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  QWS  الشعبيحكم العالج عند الطبيب 

  حكم العالج عند الطبيب الشعبي 

  :العزيز بن باز سئل سامحة الشيخ عبد
 أتيت وحينام ,كالمهم حسب عىل ,الشعبي بالطب يعاجلون الناس من فئة هناك

 يراجعهم وحينام ,غدا راجعنا ثم والدتك واسم اسمك اكتب :يل قال أحدهم إىل
: أحدهم ويقول وكذا? كذا وعالجك ,وكذا بكذا مصاب إنك :له يقولون الشخص

  إليهم? الذهاب حكم وما ?هؤالء مثل يف رأيكم فام ,العالج يف اهللا كالم يستعمل إنه
 اجلن يستخدم أنه عىل دليل فهو ,عالجه يف األمر هذا يعمل كان من : فأجاب

 لقول ;سؤاله وال إليه املجيء جيوز الكام  ,عنده العالج جيوز فال ;املغيبات علم ويدعي
 صالة له تقبل مل يشء عن فسأله اًعراف أتى من« :الناس من اجلنس هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي
, عن صفية, عن بعض أزواج )٢٢٣٠(برقم  صحيحه يف مسلم أخرجه .»ليلة أربعني

 .الرسول صىل اهللا عليه وسلم
 والسحرة والعرافني الكهان إتيان عن النهي أحاديث عدة يف ملسو هيلع هللا ىلص عنه وثبت
 كفر فقد ,يقول بام فصدقه كاهنا أتى من« :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ,وتصديقهم سؤاهلم عن والنهي

 . عنه, من حديث أيب هريرة ريض اهللا)٢/٤٢٩(أخرجه أمحد  .» ملسو هيلع هللا ىلصحممد عىل أنزل بام
 يف التخطيط أو الودع أو احلىص رضب باستعامل الغيب علم يدعي من وكل
 أنه عىل دليل ذلك فكل ,أقاربه اسم أو ,أمه واسم سمها عن املريض سؤال أو األرض

  .وتصديقهم سؤاهلم عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي هنى الذين والكهان العرافني من
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 أهنم زعموا إنو ,عندهم العالج ومن ,سؤاهلم ومن ,منهم احلذر فالواجب
 فيام تصديقهم جيوز فال ;واخلداع التدليس :الباطل أهل عادة من ألن ;بالقرآن يعاجلون
 القضاة من ,األمر والة إىل أمره يرفع أن منهم أحدا عرف من عىل والواجب .يقولون
 يسلم وحتى ,اهللا بحكم عليهم حيكم حتى ;بلد كل يف اهليئات ومراكز واألمراء
 وال ,املستعان واهللا ,بالباطل الناس أموال وأكلهم ,وفسادهم مرشه من املسلمون

 ) ]٤٢٠−٥/٤١٩( ابن باز ] متنوعةجمموع فتاو ومقاالت[  .باهللا إال قوة وال حول
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  QWU  حكم الذهاب بمن أصابه جنون إلى المتصوفة

 إلى جنون أصابه بمن الذهاب حكم

  المتصوفة

 :بن باز العزيز سئل سامحة الشيخ عبد
 ويعاجلوهنم ,املتصوفة شيوخ إىل هبم ويذهب اجلنون, يصيبهم الناس بعض هناك 

 يف الرشع حكم فام. متحسنة بحالة يصريون ذلك وبعد ,واحلجاب واملحو بالبخور
 ذلك?

 اخلري أهل إىل به يذهب بل ,املخرفني إىل به يذهب ال اجلنون أصابه من: اجلواب
 ويستعمل عليه وينفثوا عليه يقرءوا األشياء, هذه بعالج والعارفني الطيبني ِاءَّرُالق من
 .دواء داء ولكل ,سببا يشء لكل جعل واهللا منه, اجلن خروج يسبب ما

 عليه قرأ إذا العقيدة وحسن باالستقامة املعروف والعامل التقي املؤمن أن والغالب
 .اهللا بإذن خيرج فإنه ,وحتذيره للجني, والوعيد بالقراءة, وتعهده عليه ونفث

 ببدعهم املعروفني املخرفني وفينيالص إىل يذهب أن للمسلم فليس حال وبكل
 ولئال يرضوه, لئال ;عندهم يتعالج وال إليهم, يذهب أن له ليس وخرافاهتم, وضالهلم

 طريقتهم الغالب يف الصوفية فإن ;واخلرافات والبدع الرشك من فيه هم ما إىل جيروه
 له, روينذ به, ويستغيث اهللا, دون من شيخه يعبد منهم وكثري واخلرافات, البدع هي

 وال حول وال قليل, منهم والناجي خطرية, فأحواهلم ;ميتا أو حيا املدد منه ويطلب
 .والبصرية اهلداية وهلم لنا اهللا ونسأل باهللا, إال قوة



  QWV  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

 النبي أصحاب طريقة وهي والسنة, الكتاب طريقة هي النافعة السليمة والطريقة
 ,اهللا برشع والتمسك ,اهللا دين وهو املستقيم الرصاط وهي بإحسان, وأتباعهم ,ملسو هيلع هللا ىلص

  .)١/١٧٢ (]فتاو نور عىل الدرب[ .البدع من واحلذر عنه, اهللا هنى مما واحلذر
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حكم اإلسالم في من جعل الرقية الشرعية 

  مصدرا للرزق

املس والعني طريقة وا الرقية عىل املصابني بالسحر ولقد ظهر يف عرصنا أناس جعل
 وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص ذا العمل فيه خمالفة هلدي الرسولالكتساب األموال, وال شك أن ه

 وال ,اقرؤوا القرآن«:  فقد قالملسو هيلع هللا ىلص, أما املخالفة للرسول  رضوان اهللا عليهمالكرام
وغريه عن ) ٣/٤٢٨(محد  رواه أ.» وال تأكلوا بهتغلوا فيه وال جتفوا عنه,

 فهذا احلديث قاعدة عظيمة ناطقة , وهو حديث صحيح, بن شبل الرمحن عبد
 ودالة بمعناها عىل أن القرآن الكريم يصان عن أن يكون وسيلة للحصول عىل ,هابلفظ

ٌ﴿كتاب: قال تعاىل !?األموال, كيف ال وهذا االختاذ للقرآن ينايف احلكمة من تنزيله َ ِ 
ُأنزلناه َ َْ َإليك َ ْ َ ٌمبارك ِ َ ُليدبروا َُ ََّ َّ ِآياته ِّ ِ َوليتذكر َ ََّ َ َ ِ ُأولوا َ ْ ِاأللباب﴾ ُ َ ْ َ  وقد ذم , كيف ال,]٢٩:ص[ ْ

 قال تعاىل يف فجرة علامء أهل !?اهللا الذين جعلوا كالم اهللا ألغراضهم الدنيوية
َ﴿فخلف: الكتاب َ َ ْبعدهم ِمن َ ِ ِ ْ ٌخلف َ ْ ْورثوا َ ُ ِ َالكتاب َ َ ِ َيأخذون ْ ُ ُ ْ َعرض َ َ َهذا َ َاألدنى َ ْ 
َويقولون ُ ُ َ ُسيغفر َ ُ ََ َلنا ْ ِوإن َ ْيأهتم َ َِ ِ ٌعرض ْ َ ُمثله َ ُ ْ ُيأخ ِّ ْ ُذوهَ ْأمل ُ َ ْيؤخذ َ َ ْ ِعليهم ُ ْ َ ُميثاق َ َ ِالكتاب ِّ َ ِ  َّال َأن ْ
ْيقولوا ُُ َعىل ِ َّإال اهللاِّ َ َّاحلق﴾ ِ  .]١٦٩:األعراف[ َْ

وقد ظهرت معجزة رسول اهللا يف هؤالء الذين يقرؤون القرآن باملال, ويتخذونه 
م قوما يقرؤون  فإن من بعدك; واسألوا اهللا به,اقرؤوا القرآن«:  للتكسب يف قوله;اًباب

 )١٨/٣٧٢ ( والطرباين واللفظ له)٤/٤٣٧ (رواه أمحد. » يسألون به الناس,القرآن
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 خذها«: , وأما حديث بن حصني عمرانعن ) ٢٦٢٩( "الشعب"والبيهقي يف 
 د وأبو داو)٥/٢١١ ( رواه أمحد.» لقد أكلت برقية حق,فلعمري ملن أكل برقية باطل

 وما كان ,بن صحار, فهذا احلديث عالقة عن )٥٦٠−١/٥٥٩ ( واحلاكم)٣٨٩٦(
يف معناه خارج عن مورد النزاع, أال تر أن احلديث يف حق من رقى فقط? وليس يف 

 معهم رجل ,عىل حي ألن الصحايب الراقي مر ; للتكسباًحق من جعل الرقية مصدر
 وإال فقد ضعفه غري واحد من ,معتوه فرقى عليه, وهذا عىل التسليم بصحة احلديث

 .ل العلمأه
وأما املخالفة هلدي السلف فهي حاصلة بجعل القرآن للتعيش, ومل حيصل أن 

 من السلف اًالسلف فعلوا هذا, بل لقد نقل غري واحد من العلامء أنه مل حيصل أن أحد
عن أخذ األموال, مع أن السلف كانوا  ً فضال, بحيث جيعلها وظيفة له,تفرغ للرقية

 . والعني للمصابني باملس والسحريرقون
, ولكن من ازدحم عليه  لغرض التكسبفال نر التفرغ للقراءة عىل املمسوسني

 وقته, ومل يأخذ عىل َّلُ فقرأ عليهم ج,الناس دون إعالنات ودعوة إىل املجيء إليه
 وإلنقاذهم من , ألنه قائم بخدمة املسلمني لوجه اهللا; رجونا أنه عىل خري,اًقراءته أجر

, وهذا ال يتحقق إال بأن يكون الراقي معه مصدر رزق من غري تسلط الشياطني عليهم
 تسبب يف  إىل أموال الناس الراقي, فمتى تطلع واملمسوسنيالقراءة عىل املسحورين

 وصار قدوة يف , وقلة الربكة واالنتفاع برقيته,فساد إخالصه وصدقه يف الرمحة بالناس
 املطلوب الرتفع والتنزه عن طلب الدنيا بأرشف كالم وأجل كتاب, ففي هذه احلال

 . ولو أد ذلك إىل تركها,هذه الرقية
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 رجل يقول تفرغت للقراءة عىل املصابني باملس والسحر والعني, ومل :مسألة
 ,اً معيناً فكثرت عيل الديون, فهل أفرض عىل الناس شيئ;اًأطلب منهم شيئ

 ?وأستمر يف املعاجلة أم ماذا أعمل
 من املال, وننصح لك أن تبحث اًض عىل الناس شيئال يرشع لك أن تفر: اجلواب

, وإذا علم اهللا صدقك فلن  ذلكلك عن عمل, وتقرأ عىل املمسوسني متى تيرس لك
َ﴿ومن: يضيعك قال تعاىل ِيتق َ َّ َجيعل اهللاََّ َ ْ ُله َ ًخمرجا﴾ َّ َ ْ , وقال عليه الصالة ]٢:الطالق[ َ

نة, وإن الصرب يأيت من اهللا عىل قدر إن املعونة تأيت من اهللا عىل قدر املؤ«: والسالم
 وابن )٥/١٧٠٤ ( وابن عدي)١٥٠٦( رقم  »الكشف« كام يف  البزار رواه,»البالء
, وقد جاء من   من حديث أيب هريرة, وغريهم)٩٩٢ ( والقضاعي)٢٧٢ (شاهني

  .)القوت: (ونة هي واملؤ. حديث أنس

ن قبل املرىض ته مملساعد ;ًهل جيوز أن يضع الراقي صندوقا: مسألة
 واملرافقني?
 : ألمور منها;ال ننصح بوضع صندوق للمساعدة, وننصح برتكه: اجلواب

 . عنهملسو هيلع هللا ىلص رشاف الذي تقدم هني النبي أنه من االست−
إذا وضع الصندوق أساء بعض الناس الظن بالراقي, ويظن أنه يتحصل عىل  −

 .وقد يكون األمر بخالف ذلك ,مبالغ كبرية
ليس مما فعل عىل عهد السلف, وفيه تشبه بأهل األطامع  فعل الصناديق  أن−

 .املتسلطني عىل أموال الناس عن طريق اجلمعيات
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  من حيل الراقين الذين يلهثون وراء المال

 :هناك صنفان من الراقني يستخدمون حيال للتوصل إىل أخذ أكرب قدر من أموال الناس
 جانب ذلك يفتح له متجرا الذي يشرتط ماال مقابل الرقية وإىل: الصنف األول

 , وغري ذلك,يبيع فيه عسال وزيت الزيتون واحلبة السوداء وزيتها والسنا والسدر
 سواء كان املريض حيتاج إىل يشء ,فيقرر عىل املرىض عموما أن يأخذوا من املذكورات

 . فهذا الصنف رش الصنفني,من ذلك أم ال حيتاج
 ولكنه جيعل الرقية ذريعة له إىل , الرقيةالذي ال يشرتط ماال مقابل: الصنف الثاين

فتح باب التجارة عىل حسب ما ذكرناه آنفا, وهذا الصنف قد يفوق الصنف األول يف 
 من أخذ املذكورات من عسل وغريه, وقد ال يكون أهال ,تكثيف ما يقرره عىل املريض

وإنام ة يف الرقى, ي بل يسلك هذا املسلك أناس ليس عندهم خربة وال كفا,للرقية
جعلوا الرقى دعوة هلم إىل هذا, ومن هؤالء رجل عامين يقال له اهلاشمي صاحب قناة 

 فإنه اختذ له متجرا وجعل فيه عامال يبيعون األشياء التي رأ املتاجرة هبا ;احلقيقة
أخربين هبذا رجل .  ليستخدموها دون القراءة عليهم;يعطوهنا املرىض باملس والسحر

 . القراءة عليه من أجل;عامين جاءين
 وليبحثوا هلم عن أعامل تليق هبم ,فنصيحتنا هلؤالء أن يرتفعوا عن هذه احليل
 . وبكرامتهم, وحتفظ سمعتهم وتصون أعراضهم

 
<<<< 
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تنبيهات توضح مفاسد من يرقون من أجل 

  المال

ما  مالية الراقي باملال قد حيصل له أن احلاالت التي أخذ عليها مبالغ: التنبيه األول
إن هذا مرضه ما هو عن طريق اجلن واملس, وحيوله : يستعمل الكذب, ويقولفشفيت 

 وما أشبه ذلك, واملريض مصاب باجلن, فيزيد عىل , األمراض النفسية أطباءإىل
باملس, ولسنا املريض تراكم املبالغ واخلسارة, وربام أكد له يف بداية املرض أنه مصاب 

 من ;, ولكن ال يستعمل التلون والكذب بيد اهللا فهذافي املريضنطالب الراقي أن يش
 هذا حاصل من كل املعاجلني باملال, فهم :أجل املطامع, وال شك أننا ال نقول
 .يتفاوتون, ولكن هذا حاصل من بعضهم

س وال سحر,  املريض وليس فيه مرض م إليهالراقي باملال قد يأيت: التنبيه الثاين
 للمريض إىل قبول ما من أجل أن يبادر املرافقون ; هو فيه جن:فيقول الراقي باملال

 ليتحصل ;, ولكنه قال هذا وهو يعلم أنه ليس فيه جن,يفرضه الراقي عليهم من املال
عىل مال, ولسنا نطالب الراقي أنه ال خيطئ عند تشخيص املريض, ولكن نتكلم عمن 

 .يعمل هذا بطريقة التعمد
 .ن طريق الرقيةفانظر إىل شؤم التطلع إىل أموال الناس ع
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الراقي باملال يضعف عن نصح املرىض ومن معهم يف االبتعاد عن : التنبيه الثالث
 ومن تعاطي املعايص ,كل ما خيالف رشع اهللا من ذهاب إىل السحرة والدجالني

 . ألن مهه التوصل إىل أمواهلم ال إىل قلوهبم;والوقوع يف البدع
يأيت بأمور غريبة يف الرقية من دعو إخراج حياول الراقي باملال أن : التنبيه الرابع

 أو بتحديق نظر ,اجلن باالتصال باهلاتف باملريض أو بإشارته بإصبعه إىل املريض
 ليشتهر فيكثر توافد ; خصوصا إذا كان املريض امرأة وغري ذلك,املريض إىل الراقي

 . الناس عليه

 ?اضما حكم من يدعي أن جربيل يساعده يف معاجلة األمر: مسألة
إذا سمعت الرجل أو املرأة يدعي أن جربيل يتعاون معه أو الرسول : اجلواب

 : بالرقية, فاعلم أن هذا ال خيلو من أحد وجهنيملسو هيلع هللا ىلصحيرض عنده, أو أذن له 
 فصدقه, والشيطان ;إنه جربيل أو الرسول:  وقال له,أن الشيطان خدعه: أحدمها

 بأنه الرسول, واجلاهل االدعاء , ولكنه يقدر عىلملسو هيلع هللا ىلصال يقدر أن يتمثل برسولنا حممد 
من اإلنس ليس عنده معرفة بصفات رسولنا حتى يرد ما يدعيه الشيطان, فذهب يقول 

 ما حيصل اجاءين جربيل أو رأيت الرسول, فأمرين بكذا وكذا, وهذا كثري: للناس
 جتدهم يكثرون من الصالة والصيام والذكر, ويضيعون التفقه ;للمتعبدين عىل جهل

 وهي ,الم, فيلعب عليهم الشيطان هبذه األباطيل فيقبلوهنا ويظنوهنا كراماتيف اإلس
 .ضالالت



  QXS  تنبيهات توضح مفاسد من يرقون من أجل المال

أن يكون قائل هذه الكلمة يعلم أن الذي جاءه يساعده شيطان, ولكن : الثاين
ساعدين جربيل, وهذا دجال ساحر, وبعضهم يدعي هذا, : يلبس عىل الناس فيقول

  . دجالاًوليس عنده شيطان, وإنام جمرد دعو فهو أيض
 يدعي أن جربيل يساعده عىل رقية املصابني باملس ا متى علم أن فالن:وعىل كل

 . ألنه دجال, بل الواجب التحذير منه; للتداويإليهوالسحر والعني, فال جيوز اإلتيان 

 زل عىل الراقي? ـ هل املالئكة تن:مسألة
ويستدلون  ,يقنيهناك من يدعي أن املالئكة تنزل عىل الراقي إذا قرأ بإخالص و

َ﴿ويوم:  تعاىلبقوله َْ ُتشقق َ َّ َ َالسامء َ ِبالغامم َّ َ َ ْ َونزل ِ ِّ ُ ُاملالئكة َ َ ِ َ ًتنزيال  َْ ِ ُامللك* َ ْ ٍيومئذ ُْ ِ َ ُّاحلق َْ َْ 
ِللرمحن َ ْ َّ َوكان ِ َ ًيوما َ َعىل َْ َالكافرين َ ِ ِ َ ًعسريا﴾ ْ ِ  وخترج اجلن الذين يف جسد , وتنرصهَ
 .املصاب
 :ن وجوهدعاء باطل موهذا اال

 .وال من صحيح السنة عىل هذا ,ال يوجد دليل من القرآن −١ 
 .مل يعهد عن أحد من السلف أنه ادعى ذلك −٢ 
 فلم نجدهم يذكرون عند تفسري آية نزول ,رجعنا إىل أكثر كتب التفاسري −٣ 

 . ليساعدوهم; أن املالئكة تتنزل عىل الراقني:املالئكة
 ,ول املالئكة يوم القيامة إىل عرصة القيامةاآلية املذكورة تتحدث عن نز −٤ 

 لتعاون ; تشري إىل نزوهلا أن عنً فضال,وليس فيها أدنى إشارة إىل نزوهلا إىل األرض
 .الرقاة
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َ﴿وجاء:  قال تعاىلاتنزل املالئكة املذكور تنزل عظيم جد −٥  َربك َ ُّ ُوامللك َ َ َْ  َصفا َ
َ﴿يوم: , وقال تعاىل]٢٧:الفجر[ َصفا﴾ ُيقوم َْ ُالروح َُ ُواملالئكة ُّ َ ِ َ َْ َيتكلمون َّال َصفا َ ُ ََّ َ َّإال َ ْمن ِ َ 
َأذن ِ ُله َ ُالرمحن َ َ َوقال ْ َ ًصوابا﴾ َ َ , فكيف يستدل باآلية عىل تنزهلم !! فتنزهلم أعظم تنزلَ

 كام دلت عىل ,زل املالئكة املذكور مقرون بنزول اهللا الواحد القهارـ تناً وأيض!?للراقني
 .اًات املذكورة آنفهذا اآلي

 :وباجلملة فدعو بعض الراقني أن املالئكة تتنزل عليهم حتمل عىل أحد أمرين
إما أن يكون الراقي معه خدم من اجلن خيدمونه, ويدعي أهنم مالئكة : األول

 . عليه فهذا ساحر ودجال,زلونـيتن
 ,صدقهم وهو ي, من قبل اجلن يدعون عنده أهنم مالئكةاًأن يكون خمدوع: الثاين

 فاحلذر من التسليم هلذه , ستهلكه شياطني اجلن وهو ال يدري,فهذا جاهل غبي
 .الدعاوي وأمثاهلا

 ما احلكم عىل الراقي إذا قتل املرقي عليه?
 فهو ,من تطبب ومل يعلم منه طب«: الرسول عليه الصالة والسالميقول : اجلواب

بن  اهللا هم من حديث عبد و غري)٣٤٦٦ (ه وابن ماج)٤٨٣٠ (رواه النسائي. »ضامن
, اً يف أن املعالج إذا تعد فتلف املريض كان ضامناًال أعلم خالف: (عمرو, قال اخلطايب

  ال يعرفه متعد, فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقطً أو عمالًواملتعاطي علام
ة  ألنه ال يستبد بذلك بدون إذن املريض, وجناية املتطبب يف قول عام; القودعنه

 ابن القيم وهو  العالمة, وقال)٤/١٣٩ ("زاد املعاد" من ًنقال). الفقهاء عىل عاقلته
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وأما األمر الرشعي فإجياب الضامن عىل : (»...من تطبب «: يتحدث عن حديث
 فقد هجم ,الطبيب اجلاهل, فإذا تعاطى علم الطب وعمله, ومل يتقدم له به معرفة

ّ فيكون قد غرر بالعليل, ,ور عىل ما مل يعلمهبجهله عىل إتالف األنفس, وأقدم بالته
 أن اً ونزاعاً, وقاعدة الباب إمجاع...فيلزمه الضامن لذلك, وهذا إمجاع من أهل العلم

رساية اجلناية مضمونة باالتفاق, ورساية الواجب مهدرة باالتفاق, وما بينهام ففيه 
 .املصدر السابق). نزاع

إن قتل املرقي س عنده معرفة فهو يضمن من تعاطى الرقية ولي :فعىل هذا: قلت
 يف اً, أما من كان ماهره دواء أد إىل قتلهئعليه عن طريق اخلنق أو الرضب أو إعطا

تنظر يف الزاد يف املصدر ,هذا العمل ثم حصل منه جناية فهذه هلا تفاصيل أخر 
 . وغريه من املطوالت,السابق

 مسوس?هل يأثم الراقي إذا قتل اجلني داخل امل: سؤال
 لغرض طرد اجلني ;املطلوب من الراقي أن يقرأ القرآن عىل املمسوس: اجلواب

من هذا املسحور, فإذا ظهر اجلني دعاه الراقي للخروج من املتلبس به توبة إىل اهللا, فإن 
 اً إذا ظهر متلبس,أبى اخلروج وعاند فليستمر يف القراءة عىل املمسوس والرضب للجني

 فال إثم عىل −  وهذا قد يقع− يف املمسوس هللا ومات اجلنيباملمسوس, فإن قدر ا
, وإذا ادعى أولياء اًالراقي ما دام أنه استخدم مع الشيطان العقوبات املعتربة رشع

تل جنيكم ُق:  فيقال هلماً أن جنيهم املقتول كان مؤمن عند دخوهلم يف الراقياجلني
 فقتله هذا من باب , منهبسبب اعتدائه عىل املمسوس وإرصاره عىل عدم اخلروج
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ِّ يسلم هلم أن جنيهم املقتول كان مؤمنا لكثرة  الاًعن املظلوم ونرصته, وأيض الدفاع
كفار, ومن مل يكن منهم أهنم ادعائهم هذا, وألن الغالب عىل اجلن املتلبسني باإلنس 

  . فهو معتد ظامل فاجر,كافرا

 ?هل يموت اجلني داخل املريض من املس والسحر: سؤال
كام يموت  اعلم أن اجلن يموتون ,سؤال املذكورقبل اإلجابة عن ال: اجلواب

ًاإلنس صغارا وكبارا, ذكورا وإناثا ً ً  فقد أعطاه اهللا املهلة إىل يوم الوقت ; إال إبليس,ً
 وأن املوت يأتيهم تارة بغتة, وتارة بمرض, وتارة بالقتل وغري ذلك, والدليل املعلوم,

أعوذ بعزتك, الذي ال إله إال أنت الذي ال «: صالة والسالمعىل موهتم قوله عليه ال
 ريض اهللا عن ابن عباس) ٧٣٨٣(رواه البخاري . »يموت, واجلن واإلنس يموتون

 .عنهام
 كأسباب موت ,اً وقد دلت أدلة عىل أن ملوهتم أسباب,وهو قول مجهور العلامء

 قصة الغالم  يف)٢٢٣٦( عند مسلم رقم , ا حديث أيب سعيد اخلدريهاإلنس, ومن
 فرصعته ; فقتل احلية,األنصاري الذي وجد يف بيته حتت فراشه جنيا بصورة حية

 بسبب رضبة األنصاري هلا, وما أكثر ما يدخل اجلن يف ;فامت, وماتت يف نفس اللحظة
 . أو غري ذلك, برضب أو قتل, بسبب تعدي بعض اإلنس عليهم;اإلنس

 من اً فال أعلم مانع? أم ال واملسحورخل املمسوساوأما هل يموت اجلني يف د
 ;بة أن يموت اجلني داخل اإلنيسا يف ذلك, وال غراًذلك, وال أعلم ألهل العلم كالم

 ألن اجلني حال دخوله يف اإلنيس هو يف قبضة اهللا ال يملك أن يرد عن نفسه املوت,
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ر عىل وال يملك لنفسه أن خيرج من جسد املريض إال بإذن اهللا, وموته ليس فيه رض
 . املريض بإذن اهللا

 ?إذا مات اإلنيس املمسوس فأين يذهب شيطانه: سؤال
من يظن أن اجلني يموت مع اإلنيس, وهذا غري صحيح, بل  من الناس: اجلواب

َ﴿وما: كل واحد يموت بأجله املقدر له قال تعاىل ِتدري َ ْ ٌنفس َ ْ ِّبأي َ َ ٍأرض ِ ْ ُمتوت َ ُ َ﴾ 
 يموتون كام يموت اإلنس, فكام أنه , عىل أن اجلن أنفسية مجهور العلامءاستدل هبذه اآل

ال ارتباط بموت اإلنيس فكذلك اجلني, فالعربة باألجل املحتوم لكال الفريقني, فقد 
قدم أحدمها ويتأخر الصنف اآلخر, وبعض الناس يعتقدون تيموتان مع بعض, وقد ي

فيه إىل أهله وذريته, أن اإلنيس املصاب باملس أو السحر إذا مات انتقل اجلني الذي 
 ألن دخول الشيطان ; وهذا معتقد غري صحيح,وهلذا يسمون هؤالء اجلن نقيلة ووراثة
 إنام هو , ليس بيد الساحر وال بيد الشيطانأمر يف اإلنيس عن طريق السحر أو املس

َ﴿وما:  قال تعاىل يف السحرة وشياطينهم,بإذن اهللا وقدره َبضآرين ُهم َ ِّ َ ِبه ِ ْمن ِ َأح ِ َّإال ٍدَ ِ 
ِبإذن ْ ِ  .]١٠٢:البقرة[ اهللاِّ﴾ ِ

 عدم والغالبفإن سلط اهللا الشيطان عىل أحد من أقارب امليت انتقل إليه, 
 ;تسليطهم عليهم, وليحذر املسلمون من قبول اعتقاد تسليط اجلن عىل أقارب امليت

عىل  عقوبة اهللا يف بعض األحايني :فإن هذا االعتقاد فيه عدة مفاسد خطرية, ومنها
 . بسبب اعتقادهم الفاسد;هؤالء بتسليط اجلن عليهم



  QXX  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

يذهب : اجلواب ف?وأما أين يذهب الشيطان الذي يف امليت إذا مات املمسوس
 من قبله, وقد ً, فقد يرجع إىل الساحر ليبقى يف خدمته إن كان مرسال لهحيث قدر اهللا

 واهللا لخ,إ... اجرقاربه وأرسته وجمتمعه وقد هيهيتدي بموت املسلم, وقد يرجع إىل أ
  .أعلم

 ?هل يستطيع اجلني الذي يف املمسوس أو املسحور أن يقتله: سؤال
إذا جعل اهللا سبب موت ذلك اإلنيس املمسوس عن طريق اجلني املتسلط : اجلواب

 حصل ذلك, أما أن يظن أن الشيطان يقدر عىل قتل اإلنيس بمحض إرادته فال, ,عليه
َ﴿ويوم: هتم بحكم اهللا سبحانه, قال سبحانهألن اجلن حمكومون يف كل حركا َْ ْحيرشهم َ ُ ُ ُ ْ ِ 

ًمجيعا ِ َمعرش َيا َ َ ْ ِّاجلن َ ِ ِقد ْ ُاستكثرتم َ َْ َْ َمن ْ ِاإلنس ِّ َوقال ِ َ ُأوليآؤهم َ ُْ َ ِ َمن َ ِاإلنس ِّ َربنا ِ َّ َاستمتع َ َ َْ ْ 
َبعضنا ُ ْ ٍببعض َ ْ َ َوبلغنا ِ ْ َ َ َأجلنا َ َ َ َالذي َ ِ َأجلت َّ ْ َّ َلنا﴾ َ فأخرب اهللا هاهنا أن اجلن , ]١٢٨:األنعام[َ

 .  بقدر ما قدر هلم, ال كام يريدون هم,يستمرون يف االستمتاع باإلنس
يكثروا من  و,ة اجلن أن يتوكلوا عىل اهللا جيب عىل املصابني بمؤاذ:وعىل كل

 .هو خري النارصين هلم يف الدنيا واآلخرة ف;الترضع إليه, والتوبة

 يؤدي إىل إتالف ذلك ,ء الوجه كالعني هل خروج اجلني من أعضا:مسألة
 ?العضو

ال يلزم إتالف العضو الذي خيرج منه الشيطان, وحقيقة هذه املسألة راجعة إىل 
تسليط اهللا الشيطان عىل العبد, فإن سلطه اهللا بإتالف العضو حصل ذلك, وإن مل 



  QXY  التنبيهات توضح مفاسد من يرقون من أجل الم

 من رجل ا إم أن يأمر اجلني باخلروج جيب عىل الراقييسلطه اهللا مل حيصل ذلك, والذي
 يده, ويستعجله يف ذلك بالتهديد, وقد حيتاج إىل الرضب وإما من أصابعاملمسوس 

: , فإن قال اجلنيً عظياماًواخلنق, وهذا جيعل الشيطان يرتبك ويضطرب اضطراب
اخرج من رجله فإن أرص الشيطان عىل : سأخرج من عينه أو أذنه قال له الراقي

رضار باملمسوس, ورشط عليه عدم ذلك, واهللا اخلروج من عينه أو أذنه حذره من اإل
 .!!غالب عىل أمره

 
<<<< 
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  حبس الجني في المريض طريق مبتدع

 يف عضو من أعضاء ) حبسه:أي(يقوم بعض الراقني بام يسمونه سجن اجلني 
إين سجنت :  ومنعه من اخلروج, ثم يرسم عليه حرف نون مقلوبة, ويقول,املريض

 : وهذا الترصف مشتمل عىل منكرات ال هيرب اجلني,حتى) نون(هذا اجلني بحرف 
 .التالعب بالقرآن بتقليب وضع حروفه, وهذا من مطالب الشياطني: األوىل
 وهذا مل يكن إال لنبي اهللا سليامن ,زعم الراقي أنه يقدر عىل احلبس املذكور: الثانية

ْفسخر﴿:  قال تعاىل خمربا عام اختص اهللا به سليامن,عليه السالم ََّ ِنا له الريح جتري بأمره َ ِ ِ ِْ َِّ ْ َ َ ُ َ َ
َرخاء حيث أصاب َ ََ ُ ْ ًُ ٍوالشياطني كل بناء وغواص  * َ َّ َ َ ََ ٍ َِّ َّ ُ َ َ ِوآخرين مقرنني يف * َّ َ ِ َّ َُ َ َِ َ

ِاألصفاد َ ْ  .]٣٨−٣٦ :ص[﴾َ
 فإن كان فاعل احلبس يدعي بعده ,هذا الفعل يفعله السحرة والدجالون: الثالثة

 . دجلهم هذا فقد أحيا,عام عليه السحرة
يد أو يف الرجل  الذي فيه اجلني, كأن يكون يف ال العضووبعض الراقني قد يربط

 , حتى يوقف اجلني من جتوله يف بقية األعضاء,اً التي فيها ارتعاشًخصوصا يف األعضاء
 ال  وإنام يستخدم أنواعا من األذكار املرشوعة فهذا,دون استخدام احلروف املقلوبة

 بإخراج اً ألن الراقي مطالب رشع;ط, وأنه مباح, بل إنه ال جيوزيدل عىل صحة الرب
 حتى ,اجلني من املسلم املمسوس قدر االستطاعة, فإن مل خيرج أكثر عليه من القراءة

خيرج بإذن اهللا, فربط اجلني ينايف إنقاذ املسلم من الشيطان املتسلط عليه, وهو إعانة 
  .للشيطان عىل البقاء يف املمسوس
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 سأل اجلني عن مكان السحر?ُز أن يهل جيو
ل اجلني الذي يف املمسوس عن مكان السحر إذا  للراقي أن يسأجيوز: اجلواب

السحر موضوع يف مكان كذا وكذا جاز : كانت اإلصابة بالسحر, وإذا قال اجلني
الذهاب إىل ذلك املكان باعتبار أن كالم اجلني حمتمل للصدق والكذب, فإن وجد فقد 

 ولكن قد يصدق الواحد منهم, وكوننا قبلنا −طني أكذب خلق اهللا ياوالش −صدق 
 ألن الساحر يأمر ;كالمه بطريق االحتامل هو باعتبار أن اجلني يعرف مكان السحر
 كام اتفق مع اجلني, ,اجلني أن يدخل يف املسحور إذا وضع السحر يف مكان أو استخدم

 ,مكان يعرف عادة أنه يوضع فيه يف اجلني إذا أخرب أن السحر يقبل كالم اًوأيض
 هو يف :, أما لو قال الشيطانكوضعه يف شقوص البيت أو يف الوسادة أو يف املالبس

 إىل هدم  بحيث حيتاجاألعمدة من اإلسمنت واحلديد أو داخل ًأساس البيت مثال
إخراج اجلني الذي  ليطلب منه ;, أما الذهاب إىل الساحروختريب فال يؤخذ بكالمه

 سيأيت يف باب كالمنا عىل  كام, فال جيوز,خباره عن مكان السحرو لطلب إأرسله أ
َرشُّالن   .ِةْ

 هل يمكن اختطاف اجلني لإلنيس?
يف  ألن هذا االختطاف −بإذن اهللا− يقدر اجلني عىل اختطاف اإلنيس :اجلواب

َ﴿قال: مقدور اجلن قال تعاىل ٌعفريت َ ْ َمن ِ ِّاجلن ِّ ِ َأنا ْ َآتيك َ ِبه ِ َقبل ِ ْ َتقوم َأن َ ُ َمقامك ِمن َ ِ َ َّ 
ِّوإين ِ ِعليه َ ْ َ ٌّلقوي َ ِ َ ٌأمني﴾ َ ِ وقد حصل يف عهد عمر أن اختطف رجل, وقد صحت القصة  َ

 خيتطفه :األول: واختطاف اجلني لإلنيس عىل قسمني: (يف ذلك عند اإلمام أمحد
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 مقارب البلوغ, شخص كنا نقرأ عىل ,حصل عندناقد ويميش به عىل األرض وهذا 
خذ الولد, فبينام الولد بجانب سآيت يف الرشوق أل:  اجلني عىل لسان املصاب فقالفنطق
 به جهة املرشق, وكان أحد اًجاء اجلني فاختطفه متوجه  إذ, يف الضحى املسجدمنارة

 بعه فأدركه بعد مشيه مسافةت اإلخوة األقوياء عند الولد, فلام رأ الولد جيري برسعة
أن خيتطف اجلني اإلنيس : الثاين .لقراءة عليه حتى شفي واستمرينا يف ا,ورد الولد

 اجلن اخلدام اً خصوص, باإلنساًويطري به يف اهلواء, وهذا هو الذي يفعل اجلن كثري
 كام تقرأ أن بعض السحرة ,للسحرة, فهم يأخذوهنم من مكان إىل آخر يف وقت قصري

ده, وما هذا إال بسبب أن  بعرفة يوم عرفة, ويشاهد يف نفس اليوم يف بالاًيشاهد واقف
يدعون أهنا كرامات فة يف حلظة ويرده, وهؤالء السحرة اجلني اخلادم له يأخذه إىل عر

 اً ظاهراً إال إذا كفر اإلنيس كفر هبذه اخلدمةوحقيقتها كفريات, ألن الشيطان ال يقوم
ته  فبهذه احلركات تكثر عبادة املحمول للجن وانقياده, وتقو شوك;يرتيض به اجلني

 الذين ال يؤمنون بأن هذه كرامات, قاتل اهللا دعاة اً خصوص,يف اإلرضار بالعباد
  .!!الدجل

 د املسلمون من اختطفه اجلن?سرتكيف ي: سؤال
 :هناك طريقتان لرد املختطف من قبل اجلن: اجلواب
 يف اً خصوص,وهي الرشعية, وتكون باإلقبال عىل اهللا بالدعاء والترضع: األوىل
 فإن اهللا سيجعل الفرج واملخرج هلذا املختطف, ;بقية أوقات اإلجابةيف  و,صالة الليل

 , كام عاد الرجل الذي اختطف يف عهد عمر ,ملسلمنيًوكثريا ما يعود املختطف إىل ا
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تعرف «: ملسو هيلع هللا ىلص فقد قال الرسول , قبل اختطافه إذا كان املختطف فيه خري وصالحاًوأيض
وإن تيرس له يف أوساطهم أن يقبل عىل اهللا فليكثر  » يعرفك يف الشدة,عىل اهللا يف الرخاء

ه إليهم بإذنه, وعىل املختطف أن  سريد عىل اهللاإقبال أقاربهبمن ذلك, وإن مل يتيرس له ف
 .لرضورةاقتضته اقدر ما  إال ب,يرفض االستجابة ملطالب اجلن

القيام بام يسمى عند العوام هي وهي حمرمة بل هي طريق رشكية, و: الثانية
 مجع الناس املعنيني باحلضور يف مكان : وحقيقتها,أو ليلة األولياء أو املولد) احلرضةب(

 وذلك بكثرة نداءاته ألصحاب , فيقيم احلرضة,ما, واإلتيان برجل يامرس الرشكيات
 من أجل إرجاع املخطوف زاعمني أن ;همرضائح واهلتاف بأسامء جن واسرتضاؤال

 هذه احلرضات التي حيرضها اجلن والشياطني, وال ما أكثر ما يقيموناجلن سريدونه, و
 بل ,دع واملعايصيرجع املختطف, وأما وقوع هؤالء فيام يغضب اهللا من الب

, فالواجب عىل املسلمني االبتعاد عن هذه الطريق ومالزمة والرشكيات فمتحقق
 .الطريق األوىل, واهللا اهلادي إىل سبيل الرشاد

 : تنبيه
بابو الريش إن شاء لك ( : وفيها,)رقوة عاشوراء( :امة يسميها العوهناك رقي

 واملبدول عند العامة أخذ ولد منهم وإبداله بولد من أوالد , ورقوة املبدول)يعيش
, أال يقرأ هؤالء قوله )حد اهللا بيننا وبينكم هاتوا ابننا وخذوا ابنكم(: اجلن, والرقية هي

ُوأنه﴿: تعاىل ََّ َكان َ ٌرجال َ َ َمن ِ ِاإلنس ِّ َيعوذون ِْ ُ ُ ٍبرجال َ َ ِ َمن ِ ِّاجلن ِّ ِ ْفزادوهم ْ ُ ُ َ ًرهقا﴾ َ َ َ 
  .!!?]٦:اجلن[
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 إذا حتاكم اجلن إىل الراقي, ماذا يعمل الراقي?: سؤال
قبل اإلجابة عن السؤال املذكور ينبغي أن يعلم أن الكفار يف اجلن أكثر منهم يف 

, فإذا حصل أن حتاكم  وأن املسلمني يف اجلن أقل منهم يف اإلنس بكثري,اإلنس بكثري
 فإن رفضا قبوله نظر ,جنيان فأكثر إىل الراقي فإن كانا كافرين دعامها إىل اإلسالم

 فعل ذلك, ,الراقي إىل املصلحة من حكمه بينهام, فإن ظهر له املصلحة يف احلكم بينهام
 . وإن ظهر له عدم املصلحة وظهرت املفسدة إن هو حكم بينهام فال حيكم

جواز احلكم بني كفار اجلن قوله تعاىل خمربا عن حتاكم أهل الكتاب والدليل عىل 
ْ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن : ملسو هيلع هللا ىلصإىل الرسول  َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ْ َْ ْ ُِ ِْ ِْ َِ َ َ ُ

َّيرضوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن ِْ ِِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ ًَ ْ َ َُ ََ َ َ ُّ ُّ اهللاََّ حيبُ ِ َ املقسطنيُ ِ ِ ْ ُ , ]٤٢:املائدة[ ﴾ْ
 فعليه أن يقدم هلم نصيحة يبني فيها أمهية اخلضوع وأما إذا كان املتحاكامن مسلمني

 وحكم رسوله  وفوائد ذلك والعواقب الوخيمة ملن رفض حكم اهللا,حلكم اهللا ورسوله
  .عليه الصالة والسالم

 ,تعلقة بمسألة املتحاكمني إليهوإذا كان الراقي ليس عنده معرفة بأحكام الرشيعة امل
 . به ثم حيكم بني اجلن بام وجهوه,مفلريجع إىل أهل العلم ويسأهل
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  حكم المصالحة مع الجن

مسألة املصاحلة مع اجلن توسع فيها كثري من الناس, وخطرها عظيم, ورشها كبري, 
 وكيف ال تكون كذلك وهذه املصاحلة تشتمل عىل ارتكاب حمرمات وأعظمها الوقوع
يف الرشكيات فاملسلمون حينام يقبلون هذه املصاحلة يكون هذا بدافع خوفهم من اجلن 

َإنام﴿: والسعي إىل إرضائهم, وقد حذر اهللا املؤمنني من اخلوف من اجلن, قال تعاىل َّ ِ 
ُذلكم ُ ِ ُالشيطان َ َ ْ ُخيوف َّ ِّ َ ُأولياءه ُ َْ ِ َفال َ ْختافوهم َ ُ ُ َ ِوخافون َ ُ َ ُكنتم ِإن َ َمؤمنني ُ ِ ِ ْ  .]١٧٥:آل عمران[ ﴾ُّ

ُوأنه﴿: وقد بني اهللا ما يصنعه اجلن بمن خاف منهم وصاحلهم, قال تعاىل ََّ َكان َ َ 
ٌرجال َ َمن ِ ِاإلنس ِّ َيعوذون ِْ ُ ُ ٍبرجال َ َ ِ َمن ِ ِّاجلن ِّ ِ ْفزادوهم ْ ُ ُ َ ًرهقا﴾ َ َ  فامذا يريد من ]٦:اجلن[ َ

 .يتصالح مع اجلن بعد الرهق?
 : ومنها,ريةوصور مصاحلة اجلن والشياطني كث

 .منهم من يعتقد أن كنس البيت بالليل يؤذي اجلن فيرتكونه −١
 ; ويقذفون به يف البحر, أسود اللوناًبعض الصيادين يأخذون كل عام كبش −٢

 صغرية, ويرمون هبا يف اًحتى يتخبط يف شباكهم, ثم يذبحونه من قفاه ويقطعونه قطع
 يرضون اجلن هبذا الفعل, ليكون صيدهم  منهم أهنمً زعام;املناطق التي يصطادون منها

 . عىل حسب ظنهماًوفري
ه نزارعني قبل البذر يأتون بكبش يذبحونه, ثم يأخذون أمعاءه ويدفنوبعض امل −٣

 .متكاثرةاحلبوب  بذلك سرتىض عنهم, وستكون  منهم أن اجلناً ظن;يف وسط احلقل
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 الثمرة عليهم زارعني يعتقدون أن خصوبة األرض الزراعية وتدفقبعض امل −٤
 كامنة يف أراضيهم, فيقومون بعد احلصاد − جن:أي–هو بسبب وجود أرواح 

 . وتقديم القرابني للجن والشياطني,باالحتفاالت
 . منهم أن ذلك يريض اجلنا ظن;بعض الناس ينثرون الرز يف املاء −٥
 من ً منهم ويعطوهنم طفالًبعض الناس يعتقدون أن اجلن يأخذون طفال −٦
حد اهللا بيننا وبينكم, : ( قالوا خماطبني للجن,اهلم, فإذا أراد اإلنيس اسرتداد ولدهمأطف

 ).هاتوا ابننا وخذوا ابنكم
كام نقل بعض النساء إذا سقط ولدها جاءت ورشت ذلك املكان باملاء وامللح,  −٧

 نؤذيكمدستور يا صاحب السهلة واملكان, ال تؤذنا, وال : (عن بعض املرصيات قوهلا
 باملاء وامللح يف أماكن يتوقع وجود اجلن فيها, فريشون) ه وملح احنا واياكم صلحمي

وهذا من أجل أن يكون بني اإلنيس واجلن عيش وملح, فهذا اصطالح معهم 
 .والفعلواسرتضاء هلم بالقول 

 من اجلن, فإذا ا من اجلن, ولكل بنت أخاًأن لكل ولد أختيعتقد بعض الناس  −٨
أختك أحسن منك, أو أخوك أحسن : (قالوا يف متلق للجن واسرتضاء ًسقط الولد ليال

 .يقصدون بذلك دفع اجلن أن يصيبوا البنني). منك
) القطوة هي اهلرة) (ال ترضبوا القطوة السوداء يف الليل: (بعض النساء تقول −٩

 . مع أن هذا ليس بالزم,وهم خيشون أن تكون من اجلن
 يعطونه للجن, ويعمل ذلك رأس كل ًكالًبعض الناس يعملون عشاء أو أ −١٠

 .سنة, ومنهم من يعمل ذلك عند الوالئم, ومنهم من يعمل ذلك يف رجب
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 عىل حسب طلبهم يف رأس األسبوع أو اً معيناًبعض الناس يعطي اجلن عطر −١١
 .ً اسرتضاء هلم;السنة

 يريدون أن  اجلن إلخراج الكنوز واملال الذيبعض الناس يستخدمون −١٢
  . وإما غري ذلك,ًوا إليه, ويقومون بالذبح للجن إما طفاليتوصل

 باهللا, وأما اًفهذه االسرتضاءات ال شك وال ريب أهنا من الرشك باهللا, عياذ
 فهذا باب واسع حيتوي عىل طاعتهم ,اسرتضاء السحرة واملنجمني خلدمهم من اجلن

 من سب ,لكفرللجن يف كل كفر ورشك وإجرام وفسق, بل حيتوي عىل أبشع أنواع ا
 .اهللا ودينه ورسوله, وعىل أفظع أنواع اجلرائم والرذائل كاللواط والزنا باملحارم

 
 

<<<< 
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  الخاتمة

 : أمور الكتابلقد اتضح من خالل ما ذكرنا يف هذا
شمولية اإلسالم لكل قضايا احلياة ومنها قضايا الطب والتداوي, وهذا جيعلنا  −١

 .م اإلسالنزداد حبا وتعظيام لرشيعة
ِ أدخلت مفاسد كثرية يف هذا الطب العظيم من قأنه قد −٢  من ال حيسنون ِلَبُ

خدمة املسلمني ونفعهم, بل يتصدون هلذا العمل وهم عىل جهل بسيط أو مركب, 
 .!! والثاين أخطر,وكالمها إرضار باألمة

ال يقاس بأنواع الطب اتضح لكل منصف أن الطب اإلسالمي اجلليل  −٣
 .األخر كلها

الطب اإلسالمي كان قبل وجود كثري من الطب املستحدث, وسيبقى إىل قيام  −٤
 . بخالف غريه, إن شاء اهللا,الساعة

 ;ب الكياموي احلديث بكثري من الطُّلَجَتجريبي واملادي أالطب اإلسالمي ال −٥
 :ألمور
 رسوله عليه وإما مما جاء بهالطب اإلسالمي املادي إما منزل من عند اهللا  −أ

 .صالة والسالم, كالعسل واحلبة السوداء واحلجامة والسنا, والكياموي ليس كذلكال
 .وإما مفرد ليس فيه تراكيب وهذا أنفع من املركب والكياموي مركب −ب
 حتى ال ;حاجة الراقني واملعاجلني ملعرفة احلق يف أمور الطب من غريها −٦

 . غريهماوُّلِضُلوا ويِضَيتخبطوا وي
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ة لكل أعامل الطب والرقى من الشوائب التي أدخلت فيها, رضورة التصفي −٧
 . من األخطاء تفسد األمةاًوإال عاد ذلك العمل ركام

, وال يعرفها إأن اإلصالح بدون العلامء الراسخني ال خيرج األمة من اخلط −٨
 .بالصواب, فاخلري يف كل أمة بقدر إصالح علامئها ورسوخهم يف العلم والعمل به

 إىل الوقوع يف الرشك ٍّصح مؤدالرقى الرشعية بدون علم بام صح مما مل يالقيام ب −٩
 :, ومنهاًنا يف ذلك طرقا خطرية تعامل هبا الراقونباهللا, شعر الراقي أم مل يشعر, كام ذكر

 .طريقة قياس األثر
  .وصىل اهللا وسلم عىل نبيا حممد وعىل آله وصحبه

 
 

<<<< 
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  المحتويات

  ٦.......................................................................................مقدمة
  ٨...........................................................هل اجلن هواء أم أهنم أجسام?

  ١٠......................ام?كيف يدخل اجلن والشياطني يف بدن اإلنسان وهم أجس: مسألة

  ١١................................ًما هي األماكن التي يتواجد فيها الشياطني كثريا?: مسألة

  ١٤.........................................................أماكن الرشكيات والبدع واملعايص

  ١٦...........................................................................مراتب الشياطني

  ١٨.............................................................ذكر الفروق بني املالئكة واجلن

  ٢٤...........................................................ذكر ما تشرتك فيه املالئكة واجلن

  ٢٥...................................ما هي األمور التي يشرتك فيها اجلن واإلنس?: مسألة

  ٢٧.................................ما هي األمور التي خيتلف فيها اجلن مع اإلنس?: مسألة

  ٣١..................................ذكر الشبهة التي استدل هبا القائلون إن إبليس من املالئكة

  ٣١...................................هل اجلن والشياطني كلهم يأكلون ويرشبون?: مسألة

  ٣١........................»إهنا خلقت من اجلن?«:  يف اإلبلملسو هيلع هللا ىلصما معنى قول النبي : مسألة

  ٣١......................................إذا خنق املصيل اجلني هل ينتقض وضوءه?: مسألة

  ٣١..................هل صحيح أن مؤمني اجلن يف اآلخرة حمبوسون عىل األعراف?: مسألة

  ٣١.....................هل يقطع الشيطان من اجلن الصالة إذا مر بني يدي املصيل?: مسألة

  ٣١.................................. هل يصح حج من محلته اجلن إىل عرفة أو مكة?:مسألة

ملاذا الشياطني هيربون عند سامع األذان واإلقامة وحيرضون عند الدخول يف : مسألة فقهية
  ٣١...............................................................................الصالة?

  ٣١............................ِّما حكم من حيرض اجلن; ليستخرج هبم الكنوز من األرض?

  ٣١...................هل اعتقاد بعض الناس أن اجلن ال يتمثلون بالذئب, صحيح?: سؤال

  ٣١............هل جيوز ربط اجلن وأرسهم إذا تشكلوا بصور اإلنس أو احليوانات?: سألةم
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من املعلوم أن األحالم يف املنام من الشيطان, والنعاس عند ذكر اهللا والصالة من : مسألة
  ٣١............................................الشيطان, فهل يأثم املسلم إذا وقع يف ذلك?

يطلق لفظ : من اإلنس واحليوان? اجلواب) شيطان(من هو الذي يطلق عليه لفظة : مسألة
  ٣١.............................................................:الشيطان عىل اآليت ذكرهم

ر والكلب للجن والشياطني يف حالة تشكلهم أم يف حالة بقائهم عىل هل رؤية احلام: مسألة
  ٣١.......................................................................حقيقة خلقتهم?

  ٣١...................هناك من يزعم أن اجلن ال يرون الشياطني, فهل هذا صحيح?: مسألة

  ٣١...................................................هل يسكن اجلن حتت الثر?: مسألة

  ٣١.............................................................متى يموت إبليس?: مسألة

  ٣١....................................هل كلم اهللا إبليس بدون واسطة أم بواسطة?: مسألة

ًهل صحيح أنه إذا قتل شخص يف مكان ما فال بد من أن يأيت الشيطان ليال; ليخوف : مسألة
  ٣١...........................................................الناس الذين يف ذلك املكان?

 حال تشكلهم أم يف حالة بقائهم عىل اخللقة التي خلقهم اهللا عليها?هل اجلن أقو يف: مسألة
........................................................................................٣١  

  ٣١...............هل يستطيع اجلني رسقة األموال من اخلزائن واألماكن املحروزة?: مسألة

  ٣١.........................................هل يقدر اجلن والشياطني عىل إحراق البيوت?

  ٣١............................................والسؤال هنا ملاذا حيرق بعض اجلن البيوت?

  ٣١................. هدم البيوت واحلصون والقالع?هل يقدر اجلن والشياطني عىل: مسألة

  ٣١.........................................الفرق بني البكاء من خشية اهللا والبكاء من الشيطان

  ٣١.................................. البيت?هل يقتل املسلم احلية التي يراها خارج: مسألة

  ٣١..........................................طرق استدعاء الشياطني من قبل السحرة وغريهم

  ٣١...........................................................العالمات التي يعرف هبا الساحر

  ٣١............................................................من صور إرضاء السحرة للجن

ِهل يمكن أن يصيب السحر أحدا بطريق اخلطإ?: مسألة ً................................٣١  

  ٣١................................................................دعو حتضري أرواح املوتى

  ٣١..............................هل يصىل عىل الساحر إذا مات, ويدفن يف مقابر املسلمني?
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  ٣١.... ذلك?هل يستطيع الساحر أن حيول املسحور إىل خملوق آخر, كحيوان أو غري: مسألة

  ٣١........................................األسباب التي تدفع الشياطني إىل الدخول يف اإلنيس

  ٣١.............................:األسباب التي تدفع الشيطان ليدخل يف اإلنيس كثرية, منها

  ٣١........................أنواع صور الشياطني التي يظهرون هبا عىل املمسوسني واملسحورين

  ٣١.................................................ما الفرق بني املس والوسوسة?: مسألة

  ٣١....................................................ما الفرق بني املس والسحر?: مسألة

  ٣١............ال يصاب باملس الشيطاين من كان دمه أسود?: ما صحة قول بعضهم: مسألة

  ٣١.......ًإن أنواعا من السحـر ليس هلـا عـالج, فهل هذا صحيح?: هناك من يقول: مسألة

  ٣١.........................................هل يدخل اجلن يف األطفال; ليؤذوهم?: مسألة

  ٣١.............................................. ملاذا يكثر املس والسحر يف النساء?:مسألة

  ٣١............................................ًعالمات دالة عىل أن فالنا مصاب بمرض نفيس

  ٣١..............................................................:ًتعريف الرقية لغة ورشعا

  ٣١.....................................................................رشوط الرقى الرشعية

  ٣١.........................................هل االسرتقاء يقدح يف التوكل أم ال ?: مـسألـة

بن صالح العثيمني رمحه اهللا, كام يف جمموع فتاواه ورسائله   لشيخ حممدوسئل فضيلة ا
  ٣١....................................................هل الرقية تنايف التوكل?) ١/١٠٦(

  ٣١.........................................هل الرقية الرشعية توقيفية أم اجتهادية?: مسألة

  ٣١..........................................األدوية الطبية ال تؤثر يف املمسوس: قاعدة عظيمة

٣١..........................................................................:قاعدة أخر  

  ٣١.........................................................................:قاعدة عظيمة

  ٣١...........................................متى يعطي الراقي العسل للمسحور?: مسألة

  ٣١...........ًمتى تستعمل احلبة السوداء وزيتها عالجا للمسحورين واملمسوسني?: مسألة

  ٣١...........................متى يستعمل زيت الزيتون للمصاب بالسحر واملس?: مسألة

  ٣١.....................هل جيوز تعليق يشء من القرآن لدفع السحر واملس والعني?: مسألة

  ٣١...............................................هل جيوز كتابة آيات عىل املريض?: مسألة

  ٣١...................................هل جيوز حمو آيات من القرآن يف ماء لترشب?: مسألة
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  ٣١.........................................................................الرقية يف ماء زمزم

  ٣١..................................هل جيوز االغتسال بامء حميت فيه آيات قرآنية?: مسألة

  ٣١...................................هل جتوز الرقية يف املاء وغريه من املرشوبات?: مسألة

  ٣١................................هل جيوز استعامل املاء املرقي للمصاب يف احلامم?: مسألة

  ٣١.........................هل استعامل ماء الورد للممسوس أو املسحور مرشوع?: مسألة

  ٣١....................ًهل جيوز للراقي أن يستعمل امللح; عالجا لبعض األمراض?: سؤال

  ٣١.................هل جيوز استعامل احللتيت والبحت للمصاب بالسحر أو املس?: مسألة

  ٣١...................هل حتديق الراقي نظره إىل عني املسحور واملمسوس مرشوع?: مسألة

  ٣١..هل جيوز وضع املصحف حتت رأس املصاب باملس عند النوم ليطرد الشياطني?: سؤال

ْ﴿ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات أين ما تكونوا : هل جيوز قراءة قوله سبحانه: سؤال ْ ُ َ ٌُ َ َُ َُ ْ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ِ َِ ْ ِ ِّ ٍُّ ِ
ٌيأت بكم اهللاُّ مجيعا إن اهللاَّ عىل كل يشء قدير﴾ ُِ ِ َِ ٍَّ ْ َ ِّ ُ َ َ َِ ً َُ ِ   ٣١......................... عىل املمسوسني?ْ

  ٣١....................................................هل جيوز إحراق اجلن بالنار?: سؤال

  ٣١................................................ما جيوز وما ال جيوز من إحراق اجلن بالرقى

  ٣١...............................متى يستخدم رضب وخنق املمسوس واملسحور?: مسألة

  ٣١............................هل جيوز للراقي أن يعاهد الشيطان املتلبس باإلنيس?: سؤال

  ٣١..............................هل يوجد دليل عىل تكلم اجلني عىل لسان اإلنيس?: ةمسأل

ما هو الدليل عىل دق سبع ورقات من شجرة السدر; ليستخدمها املسحور بالربط عن : مسألة
  ٣١..................................................................................أهله?

هل جتوز قراءة القرآن عىل البيض; ليعالج به املربوط وغريه من املصابني باملس : مسألة
  ٣١..............................................................................والسحر?

  ٣١.........هل جيوز للراقي تقسيم اآليات التي يقرؤها عىل املمسوس أو املسحور?: مسألة

  ٣١..............أين الدليل عىل جواز تكرير اآليات املقروءة عىل املمسوس وغريه?: مسألة

  ٣١.........................ما صحة أن اإلرساف والتبذير شفاء من مرض الرصع?: مسألة

  ٣١..............................ما حكم العالج بطريقة وضع الكمون حتت الرأس: مسألة

  ٣١.........................هل جيوز لبس خاتم النحاس األصفر; لدفع الكابوس?: مسألة

  ٣١يدفع الكوابيس املزعجة للشخص أثناء النوم?) عشب الرزبخوش(هل صحيح أن : مسألة
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قي من هل زيارة قرب مسعود اخلارجي بمرص القديمة وقرب املغريب املدفون ببوالق ت: مسألة
  ٣١.........................................................................أمراض اجلن?

  ٣١.....................ما حكم إحراق القرآن ليشم املريض الدخان املتصاعد منه?: مسألة

  ٣١...............................امة?هل حيصل خروج اجلني من املمسوس باحلج: مسألة

  ٣١.................ما حكم اإلسالم يف الراقي الذي حيجم النساء املصابات باملس?: مسألة

  ٣١............................................القراءة اجلامعية أم الفردية?: أيام أنفع: مسألة

  ٣١.............هل جيوز إرشاد املمسوسني أهنم إذا رشبوا ماء مرقيا, ال يسمون اهللا?: مسألة

  ٣١.........................................هل جيوز صب الرصاص عىل املريض?: مسألة

  ٣١............................................................................حكاية اخللخال

  ٣١................................................................حكاية تعليق كعب األرنب

  ٣١..........................................................................طريق قياس األثر

  ٣١......................................)ذو اجلالل واإلكرام(حكاية ترصفات االسم األعظم 

  ٣١............................................................................حكاية الفنجان

  ٣١...........................................................................اية الزايرجةحك

  ٣١........................................................................حكاية فتح الكتاب

  ٣١.................................................................................حجر مراد

  ٣١...........................................................................حجر مغناطيس

  ٣١........................................................................حكاية قراءة الكف

  ٣١.................................................................تقديس كف مخسة ومخيسة

  ٣١.............................................................................رقية عاشوراء

  ٣١................ما احلكم عىل من يلبس سوار ابن سينا; لعالج الروماتيزم وغريه?: سؤال

  ٣١....................................................هل جيوز تعليق املعضد عىل العضد?

من العلامء من يفتي بجواز الذهاب إىل الساحر; للحصول عىل سحر التأليف فام حكم : مسألة
  ٣١......................................................................اإلسالم يف ذلك?

  ٣١.........................................ما حكم معاجلة حبوب الوجه بالسحر?: مسألة

  ٣١..................................................حكم إرسال الثوب للساحر لتحديد الداء
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  ٣١...........................:سؤال إىل اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة سامحة الشيخ ابن باز

, )٢٥, ١٢, ٣, ٢: (ما حكم اإلسالم فيمن يدعي أنه خيرج السحر عن طريق أرقام مثل: مسألة
  ٣١.................................................ويدعي أهنا طريقة يونس عليه السالم?

  ٣١..................................لرشكية; لرصف اجلنما يفعله بعض املسلمني من األمور ا

ِهل للطيب تأثري عىل اجلني الذي يف املمسوس أو املسحور?: مسألة ْ ِّ.....................٣١  

  ٣١............................................................................عطر زبد البحر

  ٣١.............................................................ال جيوز طلب احلجاب للعالج

  ٣١.................ما حكم وضع خرقة أو قطعة جلد عىل بطن الطفل بعد الوالدة?: مسألة

  ٣١............ما حكم تعليق اخليوط املصنوعة من شعر بعض احليوانات عىل الرقبة: مسألة

  ٣١..........................................................:كيفية الرقية من العني: مسألة

  ٣١............................................... العائن أن يغتسل للمعيون?هل جيب عىل

  ٣١...............ًهل يكون العائن آثام إذا كان يصيب بالعني بدون رضاه واختياره?: سؤال

  ٣١..................................................بالعني?هل يصيب العبد نفسه : مسألة

  ٣١.....................هل العني تصيب اجلامدات من أشجار وأحجار وغري ذلك?: مسألة

ِمسألة ما حكم الرقية من احلمة والنملة َ ُ.................................................٣١  

  ٣١...................................................................رقى ال تصح يف العقرب

  ٣١........................................حكم رقية العقرب التي يتداوهلا بعض أهل البوادي

  ٣١.........................................................ًقية أخر للعقرب ال تصح أيضار

  ٣١.............................................ما حكم الرقية عىل اجلنب واحلائض: مسألة

  ٣١....................................ما حكم استخدام األلفاظ العامية يف الرقية?: مسألة

  ٣١............................................فهل هذه األلفاظ قادحة يف الرقية والراقي ?

  ٣١..........................................ما حكم رقية أهل الكتاب للمسلمني ?: مسألة

  ٣١...........................................................حكم عالج املرصوع يف الكنيسة

  ٣١..........................................................حكم العالج عند الطبيب الشعبي

  ٣١...............................................وفةحكم الذهاب بمن أصابه جنون إىل املتص

  ٣١...................................حكم اإلسالم يف من جعل الرقية الرشعية مصدرا للرزق



  RPV  وآداب الرقى الشرعية التعامل مع الجنأحكام 

ً أطلب منهم شيئا; رجل يقول تفرغت للقراءة عىل املصابني باملس والسحر والعني, ومل: مسألة
  ٣١ًفكثرت عيل الديون, فهل أفرض عىل الناس شيئا معينًا, وأستمر يف املعاجلة أم ماذا أعمل?

  ٣١.........ًهل جيوز أن يضع الراقي صندوقا; ملساعدته من قبل املرىض واملرافقني?: مسألة

  ٣١...................................................من حيل الراقني الذين يلهثون وراء املال

  ٣١............................................تنبيهات توضح مفاسد من يرقون من أجل املال

  ٣١......................ما حكم من يدعي أن جربيل يساعده يف معاجلة األمراض?: مسألة

  ٣١..................................................هل املالئكة تنـزل عىل الراقي?: مسألة

  ٣١............................................... الراقي إذا قتل املرقي عليه?ما احلكم عىل

  ٣١.................................هل يأثم الراقي إذا قتل اجلني داخل املمسوس?: سؤال

  ٣١..............................السحر?هل يموت اجلني داخل املريض من املس و: سؤال

  ٣١.................................إذا مات اإلنيس املمسوس فأين يذهب شيطانه?: سؤال

  ٣١......................هل يستطيع اجلني الذي يف املمسوس أو املسحور أن يقتله?: سؤال

  ٣١......هل خروج اجلني من أعضاء الوجه كالعني, يؤدي إىل إتالف ذلك العضو?: مسألة

  ٣١........................................................حبس اجلني يف املريض طريق مبتدع

  ٣١.............................................ُهل جيوز أن يسأل اجلني عن مكان السحر?

  ٣١.....................................................هل يمكن اختطاف اجلني لإلنيس?

  ٣١........................................سرتد املسلمون من اختطفه اجلن?كيف ي: سؤال

  ٣١....................................إذا حتاكم اجلن إىل الراقي, ماذا يعمل الراقي?: سؤال

  ٣١....................................................................حكم املصاحلة مع اجلن

  ٣١.....................................................................................اخلامتة

  ٣١.................................................................................املحتويات

 
 


