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 المفرُد فِي علِم التَّشخيِص 

اإلصاباتِ  ودالئلِ   
 في

قيةِ  ةِ  الرُّ الشَّرعيَّ  

 

 

 تأليف

يِن ابن  إبراهيَم النَّقيلِي أبِي فاطمةَ عصاُم الدِّ

 غفَر هللاُ لهُ ووالديِه ومشايخهِ 

 والمسلمينَ 

 . آمينَ 
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مة    مقدِّ
 شرورِ  من   باللِ  ونعوذُ  ،ونستغفرهُ  ونستعينهُ  نحمدهُ  للِ  إنَّ الحمدَ 

يلل َّ  ومن    مل ََّّ لهُ فَل  هللاُ  يهدهِ  من   ،اأعمالنَ  تِ سيّئا ا ومن  أنفسنَ 

ََ فَل  ََ َل  وحدهُ  إلَّ هللاُ   إلَهَ َل  أن   وأشهدُ  لهُ،  هاد أنَّ  وأشهدُ  لهُ   شري

 .ورسولهُ  محمًدا عبدهُ 

 

تَّقوا هللا َحقَّ تُقَاتِِه َوَل تَُموتُنَّ إلَّ َوأن تُم  ايَا أَيَُّها الّذيَن َءاَمنُوا )

لُِمونَ   (1)(ُمس 

احدة   نَّفس   َخلَقُكم  َمن   الَِّذَتَّقُوا َربَُّكم  ا يَا أيَّها النَّاسُ )  خلقَ  وَّ ا هَ ن  مِ  وَّ

نِ  ثييرً اًل جَ ا رِ مَ هُ ن  مِ  بثَّ ا وَ هَ جَ و  زَ   بهِ  ونَ لُ ائَ سَ َ تَ الَّذِ  وا هللاَ اتَّقُ وَّ  اءً سَ ا وَّ

 (2)( َرقِيبًا م  كُ ي  لَ عَ  انَ ثَ  إنَّ هللاَ  امَ حَ ر  الَ وَ 

 م  كُ ح لَ لِ ص  يُّ ¤ ا يدً دِ ولً سَ وا قَ ولُ قُ وَ  وا هللاَ وا اتَّقُ نُ امَ ءَ  ا الَذينَ يَّهَ ا أَ يَ ) 

ا وزً فَ  ازَ فَ  د  قَ فَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  هللاَ  عِ طِ يُّ  ن  مَ وَ  م  كُ وبَ نُ ذُ  م  كُ لَ  رُ فِ غ  يَ وَ  م  كُ الَ مَ ع  أَ 

 (3)(ا يمً ظِ عَ 
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   :ا بعدُ أمَّ 

َِ  وخيرُ  عزَّ وج ََّّ  هللاِ  ثتابُ  الحديثِ  فإنَّ أصدقَ  َُ  الهد   د  محمَّ  هد

 وث ََّّ  ضللة   بدعة   وث ََّّ  بدعة   وث ََّّ محدثة  ا محدثاتهَ  وشرُّ المورِ 

فهَذا مختصٌر فِي علِم تشخيِص اإلصاباِت  :وبعدُ  ارِ في النَّ  ضللة  

وحيَِّة، والَِّذَ أفردتهُ من  ثتابِي  ولكنِّي زدُت " فِي ث َِّّ بيت  راق  "الرُّ

عليَها أشياًء تراَها فِي موضعَها، وثاَن سبُب افراِدَ لباِب 

" فِي ث َِّّ بيت  راق  "باِت هَو أنَّ أص ََّ ثتابِي تشخيِص اإلصا

فحاِت يبحُث عن   ةً، فيدخ َُّ المصاُب بيَن طيَّاِت الصَّ للمصابيَن خاصَّ

إصابتِه حسَب التَّشخيِص ثمَّ ينظُر فِي علجِه ويتَّبِعهُ، فأردُت أن  

قاِة َل للمصابيَن، فيسه َُّ  أفرَد التَّشخيَص لوحدِه ليكوَن صالًحا للرُّ

اقِي تشخيَص الحالِة بهَذا المفرِد، ثمَّ ينظُر فِي علجِه من  علَ  ى الرَّ

فِي  المفردُ "وأسميُت هَذا الُجزَء " فِي ث َِّّ بيت  راق  "أص َِّ ثتابِي 

وهللاَ أسأُل أن  يجعلهُ خالًصا لوجهِه الكريِم، وأن  " علِم التَّشخيصِ 

ياَء ويجعلنَا من  عبادِه المخلصيَن،  وأن  يغفَر لكاتبِه يجنِّبنَا الرِّ

 .وقارئِه والعام َِّ بِه آمين

 وثتبَ 

يِن ابن  إبراهيَم النَّقيلِي أبُو فاطمةَ عصاُم الدِّ

 غفَر هللاُ لهُ ووالديِه ومشايخهِ 

 والمسلمينَ 

 . آمينَ 
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 تمهيدٌ 

:لغةً  الرقيةُ   

:عروةُ  ، قالَ وذةُ العُ  :هيَ  الرقيةُ   

يا رقيانِ  بهَ إلَّ   رقيةة  وَل *  ايعرفانهَ  عوذة   ا من  ا ترثَ فمَ 
(1)

.   

ونفثَ  ذَ ا عوَّ إذَ : اورقيً  ي رقيةً اقِ ى الرَّ رقَ  :َُ الزهرِ  قالَ 
(2)

.  

، اآلفةِ  ا صاحبُ ي بهَ ي يرقَ تِ الَّ  وذةُ العُ : قيةُ الرُّ  :الثيرِ  ابنُ  قالَ 

ََ  ، وغيرِ ى والصرعِ ثالحمَّ  اآلفاتِ  منَ  ذل
(3)

 .  

:اصطلًحا قيةُ الرُّ   

 الدعيةِ  منَ  ا ثانَ مَ  هيَ : المشروعةِ  قيةِ بالرُّ  فالمرادُ  رعِ ي الشَّ ا فِ أمَّ 

ا بمَ  العلمِ  أه َِّ  ا بعضُ فهَ عرَّ  وقد   ،ةِ القرآنيَّ  اآلياتِ  أو   المشروعةِ 

:ييلِ   

َ   ،العينِ  بلمِّ  وذةُ العُ  هيَ : قيةُ الرُّ : َأبادِ  العظيمِ  الحقِّ  شمسُ  قالَ   أ

فاءِ الشِّ  لطلبِ  عاءِ الدُّ  من   ى بهِ ا يرقَ مَ 
(4)

 .  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.303/  6ابن سيده  -المحكم والمحيط العظم في اللغة ( 1)  

.233/  3 -اللغة  تهذيب( 2)  

   .254/ 2النهاية في غريب الحديث  ( 3)

.300/  10 -عون المعبود شرح سنن أبي داوود (4)  
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 ، والسترقاءِ عويذِ ى التَّ ى بمعنَ قَ الرُّ  :تيميةَ  ابنُ  اإلسلمِ  شيخُ  قالَ 

عاءِ الدُّ  أنواعِ  من   ، وهوَ قيةِ الرُّ  طلبُ 
(1)

.  

:قيةِ الرُّ  ةُ مشروعيَّ   

  يِّ بِ النَّ  عنِ  عنهُ  هللاُ  رضيَ  ي هريرةَ أبِ  َ عن  البخارِ ى روَ فقد  

شفاءً  لهُ   أنزلَ داًء إلَّ  هللاُ  ا أنزلَ مَ : قالَ 
(2)

 .  

شفاًء،  لهُ   أنزلَ داًء إلَّ  ينزل   لم   هللاَ  إنَّ : َ وأحمدَ رمذِ التَّ  ي روايةِ وفِ 

جهلهُ  من   ، وجهلهُ علمهُ  من   علمهُ 
(3)

 .  

 رُ ى، يبشِّ الهوَ  عنِ   ينطقُ َ َل ذِ الَّ  المصدوقِ  ادقِ الصَّ  منَ  ا بيانٌ فهذَ 

ا ، وثمَ فاءَ الشِّ  رَ قدَّ  فقد   المرضَ  رَ ا قدَّ ثمَ  تعالَى هللاَ  بأنَّ  المبتلينَ  فيهِ 

 ي تشخيصِ فِ  يتفاوتونَ  اسَ النَّ  ، وأنَّ واءَ الدَّ  لهُ  وضعَ  فقد   اءَ الدَّ  أنزلَ 

 ،يجه َُّ  من   ومنهم  ، يعلمُ  من   ، فمنهم  واءِ الدَّ  ، ومعرفةِ المراضِ 

."جهلهُ  من   ، وجهلهُ علمهُ  من   علمهُ "  

ا أدلَّةُ  قيةِ  مشروعيَّةِ  وأمَّ   :الرُّ

ا إذَ  ثانَ   هللاِ  رسولَ  ا أنَّ عنهَ  هللاُ  رضيَ  عائشةَ  عن   حيحِ الصَّ  يففِ 

 ثنتُ  وجعهُ  ا اشتدَّ ، فلمَّ وينفثُ  بالمعوذاتِ  ى نفسهِ علَ  ى يقرأُ اشتكَ 

ابرثتهَ  رجاءَ  بيدهِ  وأفسحُ  عليهِ  أقرأُ 
(4)

 .  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

135/ 10 - 328، 182/  1مجموع الفتاوى ( 1)  

.الطب: ، ثتاب5608 :البخارَ( 2)  

مسند المام احمد -سنن الترمذَ ( 3)  

(.متفق عليه( )4)  
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 هللاِ  رسولُ  ثانَ : "ا قالت  عنهَ  هللاُ  رضيَ  عائشةَ  عن   ى مسلمٌ وروَ 

"بالمعوذاتِ  عليهِ  نفثَ  أهلهِ  من   أحدٌ  ا مرضَ إذَ  
(1)

 .  

 بنِ  عيمانَ  حديثِ  من   حيحِ ي الصَّ فِ  ا ثبتَ مَ  المريضُ  ى بهِ ا يُرقَ وممَّ 

 لهُ  ، فقالَ ي جسدهِ وجعاً فِ  هللاِ  ى رسولِ ا إلَ شكَ  هُ أنَّ  ي العاصِ أبِ 

 هللاِ  باسمِ : وق َّ   جسدكَ  من   َ تألمُ ذِ ى الَّ علَ  يدكَ  ضع  »:  بيُّ النَّ 

 ا أجدُ مَ  شرِّ  من   وقدرتهِ  هللاِ  ةِ بعزَّ  أعوذُ  ات  مرَّ  سبعَ  ثلثاً، وق َّ  

«وأحاذرُ 
(2)

.  

لةُ  عليهِ  جبري ََّ  َ أنَّ الخدرِ  ي سعيد  أبِ  عن   حيحِ ي الصَّ وفِ    الصَّ

: ، قالَ نعم  : ؟ فقالَ اشتكيتَ  دُ ا محمَّ يَ : فقالَ   بيَّ ى النَّ أتَ  لمُ السَّ و

ََ  هللاِ  باسمِ » ََ  شيء   ث َِّّ  من   أرقي  عينِ  أو   نفس   ث َِّّ  شرِّ  ، من  يؤذي

ََ  هللاُ  حاسد   «يشفي
(3)

 .  

 يمسحُ  أهلهِ  بعضَ  ذُ يعوِّ  ثانَ   هللاِ  رسولَ  أنَّ  حيحينِ ي الصَّ وفِ 

 أنتَ  ، واشفِ الباسَ  أذهب   اسِ النَّ  ربَّ  همَّ اللَّ »: ى ويقولُ اليمنَ  بيدهِ 

«سقماً   يغادرُ ، شفاًء َل  شفاككَ إلَّ   شفاءَ ي، َل افِ الشَّ 
(4)

 .  

 ذُ ي يتعوَّ تِ الَّ  والدعيةِ  الذثارِ  منَ   هللاِ  رسولِ  عن   ا صحَّ ومَ 

 ، والكتبِ الحديثِ  ثتبِ  من   ي مظانهِ فِ  يُلتمسُ  ا ثييرٌ ي بهَ ويسترقِ 

. حيحةِ الصَّ  بالسانيدِ  ابتةِ اليَّ  ، وأدعيتهِ  يِّ بِ النَّ  أذثارَ  ي جمعت  تِ الَّ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.2132: مسلم( 1)  

.رواه مسلم( 2)  

.رواه مسلم( 3)   

متفق عليه( 4)   
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ي تِ الَّ  ةُ بويَّ النَّ  الدويةُ  ه َّ  : إجابتهِ  عن   نبحثَ  أن    بدَّ َل  ا سؤالٌ وهنَ 

 ةِ بويَّ النَّ  ةِ نَّ السُّ  ثتبَ  أنَّ : ؟ الجوابُ ى بهِ ا يستشفَ ممَّ  ةُ نَّ ا السُّ بهَ  جاءت  

ى المرضَ  ثتابِ  َ مي ََّ داوِ والتَّ  ي الطبِّ فِ  أبواباً عديدةً  نت  تلمَّ 

 الحاديثِ  عشراتُ  َ، وفيهِ البخارِ  اإلمامِ  ي صحيحِ فِ  الطبِّ  وثتابِ 

فِي  لهُ  ذوقَ  َل  ن  ممَّ  اسِ النَّ  بعضَ  أنَّ  َ، والعجيبُ داوِ التَّ  ي آدابِ فِ 

ا ى مَ ا بناًء علَ قالهَ   يَّ بِ النَّ  أنَّ  يزعمُ  ، أو  الحاديثَ  هذهِ  ينكرُ  العلمِ 

 بعضِ  عن   مَ تكلَّ  فهاءِ السُّ  بعضَ  إنَّ  ، ب َّ  ة  بشريَّ  خبرات   من   لديهِ  ثانَ 

 ا الجه َُّ سهَ دنَّ  ي قلوب  فِ  القذارةُ ا مَ ، وإنَّ ا بالقذارةِ فوصفهَ  الحاديثِ 

 ثلمِ  ي نقدِ فِ  والعقولِ  الهواءِ  ، وتحكيمِ ينِ ي الدِّ فِ  والبدعةُ والكبُر 

.  سولِ الرَّ   

 هُ ربَّ  ، وعصمهُ مُ كَ الحِ  لهُ  صرت  ، واختُ الكلمِ  جوامعَ  أوتيَ  ا نَ نبيَّ  إنَّ 

 َعنِ َوَما يَن ِطُق }: سبحانهُ  فقالَ  ورسالتهِ  شرعهِ  ي تبليغِ فِ 

  [5-3: النجم]{َعلََّمهُ َشِديُد ال قَُوى*إن  هَُو إلَّ َوَحيٌّ يُوَحى*ال َهَوى

 فيهِ  ا اعتمدَ ى ممَّ قَ َ والرُّ داوِ ي التَّ فِ   يِّ بِ النَّ  أحاديثُ  ثانت   ولو  

 لوجبَ  هؤلءِ  ا يزعمُ ثمَ  ي عصرهِ فِ  السائدةِ  ةِ البشريَّ  ى الخبراتِ علَ 

 خ َِّ النَّ  تأبيرِ  ةِ ي قصَّ فِ  ا فع ََّ ثمَ  ةِ ا لألمَّ هذَ  نَ يبيِّ  أن    يِّ بِ ى النَّ علَ 

«م  اثُ يَ ن  دُ  ورِ مُ أُ بِ  مُ لَ ع  أَ  م  تُ ن  أَ »:  وقولهُ 
(1)

 عليهِ  ى هللاُ صلَّ  هُ ولكنَّ  

 هللاِ  ى وحيِ ا إلَ وينسبهَ  ا، ب َّ  دهَ ويؤثِّ  المورِ  بهذهِ  يجزمُ  ثانَ  مَ وسلَّ 

 ينتفع   َ فلم  داوِ ي التَّ فِ  العس ََّ  بَ َ جرَّ ذِ الَّ  ج َِّ للرَّ  ا قالَ ، ولهذَ تعالَى

ََ خِ أَ  نُ ط  بَ  ت  بَ ذَ ثَ وَ  هللاُ  قَ دَ صَ »: المريضُ  أخوهُ  بهِ  «ي
(2)

.
  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.رواه مسلم( )1)  

(.رواه البخارَ( )2)  
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  هللاِ  رسولِ  عن   ثابتةٌ  رعيةَ الشَّ  قيةَ ا أنَّ الرُّ وبَما سبَق يتبيَُّن لنَ 

ََ فِ  ، ويدخ َُّ ذات  وتعوُّ  أدعية   من   قب َُّ  من   ذثرناهُ بَما   مطلقُ  ي ذل

، بة  مجرَّ  نباتات   أو   أعشاب   من   اسِ النَّ  بعضُ  ا يستخدمهُ ، ومَ عاءِ الدُّ 

: يِّ بِ النَّ  لقولِ  ةٌ شرعيَّ  مخالفةٌ  أو   شركٌ  فيهِ  يكن   ا لم  مَ  ا جائزٌ وهذَ 

 ، وقولهُ شركٌ  فيهِ  يكن   ا لم  ى مَ قَ بالرُّ   بأسَ ، َل رقاثم   عليَّ وا اعرضُ 

فليفع َّ   أخاهُ  ينفعَ  أن   استطاعَ  من  : 
(1)

ا مَ  ا القسمِ ي هذَ فِ  ويدخ َُّ  

.انفعهَ  جربةِ بالتَّ  ثبتَ  وعقاقيرَ  أدوية   من   اءُ الطبَّ  يستخدمهُ   

ََ و : اا وجوازهَ تهَ ى مشروعيَّ علَ  ةِ المَّ علماُء  إجماعُ  انعقدَ  قدِ  ثذل  

 ي جوازِ فِ  الُعلماءِ  خلفًا بينَ   أعلمُ َل : "هللاُ  رحمهُ  البرِّ  عبدِ  ابنُ  قالَ 

قيةِ  ا، ميلهَ  ا ثانَ ، ومَ لدغةُ العقربِ  ، وهيَ ةِ الُحمَّ  ، أوِ العينِ  منَ  الرُّ

قيةُ  ا ثانتِ إذَ  ق ي بهِ ، وممَّ وج ََّّ  عزَّ  هللاِ  بأسماءِ  الرُّ  ، وثانَ ا يجوُز الرَّ

 ََ اءِ والدَّ  ةِ العلَّ  ، وظُهورِ والبلءِ  الوجعِ  نُزولِ  بعدَ  ذل
(2)

 .  

 تباركَ  ى هللاُ أجرَ  وقد  : "تعالَى هللاُ  رحمهُ  الباجيِّ  و الوليدِ أبُ  وقالَ 

ََ  من   يَبَرأَ  ى العادةَ بأن  وتعالَ   بأن   ى العادةَ ا أجرَ ، ثمَ بالسترقاءِ  ذل

ََ وَل ... بأدوية  مخصوصة   المخصوصةِ  الدواءِ  من   يَبرأَ   يفِ   خل

ََ  جوازِ  "، وذثرهِ ى، وثتابهِ تعالَ  هللاِ  بأسماءِ  ذل
(3)

 .  

ا مذهُب هذَ : "قالَ  تعالَى هللاُ  ي رحمهُ القرطبِ  عنِ  الحاجِ  ابنُ  ونق ََّ 

ةِ  الُعلماءِ  من   الُجمهورِ   واءِ الدَّ  ي إباحةِ فِ  الفُقهاءِ  منَ  والئمَّ

"واءِ الدَّ  وُشربِ  والسترقاءِ 
(4)

.  

 ى جوازِ علَ  باإلجماعِ وا نقلُ  وقد  : "تعالَى هللاُ  رحمهُ  َُّ ووِ النَّ  وقالَ 

قَ  قَ : َُّ المازرِ  ى، قالَ تعالَ  هللاِ  وأذثارِ  ى باآلياتِ الرُّ ى جائزةٌ جميُع الرُّ

بذثرهِ  أو   تعالَى هللاِ  بكتابِ  ا ثانت  إذَ 
(5)

.  
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قيةَ الشرعيَّ  من   ونخلصُ   ةِ نَّ والسُّ  بالكتابِ  مشروعةٌ  ةَ هَذا أنَّ الرُّ

.بَما سبَق ذثرهُ من الدلَّةِ  واإلجماعِ   
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(رواه مسلم) (1)  

13/ 20"الستذثار( "2)  
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:ةِ الشرعيَّ  الرقيةِ  حكمُ   

ا هَ أنَّ  نظرَ  ، ومن  البلءُ  بهِ  نزلَ  لمن   دةٌ مؤثَّ  ةُ سنَّ  هيَ  ةُ رعيَّ الشَّ  قيةُ الرُّ 

 بغيرِ  ةَ الجنَّ  يدخلونَ  ذينَ ألفاً الَّ  بعينَ السَّ  حديثِ  لدللةِ  ة  بسنَّ  ليست  

َ  ،  يسترقونَ َل  ذينَ الَّ  هم  : "ةبأنَّ   عذاب  وَل  حساب     يطلبونَ َل : أ

َ  ،  يكتوونَ ، وَل أحد   من   قيةَ الرُّ    يطلبونهُ وَل  ى الكيِّ إلَ   يلجأونَ َل : أ

َ  ، رونَ  يتطيَّ ، وَل لعلج   "لونَ يتوثَّ  هم  ى ربِّ ، وعلَ يتشاءمونَ : أ
(1)

 

ََ  فنقولُ   ي يجبُ تِ الَّ  ةِ نَّ السُّ  ى تعريفِ نظرنَا إلَ  ا لو  ، لنَّنَ ىمزيَّةٌ أخرَ تل

 وأفعال   أقوال   من    هللاِ  رسولِ  ا نُقِ َّ عن  ث َّّ مَ : فهيَ ا علينَا اتباعهَ 

ة  ُخلُقيَّ  ، وصفات  ات  وتقرير
(2)

.  

قيةُ   ومن   فعلهِ  ومن   مَ وسلَّ  ى هللاُ عليهِ صلَّ  قولهِ  ثانت  من   والرُّ

سنَّةً  قيةُ الرُّ  تكونُ  ، وبهذِه اليَّلثِ الدلَّةِ  منَ  بَما سبقَ  تقريراتهِ 

 وحدهُ  باللِ  قهِ ا لتعلُّ ا، هذَ لفاعلهَ  وحيدِ ي التَّ فِ  عاليةٌ  ودرجةٌ مؤثَّدةً، 

ا قولهُ ، ةِ البليَّ  حالَ  بكلماتهِ  واستجارَ  وحدهُ  ا هللاَ دعَ  حيثُ  ى صلَّ  وأمَّ

 درجةُ  ى وهيَ أخرَ  درجةُ  فهذهِ "  يسترقونَ َل  ذينَ الَّ "مَ وسلَّ  عليهِ  هللاُ 

َل " آخَر قولهُ  ى، ومن  باب  هللاُ الحسنَ  ، وث ٌَّّ وعدَ التَّوثُّ َِّ 

أَ َل يطلبوَن من  يرقيهم  ولم  ينفِي عنهم  رقيةَ " يسترقونَ 

قيةُ فِ  ، وثيَف يكوُن هَذا والرُّ ي أصلَها دعاٌء لرفِع ألم  أو  أنفسهم 

، ودَعا أيُّوُب عليِه السَّلُم ربَّهُ طالبًا منهُ رفَع المرِض عنهُ   بلء 

اِحِمينَ َوأَيُّوَب إِذ  نَاَدٰى َربَّهُ أَنِّ " َحُم الرَّ رُّ َوأَنَت أَر  نَِي اللُّ " ي َمسَّ

ًل دَعا ربَّهُ ثمَّ ذثَر صفاتهُ ( 83النبياء ) .فهنَا أيوَب رقَى نفسهُ، أوَّ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(رواه البخارَ( )1)  

.8، جزء 410، صفحة ( الطبعة الولى)المحكم والمحيط العظم ( 2)  
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قيِة الشَّرعيَّةِ  :شروطُ الرُّ  

اقِي والمسترقِي. قيِة الشَّرعيِة شروطٌ، وهذِه الشروطُ فِي الرَّ   للرُّ

وحتَّى تكوَن الّرقيةُ علَى الوجِه الشرعيِّ المقبوِل عنَد هللاِ عزَّ 

، فقِد اشترطَ  ََ وج ََّّ، ولتكوَن بعيدةً عن  الّشرِك والشعوذِة وغيَر ذل

اقِي والمسترقِي   الشَّرُع لَها شروطاً معيّنةً ينبِغي علَى الرَّ

 التنبُّهُ لَها، وُدونَُكم  بيانَها: 

فاَء َل يكوُن إلَّ بيِد  اقِي والمسترقِي أنَّ الشِّ )1( أن  يعتقَد ث ٌَّّ مَن الرَّ

اقِي فِي رقيتِه غيَر ذثَر هللاِ تعالَى  هللاِ تعالَى وحدهُ، وَل يستخدُم الرَّ

واسمائهِ  عزَّ وج ََّّ، فَل يجوُز ذثُر الملئكِة أِو النبياِء عليهُم 

لةُ علَى رسوِل هللاِ  فهَي  السَّلُم أو  غيرهم  فِي الّرقيِة، إلَّ الصَّ

ََ لتكوَن بعيدةً عِن الّشرِك المنهيِّ عنهُ فِي الحديِث  واجبةٌ، وذل

 .
)1(
قَى َما لم  يكن  فيِه شركٌ " : "َل بأَس بالرُّ  الشَّريِف وفيِه قولهُ 

َِ العربيَِّة وبعبارات   قيةُ باللفاِظ والحر )2( ثَما يجُب أن  تكوَن الرُّ

 . ََ  مفهومة ، وأجمَع العلماُء علَى اشتراِط ذل

قيةُ بَما فِي القرآِن الكريِم من  آيات ،  )3( ثَما يجُب أن  تكوَن الرُّ

اقِي علَى  وبذثِر هللاِ تعالَى، وبالدعيِة النَّبويَّة، بحيُث يقرأَها الرَّ

ََ أن  تُقرأَ علَى  اقِي علَى نفسِه، ويجوُز ثذل المريِض أو  يقرأَها الرَّ

الماِء ليشرَب منهُ المريُض أو  يغتس ََّ بِه، ثَما يمكُن أن  تُقرأَ علَى 

يوتِ .  العس َِّ أو  علَى الزُّ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )1( )أخرجه مسلم عن عوَ بن مالَ الشجعي(.
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فعن   جابر   بنِ  عبدِ  هللاِ  رضيَ  هللاُ  تعالَى عنهمَ ا قالَ : لما ُحفِر الخندقُ  

صً ا )جوعً ا( شديدً ا، فانكفأتُ  )رجعتُ ( إلَ ى  رأيتُ  بالنَّ بِ يِّ   َخم 

امرأتِ ي، فقلتُ : ه َّ   عندكِ  شيءٌ ؟، فإنِّ ي رأيتُ  برسولِ  هللاِ   خمصً ا 

شديدً ا، فأخرجت   إليَّ  جرابً ا فيهِ  صاعٌ  من   شعير   ولنَ ا بهيمةٌ  داجنٌ  

)شاةٌ  فِ ي البيتِ ( فذبحتهَ ا، وطحنت   الشَّ عيرَ ، ففرغتُ  إلَ ى فراغِ ي 

، فقالت  : َل  تفلح    متهَ ا، ثمَّ  وليتُ  إلَ ى رسولِ  هللاِ   وقطعتهَ ا فِ ي بُر 

برسولِ  هللاِ   وبمن   معهُ ، فجئتهُ  فساررتهُ ، فقلتُ : يَ ا رسولَ  هللاِ  

ذبحنَ ا بهيمةً  لنَ ا، وطحنَ ا صاعً ا من   شعير   ثانَ  عندنَ ا، فتعالَ  أنتَ  

ََ ، فصاحَ  النَّ بِ يُّ   وقالَ : يَ ا أه ََّ  الخندقِ ! إنَّ  جابراً قد    ونفرٌ  مع

: َل   صنعَ  لكم   سؤرً ا)بقيَّ ةُ  طعام  ( فََحي هَل  بكم  ، وقالَ  رسولُ  هللاِ  

رثم  (، وَل  تخبزنَّ  عجينتكم   حتَ ى أجيءَ ، فجئتُ   َمتُكم   )قِد  تُن ِزلَنَّ بُر 

  ََ وجاءَ  رسولُ  هللاِ   يَق دمُ  النَّ اسَ  حتَّ ى جئتُ  امرأتِ ي، فقالت  : ب

تهُ (، فقلتُ : قد   فعلتُ  الَّ ذِ َ قلِت لِ ي.. فأخرجتُ  لهُ   َ   ذمَّ ََ  )أ وب

عجينتنَ ا فبصقَ  فيهِ  وباركَ ، ثمَّ  عمدَ  إلَ ى برمتنَ ا فبصقَ  فيهَ ا وباركَ ، 

َِ ، واقدحِ ي )اغرفِ ي( من   برمتكم    ثمَّ  قالَ : ادعِ ي خابزةً  فلتخبز   مع

وَل  تنزلوهَ ا، وهم   ألفٌ .. فأقسمُ  باللِ  لقد   أثلُ وا حتَّ ى ترثوهُ  وانحرفُ وا 

)شبعُ وا وانصرفُ وا( وإنَّ  برمتنَ ا لتغطُّ  ثمَ ا هيَ ، وإن   عجيننَ ا ليخبزُ  

 .
)1(
 ثمَ ا هوَ "

َ   طلبَ   كَ  " أ اوِ َ قالَ : " فبصَق فيهِ  وبرَّ لنَا لرأينَا الرَّ فلو   تأمَّ

البرثةَ  منَ  هللاِ  تعالَ ى، وهذهِ  هيَ  دللةُ  جوازِ  القراءةِ  علَ ى الماءِ  أوِ  

 الزَّ يتِ  أوِ  العس َِّ  أوِ  غيرهِ .

 
------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )1( رواهُ البخارَ
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ٌم من  اللفاظِ  ويجبُ  (4) اقِي فِي رقيتِه َما هَو محرَّ ، ألَّ يستعم ََّ الرَّ

 . ثالسَّبِّ واللَّعنِ 

قيِة َمن  هَو ثافٌر؛ لنَّ هللاَ تعالَى قاَل فِي القرآِن   ويجُب ألَّ يقوَم بالرُّ

ُ ِمَن ال ُمتَّقِينَ "]المائدةُ : 20[.   الكريمِ : "إِنََّما يَتَقَبَّ َُّ هللاَّ

حابةَ رضَي هللاُ   ويجوُز للمسلِم أن  يرقَي إنسانًا ثافًرا؛ لنَّ الصَّ

سوُل  علَى فعلهم  ،  فعن   أَبِي  هم  الرَّ ةً وأقرَّ ََ مرَّ عنهم  فعلُوا ذل

َحاِب النَّبِيِّ  فِي  ُ َعن هُ قَاَل ان طَلََق نَفٌَر ِمن  أَص  َسِعيد  َرِضَي هللاَّ

يَاِء ال َعَربِ ،  َسف َرة  َسافَُروَها َحتَّى نََزلُوا َعلَى َحيٍّ ِمن  أَح 

ا لَهُ  ََ ال َحيِّ فََسَعو  ا أَن  يَُليِّفُوُهم  فَلُِدَغ َسيُِّد َذلِ تََلافُوُهم  فَأَبَو  فَاس 

ه طَ الَِّذيَن  ٌء فَقَاَل بَع ُلُهم  لَو  أَتَي تُم  َهُؤلِء الرَّ ء  ل يَن فَُعهُ َشي  بُِك َِّّ َشي 

ه طُ  ُهم  فَقَالُوا يَا أَيَُّها الرَّ ٌء فَأَتَو  نََزلُوا لََعلَّهُ أَن  يَُكوَن ِعن َد بَع ِلِهم  َشي 

ء  ل يَن فَُعهُ فََه َّ  ِعن َد أََحد  ِمن ُكم  ِمن   إِنَّ َسيَِّدنَا لُِدَغ َوَسَعي نَا لَهُ بُِك َِّّ َشي 

تََلف نَاُثم   ِ لَقَد  اس  قِي َولَِكن  َوهللاَّ ِ إِنِّي َلَر  ء  فَقَاَل بَع ُلُهم  نَ َعم  َوهللاَّ َشي 

ًل ، فََصالَُحوُهم   َعلُوا لَنَا ُجع  فَلَم  تَُليِّفُونَا فََما أَنَا بَِراق  لَُكم  َحتَّى تَج 

ِ  َربِّ  ُد لِلَّ َعلَى قَِطيع  ِمن  ال َغنَِم فَان طَلََق يَت فِ َُّ َعلَي ِه َويَق َرأُ ال َحم 

ِشي َوَما بِِه قَلَبَةٌ قَاَل  ال َعالَِميَن فََكأَنََّما نُِشطَ ِمن  ِعقَال  فَان طَلََق يَم 

لَُهم  الَِّذَ َصالَُحوُهم  َعلَي ِه فَقَاَل بَع ُلُهم  اق ِسُموا فَقَاَل  ُهم  ُجع  فَو  فَأَو 

ُثَر لَهُ الَِّذَ َثاَن فَنَن ظَُر  الَِّذَ َرقَى ل تَف َعلُوا َحتَّى نَأ تَِي النَّبِيَّ  فَنَ ذ 

 ََ ِري ِ  فََذَثُروا لَهُ فَقَاَل َوَما يُد  َما يَأ ُمُرنَا فَقَِدُموا َعلَى َرُسوِل هللاَّ

ًما  ِربُوا لِي َمَعُكم  َسه  أَنََّها ُرق يَةٌ ثُمَّ قَاَل قَد  أََصب تُم  اق ِسُموا َواض 

 .
)1(

 ِ ََ َرُسوُل هللاَّ  فََلِح

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 )1( رواه البخارَ )2206 ( ومسلم ) 2201 (
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قيةَ هَي  اقِي والمسترقِي أنَّ الرُّ )5( ويجُب أن  يؤمَن ث ٌَّّ مَن الرَّ

سبٌب مَن السباِب وليست  نافعةً بذاتَها، وإنََّما بإرادِة هللاِ تعالَى، 

وأنَّ منفعتَها أتت  لكونَها من  ثلِم هللاِ تعالَى وقد  استعاَذ رسوُل هللاِ 

 بكلماِت هللاِ تعالَى حيُث قالَ : "من  نزَل منزًل فقال: "أعوُذ 

هُ شيٌء حتَّى يرتح ََّ من   اِت من  شرِّ َما خلَق لم  يلرَّ بكلماِت هللاِ التَّامَّ
 
.
)1(
" ََ  منزلِه ذل

 
.
)2(
قيةُ فِي اللُّغِة هيَ : العُ وذةُ   والرُّ

فالّرقيةُ هَي الستعاذةُ وَل يجوُز الستعاذةُ إلَّ باللِ تعالَى وأسمائِه 

 وثلماتِه ثَما بيَّنَّا فِي الحديِث السَّابقِ .

اقِي إن  ذهَب ( 6) وأخيًرا يجُب علَى المصاِب أن  يكوَن مقتنًعا بالرَّ

ََ إن  ثاَن  اقِي فالمُر فيِه خل ٌَّ، وثذل إلَى راق ، فإن  ثاَن يكرهُ الرَّ

، ب َّ   ََ يجُب علَى المصاِب أن  شاّثًا فيِه وفِي عدالتِه، أو  غيِر ذل

يختاَر راق  ترتاُح نفسهُ إليِه ثمَّ يسلُِّم لهُ ويطيعهُ، وإن  ثاَن 

ة  بعلِم  المصاُب سيعالُج نفسهُ فيجُب أن  يكوَن علَى قناعة  تامَّ

قيِة مقتنًعا بَها غيَر شاًثا فِي أمرَها .الرُّ  

اقِي الَِّذَ  ا الرَّ قيةِ  اشتغ ََّ وأمَّ قدوةً حسنةً، بأن   فيجُب أن  يكونَ  بالرُّ

تجتمَع فيِه شروطُ العدالِة وأن  يكوَن طالبًا للعلِم الشَّرِعي، فَل 

اقِي  يجوُز وَل يُعق َُّ وَل يُقب َُّ شرًعا وَل عرفًا وَل عقًل أن  يكوَن الرَّ

جاهًل بالعلوِم الشَّرعيَِّة، فيجُب عليِه علَى الق َِّّ أن  يتمكََّن من  علِم 

تِي تندرُج يمِة، من  أرثانَها الستَِّة وث َِّّ الفروِع الَّ العقيدِة السل

 تحتَها إلَى أن  يص ََّ إلَى نواقِض اإلسلِم،
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1( )رواه مسلم(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 )2( )يُنظرُ  ابن منظور في لسان العرب(.
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رورِة بدايةً من  أنواِع المياِه   يِن باللَّ ويتعلََّم ماهَو معلوٌم مَن الدِّ

ثاِة  لِة ثمَّ الزَّ إلَى الطَّهارِة الحكميَِّة والحسيَِّة ثمَّ المواقيِت ثمَّ الصَّ

، ويتعلََّم شيأً مَن التَّجويِد إن  ثاَن يريُد قراءةَ  وِم ثمَّ الحجِّ ثمَّ الصَّ

ََ أن  يشتغ ََّ بالعلِم الشرعيِّ ويطرَق القرآِن، ويستحسُن ل هُ بعَد ذل

اقِي فِي العلوِم  َم الرَّ ث ََّّ أبوابِه حاَل أوقاِت فراغِه، فكلََّما تقدَّ

ِة فِي العلِم والعلجِ  . الشَّرعيَِّة ثاَن أف يََد لنفسِه ولغيرِه وأنفَع لألمَّ  

هُ الوحُد * اقِي أن  َل يكوَن همُّ جمُع الماِل ب َّ  ثَما يجُب علَى الرَّ

ُل هَو رفُع الَذى عِن المسلمينَ  هُ الوَّ .يجُب أن  يكوَن همُّ  

 

اقِي :فل َُّ الرَّ  
 ةِ مشروعيَّ  عن  : ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  شيُخ اإلسلِم ابُن تيميةَ  قالَ 

، العمالِ  أفل َِّ  ا مةن  فهةذَ : )اعليهَ  الجع َِّ  ا وأخذِ وفللهَ  قيةِ الرُّ 

 النبياءُ  ا زالَ مَ  هُ ؛ فإنَّ الحينَ والصَّ  النبياءِ  أعمالِ  من   وهوَ 

 بهِ  هللّاُ  ا أمرَ بمَ  ي آدمَ بنِ  عن   ياطينَ الشَّ  يدفعونَ  الحونَ والصَّ 

ََ  يفع َُّ  المسةيحُ  ا ثانَ ، ثمَ ورسةولهُ   يفع َُّ  ا نَ نبيُّ  ا ثةانَ ، وثمَ ذل

 ََ  حديثِ  من   ي سننهِ فِ  و داودَ ، وأبُ ي مسندهِ فِ  ى أحمةدُ روَ  ، فقد  ذل

 الوازعِ  بنتِ  أَبَانَ  ي أم  ثتنِ حةدَّ   : قالَ  العنقِ  حمنِ الرَّ  عبدِ  بنِ  مطر  

َِّ  عامةر   بنِ  زارع   بنِ   انطلقَ  ارعُ ا الزَّ هَ جدَّ  ا؛ أنَّ أبيهَ  ، عن  العبد

 لهُ  أخت   ابنِ  أوِ  مجنونٌ  لهُ  بابن   معهُ  ، فانطلقَ  هللّاِ  ى رسةولِ إلَ 

 ي أوِ ي ابنًا لِ معِ  إنَّ   :  قلت  هللّاِ  ى رسولِ ا علَ ا قةدمنَ فلمَّ   :َ جدِّ  قالَ 

ََ ي مجنونٌ لِ  أخت   ابنَ     : قالَ   ( ائتنِي بهِ  ) : ، قالَ  لهُ  و هللّاَ تدعُ  بهِ  ، أتيت
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ثاِب، فأطلقُت عنهُ وألقيُت عنهُ ثياَب  فانطلقُت بِه إليِه وهَو فِي الرِّ

إلَى  السَّفِر وألبستهُ ثوبيِن حسنيِن، وأخذُت بيدِه حتَّى انتهيُت بهِ 

ا يلينِي )  : ، فقالَ رسوِل هللّاِ  نُهُ منِّي، اجع َّ  ظهرهُ ممَّ   : قالَ   ( اد 

بمجامِع ثوبِه من  أعلهُ وأسفلهُ، فجع ََّ يلرُب ظهرهُ حتَّى رأيُت 

 فأقب ََّ   (  ! اخرج  عدوَّ هللّاِ   ! اخرج  عدوَّ هللّاِ  )   : بياَض إبطيِه، ويقولُ 

ِل، ثمَّ أقعدهُ رسوُل هللّاِ  حيِح ليَس بنظرِه الوَّ بيَن  ينظُر نظَر الصَّ

يديِه، فدَعا لهُ بماء  فمسَح وجههُ ودَعا لهُ، فلم  يكن  فِي الوفِد أحٌد 

 يفل َُّ عليهِ  بعَد دعوِة رسوِل هللّاِ 
(1)

 .  

 

 أن   ويجوزُ ": اا شابههَ ومَ  المحويَّاتِ ي فِ  تعالَى هللاُ  رحمهُ  وقالَ 

 تعالَى هللّاِ  ثتابِ  ى شيئًا من  المرضَ  من   وغيرهُ  للمصابُ  يكتبَ 

ََ علَ  ا نصَّ ى، ثمَ ويسقَ  ويغس َُّ  المباحِ  بالمدادِ  وذثرهِ   أحمدُ  ى ذل

، عبيد   ى بنُ ا يَعلَ ي، ثنَ ى أبِ علَ  قرأتُ   : أحمدَ  بنِ  هللّاِ  عبدُ  ، قالَ وغيرهُ 

 بنِ  سعيد   ، عن  الحكمِ  ى، عنِ ي ليلَ أبِ  بنِ  د  محمَّ  ، عن  ا سفيانُ ثنَ 

  : ا فليكتب  ولدتهَ  ى المرأةِ علَ  ا عسرَ إذَ   : قالَ  اسَ عبَّ  ابنِ  ، عنِ ُجبَي رِ 

 شِ ر  العَ  بِّ رَ  هللّاِ  انَ حَ ب  ، سُ يمُ رِ الكَ  يمُ لِ الحَ   هللّاُ لَّ إِ  هَ لَ  إِ َل  ،هللّاِ  مِ س  بِ 

نََها لَم  يَل بَيُوا إِلَّ  }  ينَ مِ الَ العَ  ربِّ  لّلِ  دُ م  ، الحَ يمِ ظِ العَ  َم يََرو  َثأَنَُّهم  يَو 

[46النازعات ]  { َعِشيَّةً أَو  ُضَحاَها  

 

ِج َّ لَُّهم  َثأَنَُّهم   }  تَع  ُس َِّ َوَل تَس  ِم ِمَن الرُّ لُوا ال َعز  بِر  َثَما َصبََر أُو  فَاص 

َن َما يُوَعُدوَن لَم  يَل بَيُوا إِلَّ  َم يََرو  َُ يَو  لَ ن نََّهار  بََلٌغ فََه َّ  يُه  َساَعةً مِّ

ُم ال فَاِسقُونَ  [35الحقاَ ]  { إِلَّ ال قَو   

 

 

 

 

 



عصام الدينتأليف أبي فاطمة   التشخيص علم المفرد في   
20 20 

 ي إناء  فِ  يكتبُ   : ، وقالَ بمعناهُ  بإسنادهِ  عامر   بنِ  ا أسودُ ثنَ   : يأبِ  قالَ 

 ا دونَ مَ  ى وينلحُ فتسقَ   : وثيعٌ  فيهِ  وزادَ   : يأبِ  ى، قالَ فيسقَ  نظيف  

 شيء   ي َجام  أو  فِ  للمرأةِ  ي يكتبُ أبِ  رأيتُ   : هللاِ  عبدُ  قالَ ا، تهَ سرَّ 

 نظيف  
(2)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

سنن أبي داود –مسند أحمد ( 1)  

.61حتى 42من الصفحة  13مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد  ( 2)   
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اإلصاباتِ  أصولُ   

 
:فصول   أربعةُ  وفيَها  

ِة خمس   وحيَّ فِي أصلَها ولكنِّي جمعُت  إنَّ أصولَ اإلصاباِت الرُّ

الَّتِي  األربعةِ ، وكلُّ إصابة  غيَر الحسَد والعيَن مَع بغضهَما لقربهَما

.سيتمُّ ذكرَها ماهَي إالَّ فرع  مْن هذِه األصولِ   

 

لُ * :الفصلُ األوَّ  

تعريفهَما أنواعهَما مَن  –أدلَُّة وجودهَما : والعينُ  الحسدُ  - 8

نَّ  حسد   – :واالستقراءِ  والتَّجربةِ  عِ تبُّ ا بالتَّ أنواعهمَ  – ةِ السَّ

،حسد  م –مصحوب  بشيطان   عيُن   -عين  جافَّة   –صحوب  بقرين 

.عين  مصحوبة  بشيطان   –عين  تراكمية   –عيُن حسود   –ودود    

 

:الثانيالفصلُ *  

ى بالوسواِس القهريِّ ) تسلُُّط الَقريِن  - 2 تعريفُه وأدلَّتُه (: ما يسمَّ

.وخطرهُ   
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:الثالثُ الفصلُ *  

حُر بكلِّ أنواعِه   - 3 سحُر  –سحُر المرِض وفروعِه  –السِّ

.الصرِف وغيِر ذلكَ   

 

ابعُ الفصلُ * :الرَّ  

.وغيِر ذلكَ  –مسُّ العاشِق بأنواعِه  –المسُّ بأنواعِه  - 4  

 

 

 

***************************************** 
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*والعينُ  الحسدُ *  
 

 قائمةً  ثانت   أموراً  فأقرَّ  ي،انِ بَّ الرَّ  المنهجُ  ومعهُ  ،اإلسلمُ  اجاءنَ لقد  

 ريعةِ الشَّ  تخالفُ  َل  معتقدات   ىعلَ  ىفأبقَ  ى،أخرَ  وأبط ََّ  ةِ الجاهليَّ  يفِ 

 بالحسدِ  يعتقدونَ  اسُ النَّ  ثانَ  فقد   ى،أخرَ  وأبط ََّ  اغيرهَ  ونسخَ 

والهامةَ  يرةِ والطِّ  والعينِ 
(1)

 ثالحسدِ  ابعلهَ  وجودَ  ارعُ الشَّ  فأقرَّ  ،

 ولعنَ  والهامةَ  الطيرةَ  وأبط ََّ  ا،وعلجهَ  اأسبابهَ  وذثرَ  ،والعينِ 

 يفِ  عليهِ  أصرَّ  من   وخلّدَ  وأنكرهُ  ركَ الشِّ  وأحبطَ  ا،فاعلهَ معتقدَها و

  .ارِ النَّ 

 حسدٌ  هناكَ  بأنَّ  أوي ََّ التَّ  أوِ  ََّ الشَّ  يقب َُّ  َل  ابمَ  جاءَ  الوحيَ  إنَّ ثمَّ 

 وَل  ،القدرُ  ىسوَ  شيءٌ  ايسبقهمَ  َل  واقعٌ  حقٌّ  اهمَ وأنَّ  ،وعينٌ 

 الكتابِ  منَ  صريحةٌ  صحيحةٌ  نصوصٌ  وهيَ  ،عاءُ الدُّ  إلَّ  اهمَ يردَّ 

ََ  ،ةِ بوَّ النُّ  وتقريراتُ  المشاهدةُ  ادتهَ أثَّ  ،ةِ نَّ والسُّ   امَ  ثييراً  فإنَّ  ولذل

 حاسد   عينُ  يأصابتنِ  أو   ،العينِ  أوِ  الحسدِ  موضوعُ  اأسماعنَ  يطرقُ 

 المورِ  منَ  يكونُ  يكادُ  الموضوعَ  اهذَ  إنَّ  اقلنَ  اإذَ  نبالغُ  وَل  ،عائن   أو  

 بينَ  بأسبابهِ  والخذِ  لهِ تقبُّ  يفِ  تفاوت   معَ  ؛أحد   ىعلَ  ىتخفَ  َل  يتِ الَّ 

  إفراط   بينَ  اسُ فالنَّ  ،فيهِ  غال   ومنهم   لهُ  منكرٌ  فمنهم   ،اسِ النَّ 
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 ،مينِ والسَّ  بالغثِّ  ويأخذُ  بالخرافاتِ  قُ يصدِّ  من   نجدُ  افإنَّ  ،وتفريط  

ََ  وث َُّّ  ،جهيد   جهد   بعدَ  إلَّ  قُ يصدِّ  َل  من   ومنهم    نوعِ  ىإلَ  راجعٌ  ذل

.هِ ب أحاطت   يتِ الَّ  والبيئةِ  ااهَ تلقَّ  يتِ الَّ  قافةِ اليَّ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.معلوم أو مسموع، أو بمرئي، التشاكم هي" الطيرة( "1)"  

او  :بتفسيرين فسرت" الهامة"أمَّ  

 على الخاص عطف باب من العدوى على عطفها يكون التفسير هذا وعلى غيره، إلى وينتق َّ المريض يصيب داء: الول

. العام  

 يأخذوا حتى ركوسهم على وتنعق أهله إلى تأتي الهامة هذه فإن القتي َّ، قت َّ إذا أنه العرب تزعم معروَ طير: الياني

 تؤذَ البومة، هي أو البومة تشبه الطيور من نوع وهي الهامة، بصورة تكون روحه أنها بعلهم اعتقد وربما بيأره،

 به تنعق إنها: قالوا ونعقت أحدهم بيت على وقعت فإذا بها يتشاءمون وهم بيأره، يأخذوا حتى بالصراخ القتي َّ أه َّ

.باط َّ وهذا أجله قرب ويعتقدون ليموت،   

 

 

. 
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 يخلصُ  فَل  غالبٌ  مرضٌ  وهوَ  فوسِ النُّ  أمراضِ  منَ  مرضٌ  والحسدُ 

 لكنَّ  ،حسد   من   جسدٌ  خَل  امَ ": قي ََّ  اولهذَ  ؛اسِ النَّ  منَ  القلي َُّ  إلَّ  منهُ 

 ذنب   لُ أوَّ  الحسدُ : لفِ السَّ  بعضُ  وقالَ  ،يخفيهِ  والكريمُ  يبديهِ  ئيمَ اللَّ 

 -لمُ السَّ  عليهِ  آلدمَ  إبليسَ  حسدَ  ييعنِ  - ماءِ السَّ  يفِ  بهِ  هللاُ  ُعصيَ 

 لخيهِ  آدمَ  بنَ ا حسدَ  ييعنِ  - الرضِ  يفِ  بهِ  هللاُ  ُعصيَ  ذنب   لُ وأوَّ 

"قتلهُ  ىحتَّ 
(1)

 َوال َحَسَد، إِيَّاُثم  : هللاَّ  َرُسولُ  قَالَ : ُهَري َرةَ  أَبِي فعن   ،

ال َحطَبَ  النَّارُ  تَأ ُث َُّ  َثَما ال َحَسنَاتِ  يَأ ُث َُّ  ال َحَسدَ  فَإِنَّ 
(2)

 .  

 والعلمِ  الوحيِ  جانبي   من   والعينَ  الحسدَ  ا الفص َِّ ي هذَ وسنتناوُل فِ 

 منِ  احينهَ  ايمكننَ  ثمَّ  ومن   ،المجالِ  اهذَ  يفِ  إليهِ  وص ََّ  اومَ  المعاصرِ 

 خلقَ  اثمَ  تماماً  والعينِ  بالحسدِ  الخلقَ  ىابتلَ  الحقَّ  بأنَّ  الستنتاجِ 

 اآثارهَ  تدلُّ  غيبياتٌ  ابعمومهَ  وهيَ  والملئكةَ  ياطينَ والشَّ  حرَ السِّ 

ََ  ا،عليهَ   آيةً  اوجعلهَ  اعليهَ  اآثارهَ  فدلت   والعينَ  الحسدَ  خلقَ  فكذل

.والباحيينَ  العلماءِ  منَ  اوجودهَ  دُ يؤثِّ  من   رَ وسخَّ  قدرتهِ  ىعلَ   
 

  :القرآنيَّةِ  اآلياتِ مَن  والعينِ  الحسدِ  وجودِ  أدلَّةُ 

:امنهَ  مواطنَ  ةِ عدَّ  يفِ  القرآنِ  يفِ  الحسدِ  لفظُ  وردَ   

ن   َثيِيرٌ  َودَّ ﴿ - 1 ونَُكم لَو   ال ِكتَابِ  أَه  َِّ  مِّ ن يَُردُّ دِ  مِّ  ُثفَّاراً  إِيَمانُِكم   بَع 

ن   َحَسداً  ن أَنفُِسِهم ِعندِ  مِّ دِ  مِّ فُوا   ال َحقُّ  لَُهمُ  تَبَيَّنَ  َما بَع  فَُحوا   فَاع   َواص 

ِرهِ  هللّاُ  يَأ تِيَ  َحتَّى ء   ُث َِّّ  َعلَى هللّاَ  إِنَّ  بِأَم  [103: البقرة]﴾ قَِديرٌ  َشي   

ُسُدونَ  أَم  ﴿ - 2 لِهِ  ِمن هللّاُ  آتَاُهمُ  َما َعلَى النَّاسَ  يَح   آلَ  آتَي نَا فَقَد   فَل 

َمةَ  ال ِكتَابَ  إِب َراِهيمَ  ل كاً  َوآتَي نَاُهم َوال ِحك  [54: النساء]﴾ َعِظيماً  مُّ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.320/ 1مفردات لبقرآن للراغب الصفهاني  القرآن مفردات  (1) 

َرَجهُ ( 2) .َداُود أَبُو أَخ   
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 َذُرونَا لِتَأ ُخُذوَها َمَغانِمَ  إِلَى انطَلَق تُم   إَِذا ال ُمَخلَّفُونَ  َسيَقُولُ ﴿ - 3

ُكم   لُوا أَن يُِريُدونَ  نَتَّبِع  ِ  َثَلمَ  يُبَدِّ ُ  قَالَ  َثَذلُِكم   تَتَّبُِعونَا لَّن ق َُّ هللاَّ  ِمن هللاَّ

ُسُدونَنَا ب ََّ   فََسيَقُولُونَ  قَب  َُّ  15: الفتح ﴾قَلِيلً  إِلَّ  يَف قَُهونَ  َل  َثانُوا ب ََّ   تَح   

ََ  َثفَُروا الَِّذينَ  يََكادُ  َوإِن﴿ - 4 لِقُونَ ا بِأَب َصاِرِهم   لَيُز  رَ  َسِمُعوا لَمَّ ث   الذِّ

نُونٌ  إِنَّهُ  َويَقُولُونَ  [51: القلم]( لََمج   

[5: الفلق]﴾ َحَسدَ  إَِذا َحاِسد   َشرِّ  َوِمن﴿ - 5  

ََ  يمعانِ  من   لحُ يتَّ  ََ  بهِ  يقصدُ  افيهَ  الواردَ  الحسدَ  أنَّ  اآلياتِ  تل  ذل

 أن   ىعلَ  القدرةِ  دونَ  المحسودِ  منَ  عمةِ النِّ  زوالِ  يبتمنِّ  ئُ يِّ السَّ  الُخلقُ 

 ،ررِ باللَّ  وتصيبهُ  المحسودِ  ىعلَ  رُ تؤثِّ  ذاتهِ  يفِ  ةٌ قوَّ  للحسدِ  يكونَ 

 شرٌّ  الحسدَ  أنَّ  اظاهرهَ  يفِ  أوحت   امَ ربَّ  الفلقِ  سورةِ  آيةَ  أنَّ  إلَّ 

 يفِ  اثاتِ فَّ النَّ مَن و وقبَ  اإذَ  الغاسقِ مَن  يستعاذُ  اثمَ  منهُ  باللِ  يستعاذُ 

 امَ إنَّ  اآليةِ  يفِ  منهُ  المستعاذَ  أنَّ  يجدُ  اللفاظِ  يفِ  قَ المدقِّ  أنَّ  إلَّ  ؛العقدِ 

 بالحقدِ  قلبهُ  وامتألَ  حسدَ  اإذَ  الحاسدَ  لنَّ  ،الحسدُ  وليسَ  الحاسدُ  هوَ 

 بنفسهِ  تهِ أذيَّ  يفِ  ىيسعَ  قد   المحسودِ  منَ  عمةِ النِّ  زوالَ  ىوتمنَّ 

 ضرر   يفِ  سبباً  الحسدُ  اهنَ  فيكونُ  ،يقتلهُ  أو   مالهُ  يحرقُ  أو   فيلربهُ 

 دَ مجرَّ  َل  ةِ الماديَّ  وأفعالهِ  بشخصهِ  الحاسدِ  عنِ  يصدرُ  مباشر   غيرِ 

عمةِ النِّ  زوالِ  أمنيتهِ 
(1)

.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

:موقع من نقلً  الخمساوَ أحمد خمساوَ: الدثتور لألستاذ الحديث والعلم النبوَ الهدَ بين الحسد( 1)  
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:ةِ بويَّ النَّ  الحاديثِ  منَ  والعينِ  الحسدِ  وجودِ  أدلَّةُ   

 أحاديث   يفِ  اتناولهمَ  ىجرَ  فقد   ريفةِ الشَّ  ةِ بويَّ النَّ  ةِ نَّ السُّ  يفِ  اأمَّ 

 الحسدِ  منَ  ث ٌَّّ  جاءَ  ،عة  متنوِّ  أمور   عن   الحديثِ  سياقِ  يوفِ  ،ثييرة  

 أذثرُ  ،مستق ٍَّّ  لفظ   يفِ  امنهمَ  ث ٍَّّ  ىعلَ  وأطلقَ  ،فيَها واضحينِ  والعينِ 

:امنهَ   

 الظنَّ  فإنَّ  والظنَّ  اثم  إيَّ : قالَ   بيِّ النَّ  عنِ : هريرةَ  يأبِ  عن   - 1

 واتدابرُ  وَل  واتحاسدُ  وَل  واسُ تجسَّ  وَل  واسُ تحسَّ  وَل  الحديثِ  أثذبُ 

اإخوانً  هللاِ  عبادَ  واوثونُ  واتباغلُ  وَل 
(1)

.  

َ   بنِ  أنس   وعنِ  - 2  وَل  واتباغلُ  َل : قالَ   هللاِ  رسولَ  أنَّ : مال

 أن   لمسلم   يح َُّّ  وَل  اإخوانً  هللاِ  عبادَ  واوثونُ  واتدابرُ  وَل  واتحاسدُ 

ام  أيَّ  ثلثِ  فوقَ  أخاهُ  يهجرَ 
(2)

.  

 شيءٌ  ثانَ  ولو   حقٌّ  العينُ : قالَ   بيِّ النَّ  عنِ  اس  عبَّ  ابنِ  وعن   - 3

وافاغسلُ  استغسلتم   اوإذَ  العينُ  سبقتهُ  القدرَ  سابقٌ 
(3)

.  

 يفِ  إلَّ  تحاسدَ  َل :  هللاِ  رسولُ  قالَ : قالَ  هريرةَ  يأبِ  وعن   - 4

 لو   يقولُ  هارِ والنَّ  ي َِّ اللَّ  آناءَ  يتلوهُ  فهوَ  القرآنَ  هللاُ  آتاهُ  رج ٌَّ  اثنتينِ 

 ينفقهُ  ماًل  هللاُ  آتاهُ  ورج َُّ  يفع َُّ  اثمَ  لفعلتُ  اهذَ  أوتيَ  امَ  مي ََّ  أوتيتُ 

يفع َُّ  اثمَ  لفعلتُ  اهذَ  أوتيَ  امَ  مي ََّ  أوتيتُ  لو   فيقولُ  هِ حقِّ  يفِ 
(4)

.  

 ابنُ  لينزلنَّ  وهللاِ :  هللاِ  رسولُ  قالَ : قالَ  هريرةَ  يأبِ  وعن   - 5

 وللعنَّ  الخنزيرَ  وليقتلنَّ  ليبَ الصَّ  فليكسرنَّ  عادًل  حكماً  مريمَ 

القلصَ  ولتترثنَّ  الجزيةَ 
(أ)

 الشحناءُ  ولتذهبنَّ  اعليهَ  ىيسعَ  فَل  

أحدٌ  يقبلهُ  فَل  المالِ  ىإلَ  وليدعونَ  والتحاسدُ  والتباغضُ 
(5)

.  

 شرح النَّووَ"، الرجال من والحدث النساء من ثالفتاة اإلب َّ من وهي بفتحها قلوص جمع القاَ بكسر القلص( أ)

"لمسلم  
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 ال َحَسدَ  فَإِنَّ  َوال َحَسَد، إِيَّاُثم  : هللاَّ  َرُسولُ  قَالَ : ُهَري َرةَ  أَبِي عن  و - 6

ال َحطَبَ  النَّارُ  تَأ ُث َُّ  َثَما ال َحَسنَاتِ  يَأ ُث َُّ 
(6)

.  

 َذِ الَّ هَو ) العائنُ  يؤمرُ  ثانَ : قالت   اعنهَ  هللاُ  رضيَ  عائشةَ  وعن   - 0

المعينُ  منهُ  يغتس َُّ  ثمَّ  أُ فيتوضَّ ( بالعينِ  غيرهُ  أصابَ 
(0)

وهَو ) .

(غيرهِ  بعينِ  المصابُ   

 ايَ : قالت   عميس   بنتِ  أسماءَ  أنَّ  يرقِ الزَّ  رفاعةَ  بنِ  عبيد   وعن   - 8

: فقالَ  ؟لهم   يسترقِ أفا العينُ  إليهمُ  تسرعُ  جعفرَ  ولدَ  إنَّ  هللاِ  رسولَ 

العينُ  لسبقتهُ  القدرِ  سابقُ  شيءٌ  ثانَ  لو   فإنَّ  نعم  
(8)

.  

 الحسدِ  ىإلَ  أشارت   ريفةَ الشَّ  ةَ بويَّ النَّ  صوصَ النُّ  أنَّ  مَ تقدَّ  اممَّ  نوجزُ و

َ   ؛حقٌّ  العينَ  وأنَّ  ،خيالٌ  َل  حقيقةٌ  اهمَ بأنَّ  نت  وبيَّ  والعينِ   الهَ  أنَّ  أ

 يتمُّ  الملرورَ  خصَ الشَّ  يصيبُ  َذِ الَّ  ىالذَ  وأنَّ  ملحوظاً، تأثيراً 

 المعينُ  يغتس َُّ  ثمَّ  بالماءِ  أُ يتوضَّ  أو   العائنُ  يغتس َُّ  هُ وأنَّ  ،بالمعاينةِ 

ََ من   .، وأنَّ الحسَد يأث َُّ الحسناتِ الماءِ  ذل  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5010: برقم ،2253/ 5 صحيحه في البخارَ أخرجه( 1)   

5018: برقم ،2253/ 5 صحيحه في البخارَ أخرجه (2)  

4058: برقم ،105/ 11 صحيحه في مسلم أخرجه (3)  

  1433أبو داود  أخرجه( 4)

243: برقم ،135/ 1صحيحه في مسلم أخرجه( 5)  

2188: برقم ،1013/ 4 صحيحه في مسلم أخرجه( 6)  

2522: برقم 61/ 6 صحيح: الصحيحة السلسلة في اللباني وقال 3880: برقم ،401/ 2 داود أبي سنن( 0)  

 مشكاة في اللباني وقال 2053: برقم ،235/ 4 صحيح، حسن حديث وهذا: وقال سننه في الترمذَ أخرجه( 8)

4560 ،532/ 2 صحيح: المصابيح  
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:الحديثِ  العلِمي الحسِد والعيِن بالكشفِ  وجودِ  أدلَّةُ   

 العنَ واطَّ  ،اإلسلمِ  نظرِ  يفِ  والعينِ  الحسدِ  حقيقةُ  بَما سبقَ  النَ  نَ تبيَّ 

 ا،فيهمَ  حيحةِ الصَّ  صوصِ النُّ  ورودِ  حيثُ  من   ا،جوانبهمَ  أهمِّ  ىعلَ 

 أن   بقيَ  ولقد   ،وتبعات   وملار   أسباب   من   اعليهمَ  بُ يترتَّ  اومَ 

 ،معاصر   منظور   من   أو   يالعلمِ  جانبهِ  من   للموضوعِ  ضَ نتعرَّ 

 علماءُ  إليهِ   ََّ توصَّ  اومَ  ،ةِ العلميَّ  احقيقتهمَ  العتبارِ  بنظرِ  آخذينَ 

 العينَ  منكرَ  تفيدُ  قد   وحقائقَ  اتِ مستجدَّ  من   اشأنهمَ  يفِ  اليومِ 

 قد   فِي الحقيقةِ  منكرهَما هوَ  ا لنَّ وجودهمَ  يتيقَّنُ  تجعلهُ و ،والحسدِ 

 معَ  صوصَ النَّ  ينكرُ  ، ومن  نَّةِ والسُّ  القرآنِ  نصوًصا منَ  أنكرَ 

 وقد   المسلمينَ  ا بعضُ ينكرهمَ  أن   ، والغريبُ ثفر   ا فقد  تهمَ صحَّ 

ََ  المسلمينَ  غيرُ  الحديثِ  ا بالعلمِ أثبتهمَ   َيورِ " قولُ  ودون

  َ  (يالعصبِ  يالفسيولوجِ  الجهازِ  وظائفِ  يائِ أخصَّ  وهوَ ) "خولودو

 اإلشعاعِ  منَ  ىشتَّ  أنواعٌ  اإلنسانِ  بجسمِ  تحيطُ : قالَ 

ََ  تترثهُ  قد   َذِ الَّ  الثرَ  أنَّ  إلَّ  يالكهرومغناطيسِ   ابلةُ النَّ  الموجاتُ  تل

 هذهِ  جانبِ  ىوإلَ  ثافياً، فهماً  مفهوماً  ليسَ  الحيواناتِ  ثيانِ  ىعلَ 

 ةِ الكهرومغناطيسيَّ  مجالتهِ  دُ يولِّ  الجسمَ  أنَّ  نجدُ  ةِ الخارجيَّ  أثيراتِ التَّ 

 ةِ ثيفيَّ  عن   القلي َِّ  ىإلَ  إلَّ  اعلمنَ  يص َُّ  وَل  ،بهِ  ةِ الخاصَّ  ةِ اخليَّ الدَّ 

.المجالتِ  هذهِ  تفاع َِّ   

 للعملياتِ  حيحِ الصَّ  مِ للتفهُّ  حساباتهم   يعيدونَ  العلماءُ  بدأَ  وقد  

 تقالِ ان مي ََّ  ا،لتفسيرهَ  ثافيةً  اوحدهَ  الكيمياءُ  تكن   لم   يتِ الَّ  ةِ الحيويَّ 

 من   النتقالِ  دِ مجرَّ  من   بكيير   أشدُّ  وتباين   بسرعة   ةِ العصبيَّ  بلاتِ النَّ 

 وأخيراً  ،ةِ الخليَّ  وانقسامِ  العللتِ  انقباضِ  ومي ََّ  ،لتِ الموصِ  خللِ 

 رصدُ  أمكنَ  ةِ الحيوانيَّ  ةِ الخليَّ  انقسامِ  وعندَ  هُ لنَّ  ،التفكيرِ  ةُ عمليَّ 

 فوقَ  ةِ الشعَّ  ومنَ  يِّ المرئِ  غيرِ  وءِ اللَّ  منَ  فوتونات   انبعاثِ 
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ََ  ،ةِ البنفسجيَّ   بينَ  امَ  ادهَ تردُّ  ة  صوتيَّ  فوقَ  موجات   رصدُ  أمكنَ  وثذل

ََ  ،انيةِ اليَّ  يفِ  ذبذبة   مليونَ  10و مليون    موجات   رصدُ  أمكنَ  وثذل

 من   الكبيرةُ  ةُ البروتينيَّ  الجزيئاتُ  رُ تتغيَّ  اوعندهَ  تصدرُ  ة  صوتيَّ  فوقَ 

الصفيحِ  منَ  علبةً  تطبقُ  ثنتَ  لو   اثمَ  ،المطِّ  أوِ  غطِ باللَّ  اشكلهَ 
(1)

.  

 عن   والصورِ  المعلوماتِ  نق َُّ  يمكنُ  هُ أنَّ  "ثوسلر   أرثر" وأثبتَ 

َِ  يفِ  تنتق َُّ  طاقة   شفرةِ  ىإلَ  اتحويلهَ  أمكنَ  لو   الجلدِ  طريقِ   أطرا

مُ  ينِ إنَّ : ""اثابتسَ  بيتر" قالَ  ىحتَّ  ،المخِّ  ىإلَ  وتص َُّ  العصابِ   أقسِّ

 ،مكتشفة   وغيرَ  مكتشفة   ىإلَ  ب َّ   ،ومستحيلة   ممكنة   ىإلَ  الظواهرَ 

 هناكَ  تكونَ  لن   هُ بأنَّ  القديمِ  العتقادِ  خطأِ  يفِ  نقعَ  ألَّ  ويجبُ 

".مستقبلً  جديدة   مكتشفات    

 مراثزِ  بعضَ  دعت   إرهاصةٌ  -الكييرٌ  اوغيرهَ  - الظواهرُ  هذهِ  وثانت  

 ،حولهُ  البحثِ  وتكييفِ  الموضوعِ  اهذَ  يتبنِّ  ىإلَ  العالمِ  يفِ  البحوثِ 

 وهوَ ) "اموتويامَ  يهيروشِ " ثتورُ الدُّ  المجالِ  اهذَ  ادِ روَّ  من   وثانَ 

 مديرُ  وهوَ  فسِ النَّ  علمِ  يفِ و العلاءِ  وظائفِ  علمِ  يفِ  يٌّ يابانِ  عالمٌ 

 جاربِ التَّ  منَ  العديدَ  ىأجرَ  َذِ الَّ  ،(وبطوثيُ  يينِ الدِّ  فسِ النَّ  علمِ  معهدِ 

 القرنِ  اهذَ  من   السبعيناتِ  خللَ  نشرت   الموضوعِ  اهذَ  حولَ  ةِ العلميَّ 

 خصِ الشَّ  بينَ  "اموتويامَ  يهيروشِ  زَ ميَّ ": ييلِ  افيمَ  انلخصهَ 

 ةٌ طاقيَّ  قدرةٌ  لهُ  شخص   نفسيَّةَ  اهُ سمَّ  َعادِ  غيرَ  وشخص   َالعادِ 

 يمكنهُ  ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  القدرةِ  َذِ  خصَ الشَّ  أنَّ  فوجدَ  ،ةً داخليَّ 

 سرعةِ  مي ََّ  ،يِّ العصبِ  للجهازِ  ة  إراديَّ  َل  وظائفَ  بعضِ  يفِ  مُ حكُّ التَّ 

 يوقفَ  أن   استطاعَ  وبعلهم   ،سِ نفُّ التَّ  وسرعةِ  القلبِ  ضرباتِ 

ونَ فسيُّ النَّ  الشخاصِ  هؤلءِ  أنَّ  ولحظَ  ،ثوان   خمسَ  قلبهِ  ضرباتَ   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

:موقع من نقلً  الخمساوَ أحمد خمساوَ: الدثتور لألستاذ الحديث والعلم النبوَ الهدَ بين الحسد( 1)  

http://www.55a.net 
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 هم  وأنَّ  ةِ فسيَّ النَّ  ةِ العقليَّ  ياضاتِ والرِّ  ةِ ليَّ أمُّ التَّ  بائعِ الطَّ  َذوِ  من   هم   

 الحرثةِ  وقليلُ  ،اسِ بالنَّ  الختلطِ  وقليلُ  هم  وأنَّ  ،أنفسهم   ىعلَ  منطوونَ 

 يَّ العقلِ   ََّ أمُّ التَّ  وليسَ  يِّ فسِ النَّ  يِّ العقلِ   َِّ التأمُّ  يفِ  منهمكونَ  ،ةِ الحياتيَّ 

.انطواء   دُ مجرَّ  هوَ  ، ب َّ  يالفنِّ  أوِ  يالعلمِ  أوِ  يالرياضِ   

 وظائفِ  عن   رات  مؤشِّ  بعضِ  وتسجي َِّ  رصدِ  من   العالمُ  اهذَ  وتمكَّنَ 

 ظهرَ  حيثُ  العاديينَ  بالشخاصِ  مقارنةً  ،الشخاصِ  هؤلءِ  أعلاءِ 

 ٌَ  والمقاومةِ  سِ نفُّ التَّ  وسرعةِ  االبلزمَ  قِ تدفُّ  لِ معدَّ  يفِ  اختل

 َذِ  خصَ والشَّ  َالعادِ  خصَ الشَّ  بينَ  للجلدِ  الكهربائيَّةِ  ةِ الجهديَّ 

 ينتابَ  أن   يمكنُ  امَ  ملحظةِ  من   وتمّكنَ  ،ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  القدرةِ 

 القدرةِ  َذِ  خصِ الشَّ  منَ  يالعقلِ  رثيزِ التَّ  تأثيرِ  من   َالعادِ  خصَ الشَّ 

 َذِ  خصِ الشَّ  منَ  العقليَّ  رثيزَ التَّ  أنَّ  فوجدَ  ؛عليهِ  ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ 

 يفِ  خللً  لهُ  بُ يسبِّ  َعادِ  شخص   ىعلَ  ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  القدرةِ 

 وسرعةِ  االبلزمَ  قِ تدفُّ  لُ معدَّ " :وهيَ  ا،قاسهَ  يتِ الَّ  لثةِ اليَّ  المقاييسِ 

".للجلدِ  الكهربائيَّةِ  ةِ الجهديَّ  والمقاومةِ  سِ نفُّ التَّ   

 هناكَ  أنَّ  فأثبتَ  اقةِ الطَّ  لقياسِ  دقيقةً  أجهزةً  مَ يصمِّ  أن   استطاعَ  وقدِ 

 ،ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  القدرةِ  َذِ  خصِ الشَّ  جسدِ  من   اقةِ للطَّ  انبعاثًا

 بؤر   من   تنبعثُ  اهَ وأنَّ  َالعادِ  خصِ الشَّ  ىعلَ  أثيرَ التَّ  بُ تسبِّ  يتِ الَّ  وهيَ 

(اشاثر) -)CHAKRA(  ُااهَ سمَّ  يوثِ الشَّ  الحب َِّ  امتدادِ  ىعلَ  توجد 

 البؤرةُ  هيَ  نشاطاً  اهَ أشدَّ  وإنَّ  ،لإلنسانِ  يالطولِ  المحورِ  معَ 

.فيهِ  ةَ خاميَّ النُّ  ةَ الغدَّ  تماماً  تقاب َُّ  يتِ والَّ  العينينِ  بينَ  الموجودةُ   

:يالِ التَّ  حوِ النَّ  ىعلَ  معلوماتهِ  "اموتويامَ  يهيروشِ " صَ ولخَّ   

.اقةِ الطَّ  هذهِ  بعثِ  ىعلَ  قادرينَ  غيرُ  العاديونَ  الشخاصُ  - 1  
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 رثيزِ التَّ  طريقِ  عن   النبعاثِ  إيقاظُ  يمكنهم   زونَ المميَّ  الشخاصُ  - 2

.ة  مستقرَّ  غيرِ  ة  نفسيَّ  حالت   من   تنتابهم   امَ  أثناءَ  أو    

 ىعلَ  يالتِ  البؤرةُ  هيَ ( االشاثرَ ) يفِ  رةِ المؤثِّ  قاطِ النِّ  ىأقوَ  - 3

.العينينِ  بينَ  الجبهةِ   

.واضحاً  يظهرُ  الشخاصِ  ىعلَ  أثيرُ التَّ  - 4  

 يهيروشِ " اتِ مسميَّ  ىعلَ  المناسبةِ  اتِ المسميَّ  نلعَ  أن   إلَّ  ىيبقَ  وَل 

 نشطة   بؤر   بوجودِ  زونَ يتميَّ  قلئ َُّ  أفراداً  هناكَ  إنَّ  ،"اموتويامَ 

ََ  صحبَ  افإذَ  اقةِ الطَّ  لنبعاثِ   منطويينَ  الشخاصُ  هؤلءِ  ثانَ  أن   ذل

 مِ ألُّ التَّ  َثييرِ  ،عمِ النِّ  منَ  غيرهم   عندَ  افيمَ   َِّ التأمُّ  َثييرِ  أنفسهم   ىعلَ 

 هذهِ  عندهم   نشطت   ،لديهم   عمِ النَّ  هذهِ  مي ََّ  وجودِ  عدمِ  ىعلَ  يفسِ النَّ 

 هؤلءِ  من   خصُ الشَّ  وأصبحَ  العينينِ  بينَ  امَ  بؤرةُ  وخاصةً  ،البؤرُ 

 ىعلَ  عائناً  شخصاً  أو   "يهيروشِ " تعبيرِ  حدِّ  ىعلَ  نفسياً  شخصاً 

 اهذَ  نفسُ  ثت  تحرَّ  امَ  افإذَ  ؛ريفِ الشَّ  َِّ بوِ النَّ  الحديثِ  تعبيرِ  حدِّ 

ثت   عليهِ  اواستكيرهَ  نعمة   وذُ  شخص   جاهَ تُ  العائنِ  خصِ الشَّ  تحرَّ

 البؤرةِ  منَ  ة  خاصَّ  شفرة   ذاتِ  اقةِ الطَّ  منَ  انبعاثاتٌ  صدرت  و نفسهُ 

 يفِ  اقةُ الطَّ  فأفسدتِ  المعينِ  خصِ الشَّ  ىعلَ  رت  وأثَّ  العينينِ  بينَ 

ََ  فيصاحبُ  غيرهِ  أو   يِّ العصبِ  جهازهِ   ألم   أو   مرض   ىإلَ  َيؤدِّ  خل ٌَّ  ذل

ََ  غيرَ  أو   ضعف   أو   فساد   أو    اثمَ  تماماً  العينِ  مفهومُ  هوَ  اوهذَ  ،ذل

َُّ النَّ  الحديثُ  ارهَ صوَّ  د  ريفُ الشَّ  بو ، فصلَّى هللاُ علَى نبيِّنَا محمَّ

وعلَى آلِه وصحبِه وسلَّمَ 
(1)

.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. السابق المصدر( 1)   
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 اتأثيرً  للعينِ  أنَّ  أثبتَ  قد   العلمَ  أنَّ  هوَ  هايةِ النِّ  يفِ  بهِ  نخرجُ  َذِ والَّ 

َِ  ،المحسودِ  حالِ  يفِ  يحزنهُ  امَ  الحاسدُ  ىيرَ  أن   بعدَ   الحسدِ  بخل

 قدرات   بوجودِ  ولكن   الحاسدُ  يرهُ  لم   وإن   المحسودِ  يفِ  يؤثِّرُ  فإنَّهُ 

 َذِ الَّ  الماءَ  وأنَّ  ،العينينِ  بينَ  البؤرةُ  اتبعيهَ  ة  مرئيَّ  غيرَ  وطاقة   ة  خفيَّ 

 وعكتهِ  وشفاءِ  المعينِ  إصلحِ  يفِ  يفيدُ  العائنُ  بهِ  يتوضأُ  أو   يغتس َُّ 

تعالَى هللاِ  بإذنِ 
(1)

.  

وهَذا هَو العلُم الحديُث أيًلا ييبُت الحسَد والعيَن بطريقِة العلماِء 

َِ علماء  غيَر مسلميَن، فَما باُل بعُض  المعاصريَن وبإشرا

.المسلميَن ينكرونَ   

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

موقع من نقلً  الخمساوَ أحمد خمساوَ: الدثتور لألستاذ الحديث والعلم النبوَ الهدَ بين الحسد( 1)  
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:والمنافسةِ  والغبطةِ  والعينِ  الحسدِ  تعريفُ   

:لغةً  ا سبقَ مَ ث َُّّ  تعريفُ   

ِسُده َحَسَده ِمن   الحسدُ  - 1 ُسُده يَح  َدهُ  َحَسداً، ويَح   أَن   ىتمنَّ  اإِذَ  وَحسَّ

َدلُ  يالَعرابِ  ابنُ  وزادَ  ،نعمتهُ  إِليهِ  لَ تتحوَّ   أُخذَ  ومنهُ  ،القُرادُ  الَحس 

دمهُ  فتمتصُّ  الجلدَ  القرادُ  تقشرُ  اثمَ  القلبَ  يقشرُ  الحسدُ 
(1)

.  

َ   نفسٌ  فلناً  أصابت  : يقالُ  سواءٌ  فسُ والنَّ  العينُ  - 2  عينٌ : أ

العائنُ : والنافسُ 
(2)

.  

ةُ : الِغب طةُ  - 3 بَطَ و ،الَمَسرَّ بِطُهُ  الرج ََّ  وَغبَطَ  أَغ   وِغب طةً  َغب طاً  يَغ 

حَسَدهُ 
(3)

.  

بَةُ : والتَّنَافُسُ  الُمنَافََسةُ  - 4 غ  ءِ  يفِ  الرَّ  منَ  وهوَ  ،بهِ  اإِلن فَرادُ و الشَّي 

ءِ  ََ  يَوفِ ﴿: وج ََّّ  َعزَّ  هُ وقولُ  ،نَوعهِ  يفِ  الَجيِّدِ  النَّفِيسِ  الشَّي   ذل

َ   [26: المطففين] ﴾الُمتَنَافُُسونَ  فَل يَتَنَافَس الُمتََراغبُونَ  فل يَتَراَغبِ  أَ
(4)

. ) 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

148/ 3 العرب لسان( 1)  

154/ 4 المعاد زاد( 2)  

358/ 0 العرب لسان( 3)  

4163/ 1العروس تاج( 4)  
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:اصطلحاً  ا سبقَ مَ  تعريفُ   

ازوالهَ  يوتمنِّ  المحسودِ  ىعلَ  هللاِ  نعمةِ  بغضُ  هوَ : الحسدُ  - 1
(1)

.  

 نعمةَ  ثانت   سواءٌ  اصاحبهَ  عن   عمةِ النِّ  زوالَ  يتمنِّ  الحسدُ : وقي ََّ 

.ادنيَ  أو   دين    

 نعمة   استحسانِ  منِ  بٌ مرثَّ  نفسانيٌّ  إحساسٌ : الحسدَ  أنَّ  قي ََّ  اثمَ  

َِ  الغيرِ  يفِ   اسمُ  يطلقُ  وقد   ا،فيهَ  الحاسدِ  مشارثةِ  ىعلَ  أو   الحالةِ  بتل

امجازً  الغبطةِ  ىعلَ  الحسدِ 
(2)

.  

 عليهِ  مَ يتقدَّ  أن   والنفةِ  الكمالِ  طلبِ  يفِ  المنافسةُ : هوَ  أيلاً  وقي ََّ 

 عنِ  عمةِ النِّ  زوالَ  معهُ  ىيتمنَّ  وظلماً  بغياً  صارَ  ىتعدَّ  ىفمتَ  ،نظيرهُ 

ََ  عن   نقص   ومن   ،إيذائهِ  ىعلَ  ويحرصُ  المحسودِ   دناءةً  ثانَ  ذل

نفس   وصغرَ  ة  همَّ  وضعفَ 
(3)

 وحبُّ  عمةِ النِّ  ثراهةُ : إذن   الحسدِ  فحدُّ  ،

عليهِ  المنعمِ  عنِ  ازوالهَ  وإرادةِ 
(4)

.  

لُ  وعلَى تمنِّي زواِل نعمِة : هَذا يكوُن الحسُد علَى قسميِن، الوَّ

تمنِّي : الغيِر حتَّى إن  لم  تنتق َّ  إليِه، وهَو شرُّ َما فِي الباِب، اليَّاني

.زواِل نعمِة الغيِر وانتقالَها إليهِ   

 نحوَ  والعائنِ  الحاسدِ  نفسِ  من   تخرجُ  سهامٌ  هيَ : العينُ  - 2

تارةً  وتخطئهُ  تارةً  بهُ تصي والمعينِ  المحسودِ 
(5)

.  

 اوهذَ  ،الحاسدِ  بعينِ  اإلنسانِ  جسدَ  ةً وخاصَّ  الشياءِ  إصابةُ  هيَ  أو  

 صاحبِ  ىعلَ  يغلبُ  إذ   أيلاً  الحسدِ  باسمِ  اسِ النَّ  بينَ  شاعَ  المفهومُ 

حاسداً  يكونَ  أن   بالعينِ  اإلصابةِ  ىعلَ  القدرةِ 
(6)

.   

.شرُّ الحاسِد يلحُق بالمحسودِ : هيَ  والعينُ   
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عنَد  امَ  مي ََّ  الخيرِ  منَ  لهُ  يكونَ  أن   المرءَ  يتمنِّ : وهيَ  الغبطةُ  – 3

نظرهِ  يفِ  حالهُ  يروقُ  من  
(0)

.  

 اوجودهَ  تكرهُ  وَل  ،عليهِ  المنعمِ  ىعلَ  عمةِ النِّ  زوالَ  تحبَّ  ألَّ : فالغبطةُ 

ََ  يتشتهِ  ولكن   ا،ودوامهَ  اميلهَ  لنفس
(8)

.  

ا نافعةُ  ةٌ  أو   وهَي إمَّ ا النَّافعةُ ضارَّ  ا عندَ تتمنَّا مي ََّ مَ  أن  : هيَ  ، أمَّ

الحِ  ي العم َِّ فِ  َ يعم َُّ ذِ والَّ  الحِ الصَّ  غيركَ  لتعم ََّ بِه صالًحا،  الصَّ

ٌَ لهُ فِ  فأنتَ  .بَما يعم َُّ بنعمتهِ  ي الجرِ شري  

ارةُ  ا اللَّ  َ يعم َُّ ذِ والَّ  الطَّالحِ  غيركَ  ا عندَ تمنِّي  مي ََّ مَ : وهيَ  وأمَّ

ٌَ  ، فأنتَ صالح    غيرَ عمًل  بهِ  لتعم ََّ  غيِر صالح   ي عم َّ  فِ  لهُ  شري

َُّ  َثب َشةَ  أبي روى الَّذَ رواهُ  ،الحديثِ  ، لدللةِ فاإلثمِ  رضي الَنََّماِر  

ِ  َرُسولَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  عنه هللا ن يَا إِنََّما: )  يَقُولُ   هللاَّ بََعةِ  الدُّ : نَفَر   ِلَر 

ُ  َرَزقَهُ  َعب د    َرِحَمهُ، فِيهِ  َويَِص َُّ  َربَّهُ، فِيهِ  يَتَّقِي فَُهوَ  َوِعل ًما َماًل  هللاَّ

لَمُ  ِ  َويَع  ُ  َرَزقَهُ  َوَعب د   الَمنَاِزِل، بِأَف َل َِّ  فََهَذا َحقًّا، فِيهِ  لِلَّ َولَم   ِعل ًما هللاَّ  

ُزق هُ  فَُلن   بَِعَم َِّ  لََعِمل تُ  َماًل  لِي أَنَّ  لَو  : يَقُولُ  النِّيَّةِ  َصاِدقُ  فَُهوَ  َماًل  يَر   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

458/ 2 الفوائد بدائع( 1)  

4338/ 1 والتنوير التحرير( 2)  

320/ 1 القرآن مفردات( 3)  

السابق المصدر(4)  

143/ 4 المعاد زاد( 5)  

.الخمساوَ أحمد خمساوَ: الدثتور لألستاذ الحديث والعلم النبوَ الهدَ بين الحسد( 6)  

4338/ 1 والتنوير التحرير( 0)  

4/143 المعاد زاد( 8)  
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ُرهَُما بِنِيَّتِهِ  فَُهوَ  ُ  َرَزقَهُ  َوَعب د   َسَواٌء، فَأَج  ُزق هُ  َولَم   َماًل  هللاَّ  ِعل ًما، يَر 

بِطُ  فَُهوَ   َرِحَمهُ، فِيهِ  يَِص َُّ  َوَل  َربَّهُ، فِيهِ  يَتَّقِي َل  ِعل م   بَِغي رِ  َمالِهِ  فِي يَخ 

لَمُ  َوَل  ِ  يَع  بَثِ  فََهَذا َحقًّا، فِيهِ  لِلَّ ُزق هُ  لَم   َوَعب د   الَمنَاِزِل، بِأَخ  ُ  يَر   َماًل  هللاَّ

 بِنِيَّتِهِ  فَُهوَ  فَُلن   بَِعَم َِّ  فِيهِ  لََعِمل تُ  َماًل  لِي أَنَّ  لَو  : يَقُولُ  فَُهوَ  ِعل ًما َوَل 

ُرُهَما (َسَواءٌ  فَِوز 
(1)

.  

 ألَّ  فيغتمَّ  ا،دنيَ  أو   دين   يفِ  نعمةً  بغيرهِ  ىيرَ  أن   هوَ : لمنافسةُ ا - 4

ََ  بمي َِّ  عليهِ  هللاُ  أنعمَ  يكونَ   ويكونَ  بهِ  يلحقَ  أن   فيحبُّ  ،عمةِ النِّ  تل

 ألَّ  غّماً  ولكن   ،عليهِ  منهُ  نفاسةً  عليهِ  المنعمِ  أج َِّ  من   يغتمُّ  َل  ،ميلهُ 

ميلهُ  يكونَ 
(2)

.  

 غيركَ  أخذِ  وثراهةُ  إليهِ  المسابقةُ  يءِ الشَّ  ىإلَ  نافسُ التَّ : العلماءُ  قالَ 

الحسدِ  درجاتِ  لُ أوَّ  وهوَ  اهُ إيَّ 
(3)

.  

هَي التَّسابُق والسَّعُي لبلوِغ َما بلَغ لهُ الغيُر من  : والمنافسةُ هيَ 

ارةُ وهَي  ا اللَّ ةٌ ونافعةٌ، فأمَّ التَّنافُس نعمة ، وهَي علَى قسميِن ضارَّ

ا النَّافعةُ فهيَ  نياَ وَما فيَها، وأمَّ التَّسابُق : والتَّسابُق علَى الدُّ

.والتَّنافُس لمرضاِت هللاِ تعالَى  

عدُم تمنِّي زواِل النعمِة مَن الغيِر وَل زوالَها عنهُ : والغبطةُ هيَ 

.ولكن  تمنِّي ميلَها، وهَي علَى قسميِن ثَما سبَق بيانهُ   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ". الترمذَ سنن صحيح"  في اللباني وصححه ،" َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا: "  عقبه وقال رواهُ أحمد والترمذَ( 1)

.زاد المعاد( 2)  

.2204/ 4 مسلم صحيح شرح( 3)  
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:المسلمينَ  علماءِ  عندَ  والعينِ  الحسدِ  ىمعنَ  بيانُ   

 نعمةَ  يكرهُ  فالحاسدُ  ،تعالَى هللاِ  معاداةِ  من   نوعٌ  الحقيقةِ  يفِ  الحسدُ 

 وهللاُ  ازوالهَ  ويحبُّ  تعالَى لهُ  هللاُ  اهَ أحبَّ  وقد   عبدهِ  ىعلَ  تعالَى هللاِ 

ََ  يكرهُ  تعالَى  تهِ ومحبَّ  وقدرهِ  قلائهِ  يفِ  تعالَى للِ  ملادٌّ  فهوَ  ،ذل

 ََ وحسد   ثبر   عن   ثانَ  ذنبهُ  لنَّ  حقيقةً  هُ عدوَّ  إبليسُ  ثانَ  ولذل
(1)

.  

 ،معتدٍّ  ظالمٌ  عليهِ  تعالَى هللاُ  أنعمَ  من   ىعلَ  للنعمةِ  المبغضُ  فالحاسدُ 

 معتدياً  ظالماً  ثانَ  صاحبهُ  بموجبهِ  عم ََّ  إن   الحسدَ  اهذَ  إنَّ  ثمَّ 

 مأموراً  مظلوماً  المحسودُ  وثانَ  ،يتوبَ  أن   إلَّ  للعقوبةِ  مستحقاً 

 اثمَ  عنهُ  ويصفحُ  وويعفُ  الحاسدِ  ىأذَ  ىعلَ  فيصبرُ  ،ىقوَ والتَّ  بالصبرِ 

ن   َثيِيرٌ  َودَّ ﴿: ىتعالَ  قالَ  ونَُكم لَو   ال ِكتَابِ  أَه  َِّ  مِّ ن يَُردُّ دِ  مِّ  إِيَمانُِكم   بَع 

ن   َحَسداً  ُثفَّاراً  ن أَنفُِسِهم ِعندِ  مِّ فُوا   ال َحقُّ  لَُهمُ  تَبَيَّنَ  َما بَع دِ  مِّ  فَاع 

فَُحوا   ِرهِ  هللّاُ  يَأ تِيَ  َحتَّى َواص  ﴾بِأَم 
(2)

.[103: البقرة]   

 المحسودَ  َيؤذِ  الحاسدِ  حسدِ  سَ نف   أنَّ  ىعلَ  ةُ نَّ والسُّ  القرآنُ  دلَّ  اثمَ 

 يؤذهِ  لم   وإن   وعينهِ  نفسهِ  من   بالمحسودِ  ص َُّ يتَّ  شرٌّ  حسدهِ  سُ فنف  

[ 5: الفلق]﴾َحَسدَ  إَِذا َحاِسد   َشرِّ  َوِمن﴿: قالَ  ىتعالَ  هللاَ  فإنَّ  لسانهِ  وَل  بيدهِ 

 لفظةٌ  فيهِ  ليسَ  والقرآنُ  ،الحسدِ  صدورِ  عندَ  منهُ  رَّ الشَّ  قَ فحقَّ 

َ   ؛الحسدُ  بهِ  قامَ  اإذَ  إلَّ  حاسداً  ىيسمَ  َل  والحاسدُ  ،مهملةٌ   حص ََّ  أ

َل يسَمى ضاربًا وَل شاتًما وَل  والقات َِّ  اتمِ والشَّ  اربِ ثاللَّ  ،منهُ 

 ََ  الحسدُ  طبعهِ  يفِ  ج َُّ الرَّ  يكونُ  قد   ولكن   ،قاتًل حتَّى يصدَر منهُ ذل

 وقلبهِ  ذثرهِ  ىعلَ  خطرَ  فإن   ،عنهُ  له   المحسودِ  عنِ  غاف ٌَّ  وهوَ 

 قبلهِ  من   الحسدِ  سهامُ  إليهِ  هت  جِّ ووُ  إليهِ  قلبهِ  من   الحسدِ  نارُ  انبعيت  

ََ  دِ بمجرَّ  المحسودُ  ىفيتأذَّ   بأنَّ  بيانٌ ﴾ َحَسدَ  إَِذا﴿: ىتعالَ  فقولهُ  ،ذل

.العينِ  تأثيرِ  بفع َِّ  الحسدُ  منهُ  حص ََّ  اإذَ  قُ يتحقَّ  امَ إنَّ  هُ شرَّ   
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  يَّ بِ النَّ  ىأتَ  جبري ََّ  أنَّ : عنهُ  هللاُ  رضيَ  َالخدرِ  سعيد   يأبِ  فعن  

ََ  هللاِ  بسمِ : قالَ  ،نعم  : قالَ  ؟اشتكيتَ  دُ محمَّ  ايَ  فقالَ   شيء   ث َِّّ  من   أرقي

 ََ ََ  هللاِ  بسمِ  ،حاسد   وعينِ  نفس   ث َِّّ  شرِّ  من   يؤذي  وهللاُ  أرقي

 ََ يشفي
(3)

.  

 ساه   له   نظرَ  إليهِ  نظرَ  لو   إذ   ادهَ بمجرَّ  رُ تؤثِّ  َل  عينهُ  أنَّ  منهُ  يفهمُ 

 امَ وإنَّ  شيئاً، فيهِ  ر  يؤثِّ  لم   وغيرهِ  والجب َِّ  الرضِ  ىإلَ  ينظرُ  اثمَ  عنهُ 

 ت  واحتدَّ  سمت  واتَّ  الخبييةُ  نفسهُ  فت  تكيَّ  قد   من   نظرَ  إليهِ  نظرَ  اإذَ 

ََ  ابهَ  حينَها تؤثِّرُ  حاسدةً  خبييةً  ةً غلبيَّ  نفساً  فصارت    ظرةُ النَّ  تل

 الحاسدِ  نفسِ  وقوةِ  ضعفهِ  صفةِ  بحسبِ  تأثيراً  المحسودِ  يفِ  رت  فأثَّ 

 عريان   رج َّ   نحوَ  سهماً  هَ وجَّ  من   بمنزلةِ  وأهلكهُ  أعياهُ  امَ فربَّ 

 عندَ  جاربُ والتَّ  ،وأمرضهُ  صرعهُ  امَ وربَّ  مقتلً، منهُ  فأصابَ 

تذثرَ  أن   من   أثيرُ  ابهذَ  ةِ والعامَّ  ةِ الخاصَّ 
(4)

.  

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.320/ 1 القرآن مفردات( 1)  

.121/ 10 الفتاوى مجموع( 2)   

.346/ 1 صحيح،: المصابيح مشكاة في اللباني وقال 302: برقم ،303/ 3 صحيحه، في الترمذَ أخرجه( 3)  

.2/453الفوائد بدائع( 4)  
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  :والعينِ  الحسدِ  أعراضُ 

 الحسدُ  وقعَ  افإذَ  ا،ناتهَ مكوِّ  بحسبِ  والعيالِ  والبدنِ  المالِ  ىعلَ  تظهرُ 

 يصابَ  ثأن   ،فسِ النَّ  أمراضِ  من   بشيء   اصاحبهَ  يصابُ  فسِ النَّ  ىعلَ 

 تلقِّي عن   يصدُّ  أو   ،رزقهِ  مصدرِ  أو   عملهِ  ىإلَ  هابِ الذَّ  عنِ  دودِ بالصُّ 

 ذثائهِ  درجةُ  وتق َُّّ  واستيعابهِ  وتحصيلهِ  واستذثارهِ  ومدارستهِ  العلمَ 

 عن   والبتعادِ  والنعزالِ  للنطواءِ   َّ  بمي   يصابُ  وقد   ،وحفظهِ 

 وإخلصِ  ووفاءِ  حبِّ  بعدمِ  يشعرُ  قد   ب َّ   ،المعيشةِ  يفِ  اله َِّ  مشارثةِ 

 ىعلَ  للعتداءِ  ميلً  نفسهِ  يفِ  يجدُ  وقد   ،لهُ  اسِ النَّ  وأحبِّ  أقربِ 

 الهتمامِ  عدمِ  ىإلَ  ويمي َُّ  ،العنادُ  طبعهِ  من   يصيرُ  وقد   ،اآلخرينَ 

 عليهِ  ويسيطرُ  وأصحابهُ  وأحبابهُ  أهلهُ  يألفهُ  وَل  ،وملبسهِ  بمظهرهِ 

، هَذا حالُ  لهُ  يستقرُّ  وَل  بالختناقِ  ويشعرُ  ،يقِ باللِّ  اإلحساسُ 

بإجاز ، وسيأتِي التَّفصي َُّ فِي مبحِث أعراِض الحسِد بالتَّتبُِّع 

.والتَّجربِة والستقراءِ   

 هم  لنَّ  ،يعلمونَ  َل  وهم   ابهَ  يصابونَ  اسِ النَّ  منَ  ثييراً  فإنَّ  العينُ  اوأمَّ 

 يفِ  العينِ  أعراضَ  فإنَّ  ،عليهم   العينِ  تأثيرَ  ينكرونَ  أو   يجهلونَ 

 تستجيبُ  َل  اهَ أنَّ  إلَّ  ةِ العلويَّ  المراضِ  منَ  ثمرض   تكونُ  الغالبِ 

الطباءِ  علجِ  إلىَ 
(1)

.  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.khayma.com موقع  من أخذا   (1)  
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:العينِ و الحسدِ  أنواعُ   

 عليهِ  هللاُ  ينعمَ  أن   هُ همَّ  دامَ  امَ  حسداً  الغبطةِ  تسميةُ  اهنَ  يشك َُّ  قد  

 ىإلَ  نظرهُ  هوَ  الحبِّ  اهذَ  مبدأُ : فيقالُ  ،صاحبهِ  ىعلَ  أنعمَ  امَ  بمي َِّ 

 وجودِ  ولوَل  ،عليهِ   ََّ يفلَّ  أن   وثراهيَّتَ  الغيرِ  ىعلَ  إنعاِم هللاِ تعالَى

 ََ ََ  يحبَّ  لم   الغيرِ  ذل ََ  ،ذل  ،ةٌ محبَّ  اتتبعهَ  ثراهةٌ  هُ لنَّ  حسداً  ثانَ  فذل

 أحوالِ  ىإلَ  التفاتهِ  عدمِ  معَ  عليهِ  تعالَى هللاُ  ينعمَ  أن   أحبَّ  من   اوأمَّ 

 اسِ النَّ  غالبُ  ىيبتلَ  اولهذَ  ،شيءٌ  الحسدِ  منَ  عندهُ  ليسَ  افهذَ  اسِ النَّ 

يانِ اليَّ  القسمِ  ابهذَ 
(1)

.  

:أربعةٌ  وهيَ  الحسدِ  مراتبَ  أنَّ  العلماءُ  ويذثرُ   

.للحاسدِ  تنتق َّ   لم   ولو   عليهِ  المنعمِ  عنِ  عمةِ النِّ  زوالَ  يتمنِّ : ىالولَ   

.اعليهَ  وحصولهِ  عليهِ  المنعمِ  عنِ  عمةِ النِّ  زوالَ  يتمنِّ : انيةُ اليَّ   

 ىحتَّ  عليهِ  المنعمِ  عندَ  يتِ الَّ  عمةِ النِّ  مي َِّ  ىعلَ  حصولهِ  يتمنِّ : اليةُ اليَّ 

 ىتمنَّ  اعليهَ  الحصولَ  يستطع   لم   افإذَ  ا،بينهمَ  فاوتُ التَّ  يحص ََّ  َل 

.عليهِ  المنعمِ  عنِ  ازوالهَ   

 حصولهِ  يتمنِّ  وهوَ  ،مجازاً  حسداً  ىويسمَّ  الغبطةِ  حسدُ : ابعةُ الرَّ 

عنهُ  تزولَ  أن   غيرِ  من   عليهِ  المنعمِ  عندَ  يتِ الَّ  عمةِ النِّ  مي َِّ  ىعلَ 
(2)

.  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.1/320القرآن مفردات( 1)  

.والجان والسحر العين علج في المرجان لقط عن نقلً  الحسد،( 2)  
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ي وسيأتِ  بُ ويتشعَّ  يطولُ  اأنواعهَ  يوفِ  افيهَ  فالكلمُ  :العينُ  اأمَّ 

 والتَّجربةِ  الحسد والعيِن بالتتبع أعراضِ "تفصيلَها فِي مبحِث 

 حيثُ  الختصارِ  منَ  بشيء   ولو   البيانِ  منَ  بدَّ  َل  هُ أنَّ  إلَّ  "والستقراءِ 

 العينِ  أمرَ  والعق َِّ  معِ السَّ و العلمِ  منَ  نصيبهم   ق ََّّ  ن  ممَّ  طائفةٌ  أبطلت  

ََ  امَ إنَّ : واوقالُ   اسِ النَّ  أجه َِّ  من   وهؤلءِ  ا،لهَ  حقيقةَ  َل  أوهامٌ  ذل

 معرفةً  وأبعدهم   طباعاً  وأثيفهم   حجاباً  أغلظهم   ومن   والعق َِّ  معِ بالسَّ 

نَّةِ  عن    اوأفعالهَ  اوصفاتهَ  فوسِ النُّ َما تحدَّثت  عنهُ فِي و علوِم السُّ

َِ  ىعلَ  الممِ  وعقلءُ  ا،وتأثيراتهَ   أمرَ  تدفعُ  َل  ونحلهم   مللهم   اختل

 فقالت   ،العينِ  تأثيرِ  وجهةِ  سببهِ  يفِ  وااختلفُ  وإنِ  تنكرهُ  وَل  العينِ 

 عينهِ  من   انبعثَ  ديئةِ الرَّ  ةِ بالكيفيَّ  نفسهُ  فت  تكيَّ  اإذَ  العائنَ  إنَّ : طائفةٌ 

.رُ فيتلرَّ  بالمعينِ   َُّ تتصِّ  ةٌ يَّ مِّ سُ  ةٌ قوَّ   

 اسِ النَّ  بعضِ  عينِ  من   ينبعثَ  أن   يستبعدُ  َل : ىأخرَ  فرقةٌ  وقالت  

 جسمهِ  مسامَ   َُّ وتتخلَّ  بالمعينِ   َُّ فتتصِّ  ة  مرئيَّ  غيرُ  لطيفةٌ  جواهرٌ 

.ررُ اللَّ  لهُ  فيحص َُّ   

 من   يشاءُ  امَ  بخلقِ  العادةَ  تعالَى هللاُ  ىأجرَ  قد  : ىأخرَ  فرقةٌ  وقالت  

 منهُ  يكونَ  أن   غيرِ  من   يعينهُ  لمن   العائنِ  عينِ  مقابلةِ  عندَ  ررِ اللَّ 

أصلً  تأثيرٌ  وَل  سببٌ  وَل  ةٌ قوَّ 
(1)

.
 

 

 أمِّ  عن   صحَّ  فقد   ،ةٌ جنيَّ  وعينٌ  ةٌ إنسيَّ  عينٌ : عينينِ  ىإلَ  العينُ  وتنقسمُ 

: فقالَ  سفعةٌ  اوجههَ  يفِ  جاريةً  ابيتهَ  يفِ  ىرأَ   بيَّ النَّ  أنَّ  سلمةَ 

ظرةَ النَّ  ابهَ  فإنَّ  الهَ  وااسترقُ 
(2)

: اءُ الفرَّ  مسعود   بنُ  الحسينُ  قالَ  ،

َ   "سفعةٌ ": وقولهُ   عينٌ  ابهَ : يقولُ  ،الجنِّ  منَ  ييعنِ  نظرةٌ  أ

 جابر   عن   ذثرُ ويُ  ،ماحِ الرِّ  ةِ أسنَّ  من   أنفذُ  الجنِّ  نظرِ  من   اأصابتهَ 

القدرَ  والجم ََّ  القبرَ  ج ََّ الرَّ  لتدخ َُّ  العين إنَّ : يرفعهُ 
(3)

.  
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 عينِ  ومن   الجانِ  منَ  ذُ يتعوَّ  ثانَ   يَّ بِ النَّ  أنَّ : سعيد   يأبِ  وعن  

اإلنسانِ 
(4)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.ع جامعة اإليماناإلعجاز العلمي في الحسد والعين للشيخ قسطاس إبراهيم النعيمي من موق( 1)  

.5400: برقم ،2160/ 5 صحيحه في البخارَ أخرجه( 2)  

.1243: برقم ،250/ 3 حسن: الصحيحة السلسلة في اللباني الشيخ وقال ،30/ 0 الولياء حلية( 3)  

/ 2 صحيح،: المصابيح مشكاة في هللا رحمه اللباني الشيخ وقال ،2058: برقم ،335/ 4 سننه في الترمذَ أخرجه( 4) 

.4563: برقم ،533  
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:الحسدِ  حكمُ   

 وقد   ،فع َّ   ىإلَ  اهُ يتعدَّ  قد   يٌّ قلبِ  عم ٌَّ  هُ أنَّ  تعريفهِ  يفِ  اذثرنَ  اثمَ  الحسدُ 

: ىتعالَ  هللاُ  قالَ  ؛الحاسدِ  منَ  ذَ يتعوَّ  أن    رسولهُ  سبحانهُ  هللاُ  أمرَ 

 أه َُّ  يقولُ  اآليةِ  هذهِ  يوفِ  [5: الفلق]﴾َحَسدَ  إَِذا َحاِسد   َشرِّ  َوِمن﴿

َ  : فسيرِ التَّ   بمقتلاهُ  وعم ََّ  الحسدِ  منَ  نفسهِ  يفِ  امَ  أظهرَ  اإذَ  أ

فعلً  أو   قولً  بالمحسودِ  اإلضرارِ  ومبادىءِ  رِّ الشَّ  ماتِ مقدِّ  بترتيبِ 
(1)

  

.وَعلَى هَذا فهَو ثبيرةٌ   

:والعينِ  الحسدِ  أسبابُ   

 الحاسدَ  لنَّ  للشيطانِ  منهُ  استدعاء   بَل  الشياطينُ  تعينهُ  الحاسدُ 

 هُ يحبُّ  امَ  يطلبُ  هُ لنَّ  أتباعهِ  من   الحقيقةِ  يفِ  وهوَ  بإبليسَ  شبيهٌ 

 حسدَ  إبليسَ  أنَّ  اثمَ  عنهم   هللاِ  نعمِ  وزوالِ  اسِ النَّ  فسادِ  من   يطانُ الشَّ 

 جندِ  من   فالحاسدُ  ،حسداً  لهُ  يسجدَ  أن   ىوأبَ  وفللهِ  لشرفهِ  آدمَ 

إبليسَ 
(2)

ئيسِ   ضاِء بالقدِر  إذن  سبُب الحسِد الرَّ هَو عدُم الرِّ

.والسُّخطُ علَى القلاِء وعدُم قبولهِ   

 ازهَ ج  عَ لِ فَ  ،الخيرِ  ىعلَ  حرصٌ  افيهَ  ليسَ  ذميمة   نفس   قُ خلُ  والحسدُ 

 أن   ىوتتمنَّ  ابهَ  ويفوزُ  والمحامدَ  الخيرَ  يكسبُ  من   تحسدُ  اومهانتهَ 

وا  ﴿: ىتعالَ  قالَ  اثمَ  العدمِ  يفِ  ايساويهَ  ىحتَّ  اثسبهَ  فاتهُ  لو    لَو   َودُّ

فُُرونَ  .[83: النساء]﴾ َسَواء فَتَُكونُونَ  َثفَُروا   َثَما تَك   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

215/ 3 السعود أبي تفسير( 1)  
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 شخص   يفِ  اهَ ثلَّ  امَ وربَّ  اأثيرهَ  أو   الحسدِ  أسبابِ  بعضُ  تجتمعُ  وقد  

:اومنهَ  ،واحد    

 وأص َُّ  الحسدِ  أسبابِ  أشدِّ  من   اوهذَ : والحقدُ  والبغلاءُ  العدواةُ  - 1

 والغرضُ  غرض   ىعلَ  زاحمُ التَّ  العدواةِ  وأص َُّ  ،العدواةِ  المحاسداتِ 

ََ  متناسبينِ  ب َّ   متباعدينِ  يجمعُ  َل  الواحدٌ   ا،بينهمَ  الحسدُ  يكيرُ  فلذل

 عليهِ  بةِ المترتِّ  ثمراتهِ  من   وثمرةٌ  الحقدِ  نتائجِ  من   نتيجةٌ  والحسدُ 

 عليهِ  وينمُّ  ويغتابهُ  نعمتهِ  زوالَ  ىيتمنَّ  إنسان   ىعلَ  يحقدُ  من   فإنَّ 

 بنعمة   مُّ ويغت البلءِ  منَ  يصيبهُ  المَّ  بهِ  ويشمتُ  عرضهِ  ىعلَ  َويعتدِ 

 اوهذَ  أو  معصية  يقترفَها، ،بهِ  نزلت   إن   بمصيبة   ويسرُّ  اأصابهَ  إن  

.تعالَى باللِ  والعياذُ  المنافقينَ  فع َِّ  من    

ََ  مالٌ  أو   وليةٌ  زملئهِ  أحدَ  أصابَ  افإذَ : عُ والترفُّ  زُ التعزُّ  - 2  أن   خا

ََ وَل يقبلهُ  يطيقُ  َل  وهوَ ويفتخَر عليِه  يصبَح أحسَن منهُ   ومنهُ  ،ذل

زُ  ترفُّعُ  ا سبََّب لهُم الحسدَ   هللاِ  رسولِ علَى  ارِ الكفَّ  وتعزُّ  إذ   ممَّ

َل ﴿: وافقالُ  اركوسنَ  لهُ  فنطأطئَ  يتيمٌ  غلمٌ  اعلينَ  مُ يتقدَّ  ثيفَ : واقالُ   لَو 

لَ  آنُ  َهَذا نُزِّ نَ  َرُج َّ   َعلَى ال قُر  يَتَي نِ  مِّ ا  [31: الزخرَ] ﴾َعِظيم   ال قَر  فلمَّ

ُسُدونَ  أَم  : )فقاَل هللاُ تعالَىترفَُّعوا عليِه حسدوهُ   َما َعلَىٰ  النَّاسَ  يَح 

ُ  آتَاُهمُ  لِهِ  ِمن هللاَّ .[54النساء ] (فَل   

 المحسودِ  علَى رَ يتكبَّ  أن   طبعهِ  يفِ  يكونَ  أن   وهوَ : الكبرُ  - 3

ثرهَ  أو  ماًل  وليةً المحسوُد  نالَ  افإذَ  ،ويستخدمهُ  ويستحقرهُ 

.المستكبُر بلوَغ المحسوِد مستواهُ فيحسدهُ وتمنَّى زواَل نعمتهِ   

 أَنتُم   َما قَالُوا﴿ :الماضيةِ  الممِ  عنِ  تعالَى هللاُ  أخبرَ  اثمَ : بُ التعجُّ  - 4

ي لُنَا بََشرٌ  إِلَّ   والوحيِ  سولِ الرَّ  برتبةِ  يفوزَ  أن   وافتعجبُ  [15: يس]﴾ مِّ

 عمةِ النِّ  زوالَ  واوأحبُّ  فحسدوهم   ،ميلهم   بشرٌ  تعالَى هللاِ  منَ  والقربِ 

.عنهم    
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5 -  َُ  ظراءِ النُّ  بينَ  المقاصدِ  منَ  مقصد   وفواتِ  المزاحمةِ  منَ  الخو

ََ  ،والموالِ  المناصبِ  يفِ   مقصود   ىعلَ  بمتزاحمينِ  يختصُّ  وذل

 واإلخوةُ  ،الستاذِ  عندَ  لميذِ والتَّ  ،زوجهنَّ  عندَ  اتِ اللرَّ  مي ََّ  واحد  

 ىإلَ  ابهَ   ََّ ليتوصَّ  البوينِ  قلوبِ  يفِ  المنزلةِ  ني َِّ  ىعلَ  زاحمِ التَّ  يفِ 

 عدوُّ ": قولهم   المتدوالةِ  الميالِ  ومنَ  والماِل، الكرامةِ  مقاصدِ 

كَ "أو   ،"عملهُ  يعم َُّ  من   المرءِ  ََ عدوُّ وهَذا القوُل " صاحُب صنعت

 حسدِ و يوسفَ  إخوةِ  حسدُ ومنهُ  إِن اقترَن بنيَّة  فهَو حسٌد خالٌص،

.لخيهِ  اأحدهمَ  آدمَ  ابني    

 ىإلَ  بهِ   َّ  توصُّ  غيرِ  من   لنفسهِ  الجاهِ  وطلبِ  سةِ يَاالرِّ  حبُّ  - 6

ََ  ،صحيح   شرعيٍّ  قصد   غيرِ  ومن   ،مقصود    يريدُ  َذِ الَّ  ج َِّ ثالرَّ  وذل

 ناءِ اليَّ  حبُّ  عليهِ  غلبَ  اإذَ  الفنونِ  منَ  فنٍّ  يفِ  ظيرِ النَّ  عديمَ  يكونَ  أن  

 يفِ  لهُ  بنظير   سمعَ  لو   هُ فإنَّ  ،بهِ  يمدحُ  ابمَ  الفرحُ  هُ واستفزَّ  والمدحِ 

ََ  لساءهُ  الرضِ  أقطارِ  ىأقصَ  ََ  زوالَ  أو   موتهُ  وأحبَّ  ذل .عمةِ النِّ  تل  

 فتجدُ : ىتعالَ  هللاِ  لعبادِ  بالخيرِ  اهَ وشحُّ  للشرِّ  اهَ وحبِّ  فسِ النَّ  خبثُ  - 0

ََ  صفَ المتَّ  وليَس لهُ منَها شيٌء،  عمِ بالنِّ  بخيلً  بالفلائ َِّ  شحيحاً  بذل

 اوإذَ  ،فتجدهُ إَذا ذثَر الكريُم بالخيِر عندهُ متوتًِّرا ثارًها لَما سمعَ 

 بهِ  وفرحَ  وجههُ  استنارَ  عيشهِ  تنغيصُ  و  أ ونكباتٌ  اضطرابٌ  لهُ  ذثرَ 

 الخبثِ  يفِ  قُ عمُّ التَّ  إلَّ  سببٌ  لهُ  ليسَ  اوهذَ  ،ينشُر خبرهُ  وصارَ 

ََ  ئيمِ اللَّ  بعِ الطَّ  يفِ  ذالةِ والرَّ   هُ لنَّ  ببِ السَّ  اهذَ  معالجةُ  يعسرُ  ولذل

 يفِ  الكامنِ  الحسدِ  حزازةَ  ويزي ََّ  صدرهُ  ييشفِ  وليسَ  ،جهولٌ  ظلومٌ 

، أو   واءُ الدَّ  رُ يتعذَّ  فحينئذ   عمةِ النِّ  زوالَ  إلَّ  قلبهِ   قولُ  اهذَ  ومن   يعزُّ

:بعلهم    

اهَ ةةةأنال َل  يتِ الَّ  فهيَ  حاسد   ىسوَ *هِ ةةةةةةةةةةدائ قدرِ  ىعلَ  أداويهِ  وث ٌَّ   

.اهَ ةةةةةةةةزوال إلَّ  يرضيهِ  َل  ثانَ  اإذَ *نعمة   حاسدَ  المرءَ  َيداوِ  وثيفَ   
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:بالعينِ  الحسدِ  علقةُ   

 اسمانِ  اهمَ  أم   ؟العينِ  غيرَ  الحسدَ  أنَّ  ه َّ   نعلمَ  أن   ابنَ  يجدرُ  اهنَ 

 ثانَ  حيثُ  ؟شيء   يفِ  ويفترقانِ  شيء   يفِ  يلتقيانِ  أم   ؟واحد   ىلمسمًّ 

 ةِ بويَّ النَّ  ةِ نَّ السُّ  يفِ  والعينِ  ،أثيَر مَن العينِ  القرآنِ  يفِ  الحسدِ  ذثرُ 

ََ ثيَر ذثرَها   .مهماً  البيانُ  ثانَ  لذل

 ،شيء   يفِ  ويفترقانِ  شيء   يفِ  يشترثانِ  والحاسدُ  فالعاينُ 

 من   نحوَ  هُ وتتوجَّ  نفسهُ  فُ تتكيَّ  امنهمَ  واحد   ث ََّّ  أنَّ  يفِ  فيشترثانِ 

 ومعاينتهِ  المعينِ  مقابلةِ  عندَ  نفسهُ  فُ تتكيَّ  فالعائنُ  ،أذاهُ  يريدُ 

ََ  لهُ  يحص َُّ  والحاسدُ   أيلاً، وحلورهِ  المحسودِ  غيبِ  عندَ  ذل

 حيوان   أو   جماد   من   يحسدهُ  َل  من   يصيبُ  قد   العائنَ  أنَّ  يفِ  ويفترقانِ 

َُّ  يكادُ  َل  ثانَ  وإن   مال   أو   زرع   أو    امَ وربَّ  ،صاحبهِ  حسدِ  من   ينف

 معَ  وتحديق   ب  تعجُّ  ركيةَ  يءِ للشَّ  ركيتهُ  فإنَّ  نفسهُ  عينهُ  أصابت  

َِ  نفسهِ  تكيفِ  المعينِ  يفِ  رُ تؤثِّ  ةِ الكيفيَّ  بتل
(1)

.  

 عن   خارجٌ  هوَ  من   إلَّ  ينكرهُ  َل  أمرٌ  المحسودِ  يفِ  الحاسدِ  تأثيرَ  إنَّ ثمَّ 

 الخبييةَ  فسَ النَّ  فإنَّ  بالعينِ  اإلصابةِ  أص َُّ  وهوَ  ،ةِ اإلنسانيَّ  حقيقةِ 

ََ  فيهِ  رُ فتؤثِّ  المحسودَ  وتقاب َُّ  خبيية   ة  بكيفيَّ  فُ تتكيَّ  الحاسدةَ   بتل

َ   غيرُ  أثيرُ والتَّ  ،ةِ الخاصيَّ   هُ يظنُّ  اثمَ  ةِ الجسميَّ  التصالتِ  ىعلَ  موقو

،  وتارةً  بالمقابلةِ  وتارةً  بالتصالِ  تارةً  يكونُ  أثيرُ التَّ  ب َِّ  بعلهم 

 بالدعيةِ  وتارةً  فيهِ  رُ يؤثِّ  من   نحوَ  وحِ الرُّ  هِ بتوجُّ  وتارةً  كيةِ بالرُّ 

 العائنِ  ونفسُ  ، َِّ والتخيُّ  بالوهمِ  وتارةً  اتِ والتعويذالشِّرثيَِّة  ىوالرقَ 

 لهُ  فيوصفُ  ىأعمَ  يكونُ  قد   ب َّ   كيةِ الرُّ  ىعلَ  اتأثيرهَ  فُ يتوقَّ  َل 

.يرهُ  لم   وإن   فيهِ  نفسهُ  رُ فتؤثِّ  يءُ الشَّ   
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ََ  َثفَُروا الَِّذينَ  يََكادُ  َوإِن﴿: ىتعالَ  قالَ  وقد   لِقُونَ ا بِأَب َصاِرِهم   لَيُز   لَمَّ

رَ  َسِمُعوا ث   َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمن ال فَلَقِ  بَِربِّ  أَُعوذُ  ق َُّ  ﴿: وقالَ  [51: القلم] ﴾الذِّ

 َشرِّ  َوِمن ال ُعقَدِ  فِي النَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن َوقَبَ  إَِذا َغاِسق   َشرِّ  َوِمن

 عائناً  حاسد   ث َُّّ  وليسَ  حاسدٌ  عائن   فك َُّّ [ 5-1: الفلق] ﴾َحَسدَ  إَِذا َحاِسد  

 منَ  استعاذةً  منهُ  الستعاذةُ  ثانت   العائنِ  منَ  أعمُّ  الحاسدُ  ثانَ  افلمَّ 

العائنِ 
(2)

.  

 الَِّذينَ  يََكادُ  َوإِن﴿: ىتعالَ  قولهِ  يفِ  رينَ المفسِّ  منَ  واحد   غيرُ  قالَ  وقد  

ََ  َثفَُروا لِقُونَ ا بِأَب َصاِرِهم   لَيُز  رَ  َسِمُعوا لَمَّ ث   اإلصابةُ  هُ إنَّ  [51: القلم] ﴾الذِّ

 منَ  قومٌ  إليهِ  فنظرَ   هللاِ  رسولَ  ابهَ  وايصيبُ  أن   وافأرادُ  بالعينِ 

 ينظرونَ  واثانُ  ارُ فالكفَّ  ،تهِ حجَّ  مي ََّ  وَل  ميلهُ  ارأينَ  امَ  واوقالُ  العائنينَ 

 هللاِ  حفظُ  لوَل  يزلقهُ  يكادُ  نظرٌ  فهوَ  العدواةِ  شديدَ  حاسد   نظرَ  إليهِ 

.لهُ  وعصمتهُ تعالَى   

إلَى  ثَما أنِّي أَرى أنَّ العائَن هَو الحاسُد، لكنَّ إَذا َما نظَر الحاسدُ 

، وإن   نعمتِه فهَي عيٌن أو  تقوُل عينُ  المحسوِد وتمنَّى زوالَ  حاسد 

ِد الوصِف  حسَد الحاسُد بدوِن نظر  ثأن  تمنَّى زواَل نعمِة الغيِر بمجرَّ

بيَِّة فقد  َل يكوُن حسٌد، فهَو حسٌد خالٌص،  باستيناِء العيِن التعجُّ

لمستبعِد عقًل أن  تكوَن قد  فالمُّ تصيُب ابنتَها أحيانًا بالعيِن ومن ا

حسدت  ابنتَها وهَو ليَس مستبعًدا شرًعا، فإن  صحَّ وحسَد المحبُّ 

ا، إذ  ثيَف وصلَت  درجةُ الشَّرِّ فِي  حبيبهُ فهَذا أشدُّ أنواِع الحسِد شّرً

، فهَذا شرُّ َما فِي الباِب،  نفسِه أن  يتمنَّى زواَل النِّعمِة ممَّن  يحبُّ

.لُت إليِه وهللاُ تعالَى أعلمُ هَذا َما توصَّ و  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ،اويصاحبهَ  اويحادثهمَ  والحاسدَ  احرَ السَّ  يقارنُ  يطانُ الشَّ ثمَّ إنَّ 

 شبيهٌ  الحاسدَ  لنَّ  ،منهُ  استدعاء   بَل  ياطينُ الشَّ  تعينهُ  الحاسدَ  ولكنَّ 

 يطانُ الشَّ  هُ يحبُّ  امَ  يطلبُ  هُ لنَّ  ،أتباعهِ  من   الحقيقةِ  يفِ  وهوَ  بإبليسَ 

ََ يسَمى حسًدا  ،عنهم   تعالَى هللاِ  نعمِ  وزوالِ  اسِ النَّ  فسادِ  من   ولذل

،  أنَّ  والمقصودُ  مصحوبًا بشيطان  أو  عينًا مصحوبةً بشيطان 

 ونفسهِ  بطبعهِ  الحاسدَ  لكنَّ  رُّ الشَّ  قصدهُ  امنهمَ  ث ٌَّّ  والحاسدَ  احرَ السَّ 

 حسدهُ  لهُ  نُ ويزيِّ  ويعينهُ  بهِ  يقترنُ  والشيطانُ  للمحسودِ  وبغلهِ 

 واستعانتهِ  وشرثهِ  وثسبهِ  بعلمهِ  احرُ والسَّ  ،بموجبهِ  ويأمرهُ 

بالشياطينِ 
(1)

.  

 من   الحسدِ و العينِ  بينَ  ظاهرة   فروق   إجمالُ  يمكنُ  مَ تقدَّ  اوممَّ 

:وجوه    

الحسدُ  - 1  

 المحسودِ  منَ  عمةِ النِّ  زوالَ  الحاسدُ  فيهِ  ىيتمنَّ  نفسيٌّ  شعورٌ  هوَ  - أ

.فيهِ  ةً ثراهيَّ   

 تبعاً  الشخاصِ  جميعِ  يفِ  يوجدَ  أن   يمكنُ  داخليٌّ  شعورٌ  الحسدُ  - ب

.المختلفةِ  للمواقفِ   

.الخلقِ  وحسنُ  باإلرادةِ  مقاومتهُ  يمكنُ  أخلقيٌّ  شعورٌ  الحسدُ  -ج  

 سواءٌ  المحسودِ  بنعمةِ  الحاسدِ  علمِ  حدوثِ  دِ بمجرَّ  يتمُّ  الحسدُ  - د

رِ  أوِ  ماعِ السَّ  أوِ  بالركيةِ  .التَّفكُّ  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

460/ 2 بتصرَ الفوائد بدائع( 1)  
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 اإذَ  إلَّ  الحاسدِ  ىعلَ  رُ يؤثِّ  ب َّ   فقط   المحسودِ  ىعلَ  رُ يؤثِّ  َل  الحسدُ  - ه

 من   منطلقاً  المحسودِ  إضرارِ  يفِ  الحاسدِ  سعيُ  الحسدِ  ىعلَ  بَ ترتَّ 

 عنهُ  ينمَّ  أو بيتهُ  لهُ  يحرقَ  ثأن   ،بالسبابِ  ررُ اللَّ  اهنَ  فيقعُ  ةِ الكراهيَّ 

ََ  غيرِ  أو   اإلشاعاتِ  يشيعُ  أو   .ذل  

 بمقدارِ  يتفاوتُ و شخص   ىإلَ  شخص   من   الحسدِ  مقدارُ  يتفاوتُ  - و

.بالمحسودِ  الحاسدِ  علقةِ   
 

(:ظرةُ النَّ ) العينُ  - 2  

.المنظورِ  خصِ الشَّ  أوِ  يءِ للشَّ  اظرِ النَّ  بركيةِ  إلَّ  تتمُّ  َل  ظرةُ النَّ  - أ  

.أضراراً  لهُ  بُ وتسبِّ  ئاً سيِّ  تأثيراً  المنظورِ  ىعلَ  رُ تؤثِّ  ظرةُ النَّ  - ب  

 منَ  عمةِ النِّ  زوالَ  اظرُ النَّ  افيهَ  ىيتمنَّ  نفسيٌّ  شعورٌ  هيَ النَّظرةُ  - ج

.عليهِ  الستكيارهَ  المنظورِ   

 وعددُ  اآلخرينَ  عندَ  توجدُ  وَل  البعضِ  عندَ  توجدُ  حالةٌ  ظرةُ النَّ  - د

.ةٌ قلَّ  عندهم   توجدُ  ذينَ الَّ   

ةِ  باإلرادةِ  امقاومتهَ  يصعبُ  ةٌ حيويَّ  شبهُ  حالةٌ  ظرةُ النَّ  - ه  ولكن   الحرَّ

.، وهَو الذِّثرُ اأثرهَ  من   قلي َِّ التَّ  طريقةِ  يفِ  آخرٌ  أسلوبٌ  الهَ   

.وتتفاوُت الظرارُ  ،ظرةِ النَّ  إحداثِ  يفِ  الشخاصِ  قدرةُ  تتفاوتُ  - و  

:ملحظةٌ   

 حاسد   عن   تصدرُ  امَ إنَّ  تصيبُ  يتِ الَّ  العينَ  أنَّ نَرى  ثييرة   أحيان   يفِ 

ََ  ،ثَما سبَق وذثرتُ  المحسودِ  نعمةِ  زوالَ  ىيتمنَّ   وافقُ التَّ  ولكنَّ ذل

 أحيان   يفِ  قُ يتحقَّ  َل  وقد   الحيانِ  بعضِ  يفِ  قُ يتحقَّ  فقد   مطلقاً، ليسَ 

َُ  امنَّ  فالكييرُ  ى،أخرَ   وولدهُ  مالهُ  بالعينِ  يصيبُ  قد   اإلنسانَ  أنَّ  يعر
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 ،نفسهُ  ابهَ  يصيبُ  قد   ب َّ   ،وتسَمى عيُن الودودِ  عندهُ  اسِ النَّ  وأعزَّ 

اواستكيارهَ  الَّتِي لديهِ  عمةِ بالنِّ  بالغرورِ  العائنُ  أن يصابَ  دِ فبمجرَّ   

ََ النِّعمِة مَع حبِّ  ِه لَها وتمنِّي عدَم زوالَها، من  مال  أو  ولد  فيصيُب تل

 ظَالِمٌ  َوُهوَ  َجنَّتَهُ  َوَدَخ ََّ : "ودليلهُ صاحُب الجنَِّة الَِّذَ قاَل تعالَى فيهِ 

ِذهِ  تَبِيدَ  أَن أَظُنُّ  َما قَالَ  لِّنَف ِسهِ  فنظَر هَذا إلَى جنَّتِه  [35الكهف ]،"أَبًَدا َهٰ

َك وقاَل تعالَى :  نظرَت غرور ، فنصُح صاحٌب لهُ وطلَب منهُ أن  يُبرِّ

َل  " ََ  َدَخل تَ  إِذ   َولَو  ُ  َشاءَ  َما قُل تَ  َجنَّتَ ةَ  َل  هللاَّ ِ  إِلَّ  قُوَّ [33اإلسراء ]"بِاللَّ  

َك فقاَل تعالَى  بِيََمِرهِ  َوأُِحيطَ : "لكنَّ العيَن نفذت  فيِه قب ََّ أن  يبرِّ

بَحَ   ُعُروِشَها َعلَىٰ  َخاِويَةٌ  َوِهيَ  فِيَها أَنفَقَ  َما َعلَىٰ  َثفَّي هِ  يُقَلِّبُ  فَأَص 

ِرك   لَم   لَي تَنِي يَا َويَقُولُ  ، فهنَا فهمنَا أنَّ الغروَر "أََحًدا بَِربِّي أُش 

ََ  يصيُب النَّفَس ومن  تحبُّ  ياءُ  الشِّرُك الخفيُّ وهوَ بالعيِن وثذل .الرِّ  

وبعَد أن  رأينَا أقساَم الحسِد بأدلَّتِه وأقساِم العيِن بأدلَّتَها من  حسود  

لَها فِي مبحِث أعراِض الحسِد  ومصحوبة  وودود   ، نفصِّ بشيطان 

.والعيِن بالتتبُِّع والتَّجربِة والستقراءِ   

 

 

 

 

 

 

 

 



عصام الدينتأليف أبي فاطمة   التشخيص علم المفرد في   
52 52 

أعراض الحسد والعين بالتَّتبِع والتَّجربِة 

:والستقراءِ   
 

بَما سبَق مَن الدلَِّة فِي أقساِم العيِن والحسِد، نختَم بابنَا هَذا 

بأعراِض الحسِد والعيِن الظَّاهرِة المكتشفِة بالدلَِّة الثريِّة والتَّتبُِّع 

:والتَّجربِة، وهَي علَى َما يلِي  
 

:الحسدِ  أعراضُ   

 5ثوابيٌس،  4وسوسةٌ،  3غيياٌن،  2حرارةٌ فِي ثام َِّ الجسِم،  1

،  3تنهٌُّد،  8صداٌع متنقِّ ٌَّ،  0بلغٌم،  6تعطي ٌَّ،  ٌَ قلٌق  10طفٌح جلد

 13أَلٌم فِي المفاص َِّ،  12عدُم إقبال  علَى  الطَّاعاِت،  11بَل سبب ، 

.مشاث ٌَّ فِي النَّومِ   
 

:فائدةٌ   

: يطان  أو  بقرين  فإنَّهَما يمتازاِن بدللتينِ الحسُد المصحوُب بش  

.والكوابيسُ  2الوسوسةُ،  1  
 

:فائدةٌ   

دِر بصوت  ثصوِت : وسوسةُ القريِن تمتاُز بدللة   أنََّها تأتِي فِي الصَّ

اِء الحسِد أِو  ا وسوسةُ الشَّيطاِن الدَّخي َِّ من  جرَّ ضميِر اإلنساِن، وأمَّ

أِس بصوت  غيَر صوِت  العيِن أِو المسِّ أِو السِّحرِ  فتكوُن فِي الرَّ

ميِر هَو صوُت اإلنساِن نفسهُ أو   ميِر، والقصُد بصوِت اللَّ اللَّ

دِر ثصوِت  وُت فِي الّصً تقوُل صوُت المصاِب نفسهُ، فإن  ثاَن الصَّ
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أِس  وُت فِي الرَّ المصاِب نفسِه فهَذا صوُت القريِن، وإن  ثاَن الصَّ

ميِر فهذَ  ا صوُت الشَّيطاِن الدَّخي َِّ، والمقصوُد بغيِر صوِت اللَّ

ا الشَّيطاُن الدَّخي َُّ فهَو جنٌِّي  بالقريِن هَو شيطاُن اإلنساِن نفسِه، وأمَّ

ثافٌر أو  مسلٌم معتدَِّ، والص َُّ أنَّ الجنيَّ المسلَم إن  تعلََّم السِّحَر أو  

.ى أعلمعلَّمهُ أو  مارسهُ فقد  ثفَر، فحالهُ حاُل اإلنِس، وهللاُ تعالً   

 

: فائدةٌ   

َل يشترطُ توفُُّر ث ََّّ العراِض للحكِم، ب َّ  دليلِن يكفياِن أو  دلي ٌَّ 

.دامغٌ   
 

 
 

:أعراُض العيِن اجماًل   

يُق،  1 ثيرةُ النَّومِ  4ومتنقِّ ٌَّ،  صداٌع نصفيٌّ  3النِّسياُن،  2اللِّ  

،  5والخموِل والكس َِّ،   َِ  8ثوابيٌس،  0غيياٌن،  6تنمي ٌَّ فِي الطرا

،  3حرارةٌ، أو  برودةٌ،  َِ قبِة وأوجاٌع  10ثق ٌَّ فِي الثتا شدٌّ فِي الرَّ

التَّيائُب، فإن  ثاَن التَّيائُب مصحوبًا  11فِي الجمجِة مَن الخلِف، 

قلَّةُ  12عيَن، بدموع  فالمصاُب قد  أصاَب نفسهُ بعين  أو  استدَعى ال

.مرٌض بَل سبب   14التَّعطي َُّ،  13النَّوِم،   

ُد اإلصاباِت بالعيِن، و :العيُن التَّراثميَّةُ . أ تمتاُز  هَي تعدُّ

،  3الحرارةُ،  2الكوابيُس،  1: بخمِس دلئ ََّ  َِ شدٌّ  4ثق ٌَّ فِي الثتا

قَبِة وأوجاٌع فِي الجمجمِة مَن الخلِف،  العيُن التَّراثميَّةُ  5فِي الرَّ

 . تسبُِّب المراَض العلويَّةِ 

التَّيائُب  1: تمتاُز بدللتينِ  :عيٌن مصحوبةٌ بشيطان  . ب

 .قلَّةُ النَّومِ  2يكوُن مصحوبًا بدموع ، 
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ياِء وهَو أن  يُظِهَر المصاُب  :استدعاُء العينِ . ج يكوُن مَن الرِّ

، وهذِه  ََ اِء ذل محاسنهُ للنَّاِس بُغيةَ مدحِه، فيصاُب بالعيِن من  جرَّ

ُم الحالةُ  شرُّ أنواِع العيِن، وَل تخلُو من  شيطان  يصحبَها، وتتقدَّ

ياِء إلَى  بالمصاِب إن  لم  يعالج  نفسهُ ويتوبَ  إلَى هللاِ تعالَى من  الرِّ

 .أن  تصبَح مرًضا علويًّا

اتيَّةُ . د ََ : العيُن الذَّ وهَي أن  يصيَب المريُض نفسهُ بالعيِن وذل

يكوُن مَن الُعجِب بالنَّفِس، وهَو باٌب للتكبُِّر والعياِذ باللِ تعالَى، 

َ  استدعاُء العي ِن والعيُن الذَّاتيَّةُ، فهذاِن النَّوعاِن من  شرِّ العيوِن أ

ابقِة أو ُجلَُّها  .وتجُد فِي صاحبَها ث ََّّ العراِض السَّ

، ثالمِّ تنظُر إلَى َما يعجبَها : عيُن الودودِ . هة هَي عيٌن المحبُّ

ُك  َ  تقوُل تبارَك هللاُ "فِي ابنَها وَل تُبرِّ ََ  "أ ، وثذل فتصيبهُ بعين 

وجةُ لزوجَها أو العكُس، فالص َُّ  أنَّ المَّ تحبُّ ابنَها وتحبُّ لهُ  الزَّ

ك  فإصابتَها  ََ إن  لم  تُبرِّ وجةُ لزوجَها ولكن  مَع ذل ََ الزَّ الخيَر وثذل

حابةَ رضواُن هللاِ ، لهُ بالعيِن واردةٌ  وفِي الثِر دلي ٌَّ علَى أنَّ الصَّ

تعالَى عليهم  مَع جللِة قدرهم  فقد  أصابُوا بعلهم  بالعيِن، فعن  أبِي 

مرَّ عامٌر بُن : "امةَ بِن سه َّ  بِن حنيف  رضَي هللاُ تعالَى عنهُ قالَ أم

: ربيعةَ بسه َّ  بِن حنيف  رضَي هللاُ تعالَى عنهَما وهَو يغتس َُّ، فقالَ 

ِم وَل ِجلَد ُمخبَّأةً، فَما لبَث أن  لُبِطَ بِه، فأُتَي بِه النَّبيَّ  ، لم  أَر َثاليَو 

: وا، قالُ "؟بهِ  همونَ تتَّ  من  : "، قالَ أدرك  سهلً صريعاً : فقي ََّ لهُ 

 ى أحدثم  ا رأَ ؟ إذَ أخاهُ  أحدثم   يقت َُّ  علمَ : "، فقالَ ربيعةَ  بنَ  اعامرً 

عامراً  ، فأمرَ ا بماء  دعَ  ، ثمَّ "بالبرثةِ  لهُ  فليدعُ  ا يعجبهُ مَ  أخيهِ  من  

 وداخلةَ  ، ورثبتيهِ ى المرفقينِ إلَ  ويديهِ  وجههُ  ، فغس ََّ أَ يتوضَّ  أن  

"عليهِ  يصبَّ  أن   وأمرهُ ، إزارهِ 
(1)

.  
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 ليسَ   هللاِ  رسولِ  معَ  سه ٌَّ  فراحَ : "ي وغيرهِ برانِ للطَّ  ي رواية  وفِ 

  ".بأسٌ  بهِ 

هَي قريبةٌ جّدًا من  الحسِد الخالِص، وهَو : عيُن الحسودِ . و

غبةُ فِي زواِل النِّعمِة مَن الغيِر، وعيُن الحسوِد تكوُن عينًا من   الرَّ

أن  يكوَن يريُد زواَل النِّعمِة و ُممكٌن َل، ولكن   حاسد  ولكن  ممكنٌ 

 .فِي الخيِر هَو حسوٌد وهَي شديدةٌ جّدًا

وهَي عيٌن َل من  ودود  وَل من  حسود  وَل من  : العيُن الجافَّةُ . ز

الشَّخِص لنفسِه وَل مِن استدعاِء العيِن، ب َّ  هَي عيٌن من  غريب  

ك   .أعجَب بَما رأَى ولم  يُبرِّ  

 

 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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:والعينِ  الحسدِ  علجُ   

ا ثانتِ   ا بالمادةِ لهمَ   علقةَ ى وَل المعنَ  أص َِّ  من   والحسدُ  العينُ  فلمَّ

 اهذَ  يفِ  المعوذاتِ  من   آثدَ  فَل ي، وحِ الرُّ  نفِ الصِّ  ا من  علجهمَ  ثانَ 

 وغيرَ  والمساءِ  باحِ الصَّ  عندَ  ب َّ   صلة   ث َِّّ  دبرَ  اإليهَ  انُِدب نَ  فقد   ،البابِ 

 ََ  يُّ بِ النَّ  ِمرَ أُ  ب َّ   ،[5: الفلق]﴾َحَسدَ  إَِذا َحاِسد   َشرِّ  َوِمن﴿: ىتعالَ  فقالَ  ذل

 سحرهِ  أو   حسدَ  اإذَ  حاسد   ث َِّّ  شرِّ  من   يستعيذَ  أن   رَ مِ أُ  فقد   ا،بهمَ  

 َشرِّ  َوِمن﴿: قولهِ  من   ص  يخصِّ  لم   تعالَى هللاَ  لنَّ  سوءاً، بغاهُ  أو  

 من   بالستعاذةِ  اهُ إيَّ  أمرهُ  عمَّ  ب َّ   حاسد   دونَ  حاسداً ﴾ َحَسدَ  إَِذا َحاِسد  

ََ  حاسد   ث َِّّ  شرِّ  َ  عموِم الشَّرِّ  عمومهِ  ىعلَ  فذل أ
(1)

.  

 ىإلَ  يندفعُ  حينئذ   هُ لنَّ ( حسدَ  اإذَ ) بوقت   هِ شرِّ  من   الستعاذةِ  وتقييدُ 

 لهُ  كُ فتتحرَّ  نفسهِ  يفِ  الحسدُ  يجيشُ  حينَ  بالمحسودِ  رِّ الشَّ  عم َِّ 

بهِ  رِّ اللُّ  إللحاقِ  اوايَ والنَّ   َُّ يَ الحِ 
(2)

.  

 بوليِّ  مستعيذٌ  فهوَ  عمةِ النِّ  حاسدِ  شرِّ  من   تعالَى باللِ  والستعاذةُ 

ََ  عائذٌ  أنِّي إليَّ  اوأسداهَ  نعمتهُ  يأولنِ  من   ايَ  يقولُ  هُ ثأنَّ  عمِ النِّ   من   ب

  ََّ توثَّ  من   حسبُ  وهوَ  ،يعنِّ  اويزيلهَ  يمنِ  ايستلبهَ  أن   يريدُ  من   شرِّ 

ََ  يؤمنُ  َذِ الَّ  وهوَ  إليهِ  لجأَ  من   يوثافِ  عليهِ   ويجبرُ  الخائفِ  خو

 بهِ  واستنصرَ  هُ تولَّ  فمن   ،النصيرُ  ونعمَ  ىالمولَ  نعمَ  وهوَ  المستجيرَ 

 ،وصانهُ  وحرسهُ  وحفظهُ  هُ تولَّ  إليهِ  تهِ بكليَّ  وانقطعَ  عليهِ  وتوث ََّّ 

َُ  اممَّ  آمنهُ  قاهُ واتَّ  خافهُ  ومن    يحتاجُ  امَ  ث ََّّ  إليهِ  وجلبَ  ،ويحذرُ  يخا

َ  يَتَّقِ  َوَمن﴿ ،المنافعِ  منَ  إليهِ  َع َّ هللاَّ َرجاً  لَّهُ  يَج  ُزق هُ  َمخ   َحي ثُ  ِمن   َويَر 

تَِسبُ  َل  ِ  َعلَى يَتََوثَّ َّ   َوَمن يَح  بُهُ  فَُهوَ  هللاَّ َ  إِنَّ  َحس  ِرهِ  بَالِغُ  هللاَّ  قَد   أَم 

ُ  َجَع ََّ  ء   لُِك َِّّ  هللاَّ راً  َشي  [3-2: الطلق] ﴾قَد   
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 وقد   أمرهُ  بالغٌ  ىتعالَ  هللاَ  فإنَّ  وعافيتهُ  ورزقهُ  نصرهُ  تستبطئ   فَل 

 يخفهُ  لم   ومن   ،رُ يتأخَّ  وَل أحٌد  عنهُ  مُ يتقدَّ  َل  قدراً  شيء   لك َِّّ  هللاُ  جع ََّ 

ََ  اومَ  شيء   ث َِّّ  من   أخافهُ   منَ  خوفهِ  لنقصِ  إلَّ  هللاِ  غيرَ  أحداً  خا

آنَ  قََرأ تَ  فَإَِذا﴿: ىتعالَ  قالَ  ،هللاِ  تَِعذ   ال قُر  ي طَانِ  ِمنَ  بِالّلِ  فَاس  ِجيمِ  الشَّ  الرَّ

 إِنََّما يَتََوثَّلُونَ  َربِِّهم   َوَعلَى آَمنُوا   الَِّذينَ  َعلَى ُسل طَانٌ  لَهُ  لَي سَ  إِنَّهُ 

نَهُ  الَِّذينَ  َعلَى ُسل طَانُهُ  ِرُثونَ  بِهِ  ُهم َوالَِّذينَ  يَتََولَّو   [100-38: النح َّ]﴾ ُمش 

ي طَانُ  َذلُِكمُ  إِنََّما﴿: تعالَى وقالَ  َُ  الشَّ لِيَاءهُ  يَُخوِّ  تََخافُوُهم   فَلَ  أَو 

ِمنِينَ  ُثنتُم إِن َوَخافُونِ  ؤ  َ   [105: عمران آل]﴾ مُّ  بأوليائهِ  فكم  يخوِّ الشَّيطاُن  أ

 أثفكمِ  بالمخافةِ  يوأفردونِ  تخافوهم   فَل  صدورثم   يفِ  ويعظمهم  

اهم  إيَّ 
(3)

.  

:ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  مِ القيِّ  ابنُ  وقالَ   

:أسباب   بعشرةِ  المحسودِ  عنِ  الحاسدِ  شرُّ  ويندفعُ   

 جوءُ واللُّ  بهِ  نُ حصُّ والتَّ  جوءُ واللُّ  هِ شرِّ  من   ىتعالَ  باللِ  ذُ التعوُّ : اأحدهَ 

 معُ والسَّ  ،منهُ  يستعيذُ  ابمَ  عليمٌ  لستعاذتهِ  سميعٌ  ىتعالَ  وهللاُ  ،إليهِ 

 هللاُ  سمعَ : قولهِ  مي ََّ  فهوَ  العامَّ  معَ السَّ  َل  اإلجابةِ  سمعُ  بهِ  المرادُ  اهنَ 

ََ  ،حمدهُ  لمن    يراهُ  ىتعالَ  هللاَ  أنَّ  يعلمُ  عدوٍّ  من   بهِ  يستعيذُ  هُ فإنَّ  لذل

 سميعٌ  هُ أنَّ  المستعيذُ  هَذا ىتعالَ  هللاَ  فأخبرَ  هِ وشرَّ  ثيدهُ  ويعلمُ 

َ   لستعاذتهِ   أم َُّ  لينبسطَ  ويبصرهُ  يراهُ  هِ عدوِّ  بكيدِ  عليمٌ  مجيبٌ  أ

.عاءِ الدُّ  ىعلَ  بقلبهُ  ويقب َُّ  المستعيذِ   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

051/ 12 الطبرَ تفسير( 1)  

330/ 1 والتنوير التحرير( 2)  

463/ 2 الفوائد بدائع( 3)  
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 ىقَ اتَّ  فمنِ  ونهيهِ  أمرهِ  عندَ  وحفظهُ تعالَى  هللاِ  ىتقوَ : يانِ اليَّ  السببُ 

: ىتعالَ  قالَ  غيرهِ  ىإلَ  يكلهُ  ولم   حفظهُ  تعالَى هللاُ  ىتولَّ  تعالَى هللاَ 

بُِروا   َوإِن﴿ ُثم   لَ  َوتَتَّقُوا   تَص  َملُونَ  بَِما هللّاَ  إِنَّ  َشي ئاً  َثي ُدُهم   يَُلرُّ  يَع 

 هللاَ  احفظِ »: اسَ عبَّ  بنِ  هللاِ  لعبدِ   بيُّ النَّ  وقالَ [ 120: عمران آل]﴾ ُمِحيطٌ 

 ََ ََ  تجدهُ  هللاَ  احفظِ  يحفظ «تجاه
(1 )

 هللاُ  حفظهُ  تعالَى هللاَ  حفظَ  فمن  

 ن  فممَّ  وأمامهُ  حافظهُ  تعالَى هللاُ  ثانَ  ومن   هَ توجَّ  اأينمَ  أمامهُ  ووجدهُ 

 َُ .؟يحذرُ  ن  مَّ وم يخا  

 وَل  يشكوهُ  وَل  يقاتلهُ  َل  وأن   هِ عدوِّ  ىعلَ  الصبرُ : الثُ اليَّ  السببُ 

 برِ الصَّ  بمي َِّ  هِ وعدوِّ  حاسدهِ  ىعلَ  صرَ نُ  افمَ  أصلً، بأذاهُ  نفسهُ  ث  يحدِّ 

 اثلمَّ  هُ فإنَّ  ؛وبغيهُ  تأخيرهُ  يستط َُّّ  وَل  ،تعالَى هللاِ  ىعلَ   َِّ وثُّ والتَّ  عليهِ 

 بهِ  يقات َُّ ( المحسودِ ) عليهِ  للمبَغى ةً وقوَّ  جنداً  بغيهُ  ثانَ  عليهِ  ىبغَ 

 ولو   نفسهِ  من   ايرميهَ  سهامٌ  فبغيهُ  ،يشعرُ  َل  وهوَ  نفسهُ  يالباغِ 

ََ  عليهِ  المبَغى ىرأَ   َل  بصيرتهِ  للعفِ  ولكن   عليهِ  بغيهُ  هُ لسرَّ  ذل

ََ ﴿: ىتعالَ  قالَ  وقد   ،ومآلهُ  آخرهُ  دونَ  البغيِ  صورةَ  إلَّ  ىيرَ   َوَمن   َذلِ

ُ  لَيَنُصَرنَّهُ  َعلَي هِ  بُِغيَ  ثُمَّ  بِهِ  ُعوقِبَ  َما بِِمي  َِّ  َعاقَبَ  َ  إِنَّ  هللاَّ  لََعفُوٌّ  هللاَّ

[60: الحج]﴾ َغفُورٌ   

 لً أوَّ  هُ حقَّ  ىاستوفَ  قدِ  هُ أنَّ  معَ  صرَ النَّ  لهُ  ضمنَ  قد   تعالَى هللاُ  ثانَ  افإذَ 

َِ  لم   بمن   فكيفَ  .صابرٌ  وهوَ  عليهِ  يَ غِ بُ  ب َّ   هِ حقِّ  من   شيئاً  يستو  

ِ  َعلَى يَتََوثَّ َّ   َوَمن﴿ تعالَى هللاِ  ىعلَ   َُّ التوثُّ : ابعُ الرَّ  السببُ   فَُهوَ  هللاَّ

بُهُ   امَ  العبدُ  ابهَ  يدفعُ  يتِ الَّ  السبابِ  ىأقوَ  من    َُّ والتوثُّ  ،[3: الطلق] ﴾َحس 

 ىأقوَ  من   وهوَ  ،وعدوانهم   وظلمهم   الخلقِ  ىأذَ  من   يطيقُ  َل 

ََ  يفِ  السبابِ  َ   حسبهُ  هللاَ  فإنَّ  ؛ذل  سبحانهُ  نفسهُ  فجع ََّ  ،ثافيهِ  أ

 هللاِ  ىعلَ  العبدُ   ََّ توثَّ  فلو   وواقيهِ  وحسبهُ  عليهِ   َُّ المتوثِّ  عبدهُ  يثافِ 

 لهُ  لجع ََّ  فيهنَّ  ومن   والرضُ  مواتُ السَّ  وثادتهُ  لهِ توثُّ  حقَّ  ىتعالَ 
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ََ  من   مخرجاً   فَل  وواقيهِ  ثافيهِ  هللاُ  ثانَ  ومن   ونصرهُ  وثفاهُ  ذل

 والجوعِ  والبردِ  ثالحرِّ  منهُ  بدَّ  َل  ىأذَ  إلَّ  هُ يلرُّ  وَل  هِ لعدوِّ  فيهِ  مطمعَ 

 وفرقٌ  أبداً، يكونُ  فَل  مرادهُ  منهُ  يبلغُ  ابمَ  هُ يلرَّ  أن   اوأمَّ  ،والعطشِ 

 إحسانٌ  الحقيقةِ  يفِ  وهوَ  لهُ  إيذاءٌ  اهرِ الظَّ  يفِ  هوَ  َذِ الَّ  ىالذَ  بينَ 

.منهُ  بهِ  ىيتشفَ  َذِ الَّ  ررِ اللَّ  وبينَ  بنفسهِ  وإضرارٌ  إليهِ   

 وأن   فيهِ  والفكرِ  بهِ  الشتغالِ  منَ  القلبِ  فراغُ : الخامسُ  السببُ 

 وَل  يخافهُ  وَل  إليهِ  يلتفتُ  فَل  لهُ  خطرَ  امَ ثلَّ  بالهِ  من   يمحوهُ  أن   يقصدَ 

 السبابِ  ىوأقوَ  الدويةِ  أنفعِ  من   اوهذَ  ،فيهِ  بالفكرِ  قلبهُ  يمألُ 

 الفكرِ  عنِ  اوصانهَ  عنهُ  روحهُ  جبذَ  افإذَ  ،هِ شرِّ  اندفاعِ  ىعلَ  المعينةِ 

 محوِ  ىإلَ  بادرَ  ببالهِ  خطرَ  افإذَ  ببالهِ  رهُ خطِ يُ  َل  وأن   بهِ  قِ والتعلُّ  فيهِ 

 ََ  الحاسدُ  بقيَ  بهِ  ىوأولَ  لهُ  أنفعُ  هوَ  ابمَ  والشتغالِ  الخاطرِ  ذل

 تأثلهُ  امَ  تجد   لم   افإذَ  ارِ ثالنَّ  الحسدَ  فإنَّ  بعلاً  بعلهُ  يأث َُّ  يالباغِ 

 الوارعةِ  المطمئنةِ  فوسِ النُّ  إلَّ  ابهذَ  يصدقُ  وَل  بعلاً، ابعلهَ  أث ََّ 

 خيرٌ  الهَ  نصرهُ  أنَّ  وعلمت   ا،لهَ  تعالَى هللاِ  بوثالةِ  رضيت   يتِ الَّ  نةِ الليِّ 

 ،إليهِ  وسكنت   ،تعالَى باللِ  فوثقت   ا،لنفسهَ  هيَ  اانتصارهَ  منِ 

 ىأوفَ  َل  هُ وأنَّ  ،صدقٌ  ووعدهُ  ،حقٌّ  ضمانهُ  أنَّ  وعلمت   ،بهِ  واطمأنت  

 الهَ  نصرهُ  أنَّ  فعلمت   قيلً، منهُ  أصدقَ  وَل  ،تعالَى هللاِ  منَ  بعهدهِ 

 نصرِ  أو   النفسهَ  هيَ  انصرهَ  من   فائدةً  وأعظمُ  وأدومُ  وأثبتُ  ىأقوَ 

.الهَ  اميلهَ  مخلوق    

 وجع ََّ  لهُ  واإلخلصُ تعالَى  هللاِ  ىعلَ  اإلقبالُ  وهوَ : ادسُ السَّ  السببُ 

 تدبُّ  اوأمانيهَ  نفسهِ  خواطرِ  مح َِّّ  يفِ  إليهِ  واإلنابةَ  يهِ وترضِّ  تهُ محبَّ 

 اويذهبهَ  اويغمرهَ  ايقهرهَ  ىحتَّ  فشيئاً  شيئاً  الخواطرِ  دبيبَ  افيهَ 

 الربِّ  محابِ  يفِ  اهَ ثلَّ  وأمانيهِ  وهواجسهُ  خواطرهُ  ىفتبقَ  ةِ بالكليَّ 

 المحبُّ  يذثرُ  اثمَ  وذثرهِ  واستعطافهِ  يهِ وترضِّ  هِ وتملقِّ  إليهِ  بِ قرُّ والتَّ 
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 من   حهُ جوار امتألت   قدِ  َذِ الَّ  إليهِ  المحسنِ  لمحبوبهِ  ةِ المحبَّ  التامُّ 

 يوالباغِ  حاسدهِ  يفِ  بالفكرِ  معموراً  وقلبهِ  إنكارهِ  بيتَ  يجع َُّ  فَل  هِ حبِّ 

 لهُ  سعُ يتَّ  َل  امَ  اهذَ  عليهِ  دبيرِ والتَّ  ،منهُ  النتقامِ  ىإلَ  والطريقِ  عليهِ 

 وطلبُ  وإجللهِ تعالَى  هللاِ  ةُ محبَّ  فيهِ  تسكن   لم   خرابٌ  قلبٌ  إلَّ 

 فلقد   ،داخلهُ  وصارَ  الحصنَ  اهذَ  دخ ََّ  من   سعادةَ  أعظمَ  افمَ  ،مرضاتهِ 

ََ  َل  حصن   ىإلَ  ىآوَ   من   ىعلَ  ضيعةَ  وَل  بهِ  نَ تحصَّ  من   ىعلَ  خو

ََ  منهُ  إليهِ  نوِّ الدُّ  يفِ  للعدوِّ  مطمعَ  وَل  إليهِ  ىآوَ   يؤتيهِ  هللاِ  فل َُّ  وذل

.يشاءُ  من    

 ت  طَ سلَّ  يتِ الَّ  نوبِ الذُّ  منَ  تعالَى هللاِ  ىإلَ  وبةِ التَّ  تجريدُ : ابعُ السَّ  السببُ 

ن أََصابَُكم َوَما﴿: يقولُ  ىتعالَ  هللاَ  فإنَّ  أعداءهُ  عليهِ  ِصيبَة   مِّ  فَبَِما مُّ

 بذنب   إلَّ  يؤذيهِ  من   العبدِ  ىعلَ  طَ لِّ سُ  افمَ [ 30: الشورى] ﴾أَي ِديُكم   َثَسبَت  

َُ  ذنوبهِ  من   العبدُ  يعلمهُ  َل  اومَ  يعلمهُ  َل  أو   يعلمهُ   يعلمهُ  امَ  أضعا

َُ  وعملهُ  علمهُ  اممَّ  ينساهُ  اومَ  امنهَ   عاءِ الدُّ  يوفِ  ،يذثرهُ  امَ  أضعا

ََ  أعوذُ  يإنِّ  همَّ اللَّ »: المشهورِ  ََ  أشركَ  أن   ب  وأستغفركُ  أعلمُ  اوأنَ  ب

«أعلمُ  َل  لمَ 
(2)

 يعلمهُ  َل  اممَّ  منهُ  الستغفارِ  ىإلَ  العبدُ  يحتاجُ  افمَ  ،

 َُ َِ  أضعا  بعضُ  ولقيَ  ،بذنب   إلَّ  مؤذ   عليهِ  طَ لِّ سُ  افمَ  يعلمهُ  امَ  أضعا

 ثمَّ  البيتَ  أدخ ََّ  ىحتَّ  قف   لهُ  فقالَ  منهُ  ونالَ  لهُ  فأغلظَ  رجًل  لفِ السَّ 

ََ  أخرجُ   ثمَّ  هِ ربِّ  ىإلَ  وأنابَ  وتابَ  إليهِ  عَ وتلرَّ  للِ  فسجدَ  فدخ ََّ  إلي

 َذِ الَّ  نبِ الذَّ  منَ  هللاِ  ىإلَ  تبتُ  فقالَ  صنعتَ  امَ  لهُ  فقالَ  إليهِ  خرجَ 

ََ سلَّ  .عليَّ  بهِ  ط  

 منَ  عوفيَ  افإذَ  اوموجباتهَ  نوبَ الذُّ  إلَّ  شرٌّ  الوجودِ  يفِ  فليسَ 

ََ  عليهِ  بغيَ  اإذَ  للعبدِ  فليسَ  اموجباتهَ  من   عوفيَ  نوبِ الذُّ   وأوذ

 وعلمةُ  صوحِ النَّ  وبةِ التَّ  منَ  لهُ  أنفعُ  شيءٌ  خصومهُ  عليهِ  طَ وتسلَّ 

 فيشغ ََّ  وعيوبهِ  وذنوبهِ  نفسهِ  ىعلَ  ونظرهُ  فكرهُ  يعكسَ  أن   سعادتهِ 
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 بهِ  نزلَ  امَ  رِ لتدبُّ  فراغٌ  فيهِ  ىيبقَ  فَل  امنهَ  وبةِ وبالتَّ  اوبإصلحهَ  ابهَ 

 نصرتهُ  ىيتولَّ  تعالَى وهللاُ  عيوبهِ  وإصلحَ  وبةَ التَّ  هوَ  ىيتولَّ  ب َّ  

 من   اأبرثهَ  اومَ  عبد   من   أسعدهُ  افمَ  ،بدَّ  وَل  عنهُ  فعَ والدَّ  وحفظهُ 

 بيدِ  شدَ والرُّ  وفيقَ التَّ  ولكنِ  عليهِ  اأثرهَ  أحسنَ  اومَ  بهِ  نزلت   نازلة  

 قُ يوفَّ  أحد   ث َُّّ  افمَ  منعَ  المَ  معطيَ  وَل  ىأعطَ  المَ  مانعَ  َل  تعالَى هللاِ 

 إلَّ  ةَ قوَّ  وَل  حولَ  وَل  عليهِ  قدرةَ  وَل  لهُ  إرادةَ  وَل  بهِ  معرفةَ  َل  الهذَ 

.باللِ   

ََ  فإنَّ  أمكنهُ  امَ  واإلحسانُ  دقةُ الصَّ : امنُ اليَّ  السببُ   عجيباً  تأثيراً  لذل

 إلَّ  اهذَ  يفِ  يكن   لم   ولو   الحاسدِ  وشرِّ  العينِ  ودفعِ  البلءِ  دفعِ  يفِ 

 ىوالذَ  والحسدُ  العينُ  يكادُ  افمَ  ،بهِ  ىلكفَ  وحديياً  قديماً  الممِ  تجاربَ 

ََ  من   شيءٌ  أصابهُ  وإن   ،ق  متصدِّ  محسن   ىعلَ  طُ يتسلَّ   معاملً  ثانَ  ذل

 ،الحميدةُ  العاقبةُ  فيهِ  لهُ  وثانت   أييدِ والتَّ  والمعونةِ  طفِ باللُّ  فيهِ 

ةِ ذِ ) ةِ ارَ فَ خُ  يفِ  قُ المتصدِّ  فالمحسنُ   منَ  عليهِ  وصدقتهِ  إحسانهِ  (مَّ

 وحصنٌ  واقيةٌ  (من  سلح  وغيرهِ  اإلنسانَ  ث َُّّ َما يقِي) ةٌ نَّ جُ  هللاِ 

 اسببً  يكونُ  امَ  ث َِّّ  من   عمةِ النِّ  حارسُ  كرُ فالشُّ  وبالجملةِ  ،حصينٌ 

 يفترُ  َل  هُ فإنَّ  ،والعائنِ  الحاسدِ  حسدِ  السبابِ  ىأقوَ  فمن   ،الزوالهَ 

 يبردُ  فحينئذ   المحسودِ  عنِ  عمةُ النِّ  تزولَ  ىحتَّ  قلبهُ  يبردُ  وَل  يينِ  وَل 

 ىتعالَ  هللاِ  نعمةَ  العبدُ  حرسَ  افمَ  ،هللاُ  اأطفأهَ  َل  نارهُ  وتنطفئُ  أنينهُ 

 يبمعاصِ  افيهَ  العم َِّ  بمي َِّ  للزوالِ  اعرضهَ  وَل  ،اشكرهَ  بمي َِّ  عليهِ 

 فالمحسنُ  ،المنعمِ  ثفرانِ  ىإلَ  بابٌ  وهوَ  عمةِ النِّ  ثفرانُ  وهوَ  تعالَى هللاِ 

 ىعلَ  نائمٌ  وهوَ  عنهُ  يقاتلونَ  وعسكراً  جنداً  يستخدمُ  قُ المتصدِّ 

َُ  هُ فإنَّ  عدوٌّ  ولهُ  عسكرٌ  وَل  جندٌ  لهُ  يكن   لم   فمن   فراشهِ   أن   يوش

.المستعانُ  وهللاُ  فرِ الظَّ  ةُ مدَّ  رت  تأخَّ  وإن   هُ عدوُّ  بهِ  يظفرَ   
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 اهَ وأشقِّ  فسِ النَّ  ىعلَ  السبابِ  أصعبِ  من   وهوَ : اسعُ التَّ  السببُ 

 نارِ  إطفاءُ  وهوَ  هللاُ  منَ  هُ حظُّ  عظمَ  من   إلَّ  لهُ  قُ يوفَّ  وَل  اعليهَ 

 اوشرًّ  أذىً  ازدادَ  امَ فكلَّ  إليهِ  باإلحسانِ  َوالمؤذِ  يوالباغِ  الحاسدِ 

 اومَ  ،شفقةً  وعليهِ  نصيحةً  ولهُ  إحساناً  إليهِ  ازددتَ  وحسداً  وبغياً 

 قولهُ  اآلنَ  فاسمع   تتعاطاهُ  أن   عن   فللً  يكونُ  اهذَ  بأنَّ  قُ تصدِّ  ََ أظنَّ 

تَِوَ َوَل ﴿: وج ََّّ  عزَّ  يِّئَةُ  َوَل  ال َحَسنَةُ  تَس  فَع   السَّ َسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي اد   أَح 

ََ  الَِّذَ فَإَِذا  الَِّذينَ  إِلَّ  يُلَقَّاَها َوَما َحِميمٌ  َولِيٌّ  َثأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َوبَي نَهُ  بَي نَ

ا َعِظيم   َحظٍّ  ُذو إِلَّ  يُلَقَّاَها َوَما َصبَُروا ََ  َوإِمَّ ي طَانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّ غٌ  الشَّ  نَز 

تَِعذ   ِ  فَاس  ََ ﴿: وقالَ  ،[36-34: فصلت] ﴾ال َعلِيمُ  السَِّميعُ  هُوَ  إِنَّهُ  بِاللَّ لَئِ  أُو 

نَ  تَو  َرُهم يُؤ  تَي نِ  أَج  رَّ َرُكونَ  َصبَُروا بَِما مَّ يِّئَةَ  بِال َحَسنَةِ  َويَد  ا السَّ  َوِممَّ

ََ  أنَّ  واعلم   [54: القصص] ﴾يُنفِقُونَ  َرَزق نَاُهم   ََ  ذنوباً  ل  تعالَى هللاِ  وبينَ  بين

 َُ ََ  اويغفرهَ  اعنهَ  ويعفُ  أن   وترجوهُ  اعواقبهَ  تخا ََ  اويهبهَ  ل  ،ل

ََ  ينعمَ  ىحتَّ  والمسامحةِ  العفوِ  دِ مجرَّ  ىعلَ  يقتصرُ  َل  اهذَ  ومعَ   علي

 ََ ََ  ويجلبَ  ويكرم  افإذَ  ،ملهُ تأ امَ  فوقَ  واإلحسانِ  المنافعِ  منَ  إلي

ََ  بهِ  يقاب ََّ  أن   ََ ربِّ  من   اهذَ  وترجُ  ثنتَ   أن   كَ رَ وأجدَ  كَ َل و  أَ  افمَ  إساءت

ََ  إساءتهم   بهِ  وتقاب ََّ  خلقهُ  بهِ  تعام ََّ   المعاملةَ  هذهِ تعالَى  هللاُ  ليعامل

 يفِ  إساءتهم   يفِ  اسِ النَّ  معَ  تعم َُّ  افكمَ  العم َِّ  جنسِ  من   الجزاءَ  فإنَّ 

ََ  هللاُ  يفع َُّ  َِ حقِّ  ََ  يفِ  مع ََ  ذنوب  بعدَ  فانتقم   ،وفاقاً  جزاءاً  وإساءت

 ََ  عبادهِ  معَ  تفع َُّ  اوثمَ  تدانُ  تدينُ  افكمَ  اترك   أوِ  وأحسن   اعفُ  أوِ  ذل

ََ  يفع َُّ   هم  ثلَّ  ويصيرونَ  عليهِ  اسِ النَّ  ثناء   من   هُ يتعجلَّ  امَ  معَ  اهذَ  ،مع

ََ  ىإلَ  محسنٌ  هُ أنَّ  سمعَ  من   ث َُّّ  هُ فإنَّ  خصمهِ  ىعلَ  معهُ   وهوَ  الغيرِ  ذل

 المسيءِ  ىعلَ  المحسنِ  معَ  تهُ وهمَّ  ودعاءهُ  قلبهُ  وجدَ  إليهِ  مسيءٌ 

 ََ ٌَ  أمرٌ  وذل  قدِ  اإلحسانِ  ابهذَ  فهوَ  عبادهُ  تعالَى هللاُ  فطرَ  فطر

 وَل  إقطاعاً  منهُ  يريدونَ  وَل  يعرفونهُ  وَل  يعرفهم   َل  عسكراً  استخدمَ 

حالتينِ  ىإحدَ  من   وحاسدهِ  هِ عدوِّ  معَ  لهُ  بدَّ  َل  هُ أنَّ  معَ  اهذَ  خبراً   
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 أحبِّ  من   ىويبقَ  لهُ  ويذلُّ  لهُ  وينقادُ  فيستعبدهُ  بإحسانهِ  يملكهُ  أن   اإمَّ 

 إساءتهِ  ىعلَ  أقامَ  إن   دابرهُ  ويقطعُ  ثبدهُ  تَ يفتِّ  أن   اوإمَّ  ،إليهِ  اسِ النَّ 

َُ  بإحسانهِ  يذيقهُ  هُ فإنَّ  إليهِ   بَ جرَّ  ومن   بانتقامهِ  منهُ  ينالُ  امَ  أضعا

 َل  هُ ثلَّ  الخيرُ  بيدهِ  المعينُ  فقُ الموَّ  هوَ  وهللاُ  المعرفةِ  حقَّ  عرفهُ  اهذَ 

ََ  يفِ  اوإخواننَ  ايستعملنَ  أن   المسئولُ  وهوَ  غيرهُ  إلهَ   هِ بمنِّ  ذل

.وثرمهِ   

ََ  الجامعُ  وهوَ : العاشرُ  السببُ   السبابِ  هذهِ  مدارُ  وعليهِ  هِ ثلِّ  لذل

 بِ المسبِّ  ىإلَ  السبابِ  يفِ  بالفكرِ   َِّ والترحُّ  وحيدِ التَّ  تجريدُ  وهوَ 

 وهيَ  ياحِ الرِّ  حرثاتِ  بمنزلةِ  آلتٌ  هذهِ  بأنَّ  والعلمُ  ،الحكيمِ  العزيزِ 

 فهوَ  بإذنهِ  إلَّ  تنفعُ  وَل  تلرُّ  وَل  اوبارئهَ  اوفاطرهَ  اثهَ محرِّ  بيدِ 

 ،سواهُ  أحدَ  َل  وحدهُ  عنهُ  ايصرفهَ  َذِ الَّ  وهوَ  ابهَ  عبدهُ  يحسنُ  َذِ الَّ 

ََ  َوإِن﴿: ىتعالَ  قالَ  َسس   َوإِن ُهوَ  إِلَّ  لَهُ  َثاِشفَ  فَلَ  بُِلرٍّ  هللّاُ  يَم 

 ََ َسس  ء   ُث َِّّ  َعلَى فَُهوَ  بَِخي ر   يَم  [10: النعام]﴾ قَُديرٌ  َشي   

 أنَّ  واعلم  »: اعنهمَ  هللاُ  رضيَ  اسَ عبَّ  بنِ  هللاِ  لعبدِ   يُّ بِ النَّ  وقالَ 

ََ  هللاُ  ثتبهُ  بشيء   إلَّ  ينفعوكَ  لم   ينفعوكَ  أن   ىعلَ  وااجتمعُ  لوِ  ةَ المَّ   ل

 هللاُ  ثتبهُ  بشيء   إلَّ  وكَ يلرُّ  لم   وكَ يلرُّ  أن   ىعلَ  وااجتمعُ  ولوِ 

 ََ «علي
(3)

َُ  قلبهِ  من   خرجَ  فقد   وحيدَ التَّ  العبدُ  دَ جرَّ  افإذَ    سواهُ  امَ  خو

 هللاَ  يفردُ  ب َّ   ىتعالَ  هللاِ  معَ  يخافهُ  أن   من   عليهِ  أهونُ  هُ عدوُّ  وثانَ 

 بهِ  واشتغالهُ  بهِ  اهتمامهُ  قلبهِ  من   وخرجَ  منهُ  نهُ أمَّ  وقد   بالمخافةِ 

 واشتغالً  وتوثلً  وإنابةً  وخشيةً  ةً محبَّ  تعالَى هللاُ  دَ وتجرَّ  فيهِ  وفكرهُ 

 منهُ  وخوفهُ  هِ عدوِّ  أمرِ  يفِ  فكرهُ  عمالهُ إِ  أنَّ  ىفيرَ  ،غيرهِ  عن   بهِ 

.توحيدهِ  نقصِ  من   بهِ  واشتغالهُ   

 ىيتولَّ  تعالَى وهللاُ  شاغ ٌَّ  شغ ٌَّ  فيهِ  لهُ  لكانَ  توحيدهُ  دَ جرَّ  فلو   وإلَّ 

 ثانَ  فإن   واآمنُ  ذينَ الَّ  عنِ  يدافعُ  تعالَى هللاَ  فإنَّ  عنهُ  فعَ والدَّ  حفظهُ 
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 هللاِ  دفاعُ  يكونُ  إيمانهِ  وبحسبِ  ،بدَّ  وَل  عنهُ  يدافعُ  تعالَى فاللُ  مؤمناً 

 وإن   دفع   أتمَّ  عنهُ  تعالَى هللاِ  دفعُ  ثانَ  إيمانهُ  ثم ََّ  فإن   عنهُ  تعالَى

.ةً ومرَّ  ةً مرَّ  لهُ  فاللُ  ةً ومرَّ  ةً مرَّ  ثانَ  وإن   لهُ  مزجَ  مزجَ   

 هللاُ  أقب ََّ  يتهِ بكلِّ تعالَى  هللاِ  ىعلَ  أقب ََّ  من  : "لفِ السَّ  بعضُ  قالَ  اثمَ 

 هللاُ  أعرضَ  يتهِ بكلِّ  تعالَى هللاِ  عنِ  أعرضَ  ومن   جملةً  عليهِ  تعالَى

."ةً ومرَّ  ةً مرَّ  لهُ  تعالَى فاللُ  ةً ومرَّ  ةً مرَّ  ثانَ  ومن   جملةً  عنهُ  تعالَى  

 وليسَ  والساحرِ  والعائنِ  الحاسدِ  شرُّ  ابهَ  يندفعُ  أسباب   عشرةُ  فهذهِ 

 وثقتهِ  عليهِ  لهِ وتوثُّ  عليهِ  وإقبالهِ  تعالَى هللاِ  ىإلَ  هِ التوجُّ  منَ  أنفعُ  لهُ 

ََ  َل  وأن   بهِ   وايرجُ  وَل  وحدهُ  منهُ  خوفهُ  يكونُ  ب َّ   غيرهُ  معهُ  يخا

 وَل  بسواهُ  يستغيثُ  وَل  بغيرهِ  قلبهُ  قُ يعلِّ  فَل  وحدهُ  يرجوهُ  ب َّ   سواهُ 

 لَ ذِ وخُ  إليهِ   ََّ ثِّ وُ  وخافهُ  ورجاهُ  بغيرهِ  قلبهُ  قَ علَّ  ىومتَ  اهُ إيَّ  إلَّ  ويرجُ 

ََ  فمن   ،جهتهِ  من    ارجَ  ومن   عليهِ  طَ لِّ سُ  تعالَى هللاِ  غيرَ  شيئاً  خا

 هللاِ  ةسنَّ  هذهِ  ،خيرهُ  مَ رِ وحُ  جهتهِ  من   لَ ذِ خُ  تعالَى هللاِ  ىسوَ  شيئاً 

"تبديًل  هللاِ  ةِ لسنَّ  تجدَ  ولن   خلقهِ  يفِ  تعالَى
(4)

.  
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 *تسلُُّط القرينِ *
هَو المصاحُب والملزمُ : لغةً  القرينُ 

(1)
.  

حيِن ولدتِه هَو شيطاٌن ملزٌم لإلنساِن من  : القريُن اصطلًحا

 .إلى حيِن موتهِ 
 

 :أدلَّةُ وجوِد القرينِ 

: سبحانهُ  قالَ  ،ياطينِ الشَّ  منَ  قريناً  إنسان   لك َِّّ  أنَّ  شرعاً  ثبتَ  فقد  

َغي تُهُ  َما َربَّنَا قَِرينُهُ  قَالَ )  ذثرَ  وقد  [ 20:قّ ](بَِعيد   َضلل   فِي َثانَ  َولَِكن   أَط 

 عدمَ :  َُّ المهدوِ  ىوحكَ  ،يطانُ الشَّ : هوَ  اآليةِ  يفِ  القرينَ  أنَّ  يُّ القرطبِ 

 ََ  .اهذَ  يفِ  الخل

ُعود   ب نِ  هللّاِ  َعب دِ  َعنوَ  :  هللّاِ  َرُسولُ  قَالَ : قالَ  عنه هللا رضي َمس 

 َوإِيّاَك؟: قَالُوا ،"ال ِجنّ  ِمنَ  قَِرينُهُ  بِهِ  ُوّث ََّ  َوقَد   إِلّ  أََحد   ِمن   ِمن ُكم   َما"

ََ " قَالَ  هللّاِ  َرُسولَ  يَا لَمَ  َعلَي هِ  أََعانَنِي هللّاَ  أَنّ  إِلّ  ،َوإِيّا  فَلَ  ،فَأَس 

"بَِخي ر   إِلّ  يَأ ُمُرنِي
(2)

.  

 ِعن ِدَها ِمن   َخَرجَ   هللّاِ  َرُسولَ  أَنّ : "عنها هللا رضي عائشة عنو

تُ  قَالَت   ،لَي لً  نَعُ  َما فََرأَىَ  فََجاءَ  ،َعلَي هِ  فَِغر  ؟ َما: "فَقَالَ ، أَص  َِ  يَا لَ

ِت؟ َعائَِشةُ  ؟ َعلَىَ  ِمي لِي يََغارُ  لَ  لِي َوَما: فَقُل تُ " أَِغر  ََ  فَقَالَ  ِمي لِ

؟ َجاَءكِ  أَقَد  : " هللّاِ  َرُسولُ  َِ  أَوَ ! هللّاِ  َرُسولَ  يَا: قَالَت  " َشي طَانُ

؟ ُث َِّّ  َوَمعَ : قُل تُ " نََعم  : "قَالَ ! َشي طَاٌن؟ َمِعيَ  " نََعم  ": قَالَ  إِن َسان 

ََ : قُل تُ   َحتّىَ  َعلَي هِ  أََعانَنِي َربّي َولَِكن   ،نََعم  " قَالَ  ؟هللّاِ  َرُسولَ  يَا َوَمَع

لَمَ  "أَس 
(3)

.  
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 هُ ليللَّ  جاهداً  ىويسعَ  ،آدمَ  بابنِ  يقترنُ  شيطانٌ  بالقرينِ  والمقصودُ 

 ويدخلهُ  قرينهِ  ىعلَ  يسيطرَ  أن   للمسلمِ  يمكنُ  وَل  ،بي َِّ السَّ  سواءِ  عن  

ََ  جع ََّ  سبحانهُ  هللاَ  لنَّ  ،اإلسلمِ  يفِ   المؤمنَ  ليعلمَ  ،للعبدِ  ابتلءً  ذل

 اجحِ الرَّ  ىعلَ  مسلماً  وأصبحَ  يؤمن   لم    بيِّ النَّ  وقرينُ  ،غيرهِ  من  

:  يِّ بِ النَّ  وقولُ  ،وانقادَ  لهُ  استسلمَ  امَ وإنَّ  ،العلمِ  أه َِّ  أقوالِ  من  

 ،ملارعٌ  فع ٌَّ  فهوَ  فعِ الرَّ  ىفعلَ  ا،وفتحهَ  الميمِ  برفعِ  ََ وِ رُ " فأسلمَ "

 فع ٌَّ  فهوَ  ،الفتحِ  ىوعلَ  ،وفتنتهِ  هِ شرِّ  من   أسلمُ : ىالمعنَ  ويكونُ 

 اوهذَ  ،اإلسلمِ  يفِ  ودخ ََّ  أسلمَ  هُ أنَّ : لُ الوَّ  :معنيينِ  ويحتم َُّ  ماض  

 جاءتِ  وقد   ،وانقادَ  استسلمَ : ىبمعنَ  :يانِ اليَّ  ،يسيأتِ  اثمَ  مدفوعٌ 

 .شرحهِ  يفِ  َُّ ووِ النَّ  قالَ  اثمَ  ،مسلم   صحيحِ  غيرِ  يفِ  ثهذهِ  روايةٌ 

: قائلً   يِّ بِ النَّ  قرينِ  إسلمِ  عدمَ  ةَ تيميَّ  ابنُ  اإلسلمِ  شيخُ  حَ رجَّ  وقد  

 َِ : ويقولُ  ،مِّ باللَّ  فأسلمُ  يرويهِ  عيينةَ  ابنُ  وثانَ  ،وانقادَ  استسلمَ  أ

 إلَّ  ييأمرنِ  فَل : ىالخرَ  وايةِ الرِّ  يفِ  قولهُ  لكن   ،يُسلمُ  َل  يطانَ الشَّ  إنَّ 

 ثانَ  وإن   ،إسلمهُ  اوهذَ  ،رِّ بالشَّ  يأمرهُ  يبقَ  لم   هُ أنَّ  ىعلَ  دلَّ  ،بخير  

 ََ  ج َُّ الرَّ  يقهرُ  اثمَ  ،باللِ  إيمانهِ  عن   َل  تهِ وذلَّ  خلوعهِ  عن   ثنايةً  ذل

ََ  أنَّ  المقهورُ  العدوُّ  ََ رَ عَ  وقد   ،ويأسرهُ  اهرَ الظَّ  هُ عدوَّ   القاهرَ  ذل

 َُ ََ  ىعلَ  يعاقبهُ  ب َّ   ،يقبلهُ  فَل  رِّ الشَّ  منَ  عليهِ  بهِ  يشيرُ  امَ  يعر  ،ذل

 وعجزهِ  تهِ لذلَّ  بخير   إلَّ  عليهِ  يشيرُ  َل  هُ أنَّ  ىإلَ  معهُ  لنقهارهِ  فيحتاجُ 

 ،عليهِ  يأعاننِ  هللاَ  أنَّ  إلَّ : " يُّ بِ النَّ  قالَ  اولهذَ  ،ودينهِ  لصلحهِ  َل 

"بخير   إلَّ  ييأمرنِ  فَل 
(4)

.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .معجم المعاني( 1)--

 ومسلم أحمد أخرجهُ ( 2)

 مسلم أخرجه( 3)

 233مجموع الفتاوَ لبن تيمية ( 4)
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 المطلوبُ  هوَ  اوهذَ  ،يطانِ الشَّ  اهذَ  مدافعةُ  المسلمِ  ىفعلَ  ،ث ٍَّّ  ىوعلَ 

 يوسوسُ  تارةً  القرينُ  اوهذَ  ،عليهِ  مقدورٌ  أمرٌ  وهوَ  شرعاً، منهُ 

 سورةِ  يفِ  وسوستهِ  شرِّ  من   بالستعاذةِ  المرُ  جاءَ  اولذَ  ،رِّ بالشَّ 

َواسِ  َشرِّ  ِمن  : )قاَل تعالَى اسِ النَّ  ِوسُ  الَِّذَ*  ال َخنَّاسِ  ال َوس   يَُوس 

 .[6-3:الناس] (َوالنَّاسِ  ال ِجنَّةِ  ِمنَ *  النَّاسِ  ُصُدورِ  فِي

ي طَانُ  فَأَن َساهُ : )سبحانهُ  قالَ  ،الخيرَ  يينسِ  وتارةً  رَ  الشَّ ( َربِّهِ  ِذث 

 .[42:يوسف]

ي طَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما َويَُمنِّيِهم   يَِعُدهُم  : )ىتعالَ  قالَ  ي،َمنِّ ويُ  دُ يعِ  وتارةً   الشَّ

 .[120:النساء] (ُغُروراً  إِلَّ 

َُ  وتارةً   َذلُِكمُ  إِنََّما: )سبحانهُ  قالَ  ،المرعبةَ  الوسوسةَ  القلبِ  يفِ  يقذ

ي طَانُ  َُ  الشَّ لِيَاءهُ  يَُخوِّ  .[105:عمران آل]( أَو 

 .سبقَ  امَ  يفِ  محصورٌ  فكيدهُ 

 

 : القرينِ  تسلُّطِ  أسبابُ 

ًة،     8 يِن عامَّ ًة، والبعُد عِن الدِّ         البعُد عْن ذكِر هللاِ تعالَى خاصَّ

ُة مْن فقِد عزيز  دوَن صبر  علَى ذلَك أْو إرغاُم  2 دماُت النَّفسيَّ الصَّ

الفراُغ الَِّذي  3اإلنساِن علَى فعِل َما يكرهُ دوَن رضاء  بالقضاِء، 

افِع أْو عدُم فعِل  4ليَس فيِه ذكُر هللاِ تعالَى،  عدُم طلِب العلِم النَّ

كُ  5الخيراِت،  نَيا،  نسياُن اآلخرِة والتمسُّ حبُّ غيِر هللاِ تعالَى  6بالدُّ

ياِن القرينَ  7كحبِّ هللاِ تعالَى،  اعِة يقوِّ  .العيُن والحسُد مَع قلَِّة الطَّ
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 :بالتَّتبُِّع والتَّجربِة والستقراءِ  أعراضهُ 

،  2الوسوسةُ فِي العقيدِة ثمَّ فِي العباداِت،  1 َُ سلوٌك  3الخو

    ثلٌم فِي النَّفِس، 5ثوابيٌس،  4مدعوٌم بشهوة  جامحة  للجماِع، 

6  َُّ لةُ،  0 ،الشَّ ةً الصَّ نسياٌن  8عدُم التَّرثيِز فِي العباداِت وخاصَّ

نِن،  عدُم الستقراِر 10فقداُن الشَّهيَِّة لألث َِّ،  3شديٌد للفائِض والسُّ

 ، اهماُل النَّفِس وعدُم  12حبُّ العزلِة والنفراِد،  11فِي مكان  واحد 

ٌق وتنمي ٌَّ أو  ثق ٌَّ فِي  13راِث بالمظهِر، الثت أوهاٌم يصحبَها تعرُّ

َُّ المفرطُ  14الحرثِة،  لِة، والشَّ َُّ المفرطُ فِي عدِد رثعاِت الصَّ الشُّ

فِي صلحيَِّة الوضوءِ 
(1)

.  

 

 :فائدةٌ 

القريٌن هَو جنيٌّ ملزٌم لإلنساِن يدفُع المرَء لفع َِّ السيِّئاِت وعصياِن 

أوامِر هللاِ تعالَى، وهَذا الجنِّيُّ القريُن إن  لم  يعصِه ملزمهُ مَن 

ُل لشيطان  بأمِر هللاِ  هُ إلَى فع َِّ الخيراِت فإنَّهُ يتحوَّ البشِر ويتوجَّ

َمِن نُقَيُِّض لَهُ َشي طَانًا َوَمن  يَّع ُش عَ : "تعالَى لقولِه تعالَى ح  ِر الرَّ ن  ِذث 

وهللاُ أعلمُ  [36الزخرَ ]" فَُهَو لَهُ قَِرينٌ 
(2)

.  

ؤاُل ه َِّ القريُن يتسلَّ  ، فإنَّهُ يتسلَّ  طُ والسُّ  طُ علَى اإلنساِن؟ الجواُب نعم 

ا فِي العباداِت فيكيُر عليهِ  مَن  عليِه فِي العباداِت والعاداِت، أمَّ

لِة وغيرَها حتَّى سمَّى المالكيَّةُ المصاَب  الوسوسةِ  َِّ فِي الصَّ والش

َ  الَِّذَ ي ،"المستنكحِ "بتسلُِّط القريِن بة  عتِرَ صاحبهُ ثييٌر مَن أ

 َِّ الشَّ
(3)

.  
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ََّ فِي أقرِب  ََّ فِي النَّاِس حتَّى يش ا فِي العاداِت فيُكيُر عليِه الشَّ وأمَّ

ََ  ،إليهِ النَّاِس  َُّ فِي زوجتِه وغيِر ذل ََ وينجرُّ  ،ولعلَّهُ يش  عن  ذل

 .أرٌق وتعٌب نفسيٌّ للشَّاِك وللمشكوِك فيهِ 

 وه َِّ القريُن يفع َُّ أشياًء غيَر الوسوسِة وَما ينجرُّ عنَها؟ 

حيُح أنَّ القريَن َل يفع َُّ شيأً أثيَر مَن الوسوسِة وأمِر المصاِب  الصَّ

َ : " الَىتع بفع َِّ السيِّئاِت لقولهِ  ُر إِنَّ هللاَّ َم  ا قُِلَي ال  ي طَاُن لَمَّ َوقَاَل الشَّ

ن   لَف تُُكم  َوَما َثاَن لَِي َعلَي ُكم مِّ َد ال َحقِّ َوَوَعدتُُّكم  فَأَخ   َوَعَدُثم  َوع 

تََجب تُم  لِي ُسل طَان  إِلَّ أَن   تُُكم  فَاس  فهذِه دللةٌ واضحةٌ [  22إبراهيم ] ". َدَعو 

ؤاُل قوُل أنَّ  القريَن َل يفع َُّ شيأً إلَّ الوسوسةَ وَما تابعَها، لكِن السُّ

اِء القريِن؟ قاِة قلِل التَّجربِة أنَّ فلنًا بِه تعطي ٌَّ من  جرَّ  بعُض الرُّ

اُب هَو أ اِء القريِن بذاتِه ولكن  من  والجوَّ نَّ التَّعطي ََّ ليَس من  جرَّ

اِء طاعِة المستنكِح للقريِن، وق يوسوُس  د  سبَق وقلنَا أنَّ القرينَ جرَّ

َ  لإل َِّ فِ  نساِن حتَّى يجعلهُ مستنكًحا أ ي العباداِت والعادات ثييَر الش

َُّ فِي ث َِّّ شيء  حتَّى ينزوِ  فينجُر عن   ََ الشَّ َ المصاُب علَى ذل

 ا خرَج ليندمَج فِي المجتمِع يصعُب عليِه اإلندماُج بسببِ نفسِه، وإذَ 

ِه المفرِط، فإ َُّ فيَها فِي ث َِّّ شيء  ولعلَّهُ شكِّ َذا خطَب امرأةً يش

نَ  ََ الفراقُ  ى يكونَ حتَّ  المشاث َُّ  ى تكيرَ ا وغيرِه حتَّ يرميَها بالزِّ ، وثذل

هُ حتَّى تكوَن مشاث ٌَّ  فِي العم َِّ  فيغادُر  زملئِه فتكبرُ  معَ  يكير شكُّ

 َ منعهُ ذِ ا، فيظنُّ المستنكُح أنَّ تسلُّطَ القريِن هَو الَّ وهكذَ  العم ََّ 

حيُح أنَّهُ هَو الَّ  ا انساَق وراءَ  أضرَّ َ ذِ وعطَّلهُ، والصَّ  بنفسِه لمَّ

أنَّ القريَن يعطِّ َُّ  يعتقدُ  أنَّ من   فِي المرِ  وسوسِة القريِن، والكارثةُ 

، تعالَى والعياُذ باللِ  فِي نوع  مَن الشرِك باللِ  وقعَ  المرَء بذاتِه فقد  

 ي وهَو المانُع فَل مانَع لَما أعطَى وَل المعطِ  هوَ ى تعالَ  هَذا لنَّ هللاَ 

لَما منعَ  معطيَ 
(4)

ي أبِ  ي حديثِ ا فِ ثمَ  مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ  ولقولهِ  ،
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: َ، فقلتُ بعيرِ  فعيرَ   يِّ بِ النَّ  رديفَ  ثنتُ : قالَ  أبيهِ  عن   المليحِ 

 يعظمُ  هُ فإنَّ  يطانُ الشَّ  تعسَ   تق َّ  َل :  يُ بِ النَّ  ، فقالَ يطانُ الشَّ  تعسَ 

 هللاِ  بسمِ : ق َّ   ولكن   ي صرعتهُ تِ بقوَّ : ويقولُ  البيتِ  مي ََّ  ى يصيرَ حتَ 

بابةِ الذُّ  مي ََّ  ى يصيرَ حتَّ  يصغرُ  هُ فإنَّ 
(5)

.  

ء للشَّ السَّ  ى عدِم نسبِة فع َِّ ا علَ ا دلي ٌَّ أيلً وهذَ  ، لكنَّ الخيَر يطانِ يِّ

 .وحدهُ  والشرَّ بيِد هللا تعالَى

ليٍّ لتسلُّ  وأقَوى لقريِن هَو مخالفتهُ فِي وسوستِه، ِط اعلج  أوَّ

ي َِّ فهَو حارٌق لتسلُِّط والتريُِّث فِي الموِر ثلَِّها وبالطَّبِع مَع قياِم اللَّ 

بالكام َِّ  اإلصاباتِ  منَ  ِط القريِن وغيرهِ القريِن، ولدراسِة علِج تسلُّ 

 ".فِي ث َِّّ بيت  راقِ "ثتابنَا المسمَّى بة  يُقرأُ 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

 في ث َّ بيت راق لبي فاطمة عصام الدين( 1)

 السَّابق( 2)

 .  الشرح الكبير للدرديرَ( 3)

   4/1083: انظر البيهقي في شعب اليمان الصفحة أو الرقم( 4)

 .شعيب الرناكوط: قاله. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح( 5)

 

******************************** 
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حُر *   *بأنواعهِ السِّ
 آلخرِ  السََّحرُ  يَ سمِّ  ، ومنهُ سببهُ  ولطفَ  يَ ا خفِ مَ : لغةً  حرُ السِّ 

ََ ةً خفيَّ  تكونُ  فيهِ  ي تقعُ تِ الَّ  الفعالَ  ، لنَّ ي َِّ اللَّ  ، حورُ السَّ  يَ سمِّ  ، وثذل

 سببهُ  خفيٌّ  شيء   ، فك َُّّ اخفيًّ  يكونُ  هُ ، لنَّ ي َِّ اللَّ  ي آخرِ فِ  ا يؤث َُّ لمَّ 

ى سحراً يسمَّ 
(1)

. 

 َل  امَ  تحصي َِّ  ىعلَ  ياطينِ بالشَّ  الستعانةُ  هوَ : ااصطلحً  حرُ السِّ 

عليهِ يقدرُ 
(2)

. 

َِ السِّحرُ ) هُ فإنَّ : وقاَل ابُن عييمينَ   :ى قسمينِ إلَ  ينقسمُ  (أ

َ  يٌّ ورقِ  عقدٌ : لُ الوَّ  ى إلَ  احرُ ا السَّ بهَ   َُّ يتوصَّ  وطلسمٌ  اتٌ قراءَ : ، أ

 هللاُ  قالَ  قد   ، لكن  المسحورِ  ضررَ  بهِ  ا يريدُ فيمَ  ياطينِ الشَّ  استخدامِ 

ِن هللّاِ ": ىتعالَ  يَن بِِه ِمن  أََحد  إِلَّ بِإِذ   .[102: البقرة] "َوَما ُهم بَِلآرِّ

 وإرادتهِ  وعقلهِ  المسحورِ  ى بدنِ علَ  رُ تؤثِّ  وعقاقيرٌ  أدويةٌ : يانِ اليَّ 

َُ  ، فتجدهُ وميلهِ  َِ بالصَّ  ى عندهم  يسمَّ ا مَ  وهوَ ، ويمي َُّ  ينصر  ر

ى، أخرَ  امرأة   أوِ  ى زوجتهِ علَ  ينعطفُ  اإلنسانَ  فيجعلونَ  ،والعطفِ 

َُ ، والصَّ ا تشاءُ ثمَ  تقودهُ  ثالبهيمةِ  ى يكونَ حتَّ  ََ  من   بالعكسِ  ر  .ذل

ََ شيئاً فشيئاً حتَّ  بإضعافهِ  رِ المسحو ي بدنِ فِ  رُ فيؤثِّ  ي وفِ  ،ى يهل

َِ علَ  الشياءَ   ََّ خيَّ يت بأن   رهِ تصوُّ  ، ي عقلهِ وفِ  ،عليهِ  ا هيَ مَ  ى خل

باللِ  والعياذُ  ى الجنونِ إلَ  ا يص َُّ مَ فربَّ 
(3)

. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .القول المفيد على ثتاب التوحيد لبن عييمين( 1)

 .قاموس المعاني( 2)

 .5/2 –بتصرَ  -القول المفيد على ثتاب التوحيد محمد بن صالح بن عييمين، ( 3)
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إلَّ أنَّ المَر  ،هَو ظاهُر السِّحِر فقط  وهَو ثلُم الشَّيِخ  وَما سبقَ 

ََ بكيير ، فأنواُع السِّحِر بالتَّ  تبُِّع والستقراِء هَي ثلثةٌ، أوسُع من  ذل

 .وسنكتفِي باختصارَها ،وث َُّّ نوع  تحتهُ أقسامٌ 

 :أنواُع السِّحرِ 

سحٌر عن  طريِق ( 3 ،سحُر الطَّاقةِ ( 2سحُر مملكِة إبليَس، ( 1

 .العبادةِ 

ا أظعُف هذِه النوا - 1 ِع هَو سحُر مملكِة إبليَس، فالسَّاحُر أمَّ

ِب إلبل ُن فيِه عن  طريِق التَّقرُّ ُب لهُ بالكفرِ يتكوَّ  يَس نفسِه، ويتقرَّ

، ومخالفِة الشَّرِع مخالفةً صريحةً، مي ََّ عبدِة الشَّيطاِن الواضحِ 

، فيُؤمُر طالُب السِّحِر بالدَّوِس علَى المصحِف والسُّجوِد  وغيرهم 

الجيفِة وأحيانًا يؤمُر بقت َِّ رضيع  وشرِب شيء  من   لإلبليَس وأث َِّ 

طيُِّب، دمِه، أو  مجامعِة بعَض محارمِه، ويؤمُر بالوشِم وعدِم الت

، فصاحُب هُ الظعُف بيَن أنواِع السِّحرِ إلَّ أنَّ  وهَذا النُّوِع مَع سوءهِ 

يطاُن هَذا النَّوِع مَن السِّحِر فِي أغلِب الحياِن َل يلتفُت لهُ الشَّ 

نيَا واآلخرِة، هَذا لنَّ إبليَس بلَغ مأمولهُ  بالكليَِّة ب َّ  خسَر صاحبهُ الدُّ

ََ منهُ مباشرةً وهَو ثفرهُ، وَل يقدُر صاحبهُ علَى الزِّ  يادِة أثيَر من  ذل

َب أثيَر من  الشَّيطاِن بأن  يدعَو النَّاَس  إذ  أنَّ صاحبهُ لو أراَد التقرُّ

علَى الغالِب إن  عرفُوا يستجيَب لهُ أحٌد  إلَى هَذا المذهِب فلن  

حقيقتهُ، ولكن  قد  يناُل طالُب هَذا السِّحِر شيأً من  مرادِه، ولكم  فِي 

 .فرقِة عبدِة الشَّيطاِن أدلَّةٌ مَن الخوارِق الَّتِي تحدُث لهم  أحيلنًا

ِة  – 2 وطالُب " سحُر الطَّاقةِ "ويأتِي فِي الدَّرجِة اليَّانيِة مَن القوَّ

حياِن َل يظنُّ أنَّهُ فِي طريِق لنوِع مَن السِّحِر فِي أغلِب الهَذا ا

ونَها، فتجُد أحدهم   السِّحِر، ب َّ  يظنُّ أنََّها رياضةٌ نفسيَّةٌ ثَما يسمُّ

ويستأص َُّ  ،يتيِن وبَل شقِّ الجلدِ يعم َُّ العمليَّةَ الجراحيَّةَ بيديِه العار
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ى دًما وَل جرًحا، وقِد اشتهَر هَذا اإلنساِن وَل ترَ  الورَم من  جسمِّ 

، ب َّ  وص ََّ بعلهم  إلَى أِن واليبانَ  ينَ المُر سابقًا فِي نواِحي الص

روَن بة  اَها المتأخِّ ، (االشَّاثرَ )استعم ََّ هذِه الطَّاقةَ فِي الحروِب وسمَّ

سبعةُ  وا أنَّ لإلنسانِ وقِد اثتشفُ  نويُم المغنطيسي،ا التَّ ومنهُ أيلً 

ََ المراثزَ الكوِن ي مراثَز للطَّاقِة تستقب َُّ طاقةَ   وميًّا، فاستغلُّوا تل

روَها ثمَّ استعملوَها، وث َُّّ هَذا وهٌم َل أص ََّ لهُ مَع  اقةَ والطَّ  وطوَّ

اقِة ثَما يظنُّ حقيقِة أنَّ منهم  من  يعالُج النَّاَس، ولكن  ليَس بالطَّ 

ههم  ثي  يللَّهم  عِن السَّبي َِّ، فكيَف لحدهم   ولكن  ذاَك الشَّيطاُن يموِّ

 جرح  وَل منهُ الورَم بَل   ََّ يدهُ فِي جسِد إنسان  ويستأص َُّ أن  يدخ

؟ ب َّ  هَذا الفع َُّ  لم  يفعلهُ المسيحُّ عليِه السَّلُم وهَو الَِّذَ أبهَر  دم 

تعالَى، ثمَّ إنِّي قد  درسةُ ج ََّّ  فاِء الَّتِي وهَب لهُ هللاُ قدرِة الشِّ الطبَّاَء ب

ريَن فوجدُت ثتبهم  َل تخلُو ث ََّّ ثتَب السِّحِر للمتقدِّميَن وللمتأخِّ  أو  

ياضِة النَّفسيَِّة،  مَن السِّحِر، وتسَمى فِي ثتبهم   من  هَذا النَّوعِ  بالرِّ

هَذا العلِم أن  يبدأَ جلسات   طالبُ وبَل تفصي َّ  هَو أن  يؤمَر وثيفيَّتَها 

، بأن  يسحَب الهواَء ويحبسهُ ثمَّ يخرجهُ تنفُّسيَّة  مَع ترثيز  تام  

ُك عيناهُ  بانتظام  وأن  ينظَر فِي الماءِ  نةً وَل يم بترثيز  تام  َل يحرِّ

 .عزيمةً قب ََّ الجلسِة وبعدَها يسَرى وزاُدوا أن  يتلُو

ا النوُع اليَّالثُ  – 3 وهَو سحُر العبادِة وهَو الدَهى والمرُّ  وأمَّ

ُل مصيدة  فيِه والقَوى والخطُر علَى المَّ  ةً، وأوَّ ِة اإلسلميَِّة خاصَّ

فيِه هَو أعلَى  ا يمارسونَ ِذيَن يتعاطونهُ َل يدروَن أنَّ مَ أنَّ معظَم الَّ 

ادِة غيَر درجاِت السِّحِر، وثيفيَّتهُ هَو أن  يتَّخَذ شيٌخ مذهبًا فِي العب

فِي  وهَو َما يُسَمى عندنَا بالبدعةِ  الَّتِي أتَى بَها رسوِل هللاِ 

يِن، فيعبُد هللاَ  ََ الطريقِة المنحرفِة الَّتِي َل أص ََّ  تعالَى الدِّ علَى تل

لُ  ي منامِه َما المُر هَو الحلُم الطيِّبةُ فيرَى فِ  َما يبدأُ بهِ  لَها، فأوَّ

الحيَن  أمرهُ وينهاهُ وتكيُر عليِه رأيةُ وي  رسوُل هللاِ  يظنُّ أنَّهُ  الصَّ
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ا يظنُّ  راِط المستقيِم فيزيُد حينَها ممَّ فِي المناُم، فيظنُّ أنَّهُ علَى الصِّ

حيُح أنَّ َما يفعهُ عهُ َما يظنُّهُ أنَّهُ ثرامةٌ، وأنَّهُ طاعةٌ وتزداُد م الصَّ

ليَس إلَّ شيطانًا وَما الكراماِت الَّتِي  وَما يراهُ فِي المنامِ  ليَس عبادةً 

مٌ تحدُث لهُ إلَّ من  صنِع الشَّ  يسقطُ بِه  يطاِن لمشروع  لهُ فيِه متقدِّ

ََ الشَّيُخ وتزداُد الخلواُت  ََ فِي الكفِر ثَما سيأتِي، فيرتقِي ذل اآلل

وشبهُ العباداِت ويناُل ثرامات  وهميَّة  فيذيُع بَها سيطهُ بيَن عوام  

ورةُ،  يأتيِه الجهلةُ وبعُض أه َِّ العلِم ممَّن  لنَّاِس، فا لم  تتظِّح  لهُ الصُّ

ا غيرهم  فيلتمسوَن منهُ  ا الجهلةُ فيلتمسوَن منهُ البرثةَ وأمَّ فأمَّ

ةُ العلَم فيعقُد يلتمَس منهُ العامَّ  وتكيُر وتكبُر مجالسهُ حتَّى الدُّعاءَ 

ََ مجالَس العلِم فِي ثيفيَِّة عبادتِه الخ ِة الَّتِي أوصلتهُ لتل اصَّ

ُب  ،، ويسمِّي عبادتهُ طريقةً راماِت وَما يظنُّ أنََّها قربات  الك والطَّلَّ

نَها ، ويربِّيهم  علَى العبادِة علَى طريقتِه ويسَمى حيهم  مريديهِ 

ريقِة، ثمَّ يملِي عليِه الشَّيطاُن ثلًما يراهُ الطَّ  الشيَخ المربِّي وشيخَ 

ا هُ ذثٌر ويسَمى فيوضات  رحمانيَّة  والعاميُّ أنَّ  هَو فِي الص َِّ ممَّ

عَد الصبِح وب ، فيؤمُر المريدوَن بتلوتِه بعدَ الشَّيطانُ  أملَى عليهِ 

يلعوَها فِي محلَِّها ويكتُب ذاَك الكلُم فِي  المغرِب استناد  آليات  لم  

كلُم ثتيِّب  ويسَمى بة الوظيفِة أِو الحزِب، فمن  وضائفهم  هَذا ال

 َُّ د بن عيَسى المغربِ  وشيخهم   قطبهم  وليُّهم  وقاَل  ،الكفر  :يمحمَّ

 وقلب  ثسير  ثمَّ سقةةم  وفاقةةةةةةةةة  * إَذا ثنَت فِي همٍّ وضيق  وعاهة  

ه  للغرِب واسرع  بخطوة    وق َّ  يَا بن  عيَسى شيِخي آِت بسرعة  *توجَّ

ةتِيتجلَى بأفراِد صحبةةم  ثربةً وث*فكم  ثربةً تجلَى إَذا ُذثَر اسمنَا
(1)

. 

ُهوا للغربِ طلَب مهَذا  ُهوا للقبلِة،  ن  مريديِه أن  يتوجَّ َل أن  يتوجَّ

وأن  يناُدوا يَا بن  عيَسى َل أن  يناُدوا يااااااااا هللاُ، ونسَب تفريَج 

الكروباِت لسمِه هَو ل لسِم هللاِ تعالَى الَِّذَ تفرُج بذثرِه الكرباُت، 
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ََ قاَل هَذاقد  إن  ثاَن  ا يستحقُّ مَن هللا مَ فعليِه  ، وَما ذثرتهُ فِي تل

ُد هؤلِء  بياِت هَو غيٌض من  ال َِّ الَّذَ يردِّ فيض  مَن الكلِم الكفر

ََ ينصبوَن المجالَس ويذثُر هَذا الكلُم  بالغدوِّ واآلصاِل، ثمَّ بعَد ذل

قصوَن حتَّى وير فِي شك َّ  غنائيٍّ فيتواجدوَن عليهِ وَما جَرى مجراهُ 

علَى الحقيقِة، ثمَّ يأتِي عرُض الكراماِت المزعومِة،  يهيمونَ 

 اللَّوَر والمساميَر وغيرِه ظنًّا منهم  أنََّهافيأثلوَن الجمَر والشَّوَك وب

، حثرامةٌ، وَما هَو فِي الح ٌَّ  ى إنَّ منهم  من  تَّ قيقِة إلَّ استدراٌج سحر

لكراماُت المزعومةُ، وَل ليِه هِذِه اَل يصلِّي بالكليَِّة وتجِرَ ع

أن يعارضنِي وَل يناظرنِي فِي َما ثتبُت شخٌص َعلَى وجِه  يستطيعُ 

طُ فِي بحِر هؤلِء مدَّةَ ثلثيَن سنةً الرِض والسَّبُب أنَّنِي ثنُت اتخبَّ 

 طريقتهم  ُت وبلغُت درجات  فِي ونلُت من  ثراماتهُم المزعومةَ َما نل

ِل فِي العلِم  آنَ ى أن  بلغُت، إلَ  َما وقُت رجوِعي إلَى الحقِّ والتغوُّ

حيِح واإلبحاِر فِي علِم التَّوحيِد حتَّى رأيُت علَم  الشَّرِعيِّ الصَّ

وفيَِّة وَمن  ساَر علَى  حيِح َل علَم الحقيقِة المنسوِب للصُّ الحقيقِة الصَّ

 ، فُت علَى ساحر  ثمَّ دربهم  لحقِّ اإلَى عاَد  ائب  تمنَّ هللاُ عليَّا أن  تعرَّ

، فَل مجاَل  بعَد أن  علَم الحقيقةَ فسرَد عليَّ مي ََّ َما سردتُ  عليكم 

َِّ فيَما ثتبُت فليَس  مَر ب َّ  السَّامُع ثالمعايُن وأنَا عاينُت الللش

 مَّ إنَّهم  جعلُوا لنفسهم  دينًا جديًدا علَى الحقيقةِ عشُت فيِه عقوًدا، ث

 وَص وجعلُوا لنفسهم  درجات  لُوا النُّصوأوَّ ، َل علَى المجازِ 

ومراتَب، فأعلهم  وأعتاهم  وأشدُّهم  سحًرا وضلًل هَو َما يسَمى 

ا القطُب  ،أوتاد   أربعةُ وتحتهُ  ،بالقطِب وصاحِب الوقِت والغوثِ  أمَّ

ا الوتاُد الربعةُ هم   ،َ يُسيُِّر الكوَن عندهم  فِي عصرهِ ذِ فهَو الَّ  وأمَّ

من  ينتخبهُم الشَّيُخ ليمسُكوا مشرَق الرِض ومغربَها وشمالَها 

 ِذيَن يتَّصفونَ جنوبَها ويحافظوَن علَى توازنَها، ولهُ أبداُل وهم  الَّ 

مخاطبِي السَّاحُر  لهُ مي ََّ النُّواِب، يقولُ وهم   غيابهِ  حالَ بوصفِه 
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أنَّهُ ساحٌر إلَّ أن  بلَغ درجةَ القطبانيَِّة، هَذا لنَّ  التَّائُب أنَّهُ لم  يفهم  

َُ فيهم  غيُر ممنوع ،  من  دروسهم   أنَّ امتلَك الجنِّ جائٌز والتصرُّ

ا أنَا فكنُت منتسبًا التِّيجانيَّةِ وهَذا الخيُر ثاَن قطبًا فِي الطَّريقِة  ، وأمَّ

ثمَّ الطريقةُ القاسميَّةُ  للطريقِة الشَّاذليَِّة والطَّريقِة العيساويَّةِ 

ساحٌر آخُر  فصةَ من  تونَس، ويقولُ وصاحبَها َل يزاُل حيًّا بمدينِة ق

الطَّريقِة التِّيجانيَِّة واسمهُ  من  مشايخِ  وبِة وهوَ منَّ هللاُ عليِه بالتَّ  قد  

وقد  شرَح ثيفيَّةَ احياِء الموتَى فِي الحلرِة وأنََّها خدعةٌ،  حامُد آدمُ 

اأنَّ العمليَّةَ تتكوَّ وذثَر  تنصُب الحلرةُ  ُن بيلثة  مَن الشَّايطيِن فلمَّ

مساَح أث ََّ رجًل عنَد النَّهِر وذاَك ا شيُخ إنَّ التِّ يأتيِه رج ٌَّ ويقوُل يَ 

ج َُّ هَو جنيٌّ فِي ا فِي وسِط  لحقيقِة فيذهُب الشَّيُخ إلَى النَّهرِ الرَّ

 يخرُج التِّمساُح مَن النَّهرِ ، فأِن اخرج  : مريديِه ويناِدَ التِّمساحَ 

 لهُ  شيطاٌن أيًلا فيقولُ فِي الحقيقِة  تُرهقهُ ذلَّةٌ وخشوٌع وهوَ 

اخرج  َما أثلَت سالًما معافًا، فيتقيَُّئ التِّمساُح رجًل سالًما : الشيخُ 

حيُح أنَّ  شيطاٌن أيًلا،  بطِن التِّمساِح هوَ  من  خرَج من  معافًا، والصَّ

ياُح أنَّ الشَّيَخ فيعلُ   ......أحيَا الموتَى،قد  و التَّكبيُر والتَّهلي َُّ والصِّ

نَّ السِّحَر علَى أقسام  ثلثة ، وَل نطي َُّ عليكم  وثَما سبَق وذثرنَا أ

هم   سحرُ  مملكِة إبليَس وهَو الخفُّ وبعدهُ سحُر الطَّاقِة وشرُّ

هِم علَى اإلسلِم والمسليمَن هَو سحُر الع بادِة الَِّذَ بينَّاهُ واضرُّ

ُروا ثانَ  اآلَن، فإن    هؤلِء أولياًء ولهم  ثراماٌت حقيقيَّةٌ لَما لم  يحرِّ

ثاَن غتصاِب ولَما لم  يساعُدوا إخواننَا فِي بورَما أرالقدَس مَن ال

أرِض المسليميَن، ولكنَّ الحقيقةَ أنَّهم   مَن الذَّبِح والقت َِّ وسائرِ 

أمرونهم  بفع َِّ الخيراِت، وإَذا َما خاطبَت وشياطينهم  َل ي سحرةٌ 

ََ  شيًخا منهم  فِي هَذا المرِ  َل تعترض  وإنَّ الشَّيَخ إن  أراَد  :يُقاُل ل

ر مِر سرٌّ َل نعرفهُ نحُن العواُم، فلًل علَى القدَس ولكنَّ فِي الأل لحرَّ

: لادعائهُم اللوهيَّةَ، والحلوَل واإلتِّحاَد، حتَّى إنَّ بعلهم  قا
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ََ سبحانِي َما أعظَم شأنِي، وغيرهُ قالَ  ليَس فِي الجبَِّة إلَّ : سبحان

دَ هللاَ  ََ أنَّهُ توحَّ هللاِ تعالَى وصاَرا واحًدا فهَو العبُد مَع  ، يريُد بذل

 ينَ اليونانيِّ  الفلسفةِ  بعضِ  عندَ  نجدهُ  المذهبُ  اهذَ وهَو اإللهُ، و

 "اسكينوفانَ " بعدهُ  ومن   ،"انكسمندرَ "ةث "سقراطَ "ىعلَ  ابقينَ السَّ 

َُّ السَّ  ابتُ اليَّ  الموجودُ  هوَ  هللاَ  أنَّ  ىيرَ  َذِ الَّ  ياليلِ   بوحدةِ  وقالَ  رمد

 أنَّ  رُ يقرِّ  َذِ الَّ  "ياليلِ  برمنيدسَ " وتلميذهُ  ،هللاَ  ااهَ وسمَّ  شيء   ث َِّّ 

 والعق َُّ  ،هوَ  هوَ  دائماً  ىويبقَ  ىيفنَ  وَل  رُ يتغيَّ  َل  ثابتٌ  الوجودَ 

 واحدٌ  الوجودَ  إنَّ  وافقالُ  واقيونَ الرَّ  جاءَ  ثمَّ  ،انِ يتحدَّ  فيهِ  والوجودُ 

، العالمُ  وهيَ  بالكيرة   ىويتجلَّ  ة  إلهيَّ  ة  فرديَّ  وحدة   شك َِّ  ىعلَ  ىيتجلَّ 

َِ أنَّهُ نفُس ثلِم  ا سبَق من  ثَلمهم  وفكرهُم المنحر ولو  َلحظةً ممَّ

وفيَِّة وأفكارهُم، فهذِه  ِة مَن اليهوِد الصُّ الطَّائفةُ أشدُّ ضَرًرا علَى المَّ

بُو الدِّ  اخ َِّ فلًل علَى أخطِر أنواِع مَن الدَّ يَن والنَّصاَرى لنَّهم  خرَّ

 فِي أنَّ القطَب هَو الَّذَ طرهُ متمحورٌ ، وخالسِّحِر الَِّذَ هم  فيهِ 

ُم فِي الشَّياطينَ  إبليَس فأنَّهُ  مملكةِ ليَس ثسحِر  ،وسيًِّدا عليهم   يتحكَّ

َب مَن   الشَّياطيِن، والغريُب فِي المِر أنَّ الكييَر منهم  لم  يرُجو التَّقرُّ

ََ لذثَرى لمن   َ  وإنَّ فِي ذل َ  شا يكتشف  أنَّهُ ساحٌر، وَما قدَّمناهُ ثا

 .ألَق السَّمَع وهَو شهيدٌ  ثاَن لهُ قلٌب أو  

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ثتاب أحزاب الولي محمد بن عيسى المكناسي المغربي، وهو موجود ومطبوٌع ويتلونهُ في زواياهم  في المغرب العربي، ( 1)

 .ويجتمعون على تلويته ث َّ يوم جمعة عقب صلة العصر
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 :أدلَّةُ وجوِد السِّحِر مَن الكتاِب والسنَّةِ 

ًل الدلَّةُ مَن الكتاِب،  -1  :ىتعالَ  قالَ أوَّ

َِ  َعلَى الشَّيَاِطينُ  تَت لُو َما َواتَّبَُعوا﴿   ُسلَي َمانُ  َثفَرَ  َوَما ُسلَي َمانَ  ُمل 

رَ  النَّاسَ  يَُعلُِّمونَ  َثفَُروا الشَّيَاِطينَ  َولَِكنَّ  ح   َعلَى أُن ِزلَ  َوَما السِّ

 إِنََّما يَقُوَل  َحتَّى أََحد   ِمن   يَُعلَِّمانِ  َوَما َوَماُروتَ  َهاُروتَ  بِبَاب ََِّ  ال َملََكي نِ 

نُ  فُر   فََل  فِت نَةٌ  نَح  قُونَ  َما ِمن ُهَما فَيَتََعلَُّمونَ  تَك  ءِ  بَي نَ  بِهِ  يُفَرِّ  ال َمر 

ِجهِ  ينَ  ُهم   َوَما َوَزو  نِ  إِلَّ  أََحد   ِمن   بِهِ  بَِلارِّ ِ  بِإِذ   َما َويَتََعلَُّمونَ  هللاَّ

ُهم   تََراهُ  لََمنِ  َعلُِموا َولَقَد   يَن فَُعُهم   َوَل  يَُلرُّ ِخَرةِ  فِي لَهُ  َما اش   ِمن   اآل 

ا َما َولَبِئ سَ  َخَلق   لَُمونَ  َثانُوا لَو   أَن فَُسُهم   بِهِ  َشَرو   أَنَُّهم   َولَو  *  يَع 

ا آَمنُوا ِ  ِعن دِ  ِمن   لََميُوبَةٌ  َواتَّقَو  لَُمونَ  َثانُوا لَو   َخي رٌ  هللاَّ  [.103 ،102: البقرة] ﴾ يَع 

ا لِل َحقِّ  أَتَقُولُونَ  ُموَسى قَالَ ﴿  -2 رٌ  َجاَءُثم   لَمَّ  يُف لِحُ  َوَل  َهَذا أَِسح 

 [.00: يونس]﴾  السَّاِحُرونَ 

ا﴿  -3 ا فَلَمَّ رُ  بِهِ  ِجئ تُم   َما ُموَسى قَالَ  أَل قَو  ح  َ  إِنَّ  السِّ  إِنَّ  َسيُب ِطلُهُ  هللاَّ

 َ لِحُ  َل  هللاَّ ُ  َويُِحقُّ *  ال ُمف ِسِدينَ  َعَم ََّ  يُص   َثِرهَ  َولَو   بَِكلَِماتِهِ  ال َحقَّ  هللاَّ

ِرُمونَ   [.82 ،81: يونس]﴾  ال ُمج 

َجسَ ﴿  -4 ََ  تََخف   َل  قُل نَا*  ُموَسى ِخيفَةً  نَف ِسهِ  فِي فَأَو   أَن تَ  إِنَّ

لَى َع  ََ  فِي َما َوأَل قِ *  ال   َثي دُ  َصنَُعوا إِنََّما َصنَُعوا َما تَل قَف   يَِمينِ

 [.63 - 60: طه] ﴾ أَتَى َحي ثُ  السَّاِحرُ  يُف لِحُ  َوَل  َساِحر  

َحي نَا﴿  -5  يَأ فُِكونَ  َما تَل قَفُ  ِهيَ  فَإَِذا َعَصاكَ  أَل قِ  أَن   ُموَسى إِلَى َوأَو 

َملُونَ  َثانُوا َما َوبَطَ ََّ  ال َحقُّ  فََوقَعَ *  ََ  فَُغلِبُوا*  يَع   َوان قَلَبُوا ُهنَالِ

*  ال َعالَِمينَ  بَِربِّ  آَمنَّا قَالُوا*  َساِجِدينَ  السََّحَرةُ  َوأُل ِقيَ *  َصاِغِرينَ 

 [.122 - 110: العراَ]﴾  َوَهاُرونَ  ُموَسى َربِّ 
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 إَِذا َغاِسق   َشرِّ  َوِمن  *  َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمن  *  ال فَلَقِ  بَِربِّ  أَُعوذُ  ق َُّ  ﴿  -6

﴾  َحَسدَ  إَِذا َحاِسد   َشرِّ  َوِمن  *  ال عُقَدِ  فِي النَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن  *  َوقَبَ 
 [.5 - 1: الفلق]

 ييعنِ  [4: الفلق] ﴾ ال ُعقَدِ  فِي النَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن  ﴿ : يُّ القرطبِ  قالَ 

قِينَ  حينَ  الخيطِ  عقدِ  يفِ  ينفُي نَ  يئِ اللَّ  احراتِ السَّ  ابهَ  يَر 
(1)

. 

 قالَ [ 4: الفلق] ﴾ ال ُعقَدِ  فِي النَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن  ﴿ : ثيير   ابنُ  الحافظُ  قالَ 

رمةَ  مجاهدٌ  اكُ  وقَتَادةَ  والحَسنُ  وِعك  حَّ السواحرَ  ييعنِ : واللَّ
(2)

. 

َ  : َالطبرِ  جرير   ابنُ  قالَ   يفِ  ينفينَ  يئِ اللَّ  السواحرِ  َشرِّ  ومن  : أ

 أه َُّ  قالَ  وبهِ : يُّ القاسمِ  قالَ  ا،عليهَ  يرقينَ  حينَ  الخيطِ  عقدِ 

أوي َُّ التَّ 
(3)

. 

 ىأدنَ  لهُ  من   عندَ  ،مشهورةٌ  ثييرةٌ  حرةِ والسَّ  حرِ السِّ  ذثرِ  يفِ  واآلياتُ 

 .اإلسلمِ  بدينِ  معرفة  

 :ةِ نَّ السُّ  منَ  لةُ الدَّ : ثانيًا

 من   رج ٌَّ   هللا رسولَ  َسَحرَ : "قالت   اعنهَ  هللاُ  رضيَ  عائشةَ  عن  

 يَُخيَّ َّ  هللاِ  رسولُ  ثانَ  ىحتَّ  ،العصمِ  بنُ  لَبيدُ : لهُ  يقالُ  ُزَري ق   يبنِ 

 أو   - يوم   ذاتَ  ثانَ  اإذَ  ىحتَّ  ،فعلهُ  اومَ  يءَ الشَّ  يفع َُّ  ثانَ  هُ أنَّ  إليهِ 

 عائشةُ، ايَ ":قالَ  ثمَّ  ا،ودعَ  ادعَ  هُ لكنَّ  َ،عندِ  وهوَ  - ليلة   ذاتَ 

تِ   فقعدَ  رجلنِ  يأتانِ  ؟فيهِ  استفتيتُهُ  افيمَ  يأفتانِ  هللاَ  أنَّ  أَشَعر 

 امَ : لصاحبهِ  اأحدهمَ  فقالَ  ي،رجلِ  عن   واآلخرُ  ي،رأسِ  عندَ  اأحدهمَ 

 ،العصمِ  بنُ  لبيدٌ : قالَ  ؟طَبَّهُ  من  : قالَ  مطبوٌب،: فقالَ  الرج َِّ؟ وَجعُ 

َِّ  يفِ : قالَ  ط   يفِ : قالَ  ؟شيء   أ  ،َذَثر   نخلة   طَلعِ  وُجفِّ  وُمشاطة   ُمش 

َوانَ  بئرِ  يفِ : قالَ  ؟هوَ  وأينَ : قالَ   يفِ   هللاِ  رسولُ  افأتاهَ  ،"َذر 

 نقاعةُ  اماءهَ  ثأنَّ  ،عائشةَ  ايَ ":فقالَ  فجاءَ  ،أصحابهِ  من   ناس  
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 رسولَ  ايَ : قلتُ  ،"ياطينِ الشَّ  ركوسُ  انخلهَ  ركوسَ  وثأنَّ  ،الحناءِ 

تَهُ؟ أفَل  ،هللاِ   ىعلَ  أثيرَ  أن   فكرهتُ  ،هللاُ  يعافانِ  قد  ": قالَ  استخرج 

ا فيهِ  اسِ النَّ  "فَُدفِنَت   ابهَ  فأمرَ  ،"شّرً
(4)

. 

 :الكلماتِ  يمعانِ 

 .مسحورٌ : مطبوبٌ 

 ؟سَحرهُ  َمن  : طبَّهُ  َمن

 .اترجيلهمَ  عندَ  حيةِ واللِّ  أسِ الرَّ  منَ  المتساقطُ  عرُ الشَّ : المشاطةُ 

 .لعِ الطَّ  ىعلَ  يكونُ  َذِ الَّ  الغشاءُ  هوَ  الجفُّ : نخلة   طَل عِ  جفِّ 

 وإن   ى،أنيَ  ثانت   اإذَ  ثمًرا يصيرُ  ثمَّ  خلةِ النَّ  منَ  يطلعُ  امَ  هوَ : لعُ الطَّ 

 اًماأيَّ  خلةِ النَّ  ىعلَ  ويتركُ  طريًا، يؤث َُّ  ب َّ   ثمًرا، يصر   لم   ذثًرا ثانت  

 رائحةٌ  ولهُ  ،قيقِ الدَّ  مي ََّ  أبيضٌ  شيءٌ  فيهِ  يصيرَ  ىحتَّ  ،معلومات  

 .ىالنيَ  بهِ  حُ فيلقَّ  ،ةٌ زثيَّ 

 .الماءِ  يفِ  ُوِضعت   اإذَ  اءِ الحنَّ  عصارةِ  مي ََّ  حمراءٌ : اءِ الحنَّ  نقاعةُ 

َ  : ياطينِ الشَّ  ركوسُ  انخلهَ  ثأنَّ   ،اتِ الحيَّ  ثركوسِ  ةٌ مستدقَّ  اهَ إنَّ : أ

 قبيحةُ  ،المنظرِ  َوِحَشةُ  اهَ أنَّ  أرادَ : وقي ََّ  ،يطانُ الشَّ : الهَ  يقالُ  ةُ والحيَّ 

 .الشكالِ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .20/250 القرطبي تفسير (1)

 .4/503 ثيير ابن تفسير (2)

 .10/302 القاسمي تفسير (3)

 .السحر باب السلم، ثتاب في ومسلم فتح، 10/222 البخارَ رواه (4)
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 :الحديثِ  ىمعنَ 

 من   وهوَ  ،العصمِ  بنِ  لبيد   معَ  وافقُ اتَّ  - تعالَى هللاُ  لعنهمُ  - اليهودُ 

 ،دنانيرَ  ثلثةُ  ويعطوهُ   هللاِ  لرسولِ  سحًرا يعم ََّ  أن   ،اليهودِ  أسحرِ 

ََ  قامَ  وفعلً    يِّ بِ النَّ  شعرِ  من   شعرات   ىعلَ  حرِ السِّ  بعم َِّ  يُّ قِ الشَّ  ذل

 بيوتِ  ىإلَ  تذهبُ  ثانت   صغيرة   جارية   من   اعليهَ  حص ََّ  هُ إنَّ : قي ََّ 

 .ذروانَ  بئرِ  يفِ  حرَ السِّ  ووضعَ  ،لهُ  سحًرا اعليهَ  وعقدَ  ، يِّ بِ النَّ 

 َعق دِ  نوعِ  من   ثانَ  حرَ السِّ  اهذَ  أنَّ  الحديثِ  طرقِ  جمعِ  من   اهرُ والظَّ 

 أن   يستطيعُ  هُ أنَّ  إليهِ   َُّ يَُخيَّ   يُّ بِ النَّ  فكانَ  ،زوجتهِ  عن   ج َِّ الرَّ 

ََ  يستطع   لم   امنهَ  اقتربَ  افإذَ  ،زوجاتهِ  ىإحدَ  يجامعَ   يََمسَّ  ولم   ،ذل

 مقتصًرا ثانَ  امَ وإنَّ  ،هِ فاتِ تصرُّ  وَل  ،اتِهِ سلوثيَّ  وَل  ،عقلَهُ  السحرُ  اهذَ 

 .ُذِثرَ  امَ  ىعلَ 

ََ  غيرَ  وقي ََّ  يوًما، أربعينَ : فقي ََّ  ،حرِ السِّ  اهذَ  ةِ مدَّ  يفِ  واختلفَ   ،ذل

 هللاُ  فاستجابَ  ،عاءِ الدُّ  يفِ  وألحَّ  ،ربَّهُ   يُّ بِ النَّ  ادعَ  ثمَّ  ،أعلمُ  فاللُ 

 ، يِّ بِ النَّ  رأسِ  عندَ  اأحدهمَ  جلسَ  ،ملَكينِ  وأنزلَ  ،دعاءهُ  تعالَى

 مطبوبٌ : اآلخرُ  عليهِ  فَردَّ  ؟بهِ  امَ : اأحدهمَ  فقالَ  ،رجليهِ  عندَ  واآلخرُ 

 سحرهُ  هُ أنَّ  بيَّنَ  ثمَّ  ،َِّ اليهودِ  العصمِ  بنِ  لَبيدٌ : قالَ  ؟َسَحَرهُ  َمن  : قالَ 

 نخ َّ   طَل عِ  جفِّ  يفِ  ووضعهُ  ، يِّ بِ النَّ  شعرِ  من   وُمشاطة   ُمشط   يفِ 

 بئرِ  يفِ  صخرة   تحتَ  دفنهُ  ثمَّ  تأثيًرا، وأشدَّ  ىأقوَ  ليكونَ  ؛ذثر  

 .ذروانَ 

 يُّ بِ النَّ  أمرَ  ، يِّ بِ النَّ  حالةِ  تشخيصِ  من   الملَكانُ  ىانتهَ  افلمَّ 

، وفِي الولَى حرقهُ  واياتِ الرِّ  بعضِ  يوفِ  ،ودفنهُ  ،حرِ السِّ  باستخراجِ 

 .دفَن البئَر وترثهُ فيهِ 
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 سحًرا  يِّ بِ للنَّ  واصنعُ  اليهودَ  أنَّ  يظهرُ  الحديثِ  طرقِ  جمعِ  ومن  

 امَ  حرِ السِّ  وِمنَ  ، قتلهُ  غرضهم   وثانَ  ،حرِ السِّ  أنواعِ  أشدِّ  من  

 ىإلَ  فَ فُخفَّ  ،ثيدهم   من   عصمهُ  تعالَى هللاَ  ولكنَّ  ،معلومٌ  هوَ  اثمَ  يَق ت َُُّ 

بطُ الرَّ  وهوَ  ،حرِ السِّ  أنواعِ  أخفِّ 
(1)

. 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  َووِ النَّ  قالَ 

 ةُ عامَّ  وعليهِ  ،الجمهورُ  قطعَ  وبهِ  ،حقيقةٌ  لهُ  حرَ السِّ  أنَّ  حيحُ والصَّ 

المشهورةُ  حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ والسُّ  الكتابُ  عليهِ  ويدلُّ  ،العلماءِ 
(2)

. 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  قُدامةَ  ابنُ  قالَ و

رضُ  اومَ  ،يقت َُّ  امَ  فمنهُ  ،حقيقةٌ  لهُ  حرُ والسِّ   ج ََّ الرَّ  يأخذُ  اومَ  ،يُم 

قُ  امَ  ومنهُ  ا،وطأهَ  فيمنعهُ  امراتهِ  عنِ   .وزوجهِ  المرءِ  بينَ  يُفرِّ

 حينَ  امرأتهِ  عنِ  ج َِّ الرَّ  دِ ق  عَ  وجودُ  اسِ النَّ  بينَ  اشتهرَ  وقدِ : قالَ و

 بعدَ  اعليهَ  يقدرُ  عقُدهُ  ُح ََّّ  اوإذَ  ا،إتيانهَ  ىعلَ  يقدرُ  فَل  ا،جهَ يتزوَّ 

 .جحدهُ  يمكنُ  َل  متواتًرا صارَ  ىحتَّ  ا،عنهَ  عجزهِ 

ََ  وقد  : قالَ و  ىعلَ  التواطؤُ  يمكنُ  يكادُ  َل  امَ  حرةِ السَّ  أخبارِ  من   رو

فيهِ  الكذبِ 
(3)

. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 في ضوء القرآن والسنة، وحيد بن عبد السلم بالي السحرُ ( 1)

 .10/222 البارَ فتح عن نقلً  (2)

 .106/ 10 المغني (3)
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 :فِي الشَّريعِة اإلسلميَّةِ  حكُم السِّحرِ 

 :أجمَع العلماُء أنَّ حكَم السِّحِر الكفُر لَما سيأتِي مَن الدلَّةِ 

َِ  َعلَى الشَّيَاِطينُ  تَت لُوا   َما َواتَّبَعُوا  : ىتعالَ  قولهُ   َثفَرَ  َوَما ُسلَي َمانَ  ُمل 

ي اِطينَ  َولَةِكنَّ  ُسلَي َمانُ  رَ  النَّاسَ  يَُعلُِّمونَ  َثفَُروا   الشَّ ح   أُنِزلَ  َوَما السِّ

 يَقُولَ  َحتَّى أََحد   ِمن   يَُعلَِّمانِ  َوَما َوَماُروتَ  َهاُروتَ  بِبَابِ ََّ  ال َملََكي نِ  َعلَى

نُ  إِنََّما فُر   فَلَ  فِت نَةٌ  نَح  قُونَ  َما ِمن ُهَما فَيَتََعلَُّمونَ  تَك  ءِ  بَي نَ  بِهِ  يُفَرِّ  ال َمر 

ِجهِ  ينَ  ُهم َوَما َوَزو  نِ  إِلَّ  أََحد   ِمن   بِهِ  بَِلآرِّ  َما َويَتََعلَُّمونَ  هللّاِ  بِإِذ 

ُهم   تََراهُ  لََمنِ  َعلُِموا   َولَقَد   يَنفَُعُهم   َولَ  يَُلرُّ  ِمن   اآلِخَرةِ  فِي لَهُ  َما اش 

ا   َما َولَبِئ سَ  َخلَق   لَُمونَ  َثانُوا   لَو   أَنفَُسُهم   بِهِ  َشَرو   [.103 -102:البقرة] يَع 

 :وجوه   من   احرِ السَّ  ثفرِ  ىعلَ  اآلياتِ  بهذهِ  فيستدلُّ 

ي اِطينَ  َولَةِكنَّ  ُسلَي َمانُ  َثفَرَ  َوَما" :ىتعالَ  قولهُ   يَُعلُِّمونَ  َثفَُروا   الشَّ

رَ  النَّاسَ  ح   لنَّ  ؛حرَ السِّ  بتعليمهم   واثفرُ  امَ إنَّ  هم  أنَّ  اهذَ  فظاهرُ  ،"السِّ

 بكفرِ  اآليةُ  حتِ فصرَّ  ،بعلَّتهِ  يشعرُ  الوصفِ  ىعلَ  الحكمِ  ترتيبَ 

اسِ للنَّ  حرِ السِّ  بتعليمِ  منوطاً  ياطينِ الشَّ 
(1)

. 

ُهم   َما َويَتََعلَُّمونَ ": ىتعالَ  قولهُ و  لََمنِ  َعلُِموا   َولَقَد   يَنفَُعُهم   َولَ  يَُلرُّ

تََراهُ   ،نصيب   وَل  حظٍّ  من   ييعنِ  ،"َخلَق   ِمن   اآلِخَرةِ  فِي لَهُ  َما اش 

ََ  يفِ  يالحكمِ  الحافظُ  يقول  هوَ  افيمَ  إلَّ  يطلق   لم   الوعيدُ  اوهذَ : )ذل

 ،ةَ الجنَّ  ويدخ َُّ  إلَّ  مؤمن   من   امَ  هُ فإنَّ  ،معهُ  لإليمانِ  بقاءَ  َل  ثفرٌ 

(مؤمنةٌ  نفسٌ  إلَّ  ةَ الجنَّ  يدخ َُّ  وَل  خلقاً، ةِ الجنَّ  بدخولِ  ىوثفَ 
(2)

. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 –ومعارج القبول للحافظ الحكمي  –و الزواجر لبن حجر الهييمي ( 25/10)فتح البارَ  –( 43/2)تفسير القرطبي ( 1)

 .وثتاب السحر للَحَمد  

 (.422/4)وأضواء البيان للشنقيطي ( 510/1)معارج القبول ( 2)
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ا آَمنُوا   أَنَُّهم   َولَو  " :ىتعالَ  قولهُ و ن   لََميُوبَةٌ  واتَّقَو   "َخي رٌ  هللاَّ  ِعندِ  مِّ

 ؛حرِ السِّ  فع ََّ  اإليمانِ  اهذَ  ضدَّ  فجع ََّ ):اآليةِ  هذهِ  عن   اصُ الجصَّ  يقولُ 

 احرَ السَّ  أنَّ  ىعلَ  يدلُّ  اوهذَ  ،حرِ السِّ  فع َِّ  مقابلةِ  يفِ  اإليمانَ  جع ََّ  هُ لنَّ 

ََ  قب ََّ  مسلماً  ثانَ  فإن   ،ثفرهُ  ثبتَ  افإذَ  ،ثافرٌ   بفع َِّ  ثفرَ  فقد   ،ذل

(القت ََّ  فاستحقَّ  ،حرِ السِّ 
(1)

.  

ا آَمنُوا   أَنَُّهم   َولَو  " بقولهِ  استدلَّ  وقدِ : )ثيير   ابنُ  يقولُ   من   "..واتَّقَو 

(احرِ السَّ  تكفيرِ  ىإلَ  ذهبَ 
(2)

.  

 ةِ الدلَّ  أصرحِ  من   اوهذَ : )لي َِّ الدَّ  اهذَ  عن   يالحكمِ  الحافظُ  ويقولُ 

 للمؤمنِ  يقالُ  َل  هُ فإنَّ  ،ةِ بالكليَّ  عنهُ  اإليمانِ  ونفيِ  ،احرِ السَّ  ثفرِ  ىعلَ 

ََ  ىتعالَ  قالَ  امَ وإنَّ  ى،قَ واتَّ  آمنَ  هُ أنَّ  ولو  : يقِ المتَّ   ،وفجرَ  ،ثفرَ  لمن   ذل

 وراءَ  الكتابَ  ونبذَ  ،رسولهُ  بهِ  وخاصمَ  ،بعهُ واتَّ  ،حرِ بالسِّ  وعم ََّ 

(ظهرهِ 
(3)

.  

 [63:طه] "أَتَى َحي ثُ  السَّاِحرُ  يُف لِحُ  َوَل ": ىتعالَ  قولهُ  ثمَّ 

 :اآليةِ  هذهِ  يفِ ى تعالَ  هللاُ  رحمهُ  ينقيطِ الشِّ  قالهُ  اوممَّ 

 هذهِ  يفِ  ىتعالَ  فقولهُ ... العمومِ  صيغِ  من   فيِ النَّ  سياقِ  يفِ  الفع ََّ  إنَّ )

 أنواعِ  جميعِ  نفيَ  يعمُّ  "أَتَى َحي ثُ  السَّاِحرُ  يُف لِحُ  َول" الكريمةِ  اآليةِ 

ََ  دَ وأثَّ  ،احرِ السَّ  عنِ  الفلحِ   َحي ثُ " بقولهِ  المكنةِ  يفِ  عميمِ بالتَّ  ذل

ََ  "أَتَى  عاماً  نفياً  ةِ بالكليَّ  ىنفَ يُ  َل  الفلحَ  لنَّ  ،ثفرهِ  ىعلَ  دلي ٌَّ  وذل

ََ  ىعلَ  ويدلُّ  ،الكافرُ  وهوَ  فيهِ  خيرَ  َل  ن  عمَّ  إلَّ  ََ عُ  هُ أنَّ أيًلا  ذل  ر

 ثقولهِ  الكافرَ  ابهَ  يرادُ  يفلحُ  َل  لفظةِ  فِي الغالبَ  أنَّ  القرآنِ  باستقراءِ 

 لَهُ  ال َغنِيُّ  ُهوَ  ُسب َحانَهُ  َولًَدا هللّاُ  اتََّخذَ  قَالُوا  ": يونسَ  سورةِ  يفِ  ىتعالَ 

ضِ  فِي َوَما السََّماَوات فِي َما ن ِعنَدُثم إِن   الَر   بَِهةَذا ُسل طَان   مِّ
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لَُمونَ  لَ  َما هللّاِ  َعلَى أَتقُولُونَ   ال َكِذبَ  هللّاِ  َعلَى يَف تَُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  ق َُّ   تَع 

 .[00 – 68:يونس] "يُف لُِحونَ  لَ 

 هللّاِ  َعلَى اف تََرى ِممَّنِ  أَظ لَمُ  َوَمن  ": النعامِ سورِة  يفِ  تعالَى وقولهُ 

[21: النعام] "الظَّالُِمونَ  يُف لِحُ  لَ  إِنَّهُ  بِآيَاتِهِ  َثذَّبَ  أَو   َثِذبًا
 (4)

.  

 اهُ سمَّ  الحاديثِ  بعضِ  يوفِ  ،ركِ بالشِّ  حرَ السِّ  قرنَ   يَّ بِ النَّ  إنَّ  ثمَّ 

 ساحراً  ىأتَ  من   ىعلَ  بالكفرِ  مَ وسلَّ  عليهِ  هللاُ  ىصلَّ  وحكمَ  شرثاً،

 .لهُ  والمسحورِ  احرِ السَّ  منَ  مَ وسلَّ  عليهِ  هللاُ  ىصلَّ  أَ تبرَّ  اثمَ  ،قهُ فصدَّ 

 بعَ السَّ  وااجتنبُ ): قالَ   يِّ بِ النَّ  عنِ  عنهُ  هللاُ  رضيَ  هريرةَ  يأبِ  فعن  

.. حرُ والسِّ  باللِ  ركُ الشِّ : قالَ  ؟هنَّ  اومَ  هللاِ  رسولَ  ايَ  واقالُ  الموبقاتِ 

(الحديث
(5)

 . 

 ثمَّ  عقدةً  عقدَ  من  ):  هللاِ  رسولُ  قالَ : قالَ  عنهُ  هللاُ  رضيَ  وعنهُ 

  ََّ ثِّ وُ  شيئاً  قَ تعلَّ  ومن   ،أشركَ  فقد   سحرَ  ومن   ،سحرَ  فقد   افيهَ  نفثَ 

(إليهِ 
(6)

.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.53/1)أحكام القران ( 1)

  (.130/1)تفسير ابن ثيير ( 2)

 (.518/1)معارج القبول ( 3)

 .(133/35)ومجموع الفتاوى لبن تيمية  –( 443 – 441/4)أضواك البيان بتصرَ ( 4)

 .(83)ومسلم ( 2066)البخارَ ( 5)

 في الكامل)) في عدي ابن قال، (1/417(( )األوسط)) في والطبراني، (7/441) النسائي رواه[(( 44911] (6)

[ فيه(: ]9/119(( )الكمال تهذيب)) في المزي وقال، حديثه يكتب ممن هو المنقري عباد[ فيه(: ]5/554(( )الضعفاء

(( االعتدال ميزان)) في الذهبي وقال، بالقوي ليس داود أبو وقال بأس به ليس معين بن يحيى قال ميسرة بن عباد

 التعليق جملة لكن ضعيف((: النسائي ضعيف)) في األلباني وقال، وانقطاعه ميسرة بن عباد للين يصح ال(: 1/873)

 .الحديث في ثبتت
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:  هللاِ  رسولُ  قالَ : قالَ  عنهُ  هللاُ  رضيَ  حصين   بنِ  عمرانَ  وعن   

 أو   سحرَ  أو   ،لهُ  نَ كهِّ تُ  أو   نَ تكهَّ  أو   ،لهُ  رَ طيِّ تُ  أو   رَ تطيَّ  من   امنَّ  ليسَ )

..(لهُ  حرَ سُ 
(1)

. 

 ةِ العتقاديَّ  راتِ المكفِّ  منَ  ثييرةً  أنواعاً  نُ يتلمَّ  حرَ السِّ  أنَّ  ثَما

 إذنِ  بغيرِ  وضررهم   ياطينِ الشَّ  نفعَ  يعتقدَ  ثأن   ،ةِ والعمليَّ  ةِ والقوليَّ 

وهَو من  أبواِب  العالمِ  لمرِ  رةً مدبِّ  الكواثبَ  أنَّ  يعتقدَ  أو   ى،تعالَ  هللاِ 

 ى،تعالَ  هللاِ  ثسبِّ  الكفرِ  بكلمةِ  ينطقَ  أو   ،سحِر الطَّاقِة السَّابِق ذثرهُ 

 . الستهزاءِ  أوِ 

 :وقد  قلُت فِي نظِمي لنواقِض اإلسلمِ 

 ِم هللاِ ةةةِه، بحكةةةِه، نبيِّ ةةبملك* هُ بديِن هللاِ ةةةسادسهُ استهزائ

ِة العقابِ * بالعفِو واليَّواِب  أِو استهزائهُ  ِة الوعيِد شدَّ أو  شدَّ
(2)

 . 

َِّ شيء   َ  النَّاقُض السَّادُس من  نواقِض اإلسلِم هَو الستهزاُء بأ أ

يِن أصوًل ثاَن أو  فروًعا أو  أشخاًصا، فك َُّّ مِن استهزأَ بَما  مَن الدِّ

ِ  ق َُّ  .... :"سبَق فقد  ثفَر ودليلهُ قولهُ تعالَى  َوَرُسولِهِ  َوآيَاتِهِ  أَبِاللَّ

ِزئُوَن  ُثنتُم   تَه  تَِذُروا َل * تَس  تُم قَد   تَع  دَ  َثفَر   [66التوبة ]"........ إِيَمانُِكم   بَع 

:  د  محمَّ  هِ لنبيِّ  ثناكهُ  ج ََّّ  ىتعالَ  يقولُ : جعفر   وأبُ  قالَ : الطَّبِرَ قالَ 

 الباط َِّ  منَ  واقالُ  اعمَّ  المنافقينَ  هؤلءِ  دُ محمَّ  ايَ  سألتَ  ولئن  

ََ  ليقولنَّ ، والكذبِ  ََ  اقلنَ  امَ إنَّ : ل  حديث   يفِ  نخوضُ  اوثنَّ ، لعبًا ذل

 ثتابهِ  وآياتِ  اللِ أبِ  ،دُ محمَّ  ايَ  ،ق َّ  :  د  لمحمَّ  هللاُ  يقولُ  !وهزًكا لعبًا

 اثنَّ : )وافتقولُ ، بالباط َِّ  ،(واتعتذرُ  َل ) ؟تستهزءونَ  ثنتم   ورسولهِ 

 قلتم   امَ  بقولكم   الحقَّ  جحدتم   قد  : يقولُ  ،(ثفرتم   قد  )( ونلعبُ  نخوضُ 

 بهِ  والمؤمنينَ   هللاِ  رسولِ  يفِ 
(3)

 . 
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ََ  فمن   ،العبادةِ  توحيدِ  يفِ  شرثاً  حرُ السِّ  نُ يتلمَّ  اثمَ   ويدعُ  أن   ذل

 يستعيذُ  أو   ،تعالَى هللاُ  إلَّ  عليهِ  يقدرُ  َل  افيمَ  ىتعالَ  هللاِ  غيرَ 

ُب بَما  ذورِ بالنُّ  إليهم   بُ يتقرَّ  أو   ،لهم   يذبحُ  أو   ياطينِ بالشَّ  أو  يتقرَّ

 .سبَق لصحاِب القبورِ 

 :فقالَ  حرُ السِّ  اهَ يتلمنُّ  يتِ الَّ  للكفرِ  أميلةً  يالقرافِ  أوردَ  وقدَ 

 هوَ  فع َّ   أو   ،ثفرٌ  هوَ  اعتقاد   أوِ  ،ثفرٌ  هوَ  بلفظ   تقعُ  قد   النواعُ  هذهِ )

 انفرادِ  ثاعتقادِ  يانِ واليَّ  ،ثفرٌ  هُ سبَّ  بمن   قِ المتعلِّ  بِّ ثالسَّ  لُ فالوَّ  ،ثفرٌ 

 ىتعالَ  هللاُ  أوجبَ  امَ  ثإهانةِ  الثُ واليَّ  ،ةِ بوبيَّ بالرُّ  ابعلهَ  أو   الكواثبِ 

 شيءٌ  وقعَ  ىمتَ  لثةُ اليَّ  فهذهِ  ،وغيرهِ  العزيزِ  الكتابِ  منَ  تعظيمهُ 

ََ  ،حرِ السِّ  يفِ  امنهَ  (فيهِ  مريةَ  َل  ثفرٌ  حرُ السِّ  فذل
(4)

.  

 حرِ السِّ  يفِ  تندرجُ  الكفرِ  منَ  أنواعاً  يالهيتمِ  حجر   ابنُ  ويذثرُ 

 أو   ،قمر   أو   ،ثشمس   مخلوق   عبادةِ  ىعلَ  حرُ السِّ  اشتم ََّ  إنِ ) :فيقولُ 

 ى،تعالَ  هللاُ  مُ يعظَّ  اثمَ  تعظيمهِ  أو   ،لهُ  جودِ السُّ  أوِ  ا،غيرهَ  أو   ثوثب  

َ   أو   ،يٍّ نبِ  تنقيصِ  أو   ،بذاتهِ  تأثيراً  لهُ  أنَّ  اعتقادِ  أوِ   ثفراً  ثانَ ... مل

(ةً وردَّ 
(5)

.  

 حرَ السِّ  بأنَّ  ثتابهِ  يفِ  حَ صرَّ  قد   سبحانهُ  هللاَ  إنَّ : )يالعربِ  ابنُ  ويقولُ 

َِ  َعلَى الشَّيَاِطينُ  تَت لُوا   َما َواتَّبَُعوا  ": قالَ  ىتعالَ  هُ لنَّ  ،ثفرٌ   ُمل 

 َولَةِكنَّ  ،(حرِ السِّ  بقولِ ) ُسلَي َمانُ  َثفَرَ  َوَما ،(حرِ السِّ  منَ ) ُسلَي َمانَ 

ي اِطينَ   امَ إنَّ  (يقولنِ  وماروتَ  وهاروتَ ) ،(وبتعليمهِ  بهِ ) َثفَُروا   الشَّ

(للبيانِ  تأثيدٌ  اوهذَ ) ر  فُ ك  تَ  َل فَ  ةٌ نَ ت  فِ  نُ ح  نَ 
(6)

 . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .إسناده جيد( 88/4)قال المنذرَ في الترغيب والترهيب  –( 162/18)والطبراني ( 426/8)البزار ( 1)

 (.140/4)الفروق ( 4)- .تفسير الطَّبرَ( 3)  -.منظومة نواقض اإلسلم لبي فاطمة عصام الدين( 2)

 (.331 ص(( )العلم)) (5)

 (.1/31( )القرآن أحكام) (6)
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 د  تعمُّ  عن   تصدرُ  يتِ الَّ  هيَ  للكفرِ  الموجبةُ  والفعالُ : )َووِ النَّ  وقالَ 

 مسِ الشَّ  عبادةُ  فيهِ  َذِ الَّ  حرِ ثالسِّ ... صريح   ينِ بالدِّ  واستهزاء  

...(اونحوهَ 
(1)

.  

 اتِ وحانيَّ الرُّ  وثتبِ  العزائمِ  صاحبُ  بَ تقرَّ  اإذَ : )ةَ تيميَّ  ابنُ  ويقولُ 

ََ  وأميالِ  ةِ السحريَّ   ،ركِ والشِّ  الكفرِ  منَ  ونَ يحبُّ  ابمَ  ياطينِ الشَّ  ىإلَ  ذل

ََ  صارَ   ييعطِ  ثمن   ،أغراضهِ  بعضَ  فيقلونَ  ،لهم   شوةِ ثالرَّ  ذل

 المورِ  هذهِ  من   ثييرٌ  اولهذَ ... قتلهُ  يريدُ  من   لهُ  ليقت ََّ  مالً  غيرهُ 

ََ  يقلبونَ  وقد   ،جاسةِ بالنَّ  هللاِ  ثلمَ  افيهَ  يكتبونَ   عزَّ  هللاِ  ثلمِ  حرو

َُ  اإمَّ  ،وج ََّّ  َُ  اوإمَّ  الفاتحةِ  حرو  اوإمَّ  أحدٌ  هللاُ  هوَ  ق َّ   حرو

 ىعلَ  أعانتهم   ،ياطينُ الشَّ  ترضاهُ  امَ  واثتبُ  أو   واقالُ  افإذَ .. اغيرهمَ 

...(أغراضهم   بعضِ 
(2)

 . 

 َولَةِكنَّ ": ىتعالَ  هللاُ  قالَ  ،يكفرَ  وأن   لبدَّ  احرَ السَّ  إنَّ : )يهبِ الذَّ  ويقولُ 

ي اِطينَ  رَ  النَّاسَ  يَُعلُِّمونَ  َثفَُروا   الشَّ ح   يطانِ للشَّ  اومَ  ،[102:البقرة]"السِّ

 .بهِ  ليشركَ  إلَّ  حرَ السِّ  اإلنسانَ  تعليمهِ  يفِ  غرضٌ  الملعونِ 

 حرامٌ  هُ أنَّ  ونَ ويظنُّ  حرِ السِّ  يفِ  يدخلونَ  لِ لَّ اللُّ  منَ  ثييراً  خلقاً  ىفترَ 

يمياءِ السِّ  مِ تعلُّ  يفِ  فيدخلونَ  ،الكفرُ  هُ أنَّ  يشعرونَ  اومَ  ،فقط  
(3)

 

 وهوَ  زوجتهِ  عن   المرءِ  عقدِ  يوفِ  ،حرِ السِّ  محضُ  وهيَ  ا،وعملهَ 

ََ  وأشباهِ  ،وبغلهِ  ابغلهَ  يوفِ  لمرأتهِ  وجِ الزَّ  ةِ محبَّ  يوفِ  ،سحرٌ   ذل

 هُ لنَّ  ،القت َُّ  احرِ السَّ  وحدُّ  ؛وضللٌ  شركٌ  اأثيرهَ  مجهولة   بكلمات  

 يخسرُ  افيمَ  يدخ َّ   وَل  هُ ربَّ  العبدُ  قِ فليتَّ ... الكفرِ  ضارعُ  أو   باللِ  ثفرٌ 

(واآلخرةِ  انيَ الدُّ  بهِ 
(4)

. 

 اإلسلمِ  نواقضِ  من   حرَ السِّ  ابِ الوهَّ  عبدِ  بنُ  دٌ محمَّ  يخُ الشَّ  وذثرَ 

َُ الصَّ  ومنهُ  حرُ السِّ ): رحمهُ هللاُ تعالَى فقالَ   فعلهُ  فمن   ،والعطفُ  ر

(ثفرَ  بهِ  رضيَ  أو  
(5)

 . 
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 ى رسالةِ علَ " اإلسلمِ  نواقضِ  بمنظومةِ  ي المسمَّىوقلُت فِي نظمِ 

 :الوهَّابِ  عبدِ  بنِ  د  محمَّ  يخِ الشَّ 

 علٌم أو عم ٌَّ أو بِه اقتنةةةةةع   * والسَّابُع السِّحُر ومن فيِه وقع  

 َِ ر  . (6)والغراِب  لألعداءِ  والعطفِ * لألزواِج والحبةةةاِب  ثالصَّ

  َ  وهوَ  نواقِض اإلسلمِ  اقُض السَّابُع من  النَّ  والقصُد بالسَّابِع أ

 .السِّحرُ 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (4/136) للشربيني(( المحتاج مغني)) وانظر(. 64/ 10(( )الطالبين روضة)) (1)

 .بتصرَ( 35 ،13/34(( )الفتاوى مجموع)) (2)

 ابن مقدمة: ))انظر التخيلت بعض توجب خواص من ترثب عما عبارة وهو السحر، علوم أحد -: السيمياء (3)

 مفتاح))و ،(23/383) تيمية لبن(( الفتاوى مجموع)) و ،(4/130)للقرافي(( الفروق))و ،(3/1153(( )خلدون

 .(4/452(( )البيان أضواء))و ،(2/332) حسن صديق لمحمد(( العلوم أبجد)) ،(1/310)ثبرَ لطاش(( السعادة

 .(41: ص) للذهبي(( الكبائر)) (4)

 بن محمد فتاوى)) وانظر( 1/386(( )اإلسلم نواقض رسالة)) عبدالوهاب بن محمد الشيخ مؤلفات[(( 10300] (5)

 من اليمين المجموع))و ،(2/113(( )باز ابن فتاوى))و ،(1/364(( )الدائمة اللجنة فتاوى))و ،(1/163(( )إبراهيم

 .(2/130(( )عييمين ابن فتاوى

 .         منظومة نواقض الغسلم لبي فاطمة عصام الدين( 6)
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ا يندرُج   :مسمَّى السَّحرةِ  تحتَ ممَّ

موَن، ،الُكهَّانُ  افوَن،  والمنجِّ م  َِّ  وأصحابُ والعرَّ  والطَّوارُق   ،الرَّ

حانيِّينَ  ،بالحَصى وَن بالرُّ  .والمسمُّ

 عنِ  أُنَاسٌ   هللاِ  رُسولَ  َسأَلَ : قَالَت   َعن َها هللاَّ  رضي عائَِشةَ  فعن  

، لَي ُسوا: فَقَالَ  ال ُكهَّاِن، ، َرُسولَ  يَا: فَقَالُوا بَِشيء  ثُونَا إنَُّهم   هللاَّ  يَُحدِّ

يَانًا ء   أح  ََ :  هللاَّ  َرُسولُ  فَقَالَ  َحقًّا؟ فيُكونُ  بَشي   ال َحقِّ  ِمنَ  ال َكلمةُ  تِل 

طَفَُها ، يخ  َها الِجنِّيُّ لِطُونَ  ولِيِِّه، أُذنِ  فِي فَيَقُرُّ بَة   ِمئَةَ  معَها فَيَخ  َثذ 
(1)

.  

َِّ  رواية   وفي  َسِمَعت أنََّها: عن َها هللاَّ  رضي عائَِشةَ  َعن  : للبَُخاِر

 -السَّحابُ  َوهُوَ  - الَعنانِ  فِي تَن ِزلُ  الملئَكةَ  إنَّ : يَقُولُ   هللاَّ  َرُسول

ُثرُ  رَ  فَتَذ  تَِرقُ  السََّماِء، فِي قُِليَ  الم  ي طَانُ  فيَس  َع، الشَّ مُعهُ، السَّم   فَيَس 

ِذبُونَ  ال ُكهَّاِن، إلى فَيُوِحيهِ  بَة   مئَةَ  مَعَها فيَك  أنفُِسِهم   ِعن دِ  ِمن   َثذ 
(2)

.  

، أبي بن تِ  صفيَّةَ  وَعن   واجِ  بَع ضِ  َعن   ُعبيد   هللاَّ  وَرِضيَ   النبيِّ  أز 

افًا أتَى َمن  : قَال  النبيِّ  َعنِ  عن َها،  فَصدَّقَهُ؛ شيء   عن   فَسأَلَهُ  َعرَّ

بَِعينَ  صلةٌ  لَهُ  تُق ب ََّ   لَم   ًما أر  يو 
(3)

 . 

 ال ِعيَافَةُ : يقُولُ   هللاَّ  رُسول سِمع تُ : قَالَ  الُمَخاِرق بنِ  قَبِيَصةَ  وعن  

قُ  والطِّيََرةُ  قُ  :داود أبو قال .الِجب تِ  ِمنَ  والطَّر  ُر، ُهوَ : الطَّر  ج   الزَّ

  َ رُ : أ  إلَى طَار فَإن   بِطَيرانِِه، يتَشاَءمَ  أو   يَتَيمَّنَ  أن   وُهوَ  الطَّي ِر، زج 

َن، ال يِمين جهةِ  : َوال ِعيافَةُ  ،تََشاَءم ال يََسارِ  جهةِ  إلَى طَارَ  َوإن   تَيَمَّ

الَخطُّ 
(4)

. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .علي هِ  ُمتَّفَقٌ ( 1)

 .رواه البخارَ( 2)

 .مسلم رواهُ  (3)

 .حسن   بإسناد   داود أبو رواهُ  (4)
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َُّ  قالَ  َهر حاح" في الَجو  نَم َعلَى تَقَع َثلِمةٌ " الِجب تُ ": "الصِّ  الصَّ

وِ  والسَّاِحرِ  والَكاِهن ََ  ونَح  ذل
(1)

.  

 وُمدَّعُ  يتعاطاهُ  اومَ  يرةِ والطِّ  والكهانةِ  حرِ بالسِّ  قُ تتعلَّ  الحاديثُ  فهذهِ 

 اهَ ثلُّ  المذثورةُ  والحاديثُ  ،والُخرافيينَ  الملحدينَ  منَ  الغيبِ  علمِ 

 وُمدَّعُ  يتعاطاهُ  امَ  وسائرِ  العرافةِ  يرةِ والطِّ  الكهانةِ  تحريمِ  ىعلَ  تدلُّ 

 هوَ  تعالَى هللاَ  لنَّ  ؛باطلةٌ  اهَ ثلَّ و ،والِحي ََِّ  ورِ والزُّ  الكذبِ  منَ  الغيبِ 

لَمُ  َل  ق َُّ  ": ىتعالَ  قالَ  اثمَ  ،سواهُ  يعلمهُ  َل  الغيَب، يعلمُ  َذِ الَّ   َمن   يَع 

ضِ  السََّماَواتِ  فِي َر  ُ  إِلَّ  ال َغي بَ  َوال   إِنَّ ": تعالَى وقالَ  ،[65:النم َّ] "هللاَّ

 َ اَعةِ  ِعل مُ  ِعن َدهُ  هللاَّ لُ  السَّ لَمُ  ال َغي ثَ  َويُنَزِّ َحامِ  فِي َما َويَع  َر  ِرَ َوَما ال   تَد 

ِسبُ  َماَذا نَف سٌ  ِرَ َوَما َغًدا تَك  َِّ  نَف سٌ  تَد  ض   بِأَ  ،[34:لقمان] "تَُموتُ  أَر 

 .[53:النعام] "ال َغي بِ  َمفَاتِحُ  َوِعن َدهُ ": تعالَى وقال

افيَن وغيرهم   الكهنةِ  فهؤلءِ   الغيبِ  علمَ  يدَّعونَ  ينَ ذِ الَّ مَن  والعرَّ

لونَ  امَ إنَّ  وهَذا هَو  ،ياطينِ الشَّ  منَ  يسمعونهُ  قد   ابمَ  اهذَ  ىإلَ  يتوصَّ

ئيُس لتكفيِر السَّاحِر وهَو أنَّهُ يتعام َُّ مَع الشَّيباطيِن، وزد   السَّبُب الرَّ

ََ أنَّهم  يكذبونَ  ََ  معَ  علَى ذل  الُجهَّالُ  قهمُ فيُصدِّ  ،ثييرة   ثذبات   ذل

 واليسُ  هم  أنَّ   سولُ الرَّ  وبيَّنَ  ،فيهِ  واصدقُ  امَ  بعضِ  بأسبابِ 

،  وَل  ،عليهم   لُ يُعوَّ  وَل  ،باط ٌَّ  أمرهم   الُكهَّانَ  أنَّ : ييعنِ  بشيء 

 َمن  : حيحِ الصَّ  الحديثِ  يفِ  قاَل النَّبِيُّ  اولهذَ  ،فِي شيء   يُصدَّقونَ 

: قي ََّ  ، محمد   ىعلَ  أُنزلَ  ابمَ  ثفرَ  فقد   يقولُ  ابمَ  فصدَّقهُ  ثاهنًا ىأتَ 

ََ : فقالَ  ،يءِ الشَّ  يفِ  يصدقونَ  قد   هم  إنَّ  ،هللاِ  رسولَ  ايَ   الكلمةُ  تل

هَ  الملئكةِ  منَ  الجنِّيُّ  ايسمعهَ   حرةِ السَّ  منَ  أوليائهِ  أذنِ  يفِ  افيَقُرُّ

 .والكهنةِ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .526رياض الصالحين ( 1)
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سوَل  قرَن بيَن السَّاحِر والكاهِن  ولو  تمعَّنَت لرأيَت أنَّ الرَّ

اهم  أولياًء للشَّيطاِن، فكَما ثفَر السَّاحُر بسحرِه يكفُر الكاهُن  وسمَّ

َُ  هُ أنَّ  يزعمُ  من   هوَ  والكاهنُ بكهانتِه،  المستقب َِّ  يفِ  سيحص َُّ  امَ  يعر

َُ العرَّ  اأمَّ  و  .البصارِ  عنِ  بةِ المغيَّ  المورِ  معرفةَ  ييّدعِ  َذِ الَّ  فهوَ  ا

 بعًلا، بعُلهم   يرثبُ مَن الجنِّ  معَ السَّ  يُمسترقِ  أنَّ   بيُّ النَّ  وبيَّن

 بعُلهم   يكونَ  وأن   ،الهواءِ  يفِ  عودِ الصُّ  ىعلَ  قدرةً  أعاطهم   فاللُ 

 ىحتَّ  اوهكذَ  يليهِ  َذِ للَّ  يسمعُ  امَ  يقولُ  فِي العلَى َذِ فالَّ  بعض ، فوقَ 

 ،مينَ والمنجِّ  الكهنةِ  منَ  أصحابهِ  أذنِ  يفِ  فيقولهُ  الخيرِ  ىإلَ  يص ََّ 

ُهبُ  تُدرثهمُ  وقد   رُ  وقد   ،فتُهلكهم   شيئًا وايفعلُ  أن   قب ََّ  الشُّ  يتأخَّ

 منَ  إليَها يستمعُ  َمن   ىإلَ  ايهَ فيُؤدِّ  بالغة ، لحكمة   عنهُ  الشِّهابُ 

 .والكهنةِ  حرةِ السَّ 

 ؛ثافرٌ  الغيبِ  علمِ  يُمدَّعِ  إنَّ  ثمَّ : ..... تعالَىقاَل ابُن باز  رحمهُ هللاُ 

 الغيبَ  يعلمُ  هُ أنَّ  ييدَّعِ  فَمن   ،وعَل  ج ََّّ  هللاُ  إلَّ  يعلمهُ  َل  الغيبِ  علمَ  لنَّ 

 ىأتَ  َمن  : قالَ   أنَّهُ  حيحِ الصَّ  الحديثِ  يوفِ  ،ُمل ٌَّّ  ضالٌّ  ثافرٌ  فهوَ 

ليلةً  أربعينَ  صلةٌ  لهُ  تُق ب ََّ   لم   شيء   عن   فسألهُ  ثاهنًا
(1)

 . 

 َُ ا الُ  مُ والمنجِّ  والكاهنُ  والَعرَّ مَّ َُ والرُّ  والرَّ ا  اهَ ثلَّ  حانِيووالشَّوَّ

 من   ا،يدَّعونهَ  بأسباب   الغيبِ  علمَ  يدَّعونَ  ذينَ الَّ  وهمُ  ،واحدٌ  امعناهَ 

، أِو العلِج جومِ النُّ  رصدِ  من  و ى،الحصَ  ضربِ  من  و ،م َِّ الرَّ  ضربِ 

 .والشَّياطينِ بالجنِّ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .رواه مسلم( 1)
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 منَ  والطِّيرةَ  والطّرقَ  الِعيَافةَ  إنَّ : َالبخارِ  يفِ  قبيصةَ  حديثُ  اوهكذَ 

 ،احرِ والسَّ  نمِ الصَّ  ىعلَ  يُطلقُ  ،فيهِ  خيرَ  َل  شيءٌ  فالجبتُ  ،بتِ الجِ 

 اثمَ  ،يطانِ الشَّ  ىعلَ  ويُطلقُ  ،جبتٌ : لهُ  يُقالُ  فيهِ  خيرَ  َل  شيء   وث َّّ 

"حرُ السِّ : بتُ الجِ : "وقالَ  ،"يطانُ الشَّ : بتُ الجِ : "عمرُ  قالَ 
(1)

.  

فخرجنَا بأنَّ العرافَةَ والتَّنجيَم وَما جرى مجراَها هَي مَن الِجبِت 

، فكلَُّها فِي خندق  وعرفنَا أنَّ الِجيَت هَو السِّحُر وأنَّ السِّحَر ثفرٌ 

 .واحد  وهَو السِّحُر وحكمهم  واحٌد وهَو الكفُر والعياُذ باللِ تعالَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .قع اإلمام ابن بازمو( 1)
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 :احرِ السَّ  حدُّ 

َ   اإلمامُ  قالَ  -1  :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  مال

ََ  يعم َّ   ولم   ،حرَ السِّ  يعم َُّ  َذِ الَّ  احرُ السَّ   َذِ الَّ  ِمي  َُّ  هوَ  ،غيُرهُ  لهُ  ذل

تََراهُ  لََمنِ  َعلُِموا َولَقَد  ﴿ : ثتابهِ  يفِ  ىتعالَ  هللاُ  قالَ  ِخَرةِ  فِي لَهُ  َما اش   اآل 

ََ  عم ََّ  اإذَ  يُقت َََّ  أن   ىفأرَ  ،[102: البقرة] ﴾ َخَلق   ِمن   نفسهُ  هوَ  ذل
(1)

. 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  قدامةَ  ابنُ  قالَ  -2

ََ  ،القت َُّ  احرِ السَّ  وَحدُّ  ََ  ُرِو  وابنِ  ،عفانَ  بنِ  وعيمانَ  ،عمرَ  عن   ذل

 بنِ  وقيس   ،ثعب   بنِ  وجندب   ،هللاِ  عبدِ  بنِ  وُجنُدب   ،وحفصةَ  ،عمرَ 

ََ  ،حنيفةَ  يأبِ  قولُ  وهوَ  ،العزيزِ  عبدِ  بنِ  وعمرَ  ،سعد   ومال
(2)

. 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  يالقرطبِ  قالَ  -3

ٌَ  فذهبَ  ي،مِ والذِّ  المسلمِ  احرِ السَّ  حكمِ  يفِ  الفقهاءُ  اختلفَ   ىإلَ  مال

تَتاُب، وَل  يُقت ََُّ  ُثفًرا، يكونُ  بكلم   بنفسهِ  سحرَ  اإذَ  المسلمَ  أنَّ   وَل  يُس 

 هللاَ  ولنَّ  ي،انِ والزَّ  ،نديقِ ثالزِّ  ؛بهِ  يستِسرُّ  أمرٌ  هُ لنَّ  ؛توبتهُ  تُقب ََُّ 

 يَقُوَل  َحتَّى أََحد   ِمن   يَُعلَِّمانِ  َوَما﴿ : بقولهِ  ثفًرا حرَ السِّ  ىسمَّ  ىتعالَ 

نُ  إِنََّما فُر   فََل  فِت نَةٌ  نَح   .[102: البقرة]﴾  تَك 

 يوأبِ  ي،افعِ والشَّ  ،وإسحاق   ،ثور   يوأبِ  ،حنب ََّ  بنِ  أحمدَ  قولُ  وهوَ 

حنيفةُ 
(3)

. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .628 الموطأ (1)

 . (300/12) لمغنيا (2)

 .2/48 القرطبي تفسير (3)
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 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  المنذرِ  ابنُ  وقالَ  -4

 ،يتب   لم   إن   قتلُهُ  وجبَ  ُثفًرا، يكونُ  بكلم   سَحرَ  هُ بأنَّ  ج َُّ الرَّ  أقرَّ  اإذَ 

 ََ  ،ُثفًرا يكونُ  ثلًما نةُ البيِّ  فَتِ صِ ووُ  ،بيِّنةٌ  عليهِ  بهِ  ثبتت   لو   وثذل

 فإن   ،قتلهُ  يُجز   لم   بكفر   ليسَ  بهِ  َسَحرَ  هُ أنَّ  رَ ُذثِ  َذِ الَّ  الكلمُ  ثانَ  وإن  

 إن   ،منهُ  اقتُصَّ  القصاَص، تُوِجبُ  جنايةً  المسحورِ  يفِ  أحدثَ  ثانَ 

ََ  عمدَ  ثانَ  ََ  ةُ ديَّ  ففيهِ  ،فيهِ  قصاصَ  َل  اممَّ  ثانَ  وإن   ،ذل ذل
(1)

. 

 الكلمُ  ثانَ  وإن  : وثلُم ابِن المنذِر رحمهُ هللاُ تعالَى فيِه نظٌر، فقولهُ 

فقد  حم ََّ رحمهُ هللاُ  ،قتلهُ  يُجز   لم   بكفر   ليسَ  بهِ  َسَحرَ  هُ أنَّ  رَ ُذثِ  َذِ الَّ 

تعالَى حدَّ السَّاحِر علَى ألفاظِه فإن  ثانت  ثفريَّةً جاَز قتلهُ وإن  َل 

حيُح أنَّ حدَّ السَّاحِر محموٌل علَى فعلِه للسِّحِر َل بوصِف  فَل، والصَّ

،  ،ألفاظهِ  فإن  ثاَن قد  سحَر فقد  ثفَر سواٌء قاَل قوًل ثفريًّا أم  لم  يق َّ 

ٍَّ وهَو السِّحرُ  لنَّهُ  َوَل : "، وقولهُ تعالَىفِي أصلِه قاَم بفع َّ  ثفر

عمَّ ث ََّّ أنواِع السَّحرِة بالكفِر، سواٌء  [63طه ]"يُف لُِح السَّاِحُر حيُث أتَى

هم  بفعلهم  للسِّحِر، هَذا لنَّهُ لَفَظ  ، ولكنَّهُ عمَّ قاَل قوًل ثفريًّا أم  لم  يق َّ 

سحرَ  السَّاحِر اسُم فاع َّ  من
(2)

فَل يكوُن السَّاحُر ساحًرا حتَّى يقوَم  

دَِّة  بعم َِّ السِّحِر وإَذا ثبَت أنَّهُ ساحٌر إًذا فهَو ثافٌر ويقاُم عليِه حدُّ الرِّ

ٍَّ فِي الستتابِة، وهللاُ أعلمُ   .مَع قول  قو

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  ثيير   ابنُ  الحافظُ  قالَ  -5

ا آَمنُوا أَنَُّهم   َولَو  ﴿ : ىتعالَ  بقولهِ  استَدلَّ  وقدِ   َمن  [ 103: البقرة]﴾ َواتَّقَو 

  ،حنب َّ   بنِ  أحمدَ  اإلمامِ  عنِ  روايةٌ  هوَ  اثمَ  ،احرِ السَّ  تكفيرِ  ىإلَ  ذهبَ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .2/48 القرطبي تفسير عن نقلً  (1)

 .القاموس العربي( 2)
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هُ  ولكن   ،يكفرُ  َل  ب َّ  : وقي ََّ  ،لفِ السَّ  منَ  وطائفةٌ   المَ  ؛عنقهِ  ضربُ  حدُّ

 عن   عيينةَ  ابنُ  هوَ و سفيانُ  اأخبرنَ : قاَل  وأحمدُ  يافعِ الشَّ  رواهُ 

 بنِ  عمرُ  ثتبَ : يقولُ  عبدةَ  بنِ  بجلةَ  سمعَ  هُ أنَّ  دينارِ  بنِ  وعمر  

 افقتل نَ : قالَ  ،وساحرة   ساحر   ث ََّّ  اقتُلوا أنِ : عنهُ  هللاُ  رضيَ  ابِ الخطَّ 

سواحرَ  ثلثَ 
(1)

. 

 ا،لهَ  جاريةٌ  اسحرت هَ  المؤمنينَ  أمِّ  فصةَ ح أنَّ  صحَّ  اوهكذَ : قالَ 

 .فقُتِلت   ابهَ  مرت  فأَ 

 قت َِّ  يفِ   يِّ بِ النَّ  أصحابِ  من   ثلثة   عن   صحَّ : أحمدَ  اإلمامُ  قالَ 

احرِ السَّ 
(2)

. 
 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  حجر   ابنُ  الحافظُ  قالَ  -6

َ   وعندَ   ويُقت ََُّ  ،توبتهُ  تقب َُّ  فَل  ،نديقِ الزِّ  حكمُ  احرِ السَّ  حكمَ  أنَّ  مال

ََ  عليهِ  ثبتَ  اإذَ  حّدًا،  .أحمدُ  قالَ  وبهِ  ،ذل

ََ  إنِ  إلَّ  يُقت ََُّ  َل : يافعِ الشَّ  وقالَ  بهِ  فيُقت ََُّ  بسحِره قت َََّ  هُ أنَّ  اعتر
(3)

. 

 إلَّ  احرِ السَّ  بقت َِّ  يقولونَ  العلماءِ  جمهورَ  أنَّ  سبقَ  اممَّ  لحُ ويتَّ 

رهِ  قت َََّ  اإذَ  إلَّ  يُقت ََُّ  َل : يقولُ  يافعِ الشَّ   .قِصاًصا فيُقت ََُّ  ،بِسح 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .السواحر قصة ذثر دون فتح، 6/250 البخارَ أخرجه (1) 

 .1/144 ثيير ابن تفسير (2)

 .10/236 البارَ فتح (3)
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 :حرِ بالسِّ  حرِ السِّ  ح َِّّ  حكمُ 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  قدامةَ  ابنُ  قالَ  -1

 منَ  بشيء   أو   ،القرآنِ  منَ  بشيء   ثانَ  فإن   ؛حرَ السِّ  يَُح َُّّ  من   اأمَّ 

 ثانَ  وإن   ،بهِ  بأسَ  فَل  ،بهِ  بأسَ  َل  َذِ الَّ  الكلمِ  أوِ  ،واإلقسامِ  ثرِ الذِّ 

عنهُ  حنب ََّ  بنُ  أحمدُ  فَ توقَّ  فقد   ،حرِ السِّ  منَ  بشيء  
(1)

. 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  حجر   ابنُ  الحافظُ  قالَ  -2

رةُ ):  يِّ بِ النَّ  قولِ  عن   ويجابُ  (يطانِ الشَّ  عم َِّ  من   النُّش 
(2)

 هُ بأنَّ  

 .شرٌّ  فهوَ  وإلَّ  خيًرا، ثانَ  خيًرا، ابهَ  قصدَ  فمن   ا،أصلهَ  ىإلَ  إشارةٌ 

رةُ النُّ  تكونَ  أن   يحتم َُّ  ولكن  : قالَ  نوعينِ  ش 
(3)

. 

 :نوعانِ  شرةَ النُّ  فإنَّ  ؛وابُ الصَّ  هوَ  اوهذَ : قاَل الشيُخ وحيٌد بالِي

رةُ : لُ الوَّ   ،والدعيةِ  ،بالقرآنِ  حرِ السِّ  ح َُّّ  وهيَ  ،الجائزةُ  النُّش 

 .المشروعةِ  والذثارِ 

رةُ : يانِ اليَّ   استعانة   منِ  ،حرِ بالسِّ  حرِ السِّ  ح َُّّ  وهيَ : مةُ المحرَّ  النُّش 

ب   ،ياطينِ بالشَّ  وإرضائهم   ،بهم   واستغاثة   ،إليهم   وتقرُّ
(4)

 اهذَ  ولع ََّّ  ،

رةُ ): يِّ بِ النَّ  بقولِ  المقصودُ  هوَ  وعَ النَّ   ،(يطانِ الشَّ  عم َِّ  من   النُّش 

رةِ  منَ  وعُ النَّ  اهذَ  يجوزُ  وثيفَ   امَ  غيرِ  يفِ   يُّ بِ النَّ  ىنهَ  وقد   ،النُّش 

 فقد   صدَّقَهم   َمن   أنَّ  وبيَّنَ  ،انِ والكهَّ  حرةِ السَّ  ىإلَ  هابِ الذَّ  عنِ  حديث  

 محمد   ىعلَ  أُنِزلَ  ابمَ  ثفرَ 
(5)

 . 
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 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  مِ القيِّ  ابنُ  قالَ  -3

َرةُ   :نوعانِ  وهيَ  ،المسحورِ  عنِ  حرِ السِّ  ح َُّّ  النُّش 

 وعليهِ  ،يطانِ الشَّ  عم َِّ  من   َذِ الَّ  وهوَ  ،ميلهِ  بسحر   ح ٌَّّ : اأحدهمَ 

بُ  َ،البصرِ  الحسنِ  قولُ  يُحَم َُّ   ىإلَ  والمنتشرُ  اشرُ النَّ  فيتقرَّ

 .المسحورِ  عنِ  عملهُ   َُّ بطِ فيُ  ،يحبُّ  ابمَ  يطانِ الشَّ 

رةُ : يانِ واليَّ  ذاتِ والتَّ  ،قيةِ بالرُّ  النُّش   افهذَ  ،المباحةِ  عواتِ والدَّ  ،عوُّ

جائزٌ 
(6)

.  

 :شرةِ النُّ  تعريفُ 

راً ": ، تقولُ فريقُ التَّ وهَي : ونِ النُّ  بلمِّ  ،غةِ اللُّ  يفِ  ُم نَش  " َجاَء القَو 

  َ َمُعُهم  َرئِيسٌ َجاءُ  أ قِيَن لَ يَج  وا ُمتَفَرِّ
(0)

اغبُ  ذثرَ ، و  يالصفهانِ  الرَّ

 ،والنتشارُ  ،البسطُ : امنهَ  عديدةً  معان   شرِ للنَّ  ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ 

قُ فرُّ والتَّ  حوائجهِ  يفِ  اإلنسانِ  بِ وتقلُّ 
(8)

.  ََ يوِم القيامِة  اسمُ ومن  ذل

 .بيوِم النَّشِر لنَّ المرَء يفرُّ من  أهلِه فيفترُق عنهم  

 .المسحورِ  عنِ  حرِ السِّ  ح َُّّ هَو : الصطلح   يوفِ 

ُق السِّحَر : حرَ السِّ  يح َُّّ  َذِ الَّ  اهذَ  لنَّ   .عِن المسحورِ يُفرِّ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .10/114 المغني (1)

 .10/233 الفتح في إسناَده الحافظ وحسَّنَ  داود، وأبو أحمد رواه (2)

 .10/233 البارَ فتح (3)

 .115 ص اإلنسان وقاية ثتابي في بالشياطين الستعانة أنواع راجع (4)

 .وحيد بالي –اإلسلمية  الشريعة في السحر حكم( 5)

 .(208 ،200ص" )المفتين إمام فتاوى( 6)

 .نياالمع قاموس( 0)

 (.423 420/ 2) ،(ر ش ن: )مادة الصفهاني، للراغب ؛"القرآن ألفاظ مفردات" (8)
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 :حرِ السِّ  مِ تعلُّ  حكمُ 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  حجر   ابنُ  الحافظُ  قالَ  -1

نُ  إِنََّما﴿: ىتعالَ  قولهُ  فُر   فََل  فِت نَةٌ  نَح   أنَّ  ىإلَ  إشارةٌ  فيهِ  [102: البقرة] ﴾تَك 

ُثف رٌ  حرِ السِّ  تعلُّمَ 
(1)

. 

 :ىتعالَ  هللاُ  رحمهُ  قدامةَ  ابنُ  قالَ  -2

 .العلمِ  أه َِّ  بينَ  اخلفً  فيهِ  نعلمُ  َل  ،حرامٌ  وتعليمهِ  حرِ السِّ  تعلُّمِ 

اأصحابنَ  قالَ 
(2)

 تحريمهُ  اعتقدَ  سواءٌ  ،وفعلهِ  بتعلُّمهِ  احرُ السَّ  ويكفُرُ : 

إباحتهُ  أو  
(3)

. 

وا مُ تعلَّ " ى الحديِث المكذوِب وهوَ علَ  باز   ابنُ  يخُ الشَّ  أجابَ  وقد   -3

 َل  ائ َُّ السَّ  ذثرهُ  َذِ الَّ  الحديثُ  اهذَ : ..فقالَ " وا بهِ  تعملُ وَل  حرَ السِّ 

 َذِ والَّ  ،أص ٌَّ  لهُ  امَ  باط ٌَّ  اهذَ  صحيح   غيرُ  حديثٌ  هوَ  ب َّ   ،لهُ  أص ََّ 

 يجبُ  ب َّ   ،بهِ  العم َِّ  وَل  ،حرِ السِّ  مِ تعلُّ  يجوزُ  َل  هُ أنَّ  العلمِ  أه َُّ  عليهِ 

ََ  من   الحذرُ   بعبادةِ  إلَّ  رُ يتوفَّ  َل  هُ لنَّ  ،ثفرٌ  وتعليمهُ  مهُ تعلُّ  لنَّ  ،ذل

ََ  ونحوِ  بالجنِّ  والستغاثةِ  ،تعالَى هللاِ  دونِ  من   ياطينِ الشَّ   وهللاُ  ،ذل

 ِمن   يَُعلَِّمانِ  َوَما": سبحانهُ  قالَ  ،البقرةِ  سورةِ  يفِ  الملكينِ  عنِ  ذثرَ 

نُ  إِنََّما يَقُول َحتَّى أََحد   فُر   فَل فِت نَةٌ  نَح   مهُ تعلُّ  أنَّ  نَ فبيَّ  ،[102: البقرة]"تَك 

نُ  إِنََّما يَقُوَل  َحتَّى أََحد   ِمن   يَُعلَِّمانِ  َوَما" ،ثفرٌ  فُر   فَل فِت نَةٌ  نَح   ،"تَك 

ََ  فدلَّ   .الكفرِ  أمورِ  من   حرِ السِّ  مَ تعلُّ  أنَّ  ىعلَ  ذل

ََ  يحذرَ  أن   مسلم   ث َِّّ  ىعلَ  فالواجبُ   ،حرَ والسِّ  الكفرَ  مَ يتعلَّ  َل  وأن   ،ذل

 لهُ  يجوزُ  وَل  ،مينَ والمنجِّ  والكهنةِ  حرةِ السَّ  ىإلَ  يذهبَ  َل  وأن  

 شيء   عن   فسألهُ  افاً عرَّ  ىأتَ  من  :  لقولهِ  ،تصديقهم   وَل  سؤالهم  

ليلةً  أربعينَ  صلةً  لهُ  تقب َّ   لم  
(4)

 ىأتَ  من  ": قالَ  يصدقهُ  لم   وإن  هَذا  ،
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ََ  فدلَّ  ،قهُ فصدَّ  يق َّ   ولم   "شيء   عن   فسألهُ  افاً عرَّ   سؤالهُ  أنَّ  ىعلَ  ذل

 أيلاً  وقالَ  ،قُ دَّ صَ يُ  وَل  لُ أَ س  يُ  فَل  ،اإلثمِ  يفِ  أثبرُ  وتصديقهُ  ،يجوزُ  َل 

 نزلَ أُ  ابمَ  ثفرَ  فقد   يقولُ  ابمَ  قهُ فصدَّ  افاً عرَّ  أو   ثاهناً  ىأتَ  من  : 

 دِ محمَّ  ىعلَ 
(5)

 . 

 ذينَ الَّ  افينَ العرَّ  وَل  ،الغيبِ  علمَ  عونَ يدَّ  وهم   انِ الكهَّ  إتيانُ  يجوزُ  فَل 

 فَل  ،باط ٌَّ  اهذَ  ث َُّّ  ا،عونهَ يدَّ  يتِ الَّ  ماتِ بالمقدِّ  الغيبِ  علمَ  عونَ يدَّ 

 يتِ الَّ  الكتبِ  شرحِ  يجوزُ  وَل  ،تصديقهم   يجوزُ  وَل  ،سؤالهم   يجوزُ 

اوإحراقهَ  اإتلفهَ  يجبُ  ب َّ   ،علومهم   افيهَ 
(6)

 انتهى ثلم ابن باز .

 :وقلُت فِي نظِمي لنواقِض الإلسلمِ 

علٌم أو  عم ٌَّ أو  بِه اقتنع  * والسَّابُع السِّحُر ومن  فيِه وقع  
(0)

. 

َ  النَّاقُض السَّابُع من  نواقِض اإلسلِم هَو السِّحُر سواٌء عَ  هُ أو  لَ مِ أ

تعلَّمهُ أِو اقتنَع بحلِِّه، فك َُّّ هَذا ثفٌر أثبٌر أو  هُ لهُ لُ مَ ع  ذهَب لمن  يَ 

ٌَ َلمحالةَ   .مخرٌج مَن الملَِّة لو  ماَت صاحبهُ بَل توبة  فهَو هال

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .10/225 البارَ فتح (1)

 .الحنابلة يعني (2)

 .10/106 المغني (3)

 .الصحيح في مسلم رواه (4)

 .رواه الربعة والحاثم(5)

 .نور على الدرب: موقع( 6)

 .عصام الدينِ منظومة نواقض اإلسلِم لبي فاطمة ( 0)
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 :والكرامةِ  حرِ السِّ  بينَ  الفرقُ 

 :حجر   ابنُ  الحافظُ  قالَ 

 ،فاسق   من   إلَّ  يَظَهرُ  َل  حرَ السِّ  أنَّ  ىعلَ  اإلجماعَ  الحرمينِ  إمامُ  ونق ََّ 

 .فاسق   ىعلَ  تظهرُ  َل  الكرامةَ  وأنَّ 

 :أيًلا الحافظُ  وقالَ 

ًكا ثانَ  فإن   ،منهُ  الخارقُ  يقعُ  من   بحالِ  يُعتَبَرَ  أن   يوينبغِ   متمسِّ

 الخوارقِ  منَ  يدهِ  ىعلَ  يظهرُ  َذِ فالَّ  ،للموبقاتِ  مجتنبًا ،ريعةِ بالشَّ 

 ثإعانةِ  ،أنواعهِ  أحدِ  عن   ينشأُ  هُ لنَّ  ؛ِسحرٌ  فهوَ  وإلَّ  ،ثرامةٌ 

ياطينِ الشَّ 
(1)

 انتهى ثلم ابن حجر .

َُ  وَل  ساحًرا، ج َُّ الرَّ  يكونُ  َل  قد  و  هُ إنَّ  ثمَّ  شيئًا، حرِ السِّ  عنِ  يعر

َ   غيرَ   ،الموبقاتِ  لبعضِ  مرتكبًا يكونُ  امَ وربَّ  ب َّ   ،ريعةِ بالشَّ  متمسِّ

ََ  ومعَ   البدعِ  أه َِّ  من   يكونُ  وقد   ،الخوارقِ  بعضُ  يدهِ  ىعلَ  تظهرُ  ذل

 ىحتَّ  ياطينِ الشَّ  منَ  إعانةٌ  هُ نَّ أ: اهذَ  يفِ  فالقولُ  ،القبورِ  ُعبَّادِ  من   أو  

 ،ةَ نَّ السُّ  واويترثُ  ،اسُ النَّ  افيتبعهَ  ،المبتَدعةِ  طريقتهُ  اسِ للنَّ  تَُزيِّنَ 

ٌَ و ثييرٌ  اوهذَ   رقِ الطُّ  منَ  لطريقة   رئيًسا ثانَ  اإذَ  ةً خاصَّ  ،معرو

المبتَدعةِ  ةِ وفيَّ الصُّ 
(2)

. 

فإنَّهم  يأتوَن بكرمات  لم  يأتِي بَها أبُو بكر  ثمَّ إنَّ هؤلِء مَع بدعتهم  

، وثيَف َل وهؤَلِء يظنُّوَن أنَّ وَل عمَر وَل حتَّى رسوُل هللاِ 

، فالفطُن  حابِة الكراِم رضَي هللاُ عنهم  مشايخهم  أعَل درجةً مَن الصَّ

  .اللَّبيُب ينتهبهُ إلَى هَذا
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .10/223 البارَ فتح ( 1)

 .اإلسلميَّة لوحيد بن عبد السلم باليالشَّريعة حكم السحر في ( 2)
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 *بالتَّبُِّع والستقراءِ  أعراُض السِّحِر عموًما*
 

 :للسِّحِر أعراٌض واضحةٌ تظهُر علَى صاحبَها نذثُر منَها

أِس يأتِي ويذهُب،  1  الغييانٌ  2صداٌع مزمٌن أو  غيَر مزمن  فِي الرَّ

 6ألٌم فِي المعدِة أحيانًا،  5ألٌم فِي أسف َِّ الظَّهِر،  4إرادة القيِء،  3

رُع،  0انتفاٌخ فِي البطِن،  تكلُُّم الجنِّي علَى لساِن المصاِب،  8الصَّ

قيةَ فيظهُر لهُ  ِد المصاُب من  أنَّ بِه سحًرا يسمُع الرُّ فإن  لم  يتأثَّ

 .المرُ 

 

ََ مسحوٌر : ) ملحظةٌ  َُ أنَّ (ثيَف تعر  

قيِة بدوخة  أو  تخدير  أو  اهتزاز   إَذا شعَر المريُض أثناَء سماِع الرُّ

صداع  أو  تغيُّر  فِي جسدِه فهَو بِه سحٌر هَذا مَع بقيَِّة  فِي أطرافِه أو  

العراِض السَّابقِة، وَل يكوُن من  جملتَها أعرُض العيِن وَل الحسِد 

ةَ ننظُر إلَى نوِع السِّ  حِر بَما سنقدِّمهُ مَن وَل القريِن، ومن  ثمَّ

ٌَ يعالُج عنَد  أعراض  علَى أنواِع السِّحِر، وإلَّ فهَو مرٌض علو

.الطباءِ   

قيِة فهَو مصاٌب و المعنَى أنَّهُ إَذا أصابهُ شيٌء أثناَء سماِع الرُّ

َلمحالةَ ويبقَى بعدَها أن  نعلَم نوَع اإلصابِة، فإَذا باَن أنَّهُ سحٌر 

َُّ نوع  منَ  ا بَما سنقدِّمهُ مَن أعراِض؛السِّحِر هَو، وهذَ  ننظُر أ  

:نَّ للسِّحِر أنواًعا ثييرةً نذثرَها علَى وجِه التَّفصي َِّ إ  
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:سحُر المرضِ ( 1)  
 

بسحِر المرِض وتتنقَّ َُّ من   تتعدَُّد اآللُم الَّتِي يشعُر بَها المسحورُ 

رةُ  مكان  آلخَر، غيرَ  الشُّروِد الذِّهنِي، والنِّسياُن والعراُض المتكرِّ

 فِي أحلِم اليقظِة والمناِم؛ 

:ولعراِض سحِر المرِض أقساًما نذثُر منَها  
 

:العراُض الجسديَّةُ لسحِر المرضِ ( أ)  

:منَها جسديَّة   يشعُر المصاُب بسحِر المرِض بعدَِّة أعراض    

ٍَّ فيهِ  - 1   .ألٌم دائٌم فِي علو  من  أعلاِء الجسِم بَل مرض  ماد

رِع  - 2 (.التشنُّجاُت العصبيَّةُ ) تكراُر حدوِث نوباِت الصَّ  

.من  أعلاِء الجسِد أو  شل ٌَّ ثليٌّ للجسدِ  علو   شل َُّ  - 3  

عن  العم َِّ  ...تعطُّ َُّ أحِد الحواِس ثالنَّظِر والسَّمِع والشِم و  - 4

  .نهائيًّا

تة ؛ فيفقُد المسحوُر بصرهُ تعطُّ َُّ أحِد الحواِس بصورة  مؤقَّ  - 5

.فترة  أو  يفقُد النُّطَق لفترات   ويعوُد إليِه بعدَ ، فجأةً   

عُف العاُم وعدُم القدرِة علَى القياِم بالعماِل اليوميَّةِ  - 6 .اللَّ  

داُع الدَّائُم بدوِن سبب   - 0 .طبِّيٍّ  الصُّ  

.فِي التَّنفِس؛ فيشعُر ثأنَّ شيئًا يلغطُ علَى صدرهِ  شديدٌ ضيٌق  - 8  
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ةً لأليِدَ والرج َِّ؛ فيشعُر المسحوُر  - 3 التَّنمي َُّ المستمرُّ خاصَّ

  .أو  فِي يديِه، أو  فِي جسمِه ثلِّهِ ، ثأنَّ نمًل يمِشي علَى قدميهِ 

ريُض فِي العموِد الفقِرَ ألٌم دائٌم فِي الظَّهِر يشعُر بِه الم - 10

ةً الفقراتُ  ٍَّ ( القطنيَّةُ ) السفلَى  وخاصَّ   .وَما تحتَها بدوِن سبب  ماد

  .ألٌم فِي عللِت الجسِم بشك َّ  مستمرٍّ  - 11

وفِي نفِس الوقِت َل ، سقوطُ الشَّعِر ويكوُن ظاهًرا عنَد النِّساءِ  - 12

.الطبِّي يستجيُب للعلجِ   

دةٌ فِي المعدِة والجهاِز الهلِمي مي ََّ مشاث ٌَّ  – 13 المغِص : متعدِّ

، فِي  غبةِ الرَّ  أوِ ، واإلمساِك، واإلسهاِل، القيُء المستمرُ  المستمرِّ

.الشَّهيةِ  ِء وفقدانِ القيِء دوَن التَّقيُّ   

 

:العراُض النَّفسيَّةُ لسحِر المرضِ ( ب)  
 

ةً أنَّهُ تتعدَُّد أعراُض السِّحِر من  الجانِب النَّفسيِّ  للمسحوِر خاصَّ

  :بالسِّحِر، ومن  هذِه العراضِ  أثيُر الجوانِب تأثُّراً 

عاِت العامَّةِ  - 1 .حبُّ العزلِة، والنطواِء وثراهيِة التجمُّ  

بينَ  – 2 .ثراهيَّةُ اله َِّ والصحاِب المقرَّ  

  .فقداُن اليِّقِة فِي القربينَ  -3

الشخاِص، مَع الدَّهشِة نظراٌت غيُر طبيعيَّة  لألشياِء و - 4

.هُ البصِر وَزَوَغانِ  والستغراِب وشخوصِ   
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ََ مَن القطِط  - 5 ٌَ غيُر طبيعيِّ من  ث َِّّ الشياِء ثأن  يخا خو

  .بعِض النَّاِس بشك َّ  غيِر طبيِعي والكلِب، أو  من  

َُ الشَّديُد حاَل البقاِء وحيًدا - 6   .الخو

عوُر بأنَّ شخًصا يرافقهُ و - 0 ةً الشُّ يمِشي خلفهُ فِي ث َِّّ مكان  خاصَّ

.فِي الظَّلمِ  إَذا ثاَن يسيُر وحدهُ   

ُر، وأحيانًا َل يكوُن لهُ سببٌ  - 8 .البكاُء اللَّ إراِدَ والمتكرِّ  

عوُر بالرقِ  – 3 ةً التَّ  فِي وضيقٌ  ،القلُق المستمرُّ والشُّ نفُِّس خاصَّ

.وقَت الذَّهاِب للفراشِ   

.ديُد لألشياِء والشخاِص والماثنِ النِّسياُن الشَّ  - 10  

ٌَ ينتاُب المصاَب من  بعِد العصِر فِي قرابِة دخوِل وقِت  – 11 خو

َُ إلَّ مَع ضياِء  المغرِب إلَى وقِت السَّحِر مَن اللَّي َِّ وَل ينتِهي الخو

.الشَّمِس فِي اليوِم التَّالِي  

 

:العراُض العقليَّةُ لسحِر المرضِ ( ج)  
 

سحِر المرِض هَو اختلُل توازِن الشَّخِص وصرفهُ  المقصوُد من  

ََ يتأثَُّر الجانُب العقليُّ بطريقة  ثبيرة   عن  مزاولِة حياتهِ  الطبيعيَِّة لذل

:علَى الجانِب العقلِي ومن  أعراضهِ  ،من  سحِر المرضِ   

.روُد الذهنيُّ الشُّ  - 1  

.عدُم القدرِة علَى التَّفكيرِ  – 2  

.مور  تافهة  مَع عدِم التَّرثيِز فِي الكلمِ التَّفكيُر فِي أ - 3  
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.صعوبةُ فهِم الشخاِص أو  تفسيُر الحداثِ  – 4  

الجنوُن، فَل يدرُك المسحوُر أنَّ الفعاَل الَّتِي يقوُم بَها من   - 5

.أفعاِل المجانينِ   
 

  :أعراُض سحِر المرِض فِي الحلمِ ( د)
 

رُ  - 1  يدلُّ  َما وتكوُن نفُس الحلِم، النَّومِ حلُم اليقظِة وأثناَء أ تتكرَّ

.المرضِ  علَى أنَّ هَذا الشَّخَص مصاٌب بسحرِ   

 َل  سماُع هاتف  يهتُف بأنَّهُ سيموُت، وأنَّهُ مريٌض بمرض   - 2

.من  شفاِئهِ  ى، أو  ليَس هناَك أم ٌَّ يُشفَ   

رةُ ثييًرا مَع قلَِّة النَّومِ  - 3 وثيرتِه ، أحيانًا الحلُم المخيفةُ المتكرِّ

.أحيانًا أخَرى  

ركيةُ الشَّخِص نفسهُ فِي المستشفَى وحولهُ أشخاٌص أشكالهم   – 4

.مرعبةٌ   

ركيةُ الشَّخِص نفسهُ محموًل علَى نعش  ومن  يحملهُ أشخاٌص  – 5

. أشكالهم  مرعبةٌ   

ر  أثناَء النَّوِم أو  فِي اليقظةِ  سماُع أصواتِ  – 6 .بكاء  متكرِّ  

دة  مَن  ظهورُ  – 0 بقع  زرقاء  أو  حمراء  أو  خربشة  فِي أماثَن متعدِّ

قبةِ  ةً ِفي الفخذيِن والرَّ وفِي الظَّهِر وبيَن اليَّدييِن،  الجسِم؛ خاصَّ

.تظهُر بعَد الستقاِظ مَن النَّوِم، وقد  تكوُن من مسِّ العاشقِ   
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:أعراُض سحِر المرِض علَى المنظِر العامِ ( هة)  
 

َل يهتمُّ المسحوُر بسحِر المرِض بمظهرِه العاِم ويبُدو عليِه بعُض 

:العلماِت منَها  

عدُم الهتماِم بالمظهِر العاِم ونظافِة الملبِس والنظافِة  - 1

.الشخصيةِ   

.إهماُل حلِق الشَّعِر وقصِّ الظافِر مَع عدِم الهتماِم بنظافتهَما – 2  

اهيِة جداً اختياُر الملبِس ذاِت الل - 3   .واِن الغريبِة والزَّ

 

********************************* 
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:أنواُع سحِر المرضِ   
 

دةٌ منَها :لسحِر المرِض أنواٌع متعدِّ  
 

رِع والتشنُّجاِت العصبيَّةِ  1 :سحُر الصَّ  

رِع ولتشنُّجات  عصبيَّة   يتعرَّضُ  المسحوُر بسحِر المرِض لحالِة الصَّ

ََ  من  فترة  لخَرى ، وقد  ترتبطُ تل دوَن أن  تتحدََّد بزمان  أو  مكان 

الجتماعيِة والخارجيَّةُ للمريِض،  التشنُّجاُت أحيانًا مَع المؤثَِّراتِ 

ِة السِّ  تَها علَى قوَّ ََ التشنُّجاُت فِي قوَّ .والسَّاحرِ  حرِ وتعتمُد تل  
 

:سحُر المراِض العلويَّةِ  2   

ُض المسحوُر لمراض  وآلم  تصيُب جميَع أنحاَء الجسِد،  وفيِه يتعرَّ

من  خلِل هَذا النَّوِع بالتَّعِب واإلرهاِق والخموِل  ويشعُر المسحورُ 

وعنَد قياِم المريِض بالفحِص  وعدِم القدرِة علَى القياِم بأيَِّة أعماِل،

الجسِم من  أيَِّة  الطبِي يتبيَُّن سلمةُ ثافَِّة الفحوصاِت، وسلمةُ 

أمراض  علوية ، وقد  يتأثَُّر المسحوُر بسحِر المرِض بصورة  ثليَّة  

وقد  يتنقَّ َُّ اللُم فِي الجسِد من  مكان  آلخَر، فتارةً يشعُر  أو  جزئيَّة ،

أِس وتارةً أخَرى ي المفاص َِّ وهكَذا، وث َُّّ يشعُر بألِم فِ  بألِم فِي الرَّ

ََ يحص َُّ دوَن تحديِد أيَِّة أمراض  علويَّة   .محددَّة   ذل  
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:سحُر تعطي َِّ الحواسِ  3  

ِة  ُض المسحوُر من  خلِل هَذا النَّوِع لتعطُّ َِّ الحواِس الخاصَّ يتعرَّ

ََ الحواُس  بالسَّمِع والبصرِ  والشمِّ تعطًُّل دائًما، فَل تعوُد تل

.المريِض بإذِن هللاِ تعالَى  بعَد إبطاِل السِّحِر وشفاءِ للمسحوِر إلَّ   

.تًا، ويتقلَُّب الحاُل من  وقت  إلَى وقت  ًل مؤقَّ وقد  تتعطَّ َُّ تعطُّ   

:سحُر الشَّل َِّ  4  

ُض المسحوُر من  خلِل هَذا النَّوِع مَن السِّحِر لشل َّ  ثليٍّ أو   يتعرَّ

أنحاِء الجسِم، أو  فِي منطقة  جميِع  جزئيٍّ أو  شل َّ  اهتزاِزَ فِي

أِس ونحوِه، ويبقَى معينة  ثاليِد أو  القدِم أوِ  العلُو معطًَّل فترةً  الرَّ

مِن ثمَّ يعوُد إلَى سابِق عهدِه فَل يستطيُع الحرثةَ مطلقًا، وقد   مَن الزَّ

، فتارةً يصيُب الشَّل َُّ منطقةَ  ُض المسحوُر لشل َّ  جزئيٍّ متنقِّ َّ  يتعرَّ

ََ دوَن تحديِد أسباب   وتارةً  اليِد، أخَرى منطقةَ القدِم وهكَذا، وث َُّّ ذل

عافيتهُ إلَّ بعَد إبطاِل السِّحِر بإذِن هللاِ  طبيَّة  معيَّنة  وَل تعوُد لهُ 

.تعالَى  

:سحُر الجنونِ  5  

هَو عبارةٌ عن  وقوِع اضطرابات  نفسيَّة  وعصبيَّة  تؤثُِّر تأثيًرا 

فيظهُر وثأنَّهُ قد  أصيَب بالجنوِن؛ حيُث  مباشًرا علَى المسحورِ 

وَل يستطيُع  يكوُن عق َُّ المسحوِر متغيِّبًا وتلعُف الذَّاثرةُ عندهُ 

،  التَّفكيَر أوِ  التَّرثيَز أوِ  َُ دوَن وعي  أو  إدراك  ر التَّمييَز ويتصَّ

ُد فِي اتِّخاِذ القراراِت، وتتغيَُّر طباُع المسحوِر، ويزدادُ  ويزدادُ   التردُّ

َُّ فِي ث َِّّ الشياِء، ا يجعلهُ َل يهتمُّ  الش ويكيُر خوفهُ ممَّن  حولهُ؛ ممَّ

فِي الشَّوارِع ثالطفاِل  بمظهِرِه وَل ملبسِه، وأحيانًا َما يجِرَ
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ويقوُم بتمزيِق ملبسِه، ويزداُد السبُّ والشَّتُم وثلُم النَّفِس وغيرهُ 

ََ إلَّ إَذا تمَّ إبطاُل الموِر المنافيِة للعق َِّ، وَل ينف منَ  َُّ عنهُ ذل

  .السِّحِر وإخراجهُ بإذِن هللاِ تعالَى

:سحُر الخمولِ   

ة  تصيُب جميَع أعلاِء  ُض المسحوُر لخمول  بصورة  مستمرَّ يتعرَّ

مؤقَّتة ، تصيُب الجسَم من  فترة  لخَرى حسَب  الجسِم أو  بصورة  

ائًما بالفتوِر والخموِل د تجديِد السِّحِر وتأثيرِه؛ فيشعُر المريضُ 

َِّ نشاط  يذثرُ  .وعدِم القدرِة علَى العم َِّ أو  ممارسِة أ  

(سحُر النَّزيفِ : )سحُر الستحاضةِ  6  

ُض المرأةُ من  خلِل هَذا  يصيُب سحُر النَّزيِف النِّساَء بحيُث تتعرَّ

يكاُد َل ينقطُع أو  بصورة  متقطِّعة  فِي غيِر  السِّحِر لنزيف  دائم  

عِف والوهِن وعدِم القدرِة  راِت الحيِض، وتشعُر المرأةُ عادةً فت باللَّ

َِّ عم َّ  فِي المنزِل أو  خارجهِ    .علَى ممارسِة أ

:الدلَّةُ علَى أنَّ نزيَف المرأِة مَن الشَّيطانِ   

ثنُت أستحاُض : ) قالت   اعن  حمنةَ بنِت جحش  رضَي هللاُ عنهَ 

حيلةً شديدةً  ثييرةً فجئُت رسوَل هللاِ  استفتيتِه فقلتُ : يَ ا رسوَل 

أستحيُض حيلةً ثييرةً شديدةً فَما تَرى فيَها قد  منعتنِي  هللاِ إنِّي

ياَم؟ لةَ والصَّ  الصَّ

َِ الكرسَف فإنَّهُ يذهُب الدََّم، قالت  :  فقالَ  هَو أثيُر من  : أنعُت ل

 ََ .ذل  

، قالَ : فاتخِذَ ثوبًا، قالت  :  قالَ  ََ ي، :  هَو أثيُر من  ذل فتلجمِّ

ا: قالت   .إنََّما أثجُّ ثّجً  
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َِ من  اآلخِر :  فقاَل لَها سآمرِك بأمريِن أيُّهَما فعلِت فقد  أجزأَ عن

  .أعلمُ  فإن  قويِت عليهَما فأنتِ 

الشَّياطيِن، فتحيليَن إنََّما هذِه رثلةٌ من  رثلاِت :  فقاَل لَها

الحديُث ...علِم هللاِ تعالَى ثمَّ اغتسلِي  ستَّةَ أيام  أو  سبعة  فِي

(بطولهِ 
(1)

.  

أن  يستمرَّ بالمرأِة خروُج الدَِّم بعَد : الستحاضةُ : )قاَل ابُن الثيرِ 

(المعتادةِ  أياِم حيلتَها
(2)

.  

الَِّذَ يؤثُِّر مرًضا وثقًل والسِّحُر : ) قاَل ابُن القيِِّم رحمهُ هللاُ تعالَى

ََ من  اآلثاِر موجوٌد، تعرفهُ  وعقًدا وحبًّا وبغًلا ونزيفًا وغيَر ذل

ةُ النَّاِس، وثييٌر منهم  قد  علمهُ ذوقًا (بَما أصيَب بِه منهُ  عامَّ
(3)

.  

ا عيٌن أو  سحٌر أو  حسٌد  الخلصةُ أنَّ الستحاضةَ أصلَها إصابةٌ إمَّ

، أو  مرضٌ  ، وَما أردنَا بهذِه الدلَِّة إلَّ إثبا أو  مسٌّ ٌَّ َت أنَّ علو

.الشَّيطاِن أَ أنَّهُ إصابةٌ  نزيَف الستحاضِة هَو منَ   

يتلُف علًوا معيَّنًا وَل تجُد لهُ تحليًل منطقيًّا  وأخيًرا سحُر المرضِ 

 (.ويكوُن هَو نفسهُ سحُر الموتِ . )فِي علَّتهِ 

 *انتَهى سحُر المرضِ *

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (. 260داوود  صحيح أبي) و( مسند اإلمام أحمد( ) 1)

 (.463/  1 -النهايةُ فِي غريِب الحديِث ( ) 2)

(. 412:  411/  5بدائع التفسير ( ) 3)  
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:سحُر التَّعطي َِّ ( 2)  
 

اإلنساِن، وهو علَى والمقصوُد بالتَّعطي َِّ هَو تعطُّ َُّ مشاغ َِّ 

واِج وهَو المشهوُر، : نوعينِ  تعطي ٌَّ جزئيٌّ وهَو تعطي ٌَّ عِن الزَّ

وتعطي ٌَّ ثلِّيٌّ أَ فِي ث َِّّ شيء  من  عم َّ  أو  زواج  أو  دراسة  أوغيِر 

ََ من  مشاغ َِّ اإلنسانِ  .ذل  

 

زئِي : أعراُض سحِر التَّعطي َِّ الجُّ  
أِس يأتِي ويذهُب،  دِر  2صداٌع فِي ثام َِّ الرَّ ضيٌق شديٌد فِي الصَّ

ةً من  أواخِر وقِت العصِر إلَى وقِت السََّحِر،  ثيرةُ التَّفكيِر  3وخاصَّ

ألٌم فِي  6ألٌَم فِي المعدِة،  5قلٌق فِي النَّوِم،  4هنِي، والشُّروِد الذِّ 

رفُض  8أحيانًا ركيةُ الخطَّاِب فِي شك َّ  قبيح ،  0أسف َِّ الظَّهِر، 

أحداُث  10فراُر الخاطِب مَع حبِِّه للمخطوبِة  3الخطَّاِب بَل سبب  

ِم، ويكوُن غريبةٌ  عطي َُّ إن  ثاَن التَّ  أيًلاالعكِس للخاطِب عنَد التقدُّ

حِر علَى المسحوِر، نِّيِّ بسبِب السِّ ثِر، ويكوُن هَذا بتسلُِّط الجللذَّ 

فينفُِّر منَها الخطَّاَب أو   ةَ أِو المسحورَ المسحورَ  يُّ نِّ فيلزُم الج

جالِ  ، والعكُس أيًلا للرِّ .يُلايقَها منهم   

 

:فائدةٌ   
نَّ المرأةَ الفرُق بيَن علماِت الجنِّ العاشِق وسحِر التَّعطي َِّ هَو أ

ُج  الَّتِي بَها عاشٌق تَرى أحلًما تنتِهي باِلحتلِم أو  تَرى أنََّها تتزوَّ

ََ مَن أَو يُعتَدى عليَها و من  علماتِه تساقطُ الشَّعِر وغيِر ذل

العلماِت وستأتِي في بابَها، فسحُر التَّعطي َِّ ومسُّ العاشِق ثلهَما 

. يعطِّلنِ   
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: الكلِّيُّ  التَّعطي َُّ   

زئِي إلَّ أنَّ المصاَب يكوُن معطًَّل فِي  لهُ نفُس أعراِض التَّعطي َِّ الجُّ

 ََ عم َّ  أو  علم  أو  سفر  أو  غيِر ذل .ث َِّّ شيء  من  زواج  أو   

 

:فائدةٌ   
، فالواجُب  ث َُّّ َما سبَق يمكُن أن  يكوَن من  الحسِد أو  العيِن أو  المسِّ

قَِّق  فِي العراِض الَّتِي ثتبتَُها لَكي  َل علَى قارِئ الكتاِب أن  يد

يختلطَ عليِه المُر فإن  ثاَن مَع التَّعطي َِّ أعراُض سحر  فهَو سحُر 

، وإن  ثاَن مَع التَّعطي َِّ أعراُض عين  أو  حسد  فهَو تعطي ٌَّ من   تعطي َّ 

.د  وهكَذا فِي بقيَِّة اإلصاباتِ عين  أو  حس  

 

 

 

 

 

 

 

********************************** 
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:سحُر التَّصفيحِ ( 3)  

إَذا  حمايِة بناتهم  من  فضِّ بكراتهنَّ هَو عادةٌ ثفريَّةٌ ابتدعَها النَّاُس ل

، وهَو أن  يسكَن جنيٌّ فِي رحِم البنِت وقَع جماعهنَّ فِي الحرامِ 

 َل  العادةُ  وهذهِ  بكرتَها، فضِّ  دونَ  بَها عُ يُستمت وهكَذا ،فيمنُع اإليلجَ 

يَُّث، الجهلةُ  إلَّ  يعملَها ا لنَّهُ  والدُّ  التَّفصيحِ  سحرِ  لعم َِّ  ابنتهُ  حم ََّ  لمَّ

 ولكنَّهُ  ،الحرامِ  فِي أحًدا ابنتهُ  تجامعَ  بأن   راض   المرِ  حقيقةِ  فِي هوَ 

 ليست   وهيَ  أحدٌ  يتزوجَها َل  أن   خشيةَ  ،بكرتَها تُفضَّ  أن   راض   غيرُ 

ج َُّ  ثانَ  فإن   حقيقتَها، علَى الدَّياثةُ  هيَ  وهذهِ  بكًرا،  علَى يخَشى الرَّ

نَا فِي الوقوعَ  عليهمُ  يخَشى أن   فهوَ  أهلهِ   الَِّذَ هَذا وثأنَّ  ا؛عمومً  الزِّ

 والدَّانِي القاِصي لنَّ  نفسهُ  يستغف َُّ  التَّصفيحِ  سحرِ  لعم َِّ  ابنتهُ  حم ََّ 

نَا أنَّ  يعلمُ  نَا ،البكرةِ  فضُّ  فيهِ  يُشترطُ  َل  الزِّ  المرأةُ  تأتيَ  أن   هوَ  فالزِّ

يًّا شهوتَها ، معَ  حسِّ  علَى وُحملت   البلوغِ  دونَ  البنتُ  ثانتِ  فإن   رج َّ 

 ََ ، فع َِّ  علَى حملَها من   علَى حاص ٌَّ  واإلثمُ  عليَها إثمَ  فَل  حمًل  ذل ََ  ذل

ََ  عن   ينجرُّ  َما وث َُّّ  اءِ  من   تعب   من   ذل  وزرهُ  يتحمَّ َُّ  السِّحرِ  َذاه جرَّ

ََ  فع َِّ  علَى البنتَ  حم ََّ  من    القلمُ  عليهِ  مرفوعٌ  البالغِ  غيرَ  لنَّ  هَذا ،ذل

 وعنِ  يستسقظَ، حتَّى النَّائمِ  عنِ  :ثلثة   عن   القلمُ  رفعَ  : لقولهِ 

بِيِّ  يعق ََّ  حتَّى المجنونِ  وعنِ  يبلَغ، حتَّى الصَّ
(1)

بيُّ  .  يبلغ   لم   الَِّذَ فالصَّ

 الَِّذَ هوَ  الصبيَّةَ  حم ََّ  من   فإنَّ  هَذا ومن   عليِه، يُكتبُ  وَل  لهُ  كتبُ يُ 

ََ  فِي اإلثمِ  ث ََّّ  يتحمَّ َُّ  .ذل  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

.مسندهِ  في أحمد راهُ  (1)  
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: أعراُض سحِر التَّصفيحِ   

أِس والعينيِن وفِي أسف َِّ الظَّهِر،  1 وألٌم فِي الجنبيِن  2ألٌم فِي الرَّ

حِم، وَل يشترطُ فِي الَلِم أن  تكوَن  عدُم  3ضاريةً، وفِي منطقِة الرَّ

رفظُ الخطَّاِب ثمَّ صرٌع أو  تعٌب فِي أيَّاِم  4انتظاِم الدَّورِة الشَّهريَِّة، 

واِج ثمَّ عدُم وجوِد فرص  للحم َِّ إن   واِج ثمَّ عدُم اإليلِج بعَد الزَّ الزَّ

تمَّ اإليلُج ثمَّ حدوُث اإلجهاِض إن  تمَّ الحم َُّ، وخلصةً سحُر 

َ  أنَّ المصابةَ تعلُم أنَّ التَّصفيِح هَو عم ٌَّ س َضا أ ٌَ ُعِم ََّ بالرِّ حر

.بَها سحَر تصفيح  لنَّهُ فُِع ََّ لَها بعلهَما  

 

 

 

 

 

 

****************************** 
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:فريقِ التَّ  سحرُ ( 4)  
 

ةً،  ةً وبيَن الحباِب عامَّ وجيِن خاصَّ َق هَو سحٌر يُعم َُّ بيَن الزَّ ليُفرَّ

َِ " بسحرِ ، وهَو َما يُسمَّى بينَهَما ر َُ " الصَّ والمعنَى هَو صر

بالبغلاِء والكرِه والشَّحناِء، ويقابلهُ  بعض   القلوِب عن  بعلَها

يحبَّبُّ المسحوَر حبًّا اصطناعيًّا فِي  وهَو سحرٌ " العطفُ "سحُر 

  َ شخص  َما، فيصيُر منقاًدا إليِه وثأنَّ حياتهُ توقَّفت  بيَن يَد

وِج إلَى محبوبِه، و ثلهَما ثفٌر، وَل يجوُز سحُر العطِف ولو  لردِّ الزَّ

.زوجتِه أو  لردِّ الِب إلَى أبنائهِ   

    

:أعراُض سحِر التَّفريقِ   
 

أِس وهَو قرينةُ ث َِّّ سحر ،  1 داُع الكَّام َُّ فِي ث َِّّ الرَّ عدُم  2الصُّ

وجيِن،  ائدُ  3التَِماِس العذاِر لك ٍَّّ مَن الزَّ التَّفكيُر فِي  4، الغلُب الزَّ

مِي بالطَّلِق َل شعوريًّا،  5 الطَّلِق، ةُ المعاشرِة ثراهيَّ  6ثيرةُ الرَّ

وجيِة،  تحدُث الكراهيَّةُ  8بِط، أحيانًا هَذا السِّحُر إلَى الرَّ  ينقلبُ  0الزَّ

وجِة بشك َّ  قبيح  جّدًا،  3بغتةً بَل سبب ،  وِج أو  الزَّ  10ركيةُ الزَّ

َِّ فِي  11يانًا فِي الهروِب مَن المنزِل، التَّفكيُر أح نَا ثيرةُ الشَّ الزِّ

ماِع هَذا إن  حدَث جماٌع،  12 والتِّهاُم بِه، ِة فِي الجِّ  13عدُم اللَّذَّ

ََ السِّحُر يص َُّ إلَى حدِّ التَّفكيِر فِي النتحاِر  وإَذا َُ بَل  14قِو الخو

وجِة،  وِج أو  الزَّ مشاث َِّ بَل سبب  وبَل داِع ثيرةُ ال 15سبب  مَن الزَّ

 ، ََ رِع،  16إلَى ذل ويجُب أن  تكوَن هذِه العراُض )قد  يص َُّ إلَى الصَّ

(.خاليةً مَن أعراِض المسِّ أو  العيِن أو  الحسدِ   

 

**********************  
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بطِ  سحرُ ( 5)  :الرَّ  

 
بطُ  :بدايةً  بطِ  أسبابِ  من  ف، سحر   بغيرِ  و  أ بسحر   يكونُ  الرَّ  العينُ  الرَّ

  فريقِ التَّ  أوِ  المرضِ  ثسحرِ  آخرٌ  سحرٌ  أو   ،قِ العاش مسُّ  أو   والحسدُ 

واجِ  عنِ  عطي َِّ التَّ  أوِ  ، فك َُّّ هَذا يمكن  أن  يسبَِّب ربطًا؛الزَّ  

وِج وهَو قسمانِ ه وجِة وربطٌ للزَّ بطُ ربطاِن، ربطٌ للزَّ قب ََّ : َذا والرَّ

واِج وبعَدهُ  .الزَّ  

 

ا أعراضُ  بِط المتز أمَّ   :جةِ وِّ الرَّ

ا إرادتهَ  دونَ  ماعِ الجِّ  حالَ  ا بعض  مَ ا لبعلهفخذيهَ  لتصاقُ ا هوَ  1

وجَ  بحيثُ   ا ومعَ ا لزوجهَ حبِّهَ  ا معَ ا هذَ يواقعهَ  أن    يستطيعُ َل  أنَّ الزَّ

 ا معَ ، هذَ اقدميهَ  فتحَ   تستطيعُ ا َل إلَّ أنَّهَ  ،جماعِ رغبة  فِي ال وجودِ 

 ي أسف َِّ فِ  ألمٌ  3 ،ي ويذهبُ يأتِ  صداعٌ  2 اآلتيِة، العراضِ  ةِ بقيَّ 

 ي البطنِ فِ  ألمٌ  6 ،اأحيانً  الغييانُ  5 ،والبطنِ  ي العانةِ فِ  ألمٌ  4 ،هرِ اللَّ 

حمِ فِ  ألمٌ  0، أحيانًا وجوُد ألم  شديد  جّدًا  3ثراهيَّةُ الجماِع،  8، ي الرَّ

دواٌر  11إغماٌء أثناَء الجماِع،  10عنَد الجماِع بَل سبب  حقيقِي، 

خروُج سوائ ََّ غريبة  مَن الفرِج،  12وصداٌع شديٌد أثناَء الجماِع، 

انتفاٌخ  15الفرِج، انسداُد  14خروُج رائحة  سيِّئة  مَن الفرِج،  13

ي أو نزيٌف فِ  10حظوُر الجنِّي أثناَء الجماِع،  16 فِي الفرِج،

حمِ  ، وَل يشترطُ فِي التخيِص ث َُّّ العلماِت ب َّ  هَذا وغيرِ ...... الرَّ

..علماتاِن يكفياِن لدللِة وجوِد السِّحرِ   

 

بِط للفتياِت العزباواتِ  ا أعراُض الرَّ : وأمَّ  
واِج مسبقًا،  1 غبِة فِي الزَّ َم لَها خاطٌب  2عدُم الرَّ البكاُء بعَد أن  يتقدَّ

جت  يمكُن أن  ينقلَب الحبُّ إلَى ثره ،  3بَل سبب ،  ركيةُ  4إن  تزوَّ

ِة هيجانًا غيَر هيجاٌن الشَّهوِة الجنسي 5منامات  غريبة  بعَد الخطبِة، 

ٍَّ أو  بروٌد تامٌّ غيُر طبيعيٍّ  .عاد  
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:جِ وِّ متزال ربطِ  راضُ أع  

  
يُق  2عدُم القدرِة علَى انتشاِر الذَّثِر أثناَء عمليَِّة المباشرِة،  1 اللِّ

عوُر بألم  فِي القليِب أثناَء  3أثناَء الجماِع إن  صاَر النتشاُر،  الشُّ

وجِة بَل سبب  معقول   4الجماِع أو  بَل جماع   ثرهُ  5ثرهُ جماِع الزَّ

ة ، الجماِع بصفة  ع أثناَء عمليِة الجماِع،        ارتخاُء القليبِ  6امَّ

وجِة وتفلي َُّ العادِة علَى  0 ممارسةُ العادِة السريَِّة مَع وجوِد الزَّ

وجةِ  وجةِ  الزَّ نَا مَع أنَّ  8، مَع رغبتِه فِي الزَّ غبةُ الشديدةُ فِي الزِّ  الرَّ

، ،  3 المصاَب تقيٌّ َُّ فِي ا 10الوسواُس بعَد الجماِع إن  تمَّ لشَّ

نَا، العراُض الغريبةُ الَّتِي تقُع بعَد عمليَِّة الجماِع أو  أثنائَها،  11الزِّ

وجِة مَع تعطُّرَها لهُ، ب َّ  ثراهيَّةُ عطرَها ولو   12 ثرهُ رائحِة الزَّ

ُن تَحَ  14هِر يمنُع من  الجماِع، ألم  شديٌد فِي الظَّ  13غيَّرتهُ،  سُّ

وجيِن  ِريَد الجماُع أو  بَل جماع  وسوُء العلقِة إن  أُ العلقِة بيَن الزَّ

.بعدهُ   

 

: العزبِ  ربطِ  أعراضُ   
مي ََّ أعراِض العزباِء وزد  عليِه عدُم انتشاِر الذَّثِر دائًما أو  وقتيًّا، 

. ويُمكُن أن  يص ََّ إلَى ُثرِه ث َِّّ النِّساءِ   

 

:فائدةٌ   

يشترطُ فِي العراِض أن  تكوَن ثلََّها فِي المصاِب، ب َّ  علمتاِن أو   َل 

 َ أثيُر أو  علمةٌ دامغةٌ تكفِي ليبوِت اإلصابِة، ثَما أنَّهُ يجُب التَّروِّ

.فِي التَّشخيِص فإنَّ العراَض متشابهةٌ   
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:فائدةٌ   

يمكُن  يمكُن أن  تنقلَب اإلصابةُ إلَى إصابة  أخَرى، ثسحِر التَّفريقِ 

ََ سح ، وثذل ََ ُر المرِض ينقلُب إلَى أن  ينقلَب إلَى ربط  والعكُس ثذل

.ربط  أيًلا  

 

:فائدةٌ   

َها فِي العلِج، ثمن   إَذا تعدَّدِت اإلصاباُت يجُب تقديُم أظهرَها وأشدُّ

ُم العيُن  بِه سحُر تعطي َّ  وعيٌن تراثميَّةٌ شديدةٌ وظاهرةٌ، فتقدَّ

حِر فإَذا َما عولجِت العيُن ننتق َُّ إلَى السِّحِر التَّراثميَّةُ علَى السِّ 

. وهكَذا  

 

 

 

************************** 
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:والعوائ َِّ  البيوتِ  سحرُ ( 6)  
 

 ، ، أو  تعطيلهم  هَو سحٌر يُعم َُّ لك َِّّ العائلِة بُغيةَ تفريقهم  َوتشتيتهم 

.أو  لزرِع الكرِه بينهم    

 
 

: حرِ بالسِّ  البيتِ  إصابةِ  أعراضُ   
 

ٍَّ  مصابِح البيِت بشك َّ  مستمرٍّ  احتراقُ  1          وبَل سبب ، ودور

ظهوُر حشرات  ونم َّ  بَل سبب ،  3فوَضى فِي المنزِل مهَما ُرتَِّب،  2

مشاث ٌَّ بيَن أفراِد السرِة بَل  5المواِل أِو الغراِض، اختفاُء  4

سماُع أصوات ،  0سبب ، مرٌض جماعيٌّ لفراِد السرِة بَل  6سبب ، 

اعتداءاٌت  10ثوابيٌس للفرِد أِو الجماعِة،  3ركيةُ خيالت ،  8

.جنسيةٌ أثناَء النَّوِم للبعِض أو  للفردِ   
 

:حسدِ ال أو   عينِ الب البيتِ  إصابةِ  أعراضُ   
يِق فِي المنزِل عنَد الك َِّّ أو  البعِض،  1 عوُر باللِّ اِر  2الشُّ وَّ قلَّةُ الزُّ

تعطي ٌَّ للجميِع أو  للبعِض،     4عدُم اتِّفاِق أفراِد السرِة،  3للبيِت، 

 الكس َُّ والخموُل وثيرةُ النَّوِم للك َِّّ  6ثراهيَّةُ البقاِء فِي البيِت،  5

.إَذا َما دخ ََّ أفراُد السرِة للمنزلِ ثيرةُ التَّيائِب  0أو  للبعِض،   
 

 

ة   شياطينَ  وجودِ  أعراضُ    :ي المنزلِ فِ  مستقرَّ
      اختفاُء الشياِء، هَذا لنَّ من  عادِة الشياطيِن والجنِّ العبُث، 1

، تارةً التلفاُز  2 ٍَّ ومستمرٍّ تلُف الشياِء فِي المنزِل بشك َّ  دور

يمكُن أن تصيَر اعتداءاٌت علَى البعِض،  3وتارةً المصابيُح وهكَذا، 

روائُح سيِّئة  فِي المنزِل  5ممكٌن سماُع أصوات  وركيةُ خيالت ،  4

غِم من  تنظيفهِ  .بالرَّ  

 

*************************** 
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ةٌ  نصائحُ  : هامَّ  
العلِج، هَذا لنَّ الجنِّيَّ يسمُع  نصفُ إنَّ التَّشخيَص السَّليَم *.

ا أن  يخرَج لوحدِه أو   ، فإمَّ ٌَ ََ لإلصابِة فيعلُم أنَّهُ هال تشخيص

ََ وث َُّّ هَذا يساعُد علَى العلِج، ثَما أنَّ التَّشخيَص  يلعَف أو  يخا

ََ اإلصابةَ فيسه ََّ ع .لجَهاالسَّليَم يُبَيُِّن ل  

فاَء، ويجُب أن  يعلُموا  مَن النَّصائِح للمصابيَن، أن  َل يستعجلُوا الشِّ

.أنَّ العلَج يكوُن ببرنامج  علِجيٍّ ثام َّ  دوَن انقطاع    

، وليعلِم المصاُب و بُر علَى العلِج، فك َُّّ دواء  مرٍّ مَن النصائِح الصَّ

حتَّى إن  ثانت   إلَّ هوَ  وحدهُ َل شافِي أنَّ الشَّافِي هَو هللاُ تعالَى

إصابتهُ علويَّةٌ، فَما نشربهُ من  أدوية  َما هَي إلَّ أسباٌب نفَذ فيَها 

فاءَ  إذُن هللاِ الكونِي لتكوَن علًجا للنَّاسِ  .فَل تعتقد  فيَها الشِّ  

.مَن النَّصائِح أنَّ نصَف العلِج هَو تحصيُن البيِت ورقيتهُ وسيأتِيو  

 

ةٌ  فائدةٌ  :مهمَّ  
لُ  ، وسبُب وتحصينهِ  البيتِ  برقيةِ  يكونُ  اإلصاباتِ  جميعِ  علجِ  أوَّ

ََ أنَّهُ مَن الممكِن أن  تكوَن اإلصابةُ فِي البيِت وليست  فِي  ذل

الشخاِص، ثَما أنَّ تحصيَن البيوِت هَو جزٌء من  التَّشخيِص، فإَذا 

ا أن  يشفَى المصاُب أو  يتأثَُّر أو   َن البيُت إمَّ يزداَد تعبًا، فإن   َما ُحصِّ

شفَِي المصاُب بعَد رقيِة البيِت وتحصينِه فهَذا ديلي ٌَّ دامٌغ علَى أنَّ 

وإن  تأثََّر المصاُب فهَذا جيٌد أيًلا وهَو دلي ٌَّ  اإلصابةَ فِي البيِت،

علَى أنَّ أخلطَ اإلصابِة الَّتِي فيِه من  عين  أو  حسد  أو  سحر  قد  

، ومن  المعلوِم أنَّ  ثت  َُ السِّحِر أو  العينِ تحرَّ أو  الحسِد  هُ يجُب تحري

ا إنِ  ازداَد المصاُب تعبًا فهَذا جيٌد أيًلا وهَو دلي ٌَّ علَى  لعلجِه، وأمَّ

َِ الجنِّيِّ الَِّذَ فِي اِء السِّحِر أوِ  خو ، وبهَذا  المصاِب من جرَّ المسِّ

عولَج المصاَب إَذا  لنَّ فوائِد تحصيِن البيوِت  يسه َُّ علجهُ، ومن  

، فإن  ثاَن البيُت مصابًا ليمةً ليقلَي فيَها فترةَ نقاهتهِ وجَد بيئةً س

ََ المنزِل  وقد  عولَِج المريُض وشفَي بإذِن هللاِ تعالَى ثمَّ عاَد إلَى ذل
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ةً أخَرى، ومن  هَذا المنطلِق يكوُن  المصاِب انتكَس المريُض مرَّ

ُل التَّشخيِص و ُل العلجِ تحصيُن البيِت ورقيتهُ هَو أوَّ  .أوَّ

ِة اإلصاباِت فهَي موجودةٌ  ا ثيفيَّةُ تحصيِن البيوِت وعامَّ وأمَّ

وهَو متوفٌِّر علَى شبكِة " فِي ث َِّّ بيت  راق  "بالتَّفصي َِّ فِي ثتابنَا 

.النترناِت، هَذا للِذَ يصعُب عليِه شراُء نسخة  ورقيَّة    

  

 

 

 

*****************************  
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:تحذيرٌ   

 
اِء َل أص ََّ لَها ب َّ  تفقدهُ  احذُروا الخزعبلِت، فزيادةُ الملِح فِي المَّ

ا الطَّهوُر  طُُهوريَّتهُ، فأنواُع المياِه ثلثةٌ طهوٌر وطاهٌر ونجٌس، فأمَّ

فهَو صالٌح للعادِة وللعبادِة وهَو الماُء الباقِي علَى أص َِّ خلقتِه الَِّذَ 

ا لم  يتغيَّر  أحُد أوصافِه  اليلثِة وهَي لونهُ أو  طعمهُ أو  ريحهُ، أمَّ

الماُء الطَّاهُر فهَو غيُر صالح  للعبادِة ولكنَّهُ صالٌح للعادِة، ثالطَّبِخ 

ِذَ وغيرِه وهَو أق َُّّ قيمةً مَن الماِء الطَّهوِر، والماُء الطَّاهُر هَو الَّ 

اُء الورِد تغيََّر أحُد أوصافِه بطاهر  منَها الملُح والخ َُّّ وحتَّى م

ا ماُء البحِر فهَو مالٌح طهوٌر لنَّهُ باق  علَى أص َِّ  هِر، فأمَّ والزَّ

، وإنِّي قد  
)1(
: "....هَو الطهوُر ماكهُ الح َُّّ ميتتهُ " خلقتِه لقولِه 

قاِة أنَّهُ قالَ  تغتس َُّ المصابةُ بعَد حيلَها مباشرةً  :قرأُت من  أحِد الرُّ

َو الجه َُّ بعينِه، فكَما قلنَا أَن إَذا َما تغيََّر بالماِء والملِح، فوهللاِ هَذا ه

بطاهر  سقطَ مَن الطَّهوِر إلَى الطَّاهِر، والماُء الطَّهوُر هَو صالٌح 

للعادِة والعبادِة وثَما قلنَا أنَّ الماَء الطَّاهَر صالٌح للعادِة دوَن 

ِو العبادِة، إذن من  تطهََّر بماء  تغيََّر بطاهر  ثالملِح فوضوءهُ أ

.فالحذُر مَن الخزعبلتِ اغتسالهُ باط ٌَّ فإن  صلَّى فصلتهُ باطلةٌ،   

والحذُر الحذُر مَن البخوِر، منَها البخوُر بالحبَِّة السَّوداِء فهنَا لعَب 

رَت بهَ  قاِة، فالحبَّةُ السَّوداُء إن  بخَّ ا تعِطي الشيطاُن ببعِض الرُّ

، ثمَّ إنَّ الحبَّةَ السَّوداَء أمَر ا يحبُّهُ الشَّيطانُ رائحةً سيِّئةً وهًذا مَ 

سولُ    بأثلَها َل بالتبخيِر بَها، ثمَّ إنَّ ج ََّّ علماِء الحقِّ ثرُهوا  الرَّ
ةً، سّدًا للذَّرائِع، هَذا وإنَّ البخوَر يستعملهُ  التَّبخيَر والبخوَر عامَّ

َُّ شيء   السَّحرةُ، وماداَم الغايةُ مَن البخوِر الرائحةُ الطيِّبةُ فيكفِي أ

ا إن  أراَد أو   ُذو رائحة  طيِّبة  ويكوُن طاهًرا من  عطر   غيرِه، وأمَّ

اقِي رشَّ البيِت أِو اغتساَل المصاِب بماء  مغيِّر  بملح  أو ماِء  الرَّ

المغيِّراِت فيجُب أن  يأمَر المصاَب أِو المصابةَ  منَ الورِد أو غيرِه 

ًل الباقِي علَى أص َِّ خلقتِه بالماِء الطَّهوِر  بالغتسالِ  وهكَذا أمَر  ،أوَّ
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سوُل  فِي غس َِّ ابنتِه قالَ : "اغسلنَها ثلثًا أو  خمًسا إن  رأيتنَّ  الرَّ

ََ بماء  وسدر  واجعلَن فِي اآلخرِة ثافوًرا "ذل
(2)

  النَّبيُّ  فقد  تركَ ، 

 طهور ، غيرَ  ويصبحُ  الماءِ  رائحةَ  العطَر للغسلِة الخيرِة لنَّهُ يغيِّرُ 

ََ أمَر بِه فِي الخيِر،  ومَن المعلوِم أنَّ للكافوِر رائحةً زثيَّةً، لذل

دُر فل يغيُِّر شيأً  ا السِّ . مهروًسامَن الماِء إَذا وضَع ورقًا َل  وأمَّ  
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(.رواه مسلم) (2)  
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وأسباُب إصابتَها البيوتِ  تحصينِ  نواقضُ   
 

تحصيِن البيوِت يقُع بعُض النَّاِس فِي أخطاء  تنقُض تحصينهُ  بعدَ 

ةً أخَرى، أذثُر منَها :وينتكُس البيُت مرَّ  

وِر فِي البيِت ولو  ثانت  لأله َِّ،  1 اتِّخاُذ تماثي ََّ فِي  2تعليُق الصُّ

اقتناُء ثلب  لغيِر صيد  أو  حراسة   3البيِت وَما جَرى مجراَها، 

الحجبِة والتَّمائِم والحروِز، سواٌء فِي البيِت أو  اقتناُء  4صحيحة ،

فِي الملبِس أو  فِي المح َِّّ أو  فِي السيَّارِة، ومَن الحروِز الودعةُ 

والُخمسةُ وَما جَرى مجراَها وث َُّّ هذِه خزعبلٌت تلرُّ وَل تنفُع 

فهَي شرٌك خالٌص باللِ تعالَى، وهَي شرٌك أثبٌر إن  اعتقَد حاملَها 

َها نافعةٌ بنفسَها، وهَي شرٌك أصغٌر إن  ثاَن يظنُّ أنََّها سبٌب لدفِع أنَّ 

والشِّرُك الثبُر محبطٌ للعم َِّ ومخرٌج مَن الملَِّة،  ضرٍّ أو  جلِب خير ؛

والشِّرُك الصغُر محبطٌ للعم َِّ غيَر مخرج  مَن الملَِّة، وقد  نظمتَها 

:فِي نظِمي لنواقِض اإلسلِم وقلتُ   

 

َفاْلَقْصُد بِِذي اأْلَْبَياتِ " َو َبْعُد   
َتْنبِيَهَنا ِمْن َعْشَرة  آَفاتِ                               

امِ ـــــاإِلمَ ـــــــاَلِة ِرسَ َمْنُثوَرةُ   
أَْسَمْيُتَها َنَواقِض اإِلْسََلمِ                              

هللاَ فآْعلَــــــــــْم َهَداَك هللاُ أَنَّ   
َد                            اَهاـــأَتَ ــْن ِد مَ ـُخلْ لبِاَتَوعَّ  

ْرُك الَكبِي لَُها اُْلشِّ ىـَيا َفتَ  رُ ــأَوَّ  
ىـــــاُْلَفنَ ــلَ ِرِه َقبْ ـِمْن َصِغيَففِرَّ                       
اِحُبهُ ـــــــصَ َكبِيـــــــُرهُ ُمَخلَّد    
ـــــط  ُرهُ مُ ـــــَصِغي                       .(1)هُ ـــــــَعَملُ َحبَّ

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.منظومة نواقِض اإلسلم لبي فاطمةَ عصام الدين( 1)  
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سوُل  ، ومن  أراَد الدلَّةَ، عليِه بشرِح ثتاِب وث َُّّ هذا نََهى عنهُ الرَّ

َِّ شارح  ثاَن،  افيَن الذَّهاُب  5التَّوحيِد ل وحانييَن والعرَّ للرُّ

افيَن والفلكييَن، وقد  قلنَا سابقًا أنَّهم  ثلَّهم  سحرةٌ  ميَن والشوَّ والمنجِّ

 ، ََ تشغي َُّ الموسيقَى والغانِي فِي البيِت،  6ومعظمهم  َل يدروَن ذل

، فلًل علَى أنَّ الشَّياطيَن  َُ حراٌم بإجماِع علماِء الحقِّ والمعاز

َِّ قارئ   تحبَُّها ب َّ  ترقصُ  عليَها، فالولَى أن  تسمَع القرآَن بصوِت أ

المسلسلِت الَّتِي َل تخلُوا مَن الجنِس حقيقتًا أو   مشاهدةُ  0تحبُّهُ، 

حكًما، والولَى أن  تستعم ََّ مَن التلفاِز قنواَت القرآِن والعلِم 

متابعةُ قنواِت  8الشَّرِعي أِو الخباِر أِو حصَص الطفاِل، 

، المشعوذ ا سبَق ذثرهم  لِة فِي البيِت، وقد  نَهى  3يَن ممَّ ترُك الصَّ

 ،
)1(
ََ حيُث قالَ :" َل تجعلُوا بيوتكم  قبوًرا....." سوُل  عن  ذل الرَّ

ترُك الذثاِر ومنَها أذثاُر  10المراُد مَن الحديِث هَو صلةُ النَّافلِة، 

...  عنَد الدُّخوِل، دعاُء النبيِّ : دخوِل البيِت والخروِج منهُ، وهيَ 

ََ خيَر المولِج وخيَر المخرِج بسِم هللاِ ولجنَا وبسِم " اللَّهم إنِّي أسأل

"لنَا، ثمَّ يسلَِّم علَى أهلهُ هللاِ خرجنَا وعلَى هللاَ ربِّنَا توثَّ 
(2)

، وعنَد 

ََ أن  : الخروِج يقولُ  بسِم هللاِ توثَّلُت علَى هللاِ اللَّهَم إنِّي أعوُذ ب

أض ََّّ أو  أُض ََّّ أو أِزلَّ أو  أُزلَّ أو  أظلَم أو  أُظلَم أو  أجه ََّ أو  يجه ََّ 

"عليَّ 
(3)

ا تنجرُّ منهُ الفوَضى وا 11 ، ائحةُ عدُم ترتيِب البيِت ممَّ لرَّ

.السيِّئةُ   

وقد  حرصُت علَى تحصيِن البيوِت وعدِم نقِض التَّحصيِن لعلِمي *

.ائدتِه فاتبِّع  اإلرشاداِت تفلحُ بف  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.صحيح رواه أحمد وأبو داود( )1)  

(.درواه أبو داو( )2)  

حيحة( )3) (.السلسة الصَّ  

 
***************************** 
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ا نصائحٌ  ةٌ جّدً :هامَّ  
قيِة ونطَق الجانُّ علَى لسانِه فَل  لو  صرَع المصاُب أثناَء الرُّ

قهُ فِي شيء  قالهُ ولو  قاَل صدقًا، وقد  أخطأَ ج َُّّ  تكلِّمهُ وَل تُصدِّ

قاِة حيَن قالُوا َل و، "ادُع الجنَّ للسلِم أو  تحدَّث  معهُ :"الرُّ

ََ شيطاٌن؟ يكوُن هَذا فهَو شيطاٌن يَا أِخي أََو تتوقَُّع أن  يَ  ُدقَ ص 

ََّ شيء  ينجيِه أو  يخفُِّف  ، فسيقوُل أ ثمَّ إنَّهُ فِي حالِة ضعف 

عنهُ العذاَب، فلو  قلَت لهُ أسلم  فسيقوُل أسلمُت لتخفيِف 

العذاِب عليِه، ثمَّ إن  تكلَّمَت معهُ فسيبثُّ الفتنةَ بيَن القارِب 

ق هُ ولو  ثاَن صادقًا، ويقوُل فلٌن هَو الَِّذَ سحَر فلنًا فَل تصدِّ

وَل تكلِّمهُ أبًدا وَل تسألهُ عن  شيء  إلَّ شيأً واحًدا تسألهُ عنهُ 

 ََ وهَو مكاُن السِّحِر، فإن  أنبأَك بمكانِه ووجدَت السِّحَر فِي ذل

قيِة عليِه ووضعِه فِي  ََّ السِّحَر بقراءِة أصوِل الرُّ المكاِن فف

ترك  الجنِّي بعدَها ب َّ  أخرجهُ من  الماِء المرقيِّ ثمَّ حرقِه، وَل ت

جسِد المصاِب، وإن  ثذَب فِي مكاِن السِّحِر فاشدد  عليه 

قي وإن  أنبأَك بمكاِن السِّحِر  ،ِة إلَى أن  يحترَق هَو والسِّحرُ بالرُّ

قيِة ثي  يرتاَح قليًل، ب َّ   فَل تذهب  أنَت، فلعلَّهُ يريُد قطَع الرُّ

لمنعوِت فيِه السِّحُر وأنَت بدورَك أرس َّ  غيرَك إلَى المكاِن ا

قيةَ وَل تقطعَها أبًدا، َُّ  تواص َُّ الرُّ قيِة أ ََ للرُّ وانظر  حاَل تلوت

ََ  شيء  أثََّر فيِه أثيَر، فاضغط  عليِه بِه، واحذر  أن  يخدع

ََ أو  إلَى أقارِب المصاِب ثأن  يقوَل إنَّ المصاَب  بالوسوسِة إلي

قي ةَ وهَو مصروٌع هكَذا فمَن الممكِن مريٌض وإن  أتممَت الرُّ

ا وسوَس  أن  يموَت فَل تصدِّقهُ، فلقد  وقَع مِعي هَذا المُر، لمَّ

يا شيُخ إنَّ بَها مرَض : الملعوُن إلَى أخ  للمصابِة فقاَل لِي

َُّ فلو  واصلنَا ممكن  أن  تموَت، فتوقَّفُت برهةً ثمَّ  كر السُّ

أراَد إلَّ أن  يرتاَح، وقد  ناَل  انتبهُت، وعلمُت أنَّ الملعوَن َما

مأربهُ، واستعم ََّ خبيهُ علينَا؛ فاحذر  أن  تقَع فِي مصائدِه، 

ََ مكاَن السِّحِر  ََ بعدِم التَّواص َِّ معهُ إلَّ أن  تعر ويكوُن ذل

.فقط    
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:فائدةٌ   
َِّ سحر  سماَع سورةَ البقرِة يوميًّا وقراءتَها  َل يترُك المصاُب بأ

.أيًلا  
 

:فائدةٌ   
ََ فِي  ََ أو  لمصاب ََ لنفس ُر أثناَء رقيت يوضُع الذاُن فِي شريط  ويكرَّ

.جميِع اإلصاباِت السَّابقةِ   
 

:فائدةٌ   
قِة فأنَت تطرُد فِي  َل تترك  الستعاذةَ والبسملةَ فِي ث َِّّ آياِت الرُّ

الشَّيطاِن فأقَوى َما فِي الباِب أن  تستعيَذ باللِ منهُ وتطردهُ ببسِم 

قاِة حينَما هللاِ  الستعاذةَ والبسملةَ من   حذفُوا، ولم  يُوفَّق  بعُض الرُّ

.رقيتهم    

 

حِر المسحوبِ فائدةٌ فِي   :السِّ

إنَّ السِّحَر يسحبهُ خادُم السِّحِر، وهَو جنيٌّ موثَّ ٌَّّ بالسِّحِر من  مكان  

.إلَى مكان  آخَر ليحميِه مَن التَّلفِ   

حُر فِي المعدةِ  اُع فِي كامِل  فإَذا كاَن السِّ فالقرينُة األولَى هَو الصدَّ

حر فِي المعدِة أنَّ  ، ودليلُ وجوِد السِّ أِس ويكوُن معُه غثيان   الرَّ

قيةِ  حُر  كانَ  وإنْ  ،الصداَع يكوُن قبلَ الرُّ مَن البطِن إلَى  مسحوًباالسِّ

حِم  العانِة أوِ  ديِد قبلَ الرُّ  فََل الرَّ داِع الشَّ يصيُب قيِة، بلْ يصيُب بالصُّ

باألِم فِي أسفِل الظهِر وفِي منطقِة العانِة ويحدُث صداع  بعَد 

ا . )الرقيةِ  داِع إمَّ ِة الصُّ ولكلٍّ صداع  مزمن  لكنَّ التَّفريَق يكوُن بقوَّ

قيِة أْو بعدَها  (.قبلَ الرُّ
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حُر القديمُ    :السِّ

أعراضُه هَو التجشُُّئ بصوت  عال  وبكثرة  وانتفاخ  فِي البطِن 

قيةِ  أِس أثناَء الرُّ  .وصداع  ليَس فِي كامِل الرَّ

 

 

 

 

***************************** 
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ا يجُب قراءتَها فائ ~ ةٌ جّدً ~دةٌ مهمَّ  

َِ المصاِب عِن العلِج  طرُق الشَّياطيِن فِي صر

قيِة الشَّرعيَّةِ   بالرُّ

َِ المصاِب عِن الذَّهابِ  قاِة  تسَعي الشَّياطيُن إلَي صر إلَى الرُّ

ومن  طرقهم  فِي للعلِج أِو العلِج بالقرآِن الكريِم،  الشَّرعيِّينَ 

َِ المصاِب عنِ  :العلجِ  صر  

توسوُس للمريِض بأنَّ المَر طبيعيٌّ وأنَّهُ مصاٌب بمرض   – 1

.الشَّخصيَّةِ  انفصام  فِي أوِ نفِسي   

.إلنسانِ ترسيُخ عقيدِة أنَّ الجنَّ َل يستطيُع إمراَض ا - 2  

ٍَّ يستطيُع علجهُ  - 3 إقناُع المصاِب بأنَّهُ مصاٌب بمرض  علو

.الطباءُ   

قيةَ َل تستطيُع التَّأثيَر فيهم  وأنهم   - 4 َُ المريِض فِي أنَّ الرُّ تشكي

، وث من  مردِة وملوكِ  قيِة أو  تتغنَّى ييًرا َما تظهُر لهُ أثناَء الرُّ الجنِّ

.بحالة  مَن اإلحباِط واليأسِ  أمامهُ؛ حتَّي يشعَر المصابُ   

ظهوُر الشَّياطيِن للمصاِب فِي صورِة المسلِم التَّائِب الَِّذَ يريُد  - 5

والتَّعلُِّم علَى يديِه فِي مقاب َِّ مساعدتِه فِي قلاِء  مرافقتهُ للتوبةِ 

المريُض الجنَّ وينقطُع عِن العلِج  بعِض الشياِء لهُ؛ وقد  يصدِّقُ 

قيِة علَى ََ الشَّيطاُن الكذوبُ  والرُّ .أم َِّ أن  يفِي ذل  

قيةَ الشَّرعيَّةَ َل تنفُع إلَّ مَع المجنوِن  - 6 توسوُس للمصاِب بأنَّ الرُّ

َُ من  أن   .يذهَب لمن  يرقيِه فيُنعُت ويلقََّب بالمجنونِ  فيخا  
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قاِة الشَّرعيِّيَن أحيانًا  - 0 يأخُذ الشَّيطاُن المريَض بنفسِه إلَى الرُّ

حسَن نواياهم  وأنَّهم  َل يتأثَّروَن  العلِم، حتَّي يصدِّقَ  ودروسِ 

قيِة الشَّرعيَّةِ    .بالرُّ

َِ المصاِب حتَّي َل يقصَّ المصاُب  – 8 الخج َُّ الشديُد من  طر

قاِة لتصعيِب تشخيِص حالتهِ حكايتهُ وأعراضهُ الَّ    .تِي يشعُر بَها للرُّ

يشترطُ الشَّيطاُن علَى  تيسيُر سب َِّ المنكراِت للمصاِب وقد   – 3

قيِة والعلجِ  المصاِب التَّخفيفَ  .عنهُ فِي مقباِل ترِك الرُّ  

ا ( وهَذا الهمُّ )  – 10 قاِة للمصاِب فِي صورة  مخيفة  ممَّ تصويُر الرُّ

َُ منهم   ؛ يجع َُّ المصاَب يخا ويكرههم  ويرفُض العلَج عندهم   

اقِي فِي المناِم بصور ة  مخيفة  أو  يحاوُل العتداَء أو  تكراِر ركيِة الرَّ

قاِة  علَى المصابِ  اقِي من  الرُّ ةً إن  ثاَن الرَّ جسديًّا وجنسيًّا خاصَّ

.ى والورعِ المشهوِر عنهم  طلُب العلِم والتَّقوَ   

إقناُع المصاِب بأنَّ رقيتهُ لنفسِه أقَوى وأشدُّ تأثيراً من  رقيِة  – 11

دُ  اقِي لهُ، ثمَّ تتفرَّ قيِة تماماً بِه حتَّ  الرَّ .ى تصرفهُ عِن الرُّ  

ظهوُر الشَّياطيِن للمصاِب وتهديدهُ بالَذَ فِي نفسِه وأهلِه،  – 12

علَى لسانِه وفلحِه بذنوبِه أو  أسرارِه، إَذا ذهَب  أو  تهدِّدهُ بالظهورِ 

قاِة الشَّرعييَن، وقد  َل يظهُر لهُ  ولكن  يوسوُس للمصاِب  للرُّ

.وسوسةً   

اقِي  النَّاُس والمصابونَ  يشيُر إليهِ  - 13 اآلخروَن بتغييِر الرَّ

َِ الُمصاِب عِن  الشَّرِعي، وثييًرا َما تكونُ  حيلةً مَن الشَّياطيِن لصر

.العلجِ   
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قاِة ولكن  يُسيطُر الشَّيطاُن علَى عدُم صرِع المصاِب أماَم الرُّ  – 14

اقِي لسانِه ويتحدَّثُ  قاِة وقد  يسبُّ المصاُب الرَّ يسبُّهُ  علَى أنَّهُ  مَع الرُّ

، وحتَّى المصاُب  حيُح أنَّ الشَّيطاَن هَو الَِّذَ يُسبُّ بنفسِه، والصَّ

، وربََّما يمدحهُ ويتكلَُّم بكلم  ثيير   بنفسِه يظُن أنَّهُ هَو الَِّذَ يُسبُّ

الجدُّ والهزُل، وثييًرا َما يقوُل أنَّهُ ليَس بِه شٌئ ويرفُض العلَج  فيهِ 

  .عندهُ 

اقِي بأنَّ المصاَب ليَس بِه شيٌء وأنَّهُ  – 15 التَّلبيُس علَى الرَّ

ٍَّ ويجُب الذَّهاُب إلَى  مريٌض بمرض  نفسيٍّ  أو  مرض  علو

اقِي نفسهُ يكونُ  متأثِّراً مَن الشَّياطيِن  الطباِء، وهَذا بسبِب أنَّ الرَّ

.هذِه المصائدِ  من   فالحذرُ  ./. أو  غيرهِ بسبِب مسٍّ   

 

 

 

 

*************************** 
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*الَمسُّ *  
  :المسُّ لغةً 
، وهَو الجنونُ  ََّ عِ جذرَها مسَس، ووزنَها فَ من  مسَّ و

(1)
.  

ََ إَذا أسندتَها إلَى  ،بالكسِر عنَد العينِ  "فِع ََّ "ووزنَها  يظهُر ذل

ك  فتقوُل  تُ "ضميِر رفع  متحرِّ "َمِسس 
(2)

.  

 

  :المسُّ اصطللًحا
وهَو الجنوُن النَّاشُئ عن  أَذى الشَّيطاِن لإلنساِن، وهَو أيًلا ثنايةٌ 

عِن الجماعِ 
(3)

.  

 

نَّةِ  :أدلَّةُ وجوِد المسِّ مَن الكتاِب والسُّ  
 

َل يَقُوُموَن : "من  أدلَِّة المسِّ بمعنَى أَذى الشَّيطاِن قوُل هللاِ تعالَى

ي طَاُن ِمَن الَمسِّ إلَّ َثَما يَقُوُم الَِّذَ يَتََخبَّطُهُ ال .[205/البقرة]  "شَّ  
 

بَا الَِّذَ : ثناكهُ قاَل ج ََّّ : قاَل أبُو جعفر  : َقاَل الطَّبرِ  الَِّذيَن يُربوَن الرِّ

نيَا َل يقوموَن فِي اآلخرِة من  قبورهم  إلَّ ثَما  وصف نَا ِصفَتهُ فِي الدُّ

نيَا،  وهَو الَِّذَ يخنقهُ فيصرعهُ يقوُم الَِّذَ يتخبَّلهُ الشَّيطاُن فِي الدُّ

مَن المسِّ يعنِي مَن الجنونِ 
(4)

 .  

 

أَنَّى يَُكوُن لِي  قَالَت  : "ماِع قولهُ تعالَىومن  أدلَِّة المسِّ بمعنَى الج

سَ  ِني بََشرٌ ُغَلٌم َولَم  يَم  .[20/مريرم] .." س   

 يلِ  يَُكونُ  أنَّى)  لجبري ََّ  مريمُ  قالت  : ذثرهُ  ىتعالَ  يقولُ  :قاَل الطَّبرَ

َِّ  من  (  ُغلمٌ  جهُ  ج  زو   قِب ََِّ  أمن   ؟غلمٌ  يلِ  يكونُ  وجه   أ  ،أتزوَّ

نِي َولَم  )  ابتداءً  خلقهُ  فيَّ  هللاُ  يبتدئِ  أم   ،منهُ  فأرزقهُ  َسس  (  بََشرٌ  يَم 

حلل   بنكاح   آدمَ  ولدِ  من  
(5)

.  
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نَّةِ  ا مَن السُّ رعِ  بمعنَى الجنونِ  أمَّ :والصَّ  

 هللاِ  رسولُ  ياستعملنِ  المَّ : ) قالَ  العاصِ  يأبِ  ابنِ  عيمانَ  حديثُ ( 1

 امَ  َأدرِ  امَ  ىحتَّ  يصلتِ  يفِ  اشيئً  يلِ  يعرضُ  جع ََّ  ائفِ الطَّ  ىعلَ  

ََ  رأيتُ  افلمَّ  يأصلِّ   العاصِ  ابنُ  :فقالَ   هللاِ  رسولِ  ىإلَ  رحلتُ  ذل

ََ  جاءَ  امَ  :قالَ  هللاِ  رسولَ  ايَ  نعم   :قلتُ   عرضَ  هللاِ  رسولَ  ايَ  :قلتُ  ب

 ه  ادنُ  ،شيطانٌ  ذاكَ  قالَ  يأصلِّ  امَ  َأدرِ  امَ  ىحتَّ  يصلتِ  يفِ  شيءٌ  يلِ 

 بيدهِ  َصدرِ  فلربَ  :قالَ  قدميَّ  صدورِ  ىعلَ  فجلستُ  منهُ  فدنوتُ 

ََ  ففع ََّ  ،هللاِ  عدوَّ  اخرج   :وقالَ  يفمِ  يفِ  وتف ََّ   قالَ  ثمَّ  ات  مرَّ  ثلثَ  ذل

ََ  حق  ال   ( بعمل
(6)

 .  

 للخبيثِ  هللاِ هوَ  عدوَّ  أخرج    يِّ بِ النَّ  قولَ  أنَّ  ىعلَ فهَذا الحديُث دلي ٌَّ 

َِ  هللاِ  عدوُّ   سابقَ  ييعنِ  اممَّ  خولُ الدُّ  عكسُ  والخروجُ  ،يطانُ الشَّ  أ

 أخرج    يُّ بِ النَّ  يقولَ  أن   ىاقتلَ  الذَ  عيمانَ  بدنَ  يطانِ الشَّ  دخولُ 

ََ  ودلَّ  ،هللاِ  عدوَّ   يطانِ الشَّ  منَ  ممسوًسا ثانَ  عيمانَ  أنَّ  ىعلَ  ذل

.جوفهِ  من    يِّ بِ النَّ  ببرثةِ  ليخرجَ  فمهِ  يفِ   يُّ بِ النَّ  وتف ََّ   

  صريحةٌ  دللةٌ  الحديثِ  يوفِ : تعالَى هللاُ  رحمهُ  يُّ اللبانِ  اإلمامُ  يقولُ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. المعجم الوسيط( 1)  

.معجم المعاني( 2)  

رَ منتدى الفصيح( 2) .ثتاب النحو والصَّ  

  .تفسير الطَّبرَ( 4)

.السابق (5)  

  .لأللباني الصحيحة السلسلة( 6)
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 ثانَ  ولو   ،فيهِ  ويدخ َُّ  ،اإلنسانَ  سُ يتلبَّ  قد   يطانَ الشَّ  أنَّ  ىعلَ 

مؤمنًا
(1)

.  

 أو   ،عليهم   بالبولِ  الجنَّ  يؤذونَ  قد   اإلنسَ  أنَّ  :ةَ تيميَّ  ابنُ  اإلمامُ  يقولُ 

ََ  ونحوِ  بقت َّ   أو   ،حار   ماء   بصبِّ   َفيجازِ  وا،يشعرُ  أن   دونَ  ،ذل

ََ  فاع ََّ  حينئذ   الجنُّ  رعِ بالصَّ  اإلنسِ  منَ  ذل
(2)

.  

ا من  ثلِم العلماِء فقد    اوأمَّ  :تعالَى هللاُ  رحمهُ  حزم   ابنُ  قالَ وأمَّ

 نَ مِ  ناُ طَ ي  الشَّ  هُ طُ بَّ خَ تَ يَ  َذِ الَّ ثَ ": قالَ  وج ََّّ  عزَّ  هللاَ  فإنَّ  رعُ الصَّ 

 هوَ  امَ إنَّ  ،المصروعِ  يفِ  يطانِ الشَّ  تأثيرَ  وج ََّّ  عزَّ  فذثرَ  ،"سِّ المَ 

.ةِ اسَّ مَ بالمُ   

َ  قوَل أنَّ الشَّيطاَن يؤثُِّر فِي اإلنساِن  القولِ  اهذَ  أصحابُ  يستندُ و أ

 :قالت   اعنهَ  هللاُ  رضيَ  ةَ صفيَّ  المؤمنينَ  أمِّ  حديثِ  ىإلَ  بالُمَماسَّةِ 

 قمتُ  ثمَّ  ثتهُ فحدَّ  ،ليًل  أزورهُ  فأتيتهُ  امعتكفً   هللاِ  رسولُ  ثانَ "

 ،زيد   بنِ  أسامةَ  دارِ  يفِ  امسكنهَ  وثانَ  ي،ليقلبنِ  يمعِ  فقامَ  فانقلبتُ 

  يُّ بِ النَّ  فقالَ  ا،أسرعَ   يَّ بِ النَّ  ارأيَ  افلمَّ  ،النصارِ  منَ  رجلنِ  فمرَّ 

 رسولَ  ايَ  هللاِ  سبحانَ : فقاَل  ،حييٍّ  بنتُ  ةُ صفيَّ  اهَ إنَّ  ا،رسلكمَ  ىعلَ 

 يوإنِّ  ،مِ الدَّ  ىمجرَ  اإلنسانِ  منَ  َيجرِ  يطانَ الشَّ  إنَّ : قالَ  ،هللاِ 

ََ  أن   خشيتُ  "اشيئً : قالَ  أو   ا،سوءً  اقلوبكمَ  يفِ  يقذ
(3)

.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.الصحيحة الحاديث سلسلة( 1)   

.مجموع الفتاوَ( 2)   

.البخارَ صحيح( 3)  
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 اإلنسانِ  بدنِ  ىإلَ  الجنِّ  دخولِ  ةِ إمكانيَّ  ىعلَ  الحديثِ  ابهذَ  فاستدلُّوا

.البدنِ  داخ َِّ  يفِ  إلَّ  يكونُ  َل  مُ والدَّ  ،مِ الدَّ  ىمجرَ  يجِرَ هُ نَّ أ اطالمَ   

ََ ": تعالَى هللاُ  رحمهُ : تيميَّةَ  ابنُ  اإلسلمِ  شيخُ  قالَ   الجنِّ  دخولُ  وثذل

والجماعةِ  ةِ نَّ السُّ  أه َِّ  ةِ أئمَّ  فاقِ باتِّ  ثابتٌ  اإلنسانِ  بدنِ  يفِ 
(1)

.  

  هللاِ  رسولُ  ثانَ  :قالَ  َالخدرِ  سعيد   ىأبِ  حديثُ  ومَن الدلَِّة أيًلا

ََ ": يقولُ  ثمَّ  رَ ثبَّ  ي َِّ باللَّ  لةِ الصَّ  ىإلَ  قامَ  اإذَ   ،وبحمدكَ  همَّ اللَّ  سبحان

ََ  وتباركَ   أثبرُ  هللاُ  :يقولُ  ثمَّ  ،غيركَ  إلهَ  وَل  ،كَ جدُّ  ىوتعالَ  ،اسم

 من   ،جيمِ الرَّ  يطانِ الشَّ  منَ  العليمِ  ميعِ السَّ  باللِ  أعوذُ  يقولُ  ثمَّ  اثبيرً 

"ونفيهِ  ونفخهِ  همزهِ 
(2)

.   

 منَ  باللِ  ذُ يتعوَّ  ثانَ  هُ أنَّ   يِّ بِ النَّ  عنِ  مسعود   ابنِ  روايةِ  وفِي

 المؤتةَ  وهمزهِ : قالَ  ونفيهِ  ونفخهِ  همزهِ  من   جيمِ الرَّ  يطانِ الشَّ 

"عرَ الشِّ  ونفيهِ  الكبرَ  ونفخهِ 
(3)

.  

َرعِ وَ  الُجنُونِ  منَ  جنسٌ  مِّ باللَّ والُموتةُ : العربِ  لسانِ  يفِ  وجاءَ   الصَّ

تَرِ   ،كرانِ والسَّ  ائمِ ثالنَّ  َعق لُهُ  إِليهِ  عادَ  أَفاقَ  افإِذَ  اإِلنسانَ  َيَع 

يُ  والُموتةُ  ُدثُ  هُ لَنَّ  الُجنونُ  والُموتةُ  ،الَغش  تِ  ُسكوتٌ  عنهُ  يَح   ،ثالَمو 

ذُ  ثانَّ   يَّ بِ النَّ  أَنَّ  الحديثِ  يوفِ  زهِ  يطانِ الشَّ  منَ  باللِ  يتَعوَّ  وَهم 

ُزهُ  امَ  لهُ  فقي ََّ  ونَف ِخهِ  ونَف يِهِ   الُموتَةُ  :عبيدَ  وأَبُ  قالَ  الُموتةُ، :قالَ  ؟َهم 

زاً  ىيسمَّ  الُجنونُ  سِ  منَ  َجَعلهُ  هُ لَنَّ  َهم  زِ  النَّخ   شيء   وث َُّّ  والَغم 

تَهُ  تَهُ  فقد   دفَع  َرعُ  َذِ الَّ  الُموتةُ و ،َهَمز   ثمَّ  غيرهِ  أَو   الُجنونِ  منَ  يُص 

يةِ  ِشب هُ  الُموتةُ  :يحيانِ اللِّ  وقالَ  ،يُفِيقُ   َخَلعَ  إِذا ج َُّ الرَّ  وماتَ  ،الَغش 

للَحقِّ 
(4)

.  

ََ  ىوعلَ   منَ  الجنونَ  أنَّ  وجهِ  من   الحديثِ  ابهذَ  استدللهم   يكونُ  ذل

رُع إجماًل مَن الشَّيطاِن  يطانِ الشَّ  منَ  طُ والتخبُّ  يطانِ الشَّ   حالَ والصَّ
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 منَ  والموتةُ   قولهُ  نَّ وأ اإلنسانِ  جسمِ  داخ ََّ  ودخولهِ  المسِّ 

: الثيرِ  ابنُ  قالَ  ،رعِ الصَّ  منَ  إليهِ  واذهبُ  امَ  ىعلَ  يدلُّ  يطانِ الشَّ 

يطانُ الشَّ  ينخسهُ  المجنونَ  لنَّ  ،الجنونُ  والموتةُ "
(5)

.  

  هللاِ  رسولِ  معَ  اخرجنَ " :قالَ  زيد   ابنِ  أسامةَ  حديثُ  ومنهُ أيًلا

 رسولَ  عارضت   وحاءَ الرَّ  بطنَ  اهبطنَ  افلمَّ  ا،هَ حجَّ  يتِ الَّ  تهِ حجَّ  يفِ 

 ا،لهَ  فوقفَ   عليهِ  مت  فسلَّ [  الهَ  صبيٌّ  امعهَ ] امرأةٌ   هللاِ 

ََ  َذِ والَّ  ،فلنٌ  يابنِ  اهذَ هللاِ  رسولَ  ايَ : فقالت    يفِ  مازالَ  بالحقِّ  بعي

 اإليهَ  فاثتنعَ  اتشبههَ  ثلمةٌ  أو   اعةِ السَّ  ىإلَ  ولدتهُ  منذُ  واحد   خنق  

 ،فيهِ  يفِ  تف ََّ  ثمَّ  ،ح َِّ الرَّ  وبينَ  بينهُ  فجعلهُ  يدهُ  فبسطَ   هللاِ  رسولُ 

 عليهِ  هللاُ  ىصلَّ  اناولهَ  ثمَّ  ،هللاِ  رسولُ  يفإنِّ  هللاِ  عدوَّ  اخرج  : قالَ  ثمَّ 

َِ  اشيئً  معهُ  ىترَ  فلن   خذيهِ : فقالَ  اهُ إيَّ  مَ وسلَّ   شاءَ  إن   اليومِ  بعدَ  يريب

 ا،انصرفنَ  ثمَّ  اتنَ حجَّ  اوقلينَ : عنهُ  هللاُ  رضيَ  أسامةُ  قالَ  ،ىتعالَ  هللاُ 

ََ  افإذَ  وحاءِ بالرَّ  انزلنَ  افلمَّ  اومعهَ  فجاءت   ،بيِّ الصَّ  أمُّ  المرأةُ  تل  

ََ  َذِ الَّ  بيِّ الصَّ  أمُّ  اأنَ  ،هللاِ  رسولَ  ايَ : فقالت   ةٌ مصليَّ  شاةٌ   ،بهِ  أتيت

ََ  َذِ والَّ : قالت    هذهِ  ىإلَ  ييريبنِ  اشيئً  منهُ  رأيتُ  امَ  بالحقِّ  بعي

اعةَ السَّ 
(6)

.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 )1( دالئل نبوته صلى هللا عليه وسلم في ضوء السنة - أحمد محمود أحمد شيمي.

.الترمذَ صحيح (2)  

ن الربانية الفتوحات( 3)  بن علي محمد هو "م1640-1588/ هة1050-"336 َعلَّن ابن) .حسن حديث /لمحمد بن علَّ

/ يُنظر خير الدين الزرثلي  (مكة أه َّ من مسلم، ومحدِّث ُمفسر هووالشافعي  الصديقي البكرَ إبراهيم بن علن محمد

.العلم  

.لسان العرب( 4)   

سول( 5) .جامع الصول في أحاديث الرَّ  

.حسنح إسناده 4/130 – العالية المطالب :العسقلني حجر ابن (6)  
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 جسمَ  يالجنِّ  دخولِ  إمكانيَّةِ  ىعلَ  الحديثِ  وجهُ الدَّلي َِّ من  هَذا

 واوقالُ  "هللاِ  عدوَّ  اخرج  " :الحديثِ  اهذَ  يفِ   يِّ بِ النَّ  لقولِ  اإلنسيِّ 

ذاَك  جسمِ  داخ َِّ  يطانِ الشَّ  بدخولِ  امسبوقً  يكونَ  أن   بدَّ َل  الخروجَ  أنَّ 

.ف َِّ الطِّ   

 هُ فإنَّ  اإلنسِ  ىعلَ  تأثيرهم   اأمَّ : تعالَى هللاُ  رحمهُ  ابُن عييمنَ  قالَ و

 جسدِ  يفِ  وايدخلُ  أن   اإمَّ  ،اإلنسِ  ىعلَ  رونَ يؤثِّ  هم  فإنَّ  ا،أيلً  واقعٌ 

 واإليحاشِ  رويعِ بالتَّ  عليهِ  وارُ يؤثِّ  أن   اوإمَّ  ،مُ ويتألَّ  فيصرعُ  اإلنسانِ 

ََ  أشبهَ  اومَ  ذل
(1)

.  

 يَُعوُذونَ  اإِلنسِ  ِمن   ِرَجالٌ  َثانَ  َوأَنَّهُ " :ىتعالَ  قولهُ  أيًلاومَن الدلَِّة 

[6 – الجن]".َرَهقا فََزاُدوُهم   ال ِجنِّ  ِمن   بِِرَجال    

َهقُ ": منظور   ابنُ  قالَ   تقولُ  عقلهِ  يفِ  وِخفَّةٌ  اإِلنسانِ  يفِ  جه ٌَّ  والرَّ

ٌَ  ُمَرهَّقٌ  ورج ٌَّ  َرَهقٌ  بهِ  ََ  موصو .....بذل
(2)

.  

، انُ القطَّ  سعيد   بنُ  ىيحيَ  سعيد   وأبُ  اثنَ حدَّ ": حاتم   يأبِ  ابنُ  وقالَ 

 عن   الخريتِ  بنُ  بيرُ الزُّ  اثنَ حدَّ ، يأبِ  اثنَ حدَّ ، جرير   بنُ  وهبٌ  اثنَ حدَّ 

 منهم   اإلنسُ  يفرقُ  اثمَ  اإلنسِ  منَ  قونَ يفرُ  الجنُّ  ثانَ ": قالَ  عكرمةَ 

 القومِ  دُ سيِّ  فيقولُ  الجنُّ  هربَ  وادياً  وانزلُ  اإذَ  اإلنسُ  فكانَ ، أشدُّ  أو  

 اثمَ  امنَّ  يفرقونَ  نراهم   الجنُّ  فقالَ ، َالوادِ  اهذَ  أه َِّ  دِ بسيِّ  نعوذُ 

ََ ، والجنونِ  بالخب َِّ  فأصابوهم   اإلنسِ  منَ  او  فدنَ  منهم   نفرقُ   قولُ  فذل

 نَ مِ  الِ جَ رَ بِ  ونَ وذُ عُ يَ  سِ ن  اإلِ  نَ مِ  الٌ جَ رِ  انَ ثَ  هُ نَّ أَ وَ ": وج ََّّ  عزَّ  هللاِ 

َ   ،"قاً هَ رَ  م  وهُ ادُ زَ فَ  نِّ الجِ  إثماً  أ
(3)

.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.150 الفتاوى مجموع( 1)   

.لسان العرب( 2)   

.502 – ثيير ابن تفسير( 3)  
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:أسباُب المسِّ   
 

ويرَضى أنَّ للمسِّ أسباٌب وفَّقنِي هللاُ تعالَى وإيَّاَك لَما يحبُّ  اعلم  

باِح والمساِء وأذثاُر دخوِل عدَّةٌ  نَِّة من  أذثاِر الصَّ لَها ترُك السُّ ، أوَّ

وأذثاُر الجماِع وأذثاُر نزِع البيِت والخروِج منهُ وأذثاُر الخلِء 

؛ ََ ومن  أسبابِه أيًلا العيُن والحسُد،  اليِّياِب ولبسَها وَما إلَى ذل

فهَما يفتحاِن ثغرات  للجنِّ ثي  يدخ ََّ الجسَد، وثَما بيَّنَا سابقًا أنَّ من  

، ومن  أنواِع الحسِد، حسٌد  أنواِع العيِن، عيٌن مصحوبةٌ بشيطان 

، فهذا ثي  يدخلُوا  ِن باباِن مفتوحاِن أماَم الجانِ مصحوٌب بشيطان 

للجسِد ويعبيُوا فيِه وبِه، وللعلِم أنَّ من  طبيعِة الجنِّ العبُث، ومن  

، السِّحُر، فخادُم السِّحِر مَن الجنِّ  ُم عملهُ حتَّى أسباِب المسِّ َل يتمِّ

بطوِل المكِث في الجسِد يأنُس و ،وبهَذا يكوُن المسُّ  يدخ ََّ الجسدَ 

َ  جسَد المصابِ )المكاَن  ، حتَّى يصبَح العتداُء الجنِسي أو  غيرهُ (أ

وبهَذا يصبُح اسمهُ مسُّ  من  خادِم السِّحِر علَى صاحِب الجسدِ 

، ومن  أنواعِه سحُر الفاحشِة، فهَو يسلِّطُ الجنيَّ علَى العاشقِ 

يحبَِّب  سحُر المحبَِّة أو  َما يُسمَّى بسحِر العطِف بأن   ومنهُ اإلنساِن، 

وجةَ فِي زوجَها ظنًّا منهُ أنَّهُ يفع َُّ خيًرا وهَو فِي الص َِّ  السَّاحُر الزَّ

ساحٌر ثافٌر، وهَذا النَّوُع مَن السِّحِر يجع َُّ خادَم السِّحِر هَو نفسهُ 

، نعم  فالجانُّ  عاشقًا للمصابِة أو   للمصاِب، ومن  أسبابِه سحُر الجانِّ

ذيلِة مَع  مسُّ العاشقِ  يسحروَن، وخلصةً  هم  جانٌّ يحبُّوَن فع ََّ الرَّ

.اإلنِس سواٌء ثاَن زنًا أو  لواطًا أو  سحاقًا  

ئيُس للمسِّ هَو البعُد عِن هللاِ تعالَى وأخيًرا .السَّبُب الرَّ  
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  :المسِّ  أنواعُ 
  
 

.ائفُ الطَّ  المسُّ  – 1  

.العارضُ  المسُّ  – 2   

.ائمُ الدَّ  المسُّ  – 3  

.الخارجيُّ  المسُّ  – 4  

.َالمتعدِّ  المسُّ  – 5  

  يُّ الوهمِ  المسُّ  – 6

.المسُّ الكاذبُ  – 0  

.مسُّ العاشقِ  – 8  
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:ائفُ الطَّ  المسُّ  – 1  

َِ  سورةِ  يفِ  ىتعالَ  هللاِ  دليلهُ قولُ  ََ  َوإِماّ ": العرا  ِمنَ  يَنََزَغنّ

غٌ  الّشي طَانِ  تَِعذ   نَز   إَِذا اتّقَوا   الِّذينَ  إِنّ *  َعلِيمٌ  َسِميعٌ  إِنّهُ  بِالّلِ  فَاس 

 ىتعالَ  وقالَ  ،"ّمب ِصُرونَ  ُهم فَإَِذا تََذّثُروا   الّشي طَانِ  ّمنَ  طَائِفٌ  َمّسُهم  

فَع  " :المؤمنون سورةِ  يفِ  َسنُ  ِهيَ  بِالّتِي اد  نُ  الّسيّئَةَ  أَح  لَمُ  نَح   بَِما أَع 

ََ  أَُعوذُ  ّربّ  َوق َُّ  *  يَِصفُونَ  ََ  َوأَُعوذُ *  الّشياِطينِ  َهَمَزاتِ  ِمن   بِ  بِ

ُلُرون أَن َربّ  تَِوَ َولَ " :فصلت   سورةِ  يفِ  ىتعالَ  وقالَ  ،"يَح   تَس 

فَع   الّسيّئَةُ  َولَ  ال َحَسنَةُ  َسنُ  ِهيَ  بِالّتِي اد  ََ  الِّذَ فَإَِذا أَح   َوبَي نَهُ  بَي نَ

 إِلّ  يُلَقّاَهآ َوَما َصبَُروا   الِّذينَ  إِلّ  يُلَقّاَها َوَما*  َحِميمٌ  َولِيّ  َثأَنّهُ  َعَداَوةٌ 

ََ  َوإِّما*  َعِظيم   َحظّ  ُذو غٌ  الّشي طَانِ  ِمنَ  يَنَزَغنّ تَِعذ   نَز   إِنّهُ  بِالّلِ  فَاس 

 عنِ  ىتعالَ  يخبرُ : تفسيرهِ  يفِ  ثيير   ابنُ  يقولُ  ،" ال َعلِيمُ  الّسِميعُ  ُهوَ 

 زجرَ  عنهُ  امَ  واوترثُ  أمرَ  افيمَ  أطاعوهُ  ذينَ الَّ  عبادهِ  من   قينَ المتَّ 

َ   هم  مسَّ  اإذَ  هم  أنَّ   جاءَ  وقد   ،طائفٌ  خرونَ ال وقرأَ  طيفٌ  أصابهم   أ

 وقي ََّ  واحد   ىبمعنً  فقي ََّ  مشهورتانِ  قراءتانِ  اوهمَ  حديثٌ  فيهِ 

ََ  رَ فسَّ  من   ومنهم   فرقٌ  ابينهمَ   بمسِّ  رهُ فسَّ  من   ومنهم   بالغلبِ  ذل

 من   ومنهم   نبِ بالذَّ  بالهمِّ  رهُ فسَّ  من   ومنهم   ونحوهِ  رعِ بالصَّ  يطانِ الشَّ 

َ   وارُ تذثَّ  وقولهُ  ،نبِ الذَّ  بإصابةِ  رهُ فسَّ   ثوابهِ  وجزي َِّ  هللاِ  عقابَ  أ

 من   إليهِ  واورجعُ  باللِ  واواستعاذُ  واوأنابُ  وافتابُ  ووعيدهِ  ووعدهِ 

َ  " ونَ رُ صِ ب  مُ  م  هُ  اذَ إِ فَ " قريب    واثانُ  اممَّ  واوصحُ  وااستقامُ  قدِ  أ

فيهِ 
(1)

.  

َ بِه يعتِرَ اإلنساَن من  وسوسة  تودِّ  وهَو َماهَو الطَّائُف  وهَذا

َ لفع َِّ نِب أو  فعلِه أِو الغلِب المودِّ لفع َِّ الخطِئ مَن الهمِّ بالذَّ 

.أِو الهمِّ بهِ  الذَّنبِ   

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

.لقط المرجان في علج العين والسحر والجان (1)  
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:العارضُ  المسُّ  – 2  

 منَ  ساعات   يَّ اإلنسِ  يُّ الجنِّ  سُ يتلبَّ  حيثُ  ،عارضٌ  يٌّ حقيقِ  سٌ تلبُّ  هوَ 

 يفِ  ىأخرَ  ةً مرَّ  إليهِ  يعودُ  ثمَّ  جسدهِ  من   يخرجُ  ثمَّ  ي َِّ اللَّ  أوِ  هارِ النَّ 

 يعودُ  وَل  يخرجُ  هُ أنَّ  أو   ،سنة   أو   شهر   أو   أسبوع   بعدَ  أو   يالِ التَّ  اليومِ 

أبًدا
(1)

.   

 

:ائمُ الدَّ  المسُّ  – 3  

 اإلنسانِ  أعلاءِ  من   علو  فِي  يُّ الجنِّ  يسكنُ حيُث   دائمٌ  اقترانٌ وهَو 

 جميعِ  يفِ  منتشراً  يكونُ  أو   والرحامِ  اقِ والسَّ  أسِ والرَّ  ثالبطنِ 

 اأبدً  صاحبهُ  يفارقُ  َل  ،قدميهِ  أخمصِ  ىلَ إ هِ رأس ىأعلَ  من   جسمهِ 

.جسدهِ  أعلاءِ  من   ثعلو   ث َِّّ زمان  ومكان   يفِ  معهُ  فهوَ   

 
 

:يالخارجِ  المسُّ  – 4  

 بصورة   جسدهِ  خارجِ  من   اإلنسانِ  ىعلَ  يطانُ الشَّ  طَ يتسلَّ وهَو أن  

 قَالَ  ُحَذي فَةَ  َعن  " صحيحهِ  يفِ  مسلمٌ  ىروَ  فقد   ،عارضة   أو   دائمة  

نَا إَِذا ُثنَّا  َرُسولُ  يَب َدأَ  َحتَّى أَي ِديَنَا نََلع   لَم   طََعاًما  النَّبِيِّ  َمعَ  َحَلر 

نَا َوإِنَّا يََدهُ  فَيََلعَ   هللاِ  ةً  َمَعهُ  َحَلر   َثأَنََّها َجاِريَةٌ  فََجاَءت   طََعاًما َمرَّ

فَعُ   ثُمَّ  بِيَِدَها  هللاِ  َرُسولُ  فَأََخذَ  الطََّعامِ  فِي يََدَها لِتََلعَ  فََذَهبَت   تُد 

َرابِيٌّ  َجاءَ  فَعُ  َثأَنََّما أَع  ي طَانَ  إِنَّ   هللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ  بِيَِدهِ  فَأََخذَ  يُد   الشَّ

تَِح َُّّ  َثرَ  ل أَن   الطََّعامَ  يَس  مُ  يُذ   ال َجاِريَةِ  بَِهِذهِ  َجاءَ  َوإِنَّهُ  َعلَي هِ  هللاِ  اس 

تَِح ََّّ  تُ  بَِها لِيَس  تَِح ََّّ  العرابيِّ  بَِهَذا فََجاءَ  بِيَِدَها فَأََخذ  تُ  بِهِ  لِيَس   فَأََخذ 

يَِدَها َمعَ  يَِدَ فِي يََدهُ  إِنَّ  بِيَِدهِ  نَف ِسي َوالَِّذَ بِيَِدهِ 
(2)

.  

وقد  أشاَر هَذا الحديُث بأنَّ الشَّيطاَن هَو الَِّذَ جرَّ العرابيَّ 

اريَّةَ ليأثلُ  سوِل والجَّ وقب ََّ البسملِة، فهنَا قد   وا مَن الطَّعاِم قب ََّ الرَّ

  .تحكََّم فيهَما دوَن أن  يسكنهَما

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1 )َ .السَّابُق بتصرُّ   
.مسلمصحيح ( 2)  
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   ، اإلنسيَّ  فيمسُّ  حيوان   أو   إنسان   صورةِ  ىعلَ  يُّ الجنِّ   َُّ يتشكَّ  وقد  

  الحرثةِ  يفِ  صعوبةً  فيجدُ  اإلنسانِ  ثاه َِّ  ىعلَ  يطانُ الشَّ  يجلسُ  أو  

 اإلنسانَ  ييأتِ  أو   ،ةً وعصبيَّ  ووسوسةً  درِ الصَّ  يفِ  ضيقاً  لهُ  بُ يسبِّ  أو  

 اإلنسانُ  فيشعرُ  المخِّ  يفِ  الحرثةِ  منطقةِ  ىعلَ  ويلغطُ  نومهِ  عندَ 

 امَ  وهوَ  كَ يتحرَّ  أو   يصرخَ  أو   مَ يتكلَّ  أن   يستطيعُ  وَل  ل َِّ الشَّ  منَ  بحالة  

 صغير   حيوان   صورةِ  ىعلَ  يطانُ الشَّ   َُّ يتشكَّ  أو   ،(بالجاثومِ ) ىيسمَ 

  وضربهِ  جرحهِ  يفِ  بُ يتسبَّ  وقد   ،وجسدهِ  اإلنسانِ  ثيابِ  بينَ  كُ يتحرَّ 

  َُّ تتشكَّ  أو   ومَ النَّ  يستطيعُ  فَل  ويخيفهُ  يفزعهُ  أو   وجههِ  يفِ  ينفخُ  أو  

 أوِ  يِّ اإلنسِ  منَ  الجماعَ  فتطلبُ  جميلة   امرأة   شك َِّ  ىعلَ  ةُ الجنيَّ 

العكسَ 
(1)

.  

 

:المتعدَ المس – 5   

 آخرَ  أو   لسبب   ولكن   ا،مَ  بشخص   امقترنً  يطانُ الشَّ  يكونَ وهَذا أن    

 المقترنِ  خصِ بالشَّ  علقةٌ  لهُ  الغالبِ  يفِ  شخص   ىعلَ  طُ يتسلَّ  نجدهُ 

 المسَّ  ىفيسمَّ  شخص   من   أثيرِ  ىإلَ  هُ شرَّ  ىيتعدَّ  اوبهذَ  ،بهِ 

 يِّ الجنِّ  نفسِ  من   المسِّ  َتعدِّ  يكونَ  أن   رورةِ باللَّ  وليسَ  َ،المتعدِّ 

ََ  أتباعِ  بسببِ  يكونُ  امَ ربَّ  ولكن   بالمريضِ  سٌ متلبِّ  هوَ  َذِ الَّ   ذل

 ولم   عليهِ  رَ وأثَّ  الخارجِ  منَ  اإلنسانَ  يُّ الجنِّ  سَ تلبَّ  امَ وربَّ  ،يطانِ الشَّ 

ََ  ،فيهِ  يدخ َّ    اإطلقً  رُ يتأثَّ  وَل  اقِيللرَّ  يذهبُ  ىالمرضَ  بعضَ  أنَّ  ولذل

فيتعدَّى عليِه  صديقهِ  و  أ هِ أمِّ  أو   زوجتهِ  معَ  يكونُ  المسَّ  أنَّ  ببُ والسَّ 

من  حين  إلَى آخرَ 
(2)

.  

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

.ر والجانلقط المرجان في علج العين والسح     (1)  

 

.السَّابق بتصرَ( 2)  
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:والثيرُ  الخطرُ  هوَ  وعُ النَّ  اهذَ و يُّ الوهمِ  المسُّ  – 6  

 السليمِ  اإلنسانِ  مشاهدةِ  أو   معاشرةِ  نتيجةَ  يُّ الوهمِ  الصرعُ  يحص َُّ 

 هُ بأنَّ  المريضَ  المعالجُ  مُ يوهِ  اعندمَ  أو   ،الغالبِ  يفِ  للمصروعينِ 

 ثمَّ  فكرةٌ  اإلنسانِ  الهذَ  تحص َُّ  اعندهَ  ،الجانِ  منَ  بمسٍّ  مصابٌ 

 بعضُ  تستغ َُّّ  ابمَ ورَّ  ،بالمسِّ  مصابٌ  هُ بأنَّ  مُ فيتوهَّ  ،وهمٌ  ثمَّ  وسوسةٌ 

 أنَّ  يظنُّ  تجعلهُ  ىحتَّ  عقلهِ  ىعلَ  طَ تتسلَّ  بأن   الوهمَ  اهذَ  ياطينِ الشَّ 

 ويصرخَ  يسقطَ  ىحتَّ  ياقِ الرَّ  عليهِ  يقرأَ  أن   يكادُ  اومَ  ،حقيقةً  المرَ 

 وقتَ  بالمسِّ  المصابِ  فاتِ تصرُّ  صُ ويتقمَّ  والفعالِ  بالقوالِ  طَ ويتخبَّ 

فهَي  ةِ الجماعيَّ  القراءةِ  اتِ سلبيَّ  ىإحدَ  هذهِ  الحقيقةِ  يوفِ  ،القراءةِ 

حابةُ رضوانُ بدعةٌ مَ  هللاِ عليهم  وَل أمَر بَها هللاُ تعالَى  ا فعلَها الصَّ

ََ القراءِة الجماعيَِّة فِي الغالِب أنََّها َل  وَل رسولهُ  ثَما أنَّ تل

ََ الفرصةَ فيوهُم الحظوَر أنَّ تؤثِّ  ُر فِي الجنِّ فبالتَّالِي يستغ َُّّ تل

حيُح أنَّ َل  الممسوسيَن قد  صرُعوا وأنَّ علجهم  قريٌب، والصَّ

ََ القراءةِ   البدعيَِّة، الممسوسيَن بهم  مسٌّ وَل الشَّاطيُن تأثَّرت  بتل

اقِي الَِّذَ الخاطئِ  شخيصِ التَّ ويكوُن الوهُم أيًلا مَن  ، ثأن  يقوَل الرَّ

لِه أنَّ بِه  َل خبرةَ لهُ لرج َّ  أنَّ بِه مسٌّ والشَّخُص نفسهُ يظنُّ من  أوَّ

ُق المَر ويبدأُ الوهُم،  اقِي فيصدِّ قد  و مسٌّ ويكوَن علَى قناعة  بالرَّ

َِ  يكوُن الوهُم أيًلا منَ  ََ تقلُّقاتٌ  الجانِ  منَ  الخو فينجرُّ عن  ذل  

نفسيَّةٌ وأرٌق وقلَّةُ نوم  وضيٌق فِي التَّنفُِّس فيظُن أنَّ بِه مسٌّ وهَو 

.فِي الحقيقِة سليمٌ   

 

 أخطرَ  ثانَ  اإلنسانَ  أصابَ  اإذَ  الوهمِ  مرضَ  إنَّ  :ويقوُل أبُو المنذرِ 

 أمامَ  هللاِ  بفل َِّ  يزولُ  الجنِّ  مسَّ  لنَّ  ،يِّ الحقيقِ  المرضِ  منَ  عليهِ 

 افإذَ ..  يتنتهِ  َل  امة  دوَّ  يفِ  فهوَ  ،الوهمِ  مريضُ  اأمَّ  ،بالقرآنِ  قيةِ الرُّ 

 شُ يتشوَّ  ،مسحورٌ  هُ أنَّ  أو   الجنِّ  منَ  مسةًّا بهِ  بأنَّ  بإنسان   الوهمُ  ََ تملَّ 

 بعضُ  عليهِ  وتظهرُ  ،الغددِ  وظائفُ  وتخت َُّّ  ،حياتهُ  وتلطربُ  فكرهُ 

 (      صرعٌ ) جاتٌ تشنُّ  لهُ  يحدثُ  امَ وربَّ  ،حرِ السِّ  أوِ  المسِّ  علماتِ 

(يُّ اتِ الذَّ  اإليحاءُ ) الحديثِ  فسِ النَّ  علمِ  يفِ  ىويسمَّ  إغماءٌ  أو  
(1)

 .  
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 ىإلَ  اقهَ متعلِّ  َتؤدِّ  والوساوسِ  الخطراتِ  أنَّ  اعلم  : مِ القيِّ  ابنُ  يقولُ 

 ىإلَ  ايهَ فيؤدِّ  ثرُ الذِّ  افيأخذهَ  ،رِ ذثُّ التَّ  ىإلَ  ايهَ فيؤدِّ  الفكرُ  افيأخذهَ  الفكرِ 

 فتستحكمُ  والعم َِّ  الجوارحِ  ىإلَ  ايهَ فتؤدِّ  اإلرادةُ  افتأخذهَ  اإلرادةِ 

 اتهَ قوَّ  بعدَ  اقطعهَ  من   أسه َُّ  امبادئهَ  من   اهَ فردُّ  ،عادةً  فتصيرُ 

ََ  الواردَ  الخاطرَ  دفعتَ  افإذَ …اوتمامهَ  ََ  اندفعَ  علي  وإن   ،بعدهُ  امَ  عن

 ىعلَ  والفكرُ  هيَ  فتساعدت   اإلرادةَ  فاستخدمَ  اًل جوَّ  افكرً  صارَ  قبلتهُ 

 يمنِّ بالتَّ  القلبِ  ىإلَ  ارجعَ  ااستخدامهَ  رَ تعذَّ  فإن   الجوارحِ  استخدامِ 

 إصلحَ  أنَّ  المعلومِ  ومنَ  ،المراد جهةِ  ىإلَ  هُ هُ جِّ وَ وتُ  هوةِ والشَّ 

 من   أسه َُّ  الفكارِ  وإصلحُ  ،الفكارِ  إصلحِ  من   أسه َُّ  الخواطرِ 

 ،العم َِّ  فسادِ  تداركِ  من   أسه َُّ  اإلراداتِ  وإصلحُ  ،اإلراداتِ  إصلحِ 

ََ  تشغ ََّ  أن   واءِ الدَّ  فأنفعُ  ،العوائدِ  قطعِ  من   أسه َُّ  وتدارثهُ   يفِ  نفس

ََ  امَ  ََ  َل  امَ  دونَ  يعني  بيتِ  من   يطانَ الشَّ  نَ تمكِّ  أن   اكَ وإيَّ … يعني

ََ  أفكاركَ  ََ  ايفسدهَ  هُ فإنَّ  وإيرادات  يويلقِ  تدارثهُ  يصعبُ  افسادً  علي

 ََ ََ  ويحولُ  ،ةِ الملرَّ  والفكارِ  الوساوسِ  أنواعَ  إلي  الفكرِ  وبينَ  بين

ََ  افيمَ  ََ  ىعلَ  أعنتهُ  َذِ الَّ  وأنتَ  ،ينفع ََ  من   بتمكينهِ  نفس  قلب

ََ  اهَ كَ لَ مَ فَ  وخواطركَ  علي
(2)

.  
 

  :الكاذبُ  المسُّ  – 0

 يالفلنِ  يالجنِّ  اأنَ  ويقولُ  القراءةِ  وقتَ  يصرعُ  من   النَّاسِ  بعضَ  تجدُ 

 الحقيقةِ  يوفِ ....اوثذَ  اثذَ  يحص ََّ  ىحتَّ  أخرجَ  ولن   السِّحرِ  خادمُ  اوأنَ 

 عن   ابلغنَ : الجاحظُ  يقولُ  ،يالجنِّ  وليسَ  اإلنسانُ هَو  مُ يتكلَّ  َذِ الَّ 

 أن   اأهلهَ  أرادَ  يتِ الَّ  يلةِ اللَّ  يفِ  جنت   قد   بجارية   يأتَ  هُ أنَّ  َالزدِ  عقبةَ 

 الهلهَ  فقالَ  ،سقطت   قد   هيَ  افإذَ  ا،عليهَ  فعزمَ  ا،زوجهَ  ىإلَ  ةايدخلوهَ 

َ   عن   يأصدقينِ  :الهَ  فقالَ  ا،بهَ  يبِ  وأخلُ   فقالت   ،َِ خلص وعليَّ  نفس

  وايدخلُ  أن   واأرادُ  هم  وأنَّ  ي،أهلِ  بيتِ  يفِ  اوأنَ  صديقٌ  يلِ  ثانَ  قد   هُ إنَّ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )1(  الطرق الحسان في علج أمراض الجان – أبو المنذر خليل بن إبراهيم أمين.
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http://k-tb.com/author/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
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 حيلة   من   عندكَ  فه َّ   ،ةَ الفليح فخفتُ  ،ببكر   ولستُ  يزوجِ  ىعلَ  يبِ 

 يأجابنِ  قد   يَّ الجنِّ  إنَّ  فقالَ  ا،أهلهَ  إلَى خرجَ  ثمَّ  ،نعةم   فقالَ  َ؟أمرِ  يفِ 

َِّ  من   وافاختارُ  ا،منهَ  الخروجِ  ىإلَ  من   أخرجهُ  أن   ونَ تحبُّ  علو   أ  

وأن   بدَّ  َل  الجنُّ  منهُ  يخرجُ  َذِ الَّ  العلوَ  أنَّ  واواعلمُ  ا،أعلائهَ   

  ََ  اأذنهَ  من   خرجَ  وإن   ،ت  عميَ  اعينهَ  من   خرجَ  فإن   ،ويفسدَ  يهل

 وإن   ،ت  شلَّ  ايدهَ  من   خرجَ  وإن   ،خرست   افمهَ  من   خرجَ  وإن   ،ت  ُصمَّ 

 فقالَ  ،عذرتَها ذهبت   افرجهَ  من   خرجَ  وإن   ،عرجت   ارجلهَ  من   خرجَ 

 من   يطانَ الشَّ  خرجِ فا ا،هَ عذرت ذهابِ  من   أهونَ  شيئاً  نجدُ  امَ : اأهلهَ 

ازوجهَ  ىعلَ  المرأةُ  ودخلت   ،فع ََّ  هُ أنَّ  فأوهمهم   ا،فرجهَ 
(1)

.  
 
 

:مسُّ العاشقِ  – 8  
اعلم  أنَّ ث ََّّ َما سبَق من  أنواِع المسِّ إلَّ المسُّ الوهِميُّ والمسُّ 

.العاشقِ لَُّها يدخ َُّ فيَها مسُّ الكاذُب فك  

الودُّ المقترُن بالوصاِل الجنِسي :والعشُق هوَ 
(2)

َي بمسِّ  ، وسمِّ

َ  أنَّ الجنَّ عاشٌق للممسوسِ  .العاشِق أ  

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.لبن الجوزَ ثتاب الذثياء( 1)  
.محمد صالح المنجد –التربية من مجموعة زاد للعلوم الشرعية  ثتاب( 2)  
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بالتَّتبُِّع والتَّجربِة  أعراُض َمسِّ العاشِق عموًما

:  واإلستقراءِ   
، تزييُن الفاحشِة للممسوسِ  2 ،إيقاُد الشَّهوِة العارمِة للممسوسِ  1  

أحلٌم بالغتصاِب  5 ،شعوٌر بحرثة  فِي الفرجِ  4 ،ثيرةُ الحتلمِ  3

ةً  ََ العراِض سرعةُ  6 ،أو  بالجنِس عامَّ ةً مَع تل جاِل خاصَّ وللرِّ

َِ أو  عدُم النتصابِ  اِل والنِّساءِ  0 ،القذ  ،اضطراٌب فِي النَّوِم للرجَّ

 ،شعوُر المرأِة أنَّ أحًدا يجامعَها 3 ،المكوُث ثييًرا فِي المرحاضِ  8

انتفاٌخ فِي البطِن بَل  11 ،أو  قليًل  ثانَ  اتساقطٌ فِي الشَّعِر، ثييرً  10

يَّةِ  12 ،سبب   وأخيًرا هَذا َما اثتشفتهُ  13 ،اإلدماُن علَى العادِة السرِّ

واتَّبعتهُ مراًرا ولحظتهُ فِي ثيير  مَن المصاباِت بمسِّ العاشِق وهَو 

وهَو قرينةٌ قويَّةٌ علَى وجوِد المسِّ العاشِق، فبعَد " ثرهُ القططِ "

تتبُّع  اثتشفُت أنَّ َما يسَمى بالعاشِق يكرهُ القططَ، هَذا إلَى أن  

مَع جملِة التَّشخيِص، فلم  أجد  مصابةً  الدَّللةَ أصبحُت أضُع هذِه 

َُ منهم   ا تكرههم  أو  تخا بالمسِّ العاشِق تحبُّ القططَ أبًدا، ب َّ  إمَّ
(1)

 .  
 

:العاشقِ مسِّ أنواُع   
وِح  8: مسُّ العاشِق علَى ثَلثِة أنواع    عاشُق الجسِد  2عاشُق الرُّ

َنا 3  .عاشُق الزِّ

وحِ  – 8  :عاشُق الرُّ

نَ  فهَو الَِّذي يحبُّ الممسوَس أوِ   ا اَل للزِّ ا وحسُب، بلْ الممسوسَة حب ً

، يريدَها لُه، واِج مَع  وهَو حبٌّ وعشق  لُ عِن الزَّ وهَذا النَّوَع ُيعطِّ

واِج وجوِد ا و االنزواِء واالختَلِء وعدِم االحتكاِك ألحَلِم بالزَّ

جالُ أيًضا)بالذكوِر والعكِس أيًضا  والنُّفوِر أحياًنا حتَّى مَن ( أْي الرِّ

 .األقاربِ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .لبي فاطمة عصام الدين –ثتاب في ث َّ بيت راق فص َّ المس ( 1)
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 : عاشُق الجسدِ  – 2

فهَو مَن الجنِّ الَّذيَن يهربوَن ويختبؤوَن عنَد المغرِب خوفًا من  

، فيدخ َُّ البيوَت للختباِء، فإَذا وجَد جسًدا ومردتهم   عفاريِت الجنِّ 

نََن من  دخوِل المرحاِض والخروِج مفتوًحا  َ  صاحبهُ َل يذثُر السُّ أ

، فيدخ َُّ فِي  ََ ََ الجسِد، منهُ وأذثاِر المنزِل ولبِس اليَّوِب وغيِر ذل ذل

وملجأً آمنًا لهُ، وهَو حبٌّ للمكاِن فِي الص َِّ ثمَّ  ويعتبرهُ مسكنًا

ُل إلَى عشق ، وأعراضهُ  رِب و: يتحوَّ العتداِء ثيرةُ الكوابيِس واللَّ

ووجوِد خدوش  فِي الجسِد بَل سبب ، ولكِن العتداُء الجنسيُّ ليَس 

 .شرطًا فيِه مَع وجودهِ 

 

نَا – 3  : عاشُق الزِّ

ذيلةَ فقط ، فيزنِي بالمصابِة أو  تساحُق معَها جنيَّةٌ،  فهَو يحبُّ الرَّ

نَا فهَو ليَس جنيًّا واحًدا ب َّ   هم  ثييٌر والحقيقةُ بالنِّسبِة لعاشِق الزِّ

 يتناوبوَن العتداَء علَى المصابِة؛

 :لهُ أعراٌض صغَرى وأعراٌض ثبَرىهَذا الخيُر و

غَرى ا العراُض الصُّ  : أمَّ

 .فهَي ث َُّّ العرِض السَّابِق ذثرَها أو  بعلَها أو  جلَُّها

نَا ةُ بعاشِق الزِّ ا العراُض الكبَرى الخاصَّ  : وأمَّ

الوحُم  4الدَّوخةُ،  3الغيياُن،  2 ،الولدِ الحلُم بإنجاِب  1: فهَي 

 . الحم َُّ الكاذبُ  5، الوهِمي
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وقد  صنَّفتَها مَن الدنَى إلَى العلَى، فأثيُر حالة  متقدِّمة  مَن *.

ُر الحلِم  العراِض الكبَرى لهُ هَو الحم َُّ الوهِمي، وأدناَها هَو تكرُّ

 .وخةِ بإنجاِب الولِد والغيياِن المستمرِّ والدَّ 

 ، ا علجهُ فهَو ثك َِّّ اإلصاباِت علَى ثلثِة مراح ََّ، علٌج روحيٌّ أمَّ

ِة  َ  برفِع همَّ َُّ أ ، العلُج المعنو ٌَّ وعلٌج معنوَ، وعلٌج مادِّ

فِي ث َِّّ حال   بالتَّوبةِ المصاِب وتهذيِب نفسِه بالنُّصِح وأمرِه 

َِ من  قلبِه، وأمَّ  وحيُّ وبالتوثُّ َِّ علَى هللاِ ونزِع الخو ا العلُج الرُّ

َُّ وهَو بخلطات  معيَّنة   ا العلُج الماد قيِة الشَّرعيَِّة، وأمَّ فهَو بالرُّ

ا أوَصى بِه رسوُل هللِا  نَ  استُنبطت  ممَّ ا وزيِت ثحبَِّة البرثِة والسَّ

يتوِن والعس َِّ، فتخلطُ للمصاِب ويشربَها فهَي تؤثُِّر فِي الزَّ 

وحيَِّة ت ِة وهَي  تِيأثيًرا ثبيًرا، وقد  جمعُت خلطااإلصاباِت الرُّ الخاصَّ

نَِّة الطاهرِة فكانت  ذُ  منَ   ،تعالَى نتائَج مبهرة  والحمُد للِ  اتَ السُّ

:أذثرَها  
 

"الكاشفةُ لإلصاباِت الخافيةِ "الوصفةُ الولَى أسميتَها *.  

ثوُب  2ملعتيِن ثبيرتيِن مَن الحبَِّة السَّوداِء المطحونِة،  1: وهيَ 

 ، ،  3زيِت زيتون   5ملعقتاِن حلبة   4ملعقتاِن حبُّ رشاد  مطحون 

نجبي َِّ إن  ُوِجَد، ثمَّ يخلطُ ث َُّّ هَذا مَع بعض ، ثمَّ  ملعتاِن زيِت الزَّ

، وتُرقَى ثلَُّها بإخلص  مَع النَّفِث، بأن   َِ يَت مَع التَّحري نُظيُف الزَّ

ات   0)يقرأَ عليَها الفاتحةَ  ات   3)، وآيةَ الكرسيِ (مرَّ ،واإلنشراُح (مرَّ

ات   3) لزلةِ ( مرَّ ات   3)سورةُ الزَّ ات   3)،سورةُ الفي َِّ (مرَّ ، (مرَّ

ات   3)والكافريونَ  ات   3)، اإلخلصُ (مرَّ ات   3)، المعوذتانِ (مرَّ ، (مرَّ

لَّ فعلَى دفعات  علَى ويُشرُب الكوُب علَى دفعة  واحدة  إن  أمكَن، وإ

إلَى أن  تطهَر المعدةُ وَل يستعج َِّ  رقية  وهَذا ث ََّّ  معدة  خاوية  

.المريُض علَى النتائجِ   
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ِء ثي  يخرَج المصاُب أخلطَ وتستعم َُّ  الوصفةُ السَّابِق ذثرَها للتقيُّ

.العيِن أِو الحسِد أِو المسِّ أِو السِّحرِ   

النَّاسفةُ لإلصاباِت "الوصفةُ اليَّانيةُ أسميتَها *.

: وهيَ "الباطنةِ   

اونِد  2ثبيرتاِن مَن السَّنامكِّي المطحوِن ملعتاِن  1 ملعتاِن من  الرَّ

َُ  3المطحوِن  ، ثمَّ يلا ََ ملعتاِن من  حبَِّة البرثِة المطحونِة ثذل

هِر وتُوضُع ثلَُّها فِي  إليَها نصُف ثوب  من  ماِء الورِد وميلهُ ماُء الزَّ

َُ إليَها الم اُء حتَّى تمتألَ قاروة  ذاُت لتر  ونصف  وترجُّ جيًِّدا ويُظا

.القارورةُ، وتُرقَى ثلَُّها بإخلص    

ََ الحبَّةُ السوداُء إن  لم  توجد  ) لو  لم  يوجد  راونٌد يستغنَى عنهُ وثذل

ُض بالسَّانوجِ  (. تعوَّ  

ُض السَّانوُج الحبَّةُ السَّوداَء فِي هذِه الوصفِة فقط  لنَّ " يَُعوِّ

، ولكن  فِي وصفةِ  ٌَّ تجُب فيَها حبَّةُ " الكاشفةِ " السَّنامكِّي قَو

.البرثةِ   

ر  ومَن وهذِه الوصفةُ تشرُب بعَد الوصفِة الولَى ب وقت  متأخِّ

 أمعاءَ  المستحبِّ أن  يكوَن ليًل، وهَي وصفةٌ لإلسهاِل ثي  تنظِّفَ 

.أخلِط المسِّ أِو العيِن والحسدِ  المصاِب من  مخلَّفاِت السِّحِر أو    

سدِ "الوصفةُ اليَّاليةُ أسميتَها *  وِح والجَّ  "المطهِّرةُ للرُّ

:وهيَ   

ملعقتاِن ثبيرتاِن مَن  2ملعقتاِن مَن الحبَِّة السَّوداِء المطحونِة  1

، تُخلط جيًِّدا وأثناِء الخلِط تُرقَى  3العس َِّ  نصُف ثوِب زيِت زيتون 

.ثلَُّها بإخلص  مَع النَّفثِ   
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يقِ  بَها المصابُ  يستفتحُ  وهذِه الوصفةُ  .يومهُ بأن  يشربَها علَى الرِّ  

وحيَِّة بالتَّجربِة،  والحجامةُ أيًلا لَها تأثيٌر عظيٌم علَى اإلصاباِت الرُّ
وتكوُن بوضِع ثلثِة ثؤوس   ،َما سبَق لتنظيِف الجسمِ  وتُستعم َُّ معَ 

علَى ناحيِة الكاه َِّ فِي شك َِّ ميلّث ، وأربعِة ثؤوس  علَى الحزاِم، 

وتكوُن بوضِع ثأس  أعلَى مَن عجِب الذَّنبِ 
(1)

بأربِع فقراِت ثمَّ ثأس   

ِل بأربِع فقرات  ثمَّ ثأسيِن ثأٌس بينهَما  ثان  أعلَى مَن الكأِس الوَّ

.اآلخُر علَى اليسَرىعلَى النَّاحيِة اليمنَى و  

 

 

 

 

:فائدةٌ   

تُستعم َُّ إلخراِج أخلِط " الوصفةُ الكاشفةُ والنَّاسفةُ والمطهِّرةُ *."

أنواِع  جميعِ فِي تُستعم َُّ العيِن والحسِد والسِّحِر بأنواعِه و

.اإلصاباتِ   

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، وتمنُع الحجامةُ عليِه ( 1) َِّ .منًعا باتًاعجُب الذنِب هَو آخُر فقرة  مَن العموِد الفقر  
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ُة  ةِ كيفيَّ وحيَّ عَلِج اإلصاباِت الرُّ  
 

:العلُج المعنِوَ( 1  
   

نستفتُح مَع المصاِب بالعلِج المعنِوَ، بأوامَر بجُب عليِه وجوبًا  

:أن  يتَّبعَها وهيَ   

بةُ إلَى هللاِ تعالَى من  ث َِّّ ذنب ، ويكوُن هَذا بصلِة رثعتيِن  1 التوَّ

 َرُسولِ  ِمن   َسِمع تُ  إَِذا ُثن تُ : قَالَ  طَالِب ، أَبِي ب نِ  َعِليِّ  فعن   استغفار ،

ُ  يَن فَُعنِي َحِدييًا، هللاَّ   َغي ُرهُ، َعن هُ  َحدَّثَنِي َوإَِذا ِمن هُ، َشاءَ  بَِما هللاَّ

لَف تُهُ  تَح  ق تُهُ، َحلَفَ  فَإَِذا اس  ر   أَبَا َوإِنَّ  َصدَّ ثَنِي بَك  ر ، أَبُو َوَصَدقَ  َحدَّ  بَك 

ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  نِبُ  َرُج َّ   ِمن   َما":  هللاَّ أُ  َذن بًا يُذ  ِسنُ  فَيَتََوضَّ  فَيُح 

َعتَي نِ  يَُصلِّي ثُمَّ  ال ُوُضوءَ  فِرُ  َرث  تَغ  َ  َويَس  ُ  َغفَرَ  إِلَّ  هللاَّ "لَهُ  هللاَّ
(1)

 وثيفيَّةُ  .

صلتَها أن  يصلِّي اإلنساُن رثعتيِن بنيِة الستغفاِر، وهكَذا ثلََّما 

العودِة والنَّدِم أذنَب ذنبًا يصلِّي رثعتيِن استغفار  مَع العزِم علَى عدِم 

.علَى الذَّنبِ   

دقاُت ولو  بشقِّ تمرة  فعن  أنس  عِن النَّبيِّ  2 دقةَ : "الصَّ إنَّ الصَّ

بِّ  "وتدفُع ميتةَ السُّوءِ تُطفُئ غلَب الرَّ
(2)

 .  

لةُ َل تترثَها أبًدا 3   لةُ الصَّ لةُ الصَّ .الصَّ  

نَِّة علَى فهِم سلِف  4  تعلُُّم علَم العقيدِة السَّليمِة مَن الكتاِب والسُّ

، ب َّ  نأخُذ العقيدةَ علَى مراِد هللاِ  ن  ِة، َل علَى فهِم فلن  أو  علَّ المَّ
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واُن هللاِ تعالى وبفهِم صحابتِه رض  سولهِ تعالَى وتحَت أوامِر ر

.عليهم  أجمعينَ   

باِح والمساِء وأذثاُر دخوِل الخلِء والخروِج منهُ  5  أذثاُر الصَّ

الخروُج مَن المنزِل وأذثاُر الذَّهاِب إلَى المسجِد وأذثاُر وأذثاُر 

 الدخوِل إلَى المسجِد وأذثاُر الخروِج مَن المسجِد وأذثاُر الدُّخولِ 

إلَى البيِت وأذثاُر الطَّعاِم والنتهاِء منهُ وأذثاُر نزِع اليياِب وأذثاُر 

الجماِع وأذثاُر الغتساِل وأذثاُر النَّوِم وأذثاُر الستقاِظ مَن النَّوِم، 

وهَو ُثتَيٌِّب صغيٌر يحم َُّ " حصِن المسلمِ "وتجدَها ثلَُّها فِي ثتاِب 

.مةُ القحطانيُّ رحمهُ هللاُ تعالَىفِي الجيِب، وهَو لشيِخ شيوخنَا العلَّ   

 
 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

.سنن ابن ماجه( 1)  
 

.أنس عن حسن حديث قال أَ وحسنه، الترمذَ رواه( 2)  
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:العلُج الماِدَ( 2  
 

.والحجامةِ وهَو ما سبَق ذثرهُ مَن الخلطاِت   

 

وحِ  العلجُ ( 3 قيةُ الشَّرعيَّةُ الرُّ :ي هَو الرُّ  
 

بالعلِج  أِو المصابُ  مصابةُ َما تقدََّم مَن النَّصائِح تستفتُح ال فمعَ 

وحِ  قيِة الشَّرعيَِّة، بأن  يرقيَها غيرهَ ، وهَي يالرُّ ا أو ترقِي الرُّ

اقِي علَى الماِء الفاتحةَ نفسَها ات   0)، وهَذا بأن  يقرأَ الرَّ آيةَ  (مرَّ

ات   3)الكرِسي  اإلنشراُح و الزلزلةُ والنَّصُر والفي َُّ والكافروَن ( مرَّ

، وتشرُب منهُ المصابةُ (لثًاثلثًا ث)واإلخلُص والمعوذتيِن، ثلُّها 

وتستلقِي علَى ظهرَها، ويقرأُ  المصاُب إلَى أن  تمتلَئ بطنَها أوِ 

اقِي ما يلِي وَل يهتمُّ للعاشقِ  وَما يقوُل  وَل لخادِم السِّحرِ  عيَها الرَّ

، هَذا لنَّ  وَل يسمُع لهُ شيأً وَل يدعوهُ َل لإلسلِم وَل لِي شيء 

لمراُد هَو أن  يخرَج فاالمقاَم هنَا مقاُم ثفِّ الَذى عِن المصابِة، 

ثمَّ ندعوهُ لإلسلم ولو  بالغيِب، وقد  أخطأَ  ،المصابةِ  منَ  الجنيُّ 

قاِة فِي هَذا الباِب، بأن  يدعوهُ لإلسلِم فِي حاِل العلِج؛   بعُض الرُّ

المصاُب بقراءِة آيِة الكرِسي علَى الدَّواِم َما لم   وتُؤمُر المصابةُ أوِ 

رِسي تصرع  وحتَّى وإن  صرعت  فإن  استطاعت  أن  تقرأ آيةَ الك

اقِ  قيةَ، وقد  ثتبُت رقيةً جامعةً فلتقرأَها وجوبًا، ويقرأُ عليَها الرَّ ي الرُّ

".فِي ث َِّّ بيت  راق  "أراَد التَّفصي ََّ فعليِه بكتابنَا  ِت ومن  لك َِّّ اإلصابا  

 

 

 

*********************** 
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*الجامعةُ  قيةُ الرُّ *  

ات   0) سورةُ الفاتحةِ * (.مرَّ  

جيِم أعوُذ باللِ مَن * حيمِ * الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:  بسِم هللاِ الرَّ

ََ ال ِكتَاُب لَ َري َب فِيِه ُهًدى لِّل ُمتَّقِينَ *الم) ِمنُوَن بِال َغي ِب *َذلِ الَِّذيَن يُؤ 

ا َرَزق نَاُهم  يُنفِقُونَ  لةَ َوِممَّ ِمنُوَن بَِما أُنِزَل *َويُقِيُموَن الصَّ والَِّذيَن يُؤ 

 ََ ََ َوبِاآلِخَرِة هُم  يُوقِنُونَ  إِلَي  لِ ََ َعلَى ُهًدى مِّن*َوَما أُنِزَل ِمن قَب  لَةئِ  أُو 

ََ ُهُم ال ُمف لُِحونَ  لَةئِ بِِّهم  َوأُو  إِنَّ الَِّذي َن َثفَُروا َسَواٌء َعلَي ِهم  أَأَن َذرتَُهم  *رَّ

ِمنُون ُهم  َل يُؤ  ِعِهم  َوَعلَى َختََم هللا َعلَى قُلُوبِ *أَم  لَم  تُن ِذر  ِهم  َوَعلَى َسم 

َوِمَن النَاِس َمن  يَقُوُل آَمنَّا *أَب َصاِرِهم  ِغشاَوةٌ َولَُهم  َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ِمنِينَ  ِم اآلِخِر َوَما ِهم  بُِمؤ  يُخادُعوَن هللا َوالَِّذين آمنُوا *بالل َوباليَو 

ُعُرونَ  َدُعوَن إلَّ أن فَُسُهم  َوَما يَش  قُلُوبهم َمَرٌض فََزاَدُهم   في*وَما يَخ 

ِذبُونَ  َوإَِذا قِي ََّ لهم َل *هللا مرًضا َولَُهم  َعذاٌب أليٌم بَِما ثانُوا يَك 

لِحونَ  ُن ُمص  أَل إنَُّهم  ُهم  *تُفِسُدوا فِي الرِض قَالُوا إِنََما نَح 

ُعُرونَ  َمنا النَّاُس وإَِذا قِي ََّ لَُهم  آِمنُوا َثَما آ*الُمف ِسُدوَن َولَكن  َل يَش 

فََهاء َولَِكن  لَّ  فََهاُء أَل إنَُّهم  ُهم  السُّ ِمُن َثَما آَمَن السُّ قَالُوا أَنُؤ 

لَُمونَ  ا إِلَى َشيَاِطينِِهم  * يع  وإَذا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آمنَّا َوإَذا َخلَو 

ِزئُون تَه  ُن ُمس  ُهم  في هللا يَ *قَالُوا إنَّا َمَعُكم  إنََّما نَح  ِزُئ بِِهم  َويَُمدُّ تَه  س 

يَانِِهم  يَع َمهونَ  َللَةَ بِالُهَدى فََما َربَِحت  *طُغ  تََرو  اللَّ أُولَئَِ الَِّذيَن اش 

تَِدينَ  ا *تَِجاَرتُُهم  وَما َثانُوا ُمه  تَوقََد نَاًرا فَلَمَّ َميَلُُهم  َثَمي ََِّ الَِّذَ اس 

لَهُ َذَهَب هللا بِ  نُوِرِهم  َوتََرَثُهم  فِي ظُلَُمات  َل أضاَءت  َما َحو 

ِجُعونَ *يُب ِصُرونَ  ٌي فًُهم  َل يَر  ٌم ُعم  أَو  َثَصيِّب  ِمَن السََّماِء *َصمٌّ بُك 

َعلوَن أََصابَِعُهم  فِي آَذانِهم  ِمَن  ٌق يَج  ٌد وبَر  فِيِه ظُلَُماٌت َوَرع 

َواِعِق َحَذَر الَموِت وهللا ُمِحيطٌ بِالكافِرِ  طَُف *ينَ الصَّ ُق يَخ  يََكاُد البَر 
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ا فِيِه َوإَذا أظ لََم َعلَي ِهم  قَاُموا َولَو   أَب َصاَرُهم  ُثلََّما أَضاَء لَُهم  َمَشو 

ِعِهم  وأب صاِرِهم  إنَّ هللا َعلَى ُث َِّّ َشيء  قَِديرٌ  .(َشاَء هللا لََذَهَب بَِسم   

( 20-1)البقرة    

جيمِ  أعوذُ * حيمِ * باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:   بسِم هللاِ الرَّ

ِحيمُ ) َمُن الرَّ ح  اِحٌد لَّ إِلَهَ إِلَّ ُهَو الرَّ إِنَّ فِي َخل ِق *َوإِلَُهُكم  إِلَهٌ وَّ

ِرَ َِ الَّتِي تَج  َِ اللَّي  َِّ َوالنََّهاِر َوال فُل  تِلَ ِض َواخ   السََّماَواِت َوالَر 

يَا  فِي اِء فَأَح  ِر بَِما يَنفَُع النَّاَس َوَما أَنَزَل هللّاُ ِمَن السََّماِء ِمن مَّ ال بَح 

يَاِح  ِريِف الرِّ تَِها َوبَثَّ فِيَها ِمن  ُث َِّّ َدآبَّة  َوتَص  َد َمو  َض بَع  بِِه الر 

م  يَع   ِض آليَات  لِّقَو  ِر بَي َن السََّماِء َوالَر  َوِمَن *قِلُونَ َوالسََّحاِب ال ُمَسخِّ

النَّاِس َمن  يَتَِّخُذ ِمن ُدوِن هللّاِ أَنَداداً يُِحبُّونَُهم  َثُحبِّ هللّاِ َوالَِّذيَن آَمنُوا  

ةَ للِ  َن ال َعَذاَب أَنَّ ال قُوَّ أََشدُّ ُحبًّا لل َولَو  يََرى الَِّذيَن ظَلَُموا  إِذ  يََرو 

(165-163)البقرة  (.بِ َجِميعاً َوأَنَّ هللاَ َشِديُد ال َعَذا  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ

ٌم ۚ لَّهُ َما فِي )   هَ إِلَّ هَُو ال َحيُّ ال قَيُّوُم ۚ َل تَأ ُخُذهُ ِسنَةٌ َوَل نَو 
هللاُ َل إِلَٰ

ِض ۗ َمن َذا الَّ  َر  لَُم السََّماَواِت َوَما فِي ال  نِِه ۚ يَع  فَُع ِعنَدهُ إِلَّ بِإِذ  ِذَ يَش 

ن  ِعل ِمِه إِلَّ بَِما  ء  مِّ َما بَي َن أَي ِديِهم  َوَما َخل فَُهم  ۖ َوَل يُِحيطُوَن بَِشي 

َض ۖ َوَل يَئُوُدهُ ِحف ظُُهَما ۚ َوُهَو  َر  ِسيُّهُ السََّماَواِت َوال  َشاَء ۚ َوِسَع ُثر 

فُر  *يمُ ال َعلِيُّ ال َعظِ  ُد ِمَن ال َغيِّ فََمن يَك  ش  يِن ۖ قَد تَّبَيََّن الرُّ َراهَ فِي الدِّ َل إِث 

َوِة ال ُوث قَٰى َل انفَِصاَم لََها ۗ  ََ بِال ُعر  َس تَم  ِمن باللِ فَقَِد اس  بِالطَّاُغوِت َويُؤ 

ِرُجُهم مِّ *َوهللاُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َن الظُّلَُماِت إِلَى هللاُ َولِيُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُخ 

َن النُّوِر إِلَى  ِرُجونَُهم مِّ لِيَاُكُهُم الطَّاُغوُت يُخ  النُّوِر ۖ َوالَِّذيَن َثفَُروا أَو 

َحاُب النَّاِر ۖ ُهم  فِيَها َخالُِدونَ  ََ أَص  ئِ
ات 3) (250-255)البقرة  (الظُّلَُماِت ۗ أُولَٰ (.مرَّ  
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جيمِ * حيمِ *  أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ

ِض َوإِن تُب ُدوا  َما فِي أَنفُِسُكم  أَو  )   للِ َما فِي السََّماواِت َوَما فِي الَر 

ُب َمن يََشاءُ  فُِر لَِمن يََشاُء َويَُعذِّ فُوهُ يَُحاِسب ُكم بِِه هللاُ فَيَغ  َوهللاُ  تُخ   

ء  قَِديرٌ  بِِّه آَمَن ال*َعلَى ُث َِّّ َشي  ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَي ِه ِمن رَّ رَّ

ُق بَي َن أََحد   ِمنُوَن ُث ٌَّّ آَمَن بِاللِ َوَمآلئَِكتِِه َوُثتُبِِه َوُرُسلِِه لَ نُفَرِّ َوال ُمؤ 

ََ ال َمِصيرُ  ََ َربَّنَا َوإِلَي  نَا ُغف َرانَ نَا َوأَطَع  ُسلِِه َوقَالُوا  َسِمع  ن رُّ لَ *مِّ

تََسبَت  َربَّنَا لَ  يَُكلُِّف هللاُ  َعَها لََها َما َثَسبَت  َوَعلَي َها َما اث  نَف ًسا إِلَّ ُوس 

ًرا َثَما َحَمل تَهُ  ِم َّ  َعلَي نَا إِص  طَأ نَا َربَّنَا َولَ تَح  نَا إِن نَِّسينَا أَو  أَخ  تَُؤاِخذ 

ل نَا َما لَ  ُف َعنَّا َعلَى الَِّذيَن ِمن قَب لِنَا َربَّنَا َولَ تَُحمِّ طَاقَةَ لَنَا بِِه َواع 

ِم ال َكافِِرينَ  نَا َعلَى ال قَو  لَنَا فَانُصر  نَآ أَنَت َمو  َحم  فِر  لَنَا َوار  ( َواغ   

(.286-284)البقرة   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:  بسِم هللاِ الرَّ

ََ ال ِكتَاَب بِال َحقِّ *َحيُّ ال قَيُّومُ هللاُ َل إِلَةهَ إِلَّ ُهَو ال  *الم) َل َعلَي  نَزَّ

َراةَ َواإِلنِجي ََّ  قاً لَِّما بَي َن يََدي ِه َوأَنَزَل التَّو  ِمن قَب  َُّ ُهًدى لِّلنَّاِس *ُمَصدِّ

قَاَن إِنَّ الَِّذيَن َثفَُروا  بِآيَاِت هللّاِ لَُهم  َعَذاٌب َشِديٌد َوهللّاُ  َوأَنَزَل ال فُر 

ِض َولَ فِي *يٌز ُذو انتِقَامَعزِ  ٌء فِي الَر  فََى َعلَي ِه َشي  إِنَّ هللّاَ لَ يَخ 

(.5-1)آل عمران  (السََّماء  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ

ِط لَ ) لُوا  ال ِعل ِم قَآئَِماً بِال قِس  َشِهَد هللاُ أَنَّهُ لَ إِلَةهَ إِلَّ ُهَو َوال َملَئَِكةُ َوأُو 

(.18) آل عمران( إِلَةهَ إِلَّ ُهَو ال َعِزيُز ال َحِكيمُ   

جيِم *  حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:    بسِم هللاِ الرَّ

ََ ِممَّن  ق َُّ  اللَّهمَّ )   ََ َمن  تََشاء َوتَنِزُع ال ُمل  تِي ال ُمل  َِ تُؤ  ََ ال ُمل  َمالِ

ََ َعلَ  َى ُث َِّّ تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن  تََشاُء بِيَِدَك ال َخي ُر إِنَّ

ء  قَِديرٌ  ِرُج *َشي  تُولُِج اللَّي  ََّ فِي ال نََّهاِر َوتُولُِج النََّهاَر فِي اللَّي  َِّ َوتُخ 
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ُزُق َمن  تََشاء بَِغي ِر  ِرُج الََميََّت ِمَن ال َحيِّ َوتَر  ال َحيَّ ِمَن ال َميِِّت َوتُخ 

لِيَ *ِحَساب   ِمنُوَن ال َكافِِريَن أَو  ِمنِيَن َوَمن  لَّ يَتَِّخِذ ال ُمؤ  آَء ِمن  ُدوِن ال ُمؤ 

ُرُثُم  ء  إآِلَّ أَن تَتَّقُوا  ِمنُهم تُقَاةً َويَُحذِّ ََ فَلَي َس ِمَن هللاِ فِي َشي  يَف ِع َّ  َذلِ

(.28-26)آل عمران (هللاُ نَف َسهُ وإِلَى هللِا ال َمِصيرُ   

جيِم * حمانِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حيمِ  بسِم هللاِ الرَّ *:     الرَّ  

َض فِي ِستَِّة أَيَّام  ثُمَّ ) إِنَّ َربَُّكُم هللاُ الَِّذَ َخلََق السََّماَواِت َوالَر 

َس  ِش يُغ ِشي اللَّي  ََّ النََّهاَر يَط لُبُهُ َحيِييًا َوالشَّم  تََوى َعلَى ال َعر  اس 

ِرِه أَلَ لَهُ ا َرات  بِأَم  ُر تَبَاَرَك هللّاُ َربُّ َوال قََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ل َخل ُق َوالَم 

تَِدينَ *ال َعالَِمينَ  ًعا َوُخف يَةً إِنَّهُ لَ يُِحبُّ ال ُمع  ُعوا  َربَُّكم  تََلرُّ َولَ *اد 

َمَت  فًا َوطََمًعا إِنَّ َرح  ُعوهُ َخو  لَِحَها َواد  َد إِص  ِض بَع  تُف ِسُدوا  فِي الَر 

سِ  َن ال ُمح  (56-54)العراَ  (نِينَ هللاِ قَِريٌب مِّ  

َِّ السِّحرِ  :آياُت ف  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:      بسِم هللاِ الرَّ  

َِ ُسلَي َماَن ۖ َوَما َثفََر ُسلَي َماُن ) يَاِطيُن َعلَٰى ُمل  َواتَّبَُعوا َما تَت لُو الشَّ

َر َوَما أُنِزَل َعلَى  ح  يَاِطيَن َثفَُروا يَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ ِكنَّ الشَّ َولَٰ

َحتَّٰى يَقُوَل إِنََّما ال َملََكي ِن بِبَابِ ََّ َهاُروَت َوَماُروَت ۚ َوَما يَُعلَِّماِن ِمن  أََحد  

ِء  قُوَن بِِه بَي َن ال َمر  فُر  ۖ فَيَتََعلَُّموَن ِمن هَُما َما يُفَرِّ ُن فِت نَةٌ فََل تَك  نَح 

ِن هللاِ ۚ َويَتََعلَُّموَن َما  يَن بِِه ِمن  أََحد  إِلَّ بِإِذ  ِجِه ۚ َوَما ُهم بَِلارِّ َوَزو 

ُهم  َوَل يَنفَُعُهم  ۚ وَ  ِخَرِة ِمن  يَُلرُّ تََراهُ َما لَهُ فِي اآل  لَقَد  َعلُِموا لََمِن اش 

لَُمونَ  ا بِِه أَنفَُسُهم  ۚ لَو  َثانُوا يَع  (102البقرة )( َخَلق  ۚ َولَبِئ َس َما َشَرو   
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:      بسِم هللاِ الرَّ

َحي نَا إِلَ )    *  ى ُموَسى أَن  أَل ِق َعَصاَك فَإَِذا ِهَي تَل قَُف َما يَأ فُِكونَ َوأَو 

َملُوَن  ََ َوانقَلَبُوا * فََوقََع ال َحقُّ َوبَطَ ََّ َما َثانُوا يَع  فَُغلِبُوا ُهنَالِ

(120:110) سورة العراَ( أُل قَِي السََّحَرةُ َساِجِدينَ وَ *  َصاِغِرينَ   

جيِم أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن * حيمِ * الرَّ حمِن الرَّ *:      بسِم هللاِ الرَّ  

ُر إِنَّ هللاَ َسيُب ِطلُهُ إِنَّ هللاَ ) ح  ا قَاَل ُموَسى َما ِجئ تُم بِِه السِّ ا أَل قَو  فَلَمَّ

لُِح َعَم ََّ ال ُمف ِسِديَن  ل ِه َولَو  َثِرهَ َويُِحقُّ هللاُ ال َحقَّ بَِكلَِماتِ * يُص 

ِرُمونَ    سورة يونس (2:81)( ال ُمج 

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: بسِم هللاِ الرَّ

َل َمن  أَل قَىٰ ) ا أَن نَُّكوَن أَوَّ ا أَن تُل قَِي َوإِمَّ قَاَل ب ََّ  *قَالُوا يَا ُموَسٰى إِمَّ

ِرِهم  أَنََّها  أَل قُوا ۖ فَإَِذا ِحبَالُُهم  َوِعِصيُُّهم  يَُخيَّ َُّ إِلَي هِ  ِمن ِسح 

َعىٰ  وَسىٰ *تَس  َجَس فِي نَف ِسِه ِخيفَةً مُّ ََ أَنَت *فَأَو  قُل نَا َل تََخف  إِنَّ

ََ تَل قَف  َما َصنَُعوا إِنََّما َصنَعُوا َثي ُد َساِحر   لَٰى َوأَل ِق َما فِي يَِمينِ َع  ال 

.طهسورة ( 63:65) (السَّاِحُر َحي ُث أَتَى َوَل يُف لِحُ   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:      بسِم هللاِ الرَّ  

فًا ) ََ َعِن ال ِجبَاِل فَق َُّ  يَنِسفَُها َربِّي نَس  أَلُونَ فَيََذُرَها قَاًعا * َويَس 

تًالَّ تَرَ *  َصف َصفًا طه ( 100:  105)  (ى فِيَها ِعَوًجا َوَل أَم   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: بسِم هللاِ الرَّ

نيُوًرا) نَا إِلَى َما َعِملُوا ِمن  َعَم َّ  فََجَعل نَاهُ َهبَاًء مَّ الفرقان سورة( 23)( َوقَِدم   
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َِّ العقدِ  :آيات ف  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ  

تُم  لَُهنَّ فَِريَلةً  َوإِن  طَلَّق تُُموُهنَّ ِمن  قَب  َِّ أَن  تََمسُّوُهنَّ َوقَد  ) فََرض 

فَُو الَِّذَ بِيَِدِه ُعق َدةُ  فُوَن أَو  يَع  تُم  إِلَّ أَن  يَع  ُف َما فََرض   فَنِص 

َ بَِما  النَِّكاحِ  فُوا أَق َرُب لِلتَّق َوى َوَل تَنَسُوا ال فَل  ََّ بَي نَُكم  إِنَّ هللاَّ َوأَن  تَع 

َملُوَن بَِصيرٌ  (.230) سورة البقرة (تَع   

جيم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ      *: بسِم هللاِ الرَّ

نَاب   أَيََودُّ ) ن نَِّخي َّ  َوأَع  تَِها  أََحُدُثم  أَن  تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ مِّ ِرَ ِمن  تَح  تَج 

يَّةٌ  َن َهاُر لَهُ فِيَها ِمن ُث َِّّ اليََّمَراِت َوأََصابَهُ ال ِكبَُر َولَهُ ُذرِّ ال 

ََ يُبَيُِّن هللاُ  ُضَعفَاءُ  تََرقَت  َثَذلِ َصاٌر فِيِه نَاٌر فَاح  يَاِت فَأََصابََها إِع   لَُكُم اآل 

  (266) سورة البقرة (لََعلَُّكم  تَتَفَكَُّرونَ 

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: بسِم هللاِ الرَّ

ِرَ) ر  لِي أَم  ِرَ َويَسِّ َرح  لِي َصد  ن لَِّسانِي  قَاَل َربِّ اش  ل َُّ  ُعق َدةً مِّ َواح 

لِي ( 28: 25)سورة طه  (يَف قَُهوا قَو   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: بسِم هللاِ الرَّ

ََ فِي ال َحيَاِة أَن تَقُوَل َل )  َهب  فَإِنَّ لَ ِعًدا  قَاَل فَاذ  ََ َمو  ِمَساَس َوإِنَّ لَ

ََ الَِّذَ ظَل َت َعلَي ِه عَ  لَفَهُ َوانظُر  إِلَى إِلَِه قَنَّهُ لَّن تُخ  اِثفًا لَّنَُحرِّ

فًا ثُمَّ  (30) سورة طه  (لَنَنِسفَنَّهُ فِي ال يَمِّ نَس   
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ      *: بسِم هللاِ الرَّ

َرَج الَِّذيَن َثفَُروا ِمن  أَه  َِّ ال ِكتَابِ ) ِل  ُهَو الَِّذَ أَخ  ِمن ِديَاِرِهم  ِلَوَّ

َن  انَِعتُُهم  ُحُصونُُهم مِّ ُرُجوا َوظَنُّوا أَنَُّهم مَّ ِر َما ظَنَنتُم  أَن يَخ  ال َحش 

ََ فِي قُلُوبِهِ  هللاِ  تَِسبُوا َوقََذ َب فَأَتَاُهُم هللاُ ِمن  َحي ُث لَم  يَح  ع  ُم الرُّ

ِربُوَن بُيُوتَُهم  تَبُِروا يَا أُولِي  بِأَي ِديِهم  يُخ  ِمنِيَن فَاع  َوأَي ِدَ ال ُمؤ 

َب َصارِ  سورة الحشر( 2) *(ال   

فاءِ  آياتُ  :الشِّ  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: بسِم هللاِ الرَّ

ب ُهُم ) ِف قَاتِلُوُهم  يَُعذِّ ُثم  َعلَي ِهم  َويَش  ِزِهم  َويَنُصر  هللاُ بِأَي ِديُكم  َويُخ 

ِمنِيَن  ُصُدورَ  ؤ  م  مُّ ِهب  َغي ظَ قُلُوبِِهم  ۗ َويَتُوُب هللاُ َعلَٰى َمن * قَو  َويُذ 

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ    ( 15:  14)التوبة  (يََشاُء ۗ َوهللاَّ

جيِم * حيمِ  بسمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: هللاِ الرَّ

(13)النعام  (َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّي  َِّ َوالنََّهاِر ۚ َوهَُو السَِّميُع ال َعلِيمُ )  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ :      *بسِم هللاِ الرَّ  

ِعظَةٌ ) و  بُِّكم  َوِشفَاٌء لَِّما فِي  يَا أَيَُّها النَّاُس قَد  َجاَءت ُكم مَّ ن رَّ مِّ

ُدورِ  ِمنِينَ  الصُّ َمةٌ لِّل ُمؤ  (50)يونس  (َوُهًدى َوَرح   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:   بسِم هللاِ الرَّ  

ِمنِيَن ۙ َوَل ) َمةٌ لِّل ُمؤ  آِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرح  ُل ِمَن ال قُر  يَِزيُد َونُنَزِّ

ات   3)(82)اإلسراء  (إِلَّ َخَساًرا  الظَّالِِمينَ  (مرَّ  
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

ََ إِلَى النَّح  َِّ أَِن اتَِّخِذَ ِمَن ال ِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن الشََّجِر ) َحٰى َربُّ َوأَو 

ا ِرُشوَن  َوِممَّ َِ ُذلًُل ۚ  *يَع  لُِكي ُسب ََُّ َربِّ ثُمَّ ُثلِي ِمن ُث َِّّ اليََّمَراِت فَاس 

ُرُج ِمن بُطُونَِها َشَرابٌ  تَلٌِف أَل َوانُهُ فِيِه ِشفَاٌء لِّلنَّاِس ۗ إِنَّ فِي  يَخ  خ  مُّ

م  يَتَفَكَُّروَن  ََ آَليَةً لِّقَو  لِ
ٰ
ات   3)( 63:  68) النح َّ  (َذ (مرَّ  

جيِم أعوُذ باللِ مَن ا* حيمِ * لشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ  

ِدينِ ) قِينِ *الَِّذَ َخلَقَنِي فَُهَو يَه  َوإَِذا *َوالَِّذَ هَُو يُط ِعُمنِي َويَس 

فِينِ  ُت فَُهَو يَش  ات   3)(80:00)الشعراء ( َمِرض  (مرَّ  

جيِم * حم* أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حيمِ بسِم هللاِ الرَّ *:     ِن الرَّ  

َجِميٌّ ) لَت  آيَاتُهُ ۖ أَأَع  َل فُصِّ َجِميًّا لَّقَالُوا لَو  آنًا أَع  َولَو  َجَعل نَاهُ قُر 

ِمنُوَن فِي  َوَعَربِيٌّ ۗ ق َُّ  ُهَو لِلَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء ۖ َوالَِّذيَن َل يُؤ 

َكان  بَِعيد  آَذانِِهم  َوق ٌر َوُهَو َعلَي ِهم  َعًمى ۚأُولَٰ  َن ِمن مَّ ََ يُنَاَدو  (44)فصلت ( ئِ  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:   بسِم هللاِ الرَّ  

ب  ) ي طَاُن بِنُص  ُثر  َعب َدنَا أَيُّوَب إِذ  نَاَدى َربَّهُ أَنِّى َمسَّنِى الشَّ َواذ 

ََ َهَذا  *َوَعَذاب   لِ ُثض  بِِرج  تََس ٌَّ بَاِرٌد َوَشَرابٌ ار  ات   3) (42:  41)ص  (ُمغ  (.مرَّ  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

اِحِميَن ) َحُم الرَّ رُّ َوأَنَت أَر  نَِي اللُّ َوأَيُّوَب إِذ  نَاَدٰى َربَّهُ أَنِّي َمسَّ

تََجب نَا لَهُ فََكَشف نَا مَ  * َعُهم  فَاس  لَهُ َوِمي لَُهم مَّ ا بِِه ِمن ُضرٍّ ۖ َوآتَي نَاهُ أَه 

َرىٰ  ن  ِعنِدنَا َوِذث  َمةً مِّ ات   3)( 84:  83) النبياء ( لِل َعابِِدينَ  َرح  (.مرَّ  
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:    بسِم هللاِ الرَّ  

َسَن ) َل أَح  ُ نَزَّ يَانَِي تَق َشِعرُّ ِمن هُ ُجلُوُد هللاَّ تََشابًِها مَّ ال َحِديِث ِثتَابًا مُّ

ََ  الَِّذينَ  لِ
ٰ
ِ ۚ َذ ِر هللاَّ َن َربَُّهم  ثُمَّ تَلِيُن ُجلُوُدهُم  َوقُلُوبُُهم  إِلَٰى ِذث  َشو  يَخ 

ِ يَه ِدَ بِِه َمن يََشاُء ۚ  ُ فََما لَهُ ِمن   ُهَدى هللاَّ لِ َِّ هللاَّ (23)الزمر(َهاد  َوَمن يُل   

 

:آياُت عذاِب وحرِق الجن  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ  

ٌم لَهُ َما ) هللاُ ل إِلَهَ إِل ُهَو ال َحيُّ ال قَيُّوُم ل تَأ ُخُذهُ ِسنَةٌ َول نَو 

ِض َمن  َذا  فِي نِِه السََّماَواِت َوَما فِي الَر  فَُع ِعن َدهُ إِل بِإِذ  الَِّذَ يَش 

لَُم َما بَي َن أَي ِديِهم  َوَما ء  ِمن  ِعل ِمِه إِل بَِما  يَع  َخل فَُهم  َول يُِحيطُوَن بَِشي 

َض َول ِسيُّهُ السََّماَواِت َوالَر  يَئُوُدهُ ِحف ظُُهَما  َشاَء َوِسَع ُثر 

ات   3)(255) رة سورة البق (َوُهَوال َعلِيُّ ال َعِظيمُ  (.مرَّ  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:      بسِم هللاِ الرَّ  

لِيِهم  نَاًرا ُثلََّما نَِلَجت  ) ََ نُص  إِنَّ الَِّذيَن َثفَُروا بِآيَاتِنَا َسو 

ل نَاُهم  ُجلُوًدا َغي َرَها لِيَُذوقُوا ال َعَذاَب ۗ إِ  ُجلُوُدُهم َ َثاَن َعِزيًزا بَدَّ نَّ هللاَّ

(.56)النساء  (َحِكيًما  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: بسِم هللاِ الرَّ

وا َعن َسبِي َِّ هللاِ قَد  َضلُّوا َضَلًل بَِعيًدا  إِنَّ ) * الَِّذيَن َثفَُروا َوَصدُّ

ِديَُهم  طَِريقًا  إِنَّ  فَِر لَُهم  َوَل لِيَه  * الَِّذيَن َثفَُروا َوظَلَُموا لَم  يَُكِن هللاُ لِيَغ 

ََ عَ  إِلَّ طَِريَق َجَهنََّم  لِ
ٰ
 لَى هللاِ َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا ۚ َوَثاَن َذ

(163:160)النِّساء(يَِسيًرا  
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:      بسِم هللاِ الرَّ  

ِض  إِنََّما) َر  َن فِي ال  َعو  َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاَ َوَرُسولَهُ َويَس 

َ   فََساًدا ن  ِخَل ُجلُُهم مِّ أَن يُقَتَّلُوا أَو  يَُصلَّبُوا أَو  تُقَطََّع أَي ِديِهم  َوأَر   

ََ  أَو   لِ
ٰ
ِض ۚ َذ َر  ا ِمَن ال  ِخَرِة  يُنفَو  ن يَا ۖ َولَهُم  فِي اآل  ٌَ فِي الدُّ لَُهم  ِخز 

(.33)المائدة  (َعَذاٌب َعِظيمٌ   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: بسِم هللاُ الرَّ

ِض َجِميعاً َوِمي لَهُ َمَعهُ إِنَّ الَِّذيَن َثفَُروا لَو  أَنَّ لَُهم  َما فِي الَ ) ر 

ِم ال قِيَاَمِة َما تُقُبِّ ََّ ِمن ُهم  َولَُهم  َعَذاٌب أَلِيةمٌ  لِيَف تَُدوا (بِِه ِمن  َعَذاِب يَو   

(36)المائدة   

حيمِ * حمِن الرَّ جيِم بسِم هللاِ الرَّ *:    أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ  

ُشُرُهم  َجِميعاً ) َم يَح  تُم  ِمَن اإِلنِس َويَو  يَر  تَك  َشَر ال ِجنِّ قَِد اس  يَا َمع 

نَةا أََجلَنَا  َوقَالَ  تََع بَع ُلنَا بِبَع ض  َوبَلَغ  تَم  لِيَةاُكُهم  ِمَن اإِلنِس َربَّنَا اس  أَو 

ل َت لَنَا قَالَ  ُ  الَِّذَ أَجَّ نَّ إِ ، النَّاُر َمي َواُثم  َخالِِديَن فِيَهةا إِلَّ َما َشةاَء هللاَّ

ََ َحِكيٌم َعلِيةٌم  ََ نَُولِّي* َربَّ بَع َض الظَّالِِميَن بَع لاً بَِما َثانُوا  َوَثَذلِ

ِسبُةوَن  َشَر ال ِجنِّ َواإِلنِس أَلَم  يَأ تُِكم  * يَك  وَن  يَا َمع  ُرُس ٌَّ ِمن ُكم  يَقُصُّ

ِمُكم  َهَذا قَالُوا  نَا َعلَةى َعلَي ُكم  آيَاتِي َويُنِذُرونَُكم  لِقَةاَء يَو  َشِهد 

ن يَا َوَشِهُدوا َعلَةى أَنفُِسِهم  أَنَُّهم  َثانُوا  أَنفُِسنَا ت ُهُم ال َحيَاةُ الدُّ َوَغرَّ

ََ أَن  لَم  يَُكن  * َثافِِريةَن  لَُها َغافِلُةوَن  َذلِ ََ ال قَُرى بِظُل م  َوأَه  لِ ََ ُمه  َربُّ

ا َعِملُوا َوَما َربُّ *  َملُةوَن  ََ َولُِك ٍَّّ َدَرَجاٌت ِممَّ ا يَع  ََ * بَِغافِ َّ  َعمَّ َوَربُّ

َمةِ  ح  لِف  ِمن  ، ال َغنِيُّ ُذو الرَّ تَخ  ِهب ُكم  َويَس  ِدُثم  َما يََشةاُء  إِن  يََشأ  يُذ  بَع 

م  آَخِريةَن  يَِّة قَو  إِنَّ َما تُوَعُدوَن آلت  َوَما أَن تُم  * َثَمةا أَنَشأَُثم  ِمن  ُذرِّ

ِجِزينَ  .النعام( 134:128) (بُِمع   
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:      بسِم هللاِ الرَّ  

ََ إِلَى ال َمَلئَِكِة أَنِّي َمَعُكم  فَيَبِّتُوا الَِّذيَن آَمنُوا ۚ َسأُل قِي ) إِذ  يُوِحي َربُّ

قَ  فِي ِربُوا فَو  َب فَاض  ع  ِربُوا  قُلُوِب الَِّذيَن َثفَُروا الرُّ نَاِق َواض  َع  ال 

ََ * ِمن ُهم  ُث ََّّ بَنَان   لِ
ٰ
َ  َذ َ َوَرُسولَهُ ۚ َوَمن يَُشاقِِق هللاَّ بِأَنَُّهم  َشاقُّوا هللاَّ

َ َشِديُد ال ِعقَاِب  لُِكم  * َوَرُسولَهُ فَإِنَّ هللاَّ
ٰ
فَُذوقُوهُ َوأَنَّ لِل َكافِِريَن َعَذاَب  َذ

(14:12)النفال(النَّارِ   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ  

ِكنَّ هللاَ ) ِكنَّ هللاَ قَتَلَُهم  ۚ َوَما َرَمي َت إِذ  َرَمي َت َولَٰ فَلَم  تَق تُلُوُهم  َولَٰ

َ َسِمي َرَمىٰ  ِمنِيَن ِمن هُ بََلًء َحَسنًا ۚ إِنَّ هللاَّ (.10)النفال  (ٌع َعلِيٌم َولِيُب لَِي ال ُمؤ   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ       *: بسِم هللاِ الرَّ

ِربُوَن ) َولَو  تََرٰى إِذ  يَتََوفَّى الَِّذيَن َثفَُروا ۙ ال َمَلئَِكةُ يَل 

بَاَرهُم  َوُذوقُوا َعَذاَب ال َحِريِق  ُوُجوَهُهم   (.50)النفال  (َوأَد   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

ُثم  َعلَي ِهم  ) ِزِهم  َويَنُصر  ب ُهُم هللاُ بِأَي ِديُكم  َويُخ  قَاتِلُوُهم  يَُعذِّ

فِ  ِمنِيَن  َويَش  ؤ  م  مُّ ُ * ُصُدوَر قَو  ِهب  َغي ظَ قُلُوبِِهم  ۗ َويَتُوُب هللاَّ َويُذ 

(. 15:  14) التوبة  (َحِكيمٌ  ٰى َمن يََشاُء ۗ وهللاُ َعلِيمٌ َعلَ   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ

تَف تَُحوا َوَخاَب ُث َُّّ َجبَّار  َعنِيةد  ) قَى* َواس  ِمن   ِمن  َوَرائِِه َجَهنَُّم َويُس 

عُ * َمةاء  َصِديةد   ُت ِمن  ُث َِّّ َمَكان  يَتََجرَّ هُ َول يََكاُد يُِسيُغهُ َويَأ تِيِه ال َمو 

.إبراهيم( 10:15) *(بَِميِّت  َوِمن  َوَرائِِه َعَذاٌب َغلِيةظٌ  َوَما ُهوَ   
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:      بسِم هللاِ الرَّ  

فَةاِد ) نِيَن فِي الَص  َمئِذ  ُمقَرَّ ِرِميَن يَو  َسَرابِيلُُهم  * َوتََرى ال ُمج 

ََ هللاُ ُث ََّّ نَف س  َما * قَِطَران  َوتَغ َشى ُوُجوَهُهُم النَّةاُر  ِمن   ِز لِيَج 

.إبراهيم( 50:48)*( ال ِحَسةابِ  إِنَّ هللاَ َسِريعُ ، َثَسبَت    

جيِم أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن ا* حيمِ * لرَّ حمِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ  

َل َجَهنََّم ِجيِيّاً ) ِلَرنَُّهم  َحو  يَاِطيَن ثُمَّ لَنُح  ُشَرنَُّهم  َوالشَّ ََ لَنَح  ثُمَّ * فََوَربِّ

َمِن ِعتِيّاً  ح  لَمُ * لَنَنِزَعنَّ ِمن  ُث َِّّ ِشيَعة  أَيُُّهم  أََشدُّ َعلَى الرَّ ُن أَع   ثُمَّ لَنَح 

ً  بِالَِّذينَ  لَى بَِها ِصلِيّا ن ُكِم إلَّ َوارُدَها*ُهم  أَو  ََ َحت ًما  َوإن مِّ َثاَن َعلَى َربِّ

ق ليًّا   .مريم( 00:68)( مَّ

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:   بسِم هللاِ الرَّ  

يَة  َثانَت  ظَالَِمةً ) نَا ِمن  قَر  ماً آَخِريَن َوَثم  قََصم  َدَها قَو  َوأَنَشأ نَا بَع 

ُثُلوَن  * وا بَأ َسنَةا إَِذا ُهم  ِمن َها يَر  ةا أََحسُّ ِجُعةوا * فَلَمَّ ُثُلوا َوار  َل تَر 

أَلُةوَن  إِلَى َمةا أُت ِرف تُم   قَالُوا يَا َوي لَنَةا إِنَّا ُثنَّا * فِيِه َوَمَساِثنُِكم  لََعلَُّكم  تُس 

ََ * ظَالِِمةيَن  َواُهم  َحتَّى َجَعل نَاُهم  َحِصيداً َخاِمِديةنَ  فََما َزالَت  تِل   (َدع 
.النبياء( 15:11)  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

تََصُموا فِي َربِِّهم  فَالَِّذيَن َثفَُروا قُطَِّعت  لَُهم  ) َماِن اخ  َهَذاِن َخص 

ِق ُرُءوِسِهُم ال َحِميةُم  يَابٌ ثِ  َهُر بِِه َما فِي * ِمن  نَار  يَُصبُّ ِمن  فَو  يُص 

ُثلََّمةا أََراُدوا أَن  * َولَُهم  َمقَاِمُع ِمن  َحِديةد  *  بُطُونِِهم  َوال ُجلُةودُ 

ُرُجوا ِمن َها ِمن  َغمٍّ أُِعيُدوا فِيَها .الحج( 22:13)*(َوُذوقُوا َعَذاَب ال َحِريةِق  يَخ   
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:    بسِم هللاِ الرَّ  

قُّةوِم ) لِي فِي* طََعاُم الَثِيةِم * إِنَّ َشَجَرةَ الزَّ * ال بُطُةوِن  َثال ُمه  َِّ يَغ 

تِلُوهُ إِلَى َسَواِء ال َجِحيةِم * َثَغل ِي ال َحِميةِم  َق  ثُمَّ ُصبُّوا* ُخُذوهُ فَاع  فَو 

ََ أَن َت ال َعِزيُز ال َكِريةُم * َرأ ِسِه ِمن  َعَذاِب ال َحِميةِم  ا َما إِنَّ َهذَ * ُذق  إِنَّ

تَُرونَ  ُثنتُم   .الدخان( 50:43) (بِِه تَم   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:     بسِم هللاِ الرَّ

ِ تُت لَى َعلَي ِه ثُمَّ يُِصرُّ * فَّاك  أَثِيةم  َوي  ٌَّ لُِك َِّّ أَ ) َمُع آيَاِت هللاَّ بِراً  يَس  تَك  ُمس 

هُ بَِعَذاب  أَلِيةم   ر  َها فَبَشِّ َمع  َوإَِذا َعلَِم ِمن  آيَاتِنَا َشي ئاً * َثأَن  لَم  يَس 

ََ لَُهم  َعَذاٌب ُمِهيةٌن  اتََّخَذَها ُهُزواً  لَةئِ َجَهنَُّم َول  ِمن  َوَرائِِهم  * أُو 

نِي َعن ُهم  َما َثَسبُوا َشي ئاً َوَل َما لِيَةاَء َولَُهم   يُغ  ِ أَو  اتََّخُذوا ِمن  ُدوِن هللاَّ

َعَذاٌب ِمن   َربِِّهم  لَُهم   َهَذا ُهًدى َوالَِّذيَن َثفَُروا بِآيَاتِ * َعَذاٌب َعِظيةٌم 

ز  أَلِيةمٌ  .الجاثية( 11:0)(ِرج   

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

بَةاِن * َسنَف ُرُغ لَُكم  أَيَُّها اليَّقَلِن ) َِّ آلِء َربُِّكَما تَُكذِّ َشَر  يَا* فَبِأَ َمع 

تُم  أَن  تَنفُُذوا ِمن  أَق طَاِر السََّمَواِت وَ  تَطَع  ِض ال ِجنِّ َواإِلنِس إِِن اس  الَر 

بَةاِن * تَنفُُذوَن إِلَّ بُِسل طَةان   ل فَانفُُذوا  َِّ آلِء َربُِّكَما تَُكذِّ َس َُّ * فَبِأَ يُر 

َِّ آلِء َربُِّكَما * نَار  َونَُحاٌس فَل تَنتَِصَراِن  َعلَي ُكَما ُشَواظٌ ِمن   فَبِأَ

بَةاِن  َمةاءُ * تَُكذِّ َهةاِن فََكانَت  َور   فَإَِذا انَشقَِّت السَّ َِّ آلِء * َدةً َثالدِّ فَبِأَ

بَةاِن  أَُل َعن  َذن بِهِ * َربُِّكَما تَُكذِّ َمئِذ  ل يُس  َِّ * إِنٌس َول َجةانٌّ  فَيَو  فَبِأَ

بَةاِن  ِرُموَن بِِسيَماُهم  * آلِء َربُِّكَما تَُكذِّ َُ ال ُمج  َر َخُذ بِالنََّواِصي  يُع  فَيُؤ 

َِّ * َوالَق َداِم  بَاِن فَبِأَ بَِها  َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذِّبُ * آلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ِرُمةوَن  َِّ آلِء َربُِّكَما * يَطُوفُوَن بَي نََها َوبَي َن َحِميم  آن  * ال ُمج  فَبِأَ

بَةانِ  .الرحمن( 46:31)( تَُكذِّ  
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جيِم * حمِن ا* أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حيمِ بسِم هللاِ الرَّ *:لرَّ  

افَّاِت َصفًّا ) ًرا * َوالصَّ اِجَراِت َزج  ًرا * فَالزَّ َهُكم  * فَالتَّالِيَاِت ِذث 
إِنَّ إِلَٰ

ِض َوَما بَي نَُهَما َوَربُّ ال َمَشاِرِق * لََواِحٌد  َر  بُّ السََّماَواِت َوال  إِنَّا * رَّ

ن يَا بِِزينَة  ال َكَواِثِب  اِرد  * َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ ن ُث َِّّ َشي طَان  مَّ َوِحف ظًا مِّ

لَٰى َويُق َذفُوَن ِمن ُث َِّّ َجانِب   -* َع  ُعوَن إِلَى ال َمإَلِ ال  ُدُحوًرۖا * لَّ يَسَّمَّ

* إِلَّ َمن  َخِطَف ال َخط فَةَ فَأَت بََعهُ ِشَهاٌب ثَاقٌِب * َولَُهم  َعَذاٌب َواِصٌب 

تَف تِِهم  أَُهم  أََشدُّ خَ  ِزب  فَاس  ن ِطين  لَّ * ل قًا أَم مَّن  َخلَق نَا إِنَّا َخلَق نَاُهم مِّ

َخُروَن  ُثُروَن * ب ََّ  َعِجب َت َويَس  ُروا َل يَذ  ا آيَةً * َوإَِذا ُذثِّ َوإَِذا َرأَو 

ِخُروَن  تَس  بِيٌن * يَس  ٌر مُّ َذا إِلَّ ِسح  أَإَِذا ِمت نَا َوُثنَّا تَُرابًا * َوقَالُوا إِن  َهٰ

لُوَن * ِعظَاًما أَإِنَّا لََمب عُوثُوَن وَ  َوَّ ق َُّ  نََعم  َوأَنتُم  َداِخُروَن * أََوآبَاُكنَا ال 

َرةٌ َواِحَدةٌ فَإَِذا ُهم  يَنظُُروَن *  َذا * فَإِنََّما ِهَي َزج  َوقَالُوا يَا َوي لَنَا َهٰ

ينِ  ُم الدِّ ُم ال فَص  َِّ الَِّذَ ُثنتُم بِِه تُ * يَو  َذا يَو  بُوَن َهٰ ُشُروا الَِّذيَن * َكذِّ اح 

بُُدوَن  َواَجُهم  َوَما َثانُوا يَع  ُدوُهم  إِلَٰى * ظَلَُموا َوأَز  ِ فَاه  ِمن ُدوِن هللاَّ

ئُولُوَن * ِصَراِط ال َجِحيِم  * َما لَُكم  َل تَنَاَصُروَن * َوقِفُوُهم  ۖ إِنَُّهم مَّس 

لُِموَن  تَس  َم ُمس  * ق ب َََّ بَع ُلُهم  َعلَٰى بَع ض  يَتََساَءلُوَن َوأَ * ب ََّ  ُهُم ال يَو 

ِمنِيَن * قَالُوا إِنَُّكم  ُثنتُم  تَأ تُونَنَا َعِن ال يَِميِن  * قَالُوا ب ََّ لَّم  تَُكونُوا ُمؤ 

ًما طَاِغيَن  ن ُسل طَان ۖ ب ََّ  ُثنتُم  قَو  فََحقَّ َعلَي نَا * َوَما َثاَن لَنَا َعلَي ُكم مِّ

ُل َربِّنَ  َوي نَاُثم  إِنَّا ُثنَّا َغاِويَن * ا ۖ إِنَّا لََذائِقُوَن قَو  َمئِذ  * فَأَغ  فَإِنَُّهم  يَو 

تَِرُثوَن  ِرِميَن * فِي ال َعَذاِب ُمش  ََ نَف َع َُّ بِال ُمج  لِ
ٰ
إِنَُّهم  َثانُوا إَِذا * إِنَّا َثَذ

بُِروَن  تَك  ُ يَس  هَ إِلَّ هللاَّ ولُوَن أَئِنَّا لَتَاِرُثو آلَِهتِنَا َويَقُ * قِي ََّ لَُهم  َل إِلَٰ

نُون   ج  َسلِيَن * لَِشاِعر  مَّ إِنَُّكم  لََذائِقُو * ب ََّ  َجاَء بِال َحقِّ َوَصدََّق ال ُمر 

َلِيِم  َملُوَن * ال َعَذاِب ال  َن إِلَّ َما ُثنتُم  تَع  َزو  افات( 33:1)*( َوَما تُج  .الصَّ  
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حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ    *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

ن هُم  إِنِّي َکاَن لِي  )فَأَق ب َََّ بَع ُلُهم  َعلَى بَع ض  يَّتََسآَءلُوَن * قَاَل قَائ ٌَِّ مِّ

قِيَن * أَئَِذا ِمت نَا َوُثنَّا تَُرابًا َوِعظَاًما  ََ لَِمَن الُمَصدِّ قَِريٌن * يَقُوُل أَئِنَّ

طَّلُِعونَ *فَاطَّلََع فََرآهُ فِي َسَواِء الَجِحيمِ (  أَئِنَّا لََمِدينُونَ *قَاَل َه َّ  أَن تُم  مُّ
 الصافات)50-51(

حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

َمِن نُقَيِّض  لَهُ َشي طَاناً فَُهَو لَهُ قَِريٌن *  ح  ِر الرَّ )َوَمن يَع ُش َعن ِذک 

تَُدوَن * َحتَّى إَِذا  ه  َن أَنَُّهم  مُّ َسبُو  بِي  َِّ َويَح  ونَُهم  َعن  اُل سَّ َوإِنَُّهم  لَيَُصدُّ

ِرقَي ِن فَبِ ئ َس القَِرينُ *(  َد الَمش  ََ بُع  َجاَءنَا قَاَل يَا لَي َت بَي نِي َوبَي نَ
 الزخرَ)38-36(.

  

حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

ُن أَق َرُب إِلَي ِه  ِوُس بِِه نَف ُسهُ َونَح  لَُم َما تَُوس  )َولَقَد  َخلَق نَا اإِلنَساَن َونَع 

َماِل قَِعيٌد  ِمن  َحب  َِّ ال َوِريِد * إِذ  يَتَلَقَّى ال ُمتَلَقِّ يَاِن َعِن ال يَِميِن َوَعِن الشِّ

ِت  َرةُ ال َمو  ل  إِل لََدي ِه َرقِيٌب َعتِيٌد * َوَجاءت  َسك  * َما يَل فِظُ ِمن قَو 

ُم ال َوِعيِد *  ََ  يَو  وِر َذلِ ََ َما ُثنَت ِمن هُ تَِحيُد * َونُفَِخ فِي الصُّ بِال َحقِّ َذلِ

ن   عَ َها َسائٌِق َوَشِهيٌد * لَقَد  ُثنَت فِي َغف لَة  مِّ َوَجاءت  ُث َُّّ نَف س  مَّ

َم َحِديٌد * َوقَاَل قَِرينُهُ َهَذا َما  ََ ِغطَاءَك فَبََصُرَك ال يَو  َهَذا فََكَشف نَا َعن

ِريب   تَد  مُّ نَّاع  لِّل َخي ِر ُمع  ََّ َعتِيٌد * أل قِيَا فِي َجَهنََّم ُث ََّّ َثفَّار  َعنِيد  * مَّ لََد

ِديِد * قَاَل  ِ  إِلَهاً آَخَر فَأَل قِيَاهُ فِي ال َعَذاِب الشَّ * الَِّذَ َجَع ََّ َمَع هللاَّ

تَِصُموا  قَِرينُهُ َربَّنَا َما أَط َغي تُهُ َولَِكن َثاَن فِي َضلل  بَِعيد  * قَاَل َل تَخ 

ََّ َوَما أَنَا بِظَلم   ُت إِلَي ُكم  بِال َوِعيِد * َما يُبَدَّلُ  ال قَو  ُل لََد ََّ َوقَد  قَدَّم  لََد

ات  (ق )30:10( ِزيد  ()3مرَّ تأَل  ِت َوتَقُوُل َه َّ  ِمن مَّ َم نَقُوُل لَِجَهنََّم َه َِّ ام   لِّل َعبِيِد يَو 
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

 َُ ء  قَِديٌر تَبَاَرَك الَِّذَ بِيَِدِه ال ُمل  الَِّذَ َخلََق * َوُهَو َعلَٰى ُث َِّّ َشي 

َسُن َعَمًلۚ َوُهَو ال َعِزيُز ال َغفُوُر  َت َوال َحيَاةَ لِيَب لَُوُثم  أَيُُّكم  أَح  * ال َمو 

ِن ِمن تَفَاُوت ۖ  َمٰ ح  ا تََرٰى فِي َخل ِق الرَّ الَِّذَ َخلََق َسب َع َسَماَوات  ِطبَاقًۖا مَّ

ِجِع ال   تَي ِن يَنقَلِب  * بََصَر َه َّ  تََرٰى ِمن فُطُور  فَار  ِجِع ال بََصَر َثرَّ ثُمَّ ار 

ََ ال بََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسيٌر  ن يَا بَِمَصابِيَح * إِلَي  َولَقَد  َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ

ِعي نَا لَُهم  َعَذاَب السَّ تَد  يَاِطيِنۖ َوأَع  َولِلَِّذيَن * ِر َوَجَعل نَاَها ُرُجوًما لِّلشَّ

إَِذا أُل قُوا فِيَها َسِمُعوا * َثفَُروا بَِربِِّهم  َعَذاُب َجَهنََّمۖ َوبِئ َس ال َمِصيُر 

ٌج * لََها َشِهيقًا َوِهَي تَفُوُر   ُثلََّما أُل قَِي فِيَها فَو 
تََكاُد تََميَُّز ِمَن ال َغي ِظۖ

ب نَا *  َسأَلَُهم  َخَزنَتَُها أَلَم  يَأ تُِكم  نَِذيرٌ  قَالُوا بَلَٰى قَد  َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذَّ

ء  إِن  أَنتُم  إِلَّ فِي َضَلل  َثبِير   ُ ِمن َشي  َل هللاَّ َوقَالُوا لَو  * َوقُل نَا َما نَزَّ

ِعيِر  َحاِب السَّ ق َُِّ َما ُثنَّا فِي أَص  َمُع أَو  نَع  تََرفُوا بَِذنبِِهم  * ُثنَّا نَس  فَاع 

قًا فَ  َحاِب السَِّعيرِ ُسح  َص  .الملَ(. 11:1) (لِّ  

جيمِ * حيمِ *أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

َماِء َذاِت ال بُُروِج ) ُعوِد * َوالسَّ ِم ال َمو  ُهود  * َوال يَو  * َوَشاِهد  َوَمش 

ُدوِد  ُخ  َحاُب ال  * إِذ  ُهم  َعلَي َها قُُعوٌد  *النَّاِر َذاِت ال َوقُوِد * قُتِ ََّ أَص 

ِمنِيَن ُشُهوٌد  َوَما نَقَُموا ِمن ُهم  إِلَّ أَن * َوُهم  َعلَٰى َما يَف َعلُوَن بِال ُمؤ 

ِ ال َعِزيِز ال َحِميِد  ِمنُوا بِاللَّ ُ * يُؤ  ِضۚ َوهللاَّ َر  َُ السََّماَواِت َوال  الَِّذَ لَهُ ُمل 

ء  َشِهيٌد  ِمنَاِت ثُمَّ لَم  إِ * َعلَٰى ُث َِّّ َشي  ِمنِيَن َوال ُمؤ  نَّ الَِّذيَن فَتَنُوا ال ُمؤ 

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا * يَتُوبُوا فَلَُهم  َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهم  َعَذاُب ال َحِريِق 

ُز  ََ ال فَو  لِ
ٰ
َن َهاُرۚ َذ تَِها ال  ِرَ ِمن تَح  الَِحاِت لَُهم  َجنَّاٌت تَج  َوَعِملُوا الصَّ

ََ لََشِديٌد * َكبِيُر ال   َوُهَو ال َغفُوُر * إِنَّهُ ُهَو يُب ِدُئ َويُِعيُد * إِنَّ بَط َش َربِّ

ِش ال َمِجيُد * ال َوُدوُد  َه َّ  أَتَاَك َحِديُث * فَعَّاٌل لَِّما يُِريُد * ُذو ال َعر 
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َن َوثَُموَد * ال ُجنُودِ  َعو  ِذيب  * فِر  ُ ِمن  *ب ََِّ الَِّذيَن َثفَُروا فِي تَك  َوهللاَّ

ِحيطٌ  ِجيدٌ * َوَرائِِهم مُّ آٌن مَّ فُوظ  *ب ََّ  ُهَو قُر  ح  ح  مَّ (.22:11)البروج(فِي لَو   

جيمِ * حيمِ *أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

َراَك َما الطَّاِرُق * َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق ) ُم اليَّاقِبُ * َوَما أَد  إِن *  النَّج 

ا َعلَي َها َحافِظٌ  نَساُن ِممَّ ُخلَِق * ُث َُّّ نَف س  لَّمَّ ِ ُخلَِق ِمن * فَل يَنظُِر اإل 

اء  َدافِق   ل ِب َوالتََّرائِِب * مَّ ُرُج ِمن بَي ِن الصُّ ِعِه * يَخ  إِنَّهُ َعلَٰى َرج 

َم تُب لَى السََّرائُِر * لَقَاِدٌر  ة  َوَل * يَو  َوالسََّماِء * نَاِصر   فََما لَهُ ِمن قُوَّ

ِع  ج  ِع * َذاِت الرَّ د  ِض َذاِت الصَّ َر  ٌل فَص  ٌَّ * َوال  َوَما ُهَو * إِنَّهُ لَقَو 

ِل  ِهل ُهم  فََمهِّ َِّ ال كَ * َوأَِثيُد َثي ًدا * إِنَُّهم  يَِكيُدوَن َثي ًدا * بِال َهز  افِِريَن أَم 

.الطَّارق(10:1)(.ُرَوي ًدا  

حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

َرت  * َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرت  * َوإَِذا ال ِجبَاُل ُسيَِّرت  *  ُس ُثوِّ )إَِذا الشَّم 

َرت   َوإَِذا ال ِعَشارُ  ُعطِّلَت  * َوإَِذا ال ُوُحوُش ُحِشَرت  * َوإَِذا ال بَِحاُر ُسجِّ

َِّ َذنب  قُتِلَت  *  َ ُءوَدةُ ُسئِلَت  * بِأ َجت   * َوإَِذا ال َمو  * َوإَِذا النُّفُوسُ  ُزوِّ

ُحُف نُِشَرت  * َوإَِذا السََّماء ُثِشطَت  َوإَِذا ال َجِحيُم ُسعَِّرت  *  َوإَِذا الصُّ

َلَرت  * فََل أُق ِسُم بِال ُخنَِّس *  ا أَح  لِفَت  * َعلَِمت  نَف سٌ  مَّ َوإَِذا ال َجنَّةُ أُز 

ب ِح إَِذا تَنَفََّس * إِنَّهُ  َعَس * َوالصُّ ال َجَواِر ال ُكنَِّس * َواللَّي  َِّ إَِذا َعس 

شِ  َمِكين  * ُمطَاع  ثَمَّ  ة  ِعنَد ِذَ ال َعر  ُل َرُسول  َثِريم  * ِذَ قُوَّ لَقَو 

ُفُِق ال ُمبِينِ  * وَ َما ُهَو  نُون  * َولَقَد  َرآهُ بِال  أَِمين  * َوَما َصاِحبُُكم بَِمج 

َهبُوَن  ِل َشي طَان  َرِجيم  * فَأَي َن تَذ  َعلَى ال َغي ِب بَِلنِين  * َوَما ُهَو بِقَو 

تَقِيَم * َوَما  ٌر لِّل َعالَِميَن * لَِمن  َشاَء ِمنُكم  أَن  يَس  * إِن  ُهَو إِلَّ ِذث 

ُ َربُّ ال َعالَِمينَ *()سورة التكوير(  تََشاُكوَن إِلَّ  أَن  يََشاَء هللاَّ
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جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ  

يَِة ) ن  َخش  ًعا مِّ تََصدِّ آَن َعلَى َجب ََّ  لََّرأَي تَهُ َخاِشًعا مُّ لَو  أَنَزل نَا َهَذا ال قُر 

ِربَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهم  يَتَفَكَّ  يَاُل نَل  َم  ََ ال  ِ َوتِل  ُ الَِّذَ َل إِلَهَ *ُرونَ هللاَّ ُهَو هللاَّ

ِحيمُ  َمُن الرَّ ح  َهاَدِة ُهَو الرَّ ُ الَِّذَ َل *إِلَّ ُهَو َعالُِم ال َغي ِب َوالشَّ ُهَو هللاَّ

ِمُن ال ُمَهي ِمُن ال َعِزيُز ال َجبَّاُر  َُ ال قُدُّوُس السََّلُم ال ُمؤ  إِلَهَ إِلَّ ُهَو ال َملِ

ِرُثونَ ال ُمتََكبُِّر ُسب   ا يُش  ِ َعمَّ ُر *َحاَن هللاَّ ُ ال َخالُِق ال بَاِرُئ ال ُمَصوِّ ُهَو هللاَّ

ِض َوُهَو  َر  نَى يَُسبُِّح لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوال  َماُء ال ُحس  َس  لَهُ ال 

.  24:20الحشر  (ال َعِزيُز ال َحِكيمُ   

 

العيِن والحسدِ  طردِ  آياتُ   
جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ  

َر ) ث  ا َسِمُعوا الذِّ ََ بِأَب َصاِرِهم  لَمَّ لِقُونَ َوإِن يََكاُد الَِّذيَن َثفَُروا لَيُز 

نُونٌ  ٌر لِّل َعالَِمينَ *َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمج  ات  3) (َوَما ُهَو إِلَّ ِذث  (52-51)قلم ال (.مرَّ  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ  

لِِه ۖ فَقَد  آتَي نَا آَل ) ُ ِمن فَل  ُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاُهُم هللاَّ أَم  يَح 

ل ًكا َعِظيًما َمةَ َوآتَي نَاُهم مُّ ات   3) ( إِب َراِهيَم ال ِكتَاَب َوال ِحك  (54)النساء  (مرَّ  

دِ  ِمن   يَُرّدونَُكم لَو   ال ِكتَابِ  أَه  َِّ  ّمن   َثيِيرٌ  َودّ )  َحَسداً  ُثفّاراً  إِيَمانُِكم   بَع 

دِ  ّمن أَن فُِسِهم   ِعن دِ  ّمن   فُوا   ال َحقّ  لَُهمُ  تَبَيّنَ  َما بَع  فَُحوا   فَاع   َحتّىَ  َواص 

ِرهِ  هللّاُ  يَأ تِيَ  ء   ُث َّّ  َعلَىَ  هللّاَ  إِنّ  بِأَم  [103: البقرة]  (قَِديرٌ  َشي   

آل) ََ  َدَخل تَ  إِذ   َولَو   أَنَا   تََرنِ  إِن بِالّلِ  إِلّ  قُّوةَ  لَ  هللّاُ  َشآءَ  َما قُل تَ  َجنّتَ

ََ  أَق ََّّ  [33:الكهف] (َوَولَداً  َمالً  ِمن  
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طرِد العاشقِ و ذمِّ الفاحشةِ  ياتُ آ  

جيِم أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن *. حيمِ * الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
بََعةً ) ِهُدوا َعلَي ِهنَّ أَر  تَش  تِي يَأ تِيَن ال فَاِحَشةَ ِمن نَِّسائُِكم  فَاس  َواللَّ

ُت  ِسُكوُهنَّ فِي ال بُيُوِت َحتَّٰى يَتََوفَّاهُنَّ ال َمو  نُكم  ۖ فَإِن َشِهُدوا فَأَم  مِّ

ُ لَهُ  َع ََّ هللاَّ َواللََّذاِن يَأ تِيَانَِها ِمنُكم  فَآُذوُهَما ۖ فَإِن * نَّ َسبِيًل أَو  يَج 

ِحيًما ابًا رَّ َ َثاَن تَوَّ ِرُضوا َعن ُهَما ۗ إِنَّ هللاَّ لََحا فَأَع  النساء﴾ 16:15﴿ (تَابَا َوأَص   
 

 

جيِم *. حمِن الرَّ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حيمبسِم هللاِ الرَّ   
نَاَها َوأَنَزل نَا فِيَها آيَات  بَيِّنَات  لََّعلَُّكم  تََذثَُّروَن ُسوَرةٌ ) أَنَزل نَاَها َوفََرض 

ُثم *  ن ُهَما ِمائَةَ َجل َدة  ۖ َوَل تَأ ُخذ  لُِدوا ُث ََّّ َواِحد  مِّ انِي فَاج  انِيَةُ َوالزَّ الزَّ

ِمنُوَن بِا ِ إِن ُثنتُم  تُؤ  َهد  بِِهَما َرأ فَةٌ فِي ِديِن هللاَّ ِخِر ۖ َول يَش  ِم اآل  ِ َوال يَو  للَّ

ِمنِيَن  َن ال ُمؤ  ِرَثةً * َعَذابَُهَما طَائِفَةٌ مِّ انِي َل يَنِكُح إِلَّ َزانِيَةً أَو  ُمش  الزَّ

ِمنِيَن  ََ َعلَى ال ُمؤ  لِ
ٰ
َم َذ ِرٌك ۚ َوُحرِّ انِيَةُ َل يَنِكُحَها إِلَّ َزان  أَو  ُمش  * َوالزَّ

لُِدوُهم  َوالَِّذيَن  بََعِة ُشَهَداَء فَاج  َصنَاِت ثُمَّ لَم  يَأ تُوا بِأَر  ُموَن ال ُمح  يَر 

ََ ُهُم ال فَاِسقُوَن ثََمانِيَن َجل َدةً َوَل تَق بَلُوا لَُهم  َشَهاَدةً أَبًَدا ۚ وَ  ئِ
  (أُولَٰ

ة 21) (4:1النور ) (مرَّ  
 

جيِم *. حيمِ بسِم * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:هللاِ الرَّ   
 أَلِيمٌ  َعَذابٌ  آَمنُو الَُهم   الَِّذينَ  فِي ال فَاِحَشةُ  تَِشيعَ  أَن   يُِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ )

لَُمونَ  لَُم َوأَنتُم  َل تَع  ُ يَع  ِخَرِة ۚ َوهللاَّ ن يَا َواآل  (13النور ) (فِي الدُّ  
 

جيمِ * حيمِ *  أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ  

بَاحٌ ) َكاة  فِيَها ِمص  ِض َمي ََُّ نُوِرِه َثِمش  * هللاُ نُوُر السََّماَواِت َوالَر 

بَاُح فِي ُزَجاَجة   ٌَ يُوقَُد ِمن  َشَجَرة  *الِمص  َثٌب درِّ َجاَجةُ َثأَنََّها َثو  الزُّ

َل غَ  قِيَّة  وَّ بِيَّة  يََكاُد َزي تَُها يُِليُء َولَو  لَم  ُمبَاَرَثة  َزي تُونَة  َل َشر  ر 

هُ نَارٌ  َسس  ِرُب * نُوٌر َعلَى نُور  يَه ِدَ هللاُ لِنُوِرِه َمن  يََشاُء *تَم  َويَل 

يَاَل لِلنَّاسِ  (. 35)النور . (وهللاُ بُِك َِّّ َشيء  َعلِيم  *هللاُ الَم   
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جيِم *. حيمِ بسِم * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:هللاِ الرَّ   
َن ) ِمِه أَتَأ تُوَن ال فَاِحَشةَ َما َسبَقَُكم بَِها ِمن  أََحد  مِّ َولُوطًا إِذ  قَاَل لِقَو 

ن ُدوِن النَِّساِء ۚ ب ََّ  أَنتُم  * ال َعالَِميَن  َوةً مِّ َجاَل َشه  إِنَُّكم  لَتَأ تُوَن الرِّ

ِرفُوَن  س  ٌم مُّ ن َوَما َثاَن َجوَ  *قَو  ِرُجوُهم مِّ ِمِه إِلَّ أَن قَالُوا أَخ  اَب قَو 

يَتُِكم  ۖ إِنَُّهم  أُنَاٌس يَتَطَهَُّروَن  َرأَتَهُ َثانَت  * قَر  لَهُ إِلَّ ام  فَأَنَجي نَاهُ َوأَه 

نَا َعلَي ِهم مَّطًَرا ۖ فَانظُر  َثي َف َثاَن َعاقِبَةُ * ِمَن ال َغابِِريَن  طَر  َوأَم 

ِرِمينَ  (العراَ 83:80﴿( ال ُمج   

 

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
ِمِه أَتَأ تُوَن ال فَاِحَشةَ َوأَنتُم  تُب ِصُروَن ) أَئِنَُّكم  * َولُوطًا إِذ  قَاَل لِقَو 

ن ُدوِن النَِّساِء ۚ ب ََّ  أَنتُم   َوةً مِّ َجاَل َشه  َهلُونَ  لَتَأ تُوَن الرِّ ٌم تَج  *۞ قَو 

يَتُِكم  ۖ  ن قَر  ِرُجوا آَل لُوط  مِّ ِمِه إِلَّ أَن قَالُوا أَخ  فََما َثاَن َجَواَب قَو 

نَاَها ِمَن * إِنَُّهم  أُنَاٌس يَتَطَهَُّروَن  َرأَتَهُ قَدَّر  لَهُ إِلَّ ام  فَأَنَجي نَاهُ َوأَه 

نَا َعلَي ِهم مَّطَرً * ال َغابِِريَن  طَر  (النم َّ 50:54﴿ (ا ۖ فََساَء َمطَُر ال ُمنَذِرينَ َوأَم   

 

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
 

ِمِه إِنَُّكم  لَتَأ تُوَن ال فَاِحَشةَ َما َسبَقَُكم ِبَها ِمن  أََحد  ) َولُوطًا إِذ  قَاَل لِقَو 

َن ال َعالَِميَن  بِي ََّ َوتَأ تُوَن * مِّ َجاَل َوتَق طَُعوَن السَّ أَئِنَُّكم  لَتَأ تُوَن الرِّ

ِمِه إِلَّ  أَن قَالُوا ائ تِنَا بَِعَذاِب  فِي نَاِديُكُم ال ُمنَكَر ۖ فََما َثاَن َجَواَب قَو 

اِدقِيَن  ِم * هللاِ إِن ُثنَت ِمَن الصَّ نِي َعلَى ال قَو  قَاَل َربِّ انُصر 

لُِكو * ال ُمف ِسِديَن  َرٰى قَالُوا إِنَّا ُمه  ا َجاَءت  ُرُسلُنَا إِب َراِهيَم بِال بُش  َولَمَّ

لََها َثانُوا  يَِة ۖ إِنَّ أَه  ِذِه ال قَر  قَاَل إِنَّ فِيَها لُوطًا ۚ * ظَالِِميَن أَه  َِّ َهٰ

َرأَتَهُ َثانَت  ِمَن  لَهُ إِلَّ ام  يَنَّهُ َوأَه  لَُم بَِمن فِيَها ۖ لَنُنَجِّ ُن أَع  قَالُوا نَح 

ا أَن َجاَءت  ُرُسلُنَا لُوطًا ِسيَء بِِهم  َوَضاَق بِِهم  * ال َغابِِريَن  َولَمَّ

ًعا َوقَالُوا َل تََخف  َوَل  ََ  َذر  َرأَتَ ََ إِلَّ ام  لَ وَك َوأَه  َزن  ۖ إِنَّا ُمنَجُّ تَح 

َن * َثانَت  ِمَن ال َغابِِريَن  ًزا مِّ يَِة ِرج  ِذِه ال قَر  إِنَّا ُمنِزلُوَن َعلَٰى أَه  َِّ َهٰ

َماِء بَِما َثانُوا يَف ُسقُوَن  م  * السَّ نَا ِمن َها آيَةً بَيِّنَةً لِّقَو  َولَقَد تََّرث 

قِلُو (34:28العنكبوت )( نَ يَع   
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جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
ِرُثوا بِِه َشي ئًا )۞  َم َربُُّكم  َعلَي ُكم  ۖ أَلَّ تُش  ا أَت  َُّ َما َحرَّ ق َُّ  تََعالَو 

َلَدُثم  َسانًا ۖ َوَل تَق تُلُوا أَو  ُزقُُكم  َوبِال َوالَِدي ِن إِح  ُن نَر  َلق  ۖ نَّح  ن  إِم  مِّ

َوإِيَّاُهم  َوَل تَق َربُوا ال فََواِحَش َما ظََهَر ِمن َها َوَما بَطََن ۖ َوَل تَق تُلُوا 

قِلُونَ  اُثم بِِه لََعلَُّكم  تَع  لُِكم  َوصَّ
ٰ
ُ إِلَّ بِال َحقِّ َذ َم هللاَّ  151﴿(النَّف َس الَّتِي َحرَّ

 النعام﴾
 

جيِم  أعوذُ *. حيمِ * باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
ُ أََمَرنَا بَِها ۗ ق َُّ  ) نَا َعلَي َها آبَاَءنَا َوهللاَّ َوإَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجد 

لَُمو ِ َما َل تَع  َشاِء ۖ أَتَقُولُوَن َعلَى هللاَّ َ َل يَأ ُمُر بِال فَح  العراَ﴾ 28﴿ (نَ إِنَّ هللاَّ  

 
 

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
ث َم ) ِ َم َربَِّي ال فََواِحَش َما ظََهَر ِمن َها َوَما بَطََن َواإل  ق َُّ  إِنََّما َحرَّ

ِ َما لَم  يُنَزِّ  ِرُثوا بِاللَّ َي بَِغي ِر ال َحقِّ َوأَن تُش  ل  بِِه ُسل طَانًا َوأَن َوال بَغ 

لَُمونَ  ِ َما َل تَع  العراَ﴾ 33﴿(تَقُولُوا َعلَى هللاَّ  

 

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
نَا تَق َربُوا َوَل ) اإلسراء﴾ 32﴿ (َسبِيًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َثانَ  إِنَّهُ  الزِّ  

 
 

جيِم أعوُذ *. حيمِ * باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
فَي نِ  لََها يَُلاَعف   ُمبَيِّنَة   بِفَاِحَشة   ِمن ُكنَّ  يَأ تِ  َمن  ) (ال َعَذاُب ِضع   
الحزاب﴾ 30﴿  
 

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
ُ  َوالَِّذينَ ) َم هللاَّ ًها آَخَر َوَل يَق تُلُوَن النَّف َس الَّتِي َحرَّ ِ إِلَٰ ُعوَن َمَع هللاَّ َل يَد 

ََ يَل َق أَثَاًما  لِ
ٰ
نُوَن ۚ َوَمن يَف َع َّ  َذ يَُلاَعف  لَهُ * إِلَّ بِال َحقِّ َوَل يَز 

لُد  فِيِه ُمَهانًا َم ال قِيَاَمِة َويَخ  (رقانالف 63:  68)(ال َعَذاُب يَو   

 

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
َوِمَن النّاِس َمن يَتِّخُذ ِمن ُدوِن هللّاِ أَنَداداً يُِحبّونَُهم  َثُحّب هللّاِ َوالِّذيَن )

َن ال َعَذاَب أَّن ال قُّوةَ  آَمنُوا  أََشّد ُحبّاً لّلِ َولَو  يََرى الِّذيَن ظَلَُمَوا  إِذ  يََرو 

(165:البقرة)( للِ َجِميعاً َوأَّن هللّاَ َشِديُد ال َعَذابِ   
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جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
َوهللّاُ يُِريُد أَن يَتُوَب َعلَي ُكم  َويُِريُد الِّذيَن يَتّبِعُوَن الّشَهَواِت أَن ) 

يُِريُد هللّاُ أَن يَُخفَّف َعن ُكم  َوُخلَِق اإِلنَساُن * تَِميلُوا  َمي لً َعِظيماً 

(28-20:النساء)( ِعيفاً ضَ   

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
َ  َعنّي )  ِر ُعونَنَِي إِلَي ِه َوإِلّ تَص  ُن أََحّب إِلَّي ِمّما يَد  قَاَل َرّب الّسج 

ُب إِلَي ِهّن َوأَُثن ّمَن ال َجاِهلِيَن  تََجابَ * َثي َدُهّن أَص  ََ  فَاس  لَهُ َربّهُ فََصَر

(34 – 33: يوسف)( َعن هُ َثي َدُهّن إِنّهُ هَُو الّسِميُع ال َعلِيمُ   

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ   
َّ آآلِء َربُّكَما تَُكّذبَاِن * ُحوٌر ّمق ُصوَراٌت فِي ال ِخيَاِم )  َ لَم  * فَبِأ

(04-02:الرحمن)( يَط ِمي ُهّن إِنٌس قَب لَُهم  َولَ َجآنّ   

جيِم *. حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ  
تَهُ )  يَاِعِهم ّمن قَب  َُّ إِنُّهم  َوِحي ََّ بَي نَُهم  َوبَي َن َما يَش  وَن َثَما فُِع ََّ بِأَش 

َّ ّمِريبِ  ات 3) (54:سبأ)( َثانُوا  فِي َش (مرَّ  

جيِم * حيمِ * أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حماِن الرَّ *:بسِم هللاِ الرَّ  

تََمَع نَفٌَر ِمَن ال ِجنِّ فَقَالُوا إِنَّا ) آَنًا ق َُّ  أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اس  نَا قُر  َسِمع 

ِرَك بَِربِّنَا أََحًدا*َعَجبًا ِد فَآََمنَّا بِِه َولَن  نُش  ش  َوأَنَّهُ تََعالَى *يَه ِدَ إِلَى الرُّ

َل َولًَدا وأنَّهُ َثاَن يَقُوُل َسفِيُهنَا َعلَى هللاِ *َجدُّ َربِّنَا َما اتََّخَذ َصاِحبَةً وَّ

َوأَنَّهُ َثاَن *تَقُوَل اإِلن ُس َوالِجنُّ َعلَى هللاِ َثِذبًاَوأَنَّا ظَنَنَّا أَن  لَن  *َشطَطًا

َوأَنَُّهم  *ِرَجاٌل ِمَن اإِلن ِس يَُعوُذوَن بِِرَجال  ِمن  الِجنِّ فََزاُدوُهم  َرَهقًا

نَاَها*ظَنُّوا َثَما ظَنَن تُم  أَن  لَّن  يَّب َعَث هللاُ أََحًدا نَا السََّماَء فََوَجد   َوأَنَّا لََمس 

ُشُهبًا تَِمِع *ُملِئَت  َحَرًسا َشِديًدا وَّ ِع فََمن  يَّس  َوأَنَّا ُثنَّا نَق ُعُد َمقَاِعَد لِلسَّم 

(.3-1)الجن  (اآلَن يَِجد  لَهُ ِشَهابًا َرَصًدا  
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حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

َراَك َما ال َحاقَّةُ  َوَما*َما ال َحاقَّةُ *ال َحاقَّةُ  َثذَّبَت  ثَُموُد َوَعاٌد *أَد 

لُِكوا بِالطَّاِغيَةِ *بِال قَاِرَعةِ  ا ثَُموُد فَأُه  لُِكوا بِِريح  *فَأَمَّ ا َعاٌد فَأُه  َوأَمَّ

َصر  َعاتِيَة   َرَها َعلَي ِهم  َسب َع لَيَال  َوثََمانِيَةَ أَيَّام  ُحُسوًما فَتََرى *َصر  َسخَّ

َم فِ  َجاُز نَخ  َّ  َخاِويَة  ال قَو  َعى َثأَنَُّهم  أَع  فََه َّ  تََرى لَُهم  ِمن  *يَها َصر 

تَفَِكاُت بِال َخاِطئَةِ *بَاقِيَة   ُن َوَمن  قَب لَهُ َوال ُمؤ  َعو  ا *َوَجاَء فِر  فََعَصو 

َذةً َرابِيَةً  ا طََغى ال َماُء َحَمل نَاثُ *َرُسوَل َربِِّهم  فَأََخَذُهم  أَخ  م  فِي إِنَّا لَمَّ

ِثَرةً َوتَِعيََها أُُذٌن َواِعيَةٌ *ال َجاِريَةِ  َعلََها لَُكم  تَذ  فَإَِذا نُفَِخ فِي *لِنَج 

وِر نَف َخةٌ َواِحَدةٌ  تَا َدثَّةً *الصُّ ُض َوال ِجبَاُل فَُدثَّ َر  َوُحِملَِت ال 

َمئِذ  َوقََعِت ال َواقَِعةُ *َواِحَدةً  َمئِذ   َوان َشقَِّت السََّماُء فَِهيَ *فَيَو  يَو 

َمئِذ  *َواِهيَةٌ  قَهُم  يَو  ََ فَو  َش َربِّ ِم َُّ َعر  َجائَِها َويَح  َُ َعلَى أَر  َوال َملَ

فَى ِمن ُكم  َخافِيَةٌ *ثََمانِيَةٌ  َمئِذ  تُع َرُضوَن َل تَخ  (18:1)الحاقة  (يَو   

حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

َركَ  * الَِّذَ أَن قَضَ   ََ  ِوز  نَا َعن  َركَ  * َوَوَضع  ََ  َصد  َرح   لَ )أَلَم   نَش 

رِ   ًرا * إنَّ  َمعَ  الُعس  رِ  يُس  َركَ  * فَإِنَّ  َمعَ  الُعس  ََ  ِذث  نَا لَ ظَه َركَ  * َوَرفَع 

ات  (. َغب  *(. النشراح )3مرَّ ََ  فَار  تَ  فَان َصب   * َوإِلَى َربِّ ًرا * فَإَِذا فََرغ   يُس 

جيمِ * حيمِ *أعوُذ باللِ مَن الشَّيطاِن الرَّ حمِن الرَّ *: بسِم هللاِ الرَّ  

َراَك َما القَاِرَعةُ * َما القَاِرَعةُ * القَاِرَعةُ  َم يَُكوُن النَّاُس * َومآ أَد  يَو 

ِن الَمن فُوِش * َثالفََراِش الَمب يُوِث  ا َمن  * َوتَُكوُن الِجبَاُل َثالِعه  فَأَمَّ

اِضيَة  * ثَقُلَت  َمَواِزينُهُ  َو فِي ِعيَشة  رَّ ا َمن  َخفَّت  َمَواِزينُهُ * فَه  َوأَمَّ

هُ َهاِويَةٌ *  َراَك َماِهيَه   نَاٌر َحاِميَة* فَأُمُّ َمآ أَد  .القارعة(11:1)*(وَّ  
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حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

ضُ  أَث قَالََها * َوقَالَ   َرَجتِ  الَر  ضُ  ِزل َزالََها * َوأَخ  )إَِذا ُزل ِزلَةِ  الَر 

َحى لََها *  ََ  أَو  بَاَرَها * بِأَنَّ  َربَّ َمئِذ   تَُحدِّثُ  أَخ  اإِلن َسانُ  َمالََها * يَو 

ة    َم َّ   مِ ي قَالَ  َذرَّ َمالَُهم   * فََمن   يَّع  ا أَع  تَاتًا لِيَُرو  ُدرُ  النَّاسُ  أَش  َمئِذ   يَص  يَو 

ات  (. لزلةُ  )3 مرَّ ا يََرهُ *(. سورة الزَّ ة   َشّرً َم َّ   ِمي قَالَ  َذرَّ  َخي ًرا يََرهُ  * َوَمن   يَّع 

 

حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

َحابِ  الفِي َِّ  * أَلَم   يَج  َع َّ   َثي َدُهم   فِي  ََ  بِأَص  )أَلَم   تََرى َثي فَ  فََع ََّ  َربُّ

ي َّ    ن   ِسجِّ ِميِهم   بِِحَجاَرة   مِّ َس ََّ  َعلَي ِهم   طَي ًرا أَبَابِي ََّ  * تَر  لِي َّ   * َوأَر  تَل 

ات  (. أ ُثول  *(. سورةُ  الفي َِّ  )3 مرَّ ف   مَّ  * فََجَعلَُهم   َثَعص 

حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

بُُدوَن * َوَل أَن تُم  َعابُِدوَن َما  بُُد َما تَع  )ق َُّ  يَاأَيَُّها ال َكافُِروَن * َل أَع 

بُُد * لَُكم   بُُد * َوَل أَنَا َعابِدٌ  َما َعبَدتُّم  * َوَل أَن تُم  َعابُِدوَن َما أَع  أَع 

. ََ  ِدينُُكم  َولَِى ِدينِ *( سورة الكافرون )11 مرةً يوميًّا( وفِي الرُّ قيِة ثذل

حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

َمدُ  * لَم   يَلِد   َولَم   يُولَد   * َولَم   يَُكن   لَهُ  ُثفًُؤا  )ق َُّ   ُهوَ  هللاُ  أََحدٌ  * هللاُ  الصَّ

ات  (.  أََحدٌ *(.اإلخلصُ  )3مرَّ

حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

)ق َُّ  أَُعوُذ بَِربِّ ال فَلَقِ *ِمن  َشرِّ َما َخلَقَ *وَ ِمن  َشرِّ َغاِسق  إَِذا 

 َوقَبَ *َوِمن  َشرِّ النَّفَّاثَاتِ  فِى ال ُعقَدِ * َوِمن  َشرِّ َحاِسد  إَِذا َحَسدَ (

ات  (  الفلق)3 مرَّ
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حيمِ *: حمنِ  الرَّ جيمِ *بسمِ  هللاِ  الرَّ  *أعوذُ  باللِ  منَ  الشَّيطانِ  الرَّ

َِ النَّاِس * إِلَِه النَّاِس * ِمن  َشرِّ  )ق َُّ  أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس * َملِ

ِوُس فِى ُصُدوِر النَّاِس * ِمن  ال ِجنَِّة  َواِس ال َخنَّاِس * الَِّذَ يَُوس  ال َوس 

ات  (.  َوالنَّاسِ *(  الناس ) 3 مرَّ

:لك َِّّ اإلصاباتِ جامٌع  دعاءٌ   
ََ لوَل أن  هَدانَا هللاُ، الحمُد  الحمُد للِ الَِّذَ هدانَا لهَذا وَما ثنَّا لنهتد

حيِم، حماِن الرَّ ََ الحمُد ثَما ينبِغي لجلِل  للِ ربِّ العالميَن الرَّ يا ربِّ ل

 ََ َِ وعظيِم سلطان .وجه  

د  ثَما صلَّيَت علَى إبراهيَم  اللَّهمَّ  د  وعلَى آِل محمَّ ص َِّّ علَى محمَّ

د  وعلَى آِل  ََ حميٌد مجيٌد اللهمَّ بارك  علَى محمَّ وعلَى آِل إبراهيَم إنَّ

ََ حميٌد مجيدٌ  د ثَما بارثَت علَى إبراهيَم وعلَى آِل إبراهيَم إنَّ .محمَّ  

ات  (  أعوُذ بكلماِت هللاِ التَّاماِت من  شرِّ َما خلقَ .)3 مرَّ

ة  .  ة  ومن  ث َِّّ عين  لمَّ أعوُذ بكلماِت هللاِ التَّامِة من  ث َِّّ شيطان  وهامَّ

ات  (  )3 مرَّ

أعوُذ باللِ العليُّ العظيِم مَن غلبِه وعقابِه وشرِّ عبادِه ومن  شرِّ 

إبليَس وجنودِه ومن  شرِّ شياطيِن اإلنِس والجنِّ ومن  شرِّ ث َِّّ معلن  

ومسر  ومن   شرِّ َما يظهُر باللَّي َِّ ويكمُن بالنَّهاِر ومن  شرِّ َما يظهُر 

بالنَّهاِر ويكمُن باللَّي َِّ ومن  شرِّ َما ينزُل مَن السَّماِء ومن  شرِّ َما 

 يعرُج فيَها.

أعوُذ باللِ العليِّ العظيِم مَن شرِّ ماذرأَ فِي الرِض ومن  شرِّ َما 

هُ ومن  شرِّ ث َِّّ دآبة   يخرُج منَها ومن  شرِّ ث َِّّ ِذَ شرِّ  َل أطيُق شرَّ

هللاُ آخٌذ بناصيتَها، ومن  شرِّ الشراِر وشرِّ الخطاِر وشرِّ 

 المراضِ .

ٌد وعيَسى  ا استعاَذ منهُ نبيُّنَا محمَّ أعوُذ باللِ العليِّ العظيِم ممَّ

 وموَسى وإبراهيَم الَِّذَ وفَّى عليهم  صلةُ هللاِ تعالَى وسلمهُ .

أعوذُ  باللِ العليِّ العظيِم من  شرِّ ث َِّّ شيطان  مريد  ومن  بطِش ث َِّّ 

 جبَّار  عنيد  .
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أعوُذ باللِ العليِّ العظيِم من  شرِّ ث َِّّ لبس  ولمس  ومن  شرِّ خادِم 

 السِّحِر والحارسِ .

 أعوُذ باللِ العليِّ العظيِم من  نزغاِت الشَّياطيِن وجنودهم  وأعوانهم  .

أعوُذ باللِ  العليِّ العظيِم من  شرِّ الحاقديَن ومن  شرِّ الحاسديَن ومن  

شرِّ العائنيَن ومن  شرِّ النَّاظريَن ومن  شرِّ العاشقيَن ومن  شرِّ 

 السَّاحريَن والشَّياطينَ .

أعوُذ باللِ العظيِم وبوجهِه الكريِم وسلطانِه القديِم مَن 

جيمِ  .الشَّيطاِن الرَّ  

جيِم من  همزِه  أعوُذ باللِ السَّميعِ  العليِم مَن الشَّيطاِن الرَّ

ات   3.)ونفخِه ونفيهِ  (.مرَّ  

 ََ ََ منهُ عبدَك ونبي ََ من  شرِّ َما استعاَذ ب اللَّهَم إنِّي أعوَذ ب

ََ منهُ  ََ من  خيِر َما سأل د  صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم وأسأل محمَّ

د  صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم وأن َت المستعاُن عبدَك ونبيَُّ محمَّ

ةَ إلَّ باللِ العليِّ العظيمِ  ََ البلُغ وَل حوَل وَل قوَّ .وعلي  

اِر وطوارِق  ََ من  شرِّ الشراِر وثيِد الفجَّ اللَّهَم إنِّي أعوَذ ب

.اللَّي َِّ والنَّهاِر إلَّ طارقًا يطرُق بخير  يَا رحمنُ   

بسِم هللاِ اللَّهَم ربَّ النَّاس أذهِب البأَس وأشِف أنَت الشَّافِي َل شفآَء 

ََ شفاًء َل يغادُر سقًما.  إلَّ شفائ

ِة هللاِ وقدرتِه من  شرِّ َما أجُد وأحاذُر  ات  ( أعوُذ بعزَّ بسِم هللاِ )3مرَّ

ات  (.  )0مرَّ

ََ من  شرِّ ث َِّّ نفس  أو  عيِن حاسد   ََ من  ث َِّّ شيء  يؤذي بسِم هللاِ أرقي

. ََ  أو  مسِّ عاشق  أو  سحِر ساحر  هللاُ  يشفي

ََ ومن  ث َِّّ شرِّ  ََ ومن  ث َِّّ بلء  يؤذي ََ من  ث َِّّ داء  يؤذي بسِم هللاِ أرقي

ََ ومن  ث َِّّ نفس  أوعيِن حاقد  أو  عيِن حاسد  ومن  ث َِّّ  وشقاء  يشقي

. ََ  نفس  أو  سحِر ساحر  أو  ثيِد ثائد  هللاُ يشفي

ََ من  شرِّ النَّفَّاثاِت فِي العقِد ومن  شرِّ حاقد  إَذا حقَد  بسِم هللاِ أرقي

ومن  شرِّ حاسد  إَذا حسَد ومن  شرِّ ساحر  إَذا سحَر ومن  شرِّ ناظر  
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 إَذا نظَر ومن  شرِّ ماثر  إَذا مكَر ومن  شرِّ مسٍّ إَذا استقرَّ .

 ََ ََ وهللاُ يشفي ََ وهللاُ يشفي ََ وهللاُ يرعاَك وهللُاُ يشفي بسِم هللاِ أرقي

ََ وهللاُ  ََ وهللاُ يجيرَك وهللاُ يجبرَك وهللاُ يعيذَك وهللاُ يعصم وهللاُ يبري

اِر ومن  طوارِق اللَّي َِّ والنَّهاِر  ََ من  شرِّ الشراِر وثيِد الفجَّ يحفظ

اِر من  اإلنِس والجانِ .  ومن  شرِّ السحاِر ومن  الفجَّ

دِر وشتاِت المِر ومَن المراِض  ََ من  وساوِس الصَّ بسِم هللاِ أرقي

والوهامِ  ومن  نزغاِت الشَّيطاِن ومَن السقاِم ومَن الكوابيِس ومن  

 مزعجاِت الحلمِ .

بسِم هللاِ الَِّذَ َل يلرُّ مَع اسمِه شيٌء فِي الرِض وَل فِي السَّماِء 

ات   3.)وهَو السَّميُع العليمُ  (مرَّ  

حمِن الرحيمِ  ات   3.)بسِم هللاِ الرَّ (.مرَّ  

.بعلنَا يشفَى سقيمنَا بإذِن ربِّنَا بسِم هللاِ تربةُ أرضنَا بريقِ   

، باسِم هللاِ  باسِم هللاِ يبط َُّ ث َُّّ سحر ، باسِم هللاِ يبط َُّ ث َُّّ سحر  مأثول 

، باسِم هللاِ  يبط َُّ ث َُّّ سحر  مشروب ، باسِم هللاِ يبط َُّ ث َُّّ سحر  معقود 

، باسِم  يبط َُّ ث َُّّ سحر  مرشوش ، باسِم هللاِ يبط َُّ ث َُّّ سحر  مدفون 

هللاِ  يبط َُّ ث َُّّ سحر  محروس ، باسِم هللاِ يُحرُق ث َُّّ سحر  محروس  ، 

باسِم هللاِ يبط َُّ ث َُّّ سحر  مدفون  تحَت العتاِب، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  

مدفون  عنَد البيوتِ ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  مدفون  فِي القبوِر، اللَّهمَّ 

ابط َّ  ث ََّّ سحر  فِي ميِّت  فِي القبِر، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  منيور ، 

، اللَّهمَّ ابط َّ  ث َّ سحر  مكتوب ، اللَّهمَّ  اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  مشموم 

ٍَّ خفِي، اللَّهمَّ  ابط َّ  ث ََّّ سحر  سفلِي، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  قديم  قو

ابط َّ  سحَر الكواثِب والنُّجوِم، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر عبَّاَد الكواثِب 

والنُّجوِم، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ أسحاِر اليهوِد والنَّصاَرى والبوذييَن 

َُّ العزيُز، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  علَى  ََ أنَت القو والهندوِس إنَّ

 صورة  صنعوهُ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  فِي تميال  صنعوهُ، اللَّهمَّ 
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ابط َّ  ث ََّّ سحر  فِي تميال  ربطوهُ أو  دفنوهُ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  فِي 

، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ  خيوط  عقدوهُ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  معقود  ومربوط 

سحر  من  أجزاِء الحيواِن صنعوهُ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  فِي شعر  

عقدوهُ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  من  آثاِر المسحوِر صنعوهُ، اللَّهمَّ 

ابط َّ  ث ََّّ  سحر  بدم  ثتبوهُ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  بذهب  أو  فظَّة  أو  

نحاس  أو  زئبق  صنعوهُ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  بزئبق  استجلبُوا بِه 

الشَّياطيَن، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر الرواِح، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر قلِب 

العقوِل، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر الجنوِن، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر تفريِق 

الزواِج، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر الطَّلِق، اللَّهمَّ واجع َّ  فِي سحِر الطَّلِق 

زيادةً فِي المحبَِّة، اللَّهمَّ واجع َّ  فِي سحِر تفريِق الزواِج زيادةً فِي 

المحبَِّة والمودَِّة، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر المحبَِّة، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر 

نَ ا، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر التَّسخيِر والجلِب والمحبَِّة، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ  الزِّ

واِج، اللَّهمَّ ابط َّ   سحر  علَى القلوِب، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر تعطي َِّ الزَّ

َِ الخطَّاِب، اللَّهمَّ  ابط َّ    سحَر العنوسِة، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر صر

أسحاَر الجاَن، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر العاشِق، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر 

العاشِق مَن الجاِن، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ أسحاِر المرِض، اللَّهمَّ ابط َّ  

سحَر اإلسقاِط، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر العقِم، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر النَّزيِف، 

اللَّهمَّ ُح ََّّ ث ََّّ عقد  فِي الرحامِ ، اللَّهمَّ ُح ََّّ ث ََّّ عقد  وربط  شديد  فِي 

الرحاِم، اللَّهمَّ أحرق  َما فِي الرحاِم من  عقد  وسدد  وسحر ، اللَّهمَّ 

ابط َّ  سحَر ربِط الزواِج، اللَّهمَّ ُح ََّّ ث ََّّ ربط  علَى الزواِج، اللَّهَم 

ُح ََّّ ث ََّّ ربط  علَى العوراِت، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر الزواِج، اللَّهمَّ ابط َّ  

أسحاَر البغلاِء، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر التَّعطي َِّ، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر 

الفقِر، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر الكفِر، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  وث ََّّ مانع  

يصدُّ عِن الستقامِة، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  وث ََّّ مانع  يصدُّ عنِ  

الحجاِب، اللَّهمَّ  ابط َّ  ث ََّّ سحر  وث ََّّ مانع  يصدُّ عِن القرآِن، اللَّهمَّ 
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ابط َّ  ث ََّّ سحر  ومانع  يصدُّ عِن اإلسلِم، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر الكفِر 

، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر القت َِّ  َِّ والفجوِر، اللَّهمَّ ابط َّ  أسحاَر الش

ُد، اللَّهمَّ ابط َّ   والنتقاِم والهلِك، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  مستمرٍّ  يُجدَّ

، اللَّهمَّ ابط َّ   ٍَّ ث ََّّ سحر  تمَّ بالعيوِن والنَّظر ، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  قو

وُح ََّّ واحرق  ث ََّّ عقدة  في الجساِم أو  خارجَها، اللَّهمَّ ابط َّ  سحَر 

، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر   غاَر  ٍَّ الُسِر، اللَّهمَّ ابط َّ  ث ََّّ سحر  خفيٍّ قو

، اللَّهمَّ اقلب  السِّحَر علَى من  سحَر، اللَّهمَّ أذق  السَّاحَر  َِ فِي الجوا

ألَم سحرِه، اللَّهمَّ اجع َّ  عاقبةَ أمرِه خسرانًا، اللَّهمَّ اقلب  السَّحرةَ 

، اللَّهمَّ اقلب  أعواَن السَّحرِة خائبينَ ، اللَّهمَّ  علَى أعوانهم  وسحرتهم 

، اللَّهمَّ اخرجهم  مَن الجساِد أذلَّةً صاغريَن،  ردَّ ثيدهم  فِي نحورهم 

ََ السَّاحَر والسِّحِر وخادَم السِّحِر وحارَس السِّحِر، اللَّهمَّ  اللَّهمَّ اهل

ََ عليِه  ََ وسنَّةَ نبيِّ ََ ودين ، اللَّهمَّ انصر  ثتاب ََ انصر  عبدَك وأمت

لةُ والسلُم، اللَّهمَّ افتح  لعبدَك فتًحا مبينًا، اللَّهمَّ اشفِه شفاًء َل  الصَّ

، اللَّهمَّ اشفِه  فاَء، اللَّهمَّ ارفع  ث ََّّ داء  سقَم بعدهُ، اللَّهمَّ انزل  الشِّ

بشفاَك واحجر  عنهُ أذاَك، اللَّهمَّ اشِف أنَت الشَّافِي َل شفاَء إلَّ 

 ََ ََ شفاًء َل يغادُر سقًما، اللَّهمَّ  َل يُبط َُّ السِّحَر إلَّ أنَت سبحان شفائ

ََ فأبط َّ  ث ََّّ السحاِر وُح ََّّ ث ََّّ العقِد يَا  وَل يح َُّّ العقَد إلَّ أنَت سبحان

 رحيُم يَا رحمنُ .

اللَّهَم أنزل  رحمةً من  عندَك تهِدَ بَها القلوَب وترفُع بَها البلَء 

فاَء وتشفِي بَها الدواءَ  .وتُنزُل معَها الشِّ  

مَن الشَّيطاِن ومن  ثيِد ومكِر شياطيِن اإلنِس  عبدكَ  لَّهم اعصم  ال

آِن، ومن  عيِن ونظرِة شياطيِن اإلنِس والجآِن، ومن  سحِر  والجَّ

.اإلنِس والجآنِ  وحسِد شياطينِ   

من  حيُث واخرجَها ث ََّّ عيِن ودود  أو  حسود   من   عبدكَ  اشفِ اللَّهمَّ 

، اللَّهمَّ ردَّ البصَر خاسئاً حسيراً، اللَّهمَّ اذهب  حرَّ العيِن  دخلت 
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 اشفِ وبردَها ووصبَها، اللَّهم ابط َّ  تأثيَر العيِن والحسِد، اللَّهم 

ة ، اللَّهم ا من   عبدكَ  مِة،  من   عبدكَ  شفِ ث ََّّ عين  لمَّ ث ََّّ العيوِن الآلَّ

ث ََّّ عين   من   عبدكَ  شفِ قويَّة ، اللَّهم ا ث ََّّ عين   من   عبدكَ  هم اشفِ اللَّ 

ة ، وث ََّّ عين  من   عبدكَ  شفِ قديمة ، اللَّهمَّ ا ث ََّّ عين  معجبة  ضارَّ

بة   ة ، اللَّهمَّ ا متعجِّ ينِة  من   عبدكَ  شفِ ضارَّ بت  وبالزِّ ث ََّّ عين  تعجَّ

، اللَّهمَّ ا ت  بت  وأضرَّ ث ََّّ عين  نظرت   من   عبدكَ  شفِ أعجبت  وتعجَّ

، اللَّهمَّ  ت  ث ََّّ  من   عبدكَ  اشفِ  واستحسنت  وتمعَّنت  ورثَّزت  وأضرَّ

ثت   رت  وما برَّ  .عين  نظرت  وأمرضت  وأهلكت  وث ََّّ نظرة  تكرَّ

ث ََّّ عين  حاسدة  أو  حاقدة  وث ََّّ نفس  خبيية   من   عبدكَ  شفِ اللَّهمَّ ا

، اللَّهمَّ اخرج  ث ََّّ عين  قويَّة  أو  عين   مبغلة  لزواِل النِّعِم تمنت 

حارة ، اللَّهم اذهب  حرارةَ العيِن، اللَّهمَّ اذهب  ما ح ََّّ بسبَها من  ألم  

دِر وألم  فِي الظَّهِر، اللَّ  همَّ ابط َّ  وتعب  ومرض  ونكد  وضيق  فِي الصَّ

، اللَّهمَّ اخرج  ث ََّّ عين  ثبيرة  لك َِّّ  وِح امتزجت  أثَر ث ََّّ عين  بالرُّ

، اللَّهم  ، اللَّهمَّ  عبدكَ  اشفِ شيء  شملت  من  ث َِّّ عيِن عائن  أو  حاسد 

ارِة، اللَّهمَّ ا من   عبدكَ  شفِ ا ث ََّّ  من   عبدكَ  شفِ ث ََّّ العيوِن اللَّ

َِ والصدقاِء، اللَّهمَّ  ارِة اآلتيِة مَن القارِب والمعار العيوِن اللَّ

، اللَّهمَّ ا من   عبدكَ  شفِ ا  ث ََّّ  من   عبدكَ  شفِ أعيِن وأنفَس الجانِّ

جاِل أوِ  ة  من  الرِّ ، اللَّهمَّ ا النِّساِء أوِ  عين  ضارَّ  شفِ الطفاِل أصابت 

ستقرت  أو  فِي زينِت البيِت ث ََّّ عين  فِي البيوِت أصابت  وامن  

ثت  فاخرجَها واشفِ رنظ ث ََّّ أعيِن الحسَّاِد من   من   عبدكَ  ت  وَما برَّ

 . إنس  وجان  وث ََّّ عيِن ودود  

يَا ثاشَف ضرَّ أيوَب من  وجعِه وألمِه، اثشف  عنَّا عيَن  اللَّهمَّ 

، طارت   ، غارت  فانفلقت  النَّاظريَن والحاسديَن، عينًا جاءت  فتغلغلت 

، فأصابَها إعصاٌر فيِه ناٌر فاحترقت    . فانقطعت 
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قيمِ  اِت الَّتِي ناَم بَها أصحاُب الكهِف والرَّ  .نعوُذ بكلماِت هللاِ التَّامَّ

عَلى محمٍَّد وعَلى أزواجِه وذرِّياتِه كَما صلَّيَت عَلى آِل  للهمَّ  اصلِّ  و 
 ابراهيَم وبارْك عَلى محمٍَّد وعَلى أزواجِه وذري َّاتِه كَما باركَت  

 عَلى آِل ابراهيَم إنََّك حميٌد مجيٌد سبحاَن ربَِّك ربِّ العزَِّة  
 عمَّا يصفوَن وسالٌم عَلى المرسليَن  

 والحمُد هلِل ربِّ  
.لعالمينَ ا  

 

 

 

 

 تمَّ الكتاُب وهللِ الحمدُ 
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