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َمةُُ ُاْلُمَقد ِّ
 ْْ نُروِ  َنْنُفِسنَنا، َمن ُُ  ْْ ِإنَّ اْلَحْمَد ّلِلَِّ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ ِباّلِلَِّ ِمن

نَهُد َنْن َ  ِإَلنَه ِإ َّ َّللاَُّ  ُْ ْْ ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلنُه، وَن نَهُد َيْهِدِه َّللاَُّ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَم ُْ ، َوَن
 َننَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَ ُسوُلُه . 

 . 102آل عمران:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ 

 .1النساء:  چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ   ھ  ھ  ھ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ 

 .(1)(71 : 70األحزاب:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
ــا بَْعــــد    ؛؛؛أَمَّ

ننند   ْينننَر اْلَهنننْدِي َهنننْدُي ُمَحمَّ َْ ُِ ِهَتننناُب َّللاَِّ َو ْينننَر اْلَحنننِدي َْ نننرَّ اأْلُُمنننوِ   فنننَّنَّ  َُ َو
 ْْ ْْ ُيْضِلْل َفََل َهاِديَ ُمْحَدَثاُتَها َوُهلُّ ِبْدَعة  َضََلَلٌة، َم   .(2)َيْهِدِه َّللاَُّ َفََل ُمِضلَّ َلُه َوَم

                                                 

ية   بةا  –كتةا  الكاةا   -: الةاامي  ية  باةذا الفظة  هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجةة خخججاةا( 1)

، 9-8، 4/8، 432، 393 – 1/392يةةة  المسةةةكا  وخحمةةةا(، 2202)   2/191-  خطبةةةة الكاةةةا

 -كتةةا  الكاةةا  -يسةةتامك   يةة الحةةاك  و، (4116)، (4115)، (3721)، (3720)باألمقةةا   148

؛ وقةةا جمةةي ي ةة فة  يسةةد  بةةع  اهةةع هبةةاه كفاةة  ،(، وسةةاع هكةة  الةةذهب 2744  ) 2/199

يث ية  مسةالة بدكة ا): )خطبةة الحاجةة التةى كةا) مسة   الش خ ناصج الايع األلبان  طجق هذا الحا

 يدفماا خصحاب (. ه 

با  تخظ ف  -كتا  الجمدة  -ي  ايتتا  خطبت ، خخجج  يسف  ي   ( وهذا خي اً يما كا) يق ل  2)

 (.   867بجق  ) 2/592 -الصالة والخطبة 
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 ِْ ي ْيننًرا ُيَففِِْهننُه ِفنن  النندِِ َْ ْْ ُيننِرِد َّللاَُّ ِبننِه  اللهننف ففهنننا فنن  الننديْ وعلمنننا   (1)َمنن
التأويننل يننا  ب العننالميْ. سننبحان   منننا   علننف لنننا إ  مننا علمتنننا، و نننا نسننأل  نن 

 نستودع  ما تعلمنا فذهرنا به وقت الحاجة يا  ب العالميْ . تعلمنا مْ علم ، و 
 ...دـوبع

الت  هثر فيها مْ المسائل لنه وصرعه  ن بدن اإلنسانامسألة دْول الج فَّن
ومنيْ منكنر لهنذا األمنر  ،الكَلم ف  هذه األيام ما بيْ مثبت لتلبس الجن  باإلنس 

 .هنُد اإلنكا ، ومحاولة السخرية ممْ نثبت
د  اإلُننا إ إليننه نن الخننَلذ فنن  هننذه المسننألة قننديف قنندم الفننر  ففنند وممننا تجنن

وننكرتنه المعتزلنة، فمنْ عنالا هتابنا  نهنل  ،نثبت صرع الجن  لإلنسان نهنل السننة
، ومننْ عننالا هتننت المعتزلننة ومننْ لنن  لفهننف وجنندها  هالسنننة وجنندها عافحننة بَّثباتنن

 .هو نكا   همليئة برد
إلينه بالندليل منْ الكتناب والسننة، هذا وقد حناول هنل فرينن نن ي يند منا ذهنت 

فَّذا وجد ني مْ الفريفيْ منا يخنال  مذهبنه حناول نفينه نو تأويلنه، وهنف همنا قنال 
اإلمننام ابننْ تيميننة: ن..والنننا  فننب هننذا البنناب ثَلثننة نصننناذ: قننوم ي ننذبون بنندْول 

وقوم يدفعون ذل  بالعزائف المذمومة، فه  ء ي ذبون بالموجود،  الجنب فب اإلنس.

                                                 

 قةا  سةمدع الكبةى  ) ( جزء يع حايث خخجج  البخامى بإسةكا ه للةى يداويةة بةع خبةى سةظ ا1)

يقةة  : نيةةع يةةج  ه بةة  خ ةةجاً يظقاةة  يةة  الةةايع ولنمةةا خنةةا قاسةة  وه يدطةةى ... الحةةايثن؛ خخججةة  

 -(، ويةى 71بةجق  ) 1/39 -با  يع يج  ه بة  خ ةجاً يظقاة  ية  الةايع  -كتا  الدف   -البخامي ي  

َسة م با  ق لة  تدةالى:  -كتا  يجض الخمس  مم ه خم ِ ّه سمة  ه  يَةََ)   بةجق   3/1134( 41)األنظةا : َولهفج 

: نت تةةزا  طاةظةةة يةةع خيتةة  لةةاهجيع هفةةى بةةا  قةة   الكبةة   -كتةةا  اتهتصةةا   -(، ويةةى 2948)

با  الكاى هع المسَلة  -كتا  الزكاة  -(؛ ويسف  ي  6882بجق  ) 6/2667 -الحايثن  …الحق 

تةزا  طاةظةة يةع خيتة  لةاهجيع هفةى  ت بةا  ق لة   -كتا  اإليةامة -( ويى 1037بجق  ) 2/718

 (.1037بجق )3/1524الحق ت ي جه  يع خالظا  
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نواألمننة الوسنند تصنند  بننالحن الموجننود،  يعصننون بننل ي فننرون بننالمعبود.وهنن  ء 
وتنن مْ باإللننه الواحنند المعبننود، ومعبادتننه ودعائننه وذهننره ونسننمائه وهَلمننه، فتنندفا 

 .(1)ُياعيْ اإلنس والجْن
مْ َْلل هذا البحُ نبيْ وجهة هنل فرينن فيمنا ذهنت إلينه منا ذهنر ندلنتهف و 

 ء السبيل.جميعًا، عسب هللا نن يهدين  إلب سوا
مسة مطالنت ،وتمهيد ،نن يأت  ف  مفدمةالبحُ اقتضت عبيعة  وقدهذا   ،ْو
اتمة:   ْو
 :تحدثت فيها عْ نهمية الموضوع وسبت اْتيا ي له. المقدمة 
 :تحدثت فيه عْ بعض التعريفا  التب ي ثر إيرادها نثناء البحُ،  التمهيد

 ونسباب المس الشيطان .
 ال المثبتيْ ما ذهر ندلتهف .إيراد نقو  :المطلب األول 
 :إيراد نقوال المنكريْ ما ذهر ندلتهف.  المطلب الثاني 
 :إبطال ندلة المنكريْ.  المطلب الثالث 
 :هيفية عَلج المس. المطلب الرابع 
  :ثواب مْ يصبر علب الصرعالمطلب الخامس. 
 :نتائج البحُ. الخاتمة 
اد.سأل هللا التوفين والسداد والهدى والن  ُر

                                                 

 .62/ ص 19( يجم ع الظتاوى ج 1)
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 التمهيد : 

وفصننل عننر   ،لعننداوإ الشننيطان لإلنسننان بيننناً  واضننحاً  عننرا الفننررن عرضنناً 
 ،وتناولنت السننة المطهنرإ الموضنوع نفسنه با هتمنام ،والنينل مننه ،محاولته إيذاءه

وواكبننت ْيننر الكننَلم فنن  التعننرا للموضننوع، و ذ رن نو حننان نوان الوقننوذ علننب 
فصنل ننن   فَّننه يجند  بن ،الشنريفيْ لنه تفصيَل  هذا الموضوع و يضاح األصليْ

الفنول فن  نلفنناو تندو  علنب نلسنننة المتنناوليْ لهنذا الموضننوع ب ثنرإ قبنل نن نعننرج 
علب هذه المطالنت فهنذه بعنض الكلمنا  التن  ينبغن  التعنرذ عليهنا وفهنف د لتهنا 

 حاول التعرذ علب نسباب المس.نالطي (، ثف  –اللمف  –الصرع  –)المس 
 س:ـالم

ا ِإذا َلننَمْسَته بننيد ، ثنف اسنتعير  ة:المس لغ  ه َمسًّ يفال: َمِسْسُت الش َء َنَمسُّ
ذ والضنرب أَلنهمنا بالننيد، واسنتعير للننجماع أَلننه َلننْمٌس، وللننُجنون هنَأن الننجْ  لألَْ

ْته  .(1)َمسَّ
 : اصطالحا المس

 ، معننا هليهمننا نو داْليننا نو ْا جيننا الجسنند بَّيننذاء لإلنننس الجننْ تعننرا هننون
 والروية اإنواأل  والدقة النظام المريض يففد مما األفعال ف  لتخبد ذل   ديي بحيُ
 حالننة علننب المننريض يسننتفر فننَل األحننوال فنن  للتخننبد ينن دي وهننذل  ، نفعالننه فنن 

 ن.واحدإ
 منْ لإلنسنان الجنْ نذينة:  اصنطَلحا والمنسن:  المبنيْ الحنن فنت  صناحت قال   

  .(2)نالصرع مْ عفن وهو ، معا منهما نو داْله مْ نو جسده ْا ج
                                                 

 .218ص  /6لسا) الدج  ج  (1)

 .61 ص – والد ع والسحج الصجع هالج ي  المب ع الحق يتح( 2)
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 الصرع:

ْرع   ريُا: النمنجنونُ  -:لغة الصَّ  .(1)ِعِلة َمْعُروفة . والصَّ
عبا إ عْ اْتَلل يصيت اإلنسان ف  عفله، بحيُ   والصرع اصطالحاً: 

يع  المصاب ما يفول، فَل يستطيا نن يرمد ما قاله وما سيفوله، ويصاب صاحبه 
ء المنن ، ويصناحت هننذا ا ْنتَلل العفلننب النذاكرإ، نتيجننة اْنتَلل فنن  نعضنا نبففندا

اْتَلل ف  حرها  المصروع فيتخبد ف  حرهاته، فَل يستطيا نن ينتح ف فن  سنيره 
وقد يففد الفد إ علب تفدير الخطوا  المتزنة لفدميه نو حسناب المسنافة الصنحيحة 

 .(2)لها
وقال الحافظ ابْ حجر: علة تمنا األعضناء الرئيسنة عنْ انفعالهنا منعنا  ينر 

 .(3) تام

 اللمم والطيف:

عنرذ منْ الجننون و جنل َمْلُمنوم ني بنه لمنف ويفنال نصنابت فنَلن  اللَّمم لغة:
 .(4)مْ الجْ َلمَّة وهو المس والش ء الفليل

قولهف َعْيٌ  مْ الشيطان هفولهف لمف منْ الشنيطان ...وهمنا  :لغة  والطيف
ضنت ، ومنسَّ الشنيطان وَنْصُل الَطْين  : الُجننوُن، ثنف اْسنُتعِمل فن  الغَ  ،بمعنب واحد
 .(5)ويفال له عائ  0ووْسوَسته 

                                                 

 .197ص  /8لسا) الدج  ج  (1)

 .47نسا) يع الجع والش طا) صوانظج: وقاية اإل 76( هال  الجع والمالةاة 2)

 .  114ص  /10ج -( يتح البامي 3)

 .252يختام الصحا  ص  (4)

 .153/ ص  3، الكااية ج 169يختام الصحا  ص  (5)
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 مْ ُيطاناً  بان تعريفها ويتلخص ، مفهومها ف  المعنب مترادفة هلما  فهذه
 .، وهللا نعلفاإلنس  جسد نو نوقلت عفل علب تسنلد قد الجْ

 أسباب مس الجن لإلنس :

 هنا  نسباب ُت  تجعل الجن  يتلبس باإلنس  .
 ية: نوصرع الجْ لإلنس هو ألسباب ثَلثة : قال اإلمام ابْ تيم

فيصننرعه ليتمتننا بننه وهننذا  يحااب المصااروع الجناايتااارة يكااون ( 1)
 الصرع ي ون ن فن مْ  يره ونسهل.

إذا بنال علنيهف نو صنت علنيهف مناء حنا ا آذاهم  نسياإلوتارة يكون ( 2)
 نو ي ننون قتننل بعضننهف نو  يننر ذلنن  مننْ ننننواع األذى وهننذا نُنند الصننرع وهثيننرا مننا

 يفتلون المصروع.
همننا يعبننُ سننفهاء اإلنننس بأبننناء  وتااارة يكااون بطريااث العبااث بااه( 3)
 .(1)السبيل

وقال الحافظ ابْ حجر: .... انحبا  الري  قد ي ون سنببًا للصنرع وهن  علنة 
تمنا األعضاء الرئيسة عْ انفعالها منعًا  ير تام، وسببه  ي   ليظة تنحبس ف  

ا إليه مْ بعض األعضاء، وقد يتبعنه تشننج فن  منافذ الدماغ نو بخا   ديء يرتف
األعضاء فَل يبفب الشخص معنه منتصنبًا بنل يسنفد ويفنذذ بالزمند لغلنظ الرعومنة، 
وقد ي ون الصرع مْ الجْ و  يفا إ  منْ النفنو  الخبيثنة مننهف إمنا  ستحسنان 
 بعض الصو  اإلنسية، و ما إليفاع األذية به واألول هو الذي يثبته جمينا األعبناء
ويذهرون عَلجه والثان  يجحده هثير منهف ومعضهف يثبته و  يعنرذ لنه عَلجنا إ  

                                                 

 . 82/ ص  13( يجم ع الظتاوى ج1)
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بمفاومة األ واح الخيرإ العلوية لتندفا رثا  األ واح الشريرإ السفلية وتبطل نفعالها 
وممْ نص منهف علب ذل  إبفراط ففال لما ذهر عَلج المصروع هذا إنما ينفا فن  

 .(1)مْ األ واح فَل الذي سببه نَْلط ونما الذي ي ون 
 ويفصد بالصرع األول الجنون، والثان  المس الشيطان .

 : كثيرة منها مسالأن أسباب  يتبين لناومما سبث 

اإلنسنان، فنَّن هاننت ننثنب عشنفت ذهنرًا، و ن بنأن يعشنن الجنْ  العشث (1)
  كان ذهرًا عشن امرنإ.

نن تخفن   :وذل  ف  حالة هشن  العنو إ فن  البينت دون ذهنر هللا تعنالب مثنل
ومثنل ذلن  ننوم الرجنال نو المنرنإ ، المرنإ مْ ثيابهنا وتفن  نمنام المنررإ فن  الحجنرإ

ذل  دْنول الخنَلء هنبثياب ْفيفة ونبدان عا ية ومغير ذهنر هللا تعنالب قبنل الننوم، و 
للغسل وا ستحمام دون ذهر هللا تعالب قبل الدْول، هذل  جمناع الرجنل نهلنه دون 

 . (2)اع ثف النوم ف  م ان وحده منفرداً ذهر هللا تعالب قبل الجم
 

 وتارة يكون بطريث العبث به. (2)

 و  يتسنب له ذل  إ  فب حالة مْ هذه الحا   األ ما وهب: 
 -والمعاصن  ا نكبناب علنب الشنهوا   - الخنوذ الشنديد -)الغضت الشنديد 

 .(3)والبعد عْ هللا عز وجل(الغفلة 
  .هذه األسباب مْ جهة الجْ
                                                 

 .114/ ص 10( يتح البامي ج 1)

 .62-63المكاج القجآن  ي  هالج السحج والمس الش طان / ص( 2)

 باختصام. 60ة اإلنسا) يع الجع والش طا) ص( انظج وقاي(3
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 سباب التى تؤدي إلى صرع اإلنسان فأهمها:أما األ

فن  نفنو  بعنض الننا  النذي ندى بهنف إلنب ضعف الوازع الاديني ( 1)
 .(1)فساد عويتهف وضع  إ ادتهف ون واحهف مما نعما الشيطان ونعوانه فيهف

قال اإلمام ابْ الفيف: نونكثر تسلد األ واح الخبيثة علب نهله تكون منْ جهنة 
راب قلوم هف ونلسنتهف مْ حفائن النذهر والتعاوينذ والتحصننا  النبوينة قلة دينهف ْو

فتلفننب الننروح الخبيثننة الرجننل نعننزل   سننَلح معننه، و ممننا هننان عريانننا  ،واإليمانيننة
ولنو هشن  الغطناء لرنينت نكثنر النفنو  البشنرية صنرعب منا هنذه في ثر فيه هنذا، 
يم نهننا و   ،وقبضننتها تسننوقها حيننُ ُنناء  ،وهنن  فنن  نسننرها ،األ واح الخبيثننة
ومهنا الصنرع األعظنف النذي   يفينن صناحبه إ  عنند  ،و  مخالفتهنا ،ا متناع عنها

 .(2)فهنا  يتحفن ننه هان هو المصروع حفيفة وهللا المستعانن ،المفا قة والمعاينة
ن وعدوانه عليه بصت ماء ساْْ عليه نو الوقنوع اللج ( إيذاء اإلنسان2)

خ والغناء فب دو ا  الميناه ) الحمامنا  ( نو عليه مْ م ان عال نو الب اء والصرا
  .نذى بعض الجْ المتش ل علب صو  الكَلب والفطد والحيا  ونحوها

قال اإلمام ابْ تيمية: نوقد ي ون وهو هثير نو األكثر عْ بغض ومجازاإ مثل 
نو يظنوا ننهف يتعمدو نذاهف إما ببول علب بعضهف، و ما  ،نن ي ذيهف بعض اإلنس

وفنب الجننْ  ،و ن هنان اإلنسنن    يعنرذ ذلنن  ،و مننا بفتنل بعضننهف ،بصنت منناء حنا 
 .(3)فيعاقبونه بأكثر مما يستحفهن ،جهل وظلف

                                                 

 –مسالة  كتة ماه  –( انظج: حايث القجآ) والسكة هع المالةاة والجع والج  هفى شب  المكاجيع 1)

 ويا بداها. 546ص -خ. /  يحما هبا الحاي  

 . 69ص/4، وزا  المدا  ج53( الطب الكب ي ص: 2)

 .40ص /19( يجم ع الظتاوى ج 3)
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فننب حننديُ عننابر مننْ  بعااا الناااس بااالجن اسااتهزاءوقااد يكااون ( 3)
نقنول: هنذا هلنه فن  حالنة تنر  ذهنر هللا نمنا منا   .(1)نسباب مسهف لمْ يفعل ذلن 

 حالة.التسمية والذهر فحفظ هللا محفن   م
 أعراا مس الجن لإلنس :

 

للمس نعراا تظهر علب المصاب بهذا المنرا ومعرفنة األعنراا نمنر مهنف 
بالنسننبة للمننريض ومالنسننبة للمعننالج وهننذه األعننراا همننا يفننول الشنني  وحينند عبنند 
السَلم بال : عرفت با ستفراء وليست توفيفية ولذا قد ي ون فيها الصواب والخطنأ 

 را ألهف هذه األعراا.كجميا نقوال البشر ثف ع

                                                 

ي  الدالج الكظس  والدالج بالقجآ) مؤية طب ةة نظسة ة شةجه ة لفةاكت م طةامق بةع  ( انظج المزيا1)

 ويا بداها. 192هف  الحب بص
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 -أما األعراا التي تكون في المنام فهي:

و ؤيننة بعننض الحيوانننا  فنن  المنننام هننالفد  –والكننوابيس  –والفلننن  –)األ   
 ونن يرى نُباحًا ف  منامه...(. –والكلت والثعبان واألسد 

 -أما األعراا التي في اليقظة فهي:

 –الخمنول والكسنل  –طاعنا  الصدود عْ ذهنر هللا وعنْ ال –)الصداع الدائف 
 .(1) نلف عضو مْ األعضاء( –الصرع 

  .هذه ه  نهف األعراا الت  تحدث للمصاب بالمس الشيطان 
فنَّذا مننا تحفنن المصنناب منْ هننذه األعنراا، فعليننه نن يسنتعيْ بننا  نوً ، ثننف 

 يسا ع بالتوجه والبحُ عْ هيفية عَلج هذا المرا.

                                                 

 باختصام شايا. 62 – 61( انظج وقاية اإلنسا) يع الجع والش طا) ص(1
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 :مس الشيطاني وأدلتهمالمطلب األول: أقوال المثبتين لل

ونسنباب المنس نشنرع فن  المفصنود متنوهليْ  ،بعد التعنرذ علنب هنذه األلفناو
 علب المل  الحن المعبود.

نهنننل السننننة منننذهت ه هنننو نوصنننرعه لننن اإلنسننناندْنننول الجنننْ بننندن نفنننول: ف
وعبا اتهف صريحة ف  إثبا  هذا األمر، ففد صرحوا بذل  ودعموا  نيهنف والجماعة، 

بعض نقوالهف الت  تبيْ وجهة هنا ن الكريف والسنة النبوية، ونذهر باألدلة مْ الفرر
  نظرهف:
هنو  اإلنسنانابْ حجر الهيثمن : نفدْولنه )ني الجنن ( فن  بندن اإلمام  قولو 

 . (1)مذهت نهل السنة والجماعةن
إن الشيطان يوسو  لإلنسان : ن(2)نبو الحسْ األُعري اإلمام  يفولو 

ٱ  ٻ   ٹ ٹ چ تزلة والجهمية هما ويش كه ويخبطه َْلفا لفول المع

 (، 275)البفرإ :  چڍ    ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ گ  چوقال:

 .(3)( 5 :4)النا :

                                                 

 .72الظتاوى الحايث ة ص (1)

خخةذ  ،لمصةكظا ابع لسماه ل بع خب  بشج المةتاف  البصةجي صةاحب  هف  األشدجيالحسع  خب  (2)

ابةع  ذكج، الجباة  ث  م  هفى المدتزلة هف الحايث هع زكجيا الساج  وهف  الجا  والكظج هع خب  

ول  ب ي وست ) ، ت ي  سكة خمبي وهشجيع وثالثماةة، حز  خ) لألشدجي خمسة وخمس ع تصك ظا

 (.303ص/2شذما  الذهب ج – 208ص/ 2الدبج ج)سكة. 

، وب ةةا) تفبةة س 162ص /1وانظةةج: تب ةة ع كةةذ  المظتةةجي ج 12اإلبانةةة يةة  خصةة   الايانةةة ص(3)

ص  /1، ويقةات  اإلسةالي  ع ج187ص /1، واجتماع الج  ش اإلسةالي ة ج19ص /2الجام ة ج

296. 
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نجسنام  قيفنة  الجنْللجْ نن يدْلوا ف  الننا  ألن  يجوزن -ننه:نيضًا وذهر 
 والطعنام  ْروقه همنا يندْل المناء فليس بمستنكر نن يدْلوا ف  جوذ اإلنسان ف
 .(1)نف  بطْ اإلنسان وهو نكث  مْ نجسام الجْ

وجننود الجننْ ثابننت ن -:قننال  حمننه هللا ُنني  اإلسننَلم ابننْ تيميننةممننْ نثبتننه و 
وهذل  دْنول الجننب فنب بندن  ،ب تاب هللا وسنة  سوله واتفا  سل  األمة ونئمتها
 . (2)اإلنسان ثابت باتفا  نئمة نهل السنة والجماعةن

: ن... واعتفناد السنل  ونهنل السننة نن منا دلنت علينه األلوسن  ويفول اإلمنام 
و لتزام تأويلها هلها يستلزم ْبطنا عنويَل  ،نمو  حفيفية واقعة هما نْبر الشرع عنه
نحوه ْرجنوا عنْ قواعند الشنرع و ومذل   ،  يميل إليه إ  المعتزلة ومْ حذا حذوهف

 . (3)ن فكون الفويف فأحذ هف قاتلهف هللا ننب ي
ننر: نواعتفنناد  يفننولو  ونهننل السنننة نن هننذه نمننو  علننب  السننل اإلمننام ابننْ المنيِِ

ْصنماء العَلنينة، فنَل جنرم  الفد ينةحفائفها، واقعة هما نْبنر الشنرع عنهنا، و نمنا 
بطنة الشنيطان، ذلن ينكرون هثيرًا مما يزعمونه مخالفًا لفواعندهف، منْ  : السنحر ْو

 . (4)ومعظف نحوال الجْن
نثبتنه الجنف الغفينر منْ نهنل السننة و  (5)نثبته اإلمنام بند  النديْ الشنبل  وهذل 
 .والجماعة

                                                 

 .108ص /2ج المصف عاإلسالي  ع واختالف  يقات ( 1)

 .276ص  /24يجم ع الظتاوى ج (2)

 .49ص/3األل س  ج -مو  المدان   (3)

 .165 - 164ص/1ي ما ت مك  الاشاف يع اتهتزا  جاتنتصاف  (4)

 .58:  57ص -( انظج آكا  المججا) ي  خحاا  الجا)5)
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وممننْ نثبتننه مننْ المعاصننريْ الشنني  حسننْ نيننوب إذ يفننول: نإن صننرع الجننْ 
لإلنسان نمر مم ْ وننه وقا فعًَل، وقد هانت العرب و يرهنا منْ األمنف تن مْ بنذل  

  وفيمنا يح نب الينوم عنْ الجنْ وتح   فينه الح اينا  الكثينرإ، و   رابنة فيمنا ح ن
وتشنن لهف باألُنن ال المختلفننة ، واتصننالهف بنناإلنس بننأنواع ا تصننا  ، وهننذا نمننر 

 .(1)مفر  ف  اإلسَلمن
والشي  نبو ب ر الجزائري حيُ يفول: نإنَّ نذى الجْ لإلنسان ثابت،   ينكنر، 

 . (2)حيُ ثبت بالدليل السمع  والحس ، والعفل   يحيله، بل يجيزه ويفرهن
 عبندالكريفوالدهتو   ،(4)نبيه محمد لشي ، وا(3)والشي  وحيد عبد السَلم بال 

و ينرهف  (7)، والشني  عبند الكنريف نوفنل(6)الجبنريْ النرحمْ عبند لشي وا ،(5)العبيدا 
 الكثير.

                                                 

 .200( تبس ط الدقاةا اإلسالي ة، ص 1)

 .219( هق اة المؤيع ص 2)

 .47( وقاية اإلنسا) يع الجع والش طا) ص3)

 .30ص والمس والحسا السحج :بكظسك هالج( 4)

 .54 ص الجع هال ( 5)

 .102ص والد ع والسحج الصجع يدالج  يجتازا  ي  المب ع الق   (6)

 .269والمالةاة ص  الجع هال ( 7)
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 : المثبتين أدلة 

الت  استدل بها نهل السنة والجماعة، ففند اسنتدلوا بأدلنة نفلينة تعدد  األدلة 
 تاب والسنة، ونْرى عفلية مْ الواقا والمشاهد، وهذه نهف األدلة:مْ الك

 من القرآن الكريم:  األدلةأوالً: 

 :استدل المثبتون بعدد من آيات الذكر الحكيم 
 :الدليل األول

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  چ هللا عز وجل:  يفول

 . ( 275)البفرإ :  چڍ    ٺڀ  ڀ  ڀ
علننب هننذه اايننة الكريمننة فنن  إثبننا  صننرع الشننيطان س المثبتننون للمنن اعتمنند

ألن اايننة صننريحة فنن  المننس، و لينن  بعننض  بدنننه،لإلنسننان وقد تننه علننب دْننول 
 . نقوالهف ف  تفسير ااية

الرمنا النذي وصنفنا صنفته  ينأكلون لنذيْ ااإلمام الطبري: نففال جلَّ ثنناؤه  يفول
النذي يتخبطنه الشنيطان  فنوميف  الدنيا   يفومون فن  ااْنرإ منْ قبنو هف إ  همنا 

 . (1)ن الجنون مْ المس، يعن  بذل : يتخبطه فيصرعه مْ المس، يعن  مْ 
فاإلمام الطبري ينرى نن المنس هننا هنو الصنرع، وواففنه علنب ذلن  جملنة همنا 

 سنرى مْ َْلل نقوالهف.
 الصنرعالفرعب : نوف  هذه ااية دليل علب فساد إنكا  مْ ننكنر يفول اإلمام 

ْ، وزعف ننه منْ فعنل الطبنائا، ونن الشنيطان   يسنل  فن  اإلنسنان، مْ جهة الج
 . (1)منه مسن ي ون و  

                                                 

 .102ص/3تظس ج الطبجي ج (1)
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ني   يفومننون مننْ قبننو هف يننوم الفيامننة إ  همننا  ابننْ هثيننر: نالحننافظ  يفننولو 
 . (2)نيفوم المصروع حال صرعه وتخبد الشيطان له وذل  ننه يفوم قياما منكرا

بد الشنيطان وذلن  نن يندْل اإلنسنان ويفول اإلمام السمعان : ن.. هو مْ تخ
 . (3)فيصرعهن
ففينل  اإلنسنان،نبو حيان األندلس : نوظاهر ااية نن الشيطان يتخنبد  يفولو 

 الننا ،ذل  حفيفة هو مْ فعل الشيطان، بتم يْ هللا تعالب له مْ ذل  ف  بعض 
ولننيس فنن  العفننل مننا يمنننا ذلنن ، ونصننله مننْ المننس بالينند، هننان الشننيطان يمننس 

ويسننمب الجنننون مسننًا، همننا نن الشننيطان يخبطننه ويطننأه برجلننه  فيجنننه، اإلنسننان
.. وهننو علننب سننبيل التأكينند و فننا مننا يحتملننه مننْ ْبطننةفيخبلننه، فسننم  الجنننون 

 . (4)المجاز..ن
الشيطان قد يمس الرجل ونَْلعه مستعدإ للفسناد ن..األلوس  : اإلمام  يفولو 

يفنا نحياننًا، ولنه عنند نهلنه الحاصنل بنالمس قند  والجنون فتفُسد، ويحدث الجنون، 
يدْل فن  بعنض األجسناد علنب بعنض الكيفينا   وقدالحاذقيْ إما ا  يعرفونه بها، 

وتنبط  وتسنعب بن    ذلن   فتنتكلف ي  منتعفْ تعلفنت بنه  وح ْبيثنة بالتصنرذ، 
 . (5)ننصَلً الشخص الذي قامت به مْ  ير ُعو  للشخص بش ء مْ ذل  

:نوالذي يتخبطنننه الشنننيطان هنننو محمننند الطننناهر بنننْ عاُنننو الشننني   يفنننولو 
النذي نصنابه الصنرع، فيضنطرب بنه اضنطرابا ، ويسنفد علنب األ ا إذا  المجنون 

                                                                                                                            

 .355ص/3تظس ج القجطب  ج (1)

 .327ص/1تظس ج ابع كث ج ج (2)

 .279ص/1تظس ج السمدان  ج (3)

 .83ص/3البحج المح ط ج (4)

 .49ص/3األل س  ج -مو  المدان   (5)



 

د.  الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني                                       
 محمد سيد أحمدشحاته

 

************************************************ 

(1162( 

 

المننراد مننْ تخننبد  ليظهننر المننس مننْاحتننيج إلننب زيننادإ قولننه  و نمننان اد الفيننام.. 
 . (1)نالوسوسةالشيطان، فَل ُيظْ ننه تخبد مجازي بمعنب 

لمصننروع صننو إ معروفننة سننيد قطننت: نإن صننو إ الممسننو  االشنني   يفننولو 
عند النا ، والنص الفررن  يستحضنرها لتن دي دو هنا اإليجناب  فن  إفنزاع  معهودإ

،  ستجاُنننة مشنناعر المنننرابيْ ، وهزهنننا هننزإ عنيفنننة تخننرجهف منننْ منننألوذ حننسال
عادتهف ف  نظامهف ا قتصادي؛ ومْ حرصهف علب ما يحففه لهنف منْ الفائندإ . . 

عنة فن  مواضنعها . بينمنا هن  فن  الوقنت ذاتنه وه  وسيلة ف  التأثير الترموي ناج
 . (2)نتعبر عْ حفيفة واقعة 

 ومنا)بأسنلوب بينان  نْناذ فيفنول:  ااينةسنيد قطنت إلنب معننب الشي  ويشير 
تبلغنننه هنننذه الصنننو إ المجسنننمة الحينننة  مننناكنننان ني تهديننند معننننوي ليبلننن  الحسنننْ 

  .(3)(للنا  معهودإالمتحرهة صو إ الممسو  المصروع وه  صو إ معروفة 
ويفول اإلمام األكبر ُي  األزهر األستاذ الدهتو  محمد سيد عنطاوي: نوالذي 
نننراه نن مننا عليننه جمهننو  العلمنناء مننْ نن التشننبيه علننب الحفيفننة هننو الحننن ، ألن 
الشيطان قد يمس اإِلنسان فيصيبه بالجنون ، وألنه   يسنوغ لننا نن نن ول الفنررن 

 .(4)بغير ظاهره بسبت اتجاه دليل عليهن.
المثبتنننون للمنننس ومنننْ ْنننَلل هنننذه  دل بنننههنننذا هنننو الننندليل األول النننذي اسنننت

ولننف  ،التفاسنير يتضنن  لنننا نن الفننائليْ بوقننوع المننس قند فسننروا المننس علننب ظنناهره

                                                 

 .82ص/3التحجيج والتك يج ج (1)

 .323ص/1ي  لال  القجآ) ج (2)

 .79ص /3ال  القجآ)  جل ي ( 3)

 .511/ ص  1ج  -( ال س ط 4)
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يأولوه، بنل هنو منس حفيفن  والحمنل علنب الحفيفنة نولنب منْ الحمنل علنب المجناز 
 متب لف نجد ما يمنا ذل ؟!.

رع تفطننا بننَّيرادا  تلنن  الحفيفننة همننا كينن  وقنند نصننبت ُننواهد نْننرى مننْ الشنن
 -سيأت :

 الدليل الثاني:

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  ومْ األدلة نيضًا الت  يم ْ نن يستدل بها قوله تعالب:

 ( . 98:  97)الم منون  چڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   چں  ڻ  ڻ  
قال اإلمام النحا : ننصل الهمز النخس والدفا وقيل فَلن همزإ هأنه يننخس 

 .(1)فهمز الشيطان مسه ووسوستهنمْ عابه 
وقال اإلمام السعدي: نني نعوذ ب  مْ الشر الذي يصيبن  بسنبت مباُنرتهف 

وهنذه اسنتعاذإ منْ  ،وهمزهف ومسهف ومْ الشر الذي بسبت حضنو هف ووسوسنتهف
 .(2)مادإ الشر هلهن

َ ُسنوَل    َ َنْينُت قنال:  هذا وقد نْرج ابْ ماجة و يره عْ جبير بنْ مطعنف 
ََلِإ َقاَل َّللاَُّ َنْكَبُر َهِبيًرا َّللاَُّ َنْكَبُر َهِبيًرا َثََلًثنا اْلَحْمنُد ّلِلَِّ َهِثينًرا   َّللاَِّ  َل ِف  الصَّ َْ َْ َد ِحي

 ْْ ن  َنُعنوُذ ِبنَ  ِمن  اْلَحْمُد ّلِلَِّ َهِثيًرا َثََلًثا ُسْبَحاَن َّللاَِّ ُبْكنَرًإ َوَنِصنيًَل َثنََلَث َمنرَّاِ  اللَُّهنفَّ ِإنِِ
ْْ َهْمزِِه َوَنْفِخِه َوَنْفِثهِ ال ِجيِف ِم ْيَطاِن الرَّ  .(3)نشَّ

                                                 

 .484ص/4الكحاس ج -يدان  القجآ)  (1)

 .559ص/1تظس ج السداي ج (2)

 -بةةا  اتسةةتداذة يةة  الصةةالة  -كتةةا  لقايةةة الصةةالة والسةةكة ي اةةا  –خخججةة : ابةةع ياجةة  يةة   (3)

(، 3446  ) 8/366(، والبةةزام يةة  يسةةكاه 16806  ) 4/82(، وخحمةةا يةة  807  ) 1/265

 1/360 -بةا  التةَي ع  –كتا  اإليايةة وصةالة الجماهةة  –والحاك  ي  المستامك هفى الصح ح ع 

كتةا   –(، وقا : صح ح اإلسكا  ولة  يخججةاه، ووايقة  الةذهب ، وابةع حبةا) ية  صةح ح  858  )
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قننال العَلمننة المبننا هفو ي: وهمننزه ني مننْ جعلننه نحنندا مجنونننا بنخسننه و مننزه 
وهنن  ُننبه الجنننون ونفخننه فسننر بننالكبر ونفثننه فسننر  ،بالموتننةه السننيوع  فسننر و 

 .(1)تهببالشعر، قال ابْ سيد النا  وتفسير الثَلثة بذل  مْ باب المجاز ان
منْ  فهذا الحديُ يثبت صرع الجْ لإلنسان، حيُ و د فيه استعاذإ النب  

الهمنز، وتفسننير الهمننز همننا و د بأنننه الموتننة التن  تأْننذ اإلنسننان فنن  حياتننه وهنن  
الصننرع ، إذ المصننروع يصننل بهننذه الحالننة إلننب د جننة األمننوا  لمننا يعانيننه مننْ نلننف 

 .(2)الصرع
 ن إلب دليل رْر.هذا هو الدليل الثان  وننتفل اا

 الدليل الثالث:

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      چ   :ص سو إ ف  تعالب يفول 

 .(18: 17:ص) چمت  ىت  يت  جث  مث     ختمب  ىب  يب  جت  حت
سلد علب جسده فننف  فينه .. واُنتد بنه الشيطان قال اإلمام السعدي: ن هان 
 .(3)األمر وهذل  هل  نهله وماله

                                                                                                                            

التاب ج والتحم ا والتسب ح هلل جل وهال هكةا ايتتاحة  صةالة الف ةل  م المصطظى ذكج تاجا -الصالة 

بةا   -كتا  الصةالة  –؛ وخخجج : خب   او  ي  (، كفا  هع جب ج بع يطد  2601  ) 6/336 -

 -كتةا  الصةالة  –(، والةاامي  ية  775  ) 1/206 -يع مخى اتستظتا  بسبحانك الفا  وبحمةاك 

(، 11491  ) 3/50(، وخحمةا ية  يسةكاه 1239  ) 1/310 -تتةا  الصةالة بةا  يةا يقةا  بدةا اي

   1/238 -با  لباحة الاهاء بدا التاب ج وقبل القجاءة  -كتا  الصالة  –وابع خزيمة ي  صح ح  

، كفاة  1/298 -با   هاء اتسةتظتا  بدةا التاب ةج  -كتا  الصالة  –(، والاامقطك  ي  سكك  467)

؛ وخخجج : ابع ياج  ي  كتا  لقاية الصالة والسةكة ي اةا بةا  اتسةتداذة هع خب  سد ا الخامي 

 ( كفا  هع ابع يسد  . 5077  ) 9/10(، وخب  يدفى ي  يسكاه 808  ) 1/266 -ي  الصالة 

 .43ص/2تحظة األح ذي ج (1)

 .269( هال  الجع ي  ض ء الاتا  والسكة لدبا الاجي  ن يل ص2)

 .714ص/1تظس ج السداي ج (3)
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و حننداث المننرا العضننوي ينندل علننب ننننه مننْ فتسننلد الشننيطان علننب الجسنند 
 المم ْ نن يتسلد علب الجسد ويحدث نيضًا مرضًا  وحيًا.

 مننا والعنذاب ، بدننه فن  نصنابه مننا النصنت نن:  وقينلن:  الفرعبن اإلمنام  قنال
 .(1)(بعد وفيه ماله، ف  نصابه

:  ففننال الشننيطان، إلننب الفعننل إسننناد سننبت فنن  األقننوال الننرازي  الفخننر وذهننر
 :قو ن الموضا هذا ف  للنا )

 - السنَلم علينه نينوب ني - جسنمه فن  الحاصنلة واألسفام اا م نن:  األول
 .الشيطان بفعل حصلت إنما

 إلننب اايننة هننذه فنن  المضنناذ والعننذاب ، هللا بفعننل حصننلت إنمننا ننهننا:  الثنان 
 .(2)(الفاسدإ الخواعر و لفاء الوسوسة عذاب هو الشيطان
 الفررن عليه دل ما و اية: )  الشنفيط  المختا  األميْ محمد الشي  قالو * 

 نننناداه ونننننه - والسنننَلم الصنننَلإ نبيننننا وعلنننب علينننه - نينننوب نبينننه ابتلنننب هللا نن: 
 نسنت نينوب ونن ، معهنف ومنثلهف نهلنه ووهبه ، ضر هل عنه وهش  له فاستجاب

 جسننده علننب هللا سننلطه ي ننون  نن ويم ننْ ، الشننيطان إلننب(  ص)  سننو إ فنن  ذلنن 
 الندنيا فن  الحميندإ العاقبنة لنه وتكنون  ، الجمينل صنبره ليظهنر ابنتَلء نهلنهو  وماله
 نن ينناف    وهنذا ، تعنالب هللا عنند والعلنف فينه نصنيت منا هنل لنه ويرجنا ، وااْرإ
 والجسند والمنال األهنل علنب التسنليد ألن ، نينوب مثنل علب له سلطان   الشيطان

 يفننا وذلنن  ، هننالمرا يةالبشننر  األعننراا عنهننا تنشننأ التنن  األسننباب جنننس مننْ
 ، متنوعنة ألسنباب المنال وهنَل  األهنل ومنو  ، المنرا يصيبهف فَّنهف ، لألنبياء

                                                 

 .208 ، 207ص/  15ج - القجآ) ألحاا  الجايي( 1)

 .214ص/  26ج - الاب ج التظس ج( 2)
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 0 لَلبنتَلء ذلن  علنب الشنيطان تسنليد األسنباب تلن  جملنة منْ ي ون  نن مانا و 
 سننو إ فنن  األنبينناء علننب البشننرية والتننأثيرا  األمننراا وقننوع جننواز نوضننحنا وقنند
 .(1)(عه

   نننه الننفس إلينه تطمنئْ والذي: ) ُاهز بْ زا الديْ   ول األستاذ قالو * 
 إنما ذل  نن ما ، بالمرا فيصاب نيوب جسف علب تأثير للشيطان ي ون  نن مانا
 منا فهنذا ، بنذل  لنه الشيطان إصابة هيفية ونما ، ن ادها لح مة هللا مْ بفد  ي ون 

 .هللا إلب ونمره ، به لنا علف  
 - الفررن ظاهر هو هما - الشيطان بفعل مراال مْ عندئذ نيوب نصاب وما

 تكننون  إنمننا الشننيطان مننْ األنبينناء عصننمة ألن ، األنبينناء عصننمة مننا يتعننا ا  
 هنو فهنذا ، والغواينة الوساو  ننواع بشتب وقلومهف عفولهف علب تسلطه باستبعاد

 .(2)( منه ننبياءه هللا عصف ما
اإلنسننان  بنندنطان لالشنني إصننابةمننْ ْننَلل هننذا يتضنن  لنننا ننننه   مننانا مننْ 

 بعننض تسننليدعننندما يصننحت هننذا األمننر  ْاصننة، المتنوعننة واألسننفام بنناألمراا
 نو بنننه فيعبثنننون منننْ قبنننل السنننحرإ والمشنننعوذيْ،  اإلننننس علنننب الجنننْ ُنننياعيْ
 ويصنرعه، فيتلبسنه اإلنسنان بناعْ إلنب ينفنذ الشنيطان نن معلنوم، ومْ اليمرضونه

 الجسنف منناعن بعنض ف  التح ف بعل والخاصية الفد إ الشيطان يعط  النفاذ وهذا
 بَّذن إ  ذل  ي ون  و  ،بأْرى  نو ،بطريفة عليها ي ثر نو ،بعضها فيعطل ،البشري 

 نمننراا ننهننا بدايننة يعتفنند التنن  المتنوعننة األعننراا فتحصننل وتعننالب، سننبحانه هللا
 .والشياعيْ الجْ إيذاء عْ ناتجة نصَلً  ننها ما ، عضوية

                                                 

 .745 ، 744ص/  4ج - الب ا) خض اء( 1)

 .323 ص – والسكة الاتا  ض ء ي  الجع هال ( 2)
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 الدليل الرابع:

رذ سو إ ف  وتعالب نهسبحا هللا يفول ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  :الْز

ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

رذچچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     38: 36الْز
فهننو يتسننلد عليننه ويَلزمننه دائمننًا، و  مننانا نن يتسننلد علننب بدنننه إذا وجنند 

 الفرصة سانحة نمامه.
 الدليل الخامس:

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  چ ل تعالب حاكيًا قول قوم نوح: يفو 

( قال اإلمام نبو السعود واإلمام األلوس : نني جنون نو  25)الم منون :  چې  
 .(1)جْ يخبلونه ولذل  يفول ما يفولن 

فعلنب معننب بنه جننة ني جنْ فهنذا يندل علنب نن الجنْ حينمنا يمنس اإلنسنان 
كلف علب لسانه ويفعل نُياء علب لسانه، فهنو بهنذا يتسنلد فَّنه يتسلد عليه إذ يت

 علب اإلنسان.
 الدليل السادس:

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ قال تعالب حاكيًا قول الشيطان: 

 (. 62)اإلسراء :  چڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ  ڻ  
 .(2)قال اإلمام الفرعب : نألحتنكْ ف  قول ابْ عبا  ألستوليْ عليهفن

                                                 

 .26ص/18األل س  ج -، مو  المدان  130ص/6( تظس ج خب  السد   ج1)

 .287ص/10( تظس ج القجطب  ج2)
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اإلمام ابْ جزي: نألحتنكْ ذ يته معناه ألستوليْ عليهف وألقنودنهف وهنو وقال 
 .(1)مأْوذ مْ تحني  الدابة وهو نن يشد علب حنكها بحبل فتنفادن

وقال اإلمام البيضناوي: نألحتننكْ ذ يتنه إ  قلنيَل : ني  ستأصنلنهف بنا  واء 
 سنهل لنه نمنا اسنتنباعاً نما علف نن ذل  يت و ... إ  قليَل   اقد  نن اقاوم ُ يمتهف 

 .(2)مْ قول المَلئكة نتجعل فيها مْ يفسد فيها ما التفرير نو تفرسا مْ ْلفهن
ففنند نقسننف هننذا اللعننيْ ننننه سننوذ يحتننوي اإلنسننان بننأن يجعلننه يفعننل مننا يرينند 
ويسننوقه حيننُ ُنناء وهيفمننا ن اد، فننَّذا اسننتولب علننب اإلنسننان انفنناد لننه همننا تنفنناد 

 الدابة لمْ حنكها.
قفت عليه منْ ندلنة منْ الكتناب، ونمنا السننة المبيننة المفصنلة فَّنننا هذا ما و 

 سنرى تفصيل ذل  فَّلب األدلة مْ السنة.

                                                 

 .175ص/2الافبى ج -ل لدف   التكزيل ( التسا 1)

 .455ص/3( تظس ج الب  اوي ج2)



 

د.  الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني                                       
 محمد سيد أحمدشحاته

 

************************************************ 

(1169( 

 

 من السنة النبوية المطهرة: األدلةثانياً: 

كمننا اسننتدل المثبتننون بأدلننة مننْ الكتنناب ففنند اسننتدلوا نيضننًا بأدلننة هثيننرإ مننْ 
علنب هثينر منْ  وصنرعه لنهالجْ ف  بندن اإلنسنان  دْولالسنة النبوية ف  إثبا  

 : األحاديُ منها
 الدليل األول:

ْْ َصِفيََّة ِبْنِت ُحَي ِ  )زوج النب   ُمْعَتِكًفا َفَأَتْيُتنُه  ( َقاَلْت: َهاَن َ ُسوُل َّللاَِّ َع
ْثُتُه ُثفَّ ُقْمُت َفاْنَفَلْبُت َفَفاَم َمِع  ِلَيْفِلَبِن  َوَهاَن َمْسَ نُ  َها ِف  َداِ  ُنَساَمَة َنُزوُ ُه َلْيًَل َفَحدَّ

نا َ َنَينا النَِّبن َّ  ْْ اأْلَْنَصناِ  َفَلمَّ ِْ َزْيند  َفَمنرَّ َ ُجنََلِن ِمن َعَلننب  َنْسنَرَعا َفَفناَل النَِّبن ُّ  ْبن
ْيَطانَ  َيْجِري  ِ ْسِلُكَما ِإنََّها َصِفيَُّة ِبْنُت ُحَي ِ  َفَفاَ  ُسْبَحاَن َّللاَِّ َيا َ ُسوَل َّللاَِّ َقاَل ِإنَّ الشَّ
ْيًئا َُ ِشيُت َنْن َيْفِذَذ ِف  ُقُلوِمُ َما ُسوًءا َنْو َقاَل  َْ ِم َوِ نِِ   ْنَساِن َمْجَرى الدَّ ْْ اإلِْ  . (1)ن ِم

 .فهف يرون نن ذل  علب ظاهره
ونن هللا تعنالب جعنل لنه قنوإ وقند إ علنب  ،هو علب ظناهره :قال الفاض  و يره

 .الجري ف  باعْ اإلنسان ف  مجا ي دمه
فكأننه   يفنا   اإلنسنان  ،هنسنتعا إ لكثنرإ إ وائنه ووسوستنهو علب ا  :قيلو 

  .كما   يفا قه دمه

                                                 

   2/717 -بةا  زيةامة المةجخة زوجاةا ية  اهتااية   -كتا  اتهتاةاف  –خخجج : البخامي ي   (1)

 –(، وية  3107  ) 3/1195 -بةا  صةظة لبفة س وجكة  ه  –كتا  باء الخفةق  –(، وي  1933)

 -كتةا  األحاةا   –(، وية  5865  ) 5/2296 -هكا التدجةب  با  التاب ج والتسب ح -كتا  األ   

(، 6750  ) 6/2623 -بةةا  الشةةاا ة تاةة ) هكةةا الحةةاك  يةة  وتيتةة  الق ةةاء خو قبةةل ذلةةك لفخصةة  

با  ب ا) خن  يسةتحب لمةع مؤى خال ةا بةايجخة وكانةع زوجةة خو يحجيةا  -كتا  السال   –ويسف  ي  

مضةى  –(، هع صظ ة بكةع ح ة  2175  ) 4/1712 - ل  خ) يق   هذه يالنة ل ايي لع الس ء ب 

با  ب ا) خن  يستحب لمع مؤى خال ا بةايجخة وكانةع زوجةة  -كتا  السال   –، ويسف  ي  -ه هكاا 

 .(، كفا  هع خنس 2174  ) 4/1712 -خو يحجيا ل  خ) يق   هذه يالنة ل ايي لع الس ء ب  
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إننه يلفن  وسوسنته فن  مسنام لطيفنة منْ البندن فتصنل الوسوسنة إلنب  :وقيل
  .(1)الفلت

ولو هان الحديُ علب ظاهره فوصوله إلب البدن نيسر مْ وصنوله إلنب داْنل 
 الجسف بل وما الدم.

 ني:الدليل الثا

ْْ َنْهنِل  : َنَ  ُنِ ينَ  اْمنَرَنًإ ِمن ُْ َعبَّنا   ِْ َنِبن  َ َمناح  َقناَل: َقناَل ِلن  اْبن عْ َعَطناَء ْبن
ْوَداُء َنَتنِت النَِّبن َّ  ن   اْلَجنَِّة ُقْلُت: َبَلب َقاَل: َهِذِه اْلَمْرَنُإ السَّ ن  ُنْصنَرُع، َوِ نِِ َفَفاَلنْت: ِإنِِ

نْئِت َدَعنْوُ  َّللاََّ َنْن َقاَل:  َفاْدُع َّللاََّ ِل  ،َنَتَكشَّ ُ  ُِ ْئِت َصنَبْرِ  َوَلنِ  اْلَجنَّنُة َوِ ْن  ُِ ِإْن 
ن ُ  :َفَفاَلنْت  ،َنْصنِبرُ  :َفَفاَلنْت  ُيَعاِفَي ِ  ن  َنَتَكشَّ ن َ  ،ِإنِِ َفنَدَعا  ، َفناْدُع َّللاََّ ِلن  َنْن َ  َنَتَكشَّ
َلَها

(2) . 
عو تهننا وهنن    تشننعر  قننال الحننافظ ابننْ حجننر: المننراد ننهننا ْشننيت نن تظهننر

.... وعند البزا  مْ وجه رْنر عنْ ابنْ عبنا  فن  نحنو هنذه الفصنة ننهنا قالنت: 
إن  نْاذ الخبيُ نن يجردنن  فندعا لهنا فكاننت إذا ْشنيت نن يأتيهنا تنأت  نسنتا  

 ....  (3)الكعبة فتتعلن بها

                                                 

 .193ص/5الايباج هفى يسف  ج (1)

   5/2140 -بةةا  ي ةةل يةةع يصةةجع يةةع الةةجيح  -كتةةا  المجضةةى  –بخةةامي يةة  خخججةة : ال (2)

با  ث ا  المؤيع ي مةا يصة ب  يةع يةجض خو  -كتا  البج والصفة واآل ا   –(، ويسف  ي  5328)

 .(، كفا  هع ابع هباس 2576  ) 4/1994 -حز) خو نح  ذلك حتى الش كة يشاكاا 

َهع ابعه هباس ، َمضه  ه هكاما ( وهذا نص  5073 ) 191/  2ي  يسكاه البزام ( خخجج  : 3)

بماةةة يجاءتةة  ايةةجخة يةةع األنصةةام يقالةةع : يةةا مسةة   ه ل) هةةذا الخب ةةث قةةا   ، قةةا  : كةةا) الكبةة 

غفبك  يقا  لاا : ل) تصةبجي هفةى يةا خنةع هف ة  تج مة  ية   الق ايةة لة س هف ةك ذنة   وت حسةا  

ه قالةع : لنة  خخةاف الخب ةث خ) يجج نة  يةاها لاةا قالع : والذي بدثك بالحق ألصةبج) حتةى خلقةى 

قةةا  و ياانةةع لذا خشةة ع خ) يَت اةةا تةةَت  خسةةتام الادبةةة يتدفةةق باةةا يتقةة   لةة  : اخسةةَ ي ةةذهب هكاةةا.
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ذ مْ الطر  الت  نو دتها نن الذي هان بأم زفر هان مْ صرع الجنْ  وقد يْ 
 .(1)مْ صرع الخلد  

مننْ  مننسنم زفننر التنن  هننان بهننا وقننال الحننافظ ابننْ عبنندالبر فنن  ترجمتهننا: 
 .(2)الجْ
ي تب بالمجانيْ فيضرب صد  نحندهف ويبنرن  هان النب   قال:عاوو  عْ و 

فأت  بمجنونة يفنال لهنا نم زفنر فضنرب صند ها فلنف تبنرن ولنف يخنرج ُنيطانها ففنال 
 .(3)ها ف  ااْرإ ْيرهو معها ف  الدنيا ول : سول هللا 

ومما يدل علب نن الذي هان بها مس مْ الشيطان ما جاء ف   واينة نْنرى: 
قالت )المرنإ( إن  نْاذ الخبيُ نن يجردن  فدعب لها فكانت إذا نحست نن يأتيها 

  .(4)فيذهت عنها سأاْ :تأت  نستا  الكعبة تتعلن بها فتفول
وهو   يحتاج إلب تأوينل ؛ وهللا هذا الحديُ واض  الد لة ف  إثبا  الصرع ف
 نعلف.

ندإ حرصنها علنب الجننة؛ فهن  تختنا  وهذا يدل علب  قوإ يفنيْ هنذه المنرنإ ُو
 ،ْيرهنا بنيْ الندعاء لهنا بالشنفاء الجنة ما صبرها علب المنرا منا نن النبن  

وتكابنده وذلن  فن  سنبيل  ،وتعنان  مننه ،فتختا  الصبر علب المنرا ،وميْ الصبر

                                                                                                                            

ع هذا ال ج  باذ اإلسكا  وصاقة ل س بة  بةَس البزام:  وهذا الحايث تَ ندفمم م يمْجَوى باذا الفظ  لت  يه

 يع خهل الدف  يكا  شدبة وغ جه واحتفم ا حايث  هفى س ء حظ  ي  . ويجقا قا حاث هك  جماهة 

 . 115ص/10ج  -يتح البامي  (1)

 .1938ص/4اتست دا  ج (2)

(، وابع األث ج ية  خسةا البابةة 4153مي  ) 1938ص/4خوم ها: ابع هباالبج ي  اتست دا  ج (3)

 .115 /10 -الظتح  ، وي 210ص/8، وابع حجج ي  اإلصابة ي  تم  ز الصحابة ج1/1438

، وقةا  الا ثمة : تبةع هبةاس حةايث ية  الصةح ح غ ةج هةذا وية  308ص/2يجمي الزواةةا ج (4)

 الصح ح طجف يع هذا مواه البزام وي   يجقا السبخ  وه  ضد ف.
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ااْننرإ، ولكنهننا لننف تصننبر علننب التكشنن ، ولننف تننرا بانكشنناذ دْولهننا الجنننة فنن  
ولننف تصننبر عليننه، مننا ننهننا معننذو إ فنن  ذلنن  إنمننا يحنندث لهننا  ،ُنن ء مننْ جسنندها

: تعنالبا نكشاذ وه  مصروعة  ير مد هة، والمريض ليس عليه حنرج همنا قنال 
 .، ولكنها ما ذل  لف تصبر علب التكش (61النو : ) (و  علب المريض حرج)

 ل الثالث:الدلي

ِتننننننن  قنننننننال: عنننننننْ نبننننننن  موسنننننننب األُنننننننعرى نن  سنننننننول هللا  َفَنننننننناُء ُنمَّ
 ِْ ُز َنْعَداِئُكفْ (1)ِبالطَّْع ْْ َهَداءُ (2)َوالطَّاُعوِن َو ُُ ِِْ َوِف  ُهلِ   َْ اْلِج ِم

(3). 
                                                 

 (.127ص  3( الط دع : القتلم بالِجيا  .)الكااية ج 1)

ا  الشةبف : وت تكةاي  بة ع الفظظة ع، أل) ( ذكج ابع األث ج خ) هكةاك موايةة بفظة  وخةز لخة انا ، قة2)

األخ ة ية  الةايع ت تكةاي  الدةااوة، أل) هةااوة الجةع للنةس بةالطبي، ول) كةان ا يةؤيك ع، يالدةااوة 

(. وقا  الحاي  ابع حجج: وه  ي  الكاايةة تبةع األث ةج تبدةا لبجيبة   97ي ج  ة.)آكا  المججا) ص

انا  بدةا التتبةةي الط يةةل البةةالء يةة  شةة ء يةةع طةةجق الاةجوي بفظةة  وخةةز لخةة انا  ولةة  خمه بفظةة  لخةة 

الحايث المسةكاة ت ية  الاتةب المشةا مة وت األجةزاء المكثة مة وقةا هةزاه بد ةا  لمسةكا خحمةا خو 

الطبجانةة  خو كتةةا  الطةة اه ع تبةةع خبةة  الةةان ا وت وجةة   لةةذلك يةة  واحةةا يكاةةا وه خهف .)الظةةتح 

 (. 182ص/10ج

هذه الفظظة ذكجها هكةا ابةع األث ةج وذكجهةا خي ةا نةاقال يةع يسةكا خحمةا  وتدقب  الحاي  البام الد ك :

قاضةة  الق ةةاة بةةام الةةايع يحمةةا بةةع هبةةاه خبةة  البقةةاء الشةةبف  الحكظةة  وكظةةى بامةةا اتهتمةةا  هفةةى 

 (. 256ص/21صحتاا وها  اطالع هذا القاةل ت يا  هفى الدا .) هماة القامي ج

كاه يدص ياً يع المشا م، ثة   هة اه ت تسةتمج ية  الشة ء وتدقب  الحاي  ابع حجج يقا : وكَن  ه

المحص م يإ) ا هى ياع وج   ش ء ي  كتا  يد ع ويتش ذلك الاتا  يف  ي جا يكة  يةا يفةز  يةع 

 (.2/513يقفا صحت  خ) يخجج  يع الاتا  المذك م ل ايي اناام يع نظاه.)انتقاض اتهتجاض 

 ( .198ص  - 1فسفة ال د ظة ج وقا  الدالية األلبان : ) ت خصل ل  ( الس

 قفع وقا بحثع هع هذه الجواية ي  يسكا خحما يف  خقف هف اا، يالق   كما قا  الحاي  ابع حجج.

(، وخبةةةةة   او  19758  ) 4/417(، 19546  ) 4/395خخججةةةةة : خحمةةةةةا يةةةةة  يسةةةةةكاه  (3)

  يةة  (، والطبجانةة2986  ) 8/16(، والبةةزام يةة  يسةةكاه 534  ) 1/72الط السةة  يةة  يسةةكاه 

(، وي  آخجه قال ا: خيا الطدع يقا هجيكاه، يما الطاه ) ؟ قةا : 1396  ) 2/105المدج  األوسط 

طدع خهااةا  يع الجع وي  كةل شةاا ة لة  يةجو هةذا الحةايث هةع سةدا لت خبة  هتةا ، وية  المدجة  

(، كفاةة  هةةع خبةة  ي سةةى األشةةدجي، وقةةا  الا ثمةة : مواه خحمةةا بَسةةان ا 351  ) 1/219الصةةب ج 

مجةةا  بد ةةاا مجةةا  الصةةح ح ومواه خبةة  يدفةةى والبةةزام والطبجانةة  يةة  الةةثالث.) يجمةةي الزواةةةا و

(، 18105  ) 4/238(، ويةةةة  15646  ) 3/437(، وخخججةةةة : خحمةةةةا يةةةة  يسةةةةكاه 2/312
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 :  هللا  سننول قننال :قالننت عائشننة عننْقلننت : عننند الطبراننن  فنن  األوسنند 
ز، مت أل ُهادإ الطاعون )  ومراقهنا الرجنال ربناط فن  يخرج الجْ مْ عدائكفن وْو

 .(1)(هللا سبيل ف  هالمجاهد عليه والصابر الزح  مْ هالفا  منه الفا 
ز منننْ الجنننْ ز إلنننب األننننواع  ،فعلنننب هنننذا ي نننون الفنننناء بنننالْو فينضننناذ النننْو

 المتفدمة.
 ما الطاعون :

األْمِزَجنة  المرُا العامُّ والَوماء الذي َيْفسند لنه الهنواُء فتفُسنُد بنه الطاع ون  :
 .(2)واألْبدان

نوالطاعون وماء معيْ، ألن الوماء هنو  -موسب ُاهيْ:  قال األستاذ الدهتو 
المننرا الننذي يعننف الكثيننريْ مننْ النننا  مننْ جهننة مننْ الجهننا ، مغنناير للمعتنناد 
فالمعتناد نمننراا مختلفنة، نمننا الومناء فهننو مننرا واحند ينتشننر ب ثنرإ بشنن ل واحنند، 

الومنناء علننب الطنناعون، هأنهمننا مترادفننان، حتننب  ونعننراا واحنندإ، وقنند هثننر إعننَل 
 .(3)كانت عبا إ اللغوييْ توهف ذل 

                                                                                                                            

كتةا   –(، والحاك  ي  المستامك هفى الصح ح ع 792  ) 22/314والطبجان  ي  المدج  الاب ج 

وقا : صح ح اإلسكا  ول  يخججاه، ووايقة  الةذهب ، كفاة  هةع خبة   (،2462  ) 2/102 -الجاا  

بج ة ابع خخ  خب  ي سةى، وقةا  المكةذمي:نمواه خحمةا بَسةان ا خحةاها صةح ح وخبة  يدفةى والبةزام 

(، وقةةا  الا ثمةةة : ن مواه خحمةةا والطبجانةةة  يةة  الاب ةةةج 2/221والطبجان .)التجغ ةةب والتجه ةةةب 

 6/133(؛ وخخجج : اإليا  خحما بع حكبل ي  يسكاه 2/312ا ومجا  خحما ثقا  ن.) يجمي الزواة

   7/379(، وخبةة  يدفةةى يةة  يسةةكاه 26225  ) 6/255(، 25161  ) 6/145(، 25062  )

، وقا  الا ثم : نمواه خحما وخب  يدفى والطبجانة  -مضى ه هكاا  –(، كفا  هع هاةشة 4408)

 (. 2/314).)المجمي ي  األوسط، ومجا  خحما ثقا  وبق ة األسان ا حسا

 بشةةةج  الت سةةة ج)حسع ولسةةةكا ه (، وقةةةا  المكةةةاوي:5531 ) 353ص/5ج األوسةةةط المدجةةة ( 1)

 (.122ص/2ج الصب ج الجايي

 .127ص  3( الكااية ج 2)

 . 180ص/10وانظج: يتح البامي ج 597ص/8( يتح المكد  ج3)
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وقال الحافظ: والذي يفتر  به الطناعون منْ الومناء نصنل الطناعون النذي لنف 
وهنو هوننه منْ ععنْ  ،يتعرا له األعباء و  نكثنر منْ تكلنف فن  تعرينا الطناعون 

ون ينشأ عْ هيجنان الندم نو الجْ، و  يخال  ذل  ما قال األعباء مْ هون الطاع
انصبابه ألنه يجوز نن ي ون ذل  يحدث عْ الطعننة الباعننة فتحندث منهنا المنادإ 
السمية ويهيج الدم بسببها نو ينصنت، و نمنا لنف يتعنرا األعبناء لكوننه منْ ععنْ 

و نما يعنرذ منْ الشنا ع فتكلمنوا فن  ذلن  علنب منا  ،الجْ ألنه نمر   يد   بالعفل
 اقتضته قواعدهف.

 قال الكَلباذي ف  معان  األْبا : يحتمل نن ي ون الطاعون علب قسميْ:و 
منْ دم نو صنفراء محترقنة نو قسم يحصل من غلبة بعا األخاالط * 

  ير ذل  مْ  ير سبت ي ون مْ الجْ .
كما تفنا الجراحنا  منْ الفنروح التن  تخنرج قسم يكون من وخز الجن و*

هننا  ععنْ وتفنا الجراحنا  نيضنا و ن لنف ي نْ  ،ف  البدن مْ  لبة بعض األَْلط
 مْ ععْ اإلنس انتهب .

وممننا ي ينند نن الطنناعون إنمننا ي ننون مننْ ععننْ الجننْ وقوعننه  البننا فنن  نعنندل 
وألننه لنو هنان بسنبت فسناد الهنواء  ،الفصول وف  نصن  النبَلد هنواء ونعيبهنا مناء

وهننذا ينذهت نحيانننا ويجنن ء  ،لندام فنن  األ ا ألن الهنواء يفسنند تنا إ ويصنن  نْنرى 
 ،و ممنا نبطنأ سننيْ ،فرمما جاء سنة علب سنة ،و  تجرمة ،ا علب  ير قيا نحيان

ومأنه لو هان هذل  لعف النا  والحيوان والموجود بالمشاهدإ ننه يصيت الكثينر و  
 ،ولو هان هذل  لعف جمينا البندن ،يصيت مْ هف بجانبهف مما هو ف  مثل مزاجهف

فسنناد الهننواء يفتضنن  تغيننر  وألن ،و  يتجنناوزه ،وهننذا يخننتص بموضننا مننْ الجسنند
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فندل علنب نننه منْ ععنْ ، وهذا ف  الغالت يفتل بَل منرا، وهثرإ األسفام ،األَْلط
 .(1)هما ثبت ف  األحاديُ الوا دإ ف  ذل  ،الجْ

وقننال اإلمننام ابننْ الفننيف: هننذه الفننروح واألو ام والجراحننا  هنن  رثننا  الطنناعون 
ثنننر الظننناهر جعلنننوه نفنننس وليسنننت نفسنننه ولكنننْ األعبننناء لمنننا لنننف تننند   مننننه إ  األ 

 الطاعون.
 والطاعون يعبر به عن ثالثة أمور :

  .هذا األثر الظاهر وهو الذي ذهره األعباء أحدها : 
المننو  الحننادث عنننه وهننو المننراد بالحننديُ الصننحي  فنن  قولننه:  والثاااني :

 .(2))الطاعون ُهادإ لكل مسلف(
الصنحي  : )نننه السنبت الفاعنل لهنذا النداء وقند و د فن  الحنديُ والثالث : 

 . (3)بفية  جز ن سل علب بن  إسرائيل(
 

ز الجْ(  .(5)وجاء )ننه دعوإ نب ( (4)وو د فيه )ننه ْو

                                                 

 .181ص/10( يتح البامي ج1)

   1041ص  - 3جبةا  الشةاا ة سةبي سة ى القتةل  ( خخجج  البخامي ي  كتا  الجاا  والسة ج2)

   2165ص/5صةةةح ح البخةةةامي جبةةةا  يةةةا يةةةذكج يةةة  الطةةةاه )  –، ويةةة  كتةةةا  الطةةةب 2675

كفاة   (1916 ) 1522ص/3ويسف  ية  اإليةامة بةا  ب ةا) الشةاااء صةح ح يسةف  ج، ( 5400)

 هع خنس بع يالك.

   378ص/3الظجام يع الطةاه ) ج( خخجج  التجيذي ي  كتا  الجكاةز با  يا جاء ي  كجاه ة 3)

 هع خساية بع زيا وقا : حسع صح ح. (1065)

 .22( سبق تخجيج  ص4)

... يةةإ) هةذا الطةةاه )  ( خخةجج ابةع هسةةاكج بسةكاه للةى خبةة  ي سةى قةا  لقةةا صةحبع نبة  ه 5)

  .475ص/22 ه ة نب ا  ومحمة مبا  ووياة الصالح ) قبفا . تاميخ يايكة  يشق ج
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وهذه العلل واألسباب ليس عنند األعبناء منا يندفعها همنا لنيس عنندهف منا يندل 
وهذه ااثنا  التن  ند هوهنا منْ نمنر الطناعون  ،عليها والرسل تخبر باألمو  الغائبة

فننَّن تننأثير األ واح فنن  الطبيعننة  ،ينفنن  نن تكننون بتوسنند األ واحلننيس معهننف مننا 
  ينكره إ  مْ هو نجهل النا  باأل واح وتأثيراتها وانفعال  ونمراضها وهَلكها نمر
فن  نجسنام  وهللا سنبحانه قند يجعنل لهنذه األ واح تصنرفاً   األجسام وعبائعها عنهنا

عنند بعنض المنواد  هنا تصنرفاً بن  ردم عند حدوث الوماء وفساد الهواء همنا يجعنل ل
وعند هيجنان  ،و  سيما عند هيجان الدم  ،الرديئة الت  تحدث للنفو  هيئة  ديئة

فننَّن األ واح الشننيطانية تننتم ْ مننْ فعلهننا بصنناحت هننذه العننوا ا مننا    ،المننن 
تننتم ْ مننْ  يننره مننا لننف ينندفعها دافننا نقننوى مننْ هننذه األسننباب مننْ الننذهر والنندعاء 

فَّنه يستنزل بذل  منْ األ واح الملكينة  ،لصدقة وقراءإ الفررنوا بتهال والتضرع وا
وقند جرمننا نحنْ و يرننا  ،ما يفهر هذه األ واح الخبيثة ويبطل ُنرها ويندفا تأثيرهنا

هذا مرا ا   يحصنيها إ  هللا و نيننا  سنتنزال هنذه األ واح الطيبنة واسنتجَلب قرمهنا 
وهنذا ي نون قبنل اسنتح امها  ،لرديئنةف  تفوية الطبيعنة ودفنا المنواد ا عظيماً  تأثيراً 

فمْ وففه هللا باد  عند إحساسه بأسباب الشر إلنب هنذه  ،و  ي اد ينخرم ،وتم نها
و ذا ن اد هللا عنز وجنل إنفناذ  ،وهن  لنه منْ ننفنا الندواء ،األسباب الت  تدفعها عنه

 و  ،فنَل يشنعر بهنا ، ها و  ادتهناو قضائه وقد ه ن فل قلت العبد عْ معرفتهنا وتصن
 .(1)يريدها ليفض  هللا فيه نمرا هان مفعو ً 

نز ألننه يفنا منْ البناعْ و  قال الحافظ ابْ حجر: نووص  ععْ الجْ بأننه ْو
إلب الظاهر في ثر بالباعْ نوً ، ثف ي ثر ف  الظاهر وقد   ينفذ وهذا بخنَلذ ععنْ 

                                                 

 . 34ص   /4ج ( زا  المدا  1)
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اعْ اإلنس فَّنه يفا مْ الظاهر إلب الباعْ في ثر ف  الظاهر نو  ثف ي ثر فن  البن
 .(1)وقد   ينفذن

 العفلينة الشنيطان  المنس نمراا جميا: )  ندهف همال إبراهيف الدهتو  يفولو 
ْنَساِن : ) الشريا الحديُ هيفيتها يشرح والجسدية والنفسية ْْ اإلِْ ْيَطاَن َيْجِري ِم الشَّ

ِم  منْ فلنيس ، الجسنف نعضناء فن  ْلينة هنل إلب يصل الدم نن ومما ،(2)(َمْجَرى الدَّ
 اإلنسنان ف  يمرضه الذي العضو رلية الشيطان يعطل هي  نفهف نن إذن ومةالصع
 ولفنند ، الجسننف َْليننا مننْ ْليننة هننل إلننب النندم بواسننطة الوصننول بمفنندو ه دام مننا

 – السننتينيا  فنن (   ( PANFILD  بانفيلنند الكننندي األعصنناب جننراح اكتشنن 
َلل  بنأن - عياموض تخديرا مخد يْ مرضب علب دما ية جراحية عمليا  إجراء ْو
 إذن المم نْ فمنْ ، والنذاكرإ واأللف والشعو  بالحرهة متخصصة مناعن الدماغ ف 
 عملنه رلينة يشنو  نو فيبطنل الجسنف فن  عضنو ني علب وقبيله إبليس يتسلد نن

  .(3)(يدمرها نو الوقت لبعض
 منادي  ينر ضنر  هنو:  المس فَّن: )  سالف عل  حسيْ نحمد الدهتو  قالو 
:  مثنل معيْ حادث إثر اإلنسان عند األعصاب ف  اهتزازا  نتيجة اإلنسان يصيت
 منننه ننننواع والمننس....  وه ننذا ، الفشننل ، الحننزن  ، الفهننر ، المفاجننأإ ، الخننوذ
  ندد عننه يننتج اإلنسنان جسنف إلنب با ُنا إ وذلن  ، نفناذ بنَل الطعْ وهو:  الهمز
 ، الجسنف إلنب ينفنذ الشنيطان منْ نفنس هنو:  والننف  ، والطناعون  السرعان:  مثل

:  مثنل هثينر ضنر  عننه ويحدث ، الجسف داْل الدم فينفله الجسف مساما  ويدْل
 ومم نْ، األعبناء عنند معِرفنة هن  همنا – ننواعهنا بجميا والجلطا  والفالج الصرع

                                                 

 .182ص/10يتح البامي ج (1)

 .20( سبق تخجيج  ص2)

 .224 ص – واإلنس الجع ب ع الدالقة( 3)



 

د.  الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني                                       
 محمد سيد أحمدشحاته

 

************************************************ 

(1178( 

 

 ففنر:  مثنل عننه ويحندث ، نظامنه فيختنل الجسنف فن  ما جهاز ف  تعفُّْ ُيحدث نن
 .(1)(المصاب الجهاز حست ذل   ير إلب .. المعدإ وقرحة ، الكبد وفيرو  ، الدم

 األمنراا منْ هثينراً  إن: )  عنا ذ محمند عز  محمد الفداء نبو األستاذ قالو 
 ، الفسناد وعنيْ ، الشنر بن  إ هنو ألننه ، ن لبهنا ي نْ لف إن الشيطان بسبت تكون 
 ، والسنحر والحسد هالصرع نفس  هو ما منها الشيطان يسببها الت  األمراا و ن

 والجنننون  والفرحننة والصنندفية والبننرصن  الفننالجن  هالشننلل عضننوي  وهنن مننا ومنهننا
 هننو ننننه إ  فيروسننا  نو مي رومننا  نو جننراثيف بسننبت ظاهرهننا هننان و ن ، واإلينندز
 .(2)(السموم تل  ينفُ الذي بعينه الشيطان

 لننننندى ا ستشنننننفاء تنننننر  مطلفننننناً  يعنننننن    الفاضنننننل األسنننننتاذ وهنننننَلم:  قلنننننت
 مننْ بنند فننَل ، تمامنناً  ذلنن  مننْ الع ننس علننب بننل واألعبنناء والمصننحا  المستشننفيا 

 د اسة الحالة د اسة ثف ومْ المرا و اء الحفيفية األسباب لمعرفة الجميا تكاث 
 هللا بننَّذن والفعننال النننافا النندواء واسننتخدام الننداء إلننب للتوصننل دقيفننة موضننوعية
 .وتعالب سبحانه

ْفيننة فنن   والمَلحننظ مننْ هننَلم العلمنناء نن الجننْ تبنندن بطعننْ اإلنسننان ععنننة
جسمه فتسبت هذه الطعنة هيجانا ف  الدم، و   رابة ف  هذا فَّن الشيطان يجنري 
مْ ابْ ردم مجرى الدم، ومْ ثف فَّنهف ينتظرون ني ثغرإ ليوقعوا ااذى ببن  ردم، 
ثف تبدن هذه األمراا ف  ا نتشا  حتب تصل إلب ذ وإ العنناء، حتنب إننه يسنتحيل 

 .علب األعباء معالجة هذا المرا

                                                 

 . 366 ص – الاجي  القجآ) ي  والشظاء المجض( 1)

 . 21 ص - والاهاء بالقجآ) نظسك هالج( 2)
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نما هذه العلل واألسباب الت  نْبر عنها األعبناء والتن   البنًا منا تكنون سنببًا 
لهنذا المننرا، فننَّنهف تكلمننوا علننب وفننن منا اقتضننته قواعنندهف، وعلننب هننل فننَّن هننذه 
األسباب   تنف  نن ي ون ذل  بفعل الجْ، ألنه نمر   يند   بالعفنل، و نمنا يعنرذ 

ْنز الجنْ بأننه يفنا فن  نعندل فصنول عْ عرين النفل، ثف استدلوا علب نننه منْ و 
 السنة  البًا. 

قننال اإلمننام الز قننان : قيننل إذا هننان الطعننْ مننْ الجننْ فكينن  يفننا فنن   مضننان 
 ؟.(1)والشياعيْ تصفد فيه وتسلسل

نجيننت باحتمننال ننهننف يطعنننون قبننل دْننول  مضننان و  يظهننر التننأثير إ  بعنند 
 .(2)دْوله وقيل  ير ذل 

 وهنف الشنياعيْ بعنض المصنفدعبن  قولنه: ونفنل الحنافظ ابنْ حجنر عنْ الفر 

 ذلن  وقنوع فنَّن محسنو  نمنر وهنذا فينه الشرو  تفليل المفصود نو..هلهف   المردإ

 لنذل  ألن معصنية و  ُنر يفنا   نن جميعهف تصفيد مْ يلزم   ذإ  يره مْ نقل فيه

 .اإلنسية والشياعيْ الفبيحة والعادا  الخبيثة كالنفو  الشياعيْ  ير سبابان
 كأننه الم لن  عنذ   فنا إلنب إُا إ  مضان ف  الشياعيْ تصفيد ف   يره لوقا

 .(3) المعصية فعل و  الطاعة تر  ف  بهف تعتل فَل عن  الشياعيْ كفت قد له يفال

                                                 

 مخى ويع مي ا) شاج خو مي ا) يقا  هل با  -كتا  الص    -البخامي صح ح( كما جاء ي  1)

 -با  ي ل شاج مي ةا)  -كتكا  الص ا   –ي   يسف  صح حو ((،1800 ) 672 /2 -واسدا كف 

 خبة ا  يتحةع مي ةا) جةاء لذا: : قةا   ه مسة   خ)  هجيجة خب  هع(  1079)    758 /2

 خوثقةةع خي البةةل هةة  الصةةظا(  صةةظا  (.  وق لةة  )الشةة اط ع وصةةظا  الكةةام خبةة ا  وغفقةةع الجكةةة

 .باإلغال 

 .294ص/4شج  الزمقان  ج (2)

 . 114 / 4 البامي يتح (3)
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فمننْ هنننا نفهننف الحننديُ نو نفهننف منننه نن سلسننلة الشننياعيْ نو تصننفيدهف نو 
جهة العموم فَّننا نسنما تفرينهف   يعن  قطا حرهتهف بالكلية ومنا إضرا هف علب 

ف   مضان نهين الحمير منا صنحة الخبنر فن  ننهنا تنهنن إذا  ن  ُنيطانًا ونمرننا 
 . (1)نن نستعيذ با  عند ذل 

إذًا فنستطيا نن نفهف سلسلة الشياعيْ علب ننها تفييد للحرهنة وتفلينل للشنر 
نن الصاد  عنهف، وليس يرتاب عاقل ف  نن الذنوب والمعاصن  تفنل فن   مضنان و 

 الطاعا  تكثر، ولعل مْ نافلة الفول نن ذل  مْ برها  هذا الشهر. 
ز نعدائنا مْ الجْ وتفرير الفضَلء نن  وقولنا ما النص إن الطاعون مْ ْو
المي روما  وما تحدثه مْ نضرا  فليس معناه نن المي روما  نوع مْ ننواع الجنْ 

سنبت بمشنيئة هللا عبعنًا ألنه   يوجد دليل واحند علنب هنذا بنل الواضن  نن الجنْ يت
 ف  وجود هذا المرا ومساعدإ الجراثيف مْ النيل مْ بدن اإلنسان(.

نقول نيضًا : )إذا هان اللعيْ يستطيا نن يوقا باإلنسان هنذا المنرا الشنديد 
بطعنننه فنن  داْننل اإلنسننان، فهننذا ينندل علننب ننننه يسننتطيا نن يتسننلد علننب بنندن 

منْ نقنوى األدلنة علنب تنأثيرهف فن  اإلنسان، وهذا الطناعون الحاصنل بسنبت الجنْ 
 بن  اإلنسان(.

 ويم ْ نن يستدل علب هذا بالدليل الرابا و يره.
 الدليل الرابع:

                                                 

 - الجبةا  شةدف باةا يتبةي غةك  المسةف  يا  خب ج با  –كتا  باء الخفق  –ي   البخامي( خخجج: 1)

 ه ياسَل ا الاياة ص ا  سمدت  لذا ) قا   الكب  خ) : هجيجة خب  هع( 3127 )   1202 /3

. شة طانا مخى يإنة  الشة طا) يةع بةاهلل يتدة ذوا الحمةام  ةقنا سةمدت  ولذا يفاا مخ  يإناا ي ف  يع

 /- 4 - الةايك صة ا  هكةا الةاهاء اسةتحبا  بةا  والت بةة والةاهاء الةذكج ية  يسةف  خخججة و

2092( 2729) . 
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ْْ َمْوُلود  ُيوَلُد ِإ َّ َنَخَسنُه )قال:  عنه نن  سول هللا  عْ نب  هريرإ  َما ِم
ْيَطاِن ِإ َّ  ْْ َنْخَسِة الشَّ ا ِم ًْ ْيَطاُن َفَيْسَتِهلُّ َصاِ  َْ َمْرَيَف َوُنمَّهُ  الشَّ  . (1)اْب

قال الحافظ ابْ حجر: ن ني سبت صراخ الصنب  نول منا يولند األلنف منْ منس 
 .(2)الشيطان إياهن

وقال الحافظ ابْ هثير عند تفسنيره اينة و نن  نعينذها ....: ني عوذتهنا بنا  
عنننز وجنننل منننْ ُنننر الشنننيطان وعنننوذ  ذ يتهنننا وهنننو ولننندها عيسنننب علينننه السنننَلم 

 .(3) لها ذل  فاستجاب هللا
نقننول: مننْ ْننَلل هننذا الحننديُ نَلحننظ نن إيننذاء الشننيطان لإلنسننان يبنندن مننا 
اللحظة األولب، فهو ينتظر لحظة ْروجه مْ بطْ نمه ثف يطعننه فيصنرخ المولنود 

ة إ  مْ عصمه هللا منها وه  مريف وابنها.  مْ هذه الصْر
التسنليد فحفنظ هللا وقال اإلمام الفرعب : نهذا الطعْ مْ الشيطان هو ابتنداء 

مريف وابنها منه ببرهة دعوإ نمها حيُ قالت إن  نعيذها ب  وذ يتها مْ الشيطان 
 .(4)الرجيف ولف ي ْ لمريف ذ ية  ير عيسبن

وقننال اإلمننام الننرازي: إنننه تعننالب عصننمها )مننريف( وعصننف ولنندها عيسننب عليننه 
ود .. ععنْ قال: ما مْ مولن السَلم مْ مس الشيطان  وى نبو هريرإ نن النب  

                                                 

 انتبةذ  لذ يةجي  الاتةا  ية  واذكج}  تدالى ه ق   با  –كتا  التظس ج –ي   البخاميخخجج :  (1)

با  ي اةل ه سةى  –كتا  الظ اةل  –(، ويسف  ي  3248  ) 1265 /3 - شجق ا ياانا خهفاا يع

(، كفاةة  هةةع خبةة  7182  ) 2/233(، وخحمةةا يةة  يسةةكاه 2366  ) 4/1838 -هف ةة  السةةال  

 .هجيجة 

 .470ص/6يتح البامي ج (2)

 .360ص/1تظس ج ابع كث ج ج (3)

 .470ص/6يتح البامي ج (4)
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الفاض  ]عبد الجبا [ ف  هذا الخبر وقال إنه ْبر واحد علب َْلذ الندليل فوجنت 
  - ده و نما قلنا إنه علب َْلذ الدليل لوجوه:

نن الشيطان إنما يدعو إلب الشر منْ يعنرذ الخينر والشنر والصنب  أحدها : 
 ليس هذل  .

ذلنن  مننْ  نن الشننيطان لننو تم ننْ مننْ هننذا النننخس لفعننل نكثننر مننْوالثاااني : 
 إهَل  الصالحيْ و فساد نحوالهف. 

لف ْص بهنذا ا سنتثناء منريف وعيسنب عليهمنا السنَلم دون سنائر والثالث: 
 األنبياء عليهف السَلم. 

نن ذل  النخس لو وجد بف  نثره ولو بف  نثنره لندام الصنراخ والب ناء الرابع: 
 فلما لف ي ْ هذل  علمنا بطَلنه .

واعلف نن هذه الوجوه محتملة ومأمثالها   يجوز دفا  قال اإلمام الرازي معفبًا:
 .(1)الخبر وهللا نعلف

وقال الزمخشري: .... وما يروى مْ الحديُ ما مْ مولود يولد .. فا  نعلنف 
 . (2)بصحته

فننَّن صنن  فمعننناه ان هننل مولننود يطمننا الشننيطان فنن  إ وائننه ا  مننريف وابنهننا 
فتهما هفوله تعالب: ( َقاَل َ بِِ ِبَما فَّنهما هانا معصوميْ وهذل  هل مْ هان ف  ص

 ) َْ َْ * ِإ َّ ِعَباَدَ  ِمْنُهُف اْلُمْخَلِصي َّْ َلُهْف ِف  اأَلْ ِا َوأُلْ ِوَينَُّهْف َنْجَمِعي َنْ َوْيَتِن  أُلَزيَِِن
ا مْ مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه هأنه 40:  39)الحجر :  ( واستهَلله صاْ 

                                                 

 .25ص/8الجازي ج -التظس ج الاب ج  (1)

 ( هجبا ً ل  ك ف يطدع ي  الحايث يي خ) الحايث كما مخيكا ي  صح ح اإليا  يسف .2)
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ل هننذا ممننْ ن ويننه ونحننوه مننْ التخييننل قننول ابننْ يمسننه ويضننرب بيننده عليننه ويفننو
 الروم  : لما ت ذن الدنيا به مْ صروفها ي ون ب اء الطفل ساعة يولد. 

فكنَل ولنو سنلد إبلنيس  (1)ونما حفيفة المس والنخس همنا يتنوهف نهنل الحشنو
 . (2)مما يبلونا به مْ نخسه علب النا  بنخسهف  متأل  الدنيا صراْا وعياعاً 

: ن وععننْ مااام األلوسااي عاان هااذا الشاابه االعتزاليااةوقااد أجاااب اإل
الفاض  عبدالجبا  بَّصبا فكره ف  هذه األْبا  بأنها ْبر واحد علب َْلذ الدليل 

 ثف سا  هَلمه السابن ....
ثف قال: و  يخفب نن األْبا  فب هذا الباب هثيرإ ونكثرها مندون فن  الصنحاح 

ينه الصنَلإ والسنَلم فليتلنن بنالفبول واألمر   امتناع فيه وقد نْبنر بنه الصناد  عل
 والتخيل الذى  هْ إليه الزمخشري ليس بشئ ألن المس باليد  مما يصل  لذل .

ا فَل علب نن نكثر الروايا    يجري فيها مثل ذل   نما ا ستهَلل صاْ 
وقوله  متأل  الدنيا عياعا قلنا ه  مليئة فما مْ مولود إ  يصرخ و  يلزم مْ 

النخسة تم نه منها ف  جميا ا وقا  هي  وهللا قد وهل مَلئكة  تم نه مْ تل 
  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھچ  ٹ ٹيحفظون اإلنسان هما 

 .( فب نحد الوجوه به  11)الرعد :  چې  
قول الفاضب مْ ننه لو تم ْ مْ هذا الفعل لجاز نن  يضاً نومهذا يندفا 

و   ،للمس ضرو ياً  ليس نمراً  ل وحصوله نيضاً ب ،يهل  الصالحيْ ومفاء األثر
 وا قتصا  علب عيسب عليه السَلم ونمه إيذاناً  ،والحصر باعتبا  األ لت ،للنخس

                                                 

 ( ه  هكا خي اً يطدع ي  خهل الحايث كما شاك ي  الحايث ياذا بكاًء هفى يذهب  اتهتزال .1)

 .386، 385ص/1الزيخشجي ج -الاشاف  (2)
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 ،لتيوجه ن ماب الحاجا  إلب هللا تعالب ،باستجابة دعاء امرنإ عمران علب نتف وجه
الصَلإ  فَل يلزم تفضيل عيسب عليه ،مْ العموم وعلب التفديريْ يخرج النب  

وقد قال به جما  ،وي يده ْروج المتكلف مْ عموم هَلمه ،والسَلم ف  هذا المعنب
. 

 األنبيناء... والفول بأنه   يبعد اْتصناص عيسنب ونمنه بهنذه الفضنيلة دون 
إذ قد يوجد فن  الفاضنل  ،و  يلزم منه تفضيلة عليهف عليهف السَلم ،عليهف السَلم

األمننريْ الفاضننل والمفضننول   إُنن ال فنن  وعلننب هننَل  ،مننا   يوجنند فنن  األفضننل
نعف قد يشن ل علنب ظاهرهنا نن إعناذإ نم منريف هاننت بعند ؛ مْ تل  الحيثية اإلْبا 
 .فَل يص  حملها علب ا عاذإ مْ المس الذى ي ون حيْ الو دإ  ،الوضا

 ايتنه  ،ومعنه ا عناذإ ،وهنو الوضنا ،بأن المس لنيس إ  با نفصنال :ونجيت
  .فليتأمل ،لفصد ا ستمرا .. ضا ع ننه عبر عنه بالم

والعجنننت منننْ بعنننض نهنننل السننننة هيننن  يتبنننا المعتزلنننة فننن  تأوينننل مثنننل هنننذه 
األحاديُ الصحيحة لمجرد الميل إلب ترها  الفَلسفة ما نن إبفاءها علنب ظاهرهنا 
مما   يرنن لهف ُرما و  يضين عليهف سرما ونسأل هللا تعالب نن يوففننا لمراضنيه 

 .(1)النا ْيرا مْ ماضيهويجعل مستفبل ح
 الدليل الخامس:

نا اْسنَتْعَمَلِن    َ ُسنوُل َّللاَِّ  ِْ َنِب  اْلَعاِص َقاَل:َلمَّ ْْ ُعْثَماَن ْب َعَلنب الطَّناِئِ   َع
نا َ َنْينُت َذِلنَ  َ َحْلنُت  ْ ٌء ِف  َصنََلِت  َحتَّنب َمنا َنْدِ ي َمنا ُنَصنلِِ  َفَلمَّ َُ َجَعَل َيْعِرُا ِل  

ُْ َنِب  اْلَعاصِ  :َفَفالَ   َّللاَِّ ِإَلب َ ُسولِ  َمنا َجناَء  :َقنالَ  ،َنَعنْف َينا َ ُسنوَل َّللاَِّ  :ُقْلنتُ  ؟،اْب

                                                 

 .139، 137ص/3األل س  ج -مو  المدان   (1)
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ْ ٌء ِف  َصَلَواِت  َحتَّب َما َنْدِ ي َما ُنَصنلِِ  َقناَل:  :ُقْلتُ  ،ِب َ  َُ َيا َ ُسوَل َّللاَِّ َعَرَا ِل  
ْيَطاُن اْدُننْه َفنَدَنْوُ  ِمْننُه َفَجَلْسن َفَضنَرَب َصنْدِ ي  :َقنالَ  ،ُت َعَلنب ُصنُدوِ  َقنَدَم َّ َذاَ  الشَّ

ُرْج َعُدوَّ َّللاَِّ  :َوَقالَ  ،َوَتَفَل ِف  َفِم  ،ِبَيِدهِ  ْْ اْلَحنْن  :ُثنفَّ َقنالَ  ،َفَفَعَل َذِلَ  َثنََلَث َمنرَّا    ،ا
اَلَطِن  َبْعدُ  :َقاَل: َفَفاَل ُعْثَمانُ  ،ِبَعَمِل َ  َْ   .(1)َفَلَعْمِري َما َنْحِسُبُه 

َها  ْْ َنِبيَهننا ، َننَّ َجنندَّ ومننا نْرجننه الطبراننن  بسنننده إلننب ُنِم َنَبننان بنننت َواِزع  ، َعنن
نت  َلنُه ، الزَّاِ َع ، اْنَطَلَن ِإَلب َ ُسوِل َّللاَِّ  ْْ ِْ ُن ْ  َلُه َمْجُننون  َنِو اْبن ، َفاْنَطَلَن َمَعُه ِباْب

ي : َفَلمَّا َقِدْمَنا َعَلب َ ُسوِل َّللاَِّ  اْلَمِديَنَة ، ُقْلُت : َيا َ ُسوَل َّللاَِّ ، ِإنَّ َمِع    َقاَل َجدِِ
ت  ِل  َمْجُنوٌن َنَتْيُتَ  ِبِه َتْدُعو َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َلُه ، َفَفاَل : اْئِتِن  ِبِه  ْْ َْ ُن اْبًنا ِل  َنِو اْب

ننَفِر ، َفاْنَطَلْفننُت ِبننِه ِإَلْيننِه ، َوُهننَو ِفنن  الرَِِكنناِب ، َفَأْعَلْفننُت َعْننن ُه َوَنْلَفْيننُت َعْنننُه ِثَينناَب السَّ
ْذُ  ِبَيِدِه َحتَّب اْنَتَهْيُت ِبِه ِإَلنب َ ُسنوِل َّللاَِّ  َْ ِْ ، َوَن ِْ َحَسَنْي ، َفَفناَل :   َوَنْلَبَسْتُه َثْوَمْي
ْْ نَ  نَذ ِبَمَجناِمِا َثْوِمنِه ِمن َْ ْعنَلُه َوَنْسنَفِلِه ، اْدُنُه ِمنِِ  اْجَعْل َظْهَرُه ِممَّا َيِليِن  ، َقناَل : َفَأ

نُرْج  ْْ نُرْج َعنُدوَّ َّللاَِّ ا ْْ َفَجَعَل َيْضِرُب َظْهنَرُه َحتَّنب َ َنْينُت َبَيناَا ِإْبَطْينِه ، َوُهنَو َيُفنوُل : ا
ِل ، ُثنفَّ َنْقَعنَدُه َ ُسنوُل َّللاَِّ  نِحيِ  َلنْيَس بنَظنرِِه اأَلوَّ  َعُدوَّ َّللاَِّ ، َفَأْقَبَل َيْنُظنُر َنَظنَر الصَّ

ْْ ِفن  اْلَوْفنِد َنَحنٌد َبْعنَد بَ  َْ َيَدْيِه ، َفَدَعا َلُه ِبَماء  ، َفَمَسنَ  َوْجَهنُه َوَدَعنا َلنُه ، َفَلنْف َيُكن ْي
 .(2)َيْفُضُل َعَلْيهِ  َدْعَوِإ َ ُسوِل َّللاَِّ 

فف  الحديثيْ د لة علب نن وجود الشيطان هو السبت فيما حدث ما النراوي 
:  تلبس الجْ باإلنسنان ظناهرإ، ففولنه علبالحديُ  ود لةلفوله ذا  الشيطان، 

                                                 

 )  1174ص/2يةة  كتةةا  الطةةب بةةا  الظةةزع واألمق ويةةا يتدةة ذ يكةة  ج خخججةة  ابةةع ياجةة  (1)

(، 80ص/4( ، قةةةا  الب صةةة جي: هةةةذا لسةةةكا  صةةةح ح مجالةةة  ثقةةةا .) يصةةةبا  الزجاجةةةة ج3548

 لحاك  والذهب .ا( وصحح  4232 ) 674 / 2 المستامكوخخجج  الحاك  ي  

ا ثمةةةة  : مواه (، وقةةةةا  ال5314  ) 275ص/5( خخججةةةة : الطبجانةةةة  يةةةة  المدجةةةة  الاب ةةةةج ج2)

(، وقا  ابةع حجةج هةع خ  خبةا): 3ص/9الطبجان  وخ  خبا) ل  يجو هكاا غ ج يطج.)يجمي الزواةا ج

 (.755يقب لة يع الجابدة.) تقجيب التاذيب ص
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 عليننهناْننرج عنندو هللان تنندل علننب وجننود الشننيطان داْننل بنندن اإلنسننان، فلننذا نَمننَره 
 . ، هما هو واض  مْ سيا  الحديُالصَلإ والسَلم بالخروج منه

 الدليل السادس:

، َقاَل: َسِمْعتُ   ْْ ُعْثَماَن بْ ِبْشر  ُعْثَماَن بْ َنِبن   ما نْرجه الطبران  بسنده َع
ننننَ ْوُ  ِإَلننننب َ ُسننننوِل َّللاَِّ  َُ ِنْسننننَياَن اْلُفننننْرَرِن، َفَضننننَرَب َصننننْدِ ي  اْلَعنننناِص، َيُفننننوُل: 

نْيًئا  َُ ْْ َصْدِ  ُعْثَمناَنن، َقناَل ُعْثَمناُن: َفَمنا َنِسنيُت ِمْننُه  ُرْج ِم ْْ ْيَطاُن ا َُ ِبَيِدِه،َفَفاَل:نَيا 
 .(1)َبْعُد َنْحَبْبُت َنْن َنْذُكَرُهن

يفننول العَلمننة األلبننان : نوفنن  الحننديُ د لننة صننريحة علننب نن الشننيطان قنند 
 .(2)يلتبس اإلنسان ويدْل فيه ولو هان م منًا صالحًان
 الدليل السابع:

نلم   بنْعْ نب  اليسر هعنت  : يفنول قنال: نكنان  سنول هللا  عمنرو السَّ
َْ اْلَهنَرِم، وَنُعنوُذ  ن  َنُعنوُذ ِبنَ  ِمن َْ اْلَغنَرِ ، َوَنُعنوُذ ِبنَ  َنْن اللَُّهفَّ ِإنِِ َْ اْلَهنْدِم وِمن ِبنَ  ِمن

ْيَطاُن ِعْنَد اْلَمْو ِ  ، ونعوذ ب  نن نمو  ف  سبيل  مدبرًا ونعوذ بن  نن َيَتَخبََّطِن  الشَّ
 . (3)نلديغاً نمو  

                                                 

(، والحةةةةامث يةةةة  يسةةةةكاه 8347  ) 47ص/9( خخججةةةة : الطبجانةةةة  يةةةة  المدجةةةة  الاب ةةةةج ج1)

ن مواه الطبجانة  وي ة  هثمةا) بةع بسةج ( وقا  الا ثم : 1028  ) 932ص/2)زواةاالا ثم ( ج

 (. 3ص/9ول  خهجي  وبق ة مجال  ثقا  ن.) يجمي الزواةا ج

 (.2918) 119ص  7(السفسفة الصح حة ج 2)

(، والكسةاة  ية  1552  ) 2/92 -با  ي  اتستداذة  –كتا  الصالة  –خخجج : خب   او  ي   (3)

(، وخحمةا ية  يسةكاه 5533  ) 8/283 -  بةا  اتسةتداذة يةع التةج ى والاةا –كتا  اتسةتداذة –

كتةا  الةاهاء والتاب ةج والتاف ةل  –(، والحاك  ي  المستامك هفى الصةح ح ع 15563  ) 3/427

(، وقا : صح ح اإلسكا  ول  يخججاه، ووايق  الذهب ، كفاة  1948  ) 1/713 -والتسب ح والذكج 

 وقا  الش خ األلبان : صح ح.  هع خب  ال سج 
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علننب المننس  واضننحةعليننه الصننَلإ والسننَلم: ننن يتخبطننن ن فيننه د لننة  ففولننه
 الحفيف . 

 .(1)ونعوذ ب  نن يتخبطن  الشيطان ني يصرعن  ويلعت ب : يفول ابْ األثير
 الدليل الثامن:

بنْ زهنرإ ا..... بسنده إلب نب  السائت مولب هشام  (2)ما نْرجه اإلمام مسلف
َل َعَلب َنِب  َسِعيد  اْلُخْدِ يِِ ِف  َبْيِتِه َقاَل َفَوَجْدُتُه ُيَصلِِ  َفَجَلْسنُت َنْنَتِظنُرُه َحتَّن َْ ب َننَُّه َد

َْ ِفنن  َناِحَيننِة اْلَبْيننِت َفاْلَتَفننتُّ َفننََّذا َحيَّننٌة  َيْفِضننَ  َصننََلَتُه َفَسننِمْعُت َتْحِريً ننا ِفنن  َعننَراِجي
اِ   اَ  ِإَلب َبْينت  ِفن  الندَّ َُ اَ  ِإَل َّ َنْن اْجِلْس َفَجَلْسُت َفَلمَّا اْنَصَرَذ َن َُ َفَوَثْبُت أِلَْقُتَلَها َفَأ

ُُ َعْهنند  ِبُعننْر   َقنناَل َفَفنناَل َنَتننَرى َهننَذا الْ  َبْيننَت َفُفْلننُت َنَعننْف َقنناَل َهنناَن ِفيننِه َفًتننب ِمنَّننا َحننِدي
 ِ  ِإَلننب اْلَخْنننَدِ  َفَكنناَن َذِلننَ  اْلَفَتننب َيْسننَتْأِذُن َ ُسننوَل َّللاَِّ  َفَخَرْجَنننا َمننَا َ ُسننوِل َّللاَّ

نْذ َعَلْينَ   َيْوًمنا َفَفناَل َلنُه َ ُسنوُل َّللاَِّ  ِبَأْنَصاِذ النََّهاِ  َفَيْرِجنُا ِإَلنب َنْهِلنِه َفاْسنَتْأَذَنهُ  ُْ
 َْ ُجننُل ِسننََلَحُه ُثننفَّ َ َجننَا َفننََّذا اْمَرَنُتننُه َبننْي ننَذ الرَّ َْ َشننب َعَلْيننَ  ُقَرْيَظننَة َفَأ ْْ ِسننََلَحَ  َفننَّنِِ  َن

ْمَ  ِلَيْطُعَنَها ِبِه َوَنَصاَبْتُه  ِْ َقاِئَمًة َفَأْهَوى ِإَلْيَها الرُّ َ ْيَرٌإ َفَفاَلنْت َلنُه اْكُفنْ  َعَلْينَ  اْلَباَبْي
َل َفنََّذا ِبَحيَّنة  َعِظيَمنة  ُمْنَطِوَينة   َْ َرَجِن  َفنَد ْْ ْل اْلَبْيَت َحتَّب َتْنُظَر َما الَِّذي َن ُْ ُ ْمَحَ  َواْد

نَرَج َفَرَكنَزُه ِفن  َْ ْمِ  َفاْنَتَظَمَها ِبِه ُثنفَّ  اِ  َفاْضنَطَرَمْت  َعَلب اْلِفَراِ  َفَأْهَوى ِإَلْيَها ِبالرُّ الندَّ
 َعَلْيِه َفَما ُيْدَ ى َنيُُّهَما َهاَن َنْسَرَع َمْوًتا اْلَحيَُّة َنْم اْلَفَتب َقناَل َفِجْئَننا ِإَلنب َ ُسنوِل َّللاَِّ 

 ِإنَّ ِباْلَمِديَننِة َفَذَكْرَنا َذِلَ  َلُه َوُقْلَنا اْدُع َّللاََّ ُيْحِييِه َلَنا َفَفاَل اْسَتْغِفُروا ِلَصاِحِبُ ْف ُثفَّ َقالَ 
ْيًئا َف ِذُنوُه َثََلَثَة َنيَّام  َفَّْن َبَدا َلُكْف َبْعنَد َذِلنَ  َفن َُ اْقُتُلوُه ِجنًّا َقْد َنْسَلُموا َفََّذا َ َنْيُتْف ِمْنُهْف 

ْيَطاٌن. َُ  َفَّنََّما ُهَو 
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فمْ َْلل هذا الحديُ نرى نن الجْ تش لت ف  صو إ حية وتسببت ف  قتل 
 الرجل.

قال اإلمام العين : اعلف نن الجنْ يتصنو ون فن  صنو  ُنتب ويتشن لون فن  
صننو  اإلنسننان والبهننائف والحيننا  والعفننا ب واإلبننل والبفننر والغنننف والخيننل والبغننال 

 والحمير وف  صو إ الطيو .
وقال: ... و مما تمثل بعنض الجنْ بنبعض صنو  الحينا  فيظهنر ألعنيْ بنن  

 .(1)ردم
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 الدليل التاسع:

ْْ يَ  ْْ َ ُسنوِل َّللاَِّ َع ِْ منُرََّإ َقاَل : َلَفْد َ َنْيُت منِن َثََلًثنا َمنا َ رَهنا َنَحنٌد َقْبِلن   ْعَلب ْب
َرْجنُت َمَعنُه ِفن  َسنَفر  َحتَّنب ِإَذا ُهنَّنا ِبنَبْعِض الطَِّرينِن َمَرْ َننا  َْ َوَ  َيَراَها َنَحٌد َبْعنِدي َلَفنْد 

َها َفَفاَلْت َيا َ ُسنوَل َّللاَِّ َهنَذا َصنِب ٌّ َنَصناَبُه َبنََلٌء َوَنَصناَبَنا ِباْمَرَنإ  َجاِلَسة  َمَعَها َصِب ٌّ لَ 
نُذ ِفن  اْلَينْوِم َمنا َنْدِ ي َهنْف َمنرًَّإ َقناَل َناِوِليِنينِه َفَرَفَعْتنُه ِإَلْينِه َفَجَعلْتنُه َبْيَننهُ  َْ  ِمْنُه َبََلٌء ُيْ 

ْحنِل ُثنفَّ َفَغنَر َفناُه فَ  َْ َواِسَطِة الرَّ َسنْأ َوَمْي ْْ ِ َنَننا َعْبنُد َّللاَِّ ا َُ ِفينِه َثََلًثنا َوَقناَل ِبْسنِف َّللاَّ َنَفن
ِبِريَنا َما َفَعنَل َقن ْْ ْجَعِة ِف  َهَذا اْلَمَكاِن َفَأ اَل َعُدوَّ َّللاَِّ ُثفَّ َناَوَلَها ِإيَّاُه َفَفاَل اْلَفْيَنا ِف  الرَّ

ننَياٌه َثننََلٌث َفَفنناَل َمننا َفَعننَل َصننِبيُِّ  َفننَذَهْبَنا َوَ َجْعَنننا َفَوَجننْدَناَها ِفنن  َذِلننَ  الْ  ُِ َمَكنناِن َمَعَهننا 
اَعِة َفاْجَتِرْ  َهِذِه اْلَغَنَف َقاَل  ْيًئا َحتَّب السَّ َُ َفَفاَلْت َوالَِّذي َبَعَثَ  ِباْلَحنِِ َما َحَسْسَنا ِمْنُه 

 . (1)اْنِزْل َفُخْذ ِمْنَها َواِحَدًإ َوُ دَّ اْلَبِفيََّة .... الحديُ
:  ثنف قولنه  (، فنفنُ فينه ثَلثناً (2)نثف فغر فاه)الراوي الشاهد هنا هو قول و 

 المنِس منْ نبسف هللا، ننا عبدهللا اْسأ عدو هللان دلينل علنب نن الصنب  هنان يعنان  
 الشيطان  الذي سبت له بَلء و مًا. 

هذه بعض األحاديُ الت  استدل بها المثبتون للمس، وهب ما ااينا  هفيلنة 
ا األمنر ولكنْ منْ المم نْ نن نضنف إليهنا صنو ًا منْ الواقنا فنَّلب بعنض بَّثبا  هنذ

 هذه الصو .
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 ثالثاً: األدلة من الواقع المشاهد والمحسوس:

 نينا مْ َْلل األحاديُ السابفة بعنض الوقنائا التن  حندثت منْ تسنلد الجنْ 
 هذه الحا   بنفسه. علب بعض اإلنس، وهي  عالج النب  

بنل ومننهف منْ عالجننه  ،ء ننهنف ُنناهدوا هنذا األمنروقند ذهنر جملنة منْ العلمنا
سنلو  الجنْ فن  وهذا منْ نقنوى األدلنة إذ هن  ندلنة محسوسنة ملموسنة، ف ،بنفسه
اإلنسان وصرعه له ونطفه علب لسان المصروع نمنر مشناهد محسنو ، تكناد  بدن

عصر ومصر، ويعد منكره معاندًا م ابرًا للمشاهدإ والمحسو ،  هلحوادثه تفا ف  
ُننناهدها و واهنننا العلمننناء الثفنننا  المشنننهو ون بعلمهنننف  جننندًا،ذلننن  هثينننرإ ونْبنننا  

  .ا عتفاد بهذاوتفواهف، مما يوجت معه الفطا 
 وأنقل هنا طائفة من أقوال العلماء وما جرى لبعضهم من مشاهدات. 

 عبدهللا عْ:  الصنعان  حن  عْف فد عالج سيدنا عبد هللا بْ مسعود ف
 :قرن :  قال نذنه ف  رن ق ما:   هللا  سول له ففال ا فأف مبتلب نذن ف  قرن ننه
 (115:  الم منون ) چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 
 علب بها قرن موقنا  جَل نن لو:   هللا  سول ففال السو إ رْر مْ فرغ حتب
 .(1)لزال جبل

قننال عبنندهللا بننْ اإلمننام نحمنند بننْ حنبننل: قلننت ألبنن : نإن نقوامننًا يفولننون إن 
 ن    يدْل ف  بدن المصروع، ففال: يا بنب ي ذبون، هذا يتكلف علب لسانه.الج
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قال اإلمام ابْ تيمية معلفًا: نوهذا الذي قاله نمر مشهو ، فَّنه يصرع الرجل، 
فيتكلف بلسان   يعرذ معناه، ويضرب علب بدنه ضنرمًا عظيمنًا لنو ضنرب بنه جمنل 

بالضنرب و  بنالكَلم النذي يفولنه،  ألثر به نثرًا عظيمًا، والمصروع ما هذا   يحس
وقنند يجننر المصننروع و يننر المصننروع، ويجننر البسنناط الننذي يجلننس عليننه، ويحننول 
ر  ، وينفل مْ م ان إلب م ان، ويجري  ير ذل  مْ األمو  مْ ُناهدها نفادتنه 
علمًا ضرو يًا بأن الناعن علب لسان اإلنسن  والمحنر  لهنذه األجسنام جننس رْنر 

  نئمة المسلميْ مْ ينكر دْول الجن  ف  بدن المصنروع  ير اإلنسان، وليس ف
و يره، ومْ ننكر ذل  وادعب نن الشرع ي ذب ذل ، ففند هنذب علنب الشنرع، ولنيس 

 .(1)ف  األدلة الشرعية ما ينفب ذل 
فأنفذ إلينه  ،عْ اإلمام نحمد نُياء منها ننه هان يجلس ف  مسجده جاءوقد 

تعننالب لهننا  هللاوسننأله نن ينندعو  ،صننرع المتوهننل بصنناحت لننه يعلمننه نن جا يننة بهننا
فدفعنه إلنب صناحت  ،فأْرج لنه نحمند نعنل ْشنت بشنرا  ْنوص للوضنوء ،بالعافية

وتفنول  ،وتجلنس عنند  ن  الجا ينة ،تمض  إلنب دا  نمينر المن منيْ :له وقال ،له
تضننرب بهننذا  نونحننت إلينن  نن تخننرج مننْ هننذه الجا يننة  نيمننا :قننال لنن  نحمنند :لننه

السنما  :الجا ينة لسنانقنال لنه مثنل قولنه ففنال المنا د علنب فمضنب إلينه و  ،؟النعنل
ومنْ نعناع ،هللاولو نمرنا نحمد نن   نفيف بالعرا  ما نقمنا بنه هنو نعناع  ،والطاعة

رج مْ الجا ية ،هللا نعاعه هل ُ ء  ،المنا د عاودهافلما ما  نحمد  ،وزوجت ،ْو
ومضننب إلننب  ،نعننلفأْننذ المننروزي ال ،الحننال وعرفننه ،المتوهننل إلننب المننروزي  فأنفننذ
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و  نقبنل  ،و  نعيعن  ،منْ هنذه نْنرج   :وقنال ،فتكلف الما د علب لسنانها ،الجا ية
 .(1)فأمرنا بطاعته ،من  نحمد بْ حنبل نعاع هللا

ناهد  ُنيخنا ]ابنْ تيمينة[ يرسنل إلنب المصنروع  ويفول اإلمام ابْ الفنيف: نُو
َّن هنذا   يحنل لن  مْ يخاعت الروح الت  فيه ويفول: قال لن  الشني : اْرجن ، فن

فيخرجهنننا  ،فيفينننن المصنننروع، و ممنننا ْاعبهنننا بنفسنننه و ممنننا هاننننت النننروح منننا دإ
و  يحس بألف، وقد ُاهدنا نحنْ و يرننا مننه ذلن  منرا ًا  ،بالضرب فيفين المصروع

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ  وهان هثيرًا ما يفرن ف  نذن المصروع: 

نهنننا منننرإ فننن  نذن المصنننروع، وحننندثن  نننننه قر  (115:  الم مننننون ) چڭ  ۇ  
ففالت: الروح نعف ومد بها صوته قنال: فأْنذ  لنه عصنا وضنرمته بهنا فن  عنرو  

 ،ولف يش  الحاضرون نننه يمنو  لنذل  الضنرب ،عنفه حتب هلت يداي مْ الضرب
فف  نثناء الضرب قالت: ننا نحبه، ففلت لها: هو   يحب ، قالت: ننا ن يد نن نحج 

نن يحج مع  ففالت: ننا ندعه هرامنة لن ، قنال: قلنت:  ،  به ففلت لها: هو   يريد
ولكْ عاعة   ولرسوله، قالت: فأننا اْنرج مننه قنال: ففعند المصنروع يلتفنت يميننًا 
ماً ، وقال: ما جاء ب  إلب حضرإ الشني ، قنالوا لنه: وهنذا الضنرب هلنه، ففنال:  ُو

ضنرب البتنة،  وعلب ني ُ ء يضرمن  الشي ، ولف نذنت ؟ ولف يشعر بأنه وقا بنه
وهان يعالج ب ية الكرس ، وهان ينأمر ب ثنرإ قراءتهنا المصنروع، ومنْ يعالجنه بهنا، 

 .(2)ومفراءإ المعوذتيْ
نن هللا تعنننالب قننند ُنننفب علنننب يدينننه ابنتنننيْ  نالفسنننطَلن : وقننند ذهنننر اإلمنننام 
الجْ، وذهنر قصنة ْادمتنه ن نزالن الحبشنية التن  ُصنرعت  مْصغيرتيْ قد ُصرعتا 
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بنأمر  سنول هللا علينه الصنَلإ والسنَلم،  المناملجْ قد جاءه ف  ونن صا عها مْ ا
لتلنن  المننرنإ علننب ن  يعننود إليهننا،  الصننا عونن الفسننطَلن  قنند ومخننه فأقسننف الجننن  

 . (1)نإليها ذل  الجن  نبداً  يعدفاستيفظ مْ المنام وما بها وجا، ومْ ثف لف 
يانا ولنه عنند نهلنه وقال اإلمام األلوس : نوالجنون الحاصل بالمس قد يفا نح

الحاذقيْ نما ا  يعرفونه بهنا وقند يندْل فن  بعنض ا جسناد علنب بعنض الكيفينا  
 ينن  مننتعفْ تعلفننت بننه  وح ْبيثننة تناسننبه فيحنندث الجنننون نيضننا علننب نتننف وجننه 
و ممننا اسننتولب ذلنن  البخننا  علننب الحننوا  وعطلهننا واسننتفلت تلنن  الننروح الخبيثننة 

  الشننخص الننذي قامننت بننه مننْ  يننر بالتصننرذ فتننتكلف وتننبط  وتسننعب بنن    ذلنن
وهننذا هالمشنناهد المحسننو  الننذي ي نناد يعنند  ُننعو  للشننخص بشننئ مننْ ذلنن  نصننَلً 

 .(2)منكره م ابرا منكرا للمشاهدا ن
وذهننر ابننْ حبيننت النيسننابو ي فنن  هتابننه عفننَلء المجننانيْ: قننال نْبرنننا نبننو 
نننج قننال حنندثنا نبننو عبنندهللا محمنند بننْ إبننراه يف الفاسننف منصننو  بننْ العبننا  ببُو

الهننروي قننال حنندثنا ابننْ نبنن  النندنيا قننال حنندثنا الحسننيْ بننْ عبنندالرحمْ قننال لفيننت 
ففلنت علنب  ،نو ينذهر هللا صنرع ،بمنب مجنونًا مصروعًا هلما ن اد نن ي دي فريضنة

 ،و ن هننتف نصنا ى فبحنن عيسنب ،إن هننتف يهنودًا فبحنن موسنب :منا يفولنه الننا 
لسننا يهنودًا و   :عنه، ففالت الجْإ  ما ْليتف  و ن هنتف مسلميْ فبحن محمد 

 .(3)فمنعناه مْ نُد نمو ه ،ولكنا وجدناه يبغض نبا ب ر وعمر ،نصا ى 

                                                 

 .3/448الم اهب الفان ة  (1)

 .49ص/3األل س  ج -مو  المدان   (2)

 .47ص (3)
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محمنند الحامنند: نووقننائا سننلو  الجننْ فنن  نجسنناد اإلنننس هثيننرإ  الشنني وقننال 
تحصب لكثرتها، فمنكر ذل  مصطدم بالواقا المشاهد، و نه لينادى  تكادمشاهده   
 .(1)نببطَلن قوله
  زال النا  يذهرون قديمًا وحديثًا ما ُاهدوه وما نحس به منْ صنرعه هذا و 

ومننهف منْ عنالج بنفسنه، همنا الجْ ونفا ، وما ُاهده مْ جالس المعالجيْ، بنل 
هذا وقد نثبت المس بعض األعباء المعاصريْ، ففد اعترفوا به وتحندثوا عنْ  نينا، 

 نسبابه. 
النفسنية األمري ينة عنْ حالنة يفول العالف )كا نجتون( عضنو جمعينة البحنوث 

نن حالنة المنس هن  علنب األقنل حالنة واقعينة   يسنتطيا العلنف  ... نواضن  :المس
توجنند حفنائن هثيننرإ مدهشننة ت ينندها، ومننا دام األمننر  بعند نن يهمننل نمرهننا مننا دامننت

  منْ الوجهنة األكاديمينة ففند، بنل ألن  كذل  فَّن د استها نصبحت  زمة وواجبنة
منْ هنذه الحالنة، وألن ُنفاءهف  وفًا يعانون ف  الوقت الحاضرمئا  مْ النا  ونل

إم انيننة المننس مننْ  يسنتلزم الفحننص السننريا والعننَلج الفننو ي، و ذا مننا نحننْ قر نننا
منا يتطلبنه  الوجهة النظرية انفت  نمامنا مجال فسي  للبحُ والتفص ، ويتطلت هل

 .(2).هنإدنالعلف الحديُ والتفكير السي ولوج  مْ العناية والخدمة والَجلَ 
ويفول الدهتو  )بل( ف  هتابه )تحليل الحا    ير العادية ف  عنَلج العفنول 
المريضة(: نلدينا الكثينر النذي يصن  نن نمنيد عننه اللثنام، وعلنب األْنص منا هنان 
متعلفنًا بحالنة المنس الروحن  باعتبنا ه عنامًَل مسنببًا لألمنراا النفسنية والعصنبية، 

تعفيدًا مما هنان يظنْ نوً ، و  تتنأل  الشخصنية  ولفد ظهر نن المس الروح  نكثر
                                                 

 .2/135ط/ س ميا  –( م و  هفى خباط ل 1)

  .1979 –نا ة يصج  -ط 89( هال  الجع والمالةاة ص2)
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الماسة مْ نفس مخلو   ير مجسد و  مْ عفله و  ادته ففد بل همنا فن  الواقنا 
ُخصننية م لفننة مننْ نُننياء هثيننرإ، والشخصننية الماسننة المرهزيننة وهننب الشخصننية 
التنن  اصننطدمت نوً  بمجمننا حننوا  الشننخص الممسننو  وهنن  علننب وجننه العمننوم 

ة إليحاءا  الغير، ومْ ثف تصب  هذه الشخصية مطية سهلة ألولئ  قليلة المفاوم
الذيْ ير بون ف  ا قتراب منْ ني إنسنان بهنذه الطريفنة التن  تبندو هأنهنا   ُنأن 
لها ف  الحصول علب الترضنية الخاصنة لمجمنوع األ واح الماسنة هلهنا نو بعضنها 

اية تَلُ  الشخص وممض  الزمْ يزداد التضام ف  هذه العملية حتب يتف ف  النه
 الممسو  الذي يصل إلب مثل هذه الحال تَلُيًا تامًا.

ويظهننر نن لننأل واح الماسننة ثننَلث نفنند اصننطدام  ئيسننية هنن : قاعنندإ المنن ، 
 ومنطفة الضفيرإ الشمسية، والمرهز المهيمْ علب نعضاء التناسل.

ونمنننا الضنننجة التننن    بننند نن تحننندث المنننس وتفننناعَل  الشنننخص الممسنننو  
تها ف  مستشفيا  األمنراا العفلينة، ومنا ذلن  فحينمنا ينأت  مما سنو فيم ْ د اس

الفننوإ الروحيننة الحننديثون بالعجننت العجنناب فنن  عننرد الشننياعيْ نو األ واح الماسننة 
ومنندواإ المرضننب والمحننزونيْ فننَل ي ننون نصننيبهف مننْ بعننض األعبنناء إ  الز ايننة 

 .(1)وا ستخفاذن
المنس: نإننه تنأثير ْنا   ويفول الندهتو  )جنيمس هايسنلون( فن  هتابنه عنْ 

للعادإ ت ثر به ُخصية واعية ْا جينة فن  عفنل ُنخص وجسنمه و  يم نْ إنكنا  
 . (2)م نة حدوث المسن

                                                 

 .90 - 89( هال  الجع والمالةاة ص1)

 .90( هال  الجع والمالةاة ص2)
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وذهننت هننذا المننذهت هثيننر مننْ األعبنناء هالنندهتو  )كننا ل وي َلننند( والنندهتو  
)باو ز( نستاذ األمراا العصبية ف  جامعة مينا بوليس بأمري نا، و نوا نن العنَلج 

 . (1)ن مراا إنما ي ون بالصوا  وا بتها لهذه األ
ويفول األستاذ الدهتو  محمد عبدالحافظ ف  نعروحته لنيل الندهتو اه: نوالنذي 
يجت نن يَلحظ نن المنكنريْ لصنرع الجنْ إنمنا بننوا إنكنا هف علنب عندم  ؤينتهف نو 
علننب عنندم وجننودهف فنن  جسننف المصنناب نثننناء الفحننص، وهننذا اإلنكننا  مفننيس علننب 

نعننف فمننْ  .(2)ديننة باعلننة فنن  نظننر اإلسننَلم الننذي يوجننت اإليمننان بالغيننتنقاعنندإ ما
 صفا  الم منيْ : )الذيْ ي منون بالغيت(.

عال وقوفنا نمام المثبتيْ للمس و م نان حندوث الصنرع واسنتد لهف علنب ومعد ففد 
الجنْ بندن  لندْول المنكنرون ذل ، واان نأت  إلنب مفنابليهف فمنا المطلنت الثنان : 

 .رعه لهاإلنسان وص

                                                 

 .90( هال  الجع والمالةاة ص1)

 .531حايث القجآ) والسكة هع المالةاة والجكة والج  هفى شب  المكاجيع  ص (2)



 

د.  الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني                                       
 محمد سيد أحمدشحاته

 

************************************************ 

(1197( 

 

 الجن بدن اإلنسان وصرعه له: لدخول المنكرونالمطلب الثاني: 

ذهبت المعتزله قديمًا ومْ ل  لفهف وانتهج نهجهف واقتدى بهف قديمًا وحنديثًا 
كرجننال المد سننة العفليننة الحديثننة، إلننب إنكننا  المننس الشننيطان ، فممننْ ننكننر تننأثير 

لزمخشنري، والبيضناوي، ونبنو الجْ علب اإلنسنان نو تلنبس الجننب لإلنسن  قنديمًا ا
السننعود همننا سنننرى، وممننْ ننكننره حننديثًا الشنني  محمننود ُننلتو  والداعيننة الشنني  

 . محمد الغزال  و يرهما
هنننا عائفننة مننْ نقننوال المنكننريْ وندلننتهف فنن  ذلنن ، ثننف نتناولهننا جميعننًا  ونذهننر
  والنفد. بالمناقشة

 أقوال المنكرين: 

نإن مس الشيطان إنمنا هنو فن   :تزل الهمذان  المع جبا الفاض  عبداليفول 
، همنا  الشنيطان بنصنت وعنذاب مسنن  نيوبالوسوسة هما قال تعالب ف  قصة 

فنن  صننفة  قولننهيفننال فننيمْ تفكننر فنن  ُنن ء يغمننه قنند مسننه التعننت، ومننيْ ذلنن  
، ولننو  هننان لنن  علنني ف مننْ سننلطان إ  نن دعننوتكف فاسننتجبتف لنن  ومنناالشننيطان 

ونهنل العفنول،   إلنب منْ  والزهنادإلنب العلمناء  كان يفد  علب الخبد لصرذ همته
عليننه  فتغلننتيعتريننه الضننع ، و ذا وسننو  ضننع  قلننت مننْ يخصننه بالوسوسننة، 

 . (1)نبغيرهفالمرإ، فيتخبد هما يتفن ذل  ف  هثير مْ اإلنس إذا فعلوا ذل  
الشنيطان فن  التنأثير فن  اإلنسنان محصنو إ فن  الوسوسنة،  قند إن ويفول: نإ

و  يحنندث فنننيمْ يوسنننو  لننه تغيينننر عفنننل  يخنننبد،ننننا    ومننْ يوسنننو  مننْ ال
 . (2)نوجسف

                                                 

 .54تكزي  القجآ) هع المطاهع ص (1)

 .3/63تظس ج المجاغ   (2)
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وتخبد الشيطان مْ زعما  العرب يزعمنون نن الشنيطان ن..قال الزمخشري: و 
 ...منننْ زعمننناتهف ونن الجنننن  يمسنننه فيخنننتلد عفلنننه ...و يخنننبد اإلنسنننان فيصنننرع 

و نينننتهف لهنننف فننن  الجنننْ قصنننص ونْبنننا  وعجائنننت و نكنننا  ذلننن  عنننندهف هَّنكنننا  
 . (1)ا نالمشاهد

 .(2)مْ زعماتهف نن الجن  يمسه فيختلد عفلهن..و ويفول اإلمام البيضاوي: ن 
 .(3)ن الشيطان يخبد اإلنسان فيصرعننويفول اإلمام نبو السعود: ن يزعمون 

هننذا وقنند تننابا ننصننا  المد سننة العفليننة الحديثننة المد سننَة العفليننة الفديمننة؛ 
نيد  ضنا  عنْ موضنوع المنس حنيْ تعنرا فيفول  منز منْ  موزهنا وهنو الشني  ُ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ  :لفوله تعنالب

ن نثف إن التشبيه مبن  علب نن المصروع الذي يعبنر ( 275)البفرإ :  چڍ    ٺڀ
عنه بالممسو  يتخبطه الشيطان نى ننه يصرع بمنس الشنيطان لنه وهنو منا هنان 

المثل ..... فااينة علنب هنذا   تثبنت معروفًا عند العرب وجا يًا ف  هَلمهف مجرى 
نن الصرع المعروذ يحصل بفعل المعروذ يحصل بفعل الشيطان حفيفنة و  تنفنب 
ذل  ... وهذا ليس برهانًا قطعيًا علنب نن هنذه المخلوقنا  الخفينة التنب يعبنر عنهنا 
بننالجْ يسننتحيل نن ي ننون لهننا نننوع اتصننال بالنننا  المسننتعديْ للصننرع فتكننون مننْ 

 .(4)عض األحوالننسبابه ف  ب

                                                 

 .158ص  - 1الاشاف ج (1)

 .574ص/1تظس ج الب  اوي ج (2)

 .266ص/1تظس ج خب  السد   ج (3)

 باختصام. 96 – 95ص -3جـ –( تظس ج المكام 4)



 

د.  الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني                                       
 محمد سيد أحمدشحاته

 

************************************************ 

(1199( 

 

حيننُ قننال: نوتخننبد  – حمننه هللا  –وممننْ ننكننر صننرع الجننْ الشنني  المرا نن  
الشنننيطان لإلنسنننان منننْ زعمنننا  العنننرب إذ يزعمنننون نن الشنننيطان يخنننبد اإلنسنننان 

 . (1)فيصرع ، فو د الفررن علب ما هانوا يعتفدونن
 وهَلم الشي    ي اد يخرج قيد ننملنة عنْ هنَلم صناحت الكشناذ، فهنو متنأثر

 ب َلمه هما هو واض .
   نهإ: )  - هللا  حمه – األزهر ُي  الحن جاد عل  الحن جاد الشي  قالو 
 إنسنان جسند ف  الجْ دْول إم انية علب اإلسَلمية العفيدإ ف  قطع  دليل يوجد

 نو ي فنر   اإلم انينة هنذه ينكر مْ لهذا إنه:  وقال 000 واحداً  جسداً  وامتزاجهما
 إننه:  قنال حينُ المنس حفيفنة وميْ؛ الغيبيا  نو العفائد مْ ليست ألنها ، يفسن
 المغناعيسنن  التنننويف فنن  يحنندث همننا اإلنننس علننب الجننْ مننْ تسننلد بمثابننة ي ننون 
 ولغتنه نقوالنه فن  المغناعيسن  المننوم تنويمنه يتف الذي اإلنسان يتبا حيُ الشائا
 لتنداْل نثنراً  لنيسن  للمصنروعن  يحندث منا فنَّن لذل  ننه ونضاذ؛ صوته ف  و مما

 همنا التسنلد نتيجنة و نمنا نحنوه نو واحنداً  جسنداً  وامتزاجهمنان  و نس جْن  جسميْ
 .(2)( المغناعيس  التنويف ف  يحدث
 ، الننا  علنب النوهف تغلنت قند هلنه هذا ومامحمود ُلتو : )  الشي يفول و 
 فن  األوهنام هنذه  نر  وعلنب ، التلبنيس علنب العصنو  هنل ف  المشعوذون  ود ج
 نن نفوسننهف فنن  ووضنعوا ، واإليمننان العفنول ضننعاذ بهننا اسنتغلوا ، النننا  نفنو 
 بدعنة هاننت ذل  ومْ ، استخراجه علب قد إ لهف ونن ، اإلنسان جسف يلبس الجْ

                                                 

 .158ص  - 1، وانظج:الاشاف ج64-3/63 -يصج-انظج تظس ج المجاغ ،  ام الظاج (1)

 6 الم ايةةق ، هةةـ 1415 الثان ةةة جمةةا ى 2 تةةاميخ ، 8442 الدةةا  – األم ن ةةة الةةجخي ججيةةاة( 2)

   1994 الثان  تشجيع
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 علنب الفند إ لهنف نن نفوسهف ف  ووضعوا ، المز ية الساْرإ حفَلته وهانت ، الزا 
 الشنر ودفنا الخينر وجلت ، والطَل  ، والزواج ، والبغض الحت ف  الجْ استخدام

ناتف والمندل التحويطةن  هانت ومذل  ،  ذلن  علنب سناعدهف وقند 000ن  سنليمان ْو
 نفسدوا ، موضوعة وقصص بح ايا  ونيدوهف ، والديْ بالعلف المتسميْ مْ عائفة
 الجنند عننْ ، والعمننل العلننف فنن  الطبيعيننة السنننْ عننْ وصننرفوهف ، النننا  حينناإ بهننا

 .المفيد النافا
 ، ودنينناهف دينننهف فنن  ينننفعهف وممننا ، يعنننيهف بمننا يشننتغلوا نن بالنننا  وجنندير

 وليطا دوهف فليحا موهف قلومهف إلب سبيَلً  المشعوذيْ لدجل يجعلوا   نن بهف جدير
 لهنف يفنت  ممنا معرفتنه علنيهف هللا نوجنت منا وليعرفنوا ، مننهف المجتما يطهر حتب
 . (1)( والسعادإ الخير نبواب

ن الجننْ   يتلننبس بنناإلنس، وننننه   سننلطان لننه ويننرى الشنني  محمنند الغزالنن  ن
عليه و  سبيل له فن  نن يحمنل اإلنسنان إلنب نمنر   يرينده، ونن سنبيلهف الوحيندإ 
هنو الوسوسنة وا سنتغفال؛ وهننو هنذل  ينرى: نن الننذيْ يزعمنون نن الجنْ تلبسننتهف 

 .(2)إنما هف مرضب، يجت نن يعالجوا
ن....  -ُيْ الذي يفول:وهذل  الشي  األستاذ الدهتو  موسب ُاهيْ  

والجْ المشهو  اصطَلحًا بأنه ْلن هللا، وجنس مْ مخلوقاته هاإلنس، وننه يرانا 
مْ حيُ   نراه، وننه يعي  معنا، وعلب ن ضنا،   سلطان له علينا إ  

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   چ بالوسوسة 

                                                 

 .24الظتاوى ص (1)

، وانظةةج: مكةةاةز اإليمةةا) 124: 114هةةل الحةةايث صانظةةج: السةةكة الكب يةةة بةة ع خهةةل الظقةة  وخ (2)

 .112، ويا بداها، ونح  تظس ج ي ض ه  لس م القجآ) الاجي  ص 79ص
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ۀ  ہ  ہ    ۀڻڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ    ڳڳ

 .(1)( 22)إبراهيف :  چۋ    ہہ
  : المنكرين أدلة

مننْ ْننَلل نقننوال المنكننريْ فننَّنهف يننرون نن الجننْ   يسننتطيا نن ينندْل بنندن 
علنب منا ذهبنوا وا بنه اسنتدلاإلنسان و نما سبيله الوحيد الوسوسة    ير وهنذا منا 

 إليه:
 الدليل األول:

ۀ  ہ    ۀں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں   قولنننه تعنننالب: 

قنالوا: إن هنون الصنرع والجننون  . (22إبنراهيف:  سو إ) چۋ    ہہ  ہ
 .(2)مْ الشيطان باعل ألنه   يفد  علب ذل 

قالوا: صنرح بأننه منا هنان لنه علنب البشنر سنلطان إ  منْ الوجنه الواحند وهنو 
 .(3)إلفاء الوسوسة والدعوإ إلب الباعل
علنب بطنَلن قنول منْ زعنف نن الشنيطان والجنْ  قال الجبائ : هنذه ااينة تندل

يم نهف صرع النا  و زالة عفولهف هما يفوله العامة و مما نسبوا ذل  إلنب السنحرإ 
 .(4)قال وذل  َْلذ ما نص هللا تعالب عليه

 الدليل الثاني:

                                                 

 ط/  ام الشجوق. 8/599( يتح المكد  شج  صح ح يسف  1)

 .49ص/3األل س  ج -مو  المدان   (2)

 .76ص/1الجازي ج -التظس ج الاب ج  (3)

 .151ص/19الجازي ج -( التظس ج الاب ج 4)
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ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ 

)سو إ  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۉ    ٴۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
 (.24سراء: رية: اإل

قالوا: نوليس يمل  الشيطان ف  هذا الهجوم ُيئا قاهرا، إنه يمل  استغفال 
ۀ  ہ    ۀڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ المغفليْ فحست: 

؛ وقد تكر  هذا المعنب ف  موضا (22إبراهيف:  سو إ) چۋ    ہہ  ہ
ۇ  ۆ  ۆ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  رْر:

ى   ائ  ائ        ەئ    ىۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 .  21:  20 سبأ چەئ  وئ  
قنالوا: ن إن الشننيطان   يفننيف عائفننًا ماديننًا نمنام ذاهننت إلننب المسننجد! و  ينندفا 
س رانًا ف  قفاه لي رع اإلثف مْ إحدى الحانا ! إنه يمل  ا حتينال والمخادعنة، و  

 .(1)مْ ذل ن يفد  علب نكثر

                                                 

 .114السكة الكب ية ب ع خهل الظق  وخهل الحايث ص (1)
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 الدليل الثالث:

  ُننن  نن األنبيننناء والعلمننناء المحففنننيْ يننندعون الننننا  إلنننب لعنننْ الشنننيطان 
والبراءإ منه فوجت نن تكون العداوإ بيْ الشياعيْ ومينهف نعظف ننواع العداوإ فلو 
كانوا قاد يْ علب النفوذ ف  بواعْ البشر وعلب إيصال البَلء والشنر إلنيهف لوجنت 

األنبياء والعلماء منهف نُد مْ تضر  هل نحد ولما لف ي نْ هنذل   نن ي ون تضر 
 . (1)علمنا ننه باعل

 :الدليل الرابع

زعف الجبنائ  نن الشنيطان هنان هثين  الجسنف فن  زمنْ سنليمان علينه السنَلم 
لننن  ويشنناهده النننا  ثننف لمننا تننوف  عليننه السننَلم نمننا  هللا عننز وجننل ذلنن  الجننْ ْو

 .(2)يرى و  يفوى علب األعمال الشاقةنوعا رْر لطي  الجسف بحيُ   
هذه األدلة الت  استدلوا بها علب نفيهف للمس الشيطان .

                                                 

 .76ص/1الجازي ج -التظس ج الاب ج  (1)

 .204ص/23األل س  ج -( مو  المدان  2)
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 المنكرين: أدلة إبطالالمطلب الثالث: 

 مْ عدإ وجوه.  المنكريْإبطال ندلة  يم ْ
 :األول الوجه

إن المنكريْ لمسألة المس الشنيطان ، لنف ينذهروا دلنيًَل واحندًا،   منْ الكتناب 
السنننة، و  مننْ العلننف، و  مننْ العفننل يبننيْ اسننتحالة دْننول الجننْ فنن  بنندن و  مننْ 

 اإلنسان. 
 الوجه الثاني: 

تلبس الجن  باإلنسان ثابت بضرو إ الواقا، فهذه الفصص الت   واها اإلمام 
ابْ الفيف عْ ُيخه ابْ تيمية، وعنْ  ينره ت يند ذلن ، والننا    يزالنون ينذهرون 

 ذل .
 الوجه الثالث: 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  چ عنننننننننننالب: قولنننننننننننه ت

صري  ف  إثبا  المس، فلماذا يريندون  ،( 275)البفرإ :  چڍ    ٺڀ  ڀ  ڀ
صرذ ااية عْ ظاهرها، ويجعلونها مختصنة بينوم الحسناب ، فهنل يضنرب الفنررن 
مننثًَل بننأمر  يننر معهننود و  ملمننو ، إن وظيفننة األمثننال هنن  تصننوير الغائننت فنن  

فااية تصو  موقا المنرابيْ  ،وهذا ما يفهف مْ ااية ،د ملمو صو إ نمر مشاه
 .؟!يوم الفيامة بأمر واقا ف  الدنيا محسو  فما الغرابة ف  ذل 

العنرب، ونن الفنررن الكنريف قند  زعمنا الزعف بأن تخبد الشيطان لإلنسان مْ و 
ف ظنواهر النصنوص منْ الفنررن الكنريألن هنذا النزعف باعنل  ،ح ب ما هانوا يعتفدون 
 هذه تبفب علب حفائفها واقعة هما نْبر الشرع.  ننوالسنة النبوية ت هد 
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الباعلنة، فلنيس معهنف  العنربنن هذا ا عتفناد منْ زعمنا  علب دليل ثف نيْ ال
النصننوص  بهننانننص مننْ الفننررن نو السنننة، وهننل مننا معهننف ظنننون ونوهننام يننأولون 

 الشرعية حست قواعدهف العفلية المخالفة لمنهج نهل الحن. 
 : الرابع الوجه

فول بأن الشيطان لنف يجعنل هللا لنه سنبيًَل علنب الننا  إ  نن يوسنو  ال ونما
ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   چ  تعنننننالب: هفننننن  صننننندو هف اسنننننتد ً  بفولننننن

 . ( 22)إبراهيف :  چۋ    ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ
نو الحجة  بعته،متاالسلطان المنف  ف  ااية الكريمة هو الفهر واإللجاء إلب 

منْ  لإلنسنانوالبرهان، وليس هو التعنرا لإلينذاء النفسن  والبندن ، فهنذا حاصنل 
نْ ُسنْلَطان  ِإ َّ َنن  قبل الشيطان، في ون معنب قوله تعالب:  َوَما َهناَن ِلنَ  َعَلنْيُكف مِِ

ليه دليل ما هان ل  علي ف فيما دعوتكف إ. ( 22)إبراهيف :  َدَعْوُتُكْف َفاْسَتَجْبُتْف ِل 
.وما هان ل  علي ف مْ سلطان قوإ وقند إ نقهنرهف علنب (1)و  حجة فيما وعدتكف به

 .(2)متابعت 
الصننحيحة مننا ينندل علننب نن الشننيطان لننه قنند إ علننب  األحاديننُجنناء فنن   ولفنند

ما ذهنره اإلمنام األلوسن  بفولنه: ففند و د منا منْ  ذل اإليذاء الحس  البدن ، ومْ 
امولننود يولنند إ  يمسننه الشننيط وفننب بعننض الطننر  إ  ععننْ  (3)ان فيسننتهل صنناْ 

ا إ  منريف و بنهنا لفنول نمهنا و نن   الشيطان ف  ْاصرته، ومْ ذلن  يسنتهل صناْ 
: )ِإَذا اْسننَتْجَنَ  اللَّْيننُل َنْو هننان نعيننذها بنن  وذ يتهننا مننْ الشننيطان الننرجيف، وقولننه 

                                                 

 .530ص/2تظس ج ابع كث ج ج (1)

 .333ص/1تظس ج الجالل ع ج (2)

 .31سبق تخجيج  ص  (3)
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 َْ ننَياِعي ننوا ِصننْبَياَنُكْف َفننَّنَّ الشَّ وقنند و د فنن  حننديُ  (1) َتْنَتِشننُر ِحيَنِئننذ(ُجننْنُ  اللَّْيننِل َفُكفُّ
المففود الذي اْتطفه الشياعيْ و دتنه فن  زمننه علينه الصنَلإ والسنَلم نننه حندث 

فنَّحتملن  علنب ْافينة منْ  (2)مْ ُأنه معهف قال فجاءنب عائر هأنه جمل قبعثري 
 إلب  ير ذل  مْ ااثا . (3)ْوافيه

لت عليه نمو  حفيفية واقعة همنا ثف قال: واعتفاد السل  ونهل السنة نن ما د
نْبر الشرع عنه و لتزام تأويلها هلها يستلزم ْبطا عويَل   يمينل إلينه إ  المعتزلنة 
ومْ حذا حذوهف ومذل  نحوه ْرجنوا عنْ قواعند الشنرع الفنويف فأحنذ هف قناتلهف هللا 
ننب ي فكون وااية الت  ذهروها ف  معرا اإلسنتد ل علنب مندعاهف   تندل علينه 

السلطان المنف  فيها إنمنا هنو الفهنر واإللجناء إلنب متابعتنه   التعنرا لإلينذاء  إذ
والتصندي لمنا يحصنل بسننببه الهنَل  ومنْ تتبنا األْبننا  النبوينة وجند الكثينر منهننا 
نز  بنر الطناعون منْ ْو قاععا بجواز وقوع ذلن  منْ الشنيطان بنل وقوعنه بالفعنل ْو

 .(4)نعدائكف الجْ صري  ف  ذل 
فرعب : والعفل   يحيل سلوههف ف  األننس إذا هاننت نجسنامهف يفول اإلمام ال

 قيفة بسنيطة علنب منا يفولنه بعنض الننا  بنل نكثنرهف ولنو هنانوا هثافنا لصن  ذلن  
نيضا منهف هما يص  دْول الطعام والشراب ف  الفنراغ منْ الجسنف وهنذل  الديندان 

 . (5)قد تكون ف  بن  ردم وه  نحياء

                                                 

   422ص  –ا) هكةا ية مة الدشةاء بةا  ضة  الصةب  -( خخجج  البخامي ي  كتا  األ   المظج  1)

(، قا  الش خ األلبان  : صح ح )السفسةفة 1273 ) 535ص/2(، والحم اي ي  المسكا ج1231)

 ((.3454  )  241ص  - 9الصح حة  ج 

 (.73ص/5( القبدثجى ال خ  الدظ   . )لسا) الدج  ج2)

 .7ص/4( الكااية ي  غجيب األثج ج3)

 .50ص: 3األل س  ج: -( مو  المدان  4)

 .50ص/2تظس ج القجطب  ج (5)
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 : سماخال الوجه

لوجنت نن ذل ،  علبريْ صرع الجْ لإلنسان بأنه لو هان قاد ًا قول المنك إن
باعنل لمنا ي ون تضر  األنبياء والعلماء منهف نُد مْ تضر  هل نحد، هنذا الفنول 

فهننو   يسننتفل بالفعننل الشننيطان ينن ذي مننْ ُنناء هللا تعننالب لننه ذلنن ، ألن  يلنن : 
ء هللا تعنالب لنه الضنرَّ فمْ ُناواإل داإ والمشيئة، و نما يفا ذل  بفد  هللا وتفديره، 

هما ننه يضل ويغوي مْ ُاء هللا تعالب له الضَلل والغواية. ولفد  الشيطان،نضره 
لكننْ هللا تعننالب حفننظ إ  عبنناد هللا  نقسننف الشننيطان الننرجيف نن يغننوي جميننا النننا 

إ نواء الشنيطان و ضنَلله، واعتنرذ  منْعباده المخلصيْ له فن  الطاعنة والعبنادإ 
هننذا صننراط علنن َّ مسننتفيف إن عبننادي لننيس لنن   قننالمننر ففننال: الشننيطان بهننذا األ

. فلنو  نن جعنل هللا تعنالب الحفظنة منْ الغناويْعليهف سنلطان إ  منْ اتبعن  منْ 
لمنا نجنا منْ هيندهف و ينذائهف  -نقنوى منْ الجنْ ونقند  علنيهف هنفالذيْ -المَلئكة 

، ذهر ابْ قيف نئمة الطت قديمًا هانوا يفِرون بمرا المس الشيطان  إن.. ثف نحد.
 بصننرعيفننرون  - نسننهف بفننراط وعلننب–هللا نن نئمننة نعبنناء اليونننان   حمننهالجوزيننة 

الجننْ لإلنسننان، وننننه   ينكننر ذلنن  إ  جهلننة األعبنناء، ممننْ تزننندقوا و لننت علننيهف 
المادي الذي ينكر عالف الغينت و  ين مْ إ  بالمحسنو  المشناهد، وهن  ء  التفكير
 . (1)ليس ف  الطت ما يدفا ذل إ  الجهل، و   ف معهفليس 

 الوجه السادس: 

نما ما استدلوا به مْ نن الشيطان هان هثي  الجسنف...ال  ففند نجناب اإلمنام 
 .(2)األلوس  بفوله: وهذا   يفبل نصَل إ  برواية صحيحة وننب ه 

                                                 

 ويا بداها. 51، وانظج : الطب الكب ي ص: 71:  66ص:  4زا  المدا  ج:  (1)

 .204ص/23األل س  ج -( مو  المدان  2)
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وقنننال اإلمنننام ابنننْ الفنننيف: نجوابنننه منننْ وجنننوه: نحننندها: .. المحنننال نن يتنننداْل 
دهما ف  ااْر بحيُ ي ون حيزهما واحدا، ونما نن يندْل جسنف جسمان هثيفان نح

 لطي  ف  هثي  يسرى فيه فهذا ليس بمحال. 
الثننان  :نن هننذا باعننل بصننو  هثيننرإ منهننا دْننول المنناء فنن  العننود والسننحاب، 
ودْول النا  ف  الحديد، ودْول الغذاء ف  جميا نجزاء البندن، ودْنول الجنْ فن  

 .(1)المصروع
ض  لنا نن دْول الجْ فن  بندن اإلنسنان ثابنت باتفنا  نهنل مْ َْلل هذا يت

السنننة والجماعننة، ونن الحننن مننا مننْ ذهننت إلننب هننذا، فمننْ ْننَلل نقننوال والمثبتننيْ 
وندلتهف نرى ننهف استدلوا علب ما ذهبوا إليه بالفررن والسنة الصحيحة ومنْ ْنَلل 

لإلنسان يبدن ما الواقا والمشاهد، ومْ َْلل التتبا لألدلة نرى نن إيذاء الشيطان 
اللحظة األولب لحظة ْروجه مْ بطنْ نمنه، فهنو يطعنْ الوليند نثنناء ْروجنه منْ 
ًا، مفزوعنًا مرعومنًا منْ هنذه الطعننه، ويسنتمر هنذا   حف نمه فيستهل المولود صاْ 
اإليذاء لبن  ردم عوال حياتهف فهنو تنا إ يصنيبهف بناألمراا التن  منهنا الطناعون، 

الصنرع والجننون، بنل ونحياننًا يصنل اإلينذاء إلنب الفتنل وتا إ يتلبس ببدنه فيصيبه ب
كما و د. هذا وقد ْلد ه  ء المنكرون بيْ المشعوذيْ والدجاليْ وميْ المعالجيْ 
ووصفوا هل ه  ء بالدجل فاصب  المصروع ف  حيرإ إذ الكل مشعوذ ف  نظره منْ 

الجيْ فلزامنا َْلل ما سمعه، و ذا هان لزاما علينا نن نفنر  بنيْ المشنعوذيْ والمعن
، وعننر  علينننا نيضننًا نن نتعننرذ علننب عننر  العننَلج فهنن  نافعننة بننَّذن هللا تعننالب

 العَلج ه  الت  تفر  بيْ المشعوذيْ الدجاليْ وميْ المعالجيْ الصادقيْ.
 فَّلب المطلت الرابا عَلج المس الشيطان . 
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 المطلب الرابع: عالج المس الشيطاني:

نننه مننرا نصننعت مننْ األمننراا البدنيننة الصننرع نننوع مننْ ننننواع األمننراا، ولك
 : هما يتداوى مْ سائر األمراا وعلب اإلنسان نن يتداوى منه

فعْ نسامة بْ ُري  قال: جاء نعراب  ففال: يا  سول هللا ننتداوى؟ قال: نعف 
 . (1)فَّن هللا لف ينزل داء إ  ننزل له ُفاء علمه مْ علمه وجهله مْ جهله

اِء َبنَرَن ِبنَّْذِن قنال: ِلُكن وعْ جنابر نن النبن   لِِ َداء  َدَواٌء َفنََّذا ُنِصنيَت َدَواُء الندَّ
 .(2)َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

وعْ نب  ْزامة قال قلت: َيا َ ُسوَل َّللاَِّ ، ُ ًقب ُهنَّنا َنْسنَتْرِق  ِبَهنا ، َوَنْدِوَينٌة ُهنَّنا 
ْيًئا ؟ قَ  َُ  ِ ْْ َقَدِ  َّللاَّ ْْ َقَدِ  َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ نَنَتَداَوى ِبَها ، َهْل َتُردُّ ِم  .(3)اَل : ن ِهَ  ِم

قننال اإلمننام الشننوهان : نوفنن  نحاديننُ البنناب هلهننا إثبننا  األسننباب ونن ذلنن    
يناف  التوهل علب هللا لمْ اعتفد ننها بَّذن هللا ومتفديره وننها   تنجنا بنذواتها بنل 

 ذل  و ليه اإلُا إ ف  حديُ بما قد ه هللا فيها ونن الدواء قد ينفلت داء إذا قد  هللا
جابر حيُ قال بَّذن هللا فمدا  ذل  هله علب تفدير هللا و  ادتنه، والتنداوي   ينناف  
التوهل هما   ينافينه دفنا الجنوع والعطن  باألكنل والشنرب وهنذل  تجننت المهلكنا  

 والدعاء بالعافية ودفا المضا  و ير ذل . 

                                                 

 2151ص/5ج -بةا  يةا خنةز  ه  اء لت خنةز  لة  شةظاء  -كتا  الطب  -( خخجج : البخامي ي  1)

(  5354.) 

   1729ص/4ج -با  لال  اء  واء واسةتحبا  التةااوي  -كتا  السال   –خجج : يسف  ي  ( خ2)

(2204.) 

(، وقةا : 2065  ) 399ص/4ج -با  يا جاء ي  الجقى وات وية  -( خخجج  : ي  كتا  الطب 3)

 حسع صح ح.
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ه   بأ  بالتداوي لمنْ هنان بنه داء قوله: وجهله مْ جهله فيه دليل علب نن
 . (1)قد اعترذ األعباء بأنه   دواء له ونقروا بالعجز عنه

ِتن  َسنْبُعوَن  نما ما جاء عْ ابْ عبا  نن النبن   ْْ ُنمَّ ُل اْلَجنَّنَة ِمن ُْ قنال َينْد
  َ َْ ْْ ُهْف َيا َ ُسوَل َّللاَِّ َقاَل ُهْف الَِّذي  َيْسَتْرُقوَن َوَ  َيَتَطيَّنُروَن َنْلًفا ِبَغْيِر ِحَساب  َقاُلوا َم

ُلونَ   . (2)َوَ  َيْكَتُووَن َوَعَلب َ مِِِهْف َيَتَوهَّ
 ففد استدل بهذا الحديُ علب ننه ي ره التداوي: 

 وأجيب عن ذلك بأجوبة :

قال النووي:   مخالفة بنل المندح فن  تنر  الرقنب المنراد بهنا الرقنب التن  هن  
هولننة والتنن  بغيننر العرميننة ومننا   يعننرذ معننناه فهننذه مننْ هننَلم الكفننا  والرقننب المج

مذمومة  حتمال نن معناه هفر نو قريت مننه نو م نروه، ونمنا الرقنب ب ينا  الفنررن 
وماألذهننا  المعروفننة فننَل نهنن  فيننه بننل هننو سنننة ومنننهف مننْ قننال فنن  الجمننا بننيْ 

  لبينان الحديثيْ: إن الوا دإ ف  تر  الرقب لألفضلية وميان التوهنل وفن  فعنل الرقن
الجننواز مننا نن ترههننا نفضننل ومهننذا قننال ابننْ عبنندالبر وح نناه عمننْ ح نناه والمختننا  

 األول. 
 وقد نفلوا اإلجماع علب جواز الرقب باايا  ونذها  هللا تبا   وتعالب. 

وقال الماز ي: جميا الرقب جائزإ إذا هاننت ب تناب هللا نو بنذهره ومنهن  عنهنا 
   يد ى معناه لجواز نن ي ون فيه هفر. إذا هانت باللغة العجمية نو بما 

                                                 

 .91:  89ص/9ن ل األوطام ج (1)

له له  -كتا  اإليما)  –( خخجج : يسف  ي  2) ْسةفهمه َع اْلَجك ةةَ بهبَْ ةجه بَا  الا  ةْع اْلمم ة  ه َطَ اةهةَف يه  َهفَةى  مخم

َساٍ  َوَت َهذَا ٍ   (.321(  )492/ ص  1)ج  -حه
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وقال الطبري والماز ي وعائفة: إنه محمنول علنب منْ يعتفند نن األدوينة تنفنا 
 . (1)بطبعها هما هان نهل الجاهلية يعتفدون 
 عنْ ينذب نن يجنت وقند يسنتحت بنل يجنوزهذا وقد ذهر اإلمام ابْ تيمية ننه 

 ففينه يضنانو ...  اإلم نان سنتبح بنه منأمو  المظلوم نصر نَّف ينصر ونن المظلوم
 ونحو ولعنهف وسبهف وانتها هف ونهيهف الجْ ونمر ...... المظلوم هذا هرمة تفريج
 فهنف منوتهف نو الجنْ مْ عائفة مرا يتضمْ ذل  هان ن و  جائز، الكَلم مْ ذل 

 يتعنندى همننا علننيهف يتعنند لننف المعننالج الننداعب الراقننب هننان ذاإ ألنفسننهف الظننالمون 
   منْ يحبسنون  وقند قتلنه يجنوز   مْ بفتل فيأمرون  العزائف هلن مْ هثير عليهف
 نو الجننْ تفتلننه مننْ ففننيهف ذلنن  علننب الجننْ تفنناتلهف قنند ولهننذا حبسننه لننبإ يحتنناج
 .دوابه نو ونو ده باهله ذل  يفعل مْ وفيهف تمرضه

 فَّننه و سنوله بنه هللا نمنر النذى العندل مسنل  عداوتهف دفا فب سل  مْ ونما
 والتنفنيس الملهنوذ و  اثنه المظلوم نصر فب و سوله   مطيا هو بل يظلمهف لف

 للمخلننو   ظلنف و  بالخننالن ُنر  فيهننا لنيس التننب الشنرعب بننالطرين الم نروب عنْ
 الجْ هان و ن ،عنه لعجزهف و ما عادل بأنه لمعرفتهف ماإ الجْ ت ذيه   هذا ومثل
 مثنل العنوذ فراءإب يحترز نن هذا لمثل فينبغب ت ذيه ففد ضعي  وهو العفا يت مْ
 ويجنننت اإليمننان يفننوى  ممننا ذلنن  ونحننو والنندعاء والصننَلإ والمعننوذا  الكرسننب ريننة

 الجهناد نعظنف منْ وهنذا هللا سنبيل فب مجاهد فانه عليه يسلطون  بها التب الذنوب
 نفسا هللا ي ل  فَل قد ته فو   األمر هان و ن بذنومه عليه العدو ينصر نن فليحذ 

 .يطين   لما البَلء مْ يتعرا فَل وسعها إ 
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 منا فَّننه والصنالحيْ األنبيناء نعمنال منْ وهو األعمال نفضلوهذا العَلج مْ 
 و سنوله بنه هللا نمنر بمنا ردم بننب عنْ الشنياعيْ يندفعون  والصالحون  األنبياء زال
 .... ذل  يفعل نبينا هان وهما ذل  يفعل المسي  هان كما

 سنيما   يشنرع فنَل معنناه يعرذ   مما وي تت يفال بما عليهف اإلستعانة ونما
 يفرنون  وقد ُر  فيه العزائف نهل يفوله ما وعامة محرم ذل  فَّن ُر  فيه هان إن
 وفنننب الشنننر  منننْ يفولوننننه منننا وي تمنننون  ويظهروننننه الفنننررن منننْ ُنننيئا ذلننن  منننا

 .ونهله الشر  عْ يغن  ما و سوله هللا ُرعه بما اإلستشفاء
 فننَل والخنزيننر هالميتننة بالمحرمننا  وي التنندا جننواز فننب تنننازعوا و ن والمسننلمون 

 هنل فنب محنرم ذلن  ألن بحنال بنه التنداوي  يجنوز   والشنر  الكفر نن فب يتنازعون 
 مطمئننا قلبنه هنان إذا يجنوز إنمنا ذلن  فنَّن اإلكنراه عنند بنه هالتكلف هذا وليس حال

 قلبنه عمأنيننة منا بنه تكلف ولو صاحبه بفلت هان إذا ي ثر إنما به والتكلف باإليمان
 يسنناعده لننف بننالعزائف مسننتخ  صنناحبه نن عننرذ إذا والشننيطان ينن ثر لننف باإليمننان
 :لوجهيْ به المصاب إبراء لبإ ضرو إ و  به التكلف الب مضطر الم ره فَّن ونيضا

 يزينده بنل ي ثر فَل بالعزائف يعالج مْ ي ثر مما نكثر ي ثر   قد ننه :أحدهما
 .ُرا

 ... لالباع عْ يغنب ما الحن فب نن :والثانى
 هللا هتنناب مننْ ُننيئا المرضننب مننْ و يننره للمصنناب ي تننت نن ويجننوزثننف قننال: 

 .و يره نحمد ذل  علب نص هما ويسفب ويغسل المباح بالمداد وذهره
 إله   هللا بسف: ) فلي تت و دتها المرنإ علب عسر إذا :قال عبا  بْا عْف

پ  پ  پ  ڀ   پ  چ  (العظيف العر   ب هللا سبحان الكريف الحليف هللا إ 
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ۈئ          ۈئچ 4٦النازعات:  چمت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  جح   چ  2الفاتحة:  چ

 چىئ  يئ  جب  حب   خب  مب     مئحئ  جئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی

 ما وينض  فتسفب ... فيسفب نظي  إناء فب ي تت:  وقال ...(1) ) 3٥األحقاف: 
 .(2).نظي  ُ ء نو جام فب للمرنإ ي تت نبب  نيت هللا عبد قال سرتها دون 

 :قبل اإلصابة وبعدهاوعالج هذا المرا قسمان 

 القسم األول : قبل اإلصابة :

دائما يفال: الوقاية ْير مْ العَلج فينبغن  علنب المسنلف نن يفن  نفسنه فمنْ 
الوقاية المحافظة علب جميا الفرائض والواجبا  وا بتعناد عنْ جمينا المحرمنا  ، 

مة مْ جميا السيئا  ، والتحصْ باألذهنا  والندعوا  ، والتعنوذا  المشنروعة والتو 
 ، ففبل العَلج نفول دائمًا الوقاية ْير مْ العَلج.

 ومْ هذه األمو  الت  يف  اإلنسان نفسه بها اإلكثا  مْ ذهر هللا عز وجل. 
قنال إن هللا نمنر يحين   ففد اْرج الترمذي عنْ الحنا ث األُنعري نن النبن  

زهرينا بخمنس هلمنا  فنذهر الحنديُ بطولنه وفينه : نَورُمنُرُكْف َنْن َتنْذُكُروا َّللاََّ َفنَّنَّ  بْ
  ْ ْ  َحِصني َرَج اْلَعنُدوُّ ِفن  َنَثنرِِه ِسنَراًعا َحتَّنب ِإَذا َنَتنب َعَلنب ِحْصن َْ َمَثَل َذِلَ  َهَمَثِل َ ُجل  

ِنَفَأْحَرَز َنْفَسُه ِمْنُهْف َهَذِلَ  اْلَعْبُد َ  ُيْحرِ  ْيَطاِن ِإ َّ ِبِذْهِر َّللاَّ ْْ الشَّ  . (3)ُز َنْفَسُه ِم
ونحنْ فن   وف  حديُ عبندالرحمْ بنْ سنمرإ قنال: ْنرج عليننا  سنول هللا 

صننفة بالمدينننة ففننام علينننا ففننال: إننن   نيننت البا حننة عجبننا فننذهر الحننديُ بطولننه 
                                                 

 - يسةقاه لمةع ياتةب القجآ) ي  الجخصة ي  -كتا  الطب  –ي  يصكظ    ش بة خب  ابع( خخجج : 1)

5 / 39 (  23508.) 

 باختصام. 65:  49 /19 الظتاوى يجم ع( 2)

 -بةةةا  يةةةا جةةةاء يةةة  يثةةةل الصةةةالة والصةةة ا  والصةةةاقة  -كتةةةا  األيثةةةا   –( خخججةةة  التجيةةةذي 3)

 (، وقا : هذا حايث حسع صح ح غجيب .2863  ) 148ص/5ج



 

د.  الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني                                       
 محمد سيد أحمدشحاته

 

************************************************ 

(1214( 

 

الشنياعيْ وفيهنو نيت  جَل مْ نمت  قد احتوُته الشياعيْ فجاءه ذهنر هللا فطينر 
 . (1)عنه

منْ قنال يعنن  إذا ْنرج  قال: قال  سول هللا  وف  حديُ ننس بْ مال  
بسف هللا توهلت عل  هللا   حول و  قوإ اإل با  يفال له: هفيت وهنديت  -مْ بيته

ووقيننت وتنحنن  عنننه الشننيطان فيفننول لننه ُننيطان رْننر: هينن  لنن  برجننل قنند هنندي 
 .(2)وهف  ووق 

سلف نن يواظت علب نذها  الصباح والمساء و لي  عرفنًا وهذل  ينبغ  علب الم
 مْ هذه األذها .

مْ التعوذ .. ننه قنال منْ قنرن رينة الكرسنب إذا نوى إلنب  فمما ُرعه النبب 
 فراُه لف يزل عليه مْ هللا حافظ ولف يفرمه ُيطان حتب يصب . 

 فلنن ليلننة فنن  البفننرإ سنو إ مننْ ريننا  عشننر قننرن منْ: بننْ مسننعود هللا عبنندفعنْ 
 الكرسنن  ونيننة نولهننا مننْ ن معننا يصننب  حتننب الليلننة تلنن  ُننيطان البيننت ذلنن  ينندْل
  .(3)(السماوا  ف  ما  ) نولها ْواتيمها وثَلث بعدها وريتان

                                                 

، والطبجانة  ية  234ص/3( خخجج : الحا   التجيذي ي  ن ا م األص   ي  خحا يث الجسة   ج1)

   281ص/1( خخججةة  هكةةا يختصةةجاً، ويةة  األحا يةةث الطةة ا  ج1861  ) 521ص/1الةةاهاء ج

(، وقا  الا ثم : مواه الطبجان  بإسكا يع ي  خحاهما سف ما) بةع خحمةا ال اسةط  وية  اآلخةج 39)

 (.180ص/7خالا بع هباالجحمع المخزوي  وكالهما ضد ف.) يجمي الزواةا ج

كمةا ية  ية ام  الظمة )  –ا يقة   لذا خةجج يةع ب تة  با  ية -كتا  األ  -( خخجج : ابع حبا) ي 2)

 (.2375  ) 590ص/1ج

 /2 - بةا  ي ةل خو  سة مة البقةجة وخيةة الاجسة  -كتا  ي اةل القجآ)  –ي   الاامي ( خخجج :  3

 ابةع يةع يسةمي لة  الشةدب  يكقطةي خن  غ ج ثقا  مجال :  خسا سف   حس ع قا ( و3382  ) 541

 . يسد  
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وفب السنْ ننه هان يعلف نصحابه نن يفول نحدهف :َنُعوُذ ِبَ ِلَماِ  َّللاَِّ التَّامَّناِ  
ننرِِ ِعَبننادِ  َُ ْْ َ َضننِبِه َوِعَفاِبننِه َو ِْ َوَنْن َيْحُضننُرون ِمنن ننَياِعي ْْ َهَمننزَاِ  الشَّ ولمننا  (1)ِه َوِمنن

جاءته الشياعيْ بلهت مْ نا  نمنر بهنذا التعنوذْ  َنُعنوُذ ِبَوْجنِه َّللاَِّ اْلَكنِريِف َوِمَ ِلَمناِ  
 ْْ رِِ َما َيْنِزُل ِمن َُ  ْْ َّْ َبرٌّ َوَ  َفاِجٌر ِم ِت  َ  ُيَجاِوُزُه نرِِ َمنا َّللاَِّ التَّامَّاِ  الَلَّ َُ نَماِء َو السَّ

ِْ اللَّْيننِل َوالنََّهنناِ   ْْ ِفننَت ننرِِ َمننا َيْخننُرُج ِمْنَهننا َوِمنن َُ ننرِِ َمننا َذَ َن ِفنن  اأْلَْ ِا َو َُ َيْعننُرُج ِفيَهننا َو
 ُْ ْْ َعَواِ ِ  اللَّْيِل َوالنََّهاِ  ِإ َّ َعاِ ًقا َيْطُرُ  ِبَخْير  َيا َ ْحَم  .(2)َوِم

يواظننت علننب قننراءإ سننو إ البفننرإ ففنن  صننحي  وهننذل  ينبغنن  علننب المسننلف نن 
 إن مفننابر بيننوتكف تجعلننوا  : قننال  هللا  سننول نن هريننرإ نبنن  عننْمسننلف بسنننده 

 .(3)البفرإ سو إ فيه تفرن الذي البيت مْ ينفر الشيطان
 هنان  النبن  نن: عائشنة عنْوهذل  قنراءإ المعنوذا  ففن  صنحي  البخنا ي 

.  (نحد هللا هو قل) فيهما ففرن فيهما نفُ ثف هفيه جما ليلة هل فراُه إلب نوى  إذا
 مننا بهمننا يمسنن  ثننف.  (النننا  بننرب نعننوذ قننل ) و.  ( الفلننن بننرب نعننوذ قننل ) و

 ذلن  يفعنل جسنده منْ نقبنل ومنا ووجهنه  نسنه علنب بهمنا يبندن جسنده مْ استطاع
 .(4)مرا  ثَلث

                                                 

(؛ هةع همةجو بةةع 3528  ) 541ص/5ج - 94بةا   –كتةا  الةةاه ا   –( سةكع التجيةذي ية  1)

 شد ب هع خب   هع جاه؛ وقا : هذا حايث حسع غجيب.

   950ص/2ج -با  يا يؤيج ب  يةع التدة ذ  -كتا  الشدج  –( خخجج : اإليا  يالك ي  الم طَ 2)

ا ثمةة : (، هةع ابةع يسةد  ، وقةا  ال43  )18ص/1(، والطبجانة  ية  المدجة  األوسةط ج1704)

 (.128ص/10مواه الطبجان  ي  الصب ج وي   يع ل  خهجي . )يجمي الزواةا ج

 - المسةجا ية  وج ازهةا ب تة  ية  الكايفةة صالة استحبا  با  -ي  كتا  الصالة  يسف ( خخجج :  3

1 / 539    (780  ). 

 (.4729 ) 1916 /4 -المد ذا  ي ل با   -كتا  ي اةل القجآ)  –ي   البخاميخخجج :  (4)
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  سنول نن : هرينرإ نبن  عنْوهذل  مْ األذها  النافعة ما نْرجه الشيخان 
 وهننو الحمنند ولننه الملنن  لننه لننه ُننري    وحننده هللا إ  إلننه   قننال مننْ)  قننال  هللا
 مائنة لنه وهتبنت  قناب عشنر عندل لنه هاننت منرإ مائنة ينوم فن .  قندير ُ ء علب

 حتننب ذلنن  يومننه الشننيطان مننْ حننرزا لننه وهانننت ُنن ءإ مائننة عنننه ومحيننت حسنننة
 (.1)(ذل  مْ نكثر عمل نحد إ  به جاء مما بأفضل نحد يأ  ولف يمس 

هذا وقد جما العلماء مْ األذها  والدعوا  التب يفولها العبد إذا نصب  و ذا 
نمسب و ذا نام و ذا ْاذ ُيئا ونمثال ذل  مْ األسباب ما فيه بَلغ فمْ سل  
مثل هذه السبيل ففد سل  سبيل نولياء هللا الذيْ   ْوذ عليهف و  هف يحزنون 

طا و  الداْلة فب الشر  والسحر ففد ْسر ومْ دْل فب سبيل نهل الجبت وال
ۉ  ٹ ٹ چ الدنيا وااْرإ ومذل  ذم هللا مْ ذمه مْ مبدلة نهل الكتاب حيُ 

ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  ىئ   

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

   ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ    کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڎ  ڎ

                                                 

 (،3119  ) 1198 /3  - وجكةة  ه لبفةة س صةةظة بةةا  -يةة  بةةاء الخفةةق  البخةةامي( خخججةة : 1)

 .  (2691) مق 4/2071 والاهاء والتسب ح التاف ل ي ل با  والت بة والاهاء الذكج ي  يسف و
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 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳڳ  ڳ  ڳ

 .(1)( وهللا سبحانه وتعالب نعلف. 102: 101)البفرإ 
 القسم الثاني : بعد اإلصابة:

 ال بد أن نبدأ العالج، أما العالج وكيف يكون:فعند هذا 

بدايننة نظننرًا لشنندإ هننذا المننرا، وعنندم العلننف بننه، فننَّن المننريض يسننعب جاهنندًا 
إلزالتنه بشننتب ننننواع السنبل، ويحنناول نن ينندفا منْ نجننل هننذا الغنال  والنفننيس ليبننرن 
منه، هل هذا نثمر فئة مْ المشعوذيْ يدعون ننهنف يعنالجون هنذا المنس، والكثينر 

 هنذا ف  انتشرهف لألس  يعالج بالسحر، ويستعيْ بما   يجوز ُرعًا، هذا وقد من
 الشنيطانية، بضناعتهف و اجنت نذاهنف وهثنر والندجالون  والمشعوذون  السحرإ الزمان
 الشنياعيْ اجتنالتهف حتب للشهوا  و تباعهف دينهف عْ المسلميْ بعد بسبت وذل 

 ثانينة امنرنإ منْ المسنلف تنزوج إذا نننه تجند ننن  األينام هنذه فن  المنر الواقا فمْ ،
 تنجننت لننف و ذا ضننرتها عننْ زوجهننا تننرمد حتننب السنناحر إلننب األولننب الزوجننة ذهبننت
 إلنننب بنننه ذهنننت صنننرع منننا إنسنننان نصننناب و ذا الفَلنننن السننناحر  إلنننب تنننذهت المنننرنإ

 إلنب ذهبنت الجنان منْ بمنس المنرنإ نصيبت و ذا الخيالية المبال  له ودفا المشعوذ
 فن  المسنلميْ حنال هن  هنذه ، الشنيطان قرينها ترض  حتب والرقص الزا  حفَل 
 .  هللا  حف مْ إ  الزمان هذا

لننذل  مننْ بنناب النصننيحة نحنناول نن نبننيْ عريفننة العننَلج مننْ ْننَلل الكتنناب 
والسنننة، ونبننيْ عريفننة الرقيننة الشننرعية، ثننف نبننيْ ح ننف بعننض العَلجننا  األْننرى 

 فأقول:

                                                 

 .283:  276ص  - 24يجم ع الظتاوى ج (1)
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نمثنننال هنننذه  النبننن   علنننت العنننَلج فننن  هنننذه الحنننا   مطلنننوب وقننند عنننَلج
 الحا  : 

ْْ النَِّبنن ِِ  ِْ ُمننرََّإَع ْْ َيْعَلننب ْبنن ْ  َلَهننا َقننْد  ففنن  الحننديُ: َعنن َننَّننُه َنَتْتننُه اْمننَرَنٌإ ِبنناْب
ِ َنَنننا َ ُسننوُل َّللاَِّ َقنناَل َفَبننَرَن َفَأْهننَدْ  َلننُه  َنَصنناَبُه َلَمننٌف َفَفنناَل َلننُه النَِّبنن ُّ  ننُرْج َعننُدوَّ َّللاَّ ْْ ا

ْ  َفَفاَل َ ُسنوُل َّللاَِّ َكْبشَ  ْْ َنِقد  َوَسْم ْيًئا ِم َُ ِْ َو نْذ  ْي ُْ َْ َو نْم نْذ اأْلَِقنَد َوالسَّ ُْ َينا َيْعَلنب 
رَ  َْ ِْ َوُ دَّ َعَلْيَها اْا  . (1)َنَحَد اْلَكْبَشْي

وهنا ننبه علب نمر مهف وهو ننه   بد نن ي ون العَلج بالرقية الشرعية، فمنا 
 -وما ح مها؟ وما صفتها؟ هذا ما سنوضحه اان:ه  الرقية؟ وما ُروعها؟ 

 : الرقيــة تعـريف

ْقااـية لغااة: العننوذإ، معروفنة... والنننجما ُ ًقنننب، وتفننول: اْسَتْرَقنننْيُته فرَقانننن   الرُّ
، وقند َ قناه  ْقننيًا و ُ ِقننِيًا . و جنل َ قَّناٌء: صناحُت ُ ًقننب . يفنال: َ َقننب  ُ ْقنية، فهو  ا  

َذ ونفُ فن  ُعوَذِته و النَمْرِقن ُّ َيْسَتْرقن الراقن  ُ ْقنيًة و   . (2)ُ قنِيًا ِإذا َعوَّ
نَرع  ْقنية الُعوذإ التن  ُيْرقنب بها صاحُت اافِة هالننُحمَّب والصَّ قال ابْ اأَلثنير: الرُّ

 .(3)و ير ذل  مْ اافا 

                                                 

وقا : الشة خ شةد ب األمنةؤوط  (،1758  )4/171خخجج  : اإليا  خحما بع حكبل ي  يسكاه  (1)

( وقةا  الشة خ شةد ب األمنةؤوط: لسةكا ه 17599يةجق  )172 /4: لسكا ه ضد ف تنقطاهة ، وية  

ضد ف المكاا  بةع همةجو لة  يسةمي يةع يدفةى بةع يةجة، وقةا  الا ثمة : مواه خحمةا ومجالة  مجةا  

(  674ص  - 2(، وخخججةةة  الحةةةاك  يةةة  المسةةةتامك ج 560ص  - 8الصةةةح ح يجمةةةي الزواةةةةا ج

 يط تً، وقا : هذا حايث صح ح اإلسكا  و ل  يخججاه باذه الس اقة، وقا  الذهب : صح ح. 4232

 يا ة مقى. 332ص  14( لسا) الدج  ج 2)

 يا ة مقى. 254ص  2( الكااية ج 3)
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هنن  نلفنناو ْاصننة يحنندث بسننببها الشننفاء مننْ األسننفام الرقيااة اصااطالحاً: 
األسباب المهلكة؛ و  يفال لفظ الرقب علب ما يحدث ضر ا؛ بل هنذا يفنال واألدواء و 
 .(1)له السحر

 :شـروط الرقيـة

قال الحافظ ابْ حجر: نوقد نجما العلماء علب جواز الرق  عند اجتماع ثَلثة 
 ُروط : 

نن ي ون ب َلم هللا تعالب نو بأسمائه وصفاته؛ وماللسان العرم  نو بما يعرذ 
 ه؛ ونن يعتفد نن الرقية   ت ثر بذاتها بل بذا  هللا تعالبن.معناه مْ  ير 

ومننا هننان مننْ الرقنن  ينن دي إلننب الشننر  يمنننا ومننا   يعفننل معننناه   ينن مْ نن 
 . (2)ي دي إلب الشر  فيمتنا احتياعا والشرط ااْر   بد منه

وقنننال اإلمنننام الننننووي  حمنننه هللا : ن ونمنننا الرقنننب ب ينننا  الفنننررن وماألذهنننا    
 .(3)روفة ، فَل نه  فيها ، بل هو سنة نالمع

قن   وقال ُي  اإلسنَلم ابنْ تيمينة  حمنه هللا :ن نهنب علمناء ا سنَلم  عنْ الرُّ
ا ُر  ن  .(4)الت    ُيففه معناها ؛ ألنها َمظنَّة الشر  ، و ْن َلْف َيعرذ الرَّاق  َننهَّ

 حكمها : 

                                                 

 .1/328( تاذيب الظجوق والق اها السك ة ي  األسجام الظقا ة لفقجاي  1)

 .195ص/10( يتح البامي ج2)

 (. 168/  14ج  يسف  ) ( ش3)

( نقالً يع هةال  السةحج  103/ 2( لي ا  الاتلة ي  هم   الجسالة ، انظج : الجساةل المك جية ) 4)

 .203والشد ذة  
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وص فننن  بينننان نبننناح هللا سنننبحانه وتعنننالب لعبننناده التنننداوي ، وجننناء  النصننن
 عنْ  سنول هللا  مشروعيته ، فف  صحي  مسلف  حمه هللا منْ حنديُ جنابر 

اِء َبِرئ بَّْذِن هللِا عز َوَجل ن  .(1)ننه قال : ن ِلكلِِ داء  دواٌء ، فَّذا ُنِصيَت َدواُء الدَّ
 ، اءوَ والنندَّ  اءَ ن النندَّ َلننَْ  هللاَ  إنَّ  : ن قننال عننْ النبنن   النند داء  نبنن عننْ و  

 .(2)ن.ام رَ حَ وا بِ داوَ تَ وا و  تَ اوَ دَ فتَ 
و نَّ مْ نعظف منا ُيتنداوى بنه فن  الِعَلنِل عامنًة ، وفن  العنيْ والحسند والسنحر 
والمنس ْاصنًة هنَلم هللا تعنالب ؛ ففينه الشنفاء التنام منْ هنل هنذه األمنراا ، وهنل 
 ننفا مْ نن ُيَنفِِس المسنلُف عنْ نْينه المسنلَف برقينة منْ هتناب  منه وسننة نبينه 

نو للحسند  ْنزل به مرا نو علة نو يرقيه عَلجًا للسنحر نو للصنْرع نو للعنيلمْ 
، فأي ُفاء لهذه األمراا ْينر منْ هنَلم  مننا سنبحانه وسننة المصنطفب صنلوا  

  م  وسَلمه عليه .
 األمنننرالصنننحيحة  األحادينننُوفننن  ويفنننول ابنننْ قنننيف الجوزينننة  حمنننه هللا : ن 

ه دفننا داء الجننوع والعطنن  والحننر ينافينن  همننا ، وننننه   يننناف  التوهننل ، بالتننداوي 
التن  نصنبها هللا  األسنباببل   تنتف حفيفنة التوحيند إ  بمباُنرإ  ، والبرد بأضدادها

رعاً  مفتضيا  لمسبباتها قد اً  هما يفندح ، ونن تعطيلها يفدح ف  نفس التوهل   ،ُو
 ، والح منة ويضنعفه منْ حينُ يظنْ معطلهنا نن ترههنا نقنوى فن  التوهنل األمرف  

اعتماد الفلنت علنب هللا فن  حصنول منا  تهيناف  التوهل الذي حفيف كها عجزاً فَّن ترْ 
و  بنند مننا هننذا  ، ينفننا العبنند فنن  دينننه ودنينناه ودفننا مننا يضننره فنن  دينننه ودنينناه

                                                 

 ( سبق تخجيج .1)

( والطبجانة   3874كتا  الطب ، با  ي  األ وية الماجوه  ، حايث )  -( خخجج : خب   او  ي  2)

( ن مواه الطبجان   86/  5( قا  الا ثم  ي  المجمي )   649مق     254/  24ي  المدج  الاب ج 

 (. 1762ومجال  ثقا  ن وصحح  الش خ األلبان  محم  ه ي  صح ح الجايي   ) 
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 فننَل يجعننل العبنند، للح مننة والشننرع  و   هننان معطننَلً  األسننبابا عتمنناد مننْ مباُننرإ 
التداوي وقال إن هان الشفاء  ننكرد علب مْ وفيها     ،و  توهله عجزاً  توهَلً  عجزه
 .  فكذل  دِِ فالتداوي   يفيد و ن لف ي ْ قد قُ   دِِ قد قُ 

هننذا ،   هللا   ينندفا و  يننرد وقنندَ ،   هللا فننَّن المننرا حصننل بفنندَ   : ونيضنناً  
ونمننا نفاضننل الصننحابة فننأعلف  علننب  سننول هللا  األعننرابالسنن ال هننو الننذي نو ده 

بمنا ُننفب  وقند نجنابهف النبن   ، ه منْ نن ينو دوا مثننل هنذابنا  وح متنه وصنفات
فمنا ْنرج ُن ء عنْ ، ه  مْ قند  هللا ، ب فَ ق  والتُّ والرُّ  األدويةهذه  : وهفب ففال
مْ قد ه فَل سبيل إلنب الخنروج عنْ قند ه بوجنه  وهذا الردُّ  ، هِ بفد ِ  هُ رد قد ُ قد ه بل يُ 

  العندو بالجهناد قدَ  دِِ برد بأضدادها وهرَ   الجوع والعط  والحر والقدَ  دِِ وهذا هرَ ،  ما
 .(1)ن  هللا الدافا والمدفوع والدفامْ قدَ  وهلٌ 

 :الرقيـة صـفة

لصنفة وهيفينة الرقينة بالطريفنة التن  نراهنا  لف يرد وص  محدد عنْ النبن  
 عند الرقاإ اليوم.

 ننه وضا يده ومس  بها علب موضا األلف. ففد و د عنه 
ْْ َعاِئَشَة َ ِض َ  ُذ َبْعنَض َنْهِلنِه َيْمَسنُ  ِبَينِدِه   َّللاَُّ َعْنَهنا َننَّ النَِّبن َّ فَع َهناَن ُيَعنوِِ

ننَفاَء ِإ َّ  ُِ نناِف  َ   ننِفِه َوَنْنننَت الشَّ ُْ اْلُيْمَنننب َوَيُفننوُل اللَُّهننفَّ َ بَّ النَّنناِ  َنْذِهننْت اْلَبنناَ  ا
َفاًء َ  ُيَغاِدُ  َسَفًما  ُِ َفاُؤَ   ُِ(1). 

                                                 

 (   16/  4زا  المدا  )  ( 1)

با   هةاء الداةةا لفمةجيق وقالةع هاةشةة بكةع سةدا هةع  -كتا  الطب  –( خخجج : البخامي ي  1)

 (، ويةة  بةةا  مق ةةة الكبةة  5351  ) 2147ص/5ج -   اشةةف سةةداا قالةة  الكبةة  خب اةةا الفاةة
 -بةةةةا  اسةةةةتحبا  مق ةةةةة المةةةةجيق -كتةةةةا  السةةةةال   –(، ويسةةةةف  يةةةة  5411  ) 2168ص/5ج

 (.2191  ) 1721ص/4ج
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 يرق  المريض بريفه الشريا ففد هان يتفل عند الرقية.وو د ننه هان 
ْْ َعاِئَشنَة َ ِضنَ  َّللاَُّ َعْنَهنا َننَّ النَِّبن َّ  َهناَن َيُفنوُل ِلْلَمنِريِض ِبْسنِف َّللاَِّ ُتْرَمنُة  فَع
 . (1)َنْ ِضَنا ِبِريَفِة َبْعِضَنا ُيْشَفب َسِفيُمَنا ِبَّْذِن َ مَِِنا 

ة علنب نننه هنان يتفنل عنند الرقينة، وقنال الننووي: قوله بريفة بعضنا فينه د لن
معنب الحنديُ نننه إذا نْنذ منْ  ينن نفسنه علنب إصنبعه السنبابة ثنف وضنعها علنب 
التننراب فعلننن بننه ُنن ء منننه ثننف مسنن  بننه الموضننا العليننل نو الجننري  قننائَل الكننَلم 

 .(2)المذهو  ف  حالة المس 
م ونن ذلنن  هننان نمننرا قننال الفرعبنن : فيننه د لننة علننب جننواز الرقنن  مننْ هننل اا 

سبابته باأل ا ووضعها عليه يدل علنب  فاُيا معلوما بينهف قال ووضا النب  
 استحباب ذل  عند الرقية .

ثنف قننال: وزعنف بعننض علمائنننا نن السنر فيننه نن تنراب األ ا لبرودتننه ويبسننه 
يبننرئ الموضننا الننذي بننه األلننف ويمنننا انصننباب المننواد إليننه ليبسننه مننا منفعتننه فنن  

لجننراح واننندمالها قننال: وقننال فنن  الريننن: ننننه يخننتص بالتحليننل وا نضنناج تجفينن  ا
 وابراء الجرح والو م   سيما مْ الصائف الجائا .

وتعفبه الفرعب  نن ذل  إنما يتف إذا وقعت المعالجة علب قوانينها مْ مراعناإ 
مفنندا  التننراب والريننن ومَلزمننة ذلنن  فنن  نوقاتننه و   فالنفننُ ووضننا السننبابة علننب 

 ا إنما يتعلن بها ما ليس له بنال و  نثنر و نمنا هنذا منْ بناب التبنر  بأسنماء األ 

                                                 

(، ويسف  5413  ) 2168ص/5ج -با  مق ة الكب   -كتا  الطب  –( خخجج : البخامي ي  1)

   1724ص/4ج-اسةتحبا  الجق ةة يةع الدة ع والكمفةة والحمةة والكظةجةبةا   -كتةا  السةال   –ي  

(2194.) 

 .184ص/14، وانظج شج  الك وي هفى صح ح يسف  ج269ص/21( هماة القامي ج2)
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هللا تعننالب ورثننا   سننوله ونمننا وضننا اإلصننبا بنناأل ا فلعلننه لخاصننية فنن  ذلنن  نو 
 لح مة إْفاء رثا  الفد إ بمباُرإ األسباب المعتادإ. 

 وقال البيضاوي: قد ُهد  المباحُ الطبية علب نن للرين مدَْل ف  النضنج
وتعديل المزاج وتراب الوعْ له تأثير ف  حفظ المزاج ودفنا الضنر  ففند ذهنروا نننه 
ينبغ  للمسافر نن يستصحت تراب ن ضه إن عجز عْ استصنحاب مائهنا حتنب إذا 
و د المينناه المختلفننة جعننل ُننيئا منننه فنن  سننفائه ليننأمْ مضننرإ ذلنن  ثننف نن الرقنن  

 ل إلب هنهها. والعزائف لها رثا  عجيبة تتفاعد العفول عْ الوصو
وقال التو مشت : هأن المراد بالترمة اإلُا إ إلب فطرإ ردم والريفة اإلُنا إ إلنب 
النطفة هأنه تضرع بلسان الحال إن  اْترعنت األصنل األول منْ التنراب ثنف نبدعتنه 

 .(1)منه مْ ماء مهيْ فهيْ علي  نن تشف  مْ هانت هذه نشأته
 المدينننة ن ا وقيننل األ ا جملننة هنننا بأ ضنننا المننراد :العلمنناء جمهننو  قننالو 
 علب نفسه  ين مْ يأْذ ننه الحديُ ومعنب الرين مْ نقل والريفة لبرهتها ْاصة
 علننب بننه فيمسنن  ُنن ء منننه بهننا فيعلننن التننراب علننب يضننعها ثننف السننبابة نصننبعه
 .(2)نعلف وهللا المس  حال فب الكَلم هذا ويفول العليل نو الجري  الموضا

 :المرقي في الرقية تأثير

 وعَلج هذا النوع ي ون بأمريْ: : الفيف ابْ يفول
  .نمر مْ جهة المصروع؛ ونمر مْ جهة المعالج

                                                 

 .208ص/10( يتح البامي ج1)

   . 184ص  - 14ج يسف  هفى الك وي شج  (2)
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ي نون بفنوإ نفسنه وصند  توجهنه إلنب فناعر هننذه  فالنذي منْ جهنة المصنروع
األ واح وما ئها، والتعوذ الصحي  الذي قد تواعأ عليه الفلت واللسان فَّن هنذا ننوع 

نتصناذ منْ عندوه بالسنَلح إ  ألمنريْ: نن ي نون محا مة؛ والمحا ب   ينتف لنه ا  
 السَلح صحيحًا ف  نفسه جيدًا، ونن ي ون الساعد قويًا.

فكي  إذا عدم األمران جميعا  ،فمتب تخل  نحدهما لف يغْ السَلح هثير عائل
 و  سَلح له.  ،مْ التوحيد والتوهل والتفوى والتوجه ي ون الفلت ْراباً 

بنأن ي نون فينه هنذان األمنران ايضنا حتنب إن منْ  مْ جهة المعنالج: :والثان 
المعالجيْ مْ ي تف  بفوله نْرج منه نو يفول: )باسف هللا( نو يفول: )  حنول و  

 . (1)كان يفول: )اْرج عدو هللا ننا  سول هللا(  قوإ إ  با ( والنب 
بننل  ،ومننْ ننفنا عَلجننا  السننحر األدويننة اإللهيننةن:  النبننوي  الطننت فنن  ويفنول

فَّنه مْ تأثيرا  األ واح الخبيثة السفلية، ودفا تأثيرها  ،ندويته النافعة بالذا ه  
ي ننون بمننا يعا ضننها ويفاومهننا مننْ األذهننا  واايننا  والنندعوا  التنن  تبطننل فعلهننا 
وتأثيرها وهلما هانت نقوى ونُد هانت نبل  ف  النشنرإ وذلن  بمنزلنة التفناء جيشنيْ 

 ،وهننان الح ننف لننه ،مننا  لننت األْننر قهننرهيهأف ،مننا هننل واحنند منهمننا عدتننه وسننَلحه
مْ هللا مغمو ا بذهره ولنه منْ التوجهنا  والندعوا  واألذهنا   فالفلت إذا هان ممتلئاً 

والتعوذا  و د   يخل به يطابن فيه قلبه لسانه هان هذا مْ نعظف األسنباب التن  
تمنا إصابة السحر له ومْ نعظف العَلجنا  لنه بعند منا يصنيبه، وعنند السنحرإ نن 
سحرهف إنما يتف تأثيره ف  الفلوب الضعيفة المنفعلة والنفو  الشنهوانية التن  هن  
معلفة بالسفليا  ولهذا  الت ما ي ثر ف  النساء والصبيان والجهال ونهل البنوادي 

                                                 

 .1219يج الحايث ص، وقا سبق تخج4/67، وانظج: زا  المدا  52( الطب الكب ي ص: 1)
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ومْ ضع  حظه مْ الديْ والتوهل والتوحيد ومْ   نصيت له مْ األو اد اإللهية 
 والدعوا  والتعوذا  النبوية .

ملة فسلطان تأثيره ف  الفلوب الضعيفة المنفعلنة التن  ي نون ميلهنا إلنب ومالج
السفليا  قالوا والمسحو  هو الذي يعيْ علب نفسه فَّننا نجند قلبنه متعلفنا بشن ء 
كثير ا لتفا  إليه فيتسلد علب قلبه بما فيه مْ الميل وا لتفا  واأل واح الخبيثة 

طها عليها بميلها إلنب منا يناسنت تلن  إنما تتسلد علب ن واح تلفاها مستعدإ لتسلي
األ واح الخبيثنة ومفرا هنا منْ الفنوإ االهينة وعندم نْنذها للعندإ التن  تحا مهنا بهننا 
فتجنندها فا  ننة  عنندإ معهننا وفيهننا ميننل إلننب مننا يناسننبها فتتسننلد عليهننا ويننتم ْ 

 .(1)تأثيرها فيها بالسحر و يره وهللا نعلف
 مفصو إ ليست الرقب نن إلب هنا هانب نن نحت: األُفر عمر الدهتو  يفولو 
 وان ،  يره يرق  نن ويم ْ نفسه يرق  نن يم نه المسلف فان ، بعينه إنسان علب
 ُ  و  زوجها، ترق  نن للمرنإ ويم ْ امرنته يرق  نن للرجل ويم ْ  يره يرقيه
 ألن نفعا، نكثر هان صَلحا نكثر هان وهلما النفا ف  نثر له اإلنسان صَلح نن
 لما صحة و .  (27:  المائدإ ) چڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ :  وليف هللا

 ألْذهف  قاهف نفا ف  ْصوصية لهف نن مْ النا  إليهف يلجأ الذيْ بعض يدعيه
 الضَلل، مْ وهو له نصل   هذا فان ، الطريفة صاحت نو الشي  علب العهد
ڀ  ٺ  چ  :هدعا إذا الداع  دعوإ يجيت وهللا هللا إلب والتجاء دعاء فالرقية

 .هن.ن (60: افر) چڤ     ٿٺ  ٺ  ٺ

                                                 

 .4/126، وانظج : زا  المدا  100( الطب الكب ي ص: 1)



 

د.  الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني                                       
 محمد سيد أحمدشحاته

 

************************************************ 

(1226( 

 

قال اإلمام ابْ الفيف: نإذا ن د  ا نتفاع بالفررن فاجما قلب  عند تَلوته 
وسماعه والن سمع  واحضر حضو  مْ يخاعبه به مْ تكلف به سبحانه منه 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ٹ ٹ إليه فانه ْطاب منه ل  علب لسان  سوله 

وذل  نن تمام التأثير  ( 37:   ) چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
رط لحصول األثر وانتفاء المانا  لما هان موقوفا علب م ثر مفتض ومحل قابل ُو
الذي يمنا منه تضمنت ااية بيان ذل  هله بأوجز لفظ ونبينه وندله علب المراد 

هو ففوله ان ف  ذل  لذهري اُا  الب ما تفدم مْ نول السو إ الب ههنا وهذا 
الم ثر وقوله لمْ هان له قلت فهذا هو المحل الفابل والمراد به الفلت الح  الذي 

ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئٹ ٹ چ يعفل عْ هللا هما 

ني ح   ( 70- 69:  يس) چېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی   ی  جئ  حئ   
الب ما يفال له الفلت وقوله نو نلفب السما ني وجه سمعه ونصغب حاسة سمعه 

 وهذا ُرط التأثر بالكَلم وقوله وهو ُهيد ني ُاهد الفلت حاضر  ير  ائت .
قال ابْ قتيبة: استما هتاب هللا وهو ُاهد الفلت والفهف ليس بغافنل و  سناه 
وهو اُا إ الب المانا منْ حصنول التنأثير وهنو سنهو الفلنت و يبتنه عنْ تعفنل منا 

صل الم ثر وهو الفررن والمحل الفابل وهو الفلت يفال له والنظر فيه وتأمله فاذا ح
الح  ووجد الشنرط وهنو ا صنغاء وانتفنب المنانا وهنو اُنتغال الفلنت وذهولنه عنْ 

 .(1)معنب الخطاب وانصرافه عنه ال  ُ ء رْر حصل األثر وهو ا نتفاع والتذهر

                                                 

 .3ص:  1( الظ اةا ج: 1)



 

د.  الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني                                       
 محمد سيد أحمدشحاته

 

************************************************ 

(1227( 

 

برتنننه الراقننن  معرفنننة ومنهنننا  المناسنننبة لآلينننا  ومعرفتنننه الرقينننة مجنننال فننن  ْو
برتننه ، الحالننة وتشننخيص ،للمننرا  الشننياعيْ ومفا عننة ومجاهنندإ اسننتد اج فنن  ْو
 . (1) الجْ وسحرإ

 هذا ومن العالجات النافعة :

ففال : إن نْ  وجا ففال : ن  ما جاء ف  الحديُ : نجاء  جل إلب النبِ  
يَ  ؟ قال : به لمف قال : فاْبَعُ ِبِه إل َّ ن فجاء فجلس بيْ يديه ففر  ِْ ن َوما َوَجُا ن

: فاتحة الكتاب ون ما ريا   مْ نِول سو إ البفرإ وريتيْ مْ وسطها عليه النبِ  
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب  جئی  ی           یچ : 

ورية الكرس  وثَلث ريا  مْ رْر  ( 164 - 163البفرإ :  )حتب فرغ مْ ااية 
ِهَد َّللاَُّ ننَُّه   ِإلَه ِإ َّ ُهَو . .  )رل عمران و  سو إ البفرإ ورية مْ نِول سو إ َُ 
إنَّ َ مَُّكُف َّللاَُّ الَّذي  )[ ورية مْ سو إ األعراذ :  18إلب رْر ااية ] رل عمران : 

َمَواِ  واألْ ِا  َلَن السَّ ۇ  چ[ ورية مْ سو إ الم منيْ: 54] األعراذ :  (َْ

ورية   116الم منون :  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ    ۈۆ  ۆ  ۈ
 : ِْ [  3الجْ :  ) چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ مْ سو إ الج

قل هو )وعشر ريا  مْ سو إ الِصاِفا  مْ نِولها وثَلثًا مْ رْر سو إ الحشر و 
 .  (2)والمعِوذتيْ (َّللِا نحد

                                                 

 www.khayma.com/oqia// والجا)هع لقط المججا) ي  هالج الد ع والسحج  نقالً ( 1)

،  (21212)   128ص  - 5خخجج  : هبا ه بع خحما بع حكبل  ية  زواةةاه هفةى يسةكاه ج (2)

 هفةةى خ شةةد ب األمنةؤوط : لسةةكا ه ضةةد ف ل ةدف خبةة  جكةةا ، والحةاك  يةة  المسةةتامكوقةا : الشةة 

( ، وقةا : قةا احةتج الشة خا) بةجواة 8269  ) 458ص/4ج -كتةا  الجقةى والتمةاة   – الصح ح ع

هذا الحايث كفا  هع آخجه  غ ج خب  جكا  الافبة  و الحةايث يحظة ل صةح ح و لة  يخججةاه، وقةا  

  الا ثمة : مواه هبةاه بةع خحمةا وي ة  خبة  جكةا  وهة  ضةد ف لاثةجة الذهب : الحايث يكاةج، وقةا

 . 5/197تال س  وقا وثق  ابع حبا) وبق ة مجال  مجا  الصح ح المجمي 
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 يعتريه. قال نهل اللغة : اللمف عرذ مْ الجنون يلِف باإِلنسان و 
واايا  الوا دإ فن  الحنديُ هن : )الفاتحنة(، )ومعنض رينا  منْ سنو إ البفنرإ 

(، )ومنننننْ سنننننو إ رل 286   284، 255، 164، 163، و5: 1وهننننن : ااينننننة 
(، 118:  116(، )والم مننننننننون 56:  54(، )واألعنننننننراذ 19:  18عمنننننننران : 
هنو هللا (، )واإلْنَلص قنل 3(، )والجنْ :24:  22(، )والحشر 10:  1والصافا  

 نحد(، )والفلن قل نعوذ برب الفلن(، )والنا  قل نعوذ برب النا (.
ِل ُسننوَ ِإ  ْْ َنوَّ ْْ َقننَرَن َنْ َمننَا رَيننا   ِمنن ونْننرج النندا م  عننْ ابننْ مسننعود موقوفننًا:َم

نِر ُسنوَ ِإ الْ  ِْ ْْ ر َبَفنَرِإ َلنْف َيْفَرْمنُه اْلَبَفَرِإ َورَيَة اْلُكْرِسبِِ َورَيَتاِن َبْعَد رَيِة اْلُكْرِسبِِ َوَثََلثنًا ِمن
ْبٌء َيْكَرُهُه ، َوَ  ُيْفَرْنَن َعَلب َمْجُنون  ِإ َّ َنَفا  َُ ْيَطاٌن َوَ   َُ  .(1)َوَ  َنْهَلُه َيْوَمِئذ  

وهننذا هلننه مننْ بنناب التننداوي بننالفررن ومننْ األدويننة نيضننًا الفننررن والعسننل: ففنند 
 .(2)فاءيْ العسل والفررننْرج ابْ ماجه و يره مْ حديُ ابْ مسعود علي ف بالش

َواِء ونْنننرج ابنننْ ماجنننة منننْ حنننديُ علننن  قنننال قنننال  سنننول هللا  ْينننُر الننندَّ َْ  :
 .(3)اْلُفْررنُ 

                                                 

 -بةا  ي ةل يةع قةجخ خو  البقةجة وآيةة الاجسة   –كتةا  ي ةاةل القةجآ)  –( خخجج : الاامي  ي  1)

 (.3383  ) 541ص/2ج

( ، والحةاك  3452  ) 1142ص  - 2ج -بةا  الدسةل -  الطةبكتةا –ية    ياج  ابع( خخجج : 2)

 مجالة  صح ح لسكا  هذا(. و7435 ) 222ص/4ج -كتا  الطب – الصح ح ع هفى المستامكي  

 هةذا وقةا  بة  ت سةفمة بةع هفة  هةع لسةحاق بةع يحمةا طجيةق يةع المستامك ي  الحاك  مواه ثقا 

 (.55ص/4ج الزجاجة يصبا )انتاى الش خ ع شجط هفى صح ح حايث

 .سظ ا) هع الججا  بع وك ي خوقظ  وقا يخججاه ول  الش خ ع شجط هفى صح ح لسكا  هذاوقا : 

(، 3501  ) 1158ص/2ج -با  اتستشةظاء بةالقجآ)  -كتا  الطب  –( خخجج : ابع ياج  ي  3)

وقا  الب ص جي: هذا لسكا  ي   الحامث بع هباه األه م وهة  ضةد ف ولة  شةاها يةع حةايث ابةع 

 (. 69ص/4د   مواه الحاك  يجي ها وي ق يا.) يصبا  الزجاجة جيس
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ونْرج البخا ي عْ نب  هريرإ ف  قصة الصدقة إن الجن  قنال ِإَذا َنَوْينَت ِإَلنب 
َ  َفاْقَرْن رَيَة اْلُكْرِس ِِ  ُِ ، َحتَّنب َتْخنِتَف اْاَينَة َفَّنَّنَ  ( ُّ اْلَفيُّنوُم َّللاَُّ َ  ِإَلَه ِإ َّ ُهَو اْلَحن )ِفَرا

ْيَطاٌن َحتَّب ُتْصِبَ  َفَفناَل النَِّبن ُّ  َُ ْْ َّللاَِّ َحاِفٌظ َوَ  َيْفَرَمنََّ   ْْ َيزَاَل َعَلْيَ  ِم َنَمنا ِإنَّنُه  َل
 .(1)َقْد َصَدَقَ  َوُهَو َهُذوبٌ 

هننو الشننفاء التننام مننْ  فررنُ فنناليفننول العَلمننة ابننْ قننيف الجوزيننة  حمننه هللا :ن 
ن وِفننهننل و  يُ  َ جميننا األدواء الفلبيننة والبدنيننة وندواء النندنيا وااْننرإ ومننا هننل نحنند يُ 

و يمننان  لَلستشننفاء بننه و ذا نحسننْ العليننل التننداوي بننه ووضننعه علننب دائننه بصنند 
وهينن  تفنناوم ،  نبننداً وقبننول تننام واعتفنناد جننازم واسننتيفاء ُننروعه لننف يفاومننه الننداء 

 ب األ ا والسننماء الننذي لننو نننزل علننب الجبننال لصنندعها نو علننب  َلماألدواء هنن
األ ا لفطعها فما منْ منرا منْ نمنراا الفلنوب واألبندان إ  وفن  الفنررن سنبيل 

 .(2ن) ف  هتابه الد لة علب دوائه وسببه والحمية منه لمْ  زقه فهماً 
مراضنه ويفول العَلمة الشنفيط   حمه هللا :  ن يشمل هونه ُفاء للفلت مْ ن

 .(3)كالش  والنفا  و ير ذل  ، وهونه ُفاء لألجسام إذا ُ ِقَ  عليها بهن
 فهذا العَلج الذي ذهر  هو العَلج الموافن للشرع.

قال الحافظ ابْ حجر عفنت حنديُ المنرنإ التنب هاننت تصنرع وتتكشن : نوفينه 
نن عنننَلج األمنننراا هلهنننا بالننندعاء وا لتجننناء إلنننب هللا ننجنننا وننفنننا منننْ العنننَلج 

                                                 

بةا  لذا وكةل مجةال يتةجك ال ك ةل شة ما يَجةازه الم كةل  -كتةا  ال كالةة  –( خخجج : البخامي ي  1)

 –كتا  باء الخفق  –(، وي  2187  ) 812ص/2ج -يا  جاةز ول) خقجض  للى خجل يسمى جاز 

بةا  ي ةل  –كتةا  ي ةاةل القةجآ)  –(، وية  3101)   1194ص/3با  صظة لبف س وجكة  ه..ج

 (، هع خب  هجيجة.4723  ) 1914ص/4ج -س مة البقجة 

 (. 352/  4( زا  المدا  ) 2)

 (. 624/   3( خض اء الب ا) ) 3)
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العفاقير ونن تأثير ذل  وانفعال البدن عننه نعظنف منْ تنأثير األدوينة البدنينة ولكنْ ب
 إنما ينجا بأمريْ نحدهما: مْ جهة العليل وهو صد  الفصد .

وااْر منْ جهنة المنداوي وهنو قنوإ توجهنه وقنوإ قلبنه بنالتفوى والتوهنل وهللا 
 .(1)نعلفن

ع وعَلجه   ينكره إ  قلينل وقال ابْ الفيف :... ومالجملة فهذا النوع مْ الصر 
الحظ مْ العلف والعفل والمعرفة ونكثر تسلد ا  واح الخبيثنة علنب نهلنه تكنون منْ 
نراب قلنومهف ونلسننتهف منْ حفنائن النذهر والتعاوينذ والتحصننا   جهة قلنة ديننهف ْو
النبوية وا يمانية فتلفب الروح الخبيثة الرجل نعزل   سَلح معه .... وعنَلج هنذا 

اقتران العفل الصحي  إلب اإليمنان بمنا جناء  بنه الرسنل وان تكنون الجننة الصرع ب
والنا  نصت عينيه وقبلة قلبه ويستحضر نهل الدنيا وحلنول المنثَل  واافنا  بهنف 
ووقوعهننا ْننَلل ديننا هف همواقننا الفطننر وهننف صننرعب   يفيفننون ومننا اُنند داء هننذا 

ا لنف يصنر مسنتغرما و  الصرع ولكْ لما عمت البلية بنه بحينُ   ينرى إ  مصنروع
مستنكرا بل صا  لكثرإ المصروعيْ عنيْ المسنتنكر المسنتغرب َْلفنه فنَّذا ا اد هللا 
بعبنند ْيننرا نفننا  مننْ هننذه الصننرعة ونظننر إلننب انبنناء النندنيا مصننروعيْ حولننه يمينننا 
ما  علب اْتَلذ عبفاتهف فمنهف مْ نعبن به الجنون ومنهف مْ يفين نحياننا  ُو

ه ومنهف مْ يفين مرإ ويجْ نْرى فَّذا افا  عمل عمل نهنل قليلة ويعود إلب جنون
 .(2)اإلفاقة والعفل ثف يعاوده الصرع فيفا ف  التخبد

مْ َْلل نقوال العلماء نَلحنظ نن الرقينة الشنرعية نو العنَلج الشنرع  جنائز، 
نرع  وهو ما اُتمل علب الشروط الت  ذهرتها رنفًا، نما العَلج بغير ما ننزل هللا ُو

                                                 

 .  115ص  - 10ابع حجج ج -يتح البامي  (1)

 ويا بداها. 51، وانظج : الطب الكب ي ص: 71:  66ص:  4زا  المدا  ج:  (2)
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لرقب والتعاوينذ التن    يفهنف معناهنا فهنذا نمنر محنرم ُنرعًا ألننه يشنتمل  سوله هنا
 علب ما يخال  الشرع.

 وأتعرا اآلن لبعا العالجات األخرى ثم أبين حكمها:

 أوالً : النشرة: 

قنية.النُّشرة :   ُ ْقنَية ُيعاَلنج بها النمنجنون والنمِريض .... وه  هالتَّعِويذ والرُّ
قنية والِعَلج يعاَلنج به مْ هان ُيظنْ َنن بنه ض والنُّشرة، بالضم: ْرب مْ الرُّ

اء َني ُيكَشن   ناَمَره منْ الندَّ َْ نر بهنا عننه منا  َمِسًا مْ النِجْ، سميت ُنْشرإ أَلنه ُيَنشَّ
 . (1)وُيزال

 حكمها: 

قال ابْ الجوزي: النشنرإ حنل السنحر عنْ المسنحو ، و  ي ناد يفند  علينه إ  
د عمننْ يطلننن السننحر عننْ المسننحو ، ففننال:   مننْ يعننرذ السننحر، وقنند سننئل نحمنن

 بأ  به، وهذا هو المعتمد.
ونْرج الطبري ف  التهذيت مْ عرين يزيد بْ ز يا عْ قتادإ عنْ سنعيد بنْ 
المسيت ننه هان   يرى بأسا إذا هان بالرجل سحر نن يمش  إلنب منْ يطلنن عننه 

علننف ذلنن  إ  ففننال: هننو صننَلح، قننال قتننادإ: وهننان الحسننْ ي ننره ذلنن ، ويفننول:   ي
 .(2)ساحر، ففال سعيد بْ المسيت: إنما نهب هللا عما يضر، ولف ينه عما ينفا

                                                 

 يا ة نشج. 209ص  5( لسا) الدج  ج 1)

 وه  ضمع تجاج  البخامي ي  كتا  الطب. 49ص/5( خخجج : ابع حجج ي  تبف ق التدف ق ج2)
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ِْ َعْبِد َّللاَِّ َقاَل: ُسِئَل َ ُسوُل َّللاَِّ  ْْ َجاِبِر ْب ْْ  وقد نْرج نبو داود بسنده َع َعن
ْيَطاِن  ْْ َعَمِل الشَّ  .(1)النُّْشَرِإ َفَفاَل: ُهَو ِم

بأن قوله: )النشرإ منْ عمنل الشنيطان( إُنا إ إلنب ويجاب عْ الحديُ واألثر 
نصلها، ويختل  الح نف بالفصند فمنْ قصند بهنا ْينرا هنان ْينرا، و   فهنو ُنر، ثنف 
الحصننر المنفننول عننْ الحسننْ لننيس علننب ظنناهره ألنننه قنند ينحننل بننالرقب واألدعيننة 

 والتعويذ ولكْ يحتمل نن تكون النشرإ نوعيْ.
الج به مْ يظْ نن به سحرًا نو مسًا النشرإ بالضف: وه  ضرب مْ العَلج يع

 مْ الجْ قيل لها ذل  ألنه ي ش  بها عنه ما ْالطه مْ الداء .
ويوافن قول سعيد بْ المسيت ما جاء فن  بناب الرقينة فن  حنديُ جنابر عنند 

 .(2)مسلف مرفوعا )مْ استطاع نن ينفا نْاه فليفعل(
ا تسننال وي ينند مشننروعية النشننرإ مننا جنناء فنن  حننديُ العننيْ حننن فنن  قصننة 

 .(3)العائْ

                                                 

(، و اإليةا  خحمةا 3868  ) 6ص/4ج -با  ي  الكشةجة  -كتا  الطب  –( خخجج : خب   او  ي  1)

كتةةا  الجقةةى  –ح ع (، والحةةاك  يةة  المسةةتامك هفةةى الصةةح 14167  ) 294ص/3يةة  المسةةكا ج

 (، وصحح الحاك  ووايق  الذه .8292  ) 464ص/4ج -والتماة  

 والحمةة والكمفةة الدة ع يةع الجق ةة اسةتحبا  بةا  - -كتةا  السةال   –ية     يسةف ( خخججة : 2)

 هع جابج بع هبا ه. ( 2199 )   1726 /4 -والكظجة

 -كتةا  يدجيةة الصةحابة  -الصةح ح ع ( خيا قصة اتغتسا  يَخججاا: الحاك  ي  المستامك هفى 3)

(، هع خب  خياية، قا  الحاك  يَيةا الجةجا  بةع المكاةا  يإنة  خبة  الدطة ف 5741  ) 464ص/3ج

الجزمي ول س يع شجط الصح ح ولنمةا خخججةع هةذا الحةايث لشةج  البسةل ك ةف هة  وهة  غجيةب 

بإسكا  آخج بزيا ا  ي  ، وقا ختى هباه بع وهب هفى خثج حايث  هذا  جاا يسكاا هع مس   ه 

   2167ص/5ج -بةةا  الدةة ع حةةق  -كتةةا  الطةةب –خيةةا حةةايث الدةة ع حةةق يَخججةة  البخةةامي يةة  

   1719ص/4ج -بةةةةا  الطةةةةب والمةةةةجض والجقةةةةى  –كتةةةةا  السةةةةال   –(، ويسةةةةف  يةةةة  5408)

 (، هع خب  هجيجة.2187)
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مْ عرين الشعب  قال:   بأ  بالنشنرإ العرمينة التن   (1)وقد نْرج عبدالرزا 
إذا وعئننت   تضننره وهنن  نن يخننرج اإلنسننان فنن  موضننا عضنناه فيأْننذ عننْ يمينننه 

 وعْ ُماله مْ هل ثف يدقه ويفرن فيه ثف يغتسل به .
منْ سند  وذهر ابْ بطال نن ف  هتت وهنت بنْ منبنه )نن يأْنذ سنبا و قنا  

ثنف قنل  وذوا نْضر فيدقه بيْ حجنريْ ثنف يضنرمه بالمناء ويفنرن فينه رينة الكرسن  
يحسو منه ثَلث حسوا  ثف يغتسل به فَّنه يذهت عنه هل ما به وهنو جيند للرجنل 

 إذا حبس عْ نهله( .
وممننْ صننرح بجننواز النشننرإ المزننن  صنناحت الشننافع ، ونبننو جعفننر الطبننري 

فن  هتناب الطنت النبنوي لجعفنر المسنتغفري  و يرهما، ثنف وقفنت علنب صنفة النشنرإ
قال: وجد  ف  ْد نصوح بْ واصل علنب ظهنر جنزء منْ تفسنير قتيبنة بنْ نحمند 
البخا ي قال: قال قتادإ لسعيد بْ المسيت:  جل به عت نْنذ عنْ امرنتنه نيحنل لنه 
نن ينشننر قننال:   بننأ  إنمننا يرينند بننه اإلصننَلح، فأمننا مننا ينفننا فلننف ينننه عنننه قننال 

حماد بْ ُاكر ما الحل؟ وما النشرإ؟ فلف نعرفهما ففال: هو الرجل نصوح فسألن  
إذا لننف يفنند  علننب مجامعننة نهلننه ونعننا  مننا سننواها فننَّن المبتلنن  بننذل  يأْننذ حزمننة 
قضننبان وفأسننا ذا قطننا يْ ويضننعه فنن  وسنند تلنن  الحزمننة ثننف ينن جج نننا ًا فنن  تلنن  

فَّننه يبنرن بنَّذن الحزمة حتب إذا ما حمب الفأ  استخرجه مْ النا  ومال علب حره 
 هللا تعالب.

ونمننا النشننرإ فَّنننه يجمننا نيننام الرميننا مننا قنند  عليننه مننْ و د .. البسنناتيْ، ثننف 
يلفيها ف  إناء نظي  ويجعل فيهما ماًء عذبًا، ثف يغل  ذلن  النو د فن  المناء  لينًا 

                                                 

 (.19763  ) 13ص/11ج -با  الكشج ويا جاء ي    -كتا  الجايي  –( ي  يصكظ  1)
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يسننيرًا، ثننف يمهننل حتننب إذا فتننر المنناء نفاضننه عليننه فَّنننه يبننرن بننَّذن هللا تعننالب؛ قننال 
 . (1)علمت هاتيْ الفائدتيْ بالشامحاُد: ت

وقال النووي: نمعروفة مشهو إ عند نهل التعنزيف، وسنميت بنذل  ألنهنا تنشنر 
 عْ صاحبها نى تخلب عنهن.... 

وقال الحسْ: هن  منْ السنحر قنال الفاضن : وهنذا محمنول علنب ننهنا نُنياء 
جنننس ْا جنة عنْ هتنناب هللا تعنالب ونذهننا ه وعنْ المنداواإ المعروفننة التنب هنن  منْ 

 المباح .
وقنند اْتننا  بعننض المتفنندميْ هننذا فكننره حننل المعفننود عننْ امرنتننه، وقنند ح ننب 
البخا ى فب صحيحه عْ سعيد بْ المسيت ننه سئل عنْ  جنل بنه عنت نى ضنرب 
ننذ عننْ امرنتننه نيخلننب عنننه نو ينشننر؟ قننال:   بننأ  بننه إنمننا  مننْ الجنننون نو يْ 

إ الطبنننرى وهنننو يريننندون بنننه الصنننَلح، فلنننف يننننه عمنننا ينفنننا وممنننْ نجننناز النشنننر 
 .(2)الصحي 

وف  النهاية نخلنص إلنب نن النشنرإ نوعنان: ننوع مبناح، وننوع محنرم، والح نف 
فيها هما ذهنر اإلمنام ابنْ الفنيف ففند قنال: نالنشنرإ: حنل السنحر عنْ السنحو  وهن  

  -نوعان :
حل سحر بسحر مثلنه وهنو النذي منْ عمنل الشنيطان فنَّن السنحر منْ عملنه 

 ر بما يحت فيبطل عمله عْ المسحو  .فيتفرب إليه الناُر والمنتش

                                                 

 .234 – 233ص/10( يتح البامي ج1)

 .170ص/14( شج  الك وي هفى صح ح يسف  ج2)
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والثان : النشرإ بالرقية والتعنوذا  والندعوا  واألدوينة المباحنة فهنذا جنائز بنل 
 .(1)مستحت وعلب النوع المذموم بحمل قول الحسْ   يحل السحر إ  ساحر

                                                 

 396/ص:  4( لهال  الم قد ع ج: 1)
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 ثانياً: التمائم:

ننير ثننف ُيعَفنند فننن  العالتَِّميمااة :  ننرَزإ َ ْقطنناء ُتننْنَظف فننن  السَّ ُنننن، وهنن  التَّمنناِئف، َْ
وقنيل: ه  ِقَلدإ يجعل فنيها ُسُيوٌ  وُعَوذ، والتَِّميمُة: ُعوذٌإ تعلن علننب اإِلنسنان... 

فاء واء والشِِ رزإ هانوا َيْعَتِفدون َننها َتَماُم الدَّ َْ  .(1)ويفال: ه  
َرزا  هانت العرب ُتعلِفها علب نو دهف َيتَُّفنون بهنا العنيْ فن  ْزعمهنف ،  َْ وه  

 .(2)أْبطلها اإلسَلمف
 وقد اختلف أهل العلم في حكم تعليث التمائم: 

قننال السننيد الشنني  نبننو الطيننت صنندين بننْ حسننْ الفنننوج  فنن  هتابننه الننديْ 
الخننالص: ناْتلنن  العلمنناء مننْ الصننحابة والتننابعيْ فمننْ بعنندهف فنن  جننواز تعليننن 

 التمائف الت  مْ الفررن ونسماء هللا تعالب وصفاته: 
جننوز ذلنن  وهننو قننول ابننْ عمننرو بننْ العنناص، وهننو ظنناهر مننا ففالننت عائفننة: ي

 وي عْ عائشة، ومه قال نبو جعفر الباقر ونحمد ف   واية وحملوا الحنديُ يعنن  
َقننب َوالتََّمنناِئَف َوالتَِِوَلننَة  حننديُ ابننْ مسننعود قننال سننمعت  سننول هللا  يفننول:ُ  ِإنَّ الرُّ

ْر ٌ   علب التمائف الت  فيها ُر . (3)ُِ
  يجوز ذل  ومه قال ابْ مسعود وابْ عبا  وهو ظاهر قنول  وقالت عائفة:

حذيفة وعفبة بْ عامر ..ومه قال جماعة مْ التابعيْ مننهف نصنحاب ابنْ مسنعود 

                                                 

 يا ة تم . 70 – 69/ص  12( لسا) الدج  ج 1)

 يا ة تم . 197ص  1( الكااية ج 2)

والحةاك   (،3883  ) 9ص/4ج -با  ي  تدف ق التمةاة   -كتا  الطب  –( خخجج : خب   او  ي  3)

(، كفاة  هةع ابةع 8266  ) 457ص/4ج -كتةا  الجقةى والتمةاة   -ي  المستامك هفى الصح ح ع 

 يسد   وصحح  ووايق  الذهب .
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ونحمنند فنن   وايننة اْتا هننا هثيننر مننْ نصننحابه، وجننزم بننه المتننأْرون واحتجننوا بهننذا 
 الحديُ وما ف  معناه. 

 ثة تظهر للمتأمل: قال بعض العلماء: وهذا هو الصحي  لوجوه ثَل 
 األول: عموم النه  و  مخصص للعموم. 

 الثان : سد الذ يعة فَّن يفض  إلب تعلين مْ ليس هذل . 
الثالنُ: نننه إذا علننن فنَل بند نن يمتهنننه المعلنن بحملنه معننه فن  حنال قضنناء 

 الحاجة وا ستنجاء ونحو ذل . 
ل   رمة قال: ومتأمل هذه األحاديُ وما هان عليه السل  يتبيْ ل  بذ

اإلسَلم ْصوصًا إن عرفت عظيف ما وقا فيه الكثير بعد الفرون المفضلة مْ 
تعظيف الفبو  واتخاذها المساجد واإلقبال إليها بالفلت والوجه وصرذ الدعوا  

ٹ والر با  والرهبا  وننواع العبادا  الت  ه  حن هللا تعالب إليها مْ دونه هما 

ٱ  خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت     حبجب ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ ٹ چ 

ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پ

( ونظائرها ف  الفران  107: 106)يونس  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٹ  ٹ
 نكثر مْ نن تحصر انتهبن. 

قننال المبننا هفو ي:  رمننة اإلسننَلم ُنن ء وح ننف المسننألة ُنن ء رْننر والوجننه 
فدم لمنا التعلين ضعي  جدا ألنه   مانا منْ ننزع التمنائف عنند قضناء الثالُ المت

 الحاجة ونحوها لساعة ثف يعلفها.
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والراج  فن  البناب نن تنر  التعلينن نفضنل فن  هنل حنال بالنسنبة إلنب التعلينن 
الننذي جننوزه بعننض نهننل العلننف بننناء علننب نن ي ننون بمننا ثبننت   بمننا لننف يثبننت ألن 

ْننَلص وفنننو  هننل  تبنننة فننن  الننديْ  تبنننة نْنننرى التفننوى لهنننا مراتننت وهنننذا فننن  اإل
والمحصلون لها نقل ولهذا و د ف  الحنديُ فن  حنن السنبعيْ نلفنًا يندْلون الجننة 

و د  بهنا  جنائزإحساب ننهف هف الذيْ   يرقنون و  يسنترقون منا نن الرقنب  بغير
 .(1)األْبا  وااثا  وهللا نعلف بالصواب

ادينُ النهن  عنْ التمنائف: نوهنذا هلنه وقال اإلمام ابنْ عبندالبر عفنت ذهنره ألح
تحذير ومنا مما هنان نهنل الجاهلينة يصننعون منْ تعلينن التمنائف والفَلئند يظننون 
ننهننا تفننيهف وتصننرذ الننبَلء عنننهف وذلنن    يصننرفه إ  هللا عننز وجننل وهننو المعنناف  

عمننا هننانوا يصنننعون مننْ ذلنن  فنن   والمبتلنن    ُننري  لننه فنهنناهف  سننول هللا 
 .(2)جاهليتهفن
قننال اإلمننام السننندي: المننراد تمننائف الجاهليننة مثننل الخننرزا  ونظفننا  السننباع و 

وعظامها ونما ما ي ون بالفررن واألسماء اإللهية فهو ْا ج عْ هذا الح ف بل هنو 
 جائز. 

وقال الفاض  نبو ب ر بْ العرم  ف  ُنرح الترمنذي: تعلينن الفنررن لنيس منْ 
 . (3)ينعرين السنة و نما السنة فيه الذهر دون التعل

 وقال اإلمام النووي و يره: 

                                                 

 .200ص/6( تحظة األح ذي ج1)

 .163ص/17( التما ا تبع هباالبج ج2)

 250ص/10( ه ) المدب   ج3)
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الجمهو  علب نن النه  للكراهنة، وننهنا هراهنة تنزينه، وقينل: للتحنريف، وقينل: 
يمنا منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعنت الحاجنة، وعنْ مالن  تخنتص الكراهنة منْ 
الفَلئد بنالوتر ويجنوز بغيرهنا إذا لنف يفصند دفنا العنيْ هنذا هلنه فن  تعلينن التمنائف 

مما لنيس فينه قنررن ونحنوه، فأمنا منا فينه ذهنر هللا فنَل نهن  فينه فَّننه إنمنا و يرها 
يجعل للتبر  به والتعوذ بأسمائه وذهره وهذل    نه  عما يعلن ألجل الزينة ما لف 

 .(1)يبل  الخيَلء نو السرذ
 وخالصة األمر: 

نن النهب ف  التمائف ْاص بما هان يفعله نهل الجاهلية مْ ُر ، نما ما لنف 
ْ فيه مخالفة فَل ُ ء فيه، و ن هان األولب تر  هذا احتياعًا ْصوصًا ف  هذا ي 

 الزمان.
 ضرب المصروع ومشروعيته:

هنا  نمر هثر حولنه الكنَلم ْصوصنًا فن  هنذه األينام، وهنو منْ األمنو  التن  
 المصروع.  ضنننربيته ف بها مْ ينكر المس علب مْ نثبته ن  وه  قضية 

 لب استخدام الضرب ف  عَلج المصروع.فبعض المعالجيْ يلجأ إ
 ونذهر اان نقوال العلماء ف  هذا األمر:

نقند يحتناج فنب إبنراء المصنروع ودفنا الجنْ :  تيمينة ابنْ اإلسنَلم ُني  يفول
عنه إلب الضرب فيضرب ضرما هثيرا جدا والضرب إنمنا يفنا علنب الجننب و  يحنس 

ء مْ ذل  و  ي ثر فب به المصروع حتب يفين المصروع ويخبر ننه لف يحس بشب
بدنننه وي ننون قنند ضننرب بعصننا قويننة علننب  جليننه نحننو ثَلثمائننة نو ن معمائننة ضننرمة 

                                                 

 .142ص/6( يتح البامي ج1)
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والجننب يصني   ،ونكثر ونقل بحيُ لو هان علب اإلنسب لفتله و نما هو علب الجنب
ويصننرخ ويحنندث الحاضننريْ بننأمو  متعننددإ همننا قنند فعلنننا نحننْ هننذا وجرمننناه مننرا  

 . (1)هثيريْكثيرإ يطول وصفها بحضرإ ْلن 
 بيننده الجننْ مننْ بمننس المصنناب يضننرب هننان  اً محمنند نبينننا نن و د ولفنند 
 فهما الضرب نسلوبالمعالجيْ  مْ هثيرٌ  فهف الشديد األس  ما ولكْ ،(2)الشريفة
 مبرحنا ضنرما بنالمس المرضنب يضنرمون  الرقناإ بعض نن األْبا  توالت ففد ْاعئا،
 عنْ الصنح  تنشنر بنل ...ظامنهع وتكسنر  بَلؤه عظف وقد المصاب منهف ويرجا
 . المريض مو  لبإ بعضها يصل هثيرإ حوادث

 علنب ينتكلف فتجنده الفنراء مخادعنة ف  ْبرإ له مْ الجْ مْ نن المعلوم ومْ
 يفنا فَّنمنا ضنرب فلنو هنامَل، حضنو ا جسده علب يحضر لف ولكنه المصروع لسان

 يتنر  اكرمن ْبينُ ولكنه هامَل حضو اً  يحضر الجْ بعض المصروع، علب الضرب
 سنرعان الخبينُ ولكنْ بالضنرب، يشنعر   والمصنروع والثانية المرإ يضرمه المعالج

 ب راهيننة لننه فيوسننو  المصننروع، علننب الضننرب فيفننا الضننرب ْننَلل يتنصننل مننا
 عمومنا الرقناإ عند نْرى  مرإ العَلج يرفض ثف ومْ متعمدًا، يضرمه ومننأنه المعالج
 . بالعصا ضربٌ  إ  هو ما بالفران العَلج نن يظْ سوذ ألنه

ون  الجننْ وسننحرإ والعفا يننت المننردإ معننضو   لهننف و هانننة تعنندياً  الضننربَ  يعنندُّ
 الشنياعيْ، منْ نتبناعهف صنغا  منْ الرقينة م نان نو الجسند فن  هنان إذا ْصوصنا

                                                 

 .60ص:  19( يجم ع الظتاوى ج: 1)

 يََََخةذَ (، وي ة  )...5314  ) 275ص/5( انظج الحايث الذي هكا الطبجان  ي  المدجة  الاب ةج ج2)

يه  جْ  يقة   وه  لهْبَطْ  ه  بَ َاضَ  مخيع حتى َلْاَجهم  يَْ جه م  يََجدَلَ  َوخَْسظَفه ه  خَْهالهم  يع ثَْ به ه  بهَمَجايه  َهةامو   اْخةجم

ه  جْ  ّللا  ه  َهامو   اْخجم  ....(.ّللا 
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 بالصنداع المصنروع منْ فتننتفف الشياعيْ مْ سيئة فعل  دود تحصل الضرب ومعد
 .ذل  و ير والسهر

 نن مننْ تتأكنند نن فينبغنن  نقا مننه، مننْ نحنند   علننب نو الراقنن  علننب تتفلننت وقنند
 بنالخروج فنأمره المصناب علنب الجنن  حضنر فَّن الجْ، مْ بمس مصابٌ  المريض

 الخننروج عننْ امتنننا و ن  ، فالحمنند وافننن فننَّن ضننرب، بنندون  المصننروع بنندن مننْ
 بها يفتنا الت  األساليت ننجا فهو والترهيت بالتر يت الدعوإ نسلوب معه استعمل
 . بأنواعهف الجْ

 حتننب نمهلننه ثننف هاملننة الرقيننة عليننه اقننرن والنصننيحة النندعوإ قبننول  فننض إذا
 الرقينة بناب فن  المذهو إ العَلج بأسباب المصاب التزام ما والثالثة الثانية الجلسة

 هللا فننَّن  فننض، فننَّن قبننل ذي مننْ للنصننيحة نقبننل وي ننون  يضننع  سننوذ فَّنننه. 
 المطولنة بنالفراءإ فعلين  لصندعه، جبنل بعلن ُننزل لو هتابا نعطانا وتعالب سبحانه
 منْ الجنْ مْ يوجد بل الضرب، مْ نقوى  تأثيرها فَّن العذاب ريا  باْتيا  وعلي 
ننتف سننباب يتعمنند  قننراءإ فنن  الترهيننز عننْ وينصننرذ بضننرمه ينشننغل حتننب الراقنن  ُو
 .  الرقية

 علب واضرب هامَل حضو ا الجن  حضو  مْ فتأكد الضرب مْ  بد هان و ذا
 نو جراحية عملية جسده ف  ليس المصاب نن وتأكد ، واألعراذ واأل داذ األكتاذ
ن   المصنطفب قنول دائما وتذهر ، بحامل ليست ننها امرنإ هانت إن وتأكد ، جرح
 ْْ ٌْ  َفُهوَ  ِعتٌّ  ِمْنهُ  ُيْعَلفُ  َو  َتَطبَّتَ  َم  . (1)نَضاِم

                                                 

 المةجيق خضةج خي)  يَهكةع هفة  بب ةج تطبةب ية مع با  -كتا  الايا   –ي    او   خبخجج : ( خ1)

، ت خ  صةح ح ه  نامي ت ال ل ا لت يجوه ل  هذا : او  خب  قا ( 4586  ) 604ص/2ج - وخيساه

 –ية   ياجة  ابةع(، و4830  ) 52ص /8 ج -المةجخة جك ع  ية با  -كتا  الايا   –ي   الكساة و
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فنند( عننند ومنندل الضننرب يم ننْ للمعننالج نن يضننا يننده )مننا الرجننال والمحننا م ف
الرقينة علننب نمناكْ لهننا تنأثيٌر ُننديٌد علنب الجننن  ، فن  ني م ننان هنان داْننل جسنند 

 المصروع وهذه األماكْ ه  : 
 واألنن  الحاجبيْ بيْ_  . الرن  نوسد_  ( .  ا صداغ)  الجبهة جانب _  

 يمسن  نو والسبابة اإلبهام بيْ. _  البطْ نوسد منطفة فو  ( . _  األن  جذ ) 
 .  األذن ْل . _  الحاجبيْ علب الضغد. _ السبابة
  قبتنه جنانب  علنب نو  نسنه علنب ْفيفا ضرما المصاب ضرب الراق  نن ولو 
 الفننراءإ وقننت نفنراً  المصنناب  ن  ينفنر ، ففنند بالسنبابة ولننو نصنابعه بننأعراذ وذلن 
 عنند بالتجرمنة عرفنت إنمنا نمنو  وهنذه ، حديند مْ هالمطا    الشيطان علب تكون 
 . (1)الرقاإ مْ كثير

وعلب الراق  نن يستعيْ علب الجْ بالوا د مْ قبنل الشنرع، ومتفنوى هللا  نزو 
 وجل.

                                                                                                                            

:  األلبةان  الشة خ قةا ( و3466) 1148ص/2ج– طةب يةع يدفة  ولة  تطبةب يع با  -يا  كتا  الا

 .حسع

 (.http://www.arabhaz.com( يع خال  شباة المدف يا  الدالم ة ي قي )1)
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 ثواب من يصبر على الصرع:المطلب الخامس: 

مْ المعلوم نن هذا الداء نعن  داء الصرع مْ نعظنف ا بنتَلءا  فلنذل  جعنل 
وينوم  الشا ع الح يف لمْ يصبر علب هنذا ا بنتَلء عظنيف األجنر والجنزاء فن  الندنيا

 اللفاء.
قال اإلمام النووي: وف  حديُ المرنإ الت  هانت تصرع دلينل علنب نن الصنرع 

 .(1)يثاب عليه نكمل ثواب
ونن اْتينا   ،وقال العينن : وفينه فضنيلة منا يترتنت علنب الصنبر علنب الصنرع

صننة  ،الننبَلء والصننبر عليننه يننو ث الجنننة ونن األْننذ بالشنندإ نفضننل مننْ األْننذ بالْر
 .(2)ننه يطين التمادي علب الشدإ و  يضع  عْ التزامها لمْ علف مْ نفسه

وقال اإلمام ابْ الفيف عفت حديُ المرنإ: نوف  ذل  دليل علب جواز تر  المعالجة 
والتوجه إلب هللا يفعل ما   يناله عَلج  ،ونن عَلج األ واح بالدعوا  ،والتداوي 
ا نعظف مْ تأثير األدوية ونن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعاله ،األعباء

 .(3)البدنية وانفعال الطبيعة عنها
مننْ ْننَلل هننذا نننرى نن علننت العننَلج مطلننوب ُننريطة نن ي ننون عَلجننًا ُننرعيًا عننْ 

 عرين الفررن الكريف واألذها  النبوية.
 ُهننف َوَمننا)وهننذل  الصننبر مطلننوب نيضننًا وينبغنن  نن يتننذهر المصنناب قولننه تعننالب : 

 َْ ي ْْ  ِبهِ  ِبَض  ِِ  (.102: مْ ااية:البفرإ( (َّللِا  ِبَّْذنِ  ِإ َّ  َحد  نَ  ِم
رِ  )وقوله:  َْ  َوَمشِِ اِبِري  (.155: مْ ااية البفرإ)(الصَّ

                                                 

 .131ص/16شج  الك وي هفى صح ح يسف  ج (1)

 .215ص/21هماة القامي ج (2)

 ويا بداها. 51ص:  1ب ي ج: ، وانظج : الطب الك71:  66ص:  4زا  المدا  ج: (3)
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 الخاتمة:

الن األننام ومفند  األقسنام، المنفنرد بحفيفنة  الحمد   ذي الجَلل واإلكرام، ْو
الن األُباح، وفناعر األ واح،  نحمنده نوً  ورْنرًا، البفاء والدوام، فالن اإلصباح، ْو

 ونُ ره باعنًا وظاهرًا، ونستعيْ به إلهًا قاد ًا، و نستنصره وليًا ناصرًا. 
ونُهد نن   إله إ  هللا وحده   ُري  له، ونن محمدًا عبده و سوله، ُهادإ 
مننْ نقننر بوحدانيتننه إيمانننًا، واعتننرذ برموميتننه إيفانننًا، وصننلب هللا علننب محمنند نبيننه 

دءًا، وعلب رله نجمعيْ وسلف تسليمًا دائمًا نبد اابديْ، وحسبنا المصطفب عددًا وم
 هللا ونعف الوهيل و  حول و  قوإ إ  با  العل  العظيف.

 وبـعــــد

ففنند بينننت مننْ ْننَلل هننذا البحننُ المننوجز المختصننر نقننوال المثبتننيْ للمننس 
إ األدلنة الشيطان  وندلتهف ونقول المنكريْ وندلتهف ثف بينت وجه الصواب حست قنو 

 ، ثف بينت حفيفة المس ونسبابه وهيفية الوقاية والعَلج.
وهذا النوع مْ األمراا مْ نعظنف نننواع النبَلء قند يصنيت الصنال  والطنال ، 
وهننو نننوع مننْ األمننراا التنن  ينبغنن  علننب المننريض نن يعننالج نفسننه منننه، ونحننْ 

نفسن  عنْ نسميه صرعًا، ومْ ننكره يسميه مرضًا نفسيًا، حتب ولو عجنز الطنت ال
 عَلجه فَل يذهبون للمعالجيْ بالفررن فأنب لهف بالعَلج بعد هَلم هللا.

فهننف اقتننران الشننيطان لإلنسننان ودْولننه فنن  بدنننه ،  حفيفننةلمننْ ينكننر  عجبنناو 
  ي نادون نن يحصنوا  الذيْبالر ف مْ ُهادإ الثفاإ مْ النا  ينكرون هذا األمر 

و ثبنناتهف  والجماعننةل السنننة مننْ هثننرتهف ، فضننَل عننْ ُننهادإ هثيننر مننْ علمنناء نهنن
نمننٌر مشنناهٌد ملمننوٌ  ، يننتكلف الشننيطان علننب لسننان  ُينكننر وهينن ، لهننذه العفينندإ
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لهجته ونبرإ صو   ير نبنرإ صنوته؛ يخبنر    يرالمصروع بلغة  ير لغته ولهجة 
و  يند هها المصنروع نفسنه ؛  يعلمهناالشيطان علب لسنان المصنروع عنْ نمنو    

فن  بدننه، وقند يفسند  علينهشيطان فن  جسنده ومتنأثيره ويشعر المصروع بسريان ال
 . للمألوذعليه عفله وفكره ، ويجعل نعضاءه تتصرذ بطريفة مغايرإ 

ُينكر دْول الجن  بدن اإلنس  نن يلجف فاه عْ اإلنكا  وا ستنكا   مْ علبو 
السننننة والجماعنننة، ونن   يشنننو  نفكنننا  المسنننلميْ بأفكنننا ه  نهنننلومخالفنننة نئمنننة 

 .والفلسفة البدعفكا  نهل الملوثنة بأ
ف  إنكا  البعض لدْول الجان بدن اإلنسان هنو إتبناع الهنوى،  السبت ولعل 

نحنوال الجنْ والشنياعيْ، ونيضنا حسند علبنة العلنف واألعبناء  ف والجهل وقلة العلف 
 هللا مْ فضله. رتاهفالرقاإ علب ما 
غمننو  هننف همننا قننال علنن  بننْ الحسننيْ  حمننه هللا : مننْ بننيْ م هنن  ء ومعظننف

، ومعننُدول بننالَهوى عننْ بنناِب التثبننِت، ومصننروذ بسننوء بالُعْجننِت بالجهننِل، ومفتننون 
 ا.هن.   التعلفالعاَدِإ عْ َفضِل 

و نننن  نتعجننت ممننْ يرينندون نن ينفننوا اإلسننَلم في ونننون هالدبننة التنن  قتلننت 
صنناحبها، فهننف ينكننرون الصننرع مننا ثبوتننه فنن  الفننررن والسنننة بنندعوى نن هنننا  

الضرب، نو هنذا يخنال  تعناليف الغنرب وسنصنير نضنحوهة فن  ُحصًا قد ما  مْ 
العالف،   بد نن نفر  بيْ المعالج والمشعوذ، هل هننا  صنرع نعنف، هيفينة عَلجنه 
عبعًا بنالفررن، نمنا نن نحناول إثنا إ الفنزع بنيْ الننا  و ظهنا  بعنض الحنا   التن  

 ء نننا ضند ماتت منْ الضنرب نظنرًا لجهنل المعنالج، ونفنول انظنروا مناذا يصننا هن  
يصًا لمْ يعالجون بالفررن بعد عرضنهف علنب لجننة منْ  التعميف، لماذا   نجعل تْر

 مننْ بحننُ منندا  هانننت - لإلنننس الجننْ صننرع - المسننألة وهننذه علمنناء المسننلميْ.
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 بننأن يجننزم للحننن والمتتبننا ، فعننَل ذلنن  حنندوث إم انيننة فنن  والمتننأْريْ المتفنندميْ
 جزمنننت قننند الفطعينننة األدلنننة ونن ، نةوالسننن الكتننناب فننن  إيضننناحها تنننف قننند المسنننألة
 عندم نن علنب قولنه ف  اعتمد الحفيفة تل  ننكر ومْ ، فعَل ووقوعه ذل  بَّم انية
 الفاعندإ نن وعلنف إ  العلنف معنب فهف عاقل مْ وما ، الوجود عدم يستلزم الوجدان
  ؤيتن  عندم:  ني ، الوجود عدم يستلزم   الوجدان عدم:  تفول المشهو إ العلمية

 الموجنودا  نن إذ ، مففنودا ذاتنه بحد ي ون  نن يستلزم   عنه تبحُ الذي ش ءلل
ونْنتُف بمنا هنان يخنتُف بنه النبن   وهللا نعلب ونعلف ونجل ونكنرم. المشاهدا  مْ نعف
   ََمَعاِصنني َْ ْشننَيِتَ  َمننا َيُحننوُل َبْيَنَنننا َوَمننْي َْ  ْْ مجلننس التحننديُ: اللَُّهننفَّ اْقِسننْف َلَنننا ِمنن

ْْ َعاعَ  ْنَيا َوِم ُن ِبنِه َعَلْيَننا ُمِصنيَباِ  الندُّ ِْ َمنا ُتَهنوِِ َْ اْلَيِفني ِتنَ  َمنا ُتَبلُِِغَننا ِبنِه َجنََّتنَ  َوِمن
ِتَنا َما َنْحَيْيَتَننا َواْجَعْلنُه اْلنَواِ َث ِمنَّنا َواْجَعنْل َثْأَ َننا عَ  َلنب َوَمتِِْعَنا ِبَأْسَماِعَنا َوَنْبَصاِ َنا َوُقوَّ

ْْ َظَلَمَننا َوانْ  ْنَيا َم ْْ َعاَداَننا َوَ  َتْجَعنْل ُمِصنيَبَتَنا ِفن  ِديِنَننا َوَ  َتْجَعنِل الندُّ ُصنْرَنا َعَلنب َمن
ْْ َ  َيْرَحُمَننا َنا َوَ  َمْبَلنَ  ِعْلِمَننا َوَ  ُتَسنلِِْد َعَلْيَننا َمن .... وصنل اللهنف علنب (1)َنْكَبَر َهمِِ

 سيدنا محمد وعلب رله وصحبه وسلف.
 أهم المراجع:

 ررن الكريف.الف (1)

                                                 
(، هةع اْبةعه همَمةَج قَةاَ  قَف َمةا َكةاَ) 3502  ) 5/528 - 80بةا   –( خخجج : التجيذي ي  كتةا  الةاه ا  1)

ه  .... الحايث، قَاَ  خَب  هه َسى: َهذَا َمسم  م ّللا  َْصَحابه ه َهَ ا ه أله َتءه الا  ْع َيْجفهٍس َحت ى يَْاهمَ  بهَاؤم يث   يَقم  م يه َحةاه

، والكساة  ي  السكع الابجى  يب  با  يا يق   لذا جفس ي  يجفس كثج  –كتا  همل ال    والف فة –َحَسع  َغجه

 394ص -يا يةاه ا بة  الججةل لجفسةاة   با  -(، وي  همل ال    والف فة 10234  ) 6/106 -ي   لبط  

 -تاب ةج والتاف ةل والتسةب ح والةذكج كتةا  الةاهاء وال –(، والحاك  ي  المستامك هفةى الصةح ح ع 446  )

(، وقا : صح ح هفى شجط البخامي ول  يخججاه، ووايق  الذهب ، وابع السك  ي  همل 1934  ) 1/709

/ ص  1)ج  -(، وخخجج  بمدكاه ابع المبامك ي  الزها والجقاةق 445(  )351/ ص  2)ج  -ال    والف فة 

/ ص  11(، ويةةة  )ج 57(   )107/ ص  11)ج   -(، والطبجانةةة  يةةة  المدجةةة  الاب ةةةج 425(   )449

(  79/ ص  5)ج  -(، ويةة  الةةاهاء 867(   )7/ ص  3)ج  -(، ويةة  المدجةة  الصةةب ج 133(   )135

(، وخبة  الشة خ ية  طبقةا  202(   )230/ ص  1)ج  -( بمدكةاه، والب اقة  ية  الةاه ا  الاب ةج 1797)

 (.1283(   )388/ ص  4)ج  -المحاث ع بَصباا) 
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ط / المطبعنننة –لإلمنننام نبننن  الحسنننْ األُنننعري  –اإلباننننة فننن  نصنننول الدياننننة  (2)
 المنيرية الفاهرإ. 

 –ط/ م تبنة العلنوم والح نف  –طبرانن  منام نبن  الفاسنف اللإل –األحاديُ الطوال  (3)
تحفيننننن/ حمنننندى عبدالمجينننند   -1983 -هننننن 1404 –الثانيننننة  -الموصننننل
 السلفب.

لألمير عَلء الديْ بْ علب بنْ بلبنان  –حبان  اإلحسان فب تفريت صحي  ابْ (4)
 –الثانينة–م1993-هنن1414–الثانية–بيرو –ط/م سسة الرسالة  -الفا سب 

 تحفين/ ُعيت األ ن وط.

نسننند الغابنننة فننن  تميينننز الصنننحابة  بنننْ األثينننر الجنننز ي ط/دا  الفكنننر بينننرو   (5)
 م.1995هن 1415سنة

 –ية بمصنر األولنب ط/ المطبعنة العصنر –لمصطفب فهمن  الح نيف–نسرا  الجْ  (6)
 م.1935 -هن 1354

علننب مننذهت نبنن  حنيفننة النعمننان لزينند الننديْ بننْ نجننيف    والنظننائر األُننباه (7)
 .-هن1400 –بيرو –هن ط/دا  الكتت العلمية 970

 1412 –بينرو   –ط دا  الجينل  - بنْ حجنر –اإلصابة فب تمييز الصحابة  (8)
 م. 1992 -هن 

 العلف للمَلييْ.ط/دا   -لخير الديْ الز هلب   –األعَلم  (9)
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(10)  

 –بيرو   –ط/ دا  الجيل  - بْ الفيف  –نعَلم الموقعيْ عْ  ب العالميْ  (11)
 تحفين/ عه عبدالرؤذ سعد. –م 1973

 –الثانيننة  –بيننرو   –ط/دا  الفكننر  -–ألبنن  الفننرج األصننبهان   –األ ننان   (12)
 تحفين / سمير جابر.

ط/    -ل  بنند  الننديْ الشننب –للفاضنن   –ركننام المرجننان فنن  نح ننام الجننان  (13)
 تحفين/ مصطفب عاُو . –م تبة ابْ سينا 

ط / دا    - بننْ المنيننر  –اإلنتصنناذ فيمننا تضننمنه الكشنناذ مننْ اإلعتننزال  (14)
 المعرفة بيرو .

 بنننْ قنننيف  -اجتمننناع الجينننو  اإلسنننَلمية علنننب  نننزو المعطلنننة والجهمينننة  (15)
 م.1984 -هن 1404 -األولب –بيرو   –ط/دا  الكتت العلمية  –الجوزية

ط/ دا  الجينل  –ألبنب عمنر ابنْ عبندالبر  –اب فب معرفة األصنحاب ا ستيع (16)
 هن، تحفين/ عل  محمد البيجاوي.1412بيرو ، األولب  -

للحننافظ ابننْ  –انتفنناا ا عتننراا فنن  الننرد علننب العيننن  فنن  ُننرح البخننا ي  (17)
 بنْ جاسنف السنامرائ اوصنبح   –د/حمدى عبد المجيد السنلف  تحفين –حجر 

د الرياا ط  م.1993هن 1413ألولب ا م تبة الُر

 –ألب  الفاسف عل  بْ الحسْ بْ هبنة هللا الشنافع   –تا ي  مدينة دمشن  (18)
تحفيننن / محنننت  –م  1995 –بينننرو   –ط/ دا  الفكننر  -هنننن 571المتننوفب 
 سعيد عمر بْ  رامة العمري.   الديْ نب

–ط/دا  البحنوث العلمينة  –تبسيد العفائد اإلسَلمية، للشني  حسنْ نينوب   (19)
 م.1979-هن1399الطبعة الرابعة  -الكويت
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الدا  التونسية للنشر  ط/والتنوير، للشي  محمد الطاهر بْ عاُو ،تحرير ال (20)
 م. 1984

ألبنب العنَلء محمند بعبند النرحمْ بنْ  –تحفة األحنوذى ُنرح سننْ الترمنذى  (21)
ط/دا   -هننن 1353المتننوفب  -هننن 1283المولننود  –عبنندالرحيف المبننا هفو ى 

 بيرو . –الكتت العلمية 

 هن.1415األول  -ط/دا  الصميعب الرياا للذهببتذهرإ الحفاو   (22)

 –بينرو   –لعبدالعظيف المننذ ي ط/ دا  الكتنت العلمينة  –التر يت والترهيت  (23)
 تحفين / إبراهيف ُمس الديْ. –األولب  -هن 1417

 -لمحمنند بننْ نحمنند بننْ محمنند الغرننناعب الكلبننب  –التسننهيل لعلننوم التنزيننل  (24)
 م.1983 -هن 1403 –الرابعة  –لبنان  –ط/دا  الكتاب العرمب 

 –األولنب  –بينرو   –ط/ الم تنت اإلسنَلمب  – بْ حجنر  –تغلين التعلين  (25)
 تحفين/ سعيد عبدالرحمْ موسب الفزق . -هن 1405

 –ط/ دا  الكتناب اإلسنَلم   –ألب  حيان األندلس   –تفسير البحر المحيد  (26)
 الثانية. -م1992 -هن 1413 –الفاهرإ 

تحفينن /ْالند  -بندون تنا ي   –بينرو   –ط/دا  المعرفنة  –غنوي تفسنير الب (27)
 عبدالرحمْ الع .

 .-بيرو  –ط/ دا  الفكر  –تفسير البيضاوي  (28)

 –ط / دا  الحننديُ  -لجننَلل الننديْ المحلننب والسننيوع   –تفسننير الجَللننيْ  (29)
 األولب. –الفاهرإ 

 –ط/ م سسنة الرسنالة  –لعبد الرحمْ بْ ناصر السعدي  –تفسير السعدي  (30)
 تحفين/ ابْ عثيميْ. –م 2000 -هن 1421 –بيرو  
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 –الريننناا  –ط/دا  النننوعْ  -تفسنننير السنننمعان  ن ألبنننب مظفنننر السنننمعانب (31)
تحفين / ياسر بْ إبراهيف، و ننيف  –م 1997 -هن 1418األولب  –السعودية 

 بْ عبا  بْ  نيف.

 بنْ جرينر  –تفسير الطبرى، المسمب: جاما البيان عنْ تأوينل رى الفنررن   (32)
 هن.1405 –بيرو   –ط/ دا  الفكر  –برى الط

 هن.1401 –بيرو – بْ هثير ط/ دا  الفكر تفسير الفررن العظيف  (33)

: جنناما نح ننام الفننررن والمبننيْ لمننا تضننمْ مننْ المسننمب سننير الفرعبنن ،فت  (34)
 مطبعة دا  الكتت المصرية. -للفرعب   -السنة وري الفررن 

 –مصنطفب الحلبنب  /ط –للشي  نحمد مصنطفب المرا ن   –تفسير المرا    (35)
 .-م1976 -هن  1390 –الرابعة 

نننيد  ضنننا –تفسنننير المننننا   (36)  –الرابعنننة  –ط/ دا  المننننا   -للشننني  محمننند ُ 
 م.1954 -هن1373

دا  النفنائس ن بينرو  ط/   –لإلمام نبن  البرهنا  النسنف   –تفسير النسف   (37)
 .تحفين الشي  : مروان محمد الشعا  -م 2005

وقناذ لمعان  واألسنانيد،  بنْ عبندالبر، وزا إ األ مْ ا أمهيد لما ف  الموعتال (38)
  .م 1967مية غر الم

ط/ دا  الكتنت  – بْ عبدالهادي الحنبلن   –تنفي  تحفين نحاديُ التعلين   (39)
 تحفين/ نيمْ صال  ُعبان. –م 1998 –األولب  –بيرو   –العلمية 

 ط/ عننالف –تهننذيت الفننرو  والفواعنند السنننية فنن  األسننرا  الففهيننة للفرافنن   (40)
 بيرو . –الكتت 

 ط/ م تبة اإلمام الشافع .-للمناوي  – الصغير الجاما بشرح التيسير (41)
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وسننننه ونيامننه  الجنناما الصننحي  المسننند المختصننر مننْ نمننو   سننول هللا  (42)
–بينرو   –اليمامنة–ط/ دا  ابنْ هثينر  –لبخنا ي    –وهو )صحي  البخنا ي( 

 تحفين / مصطفب ديت البغا. –م 1987 -هن1407 –الثالثة

الجاما الصحي ، هو سنْ الترمذي ألبنب عيسنب بنْ سنو إ، تحفينن محمند   (43)
 لبنان.  –ف اد عبدالباق .ط/ دا  الكتت العرمية. بيرو  

 .العلمية ةنعروح ُاهزالديْ بْ زا  ول  األستاذ والسنة الفررن ف  الجْ (44)
ط/دا  الكتنت العلمينة  – بنْ الفنيف  –حاُية ابْ الفيف علب سنْ نبن  داود  (45)

 م.1995 -هن 1415 –الثانية  –بيرو   –
 سنالة  –حديُ الفررن والسنة عْ المَلئكة والجْ والرد علب ُبه المنكريْ  (46)

د/ محمنند بسننيون  -إُننراذ ن –إعننداد / محمنند عبنندالحافظ إبننراهيف  -دهتننو اه
 فودإ، د/ محمود مهنب محمود. 

 م.1993 –بيرو   –ط/دا  الفكر  – للسيوع   –الد  المنثو   (47)
 –دمشنننن  –ط/ م سسنننة علنننوم الفنننررن  - بنننْ تيمينننة  –ر دقنننائن التفسننني (48)

 تحفين / د. محمد السيد الجليند. –الثانية  -هن 1404
 –الخبننر  –ط/ دا  ابننْ عفننان  –للسننيوع   –الننديباج علننب صننحي  مسننلف  (49)

 إسحا  الحوين .  تحفين / نب –م 1996 -هن 1416 –السعودية 

 –دا  ا عتصنام  –الغزالنب للشني  محمند  – هائز اإليمان بيْ العفل والفلت  (50)
 م.1979 -هن  1399 –السادسة 

ألبنب الفضنل ُنهاب – وح المعانب فب تفسير الفررن العظنيف والسنبا المثنانب (51)
 بيرو . –ط/ دا  إحياء التراث  –الديْ محمود االوسب 
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 –لعبند النرحمْ بنْ علن  بنْ محمند الجنوزي  -زاد المسير ف  علف التفسير  (52)
 .1404الطبعة الثالثة   -رو  بي –ط/ الم تت اإلسَلم  

 ط/م سسة الرسالة. – بْ قيف الجوزية  –زاد المعاد ف  هدى ْير العباد  (53)

 ط/ دا  المعا ذ الرياا.  -لأللبانب  –سلسلة األحاديُ الصحيحة  (54)

 -سلسنننلة األحادينننُ الضنننعيفة والموضنننوعة ونثرهنننا السننن ء علنننب األمنننة   (55)
 .-الرياا  –لأللبانب. ط م تبة المعا ذ للنشر والتوزيا 

ط/ ط  –للشني  محمند الغزالنب  -السنة النبوية بيْ نهل الففه ونهل الحديُ  (56)
 م.2001 -هن  1421دا  الشرو  الطبعة العاُرإ 

تحفينن  –ط/ دا  الفكنر  –ألب  داود سليمان بنْ األُنعُ  –سنْ نبب داود  (57)
 محمد محيب الديْ عبدالحميد. /

ْ يزيننند الفزوينننن ، حفنننن عبننندهللا محمننند بننن  لحنننافظ نبنننلسننننْ ابنننْ ماجنننه،   (58)
 نصوصه محمد ف اد عبدالباق . مطبعة دا  إحياء الكتت العرمية.

 –بيرو   –ط/ دا  المعرفة  –ألب  الحسْ الدا  قطن  –سنْ الدا  قطن    (59)
 تحفين / السيد عبدهللا هاُف يمان  المدن . –م 1966 -هن 1386

 –بينرو   –من  ط/ دا  الكتناب العر  -ألب  محمد الدا م   –سنْ الدا م    (60)
الد السبا العلم . –تحفين / فواز نحمد زمرلب  -هن 1407األولب   ْو

م نة الم رمنة  –ط/ م تبنة دا  البناز  -ألب  ب ر البيهفن   –السنْ الكبرى   (61)
 تحفين / محمد عبدالفاد  عطا. –م 1994 -هن 1414 –

ط/ م تبنننننة  –ألبننننن  عبننننندالرحمْ النسنننننائب  –سننننننْ النسنننننائ  المجتبنننننب   (62)
تحفيننننن / الشنننني   -1986 -هننننن 1406 –الثانبننننة  –حلننننت  – المطبوعننننا 
  دإ.  عبدالفتاح نب
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التاسنننعة –ط م سسنننة الرسنننالة بينننرو   -للنننذهب   –ء سنننير نعنننَلم الننننبَل  (63)
 تحفين/ ُعيت األ ن وط، ومحمد نعيف العرقسوس . 1413

 بْ العماد الحنبل   ط/ دا  ابْ هثينر -الذهت ف  نْبا  مْ ذهت  ُذ ا   (64)
 هن، تحفين/ عبدالفاد  األ ن وط، ومحمود األ ن وط.1406ولب دمشن، ط/ األ 

 –م تبنة وهبنة ط:  –للفاضب عبدالجبا  الهمدانب  -ُرح األصول الخمسة  (65)
 م الفاهرإ. 1965هن 1834مطبعة ا ستفَلل الكبرى و 

لمحمند بنْ عبندالباق  الز قنان  ،  -ُرح الز قنان  علنب موعنأ اإلمنام مالن   (66)
 هن.1411رو ، ط/ األولب ط/ دا  الكتت العلمية بي

-هن1390ط/ الم تت اإلسَلم  بيرو  –بْ ْزيمة   –صحي  ابْ ْزيمة  (67)
 م تحفين د.محمد مصطفب األعظم .1970

ط/ دا  إحيناء  –لمسلف بنْ الحجناج نب الحسنيْ الفشنيرى  –صحي  مسلف   (68)
 تحفين / محمد ف اد عبدالباق . –التراث بيرو  

تحفينن/ عبندالغن   –بينرو   –  الفكنر ط/ دا – بنْ الفنيف  –الطت النبنوي  (69)
 عبدالخالن.

ط/ دا  البيننان  –عننالج بنفسنن : السننحر والحسنند والمننس للشنني  محمنند نبيننه  (70)
 العرم .

 نوفل ط/ دا  ابْ تيمية. لعبد الكريفوالمَلئكة  عالف الجْ (71)
ر للننذهب ، ط/ مطبعننة ح ومننة الكويننت، ط/ الثانيننة ْبننر مننْ  بنن فنن  العبننر (72)

 لديْ المنجد.م، تحفين/ د. صَلح ا1984

-م تبنننة الكلينننا  األزهرينننة  -عفيننندإ المننن مْ، للشننني  نبننن  ب نننر الجزائنننري  (73)
 م.1979-هن1398الطبعة الثانية  -الفاهرإ
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العَلج النفسن  والعنَلج بنالفررن  ؤينة عبينة نفسنية ُنرعية للندهتو  عنا     (74)
 م سسة عيبة . -ط/ م سسة حو    –بْ عل  الحبيت 

 –لبد  النديْ محمنود بنْ نحمند العيننب –عمدإ الفا ي ُرح صحي  البخا ى  (75)
 ط/دا  إحياء التراث بيرو  )د. (.

ط/ دا   –لشمس الحن العظنيف ربنادي  -عون المعبود ُرح سنْ نب  داود  (76)
 م.1995 –هن  1415  -الثانية  –بيرو   –الكتت العلمية 

 –ط/دا  الشننننرو   –لإلمننننام األكبننننر الشنننني  /محمننننود ُننننلتو   –الفتنننناوى  (77)
 م.1980 - هن1400 –العاُرإ 

ط/ مطبعة مصطفب بناب  الحلبن   - بْ حجر الهيثم   –الفتاوى الحديثية  (78)
 م. 1989 -هن 1409الثالثة  –وُرهاه الفاهرإ 

 –ط / دا  المعرفنننة  –  بنننْ حجنننر - فنننت  البنننا ي بشنننرح صنننحي  البخنننا ي  (79)
 تحفين /محت الديْ الخطيت. –بيرو  

تننألي   -علننف التفسننير فننت  الفنندير الجنناما بننيْ فننن  الروايننة والد ايننة مننْ  (80)
 بيرو . -ط/ دا  الفكر  -محمد بْ عل  الشوهان 

-لألستاذ الندهتو / موسنب ُناهيْ  ُنيْ –فت  المنعف ُرح صحي  مسلف  (81)
 م.2002 -هن1423 –األولب  -ط/ دا  الشرو  

 - هنن 1424 األولنب -الرسنالة م سسنة: ط مفلن  بنْبن  عبند هللا الفروع أل (82)
 .التره  المحسْ عبد بْ هللا عبد:  المحفن -من 2003

الفصل ف  الملل واألهواء والنحل لإلمام نبن  محمند علن  بنْ نحمند بنْ حنزم  (83)
 .-الفاهرإ –ط/ م تبة الخانج   -الظاهري 
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ط/ الم تنننت  –للشنننوهان   –الفوائننند المجموعنننة فننن  األحادينننُ الموضنننوعة  (84)
تحفيننن / عبنندالرحمْ بننْ يحيننب  –هننن1407 –الثالثننة  –بيننرو   –اإلسننَلم  

  .المعلم

 –ط/ دا  إحينناء التننراث العرمنن   -للشننهيد سننيد قطننت –فنن  ظننَلل الفننررن   (85)
 م.1971 -هن1391 –السابعة  –بيرو  

للشننني  عبننند  والعنننيْ والسننحر الصنننرع معنننالج  مرتكننزا  فننن  المبنننيْ الفننول (86)
 الرحمْ الجبريْ.

ط/دا  الفكنر  –ألبب نحمد ابْ عندى الجرجنانب  –الكامل فب ضعفاء الرجال  (87)
 تحفين / يحيب مختا   زاوى. –م 1988 -هن 1409 –لثة الثا –بيرو   –

جننا  هللا  –الكشنناذ عننْ حفننائن التنزيننل وعيننون األقاويننل فننب وجننوه التأويننل  (88)
تحفيننن/  –بيننرو   –ط/ دا  إحينناء التننراث  -محمننود بننْ عمننر الزمخشننرى  

 عبدالرزا  المهدي.

 األولب. –بيرو   –ط/ دا  صاد  – بْ منظو – لسان العرب (89)

 ط/ المدن .. –للسفا ين   –نوا  البهية لواما األ  (90)
ط / دا  الريان للتراث، ودا  الكتناب  -مجما الزوائد ومنبا الفوائد، للهيثم  (91)

 هن. 1407بيرو   –العرمب الفاهرإ 

 .دا  المعرفة بيرو ط/  –  بْ تيمية -ى الفتاو مجموع   (92)

ة ط/ م تبنن -لمحمنند بننْ نبنن  ب ننر بننْ عبنندالفاد  الننرازي  -ح الصننحامختننا   (93)
 تحفين/ محمود ْاعر. –1995-هن1415–بيرو  –لبنان ناُرون 
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ط/دا   -ألبننن  عبننندهللا الحننناكف النيسنننابو ى  –   علنننب الصنننحيحيْ المسنننتد (94)
تحفين/ مصطفب  –م 1990 -هن 1411 –األولب  –بيرو   –الكتت العلمية 
 عبدالفاد  عطا.

 –ط/ دا  المنننأمون للتنننراث  -ألبننن  يعلنننب الموصنننلب  –مسنننند نبننن  يعلنننب  (95)
 تحفين حسيْ سليف نسد.-م1984-هن1404–األولب –دمشن

ط/  –ألبن  عبندهللا نحمند بنْ حنبنل الشنيبان   –مسند اإلمام نحمد بْ حنبل  (96)
 مصر. –م سسة قرعبة 

المتنوفب  –ألبن  ب نر نحمند بنْ عمنرو بنْ عبندالخالن البنزا   -مسند البزا   (97)
هن 1409 –األولب  –المدينة  –بيرو   –ط/ م سسة علوم الفررن  -هن 292

 تحفين / د/ محفوو الرحمْ زيْ هللا. -

ألبن  داود سنليمان بنْ داود الفا سن  البصنري الطيالسن   –مسند الطيالس   (98)
 بيرو . –ط/ دا  المعرفة  -هن 204المتوفب  –

ط/ دا  العرمية بيرو    –للبوصيري  –مصباح الزجاجة ف  زوائد ابْ ماجة  (99)
 شناوى.هن تحفين/ محمد المنتفب الك1403الثانية 

ألبن   –(مصن  ابْ نب  ُيبة وهو )المصنن  فنب الحنديُ وااثنا   (100)
د  -ب ر بْ نب  ُيبة الكوف   هن 1409 –األولب  –الرياا  –ط/ م تبة الُر

 تحفين / همال يوس  الحو . -

 –ط/ الم تت اإلسَلم   -مصن  عبدالرزا   لعبدالرزا  الصنعان   (101)
 الرحمْ األعظمب.تحفين / حبيت  -هن 1403 –الثانية  –بيرو  

 -م ننة الم رمننة –ط/ جامعننة نم الفننرى  –لنحننا ل -معننان  الفننررن  (102)
 تحفين/ محمد علب الصابون . – 1409 –األولب 
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ط/ دا  –ألب  الفاسف سليمان بنْ نحمند الطبرانن   –المعجف األوسد  (103)
تحفيننن/ عننا   بننْ عننوا هللا بننْ محمنند،  -هننن 1415 –الفنناهرإ  –الحننرميْ 

 يف الحسين .وعبد المحسْ بْ إبراه

 –بيننرو   –ط/ الم تننت اإلسننَلم   –للطبراننن   –المعجننف الصننغير  (104)
تحفينننن/ محمننند ُننن و  محمنننود  –م 1985 -هنننن 1405 –األولنننب  –عمنننان 

 الحاج نمرير.

المعجننف الكبيننر للطبراننن  ط/م تبننة العلننوم والح ننف الموصننل الثانيننة   (105)
 تحفين/ حمدى بْ عبدالمجيد السلف . –م 1983هن 1404

بن  الفاسنف أل-ما نسنت إلنب اإلمنام نبن  الحسنْ األُنعري المفترى في (106)
 .-هن1404بْ عساكرط/دا  الكتاب العرم  بيرو  الثالثة 

ألبنن  الحسننْ علنن  بننْ  – المصننليْاإلسننَلمييْ واْننتَلذ  مفننا   (107)
 الثالثة. –ط/ دا  إحياء التراث بيرو   –إسماعيل األُعري 

نند فننب ذهننر نصننحاب اإلمننام نحمنند (108) بننْ الننديْ لبرهننان  -المفصنند األُ 
د الرياا  - مفل   م.1990الطبعة األولب  –ط / م تبة الُر

ط/ دا  إحيناء  –للننووى  - ُرح صحي  مسلف بْ الحجاج المنهاج (109)
 هن.1392الثانية   -بيرو   –التراث 

 –ط/ دا  الكتنننت العلمينننة  –ألبننن  ب نننر الهيثمننن   –منننوا د الظمننن ن  (110)
 تحفين/ محمد عبدالراز  حمزإ. –بيرو  

 بيرو  . –دا  المعرفة  –للفسطَلن   –دنية المواهت الل (111)
ط / دا  الكتنت العلمينة  -للنذهب   –ميزان ا عتدال ف  نفد الرجنال  (112)

 م . 1995الطبعة األولب  –بيرو   –
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للشني  محمند الغزالنب  - لفنررن الكنريفسو  انحو تفسير موضوع  ل (113)
 ط/دا  الشرو . –

ط/  -ز ي بنننْ األثينننر الجننن  –النهاينننة فننن   رينننت الحنننديُ واألثنننر  (114)
محمود  –تحفين/ عاهر نحمد الزاوي  -هن 1399 –بيرو   –الم تبة العلمية 
 محمد الطناح .

ط/ دا   -الترمننذي للح ننيف  –نننواد  األصننول فنن  نحاديننُ الرسننول  (115)
 تحفين د/ عبدالرحمْ عميرإ. –م 1992 –بيرو   –الجيل 

 –نينننل األوعنننا  منننْ نحادينننُ سنننيد األْينننا  بشنننرح منتفنننب األْبنننا  (116)
 م.1973 –بيرو   –ط/ دا  الجيل  –ن للشوها

  بْ نب  الدنيا ط/ م سسة الكتت الثفافية.الهوات   (117)

وقاية اإلنسنان منْ الجنْ والشنيطان للشني  وحيند عبند السنَلم بنال   (118)
 ط/دا  ابْ الهيثف.

= 


