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رب العاملني وال عدوان إال عىل الظاملني، احلمد هللا 

ًوالصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني وعىل 
 ما بعد  أآله وصحبه أمجعني

فإن من الباليا والرزايا يف هذا الزمان انتشار 
َّالسحر والسحرة عندما عم اجلهل وظهرت  َّ ِّ
 َّاخلرافات والبدع وتلبس الباطل بلباس احلق املزعوم

فكان مني هذه املسامهة يف بيان احلق والتحذير من 
كتبت  واملشعوذين فَّالباطل يف شأن هؤالء السحرة

َّالسحر والسحرة «: ًيتها جمتهداذه الورقات وسمه ِّ
 .)١(»عىل ضوء الكتاب والسنة

                                                
 =متها دت يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقد استف)1(



 ٤

=

أن حيفظنا بحفظه وأن القدير  اهللا العيل نسأل
 يثبتنا عىل دينه وأن يدخلنا الفردوس األعىل من جنته

م وبارك عىل نبينا َّ وسل اهللاوصىلإنه جواد كريم 
 .)١(حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 لقدير عفو ربه االفقري إىلكتبه 
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  تأليف اإلمام العالمة »آكام املرجان يف أحكام اجلان«: كتاب

بدر الدين أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا الشبيل رمحه اهللا تعاىل 
ًهـ وقد اعتمدت غالبا عىل مواضيع الكتاب ٧٦٩املتوىف سنة 

 .والتعليق عليه واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا  نشكر فضيلة شيخنا الشيخ )1(

تعاىل عىل مراجعة هذه الورقات وباإلضافة والتعليق عليها 
 .فجزاه اهللا خري اجلزاء واحلمد هللا الذي بنعمته الصاحلات



 ٥

  تسلط السَّحرة في ھذا الزمان وما یجب اتجاھھم

ّتنشط يف هذه األيام مملكة الدجالني والكهان 
َّواملشعوذين والسحرة كام هو احلال يف كل زمان 
ومكان يعظم فيه اجلهل ويقل فيه العلم فهؤالء 

هان والعرافون يسعون عىل إفساد عقائد الناس الك
ورصفهم عن التوحيد اخلالص هللا رب العاملني 
ًفيتعلق الناس هبؤالء الدجالني بدال من تعلقهم باهللا  ّ

ًتعاىل حيث إن مجيعهم يدركون متاما أن اللجوء إىل 

النصيب واالحتيال هو أوسع طريق وأرسعه جللب 
خدوعني وهم ال األموال واستنزافها من الناس امل

يفعلون ذلك من أجل ابتزاز أموال الناس فحسب 
 .ًبل من أجل أن يسعوا يف األرض فسادا



 ٦
َّوواجبنا جتاه هؤالء السحرة أن نفضح أمرهم 
 ًونكشف حيلهم ونحقر من شأهنم ونجتنبهم اجتنابا
ِتاما من قبل املجتمع كله ونسد عليهم كل باب رش ً 

إىل نحورهم يفتحونه عىل الناس لريتد كيدهم 
ورشهم إىل نفوسهم وأن ال نذهب إليهم وال 

 متذكرين نستشريهم يف أي يشء صغري أو كبري
من أتى «: يف صحيح مسلم ملسو هيلع هللا ىلص قول رسول اهللا

 .»ًعرافا فسأله عن يشء مل تقبل له صالة أربعني ليلة
ُوأما من جانب العلامء والفقهاء وأهـل احلـسبة 

  وما يفعلـونّفالواجب عليهم أن ينكروا عىل الكهان
َّوأن يبينوا للناس أن طريق الكهان والـسحرة هـو  ّ ّ
طريق الشيطان املؤدي إىل نار جهنم وأن يبينوا هلم 



 ٧
ٌأن الذهاب إىل السحرة إثم عظيم كام جاء يف احلديث َّ 

عـن أيب فـيام رواه ملسو هيلع هللا ىلص قولـه الذي عند أهل السنن 
 بـام مـن أتـى كاهنـا فـصدقه«: هريرة ريض اهللا عنـه

 وينكـرون »ملسو هيلع هللا ىلصر بام أنزل عـىل حممـد يقول فقد كف
َّعىل الناس جميئهم للكهان والـسحرة  وأن يوضـحوا ّ

ُللناس الطريق الرشعي الصحيح للعالج إذا ابـتيل 
 ِّاإلنسان بيشء من هذا القبيل كالسحر واملـس وغـري
 ّذلك فيبينوا هلم أن العالج الوحيد لذلك هـو القـرآن

حاديـث الكريم واألدعيـة املـأثورة الـواردة يف األ
 .ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحة عن النبي 

وأما ما جيب عـىل والة األمـر فهـو أن يأخـذوا 
 داحلـّويطبقـوا فـيهم  َّعىل أيـدي هـؤالء الـسحرة



 ٨
ــستأصلوا الــرشعي  وحيــاربوهم يف كــل مكــان لي

ِشأفتهم ويضيقوا عليهم اخلناق يف مجيع أنـشطتهم  ّ
 .الضارة ويراقبوهم يف مجيع أعامهلم

  تعریف السِّحر 
 .لطف ودق وخفي سببه كل ما :ًلغة

ُالسحر عزائم ورق :ًارشع ُ وعقد يؤثر يف القلوب ىِّ
 .ّواألبدان فيمرض ويقتل ويفرق بني املرء وزوجه

  السِّحر عند أھل السنة والجماعة
 الصحيح أن للسحر حقيقة: (قال النووي رمحه اهللا

وبه قطع اجلمهور وعليه عامة العلامء وعليـه يـدل 
 ).ملشهورة الصحيحة االسنةالكتاب و

ِّوعنـدنا أن الـسحر : (وقال القرطبـي رمحـه اهللا



 ٩
حق وله حقيقة خيلق اهللا عنده ما شـاء وعـىل هـذا 
أهل احلل والعقد الـذين ينعقـد هبـم اإلمجـاع وال 
عربة مع اتفاقهم بحثالة املعتزلـة وخمـالفتهم أهـل 
ِّاحلـق ولقـد شــاع الـسحر وذاع يف سـابق الزمــان 

الـصحابة وال مـن وتكلم الناس فيه ومل يبـد مـن 
 ).التابعني إنكار ألصله

ِّوالسحر لـه حقيقـة : (وقال ابن قدامة رمحه اهللا
فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل 
عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفـرق بـني املـرء 
وزوجه وما يبغض أحـدمها إىل اآلخـرة أو حيبـب 

 ).بني اثنني



 ١٠

  أدلة تأثیر السِّحر
ِّأن الـسحر لـه أثـر لسنة واجلامعة امذهب أهل 

د استدل العلامء عـىل ثابت وهو حقيقة ال خيال وق
 :ذلك بأدلة منها 

َفيتعلمون منهام ما يفرقون[:  قول اهللا تعاىلً:أوال َُ َِّّ ُ َ ُ ََ ََ ُ ْ َِ َ 
ِبه بني املرء وزوجه ِ ِِ ْ َ ََ ْ َْ َ ّحيث رصحت اآلية بأن من ] ِ

 ما بينهام ِّأثر السحر التفريق بني املرء وزوجه مع
َّ واملحبة والرتابط والسحرة يستعينون األلفةمن 

 .عىل ذلك بالشياطني للتنزع وإيقاع العداوة والبغضاء
ْوما هم بضارين به من [:  قول اهللا تعاىل:ًثانيا َ ُ َِ ِ ِ ِِّ ْ ََ

ِأحد إال بإذن اهللا ْ ِ ِِ َّ ٍ َ فقد أثبت اهللا  }١٠٢:البقرة{] َ
ًه علام بأن هذا ِّتعاىل يف هذه اآلية أثر السحر ورضر



 ١١
 .التأثري إنام هو من قضاء اهللا وقدره

ُقال ألقوا فلام ألقوا سحروا[:  قول اهللا تعاىلً:ثالثا ََ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ََّ َ َ 
ٍأعني الناس واسرتهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ِ َِ ْ َ َ ُ ُ َ َ ٍْ ِ ُ ْ ْ ُْ َ ِ َّ َ َ [

 بأنه عظيمِّ وصف اهللا تعاىل السحر }١١٦:األعراف{
ء ال وجود له فدل وال يقع هذا الوصف عىل يش
 .ِّعىل أن السحر حقيقة ال خيال

َفلام ألقوا قال موسى ما [:  قول اهللا تعاىل:ًرابعا َ ُ َ َ َ ْ َْ َ َّ َ
ُجئتم به السحر إن اهللاَ سيبطله إن اهللاَ ال يصلح  ْ ُ ِْ ِ ُِ ُ َ ِّ َْ َّ َِّ ُِ ِ ُ ْ ِ

َعمل املفسدين َِ ِ ْ ُ َ :  وقول اهللا تعاىل}٨١:يونس{] َ
َفوقع احلق وبطل [ ََ َ َ َ َُّ َ َما كانوا يعملونَ ُ َ َ َْ ُ  :األعراف{] َ

ُ يفهم من هاتني اآليتني أنه كان للسحر }١١٨
 . تعاىلحقيقة وأثر ثابت ثم أبطله اهللا



 ١٢
ِقل أعوذ برب الفلق[: قول اهللا تعاىل: ًخامسا ََ ُ ْ َُ ِّ َُ ِ*  

َمن رش ما خلق َ ََ َ ِّ ْ ِ وم *ِ َن رش غاسق إذا وقبَ َ َْ َ َِ ٍ ِ َ ْ ومن  *ِّ َِ

َرش النفاث ََّ َّ ِات يف العقدِّ َِ ُ واملقصود . }الفلقسورة {] ِ
ُبالنفاثات يف العقد السواحر اللوايت يعقدن يف 
سحرهن وينفثن يف عقدهن فلام أمرنا اهللا تعاىل يف 
هذه السورة أن نستعيذ به من رش ما خلق ومن 
السواحر فمعناه أن هذه األشياء موجودة وثابتة ولو 

ستعاذة منها ومما مل يكن هلا أثر ووجود ملا أمرنا باال
يدل عىل أن املراد بالنفاثات يف العقد السواحر قول 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر (ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 وقد أمجع )١(رواه النسائي) ومن سحر فقد أرشك

                                                
 =:  قال شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىل)١(



 ١٣

=

املفرسون أن هذه اآلية نزلت يف لبيد بن األعصم ملا 
 .ثم آتاه جربيل وأخربهملسو هيلع هللا ىلص سحر رسول اهللا 

ملسو هيلع هللا ىلصكیف ُسحر النبي 

سـحر النبـي : عن عائشة ريض اهللا عنها قالـت
ُرجل من بني زريق يقال له لبيد بـن األعـصم ملسو هيلع هللا ىلص 

ُخييل إليه أنـه كـان يفعـل ملسو هيلع هللا ىلص حتى كان رسول اهللا 
الـيشء ومــا يفعلــه حتــى إذا كــان ذات يــوم دعــا 

يا عائشة أشـعرت (: ثم دعا ثم قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
عـد أن اهللا أفتاين فيام استفتيته فيه جاءين رجـالن فق

أحدمها عند رأيس واآلخر عند رجيل فقـال الـذي 

                                                                 
احلديث يف إسناده ضعف، ولكنه ضعيف املبنى صحيح (

 .)املعنى



 ١٤
: عند رأيس للذي عند رجيل ما وجع الرجل؟ قال

: قال. لبيد بن األعصم: من طبه قال: مطبوب قال
يف مشط ومشاطه وجـف طلـع : يف أي يشء؟ قال

 فأتاها رسول. يف بئر ذروان: فأين هو؟ قال: ذكر قال
 عائشة يا: يف أناس من أصحابه فجاء فقالملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

واهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء وكأن نخلها رؤوس 
ال : قلت يا رسول اهللا أفال أحرقته؟ قال. الشياطني

ُأما أنا فقد عافاين اهللا فكرهت أن أثري عـىل النـاس 

 . متفق عليه)ًرشا فأمر هبا فدفنت
وقد جاء هـذا احلـديث يف غـري الـصحيحني مـن 

ــ ــد بإس ــام أمح ــث أورده اإلم ــددة حي ــرق متع ناد ط
أن رسـول اهللا : صحيح وتذكر بعض هذه الروايـات



 ١٥
لبث ستة أشهر يرى أنه يـأيت النـساء وال يـأتيهن ملسو هيلع هللا ىلص 

وانتثر شعر رأسه وملا أخربه جربيل بام كـان مـن أمـر 
ًلبيد بن األعصم بعث عليا والزبري وعـامر بـن يـارس 

فنزحوا ماء البئر فوجدوا ماءه كأنه نقاعة احلناء ونزل 
 حجـر -صن وملا رفعت الراعوفة يف البئر قيس بن حم

 وأخرجـوا -يف أسفل البئر ناتىء يقوم عليهـا املـاتح 
 ما خيرج مـن - فإذا فيه مشاطة - قرش الطلع-اجلف 

 وأسـنان -الشعر الذي سـقط مـن الـرأس إذا رسح 
وإذا فيه وتر معقود فيه إحـدى عـرشة ملسو هيلع هللا ىلص من مشطه 

ام ُعقدة مغروزة باإلبرة فأنزل اهللا املعوذتني فجعل كلـ
ِخفـة ملسو هيلع هللا ىلص ُقرأ آية انحلـت عقـدة ووجـد رسـول اهللا 

ُحني انحلت العقدة األخـرية فقـام كـأنام نـشط مـن 



 ١٦
ُعقال بعري وجعل جربيل يقول بسم اهللا أرقيـك مـن 

كل يشء يؤذيك من حاسد وعني اهللا يـشفيك فقيـل 
أما أنا (: أفال نأخذ اخلبيث نقتله فقالملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللا 

 ).ًعىل الناس رشافقد شفاين اهللا وأكره أن أثري 

  الحسد والفرق بینھ وبین الغبطة
ليه نعمـة غـريه أن يتمنى الرجل أن تتحول إ :احلسد 

 .أو يسلبها
ن لـه مثلهـا وال يتمنـى أن يتمنى أن يكـو :الغبطة 

 .زواهلا عنه
ًإذا احلاسد يكره النعمة التي عىل غـريه وال يـرىض 

 أو ال إال بزواهلا سواء متنـى أن حيـصل عـىل مثلهـا
النعمــة وال يكــره ب زوال أمــا الغــابط فــال حيــو



 ١٧
 .وجودها ودوامها ولكنه يشتهي لنفسه مثلها

  حكم الحسد
احلسد الذي هو كراهية النعمـة وحـب زواهلـا 

ال نعمة أصاهبا فاجر أو عن الغري حرام بكل حال إ
يستعني هبا عىل هتيـيج الفتنـة وإفـساد ذات كافر و

ا وحمبتـك البني وإيذاء اخللق وال يرض كراهتك هلـ
لزواهلا فإنك ال حتب زواهلا من حيث هي نعمة بل 

 .من حيث هي آلة فساد
 :يدل عىل حتريم احلسد ما ييلمما و

 قال املوىل عز وجل يف بيان أن احلسد من ً:أوال
صفات أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقال 

ْود كثري من أهل الكتاب لو [: تبارك وتعاىل ْ ْ َّ ََ ِ َ َِ ِ ِِ َ ٌ



 ١٨
ُّيردو ُ ِنكم من بعد إيامنكم كفارا حسدا من عند َ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ُْ َ ْ َ َْ ً ْ َّْ ُ ُ ََ ِ

ُّأنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق َ ُ َّ َ ُْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِِ َُ  }١٠٩:البقرة{] ْ
فأخرب اهللا تعاىل أن حبهم زوال نعمة اإليامن حسد 

 .وهذا من أعظم أنواع احلسد والعياذ باهللا
ملسو هيلع هللا ىلص بي  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن الن:ًثانيا

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال «: قال
وا حتسسوا وال جتسسوا وال حتاسدوا وال تباغض

 . متفق عليه»ًإخواناوال تدابروا وكونوا عباد اهللا 



 ١٩
تعریف العین وبیان حقیقتھا وبعض األدلة 

  على إثبات اإلصابة بھا
  :تعريف العني وبيان حقيقتها

العـني : ( فقـالّعرفها احلافظ بن حجر رمحه اهللا
نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيـث الطبـع 
 حتصل للمنظور منه رضر تقول عنت الرجل أصـبته

بعينك فهو معني ومعيـون ورجـل عـائن ومعيـان 
 ).وعيون

والذي يظهر أن للعني تكون مع اإلعجاب لو بغري 
 الـصالح حسد ولو من الرجل املحب ومـن الرجـل

رآه عامر بـن ُودليل ذلك قصة سهل بن حنيف حني 
ربيعة ريض اهللا عـنهام يغتـسل وكـان أبـيض حـسن 

ما رأيت اليوم وال جلد : اجلسم واجللد فقال له عامر



 ٢٠
ُخمبأة فرصع سهل بن حنيف ُ. 

األدلة عـىل إثبـات اإلصـابة بـالعني ومـدى بعض 
 :تأثريها

  أثبت املوىل عز وجل يف كتابه العزيز أن للعنيً:أوال
سبحانه ايف قدر اهللا ًتأثريا أو إصابة وذلك ال ين

َوإن يكاد الذين[: وتعاىل وإنام تأثريها بأمره عز وجل ُ َِ َّ َ َ ْ ِ 
ْكفروا ليزلقونك بأبصارهم ل ُ ُِ ِِ َ ْ َ ِ َ َ ُ َْ ُا سمعوا َّم َََ ِ َالذكر  َ ْ ِّ

ٌويقولون إنه ملجنون َُ ْ ُ َََ َّ ِ ُ ُ   قال جماهد وعبداهللا}٥١:القلم{] َ
ِليزل[( :بن عباس وغريمها ريض اهللا عنهما ْ ُ َقونكَ َ ُ[ 

 أي يعينونك بأبصارهـم) لينفذونك بأبصارهم(أي 
بمعنى حيسدونك لبغضهم إياك وقاية اهللا لك 

: وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا) ومحايته إياك منهم



 ٢١
 عىل أن العني إصابتها وتأثريها ويف هذه اآلية دليل(

حق بأمر اهللا عز وجل كام وردت بذلك األحاديث 
 ).دة كثريةاملروية من طرق متعد

 ومــن مجلــة األحاديــث الــواردة يف إثبــات :ًثانيــا
 عن أيب اإلصابة بالعني ما رواه البخاري يف صحيحه

العـني (: قـال ملسو هيلع هللا ىلص هريرة ريض اهللا عنه عن النبـي 
 .)حق وأهنى عن الوشم

 

  عالقة العین بالسِّحر
ِّربط اهللا تعاىل مـا بـني احلـسد والـسحر عنـدما 

ِومـن رش النفاثـات [ :أمرنا أن نتعوذ منهام بقولـه َِ ََّ َّ ِّ ْ َ
ِيف العقــد َ ُ َ ومــن رش حاســد إذا حــسد *ِ َ َ َ ْ ََ َِ ٍ ِ ِ

 .}الفلــق{] ِّ
َّفالنفاثات يف العقد هـن الـسواحر الـاليت يعقـدن 



 ٢٢
وينفثن يف عقـدهن وهـي تـشمل اإلنـس واجلـن 
ِّفاقرتان احلـسد بالـسحر يف هـذه اآليـة إىل وجـود 

 اخلفـي عالقة بينهام ولعل هـذه العالقـة يف التـأثري
ِّالذي يكون مـن الـساحر بالـسحر ومـن احلاسـد  َّ
بالنظر مع اشرتاكهام مـن األمـور املذمومـة املنهـي 
َّعنها كام أن احلاسـد قـد يلجـأ للـسحرة وغـريهم 
إلحلاق الرضر باملحـسود وللتنفـيس عـن حـسده 

 .فهام يشرتكان يف األثر وخيتلفان يف الوسيلة



 ٢٣

  تعریف الجن
ق مـن االجتنـان وهـو مشت  :تعريف اجلن يف اللغة

ًاالستتار فهم مسترتون عن أعني البرش فسموا جنا 

 سرته وكل ما لذلك من قوهلم جنة الليل وأجنه إذا
ومنه اجلنني يف بطـن أمـه سرت عنك فقد جن عنك 

ْوإذ أنـتم أجنـة يف بطـون أمهـاتكم[: قال تعاىل َّ ُْ ِْ َ ُ َ َِ ِ ُِ ُ ٌَ َّْ ُ ِ [
 .}٣٢:النَّجم{

 يات القرآنية واألحاديـثاآل :تعريف اجلن يف الرشع
اطعة عىل أن اجلـن خلقـوا مـن النبوية تدل داللة ق

ْوخلق اجلان من مارج مـن [:  تعاىلالنار منها قوله ْ َِ ٍِ ِ َ َّ ََ َ َ
ٍنار مام املفـرسين عبـداهللا إوقد قال  }١٥:َّالرمحن{] َ

بن عباس وعكرمـة وجماهـد والـضحاك يف قولـه 



 ٢٤
ٍمن مارج من نـار[تعاىل  َِ ْ ِْ ٍِ  ،)الص النـارمن خ: (] َ

وروى مسلم يف صحيحه واإلمام أمحـد يف مـسنده  
 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت

خلقت املالئكة من نور وخلق اجلـان مـن مـارج (
 .)من نار وخلق آدم عليه السالم مما وصف لكم

 مراتب الجـن
 :اجلان عند أهل الكالم والعلم باللسان عىل مراتب

 ).جني(: ً خالصا قالواإذا ذكروا اجلن -١
 ).عامر(: إذا رأوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا -٢
 ).أرواح(: فإن كان ممن يعرض الصبيان قالوا -٣
 ).شيطان(: فإن خبث وتعرض فهو -٤
 ).عفريت(: فإذا زاد عىل ذلك وقوي أمره قالوا -٥



 ٢٥
  الفرق بین الجن والشیاطین

يرى بعض العلامء أن اخللـق أربعـة أنـواع هـي 
 ).اإلنس واجلن والشياطنياملالئكة و(

ال خري فـيهم البتـة و ) شياطني ( :واجلن نوعان
والـشياطني . منهم الصالح ومنهم الفاسـد) جن(

أصلهم من اجلن وعليه فإن الشياطني يـدخلون يف 
اجلــن لــذلك فــإن مجهــور العلــامء عــىل أن اجلــن 
والشياطني جـنس واحـد ويطلـق الـشيطان عـىل 

 .)١(املتمرد من اجلن

                                                
:  شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىلقال) ١(

ًالشياطني ليسوا نوعا منفردا، بل هناك شياطني من ( ً
 .)اإلنس واجلن



 ٢٦
 بلیــــسحقیقـة إ

أصـل عليه السالم إبليس أصل اجلن كام أن آدم 
اإلنس وهي كلمة مشتقة من البلس وهـو انعـدام 
اخلري وقد وردت قصة إبليس مع آدم عليه الـسالم 

مــرة وقــد سـمي يف القـرآن الكـريم ســبع مـرات 
إبليس ومرة الشيطان ومرة الطـاغوت أمـا سـبب 
ُتسميته بالشيطان فهي مـشتقة مـن شـطن إذا بعـد 
وقيــل مــشتقة مــن شــاط ألنــه خملــوق مــن النــار 
ٍوالعـرب تطلــق كلمـة الــشيطان عـىل كــل عــات 

ومتمرد وسمي بالطاغوت لتجاوزه حـده ومتـرده 
عــىل ربــه برفــضه أمــره لــه بالــسجود آلدم عليــه 

 .السالم



 ٢٧
ومجهور العلامء عىل أن إبليس من اجلـن ولـيس 

َإال إبلـيس كـان مـن[: من املالئكـة لقولـه تعـاىل َ ِْ َِ َ ِ َِّ 
ِاجلن ففسق عن أمر ربه ِّ ْ َ َِّ ْ َِ َ َ َ َ  .}٥٠:الكهف{] ِ

وكنيته ) عزازيل( اسمه قبل املعصية ويروى أن
وكــان يعبــد ربــه يف بدايــة أمــره ) أبــو كــردوس(

ُوسكن السامء مع املالئكة ودخـل اجلنـة ثـم طـرد 

منها بسبب استكباره وعدم طاعته لربه حني أمـره 
 إىل يـوم ُبالسجود آلدم وهو حـي إىل اآلن ومنظـر

القيامة وله عرش عىل البحر جالس عليه ويبعـث 
ته ليلقوا الرش والفتن بـني النـاس كـام جنوده وذري

: احلديث عن جابر ريض اهللا عنه قـالذلك يف جاء 
إن إبليس يـضع عرشـه عـىل « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 



 ٢٨
املاء ثم يبعث رساياه فأدناهم منزلة أعظمهـم فتنـة 

ى فرقـت بينـه جييء أحدهم فيقول مـا تركتـه حتـ
وبــني امرأتــه قــال فيدنيــه منــه فيقــول نعــم أنــت 

 . رواه مسلم»فيلتزمه

  أماكن تواجد الجن والشیاطین
األمـاكن واألوقـات التـي حيـرض فيهـا اجلـن مـن 

 : والشياطني 
يـدخل الـشيطان املـسجد ولكنـه إذا  : املساجد* 

سمع اآلذان أدبر وله رضاط حتى إذا انتهى اآلذان 
: عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه قـالويف احلديث  عاد

) أعوذ باهللا منـك(: فسمعناه يقولملسو هيلع هللا ىلص قام رسول اهللا 
وبـسط يـده وكأنـه ) ًألعنك بلعنة اهللا ثالثـا(: ثم قال



 ٢٩
ًيتناول شيئا فلام فرغ من الصالة قلنا يا رسول اهللا قـد 

ًسمعناك تقول يف الصالة شيئا مل نسمعك تقوله قبـل 

إن عــدو اهللا ( :ذلـك، ورأينـاك بــسطت يـدك؟ قـال
إبليس جـاء بـشهاب مـن نـار بلعنـة اهللا التامـة فلـم 
يستأخر ثالث مرات ثـم أردت أخـذه ولـوال دعـوة 

 يلعـب بـه ولـدان أهـل ًأخينا سليامن ألصبح موثقـا
فام زلـت  (:ويف رواية البخاري   رواه مسلم)املدينة

أخنقه حتى وجدت برد لعابة بـني أصـبعي هـاتني 
كر القايض عياض رمحه اهللا وذ )اإلهبام والتي تليها

 ).صورة هر(يف ملسو هيلع هللا ىلص إن الشيطان تعرض للنبي 
 عن جابر ريض اهللا عنـه :التحريش بني املصلني* 

إن الشيطان قد يئس أن (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال



 ٣٠
يعبــده املــصلون يف جزيــرة العــرب ولكــن يف 

مظاهر دخول الـشيطان إىل   ومن)التحريش بينهم
يف املساجد وتـدخل املسجد اخلالفات التي حتصل 

كثري من الناس فيام ال يعنيهم ألن الـشيطان يـستاء 
ّمـن رؤيــة املــصلني جمتمعــني خاشــعني معظمــني 

حلرمات اهللا لذلك يلجأ إىل التحريش بني املصلني 
وإحداث املشاكل يف املساجد وإلقاء بـذور الفتنـة 

ملـسجد واالختالف بني املصلني حتى ينزع حرمة ا
ــ ّ ــاس ويعك ــوس الن ــن نف ــذهب م ــفوهم وي ر ص

 .بخشوعهم ويشغلهم عن التدبر

 عن أيب هريرة ريض اهللا عنه :السهو يف الصالة* 
إذا نودي بالصالة أدبر (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال



 ٣١
 الشيطان وله رضاط حتى ال يسمع األذان فإذا قيض

األذان أقبل فإذا ثوب هبا أدبر فإذا قيض التثويب 
ل اذكر كذا أقبل حتى خيطر بني املرء ونفسه يقو

 وكذا ما مل يكن يذكر حتى يظل الرجل أن يدري كم
كيف جيرب هذا اخلطأ ملسو هيلع هللا ىلص ّ وقد علمنا رسول اهللا )صىل

فعن  الذي حيدث يف الصالة نتيجة وسوسة الشيطان
 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

إن الشيطان يأيت أحدكم يف صالته فيلبس عليه «
ذا وجد ذلك أحدكم حتى ال يدري كم صىل فإ

 .»فليسجد سجدتني وهو جالس
 عن أنس ريض اهللا عنه أن :وفاخللل يف الصف* 

رصوا صفوفكم وقاربوا بينهام «: قالملسو هيلع هللا ىلص النبي 



 ٣٢
وحاذوا باألعناق فوالذي نفس حممد بيده إين ألرى 

 »الشياطني تدخل من خلل الصف كأهنا احلذف
ًفالشيطان يف املسجد إذا رأى صفا فيه فرجة أو 

ة وقف فيها ودخل يف الصف ليشوش عىل خل
 .سوس لهواملصيل ي

عن عائشة ريض اهللا عنها : االلتفات يف الصالة* 
عن االلتفات يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلص سألت النبي : قالت
 )اختالس خيتلسه الشيطان من الصالة(: فقال

إن اهللا أمر حييى بن زكريا : (ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهللا 
إرسائيل أن بخمس كلامت أن يعمل هبا ويأمر بني 

إن اهللا أمركم بالصالة فإذا ...  وفيه.. يعملوا هبا
صليتم فال تلفتوا فإن اهللا ينصب وجه لوجه عبده 



 ٣٣
 .)يف صالته ما مل يلتفت

 أمرنا اهللا تعاىل أن نتعوذ من :قراءة القرآن الكريم* 
َفإذا قرأت القرآن [: الشيطان قبل القراءة بقوله َ ْ َُ َ ََ ْ ِ َ

ِفاستعذ باهللاِ  ْ ِ َ ْ ِمن الشيطان الرجيمَ َِّ َِّ َْ َ  }٩٨ :النحل{] ِ
أن : (وتعليل ذلك كام قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

القرآن شفاء ملا يف الصدور يذهب ما يلقيه الشيطان 
فيها من الوسواس والشهوات واإلرادات الفاسدة 
فهو دواء ملا يأمر به الشيطان فأمر القارىء أن يطرد 

 الدواء الشايف إىل القلب جيده مادة الداء حتى إذا جاء
 ).قد خال من مزاحم ومضاد له

 ريض اهللا  عن أيب عثامن عن سلامن:األسواق* 
ال تكونن إن استطعت أول من يدخل (:  قالعنه



 ٣٤
 السوق وال آخر من خيرج منها فإهنا معركة الشيطان

 :ويف رواية الربقاين رواه مسلم )وهبا ينصب رايته
  ويظهر وجود الشياطني)فيها باض الشيطان وفرخ(

احللف الكاذب ووالتعامل بالربا لغش امن خالل 
تضييع الصلوات واالنشغال د املتربجات وووجو

 . تعاىلعن ذكر اهللا
 عن أيب أمامة ريض اهللا :اللهو والغناء واملوسيقى* 

ال تبيعوا القينات وال  (:أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عنه عن النبي 
َّتشرتوهن وال تعلموهن وال خري يف  َّجتارة فيهن َّ

َومن [َّوثمنهن حرام يف مثل هذا أنزلت هذه اآلية  َِ

ِالناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللاِ ِِ َ ُ َ َْ َ َ َّْ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ْ َّ [
ِواستفزز من [: ويف تفسري قول اهللا تعاىل }٦:لقامن{ َ ْْ َِ ْ َ



 ٣٥
َاستطعت منهم بصوتك ِ ِْ َ ِْ ْ ُْ ْ َ قال املجاهد  }٦٤ :اإلرساء{] ََ

 ).صوت الشيطان الغناء: (رمحه اهللا
ملسو هيلع هللا ىلص  عن جابر ريض اهللا عنه عن النبي :الطعام* 

إن الشيطان حيرض أحدكم عند كل يشء من (: قال
شأنه حتى حيرض طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم 
فليأخذها وليمط ما كان هبا من أذى وليأكلها وال 
يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه ال 

يستبعد  واملسلم )مه تكون الربكةيدري يف أي طعا
الشيطان عن طعامه ورشابه بالتسمية فعن أيب 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  اهللا عنه قالهريرة ريض
ألن الشيطان يستحل عىل الطعام أن ال يذكر اسم (

 .)اهللا عليه



 ٣٦
الرشب كأن يرشب  الشيطان حيرض :الرشاب* 

ًقائام من غري تسمية أو يرشب بشامله أو دون 
 أنه ملسو هيلع هللا ىلصفعن أيب هريرة ريض اهللا عن النبي  ،حاجة 
  :قال،  َمـل: قال ،قه(: ًرشب قائام فقال لهًرجال 

فإنه : قال. ال: قال، أيرسك أن يرشب معك اهلر 

 .)١()رشب معك من هو رش منه الشيطان
قال : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: النوم * 

يعقد الشيطان عىل قافية رأس (: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ُم إذا هو نائم ثالث عقد يرضب كل عقدة أحدك ُ

مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر 

                                                
:  قال شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىل)١(

 .)احلديث رواه اإلمام أمحد وهو صحيح(



 ٣٧
ُاهللا انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن  ُ
ُتوضأ انحلت عقدة فإن صىل انحلت عقدة كلها  ُ
فأصبح نشيط طيب النفس وإال أصبح خبيث 

 . متفق عليه) النفس كسالن
 يف نطرد الشيطانكملسو هيلع هللا ىلص ّعلمنا رسول اهللا  :املنزل* 

إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا : (من البيت فقال
 تعاىل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت

لكم وال عشاء وإذا مل يذكر اسم اهللا تعاىل عند 
 . رواه مسلم)طعامه قال أدركتم املبيت والعشاء

أن نــدعو هبــذا ملسو هيلع هللا ىلص ّ علمنــا رســول اهللا :اع اجلم* 
لـو أن أحـدكم يقـول (: ع وقـالالدعاء قبل اجلـام

حني يـأيت أهلـه بـسم اهللا اللهـم جنبنـي الـشيطان 



 ٣٨
وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهام يف ذلك أو 

 . متفق عليه)ًقىض ولد، مل يرضه الشيطان أبدا
ّ اجلن والشياطني يفضلون مواضع :اخلــالء* 

النجاسات وبيوت اخلالء فعن زيد بن أرقم ريض 
إن هذه احلشوش (: قالملسو هيلع هللا ىلص ول اهللا اهللا عنه أن رس

ْحمترضة فإذا أراد أحدكم أن يأيت اخلالء فليقل 

عىل أن  وهذا يدل )أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث
 .اجلن منهم الذكور ومنهم اإلناث

 ني جاء يف احلديث أن رجل:املخاصمة والغضب* 
فجعل أحدمها يغضب ملسو هيلع هللا ىلص ّاستب عند النبي 

إين ألعلم (فقال ملسو هيلع هللا ىلص وحيمر وجهه فنظر إليه النبي 
أعوذ باهللا : كلمة لو قاهلا هذا لذهب عنه الذي جيد



 ٣٩
 . رواه مسلم)من الشيطان الرجيم

عن أيب هريرة ريض اهللا عنـه أن النبـي : التثاؤب* 
العطاس من اهللا والتثاؤب من الـشيطان (: قالملسو هيلع هللا ىلص 

: فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده عىل فمه وإذا قال 
 .)ك من جوفهفإن الشيطان يضح.. آه.. آه

يكثر انتشار اجلن  :طلوع الشمس وعند غروهبا* 
غروهبـا حلـديث الشمس ووالشياطني عند طلوع 

: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : عائشة ريض اهللا عنها قالت
ال تتحروا بصالتكم طلوع الـشمس وال غروهبـا (

لكن وجود الشياطني  )فإهنا تطلع بني قرين شيطان
ول املـساء يف املساء أكثر فعند غروب الـشمس وأ

تنترش الشياطني ويف احلديث عن جابر بن عبـداهللا 



 ٤٠
إذا كـان  (:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ريض اهللا عنهام قال

ــإن  ــبيانكم ف ــوا ص ــسيتم فكف ــل أو أم ــنح اللي ج
الشياطني تنترش حينئذ فإذا ذهب ساعة مـن الليـل 
فخلوهم وأغلقوا األبواب واذكروا اسـم اهللا فـإن 

 .عليه متفق )ًالشيطان ال يفتح مغلقا
 

       



 ٤١

 

فتوى فضیلة الشیخ العالمة محمد بن صالح 
  العثیمین رحمھ اهللا تعالى

 ًما هي أنواع األدوية وجزاكم اهللا خريا؟
 الدواء سـبب للـشفاء واملـسبب هـو اهللا :اجلواب

ــببا  ــاىل س ــه اهللا تع ــا جعل ــبب إال م ــال س ــاىل ف ًتع

 :ًا اهللا تعاىل أسبابا نوعانواألسباب التي جعله
 أسباب رشعيـة كـالقرآن الكـريم :النوع األول

والدعاء كام جاء يف صحيح البخاري رمحه اهللا قول 
 )ما يدريك أهنـا رقيـة(: يف سورة الفاحتةملسو هيلع هللا ىلص النبي 

يرقي املرىض بدعائـه مـن أراد ملسو هيلع هللا ىلص وكام كان النبي 
 .شفاءه به



 ٤٢
أسـباب حـسية كاألدويـة املاديـة : الفرع الثـاين

املعلومة عن طريق الرشع كالعسل أو عـن طريـق 
التجارب مثل الكثري من األدوية وهذا النوع ال بد 
أن يكون تأثريه عىل طريق املبـارشة ال عـن طريـق 
الوهم واخليـال فـإذا ثبـت تـأثريه بطريـق مبـارش 
حمسوس صح أن يتخذ دواء حيصل به الشفاء بإذن 

 .اهللا تعاىل
ًوما مل يثبت كونه سببا رشعيا ً وال حـسيا مل جيـز ً

ًأن جيعل سببا ألن جعله سببا نوع مـن منازعـة اهللا  ً

تعاىل يف ملكه وإرشاك به حيث شارك اهللا تعـاىل يف 
 .وضع األسباب ملسبباهتـا



 ٤٣

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 
 رحمھ اهللا تعالى

ما هي الـصفات واآلداب التـي ينبغـي للراقـي أن 
 ًهللا خريا؟يتحىل هبا وجزاكم ا

 : ال تفيد القراءة عىل املريض إال برشوط:اجلواب
 أهلية الراقي بأن يكون من أهـل :الرشط األول

ــىل  ــة ع ــتقامة واملحافظ ــصالح واالس ــري وال اخل
الصلوات والعبادات واألذكار والقراءة واألعـامل 

املعــايص الـصاحلة وكثــرة احلــسنات والبعـد عــن 
ــائر ــرات وكب ــدثات واملنك ــدع واملح ــذنوب والب  ال

 واحلذر مـن وصغائرها واحلرص عىل األكل احلالل
كام جاء عنـد ملسو هيلع هللا ىلص املال احلرام أو املشتبه لقول النبي 



 ٤٤
ــرباين ــستجاب (  :الط ــن م ــك تك ــب مطعم أط

 وكام جاء يف صحيح اإلمـام مـسلم رمحـه )الدعوة
وذكــر الرجــل (: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رمحــه اهللا حــديث النبــي 

 يـا يطيل السفر أشعث أغرب يمـد يديـه إىل الـسامء
رب يا رب ومطعمه حرام ومرشبه حرام وملبـسه 

 فطيب )حرام وغذي باحلرام فأنى يستجاب لذلك
املطعم من أسباب قبول الدعاء ومـن ذلـك عـدم 
فرض األجرة عىل املرىض والتنزه عن أخذ مـا زاد 

 .عىل نفقته فذلك أقرب إىل االنتفاع برقيته
ُّ معرفة الرقـى اجلـائزة مـن اآليـات :الرشط الثاين

ــالص  ــورة اإلخ ــة واملعــوذتني وس ــة كالفاحت القرآني
وآخر سورة البقرة وأول سورة آل عمـران وآخرهـا 



 ٤٥
وآية الكريس وآخر سورة التوبة وأول سـورة يـونس 
ــورة اإلرساء وأول  ــر س ــل وآخ ــورة النح وأول س
ــورة  ــون وأول س ــورة املؤمن ــر س ــه وآخ ــورة ط س

خـر سـورة اجلاثيـة الصافات وأول سـورة غـافر وآ
ومن األدعية القرآنية املـذكورة .  احلرشوآخر سورة

يف الكلم الطيب ونحوه مع النفث بعد كـل قـراءة 
ًوتكرار اآلية مثال ثالثا أو أكثر من ذلك ً. 

  أن يكون املريض من أهل اإليـامن:الرشط الثالث
والصالح واخلري والتقوى واالستقامة عىل الـدين 
والبعد عـن املحرمـات واملعـايص واملظـامل لقولـه 

ٌوننــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء ورمحــة [اىل تعــ َُ َ َ ُ َ َْ َ َ ٌْ َ ِ ِِ َ ُ ِّ َ ُ
ًللمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا َ َ َُ َُّ َِ َ َِِ ِ ِ َِّ ِ َ ْ  .}٨٢:اإلرساء] ْ



 ٤٦
ُولـو جعلنـاه قرآنـا أعجميـا لقـالوا [: وقوله تعاىل َ َ ُ ْ َِْ َ ْ ُ َ َ ْ ََ ً َ َ

ُلوال فصلت آياته أأعجمـي وعـريب قـ َ ٌَّ ِ َ ٌّ ََ َ َ ْ ُ ِّ ِْ َ َ ُ َْ ُ َهـو للـذين ْل َ َ ُِ َِّ

ٌآمنوا هدى وشفاء والـذين ال يؤمنـون يف آذاهنـم وقـر  ْ ُ َْ َ ََّ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ُْ ً َُ ٌ َ
ًوهو عليهم عمى ْ َْ َ َ ُ َِ ً فال تـؤثر غالبـا يف }٤٤:ِّفصلت{] َ

ــرب  ــل التك ــات وأه ــرك الطاع ــايص وت ــل املع أه
واخليالء واإلسبال وحلق اللحى والتخلـف عـن 

ــادات ونحــو الــصالة وتأخريهــا والتهــاون با لعب
 .ذلك

 أن جيزم املريض بأن القرآن شفاء :الرشط الرابع
ًورمحة وعالج نافع فال يفيد إذا كان مـرتددا يقـول 

أفعل الرقية كتجربة إن نفعت وإال مل ترض بل جيزم 
ًبأهنا نافعة حقـا وأهنـا هـي الـشفاء الـصحيح كـام 



 ٤٧
أخرب اهللا تعاىل فمتى متت هـذه الـرشوط بـإذن اهللا 

 . أعلمتعاىل واهللا

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 
  رحمھ اهللا تعالى

ِّيوجد من يرقي بالرقى الرشعية من كبار الـسن 
ّمن أهل الصالح يستخدمون ألفاظا عامية مثل ً: 

ويقـصد ) جمـامع العـروق( أنه ينفـث عـىل -١
 .بذلك ملتقى العروق يف العنق

س  وأنــه إذا زاد يف القــراءة عــىل مــن بــه مــ-٢
ويقصد بذلك أنه يرصع ويتخبط بـسبب ) يتفرقع(

 .مس اجلن الذي به
 وأنه يقول عندما يطلب من اجلني اخلـروج -٣



 ٤٨
من العظم إىل اللحم إىل الشحم إىل (من املمسوس 

 ).اجللد إىل اهلواء
لرقيـة والراقــي فهـل هـذه األلفـاظ قادحـة يف ا

 ًوجزاكم اهللا خريا؟
 الصالح  متى كان هذا الراقي من أهل:اجلواب

وأهل املعرفة والتجربة فإن ترصفه جائز حيث إنـه 
ال حمذور يف هذه األلفاظ وال يف هذا العمـل فـربام 
يكون اجلان يتأثر بالنفث عليـه يف جمـامع العـروق 
أكثر ألنه يالبس اإلنيس ويتغلب عـىل روحـه أمـا 
كلمة يتفرقع فلعلهم خياطبون اجلني هبـذه الكلمـة 

من العظم إىل اللحم إلخ فتؤثر فيهم وهكذا قوهلم 
املعنى أخـرج مـن هـذا إىل اآلخـر وأرى أن هـذه 



 ٤٩
األلفاظ ولو كانت عامية ال تـؤثر يف الرقيـة ومـع 
ذلك فاألوىل استعامل األدعيـة الـواردة واألذكـار 

 .املأثورة واهللا أعلم

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 
  رحمھ اهللا تعالى

ــرش ــالرقى ال ــي ب ــن يرق ــض م ــون بع عية يقوم
بــالقراءة عــىل املــاء أو الزيــت أو بعــض املــراهم 

 أو كتابة بعض األذكـار بـالزعفران عـىل والكريامت
بعض األوراق ثم نقع هذه األوراق يف املاء ومـن ثـم 
رشهبا أو االغتسال هبا ويـسموهنا عـزائم فـام حكـم 

 ًزائم وتعاطيها وجزاكم اهللا خريا؟عمل هذه الع
ــواب ــي :اجل ــال النب ــتامئم (: ملسو هيلع هللا ىلص ق ــى وال إن الرق



 ٥٠
  وقال الـشيخ حممـد بـن عبـدالوهاب)والتولة رشك

الرقى هي التي تـسمى (رمحه اهللا يف كتاب التوحيد 
العزائم وخص منه الدليل ما خال من الرشك فقـد 

 ).من العني واحلمةملسو هيلع هللا ىلص رخص فيه النبي 
 داود رمحه اهللا كام عند أيبملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت أن النبي 

 ال بأس بالرقى مـا مل أعرضوا عىل رقاكم(: أنه قال
 وجاء يف صـحيح مـسلم رمحـه اهللا أن )ًتكن رشكا

من استطاع مـنكم أن ينفـع أخـاه (: قالملسو هيلع هللا ىلص النبي 
رقى بعض أصحابه ورقـاه ملسو هيلع هللا ىلص  وثبت أنه )فليفعل

جربيل ملا سحره اليهودي وكان يرقي نفسه فينفث 
يف يديــه ويقــرأ آيــة الكــريس واملعــوذتني وســورة 

 مـن جـسده يبـدأ اإلخالص ثم يمسح ما استطاع



 ٥١
 .بوجهه وصدره وما أقبل من بدنه

وثبت عن السلف القراءة يف ماء ونحوه ثم 
رشبه أو االغتسال به مما خيفف األمل أو يزيله ألن 

َقل هو [كالم اهللا تعاىل شفاء كام يف قوله تعاىل  ُ ْ ُ

ٌللذين آمنوا هدى وشفاء َ ِ ِ َِ ُ ًَ ُ َ َ  وهكذا }٤٤:ِّفصلت{] َّ
 ّالقراءة يف زيت أو دهن أو طعام ثم رشبه أو االدهان

به أو االغتسال به فإن ذلك كله استعامل هلذه 
القراءة املباحة التي هي كالم اهللا وكالم رسول اهللا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
ًوال مانع أيضا من كتابتها يف أوراق ونحوها ثم 

 تغسل ويرشب ماؤها وسواء كتبت بـامء أو زعفـران
ال بــأس (ملسو هيلع هللا ىلص  قولــه أو حــرب فــإن ذلــك داخــل يف



 ٥٢
 أي إذا كانـت باآليـات )ًبالرقى مـا مل تكـن رشكـا

 .القرآنية واألحاديث النبوية واهللا أعلم

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 
  رحمھ اهللا تعالى

ًنعرف رجال مـن أهـل التقـى والـصالح لـيس 
ًمــتهام يف دينــه وخلقــه حافظــا لكتــاب اهللا يعــالج  ً

ية من الكتـاب والـسنة وحيـرض الناس بالرقى الرشع
 قـد إليه بعض املرىض مـن النـساء والـبعض مـنهن

يكون هبا مس أو جنـون فتتكـشف عورهتـا أثنـاء 
القراءة بغري إرادته وقد ينتقل األمل إىل أماكن خمتلفة 
يف اجلسم فيقوم الشيخ قبل القراءة بعـصب عينيـه 
ًحتى ال يـرى شـيئا مـن عـورة املـرأة ويتـابع األمل 



 ٥٣
ة بوجود حمرم للمرأة معها أثناء القراءة دون بالقراء

خلوة فـام رأيكـم يف حكـم الـرشع يف عملـه هـذا 
 .ًأفيدونا جزاكم اهللا خريا

 حيسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالج :اجلواب
مثل هذه احلـاالت أو أن يتـوىل عالجهـا والرقيـة 
عليها أحد حمارمها أهل التقى والصالح من محلـة 

إن مل يوجد يشء مـن ذلـك ففعـل القرآن الكريم ف
ًهذا الرجل الذي يعصب عينيه جائزا إذا أمن مـن 

ًالفتنة ومل يمس شيئا من برشهتا فإن مل حيصل هـذا 

اقترص عىل قراءته يف ماء أو زيت وأعطـاه ألهلهـا 
لتدهن به وترشب منه ولعله يكفي لعالجهـا واهللا 

 .أعلم



 ٥٤
فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 

  حمھ اهللا تعالىر
هناك بعض من يرقـي بـالرقى الـرشعية يقومـون 
بالقراءة ملرة واحدة والنفث عىل عدة أوعية وجوالني 
للمياه أو الزيت والبعض منهم يقرأ عىل خـزان ميـاه 
املنزل أو ما يسمى بالوايـت ويقدمـه للمـرىض بعـد 

مـا مـدى تـأثريه ًذلك فهل هذا العمل جائز رشعـا و
 ًوجزاكم اهللا خريا؟

 ال صحة هلذا العمل وال يقـرون عـىل :اجلواب
 مثل هذا العمل وال تفيد هذه الرقية عادة إال أن تكون

قليلة كإناء أو اثنني يقرأ اآلية ثم ينفث يف هـذا ثـم 
 .هذا ويقرأ اآلية األخرى وينفث يف هذا ثم هذا

فأما قراءته يف عدة جوالني أو أوعيـة فـال أظنـه 



 ٥٥
 يف خزان املـاء أو الوايـتيفيد وبطريق األوىل قراءته 

 والغالب أن هؤالء قصدهم كسب املـال واالحتيـال
واهللا . عىل حتصيله هبذه الظواهر وهو حمرم علـيهم

 .أعلم

)١( 

ما حكـم محـل آيـات قرآنيـة يف : السؤال األول
اجليب كاملـصاحف الـصغرية بقـصد احلاميـة مـن 

ار أهنــا آيــات اهللا احلــسد والعــني أو أي رش باعتبــ
لإلنـسان الكريمة عىل اعتبار أن االعتقاد يف محايتها 

                                                
التـي فتاوى اللجنة الدائمة املذكورة يف هذه الورقات هـي ) ١(

يرتأسها فضيلة الشيخ العالمة عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز 
 .رمحه اهللا تعاىل



 ٥٦
هو االعتقاد الصالح باهللا وكذلك وضعها يف السيارة 

 ً وجزاكم اهللا خريا؟أو أي أداة أخرى لنفس الغرض
حكم محل احلجاب املكتوب من : السؤال الثاين

آيات اهللا بقصد احلامية من العني أو احلـسد أو ألي 
خر من األسباب كاملساعدة عىل النجاح أو سبب آ

ِّالشفاء من املـرض أو الـسحر إىل غـري ذلـك مـن 
 ًاألسباب وجزاكم اهللا خريا؟

ــة : الــسؤال الثالــث حكــم تعليــق آيــات قرآني
قايـة مـن بالرقية يف سالسـل ذهبيـة أو خالفـه للو

 ًالسوء وجزاكم اهللا خريا؟
 أنزل اهللا سبحانه القرآن ليتعبد النـاس: اجلواب

بتالوته ويتدبروا معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا 



 ٥٧
أنفسهم بالعمل هبـا وبـذلك يكـون هلـم موعظـة 
وذكرى تلني بـه قلـوهبم وتقـشعر منـه جلـودهم 
وشفاء ملا يف الصدور من اجلهل والـضالل وزكـاة 
للنفوس وطهارة هلا من أدران الرشك وما ارتكبتـه 
مــن املعــايص والــذنوب وجعلــه ســبحانه هــدى 

 .ملن فتح له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدورمحة 
ْيا أهيا الناس قد جاءتكم [: قال اهللا تعاىل َُ ْ ْ ََّ َ َُ َ ُّ َ

ًموعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى  ُُ َ ُّ َ ِّ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ
ٌ َ ْ َ َُ ٌ َ

َورمحة للمؤمنني ِ ِ ِْ ُ َْ ٌ َ اهللاُ [: وقال تعاىل. }٥٧:يونس{] َْ
ُنزل أحسن احلديث كتابا م ًَ َ َْ َِّ ِ ِ َ َ َ ُتشاهبا مثاين تقشعر منه َ ْ َ َِ ُِّ َ َ ًَ َْ َِ ِ

ْجلود الذين خيشون رهبم ثم تلني جلودهم  َّ ْ ُ َّ َُ ُ ُ ْ َ ُ ُُ ُ َّ ُُ ِ َِ َ َ ْ َ
ْوقلوهبم إىل ذكر اهللاِ ذلك هدى اهللاِ هيدي به من  ُ ََ ْ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َْ َ َ ُ ُِ



 ٥٨
ُيشاء َ َإن يف ذلك [:  وقال تعاىل}٢٣:ُّالزمر{] َ ِ َ ِ َّ ِ

َلذكرى ملن كان له ق َ َُ َْ َ َِْ َلب أو ألقى السمع وهو َِ ُ َ َ ْ ٌْ َّ َ ْ َْ َ

ٌشهيد ِ  وجعل سبحانه القرآن معجزة }٣٧:ق{] َ
وآية باهرة عىل أنه رسول من ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله حممد 

عند اهللا إىل الناس كافة ليبلغ رشيعته إليهم، ورمحة 
ُوقالوا [: هبم وإقامة للحجة عليهم قال تعاىل َ َ

ِّلوال أنزل عليه آيات من رب ْ َ َْ َ ِْ ٌِ َ َِ ََ ْ ُ َه قل إنام اآليات عند َ ْ ُِ َِ َ َ َّ ِ ْ ُ
ٌاهللاِ وإنام أنا نذير مبني ِ ُِ ٌ ِ َ َ ََّ َ َأومل يكفهم أنا أنزلنا  * َ َْ ْ َّ َْ َ ِ َْ َِ

ْ َ َ
ًعليك الكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرمحة  َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ ْ ُ َْ َِ ِِ َّ ِ ِ ْ َ

َوذكرى لقوم يؤمنون ُْ ِْ ِ ُِ ٍَ ْ  : وقال تعاىل}٥١:العنكبوت{] ََ
َالر تلك آيا[ َ َ ْ ِت الكتاب املبنيِ ِ ُ ِ َ وقال  }١:يوسف{] ُِ

ِتلك آيات الكتاب احلكيم[: تعاىل ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ َ  إىل }١:يونس{] ْ



 ٥٩
غري ذلك من اآليات فاألصل يف القرآن أنه ترشيع 
وبيان لألحكام وأنه آية بالغة ومعجزة باهرة 

ومع ملسو هيلع هللا ىلص وحجة دامغة أيد اهللا هبا رسوله حممد 
فسه كان يرقي نملسو هيلع هللا ىلص ذلك ثبت أن رسول اهللا 

بالقرآن فكان يقرأ عىل نفسه املعوذات الثالث 
ٌقل هو اهللاُ أحد[ َ َ َُ ْ ِقل أعوذ برب الفلق[، ]ُ ََ ُ ْ َُ ِّ َُ ِ[ ،
ِقل أعوذ برب الناس[ َّ ِّ َُ ِ ُ ْ َُ[. 

وثبت أنه أذن يف الرقية التي ليس فيه رشك مـن 
 القرآن واألدعية املرشوعة وأقر أصحابه عـىل الرقيـة

 عىل ذلك مـن األجـر بالقرآن وأباح هلم ما أخذوا
جاء يف صحيح مسلم رمحه اهللا عن عوف بن مالك 

يا رسـول اهللا :  كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا  :أنه قال



 ٦٠
اعرضوا عيل رقاكم ال  (:كيف ترى يف ذلك؟ فقال

 .)ًبأس بالرقى ما مل تكن رشكا
وجاء يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا عن 

 انطلق  :ه قالأيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أن
 يف سفرة سافروها حتىملسو هيلع هللا ىلص نفر من أصحاب النبي 

نزلوا عىل حي من أحياء العرب فاستضافوهم 
وا له فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي فسع

بعضهم لو أتيتم : بكل يشء ال ينفعه يشء فقال
هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند 

لرهط إن يا أهيا ا: بعضهم يشء فأتوهم فقالوا 
سيدنا لدغ وسعينا له بكل يشء ال ينفعه فهل عند 

نعم واهللا إين : أحد منكم من يشء فقال بعضهم 



 ٦١
ألرقي ولكنا واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا 
ًفام أنا براق لكم حتى جتعلوا لنا جعال فصاحلوهم  ُ ٍ

عىل قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ 
َاحلمد هللاِ رب العا[ ِّ َ ُْ َملنيَ ِ  فكأنام نشط من عقال ]َ

ُ فأوفوهم جعلهم  :فانطلق يميش وما به قلبه قال
. أقسموا: الذي صاحلوهم عليه فقال بعضهم

، ملسو هيلع هللا ىلصفقال الذي رقى ال تفعلوا حتى نأيت النبي 
 : ثم قال)وما أدراك أهنا رقية (:فذكروا له فقال

 فضحك) أصبتم أقسموا وارضبوا يل معكم بسهم(
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 صحيح اإلمام البخاري رمحـه اهللا عـن وجاء يف
: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسـول اهللا : عائشة ريض اهللا عنها قالت



 ٦٢
إذا آوى إىل فراشه نفث يف كفيه بقـل هـو اهللا أحـد 
ًوباملعوذتني مجيعا ثم يمسح هبام وجهه وما بلغـت 

يداه من جـسده قالـت عائـشة فلـام اشـتكى كـان 
 ).يأمرين أن أفعل ذلك به

خاري رمحـه اهللا عـن وجاء يف صحيح اإلمام الب
كان يعوذ بعض ملسو هيلع هللا ىلص عائشة ريض اهللا عنها أن النبي 

اللهم رب الناس اذهب (: أهله يمسح بيده ويقول
 الباس اشفه وأنت الشايف ال شفاء إال شـفاؤك شـفاء

 إىل غري ذلك مـن األحاديـث التـي )ًال يغادر سقام
ثبت منهـا أنـه رقـى بـالقرآن وغـريه وأنـه أذن يف 

 .ًمل تكن رشكاالرقية وأقرها ما 
وهو الذي نزل عليه ملسو هيلع هللا ىلص ومل يثبت عن النبي 



 ٦٣
القرآن وهو بأحكامه أعرف وبمنزلته أعلم أنه 
علق عىل نفسه أو غريه متيمة ممن القرآن أو غريه أو 
ًاختذه أو آيات منه حجابا يقيه احلسد أو غريه من 

ًالرش أو محله أو شيئا منه يف مالبسه أو يف متاعه 

لعصمة من رش األعداء أو عىل راحلته لينال ا
الفوز والنرص عليهم أو لييرس له الطريق ويذهب 
عنه وعثاء السفر أو غري ذلك كام جلب نفع أو 
ًدفع رض فلو كان مرشوعا حلرص عليه وفعله 

َيا أهيا [: ًوبلغة أمته وبينة هلم عمال بقوله تعاىل ُّ َ َ
َالرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك  َِّ ْ ََ ْ َ ُ َِّ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َوإن مل تفعل فام ْ َ ْْ َ ََ ْ َ ْ ِ

ُبلغت رسالته ََ ََ ََّ ِ ً ولو فعل شيئا من }٦٧:املائدة{] ْ

ذلك أو بينه ألصحابه لنقلوه إلينا ولعملوا به 



 ٦٤
فإهنم أحرص األمة عىل البالغ والبيان وأحفظها 

ًللرشيعة قوال وعمال وأتبعها لرسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص ً
ولكن مل يثبت يشء من ذلك عن أحد منهم فدل 

 أن محل املصحف أو وضعه يف السيارة ذلك عىل
أو متاع البيت أو خزينة املال ملجرد دفع احلسد أو 

 .احلفظ أو غريمها كام جلب نفع أو دفع ال جيوز
ًوكذا اختاذه حجابـا أو كتابتـه أو آيـات منـه يف 
ــة  ــق يف الرقب ــثال ليعل ــضية م ــة أو ف ــسلة ذهبي ًسل

ملسو هيلع هللا ىلص ونحوها ال جيوز ملخالفة ذلك هلـدي الرسـول 
دي أصحابه رضـوان اهللا علـيهم ولدخولـه يف وه

عموم احلديث الذي جـاء يف مـسند اإلمـام أمحـد 
 .)من تعلق متيمة فال أتم اهللا له ( :رمحه اهللا



 ٦٥
 :ويف رواية أخرى يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا

ملسو هيلع هللا ىلص ويف عمـوم قولـه ) من علق متيمة فقـد أرشك(
 امئمإن الرقـى والـت : (الذي أخرجه أبو داود رمحه اهللا

 .)والتولة رشك
استثنى من الرقى مـا مل يكـن فيـه ملسو هيلع هللا ىلص إال أن النبي 

ًرشك فأباحه كام تقـدم ومل يـستثن شـيئا مـن الـتامئم 

فبقيت كلها عىل املنع وهبذا يقول عبداهللا بن مـسعود 
وعبداهللا بن عباس ومجاعة من الصحابة ومجاعة مـن 
التابعني منهم أصحاب عبداهللا بن مسعود كـإبراهيم 

يد النخعي ريض اهللا عنهم وذهـب مجاعـة مـن بن يز
العلامء إىل الرتخيص بتعلق متـائم مـن القـرآن ومـن 
أسامء اهللا وصـفاته لقـصد احلفـظ ونحـوه واسـتثنوا 



 ٦٦
عن الـتامئم كـام اسـتثنيت ملسو هيلع هللا ىلص ذلك من حديث النبي 

الرقى التي ال رشك فيها؛ ألن القرآن كـالم اهللا وهـو 
 الـتامئم صفة من صفاته ليس برشك فال يمنـع اختـاذ

منها أو عمل يشء منها أو اصطحابه أو تعليقه رجـاء 
بركتـه ونفعــه ونــسب هـذا القــول إىل مجاعــة مــنهم 
عبداهللا بن عمرو بـن العـاص ريض اهللا عنـه لكنـه مل 
تثبت روايته عنه؛ ألن يف سندها حممـد بـن إسـحاق 

 .رمحه اهللا وهو مدلس قد عنعن روايته
تعليق التامئم عىل أهنا إن ثبتت مل تدل عىل جواز 

من ذلك ألن الـذي فيهـا أنـه كـان حيفـظ القـرآن 
لألوالد الكبار ويكتبه للصغار يف ألـواح ويعلقهـا 
يف أعناقهم والظاهر أنه فعل ذلك معهـم ليكـرروا 



 ٦٧
قراءة ما كتب حتى حيفظوه ال أنه فعل ذلك معهـم 
ًحفظا هلم مـن احلـسد أو غـريه مـن أنـواع الـرض 

 .فليس هذا من التامئم يف يشء
وقد اختار الشيخ عبد الرمحن بـن حـسن رمحـه 
اهللا يف كتابه فتح املجيد يف رشح كتاب التوحيد مـا 
ذهب إليه عبداهللا بن مـسعود وأصـحابه ريض اهللا 
عنهم من املنع من التامئم من القرآن وغـريه وقـال 

 :إنه هو الصحيح لثالثة وجوه
 .عموم النهي وال خمصص للعموم: األول
عة فإنه يفيض إىل تعليق ما ليس سد الذري: الثاين

 .كذلك
أنه إذا علـق فـال بـد أن يمتهنـه املعلـق : الثالث



 ٦٨
حلملـه معـه يف حــال قـضاء احلاجـة واالســتنجاء 

 .ونحو ذلك واهللا أعلم

  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
شخص يقول أنا رجل كفيف البرص وساكن يف 
بيت وهذا البيت كـل ليلـة جييئنـي جـن وأختـوف 

 عندي مصحف إذا جعلته عىل وجهـه منهم واآلن
ذهبوا عني وقال بعض الناس مـا يـصح أن جتعـل 

ل منكم إفاديت وجزاكم اهللا املصحف عىل وجهه آم
 ًخريا؟

 ينبغي لك أن تكثر من ذكـر اهللا عنـد النـوم :اجلواب
وأن تقرأ آية الكريس وسورة اإلخالص واملعـوذتني 
 وأن تستعيذ بكلـامت اهللا التامـات مـن رش مـا خلـق



 ٦٩
ًثالث مرات صباحا ومساء وتقول بسم اهللا الـذي ال 

يرض مع اسـمه يشء يف األرض وال يف الـسامء وهـو 
ًالسميع العليم ثالث مرات صـباحا ومـساء وتـسلم 

إن شاء اهللا مـن رش اجلـن وغـريهم وال ينبغـي لـك 
استعامل املصحف يف هذا األمر عىل الوجـه املـذكور 

إرضاء الـشياطني ملا يف ذلك من اإلهانة لكتاب اهللا و
 .بذلك

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبد العزیز بن 
  باز رحمھ اهللا تعالى

أن يـرضب للـذي يعـالج بقـراءة القـرآن هل جيـوز 
 ًويتحدث مع اجلن جزاكم اهللا خريا؟وخينق 

 هذا قد وقع يشء منه مـن بعـض العلـامء :اجلواب



 ٧٠
السابقني مثل شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا 

 كان خياطب اجلني وخينقه ويرضبه حتـى تعاىل فقد
خيرج أما املبالغة يف هـذه األمـور ممـا نـسمعه عـن 

 .بعض القراء فال وجه هلا

فتوى فضیلة الشیخ العالمة محمد بن صالح 
  العثیمین رحمھ اهللا تعالى

 ًلنفث يف املاء وجزاكم اهللا خريا؟ما حكم ا
 : النفث يف املاء عىل قسمني:اجلواب

ن يـراد هبـذا النفـث التـربك بريـق  أ:القسم األول
النافث فهذا ال شك أنه حرام ونوع مـن الـرشك ألن 
ًريق اإلنسان لـيس سـببا للربكـة والـشفاء وال أحـد 

أما غريه فـال يتـربك بآثـاره ملسو هيلع هللا ىلص يتربك بآثاره إال حممد 



 ٧١
يتربك بآثاره يف حياته وكـذلك بعـد مماتـه ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي 

 ريض اهللا إذا بقيت تلك اآلثار كام كان عنـد أم سـلمة
عنها جلجل من فضة فيه شـعرات مـن شـعر النبـي 

يستشفي هبا املرىض فإذا جاء مريض صبت عـىل ملسو هيلع هللا ىلص 
 .هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته املاء

ال جيوز ألحد أن يتـربك بريقـه ملسو هيلع هللا ىلص لكن غري النبي 
أو بعرقه أو بثوبه أو بغري ذلك بل هـذا حـرام ونـوع 

 مـن أجـل التـربك من الرشك فإذا كان النفث يف املاء
بريق النافث فإنه حرام ونوع من الـرشك وذلـك ألن 
ًكل من أثبت ليشء سببا غري رشعي وال حـيس فإنـه 

ًقد أتى نوعا من الرشك ألنه جعل نفسه مسببا مع اهللا 

وثبوت األسباب ملسبباهتا إنام يتلقى من قبـل الـرشع 



 ٧٢
ًفلذلك كان من متـسك بـسبب مل جيعلـه اهللا سـببا ال 

ً رشعا فإنه قد أتى نوعا من الرشكًحسا وال ً. 
 أن ينفـث اإلنـسان بريـق تالفيـه :القسم الثاين

ُالقرآن الكريم مثل أن يقرأ بالفاحتة والفاحتـة رقيـة 
وهي من أعظم ما يرقى به املـريض فيقـرأ الفاحتـة 
وينفث يف املاء فإن هذا ال بأس به وقد فعله بعـض 

النبـي السلف وهو جمرب ونافع بإذن اهللا وقد كان 
ٌقـل هـو اهللاُ أحـد[ينفث يف يديه عند نومه بـ ملسو هيلع هللا ىلص  َ َ َُ ْ ُ[، 

ــق[ ــرب الفل ــوذ ب ــل أع ِق ََ ُ ْ َُ ِّ َُ ــرب [، ]ِ ــوذ ب ــل أع ِّق َُ ِ ُ ْ َُ

ِالنــاس  فيمــسح هبــام وجهــه ومــا اســتطاع مــن ]َّ
 .جسده صلوات اهللا وسالمه عليه واهللا املوفق

فتوى فضیلة الشیخ العالمة محمد بن صالح 
  لىالعثیمین رحمھ اهللا تعا



 ٧٣
هل جيوز نقل ماء زمـزم إىل بلـد آخـر لغـرض 

ملاء بخصوصيته وجزاكم اهللا التداوي وهل حيتفظ ا
 ًخريا؟

 نعم جيوز لإلنسان أن حيمل ماء زمـزم إىل :اجلواب
بالد أخرى واخلصوصيات التي تكون له هنا تبقى 

 .فيه هناك

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 
  رحمھ اهللا تعالى

ًلمون فإن كثريا مـن النـاس يعـانون مـن كام تع

ًأمراض ال جيـدون هلـا عالجـا طبيـا فيلجئـون  إىل ً
كتاب اهللا وإىل أهل العلم وبعض محلة كتاب اهللا مـن 

 الـرشعية أهل التقوى والـصالح لريقـوهم بـالرقى



 ٧٤
لعالجهــم وقــد يكــون مكــان الوجــع للنــساء يف 
رؤوسهن أو صدورهن أو أيدهين أو أرجلهن فهل 

 هـذه األمـاكن للقـراءة عليهـا عنـد جيوز كـشف
ة عنـد الرضورة ومـا هـي حـدود الكـشف للمـرأ

 ًالقراءة وجزاكم اهللا خريا؟
 يسن تعلـم الرقيـة الـرشعية رجـاء نفـع :اجلواب

املسلمني وعالج هذه األمراض املستعـصية وألن 
كتاب اهللا هو الشفاء النافع املفيـد ولكـن ال جيـوز 

سد املرأة عند ًللرجل األجنبي أن يمس شيئا من ج
الرقية وال جيوز هلا إبداء يشء من برشهتا كالـصدر 
ــت  ــو كان ــا ول ــرأ عليه ــل يق ــا ب ــق ونحومه والعن
متحجبة وذلك يفيد حيث كـان ويـسن أن تـتعلم 



 ٧٥
األخوات القارئات الرقيـة رجـاء أن يعـاجلن هبـا 

 .النساء املحتشامت واهللا أعلم

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبد العزیز بن 
  ھ اهللا تعالىباز رحم

هل صحيح أن اجلن تصيب اإلنس بـالعني وإذا 
كان كذلك فهل يـصبح مـسح األرض واألمـاكن 
التي يشك أهنا مكان الرتيـاد اجلـن بقطعـة قـامش 

ح هبا عـن العـني واالنتفاع منها بعد غسلها للتمس
 ًجزاكم اهللا خريا؟

 بسم اهللا واحلمد هللا العني حق كام قال ذلـك :اجلواب
تقـع مـن اإلنـس واجلـن واملـرشوع وهي ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

عالجها بالقرآن والدعوات الطيبة وباستغـسال مـن 



 ٧٦
ظن أنه هو العائن كام جاء يف صـحيح اإلمـام مـسلم 

العني حق وإذا استغـسلتم  (:ملسو هيلع هللا ىلصرمحه اهللا لقول النبي 
 :ملسو هيلع هللا ىلص وأخرج أبو داود رمحه اهللا عـن النبـي )فاغسلوا

 واحلمــة ســم ذوات )ال رقيـة إال مــن عــني أو محــة(
سموم كاحلية والعقرب أمـا مـسح األرض ألجـل ال

 .عالج الطني أو أخذ البول فال جيوز

  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
من كان به سحر هل جيوز أن يذهب إىل سـاحر 

 ًعنه وجزاكم اهللا خريا؟ِّليزيل السحر 
 ال جيوز ذلك واألصل فيـه مـا رواه اإلمـام :اجلواب

: اهللا عنهم قـالأمحد وأبو داود بسنده عن جابر ريض 
هو من عمـل  (:عن النرشة فقالملسو هيلع هللا ىلص ُسئل رسول اهللا 



 ٧٧
 .)الشيطان

ويف األدوية الطبيعية واألدعية الرشعية ما كـان 
فيه كفاية فإن اهللا مـا أنـزل داء إىل أنـزل لـه شـفاء 
علمه من علمه وجهله من جهله وقد أمـر رسـول 

بالتداوي، وهنى عن التداوي باملحرم فقـد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
عبـاد اهللا (: ملسو هيلع هللا ىلصداود رمحه اهللا قول النبي أخرج أبو 

 وأخـرج أبـو يعـىل يف )تداووا وال تـداووا بحـرام
إن اهللا مل جيعــل (: أنــه قـالملسو هيلع هللا ىلص مـسنده عــن النبـي 

وباهللا التوفيـق وصـىل اهللا عـىل ) شفاءكم يف حرام
 .نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

بن افتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا 
  جبرین رحمھ اهللا تعالى

ًلقد سمعت قصصا كثرية عـن اختطـاف اجلـن 



 ٧٨
ًلإلنـس وقـد قـرأت قـصة مفادهـا أن رجـال مــن 
األنصار ريض اهللا عنهم خرج يصيل العشاء فـسبته 
ًاجلن وفقد أعوامـا فهـل هـذا األمـر ممكـن أعنـي 

 ًاف اجلن لإلنس وجزاكم اهللا خريا؟اختط
 يمكن ذلك فقد اشتهر أن سعد بن عبادة :اجلواب

لته اجلن ملا بال يف جحر فيه منزهلم ريض اهللا عنه قت
نحن قتلنا سـيد اخلـزرج سـعد بـن عبـادة          :فقالوا

 ورميناه بسهم فلم نخطىء فؤاده
ووقع يف خالفة عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنـه 
ًأن رجال اختطفته اجلن وبقي أربع سنني ثـم جـاء 
ًوأخرب أن جنا من املرشكني اختطفوه فبقي عندهم 

م جن مـسلمون فهزمـوهم وردوه إىل ًأسريا فغزاه



 ٧٩
 .أهله ذكر ذلك يف منار السبيل وغريه واهللا أعلم

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 
  رحمھ اهللا تعالى
ــن األ ــالم م ــف اإلس ــا موق ــشعبيني م ــاء ال طب

 ًوجزاكم اهللا خريا؟
 ورد يف احلديث كام يف صحيح البخـاري :اجلواب

ًا أنزل اهللا داء إال أنـزل م(: ملسو هيلع هللا ىلصرمحه اهللا قول النبي 
 فهؤالء )له شفاء عمله من علمه وجهله من جهله

األطباء الشعبيون قد علمـوا بالتجربـة عـىل هـذه 
األدوية ورجعوا فيها إىل كتب الطب التـي مجعهـا 
علامء عارفون بـذلك وهنـا فـن مـن فنـون العلـم 
الكثرية قـد ختـصص فيـه أقـوام مـن عهـد النبـوة 



 ٨٠
 تراكيب األدوية وخـواص وقبلها وبعدها وعرفوا

كل دواء وكيفية استعامله مع اعتقادهم أهنا أسباب 
للشفاء وأن اهللا تعاىل هـو مـسبب األسـباب فعـىل 
هذا ال بأس بتعلم ذلك والعالج به وعـىل الـسائل 

البن القيم رمحه اهللا ) الطب النبوي(أن يقرأ كتاب 
ــه اهللا و  ــذهبي رمح ــرشعية(ولل ــن ) اآلداب ال الب

 .وغريها) تسهيل املنافع (مفلح وكتاب

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 
  رحمھ اهللا تعالى

ما األسـباب والوسـائل التـي تعـصم اإلنـسان 
وحتصنه من الوساوس واألوهام الشيطانية وجتعله 

ًســليام مــستقيام يف  عقيدتــه وســلوكه وجــزاكم اهللا ً



 ٨١
 ًخريا؟

ة بـاهللا أن يكثر مـن االسـتعاذ: ً عليه أوال:اجلواب
من رش الشياطني وأوهامها ووساوسها ويعتقد أن 
ربه هو الذي يعيذه ويعصمه وحيميـه وحيـول بينـه 

 .وبني تلك األوهام والتخيالت
أن يـذهب مـن نفـسه تلـك : ًكام أن عليـه ثانيـا

التخــيالت والــواردات التــي تــشككه يف عقيدتــه 
ودينه وطهارتـه وصـالته سـواء يف صـحتها أو يف 

ًد جازما أهنا عني الـصواب واحلـق أصلها بل يعتق

ــب يف  ــشك والري ــن ال ــسه م ــول يف نف ــا جي وأن م
صــحتها أو موافقتهــا كلــه مــن أوهــام الــشيطان 
ليوقعه يف احلرية وليكلفه مـا ال يطيـق حتـى يمـل 



 ٨٢
العبادة أو يعتقد بطالهنا وهذا ما يريده إبليس مـن 

 .املسلمني واهللا أعلم

  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
 التبخر باخلشب أو األعشاب أو األوراق هل جيوز

 ًوذلك من إصابة العني وجزاكم اهللا خريا؟
 ال جيوز عالج اإلصابة بـالعني بـام ذكـر؛ :اجلواب

ألهنا ليست من األسـباب العاديـة لعالجهـا وقـد 
يكون املقصود هبذا التبخر اسرتضاء شياطني اجلن 
واالستعانة هبـم عـىل الـشفاء وإنـام يعـالج ذلـك 

 الرشعية ونحوهـا ممـا ثبـت يف األحاديـث بالرقى
وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد  .الصحيحة

 .وآله وصحبه وسلم



 ٨٣
فتوى فضیلة الشیخ العالمة صالح بن فوزان 

  الفوزان حفظھ اهللا تعالى
نسمع يف هذه األيام عن أناس يعاجلون بـالقرآن 
مرىض الرصع واملس والعني وغري ذلك وقد وجد 

اس نتيجة مرضـية عنـد هـؤالء فهـل يف بعض الن
 ًء حمذور رشعي وجزاكم اهللا خريا؟عمل هؤال

 ال بأس بعـالج مـرىض الـرصع والعـني :اجلواب
ِّوالسحر بالقرآن وذلك ما يسمى بالرقية بأن يقـرأ 
القارىء وينفث عىل املصاب فـإن الرقيـة بـالقرآن 
وباألدعية املـرشوعة جـائزة وإنـام املمنـوع الرقيـة 

وهي التي فيهـا دعـاء لغـري اهللا واسـتعانة الرشكية 
باجلن والشياطني كعمل املشعوذين والـدجالني أو 

 .بأسامء جمهولة



 ٨٤
ــي  ــواردة فه ــة ال ــالقرآن واألدعي ــة ب ــا الرقي أم
مرشوعة وقد جعـل اهللا القـرآن شـفاء لألمـراض 
احلسية واملعنوية مـن أمـراض القلـوب وأمـراض 
األبدان لكـن بـرشط إخـالص النيـة مـن الراقـي 
واملرقي وأن يعتقد كل منهام أن الـشفاء مـن عنـد اهللا 

 .وأن الرقية بكالم اهللا سبب من األسباب النافعة

وال بأس بالذهاب إىل الذين يعـاجلون بـالقرآن 
إذا عرفــوا باالســتقامة وســالمة العقيــدة وعــرف 
عــنهم أهنـــم ال يعملــون الرقـــى الـــرشكية وال 

الرقيـة يستعينون باجلن والشياطني وإنام يعاجلون ب
الرشعية والعالج بالرقية القرآنية من سنة الرسول 

وعمل السلف فقد كانوا يعاجلون هبا املـصاب ملسو هيلع هللا ىلص 



 ٨٥
ــراض  ــائر األم ــسحر وس ــرصع وال ــالعني وال ِّب
ويعتقدون أهنا من األسـباب النافعـة املباحـة وأن 

 .الشايف هو اهللا وحده

وال بـد مــن التنبيــه عـىل أن بعــض املــشعوذين 
ًون شيئا من القرآن أو األدعية َّوالسحرة وقد يذكر

لكنهم خيلطون ذلـك بالـرشك واالسـتعانة بـاجلن 
والشياطني فيسمعهم بعـض اجلهـال وظـن أهنـم 
يعاجلون بـالقرآن وهـذا مـن اخلـداع الـذي جيـب 

 .التنبه له واحلذر منه

فتوى فضیلة الشیخ العالمة عبداهللا بن جبرین 
  رحمھ اهللا تعالى
والعـني واملـس ر ِّما هي أسـباب اإلصـابة بالـسح



 ٨٦
 ًوجزاكم اهللا خريا؟

ِّ اعلم أن عمل السحر حمرم وكفر بـاهللا :اجلواب
تعاىل ألن الساحر يستعني بالشياطني ويتقـرب إىل 
ِّاجلن حتـى يـساعدوه يف اإلصـابة بالـسحر ومنـه 
الرصف والعطف فالساحر إذا أراد إرضار إنـسان 
من رجـل أو امـرأة دعـا شـياطينه واملـردة الـذين 

 وذبح هلـم أو خـدمهم وطلـب مـنهم أن يطيعونه
 .ًيلبسوا فالنا أو فالنة فيحصل املس بإذن اهللا تعاىل

ًوعالج ذلك أوال التحصن بـذكر اهللا وعبادتـه 

وطاعته والبعد عن املعايص وعـن خمالطـة أهلهـا 
واإلكثار من قراءة القرآن وتـدبره وقـراءة األوراد 

بـده واألدعية واألذكار فمع ذلك حيفظ اهللا تعاىل ع



 ٨٧
 .من اإلصابة باملس والسحر

أما العني فهي أن بعض الناس يعـرف باحلـسد 
واحلقد عىل الناس فمتى رأى منهم ما يغبطون بـه 
 وجه إليهم قلبه وحاول أن يتكلم بكالم حاد فيتوجه

 .من نظره مواد سامة تؤثر يف املعني بإذن اهللا
 وعالج ذلك احلرص عىل البعد عن هؤالء املعروفني

عىل عدم إظهار الزينة قدامهم ونصحهم باحلسد و
 عن اإلرضار بالناس بغري حق وطلبهم التربيك عـىل

 .املسلم وقول ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا ونحو ذلك

فتوى فضیلة الشیخ العالمة محمد بن صالح 
  العثیمین رحمھ اهللا تعالى

ــريض باحلــس ــه م ــالج رجــل قلب ــف الع د فكي



 ٨٨
 ًوجزاكم اهللا خريا؟

سد داء عـضال يـأيت مـن نفـوس  احلـ:اجلواب
رشيرة ال تريد اخلري لذات اخلري بل تريد اخلـري هلـا 
فإذا رأته كرهته وإن مل تثمن زواله كـام قـال شـيخ 
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ويعالج هذا املـرض يف 

 :النفس بأمور
 أن يعلم أن هذه النعمة من فضل اهللا :األول

َأم حيسدون [قال اهللا تعاىل  ُ ُ ْْ َ ُالناس عىل ما آتاهم اهللاُ َ َُ َ ََ ََّ َ

ِمن فضله ِ ِْ َ  وهي من فعل اهللا واحلسد }٥٤:النساء{] ْ
يتضمن التسخط من تقدير اهللا وإذا علم املؤمن 

 .ذلك فسيكف عن هذا الطبع
 أن يعلم أنه ال يستفيد من احلسد إال كثرة :الثاين



 ٨٩
السيئات وذهـاب احلـسنات وهلـذا نقـول احلـسد 

 .يأكل النار احلطبيأكل احلسنات كام 
ً أن يعلم أن احلسد ال يزيده إال غام ومها :الثالث ً

 .وتزيد حرسته كلام زادت نعم اهللا عىل عباده
 أن يعلم أن احلسد ال يمنع فضل اهللا عن :الرابع

 .املحسود فيعلم أن حسده ال فائدة منه
  أن يعلم أنه إذا اشتغل باحلسد فسينشغل:اخلامس

 احلاسـد يتتبـع أخبـار عن مصاحله اخلاصة فتجـد
 .املحسود وما جاءه من مال أو ولد أو علم أو خري

فتوى فضیلة الشیخ العالمة محمد بن صالح 
   العثیمین رحمھ اهللا تعالى

 ًساحر ردة أو حد جزاكم اهللا خريا؟هل قتل ال



 ٩٠
ً قتل الساحر قد يكون حدا وقد يكون :اجلواب

ردة بناء عىل التفصيل السابق يف كفر الساحر 
متى حكمنا بكفره فقتله ردة وإذا مل ينحكم ف

َّبكفره فقتله حد والسحرة جيب قتلهم سواء قلنا 
بكفرهم أم ال لعظم رضرهم وفظاعة أمرهم فهم 
يفرقون بني املرء وزوجه وكذلك العكس فهم قد 
يعطفون فيؤلفون بني األعداء ويتوصلون بذلك 
إىل أغراضهم كام لو سحر امرأة ليزين هبا فيجب 

 ويل األمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد عىل
ألن احلد إذا بلغ اإلمام ال يستتاب صاحبه بل يقام 
بكل حال أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه وهبذا 
نعرف خطأ من أدخل يف حكم املرتد يف احلدود 



 ٩١
وذكروا من احلدود حد الردة ألن قتل املرتد ليس 

تل ثم إن من احلدود ألنه إذا تاب انتفى عنه الق
احلدود كفارة لصاحبها وليس بكافر والقتل 
بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر ال يصيل عليه 

 .ّوال يغسل وال يدفن يف مقابر املسلمني
َّفالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الرشعية 
ألهنم يسعون يف األرض فسادا وفسادهم من 
أعظم الفساد وإذا قتلوا سلم الناس من رشهم 

 .ع الناس عن تعاطي السحروارتد

  فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
ِّما هو عالج السحر الذي يبيحـه الـرشع وهـل 
ًجيوز أن تستعمل األدوية املهدئة لألعـصاب علـام 



 ٩٢
أن فيها مادة خمدرة وهي شائعة يف عالج األمراض 

هلـا ألن مـا  النفسية وما موقفنا منها بعـد نـصحنا 
 عليهـا جـوابكم إن نفعله رشك باهللا وبعد أن نقـرأ

ًشاء اهللا وهل تعترب مرشكة علام بأهنا يف حالتها هذه 

تصاب بنوع مـن الوسـواس ولـو رأيـت حالتهـا 
لقلت إهنا جمنونة حال اشتداد املرض عليها ولكـن 

ن إذا خفت عنها احلالة النفسية املرضـية تكـون مـ
 ًأعقل النساء وجزاكم اهللا خريا؟

ِّ الـسحر بالـسحر ال جيوز أن يعالج: ً أوال:اجلواب ِّ
ولكن يعالج بالرقية بقراءة القرآن واألذكار النبوية 
الواردة يف الرقية وبالدعاء وطلب الـشفاء مـن اهللا 
ويف الكلم الطيـب البـن تيميـة والوابـل الـصيب 



 ٩٣
البن القيم ورياض الصاحلني واألذكـار للنـووي 
رمحهم اهللا كثري مـن األذكـار واألدعيـة النافعـة يف 

 هـذه الكتـب وأمثاهلـا لتـسرتشد يف ذلك فاقرأ يف
 .نفسك وأهلك ومن حتب

استمر يف نصح والدتك واإلنكـار عليهـا : ًثانيا
مع مراعاة األدب وصـاحبها يف الـدنيا بـاملعروف 

ِووصــينا اإلنــسان بوالديــه [: لعمــوم قولــه تعــاىل ِْ َ َْ ََ َّ َ َِ َ ْ ِ

َمحلتــه أمــه وهنــا عــىل وهــن وفــصاله يف عــام َُّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َِ ُ َ َِ ٍ ً ُْ ِني أن َ َِ ْ
ُاشكر يل ولوالديك إيل املصري َّ

ِ ِ َِ َ ِِ َ ْ َْ َ َ ُ َوإن جاهداك عىل   *ْ َ َ ََ َ ْ ِ

ــام  ــال تطعه ــم ف ــه عل ــك ب ــيس ل ــا ل ــرشك يب م َأن ت ُ ْ َِ ِ ُِ َُ ََ ٌ ْ َْ َ َ ِْ َ ِ ِ ْ َ

َوصاحبهام يف الدنيا معروفا واتبع سـبيل مـن أنـاب  ْ ْ َ ْ ْ َ ََ َْ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َّ ًُّ ِ َ ُ ِ

َّإيل َ  .}١٥:لقامن{] ِ



 ٩٤
 حالتها حني اشتداد املـرض كـام إذا كانت: ًثالثا

ذكرت من أهنا كاملجنونـة فقـد تعتـرب ذلـك عـذر 
 أن يعفو اهللا عام وقـع منهـا يف تلـك احلالـة فريجئ

واهللا الشايف واهلادي إىل سـواء الـسبيل وصـىل اهللا 
 .عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

     
  
 



 ٩٥

 

 احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
هم اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسايف يف أمري وما الل

ِّاللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي ، أنت أعلم به مني
 وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت املقدم وأنت املؤخر 

 وأنت عىل كل يشء قدير
اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف 

ُاللهم انفعني بام علمتني وعلمني ما ينفعني ، النار ِّ َّ

ًوارزقني علام ينفعني وزدين علام ًُ 
 واحلمد هللا عىل كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار



 ٩٦
ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت 

 أستغفرك وأتوب إليك
مد وعىل آله وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حم

 وصحبه أمجعني

 
 كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير

 

 غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني
abuklad@hotmail.com  

 هـ١/١١/١٤٢٦

  
  


