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 مقدمة
 

رضت عيلَّ يف جمال تعبري  عملت        الرؤيا لسنوات عديدة. وخالل هذه الفرتة، ع 

ولكي   الشيطاين.املس   بالسحر والعني أوالعديد من الرؤى ملسلمني مصابني 

جمال  منذ اليوم األول يف    ف ا عيلَّ أن أتعرَّ أمتكن من تعبري مثل هذه الرؤى، كان لزام  

وأساليب تشخيصها، أصلها، وطبيعتها،  :هذه األمراضعىل  تعبري الرؤيا

أمثال هذه املشاكل وما  عن    خربات طويلة  تراكمت لديَّ مع الوقت،  و  وعالجها.

ونفعني كذلك التعامل مع بعض الراقني  حييط هبا من أحوال وتعقيدات.

ا بعض املطالعات يف الكتب الرشعية. باإلضافة إىل أنامط من  و ،الرشعيني أيض 

لتي أصبحنا نفهم مع الوقت والتكرار أهنا تشري إىل اإلصابة الرؤى املتكررة ا

 .ني أو املس  بالسحر أو الع

ومع انتشار مثل هذه األمراض يف املجتمعات اإلسالمية. ومع الشعور بعمق      

من يعانون   وتعب  مأساة من بني الناس  ناتأثريها يف أوساط املسلمني. ومع ما رأي

ثرت اآلن أن أقوم بإخراج كل ما . فقد آامن ال يعانون منه وهتاون منها أو جهل

. فيكون شكل سؤال وجوابتعلمته عن هذه األمور يف هذا الكتيب الصغري يف 

ا ملن ا مفيد  . السيام عن مثل هذه األمراضتعرف عىل أساسيات أن يأراد  خمترص 

 . خوة إلخراجه منذ فرتةبعض اإل وقد ألحَّ عيلَّ 
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وقد راعيت يف هذا الكتيب االلتزام قدر االستطاعة باخلط الرشعي العام      

املعتمد عىل القرآن الكريم واحلديث الرشيف. باإلضافة إىل بعض اخلربات التي 

 اكتسبتها بنفيس أو عن طريق آخرين ممن يتعاملون مع مثل هذه احلاالت.

كتيب ال يشتمل عىل كل ما يتعلق هبذه األمراض، فالكالم عنها بتفصيل هذا ال     

ا. ولكنه مدخل  صل عىل بعض د أن حيأراملن  مبسط وتوسع قد يطول كثري 

دون الدخول   ،وأن يأخذ عنها فكرة عامة ،املعلومات األساسية عن هذه األمور

لك فهذا الكتيب مفيد يف التعريف وكذ .املوسعة يف التفاصيل والتعقيدات

، مع وضع القارئ يف  ها، وعالجهايصفظ من هذه األمور، وتشخ يات احلكيفب

 وتأثري مثل هذه األمراض. نشأة وطبيعةالصورة العامة ل

للمسلم غري املتخصص أو الذي ال جيد الكثري من   موجه  وبالتايل، فهذا الكتيب      

كتب طويلة. وقد جعلناه بأسلوب السؤال واجلواب من باب  وقت ملطالعة ال

 التبسيط والتيسري.

حفظ مسلم ال يعلم  عل هذا الكتاب سبب ا يف أن جي)عز وجل(  أسأل اهلل     

، بالءاتشفاء مسلم ال يعلم أنه مريض هبذه البخطورة هذه األمور، أو سبب ا يف 

وينرشون هبا الوعي هبذه  ،هبا غريهم نفعوني ،منيأو سبب ا يف ثقافة عامة بني املسل

 . واهلل ويل التوفيقاملصائب التي ابتلينا هبا كمسلمني
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 ما هو السحر؟ .1

 

من   إنَّ »: الرشيف ويف احلديث  السحر يف اللغة هو التأثري يف النفس بام جيذهبا.     

االبيان  ة تتم استثارهتا بكالم للتأثري  فهو قوة غيبيَّ  ،ا يف املصطلح العام. أمَّ «لسحر 

ا يف املصطلح  وغري الطبيعي عىل نفس اإلنسان أو أعضاء جسده. أمَّ  املض  

فيه كفر أو استعانة  خمصوص المبك ث ف  ـن   كتابات أو أو تالوات فهو ،الرشعي  

 ياه.  بالشيطان بغرض إيذاء املؤمن يف دينه ودن

 

 ما هي العني؟  .2

 

العني يف اللغة هي عضو اإلبصار عند اإلنسان واحليوان. ويف املصطلح       

 ةالعينيَّ  أو األشياءأو نفسه الرشعي: هو نوع من الضر يصيب جسم اإلنسان 

 شخص حاسد أو معجب.عني نظرة من  بسبب 

 

 ما هو املسِّ الشيطاين؟ .3

 

     .ة عىل نفسه جزئي ا أو كليًّاام يفقده السيطربجسم اإلنسان ب اتصال اجلن  هو      

ع، وكالم اجلن عىل لسانه،  للمصاب به وقد يتسبب املس  يف أعراض كالرصَّ

 وفقدان التحكم يف اجلسم. 
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  ورضره؟ما هو الدليل الرشعي عىل وجود السحر  .4
 

ـِكنَّ ... ﴿ :أوال  من القرآن الكريم      ل  ل  و  ع  وا  ي  ر  ف  ي اطنِي  ك  ون  النَّاس  الشَّ م 

ر   ح  م  ...﴿وكذلك:  .[102]البقرة: ﴾...الس  ب وه  ه  رت   اس  ني   النَّاِس و  وا  أ ع  ر  ح  س 

ظِيم ٍر ع  اءوا بِِسح  ج  او .[116]األعراف: ﴾و  اث اِت يِف  ﴿: أيض  ِمن َش   النَّفَّ و 

د ق  ع   .[4]الفلق: ﴾ال 

 من  النُّجوم، س  ِعلام  مِن اقتب»: ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول اهلل ثاني ا من احلديث الرشيف: 

حِر زاد  ما زاد  اقتبس  ش   أبو داود[. وليس املقصود بعلم  -]حسن «عبة  من  الس 

النجوم الفلك، ولكن علوم السحر والتنجيم التي تؤثر بالضر عىل عباد اهلل يف  

 دينهم ومعاشهم.

ون  عاىل: ﴿ثالث ا: قول اهلل ت لَّم  ي ت ع  ق ون   ف  ر  ف  ا ي  ام  م  م  ـ بِِه ب ني   امل  ِمن ه  ا ه  م  ِجِه و  و  ز   و 
ِ
ء ر 

ِن اهللِ ٍد إاِلَّ بِإِذ  ين  بِِه ِمن  أ ح  آر  م   بِض  ه  ع  نف  ال  ي  م  و  ه  ُّ ا ي ض  ون  م  لَّم  ت ع  ي   ﴾و 

 .[102]البقرة:

 

 ؟رضرهاما هو الدليل الرشعي عىل وجود العني و .5
 

مِ ﴿: قول اهلل تعاىل: أوال  من القرآن الكريم      دن َش   و  س  ا ح  اِسٍد إِذ    ﴾ ح 

كم  »: ملسو هيلع هللا ىلص. وثاني ا من احلديث الرشيف: قول رسول اهلل [5]الفلق: إذا رأى أحد 
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 «ع  له بالربكِة، فإنَّ العني  حق  فل يد   ،من نفِسه أو مالِه أو من أخِيه ما ي عجب ه

، ولو كان  يشٌء سابِق  ال : ملسو هيلع هللا ىلصثالث ا: قول رسول اهلل  ]صحيح[. ق  ني   ح  ر  »ال ع  د   ،ق 

...« ]رواه مسلم[ ني   ت ه  الع  ب ق  ، » :ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قوله . س  العني  ت دِخل  الرجل  القرب  

ر    ]حسن[.  «وت دِخل  اجلمل  الِقد 

 

 ؟رضرهو ما هو الدليل الرشعي عىل وجود املسِّ  .6

 

وم  ﴿أوال  من القرآن الكريم: قول اهلل تعاىل:        ق  ا ال  ي  ب  ل ون  الر  أ ك  ِذين  ي  ام  الَّ ون  إاِلَّ ك 

بَّ  ت خ  ِذي ي  وم  الَّ ق  ي ط ان  ِمن  ال  ي  س  ـط ه  الشَّ . وثاني ا من احلديث  [275]البقرة: ﴾...م 

ج  »: يف قوله للجن يف جسد املمسوس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ما روي عنالرشيف:  اخر 

 ]السلسلة الصحيحة لأللباين[. «عدوَّ اهللِ أنا رسول  اهللِ

 

 للسحر والساحر؟ما هو احلكم الرشعي  .7
 

يقول اهلل )تعاىل(:   السحر هو عمل من أعامل الكفر باهلل )والعياذ باهلل(.     

ر  ﴿ ح  ون  النَّاس  الس  ل م  ع  وا  ي  ر  ف  ني  ك 
ي اطِ ـِكنَّ الشَّ ل  وا  مل  ِن ﴿وكذلك:  .﴾و  ِلم  د  ع  ق  ل  و 

ال ٍق  ِة ِمن  خ  ه  يِف اآلِخر  ا ل  اه  م  رت   ل السحر أي ليس ملن عمِ  [؛102]البقرة: ﴾اش 

ة ايل حيرم تعلُّمها أو تعليمها. نصيب ا من اخلري يف اآلخرة.     وهو من العلوم امل ضَّ

ا عن ه القتل. اجلمهور أنه مرتد  عن الساحر فقد ثبت عن حد   أمَّ      اإلسالم وأن حدَّ
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          [. هوغري ]رواه البخاري «اقتلوا كلَّ ساحرٍ »ر )ريض اهلل عنه(: م  ع   وقد قال 

ستعين ا بالشياطني   ا غري مكره، عامل ا بحكمه الرشعي، م  ا، خمتار  فكل من عِمل سحر 

عظ    ما مل يت ب.  الرشعيام  هلم إليذاء عباد اهلل، فقد كفر واستوجب احلدَّ م 

 

 ا هو أصل السحر؟ وكيف بدأ عىل األرض؟م .8
 

ل ك   )عز وجل( أنزله اهللكالم ٌ م ض السحر       ا هاروت  ني يف بابعىل م  ل، وُه 

عل امنه للناس مع التحذير من أنه كفر.    وماروت. ٌض.  فكانا ي  وهو ابتالء  فهو ِعلٌم م 

ابتيل اهلل به عباده؛ حلكمة منه )سبحانه(، وليميز اخلبيث من الطيب. يقول اهلل  

ىل  امل  )تعاىل(: ﴿  ا أ نِزل  ع  م  وت   ـ و  ار   بِب ابِل  ه 
ِ
ني  وت  ل ك  ار  م  ع    و  ا ي  م  تَّى  و  ٍد ح  ِن ِمن  أ ح  ل ام 

ر   ف  ن  فِت ن ٌة ف ال  ت ك  وال  إِنَّام  ن ح  ق   [.102]البقرة: ﴾ي 

 

 ما هي عالقة الشيطان بالسحر؟ .9
 

بام أن السحر جمال خفي لإلرضار باملسلمني وصدهم عن سبيل رب العاملني،      

، فصاروا  من يتورط فيه من ضعاف  يعلمونه، ويعينونفقد اختذه الشياطني سبيال 

﴾ اإليامن. يقول اهلل: ر  ح  ون  النَّاس  الس  ل م  ع  وا  ي  ر  ف  ي اطنِي  ك  ـِكنَّ الشَّ ل   ﴿و 

 [.102]البقرة:

 

 



9 
 

 ما هو اهلدف من السحر؟ وما هي دوافعه؟ .10

 
 

بشخص ما. وقد يكون هذا الضر   اهلدف من السحر هو إحلاق الضر واألذى     

)كاألمراض  ا نفسيًّ أو  ،والصد عن سبيل اهلل( ،املعصية ا )كالتشجيع عىلدينيًّ 

  ،واملرض ،والتعب  ،واألمل ، )كالضعف اأو جسديًّ  ،واجلنون( ،والنسيان، النفسية

                      ،الزوجووالنفور من األهل  ،واالنطواء ،)كالعزلة اأو اجتامعيًّ  ،والوهم(

ا )كتنفري الأو  ،(أو تعطيل الزواج أو تنفري زبائن  ،شخص من العملاقتصاديًّ

 التاجر منه(.

 

 كيف يتم عمل السحر؟ .11
 

بالكتابة مثال   )  يتم وضع هذا الكالم يف مادة  غالب ا  السحر كالم. ولعمل السحر     

أو   أو خيط معقود، عىل ورق أو خشب أو حجر أو قامش ...، أو النفث يف سائل

  هذه املادة  ثم يتم إحلاق ،(به كتابة السحر عىل لوح بسائل ومجع السائل املكتوب 

)وضع السائل يف األكل أو  ا بشكل مباَشإمَّ  جسم الشخص املطلوب سحره،ب

)رش السائل يف أماكن   غري مباَش بشكل أو ،(أو حرق األوراق يف بخور الرشب

،  يلي )مالبس، ح   متعلقات املسحور بيشء من  يتم إحلاق املادة  أو ،مرور املسحور(

كالتكلم بكالم السحر  بطرق أخرى  السحر وقد يتم عمل ....( ، أحذيةصور

ا باهلل(.  قريب ا من املسحور أو قراءته عليه أو غري ذلك )عياذ 
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 كيف يشارك الشيطان يف السحر؟ .12
 

ا بني عامل اإلنس      ال يستطيع اجلان أن يؤذي فاجلان  وعامل جعل اهلل حدود 

س  ﴿: تعاىل يقول اهلل. باملعايص والذنوب الوسوسة نطاقاإلنسان إال يف  و  س  ف و 

ي ط ان   خطورة السحر أنه يفتح جماال  للشيطان من . و[20]األعراف: ﴾هل  ام  الشَّ

ا والسيطرة عليه. وهذا ي فرس   الستباحة جسم اإلنسان وإيذائه نفسيًّا وجسدي 

األعراض الشديدة وغري الطبيعية التي قد يشعر هبا بعض املسحورين. ولتقريب  

ن شبيه السحر بالقاممة العفنة والشياطني باحلرشات. فالقاممة جتذب  ذلك بمثال 

 املجال للتكاثر واإلرضار بالناس. احلرشات وتفتح هلا

 

 أنواع السحر من حيث الغرض؟ بعض ما هي .13
 

فحياة املسلم كلها يمكن أن تكون هدف ا للضر باستخدام .  كثرية  للسحر أنواع     

ا: ذكر هنا بعض أشهر األنواعبام ال يمكن حرصه. لكن ن السحر  وأكثرها شيوع 

ون  ﴿كام يف قول اهلل تعاىل: ، . سحر التفريق بني الزوجني والتنفري بينهام1 لَّم  ي ت ع  ف 

ق ون  بِِه ب ني   ال   ر  ف  ا ي  ام  م   م  ـِمن ه 
ِ
ء ِجهِ  ر  و  ز   .[102]البقرة:  ﴾و 

يل له أنه فعل ما مل يفعل أ . سحر التخييل أو الوهم ) 2  .فرعون(سحرة  كسحر  و  ُي 

 . من الزواج أو تنفري اخلاطب(  ة. سحر تعطيل الزواج )بتنفري وختويف املسحور3
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  ،واإلرهاق  ،واملرض  ،واألمل اجلسدي  ،والضعف  ،. سحر املرض )يسبب التعب 4

والعديد من األعراض املرضية كالقيء  ،واجلنون ،والنسيان ،واخلمول

 .(...واإلسهال

 . (مل أو عدم إمتامه)يتسبب يف عدم حدوث احل. سحر تعطيل اإلنجاب 5

 .واالنتحار( ،والضيق ،واالكتئاب ،. سحر اهلموم )يسبب احلزن6

 .عدم قدرة الزوج عىل اجلامع(يسبب . سحر الربط )7

 . ممارسة الفاحشة( يف بةرغيسبب ) زنا. سحر ال8

 . ه(الزبائن واملديرين من نفورأو كراهية العمل يسبب سحر تعطيل الرزق ). 9

 . رغبة يف مفارقة الناس كلهم واستمتاع بالوحدة(يسبب . سحر االنطواء )10

 .حمبة غري طبيعية لشخص معني ورغبة فيه(يسبب سحر املحبة ). 11

 . املسحور والعياذ باهلل(. سحر القتل )يكون اهلدف منه قتل 12

 

 ؟الشكلأنواع السحر من حيث بعض ما هي  .14

 

وأكثرها    . لكن نتناول هنا أشهر األشكالللسحر أشكال متعددة يصعب حرصها

ا يف الوقت احلايل:   شيوع 
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...( يتم وضع املادة ال . املأكول:1 سائلة احلاملة للسحر )ماء بملح أو عسل مثال 

ألنه   ؛وهذا من أخطر أنواع السحر  املسحور ليأكلها أو يرشهبا.يف طعام أو َشاب  

 يدخل مباَشة إىل اجلسم. 

زل أو قريب ا  ااملادة السائلة احلاملة للسحر عىل عتبات املن يتم رشُّ  . املرشوش: 2

 من أماكن الناس املطلوب سحرهم. 

 عىل ورق  ةمكتوب  أو طالسم أو رسوم  وهو كالم  :أو السحر املكتوب  . احلجاب3

 بإحكام يف مكان قريب من املسحور.  ؤه، يتم إخفاأو خشب أو حجر أو قامش...

أو خلطه  ،بخور يتم النفث فيه بكالم السحرال من وهو نوع معني. املشموم: 4

 ثم حرقه ليصيب من يشمه.    ،ورقة كتب فيهاوضعه مع  أو    ،فيه السحر  ث  فِ بسائل ن  

منفوث فيه بكالم السحر يف أحد متعلقات املسحور هو دهان سائل : . املدهون5

.  كأسفل النعل مثال 

ور ككتابة السحر عىل مادة السحر بأحد متعلقات املسح  يتم إحلاق:  سحر األثر .  6

(  املالبس أو ووضع مادة    ،أخذ يشء من أثر املسحور )مالبسه، زينته، صورته مثال 

أو   ،أو قيعان البحار ،املقابركالدفن يف  ،وإخفاؤه يف أماكن بعيدة ،السحر فيه

 إلخ. .أو التعليق يف أشجار الغابات.. ،اآلبار
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 ة فيه؟أنواع السحر من حيث املواد املستخدم بعض ما هي .15

  

. الدم النجس: ويكون عادة من دم احليوانات املذبوحة لغري اهلل تعاىل اسرتضاء  1

ا )والعياذ باهلل(. للشيطان الرجيم.  وهلذا كان الذبح هلل وقد يكون دم حيض أيض 

تعاىل أحد السبل التي ينتهجها املسلم املصاب بالسحر إلبطاله وتدمري تأثريه إن  

 . كان معموال  بالدم أصال  

ويتم استخدام هذه األشياء   كاخلمر واخلنزير وفضالت اإلنسان. نجاسات:. ال2

 ويزيدوا يف إيذاء املسحور. ،ليخدموا السحر ؛جللب الشياطني واستثارهتم

يستخدمون دمها أو بعض أجزائها أو حيفظون السحر . احليوانات امليتة: 3

ا. وهي من األشياء املثرية واجلاذبة للشياطني  داخلها.   أيض 

يتم حفظ سحر األحجبة أو األثر يف داخل بعض هياكل  ثيل واهلياكل:. التام4

 أو التامثيل. امليتة احليوانات

يتم حفظ سحر سواء موتى اإلنسان أو احليوانات النافقة، و . مجاجم املوتى:5

 األحجبة أو األثر يف داخلها.

عض الشياطني، رهتا لبالستثا  ؛يتم وضعها يف العمل السحري باألثر:  . الشموع4

 وقد يتم كتابة بعض الكلامت السحرية عليها.  فينشطون خلدمة السحر.
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مى التي تنترش بالبيوت، . الدمية:  5 يتم إخفاء األحجبة السحرية داخل بعض الد 

إخفاء بعض  وقد يتم كتابة كلامت السحر يف داخلها أو فال يلتفت لذلك أحد.

 األعامل السحرية فيها.

 

 طالسم؟ما هي ال .16

  

طالسم مجع طلسم. وهي خطوط وأعداد تظهر يف الكتابات السحرية وتكون        

 هلا معاٍن ال يفهمها إال الساحر أو الشيطان.

 

   ما هو السحر السفيل؟  .17

      

تلف يف تعريفه. فقد يشري إىل كل عمل سحري       مدفون حتت السحر السفيل خم 

ا، فتكون سفالته يف املكان. وقد   يلالبحر أو يف مكان سف يف قاع أو األرض عموم 

ا إىل العمل السحري املعمول بالنجاسات أو بتدنيس  يشري السحر السفيل أيض 

ا باهلل)آيات القرآن الكريم  ، فتكون السفالة من جهة األسلوب واملواد  (عياذ 

.  لسفيل إىل ما ي ستعان عليه بالسفلة من الشياطنيوقد يشري السحر ااملستخدمة فيه.  

 أعلم. فتكون السفالة من جهة من ُيدمون السحر. واهلل
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 كيف يقوم الساحر بإخفاء سحر األثر؟ .18
 

يسعى الساحر اللعني إىل إخفاء سحر األثر، فيقوم بوضعه يف حاوية حمكمة       

لبةغالب ا  ونحو ذلك. وكثري من هذه األسحار  أو زجاجة كحقيبة بالستيكية أو ع 

 منها: يتم إخفاؤها بطرق عديدة 

 القبور أو الصحاري أو األماكن املهجورة البعيدة.خاصة  . الدفن يف األرض: و1

 املياة: اآلبار واألهنار والبحار واملصارف.. اإللقاء يف 2

 . اإلخفاء يف األشجار: بتعليقها يف أشجار الغابات أو وضعها فوقها.3

  اخلربة.اإلخفاء يف األماكن املهجورة كاملنازل املهجورة واألرايض. 4

 . اإلخفاء بجوار مصادر النار كاألفران وأماكن احلرق ونحوها. 5

 

 السحر؟ما هي الُعقدة يف  .19
  

العقدة هي شكل من أشكال تواجد السحر يف اجلسد ومتركز الضر والتأثري يف       

، وقد روي يف احلديث: أماكن معينة فيه.  ر  د  سح  ق  ث  فيها ف  ة  ث مَّ نف  ن  عقد عقد  »م 

« وم   ك  د  أَش   ر  فق  ح  وقد يقوم الساحر بعمل هذه العقد باخليط ثم   ]ضعيف[. ن  س 

صورة  فوق كبقعة أو عالمة عىل ورقة النفث فيه بكالم السحر. وقد يرسمها
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السحر أو   ورقة  يف أماكن معينة من اجلسم. وقد يربطها يف يرمز للمسحور إنسان

عىل شكل أقفال.   السحري العملإبرة. وقد يضعها يف  هيئةعىل إنسان يف صورة 

  .العقد هي مراكز الضر والتعطيل السحري ترتكز يف أماكن معينة يف اجلسم وهذه  

قد بإذن اهلل.  نعوذ باهلل من ذلك. ومن عالمات إبطال السحر انحالل هذه الع 

 

 كيف يتم إبطال العمل السحري يف حالة العثور عليه؟  .20
 

ا من ي هي اإلتالف. وهي طريقة أكثر أمان  أفضل طريقة إلبطال العمل السحر     

مل له يف بئر ذي أروان مل حيرقه.   ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول  احلرق.   عندما وجد السحر الذي ع 

 فاألفضل تفكيكه بالطريقة التالية:

. قبل أن ترشع يف هذا العمل استعن باهلل. واقرأ آيات وأذكار التحصني. 1

 العمل.ويستحب االستمرار يف القراءة خالل فرتة تفكيك 

الحتامل وجود مواد عفنة ومؤذية   ؛بقفازات سميكة أو أي واقييديك  فظ. اح2

 يف هذه األعامل السحرية كالنجاسات والدم واإلبر. 

 ني أو املقص للقطع.والسك   ،. استعمل أدوات عند اللزوم كامللقط لإلمساك3

ا فيه  فيه . قم بتجهيز وعاء 4 قية  ات الربعض آيبماء. وي ستحب أن يكون مقروء 

 الرشعية بالنفث.
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 داخل املاء.   وفرغهاإن وجدت  أو السوائل . ابدأ بإخراج املواد العضوية5

 . قم بقص اخليوط باملقص ثم إلقائها يف وعاء املاء. 6

 املكتوبة يف املاء وطمس الكالم من عليها. السحر . قم بتفكيك أوراق7

 اطمس فقط أي كالم عليهافال تتلفها وال متزقها.  إنسان صورة تإن وجد . 8

 وانزع منها اإلبر أو نحوها إن وجدت.   ،باملاء أو املسح 

. بعد ذلك اترك كل ذلك يف الوعاء لفرتة معينة ساعات أو أيام حسب قوة 9

ا.  السحري العمل  حتى تتأكد من طمس وإتالف كل يشء متام 

  األرض.بعدها يتم إلقاء املاء بأجزاء العمل املتلفة يف حفرة بعيدة يف 10

ا من عىل الصورة ونزع اإلبر أو اخليوط منها. 11 . بعد طمس كل الكالم متام 

 وعودهتا كصورة عادية. يمكنك متزيقها اآلن.

فالتمس أحد الرقاة الصاحلني أصحاب  . إن عجزت عن القيام هبذه األشياء 11

 اخلربة يف هذا األمر يقوم به عنك. 
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 ما هو خادم السحر؟ .21
 

يذهبون للمسحور لألذى   أو شياطني حر أو اخلدم هم جانالس خادم     

ا لإلرضار  وللمساعدة يف حتقيق اهلدف من السحر. وجيدون يف السحر جماال  كبري 

ا، وبعضهم جمرمون  باملسلم. بعضهم   قد يفعل ذلك طواعية كراهية للمسلم وحقد 

الذين ُيدمون    قد يفعل ذلك حتت القهر والتهديد ممن هو أقوى منه من الشياطني

 .الساحر اللعني

 رض السحر بذاته أم من الرضوري أن خيدمه شياطني؟هل ي .22
 

م   أوال  ال يض السحر إال بإذن اهلل )تعاىل(. يقول اهلل )عز وجل(:      ا ه  م  ﴿و 

ِن اهللِ ٍد إاِلَّ بِإِذ  ين  بِِه ِمن  أ ح  آر  [. ولكن من الناحية النظرية فإن 102]البقرة: ﴾بِض 

 .طني مثله مثل العنيمنفصل بذاته عن الشياطني، وقد يض بذاته بدون شيا  السحر

مل لرسول  يف  ملسو هيلع هللا ىلصله  هذا السحر فقد تسبب ، ملسو هيلع هللا ىلصومن أمثلة ذلك السحر الذي ع 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  ال يتسلط الشيطان رغم أن الضر،

ة لية، السحر جمال شيطاين، ينتهز فيه الشياطني الفرصولكن من الناحية العم      

ا   ويتقرب الساحر إىل الشياطني لتسليطهم عىل املسحور. ليؤذوا املسلم. متام 

ا كالُها منفصل ومؤٍذ بذاته، لكن عمليًّا، القاممة كالقاممة العفِ  نة واحلرشات. نظري 

ا ، فيكون األذى البد أن جتلب احلرشات املؤذية ف   .م ضاع 
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 ؟وأعامهلم ما هي أنواع اجلن .23
 

 

الشيطان ن الصالح الذي يعبد اهلل، وفيهم  اإلنسان. وفيهم املؤماجلن أمم أمثال       

بعض هؤالء اجلن يطري يف اهلواء بأجنحة، الفاجر والكافر، مثلهم مثل البرش. 

يتحرك عىل األرض، وبعضهم يتشكل يف صور احليوانات كاحليات   وبعضهم

يطريون  »اجِلنُّ ثالثة  أصناٍف؛ فصنٌف هلم أجنحةٌ : ملسو هيلع هللا ىلصوالكالب. يقول الرسول 

، وِصنٌف حيَّاٌت و
ِ
نون«هبا يف اهلواء لُّون ويظ ع 

]صحيح  كالٌب، وِصنٌف حيِ

 هريرة يف القصة وبعض اجلان قد يتشكل يف هيئة إنسان كام حدث مع أب   اجلامع[.

 ملسو هيلع هللا ىلصالواردة يف صحيح البخاري، بأن ظهر له يف هيئة رجل، حتى أخربه الرسول 

(:  وص يف البحار كام يف قول اهلل )تعاىل ن هذا الرجل شيطان. وبعض اجلن قد يغإ

اص﴿ وَّ غ  نَّاء و  لَّ ب  ني  ك 
ي اطِ الشَّ . وبعض اجلان قد يتمثل يف صور [37]ص: ﴾و 

ن ب ِغي : ملسو هيلع هللا ىلصلرسول ناس يف الرؤيا. يقول ا آيِن، إنَّه ال ي  د  ر  ِم فق  آيِن يف النَّو  ن ر  »م 

ِِت« ور  ثَّل  يف ص  ت م  ي طاِن أن  ي  الشيطان يف املنام يف صور . وقد يتمثل  ]متفق عليه[  لِلشَّ

 .  ملسو هيلع هللا ىلصأخرى غري صورة رسول اهلل 
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ملاذا يتم عمل بعض األسحار بالنجاسات أو بتدنيس القرآن  .24

 باهلل(؟ الكريم )عياًذا

وهو من أكفر خلق اهلل بني عباده.  ،الساحر شيطان رجيم يميش عىل األرض     

حتى و  ،ربحتى ُيدموه بشكل أك  يسرتيض به الشياطني  كفريي   وهو يفعل كل عمل

ا للسفلة واملجرمني من الشياطني. فالسحر بدون هذه األشياء   يكون السحر جاذب 

ا،   املذكورة يف السؤال يمكن أن يؤذي فهي ليست أساسية لعمل السحر، لكن   أيض 

ليؤذوا   ؛يعمد إليها الساحر اللعني جلذب وهتييج أكرب وأفجر عدد من الشياطني

ف تأثري السحرراملسلم املسحو   . نعوذ باهلل تعاىل من ذلك كله. ، في ضاع 

 

 هل يمكن أن يتم عمل السحر بالصورة الشخصية؟  .25

سحر األثر بالصورة الشخصية كام رأينا بكتابة كلامت  نعم، يمكن أن يتم عمل       

قد السحر. لكن من املهم ملن   السحر عليها أو بوضع بعض اإلبر فيها كرمز لع 

ص ما أن يعرف عنه بعض املعلومات الشخصية، من بينها اسم يعمل السحر لشخ

لك فالصورة أثر ضعيف األم. فاجلهل هبذه األشياء يمكن أن يعوق السحر. وكذ

ا. وأقوى اآلثار هو   للمسحور. وبالتايل سيكون السحر املعمول بالصورة ضعيف 

 ، وأضعفها ما ما كان حامال  لسوائل اجلسم الداخلية كالبول والعرق واملني مثال 

 كان أبعد عن هذه األمور كالصورة وساعة اليد ونحو ذلك.
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 بالسحر؟ما هي أساليب الوقاية من اإلصابة  .26

 

االلتزام بأذكار احلفظ والتحصني من القرآن الكريم واحلديث الرشيف يوميًّا  . 1

. ا ومساء    مع كثرة ذكر اهلل )تعاىل( والدعاء بأن حيفظه اهلل من ذلك. صباح 

 وجبه اهلل عليك من الفروض واجتناب املحرمات.ام بام أوااللتز

ب ِع مت  راٍت :  ملسو هيلع هللا ىلصأكل سبع مترات عجوة يف الصباح. يقول الرسول  .  2 بَّح  بس  ن ت ص  »م 

ٌر« م  وال ِسح  ه  ذلك  اليوم  س  َّ ، مل   ي ض  ة  و  ج   .]رواه مسلم[ ع 

غريهم من  . مصاحبة الصاحلني وخمالطة أهل اخلري والدين، واالبتعاد عن3

إال مؤمن ا، وال يأكل  طعام ك   ال تصاحب  » :  ملسو هيلع هللا ىلصيقول الرسول    الفاسدين واملؤذين. 

 رواه أبو داود والرتمذي[.-]حديث حسن «إال تقي  

ا أو َشاب ا احرص أال ت. 4 د لك عىل وجه اخلصوص من ناس غري  عِ أ  تناول طعام 

ا يف   قربني.صاحلني أو ال تثق فيهم ثقة عظيمة مؤكدة، ولو كانوا من األ كن حازم 

 هذه األمور وال جتامل.

، أو ترتكها رتكها يف يد من ال يؤمتن. احرص عىل متعلقاتك الشخصية، فال ت5

وال ترتك هذه   ،وال ت دخل غرفة نومك أو محامك من ال تثق فيهم بدون رقابة،

األماكن بدون إَشاف حتى ال يرسق أحدهم بعض أشيائك بغرض عمل السحر 

ا يف املالبس، أو يدهنه لك يف احلذاء مثال  أو غري ذلكلك سح ، أو يكتب لك  .ر 
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. احرص عىل عدم الدخول يف عداوات واستفزازات للناس، فبعضهم ضعاف 6

 اإليامن، وقد يلجأون هلذه األساليب بغرض االنتقام.

سن اختيار اخلدم، وأحسن7 . فكثري من هذه  معاملتهم وأكرمهم  . احرص عىل ح 

 ناحيتهم.ِت من البالءات قد يأ 

ا عام أنعم اهلل عليك به أمام الناس، فقد يدفع 8 . اكتم النعمة، فال تتحدث كثري 

استعينوا عىل »: ملسو هيلع هللا ىلصاحلقد واحلسد بعضهم لإليذاء هبذه الطريقة. يقول الرسول 

اِح احلواِئِج بالكتامِن؛ فإنَّ كلَّ ذي نعمٍة حمسودٌ   ]صحيح اجلامع لأللباين[. «إنج 

ك وداخله، وبالوعات ترصيف املياة، وأماكن  نظافة أمام بيت. احرص عىل ال9

مواضع غري  ختزين األشياء القديمة، وال ترتك يف منزلك أماكن مهجورة أو

 مطروقة يمكن إخفاء األعامل السحرية فيها بسهولة.

 بأس أو رضر.  . الرقية الرشعية وقاية وحفظ، ولو مل يكن بفاعلها10

 

 ر؟ما هي أعراض اإلصابة بالسح .27
 

قد يعاين املريض من بعضها   تتفاوت األعراض وختتلف بحسب نوع السحر وشدته.     

قد ال تكون له أعراض ملحوظة،  ،وبعض األسحار خفيف أو كلها بدرجات متفاوتة.

 هذه األعراض:  من بني أشهرو قد تكون له أعراض شديدة. قوي، وبعضه اآلخر
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بعض األعراض املرضية بدون  - من اجلسميف مواضع  أو تنميل آالم غري مفهومة     

حاالت من احلزن والضيق  -خفقان يف القلب –خزات يف اجلسم ووسبب طبي 

ب للوحدة   -تعب ومخول مستمر بدون بذل جهد    –  بدون سبب  والبكاء  واالكتئاب  ح 

أحاسيس غري  - كوابيس مزعجة – حب للسهر وعدم رغبة يف النوم ليال   –والعزلة 

إقبال عىل املعايص والذنوب ونفور من  - أو الكره ألشخاص معيننيمفهومة باحلب 

يف العمل فشل  - أفكار سوداوية -كثرة الرشود  - كثرة النسيان  - الطاعات وذكر اهلل 

 والدراسة والعالقات والزواج.

 بني مشكلة سببها عادي ومشكلة سببها السحر؟  كيف ُنميِّز .28

د من  بها السحر بالتأكيد. فهناك العديليست كل مشكل يف حياة اإلنسان سب     

ولكن كيف يمكن التمييز بني  األسباب األخرى للمشاكل ال عالقة هلا بالسحر.

مشكلة سببها السحر، ومشكلة أخرى ليس سببها السحر. املشكلة التي ليس 

سببها السحر، يكون هلا سبب مفهوم وواضح، ومقدمات معلومة أوصلت هلذه 

لذي تقع املشكلة بسببه فجأة بدون مقدمات، وال يكون  النتيجة، عكس السحر ا

: الزو جة قد تكره زوجها بسبب سوء معاملته املتكررة هلا أي سبب مفهوم. فمثال 

 .وتزداد الكراهية مع الوقت باستمرار سوء املعاملة، فهذه مشكلة هلا سبب ،هلا

ر فجأة أهنا لكن نفرتض أن امرأة حتب زوجها، والعالقة بينهام طيبة، فبدأت تشع

شعور غريب بالكراهية، بدون مقدمات وبدون أسباب. هنا  ،تكرهه، هكذا

اأن يكون ذلك ِس  يمكن  .للتفريق بينهام حر 
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 كيف يتم تشخيص السحر؟ .29
 

يبدأ تأثري السحر عادة بمالحظة املريض لبعض األعراض غري الطبيعية يف      

ا.  جسمه ونفسه ونومه ومزاجه وعالقاته باآلخرين، وال جي د لذلك سبب ا مفهوم 

فيذهب للراقي الرشعي صاحب العلم واخلربة. فيبدأ الراقي باالستفسار عن  

 تشخيص مبدئي. اإلعراض ومن خالهلا يكون هناك 

                    فمثال  زوجة تشتكي من نفور بينها وبني الزوج دون أسباب واضحة،     

يس يف املنام، أو بنت كوابمع  مفهومبأعراض مرض دون سبب  عرأو شخص يش

 ينفر عنها كل من يتقدم خلطبتها رغم عدم وجود عيوب فيها. 

ا يف البداية يستبعد امل عالِج أو الراقي وجود أي        أسباب طبية، فقد تكون  طبع 

أعراض املرض بسبب طبي ال عالقة له بالسحر. فيطلب من الرائي أن يتأكد من 

ا.عدم وجود أي مرض قد يسبب له هذ  ه األعراض ويتطلب عالج 

قد يسأل الراقي بعض األسئلة عن بداية الشعور هبذه األعراض مثال  حتى حيدد        

ب له السحر، أو أن ا ما يف مكان معني سبَّ بشكل أكرب إن كان امل شتكي قد أكل شيئ  

السحر قد بدأ بعد قدوم خادمة جديدة للعمل مثال  قد تكون هي التي عملته، أو  

لشعور هبذه األعراض يزيد يف مكان معني، فريجح الراقي وجود السحر يكون ا

سأل مثال  هل حدث قيء أو إسهال بعد أكلة  يف هذا املكان أو قريب ا منه. وقد ي
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ينة من عند ناس؟ أو مثال  هل توجد أشياء من املتعلقات الشخصية اختفت؟  مع

 ومتى اختفت بالتحديد؟ ويف أي مناسبة؟ ويف وجود من؟ 

بعد التأكد من عدم وجود أسباب طبية، وبعد سؤال املشتكي عن األعراض،      

دد الراقي مبدئي ا إن كان هناك سحر.  حي 

ض امل شتكي لبعض آيات الرقية الرشعية من بعد ذلك يرشع الراقي يف تعري     

القرآن الكريم، فيقوم بقراءهتا قريب ا منه، فإذا بدأ امل شتكي يشعر ببعض اآلالم يف 

اجلسم أو التعب أو البكاء أو الصداع أو االرتعاش أو تكلم عىل لسانه اجلن عند  

 .كرب اإلصابة بالسحرقراءة القرآن الكريم، فهذا يمكن أن يؤكد بشكل أ

وأحيان ا يقوم الراقي بتعريض املشتكي آليات معينة من الرقية هلا عالقة      

عه من مجاع زوجته،  بموضوع السحر. مثال  شخص يشتكي من سحر ربط يمن

يمكن أن يزيد عليه التعب واإلحساس املؤمل عند سامع قول اهلل )تعاىل(:  

أ   م  ف  ك  ٌث لَّ ر  م  ح  ك  آؤ  م  أ نَّ ﴿نِس  ث ك  ر  ...﴾ ]البقرة:ت وا  ح  [ أو شخص 223ى ِشئ ت م 

يشتكي من سحر الفاحشة، يمكن أن يشعر بتزايد اآلالم عند سامع قصة يوسف  

 امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، فاستعصم. )عليه السالم( و

وهكذا يظل الراقي باملتابعة ومع الوقت يسأل امل شتكي حتى حياول التشخيص      

آيات معينة من الرقية الرشعية، ثم ينظر فيام سوف أ عليه ويقرالدقيق للحالة، 

حيدث له عند سامع بعض اآليات. وقد يسأله الراقي يف أي آيات شعرت 
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اسيس قوية؟ فباختصار يعتمد تشخيص السحر عىل السؤال املشتكي،  بأح

 يق بعض الوقت. وسامعه آليات من القرآن الكريم. وقد يستغرق التشخيص الدق

يف تشخيص هذه احلاالت. فكثري من املصابني بالسحر   الرؤياقد تدخل    كذلك،     

التشخيص. يمكن أن يروا رؤى معينة ذات دالالت، فيعني ذلك الراقي عىل 

 ،لتعبري هذه الرؤى ؛ؤياوبعض الرقاة قد يستعني باحلاذقني من معربي الر

 . يعاين منه الرائي من خالهلا احتديد مومساعدهتم يف 

  

 السحر؟ عالجكيف يتم  .30
        

  غالب ا ما عىل الرغم من اختالف العالج بني حالة وأخرى إال أن عالج السحر     

 :هاحمددة، ومن  يدور حول أشياء

. الدعاء: وال عجب يف ذلك. فإن السحر أمر غيبي ال يعلم حقيقته إال اهلل. 1

فاملسحور ال يعلم يقين ا من الذي عمله، وال كيف عمله، وال مكانه، وال كيفية 

إبطاله. وبالتايل، فاللجوء إىل اهلل هنا هو األساس، وهو رأس كل سبب إلبطال 

روي عن عائشة )ريض اهلل عنها( يف   وقد هذا الرش، ولرد  هذا الكيد الشيطاين.

ِكنَّه  »من السحر، قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصأسباب شفاء رسول اهلل  ا ل  ع  ا د  ع   . (البخاري)» ود 
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. الرقية الرشعية من القرآن الكريم واألذكار النبوية الرشيفة. واملعلوم أن السحر 2

إال   ء عليهوإضعاف تأثريه والقضا  ، فال سبيل ملواجهتهوكالم شيطايني   فريي كالم ك  

ل  ﴿يقول اهلل:  املوحى به إليه من اهلل. ملسو هيلع هللا ىلصبكالم الرمحن وكالم رسوله  ن ز  ن    ِمن   و 

آنِ  ر  ق  ا  ال  و    م  اء  ه  مح  ةٌ   ِشف  ر  ِمننِي    و  ؤ  ل م  ال    ل  ِزيد    و  ا  إ الَّ   الظَّاملنِِي    ي  ار  س   . [82:اإلرساء]  ﴾خ 

املحمودة يف  و عالجيةاملشهورة بفوائدها ال الطبيعيةتناول بعض األغذية . 3

وعىل رأسها التمر والعسل وزيت   ،أو الدهان هبا  الطب النبوي،القرآن الكريم أو  

وقد يصف الطبيب بعض األدوية يف حالة  الزيتون واحلبة السوداء وماء زمزم. 

 تسبب السحر بأمراض عضوية.

املسح  منه، أوب الرش بالنفث. يمكن قرآناستعامل املاء الطهور املقروء فيه بال. 4

صاب بالسحر ه يف بعض أركان املنزل ،به عىل اجلسم الطاهر للم   .النظيف أو رشُّ

 

 ؟ حكمهاوما  الرشعية؟ الرقيةما هي  .31
 

نتفع به     يف عالج بعض األمراض.  بإذن اهلل الرقية الرشعية هي كالم مرشوع ي 

سدية أو جائزة يف عالج بعض األمراض سواء كانت جاتفقوا أن الرقية الرشعية  و

 .أنه رقى أو أقر الرقية  إما  ثبت عنه  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن الرسول  غيبية كالسحر والعني واملس  
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آيات   مقترصة عىل  توقيفية  هي  ، فقال بعضهم:الرقية الرشعية  جمالواختلفوا يف       

؛ أو أقر الرقية هبا ملسو هيلع هللا ىلصرقى هبا رسول اهلل بعينها من القرآن الكريم أو أذكار نبوية 

ما»لواحد من الصحابة رقى بالفاحتة:   ملسو هيلع هللا ىلصلقول رسول اهلل  اك   و  ر  ي ٌة؟ أهنَّ ا أ د  ق     .«ر 

ا من كتاب اهلل أو األذكار النبوية            وقال آخرون: هي كل كالم مرشوع عموم 

هبدف عالج بعض األمراض سواء كانت جسدية أو غيبية كالسحر  أو غري ذلك

أ س    ال»؛ وذلك ملا روي  والعني واملس ق    ب  ن    مل     ما  ،ىبالرُّ كٌ   فيه  ي ك     ]رواه مسلم[.  « َِش 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصواألدعية املأثورة عن رسول اهلل  ،ما كان من كتاب اهلل وأفضل الرقية     

)إال ملن    وأن تكون باللغة العربية املفهومة  والدعاء بأسامء اهلل )عز وجل( وصفاته، 

عىل أي نوع  وحيرم أن حتتوي الرقية .فال حتتوي عىل أي كالم غامض عجز عنها(

  .أو الكالم املحرم و الرشكمن البدع أ

ا كام عند  أو مبهمة أو إدخال ألفاظ عجيبة ومن البدع يف الرقية      مل تثبت َشع 

كرر ذلك عرش مرات أو   :لرقية كقوهلمحتديد أوقات وأعداد معينة ل الصوفية، أو

  .بالتزم هبا بعد صالة املغر

ومن الكالم حرية. ل باألموات أو العزائم السومن الرشك يف الرقية التوس     

 ا.املحرم يف الرؤيا الدعاء بأمر حرام أو استخدام ألفاظ حمرمة َشع  
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 كيف يتم عمل الرقية الرشعية؟  .32

 

بواسطة راقي َشعي متخصص. ويمكن  غالب ا  للعالج يتم عمل الرقية الرشعية

بعض  أسامعهوعىل  أن يقوم هبا أي شخص مسلم للمريض بأن يقرأ بجواره

اآليات الكريمة واألدعية. وال ي شرتط أن يلمسه الراقي. لكن ي شرتط استحضار 

 نية الرقية بغرض العالج مع االستعانة باهلل تعاىل لطلب الشفاء.

  

 كيف يتم إبطال السحر؟ وهل الرقية الرشعية تبطله؟  .33

ونحن نأخذ   ه.وبإذنأوال  جيب أن نعلم أن إبطال السحر هو بيد اهلل )تعاىل(      

 .فقط بأسباب االستشفاء ومنها الرقية الرشعية من القرآن الكريم واألذكار النبوية

ل امَّ ﴿يقول اهلل )تعاىل(:   وا   ف  ق  ال   أ ل  ى ق  وس  ا  م  ر   بِهِ  ِجئ ت م م  ح  ل ه   اهلل  إِنَّ  الس 
ي ب طِ  اهلل  إِنَّ  س 

ِلح   ال   ل   ي ص  م  ِسِدينـال   ع  ف   .[81:يونس﴾ ]م 

 السحر  أو زوال مادة   السحري  واألصل أن إبطال السحر يكون بإتالف العمل     

ا، و يبطل  نفسها. فمثال  السحر املأكول يبطل بخروج مادة السحر من اجلسم متام 

سحر يبطل املرشوش بزوال السائل املرشوش أمام املنزل وتطهري املكان منه، و

بمعرفته مكانه،   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  وقد بطل سحر .احلجاب أو األثر بإتالفه

 واستخراجه وإتالفه. 
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فهي تقاوم السحر   من القرآن الكريم واألذكار الرشعية أما الرقية الرشعية     

وتضعف من تأثريه وتعذب اجلن املوكل بالسحر وتؤذهيم، لكن يتطلب إبطال  

ا  السحر كام أسلفنا. ويمكن تشبيه هذا األمر بمثال بسيط.   وأصله  زوال مادته  متام 

م بالوعة تطفح القنفرت ا ويف هذا احلامَّ اذورات باستمرار، فتنترش ض أن لديك محَّام 

م من القاذورات كلام طفحت البالوعة عليه،  م. أنت يمكن أن تنظف احلامَّ يف احلامَّ

ا إهنا قد تطفح  لكن بدون أن تسد البالوعة نفسها، ف .فيصبح محامك نظيف 

أصل السحر، والقاذورات هو تأثري    القاذورات مرة أخرى وهكذا. فالبالوعة هي

معاناة املسحور، والتنظيف هو الرقية الرشعية، وسد  السحر الذي يتسبب يف

 البالوعة هو إبطال السحر.

ومع ذلك، فال جيب أن يتسبب هذا الكالم يف تيئيس املصابني بالسحر ومن       

سن  بالرقية الرشعية. ي عاجلون  فاهلل )تعاىل( أمرنا باألخذ باألسباب املتاحة مع ح 

 )عز وجل( يعلم أين هو السحر وقادر عىل أن يسبب من التوكل عليه. واهلل

وكرامات يكرم    ،األسباب ما يتلفه ويبطله. وكم حدثت من عجائب يف هذا األمر

ا آالف بطلت فيهلمقابر أ  اهلل )تعاىل( هبا عباده. وكم سمعنا من محالت تنظيف ل

األعامل السحرية املدفونة، أو حرائق حدثت يف غابات احرتق معها أالف األعامل 

أو عمل سحري قذفه البحر للشاطئ فوجده من   ،السحرية املعلقة باألشجار

ا   ،أتلفه ، ويف بعض احلاالت تكلم  أو رؤيا أرشدت الرائي لكيفية إبطال السحر متام 
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وغري ذلك من العجائب يف هذه  حر. حور وكشف مكان الساجلن عىل لسان املس

 األمور.

  ،وعىل الرغم من أن األساس يف إبطال السحر هو إتالف العمل أو زوال املادة     

ر اهلل )عز وجل( إبطال هذا السحر بغري حتى كشف قد  إال أننا ال نستبعد أن ي  

بعباده   وكرمه )سبحانه( ولطفهمكانه وال إتالفه. فقدرة اهلل )تعاىل( ال حدود هلا 

ويفوض األمر  ،ويتوكل عىل اهلل ،وعىل املؤمن أن حيسن الظن باهللال حدود له. 

  مع األخذ بكل األسباب الرشعية يف العالج. ،هلل

 

 وما سبب ذلك؟ أحياًنا عىل لسان املسحور؟ نيتكلم اجل هل .34

 

ليس كل مسحور يتكلم اجلن عىل لسانه. فبعض املسحورين قد ال يشعرون      

ولكن يف بعض  م مسحورون، فضال  عن أن يتكلم عىل لساهنم اجلن.حتى أهن

أنواع السحر القوية قد يسيطر اجلان عىل مركز النطق يف الدماغ أو احلنجرة، 

الشيطاين،  ويف أحيان أخرى حتدث حالة من املس   فيتكلم عىل لسان املسحور.

ونؤكد عىل أن ذلك فيسيطر اجلن عىل مراكز الكالم واحلنجرة.    يصاب هبا املسلم،

غالب ا إال يف بعض احلاالت املتقدمة من السحر   قد حيدث وقد ال حيدث. وال حيدث

.  أو املس 
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    اآليات واألذكار الرشيفة النافعة يف عالج السحر؟ بعض ما هي .35

 

ِم اهللِسورة الفاحتة:  - ِحيم ﴿بِس  ـ ِن الرَّ مح  د  هللِ. الرَّ امل نِي احل  م  ع  ب  ال  مح  . ر  ـِن الرَّ

ِحيم ِم . الرَّ و  ـالِِك ي  ينم  ت ِعني. الد  اك  ن س  ب د  وإِيَّ اك  ن ع  اط  . إِيَّ اهِدن ــــا الرص  

ال ني﴾. امل ست ِقيم ال  الضَّ ل يِهم  و  وِب ع  رِي امل غض  ل يِهم  غ  مت  ع  ِذين  أ نع  اط  الَّ  ِِص 

 .الفاحتة[سورة ]

-  : ريسُّ ـه  إاِلَّ  ﴿اهلل آية الك  يُّوم  ال  ت  ال  إِل  ق  و  احل  يُّ ال  ا يِف  ه  ه  م  ٌم لَّ ال  ن و  ه  ِسن ٌة و  ذ  أ خ 

ِدهيِم    ا ب ني   أ ي  ل م  م  ع  نِِه ي  ه  إاِلَّ بِإِذ  ع  ِعن د  ف  ِذي ي ش  ا الَّ ن ذ  ِض م  ا يِف األ ر  م  اِت و  و  ام  السَّ

ِمِه إاِلَّ  ن  ِعل   م 
ٍ
ء ِيط ون  بيِش   ال  حي  م  و  ه  ل ف  ا خ  م  ِسيُّه  و  ر  ِسع  ك  اء و  اِت  باِم  ش  و  ام  السَّ

ظِيم﴾ ع  يِلُّ ال  ع  و  ال  ه  ام  و  ظ ه  ه  ِحف  ود  ؤ  ال  ي  ض  و  األ ر  ريسي ] و  -آية الك 

 .[255البقرة:

ـِكنَّ   - ل  ن  و  ي ام  ل  ر  س  ف  ا ك  م  ن  و  ي ام  ل  ل ِك س  ىل  م  ني  ع 
ي اطِ ت ل وا  الشَّ ا ت  وا  م  ب ع  اتَّ ﴿و 

ي اطِ  ون  النَّاالشَّ ل م  ع  وا  ي  ر  ف  ىل  امل  ني  ك  ا أ نِزل  ع  م  ر  و  ح  وت  ـ  س  الس  ار   بِب ابِل  ه 
ِ
ني  ل ك 

ون   لَّم  ي ت ع  ر  ف  ف  ن  فِت ن ٌة ف ال  ت ك  وال  إِنَّام  ن ح  ق  تَّى ي  ٍد ح  ِن ِمن  أ ح  ل ام  ع  ا ي  م  وت  و  ار  م  و 

ق ون  بِِه ب ني   ال   ر  ف  ا ي  ام  م  م بِض  ـِمن ه  ا ه  م  ِجِه و  و  ز   و 
ِ
ء ر  ِن م  ٍد إاِلَّ بِإِذ  ين  بِِه ِمن  أ ح  آر 

ِة  اهللِ ه  يِف اآلِخر  ا ل  اه  م  رت   وا  مل  ِن اش  ِلم  د  ع  ق  ل  م  و  ه  ع  نف  ال  ي  م  و  ه  ُّ ا ي ض  ون  م  لَّم  ت ع  ي  و 

ان   و  ك  م  ل  ه  س  ا  بِِه أ نف  و  ا َش   بِئ س  م  ل  ال ٍق و  ون﴾ِمن  خ  ل م  ع   .[102]البقرة: وا  ي 
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ون - ل ق  ا أ نت م مُّ وا  م  ق  ى أ ل  وس  ال  هل  م مُّ ة  ق  ر  ح  اء السَّ ل امَّ ج  ى .  ﴿ف  وس  ال  م  وا  ق  ق  ل امَّ أ ل  ف 

ر  إِنَّ اهلل  ح  ا ِجئ ت م بِِه الس  ه  إِنَّ اهلل  م  ل 
ي ب طِ ل  امل   س  م  ِلح  ع  ِسِدينـ ال  ي ص  ِقُّ اهلل . ف  حي   و 

لِ  ِره  ال  احل  قَّ بِك  و  ك  ل  تِِه و  ون﴾ـام  ِرم  ج   .[82:80]يونس م 

ل ن ا﴿ - ِق   أ نت    إِنَّك    خت  ف    ال    ق  أ ل  . و  ىل  ا  األ ع  ِمينِك    يِف   م  ف    ي  ل ق  ا  ت  وا  م  ن ع  وا  إِنَّام    ص  ن ع   ص 

ي د   اِحرٍ   ك  ال    س  ِلح    و  ف  اِحر    ي  ي ث    السَّ ِقي    ح  أ ل  ة    أ ت ى. ف  ر  ح  ا  السَّ د  جَّ وا  س  ال  نَّا   ق  ب    آم   بِر 

ون   ار  ى ه  وس  م   .[70:68طه] ﴾و 

وا  ﴿ - ال  ا ق  ى ي  وس  ا م  ل ِقي   أ ن إِمَّ ا ت  إِمَّ ون   أ ن و  ن   نَّك  ل ِقنيـ ال   ن ح  ال  . م  ا   ق  و  ق  ل امَّ  أ ل   ف 

ا   و  ق  وا   أ ل  ر  ح  ني    س  م   النَّاسِ  أ ع  ب وه  ه  رت   اس  اءوا و  ج  رٍ  و  ظِيم بِِسح  ي ن ا. ع  ح  أ و   إىِل   و 

ى وس  ِق  أ ن   م  اك   أ ل  ص  ا ع  إِذ  ف   ِهي   ف  ل ق  ا ت  ون م  أ فِك  ق ع  . ي  ب ط ل   احل  قُّ  ف و  ا و  ان وا   م   ك 

ل ون م  ع  ِلب وا  . ي  ن الِك   ف غ  ب وا   ه  ل  انق  اِغِرين و   .  [119:115األعراف] ﴾ص 

ل امَّ ﴿ - م   ف  اءه  وا   ِعنِدن ا ِمن   احل  قُّ   ج  ال  ا إِنَّ  ق  ـذ  رٌ  ه  بنِي ل ِسح  ال  .  مُّ ى ق  وس  ول ون   م   أ تق 

ق   م    اـَّمل   لِل ح  اءك  رٌ  ج  ا أ ِسح  ـذ  ال   ه  ِلح   و  ف  ون ي  اِحر   .[77:76يونس] ﴾السَّ

قية رسول اهلل   - بَّ   اللهمَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصر  ،  أ ذ ِهب   الناسِ   ر  ِف   الباس  ايف،  وأنت    واش         الشَّ

اء   ال ك   إاِلَّ  ِشف  اؤ  اء   ،ِشف  اِدر   ال ِشف  غ  ام   ي  ق  عن رسول اهلل  ]حديث صحيح «س 

    [.ملسو هيلع هللا ىلص
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  د؟لجان املعتدي عىل اجلسؤذية لامل  راآليات واألذكا  بعض  ما هي .36

 

إِذ ا﴿ - أ ت    ف  ر  آن    ق  ر  ق  ت ِعذ    ال  ي ط انِ   ِمن    بِاهللِ  ف اس  ِجيم  الشَّ ي س    إِنَّه  .  الرَّ ه    ل  ل ط انٌ   ل  ىل    س   ع 

ِذين   ن وا    الَّ ىل    آم  ع  ِم    و  هب  ل ون  ر  كَّ ت و  ه   إِنَّام  .  ي  ان  ل ط  ىل    س  ِذين    ع  ه    الَّ ن  و  لَّ ت و  ِذين    ي  الَّ م  و   بِهِ   ه 

ون ك  ِ  .[100:98النحل] ﴾م رش 

ا﴿ - إِمَّ نَّك   و  غ  نز  ي ط انِ  ِمن   ي  غٌ  الشَّ ت ِعذ   ن ز  ه   بِاهللِ ف اس  ِميعٌ  إِنَّ ِليم س  ِذين   إِنَّ . ع  وا   الَّ ق    اتَّ

م   اإِذ   ه  سَّ ن   ط اِئٌف  م  ي ط انِ  م  وا   الشَّ ر  كَّ ا ت ذ  إِذ  م ف  ون ه  ب رِص   ﴾مُّ

 .[201:200األعراف ]

ِذين  ﴿ - ن وا   الَّ اتِل ون   آم  ق  بِيلِ  يِف  ي  ِذين   اهللِ س  الَّ وا   و  ر  ف  اتِل ون   ك  ق  بِيلِ  يِف  ي  وِت  س   الطَّاغ 

اتِل وا   ق  لِي اء ف  ي ط انِ   أ و  ي د   إِنَّ  الشَّ ي ط انِ  ك  ان   الشَّ ا ك  ِعيف   [ 76:النساء] ﴾ض 

ا ق ال  ﴿  - ِليس   ي  ا إِب  ون   أ الَّ  ل ك   م  ع   ت ك  اِجِدين م  ال  . السَّ ن مل    ق  د   أ ك  ج  ٍ  أل  س   لِب رش 

ت ه   ق  ل  الٍ  ِمن  خ  ل ص  ن   ص  ن ون مح  إٍ  م  س  ال  . مَّ ج   ق  ر  ا ف اخ  إِنَّك   ِمن ه  ِجيم ف  إِنَّ . ر  ي ك   و  ل   ع 

ن ة  اللَّ  مِ  إىِل   ع  و  ين ي   [35:32احلجر] ﴾الد 

ج   ق ال  ﴿ - ر  ا اخ  ا ِمن ه  وم  ؤ  ذ  ا م  ور  ح  د  ك   نـ  ملَّ  مَّ بِع  م   ت  نَّم   أل م ألنَّ  ِمن ه  ه  م   ج    ِمنك 

 .[18:األعراف ] ﴾أ مج  ِعني
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نَّا إِنَّا﴿ - يَّ ء ز  ام  ي ا السَّ ن  اِكب  بِِزين ةٍ  الدُّ و  ك  ظ ا. ال  ِحف  ن و  ل   م  ي   ك  اِرد ط انٍ ش    ال  . مَّ

ون   ع  مَّ ىل   إلِ ـ امل   إىِل   ي سَّ ف ون   األ ع  ذ  ق  ي  ل   ِمن  و  انِب  ك  ا. ج  ور  هل  م   د ح  اٌب  و  ذ   ع 

اِصب  ن   إاِلَّ . و  طِف   م  ة   خ  ه   اخل  ط ف  ب ع  أ ت  اٌب  ف   .[10:6الصافات﴾ ]ث اِقب  ِشه 

إِذ  ﴿ - ن ا  و  ل  ةِ   ق  آلِئك  وا    لِل م  د  ج  م    اس  ج    آلد  وا  ف س  ِليس    إ الَّ   د  ال    إِب  د    ق  ج   ن    أ أ س 
ت    ملِ ل ق    خ 

ال  . طِين ا ت ك   ق  أ ي  ا أ ر  ـذ  ِذي ه  ت   الَّ م  رَّ َّ  ك  يل  ِئن   ع  ت نِ  ل  ر  مِ  إىِل   أ خَّ و  ةِ  ي  ِقي ام  نَّ  ال  ت نِك   أل ح 

ت ه   يَّ ر  ِليال   إ الَّ   ذ  ال  .  ق  ب    ق  ن  اذ ه  ك    ف م  بِع  م    ت  إِنَّ   ِمن ه  نَّ   ف  ه  م    م  ج  ك  آؤ  ز  اء  ج  ز  ا  ج  ف ور  و  . مَّ

ِزز   ت ف  اس  نِ  و  ت   م  ت ط ع  م   اس  تِك   ِمن ه  و  ِلب   بِص  أ ج  ي ِهم و  ل  ي ِلك   ع  ِجِلك   بِخ  ر   و 

م   ه  اِرك  ش  الِ  يِف  و  و  الدِ  األ م  األ و  م   و  ه  ِعد  ا و  م  م   و  ه  ِعد  ي ط ان   ي  ا إاِلَّ  الشَّ ور  ر   إِنَّ . غ 

ي س   ِعب اِدي ي ِهم   ك  ل   ل  ل  ل ط انٌ  ع  ى س  ف  ك  ب ك   و  ِكيال بِر   .[65:61اإلرساء] ﴾و 

ب   ق ال  ﴿ - آ ر  ت نِي بِم  ي  و  ن نَّ  أ غ  ي  ضِ  يِف  هل  م   أل ز  م   األ ر  نَّه  ِوي  أل غ  ك   إاِلَّ . أ مج  ِعني و    ِعب اد 

م   ل ِصنيـ امل   ِمن ه  ال  . خ  ا ق  ذ  اطٌ  ه  َّ  ِِص  يل  ت ِقيم ع  س  ي س   اِديِعب   إِنَّ . م  ي ِهم   ل ك   ل  ل   ع 

ل ط انٌ  نِ  إاِلَّ  س  ك   م  ب ع  اِوين ِمن   اتَّ غ  إِنَّ . ال  نَّم   و  ه  م   ج  ه  ِعد   ﴾أ مج  ِعني مل  و 

 .[43:39احلجر]

ر  إِنَّ اهلل ﴿ - ي ط ان  مل َّا ق ِِض  األ م  ال  الشَّ ق  م     و  ت ك  ف  ل  أ خ  م  ف  دتُّك  ع  و  د  احل  ق  و  ع  م  و  ك  د  ع  و 

وا  و   ل وم  ويِن و  ل وم  ب ت م  يِل ف ال  ت  ت ج  م  ف اس  ت ك  و  ع  ل ط اٍن إاِلَّ أ ن د  ن س  م م  ي ك  ل  ان  يِل  ع  ا ك  م 

ت   ر  ف  ِخيَّ إيِن  ك  ِ رص  ا أ نت م  بِم  م  م  و  ِخك  ِ رص  ا  بِم  ا أ ن  م مَّ ك  س  وِن ِمن   أ نف  ت م  ك  آ أ َش   بِم 

ب ل  إِنَّ الظَّاملنِِي  هل  م  ع   اٌب أ لِيمق   .[22]إبراهيم: ﴾ذ 
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 ى؟ما هي العالمات التي ُيعرف هبا الساحر؟ وكيف يتخف   .37

 

أن يكون كذلك؛ إذ ال يمكن يف املجتمع  ، وال يملك إالكبريالساحر منافق      

ع   امل سلم فيه السحر من املوبقات والكبائر املكفرة التي تؤذي عباد اهلل  دُّ الذي ي 

قب  ، ال ي م موحتطم حياهت ا بني الناس. كن أن ي  ل شخص يقوم هبذه األعامل جهر 

 وبالتايل يسعى الساحر دائام  للتخفي )سواء كان رجال  أم امرأة(.

يرتدي مالبس غريبة ويضع  جيب أن  وبعض الناس يتصور أن الساحر شخص       

 ورؤوس احليوانات املخيفة يف بيته التامثيل وصور الشياطني واجلامجم والشموع

التي صورهتا بعض  البلهاء . هذه الصورة التقليديةضواء احلمراء والبخورواأل

ن غري دقيق، فالساحر ن هذا قد يكوإالكتب القديمة واألفالم الساذجة. الواقع 

يمكن أن يظهر أمامك عىل أنه شيخ يصيل، وتدخل عنده فتجد املصاحف، وآيات  

تمويه واخلداع. وحتى يقنع ، وذلك عىل سبيل الالقرآن الكريم معلقة عىل احلوائط

وأنه من الصاحلني الواصلني   السذج أنه شيخ من أهل الربكات والكرامات اخلفية

غريه الوصول إليها. وقد يظهر أمامك الساحر بمظهر بأسباب ال يستطيع 

 الشخص املتحض، يرتدي أفخر الثياب ويضع العطور الثمينة عىل سبيل التمويه.

 مكن أن ي عرف هبا الساحر يقين ا التايل:ومن العالمات التي ي       
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. أن يرتدد عليه غرباء كثريون أغلبهم من النساء بشكل مستمر، وقد حيملون  1

ء يف أيدهيم، وقد ُيرجون بدوهنا غالب ا. وذلك دون أن يكون هناك سبب أشيا

 ؟! مفهوم، ملاذا يرتدد كل هؤالء عىل هذا الشخص هبذا الشكل

م  ﴿. فاهلل )عز وجل( يقول: . أن يسأل عن اسم األم2 وه  اِئِهم   اد ع    ﴾ ...آلب 

فإهنم ، فجعل نسبة الشخص ألبيه. أما الشياطني ]لعنهم اهلل[، [5:األحزاب]

ا  يتعاملون باسم األم، ينسبون الشخص ألمه، خمالفة لرشيعة رب العاملني، وظنًّ 

د وأن منهم أن نسبة الشخص ألمه مضمونة أكثر من نسبته ألبيه. فالساحر الب

فإنه ال يعمل   ،احرتسوا  :يسأل عن اسم أم املسحور وأن يعرفه. وهلذا نقول للناس

 ك.لك السحر إال من يعرفك ويعرف اسم أم

م بكلامت غري مفهومة. فالشيخ أو الراقي الرشعي الذي يعرف تمتِ م وي  مهِ أن هي  .  3

كار اهلل )تعاىل( يتحدث بصوت مرتفع وكالم واضح من القرآن الكريم واألذ

أما الساحر فقد يبدأ ببعض آيات القرآن الكريم عىل سبيل التمويه، ثم  .النبوية

يبدأ يف اهلمهمة والتمتمة بكلامت السحر وعزائمه مع خفض الصوت حتى ال 

 يسمع الشخص أو يشك فيه.

نة رسول اهلل أن يتحدث عن أشياء عجيبة بعيدة عن الدين . 4   ملسو هيلع هللا ىلص وعن س 

 ،واليوجا ،والتأمل ،ق الطبيعيةوالقوى فو ،جواألبرا ،واألفالك ،كالنجوم

 ،وقراءة الكف والفنجان ،والتنجيم ،وعلوم األرقام وربطها باحلروف  ،والطاقة
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ا  وأمور تبدو أهنا من الروحانيات ونحو هذه األشياء التي قد ختفي وراءها ساحر 

   خبيثا )والعياذ باهلل(.

، وانات. ربام يطلب منك الساحر أشياء عجيبة كبعض احلي5 أشياء غريبة  وأ مثال 

ا. وربام يأخذ منك ماال  فقط   ،تشرتهيا من حانوت العطَّار وقد يطلب منك شموع 

 ويشرتي هو هذه األشياء حتى يبعد عنك الشكوك. 

 . أحيان ا يطلب الساحر شيئ ا من أثر أو متعلقات املطلوب عمل السحر له.6

 من عالمات الساحر(.   ذلك  نكوي. يلتقي بالنساء يف خلوة بدون حمرم )وقد 7

ف من  . يمكن أن يتخفى الساحر يف بعض اهليئات من بينها: شيخ متصو  8

يعالج   ، راٍق شفافيةال من أصحابروحاين  شيخ أو معالجأصحاب الكرامات، 

، الناس وأحواهلمويربطها بأقدار  بالقرآن الكريم، فلكي هيتم بالنجوم واألبراج

م،  اف أو منج  دية زار )وهي امرأة تقوم  شيخ متصل عرَّ باجلن ويستعني هبم، ك 

بتدبري حفالت رقص هستريي مجاعي مع طبل شديد يتوهم بعض اجلهالء أنه 

. وقد حيدث يف هذه احلفالت تعري وذبح لغري اهلل وتلطخ  ُيرج اجلان من اجلسد

ا بالدماء وتالوة عزائم سحرية فيها ت عظيم للشيطان وغري ذلك من املوبقات عياذ 

 (. هلل تعاىلبا
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 حقيقية؟ ملسو هيلع هللا ىلصهل قصة سحر الرسول  .38

 

 نعم القصة صحيحة وثابتة ومتفق عليها بني البخاري ومسلم يف صحيحيهام.     

ا اسمه لبيد بن األعصم، قد عمل للرسول   ا، فجعله يف   ملسو هيلع هللا ىلصوالقصة أن هيودي  ِسحر 

  ملسو هيلع هللا ىلص به بعض الشعريات. وقام بدفنه يف بئر اسمها ذي أروان. وكان الرسول    شطمِ 

يَّل إليه أنه فعل اليشء دون أن يكون قد فعله. حتى أذن  حتت تأثري هذا السحر ُي 

أمر  ثم  ،فاستخرجه ،بالشفاء بأن كشف له مكان العمل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل )تعاىل( لرسوله 

 بردم البئر.

فال  ،والقصة ال ت نايف العصمة النبوية. فاهلل )تعاىل( يعصم رسوله من الناس    

املوكل هبا من اهلل. وال تشمل العصمة بالضورة عدم  يمنعونه تبليغ الرسالة

 التعرض لألذى أو الضر من بعض الناس بالقول أو الفعل.

 ( بالسحر؟سالم)عليه الالنبي ُسليامن ما عالقة  .39

 

كان يستخدم السحر ه  إنالشياطني السحر لسليامن )عليه السالم(، فقالوا    سب ن     

ا. فربأه اهلل )عز ف السيطرة عىل اإلنس واجلن. لحكم ول زعموا أنه كان ساحر 

  للشياطني. فقال )تعاىل(:  القرآن الكريم ونسبها، هتمة السحر والكفروجل( من 

ر  ﴿ ح  ون  النَّاس  الس  ل م  ع  وا  ي  ر  ف  ني  ك 
ي اطِ ـِكنَّ الشَّ ل  ن  و  ي ام  ل  ر  س  ف  ا ك  م   (. [102البقرة:]  ﴾و 
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 ؟الشيطاين ما هو الفرق بني السحر واملسِّ  .40

وال جيعله يفقد السيطرة عىل نفسه  ،السحر يتسبب يف رضر حمدد للمسحور     

وله شياطني ُيدمونه    .عنيفالسحر له غرض وهدف م   .يف أغلب األحيان  وجسده

مثال  شخص متزوج لديه سحر تفريق، سيشعر أنه يكره    لتحقيق هذا اهلدف فقط.

لديه، وقد ال  وجود سحر زوجته وينفر منها بدون سبب. وقد ال يشعر أحيان ا ب

. أمَّ   شياطني ُيدمون السحر  يعلم بوجود جلسد  فهو اعتداء اجلن عىل ا  ا املسُّ أصال 

وقد يصاب بالرصع أو يتكلم اجلن عىل لسانه أو   ،بشكل قوي يشعر به املمسوس

 يشعر بأحاسيس اعتداء جسدي أو جنيس يف املنام. نعوذ باهلل من كل ذلك.

 

 وما حكمه رشًعا؟ سبابه؟ما هو احلسد؟ وما هي أ .41

 

حمروم احلسد هو شعور بالكراهية جتاه شخص بسبب نعمة أنعمها اهلل عليه      

. ومن عالمات احلسد شعور احلاسد بالضيق واألمل النفيس إذا أكرم منها احلاسد

فاحلاسد يؤمله أن   وشعوره بالفرح واالرتياح إذا نزعها اهلل منه. ،اهلل غريه بالنعمة

 يف نعمة، ويسعده أن يراهم يف البالء.  يرى الناس

ول له هو ضعف إيامن واحلسد له أسباب دينية وأسباب دنيوية. فالسبب األ     

احلاسد. فلو آمن احلاسد أن اهلل )عز وجل( هو العدل، وأنه هو الذي أعطى هذه 
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قها عليهم هبذا الشكل حلكمة، لو علم احلاسد ذلك   األرزاق، وأنه )سبحانه( فرَّ

من به وريض بام قسمه اهلل )تعاىل( له، الرتاحت نفسه، وملا أقدم عىل حسد وآ

ا وعالمة عىل ضعف اإليامن. وال شك أن احلالناس.  ويف احلديث  سد حمرم َشع 

]حديث   «وال جيتمعاِن يف قلِب عبٍد اإليامن  واحلسد  »: ملسو هيلع هللا ىلصالرشيف عن الرسول 

ا يف احلديث الرشيف رواه النسائي[.-حسن ل  احلسناِت » :وروي أيض  احلسد  يأك 

ل  النار  احلط ب    ]احلديث ضعيف[. «كام تأك 

أما األسباب الدنيوية للحسد فهي الفراغ والفشل والقهر. فاإلنسان صاحب      

الوقت الكثري ال جيد ما يشغله، أو العاجز الفاشل، أو املقهور عديم احليلة، هو  

عليهم. فاإلنسان املشغول بأحواله   األقرب حلسد الناس عىل ما أنعم اهلل )تعاىل(

الشخصية والعملية، واإلنسان صاحب ته اوأعامله، واإلنسان الناجح يف حي

 اإلنجازات الطيبة، واإلنسان القوي املتمكن، ال جيد يف نفسه الدافع غالب ا للحسد. 

 

 بالعني؟ أن ُيصاب املسلمما هي أسباب  .42
 

ر ال ذ  قضاء اهلل )تعاىل( وقدره، وأن ح   أوال  نحن ن سلم اإلصابة بالعني هي من     

ومع ذلك، فهناك أسباب جيب أن يعرفها املسلم لإلصابة بالعني، لعله  ر.د  يمنع ق  

 حيذر فيكون ذلك نجاة له منها بإذن اهلل )تعاىل(. 
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أهم أسباب اإلصابة بالعني هو البعد عن اهلل )عز وجل(، وعدم حتصني النفس      

ن، كريم. وكذلك، خمالطة أهل الرش والفساد وضعفاء اإليامبذكر اهلل وبالقرآن ال

 فإنه ال حيسدك إال القريب منك، وال حيسدك إال من يعرف عنك وعن أحوالك.

فبعض الناس   لعموم الناس.  ستفز  ف وم  وكذلك املجاهرة بالنعمة بشكل متكل       

لكها وإظهارها بشكل يرزقه اهلل )تعاىل( بالنعمة، فيتعمد التفاخر هبا أمام من ال يم 

ضيَّ  ر  ا نفسية لديه، فيتعرض للحسد من   ةمبالغ فيه؛ لي شبع أحاسيس م  د  ق  وع 

 الناس.

 العني؟ب امُلصاب ما هي أعراض  .43
 

ختتلف أعراض العني بحسب قوهتا وشدة تأثريها، فإن العني درجات، منها ما       

 .  ل لفرتات أطوممتد   هو خفيف مؤقت التأثري ومنها ما هو شديد

ويمكن أن يؤثر عىل   .وأشهر أعراض العني هي الفشل والتعطيل واخلسائر     

فمثال  يمكن أن يؤدي اإلصابة بالعني إىل فشل  صحة اإلنسان ومجاله اخلارجي.

يف احلياة الشخصية أو العملية، أو تعطيل للمصالح وتعسري للمنافع، أو تدمري  

العني ملشاكل يف اجلسم  ؤدي د توإتالف وخسائر يف األموال واألشياء. وق

والصحة كتعب وإرهاق وصداع وسقوط الشعر والعديد من اإلصابات يف اجلامل 
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ا أن تؤثر العني عىل احلالة النفسية بالضيق  الظاهر لإلنسان. ويمكن أيض 

 واالكتئاب ونحو ذلك. 

 

 ما هي أساليب الوقاية من العني؟ .44

 

 نقاط:يمكن تلخيص أساليب الوقاية من العني يف عدة 

. مصاحبة الصاحلني وأهل اخلري. واالبتعاد عن خمالطة كل شخص غري صالح  1

 أو مشتهر باحلقد عىل الناس واحلسد هلم. 

كتامن النعمة وعدم احلديث عنها مع الناس أو إظهارها هلم إال للضورة. يقول .  2

اِح احلواِئِج بالكتامِن؛ فإنَّ كلَّ ذي نعم »: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول    «ٍة حمسودٌ استعينوا عىل إنج 

 ]صحيح اجلامع[.

. ويمكن 3 ا ومساء  القيام ببعض  . املواظبة عىل األذكار الرشعية للحفظ صباح 

قى الرشعية للوقاية من العني كام كان يفعل الرسول    .ملسو هيلع هللا ىلصالر 

. عىل امل سلم الصالح أال يصيب أخاه بالعني وأن حيرص عىل ذلك. فإن رأى منه  4

ها  ونحو «ما أمجله! ما أروعه!»نب تعبريات مثل: ما ي عجبه دعا له بالربكة، واجت

كم  » :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ا روي عنمن عبارات االستحسان. وذلك؛ مل عالم  يقت ل  أحد 

؟ ت  ك   .[رواه أمحد هبذا اللفظ بإسناد صحيح] «أخاه؟ هالَّ إذا رأ ي ت  ما ي عِجب ك برَّ
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 كيف يتم عالج العني؟ .45
 

ن خالل األذكار الرشعية اليومية العني. ماألفضل يف كل األحوال الوقاية من      

 وبعض الرقى الرشعية البسيطة التي يمكن أن يقوم هبا املسلم لنفسه.

، فإن أساس العالج هو الرقية الرشعية اخلاصة        فإن حدثت اإلصابة فعال 

بالعني. باإلضافة إىل النفث يف املاء الطهور بآيات الرقية الرشعية مع املسح باملاء  

 الرأس واجلسم الطاهر. عىل

ا يف العالج إبعاد املسلم عن كل شخص حاسد أو حاقد حتى ال       من املهم أيض 

ة بالعني مرة أخرى. وكذلك املواظبة عىل الطاعات، واالبتعاد عن تتجدد اإلصاب 

 الذنوب، مع الدعاء املستمر بالشفاء. 

ب   يتوضأبالعني بدون قصد، فلخاه إذا عِلم املسلم أنه أصاب أ      يف إناء، ثم يص 

عامر بن ربيعة أن  ملسو هيلع هللا ىلص، فيربأ بإذن اهلل. كام أمر الرسول عىل املعيون من هذا املاء

ا بعد أن أصابه عامر بالعني، لسهل بن حنيفيفعل ذلك   ،. فتوضأ عامرإعجاب 

كبتي إىل املرفقني هه  ويديهوجفغسل   مس)طرف املالبس وما يل لة  إزاِرهِ وداِخ  هور 

ه   ،ا من الداخل(اجلسد منه  .اء، فربأمن هذا امل  أن يصبَّ علي هِ  ملسو هيلع هللا ىلصنبي الوأمر 

عالج العني ببعض اخللطات العشبية املفيدة ملثل هذه احلاالت، وبعض  يمكن     

 .ماء زمزمن والعسل واحلبة السوداء والنافعة كزيت الزيتو طعمة واألَشبةاأل
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 واألدعية والُرقى الرشعية للعني؟ بعض اآليات الكريمة ا هيم .46

 

ذتان.. 1 ريس واملعو   سورة الفاحتة وآية الك 

سول  اهللِ . 2 ى ر  تك  ا اش  :  ملسو هيلع هللا ىلصكان  إذ  ، قال  يل  ِ اه  ِجرب  ق  ، و  »ر  يك  ِ ِم اهللِ ي رب  ل  باس  ِمن  ك 

 ٍ ني  ل  ِذي ع  َش   ك  ، و  د  س  ا ح  اِسٍد إذ  ِمن  َش   ح  ، و  ِفيك   ي ش 
ٍ
اء    .«د 

ع   ملسو هيلع هللا ىلصكان  النبيُّ . 3 ام كان  ي  : إنَّ أ ب اك  ، ويقول  ني   ن  واحل س  ذ  احل س  و  ع  ِعيل  ي  ام  ذ  هب ا إس  و 

 : اق  ح  ِت اهللِ »وإس  ِلام  وذ  بك  ل   أ ع  ِة، ِمن ك  ةٍ التَّامَّ مَّ  ال 
ٍ
ني  ل  ع  ٍة، وِمن  ك  امَّ  .« شيط اٍن وه 

م  اهلل ﴿. قول اهلل تعاىل: 4 ا آت اه  ىل  م  ون  النَّاس  ع  د  ي ن آ آل    أ م  حي  س  د  آت  ق  ِلِه ف  ِمن ف ض 

ظِيام   ا ع  ل ك  م مُّ ي ن اه  آت  ة  و  م  ك 
احل ِ ِكت اب  و  اِهيم  ال   . [54]النساء: ﴾إِب ر 

ار  ﴿: . قول اهلل تعاىل5 فَّ م  ك  نِك  ِد إِيام  ن ب ع  م م  ون ك  دُّ ر  و  ي  ِكت اِب ل  ِل ال  ن  أ ه  ثرٌِي م  دَّ ك  ا  و 

ِس  ن  ِعنِد أ نف  ا م  د  س  أ ِِت  اهلل  ح  تَّى ي  وا  ح  ح  ف  اص  وا  و  ف  ب نيَّ  هل  م  احل  قُّ ف اع  ا ت  ِد م  ن ب ع   ِهم م 

ِرِه إِنَّ اهلل    بِأ م 
ٍ
ء ل  يش   ىل  ك  ِديرع   .  [109]البقرة: ﴾ق 

ت ِح اهلل ﴿. 6 ف  ا ي  ِسل   م  ر  ِسك  ف ال  م  م  ا ي  م  مح  ٍة ف ال  مم  ِسك  هل  ا و  ِدِه  لِلنَّاِس ِمن رَّ ه  ِمن ب ع  ل 

ِزيز  احل  ِكيم ع  و  ال  ه   . [2]فاطر:  ﴾و 

ك  اهلل ﴿.  7 س  س  م  إِن ي  س    و  م  إِن ي  و  و  ه  إاِلَّ ه  اِشف  ل  ل  بِض   ف ال  ك  ىل  ك  و  ع  ٍ ف ه  ري  ك  بِخ  س 

ير  ق د 
ٍ
ء  .[17]األنعام: ﴾يش  
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 ؟أسباب حدوث املّس الشيطاينما هي  .47

 

حلصول    كربىقد حتدث بسبب سحر. فالسحر هو البوابة ال  أكثر حاالت املس       

السحر جاذب  فهو من م ضاعفات السحر وآثاره.  واملسُّ الشيطاين.  املس  

يف بعض حاالت  ،وبالتايل .وهو يفتح جماال  إليذاء اجلسدللشياطني املجرمني، 

 جسد املسحور واالعتداء عليه. السحر الشديد قد جيد اجلن جماال  فيه ملس  

ا قد   وقد حيدث املسُّ       يف بعض األحيان بسبب اإلصابة بالعني. فالعني أيض 

ا جماال   تصيب املسلم بأرضار تتشابه مع أرضار السحر. وقد تفتح العني أيض  

 .  يف بعض احلاالت اء عليهواالعتد باملصا جسدللشياطني إليذاء 

ا      قد حيدث املس  بسبب هتاون املسلم يف الفروض والطاعات، في بتىل  وأحيان 

ويلتهي عنه بالدنيا، فيصيبه   (تعاىل)باملس  الشيطاين. وقد يتهاون املسلم يف ذكر اهلل  

حتصني نفسه باألذكار واألدعية الرشعية،  مسُّ الشيطان. وقد يتغافل املسلم عن

األعامل ما قد يؤدي إلغضاب بعض وقد يفعل املسلم من فيصيبه مس الشيطان. 

اجلن منه وإيذائهم له، ومنها إيذاء بعض احليوانات بالضب وغري ذلك، وقد  

والضر.  يكون هذا احليوان من اجلن، فيجلب الشخص املؤذي عىل نفسه املسَّ 

األماكن املهجورة واخلربة دون ذكر هلل   إىل  حيان قد يدخل الشخصويف بعض األ

ملسُّ الشيطاين. وهي أماكن قد يتواجد فيها اجلن أكثر من غريها. ، فيصيبه ا(تعاىل)
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م(، فيصيبه املسُّ  وقد يتهاون املسلم يف االستعاذة قبل دخول اخلالء )احلامَّ

، وهذه أمور  أغاين العشق أو املوسيقىوأحيان ا يكون الشخص من هواة  الشيطاين.  

أو ما ي سمى باملس   ذلك سبب ا يف حصول املس  الشيطاين حيبها الشيطان، فيكون 

 .العاشق

، ولكن يبتليه اهلل )تعاىل(        ويف بعض األحيان قد يكون املسلم صاحل ا مستقيام 

، عسى اهلل )تعاىل( أن جيعلها رفعة بذلك حلكمة منه )سبحانه(. فليصرب وليحتسب 

 اجلنة إن شاء اهلل.وسبب ا يف دخوله  ،ومغفرة لسيئاته ، يف درجاته

 

 ما هي أساليب الوقاية من حدوث املسِّ الشيطاين؟  .48

 

،  عىل أمر اهلل )عز وجل( االستقامة وأسباب الوقاية من املس  الشيطاين هأهم      

ي ِهم  ﴿. يقول اهلل تعاىل: فال جيد الشيطان عىل املسلم سبيال   ل  ي س  ل ك  ع  إِنَّ ِعب اِدي ل 

ل ط اٌن  اِوينس  غ  ك  ِمن  ال  ب ع  ِن اتَّ فلزوم الطاعات واجتناب   .[42]احلجر: ﴾إاِلَّ م 

 املحرمات هو أساس الوقاية من املس  الشيطاين. 

من   أذكار الصباح واملساء للتحصنيوكذلك من املهم للمسلم املواظبة عىل      

ا االلتزام باألذكار  الرشعية الواردة يف هذه الرشور وعدم التهاون يف ذلك. وأيض 

 املواقف واألحوال املختلفة. مع االستعاذة باهلل )تعاىل( من َش اجلن والشياطني.
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م       أو  التسمية عىل كل عمل، واالستعاذة باهلل )تعاىل( قبل الدخول إىل احلامَّ

 ة. األماكن املهجورة واخلرب

الستطاعة. ففيه وكذلك، اجتناب إيذاء احليوانات مع اإلحسان إليها قدر ا     

 .  األجر والثواب، وجتنب الكثري من األرضار التي قد يتسبب فيها ذلك ومنها املس 

 

  ما هي أعراض املسِّ الشيطاين؟  .49

 

 قد ختتلف أعراض املس  الشيطاين من مصاب آلخر، لكن يمكن أن نذكر بعض      

ا، ومنها: ا أنه   األعراض األكثر شيوع  شعور املريض عند االختالء بنفسه أحيان 

ا ال يراه   شعور بأن أصابع أو يد ال يراها تلمس جسده -ليس وحده وأن معه أحد 

ا عند النوم مضايقات يف النوم  -كوابيس وأحالم مزعجة يف النوم-خصوص 

 ،الرغبة يف االستيقاظعند  صعوبة وعجز    وأ  ،شعور بالضيق أثناء النوم-كاجلاثوم

 .اولة قراءة القرآن يف النوم بصعوبة شديدة كأن شيئ ا يمنعهأو حم

ا كأن يكون      ونؤكد هنا عىل أن يف بعض حاالت املس  القليلة ال يكون حمسوس 

اجلن غري مؤٍذ أو يريد فقط االستئناس باملمسوس والقرب منه دون أن يضه. وقد  

 نؤكد عىل أن مسَّ ونه. وإن كنا ال يؤذون من يمسُّ يكون بعض هؤالء مسلمني 

وخروج عن أمر اهلل تعاىل يف كل األحوال.    ، اجلن جلسم اإلنسان معصية من اجلن
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، وإن مل يؤذ جسد املمسوس،  وال جيب عىل اجلن املؤمن أو الصالح أن يفعلها أصال 

نفصل عن  فاهلل )تعاىل( قد خلق للجن جماله وعامله امل .فهو حالة غري طبيعية

اخل هذا مع ذاك. وإن جسد املؤمن وخصوصيته له حرمة اإلنس، فال جيب أن يتد

 ال جيوز أن ينتهكها إنس وال جان. ةومنع  

  

 ما هي أنواع املسِّ الشيطاين؟ .50
 

ومن حيث قرب    ،ومن حيث االستمرار  ،ُيتلف املس الشيطاين من حيث القوة     

  تقترص عىلقد  ، أعراض طفيفة ضعيف ذو فبعض املس   عن اجلسد. أو بعد اجلني  

شديد قد يتكلم فيه   وبعض املس   ؛كوابيس أو بعض أحاسيس بالضيق والتعب 

 رصع.ال نم عىل اللسان ويصاب املمسوس بنوبات اجلنيُّ 

بعض أنواع املس  يتلبس فيها الشيطان باجلسد ويستقر يف داخله، فريهقه ويتعبه      

من اخلارج والضر  املسُّ بينام بعضها يكون  ؛ويتسبب له يف أحاسيس غري طبيعية

ا دون دخول اجلسم، فيشعر امل صاب بأشكال من التحرش باجلسم  من اخلارج أيض 

ا يف النوم.   والتعدي عليه خصوص 
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 كيف يتم عالج املسِّ الشيطاين؟  .51

يبدأ   ،عرفة أسبابه. فإن كان بسبب سحر أو عنيأوال  بيتم عالج املس  الشيطاين       

قراءة بعض آيات القرآن الكريم التي يقوم الراقي بكذلك وتها. الراقي بمعاجل

ا.   ن املعتدي عىل اجلسد، اجلتؤثر بقوة يف  وتعذبه عذاب ا شديد 

من    ُيرج من اجلسد  مع القراءة املستمرة هلذه اآليات الكريمة، يمكن للجن أن     

 حاورهيف  ويمكن أن يتكلم عىل لسان املمسوس،  العذاب الذي ال يستطيع احتامله.

، حياول الراق إقناعه باخلروج طاعة هلل، فإن مل يكن   يالراقي. فإن كان اجلن مسلام 

، عرض الراقي عليه اإلسالم، فربام يسلم وُيرج من اجلسد. فإن مل ينفع  مسلام 

يذاء  ، وهدده باإلآيات التعذيب للجن من القرآن الكريمذلك استخدم الراقي 

وقد يتسبب هذا العالج يف تعب شديد (. 36ع السؤال رقم )راج واحلرق

 لك حتى يمن اهلل )تعاىل( عليه بالشفاء. ، فعليه أن يصرب ويتحمل ذللممسوس

 الرشعي؟ آداب الرقية الرشعية والراقيما هي  .52

: أن يكون عىل طهارة   الرشعية. أثناء الرقية وسرت للعورة كاملةأوال 

 أن تكون الرقية بآيات القرآن الكريم واألذكار املرشوعة.ثاني ا: 

 وليس هبمهامت. ،ثالث ا: أن تكون الرقية بصوٍت مرتفع مسموع للجميع

ا: أال ُيتيل الراقي الذكر بأنثى مريضة إال يف وجود حمرم هلا  .برصه  يغضَّ   وأن  ،رابع 
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ا: استحضار نية طلب الشفاء من اهلل )تعاىل   والتوكل عليه )سبحانه(. ، (خامس 

ا: ال مانع من حصول الراقي عىل أجرة مناسبة ال تشقي   عىل املريض. سادس 

 

 املسِّ الشيطاين؟اآليات واألذكار النافعة لعالج ما هي بعض  .53

يذاء وتعذيب اجلن املعتدي ي ستعان هبا يف إيات الكريمة التي آلباإلضافة إىل ا     

ا عىل سبيل   ،(36عىل اجلسد )راجع السؤال رقم   يمكن إضافة اآليات التالية أيض 

 إن شاء اهلل: ، وليس احلرصاملثال

ذتان. سورة الفاحتة وآية الكريسُّ   -  واملعو 

ه  أ ين  م  ﴿ - بَّ ا أ يُّوب  إِذ  ن اد ى ر  ن  ب د  ر  ع  ك  اذ  ابو  ذ  ع  ٍب و  ي ط ان  بِن ص  نِي  الشَّ ض  .  سَّ ك  ار 

اب َش   اِرٌد و  ٌل ب  ت س  غ  ا م  ذ  ِلك  ه   .[42:41]ص  ﴾بِِرج 

م   إِذ  ﴿ - يك  ش  غ  اس   ي  ن ة   النُّع  ن ه   أ م  ل   م  ن ز  ي  م و  ي ك  ل  ن  ع  ء م  ام  اء السَّ م م  ك  ر  ي ط ه   بِهِ  ل 

ِهب   ذ  ي  م   و  نك  ز   ع  ي ط انِ  ِرج  لِ  الشَّ بِط  و  ىل   ري   م   ع  ل وبِك  ث ب ت   ق  ي  ام بِهِ  و  د    ﴾ األ ق 

 .[ 11:األنفال]

ِذين   إِنَّ ﴿ - وا   الَّ ا اتَّق  م   إِذ  ه  سَّ ن   ط اِئٌف  م  ي ط انِ  م  وا   الشَّ ر  كَّ ا ت ذ  إِذ  م ف  ون ه  ب رِص   ﴾مُّ

 .[201:األعراف ]
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 ا هي الرؤى التي تدل عىل السحر أو العني أو املسِّ الشيطاين؟م .54

 

فتدل عىل   ؤى صادقة،رة أو حتى يعجة أو الشيطانأِت بعض الرؤى املزد تق      

من    حالم شيطانية، أو رؤى صادقةأإما    . وذلك أو املس  السحر أو العنياإلصابة ب

 يص وفهم احلالة، فال يتقاعس عن عالجها. املسلم عىل تشخباب إعانة 

  شري إىل من العالمات املهمة التي قد ت زعجةوامل وتعدُّ كوابيس النوم املتكررة     

ا بأكثر من اإلصابة بمثل هذه األمراض. احتامل مرض   وقد يكون الرائي مصاب 

ا، كالسحر . مع     . ىل كليهامفتأِت الرؤى لتدل ع واملس  مثال 

 :ومن أمثلة الرؤى املزعجة التي قد تدل عىل اإلصابة بمثل هذه األشياء     

مات ال - والنجاسات القاذورات         - احليوانات املؤذية أو املفرتسة - قذرةاحلامَّ

من   السقوط - األشخاص املجهولني - الدم – احلرشات والزواحف القبيحة

عر  - فرة مثال  أعىل أو يف ح  -احليات والعقارب  - واملوت واجلثث  القبور -الشَّ

  -حالم اجلنسية االحتالم واأل -واملحطمة األشياء املكسورة والتالفة  -النار 

 .صعوبةالرغبة يف قراءة القرآن الكريم مع    -اجلن    -  ظالمال  -التعري    -املوسيقى  

نوع صابة بمثل هذه األمراض بحسب وقد تأِت رموز أخرى للداللة عىل اإل     

تفريق بني الزوجني، يمكن  التي تعاين من سحر  زوجةال فمثال  ودرجة كل منها. 

نام زوجها يف هيئة قبيحة، أو ترى يف املنام أهنا تكرهه. والشخص أن ترى يف امل
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أن يرى يف املنام أنه مريض بأمراض خطرية،  الذي يعاين من ِسحر املرض، يمكن

ا والشخص امل صاب بالعني قد يرى  وأنه دخل املستشفى أو مات. يف املنام أرضار 

هكذا تعني مثل هذه الرؤى الراقي و  وخسائر يف نفسه وأهله وممتلكاته. 

 معرفة طبيعة ما يعاين منه الرائي.عىل   الرؤيا العاملِ املتخصص مع معرب  

 

 ؟لسحر والعنييف عالج انافعة ال الطبيعية دويةما هي بعض األ .55

اب باب واسع لالستشفاء من هذه  ي هذه األدوية. وطب األعشكثرية ه     

 ا منها:ض  نذكر هنا بع  . لكناألمراض إن شاء اهلل

:  ملسو هيلع هللا ىلصيقول الرسول  وهو نافع لألكل أو كدهان للجسم.زيت الزيتون: . 1     

لوا» ، ك  هن وا الزيت  ه   بِه؛ وادَّ  .[صحيح حديث ] «مباركةٍ  شجرةٍ  من فإنَّ

ل.: النحل عسل. 2      وهو نافع  وي فضل العسل الطبيعي غري امل خفف وال امل عدَّ

ج  ﴿: تعاىل قال اهلل لألكل وكدهان للجسم. اٌب  ب ط وهِن ا ِمن  ُي  ر  ان ه   خمُّ ت ِلٌف  َش   و   أ ل 

اء فِيهِ   .[69النحل:] ﴾لِلنَّاسِ  ِشف 

أو أكل   ،أو وضعها عىل بعض األطعمة  ،يمكن أكلها مباَشةبة السوداء:  . احل 3     

اء   احل بَّة  ...» :ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول ي زيتها أو الدهان به. د  و  اءٌ  السَّ ل   ِمن  ِشف  ، ك 
ٍ
اء  إالَّ  د 

امِ  ِمن    .  [البخاري رواه] . والسام هو املوت«السَّ



54 
 

 ؟والتحصنيالنافعة للحفظ اآليات واألذكار ض ما هي بع .56

 

    : ليلةٍ  كل   مساء   و يومٍ  كل   صباِح  يف يقول   عبدٍ  من ما»: ملسو هيلع هللا ىلصيقول الرسول  -

  السميعُ  هو  و ،السامء   يف ال و األرض   يف يشء   اسمه مع  َيرُضر  ال الذي اهلل  بسم  

ه ، مراٍت  ثالث   العليمُ   .[صحيح حديث ] «يشءٌ  فيضُّ

ن»: ملسو هيلع هللا ىلصيقول الرسول  - أ م  ن  اآليَتنْي   قر  ر   م  تاه ليلةٍ  يف البقرة   سورة   آخ    «كف 

 . ومعنى كفتاه، أي حفظتاه من الرش والبالء.[حديث صحيح]

يس  حني  واملعوذتني    أَحد    اهللُ  هو  ُقْل »:  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول  يقول ا -   ثالث    ت صبح    وحني  مت 

  كل   من  تكفيك مراٍت 
ٍ
 . [حديث صحيح]  «يشء

 

  

 تم الكتاب بحمد اهلل تعاىل
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  هرسالف

 5 السحر؟ هو ما

 5 ما هي العني؟ 

 5 الشيطاني؟ املسِّ هو ما

ما هو الدليل الشرعي على وجود السحر 

  وضرره؟

6 

 العني وجود على الشرعي الدليل هو ما

 وضررها؟

6 

 املسِّ جودو على الشرعي الدليل هو ما

 وضرره؟

7 

 7 ما هو احلكم الشرعي للسحر والساحر؟

 على بدأ وكيف السحر؟ أصل هو ما

 األرض؟

8 

 8 بالسحر؟ الشيطان عالقة هي ما

 هي وما السحر؟ من اهلدف هو ما

 دوافعه؟

9 

 9 السحر؟ عمل يتم كيف

 10 السحر؟ يف الشيطان يشارك كيف

 حيث من السحر أنواع بعض هي ما

 ؟الغرض

10 

 حيث من السحر أنواع بعض هي ما

 الشكل؟

11 

 املواد حيث من السحر أنواع بعض هي ما

 فيه؟ املستخدمة

13 

 14 ما هي الطالسم؟

 14 ما هو السحر السفلي؟

 15 كيف يقوم الساحر بإخفاء سحر األثر؟

 15 ما هي الُعقدة يف السحر؟

 حالة يف السحري العمل إبطال يتم كيف

 عليه؟ العثور

16 

 18 السحر؟ خادم هو ما

 الضروري من أم بذاته السحر يضر هل

 شياطني؟ خيدمه أن

18 

 19 وأعماهلم؟ اجلن أنواع هي ما

 بالنجاسات األسحار بعض عمل يتم ملاذا

 ؟(باهلل عياًذا) الكريم القرآن بتدنيس أو

20 

 بالصورة السحر عمل يتم أن ميكن هل

 الشخصية؟

20 

 اإلصابة من يةالوقا أساليب هي ما

 بالسحر؟

21 

 22 بالسحر؟ اإلصابة أعراض هي ما

 عادي سببها مشكلة بني ُنميِّز كيف

 السحر؟ سببها ومشكلة

23 

 24 السحر؟ تشخيص يتم كيف

 26 السحر؟ عالج يتم كيف

 27 حكمها؟ وما الشرعية؟ الرقية هي ما
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 29 الشرعية؟ الرقية عمل يتم كيف

 الرقية لوه السحر؟ إبطال يتم كيف

 تبطله؟ الشرعية

29 

 لسان على أحياًنا اجلن يتكلم هل

 ذلك؟ سبب وما املسحور؟

31 

 الشريفة واألذكار اآليات بعض هي ما

    السحر؟ عالج يف النافعة

32 

 املؤذية واألذكار اآليات بعض هي ما

 اجلسد؟ على املعتدي للجان

34 

 بها ُيعرف اليت العالمات هي ما

 تخفَّى؟ي وكيف الساحر؟

36 

 39 حقيقية؟ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سحر قصة هل

( السالم عليه) ُسليمان النيب عالقة ما

 بالسحر؟

39 

 40 الشيطاني؟ واملسِّ السحر بني الفرق هو ما

 حكمه وما أسبابه؟ هي وما احلسد؟ هو ما

 شرًعا؟

40 

 41 بالعني؟ املسلم ُيصاب أن أسباب هي ما

 42 بالعني؟ امُلصاب أعراض هي ما

 43 العني؟ من الوقاية أساليب هي ما

 44 العني؟ عالج يتم كيف

 واألدعية الكرمية اآليات بعض هي ما

 للعني؟ الشرعية والُرقى

45 

 46 الشيطاني؟ املّس حدوث أسباب هي ما

 املسِّ حدوث من الوقاية أساليب هي ما

 الشيطاني؟

47 

 48   الشيطاني؟ املسِّ أعراض هي ما

 49 الشيطاني؟ ملسِّا أنواع هي ما

 50 الشيطاني؟ املسِّ عالج يتم كيف

 والراقي الشرعية الرقية آداب هي ما

 الشرعي؟

50 

 النافعة واألذكار اآليات بعض هي ما

 الشيطاني؟ املسِّ لعالج

51 

 أو السحر على تدل اليت الرؤى هي ما

 الشيطاني؟ املسِّ أو العني

52 

 يف النافعة الطبيعية األدوية بعض هي ما

 ؟والعني السحر عالج

53 

 النافعة واألذكار اآليات بعض هي ما

 والتحصني؟ للحفظ

54 

  

 


