
 

١

  ١/٢ إضاءات حول الرقية الشرعية
من معيون بيت فال يكاد خيلو  هذا الزمانمفزعة  انتشرت بصورةلعني والسحر واملس الشيطاين أمراض ا 

كثري من العصر اليت باتت تؤرق مضاجع  أمراض منو ممسوس حىت أصبحت هذه األمراض أو مسحور أ
ال ميكن هلا أن تنتشر هذا االنتشار السريع يف احلقيقة  وهذه األمراض ، الناس وحترمهم الراحة والطمأنينة

اإلميان يف حقـائق  ضعف والشرعي وقدره إال لقلة العلم  - تعاىل  –بعد قضاء اهللا  هذه األعدادوال تصيب 
  .اهلامة األمور بعض
ل املوضوع يف نقاط يسرية ليسهل الوصـو سأجعل الكالم حول الشرعي  ومسامهةً منا يف بيان العالج 

أن يغفر يل ما حصل  -تعاىل  –سائالً اهللا ،  -بإذن اهللا تعاىل  –وتضبط الفائدة مث ينتفع ا ، للمعلومة 
وأتوب إليه ، واهللا أعلى وأعلم ، وال حول وال قوة إال  -تعاىل  –فيها من الزلل واخلطأ ، واستغفر اهللا 

    :ون على حسن الكتابة والتحقيق باهللا العلي العظيم ؛ فأقول وباهللا التوفيق ومنه استمد الع
  مشروعية التداوي

  :ها من، مشروعية التداوي يف  –صلى اهللا عليه وسلم  –صحت األحاديث عن النيب 
؟ فقال رسول اهللا  يا رسول اهللا أنتداوى:  فقال –صلى اهللا عليه وسلم  – أن أعرابياً جاء إىل رسول اهللا .١

 مل يرتل داء إال أنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من نعم إن اهللا(( :-صلى اهللا عليه وسلم  –
 .رواه البخاري ))جهله

أرأيـت  :  قلت يا رسول اهللا:  قال – عنهتعاىل رضي اهللا  -أيب خزاعة  عنأمحد والترمذي روى  .٢
 صـلى اهللا  –رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر اهللا شيئاً ؟ فقال رسول اهللا 

 .))هي من قدر اهللا((: -عليه وسلم 
صلى  –شهدت األعراب يسألون رسول اهللا :  قال – عنهتعاىل رضي اهللا  -عن أسامة بن شريك  .٣

صلى اهللا عليـه   –؟ فقال هلم رسول اهللا  ؟ أعلينا حرج يف كذا أعلينا حرج يف كذا  -اهللا عليه وسلم 
:  فقالوا،  ))ض من عرض أخيه شيئاً فذلك حرجعباد اهللا وضع اهللا احلرج إال من اقتر((:  -وسلم 

:  -صـلى اهللا عليـه وسـلم     –؟ فقال رسول اهللا  يا رسول اهللا هل علينا جناح على أن ال نتداوى
اهللا ما خري ما يا رسول :  قالوا،  ))تداووا عباد اهللا فإن اهللا مل يضع داًء إال وضع معه شفاء إال اهلرم((

 .))اخلُلق احلسن((:  -صلى اهللا عليه وسلم  – أُعطي العبد فقال رسول اهللا
  يف التداوي األسباب الشرعية

واألسباب اليت جعلها ، إال ما جعله اهللا سبباً  فال سبب -  تعاىل – الدواء سبب للشفاء واملسبب هو اهللا



 

٢

  :أسباباً نوعان -عز وجل  –اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسـلم   –رسول اهللا  لقول، أسباب شرعية كالقرآن الكرمي والدعاء  : النوع األول

وما يـدريك أـا   ((: بسورة الفاحتة  عندما رقى سيد القوم - عنه تعاىل رضي اهللا  - أليب سعيد اخلدري 
  .))رقية

أسباب حسية كاألدوية املادية املعلومة عن طريق الشرع كالعسل أو عن طريق التجـارب   : النوع الثاين
  .مثل كثري من األدوية

وإن ، فيكون شـركاً أصـغر    - التجربة –كل ما اختذ سبباً مل يدل عليه الشرع وال القدر  : ةقاعد   
  . اعتقد بذاته كان شركاً أكرب

، ) املاديـة  األدوية( سباب احلسيةواأل) الرقية الشرعية(سباب الشرعية مع بني األفضل أن يجاأل : فائدة   
عليكم بالشـفائني  (( : -صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا ل حيث قا، يف العالج النبوي نهج املهو و

جمـع يف  : ( -تعـاىل   رمحه اهللا -قال السيوطي ،  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح)) القرآن والعسل
  ).الطب البشري و بني الطب اإلهلياحلديث 

  شروط الرقية الشرعية
ـ ، الرقية الشرعية حال  شروط الرقية الشرعية مرتبطة فيما بينها وجيب توفرها يف ف شـرطٌ مل  وإن ختلَّ

  : والشروط هي، تسم رقية شرعية 
 .أن تكون بلسان عريب أو مبا يعرف معناه من غريه .١
  .-صلى اهللا عليه وسلم  –أو بأمسائه وصفاته أو كالم رسوله  - تعاىل –أن تكون بكالم اهللا  .٢
  .وإمنا الرقية سبب من األسباب -  تعاىل –أن يعتقد بأن الرقية ال تؤثر بذاا بل هي بقدرة اهللا  .٣

  صفات الراقي الشرعي
من و، يقع يف الشرك و والبدع  وذلك حىت ال، من يقوم بالرقية الشرعية جيب أن يتصف بصفات خاصة 

  : هذه الصفات
 .التوحيد اخلالص يف القول والعمل أن يكون حمققاً .١
 .اجلن والشياطنيعلى له تأثري  -تعاىل  –أن يكون معتقداً أن كالم اهللا  .٢
 .ومداخلهم على اإلنس أن يكون عاملاً بأحوال اجلن والشياطني .٣
 .والطاعات أن يكون مبتعداً عن احملرمات واملنكرات وقريباً من الواجبات .٤
 .الذي هو احلصن احلصني-تعاىل  -أن يكون مالزماً لذكر اهللا  .٥



 

٣

 .جوازهأصل لعالج مثالً مع أن خيلص النية يف املعاجلة فال يشترط أجراً معيناً قبل ا .٦
 .ظاً على صالة اجلماعة يف املساجدأن يكون حماف .٧
 .تزماً بالكتاب والسنة عند العالجأن يكون مل .٨
 .أعراض املُرقى عليهمحيفظ تم األسرار وأن يك .٩
 .حر واملسوالفروق بني العني والس يةمراض النفسأن يكون عنده معرفة باأل .١٠

  ر واملسسبل الوقاية من العني والسح
  :منها ، هناك سبل وطرق جيب احملافظة عليها من أجل الوقاية من العني والسحر واملس 

  .سالمة العقيدة من التلبس بالشرك .١
 .ليقني بأنه وحده هو النافع الضاروا -عز وجل  -قوة التوكل على اهللا  .٢
 .وحده وترك اخلوف من غريه -تعاىل  –هللا جتريد اخلوف من ا .٣
 .الصلوات اخلمس يف أوقاا مع مجاعة املسلمني احملافظة على .٤
 .والتحرز باألوراد يف الصباح واملساء -عز وجل  -كثرة ذكر اهللا  .٥
 .تطهري املرتل من الصور والتماثيل والكالب وآالت اللهو .٦
 .الدعاء فإنه ينفع مما نزل ومما مل يرتل  .٧
 .كثرة قراءة القرآن وخصوصاً سورة البقرة   .٨
 .يف وقت الصباح ن متر عجوة املدينةأكل سبع مترات م  .٩
   .الرقية الشرعية  .١٠

  احلسـد
  : تعريف احلسد

  .)زواهلا هو بغض نعمة اهللا على احملسود ومتين(:  -  تعاىل رمحه اهللا - اجلوزية قيم اإلمام ابن قال 
  :  مراتب احلسد

  .املنعم عليه ولو مل تنتقل للحاسدمتين زوال النعمة عن  .١
 .وحصوله عليهااملنعم عليه متين زوال النعمة عن  .٢
متين حصوله على مثل النعمة اليت عند املنعم عليه حىت ال حيصل التفاوت بينـهما وإذا مل يسـتطع    .٣

 .ليها متىن زواهلا عن املنعم عليهحصوله ع



 

٤

 .من غري أن تزول عنهين حصوله على مثل النعمة حسد الغبطة ويسمى حسداً جمازاً وهو مت .٤
  نيالعالقة بني احلسد والع

العائن واحلاسد يشتركان يف شيء ويفترقان يف شـيء  : ( - رمحه اهللا تعاىل  - ابن قيم اجلوزية اإلمام قال    
فيشتركان يف أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه حنو من يريد إذائه فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلـة  

أيضاً ويفترقان يف أن العائن قد يصيب من املعني ومعاينته واحلاسد حيصل له ذلك يف غيبة احملسود وحضوره 
   ).ال حيسده من مجاد أو حيوان أو زرع أو مال وإن كان ال يكاد ينفك من حسد صاحبه

 ـنالعـي
  :  تعريف العني

هي سهام خترج من نفس احلاسد والعائن حنو احملسود (:  - تعاىل  رمحه اهللا - اجلوزية قيم بن ااإلمام قال 
  .)ختطئه تارةتصيبه تارة و واملعني

  : أقسام اإلصابة بالعني
ما مل  -تعاىل  -النفس إذا أُفرطت يف اإلعجاب بنعمة من النعم أثَّرت فيها بإذن اهللا  : العني املعجبة .١

إذا رأى أحدكم من أخيه مـا يعجبـه   ((:  -صلى اهللا عليه وسلم  –قال رسول اهللا ، صاحبها  يبرك
  .رواه ابن ماجه)) فليدع له بالربكة

تعـاىل   -خترج العني من النفس احلاسدة وهي يف األصل متين زوال النعمة اليت أنعم اهللا  : العني احلاسدة .٢
ود كَثري من أَهلِ الكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّارا حسـدا  ((:  قال تعاىل، ا على احملسود  -

م فُِسهِمأَن دنع نماحلَق ملَه نيبا تم دعب ن((.  
الَّذين  وإِنْ يكَاد((: قال تعاىل، خترج العني من العائن إىل املراد إعانته بقصد الضرر  : العني القاتلة .٣

 كقُونلزوا لَيونٌكَفَرنجلَم هقُولُونَ إِنيو وا الذِّكْرعمملَّا س مارِهصبِأَب((.  
  : العني مصدر

من حديث  يف سنن النسائيجاء ، العني إما أن تكون إنسية أو جنية والعني اجلنية أشد من العني اإلنسية 
يتعوذ من  -صلى اهللا عليه وسلم  –كان رسول اهللا :  قال – عنهتعاىل رضي اهللا  -أيب سعيد اخلدري 

  .ا سوى ذلكعوذتان أخذ ما وترك ماإلنس فلما نزلت املعني اجلآن و
  : شيطان العني

قال رسول :  قال – عنهتعاىل رضي اهللا  -أمحد يف مسنده عن أيب هريرة  الذي رواهجاء يف احلديث 
ن العـني  فإ للفائدةو، )) ابن آدم العني حق حيضرها الشيطان وحسد((:  -صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا 



 

٥

تكـون  والعني القاتلة كـثرياً مـا   ا العني احلاسدة وأم ، شيطاينبة قليالً ما تكون مصحوبة باملس الاملعج
  .مصحوبة باملس الشيطاين

  ؟ كيف يعرف  العائن
  : وهي، هناك حاالت ميكن ا معرفة الشخص العائن 

  .-عز وجل  -قد يتذكر شخصاً مدحه ومل يذكر اهللا  .١
 .- عز وجل -ذكر اهللا نقل الكالم إليك أن فالناً ميدحك ومل ي .٢
 .بالنفور من بعض األشخاص دون سبب إحساس .٣
بعد استخدام الرقية الشرعية أو ماء أو زيت مقرئ فيه يرى يف املنام رؤيا إما أن تكون رؤيا واضحة  .٤

وإما ، اً بل هو ظن وقرينة تدل على احلق أو الباطل يصرحية باألشخاص مع مراعاة أن هذا ليس أمراً يقين
رب وحيوانات متوحشة وهذه حتتاج إىل تعبري مع أن تكون الرؤيا غري واضحة مثالً أن يرى حيات وعقا

 .احلرص يف حالة تعبري الرؤيا على املصلحة واملفسدة ومعرفة حالة وطبيعة السائل والرائي
ظن بـأم  يمن أشخاص  رقية أو يف أثنائها ما خيطر ببالهسؤال املريض قبل ال وهي:  طريقة االام .٥

من حديث عامر بن ربيعـة   ةمستنبط يوه،  قرينة ال حقيقةهذا الطريقة على أا  وتؤخذسبب يف العني 
 –صلى اهللا عليه وسـلم   –رسول اهللا فقال  -رضي اهللا تعاىل عنهما  –عندما أصاب سهل بن حنيف 

  .))احلديث... من تتهمون ((: ألصحابه 
  : العني الوقاية من

  .التحصن بالدعوات والتعوذات واألذكار املشروعة .١
 .و ولده أو أخيه ما يعجبه بالربكةابة بالعني إذا رأى من نفسه أو من ماله أيدعو ملن خيشى اإلص  .٢
 .ستر حماسن من خياف عليه العني .٣

  :العني العالج من
من بقايا أثره بدون علمه وهذه الطريقـة   إذا عرف العائن أُمر أن يتوضأ مث يغتسل منه املصاب أو يؤخذ .١

  .واملفسدة تراعى فيها املصلحة
  .املعروفة ة بشروطهاالرقية الشرعي .٢

  :تصيب املعيون بعد األخذ من أثر العائن  اآلثار اليت
  .اإلسهال وخروج الريح .١



 

٦

 .أو بعض أجزائهحكَّة يف اجلسم  .٢
 .راحة شديدة ونوم عميق .٣
 .خروج بثور يف اجلسم .٤
  .حصول تنفس عميق وراحة بعدها .٥

  : أمثلة على األمراض بسبب العني
السرطان واجللطة والربو والشلل والعقم والسكر والضغط وعدم انتظام الدورة الشهرية للنساء علماً 

  .أمراض عضوية أصالً بسبب العنيرمبا تكون هذه  هبأن
  : أسباب اإلصابة باحلسد والعني

  .-عز وجل -البعد عن اهللا  .١
 .بالطاعات عدم االهتمام .٢
 .بأذكار الصباح واملساء عدم االهتمام .٣
 .عدم ستر احملاسن عند من خيشى منهم اإلصابة بالعني واحلسد .٤

  : أعراض احلسد والعني قبل الرقية الشرعية
  .اض عضوية ال تستجيب للعالج الطيبأمر .١
 .تطهر على اجللد ملفاصل واألرق واحلبوب والتقرحات اليتآالم يف ا .٢
 .نفور من البيت واتمع والدراسةال .٣
 .شحوب البشرة وخاصة الوجه .٤
 .ضيق التنفس أحياناً .٥
 .والنسيان والثقل يف مؤخرة الرأس التنهد .٦
 .برودة يف األطرافرة يف البطن وحراو الثقل يف األطراف .٧
 .كثرة التبول .٨
 .مع الغضب ائدةالتوتر والعصبية الز .٩
 .عدم الرغبة يف األكل .١٠
 .العزلة أحياناً .١١
 .التثاؤب املستمروالتجشؤ  .١٢



 

٧

 .حنافة البدن .١٣
 .الدوار ويستمر حىت مع أخذ املسكنالشعور أحياناً بالصداع و .١٤
 .االستمرار يف أي عمل من األعمال عدم .١٥

  : أعراض احلسد والعني أثناء الرقية الشرعية
  .كثرة التثاؤب املصحوب بالدموع .١
 .لتثاؤب والنعاس والرغبة يف النوما .٢
 .الشعور بالتمدد كالذي يفعله اإلنسان عندما يستيقظ من النوم .٣
 .حصول إغمائه قليلة .٤
 .الشعور خبدر عامة البدن أو يف بعض أجزائه .٥
 .ب العرق من اجلبني ومنطقة الظهرتصب .٦
 .جيد املعيون خاصةً رغبة يف البكاء أحياناً .٧
 .لبطنبرودة يف األطراف وحرارة يف ا .٨
 .زيادة يف نبضات القلب .٩
 .بشكل سريع رمش العني .١٠

  :  احلسد والعنيمن عالج لمن اآليات اليت يرقى ا ل
 .سورة الفاحتة .١
  .أول سبع آيات من سورة البقرة .٢
  .آية الكرسي .٣
  .من سورة البقرةاآليتان األخرية  .٤
  ).١٥(آية سورة القلم رقم  .٥
  ).٣١(آية سورة يوسف رقم  .٦
  ).٣٩(آية سورة الكهف رقم  .٧
 ).٥٤(آية سورة النساء رقم  .٨
  ).٧٠-٦٩(آية سورة األنبياء  .٩
  .سورة الشرح .١٠



 

٨

  .سورة الكافرون .١١
 .سورة اإلخالص .١٢
 .سورة الفلق .١٣
 .سورة الناس .١٤

  : العنيومن عالمات الشفاء من احلسد 
أن يكون على شكل تثاؤب أو نوم عميق أو عرق أو استفراغ أو خروج هواء من اجلوف أو عطاس 

  .رج تقرحات فيخرج منها قيح وصديدقل حىت تصل إىل منفذ من املنافذ البدن أو ختأو ظهور كدمة تنت
  والسحر احلسد العالقة بني

ومن شر النفَّاثَـات فـي   ((:  دما أمرنا أن نتعوذ منهما بقولهعنبالسحر احلسد ربط سبحانه وتعاىل 
قَدالع  *دسإِذَا ح داسح رش نمالسواحر الاليت يعقفالنفاثا)) و نت يف العقد ه وينفثن دن يف سحرهن

ولعل هـذه  ، اقتران السحر باحلسد يف هذه اآلية دليل على وجود العالقة و، فيها وتشمل اإلنس واجلن 
التأثري اخلفي الذي يكون من الساحر بالسحر ومن احلاسد بالنظر مع اشـتراكهما يف عمـوم    يفالعالقة 

  .ما يف الوسيلة املوصلة إىل الضررهالضرر واختالف
  السـحـر

  :تعريف السحر
عزائم ورقى وعقد يؤثر يف القلوب واألبدان فيمـرض ويقتـل   : ( -رمحهم اهللا تعاىل  –قال أهل العلم 

  .)ويفرق بني املرء وزوجه
  :السحر عند أهل السنة واجلماعة

املعتزلة وأهل الكالم ومن وافقهـم  خبالف يال ال خ ثابت وهو حقيقةل السنة واجلماعة أهالسحر عند 
  .أن السحر خيال ال حقيقة: بقوهلم 

لعلماء اجلمهور وعليه عامة اوبه قطع ، الصحيح أن للسحر حقيقة : ( -تعاىل  رمحه اهللا -قال النووي 
  .)املشهورة نة الصحيحةوعليه يدل الكتاب والس

  :مها ،  ذُكر يف القرآن الكرمي نوعان من السحر
  . ))يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم((:  قال تعاىل،  سحر ختييل .١
 . ))فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين املَرِء وزوجِه((:  قال تعاىل ، سحر تفريق .٢

  :ع السحرأنوا



 

٩

  :هي ، ثالثة أنواعلماء أن السحر ذكر الع
  .أعمال وعقد ينفث فيها الساحر ملقاصد معروفة : السحر احلقيقي .١
 .اخلداع البصري والسمعي : السحر التخيلي .٢
  .صرف الشيء عن حقيقته : السحر اازي .٣

  :لسحرطريقة كتابة الساحر ل
  .احلرب أو ماء الورد : باستخدام الساحر يف الكتابة مواداً عادية مثلسحر عادي  : الطريقة األوىل
مين الزنا أو اللـواط أو دم  :  مواداً جنسة مثل باستخدام الساحر يف الكتابة سحر سفلي : الطريقة الثانية

  .أو البولأو الرباز احليض 
  : طريقة عمل السحر

تكون مادة السحر خارج بدن املراد سحره كأن يدفن يف األرض أو يرمي يف البحر  : األوىلالطريقة     
  .أو أي مكان خارج بدن املراد سحره

وهذه ، تكون مادة السحر داخل بدن املراد سحره إما بالشرب أو األكل أو الشم  : الطريقة الثانية     
 .أو دم ميتة أو دم خرتيرحليض أو بول دم االباً ما تكون من مواد جنسة مثل كاألشياء غ

  : أماكن تواجد املادة السحرية اليت يف خارج البدن
  .يكون السحر معرضاً لتيار اهلواء : السحر اهلوائي .١
 .يرمى السحر يف البحار واألار واآلبار ويف جماري املياه : السحر املائي .٢
 .يوضع السحر بقُرب مواقد النريان مثل التنور أو الفرن : السحر الناري .٣
 .يدفن السحر يف التراب كاملقابر والطرقات والبيوت : السحر الترايب .٤

  : أنواع يف طريقة إيصال املادة السحرية إىل بدن املراد سحره
  .وهو من أشد أنواع املواد السحرية : السحر املأكول واملشروب .١
 .ما خيلط بالطيب والبخور : شمومالسحر امل .٢
 .والبيوت والطرقات كل مسحوق ينفث فيه الساحر وينثر يف الغرف : السحر املنثور .٣
 .الثياب أو عند عتبات األبوابكل سائل ينفث عليه الساحر ويرش على  : السحر املرشوش .٤
 .ر وأكثرها شيوعاً احلمامعلى طائ وهذا النوع نادر بأن تكون املادة السحرية : السحر املعلَّق .٥

  :أشد أنواع املواد السحرية



 

١٠

أشد أنواع املواد السحرية تأثرياً على بدن املراد سحره بأن تكون املادة السحرية مشروبة أو مأكولـة  
يف املاء أو يطبخ مع الطعام أو يتبخر به أو  - الطلسم السحري -أو مشمومة بأن تذاب املادة السحرية 

  :ومها، يه ويشمه املراد سحره فإذا دخلت هذه املادة السحرية للبدن كان هلا تأثريان عليه يرش عل
جذب اجلن إليها وكلما كانت املادة السحرية جنسه كان تأثريها شديداً وجاذبيتـها   : التأثري األول

ة أشد ومن أشد املادة السحريللجن أقوى وكلما كان الذنب املرتكب يف احلصول عليها أعظم كان تأثري 
  .مث مين اللواط مث مين الزنا مث دم احليض مث الرباز مث البول النجاسات ما كان مبين زنا احملارم

  : أن اجلن حيافظون على هذه املادة السحرية ألمرين : التأثري الثاين
ـ : أن حتفظ هذه املادة على أن ختتلط يف بدن املسحور مبا هو نقي من نفس جنسها مثل .١ ادة وضع امل

وال يشم رائحتـه فـإذا   السحرية يف اللحم حبيث جتد أنه ال يحب أكل اللحم أو ال حيب أن يرى اللحم 
  .شديدة أكله استفرغه أو سبب له متاعب صحية

عكس األول متاماً وهو أن يزداد من نفس جنس املادة السحرية ويحب أكلها أو شرا أو مشها بل  .٢
  .جبةيحب أن تكون أمامه يف كل و

  : أطراف السحر
 ألحد وحقيقته أنـه  شيطان من شياطني اإلنس ال حيب اخلريساحر اإلنس وهو  : اإلنسان الساحر .١

  .- تعاىل –لشياطني اجلن من دون اهللا يركع ويسجد 
خبري بطرق السحر وأساليب التفريـق   ساحر اجلن وهو يف احلقيقة شيطان من الشياطني : ساحر اجلن .٢

 .عمل السحرإلنس يف يوحي إىل ساحر ا
حىت ال يترك املسحور ألي سبب من  شيطان السحر وهو شيطان مربوط ومقيد بالسحر : خادم السحر .٣

 .السحر -تعاىل  –اخلروج وقت الرقية الشرعية حىت يبطل اهللا  األسباب وهو ال يستطيع
ما بني خادم السحر يف بدن  حر وهو يف احلقيقة شيطان يقوم حبركة وصلتابع الس : راصد السحر .٤

املسحور وساحر اإلنس وغالباً يكون هذا الراصد أقوى من خادم السحر يف بدن املسحور فينقل األخبار 
للساحر ساحر اإلنس والتأثري على املسحور ويف حال الرقية الشرعية إذا تأثر خادم السـحر يف بـدن   

 .م بالعالج أو االستعانة جبن آخريناملسحور أو مرض أو أُذي فإن راصد السحر يقو
حر إنسان حاقد وهو يف احلقيقة جبان يعمل باخلفاء باالستعانة بالساحر طالب الس : طالب السحر .٥

 .- عز وجل -خسر دينه ودنياه إال إذا تاب إىل اهللا  نسانليضر اآلخرين ويفرق بينهم فهذا اإل
فينبغي عليه الصرب واحتساب األجـر   -تعاىل  –هللا إنسان مبتلى بسحر من سحره بقدر ا : املسحور .٦



 

١١

 .-عز وجل  -يف إبطال السحر بعد االستعانة باهللا  واختاذ األسباب الشرعية
  :عالمات يعرف ا الساحر

  .مهيسأل املريض عن امسه واسم أ .١
 .يأخذ أثراً من آثار املريض .٢
 .عليها  -تعاىل  – ليذحبها وال يذكر اسم اهللاأحياناً يطلب حيواناً بصفات معينة  .٣
 .على مربعات بداخلها حروف وأرقام يعطي املريض حجاباً حيتوي .٤
 .من القرآنمقطعة خل فيها آيات كتابة طالسم أو تالوة عزائم غري مفهومة ويد .٥
 .أن ال ميس املاء ملدة معينة أحياناً يطلب من املريض .٦
 .طي املريض أشياء يدفنها يف األرضيع .٧
 .لها الشمس وتسميها العامة احلجبةبعزلة الناس يف غرفة ال تدخ أحياناً يأمر املريض .٨
 .يعطي املريض أوراقاً حيرقها ويتبخر ا يف أوقات معينة وخاصة عند غروب وشروق الشمس .٩
 .املنكراتاملعاصي وبلدته ومشكلته ويأمره ب أحياناً خيرب املريض بامسه واسم أمه واسم .١٠

   : عقوبة إتيان السحرة واملشعوذين
من أتى عرافاً ((:  قال أنه  -صلى اهللا عليه وسلم  –روى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب 

 –عن الـنيب   - عنه  تعاىل رضي اهللا - وعن أيب هريرة ،  ))فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة
 ))فر مبا أُنزل على حممدفقد ك أو عرافاً فصدقه مبا يقول اًمن أتى كاهن((:  قال  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .أخرجه احلاكم والبيهقي
  : أعراض السحر

  .الشرود والذهول والنسيان الشديد والتخبط يف الكالم  .١
 .عدم االستقرار يف مكان واحد وعدم االستمرار يف عمل معني .٢
 .نام يف األماكن املهجورةاحلاالت الشديدة ينطلق املريض بالسحر على وجهه ال يدري ورمبا ي .٣
 .حب الصمت والوحدة وكراهية االجتماعات .٤
 .اع الدائم وكثرة الوسواس والشكوكالصد .٥
 .حيوانات متوحشة وسوداء تطاردهأو  يسقط من مكان مرتفع كأن األحالم املفزعة يف املنام .٦
 .املنام واليقظة وال يرى األشخاص مساع أصوات يف .٧



 

١٢

 .الصرع أحياناً .٨
 .الشهرية وآالم يف الرحم تظهر أعراض يف النساء بعدم انتظام الدورة .٩
 .ور بالتقيؤ وآالم شديدة يف البطنغثيان وشع .١٠

  : إتالف وإبطال السحر
  :فعل ما يليااستخرج السحر أو عرف مكانه  إذا

  .اً قبل أن متسك املادة السحريةحتصن جيد .١
إنـاء أو  احرص عند فتح املادة السحرية أن ال يضيع منك شيء أو يسقط منك وذلك بفتحه داخل  .٢

 . جتعل حتته قطعة قماش وحنوها
إذا كانت املادة السحرية قابلة للحرق اقرأ عليها املعوذتني بالنفث مث احرقها يبطل السحر بـإذن اهللا   .٣

فإا توضع يف ماء مقرئ فيه وخملوط  البخور وأوراق وغريها :تعاىل إال أن تكون املادة سحرية نارية مثل
 .به ملح مث جيفف وحترق

 .ذا كانت مادة السحر خيوط معقودة اقرأ عليها املعوذتني مث فك العقد بأي طريقةإ .٤
إذا كانت املادة السحرية على أوراق مكتوبة األفضل مسح الكتابة مباء مقرئ عليـه بـاملعوذتني مث    .٥

 .قهاجتفيفها وإحرا
تكسر إن كانت قابلـة للكسـر مث   مث  إذا كانت املادة السحرية أو حجراً أو معدناً تقرأ عليها املعوذتان .٦

 .بضعة أيام تضعها يف ماء مقرئ فيه املعوذتني وتتركها يف املاء املخلوط بامللح
ره عليها إذا كانت املادة السحرية مسحوقاً كالبودرة وأوراق حمترقة أقرأ فيها املعوذتني على ملح وانث .٧

 .وكرر الفعل أكثر من مرة
شة تأخذ كمية من امللح وتقرأ فيه مث تذيبه يف مـاء وتقـرأ عليهـا    إذا كانت املادة السحرية مرشو .٨

 .املعوذتني وترشه على مكان السحر 
إذا علم أن املادة السحرية مدفونة يف مكان معني ولكن ال ميكن حتديده فليأخذ من امللح أو ماء البحر  .٩

 .أو ماء عادي ويقرأ فيها ويرش يف املكان 
١٠. لم أن املادة السحرية مشروبة أو مأكولة أو مشمومة يف أثناء الرقية يشرب املريض ماًء فيه ملح إذا ع

 .ويشم رائحة طيبة مع انتقاء والتكرار لآليات اليت فيها معىن اإلخراج
  :اآليات اليت يرقى ا لعالج السحر



 

١٣

 .سورة الفاحتة .١
  .أول سبع آيات من سورة البقرة .٢
 .آية الكرسي .٣
 ).١٠٢(آية سورة البقرة رقم  .٤
 .)٨٢ – ٨١(آيات سورة يونس رقم  .٥
 ).١١٩ – ١١٧( آيات سورة األعراف رقم  .٦
 ).٧٠-٦٩(آية سورة األنبياء رقم  .٧
 ).٢٣( آية سورة الفرقان رقم  .٨
 ).٣٩(آية سورة النور رقم  .٩
 ).٧٨(آية سورة غافر رقم  .١٠
 ).٢١-١٩-٤٥( آية سورة احلج رقم  .١١
 ).٦٩ – ٦٨( آيات سورة طه رقم  .١٢
 ).٦٩– ٦٥( قم آيات سورة اإلسراء ر .١٣
 .سورة الشمس .١٤
 .سورة الطارق .١٥
 .سورة الكافرون .١٦
 .سورة اإلخالص .١٧
 .سورة الفلق .١٨
 .سورة الناس .١٩

  املس الشيطاين
  : تعريف املس الشيطاين

هو  أذية اجلن لإلنسان من خارج البدن أو مـن داخلـه أو   : ( -رمحهم اهللا تعاىل  –قال أهل العلم 
  .)منهما معاً وهو أعم من الصرع

  : س اجلن باإلنسحقيقة تلب
وجود اجلن ثابت بالقرآن والسنة واتفاق سـلف  : ( -تعاىل  رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ملـن  األمة وكذلك دخول اجلين يف بدن اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة وهو أمر مشهود حمسوس 
يضرب ضرباً لو ضربه مجل ملات وال  به بل تدبره فيدخل يف املصروع ويتكلم بكالم ال يعرفه بل ال يدري



 

١٤

  ).حيس به املصروع
  : أسباب املس الشيطاين

  .عن شهوة وهوى حمرمذلك يكون و عشق اجلين لإلنسية أو عشق اجلنية لإلنسي : أوالً
) إنسان به ضرر أو مضرور: ( وتقول العوام، االنتقام بأن اإلنسي آذى اجلين يظن أنه متعمداً  : ثانياً
 : ومنها، نسي للجين بأي شكل من األشكال وأذية اإل

  .-تعاىل  – صب املاء احلار يف احلمام دون أن يسم اهللا .١
 .البول يف الشقوق وعلى بيوت احلشرات .٢
 .- السوداءخاصة  –الكالب والقطط : إيذاء احليوانات مثل .٣
 .قتل احليات والثعابني يف املنازل من غري حتريج عليها .٤
 .وقراءة القرآن يف دورات املياه الصراخ والبكاء والغناء .٥
 .مثالً فيكون سقوطه على مكان فيه جن - تعاىل – السقوط من مكان عالٍ بدون ذكر اسم اهللا .٦
 .فيصيب به اجلن -تعاىل  –يرمي حجر يف بئر أو يف أرض فالة بدون أن يذكر اسم اهللا  .٧
 .قراءة كتب السحر وحتضري اجلن .٨
 .- تعاىل –ذكر اسم اهللا من غري احلشرية على احلشرات  رش املبيدات .٩
 .ان يف بدن املعيون مع نفس العائنالعني فينفِّذُ الشيط .١٠

  :صفة التحريج على احليات والثعابني ومن يشتبه فيه اجلان 
إن هلذه ((: قال   -صلى اهللا عليه وسلم  –أن النيب  -رضي اهللا تعاىل عنه  -عن أيب سعيد اخلدري     

  .رواه مسلم ))يتم شيئاً فحرجوا عليها ثالثاً فإن ذهب وإال فاقتلوه فإنه شيطانالبيوت عوامر فإذا رأ
أحرج عليك بـاهللا واليـوم   : يكفي يف التحريج أن يقول : ( -رمحه اهللا تعاىل  -قال اإلمام مالك     

ومينا أن نضـيق  إن عدت إلينا فال تل: مبعىن ، التضييق : ومعىن التحريج ، ) اآلخر أن تبدو لنا وال تؤذينا
   .رد والقتلعليك بالتتبع والطَّ

  : أسباب خوف الناس من اجلن
  .أول هذه األسباب وأمهها وأساسها هو اجلهل بالتوحيد  .١
 .تشار القصص املكذوبة عن اجلنان .٢
 .ت املس واخلوف من الوقوع يف ذلكحصول بعض حاال .٣



 

١٥

  : أعراض املس عند الرجال والنساء
  .زنة ومن الصحة إىل املرض ومن الفرح إىل احلتغري مفاجئ من حب إىل كراهي .١
 .سرعة الغضب واالنفعال .٢
 .تزداد احلالة عند قراءة القرآن أو الرقية عليه .٣
 .تصرفات غري إرادية .٤
 .أسفل الظهرآالم يف  .٥
 .ع القرآن الكرميبكاء عند مسا .٦
 .كثرة النوم .٧
 .الصداع الدائم بشرط أن ال يكون هناك مرض عضوي .٨
 .- عز وجل - الصدود عن طاعة اهللا .٩
 .الشرود الذهين .١٠
 .الصرع فمنه عضوي بانسداد عرق يف الرأس ومنه مس شيطاين .١١
 .حب الوحدة والظالم .١٢
 .حمبة اهلدوء وعدم اإلزعاج الدائم .١٣
 .أمراض نفسية مزمنة .١٤
 .أمراض عضوية يعجز عنها الطب البشري .١٥

  : أعراض املس عند النساء
  .الظهر تشكو املرأة آالم شديدة يف أسفل .١
 .والتهابات يف منطقة الرحمآالم  .٢
 .عدم انتظام الدورة الشهرية .٣
 .وجود نزيف أحياناً .٤
 .ماع وال تفعله إال ملرضاة زوجهاضيق املرأة أحياناً يف وقت اجل .٥

  : أنواع املس الشيطاين
روا فَـإِذَا هـم   إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تـذَكَّ ((: قال تعاىل : املس الطائف .١

ومنهم ، ) الغضب(: فإن املتقني يصيبهم طائف من الشيطان وأهل التفسري قالوا أن الطائف)) مبصرونَ



 

١٦

 .)الذنب إصابة(:  ومنهم من قال ،) الصرع(:  ومنهم من قال ،) مس الشيطان(:  من قال
من جسده مث يعود إليه  وهو تلبس حقيقي عارض يف ساعات معدودة مث خيرج اجلآن : املس العارض .٢

مرة أخرى وخيتلفون يف طريقة اخلروج منهم من خيرج على شكل ريح قوية مع الفم أو الدبر أو رعشة 
 .أنه سوف يقرأ عليه القرآن العظيمشديدة يف أحد أطرافه خصوصاً عندما يعلم الشيطان 

 يفارقه أبداً لـيالً وـاراً   هو أن يسكن اجلين يف عضو من أعضاء اإلنسان ال : املس احلقيقي الدائم .٣
 .هكأحد أعضائ

أو حيوان فيمس اإلنسان أو جيلـس علـى   وهو أن يتشكَّل اجلين على صورة إنسان :  املس اخلارجي .٤
 .نية الطرد والتحصنيباجلاثوم فتكون القراءة عليه ب ويعرف عاتقه أو صدره عند نومه

فيتعدى شره إىل أكثر من شخص بسبب تأثري وهو أن يكون الشيطان مقترناً باإلنسي  : املس املتعدي .٥
 .الشيطان عليه

وهو حيصل ملن يعاشر ويشاهد املصروعني يف الغالب وأن هذا املس الومهي أخطر من :  املس الومهي .٦
وأما املس الومهي فهو  -تعاىل  –املس احلقيقي ألن مس اجلن احلقيقي يزول مع الرقية الشرعية بإذن اهللا 

 .يكون هذا املس الومهي مرضاً نفسياً متعباًيف دوامة ال تنتهي و
وهو مس متثيلي بأن يصرع اإلنسان نفسه ممثالً ويف هذه احلالة فإن املمثل يف خطـر  :  املس الكاذب .٧

  .م اجلن يعتربون هذا التمثيل استهزاًء وسخريةً ألنعظيم ألنه عرضةً للتلبس احلقيقي االنتقامي 
  : وجود اجلن والشياطني يف املنازل

يف بعض األحيان يتعدى عدوان اجلن على اإلنس إىل مساكنهم وممتلكام والعبث ا وهلذا العدوان 
  :ومنها، عالمات بينه وأخرى خفية 

  .لعبث باألجهزة الكهربائيةا .١
 .حتريك املمتلكات من أماكنها .٢
 .تكسري األطباق واألواين املرتليةرمي و .٣
 .قذف احلجارة يف املرتل .٤
 .املفتوحة تصفيق األبواب .٥
 .ات اليت مل يذكر اسم اهللا عليهاسرقة بعض املمتلك .٦
 .شعال النارإ .٧



 

١٧

 .ضحكالبكاء أو الصراخ أو األنني أو ال: إصدار أصوات مثل .٨
 .مساع أصوات أصحاب املرتل .٩
 .صوت ريح شديدة .١٠
 .ق السقفمساع أصوات وخطوات تسري فو .١١
 .يئة ثعابني وقطط وحيوانات خمتلفةالتشكُّل على ه .١٢
 .البيت بضيق شديد ونفور من البيت يشعر أهل .١٣
 .وجود شخص يالزم اإلنسان يف البيتالشعور ب .١٤
 .الشعور بوجود أحد ميشي من خلفه وإذا التفت ال جيد أحداً .١٥

  : أسباب اعتداء اجلن على مساكن اإلنس
 .ملعاصيوا وجود السحر .١
 .العظيم وهجر قراءة القرآن -تعاىل  –عدم ذكر اهللا  .٢
 .م تهزاءالتحدث عن اجلن واالس .٣
 .عدم حتصني البيت وقت السكن فيه .٤
 .صور ذوات أرواحوجود كلب أو تصاليب أو متاثيل أو  .٥

  :الشيطاين  املسالوقاية من 
  .- وجلعز –يع احملرمات والتوبة إىل اهللا القيام بالواجبات وترك مج .١
  .وات والتعوذات واألذكار املشروعةالتحصن بالدع .٢

  :الشيطاين  املسالعالج من 
  .باملس ألن الشيطان يفر من اآلذانان يف أُذن املصاب اآلذ .١
  .الرقية الشرعية .٢

  : املس الشيطاينمن عالج لاآليات اليت يرقى ا ل
 .سورة الفاحتة - ١
  .آيات من سورة البقرةأول سبع  - ٢
 .آية الكرسي بتكرار - ٣
 .سورة الصافات - ٤



 

١٨

 .سورة اجلن - ٥
 .سورة الكافرون - ٦
 .سورة اإلخالص - ٧
 .سورة الفلق - ٨
 .سورة الناس - ٩

  .آليات اليت يذكر فيها النار والوعيد وأهوال يوم القيامةا -١٠
  

- إن شاء اهللا تعاىل  - ونكمل ماتبقى منها يف املقال القادم ، نكتفي ذه اإلضاءات حول الرقية الشرعية     
  .صفات النبوية يف عالج العني والسحر واملسونعرض فيه الو

     

وأن يشفي مرضانا ومرضى املسلمني ،  ولوالدينا وللمسلمني أمجعنينسأل اهللا العلي العظيم أن يغفر لنا     
 وصلى اهللا وسلَّم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه وصـحبه   ، رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد هللا ، 

  .أمجعني
  

  أبوخالد ناصر بن سعيد السيف
  هـ ١٤٣٥  اآلخرةمجادى   ٢٩

https://twitter.com/Nabukhallad  
  

https://twitter.com/Nabukhallad

