بسم هللا الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
مس الشيطان والحسد والعين
إلى محمد عادل جميل الغولي
السؤال:
بسم هللا الرحمن الرحيم...
األخ الكريم المحترم ،أمير حزب التحرير ،حفظكم هللا تعالى.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
سلَ ْي َمانُ َولَـكِنَّ ال َّ
قال تعالىَ ﴿ :وا َّت َب ُعو ْا َما َت ْتلُو ْا ال َّ
ش ْياطِ ينَ َك َف ُرو ْا ُي َعلم ُمونَ
سلَ ْي َمانَ َو َما َك َف َر ُ
ش َياطِ ينُ َعلَى ُم ْلكِ ُ
الس ْح َر…﴾ إلى آخر اآلية  102سورة البقرة.
اس م
ال َّن َ
انتشرت في بالدنا وبكثره أمراض تسمى مس شيطان وبعضها عين والبعض اآلخر سحر .فهل األسحار
مرتبطة بدخول الجن الجسد؟ وهل لها تأثير؟ وهل عالجها بالرقية الشرعية صحيح أم إنها شعوذة؟ نرجو منكم
التوضيح وجزاكم هللا خير .أخوكم سيف طيب مطهر الغولي – اليمن.
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
سؤالك يتكون من أربع مسائل :األولى موضوع ما يسميه العامة مس الشيطان ،والثانية تفسير اآلية الكريمة
وداللتها على السحر ،والثالثة موضوع الحسد والعين ،والرابعة كيف الوقاية هل هي بالرقية أو بشيء آخر .وإليك
الجواب:
أولا  -تفسير اآلية الكريمة التي ُيدَّ عى أنها تدل على مس الشيطان:
الر َبا َل َيقُو ُمونَ إِ َّل َك َما َيقُو ُم الَّذِي َي َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س[ ﴾...البقرة]275 :
ش ْي َطانُ مِنَ ا ْل َم م
﴿الَّذِينَ َيأْ ُكلُونَ م
أنقل لك أدناه حول ذلك من كتاب التيسير في أصول التفسير:
الر َبا﴾ أي يأخذونه ،ويعم كل انتفاع به .وقد استعملت ﴿ َيأْ ُكلُونَ ﴾ في القرآن الكريم للداللة
[﴿الَّذِينَ َيأْ ُكلُونَ م
ِيرا﴾ [النساء]10 :
سع ا
صلَ ْونَ َ
س َي ْ
ارا َو َ
على الذم﴿ :إِنَّ الَّذِينَ َيأْ ُكلُونَ أَ ْم َوال َ ا ْل َي َتا َمى ُظ ْل اما إِ َّن َما َيأْ ُكلُونَ فِي ُب ُطونِ ِه ْم َن ا
ار َم ْث اوى لَ ُه ْم﴾ [محمد ]12 :وهي هنا كذلك.
﴿ َي َت َم َّت ُعونَ َو َيأْ ُكلُونَ َك َما َتأْ ُكل ُ ْاْلَ ْن َعا ُم َوال َّن ُ
﴿ َل َيقُو ُمونَ ﴾ أي يوم القيامة﴿ .إِ َّل َك َما َيقُو ُم الَّذِي َي َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
ش ْي َطانُ ﴾ أي أنهم يبعثون من قبورهم ،يقومون
كما يقوم المتخبط المصروع في الدنيا  -أي المجنون  -وذلك خزي لهم يومئذ وهي قرينة على النهي الجازم عن
الربا والذي تكرر تأكيد تحريمه في هذه اآليات.
س﴾ أي الجنون ،يقال :مُس الرجل فهو ممسوس إذا جن .والخبط هو الضرب على غير استواء
﴿مِنَ ا ْل َم م
كخبط العشواء.

وقد وردت روايات في تفسير ﴿الَّذِي َي َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س﴾ والراجح منها أن اإلنسان حين يصاب
ش ْي َطانُ مِنَ ا ْل َم م
بالجنون يصبح للشيطان تأثير أكبر عليه من خالل وسوساته ،فيخيل إليه أمور كثيرة تؤدي بالمجنون للتخبط.
أما القول بأن الشيطان هو الذي يصرعه أو يؤدي به إلى الجنون فاآلية ال تنطق بهذا ،فاهلل سبحانه لم يقل
(يتخبطه الشيطان بالمس) أي يصيبه الشيطان بالجنون وإنما اآلية ﴿ َي َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س﴾ أي يتخبطه
ش ْي َطانُ مِنَ ا ْل َم م
الشيطان بسبب جنونه ،أي أن الجنون سابق لتخبط الشيطان.
كذلك فإن القول بأن ﴿ َي َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س﴾ من باب الكناية والمجاز حسب أساليب العرب في
ش ْي َطانُ مِنَ ا ْل َم م
إطالقهم على المصروع أن الجن قد مسته أي أصابته بالجنون  -فهم قد اشتقوا الجنون من الجن  -فإن ذلك
مرجوح ألنه ال يعمد للكناية والمجاز إال إذا تعذرت الحقيقة ،والحقيقة هنا ال تتعذر فال يتعذر أن يوسوس الشيطان
للمجنون بتخيالت عدة يجعله يتخبط فيقال (تخبطه الشيطان)...
كما إني لم أطلع على حديث صحيح في تفسير اآلية .وما دام األمر كذلك ،أي ال حقيقة شرعية في تفسير
اآلية بقي أن نعمد إلى اللغة ،فالقرآن نزل بلغة العرب فنجد الراجح ما قلناه :إن مثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان
من المس أي بسبب الجنون ،أي أن الجنون يسبق تخبط الشيطان للشخص فيجن الشخص بسبب من األسباب ثم
يتخبطه الشيطان بوسوساته وتخيالته.
فلم يصـرع الشـيطان الشخص أي لم يجعله مجنونا وإال لكانت اآلية الكريمة (الذي يتخبطه الشيطان بالمس)
والباء تفيد اإللصاق أي بالجنون أي يصيبه بالجنون ،وفي الوقت نفسه ال يلجأ إلى الكناية والمجاز فيصرف معنى
الشيطان عن حقيقته ألن الحقيقة ال تتعذر ].انتهى
وهكذا فالشيطان ال يمس اإلنسان فيصرعه ويصيبه بالجنون ،فال سلطان للشيطان على اإلنسان ﴿ َو َما َكانَ ل َِي
س ْل َطان﴾ ،فال يصرع الشيطان اإلنسان ،بل عمل الشيطان هو
س لَ َك َعلَ ْي ِه ْم ُ
س ْل َطان﴾﴿ ،إِنَّ عِ َبادِي لَ ْي َ
َعلَ ْي ُك ْم مِنْ ُ
الوسوسة ،ومن ثم يختار اإلنسان الموقف تجاه الوسوسة فيصدها ويردها وهذا هو الحق أو يستجيب لها وهو
الض ََلل ُ﴾.
الضالل ﴿ َف َم َاذا َب ْع َد ا ْل َح مق إ ِ َّل َّ
هذا ما أرجحه في هذه المسألة وهللا أعلم وأحكم.
ثانيا ا  -اآلية الكريمة الواردة في السؤال ودللتها على السحر ،فقد سبق أن أجبنا على هذه المسألة وأنقل
لك من الجواب ما يلزم لسؤالك على النحو التالي:
[إن السحر هو علم يتم تنفيذه باستعمال ألفاظ كفر في عزائمه أو إجراءاته ،فيجعلك تتخيل أن شكل الشيء
الذي أمامك أصبح شكال آخر ولكن دون تغيير حقيقة الشيء وإنما مجرد تخيل ،أي أنك لو أمسكت بالشيء ستجده
الشيء األصلي ،أو لو حللته مخبريا فإنك ستجده الشيء األصلي ،فالمسألة هي تخيل ال غير.
والدليل على أن السحر يتم باستعمال ألفاظ كفر في إجراءاته وعزائمه هو مفهوم قوله سبحانه ﴿ َو َما َك َف َر
سلَ ْي َمانُ ﴾ أي وما سحر ،فاالستعمال المجازي لـ﴿ َك َف َر﴾ بمعنى السحر يدل على أن السحر يتم بأقوال وأفعال كفر،
ُ
ولذلك فإن من عمل بالسحر يكفر .ويؤكد هذا قوله تعالى بعد ذلك ﴿ َولَكِنَّ ال َّ
اس
ش َياطِ ينَ َك َف ُروا ُي َعلم ُمونَ ال َّن َ
الس ْح َر﴾ ،وعليه فإن الساحر كافر ،والمسلم الذي يعمل به مرتد يقتل من الدولة في اإلسالم بردته.
م
اس﴾
وأما الدليل على أن ما يظهره الساحر هو غير حقيقي ،بل تخيل فهو قوله تعالى ﴿ َ
س َح ُروا أَ ْع ُينَ ال َّن ِ
[األعرافُ ﴿ ]116 :ي َخ َّيل ُ إِلَ ْي ِه مِنْ سِ ْح ِر ِه ْم أَ َّن َها َت ْس َعى﴾ [طه ]66 :أي أن العصا تبقى عصا على الحقيقة ولكنها
تبدو للرائي رأي العين أنها حية تسعى ،أي ال تتغير الحقيقة بحقيقة أخرى جديدة بمعنى أنها ال تلغي الحقيقة
األولى ،وتتكون بدلها حقيقة جديدة ،وعليه فلو أمسك إنسان بالحية التي ظهرت من العصا سيجدها عصا ولو حللها

مخبريا سيجدها مكونات العصا نفسها التي ألقيت وخيل لنا أنها حية تسعى ،ولذلك فإن السحرة لما ألقوا عصيهم
كانوا هم يرونها عصا ولكنهم سحروا أعين الناس فرأوها حية ،فلما ألقى موسى  -عليه السالم  -عصاه رأوها -
أي السحرة  -حية حقيقية وليست عصا ثم ابتلعت عصيهم فألغت حقيقتها نهائيا ،فأدركوا أن هذا ليس سحرا ألن
السحر ال يلغي حقيقة األشياء فعلموا أن ما تم ليس سحرا ،وأنه حق من رب العالمين كما قال موسى  -عليه السالم
 فآمنوا وكان إيمانهم عجبا.والخالصة أنه لو كان عندك كرسي ثم جاءك رجل فوقف بعيدا عن الكرسي وقال لك اآلن سأقوم بعزائم
وبكلمات وإجراءات وأنا بعيد عن الكرسي فأجعلك تراه وسادة ،ثم بدأ يتلو كلمات فيها كفر وبعد ذلك خيل لك أن
الكرسي وسادة دون أن تتغير حقيقة الكرسي ،أي أنك لو أمسكت بالكرسي لن تجده وسادة بل ستجده كرسيا ،فإذا
فعل هذا األمر دون أن تتغير الحقائق وبعزائم فيها كلمات كفر وبقي الشيء هو هو وإنما خيل لديك أنه شيء آخر،
فإن هذا الرجل يكون ساحرا ويكون كافرا.
وأما إذا قام بأعمال فنية خادعة كأن أمسك بمنديل وبعصفور ووضعهما معا ثم قام بحركات معينة فأخفى
العصفور وأراك المنديل ثم قال لك إن هذا المنديل سأقلبه عصفورا ثم تمتم بكلمات ثم أظهر عصفورا على
الحقيقة ،فإن هذا ليس سحرا وإنما هو أعمال فنية أي كان العصفور موجودا مع الرجل فأخفاه عنك بعملية فنية ثم
أظهره ،وبعبارة أخرى كان معه منديل وعصفور ،فأخفى العصفور تارة وأظهر المنديل ثم أخفى المنديل تارة
أخرى وأظهر العصفور ،أي أن المنديل والعصفور كانا معه على الحقيقة فقام بعملية مخادعة فنية ...أو كأن
يحضر صندوقا ويضع الصندوق فوق سرداب دون أن تراه أنت ،ثم يدخل شخصا في الصندوق أمامك ويقول لك
سأقطع هذا الصندوق نصفين ويخرج الشخص منه حيا ،وعندما يدخل الشخص إلى الصندوق ينزل إلى السرداب
فيقطع الرجل الصندوق نصفين وال يصيب الرجل وبعدها يخرج الرجل سالما ال شيء فيه ،فهذا ليس سحرا بل هو
مخادعة بأعمال فنية ،فدخل الرجل الصندوق ونزل إلى السرداب ثم صعد ثانية ...أو كان في الصندوق طبيقات
عدة ،فدخل في إحداها الرجل ،والقطع كان في طبقة أخرى ...وهكذا فهذا ليس سحرا بل أعمال فنية خادعة.
وأما المشعوذون والدجالون الذين ال يستطيعون إظهار شيء على غير حقيقته ،وال يخادعون الناس بأعمال
فنية ،بل يزعمون معرفة الغيب بالفتح في كتاب أو في فنجان ،أو عمل حجاب أو هرطقات كأن يقول إنه يتكلم مع
الجن أو يراهم ونحو ذلك من شعوذة ،فهذا ليس سحراا وإنما شعوذة ودجل .وهؤلء يرتكبون حراما ا عقوبته
التعزير ،وتشتد العقوبة وفق ما يحدثونه من ضرر.
أما السحر بمعناه الذي ذكرناه في البداية ،أي أن يقوم بقول كلمات كفر وعزائم فيها ألفاظ كفر ...ويجعلك
ترى شيئا ا على غير حقيقته دون تغيير الحقيقة ،بل يخيل إليك مع بقاء حقيقة الشيء كما هي ...هذا السحر يكاد
يكون اندثرْ ،لن واقعه اليوم يكاد يكون غير موجود بهذا المعنى ،هذا باإلضافة إلى أن عقوبة الساحر هي القتل،
وقد استمرت الدولة اإلسَلمية قرونا ا عدة فكادت تقضي عليهم ...لهذين اْلمرين( :يكاد ل واقع له ،وكاد ُيقضي
عليه بالعقوبة) ،نقول إن هذا العلم يكاد يكون قد اندثر] انتهى.
وللعلم فإن عقوبة الساحر الذي يستعمل كلمات الكفر في سحره ومن ثم يكفر بهذا السحر كما بينا ،عقوبة هذا
الساحر:
هي كما جاء في كتاب تفسير سورة البقرة سالف الذكر:
(عقوبة الساحر  -كما بينا  -عقوبة المرتد فهو كافر على المعنى المذكور سابقا ،ولقد عاقب الصحابة الساحر
بالقتل ...وقد تم مثل هذا الفعل أي قتل الساحر في عهد عمر  -رضي هللا عنه  ،-فهو إجماع من الصحابة ألنه
إنكار .أخرج أحمد عن سفيان من طريق َجزء بن معاوية عم األحنف بن قيس
ل منهم دون
حكم ذو شأن تم على م أ
أ
قال (أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وربما قال سفيان وساحرة).
وأما ما ذكرناه من بعض األعمال الفنية الخفية التي يُغرَّ ر بها الناس إن لَم توضَّح لهم ،ودجل المشايخ
وشعوذتهم فيعاقب صاحبها العقوبة التعزيرية حسب الضرر الذي ألحقه بمن غرر بهم ممن تعاملوا معه .ومعلوم
أن العقوبة التعزيرية في اإلسالم تصل القتل حسب نوع الجريمة التي يقترفها.

ولكن الفرق بين القتل حدا والقتل تعزيرا أن األول مرتد ال يُصلى عليه وال يُدفن في مقابر المسلمين ،والثاني
مسلم فاسق أو فاجر حسب نوع جريمته يُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين ).انتهى
وللفائدة أنقل لك بعض آراء المذاهب الواردة في بعض التفاسير:
 تفسير ابن كثير ت سالمة ()371 /1سلَ ْي َمانُ َولَكِنَّ ال َّ
[﴿ َوا َّت َب ُعوا َما َت ْتلُو ال َّ
اس
ش َياطِ ينَ َك َف ُروا ُي َعلم ُمونَ ال َّن َ
سلَ ْي َمانَ َو َما َك َف َر ُ
ش َياطِ ينُ َعلَى ُم ْلكِ ُ
الس ْح َر﴾...
م
ب أَ ِبي
( َفصل) َواخ َتلَفُوا فِي َمن َي َت َعلَّ ُم السِّح َر َو َيس َتع ِملُهَُ ،ف َقا َل أَبُو َحنِي َف َة َو َمالِك َوأَح َم ُدَ :يكفُ ُر ِب َذل َِكَ .ومِن أَص َحا ِ
َحنِي َف َة َمن َقا َل :إِن َت َعلَّ َم ُه لِ َي َّتقِ َي ُه أَو لِ َيج َت ِن َب ُه َف َال َيكفُرَُ ،و َمن َت َعلَّ َم ُه مُع َتقِدا َج َو َ
ازهُ أَو أَ َّن ُه َين َف ُع ُه َك َفرَ .و َك َذا َم ِن اع َت َقدَ أَنَّ
ين َتف َع ُل لَ ُه َما َي َشا ُء َفه َُو َكافِرَ .و َقا َل ال َّشا ِفعِيُّ َ ،ر ِح َم ُه َّ
هللا ُ :إِ َذا َت َعلَّ َم السِّح َر قُل َنا لَ ُه :صِ ف لَ َنا سِ ح َر َكَ .فإِن
ال َّشيَاطِ َ
اح َت ُه َفه َُو َكافِر.
ان َال يُو ِجبُ ال ُكف َر َفإِ ِن اع َت َقدَ إِ َب َ
ف َما يُو ِجبُ ال ُكفرَ ...فه َُو َكافِرَ .وإِن َك َ
ص َ
َو َ
َقا َل ابنُ ُه َبي َر َةَ :و َهل يُق َت ُل ِبم َُجرَّ ِد فِعلِ ِه َواستِع َمالِهِ؟ َف َقا َل َمالِك َوأَح َم ُدَ :ن َعمَ .و َقا َل ال َّشا ِفعِيُّ َوأَبُو َحنِي َف َةَ :الَ .فأَمَّا
إِن َق َت َل ِبسِ ح ِر ِه إِن َسانا َفإِ َّن ُه يُقتل عِ ندَ َمالِكأ َوال َّشا ِفعِيِّ َوأَح َمدَ َ .و َقا َل أَبُو حنيفة :ال يُق َت ُل َح َّتى َي َت َكرَّ َر مِن ُه َذل َِك أَو ُيقِرَّ
ِصاصا].
ِب َذل َِك فِي َحق َشخ أ
ص ُم َعي أَّنَ .وإِ َذا قُتل َفإِ َّن ُه يُق َتل َحدا عِ ن َدهُم إِ َّال ال َّشا ِفعِيُّ َ ،فإِ َّن ُه َقا َل :يُق َت ُل َ -وال َحالَ ُة َه ِذ ِه  -ق َ
انتهى.
 تفسير القرطبي ()47 /2[الحادية عشرة  -واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي ،فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه
بكالم يكون كفرا يقتل وال يستتاب وال تقبل توبته ،ألنه أمر يستسر به كالزنديق ...وألن هللا تعالى سمى السحر
ان مِنْ أَ َحد َح َّتى َيقُ َ
ول إِ َّن َما َن ْحنُ فِ ْت َنة َف ََل َت ْكفُ ْر﴾ وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق
كفرا بقولهَ ﴿ :و َما ُي َعلم َم ِ
والشافعي وأبي حنيفة.
وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من
التابعين...
سلَ ْي َمانُ ﴾ بقول السحر
قال ابن العربي ...( :هللا سبحانه قد صرح في كتابه بأن الساحر كفر فقالَ ﴿ :و َما َك َف َر ُ
﴿ َولَكِنَّ ال َّ
ش َياطِ ينَ َك َف ُروا﴾ به وبتعليمه ،وهاروت وماروت يقوالن﴿ :إِ َّن َما َن ْحنُ فِ ْت َنة َف ََل َت ْكفُ ْر﴾ وهذا تأكيد للبيان]).
انتهى
ثالثا ا  -العين والحسد :فقد أجبنا على هذا الموضوع سابقا ا وأنقل لك منه ما يلزم لسؤالك على النحو التالي:
[الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود .والعين في هذا الباب المراد بها :اإلصابة بالعين ،التي يسمى صاحبها
ُ
عنت الرجل :أصبته بعيني ،فأنا عائن وهو معين ومعيون.
عائنا ،يقال:
ويشتركان  -الحسد والعين  -في األثر الضار للمحسود أو المعيون ،ويختلفان في كيفية الحسد والعين،
فالحاسد قد يحسد الحاضر أمامه ،وكذلك غير الحاضر ،وأما العائن فال يضر إال من يراه بعينه أي أن يكون
حاضرا ،فالحسد أعم من العين ،وهكذا فإن االستعاذة من الحسد تشمل االستعاذة من العين ،وأما االستعاذة من
ب ا ْل َفلَ ِقَ ...ومِنْ َ
سدَ ﴾ ،تشمل أيضا العين،
ش مر َحاسِ د إِ َذا َح َ
العين فهي جزء من الحسد .وقوله تعالى﴿ :قُلْ أَ ُعو ُذ بِ َر م
وهذا من بالغة القرآن وإعجازه.
أما كيف يحدث الضرر للمحسود أو المعيون ،فالمسألة هنا من شقين:
األول :الحاسد أو العائن الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود وعن المعيون فهو آثم وعذابه عظيم ،فقد أمرنا
هللا سبحانه أن نستعيذ من شره كما بيناه أعاله.

وأما المحسود أو المعيون فإن الضرر الذي يحدث له من الحسد أو العين هو في باب االبتالء كالمرض الذي
يصيبه فيتقي هذا االبتالء بالوسائل واألساليب التي نبينها الحقا.
المنعم عليه
وبالمناسبة فإن الحسد يأتي بمعنى مجازي ،أي تمني حصول الشخص على مثل النعمة التي عند
َ
من غير تمني زوال تلك النعمة عن صاحبها ،فال بأس أن يرى الشخص رجال يحفظ القرآن فيتمنى أن يكون مثله،
هللا 
أو يرى رجال كثير الصدقة هلل فيتمنى أن يكون مثله .أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
س َد إِ َّل فِي ا ْث َن َت ْي ِنَ :ر ُجل َعلَّ َم ُه َّ
سم َِع ُه َجار لَ ُهَ ،ف َقال َ:
ارَ ،ف َ
ّللاُ القُ ْرآنَ َ ،ف ُه َو َي ْتلُو ُه آ َن َ
َقا َل« :لَ َح َ
اء اللَّ ْي ِلَ ،وآ َنا َء ال َّن َه ِ
ت ِم ْثل َ َما َي ْع َملَُ ،و َر ُجل آ َتاهُ َّ
ِيت ِم ْثل َ َما أُوت َِي فَُلَنَ ،ف َع ِم ْل ُ
لَ ْي َتنِي أُوت ُ
الح مقَ ،ف َقال َ َر ُجل :لَ ْي َتنِي
ّللاُ َم اال َف ُه َو ُي ْهلِ ُك ُه فِي َ
ِيت ِم ْثل َ َما أُوت َِي فَُلَنَ ،ف َع ِم ْل ُ
أُوت ُ
ت ِم ْثل َ َما َي ْع َمل ُ«] انتهى.
رابعا ا  -وأما كيفية الوقاية من العين والحسد والسحر:
 -1العين والحسد :فإن ذلك يكون بأمور دلت عليها اْلدلة الشرعية:
أ -التقرب إلى ّللا سبحانه بالعبادة والدعاء وقراءة القرآن ،وكذلك التوكل على ّللا ...قال تعالىَ ﴿ :و ُن َن مزل ُ
ّللا َف ُه َو َح ْس ُب ُه﴾.
آن َما ه َُو شِ َفاء َو َر ْح َمة لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين﴾ وقال تعالىَ ﴿ :و َمنْ َي َت َو َّكلْ َعلَى َّ ِ
مِنَ ا ْلقُ ْر ِ
ب -التعوذ باهلل من شر اإلنس والجان وتعويذ اْلولد والذرية وقراءة المعوذتين:
س ،فلَ َّما َنزلَ ِ
ذتان أَ َخ َذ بهما و َتر َك ما سِ َوى ذل َك».
ت ال ُم م
ين الجانم َ
عو ِ
ين اإلِ ْن ِ
وع ِ
 «كان ال َّنبي َ يت َع َّو ُذ مِن َع ِأخرجه ال َّنسائيُّ  ،وابنُ ماجه ،وصحَّ حه األلبانيُّ .
ت مِن َ
ّللا ال َّتا َّما ِ
 قول« :أَ ُعو ُذ ِب َكلِما ِاس ِم ِه
ش مر ما َخ َل َق» رواه مسلم ،وقولِ « :ب ْس ِم ِ
ت ِ
مع ْ
ضر َ
ّللا الَّذِي ل َي ُ
َ
العلِي ُم» رواه أبو داود والترمذي.
ش ْيء في
ِ
السمِي ُع َ
السماءِ َوه َُو َّ
اْلرض ول في َّ
َّاس َرضِ َي َّ
ان ال َّن ِبيُّ ُ ي َعوِّ ُذ ال َح َس َن َوالحُ َسي َن َو َيقُو ُل «إِنَّ أَ َبا ُك َما َكانَ ُي َع مو ُذ بِ َها
هللا ُ َعن ُه َما َقا َل َك َ
 َعن اب ِن َعب أّللا ال َّتا َّم ِة مِنْ ُكل م َ
إِ ْس َماعِ يل َ َوإِ ْس َح َ
اق أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ش ْي َطان َوهَا َّمة َومِنْ ُكل م َع ْين ل َّمة» رواه البخاري.
ت َّ ِ
ج -الرقية الشرعية عند اإلصابة بأذى:
اسم َّ
ّللاِ أَ ْرقِي َك مِنْ ُكل م َ
جب ِري َل أَ َتى ال َّن ِبيَّ َ ف َقا َلَ « :يا ُم َح َّم ُد ا ْ
ش َت َك ْي َ
ش ْيء
 َعن أَ ِبي َسعِي أد أَنَّ ِت َف َقال َ َن َع ْم َقال َ ِب ْ ِ
اسم َّ
ش مر ُكل م َن ْفس أَ ْو َع ْي ِن َحاسِ د َّ
ّللا ُ َي ْ
ُي ْؤذِي َك مِنْ َ
ّللاِ أَ ْرقِي َك» رواه مسلم.
شفِي َك بِ ْ ِ
 َعن َعا ِئ َش َة َرضِ َي َّّللا  أَ ْو أَ َم َر أَنْ ُي ْس َت ْر َقى مِنْ ا ْل َع ْي ِن» رواه البخاري.
سول ُ َّ ِ
هللاُ َعن َها َقالَت« :أَ َم َرنِي َر ُ
س ْس َك َّ
س ْس َك ِب َخ ْير َف ُه َو
ف لَ ُه إِ َّل ه َُو َوإِنْ َي ْم َ
ضر َفَل َكاشِ َ
ّللاُ ِب ُ
وهللا سبحانه هو الحافظ أوال وأخيراَ ﴿ :وإِنْ َي ْم َ
َعلَى ُكل م َ
ش ْيء َقدِير﴾.
 -2بالنسبة للسحر:
أما كيفية الوقاية من السحر إن حدث "وكما قلنا آنفا ا فالسحر يكاد يكون انتهى وما يحدث هو أقرب إلى
الشعوذة والدجل الذي ل يؤثر في شيء إل عند ضعاف العقول ،ونعوذ باهلل من ذلك:
فالوقاية تكون كما ذكرناه عن الوقاية من الحسد والعين أعَله ويضاف لها ما جاء في الحديث الشريف عن
قراءة سورة البقرة ففيها من الخير الشيء الكثير وبخاصة قطع أي تأثير ينتج عن السحر إن حدث ...فقد روى
او َي ُة َيعنِي
مسلم في صحيحه قالَ :
(ح َّد َثنِي ال َح َسنُ بنُ َعلِي الحُ ل َوانِيُّ َح َّد َث َنا أَبُو َتو َب َة َوه َُو الرَّ ِبي ُع بنُ َناف أِع َح َّد َث َنا ُم َع ِ
ُ
َّ
َ
َ
سم ِْع ُ
سول َ ّللاِ َ يقُول ُ ا ْق َر ُءوا ا ْلقُ ْرآنَ
ت َر ُ
اب َن َس َّال أم َعن َزي أد أَ َّن ُه َسم َِع أ َبا َس َّال أم َيقُو ُل َح َّد َثنِي أبُو أ َما َم َة ال َبا ِهلِيُّ َقا َل « َ
اب ِه ا ْق َر ُءوا َّ
َفإِ َّن ُه َيأْتِي َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َ
ان َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة
س َ
الزهْ َر َاو ْي ِن ا ْل َب َق َر َة َو ُ
ِيعا ِْلَ ْ
شف ا
ور َة ِ
آل ِع ْم َرانَ َفإِ َّن ُه َما َتأْتِ َي ِ
ص َح ِ
ور َة ا ْل َب َق َر ِة
س َ
ص َحابِ ِه َما ا ْق َر ُءوا ُ
ان َعنْ أَ ْ
اف ُت َح َّ
ص َو َّ
ان مِنْ َط ْير َ
اج ِ
ان أَ ْو َكأ َ َّن ُه َما ف ِْر َق ِ
ان أَ ْو َكأ َ َّن ُه َما َغ َيا َي َت ِ
َكأ َ َّن ُه َما َغ َما َم َت ِ
او َي ُة َبلَ َغنِي أَنَّ ال َب َطلَ َة الس ََّح َرةُ) انتهى.
َفإِنَّ أَ ْخ َذهَا َب َر َكة َو َت ْر َك َها َح ْس َرة َو َل َت ْس َتطِ ي ُع َها ا ْل َب َطلَ ُة» َقا َل م َُع ِ

س ْس َك َّ
ف لَ ُه إِ َّل
ضر َفَل َكاشِ َ
ّللاُ ِب ُ
وخير الوقاية هو اإليمان بأن هللا سبحانه هو الحافظ أوال وأخيراَ ﴿ :وإِنْ َي ْم َ
س ْس َك ِب َخ ْير َف ُه َو َعلَى ُكل م َ
ش ْيء َقدِير﴾.
ه َُو َوإِنْ َي ْم َ
وفي الختام فَل يصح أن يقلق المسلم من مثل هذه اْلمور بل يؤدم ي الفروض و ُيكثر من القربة إلى ّللا
بالذكر والدعاء والنوافل ...ويطمئن بحفظ ّللا سبحانه وأنه عز وجل مع عبده ...فقد صح عن رسول ّللا :
 روى الحاكم في المستدرك َعن أَ ِبي ال َّدردَ ا ِء َرضِ َي َّهللاُ َعن ُه َماَ ،قا َلَ :سمِع ُ
ّللا
ت َرسُو َل َّ ِ
هللا َ يقُو ُل« :إِنَّ َّ َ
َيقُول ُ :أَ َنا َم َع َع ْبدِي إِ َذا ه َُو َذ َك َرنِي َو َت َح َّر َك ْت بِي َ
اإلس َنادَِ ،ولَم ي َُخرِّ َجاهُ».
ش َف َتاهُ» وقال « َه َذا َحدِيث َ
صحِي ُح ِ
هللا « :إِنَّ َّ
ّللاَ َقال ََ :منْ َعادَى لِي َول اِيا َف َقدْ َآذ ْن ُت ُه
 أخرج البخاري َعن أَ ِبي ه َُري َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِب إِلَ َّي َع ْبدِي ِب َ
ض ُ
ب إِلَ َّي ِبال َّن َواف ِِل َح َّتى
ت َعلَ ْيهَِ ،و َما َي َزال ُ َع ْبدِي َي َت َق َّر ُ
ب إِلَ َّي ِم َّما ا ْف َت َر ْ
ش ْيء أَ َح َّ
الح ْربَِ ،و َما َت َق َّر َ
ِب َ
أ ُ ِح َّب ُهَ ،فإِ َذا أَ ْح َب ْب ُت ُهُ :ك ْن ُ
ش ِب َهاَ ،و ِر ْجلَ ُه الَّتِي َي ْمشِ ي
ص َرهُ الَّذِي ُي ْبصِ ُر بِهَِ ،و َيدَ هُ الَّتِي َي ْبطِ ُ
س ْم َع ُه الَّذِي َي ْس َم ُع بِهَِ ،و َب َ
ت َ
اس َت َع َاذنِي َْلُع َ
ت َعنْ َ
ِيذ َّن ُهَ ،و َما َت َردَّ دْ ُ
ِن،
سأَلَنِي َْل ُ ْعطِ َي َّن ُهَ ،ولَئ ِِن ْ
بِ َهاَ ،وإِنْ َ
س ال ُم ْؤم ِ
ش ْيء أَ َنا َفاعِ لُ ُه َت َرددِي َعنْ َن ْف ِ
َ
َ
َي ْك َر ُه ال َم ْو َ
سا َء َت ُه».
ت َوأ َنا أ ْك َرهُ َم َ
وفي هذا الكفاية والوقاية إن شاء ّللا.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 19شعبان 1439هـ
الموافق 2018/05/05م
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653/posts/Uwz1YM6RhkR
رابط الجواب من صفحة اْلمير (حفظه هللا) على تويتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/992827277661691905

موقع حزب التحرير

موقع المكتب اإلعَلمي المركزي

موقع جريدة الراية

موقع إعَلميات حزب التحرير

موقع الخَلفة

www.hizb-ut-tahrir.org

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

