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المقدمٌ
إف الخمد هلل نخمدق كنزتعينى كنزتػؾرق كنعكذ
باهلل مف سركر أنؾزنا كمف زيُات أعمالنا  .مف يودق
هللا ؽّ مضؿ لى كمف يضلؿ ؽّ هادم لى كأسود أف ِ
إلى إِ هللا كخدق ِ سريؾ لى كأسود أف مخمد نا عبدق
كرزكلى شلٍ هللا عليى كعلٍ آلى كشخبى كزلـ .
{ يىا ىأيُّ ىوا الَّذًيفى آ ىمنيك ٍا اتَّقيك ٍا اللٌ ىى ىخؽَّ تي ىقاتً ًى كى الى تىميكتيفَّ ًإالَّ كى ىأنتيـ
ُّم ٍ لًميكفى {( }102آؿ عمراف ) .
ى
س كى ا ًخ ىد وة كى ذى لى ىؽ
{يىا أيُّ ىوا النَّاسي اتَّقيك ٍا رى بَّ يك يـ الَّ ًذم ذى لى ىق يكـ ًٌمف نَّ ٍف و
ًم ٍن ىوا زى كٍ ىج ىوا كى ب َّ
ىث ًم ٍنويمىا ًر ىجاالن ىكثًير نا كى نً ىاء كى اتَّقيك ٍا اللٌ ىى الَّ ًذم
تى ىاءليكفى ًب ًى كى ااىرٍ ىخا ىـ ًإفَّ اللٌ ىى ىكافى عى لى ٍي يك ٍـ رى ًيب نا { ( }1الن اء ) .
{يىا ىأيُّ ىوا الَّذًيفى آ ىمنيكا اتَّقيكا اللَّ ىى كى يكليكا ىكٍ الن ى ًديد نا{ }70ييصٍ لًدٍ
لى يك ٍـ ىأعٍ مىالى يك ٍـ كى يى ٍػفًرٍ لى يك ٍـ ذينيكبى يك ٍـ كى مىف ي ًيطعٍ اللَّ ىى كى رى يكلىىي ىف ىق ٍد ىفازى
ىفكٍ ز نا عى ًظيم نا
كبعد :
ؽقد ساع بيف الناس ظلـ بعضوـ لبعض كمف أعظـ
}71
الظلـ الذم نراق بأـ أعيننا كنزمع عنى بآذاننا هك {
الظلـ
عف الزخر كالسعكذة كالدجؿ كذاشٌ ؽً
الناتح ) .
( األحزاب
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عشرنا الذم يمكج بالؾتف ليؿ نوار َ كالمعشكـ مف
عشمى هللا تبارؾ كتعالٍ .
كنتح عف هذا اِنخراؼ الدينً أف ابتلً المزلمكف
ؽيى بمشاُب كثيرة أعظموا الذهاب إلٍ الدجاليف
كالمسعكذيف كالعراؽيف كالزخرة كزؤالوـ السؾاء أك
زؤالوـ طلب الخاجات كغيرها مما هك مف ذشاُص
الرب تبارؾ كتعالٍ .
كلما كانت هذق إمكر مخرمٌ ؽً ديننا كسريعتنا
كانت هذق البّد خؾظوا هللا كرعاها لوا بالمرشاد ؛
ؽقامت بمخاربتوا بستٍ الكزاُؿ كالطرؽ َ كهذا كلى
نابع مف خرشوا علٍ تطبيؽ سرع هللا الذم بى تخيا
القلكب كتطمُف النؾكس كيأمف اَنزاف علٍ أهلى كمالى
.
كانطّق نا مف مبدأ النشد لكؿ مزلـ كدعكة الناس
إلٍ ماؽيى شّح الدنيا كاآلذرة كتبت هذا البخث الذم
يتناكؿ قضيٌ الزخر كقد تناكؿ المكضكعات التاليٌ :
 تعريؼ الزخر .
 أدلٌ كقكعى مف الكتاب كالزنٌ .
 خكـ مف قاـ بالزخر ؽً سريعتنا .
 أقزاـ الزخر .
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 زؤاؿ ؽً خكـ مساهدة ألعاب الزيرؾ المتضمنٌ
للزخر .
 العّمات التً يعرؼ بوا الزاخر .
 هؿ يجكز خؿ الزخر بزخر مثلى ؟ .
 كيؾيٌ إبطاؿ الزخر .
 ضرر الزخر علٍ الؾرد كالمجتمع .
 تزلط الزخرة ؽً هذا الزماف .
أزأؿ هللا زبخانى كتعالٍ أف ينؾع بوذا البخث كأف
يجعلى ؽً ميزاف الخزنات كأف يرزقنا اَذّص ؽً
القكؿ كالعمؿ إنى زميع قريب كشلٍ هللا كزلـ
علٍ نبينا مخمد كعلٍ آلى كشخبى كزلـ .

أبك مخمد عبد هللا بف مخمد بف أخمد الطيار
الزلؾً ص ب 188
الرمز البريدم 11932
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أكِن  :تعريؼ الزخر :
ؽً اللػٌ  :يطلؽ الزخر ؽً اللػٌ علٍ عدة معاف
منوا :
الذداع َ كالشرع َ كاِزتمالٌ َ كالتمكيى َ
ككؿ ما لطؼ كدؽ كذؾً زببى ؽوك زخر .
أما ؽً اِشطّح :
ؽقد تعددت أقكاؿ العلماء ؽً تعريؾى اشطّخ نا
ٍ كاخد كذّشٌ هذق
ككؿ التعريؾات ترجع إلٍ معن ن
ٍ هك أف يقاؿ :
التعريؾات كأكضخوا معن ن
هك عقد كرقٍ ككّـ يتكلـ بى أك يكتبى الزاخر
أك يعمؿ بى سيُ نا يؤثر ؽً بدف المزخكر أك قلبى أك
عقلى مف غير مباسرة لى عليى كلى خقيقٌ ؽمنى ما
يقتؿ كمنى ما يمرض كمنى ما يأذذ الرجؿ عف
يؾرؽ بيف المرء
امرأتى ؽيمنعى كطأها كمنى ما
كزكجى كمنى ما يبػض المرأة إلٍ زكجوا أك العكس
أك يخبب بيف اثنيف كؿ هذق إسياء كاقعٌ بيف
الزاخر ك السيطاف المككؿ بعمؿ ذلؾ كذلؾ ِ يتـ
إِ بخشكؿ منؾعٌ بينوما ؽيقكـ الزاخر بؾعؿ
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المخرمات ك السركيات ك الكؾريات ؽً مقابؿ
مزاعدة السيطاف لى كطاعتى ؽيما يطلب منى .
كقد يزأؿ زاُؿ ؽيقكؿ هؿ مف الممكف ذكر
بعض السركيات أك الكؾريات التً يقكـ بوا الزاخر
لكً يزاعدق السيطاف علٍ زخرق ؟ نقكؿ  :نعـ
نذكر سيُ نا مف ذلؾ لنبيف للقارلء الكريـ ذطكرة
الزخرة كبياف كؾرهـ باهلل رب العالميف َ ؽمف هذق
إسياء :
أكِن  :يجب أف يعلـ أف الزاخر لكً يزاعدق
السيطاف ِبد لى مف الكؾر باهلل إما أف يأتً بذلؾ
بالقكؿ كأف يقكؿ كؾرت باهلل كأنا مسرؾ كغير ذلؾ
مف إلؾاظ الكؾريٌ كالسركيٌ أك يأتً بأعماؿ
شريخٌ ؽً ردتى ؽً كؾرق منوا :
1ػ أنى يرتدم المشخؼ ؽً قدميى كيدذؿ بى
الذّء .
2ػ كمنوـ مف يكتب القرآف الكريـ بالقذارة أك بدـ
الخيض .
3ػ كمنوـ مف يكتب آيات القرآف علٍ أزؾؿ قدميى
.
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4ػ كمنوـ مف يكتب الؾاتخٌ معككزٌ .
5ػ كمنوـ مف يؤدم الشّة بّ كضكء .
يذكر ازـ هللا
6ػ كمنوـ مف يذبد للسيطاف ؽّ
علٍ المذبكح كيرمً بى ؽً مكاف يخددق لى سيطانى .
7ػ كمنوـ مف يزجد للككاكب كيذاطبوا .
8ػ كمنوـ مف يأتً أمى أك ابنتى نعكذ باهلل مف ذلؾ
كلى .
كبالجملٌ كؿ ما كاف الزاخر أسد كؾر نا باهلل كاف
السيطاف أكثر طاعٌ لى كذلؾ بتنؾيذ أمرق كبزرعٌ
ؽً ذلؾ .
ثاني نا  :أدلٌ كقكع الزخر :
لما ضؿ مف ضؿ مف المعتزلٌ كغيرهـ ؽً
إنكار خقيقٌ الزخر كاف كِبد مف إثبات أدلٌ كقكع
الزخر خقيقٌ ِ تذيّ كما زعمى أكلُؾ .
ؽقد ذهب أهؿ الزنٌ إلٍ أف الزخر ثابت كلى
خقيقٌ كزنذكرأدلٌ ذلؾ مف الكتاب كالزنٌ .
1ػ مف أدلٌ الكتاب :
 قكلى تعالٍ  { :كى اتَّبىعيك ٍا مىا تى ٍتليك ٍا ال َّ
ؾ
ىاطيفي عى لىٍ يم ٍل ً
شي ً
ي لى ٍيمىافى كى مىا ىك ىفرى ي لى ٍيمىافي كى لىػكًفَّ ال َّ
ٍاطيفى ىك ىفري ك ٍا يي ىع ًلٌميكفى
شي ً
ي
كت كى مىاري ى
ٍف ًبب ًىاب ىؿ ىهاري ى
كت
نز ىؿ عى لىٍ ا ٍل ىملى ىكي ً
النَّاسى ال ً ٌ ٍخرى كى مىا أ ً
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ىاف مًفٍ ىأ ىخ ود ىختٍَّ يىقيكالى ًإنَّمىا نى ٍخفي ًف ٍتنىٌه ىفالى تى ٍكفيرٍ
كى مىا يي ىع ًلٌم ً
ىفيىتى ىعلَّميكفى ًم ٍنويمىا مىا يي ىف ًٌر يكفى بً ًى بىيٍفى ا ٍلمىرٍ ًء كى زى كٍ ًج ًى كى مىا هيـ
آريفى ًب ًى مًفٍ ىأ ىخ ود ًإالَّ ًب ًإ ٍذ ًف اللٌ ًى كى يىتى ىعلَّميكفى مىا يىضي رُّ هي ٍـ كى الى
ًبضى ًٌ
ىف ا ٍ
شتىرى اقي مىا لىىي ًفً اآلذًرى ًة مًفٍ ذى الى وؽ
يىن ىف يع يو ٍـ كى لى ىق ٍد عى لًميك ٍا لىم ً
كى لىبً ٍ سى مىا ى
شرى كٍ ٍا بً ًى ىأنفي ى وي ٍـ لىكٍ ىكانيك ٍا يى ٍعلىميكفى {( }102البقرة )
.
ى
ى
َّاس
 قكلى تعالٍ  { :ىفلىمَّا أ ٍل ىقكٍ ٍا ىىخري ك ٍا أعٍ ييفى الن ً
كى ا ٍ تىرٍ ىهبيكهي ٍـ كى ىجاءكا بً ً ٍخ ور عى ًظ ويـ { ( }116ااعراؼ ) .
 كقكلى تعالٍ  { :ىفلىمَّا ىأ ٍل ىقك ٍا ىا ىؿ ميك ىٍ مىا ًج ٍ تيـ ًب ًى ال ً ٌ ٍخري
{( }81
ٍطليىي ًإفَّ اللٌ ىى الى ييصٍ لًدي عى ىم ىؿ ا ٍل يم ٍف ً دًيفى
ًإفَّ اللٌ ىى ى ييب ً
يكنس ) .
 كقكلى تعالٍ ؽً بياف ما قالى زخرة ؽرعكف ً { :إنَّا
آ ىمنَّا ًبرى ًبٌنىا لًيى ٍػفًرى لىنىا ذى طىايىانىا كى مىا ىأ ٍكرى ٍهتىنىا عى لى ٍي ًى مًفى ال ً ٌ ٍخ ًر
كى اللَّىي ذى يٍره كى ىأ ٍب ىقٍ { ( }73طػى ) .
كاآليات التً جاءت ؽً ثبكت الزخر كثيرة .
2ػ أدلٌ الزنٌ ؽً ثبكت ذلؾ كمف هذق إدلٌ :
 خديث عاُسٌ رضً هللا عنوا قالت ( :
زخًرى
ي
ؿ ًإلى ٍي ًى
ختٍْ ًإنْىي لىييذى يْ ي
الن ًْب ٓ
ٍ -شلٍ هللا عليى كزلـ -ى
ختٍْ ًإ ىذا ىكافى ىذ ى
ؿ ال ْ
ات يىكٍ وـ
ىأنْىي ىي ٍؾ ىع ي
سٍٍ ىء كى مىا ىؽ ىعلىىي ى
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ؿ  « :ىأ ى
ت يىا
ع ٍن ًدل دىعى ا اللْ ىى كى دىعى اقي ثي ْـ ىقا ى
سعىرٍ ً
كى ٍهكى ً
عى اًُ ى
زتى ٍؾتى ٍيتيىي ًؽي ًى » .قي ٍلتي
سٌي ىأفْ اللْ ىى ىق ٍد ىأ ٍؽتىانًٍ ًؽيمىا ا ٍ
ف
ؿ اللْ ًى ىقا ى
 :كى مىا ىذاؾى يىا رى زيك ى
ؿ «:ى
جا ىءنًٍ رى ي
جّى ً
ٍ ثي ْـ
جلى ْ
ع ٍن ىد ًر ٍ
زٍ كى اآلذى ري ً
ع ٍن ىد رى ٍأ ً
خديهيمىا ً
جلىسى ىأ ى
ىؽ ى
ؿ:
ؿ ىقا ى
ىقا ى
جعي
خبً ًى مىا كى ى
خديهيمىا لًشى ا ً
ؿ  :ىأ ى
الرْ ي
ج ً
ؿ  :لى ًبيدي بٍفي إىعٍ شى ًـ
ؿ كى مىفٍ طىبْىي ىقا ى
ىمطٍبيكبه  .ىقا ى
ا ٍليىويك ًد ٓ
ؿ ًؽٍ
ؿ ً :ؽً مىا ىذا ىقا ى
ٍؽ .ىقا ى
ل مًفٍ بىنًٍ زي رى ي و
ط كى يم ى
يم ٍ
ؿ  :ىؽ ىأيٍفى هيكى
جؼٔ ط ى ٍل ىع وٌ ىذ ىك ور .ىقا ى
ساط ى وٌ كى ي
س و
ؿ  :ىؽ ىذ ى
ٍ-
ؿ ً :ؽٍ ًب ٍُ ًر ًذل ىأرٍ كى افى  .ىقا ى
ىقا ى
هبى الن ًْب ٓ
ي
اب ًى ًإلىٍ
اس مًفٍ ىأشٍ ى
خ ً
شلٍ هللا عليى كزلـً -ؽٍ أ ىن و
جعى ًإلىٍ عى اًُ ى
س ىٌ
ا ٍلبً ٍُ ًر ىؽنىظىرى ًإلى ٍي ىوا كى عى لى ٍي ىوا نىذٍ ه
ؿ ثي ْـ رى ى
ؿ  « :كى اللْ ًى لى ىك ىأفْ مىا ىء ى
خنْا ًء
ىؽ ىقا ى
كى لى ىك ىأفْ
ها ني ىقاعى ٌي ا ٍل ً
ىنذٍ لى ىوا ري ءيكسي ال ْ
ؿ اللْ ًى
يف » .قي ٍلتي  :يىا رى زيك ى
سي ً
ىاط ً
ؿ ِ « :ى ىأمْا ىأنىا ىؽ ىق ٍد عى ا ىؽانًٍ اللْىي
جتىىي ىقا ى
ىأ ىؽ ىأذٍ رى ٍ
ى ي
ْاس ًم ٍنىي ى
كى ى
س نٌرا ».
س ىؾانًٍ كى ذى ً
سيتي أفٍ أثىكٔ رى عى لىٍ الن ً
()1
كى ىأمىرى ًب ىوا ىؽدي ًؽنى ٍ
ت" .
 كمنوا أيض نا خديث أبً هريرة رضً هللا عنى عف
النبً شلٍ هللا عليى كزلـ قاؿ  ":اجتنبكا الزبع
(  ) 1رواه البخاري (  ) 49/4كتاب الطب باب السحر وفتح الباري ( . )235/11
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المكبقات َ قالكا يارزكؿ هللا كماهً ؟ قاؿ :
السرؾ باهلل َ كالزخر َ كقتؿ النؾس التً خرـ هللا
إِ بالخؽ َ كأكؿ الربا َ كأكؿ ماؿ اليتيـ َ كالتكلً
يكـ الزخؼ َ كقذؼ المخشنات المؤمنات
( )1
الػاؽّت".
 عف ابف عباس رضً الى عنوما قاؿ  :قاؿ رزكؿ
هللا شلٍ هللا عليى كزلـ  ":مف اقتبس علم نا مف
()2
النجكـ اقتبس سعبٌ مف الزخر زاد مازاد "
ؽوذق إدلٌ كغيرها تدؿ علٍ كقكعى كأف الزخر
لى خقيقٌ كهً أدلٌ تدؿ أيض نا علٍ تخريمى ؽقد خكـ أنى
يكؾر مف قاـ بعملى كجعلى النبً شلٍ هللا عليى كزلـ
مف الزبع المكبقات التً أمرنا باجتنابوا .
كذّشٌ القكؿ ؽً خكمى أنى خراـ بنص الكتاب
كالزنٌ كإجماع أهؿ العلـ مف الشخابٌ كغيرهـ .

(

 ) 1رواه البخاري ( . )294/5

(  ) 2رواه ابن ماجة وصححو األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة (  )305/2برقم ( . )3002
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ثالث نا  :كإذا كاف الزخر خرام نا كأنى مف الكؾر
ؽما خكـ مف قاـ بى ؽً سريعتنا ؟ كهؿ تقبؿ تكبتى ؽً
إزقاط الخد عنى ؟ .
ِسؾ أف سريعتنا اَزّميٌ كلوا مبناها علٍ
الرخمٌ بالعباد كذلؾ بخؾظ نؾكزوـ كأركاخوـ
كأجزادهـ كلذا سددت علٍ مف يرتكب هذق الؾعلٌ
السنيعٌ كأمرت بقتلى .
ؽقد اتؾؽ إُمٌ إربعٌ علٍ قتؿ الزاخر خؾاظ نا
علٍ أؽراد إمٌ كمجتمعاتوا .
ؽالخاشؿ أف الزاخر خدق ؽً سريعتنا القتؿ كلكف
هؿ يزتتاب أـ ِعلٍ ذّؼ بيف أهؿ العلـ كٕخمد
رخمى هللا ركايتاف َ المسوكر ؽً مذهبى أنى يقتؿ مف
غير ازتتابٌ كبوذا قاؿ مالؾ ٕف الشخابٌ لـ يزتتيبكا
الزخرة الذيف خكمكا بقتلوـ .
كالذّؼ بيف إُمٌ رخموـ هللا هك ؽً إزقاط
الخد عند التكبٌ أم هؿ إذا تاب مف زخرق ييقتؿ أـ
ِييقتؿ ؟ كالشخيد ماذكرناق أنى ييقتؿ ختٍ كإف تاب
كذلؾ لسناعٌ ؽعلى كتخذير نا لػيرق مف ارتكاب هذق
الؾعلٌ ؽما سرعت إقامٌ الخدكد إِ للخؾاظ علٍ الخياة
13
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ػػػػاص ىخيىػػاةه يى ٍا
البسريٌ كلذا قاؿ تعالٍ { :كى لى يك ٍـ ًفً ا ٍل ًقصى
ً
ب لى ىعلَّ يك ٍـ تىتَّقيكفى { (}179البقرة ) .
أيكلًًٍ ااى ٍلبىػػا ً
ؽؾً قتلى خياة للبسريٌ كتذلص مف سرق كتنبيى
لػيرق .
أما تكبتى ؽيما بينى كبيف ربى زبخانى كتعالٍ ؽمف ذا
الذم يخكؿ بينى كبينوا ؽإف كانت تكبتى شادقٌ َ
كازتكؽت سركطوا ؽّسؾ إف ساء هللا بقبكلوا .
مزألٌ ؽً زاخر أهؿ الكتاب :
اذتلؼ أهؿ العلـ ؽً زاخر أهؿ الكتاب هػػؿ يقتؿ
بزخػػػػرق أـ ِ ؟ .
ؽذهب أبك خنيؾٌ إلٍ القكؿ بقتلى كذلؾ لآلتً :
أكِن  :لعمكـ إذبار التً جاءت بقتؿ الزاخر .
ثاني نا ٕ :ف الزخر جنايٌ أكجبت قتؿ المزلـ
ؽأكجبت قتؿ الذمً كالقتؿ .
كذهب مالؾ رخمى هللا إلٍ القكؿ بأنى ِيقتؿ إِ أف
يقتؿ بزخرق ؽيقتؿ .
كقاؿ أيضا  :أنى إذا أدذؿ بزخرق ضرر نا علٍ
مزلـ لـ يعاهد عليى نقض العود بذلؾ ؽيخؿ قتلى .
14
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كذهب الساؽعً رخمى هللا إلٍ ماقالى مالؾ أكِن بأنى
ِيقتؿ إِ أف يقتؿ بزخرق ؽيقتؿ .
كالشخيد أنى يقتؿ بزخرق إذا تزبب ؽً قتؿ أخد
أك ضررق ٕف تعاطيى الزخر نقض للعود ؽيقتؿ بى .
رابعا :أقزاـ الزخر :
ذكر الرازم أقزام نا ثمانيٌ للزخر ككؿ هذق
إقزاـ أدذلوا الرازم بناء نا علٍ التعريؼ اللػكم ٕف
الزخر ؽً اللػٌ كما بينْا هك عبارة عما لطؼ كذؾً
زببى كلكف هنا الذم يعنينا مف أقزامى هً التً تتعلؽ
بالزخر خقيقٌ كالتً زببوا ظاهر كيزتعيف الزاخر
ؽيوا بالجف كالسياطيف بػرض اَؽزاد ؽً إرض
كاَضرار بالبسريٌ ؽمف هذق إقزاـ :
- 1زخر يؤثر مف تلقاء نؾزى كهك مايشدر عف
السيطاف أك مف يعاكنى علٍ ذلؾ كهك أقكاها أم
أقكل أنكاع الزخر .
- 2زخر يقكـ الزاخر بمزاعدة إركاح السريرة
كهك أضعؾوا كِيدكـ مؾعكلى إِ إذا تكرر عملى
كمف الزوؿ عّجى كإبطاؿ مؾعكلى .
- 3زخر يزتعيف ؽيى الزاخر بقكة الخركؼ الوجاُيٌ
كإعداد ك الككاكب كإجراـ الزماكيٌ كهك
15
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أشعب أنكاع الزخر كيزتلزـ الخيطٌ كالخذر
منى كهذا يجولى أكثر الناس كلكف هنا ؽً النكع
إذير مف أقزاـ الزخر ينبػً أف ننبى علٍ أنى
إف شد هذا القزـ مف اِزتعانٌ بالككاكب
كالخركؼ الوجاُيٌ كنخكها ؽينبػً أف ييعلـ أف
التأثير الذم يخدث للمزخكر ِيككف مف تأثير
الككاكب كلكف مف تأثير السياطيف كذلؾ
َضّؿ الزخرة كؽتنتوـ"" 1
زؤاؿ  :كثير نا مانزمع عما يقكـ بى
المسعكذكف مف أعماؿ يساهدها أبناء المزلميف إما
عف طريؽ التلؾاز أك المساهدة عيان نا ؽً بعض البلداف
إذرل كذلؾ بقياـ المسعكذ بعمؿ أعماؿ ذؾيٌ
ؽتشرؼ إبشار إليوا كإماتٌ طير كإخياُى أك إذراج
الطاُر مف البيضٌ علٍ يديى كهكذا ؽما خكـ مساهدة
هذق إسياء كهؿ هً مف الزخر ؟ .
نقكؿ نعـ هذق إسياء ضرب مف ضركب الزخر
كيزمٍ زخر التذييؿ كهك قزـ مف أقزاـ الزخر الذم
هك يسبى زخر زخرة ؽرعكف الذم قاؿ هللا ؽيى { :ييذى يَّ يؿ
(

16

 ) 1انظر كتاب الصارم البتار ص . 51
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ًإلى ٍي ًى ًمف ً ٍخ ًر ًه ٍـ ىأنَّ ىوا ىت ٍ عىٍ { ( }66طػى ) .
كقاؿ ؽيى أيضا { :ىا ىؿ ىأ ٍلقيكٍ ٍا ىفلىمَّا ىأ ٍل ىقكٍ ٍا ىىخري ك ٍا ىأعٍ ييفى
َّاس كى ا ٍ تىرٍ ىهبيكهي ٍـ كى ىجاءكا ًب ً ٍخ ور عى ًظ ويـ { ( }116ااعراؼ ) .
الن ً
كهذق إسياء التً يقكـ بوا المسعكذكف ؽً هذا
النكع مف الزخر ِخقيقٌ لوا بؿ هً ذداع كتذيّت
يقكـ بؾعلوا المسعكذ لكً يشرؼ أبشار الناس عما
يتعاطاق بذؾٌ يدق .
أما ككنوا زخر نا ٕف هللا زبخانى كتعالٍ زماها
{كى ىجاءكا ًب ً ٍخ ور عى ًظ ويـ
بذلؾ ؽقاؿ ؽً زخرة ؽرعكف :
{ ( }116ااعراؼ ) .
لكف هنا ماخكـ رؤيٌ هذق إعماؿ ؟ .
ِسؾ أنى ِ يجكز كيخرـ علٍ اَنزاف رؤيتوا
كينبػً عليى أف يخذر أبناءق مف مساهدة هذق إسياء .
كدليؿ ذلؾ قكلى تعالٍ{ :كى ًإ ىذا رى ىأي ى
ٍت الَّذًيفى يىذي كضي كفى ًفً
يث ىغي ًٍر ًق كى ًإمَّا يين ً يىنَّؾى
آيىاتًنىا ىف ىأعٍ ًرضٍ عى ٍن يو ٍـ ىختٍَّ يىذي كضي ك ٍا ًفً ىخ ًد و
ال َّ
ش ٍيطىافي ىفالى تى ٍق يع ٍد بى ٍع ىد ال ًذٌ ٍكرى ل مىعى ا ٍل ىقكٍ ًـ الظَّالًمًيفى { ( }68اانعاـ
).
ب ىأفٍ
كقكلى تعالٍ للمؤمنيف { :كى ى ٍد نىزَّ ىؿ عى لى ٍي يك ٍـ ًفً ا ٍل ًكتىا ً
ىات اللٌ ًى يي ىك ىفري ًب ىوا كى يي ٍ تى ٍوزى أي ًب ىوا ىفالى تى ٍق يعديك ٍا ىم ىعوي ٍـ ىختٍَّ
ًإ ىذا ى ًم ٍعتي ٍـ آي ً
17
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يث ىغي ًٍر ًق ًإنَّ يك ٍـ ًإذ نا ًٌم ٍثلي يو ٍـ ًإفَّ اللٌ ىى ىجامًعي ا ٍل يمنىا ًفقًيفى
يىذي كضي ك ٍا ًفً ىخ ًد و
كى ا ٍل ىكا ًف ًريفى ًفً ىج ىونَّ ىـ ىج ًميع نا { ( }140الن اء ) .
ؽرؤيٌ المنكر مع عدـ القدرة علٍ اَنكار نوينا عف
الجلكس مع مف يقكـ بى ٕف الجلكس معى يكخً
بالرضٍ بى .
كالزخر منكػػر عظيـ ينبػً البعػػد عف أماكنى
كعف مف يقكـ بى.
ككذلؾ ؽً هذق إلعاب سركيات ك كؾريات كما
هك معلكـ ؽالمسعكذ الذم يقكـ بعمؿ هذق إسياء يدعً
شؾٌ الربكبيٌ كهً القدرة علٍ اَخياء بعد اَماتٌ
كمف ادعٍ ذلؾ كؾر ٕف هذا مف ذشاُص ربكبيٌ
الرب زبخانى كتعالٍ .
ؽالموـ هنا أننا نقكؿ بأنى ِ يجكز رؤيٌ إلعاب
التً يقكـ بوا المسعكذكف كتستمؿ علٍ زخر التذييؿ
المتضمف ٕسياء كؾريٌ أك سركيٌ أك مخرمٌ زكاء
كاف مف ذّؿ أجوزة اَعّـ أك غيرها .

18
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ذامز نا :العّمات التً يعرؼ بوا الزاخر:
إف مف رخمٌ هللا بعبادق أنى أكضد لوـ بؿ كسؼ
لوـ ذبايا أهؿ الزيؼ كالضّؿ مف الزخرة كالمسعكذيف
ليككنكا منوـ علٍ خذر ختٍ أشبد العامً ك الجاهؿ
يعرؼ الزاخر مف غيرق .
ؽمف العّمات التً يمكننا أف نزتدؿ بوا علٍ
الزاخر :
 .1أنى يزأؿ المريض عف ازمى ك ازـ أمى .
 .2أنى يأذذ أثر نا مف آثار المريض مثؿ ثكب َسماغ
َ غترةَ منديؿَ ؽانيلٌَ زركاؿَ طاقيٌ كغيرها
مف مّبس أك غيرها مما يزتذدمى المشاب .
 .3أخيانا يطلب خيكان نا بشؾات معينٌ ليذبخى كِ
يذكر ازـ هللا عليى َ كربما لطر بدمى أماكف
إلـ مف المريض أك يرمً بى ؽً مكاف ذرب .
 .4كتابٌ الطّزـ ك التعكذات السركيٌ .
 .5تّكة الطّزـ ك العزاُـ غير المؾوكمٌ .
 .6إعطاء المريض خجاب نا يختكم علٍ مربعات
بداذلوا خركؼ أك أرقاـ .

19
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أف يأمر المريض أف يعتزؿ الناس ؽترة معينٌ ؽً
غرؽٌ ِ تدذلوا السمس كيزميوا العامٌ
"الخجبٌ" .
أخيانا يطلب مف المريض أِ يمس الماء مدة
معينٌ غالب نا تككف أربعيف يكما .
يعطً المريض أسياء نا يدؽنوا ؽً إرض .
يعطً المريض أكراق نا يخرقوا كيتبذربوا .
يتمتـ بكّـ غير مؾوكـ كذارج تمام نا عف اللػٌ
العربيٌ .
أخيانا يذبر الزاخر المريض بازمى كازـ بلدق
كمسكلتى التً جاء مف أجلوا بدكف أف يذكر لى
المريض ذلؾ .
يكتب للمريض خركؽ نا مقطعٌ ؽً كرقٌ "خجاب"
أك ؽً طبؽ مف الذزؼ إبيض كيأمر المريض
بإذابتى كسربى .
أنى عدك لدكد لجميع إدياف كيظور زذطى عليوا
كازتوزاءق بوا ؽً كؿ منازبٌ كِ يدذؿ بتات نا أم
مخؿ للعبادة إِ بقشد تدنيزى أك تلكيث معداتى
متبرُ نا مف دينى كمف جميع الكتب المنزلٌ مع
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تمزيقوػا كخرقوػا كازتعمالوا ؽً أغػراض دنيٌُ
.
 .15يقضً معظـ إكقات بعيد نا عف الناس كِ
يعاملوـ كِ يتشؿ بوـ ٕنى داُم نا يذلك بسيطانى
الذم يزذرق ٕعماؿ زخريٌ أك إلخاؽ الضرر
بالناس ؽإذا جاء إليػى مف يريػد منى زخر نا قػػاـ
إليى .
ؽوذق جملٌ مف العّمات التً ييزتدؿ بوا علٍ
الزاخر ؽعلٍ كؿ مزلـ كمزلمٌ أف يتنبوكا لوذق
العّمات كإِ كقعكا ؽً المخظكر كهك قكلى شلٍ
هللا عليى كزلـ  ":مف أتٍ عراؽ نا أك كاهن نا ؽشدقى بما
()1
يقكؿ ؽقد كؾر بما أنزؿ علٍ مخمد " .
زادز نا  :هؿ يجكز خؿ الزخر بالزخر ؟ .
كثير مف الناس يذؾٍ عليوـ هذا الخكـ ؽتجدق إذا
عجز عف السؾاء مف الزخر الذم ألـ بى يذهب إلٍ
الزخرة كالمسعكذيف بؿ تجدق مف أكؿ كهلٌ أشابتى

(
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يذهب إلٍ أكلُؾ الكؾرة كيزتعيف بوـ ؽً خؿ زخرق
كلذطكرة هذا إمر أخببنا أف ننبى علٍ هذا الخػػكػػـ .
هؿ يجكز الذهاب للزخرة بػرض خؿ الزخر عف
المزخكر ؟ .
اذتلؾت أقكاؿ الناس ؽً ذلؾ ؽمنوـ مف قاؿ
بالجكاز إذا كاف الػرض اَشّح ِ اَؽزاد كمنوـ مف
قاؿ بأنى ِ يجكز إطّق نا الذهاب إليوـ بأم سكؿ مف
إسكاؿ .
كإذا نظرت إلٍ نشكص السريعٌ تجد أنوا جاءت
كاضخٌ ؽً بياف النوً عف الذهاب للزخرة زكاء كاف
لُؽزاد أك اَشّح كعندُذ نقكؿ ِ نلتؾت إلٍ أقكاؿ
مف قاؿ بجكاز خؿ الزخر عف المزخكر بازتذداـ
عار عف الدليؿ .
الزخرة كالمسعكذيف ٕف ذلؾ
و
أما دليؿ ذلؾ ؽوك :
1ػ أدلٌ النوً عف الذهاب إلٍ الزخرة مطلق نا كمف
هذق إدلٌ
ى
هننا ىؽشى ْد ىقىي ًبمىا
قكلى شلٍ هللا عليى كزلـ  ":مىفٍ أتىٍ ىكا ً
()1
يخ ْم ود" .
ؿ ىؽ ىق ٍد ىك ىؾرى ًبمىا أي ٍن ًز ى
يىقيك ي
ؿ عى لىٍ م ى
(  ) 1رواه ابن ماجة وصححو األلباين يف صحيح ابن ماجة (  )105/1برقم ( ) 523
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كقكلى  " :مىفٍ ىأتىٍ عى رْ ا نؽا ىؽز ىىألىىي عى فٍ ى
ؿ
سٍٍ وء لى ٍـ تي ٍقبى ٍ
()2
لىىي شى ّىةه ىأرٍ بىعًيفى لى ٍيلى نٌ " .
ؽقكلى شلٍ هللا عليى كزلـ ( ىؽز ىىألىىي عى فٍ ى
سٍٍ وء )
يختمؿ أف يزألى السؾاء أك يزألى اَضرار ٕف كلمٌ
ى
سٍٍ وء نكرة تختمؿ هذا كهذا ؽلما كاف اِختماؿ مكجكدا
كاف ازتثناء اَشّح يختاج إلٍ دليؿ كِ دليؿ علٍ
ذلؾ .
كمما اختح بى مف قاؿ بجكاز ذلؾ خديث " النٓ ٍ
سرى ًة
()3
ؿ ال ْ
اف " .
مًفٍ عى ىم ً
س ٍيط ى ً
كهذا الخديث ؽً الخقيقٌ خجٌ لمف قاؿ بعدـ جكاز
النسرة إِماجاء الدليؿ بجكازق كلذا قاؿ ابف القيـ ػ
رخمى هللا ػ ؽً بياف تعريؼ النسرة كخكموا  :النسرة
خؿ الزخر عف المزخكر كهً نكعاف:
أخدهما  :خلى بزخر مثلى كهك الذم مف عمؿ
السيطاف كعليػػػى

(  ) 2رواه مسلم (  ) 1751/2ح ( . ) 2230
(  ) 3رواه أبوداود وصححو األلباين يف صحيح سنن أيب داود (  ) 733/2ويف املشكاة برقم (  ) 4553يف
كتاب الطب باب ماجاء يف النشرة من حديث جابر رضي اهلل عنو .
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يخمؿ قكؿ الخزػػػف البشرم ؽيتقرب الناسػػػػػر ك
المنتسػػػػػػر إلٍ السيطػػػػػػػاف بما يخب ؽيبطؿ عملى
عف المزخكر .
ك الثانً :النسرة بالرقيٌ ك التعكذات ك الدعكات
()1
المباخٌ ؽوذا جاُز .

(  ) 1انظر القول املفيد يف كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحو اهلل ( . ) 72/2
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زابع نا :كيؾيٌ إبطاؿ الزخر:
قد يزأؿ زاُؿ ؽيقكؿ ذكرتـ ؽيما زبؽ أنى ِ يجكز
اِزتعانٌ بالزخرة ؽً خؿ الزخر عف المزخكر إذ نا
ؽما هً طرؽ إبطاؿ الزخر أعنً بوا الطرؽ السرعيٌ
التً يمكف للمزخكر ازتذداموا لكً يذهب عنى ما هك
ؽيى .
نقكؿ كباهلل التكؽيؽ .
يجب أف يعلـ أف هللا ما أنزؿ مف داء إِ كجعؿ لى
دكاء علمى مف علمى كجولى مف جولى كِسؾ أف
الزخر مرض يشاب بى اَنزاف كلقد جاءت نشكص
الزنٌ تبيف كيؾيٌ العّج منى كزنذكر هنا بعض الطرؽ
التً يمكف ازتذداموا ؽً عّج المزخكر منوا.
أكِن :أكؿ هذق الطرؽ هك التكجى إلٍ رب
العالميف الذم بيدق ملككت كؿ سٍء كلذا قاؿ إبراهيـ
عليى الزّـ { :كى ًإ ىذا م ًىرضٍ تي ىفويكى يى ٍ
يف { ( }80السعراء )
ش ًف ً
ؽالتكجى إلٍ الرب زبخانى كتعالٍ بالدعاء
كالتضرع بيف يديى ِسؾ أنى مف أعظـ إمكر التً
تنؾع ؽً ذهاب ما ألـ باَنزاف مف زخر .
25

كيف تتخلص من السحر ؟

26

ثانيا :التعرؼ علٍ مكاف الزخر كإبطالى كيككف
ذلؾ بدعاء رب العالميف كما ؽعؿ النبً شلٍ هللا عليى
كزلـ خينما زخرق لبيد بف إعشـ كؽيى أنى شلٍ هللا
عليى كزلـ لما زخر زأؿ ربى ؽً ذلؾ ؽدؿ عليى
ؽازتذرجى مف بُر ؽكاف ؽً مسط ك مساطٌ كجؼ
طلعٌ ذكر ؽلما ازتذرجى ذهب مابى ختٍ كأنما نسط
مف عقاؿ ( .) 1
قاؿ ابف القيـ رخمى هللا  " :ؽوذا أبلؼ ما يعالح بى
المطبكب كهذا بمنزلٌ إزالٌ المادة الذبيثٌ كقلعوا مف
الجزد باِزتؾراغ ( . ) 2
كقد يقكؿ قاُؿ إف رزكؿ هللا شلٍ هللا عليى
كزلـ دؿ علٍ الزخر بطريقٌ الكخً ؽكيؼ ندؿ عليى
؟.
نقكؿ اَجابٌ علٍ ذلؾ تككف بما يلً :
- 1الرؤيا ؽً المناـ  .ؽبعد أف يدعك العبد ربى بمعرؽٌ
مكاف الزخر ؽيراق ؽً منامى هذا مف تماـ رخمٌ
هللا بالعبد .
(  ) 1صحيح البخاري ( . ) 199/10

(  ) 2الطب النبوي البن القيم (ص . ) 267
26
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- 2أف يكؽؽ لرؤيتى أثناء البخث ك التنقيب .
- 3أف يعرؼ مكاف الزخر عف طريؽ الجػػف كذلؾ
بالقػػػػػراءة علٍ المزخكر ؽيتكلـ الجف علٍ لزاف
المريض ؽيعرؼ مف ذّلػػػػػى مكاف كضع الزخر
غير أننً أنبى إلٍ أف أكثر خاؿ الجف الكذب ؽّ بد
مف التثبت منى ك التأكد لُّ يظلـ أخد بزببوـ .
 .4كمف إمكر التً يمكف مف ذّلوا إبطاؿ الزخر .
إذراج الجنً المككؿ بالزخر مف جزـ المريض
هذا إذا كاف هناؾ جنً مككؿ بالمريض ؽً أذيتى مثّ
ؽإف ازتطاع الراقً للمريض إذراج الجنً مف جزد
المريض ؽإف الزخر يبطؿ بإذف هللا تعالً .
 .5اِزتؾراغ .
كذلؾ بأف يككف ؽً المخؿ الذم يشؿ إليى أذل
الزخرَ قاؿ ابف القيـ رخمى هللا " ؽإف للزخر تأثير نا
ؽً الطبيعٌ كهيجاف أذّطوا كتسكيش مزاجوا ؽإذا
ظور أثر ؽً عضك كأمكف ازتؾراغ المادة الرديٌُ مف
ذلؾ العضك نؾع جدا كمف اِزتؾراغات الناؽعٌ بإذف
()1
هللا تعالٍ ؽً دؽع الزخر الخجامٌ .
(  ) 1الطب النبوي البن القيم ( . ) 267
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 .6النسرة .
كالمراد بوا هنا النسرة السرعيٌ كالمراد بوا قراءة
القرآف كإدعيٌ
التً كردت ؽً ذلؾ كزكؼ نكؽً الرقيٌ السرعيٌ مع
ذكر إخاديث التً كردت ؽيوا أف ساء هللا عند كّمنا
عف التخشينات السرعيٌ مف الزخر .

ثامن نا :ضرر الزخر علٍ الؾرد كالمجتمع :
مما ِسؾ ؽيى أف هللا تعالٍ خينما خرـ الزخر
خرمى لما ؽيى مف مؾازد دينيٌ كدنيكيٌ ِتشؿ إلٍ خد
الؾرد كخدق ك إنما تشؿ هذق المؾازد إلٍ المجتمعات
بأزرها .
ؽلما كاف الزخر مف أكبر الكباُر كمف أذطر
إمراض التً تشيب إؽراد كالمجتمعات خرمى هللا
زبخانى كتعالٍ كزنذكر هنا طرؽ نا مف أضرار الزخر
علٍ الؾرد كالمجتمع ؛ لبياف ذطكرتى ك التخذير منى
28
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كتتبع ذطكات القاُميف بى لتقديموـ إلٍ العدالٌ لكً
يزتريد إؽراد كالمجتمعات مف أؽعالوـ السريرة .
أكِن :ذطر الزخر علٍ الؾرد :
 .4ك أكلوا إمراضى كجعلى طريد الؾراش كقد يككف
مرضى زبب نا ؽً قتلى أك زبب نا ؽً جنكنى كنخكق .
 .5أنى قد يككف زبب نا ؽً تركى منزلى كأزرتى كبيتى
كتشبد إرض ؽراسى ك الزماء غطاءق
كالسكارع مثكاق .
 .6أنى يؤدم إلٍ العداكة إزريٌ ؽتجد أف العداكة
تقكـ بيف الزكج ك زكجتى علٍ أتؾى إزبػػػػاب
كبالتالً يؤدم إمػػػػػا إلٍ طّقوػػػػػػػا أك هجرها
أك ضربوا كنخكق .
 .4أنى قد يؤدم إلٍ ؽسؿ الطالب ؽً درازتى كما رأينا
ذلؾ كزمعنا عنى ؽبعد أف يككف الطالب نجيبا ؽً
درازتى إذا بى يتخكؿ إلٍ طالب ؽاسؿ ِ هدؼ لى
ؽيترؾ الدرازٌ بزبب ذلؾ .
 .5أنى قد يككف زببا ؽً قتؿ بعض إؽراد .
 .6أنى يؤدم باَنزاف إلٍ الكقكع ؽً المخظكرات
السرعيٌ كالذهاب إلٍ الكونٌ ك العراؽيف للنظر ؽً
29
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سككاق كبالتالً يأمرق هؤِء الزخرة إما بالسرؾ
كأف يأمركق بالذبد للجف كزدنتى كهذا كلى مف
السرؾ إكبر كإما بؾعؿ المعاشً أعاذنا هللا
كإياكـ منوا .
 .7أنى يؤدم إلٍ كثرة الكزكاس ؽً خياة الؾرد ؽتجدق
ؽً خياتى مكزكز نا إما ؽً عباداتى أك عاداتى ؽّ
يزتقيـ لُنزاف خاؿ كِ يودأ لى باؿ .
 .8أنى يلقً السككؾ بيف الؾرد كأؽراد عاُلتى زكاء
كانكا أبناءق أك زكجاتى .
كهناؾ إمراض الكثيرة التً تخمؿ ؽً طياتوا
ذطكرة هذق الؾعلٌ السنيعٌ ؽً خياة الؾرد.
ثاني نا :أما عف ضرر الزخر ؽً خياة المجتمع :
إذا أردت أف تتعرؼ علٍ ذطكرة الزخر ؽانظر
إلٍ خاؿ مف يشاب بى مف أؽراد المجتمع ثـ تذيؿ أف
كؿ المجتمع مشاب بى ؽماذا يككف خاؿ المجتمع ِسؾ
أنى يككف مجتمع نا تزكدق أعلٍ درجات الؾكضكيٌ ك
اِنخّؿ ك التذلؼ ؽمف ضررق علٍ المجتمع :
 .1أنى يكرث العداكة كالبػضاء بيف أؽراد المجتمع
ككذا الخقد ك الخزد .
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 .2أنى يزرع السككؾ ك السبى بيف أؽرادق .
 .3أنى يدعك إلٍ اِنتقاـ بكؿ كزيلٌ متاخٌ ِزيما إذا
عرؼ المزخكر مف زخرق كبالتالً يكثر القتؿ
بيف أؽراد المجتمع .
 .4أنى يخؿ مكاف إمف كالطمأنينٌ كإذّؽ الجميلٌ
الذكؼ كالزعزعٌ كخب الجريمٌ .
 .5أنى ينسر الرذيلٌ بيف أؽراد المجتمع .
 .6أنى يضعؼ كياف إمٌ ؽً تككلوا علٍ رب
العالميف ككمػػػػػػاؿ
اليقيف بى كذلؾ مف ذهاب أؽراد المجتمع إلٍ
الزخرة كالمنجميف كنخكهـ كاِزتعانٌ بوـ كترؾ
رب العالميف .
 .7أنى يخكٔ ؿ المجتمع المزلـ المخاؽظ علٍ دينى
كعرضى إلٍ مجتمع يزكدق اَسراؾ باهلل ككثرة
المكبقات كالمولكات .
 .8كبالجملٌ ؽإف الزخر مف أذطر إمراض التً
تشاب بوا المجتمعات ؽتقكض بنيانوا كتود أركانوا
كينتسر بزببى العدكاف كانتواؾ إعراض كقتؿ
إبرياء كزرقٌ إمكاؿ ؽضّن عف السرؾ باهلل
كالكؾر بى َ كبالتالً يككف المجتمع ليس لى هدؼ
31

كيف تتخلص من السحر ؟

32

كِ غايٌ يشير مجتمع نا همى معالجٌ أؽرادق مما ألـ
بوـ َ نزأؿ هللا تعالٍ أف يخمً مجتمعنا
كمجتمعات أمٌ اَزّـ مف كيد الخاقديف مف
الزخرة كالمنجميف إنى زميع قريب .
تازع نا  :تزلط الزخرة ؽً هذا الزماف :
إذا نظر المرء إلٍ أخكاؿ الناس كالمجتمعات ؽً
هذق الؾترة التً تمر بوا أمتنا كغيرها مف أمـ الكؾر يجد
أنى ِيمر بمدينٌ أك قريٌ إِ كجد ؽيوا عدد نا مف الزخرة
كالمسعكذيف َ ؽلقد جلزت مع بعض اَذكاف مف
بعض البلداف اَزّميٌ ؽخكٍ لً ما أكاد ِ أشدقى
عف خاؿ الزخرة عندهـ لدرجٌ أنوـ يشؾكف مف لـ
يعمؿ بوذا العمؿ يعنً ( الزخر ) متزمت نا بؿ إدهٍ مف
ذلؾ أنوـ كلألزؼ تجدهـ إما مؤذنيف أك أُمٌ مزاجد
كالزخر عندهـ كسرب الماء كأكؿ الطعاـ َ هذا ؽً
بعض البلداف اَزّميٌ ؽما بالؾ ؽً دكؿ الكؾر كيؼ
يككف الزخرة ؽيوـ .
إف تزلط الزخرة ؽً هذا الزماف يرجع إلٍ أمكر
عدة نجملوا ؽيما يأتً :
 .1كثرة الجوؿ كقلٌ العلـ .
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كنعنً بالجوؿ هنا جوؿ العبكديٌ برب العالميف
ككذا الجوؿ بأخكامى المنزلٌ ؽجوؿ العبكديٌ برب
العالميف المراد بى جوؿ الناس بذالقوـ كذلؾ يتـ
بجولوـ ؽً ربك بيتى ك ألكهيتى ك أزماُى كشؾاتى .
ؽأكثر الناس يجولكف الذالؽ زبخانى كتعالٍ مف
ككنى جؿ كعّ ذالقوـ كراز قوـ كمدبر سُكف
خياتوـ بؿ هك زبخانى بيدق كؿ سئ .
قاؿ تعالٍ ؽً بياف ذلؾ { :كى ًإف يىمٍ ى ٍؾى اللٌىي بًضي ورٌ ىفالى
اشؼى لىىي ًإالَّ هيكى كى ًإف ي ًيردٍؾى ًبذى ي وٍر ىفالى رى آدَّ لً ىفضٍ لً ًى {( }107
ىك ً
يكنس )
كقاؿ عز كجؿ ؽً بياف شؾتى كأف أمكر الدنيا
ار كى هيكى ال َّ مًيعي
كلوا بيدق { :كى لىىي مىا ى ىكفى ًفً اللَّ ٍي ًؿ كى النَّ ىو ً
ض
ات كى ااىرٍ ً
اط ًر ال َّ مىاكى ً
ا ٍل ىعلًي يـ { }13ي ٍؿ ىأ ىغيٍرى اللٌ ًى ىأتَّ ًذذي كى لًيٌ نا ىف ً
ً أيمًرٍ تي ىأفٍ ىأ يككفى ىأكَّ ىؿ مىفٍ ىأ ٍ لى ىـ كى الى
كى هيكى ييطٍ ًع يـ كى الى ييطٍ ىع يـ ي ٍؿ ًإ ًنٌ ى
تى يككنىفَّ مًفى ا ٍل يم ٍ
ش ًر ىكيفى { ( . }14إنعاـ )
إلٍ أف قاؿ زبخانى { :كى ًإف يىمٍ ى ٍؾى اللٌىي ًبضي ورٌ ىفالى
اشؼى لىىي ًإالَّ هيكى كى ًإف يىمٍ ى ٍؾى ًبذى ي وٍر ىف يوكى عى لىٍ يك ً ٌؿ ى
شًٍ وء ىدييره
ىك ً
{ ( . }17إنعاـ )
ؽأيف الناس مف عبكديٌ الرب بما ذكرناق كغيرها
مف اآليات .
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إف جوؿ الزكاد إعظـ مف البسريٌ بوؤِء
الكواف كالعراؽيف الذيف يزعكف إلٍ إؽزاد عقاُدهـ
كشرؽوـ عف التكخيد الذالص هلل رب العالميف
كذلؾ بجولوـ َ بأف يتعلقكا بوـ بدِن مف تعلقوـ باهلل
تعالٍ أدل إلٍ تزلط هؤِء الزخرة ؽً هذا الزماف
الذم كثر ؽيى الجوؿ كقؿ ؽيى العلـ .
إف الكواف كالعراؽيف يدرككف تمام نا أف جوؿ
الناس بأمكر العبكديٌ هك أعظـ زّح يزتذدـ ؽً
الضخؾ علٍ عقكلوـ كاِزتذؾاؼ بوـ كإيواموـ أف
إمكر بيدهـ ؽمف أراد الزعادة علٍ زعموـ ذهب
إليوـ كمف أخس بالسقاكة كالتعازٌ ذهب إليوـ
كهكذا .
إف هؤِء الدجاليف كالكواف كالمسعكذيف
كغيرهـ مف الزخرة ِ يؾعلكف ذلؾ مف أجؿ ابتزاز
أمكاؿ الناس ؽخزب بؿ مف أجؿ أف يعيثكا أيضا ؽً
إرض ؽزاد نا كيتكبركا ؽيوا بػير الخؽ .
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كالتدليس بالخيؿ طريقٌ قديمٌ معركؽٌ يضؿ بوا
سياطيف اَنس عباد هللا عف الخؽ الذم بيف أيديوـ
()1
.
كذّشٌ القكؿ ؽً ذلؾ أف جوؿ الناس بالمعبكد
جؿ كعّ كجولوـ يما يزتخقى مف شؾات الكماؿ
كالجماؿ كاَجّؿ كشرؽوـ عبادتوـ لػيرق جعؿ
هؤِء الزخرة يتزلطكف عليوـ .
أما النكع الثانً مف الجوؿ هك جوؿ الخكـ
بوؤِء الزخرة كجوؿ الخكـ باَتياف إليوـ َ ؽأكثر
الناس ِ يعلمكف أف نشكص السريعٌ جاءت بكؾر
الزخرة بؿ ِ يدرككف أيضا أف مف جاء إليوـ
مشدق نا لما يقكلكنى أنى أيضا كاؽر مثلوـ كقد بينا ؽيما
زبؽ خكـ الزاخر كخكـ مف أتٍ إليى .
ؽالزخرة لـ ينتسركا ؽً هذا الزماف إِ عندما
رأكا جوّن عميق نا مف الناس كبعد الناس عف ديف هللا
عز كجؿ كتركوـ للكتاب كالزنٌ ػ إِ مف رخـ هللا ػ
كلجكُوـ لػير هللا بعدما ماتت قلكبوـ كأشبخكا أسد
خرش نا علٍ الدنيا ككراهيٌ المكت .
(  ) 1انظر يف ذلك كتاب اجلن والشياطني مع الناس ملؤلفو عبدالوىاب عثمان ( ص . ) 154
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كمف إمكر التً أدت أيضا إلٍ تزلط الزخرة .
 .2غياب سرع هللا كتخكيمى ؽً غير هذق البّد
خؾظوا هللا كرعاها .
إذا نظرت إلٍ أخكاؿ أمٌ اَزّـ كماتمر بى مف
ؽتف متّخقٌ كتزلط أمـ السر عليوا بما ؽيوـ مف
الكواف كالمسعكذيف كأمعنت النظر ؽً ذلؾ كجدت
أف أهـ عامؿ أدل إلٍ انتسار الزخر كتزلطى علٍ
أؽراد هذق إمٌ كمجتمعاتوا هك غياب تطبيؽ
السريعٌ ؽً بّد اَزّـ كتنخيوا كازتبداؿ قكانيف
الكؾر كاَلخاد مكانوا .
ؽلما غابت أخكاـ السريعٌ كأمف الزخرة علٍ
نؾكزوـ كأركاخوـ إذ ليس هناؾ تطبيؽ خد كِ
قشاص بؿ ليس هناؾ ردة كِ كؾر يخكـ عليوـ
كبالتالً غاب خكموـ بيف أؽراد المجتمعات
اَزّميٌ كمف هنا تزلط هؤِء إعداء عليوـ .
كلما كانت هناؾ عمالٌ تؾد إلٍ بّدنا ؽّسؾ أنى
ِبد مف إتياف هؤِء المسعكذيف مف الزخرة
كالمنجميف بطرؽ ذؾيٌ يلبزكف بوا لباس التقكل
كالكرع ؽإذا ما خشؿ لوـ الكشكؿ إلٍ هذق البّد
تعاملكا بوذا الزخر ؽيذهب إليوـ ضعاؼ النؾكس
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مف أبناء الكطف كغيرهـ مف الكاؽديف يزألكنوـ النؾع
كالضر كغيرها مف إمكر مع استراط المداراة
عليوـ مف قبؿ القادميف إليوـ َ كلكف كهلل الخمد ما
أف يلبس هذا الزخر ؽً بّدنا إِ كيعرؼ لدل
الزلطات ؽيقدـ إلٍ عدالٌ تسريع رب العالميف كيقاـ
عليوـ الخكـ ؽً ذلؾ .
عاسر نا  :ما الكاجب علينا تجاق تزلط الزخرة
ؽً هذا الزماف ؟ .
هذا زؤاؿ موـ جد نا ِ يذرج إِ مف إنزاف يعظـ
سعاُر دينى مخب لوا مخب ٕؽراد أمتى كمجتمعاتوا
كلُجابٌ علٍ هذا الزؤاؿ نقكؿ  :إف الكاجب علينا
مع تزلط الزخرة ؽً هذا الزماف اآلتً :
أكِن  :الكاجب علٍ إؽراد :
1ػ يجب علينا أكِن أف نقيـ التكخيد الذالص هلل
رب العالميف بأنكاعى الثّثٌ الربكبيٌ كإلكهيٌ
يتـ إِ بدرازتوا
كإزماء كالشؾات كذلؾ ِ
كتعلموا كالتعبد هلل تعالٍ بوا إذ ِ غايٌ مف معرؽتوا
إِ للتعبد َ كما ذكرنا ذلؾ عند ذكر أزباب تزلط
الزخرة كمنوا قلٌ العلـ ككثرة الجوؿ .
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2ػ اِعتشاـ بالكتاب كالزنٌ كتخكيموما بيف
إؽراد كالمجتمعات كإمـ ؽإف اِعتشاـ بوما هك
طريؽ النجاة كما بيف ذلؾ النبً شلٍ الى عليى كزلـ
 ":تركت ؽيكـ ما إف اعتشمتـ بى لف تضلكا بعدم
()1
كتاب هللا كزنتً " .
ؽإنى مف اعتشـ بوما ِ يعرؼ الضّؿ لعقلى
طريقا .
3ػ اللجكء إلٍ هللا زبخانى كتعالٍ بالدعاء
كاِزتعانٌ بى ليؾرج كربنا كهمنا كغمنا كِ يتخقؽ
ذلؾ إِ عند شدؽ اللجكء إليى كمراقبتى كتقكاق التً
مف ذّلوا ترؽ قلكبنا كتشؾكا أركاخنا كتزككا
نؾكزنا .
4ػ أما كاجبنا نخك هؤِء الزخرة  :أف نؾضد
أمرهـ كنكسؼ خيلوـ كنخقر مف سأنوـ كنجتنبوـ
اجتناب نا تام نا مف قبؿ المجتمع كلى شػيرق ككبيرق
كنزد عليوـ كؿ باب سر يؾتخكنى علٍ الناس ليرتد
كيدهـ إلٍ نخكرهـ كسرهـ إلٍ نؾكزوـ كأِ نذهب
(  ) 1رواه أبوداود – كتاب املناسك باب صفة حج النيب صلى اهلل عليو وسلم من حديث جابر رضي اهلل عنو
الطويل رقم ( . ) 1905
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إليوـ كِ نزتسيرهـ ؽً أم سًء شػير أك كبير
متذكريف خديث النبً شلٍ هللا عليى كزلـ  ":مف
أتٍ عراؽ نا ؽزألى عف سًء لـ تقبؿ لى شّة أربعيف
ليلٌ " ( .) 1
هذا مف جانب عكاـ الناس .
ثاني نا  :أما مف جانب العلماء كالؾقواء كأهؿ
الخزبٌ :
ؽالكاجب عليوـ أف يخذركا الناس مف الذهاب
إليوـ كيبينكا لوـ أف الذهاب إليوـ قد يؤكؿ بشاخبى
إلٍ الكؾر كما قاؿ شلٍ هللا عليى كزلـ  ":مف أتٍ
كاهن نا ؽشدقى بما يقكؿ ؽقد كؾر بما أنزؿ علٍ مخمد
()1
شلٍ هللا عليى كزلـ ".
ؽطريؽ الكواف كالزخرة هك طريؽ السيطاف
يكؾً ؽً التخذير بؿ
المؤدم إلٍ جونـ كهذا ِ
عليوـ أف يكضخكا للناس أف أعظـ الطرؽ لجلب
النؾع كدؽع الضر تككف ؽً اِعتشاـ باهلل كبكتابى
كزنٌ رزكلى ؽمف ابتلً منوـ بزخر ؽيبينكا لى أف
العّج يكمف ؽً القرآف الكريـ كإدعيٌ المأثكرة
(  ) 1سبق خترجيو .
39

كيف تتخلص من السحر ؟

40

الكاردة ؽً إخاديث الشخيخٌ عف النبً شلٍ هللا
عليى كزلـ .
آف مىا هيكى
قاؿ هللا تعالٍ ؽً ذلؾ { :كى نينى ًٌز يؿ مًفى ا ٍلقيرٍ ً
ًش ىفاء كى رى ٍخ ىمٌه ًلٌ ٍلم ٍيؤ ًمنًيفى { ( }82اَزراء ) .
كقاؿ أيضا { :يىا ىأيُّ ىوا النَّاسي ى ٍد ىجاء ٍت يكـ مَّكٍ ًعظىٌه ًٌمف رَّ ًبٌ يك ٍـ
يكر كى هيدنل كى رى ٍخ ىمٌه ًلٌ ٍلم ٍيؤ ًمنًيفى { ( }57يكنس
كى ًش ىفاء ًلٌمىا ًفً الصُّ د ً
) .
ؽقد ذكر هللا زبخانى كتعالٍ ؽً اآليات الزابقٌ
أف القرآف سؾاء كلـ يذكر أنى دكاء َ ٕف الدكاء ربما
يسؾً أك ِ يسؾً أما القرآف ؽالسؾاء بى ختمً إذا ما
ظف باهلل تعالٍ
قرلء بإذّص كيقيف كخزػػف
كاعتقاد تاـ أف هللا هك الساؽً .
ؽالذّشٌ هنا أنى يجب علٍ العلماء كالؾقواء
كأهؿ العلـ كطلبتى كأهؿ الخزبٌ جميع نا أف يتكاتؾكا
لمخاربٌ هؤِء الزخرة كالتنبيى علٍ ذطرهـ
كالتخذير مف سرهـ .
ثالث نا  :أما كاجب كِة إمكر ؽً هذا الجانب
ؽوك كاجب موـ جد نا يتمثؿ ؽً إذذ علٍ أيدم
هؤِء الزخرة إسرار كيطبؽ ؽيوـ خد هللا عز
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كجؿ الذم كضخناق زابق نا كهك القتؿ كيخاربكنوـ ؽً
كؿ مكاف ليزتأشلكا سأؽتوـ كيضيقكا عليوـ الذناؽ
ؽً جميع أنسطتوـ الضارة كيراقبكهـ ؽً جميع
أعمالوـ لكً تزلـ إؽراد كالمجتمعات مف سركرهـ
.
رابع نا  :ثـ هناؾ كاجب آذر ؽً خؽ أشخاب
المؤززات كالسركات كإعماؿ التً تقكـ بإخضار
العمالٌ مف ذارج البّد ؽوؤِء أيض نا عليوـ كاجب
التخرم ؽيمف يقكمكف بإخضارق إلٍ بّدنا ؽيجب
عليوـ أف ِ يخضركا إلٍ ديارنا إِ مف عرؼ
ديانتى بديف اَزّـ كازتقامتى عليوا كازتعماؿ الدقٌ
ؽً ذلؾ َ ؽإنى لألزؼ السديد كاف لوذق العمالٌ
القادمٌ مف الذارج دكر كبير ؽً نسر هذق
الزػػمػػػػكـ رغبٌ ؽً تخبيب الكػػػؾػػػػّء لوػػػـ أك
خرشػػ نا علٍ إيقاع الضرر باآلذريف ٕم زبب مف
إزباب َ ككـ كانت هذق العمالٌ زبب نا ؽً تستيت
أزر كتؾريقوا كخلكؿ أمراض شعب اكتساؽوا ؽً
كثير مف إخياف ؽالعاقؿ الخشيؼ يتخرل إذا
اضطر لوذق العمالٌ بأِ يخضر إِ المكثكقيف منوـ
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ؽً دينوـ كأمانتوـ كازتقامتوـ علٍ هذا الديف رجاِن
كانكا أك نزاء نا ليزلـ دينى كشختى كمالى .
جوكد المملكٌ العربيٌ
الخادم عسر :
الزعكديٌ ؽً مخاربتوا للزخر كالزخرة :
مما ِسؾ ؽيى أف بّد الخرميف السريؾيف تتميز
علٍ جميع بّد العالـ بتطبيؽ سرع هللا عز كجؿ
ؽً مناخً الخياة .
كمف ذلؾ المكقؼ الشارـ المنطلؽ مف الكتاب
كالزنٌ خكؿ الزخر كالزخرة َ مزترسدة بقكؿ
النبً شلٍ هللا عليى كزلـ  ":إقامٌ خد ؽً إرض
()1
ذير ٕهلوا مف أف يمطركا أربعيف ليلٌ " .
ؽكـ قبض علٍ زخرة كمسعكذيف كلقكا
جزاءهـ الشارـ عّنيٌ أماـ المأل ليككنكا عظٌ
كعبرة للمؤمنيف .
كلكف الموـ ؽً كبد جماح هؤِء الزخرة كرد
كيدهـ إلٍ نخكرهـ هك دكر المكاطف كالمقيـ

(  ) 1الرتغيب والرتىيب (  ) 246/3قال املنذري ىكذا رواه النسائي مرفوعاً وموقوفاً .
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باَبّغ عنوـ كتتبعوـ كمزاعدة أجوزة الخزبٌ
كإمف الذيف يّخقكنوـ كيتتبعكف ذطكاتوـ .
لكف الكثيريف مف المكاطنيف ِ يتعاكنكف ؽً
ذلؾ بؿ منوـ مف يذهب إلٍ هؤِء الزخرة
كالمسعكذيف كيعطيوـ إمكاؿ الطاُلٌ كيتضرر
منوـ بالؼ الضرر كمع ذلؾ ِيقكـ بإبّغ المزؤكليف
عنوـ كإذا نكقش ؽً ذلؾ قاؿ  :أذاؼ مف ضررهـ
كأذسٍ أف يشنعكا لً سيُ نا كهكذا كنزً هذا
المزكيف أف هللا قادر علٍ كؿ سٍء كأف الجف
كاَنس لك اجتمعكا علٍ إيقاع الضرر عليى لـ
بقدركا كهللا علٍ ذلؾ كلك اجتمعكا علٍ دؽع الضر
عنى كقد قدرق هللا عليى لـ يقدركا علٍ دؽعى ؽالنؾع
كالضرر بيد هللا زبخانى كتعالٍ كأيض نا مف نعـ هللا
علٍ هذق البّد تضاؽر الجوكد علٍ مّخقٌ هؤِء
المسعكذيف مف قبؿ إجوزة العامٌ المتمثلٌ ؽً
أجوزة إمف ككذا كزارة السؤكف اَزّميٌ
كغيرها مف المؤززات العاملٌ ؽً إذذ برقً هذا
المجتمع كالعمؿ علٍ خمايٌ أؽرادق مف سركر
هؤِء الزخرة .
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ؽوذق كزارة السؤكف اَزّميٌ مف ذّؿ
العامليف ؽيوا مف علماء كذطياء كأُمٌ يتشدكف لوذا
المنكر العظيـ كالجريمٌ اَنزانيٌ بكؿ ما يملككنى .
ؽالذطباء يخذركف الناس ؽً ذطب الجمعٌ
كيكضخكف ضرر الزخرة كذطكرة الذهاب إليوـ
ككذلؾ كزارة التربيٌ كالتعليـ لوا دكرها الؾعاؿ ؽً
هذا المكضكع يتمثؿ ؽً مناهجوا الكثيرة التً تبيف
للطّب ذطكرة الزخرة كخرمٌ الذهاب إليوـ
كتكضد الطريؽ السرعً لمف أشيب بسٍء مف
إمراض الخزيٌ كالمعنكيٌ كترسدهـ إلٍ كيؾيٌ
العّج الشخيد مف هذق إمراض .
كهذق أيض نا الرُازٌ العامٌ لويٌُ إمر
بالمعركؼ كالنوً عف المنكر عبر مراكزها
المنتسرة ؽً كؿ بلد تتابع هؤِء الزخرة كتلقً
القبض عليوـ كتخيلوـ إلٍ الجوات المذتشٌ ليلقكا
جزاءهـ الرادع المزتمد مف القرآف كالزنٌ .
كِسؾ أنى ِ يذؾٍ علٍ الجميع ما تقكـ بى
إدارة البخكث العلميٌ كعلٍ رأزوا زماخٌ المؾتً
العاـ كهيٌُ كبار العلماء كاللجنٌ الداُمٌ لُؽتاء ؽلوا
دكرها ؽً هذا إمر خيث كانت كِ تزاؿ جوكدها
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المتكاشلٌ لمتابعٌ الزخر كالزخرة كقمع سرهـ
كدؽع باطلوـ عف طريؽ الؾتاكل التً تشدرها الويٌُ
كالرزاُؿ الناؽعٌ كالكتابٌ للمزؤكليف كجوات
اِذتشاص .
نزأؿ هللا بمنى ككرمى أف يبارؾ ؽً جوكد
الجميع كأف ينؾع بوا إنى زميع قريب مجيب .
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الثانً عسر  :ؽً بياف التخشينات السرعيٌ مف
الزخر :
سرع هللا لعبادق المؤمنيف أمكر نا يتخشنكف بوا
مف هؤِء الزخرة كالمسعكذيف زنذكر طرؽ نا مف
ذلؾ :
 :كذلؾ
1ػ تخقيؽ التكخيد الذالص هلل تعالٍ
بأقزامى الثّثٌ َ تكخيد الربكبيٌ كتكخيد إلكهيٌ
كتكخيد إزماء كالشؾات .
ؽتكخيد الربكبيٌ المراد بى :
العلـ كاَقرار بأف هللا رب كؿ سٍء كمليكى
()1
كالمدبر ٕمكر الذلؽ جميعوـ .
ؽوذا الككف بزماُى كأرضى كأؽّكى كدكابى َ
كسجرق َ كمدرق َ كبرق كبخرق َ كمُّكتى كجنى
كإنزى ذاضع هلل مطيع ٕمرق الككنً كما قاؿ تعالٍ :
ى
ض
ات كى ااىرٍ ً
يف اللٌ ًى ىي ٍب يػكفى كى لىىي ىأ ٍ لى ىـ مىف ًفً ال َّ مىاكى ً
{أ ىف ىػيٍرى ًد ً
طىكٍ ع نا كى ىكرٍ ه نا كى ًإلى ٍي ًى ييرٍ ىجعيكفى { ( . }83آؿ عمراف )
(  ) 1حاشية كتاب التوحيد البن قاسم ( ص . ) 11
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ؽإذا خقؽ العبد هذا التكخيد عرؼ أف كؿ سٍء
بأمر هللا ؽّ يقع أمر كِ يخؿ ذير كِ يرؽع سر إِ
بأمرق زبخانى كتعالٍ كهذا يجعؿ العبد يدعكق ؽً كؿ
اشؼى لىىي
ناُبٌ قاؿ هللا تعالٍ { :كى ًإف يىمٍ ى ٍؾى اللٌىي ًبضي ورٌ ىفالى ىك ً
يصيبي بً ًى مىف يى ى
شا يء مًفٍ
ًإالَّ هيكى كى ًإف ي ًيردٍؾى بًذى ي وٍر ىفالى رى آدَّ لً ىفضٍ لً ًى ي ً
ًعبىا ًد ًق كى هيكى ا ٍل ىػفيكري الرَّ ًخي يـ { ( . }107يكنس )
كتكخيد إلكهيٌ المراد بى  :إذّص العبادة هلل
كخدق ِسريؾ لى كيتعلؽ بأعماؿ العبد كأقكالى الظاهرة
()1
كالباطنٌ .
كهذا النكع مف التكخيد هك أكؿ دعكة الرزؿ مف
أكلوـ إلٍ آذرهـ كما قاؿ تعالٍ  { :كى لى ىق ٍد بى ىع ٍثنىا ًفً يك ً ٌؿ أي َّم وٌ
اجتىنًبيك ٍا الط َّ ي
اغ ى
كت { ( . }36النخؿ )
رَّ يكالن ىأ ًف اعٍ بيديك ٍا اللٌ ىى كى ٍ
ؽّ يككف العبد مكخد نا ختٍ يسود أِ إلى إِ هللا
كخدق كيقر أنى كخدق اَلى المزتخؽ للعبادة .
كهذا النكع مف التكخيد يقتضً بأنى علٍ العبد أف
يجعؿ دعاءق كنذرق كذبخى كرجاءق كذكؽى كتككلى
كغيرها مف العبادات إلٍ هللا كخدق ِ سريؾ لى .

(  ) 1حاشية كتاب التوحيد البن قاسم ( ص . ) 11
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ؽشرؼ أم سًء مف ذلؾ أك غيرق ؽيما يتعلؽ
بأؽعاؿ العباد علٍ كجى التقرب لػير هللا يككف سركا
كمف يذبد للجف كينػػذر لوػػػػػػـ ككمػف يجعؿ اعتمادق
علٍ الزاخر كالكاهف .
النكع الثالث  :تكخيد إزماء كالشؾات كالمراد
بى أف يكشؼ الرب تبارؾ كتعالٍ بما كشؼ بى نؾزى
كبما كشؾى بى رزكلى شلٍ هللا عليى كزلـ مف شؾات
الكماؿ كنعكت الجّؿ مف غير تكييؼ كِ تمثيؿ كمف
غير تخريؼ كِ تعطيؿ  .قاؿ هللا تعالٍ { :لىيٍسى ىك ًم ٍثلً ًى
ى
ىصيري {(.}11السكرل)
شًٍ هء كى هيكى ال َّ مًيعي الب ً
كخقيقٌ التعبد هلل زبخانى كتعالٍ بأزماُى كشؾاتى
أف يعرؼ العبد أف هلل زبخانى كتعالٍ أزماء كشؾات
تليؽ بجّلى كعظمتى ؽإذا عرؼ ذلؾ ؽإف الكاجب عليى
أف يؤمف بما تدؿ عليى هذق إزماء كالشؾات علٍ
الكجى الشخيد مف غير تخريؼ كِ تعطيؿ كمف غير
تمثيؿ كِ تسبيى ؽمتٍ عرؼ العبد ذلؾ ؽإف ذلؾ يعرؽى
بربى ؽيذضع لى كيذسع كيذاؽى كيرجكق كيتضرع إليى
ؽً دؽع الكربات كالسركر كيدعكق كيتكزؿ إليى
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بأزماُى كشؾاتى كما قاؿ زبخانى كتعالٍ { :كى لًلٌ ًى ااى ٍ مىاء
ا ٍل يخ ٍ نىٍ ىفادٍعي كقي بً ىوا { ( . }180إعراؼ )
ؽمتٍ خقؽ العبد أنكاع التكخيد الثّثٌ بإذّص
كتعبد هلل زبخانى كتعالٍ كاف ذلؾ لى أثر كبير ؽً دؽع
السركر كجلب الذير بإذف هللا .
2ػ اَذّص  :ؽتخقيؽ اَذّص هك زبيؿ
الذّص مف السيطاف باعتراؽى هك خيث يقكؿ هللا
ب بًمىا ىأ ٍغكى ٍيتىنًً ايزى يًٌنىفَّ لىوي ٍـ ًفً
تعالٍ علٍ لزانى  { :ىا ىؿ رى ٌ ً
صيفى
ض كى اي ٍغ ًكيىنَّ يو ٍـ ىأ ٍج ىمعًيفى { ً }39إالَّ ًعبىادىؾى ًم ٍن يو يـ ا ٍلميذٍ لى ً
ااىرٍ ً
{ ( . }40الخجر )
كالمذلص هك الذم يبتػً بعملى كجى هللا ؽقط
كِينتظر مخمدة الناس لى علٍ ما يؾعؿ بؿ هك يذؾً
جميع أعمالى ما ازتطاع إلٍ ذلؾ زبيّن .
3ػ التزاـ الجماعٌ  :ؽالتزاـ الجماعٌ يرضً
الرخمف كيطرد السيطاف ؽعف عمر بف الذطاب رضً
هللا عنى قاؿ  :قاؿ رزكؿ هللا شلٍ هللا عليى كزلـ " :
مف أراد بخبكخٌ الجنٌ ؽليلزـ الجماعٌ ؽإف السيطاف
مع الكاخد كهك مف اَثنيف أبعد " ( .) 1
(  ) 1رواه الرتمذي وقال حسن صحيح غريب من ىذا الوجو ( 465/4ح. ) 2165
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ؽإف أردت أف تزاؽر زؾر نا طكيّن ؽاشطخب معؾ
غيرؾ ٕف النبً شلٍ هللا عليى كزلـ قاؿ  " :الراكب
()2
سيطاف كالراكباف سيطاناف كالثّثٌ ركب " .
كمف التخشينات السرعيٌ مف الزخر :
4ػ المخاؽظٌ علٍ الشلكات الذمس ؽً جماعٌ
ِزيما شّة الؾجر  :قاؿ هللا تعالٍ  { :ىخا ًفظيك ٍا عى لىٍ
ات كالصَّ الى ًة ا ٍلكي ٍ طىٍ كى يكميك ٍا لًلٌ ًى ىانًتًيفى {( . }238البقرة )
الصَّ لىكى ً
ؽالتواكف عف الشّة ؽً جماعٌ يزوؿ غكايٌ
السيطاف ِبف آدـ ٕنى بذلؾ يككف قد اتبع طريؽ
السيطاف كترؾ طريؽ الرخمف ؽالسيطاف يزيف
لُنزاف ترؾ الطاعات كيجعلى يتزاهؿ ؽيوا كِ يخاؽظ
عليوا كمف أعظموا كأسرؽوا الشلكات الذمس ؽمتٍ
ازتطاع هذا العدك اللدكد أف يجعؿ العبد تارك نا لوا أك
يؤديوا ؽً أكقاتوا مع جماعٌ
متزاهّن ؽيوا ؽّ
المزلميف ؽقد ناؿ الخظ إكؽر منى  .ؽالمخاؽظٌ علٍ

(  ) 2رواه أبوداود والرتمذي بسند حسن  ،أبوداود (  ) 36/3الرتمذي ( . ) 110/3
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الشلكات الذمس خمايٌ عظيمٌ لُنزاف مف أف يوـ بى
السيطاف .
قاؿ شلٍ هللا عليى كزلـ  ":مىا مًفٍ ثىّىثى وٌ ًؽٍ ىقرٍ يى وٌ
يو يـ الشْ ّىةي
خكى ىذ عى لىي ًٍو يـ
ًإِْ ىق ًد ا ٍ
زتى ٍ
كى ِى بىد وٍك ِى تي ىقا يـ ًؽ ً
(
ال ْ
اشيىٌ ".
جمىاعى ًٌ ىؽ ًإنْمىا ي ٍىأ يك ي
ؿ الذٔ ٍُبي ا ٍل ىق ً
س ٍيطىافي ىؽ ىعلىيٍؾى بًا ٍل ى

)1

5ػ اِعتشاـ بالكتاب كالزنٌ :
ؽإف مف أعظـ زبؿ الخمايٌ مف السيطاف اِلتزاـ
بالكتاب كالزنٌ علم نا ك عمّن .كذلؾ ٕف الكتاب كالزنٌ
جاءا بالشراط المزتقيـ َ كالسيطاف يعمؿ جاهد نا ليؿ
نوار لكً يذرج العبد عف هذا الشراط المزتقيـ  .ؽقد
ركل أخمد كالنزاًُ كغيرهما أف النبً شلٍ هللا عليى
كزلـ جلس ذات مرة مع أشخابى كذط ذط نا بيدق ثـ
قاؿ  " :هذا زبيؿ هللا مزتقيما " كذط عف يمينى
كسمالى ثـ قاؿ  :هذق الزبؿ ليس منوا زبيؿ إِ عليى
اطً يم ٍ تى ًقيم نا
صرى ً
سيطاف يدعك إليى ثـ قرأ { :كى ىأفَّ ىهػ ىذا ً

(  ) 1رواه أبوداود بسند حسن ( . ) 150/1
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ىفات ًَّبعيكقي كى الى تىت ًَّبعيك ٍا ال ُّ بي ىؿ ىفتى ىفرَّ ىؽ ًب يك ٍـ عى ف ًىبيلً ًى ىذلً يك ٍـ كى صَّا يكـ ًب ًى
()1
لى ىعلَّ يك ٍـ تىتَّقيكفى { ( . }153إنعاـ )
ؽمتٍ التزـ العبد بكتاب هللا كزنٌ رزكلى علم نا
كعمػػػػّن ؽإف
السيطاف ِ يزتطيع أف يػكيى أك يضرق ؽً سًء .
قاؿ ابف الجكزم ػ رخمى هللا ػ ؽً تلبيس إبليس
بعد أف زاؽ اَزناد إلٍ إعمش قاؿ يعنً إعمش :
" خدثنا رجؿ كاف يكلـ الجف قاؿ  :ليس علينا أسد ممف
يتبع الزنٌ َ كأما أشخاب إهكاء
()1
ؽإنا نلعب بوـ لعبا ".
6ػ تقكل هللا تعالٍ :
ؽلتقكل هللا تعالٍ كمراقبتى ؽً كؿ كبيرة كشػيرة
كازتسعار معيٌ الرب زبخانى كتعالٍ أثر كبير ؽً
تؾريح الكربات كدؽع السركر كرؽعوا عف العبد َ ؽالعبد
كلما اتقٍ هللا تعالٍ كراقبى ؽً الزر كالعلف رؽع هللا
عنى البّء كالسركر بإذنى زبخانى كتعالٍ .

(  ) 1رواه أمحد واحلاكم والنسائي وقال احلاكم صحيح اإلسناد ( . ) 318/2
(  ) 1تلبيس إبليس ( ص . ) 39
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قاؿ هللا تعالٍ  { :كى مىف يىت ًَّؽ اللَّ ىى ي ٍىجعىؿ لَّىي مىذٍ رى ج نا {. }2
( الطّؽ )
كقاؿ أيض نا  { :كى نى َّج ٍينىا الَّذًيفى آ ىمنيكا كى ىكانيكا يىتَّقيكفى {. }18
( ؽشلت )
7ػ التكبٌ النشكح كالتذلص مف اَثـ :
ُّصيبى وٌ ىف ًبمىا
يقػػػػكؿ هللا تعػػالٍ  { :كى مىا ىأصى ابى يكـ ًٌمف م ً
ىك ى ب ٍ ى
ير { ( . }30الشكرل )
ىت أ ٍي ًدي يك ٍـ كى يى ٍعفيك عى ف ىكثً و
ؽإف كثير نا مف السركر التً تقع إنما تككف بزبب
الذنكب كالمعاشً كبزبب ظلـ العبد .
ؽمتٍ تاب العبد إلٍ هللا كأنػػاب إليى كتذلػػص
مف اَثػػػػـ ؽإف ذلؾ إف ساء هللا زيككف زبب نا ؽً
ازتبػداؿ همى ؽرجا كبُّى عاؽيٌ .
قاؿ هللا تعػػػػػالٍ { :كى تيكبيكا ًإلىٍ اللَّ ًى ىج ًميع نا ىأيُّ ىوا
ا ٍلم ٍيؤ ًمنيكفى لى ىعلَّ يك ٍـ تي ٍفلً يخكفى { ( . }31النكر )
8ػ بذؿ الشدقات كشنع المعركؼ كالقياـ
بخاجات الناس :
إف مف أعظـ الكزاُؿ كالزبؿ التً يتقٍ بوا السر
مف زخر كغيرق بذؿ الشدقات للؾقراء كالمختاجيف َ
ؽإف ؽً بذلوا دؽع نا لكثير مف السركر أك تذؾيؾوا َ كلكف
علٍ المزلـ أف يذلص البذؿ هلل ؽقد كرد عنى شلٍ
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هللا عليى كزلـ ؽً ذلؾ  ":إف شدقٌ الزر لتطؾًء
()1
غضب الرب كتدؽع ميتٌ الزكء " .
كأيضا " باكركا بالشدقٌ ؽإف البّء ِيتذطاها
()2
كتشد زبعيف باب نا مف الزكء " .
كلذا كانت الشدقٌ نكع نا مما يتداكل بى قاؿ
(3
شلٍ هللا عليى كزلـ  ":داككا مرضاكـ بالشدقٌ " .

)

9ػ الرقٍ السرعيٌ :
ذكرنا ؽيما زلؼ ؽً طريؽ إبطاؿ الزخر أف
الرقيٌ السرعيٌ زبب مف أزباب السؾاء بإذف هللا
تعالٍ  .ؽماهً الرقيٌ السرعيٌ ؟ كماهً سركطوا ؟
كماكيؾيتوا ؟ مع ذكر بعض مايقرأ علٍ المريض .
كلُجابٌ علٍ هذا الزؤاؿ نقكؿ كباهلل التكؽيؽ :

(  ) 1جممع الزوائد ( . ) 115/3
(  ) 2جممع الزوائد ( . ) 110/3

(  ) 3صحيح اجلامع ( 140/3برقم. ) 3353
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الرقيٌ السرعيٌ هً التً تككف بآيات مف كتاب هللا
زبخانى كتعالٍ أك بأدعيٌ مأثكرة مف الزنٌ الشخيخٌ
عف النبً شلٍ هللا عليى كزلـ .
كالرقيٌ السرعيٌ مأمكر بوا مف النبً شلٍ هللا
عليى كزلـ ؽعف عاُسٌ رضً هللا عنوا قالت " :
أمرنً رزكؿ هللا شلٍ هللا عليى كزلـ أف أزترقً
()1
مف العيف " .
كعنوا أيض نا أف رزكؿ هللا شلٍ هللا عليى كزلـ
دذؿ عليوا كامرأة تعالجوا أك ترقيوا ؽقاؿ  ":عالجيوا
()2
بكتاب هللا " .
ؽالخاشؿ أف الرقيٌ السرعيٌ متٍ اختاج العبػػػػد
إليوا جػػػػػػػاز لى ذلؾ .قاؿ ابف خجر رخمى هللا ":
اجتماع ثّثٌ
أجمع العلماء علٍ جكاز الرقٍ عند
سركط " .
سركط الرقيٌ السرعيٌ :
1ػ أهـ هذق السركط أف تككف ذاليٌ مف السرؾ ؽعف
عكؼ بف مالؾ رضً هللا عنى قاؿ  " :كنا نرقً ؽً
(  ) 1متفق عليو – انظر اللؤلؤ واملرجان كتاب السالم برقم ( . ) 1418

(  ) 2رواه ابن حبان – موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان – كتاب الطب باب الرقى ( . ) 1419
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الجاهليٌ ؽقلنا يارزكؿ هللا كيؼ ترل ذلؾ ؽقاؿ ":
اعرضكا علً رقاكـ َ ِبأس بالرقٍ مالـ يكف ؽيوا
()1
سرؾ " .
2ػ أف تككف بكّـ هللا تعالٍ أك بأزماُى كشؾاتى .
قلت أك بما جاء عف النبً شلٍ هللا عليى كزلـ مف
الزنٌ الشخيخٌ .
3ػ أف تككف باللزاف العربً أك بما يعرؼ معناق مف
غيرق .
4ػ أف يعتقد أف الرقيٌ ِ تؤثر بذاتوا َ بؿ بذات هللا .
كمف إمكر المتخزنٌ للراقً عند رقيتى للمريض
.
أف يككف علٍ ازتعداد نؾزً كقكة إرادة
كسذشيٌ كأف يككف متكضُ نا كيضع يدق علٍ رأس
المريض .

(  ) 1رواه مسلم – خمتصر صحيح مسلم برقم ( . ) 1462
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كزنذكر هنا جملٌ مف الرقٍ التً يقرأها الراقً علٍ
المشاب .
1ػ قراءة الؾاتخٌ .
2ػ قراءة بعض هذق اآليات مف زكرة البقرة .
{الـ {  }1ىذلًؾى ا ٍل ًكتىابي الى رى يٍبى ًفي ًى هيدنل ًلٌ ٍل يمتَّقًيفى {  }2الَّذًيفى
}3
ب كى يي ًقيميكفى الصَّ ال ىة كى ًممَّا رى زى ٍ نىاهي ٍـ يين ًفقيكفى {
ي ٍيؤ ًمنيكفى ًبا ٍل ىػ ٍي ً
ي
ي
نز ىؿ ًمف ى ٍبلًؾى كى بًاآلذًرى ًة هي ٍـ
نز ىؿ ًإلىيٍؾى كى مىا أ ً
كالَّذًيفى ي ٍيؤ ًمنيكفى بًمىا أ ً
ييك ًنيكفى { ( . }4البقرة )
ً ا ٍل ىقيُّك يـ الى تى ٍأذي ذيقي ً نىٌه كى الى نىكٍ هـ لَّىي مىا
{اللٌىي الى ًإلىػ ىى ًإالَّ هيكى ا ٍل ىخ ُّ
ض مىف ىذا الَّ ًذم يى ٍ
ش ىفعي ًع ٍن ىدقي ًإالَّ بً ًإ ٍذنً ًى
ات كى مىا ًفً ااىرٍ ً
ًفً ال َّ مىاكى ً
ى
يو ٍـ كى مىا ذى ٍل ىف يو ٍـ كى الى يي ًخيطيكفى ًب ى
شًٍ وء ٌمًفٍ ًع ٍل ًم ًى ًإالَّ ًبمىا
يى ٍعلى يـ مىا بىيٍفى أ ٍي ًد ً
ى
ات كى ااىرٍ ضى كى الى ي يىؤكديقي ًخ ٍفظيويمىا كى هيكى
شاء كى ً عى يكرٍ ً يُّىي ال َّ مىاكى ً
ىظي يـ { ( . }255البقرة )
ا ٍل ىعلً ُّ
ً ا ٍلع ً
ض كى ًإف تي ٍبديك ٍا مىا ًفً
ىاكات كى مىا ًفً ااىرٍ ً
{ ًلٌلَّ ًى ما ًفً ال َّ م ً
ىأنفي ً يك ٍـ ىأكٍ تيذٍ فيكقي ي ىيخا ً ٍب يكـ ًب ًى اللٌىي ىفيى ٍػفًري لًمىف يى ى
شا يء كى يي ىعذًٌبي مىف
ي
شا يء كى اللٌىي عى لىٍ يك ً ٌؿ ى
ىي ى
نز ىؿ
شًٍ وء ىدًيره {  }284آمىفى الرَّ يك يؿ ًبمىا أ ً
ًإلى ٍي ًى ًمف رَّ ًبٌ ًى كى ا ٍلم ٍيؤ ًمنيكفى يك ٌّؿ آمىفى ًباللٌ ًى كى مىآل ً ىكتً ًى كى يكت ًيب ًى كى ري ي لً ًى الى
ني ىف ًٌرؽي بىيٍفى ىأ ىخ ود ًٌمف رُّ ي لً ًى كى ىاليك ٍا ى ًم ٍعنىا كى ىأط ى ٍعنىا يغ ٍفرى انىؾى رى بَّنىا كى ًإلىيٍؾى
ىصيري {  }285الى يي ىكلًٌؼي اللٌىي نى ٍف نا ًإالَّ كي ٍ ىع ىوا لى ىوا مىا ىك ى ب ٍ
ىت
ا ٍلم ً
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ىت رى بَّنىا الى ت ىيؤا ًذ ٍذنىا ًإف نَّ ً ينىا ىأكٍ ىأذٍ ط ى ٍأنىا رى بَّنىا كى الى
كى عى لى ٍي ىوا مىا ا ٍكتى ى ب ٍ
تى ٍخ ًم ٍؿ عى لى ٍينىا ًإصٍ ر نا ىكمىا ىخ ىم ٍلتىىي عى لىٍ الَّذًيفى ًمف ى ٍبلًنىا رى بَّنىا كى الى ت ىيخ ًٌم ٍلنىا
مىا الى طىا ى ىٌ لىنىا ًب ًى كى اعٍ ؼي عى نَّا كى ٍ
اغفًرٍ لىنىا كى ارٍ ىخمٍ نىا ىأ ى
نت مىكٍ الىنىا
ىفانصي رٍ نىا عى لىٍ ا ٍل ىقكٍ ًـ ا ٍل ىكا ًف ًريفى { ( . }286البقرة )
3ػ مف زكرة آؿ عمراف :
ي
{ ى
ش ًو ىد اللٌىي ىأنَّىي الى ًإلىػ ىى ًإالَّ هيكى كى ا ٍل ىمالى ً ىكٌي كى أكٍ ليك ٍا ا ٍل ًع ٍل ًـ ىآ ً ىم نا
ٍط الى ًإلىػ ىى ًإالَّ هيكى ا ٍلع ًىزيزي ا ٍل ىخ ًكي يـ { ( . }18آؿ عمراف )
ًبا ٍل ًق ً
ؾ ت ٍيؤتًً ا ٍل يم ٍلؾى مىف تى ى
نزعي ا ٍل يم ٍلؾى ًممَّف
{ ي ًؿ اللَّوي َّـ مىالًؾى ا ٍل يم ٍل ً
شاء كى تى ً
شاء كى تي ًذ ُّؿ مىف تى ى
شاء كى تيعًزُّ مىف تى ى
تى ى
ٍ يك ً ٌؿ
شاء ًبيىدًؾى ا ٍلذى يٍري ًإنَّؾى عى لى ى
ى
ار كى تيكلًحي النَّ ىوارى ًفً اللَّ ٍي ًؿ
شًٍ وء ىدًيره { }26تيكلًحي اللَّ ٍي ىؿ ًفً ا ٍلنَّ ىو ً
ت كى تيذٍ ًر يج الى ىمي ى
ً كى تىرٍ زي ؽي مىف
كى تيذٍ ًر يج ا ٍل ىخ َّ
ً مًفى ا ٍل ىم ًيٌ ً
َّت مًفى ا ٍل ىخ ٌ ً
تى ى
ب { ( .}27آؿ عمراف )
شاء ًب ىػي ًٍر ًخ ىا و
4ػ مف زكرة إعراؼ :
ى
ى
ات كى اارٍ ضى ًفً ً تَّ ًٌ أي وَّاـ ثي َّـ
{ ًإفَّ رى بَّ يك يـ اللٌىي الَّ ًذم ذى لى ىؽ ال َّ مىاكى ً
ش يي ٍػ ًشً اللَّ ٍي ىؿ النَّ ىوارى يىطٍليبيىي ىخثًيث نا كى ال َّ
شمٍ سى
ا ٍ تىكى ل عى لىٍ ا ٍلعىرٍ ً
ات ًب ىأمٍ ًر ًق ىأالى لىىي ا ٍلذى ٍلؽي كى ااىمٍ ري تىبىارى ؾى اللٌىي
كى ا ٍل ىقمىرى كى الن يُّجك ىـ يم ىذَّ رى و
رى بُّ ا ٍلعىالىمًيفى {  }54ادٍعي ك ٍا رى بَّ يك ٍـ تىضى رُّ ع نا كى ذي ٍف ىي نٌ ًإنَّىي الى ييخًبُّ
ض بى ٍع ىد ًإصٍ الى ًخ ىوا كى ادٍعي كقي
ا ٍل يم ٍعتىدًيفى { }55كى الى تي ٍف ً ديك ٍا ًفً ااىرٍ ً
ذى كٍ ف نا كى طىمىع نا ًإفَّ رى ٍخم ى
ىت اللٌ ًى ى ًريبه ٌمًفى ا ٍلم ٍيخ ً نًيفى {  }56كى هيكى
الري ى
ىم رى ٍخ ىم ًت ًى ىختٍَّ ًإ ىذا ىأ ىلَّ ٍ
شر نا ىبيٍفى ىيد ٍ
ىاح بي ٍ
ت ىىخاب نا
الَّ ًذم ييرٍ ً يؿ ًٌ
58

كيف تتخلص من السحر ؟

59

ات
ت ىف ىأنزى ٍلنىا ًب ًى ا ٍلمىاء ىف ىأذٍ رى ٍجنىا ًب ًى ًمف يك ً ٌؿ الثَّمىرى ً
ثً ىقاالن ي ٍقنىاقي لًبىلى ود َّم ًيٌ و
ىك ىذلًؾى نيذٍ ًر يج ا ٍلمكٍ تىٍ لى ىعلَّ يك ٍـ تى ىذ َّكري كفى { ( . }57إعراؼ )
ً تى ٍل ىقؼي مىا ي ٍىأ ًف يككفى
{كى ىأكٍ ىخ ٍينىا ًإلىٍ ميك ىٍ ىأفٍ ىأ ٍل ًؽ عى صى اؾى ىف ًإ ىذا ًه ى
{ }117ىفكى ىعى ا ٍل ىخؽُّ كى بىط ى ىؿ مىا ىكانيك ٍا يى ٍع ىمليكفى {  }118ىف يػلًبيك ٍا هينىالًؾى
اغ ًريفى { ( . }119إعراؼ )
كى ان ىقلىبيك ٍا صى ً
5ػ مف زكرة يكنس :
 }79ىفلىمَّا ىجاء
{كى ىا ىؿ فًرٍ عى كٍ في ا ٍ تيكنًً ًب يك ً ٌؿ ىا ًخ ور عى لً ويـ {
ال ىَّخرى ةي ىا ىؿ لىويـ مُّك ىٍ ىأ ٍلقيك ٍا مىا ىأنتيـ ُّم ٍلقيكفى {  }80ىفلىمَّا ىأ ٍل ىقك ٍا ىا ىؿ
ٍطليىي ًإفَّ اللٌ ىى الى ييصٍ لًدي عى ىم ىؿ
ميك ىٍ مىا ًج ٍ تيـ ًب ًى ال ً ٌ ٍخري ًإفَّ اللٌ ىى ى ييب ً
ا ٍل يم ٍف ً دًيفى { }81كى يي ًخؽُّ اللٌىي ا ٍل ىخؽَّ ًب ىكلًمىاتً ًى كى لىكٍ ىك ًر ىق ا ٍلم ٍيج ًرميكفى
{ ( . }82يكنس )
6ػ مف زكرة اَزراء :
{كى ًإ ىذا ىرى ٍأ ى
ت ا ٍلقيرآفى ىج ىع ٍلنىا بى ٍينىؾى كى بىيٍفى الَّذًيفى الى ي ٍيؤ ًمنيكفى بًاآلذًرى ًة
كب ًو ٍـ ىأ ًكنَّ نٌ ىأف يى ٍف ىق يوكقي كى ًفً
ًخ ىجاب نا َّم ٍ تيكر نا {  }45كى ىج ىع ٍلنىا عى لىٍ يلي ً
ى
آ ىذانً ًو ٍـ كى ٍ ر نا كى ًإ ىذا ىذ ىكرٍ ى
ىار ًه ٍـ
آف كى ٍخ ىدقي كى لَّكٍ ٍا عى لىٍ أ ٍدب ً
ت رى بَّؾى ًفً ا ٍلقيرٍ ً
نيفيكر نا { }46ن ٍَّخفي ىأعٍ لى يـ ًبمىا ىي ٍ تى ًمعيكفى ًب ًى ًإ ٍذ ىي ٍ تى ًمعيكفى ًإلىيٍؾى كى ًإ ٍذ هي ٍـ
ٍخكر نا { }47
نى ٍجكى ل ًإ ٍذ يىقيك يؿ الظَّالًميكفى ًإف تىت ًَّبعيكفى ًإالَّ رى يجالن َّم ي
انظيرٍ ىكيٍؼى ضى رى بيك ٍا لىؾى ااىمٍ ثىا ىؿ ىفضى لُّك ٍا ىفالى يى ٍ تى ًطيعٍكفى ًىبيالن {}48
كى ىاليك ٍا ىأ ً ىذا يكنَّا ًعظىام نا كى ري ىفات نا ىأ ًإنَّا لى ىم ٍبعيكثيكفى ذى ٍلق نا ىج ًديد نا {  }49يؿ
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ى
ى
يكر يك ٍـ
يككنيك ٍا ًخ ىجارى نة أكٍ ىخ ًديد نا {  }50أكٍ ذى ٍلق نا ًٌممَّا يى ٍكبيري ًفً صي د ً
ىف ى يىقيكليكفى مىف يي ًعيدينىا ي ًؿ الَّ ًذم ىفطىرى يك ٍـ ىأكَّ ىؿ مىرَّ وة ىف ى يي ٍنػًضي كفى ًإلىيٍؾى
ري يؤك ى يو ٍـ كى يىقيكليكفى ىمتىٍ هيكى ي ٍؿ عى ىٍ ىأف يى يككفى ى ًريب نا {( . }51
اَزراء )
7ػ مف زكرة طى :
ى
ى
ى
ً كى ًإمَّا أف نَّ يككفى أكَّ ىؿ مىفٍ أ ٍل ىقٍ { }65
{ ىاليكا يىا ميك ىٍ ًإمَّا ىأف تي ٍل ًق ى
صيُّوي ٍـ ييذى يَّ يؿ ًإلى ٍي ًى ًمف ً ٍخ ًر ًه ٍـ ىأنَّ ىوا
ىا ىؿ بى ٍؿ ىأ ٍلقيكا ىف ًإ ىذا ًخبىاليوي ٍـ كى ًع ً
تى ٍ عىٍ { }66ىف ىأكٍ ىجسى ًفً نى ٍف ً ًى ًذي ىف نٌ مُّك ىٍ {  }67ي ٍلنىا ال تىذى ؼٍ
ًإنَّؾى ىأ ى
نت ااعٍ لىٍ {  }68كى ىأ ٍل ًؽ مىا ًفً يى ًمينًؾى تى ٍل ىقؼٍ مىا صى نىعيكا ًإنَّمىا
صى نىعيكا ىك ٍيدي ىا ًخ ور كى ال يي ٍفلًدي ال َّاخًري ىخي ي
ٍث ىأتىٍ { ( .}69طى )
8ػ مف زكرة المؤمنكف :
ش ا ٍل ىك ًر ًيـ
{ ىفتىعىالىٍ اللَّىي ا ٍل ىملًؾي ا ٍل ىخؽُّ ال ًإلى ىى ًإال هيكى رى بُّ ا ٍلعىرٍ ً
{}116
كى مىف يى ٍدعي مىعى اللَّ ًى ًإلىو نا آذى رى ال بيرٍ ىهافى لىىي بً ًى ىف ًإنَّمىا ًخ ىابيىي ًعن ىد رى بًٌ ًى
ب ٍ
اغفًرٍ كى ارٍ ىخ ٍـ كى ىأ ى
نت ذى يٍري
ًإنَّىي ال يي ٍفلًدي ا ٍل ىكافًري كفى { }117كى يؿ رَّ ٌ ً
الرَّا ًخمًيفى { ( .}118المؤمنكف )
9ػ مف زكرة الشاؽات :
ىات ًذ ٍكر نا
ات زى ٍجر نا {  }2ىفالتَّالًي ً
ات صى فٌ نا {  }1ىفالزَّا ًجرى ً
{كى الصَّافَّ ً
ض كى مىا بى ٍينىويمىا
ات كى اارٍ ً
{ً }3إفَّ ًإلى ىو يك ٍـ لىكى ا ًخده {  }4رى بُّ ال َّ مىاكى ً
كى رى بُّ ا ٍل ىم ى
ب { }6
ار ًؽ {ً }5إنَّا زى يَّنَّا ال َّ مىاء ال ُّد ٍنيىا ًب ًزينى وٌ ا ٍل ىككى ا ًك ً
ش ً
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كى ًخ ٍفظ نا ًٌمف يك ً ٌؿ ى
َّار ود {  }7ال يى َّ َّمعيكفى ًإلىٍ ا ٍلمىأل ااعٍ لىٍ
اف م ً
ش ٍيط ى و
اصبه { ً }9إال
ب {  }8د ييخكر نا كى لىوي ٍـ عى ىذابه كى ً
كى يي ٍق ىذفيكفى ًمف يك ً ٌؿ ىجانً و
مىفٍ ذى ًطؼى ا ٍلذى طٍ ىف ىٌ ىف ىأ ٍتبى ىعىي ًش ىوابه ثىا ًبه {  }10ىفا ٍ تى ٍفتً ًو ٍـ ىأهي ٍـ ىأ ى
شدُّ
ى
ب {  }11بى ٍؿ عى ًجب ى
ٍت
الز و
يف ً
ذى ٍلق نا أـ مَّفٍ ذى لى ٍقنىا ًإنَّا ذى لى ٍقنىاهيـ ًٌمف ًط و
كى يى ٍذى ري كفى {  }12كى ًإ ىذا ذي ٌكًري كا ال يى ٍذ يكري كفى {  }13كى ًإ ىذا رى ىأكٍ ا آيى نٌ
يى ٍ تى ٍ ذًري كفى { }14كى ىاليكا ًإفٍ ىه ىذا ًإال ً ٍخره م ًُّبيفه {  }15ىأ ً ىذا ًم ٍتنىا
كى يكنَّا تيرى اب نا كى ًعظىام نا ىأ ًنَّا لى ىم ٍبعيكثيكفى { }16ىأكى آب ي
ىاؤنىا ااكَّ ليكفى { }17ي ٍؿ
نى ىع ٍـ كى ىأنتي ٍـ دىاذًري كفى {(.}18الشاؽات )
 10ػ مف زكرة الرخمف :
{ ىف ًب ىأ ًٌ
 }21يىذٍ ػػػري يج ًم ٍنويمىا اللُّ ٍؤلي يؤ
ىاف {
م آالء رى ًبٌ يكمىا تي ىك ًذٌب ً
كى ا ٍلمىػػرٍ ىجػػػػػافي { }22ىفبً ىأ ًٌ
ار
ىاف { }23كى لىىي ا ٍل ىجكى ً
م آالء رى ًبٌ يكمىا تي ىك ًذٌب ً
الـ {  }24ىف ًب ىأ ًٌ
ىاف { }25
ا ٍلمينشىآتي ًفً ا ٍلب ٍىخ ًر ىكااعٍ ً
م آالء رى ًبٌ يكمىا تي ىك ًذٌب ً
اف {  }26كى يى ٍب ىقٍ كى ٍجىي رى ًبٌؾى ذيك ا ٍل ىجال ًؿ كى اَ ٍكرى ًاـ
يك ُّؿ مىفٍ عى لى ٍي ىوا ىف و
{ }27ىفبً ىأ ًٌ
ات
ىاف {  }28يى ىٍأليىي مىف ًفً ال َّ مىاكى ً
م آالء رى ًبٌ يكمىا تي ىك ًذٌب ً
ض يك َّؿ يىكٍ وـ هيكى ًفً ى
ش ٍأ وف {  }29ىف ًب ىأ ًٌ
ىاف
كى اارٍ ً
م آالء رى ًبٌ يكمىا تي ىك ًذٌب ً
ى
الف {  }31ىف ًب ىأ ًٌ
ىاف
م آالء رى ًبٌ يكمىا تي ىك ًذٌب ً
{ }30ى نى ٍفري يغ لى يك ٍـ أيُّ ىوا الثَّ ىق ً
ى
ى
{ }32يىا ىم ٍع ى
ار
شرى ا ٍل ًجفٌ ً كى
اَنس ًإ ًف ا ٍ تىط ى ٍعتي ٍـ أف تىنفيذيكا مًفٍ أ ٍ ط ى ً
ً
اف {  }33ىف ًب ىأ ًٌ
م
ات كى اارٍ ً
ال َّ مىاكى ً
ض ىفانفيذيكا ال تىنفيذيكفى ًإال ًب ي ٍلط ى و
ىاف { }34ييرٍ ى يؿ عى لى ٍي يكمىا ي
َّار كى ن ىيخاسه ىفال
آالء رى ًبٌ يكمىا تي ىك ًذٌب ً
شكى اظ ه ًٌمف ن و
اف { ( .}35الرخمف )
تىنتى ً
صرى ً
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11ػ مف زكرة الخسر :
اشع نا ُّمتىصى ًدٌع نا ٌمًفٍ
{لىكٍ ىأنزى ٍلنىا ىه ىذا ا ٍلقيرٍ آفى عى لىٍ ىجبى وؿ لَّرى ىأ ٍيتىىي ذى ً
ذى ٍ
َّاس لى ىعلَّ يو ٍـ يىتى ىف َّكري كفى { }21هيكى
شيى ًٌ اللَّ ًى كى تً ٍلؾى اامٍ ثىا يؿ نىضٍ ًربي ىوا لًلن ً
ب كى ال َّ
ش ىوا ىد ًة هيكى الرَّ ٍخمىفي الرَّ ًخي يـ
اللَّىي الَّ ًذم ال ًإلى ىى ًإال هيكى عى الً يـ ا ٍل ىػ ٍي ً
{ }22هيكى اللَّىي الَّ ًذم ال ًإلى ىى ًإال هيكى ا ٍل ىملًؾي ا ٍلقيدُّكسي ال َّال يـ ا ٍلم ٍيؤمًفي
ا ٍل يم ىو ٍيمًفي ا ٍلع ًىزيزي ا ٍل ىجبَّاري ا ٍل يمتى ىك ًبٌري ي ب ىٍخافى اللَّ ًى عى مَّا يي ٍ
ش ًر يككفى { }23
ىار ي
ئ ا ٍلميصى ًٌكري لىىي اا ٍ مىاء ا ٍل يخ ٍ نىٍ يي ى ًبٌدي لىىي مىا
هيكى اللَّىي ا ٍلذى الًؽي ا ٍلب ً
ض كى هيكى ا ٍلع ًىزيزي ا ٍل ىخ ًكي يـ { ( .}24الخسر )
ات كى اارٍ ً
ًفً ال َّ مىاكى ً
12ػ مف زكرة الملؾ :
{تىبىارى ؾى الَّ ًذم ًبيى ًد ًق ا ٍل يم ٍلؾي كى هيكى عى لىٍ يك ً ٌؿ ى
شًٍ وء ىدًيره {  }1الَّ ًذم
ذى لى ىؽ ا ٍلمىكٍ ى
ت كى ا ٍل ىخيىا ىة لًيى ٍبليكى يك ٍـ ىأيُّ يك ٍـ ىأ ٍخ ىفي عى ىمالن كى هيكى ا ٍلع ًىزيزي ا ٍل ىػفيكري
ىف ًمف
{ }2الَّ ًذم ذى لى ىؽ ى بٍعى ى مىاكى و
ات ًطبىا نا مَّا تىرى ل ًفً ذى ٍل ًؽ الرَّ ٍخم ً
كر {  }3ثي َّـ ارٍ ًج ًع ا ٍلبىصى رى
تى ىفاكي و
ت ىفارٍ ًج ًع ا ٍلبىصى رى ىه ٍؿ تىرى ل ًمف فيط ي و
ن
ٍف يىن ىقلًبٍ ًإلىيٍؾى ا ٍلبىصى ري ذى ا ً أ كى هيكى ىخ ً يره { ( .}4الملؾ )
ىكرَّ تىي ً
13ػ مف زكرة القلـ :
ى
ار ًه ٍـ لىمَّا ى ًمعيكا ال ًذٌ ٍكرى
{كى ًإف ىي ىكا يد الَّذًيفى ىك ىفري كا لىييزٍ ًلقيكنىؾى ًبأبٍصى ً
كى يىقيكليكفى ًإنَّىي لىم ٍىجنيكفه {  }51كى مىا هيكى ًإال ًذ ٍكره ًلٌ ٍلعىالىمًيفى {( . }52
القلـ )
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14ػ مف زكرة الجف :
{كى ىأنَّىي تىعىالىٍ ىجدُّ رى ًبٌنىا مىا اتَّذى ىذ صى ا ًخبى نٌ كى ال كى لىد نا { ( . }3الجف )
15ػ زكرة الكاؽركف .
16ػ زكرة اَذّص .
17ػ المعكذتيف .
أما مف الزنٌ ؽقراءة اآلتً :
1ػ " اللوـ رب الناس مذهب البأس اسؼ أنت
الساؽً ِسؾاء إِ سؾاءؾ سؾا نء ِيػادر زقما َ أنزؿ
رخمٌ مف رخمتؾ كسؾا نء مف سؾاُؾ علٍ هذا الكجع "
.
2ػ " بزـ هللا آمنت باهلل العظيـ ككؾرت بالجبت
كالطاغكت كازتمزكت بالعركة الكثقٍ ِانؾشاـ لوا
كهللا زميع عليـ " .
3ػ " خزبً هللا ككؾٍ زمع هللا لمف دعا ليس كراء
هللا منتوٍ رضيت باهلل رب نا كباَزّـ دين نا كبمخمد
شلٍ هللا عليى كزلـ نبي نا كرزكِن " .
4ػ " بزـ هللا الذم ِيضر مع ازمى سٍء ؽً
إرض كِؽً الزماء كهك الزميع العليـ " .
5ػ " أعكذ بكلمات هللا التامات مف سر ما ذلؽ " .
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6ػ " أعكذ بكلمات هللا التامات التً ِيجاكزهف بر
كِؽاجر مف سر ماذلؽ كذرأ كبرأ كمف سر ماذرأ ؽً
إرض كمف سر مايذرج منوا كمف سر ؽتف الليؿ
كالنوار كمف سر طكارؽ الليؿ كالنوار إِ طارق نا
يطرؽ بذير " .
7ػ " أعكذ بكلمات هللا التامٌ مف كؿ سيطاف كهامٌ
كمف كؿ عيف ِمٌ " .
8ػ " أعكذ بكلمات هللا التامات مف غضبى كعقابى
كمف سر عبادق كمف همزات السياطيف كأف يخضركف
".
ؽوذق جملٌ مف اآليات كاآلثار المركيٌ التً يمكف
للراقً أف يزتذدموا عند رقيتى .
كمف التخشينات السرعيٌ التً يتخشف بوا
اَنزاف مف الزخر :
 10ػ تطوير البيت مف التشاكير كالتماثيؿ :
ؽالبيت الذم ؽيى التشاكير كالتماثيؿ ِتدذلى
المُّكٌ كبالتالً تعسعش ؽيى السياطيف .
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ؽعف أبً هريرة رضً هللا عنى قاؿ  :قاؿ رزكؿ
هللا شلٍ هللا عليى كزلـ  ِ ":تدذؿ المُّكٌ بيت نا ؽيى
()1
تماثيؿ ك تشاكير " .
11ػ قراءة بعض الزكر كاآليات الطاردة للسياطيف
كمنوا :
1ػ زكرة البقرة .
2ػ قراءة آيٌ الكرزً .
3ػ قراءة آذر اآليات مف زكرة البقرة .
4ػ قراءة المعكذتيف كاَذّص .
5ػ التزميٌ علٍ كؿ سٍء .
6ػ اِزتعاذة عند كزاكس السيطاف .
12ػ كمف أعظـ التخشينات كأنؾعوا :
المخاؽظٌ علٍ أذكار الشباح كالمزاء ؽإنوا ناؽعٌ
جد نا لمف أراد أف يخشف نؾزى مف سياطيف اَنس
كالجف .

(  ) 1رواه مسلم يف اللباس والزينة (  ) 1672/3برقم ( . ) 2112
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