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 ٣ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 املقدمة
احلمد هللا الذي رفع راية التوحيد إىل يوم القيامة، والصالة 
والسالم على إمام املوحدين، وقائد املتوكلني، نبينا حممد وعلى آله 

 ..وصحبه أمجعني
 :أما بعد
جِفلما ها ضعف  را وتذكريا وإرشادا وتعلمالتوحيد علم

ياة إعالما اإلميان وكثرت الشركيات، ومع التوسع يف أمور احل
وسفرا واستقداما غشي كثري من اتمعات جوانب خملة بالتوحيد؛ 

ومن أبرزها وأوضحها . استشرت وانتشرت حىت عمت وطمت
 .إتيان السحرة والكهان

وبعد أن كانت األمة موئالً للتوحيد ومالذًا لإلميان غزت 
ا الشعوذة؛ فأمطرت سحبها بعضها تيارات الشرك، وأناخت بركا

 .وال يزال سواد األمة خبري وهللا احلمد. أزهر سوقهاو
هلذا الصفاء يف العقيدة ونقائها، وحماولة لردع  اواستمرار

جحافل اجلهل والشرك؛ مجعت بعض أطراف من قصص حتكي 
واقعا مؤملًا، لعل فيها عظة وعربة وتوبة وأوبة؛ فإا متعلقة بسالمة 

 .لماء وبعض التنبيهاتالع ىومجلتها بفتاو. دين املرء وعقيدته
 .جعلنا اهللا من الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم
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 ٤ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 !؟كيف سحر النيب 
يهودي  سحر رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

حىت كان : قالت. لبيد بن األعصم: من يهود بين زريق، يقال له
ا كان خييل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حىت إذ رسول اهللا 

 تأشعر! عائشة«: مث قال ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول اهللا 
ستفتيه فيه؟ جاءين رجالن فقعد أحدمها عند أأن اهللا أفتاين فيما 

رأسي واآلخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند 
ما وجع الرجل؟ : رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي

يف أي : لبيد بن األعصم، قال: من طبه؟ قال: قال مطبوب، قال
: قال. وجب طلعه ذكر: قال. يف مشط ومشاطة: شيء؟ قال

 .»يف بئر ذي أروان: فأين هو؟ قال
يا «: فأتاها رسول اهللا يف أناس من أصحابه مث قال: قالت

وس ءواهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء، ولكأن خنلها ر! عائشة
 .»الشياطني

أما أنا . ال«: ال أحرقته؟ قاليا رسول اهللا أف: فقلت: قالت
فأمرت ا . فقد عافاين اهللا وكرهت أن أثري على الناس شرا

 .رواه البخاري ومسلم »فدفنت
من إخراجه وإحراقه وإشاعته  خشي : قال اإلمام النووي

ضررا على املسلمني من تذكر السحر أو تعلمه وشيوعه واحلديث 
 .فيه أو إيذاء فاعله وحنو ذلك
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 ٥ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 قلب األسودصاحب ال
 ..ال تزال النار تأكل قلبه واحلقد ينخر كبده

 !وماذا فعلوا؟! وأين ذهبوا؟! مهه األول ماذا لو قالوا؟
ساهر لذلك الليل، . أشعل فتيل احلسد، وأوقد نار احلقد

 .وكابد ألجله النهار
لقد أمضى . يستمع إىل شاردة منهم ويتلقط كل واردة عنهم

الترصد؛ فأشقاه تتبع أخبارهم، وأرهقه جزًءا من حياته يف الترقب و
 !!التجسس على حيام

وعندما طالت به الليايل وتقادمت به األيام بدأ ينفث السم 
الزعاف من لسانه؛ غيبة ومنيمة واستهزاء، ولكن ذلك كله مل يشف 

 .غليله ومل يرو ظمأه
ا كشر عن أنيابه ورأى أن السم ال يكفي وتلك األفعال هعند

 .ه خبيثة وخلقه شريرال ترضي فنفس
يف ليلة مظلمة أوقد عليها نار احلسد وألقى ظالله احلقد، قفز 

 .إىل ذهنه أمر كان يتردد فيه زمانا وخياف منه حينا
فهو فيما مضى يقدم ويؤخر، ويؤجل وينتظر، لعل ما فعل 

 .يروي نفسه ويقر قلبه
 .لكنه اليوم رأى أن كل ما فعله دون ما يؤمل

 .شق اهلواء بقوة، وكأنه انتصررفع صوته واستن
 !!سأفعل هذه الفكرة غدا. نعم
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 ٦ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

. واحلساب واجلزاء: بيد أنه توقف قليالً وهو حيدث نفسه
وكيف سأحتمل ! وغدا إذا وسدت يف القرب كيف سأمحل األوزار؟

 !العذاب؟ وكيف أالقي اهللا عز وجل؟
-بنفحات السعادة  حيلمعلى عجل طرد تلك اخلطرات وهو 

متأل قلبه، وميد نظره لريى من حيقد عليه قد انتقم منه  -املزعومة
 !!غليله ىوشف

لقد صنعوا بك : أركض عليه الشيطان خبيله ورجله وناداه
 .وفعلوا بك؛ مزقوا حياتك وأضاعوا عمرك

 .بعد حماوالت الشيطان املتتالية قرر
 !!لن أتراجع.. لن أتراجع

نانه بقوة وأغمض عينيه حىت ال يرى نور اإلميان، وصك أس
 .أخرجت صوتا كزئري األسد املنتصر

يف الصباح املظلم، مل تكن األمور دأ وال نبضات قلبه 
تسكن؛ بدأ احلسد يأكل قلبه، واحلقد الدفني يرسم دربه، وعندما 
فتح الباب متجها إىل اخلارج، بدأت خطوات املزالق ودرجات 

عند ساحر أو !! املهالك تقوده إىل هناك؛ حيث يطفأ نور اإلميان
 .ساحرة

واهللا ما حيل لك أن تؤذي كلبا أو : قال الفضيل بن عياض
 .)0F١(؟خرتيرا بغري حق، فكيف تؤذي مسلما

                                     
 ).٨/٤٢٧( :سري أعالم النبالء) ١(
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 ٧ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

بيين : إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: قال احلسن
أنت أخذت طينة من : واهللا ما أعرفك، فيقول: وبينك اهللا، فيقول

 !!يطًا من ثويبأنت أخذت خ: حائطي، وآخر يقول
(من أنواع وأقسام السحر

1F

١( 
 :سحر التفريق

واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ : قال تعاىل
 رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمو

بابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان من وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِ
أَحد حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما 
 إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَري

 ا اللَّهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو
لَه في الَْآخرة من خلَاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا 

اللَّه خير لَو ولَو أَنهم َآمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند * يعلَمونَ 
 ].١٠٢: البقرة[ كَانوا يعلَمونَ

قال رسول اهللا : وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
 :» إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه، فأدناهم

فعلت كذا وكذا : منه مرتلة أعظمهم فتنة؛ جييء أحدهم فيقول
ما تركته : دهم فيقولمث جيئ أح: ما صنعت شيئًا، قال: فيقول

 »نعم أنت: ه منه ويقوليفيدن: قال. حىت فرقت بينه وبني امرأته
 .رواه مسلم »فيلتزمه«: أراه قال: قال األعمش

                                     
 .من كتاب الصارم البتار، للشيخ وحيد بايل) ١(
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 ٨ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

وسبب التفريق بني الزوجني «: قال ابن كثري: ومن أسبابه
بالسحر ما خييل إىل الرجل أو املرأة من اآلخر من سوء منظر أو 

 .اهـ »باب املقتضية للفرقةخلق، أو حنو ذلك من األس
 :أنواعه

التفريق بني الرجل وأمه، وأبيه، وأخيه، وصديقه،  -١
 .وجاره

 .التفريق بني الشريكني يف التجارة أو غريها -٢
 .وأخطر وأهم هذه األنواع التفريق بني الرجل وزوجته -٣

 :أعراضه
انقالب األحوال فجأة من حب إىل بغض وكثرة  -١

 .الشكوك بينهما
 .تعظيم أسباب اخلالف وإن كانت حقرية -٢
قلب صورة الرجل يف عني زوجته، وقلب صورة الزوجة  -٣

يف عني زوجها؛ فالرجل يرى زوجته يف منظر قبيح وكذلك 
 .العكس
كراهية املسحور لكل عمل يقوم به الطرف اآلخر،  -٤

 .وكذلك املكان الذي جيلس فيه
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 ٩ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 البحث عن الشقاء
رسل مع أشعتها إىل ذلك املرتل كل يوم تشرق فيه الشمس ت
 ..الصغري فيضا من حنان ودفئًا من حمبة

إنه مرتل ترفرف فيه السعادة وتنثر عطرها، فال تسمع إال 
يف حياة أسرية . ضحكات الصغار ختتلط مع أصوات األب واألم

مستقرة تظللها أغصان وارفة من احملبة، وحتوطها رعاية اهللا عز 
 .ة والرمحةوجل، ويوثقها رباط املود

رب املرتل زوج عليه سيما الوقار، قارب اخلمسني من عمره، 
حمافظ على أداء الواجبات، حديثه كحبات املطر اجلميلة، وجل 
وقته يقضيه يف القراءة؛ ولذا فهو حين إىل مرتله ومكتبته وأطفاله 

 . وزوجته، جيد السكن واالستقرار يف هذه الدوحة األسرية الصغرية
امرأة متعلمة، تدير أعمال مرتهلا بنجاح، وهي وربة املرتل 

 .قرة عني: كما يردد زوجها دائما
. ويناديها بني حني وآخر بالفراشة خلفتها وسرعة حركتها

ومع مرور األيام اشتدت نظرات الناس إليهم، وتوالت األسئلة على 
أين اخلادمة؟ كيف تعيشني بدوا؟ ومن : الزوجة يف كل جملس

ر أبناؤك وكرب مرتلك وال بد أن تسترحيي بعد هذا لقد كث! خيدمك؟
 !!املشوار الطويل

ما حاجة أو إكثرت الضغوط يف جمتمع ال يعرف إال اخلادمة؛ 
 !!فخرا أو عادة
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 ١٠ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

ها بدأت الزوجة تفكر يف استقدام خادمة، رغم عدم دعن
 !!احلاجة امللحة لذلك، ولكن ال بد من مسايرة الركب

ندما كثر الطرق من كل جانب يف البداية تردد الزوج، وع
 .وافق على مضض

 :وأسر يف أذن زوجته
سنفقد الكثري من حريتنا وراحتنا يف هذا العش : أيتها احلبيبة

 !!اجلميل
مرت شهور من املراجعة والوعود حىت أقبلت اخلادمة ويف 

هل تريدين أن حيبك : األيام األوىل مهست يف أذن الزوجة
 !زوجك؟

 !!هو حيبين: قالت بتعجب
تفرست اخلادمة يف وجه الزوجة مث قالت هلا بلغة عربية 

فأنت شابة ومجيلة !! أخشى أن يفكر يف زوجة ثانية: مكسرة
 !!وأخشى أن يتزوج بأخرى أصغر منك وأمجل

 !كيف؟: تعجبت الزوجة يف استغباء ظاهر وتساءلت
 .األمر عندي، انتظري: عندها أجابت اخلادمة يف خبث

ويف تلك . عة إىل غرفتها يف أعلى املرتلمث ضت اخلادمة مسر
اللحظات التفتت صاحبة املرتل مينة ويسرة، مث مههمت وهي حتدث 

 :نفسها وتربر فعلها
هذه خادميت . احلمد هللا، مل أذهب لساحر وال لساحرة

 .وختدمين يف كل شيء
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 ١١ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

ومل يتزوج الرجل، ولكنه أصبح منهك . شهور طويلة مرت
 .لتفكرياجلسم، خائر القوى، مشتت ا

وحتول البيت اجلميل إىل ساحة أحزان وأطالل سعادة وبقايا 
 .ومل يأت وقت احلساب بعد!! إميان

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب وهو يعدد نواقض 
 :اإلسالم

السحر، ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي : السابع
 .به كفر

حتى يقُولَا إِنما وما يعلِّمان من أَحد : والدليل قوله تعاىل
كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحن ]١٠٢: البقرة.[ 
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 حكم من يرى أن السحر ال يضر
 ما دام أنه مل يسبب شيئًا من املشاكل

 :سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما رأي مساحتكم يف رجل استعمل الرقية، ومل ير أا تنفعه 

يضر ما دام أنه ال يسبب شيئًا  إنه ال: فتحول إىل السحر، ويقول
 من املشاكل؟
السحر منكر وكفر، وإذا كان املريض مل يشف : فأجاب

بالقراءة فالطب أيضا ال يلزم منه الشفاء؛ ألنه ليس كل عالج ينفع 
وحيصل به املقصود، فقد يؤجل اهللا الشفاء إىل مدة طويلة، وقد 

 ىيشف ميوت اإلنسان ذا املرض، وليس من شرط العالج أن
اإلنسان، وليس ذلك بعذر إذا عاجل عند إنسان بالقراءة ومل يظهر له 
الشفاء أن يتوجه إىل السحرة؛ ألن املكلف مأمون بتعاطي األسباب 
الشرعية واملباحة، وممنوع من تعاطي األسباب احملرمة، كما قال 

أنه  وروي عنه  »عباد اهللا، تداووا، وال تداووا حبرام«: النيب 
 .»إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم«: قال

فاألمور كلها بيد اهللا سبحانه، فهو الذي يشفي من يشاء، 
وإِنْ : ويقدر املوت واملرض على من يشاء، كما قال سبحانه

 ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَلَا كَاش ربِض اللَّه كسسمي
يلَى كُلِّ شعيرٍء قَد ]١٧: األنعام.[ 

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشف لَه إِلَّا هو : وقال تعاىل
هلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِنْ يو ]١٠٧: يونس.[ 
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 ١٣ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

فعلى املسلم الصرب واالحتساب، والتقيد مبا أباح اهللا له من 
ليه، مع اإلميان بأن قدر اهللا نافذ، األسباب، واحلذر مما حرم اهللا ع

إِنما أَمره إِذَا أَراد : وأمره سبحانه ال راد له، كما قال عز وجل
وما : وقال سبحانه]. ٨٢: يس[ شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

نيالَمالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشت ]اآليات و]. ٢٩: التكوير
 .يف هذا املعىن كثرية
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 ١٤ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 صرخة الشرك
كهبات نسيم عليلة مرت السنوات األوىل لزواجها سريعة 
مجيلة ملؤها احملبة والوفاق، ولكنها بدأت تتثاقل األيام بعد مرور 

 .مخس سنوات طويلة؛ أقبلت فيها سحب احلزن تتواىل على قلبها
الشيء ويف يوم تفرح فيه كل زوجة، ناهلا من الغم واحلزن 

الكثري؛ فها هي تنتقل من شقتها الصغرية إىل مرتل رحب واسع؛ فيه 
حديقة مجيلة، ومسبح حتفه أنواع الزهور والورود، وغرف مؤثثة 

 .بأمجل األثاث، وصاالت انتظار حتفها األشجار
نعم، تنقصه . ولكن هذا املرتل اجلميل ينقصه نبض احلياة

 !!صرخات األطفال وعبثهم وضحكام
!! رور األيام حتولت النظرات إىل استفهام وسؤالومع م

 !!وكأا سهام متزق قلبها وتكدر عيشها
رمبا يتزوج الثانية، فهذا من حقه . املرتل واسع واحلديقة مجيلة

 .وهو يبحث عن األبناء
، سوف يتزوج: هب الشيطان ينفخ يف قلبها ليل ار

 .وأربع ث نساءبل ولثال، ل يتسع الثنتنياملرت. ستحرمني حمبته
 !!ووجد الشيطان مدخالً وطريقاً إىل قلبها

بدأت دوامة من األفكار تتجول يف رأسها؛ خطرات مرت مث 
 .ويف قلبها فأضرمته؛ خوف وغريةٌ، استقرت يف فكرها فأشغلته

وسقتها حبائل الشيطان حىت ، فتح هلا ضعف اإلميان بابه
 .استوت على عودها
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ونظرات عينه  ها؛ تتلمح فكرحيناً تسرق النظر إىل زوجه
مل ينبت ببنت . لكنها ال جتد إال الطمأنينة واألمان، وسقطات لسانه

 .ومل يسأهلا عن صراخهم، ومل يذكر األطفال، شفة
ولكنه إذا غاب عن املرتل حتولت إىل تلك األفكار اليت تقلبها 

 .مينةً ويسرةً
اجس اليت وعندما طال ا املقام أرادت أن تضع حداً هلذه اهلو

 .أرقت مضجعها وكدرت عيشها
!! قررت أن تذهب ملن يرى سبب عقمها وملاذا مل تنجب

 !وملاذا تأخرت كثرياً عن احلمل؟
! كم مرة ذهبت إىل طبيب بل إىل كبار األطباء؟: تساءلت

وكم مرة ذهبت إىل مستشفيات يف الداخل واخلارج ومل أجد 
 !!فالعقم مين! عالجاً؟

؛ ملاذا ال أرضى ذا وأستعني باهللا على مصيبيت؛ تراجعت قليالً
 .وأصرب وأحتسب حىت يقضي اهللا أمراً كان مفعوالً

بل . ولكن الشيطان مل يدعها توقد روح اإلميان يف قلبها
 .ال تترددي، هيا: أسرع إليها

كاحندار السيل من أعايل اجلبال أزاحت نزغات الشيطان * 
. ويعرب الشيطان إىل قلبها، اًبقايا صخور اإلميان لتلقيها جانب

 !ىل أين أذهب؟إ: وتستشريه
اذهيب إىل من يعرف ما بك؛ رمبا أنك مسحورة أو : قال هلا
 ..!!أو .. حمسودة أو 
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وبدأ يذكرها مبن تأخرن يف اإلجناب .. هذه فالنة وهذه فالنة
 !!مث أجننب

" من يعرف علتها"دعى الشيطان إىل اخطت أقدامها كما 
ولكن استوحشها الشيطان وألقى إليها . ن عمله شيءويف قلبها م

 .برداء الكفر فأمسكت به
وطلب منها أن تأيت ! ما اسم أمك وأمه؟: سأهلا وأجابت

 !!بكذا وكذا 
دخلت حتت لواء املشعوذين الذي يرفع رايته الشيطان بعمله 

 !!وكفره
مرت شهور طويلة أعقبتها سنوات مل تنجب فيها ومل حتافظ 

اعلى إميا. 
وتبقى عالمات التوبة تظهر ، وكان السيل يسوقها إىل املنحدر

 !!هلا بني احلني واآلخر
**** 

كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال هلا : قال أبو عياش القطان* 
فكان احلسن رمبا رآها ، وكانت هلا ابنة أشد عبادة منها، منيبة

 .وتعجب من عبادا على حداثتها
أما علمت : أتاه آت فقال جالس إذ فبينما احلسن ذات يوم

فلما ، ية قد نزل ا املوت؟ فوثب احلسن فدخل عليهاراأن اجل
 .نظرت اجلارية إليه بكت

 يا حبيبيت ما يبكيك؟: فقال هلا
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التراب يحثى على شبايب ومل أشبع من ! يا أبا سعيد: قالت له
احفر  :انظر إىل والديت وهى تقول لوالدي! يا أبا سعيد، طاعة ريب

واهللا لو كنت أُجهز إىل ، البنيت قرباً واسعاً وكفنها بكفن حسن
كيف وأنا أُجهز إىل ظلمة القبور ووحشتها ، مكة لطال بكائي

 .)2F١(!؟وبيت الظُلمة والدود
**** 

مسكني ابن آدم لو خاف النار كما : بن معاذ ىيقال حي* 
 .خياف الفقر دخل اجلنة

                                     
 .٤/٢٩صفة الصفوة  )١(
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(من أنواع وأقسام السحر
3F

١( 
 ):التولة(حملبة سحر ا

مسعت رسول اهللا : عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
 قى والتمائم والتولة شرك": يقولرواه أمحد وأبوداود  "إن الر

 .هوابن ماج
 :أعراضه

 .الشغف الشديد واحملبة الزائدتان وعدم الصرب عنها -١
 .الرغبة الشديدة يف كثرة اجلماع -٢
ا وطاعتها طاعة عمياء يف كل التلهف الشديد لرؤيته -٣

 .شيء
 :أسبابه

 .نشوب اخلالفات بني الزوجني -١
طمع املرأة يف حب زوجها املفرط خاصة إن كانت هلا  -٢

 .ضرائر
 .طمع املرأة يف مال زوجها خاصة إن كان غنياً -٣
 .خوف املرأة من أن يتزوج عليها زوجها -٤

 :كيفية حدوثه
سحراً تأسر به زوجها  تذهب املرأة إىل الساحر ليضع هلا

ثراً أفيطلب منها الساحر ) وهذا دليل على ضعف إمياا وقلة دينها(
وأن ، يكون جديداً البشرط أ) أو قلنسوة، أو منديالً، ثوباً( لزوجها

                                     
 .من كتاب الصارم البتار) ١(
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مث ، وينفث عليها ويعقد طفيأخذ منه اخليو، يكون حامالً لعرقه
يف  عيوض؛ أو يصنع هلا سحراً ريأمرها أن تدفنها يف مكان مهجو

وأخبث هذا السحر وأشده ضرراً ما يسمى بالسحر . املاء أو الطعام
 .األسود؛ وهو الذي يوضع بالنجاسات أو دم احليض والنفاس

 :النتيجة
ينقلب يف أغلب األحيان سحر احملبة إىل سحر البغض؛ فيكره 

أو ميرض ، ويصل أحياناً إىل الطالق، الرجل كل النساء حىت زوجته
أو يبغض ، ذا السحر ألنه قد يكون من النجاساتالزوج بسبب ه

الرجل كل النساء حىت أمه وأخواته وعماته وخاالته ومجيع النساء 
 .من ذوي رمحه
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 السيف
فقد انقطعت ، رمقت سقف الغرفة وأنا أنظر بعينني زائغتني
ال أرى زميلة . عن الدنيا وغبت عن احلياة منذ أن تركت املدرسة

درنعم ، كل شهر أو شهرين تزورين"..." سيت من زمياليت سوى م
 .بعد غد موعد زيارا

أحتاج إىل ، أعد الدقائق واللحظات وأستعجل الليل والنهار
: وخيفف مهي ووحديت ولكن يتربع سؤال على لساين، من يزورين
وأين الوفاء؟ من كن يسمعن ضحكايت يف املدرسة ! أين احملبة؟

!! ف الدراسي سنوات ذهنبمن سعدن بقريب يف الص!! اختفني
، واهلم والغم أنيسي، واألمل مسريي، األنني رفيقي: وحيدةً أعيش

. تتجاذبين األهواء شاردة ساهية حىت والديت تعبت من اجللوس معي
! ولو دعيت كيف أذهب؟. ر حفالً وال دعيت ملناسبةأمنذ زمن مل 

، وأنا ال أحترك بسهولة خاصة يف مكان حيتاج إىل حركة ونشاط
كلما فقدت األمل . وأنا لست كذلك. حيتاج إىل فرح وسرور

 .وطوقين اليأس؛ تأيت كما يرش املاء على هشيم النار
أمر املؤمن كله له ، اصربي واحتسيب: ويأيت عذب حديثها

ال تضيعي دقيقة واحدة من . عليك بذكر اهللا وقراءة القرآن. خري
 .وقتك يف اهلواجس واخلوطر

صرية ولكن حديثها طويلٌ؛ طويل يصل إىل زيارة مدرسيت ق* 
عطر الكلمات يبقى وهي . وحييي األمل يف النفس، أعماق القلب

 .تودعين وتبقي هديةً كلما أتت
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مرت سنة كاملة وهى مل تتركين؛ تتعاهدين بالزيارة بني حني 
ولكن بدأتن تنقطع ، فرحت بذلك، أخربتين أا ستتزوج. وآخر

م رغم أين حتدثت عن حاجيت لرؤيتها ورأت زيارا؛ تباعدها األيا
 .دمعيت وأنا أُحل عليها بزياريت

. مع انقطاع أسعد اللحظات معها عشت يف صراع رهيب
، حديث القلب انقطع. الكلمات اليت تأيت كالبلسم اختفت

 .انقطعت بنا األيام وتباعدت الزيارات. واالبتسامة املشرقة غابت
واسود من ظلمة الدنيا يف  يف ليل طويل؛ تطاول من األمل* 

 .تناولت مساعة اهلاتف؛ سأتصل بابنة عمي، عيين
 رك منذ زمن؟ أين أنت؟أ؟ مل ككيف حال

.. ولكن أخبئ لك مفاجأة. أنا مشغولة بدراسيت: أجابت
 !!وأي مفاجأة
! ما هي؟ يف زمن املرض والكآبة هل هناك مفاجآت؟: قلت

هناك . ي سيجريتحرك وركود أياميأحسست أن سكون حيايت س
 .مفاجآت يف حيايت

. لن أخربك اليوم، ولكنها أعادتين كسرية الفؤاد؛ غداً أُخربك
. أما أنا رمبا غفوت مرةً أو مرتني، نامت قريرة العني، انتهت املكاملة

. البت نفسي ال بد أن أنام حىت أكون مستعدة للمفاجأةغوعندما 
 !!أو أكثر خلي أنت نائمة منذ سنتنياصرخ هاتف املرض بد

مل يبق لدي هلفةٌ : يف صباح الغد قلت هلا حني أقبلت* 
 .وشوق ألمسع املفاجأة؛ لقد تبلدت أحاسيسي
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 .األمر يعين لك كل شيء. هوين عليك: قالت
إا فرصة تنهي املرض . فرصة عمر، مفاجأة لن تتكرر

 .وتنهضني من فراشك
فتحت فمي مدهوشة وقليب يوشك أن يقفز من صدري 

 .ةٌ بني أضلعيورعش
حدثتين زميليت عن شخص صاحل يعرف ماذا . امسعي: قالت* 

وبعد أن يراك يعطيك أدويةً وأعشاباً تشفيك  ؟بك من األمراض
فالنة ذهبت له وقد ، ليهإكثريات ذهنب !! بإذن اهللا مما أنت فيه

وهى اآلن ، أُبشرك؛ حامل. طرقت أبواب املستشفيات ومل تنجب
فالنة تعرفني مشاكلها مع زوجها كان يكرهها و. يف الشهر الثالث

اآلن ال ! ؟أتعرفني، ليهإذهبت . وال يطيقها بل هددها بالطالق
 .يستطيع أن يفارقها

 ...إنه .. قاطعتها
ظَلِّي مريضة طول . أنت مسكينة: قالت وصوا يهز املكان

ال تبحثني عن أعمرك أتقبلني أن تعيشي هكذا؟ أال تريدين العافية؟ 
ج وتكوين أسرة؟ أال ترغبني يف إجناب طفل ميأل عليك الزو

 حياتك؟
ومسعت صراخ طفلي وبسمة احلياة ، أحالم تالحقت أمامي

 .مل أفكر يف مقاطعتها. حويل
 .بصري ىاستمرت يف حديث احلُلم؛ دغدغ مشاعري وأعم
ولتزوجت ، لو كتب اهللا لك العافية لعدت إىل حياتك
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وأجنبت. 
إنه : يب صرخت تقول بصوت ضعيفبقية إميان يف قل* 

 .كاهن، ساحر
اهللا . وعافاهم اهللا، كثريون ذهبوا له!! هذا رجل صاحل: قالت

 .الشايف؛ وهو سبب من األسباب يداوي باألعشاب والقراءة
. خبت جذوة اإلميان يف قليب، حلظات الضعف توالت

 !مىت نذهب؟: وسمعت صويت وقد هزه الضعف وأكه املرض
ا انتفضتح بعباءسأتصل باهلاتف قبل أن . اآلن: واقفةً تلو

 .نذهب
والسيارة تنهب ، وإذا يب على مقعد جبوارها.. دقائق.. ثوان

مث أتبعتها بضحكة . سأتوىل كل شيء، ال تتكلمي: قالت. األرض
 !!إذا تزوجت غدا تنسني معرويف معك: قوية

إميانه؛ يف ليل مظلم غاب قمره وبقلب عاله رانٌ مل يسطع * 
 .طُرق مظلمة وشوارع ضيقة

أال : التفتت مينة ويسرة مث سألت السائق.. توقفت السيارة
 .ال: يوجد أحد عند الباب؟ قال 

 .اُطرق الباب دوء: قلت
 !!انتابين اخلوف من تصرفاا وكثرة التفاا كأننا لصوص

ويف رعب شديد دلفنا مع . صرير الباب يسمع يف هدوء الليل
املكان موحش ال أثر لإلضاءة يف مدخله؛ مظاهر الفقر  .الباب

 .والفوضى تطغى عليه
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، ربعني من عمره؛ جسم هزيلأقبل علينا رجلٌ يف منتصف األ
متنيت أن األرض انشقت يب ومل . وأطراف مرتعشة، وعينان غائرتان

وبدأت يده تمسك ، نظراته كالسهام تصوب حنوي. آت إىل هنا
، عقد اخلوف لساين، وخشيت أن أصرخ، كةال أستطيع احلر. يب

رحم اهللا املرض؛ مل أعان يف سنوات مضت ما . ومجدت أطرايف
 .أعانيه اآلن

ونريدك أن تم . هذه ابنة عمي: قالت له وأنا ممسكة بيدها
 !!ونعطيك ما تريد، ا

. أنا ال مين املادة: قال بصوت أجش مزق سكون الظالم
 .من اهللاوالشفاء ، املهم عافيتها

.  وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ سعل بقوة شديدة مث قرأ 
بعد شهر ال تستطيعني : وأردف بضحكة أخرجت أنياباً يف فمه

. فالنة: قالت، ما امسها؟ ما شاء اهللا!! اللحاق ا من سرعة اجلري
 .وسيل من األسئلة اندفع. فالنة: واسم والدا؟ قالت

سأخربك بأمور إذا كانت : ث حنويسكت برهة ووجه احلدي
 .وإذا كانت غري ذلك قويل ال، صحيحة قويل نعم

 كُنت بنتاً نشيطة وفتاة حمبوبة؟ : قال
 .نعم: قلت ورأسي خيط على رقبيت

 الكثريات يغرنَ منك وحيسدنك؟: قال
 .نعم: قلت
 ذهبت إىل أطباء كثريين ولكن دون فائدة؟: قال
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 .نعم: قلت
 ة يف دراستك؟كنت متفوق: قال

 .نعم: قلت
 .أخذ يسألين أسئلة إجابتها نعم

 .انتظري: مث قال
 .حترك كأنه جبل انزاح عن قليب

أرأيت؟ : ابنة عمي بصوت هامس ومحاس واضح التفتت إيلَّ
 !!هذا خبري يعرف كل شيء.. كل أسئلته صحيحة

وحدثنا وكأنه .. أقبل علينا، بعد دقائق من حديث متقطع
وأشار بيد مرتعشة إىل . بعد يومني تأتني وحدك :يأمرنا باخلروج

 .ابنة عمي
 :خرجنا* 

. احلمد هللا الذي أخرجين من الظلمات إىل النور: قلت
لى أملي ولكين ازددت أملاً ع. جبواري ابنة عمي فرحة مسرورة

تقدمت : خلي يرتفع ويصرخ يف أذينادشعور ب. وحزناً على حزين
لة؛ خواطر تعاقبت وأمل يغرس سيفه مل أمن تلك اللي. خطوة إىل النار

 .يف قليب
 أين ذهبت يف تلك األزقة والطرق املظلمة؟

وكلما حتسست موضع ، كلما تذكرت مظهره انتابين اخلوف
ولكن حلظات ، عاتبت نفسي حىت بكيت حبرقة. يده اقشعر جلدي
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. متر وال يزال األمل بالعافية يدغدغ مشاعري وخطرات يف عقلي
 .العافية من اهللا: يقرأ القرآن وهو يردد أمل تسمعيه وهو

 رجل صاحل رجل ساحر
وأظلمت ، اختلطت األمور!! بل ساحر.. ال بل صاحل

 .ورداء اخلوف يظلين، السماء
 *بعد يومني حسب تعليماته شربت ، ،وأكلت ،وتبخرت ،

، يت أحالماً مزعجة حياتأر حلماً مجيالً كما قال يل بل رأومل 
 !!ونوم متقطع، وابيسك، فاعيأ، عقارب

ستشعرين بكذا وكذا يف : "ويف اليوم الثاين حسب ما قال يل
 !!ومل تتحرك شعرة يف رأسي، مطلقاً بشيء مل أشعر" الليلة الثانية

 .بعد شهر من األدوية والعالج بدأ احلماس يفتر والفرح خيبو
يف مساء يوم مجيل دلَفَت مع الباب؛ إا مدرسيت اختلفت * 

، ؛ اء السعادة يطل من عينيها؛ وفرح عريض على شفتيهاكثرياً
قبلتين ، بشوشة كما هى مل تتغري، زادت أناقتها مع بساطة واضحة

 .بني عيين مث سألتين عن كل فرد يف املرتل وعن والديت ووالدي
يف حديث لتهون . وما أصدق ابتسامتها، ما أحسن خلقها

د مشلول طريح الفراش؛ مث علي ما أنا فيه روت يل قصة شاب مقع
غريك ال يشعر مبا ، وتشعرين، امحدي اهللا؛ أنت تتكلمني: تابعت
 .حوله
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 ٢٧ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

نت األمر عليوصدري يغلي مبا فيه، واستمر احلديث. هو .
كلما ملست صدق حمبتها ولطفها ، ريد أن أحتدث عن كل شيءأ

 .شعرت أنين يف حاجة إىل مصارحتها؛ سأخربها باألمر
عاد . وأحداثٌ ال تنسى، استعدت الذاكرة، ببطءحترك لساين 

إنصات عجيب . بدأت يف احلديث، الرعب لقليب والرعشة بأطرايف
وعندما توقفت عند . صويت يروح ويغدو يف املكان. وحضور متوقد

 .يها مبهمة الكالملألقيت إ" مل أجد شفاًء: "آخر كلمة
وافقت على  كيف. إنا هللا وإنا إليه راجعون: قالت يل خماطبة

الذهاب؟ بل كيف تطرقني هذا الباب؟ تبحثني عن العافية مبعصية 
من أتى كاهناً فصدقه مبا : "أما مسعت حديث الرسول ! اهللا؟

 ".يقول فقد كفر مبا أُنزل على حممد
ولكن ، أعلم أن ما تقولني صحيح: ت دوءقل. سكتت برهة

قة بعد أن وبكيت حبر. ضعف إمياين ويف حلظات سقط كل شيء
 .رجعت

عدت ألقول وأدافع ، من هواجس وخواطر يإلزالة ما بق* 
 .ال مقر وال مفر، عن نفسي؛ فأنا صريعة األمواج

إن اهللا هو : ومسعته يقول، لقد قرأ آيات من القرآن: قلت
 ...و ... ال مه املادة .. الشايف املعايف ليس أنا

 ح والتقوى؟هل يدل مظهره على أنه من أهل الصال: لت يلق
 .ال: قلت
 هل قرأتها؟. األوراق اليت قال تبخري ا: قالت
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 ٢٨ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 .أرقام، رموز، ال تقرأ؛ طالسم: قالت
أمل يقل ما اسم أُمك؟ ما : أحمله على وجهها سألت وأسى

 فائدة االسم يف العالج؟
 .خيم علينا سكون يسبق العاصفة
حة يف شياء صحيأأخربين ب: قلت هلا مدافعةً وأنا أعلم خطئي

 .واقع حيايت
. كل ما قاله ينطبق على أغلب الناس: قالت وقد هزت يدها

أعيدي األسئلة علي أنا لتري مث هو يتعاون مع الشياطني يف معرفة 
 .غري ذلك من املعلومات

 .ال تنخدعي ذا األسلوب املاكر
 .حتول احلديث إىل نقاش طويل

 ؟أمل يقل لك اذحبي ديكاً أو كبشاً: سألتين
إن فعلت فهذا أفضل؛ يطرد : قال. مل يلزمين بذلك: قلت هلا

 .الشياطني وحيميك من الشرور
كنت تقفني على بعد خطوات . واهللا ضاع التوحيد: قالت

إما إىل : امسعي وأنصيت؛ قصة تؤدي ايتها إىل طريقني. من النار
 .جنة وإما إىل نار

جلٌ يف ودخل النار ر، دخل اجلنة رجل يف ذباب: "قال 
 ".ذباب

 وكيف ذلك يا رسول اهللا؟: قالوا
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 ٢٩ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

مر رجالن على قوم هلم صنم ال جياوزه أحد حىت : "قال
 .يقرب له شيئاً

 .قرب: ألحدمها واقال
 .قربأليس عندي شيٌء : قال
 .ولو ذباباً، قرب: قالوا

 .فقرب ذُباباً فخلوا سبيله؛ فدخل النار
 .قرب: وقال لآلخر

 .قِّرب ألحد شيئاً دون اهللا عز وجلما كنت ُأل: قال
 ".فضربوا عنقه؛ فدخل اجلنة

 .وتأملي عظَم األمر، تأملي احلديث
 .وال يضعفك املرض، ال يغلبنك الشيطان

وهذا أكثر  -قرأت لنفسك  عليك بالرقية بالقرآن؛ سواًء
. ىأو قرأ ونفث عليك شخص معروف بالصالح والتق -إخالصاً 

 .ال طالسم وال مههمة وال رموز، رآنتسمعني قراءته للق
 .وتعتقدين أن الرقية ال تؤثر بذاا بل بتقدير اهللا عز وجل

على التوحيد وأنت  لو مت: بصوت فيه مرارة األمل قالت
وعليك ، اسأيل اهللا العافية، مريضة خري لك من أن حتيي مشركة

.. لنفسه لو كان يقدر على خري لقدمه. تأملي حاله. بالرقية الشرعية
 أمل تري بؤسه وفقره؟

 .بلى: قلت
أنت أم نفسه؟ ملاذا مل ينفعها؟ هذه : من أحب إليه: قالت
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 ٣٠ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

يف سبيل دنيا عمرها قصري وين يف نار ، أبواب تؤدي إىل النار
إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه  : جهنم
ارارٍ  النصأَن نم نيملظَّالا لمو. 

، صرخت منتفضة واإلميان يعمر قليب ودمعة تسقط من عيين* 
 واحلل؟: وسؤالٌ على لساين

، واحرصي على ابنة عمك، عليك بالتوبة فباا مفتوح: قالت
 .ال تذهب مرة أخرى

، مث حىت تربأ ذمتك جيب أن تخربي عنه؛ لكي يمنع شره
فالساحر ال يستتاب مثل تارك . وخلطورة عمله، ويأخذ جزاءه

(بل يمر السيف على رقبته مثالً الصالة 
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١(. 
ما يصيب املؤمن من : "قال يف الصحيحني عن النيب * 

حىت الشوكة ، وال أذى وال غم وال حزنٍ وال هم وال نصبٍِ وصبٍِ
 ".إال كفر اهللا ا من خطاياه، يشاكها

                                     
 .القصة من الزمن القادم؛ اموعة الثالثة) ١(
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 ٣١ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 أسباب تأثري السحر
 :ال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىلق

وهلذا غالب ما ، وسلطان تأثري السحر هو يف القلوب الضعيفة
يؤثر يف النساء والصبيان واجلهال؛ ألن األرواح اخلبيثة إمنا تنشط 

 .رواح تلقاها مستعدة ملا يناسبهاأعلى 
أن سحرهم إمنا يتم تأثريه يف القلوب الضعيفة : وعند السحرة

وهلذا فإن ، والنفوس الشهوانية اليت هى معلقة بالسفليات املنفعلة
ومن ، وأهل البوادي، واجلهال، غالب ما يؤثر يف النساء والصبيان

ومن ال نصيب له من ، ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد
 .األوراد اإلهلية والدعوات والتعوذات النبوية

جند قلبه  فإنا، واملسحور هو الذي يعني على نفسه: قالوا
فيتسلط على قلبه مبا فيه من امليل ، متعلقاً بشيء كثري االلتفات إليه

واألرواح اخلبيثة إمنا تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة ، وااللتفات
وبفراغها ، ىل ما يناسب تلك األرواح اخلبيثةإلتسلطها عليها مبيلها 

فتجدها فارغة ، وعدم أخذها للعدة اليت حتارا ا، من القوة اإلهلية
ويتمكن ، فتتسلط عليها، وفيها ميل إىل ما يناسبها، ال عدة معها

 .واهللا أعلم. تأثريها فيها بالسحر وغريه
**** 

وهو ، والدعاء من أنفع األدوية: قال ابن القيم رمحه اهللا* 
، ويرفعه أو خيففه إذا نزل، ومينع نزوله، يدفعه ويعاجله، عدو البالء

 .وهو سالح املؤمن
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 ٣٢ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 :وله مع البالء ثالث مقامات
 .أن يكون أقوى من البالء فيدفعه :أحدها
، فيقوى على البالء، أن يكون أضعف من البالء :الثاين

 .ولكن قد خيفّفه وإن كان ضعيفاً، فيصاب به العبد
 .أن يتقاوما ومينع كل منهما صاحبه :الثالث
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 ٣٣ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 الرمحة املُهلكة
ركة شة حياة وحابنيت كالفرا: قالت وهى تحدث زميلتها

 .وهى األوىل على املدرسة علما وأدبا
راه كل يوم يف عيوا أوفجأة يف هذا الفرح اجلميل الذي 

كرهت املدرسة وحتولت إىل طالبة كسولة ال حتب : تبدلت حاهلا
 ..القراءة وال تلقي باالً للواجبات

حىت ، وبدأت األم تعيد الشكوى وتكررها يف كل جملس
دى اجلاهالت بوضع متيمة يف رقبتها أو يف يدها أشارت عليها إح

 !لتحميها من أعني الناس وتدفع عنها الشر واألذى
بل ، ومل تسأل عن احلُكم الشرعي، ومل تتردد األم املسكينة
مث وضعته يف قالدة على صدر ، سارعت ملن يصنع هلا ذلك

 !!صغريا
أُسدل يف ذلك املساء احلزين ستار املعصية لتحجب نور 

 .إلميان يف ليل أسود فاحم تباعد فجره واختفت معاملها
رأى رجالً يف يده  عن عمران بن حصني أن رسول اهللا * 

انزعها :"فقال. من الواهنة: ؟ قال"ما هذه: "حلقة من صفر فقال
ا ال تزيدك إال وهنوهى عليك ما أفلحت أبداًفإ تا؛ فإنك لو م "

 .رواه أمحد
، من تعلق متيمة فال أمت اهللا له: "افوعوله عن عقبة بن عامر مر

من تعلق متيمة فقد : "ويف رواية" ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا له
 ".أشرك
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 ٣٤ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 مسعت رسول اهللا : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال* 
 .داود رواه أمحد وأبو" إن الرقى والتمائم والتولة شرك: " يقول
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 ٣٥ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 تعليق التمائم واألحجبة
 :-حفظه اهللا-خ حممد بن صاحل العثيمني سئل فضيلة الشي

(ما حكم تعليق التمائم واحلجب
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 ؟)١
لة أعين تعليق احلجب والتمائم تنقسم أهذه املس: فأجاب* 

 :إىل قسمني
 .أن يكون املُعلَّق من القرآن :أحدمها
 .أن يكون من غري القرآن الكرمي مما ال يعرف معناه :والثاين

رآن الكرمي فقد اختلف يف فأما األول وهو تعليقها من الق
فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل ، ذلك أهل العلم سلفاً وخلفاً

 وننزلُ من الْقُرَآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني: يف قوله تعاىل
: ص[ كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك : وقوله تعاىل، ]٨٢: اإلسراء[

ومنهم من منع . أن من بركته أن يعلق ليدفع به السوءو، ]٢٩
أنه سبب شرعي يدفع به  إن تعليقها مل يثبت عن النيب : وقال

وهذا ، واألصل يف مثل هذه األشياء التوقيف، السوء أو يرفع به
، القول هو الراجح وأنه ال جيوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكرمي

أو تعلق يف اجلدار وما ، وسادة املريض وال جيوز أيضاً أن جتعل حتت
  وإمنا يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النيب، أشبه ذلك

 .يفعل
، وأما إذا كان املعلَّق من غري القرآن الكرمي مما ال يفهم معناه

ماذا  ىفإنه ال جيوز بكل حال؛ ألنه ال يدر، وهو القسم الثاين
                                     

 .جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني) ١(
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حروف ، سم وأشياء معقدةفإن بعض الناس يكتبون طال ؟يكتب
وهو حمرم وال ، فهذا من البدع، متداخلة ما تكاد تعرفها وال تقرأها

 .واهللا أعلم. جيوز بكل حال
**** 
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 السراب
وهذه الدنيا دار ابتالء وامتحـان  ، للبيوت كما يقال أسرار

والبعض كلما أصابه مرض أو نالـه  ، ومرض وفقر ومصائب وفنت
، هم سارع إىل البحث عن الدواء والعالج مشروعاً أو غري مشروع

 !وأين ينال العافية؟ ؟مهه الدنيا وكيف جيد العالج. حالالً أم حراماً
ل وعدم ن أوردها ضعف التوكتتحدث عن طفلها الصغري وأي

 االلتجاء إىل اهللا عز وجل؟
طفلي الصغري منذ سنتني أو تزيـد  : قالت عن واقع مرت به

وكثر ترددنـا علـى األطبـاء    . وهو خائر القوى ضعيف اجلسم
ما ، نسارع إليهم ونطرق أبوام، واملستشفيات نتلمس أخباراً سارة

 .ج إال اشتريناهوما علمنا بعال، مسعنا بطبيب إال هرعنا إليه
ويف وسط مجع من النساء بدأت تشتكي وتتحـدث عـن   * 

وكل منهن يف الس تلقـي  . وحماوالت عالجه ؟ابنها وماذا أصابه
 !!بدلوها

حتول احلديث عن ابنها إىل تفريج للهم وحبث عن العالج؛ 
وهى ، فال تكاد تزور األم أحداً إال أخربم بذلك االبن وما يعانيه

 !!اع عالج جديد أو رأي أو مشورةتتلهف لسم
قالت حبزن ودمعة على خدها تسقط وهى تتحدث يف جملس 

لقد أشفقت عليه من كثرة اإلبر واألدوية اليت نرى أـا ال  : خاص
 .تزيده إال مرضاً
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 ٣٨ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

الشفقة  -اجلاهلة-وأظهرت ، وتعاطفت معها إحداهن
سأدلك على من يعرف مرضه ويشخص عالجه : والرمحة مث قالت

 !؟ربك ماذا أصابهوخي
حىت ، مل نترك طبيباً مسعنا به إال قصدناه: قالت األم مستدركة

وإن كان يف أقصى األرض؛ فقد ذهبنا إىل أطباء واستعملنا أدويـة  
 !!شعبية ولكن دون نتيجة

تعلم أا تعصي اهللا عز وجل ، ولكنها هذه املرة وهى تستمع
 .مكان ورسوله وتدخل سرداباً تلتهب فيه النار من كل

واستجابت لدعوة محدثتها وهى تقول مظهرةً اإلميان بصوت 
نذهب إىل هذه املرأة العجوز الـيت ذكـرت   . الشكوى هللا: مرتفع

 .لترى ابين
، ولو أن يف نفسي شـيئاً : مث تنهدت وقالت بصوت منخفض

 ولكن إىل مىت؟
وتركت األمر املشـروع  ، تسخطت من قضاء اهللا عز وجل

 !!رة وحلقت مع الوهم والدجل والكذبب أخبادوسارت يف سر
 !!واية السرداب معروفة. وتعلقت بأستار الكفر

**** 
إمـا أن  : والبالء الذي يصيب العبد ال خيرج عن أربعة أقسام

، أو يف أهله ومن يحب، أو يف عرضه، أو يف ماله، يكون يف نفسه
ـ ، والناس مشتركون يف حصوهلا م فغري املؤمن التقي يلقى منها أعظ

ورأيت مجيع النـاس يرتعجـون   . مما يلقى املؤمن كما هو مشاهد
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 ٣٩ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

م ما علموا أن الدنيا على ، لرتول البالء انزعاجاً يزيد على احلدكأ
والكبري إال السـام  ، ؟وهل ينتظر الصحيح إال السقم، ذلك وضعت

 !واملوجود سوى العدم؟
ـ  م ولكن ال بد أن يعلم املُصاب أن الذي ابتاله مبصيبة أحك

وأنه سبحانه مل يرسل البالء يهلكه بـه  ، احلاكمني وأرحم الرامحني
وإمنا افتقده به ليمتحن صربه ورضاه عنه ، وال ليجتاحه، وال يعذبه

ولرياه طرحياً على بابـه الئـذاً   ، وليسمع بضرعه وابتهاله، وإميانه
(مكسور القلب بني يديه رافعاً غصص الشكوى إليه، هجبناب
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 .٦-٥ص، من كتاب اصرب واحتسب) ١(
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 ٤٠ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 ج عند الطبيب الشعيبحكم العال
 :-أثابه اهللا-سئل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

هناك فئة من الناس يعاجلون بالطب الشعيب علـى حسـب   
اكتب امسـك واسـم   : ىل أحدهم قال يلإوحينما أتيت ، كالمهم

إنك : وحينما يراجعهم الشخص يقولون له، والدتك مث راجعنا غداً
ويقول أحـدهم إنـه   .. امصاب بكذا وكذا وعالجك كذا وكذ

فما رأيكم يف مثل هؤالء؟ وما حكم . يستعمل كالم اهللا يف العالج
 الذهاب إليهم؟

من كان يعمل هذا األمر يف عالجه فهو دليل على  :فأجاب* 
فال جيوز العـالج عنـده   ، ويدعي علم املغيبات، أنه يستخدم اجلن

هذا اجلنس من يف  ليه وال سؤاله؛ لقول النيب إكما ال جيوز ايء 
" من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة: "الناس

 .أخرجه مسلم يف صحيحه
يف عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان  وثبت عنه 
من : "والنهي عن سؤاهلم وتصديقهم؛ وقال ، والعرافني والسحرة

 ".أتى كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد
وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب احلصى أو 
الودع أو التخطيط يف األرض أو سؤال املريض عن امسه واسم أمه 

فكل ذلك دليل على أنه من العرافني والكهان الذين ، أو اسم أقاربه
 .عن سؤاهلم وتصديقهم ى النيب 
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وإن ، فالواجب احلذر منهم ومن سؤاهلم ومن العالج عندهم
ألن من عادة أهل الباطل التـدليس  ، م يعاجلون بالقرآنزعموا أ

والواجب علـى مـن   . واخلداع؛ فال جيوز تصديقهم فيما يقولون
 عرف أحداً منهم أن يرفع أمره إىل والة األمر من القضاة واألمـراء 

وحـىت  ، كم عليهم حبكـم اهللا ومراكز اهليئات يف كل بلد حىت حي
. كلهم أموال الناس بالباطليسلم املسلمون من شرهم وفسادهم وأ
 .واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا
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 ٤٢ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 جار السوء
بدأت ختطو خبطوات سريعة حنو مراحل الشـباب وزهـرة   

 .العمر
وبدأت عيون وقلوب األقارب ، فها هى قد شارفت العشرين

 .واملعارف تتبعها وتكسب ودها
لق واجلمال يف مقتبل العمر مجع اهللا هلا بني األدب واخلُ ةشاب

 .وزاا مبهارة يف احلديث وتودد يف اللقاء وطيب معشر مع اجلميع
ومع بداية دخوهلا للجامعة تقاطر عليها اخلُطاب مـن كـل   

 .صر والدها أا ال تزال صغريةأو، مكان
لقد تقدم هلا ابـن  : ثارت ثائرة األم وغضبت يوماً وهى تردد

هـل  : أخربين.. وفالن هلاوفالن تقدم ، وهى ليست بصغرية، خيتأ
 تريد أن تصبح هذه البنت عانساً؟

وأفرغت ذلك الغضب وتلك املعلومات يف جملس عجائز احلي 
. فلعلهم يروحون عن قلبها وخيففون من مهها، كل يوم أحد ىحض

وكان لسان أم البنت ال يقف من تعداد اخلُطاب الذين تقدموا 
 .ومواصفات ابنتها وحسن أدا، البنتها

اخلرب إىل أحد جريام من الشباب فاستزاد من والدته  وانتقل
عن صفات البنت ومجاهلا وأخالقها؛ فتعلق قلبه بالفتاة من كثرة 

، وبدأ يلحظها وهى خارجة صباح كل يوم، حديث والدته عنها
 .ويستطلع أخبارها
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وبعد مرور أشهر من التدقيق والسؤال تعلق قلبه أكثر وعندها 
 .ختربهم برغبته يف الزواج منهاأسر إىل والدته أن 

فكيـف  ، تقدم هلم من هو خري منك وأعادوه! يا بين: أجابته
 !بك؟

فأتاه اجلواب . صر على والدته أن حتادث والدة الفتاةأولكنه 
 !!بعد أسبوع بالرفض

مع سواد قلبـه  ، تنازعته رغبة التملك وأن حيظى ذه الفتاة
إذاً ولن يطأ عتبـة بـام    لن تتزوج: وقلة يف دينه؛ فقرر يف نفسه

 !!خاطب بعد اليوم
وسقط ابن اإلسالم يف الظُلم وهو يعلم أنه ظلم نفسه ـذا  

 !!الفعل وأضر باملسكينة عن عمد دون ذنب جنته
وأخذ يردد بني احلني واآلخر يف زهو وفخر وهـو يسـمع   

 !!هذه الفتاة لن تتزوج وستصبح عانساً وسترين: والدته
عمل بسيط يريح خاطرك وتكون رجالً  .آه: وأسر يف نفسه

ىل من يسحرها ومينع اخلُطاب إاذهب ! تستطيع أن تفعل كل شيء؟
. وسقط يف أحد السبع املوبقات. آه واهللا ألرينهم من أنا! عنها

وأمامه غداً األهوال والصعاب وظُلمة القرب ودقة الصراط وموقف 
 .احلساب بني يدي اهللا العزيز اجلبار

**** 
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يأكل ويشرب ، رب مسرور مغبون: الل بن مسعودقال ب* 
 .وقد حق له يف كتاب اهللا عز وجل أنه من وقود النار، ويضحك

**** 
رحم اهللا رجالً مل يغره كثرة ما يـرى  : كان احلسن يقول* 
، وتدخل القـرب وحـدك  ، ابن آدم إنك متوت وحدك.. من الناس

 .وحتاسب وحدك ث وحدكوتبع
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 رك وقبل القتلذكر السحر بعد الش
 هل هو دليل على عظم خطره؟
 :سئل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفقه اهللا

ذكر السحر يف املرتبة الثانية بعد الشرك باهللا قبل القتل مـع  
وما هن يا : قالوا" اجتنبوا السبع املوبقات: " عظم القتل يف قوله 

اليت حرم اهللا وقتل النفس ، والسحر، الشرك باهللا: "رسول اهللا؟ قال 
، والتويل يـوم الزحـف  ، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، إال باحلق

فهل هذا دليل على عظـم  ، "وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات
إن القتيل يأيت يوم القيامة تقطر : خطره مع أن القتل أشنع؟ وقد قيل

، يـار رب : ن قتله ليحاجه أمام اهللاأوداجه دماً يوم القيامة ممسكاً مب
 !سل هذا فيم قتلين؟

الكفر أعظم من ف، ليس القتل بأشنع من الكفر: فأجاب* 
أما القتل فهو كبرية . القتل؛ ألن صاحبه خملَّد يف النار إذا مات عليه

فالقتل أسهل من الشرك؛ ألن املشرك ، من الكبائر لكنه دون الشرك
يعفو أما القاتل فقد ، خملد يف النار أبد اآلباد إذا مات على شركه

بل خيرج ، وإن دخل النار فإنه ال خيلد فيها، اهللا عنه ألسباب كثرية
ويدخل اجلنة إذا كان مل يستحلَّ ، منها بعد بقائه فيها ما شاء اهللا

كسائر أهل الكبائر دون ، وقد مات على التوحيد واإلميان، القتل
بِه ويغفر  إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك : كما قال سبحانه، الشرك

 ].٤٨: النساء[ ما دونَ ذَلك لمن يشاُء 
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وال ، أن القتل دون السحر؛ ألن السـحر كفـر  : واخلالصة
وبعد عبادته للشياطني؛ وهلذا قـرن  ، يتعاطاه الساحر إال بعد كفره

وما يعلِّمان من أَحد حتـى   : وقال اهللا يف حق السحرة، بالشرك
 ].١٠٢: البقرة[ إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر يقُولَا

**** 
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 هل هو مشرك؟
 :سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني

وبلغ ، رجل مرض وذهب للكهنة وطلبوا منه أن يذبح للجن
هل يطلق عليه بأنه مشرك بعد ، فذهب وفعل، باحلجة أن هذا شرك

 .إبالغه األدلة الشرعية؟ أحسن اهللا إليك
فهذا ، أو خوفاً منهم، من ذبح للجن تعظيماً هلم :بااجلو* 

صر على أن يفعل كان أوإذا بلغ اإلنسان ذا ولكنه ، شرك
فإن اهللا يتوب عليه لقوله ، لكنه إذا تاب ولو بعد أن فعل، مشركاً

  قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف : تعاىل
 ].٣٨: األنفال[

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا  : ولقوله تعاىل
 فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنت

 يمحالر ]٥٣: الزمر.[ 
النا وإياكم يف الـدنيا  وأن يتو، ونسأل اهللا أن يغفر لنا ولكم

(واآلخرة
7F

١(. 

                                     
 .١١٧٩الباب املفتوح س ) ١(
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 حكم إرسال الثوب للساحر لتحديد الداء
ما حكم ما يفعله بعض الناس بإرسال ثوب أو قميص لبعض 

يدعون املعرفة وذلك لتحديد الداء ووصف الدواء بعد  نالناس الذي
 ذلك؟

حيرم الذهاب ملن يدعون علم املغيبات وال جيـوز   :اجلواب* 
وحيـرم تصـديقهم ممـا    ، وال قميص وال غريهأن يرسل هلم ثوب 

. الدالة على ذلك يقولون؛ لألحاديث الصحيحة الثابتة على النيب 
(وباهللا التوفيق

8F

١(. 
**** 

                                     
 .٩٨٠٧للجنة الدائمة رقم الفتوى فتاوى ا) ١(
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 وسارت مع الركب
وجتمعهـن   جمتمع فارغ وأنفس مريضة وضحكات مرتفعـة 

، جمالس طويلة ال يذكر فيها اسـم اهللا .. وتفرقهن الذنوب، املعصية
وهلـن حـظ مـن    ، اتيف جليساا؛ بل كلهن متعلم هلٍليس جل

والتسـويف أدىل  ، لكن الغفلة أناخت ركاـا .. الشهادات العليا
 ..بستاره

وافتهن على ، وتتعجب من شدة حرصهن على تسرحية شعر
، وإن كان لديك متسع من الوقـت ، اختيار تصميم لطقعة قماش

 :صغ بسمعكأف دوكرت من الصرب ال ينف
الـدنيا   يتجادلن طويالً يف لون حذاء أقمنهن يتحاورن و ها

واهلم كله يف هذه السـاعات  ، وقد يتفقن وكثرياً ما خيتلفن، هعلي
 !!أو ما يقارب ذلك، الطوال ال يتجاوز حذاًء أو فستاناً

وهذه أقصى اهتمامان؛ بل ، هذا هو مستوى التفكري لديهن
قطت دموعها عندما تأخر اليت تعد نفسها للدراسات العليا تسا

 !!فستاا لدى مشغل اخلياطة وبكت حبرقة عجيبة
ومع ، اإلميان ذلك الس الذي خبت فيه جذوة يف

 ..الضحكات املتوالية والتعليقات املتتالية
، كانت هى يف وسط مجع من الفتيات تسمع ما يقولون

واختلطت ، وعندما تعالت األصوات، وتستلطف ما يتندرون
 ..مسعت إحداهن تسترجع الواقعة، اتاهلمس
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حظك من السماء؛ ستتزوجني برجل : قالت يل قارئة احلظ
وسوف تكونني ، وترين عجائب الدنيا، تطوفني العامل معه، غين

 !!حمظية عنده؛ فهو صاحب كرم وسخاء
من ذهبـت  : وقالت األخرى مبباهاة عجيبة واستعالء واضح

، وقد فاجأين مبعرفة أسرار حيايت، اسعليه ذا معرفة دقيقة واطِّالع وإ
ومن حسن التوفيق مل يكن أحد يسمع هذا !! وأَمهها تاريخ ميالدي

 .صوحيبايتالتاريخ من 
ة والدقائق تنهدت وهي تروي تفاصيل تلك اللحظات احلامس

 ..الفاصلة
، متالحقـة األنفـاس  ، لقد كنت مضطربة املشاعر: مث قالت

ـ وماذا ، خوفاً من املستقبل  إالَّ أَنـه قـرأَ كفِّـي علـى     ! ؟ئخيب
وأجهد نفسه حني مـألت  ، ويحرك يديه، سهأمهل وهو يقلِّب ر

 !!جيبه
، سـتتزوجني مـن يحبـك   : وكانت البشرى أن قـال يل 

 !!وأسرار أُخرى مفاجأة لكن!! وستكونني سعيدة
مث قالت أخشى من ، متلملت وهى تقلِّب طرفها يف احلاضرات

من غري املتزوجات؛ وأتبعت الكلمة األخرية  خاصة، احلسد واحلُساد
 .ضحكات متتابعة

واستبدلت اهلمسات بأصوات ، فُتح الباب على مصراعيه
 .فكلهن أصبحن شريكات يف السؤال، مرتفعة

وعند أَبواب العرافني والكهنة واملنجمني وأصحاب الكـف  
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وأركـض  ، حىت تكدرت الدالء، كلٌ أَدىل بدلوه، وضرب الودع
 ..طان عليهم خبيله ورجلهالشي

ىل ضحك وتعليق وسخرية من تلْك األقوال إوحتول احلديث 
 .والتوقعات؛ ولكن يف قرارة النفس شيء آخر

تدور األمور يف ، وعند النوم وحني ترتل نازلة أو تعم سعادة
وهذا ، وتفرح نفوس، فتنقبض قلوب، وس كأنها حقائق ووقائعءالر

 !!هو التصديق بعينه
وسـارت  ، العهد ذا الس؛ فقد أَغرقها الطوفان حديثةأَما 

وتسـمع طالعهـا   ، ترى حظها مثلـهن  نوقررت أ، مع الركب
وبيت ، تريد أن تسمع كلمة عن زوج املستقبل، وتتحرى مستقبلها

 !!ومن يكرهها وأشياء أخرى كثرية، ومن حيبها، الزوجية
فسـها  ون، وكان ذلك؛ فسألت وقلبها يتلهف ملعرفة اجلواب

 !!تتطلَّع الستشراف املستقبل
ومـا هـي   ! ومىت سـأتزوج؟ ! ؟ما هو حظي يف هذه الدنيا

 !مواصفات الزوج؟
واد املُظلمة والطرق سارت خطوات عجلى إىل حيث اجل

وغرقت مثل ، وبدأ قلبها خيفق ويتناثر على جنباته اإلميان، املُهلكة
 !!ومل تأخذ من حظ اآلخرة، كثريات يف الوحل

 ..وية البعيدة وقف الشيطان مبتسماً ملا يرىويف الزا
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لقد ثُلم : وهو حيدث أَعوانه، وهز رأسه فرحاً ذا السقوط
إال أن يلج ، وراء كل سقطة سقوط أعظم، وسقطت رايته، التوحيد

 !!صاحبها باب التوبة وسأكون له باملرصاد
**** 

من أتى عرافا أو كاهناً فصـدقه مبـا   : "قال رسول اهللا * 
رواه أمحـد واحلـاكم   " ل فقد كفر مبا أُنزل على حممـد  يقو

 .والبيهقي
: قال رسـول اهللا  : يب موسى رضى اهللا عنه قالأوعن * 

ومصـدق  ، وقاطع الـرحم ، مدمن اخلمر: ثالثة ال يدخلون اجلنة"
 .رواه أمحد وابن حبان" لسحريا

**** 
ونوراً ، ضياًء يف الوجة: إن للحسنة: قال عبداهللا بن عباس* 
، سـواداً يف الوجـه  : وإن للسيئة، وحمبة يف قلوب اخللق، يف البدن

وبغضـة يف  ، ونقصاً يف الـرزق ، ووهناً يف البدن، وظلمة يف القرب
 .قلوب اخللق
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 الطريقة الشرعية للوقاية من السحر
 :سئل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

 ما هى الطريقة الشرعية للوقاية من السحر؟
ويتعوذ بكلمـات  ، اهللا جل وعال العافية أن يسأل: فأجاب* 

سم اهللا الذي ال يضر مع اب: وأن يقول، اهللا التامات من شر ما خلق
ثـالث  (امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العلـيم  

سم اهللا الذي ال اب: من قال: "يف اليوم والليلة؛ لقول النيب ) مرات
اء وهو السميع العلـيم  يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السم

 ".مل يضره شيء، ثالث مرات
أعوذ بكلمات اهللا التامات مـن  : "وكذلك إذا نزل بيتاً فقال

ويكرر يف ، "مل يضره شيء حىت يرحتل من مرتله ذلك، شر ما خلق
" أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر مـا خلـق  : "الصباح واملساء

شيء يف األرض وال سم اهللا الذي ال يضر مع امسه اب: "ثالث مرات
كـذلك يقـرأ آيـة    ، ثالث مرات" يف السماء وهو السميع العليم

 .الكرسي بعد كل صالة وعند النوم
) قل هو اهللا أحد: (ومن أسباب السالمة أيضا قراءة

وبعد الفجر ، فهي من أسباب السالمة، واملعوذتني بعد كل صالة
هذه من ، واملعوذتني) قل هو اهللا أحد): (ثالث مرات(واملغرب 

واإلكثار ، مع اإلكثار من ذكر اهللا جل وعال، أسباب السالمة أيضاً
وسؤاله سبحانه وتعاىل أن يكفيك شر كل ، من قراءة كتابه العظيم

 .ذي شر



 

 ٥٤ 

 ٥٤ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

أعـوذ بكلمـات اهللا   : "ومن أسباب السالمة أيضاً أن يقول
أعوذ بكلمـات  ، من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة، التامة

اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر مـا خلـق وذرأ   اهللا التامات 
ومن شر ، ومن شر ما يرتل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، وبرأ

ومن شر طوارق الليـل  ، ومن شر ما خيرج منها، ما ذرأ يف األرض
هذه ". ومن شر كل طارق إال طارقاً يطرق خبري يا رمحان، والنهار

 .الشر من دمن التعوذات اليت يقي اهللا ا العب



 

 ٥٥ 

 ٥٥ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 عالمات يعرف ا السحرة والكهنة واملشعوذون
 :أخي احلبيب

وكثري يدعي . حنن يف عامل ميوج بالفنت اليت جتعل احلليم حريان
وال شك أنـه يعـرف   .. أنه ال يفرق الساحر أو الكاهن عن غريه

 .الكثري من أمور الدنيا
نعم قد عرف الكثري من أمور الدنيا عـن طريـق السـؤال    

ويعتـذر  !! ولكنه يف أمر اآلخرة ال يعرف شيئاً، تابعة واحلرصوامل
 .باجلهل وعدم املعرفة

 :أيها احلبيب
أمور العقيدة أهم من أمور الدنياو وسالمة توحيدك أهم من 

 .سالمة درامهك
وإليك بعضاً من العالمات اليت تستطيع أن متيز ا السـاحر  

 :والكاهن واملشعوذ لتبتعد عنهم وخترب عنهم
 .إذا سأل الشخص عن امسه واسم أمه -١
 .إذا طلب من الشخص أي لباس أو قطعة قماش -٢
 .القراءة غري املفهومة بكلمات مستغربة -٣
أن يعطي املريض أوراقاً حيرقها ويتبخر ا أو يعلقها أو  -٤

 .يدفنها
وهو ما يسمى ، إذا أعطى املريض شيئاً يلبسه أو يعلقه -٥

 .باحلجاب
ه ذبح أي حيوان أو طائر وتلطيخ حمل األمل أن يطلب من -٦



 

 ٥٦ 

 ٥٦ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 .أو طلب ذبح حيوان بلون معني كاألسود مثالً، بدمه
ذبح أي حيوان أو طائر من غري ذكر اسم  هأن يطلب من -٧
 .اهللا عليه
أن يكتب للمريض أوراقاً ا حروف أو أرقام أو أشكال  -٨

 .مربعة أو مسدسة أو دائرية وحنو ذلك
أو ، أو اسـم بلـده  ، ملريض بامسـه أن خيرب الشخص ا -٩

 .أو شيء من حياته املاضية وحنو ذلك، مشكلته اليت جاء من أجلها
 .أن يطلب شيئاً من شعر املريض أو أظفاره وحنو ذلك -١٠

فمن وجدت فيه بعض هذه العالمات علم من حالـه أنـه   
 .صاحب شعوذة أو سحر أو استخدام شيطاين

 :أخي املسلم
وجتري علينا مقادير اهللا عز وجل ، وامتحان حنن يف دار ابتالء

 : قال تعاىل. من أمراض وأسقام ومهوم وغموم ومصائب وأحزان
  ِالوالْأَم نقْصٍ منوعِ والْجو فوالْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَنو

 ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنو ]يها وهذه ف]. ١٥٥: البقرة
ما يصيب : "بقوله أجر إذا صربنا واحتسبنا فقد بشرنا الرسول 

، وال أذى وال نصب وال هم وال حزن وال غم املسلم من وصبٍ
 .متفق عليه" إال كَّفر اهللا ا من خطاياه، حىت الشوكة يشاكها

فغالب ، وال تتوقع أنك الوحيد الذي نزل بك الضر والضيق
ن بعضهم أشد منك حاالً؛ ولكن هلم يف بل رمبا أ، الناس مثل حالك

 .الصرب سلوى ويف رفع الدرجات عزاء



 

 ٥٧ 

 ٥٧ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

وعليك بصدق االلتجاء والتضرع إىل اهللا عز وجل أن جيمـع  
لك بني األجر والعافية؛ فتقوم من مرضك أو مصيبتك وأنـت يف  

بـل صـربت   ، مل تتسخط على قضـاء اهللا وقـدره  ، خري حال
 .ينكوحافظت على رأس مالك وهو د، واحتسبت

واقرأ على نفسك ، وداوم أيها احلبيب على الدعاء والطاعات
 .ومن حولك

ليس فيه شـرك وال  ، وإليك عالجاً للسحر أو العني أو املس
علَّ اهللا ، بل هو عني الصواب؛ فهو من كتاب اهللا وسنة نبيه، كفر

، ويرفـع مرتلتـك  ، ويعلي قدرك، وجيرب كسرك، أن يرفع ما بك
(ويكفر خطيئتك
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ففيه عجائب من صرب من " اصرب واحتسب"إن أحببت أن تقرأ كتايب ) ١(

كان قبلنا لتسلي قلبك وتروح عن نفسك وتعرف نعم ربك وتسلك 
 .النهج الشرعي عند حدوث املصائب



 

 ٥٨ 

 ٥٨ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 عالج السحر أو العني أو املس
 .يستحسن أن يكون القارئ هو املريض -١
٢-   أن تكون القراءة يف ثلث الليل األخري حني يرتل الـرب

سبحانه وتعاىل إىل السماء الدنيا كما يليق جبالله وعظمته كما أخرب 
 .ويستحسن تكرارها ثالث مرات به رسولنا 



 

 ٥٩ 

 ٥٩ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 الرقية
 .ورقات من السدر الربييدق دقاً جيداً سبع  -١
وماء ، عشرة أو عشرون لتراً وحنومها، مث يصب عليه ماء -٢

 .زمزم أفضل
مث ، يف بداية القراءة حيمد اهللا ويثىن عليه مبا هـو أهلـه   -٣

 .مث يقرأ الرقية يصلى على نبينا حممد 
مث يقرأ ، مث يسمي اهللا، يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم -٤

 :املاء بعد اية كل آية ما يلي وينفث يف
 .الفاحتة سبع مرات -١
 .اآليات اخلمس األوىل من البقرة -٢
 .آية الكرسي ثالث مرات -٣
 .آخر آيتني من سورة البقرة ثالث مرات -٤
 .اآليات العشر األوىل من سورة الصافات -٥
 .سورة الكافرون -٦
 .سورة اإلخالص سبع مرات -٧
٨- اتسورة الفلق سبع مر. 
 .سورة الناس سبع مرات -٩

قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم ويخزِهم  : قوله تعاىل -١٠
 نِنيمؤمٍ مقَو وردص فشيو هِملَيع كُمرصنيو اتسبع مر. 

ـ   قوله تعاىل -١١ ظَـةٌ معوم كُماَءتج قَد اسا النها أَيي ن
نِنيمؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبر    سـبع



 

 ٦٠ 

 ٦٠ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 .مرات
ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ  : قوله تعاىل -١٢

ربك ذُلُلًا يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيـه شـفَاٌء   
لنونَ لفَكَّرتمٍ يقَوةً للََآي كي ذَلاسِ إِنَّ ف اتسبع مر. 

وننزلُ من الْقُرَآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ  : قوله تعاىل -١٣
 .سبع مرات للْمؤمنِني ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا 

ما جِئْتم بِـه    :ويقرأ آيات السحر ومنها قوله تعاىل -١٤
لُهطبيس إِنَّ اللَّه رحالس  ،    ـىـثُ أَتيح راحالس حفْللَا يو ، 

  َكُونأْفا يم لْقَفت يفَإِذَا ه اهصى عوسفَأَلْقَى م. 
مع مراعـاة النفـث مـع كـل     ( :ومن األحاديث قوله 

 ):حديث
ال ، اشف أنت الشايف ،أذهب البأس، اللهم رب الناس( -١

 .تسبع مرا) شفاًء ال يغادر سقماً ،شفاء إال شفاؤك
ومن شر كـل  ، سم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيكاب( -٢

 .سبع مراَّت) سم اهللا أرقيكاب، اهللا يشفيك، نفس أو عني حاسد
: تضع اليد اليمىن على الرأس أو الصدر أو البطن مث تقول -٣

أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شـر مـا   ، اهللا سماسم اهللا باسم اهللا باب(
 .سبع مرات) أجد وأحاذر

 .مث يصلي ويسلِّم على نبينا حممد  -٤



 

 ٦١ 

 ٦١ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 العالج
يشرب كأساً على الريق بعد صالة الفجر مع اجلماعـة   -١

 .بالنسبة للرجال
يأخذ منه مثالً مخسة ، يغتسل اغتساالً كامالً من هذا املاء -٢

وحتته طشت آخر حىت ، يزيده يف طشتو، أكواب أو سبعة أكواب
 .يسكب املاء باحلديقة لوجود اآليات واألحاديث

يكون شرب الكأس واالغتسال يف يوم واحد ملدة ثالثة  -٣
وهكذا حىت الشفاء . أو تسعة أيام، أو سبعة أيام، أو مخسة أيام، أيام

 .بإذن اهللا تعاىل



 

 ٦٢ 

 ٦٢ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 نصائح
ويفضـل  ، سأن يأكل سبع مترات يومياً بعد شرب الكأ -١

 .من مترات عجوة املدينة
 فعلـها  ، فاحلجامـة سـنة  ، حبذا أن حيتجم املـريض  -٢
 .الرسول 
أن يشرب ملعقة عسل مع ربع ملعقة حبة الربكة مبـاء   -٣

 .زمزم ملدة أسبوع
جيب على املسلم أن جيتنب كلَّ احملرمات من مشـاهدة   -٤

هم إخـراج الدشـوش   وعلي، املسلسالت واالَّت واستماع الغناء
وعليهم بالصالة مع اجلماعة يف وقتها باملسـجد  ) الصحون اهلوائية(

وعلى املـرأة أن ال ختـرج   ، واحملافظة على السنن، بالنسبة للرجال
متربجة كاشفة وجهها ويديها أمام الرجال األجانب يف األسـواق  

 .واألفراح وإال فقد ال يستفاد من القراءة
 .يف كل ِّ غرفة من غرف البيتقراءة سورة البقرة  -٥
وعدم التعامـل  ، عدم استقدام غري املسلمني يف هذا البلد -٦

 .بالربا
نصف ملعقة (يستحسن شرب ملح ناعم قليل مع القراءة  -٧
 .وشرب زعفران قليل) صغرية



 

 ٦٣ 

 ٦٣ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 فوائد مهمة
ال يستفيد من القراءة الذي ال حيافظ علـى الواجبـات    -١

 .من احلرام ونبت جسمه من السحتويفعل احملرمات ومن ماله 
وتقليل امللح ملـن بـه   ، تقليل العسل والتمر ملن به سكر -٢

 .ضغط الدم
قد يرى املريض رؤيا تدلُّه على من أصابه وتسبب بذلك  -٣

 .واهللا أعلم، ويعبرها املعبرون
 حكم تعلم حل وفك السحر عن املسحور

 :سئل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
 ز تعلم حل أو فك السحر عن املسحور؟هل جيو

أو ، إذا كان بالشيء املباح؛ من األدعية الشرعية: فأجاب* 
أما أن يتعلم السحر؛ ، فال بأس، أو الرقية الشرعية، األدوية املباحة

بل هو من ، فذلك ال جيوز، أو ملقاصد أخرى، ليحل به السحر
وذلك ، الشرك نواقض اإلسالم؛ ألنه ال ميكن تعلمه إال بالوقوع يف

ع اوحنو ذلك من أنو، والنذر هلم، بعبادة الشياطني من الذبح هلم
، والذبح هلم والتقرب إليهم مبا حيبون حىت خيدموا مبا حيب، العبادة

ويوم  : وهذا هو االستمتاع الذي ذكره اهللا سبحانه بقوله تعاىل
ثَرتم من الْإِنسِ وقَالَ يحشرهم جميعا يا معشر الْجِن قَد استكْ

أَولياؤهم من الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذي 
 كبإِنَّ ر اَء اللَّها شا إِلَّا ميهف يندالخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتأَج

 يملع يمكح ]١٢٨: نعاماأل.[ 



 

 ٦٤ 

 ٦٤ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

وجه إدخـال  ، ه اهللاويبني الشيخ عبدالرمحن السعدي رمح* 
 :قائالً السحر يف الشرك

 مـن  من جهة ما فيه: السحر يدخل يف الشرك من جهتني"
ـ ورمبا تقرب إليهم مبا حي، استخدام الشياطني ومن التعلق م ون ب

، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب. ليقوموا خبدمته ومطلوبه
، عوى مشاركة اهللا يف علمه وسلوك الطرق املفضـية إىل ذلـك  ود

(" وذلك من شعب الشرك والكفر
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 .٧٤القول السديد ص) ١(
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 ٦٥ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

 كلمات سريعة
كثري من الناس ال يعرف قراءة القرآن واألدعية على نفسه * 

ولو قرأ على نفسه أو على ، ويبحث عمن يقرأ له، أو على أهل بيته
 .وعاً وذلة هللا عز وجلزوجه أو ابنه لكان أكثر إخالصاً وأكثر خض

ليس من عالمات صالح القارئ وتقاه أن ينفث مـرة أو  * 
فلم نعلم هذا يف صلحاء وعلمـاء األمـة   . مرتني مث يتعاىف املريض

 .املعروفني املوثوقني فاهللا املستعان
احذر أخي املسلم أن تترك حمارمك يدخلن على مـدعي  * 

ولو كان هناك امـرأة  بل رافقهم وال خترج حىت ، القراءة أو غريهم
 .رج العاملة بعد خروج حمرمهاخيعاملة مع القارئ؛ فبعضهم 

وإن ، ال تبحث عن العافية والسعادة مبعصية اهللا عز وجـل * 
ظهر لك أمور من العافية والسعادة مبعصية فاعلم أن ما أصابك من 

 .الشر أضعاف من نالك من السعادة املوهومة
وراد الشرعية مثـل أوراد  يتجاهل كثري من الناس حفظ األ* 

فيجب احلرص علـى حفظهـا ومـن مث    . الصباح واملساء وغريها
 .ترديدها يف وقتها

البعض يفتح باب بيته للمحرمات واملوسيقى واألغاين مث * 
فسبحان اهللا العظيم الذي أمرك . الشياطني تتخطفين: يقول

أمرك بذكره . فهذا ما فتحته على نفسك وما جلبته بيدك. فعصيت
شرباً أو أو أكالً ، والبعد عن احلرام، وبقراءة القرآن، على كل حال

 !مساعاً؛ فأين أنت عن ذلك؟



 

 ٦٦ 

 ٦٦ هناك حيث يطفأ نور اإلميان

على املسلمة إنكار املنكر الذي تراه عند بعض من يدعون * 
وجيب عليها إخبار زوجها أو رجال احلسـبة إن كانـت   ، القراءة

 وال تدعي أمثال من ترين. ختشى أن يتصرف زوجها تصرفاً غاضباً
حرم اهللا وجهك عـن النـار   -يعبث بأعراض املسلمات؛ فكوين 

ذابـة عـن أعـراض    ، عوناً على اخلري -وسترك يف الدنيا واآلخرة
 .فاضحة للمشعوذين إن ظهر لك ذلك، املسلمني
وأنه قريب ، جيب على املسلم أن حيسن ظنه باهللا عز وجل* 

ته إىل من بيده ويرفع حاج،فَلْيلح يف الدعاء والتضرع. جييب الداعي
 .أمر كل شيء وهو على كل شيء قدير

شد احلرص على أن ال أعلى ويل أمر كل أسرة أن حيرص * 
يترك احلبل على الغارب لنسائه للذهاب لكـل مـن هـب ودب    

واألحاديـث  ، مبفردهن؛ فإن يف ذلك ضياع دينـهن وأعراضـهن  
 .والقصص يف ذلك سارت ا الركبان

ال تعاجل إال عن طريق األطباء بعض األمراض تكون نفسية و* 
وباإلمكان الذهاب إليهم واستشارم وليس يف ذلك ، النفسانيني

عيب؛ فمن جعل املرض يف القلب أو الكلى أو غريمها قادر على أن 
وما العيب ! فما احملذور يف ذلك؟، جيعل ذلك يف األعصاب ويف املخ

 !فيه؟
، والتجـزع  وترك اجلزع، يف هذه الدنيا، ال بد من الصرب* 

وإن ما أصابنا . ومعرفة فضل الصرب والتداوي مبا شرعه اهللا عز وجل
سـبحانه  . من عند أنفسنا من ذنوب ومعاصي ويعفو عن كـثري 
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 .وتعاىل
ال جيوز التسخط من أقدار اهللا عز وجل؛ فإنه حكيم عليم * 

، بل جيب الرضا مبا قدر اهللا عز وجل، يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد
 .صابنا من أقدار اهللا عز وجل مبا أنزل من عالج ودواءودفع ما أ
والعلـم والقناعـة   ، ال بد من تفويض األمر هللا عز وجل* 

وأن األدوية بأنواعها هى سـبب  ، واليقني بأن اهللا هو الشايف املعايف
 .من أسباب الشفاء إذا أراد اهللا عز وجل ذلك

ية على كل أب وكل أم احلرص على قراءة األوراد الشـرع * 
 .على أطفاهلم وذريام

ما أشكل علـى  يال بد من سؤال العلماء والرجوع إليهم ف* 
 .وفتواهم وعلمهم كله خري، املرء أو خفي؛ فإن سؤاهلم عبادة

على املسلم أن يتقي اهللا عز وجل فيطيع أوامره وجيتنـب  * 
علْ ومن يتقِ اللَّه يج : قال اهللا تعاىل، نواهيه وليبشر بفرج قريب

ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مـن أَمـرِه    : ويقول تعاىل لَه مخرجا 
 .يسرا 
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 مدى جواز توبة الساحر
 :سئل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز أثابه اهللا

 وهل يقام عليه احلد بعدها؟، عن مدى جواز توبة الساحر
قة فيما بينه وبني إذا تاب الساحر توبة صاد: أجاب مساحته* 

كما ، فاهللا يقبل التوبة من املشركني وغريهم، اهللا نفعه ذلك عند اهللا
: الشـورى [ وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده : قال جل وعال

وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنـونَ   : وقال جل وعال، ]٢٥
فْلت لَّكُمونَ لَعح ]٣١: النور.[ 

فإذا ثبت عند ، الصحيح أنه يقتل. لكن يف الدنيا ال تقبل
فالتوبة فيما بينه ، ولو قال إنه تائب، حاكم احملكمة أنه ساحر يقتل

أما يف احلكم ، وبني اهللا صحيحة إن كان صادقاً تنفعه عند اهللا
قد ، كما أمر عمر بقتل السحرة؛ ألن شرهم عظيم، الشرعي فيقتل

فال يسلم من شرهم ، يضرون الناس، ولون تبنا وهم يكذبونيق
وتوبتهم إن كانوا صادقني ، بتوبتهم اليت أظهروها ولكن يقتلون

 .تنفعهم عند اهللا
**** 

ويف سؤال آخر لسماحته عن حكم الصالة على الساحر * 
 ودفنه يف مقابر املسلمني بعد قتله؟

، مقابر املسلمنيوال يدفن يف ، إذا قتل ال يصلى عليه: أجاب
وال يصلى ، ال يدفن يف مقابر املسلمني، بل يدفن يف مقابر الكفرة
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(ونسأل اهللا العافية . وال يغسل وال يكفن، عليه
11F
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 كتب وأشرطة

 :الكتب
 .للشيخ عبدالرمحن بن قاسم، حاشية كتاب التوحيد -١
 .للعلياين، التمائم يف ميزان اإلسالم -٢
، ني أو صدق الكهنة والعـراف بغري اهللاحكم من استغاث  -٣

 .للشيخ عبدالعزيز بن باز
الدعاء من الكتاب والسنة ويليه العـالج بـالرقى مـن     -٤

 .للشيخ سعيد القحطاين، الكتاب والسنة
 :األشرطة

 .للشيخ صاحل الفوزان، السحر والشعوذة وخطرمها -١
 .للشيخ حممد املنجد، فضيحة املشعوذين -٢
 .للشيخ عمر العيد، السحر دوافع وضالالت -٣

                                     
 .١١١/ ٨جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ) ١(
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