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لملك@حاثي@كص
بعلتقثا@تل.طمارحم@لبعت

@ئهصع

لم@،ء/5/7.

يلنه@ات

ححصءلمللالمم

صئليئارنيأعالزطبعالرصعبملعيبىعىضادلىض@ختز@بصى

ا@ركحبظ)صلضؤلم@سالح@@رعا@لفرح@4ئلى@لع@شغلرول@ا

جوضرع

ع@اتىل@صمبه@صاءشرالهربعاالكأجصر@5حئقرصرس@كر4
ر

7ضرىابليرلمصلمع،@نعحبه@@شرصأص@/عىن@لرضامأض@
لبىبرال@مم!

ليء@حمخ@مملآحرءصعملىلص3غضاعضمالمالمحبر@عصالرحمععمه

وبعد:وحدهلئة@طمد

خالدللأخاذنتفقد
تتعلق@لى@لسائلمنبلينارفعماطبعفيعبد@لرحمنبن

فيمشكوراعملوقدلهأحوبتهامحمبناو@ليو@لثمهاداتو@لعينو@لكهانةبالسحر

هانشرمنلدينامفعفلاللنثرصالحةوا@بحتوالآثلىالأحاديثوتخريجتصحيحها

خرا.بهلةاأر@دلمنبهارحاء@لنفع

للةاعبدوكنبهقاله
الإفتاءعضو@بيرينعبد@لرحمنبن

وسلم.وصحبهوالهمحمدعلىللةار@لى



 



للش@رعيةلرقىفي@لفنا@ى@للمبية@ص

إهداء

مجالفيالمسلمينإخوانهملنفعأنفسهمنذروالمنالمتواضعالجهدهذاأهدي

المغيصيبمحمدبنالعزيزعبدالشيخ/منهموأخصالشرعيةبالرقيةالعلاج

ليفتحفقدالمسلمينإخوانهخدمةفيسببأوكانذلك،فيعمرهجلقضىالذي

عنهاأجابأسئلةثمرتهاكانالتيلاستفساراتواالتساؤلاتمنكثيرةأبوابا

اللة.العلماءحفظهم

العملهذافيساهممنكلأعمالموازينفيذلكيجعلأنتعالىاللةأسأل

مجيب.سميعإنه

عبححالاحمربر@ال@

به@**



 



لل@ت@رعية@لرفىفيلاوى@للمبيةصزحو@

@للثب@@للثمع@ه@بس@

دلهالحمد
نبيناوالمرسلينلأنبياءاأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمنرب

آلهوعلىمحمد
بعد..أماأجمعين،وصحبه

لماالثرعية،بالرقىوالعلاجالانتفاعدائرةتوسيعإلىماسةالحاجةباتتلقد

التيتلكوغيرهاالنفسيةالأمراضمنكثيرشفاءفيجليأثرمنلياثبت
والسحر.والعينوالمسكالصرعالحديثالطبعلىاستعصت

العلاجبأسبابالمرضىتعلقالنفعينبعضاستغلالحاجةهذهظلوفي

أوالنقلمنيؤيدهادليلبلاأدويةووصفأمراضتسميةفييتخبطونفراحوا

والتتغ.الاستقكراءأوالعقل

نفعالذينالصادقينالمحتسبينمنخلاماالميدانأنعلى
باركوبرقيتهماللة

يدعونمشعوذونوظهربالنابلالحابلاختلطلكنوكرمه..بمنهأدويتهمفي

يشعوذونبأنهمبهتانااتهمواصالحون،وظلمبالرقىيعالجونأنهمزورا

بعضووقعوالطيب،الخبيثبينيميزونلامدلهمةحيرةفيالمحتاجونأصبح

قىالرأهلمنأنهمظئاالمشعوذينفقصدواوالغموضالخلطهذاضحيةالمرضى

المشعوفين.أولئكمنخوفاالرقىعنضواأعرواخرونلثرعية،ا

ثلةبهسبقاقتراحعلىأؤكدأنالمناسبمنأرىفإنيولذا
من

لأفاضلا

منبهيتعلقومابالقرآنوالعلاجالشرعيةللرقيةمركزيفتتحأنموجزه
يةلأدوا

ورئاسةوالداخليةالصحةوزارةمنلجانإشرافتحتالمركزهذايكونالنبوية

جميعمنالمركزهذاانضباطليضمناالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرهيئات

قىبالرالعلاجيمارسأنلاحديؤذنفلاثمومنبه،العلاقةذاتالمهمةالجوانب



@إيرلرعيةلرقىس@لطلىى@للم@هة

اتمطبببينويميزليظراللجانهذهذدوب@المركزهذاحلالإلاصالنبريةوالأدوية

بالرقىبسأوكاهنساحراومثعوذكلامامالطريقولقطعوالطبيب،

ويعممبهاالمتترةالمفاسدوتدرأالرقىمنالمصالحنحققوبذاالنبوية..والأدوية

والمدن.المناطقسالرعلىهذا

يديوبير
فيللحانرينومرضداللسانريندليلأيعدالذيالقيمالسفرهذا

ضكأدنىيخالجهالمقدمةوهذهالمجمرعلهذاقارناأومطلعاأظنلاالعلاجباب

إدوالأجوبة.الفتاوىمنالكتابهذالمضمرنتقييئاتعدلاالاسطرهذهأن

المقلدعندماغايةبلالمخهدين،قاوىعلىيحكمرنلاالمقلدون
في

الأمرهذا

أن
وتقواه.بعلمهثقةالمجتهدقرليتبع

لاهذالكن
يمغ

الغوبالاستقراءوجمعهاالمسانلبهذهالعنايةإنأقول:أن

صمنالكئيرإلهيحتاجمثكوروجهدمطلربأمرعنهاالإجابةوتحصل

مثتةكانتالمسائلهذهوأنسيمابالرقية،والمعالجين
عدةورسانلكتبفي

إتاصبيلا.البيانإلىيجدلمأصحابهانفوسفيزمناكامئاظلجلهاأنوأقطع

الزال.منأوخجلأالنفوسفيحرجا

يسرحتى
هذاال@ة

تدفألفيتهقرأتهالذيالئمينالمجموع
وجمعالراردتتبع

عدذاأنالمطلعوسيجدوالفراندالفراند
ماعلىجوابهافييعرلالمسائلمن

قاعدةأوضرعيحكممعلايتعارضبماوالسعادةالفعبهوحصلالعادةبهجرت

عامة.

بعضعلىالإجابةبهوردتماتخالفأجربةيسمعأوالقارئيرىوربما

وكلامالفتاوىضربمنوأحذرهوالرفقبالتريثأوصهوحيئذالمسانلهذه
ال@ة،عنيبلغونف@ماللأنبياءوالعصمةاجتهادفالأمرببعض،بعضهالعلماء

يثربفلاسائغافيهوالخلافواسغاالأمريكونوربماقباينة..المستفتينوأحرال



لرفى@لشرعيةفيلللتاوى@للمبيةخ@@

أحد.علىأحد

فيجديداموضوعه،فيثمينابابه،فيقيماأراهالمجموعفهذاوبالجملة

خالدالكريم/الأخجامعهبهاعتنىولقدفكرته،
إليهادفععنايةالرحمنعبدبن

هذاإعدادصناعةفيالمعاناةأثرمعالصوابتحصيلفيواجتهدالاحتساب

المستأجرظ.كالنائحةالثكلىالنائحة)وليستالمجموع

أعمالهموازينفيجهدهيجعلأنللةاأسألوأفاد،أجادقدكعادتهوأحسبه

اللهوصلىمجيب.سميعإنهنلقاه،حتىطاعتهعلىالجميعيثبتوأنالصالحة،

وصحبه.وآلهمحمدنبيناعلى

اللةإلىالفقيرالعبدقاله

شادلإرواللدعوةالتعاونيةالمكاتبعلىالعامالمثرف

الجديدةوالصناعيةبالبديعة

لملبريكلمللهلهممدءبرعب@

***



 



@لرقى@لشرعيةفي@لعتاوى@للمبيهس@

بملردلىودرمم@برم

1

مقدمة

دثةالحمد
أشرفعلىوالسلاموالصلاةللمتقين،والعاقبةالعالمن،رب

منووصحبهالهوعلىمحمدوقدوتناوسيدناو)مامنانبيناوالمرسلينالأنبياء

بعد:أماالدين،يومإلىبهديهاهتدى

بسببالثرعية،بالرقىالعلاجموضوعحولعصرنافيالحديثكثرفإنه

منمعالجتهاعنالحديثالطبوعجزالجنم@أووالسحربالعينالأمراضكثرة

ةالسحرمنكثيربروزالمقابلوفيالثرعية،الرقىمستعمليبعضوظهورجهة،

قىالريستعملمنأنكماأنهفيهلاشكومماأخرى،جهةمنوالمشعوذين

والشعوذةبالسحرالرقىيستعملمنفكذلكويناصريعانأنينبغيالثرعة

ويعاقب.يهانأنيجب

العلمعدمبسببإماوالئانيالأولبينالناسبعضعندخلطحدثإنهإلا

فأخذخاصة،الشرعيةالرقىبضوابطالمعرفةعدمأوعامة،الثرعبأحكام

ومعبالمفسد،والمصلحبالطالحالصالح
بعضتوجهالمفهومفيالحلطمذا

موضعأنفسهمفوضعواوالشعوذةالسحرظاهرةعلىللقضاءالمتحمسالشباب

الأحكام،دقائقفيوأقحموهاالفتيا،أهل

منالفتوىأهلباراءيعتدواولماجتهادية،أمورفيوالنهيبالأمرفأخذوا



1 طللنرعبة-لرفىفيالطاوى@لدهجة2

@تعلنونلاكغإنالذكرأهل)فاسائوافيهم:اللةقالالذينالعلماء

بعضاضأعرفيفودعواعواوتر
اء"القر"

والصلاحوال@تقىالعلماهلمن

ايطاعمن@:ابقرلهعملاإخوانهملنفعأنفسهمنذرواممنال@ةكتابوحفظة

فيفعل،أخاهيخفعأنمنكم

أكرمنإنقال:اأنهه@عنهالحديثففيالكبائرمنالأعراضفيوالوقوع

تإنأيضا:.وقالحق،بعيرملمرجلعرضفيالمرءايطالةالكبانر

علىلمالم@كلوقال:.حق،14(،بعيرالملمعرضفيالايطالةالرباأربى

إوعرفهومالهدمهحرامالملم

أووفالمعرإنكارإلىذكرت-كماأفض.ربماالذيالزاندالحماسوهذا

الدينهذايصفرنالذينالعلماليينيجرىقدسعةفيهاالتيالاجتهاديةالمسائل

التيالخرافاتمنالرعةبالرقىالعلاجويعدونوالتخلفبالرجعيةوأهله

فيالمندسينوالحاصدينللم@نافقبنالفرصةيتيحإنهكمامنها،التخلصينبغي

ووالصلاحايخرلأهلواليهدللمكرالمتحمسينصفرف
ا

لإصلاح.

حقهيعطلمالموضوعأنرأيتولكذذلكلأجل
أعذأنرأيتالانمن

منكثيراضافةدوالفضلاءالعلماءكبارفتاوىمنتنائرمافيهأجمعكتائا
اياصئلة

لهمدالمهومنعيةالربالرقىيرقونممنكثيرلدىالمستجدةوالاستفسارات

لرهائموسعهاجابةل@العلماءعلىأسنلتهمعرضتحيتوالصلاحبالتقى

4الأبةالحلسورة(1) 3

2لهرقمملمأحرحه(2) @للام.كب9(،1
لأد@اكا@)7784(،رفماودالو@حهأحر(3)

يروأحمدلأدب،اكدما(،7للأرقمداودالرحهاحر(4)
1/1)المد 90)

و@لصلة.@بركاب)4652(،رقمصلماحرحه(5)



@لرقى@لشرعيةفي@لن@اوى@لنمب@ة@ص

الفائدة.وتعملأمورالتتضح

إلىينايهدوأنالعاجلبالشفاءالمسلمينمرضىعلىيمدقأناللهأسألوختاما

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلىالسبيل،سواء

لملرحموبر@كب@خال@

@لا**



 



أأالوقهل ايض



@لرفى@لاثمرعيةفي@لفتاوى@لنمبية

القراءةعندالأدموضعحلمس

1

@

حهأخر(1)

جهأخر(2)

وبماع@بههعنهالواردةالشرعيةبالرقىيأتهمنبرقيةيقومشخص

القيم،لابنالصيبوالوابلتيميةلالنالطيبالكلمصجحفيجاء

والتقرحاتكالسرطانعفمويةأمراضبهمممنالناسبعضويأتيه

بعضوكل@عنهالثابتةالرقىوبعضالقرآنبقراعةلمحقوموعرها

التأكدبعديقومثمالشرك،منالخالةالمجربةالرقى
الألمموضعمن

تيثحابعملهاقتداءالألمموفعومسحاليمنىيدهعلىوالنفثبالقراعق

أهلهبعضيعوذكانعدما
رباللهم"ويقول:اليمنىبيدهيمسح

شفاءشفاؤك،إلاشفاءلاالشافى،أنتواشفالأس،أذهبالناس

رفميالعاصأبيبنلعثمانوبأمرهسقما@ايغادرلا
عندماعنهالله

يدكلاضعةع@@ل!لهفقالأسلممنذجسدهفييجدهوجغالهشكى

بسموقل:اجدكمنيألمالذيعلى
سبعوقل@امراتثثرالله،

عملهفهلوأحاذر@اأجدماشرمنوقدرتهاللهبعزةأعوذمرات:،

قولهمنيفهموهلنججائزالوجعمكانعلىاليدوضعوهوهذا

علفاالشفاء،أسبابمناليدوضعأن@ايدك@اضعللصحابي:@@شه

قدبأنه
والشاء؟الرجالمنالكثيراللهوشفىكثيراذلكجرب

اللهوصفهكماشفاءالقرآنفإنالصفةهذهعلىبالرقيةبأسلاةب

السلامكن@)1912(،رقمومسلمالمرصى،كاب)5765(،رقمالحري

@للام.كتا@)2022(،رقممسلم



@ح@لرقى@لشرعيةدي@للتاوى@لدهبية

علىاليدبوضعأيفئابأسولاللأوشفاءهدىآمنواللذيقهوقل@ر@الى:

علىبعدهاالنفثثمالقراءةيجوزإنهكماعليه،النفثبعدومسحهالألمموضع

علىيننصثأنهووالمسحالمذكورة،للأحاديثالألمموضعوعلىكلهالبدن

ذلكفنهيامراراالموضعذلكعلىبيدهيمرثمالقراعةأوالدعاءبعدالمتألمالجسد

تعالىال@هبإذنوتأثيرشفاء

حهلأ**

فيهااعتقاددونمعينةلأمراضاكياتبعضتكرار

هاك@
تكرارهامعمعيةلأمراضالآياتبعضيخصصمنالقراءمن

الشفاء،فيالسببهوالعددبأناعتقادهمعدممعمينةبأعداد

التكرار؟حكموماالتخصيص؟هذاحكمفما

هو)قلتعالى:بقولهتعالىال@هأخبركماشنماءالقرآنأنلاشكالجواب:

ربكممنموعظةجاغتكمقدالناسأيهايا@وقوله:وشفاء@وهدىآمنوالتذيق

منوننزلل@تعالى:قولهفأما@بلمؤمنينورحمةوهدىالصدوليفيلماوشفاء

@من@إنالعلماء:منكثيرفقال@للمؤمنينورحمةشفاءهوماالقرآن

4لايةا@صلتسورة(1) 4

توقيعهعليهاالجريرال@ةعدللشيخقوى(2)

.44لايةافصلتسورة(3)

5لايةايون@سورة(4) 7 0

8الآيةالإسراءسورة(5) 2



@لرقى@ل@نمصعيةفي@لفتلىى@لنمبية@ص

ومعالقرآنجنسأيالجنسلبيانميو)نماللتبعيضليست
القرانفيفإنذلك

ومنبهاالمرقىفيتأثيرولهابهاالعلاجفيخاصيةلهاايات
فاتحةذلك

أنهاأدراكوما"بها:رقىللذيقال@النبيأنسعيدأبيحديثففيالكتاب

@ارقة

قالفقدالمعوذتينوسورتيونحوهاالكرسيكايةخاصةآياتفضلوردوقد

آخرمنوالآيتانالإخلاصسورةوكذاتجنهما@االناستعوذما@@طث@:النبي

سواءمفيدةالقراءةفإنةبأسفلاذلكنحوأوثلاثاتكرارهافأماالبقرة،سورة

تأثيراأقوىلإكثارواالتكرارلكنافردتأوتكررت

ح@**

غيرهئومسبأنهالمريضمرضتثخيص

ذلك؟يخرأومىبأنهالمريضمرضتشخيصالراقييستطيعهل@

بالمسالمصابونويراجعهلأحوالاعليهتتكررالذيقيالراأنمعلومالجواب:

أنهيناسبهبمامرضكلويعالجوالعينوالسحر
أنوليعرفالممارسةكثرةمع

فيعرفالتجاربمعتتجلىالتيبالعلاماتوذلكأكثرهاأوالنفسيةالأمراض

هذهتحصلولاذلك،نحوأوجسدهفيحمرةأوصفرةأوعييهبتغيرالمصروع

5للارقمالمحريأحرجه(1) السلامكا@)1022(،رقمملموال@،كن@3(،7

8/2)الساثيأحرحه(2) 5)9245،رقم(51 4 3،05 4 ةلاستعا@اكا@1(،3

ترق@عهعليهاالحبريرال@ةبمدلثيحفترى(3)



لرقى@لنمرعية@فيللذهببة@لفثاوى

الظنعلىيبنيلأنهيقوله،ماذلكيوافقولاالمعرفةيدعيوقدالقراءلكلالمعرفة

أعلمواللةاليقيئ،علىلاالغالب

***

عيةالشرقىبالرالراقيوتدابصفات

هيما@
بها؟يتحلىأنللراقيينغياييوالادابالصفات

وط:بثرإلاالمريضعلىالقراءةتفيدلاالجواب:

لاستقامةواوالصلاحالخيرأهلمنيكونبأنالراقي:أهليةالأول:الشرط

ةكثروالصالحةلأعمالواوالقراءةلأذكارواوالعباداتالصلواتعلىوالمحافظة

الذنوبوكبائروالمنكراتوالمحدثاتوالبدعالمعاصيعنوالبعدالحسنات،

لقولالمشتبهأوالحرامالمالمنوالحذرالحلاللأكلاعلىوالحرصوصغائرها،

يطيلالرجل@اوذكرالدعوقا(مستجابتكنمطعمكأطب@اغلصلا:النبي

وملبسهحرامومطعمهربياربياالسماءإلىيديهيمدأغبرأشثالسفر

الدعاءقبولأسبابمنالمطعمفطيب)3(،@الهيستجابفأنىحرام
ذلكومن

عنوالتنزهالمرضىعلىلأجرةافرضعدم
إلىأقربفذلكنفقتهعلىزادماأخذ

برقيته.لانتفاعا

توقبعه.علبهاالجبربنال@هعدللثحيخفتوى(1)

دي@لطبرانياخرجه(2)
5يلارقم@لبحرينمجمعفيكمالأوسطا 02).

@لزكاة.كتب)5101(،رقممسلمأخرجه(3)



2@لرفى@لشمرعيةفييلنمبية@لفثاوى@

منالجائزةقىالرمعرفةلثاني:الشرطا
ذتين،والمحوكالفاتحة،القرآنية:لاياتا

وسورتي
وآيةها،وآضانعمرالسورةوأوللبقرة،اسورةخروالإخلاص،ا

وآخرالنحل،سورةوأولنس،يوسورةوأولالتوبة،سورةخرواسي،الكر

لصافات،اسورةوأولالمؤمنون،سورةخرواطه،سورةوأولاء؟لإسراسورة

ومنلحشر،اسورةخروالجاثية،اسورةوآخرغافر،سورةوأول
انيةلقرالأدعيةا

معونحوه،الطيبالكلمفيالمذكورة
مثلاالايةوتكرارقراعة،كلبعدالنفث

ذلك.منأكثرأوثلاثا

ىوالتقووالخيروالصلاحالإيمانأهلمنالمريضيكونأنالثالث:الشرط

تعالى:لقولهوالمظالموالمعاصيالمحرماتعنوالبعدالدين،علىلاستقامةوا

خسارا@إلأالظالمينيزيدولايثمؤمنينورحمةشقاغهوقاالقرانمن)وننزل

وهووقرآقانهمفييؤمنونلاوالنينوشفاءهدىآمنوالقذيقهو)قلوقوله:

التكبروأهلالطاعاتوتركالمعاصيأهلفيغالباتؤثرفلا)2(؟عمى@عليهم

والتهاونوتأخيرهاالصلاةعنوالتخلفاللحىوحلقلإسبالواوالخيلاء

ذلك.ونحوبالعبادات

فلانافع،وعلاجورحمةشفاءالقرانبأنالمريضيجزمأنةالرابعالثرط

يجزمبلتضر،لموالانفعتإنكتجربةالرقيةافعليقول:متردذاكانإذايمد

هيوأنهاحقانافعةبأنها
تعالى.اللهأخبركماالصحيحالشفاء

أعلمواللهتعالى،اللهبإذننفعتالشروطهذهتمتفمتى

***
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توقيعه.عليهاالجبريرالمحةعدللشيحلتوى(3)



ي@@لملشمرعية@لرقىفي@لفتاوى@لنمبية2
ط

بالمكرفونياحدمكانفيالجمحعلىالقراءة

سيقرؤونمنلجمعيقومونالشرعةبالرقىيرقونمنبعضهناك@

لكثرتهم،وذلكبالمكرفونعيهمويقرؤونواحدمكانفيعيهم

المكرفون؟استخدامحكمومامجتمعين؟عليهمالقراكلةحكمفما

ذلكأنالقراءبعضفكرالجواب:
جرب

منلكثيرالشفاءوحصلفأفاد

الجانفييؤئرلأورادوالأدعيةوالآياتالتلكالمصروعسماعأنوذلكالمصابين،

كماشفاءهوالقرانهذاأنأوالإنسي،ويفارقيتضررأنهفيحدثيلابسهالذي

المريض،علىنفثالقارئمنيحصللمولوالسامعفيفيؤثرتعالىاللهوصفه

ومع
الآياتعندهويقرأالمريضمنيقربالراقيأنهيالشرعيةالرقيةفإنذلك

حتىلأدعيةواالاياتويسمعهبيده،جسدهعلىالريقأثرويمسحعليهوينفث

شقوإنأفضلفهومنفرفاواحدكليرقىأنتيسرمتىهذافعلىبسماعها،يتأثر

القراعةتأثيرمنأقلتأثيرهابأنالعلممعالمكبرفيقرأالقراءةمنذكرمافعلعليه

أعلمللهوالفردية،ا

مح@**

نوقيعه.عيهاالجريراللةعدللشيحلتوى(1)



@لرفى@ل@نرعيةفي@و@لفلاوى@للمبية

@استخد@
عيةال@ثرقاالرفيالعاميةالألفاظ

2

لاحالك@أملمنالسنكبارمنالشرعيةلالرقىيرقيمنيوجد@

مثل:عامةألفاظايستخدمون

العروقملتقىبذلكويقمدالعروق()مجامععلىينفثأنها-

العنق.في

بذلكويقمد)يتفرقع(مسبهمنعلىالقراعؤفيزادإذاوأنه-2

أنه
به.الذيالجنمسبسببويتخطيصرع

)منالممسوسمنالخروجالجنيمنيطلبعندمايقولوأنه-3

الهواء(.إلىالجلدإلىالشحمإلىاللحمإلىالعظم

والراقي؟الرقيةفيقادحةالآلفاظهذهفهل

فإنوالتجربة،المعرفةوأهلالصلاحأهلمنالراقيهذاكانمتىالجواب.

فيمحذورلاإنهحيثجائزتصرفه
يكونفربماالعملهذافيولاالألفاظهذه

ويتغلبالإنسييلاب@لأنهةأكثرالعروقمجامعفيعليهبالنفثيتأثرالجان

فيهم،فتؤثرالكلمةبهذهالجنييخاطبونفلعلهميتفرقعكلمةأماروحه،على

مناخرجالمعنىإلخ،اللحمإلىالعظممنقوليم:وهكذا
الاخر،إلىهذا

ومعالرقية،فيتؤثرلاعاميةكانتولوالألنهاظمذهأنوأرى
لىلأوفاذلك

أعلمللةوارة،المأثولأذكاروااردةلوالأدعيةاستعمالا
عدمجربه@

للشحفتوى(1)
ترقيحه.عليهاالحبري@ال@ةعد



@ث@-للرقى@لشرعيةفي@لفتا@ى@لذهبية2

معينةمراضيمحددةبأعدادمعينةليلتتخصيص

أمراضلعلاجمحددةبأعدادوتكرارهامعينةآياتتخصيصحكمما@

بأعدادويكررهامعيةسورةمنمعينةاياتيقرأأنمثالمعينة؟

ذلك؟يخرإلىآخرلمرضوغيرهامثلا،رطانال@لمرضمحددة

@ثلفؤمنينورحمةشفاغهوماالقرانمط)وننزذتعالى:اللةقالالجواب:

إنوقيل:والرحمة،للشفاءسبباقراءتهاتكوناياتالقرانمنأنالآيةفظاهر

اياتهناكأنولاشكورحمة،شفاءالقرانجنسإنأيالجنسلبيان@)من

سورةقراءةسعيدأبيحديثفيثبتوقدبها،الاستشفاءعلىيدلمافيهاورد

الفاتحة
فيو@ارقيةأنهاأدراكوما@اوقال:كل@النبيذلكفأقرللديغكعلاج

داء@اكلمنشفاءالكتاب@افاتحةاخر:حديث

للحفظسببالكرسيايةأنوثبت
عناثارورويتالشيطانوسوسةمن

السلف
يةالنبووالأدعيةالقرانيةالاياتببعضالعلاجفيوالتابعينالصحابةمن

(4
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5للارقم@لبخاريجهأحر اللام.كتاب)1022(،رقموملمالط@،كب3(،7
فيللبيهقيالمحثكاةصا@وعراهافى،القرفضائلكتب)0733(،رقمالدارميأخرجه

"
لإيماناشب

ةالجبئلهقال"وفيه.هريرةأبيحدبثإلىيير
لالبها،ال@ةينفحككلماتأعلمكدعي

انخيئهوإلآإيهلا)@لتةالكرسيآيةاقرأددراشكإلىأوبإفاقال.هي؟وماهريرة.أبو
منعليكيزاللانكف@الآبة،تختمخى@@ثقيوئم

تصجححتىشيطانيفربنكولاحافظاللة
لا

@لوكالةكتاب)1132(،رقم@لبخريحهأحر



2@لرلحى@لشرعيةفي@لفحلىى@لنمبية@

ةمؤثرفوجدتةوطهويونسالأعرافسورةفيالثلاثالسحراياتوبربت

عنالمحبوسعلاجوفيالسحرحلفي
بأسلاوالمعوذتين،قراءةوكذاأهله،

بعديديهفيينفثكانالنومعندكال@النبيأنوردكماوالاستعاذةالقراءةبتكرار

وسورتيالكرسيآيةويقرأجمعهما
أقبلمابهماويمسحوالمعوذتينلإخلاصا

أعلمواللهنحوه،أوذلكفعلمنعلىإنكارفلاجسدهمن

***

أذيتهبذلكويستحلللراقييعطيهمايستكثرمنحكم

منالشرعيةبالرقىعلاجاأحدهمتلقى@
بالصلاحلهمالمشهودأحد

أعطاهمااستكثرذلكبعدولكنهرقيته،علىأجراوأعطاهوالحير

لذلكمنهحسداصحيحةغيرأموراالراقيعلىفادعىللراقي

العمل؟هذاثلحكمفماالراقي

منلأجراواحتسابالمسلميئلنفعبرقيتهيتبرعالراقيأنيفضلالجواب:
الله

بلرقيتهعلىأجرةيطلبلاوأنعنهمالضررزالةدالمسلمينمرضىشفاءفي

دونكانتو)نوردهافيهازهدتعبهمنأكثرلهدفعوافإنالمرضىإلىالأمريترك

شيثاإليهدفعإذاأماالرقيةلتأثيرالأسبابأكبرمنوهذاالباقيعنتغاضىحقه

قدلأنهوذلكأعطاهفيماالرجوعلهفليسنفسطيبعنالمالمن
بهاسمح

القران.لصائلكب)7105(،رقمالحلىيأخرجه(1)

ترقيعه.عليهاالحبريرال@ةعدللثيحفتوى(2)



@لرقى@لشرعية@*سلمذهبيةيلفتاوى2

وقدالهبةفيكالرجوعفيهالرجوعهنفسهبهاطيبةأجرةأوهديةأوكعطيةودفعها

ليس"آخر:حديثوفي@المحئهفيكالعائدههفيالعائد@اعدرم@:النبيقال

قال@المحأكلهقئهفييعودثميقيءكالكلبههفيالعائدالسوءمثللنا

حراما.إلاالقيءأعلمولاالراوي:

عليهيعاقبوكذبادافكاظلمايعتبرأخرىأموزاالراقيعلىدعواهإنثم

يحسدونأم@الواليهود:عنتعالىقالوقدللراقيمنهحصلالذيالحسدوهكذا

اللهآتاهمماغنىالاس@
الحطبالارتأكلكماالحسناتيأكلفالحسد@ففلهمن

أعلمواللةتعالى،اللةقسمبماويقنعوالحسدالظلمويتركيتوبأنفعليه

حلأ**

للقراءةواحدمكانفيالنساءجمعالخلوةمنليس

فإذاعليهنللقراعؤواحدمكانفيالشاءجمعالحلوةمنيعتبرهل@

محرمها؟حضرالمرأةانصرعت

نساءوجودخلوةيعدلاالجواب:
حيثجميعاعليهنللقراعةواحدرجلمع

يخلونلاألا@اظي@:لقولهأجنبيرجلمعوحدهاالمرأةكونالمحظورةالخلوةإن

1(1622)رقمومسلمالهة،كتاب)1262(،رقمالبخاريأخرجه(1) كا@1،،7

الهبةكتا@)2262(،رقمالبخلىيحهأحر(2)

.54الاية:النساءسررة(3)

نوقيه.عليهاالجبربناللةعبدللنحجخقوى(4)



@
@لركى@لشرعيةلحي@و@لفتلىى@لنمبية@

2

منمجموعةوجودحالففي@االشيطانثايخهماكانإلابامرأةرجل
النساء

الصلاحووايخروالإيمانالدينأهلمنالموثوقنالقراءمنرجلمعفأكثراثنتين

ذلكيكونلانفسانيمرضأوعينأوصرفأوصرعلمعالجةوالاستقامة

المرأةبدنمنشيئايم@ولاالستروراءالرقةعلىالقارئيقتصرلكنمحظورا

علىيخافمنحضورفيفضلحاضرونالأولياءإنوحيثحائلبدونالأجنبية

أعلمواللةبدنها،وتغطيةجسمهامباشرةليتولىونحوهالإغماءمنموليته

به@**

يثفاءفيهالقرانبففايؤمنيمنحكم

منذلكويعترللناسشفاءفيهالقرآنبأنيؤمنلامنحكمما@

يقطرعنأيالماديةبالأموريكونأنيجبالعلاجوأنالخرافات

الأطباءفقط؟

يةالنبولأحاديثواالقرانيةللنصوجم@مصادمباطلاعتقادهذاالجواب:

تعالى:وقوله@وللمؤمنينورحمةشفاغفوماالقرآنمن)وننزيئتعالى:كقوله

لذلكالصحابيرقيةمنوردماوكذاولثفاء@فدىآمنوالقذينفو)@ل

يروأحمد@لفن،كتاب)5612(،رقممذيلراجهأخر(1)
وقال6(،1/1،82)المسند

(2546)رقمالجامعصحيحليوهوالألاني،وصححهصحيح،حسنالرمذي

نوقبعه.عليهاالجبريراللةعدللثيخقوى(2)
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يلشرعية@-@لرفىفييلنمبدة@لفتاصى2

قلبةبهومايمشيفقامالقرآنبأماللديغ
(1)

هناكإنوبالتجربةكثير،ذلكوغير

الإبرمنالماديةبالاموريعالجونالذينالحذاقالأطباءعلىتستعصيأمراضئا

تعالى.اللةبإذنفتبرأ@لخلصرنالناصحونالقراءيعالجهاثموالعملياتوالحبوب

عملوانكارللإنسيوملابستهالجنمسإنكارايأطباءعلىالغالبفإن

تخفىلأمراضاهذهإنحيثبالعين،لإصابةاو)نكارالمسحورفيوتاثيرهالسحر

الإنسانبأنفيحكمإشاعته،أومجهرهاوبسماعتهالطبيبيكشفهاولاأسبابها

معالجسم،سليم
مشاهدته

خفيةبالامالمريضإحساسومععليه،ويغمىيصرع

لأجسام.اوراحةالمناملذيذوتمنعهمضجعهوتقضتقلقه

يختلفونالقراءولكنتعالىاللة@اذنالألمزالالشرعيةبالرقيةعولجإذاثم

المعتقدسلامةوكذاالرفيةفيتقرأالتيوالآياتلأورادوالأدعيةامعرفةفي
من

اهلمنعليهالمرقيكونوكذاالمشتبهاتعنوبعدهنيتهوصفاءو)خلاصهالراقي

يؤثرفإنهو@لحرماتالمعاصيمنوالسلامةالقيموالدينالصالحوالعملالتوحيد

أعلمواللهعجيئا،تأثيراتعالىال@ةبإذن

ء**

@صلهريل:على@لفراش،بسبهتقلب@لم@كطةقلبة(1)
@لقاتبضم@لقلابمن

يأخذداءوهو
10/2)@لفتحمن@نتهىيومه،منفيموتقلبهعلىف@مسك@لبعير، 21).

5لهرقم@لبخارفيأخرجهو@طديث كتب)1022(،رقمرمسلم@لطبصكاب4(،7
توقيعه.عليهاالجبريناللةعبدللثيخفتوى(2)



@لرفى@لشرعيةفياوى@لذهبية@لف@@

عال@أسولالرعنالياردةعيةالثرالرقا

2

كل@؟النبيعنالواردةالشرعيةالرقىهيما@

آيةويقرأفيهماوينفثيديهيجمعالنوميريدعندماكانكي@إنهوردالجواب:

أقبلمابهمايمسحثممرات،ثلاثوالإخلاصوالكافرونوالمعوذتينالكرسي

عائثةكانتمرضفلماورجليه،وبطنهوصدرهوعنقهبوجههيبدأجسدهمن

بركتهارجاءبيديهوتمسحوتنفثبهاتقرأ

ومالاطون:النبيفقالفبرئ،بالفاتحةلديغارقىالصحابةبعضأنوورد

عينومنالجان،منباللهأعوذ"ويقول:يتعوذأيفئاوكانرقيةإأنهايدريك

@ابقوله:يرقيوكان@االمعوذتيناستعملثمالإنسان
بسم

كلعنأرقيكالله

بسميشفيك،حاسد@للهعينأونفسكلشرومنيؤذيكشيء
أرقيكإ@لله

البأسأذهبالناسرباللهم"بدلا:وعلمالشركيةالرقيةعنونهى

ومنسقما@ايغادرلاشفاءشفاكلكإلاشفاءلاالشافيأنتواشف
أنذلك

التامة@للهبكلماتأعوذيقول:إ
شيطانشرومنخلقماكلشرمن

الطبكاب7(،5رورقم@لبخلىيأخرجه

5يارقم@بخريأخرجه @لسلامكتاب)1022(،رقموسلمالطب،كتب4(،7

وقال@لط@،كتاب)1153(،رقمماحهو@بن@ل@،كتاب0(،2هيهرقم@لترمذيأخرجه

غرب.حنمذي:لتر@

@لسلام.كاب2(،ماللارتممسلمأخرجه

@لسلام.كاب)1912(،رقمومسلم@لرضى،كاب)5765(،رقملبخاري@جهأخر

2يهرقمصلمأخرجه رضي@للميةحكيمبتخولةعنوالدعاء،الذكركتاب0(،7
المحة

الامات-@ل@هبكلملتأعودقال:ثمنزلأنزلمن5يقول:نح@ال@ةرسولسمعتقالت:عها



يلسمرعية@-@لردىفي@لفتاوى@لنمبية

إذا@اوقال:عامة،كلهااللهمخلوقاتشرومنلامةعينشرومنوهامة،

منوقدرتهاللهبعزةأعوذولمل:الألمموضععلىيدهفليفعأحدكماشتكى

ذلكونحووأحاذر@اأجدماشر

***

المرضمنالبراعةبشرطا@رةأخذتعلي@حكم

فيورد@
لا@اةقولكمالشرعيةالرقىعلىالأجرةأخذحولواكمد

منمانع
@االمرضمنالبراعقتجرطالشرعيةالرقةعلىالأجرةأخذ

العزائمعلىالأجرةأخذيجوزوهلالطيبعلىذلكينطبقفهل

المقروءالمحةوماءوالزيتالقرآنمنشيءعليهايكتبالتي

القراعة؟علىالأجرةأخذجوازعلىلمحاساعليهما

أنبعدالحيذلكسيدرقىصاحبهمأنسعيدأبيحديثفيوردابخواب:

ليواضربوااقشموا@اعون:النبيفقاللهمفوفواالغنممنقطيععلىصالحوهم

=

ذلك،.مزلهمنيرتحلخىثيءيفرهلمحلق،ماثرص

رصيعبلىابنحديتمنالأنياء،أحاثيثكتد)1733(،رقمالبحلىيأخرجه(1)
عهمااللة

إمماعلبهمايعؤدكانأباكماإبئةاويقولوالحينالحس@بعزذطلاكاد@لنبيفال

ايامة@ل@هلكلماتأعوذوإسحاق،
@ا.لامةعينكلومنومامة.،شيطانكلمن

اللام.كتاب)2022(،رقممسلمأخرجه(2)
نوقيعه.عليهاالجبريناللةعدللثيخفتوى(3)



3@لرقى@لسرعيةكيء@ى@لم@اوى@لنمبلة

الله،يهابأجراعليهأخذتمماأحهقإن@اوقال:@ابسهممعكم

الراءةشرطمنفلابدمعينةأجرةشرطإذاالمعالجالطبيبإنونقول:

ية،والأدوالعلاجقيمةدفععلىاتفقواإذاإلايعالجهالذيالمرضمنوالسلامة

معالمريضعلىالقراعةأيالرقىإنهافالأصلالعزائمفأما
الريقمنبقليلالنفث

ذلكعلىأجرةأخذيجوزالزعفرانبماءونحوهاأوراقفيالآياتكتابةوكذا

دونالمعتالمحةقيمتهأخذفلهفيهقرأإذاوالزيتالصحةماءوكذالأدويةامقابل

أعلمواللهله،مقابللابماالأثمانفيمبالغة

كأ@لدفي

ذلكوئثرالممسوسبدنفيالجنيخلالهامنيدخلالتيالأعضاء

بدنفيالمتلبسالجنيمنيطلبونالشرعيةبالرقىيرقونمنبعض@

منوجالحرالجنيهذايطلبالأحيانبعضوفيالخروجالممسوس

فهاعتقاداذلك-الراقيفيرفضالأذنأوالعينفلالأعضاءبعض

أصبعأوالفممنالخروجمهويطلبالممسوس-يؤذيقدذلكأن

صحيح؟الاعتقادهذافهلالممسوس،أذنأوعينيؤذيلاحتىالقدم

والظاهربدنهجميععلىويغلبلإنسيايلاب@الجنيأنمعروفالجواب:

أوكالأصابعالاعضاءبعضمنيدخلأنويمكنالدنجميعمنيدخلأنه

5لارقم@لخلىيأخرحه(1) كتد@لسلام.)1022(،رقموصلمالطب،كا@4(،7

كد@لطب.)7375(،رقم@بخاريجهأخر(2)

نرنجعه.علبهاالجبربراللةعبدلليح@نوى(3)



@لرقى@لشرعية@فييلفناوى@لذهبية3

أنهفيمكنخروجهفييقالوهكذاغيرهاأوالفرجينأوالحواس
منيخرج

أحد

منأومنهدخلكماالجانبين
والأنفوالفمالرجلينأصابعأواليدينأصابعأحد

ذلك.ونحولأذنينوا

طلبعليهالتضييقوبعدلفتاةملابساجنئاحضرأنهبهأثقمنحدثنيوقد

عندماالأصبعإلىينظرونوهمفخرجاليمنىاليدفيالسبابةأصبعهامنالخروج

يخرجالذيالعضويتأثرلاإنهفالظاهرالأصبع،يتأثرولمالترابفيانغمس
منه

أعلمواللهأذنا،أوعيناسواء

ج@**

الحائضورقيةعليهالمقريبالماءوالشرب@لاستحمامحكم

حكمومابالقران؟عليهالمقروءبالماءالاستحمامأوالشربحكمما@
الرجلوعلىنفساء،أوحائضاكانتإذاالمرأةعلىالشرعيةالرقية

جنا؟كانإذا

أقربليكونالقراعةاستعمالقبلبالاغتساليبادرأنالجنبعلىالجواب:

غسلأبه.أوفيه،المقروءللماءشربأذلككانولوالتأثير،إلى

قدإنهاحيثالعادة،زمنفيهالمقروءالماءاستعمالفلهاوالنفساءالحائضفأما

الاستعمالبتأخيرتتضرر

كأ*@@

ترقيعه.عليهاالجبريناطةعبدللشيحتوى(1)

صالئمين،ال@الجبرين.لمحةاعبد(2)
1 94.



@لردى@ل@ثرعيةفيسو@رو@لفتاوى@لن@بمة

الشعبيينالأطباءمن@لإسلامموقف

3

ا@ميين؟الأطباءمنالإسلامموقفما@

منعلفهشفاءلهأنزلإلاداءاللهأنزل@اماالحديث:فيوردالجواب:

جهله،منوجهلهغلفه،

فيهاورجعواالأدوية،مذهعلىبالخربةعملواقدالشعبيونالأطباءفهؤلاء

العلمفنونمنفنوهذابذلك،عارفونعلماءجمعهاالتيالطبكتبإلى

تراكيبوعرفواوبعدها،وقبلهاالنبوة،عهدمنأقوامفيهتخصصقدالكيرة،

استعماله،وكيفيةدواء،كلوخواصلأدويةا
للشفاء،أسبابأنهااعتقادهممع

الأسباب.مسببهوتعالىاللةوأن

كتاب.يقرأأنالسائلوعلىبه،والعلاجذلكبتعلمبأسلامذافعلى

كتابومنهلح،لابنالشرعيق@لآداب)اووللذهبي،لقيم،الابنالنبوي(لطب)ا

وغيرهاالمنافع(،)تسهيل

**@

5يهرقمالخريأحرجه(1) @ا؟جهلهمنحهلهعلمه،منعلمه@اقوله:لودال@،كب7(،6

الحافظقالكماالريالةبهذهوأحرجه
10/1)@لنتعدي وصححهماحه،وابىالائي،:(41

والحاكم.جانابن

صالنميى،@لكزالجري@:اللةعد(2)
2 09.



للشرعية@حرو@لرقىفيلللمبية@لفتاوى3

يالحانضو@لجنبالمريضعلىالرقيةجواز

العينوبالمسالمريفةالمرأةعلىالشرعيةالرقيةقالقرا"تجوزهل@

جنب؟وهوالمريضالرجلوعلىحائض،وهيوغيره،

منالطهارةالقرانلقارئيشترطالجواب:
جبيوالذيلأكبر،االحدث

إذالكنأيضا،طاهرايكونأنلأكملفاالمريضوأماوالحيض،كالجنابةالغسل،

كانسواءللحاجة،الحيضزمنعليهاالقراءةجازتوتضررتالحائضمرضت

العينأوالسحرأوبالمسالمرض

***

يطانيةالث@والأوهلمالوساوسمنتعصمالتييالوسانلالأسباب

الوساوسمنوتحصنهالإنسانتعصماليوالوسائلالأسبابما@

وسلوكه؟عقيدتهفيمستقيماسيماوتجعلهالشيطاية،والأوهام

منيكثرأنأولا:عليهالجواب:
لتةبالاستعاذةا

وأوهامهاالشياطنشرمن

وبينبينهويحولويحميه،ويعصمهيعيذهالذيهوربهأنويعتقدووساوسها،

والتخيلات.لأوهاماتلك

صمج@الثمين،الكنراشالحبرين:عبد(1)
1 9 5.



@ص
@لردى@لشرعيةدياوى@لذهبية@لف@

3

منيذهبأنثانيا:عليهأنكما
التيوالوارلمحات،التخيلاتتلكنفسه

تشككه
بلأصلها؟فيأوصحتهافيسواءوصلاتهوطهارتهودينهعقيدتهفي

نفسهفييجولماوأنوالحق،الصوابعينأنهاجازمأيعتقد
من

والريبالثك

كلهموافقتهاأوصحتهافي
لاماوليكلفهالحيرةفيليوقعهالشيطان،أوهاممن

المسلمين،منإبليسيريدهماوهذابطلانها،يعتقدأوالعبادةيمليطيق،

أعلمللهوا

كاحر*

العلمن@لمنليسي@ويرقيمنحكم

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام@

البض:فقالالناسبهليرقواالقرآنيقرؤونمنحولجدلدارلقد

أهلمنيكونأنإلاالناسلجمهوربالقرآنيرقيأنلأحديجوزلا

منيكونأنيكفيإنهالآخر:البعضوقالالثرعي،العلم
حفظة

ى.والتقوالصلاحأهلومنالمعتقدسليمدلهكتاب

ذلك.فيالشرعيوالحكمالمسألةهذهفياللشلانأرجو

خير.ألفاللهجزاكمألمحدونا

وبركاته.اللهورحمةالسلامعليكمالجواب:

ويفهمالقرآنيحسنقارئكلمنالرقيةاستعماليجوزإنهالصواب
معناه

2اصجالثميى،الكنرالجبرير.المحةعبد(1) 12.



@إز@لرقى@لاثمرعيةفي@لفتاوى@لنمبية3
ر

حسنويكون
المعتقد

إحاطتهيثترطولاسلوكهفيمستقيماالعملصحيح

اللديئرقىالذيفيسعيدأبيلقصةوذلكالعلميةللفنونثواستهولابالفروع

يقصدوأنالنيةيحسنأنالراقيوعلىقال،كماأوالرقيةمنهنعرفكناوماقال:

بقراءته،الانتفاعإلىأقربذلكليكونوالأجرةالمالهمهيجعلولاالمسلمنفع

أعلمللةوا

كلئ@لالمجم

ي؟ن@بدعة!@وهلمرةمانةالرقيةتكرار

وبعد:وبركاته...اللهورحمةعليكمالسلام@

يخر.لكلاللهوفقكمالتاليالسؤالعلىبالإجابةالتكرمأرجو

@لئهلكتابحافظوهوالرقىيقرأكانفيمنالشرعحكمفيرأيكمما

عنجاءماأوبالقرآنإلايقرأولموالصلاح،بالتقىمعروف

منالرقىبعف@ويكرر@سهالنبي
ال@

عنوردماأووالآياتور

بأناعتقادهدونأيخرأومرةمائةالفاتحةيقرأفمثلاكلي@،النبي

التكرارهذاحكمفماالشفاء،منهسيكونكثرأوقلإذاالعدد

لا؟أمبدعةهووهل

وبركاته.ل@هاورحمةلسلاماعليكمالجواب:

انادقرلأن@كو@إحصاء،بدونأوبعددسواءاتحرارمنمانعلاإفأرى

توفيعه.عليهاالجبريناقهعبدلليئ@توى(1)



@
3للشرعية@لرفىفي@لعتاوى@للمبية@@

لماشفاء
فعليهخساراإلاالظالمينيزيدولاللمؤمنينورحمةوهدىالصدورفي

نافغاعلاجاذلكويكونالنبويةبالأدعيةالدعاءأواللهبكتابالقراءةاستعمال

اللهبإذن
ومعالقارئإخلاصمع

لآياتامعانياستحضارومعالمريضاستقامة

اللةوصلالشاكأ،واللةوالمرقى،الراتيمنكلصلاحومعيقرؤهاالتيوالأدعية

وسلموصحجهوالهمحمدعلى

ح@**

الخيرفيبهاواثستعانةمقدارهاايثشراطدونةلأجراأخذحكم

وبعد:وبركاته..دله@ورحمةعيكملسلاما

خير.لكلاللهوفقكمالاليالسؤالعلىبالإجابةالتكرمأرجو@

دينهفيمتهقاويىوالصلاحالتقوىأهلمنهولمنيجوزهل

معوالسنةالكتابمنالشرعيةالرقىعلىأجرةيأخذأنوخلقه

كانمبلغايالمريضيعطيهوإنماأجرأيالثتراطهأوطلبهع@م

همهي@بأنهعلمامنهبرضا
بهيستعينوإمحاوالأجرةالمالجمع

الدليل؟وماالمال؟لهذاأخذهحكمفماالخيراتوفعلنفقتهعلى

حالفيالمالقدرآخذمنذلكئقصفهلجائرأالحكمكانوإن

عدمه؟أواشتراطه

توقيعه.عليهاالجبري@اقهعبدلليخقرى(1)



@لرقى@لشرعية@@ي@لفتاوى@لذه@ية3
حلا

وبركاته.للةاورحمةالسلامعليكمالجواب:

منمانعلا
الوزوالمرضمنالبراءةرطدالشرعيةالرقيةعلىالأجرةأخذ

فلمبقومنزلواالصحابةبعضأنسعيدأبيحديثذلكعلىوالدليلأثره

يغنيلاشيءبكللهفسعواالقومسيدفلدغيقروهم
لوبعضهم:فقالشيء،عنه

بكمنزلناقدولكنلأرقيإنيواللةبعضهم:فقالفأتوهم،النازلن،هؤلاءأتيتم

يتفلفجعلالغنممنقطيععلىفصالحوهمبشيء،إلابقارئأنفماتقرونافلم

نشطوكأنمافقام@العالمينربلله)الحمدويقرأ:عليه
افأوفوعقال،من

سهقا@امعكمليواضربوالأاقسمواحبصلى:النبيفقالجعلهم،لهم

يرقيأنبشرطولكنإباحتهعلىليدللهوأسهمواالاشترا@علىفأقرهم

المرضمنالسلامةبعدإلايشترطولاتجوزفلاشرعيةغيركانتفإنشرعيةرقية

له.اووز

رالضرو)زالةالمسلمينلنفعالرقيةتكونوأنالاشتراطعدمبالقراءوالأولى

و)نقصدههويكونأندونأخذهاشتراطبدونشيئالهدفعوافإنوالمرض،

اطالاشترفييثددفلااشترطدانإليهم،الزائدرديستحقمماأكثرشيئالهدفعوا

أعلمللةواالضرورية،الحاجةبقدربل

***

2لايةاالماتحةسورة(1) 0

السلامكد)1022(،رقمومسلمالط@،كتاب)9475(،رقم@لبحاريحهأحر(2)
ترقيعه.عليهاالحبرينالحةعدللتيخلتوى(3)



للرقى@لشرعيةفي@لنلاوى@لدهبية@ص

بالزعفران@لأذكاروكتابةوالمراهموالزيتالماءعلىالقراءة

3

وبعد:وبركاته..اللهورحمةعليكملسلاما@

أوالماءعلىبالقراعؤيقومونالشرعةبالرقىيرقيمنبعض

انبالزعفرالأذكاربعضكتابةأووالكريماتالمراهمبعضأوالزيت

أوشرلهاثمومنالماءفيالأوراقهذهنقعثمالأوراقلعضعلى

العزائمهذهعملحكمفماعزائم،ويسمونهابهاالاغتسال

وتعاطها؟

وبركاته.للهاورحمةالسلامعليكمالجواب:

بنمحمدالشيخوقال@اشركوالولةوالتمائمالرقىإن@اكل@:النبيقال

الدليلمنهوخصالعزائمتسمىالتيهيالرقىالتوحيد:كتابفيالوهابعبد

انتهى.والحمة.العينمنلخ@النبيفيهرخصفقدالثرك،منخلامما

تكنلممابالرقىبأسلارقاكمعلياعرفوا@اقال:طي@النبيأنثبتوقد

رقاعف!أنهوثبت@افليفعلأخاهينفعأناستطاع@امنوقال:شركا@ا

لماجبريلورقاهأصحابهبعض
يديهفيفينفثنفسهيرقيوكاناليهودي،سحره

يمسحثمالإخلاصوسورتيوالمعوذتينالكرسيايةويقرأ
جسدهمناستطاعما

بدنه.منأقبلوماوصدرهبوجههيبدأ

حمدو(كتد@لطب،3(،مه3)رقماودأبو@أخرجه(1)
لي

1/3)المد وصححه1(،8

.(133)رقمالصحيحةوالمللة1(،632)رقمالحمعصحيحفيوهوالالبني،

@للام.كا@)0022(،رقممسلمأخرجه(2)

@للام.كب)9912(،رقمصلمأخرجه(3)



4 حف،@في@لمتاوى@لنمبية0

عنوثبت
فيالقراعةالسلف

بهالاغتسالأوشربهثمونحوهماء
يختفمما

اآمنولثنينهو)قلتعالى:قولهفيكماشفاءتعالىاللهكلاملأنيزيله،أوالأ@

بهالادهانأوشربهثمطعامأودهنأوزيتفيالقراءةوهكذا@وشفاغهدى

كلامواللةكلامهيالتيالمباحةالقراءةلهذهاستعمالكلهذلكفإنبهالاغتسالأو

ع@يهه.رسوله

وسواءماؤهاوثربتغسلثمونحوهاأوراقفيكتابتهامنأيضامانعولا

@طبالرقىبأسلا@اقوله-لجلى:فيداخلذلكفإنأوحبرزعفرانأوبماءكتبت

أعلمللهواالنجوية،لأحاديثواالقرانيةبالاياتكانتإذاأيشركا@ا،تكن

***

الرسول؟@"عنردةا@غيربالأدعيةقيةالر

وبعد:وبركاته..اللهورحمةعيكمالسلام@

عنالواردةغيرالأديمةبعضقراكلةالشرعيةالرقىمنيعدهل

الثركذرائعمنولملاقهاوحدهاللهبدعاءتقيدهامع@ي@البي

بخمومهانةال@فييردلمالتيوالآياتالسوربعضقرا"وكذلك

معلومةبأعدادلهامكررابهاويرقيالراقييستحسنهانماو!شيء

جائز؟هذافهلالشفاء،فيأثرلهالعددبأنالاعتقاددون

.44لآيةالصلتسورة(1)

ترقيعه.عليهاالجبريراللةعدللشيخقرى(2)



@

للشرعية@لرقىلي@لمداوى@لذهبيهخ@ص

وبركاته.للهاورحمةالسلامعليكماب:الجو

4

معينةأدعيةولامعدودةاياتولامخصوصةسورفيالشرعيةالرقيةتحددلم

شركا،تكنلممابالرقىبأسدالامحلسم@:قولهفيكماأطلقتبل

سالمةالقراءةكانتفمتى
من

لوواللةلغيرالذبحأوالثياطينأوالجندعاء

الصلوات.تركأوالنجاساتكأكلللشريعةالمخالفالعملأوذبابا

شفاءبأنهكلهالقرانوصفاللهفإنكراهةبلاجاثزةفهيذلكمنسلمتإذا

)ادعويخيقوله:فيبالدعاءأمروهكذاخاصةاياتيحددولمللمؤمننورحمة
لفظالهميخصصولمم@وخفيةتفرعاربكم)ادغوام@ولكمأستجب

اتعرولووالأدعيةالاياتبتكراربأسولاالدعاءفيعليهيقتصرونمعيئا

رالمأثولأدعيةاتكراروكذاونحوماكالفاتحةشفاءتعالىاللةكلامفإنالمرات
ة

ونحوها

***

@لسلام.كاب)0022(،رقممسلمأخرجه(1)
6ةالآيةعافرسورة(2)

ه.لاية:،اافلأعراورة@(3)

ترقيعه.عليهاالحبريناللةعبدلثيخفتوى(4)



@لرفى@لشرعيةع@-في@لفتاوى@لذهببة4

المرئةعلىالرقيةعندالعينينعصبحكم

وبعد:وبركاته..اللهورحمةعليكمالسلام@

يخر.لكلاللهوفقكمالتاليالسؤالعلىبالإجابةالتكرمأرجو

وخلقهديهفيمتهمالشوالصلاحالتقىأهلمنرجلانعرف

والةالكتابمناثرعيةبالرقىالناسيعالجالله،لكتابحافظا

مهنوالعفىالنساءمنالمرضىبعضإليهويحضر
بهايكونقد

ينتقلوقدإرادتهابجرالقراءةأتاءعورتهافتتكشفجنونأوص

بعمبالقراءةقبلالشخلمحقومالجسمفيمختلفةأماكنإلىالألم

دجوبوبالقراعقالألمويابعالمرأةعورةمنشيئايرىلاحتىيخيه

حكمفيرأيكمفماخلوةدونالقراعةأتاءمعهاللمرأةمحرم

خيرا.اللهجزاكمأفيدولاهذا،عملهفيالشرع

وبعد:وبركاته،للهاورحمةالسلامعليكمالجواب:

للنساءقارئةامرأةاختياريحسن
علاجهايتولىأنأوالحالاتهذهمئلتعالج

لمفإنالكريمالقرانحملةمنوالصلاحالتقىأهلمحار@اأحدعليهاوالرقية
ولمالفتنةأمنإذاجائزعييهيعصبالذيالرجلهذاففعلذلكمنشيءيوجد
فيقراءتهعلىاقتصرهذايحصللمفإنبشرتهامنشيئايمس

وأعطاهزيتأوماء

أعلمواللهلعلاجها،يكفيولعلهمنهوتشرببهلتدهنلأهلها
@@**

توقيعهعليهاالحري@اللهعدللشيح@توى(1)



@لرقى@لسرعيهثي@لنتوى@لنمبية@

الصلاةفيال@ثيطانلوساوسالتعرضعندالنفثكيفية

4

فيلهموإشغالهالشيطانتعرضكللطاللهرسولأمحاببعضشكا@

كيفيةبيانلرجوثلاثا،والنفثفه،بالتعوذكللىفأمرهمالصلاة،

ذلكتكررولوالصلاةفيالموقفهذافلمثلالتعرعدالنفث

يهرا؟

اب:لجوا

والقراءة.الصلاةابتداءعندالشيطانمنيستعيذأنالإنسانعلىأولا:

ماتأملقرأفإذاصلاته،فييقولهلماقلبهإحضارعلىيحرصأنعليهثانيا:

بها،يدعوالتيالأذكارمعانيتأملاللةذكرذادبه،يدعوماتأملدعاوإذايتهرأ،

الشيطان.وساوسعنذلكبتأملينشغل

ولوالاستعاذةيجددأنعليهفإنالوسوسة،هذهمنهووقعتابتليإذاثالثا:

ثلاثا.يسارهعنوينفثبقلبه،

نفخأي:الريق،منقليلمعالنف@خهو:والنفث
منقليلأوبشيءمختلط

هذاالريق،
ينفثبأنالمريض،علىالقراءةفييستعملالذيوهوالنفث،هو

مانغايكونذلكلعلعليه،
الشيطانمن

في*@@

2اصجالحميى،الكرالجبري@.الحةعد(1) 1،32 1



لرقى@لشرعية@ح@-في@لفتاوى@لنمبية4

للنفسطلبهاوكراهةالغيرعلاالرقيةجواز

محمدللشيخالتوحيديهابفيقرأنا@
حديثفيالوهابعدبن

أنالقيملابنالمعادزادفيوقرأنايرقون(،لااإنهمالسبعين

فهلةالأدعةبعضذلكفيوقالأصحابه،بعضرقى@@الرسول

به؟الحامةالأفعالمنأنهاأمالحديث،فيوردلمانسغل@"فعله

الكلمةهذهفيهأجدولمالتوحيد،كتابقرأتأناالجواب:
وهي

لا@اكلمة:

معتمدة،غيربنسخةأنهافيمكنوجدهاقدكانإفاالسائلوهذا@ا،يرقون

أناهاقرالتيوالرواية
لاويسترقون،لاالذينهم"فيها:التوحيدكتابفي

لاداالنسخ.بعضفيكانفإذا@ايتوكلونربهموعلىيتطيرونولايكتوون،

@ايرقون
(2)

أخذتأنهافيمكن
فيموجودالحديثلأنوذلكضعيفة،روايةمن

@ا.يسترقونولايرقونلا@ارواياته:بعضفيالصحيحين

صححولكن
خطأ@ايرقونلا@اكلمة:أنالعلماء

وأنالرواة،بعضمن

@ا.يسترقونلا@االصواب:

نفعتفقدذلكفيعليكضررولاعليهتئابمماوتخفعهغيركترقيفكونك

اللهعبدبنجابرحديثفيكماغيرك
@امنقال:غ@النبيأنوفيهعنهاللهرضي

@افليفعلأخاهينفعأنمنكماستطاع

لإبماداكتب)022(،رقموملمالط@،كتب)2575(،رقمالبحاريأخرجه(1)

اللمظةهده(2)
مسلم.روايةلي

السلامكا@)9912(،رقممسلمأحرحه(3)



5؟@لرقى@لشرعيةفيو@لفتلىى@لنمبية@

أنكعلىودليلالتوحيدضعفعلىدليلذلكفإنغيركتطلبكونكوأما

أنلهيكرهولكنيخره،يرقيأنيجوزفالراقياللة،علىبالتوكلوثقتما

يرقيهمنيطلب

حلأ**

الطبيجدلمإذاعيةال@ثرقىبالرالعلاجيمكن

لهاالطبيجدولمهو،ماتعلملابمرضأعبتامرأةتوجد@

فىالتىالحادمةإنةقالرآهافلماعليها،يقرأبشيخفأتتعلانجا،

إلىالدخولالثيخهذاوطلبالفرالق،فيإبرةلهاوضتالمنزل

تشفى.اللهوبإذنوتججرهاالعرفة،

بالعالماتصاللهوهلبهذا؟علمويهفصحيح؟هذاقرلهفهل

الغرفة؟إلىبالدخوللهتأذنوهلالآحر؟

هذاالجواب:
هذاحالفيينظرلكنالله،إلايعلمهلاالذيالغيبعلممن

يعنيمستقيمة،أحوالهكانتفإذاالثيخ،
وم@العبادات،علىمحافطا

حملة

الله،كتاب
السلفيةالعقيدةوأهلالصحيح،العلمأهلومنبه،العاملينومن

منأوالعادات،خوارقبابمنيكونفقدالسليمة،
أنهيمكنأوالمكاشفات،

هذهوالحالمانعفلاعلامات،لذلكرأى
طلب.مماتمكينهمن

1اصجالنميى،الكزالحرير.الحةعد(1) 92-1 9



@لرقى@لممرعيةي@**في@لفتارى@لنمبية4

أومبتدغا،أوعقيدته،فيأوديانته،فيومتهفاالعبادة،قليلكانإذاأما

والكهانةالشعوذةأهلمنأوذلك،أشبهماأومنحرفاأوالمعاصي،أهلمن

لاهذه..والحاليجوزفلاونحوها..السحريةلأموراوتعاطيوالسحر،

تمكينه.ولاسؤاله،

ربالبخوالتبخيرفإنالتبخير،جملتهاومنالعلاجاتفعلمنمانعولا

تأثيروإماونحوهم،الشياطينومردةالجنفيتأثيرإماتأثير،لهيكونقدالعاثي

ومنالصحوةمنشيئااللةبإفذفيحدثالجو،في
النثاط

@هو**

وغيرهوالصبراللهذكرهو:العلاج

ذهبثملتئا،يستفدولمالأطاءإلىفذهببداء،أصيبرجلعن@

دتعوفترةوبعدنفسه،هدأتعليهقرأوافإذاوالقراءالمشايخإلى

ذلك؟فيالعلاجمايقول:هوثمعليه،كانتماإلىحالته

ر:بامويكونالعلاجالجواب:

ومحبته.الخير،إلىالطمأنينةالأول:

نفسكتلاقيهماعلىالصبرةثايا
هذاأنواحتابالقلق،من

المصائبمن

تعالىاللهفإنصبرفإذالا؟أمالعبدأيصبرويختبرهم،العباد،بهااللهيبتليالتي

2اصجالثميى،الكنراطفالحرين:عد(1) 0،72 0



4للشرعيةيلرفىثيخور@لفنلىى@لذهبية

هذا@ابح@بغيرأجرهمالع@ابرونيوفى)إنماتعالى:قاليثبته،
حيثمن

بأمور:فنوصيهالخصوص.حيثمن

لأذكارواوالعبادات،كالصلواتوالصالحة،الخيرةلأعماداكثرةأولا:

ونحوها.القرانوقراءة

مافيهافإنالعلم،ومجالسالذكر،مجال@بحضورأيضأونوصيهثانا:

نفسهيشغلوبهانفسه،يطمئن
الأفكار.تلكعن

طةالألثريثتريفمثلامفيد،شيءبأينفسهيشغلبأننوصيهثمثالثا:

والقصصلأحكامواالنافعوالعلموالإرشاداتالمواعظفيهاوالتيالمفيدةوالكتب

نفسه.بهاوتطمئنوقتهبهايشغلالتيوالعبر،

الله،ذكرمنوأكثرفلك،علىنفسهووطنكله،بذلكاشتغلفإفا
ومن

نرجوذلكبعدوالسنة،الكتابفيالواردةبالأدعيةنفسهوعلاجالقرآن،قراءة

من
يجدهماعنهيخففأنالله

***

1لآيةاالرمرسورة(1) 0
0.

2اصجالنميى،الكنزيى:@ال@ةعد(2) 1،02 11.



@لرفى@لشرعية@*في@لفناوى@لن@بية4

المياهخز@ناتعلاالقراعةحكم

واحدةلمردبالقراءةيقومونالشرعيةبالرقىيرقيمنبعضهاك@

منهموالبعفرالزيتأوللمياهوجوالينأوعيةعدةعلىوالنفث

ماأوابزلمياهخزانعلىيقرأ
للمرضىويقدمهبالوايتيمى

تأثيره؟مدىوماشرعاجائزالعملهذافهلذلكبعد

هذهتفيدولاالعمل،مذامثلعلىيقرونولاالعمللهذاصحةلاالجواب:

ححذاثمهذافيينفثثمالايةيقرأاثنينأوكإناءقليلةتكونأنإلاعادةالرقية

هذا.ثممذافيوينفثالأخرىالايةويقرأ

فيقراءتهالأولىوبطريقيفيد،أظنهفلاأوعيةأوجوالينعدةفيقراءتهفأما

علىوالاحتيالالمالكسبقصدهمهؤلاءأنوالغالبالوايت،أوالماءخزان

أعلموال@ةعليهم،محرموهوالظواهربهذهتحصيله

حكلد**

توقيحه.عليهاالجبريراطةعدلليغقرى(1)



للشرعية@لرقىفي@لفتاوى@لن@بيه@ص

شركاتكنلمماقىالر@نواعبأيالرقيةحكم

4

الرقى؟مننوعبأييرقيأنللمسلميجوزهل@

الثابتةلأفكاروكاوآياته،انالقركسورشركفيهلي@بماقيةالرتجوزالجواب:

والصالحين،الجنأسماءبذكرالمريضكتعويذشركفيهبماوتحرمغ@،النبيعن

بألرلاداط@:النبيقولمنثبتلماشركا،يكونأنخشيةمعناه،يفهملاوبما

شركا@اتكنلممابالرقى

مجر**

الأمراض؟لشفاءتعالىاللهبأسماءيدعوأنللملميجوزهل@

فادغوهالحسنىالأسماء)وللهتعالى:قولهلعمومذلكيجوزةالجواب

بقوله:الناسبعض@لىالنبيرقىكماعثطالنبيعنذلكولثبوتبقا@

اللةوصلى@اشفاؤكإلاشفاءلافياثأنتاشفالناسربالبأسأذح@بلا

وسلموصحب@هوآلهمحمدنبيناعلى

كأ**

السلامكتد)0022(،رقمملمأخرجه(1)

1لاية:الأعراتاسررة(2) 8 0

56)رقم@لخلىيأخرحه(3) لسلاماكتب2(،191)رقموملمصى،المركاب5(،7

2،7عددالإسلاية@لبحوثمجلة(4)
ص

@لداتمة.اللجة6،36،4



يلشرعيةح@@لرفىفيلللمبية@لفتلىى

النجاحفيللمساعدةالسيارةفيووضعهاالقرتن@ياتحملحكم

بقصدالمجرةكالمصاحفالجيبفيقرآنيةآياتحملحكمما@

منالحماية
الكريمة،اللهاياتأنهاباعتبارشرأيأووالعينالحسد

الصادقالاعتقادهوللإنسانحمايتهافيالاعتقادأناعتبارعلى

الغرض؟لنف@أخرىأداةأيأوالسيارةفيوضعهاوكذلكبالله

الحجابحملحكمنصه:هذاالذيالثانيالسؤالوكذلك

سببلأيأوالحسدأوالعينمنالحمايةبقصداللهآياتمنالمكتوب

أوالمرضمنالشفاءأوالنجاحعلىكالمساعدةالأسبابمنآخر

الأسباب.منذلكيخرإلىالسحر

بالرقةقرآيةآياتتعيقحكمنصه:هذاالذيالسؤالوكدلك

السوء.منللوقايةخلافهأوذهبيةسلاسلفي

افيعرفومعانيهويتدبروابتلاوتهالناسليتعبدالقرآنسبحانهللةاأنزلالجواب:

بهتلينوذكرىموعظةلهميكونوبذلكبهابالعملأنفسهمويأخذواأحكامه

منهوتقشعرقلوبهم

لماوشفاءجلوث@م
وزكاةوالضلال،الجهلمنالصدورفي

وجعلهوالذنوب،المعاصيمنارتكبتهوماالشركأدرانمنلهاوطهارةللنفوس

فتحلمنورحمةهدىسبحانه
شهيد.وهوالسمعألقىأوقلبهله

الم@دوليفيلماوشفاءرتجكمبنموعظةجاعتكمقداباسأيفا)ياتعالى:اللةقال
متشابهاكتاباالحديثأحسمننزل)اللهتعالى:وقال@وللمؤمنينورحمةوفدى

يوس@سورة(1)
5لايةا



5@لرقى@لشىعيةثياوى@للمبية@لف@ح@@

ذلكاللهذكرإلىوقلوبفمخلوئفمتلينثتمربفميخشوناتنينخلوذمنةتق@ثعرقثاني

لاكانلمن@ذكرىذللثفي)إنتعالى:وقالم@ويشاءمنبهيهدياللههدى

شهيذ*@ووهوالدتمعألقىأوقلث

أنهعلىباهرةوايةظسم@محمدلرسولهمعجزةالقرآنسبحانهوجعل
لرص

من
كافةالناسإلىللهاعند

للحجةوإقامةبهم،ورحمةإليهبم،شريعتهليبلغ

اللهعندالآياتإنماقلربهمنآياتعليهأنزللولا)وقالواتعالى:قالعليهم

ذللثفيإنعليهميتلئالكتابعليكأنزلناأنايكفهملمأو@مبينننيرأناوإنما

@والمينالكتابآيات)تلكتعالى:وقال@يؤمنونوذكرىلرحمة

الآيات.منذلكغيرإلى@والخكيمالكتاباياتتنلث@وقال:

أنهالقرآنفيلأصلفا
ةباهرومعجزةبالغةآيةوأنهللأحكام،وبيانثريع

محمدا@رسولهبهااللهأيددامغةوحجة
ومع

كانلجنراللهرسولأنشبتذلك

هوقلالثلاث:المعوذاتنفسهعلىيقرأفكانبالقراننفسهيرقي
قلوأحد،للةا

الناس.بربأعوذوقلالفلق،بربأعوذ

أقروالمشروعةوالأدعيةالقرآنمنشركفيهليسبماالرقيةفيأذنأنهوثبت

ذلكعلىأخذوامالهموأباحبالقران،الرقيةعلىأصحابه
من

فعنلأجر،ا

بنعوف
ترىكيفالله،رسوليافقلنا:الجاهلية،فينرقي@اكناقال:أنهمالك

شركا@اتكنلممابالرقىبأسلارقاكم،علياعرضوافقال:ذلك؟في
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للشرعيةح@-يلرقىفيللنمبية@لفتلرى5

رضيالخدريسعيدأبيوعن
أصحابمننفرانطلق@اقال:أنهعنهاللة

فاستضافوهمالعرب،أجاءمنحيعلىنزلواحتىسافروهاسفرةفيكي@النبي

شيءينفعهلاشيءبكللهفسعواالحي،ذلكسيدفلدغيضيفوهم،أنفأبوا

بعضهمعنديكونأنلعلهنزلواالذينالرهطهؤلاءأتيتملوبعضهم:فقال

لاشيءبكللهوسعينالدغ،سيدناإنالرهط،أيهايافقالوا:فأتوهم،شيء،

ولكنالأرقيإنيواللةنعمبعضهم:فقالسيء؟منم@نكمأحدعندفهلينفعه،

جعلا،لناتجعلواحتىلكمبراقأنافماتضيفونا،فلماستضفناكملقدوالله

ربئلله)الخمدويقرأ:عليهيتفلفانطلقالغنم،منقطيععلىفصالحوهم

نثطفكأنما@العالمين
جعلهمفأوفوهمقال:قلبة،بهومايمشيفانطلقعقالمن

حتىتفعلوالارقى:الذيفقالاقسموا،بعفهم:فقالعليه،صالحوهمالذي

غبالنبينأتي
أعتمقدداقال:ثم@ا،رقةأنهايدريكوما@افقال:له،فذكرواو

@اكلقالنبيفضحكسهما@ا،معكمليوافربوااقسموا

وعن
عائثة

رضي
فراشهإلىأوىإذاظب@اللةرسوللاكانقالت:عنهااللة

بلغتوماوجههبهمايمسحثمجميعاوالمعوذتينأحداللههوقلتكفيهفينفث

بطاذلكأفعلأنيأمرنيكاناشتكىفلماعائشة:قالتجسده،منيداه

وعن
عائثة

رضي
أهله،بعضيعوذكانكل@النبيأنعنهاالله

اليمنىبيدهيمسح

شفاؤك،إلالثفاءلاالثافيأنتواشفالبأس،أذهبالنال@رباللهم@اويقول:

لايغادرسقما@اشفاء

ذلكغيرإلى
فيأذنوأنهوغيرهبالقرانرقىأنهمنهاثبتالتيالأحاديثمن

النبيعنيثبتولمشركا،تكنلمماوأقرهاالرقية
ظلى

عليهنزلالذيوهو

5لارقمالحلىيأخرحه(1) السا،ك@)1022(،رقمومسلمال@،كتاب4(،7
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5يلشمرعية@لرلحىفي@لف@اوى@لنمبية@

@نتميمةغيرهأونفسهعلىعلقأنهأعلموبمنزلتهأعرفبأحكامهوهوالقران،

أوالشر،منغيرهأوالحسديهيت@حجابامنهاياتأواتخذهأوغيره،أوالقران

منهشثاأوحمله

شرمنالعصمةليالراحلتهعلىمتاعهفيأوملابسهفي

أوالسفروعثاءعنهويذهبالطريقلهلييسرأوعليهموالنصرالفوزأوالأعداء

ذلكغير
ضر.دفعأونفعجلبمن

لهبقوعملالهم،وبينهأمته،وبلغهوفعله،عليهلحرصفروعاكانفلو

رلماية،للذتففاتفقلتموإنزبلثمنإليكأنزلمابئغالرسئوذأئها)ياتعالى:

منشيئافعلولو
أحرصفإنهمبه،ولعملواإلينا،لنقلوهلأصحابهبينهأوذلك

@بم،اللةلرسولوأتبعهاوعملأ،قولاللشريعةوأحفظهاوالبيان،البلاغعلىالأمة

عنذلكمنشيءيثبتلمولكن
أحد

المصحفحملأنعلىذلكفدلمنهم،

دفعلمجردالمالخزينةأواليتمتاعأوالسيارةفيوضعهأو
أوالحنمظأوالحسد

يجوز.لاضردفعأونفعجلبمنغيرهما

ليعلقمثلافضيةأوذهبيةسلسلةفيمنهاياتأوكتابتهأوحجائااتخافهوكذا

أصحابهديوح@@لا،للهارسوللهديذلكلمخالنهةيجوزلاونحوهاالرقبةفي

اللهأتمفلايممةتعلقلامنحديث:عمومفيولدخولهعليهماللةرضوان

@لأجلا:قولهعموموفي@اأشركفقدتميمةتعلق@امنرواية:وفي@اله...

@اشركوالولةوالتمائمالرقىإن@ا

ولمتقدمكمافأباحهشركفيهيكنلمماالرقىمناستثنىطل@النبيأنإلا
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للشرعية@رو-@لرفىفي@لفتاوى@للمبية5

مسعوبناللهعبديقولوبهذاالمنع،علىكلهافبقيتالتمائم،منشيئايستثن
د

اللهوعبد
أصحابمنهمالتابعينمنوجماعةالصحابةمنوجماعةعباسبن

ال@هعبد
النخعي.يزيدبنكإبراهيممسعودبن

ومنالقرآنمنتمائمبتعليقالترخيصإلىالعلماءمنجماعةوذهب
اللهأسماء

ذلكواستثنواونحوهالحفظلقصدوصفاته
كماالتمائمعنظقالنبيحديثمن

لي@صفاتهمنصفةوهوال@هكلامالقرانلأنةفيهاشركلاالتيالرقىاستثنيت

فلابثرك
يمنع

رجاءتعليقهأواصطحابهأومنهاشيءعملأومنهاالتماثماتخاذ

اللةعبدمنهمجماعةإلىالقولهذاونسبونفعهبركته
لكنهالعاصبنعمروبن

محمدسندهافيلأنثعنهروايتهتثبتلم
عنعن.وقدمدلسوهوإسحاقبن

فيهاالذيلأنةذلكمنالتمائمتعليقجوازعلىتدللمثبتتإنإنهاعلى

أعناقهمفيويعلقهاألواحفيللصغارويكتبهالكبارللأولادالقرانيحفظكانأنه
ذلكفعلأنهوالظاهر

ذلكفعلأنهلايحفظوهكتبماقراءةليكرروامعهم

معهم
منلهمحفظا

هذافليسالضرأنولمنغيرهأوالحسد
شيء.فيالتمائممن

إليهذهبماالمجيدفتحكتابهفيحسنبنالرحمنعبدالشيخاختاروقد

اللهعبد
هوإنهوقال:وغيرهالقرآنمنالتماثممنالمنعمنوأصحابهمسعودبن

سدوالاني:للعموم،مخصصولاالنهيعمومالأول:وجوه:لئلاثةالصحيح

يمتهنهأنفلابدعلقإذاأنهالثالث:كذلك،ليسماتعليقإلىيفضيفإنهةالذريعة

معهبحملهالمعلق

أعلمواللةذلك،ونحووالاستنجاءالحاجةقضاءحالفي

***

الداثمةاللج@ةقاوى(1)
ج

1
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@
@لرفى@لشرعيةفيلذهبية@ؤ@لطاوى@

الناسئيديفيعماللاستصناءالوقيةعلىالأجرةأخذحكم

5

فىجماعةجمعةبالإمامةوأقوموالإرشادبالوعظأقومإنني@

منالقيمةالكتبمنكميةفيهامكتبةوأستالجوامعأحد

حيدوالتووالفقهالحديثفيالمسجدبنفسوأدرسالسنةيهب

ع@كل@!اللهرسولعنالثابتةالشرعيةبالرلمحةالمرفمىوأعالجوالتفسير

يلجبروكرقيةوأصحابهلأهلهكرقيتهالصحيحةالأحاديثفي

فيثابتةالرقيةأنتعلموأنتالأحاديثعنأخرجولاالسلامعليه

كإيضاحالإسلامشيخكتبفىوردمابهأرقيماوأكثرالسنةيهب

القيمابنوكتبالمعروفةكتبهمنوغيرهاالرسالةعمومفيالدلالة

المعاد.زادمنها

الصحيحيئفيوردبمامستدلاذلكعلىأجرةآخدأننييخفاكولا

الخدريسيدأبيحديثمن
(1)

ةالأجروأخدالرقيةجوازعلىالدال

أخذعلىيحملنيوالذيسماحتكملدىمعروفوالحديتعيها

مكفوفإننىوجثالاسأيديفيعماالاستغناءهوالأجرة

أنولعلميبوظيفةالحظيحالفنيولمعائليةظروفوليالبصر

دليل.لدونالجهالبعضعليئاعترضوقدوحلال،جائزذلك

منأرجولذا
سماحتكمقبلمنفتوىإصدارسماحتكممنثمدله@

مالبيان
جهلايعترضلمنوإقناعابصيرةعلىلأكونيبينأنينبغي

صتحريحهتقدم(1)
52.



5
لرقى@لشرعية@ضروفيللنمبيه@لفتارى

بماالإتاءفأرجوهذا،عمليفيباطلعلىأننيترىكنتوإنمنه

ئجرأيالكمأخالفلاوأنايقنعني

بالرقيةالمرضىتعالجأنكمنذكرتكمامنكالواقعكانإذاالجواب:

جوعالرتتحرىوأنككليكله،النبيعنثبتبماإلاأحداترقلموأنكالثرعية

اللةرحمهتيميةابنالعلامةذكرهماإلىذلكفي
العلامةكتبهوماالمعروفةكتبهفي

اللهرحمهالجوزيةقيمابن
والجماعةالسنةأهلكتبمنوأمثالهماالمعادزادفي

اأجربأخذكبأسولااللة،شاءإنعليهومأجورمشكوروسعيكجائز،فعملك

سؤالك.فيإليهأشرتالذيعنهال@هرضيالخدريسعيدأبيلحديثعليه،

دارشاثصمالناسبوعظقمتأنكمنذكرتماعلىيثيبكأناللهونسأل
قيمةكتبفيهامكتبةإنثائكوعلىالمسجدفيبهموالصلاةلهموالتدري@

اللةوفرجوالجزاءخيرإخوانكعنيجزيكوأنوالجماعةالسنةأملتأليفمن

أيديفيعمافضلهمنيغنيكوأنالمعروفوعملالخيرإلىتوفيفايزيدكأن
وصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلىالدعاءمجيبقريبسبحانهإنهالناس

وسلم

ح@كاع@

2،7عددلإسلايةا@بحوثمحلةا(
ص
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@لردى@لشرعيةفيللنمبية@تر@لفناوى

قيةلراحكم

5

فأعطاهلآخررقىصحابياأنسمعتوقدالدينفيالرقيةحكمما@

بسهممعكملياضربوا"وقال:@النبيوأقرهغنما
وأيفا@ا

ويقول:الأذىمكانعلىيدهويفعيرقيكانغيص@النبيإنيقال:

عدمابن"النبيأنأيفاوسمت@االناسربسابئأذهب@ا

لاهمقال:حاببجرالجةيدخلونالذينألفاعينال@وصف

شرك،الرقىإنيقال:اوأيف@@ايسترقونولايرقونلاالذين

بينة.علىأكونحتىالموضوعلييبينأنأرجو

بأسلا@اص@ور:لقولهجائزةالشرعيةوالأدعيةالقرآنيةبالآياتالرقيةالجواب:

فيجاءوماشركاإتكنلممابالردى
معناه

الأحاديثمن

كثدبه@*

صتخريجهتقدم(1)
5 2

صتخريجهتقدم(2)
52.

صتخريجهتقدم(3)
44.

صتحريجهتقدم(4)
4 1

2،0عددلإسلاميةا@لحوتمجلة(5)
ص
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5

@

@@لرقى@لشرعيةثي@لفتاوى@لنمبية

البواديتتداولهاالتيالعقربرقيةحكم

منبهاللاستشفاءالبواديبعضيتداولهارقية
الهواملدغات

الرخمن@العالمينربلله)الحمدالرقية:نصوهذاوغيرها،

مالك@الرحيم
اهدنا@نستعينؤ)ياكنعئذإياك@اللينييويم

المغضوبغيرعيهغأنعمتالن@ينصراط@المستقيمالصراط

لثلعالجاتلساعاتالدينجميلسلف@والف@الينولاعليهم

وأرسللهوبالربوحاهاالعرضتشقصيحةصاحالشلعاتعن

المسلمةربمصحيهامرسلةمسلمةالرفاعيداودبنسليمانقراكلق

سيللاينقفهالامهتزالأرضفيوأسفلهامرتزالعرشفيعلوها

لاوالعشرتأكلالإبلأنشهدمنولاقمرولاشمسولامطرولا

هذهياباللهعيكعزمتكفرربهعصىومنذكربدونأنثىتنقل

باللهوثالثهاباللهوثانيهاباللهأولهاعزيمةالقويةاللهبعزائمالأذية

باللهوثامنهاباللهوسابعهااللهوسادسهاباللهوخامسهااللهورابعها

عزمتاللهأساميمنالكتابيكفوماباللهوعاشرهاباللهوتاسعها

ربموعليكعزمتأحداللهغيرولاالأحدصورمنبصورعليك

رمومنبصورعليكوعزمتزيناللهمنوقالالاثنينصورمن

والربوعصورمنبصورعليكوعزمتوالأنبياءوالملائكةالثلاثاء
الله

نف@جد
إبلشمنباللهوأعوذالخمي@بصورعليكعزمتوع

متوعزالسامعةوالملائكةالجامعةصورمنبصورعليكعزمت

.7-2لآيات:االفانحةصورة(1)



5للشرعية@لرفىفي@لم@اوى@لدهبيةجمه

فيالمخمناظهريثبتجويدواللهالسبتصورمنبصورعليك

فيالعص@منواظهريالعصبفيالعظاممنواظهريالعظام

تسعةعلىباللهعزمتالترابفيالإيهابمنواظهريالإيهاب

أبوعلىباللهعزمتالثعبانوأبوهاالعبهوتأمهاهامةوتسعين

علىباللهعزمتالثمامة.ومباتهالسمرةمقيةالهامةكبيرةعمامة

عزمتقرقرعلىباللهعزمتبربرعلىباللهعزمتوالصلوانالصل

الباخزعلىباللهعزمتالأزتمعلىباللهعزمتالأفقمعلىبالله

علوانجريعلىباللهعزمتوالذبانالذرعلىباللهعزمتالدفان

علىباللهعزمتالفروسعلىباللهعزمتالفروسعلىباللهعزمت

هاظلعلىباللهعزمتالطريقحارسعلىباللهعزمتالقروص

سلعاتالمدروطعامهالصخرمقيلهالليعلىباللهعزمتالطريق

ىحوعلىباللهعزمتأكبرباللهاظهرهابالأذنابلساباتبالأنياب

ذاكرهواللياسميهماالليوسقانوسقىحويانعلىباللهعزمت

باللهعزمتحميدةعلىباللهعزمتحمدهعلىباللهناسيهواللي

باللهعزمتموزةعلىباللهعزمتسعيدةعلىباللهعزمتسعدي

وأبووذكرهاوأتاهاوأسمرهاأحمرهاعلىباللهعزمتمويزةعلى

الشحمةمثلالليالبيفاءعلىباللهعزمتأعبرهامننقطين

علىباللهوعزمتاللحمةفلالليالحمراءعلىباللهعزمت

القهارباللهواقهرهاعقار،بنتعقربالفحمةفلالليالسوداء

ومعهاكوزماءسارالسمعلىبهقهرلاالنهارالليعنالليلقاهر

الناركوزأطفىالماءوكوزالناركوزعلىالماءكوزوكتيتناركوز

بطنهاعلىباللهوعزمتالمنشارمثلالليفمهاعلىباللهعزمت



ك@@لرقى@لشرعيةفيللنمبيةللفتلرى

تكللعزتجافقرسبعأبوذنبهاعلىباللهوعزمتالزقرارمثلاللي

سىموسلفالمذلقاتالرمحةتكللوعزيمتاالمسلقاتوفال@

هائشةوأكلتهومنازلبرانفيوأعحمسافر
الإسلامهوائشمن

طرقإلىطرقمنوكفيتطرقإلىطرقمنواشكفىكفىقلت

أسمامقاهرالرفاعيداودبنسيمانبفرأتلثرفإلىشرفنومن

والميبالرجاءينفطعقدماللهعقائلحفظيياوقلتالأفاعي

بمصيب.عواباوقدم

جنوأسماءهوامألمماءكلهاالمذكورةالأسماءهذهإنملحوظة:

الرقية.هذهممليحسب

منفيهالماالرقيةهذهاستعماليجوزلاالجواب:
والكلاملأسماء@لجهولةا

رضيمسعودابنحديثفيجاءفقدمعناهيعقللاالذي
سمعتقالعنهاللة

داود،وأبوأحمدرواهشركإوالتولةوالتمائمالرقىإندايقول:كلي@دئةرسول

التوفيقلثةوبا

به@**

صتحريجهتقدم(1)
5،3

صحيح.حديتوهو
الدالمةقلىى@للجنة(2)

1-1هلأاصج 7



للردى@لشرعيةفيللنمبية@لفناوى@

للاستشفاءمعينحماشخصماءزمزمعلىالقراعةحكم

6

@
لإعطائهمجنينأشخاصقبلمنزمزمماءعلىالقراعقحكمما

لتنفائه؟أومنهغرضلتحقيئماشخصا

منشربأنهط@النبيعنرويالجواب:
ماء

وأنهيحملهكانوأنهزمزم

أنعباسابنفعن@الهشربلمازمزمداماءوقال:منهالربعلىحث

أمكإلىاذهبفضل@اياالعباس:فقالفاستسقىالساقيةإلىجاءكل@اللةرسول

منبشرابظل@اللةرسولفأت
إنهماللهرسوليافقال:@ا،اسقني"فقال:عندها

ويعملونيستقونوهمزمزمأتىثمفشرب@ااسقني@اقال:فيه،أيديهميجعلون

لنزلتتغلبواأنلولاداقال:ثمصالح،عملعلىفإنكماعملوافقال:افيه

البخاري.رواهعاتقطإلىوأشارعاتقهعلىيعنيالجل،أضعحتى

شربتهإنله،شربلمازمزم@اماءكل@:ال@ةرسولقالقال:عباسابنوعن

لقطعشربتهوإنبهاللهأشبعكيثبعكشرتجهوإيئاللهشفاكبهتستثفي

اللهقطعهظمئك
الدراقطنيرواه@اإسماعيلوسقياجبريلهزمةوهي

الحاكم.وأخرجه

وعن
رضيعائشة

منتحملكانتأنهاعنهااللة
ماء

جمطاالنبيأنوتخبرزمزم

3/3)المدفيأحمدأحرجه(1) الماسك،كتاب0(؟623)رقمماجهوابر2(،5،737

(1123)رقمالإرواءفيوهووالألبانيالسيوطيوصححه

الحج.كتد)5361(،رقم@لخاريجهأخر(2)
2/2)لد@رقطي@جهأحر(3) 1/4)@شدرك@فيلحاعوا)832(،رقم9(،8 73).

نعجلهبرضربهاأيجبريل:مزمةوهيوقوله:
وهرمتالصدر،فيالنقرةوالهزمةالماء،

حفرتها.إفا@لبئر



@للشرعية@لرقىدي@لفتاوى@لنمبية6

@ذلكغيرإلىالترمذي،رواهيحمله

ن
ماءفضلفيوردتالتيلأحاديثا

اصه.وخوزمزم

صححهاالعلماءبعضأنإلاةمقالبعضهافيكانوإنالأحاديثوهذه

مسلمرواهماذلكويؤيديومنا،إلىبمقتضاهاالعملواستمرالصحابةبهاوعمل

@اطعمطعاموإنهامباركةإنها@ازمزم:فيقالغ@النبيعنصحيحهفي

داودأبووزاد
(3)

صحيحبإسناد
@اسقموشفاءلا

ماءفييقرأكانأنهمحيم@النبيعنيثبتو@
أولثربهأصحابهمنلأحدزمزم

الشفاءرجاءأولغرضتحقيفابهيتمسح
درجتهوعلوبركتهعظممعمرضمن

وعميم
نفعه

لأمتهالخيرعلىوحرصه
فيوالهجرةقبلزمزمعلىترددهكثرةومع

أصحابهأرشدأنهأيفئايئبتولمالهجرةبعدالحرامللبيتوحجهمراتاعتماره

عامشروذلككانفلوللأمة،والبيانعليهالبلاعوجوبمععليهالقراءةإلى

منه.حذرهمإلاشرولاعليهدلهمإلاخيرلافإنهلأمتهوبينهلفعله

لماأولىبابمنبلالمياهمنكغيرهبهللاستشفاءفيهالقراءةمنمانعلالكن

ة.المذكورللأحاديثوالشفاءالبركةمنفيه

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

***

عرب.حسنمذي:الشرقاللحج،اكتد)369(،رقمالرمذيجهأحر(1)

الصحابة.فصائلكتا@)3742(،رقمملمأخرجه(2)

الن.صاح@وليىالطيالسي(3)

ليالطيالسيثاودأبواحرحه(3
الم@د،

ص
8،1

.(457)رقم

الداثمة،اللجنةعثيميى،@بربلى،ابرللثيخبهايتعلقوماالرقىوالسة-بالقرانالعلاحقاوى(5)

ص
17-19.



@لرقى@لشرعيةفي@لفناوى@لنمبية@ص

النفس!والاكتنابالضيقعلاج

6

حواليمنومتزوجةوملتزمةمسلمةالعمرمنالعشرينفياةأنا@@

وكانتبمولودأشهرستةحواليمنيزقتدلهوبحمد@ونمفعام

بحالةأصبتأسبوعبحواليالولادةوبعداللهبحمدطجيةالولادة

للاقمامقابليةلييبقولمالحالةهذ،لييحدثولمشديدضيئ

وأخذتففسانيأخصائيعلىتعرف@وقدالمولودحتىشيءبأي

منيحدثولمقريةفترةإلىالعلاج
إلىعودتيالعلاجهذا

العلاج.ترةطولمنزهقتوقدالولادةقبلبهتكماطبيعي

واكتئابالفيقلهذاشرعيعلاجمعرفةفيتوفقواأن@للهوأسأل

وابنيزوجيورعايةطبيعتيإلىأعودلكيالأمثلالعلاجأوالنفس

الذيالحديثمنمافيةفترةمنسمتقدوإنيالبيتوخدمة

منأرجوفإني@الهشربلمازمزم@اماءيقول:
الله

توضيح
هذا

العفوية.للحالاتهوأمالنفسيةحالتيعلىينطقهووهلالحديت

يمكنفكيفهذهحالتيشفاءفياللهبإذنيفيدزمزمماءكانوإذا

إلي؟نقله

منتيأسيولاإليهأمركوفوضيبهالظنوحسنيتعالىبالئةثقيالجواب:

الأخذوعليكشفاء،لهانزلإلاثاءأنزلماسبحانهفإنهو)حسانهوفضلهرحمته

اضالأمرمعرفةفيالمتخصصينالأطباءمراجعةفيفاستمريبالأسباب

ثلاثالناسوسورةالفلقوسورةلإخلاصاسورةنفسكعلىقرئيواوعلاجها،

صتخريجهتقدم(1)
61.



ك@@لرقى@لشرعيةفيللفتاوى@لنمبية6

مناستطعتوماوجهكبهماوامسحيمرة،كلعقبيديكفيوانفثيمرات

أيفئانفسكعلىواقرئيالنوموعندونهارابمراتذلكوكرريجسمك

الفاتحةسورة
ساعةأيفي

تضطجعينعندماالكرسيآيةواقرئينهارأوليلمن

ماخيرمنفذلكللنومفراشكفي
الر.منويحصنهانفسهبهالإنسانيرقي

إلهلاالحليم،العطيماللهإلأإلهلادافقولي:الكرب،بدعاءتعالىاللهوادعي

دقالعروربالأرضوربالسمواترباللهإلاالهلاالعظيم،العرشرباللهإلا

الاس،رباللهمدافقولي:ظ@اللةرسولبرقيةايفئانفسكوارقي@االكريم

سقما"يغادرلالثفاءشفاؤكإلاشافيلاالشافي،أنتاشفالأس،مذهب

ذلكغيرإلى
الحديثلمحواوينفيفكرتالتيوالأدعيةوالرقىالأذكارمن

الأذكار.وكتابالصالحينرياضكتابفيالنوويوذكرها

عنذكرتماأما
ماء

فقد@الهشربلمازمزمماء"قال:ع@النبيأنمنزمزم

الذعبدبنجابرعنماجهوابنأحمدالإمامرواه
حسنحديثوهوكب@النبيعن

فيع@النبيقولمنهوأصحعام،أيضاوهو
ماء

طعاموإنهاماركةإنها@ازمزم:

منهأردتفإذاداود،أبيلفظوهذاداودوأبومسلمرواه@اسقموشفاءطعم

منهبشيءليأتيبلدكمنيحجمنتوصيأنأمكنكشيثا

حجه.منعودتهفي

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلى

***

563،463)رقمالبخريجهأخر(1) 02)رقموملمالدعوات،كناب6(،4 الدكركتد3(،7

عاء.لدوا

صتحربجهنقدم(2)
52.

صنحريجهنفدم(3)
62.

الداثمة،اللجنةكيمين،@بنبر،ابنللشبخبهانجعلقومالرقىطوالةبالقرانالعلاحفتاوى(4)

ص
25-27



@لرقى@لشرعيةفيللنمبية@لفثاوى@ص

وشربهاماءفيالمكتوبةالقرلفيةاكياتوضعحكم

6

ةالراقيوقالقرآيةآياتبعضلهويهبرقى،ألمبهرجلطلبإذا@

لا؟يجوزأمفهلواشربهاماءفيضعها

ابجووالإفتاءالعلميةللبحوثالداثمةاللجنةمنصدرأنسبقالجواب:

ورقةأوجامفيالقرانمنشيءكتابةنصه:هذاالسؤاللهذامماثلسؤالعن

ورحمةشفاغهوماالفرانمن)وننزلتعالى:قولهلعموميجوزوشربهوغسله

@وللمؤمنين

فيماجهوابنالمستدركفيالحاكمرواهولماوالأبدانللقلوبشفاءفالقرآن

رضيمسعودابنعنالسنن
بالشفاءين:@اعليكمقال:ط@النبيأنعنهاللة

رضيعليعنماجهابنرواهوما@اوالقرآنالعسل
عنهالله

أنهطثلأالنبيعن

@االقرآنالدواءخير"قال:

السنيابنوروى
(4)

رضيعباسابنعن
المرأةعلىعسرإذاعنهما:الله

الآية...@يوعذونمايرونيوم)كأنهمعليهفاكتبنظيفاإناءخذولادتها

جمبرقصصهمفيكان)لقدوالآيةيلوا@...تميرونهايوم)كأنهمو
ة

الآبة:الإصراءصورة(1)

رقمماجهابنأخرجه(2)

رقمماجهابنأحرجه(3)

في@لنيابنأخرجه(4)

لآيةالأحقاتاسورة(5)

لآيةازعاتلنا@صورةيلا(

4/00،20)المدركفيوالحاكمالطب،كاب)2543(، 34).

@ل@.كتب)1053(،

"والليلةل@ليوم

(61لارقم



@كماللشرعية@لرلحىكيللنمبيةللفتاوى6

منهالمرأةوتسقىيغسله3لايةا...@الألبابلأوبي
بطنهاعلىوتنضح

وجهها.وفي

3برالمعادزادفيالقيمابنوقال
ص

3 اللهعبدحدثنيالخلال:قال:81
بن

أوأبيضجامفيولادتهاعليهاعسرإذاللمرأةيكتبأبيرأيتقال:أحمد

رضيعباسابنحديثيكتبنظيفشيء
اللةإلاإلهلاعنهما:اللة

يمالكرالحليبم

اللهسبحان
دهالحمدالعظيمالعرشرب

يوعذونمايرونيوم)كانهمالعالمنرب

ساعةإلايلبثوالم
أوعشيةإلآيلبثواتميرونقايوم)كأتهم@بلاغنهارمن

فقال:رجلجاعهاللةعبداباأنالمروذيأبوبكرأنبأناالخلال:قالضخاها*@و

لهقلفقال:يومين،منذولادتهاعليهاعسرتلامرأةتكتباللة،عبدأبايا
يجيء

واحد.لغيريكتبورأيتهوزعفران،واسعبجام

منالآياتلهيكتبأنالسلفمنجماعةورأىأيضا:القيمابنوقال

المريضويسقيهويغسلهالقرانيكتبأنبأسلامجاهد:قاليشربهاثمالقران
القيم.ابنكلامانتهىقلابة،أبيعنومثله

وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىوسلماللةوصلى

***

1الايةيوسفسورة(1) 1 1

3الايةالأحقافسورة(2)

.46ةالاية@للىعلتسررة(3)

2،7عددالإسلاية@لبحرثمجلة(4)
ص

الدانمة.للجنةىو@لفت@51-5،2



للرقى@لشرعيةفي@لفتاوى@لنمبية@

الكهنةعندالعلاجحكم

6

عاممنالفطرعيدفيوذلكمتعلمةغيرالأميتيمةبفتاةتزوجت@

4 0 عنعبارةنفسيمرضأعابهاالحجةذيشهربدايةوفيأ@3

إلىوالدهافأخذهاوعويل،صراخإلىأحياناويرتفعونحيببكاء

أمروالمنتنةبالدخائنفعالجهالمعالجتهاكاهنالهاوأحضرمنزله

العلاجهذاويسمونمظلمةغرفةفيمحرمشهرطوالبحبسها

فيوبقيتفتنفيتموافقتي،أخذدونهذاحدثوقدالحجبة،

بدايةفيمزليإلىفعادتالأولوربيعصفرشهريأهلهابيت

عندبمعالجتهاأقوموالاننفسه،المرضإليهافعادالثانيربيعشهر

بالإضافةالمأثورةوالأدعيةبالقرانيعالجهانفسيأخصائيطبيب

علاجهاويريدونمقتعينغيرأهلهاولكنالأخرىالعلاجاتإلى

إذاعليهاالقرآنقراعةمنأهلهامنعنيوقدالكهنة،أحدلدى

زيادةفيالسببأنابأننيأخبرهمالكاهنلأنالنوبةأمابتها

قفالموهوفماالكرسي،وآيةالمعوذتينعليهاقرأتلأننيمرضها

أرجوآخر؟كاهنعلىوالدهاهاعرف@إذاأتخذهأنيجبالذي

وقت.أسرعفيبالردمساعدتي

يةالنبولأدعيةباورقيتهاعليهاالقرآنبقراءةبعلاجهاأحسنتالجراب:

شيئاتكشفأنعليهاويحرمبهايرقيهاالذيالأجنبيخلوةيحرملكنالمأثورة،

أحدلاهتوأوبذلكعلاجهاتوليتولوعليها،يدهيضعأوأمامهعورتهامن



@للرفى@لشرعيةفي@لمتاوى@لذهبية6

ردكتوعندونحوهبالمستشفىأيضأتعالجهاانونرىأحوط،كانمحارمها

علاجفيمتخصصفإنهالنفسيةالأمراض
المرض.هذا

كلدط:النبيلقولفممنوعللعلاجإليهمبهاوالذهابالكهانعلىعرضهاأما

ليلةإأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعرافاأتى@امن
(1)

فيمسلمرواه

علىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهناأتى@امنلخب@:ولقولهصحيحه،

محمد@ا

نبيناعلىاللةوصلىالمخالفة،وتركبهوالتمسكالحقلاتباعالجميعاللةوفق

وسلموصحبهوالهمحمد

***

@لسلام.كاب)0322(،رقممسلمأخرجه(1)
وأحمدالطهارة،كتب3(،6لارقمماجهوابنالطهارة،كتاب)531(،رقم@ترمديآخرجه(2)

لي
2/0)المشد 8،44 76).

2رقمعددلإسلاميةا@بحرثمجلة(3) 6
ص

1 1،81 الدائمة.للجنةوالفنرى9،1



@لرفى@لشمرعيةفي@لفتلىى@لنمبية@ص

البابتحتنوالوسادةتحتووضعهااكياتكتابةحكم

6

أوويشربالكريمالقرانآياتمنشئايكتبأنللصلميجوزهل@

المواف@ع؟منذلكغيرإلىالابلدىأووسادتهتحتيجعلها

فيوردوقدبأسفلاإياهوشربهللمريضالماءفيالقرآنقراءةأماالجواب:

التمائمتعيقوأماذلك،علىيدلماوو@النبيعنالطبكتابفيداودأبيسن

قسمان:الشخصيعلقهاالتيالتمائمبأنالعلممعيجوزفلاوغيرهالقرآنمن

القران.منتكونأنأحدهما:

القران.غيرمنتكونأنوالثاني:

قوليئ:علىالسلففيهااختلففقدالقرانمنكانتفإن

قولظاهروهوعباسوابنمسعودابنبهوقالتعليقهايجوزلاالأول:

ابنأصحابمنهمالتابعينمنجمعةقالوبهعكيموابنعامربنوعقبةحذيفة

المتأخرونبهاوجزمأصحابهمنكثيراختارهاروايةفيأحمدذلكوقالمسعود

مسعوابنعنوغيرهماداودوأبوأحمدلإمامارواهماعلىمبنيالقولوهذا
د

رضي
والولةوالتمائمالرقىإن"يقول:عي@اللةرسولسمعتقال:عنهالله

فتحفياللةرحمهالثيخالحسنبنالرحمنعبدالثيخقالشرك(
@جيد:@

للمتأمل:تظهرثلاثةلوجوهالصحيحهوهذاقلت:

له.مخصصولاالنهيعمومالأول:

كذلك.ليسماتعليقإلىيفضيفإنهالذريعةسدالثاني:

صنخربجهنقدم(1)
صحبح.حدبتوهو5،3



@يلشرعيهللرفىديسمب@ة@لنتارى

فيمعهبحملهالمعلقيمتهنهأنفلابدعلقإذاأنهالثالث:
الحاجةقضاءحالة

ذلك.ونحووالاستنجاء

ظاهروهوالعاصبنعمروبناللهعبدقولوهوذلكجوازالثاني:القول

ما
عنروي

علىالحديثوحملواروايةفيوأحمدالباقرجعفرأبوقالوبهعائشة

شرك.فيهاالتيالتمائم

لعمومشركفإنهاوصفاتهال@هوأسماءالقرآنغيرمنالتمائمكانتإذاوأما

شرك،.والتولةوالتمائمالرقىإن"حديث

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

كر**

للاست@ثفاءوالمعوذتينالإخلاصسورةتلاوةحكم

أوامحرللاستشفاءوالفاتحةوالمعوذتينالإخلاصسورةتلاوةهل@

أحدأولج@الرسولذلكفعلوهلححل؟
الصالح..؟السلفمن

ونا.فيدأ

منرالسوهذهوغيروالفاتحةوالمعوذتينلإخلاصاسورةتلاوةإنالجواب:

وبإقرارهبفعلهظ@اللهرسولشرعهاالتيالجاثزةالرقيةمنالمريضعلىالقران

لأصحابه.

2اصصالداثمةاللحمةفتاوى(1) 0،52 06.



7@لرقى@لشرعيةفي@لعتاوى@لل@بية@

عروةعنالزهريعنمعمرطريقمنصحيحيهمافيومسلمالجخاريروى

عائشةعن
رضي

ماتالذيمماالمرضفينفسهعلىينفثكان@النبيأنعنهاالله

بهنعليهأنفثكنتثقلفلماوالمعوذتين(الإخلاص)سورةبالمعوفاتفيه

كانقال:ينفث؟كيفالزهريفسألتمعمر:قاللبركتها،نفسهبيدوأمسح

وجههبهمايمسحثميديهعلىينفث

رضيالخدريسعيدأبيطريقعنالبخاريوروى
أناساأنعنهالله

من

همفبينمايقروهمفلمالعربأحياءمنعلىأتونم@النبيأصحاب
إذكذلك

تقرونا،لمإنكمفقالوا:راق،أودواءمنمعكمهلفقال:أولئك،سيدلدغ

منقطيعالهمفجعلواجعلأ،لناتجعلوانفعلولا
بأميقرأفجعلالشاء

محد@@!النبينسألحتىنأخذهلافقالوا:بالثاء،فأتوافبرأويتفلبزاقهويجمعالقرآن

@ابسهمليواضربواخذوهارقه،أنهاأدراكوما@اوقال:فضحك،فسألوه

فيومرضه،فيبالمعوفاتنفسهعلىظب@النبيقراءةالأولالحديثففي

بالفاتحة.الرقيةعلىللصحابةإقرارهالثاني

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلى

***

كتب5(،10،51(9212)رقمومسلمالطب،كب)5375(،رقمالبحاريأخرجه(1)

اللام.

صتخريجهتقدم(2)
52.

2عددلإسلايةاالبحرثمجلة(3) 7
ص

الدائمة.للجنةوالفتوى5،25،3



@خ@يلشرعية@لرقىفيللنمبية@لفناوى7

بالنارالحرقحكم

امرأةتضربوعندماالجنمنامرأةوعليهامصروعةامرأةيوجد@

الحالةهذهفييجوزفهلالمسلمةالمرأةمنللخروجتستجيبلاالجن

الملمة؟المرأةمنتخرجحتىبالنارحرقها

الله.إلابهايعذبلاالنارلأنمطلفا،بالنارإحراقهايحرمالجواب:

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىالذوصلىالتوفيق،وبالئة

@لا**

الداثمة،اللجنةعئيمين،@بنبلى،ابرللثيخبهاتعلقوماالرقىوال@ة-بالقرآنقاوى@لعلاج(1)

ص
الدانمة.للحنةوالفقوى7،2



@لرفى@لشرعيةفيللفمبية@لمنارى@

الشافيهواللهئن@لاعتقادمعللعلاجللسيدالذهابحكم

7

لاإقالقصوى@عالمرضحالاتفيالسيدإلىالذهابحكمما@

المرضنف@منكثيرينعالجالسيدولكنللمريضعلاجيوجد

اللهبأمروشفوا
مع

البعضاعترضوقدالثافي،هواللهأناعتقادنا

فماالطيب،مثلمثلهوسيلةالسيدبأننقول:ونحنذلكعلى

ذلك؟فيففيلتكمرأي

عيةالشروبالرقيةالمباحةلأدويةبامرضهمنيتعالجأنللمريضيباحالجواب:

علميدعونالذينوالمشعوذينالكهانإلىالذهابويحرمالمثروعة،لأدعيةوبا

وباللهسيدا،يسمىممنكانواولوالشركيةوالرقىالطلاسمويعملونالمغيبات

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالتوفيق

***

الدانمة،اللحنةع@يمير،ابربلى،ابرللتيح@هايتعلقوماالرقىوالة-لالقرانالعلاجقاوى(1)

ص
الد@ئمة.للجنةوالفترى3،0



-@للرفى@لشرعيةدي@لنناوى@للمبية7

الصرجلعلاجللكنيسةالذهابحكم

جسجرماريكنيسةخاصةالبهيسةإلىالذهابهوالصرععلاج@

وأحياناالقرىفيينتشرونالذينوالدجالينالسحرةإلىالذهابأو

فعلهيجوزهذافهلبفائدة،يأتي
إذاالمصروعالشخصلأنالعلممع

ويموت.يهلكفإنهبعلاجهيسرعوالم

لاوةالسحرإلىولاالصرعلعلاجالكنيسةإلىالذهابيجوزلاالجواب:

إلى

ركسوالقرآنقراءةمثلالمثروعةبالرقىفيعالجالمباحالعلاجطرق
ة

منوردوماالكرسيوآيةوالمعوذتينأحدللهاهووقلالفاتحة
لأدعيةوالأذكارا

وسلموصحبهوآلهمحمدنيناعلىاللةوصلىظم@،الرسولعنالثابتة

***

2عددالإسلاميةالحوثمجلة(1) 7
الداثمة.للححةوالفتوى8،0ص



يلشرعية@لرفىديلللمبية@لف@اوى@ص

أصللهليسالمسحالاتبعضمعالجةعندجبريلنزول

7

يقطرعنالمريضمنالجنباستخراجعندناالإخوةبعضيقوم@

لمعالجةتعرضهمأثناءالإخوةهؤلاءوزعمالقرآنمنآياتتلاوة

علىوساعدهمالسماءمنقدنزلالسلامعليهجبريلأنحالة

الناس.بينذلكبسببوالخلافالشقاقأحدثمماالجناستخراج

يلجبرينزلوهلوالرد.المسألةفيالأمرلناتبسطواأنفنرجو

أمزعموا-كماأحد-لمعاونةسواءض@*اللهرسولبعداللامعليه

ذلك؟لعير

رسوأوعليهالقرآنمناياتبقراءةالجنبم@المريضعلاجيجوزالجواب:
ة

شرعا.بالقرآنالرقيةلثبوتعليهمنهأوسور

والهمحمدنبيناعلىاللةوصلىأصلا،لهنعلمفلالذلكجبريلنزولأما

وسلموصحبه

***

2عددلإسلاميةاالحرثمجلة(1) 7
ص

الداثمةللجةوالمتوى6،56،6



@لمرقى@لشرعيةفيللنمبية@لفناوى7

الناسمنكثيرس@نالمنت@ثرةالعقربرقيةحكم

ونصه:فأصابتجربتولقدالعقربدف@إنهايقالأدعةيوجد@

والنصارىاليهودعلىمرتوالدابالعقربعزيمةهذهإناللهم@ا

النارأهلدوابمندابةقال:الله،رسوليابكاك)ماذا(وشقال

جبرائيلنزلدمهاعلىجبريلنزلكالدينارنحيرةكالمنشارذية.

وكتبكاللهعزةفياسكنيقال:شهقاتثلاثاللهشهقسمهاعلى

محفوظ.لوحفي

خيرا؟@للهجزاكمحكمهافما

بالقرآنكانماهووالصحيحصحيحةليستالمذكورةالرقيةالجواب:

ربسوللكافرالخدريسعيدأبيكرقيةالصحيحةلأحاديثافيالثابتةلأدعيةوا
ة

منها.والتحذيرتركهايجببلالرقيةهذهاستعماليجوزولاالفاتحة

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالتوفيقوبالئة

***

صتحريجهتقدم(1)
52.

2عددالإسلاميةالبحوتمجلة(2) 7
ص

الدالمة.للحنةوالمتوى6،2



@لرقى@لشمرعيةفي@لعتارى@للمبية@ص

الشياطينمنالخوفعندالوجهعلىالمصحفوضعحكم

7

البيتوهذابيتفيوساكنالبصركفيفرجلأنايقول:شخص@

جعلتهإذاممحفعنديوالآنمنهموأتخوفجنيجيئنيليلةكل

ماالاس:بعضوقالعنيذهبواوجههعلى
يصح

المصحفتجعلأن

إفادتي؟منكمآملوجهه.على

الكرسيآيةتقرأوأنالنومعنداللهفكرمنتكثرأنلكينبغيةالجواب

التاماتاللهبكلماتتستعيذوأنوالمعوذتينلإخلاصاوسورة
خلقماشرمن

معيضرلاالذياللهباسموتقول:ومساءصباحامراتثلاث
فيشيءاسمه

إنوتسلمومساء،صباحامراتثلاثالعليمالسميعوهوالسماءفيولاالأرض

اللةشاء
علىالأمرهذافيالمصحفاستعماللكينبغيولاوغيرهمالجنشرمن

بذلك.الشياطينو)رضاءاللهلكتابالإهانةمنذلكفيلماالمذكورالوجه

الشياطين.منجميعايعيذناوأنيعافيكأناللةونسأل

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالتوفيقوبالتة

@لا**

رقمعددالإسلامية@لبحوثمجلة(1)
2 6

ص
1 الدانمة.للحنةوالفتوى2،321-2



لرفى@لشرعية-فييلنمبيه@لفناوى7

الثابتةاتيالدع@وبالأذكاربالقرتنالرقيةحكم

محسكلر؟النبيعنالثاتةوالدعواتوبالأذكاربالقرآنالرقيةحكمما@

كللىالنبيعنالثابتةوالدعواتوبالأذكاربالقرآنالرقيةتجوزالجواب:

سيالكرآية)تلاوةمثلالأمراضمنالإنسانبهأصيبماولدفعوالوقايةللحفظ

الناسربالبأس)أذهبومئلوالمعوذتين(،أحدللهاهووقلالفاتحةوسورة

)أعيذكومثلسقما(يغادرلاشفاءشفاؤكإلاشفاءلاالثافيأنتاشف

التامةاللهبكلمات
لامة(عينكلومنوهامةشيطانكلمن

(1)

ذلك.ونحو

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

@لا**

شئت.إنلراحعهاوتخريجهاذلكأدلةدكرتقدم(1)

رقمعددالإسلاميةالبحوثمجلة(2)
2 6

ص
1 الدائمةللجنةوالفتوى2،2



للرفى@لشرعيةفي@لمتلىى@لنمبية@س

على@لإنسانالشيطانمنهايدخلالتيالطرق

7

الإنسان؟علىالشيطانبهايدخلالتيالطرقما@

يأتيهأنمنهاكثيرة،الإنسانعلىالشيطانفيهايدخلالتيالطرقالجواب:

لهويسولبالزنافيغريهفرجهشهوةجهةمن
والنظرالأجنبيات،بالنساءالخلوةمن

فييقعحتىيفتنهيزالولاذلك،ونحوغنائهن،وسماعومخالطتهن،إلهن،

الفاحثة.

وتناولالخمروشربالحرامبأكلفيغريهبطنه،شهوةجهةمنيأتيهأنومنها

ذلك.ونحوالمخدرات

حبغريزةطريقعنيأتيهأنومنها
فيغريهوالثراءالغنىإلىوالميلالتحلك،

بالباطلالناسأموالبأكليباليفلاوحرامه،حلالهالكسبأسبابفيبالتوسع

ذلك.ونحووع@واختلاسوغصبوسرقةربامن

حبغريزةجهةمنيأتيهأنومنها
فيستكبروالتعاظموالتعاليالتسلط

ذلكغيرإلىمنهمويسخرويحقرهمالاسعلىويتجبر
الكثيرة.المداخلمن

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلى

**3

عددلإسلاميةاالبحوثمجلة(1)
02

ص
8 الدائمةللجمةوالفتوى2،183،1



@لرقى@لشرعية-في@لفتا@ى@لنمبية

والتمانمقاالرحكم

والتمائم؟الرقىحكمهوما@

لأدعيةوباالحسنىاللةبأسماءأوبالقرآنكانتإذامشروعةالرقيةالجواب:

معناهافيوماالمثروعة
مع

والشفاءوالنفعالضررمالكوأنأسبابأنهااعتقاد

قدوشركا@اتكنلممابالرقىبأس@الاكل@:النبيلقولسبحانه،اللههو

كماذكرنالماالمخالفةالرقىفهيعنهاالمنهيالرقىأماعل@،عليهورقيرقى
صرح

العلم.أهلبذلك

كانتسواءيجوزفلاالتمائمتعليقأما
لعمومغيرهمنأوالقرآنمن

ذلك.فيالواردةلأحاديثا

وصحبهوآلهمحمدورسولهعبدهعلىوسلماللةوصلىالتوفيقوبالله

***

صتخريجهتقدم(1)
5،1

مسلم.صحيحفيوهو
الدائمةلتاوى@للجنة(2)

2اصج 07.



لرفى@لشمرعيةفي@لفتاوى@لنمبية@ص

تعالىاللهلوجهلمريضالقرلناقراعةحكم

ة؟بأجرأوتعالىاللهلوجهلمريضالقرانقراءةتجوزهل@

مستحببلجائزفذلكبالقرانالمريضيرقىأنالمقصودكانإذاةالجواب

ذلكولفعله@افلينفعهأخاهينفعأنمنكماستطاع@امنكل@:النبيلقول

رضيوأصحابه
للها

لثبوتجازبأجرةكانصانأجرةبغيريكونأنلأولىواعنهم

ذلك.بجوازالسنة

ورودهلعدمفعلهلاينبغيفذلكللمريضثوابهيجعلأنالمقصودكانو)ن

رد@هفهومهيىماهذاأمرنافيأحدث@امنظدع:قالوقدالمطهرالرعفي
(2)

صحته.علىمتفق

وصحبهوالهمحمدورسولهعبدهعلىوسلماللةوصلىالتوفيقوبالئة

@لا*به@

صتخريحهتقدم(1)
مسلم.صحيحفيوهو4،4

لأقصيةاكتا@)8171(،رقمومسلمالصلح،كتب)7962(،رقم@لخلىيأخرجه(2)

2عددلإسلاميةاالبحرثمجلة(3) 7
ص

الداثمة.للجةوالمتوى5،8



@@لرفى@لشرعيهثيللنمبية@لعتاوى8
ضرز

عيةالشرقىبالرقييرللذيوالخنقالضربحكم

يضربأنالكريمالقرآنبقراطقالمرضىيعالجللذييجوزهل@

خيرا.اللهجزاكمالجن؟معويتحدثويخنق

قدهذاالجواب:
منهشيءوقع

شيخمثلالسابقين،العلماءبعضمن

حتىويضربهويخنقهالجنييخاطبكانفقدتعالى،اللةرحمهتيميةابنالإسلام

نسمعهمماالأمورهذهفيالمبالغةأمايخرج،
لهاوجهفلاالقراءبعضعن

***

تخرمرضأيئوالنسيانبمرضأصيبمنعلاج

وبعد:وبركاته..للهاورحمةعليكمسلاماب:الجو

2برقموالإفتاءالعلميةالبحوثبإثارةالمقيداستفتائكإلىفأشير 6 1 0

4/7/1وتاريخ 4 0 إجرائهابعدالنسيانمنوالدتكأصابمافيهتذكرالذي@7

أصابها.لماشرعيعلاجعلىندلكأنوطلبكالمرارة،لعملية

المسلموعلىوقدره،اللهبقضاءهوإنماوالدتكعلىحصلمابأنوأفيدك

الدائمه،اللجنةعثيم@،ابرلاز،ابنللشيحبهايتعلقومالرقىطوالسةلالقرانالعلاح@تاوى(1)

ص
لر.ابنللئحوالفتوى6،9



8@لرفى@لش@رعيةفي@لفناوى@للمبية@

اللهعندماويحتسبيصبرأن
وبثمر@سبحانه:اللهبقولعملاالأجرمن

أولئلث@راجعونإليهواناللهإناقائوافم@يبةأعابتهمإذاالنين@الم@ابرين

ما@سبحانه:وقوله@المهتذونهموأولئكورحمةربهممنصلواثعيهم

اللهبإذنإلآمميبةمنأص@اب
@عليغلثيءبكلواللهقلبهيهدبالتهيؤمنومن

ماقوأحبإذااللهوإنالبلاءعظممعالجزاءعظمإن@اكلوظين:النبيوقال

رفيفمنابتلاهم
ومنالرضافله

@االسخطفلهسخط
(3)

الترمذي.حسنه

@و@الكرسيوايةالكتاببفاتحةعليهاتقرأبأنونوصيك

وداقلأحد@االلههوقل

@االفلقبربأعوذ

العزيز،القرآناياتمنذلكوغير@االناسبربأعوذوداوقل

شفاءكتابهأنزلسبحانهال@هلأنومساءةصباحكلفيذلكوتكرر
سوء،كلصن

وشفاء@وهدىامنوالئذينهو)قلسبحانه:قالكما

البأسأذهبالناسرباللهم@امثل:المشهورالصحيحبالدعاءنوصيككما

قكأراللهوداباسمسقما@ا،يغادرلاشفاءشفاؤكإلاشفاءلاالشافيأنتواشف

اللهباسمفينيث@اللهحاسدعينأونفسكلشرومنيؤذيكشيءكلمن

منأحببتبماأيضالهاوتدعومراتثلاثالدعاءينهذينتكرر@اأرقيك

النبيعنوردممافو@ذلك،سوىالدعاء
أففل.ظلى

العمليةلهاأجرواالذينولاسيماالمختصينالأطباءعلىبعرضهانوصيككما

1الآياتالبقرةررة@(1) 5 50-157.

1الآيةالتمنسورة(2) 1

ةوقالالزهد،كاب)6982(،رقمالرمذيأخرجه(3)
4(،031)رقمماحهوال@غرب،حس@

(2110)رقمالحامعصحيحفيوهوالألبفيوحشهالفق،كتب

.44ةالايةلحصلتسورةفى(

صنحريجهتقدم(5)
29.



@@لرفى@لشرعيةفي@لفناوى@لن@ببة8

علاجا.لهايجدونلعلهم

بالصحةالجمجعومتعأصابهامماوالدتكوشفاءرضاهفيهلماالجميعاللهوفق

مجيبسميعإنهوالعافية

وبركاته...للهاورحمةعليكموالسلام

@هد**

والمرضالسحرحالةفيللناسالمحايةكتابةحكم

اعايةيكتبونباثايحيعرفونالاسمنبعضالودانفيعدنا@

رالأمومنذلكيخرأوسحرأعابهأوالشخصمرضإذاللناس

هدا؟عملهمحكمومامعهميتعاملمنحكمماالخرافية

بهابأسلاالمرضمنبغيرهأوبسحرالمصابالمريضعلىالرقيةإنالجواب:

كانتإن
قىيركانع@النبيأنثبتفقدالمباحة،الأدعيةمنأوالقرآنمن

ماجملةومنأصحابه
اسمك،تقدسالسماءفيالذيالله@اربنابه:يرقيهم

الأرض،فيرحمتكفاجعلالسماءفيرحمتككماوالأرضالسماءفيأمرك

لأرأ@الوجعهذاعلىشفائكمنواشفرحمتكمنرحمةأنزل

ومن
@االمشروعة:لأدعيةا

بسم
كلشرمنيؤذيككلمنأرقك@لله

(1)
صبلى،ابنللشيخقوعةومقالاتفتاوىمحموع

38 9
ج

4-

الطب.كتا@)2983(،رقماودألو@أخرحه(2)



8للرقى@لشىعيةفييلنمبية@لعناوى@ص

بسميشفيكاللهحاسدعينأونفس
@اأرقكالله

ذأعو@افيقول:بدنهمنيؤلمهالذيالألمعلىيدهالإنسانيضعأنومنها:

منالعلمأهلذكرهمماذلكغيرإلىوأحاذر@اأجدماشرمنوعزتهبالله

الرسولعنالواردةلأحاديثا

فمنهمذلكفيالعلمأهلاختلففقدوتعليقهاوالأذكارالاياتكتابةوأما

منومنهمأجازهمن
منالمغوالأقربمنعه

ظلاوص!النجيعنيردلمهذالأنذلك

فيالمريضعلىلأدعيةاأوالاياتتعلقأنأماالمريض،علىيقرأأنالواردو)نما

علىالممنوعةالأمورمنذلكفإنذلكأشبهوماوسادتهتحتأويدهأوعنقه

ورودها.لعدمالراجحالقول

هذاعملهفإنالثرعمنإذنبغيراخرلأمرسبئاالأمورمنيجعلإنسانوكل

سبئا.اللهيخعلهلمسببإثباتلأنهالثرك،مننوعايعد

منالمشايخهؤلاءفلعلندريفلاالمشايخهؤلاءحالعنالنظربقطعهذا

تحريمهفيلاشكذلكفإنمحرمةوأشياءمنكرةأشياءيكتبونالذينالمشعوذين

منخاليةمفهومةمعلومةتكونأنبشرطبالرقىبأسلاالعلم:أهلقالولهذا

لثركا

***

2يلارقممسلمأحرحه(1) السلام.كتد8(،1

اللامكتب)2022(،رقمملمأخرجه(2)

الدانمة،اللحنةعثيميى،@برلاز،النلل@ئيحبهايتعلقوماالرقىوال@ة-بالقرآنقاوى@لعلاح(3)

ص
محمدلليحوالفترى1،11،2

عثيمين.بر



@ثآ@لرفى@لشرعيةلي@لفناوى@لذهبية8

@له@جماععنالمربوطعلاج

تعذيئا.وأكئرإيلافاوأشدهاللة-باوالعياذالسحر-أنولأقسىوهو

الل@:حفظهباز-بنالعزيزعبدالشيخسماحةقال

نحوه،أوبحجرفيدقهاالأخضر)النبق(السدرمنورقاتسبعيأخذ

منعليهاويصبإناءفيويجعلها
الكرسيايةفيها@اويقرأللغسل،مايكفيهالماء

@ا

@و@أحدلماللهاهووداقلالكافرونهداأيهاياقلودا

ذأعوقلودا@االفلقبربأعوذقل

تعالى:قولهوهيالأعرافسورةفيالتيالسحروايات"الناسبرب

الحقفوقع@يأفكونماتلق@هيباذاعصاكألقأنموسئإلى)وأوحينا

ةالتحروألقي@مانجريقوانقلبواهناللثفغلئوا@يعمئونكائواقاونجطل

@وقارونىمول@رب@الغالمينبربئآمنااقائو@يقساجد

بكلائونيفرعون)وقاذسبحانه:قولهوهييونسسورةفيالتيوالآيات
ألقوافلفا@قلقونأنتمماألقواموسىلهمقالال@تحرةنجاءفلما@علييمساحر

موسىقال
قا

@ديقالمف@عمليصلحلااللهإنسيبطئهاللهإنالسحربهجئتم

@والمجرمونكرهولوبكلماتهالحقاللهويحق

طهسورةفيالتيوالآيات
إفاموسىيا)قالواوتعالى:سبحانهقولهوهي

يخيلوجمميهمحبالهمفإذاألقوابلقاذألقى@منأؤلنكونأنوإماتلقيأن

إنكتخفلاقفنامولمى@خيفةنفسهفيفأوجستسعى@أنهاسحرهممنإليه

1لآياتالأعرا@اسورة(1) 1 70-1 22.

يوصسورة(2)
.82-79لآيك:ا



@
8@لرفى@لشرعبةفيللفتاوى@لنمبيةخو@

الساحريفلحولاساحركيدعنعواإثماصشعواماتلقفيمينلثفيماوألقالأعنئأنت

أتى@هوحيث

يزولوبذلكبالباقيويغتسلالشيءبعضيشربالماءفيذكرماقراءةوبعد

وليزحتىبأسفلاأكثرأومرتينلاستعمالهالحاجةدعتوإنالله،شاءإنالداء

الداء

***

المريضوحجبالاستحضارحكم

ةلمحهيقولسؤالاإلينابعثالرياضمنمباركجابرحمودالقارئ:@

الأطباءبعضإلىبهيذهببالصرعمريضلهأصيبإذاالناسبعض

غريبة،حركاتمنهموتصدريستحضرونوهؤلاءالعرب

أوبالجنمصابإنهويقولون:الزمنمنفترةالمريضويحجبون

لهموتدفعويشفىالمريضهؤلاءويعالجذلكونحومحور

ذلك؟فيالحكمفماذلكمقابلالأموال

الآياتفيهاتكتباليبالعزائم،العلاجفيأيفتاالحكموما

وتشرب؟الماءفيتوضعثمالقرآنية

6الاياثطهسورة(1) 5
6ط0

علاح(2)
صو@لشة،دالقراراصيأمرا

از.دالن24-2،6



ووللرفى@لاث@رعيةفي@لفناوى@لذهبية8

لاالمباحةلأدويةواالقرآنيةلاياتباوالمسحورالمصروععلاجالجواب:
حرج

الثرعية.لأموربالالتزامواالطيبةبالعقيدةيعرفممنذلككانإذافيه

منأشاههمأوالجنيستحضرونأوالغيبعلميدعونالذينعندالعلاجأما

زيجوفلاعلاجهمكيفيةتعرفولاحالهمتعرفلاالذينالمجهولنأوالمشعوذين

عنفسألهعرافاأتىمنيا@2س:النبيلقولعندهمالعلاجولاسؤالهمولاإتيانهم

يوما@اأربعينعلاةلهتقبللمشيء
(1)

ئمب@لى:وقولهصحيحه،فيمسلمأخرجه

لامح@يه@محمدعلىألزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهناأوعرافاأتى@امن
(2)

جيد.بإسنادالسننوأهلأحمدلإماماأخرجه

والكهنةالعرافينسؤالتحريمعلىتدلكلهاالبابهذافيأخرىولأحاديث

أعمالهممنويوجدبالجنيستعينونأوالغيبعلميدعونالذينوهموتصديقهم

اهروالذيالمسهورالحديثوردوأشباههموفيهمذلكعلىيدلماوتصرفاتهم

كبه@أالنبيسئلقال:عنهاللةرضيجابرعنجيدبإسنادداودوأبوأحمدالإمام

@فقال:النشرةعن

مابأنهاالنثرةهذهالعلماءوفسر@اال@ثيطانعملمنهي

يخهيستعانعلاجكلبذلكويلتحقبمثلهالسحرحلمنالجاهليةفييعملكان

والشعوذة.الكذبوأصحابافينلعروابالكهنة

زيجوإنماوغيرهالصرعوأنولالأمراضلجميعالعلاجأنيعلموبذلك

بالاياتعليهوالنفثالمريضعلىالقراءةومنهاالمباحةوالوسائلالشرعيةبالطرق

طيه@:وقولهلثركا@اتكنلممابالرقىبأسلاداظ@:لقولهالشرعيةاتوالدعو

صتخريجهتقدم(1)
68.

صتحريجهتقدم(2)
68.

صحيحبإشادال@،كتب)8783(،رقماودألو@أحرجه(3)

صتخريجهتقدم(4)
5



8للرقى@لشرعيةفيللفداوى@لنمبيةيو

@ابحرامتداوواولاتداووااللهعباد"

اقأورأونظيفصحنفيبالزعفرانالشرعيةلأدعيةواالآياتكتابةأما

فلاالمريضفيشربهيغسلثمنظيفة
منكثيرفعلهوقدذلكفيحرج

الأمةسلف

القائمكانإذاوغيره،المعادزادفياللهرحمهالقيمابنالعلامةذلكأوضحكما

التوفيقوليللهوالاستقامة،وابالخيرالمعروفنمنبذلك

***

للثرعالمخالفةالرقىمنالتحذير

دلهعد@بنالعزيزعبدمن
الفرعمنطقةفيالمسلمينمنيراهمنبازإلىبن

امين.الدينفيللفقهدله@وفقهمالمنورة،المديةضواحيمنوغيرها

بعد:أماوبركاته،اللةورحمةعليكمسلام

السم،ذواتمنوغيرهااللعقرب(رقيةبجهتكميوجدأنهبلغنيفقد

منها.وتحذيركمعليها،تنبيهكمعليفوجبالمئمركمنأنولعلىمشتملة

إليها:المشارالرقيةمنبلغنيمابعضنصوهذا

بسم
لاوتحكمالتيالمرسلات،وبالآياتالسموات،بالسغاللة،قراءةيااللة

سمكاظموياالرفاعي،سليمانياعليها،يحكم
باسملأفاعي،انادلأفاعي،ا

ال@.كتاب)4783(،رقمثاودأبرأخرجه(1)

الدائمفاللجنةعثيمين،ابربلى،@بنللنيخبهابتحلقوماالرقىوالسنة-لالقرانفتاوى@لعلاج(2)

ص
باز.بنعبد@لعزيزللشيخو@لقرى3،33-1



و@للشرعيهللرفىفي@لمتاوى@لن@ببه

فالرا
عي،

هاوأحمردها،وأسوهاوأصفرها،وأبترطويلهاها،وذكرهاأنثا

عليهااستعنتالنهار،وماشيالليلساريشرومنوأكبرها،صغيرهاوأبيضها،

منبعدهاجاءومنالنبي،بنتوفاطمةنبئا،وتسعينوتسعةاللةوآياتباللة

نتهى.اريتها،ذ

فيهاالرقيةوهذهالشركمنتخلولاكثيرة،صورولهابلغنيمابعضهذا

الرفاعيسليمانياله:قوومثلالسموات،بالسبعقوله:مثلالشرك،منأنول

باللةعليهااستعنتقوله:ومثلالرفاعي،باسمالأفاعينادالأفاعيسمكاظميا

ذريتها.منبعدهاجاءومنالنبيبنتوفاطمةنبئا،وتسعينوتسعةاللةوآيات

لاوأنهوحده،دئةحقالعبادةأنعلىالمطهرةوالسنةالكريمالقراندلوقد

@نستعينوإياكنعبذ)إياكتعالى:قالكمابه،إلايستعانولااللة،إلايدعى

معتلحكلواقلاللهالقستاجد)وأنتعالى:وقال
أحدا@الله

دله@فاسألسألتلأإذاظي@:وقالالبادة!،هولاالدعاءظث@:النبيوقال

ة.كثيرالمعنىهذافيلأحاديثوالاياتواباللهإفاستعناستعنتوإذا

اتكالسماوبالجمادات،الاستعانةيجوزلاأنهعلىالعلماءأجمعوقد

ذلكبلذلك،ونحولأشجاروالأصنامواوالكواكب
اأجمعوكماالشرك،من

ذلك،نحوأوالاستغاثةأوبهم،والاستعانةالأمواتدعاءيجوزلاأنه
سو

اء

ثلاث:منإلاعملهانقطعماتإذا"الإنسانلأنةغيرهمأوأولياءأوأنبياءكانوا

ه.الاية:الفاتحةسورة(1)

.18ةالابةالجىسورة(2)

2للارقمالترمذيأخرحه(3) 1/2)المشدفيوأحمد@لقيامة،صفةكتاب1(،5 9،33 0،3

3 ةالترمذيوقال7(،0
صحيح.حس@



9@لرفى@لشرعيةفي@لفناوى@لذهبية@

@الهيدعوعالحولدأوبهينتفععلمأوجارية،صدقة
(1)

كما
الحديثبذلكصح

ط@.اللهرسولعن

منالأموات،منبكثجروالاستعانةبالسمواتالاستعانةفيهاالرقيةوهذه

كلهوهذابالرفاعي،لاستعانةاوفيهاوغيرهم،لأنبياءا
فالواجبالثرك،من

منالحذرالمسلميئجميععلى
علىالمشتملةالرقىمنوأشباههاالرقية،هذه

لتعوذاتوباقى،لربالاكتفاءوامنه،والتحذيرذلك،بتركاصيوالتوالشرك،

وقلأحد،اللههوقلوسورةالكرسيايةمثل:والكفاية،الغنيةففيهاالثرعة

القرآنية.الاياتمنذلكوغيرالناسبربأعوذوقلالفلق،بربأعوذ

التاماتللهابكلماتكالاستعاذةالثرعيةوالدعواتالتعوذاتوهكذا
من

معيف@رلاالذيالله)باسموالمساء:الصباحفيالمسلموقولخلق،ماشر
اسمه

فيقولهومثلمراتثلاثالعليم(السميعوهوالسماءفيولاالأرضفيشيء

لاالشافي،أنتواشفالباس،أذهبالناسرب)اللهمواللديغ:المريضرقية

يؤذيك،شيءكلمنأرقيكالله)باسميغادرسقما(،لاشفاءشفاؤكإلاشفاء

مرثلاثأرقيك(@للهباسميشفيكاللهحاسد،عينأونف@كلشرمن
ات

معولاسيماالشفاء،أسبابأعظممنواللديغ،المريضعلىالفاتحةقراءةوهكذا

الصادقوالإيمانمنه،الشفاءطلبفيسبحانهد@هو)خلاصبصدقلذلكالتكرار

الشفاءعلىيقدرلاالشافيهوسبحانهبأنه
وجل.عزغيره،الأمراضجميعمن

أنوعليه،والثباتدينهفيللفقهجميغاوالمسلمينيوفقناأناللةوأسأل

اللةورحمةعليكموالسلامكريمجوادإنهشرعه،يخالفماكلمنجميغايعيذنا

برو
تهكا

به@**

صية.كتاب)1361(،رقممسلمأخرجه(1)
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@لرقى@لشرعية@فيلللمبية@لفتاوى9

النفسيةللأمراضقىبالرالعلاج

الطببأنعلماالشرع؟فيعلاجههوومانفسيا؟يمرضالمؤمنهل@

فقط؟العصريةبالأدويهالأمراضهذهيعالجالحديث

للمستقبلبالهمالنفسيةبالأمراضيصابالإنسانأنلاشكالجواب:

اضلأمراتفعلهمماأكثربالبدنالنفسيةلأمراضاوتفعلالماضي،علىوالحزن

منأنجحالرقية-أيالشرعية-لأمورباالأمراضهذهودواءالبدنية،الحسية

معروف.هوكماالحسيةبالأدويةعلاجها

رضيمسعودابنعنالصحيحالحديثأدويتهاومن
ماإنه@اعنه:اللة

من

أقكوابنعبدكوابنعبدكإنياللهمفيقول:حزنأوغمأوهميصيبهمؤمن

هواسمبكلاللهمأسألكقفاؤكفيعدلحكمكفيماضيدكناصيتي

أحداعلمتهأويهابكفيأنزلتهأونفسكبهسمتلك
أوخلقكمن

ونورقلبي،ربيعالعظيمالفرآنتجعلأنعندكالغيبعلمفيبهاستأثرت

منفهذا"عنه@للهفرجإلاوغمي،هميوذهابحزني،وجلاءصدري،

إنيلبحانكأنتإلاإلهلا"لإنسان:ايقولأنأيضئاوكذلكالشرعية،لأثويةا

بابفيالعلماءكتبهماإلىفليرجعفلكمنمزيحاأرادومن"،الظالمينمنكنت

تيمية،ابنالإسلاملشيخالطيبوالكلمالقيم،لابنالصيبكالوابللأذكارا

القيم.لابنالمعادزادوكذلكللنووي،لأذكاروا

الناسوصارالشرعية،للأدويةالنفسقبولضعفالإيمانضعفلمالكن

1/3)المسندفيأحمدأخرجه(1) 9،14 52)



9للرقى@لشرعيهفي@لنترى@لنمبيه@

والثرعية،ويةلأ@اعلىاعتمادهممنأكثرالحسيةلأدويةاعلىيعتمدونلآنا
لما

تأثيرمنأسرعتأثيرهاإنبلتمافامؤترةالثرعيةالأدويةكانتقوياالإيمانكان

يةسرفيغقا!النبيبعثهالذيالرجلقصةجميعاعلينايخفىولاالحسية،الألمحوية

اللهفشاءيضيفوهملمنزلواالذينالقومهؤلاءولكنالعرب،منقومعلىفنزلوا

هؤلاءإلىاذهبوالبعض:بعضهمفقالحية-لدغتهالقوم-سيدلدغأنوجلعز

علىنرقيلالهم:الصحابةفقالراقيا،عندهمتجدونلعلكمنزلواالذينالقوم

أحدفذهببأس،لافقالوا:الغنم،منوكذاكذاأعطيتموناإفاإلاسيدكم

كأنمااللديغهذافقامفقط،الفاتحةسورةفقرألدغ،الذيهذاعلىيقرأالصحابة

نثط
منصدرتلأنهاالرجلهذاعلىالفاتحةقراءةأثرتوهكذاعقال،من

رقية،أنهايدريك@اوماإليه:رجعواأنبعدع@النبيفقالإيمائامملوءقلب

علىيعتمدونالناسوصاروالإيمان،الدينضعفهذازماننافيلكن

القومهؤلاءمقابلفيظهرولكنالواقع.فيفيهاوابتلواالظاهرة،الحسيةالأمور

بررة،قراءأنهميزعمونوأموالهمومقدراتهمالناسبعقولولعبشعوذةأهل

يرولمتطرفمنمنهمنقيضطرفيبينوالناسبالباطل،مالأكلةولكنهم

الكاذبةبالقراءةالناسبعقولولعبتطرفمنومنهمإطلافا،أثراللقراءة

الخادعة،
الوسطومنهم

به@به@*

صتخريجهتقدم(1)
52.

الدائمة،اللجةعئيميرط@بنبو،ابنللتيخبهاتجحلقوماالرقىو@ل@ة-بالقرانفتاوى@لعلاج(2)

ص
محمدلليحو@لفتوى22-2،4

عثيمين.بر



لرقى@لشرعيةووفييلنناوى@لنمبية9

الماءفيالنفثحكم

الماء؟فيالنفثحكمما@

فيالنفثالجواب:
قسمين:علىالماء

حرامأنهلاشكفهذاالنافثبريقالتبركالنفثبهذايرادأنالأول:القسم

باثارهيتبركأحدولاوالشفاءللبركةسبباليسالإنسانريقلأنالشركمنونوع

وكذلكحياتهفيبآثارهيتبركظ@فالنبيباثارهيتبركفلاغيرهأمامحمد@،إلا

رضيسلمةأمعندكانكماالآثارتلكبقيتإذامماتهبعد
منجلجلعنهاال@ه

النبيشعرمنشعراتفيهفضة
طو

صتتمريضجاءفإذاالمرضىبهايستشفي

ماءالشعراتهذهعلى
الماء.أعطتهثمحركتهثم

أوبثوبه،أوبعرقه،أوبريقه،يتبركأنلأحديجوزلاكلي@النبيغيرلكن

هذابلذلك،بغير
الماءفيالنفثكانفإذاالشرك،منونوعحرام

أجلمن

سببالثيءأثبتمنكللأنوذلكالشركمنونوعحرامفإنهالنافثبريقالتبرك

معمسببانفسهجعللأنهالشرك،مننوعاأتىقدفإنهولاشرعيغير
اللة

تمسكمنكلفلذلكالشرعقبلمنيتلقىإنمالمسبباتهاالأسبابوثبوت
لمبسبب

الشرك.مننوعاأتىقدفإنهشرعاولاحسالاسببااللةيجعله

أيقرأنمثلالكريمالقرانفيهتلابريقالإنسانينفثأنالثاني:القسم

فيوينفثالفاتحةفيقرأالمريض-بهيرقىماأعظممنوهيرقيةوالفاتحةبالفاتحة-

وقداللهبإذنونافعمجربوهوالسلفبعضفعلهوقدبهبأسلاهذافإنالماء

الفلقبربأعوذوقلأحداللههوبقلنومهعنديديهفيينفثكل@النبيكان



9@لرفى@لشمرعبةفيللذهبية@لفماوى@ص

اللهصلواتجسدهمناستطاعوماوجههبهمافيمسحالناسبربأعوذوقل

الموفقللهواعليه،وسلامه

***

العلمأهلمنليسوهوالثرعيةبالرقىيرقيمنحكم

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

البعفى:فقالالاسبهليرقواالقرآنيقرؤونمنحولجدلدارلقد@

اتلجمهوربالقرانيرقيأنلأحديجوزلا
أهلمنيكونأنإلاس

منيكونأنيكفيإنهالآخر:البعضوقالالشرعي،العلم
حفظة

ى.والتقوالصلاحأهلمنالمعتقدسليماللهكتاب

ذلك؟فيالشرعيوالحكمالمسألةهذ،فيالصواباندأرجو

حافطاكانإذاالعلمأهلمنيكونأنيشترطلاأنهأرىالذيابخواب:

!@النبيعنجاءماأوبالقرانإلايقراولموالصلاحبالتقىمعروفااللةلكتاب

فيلكنعالمايكونالعلماءوبعضعاثا،يكونأنشرطمنوليسبأس،فلا

الناسبعضمنايالآخرينبعضمنأقليكونالقراءة

***

صعئيميى،ابنبر،ابرللشيغبهايعلقوما@لرقىوالشة-بالقرانالحلاحفتوى(1)
،91،0

عئييى.بنمحمدللشيخوالفتوى

توقيعه.عليهاعثمينبنمحمدللشيخفتوى(2)



ووللشرعية@لرقىفي@لمناوى@لذهبية9

القراءةعندللراقيائلممواضعكشفحكم

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام@

لااييالأمراضبعضمنيعانونالناسمنكثيرافإنتعلمونكما

حملةوبعضالعلمأهلبعضإلىطيا@لجؤونعلاجالهايجدون

دله@يهاب
والشرعة،بالرقىليرقوهموالملاحالتقوىأهلمن

قد

رؤويهنفيعندهنالوجعمكانويكونالنساءمنالمرفىيكون

الأماكنهذهكشفيجوزفهلأرجلهن،أوأيديهنأوصدورهنأو

عندجائزا-كانإنالك@ثف-حدودهيوماالضرورةعندللقراعة

عق؟القرا

التقىأصحابمنالرجلأنالسؤال،فيقلتكماالأمركانإفاالجواب:

كثفمنلابدوقالوأخلاقهدينهفيمتهماوليسوالصلاح
حتىالألمموضع

هناكيكونانلابدولكنبالكشفباسفلامباشرةعليهأقرأ
بحيثحاضرمحرم

محرمذيمعإلاالخلوةيجوزلالأنهالقارئبهايخلولا

***

محمدللثبختوى(1)
تويعه.علهاعثمينبن



للرفى@لشرعيةديح@حبر@لفحلىى@لنمبية

التداويبغرضالأوانيعلاالقرتنيةياتايبعضكتابةحكم

9

على@االكرسيآيةمثل@االكريمالقرآنآياتبعضكتابةتجوزهل@

بها؟التداويلغرضوالشرابالطعامأواني

يمتهنأنمنوأجلأعزوجلعزاللهكتابأننعلمأنيجبأولأ:ةالجواب

اللهكتابيجعلأنمؤمننفستطيبكيفالحد،هذاإلىويتذلالحدهذاإلى

اللهكتابفيآيةوأعظموجلعز
فيهيشربإناءفييجعلهاأنالكرسيآيةوهي

الصبيان؟!بهويلعبالبيتفيويرمىويمهن

منعلىيجبوأنهحرامأنهلاشكالعملهذا
عنده

منشيء
أنالأوانيهده

@نيتمكنلمفإنفيطمسها،الصانعإلىيذهببأنفيهاالتيالاياتهذهيطمس

متذلةيبقيهاأنوأماويدفنها،طاهرمكانفيلهايحفرأنعليهفالواجبذلك

بذلكقصدو)نحتىيجوز،لاهذافإنبهاويلعبونالصبيانبهايشربممتهنة

عنيردلمالوجههذاعلىبالقرانالاستشفاءفإنالاستشفاء
الصالحالسلف

رضي
اللة

عنهم

***

ج@ثميى،@جموع@عثيميى.اس(1)
2

ص
2 43.



@للشرعية@لرقى@يللذهبية@لفتارى9

التوكلتنافيالرقيةهل

التوكل؟تنافيالرقةهل@

دفعوالمنافعجلبفيوجلعزاللهعلىالاعتمادصدقهوالتوكلالجواب:

بدونال@هعلىتعتمدأنالتوكلولي@بها،اللةأمرالتيالأسبابفعلمعالمضار،

جلوعزاللةفيطعنالأسبابفعلبدوناللهعلىالاعتمادفإنالأسباب،فعل

سؤال:وهنابأسبابها،المسبباتربطتعالىللةالأنوتعالى،تباركحكمتهوفي

الله؟علىتوكلأالناسأعظممن

ر؟الضربهايتقيالتيالأسبابيعملكانوهلع@ؤالرسولهوالجواب:

ةغزووفيالسهامليتوقىالدروعيلبسالحربإلىخرجإذاكاننعم،الجواب:

يحدث.قدلمااستعداثاذلككلدرعينلبسأيدرعيئبينظاهرأحد

أسبابمجردالأسبابهذهأنالإنساناعتقدإذاالتوكلينافيلالأسباباففعل
نفسه،علىالإنسانقراعةفالقراعةهذاوعلىتعالى،اللةبإذنإلالهاتأثيرلافقط

يرقيكانأنهعي@النبيعنثبتوقدالتوكلتنافيلاالمرضىإخوانهعلىوقراءته
أعلمللةوامرضواإذاأصحابهعلىيقرأكانأنهوثبتبالمعوذاتنفسه

***

الأدلةدكرنقدم(1)
دلكفي

فنر@جع.تخربجها،مع
الدانمة،اللجنةعثيمي،ابنباز،@بنللشخبهايتعلقوماالرقىوال@ة-بالقرانالعلاحفتاوى(2)

ص
محمدللنيخوالفتوى1،5

عنيمين.بن



@لرقى@لش@عيهكيللنمبيةللف@اوى@كو

الدورمنالت@ثاؤمحكم

9

جعلهمماالممائبمنوكثيرالأمراضفأصابتهدارفيسكنشخص@

منوأهلههويت@ثاعم
السبب؟لهداتركهالهيجوزفهلالدارهذه

جاتوالزبعضأوالمركوباتبعضأوالمنازلبعضيكونربماالجواب:

ذلك،نحوأومنفعةفواتأوضرراإمامصاحبتهمعبحكمتهاللهيجعلمشئوما

ببيعبأسفلاهذاوعلى
يجعلأناللهولعلغيرهبيتإلىوالانتقالالبيتهذا

الدارةثلاثفيال@ثؤم@اقال:أنهلى"النبيعنوردوقدإليهينتقلفيماالخير

@الفرسواوالمرأة

شؤم،فيهنيكونالزوجاتوبعضشؤم،فيهايكونالمركوباتفبعض

وجلعزاللهبتقديرأنهفليعلمذلكالإنسانرأىفإذاشؤمفيهايكونالبيوتولعض

واللهآخر.محلإلىالإنسانلينتقلذلكقدربحكمتهوتعالىسبحانهاللهوأن

أعلم

@لا**

السلامكتاب)5222(،رقمومسلمالطب،كب)3575(،رقمالبحاريأخرحه(1)

اصجعثيمين.اب@الشيخلتاوىسالئميى@جموع@(2)
"،771.



@ع@@لرلى@لشرعيهثي@لعتارى@لنمببة

حر@ملا@سريقهبغيرالتبرككونل@نالتوفيق

سبسمحديثول@ن
الحديثأرضنا-تربةالله

عيرأحدبريقالتبركأن(46)رقمالسابقهالفتوىفيجاء@

إنحيثبالقرآنالرقةباستثناءالشركمنونوعحرامعدصكل@النبي

معيشكلهذا
عائشةحديثمنالصحيحينفيجاءما

رضي
الله

@االرقية:فييقولكانع@@البيأنعنها
بسم

بريقةأرضناتربةالله

ربنا@ا.بإذنسقيمنايشفىبعفنا

بالتوفيح؟التكرمفضيلتكممنفنرجو

المدينةوبأرضكلب@اللهبرسولمخصوصهذاأنالعلماءبعضذكرالجواب:

إشكال.فلاهذاوعلىفقط

للالمدينةبأرضولانج@ه،اللهبرسولخاصاليسهذاأنالجمهوررأىولكن

بلالمجردةبالريقالتبركبابمنليسولكنهأرضكلوفيراقكلفيعامهو

التبرك.لمجردوليسللاستشفاءوتربةبرقيةمصحوبريقهو

إشكالفلاوعليهبالريقالمحضالتبركهوالسابقةالفتوىفيوجوابنا

الصورتينلاختلاف

***

(1)
1اصجعثيميى،اب@الثيخورساثل@تاوىمحموع 0،81 0



@لرقى@لشرعيهفي@لمتاوى@لنمبيةت@ص

الشرعيةبالرقىيعالجلمنيذهبمنحكم

والم@الصرعمرضىبالقرآنيعالجونأنال@عنالأيامهذهفينسمع@

هؤلاءعندمرضيةنتيجةالاسبعفىوجدوقدذلكويخروالعين

وماإليهم؟ذهبمنيأثموهلشرعي؟محذورهؤلاءعملفيفهل

يعالجفيمنموجودةتكونأنينبغيأنهاتروناليالشروط

عينووالمصرالمسحورينعلاجالسلفبعضعنأثروهلبالقران؟

لقرآن؟باهمويخر

ماوذلكبالقرآنوالسحروالعينالصرعمرضىبعلاجبأسلاالجواب:

لأدعيةوبابالقرآنالرقيةفإنالمصابعلىوينفثالقارئيقرأبأنبالرقيةيسمى

اللةلغيردعاءفيهاالتيوهيالشركيةالرقيةالممنوعو)نماجائزة،المثروعة

مجهولة.بأسماءأووالدجالينالمشعوذينكعملوالثياطينبالجنواستعانة

شفاءالقرآنللةاجعلوقدمشروعةفهيالواردةوالأدعيةبالقرآنالرقيةأما

بشرطلكنلأبداناوأمراضالقلوبأمراضمنوالمعنويةالحسيةللأمراض

الشفاءأنمنهماكليعتقدوأنوالمرقيالراقيمنالنيةإخلاص
من

وأناللهعند

اللةبكلامالرقية
النافعة.الأسبابمنسبب

وسلامةلاستقامةباعرفواإذابالقرآنيعالجونالذينإلىبالذهاببأسولا

بالجنيستعينونولاالشركيةالرقىيعملونلاأنهمعنهموعرفالعقيدة

الشرعية.بالرقيةيعالجونيانماوالشياطين

منالقرانيةبالرقيةوالعلاج
اكانوفقدالسلفوعملطل@الرسولسنة



@لرفى@لاثمرعية-فييلنمبيةللفتاوى

منأنهاويعتقدونلأمراضاوسائروالسحروالصرعبالعينالمصاببهايعالجون

وحده.للهاهوالثافيوأنالمباحةالنافعةلأسبابا

منشيئايذكرونوقدوالسحرةالمشعوذينبعضأنعلىالتنبيهمنولابد

والشياطين،بالجنلاستعانةوابالشركفلكيخلطونلكنهمالأدعيةأوالقران

يجبالذيالخدلمنوهذابالقرانيعالجونأنهمويظنالجهالبعضفيسمعهم

منهوالحذرلهالتنبه

***

بهاالمرضضعموحوص@بهاوشرورقعلىانيةقرتياتكتابةحكم

منيأخذفيمنرأيكمما@
الكتاباتبعضالصالحينالرجالأحد

علىالآياتبكتابةالرجلهذايقومجثمرضمنلل@ثفاءالقرآنية

المريضيشربثمالكتابةتذوبحتىماءفياجعلهاويقول:ورقة

المرضيكونكأنشفاؤهالمرادالجزءبهيمسحوالباقيمراتثلاث

ذلك؟حكمفماأعف@ائهأحدأوظهرهأوصدرهفي

أيقربعدماجسمهعلىينفثبأنأخيهعلىالمسلميقرأأنالأولىالجواب:

وشربهماءفيلهقرأوانالشرعيةالرقيةهيوهذهمنهالألمموضعأوعلىالايات

الحديث.بهوردهذالأنأيضافكذلك

فيالورقةهذهتمحىثمورقةفيالآياتكتابةأما
فهذاالمريضويشربهاماء

.56-54اصج@لفوزان،صالحالنيخفتاوىصالمتقى(1)



للشرعية@لرفىليفلاوى@لن@بية@@

بالقرانالاستشفاءالعموموأخذوردماعلىقياساالعلماءمنكثيرفيهرخص

هوالأولىولكناللهشاءإنبهبأسفلاشفاءأنهأخبراللةلأنالكريم
ناهذكرما

ماءفيالقراءةأومباشرةالمريضعلىالقراءةوهونم@الرسولعنالواردوهو

بهويثر

@لا**

ذلكوعلاجالسحرمنللوقايةعيةالثرالطرق

منعلاجوماالسحرمنللوقايةبهاينصحالتيالشرعيةالطرقما@

ذلك؟ب@ثيءمنابتلي

القيمابنالعلامةذكرهماالسحرمنللعلاجالشرعيةالطرقالجواب:

رويوقدقال:اللةرحمه
عنه-

نو@ان:فط@ير@-النبييعني

كماو)بطالهالسحراستخراجأبلغهماوهوأحدهما:
أنهمح@مطالنبيعنصح

بهماذهباستخرجهفلمابئرمنفاستخرجهعليهفدلهذلكفيسبحانهربهسأل

نشطكأنماحتى
عقالمن

لأذكارباوذلكالإلهيةلأدويةاالسحرعلاجاتأنفعومنقال:أنإلى

جفوزان،برصالحفترى@لئيغصالمنتقى(1)
1

ص
7 2

ليآيضاواخرجهالدعاءكتاب)1936(،رقم@لبخاريأخرجهكلث@البيسحرحديت(2)
كتد

@لسلامكتب2(،ول9)رقمومسلموالأدلصالخلقوبدءالطب



@ت@لرقى@لشرعيةفي@لفناوى@لنمبية

انتهى.ات..لدعووالاياتوا

علىالقرانوقراءةالشرعيةبالدعواتوذلكالسحرلعلاجالثانيالنوعوهذا

انالقرمنذلكوغيروالمعوذتينأحداللههووقلالفاتحةالقارئيقرأبأنالمسحور

اللهبإذنفيشفىالمصابعلىوينفث

***

عليهجرةايونخذبالقرلنالرقيةحكم

ماالمطهرالشرعفيوردهل@
الكريم؟بالقرآنالمريضرقيةمنيمنع

هدية؟أوعملهعلىأجرايأخذأنللراقييجوزوهل

أيقربأنالواردةالطريقةعلىكانتإذاالكريمانبالقرالمريضرقيةالجواب:

العملفهذاالمريضيشربهماءفيأوالألمموضععلىأوالمريضعلىوينفث

وأجازها.بالرقيةوأمرورقيرقىكل@النبيلأنةومثروعجائز

عندالرقىجوازعلىالعلماءأجمعوقدالسيوطي:قال

ثلاثةاجتماع

يعرفوماالعربيوباللسانوصفاته،بأسمائهأوللهابكلامتكونأنشروط:

تعالى.اللةبتقديربلبذاتهاتؤثرلاالرقيةأنيعتقدوأنمعناه.

محمدالإسلامشيخوقال
بالعزائمتسمىالتيهيوالرقىالوهاب:عبدبن

العينمنعل@اللهرسولفيهارخصفقدالشركمنخلاماالدليلمنهاوخص

منالرقيةفإنالحية.لدعوكذاالإنسان-لسعتإذاالعقربسميعنيوالحمة-

جالفوزان،صالحالثخقرىمنالمتقى(1)
2

ص
58.



@لرقى@لشرعيةلي@لفماوى@لنمبية@@

ذلك
لأنةعملهعلىهديةأوأجرةالراقييأخذأنبأسولاالله،بإذنتنفع

أحقإن@اوقال:اللديغرقيةعلىالأجرةأخذواالذينالصحابةأقروركهللهارسود

@االلهكتابأجراعليهأخذتمما
(1)

كلأ**

لغمراضالحجابطلبحكم

فهلحجابامهنطلبالجامعإمامإلىنذهبمرضيمناعدما@

لا؟أمجائزهذاعملنا

اوتطلبوالجامعإمامإلىتذهبواأنمرضأصابكمإذايجوزلاالجواب.

علىيقرأبالقرآنالرقيةمنهوطلبتمالإمامإلىذهبتمولوحجاب.عملمنه

فهذاللةاكتابمنالمريضعلىويقرأعقيدتهفيموثوقاالإمامهذاكانإذاالمريض

السنةبهاصحتالمريضعلىوجلعزاللهكتابمنفالرقيةطيب،شيء
عن

طبحلا.للةارسول

هذهكانتإنلأنهيجوزثلافهذاالمريضعلىيعلقحجابايكتبأنأما

أوجنأوشياطينأسماءفيهاأوشركيةبأدعيةكانتبأنالقرانغيرمنالحجب

لإجماعتجوزلاالتيالثركيةالتمائمهيفهذهتعرفولاالمعنىمجهولةأشياءفيها

العلم.أهل

صنحربجهنفدم(1)
3،152.

6اصحالفوراد،صالحللشيخالفتاوىالدعوة،كد(2)



@ض@ط@لرقى@لشرعيةفي@لفتاوى@لنمبية

علىتعليقهايجوزلافإنهالقرآنمنمكتوبةالحجبهذهكانتإذاأما

ازبجودليليردلمولأنهالشرك،إلىوسيلةذلكلأنالعلماءقوليمنالصحيح

أعلمواللةالمصاب.علىالقراعةوهيبالرقيةالدليلوردو)نماذلكمثل

@لا@بهر@لا

ةالجائزالرقامنالماءفيالنفث

الله:رحمهالشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخوسئل@

وماالنافثذلكبريقاستشفاءالمريضيسقاهثمالماءفيالنفثعن

منكآيةالذكرمنشيءأوتعالىاللهذكرمنحينئدلسانهعلى

ذلك؟نحوأوالقرآن

قدبلجائز،فهوبذلكبأسلاالجواب:
صرح

وبيانباستحبابه،العلماء

محققيوكلامالنبوية،بالنصوصعليهمداولالمسألةهذهحكم
نصها.وهذالأئمة،ا

@االرقيةفيالنفثلابابصحيحه:فيالبخاريقال

قتاثةأبيحديثساقثم

ثلاثايستيقظحينفلينفثيكرههشيئاأحدكمرأىدإذاقال:ظ@النبيأن

إذاكانظ@النبيأن@@عاثشةحديثوساق@اتف@رهلافإنهاشرهامنويتعوذ

بهمايمسحثمجميعاوالمعوذتينأحداللههوبقلكفيهفينفثفراشهإلىأوى

جالفوزاد،صالحالثم@خل@اوىالدر@،علىلور(1)
3

ص
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الرؤيا@كناب)1622(،رقمومسلمالطب،كتب)7475(،رقمالبحاريأحرجه(2)



@لرثى@لشرعيةفي@لن@اوى@لنمبية@

اجسدمامنيداهبلغتوماوجهه

يقرأ@افجعلمسلم:روايةونصبالفاتحة-الرقيةفيسعيدأبيحديثوروى

أنعاثشةحديثالبخاريوذكرلماالرجلفبرأويتفلبزاقةويجمعالقرانأم

@االرقية:فييقولكانع@صؤالنبي
بسم

يشفىبعضنا،وريقةأرفناتربةالله

ربنا@ابإذنسقيمنا

جوازه،علىأجمعواوقدالرقية،فيالنفثاستحبابفيهالنووي:وقال

بعدهم.ومنوالتابعينالصحابةمنالجمهورواستحبه

النضجفيمدخلاللريقأنعلىالطبيةالمباحثشهدتقدالبيضاوي:وقال

قال-:أنإلىالضرر-ودفعالمزاجحفظفيتأثيرلهالوطنوترابالمزاج،وتعديل

كنهها.إلىالوصولعنالعقولتتقاعدعجيبةآثارلهاوالعزائمالرقىإنثم

فيالقيمابنوتكلم
@االهديدا

فيقالطويلبكلاموأسرارهالنفثحكمةفي

نفسهبكيفيةوتزيدالخبيثةالنفوستلكتقابلالراقيفنفسوبالجملةآخره:

تلككاستعانةبنفثهواستعانتهلأثر،افلكإزالةعلىوالنفثبالرقيةوتستعين

النفثوفيبلسعها،الرديئةالنفوس
الطيبةالأرواحبهتستعينممافإنهاخرسر

@ا.الإيمان.أهليفعلهكماالسحرةتفعلهولهذاوالخبيثة

يسقيهثمإناهفيالقرآنيكتبالرجلفيأحمد:عنمهناروايةوفي

عليهفيقرأماءأبيفيأخذاعتللتربماصالح:وقالبه،بأسلاقال:المريض،

ويديك.وجهكواغسلنه@اشربلي:ويقول

فيمالكمحصلالذيالإشكالزوالفياللهشاءإنكفايةفكرناهوفيما

صتخريجهتقدم(1)
2 5

صتحريجهتقدم(2)
5 2

السلامكتا@)4912(،رقمومسلمالطب،كتب)5475(،رقمالمحاريأحرجه(3)



@@@لرقى@لشرعيةفيللفتاوى@لنمدية

اللهوصلىالمريض.يسقاهثمالماءفيهالذيالإناءفيالنفثمنبلدكمفييتعاطى

محمدعلى

ء

المريضيثربهثميغسلهبناءفيقرتنيةتياتزكتابةج@

ثميغسلهإناءفيقرآنيةآياتبعضللمريضيكتبأنيجوزهل@

يشربه؟

أناللةرحمهالقيمابنفكروقدبأس.ذلكجوازفييظهرلاالجواب:

قاليثربها،ثمالقرانمنالآياتريض@يكتبأنرأواالسلفمنجماعة

قلابة،أبيعنومثلهالمريضويسقيهويغسلهالقرآنيكتبأنبأسلامجاهد:

القرآنمنأثرولادتهاعليهاتعسرتلامرأةيكتبأنأمرأنهعباسابنعنويذكر

وتسقىيغسلثم

محمدعلىاللهوصلىالتوفيقوبالله

***

@حمدالمسلمةالمرأةلتاوى(1)
1اصجالشبح-الإبراهيملن 5،81 5 9

.(619)رقموالليلةاليوم@يالسياب@أحرجه(2)

محمدللثميخالمسلمة،المرأةفتاوى(3)
1اصجإبراهيم،بن 69.



ثبابط

يرا
اث@اس@واالكمنفثلحاتما -..."



للشرعده@لرقىلحيللنمدية@لن@اوىي@

ةالسيارفيالعينرقية@استحد@حكم

منالقارئفطلبسيارتهعاينالألثخاصأحدأنالقراءأحدأخبرنا@

رديتيرفىووضعهالماءهذابأخذهوقامذلكولعديتوفأأنالعائن

شيء.بهايكنلموكأنهاالسيارةفتحركتالسيارة

أخذهوالسنةفيأعرفهالذيلأنوذلكهذا؟عملهحكمفما

آخر.لشخصإصابتهحالةفيالعائنغسول

المصانعتصيبفقدالحيوأنتصيبكماالعينفإنبذلكبأسلاالجواب:

ونحوها.حوشلوواوالسياراتلصنيعاتوالأشجارواوالدور

ويصبيغتسلأوالعائنيتوضأأنالإصابةوعلاج
أوغسلهأووضوئهماء

الرديتيرفيووضعهونحوهاالسيارةعلىومثلهاالدابةعلىأعضائهأحدغسل

استعسلتم@اوإذامح@كل@:النبيلقولالإصابةهذهمثلعلاجفهذااللةبإذنمفيد

أعلموال@همشهورة،ذلكفيوالوقائعوالقصصفاغسلوا@ا

***

السلام.كب2(،االملارقمملمأحرحه(1)

توقيعه.عليهاالحريراقةعدللثميحقوى(2)



@@يلشرعية@لرفىلي@لمتلىى@لنمبية
م@

ذلكمنهيطلبلمنوالتوجيهالعاننغسولطلبحكم

سالقشيءكانولوحقالعينمسلمارواهالذيالحديثفيجاء@

معنىفهلفاغسلوا@ااستغسلتموإذاالعينسبقتالقدر
لاأنههذا

نميحتكمهيوماالحديثفيوردلماالعائنغسولطلبفيحرج

ذلك؟مهطلبإذايعفبالبعضإنجثذلكمنهيطلبلمن

أنهوتحققالعائنعرفإفا
مهيطلبفإنهالمعينأصابالذيهو

عرفإذاوهكذامنهيشربأوالمعيئعلىليصببدنهمنشيءأويديهغسل

أنهنفسهالعائن
منيصيب

ةقولااللهشاءمابقوله:المعينعلىيبركأنفعليهعانه

عليه.ويصجهجسدهبعضيغسلأوعليهينفثأنبالعينالإصابةبعدوعليهبالئة،إلا

لكلمةمتهماكانسواءذلكمنهطلبإذاالغسلعنالامتناعلهيجوزولا

المعين.أصابالذينفسهأنمتيقئاأوقالها

قدالعينفإنيعينلاأنهنفسهمنعرفولوذلكمنيغضبأنيجوزولا

ماوكثيراصاحبهاتسبق
قدحتىالعائنإرادةبدونالإصابةتقع

بعضيصيب

مالهبعضأوأولاثه
أعلمواللهمنه،صدرتكلمةعلىيندمثم

به@**

توق@عهعليهاالحبرينالحةعبدلل@حلتوى(1)



@لرثى@لشرعيهفي@لعتاوى@لن@بيةس@@بم

والعينبالسحرالإصابةئسباب

والمس؟والعينبالسحرالإصابةأسبابهيما@

يستعيرالساحرلأنتعالىبال@هوكفرمحرمالسحرعملأناعلمالجواب.

الصرفومنهبالسحرلإصابةافييساعدوهحتىالجنإلىويتقرببالثياطين

والمرثةشياطينهدعاامرأةأورجلمنإنسانإضرارأرادإذافالساحروالعطف،

منهموطلبخدمهمأولهموذبحيطيعونهالذين
فلانةأوفلانايلابسواأن

تعالى.اللةبإذنالم@فيحصل

المعاصيعنوالبعدوطاعتهوعبادتهاللهبذكرالتحصنأولاذلكوعلاج

لأدعيةواالأورادوقراءةوتدبرهالقرآنقراءةمنلإكثارواأهلهامخالطةوعن

فمعوالأذكار
والسحر.بالم@الإصابةعنعبدهتعالىاللةيحفظذلك

أىرفمتىالناسعلىوالحقدبالحسديعرفالناسبعضأنفهيالعينأما

منهم
نظرهمنفيتوجهحادبكلاميتكلمأنوحاولقلبهإليهموجهبهيغبطونما

الله.بإذنالمعينفيتؤثرسامةمواد

عدموعلىبالحسدالمعروفنهؤلاءعنالبعدعلىالحرصذلكوعلاج

عنولصحهمقدامهمالزينةإظهار
التبريكوطلبهمحقبغيربالناسلإضرارا

ذلكونحوبال@هإلاقوةلااللهشاءماوقولالمسلمعلى

ح@**

ترقيمهعليهاالجري@اللةعدللثيحقرى(1)



@طللرفى@لشرعيةفي@لفتاوى@لنمبية

قصددونبالعينصابةاي

صحيحهل@
علاجومامنهقصددونيعاينأنممكنالإنانأن

ذلك؟

الذيالشيءيعجبهالعائنأنوذلكالحديثفيوردكماحقالعينالجواب:

الحاسدةالشريرةنفسهفتتمثلمتاعأوحيوانأوإنسانمنيراه
الضررمنبشيء

الشرعي.لاالكونياللهبإذنالمعينفيتؤثرسامةذراتمنهافتنطلق

نحوودابتهأوزوجتهأوولدهيعينفقدقصددونالإصابةمنهتحصلوقد

ذلك.

أنوكذاباللهإلاقوةلااللهشاءمايقول:بأنعليهالتبريكهوذلكوعلاج

أعلمواللهالمعين،علىويصبجسدهمنشيئايغسل

***

توقيعه.عليهاالجبريناللةعدللشيحلتوى(1)



للرثى@لشرعيةفي@لفحاوى@لن@بية@

بالحسدوعلاقتهاالملب@فيالغيرعنالتميزحب

1 1

الشيخ:فضيلةوسئل@

تريدولالباسها،فيغيرهاعنمتميزةتكونأنتحبامرأةعن

زوالتتمنىلاولكنهامنها،أفضلأحداولاتريدبلمثلها،أحدا

أحدنعمة
هاتينتكرهبأنهاعلماكبر؟أمحسدهذافهلالناس؟من

والكبر؟الحسدالصفتين،

الصفات.هذهعلىيجعلهامماالمرأةهذهبقلبيقومماذاندريلاالجواب:

محرم.فهوحسداذلككانفإن

محرمفهوةالوصفذلكفيالغيرمشاركةعناستنكافاأوتكبراكانصان

وليساحتقارهم،أي:الناس،وغمطالحقبطرهوالمذمومالكبرولكنأيضا،

يحبجميلاللهفإنحسنا،ونعلهحسئاثوبهيكونأنيحبمنالكبرمن

الجمال.

سببإلىفينظرخاصة،بسمةوالشهرة،للتميزحباهذافعلهاكانو)ن

هذايكونأنويمكنذلك،
دونالناسبعضقلوبمنتتمكنالتيالأخلاقمن

أعلمللةواممنوعة،دوافعلهايكونأن

***

2اصحالجبرين،المحةعبدللسئسيحالثمينالكز(1) 31.



1 @@طللرقى@لشرعيةفي@لعتاوى@للمبية1

بالتوكلذلدوعلاقةالعينمنحتياطاي

يخالفوهلالسنة؟فيثبوتهامعالعين،منيحتاطأنللمسلمهل@

الله؟علىالوكلذلك

سبقتهالقدرسابقشيءكانولوحق،العينأنداالحديث:فيوردالجواب:

فاغسلوا@ااستغسلتموإذاالعين،

الله،بإذنإلاتفسدولافتتلفها،الأشياءتصيبالتيالإنسانعينهي:والعين

ره.بقدو

وتنبعثشريرة،نفسهتكونالناسبعضأنإلابها،أعلمفال@هكيفيتها:أما

أحداثفيهفتحدتالمعيئ،ذلكإلىتصلضارة،سامةموادتسممهاعدمنها

ذلك.ونحويتألمكأنال@هبإذن

شره.منتقيكالتيلأسباباتبذلأنولكتحتاط،أنولك

الأشاب:هذهومن

ك@!الرسولوكانوالحسينالحسنيعوذعد@البيكانفقدالاستعاذة:

منلانجالنبييرقيالسلامعليهجبريلوكانالإنسانوعينالجان،منيتعوذ

نفس،كلشرمنيؤذيك،شيءكلمنأرقين،الله@الاسميقول:فكانالعين

السلامكا@1(،2يعهرفمملمأحرحه(1)
ياء.الأدأحاديثكتد)1733(،رقمالحلىيأحرحه(2)

وقالالطم@،كتا@)1153(،رقمماجهوالنالطب،كتاب)8502(،رقمالرمديأحرحه(3)

عرب@.حس@الترمدي



@لرقى@ل@ترعيهفياوى@لنمبية@لف@عث@

@اأرقيكاللهباسمفيك،يث@اللهحاسد،عينأو

معتقيه،التيوالأسبابالأدعية،بهذهيأتيأنالإنسانفعلى
ذلكمعالحة

أوثوبهلهيغسلأنمنهفيطلببالعين،أصابهبأنهإنساناتهمإذافإنهوقع،إذا

فاغسلوا@ااستغسلتموإذا@االحديث:فيلقولهذلك،نحو
(2)

@لابهركبر

بالعينيصيبكغيرهالكافر

صحيحهل@
هوومابالحسد-؟أيبالعين-المسلميصيبلاالكافرأن

الدليل؟

قدكغيرهالكافربلبصحيح.ليسالجواب:
بالعينيصجب

ح@**

صتخريحهتقدم(1)
2 9

صتحريجهتقدم(2)
1 11.

للنيحالثميىالكنز(3)
2اصجالجبرير،ائةعد ك@3،22

2اصجالسابق،المرجع(4) 34.



-@@لرقى@لشرعيةكيللفتا@ى@للمبية

نرادواومتابالعينأرادمنيصيبننيقدرمنالناسمن

اأرادولمنبالعينالإصابةقدرةلهمالأشخاعىبعضهناكأنسمعنا@

صحيح؟هذافهلأرادواومتى

حقالعين@اط@:النبيقالوقدالواقعهوكماحقالعينأنلاشكالجواب:

العينإن@ااخر:حديثوفي@االعينلسبقتهللقدرسابقشيءكانولو

فالئهحقيقتهاأماالموتبهايحصلأيالقدر@اوالجملالقبرالرجللتدخل

بذلك.أعلم

يتعمدقدالعائنوأنبعض،لمحونالناسبعضفيتكونأنهاولاشك

فتقعالإصابةيتعمدلاوقدالضرر،فيحصلالإصابة
وهناكضرر،قصدبغيرمنه

عليها.يقدرولاالإصابةيحاولمن

شر)ومنتعالى:قولهفيداخلفهوالعائن،منبالاستعاذةاللهأمروقد

أعلمواللهوالحماية،الحفظيحصلشرهمنوبالاستعاذةحسد@إذاخاسد

***

السلام.كتب1(،2)ولرقممسلمأخرحه(1)
يروهو0(،7/9)الحليةديلعيمأبوأخرحه(2)

1يارقمالصحححةالأحاديثسلسلة 24).

ه.الآيةالملقسورة(3)

توقيعهعليهاالجريراقهعدللشيخقوى(4)



للرفى@لشرعيةفي@لفتاوى@لنمبية@

انالقريخالفهذاوهلالمعاينفيتؤثرالعينهل

للقرآننحالفتهاتؤثرلابعفهم:فقالالعينفيالناسبعضاختلف@

المسألة؟هذهفيالحقالقولفماالكريم.

قدأمروهذاحق،العينإن@اوهي:كدش@النبيقالهماالحقالقولةالجواب

لهشهد
يعارضإنههؤلاءيقولحتىالحديثهذاتعارضآياتأعلمولاالواقع

بعضإنحتىسبجا،شيءلكلجعلقدوتعالىسبحانهاللهإنبلالكريمالقرآن

لمابأبصارهمنيزلقونلثكفرواالنيينيكاد)وإنتعالى:قولهفيقالواالمفسرين

العين.هناالمرادإنقالوا:الذكر@وسمعوا

ثابتةالعينفإنغيرهأمبالآيةالمرادهوهذاكانسواءحالكلعلىولكن

لاحقوهي
ايىم.إلىارسول-@عهدمنذلذلكيشهدوالواقعفيهاريب

يصنع؟فماذابالعينأصيبمنولكن

ماويؤخذيتوضأأنمنهيطلبفإنهعائنهعلمو)ذابالقراءةيعاملالجواب:

منيتساقط
ويسقىظهرهوعلىرأسهعلىيصبللمعائنيعطىثموضوئهماء

ماالعائنمنيأخذونأنهمعندناالعادةجرتوقدالله،بإذنيشفىوبهذامنه

يسقونهاثمبالماءويربصونهاذلكأشبهوماالطاقيةمثلاللباسمنجسمهيباشر

عندناتواترحسبمايفيدهذلكورأيناالمصاب
الواقعهوهذاكانفإذاالنقولمن

صتحريجهتقدم(1)
1 1 6

5ةالآيةالقلمسورة(2)



@زر@لرقى@لشرعيةفي@لفتارى@لنمبية

يعتبرفإنهحسئاأوشرغاسبئاكونهثبتإذاالسببلأنباستعمالهبأسفلا

أولئكمثلةاعتمادهيجوزلافإنهحسيولاشرعيبسببلي@ماأماصحيحا،

فإنالعينبهاليدفعواأنفسهمعلىيعلقونهاونحوهاالتمائمعلىيعتمدونالذين

هذهكانتسواءلهأصللاهذا
والكريم،القرانغيرمنأوالكريمالقرآنمن

قد

الحاجةودعتالكريمالقرآنمنكانتإذاالتمائمتعليقفيالسلفبعضرخص

إليها

@@لا*

التوكليخالفمنهاالتحرزوهلالعينمنالعلاجكيفية

ينافيمنهاالتحرزوهلتعالج؟ويهفالإنسان؟تصيبالعينهل@

التوكل؟

)وإنتعالى:اللةقالوحساشرعاثابتحقأنهاالعينفيرأيناالجواب:

تفسيرها:فيوغيرهعباسابنقال@وبأبصارهمليزبقونلثكفرواائذينيكاد

القدرسابقشيءكانولوحقالعين@اظ@:النبيويقولبأبصارهم،يعينوكأي

فاغسلوا@ااستغسلتموإذاالعينسبقت
(3)

مسلم.رواه

اللجنةعئيميى،ابنبار،ابرللئيخ:بهايتعلقومالرقىطوالسنةبالقرآدالعلاجلتاوى(1)

الدانمة،
محمدللشيخوالمتوى4،34،4ص

عنيميى.لن

5الآيةالقلمسورة(2) 1-

صتحريجهتقدم(3)
1 16.



@لرقى@لشرعيةفيلللناوى@لدهبية@ص

حنيفبنبسهلمرربيعةبنعامرأنماجهوابنالنسائيرواهماذلكومن

بهفأتيبه،لبطأنلبثفمامخبأةجلدولاكاليومأرلمفقال:يغتسلوهو

قالوا:تتهمون؟،دمنفقال:صريعا،سهلاأدركله:فقيلغب@،للهارسول

منأحدكمرأىإذاأخاهأحدكميقتلعلامداظ@:النبيفقالربيعة،بنعامر

وجههفيغسليتوضأأنعامرافأمربماءدعاثمبالبركةلهفليدعيعجبهماأخيه

يكفألفظ.وفيعليه،يصبأنوأمرهإزارهوداخلةوركبتيهالمرفقينإلىويديه

إنكاره.يمكنولابذلكشاهدوالواقعخلفه،منالإناء

وهي:الثرعيةالعلاجاتتستعملوقوعهاحالةوفي

كانوقد@احمةأوعينمنإلارقية@الاكل@:النبيقالفقدالقراعؤ:أ-

شرمنيؤذيكشيءكلمنأرقيك@لله@اباسمفيقول:غ@النبييرقيجبريل

@اأرقك@للهباسميتنفيكاللهحاسد،عينأونفسكل

ثمالسابقالحديثفيربيعةبنعامر@@شالنبيبهأمركماالاستعسال:-2

المصاب.علىيصب

العائدةفضلاتهمنالأخذأما
وكذلكأصل،لهفليسغائطهأوبولهمن

مثلهاولعلإزارهوداخلةأعضائهغسلمنسبقماالواردو)نماأثره،منالأخذ

أعلم.للةواوثوبهوطاقيتهغترتهداخلة

لأنالتوكلهوبلالتوكلينافيولابهبأسلامقدفاالعيئمنوالتحرز

كانوقدبهاأمرأوأباحهاالتيالأسبابفعلمعسبحانهال@هعلىالاعتمادالتوكل

2/9)الموطأليومالككد@لطص،5(،903)رقمماحهالنأحرحه(1) 3،89 وأحمد9(،3

في
3/4)المسد 86).

الطبكتاب3(،مهيهرقماودأبو@أخرجه(2)

صنحربحهتفدم(3)
29.



1 @ما@لرقى@لشرعيةلللمبية@لفثلرى2

التامة@للهبكلماتأعيذكما@اويقول:والحسينالحسنيعوذغليم@النبي
كلمن

حقإل@يعوذإبراهيمكانهكذاويقول:لامةعينكلومنوهامةشيطان

@االسلامعليهماوإسماعل
(1)

البخاريرواه

به@**

فضلزيادةلهليسالعينبسببيموتمن

أجر؟زيادةأوففلبعينإصابتهبشبيموتلمنهل@

هذالأنفضلأوأجرزيادةلهأنهأعلملاالجواب:
اللهيبتليالتيالأمورمن

يرجىكلوعلىحرق،أوبغرقماتمنيشبههذايقالأنإلااللهمالعبد،بها

بهالجزمنستطيعفلاذلكفيالجزمأماالخير،له

***

صتخريجهتقدم(1)
1 16.

@للجنةعثيمين،ابنباز،ابنةللشيخبهايتعلقوماالرقىو@لة-بالقرانفتاوى@لعلاج(2)

@لدانمف@
ص

محمدللنميخىو@لفن@4،14،2
عثبمين.بن

جع@مين،ابنللشيخالفتاوى،الدعوة،كتب(3)
2

ص
1 84.



للشرعية@لرفىدي@لفثاوى@لذهبية@ص

يرميمنحكم
كلهحالأحدإليهنظرإذامملقطعة

1 2

يرمييأكلوهوإليهينظرمنيرىعندماالاسبعفى@
علىقطعة

العمل؟هذاخكمفماالعين،منخوفاالأرض

لقمةسقطتإذا@اط@:النبيلقولومخالففاسد،اعتقادهذاالجواب:

وليأكلها@االأذىمنبهامافليمطأحدكم
(1)

كر**

العينحقيقة

حسد@إذاحاسدلثر)ومنتعالى:قالالنف@ل-العين-حقمةما@

فيمارثلثقوله:معناهماوالذيصحيحكل@الرسولحديثوهل

يجبفماذاأحدهمحسدفيالإنسانشكوإذا@االعينمنالقبور

ماللمنفولالناضلغسالأخذفيوهلوقولهفعلهالمسلمعلى

به؟أويعليتنربهوهليشفي

1(0332)رقمملمأحرجه(1) 3 1(0342)ورقم1(،5 3 لأشردةاكتاب1(،6

صعثبميى،اسفتاوى@لعقيدة(2)
322.

ه.الايةالفلقسورة(3)



1 @للشرعيةللرفىلىللنمبية@للناوى2
حط

إعجابمنوأصلهابعينه،أصابهإذايعينعانمنمأخوذةالعينالجواب:

إلىبنظرهاسمهاتنفيذعلىتستعينتمالخبيثةنفسهكيفيةتتبعهثمبالشيءالعائن

منبالاستعاذةمحمذا@2سنبيهاللةأمروقدالمعين
شرومن@@الى:سد@الالحط

حسد@إذاحاسد

العائنمنأعمالحاسدكانفلماعائناحاسدكلوليسحاسدعائنفكل

استعاذةمنهالاستعاذةكانت
الحاسدنفسمنتخرجسهاموهيالعائنمن

لافامكشوصادفتهفإنتارة،وتخطئهتارةتصيبهوالمعيئالمحسودنحووالعائن

تؤثرلمللسهامفيهمنفذلاالسلاحشاكيحذراصادفتهوإنفيهأثرتعليهوقاية

@@صاحبها،علىالسهامردتوربمافيه
@ا.بتصرفالمعادزادمن

في@حاذلكفمنبالعينالإصابةفيك@النبيعنالأحاديثثبتتوقد

عائشةعنالصحيحين
رضي

أنيأمرنيب@في5عداللهرسولداكانقالت:عنهاالله

عباسابنعنوصححهوالترمذيوأحمدمسلموأخرج@االعينمنأسترقي

رضي
القدرسابقشيءكانولوحقالعين@اقال:كل@النبيعنعنهماالله

والترمذيأحمدلإماماوأخرجفاغسلوا@ااستغسلتموإذاالعينلسبقته

تصيبهمجعفربنيإناللهرسوللأياقالت:أنهاعميسبنتأسماءعنوصححه

@اا@نلسبضتهالقدرسابقشيءنفلوط@انعم،قال:لهم؟قيأص"العين

عائشةعنداودأبووروى
رضي

ثمفيتوضأالعائنيؤمركان@@قالت:عنهااللة

لماالمعينمنهيغسل

هةالايةالملقسورة(1)

ردمالحلىيأحرجه(2)
السلامكتا@2(،591)رقمومسلمالط@،كتب5(،ل@37

صتخريجهتقدم(3)
1 1 6

6/4)المسدفيوأحمدالطب،كتاب2(،590)رقمالترمذيأحرجه(4) 3رماجهوابر8(،3
صحيح.حسن@لترمدي.وقالالط@،كا@)0153(،

الطب.كبم@3(،.)رقمأبو@اودأخرحه(5)



1@لرقى@لشرعيهدي@@ور@لعتاوى@لدهبيه 2

بنسهلعنوصححهحبانوابنوالنسائيومالكأحمدالإماموأخرج

منالخراربشعبكانواإذاحتىمكةنحومعهوسارخرجكل@النبيأنداحنيف:

إليهفنظروالجلدالجسمحسنأبيضرجلاوكانحنيفبنسهلاغتسلالجحفة

أحدربيعةبنعامر
ولاكاليومرأيتمافقال:يغتسلوهوكعببنعديبني

سهل.فلبطمخبأة،جلد

ماواللهسهللكهلالله،رسوليافقيل:الله؟ص@،رسولفأتي
يرفع

فدعاربيعة،بنعامرإليهنظرقالوا:@اأحد؟منلمحهتتهمونهل@اقال:رأسه،

رأيتإذاهلاأخاه،أحدكميقتلعلام@اوقال:عليه،فتغجظعامراعلبص@اللةرسول

@ا.بركتيعجبكما

وأطرافوركبتيهومرفقيهويديهوجههفغسلله،اغتسل@اله:قالثم

صبثمقدحفيإزارهوداخلةرجليه
وظهرهرأسهعلىرجليصبهعليهالماءذلك

من
بهليسالناسمعسهلفراحذلك،بهففعلوراءه،القدحيكفأثمخلفه

@ابأس

منفالجمهور
عيروالمذكورةللأحاديثبالعينالإصابةإثباتعلىالعلماء

ها

هوولما
مثاهد

@االعينمنالقبورفيماثلث@افكرتهالذيالحديثوأماوواقع،

عنحسنبسندأخرجالبزارأنالأوطارنيلصاحبذكرولكنصحتهنعلمفلا

رضيجابر
عنهاللة

اللهقفاءبعدأمتيمنيموتمنأكثر@اقال:ظ@النجيعن

)2(،@ابالأنف@وقدره
بالعين.يعني

يحصنأنالمسلمعلىويجب
نفسه

ةبقووالإنسالجنمردةمنالثياطينمن

صتحريجهتقدم(1)
1 2 1

ليالطياليأخرحه(2)
الحاطوحسهوالرارالم@نمكليروالطحاوي)0671(،رقممسده

ير

01/1)الفتح فيوهو7(،6
.(747)رقمالصحيحةالسلسلة



1 @@لرقى@لشرعيةفيللفناوى@لذهبية2

ةوكثرالنبويةوالتعوذاتإليه،وضراعتهولجئهعليهوتوكلهواعتمادهلثةبالإيمانا

ذات:التعوومنالكرسي،وآيةالكتابوفاتحةلإخلاصاوسورةالمعوذتينقراءة

التاماتاللهبكلماتأعوذ@ا
التامةاللهبكلماتأعوذو@اخلق،ماشرمن

"يحفرونوأنالشياطينهمزاتومنعبادهشرومنوعقابهغفبهمن

حسبيمالهتعالى:وقوله
@العظيبماثعرلقربوفوتوكلتعليهفوإلاإلهلاالله

ذلكونحو
أولفيالمذكورالقيمابنكلاممعنىهووهذاالثرعيةالأدعيةمن

لجوا

العائنيؤمرفإنهأحدبعينإصابتهفيشكأوبعينهأصابهإنساناأنعلم
فييمجهثمفيتمضمضفيهكفهفيدخلماءإناءبهلهفيحضرلأخيهيغتسلأن

اليمنىركبتهعلىفيصباليسرىيدهيدخلثمالقدحفيوجههويغسلالقدح

ثمإزارهيغسلثماليسرىركبتهعلىفيصباليمنىيدهيدخلثمالقدحفي
الله.بإذنفيبرأواحدةصبةخلفهمنالعينتصيبهالذيرأسعلىيصب

وسلموصحبهوآلهمحمدنبجناعلىاللةوصلىالتوفيقوبالله

***

1لآية:ااتولةسورة(1) 29.

الدائمة،اللخةعثيمين،ابربلى،اب@لليحلهايتعلقومالرقىطوال@ةبالقرآدالعلاجفتاوى(2)

الدائمةللجنةوالفترى4،64،9ص



@لرقى@لشرعيةفي@لفتاوى@لنمبية@

العينإصابةمنوالأعشاببالشبالتبخرحكم

1 2

@ابةمش!وذلكالأوراقأوالأعشابأوبالثبالتبخريجوزهل@

بالعين؟

منليستلأنهاذكر،بمابالعينالإصابةعلاجيجوزلاالجواب:
لأسبابا

لاستعانةواالجنشياطيئاسترضاءالتجخربهذاالمقصوديكونوقدلعلاجهاالعادية

الشفاء.علىبهم

الصحيحة.الأحاديثفيثبتمماونحوهاالشرعيةبالرقىذلكيعالجو)نما

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالتوفيقوبالتة

***

الغيرمنالغيرةحكم

بداءأحسوأحياناقلبيفيبقسوةأشعرالأحيانبعضفيكنتإذا@

العلاجهوفماالناس،بعضمنالغيرةأوالخفيالشركمثل

أنمنبكأعوذاللهم@اكل@:الرسولدعاءمنأكثروأناخموصا

الداثمة،اللحةعثيمين،@بنبلى،ابرللثميحبهايتعلقوماالرقىوالشة-بالقرآنالعلاجقرى(1)

ص
الدائمة.للجنةوالفتوى4،5



1 @@لرقى@لشرعيةلحي@لعنلىى@لدهببة2
ل@@

لهؤلاءالدعاءومن@اأعلملالماوأستغفركأعلموأنابكأشرك

اخرعلاجهناكفهلتجاههمخطئيعنأكفرمنهمأغيرالذين

منيشفيني
الحطير؟الداءهذا

عملوالكريمالقرآنوتلاوةتعالىاللهفكرمنالإكثارلكينبغيةالجواب

إخلاصمعوالصلاح،الدينأهلومجالسةاداتالعب@نوافلمنقستطيعينما

عندودفعهالرياءمواطنعنبالعباداتوالابتعادوعلاجلللهالعمل
حصو

له

لاخرة.اوالداراللهمرضاةبابتغاء

أنباعتقادفيكونالغيرةدفعوأما
منهبةجميغاالنعبم

هووأنهوعلاجلالله

فاق@)نحنتعالى:قالعبادهعلىقسمهاالذي
الذنياانحياةفيميشتهمبينهم

يخررنجكورحمتسخريابغفابعف@همليتخذبعفبىدرجاتفوقبعفهمورفعنا

مالأخيهالإنسانيحبوأن@يجمعونمما
لا@اطول:النبيلقوللنفسهيحب

مالأخيهيحبخىأحدكميؤمن
نفسهيشغلوأن@هلنفسهيحب

الغيرةعن

منينفعهبماوالحسد،
الصالحة.لأعمالوالأقوالا

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالتوفيقوبالله

به@**

4لا/المدفيأحمدأخرجه(1) 10/2)@جمع@فيالهيثميوذكره3(،0 2،62 27)@

3لآبةاحر@الرسورة(2) 2
0.

لإيمان.اكنا@)54(،رقمومسلملإبمان،اكا@)31(،رقمالبحريجهأحر(3)
الدائمة،اللجفعنيمين،@بنبر،ابنللشخ@هايتعلقومالرقىطوالشةبالقرآدالعلاجفتاوى(4)

ص
@لدائمةللجنةوالفتوى2،82،9



@لرقى@لشرعيةفي@لفناوى@لنمبية@ص

والمعيونللعافيالعلاجومايالعينالدمحرلينالفرق

1 2

حكم؟ولهاالدينفيتقعالعينوهلوالعيئالسحربينالفرقما@

صحيحا؟ذلككانإنوالمعيونالعاينللطرفينالعلاجهووما

سببه.ولطفخفيعماعبارةاللغة:فيالسحرالجواب:

لأبدانواالقلوبفييؤثرماومنهورقىعزائمالسحرلاصطلاح:اوفي

بهيفرقونمامنهما)فيتعلمونتعالى:قالوزوجهالمرءبينويفرقويقتلفيمرض

منبهبضارينهموماوزوجهالمرءبين
الله*لمحوبإذنإلاأحد

دروكماحقاوالعينبعينه،أصابهإذايعينعانمنمأخوذةفهيالعيئوأما

القدرسابقشيءكانولوحقالعين@اقال:@يط@النبيأنالصحيحالحديثفي

كالسحر.محرمةأنهاوحكمهافاغسلوا@ااستغسلتموإذاالعينلسبقته

الحديثفيجاءكماوليبركاللةفليذكريعجبهمارأىفإذاللعائنالعلاجوأما

@ابركتيعجبكمارأيتإذا@اهلا
(3)

ويدعوباللهإلاقوةلااللهشاءمافيقول:

بالبركة.للشخص

انالقرمنوردوقراءةعليهوالتوكلباللهبالإيماننفسهفيحصنالمعيونوأما

ة.لمأثورالأدعيةوا

يشرعفإنهبعينهأصابهمنالمعيونعلمو)فا
يغسلأنمنهيطلبأنله

وإذا@اظ@:النبيلقولبذلكالمعينيغتسلثمإناءفيإزارهوداخلةويديهوجهه

1لآية:االبقرةسررة(1) 0 2

صتخريحهتقدم(2)
1 1 6

صتخريجهتقدم(3)
1 2،11 2 5.



@ه@يلشرعية@لرقىلحي@لمنارى@لن@بية

فاغسلوا@ا.استغسلتم

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلى
(1)

***

عاريث@منهالوقايةوكيفية@لحسدعلاج

شرعا...؟منهالوقايةوكيفيةالحسدعلاجما@

اللةنعمةزوالتمنيوهوعظيمونقصخطيرداءالحسدالجواب:
عمن

منعليهأنعم
خلقه

قالوالكفاراليهودصفاتمنوهواللهعلىاعتراضوهو

خيرمدقغنيكمينرلأنالمشربهينولاالكتابأهلمنكفرواالذينيود)قاتعالى:

بعدمنيردونكملوالكتابأهلجمنكير)ودتعالى:وقال@ورتجكمقن

حسداكفاراإيمانكم
من

@الحقنهمتينمابعدمنأنفسهمعند

علئالناسيحسئدون)أمظ@:محمذاحسدواالذيناليهودعنتعالىوقال

اللهآتاهئمما
@فف@لهمن

منهيعافيهأنويسألهمنهبالئةيستعيذأنالإنسانعنليذهبالحسدوعلاج

الدائمة،اللجنةعثيمين،@بنبار،ابرلل@ئيخبهايتعلقوماالرقىوال@ة-بالقرانفتاوى@لعلاج(1)

ص
الدائمة.للجنةوالقرى5،85،9

1لآبةاالقرةسررة(2) 0 5

1ةلايةاالبقرةسورة(3) 09.

.54الاية:النساءسورة(4)



@لرقى@لشرعيةفيلللمبية@لفتاوى@

عندمااللهذكرمنويكثر
يرى

ما
يعجبه.

أويقرالحاسدشرمنباللهيستعيذأنفهوللمحسودبالنسبةعلاجهوأما

عليهويتوكلوتعالىسبحانهللةاويدعوالمعوذتين

***

والأهلالنفسعنودرئهالحسدتلافيكيفية

نفسهعنويدرأهالحسديتلافىأنللإنسانيمكنيهف@
و

أأهله

منلأنهذميمةصفةوهوالمحسود،عنالنعمةزوالتمنيهوالحسدةالجواب

ولأنهةوحديثاقدئماالخلقشرارصفاتومناليهودصفاتومنإبليسصفات

بثتسمته.رضاوعدمقدرهفياللةعلىاعتراض

عنالمسلمويدفع
أنووقدرهاللةبقضاءيرضىبأنبالحسدالاتصافنفسه

حتىأحدكميؤمن@الامح@ص@:النبيقالكمالنفسهيحبهماالخيرمنلأخيهيحب

عنبالحسدالاتصافويدفع@النفسهيحبمالأخيهيحب
أيضانفسه

وتدفعالخيرلهتجلبالتيالأسبابفيبالسعي
ورجاءباللةالظنبحسنالثرعنه

ماعنده.

عنويدفع
وعننفسه

شرهممنباللهبالاستعاذةالحاسدينحسدشرأهله
فتهد

يدفعوكذلكإذاحاسدشرمنبالاستعاذةالفلقسورةفينبيهاللةأمر

تخريجه.تقدم(1)

ج@لفوزان،صالحالئيختاوىمنالمتقى(2)
2

ص
3،031.



1 @ييلشرعية@لرقىفي@لفثاوى@للمبية3

عدماخصوصاوالمحتاجنالفقراءإلىوالإحسانوالبربالصدقةالحاسدينشر

أحدإليهينظرمنوعندهمالعلىيحصل
من

ويدفععليهميتصدقفإنه@حتاجين@

أعلمواللةبيده،ماإلىونظرهمتطلعهم

***

ج@لفوز@ن،صالحللنيخكتب(1)
1

ص
.69لملأ،



ايش

باب

جاءفثيىإتيانما

ينامشكوتاوالسحرة

ائم@



للشرعية@لرفىثي@لعتاوى@للمببة@@

وغيرهالمندلكضربلمغيباتافةمعرفيبالجناثستعانةحكم

1 3

كفربالمغيباتمعرفةفيبالجنيستعينالذيفيالإسلامحكمما@

ةقدرتقوىوبهالمعناطشيالتويمفيالإسلامحكموماابدل؟

يتركوجعلهعليهالسيطرةوبالتاليبابومالإيحاءعلىالمنوم

يطلبالذيبالعمليقومأوعصبيمرضمنيتنفىأومحرما

3ناأفيدولاأمحلفأهوفلان()بحقفلان:قولفيالإسلامحكم

أحديعلمهافلاتعالىللهااختصاصمنالمغياتعلمأولا:امخواب:
من

لاخلقه
منإلىبهاللةأوحىماإلاولاغيرهجني

شاء
اللهقالرسلهأوملائكتهمن

تعالىوقال@اللهإلآالغيبوالأرفيثموآتال@فيمنيعتملآ)قلتعالى:

لهسخرهومنالسلامعليهسليماننبيهشأنفي
عليهقف@ينا)فلقاالجن:من

اكانوتؤأنائجنتبينتخرفنقامنسأتهتأكلالأرفيداتةإلآموتهعلئدتهمماائمؤت

يظهرفلااليب)عالمتعالى:وقال@المهينالعذابفيلواماالغيبيعلمون

ومنيديهبينمنيسئكفإنهرسئولمنارتفىمنإلاأحدا@غيبهعلى
حلفه

ا@رصد

رضيسمعانبنالنواسعنوثبت
إذا@اط@:اللةرسولقالقال:أنهعنهاللة

أنتعالىاللهأراد
أورجفةمنهالمواتأخذتبالوحيتكلمبالأمريوحي

6لاية:االملسورة(1) 5

1الايةساسورة(2) 40.

2،62لآيتاد:االجنسورة(3)



1 ورعية@لرقى@لشرفيلذهبيةوى@للفتا3

منخوفاشديدةرعدةقال:
ععقواالسمواتأهلذلكفإذايمعوجلعزدله@

اللهفيكلمهجبريلرأسهيرفعمنأوليخكونسجداللهوخروا
بماوحيهمن

يارباقالماذاملائكتها:قالبسماءمركلمابالملائكةجبريليمرثمأراد،

مامثلكلهمفيقولونالكبير،العليوهوالحققالجبريل:فيقولجبريل؟

@اوجلعزاللهأمرهحيثإلىبالوحيجبريلفينتهيجبريلقال

رضيهريرةأبيعنالصحيحوفي
عنهاللة

قفى@للهإذا"قال:ظم@النبيعن

علىلةسل@كأنهلقولهخضعانابأجنحتهاالملائكةفربتالسماءفيالأمر

وهوالحققال:للذيقالواربكم؟قالماذاقالوا:قلوبهمعنفزعفإذاصفوان

بعضفوقبعضههكذاالسمعومسترقالسمع،مسترقفيسمعهاالكبيرالعلي

منإلىلمحيقيهاالكلمةفيسمعأصابعه،بينوبددفحرفهابكفيهسفيانووصف

منإلىالاخريلقيهاثمتحته
تحته

الكاهنأوالساحرلسانعلىيلقيهاحتى

مائةمعهافيكذبيدركأنقيألقاهاوربمايلقهاأنقبلالشهابأدركهفربما

لاقالقدأيسيخقال:ممذبة
يوم

الكلمةبتلكفيصد@وكذا؟كذاوكذاكذا

السماء@امنسمعتالتي

منوغيرهمبالجنالاستعانةيجوزلاهذاوعلى
معرفي@خلوقات@

فة

لأنهثشركذلكبلغيرهأومندلبضربولاإليهموالتزلفبدعائهملاالمغيبات

وإياكنبد)إياكفيقولوا:بهايخصوهأنعبادهاللةأعلموقدالعبادة،مننوع

وإذااللهفاسألسألتإذا"عباس:لابنقالأنهكلي@النبيعنوثبت@نستعين

النةفيعاصمأبيابنأخرجه(1)
الأسماءفيوالبيهقي@لرحيد،فيخزيمةوابر)515(،رقم

لصمات.او

صا،.أسورة@لتفشركبما(،..)رقم@لبخلىيأخرجه(2)

الاية:الفاتحةسورة(3)



يلرقى@لممرعيةفي@لعناوى@لن@بية@

لماباللهفاستعناستعنت
(1)

الحديث.

1 3

حتىجنيباستخدامالكهانةضروبمنضربالمغناطيسيالتنويمثايا:

ةبالسيطرالأعمالبعضعلىقوةويكسبهبلسانهفيتكلمالمنومعلىالمنوميسلطه

ذلكويجعلإليهالمنومبهيتقربمامقابللهطوغاوكانالمنوممعصدقإنعليه

منهيطلبهبماالمنومإرادةطوعالمنومالجني
لهالجنيبمساعدةالأخبارأوالأعمالمن

المغناطيسيالتنويماستغلاليكونذلكوعلىالمنوممعالجنيذلكصدقإن

أومريضعلاجأوضالةأوسرقةمكانةعلىللدلالةوسيلةأوطريفاواتخافه

إلىالتجاءولأنهتقدملماشركهوبلجائزغيرالمنومبواسطةآخرعملبأيالقيام

المخلوقاتإلىسبحانهجعلهاالتيالعاديةالأسبابوراءمنهوفيمااللةغير

لهم.وأباحها

أقسمبمعنىخلفا-قسما-يكونأنيحتملفلان()بحقالإنسان:قولثالثا:

والاستعانةالتوسلبابمنيكونأنويحتملالقسمباءفالباءفلانبحقعليك

القول.هذايجوزلاالحالتنكلاوعلىللاستعانةفالباءبجاههأوفلانبذات

اللهعلىبهفالإقساميجوزلاالمخلوقعلىبالمخلوقالقسمفلأنلأول:اأما

حلف@امنفقاد:شركاللةبغيرالإقسامبأنكلب@النبيحكمبلمنغاأشدتعالى

@اأشركفقداللهبغير
(2)

وصححه.لحاكموامذيوالترداودوأبوأحمدرواه

رضيالصحابةفلأنالثاني:وأما
الله

لاو@النجيبذاتيتوسلوالمعنهم

مماتهبعدولاحياتهفيلابجاهه
عندهوبجاههاللةعندبمقامهالناسأعلموهم

بهمنزلتوقدبالثريعةوأعرفهم
اولجؤووفافوبعدكل@النبيحياةفيالشدائد

2يلارقمالرمذيأخرجه(1) صحيح.حسنوقال:@لقيامة،صمةكتاب1(،5

لأيماناكتب)1523(،رقمثاودوآبووالذور،لأيماناكاب)5351(،رقملترمذياأخرجه(2)

حسن.حديثالرمذي:وقالوالذور،



1 *@يلرقى@لشرعيهلحيلللصية@لف@اوى3

غدسهإياهلعلمهممروعاكلب@بجاههأوبذاتهالتوسلكانولولكشفهاودعوهاللهإلى

اللةرضوانبهولعملواإليه،وأرشدبهأمرإلااللهإلىيقربأمرايتركلملأنه

الإذنثبوتفعدمالدة،وقتوخاصةلهمشرعبماالعملعلىحرصثاعليهم

يجوز.لاأنهعلىدليلبهعملهموعدمإليهوالإرشادخيص@،منهفيه

رضيالصحابةعنثبتوالذي
الله

بدعاءاللةإلىيتوسلونكانواأنهمعنهم

طعماتفلماويرهالاستسقاءفيكماحياتهفيذلكلطلبهماستجابةربهصلإف@النبي

رضيعمرقال
لماعنهاللة

@اللاستسقاء:خرج

إليكنتوسلأجدبناإذاكناإنااللهم

فيسقونفاسقنانبينابعمإليكنتوسلو)نافتسقيناببينا
@ا

ربهالعجاسدعاءيريد

منهأعظميم@النبيجاهلأنالعباس،بجاهالتوسلالمرادولي@إياهوسؤاله

مراداالتوسلذلككانفلوجاته،فيكانكماوفاتهبعدلهثابتوهووأعلى

إنثميفعلوا،لملكنهمبالعباستوسلهممنبدلا@النبيبجاهلتوسلوا

شدأركماالقريةالركوسائلمنوسجلةالصالحينوسائرالأنبياءبجاهالتوسل

التوحيد.لجنا@وحمايةللذريعةسذاممنوعاذلكفكانوالتجاربالواقعذلكإلى

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

***

لاستسقاءاكتد)0101(،رقمالبحلىيأحرحه(1)

رقمعددلإسلامةاالمحوتمحلة(2)
"3

ص
الدانمة.اللجمة78-8،1



@لردى@لشرعيةديللفتاوى@للمبية@ى

العلاجلتلقيوالعرافللكاهنيذهبمنحكم

1 3

كانأياالعلاجلأجلساحراأوعرافاأوكاهاأتىمنحكمما@

نوعه؟

إثماأعظمكانصدقهموإنيجوزلاوالعرافالكاهنإلىالذهابالجواب:

يوما@اأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعرافاأتىمن"لقولهءكوو:
(1)

اهرو

منالسلميالحكمبنمعاويةحديثمنأيضامسلمفيخبص@عنهثبتولمامسلم،

قال:أنهمح@كلووالنبيعنوالحاكمالسننأصحابروىولماالكهان،إتيانعنالنهي

@اعلىص@*محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهناأتى@امن

فيأخرىولأحاديث
الباب.هذا

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالتوفيقللةوبا

ك@@لا*

صتحريجهتقدم(1)
هلأ

صتحريحهتقدم(2)
هلأ.

2رقمعددالإسلاميةالبحوثمجلة(3) 1
ص

الدانمةاللجنة5،1



مح@@لرفى@لشرعدةثيللفتاوى@لنمبية

مثلهبسحرالسحرحلحكم

عه؟الحرليزيلساحرإلىيذهبيجوزأنهلسحر،بهكانمن@

بسندهداودوأبوأحمد،لإمامارواهمافيهلأصلواذلك،يجوزلاالجواب:

فقال:النشرةعنطي@اللةرسولسئلقال:عنهمااللةرضيجابرعن
من@اهي

@االشيطانعمل

إلاداءأنزلمااللةفإنكفايةفيهماالشرعية،والأدعيةالطبيعية،الأدويةوفي

علمهشفاءلهأنزل
بالتداوي،ع@اللةرسولأمروقدجهله،منوجهلهعلمهمن

ويور@ابحرامتتداوواولاتداووا@اك@:فقالبالمحرم،التداويعنونهى

@احرامفيشفاءكميجعللماللهإن@اقال:أنهكال@عنه

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللةوصلىالتوفيقوباللة

به@**

لم@.صنحريجهنفدما(

صتخريجهنفدم(2
8 9

12/0)م@دهفييعلىأبوأخرحه(3 6للارقم4(،2 رقمحبلنوابنجدبإصناد6(،9
مأ.5/9)الزوائدمجمعفيالهيثميوذكرهموار@)7931(،

الأمةلعموممهمةفتلىى(4
1ص 0،61 @لدالمة.اللجة0،7



للشرعية@لرفىفي@لفتاوى@لنمبية@ص

المريضيدفيقماشقطعةنوالفضةحلقوضعئوللمريضالذسححكم

منشيءذبحهوالناسبهايعالجونالتيأدويتهمضمنمنأشخاص@

الففحةحلقبعضأورأسهأوالإنسانصدرعلىالدجاجأوالغنم

حفنةأوصغيرةقمالققطعةأوالمريضيدفيتوضعالتي
ترابمن

فماعالح،لهمقريبقبروترابثوبمنإنهايقولونأظنهم

شيء؟عنأنجرواإذاتمديقهميجوزوهلكلهبهذاويالد@حكم

وهوال@ة،لغيرفبحمنظص@النبيلعنوقداللهلغيرالذبحيحرمالجواب:

رلآللهومماتيوفخيايوئسيهيصلاتيإن)قلتعالى:تالاثرك،3أنومن

عنوصح@المسلمينأولوأناأمرتوبذلكلهشريكلا@العاتمين

اللهلعن@اقال:ؤنهصلااللهرسول
@ا.اللهلغيرذبحمن

دلهالذبحكانولويجوزلامنكرفهوالسؤالفيالمذكورةبالطريقةالتداويأما

المشمحوذينمنلكونهمبهيخبرونفيماالتصديقيجوزولاوتعالى،سبحانه

لهتقبللمشيءعنفسألهعراقاأتىمن"غقا!:اللةرسولعنصحوقدوالدجالين،

علىأنزلبماكفريقولبمافصدقهكاهناأتى@امنجمدز:وقال@اليلةأرلعينصلاة

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلىالتوفيقوبالئة@اج@5محمد
(4)

@لا**

1الايان:الأ@عامسورة(1) 6،21 6 3

صتحريحهتقدم(2)
هلأ.

صتخريجهتقدم(3)
لملأ.

2رقمعدد@لبحرثمجلةل@( 8
ص

الداثمة@للجنة8،6م@،



حئ@@ف@لرفى@لشرعيةفيللذهبية@لفتاوىاث2

الزارلعلاجالذسححكم

نتيجةوهوالصرعمننوعوهوالزارلهيقالبمرضمريفةزوجتي@

أوشخمماأحبواوإذاالمرضهذالديهمموجودلأناسمصادقا

هؤلاءإحدىتقومحتىتشفىفلاأتاهافإذامعهمأعطوهصادقوه

أنهووالسؤالبعلاجه،لمديقاتا
أذبحأنتريدنيزوجتي

منتعالىللهلهاخروفا
لهذاأمتعالىللههوهلأعلمولاالمرضهذا

بعضرهتوقدذلكفرفضتالصديقاتإحدىوهيالشخص

أعملهأنعليماذاأمجائزح@ذافهلالذبحبعمليةتقومخىحليها

يخرا؟اللهجزاكمأفيدونا

اللةلغيرذبحمن@ورالنبيلعنوقدأكبر،شركتعالىاللهلغيرالذبحالجواب:

يكونالمثروعوالعلاجزوجتك،مرضلعلاجالمذكورالذبحلكيجوزفلا

عليكوالمثروعة.لأدعيةواالقرآنوقراءةالشرعيةوالرقيةالمباحةلأدويةبا

منعلاجهافيتسلكوأناللهلغيرالذبحتركإلىودعوتهازوجتكمناصحة

مامرضها
يسرمشروع،هو

والهداية.الشفاءلهاالله

وسلموصحبهوآلهمحمدعلىللهاوصلىالتوفيقوبالله

@لا@وح@

2رعددلإسلاميةاالحوثمحلة(1) 8
ص3

الدائمة.اللجة8،6



@لرقى@لم@رعيةفيلذهبية@لفتاوى@

البدنلحفظالحشىاللهوئهمماءالثياطينئسماءكتابةحكم

1 4

أو@االملائكةأوالجن@االروحانيةالأسماءيكتبأنلمسلميجوزهل@

عندالمشهورةوالعزيمةالحرزمنذلكغيرأوالحسنىاللهأسماء

والشيطانالجنشرمنالبدنحفظبإرادةالروحانيينالعلماء

والسحر؟

لاستغاثةواالملائكةأوبالجنالاستعانةالجواب:
نفعجلبأوضرلدفعبهم

عنيخرجأكبرشركالجنشرمنللتحصنأو
كانسواءبالئةوالعياذالإسلامملة

أوالغسولوشربغسلهاأوتميمةوتعليقهاأسمائهمكتابةأوندائهمبطريقذلك

تدفعأوالنفعلهتجلبالغسلأوالتميمةأنيعتقدكانإذاذلك.نحو
الضرعه

لله.ادون

وكرههالسلفبعضأجازهفقدتميمةوتعليقهاتعالىاللهأسماءكتابةوأما

منغيرهاتعليقإلىفويعةتعليقهاواعتبارالتمائمعنالنهيلعمومبعضهم

لهاامتهانذلكوفيلأقذارواللأوساخيعرضهاتعليقهاولأنالثركيةالتمائم

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىال@هوصلىالصواب،هووهذا

كاح@*

2رقمعددالإسلاميةالبحوثمحلة(1) 8
ص

الداثمة.اللجنة5،7



1 @للشرعيةلرقىفيلذهبيةللفتاوى4

اضالأمرلعلاجمحددةباوصل@معينةحيو@ناتذ@حكم

مريضمثلإليهبالمريضيؤتىوقدعربيطبيبالناسلبضيقال@

يقول:كأنالدجاجمننوعبذبحالطبيبفيأمرهمغيرهأوجانمن

يذكرلاوقدالإنسانعلىدمهويوضعألضأوأسودالديكلون

فيه؟الإسلامحكمفماعليه،اللهاسم

ونسكيعلاتيإنقل@تعالى:قالأكبرشركاللهلغيرالذبحالجواب:
@الفسبمينأؤذوأناأئرتوبذللثلةلتريلثلا@الغالمينرلألتهومماتيوفحياي

اللةلغيرذبحمنكل@النبيلعنوقد

هذامثلإتيانويحرم
الثركيات،يفعلممنونحوهموالكهنةالمشعوذينمن

كما
وتصديقهم.سؤالهميحرم

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلىالتوفيقوبالتة

***

1لآتادالألعاماسورة(1) 6 2،01 63.

1لهرقممسلمأخرحه(2) الأضاحي.كتاب7(،9
عددالإسلاية@لبحرثمجلة(3)

2رقم 8
انمة.@ل@@للجنة9،19،2ص



للشمرعيةلرقىفيللفتلىى@لنمبية@ص

دوارنمرفوجتهجماععن3الزوربطللإنسالجنصى

1 4

إنهالناس:فيقولعاديغيربكلاميتكلمفيمحالإنسانيمرض@

هذاهلبجن،ممسوس
أفيقرالقرآنبحافظويأتونلا،أمصحيح

يربطونالزفاففيوكذلكالعاديةحالتهإلىيرجعحتىعليه

هلدخولهأثناءزوتجهيجامعأنيستطيعلاخاصةبقراعقالعريس

هذا
لا؟أمصجح

والسنةالقرآنفيذكرهمورداللهمخلوقاتمنصنفالجنأولأ:الجواب:

معلومأمرللإن@الجنومسالنار،فيوكافرهمالجنةفيمؤمنهممكلفون،وهم

منللعلاجوتستعملالواقعمن
منالشرعيةالأدويةمسه

عليهوالقراءةالدعاء

القرآن.منلثيء

زوجتهعنمربوطاالعريسيكونبحيثالزواجليلةفيشيءقراعةأمائانيأ:

محرموالسحرالسحر،مننوعفهذايجامعهافلاالعقدعندأوالزفافليلة
لا

الساحرحدوأنوالسنة،القرانفيتعاطيهعنالنهيثبتوقدتعاطيهيجوز

القتل.

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلى

***

الداثمة،اللجنةعثيحيى،ابربلى،ابرللئميخ@هايتعلقوماالرقىوالة-بالقرانالعلاجفترى(1)

ص
الدالمة.للجنةوالمنوى7،3



1 @يلشرعبةللرفىفيللدهبيةللفثاوى4

للإنسانالتعرضبعدمتعهدهملأخذالشياطيناستحضارحكم

الكريمةاللهبآياتالاسعلىيقرأونالذينفيالدينحكمما@

التعرضبعدمويتعهدونهمالجنويشهدونيحفرونوبعفهم

هؤلاء؟عليهيقرأالذيللشخص

فيالنبي-@أذنوقدوعة،مشرعليهالقرآناعهبقرأخاهالمسلمرقيةالجواب:

شركا.تكنلمماالرقية

أما
الشخصهذايمسواألاالعهدعليهمويأخذصمويشهدالجنيستخدممن

لهيتعرضواولاالقرانعليهقرئالذي
يجوز.فلابسوء

وسلموصحبهوالهمحمدنبياعلىاللهوصلى

ح@*ح@

2عددالإسلاميةالمحوثمحلة(1) 7
ص

الداثمةاللجمة6،1



"

@لرلى@لسرعيهلحيص@ور@لعتاوى@لن@بية

للعلاجاللهب@يريشغيثلمنالذهابيحرم

أحديدهعلىشف!وبنحتا

1 4

فلمالأطاءكلإلىوذهبالمرضبهواشتدشديدامرف@ارجلمرض@

إلىوذهبالأطاءهؤلاءأيديعلىالرجللهذاالشفاءاللهيكتب

لهاللهفيهبالقبوربأصحابويتركويستعيثيتوسلرجل

الرجلهذاإلىالذهابفهلالمتوسل!!المتوتنهذايدعلىالشفاء

عرةالاسواتخذهامراتعدةتكررتالفعلةوهذهيجوز؟

باللهالإلثراكأفعالمنيفعلبماالناسيشفيأنهأذهانهمفيواستقر

ذلك؟فيالدينحكمفمابالله.والياذ

ةالجواب
منالشركأعماليفعلمنإلىالذهابيحرم

القبورأصحابدعاء

بذلكالناسبعضانتفعولوذلك،ونحوورقيتهبدعائهالشفاءلطلببهموالاستغاتة

أنهفيظنالقدريوافققدذلكلأن
بسبب

أعمالمنمرضهيكونوقدالشخص،هذا

إيذاءه.تركواسألهمفإذاإليهموالذهابالمثركينهؤلاءبسؤاليغروهالشياطين

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالتوفيقوبالله
(1

يو@هل@*

2عددالإسلامية@لحوتمجلة(1) 7
ص

الدانمةاللجة6،5



1 ص@@لرقى@لشرعيةفي@لفناوى@لذهبية4

ضعيفاولاصحيحاحديثاليسب@هتعطواولاال@محرتعلموا"

الناسبعضلأن@ابهتعملواولاالسحرتعلموا"بقوله:المقصودما@

ف@عيف؟حديثإنهةيقول

اللةنصوقدليتقيهأوبهللعملتعلمهسواءالسحرتعلميحرمالجواب:

الستحرالناس)يعقفونتعالى:فقالكفرتعلمهأنعلىالكريمكتابهفيسبحانه

مقيعتمانوفاوماروتهاروتببابلالملكينيغلىأئزذوما
أحد

نحنإتمالايقوحتى

فلاتكفر*@و@ة

ااجتبردافقال:باجتنابهوأمرالكبائرأحدالسحرأنعلىيلاالنبينصوقد

منداالنسائي:عندالسننوفيالسحر،منهافذكر@االموبقاتالسبع
عقد

فقدفيهاونفثعقدة
سحرومنسحر

@اأشركفقد

لابحديثفليسجمداتعملواولاالسحر@اتعلمواقولمنذكرتماوأما

نعلم.فيماضعيفولاصحيح

وسلموصحبهوالهمحمدنبجناعلىاللةوصلىالتوفيقوبالله

***

1لآيةاالبقرةسورة(1) 0 2
0

2يلارقمالبحاريأحرجه(2) لإيماد.اكتب8(،لارقمومسلمالوصايا،كتب6(،7

7/1)السانيأخرجه(3) التحريم.كا@2(،1
الداثمة،اللجنةعثيمين،ابنباز،ابنلثيخبهاتعلقوماالرقىوالة-بالقرانالعلاجفتاوى(4)

ص
الدائمة.للجةوالفتوى5،7



يلاثمرعيةلرفىفي@لفثلىى@لذهبية@

المحومةبائشياءئواللهلغيربالذسحالتداويحكم

1 4

أسبابليوشرحساحررجلعندوذهبتامريف@كنتمسلمأنا@

منأداويأنالي:وقالالمرض
تخلطأوتذبحأنبشرطالعلةهذه

فماذاعلياشتدقدمريضوأناتموت،وإلاشجرةبغصنالحمر

أفعل؟

ذينوالمشعوالسحرةإلىالذهابيحرمذكر،كمالأمراكانإذاأولا:الجواب:

الذبحمنبهأمركمالأنعاديةغيربطرقوأسبابهاالأمراضمعرفةيدعيممن

محرمبالخمروالعلاجأكبر،شركاللهلغير
حرمفيماالأمةشفاءيجعللماللهلأن

يشرع
رمحذولاالتيالمباحةوالأدويةالشرعيةبالأدعيةالعلاجلك

للهاشفاكفيها،
مكروه.كلووقاكمرضكمن

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللةوصلىالتوفيقوبالته

***

الداثمة،اللجنةعثيمين،@بربلى،اب@لليح@هايتعلقوماالرقىوالسنة-بالقرآدلتلىى@لعلاج(1)

ص
@لدانمةللحنةوالفنوى6،0



تحضحآللشرعيةللرفاثى@لفتلىى@لنمبية

لاةئ@عدوةستكونوهلالمستقبلفيالابنزوجةعنالسؤالحكم

فيخبرهمرفهعنفيسألهالناسمنلأحديذهبأنللمسلميجوزهل@

لمحمومعهالسحريحلأنمنهالمريضيطلبثممسحوربأنهالآخر

قدفلاناأنيخبرهثمماءفيهإناءفيالمريضرأسعلىالرصاصبمب

عنوتألسيتزوجمنابنهاعنالأمتسألأنيجوزوهلسحره؟

العداوة؟لناتكنأوزوجتهتحبناهلالمتزوجابنها

أوجراحيةأوباطنيةأمراضدكتورإلىيذهبأنللمسلميجوزالجواب:

مةالمحرغيرالأدويةمنيناسبهبماويعالجهمرضهلهليشخصذلكنحوأوعصبية

حسبشرعا
ذلكلأنالطبعلمفييعلمهما

العاديةبالأسبابالأخذبابمن

ذلكعرفالدواءوأنزلالداءتعالىاللهأنزلوقد
جهله.منوجهلهعرفهمن

منهمليعرفالغيبمعرفةيزعمونالذينالكهنةإلىيذهبأنيجوزولا

أوبالغيبرجمايتكلمونفإنهمبهيخبرونهفيمايصدقهمأنلهيجوزولامرضه،

والاستعانةالكفرشأنهموهؤلاءيريدونماعلىبهمليستعجنواالجنيستحضرون

صلاتهتقبللمشيءعنفسألهعرافاأتى@امنحشبه@:النبيقالوقدشركبهم

@اأربعين
(1)

فقدفمدقهكاهناأتى@امنقال:ع@@ينالنبيأنالسقوفيمسلم،رواه

@هجم@5عدمحمدعلىاللهأنزلبماكفر
(2)

جيد.بإسنادالبزاررواه

صتحريحهتقدم(1)
سلأ

ديالهثميودكرهحصين،سعمرانحديثم@الرارأحرحه(2)
5/1)@جمع@ 20)



@لرقى@لشرعمةفيللفتلىى@لنمبيهح@
1 5

يخضعأنلهيجوزولا
علىونحوهرصاصاصبمنعلاخايزعمونلما

هذافإنرأسه
والاستعانةالكهانةعلىلهممساعدةبذلكورضاهالكهانةمن

منالكهانمنيسألهمنإلىيذهبأنلأحديجوزلاكماالجن،بثياطيئ

والوفاقوالعداوةالمحبةمنأسرتيهماأوالزوجينمنيكونعماأوابنهسيتزوجه

ذلكفإنالفراقأو
الله.إلايعلمهلاالذيالغيبمن

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

***

1عددالإسلايقيالحرثمجلة(1) 9
ص

1 6،21 6 الداثمةاللحة3



1 وويلشرعيةللرقىفيلذهبيةللفناوى5

الساحروحكمالسحرنتسام

كافر؟الساحروهلالسحر؟أقسامعن@

قسمين:إلىينقسمالسحرالجواب:

طالإشر@إلىالساحربهايتوصلوطلاسمقراءاتأيورقى،عقدالأول:

عتئالشياطينتتلوقاواتبعوا@تعالى:اللهقالالمسحور،لضرريريدفيمابالثياطين
الستحر@التاسيعقمونكفرواالشيافيولكنسئليمانكفروماسئليمانملك

(1)

الاية.

هوووميلهو)رادته،وعقله،المسحور،بدنعلىتؤثرقيروعقاألمحويةلثاني:ا

ما
أوزوجتهعلىينعطفالإنسانفيجعلونوالصرف،بالعطفعندهميسمى

ذلك،منبالعكسوالصرفتشاء،كماتقودهكالبهيمةيكونحتىىأة

يتخيلبأنتصورهوفييهلك،حتىفشيئاشيئاالمسحور@اضعافهبدنفيفيؤئر

عليه.ماهيخلافالأسياءعلى

منومنهميكفر،قال:منفمنهمالعلم:أهلفيهاختلفالساحروكفر

لايكفر.قال:

كانفمنالمسألة:هذهحكمبهيتبينذكرناهالذيالسابقالتقسيمولكن

لافإنهوالعقاقيربالأدويةسحرهكانومنيكفر،فإنهالشياطنبواسطةسحره

عاصيايعتبرولكنهيكفر

به@**

1ةالآيةالبقرةسورة(1) 02.

جعثمين،ابنالئيخفتاوىمن@لثم@@جمرع@(2)
2

ص
1 32-331.



للائمرعية@لرفىفي@لفتاوى@لنمبية@ص

حمايكونوقدردةيكونقدالسرقتل

1 5

حد؟أوردةالساحرقتلهل@

التفصجلعلىبناءردةيكونوقدحدا،يكونقدالساحرقتلالجواب:

فقتلهبكفرهنحكملمو)ذاردة،فقتلهبكفرهحكمنافمتىالساحركفرفيالسابق

وفظاعةضررهملعظملا،أمبكفرهمقلناسواءقتلهميجبوالسحرةحد،

فهمالعكسوكذلكوزوجه،المرءبيئيفرقونفهمأمرهم،
فيؤلفونيعطفونقد

فيجببها،ليزنيامرأةسحرلوكماأغراضهمإلىبذلكويتوصلونالأعداءبين

مااستتابةبدونقتلهمالأمروليعلى
لاالإمامبلغإذاالحدلأنحد،أنهدام

نعرفوبهذاصاحبه،يستتابفإنهالكفرأماحال،بكليقامبلصاحبهيستتاب

خطأ
قتللأنثالرلمحةحدالحدودمنوذكرواالحدود،فيالمرتدحكمأدخلمن

لصاحبهاكفارةالحدودإنثمالقتل،عنهانتفىتابإذالأنهالحدودمنليىالمرتد

بكافر.وليس

لاويغسل،ولاعليه،يصلىلاكافروصاحبهبكفارةليمىبالردةوالقتل

المسلمين.مقابرفييدفن

لأرضافييسعونلأنهمالثرعية،للقواعدموافقالسحرةبقتلفالقول

وارتدعشرهم،منالناسسلمتتلواداذاالفساد،أعظممنونسادهمنسائا

السحرتعاطيعنالناس

***

جعثبمبى،ابنفناوى@نيخمن@لثمي@جسرع@(1)
2

ص
1ا،ك@ 34.



1 5
ححه@للشرعيةلرقىدي@لنتاوى@لنمبية

ننه-حر@2@ثبوت

سحر؟كل@النبيأنثبتهل@

يؤثرلملكنسحر،ظيلأالنبيأنوغيرهماالصحيحينفيثبتنعمالجواب:

دوجةإلىوصلأنههنالكماغايةإنماالوحي،أوالتشريعيةالناحيةمنعليه

يهوديمنكانوضعالذيالسحروهذافعله،يكنولمالشيءفعلأنهإليهيخيل

الوحيجاءهمنهأنجاهتعالىاللهولكنلهوضعهالأعصمبنلبيدلهيقال
يؤثرلملأنهالنبوةمقامعلىالسحرهذايؤثرولاعدسهبالمعوذتينوعوذبذلك

والعبادات.بالوحييتعلقفيماظ@النبيتصرففي

تصديقيستلزمالقولهذاأنبحجةسحر،ظيلآيكونأنالناسبعضأنكروقد

لاأنهلاشكهناولكنفسحورا@رخلاإلاتتبعون)إنقالوا:الذينالظالمن

النبيبهوصفوابماالظالمينهؤلاءموافقةيستلزم
كلثاالرسولأنيدعونأولئكلأنظؤ

وأماالمسحور،كهذيانهذيانبهجاءماوأنالوحيمنبهيتكلمفيمامسحور

منشيءفيولاالوحيمنشيءفيعليهيؤثرفلمظ@للرسولوقعالذيالسحر

منفهمهسيئفهمبمجردالصحيحةالأخبارنكذبأنلنايجوزولاالعبادات،

فهمه

به@**

صع@سحر@لبيحديثتخريحتقدم(1)
1 03.

صلالمعودتينكلل@تعويذهحديثتحريحتقدم(2)
71.

.8ةلايةاالفرقادصررة(3)

(4)@@
@الثخلتلىىالثميىصحرع

جعثيميى،دن
2

ص
1 3،41 3



@لرفى@لشرعيهفي@لفترى@للمبية@

للسحرحقيقة

1 5

للسحرحقيقة؟هل@

أوالشيءيقلبكونهلكنحقيقة،مؤثروهوولاشكحقيقةللسحرالجواب:

تعالىاللهقولإلىانظرحقيقة،وليسخيالهذاالمتحركيسكنأوالساكنيحرك

واسترهبوهمالناسأعين)سحرواتعالى:اللهيقولفرعونآلمنالسحرةقصةفي

@واسترهبوهمالاسأعيدق)س@حرواقال:@،عظيهلوجاءوا

إلىينظرونالناسصارحينالناسأعينسحرواالناس؟أعينسحرواكيف

منإليهيخيل@تعالى:ال@هقالكماتمثيثعابينكأنهاوعصيهمالسحرةحبال

تسعى@أنهاسحرهم

أثر،لهليسالمتحركتسكينأوالساكن،وتحريكالأشياء،قلبفيفالسحر

والمتحركمتحركاالساكنيرىحتىالمسحورعلىيؤثرأويسحركونهفيلكن

وربماوحواسهالمسحوربدنعلىويؤثرحقيقةفلهإذنجحا،ظاهرأثرهساكنا،

يهلكه

***

1لآيةالأعرا@اسورة(1) 1 6 0

6ةالايةطهسورة(2) 6

جعثيمين،ابرالتيخلتاوىصالتميى@جموع@(3)
2

ص
1 3،11 32.



1 5
يلشرصحية-للرقىكييلنمبية@لطارى

)النشرة(مثلهبسحرالسحرحلحكم

النشرملا؟المسحور"عنالسحرحلحكمما@

قسمين:إلىتنقسمأنهافيهاالأصحالنشرقا"المسحورعنالسحرحلالجواب:

اباحةلادويةواالشرعيةلأدعيةواالكريمبالقرآنتكونأنالأول:القسم

المصلحةمنفيهالمابهابأسلافهذه
لأنهامطلوبةتكونربمابلالمفسدةوعدم

مضرة.بلامصلحة

بسحرالسحركنقضمحرمبشيءالنشرةكانتإذاالثاني:القسما
فهذامثله

العلماءفمنالعلم.أهلبينخلافموضع
للضرورة.أجازهمن

"فقال:النشرةعنسئلع@النبيلأنمنعهمنومنهم
عملمنهي

بالسحرالسحرحليكونهذاوعلىداود،أبورواهجيدو)سناده@االشيطان

ضررهلإزالةوالتضرعبالدعاءوتعالىسبحانهاللةإلىيلجأأنالمرءوعلىمحرئا

دعوةأخيبقريبفإتيعنىعباديسألك)و)فايقول:وتعالىسبحانهواللة

ويكثفدعاةإذاالمفطريجيب)أقنتعالى:اللهويقول@دعانإذاالذاع

معإلةأالأرضخلفاءويجعئكمال@ئؤء
الموفقواللة@تذكرونئاقيلاالذ

به@**

صتحريجهتقدم(1)
لمه

1لآية:االبقرةسررة(2) 86.

6الاية:النملصورة(3) 2

الدائمة،اللجةعئيمين،@بنباز،ابنلل@ئ@يخبهايتعلقوماالرقىوالنة-بالقرانى@لعلاحفتررو(

ص
عئيمين.محمدبنللثيخو@لفتوى5،5



للشرعية@لرفىفي@لفتاوى@لدهبية@

السحرتعلمحكم

1 5

تعلمه؟وحكمالسحرعن@

وخفيلطفماكلعن@اعبارةاللغة:فيهوالعلماءقالالسحرةالجواب

سببه
لما

يشملالمعنىبهذاوهوالناس،عليهيطلعلاخفيتأثيرلهيكونبحيث

منإن@اتمال@:قالكماوالفصاحةبالبيانالتأثيريشملإنهبلوالكهانة،التنجيم،

شيءفكلحرا@ال@اليان
الاصطلاحفيوأماالسحر،منفهوخفيبطريقأثرله

لأبدانواوالعقولالقلوبفيتؤثروعقدورقىلأعزائمبأنه:بعضهمفعرفه

البدنوتمرضوزوجهالمرءبينفتفرقوالبغضالحبوتوجدالعقل،فتحلب

تفكيرهوتسلب

اللهقالبالثياطينالإشر@كوسيلتهكانتإذاكفرهوبلمحرم،السحروتعلم

ولكنسيمانكفروماسئليمانئلكعلىالشيايئتتئوما)واتبغواوتعالى:تبارك

وماروتهاروتببابلالملكينعلىأئزذوماالستحرالاسيعلمونكفرواالث@ياطين

منيغتمانوما
أحد

بهيفرقونقامنفمافيتعقمونتكفرفلاتنةنحنإتمايقولاحتى

منبهبف@ارينهموماو@وجهالمرءليئ
لاويضرفمماويتعلموناللهبإذنإلاأحد

خلاقءولبشمنالايخرةفيلهمااشتراهلمنعلفواولقديخفغفبم
أنفسفمبهشرواما

@يعلمونكانوالو

بالشياطيئالإشر@كبواسطةيكونالذيوهوالسحرمنالنوعهذافتعلم

ردةإماالساحريقتلولهذاالخلق،علىوعدوانوظلمكفرايضئاواستعمالهكفر،

1لاية:اة@لبقرصورة(1) 02.



1 5
ي@@لرفى@لشرعيةفي@لفناوى@لن@بية

سحرهكانوإنوكفرأ،ردةيقتلفإنهبهيكفروجهعلىسحرهكانفإنحذاو)ما

المسلمينعنوأذاهلشرهدفعاححايقتلفإنهالكفردرجةإلىيصللا

***

الكهانوبتيانالكهانةحكم

الكهان؟إتيانوحكمالكهانة؟عن@

الحقيقةوالتماسالتخرصوهوالتكهن،منمأخوذةفعالةالكهانةالجواب:

الشياطنبهمتتصللأقوامصنعةالجاهليةفيوكانتلها،أساسلابأمور

منإليهمنقلتالتيالكلمةيأخذونثمبه،وتحدئهمالسماءمنالسمعوتسترق

ثمالقول،منيضيفونماإليهاويضيفونالشياطينهؤلاءبواسطةالسماء
واتخذوهمالناسبهماغترقالوالمامطابقاالشيءوقعفإذاالناسبهايحدثون
نقول:ولهذاالمستقبل،فييكونمااستنتاجوفيبينهم،الحكمفيمرجعا

المستقبل.فيالمغيجاتعنيخبرالذيهوالكاهن

أقسام:ثلاثةإلىينقسمالكاهنإلىيأتيوالذي

محرم،فهذايصدقه،أنغيرمنفيسألهالكاهنإلىيأتيأنالأول:القسم

أنمسلمصحيحفيثبتكمايوما،أربعينصلاةلهلاتقبلأنفاعلهوعقوبة

@اليلةأربعينأويوماأربعينصلاةلهتقبللمفسألهعرافاأتىمن@اقال:@@النبي

(1)@@
جعثيميى،ابرالثحفتلىىصالثمينحوع

2
1ص 3،01 3 1

صتخريجهتقدم(2)
لملأ



1@لرفى@لشرعيةفي@لف@اوى@للمبيهلأ@ص 5

باللهكفرفهذابه،أخبربماويصدقهفيسألهالكاهنإلىيأتيأنالثاني:القسم

علمدعوىفيالبثروتصديقالغيب،علمهدعوىفيصدقهلأنهوجل،عز

إلاانغيبوالأرضالسمواتفيمنيعلملا)قلتعالى:اللهلقولتكذيبالغيب

فقديقولبمافصدقهكاهاأتىدامنالصحيح:الحديثفيجاءولهذا@الله

@اكل@محمدعلىنزلبماكفر

كهانةوأنهاللناس،حالهليبينفيسألهالكاهنإلىيأتيأنالثالث:القسم

يخالنبيأنذلكودليلبه،بأسلافهذاوتضليل،وتمويه
صياد،ابنأتاه@

يريدالدخفقال:له؟خبأماذاكق!النبيفسألهنفسهفيشيئايخطاالنبيلهفأضمر

@اقدركتعدوفلنراخسأمحثا:النبيفقالالدخان،

ثلاثة:الكاهنإلىيأتيمنأحوالهذه

فهذاحالهبيانيقصدأنوبدونيصدقه،أنبدونفيسألهيأتيأنالأول:

ليلة.أربعينصلاةلهتقبللاأنفاعلهوعقوبةمحرم،

أنالإنسانعلىيجبوجلعزبالئةكفروهذافيصدقهيسألهأنالثانية:

منهيتوب

الكفر.علىماتوالاوجلعزال@هإلىويرجع

بهبأسلافهذاللناسحالهويبينليمتحنهفيسألهيأتيهأنالالثة:

به@**

6ةالآيةالن@لسورة(1) 5.
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للشرعبة@رز-للرقىفي@لفناوى@لنمبية

ذينوالمثعوالسحرةسؤ@لحكم

يأتونوهؤلاء)السادة(موني@أناساليمنجهاتبعضفييوجد@

يقدرونأنهمويدعونوغيرها،الشعوذةمثلللدينمنافيةبأشياء

بطعنذلكعلىويرهنونالمتعصيةالأمراضمنالناسشفاءعلى

بهم،يلحقفرردونإعادتهاثمألسنتهمقطعأوبالخناجرأنفسهم

يحلونوكذلكيصلي.لامنومنهميصليمنمنهموهؤلاء

منالزواجلأحديحلونولافميتهمغيرمنالزواجلأنفسهم

أحدفلان(ياالله)يايقولون:للمرفىدعائهموعندفصيلتهم

اأجد
دهم.

ويعتبرونهميكبرونهمالاسكانالقديموفي
عاديينغيرأناسا

الناسانقسموالاندله،@رجاليسمرنهمبلالله،إلىمقربونوأنهم

وهميعارضهممنفمنهمفيهم:
ايعلمين،وبعضالشبابفئة

كامتم@يزاللامنومنهم
ايعلمين،وغيرالسنكباروهمبهم

الموضوع؟فيالحقيقةبيانفضيلتكممننرجو

ةمنكراعماللهمالذينالمتصوفةجملةمنوأشباههمهؤلاءالجواب:

لامنكلي@:النبيفيهمقالالذينالعرافينجملةمنأيفئاوهمباطلةوتصرفات

بدعواهموذلديوما@اأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعرافاأتى

منيفعلونبماالناسعلىوتلبيسهمإيلصموعبادتهمللجنوخدمتهمالغيبعلم

صتخريجهتقدم(1)
68.



@لرقى@لشرعيةفياوى@لنمبية@لف@

ألقوافلقاأنقواقال@وفرعون:موسىقصةفيفيهاللهقالالذيالسحرأنول

لاوإتيانهميجوزفلاعظيه@بسحروجاطواواسترهبوهمالناسأعينسحروا

فقديقولبمافصدقهكاهناأتى@امنظ@ص@:ولقولهالثريفالحديثلهذاسؤالهم

فصدقهكاهاأوعرافاأتىلامنآخر:لفظوفيظ@،،محمدعلىأنزلبماكفر

لجلى@امحمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبما

أما
اللهغيردعاؤهم

وأسلافهمآباعصمأنزعمهمأواللةبغيرواستغاثتهم
الدعاءيجيبونأوالمرضىيشفونأوالكونفيفونسيتصى

غيبتهمأوموتهممع

كلهفهذا
عليهمالإنكارفالواجبالأكبر،الشركومنوجلعزبالئهالكفرمن

فيجمعواقدلأنهمتصديقهم،وعدمسؤالهموعدمإتيانهموعدم
لأعمالاهذه

اللهبغيروالمستغيثيناللهغيرعبادالمثركينعملوبينوالعرافيئالكهنةعملبين

اللهبغيروالمستعينين
أنهمويزعمونإليهمينتسبونممنوغيرهموالأمواتالجنمن

كلبلةكرامةلهمأوولايةلهمأنيزعمونآخرينأناسمنأووأسلافهمآباؤهم

هذا
المطهر.الشرعفيالمنكرةوالعرافةالكهانةأعمالومنالشعوذةأعمالمن

ماوأما
قطعهمأوبالخناجرأنفسهمطعنهممنالمنكرةالتصرفاتمنمنهميقع

جاءتالذيالمحرمالسحرأنولمنوكلهالناسعلىتمويههذافكلألسنتهم

للعاقلينبغيفلاتقدم،كمامنهوالتحذيربتحريمهوالسنةالكتابمنالنصوص

جنسمنوهذابذلكيغترأن
فرعون:سحرةعنوتعالىسبحانهاللةقالهما

تسعى@أنهاسحرهممنإيه)يخيل

الئركوبينوالعرافةوالكهانةالشعوفةوبينالسحربينجمعواقدفهؤلاء

1ةالآيةالأعراتسورة(1) 16.

صتخريجهتقدم(2)
هلأ.
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1 @يلشرعية@لرقىفيلذهبية@لفنا@ى6

والتصرفالغيبعلمدعوىوبيناللهبغيروالاستغاثةاللهبغيروالاستعانةالأكبر

أعمالومنالبواحوالكفرلأكبراالشركمنكثيرةأنولوهذهالكون،علمفي

اللهإلايعلمهلاالذيالغيبعلمدعوىومنوجلعزال@هحرمهاالتيالشعوذة

@اللهإلآالغيبوالأرضمواتال@فيمنيعلملا)قلسبحانه:قالكما

سوءوبيانعليهمالإنكاربحالهمالعارفينالمسلمينجميععلىفالواجب

إسلاميةبلادفيكانواإذالأموراولاةإلىأمرهمورفعمنكرةوأنهاتصرفاتهم

أباطيلهممنللمسلمينوحمايةلشرهمحسماشرعايستحقونبمايعاقبوهمحتى
التوفيقوليل@هواوتلبيسهم،

ك@**

وتصديقهموسؤالهمهمونحولكهانابتيانحكم

محمدنبيناوالمرسلينالأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاةوحدهدئةالحمد

آلهوعلى
بعد:أماأجمعيئ،وصحبه

فقد
هناكأنالناسمنكثيربينشاع

ةوالسحروالمنجمينبالكهانيتعلقمن

لامتحانافيوالنجاحالزواجوطلبوالحظالمستقبللمعرفةوأشباههم.والعرافين

ذلكوغير
تعالى:قالكمابعلمهاوتعالىسبحانهال@هاختصالتيالأمورمن

منيسفلثفإنهرسولمنارتفىمنإلأأحدا@غيهعلئيظهرفلاالغيب)عالم

6لايةاالملسورة(1) 5

(2)
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1للرفى@لشرعيةفي@لفتاوى@لنمبية@ 6

ومنيديهبين
المواتفيمنيعلملا)قلسبحانه:وقالرصدا@خلفه

@اللهإلااليبوالأرض

ورسو@الىسبحانهللهابينقدوأمثالهموالسحرةوالعرافونفالكهان
ط@!4@

علىيكذبوننماص@الغيب،يعلمونلاوأنهمالآخرةفيعاقبتهموسوءضلالهم

سئليمانكفر)وماتعالى:قاليعلمون،وهمالحقغيرال@هعلىويقولونالناس

ال@الناسيعلمونكفرواالشياط@نولكن
هاروتيابلالملكينعلىأنزلومايحر

منيعلمانوماوماروت
أحد

مامنهمافيتعلمونتكفرفلافتنةنحنإنمايقولاحتى

منبهبف@ارينفموماوزوجهالمرءبينبهيفرقون
قاويتعلموناللهبإذنإلاأحد

يضرهم

أنفسهمبهلثرواماولبئسخلاقمنالآخرةفيلهمااشتراةلمنعيفواولقدينفغفمولا

الساحريفلحولاساحركيدصنعوا)إنماسبحانه:وقال@يعلمونكانواتو

موسىإتى)وأوحيناتعالى:وقالأتى@حيث
هيفإقاعم@اكألقأن

ماتلقف

@يغملونكانواقاوبطلالحقفوقع@يأفكون

لاوأنهلاخرةواالدنيافيلهوماالساحرخسارةتبينوأمثالهاالاياتفهذه

أنسبحانهنبهكماينفعه،ولاصاحبهيضرغيرهيعلمهأويتعلمهماوأنبخيريأتي

ا:قالوالموبقات،السبعاجتنبوا@اقال:أنهلمجهاللهرسولعنوصحباطل،عملهم

حرمالتيالنف@وقتلوالسحرباللهالشركقال:اللة؟رسولياهنوما
إلاالله

المحصناتوقذفالزحفيوموالتوليالتيممالوأكلالرباوأكلبالحق

@االمؤفاتالغافلات
(6)

صحته.علىمتفق

2ةالآيةالجنسورة(1) 6
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1 @لرقى@لشرعية-فيلذهبية@لفثاوى6

أنهوأخبربالثرك،قرنهاللةلانالسحرجريمةعظمعلىيدلوهذا
من

قالكمابالكفر،إلاإليهيتوصللالأنهكفروالسحرالمهلكات،وهيالموبقات

منيعلمان)وماتعالى:
ويروقدتكفر@فلافتةنحنإتمايفولاحتىأحد

@ابالسيفضربةالساحرلاحدقال:أنهغث@النبيعن
(2

رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنوصح
بعضبقتلأمرأنهعنهاللة

رضيالأزديالخيرجندبعنصحوهكذاوالنساء،الرجالمنالسحرة
عنهال@ه

المؤمنينأمحفصةعنوصحالسحرة،بعضقتلأنهلح@النبيأصحابأحد

رضي
وعنفقتلت،سحرتهالهاجاريةبقتلأمرتأنهاعنهااللة

عائشة
رضي

الله

يافقالوا:بشيء،ليسوا@افقال:الكهان،عنكل@النبيأناسسألقالت:عنها

تلكظي@:اللةرسولفقالحفا،فيكونبشيءأحيانايحدثوناإنهماللةرسول

مائةمعهافيخلطواوليهأذنفيفيقرقرهاالجنييخطفهاالحقمنالكلمة

@ابةكذ
(3)

البخاري.رواه

رضيعباسابنعنهرواهفيماظم@وقال
منشعبةاقتبسمن"عنهما:الله

و)سنادهداودأبورواهزاد@امازادالسحرمنشعبةاقتبسفقدالنجوم

رضيهريرةأبيعنوللنسائيصحيح،
عنهال@ه

من"قال:أنهكث@النبيعن
عقد

فقدفيهانفثثمعقدة
سحرومنسحر

وكلشيئاتعلقومنأشركفقد

كماتعالىبالئةشركالسحرأنعلىيدلوهذالماإليه
تقدم

لالأنهوذلكة

1لآية:اة@لبقرسورة(1) 02.

الحدود.كاب)0641(،رفمالنرمذيأحرجه(2)

حيد.لتواكب)1657(،رقم@لبخاريأخرجه(3)

@لطب.كتب)5093(،رقمد@ود@لوجهأخر(4)

صنخربجهنفدم(5)
ا.ما



1للرقى@لشرعيةس@لفناوى@لنمبية@ص 6

أنولمنوغيرهذبحمنيطلبونبماإليهموالتقربالجنبعبادةإلاإليهيتوصل

وجل.عزللهباشركوعبادتهمة،العبا@

يزعممنفالكاهن
يطرونممنذلكيكونماوأكثرالمغيباتبعضيعلمأنه

الجن،شياطنمنالسمعيسترقونمنيستخدمونأوالحوادثلمعرفةالنجومفي

فيينظرأوالرملفييخطمنهؤلاءومثلذكرهمرالذيبالحديثوردكما

يعرفونأنهممنهمزعضاالكتابيفتحمنوكذاذلك،ونحوالكففيأوالفنجان

اللةمشاركةيدعونالزعمبهذالأنهمالاعتقاد،بهذاكفاروهمالغيبعلمبذلك

الخاصةصفاتهمنصفةفي
لا)قلتعالى:بقولهولتكذيبهمالغيب،علموهي

الغيبققاتح)وعندهوقوله:@اللهإلاالغيبوالأرضمواتال@فيمنيعلغ

اللهخزائقعنديلكغأقوذلا)قلط@:لنبيهتعالىوقولههو@إلآيعلمهالا

ماإلاأتبعانقلكإنيلكمأقولولاالغيبأعلغولا
@إلييوحى

(3)

الاية.

أحمدرواهلماكافر،فهوالغيبعلممنيقولونبماوصدقهمأتاهمومن

رضيهريرةابيحديثمنالسقوأهل
عرافاأتىمن"قال:ىل@النبيأنعنهاللة

مسلموروى@اكلم@محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهناأو

عرافاأتى@امنقال:أنهع@النبيعنكل@النبيأزواجبعضعنصحيحهفي

رضيحصينبنعمرانوعن@اليلةأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسأله
اللة

عنه
منايس"قال:أنهئم@النبيعن

لهتكهنأوتكهنأولهتطيرأوتطيرمن

.65لآية:النمل@سورة(1)

.59لآية:الأنعاماسورة(2)
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1 -@@لرفى@لشرعيةدييلدهبيةيل@ت@رى6

لهسحرأوسحرأو
علىأنزلبماكفرفقديقولبمافمدقهكاهناأتىومن

عثلا@امحمد
(1)

جيد.بإسنادالبزاررواه

بالطالعيسمىوماالنجومعلمأنالحقلطالبيتبينالأحاديثمنذكرناوبما

الكهنةيدعيهمماذلكأشبهوماالخطومعرفةالفنجانوقراءةالكفوقراءة

ومنظ@،ورسولهاللهحرمهاالتيالجاهليةعلوممنكلهاوالسحرةوالعرافون

يتعاطاهامنإتيانأوفعلهامنوالتحذيربإبطالهالإسلاماجدالتيأعمالهم

لأنهذلكمنبهيخبرفيماتصديقهأومنهاشيءعنوسؤاله
الذيالغيبعلممن

به.اللةاستأثر

يعتمدوأنويستغفرهاللةإلىيتوبأنالأموربهذهيتعلقمنلكلونصيحتي

معالأموركلفيعليهويتوكلوحدهاللةعلى
والحسيةالرعيةبالأسبابأخذه

يدعوأنالمباحة،
أوأهلهاسؤالويحذرعنهاويبتعدالجاهليةلأموراهذه

اللهغضبمنوحذراوعقيدته،دينهعلىوحفاظأ@ث@ولرسولهدئةطاعةتصديقهم،

والاخرة.الدنياخسرعليهاماتمنالتيوالكفرالشركأسبابعنوابتعاذاعليه،

يوقعأوشرعهيخالفماكلمنسبحانهبهونعوذذلكمنالعافيةاللةنسأل

للفقهالمسلمينوجميعيوفقناأنسبحانهكمانسألهغضبه،في
والثباتدينهفي

أعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورومنالفقمضلاتمنجميعايعيذناوأنعليه،

اللةوصلىعليهوالقاثوذلكوليإنه
وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلم

***

صتحربحهنفدم(1)
68.

(2)
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للشمرع@ة@لرفىفي@لنترى@لنمبية@

الجنيستخدمممنفهويالدتهواسمالمريضاسميطلبمن

1 6

لمحةهناك@
كلامهمحسبعلىالشعبيبالطبيعالجونالاسمن

ثموالدتكواسماسمكاكتبلي:قالأحدهمإلىأتيتوحينما

ممابإنكله:يقولونالشخصيراجعهموحينماغدا،راجعنا

اللهكلاميستعملإلهأحدهمويقولوكذا..كذاوعلاجكوكذابكذا

إليهم؟الذهابحكموماهؤلاءمثلفيرأيكمفماالعلاجفي

الجنيستخدمأنهعلىدليلفهوعلاجهفيالأمرهذايعملكانمنالجواب:

لسؤالهولاإليهالمجيءيجوزلاكماعندهالعلاجيجوزفلاالمغيباتعلمويدعي

لمشيءعنفسألهعرافاأتى@امنالناس:منالجنسهذافي@،فالنبيلقول

@اليلةأربعينصلاةلهتقبل
(1)

صحيحه.فيمسلمأخرجه

فيكلب@عنهوثبت
ةوالسحروالعرافنالكهانإتيانعنالنهيأحاديثعدة

فقديقولبمافصدقهكاهاأتىمن"@ق:وقالوتصديقهمسؤالهمعنوالنهي

ضربباستعمالالغيبعلميدعيمنوكل@اكلب@محمدعلىأنزلبماكفر

أوأمهواسماسمهعنالمريضسؤالاوالأرضفيالتخطيطأوالودعأوالحصى

أنهعلىدليلذلكفكلأقاربهاسم
عنشونالنبينهىالذينوالكهانالعرافينمن

وتصديقهم.لهمسؤا

أنهمزعمواو)نعندهمالعلاجومنسؤالهمومنمنهمالحذرفالواجب

صتحريجهتقدم(1)
لملأ

صتخريجهتقدم(2)
ملأ



1 @لرقى@لشرعية-في@لفثاوى@لذهبية6

منلأنبالقرانيعالجون
تصديقهميجوزفلاوالخدلالتدليسالباطلأهلعادة

أحذاعرفمنعلىوالواجبيقولونفيما
منالأمرولاةإلىأمرهيرفعأنمنهم

وحتىال@هبحكمعليهميحكمحتىبلدكلفيالهيئاتومراكزوالأمراءالقضاة

بالباطل.الناساموالوأكلهموفساثصمشرهممنالمسلمونيسلم

باللهإلاقوةولاحولولاالمستعانواللة

***

وتصديقهمالعلاجلتلقيونحوهمللكهانالذهلبحكم

ف.القارئ:@
كانفيه:يقولسؤالاإلينابعثالرياضمنع.ع.

ذلكوتخللالمرضمدةمعهوطالتنفسيامرف@امريفحاوالدي

إلىنذهببأنالأقرباءبعضعليناأشارلكنللمستشفىمراجعة

أيضا:وقالواالأمراضهذهلمثلعلاجاتعرفإيخهاقالوا:امرأة

فقطالاسماعطوها
فهلالدواء،لهوتصفيخهبماتخبركموهي

خيرا؟دله@جزاكمأفيدوناالمرأهلهذهنذهبأنلنايجوز

جملةمنلأنهاتصديقهاولاسؤالهايجوزلاوأشباههاالمرأةهذهالجواب:

علاجهمفيبالجنويستعينونالغيبعلميدعونالذينوالكهنةالعرافين
هم.رخباأو

جبر،بنعبد@لعزبز@لئيخكتب(1)
2

ص
2،223.



1@لرفى@لشرعبةفي@لمناوى@لنمبية@ص 6

لمشيءعنفألهعرافاأتى@امنقال:أنهلخ@اللهرسولعنصحوقد

يوما@اأربعينملاةلهتقبل
(1)

وصحصحيحهفيمسلمأخرجه
قال:أقطب@عنه

@اظ@محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهناأوعرافاأتىلامن

ة.كئيرالمعنىهذافيوالأحاديث

فعوالروتصديقهمسؤالهموعدميأتيهمومنهؤلاءعلىالإنكارفالواجب

عنهمالرفعوعدمتركهملأنيستحقونبمايعاقبواحتىالأمورولاةإلىعنهم

وتصديقهم.وسؤالهمبهمالجهالاغترارعلىويساعدالمجتمعيضر

يستطعلمفإنبيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى@امنظل@:النبيقالوقال

@االإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإنفبلسانه
(3)

صحيحه.فيمسلمرواه

وفبالمعرالأمروهيئةالبلدكأميرالأمرولاةإلىعنهمالرفعأنشكولا

فقووالتقوى،البرعلىالتعاونومنباللسانعليهمالإنكارجملةمنوالمحكمة

سوءكلمنوسلامتهمصلاحهمفيهلماجميعاالمسلميناللة

***

صتخريجهتقدم(1)
6 8

صتخريجهتقدم(2)
68.

لإيمان.اكتا@4(،لارقممسلمأخرحه(3)

الداثمة،اللجنةعئيمير،ابربلى،ابرللمئيخبهايتعلقومالرقىطرالةلالقرآنالعلاحفتاوىل@(

ص
لارلنالعزيرعبدللنسيغوالقرى3،63،7



ع@-"للشرعيه@لرقىكييلنمبيهيلفناوى

بهايتعلقومايالكهانةالسحرحكم

بعد:وبعده،نبيلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهدلهالحمد

عنويعالجونالطبيدعونممنالاخيرةالاونةفيالمشعوذينلكثرةفنظرا

الناسمنللسذجواستغلالهمالبلادبعضفيوانتثارهمالكهانةأوالسحرطريق

ماأبينأنولعباثهدثهالنصيحةبابمنرأيتالجهل-عليهميغلبممن
منذلكفي

أمرهومخالفةتعالىاللهبغيرالتعلقمنفيهلماوالمسلميئالإسلامعلىعظيمخطر

محت!.رسولهوأمر

إلىيذهبأنوللمسلماتفاقا،التداوييجوزتعالى:باللهمستعيئافأقول

مرضهلهليشخصذلكنحوأوعصبيةأوجراحيةأوباطنيةأمراضدكتور

ذلكلأنالطب،علمفييعرفهحسبماشرعاالمباحةالأ@ويةمنيناسبهبماويعالجه

سبحانهللةاأنزلوقدالله،علىالتوكلينافيولاالعاديةلأسبابباالأخذبابمن

ذلكعرفالدواءمعهوأنزلالداءوتعالى
ولكنهجهله،منوجهلهعرفهمن

عليهم.حرمهفيماعبادهشفاءيجعللمسبحانه

ليعرفالمغيباتمعرفةيدعونالذينالكهنةإلىيذهبأنللمريضيجوزفلا

رجمايتكلمونفإنهمبهيخبرونهفيمايصدقهمأنلهيجوزلاكمامرضه،منهم

حكمهموهؤلاءيريدون،ماعلىبهمليستعينواالجنيستحضرونأوبالغيب
@سبه@!النبيأنصحيحهفيمسلمروىوقدالغيب،علمادعواإذاوالضلالالكفر

فسألهعرافاأتى@امنقال:
عنويوما@اأربعينصلاةلهتقبللمشيءعن

صتخريحهتقدم(1)
68.



1يلشرعية@لرلىثيللنمبيةللفتاوى@ص 7

عنهاللةرضيهريرةأبي
فقديقولبمافصدقهكاهناأتىلامنقال:ظ@النبيعن

صححهوالأربعالسننأهلوخرجهداودأبورواه@اكل@به@محمدعلىأنزلبماكفر

كفرفقديقولبمافصدقهكاهناأوعرافاأتى@امنبلفظ:@هالنبيعنالحاكم

رضيحصينبنعمرانوعنأ"(،لاصةمحمدعلىأنزلبما
قالقال:عنهالله

منادالي@ص@:اللةرسول
أوسحرأولهتكهنأوتكهنأولهتطيرأوتطيرمن

سحر
له

@اعق!محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهاأتىومن

(2)

جيد.بإسنادالبزاررواه

ةوالسحروالكهنةالعرافين،إتيانعنالنهيالثريفةلأحاديثاهذهففي

رلأمواولاةعلىفالواجبذلك،علىوالوعيدوتصديقهموسؤالهموأمثالهم

والعرافينالكهانإتيانإنكاروسلطانقدرةلهمممنوغيرهمالحسبةوأهل

منشيئايتعاطىمنومنعونحوهم
عليهموالإنكاروغيرهاالأسواقفيذلك

فيبصدقهميغترأنيجوزولاإليهم،يجيءمنعلىوالإنكارالإنكار،أشد

التأسييجوزلاجهالفإنهمالناسمنإليهميأتيمنبكثرةولاالأموربعض

بهم
وتصديقهموسؤالهمإتيانهمعننهىقد@لىالرسوللأنة

منذلكفيلما

ة.فجركذبةولأنهمالوخيمةوالعواقبالجسيموالخطرالعظيمالمنكر

يدعيانلأنهماوالساحرالكاهنكفرعلىدليلأالأحاديثهذهفيأنكما

الجنبخدمةإلامقصدهماإلىيتوصلانلاولأنهماكفر،وذلكالغيبعلم

دعواهمفيلهموالمصدقسبحانهبهوسركبالثةكفروذلكاللهدونمنوعباثتهم

منهبرئفقديتعاطاهاعمنالأمورهذهتلقىمنوكلمثلهم،يكونالغيبعلى

يخضعأنللمسلميجوزولاكل@،اللهرسول
كنمنمتهمعلاخايزعمونهلما

صتحريجهتقدم(1)
طلأ.

صتحريحهتقدم(2)
68.



1 @للرفى@لشرعيةفيللفتاوى@لنمبية7

هذافإنيعملونها،التيالخرافاتمنذلكونحوالرصاصصبأوبالطلاسم

باطلهمعلىساعدهمفقدبذلكرضيومنالناسعلىوالتلبيسالكهانةمن

هم.وكفر

لأحدأيضايجوزلاكما
وجسيتزعمنليسألهمإليهميذهبأنالمسلمينمن

ةالعداوأووالوفاءالمحبةمنوأسرتيهماالزوجيئبينيكونعماأوقريبهأوابنه

هذالأنذلكونحووالفراق
وتعالى،سبحانهاللةإلايعلمهلاالذيالغيبمن

رسوفيالملكينسأنفيوحلعزاللهقالكماالكفريةالمحرماتمنوالسحر
ة

منهقايختعتمونتكفرفلاتةنحنإنمايفولاحتىمقيعلمان)وماالبقرة:
منبهينبف@اليهموماوزوجهالمرءبينبهيفرقودطما

تاويتعتموناللهبإفدطإلاأحد

وشرماونئىخلاقمنالآخرةفيتةفااشتراةنمنعلمواولقذينفعهمولايفرهم
ا

يعلفون*@وكانوالوأنفسهمبه
(1)

المرءبينيفرقونالسحرةوأنكفرالسحرأنعلىالكريمةالايةهذهفدلت

اللهبإذنيؤثرو)نماضرأولانفعالذاتهبمؤثرليسالسحرأنعلىدلتكماوزوجه

عظمولقدوالشر،الخيرخلقالذيهووتعالىسبحانهاللةلأنالقدريالكوني
اولبسوالمثركينعنالعلومهذهورثواالذينالمفترينبهؤلاءالخطبواشتدالضرر

اللهوحسبناراجعونإليهو)نالئةفإناالعقولضعفاءعلىبها
الوكيل.ونعم

هميضرمايتعلمونإنماالسحريتعلمونالذينأنعلىالكريمةالآيةدلتكما

اللهعندلهمليسوأنهينفعهمولا
وعيدوهذاونصيب(حظ)منأيخلاقمن

شدةعلىيدلعظيم
بأبخسأنفسهمباعواوأنهموالآخرةالدنيافيخسارتهم

بهشرواقا)ولبشبقوله:ذلكعلىوتعالىسبحانهاللهذمهمولهذاالأثمان،

البغ.بمعنىهناوالشراء@،يعلفونكانوالوأنفسهم

1لايةاالبقرةسورة(1) 0 20.



1@لرفى@لاثمرعيةلح@@لفتاوى@لذهبية@ص 7

نسألهكماالمشعوذينوسائروالكهنةالسحرةشرمنوالسلامةالعافيةاللهنسأل

وتنفيذمنهمللحذرالمسلمينحكاميوفقوأنشرهمالمسلمينيقيأنسبحانه

اللةحكم
كريم.جوادإنهالخبيثةوأعمالهمضررهممنالعباديستريححتىفيهم

لهموأوضحوقوعهقبلالسحرشربهيتقونمالعبادهسبحانهاللةشرعوقد

لنعمتهداتمافاإليهممنهو)حسائالهممنهرحمةوقوعهبعدبهيعالجماسبحانه

والأشياءوقوعهقبلالسحرخطربهايتقىالتيللأشياءبيانيليوفيماعليهم،

شرعا.المباحةالأمورمنوقوعهبعدبهايعالجالتي

بالأفكارالتحصنهووأنفعهذلكفأهموقوعهقبلالسحرخطربهيتقىماأما

ومنالمأثورةوالتعوذاتوالدعواتالثرعية
كلخلفالكرسيايةقراءةذلك

ومنالسلامبعدالمشروعةالأفكاربعدمكتوبةصلاة
النوم،عندقراءتهاذلك

إلاإلهلاالله@سبحانه:قولهوهيالكريمالقرانفيايةأعظبمهيالكرسيواية

نومولاسنةتأخذهلاالقيومالحيهو
منالأرضفيوماالسمواتفيماله

الذيذا

مايعلمبإفنهإلاعدهيشفع
منبشيءيحيطونولاخلفهموماأيديهملين

إلاعنمه

شناءبما
@العظيمالعليوهوحفظهمايئودةولاوالأرضالسمواتكرسيهوسيع

ومن
قلو@@،اثفلتيبربأعوذ)قلوأحذ@،اللههو)قلتراعةذلك

مرثلاثالثلاثالسوروقراعةمكتوبةصلاةكلخلف@،الناسبربأغوذ
ات

ومنالمغرب،صلاةبعدالليلأولوفيالفجرصلاةبعدالنهارأولفي
اءةقرذلك

بماالرشول)آمقتعالى:قولهوهماالليلأولفيالبقرةسورةآخرمنالايتين

بيتنفرقلاورسلهوكتبهوملائكتهبالتهآمنكلوالفؤمئونربئمنإليهأئزل
أحد

من

القمبير@وإليلثربناغفرانكوأطعناسمعناوقالوارشله
(2)

السورة.آخرإلى

2ةالآيةالبقرةسورة(1) 5 5.

2لايةاالقرةسررة(2) 8 5



1 7
@للرفى@لشرعيةفيللذهبية@للتارى

يزللميلةفيالكرسيآيةقرأ@امنتال:انهظ@اللهرسولعنصحوقد

يصبححتىشيطانيقربهولاحافظ@للهمنعليه
@ا

وصح
أنهمحلس@هأيضاعنه

أعلمواللهوالمعنى@اكفتاهليلةفيالبقرةسورةآخرمنالايتينقرأدامنقال:
كفتاه

سوء.كلمن

التاماتاللةبكلماتالتعوذمنالإكئارذلكومن
الليلفيخلق،ماشرمن

ط@يخ@:النبيلقولالبحرأوالجوأوالصحراءأوالبناءفيمنزلأينزولوعندوالنهار

التاماتاللهبكلماتأعوذفقال:منزلانزل@امن
شيءيفرهلمخلقماشرمن

@اذلكمزلهمنيرتحلص
وأولالنهارأولفيالمسلميقولأنذلكومن

@ابسممرات:ثلاثالليل
فيلاوالأرضفيشيءاسمهمعيفرلاالذيالله

ذلكفيالترغيبلصحة@االعليمالسميعوهوالسماء
وأن@اللةرسولعن

ذلك
للسلامةسبب

سوء.كلمن

منوغيرهالسحرشراتقاءفيالأسبابأعظممنوالتعوذاتلأذكاراوهذه

لماصدروانشراحعليهواعتمادبالئةوثقةيماندبصدقعليهاحافظلمنالضرور

منالإكثارمعوقوعهبعدالسحرلإزالةالسلاحأعظممنأيضاوهيعليه،دلت

البأس.ويزيلالضرريكشفأنسبحانهوسؤالهاللةإلىالضراعة

ور@!وكانويخره-السحرمنالأمراضعلاجفيغبثلاعنهالثابتةالأدعيةومن

شفاءلاالشافيأنتواشفالأسأذهبالناسرباللهم@اأصحابه-:بهايرقي

سقما@ايعادرلاشفاءشفاؤكإلا
(4)

ثلائايقولها
بهارقىالتيالرقيةذلكومن

@ابسمقوله:وهيغ@!البيجبرائيل
شرومنيؤذيكشيءكلمنأرقكالله

2صتحربحهسيأتي(1) 4

المساصحةكتد8(،"8)رقمومسلمالؤآن،لضاثلكتا@0(،5"9)رفملححارياأحرحه(2)
يرلر

والدعاءالذكركتبل@072(،رقممسلمأحرحه(3)

.29صتخريحهتقدم(4)



@
فى@لرقى@لشرعية@لفتلرى@لنمبيهجض@

1 7

بسميشفيكاللهحاسدعينأونفسكل
@اأرقيكالله

(1)

مرات.ثلاثذلكوليكرر

منحبسإذاللرجلنافععلاجوهوأيضاوقوعهبعدالسحرعلاجومن

نحوهأوبحجرفيدقهاالأخضرالسدرمنورقاتسبعيأخذأنأهلهجماع

منعليهويصبإناءفيويجعلها
الكرسيآيةفيهاويقرأللغسليكفيهماالماء

اففلق،"وبربأعوذقلو@أحذ@،اللههو)قلو@،الكافرودطأيهاياقلو@

قولهوهيالأعرافسورةفيالتيالسحروآيات@و،الناسبربأعوذقلو@

موسىإلىوأوحيناال@سبحانه:
فوقع@يأقكونماتلق@هيفإذاعصاكألقأن

التيلاياتوا@،عاغريقوانقلبواهالكفغلبوا@يعملونكانوافاوبطلالحق

@عليمساحربكلائتونيفرعون)وقالسبحانه:قولهوهييونسسورةفي

موسىقالألقوافلما@ملقولطأنتمماألقواموسىلهمقالالسحرةجاءفلفا
فا

جئتم

بكلماتهالحقاللةويحق5المفسدينغفليصلغلااللةإنشطلةاللةإنالستحربه

تنقيأنإماموسىيا)قالواطه:سورةفيالتيوالايات@،المجرمونكرهونو
منإليهيخيلوجمصيهمحبالهمألقوا@اذابلقال@ألقئمنأوذئكودأنوإفا

أذتإنكتخفلاقئناموسى@خيفةنفسهفيفأوجستسعى@أنهاسيحرهم

يفبحولاشاحركيدصنعواإثماصشعوافاتئقفيميلثفيماوألقالأعلى@
ماحرال@

جث

يزولوبذلكبالباقيويغتسلمراتثلاثمنهيثربالماءفيذكرماقراءةوبعد

وليزحتىبأسفلاأكثرأومرتينلاستعمالهالحاجةدعتو)ناللهشاءإنالداء

الداء،
ضعمومعرفةفيالجهودبذلعلاجهأنفعمنوهوأيفئاالسحرعلاجومن

السحر،بطلوأتلفواستخرجعرففإذاذلك،غيرأوجبلأوأرضفيالسحر

التوفيق.وليواللهبهاويعالجالسحربهايتقىالتيالأمورمنبيانهتيسرماهذا

صتخريحهتقدم(1)
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1 @لرقى@لشرعية-س@لفناوى@لذهببة7

منغيرهأوبالذبحالجنإلىالتقربهوالذيالسحرةبعملعلاجهوأما

اجبفالوالأكبر،الشركمنبلالشيطانعملمنلأنهيجوزلافهذاالقربات

منالحذر
ذينوالمشعووالعرافينالكهنةبسؤالعلاجهيجوزلاكماذلك،

الغيبعلميدعونفجرةكذبةولأنهميؤمنونلالأنهميقولونماواستعمال

كماوتصديقهموسؤالهمإتيانهممنظسالرسولحذروقدالناس،علىويلبسون

الرسالة.هذهأولفيذلكبيانسبق

عملمن@اهيفقال:النشرةعنسئلأنهكلي@اللهرسولعنصحوقد

@االشيطان
(1)

عنالسحرحلهيوالنشرةجيد،بإسنادداودوأبوأحمدلإمامارواه

سؤالوهيالجاهليةأهليتعاطاهاالتيالنشرةهذابكلامهظ@ومرادهالمسحور،

حلهأوالسحرليحلالساحر
بسحر

مثله
اخر.ساحرمن

كمابذلكباسفلاالمباحةلأدويةواالشرعيةوالمتعوذاتبالرقيةحلهأما

فيحسنبنالرحمنعبدوالشيخالقيمابنالعلامةذلكعلىنصوقدتقدم،

العلم.أهلمنغيرهماأيضاذلكعلىونصعليهما،اللهرحمةالمجيدفتح

دينهمعليهميحفظوأنسوءكلمنللعافيةالمسلمينيوفقأنالمسئولواللة

عبدهعلىوسلماللةوصلىشرعهيخالفماكلمنوالعافيةفيهالفقهويرزقهم

الهوعلىمحمدورسوله
وصحبه

به@**

لم@.صتخريجهتقدم(1)

(2)
جبو،اب@متوعة:لاتومقا@تاوىمجموع

3
ص
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@لرفى@لشرعيةفي@لفتاوى@للمبيه@

التنجيممنهووهليالفلكالحسابتعلمحكم

1 7

والأياموالشهورالسنينحسابأمورمعرفةالتنجيممنيعتبرهل@

ذلك؟ونحووالزرعالمطرتوقتومعرفة

هذاليسالجواب:
اللةخلقوقدالمباح،العلممنهودانماالتنجيممن

والقمرفياءالثمسنجغلالذي)هوتعالى:قالالحساب،لمعرفةوالقمرالشمس

ماوهذا@وانحسابالسنينعددلتعلموامنازلوقدرةنورا
التسيير.بعلميسمى

الذيوالخبرالمثاهدةطريقمنيدركالذيالنجومعلمأماالخطابي:قال

نهيفيماداخلغيرفإنهالقبلةجهةوتعلمالزوالبهيرف
أعلم.واللهعنه..

تعالى:قالبه،بأسلاالجهاتمعرفةعلىبالنجومالاستدلالوكذلك

مافتعلمالتسييرعلموأمارجب:ابنقال@يهتذونهموبالنجيموعلامات@

عليهزادوماالجمهورعندجائزوالطرقالقبلةومعرفةللاهتداءإلهيحتاج

منه.أهمهوعمالشغلهإليهلاحاجة

زينةلثلاث:النجومهذهاللهخلققتاثة:قالصحيحه:فيالبخاريقال

ذلكغيرفيهاتأولفمنبها،يهتدىوعلاماتللشياطين،ورجوماللسماء،

به.لهعلملاماوتكلفنصيبهوأضاعأخطأ

تعالى:قولهفيالقرآنمنمأخوذهذااللة:عبدبنسليمانالثيخقال

تعالى:وقوله@هللشيافيرجوماوجعلناهابقمابيحالدياالسماءزيناولقدل@

هالآيةيولىررة@(1)

.16الآية:النحلسورة(2)

5لايةاالملكسررة(3)



1 وو@لرقى@لشرعيةفي@لفتارى@لدهبية7

علىلاتلادأي@)وعلاماتله:وقو@،يهتدودطفموبالنجم)وعلامات-

والبلدان.الجهات

الغيبمنالمطرنزولوقتمعرفةلأنيمكنلافهذاالمطرتوقيتمعرفةوأما

اءبالأنوالاستسقاءهوهذاالنجومبأحوالالمطرنزولوربطاللهإلايعلمهلاالذي

الجاهلية.أمورمنوهو

يدركعلموهوالفصولمعرفةإلىيرجعفهذاالزروعبذاروقتمعرفةوأما

أعلمللهوابالحساب..

***

الثفاءبقصداللهلغيرالذيححكم

إلىبههونيئعزيزأوقريبلهميمابحينماالناسبعض@

هذاإلىبالمريضيؤتىوحينما@االشعبيالطبيب@ايسمونهشخص

هذابأنويؤكدالأمراضمنجملةالمريضلولييسردالطبيب

عيهاللهاسميذكرلامعينحيوانلهذبحإذاإلايشفىلنالمريض

يحدده.مكانفيذلكبعدويدفن

يكونالشركقاعدغيرللشفاءطلباذلكالإنسانفعلإذاهل

اللهلغيرالذبحتأتيرماثمالأكبرالشركمنذلكيعتبروهلآثما،

.4،748اصجالفوزاد:صالحالشيحالفتاوى-الدعوفكتا@(1)



1للرقى@لش@رعبةفي@لفملىى@لنمبيه@ 7

المسلم؟عقيدةعلىعموما

اللهلغيرالذبحالجواب:
اضالأغرمنذلكلغيرأوالمريضشفاءأجلمن

تعالى:وقالم@وانحريربلث)فملتعالى:قالعبادةالذبحلأنأكبرشرك

وبذللثلهشريلثلا@انعالمينربللهومماتيومحيايئيهيون@ع@لاتيإن)قل

@والمسلمينأوذوأناأمرت
(2

معوقرنهوحدهدئهالذبحيكونبأنسبحانهفأمر
سبحانهأمركماالصلاة

اسميذكرلممماالأكلعنونهىالذبائحمنعليهاللةاسميذكرممابالأكل
الله

إلىمؤمنين*@وباياتهبهتمإنعليهاللهالممذكرمما)فكلواتعالى:قالعليه،

@ولفسقوإتهغليهاللهاسمئذكرلممفاتأكلوا)ولاتعالى:قوله

شفاءلأجلكانسواءالأغراضمنغرضلأيأكبرشركاللةلغير

منذلكلغيرأويزعمونكماالمريض
المريضأقاربيأمرالذيوهذالأغراض،ا

لاةوإبلاعفيجببالثركيأمرمشعوذعليهااللهاسميذكرونلاذبيحةيذبحوابأن

شره.منالمسلمينويريحوايديهعلىليأخذواعنهلأمورا

نذهببأنوذلكالمرضىبهايعالجمباحةأدويةلناجعلوتعالىسبحانهوال@ه

شرعوكذلكالمباح.النافعبالعلاجونعالجوالمستشفياتالأطباءإلى
لسبحانهالله

بالأدعيةبالشفاءلهاللهوندعواللةكتابمنالمريضعلىنقرأبأنبكتابهالرقيةلنا

ردة.الوا

2لآيةالكوثراسورة(1)
0

1الآبةلأسعاماسورة(2) 62.

1الاية:الأنعامسورة(3) 18.
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يلشرعية-@لرقىفي@لفتا@ى@لنمبية

@أمرهبابغاللهإنحشةففواللهعلىيتوكل)ومنللمؤمنكفايةهذاوفي
أكلوالمسلمينعقائدإفساديريدوندجالونكذابونفإنهمالمشعوذونهؤلاءأما

ردعهميجببلويضلونهمبالناسيعبثونتركهميجوزفلابالباطلالناسأموال

شرهم.وكف

أما
المسلمعلىويجبالأرض،فيوالفسادالمنكرأعظممنفإنهتركهم

إلىيذهبولاوعقيدتهدينهيفسدبماجسمهيعالجفلاعقيدتهعلىالمحافظة

عنالناسيخبرونكانواوإذاوالدجالين،المشبوهينهؤلاء
فهمالغائبةلأشيل@ا

علىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهاأتىدامنغث@:النبيقالوقدكهاد
مذيوالترداودوأ@أحمدرواه@اعدصح@محمد

ك@**

3لاية:االطلاقسورةا(
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@لرقى@لشرعيةفيللنمبية@ء@لفتارى

منهاكلوحكموالعرافةيالتنجيموالكهانةالسحريينالفرق

1 8

المعنىفياختلافبينهماهلوالعرافةوالتنجيموالكهانةالسحر@

الحكم؟فيسواءهيوهل

ال@الجواب:
التأثيربقصدالسحرةيعملهاوعقدورقىعزائمعنعبارةةحر

خبيثوعملكفروهوالزوجنبينالتفريقأوالأمراضأوبالقتلالناسعلى

شره.منالمسلمينو)راحةوازالتهاستئصالهيجبشنيعاجتماعيومرض

الرحمنعبدالشيخقالالجن،استخدامبواسطةالغيبعلمادعاءوالكهانة:

ماوأكثرالمجيد:فتحفيحسنابن
منأولياءهمالجنبهيخبرماهذافييقع

كشفاالجاهلفيظنهالأخبارمنالأرضفييقعبماالغائبةالأشياءعنالإن@

وهوللهولياالجنعنبذلك@خبر@يظنونالناسمنكثيربذلكاغتروقدوكرامة.

انتهى.الشيطان.أولاءمن

أزواجبعضعنصحيحهفيمسلمروىالكهان،إلىالذهابيجوزولا

صلاتهتقبللميقولبمافصدقهشيءعنفسألهعرافاأتى@امنظل@:النبي

رضيهريرةأبيوعنيوقااأربعين
عنهال@ه

عرافاأتىمن@اقال:كل@النبيعن

يوما@اأربعينصلاةلهتقبللميقولبمافصدقهشيءعنفسأله
(2

أبيوعن

رضيهريرة
كفرفقديقولبمافصدقهكاهناأتىمن"قال:ظب@النبيعنعنهاللة

ىووروالترمذي،أحمدورواهداود،أبورواه@اكلث@محمدعلىأنزلبما

صتخريحهتقدم(1)
ملا

صتخريجهتقدم(2)
هلأ

صتخريجهتقدم(3)
ملأ.



1 @فيلشرعية@لرفىفيللنمبية@لفتلىى8

فمدقهكاهناأوعرافاأتىمن@اشرطهما:علىصحيحوقال:والحاكمالأربعة

@اكل@محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبما

بهايستدلبمقدماتالأمورمعرفةيدعيالذيهووالعرافالبغوي:قال

الكاهن.هووقيلالضالة،ومكانالمسروقعلى

حالوالروالمنجمللكاهناسمالعرافتيمية:ابنالإسلامشيخوقال

انتهى.الطرق.بهذهلأمورامعرفةفييتكلمممنونحوهم

منهوولأرضيةاالحوادثعلىالفلكيةبالأحواللاستدلالاهووالتنجيم:

الكونفيتتصرفالنجومأناعتقدإذاأكبرشركوهوالجاهليةأعمال

***

ذلكحيالوتصرفهع@كل@بهاسحرالتيالطريقة

ع@@!تعاملهكانفكيفذلكثبتوإذاسحرلى@النبيأنثتهل@

سحره؟منومعالسحرمع

عائشةفعنسحرظبطةالنبيأنثبتنعمالجواب:
رضي

النبيأنعنهاالله
ظرر

ذاتلهاقالوأنهيفعلهوماالشيءيفعلأنهإليهليخيلحتىسحر
أتاني@ايوم:

عندوالآخررأسيعندأحدهمافجل@ملكان

مافقال:رجلي
الرجل،وجع

ملأ.صتحريجهتقدم(1)

جالفوزان،صالحالثحقاوىمنالمنتقى(2)
2

ص
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1للرفى@ل@ن@رعبةدي@لعتاوى@للمبية@ 8

جفومثاطةمشطفيالأعممبنليدقال.طبه،ومنةقالمطبوب،ةقال

@ا،ذروانئرفيذكرطلعة

3-7/28البخاريصحيح

طائفةهذاأنكروقدالقيم:ابنالإمامقال
هذايجوزلاوقالوا:الناسمن

جنسمنهوبلزعمواكماالأمرولي@وعيئا.نقصئاوظنوهعليه
يؤثركانما

منفيهءب@
منمرضوهووالأوجاعلأسقاما

كإصابتهبهو)صابتهلأمراضا

بينهما.فرقلابالسم

كونهوأمانبوتهفييقدحولاقال:أنهعياضالقاضيعنللهارحمهوذكر

فيفليسيفعلهولمالثيءفعلأنهإليهيخيل
شيءفي@اخلةعليهيدخلماهذا

منعصمتهعلىوالإجماعالدليللقيامصدقهمن
هوو)نماهذا،

ؤهطرويجوزمما

عرضةفيهاوهوأجلهامنفضلولالسببهايبعثلمالتيدنياهأمورفيعليه

ينجليثملهحقيقةلاماأمورهامنإليهيخيلأنبعيدفغيرالبشركسائرللآفات

اتهى.كاد.كماعنه

قدأنه@علمولما
فاستخرجهالسحرمكانعلىفدلهتعالىاللهسألسحر

حتىبهمافذهبوأبطله
نشطكأنما

ل@@يعاقبولمعقالمن
لمابلسحرهمن

اللهشفاليفقدأنادأمامح@ك@:قالنقتله،الخبيثنأخذأفلاالله:رسولياله:قالوا

شرا@االناسعلىيتيرأنوأكره
(1)

7/3البخاريصجح 0

***

صتحريحهتقدم(1)
1 0 3

جالمرراد،مالحالشيح@تاوىمنالمتقى(2)
2

ص
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1 ووللشرعية@لرقىليلذهبيةيلفناوى8

يث@منهيباحلاوننهالسحرحقيقة
إء

عمليعتبروهلمنهشيءيباحوهلالسحرحقيقةإيفاحنرجو@

الإسلام؟دينعنمخرجاالسحر

كماالسحروحقيقةسببه،وخفيلطفعماعبارةاللغةفيالسحرالجواب:

والأبدانالقلوبفييؤثروعقدورقىعزائمعنعبارةالكافيفيالموفقبينها

شيءيباحلاحرامكلهوالسحروزوجه.المرءبينويفرقويقتلفيمرض
منه

لي@أي@خلاقمنالآخرةفيلهمااشراهلمنعلفوا)وتقدتعالى:اللهقال

له

لهليسالحسن:
قدومتعاطهوكفرالسحرتحريمعلىيدلوهذادين

أحمدلإماماقالالساحر،قتلويجبالموبقات،السبعمنظي@النبيعده

عنالساحرقتلصحأيبخةالنبيأصحابمنثلاثةعنالساحرقتلالله:رحمه

اللهرضيوجندبوحفصةعمروهمالصحابةمنثلاثة
السحرفعملعنهم،

منيخرجبالئةكفرواحترافا،وتعليفاتعلما
الملة

لإراحةالساحرقتلويجب

المجتمعإلىيتعدىشرهولأنكافرلأنهساحر،أنهئبتإذاشرهمنالناس

***

1الآيةالمقرةسورة(1) 0 2 0

ج@لفوزان@الح@المئيخفتاوىسالمنتقى(2)
2
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@لرلحى@لش@عيةفيالحعبية@لن@اوى@

ذيببالت@الحيواناتوقتلالسحرلعملاللكهنةالذهابحكم

1 8

القرآنوقراءةأوقاتهافيالصلواتعلىوأداومأهتديأنقبل@

منيوطلبتالساحراتإحدىإلىذهبتالكريم
دجاجةأخنقأن

بزوجيتربطنيحجاباليتعمللكي
دائفايوجدكانلأنه

متنكلات
فيعليفهلبيديفعلاالدجاجةخنقتوقدوبينهبيني

منأخلصحتىأفعلوماذاإثمهذافعل
يراودنيالذيالخوفهذا

والقلق؟

كفرالسحرلأنالتحريمشديدحرامالساحراتإلىالذهابأولأ:الجواب:

خنقتأنكذكرتوماكبيرةجريمةإليهمفالذهابوجلعزاللهبعبادواضرار

حقبغيرللحيوانوقتلللحيوانتعذيبفيههذالأنأخرىجريمةالدجاجة

اللهإلىتبتقدثمتماولكنشركافيكونالعملبهذااللةغيرإلىوتقرب

تعوديولاوتعالىسبحانهاللهيغفرهمنكسبقفماصحيحةتوبةوتعالىسبحانه

تاب.لمنيغفرتعالىواللةالمستقبلفيإليه

بلالمسلمينبينسحرهميزاولونالسحرةيتركواأنللمسلمينيجوزولا

منالمسلميناراحة@قتلهمالمسلمينأمورولاةعلىويجبعليهمالإنكاريجب

سرهم

***

.7،273اصجالفوز@د،صالحالثيخ@تاوىم@المن@قىكتب(1)



1 @@لرقى@لشرعيةسلللمبية@لفملرى8

تفسيرهفيالسحرعنكثيرابنقولشرح

1صأ،)جكثيرتفسيرابنجاءفي@ ةمايلي(47

الهواءفييطيرأنالساحريقدرأنجوزوافقدالسنةأهلوأما

يخلقاللهإنقالوا:أنهمإلاإنسانا،والحمارحماراالإنسانويقلب

أنفأماالمعينةوالكلماتالرقىتلكالساحريقولعدماالأشياء

للفلاسفةخلافافلا،والنجومالفلكهوذلكفيالمؤتريكون

معنىفهلوالمنجمين.
إنسانعلىالساحريتسلطأنيمكنأنههذا

قبل؟منذلكمثلحصلوهلالعكسأوحيوانإلىفيق!

جريرابنقبلهذكرهوكذااللةرحمهكثيرابنذكرهكذاالجواب:
الطيرانفأما

يمكنأنهعلىدليلوهوقبلهماالسلفبعضذكرهفقدالماءعلىوافيالهواءفي

أنومعلومبهيتلبسونوقدالساحريخدمونالجنومردةالشياطينإنحيثذلك

ويصورهبإنسانيتلبسواأنيستبعدفلامتنوعةبأشكالالتشكلعلىالقدرةلهمالجن

منالكثيرالشيءالعامةحكاياتوفيذلكونحووحشأوطيرأوحماربصورة

و)رادتهتعالىاللهبقدرةإلايكونلاولكنهذلكنحوأووطيرأحيواناالإنسانقلب

منبهبفارينهم)وماتعالى:قالكماالقدريةالكونية
@اللهبإذنإلآأحد

يقدرالساحرأنوادعائهمذلكإنكارمنوالمعتزلةالفلاسفةتزعمهلماخلافاوهذا

أعلمواللةقدير،شيءكلعلىواللةالأولوالصحيحوالشعوذةالتخجيلعلى

***

1لآية:البقرةاسررة(1) 02.

توقيحه.عليهاالجبريرالذعبدللشبخفترى(2)



@لرقى@لشرعيةفيللفتاوى@لنمبية@ص

عرافننهيعلمئندونالعرافسألمنحكم

1 8

لهتقبللمشيءعنفسألهعرافاأتىمن"@لاعنهالحديثفيجاء@

منيشملهذافهلمسلم،رواهيوما@اأربعينصلاة
أندونسأله

عراف؟أنهيعلم

سألهإفاالجواب:
إذالكنالحديثفييدخلفلاعرافأنهيعرفلاوهو

سأله
عنوالسحرمكانمثلاللهإلايعلمهالاالتيالمغيبةالأمورمنشيءعن

علمفيهيعتقدأنهلابدفهوونحوهالضالةومكانوالسارقالمسروقوعنالساحر

ويعمهالحديثفيفيدخلعرافأوكاهنأوساحرأنهيعرفأنهعلىفيدلالغيب

أنهيعرفولمسؤالهجوازيظنسألهإن
وكذلكلجهلهمعذورفهذاحرام

فسألهكاهنأنهيعرفلممن
وسعرفلانكمنزلعاديأمرعن

ومالكالسلعةهذه

أعلمللهواالوعيد،فييدخلفلاالدارهذه

به@*به@

توقيعه.علبهاالجرينال@ةعبدللثيخقوى(1)



1 @لرقى@لشرعية-فييلذهبية@لفتاوى8

مثردبهيتعاملومنالشيطانعملمنالمحر

فماكثير،أناسمنهاتف@رروقدالسحر،تعملاحرةل@امراةعن@

منالتخلصكيفيةوعنالساحرة؟المرأةهذهنحوالواجب
هذا

السحر؟

بالذبحالجنإلىالساحريتقربحيثشيطاني،عملهوالسحرالجواب:

ذلك،ونحوالنجاساتأكلأوالصلاة،تركأولله،ادونمندعائهمأولهم،

قونويعوويقتلونيريده،منفيلابسونلجن،اومردةطنالثياتخدمهحتى

عنأحدهماويصرفونامرأته،عنالرجلويعقدون
ذلك.ونحولآخرا

الأعمالبهذهاللةغيرإلىتقربهلأجلكافر،مشركفالساحرهذاوعلى

وبننهالخطاب،بنعمرعنذلكوثبتبقتله،لأمراوردفلذلكالكفرية،

رضيوجندبحفصة،
اللة

عنهم.

كانفإنالسحر،بعملاشتهرتالتيالمرأةهذهتركيجوزفلاذكرناماوعلى

منمنهاحصلوبماأمرهافارفعواوقرائن،بيناتلديكم
تقتلحتىلأضرار،ا

ربوعلىشرها،منالناسويستريح
المرأة،هذهضررإزالةفيالسعيلأسرةا

ومتىاللة،عبادعلىوضرربالئة،كفرالعملهذاإنحيثوالدته،كانتولو

الشيطاني.العملهذامثلعنوامننعواغيرها،انزجرقتلت

علىوتركوهاالعجوز،هذهعنورضواالحال،تغييرمنكلهمامتنعوافإن

التيالوقائعإثباتعلىفاحرصعنها،تعرتعمامسؤولأنتفإنكالأمر،هذا
الجيرانعنهايعرفهوماوالبيناتالقرائنمنعليهتقدرماواثبتمنها،حصلت



1@لرفى@لشرعيةفي@لفعلىى@لنمبية@ 8

الشرعية،المحكمةإلىفارفعهاالكافيةالمعلوماتعلىحصلتومتىلأهلون،وا

ضربةالساحر@احدبحديث:العملوهوتعالى،ال@ةحكمفيهاليجري

@ابالشف

بعدوالأضرار،مذهفيهاتعانيالتيالحالهذهعلىتقيمأنلكيحقولا

نوصيك:ذلك

الصباحفيلأوراداواستعمالالقرآن،وقراءةللهاذكربكثرةبالتحصنأولأ:

اللةيحفظكمماوذلكوالمساء،
ة.والسحرالجنمن

بعلاجثانيا:نوصيكثم
المعروفين،القراءعنالشرعية،بالرقيةأصابكما

فيونكثيروهمالثرعية،لأ@ويةوافي،رسولهوكلامللهاكلامباستعمال

نفعوقدالبلاد،
اللة

وصحبهوالهمحمدعلىاللةوصلىيخرأ،بهاللةأرادمنبهم

وسلم

به@**

الحدود.كتاب)0641(،رقمالرمذيأخرجه(1)

2اصج@ببرين،اللهعبدلثيئ@لكنز@لئميئ(2) 24-227.



@@لرقى@لشرعبةفي@لفناوى@لذهبية

حقالسحرهل

حق؟السحرهل@

نعمالجواب:
ويطيعونهمالثياطينيعبدونالسحرةأنوحقيقتهحقيقة،له

ماالقدرةمنالشياطينأعطىقدتعالىواللهيريدونماعلىيساعدونهموهم

غريبةأعمالأبهيزاولون

***

الدائمة،اللجنةعثيميى،ابنبلى،اب@للئمبخبهاينعلقوماالرقىوالشة-بالقرآنلتوى@لعلاج(1)



ان1
اح@



7

@لرفى@لشرعيةفيخو@لعتاوى@لنمبية

ذلدحيالفعلهينبغ!وماال@ثيطانويعاوس

1 9

فىنفسهفىويوسوسللإنسان،الشيطانيأتيالأجانبعضفي@

جالالإنسانعلىينبغيالذيفماالكوية،آياتهوفيالله،ذات

أذلك

عنظث@النبيسئلالجواب:
أبيحديثمنمسلمصحيحففيهذا،

فينجدإنافسألوه:ط@النبيأصحابمنناس@باءقال:
يتعاظمماأنفسنا

ذلكقال:نعم!قالوا:تموه؟!وجدوقدقال:به!،يخكلمأن
الإيمانصريح

اللةعبدعنأيضاوفيه
الوسوسة،عن@البي@اسئلقال:مسعودبن

@هالإيمانمحضتلك

رضيهريرةأبيوعن
ايزاللا@اطو:اللهرسولقالقال:عنهاللة

ذلكمنوجدفمنالله؟!خلقفمنالله،خلقهذايقال:خىلشاءلون

الاباللهآمنتفليقل:

يرمر
ة

أحدنا

قال:

منفيقول:أحدكمالشطاندايأتيمخ@سر:ال@هرسولقالقال:أيضاوعنه

@اوليهباللهفليستعذبلغهفإذاربك؟!خلقمنله:يقولخىكذا؟خلق

@نلمحقول:أحدكم،الشيطانيأتيداطلأ:اللةرسولقالقال:أيفئاوعنه

9(132)رقمملمأحرجه(1) كب1،2"1

2(133)رقمسلمأخرجه(2) 1 كتب1(،1

2(134)رقممسلمأخرجه(3) 1 كتب1،،2

بدءكتب)6723(،رقمالخلىيآخرحه(4)

لإيماد.ا

يإممان.ا

ر.يمال!ا

2(134)رقموملمالحلق، 1 لإمماداكتاب1(،4



1 @@للرقى@لشمرعيةمي@لفثاوى@لذهبية9
لا

منبشيءأحدكمأح@رفإذاالخلق؟خلقمنفيقول:الله،فيقولئجالأرضخلق

@اورسلهباللهآمنتفليقل:ذلك،

رضيعباسابنعنداودأبيسننوفي
إلىرجل@اجاءقال:عنهمااللة

يكونلأنبالثيءيعرضنفسهفييجدأحدناإناللةرسوليافقال:محلوظينالنبي

دلهالحمدأبهر،اللهأبهر،اللهأكبر،الله"فقال:به،يتكلمأنمنإليهأحبحممة

@االوسوسةإلىكيدهردالذي

فيالإنسانعلىتطرأقدالتيالأفكارهذهأنبيانوغيرهاالأحاديثهذهففي

بالله.والعياذوالحيرةالشكفيليوقعهالشيطانمنوسوسةأنهاالغيبية،الأمور

كللا!النبيإليهاناأرشدكماأمور،فعليهفلكمثلفيوقعإذاالإنسانإنثم

ذلك؟من

لة.بالاستعاذةاا-

معناهوالانتهاءذلك،عنالانتهاء-2
الوسوسة.هذهقطع

ورسله.باللةآمنترواية:وفيلئه،باامنتيقول:أن-3

نهايته،عدمفيأوالعالم،قدمفيأوالله،ذاتفيوسوسةلكخطرتفإذا

أشبهماأووالعقابالثواببيانفيأوذلك،واستحالةالبعث،أمورفيأو
جاءوبماباللة،امنتتقول:فالنصوصمجملا،إيماثاتؤمنأنفعليكذلك..

مرادوعلىاللة،رسولعنجاءوبماال@هبرسولامنتاللة..مرادوعلىالله،عن

اللة.إلىعلمهوأكلفيهأتوقفوماجهلتبه،أقولمنهعلمتوماالله،رسول

إلىأوالحيرة،إلىجرتالعبدفيهاتمادىمتىالوساوسهذهأنولاشك

2(134)رقممسلماحرجه(1) 1 الإيمان.كتا@1،،3

النة.كتاب)2274(،رقمثاودأبوأخرجه(2)



@
لرقى@لشرعيةدي@ى@لملاوى@لدهببهو

الشيطان.مقصدوهذاالشك،

1 9

معيتمادىالذيأما
يتخلىثمالحيرة،فيثمالشك،فييقعالوسوسةهذه

اللة،شاءإنتنقطعفإنهاالأولى،المرةمنذقطعهاإذاأماالعبادة،أمورعنالنهايةفي

الاستعاذةكثرةمع
هذالأنالشيطان،دحروكثرةالشيطان،من

ليوسوسكيدهمن

ودينهإيمانهفييشككهحتىالإنسانبه

***

بالذنبالتمثلعلىمقدرتهموعدمالجن

بالدئبالتمثليستطيعونلاالجنأنالناسمنكثيريعتقد@

حالةفيفيفترسهمعليهممسلطوأنهرائحتهمنويخافون

منشيءعلىالحصولإلىالناسمنكثيريعمدولذامواجهتهم،

فهلالجنلإبعادبهوالاحتفاظشعرهأونابهأوكجلدهالدئبأثر

الأمور؟هذهيفعلونمنحكموماعحيحالاعتقادهذا

سمعناهكذاالجواب:
بهأثقمنليذكرفقدممكنوذلكالناسمنكثيرمن

ويحادثهاأحيانايخرحكانيلابسهاالذيالجنيوأنبالمسمصابةكانتامرأةأن

وهي
يةالبرفيكانتالمراتإحدىففيبهتح@وهيحجرهافيويجلستراهلا

يطارلهالذئبورأتحجرهامنالجنيفوثبعابرذئبخرجففجأةغنمهاعند

دممنقطرةفرأتموضعهإلىجاءتالذئبذهابفبعدمكانفيوقفورأته

1اصحالجبري@،اللةعدللمتميخالتميى@لكز(1) 99-2 01.



1 @@لرقى@لشرعيةلحي@لعناوى@لن@بية9
ت@

فلاأخرى،قصصوهناكالذثبأكلهأنهوتحققتالجنيذلكفقدتذلكوبعد

كانوإنفيبصرهمالنظرقوةأوالجنلجنسالشمقوةالذئبأعطىاللةأنمنمانع

لاالبشر
فليسرائحتهسنويخافونبالذئبيتمثلونلابذلكفلعلهميبصرهم

الحنينفرذلكأنواعتقادشعرهأونابهأوالذئببجلدالاحتفاظوأماببعيدذلك

عامةذلكيحملأنوأخافصحيخاأظنهولاذلكأعرففلاالمكاددلكمن

فييعتقدونكماويحفظيحرسوأنهونحوهالنابذلكفيالاعتقادعلىالجهلة

أعلمللهواوالحروز،لتمائما

ح@ح@*

ايفيالجنيدخولإمكانية
لهومجامعتهنس!

صحيحهل@
يجامعأنيمكنوهلالإنسان؟لدنفييدخلالجيأن

الإنسي؟الجني

فيللإنسييتصورالجنبعضأنعثرالحاديالسؤالفيتقدمالجواب:

منالمرأةويجامعرجلبصورةالجنييتصوروكذاالإنسييجامعهاثمامرأةصورة

التحفظذلكوعلاجللمرأةالرجلكجماعالإنس
بالأدعيةو)ناثاذكوزامنهم

اللةبإذنمنهموالحراسةالحفظعلىتشتملالتيالآياتوقراعةالمأثورةلأورادوا

ومن
منالمرأةيلابسالجنيأنالمشاهد

أنوروحهاعلىروحهوتغلبلإن@ا

لاضربإذابحيثروحهعلىروحهاوتغلبالإن@منالرجلتلابسالجنية

نوقبعه.علبهاالحبربنال@ةعبدللشح@توى(1)



1@لرقى@لشمرعيةفييلنمبية@لمملرى@ 9

مايتذكرلمالإنسيوسئلخرجومتىالملاب@الجنيإلابالضربيحم@
لاوبهمر

الجنييقتلسنالقراءمنوهناكالألمولابالضربيحسولالهقيلأوقالهما

فيهيتحجرالذيالموضعويعرفونالأدويةأوالقرانمنبنوعللإنسيملابىوهو

ونحوهالمسمنبالعلاجاشتهرواالذينالرقىأهلعندمعروفوهذا

***

الإنسانبدنفيللدخولالجنتسخير

ديار@مربشروط@لاالخروجوعدم

بالإجابةإلايخرجلاوأنالإنسبدنوإدخالهالجنتسخيريمكنهل@

الساحر؟يمليهاالتيالشروطعلى

عدئابهايسخرشيطانيةأعمالايعملالساحرأناشتهرالجواب:
الجنمن

منهمالكثجرأنذلكعلىوالدليلبهالإضراريريدمنعلىويسلطهميطيعوله

الفلانيالساحرمنمسخرونبأنهمويعترفونوالتعذيبالقراءةعندينطقون

حتىالإنسيفييبقونمنهموكثيرلهمأذنإذاإلاالخروجيستطيعونلاوأنهم

بطواعية.يخرجونولالأدويةاأوبالضربالراقييقتلهمأوالرقيةمنيموتوا

أنوالإنسانهذاملابسةإلىوالجاهمسخرهمالساحرهذابأنويتعللون

مئاتتسخيرهتحت
هذاوعلىمكانهاخرسلطاحدهمماتفكلماالجنمن

لهيذلواحتىشيطانيةأعمالأيعملأولهمويذبحإليهميقربالساحرفإن

ترقبعه.عليهاالجبريناللةعبدللثيحتوى(1)



1 @حطلرفى@لشرعيةلحي@لمناوى@لدهبية9

فإنهسحرهوثبتالساحرعرففإذاعملهبطلالساحرذلكماتفمتىويطيعوه

أعلم.والله@ابالسيففربةالساحرحد@اكل@:لقولهيقتل

به@**

المرضمعرفةفيمسلمجنياستخد@مللمعالجليس

@
إذمعرفةفيمسلماجنيايستخدمأنللمعالجهل

ذلك؟كيرأوم@به

تخدمإنماالجنأنالمعتادفإنذلكأرىلا
لإن@ا

ذنباقترافأومحرمفعلعلىمشتملةالطاعةتكونأن

ثمالشياطين،منكانواأولهمتعرضواإذاإلاللإن@يتعرضون
قدالمسلمينالجنأنذكرواالصالحن

علىويجيبونيخاطبونهم

فإفاسحرا،أوشركايعملونبأنهمالإخوانأولئكبعضنتهم

أعلمواللةيقولون،ماكلفيتصديقهميلزمولاسؤالهممن
(2)

***

صتخريحهتقدم(1)
1 توقيعهعليهاالجبريناللةعبدللتيحوالفتوى8،9

توقيعه.عليهاالجبريناللةعمدلليخ@توى(2)

الشخصكانماا

ولابدأطاعوهاإذا

لاغالباالجنفإن

الإخوانبعضإن

ولايلقونهاأسئلة

مانعفلاهذاثت



@لرقى@لشرعيةثييلحمبية@لعتاوىح@ص

حقيقةذلديكونئندونيجامعئنهالإنسانشعرإذا

الجنمنذلكيكونفقد

1 9

علىوهوي@ثعرللنومجاءإذاأنهوهوأمرايشكوشخماأعرف@

منهويحصلكتيرآمعهذلكويتكررتجامعه،امرأةبأنفراشه

كاتربماأنهالبعضفأنجرهذلكعنسألوقدلذلك،الإنزال

جية.تجامعه

منهم؟يتزوجأوالجنالإن@يجامعأنيمكنوهلمحيح؟هذافهل

ذلك؟حكموما

إنسانبصورةيتشكلقدالجنيوذلكوالنساء،الرجالفيممكنهذاالجواب:

والدعاءبالذكربالتحصنإلاالإنسيةوطءمنيمنعهمانعولاالأعضاءكامل

يلابسهاحيثمنهاستعاذتولوالنساءبعضعلىيغلبوقدالمأثورة،والأوراد

وتلابسلأعضاءاكاملةامرأةبصورةتظهرالجنيةأنأيضامانعولاخالطها،و

بالإنزال،ويحسالمنيمنهوينزليجامعهابأنهويحىشهوتهتثورالرجل

رالمأثولأوراداواستعمالوالذكروالدعاءالتحفظشرهامنالتحصنوطريقة
ة

عنوالبعدالصالحةلأعمالاعلىوالمحافظة
أعلمللةوا@حرمات،@

***

نوقيعه.عيهاالجبري@المحةعبدلليخفتوى(1)



تخ@للرقى@لشرعيةفي@لفثلىى@لنمبدة

للإنسلنكماتخصهمدوابللجن

دئه@اسمذكرعظمكل@الكمكليط@:قولهالجنطعامعنامخديثفيجاء@

لدوابكمعلفبعرةوكللحما،يكونماأوفرأيديهمفييقععليه

يعيفهل@اإخوانكمطعامفإنهمابهماتشجوافلا
للجنأنهذا

الدواب؟تلكحقيقةهيوماتخصهمدوابا

نعمالجواب:
تكونوقد@واباللإنسأنكمادوائاللجنأنعلىيدلهذا

أولإنسادواببصورتتمثلوقدوالبقر،كالغنممحلوبةأووالحيللإبلكامركوبة

لإنساأبصارعنتختفيماوكثيرأونحوها،والمركوباتوالوعولكالظباءالوخ@

الحديثودلنراهم،ولايرونناخفيفةأجسامهمالذينالجنجنم@منإنهاحيث

غذائهافمنوتتغذى،وتشربتأكلدوابهموكذاويشربونيأكلونلإنىكاأنهم

بها،الاستنجاءعننهينالذلكالجنلدوابعلفاتكونوروثهاالإنسثواببعر

أعلمللهوا

***

توقيعه.عليهاالجبريناللةعدللئميختوى(1)



@لرقى@لشرعيةفيللنمبيةء@لعناوى

لل@ثياطينتحضيرإلاهوماالأرواحتحضير

فيعتمدمختلفةطرقاويسلكونالأرواحبتحفيرأناسيشتعل@

لعف@
فوقرسمتقدحروفأوفنجانأوصيركوبعلىهم

جهةالمولألمئلةاعلىالمستحفرةالأرواحإجاباتوتتكونمنضدة

الفجانأوالكوبتنقلترتببحسبالحروفمجموعمنلهم

قلمطرفهافييوضعالسلة،طريقةعلىيعتمدمنومنهملمحها

الروح-يحفرالذيفهلالسائلين،أسئلةعلىالإجاباتيكتب

ذلك؟فيالشرعحكموماشيطان؟أمالقرينأميزعمون-كما

اللهخلقهمالذينالجنجنسلأرواحبايقصدالجواب:
احأروفهمالنارمن

كلامهاويسمعتتكلمحتىحضورهاوطلبنداؤهابتحضيرهاويقصدأجسادبلا

قداللةأنومعلومالبثر،
حجبهم

عنتعالىقالكماتخرقهمأبصارناوأنعنا

وطجفوالمراد@ه@ترونفملاحيثمنوقبيئةهويراكم)إتهإبليس:

بأجسادالتشكلعلىالقدرةأعطاهموقدوالجنكالملائكةخلقتهمثلعلىكان

علىقدرةولهممتعددة،وهواموحشراتحيواناتصورفيفيظهرونمتنوعة

ال@ث@طانيتخبطهالنيىيقومكماإلايقومونلامالوتعالى:قالكماالإنسانملابسة

@االدممجرىآدمابنمنيجريال@ثيطانإن@اوقال-ايخه:@الض@مق

عنوالبعدالصالحوالعملكتابهوتلاوةودعائهاللهبذكرتحصنمتىفالمسلم

2لايةالأعرافاسورة(1) 7
0
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للاماكتا@2(،751)رقمومسلملاعتكاف،اكتد2(،380)رقم@لحاريجهأخر(3)



2 !@@لرقى@لشرعيةدي@لفتارى@للمبية0
"

اللهفإنالحرام
الله،شاءماإلاعليهالتسلطولاملابستهعلىالجنتقدرولايحرسه

خداممنيكونأنإماالمحضرأنشكفلاالسؤالفيالمذكورالتحضيروأما

علىتحتوقيمفهومةغيرحروفايكتبأويحبونبماإليهميتقربونالذينالشيطان

يحضرأنهوالغالبالحاضرونكلامهاويسمعالجنفتجيبهاللهلغيردعاءأوشرك

الجنييلابسهحتىوالدعاءبالذكرالاهتمامقليلوالدينالعقلضعيفشخمثا

يمتنعولاونحوهموالكهنةالسحرةإلاذلكيفعلولالسانهعلىويتكلم
أن

يسمع

لاهووللتهجدأوللصلاةيوقظونهأنهميثاهدكماالمسلمينالجنكلامالإنسان

أعلمللهوااهم،ير

يمدكلإك@د

صحيحغيرالقولهذا

فراسةلديهااليالقبائلبعضعنالناسبينمشهورقولهناك@

أحدلأنذلكوقلأعحابهاومعرفةالآثارتقصيعلىوقدرة

قدأجدادهم
القدرة،هذهاكتسابهمسببهووهذاالجنمنتزوج

ذلك؟صحةمدىفما

حيثوجنيإنسيبينيتولدالإنسانأنأعرفولاصحيحغيرهذاالجواب:

التشكلعلىيقدرونكانواو)نهوائيةأرواحهموإنماأجساملهمليسالجنإن

اسةالفرأهلمنفهملأشباهواالآثاريعرفونالذينهؤلاءفأمامنوعة،بأشكال

توقيعهعليهاالجريرا@عبدللن@حمتوى(1)



2@لرفى@لشرعيهلي@رو@لمل@رى@لنصية 0

الآثاربينفروقاتعالىاللةجعلوقدوالتجربةوالفطنةوالمعرفةالذكاءوقوة

ادوالسووالقصرالطولفيالناسبينظاهرةفروقاجعلكمالأقداماومواطى

ألفمائةترىفأنتوالكبر،والصغروالبياض
متثابهيىاثنينفيهمتجدلاالبثرمن

الآثارويحرفونالناسبينهؤلاءيميزبهالذيالسببهوفهذاالصفات،كلفي

أعلمللهوالأشباه،وا

للإنسالجناختطاف

قصةقرأتوقدللإن@الجناختطافعنكثيرةقصمناسمعتلقد@

رضيالأنصارمنرجلاأنمفادها
الله

العشاءيصليخرجعنهم

الجناختطا@أعنيممكنالأمرهذافهلأعواما،وفقدالجنفسبته

س؟لل!

سعدأناشتهرفقدذلكيمكنالجواب
جحرفيباللماالحنقتلتهعباقبن

سعدالخزرجسيدقتلنانحنفقالوا:منزلهمفيه
لخطئفلمبسهمورميناهعبادةبن

ثمسنينأربعوبقيالجناختطفتهرجلاأنعمرخلافةفيووقعؤاده،@
حاء

مسلمونجنفغزاهمأسيراعندهمفبقياختطفوهالمشركينمنجناأنوأخبر

أعلمللهواوغيره،السبيلمنارفيدلكذكرأمله.إلىوردوهموممفهز

يمبركأ@

(1)@
للشحوى

عهلو@عل@هاالحرساللةعد

للشيحلتوى(2)
توقيعهعليهاالحري@المحةعد
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@@ظيلرفى@لشرعيةفييلمن@رى@لل@بية

للإنسيالجنيمحاكمة

لممعنا@.
من

قراءتهأتاءأنهالشرعهبالرقىيقرؤونممنالثقاتأحد

يحاكمنفسهفرأىبه،المتب@ىالجنيماتمسبهمريضعلى

لأنهلهالجنأحدبشهادةذلكمنتخلصوأنهاظنمنذلكبسبب

عيهيشدأنقبلالجنيوأنذرعلاجهعنداللهاسميذكركان

ممكن؟الأمرهذافهلسبيله،فخليبالقراعق

أوأخاهمقتلإذايحاكمونهقدالجنيذلكأهاليفإنذلكيمكنالجواب:

عندتحاكموافإفاعليهاللةاسميذكرولمأحدهمأضرلوكماقريبهم

قضاتهم
أوال@هاسموذكربالرقيةعالجهوالإنسيالمعتديالمتسلطهوالجنيوكانالمسلمين

لاعتداثهالجنيدمويهحرونالإنسيببراءةيحكمونفإنهمبه،يخرجعلاجبأية

أعلمللةواوظلمه،

كلأ**

توقيعه.عليهاالحري@الذعدلل@حفتوى(1)



@لرقى@لشرعيةثي@و@لعتاوى@لنمبية

عيرهأوالهاتفطريقعنللراقيالجن!تهديدإمكانية

2 .

الجنيوحروجالمسحالاتلإحدىمعالجتهبعدأنهالقراءأحديذكر@

الذيالجنىنف@اليومذلكمساءبهاتملالإنسي،جدمن

ممكن؟الأمرهذافهلإزعاجه،بقصدأخرجه

اتمكمووممىالإنسعلىتسلطلهمالجنفإنذلكيمكننعمالجواب:
من

ا
ارإضرأوو)ضرارهمبتهديدهمالجنيعالجونالذينتأثرويكثرفعلوه،لإزعاج

ويقدرلمالواقيةوالعلاجاتلأدعيةوالأورادوابالقرانتحصنوامتىلكنأقاربهم
ا

شرهممنتحصنمعروفةأدعيةوهناكال@صبإذنيضروهمولمعليهم
يعرفكما

ذلك
أعلمواللهالمى.وعلاجبالرقيةيشتغلمن

بهر**

توقيعه.عليهاالحبريراطةعدلليحلتوى(1)
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ي@@@لرفى@لشرعيةفي@لمناوى@لذهبية

الجن!رؤيةالعاديللبشريمكنلا

عليها؟اللهخلقهالتيبصورتهللإنسانالجييظهرأنيمكنهل@

احهموفأرأجسادبلاأرواحالجنفإنالعاديللبشرذلكيمكنلاالجواب:

لأترونهملايختمنوقبيلهفويراكم)إنهتعالى:اللةقالالبصريخرقهاخفيفة
همالذينالملائكةنرىلاأناكما

الذيالشيطاننرىولاالأعماليكتبونمعنا

البتربعضتعالىاللهخصإذالكنالدم،مجرىادمابنجسدفييجري

يرولاعليهنزلإذاجبريليرىكل@النجيكانكماالملكيرىفإنهالنبوةبخاصية
اه

يريهثمأحدهميلاب@قدالجنيفإنونحوهمالكهنةوأماالناس،منحولهمن

يرالذيهوالإنسانفليسفلانإلىالجنجاءيقول:بحيثالجنأفرادبعض
اه

لهالملابسالجنيوإنما
أعلمواللهحوله،منويخبريراهالذيهو

يه@**

لآيةاا@لأعراسورةا(
"

27.

توقيعهعليهاالجبريراقةعبدللشيحقوى(2



للشرعية@لرفىثي@و@لعماوى@للصيه

رؤيةيستطيعونلمشعوذيني@السحرةبعض

الجنخد@لأنهمالجن

2 0

محيحهل@
ومتىأرادوامنيعايواأنيسمتطيعونأشخاعاهناكأن

ا؟ودراأ

أماةالجواب
حقيقيةرؤيةافيجن@يرىأنيستطيعلافإنهالإنسانجنس

الثياطينتلابسهموالكهنةالسحرةلعضولكنعليها،خلقواالتيهيئتهمعلى

كماالجنوترىألسنتهمعلىوتتكلم
الديالإنسيذلكيخبرذلكوعندهم

حوومرأولثكومموجاءواوف@بواحضرواوأنهمالجنيرىبأنهالجنيلابسه
له

أظهرتالشياطينأوالجنخدمواقدأنهمولابدشيئا،يرونلاالإن@من

عندلهميك@فوالصالحينالأتقياءبعضيكونأنويمكنغيرهميراهلامالهم

التقىأهلمنكثيرعنحكيوقدروحه،لقبضينزلونالذينالملائكةعنالوفاة

قديرشيءكلعلىواللهكثيرة،حكاياتذلكفيوالصلاح

ح@**

لل@يخلتوى(1)
توقيعهعليهاالجري@اللةعد



2 يئ@للرفى@لشرعبةفي@لفتاوى@لذهبية0

مدفونةكنوزثستخراجالجنيحضرمنحكم

هناك@
ازبهولهيخرجونويجعلهميقولهابطلاسمالجنيحضرمن

العمل؟هذاحكمفمابعيدزمنمنذالقريةأرضفيمدفونة

الجنبهايحضرونالتيالطلاسمهذهفإنبجائزلي@العملهذاالجواب:

تعالى:اللةقالخطيرأمرهوالشركالغالبفيشركمنتخلولابهاويستخدمونهم

فقدبالثهيركمنإنه@
حرم

ثهأنمناليمنللطالمينوماالنارومأواهالجتةغفيهالله

ويغرممحق،علىوأنهمبأنفسهميغريهمويغرهم،يغريهمإليهميذهبوالذي

إليهمالذهابالإنسانيدعوأنهؤلاءمقاطعةفالواجبالأموالمنيعطيهمبما

أنهمهؤلاءأمثالفيوالغالبإليهم،الذهابمنالمسلمينإخوانهيحذروأن
وافقإنثمتخرصاالقولويقولونحقبغيرأموالهمويبتزونالناسعلىيحتالون

وصارقلخاونحنكذاوصارقلنانحنويقولونالناسبينيثرونهأخذواالتهدر

وإنياليء،هذامنعتالتيهيأنهاباطلةدعاوىادعوايوافقلموإنكذا،

الكذباتمتطوأناحذروالهم:وأقوللأمرابهذاابتليإلى@نالنصيحةأوجه

الدنياأمدفإنبالباطل،الناسأموالوأخذوجلعزباللهوالشركالاسعلى

منتعالىاللةإلىتتوبواأنوعليكمعسير،القيامةيوموالحسابقريب
هذا

الموفقللةواأموالكم،وتطيبواأعمالكمتصححواوأنالعمل

@!**

لايةاالماندةسورة(1)
"
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@لرقى@لشرعيةفي@لفناوى@لن@بية@ش

ذلكوعلاجهموتأثيرالجنحقيقة

2 0

ذلك؟علاجوماتأثير؟لهموهلحقيقة؟للجنهل@

أجسامالجنأننعلمولكننابهاأعلمفاللهالجنحياةحقيقةأماالجواب:

قالكماذريةولهمويتزاوجونويثربونيأكلونوأنهبمالنارمنخلقواوأنهمحقيقية

وأ@معدؤ@نكموفمذويخيبنأوياءوفبرية)ئفتتخئونهالشيطان:نيتعالىالله

اواستمعووحضرواوالسلامالصلاةعليهالنبيإليهمأرسلفقدبالعباداتمكلفون

إنافقالواالجنمدقنفراستمعأنه@يأوحي!)قلتعالى:اللهقالكماالكريمالقرآن

قالوكماأحدا@بربنائشركولنبهفآناالرتثدإلىيهديعجبا@درآناسمعا

أنمتواقالواحفروهفلماالقرآنيستمعونالجنمننفراإتيلثعرقا)وإذتعالى:

فوسئبعدمنأنزذكتاباسمعناإناقوفناياقالوا@منوينقومهمإلىولواقفيفلما
الايات.اخرإلى@قستقيهلطريقوإتىالحقإلىيهلييميهلينتماقائم@ة

وسألوهإليهوفدواالذينللجنقالأنهوالسلامالصلاةعليهالنبيعنوثبت

ممولحقا@ايكونماأوفرتجدونهعليهاللهاسمذكرعظمكللكملاقال:الزاد

كانتولهذاأكلهعلىللهااسميذكرولمأكلإذالإنسانايثاركونالجن-أعني-

كلكلةالنبيبذلكأمركماالسربعلىوكذلكواجبةالأكلعلىالتسمية

5الآيةالكهصسررة(1) 0
0

.12،لايتان:االجنسررة(2)

2لآينانالأحقا@اسررة(3) 9،03

@لصلاةكتا@)054(،رقممسلمأخرجه(4)

قمر@لحلىيأحرجهالحديت@لله،...!سغغلام،لأياسلمة.ئليلعمرسكلصفالحيث(5)

5يلأ بة.لأسراكند2(،022)رقمومسلملأطعمة،اكتاب7(،3



@رللرفى@لشرعيةفيلللمبيةالعنا@ى

جلوعزباللهوكفرالكريمللقرآنتكذيبو)نكارهمواقعةحقيقةالجنفإنوعليه

فيادحلواقالل@تعالى:اللهقالكماالناركفارهمويدخلوينهونيؤمرونوهم

أختها@@عنتأمةدخلتكتماالنارفيوالإن@الجنمنقبلكممنخلتقدأمم

فبأي@جنتانربهمقامخاف)وبمنتعالى:لقولهأيضاالجنةيدخلومؤمنهم
@تكذبانرتجكفاآلاءفأي@ذواتا@تكن@بالطرتجكفاآلاء

(2

والخطاب

ديقمومنكمرسليأتكمألموالإسبىالجنمع@ثمريا@تعالى:ولقولهوالإن@،للجن

أنفسناعلىشهد@ناقالواهذايوبكغلقاءوينذرونكمآياتيعيكغ
الذياائجاةوعرتهم

ذلكغيرإلى@هكافريلقكانواأنهمأنفسهمعلىوشهدوا
والنصوصرالاياتمن

يؤمخوا.لمإذاالنارويدخلونآمنواإذاالحنةيدخلونمكلفونأنهمعلىالدالة

أنإماالإنرعلىيؤثرونفإنهمأيضاواقعفإنهلإن@اعلىتأثيرهمأما

لإيحاشوابالترويععل!يؤثرواأنو)ماويتألمفيصرعلإنساناجسدفييدخلوا
ذلك.أشبهوما

2البقرة:أالكرسي(آية)قراءةمثلالشرعيةبالأورادتأثيرهممنوالعلاج 55)

شيطانيقربهولاحافظاللةمنعليهيزللمليلةفيالكرسيآيةقرأمنفإن

يصبح
(4)

***

3لآيةالأعرا@اسورة(1) 8

4الآيتالرحمرسورة(2) 6-4 9

(3)
سوره

1لايةالأصعاما 3 0

صالحديثتحريحسيأتى(4)
2 4

الدائمة،اللحةعثيميى،اب@بلى،ابنللثيخلهايتعل@وماالرقىوالسنة-بالقرآدالعلاحقاوى(5)

عثيميىمحمدسللشيحوالف@و@7-6،96ص



للشرعية@لرقى@يالفملىى@للمبية"

منهاالوقايةوكيفيةابنسيالجنيبهايؤذيالتيقيالطر

2 1

منهم؟الوقايةطريقوماالإنسعلىتأثيرللجنهل@

القتلإلىتصلقدالتيبالأذيةالإن@علىتأثيرلهمالجنأنلاشكالجواب:

التيالأشياءمنذلكغيرإلىالإنسانيروعونوربماالحجارةبرمييؤذونهوربما

أنأصحا،لبعضأذنع@الرسولأنثبتفقدالواقع،عليهاودلالسنةبهاثبتت

حديثشائاوكانالخندق-غزوةوأظنهاالغزوات-إحدىفيأهلهإلىيذهب

بعرس،عهد
فقالتذلكعليهافأنكرالبابعلىامرأتهوإذابيتهإلىوصلفلما

معهوكانالفراشعلىملتويةحيةفإذافدخلادخلله:

بالرمحفوخزهارمح

و@ماتتحتى
ي

يدريفلاالرجلماتالحية-فيهماتتالذيالزمنأيالحال-

التيالجنانقتلعننهى@النبيذلكبلغفلماالرجلأمالحيةموتاأسبقأيهما

فإذاأسلموا،قدجنابالمدينةفىإنوقال:الطفتينوفاالأبترإلاالبيوتفيتكون

هونماف!فاقتلوهذلكبعدلكمبدافإنأيام،تلاثةفآذنوهشيئامنهمرأيتم

@اشطان

الواقعأنكمايؤفونهموأنهملإنساعلىيعتدونقدالجنأنعلىدليلوهذا
بةالحرإلىيأتيقدلإنسانابأنواستفاضتالأخبارتواترتقدفإنهبذلك،شامد

أحذايرىلاوهوبالحجارة
فيالإنسمن

اتاأصويسمعوقدالخربةهذه

به.ويتأذىبهيستوحشمماذلكأشبهوماالأشجار،كحفيفحفيفايسمعوقد

أوالإيذاءلقصدأوبعشقإماالادميجسدإلىالجنييدخلقدأيفئاوكذلك

2يلارقممسلمأخرحه(1) السلامكا@3(،2



2 @ث@للشرعية@لرقىلحييلفناوى@لنمبية1

لاالبرتجايأكئون)الذيلطر@الى:قولىإلى@زاثرودالأسباب،مناخرلسبب

يتحدثقدالنوعهذاوفي@الفسبنالثتيطانيتخبطةائنييقومكماإلآيقوفون

بماروالكريمالقرآنمنآياتعليهيقرأمنويخاطبنفسهالإنسيباطنمنالجني

ذلكغيرإلىيعود،ألاعهذاعليهالقارئيأخذ
استفاضتالتيالكثيرةالأمورمن

المانعةالوقايةفإنهذاوعلىالناسبينوانثرتالأخباربها
أيقرأنالجنشرمن

مماالسنةبهجاءتماالإنسان
سيالكرآيةفإنالكرسي،ايةمثلمنهمبهيتحصن

منعليهيزللمليلةفيالإنسانإذا@رأها
حتىشيطانيقربهولاحافظاللة

الحافظواللهيصبح،

***

ابنسيالجنيدخولحكم

الإنس؟يدخلونالجنأنعلىديلهاكهل@

الإنر،يدخلونالجنأنعلىوالسنة،الكتابمندليلهناكنعم

اثذييقومكماإلايقومونلاالرنجايأكلون)الذينتعالى:قولهالكريمالقرآنفمن
الم@ر@منالشيطانيتخبطة

كماإلاالقيامةيومقبورهممنيقومونلااللةرحمهكثيرابنقال
يقوم

2الآيةالقرةسورة(1) 7

الدانمة،اللحةعثعين،اسبار،ابرللنيخبهاينحلقوماالرفىوالة-بالقرادالعا،حلتاوى(2)

ص
محمدلثبحوالم@وى6،56،6

عثيميى.ب@

2ةالآيةالقرةمورة(3) 7



لرفى@لشرعيةفيللنمبية@لفتلرىحس@

له.الشيطانوتخبطصرعه،حالالمصروع

2 1

ومن
@االدممجرىآدمابنمنيجريالشيطانإن@اس@:قولهالسنة

السنة-أهلأيإنهم-والجماعة:السنةأهلمقالاتفيالأسعريوقال

السابقة.لايةباواستدلالمصروع،بدنفييدخلالجنيإنيقولون:

لاالج@نيأنيزعمونقوفاإنلأبي:قلتأحمد:الإمامابناللةعبدوقال

لسانه.علىيتكغذاهونيكذب@بني،ياقال:الإنسي،بدنفييدخل

أتيأنهوالبيهقي،أحمدالإمامرواها@عاللةرسولعنأحاديثجاءتوقد

لبرأ@االلهرسولأناالله،عدواخرج@ايقول:@طالنبيفجعلمجنونبصبي

فيأنترى
منودليلينالكريمالقرآنمندليلاالمسألةهذه

والسنة،
أنه

ومعبهيشهدوالواقعالسلف،أئمةوقولوالجماعةالسنةأهلقول
ننكرلاهذا

ذلكوغيرالمخواختلالالأعصابتوترمنآخرسببللجنونيكونأن

يوس*

صئحريحهتقدم(1)
2 01.

أحمدحهأحر(2)
لي

4/1)المد 7،11 2/6)المدرك@يلحاعوا2(،7 1،76 قالو8(،1

صحيح
انمدريوحزلهلدهياووا@قهلإشاد،ا

صخ@4عثمي،ال@لاجقماعة،اوىالمتا(3)
هلأ6،7



2 م@@يلشرعيةللرفىديللفناوى@لنمبية1

وعلاجهالجنصى

بسم
شرعوليعبدوه،والإنرالجقخلقالزيدثةالحمدالرحيم،الرحمناللة

يكشرلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدعملوهبماليجازيهمحكمتهتقتضيهمالهم

عبدهمحمداأنوأشهدقديرا،شيءكلعلىاللهوكانالحمد،ولهالملكلهله،

الهوعلىعليهال@هصلىونذيرا،بشيراوالجنالإن@إلىالمبعوثورسوله،

كثيرأ.تسليماوسلمبإحسانتبعهمومنوأصحابه،

مهمأريذما@ليعبدونإلأوالإن@الجنخلقتوما@وتعالى:اللهقالفقد

يزقمن
ص

المتين،@القوةذوالرزاقفواللهإن@يطعمونأنيدأليوما

اللهقالكماالإنر،خلققبلخلقهموكاننار،منخلقواغيبيعالموالجن

خلقنا،وانجان@مسنونحمأمنمنفصالمنالإنس@انخلقناونقدملأتعالى:
مر

فمنهمونهيه،تعالىاللهأمرإليهميوجهمكلفون،وهم@ال@ثموبمنارمنقي
عنهم:تعالىاللهقالالعاصي،ومنهمالمطيعومنهمالكافر،ومنهمالمؤمن،

وأمارشدا@تحروافأولئكأسلمفمنالقاشطونوماائمسلمونمناوأنامالو

ذلكدونوماالمثالحونمنا)وأناوقال:حطبا@ويجهنمفكانواالقاس@طون

الإنس،فيذلكيكونكماوأهواء،متفرقةجماعاتأيقددا@طرائقكا

(1)
5لآيةاالدارياتسوره 6

(2)
2ةالايةالححرسوره 6

1،41لآيتاناالح@سورة(3)

1الآيةالح@سورة(4) 1



2للرفى@لشرعيةفي@للتلىى@لن@بية@ى@ف 1

تعالى:اللهقالكالإنس،يدخلوالمؤمنلإجماع،باالناريدخلمنهمفالكافر

بينوبينهموالظلمم@تكذبالطربكماآلاءفبأي@تجانرثهفقامخافوبمناله

محرم،الإنس@
عبادييا@االقدسي:الحديثفيتعالىلقولهالادميين،بينهوكما

تظالموا@افلامحرمابينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإني
(2)

مسلم.رواه

ومع
هذا

أحيانا،عليهمالإنسيعتديكماأحيانا،الإنسعلىيعتدونفهم

صحجحففيروث،أوبعظمالإنسانيستجمرأنعليهمالإن@عدوانفمن

رضيمسعودابنعنمسلم
لكم@افقال:ارادالنبيءض@*سألواالجنأنعنهالله

لعرةوكللحما،يكونماأوفرأيديكم،فييقعع!،اللهاسمذكرعظمكل

طعامفإنهمابهماتستنجوادفلاالنبي-كلين:قال@ا،لدوابكمعلف

لانكمخواإ

يلقونهاالتيبالوسوسةعليهميتسلطونأنهمالإنسعلىالجنعدوانومن

منبالتعوذتعالىاللهأمرولهذاقلوبهم،في
الناسبربأعوذ)قلفقال:ذلك

يوسئوسالذي@الخنالم@سواسالوشرمن@الناسإله@الناسمللث@

من@تعالى.اللهقالكيفوتأمل@والناسالجنةمنالناسءصدوليفي

لأنالجن،بذكرفبدأوالنالبى@والجنة
لإن@اإلىووصولهمأعظم،وسوستهم

فيها؟فيوسوسونالناصصدورإلىيصلونكيفقلت:

منالجوابفاستمع
إن@االأنصار:منلرجلينقالحينلجؤاللةرسولمحمد

حمىالرسورة(1)
4لايةا 6،047.

3رمسلمأحرجه(2)
والصلة.كتد@لبر2(،577)

كتد@لصلاة)054(،رقممسلمأخرحه(3)

16لاياتاالاسسورة(4)



2 @لرفى@لشمرعيةورلحي@لمتاوى@لذهبية1

وإنيالدم،مجرىالإنانمنيجريالشيطان
قلوبكمافييقذفأنخثت

@االدممبلغآدمابنمنيبلغ"رواية:وفيشيئا@اقال:أوشرا-

الرعب،قلوبهمفيويلقونيخيفونهم،أنهمالإنسعلىالجنعدوانومن

بهم،ويستجيرونإليهم،الإنسيلتجىحينولاسيما
كان)وأتةتعالى:للةاقال

لي
مدقجاذ

ا.ذعروو)رمائاخوفاأيرفقا@اذوفمفزالجبهامنبرنجاليغوذونبىلإذا

يدعهوفيطرحه،الإنسييصرعالجنيأنالإن@علىالجنعدوانومن

ماءأوحفرةفيلقائهصنهلاكهفيهماإلىقادهوربماعليه،يغمىحتىيضطرب

قبورهممنقيامهمعندالرباآكليتعالىاللهشبهوقدنارتحرقه،أويغرقه،

يقومونلاالربايأكلون)الذينتعالى:للهاقالالشيطان،يتخبطهالذيبالمصروع

يتخبطهالذيوهوجرير:ابنقال@كوالفسمنال@ث@طانيتخبطهاتذييقوئمكماإلا

الشيطانوتخبطصرعه،حالالمصروعيقومكماإلاكثير:ابنوقالصرعه،@

يوميبعثالرباآكلأنومعناهيصرعه،أيالشيطانيتخبطهالبغوي:وقالله،

المصروع.كمثلالقيامة

فيأحمدالإماموروى
4/1)مسنده 71-1 رضيمرةبنيعلىعن2(،7

اللة

جاحض@اير@:اليلمحطلمحم،أصابهقدلهابابنالنبي-ب@أتتامرأةأنعنه

النبيإلىأمهفأهدتالصبي،فبرأقال:@ا،اللهرسولأناالله،عدو
كبثينطلى

منوشيئا
أقط

وسمن،
وردالكبشين،وأحدوالسمنالأقططل@النبيفأخذ

)البدايةتاريخهفيكثيرابنعنهاقالطرقولهثقات،داسنادهالاخرعليها

صتخريجهتقدم(1)
2 01.

2(2175)رفمومسلملاعنكات،اكتا@)5302(،رفمالحاريحهأحر(2) للاماكتا@1(،5
6لاية:االج@سورة(3)

2الآيةالبقرةسورة(4) 7 5
0.

صتحريجهتقدم(5)
2 13.



2@لرفى@لشرعيةفي@لفتاوى@لنمبية@ص 1

أنالمتبحرينعندالقطعأوالظنغلبةتفيدمتعددة،جيدةطرقفهذهوالنها@:

الجملة.فيالقصةبهذهحدثمرةبنيعلى

وهوتعالى-اللهيرحمهالقيمابنقال
تيميةابنالإسلامشختلاميذأحد

منصرعصرعان:الصرع:(4/66)المعاد()زادكتابهفيالبارزين-
احلأروا

الأطباءفيهيتكلمالذيهووالثانيالرديئة،الأخلا@منوصرعالأرضية،الخبيثة

صرعوأماوعلاجه،سببهفي
يعتر@ونوعقلاؤهملأطباء(ا)أيفأئمتهملأرواحا

الزندقةيعتقدومنوسفلتهموسقطهمالأطباءجهلةوأمايدفعونه،ولابه،

صرعينكرونفأولثكفضيلة،
وع،المصربدنفيتؤثربأنهايقرونولالأرواح،ا

ماالطبيةالصناعةفيفليسوالاالجهل!إلامعهموليس
يدفع

الح@وذلك،

ومنبه،شاهدانوالوجود
منيضحكوتأثيراتهاالأرواحبهذهومعرفةعقلله

عقولهم.وضعفهؤلاءجهل

منللتخلصإنالناسأيها
وعلاج:وقايةأمرين:الصرعمنالنوعهذا

وصحيحتعالى،للهاكتابمنالشرعيةلأورادابقرا@فتكونالوقايةفأما
سنة

لاالتيوالتخيلاتالوساوسوراءالجريانوعدمالنفسوبقوةبخ@اللةرسول

تتعاظمأنإلىيؤديوالأوهامالوساوسوراءلإنساناجريانفإنلها،حقيقة

حقيقة.تكونحتىوالوساوسلأوهاماهذه

صرععلاجأعنيالعلاجوأما
يةالأدوأنالأطباءكباراعترففقدلأرواح،ا

ابنالإسلامشيخوكانوالموعظة،والقراءةبالدعاءوعلاجهفيه،لاتؤثرالطبيعية

وع:المصرأذنفييقرأماوكثيرأوالمعوذتين،الكرسيايةبقراءةيعالجتيمية

القيم:ابنتلميذهقال@ترجغونلاإنيناوأتكمتجاخلقناكمأتمايتغ)أفح@

حدثني
صوته:بهاومدنعمالروح:فقالتالمصروعأذنفيالايةهذهمرةقرأانه

1لآية:االمزنونسورة(1) 1 5.



2 @@لرفى@لشرعيةفي@لمتاوى@لذهبيه1

الضرب،منيديكلتحتىعنقهعروقفيبهاوضربتهعمئالهفأخذتقال:

أحجأنأريدأناقالت:يحبك،لاهولها:فقلتأحبهأناقالت:ذلكأثناءوفي

أنيريدلاهولها:فقلتبه،
يحج

لاقلت:لك،كرامةأدعهأناقالت:معك،

وشمالآ،يميئايلتفتالمصروعفقعدأخرج،فأناقالت:ظلى،ولرسولهدةطاعةولكن

الشيخ.حضرةإلىبيجاءماوقال:
يرحمهالقيمابنكلامهذا

شيخه.عناللة

شيختلاميذمنوهو)الفروع(،كتاب:فيمفلحابنوقال
أيفئا:لإسلاما

وفارقانتهىفإنونهاه،وأمرهصرعه،منوعظبالمصروعأتيإذاشيخناكان

حتىضربهيفارقولمينتهولميأتمرلمدنيعود،لاأنالعهدعليهأخذالمصروع

صرعه.منعلىالحقيقةفييقعإنماالمصروع،علىالظاهرفيوالضربيفارقه،

إليه.عادأحمدماتفلماالصارع،ففارقهمصروعإلىأحمدالإماموأرسل

أنتبينوبهذا
اقع،والووالسنةالكتابدلالةبمقتضىثابتللإنسالجنصرع

المسألةهذهحولأثيرمالاولوالمعتزلة!ذلكوأنكر
إلىأدىوجدالبلبلةمن

هذاإنكارأنولولالها،حقيقةلاتخيليةمعانعلىدالاتعالىال@هكتابجعل

وهذاهذالالوأقول:تكذيبهم-أوالسنة،أهلمنوعلمائناأئمتناتسفيهيستلزم

ووالمثاهدة،بالحسالمعلومةالأمورمنلأنهاالمسألةهذهفيتكلمتما
كانما

بنفسهادليلالحسيةالأمورلأندليل،إلىيحتاجلاوالمشاهدةبالحس@معلوما

لئةباواستعيذواتتعجلوا،ولاأنفسكم،تخدعوافلاسفسطة،أومكابرةوانكارها

خلقهشرورمن
ابالتوالغفورهوإنهإلبه،وتوبواواستغفروهلإن@،واالجنمن

الرحيم

***

صعثيميى،ابنالمقيدة،فتاوى(1)
3 2 3@32



@لرقى@لشرعيةسللنمبية@لفناوى@@

الجنعلاالإن@مداتاثير

2 1

عنوالجنعلىالإسأوالإن@علىالجنتأثيرعنيسألشخص@

د؟المحسوفيالحاسدعينتأثير

فيالحاسدعينوتأثيرالجنعلىوالإن@لإنساعلىالجنتأثيرالجواب:

الكونيوتعالىسبحانهاللهبإذنكلهذلكلكنومعروف،واقعذلككلالمحسود

ثابتفهوالمحسودفيالحاسدعينبتأثيريتعلقماأماالثرعي،إذنهلاالقدري

شيئاأنولوحقالعين@اقال:أنهظ@النبيعنصحوقدالناسفيوواقعفعلا

دمأوحمةأوعينمنإلارقية@الاظ@ط@:وقال@االعينسبقتهالقدرشق

فيوالأحاديثيرقأ@ا
وباللهالحق،علىوالثباتالعافيةاللهنسألكثيرةهذا

وصحبهوآلهمحمدورسولهعبدهعلىوسلماللهوصلىالتوفيق

***

(2)

(3)

3رمسلمأخرجه
اللام.كتا@الم@12(،

ولحرهاالعقر@سمبالتحميف.والحمة.الط@،كتاب3(،مهلارقمثاودألوأحرحه

دلزكا
وعيره.بور

7/5)الأصولجامعليالأنيرابنقاللائدة: لاوالحمةالع@ىتخصيصه.(56
قيةالرحواريمع

لامعاهلانماعيرهما،سأصحابهبعضرقىأنهئمتقدلالهالأمراض،غيرهماسفي
قيةر

المقلىثوإلاسيصولاعلي،إلالتىلاالمتل:فيقيلكماوالسم،العينرقيةوأنعصأولى

@ا.

2عددلامية@ل!ا@لبحوثمجلة 7
ص

الدالمةاللجنة6،66،7



2 يح@-@لرفى@لشرعيةفي@لعتارى@لذهبية2

للثه@منافيةباموروتامرهمابنسعلىتتسلطالجن

شيخعيهأوأسيادعليهفيقالالجنبهمتبسمنالناسمن@

باشياءالمتلبىيخأمرنصرانياأوكافرايكونوقدالجان،منويكون

لموإنيطيقهالاأشياءبعملأوالصلاةعدممثلللشرعمخالفة

مايعذبونه،فإنهميفعل
هؤلاء؟منللتخلصالشرعيةالطريقةهي

منالجنيأمروإذاواقعأمرلإنساناالجنمسالجواب:
مسه

جبوبمحرم

بشرعيتمسكأنالمصابعلى
5اذو)نال@هبمعصيتهأمرهفيالجنييعصيوأناللة 1

ويحصنشرهمنباللهيتعوذأنوعليهالجني،
وبالتعوذاتالقرآنبقراءةنفسه

ومنهاالفاتحةسورةبقراعةالرقيةمنهاتم@النبيعنالثابتةلأذكاروباالثرعية

جههوبهماويمسحيديهفيينفثثموالمعوذتين،أحد@االلةهولقلسورةقراءة

ويمسحيديهفيوينفثثانيةمرةالثلاثالسورهذهيقرأثمبدنهمناستطاعوما
بهماويمسحيديهفيوينفثثالئةمرةيقرؤهاثمبدنهمناستطاعوماوجههبهما

ذلكغيرإلىبدنه،مناستطاعوماوجهه
وبالأذكارواياتهالقرانبسورالرقيةمن

اللةإلىاللجوءمعالثابته
جعارووالإن@،الجنشياطينمنوالحفظالشفاءطلبفي

ويللنووالأذكارالقيملابنالصيبالوابلوكتابتيميةلابنالطيبالكلمكتابإلى

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللةوصلىالرقية،4أنومنكثيربيانففيها

***

ماباب.فيمنهاشيءتقدم(1)
الرقى.جاء@ي

2عددالإسلايةالبحوتمجلة(2) 7
ص

@لدائمةاللجنة7،5



جمه

@

@لرفى@لشرعيةدي@لفناوى@لذهبية

منهمالحمايةوطرقعلى@لإنسالجناعتداء

2 2

العمرمنالبالغأخيذهباللياليمنليةفييقول.سائل

إنهفقالالجنوببواديمنوادفيأقدامهعلىيمتنيسنة(15)

مسافةمعهمثىالجسمهذاإنويقولقطةبأنهلهتملجسماوجد

فكاهوتلاصقتالأعصابفيالثتدادلهحصلوقدكيلو،يقاربما

شماليعنوتارةيمينيعنمرةمعييمشيالحيوانهذاوصارقال:

اللهيذكرأنيهرةمراتحاولإنهوقال:أمامي،وأخرىخلفيومرة

عهالجسمهذايبعدبعمليتحركأنحاولإنهقال:ثميستطعولم

واصثمقولهحسبفجأةاختفتثميستطع،لمكذلكولكنه

باضطرابمصابابأسبوعينتقدرمدةوبقيالتوصلحتىسيره

الدمامإلىنقلتهوقدصرعةبعدهالهجاءثموالفكر،الأعصابفي

أخاكإنلي:قالواالأصدقاءبعضولكنالمسشفىإلىبهوذهت

لاولي-كلامهمهذاالجن-رأىقدفعلاوهوبخونبمرضمصاب

بي.عرطيبإلىالذهابيلزمكوإنماشفىالم@علاجفيهينفع

فيشخصإلىبهوذهبتأخيمرضمنأجرتذلكأثروعلى

الولدأجلىإليهوصلناوعدماالجن،أمراضيعالجانهقالالدمام

يقولثممرتفع،بعوتالبيعلىويصلييهللوصارأمامه

فنجانفيماءوفعثميقول،ماذاندريلامنخفضبصوتكلمات

ثمالولدوأسقا،أسمعهالمالكلماتوبعضالفاتحةالماءعلىوقرأ



2 @@لرفى@لشرعيةدي@لمنارى@لذهبية2
م@

ثمبإشرافنااللبان،بهذاتبخرالولد-يقصدوقال-لباناأعطانا

مثلوقالالسابقةالمرةقرأمامثلالولدعلىوقرأأخرىمرةلهعدنا

جلسةأسبوعكلجلساتستعندياستمرواقال:تمقالما

ثملا؟أمعندناعلاجلههلونشوفلدينااسمهنكتبوبعدها

وأبهانجرانفيالذينطالعإنناثميتبخروهوالولدنطالعإنناقال:

هذاالكويت،فيالذيالمريضيعلمإنهوقالكتيرةماطقوعدد

أندونالفرديعطيهالذيسوىفلوس@ايأخذلافهوأخرىجهةومن

هذايطلب،
سبحانهاللهبإذنتحسنتفقدالولدصحةناحيةومن

اللهبإذنراسخةعقيدتيالحمدوللهأناكذلكوتعالى،
الجبالرسوخ

نماو!سواه،دونوحدهدلههو@والفارالنافعبأنشكأدنىلديوليس

اعتقاداليس@الشخصهذاإلىذهابي
أنهفيمني

بلأخي،سيشفي

اللهإلاأخييشفيلنبألهوقتكلوفيالوقتذلكفياعتقادي

هلأعملماذاةأولاإرشاديسماحتكممنآملوتعالى،سبحانه

ذلك؟بغيرتنصحوننيأمالضخصلهذاأخيبمراجعةأداوم

الناجةمنالطريقةبهذهللناسالشخصهذاعلاجصحةماةثانيا

الشرعة؟

وعلاجهالجن،منمسبأخيكفالذيذكركماالواقعكانإذاةالجواب

ذأعوو@اقلأحد@االلةهوو@اقلالفاتحةكسورةالقرآنتلاوةمنالشرعيةبالرقى

لماالفلقبرب
انالقرسورمنوغيرهاالكرسي،وآية@االناسبربأعوذقلو@ا

اللهبكلماتأعيذك@امثل:عالقالنبيعنالثابتةالنبويةوالأدعيةلأذكارواوآياته،

الأس،أذهب@اومثل:@الامةعينكلومنوهامة،شيطانكلمنالتامة،

صتحريحهتقدم(1)
2



2للرقى@لشىعيةفي@و@لفملىى@للصية 2

سقفا@ايغادرلالتفاءشفاؤكإلاشفاءلاالشافي،أنتاشفالناس،رب

لأذكارواالقيم،لابنالصيبوالوابلتيمية،لابنالطيبالكلمكتابإلىوارجع

بهالتقرأأخيكمرضتناسبالتيوالأدعيةالأذكارمنهالتعلمللنوويالنووية

لعلاجمثلهأوالرجلذلكإلىتعودألاوننصحكنفسه،علىيقرأهاأوعليه

بكلماتمعهاتكلمأنهإلاالفاتحةقراءةفيأصابوإنفإنهغيره،أوأخيك

ماءعلىلهاإخفاءأسرها،
سرابهتكلممافقديكونالماءوسقاهالفنجانفي

الإتيانعنظ@النبيلهىوقدالكهانة،منوهذابالجنواستعانةشيطايةتعويذات

أخاكاللهشفىالكهانإلىالإتيانعنغنىالثرعيةالرقيةوفيالكهان،إلى

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالحق،علىو)ياكموثبتنا

***

صتخريجهتقدم(1)
29.

2عددالإسلاية@لحوثمجلة(2) 7
ص

الداصمة.@للجنة@77،7



2 يض-@لرقى@لشرعيةفي@لفثاوى@لنمبية2

الجنمن@نسان@لهيتعرضالذيالعبثئ@ثكالبعض

وأجدادهآبائهمنورثهاباديةفيمنزلفييكنإنهيقول:سائل@

لهحدثترمضان(2)فيوبالذاتالأخيرةالمدةفيوالآنالسالفين

منوابزلداخلمنبالحجارةأرمىوأنااليلةهذهومنكارثةلمحه

بييفعلمنأرىأنبدونالممباحعليئويطفأخارجه
ومكثتهذا

منأعانيوأناايام4مدةذلكعلى
عيرتيإلىفجئصالمصيبةهذه

اردولكنهمالمفجعابخربهذافأنجرتهمشيءعلىيدلونيلعلهم

أعداعكإنبقولهمعليئ
الشنعاءالص@عةهذهبكيفعلونالذينهم

معيوراحرا
لهمقلتالذيشاهدواوأظلمالليلجاءفلما

بالحروجأهليعليألحكلههذابعدلهم.قلتماعلىوصدقوني
الكارثةلهذهركمتف@يكونيهفومارخه،المسكنهدامن

ذلك؟فياثريعةحكمهووماعلاجهاماثموالمصيبة،

بكاوعثوعليكاعتدواالجنشياطينمننفرأهؤلاءيكونقدالجواب:

منهميكونوقدعليكواللعببكالعبثلمجردأوالبيتمنلتخرج
منكانتقاما

ةبتلاووتحصناللةإلىالجأحالكلوعلىتعلم،لاحيثمنإياهملإيذاثك

اللةكتاب
عندماالكرسيايةوقراءةالبيتفي

أوللنومفراشكفيتضطجع

التامات@للهبكلماتأعوذداوتقول:خلقماشرمنباللهوتستعيذالراحة،
من

أسألكإنياللهم@االبيت:دخلتكلماوتقول@امراتثلاثخلقماشر

صاقطالحديتوهدالاحوفي،انحفة)5763(،رقم@لرمذيأخرحه(1)
أحمدالشحطعةمن

وآخرير.شاكر



2@لرقى@لشرعيةفيسخ@و@لفتلىى@للمبية 2

اللهوعلىخربخااللهوباسمولجنااللهباسمانحرجويخرالمولجخير
بنار

@ابسممرات:ثلاثومساءصب@كلعندوتقوللاتوكلنا
يفرلاالذيالله

مع
@االعيمالسميعوهوالسماءفيولاالأرضفيشيءاسمه

يةالنبولأذكاراوعلىوغيره،البيتفيالقرآنتلاوةعلىتحافظوبالجملة

وتجدهاوغيرهالبيتفيونهاراليلاأوقاتهافيبهااللهفتذكرظ@النبيعنالثابتة

وكتابالقيملابنالصيبالوابلوكتابتيمية،لابنالطيبالكلمكتابفي

والهمحمدنبيناعلىاللةوصلىالحديث،كتبمنفلكوغيرللنوويالأذكار

وسلموصحبه

لجدحبدع@

5يلأرقمداودأبوأخرجه(1) لأد@اكاب9(،0

3يارقمماحهوابر@لدعوات،كتاب3(،3يعهرقمالترمديأخرجه(2) الدعاء؟كا@6(،8

5،08يمهرقمداودوأبر ليوأحمدلأثب،اكابه(،"9
1(،1/6،26،67)@حد

1/5)المستدركديالحاكموصححه صحيعح@مذ@الروقال4(،1

2عددلإسلايةا@لحوتمحله(3) 7
ص

الدانمة.اللحه7،67،7



2 خإزرللشرعية@لرقىفيللعتاوى@لدهبلة2

وخطأعمداويقتلهالاخريوذيقدمنهمكلوالإنسيالجن!

البشرعلىسلطاناالجنتمليكعلىبحجةلي@التاليالحديتهل@
أ

نحنفبينماالحدريسعيدأبيعلىدخلناقال:السائبأبيعن

تتفوجةلمحهفإذافنظرناحركةسريرهتحتسمعناإذجلوس

فلمافجل@تأجلسأنإليئفأشاريصليسعدوأبولأقتلها

ةفقلتاليت؟هذاأترىفقال:الدارفيبيتإلىأشارانصرف

معفخرجناقال:لعرسعهدحديثمنالمحتىفيهكانفقال:نعم،

!@!@اللهرسوليتأذنالفتىذلكفكانابخدقإلىطلااللهرسول

بهه:اللهرسوللهفقاليوقافاستأذنهأهلهإلىفيرجعالنهاربأنصاف

سلاحهالرجلفأخذقريظة،عليكأخمثىفإنيسلاحكعليكحذ

ليطعنهابالرمحإليهافأهوىقائمةالبابينبينامرأتهفإذارجعثم

حتىالتوادخلرمحكعليكاكففةلهفقالتيخرة،وأمابته

الفرالثنعلىمنطويةعظيمةبحيةفإذافدخلأخرجنيالذيماتنظر

الدارفيفركزهخرجثمبهفاتظمهابالرمحإليهافأهوى

المتىأمالحيةموتاأسرعكانأيهمايدريفماع!فاضطربت

المحيحفيملمرواهإلخ..
(1)

أكلهيحلمابابالمصالحمشكاة

ئحرم.وما

ومتنه.سندهجهةمنصحيحالحديثأولا:ةالجواب

(1)
صتخريحهتقدم

2 11.



@

2@لرفى@لشرعبةلحياوى@لن@بية@و@لف@ 2

أولادهمنهوتناسلسوئابشراصارثمطينمنآدمأبوهمخلقالناسئانئا:

الحنمنوكلالإناثومنهمالذكورمنهمأحياءصارواثمنار،منخلقواوالجن

قدوالإنسيكفرمنومنهمآمنمنفمنهمفيالنبيإليهمأرسلقدوالإن@

كمايقتلهأوويصرعهالإنسييؤذيقدوالجنييعلملاأويعلموهوالجنييؤذي

الجني.يؤذيقدوالجنيويضرهالإنسييؤذيقدالإنسيأن

بهلهليسمانفىفقدبأحوالهمعلمايحطلموهوالجنعنذلكنفىومن

منالإنانخلقل@تعالى:قالفقدالقراناياتمنفيهموردماوخالفعلم

نانالإن@ختقناولقد@وقال:كالفخار@ملمتال
طين-،منجمن

ل@ناليمنقاليجمنالجان)وخلققوله:فيكالإنستعالىاللةوخاطبهم
(3

المواتأقئلارمنتنفذواأناستطعتمإنوالإنسمعشريال@وبقوله:

@بسلطانإلاتمذونلافالفذوالأرفيوا

قالاللام،عليهسليمادلنبيهحالهماختلافعلىالجنسبحانهوسخر

بنا?كلوالشيايئ@أعمابحيثرخاءبآمرهتجريالريحله)فسخرنالى.ظ

يحالرول@ليمان@تعالى:وقالث@مفادايةفيمقرنينواخريدقوغؤإصء@

بإذنيديهليئيغملمنالجنيوبنائقطرعينلةوأسلناشهرورواخهاشهرغدؤها

ئذقهأمرناعنمنهميزغومنربه
السبير@عذاببن

(6)

منولأوقال:الآيات،

سور(1)

مور(3)

.14الآية:الرحمىة

1لآيةاالمؤمونة 20.

1الآية:الرحمىة 5

33الآيةالرحمىة
0

ة
38-36الآيات:ص

1لابةا@سأة 2



2 @رزي@لرقى@لشرعيهفيلللمبية@لم@اوى2

@ذللثذونعملاويعمئونلةيغوصئونمنال@تياطين

حف@روهفلماالقرآنيستمغونالجنآنفراإليلثصرفنا)وإذتعالى:وقال

كتاباسمعاإناقومناياقائوا@مننبريققومهمإنىونواقفيفلقاأنميتواقالوا

تمامممدقاموسىبعدمنأنزلي
يا@ئستقيهلوإلىالحقآإلىييه@يليهليق

داعيأجبراقومنا
أيمو@عذابقنويجركبمذنوبكممنلكميغفربهوآمئواالله

لةولي@الأرضفىبمعجزققشاللهداعييجبلآومن
فيأونئلثأولياغدونهمن

استكثرتمقدالجنمعشريانجميعايحشرفمويوم@وقال:مبين@

أخلتاتذيأجلناوبتغناببعضبعفئنااستمتعربناالإن@منأوياوهموقالالإن@

وكذللث@غييغخكيغرتكإناللهشاءماإلافيهاخالديئفواكمالنارقاللنا

@يكسبونكانوابمابعضاالطالمينبعضنوئي

آمنمنوجزاءوأعمالهمأحوالهمتفصيلفيالجنسورةمنالآياتواقرأ

يتمكنكمابأذىيصيبهوأنإنسيمنجنييتمكنأنعجبفلاكفرومنمنهم

فيكمامثلاحيوانبصورةالجنيتمثلإذايضرهبماويصيبهالجنيمنالإنسي

يرهرأبيعنالبخاريرواهالذيالحديثفيوكماالسؤالفيالمذكورالحديث
ة

رضي
ليقطعالارحةعليتفلتالجنمنعفرياإن@اقال:كلم@النبيأنعنهاللة

المسجدسواريمنساريةإلىأربطهانفأردتنهاللةفأمكننيالصلاةعلي

اغفررب)قالسليملن:أخيقولفذكرتكلكمإليهوتنظرواتصبحواحتى

خائبالافرده@الوهابئأنتإنكبعميمنلأحدينبغيلآئلكاليوهبلي

8الآيةالأنجياءسورة(1) 2
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2@لرقى@لشرعيةليللنمبية@لعتا@ىسص 2

ونافعخبيثأووطيبكافروإمامؤمنإماوالإنسالجنمنفكلوبالجملة

تقدم.كماوجلعزاللةبإذنكلبهضارلهمؤذأولغيره

جاءماإلامنهايعلمونلاللإن@بالنسبةغيبيوأحوالهمالجنفعالموأخيرا

منصحأوتعالىاللهكتابفي
ذلكفيثبتبماالإيمانفيجبغلنىاللةرسولسنة

نفياالخوضلأنعداهعماوالسكوتاستنكارأواستغرابدونوالسنةبالكتاب

ماتقف)ولاسبحانه:بقولهذلكعنتعالىاللهنهىوقدعلمبغيرقولإثباتاأو

مسؤولا@عةكانأولئككلوالفؤادوابصرالستمعإنعلغبهلكيس

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

***

.36الآبة:اءالإصسررة(1)
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2 ح@ضالشرعية@لرفىفيالمناوى@لذه@ية3
"

ماحكم
الأرواحتحضيربعلميسمى

امتدىومنوأصحابهآلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدئهالحمد

بعد.أمابهداه

فلقد
وغيرهمالكتابمنالناسمنكثيربينشاع

ما
تحفيربعلميسمى

بهذهالمشتغلوناخترعهابطريقةالموتىأرواحيستحضرونأنهماوزعمولأرواحا

ذلكوغيروعذابنعيممنالموتىأخبارعنيسألونهاالشعودة
التيالشئونمن

فاتضحكثيراالموضوعهذاتأملتولقدحياتهم،فيبهاعلماالموتىعندأنيظن

والتلبيسلأخلاقواالعقائدإفسادمنهايرادشيطانيةشعوفةوأنهباطلعلمأنهلي

أنرأيتولهذاكثيرةأشياءفيالغيبعلمدعوىإلىوالتوصلالمسلمينعلى

الساس.عنالتلبيسوكثفللأمةوالنصحالحقلإيضاحموجزةكلمةذلكفيأكتب

لافأقول:
ال@ةكتابإلىرثصايجبالمسائلجميعمثلالمسألةهذهإنريب

كمانفيناهأحدهماأونفياهوماأئبتناه،أحدهماأوأثتاهفمارسوله-صؤوسنة

منكمالأمروأؤليالرسئولوأطيغوااللهأطيغواآمنواالذينأيها)ياوجل:عزاللةقال

ذللثالآخروايؤمبالئهتؤمونكتئمإنوالرسولاللهإلىفرفوهلثيءفيتنازعتمفإن

تأويلا@وأحسنخير

@اومسألة

الروح
@ا

بعلمهاوتعالىسبحانهاللةاختصالتيالغيبيهةالأمورمن

فلاكنههاومعرفة
عالمالوتعالى:اللهقالشرعيبدليلإلافيهاالخوضيصح

بينفييئلكفإنهمنارتفىمبإلاأحدا@غيبهغلئيظهرقلااليب

5الآبة:الساءسورة(1)



2عيةلمحي@لفتاوى@للمبيهح@ 3

ومنيديه
فيمنبغلغلآقلءالنمل.رةسفيجافلوظرصدا@خئفه

@اللهإلاائعيبلأرضوامواتال@
(3)

لآية.ا

العلماءاخلفوقد
رحمهم

اللة
سورفيتعالىقولهفيبالروحالمرادلي

ة

إلأالعئبممنأوتتموماربيأمرمنالروحقلالروحعن)ويسنألونلثالإسراء:

علىفالآيةهذاوعلىالأبدانفيالذيالروحإنهبعضهم:فقالقليلآ@هو

أمردلكلأنإياهاللهعلمهمماإلاشيئاعنهالاسيعلملااللهأمرمنأمرالروحأن

وحجببعلمهاسبحانهاللةاختصالتيالأمورمن
الخلق.عنذلك

احأروآنعلى@للهارسولعنالصحيحةوالأحاديثالكريمالقرانثلقد

اللة@تعالى:قولهذلكعلىيدلومماالأبدانموتبعدتجقىالموتى
فىيو

سليروانمؤتعليفاقضىائتيلمحمسكمامهافيتمتلمواتتيموتهاحينالأنفى

مى@م@أنجلإلىالأخرى
(4)

نبيأنوثبتالآية،
بأرلحةبدريومأمر@ل@@اللة

مخبثخبيثبدرأطواءمنطوىفيفتمذفواقرل@صناثيدمنرجلاوعرين

أمرالتالثاليومببدركانفلماليالثلاثبالعرصةأقامقومعلىظهرإذاوكان

إلاانطلقنراهماوقالوا:أصحابهواتبعهمثىثمرحلهاعليهافثدبراحلته

آبائهم:وأسماءبأسمائهميناديهمفجعلالركيشفةعلىقامحتىحاجتهلبعض

بنفلانويافلانبنفلانلايا
قدفإناورسولهاءيهأطعمأنكمأيركمفلان

ياعمر:فقالقال:حقاربكموعدماوجدتمفهلحقارشاوعدناماوجدنا

نفسوالذيص@:اللةرسولفقاللها؟أرواحلاأجسادمنتكلممااللةرسول

سور(3)

.627؟2لايان:االح@5
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2 @يلشرعيةللرفىفي@لطاوى@لذهبية3

يجيبوا@اأنيشطيونلاولكنهممنهمأقوللمابأسمعأتممابيدهمحمد

عنهانصرفواإذالهالمشيعيئنعالقرعيسمعالميتأنظ@عنهوثبت

تواترتوقدهذاعلىمجمعونوالسلفاللة:رحمهالقيمابنالعلامةقال

ابنأنالقيمابنونقلبهويستبشرلهالحيزيارةيعرفالميتبأنعنهمالآثر

موتهاحينالأنفسيوفى)اللهلى:ظقولهتفسيرفيقالعنهمااللةرضىعباس

أتجلإتىالأخرىويرسلالموتعليهاقفىالتيفيمسلثمنامهايخيتمتلموايي
بينهمفيتساءلونالمنامفيتلتقيوالأمواتالأحياءأرواحأنبلغنيقسمى@و

أجسادها.إلىلأحياءاأرواحويرسلالموتىأرواحال@ةفيمسك

أنوالأمواتايأجاءأرواحالتقاءعلىدلوقداللة:رحمهالقيمابنقالثم

خبرهفيصادفالحييعلملابماالميتويخبرهفيستخبرهمنامهفيالميتيرىالحي

السلفعليهالذيهوفهذاأخبرهكما
اللةشاءماإلىباقيةالأمواتأرواحأنمن

المنام.غيرفيبالأحياءتتصلأنهايثبتلمولكنوتسمع

مناحأروتحضيرعلىقدرتهممنالمشعوذونيدعيهلماصحةلاأنهكما

مالهاليسباطلةادعاءاتفهذهويسألونهاويكلمونهاالأمواتمنيشاءون

احلأروابهذهالعالمهووتعالىسبحانهال@هإنبلالعقل،منولاالنقلمنيؤيدها
المتصرففهوذلكشاءمتىأجسامهاإلىردهاعلىالقادروهوفيهاوالمتصرف

أمامنازع،ينازعهلاوخلقهملكهفيوحده
يدعيفهوذلكغيريدعيمن

ليم@ما
أوماللكسبإماالأرواح،أخبارمنيروجهفيماالناسعلىويكذبعلمبهله

الدينلإفسادالناسعلىللتلبيم@أوغيرهعليهيقدرلاماعلىقدرتهلإثبات

شياطيئأرواحهيإنماالأرواحتحضيرمنالدجالونهؤلاءيدعيهوماوالعقيدة،

المغازي.كاب)6793(،3ريأخرجه(1)
02)رقموسلمثز،الجناكتب)4731(،رقم@لبخاريجهأحر(2) الحنة.كب7(،8
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2للشمرعيةلرفىفي@لفت@رى@للمبية@ص 3

انتحالهافيوزوراكذبامنهايطلببماوتخدمهمطالبهاوتحقيقبعبادتهايخدمها

أسماء
عدؤانجيبكلجعلنا)وكذللثتعالى:اللةتالكماالأمواتمنيدعونهمن

ماربكش@اءولوغروراالقولرخرفبعضإلىبعفئفميوحيالجنالإن@ريشيافي

وليرض@وهبالاخرهيؤمنولطلااثذينأفئدةإليهولتصغى@يفترونومافذرهمفعلوه

ماوليقترفوا
الجنمع@ثرياجميعايحشرهم)ويومتعالى:وقالم@مقترفونهم

أجلناوبلغناببعضبعفنااستمتعرثاالإن@مطأولياؤفموقالالإنسمطاستكثرتمقد

@وعليغحكيغربلثإناللهشاءماإلافيهاخالدينمثواكمالنارقالباأجل@تاتنب

بالذبائحإياهمبعبادتهمبالإنسالجناستمتاعأنالتفسيرعلماءوذكر

منهميطلبونهاالتيحوائجهمقضاءبالجنالإنساستمتاعوأنوالدعاءوالنذور

أوالنائيةالجهاتبعضفيالجنعليهايطلعالتيالمغيباتببعضو)خبارهم

لاالإن@هؤلاءأنفرضناولوالأكثروهويكذبونهأوالسمعمنيسترقونها

حليوجبلاذلكفإنالعبا@ةمنبشيءيستحضرونهاالتيالأرواحإلىيتقربون

عاشرممنوعوالمنجميئوالكهنةوالعرافينالشياطينسؤاللأنو)باحتهذلك

لقولالكفرشعبمنهوبلإثماوأكبرتحرئماأعظمبهيخبرونفيماوتصديقهم

ليلة،أربعينعلاةلهتقبللمشيءعنفألهعرافاأتىمن"@ة:النبي

يقولبمافصدقهكاهناأتى@امنقال:أنهع@النبيعنوالسقأحمدمسندوفي

@اكلي@محمدعلىأنزلبماكفرفقد

التيالأرواحهذهأنولاشككثيرةوآثارأحاديثالمعنىهذافيجاءوقد

بزعمهميستحضرونها
منعفيمالمحاخلة

التيالأرواحجنسمنلأنهاظث@النبيمنه

1الآيان:الألعامسورة(1) 1،21 1 3
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2 ح!@لرقى@لمنمرعيةفييلدهدية@لفتاوى3

زيجودلاحكمهالهافيكونالثياطينأصناتمنوالعرافينبالكهانتقترن

ذلككلبلتصديقهاولااستحضارهاولاسؤالها
سمعتلماوباطلبلومنكرمحرم

عنينقلولهماولأنذلكفيوالاثارالأحاديثمن
الغبعلممنيعتبرالأرواحهذه

اللةإلاائغيبوالأرضالسثمواتفيمنيعلملاقل@سبحانه:ال@هقالوقد
ب@

اأروطلجواالذيرلأمواتباالمقترنةالثياطينهيلأرواحاهذهتكونوقد
حهم

تعلمهبمافتخبر
نةصئتركانتالدقيالجتروحأنهامدعيةجاتهفيالميتحالمن

دلك،علىالدليلتقدمكماسؤالهاولااستحضارهاولاتصدبقهايجوزفلاله

منإليهمبهيتاقر@مامقابليستخدمهموالجنالثياطينإلاليسيحضرهوما

الذيالأكبرالثركحدإلىبذلكفيصلاللهلغيرصرفهايجوزلاالتيالعباثة

منصاحبهيخرج
منبالئهنعوذالملة-

ذلك-.

الإفتاءدارفيوالإفتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنةأصدرتولقد

حذالأرواحاتحضيرألولأحدهوالذيالمغناطيسيالتنويمعنفتوىالسعودية

يسلطهجحيباستخدامالكهانةصروبمنضربالمغناطيسيلاالتنويمنصها:

إنعليهبسيطرتهالأعمالبعضعلىقوةويكسحهبلسانهفيتكلمالمنومعلىالمنوم

الجنيذلكويجعلإليهالمنومبهيتقربمامقابللهطوغاوكانالمنوممعصدق

منهيطلبهبمايقومالمنومإراثةطوعالمنوم
صدقإنلىالجخيبمساعدةالأعمالمن

يفاطرواتحاذهالمغناطيسيالتنويماستغلاليكونذلكوعلىالمموممعالجنيذلك

عملبأيالقيامأومريضعلاجأوضالةأوسرقةمكانعلىللدلالةوسيلةأو

لماشركهوبلجائزعيرالمنومبواسطةآخر
عيرإلىالتجاءولأنهتقدم

هوفيماالله

لهموأباحهاالمخلوقاتإلىسححانهاللةحعلهاالتيالعاديةالأسمابوراءم@
@ا

اللجنة.كلامانتهى

6الآيهالملسورة(1)



2د@لرفى@لسرعيهثيلللمبية@لمتاوىجكل

فيحسبرمحمدمحمدالدكتورالباطلةالدعوىهذهحقيقةكشفوممن

زمناالشعوفةبهدهخدعممنوكانوأهدافها@احقيقتهاالحديثةالروجةداكتابه

لموفيهاتوغلأنبعدالدعوىتلكزيفوكشفالحقإلىاللههداهثمطويلأ

احوالأربتحضيرالمشتغلينأنذكروقدوالدجل،الخرافاتسوىفيهايجد

مختلفةطرقايسلكون
فنجانأوصعيركوبعلىيعتمدونالذينالمبتدئونمنهم

ةالمستحصرالأرواحإجاباتوتتكودمنضدةفوقرسمتقدحروفبننينتقل

يعتمدمنومنهمفيها،تنقلهترتي@بحسبالحروفمجموعمنزعمهم-حسب

السلةطريقةعلى
السائلينأسئلةعلىالإجاباتيكتبقلمطرفهافييوضع

المغناطيسي.التنويمكوسيطوسيطعلىيعتمدمنومنهم

لدليليدفعهممنوراءهموأدالأرواحتحضيرمدعيفييشكأنهوذكر

صحتادعاءاتهمونشرأخبارهمتتبعإلىفتسابقتلهمعملتالتيالدعاية

فيتكنولمالآحرةالحياةأوالروحيمسليءتتطقبلمنتكنلمومجلات

ةالدعوبإجاءيهتمونأنهموذكربالله،الإيمانأوالدينإلى@اعيةالأياممنيوم

حمذهلأصلروجواالذينأنذكركماالجاهليةالدعواتمنويخرهاالمرعونية

وحرمنأشهروأنبالأوهامأنفسهمفيغرودعليهمعزيزادقدواأناسهمالنهكرة

ومتلهالأولىالعالمةالحربفيابنهفقدالديلودجأوليمرالسيدالبدعةلخذه

مصرفيالروحيةمؤلسس
عامابنهماتالذيالخيرأبوفهميأحمد

1 93 7
وكانم

انتظار.طولبعدبهرزق

النهنجانبطريقةفبدأالبدعةمدهمارسأنهحسينمحمدمحمدالدكتوروذكر

وحاولالوسيطمرحلةإلىوانتهىالاقتناع،علىيبعتمافيهايجدفلموالمنضدة

@لماهمدعودليلويرونهالمباشرالصوتأوالروحتجسيدمنيدعونهمامثاهدة

محكمةألاعيبهيوإنماالأمرحقيقةفيلذلكوجودلالأنهعيرهولاموينجح



2 @@@لرفى@لشرعية@ي@لفنا@ى@للمبية3

العالجةالصهيونيةوأصبحتالأديان،هدمإلىترميبارعةخفيةحيلعلىتقوم

حقيقتهاوكشفالفاسدةالأفكاربتلكيقتنعلمولماعنها،بعيدةليستالهدامة

لاالمنحرفينهؤلاءإنويقولللناسالحقيقةتوضيحعلىوعزممنهاانسحب

عقيدةمننفوسهمفياستقروماالإيمانصدورهممنيستلواحتىبالناسيزالون

لااحلأرواتحضيرومدعولأوهام،واالظنونمنمضطربخليطإلىويسلمونهم

قالكماالروحيةالوساطةصفةإلاعليهموسلامهاللهصلواتللرسليثبتون

وسطاءهمالأنبياء:عنالأثيريالعالمحافةعلىكتابهفيفندلايارثرزعيمهم

ليستأيديهمعلىجرتالتيوالمعجزاتالوساطة،درجاتمنعاليةدرجةفي

اح.لأرواتحضيرحجرةفيتحدثالتيكالظواهرروحيةاهرظوإلا

سيطالوقالوا:لأرواحاتحضيرفيفشلواإفاإنهمحسين:الدكتورويقول

إلىحضرمنبينهمإنأومتوافقينغيرالجلسةشهودإنأومجهدأوناجحغير

متحديا.أوشاكاالاجتماع

جلساتهميحضرالسلامعليهجبريلأنزعمواأنهمالباطلةمزاعمهمبينومن
حسين.محمدمحمدالدكتوركلاممنالمقصودانتهىالله،قبحهمويباركها.

حسينمحمدمحمدوالدكتوراللجنةذكرتهوماالجوابأولفيذكرناهومما

نهمكومنالأرواحمحادثويدعيهمابطلانيتضحالمغناطيسيالتنويمفي
شيطانيةأعمالكلهاهذهأنويعلمأرادوهعماويسألونهمالموتىأرواحيحضرون

والعرافينالكهنةسؤالمنظونالنبيمنهحذرفيماداخلةباطلةوشعوذة

مغالإسلاميةالدولفيالمسئولنعلىوالواجبونحوهمالتنجيموأصحاب
الواجبأنكماعنه،يكفحتىيتعاطاهمنوعقوبةعليهوالقضاءالباطلهذا

بهايدنسولاوأنالباطلهذاينقلوالاأنالإسلاميةالصحفتحريررؤساءعلى

منوالتحذيروالإبطالوالتزييفالردنقلفليكننقلمنلابدكانو)ذاصحفهم



2للشرعية@لرفى@ي@لناوى@لن@بيةحو@تم 3

الناس،علىوتلبيسهموخداعهمومكرهموالحنالإنسمنالشياطينألاعيب

المسلمينالأصيصلحأنسبحانهالمسئولوهوالسبيليهليوهوالحقيقولللهوا

ويمنحهم
الفقه

إنهالشياطينأولياءوتلبيسالمجرمينخدلمنويعيذهمالدينفي

محمدنبيناعلىوسلمال@هوصلىعليه،والقادرذلكولي

***

لبنسيمخاطبتهوجوازالإنسبفيالجنيدخولمسألة

اهتدىومنوأصحابهآلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدلهالحمد

بعد.أمابهداه،

عامشعبانفيوغيرهاالمحليةالصحفبعضنشرتفقد
1 4 0 أحاديت@7

المسلماتببعضتلبسالذيالجنبعضإعلانمنحصلعماومطولةمختصرة

اللهعبدالأخعندأعلنهأنبعدعنديإسلامهالرياضفي
المقيمالعمريمشرفبن

عظهووللهباوذكرهالجنيوخاطبالمصابةعلىالمذكورقرأبعدماالرياضفي

الجخيواقتنعمخهاالخروجإلىودعاهعظيمةوكبيرةحرامالظلمأنوأخبره

وأولياءالمدكوراللهعبدرغبثمالمذكور؟اللهعبدعندإسلامهوأعلنبالدعوة

افحضروالجنيإسلامإعلانأسمعحتىبالمرأةعندييحضرواأنالمرأة
عندي

كلاملكنهالمرأةبلسانونطقبالأسبابفأخبرنيفيهادخولهأسبابعنفسألته

للهاوعبدوأختهاوأخوهابجواريالذيالكرسيفيوهيامرأةكلامولي@رجل

جللى،ابرمتوعة،ومقالات@تاوىمحموع(1)
3

ص
3 0 .31ط9



2 ح@@لرقى@لشرعيهثي@لمملىى@لنمببة3

أعلنوقدالجنيكلامويسمعونذلكي@ئمه@ونالمثايخوبعضالمذكورمشرفابن

وأنللةابتقوىوأوصيتهفنصحتهالديانةبوذيهنديأنهوأخبرصريخامهإسا،

منيخرج
أناوقال:ذلكإلىفأجابنيظلمهاعنويبتعدالمرأةهذه

لإسلام،بامقتنع

كانوالمرأةوغادرخيرافوعدلهاللةهداهبعدماللإسلامقومهيدعوأنوأوصيته

وشعرتالمعتادبلسانهاالمرأةتكلمتثمعليكم،السلامقالها:كلمةآخر

تعبه.منوراحتهابسلامتها

فيأنهاوأخبرتنيوأختهاوخالهاأخويهامعأكثرأوشهربعدإليعادتثم

وجوحيئبهتشعركانتعماوسألتهادتهوالحمدإليهايعدلموأنهوعافيةخير
ده

الدينإلىبميولوتشعرللشرعمخالفةرديئةبأفكارتشعركانتبأنهافأجابتبها

ححذهعنهازالتمنهاللهسلمهامابعدثمفيهالمؤلفةالكتبعلىوالاطلاعالبوذي

المنحرفة.لأفكارا

وذكرالأمرهذاحدوثمثلأنكرأنهالطنطاويالشيخفضيلةعنبلغنيوقد

نطقتتكنولمالمرأةمعمسجلاكلامايكونأنيمكنوأنهوكذبتدجيلأنه

عجبتوقدذكرمامنهوعلمتكلامهفيهلسجلالذيالشريططلبتوقدبذلك

وأجابأسئلةعدةالجنيسألتأنيمعمسجلاذلكيكونأنتجويزهمنكتيرا

ويجيبيسألالمسجلأنعاقليظنفكيفعنها
هذا

الغلطأقبحمن
تجويزومن

اللهقوليخالفالإنسييدعلىالجنيإسلامأنكلمتهفيأيضاوزعمالباطل

لافلكاليوهب@سليمان:قصةفيتعالى
لأبغديمنينبعي

الجنيإسلامفيفليسباطلوفهماللة-هداهأيضا-منهغلطهذاأنولاشك

يدعلىالجنمنغفيرجمعأسلمفقدسليمان،دعوةيخالفماالإنسييدعلى

النبي

3الايةصسورة(1)



2@لرفى@لشرعيةفي@زللفترى@لل@بيه 3

الصحيحينفيوثبتالجنوسورةالأحقافسورةفيذلكللهاأوضحوقد

رضيهريرةأبيحديثمن
عنهاللة

عرضالشيطادإن@اقال:أنهط@النبيعن

أوثقهأنهممتولقدفذعتهمنهاللهفأمكننيعلىالملاةليقطععليفشدلي

اللام.عليهسليمانأخيقولفذكرتإلهفتنظرواتمجواخىساريةإلى

لفظمذاخاسئا@االلهفردهبعدي،@منينبغيلافلكالىوهبلياغفررب@

الارحةعلئيمكجعلالجنمنعفريتاإن@ا:(2)مسلمولفظالبخاري

جانبإلىأرلطهأنهممتفلقدفذعهمنهأمكننياللهوأنالصلاةعليئلقطع

تمكلكمأوأجمعونإليهتنظرونتصبحواحتىالمسجدسواريمنسارية

@هبغديم@ينبغيلافلكابيوهببياغفرربلمةسليمانأحيقولذكرت

خاسئا@ا.اللهفرده

عنالبخاريشرطعلىالنسائيوروى
عائثة

رضي
ع@ث@!النبيأنعنهاالله

حتى@اعدفبى.أدلهرسولقالفخنقه،فصرعهفأخذهالشيطانفأتاهيصليكان

@االناسيراهحتىموثقالأمحسليماندعوةلولايديعلىانهل@بردوجد@

زلتفمابيديفأهويت@اوفيه:سعيدأبيحديثمنداودوأبوأحمدورواه

أخنقه
تليها@اوالتىالإبهامهاتينعيإص@بينلعابهلردوجدتخى

جبهمجزوماتعليقاصحيحهفيالبخاريوخرج
4

ص
4 8 6

عنالغمتحسن

رضيهريرةأبي
فأتانيرمضانزكاةبحفظمح@ضبما"ال@هرسولوكلنيقال:أنهعنهالله

@عاللهرسولإلىلأرفعنكواللهفقلت:فأخذتهالطعاممنيحثوفجعلات

فأصبحتعنهفخليتقال:شديدةحاجةوليعيالوعليمحتاجإنيفقأل:

اللهرسولياقلت،@االارحة؟أسيركفعلماهريرةأبا@ايابهل!:اللهرسولشقال

ليالعملكا@)0121(،رقمالحلىيأخرحه(1)
السحاريألماطأحدوهوالصلاة

الصلاةكا@)145(،رقممسلمأحرحه(2)

فيأحمدحهأخر(3)
.(3/82)المسد



2 @رزيللشرعيةللرقىفي@لفناوى@للمبية4

كذبكقدإنهأماداقال:سبيله،فخليتفرحمتهوعيالأشديدةحاجةشكا

أنهفعرفتوشعود@ا
الطعاممنيحثوفجاءفرصدتهطب@،اللهرسوللقولسيعود

وعليمحتاجفإنيدعنيقال:ظي@،اللةرسولإلىلأرفعنكفقلت:فأخذته

أباداياغب@:اللهرسولليفقالفأصبحت،سبيلهفخليتفرحمتهأعودولاعال

وعيالاشديدةحاجةشكااللهرسولياقلت:@االبارحة؟أسيركفعلماهريرة

فجاءالثالثةفرصدتهوسيعود@اكذبكقدإنهأما@اقال:سبيله،وخليتفرحمته

ثلاثاخرهذاع@ثطاللةرسولإلىلأرفعنكفقلت:فأخذتهالطعاممنيححو

أنكمرات
قال:تعود..ثمتعودلاتزعم

بهااللهينفعككلماتأعلمكدعني

ماقلت:
هوإلآإلهلا)اللهالكرسي:آيةفاقرأفراشكإلىأويتإفاقالهي؟

منعليكيزاللنفإنكالآيةتختمالقيؤم*@والحي
يقربنكولاحافظالله

فعلما@@لى:@ساللةرسولليفقالفأصبحت،سبيلهفخليتتصبححتىشطان

اللةرسولياقلت:@االبارحة؟أشرك
زعم

أنه
بهااللهينفعنيكلماتيعلمني

ايةفاقرأفراشكإلىأويتإذالي:قالقلت:@اهي؟@اماقال:سبجله،فخليت

لي:وقال@،الميزمالخيئفوإلاإلةلا)اللهالايةتختمأولهامنالكرسي
منعليكيزاللن

شيءأحرصوكانواتصبححتىشيطانيقربكولاحافظاللة
تخاطبمنتعلمكذوبوهوعدقكقدإنهأما@اع@ب@:النبيفقالالخيرعلى
@هشطانذاكقال:لا،قلت:هريرة؟أباياليالثلاثمذ

اللةرضيصفيةعنالشيخانرواهالذيالصحيحالحديثفيكلبط@النبيأخبروقد

@االدممجرىادمابنمنيجريالثيطانإن@اقال:كل@البيأنعنها

اللهرحمهأحمدلإماماوروى
صحيحبإسنادالمسندفي

أبيبنعثمانأن

2الايةالفرةسورة(1) 5 5
0.

القرآن.دضاثلكاب)0105(،رقمالجاريجهأخر(2)
2صتحريحهتقدم(3) 0



@
2للشرعيه@لردىلحي@لفتلىى@للمبية@@ 4

رضيالعاص
"قراءتيوبينصلاتيوجمنبينيالشيطانحالاللهرسولياقال:عنهالله

عنواتفلمنهباللهفتعوذحسستهأنتفإذاخنزبلهيقالشطانذاكقال:

عني،وجلعزاللهفأذهبهذ@كففعلتقال:ثلاثا،يسارك
فيثبتكما

منوقرينالملائكةمنقرينمعهإنسانكلأنعنصبمالنبيعنالصحيحةالأحاديث

بخيرإلايأمرهفلافأسلمعليهأعانهاللهأنإلاط@النبيحتىالثاطين

دخولجوازعلىالأمةوإجماعبنع@رسولهوسنةوجلعزاللهكتابدلوقد

بغيرذلكينكرأنالعلمإلىينتسبلمنيجوزفكيفإياهوصرعهبالإنسيالجني

فالئةوالجماعةالسنةلأهلالمخالفينالبدعأهللبعضتقلي@ابلهدىولاعلم

أهلكلاممنتيسرماالتهارئأيهالكأذكروأنابالثةإلاقوةولاحولولاالمستعان

اللة.شاءإنذلكفيالعلم

رحمهمالمفسرينكلامبيان
يقومونلاالربايأكلود)الذينتعالى:قولهفياللة

:(3)@المسمنالشيطانيتخبطهالنييقومكماإلآ

الربايأكئونالذينل@تعالى:قولهتفسيرفياللةرحمهجريربنجعفرأبوقال

نصه:ماث@،المىفيالشيطانيتخبطهاتنييقومكماإلأيقومونلا

@الم@منل@فيصرعهيخلقهالذيوهوالدنيافيالشيطانيخبهبذلكيعني

)لانصه:ماالمذكورةالآيةتفسيرفياللهرحمهالبغويوقالالجنون،منيعني

الشطانتخبطةاتذييقومكماإلآيقومون
مسيقال:الجنون،أيالمبى،ي:في

.@ا.مجنوئا.كانإفاممسوسفهوالرجل

نصه:ماالمذكورةالآيةتفسيرفياللةرحمهكثيرابنوقال

2لا/المسدأحمد@يأخرجه(1) 16)

انما@قين.صفاتكتا@)4182(،رقممسلمأحرجه(2)

2الابةالمفرةسررة(3) 7 5



2 حئت-@لرقى@لشرعيهفيلدهبية@لملاوى4

:@ائم@منالثتيطانيتخبطهالذييقومكماإلايقومونلاالربايأكلوناتذين@

وتخبطصرعهحالالمصروعيقومكماإلاالقيامةيومقبورهممنيقومونلاأي

رضيعباسابنوقالمنكرا،قيافايقومأنهوذلكلهالشيطان
الربااكلعنه:الله

بنعو@عنورويقالحاتم،أبيابنرواهيخنق،مجنوناالقيامةيوميبعث

نحوحيانبنومقاتلوقتادةأنسبنوالربيعوالسديجبيربنوسعيدمالك

اللة.رحمهكلامهمنالمقصودانتهىدلك،

لاالربايأكلونالدين@تعالى:قولهعلىتفسيرهكأاللهرحمهالقرطبيوقال

:@افص@منالشيطانيتخبطهاننيىيقومكماإلأيفومون

وزعمالجنجهةمنالصرعأنكرمنإنكارفسادعلىدليلالآيةمذهفي
أنه

سهيكونولاالإنسانفييسلكلاالشيطانوأنالطبائعفعلمن
مس.

.@ا.

فيالمفسرينوكلام
ابنالإسلامشيخوقالوجده،أرادهمنكثير،المعنىهذا

@الدلالة)إيصاحكتابهفيال@هرحمهتيم@ة

فيدالموجوللثقلين(الرسالةعمومي

جالفتاوىمجموع
1 9

ص
طاثفةأنكرولهذاسبق:كلامبعدنصهما9-6،5

من

لمووعالمصربدنفيالجندخولويخرهماالرازيبكروأبيكالجبائيالمعتزلة

هذاظهورهيكنلمإدالجنوجودينكروا
هذاكظهوراتالرسولعنالمنقولفي

السةأهلمقالاتفيالأشعريفكرولهذاذلك،فيمخطئينكانواوإن

الذين@الوتعالى:قالكماالمصروعبدنفييدخلالجنيإنيقولونأنهموالجماعة

مدقالشيطانيتخبطهالدييقومكماإلايقومونلاالربايأكئون

اللهعبدوقال
ب@

أحمد
لاالجخيأنيزعمونقوماإنلأبي:قلتحنبل:بن

مبسوطوهذالسانه،علىيخكلمذاهويكذبوربنييافقالالإنسيبدنفييدخل

اللهرحمهأيضاوقالموضعه،في
جفي

42
صالفتاوىمن

2 نصه:ما76-277

وأئمتهاالأمة@فوا@اقمح@كل@رسو@هوسنةاللهبكتابثابتالجنلاوجود



2@لرقى@لسرعيهكي@لللاوى@للمبية@@، 4

قال@اوالجماعةالسنةأهلأئمةباتفاقتابتلإنسانابدنفيالجنيدخولوكذلك

منالشتيطاديتخبطهاتذييقومكماإلآيقومولطلاالربايأكلون)الذينتعالى:اللة

ىمجرآدمابنمنيجريالشيطانإن@امخسط:النبيعنالصحيحوفيافم@ى@،

اللةعبدوقال@ا،الدم
أحمدالإمامبن

إنيقولونأقواماإنلأبي:قلتحنبل:بن

لسانهعلىيتكلمذامويكذبود،بنييافتهال.المصروعبدنيدخللاافي
و

هذا

ويضربمعناه،يعرفلابلسادفيتكلمالرجليصرعفإنهمشهور،أمرقالىالذي

معوالمصروععظيماأثرابهلأثرجملبهضربلوعظيماضربابدنهعلى
لاهدا

يجروالمصروعغيرالمصروعيجروقديقوله،الذيبالكلامولابالضربيحس

ذلكغيرويجريمكانمنويقلالآلاتويحولعليهيجلسالذيالبساط
م@

منلأمورا
والمحركالإنسيلسانعلىالاطقبأنضرورياعلماأفاثتهشاهدحا

الإنسان.غيرآخرجن@الأجساملهذه

أنكرومنالمصروعبدنفيالحنيدخولينكرمنالمسلمينأثمةفيويى

@يوليسالشرععلىكذبفقدذلكيكذبالشرعأنوادعىذلك
لأدلةا

.@ا.ذلك.ينفيماالثرعية

العبادخيرهديفيالمعادزادكتابهفيتعالىاللهرحمهالقيمابنالإماموقال

ج
4

ص
66-6 ضيةالأرايختةالأرواحمنصرعصرعان:الصرعنصه:ما9

وعلاجه.سببهفيالأطباءفيهيتكلمالذيهووالثانيالرديئةالأخلاطمنوصرع

صرعوأما
نه،يدفعوولابه،يعترفونوعقلاؤهمفأئمتهملأرواح:ا

يرالشرلأرواحالتلكالعلويةالخيرةالشريفةلأرواحابمقابلةعلاجهبأنويعتر@ون
ة

فيبقراطذلكعلىنصوقدوتبطلها،أفعالهاوتعارضاثارها،فتدافعالخبيثة،

سببهالذيالصرعمنينفعإنماهذاوقال:الصرع،علاجبعضفذكركتبه،بعص

منيكونالذيالصرعوأماوالمادة،الأخلاط
العلاج.هذافيهينفعفلالأرواحا



2 @ح@كطيلشرعية@لر@ىفيللفثاوى@لنمبية4

فأولئكفضيلةبالزندقةيعتمدومنوسفلتهموسقطهمالأطباءجهلةوأما

إلامعهمولي@المصروعبدنفيتؤثربأنهايقرونولاالأرواح،صرعينكرون

ماالطبيةالصناعةفيفليسوالاالجهل،
يدفع

به،شاهدوالوجودوالحسذلك

كلها.فيلاأقسامهبعضفيصادقهوالأخلاطبعضغلبةعلىذلكو)حالتهم

صرعإلايثبتوافلمالأطباءزنادقةوجاءتقال:أنإلى
منووحدهالأخلاط

وضعفهؤلاءجهلمنيضحكوتأثيراتهاالأرواحبهذهومعرفةعقلله

عقولهم.

المعالججهةمنوأمرالمصروعجهةمنامربأمرين:يكونالنوعهذاوعلاج

احلأرواهذهفاطرإلىتوجههوصدقنفسية،بقوةيكونالمصروعجهةفمن

هذافإنواللسان،القلبعليهتواطأقدالذيالصحيحوالتعوذوبارئها،
نوع

لاوالمحاربمحاربة،
يتم

يكونأنبأمرين:إلابالسلاحعدوهمنالانتصافله

لمأحدهماتخلففمتىقوياالساعديكونوأنجيدا،نفسهفيصحيحاالسلاح

منخراباالقلبيكونجميعا،الأمرانعدمإفافكيفطائل،كثيرالسلاحيعن

له.سلاحولاوالتوجه،والتقوىوالتوكلالتوحيد

منإنحتىأيفئا،الأمرانهذانفيهيكونبأنالمعالج:جهةمنوالثاني

حوللاايقول:أواللة()بسميقول:أومنه،اخرجبقوله:يكتفيمنالمعالجين

@ا.اللهرسولأنااللهعدواخرج@ايقول:كانوالنجي-ج@باللفأإلاقوةولا

ويقول:فيه،التيالروحيخاطبمنالمصروعإلىيرسلشيخناوشاهدت

خاطبهاوربماالمصروعفيفيقلك،يحللاهذافإناخرجيالشيخ:لكقال

بألم.يحسولاالمصروعفيفيقبالضربفيخرجهاماردةالروحكانتوربمابنفسه
منالنوعفهذاوبالجملةقال:أنإلىمراراذلكمنهوغيرنانحنشاهدناوقد

الحظقليلإلاينكرهلاوعلاجهالصرع
تسلطوأكثروالمعرفة،والعقلالعلممن



2@لردى@لشىعيةفي@لفنلىى@للمبيةخ@ 4

قلةجهةمنتكونأهلهعلىالخبجثةاحالأرهه
منوألسنتهمقلوبهموخرابدينهم

الخبيثةالروحفتلقىلإيمانية،واالنبويةوالتحصناتوالتعاويذالذكرحقائق

دالمقصوانتهىهذا..فيهفيؤثرعرياناكانوربمامعهسلاحلاأعزلالرجل
من

اللة.رحمهكلامه

منذكرناهوبما
والجماعةالسنةأهلمنالعلمأهلجماعدالثرعيةلأدلةا

خطأوذلكأنكرمنقولبطلانللقراءيتبينبالإنسيالجنيدخولجوازعلى

ذلك.إنكارهفيالطنطاويعليالشيخفضيلة

أنكلمتهفيوعدوقد
أنفعليهإليهأرشدمتىالحقإلىيرجع

إلىيرجع

أيفئاذكرناومماوالتوفيقالهدايةولهلنااللةنسألذكرناهماقراءتهبعدالصواب

فيالصاثوعددهافيالندوةصحيفةنقلتهماأنيعلم
14/10/1 4 0 7@

ص
8

وزعمهالطبي،القاموسمناختنهتجنونكلمةأنمنعرفانمحمدالدكتورعن

مائةخائىعلميمفهومأنهلسانهعلىونطقهالإنسيفيالجنيدخولأن
في

نثأباطلذلككلالماثة،
عن

منالعلمأهلقررهوبماالثرعيةبالأمورالعلمقلة

حجةذلكيكنلمالأطباءمنكثيرعلىالأمرهذاخفيو)ذاوالجماعةالسنةأهل

منغيرهمعلمهبماالعظيمجهلهمعلىذلكيدلبلوجودهعدمعلى
العلماء

السنةأهلمنإجماعهوبلالدينبأمروالبصيرةلأمانةوابالصدقالمعروفن

عنونقلالعلمأهلجميععنتيميةابنالإسلامشيخذلكنقلكماوالجماعة

عنأيضاذلكونقلوالجماعةالسنةأهلعنذلكنقلأنهلأشعرياالحسنأبي

سنةالمتوفىالحنفيالشبلياللهعبدبنمحمداللهعبدأبوالعلامةالحسنأبي

7 9 الحاديالبابفيالجانوأحكامالأخبارغرائبفيالمرجانآكامكتابهفي@9

ر.المذكوكتابهمنوالخمسين

بهيعترفونوعقلاءهمالأطباءأئمةأناللهرحمهالتهيمابنكلامفيسبقوقد

فاعلموزنادقتهم،وسفلتهموسقطهمالأطباءجهلةذلكأنكروإنمايدفعونهولا



2 ح@@ئ@@لرقى@لشرعيةفي@لعتارى@للمبية4

لاوححموغيرالأطباءبجهلةتغترولاالحقمنذكرناهبماوتمسكالقارئأيهاذلك

أهلوبعضالأطباءلجهلةبالتقليدبلبصيرةولاعلمبغيرالأمرهذافييتكلمبمن

المستعان.للةواهم،وغيرالمعتزلةمنالدع

طل!اللهرسولعنالصحيحةالأحاثيثمننكرناهمادلقد
أهلكلامومن

إلىوإجابتهللإسلامودعوتهوتذكرهووعظهالجيمخاطبةأنعلىالعلم

فيوالسلامالصلاةعليهسليمانعنتعالىقولهعليهدللمامخالفالي@ذلك

صسورة
ألتإلكبعديمنلأحديخبغىلآمئكاليوهبلياغفر)ربقال:أنه

@هابلوا

"-

ذلككلالخروحمنامتنعإذاوضربهالمنكرعنونهيهلالمعروفأمرهوهكذا

المظلومونصرالصائلدفعبابمنواجبذلكبلالمذكورةلايةايخالفلا
ذلكيفعلكماالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر

فيسقوقدالإنسي،مع
لأبالشريمةيدهعلىلعابهسالحتىالشيطانذعت@السبيأنالصحيحالحديث

@االاسيراهحتىموثقالأعبحسليمانأحيدعوةلولا@اوقال:

روايةو@ي

جاءإبيساللهعدوإن@اقال:أنهعل@ظ@النبيعنالدرداءأبيحديثمنلمسلم

وجهيفيليجعلهنارمنبثهاب
قل@تممراتثلاثمنكباللهأعوذفقلت.

ةدعولولاوالثهأخذهأردتثممراتثلاثيشأجرفلمالتامةاللهبلعنةألعنك

فيوالأحاثيث@االمديةأهلولدانبهيلعبموثقالأعبحسليمانأخينا
العلم.أهلكلاموهكذاكثيرة،المعنىهذا

(1)
3الآيةصسوره 5

2صتحريحهتفدم(2) 2 8

المساحدكئا@)245(،رقمملمأحرحه(3)



7؟2للشرعة@لرقىليجمو@لعتلىى@للمليه

بأسمائهاللةوأسألالحقلطالبومقنعكفايةذكرناهفيمايكونأنوأرجو

أدوعليهوالثباتديهفيللفقهالمسلمينوسائريوفقناأنالعلىوصفاتهالحسمى

المسلميروجميعيعيذناوأنوالأعمالالأقوالفيالحقبإصابةجميعاعلينايمن

والشادرذلكوليإنهعلمالهنحطلمماإنكارومنعلمبغيرعلهالقولمن

وآتباعهوصحمهآلهوعلىمحمدنبيناورسولهعبدهعلىوسلماللهوصلىعليه

بإحسان

ظلأزرحلأ

العقيدةعلىذلكتأثيرومدىالجنوجودينكرمنحكم

لالإل@الجنتلبسصالناسحديتكثرالحاعرعصرنالمحي@

الج@ينكرالبعمرإنللذلكينكرمنالناسومنلمحيهمودحولهم

يلزمماوردوهلالمسلم؟عقدةعلىتأثيرلهدالمحهلإطلاقا،

لالج@بالإيمان
أ

الملائكة؟ولينبينهمالفرقماثم

فياترتولماإنكارلأنهالإسلامعنورثةكفرالجنوجودإنكارالجواب

منبوجودممفالإيمانوجودهمعنالأخبارمنوالسنةالكاب
لالغيبلإيمادا

إثباتفينعتمدوإنمالراهملالأننا
وجودهبم

تعالى@يقالالصادق،الحرعلى

نهترونهغلاحيتمنوقبيئةهويراكئمإنهممده:وجضإ@لي@

ليالحيدحولمألهللىاسللتحالادر@(1)
السحرطريقوالعرصالمصروع،لدر

2لآيةاا@لأعراسورة(2)



2 @يلرقى@لشرعيةفي@لفتاوى@لنمبية4
ت

فيثبتلماوتكذيبخطألكنهالكفريقتضيفلاالإن@فيدخولهمإنكارأما

فيهاالمخالفيكفرلاالمسألةهذهلخفاءلكنوجودهالمتكرروالواقعالشرعيةالأدلة

اكهوإثوعقلهعلىيعتمدو)نمادليلعلىذلكإنكارفييعتمدلالأنهيخطأولكن

أدلةعلىمقدفاالعقليكونلاوكذلكالغيبيةالأمورفيمقياشايتخذلاوالعقل

جوه:ومنوالملائكةالجنبينوالفرقالضلال،أهلعندإلاالشرع

والملائكةالسمومنارمنخلقوافالجنالخلقةأصلوجهةمنلأول:االوجه

نور.منخلقوا

تعالى:قالكمامكرمونمقربوندتهمطيعونعبادالملاثكةأنالثاني:الوجه

تعالى:وقال@هيعملونبأمرهوهمبالقوليسبقونهلا@مكرمونعاذبلملأ

@يؤمرولطماويفعئونأمرهمفااللهيعمئونلأمالو

تعالى:قالعنهم،إخباراتعالىقالكماالكافرومنهبمالمؤمنفمنهمالجنأما

قالالعاصي،ومنهمالمطيعومنهم@القاسطونومناالمسلمونمناوأنا@@

@كغير@إلىا@وقد@ائققئكناذلكدونوماالصايحونمناوأنا@الوتعالى:

من
لاياتا

***

2،62الايان:الأناءسورة(1) 7

6لايةاالتحربمسورة(2)

1الآيةالجنسورة(3) 4

.11الاية:الحنسورةفى(

جالفوران،صالحقلىى@ثيئسالمشقى(5)
2

ص
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فثيىالتمائم

ا



ة@و@لعلاوى@لل@ب@

@لرقى@لسرعبهدي

قرتنيةبقياتوالحجابالتميمةحكم

2 5

زيجوهلبمعنىقرآنيةبآياتوالحجابالتميمةأمرفيرأيكمما@

لا؟أمقرآيةآياتلهحجانايحملأنللمسلم

العضدعلىكلهالقرآنتعليقأووتعليقهاالقرآنمنآيةكتابةةالجواب

تحصناونحوه،
ثنزلضركثففيرغبةأومنهيختمىضرمن

الحيالمسائلمن

مغمنفمنهمحكمها،فيالسلفاختلف
عنالمنهيالتمائممنوجعلهذلك

@اشركوالتولةوالتمائمالرقىإن@اكللى:قولهعمومفيلدخولهتعلقها

(1)

رواه

القرآن،منكانإفاالتمجمةتعليقيخرجمخصصلاوقالواداود،وأبوأحمد

فمنعالقرآن.منلي@ماتعليقإلىيفضيالقرآنمنتميمةتعليقإنأيفئا.وقالوا

علىيعلقماامتهانإلىيفضيإنهثالثا:وقالوامنه،ليرمالدريعةس@اتعلجقه

مم@وذلك،ونحووجماعهواستنجائهحاجتهقضاءحيىيحملهلأنهالإنسان،

ال@هعبدالثتول:هذاقال
عنهروايةفيحنبلبنوأحمدوتلاميذه،مسعودبن

المتأخرون.بهاوجزمأصحابهمنكثيراختارها

ومن
العلماء

وصفاتهاللهوأسماءالت@رانمنالتيالتمائمتعليقأجازمن

اللةكعبدذلكفيورخص
وأحمدالباقرجعفرأبوقال:وبهالعاصبنعمروبن

شرك.فيهاالتيالتمائمعلىالمغحديثوحملواعنه،أخرىروايةفي

التوحيدحمىحمايةمنفيهلماللعقيدةوأحفظحجةأقوىالأولوالقول

وصححه1(،1/38)المدرأحمد@يالطص،كد3(،@ه3)رقمثاودألوأحرحه(1)

(133)رقمالصحيحةوالملسلة1(،632)رقمالحامعصحيحديوهولألبالي،ا



2 @@لرقى@لشرعيةفيللعتاوى@لنمبية5
@

ماوأماوالاحتياط،
وكتابتهالقرآنأولاثهتحفيظفيهوفإنماعمروابنعنروي

يستدفعتميمةتكونأنيقصدلاالأولادرقابفيالألواحهذهوتعليقلألواحافي

النفع.بهايجلبأوالضرربها

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

به@**

المولودعنقعلىوغيرهااياتبهامكتوبئوراقتعليقحكم

القرانمنالآياتيكتبونالذينأيالسحر؟يفعلونالذينحكمما@

لون:ويقوللناسويبيعونهاوتعالىسبحانهأسماء@للهومنالكريم

الورقةعلىيكتبونيمرضأويولدعندماأويحفظك،الذيهذا

ذكيايجعلكالذيهذاالطبةإلىيدفعونأوعنقهفيويعلقون

العرب.وبعضوأفريقياأوطاننافيخامةعاقلا

أوأوراقعلىتعالىاللةوأسماءالقرآنغيرمنشيءكتابةيحرمالجواب:

ليعلقأوالثمفاءرجاءونحوهماوالبهالمالأولادمنالمرضىعلىليعلقغيرها

الحفظرجاءعليهم
أووالحسدبالعينالإصابةأوالأعداءكيدمنأوالأمراضمن

سماهوقدذلكوغيروالفهمالحفظوسرعةالذكاءرجاءالعلمطلابعلىليعلق

وتعليقه،شراؤهويحرمأشركإفقدتميمةتعلقلامنبقوله:شركاظ@النبي

الدالمةقرى@للجة(1)
2اصج 0،42 0

أحمدأحرجه(2)
لي

4/1)المند 56).



2للرفى@لشرعيةفيللفتاوى@لنمبيةفكل 5

أنويمنعوهأنلأموراولاةوعلىسحت،لأوراقالهذهعوضئايدفعالذيوالثمن

هذاأنيبينواوأنإليهميذهبومنيفعلهمنيؤدبوا
حرمهاالتيالتمائممن

عنويرتدعواالصوابإلىليهتدواغ@للةارسول
@حرمات.@

والأدعيةالأذكارمنذلكونحوتعالىاللهوأسماءالقرآنمنآياتكتابةأما

العلماءبينخلافففيهالصحيحة
السلفعلماءمنحرمهمنمنهم

منومنهم

وسئاالتمائم،تعليقعنالنهيأحاديثلعموميجوزلاأنهوالصحيحفيهرخص

يليق.لاعماال@هوأسماءالقرانوصيانةالقرانغيرمنالتمائمتعليقلذريعة

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلى

***

@لداثمةفترى@للجة(1)
2اصح 0،72 08.



2 @للشرعية@لرقىفي@لفناوى@لذهبية5

المنزلجدارعلىقرتنيةتياتعليهاالمكتوبالأوراقتعليقحكم

شيءآخرلاقرآناالورقةفيلهوكتبفقيهإلىوذهبمريضإنان@

منكلمةكلعلىفافربالبيتإلىرجعتإذاله:قالثم
هذه

ريبلاالكتابذلكالممثلا-مسماراالقرآنمنالمكتوبةالكلمات

ثمكذلكال(ثممسمارايعملثمكلماتعليهيقرأ)ألف(فيه

خمسةأوعشرةلمدةيخبئثاالورقةهذهثمهذاآخرإلىكذلك)م(

هذهوهلبالله؟شركايعتروهلهذا؟تعليقيجوزهليوما،عشر

التمائم؟

لأنهالعملهذايجوزلاالجواب:
كلع:لقولهالنبي؟نج@عنهانهىالتيالتمائممن

لهاللهأتمفلاتميمةتعلق@امن
ودعفلاودعةتعلقومن

رواية:وفي@الهالله

@اأشركفقدتميمةتعلق@امن

وسلموصحبهوالهمحمدنبياعلىاللهوصلىالتوفيقوبالثة

بر**

4/1)المندفيأحمدأخرحه(1) 54).

4/1)المسدفىأحمدأحرحه(2) 56)

الدائمةاللجنة@تاوى(3)
2اصج 1،02 11.



دى@لرقى@لشصعيةختبر@لع@رى@للمبية

انيةقروتياتئدعيةفيهاالتيوزالحرتعليقحكم

2 3

أدعةلمحيهيهبوقدالمريضعلى)الحرز(الحجابتعيقيجوزهل@

بالأولاءتوسلمعهوكتبالكريمالقرآنمنشيءمعشريفةنجوية

بيرمفهومغيركلامأيفافيهوكتبوالصالحينالصحابةمن
لغة

لدفع@ل!النبيأسماءتعيقأوالجومبعضفيهورسمالعرب

لهؤلاءتذهبوالدتاأنشيخياواعلممنفعةلجلبأوالفر

لاونطيعهالاولكنناكلهالتوأهلمسحورةبأنهاويخبرونها

ابوالشرالأكلفيالأدويةلناوضعتربماولكنذلكفيلصدقها

منفرشنافيأوعدهاثيابافيوفعتهاربمابهاتأتيالتيوالحجبة

عيهاوأنكرنابأسمائناأحجبةعدهاوجدنالأنانعلملايخت

بخا؟تأبهلمولكنذلك

ثيابفيوضعهأوشخصعلىالحجابذلكتعليقيجوزلاأولأ:الجواب:

شركواتخادهاالمائمجن@منوهولضرردفعاأولمنفعةجلئابيت،أههفرالثرأو

تعلقم@@امحلاص@:وقوله@اشركوالتولةوالمائمالرقىإن@اكيط:قولهلعموم

@اأشركفقدتميمة

منفعلتماعليهاوانكاركملوالدتكمالضحعلىتشكرونثائا:
اتخاذ

وعليكموالكهانالسحرةإلىوذهابهاوالثيابالفرشفيووضعهاالحجب

صتحريجهتمدم(1)
39.

صتخريجهتقدم(2)
5



2 @@لرقى@لشرعيةفي@لفتاوى@لذهبيه5
ح@

عسىمعها،الأدبرعايةمععليهاالمنكرو)نكاروتعليمهالهاالنصحمتابعة
الله

مماللتوبةيوفقهاأن
إذاالمنكرمنفعلتفيماعليكمإثمولاالمنكراتمنتصنع

عيكمحرجولاعلمتمفيماعليهاوالإنكارالنصحمنعليكموجببماقمتم

ممابهتعلموالمفيماأيضئا
المنكر.منمنهاوقع

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالتوفيقوبالله

**@

الجويثنزوحرالحصين@لحصنكتابحملحكم

لوالحكموماحكمه،ماالقرآنمنكانإذاوالميمةللرقىبالبة@

حملت
أو@االجوشنحرز"كتابأو@االحصينالحصن@اكتابمعي

صحيحفهل@االسليمالةالعقودالع"
منالكتبهذ،فيذكرما

قرآنيةاياتبهاإنيقولون:إلخ،والحسد..العيندفعفيتنفعأفها

حملدونفقطتفعقراعتهافهلالكرسيوآيةالمعوذاتفلفقط

الكتب؟هذه

منرمحظوولافيهشركلاماوكلوبالأذكاربالقرانالرقىتجوزالجواب:

ا

@و@الحصيئ،الحصن@اكتاب
فاتخافصاالعقود@االسبعةو@ا@االجوشنحرز

يجوز.لاحروزا

الدالمةاللجنةفترى(1)
2اصج 0،82 09.



@لرقى@لشرعيةفي@لفناوى@لنمبية@ص
2 5

والمعوفتينأحدللهاهوفلوقراعةفنافعة،النومعندالكرسيايةقراءةوأما

أيضا.فنافعة

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللةوصلىالتويخقوباللة

ق@*@ي

الولادةبعدالطفلبطنعلىجلدقطعةنوخرقةوضعحكم

الولدبطنعلىذلكيهمااوجلدقطعةأوخرقةيجوزوضعهل@

نفعالجنوبفينحنأيفاوالكيرالرضاعةصفيوهيالبتأو

فأرجوالكباروأيضاالصذرالولدأوالبنتبطنعلىجلدماأوخرقة

ذلك؟عنالإفادة

وضعكانإنالجواب:
منالتمائممنيقصدمابهايقصدالجلدأوالخرقةهذه

صحيحلغرضكانو)نشركا،يكونقدبلمحرمفهذاضردفعأونفعجلب

اللةوصلىذلك،فيشيءفلاالظهرشدأوالارتفاععنللطفلالسرةكمسك

وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلى

***

الدائمة،اللجنةعثيمي،اب@لاز،@برلليخبهايتعلقوماالرقىرالة-بالقرآدفتاوى@لعلاج(1)

ص
الد@ئمة.للجنةوالقوى9،4

الدانمة،اللحةعثميى،@بربلى،ابنلليحبهايتحلقوما@لرقىوالشة.بالقرتنقاوى@لعلاج(2)

ص
@لدانمة.للجةو@لفتوى9،3



2 يض-@لرقى@لشمرعيةفيللفتاوى@لذهبية5

القرتنمنالتمانمتعليقحكم

والدتيوالدوجدالقرآن-علمنيالذيهوأستاذ-لييقول:شخص@

ثمللناسيعطيانهثمالخواتممعالقرانآياتيكتبانكاناتوفيا-قد-

حتىالقرآنتلاوةلزمتوأناالقرآنقراعقبالتزامأمرانيإنهما

فهلصحيح..غيرشيئافعلاأنهماليبانثمايوجدربيأفهمني

اللهورحمةعيكموالسلاملهما..وأسنغفرلهماأدعوأنيمكن

وبر
ته.كا

الحفظرجاءتعليقهاوكذاتجوزلاتمائملتعلقالقرانمناياتكتابةالجواب:

معولكنالصحيح.علىيجوزلاالبلاءأودفعالشفاءأو
تدعوأنلكيجوزذلك

لي@لأنهحياتهمافيذلكيفعلانكانااندوالمغفرةبالرحمةولجدكلمعلمك

مماذلكغيرمنهماعلمتتكونأنإلايجوزلاكانو)نبشرك
كفرهمايوجب

لهماتاعفلاالاكبرالركأنلامنذلكونحوبالجنوالاستغاثةالأمواتكدعاء

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىال@هوصلىلهما،تستغفرولا

كلد**

2عددلإسلاميةا@لبحوثمجلة(1) 6
ص

9،91 0
@لدانمة.اللجة0،



@لرقى@لشمرعيةفيس@و@لفمرى@لنمبيه

التماكتابةحكم
عليهاالأجرةوأخذ3

2 3

بعدفيمالهالمكتوبوعرفبأجرةتمائمآخرلشخصيهبشخص@

تلكلهالكاتبيعطيفهلالإسلاميجوزفيلاالتمائمتعليقأن

لا؟أمأجرةالتمائم

)ذاوغيرهأوالقرآنمنكانتسواءالتمائمتعليقتحريمالصوابةالجواب

كتبها.لمندفعهاولاكتابتهاأجرةأخذيجزلمتعليقهاحرم

وسلموصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىال@هوصلى

***

رقمعددالإسلامية@لبحوثمجلة(1)
2 6

ص
الدانمةاللجنة9،7



2 @هلاللشمرعية@لرقىفييلنمبيةي@نتاوى6

بتعليقهاالناسويامرالقرلنمنتياتيكتبمنحكم

يضالمرويأمرونالبيات@للهاياتيكتبونالذينفيالحكمما@

هذهله:ويقولونجدهمنجهةأيفيأورأسهفيبتعليقها
لمب

دثيئا؟يأخذلامنومنهمشيئا،مهويأخذونالشفاء

منغيرهاأوالقرانمناياتكتابةأنالصحيحالجواب:
ةرالمأثولأدعيةا

الشفاءرجاءالمريضعلىوتعليقها
ر:أمولثلاثةنموع

لها.مخصصولاالتمائمتعليقعنالنهيأحاديثعمومالأول:

ماتعليقإلىيفضيالقراناياتمنيكتبماتعليقفإنالذريعة،سدالثاني:

يىكذلك.

قضاءمحالفيبحملهللامتهانعرضةيكونذلكمنعلقماأنالثالث:

ذلك.ونحووالاستنجاءالحاجة

جاءلرالمريضعلىليعلقكتابتهعلىالأجرةفأخذنموعافلككانو)ذا

الشفاء
وسلموصحبهوالهمحمدنيناعلىاللةوصلىأيضا.ممنوع

به@**

الدالمةفترى@للجنة(1)
2اصج 03.



للشمرعية@لرفىفي@لفتاوى@لن@بية@ص

للناسالتمانميكتبمنخلفالصلاةحكم

2 6

وراع@؟الصلاةتجوزهلالمجدإماموهوالتمائميكتبإنسان@

اضلأغرنماو!للسحرلاالتمائمهاتهييهبالإنانهذاإنالبيان:

مننزولهحينوللعبيالرأسعداعومنهاعغيرة
للرضاعأمه

فهناكالمسألةهذهليتبينأنأرجوهاتهمثلأخرىمائلوهناك

خلفه؟الصلاةتجوزلامشركإنهيقولون:علماء

لأدعيةواانالقرمنالتمائميكتبالذيخلفالصلاةتجوزالجواب:

ينبغيولاالمشروعة
تعليقها.يجوزلالأنهيكتبهاأنله

يكتبهاالذيخلفيصلىفلاشركيةأمورعلىتشتملالتماثمكانتإذاوأما

يعلمها.الذيهوالبيانعليهيجبوالذيشركهذاأنلهيبينأنويجب

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىالذوصلى

به@**

صمج@الدالمةفتاوى@للجنة(1)
2 11-2 12.



2 @يلشرعيةلملرفىفي@لفتاوى@لدهبية6

بالتمانمالصلاةحكم

لا؟أمبالتمائمالصلاةيجوزهل@

انالقرغيرمنكانتإذاالتمائملب@تحريمعلىالعلماءاتفقالجواب:

كانتإفاواختلفوا
والقولمنعهامنومنهملبسهاأجازمنفمنهمالقرانمن

فيلبسهايجوزفلاعليهوبناءالذريعة،ولسدالأحاديثلعمومأرجحبالنهي

أولى.بابمنالصلاة

وسلموصحبهوالهمحمدنبيناعلىال@هوصلىالتوفيقوبالئة

***

الدائمةاللجنةلتاوى(1)
2اصج 12.



@لرقى@لشرعيةفي@لنتاوى@لذهبيةضف

وغيرهااكياتمنالتعاويذكتابةحكم

2 6

الرقةفيوتعليقهاويخرهاالقرآنيةالاياتمنالتعاويذكتابةهل@

لا؟أوشرك

لةوالووالتمائمالرقىإنداقال:أنه@شيىالنبيعنثبتقدالجواب:

@اشرك
(1)

وصححه،والحاكمحبانوابنماجهوابنداودوأبوأحمدخرجه

وخرج
رضيعامربنعقبةعنوصححهوالحاكميعلىوأبوأيضاأحمد

عنهالله

ودعفلاودعةتعلقومنله،دله@ئتمفلاتميمةتعلق@امنقال:غ@النبيأن
دله@

@اله

(2)

أحمدوأخرجه
فقدتممةتعلق@امنبلفظ:عامربنعقبةعناخروجهمن

كثيرة.المعنىهذافيلأحاديثوا@اأشرك

أوالجنأوالعينلدفعالناسمنغيرهمأوالأولادعلىيعلقما@الاوالتميمة

نوعان:وهيالجامعةبعضهمويسميهاحرزاالناسبعضويسميهاذلكونحوالمرض

منيكونماأحدهما:
أوالمساميرأوالخرزأوالعظامأوالشياطيئأسماء

ةلكثربلاشكمحرمالنوعوهذاذلك،أشباهأوالمقطعةالحروفوهيالطلاسم

جاءماولأحاثيثالهذهلأصغراالشركأنلامنوهوتحريمه،علىالدالةلأدلةا

عنهأوتكشفتحفظهأنهاالتميمةمعلقاعتقدإذااكبرشركايكونوقدمعناها،في

ومشيئته.اللةإذندونمنالضررعنهأوتدفعالمرض

منيعلقماالثاني:والنوع
ذلكوأشباهالنبويةلادعيةواالقرآنيةلآياتا

من

صتخريجهتقدم(1)
39.

صتحريجهتقدم(2)
53.

صتخريجهتقدم(3)
53.



2 @ث@يلشرعيةللرفىفيللنمبية@لفتاوى6

منإنهوقالأجازهفبعضهمالعلماء،فيهاختلفالنوعفهذاالطيبةالدعوات

منعالعلمأهلوبعضالجائزة،الرقيةجنس
علىواحتجمحرمإنهوقالذلك

بحجتين:ذلك

عليهاوالحكمعنهاوالزجرالتمائمعنالنهيفيالأحاديثعمومإحداهما:

علىيدلشرعيبدليلإلابالجوازالنمائممنشيءيخصأنيجوزفلاشركبأنها

التخصيص.علىيدلماهناكولي@ذلك

بالاياتمنهاكانماأنعلىالصحيحةالأحاديثدلتفقدالرقى:أما

لموالمعنى،معروفبلسانذلككانإذابهبأسلافإنهالجائزةلأدعيةواالقرانية

أنهاعتقدبلعليها،المرقىيعتمد
باسلا9كي@:النبيلقولالأسبابمنسبب

لا"وقال:أصحابهبعضورقىعي@النبيرقيوقدثركا"تكنلممابالرقى

ة.كثيرذلكفيوالأحاديثحمقماأوعينمنإلارقية

تحريمفوجبمنهاشيءاستثناءالأحاديثمنشيءفييردفلمالتمائمأما

العامة.بالأدلةعملأالجميع

أناومعلومالثريعة،فيعظيمأصلوهذاالشرك،ذرائعسدالثانية:الحجة

الركبابانفتحالمباحةلأحاديثواالقرانيةالآياتمنالتمائمجوزناإذا

عظيمة،بمشقةإلابينهماالتمييزوتعذربالممنوعة،الجاثزةالتميمةواشتبهت

هوالقولوهذاالشرك،إلىالمفضيالطريقهذاوقفلالباب،سدفرجب

الموفقللةوادليله.لظهورالصواب

***

@لسلام.كتاب)0022(،رقمسلمأخرجه(1)
@لطب.كتاب3(،لاكهرتمد@ودأبواخرجه(2)

1اصبازخ@بنالملمةتاوى@لرأة(3) 6،2631.



للاث@رعية@لرقىفيللفتاوى@لن@بية@ص

شركوالتولةيالتمانمقىالربن"حديثيسينالجمع

فليفعلائخاهينفعئنمنكماستطاعودمن

2 6

اللهعبدعن@
رضيمسعردبن

تج@!اللهرسولسمتقال:عنه@لله

@ا.شركوالتولةوالتمائمالرقىإن@ايقول.

رضيجابروعن
فنهىالعقربمنيرقيخاللي@اكانقال:عنهالله

نهيتإنكاللهرسوليافقال:فأتاهقال:الرقى،عنط@@للهرسول

ينفعأنمنكماستطاعمنفقال:العقربمنأرقيوأناالرقىعن

@ه.فليفعلأخاه

حكموماالرقىموفحوعفيوالجوازافىأحاديتبينالجمعهوما

عدرعلىالقرانمنالرقىتعليق

س.الرحمن
الرياضف.

أواللهبغيرتوسلأوسركفيهاالتيالرقىهيعنهاالمنهيالرقىالجواب:

معناها.يعرفلامجهولةألفاظ

منالسليمةالرقىأما
لقولالشفاءأسبابأعظمومنمشروعةفهيذلك

أناستطاعمن@سه:اوقولهشركا@اتكنلممابالرقىبأسلا@اظ@:النبي

منإلارقيةلا@اظشص@:وقالصحيحه،فيمسلمخرجهمافينفعماأخاهينفع

صتحربجهتفدم(1)
5 3

2لارقمملمأخرحه(2) @لسلام.كتاب9(،1



2 يضئح@للرقى@لشرعيةفيللذهبية@لفناوى6

@احمةأوعين
(1)

قىروقدالأمرينهذينمنالرقيةمنوأشفىأولىرقيةلاومعناه

ورقي.طولالنبي

المعلقةالرقىوتسمىيجوزلافذلكالأطفالأوالمرضىعلىالرقىتعليقأما

محرأنهافيهاوالصوابوالجوامع،الحروزوتسمىالتماثم(أ
مة

الثركأنولومن

لهاللهأتمفلاتممةتعلق@امنكل@:النبيلقول
ودعفلاودعةتعلقومن

لا،لهالله

والتمائمالرقىإن@امحي@ا:وقوله@ا،أشركفقدتميمةتعلقمن"ظ@:وقوله

@اشركوالولة

كانتإذاالتمائمفيالعلماءواختلف
هلالمباحةالدعواتمنأوالقرانمن

لوجهين:تحريمهاوالصوابلا؟أممحرمةهي

أحدهما:
عموم

القرآن.وغيرانالقرمنالتمائمتعمفإنهاالمذكورةلأحاديثا

اولواو@
ا@هانا@قرمنالتمائمأبيحتإذافإنهاالثركيعةسدضني:

أنومعلومكلهاالتمائمبتعليقالركبابوانفتحالأمرواشتبهالأخرىبالتمائم

ليوللهواالرعية،القواعدأعظممنوالمعاصيالشركإلىالمفضيةالذرائعسد
التوفيق

***

صتحريحهتقدم(1)
1 2 1.

صتحريحهتقدم(2)
53.

حبلى،العريرسعدللمنيحالمتاوى-الدعوفك@ا@(3)
2

ص
2،021.
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@لرلحى@لشصعحةفي@لتاوى@للمبية@

لصشروالتمانمالرقى)بنحديثمعنى

2 6

)1(؟@اشركوالتولةوالتمائمالرقىإنداالحديث:معىما@

مسعوابنحديثمنثاودوأبوأحمدرواهبإسسادهبأسلاالحديثالجواب:
د

بأسماءأومعنامايعرفلابألفا@تكونالتيالرقىإنالعلم:أهلعندومعناه

والعطف،الصرفيسمونهالسحرمننوعوالتولةممنوعة،ذلكأشبهماأوالثاطين

والكبارالمرضىعلىتعلقوقدالجن،أوالعينعنالأولادعلىيعلقماوالتمائم

ذلك،ونحوالإبلعلىتعلقوقد
ويسمى

هيوالأوتار،الدوابعلىيعلقما

أرسلأنهص@بر:اللهرسولعنصحوقدالتمائمحكموحكمهاالأصغرالشركمن

ترومنقلادةبعيررقبةفييبقينلالهم:يقولرسولاالجشإلىمغازيهبعضفي

كانتسواءكلهاالتمائمتحريمعلىالحجةمنوهذاقطعت،إلا
غيره.أوالقرانمن

فيهاليسمعروفة،الرقىكانتإذاأمامجهولة،كانتإذاتحرمالركأوهكذا

بأسلا@ا"-ال:ورقي،رقالى@النبيلأن@ا،بأسفلاالثحرعيخالفماولاشرك

شركا@اتكنلممابالرقى
(2)

مسلم.رواه

المريض،ويثربهالماءفييقرأبأنوذلكبها،بأسلاالماءفيالرقيةوكذلك

كتابفيداودأبيسننفيثبتفإنه@النبيذلكفعلفقدعليه،يصبأو

فيقرأط@طروأنهالطب
السلفوكادعليه.صبهثمشماسبنقيسبرلثابتماء

بهبأسفلاذلك،ينهعلون

**3

صتحريحهتقدم(1)
5 3

صتخريحهتقدم(2)
4 1

4عددالإسلامة.السحوثمجلة(3)
ص

1 6،11 لازابرللشيحوالقوى6،2



2 ورللشرعية@لرقىفي@لفتاوى@للمبية6

وغيرهالقرتنمنالتميمةحكم

يخره؟ومنالقرآنمنالتممةحكمما@

الذثبوشعروالودعوالطلاسمكالعظامالقرانغيرمنالتميمةأماالجواب:

علىولاالطفلعلىتعليقهايجوزلابالنصمحرمةمنكرةفهذهذلكأشبهوما

فلاودعةتعلقومنله،اللهأتمفلاتميمةتعلقمن"طو:لقولهالطفليخر

ودع
@اأشركفقدتممةتعلق@امنرواية:وفي@الهالله

كانتإذاأما
فيهااختلففهدهطيبة،معروفةدعواتمنأوالقرانمن

هذاويروىتعليقها،يجوزبعضهم:فقالالعلماء
السلفمنجماعةعن

المريض.علىكالقراءةجعلوها

اللةعبدعنالمعروفهووهذاتجوزلاأنهاالثاني:والقول
وحذيفةمسعودبن

كانتولوتعليقهايجوزلاقالوا:والخلف،السلفمنوجماعةعنهمااللةرضي

المانعةلأحاديثالأنبالعموموعملأالشركلمادةوحسماللذريعةسئاانالقرمن

زيجوفلابالعمومالأخذوالواجبشيئا،تستثنلمعامة،أحاديثالتمائممن

الأمر.والتاسغيرهاتعليقإلىيفضيذلكلأنأصلاالتمائممنشيء

دليله.لظهورالصوابهووهذاالجميع.مفعفوجب

كلوصارالبابلانفتحالطيبةالدعواتومنالقرانمنالتميمةأجزنافلو

هذاقال:عليهأنكرفإذاشاءمايعلقواحد
هذهأوالقران،من

الدعواتمن

(1)
صنحريحهتقدم

53.

صتحريحهتقدم(2)
5



2@لرقى@لشرعيهفياوى@لن@بية@لف@ك@ 6

كلها.التمائموتلبسالخرقويتسعالاب،فينفتحالطيبة،

ثالثةعلةوهناك
أنومعلومالقذرومواضعالخلاءبهايدخلقدأنهاوهي

الخلاءبهيدخلأنيليقولاذلك،عنينزهاللةكلام

***

المعضدفيكلمة

اللهعبدبنالعزيزعبدمن
اللهزادهالمكرم..الأححضرةإلىبازبن

آمين.والإيمان،الفهممن

وبعد:وبركاته-للةاورحمةعليكمسلام

14/1/1المؤرخكتابكم 38 علمسرنيوقدبهداهاللهوصلكموصل@5

ابيجوعلىالملاحظةمنأبديتموهماأيفئاسرنيكماذلكعلىدلهالحمدصحتكم

آخره.إلىالنواحيجميعمنالموضوعبحثفيووعدتكمالمعضدفي

تختلفالأشابأنوأفيدكم
فصهاالاعتقاد،عنالنظرقطعمعكثيرأوتتنوع

ما
ماومنهاجائزهو

ماومنهاالحاجة،عندويجوزمكروههو
كاروإنمحرم،هو

وحده.اللههوالثافيوأنأسبابأنهايعتتهدالفاعل

الحبو@كتناولالمباحة،الأدويةمناليومالناسيتعاطاهماالأول:فمن

بذلك،علاجهاالأطباءيقررالتيالأمراضضدوالأدهانوالضمادات،والإبر

منوأشباههافهذهالكهربائيةلأشعةوكا
عرفوجربتالتيالجائزة،لأسبابا

4عددلإسلامية.االبحوثمجلة(1)
ص

1 6،01 لاراسللنيحوالقرى6،1



2 مح@للشرعية@لرقىلحي@لعتارى@لذهدبة7

الشفاءوأنأسبابأنهامتعاطيهااعتقدإفامضرة،دونمننفعها
من

وحده.الله

فيال@ثفاء@اقال:أنهيههالنبيعنثبتلماالكي،المكروهةالأسبابومن
لفظوفي@اأكتويأنأحبوماعسلوشربةمحجم،وشرطةناركيةثلاث:

العلماءأخذ@االكيعنأمتيأنهىآخر@اوأنا
من

كراهةالشريفالحديثهذا

أوتعذرعدالطب،آخريكونأنوينجغيالحاجة،عنديستعملإنماوأنهالكي،

غيره.تعسر

لحوموبالخمرالتداويالمحرمة،لأسبابباالتداويوهوالثالثالنوعومن

ذلكوأشباهالسباع،
لاالأشياءفهذهالمحرمةوالأشربةالأطعمةمن

زيجو

ال@ةأناعتقدولونفعا،فيهاأنالناسبعضزعمولوبها،التداوي
الشافيهو

بالنجاساتالتداويتحريمعلىالدالةللأدلةإلاذلكوماأسباب،وأنها

فيهماكللي@ولأنهأكبر،ضررهلأنالنفع،بعضفيهاأنقدرولووالمحرمات،

عنخاصنهيفيهيردلاأنأحدهما:أمرين:منلابدبلاستعماله،يباحنفع

مضرتهكانتفإننفعه،منأكبرمضرتهتكونلاأنالثاني:والأمرالثارع؟ب،

بتحريموردالكاملالشرعلأننهي،فيهيردلموإناستعماله،يجزلمأكبر،
ما

قال:ط@اللةرسولعنالصحيحالحديثفيجاءولهذاكالخمرضررهيغلب

يجعللماللهإن@ااخر:لفظوفي@ابحرامتداوواولاتداوواالله@اعباد

@اعليكمحرمفيماشفاءكم

وصح
سألهرجلاأن5بعه

يصنعهاالخمرعن

الط@،كتا@)4075(،ردمالبحاريأحرجه(1)
7(22"5)رقمومسلم السلامكاب1،،1

لدعةأوعلصشرلةأومحجم،شرطةدميجر،أ@ويتكمسسىءفيكادإد@ابلفط

@اأيهويأدأحبومالر،

5")رقمالبخاريأحرحه(2) 6،85 6 الط@كتا@1(،8

صتخريحهتقدم(3)
8 9

صئحريحهلشدم(4)
14.
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داء@اولكنهابدواء@اليستعلط@:النبيلهفقالللدواء

الإلسان،اعتقادهوليسوالتحريمالتحليلفيالمعيارأنتعلمونتقدمومما

الشفاءأنيعتقدقدالإنسانلأنالترعية،الأدلةهوالمعيارو)نما
من

ويتعاطىالله،

الله،دونمنويعبدونهابالهتهميتعلقونفإنهمالشرككأهلمحرمةأسبابا

أنهايعتقدونولالديه،لهموتشفعزلفى،للةاإلىتقربهمإنهاويقولون:

ع@هم،الدفإعأوغائبهمردأوشفائهم،فيبذاتهاتتصرف
سبحانه:اللهقالكما

"اللهعندلثفعاؤناهؤلاءويقولودطينفعهمولايفرهملامااللهدونمن)ويعئذون
(2)

واتنينالخالم@اللينللهألا@الدينلهمخلمتااللهفاعئد@تعالى:وقالالآية،

مافيبينهميحكماللهإنزئفىاللهإنىبيقربوناإلانعبلئ@مماأولياءذونهمناتخذوا

كفار@وكاذبئهومنيهديلااللهإدطيختبفون@ههم

ة،جائزنفسهافيهيأسباباالإنسانيتعاطىوقدكثيرةالمعنىهذافيوالأدلة

عليهفيحرمالمباحة،الموادعلىالمشتملةلإبرواالحبوب،وتناولالشرعية،كالرقية

الشفاء.بيدهالذيهووأنهوخالقهربه،ولي@الشافيةهيأنهااعتقدإذاتناولها

والحبوب،كالإبرالجائزةبالأسبابتلحقهلالمعضد،فمسألةهذاعرفإذا

والحلقاتالتمائمكتعليق@لحرمة،لأسبابباتلحقأوونحوه؟كالكيالمكرومةأو

كتعلجقولأمراض؟ابعضأوالجنأوالعينعنلأولاداعلىوالوح،والخيوط

!@النيزبرهموقدذلك،يفعلونالجاهليةأهلكانكماالدوابعلىلأوتارا

أنهوأخبرذلكعن
النافعهوسبحانهاللهأنيعتقدونأنهممعالشرك،من

والدليلالننهع،ويجلبالضريكشفالذيوهوالأمريدبرالذيوهوالضار،

الأشردة.كتا@ا(،لعهارقممملمأخرجه(1)

يوصسورة(2)
لمالآية.ا

2،03لآيتاناالرمرسورة(3)



2 @لرقى@لشرعية@ضفيلمذهبية@لفناوى7

ال@تمعيمللثأتنوالأرفيالسفاءتج@قيرزفكبممنقلالهتعابى:تولهذلكعلى

الأمريدترومنالخىبنالميتويخربخالفيتمقالخيئيخرجو@نوالأبمتار

أنطل!نبيهفيهااللةأمرالكريمةالآية@ف@تتقودطأفلافقلاللهفسيقولون

عنالمشركينيسأل
اللةهوفاعلهاإنسيقولون:أنهموأخبرالأشياء،هذه

تركفياللهتتقونأفلاالمعنى@،تقونأفلا)فقلتعالى:قالولهذاوحده

فيالمتصرفهوسبحانهأنهتعلمونوأنتمبهالثرك
قالولها،والمدبرالأمورهذه

تدعونقاأفرأيتمقلاللهيقولقوالأرضالسمواتخلقمنسألتفم)وئنتعالى:

فتهلبرحمةأرادنيأوضرهكاشقاتهقهلبضراللهأرادنيإناللهدونمن

حشيفلرحمتهممسكات
@المتوكلونيتوكلغتيهالله

وهيكثيرة،المعنىهذافيوالايات
اللهبأنيؤمنونالمشركينأنعلىدالة

يحييالذيوهوللنفع،الجالبللضر،الكاشفوهوالضار،النافعهوسبحانه

منآلهتهميعبدونولكنهملأمر،اويدبرويميت،
لأنبياءوالأشجاروالأصناما

تعليقمنيتعاطونهماوهكذاوالشفاعة،الوساطةبقصدوالملائكة،والأولياء

لأسبابابابمنهووالدوابلأولاداعلىوالخيو@والحلقاتلأوتارواالتمائم

عندهم
قلوبهمتعلقتقتضيمحرمةأسبائاكانتلماولكنهابنفسها،شافيةأنهالا

عنوغفلتهمإليها،والتفاتهمبها،
ع@د:!النبيعليهمأنكرهاسبحانه،الله

أعظم.وفسادأكبر،شركإلىتجرهمقدولأنهاعنها،وزجرهم

موضوعمعهمبحثتالذينالمشائحنظروجهةاختلفتذلكأجلومن
سلتأرالذيالجوابفيبينتوقدالأخيرة،بالأسبابيلحقهلالمعضد،

لأنهالمحرمة،لأخيرةابالأسبابإلحاقهلأقرباأنلكم،صورته
نج@من

أهلمنتعاطوهاالذينلأنالنهي،فيهاجاءالتيوالأوتاروالتمائمالحلقات

يوصسورة(1)
3لآيةا 1

.38لابة:االرمرورة@(2)
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فيهاال@ةجعلهنفغا،فيهاأنلظنهماستعملوهاإنماسبيلهم،سلكومنالجاهلية،

أنولمخلوقاتهفيخلقسبحانهلكنهالضار،النافعهواللةكانو)نبه،وخصها

وقعذلكأجلفمنمختلفة،مقاديرعلىذلكبينوفاوتالضرر،وأنولالنفع،

إلىسبيلولاوالمحرمة،الجائزةالأسبابتعاطيمنفيه،وقعوافيماالناس

أنهعرففماالمطهر،الرعطريقمنإلاوهذا،هذابينالتمييز
جن@من

أنهعرفوماالنفع،بعضفيهقدرو)نمحرم،فهوالمحرمةالأسباب
جن@من

وأكثر،منفعتهكانتإفاالضرر،بعضفيهكانوإنجائزفهوالجائزةالأسباب
ما

عنهنهىالشرعأنعرف

ومغ
السباع.ولحومكالخمرمطلفا،تركهاجبفالومنه

لأياماوالتمائم،الحروزتبقىكماالإنسانعلىيبقىالمعضدلب@أنومعلوم

التيلإبرةاوبخلافمنها،ويفرغيأكلها،التيالحبةبخلافوالسنوات،والليالي

بلبسأشبههوبلالأشياء،هذهجنسمنالمعضدفليسمنها،وينتهييستعملها

فتمأشرالذيالجوابفيالمذكورحصيئبنعمرانحديثفيهاوردالتيالحلقة

وجهةتعلمونتقدموممالأوتار،واوالودعالتمائمبلبسأيفئاأشهوهوعليه،

أعلم.وتعالىسبحانهواللهلبسهبمنعقالواالذينالمشائخونظرنظري

منجاءماكللب@إلىبالناسيفضيقدلبسهتعاطيانذلكيؤيدومما

عماالناسويغفلالخطر،ويكبرالمصيبةتعظمحتىالنفع،يخهيدعىمماالغرب،

مماالتحرزووجوبوتفصيلها،الأسبابتنويعفيالمطهر،الشرعبهجاء
حرم

الله

أنورضاه،فيهلماالمسلمينوسائرو)ياكميوفقناأنسبحانهاللهوأسألمنها،

منالمسلمينوسائروإياكميعيدناوأنعليه،والثباتدينهفيالفقهجميغايمنحنا

وبركاتهاللةورحمةعليكموالسلامقدير،شيءكلعلىإنهالفتنمضلات

***

2اصبارحابنتوعة،ومقالاتلتاوىمجموع(1) 06-2 1
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النحاسيةرةالأسو

اللهعبدلنالعزيزعبدمن
وتولاهاللهسلمهالأخ...حفرةإلىبازبن

وبعد:وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

المرفقةالأوراقعلىوأشرفتبرضاه،اللهوصلكمالكريمكتابكموصلنيفقد

الروماتيزم،لمكافحةأيخراحدثتالتيالنحاسيةالأسورةخصاثصبيانالمتضمنة

منكثيرةجماعةعلىذلكوعرضتكثيرأ،موضوعهاستثوأنيوأفيدكم

فاختلفحكمها،فيالمظروجهاتجميعاوتبادلناومدرسيها،الجامعةأساتذة

لمرضالمضادةالخصائصمنعليهاشتملتلماجوازهارأىمنفمنهمالرأي،

منالجاهلية،أهلعليهكانمايثبهتعليقهالأنتركهارأىمنومنهمالروماتيزم،

ذلكوغيرالصفر،منوالحلقاتوالتمائمالوحتعليقاعتيادهم
التيالتعليقاتمن

سلامةأسبابمنوأنهاالأمراض،منلكثيرعلاجأنهاويعتقدونيتعاطونها،

ومنالعين،منعليهالمعلق
قالقال:عنهاللةرضيعامربنعقبةعنوردماذلك

لهاللهأتمفلاتميمةتعلق@امناللة-@بر:رسول
ودعفلاودعةتعلقومن

اللة

حصينبنعمرانوعن@اأشركفقدتميمةتعلق@امنرواية:وفي@اله

رضي
حلقةيدهفيرجلارأىغق!النبيأنعنهماالله

@اهذا؟@امافقال:صفرم@

متلوفإنكوهاإلاتزيدكلافإنهاانزعهاداكل@:النبيفقالالواهنة()منقال:

أنه@النبيعنآخرحديثوفيألد@ا@اأفلحتماعليكوهي
أسفارهبعضفي

صتحريحهتقدم(1)
5 3

صئحريحهتمدم(2)
5 3

ماحهاسأحرحه(3)
4/4)المسدوأحمد@يالط@،كا@)1353(،رقم وحسحه5(،4

الروائدديالبوصيري
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رسوأرسل
التيالأوتارقلائدمنعليهاعلقماكلويقطعالركبإبليتفقدلا

يؤخذوأشباههاالأحاديثفهذهوتصونها،إبلهمتنفعأنهاالجاهليةأهليظنكان

أوالأوتارأوالحلقات،أوالودعأوالتمائممنشيئايعلقأنينبغيلاأنهمنها

ذلكأشباه
رفعه.أوالبلاءلدفعذلكونحووالخرزكالعظامالحروزمن

سدااستعمالهاوعدمالمذكورة،لأسورةاتركهوالمسألةهذهفيأرىوالذي

ورعبةبها،النفوسوتعلقإليها،والميلبهاالفتنةلمادةوحسفاالشرك،لذريعة

بالأسبابواكتفاءعليهواعتمادابه،لقةسبحانهاللهإلىبقلبهالمسلمتوجيهفي

اللهأباحوفيمابلاشك،إبتهاالمعلومةالمثروعة
عماعنيةلعبادهويسر

حرم

النبيعنثبتوقدأمرهاشتبهوعماعليهم،
فقدالشهاتاتقى@امنقال:أنهلجؤ

حوليرعىكالراعيالحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومنوعرضهلدينهالترأ

@ادعكليط@:وقال@المحهيرتعأنيوشكالحمى
@ايريبكلاماإلىيريكما

مان،الزسابقفيالجاهليةتفعلهمايشبهالمذكورةالأسورةتعليقأنريبولا

منإمافهو
منإنهفيهيقالماوأقلوسائلها،منأوالركية،المحرمةلأمورا

يكتفيوأنذلك،عنبنفسهيترفعأنلهوالأحوطبالمسلمفالأولىالمشتبهات،

المثايخمنولجماعةليظهرماهذاالشبهة،عنالبعجدالإباحة،الواضحبالعلاج

علينايمنوأنرضاه،فيهلماو)ياكميوفقناأنوجلعزاللةوأسألوالمدرسير،

واللهقديرشيءكلعلىإنهشرعه،يخالفمماوالسلامةدينهفيبالفقهجميغا

والسلاميحفظكم
(4

***

الجهادكا@)5003(،رقمالبحاريأحرحه(1)

3رالحاريأحرحه(2)
1لارقمومسلملإيماد،اكت@)25(، الماقاةكتا@9(،5

8/3)والساليالقيامة،صفةكتا@)8152(،رقمالترمذيأحرجه(3) 2،73 كتا@8(،2

صحيححرالرمدي.وقالالأشربة

2اصبلىحاسمتوعةومقالاتقاوىمجموع(4) 1،12 1
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الروماتيزملاجل@السوارلبسحكم

الروماتيزم؟لعلاجالسوارلبسحكمما@

سببالدواءأناعلمالجواب:
فلاتعالىاللةهووالمسببللشفاء

ماإلاسبب

نوعان:أسباباتعالىاللةجعلهاالتيوالأسبابسبئاتعالىاللهجعله

رسوفيالنبيءبهلىقالكماوالدعاءالكريمكالقرآنشرعيةأسبابأولا:
ة

لهمبالدعاءالمرضىيرقيكلي@كانوكما@ارقةأنهايدريك@اوماالفاتحة:

به.شفاعهأرادمنبدعائهتعالىاللةفيشفي

كالعسلالثرعطريقعنالمعلومةالماديةكالأدويةحسيةأسبابالثاني:النوع

عنتأثيرهيكونأنلابدالنوعوهذاالأدويةمنكثيرمثلالتجاربطريقعنأو

لاالمباشرةطريق
محسوسمباشربطريقتأثيرهثبتفإذاوالخيالالوهمطريقعن

صح
تعالى.اللةبإذنالشفاءبهيحصلدواءيتخذأن

النفسيةالراحةلهفتحصلالمريضيتوهمهاوخيالاتأوهاممجردكانإذاأما

علىالنفسيالسرورينبسطوربماالمرضعليهويهونوالخيالالوهمذلكعلىبناء

الإنسانينسابلادواءكونهإثاتولاعليهالاعتماديجوزلافهذافيزولالمرض

المرضلرفعونحوهماوالخيطالحلقةلب@عننهيولهذاوالخيالاتلأوهاماوراء
لاوشرعاسبباكونهيثبتلموماحشا،صريخاسببالشذلكلأندفعهأو

ملكهفيتعالىاللهمنازعةمننوعسبئاجعلهفإنسببا،يجعلأنيجزلمحسئا

الشيخترجموقدلمسبباتهاالأسبابوضعفيتعالىاللةشاركحيثو)شراك

صتحريحهتقدم(1)
29.
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محمد
منبابوهوالتوحيدكتابفيالمسألةلهذهاللةرحمهالوهابعبدبن

وغيره.البلاءلدفعونحوهماوالخيطالحلقةلبسالشرك

فيذكرالذيالروماتيزملصاحبالصيدليأعطاهالذيالسوارأظنوما

منإلاالسؤال
تهمباشرتعلمحسياولاشرعياالسوارذلكليسإذالنوع،هذا

ارالسوذلكيستعملأنللمصابيجوزفلافعلأيبرزهحتىالروماتيزملمرض

الموفقواللةكونه،وجهيعلمحتى

***

يالسحربالتمانميتعاملمنخلفالصلاةحكم

هلوالسحربالتمائميتعاملونولكنهمالقرانيحملونأناسيوجد@

لا؟أمخلفهمالصلاةتجوز

تمائمهمفيينظربالتمائميعملونالذينالجواب:
التمائمكانتفإنهذه

شركهذافإناللةبغيرواستنجا@االلهبغيرواستغاثةاللهلغيرودعاءشركاتتضمن

منمخرجأكبر
شركهووال@هإلاعليهيقدرلابهوالاستغاثةاللةغيردعاءلأنالملة

منوهوأكبر
منكونهأماوالضلال،السفه

عنخروجفلأنهالسفه
التوحيدملة

هيالتي
منإلاإبراهيمملةعنيرغب)ومنتعالى:اللةقالوقدإبراهيمملة

سفه

الداثمة،اللجنةعثيمين،ابربلى،النللئيحبهايتعلقوماالرقىوالة-بالقرادالحلاخفترى(1)

عنيمبى.محمدسللنيحوالفنوى
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@

منيدعوممنأضل)ومنتعالى:اللهقالفقدالضلالمنكونهوأما@7نفه

اللهذون
ح@ثروإذا@غافلوندعائهمعنوهمائقيامةيومإلىلهي@تجيبلامن

@وكافريقبعبادتهموكائواأعداءلهمكانوااباس

منأنوجلعزاللهوبين
هذالأنينفعهلاهذاولكنعبدهفقداللةغيردعا

يدعوممنأضلأحدفلاالقيامة،يومإلىدعاهولولهيستجيبأنيمكنلاالمدعو

من
هذه

فيالعلماءاختلففقدمباحةأدعيةمنأوالقرآنمنالتماثمكانتإذاوأما

تحتجعلهاأوالفخذعلىأوالعضدعلىأوالرقيةفيعلقهاسواءتعليقها

لمذلكلأنتجوزلاأنهاعنديالعلمأقوالمنوالراجحذلكأشبهماأووسادته

منوليس@النبيءصيمافيسنيرد
إثباتفإنالثريعةبهتردلمسببانثبتأنحقنا

إنبلالثريعةبهاتردلمالتيالأحكامكإثباتالشريعةبهاتردالتيالأسباب

ذلكيثجتأنمنفلابدنافعالسببهدابأنحكمالحقيقةفيهوالسببإثبات

بالمؤمن.يليقلاوعبثالغواكانوالاالشرعصاحبعن

الشيطانيةبالأرواحبالاستعانةالسحركانفإنالسحريتعاطىكونهوأما

عنمخرجأكبرشركفهوذلكأشبهوماودعائها
ىسوبماكانوإنكفر،لأنهالملة

اللهقالوقدونحوهابأدويةيكونأنمئلالعلمأهلبينخلاففمحلذلك

ولكنسليقانكفروماسليفانمللثعلىال@تاطينتتلوما)واتبعواوتعالى:تبارك

وماروتهاروتيابلالمليهنعلىأئزلوماالسحرالناسيعلمونكفرواالشياطين

منيعلمانوما
أحد

بهيفرقونمامنهمالمحتعقفونتكفرقلافتنةنحنإنمايقولاحتى

ماويتغلموناللهبإذنإلآمنبهبفارينهموقاوزوجهالفرءبين
لاويفرهم

1لآيةاالبقرةسورة(1) 3 0

0.

5،06لآيتافىالأحقا@اسورة(2)
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أنفهغبهلثرواماولبئسمنالآخرةفيلهمااشتراهقمنعلمواولقدينفعهم
الوا@فإنالكفرحدإلىيصللمولووالساحر@يعلمونكانوالو

لغيره.ومصلحةلهمصلحةفيهقتلهلأنسحرهمنيتبلمإذاقتله

العملأوالمحرمالعملذلكفيالتماديمنيسلمفلأنهلهمصلحةكونهأما

والمعتديللكافرأملىإذاتعالىاللةفإنلهخيروهذاالكفر،إلىيصلالذيمما

ولالأتعالى:اللهقالكمامضرتهمنهوبلمصلحتهمنلي@ذلكفإنالظالم

ولهغإثماليزدادوالهمنفل!إنمالأنفسهمخيرلهمنمييأئماكفرواالذينيحسب@ق
مهين*@وعذاب

(1)

صحهو*

قبةالرعلىالحيواناتبعضشعرمنالمصنوعةالخيوطتعليقحكم

مطليةأساورأيديهمأورقابهمفييعلقونالناسبعضأننلاحظ@

الحيواناتبعضشعرمنممنوعةحيوطاأوالمعينةالأعباغببعص

أوالجانمنيأتيقدضرردفعفىشبأنهاهؤلاءويزعمغيرهاأو

لهؤلاء؟نصيحتكموماجائزعملهدافهلغيرهم

يفعلمنغيرهأوالشعرمنالخيوطوربطلبسهاأوالأساورتعليقالجواب:

أكبرشركفهذالبسهاعمنبذاتهاترفعأوالضررتمنعالأشياءهذهأنيعتقدذلك

ا"2لآية:االبقرةسورة(1)

صعثيمير،اسالعقيدة:قاوى(2)
3 1 6@31
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منيخرج
اعتقدلأنهالملة

يقدرلاوهذاالضرروتدفعتنفعأنهاالأشياءهذهفي

رالضريدفعالذيوهوالنافعهواللةأنيعتقدكانوإنسبحانه،اللةإلاأحدعليه

لأنهالأكبرالشركإلىيجراصغروشركمحرمفهذافقطأسبابالأشياءهذهإنما

واللةأسبائاليستالأشياءهذهلأنللشفاءسبئااللةيجعلهلمفيماالسببيةاعتقد

الشفاءأسبابجعل
منها.لشتوهذهالشرعيةوالرقىالمباحةالنافعةالأدويةفي

محمدالشيخعقدوقد
في-التوحيدكتابفيبابااللةرحمهالوهابعبدبن

هذا
أوالبلاءلرفعونحوهماوالخيطالحلقةلش@الشركمندابابفقال:الموضوع

عي@!النبيأن@اعنهال@هرضيحصينبنعمرانحديثمنهاأدلةفيهأورددفعطا

حلقةيدهفيرجلارأى
انز@ا@ال:الواهنة،منقال:هذه؟مافقال:صفرمن

متلوفإنكوهناإلاتزيدكلافإنها
رواهأبدا"أفلحتماعليكوهي

عنحاتجولابنالذهبي،وأقرهوالحاكمحبانابنوصححهبهبأسلابسندأحمد

لهقووتلافقطعهالحمىلدفعأيالحمىمنخيطيدهفيرجلارأىأنهحذيفة

هداأنيعتقدكانوإن@م@ثركونوهمإلآباللهأيخرفميؤممث)وماتعالى:

لافالجنالجنشريدفع
منيزغنلث)وإفاتعالى:قالسبحانهاللهإلاشرهميدفع

@الغليغال@ثميغفوإنهبالتهفاستعذنزغالشيطان
(3)

كلدبه@*

صتحربحهتقدم(1)
2 74.

1لايةايوس@سررة(2) 06.

3لايةا@صلتسورة(3) 6

ح@لفوزاد،عالحى@ليغدترمرالمتقى(4)
2

ص
2،93
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الصبيانأعناقفيالقرلنمنالتيالتمانمتعليقحكم

2 8

تكونوالتيويخرهمالميانأعناقفيتعلقالتيالمائمحكمما@

اتالدعومنذلكوأشباهالنبويةوالأدعيةالقرآيةالاياتمن

عة؟ولمشرا

لعدةالتمائمهذهمثلتعليقيجوزلاأنهالعلماءقوليمنالصحيحالجواب:

أمور:

تعليقعنالنهيلعمومالمنعوالأصلذلكجوازعلىدليلهناكليسأنها-

ونحوه.@الهدله@ئتمفلاتميمةتعلقمن"كلب@:كقولهالتمائم

علىالمشتملةالتمائملتعليقوسيلةيكونالتمائمهؤهبتعليقالسماحأن-2

@@لألفاظوالشركا
حر

مة.

للدخولوتعريضهالقرآنلامتهانوسيلةالتمالمهذهبتعليقالسماحأن-3

غيرإلىالنجاسةمنيحترزونلاأطفالعلىيعلقوقدالمناسبة،غيرالمواطنفي

منذلك
@حاذير.@

التمائمتعليقعنغنيةالمصابعلىالقرانوقراءةمباشرةالمريضرقيةوفي

لئةوالحمد

به@**

صتخريجهتقدم(1)
53.

ج@لفوز@ن،صالحقرى@ئيئصالمتقى(2)
2

ص
.38ك@،
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3بالتماتعالجلاالنفسية@لاضطرابات

اضطراباتمنأعانيإننيحيثتميمة،أعلقأنلييجوزهل@

نفسية؟

عنالنهيلورودالتمائم،تعليقيجوزلاةالجواب
قيةالروتجوزذلك

لحة،لصاالأعمالوالذكر،اةوكثررةالمأثولأوردةوالأدعية،واان،لقربا

الراحةيجلبذلكفكلوأهلها،المعاصيعنوالبعدالشيطان،منوالاستعاذة

السعيدةوالحياةوالطمأنينة

***

قرتنيةعليهاتياتالتيالمعدنية@لاشكالس@عحكم

الأطفالعنقفيلتعلق

وبعد:وبركاته،اللهورحمةعيكمالسلام

الأمرهيئةأنذكركمبخصوصإليناالموجهخطابكمعلىإطلاعناجرىفقد

هاونحوأهلةشكلعلىمعدنيةقطعاالأسواقفيوجدتبجيزانبالمعروف

العينبهايتقىكتمائموغيرهمالأطفالعلىلتعلقتباعقرانيةاياتفيهامكتوئا

1اصحالجرين،المحةعداليخالثميى،@لكز(1) 9،11 92.
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فيها.الثرعيالحكمعنوتسألونويخرهما،والوحشة

مندهفياللهرحمهأحمدلإماماروىلثة،الحمدوالجواب:
بنعقبةعن

فلاودعةتعلقومنله،اللهأتمفلاتميمةتعلق@امنقال:أنهعث@النبيعنعامر

ودع
وأمسكتسعةفبايعرهطإليهأقبلطم@اللةرسولأن@الهروايةوفي@الهالله

عليهإنفقال:هذا،عنوأمسكتتسعة،بايعتاللهرسوليافقالوا:واحد،عن

أشرك،.فقدتميمةتعلقمنوقال:فبايعه،فقطعهايدهفأدخليممة،

يكونأنإماالمعلقوهذاالعين،بهيتقىالأولادعلىيعلقشيءوالتمائم

لاوالقرانمنيكنلمفإنيكون،لاأووصفاته،اللةأسماءمنأوالقرآن،من

من
واعتبارهوتحريمهمنعهفيالعلمأهلبينخلافانعلمفلاوصفاتهاللهأسماء

ل@ة.باشركا

فيالسلفعلماءاختلففقدوصفاتهاللةأسماءمنأوالقرآنمنكانتو)ن

ال@هعبدقولوهوالسلفبعضفيهافرخصتعليقها،حكم
بنعمروبن

ماوظاهرالعاص،
عنروي

عائشة
رضي

أحمد،الإمامقوليوأحدعنها،اللة

جوازوقاسواالثركة،التماثمعلىعنهاالنهيفيالوارثةلأحاديثاوحملوا

منأوالقرانمنكانتإذاتعليقها
يرخصلموبعضهمبالرقية،وصفاتهاللةأسماء

عه،المنهيمنوجعلهفيه
حذيفة،قولوظاهرعباس،وابنمسعود،ابنمنهم

عكيم.وابنعامربنعقبةقالوبه

ان.القروغيرالقرآنمنكلهاالتمائميكرهونكانواالنخعي:اهمإبرقال

منوغيرهإبراهيمقولفيبالكراهةوالمراد
وهذاالتحريم،الصالحالسلف

جزموأصحابهمنجمعاختارهأحمدالإمامقولهوتعليقها-تحريمأعنيالقول-

وجوه:منالصحيحهووهذامنهم،المتأخرونبه



2 للنمرعية-@لرفىفي@لفناوى@لذهبية8

من@اوقوله:شرك،والتولةوالتمائمالرقىإن@اكلق:قولهعموملأول:ا

روىوماثاأشركفقدتميمةتعلق@امنوقوله:"إليهوكلشئاتعلق

ولفظالذهبيوأقرهصحيحوقالوالحاكمحبانوابنماجهوابنداودوأبوأحمد

اللةعبدامرأةزينبعنداودأبي
اللةعبدأنمسعودبن

عنقيفيرأىمسعودبن

أنتمقال:ثموقطعهفاخذهقالت:فيه،ليرقيخيطقلت:هذا؟مافقال:خيطا
والمائمالرقىإن@ايقول:كلل@اللهرسولسمعتالشرك،عنلأغنياءاللهعبدال

كانتلقدهكذا؟تقوللمفقلت:@اشركوالتولة
عيني

إلىأختلفوكنتتقذف

ينخسهاالشيطانعملذلكإنمااللة:عبدفقالسكنت،رقاهافإذااليهوثيفلان

يقول:غي@اللةرسولكانكماتقوليأنيكفيككانإنماعنها،كفرقىفإذابيده

لايثفاءشفاؤك،الاشفاءلاالشافي،أنتواشفالناسربالبأسأذهب"

سقما،يغادر

اللةعبدعلىدخلتقال:حمزةبنعيسىعنداودأبوروىوما
عكيمبن

ع@:اللةرسولقالذلك،منبالئةنعوذفقال:تميمة؟تعلقألافقلت:حمرةوبه

بالمعوذتيناتفلقال:عباسابنعنوكغروىوما@إلهوكلشاتعلقمن9

بالجواز.منهاشيئايخصصمخصصوجودولعدمتعلق،ولا

الثرعمقاصدمنالذرائعوسدغيرهالتعليقذريعةلخقهاأنالثاني:
الحنيف.

صتخريجهتقدم(1)
53.

7/1)@نافىخرجه((2) @لتحريم.كتاب2(،1
صتخريجهتقدم(3)

53.

@لطب.كاب2(،072)رقمترمذيو@@لطب،كب3(،هه3)رقم@رد@بو@جهأخر(4)

لطب.@كاب)2702(،رقممذ@لتر@جهأخر(5)
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غيروهذاالحاجة،قضاءمواضعالغالبفيبهايدخلمعلقهاانالثالث:

وصفاته.وأسمائهاللةكتابمنفيهالماسرعاجائز

التممةأنالرابع:
ورقاعجلودمنمعلقهاعلىالبصريدركهلمااسم

فيها.كتبمالاونحوهما

قالبينهما،الفرقلوجودظاهرغيرفقياسالرقيةعلىجوازهاقياسوأما

@@كتابهفياللةرحمهسليمانالثيخ
فيالتوحيد@اكتابشرحالحميدالعزيزتيسير

فيها:العلماءوخلافالتمائمعلىكلامهمعرض

الذيبالتعليقيقاسفكيفبالفرق،يقادفقدبذلكالرقيةعلىالقياسوأما

قىالرإلىفهذافيه،ذلكيوجدلاماعلىنحوهماأوجلودأوأوراقمنفيهلابد

كلامه.منالمقصودانتهىأقرب،وباطلحقمنالمركة

فيمنهايعرضماومصادرةلها،الناسواستعمالبيعها،مغيلزمفعليه

اق.لأسوا

عليكموالسلام

به@**

محمد@ثيئورصائلفتلىى(1)
9اصجببر@ميم،بن ول.5



ا
النو عاا

اكا



@لرفى@لمترعيهديللفتاوى@لنمبية

الوعدعنالرج@حثمالمخطئعنبالعفوالوعد

2 8

الموظفينبعضمنتقعأخطاءفيبالتحققالأحيانبعضفينقوم@

لاذلكوبعدوإقرارهم،اعترافهمحالفيبوعودبعضهمونعد

الحاصةوالجزاءاتالعقوباتعليهمونطبقبهوعدناهمبمانيزم

العمل؟هذاحكمالأخطاءفماب@لك

عنوالعدعملهفيوالإخلاصالنصحالموظفعلىالواجبكانالجواب:

وقعومتىوالكذبوالغدروالخيانةالغش
تعالى:لقولهعليهيؤاخذللاخطأمنه

الخطأأمتيعنرفع"مح@صماك:النبيوقولأخطأنا@أوتسيناإنتؤاخذنالا)ربا

"لنسيانوا

المخالفةتعمدواإذاأما
وبدر@نهم

فإنالتعليماتأويخالفبالعمليخلما

)حفحواالعفوطلبوعليهمنهمصدربماوالإقراربالمخالفةالاعترافعليهم

لمإذاأولىعنهمفالصفحبذلكتعهدواومتىذلكمثلإلىالعوثةبعدموالالتزام

منعلىوالجزاءاتالعقوباتتطبيقولكممخالفةوكثرةتساهلأهليكونوا

مقابلبالعفووع@اتعدوهمأنفأمابالعملتخلالتيالمخالفاتمنهتكررت

والكذبللوعدوخلفكذبلأنهيجوزلاهذافإنالوعدتخلفونثمالاعتراف

أعلمواللةالمنافقين،صفاتمنالوعدوخلف

ك@د**

2لاية:االبقرةسورة(1) 86.

2/9)اتمدركفيالحاكمأخرجه(2) ليالرويوحة1(،4)هارقمحادوابر1(،8

.(1731)رقمالجمعصحيحفيوهوايألبليوصححهرسين،ا،

توفيعه.عليهاالجريناللةعبدللشبغفترى(3)



2 @ضرز@لرفى@لشرعيةفي@لفتاوى@لدهبية9

الشهادةعماالثهادةحكم

رأيتفيقولعدهثقةآخرشخصشهادةعلىيشهدمنحكمما@

يسمعولموسمتيرولم
عده؟ايخقةأخبرهماعلىمهاعتمادا

إذاإلايقبلونهافلاالشهادةعلىالشهادةقبولفيالقضاةيحتاطالجواب:

تحملوقدبكذامدينفلاناأنشهادتيعلىأشهدبقولهالأول،بإذنالثانيتحملها
كذا.

احوالجروالقذفوالديةوالغرامةكالدينلآدميناحقوقفيالشهادةوتكون
الأخذالقاضيعلىويتعذرونحوهوالعتق

عن
ضهمرأوموتهأولبعدهلأولا

منولابد
يزكيهما.بمنأومنهمالكلالقاضيبمعرفةوالفرعالأصلعدالة

رأيتيقولأنيجوزفلابهالممئهوديسمعولميرلمالثانيالشاهدكانو)ذا

الدينهذاأوالحقهذايذكرفلاناسمعتأوكذافلانذكريقولبلسمعتأو

أعلموال@هالقرائن،بحسبيردهأويقبلهأنوللقاضيونحوه

***

توقيعه.عليهاالجري@اللةعدللمنميحفتوىا(



@
@لرقى@لاثرعيةدياوى@لنمبية@لف@صث@

الخلافيةالمسانلفيوابنكارالمنكربنكارضوابط

2 9

خحق@امسألةفىشخصعلىبشدةبالإنكارانالإضأحدقام@

تنكرأنلكيحقلاةبقولهخصالث@ذلكعليهفردالعلماءبين

فماسعة،ها@فالمسألةهذا.فيعلي
المنكر؟إنكارضوابطهي

صحيحوهل
ينكرمنحكموماالحلالمحة؟المسائلفيينكرلاأنه

الحلالمحة؟المسائلفيالغيرعلى

يحصرنصفيهاوليساجتهادمحلتكونالتيهيالخلافيةالمسائلالجواب:

يرجحصحيحدليلولا
ينرالمشهولأئمةابينالخلاففيهاووقعالقولنأحد

الجهرمثلالمجتهدينأحدعلىبشدةينكرلافهذهالثريعةبفروعتتعلقوهي

منالرفعبعداليدوقبضالثنائيةفيوالتوركلإماماخلفوالقراءةبالبسملة

اتالخضرووفيالعسلفيالزكاةووجوبالجنازةتكبيراتوعددالركوع

أوشعرهوقصنسيإذاالمحرمعلىالفديةووجوببالحجامةوالغمطروالفواكه،

ذلك.ونحوناسياتطيب

ويكونتركهمنعلىينكرفإنهصريحلنصومصادماضعيفاالخلاتكانفإن

الركوعفيوالطمأنينةمنهوالرفعالركوععنداليدينكرفعبالدليللإنكارا

علىوالصلاةالجهريةفيبهالصوترفعمعوالتأمينمنهماوالرفعوالسجود

ذلك.ونحوالصلاةمنللخروجالسلامووجوبالتشهدفي@@النبي

فيالخلافكانإذاأما
الصفاتوإثباتوالاستواءالعلوكصفةالعقاثد

الأئمةعلىوالخروجبالذنوبوالتكفيرالعبادأفعالوخلقتعالىدثهالفعلية

وزوجتهوفويتهعليفيوالغلوتعالىد@هالبداءوصفةالصحابةفيوالطعن



2 @يلممرعية@لرفىفييلفتاوى@لذهبية9

والصلاةالقبورعلىوالبناءالكراماتو)نكارالإيمانمسمىمنالأعمالوإخريج

منعلىينكرفهذاذلكونحوعندها
فيهامتمقونالأئمةإنحيثبشدةفيهاخالف

أعلموال@هالأئمة،بعدمنأوالمبتدعةمنالخلافجاءصانماالسلفقولعلى

به@**

حقةيالفتوىكانتبفاحتايبطللاالعمل

طلبوالعملهذافيفغورضصحيحايظنهأمراأحدهمعملإذا@

كانمابجوازالعالمذلكفأفتاهالعلماءأحدفاستفتىالدليلمنه

العالمتوىبأنالمعترضعليهفردبالدلل،ذلكلهوبينبهيقوم

@االمستفتيلاعملحكمفماباطلالسابقعملهوأنلاحقةها

المعترض؟اعتراضفيالشرعرأيوماالابق؟

بينكالصلاةترغيبجنسهفيوردوقدشرعياالعملهذاكانإذاالجواب:

أنلهوفيهامرغبالصلاةجنسفإنمعارضتهيجوزفلاالعشالينبينأوالظهرين

عن@لنهيوبأحاثيثالسجود@ابيهرةنفسكعلىفأعني"بحديث:يستدل

النهي.أوقاتغيرفيالصلاةإباحةعلىدليلفإنهالفجروبعدالعصربعدالصلاة

قدالعملذلككانو)ذا
ىالفتوسبقولوببطلانهيقالفلاللدليلموافقاوقع

تصححولاتبطللافالفتوىغيرهليسالمفتيذكرهالذيبالدليلالعبرةفإن

توقيعه.عيهاالحبريناللةعبدلليغ@ترى(1)

@لصلاة.كب)معا(،رتممسلمئحرجه(2)



2@لرقى@لشرعيةفيللفدلرى@لذهبية@ص 9

اضالاعترمنالتوبةالمعترضوعلىعليهيعترضفلاصحيخاعملقدوالعامل

أعلموال@ةحجة،بغيراثمروعةلأعمالاعلى

***

العالمبفتوىعملبذاالمستفتييؤاخذلا

منالمجتهدلغيربالشبة
فيهمعتمداعملاعملإذاالمسلمينعامة

قدبمايؤاخذفهلبلد،،فيالمعتبرينالعلماءمنعالمفتوىعلى@

مفتيه؟بتقليدذمتهتبرأوهلالعملذلكعلىشرتب

رعوالووالعملبالعلمالبلدأهلعندمعروفاالمفتيذلككانإذاالجواب:

والمعلموالخطيبوالمدرسالقاضيمثلوذلكأهميتهلهشرعئاعملأتولىوقد

صريحانمئايخالفلمإذاوكذلكمنهأعلمهومنيوجدلمإذاتعتمدفتواهفإن

لاوبعضهمأوالعلمأهلوبينبينهخلافيحصلولمالشرعيةالنصوصمن

علىوالإثممسؤولياتاوتبعاتمنالعملهذاعلىيترتببماالعامليؤاخذ

علمبغيروأفتىتسرعإذاالمفتي

***

توتيعه.عليهاالجبريناللةعبدللنيخفنوى(1)

توقيعه.عليهاالجرينال@ةعدلليخقرى(2)



2 يلشرعية-لرقىفييلذهبيةيلفتاوى9

الأمريتضححتىالمستفتييؤاخذلا

بلدهفيالمعترينالعلماءأحدبفتوىالمسلمينعامةأحدأخذإذا@

للقاضييحقفهلماأمرالعملذلكعلىوترتببمقتضاهاوعمل

العالم.فتوىعلىفيهمعتمداكانالذيالعملذلكعلىمؤاخذته

يضركانفإنالعملذلكعلىترتبالذيالأمرفيينظرأنلابدالجواب:

علمبدونبالفتوىتسرعالذيالمفتيعلىالعتابفإنأحدمنهويتأذىبالغير

ويحذرهتثبت،بغيرأفتىلأنهالمفتي،يؤاخذفالقاضيالمضرةهذهذلكعنونتج

اهبفتوبالعمليلزملمالمفتيكانولوالمضرةمنذلكفيلماالفتوىفيالتسرعمن

فالعتابالغيرعلىضرروحصلالفتوىوخالفالعملفيأخطأالعاملكانن@@

لاالأمرذلككانو)نالمفتيلهقالماوخالفالفتوىغيرالذيالمستفتيعلى

العملأنإلاالمستفتيولاالمفتيعلىمؤاخذةفلاالعملبهيبطلو)نمابأحديضر

واجباكانإنإعادتهويلزميبطل

@به@**

ترقيعه.عليهااشالجبرينعبدللشيخفتوى(1)



@لرقى@لائمرعيةكي@ور@لطاوى@لذهبية

دالحدودونمافيل@ثهادةاعنالامتناجحكم

المسلمينعلىالستربغية

2 9

أنبحجةالحدوددونالتيالقفايافيالشهادةعنالبعفىتجنع@

علىالستروبغيةبالدرءأولىهذهوأنبالثبهاتتدرأالحدود

الثهادةكتمبابمنالامتناعهذابأناخرونعليهمفيردالمسلمين

المسألة؟هذهنيالحقإيضاحأرجوعه،ابهي

يثبتوبأدائهالادميحقفيهاالتيالشهاثةلأداءالرجلدعيإذاالجواب:

احتاجفإنذلكعلىوالصبرالأداءعليهوجبيضيعوبكتمانهاالحقهذا

تعالى:لقولهالامتناعلهيجوزفلاصالاتحملهالهالمشهودفعلىنفقةإلىحضوره

فيلماتحملهامنأوأدائهامنيمتنعونلاأيدعوا@ماإقاالتنهداءيأب)ولا

منذلك
منوال@ثتهادةتكتموا)ولاتعالى:لقولهكتمانهاويحرمالحقوقحفظ

دالحدوفأماالعقوبةعليهيستحقوذنباإثماتحملقدأي@قبةآثثمفإنهييهمها

الذيالحقفيغلطأوخطأأوالشهادةفيشكهناككانإذابالثبهاتتدرأفإنما

يوجب
مالمنسرقأوفيهحقالهأنوادعىالمالبيتمنسرقمنمثلالحد

لهشبهةولايزنيمنرأىإذافأماذلكونحوحقهاغتصبهقدصاحبهأنيدعي

أعلمواللةالشهاثة،يكتمفلاالعقوبةوتمتلهعذرولا

به@*به@

2لابةاةلبقر@سورة(1) 8 20.

2لاية:االقرةسورة(2) 83.

للبئمتوى(3)
نوقيعه.عليهااشالحبربرعد



2 @لرفى@لشمرعية-فييلنمبية@لفتا@ى9

صلاحهرجاءالمعصيةصاحبعلىالسترحكم

ويكتفيعيهويسترمعصيةعلىماشخصيكتشفمنحكمما@

الجهاتع!يدللملأنهياثموهلوهدايته؟صلاحهرجاءبنصحه

انحتمة؟

منهويعرفبالمعاصيالتهاونأهلمنيكنلمإفاعليهالستريجوزالجواب:

ويحذرهويخوفهينصحهالحالةهذهففيحرمات@@وارتكابالذنوباقترافكثرة

إليها.العو@ةمن

يعاقبهمنإلىبأمرهيرفعحتىذمتهتبرأفلاوفسوقعادةصاحبكانإنأما

به.ينزجربما

رأودكانأوبيتمنيسرقيراهكأنلادميحقفيهاالمعصيةكانتإنأما
اه

اسهفر@)فسادالادميحقإهدارمنفيهلماعليهالستريجوزفلافلانبامرأةيزني

مسلمحقويضيعيسترهفلالمسلمالجارحأوالقاتلأنهعلملووكذاالمسلموخيانة

أعلمواللةالحقوق،بأخذ@ختصة@الجهاتعندعليهيشهدبل

كلد**

توقيعه.عليهااشالجرينعبدللثيخفتوى(1)



لرفى@لاثمرعمةفي@لف@اوى@لنمبية@ص

أخطانهتبريرفيياكجر@نالأجربحديثيستدلمنحكم

2 9

ثمفاجتهدالحاكمحكمإذا@اقوله:ظ@عهالصحيحالحديثفيجاء@

البعضيستدلأجر@افلهأخطأثمفاجتهدحكموإذاأجران،فلهأعاب

الأجرلهموأنالناس،علىالحكمفيأخطائهمتبريرفيالحديختبهذا

فماالأحوال،كلفي
يكونوهلالحديثفيالواردالاجتهادمعى

دفعها؟فيأيف@ايكونأمفقطالإدانةإثاتعلىمقصوراالاتجهاد

قاضوالنارفيقافيانثلاثةالقف@اةأن"الصحيحالحديثفيوردالجواب:

للناسقضىوقاضالار،أهلمنفهوبخلافهوقفىالحقعرفقاضالجنة،في

@االجنةأهلمنفهوواتبعهالحقعرفوقاضالنار،أهلمنفهوجهلعلى

الأدلةعنويبحثبهنزلتقضيةكلفيجهدهيبذلأنفهوالاجتهادأما

خصمكلعلىويعرضتحتملهومادعوىكلفيوينظرالمتعارضينبينويجمع

ما
بهأدلىلماالجوابعنالخصمويسألأقوالهم،بينويقارنخصمه،بهيحتج

معالنفسوميلالهوىعنويبتعدقضيةكلفيوهكذاالثاني،الخصم
أحدهما

النظرفيالخصميئبينويسويذلك،نحوأولشهرةأولقرابةأولمعرفةسواء

يستمعولاوالمجلس،والسماع
قضيتهمايعرضولاالئاني،غيبةفيلأحدهما

عند
أحكامفيالفقهاءذكرهاالتيالادابمنذلكونحولأحدهماينتصرمن

أعلمللةوالقضاة،ا
***

لأقضيةاكاب)3753(،رقمداودأبرأحرجه(1)

توقيهعليهاالجبرينال@ةعدللشيحفتوى(2)



2 ج@للشرعية@لرقىفي@لنتاوى@لفمبية9

للضررتعرضيكذبلمبنننهبحجةكاذبايحلفمنحكم

هناك@
أقرإنأنهبحجةكذباماأمرايفعللمأنهباللهيحلفمن

وجهكخرمظونةأخرىوأفراروظيفتهبفقدالف@ررأعابهبالفعل

هدابأنذلككذبهويبررذلكغيرإلىفيههوالذيالبلدمن
من

اهمإبربقصةويستدلالمحظورات،تيحالتيالفروراتباب

عملهحكمفماأحتهسارةإنله:قالعدماالجبارمعالسلامعليه

صحيح؟السلامعليهإبراهيمبقصةاستدلالهوهلهذا؟

الاسبينوالإصلاحكالحربظاهرةلمصلحةإلاالكذبيحللاالجواب:

إذاالكذب،معفحرامالحلفوأمازوجها،معوالمرأةأتهامرمعالزوجوحديث

شيءأوعلىفعله،ماأنهفحلففعلهقدشيءعلىكان
فعلهأنهفحلففعلهما

عندهليسأنهحلفعندهشيءأو
الحلففهذاكاذب،وهو

ويسمىالكبائر،من

لعظمه.كفارةلهوليسالغموس،اليمين

لهجازكب@ر،ضررالحلفعدمعلىويئرتبإليه،مضطراكانإذالكن

قصةكانتوإنإبراهملقصةالمعذورحكمولهالعمل،وإصلاحالتوبةثمذلك،

عنمندوحةالمعاريضففيالمعاريضيستعملأنيندبولهذامحتملة،إبراهيم

أعلمللهوالكذب،ا

توقيعهعليهاالجبرينال@هعدللشيحفتوى(1)



@لر@ى@لشرعيةثي@لطاوى@لن@بيه@س

التياكمورفيالشهادةبعدميعدمنحكم

وعدهويخلفالحدوددون

2 9

دالحدودونالتيالأمورفيالشهادةبعدموعدايعدمنحكمما@

فهلويثهدوعدهيخلفثمبعينهادميحقفيتتعلقلاوالتي

قطعه؟الذيللوعدإحلافهفييأثموهلتلكشهادتهفيإثمعليه

فلاغيرهوعدومنالحدود،دونكانتولوالشهادةكتمانيجوزلاالجواب:

إنيقال:لوكماإخبار،مجردالوعدإنحيثالوعد،إخلاففيعليهضرر

أوآدميدينفيعليكأشهدلاأيالحدود،دونأمرفيعليكأشهدلاأنأعدك

في
الشهادةكتمانهذافإنذلكنحوأوالصلاةأوالنفقةترككفيأوعندكأمانة

أعلمللهواإخلافه،فيكفارةولاالكتمانهذايجوزفلاإليها،الحاجةعند

@لا@لاحلا

توقيعهعليهاالجبريرالذعدللئيحفتوى(1)



@للشرعيةللرفىفيللنمبيةللفثاوى

مختلفةوبصمغباللهالحلفمنيكثرمنحكم

إلهلاالذيو@للهمثل:كثيرةوبميغباللهالحلفمنيكثرمنحكم@

منهيالإكثارهذافهلالصيبئمنوغيرهاهو،إلا
عنه

لهقوبابمن

)1(؟@لأيمانكمعرفةاللهتجعفوا)ولاتعالى:

وبأسمائهتعالىالرببقدرالتهاونإلىتؤديالحلفكثرةأنلاشكالجواب:

تنقصقدفإنهكاذباكانفمتىالأمرذلكعلىلهمعظمبالثةالحالففإنوصفاته

من"@لى:النبيقالوقدالتوحيدكمالينافيوذلكيحترمهاولمتعالىاللةأسماء

باللهتحلفواولالاأيضا:وقال@افليرضباللهلهحلفومنفليصدقباللهحلف

صادقون،وأنتمإلا

يههميزولااللهيكلمهملا@اثلاثةظ@:كقولهالحلفكثرةفيالوعيدوورد

ذلكويخر@االكاذببالحلفسلعتهوالمنفقوالمنانالمسبلأليم،عذابولهم

أنولاشكالمجيدفتحوشرحهالتوحيدكتابفيبعضهاذكرالتيالأحاديثمن

تعالىاللةتجعلوالاأيتعالىاللهأسماءاحترامعلىتدلالسؤالفيالمذكورةالاية

أعلمواللةتثبت،دوندائفابهاتحلفونلأيمانكمعرضة
***

2الآية:البقرةسورة(1) 2 4

ماحهابنأحرجه(2)
2/4)وائدالزفيالبوصيريوقاللكفارات،اكتاب2(،101)رقم 31):

ئقات.رحالهصحيحإشادهدا

لأمماد.اكت@5(،/7)والشائيوالذور،لأبماناكتابلث@23(،رقمثاودأبوأخرجه(3)

الإيمان.كتب0(،1للأ3رمسلمأحرجه(4)

توقيعه.عليهاالحبريناللهعبدللئيخقوى(5)



لرقى@لشمرعيهفي@لفتلىى@لنمبيةخ@

معهملكلاماجيهوتولآخريناستدراجاحكم

بهمللإيقاعمعينبشكل

معهمالكمأوتوجيهبهمللإيقاعالآخرينيستدرجمنحكمما@

بهم؟للإضرارمعينةأقوالعلىللحصولمعيةبطريقة

اجهواستدرخديعتهوكذابالمسلمالإضرارمنفيهلماذلكيجوزلاالجواب.

ينافيهذاأنولاشكتحتمله،لامايحملهاكلمةأوغفلة،أوزلةمنهيتلقفحتى

@فإنكلإخوانه،فردكلعلىالواجبةللمسلمالنصيحة

منعلمتأوسمعتتى

مماوتحذيرهله،الحقو)يضاحدارساده،نصحهفعليكنابية؟كلمةأوزلةأخيك

أوكغيبةغيرهإلىكلامهتنقلولاسره،تفشولاويرجع،ينيبلعلهعليه،ينكر

اللفأضرهمسلماضارومنبأخيك،فتضرنميمة
ال@ةشقمسلمعلىشقومن

أعلمللةواعليه،

به@به@*

توقيعه.عليهاالجبرينالمحةعبدللئيحقوى(1)



3 @خ@لرقى@لشرعيةلحيلدهبية@لفتاوى0

اتهامهعنيعودلاثمالناسيتهممنحكم

لهالحقل@انعند

لمذلكبإثباتطولبوعندمابتهمةآخرباتهامالأشخاصأحدقام@

موقفهأنلهوتبينإلهنهمماالمتهمضديدعيهماعلىبينةيأت

العمل،وفقدوالملامةالنقداحتمالمنخوفاذلكفكتمضعيف،

هذا؟عملهحكمفما

منيتوبأنعليهالجواب:
أنوعليهوالمظلمة،التهمةهذه

يستبيح
أخاه

هوالذيالظنعلىاتهامهبنىإنهحيثوالسماح،عنهالعفومنهويطلبالمتهم،

أنهأوالحديث،أكذب
فيصادقاكانإنأماتثبت،كيرمنالتهمةتلكدليلسمع

حقا،كانإنيعتذرأويتوبأنرجاءالغلطلهويبينسراينصحهأنفعليهتهمته

أعلمللهوا

***

توقيعهعليهاالجمريناللةعدللثيحقوى(1)



ثيللمتاوى@لدهليةو@ت@
لن@لرقى@@

عيةى

لأنهبالنجسالعامالمدع!وصف

عليهبالمدع@ابيقاعيحاول

3 0

للحقبالمرافعةبالمحكمةالعامالمدعييقومالعرلةاللدانبعضفي@

عنوالجثعليهالمدعىعلىالتهمةإثباتمهامهصفيكونالعام

ألهأحدهمذكروقدتديه،التىالأدلة
لألهوذلكبالنجسيسمى

هذافهلعليه،المدعىعلىالتهمةإثباتفيجهدهقصارىيذل

علىالتهمةلإثباتالأدلةأووالهفواتالأخطاءعلىالتنقيب

معيتعارضهداوهلشرغا؟جائزعيهالمدعى
ع@بهرفعلهما

مع

كذا،لعلككذالعلكقبلتلعلكةبقولهبالزنانفسهعلىأقرالذي

عل@ظؤفعلهوكذلكالحد،عنهيسقطماتلقينهيريد
الغامدية،مع

رضيالصحابةوفعل
الله

الخطاببنعمرأمثالأجمعينعنهم

نجويخره

كانفإدمه،المطلوبللحقوبالنسبةللمتهمبالنسبةالحالتختلفالجواب:

ويبحثعنه،وينقبعليهيشددفإنهوالعصيانالفسوقآثارعليهيظهرممناتمهم

السبابكثيروكونهالصلوأت،عنيتخلفكونهمثلتدينه،التيالمبرراتعن

صحبةومثلالمنزل،خارجأومنزلهفيالسهركثيروكونهاللسان،وبذاءةوالثتم

منالخوفوقلةالديانةبخفةوالمعروفينالمجون،وأهلارلأشرا
والمتهمينلله،ا

وشرباللحىحلقوإظهاروالفواخ@،واللواطوالزناوالمخدرات،بالمسكرات

هجرووالخير،الذكرمجالسعنوالبعدبالمتدينينوالسخريةلإسبالواالدخان،



3 ور@لرفى@لشرعيةفي@لفناوى@لنمببة0

لأغانيابمجال@عنهالاعتياضواوالندوات،اتوالمحاضرالعلمية،الحلقات

حرولالهمغيبةلاهؤلاءفمئلونحوهاوالكيرمبالبلوتواللعبوالملاهي
مة

سبباتصيرالتيالمعاصيمنالبلاديطهرحتىعليهم،يشددأنوالواجبلهم،

اللةلعقوبة
والاجل.العاجلفي

منبعيداالمتهمكانإنأما
عنوالبحثعليهالتنقيبفيحرمالمنكرات،هذه

منمعشرياداالحديثفيوردوقدتعالىاللهلعبادالأذيةمنذلكفإنمعائبه،

فإنعوراتهمتتبعواولاالمؤمنينتؤذوالاقلبهإلىالإيمانيفضولمبلسانهامن

تتيومنعورته،اللهتتععوراتهمتتبعمن
جوففيولويففحهعورتهدله@

بيروالمؤفناتالمؤبخينيؤذون)والذيقتعالى:قالوقدليه،
ااكتسبزما

مبينا@ووإثمابهتانااحتملوافقد

ولهذاعقابه،ويخثمىاللةيخافممنفإنهالمعترفلذلكك@هالنبيتلقينوأما

أنهيخافماظ@النبيلقنهالزنادونبمااعترافهيمكنإنهوحيثالتطهير،طلب

لاممافعله
أعلمواللةالحد،يوجب

به@**

)مم@97(رقمالجامعصحيحفيوهروالصلة،البركنا@2(،032)رقمالرمديأحرحه(1)
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توقيعهعليهاالجبرينال@ةعدللمثيخفتوى(3)



@لردى@لشرعيةفيللفنارى@لن@بية@ص

@لآدميينوحقوقاللهحدودغيرفيالشهادةكتمحكم

3 0

حدفيتكنلمإذاالشهادةكتمانحكمما@
حقأواللهحدودمن

عليه؟المشهودعلىالستربغيةوذلكلآدمي

منتطلبلمإذاذلكيجوزالجواب:
ضرركتمانهاعلىيترتبولمالشاهد،

للعصاة.أوللمنكرتقويةولاالدين،في

بخيرأخبركمألا@ابلفظ:الحديثفيابتداءبالشهادةيأتيلمنالمدحوردوقد

يسألها@اأنقبلبالشهادةيأتيالذيالثهداء

اتكتمو)ولاتعالى:ال@هوقاليستشهمونولايشهدونالذينذموردكما

علىالشهاثةيكتممنالايةفيفيدخل@قلئهآثمفإنهيكتمهاومنالشهادة

الصلاةتارك
ومستمع

يجوترأوالمسكراتأهلمجتمعحضرومنلأغاني،ا

منهطلبتإذاذلكونحوالرشاويأخذأوالمخدرات
الكريمة،للآيةكتمانهاحرم

أعلمللةوا
(3

به@**

الأقصية.ت)0271(،رفمصلمأحرحه(1)

2لاية:االقرةسورة(2) 83.

نرقبعه.عليهااشالجبرينعبدللنيحفرى(3)



3 @ئ@للشرعيةللرفىفي@لمتاوى@لذهبية0
"

معالقاض!ميلحكم
المتخاصمينأحد

بأنهبتهديدهويقومالآخرعلىمينالمتخاع@أحديلقنالذيالقافى@

حالةفي
عليهسيشددبأنهنفسهعنوالدفاعلحكمهقبولهعدم

قاضالصجح:الحديثفيجاءالذيالوعيدفييدخلهلالحكم

الار؟فيوقاضيانالجنةفي

معيميلأنالقاضيعلىيحرمالجواب:
فذلكالخصمين،أحد

ظلموجور

للخصميجوزهذافعلىالآخرة،فيالوعيدويلحقهالعمل،عنيبعدأنيستحق
منيصدرمايثبتأن

يطلبثمالثاني،الخصممعميلهمنويتحققالقاضيهذا

علىاعتراضرلائحةويكتبالحكم،تمييزيطلبأوالقضاةمنغيرهإلىالإحالة

مافيهويذكرالحكم،
عليه.بالتشديدوالوعيدالتهديدمنالقاضيبهقام

عدادفييدخلهالقاضيمنالفعلهذاأنولاشك
أوعلم،بغيريقضيمن

ذلكعرفمنوعلىبخلافه،ويقضيالحقيعرف
من

نصحهالقضاةأحد

أعلمل@هوامثله،علىيخفىلاالذيالشديدبالوعيدوتذكيرهوتخويفه

@لا**

توقيعهعليهاالجرينالحةعمدللشيحفتوى(1)



للرفى@لشرعيةفي@لفملىى@لنمبمهص@@

الضرورةعندعورتهاعلىللكشفللطبيبالمرئةأخذحكم

3 0

ليعالجهاكافرأومسلمطيبإلىزوجتهياخذأنللرجليجوزهل@

يذهبونالناسبعضأنالعلممعفرجهايرىحتىعنهاولكشف

البكارةشهادةلهنويعطيعنهنليكتنفالأطباءإلىببناتهم

الزواج.موعدقربإذاذلكويفعلون

أنيجزلممسلمةطبيبةعندوعلاجهاالمرأةعلىالكشفتيسرإذاالجواب:

واضطرتذلكيتيسرلمو)ذامسلفا،كانولوطبيبويعالجهاعليهايكشف

خثيةلها،محرمأوزوجهابحضورمسلمطبيبعليهايكشفأنجازللعلاج

وقوعأوالفتنة
المتقدم،بالشرطكافرفطبيبالمسلميتيسرلمفإنعقباهتحمدلاما

31-@@وصحمهوآلهمحمدنبيناعلىاللةوصلى

@لا@لا*

ص1،9عددالإسلايةالحرتمجلة(1)
1 الدانمةاللحة4،9



للشرعيةللرقىفي@@لىلفترى@لنمبية

لفتاوكلاافهرس

3 0

صفحة@اضوعالموم

2

3

6

7

8

1

1

القراءةعندالألمموضعلم@

فيهااعتقاددونمعينةلأمراضلآياتابعضتكرار

غيرهأومرضبأنهالمريضمرضتشخيص

عيةالثرقىبالراقيالروادابصفات

بالمكرفونواحدمكادفيالجمععلىالقراءة

الرعيةالرقىفيالعاميةلألفاظااستحدام

معينةاضلأمربأعدادمعيةآياتتخصيص

بذلكويستحلللراقييعطيهمايستكثرمنحكم

أذيته

جمعالخلوةمنلي@
النساء

للقراعةواحدمكانفي

منحكم
شفاءفيهالقرآنبأنيؤمنلا

لا@الرسولعنالوارثةالثرعيةقىالر

المرضمنالبراءةبثرطالأجرةأخذتعليقحكم

بدنفيالجنيخلالهامنيدخلالتيالأعضاء

ذلكوأدرالممسوس

ورقيةعليهالمقروءبالماءوالئربالاستحمامحكم

الشعبينالأطباءمنالإسلام

والحائضوالجنبالمريضعلىالرقيةجواز

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبري@ابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

2



@يلشرعيةللرفىفي@لمناوى@لذهبيه

الصفحةالمفتيالموضوعم

2

الوساوسمنتعصمالتيوالوسائلالأسباب

الشيطانيةلأوهاموا

العلمأهلمنلي@وهويرقيمنحكم

لاأمبدعةهيوملمرةمائةالرقيةتكرار

والاستعالةمقدارهااشراطلمحونلأجرةاأخذحكم

الخيرفيبها

الأذكاروكتابةوالمراهموالزيتالماءعلىالقراءة

انعفرلزبا

ظ@؟!الرسولعناردةالوغيرلأدعيةباقيةالر

المرأةعلىالرقيةعندالعينينعصبحكم

الشيطانلوساوسالترضعندالنفثكيمية

للنفسطلبهاوكراهةالغيرعلىالرقيةجواز

الطبيجدلمإذاالشرعيةبالرقىالعلاجيمكن

وغيرهوالصبرال@هفكرهوالعلاج

المياهحزاناتعلىالقراعةحكم

شركاتكنلمماالرقىأنولبأيالرقيةحكم

السيارةفيووضعهاالقرانآياتحملحكم

النجاحفيلممساعدة

عماللاستغناءالرقيةعلىالأجرةأخذحكم
في

الناسيدي

الرقيةحكم

المواديتداولهاالتيالعقربرقيةعكم

معينشخصمنماءزمزمعلىالقراءةعكم

ستشفاءل!

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبريرابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

حرينابن

يرحبراب@

الدائمةللجمة

الدائمةللجنة

الدائمةللجنة

الدائمةطجنة

الدائمةلمحنة

3



يلشرعية@لردىلحيالالتاوى@لن@بلة)خ@مرو

الصفحةلمفضاالموضوم

3

النمسيوالاكتئابالضيقعلاح

وشردهاماءفيالمكتودةالقرآديةالاياتوضعحكم

الكهنةعندالعبعحكم

تحتأوالوسادةتحتووصعهاالاياتكتالةحكم

للاستسثاءوالمعوذتينلإخلاصاسورةتلاوة

بالارالحرقحكم

معللعلاجللسيدالذهابحكم
ال@هأنالاعتقاد

مو

الصرعلعلاحللكنيسةالذهاب

لحسالم@حالاتبعضمعالجةعدجبريللزول

أصلله

الناسكثيرصب@الم@مترةالعتهربرقيةحكم

منالخو@عندالوجهعلىالمصح@وضعحكم

لتالتةااتوالدعولأدكاروبابالمرآدقيةالر

الإسادعلىالشيطانمنهايدخلاليالطرو

والمائمالرقىحكم

تعالىل@ةالوجهلمريضالقرآنقراعةحكم

الشرعيةبالرقىيرقيللذيوالخقالضربحكم

اخرمرضأيأوالشيانبمرضأصيبمنعلاج

والمرصالسحرحالةفيللاسالمحايةكتابةحكم

أهلهجماعع@المربوطعلاج

الداثمةاللجة

الدائمةاللجحة

الداثمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الداثمةاللجنة

الدائمةاللجحة

الدائمةاللجنة

الداثمةاللجنة

الداثمةاللحنة

الدائمهاللجنة

الدائمةاللجنة

الداثمةاللجنة

الداثمةاللجنة

الداثمةاللحنة

الدائمةاللجنة

بازابن

بازاب@

بازابن

بازابن

7



3 مح@للرفى@لشرعيةفييلنناوى@لذهبية1

المفحةالمفتيضوعالموم

6

6

المريضوحجبلاستحضاراحكم

للشرع@خالفةالرقى@منالتحذير

النفسيةللأمراضقىبالرالعلاج

الماءفيالنفثحكم

أهلمنلي@وهوالشرعيةبالرقىيرقيمنحكم

العلم

القراءةعدللراقيالألممواضعكشفحكم

الأوانيعلىالقرآنيةالاياتبعضكتابةحكم
التداويبغرض

التوكلتنافيالرقيةهل

الدورمنالتثاؤمحكم

وبينحرافا،طه@ريقهبغيرالتبرككونبينالتوفيق

@احديث
بم

الحديث"أرضا...تربة@للة

الثرعيةبالرقىيعالجلمنيذهبمنحكم

ومسحوشربهاورقعلىقرانيةآياتكتابةحكم

بهاالمرضموضع

ذلكوعلاجالسحرمنللوقايةالرعيةلطرق

@
عليهاالأجرةوأخذانبالقرقيةالرم

للأمراضالحجابطلبحكم
الجائزةالرقىالماءمنفيلنفث

وسربوغسلهاآنيةفيانيةقراياتكتابةجواز

لهالمريض

بازابن

بازابن

عثمينابن

عثيمينابن

عثيمينابن

عثيمينابن

عثيميئابن

عثيمينابن

عثيمينابن

عثيمينابن

انزلفوا

دازلفوا

انزلفوا

زانلفوا

زانلفوا

حمد
إبراهيمبن

حمد
إبراهمبن

8



3للرثى@لشىعيةفي@لفتاوى@لذهبية@@ 1

الصفحةالمفتىالموضوعم

7

8

والحسدالعينفيجاءماباب

السيارةفيالعينرقيةاستخدامحكم

منهيطلبلمنوالتوجيهالعائنغسولطلبحكم

ذلك

والعينبالسحرالإصابةسباب

قصد@ونبالعينلإصابةا

بطسدوعلاقتهالملبسفيالغيرعنالتميزحب

كلبالتوذلكوعلاقةالعينمنالاحتياط

بالعيئيصيبكغيرهالكافر

ومتىبالينأرادمنيصيبأنيقدرمنالناسمن

وادأرا

انالقريخالفهذاوهلالمعاينفيتؤثرالعينهل

يخالفمنهاالتحرزوهلالعينمنالعلاجكيفية

لتوكلا

فضلزيادةلهليسالعيئبسببيموتمن

يرميمنحكم
أكلهحالأحدإليهنظرإذاأكلقطعة

العينحقيقة

العينإصابةمنلأعابوابالشبالتبخرحكم

الغيرمنالغيرةحكم

والمعيونللعاينالعلاجوماوالعينالسحربينالفرق

علاج
شرغامنهالوقايةوكيفيةالحسد

لأهلواالنفمىعنودرئهالحسدتلافيكيفية

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

عثيميئابن

عثيمينابن

عثيمينابن

عثيمينابن

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللج@نة

الدائمةاللجنة

انزلفوا

انزلفوا

1 2



3 @@لرقى@لشرعيةفي@لمنارى@لنمبية1

الصفحةالمفتيضوعالموم

8

9

والمشعوذينالسحرةإتيانفيجاءماباب

كضربالمغيباتمعرفةفيبالجنالاستعانةحكم

وغيرهالمندل

العلاجلتلقيوالعراتللكاهنيذهبمنحكم

بسحرالسحرحلحكم
مثله

قطعةأوالفضةحلقوضعأوللمريضالذبححكم

المريضيدفيقماش

الزارلعلا@الذبححكم

الحسنىال@هوأسماءالشياطنأسماءكتابةحكم

البدنلحفظ

لعلاجمحددةبأوصاتمعينةحيواناتذبححكم
اضلأمرا

زوجتهجماععنالزوجوربطللإن@الجنص

واردأمر

لأخذالثاطناستحضارحكم
بعدمتعهدهم

للإنسانالتعرض

حتىللعلاجاللةبغيريستغيثلمنالذهابيحرم

أحديدهعلىشفيوإن

بهتعملواولاالسحر@اتعلموا
صحيخاحديتالي@"

@حرمةبالأشياء@أواللةلغيربالذبحالتداوي

هلوالمستقبلفيالابنزوجةعنالسؤالحكم

لاأمعدوةستكون

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الداثمةاللجخة

الدائمةاللجنة

الدائمةللجنة

الداثمةللجنة

الدانمةللجنة

الدائمةللجنة

الداثمةللحنة

1 3



3@لرقى@لشرعيةفيللنمبيةحو@و@لترى 1

عفحةاالمفتيضوعالموم

1 0

1ا 0

1لم

الساحروحكمالسحرأقسام

حئايكونوقدردةيكونقدالساحرقتل

أنهثبوت
سحر

عط@!

بسحرالسحرحل
)النثرة(مثله

السحرتعلمحكم

الكهانو)تيادالكهانةحكم

والمشعوذينالسحرةسؤالحكم

وتصديقهموسؤالهمونحوهمالكهانإتيانحكم

ممنفهووالدتهواسمالمريضاسميطلبمن

الج@يس@خدم

العلاخلتلقيونحوهمللكهانالذهابحكم

بهايتعلقوماوالكهانةالسحر

التنجيممنهووهلوالفلكالحسابتعلمحكم

الشفاءبقصداللةلغيرالذبعحكم

منهاكلوحكموالتنجيموالكهانةالسحربينالفرق

ذلكحيالوتصرفهع@بهاسحراليالطريقة

يباحلاوأنهالسحرحقيقة
منه

شيء

الحيواناتوقتلالسحرلعملللكهنةالذهابحكم

تفسيرهفيالسحرعنكثيرابنقول

عرافأنهيعلمأندونالعرافسألمنحكم

عثيمينابن

عثيمينابن

عثيمينابن

عثيميىاس

عثيمينالن

عثيمينابن

عثيمينابن

بازالن

بازابن

بازابن

بازابن

بازابن

زانلفوا

زانلفوا

رانلفوا

رانلفوا

انزلفوا

انزلفوا

جبرينابر

جبرينابن

1 5

1 5



3 @@لرفى@لشرعيةفي@لمناوى@لنمبية1

الصفحةالمفتيالموضوعم

1 2

1 2

1 3

مشركبهيتعاملومنالشيطانعملمنالسحر

السحرهل

الجنماجاءفي

ينجغيوماالشيطانوساوس
ذلكحيالفعله

بالذلبالتمثلعلىمقدرتهموعدمالجن

لهومجامعتهالإنسيفيالجنيدخولإمكانية

وعدمالإنسانبدنفيللدخولالجنتسخير

دوارأمربشروطلاو@!الحر

المرضمعرفةفيمسلمجنياستخدامللمعالجلي@

سعرإذا
أنهلإنسانا

ذلكيكونأندونيجامع

فلكيكونفقدحقيقة
الجنمن

للإنسانكماتخصهمدوابللجن

ماالأرواحتحضير
للشياطيئتحضيرإلاهو

صحيحغيرالقولهذا

للإنسيالجناختطاف
للإنسيالجنيمحاكمة

أوالهاتفطريقعنللراقيالجنيتهديدإمكانية

الجنيرؤيةالعاديللبشريمكن

الجنرؤيةيستطيعونوالمشعوذينةالسحربعض

الجنخدموالأنهم

نةمدفوكنوزلاستخراجالجنيحضرمنحكم

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

عثيمينابن

1 8

1 9

2 0

2 0



3@لرفى@لشرعيةفيللفتلرى@لنمبية@ 1

الصفحةالموفوعم

1 3

1 4

ذلكوعلاجوتأثيرهمالجنحقيقة

الوقايةوكيميةالإنسيالجيبهايؤذيالتيالطرق

منها

الإنسيالجنيدخولحكم

م@
وعلاجهلجنا

الجنعلىالإن@تأثير

منافيةبأموروتأمرهمالإس@علىتتسلطالجن

للشرع
منهمالحمايةوطرقالإن@علىالجنعتداء

منالإنسانلهبتعرضالذيالعبثأشكالبعض

الجن

منهمكلوالإنسيالجني
ويقتلهالاخريؤذيقد

عمناوخطأ

ماحكم
الأرواحتحضيربعلميسمى

مخاطبتهوجوازالإنسيفيالجنيدخولمسألة

نسيلل!

علىذلكتأثيرومدىالجنوجوديخكرمنحكم

التمائمماجاءفي

قرآنيةبآياتوالحجابالتميمةحكم

علىوغيرهاآياتبهامكتوبأوراقتعليقحكم

دالمولوعنق

عثيمينابن

عثيميىابن

عثيمينابن

عثيمينابن

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

بازابر

بازابن

انزلفوا

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

2 0

2 2

2 3

2 5



3 محإك@@لرقى@لشرعيةلحي@لمتارى@لنمبية1

ضوعالموم

قرآنيةآياتعليهاالمكتوبلأوراقاتعليقحكم

المنزلجدارعلى

قرآنيةوآياتأدعيةفيهاالتيالحروزتعليقحكم

الجوشنوحرزالحصينالحصنكتابحملحكم

الطفلبطنعلىجلدقطعةأوخرقةوضعحكم

لا@ةالوبعد

القرانمنالتمائمتعليقحكم

عليهاالأجرةوأخذالتمائمكتابةحكم

الناسويأمرالقرآنمناياتيكتبمنحكم

خلفالصلاة
للناسالتمائميكتبمن

بالتمائمالصلاة@م

وغيرهاالاياتمنالتعاويذكتابةحكم

منو""شركوالتولةالرقىإد"حديثبينالجمع

أنمنكماستطاع
أحاه،يخمع

"لثركوالتمائمالرقىإن@احديثمعنى

وغيرهالقرانمنالتميمةحكم

المعضدفيكلمة

النحاسيةلأسورة

الروماتيزملعلاجالسوارلب@حكم

خلفالصلاةحكم
والسحربالتمائميتعاملمن

بعضشعرمنالمصنوعةالخيوطتعليقحكم

الرقبةعلىلحيوانات

المفحةالمفتي

1 5

1 5

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الدائمةاللجنة

الداثمةللجنة

بازابن

بازابن

بازابن

بازابن

بازابن

بازابن

عثيمينابن

عثيمينابن

انزلفوا

2 6

2 7



3للرقى@لشرعيةفيح@@ؤلىلفتلىى@لنمبيه 1

لصفحة-لحلموفوام

1 7

أعناقفيالقرآنمنالتياقمائمقمليق@م

بالتمائمتعالجلاالنفسية

بيعحكم
قرآنيةآياتعليهاالتيالمعدنيةالأشكال

عنقفيلتعلق

المنوعات

عنبالعفوالوعد
الوعدعنالرجوعثم@خطى@

الحقوقفيالفتاوىبعضويليه

الشها@ةعلىالشهاقحكم

الخلافيةالمسائلفيوالإنكارانمكرإنكارضوابط

لاحقةالمتوىكانتإنيبطللاالعمل

العالمبفتوىعملإذاالمستفتييؤاخذلا

الأمريتضحالمستفتييؤاخذلا

فيالشهادةعنالامتناعحكم
بغيةالحدوددونما

المسلمينعلىالستر

صلاحهرجاءالمعصيةصاحبعلىالسترحكم

تبريرفيوالأجرانلأجرابحديثيستدلمنحكم

يكذبلمإنأنهبحجةكاذبايحلفمن

للضررتعرض

دونالتيالامورفيالشهادةبعدميعدمنحكم

وعدهويخلفلحدودا

زانلموا

جبرينابن

حمد
إبراهيمبن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبري@ابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

حبرينابن

2 8



3 @للشرعية@لرقىفي@لفتاوى@لنمبية2

المفحةالمفتىلحضوالموم

1 منيكثرمنحكم8
وبصيغبال@ةالحلف

مختلفة

معهمالكلاموتوجيهالاخريناستدراجحكم

بهمللإيقاعمعينبشكل

عنداتهامهعنيعودلاثمالاسيتهممنحكم

لهالحقبيان

الإيقاعيحاوللأنهبالنجسالعامالمدعيوصف

عليهبالمدعى

وحقوقاللةحدودغيرفيالشهادةكتمحكم

ميينلآدا

معالقاضيميلحكم
المتخاصمينأحد

عدعورتهاعلىللكشفللطبيبالمرأةأخذحكم

ةورلضرا

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

جبرينابن

الدائمةاللجنة

3 0

3 0

زيي:تو

والاععنل@وزسعالجريدامؤسسة

1@لرلمض 1 4 1ل@:ص.-31 4 0 5

0فاكى-4@،65220 2 3 0 7 64
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