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            بينا إبراهيم عن أ ، القائلمفرج الهموم كاشف الغموم ال إله إال هو الحي القيوم الحمد هلل     

إال أنزل له  نزل داًءتعاىل مل ُي إن اهللالقائل " طبيب القلوب ، والصالة والسالم على {فهو يشفني  وإذا مرضُت }

بداء الحسد وما شابهه من  صابينرة المفلما رأيت كث   عد:أما ب"، لهله من جِهجِهمه ومه من عِلعِل دواًء

 عظيموال ،لي به الغني قبل الفقيرم هللا، فابت  إال من عص   د يخلو منه بيتحتى لم يك  األمراض الروحانية 

 ، فلم يقوموا بحقوقههللا على خلقه طهاعم التي بس  وخصوصاً مع كثرة الن   والكبير، والصغير ،لحقيرقبل ا

م عمهها بحصون الحمد والشكر، بل حاربوا ن  ونحص   لم ي  ف ،الجليلة عمه، ولم يشكروه على ن  عظيمةال

ت،   والتفريط التقصيرب ومن باب التعاون مع  حسد،وب الكل  ة ب طشت  من ساحة شخص ب  نعم منكم وففر 

ً في عافيته، المريض كانت بهابكتابة تعليمات إذا التزم  قمت   إخواني المسلمين المصابين مؤكداً  سببا

ر على نفسه وإخالص ويقين، فإن الملتزم بها يوف    قةلتزام بهذه التعليمات واتباعها بد  ى أهمية االعل

ً  هداً ج   وال  دونه مسدودة،بقى األبواب بدالً من أن ت   ،بإذن هللا ر  األمان وساحل النجاةب  خرج إلى وي   ،ووقتا

له من عالج وتعليمات، فمن التزم بتعليمات الطبيب انتفع  مرض ال بد   خفى على كل مصاب أن أي  ي  

لو أن المريض ذهب المستشفى وقام الطبيب بتشخيص حالته المرضية بالعالج، فعلى سبيل المثال 

يتجنب كل مأكول أو مشروب فيه ر فإنه يعطيه العالج لكن يأمره أن ك  وظهر أن المريض مصاب بالس  

ينتفع حينئٍذ ف ،ويترك أحب المأكوالت والمشروبات إلى قلبه ،ر فيلتزم المريض بنصائح الطبيبسك  

، وكذلك هنا من التزم بالتعليمات ينتفع بالعالج لنهات الطبيب فبالعالج، لكن إذا قص ر وخالف توجي

ط في ر ومن قص   ،انتفع بالرقية أنت ستقرأ اآلن تعليمات هي  :بتلى المصابنقول للمف، نفسهفهو المفر 

لكن الشاهد من المثال أن المريض قد يترك أحب األشياء إلى نفسه  ،رالسك   ىتختلف عن تعليمات مرض

كمثل  إال هذه التعليمات ثل  م  ما و ،للعافية لوجات  ك   ها هيؤستقرالتي  هذه التعليماتمن أجل العافية، ف

ومن الالزم أن  ومن خاللها تستطيع أن تتعالج ولو في منزلك، ،والخريطة للمسافر سط للمهندالمخط  

ً هللق هذه التعليمات مخل  أنه ال بد أن تطب  تفهم  بل إذا  ،س من أجل الحصول على العافية فقطلي صا

ً ت بالتعليمات مخل  التزم    إخالصك له،در باهلل أنه سيمنحك العافية بق   صا لربك فأبشر بفضله، فكن واثقا

 فرح بالشفاء كل قلب أليم،وأن ي   ،لكل مبتلى سقيم صحة والسالمة أن يكتب السائالً المولى جل  وعال

 .والحمد هلل رب العالمينقدير،  إنه على كل شيءٍ ، لبس الجميع ثياب العافيةوأن ي  

 فؤاد بن حمسن الثاليا                                                                                         
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إيذاء  ال يستطيعر ئق المهمة التي تدل على أن الساحالحقاساحر تاب فكشف عن حقيقة من هذا ال    

الهموم وعند الغضب  والمساء وعند النوم وعندقال في الصباح حصنين باألذكار الشرعية التي ت  المت  

نحن نرسل  :قال الساحر التائب ،ام جر  دخول الخالء وعند دخول المنزل والخروج منه وهل   وعند

ه والحلول ل على الشياطين إيذاؤفإن كان ممن ال يقرأ األذكار سه   ،هشياطيننا إلى من أردنا اإلضرار ب

 ،فإن الشياطين تراه رؤية وال تستطيع إيذاءه ضعفاألذكار ب ن كان ممن يقرأوإ ،في جسده المكشوف

في مع أنه موجود  أبداً  رهوتقول لنا لم ن   خائبة ر من قراءة األذكار فإن الشياطين تعودكث  وإن كان ممن ي  

ليتحصن كل فليتحصن كل مصاب و ،عن رؤيته حتى س أبصارهمطم  لكن ت   ،المكان الذي تم  إرسالهم إليه

  .وال ينتظر حتى يصاب ىمعاف  

 

 :ك المخاطر وهذه القصة كالتاليدر  قصة أخرى ليحذر العواقب وي   وق لنا أن نذكر للمريضر  كما ي     

ً رجل لديه مبنى وظ   هب قلبه ولم فالت   ،ففي يوم من األيام ضاعت  بعض أغراضه الغالية ،ف له حارسا

 هو رقذي س  أن ال انيعتقد اوهم ،ساحر، فذهب هو وصديق له إلى ساحرإلى يلجأ إلى هللا بل لجأ 

ً  ،حارس المبنى حسب  وال ينفع فيه إحسان وأخذا يتحدثان عن جريمة الحارس الذي ال يعرف معروفا

بأن السارق هو  ماوأفتاه ،ماوحاجته ماباسمه مافإذا بالساحر يخبره ،فوصال إلى الساحر ،تصورهما

ت إال أيام قليلة وإذا به يفتح فما مر   ،رد الحارس واستغنى عنهوط   صاحب العمارة فرجع ،الحارس

ها سي  ة أنه ن  نة آخر مر  كر حين دخل الخز  ذ  فت   ،نة الفلوس فيتفاجأ باألغراض موجودة بجانب الفلوسخز  

ً وع   ،لمه لنفسه أنه أشرك باهلللمه للحارس وعلى ظ  ر على ظ  حس  م وت  فتأل   ،بجانب الفلوس أن  لم يقينا

من أجل أن يعتقد الجهلة بصدق  فتي القادم إليه حسب ما في نفسه وحسب ما في ظن هالساحر ي  

دمته على أبواب الطرقات المؤدية إلى منزله أن الساحر يبعث شياطينه الذين في خ   والسر  هو ،السحرة

ين ت بألن القرين سمع المحادثة التي جر   ،فتنقل المعلومات إلى الساحر ،لتتساءل مع قرين القادم

رابة إنه ال يعلم فال غ   غوا الساحروهم بل   فقام بإبالغ شياطين الساحر ين إلى الساحرالصديقين القادم  

ألن الذهاب إليهم شرك  ،ر من السحرة ويبتعد منهم ب ع د المشرق من المغربفعلى المسلم أن ينف   الغيب،

ق بينه وبين أحبته فر  فوق البالء ويقع في الشكوك التي ت   يهم إال بالءً وال يزداد الذاهب إل ،أكبر

  .ربائهوأصدقائه وأق

، يك، فليكن ظنك باهلل أحسن الظنونما ابتالك إال ليقربك، وما أمرضك إال ليعافيك، وما أخذ منك إال ليعط

ر أن هللا قال في الحديث القدسي " أنا عند ظن  عبدي بي، إن ظن  خيراً فله، وإن ظن  شراً فله "، ك  وتذ  

وما أعظم قول ربنا في كتابه العظيم } فما ظنكم برب العالمين {، فإن أحسنت ظنك بربك واعتقدت أنه 

 تجدها؟سكيف ية فأن ربك لن يعطيك العاف اعتقدتسيمنحك العافية فتأكد أنك ستنالها بإذنه، وإن 

 

 ً ً ومحسنفي عبادة خالقك  إذا كنت محسنا  ويريد أن طال بك البالء فاعلم أن هللا يحبكومع ذلك  خلقه إلى ا

 قصة ساحر يعرتف بقوة األذكار

 قصة ساحر َنّصاب      

 أخذ منك ليعطيك     

 محسن طال به البالء        
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  ً قال رسول هللا صلى  غها إال بهذا االبتالء،بل  ال ت   أن ي بل غك منزلة في أعالي الجنةويريد  تزداد منه قربا
غها بعمله ابتاله هللا في جسده أو في هللا عليه وآله وسلم: " إن العبد إذا سبقت له من هللا منزلة لم يبل  

واعلم أن هذه  ماله أو في ولده، ثم صب ره على ذلك، حتى ي بل غه المنزلة التي سبقت له من هللا تعالى"
إن ف ؟وتنقطع لما أصابك إلحسان إلى الخلق أم تمل  هل تستمر في أعمالك الصالحة وامحطة اختبار 

سيرزقك الصبر على أن هللا  السابق ، ودل  الحديثمعناه أنك تحسن ال لوجه هللا لكن لغرضانقطعت ف
 هذا االبتالء.للطعم استشعر بلذ ة اعلم أنك و والطمأنينة في فترة بالئك،

 
 

شه، فإذا طالت فترة المرض فال يعني أن ع  ين  تفاءل، فتفاؤلك يقتل مرضك، بينما اليأس عليك أن ت

ر ما الزمن أو قص   طالر المنتص   ، أنتن، بل سيزول بإذن هللاك  المرض سيدوم باعتبار أنه قد حل  وس  

ً  دمت   ً على الرقية ولو في المنزل،ومواظ بالتعليمات ملتزما وهاك هذا المثال  ،ة فقطتي  فالقضية وق   با

ت النار استمر   إذا ويتبخر النار تحته سينتهي الماء شعلت  در ثم أ  في الق  ماء  عت  لو وض   :التقريبي

واحذر اليأس فهو الداء القاتل  ،وكذلك هذا المرض ينتهي بالمداومة على الرقية والتعليمات، تشتعل

والقدرة والعطاء، لست تسأل  والغنى الملك من هللا صاحب حاجتككيف تيأس وأنت تطلب وللقلب، 

 ً ً  مخلوقا فستأتي لحظة السعادة والسرور مع مرور األيام والليالي بإذن هللا، فإن بعد ، تفاءل فقيراً  ضعيفا

 .، ومهما طال الليل ال بد أن يشعشع الفجرنوراً  الظالم

 

، بل  ولم يخالط اليأس قلبه ولم يغي ر إيمانه بقدرة ربه ثمان عشرة سنة صابراً  نبي هللا أيوب ظل  مبتلى

كشف و أزال كربتهو قال بعد هذا الزمن الطويل } مسني الضر وأنت أرحم الراحمين { فاستجاب هللا له

  .أجزل عطاءه لهو تهغم  

ألن عالج الحالة النفسية يعمل على االسترخاء  ،عالج الحالة النفسية وبين القاتيوجد تعارض بين 

بينما القات منشط ، فهو يقوم بإبطال مفعول عالج الحالة النفسية، فيجب إجبار النفس على ترك القات 

 .ليستفيد الجسم من العالج، زيادة على ما فيه من أضرار أخرى جعلته في زاوية الممنوعات شرعا

 

باعتبار  ش فيهأن يسكن في جسد امرأة فإنه يجد جسدا مرغوب العي ن الجني عندأل المبادرة بتزويجها
، بل قد يعشق محل النجاسة وهي العورة، فالزواج يعتبر وسيلة لتفويت فيعشقها أنه ذكر وهي أنثى

وقد يتجرأ على التصريح بأنها حقه  ،الفرصة على الجني، ولذلك تجده ينف رها من الخطوبة ومن الزواج
 ن برنامج عالجهام  زواجها ف قد يؤذيها في اليقظة والمنام باالعتداء على عف تها، وبأنها زوجته، بل

ً ليكون  ،بشرط أن يكون ممن ي رضى دينه وخلقه لئال يمل  من الحياة معها،  ولها على عالجها  عونا
ً ومن الحكمة أن يخبروا الزوج بمرضها لئال ينصد    بمرضها كان مستعداً  م بحالتها، وكلما كان عارفا

، كما ننصح اآلباء بتزويج أبنائهم منه أن يواصل عالجها المطلوبو ،بقناعة للحياة الصابرة معها
 ً ً الذكور أيضا  إذا أصيبوا بهذا الداء، فإن الزواج عالج كما هو الشأن في التوضيح السابق. ، وخصوصا

 

 ثمان عشرة سنة  من البالء   

 القات والحالة النفسية

 عالج العازبة إذا أصيبْت بهذا املرض

 تفاؤلك قاتل            
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 ،وليعلم أن ممارسته للذنوب عالمة الرضا به ،متلبسلل غرفة نوم ى المريض أن ال يجعل جسدهعل
ألنه يعلم أن  ،فسيصبر مهما أوجع ته الرقيةو ،في طرده فلن يغادر مهما بذل الراقي مجهوداً  وحينئذ
حتى تضعف المريضة بالشهوة  وأ غري المريضي   المتلبس قد وافق على بقائه، وذلك أنمكال المريض
 وهذا الخطر. ،تهبمغادرقناعتهم 

 

األطباء في د تبذل أسباب العافية عن قد فأنت ،في مركز الرقية ال يأخذك الحرج عن أن تتعالج بالقرآن

في  تتعالج بالقرآنتتحرج أن  فلماذا ،بدون تحرج وذلك للضرورة لو كشفت عورتكحتى  المستشفى

 .مركز الرقية مع أنه ال يحصل فيه تكش ف

في العالج حتى يقترب جداً من العافية ثم يركن إلى مدى التحسن الذي  بعض المرضى يبذل شوطاً كبيراً 

ليمارس وما يلبث حتى يستعيد الشيطان أنفاسه  ،ة فيترك العالجلي  وصل إليه قبل اجتثاث المرض بالك  

 .مهمته من جديد

 

  حالة الحزن الشديدو حالة الغفلة الشديدة هي و ،إلى جسد ابن آدم من خالل أربع حاالت الشيطان يتسلل

أعوذ باهلل من الشيطان  ) عند الغضبوال تنس  أن تقول ، حالة الغضب الشديدو وحالة الفرحة الشديدة

ً  ،( الرجيم  جلس فإن ذهب الغضب وإال فاضطجع، والتزم السكوت.فا وإذا كنت قائما

  

ضيق من الحياة بشكل مفاجئ ؟ أو كراهة للعمل بدون سبب ؟ أو ضيق من البيت بدون سبب ؟ أو نفور 

من غرفة محددة في المنزل بدون سبب ؟ أو فزع في النوم وكوابيس مخيفة ؟ أو سرعة غضب وانفعال 

ر آخر ؟ هل تعاني من كثرة الشكوك والوساوس القهرية ؟ هل تشعر  وال بدون سك ر وال ضغط  أي مبر 

بضيق حين تفكر في الصالة؟ هل تشعر بالضجر حين تفكر في القرب من الوالدين ؟ هل تشعر برغبة 

في زوجتك حين تفارقها ونفور حين تقرب منها بدون سبب؟ وهل هي تشعر بنفس هذا الشعور ؟ هل 

 عليك بالرقية والتزام التعليمات. ة لم تنفع معها العالجات ؟تعاني من أمراض غريب

 

 وبقدر تقصيره في شكرها. حسد بقدر النعمة التي يتقلب فيهاأن الشخص ي   هل تعلم

، والحل ألن جهدهم قد يكون محدوداً ون من مرافقتك إذا طالت فترة مرضك مل  أن المرافقين قد ي   هل تعلم

 .لم من تضايق اآلخرين منكس  لتنجح في عالج نفسك وت   اندفاع ورغبة التعليمات بهو أن تهتم  باتباع 

ً به هل تعلم كشفاء تام ألمراض القلوب واألبدان  أنك لن تستفيد من العالج بالقرآن إال إذا كنت متيقنا

ف اء و   بإذن هللا تعالى، ا ه و  ش  آن  م  ن  ال ق ر  ل  م  ن ن ز   ن ين  {، ولذلك من قال المولى جل  جالله } و  م  ؤ  ةٌ ل  ل م  م  ح  ر 

 مْسكن ُمريح فندق فاخر

 بدون إحراج  

 انتكاسة من جديد

 هل تعاني من هذه األشياء

 الشيطان يتسلل

 هل تعلم               
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حل  حالله في   ،ل لتعليمات هذا الكتاب العظيم في أوامره ونواهيهمتث  أراد أن يتعالج بكتاب هللا فعليه أن ي  

 .م حرامه ويلتزم أحكامهحر   وي  

يعافي، وعليك غيره ال يقدر أن فال تطلب الشفاء إال من الشافي ف أنه يجب عليك تحقيق التوحيد هل تعلم

 سبب فقط في الشفاء. هو أن تعتقد أن الراقي المعالج

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  أن ما أصابك هو بسبب التقصير في ما أوجب هللا عليك هل تعلم

رٌق وال عيٌن إال بذنب "،  والمطلوب اإلقالع عن الذنوب ليعود المفقود وهو الشفاء وسلم " ما اختلج ع 

 .الصالح من باب رفع الدرجة ىبتلوقد ي   المنشود،

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قرأ فيه سورة البقرة أن الشيطان ال يعيش في منزل ت   علمت هل

 .ر من البيت الذي ت قرأ فيه سورة البقرة ": " إن الشيطان ينف  

من أذى السحرة، قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : "  أن قارئ سورة البقرة محص ن هل تعلم

ل ة " والبطلة همؤاق ر   ا ال ب ط  يع ه  ت ط  ال  ت س  ةٌ و  ر  س  ا ح  ك ه  ت ر  ك ةٌ و  ذ ه ا ب ر  ة  ف إ ن  أ خ  ة  ال ب ق ر   .السحرة وا س ور 

 

، حتى إنه قد يزرع في قلبك الشك في فهو من إيذاء الشيطان المتلبسفي منامك  ما تراه أيها المصاب

ً  فهذا ،أهلك عن طريق رؤيا منامية ً  ليس غريبا يصور لك كل  إنهق ما تراه فوال تصد    ،وليس مخيفا

 ، واستعذ باهلل من شره ومن شر الرؤيا.حزن في نفسك وأهلك ومالك

 

مه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لرجل جاء يشكو إليه أهاويل يراها الدعاء الذي عل  عليك بهذا 
عباده  شر إلى فراشك فقل: )) أعوذ بكلمات هللا التامة من غضبه وعقابه ومن في المنام فقال: إذا أويت  

 ن همزات الشياطين وأن يحضرون ((.وم
 

دك عن هللا حتى أصابتك الغفلة باع   فقد يكون من أسباب مرضك صديق سوءابتعد عن رفقة األشرار، 

 .فاستهدفك الحسد بسبب التقصير

  

     في سويداء قلبك ) يقيني أن  ربي سيقيني ( ) ومن كان هللا كافيه فال مطمع ألحد فيه ( ليكن محفوراً 

 .( ) وبالتقوى أنت األقوى ( ) وبالتقوى كل شيء يقوى ( ؟ عليهن ) ومن كان هللا معه فم

 

 

فقد صار  وأوالده، أهله في منزله بين يموتلنصحه الطبيب أن يعود رجل أصيب بمرض السرطان ف

ً ميؤوس  ،أكل اللحم أن يترك ومنها ،ميةونصحه أن يستعمل الح   ،منه وال داعي لتضييع أمواله بال فائدة ا

بقلب فيها  هلل ودعاليؤدي ركعات  ليال  فقام فرجع المنزل وليس له رغبة في طعام وال شراب وال حياة،

 النوم والجن 

 هل تعاني من قلق يف النوم بسبب الكوابيس؟

 الصاحب ساحب       

 يقيني أن ربي سيقيني    

 رفع اهلل مرضه بعد ركعتني يف الليل   
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يقول له اشرب من الماء  فرأى أن قائالً  ،فرأى نهرين أحدهما ماء واآلخر عسلمقبل غير مدبر ثم نام، 

وهللا لقد رأيت الماء والعسل في لحيتي ) فسبحان من  :وقال  رب ثم استيقظفش ،واشرب من العسل

 ً فطلب شراء لحم ليأكله  ،ال سقم بعده ( فلما استيقظ نادى ولده وأخبره أنه بدأ يشعر بالجوع سقاه عالجا

المستشفى للفحوصات  ثم انطلق ،فطبخوه فأخذ يأكل بشراهة حتى شبع ،فاشترى له ولده على تخوف

خالف األولى تماما كأن لم يكن به مرض ألنها على  ،الفحوصات الجديدة ب منفاستغرب الطبي فتمت

 .من رحمته الراجون فسبحان من ال ييأس ،سبق

 

 :القرآن آخر عالجه، أقولوربما جعل ب القرآن ( من أخطاء بعض المتعالجين أنه يقول في نفسه ) نجر  

} وننزل من القرآن ما  قال هللا تعالىهذا لن ينتفع بالقرآن ألنه لم يعتقد أنه شفاء، فلن ينتفع إال متيقن، 

اجعل كتاب هللا أول عالجك حتى لو كنت تعاني من مرض عضوي بل هو شفاء ورحمة للمؤمنين { 

  .العقاقير التي سخرها هللا في هذا الزمن وال مانع من استعمال ،واضح

 

تفاجأ  ، يا ترى ما هي هذه القصة؟هي قصة مثيرة لإلعجاب ،التلفزيونية ألن أهل البيت أخرجوا الشاشة

أهل بيت بدقدقة وصياح طوال الليل والنهار فكانوا تارة يفتحون الرقية وتارة يفتحون سورة البقرة 

، وبمجرد إغالق القرآن يعود اإليذاء من جديد، فمر  عليهم هدأ أوضاع المنزل وال يسمعون أي إزعاجفت

أخرجوا الشاشة فأخرجوها فلم يسمعوا بعد ذلك  :شخص وأشار عليهم بتجربة وقعت حقيقة قال لهم

 ً  .شيئا

 .، غير متعطرة وال متبخرة لنظر الناظرين غير ملفتوالقدمين وبلباس  أن تحضري ساترة الكفين عليك  

 
 

ً  لم يكن لديك ثقة به، فإن ال على متن الثقة باهلللن تقدر أن تعيش إ  من كل ساحر وحاسد. فستظل خائفا
 
 

أن هااو  أعظاام ساابب  الجااواب تتااأخر عااافيتهم وتطااول فتاارة مرضااهم؟ ثياار ماان المرضااىلماااذا تجااد الك
ب ضاعف ماا عناده عازم علاى طارد هاذا الشايطان المحتال  لجساده، وقاد يكاون ساب العزمالمريض ضعيف 

قاد تكاون المريضاة راغباة فاي ففي الشيطانة المحتلاة لجساده، وباالعكس  لذكرالعزم هو رغبة المريض ا
بااة ظهاار بأعمااال الفااواحش المرغ   الشاايطان المحتاال  لجساادها، وذلااك بساابب فتنااة المحتاال ، فهااو يحاااول ي  

لمريضاة غيار ضعيف في اإليماان الاذي يخلاو قلباه مان مراقباة رباه، وقاد يكاون الماريض أو اللمريض ال
ف عزماه لسابب آخار، وهاو أن الشايطان ضاع  وال راغاب فاي فواحشاه، لكان قاد ي   راٍض باحتالل الشايطان

الناوم، الً علاى العباادة آذاه بالكسال وسارعة يحاول إضعافه بافتعال أنواع األذى، فكلما رأى المريض  مقب  
عاذباً نقيااً،  قال وكأناه سايحمل جابالً ماا كأناه سايمس  مااءً على سبيل المثال: لو أراد أن يتوضأ يشعر بالث   

ال الخماول والناومفيبدأ الماريض ي   ماه كماا بادأ، ال يازال ابتغااء الراحاة، لكناه يتفاجاأ أناه يقاوم مان نو فض 
األذى مثال أن ي ضاي ق علياه فاي الصادر،  وكأنه رجل آلي، وكذلك قد يؤذيه بأنواع أخرى من يشعر بالثقل

 تدري ملاذا خرج الجن من هذا البيت؟

 كيف تحضرين إىل مركز الرقية   

 على متن الثقة   

 سؤال مهم يطرح نفسه

 ال تجربة بل حقيقة
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فيتارك العباادة  عة والسكون ويبحث عن راحة الصدرر من سماع الرقية ويفضل الد  فيبدأ المريض يتضج  
ي ترك العبادة حسب ظناه، وهاذا ألنه يشعر بالضيق كلما هم  بها، فيبحث عن سبب زوال الضيق فيجده ف

األن هذا هو مراد الشيطان ومشاروعه الا غلط ن مشااريعه الخاسارة ذي يهادف إلياه ويساعى لتحقيقاه، فم 
التي يسعى لتحقيقها أن المريض يترك التحص ن ليظل  الشيطان متمتعاً بهذا البدن بدون أن يجد مضايقة، 

م لعانى زمناً يسيراً، ثم صار هو الغالب، ولن يجد شيئاً مما كان يجد، وكذلك ولو أن المريض عز   م وصم 
اء ل ترك العباادة ابتغامن أجل أن يفض    اع ومغص البطن كلما هم  بالعبادةسدية مثل الصدقد يؤذيه بآالم ج

ألنه إذا استسلم فمتى سيزول البالء، إذن البد  مان عازم والباد  أن يعلام  الهدوء وراحة الجسد، وهذا غلط
 لاو :الدةه يحتاج صابراً، وأضارب لاذلك ماثالً وهاو الاوالمريض أن خروج الشيء الدخيل الذي دخل جسد

ت  المرأة لحظة خ فع إلاى الخاارج، لكان لحظاات الاوالدة صاعبة نفساها بالاد   سااعدت  ماا روج المولود تذك ر 
محسوساااً آخاار ماثالً ، وسأضاارب ة البااد ماان العازم علااى التعاالجتحتااج عزماااً وساترتاح بعاادها، فالخالصا

والمسافة واحدة وكالهما انطلقاا مان ملموساً لو أن سيارتين إحداهما قوية العزم واألخرى ضعيفة العزم 
امضمار سباق واحد في نفس التوقيت، فااأل   ل أسارع مان األخارى، بينماا األخارى متاأخرة وهكاذا ولى تص 

 باإذن هللا حسب عزم المريض وقوة إيمانه وصدقه مع هللا يصل إلى العافية في أقرب وقت وبأسرع وقت
 .كما مضى ادة رفع الدرجات عندهن هللا لزيوغيره متأخر، وأحياناً يكون ابتالء م

 تعليماتبهذه ال الصحيح تقصير في االلتزاموهو ال سبب آخر لطول فترة المرضأيها المصاب وهناك 

ً  تكونفقد  ط فيما بقي من أعمال أخرى مهمة،  محافظا فر   على الصالة واألذكار وهذا أمر عظيم، ولكنك م 

مثل صدق التوكل على هللا، وحقيقة الثقة باهلل، وقوة اليقين في هللا، واللجوء واإلقبال على هللا، والدعاء 

النفطام منها، فعليك والتضرع إلى هللا، كذلك بقي عليك تجنب الذنوب التي تعودت  عليها وت عس ر عليك ا

 ً راجع نفسك مع ت وال تنس  أن أمام نفسك األمارة بالشهوات المحرمة والملذات المدمرة، أن تكون قويا

 .راجع حقوق خلق هللاأن تهللا، و

مثل تناول القات أو الدخان وما شابههما، وقد أوضحنا  وهو تناول منشطات المرض وهناك سبب ثالث

 .تحت عنوان ) منشطات األحزان ( ذلك

 

ق ة وتحافظ على المستشفى بد   باستعمال العقاقير الطبية المصروفة لك من ما أحسنك وأنت تهتم  
ً  أن استعمالها في أوقاتها دون تخل ف وبدون أن يأمرك أحد ألنك تريد من األمراض، فلو أن  تعيش سليما

ة واال بالتعالج من األمراض الروحانية كالحسد لتخلصت منها في أسرع وقت  هتمامعندك هذه الهم 
بعون من هللا، وقضيت ك مختصرة في اتباع هذه التعليمات بعزم وإخالص ومثابرة وجد ، تقرأها بنداً بنداً 

يلزمك ألن النتيجة حينئذ تكون ضعيفة  ها بدون تساهل أو تالعب، وال تنتظر أحداً قها بحذافير  وتطب  
 ً ما تجده من الصعوبات في  رغم باعتبار أنها مجرد إجبار فقط ليس بقناعة، فاجعل لنفسك برنامجا

لكن استعن باهلل وال تعجز، فقم للوضوء بدون إلزام، وقم للصالة بدون إلزام، وقم باألذكار بدون النشاط 
 إلزام وهكذا سائر العبادات.

 

هل تظل  موحداً أم تشرك باهلل وتلجأ إلى  ،االختبار لكقد يؤخر هللا عنك العافية فترة زمنية من باب 

 ب أنه كلما اشتدــــــبل الواج ،ر مهما اشتد البالءــأن يذهب لساح المبتلىفحذار حذار أن يفكر  ،السحرة

 ما أحسنك        

 االختبارات        
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  ً لإلنسان كيف يلجأ إلى  البالء اشتد اللجوء إلى هللا الذي بيده العافية والعطاء والجود والكرم، وعجبا

غير خالقه، أال يعلم أن الذهاب إليهم وتصديقهم كفر باهلل، كما أنهم يستغل ون المصاب فيرسلون له 

أقول إن  بهم، ومن باب اإلفادةشياطين من جهتهم ليبقى المصاب عبداً بين أيديهم لضخ  األموال إلى جيو

 ً وربنا ال  ،وي قط ع كل الحروز والتمائم ،الذي قد ذهب إليهم يجب عليه أن  يتوب إلى هللا توبة نصوحا

 يرد توبة تائب.

 المصاب بالحسد قد ال تستغرب فالمصاب بالمرض العضوي قد يهرع إلى المستشفى بنفسه، لكن
والسبب في ذلك أن  ،ل المرافقب  من ق   وال يحضر في الغالب إال مجبوراً  ضايق من حضور مركز الرقيةيت

ً الشيطان المحتل لجسده يضي     .يحترق فيه بإذن هللا ق عليه ألنه يعلم أنه سيدخل مكانا

 

للمؤمن إن هللا تعالى  وسلم حيث قال:" عجبت   ب شراك بما بش رك به رسول الهدى صلى هللا عليه وآله
، ومن أعظم الخير أنك ترجع إلى هللا بتوبة نصوح، ألن المرض له " إال كان خيراً  لم يقض له قضاءً 

 يرد المريض إلى هللا.

 
من  يأست احذر أنبشكل غير طبيعي فتمت رقيتها فلم تشعر بشيء ف شعرت أن زوجتك نافرة منك لو

يشعر أنه لو ظهر فسيحترق بسبب متابعة  ألنه ،فالجني المتلبس قد يتصابر حتى ال يظهر ،الرقية

السحر هو التفريق النوع من مقصود هذا اعلم أن و حتى يتضح، مجالس الرقيةكث ف لها  والحل   الرقية،

 .، والحقيقة ليس كذلكالفراق هو خيار الزوجة بقناعتها حتى يظن أفراد األسرة أن ،بشكل بارد

 .فالحل هو نفس الحل السابق بشكل غير طبيعي عملك أو منزلكمن  نفسك نافراً  ت  وجد   لو

 ،فال تستعجل فلم يظهر شيء قاك الراقيفي المستشفيات ثم ر له حلوالً  كنت تعاني من مرض لم تجد لو

يه ألنه في البداية يتحمل من أجل أن يت   ،داوم على الرقية وسيظهر المرض على حقيقته بإذن هللا

 .ولكن مع الصبر يظهر كما جرى لعدة حاالت ،المريض

ً  فلو ه،قفال تصد    مسلم ال يؤذي يد عي أنه مهله ألنهطلب منك الجني المتلبس أن ت   لو لخرج  كان صادقا

 .وأي إيذاء أعظم من مكوثه في جسد اإلنسان ،من الجسد

نفسه  ش لوجدلو فت   ،ر وال بد  هو مقص    إشكال، فال نيوالشيطان يؤذي ،ملتزمقال لك المريض أنا  لو

  .ممنوعة شرعاً، فالمطلوب االلتزام الكامل بدون تالعب بالتعليماتأشياء  قترفي

يريد أن يجعل  فهو ه،فال تتعاطف مع لوني مركز الرقيةنطق الجني وقال أنا أساعد المريض فال توص   لو

 .ص من الرقيةمجرد تخل  ذا األسلوب هكما أن  ،ساحرة  الحالة

 .أي عدوى ، وما هناكد نفسكفعو    ناظر بالليلبخوف من حضورك الرقية ألنك تتخيل الم   شعرت   لو

 ليش املريض يهرب من مركز الرقية  

 بشارات           

 إشكاليات وحلول
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فالجن يسكنون المنازل التي تمتلئ بالذنوب والمعاصي،  ،فال تستغرب سمعت دقدقة في البيت لو

 .فاجتنبها لتأمن شرهم

فال تستغرب، فقد يوجد لديك تقصير آخر وهو  األذكارمحافظ على الصالة و وأنت ،بداء الحسد أصبت   لو

مثل عقوق الوالدين أو قطيعة األرحام أو وجود صور في  ،اقتراف بعض الذنوب التي هي سبب اإلصابة

ب محرم من ربا أو رشوة أو أو شاشات أو أغاني أو كس   الجوال أو وجود صور ذكريات في المنزل

 . ك التجاريالتجارة أو سلعة محرمة تبيعها في محل   احتيال في 

ً  محافظ على الصالة واألذكار فتحسنت   كأن لو ، راجع حياتك ستجد حيران فال تظل   ولكن لم تتحسن تماما

ب ر أو لعلك  ،تقصيربقي  أنه  ولعلك متساهل ببعض الذنوب. تصلي بدون خشوعتقرأ األذكار بدون ت د 

 .در خوفك من هللا يخافك الساحرواعلم أنه بق   ،خففال ت   فك الساحرخو   لو

، وسواسفاحذر هذا ال يت من مرضكوف  ع  قد  طرأ في بالك أنك تترك االلتزام بالتعليمات باعتبار أنك لو

جد االلتزام بالتعليمات أنه إذا و   ، واعلمللتعليمات لذة ال تنقطع، ثم اعلم أن ليعود تقصيركل ألنه مترقبٌ 

 .سيوجد المرضفوإذا لم يوجد االلتزام  ،فلن يوجد مرض

أن  فهموا ،اعلم أن عودته إنما هي بتقصير، واإلحباط فال يزرع عندك انتهى مرضك ثم عاد من جديد لو

ً  ه من الباب وتركت  المرض كمثل العدو لو أخرجت    .ولو أغلقته لن يعود ،سيعود الباب مفتوحا

ظل في حيرة من فال ت ط في صالتهمفر   عافيته مع أنه أصبت وأنت مستقيم بينما غيرك يتمتع بكامل لو

ط ذلك فقده سعادته وحياته إذا لم يتب إلى يمهله هللا حتى يصيبه بمرض أعظم من هذا المرض ي  ، فالمفر 

 .داخله من الهموم ما يحرق مدينةبتراه مبسوط الجسم لكن قد هللا، بل 

فالحسد  ،ال تستغربف رت في زماننالم تكن في عهد اآلباء واألجداد وكث   أمراض الحسد تأملت أن لو

حسد اإلنسان ألن كل ذي نعمة محسود، ففي عهد اآلباء واألجداد لم تكن بقدر النعم، وبقدر النعمة ي  

يتحاسدون وهم  النعم كما هي في عهدنا في المآكل والمشارب والمباني والمراكب والمفارش، فعالم  

 ؟ةسواسية في الفقر والقل  

بل يحسبه مثل أي مرض  ،ة للفراقج  ح   هفال يجعل أصيب أحد الزوجين بسحر تفريق من اآلخر لو

 .للفراق  دوافعمع ما يجد  من   ع اآلخرويجاهد نفسه على العيش م كمرض القلب أو الكبد، عضوي

 

مة للعورة، فإن أن ال ي لفتوا أنظار الناس بالمالبس المحج    وكباراً  صغاراً  ونساءً  رجاالً  لجميعالنصيحة ل

وبهذا يظهر لكل متأمل حرص  اإلسالم على سالمة أهله  ،على المالبس بةللعيون نظرة حاسدة ومعج  

م الشرع الحنيف ارتداء  من خالل فرض األحكام المناسبة لحياتهم اآلمنة في كل زمان ومكان، فما حر 

مة للعورة إال لمصلحة الالبس  حج   .المالبس الفاضحة الم 

 املالبس وعالقتها بالعني الحاسدة
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هي وفي يوم عرسها  أحسن واحدة هي العروسة يوم الفرح والسرور ألن سئالعرا إصابات أكثر

مهبولة،  مجنونة زوجها تزف  إلىف فتصاب بالحسد ،الناظرة الحاسدة والمعجبة لعيون النساء مكشوفة

 .عروسة مجنونةما الفائدة من ف فيتفاجأ العروس بصدمة العمر في يوم العمر،

 

تجد نسبة االنتحار في بالد  ، بينمانبالقرآ يتعالجيصاب بالضيق من جراء الحسد وغيره حين  المؤمن

م يصابون بأنواع السحر والعين والمس، ولكن ما عندهم إسالم وال إيمان ألنه الغرب بشكل فضيع،

ليدفعوا إذا ضاقت صدورهم ات النتحاروإنما يلجؤون إلى نوادي ا ،والرحمةالذي هو الشفاء  بالقرآن

 .الموت بماله أحدهم يشتريف، من أموالهم مقابل االنتحار

 

 فيه ألنهم وجدوا  ،العظيم بالقرآن ن يعالجوا مرضاهمأ الغربيين أطباء الحاالت النفسيةلقد اضطر بعض 

خسارتاه على بعض المسلمين  ، فيافقط من باب العالج لكن يستشفون به ،يكفرون بهمع أنهم  الحل

 .عن العالج بالقرآن وهو بين أيديهم وفي مساجدهم وفي بيوتهم أعرضوا الذين

 

سمع للمريض فال ي    الغلطوهذا من  ،للسحر بأنه الفاعل هم أحداً إذا ات   سر تعتمد كالم مريضهمبعض األ

والمطلوب  ،يتكلم على لسان المريض فيتهم بعض األقارب للتحريش أن ألن الشيطان ممكن ،كالمأي 

 .هو التفرغ للعالج بغض النظر عن الفاعل وكل واحد سيحاسبه هللا وعند هللا تجتمع الخصوم

 

ر من تحذ   أة الكبيرة والبنت الصغيرةاب للعين الحاسدة، وكذلك المرنه جذ  إبشعرك ف تتباهىاحذر أن 

ن في فكم من امرأة أصيبت في قاعة على شعرها فتساقط ،التباهي ، وأكثر مشاكل الحسد عند النساء تكم 

 .شعورهن  وأرحامهن  

 

اليومية بدون عوائق تعرقلك عن عملك، أيها المريض إذا كنت مصاباً بهذا الداء ولكنك تمارس حياتك 

نفسك سك مرتبطاً بأهلك ومالك وأوالدك غير مبتعد عنهم فال تكترث بهذا المرض، واشغل وكذلك تجد نف  

زال له أثر بسيط تشغل نفسك بالهم ، واحسبه مثل أي مرض قد انتهى لكن ال ي بالعالج التام منه، وال

ق كانت زوجتك المصابة تمارس حياتها اليومية بدون عوائ مثالً، وإذا الزكام والحمىعلى الجسم، ك

س بنف   عالجهابمواصلة  فال تشغل بالك بالهم ، واعتن  وبدون أن تهيم في الشوارع متخبطة بدون شعور 

 .مطمئنة، واعلم أنها خير من غيرها

 عروسة مجنونة وصدمة العمر 

 االنتحار ومراكز الرقية نوادي  

 يستشفون  بالقرآن وهم ال يؤمنون به

 عتمد كالم املريضال ُي

 الَشْعر وعالقته بالعني الحاسدة

 ؟هل أنت تمارس حياتك اليومية بدون عوائقسؤال  
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الرقية والتزام التعليمات فالحل في مثل هذه الحالة متابعة  ،بسبب سحر التعطيل عن الخطوبة والزواج

على الحياة  ثم الصبر ين واألخالقالنصيب الصالح صاحب الد   عزم على إرغام النفس على قبول ال مع

 .معه حتى ي بطل هللا هذا السحر

 

على اً ستمرما دمت م بإذن هللا يضرك نواعلم أنه لفاحمد هللا،  بدنك ذا لم يتسلط المرض على أجهزةإ

واعلم أن هناك حاالت قد أفسد المرض أجهزتهم مثل القلب أو الكبد أو الكلى أو العين أو معالجة نفسك، 

ً  تأثيراً  الجسدأعضاء  على ؤثرالحسد قد يألن  األذن،  حديثحتى يحتاج إلى تدخل الطب ال حقيقيا

ا عظيم في مأن يداوم على الرقية والعبادة فدوره في هذه الحالة على المصابو ،أصيب لمعالجة ما قد

وما علم  ،المرض بعد عالجه حتى يحتاربخالف من تساهل فقد يعاوده  ،إيقاف تطور المرض العضوي

 من هذا المرض. بالقرآن الذي هو أصل الشفاء هو إهماله للعالجأن السبب 

 

 الطب ين الجمع بين حينئذ إلى فتحتاج ،الحسد على عضو من أعضائك تأثيرا حقيقيا السحر أو حين يؤثر

 أن المرضار ــــلن أستعمل الرقية باعتب كـــــل في نفســواألدوية الحديثة، وال تق الشرعية الرقية وهما

لئال يتطاول إلى باقي  للرقية يوقف الحسد عند حده بل استعمالك ،ويعضتحول إلى مرض  قد الروحاني

 .فهو مما قد حصل أثره بالعقاقير وأما العالج الجسد،

 

 ،يشاعر بقاوة األلام أثنااء الرقياةالرقياة حاين ب ر بتارك التاداوييفك ابعض المرضى ضعيف إلى درجاة أناه 

فنقااول لااه : إن صاابرك علااى االسااتمرار فااي الرقيااة يوقااف الماارض عنااد حااده فااال يتمااادى أكثاار، ألنااه إذا 

وإذا تمكان أصاابك بالضارر فاي أعاز أعضاائك مثال القلاب أو العماود أو الصادر أو  ،تمادى فإناه سايتمكن

 .الشيطاني الخطير أو غيرها، فاحتسب الرقية أنها توقيف لالمتداد الرأس

 

ً أو عينا اً لو ظهار أن عنادك ساحر ً أو مس ا ا الرقياة وال تمال  حتاى لاو تظال  فعلياك أن تساتمر علاى العاالج ب ا

 ً ً  ،أعواما فاي  فأقل ما تستفيده أنك توقاف امتاداده إلاى ساائر الجساد ليظال محصاوراً  فإنه إذا لم ينته  تماما

القلااب والكبااد يمتااد إلااى وكااالفيروس ينتشاار و كاااألخطبوط  تاانس  أنااهال و ،بااإذن هللا مكانااه حتااى ينتهااي

 .  وغيرها رحام والمفاصلوالعمود والصدر واأل والنظر السمعوالطحال والكلى و

 

مراض إلى أ ؤديرك ممكن يألنه إذا ت   عليك، خير من أن يسيطر حسد بالرقيةال استمرارك على مطاردة

 .فهكذا وال السيطرة ،فال يضيق صدرك من طول الفترة ،الجلطات والسرطانات خطيرة قاتلة مثل

 كلما جاءها خاطب رفضته حتى صارت عانسة

 ؟هل أجهزتك سليمة أم معطلة سؤال

 متى تجمع بني الرقية الشرعية والعقاقري الطبية

 يتهرب من الرقية ألنه يشعر باأللم أثناءها
 

 لئال يمتّد

 لئال يسيطر
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 وله أسباب من أهمها :
 
ومعلوم أن للجن  أال تدري أن الجن يرونها،  في القاعات واللقاءات عورتها وإظهار تعري المرأة (1)

 .رغبة في النساء كما هو شأن اإلنس
لمس  وكذلكشهوات الفروج المحرمة، مع التفكير في  في الحمام لوقت طويلالخلوات والمكوث  (2)

 ً  .في الحمام وعلى فراش النوم الفرج بلذة وخصوصا
فأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر  خلع المالبس في حمامات البخار (3)

 بينها وبين ربها.
بها، فالمرأة إذا اعتدى عليها الجن  فإنها نكبتها  نص التي يفرحوفإنها من الف ر ي معاشرة الجن  تمن    (4)

 .يشتهيشتها، وكذلك الرجل إذا تسلطت  عليه جني ة فإنها نكبته في الحياة وسيكره ع  في الحياة ستكره ع  
وتمني مزاولة الفاحشة، وهذه  طول التفكير في اآلخر ألنه يؤدي إلىوذلك  االختالط بين الجنسين (5)

من رحالت النساء بدون محارم وبشكل مختلط مع الذكور  يا حذراهو يستغلها الجني العاشق لالعتداء،
 .تدوم أليام خارج المنزلبعضها و
الضاغطة والشفافة والمعطرة والمخص رة والملونة  الملفتة لألنظار بالمالبس خروج المرأة (6)

األسفار أو  في أو أو المستشفيات المدرسة أو الجامعة أو القاعة أو السوق أووالمزركشة إلى الشارع 
ألنهم يرونها من حيث ال  بها والحلول في جسدها الجن مما يؤدي إلى إعجاب ،غيرها أو الرحالت
 تراهم.

كمثل المسلسالت الهندية والتركية، فكم فرقت من أسر، وكم شتت من شمل،  مشاهدة المسلسالت (7)
 وكم جلبت من جن.

إن هذا العمل يغضب الرب سبحانه، وما يتجرأ على  في التلفونات على الطبيعة أو مشاهدة الحرام (8)
 ذلك إال من قل  حياؤه من ربه.

قد يصاب الزوج نفسه  فإنه ربة أو غيرهاجة طلب الرزق في غالغياب عن الزوجة لفترة طويلة بح   (9)
، فقد يط  بسبب إزعاج الشهوة لقلبه وطول التفكير فيها، و لقها لما قد ال يرجع إلى زوجته إال وقد أصيبت 

بمعالجتها من المس  العاشق أو  يرى من تغير في أخالقها ومعاملتها، وقد يظل  مدة بقائه عندها مشغوالً 
ً وكذلك الحذر من إعطائها  سحر المنتهزين لفرصة غيابه، له نافذة إلى النت من باب استرخاص  هاتفا

تكاليف التواصل بينهما مما يؤدي إلى فساد قلب الزوجة حين ترى مناظر بشعة ومخل ة أثناء فتح مواقع 
عن الجديد المغري رغبة منها في الزينة تظهر إعالنات فاضحة تشجعها على البحث  وقد، التواصل

ً  لزوجها بأنواع  ،مفتوح المجال للتواصل المكاييج واأللبسة، وقد يعلم الحاقدون عليهما بأن لديها تلفونا
م معها، إذن يجب عليه أن يتخذ طريقة مأمونة للتواصل معها، كما حر  فسدون عليه قلبها بالتواصل الم  في  

ألنه يضي ع ما هو أهم  في حياته، وعلى الزوجة  ،البحث عن الرزق حجةيجب عليه أن ال يطيل الغياب ب
ل حتى ال يغضب عليها ربها، فإن زوجها ما غاب إال  أن تتقي هللا وأن تعتز  بالعف ة والصبر والتحم 

 ً ، فكيف تخونه بالعالقات مع غيره، وعليه أن يوصيها بسماع القرآن لتوفير مادة الحياة لهما جميعا
ن أجل أن يرجع إليها كما تركها صالحة عفيفة شريفة، وهذا الصنف م ،تة لقلبهاوالمواعظ المثب   

المبارك من النساء كثير وهلل الحمد، وعليها أن تتذكر أن اإلسالم جعل من صفات المرأة الصالحة النقي ة 
النظيفة أن تحفظ زوجها في نفسها إذا غاب عنها، وعليها أن تشغل نفسها بكثرة األعمال الشاقة التي 

غ ط وعليها أن تشغل نفسها بما ينفعها من تربية األوالد وسماع المواعظ التي تمأل قلبها  ،اقتهاتفر 
 ً ومراقبة هلل في السر  والعلن، وعليها أن تجتنب التفكير والهم ، ويجب على أسرتها أن تعينها على  إيمانا

 من أخطر أنواع املس هو املس العاشق
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من أجل ي منزل لوحدها هذه العف ة والحشمة وليقفوا معها بقوة وبرقابة وبرحمة وال يتركوها تنفرد ف
 .يستحوذ عليها الشيطان أن ال

واعلم أن المرأة قد تعشقها جنية أنثى كما أن الرجل  ممارسة الحرام مثل الزنى واللواط والسحاق (10)
 .قد يعشقه جني ذكر

وهذا من أكبر أسباب اإلصابة بهذا النوع من المس، مع ما تورثه هذه   ممارسة العادة السرية (11)
 ة السرية من الضيق الشديد.العاد
، وكذلك التعاشق بين مع بعضهن اباتبين الشوكذلك  مع بعضهم، باببين الش  مةالعالقات المحر   (12)

بسبب مسلسالت أفالم الكرتون  ،والتعاشق بين البنات الصغار فيما بينهن  ، األوالد الصغار فيما بينهم
المتعمدة لتدمير قلوب األطفال وعفتهم، فكم من مس  عاشق حل  في امرأة منذ طفولتها، وكم من رجل 

  .حل  فيه مس  عاشق منذ الطفولة
مها فحذار حذار.التي ت   ما يحصل في المسابح من لبس السراويل القصيرة (13)  ظهر العورة وتحج 
 

ألن  وهاذا خيار مان التيهاان، اعلم أن ظهاور المارض علاى حقيقتاه بطرياق الرقياة يعتبار نصاف العافياة،

 ً عضااوية فااي القلااب أو الكبااد أو الكلااى أو الصاادر أو الاارأس أو  الماارض قباال الرقيااة قااد ي شااك ل أمراضااا

ً المفاصل أو األرحام أو الثديين أو العمود أو الظهر أو العنق أو ا ، أو جلطة أو شالالً  لدم أو ي شك ل سرطانا

ً واألناف والجلاد والفام عين واألذنعلى الحواس كال ؤثري أو ً  ، وكال هاذه قاد تكاون أحياناا ة، وهمي ا أمراضاا

ة ي كفي المرافق من كثرة الاذهاب فيها العقاقير الطبية،  فظهورها أنها أمراض روحاني ؤثرال تبدليل أنها 

المااريض ماان كثاارة تناااول العالجااات باادون فائاادة، وكااان فااي ذلااك سااالمة ماان لمستشاافيات وي كفااي إلااى ا

ً استمرار المرض العضوي الذ  .من األيام ي قد يصير حقيقة يوما

 

 أكثر األمراض اليوم هي سحر أو عين أو مس، لكنها قد تظهر بشكل أمراض عضوية وليست عضوية، 

 .الرقية والتزام بالتعليمات فتزول بالمداومة علىال تنفع معها،  قاقير الطبيةبدليل أن الع

 

وهذا من عالمات أن المرض ليس  ،ما أكثر شكاوي المرضى عن تنقالت المرض من عضو إلى آخر

 ً ً  عضويا  .في الداخل والخارجعالجه بالقرآن ال بتضييع الوقت والمال  بل روحانيا

 

طريق الرقية والسبب  فائدة في عالجها في المستشفيات، وصارت تظهر عنكثرت األمراض التي ال 

إذا ظهر للمريض مرضه عن طريق الرقية فليحمد هللا أن  مرضه تبين، فيبدأ فالحسد،  من باب أنها

يعالج نفسه معالجة حقيقية في مكانها، ألنه قبل أن يتبين له نوعية مرضه ربما قد تنقل من مستشفى 

ألنه يظن أنه مرض عضوي  ،طاف مستشفيات الداخل والخارج ولم يحصل على نتيجةإلى أخرى وقد 

 أو عصبي أو نفسي فإذا بالمفاجأة أنه روحاني.

 

 نصف العافية

 عضوية ليست عضوية

 تالُعب وانتقال

 كُثرت كُثرت
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 ً ً أو مس   األمراض الروحانية سواء كانت سحراً أو عينا ال تنفع معها الحبوب وال اإلبر وال المغذيات وال  ا

ألنها ليست أمراضاً عضوية،  ،وال تظهر من خالل الكشافات واألشعات والفحوصات ،العمليات الجراحية

 .تحتاج إلى تدخل الطب الحديث هملت فقد تؤثر إلى أمراض عضويةلكن إذا أ  

 

 بقرار الطبيب فلما علمت   ،تفاق على إجراء العملية لتفتيت الحصواتاالأصيبت بحصوات في الكلى فتم 

فلما وصلت إلعادة  ،ثم شربت وقرأت فيه سورة البقرة فأخذت وعاء فيه ماء ،ت من العمليةخاف  

سورة  قرأت   :فقالت ؟الفحوصات من أجل إجراء العملية قالوا ال توجد حصوات فسألوها ما الذي عملت  

ت ت الجبال فكيف ال يفت   إذا كان القرآن يفت    ،ال غرابة :فقالت ،فاستغربوا ،وشربتها ءبقرة في ماال

ً  }قول هللا  ؤواتقر أال الحصوات الصغيرة في الكلى،  لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا

 ً  .، فأقول للمريض: القرآن شفاء حتى من األمراض العضوية{من خشية هللا  متصدعا

 

 ،وفي األخير ظهر بالرقية الشرعية أنها حسد ،رت الحاالت التي تتكرر لها العمليات في المستشفياتكث  

ً بدليل أن المرض   .مع تعدد العمليات ال يزال باقيا

 

نفسااك بنفسااك بعاازم  فراغااك باسااتماع الرقيااة وسااورة البقاارة، وأيضااا ارق    امااألال تضاايع وقتااك الثمااين، 

دون فتور، وال تظل  طوال الليال فاي كاوابيس اليقظاة والناوم، بال باادر فتوضاأ وقام صال  ركعاات  ونشاط 

كل  .يكفيك هللا ما أهم 

 

مهما  الج بالقرآنعلى المريض أن يصبر ويصابر ويرابط على الرقية الشرعية، وأن ال يمل  من الع

             فالصبر مفتاح الفرج قال تعالى ،دهما كان إصرار الجان المتلبس بجسومه كانت قوة المرض

الص ال ة  {، فما دمت   ب ر  و  ين وا  ب الص  ت ع  اس   .فأنت األقوى والصالة بالصبر استعنت   } و 

 

ينطاق علاى لساانها، فأساعفوها إلاى  صار المتلبسر وصارت الحالة ناطقة، بمعنى أن أصيبت امرأة بسح

حاين لام يسامعوا  ةفصارت طويلاة الناوم، فظناوا أنهاا مرتاحا يب حالة نفسية فصرف لها حبوب تنويمطب

 ً ً  لها أي صوت وما علموا أنهم عطلوها عن مهماتها في الحياة وصارت إنسانا مهمته األكل والشارب  آليا

طمئن وهام ال يشاعرون، فالحال ال ليعمل كل أعماله وهو م نوا المتلبسوالحمام، وال بد أن يعلموا أنهم أم  

ً  في الرقياة، حتاى لاو تعبات أثنااء الرقياة  فهاو احتاراق المارضالتخدير ولكن  يكمن في لاه  لتعاود إنساانا

 .مهماته

تؤدي إىل أمراض  أن هل يمكن 
 عضوية

 قصة عجوز كيف تعالجت من الكلى

 عملية بعدها عملية

 الفراغ بما يناسبامأل 

 تمتلك قوة خارقة بالصرب

 آلّيـًا وظنوا أنها مرتاحة صارت إنسانًا
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افارح وقلات لاه: ال تساتعجل علاى التحسان مان اآلن  ،عند سماع الرقية؟ قال: نعام قلت له: هل أنت تتأثر

قضااية فالبالتاأثر ألن معناااه أن المارض ظهاار علاى حقيقتااه وقربات نهايتااه والتحسان سيحصاال باإذن هللا، 

 ثم سألته: كم لك صابر على المرض؟ فقال: ست سنين، قلت له: قد صبرت ست سانين علاى ،وقتية فقط

   على العالج نصفها أو أقل، وكل األمور بيد هللا.صبر المرض أال ت

 

ً يجب أن تكون معنوياته عالية، وأمله باهلل عظيمفي الشيطان عليه، يأس المريض من الشفاء يقو     .ا

 

ً وخرج يونس من بطن الحوت أ من الذي ً  هيأ له طريقا ً  آمنا  .( إنه هللا )؟  وأخرجه منه سالما

 .( إنه هللا )من الذي عافى أيوب من بالئه وقد يئس من عافيته كل الناس ؟ 

ة على إبراهيم برداً وسالماً ؟  من الذي صي ر  .( إنه هللا )النار الحار 

 ً ا نوحا  .( إنه هللا )على السفينة يوم الغرق ؟  من الذي نج 

 .( إنه هللا )؟  ن الذي أنقذ موسى من فرعون وشق له البحر ليعبره في طريق يبسم

 .أتيأس بعد هذا وهو هللا، مش معقول

 

ً  الحبل إذا اشتد انقطع، فكلما شاعرت   ي أن بعاد ياوم فااعلم أناك المساتفيد ألن ذلاك يعنا بحالتاك تشاتد يوماا

وأنات تتحاول إلاى حيااة  ،، فكال ياوم وهاو يقارب مان النهاياة ويوشاك علاى الهاالكحترقي المتلبس نفسه

 .ما تجده من آآلم حين يتعذب المتلبسعلى لتزم الصبر ا ،فال تقلق من تطور الحالة ،السعادة بإذن هللا

 

ألن ذلك شرك باهلل، ففي الحديث النبوي الشريف )) من تعلق  تعليق الحروز والتمائم والعزائم احذر

 تميمة فقد أشرك((.

فإنه قد يتطور إلى درجة أن يعمل لك مرضاً عضوياً  المرض الروحانيأن تتساهل بالتداوي من  احذر

كإعاقة بدنية مثالً، أو تعطيل لبعض أعضاء البدن مثل القلب أو الكلى أو الكبد، وقد يسبب حالة نفسية 

خطيرة، كما نؤكد أنه ال بد أن يكون المريض مقتنعاً بأن يتعالج في المنزل بدون متابعة وال إجبار، كما 

كان مريضاً بمرض عضوي وانطلق إلى المستشفى ليتعالج ورجع من المستشفى وقد أمره الطبيب  لو

ية، فمن المعلوم أن الطبيب لن يالحقه إلى المنزل ليجبره على تناول  م  باستعمال العالج واستخدام الح 

ريض أن يكون الحبوب واإلبر والمغذيات، فكذلك طبيب الرقية لن يتابع المريض إلى منزله، فعلى الم

 ؟ملاذا لم أتحسن مع أني مداوم على الرقية أيامًا سألني

 اإلحباط قوة

 أتيأس وهو اهلل مش معقول

 كلما اشتدْت فرجت

 تحذيرات
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 ً ً على عافية نفسه محبا  صاحب قناعة ذاتية بأن يتعالج بنفسه وأن يلتزم بالتعليمات ما دام حريصا

 لمصلحة نفسه.

فهو شرك، وما دمت  الذهاب إلى الساحر لقصد نفع شخص قريب لك من باب أنك ال تضر بل تنفع احذر

 تتعامل مع السحرة فأنت أول مستهدف لهم.

ً  احذر تتعالج في كل لحظاتك، يكفي أن الراقي سبب في  أن حاول بمركز رقية طوال حياتك أن تظل  متعلقا

عافيتك حيث ش خ ص لك الحالة وصرف لك التعليمات، فما عليك إال مواصلة المشوار في حياتك بنفس 

 مطمئنة وصدر واسع، وال مانع أن تعاود الراقي الناصح لالستفادة من توجيهاته ومن رقيته.

 

طرق محرمة مثل حل السحر  أو يدل ك على يشك كك في العالج بالقرآن العظيمابتعد عمن ي ثب طك و

ل ه  بالسحر ر  إ ن  ّللا   س ي ب ط  ح  ئ ت م ب ه  الس   ا ج  وس ى م  ، واعلم بأن السحر ال يبطله إال هللا، قال تعالى } ق ال  م 

ين  { وعليك أن تجالس من د  ف س  ل  ال م  ل ح  ع م   يرفع معنوياتك ويوصيك بالصبر. إ ن  ّللا   ال  ي ص 

 

ً  م الرقية إلى اليوم الذي أنت فيهدق ق في الفارق بين أول أيا ، حينئذ تشعر أن سعيك كبيراً  ستجد فارقا

ح أدراج الرياح، كذلك من أجل أن تشعر بالسعادة انظر إلى الفارق بين مرضك لتحقيق العافية لم ير  

هه إلى د  ه  د  وي   عه الشيطان من المرتفعات الشاهقةويصر في الشوارعرض غيرك، فغيرك يتخبط وم

 .الطريق العام لتدهسه سيارة مسرعة، فاحمد هللا

 

ً ما قد     .بحاجة إلى التوبةأنت  ر هللا عليك هذا المرض إال لينب هك أنك شردت عن طاعته، وأن عندك ذنوبا

 

ً  كانكلما   .والعكس بالعكس ،ءً أضعف إيذا المتلبسكان  المريض أقوى إيمانا

 

 .ل  بمعصية هللا، وإال فهو يهرب من األذان وله ضراطر فوق من ذ  ج  م  ز  ي   إنما ذليل،أن الشيطان  اعلم

 

الشديد أو خفقان القلب ل ال يتخوف المريض من بعض األعراض التي قد تحدث أثناء الرقية، مثل التنم  

أو  نعاس أو ي غيبوبة أو تأثر العينيندخول ف أو ت في األطراف أو تشنجأو برودة أو حرارة أو تفل  

حم أو في المفاصل، ألن أو آآلم في الر   مة في الصدرت  أو ك   عهو  ألم في البطن أو ت  مع  حريق أو مغص

نزل على تلبس بالجسد، إنه القرآن العظيم الذي لو أ  هذا إنما يحدث بسبب تأثير القرآن على الشيطان الم

 األسدفّر فرارك من 

 هل الحظت الفارق

 رد الشارد

 أنت األضعف أنت األقوى

 شخصية حقرية

 الصياح على قدر األلم
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ً شديداً ألنه يتألم، وكما قال المثل  ،فما بالك بشيطان ضعيف لتصد عجبل  ولذلك فهو يصيح صياحا

وقد يستخدم الجني بعض األساليب  المواصلة، إال على المريضفما  ( الصياح على قدر األلم الشهير )

 االكتئاب أو الصداع كالضيق الشديد أو لى سماع الرقية في األيام األولىعة فعل في أوقات الفراغ كرد  

  .على سماع الرقية لعزمريض أن يقابل ذلك بالصبر واينبغي على المفوغير ذلك، 

 

ويتألم من  أثناء الرقية ويعترف بالعذاب ما يصيح الجني المتلبس ولذلك كثيراً  وما واالها، إنها الصالة

 .الليل أحرقني بقيام ،القرآنأحرقني بقراءة أحرقني باألذكار،  ،بصالتهيقول: أحرقني والمريض نفسه 

 

ً  كم من ماريض يجهال الحاروز فيهارع إلاى الساحرة والمشاعوذين لعمال حاروز هاي  المرغ اب فيهاا شارعا

هاي  اً وا بحياته وهو ال يشاعر، وماا يادري أن فاي اإلساالم حاروزشرك واستدعاء للجن إلى ساحته ليضر  

الحاروز؟ هاي أن يحاافظ علاى األذكاار الماأثورة عان النباي  هاذه وقاية إلهية من كل بالء، يا ترى ما هاي

وعناد دخاول البيات  لم في الصباح والمساء وقبل النوم وبعاد الصالوات المفروضاةسآله صلى هللا عليه و

الحياااة وسااائر أذكااار  ول الخااالء والخااروج منااه وقباال األكاال وبعااد الفااراغ منااهج منااه وعنااد دخااوالخاارو

 .وكذلك اإلحسان إلى الناس بالصدقات وغيرها ( دفتر األذكار)  اآلخر المسمى المتوفرة في الدفتر

 

خير حال السجود، وفي السفر، وبين األذان واإلقامة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، وفي الثلث األ في

 في هذه الساعات. ، فال تكن غافالً من الليل، وعند نزول المطر

 

وال ينسااق وراء ذلاك  دره من وساوس وشاكوك وإماالءاتص داخل ولق فيما يج  ق  على المريض أن ال يد

التفكير فيهاا، فكلماا انسااق الماريض وراءهاا كلماا زاد الشايطان منهاا، فقاد يشاككه فاي زوجتاه وأبنائاه ب

 باهلل من الشيطان الرجيم. أن يستعيذ ش كلما مل  الشيطان، وعليهوبناته وأمه وأبيه، والعكس كلما طن  

 

ر من زوجها فعليها أن تتلطف كانت المرأة تنف  قبل عليه، وإذا ر من العمل فعليه أن ي  إذا كان المريض ينف  

لكسر حاواجز الساحر ومقاصاده، فهاذا مان أساباب قهار  يهقبل علت  أن تتزين وتتجمل له و وتتودد له وأن

 .ريق بين المرء وبين ما يحبفتحقيق مشروعه الخاسر الذي هو التالشيطان الحاقد الذي يسعى ل

 

ج عن اآلخرين كروبهم تنفرج عنك  داووا مرضاكم  "بالشفاء، فقد جاء في الحديث النبـوي الشريـففر 

 ".صنائع المعروف تقي مصارع السوء واآلفات والهلكة"، وجاء في الحديث اآلخر "بالصدقة

 محرقات مدِمرات

 حروز

 دعوات هنا مستجابات

 طّنش تِعش

 تحّرك بالعكس

 فّرج تنفرج
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ً إذا نطق الجني واد   فهو ينظر إلى من بينك وبينه  ،هفال تصدق السحر من أقربائك أرسل عى أن قريبا

اجعل و ،اعلم أنه ال يخبر بمن أرسله حقيقة، وال تشغل بالك بمن أرسلهوإليه، أدنى عداوة فينسبه 

 .وهو الشيطان المتلبس لتتفرغ لطرده وال تشتت ذهنك هنا وهناك، وهذا هو الذي يهمك خصمك واحداً 

 

بكامل الخشوع والذل  هلل، وأولها صالة  في بيت هللاأنت محافظ على الصلوات الخمس جماعة  هل

ة هللا، وبالتالي يزيل هللا عدوك، أم أنت متالعب بالصالة؟ أما المرأة  الفجر، من أجل أن تكون في ذم 

 .ففي منزلها بكامل الخشوع والذل دون تقديم أو تأخير عن الوقت

من أجل أن تكون محروساً،  كار التحصينأنت مداوم على أذكار الصباح والمساء والنوم وجميع أذهل 

ل وتريد الحماية من هللا؟  أم أنت مهم 

ً  هل ً  أنت مهتم بالدعاء خاشعا  أم أنت غافل وتريد العافية؟ والتضرع إلى هللا منيبا

من أجل أن  لقمتك من حالل؟ هل ملبسك من حالل؟ هل مسكنك من حالل؟ هل مركبك من حالل؟ هل

مال ك من الربا أو الرشوة أو المال العام أو مال اليتيم أو  أن   وته بالعافية، أمدعاءك إذا دع يستجيب هللا

 التجارة في السلع المحرمة؟

ظال م وحقوق لم ترد ها؟ هل  وإذا لم تقدر هل استسمحت من أصحابها؟ عليك م 

 ك قانط من رحمته؟ن  أأم  أنت تعتقد أن هللا سيعافيك حين تدعوه بالعافية؟ هل

 

، ألن األعراض متقاربة  ال تشغل بالك عن نوعية المرض الذي تعاني منه هل هو سحر أم عين أم مس 

 النظر عن نوعه. والعبرة أن تتخلص منه بغض  

 

وي فرحه بأسئلته  ريحه بالفاصلعلى الراقي أن ال يشغل باله بمخاطبة الجني، ألنه ي  ف هي لحظات الرقية

ل األسرة في أوهام وشكوك عن األقارب واألصدقاء مه وجنسه وديانته ونوعهعن اس ، ثم قد ي دخ 

 أكث ر من إسماعه القرآن فكالم هللا أشد عليه من الحديد.و لكذب لغرض التحريش بين الناس،با

 

فهااو يريااد منااك  ،فااي المكااان الفالنااي ناازاً أن لااك كبااال تغتاار بمااا تااراه فااي المنااام ماان تصااويرات الشاايطان 

و( وهاو فاد  ماا يسامى عناد الابعض ) الجن قد يطلباونف ،نيا والدينقوع في الشرك الذي هو خسارة الدالو

 .كمقابل لتسهيل عملية الحصول على الكنز وقد يطلبون أحد أبنائك ،جنبان للقرعبارة عن مذبوح ك

 ال تصدِّق

 نوع الـمرض الذي تعاني منه

 لحظات أغلى من الذهب

 كنوز تحت األرض

 أسئلة مهمة ملن يعاني من طول فرتة املرض
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(، فكم من طفل خطفه الجن بسبب دعوة أمه أو أبيه،  شلوك الجن  بقولك )  ولدك للشياطينال تعرض 

وال تجعل ولدك ، ذا الطفيتين واألبتر إال اك كقتل ثعابين البيت قبل إنذارهض نفسك ألذاهم بفعل  وال تعر   

ض نفسك العتدائهم في أماكن ، وال تعر   غروب الشمسم في وقت انتشارهم وهو وقت فريسة له

 .تواجدهم كالحمامات، حين تهمل دعاء دخول الخالء أو حين تعصي هللا داخل الحمام

 

واستحضر أنه أخذ قوم عاد  ،الذي أصابك أو الحسد أو المس السحربلى أن يبطش أن هللا قادر عاعلم 

وأخذ قارون في طرفة عين  ،بالصيحة في طرفة عين وأخذ قوم ثمود ،ررص  فة عين بالريح الص  ر  في ط  

 .وأخذ قوم نوح في طرفة عين بالطوفان ،وأخذ فرعون في طرفة عين بأن أطبق عليه البحر ،بالخسف

 

 

ق فرحتااه فااي يااوم عرسااه يباادأ يشااعر فااي نفااس اليااوم بالضاايق واالكتئاااب وتنقلااب كاام ماان عااروس ت ساار  

أصادقاء الساوء الاذين أغاروه وتتحول االبتسامة كآبة بسبب ذنوب األعراس، لم يسالم مان  رحةالفرحة ت  

باه مان الياوم الثااني  ، فاإذاجة أنه يوم واحد في العمر اسامه ياوم العماروشجعوه بح  بارتكاب ما حرم هللا 

 ً أساايراً ، تخلااى عنااه أصاادقاؤه وأساالموه عاان الصااحة والعافيااة يتنقاال ماان مستشاافى إلااى مركااز رقيااة بحثااا

للهموم واألوجاع من أثر الحسد الذي أصابه وربما صاار حاديث مجالساهم يتلاذذون بقصاته ويضاحكون، 

أنباه العاروس أن ياوم ال أنساى أن وهو يبكي الليل والنهار، وربما تظاهروا له أنهم يشاركونه الهموم، و

تزماون بهاا قبال العارس بصحة وعافية، وللعرسان تحصاينات يل اإلنسان فيه اليوم الذي يعيشالعمر هو 

 .( دفتر الحياة السعيدةالمسمى )  التحصينات موضحة في الدفتر ويوم العرس وبعد العرس، وهذه

 

 ً ر صدره، وتتم رقيته وال يظهر ف أحيانا وإنما  يه سحر وال عين وال مس،يشعر المريض بضيق يكاد يفج 
ي ف إ ن  ل   تعالى قال هللا تعالى هو اإلعراض عن ذكر هللا ك ر  ض  ع ن ذ  ر  ن  أ ع  م  نًكا { } و  يش ةً ض  ع  ثل فم  ه  م 

 .الصالة " يقصد" أرحنا بها يا باللبالرقية والتزام الصالة كما في الحديثهذه الحالة عالجها 
 
 

د نفسه على  والسنن القبلية والبعدية ثر من نوافل الصالة كالضحىكالمطلوب من المريض أن ي   ويعو  

ذلك يساعد بشكل كبير على قهر  صيام النوافل قدر استطاعته كاإلثنين والخميس وأيام البيض، فكل  

ً أن يحافظ على ركعات في ظلماينبغي المرض بإذن هللا، و ً  وقت الثلث األخير ت الليل وخصوصا  خاشعا

 ً  به هللا.خي   فلن ي   والهداية والثبات على العبادةية بين يدي ربه يسأله العاف باكيا

 

 اعلم أن أول حصن تتحصن به في يومك هو صالة الفجر جماعة في المسجد، ألنك تصير في ذمة هللا 

 الجن الخاطف الفارغ

 يبتليكأخذه يف لحظة لكن  قادر على

 تبكي ويضحكون

 مرضه من نوع آخر

 مقويات

 أول حصون يومك
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، وأما المرأة فظ الحفيظ تشعر أنك طوال يومك في حفظ الحاسإال بإذنه، و حتى تمسي، ما يضرك ضار  

 .وال قبل دخوله بشرط أن تصلي صالتها في الوقت ال بعد انقضاء الوقتفي منزلها تصلي ف

 

وليتذكر أنه قد يأنس ببعض البشر ويشعر بالسعادة ما  على المريض أن يستأنس باهلل وال يستوحش،

 دام في القرب منهم، أفال يستأنس بربه الذي خلقه وصوره وهو القادر على أن يعطيه كل ما يحب.

 

 

يتحاسدون ويتنافسون على أبسط النعم، فما على الشخص إال أن يرحم  قد صار الناسف ن رحم هللاإال م
 العين المعجبة. ر حياتهنفسه بأن يتحصن قبل أن تهلكه العين الحاسدة وتدم  

 
 

ساواء كانات  مثال صاور األعاراس والمناسابات والارحالت، التاي لهاا روح صور الذكريات من الشفاطات

أو  كال صاورة لهاا روح ولاو مان الحيوانااتكذلك و أو الدوالب، مخبأة في الشنطة معلقة في الجدران أو

 .ستثنى من الصور ما كان لضرورة مثل صورة البطاقة أو المعاملة أو الجوازوي   الطيور أو الزواحف، 

 .وفي غيرها في الجواالت األغاني ومن الشفاطات

 .خرجت الجنالشاشة  قام أهلها بإخراجفلما  أحد البيوتالجن  وقد اقتحمت الشاشات من الشفاطاتو

 

ً  فإنه منشطات الضارة فعلى سبيل المثال القاتال تناول عن لمريض أن يبتعدعلى ا أنه  قد اشتهر طبيا

ً فما بالك بالمريض السليم بصحةضر ي ، نشطة حتى للتفكير والهمومأن القات مادة م ، وبيان ذلك علميا

يبدأ يتذكر مخلفات الهموم التي خلفتها  من فمه القات لي بعض المدمنين أنه بعد أن يزيل حتى إنه حكى

في  ، وليعلم المريض أنها مما يقوي الشيطان على المريضوهذ السنين الماضية يتذكر كل هم  قديم،

ي العناية فترة عالجه يعتبر كأنه في العناية المركزة في المستشفى فهل يليق به أن يتناول القات وهو ف

، ثم إن النصيحة للسليم قبل المريض أن يحرص على صحته بترك تناول المركزة داخل المستشفى

له من أجل القات، فكم أصيب من عاقل بالجنون بسبب تناوله، وكم من رب أسرة ضيع أهله وعيا

اإلدمان، حتى تطور الوضع إلى أن أدمنت نساء على تناوله، بل وأطفال تعلقوا به حتى صار األب 

أقول للمريض: ثم ، على سالمة األسرة المسلمة يخاف على ولده إذا انقطع عنه، فهو يشكل خطراً 

تك أبقى وأولى من أعواد قات، وال تكن ضعيفاً إلى درجة أن   اجتنب تناوله تظن  أنك لن تقدر أن  فصح 

تعيش إال بالقات، أال تدري أن ماليين الناس يعيشون بدون قات، دوٌل كاملة تعيش بدون غرسة واحدة 

روا وصنعوا بدون أي تخديرة، فإذا عزمت   يعيشونللقات و فتوكل على  في صحة وعافية، وبنوا وع م 

من تناول عسل  نعك الطبيب في المستشفىفأقول له: لو م بأنه غير قادر على تركه هللا، والبعض يحتج  

ً ألن عندك مرض السدر مع أنك ترى الناس يأكلونه على مائدة أنت حاضر فيها  فستتركه يتعارض معه ا

 ؟من أنيسك

 قلوب الناس ما تشفق ترحم عيون الناس ما

 منشطات األحزان

 شفاطات الجن إىل املنازل واألجسام
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، وللقات أخوات وهي الشمة بكل قناعة أنا ممنوع ألنه يضرني وق له ومع هذا تقول لهمت  ونفسك ت  

 .وصاروا يحلمون بالتخلي عنها المدمنونممارسات التي تضرر منها والدخان وهي من ال

 

 ً تكون الحالة نفسية فقط لايس فيهاا ساحر وال عاين وال ماس لكان الاذي يشااهد الماريض يظان أناه  أحيانا

أو  يكون سببها صادمة نفساية أو اكتئااب مسحور وإنما هو مصاب بحالة نفسيةمسحور والحقيقة ليس ب

 أسارية أو خالفاات فاي العمال مشاكالت بسبب هموم المعيشة أو مشااكل زوجياة أو أو قلق أو توتر سهر

 ً ، ففاي هاذه الحالاة يكاون الحال هاو محاولاة التخلاي عان بدليل أن الحالة ال تتأثر عند سماع الرقياة تماماا

ومان أعظام ماا ينسايها همومهاا هاو االنشاغال بالعباادة مان  ،الهموم بإشغال الانفس بماا ينسايها همومهاا

وكاذلك إشاغال الانفس بعمال مان األعماال  وكاذلك الرضاا بماا قسام هللا للعباد صالة وذكر واستغفار وأذكار

ه أن إشاغال الانفس بالموسايقى والتمثيلياات وماا  ،الدنيوية المباحة مع أداء الفرائض ومان المهام أن نناو 

ال تزياد  ألنهاا ذناوب ص من الحالاة النفساية بال هاي تازدادليست من الحلول للتخلما من الملهيات هشابه

سعادة فيما نهى عنه، وإذا فهم الماريض أن أعظام ماا سابب ن هللا لم يجعل وذلك أ وكآبة القلب إال تقتيراً 

 ً ً  له الحالة النفسية هو بعده عن هللا لعالج نفسه عالجا  .بذكر هللا ودعائه واللجوء إليه صحيحا

 

 

وإذا  ،فقلات لاه إذن هاي حالاة روحانياة ال نفساية ،قلت له وهل الحالة تتأثر عند سماع الرقية ؟ قاال نعام

كانت تعاني من السهر أو مشاكل في حياتها فقد اجتمعت لها الحالاة الروحانياة والحالاة النفساية فتحتااج 

، وتفساير هاذه الحالاة أن الماريض ربماا أصايب إال أنازل لاه دواءً  الجمع بين العالجاين وماا أنازل هللا داءً 

 .ل  جسدهبصدمات حياتية سببت له الغفلة عن ذكر هللا فاستغله الشيطان فاحت

 

 

 فليحذر من هذه ،فهذا يعني أنه يحارب كتاب هللا الشرعية بالرقية نكر طبيب الحالة النفسية العالجإذا أ

المطلااوب أن يكااون هااو أول المعااالجين بااالقرآن  ة فااي حياتااه وعملااه، باالالهفااوة فلاان يجعاال هللا لااه بركاا 

فاق كثيار مان أطبااء الحااالت فهاو العافياة مان كال مارض فاي الادنيا، وقاد و   لكال ساقيم العظيم ألنه شفاء

، أماا يادري اساتفادوا ثقاة النااس فايهمرآن بجانب عملهم فأفادوا المرضى بال والنفسية لعالج الناس بالق

اا قااد اضااطر أطباااء غربيااونأنااه  مااع أنهاام  التااي يعالجونهااا ا رأوا نفعااه لحاااالت الاانفسللعااالج بااالقرآن لم 

يكفرون به كما يقع في مستشفيات هندية كبرى يعالجون المرضى في العناية المركزة بسور مان القارآن 

 .العظيم

باداء الوساواس فتمات رقيتاه فلام  قاد أصايب فقد يعمل ما ال يعمله السحر، جااءني ماريض إنه الوسواس

ً  يظهر يعاني ؟ فقال: إنه يعاني من وساواس قااهر فاي زوجتاه بعاد أن تازوج  فسألته مم   فيه شيء إطالقا

لاد صاار يتخيال أناه لايس مناه أبا ،وهو كبير في السن وهي أصغر منه لاد لاه و  ويضارب زوجتاه  داً فلما و 

ء أخطار مان أنه ليس منه حتى إنه ال يقدر ينام من شدة الوسواس، فصار هذا الادا وتضاربه على خلفية

 اتصل بي وقال إن طبيب الحالة النفسية يقول هي صدمة نفسية فقط

 يةمالحاالت النفسية والحاالت العصبية حقيقة واقعية ال وه

 طبيب حالة نفسية يحارب القرآن 

 أعنف من السحر
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 ً بااهلل   فهناك مصابون بالسحر ال يصل بهام األمار إلاى هاذه الدرجاة، والحال هاو االساتعاذة ،السحر أحيانا

 من شر الشيطان ومجاهدة النفس على ترك الوسواس واإلقبال على هللا بالذكر والدعاء والصالة. 

 

هااو ال مااانع ماان سااماع الرقيااة أثناااء الحاايض أو النفاااس، إنمااا الممنااوع أثناااء الحاايض والنفاااس  :أجبتااه

 .لمس المصحف باليد مباشرةكذلك المسجد و المكث فيكذلك و الصالة والصيام

 

والفارق بااين عاالج الحسااد  ،بال اسااتمروا مهماا تعباات فهاو حريقااه ومهماا صاااحت فهاو ألمااه ال :قلات لااه

ً ستأصال بل كلما تأثر كاان معنااه أناه ي   ،وغيره أن عالج الحسد ال تنتظر منه الهدوء من أول لحظة  تماماا

لكان أماراض الحساد  ،مثل الديكلوفين فقط  مهدئاتلها تستخدم  بخالف غيره من األمراض فباإلمكان أن

 .تحتاج إلى استئصال ال تحتاج مهدئات فقط

، فإن الشيطان وال تمكث ساعات طويلة منفرداً  ما دمت تعاني من هذا المرض فحاول أن ال تنام منفرداً 

 .االنفراد خلوة باهلل فهو خير انفراد ال ضرر عليك منه ألنك في عبادةيكون إال أن  يعذبك بالوسواس

 

 
ً ضااغطإذا كنات  ،هل تدري أن السحر والعين والمس مثال الثعباان تحات قادمك سايظل تحات القادم  هيالع ا

 ً اافلااو فك   ،مضااغوطا ااكت لااه عاااد ك  ً  فااي محاربتااه تساااهلتوكااذلك هااذا الماارض إذا  ،وعض  ماان  يعااود نشاايطا
 ارجع للتحصن فإذا رجع لك المرض من جديد بعد أن كنت قد استرحت منه فالخلل من عندك،  ،جديد

  .ألنه ما استعاد نشاطه إال حين ضعفت  في التحصن

ً مصاب تجد نفسك ال تظن أن قاطع الصالة في عافية بينما أنت مصلي ومع هذا  م أنه ما ترك ــــ، بل اعلا
صااب ماع سيف، رده مثال ساماع الرقياةفيه ألنه لم يعمل ماا يطايظهر  ممصاب لكن ل بسبب أنهة إال الصال

وساتكون القاضاية  ،األيام بأخطر أنواع األمراض البدنية من جراء اإليذاء البطيء الاذي يسالكه المتلابس
تسالم مان سو لذلك هو يصيح ويبكي، فستحاربه حتاى ينتهاي باإذن هللافبينما أنت محارب له  ،على حياته

 .بإذن هللا اآلثار السيئة لهذا المرض
 

وتنتبه تستيقظ فقد ر هللا لك هذا المرض لفي حق هللا وحق خلقه وعليك مظالم للناس  قد تكون مقصراً 

 .من مرضك، فكم من ابتالء هو فائدة لصاحبه كون بذلك قد استفدتفت ،وتراجع نفسك

 

 

الراقي مجرد مهد ئ، وذلك كلما شعر بوجع السحر أو العين أو المس  من الغلط أن المريض يتخذ رقية 

وانغمس في  أهمل الصالة واألذكارفإذا أحس بالراحة والهدوء ، والتزم بكل تعليماته أسرع إلى الراقي

ً  ،فهذا المريض لم يستأصل مرضه من األصلبحار الذنوب،  ً  وبالتالي لم ينتفع انتفاعا  .تاما

 

 

 ؟اتصل بي فقال: جاءها الحيض فهل تحضر مركز الرقية       

 ؟أكثر فهل نغلق الرقية  اتصل بي فقال: فتحنا الرقية يف املنزل فتعبْت     

 االنطواء واالنفراد

 والخلل من عندك مثل الثعبان

 ليش تحتار

 مهدئ فقط

 كيف تستفيد من مرضك
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ً  المريض ليس بمطالب أن يبني على نفسه قصراً  ، بل هي عبادات لها طعم  شاهقا حتى يتحصن من الجن 

فة وال مشقة، وهو ل  في القلب أحلى من العسل، فالتحصن من هذا المرض سهل وبسيط وليس فيه ك  

 .أقوى من حصون الدنيا المنيعة

 

لة قد تؤدي به إلى أن يمل  ويطرق أبواب السحرة فيقع ج  بعض المرضى مستعجل على العافية، وهذه الع  

إلى متى، فالمسألة مسألة وقت وال يقل  ،يصبر ويتأنىفي أكبر الكبائر وهو الشرك باهلل، بل الواجب أن 

صاب بمرض من أن الم ا يالحظوكلن فقط، المهم أن يلتزم بالتعليمات ويداوم على الرقية ولو في المنزل،

يداوم عليه تنع بذلك ومدى الحياة فيق اقد يقرر له الطبيب في المستشفى عالج األمراض العضوية

، فلماذا ال يقتنع المصاب هنا بأن يداوم على عالجه بالرقية حتى ينال العافية وهو صابر قناعة تامةب

 اً عديدة وأعوام اً شهورل على وظيفة يعام  قد أن الشخص  شيء ملموس وهونذك ر المريض بو شاكر،

ل باله غير مستعجل مثاب راً  مديدة صاب راً  أفال يدرك أن العافية أعظم من الوظيفة تبذل من ، وهو مطو 

ً عند خياط لظل  يتابعهأجلها األوقات ً فص ل ثوبا الشهر والشهرين حتى يخرج  بال ملل ، ولو أن شخصا

، فيا أيها من معمل الخياطة، وكم يظل  الشخص يشارع في المحكمة على شبر من األرض حتى يموت

 .ستمر على عالجك بدون مللاستفد من هذه األمثلة لت المريض

 

 ً ، ألن الشرك يتخبط ند المشعوذ، فلن ينتفع ما داممرة عند الراقي ومرة ع ال يكن المريض متخبطا

 كل السعادات، بل عليه أن يعتقد أن الشفاء في القرآن العظيم وأنه بيد هللا وحده ال شريك معه.جهض م

 

 

 عنه إلى السحرة من أجل طلب الشفاء له، ألن بعض المرضى  بدالً  ال يرضى المريض بأن يذهب أحدٌ 

من الذهاب بنفسه لكن يدفع غيره ويرضى به، وهذه تعتبر مشاركة في هذا الذنب الكبير، ولن  يمتنع

 .يحصل على العافية ألنها بيد هللا فقط

 

 

 .فيا حذراه قوبة من هللاهناك من يذهب لعمل سحر محبة فينقلب عداوة ع

 

 

ً أغل    تكون قد وبذلك ،، إذا خرج السحر أو العين أو المس فتحص ن بالعبادةق الباب وال تتركه مفتوحا

، بخالف ما بإذن هللا ولن يقدر أحد أن يجدده أغلقت الباب في وجهه، فال يستطيع أن يعود مرة أخرى

ً  ،التحصن فإنه سيعود إذا أهملت    فسيعود. وذلك مثل من يطرد عدوه من الباب ويترك الباب مفتوحا

 

 البديل املحتال

 وقع العكس

 أغِلق الباب يف وجهه

 حصون بال كلفة وال ثمن

 ال تستعجل فاملنحدر خطري

 إجهاض السعادات



 

                                                                                                                                                  24 
 

 وج المريضكتالـ

 

وهذا كله عند  ،بالخروج ويبكي ويتعهد  يرقي المريض فيصيح الشيطان على لسانهأن ترى الراقي  عند

أن يسمع آيات هللا تتلى، فهل أدركت أن القرآن العظيم أشد على الجن من األسلحة الفتاكة، وأن المؤمن 

  .متسلح بأقوى سالح في الدنيا وهو القرآن العظيم

 

، فال تخرج من اإلسالم إلى ظالم من مظلوم من عدوك بطريق األسحار، ألنك تتحول أن تنتقم حذار حذار

تصر بربك فهو االنتصار لتحقق االنتصار على من آذاك، فأنت ظلمت نفسك قبل أن تظلم عدوك، فان

ً  كأن السعادة أنال تظن والحقيقي،  ل أمره إلى هللا وهو وب الشوارع، بل بأن تك  يج   ترى عدوك مجنونا

 الذي ينتقم للمظلومين.

 

ً  لن يقدر لك أحد ما دمت   لكن  ،، وقد تظن أنهم جددوا لك السحر والحقيقة أنه ال يزال موجوداً متحصنا

لك في بحر يدخ  من أجل أن  م يظهر لتظن أنه متجدد، وكل هذاث ،اختفى فترة ليوهمك أنه قد انتهى

ً والوساوسالشكوك  ً مهتم   من الزمن المستقبل ما دمت   ، فال تكن متخوفا ً  ا  بتطبيق التعليمات، وكن واثقا

ن الخائفين ر قول الحافظ الحفيظ } إن عبادي ليس ك  ، وتذ  أعدائك الماكرين ويكفيك شر ،بربك الذي ي ؤم 

 .{ لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيالً 

 

 

 ً فليس بالزم أن يكونوا هم الذين سحروك أو أصابوك بالعين الحاسدة، أثناء الرقية  إذا تخيلت أشخاصا

 ً  بين األقارب واألصحاب. فإن الشيطان يتفنن في التمثيل والتحريش خصوصا

 

 

 آذوك، نف ذالتي يجب أن تنفذها، فإن لم تلوا عليك األوامر أطعتهم أم   إنفال تطعهم فإنهم يستدرجونك، ف
 .العاقبة لمن رضي بمعاونة الجن   كما قد وقعت هذه

 

 ون في التمثيل، فإن الجني الواحد قدن  ألن الجن يتفن   ،ال تشغل بالك عن عدد الجن بداخلكأيها المريض 

متجدد، ليزرع اليأس في ل أنه خرج ولم يخرج، ثم يظهر بصوت آخر على أنه جني آخر أو سحر يمث   

 .ل لك أنك تعاني من أعداد كبيرة بداخلكقلبك ويخي   

 

فال تطالب الجني أن يدل ك  تجدهإن لم وهلل،  ال تشغل بالك عن مكان السحر فإن وجدته بسهولة فالحمد

، فيقوم بتضييع الوقت عليك، وال يخفاك أن وقتك من در جهودك المبذولة لطردهعليه، ألنه يكذب ليه

ً  في العالج بالرقية ذهب، والدقيقة الواحدة تنفعك  عن مكان السحر. فال تضيعها من مكان إلى مكان بحثا

 تأملَتهل 

 فوض أمرك

 ال تخف أن يجددوا السحر

 لو تخيلت أناسًا والراقي يرقيك 

 جًالو أغراك الجن بأن تكون معاِل

 كم عدد الجن يف جسدك

 لو دّلك الجني على مكان السحر
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عالجاتك، ألنه األصل في العالج من كل األمراض العضوية والعصبية والنفسية  بل اجعله أول

والروحانية لعموم قول ربنا في كتابه العظيم } وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين {، وال 

بعض  مانع أن تتعالج بالطب الحديث فكله من فضل هللا، وكلها أسباب تنفع إذا أذن هللا، ولألسف أن

لمرضى يفحص نفسه بطريق الرقية فإن اتضح أن مرضه ليس بسحر وال عين وال مس  انصرف عن ا

 ً جة أن المرض ، وصار يظن أنه ليس بحاجة للعالج بالقرآن بح  وأعرض عنه العالج بالقرآن تماما

ما دام مرضه يتعالج في المستشفى  ه يجوز له أنالصواب أن وهذا من التقصير بل ،عضوي فقط

ستقامة فهي من أعظم األسباب للعافية، مع ج بالقرآن واألذكار المأثورة واالمع اهتمامه بالعالعضوياً، 

قد  الشيطان لسة بل يحتاج جلسات حتى يظهر ألنمالحظة أن المرض الروحاني قد ال يظهر من أول ج

 .عن الظهور لتحقيق أغراضه يتصابر

 

إذا تساهل المصاب وضيع وقته ولم يعالجها بعالجها الحقيقي وهو  ،أمراض عضوية أساسها حسد

وقد  ،مما يؤدي إلى الوفاةالرقية ربما أثرت عليه حتى يصاب إصابة حقيقية في جهاز من أجهزة جسده 

 ".أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء هللا و قدره بالعين الحديث النبوي الشريف "  ورد هذا في

 

بعض المرضى ينكر أنه مريض مع أن كل األسرة تشاهد المرض فيه، وهذه مغالطة للنفس، ولن ينفعه 

فهو مثل أي مرض في الدنيا يحتاج صاحبه  ،وليس بعيب ،ر واإلنكار، بل عليه أن يدرك أنه مريضم  الق  

الط نفسه أنه سليم فهو أول أن يقتنع بالواقع ليبذل جهده في العالج ليتخلص منه بينما لو ظل يغ

 .خسران ومتضرر

ويتحرج أن يعرف الناس أنه قرر له جلسة خاصة، ويشترط أن ت   البعض يستحي أن يتعالج مع المرضى

متى وإذا كان يعاني من هذه المشاعر ف ،تعالجأسباب اإلعاقة عن الوهذا من  ،مصاب بهذا المرض

 .م فيه المرضى على العالجزاح  شعر نفسه أنه مثل أي مرض ي  بل عليه أن ي   ،من هذا المرض سيتخلص

 

 .بل أشد   تضرره بالرقية مثل الشيطان باستقامة المريض إذا التزمت بهذه التعليمات، ألن تضرر

 

 والتزامك بالتعليمات هو عالجك.، وما يحك  الجرب إال من هو فيه())ما حك  ظهري مثل ظفري( كما قيل

 

 ال تجعل القرآن آخر عالجاتك

 قد تؤدي إىل الوفاة

 مغالطة للنفس   

 حياء ضار

 كيف تستغني عن حضور مراكز الرقية؟

 عالج نفسك بنفسك



 

                                                                                                                                                  26 
 

 وج المريضكتالـ

 

، ألن التزام بدون جدوى إلى راقٍ  إذا لم يلتزم المريض والمريضة بالتعليمات فسيظل  في تخبط من راقٍ 

 .أساس العالج  التعليمات

ً نفسه إلى متى أظل ملتزممن الغلط أن يقول المريض في  من الحسد  عافيتكبهذه التعليمات، نقول له:  ا

تتحصن في كل  أن فتحتاج ،في كل لحظة الحسد ، ألنتعليماتهذه ال التزام بالمداومة على هونةمر

ً   ،لحظة أن يقول في نفسه بعض التعليمات صعب علي  أن ألتزم بها، نقول له: الصعب  ومن الغلط أيضا

 .ها كل الجهودبذل من أجل  تستحق أن ت  فأسبابها سهلة وهي  هو المرض، وأما العافية

 

لفت نظر ألنها ت   ،بة بسبب المالبس الحديثةبالعين الحاسدة أو المعج   والبنات ما أكثر إصابة النساء

حين تخرج بلباس  القاعة المستشفى أو الشارع أو السوق أو المدرسة أو الجامعة أوالناظرين في 

ضاغط شفاف معطر مخصر مربط مزركش ملون تجذب أنظار الجن واإلنس مثل الكهرب الجاذبة 

ً  ةلفما ترجع منزلها إال وقد صارت محم   ،للبروق ً  ال عيونا قد تساقط شعرها وتغير د وتعو ،واحدة عينا

غرفة النوم على نفور من ولونها وحبوب جلدية ومشاكل زوجية وكوابيس منامية وضيق من المنزل 

سائر  ومن ،العمل في المطبخمتكاسلة عن  ،مع زوجها وأبنائها طباعمتغيرة الوجه الخصوص، تعود 

ع الضنك وما ظهرت أمراض وصارت مصابة بكل أنوا ،صارت حياتها سوداوية ،الحياة بأكملها أعمال

 أن تخرج من المرأة احتاجت إذا :أقولفوالقاعات واألعراس واألسواق،  مالبسالنساء إال بعد هذه ال

ثم إذا رجعت منزلها فلها أن تتمتع  وال يعرفها من رآها، لفت النظرفعليها أن ترتدي مالبس ال ت   منزلها

 ً فإصابتهن يوم الفرح والسرور حين تكون  العرائسوأما ، بلبس المالبس المناسبة والجائزة شرعا

فما تنقلب إلى حياتها الزوجية إال  ،مكشوفة مخلعة والنساء ينظرن بعيون تشبه الثعابين إال من رحم هللا

 ً عليها ف ،ل إلى مراكز الرقيةحم  ينفعها من اليوم الثاني حين ت  سومن  ،على عقب وقد انقلبت حياتها رأسا

ها أن تفهم أن عيون عليكما أن ، أحسن عرس إن عرسها تقول النساء أن ر من أجلم  ال تستعمل الق  أن 

  .، فعليها أن ترحم نفسهاإال من رحم هللا ما ترحم نساءال

 

كاال عماال تعملااه وتحاارك إلااى بياات هللا ألداء الصااالة فااي  قااف عاانوذلااك عنااد أن تساامع المنااادي للصااالة 

لكان إذا وقاف المصالون باين  ،د بهااجماعة المسلمين بخشوع، فكم من مريض يسعى وراء العافية ليسع  

ة باأن وأماا المارأة فليسات بمطالب ا ،ى يجد الساعادة وهاو بهاذا الشاكلفأن   ،معهمليس يدي هللا في المسجد 

 .ولكن في الوقت في منزلها  فتصلي ،في المسجدجماعة تصلي 

 

 

ً من الغلط أن ينتظر المريض ساعة واحدة يحضرها في مركز الرقية ويضيع ثالث وعشرين ساعة في  ا
 .تلبسلتضييق على الملالوقت في المنزل لسماع الرقية  المنزل، فالمطلوب استغالل

 من راقٍ  إىل راقٍ 

 الحسد يف كل ساعة

 مالبس جذابة وأكثر أمراض البنات

 قف تحرك

 ضّيعَت ثالثًا وعشرين ساعة
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منه ما الذي  التعليمات من الراقي، وفهمت   ثم تواصل مسيرة عالجك في المنزل ما دمت قد استلمت  
 .تعمله لتتعالج حيثما كنت

 
 ً معناه أن  ضىض سينتقل إليك، بل إن صياح المربجانب المرضى فال تعتقد أن المر إذا كنت جالسا

ً  نتقال إليك ما دمت  بتهديده لو هدد باال يتضرر بالرقية، وال تبال   الشيطان باألذكار والعبادة،  متحصنا

 .للخروج النهائي بإذن هللا من جسد المريض خرجيبحث له عن م   ليس حولك بل هو واعلم أنه

 

 ً  ،بعد واحد يمث ل أن الساكنين في الجسد مجموعة من الجن وأنهم يخرجون واحداً  الجني المتلبس أحيانا

من أجل مهمة الدفاع عنه ضد الشياطين الذين يؤذونه،  حيم بالمريض وحريص عليه وأنه باقٍ وأنه ر

 ً ً  فإذا ،يهملوا الرقيةلمن أجل أن تطمئن األسرة  يمث ل أنه خرج وأحيانا ، بالمفاجأة أنه ال يزال باقيا

 .المباالة بتمثيلياته تصديقه وعدم فالمطلوب االستمرار على الرقية وعدم

 

 ً  ،حتااى يشااككهم فااي العااالج بااالقرآن المساالمة ياازرع اليااأس فااي قلااوب األساارة  الشاايطان المتلاابس أحيانااا

وهاو  مشاروعه الخاسار يحقاقوهو يريد بذلك أن  بحجة أنه سيخرج على يد ساحر ويدلهم على السحرة

ً تذكر الحديث النبوي الشريف القائل "  ،الشرك باهلل  ."و حرقت   طعت  ق  و إن  ال تشرك باهلل شيئا

 

 .فاحتسب ف من ذنوبكبك بأن يخف   واعلم أن هللا يريد أن يهذ    ،احتسب عند هللا هذا االبتالء العظيم

 

اا فااي  المسااؤول عاان نفسااه، إن قصاار فيهااا هااو المااريض، هااو األول بهااذه األمااراض الروحانيااة المخاط 
الطاب فاي الادنيا  أناواع فقد نفاع نفساه، بخاالف بااقي  نفسه، وإن اجتهدفرط في فقد  التعليمات والرقية 

ً  إنو ،مهنته فقاد ظلام الماريض فيها هو الطبيب إذا قصر في األول بفالمخاط ، أفااد الماريض كاان بارعاا
 بيد هللا من كل مرض وداء، وإنما المطلوب بذل السبب. وفي األول واألخير العافية

 

 

، في   عليهمهناك مستعجلون يشتد  أباواب الساحرة ليجادوا الحال  هرعون إلاىألم السحر أو العين أو المس 

حااين   أمره بااالعودةعلااى الهاادوء فتاارة ماان الاازمن ثاام ياا، فيتفااق الساااحر مااع الشاايطان المتلاابس وهميالاا

رة فاي قادم الالعاب كالك  و عند الساحر ويصير كالخاتم في األصبع فيظل هذا المريض عبداً  ،للمال يحتاج 

بت على ديناه واختبار من هللا للعبد هل يث فما هو إال مجرد فتنة إن حصل الشفاءثم  شاء،ما يفلعب به كي  

 ولاايعلم علاام اليقااين أنااه إن أشاارك باااهلل فلاان ،إلااى الشاارك والشااعوذة نااه قااد اطمااأن  ويلجااأ إلااى خالقااه أم أ

ناي علاى وماا ب   لام ياأت للعافياة مان بابهاا، وذلاك أناه بأشد ، سيعود ألن المرض يستفيد شيئا سوى التعب

 معدودة تكفيك جلسة واحدة أو جلسات

 ال عدوى وال انتقال

 تمثيليات

 زراعة اليأس

 تهذيب

 ليس مثل الطب هذا الطب

 العودة أشد
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اك فعادلك لن ينفعك إال من خلقكفباطل فهو باطل،  طارق بااب واطارق أباواب الساحرة، ، فاحاذر أن ت  فساو 

وكلماا اشاتد وجعاك يجاب  ،له الذي إذا عافاك لن يعود لك أي شر بإذناههللا المالك للعافية وحده ال شريك 

ً  الذي شفاءال هو فشفاؤه ،ورعايته ستنال حفظهو أن يشتد لجوؤك إليه،  .ال يغادر سقما

 

 

المحساود أو  منه ما ينطق علاى لساان أو الطالبة ودراستها، سحر التفريق بين الطالب ودراسته هذا هو

 أو الجامعاة مان المدرساة محساودال يضايقوقاد ال ينطاق لكان  بترك الدراسة ويطالب صراحةالمحسودة 

 تسالط علاى الاذاكرةوكاذلك ي ،وكذلك يعمل له مشاكل عضوية عند قادوم االختباارات ،حتى يراها كالسجن

 . ختالطوالبعد عن اال حتى ال يستحضر معلومة واحدة، فالحل هو الرقية وااللتزام بالتعليمات

 

 

ق وأنا سأخرج، المريضة ويقول للزوج طل    الزوجة ق على لساننط  سحر التفريق بين الزوجين ي   هذا هو
وج على شكل فقد يقوم بتصوير الز ،ب بالطالقوقد ال ينطق لكن يستعمل التضييق على المريضة لتطال  

يحذر ل، فرائحة كريهة تشمها الزوجة حين يقرب منها زوجها ث  وقد يب   ،بها أو وحش يريد الفتك هيكل
فعلى الزوج ، ق بين األحبةألن هذه النهاية المأساوية هي مطلوب الشيطان المفر   ق، الزوج من أن يطل   

وال  إذا طالبت بالطالق ، وال يغضب منهالتعليماتلتزام باويعالجها بالرقية ويعينها على االأن يصبر 
وسيتفاجأ بعد زوال المرض أنها تحبه وال تريد فراقه، وعلى المريضة أن تحاول مقاومة يستعجل، 

 للسحر الخبيث. السحر والقرب من زوجها قهراً 
 
 

ل ونه يد يبتلى الرجل بأصدقاء جهلةقد هذه الخرافة التي يدندن بها من يجهل مقاصد الشيطان المتلبس، 
 ه.ا، فياحذرتحقيق لمقصود الشيطان المحتلا وهذ ،بطل السحرعلى أن يطلق زوجته ولو طلقة واحدة لي  

 
 

وكااذلك العااين  ،وكااذلك العااين الحاساادة علااى نعمااة المنااازل ،التفريق بااين الناااس ومنااازلهمهااذا هااو سااحر

 ومن أسبابه ، من المنزل وفارق اآلخرض األزواج ال يرتاح إال إذا خرج ، بعالحاسدة على نعمة الزواج

 ، فالمطلوب التوبة إلى هللا من الذنوب ثموذنوب المنازل كالصور والشاشات واألغاني ذنوب األعراس

 .تعليماتلتزام بالالمبادرة بالرقية الشرعية مع اال

عطف للمحبة، فتنقلب عداوة ألن  فور زوجته منه يذهب يعمل لها سحربعض األزواج إذا رأى ن

هللا أن الصحيح أن تدعو  والحل ،ر زوجته بيدهح  س   فيكون قدن ال يحب التأليف بين القلوب، الشيطا

 .ستعمل السحر الحالل وهو األخالق الحسنةأن تو ،يؤلف بين قلبيكما

 

تعرفه  ستطيع أنتفأنت الرقية ليكسب ثقة الناس فيه،  يستعمل أن يكون ساحراً  التمثيل وهذا من أخطر
من خالل تصرفاته، مثل طلب اسم األم، وتشعر من خالل تصرفاته أنه يتعامل مع الجن، فهذا وإن رأيته 

ر للناس أنه من أجل أن ال يظه  لكنه لكسب ثقة المترددين عليه  العظيم يقرأ بعض آيات من القرآن

 جني يطالب برتك الدراسة

 جني يطالب بالطالق صراحة والنهاية املأساوية

 طلقها طلقة واحدة ليخرج منها السحر

 ُيفضلون خارج املنزل

 ال تسحر زوجتك

 ساحر يف صورة راقي     
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يتفق مع الجني  الساحر بعد حين، ألن تضرر ولوستفإنك منفعة مستعجلة  وجدت   ذاإفال تغتر   مشعوذ،
 أن يهدأ فترة ثم يعود من جديد وبشكل جديد.

 
 

كلاه  فلان يضايع هللا أجارك علاى كال وخازة ألام، ،أوجااعأيها المبتلى احتسب عند هللا كل ما تشعر به من 
   .وأنت مبتلى محتسب في هذه الدنيا  لو تعلم ما أعد هللا لك من الثواب ألحببت أن تحيابحسابه، ف

 
 

في المنام أنه يتصارع هو وعمها أخو أبيها فوقع  رأى أنه حكى ليف حرت زوجتهجاءني شخص قد س  
يشتت  أن ق فهو يريداحذر تمثيليات الجن المفر    :فقلت له ،في قلبه أن عمها هو الذي عمل لها السحر

 .وانتهت الوساوس ،أبشر :ينسب الجريمة لألقارب فال تصدق، فقال أن دويري ،الواحدة األسرة
 

مشاهدتها بسبب  فيها ت  دخل أنا :يقولعلى لسان المريضة ويحترق أثناء الرقية أخذ يصيح  جني

 .فيا حذراه من المسلسالت ،الهنديةو التركية المسلسالتو تالتمثيليا سأخرج منها إذا تركت لتمثيلياتل

 

ت الرقية على المريض أو المريضة في جلساة خاصاة، ال تظن  أن الشفاء لن يتنزل من السماء إال  إذا تم 

سبب فقط ساواء كاان  إنما هي بل إن بركة القرآن حاصلة سواء كان في جلسة عامة أو خاصة، والرقية

تجاار  مان ونيساتفيد الاذينجلساات الخاصاة إال تجاار الرقياة وج للوماا يارو    في جلساة عاماة أو خاصاة،

نتفاع إال إذا عالجات نفساك لاو تحصال علاى ألاف جلساة خاصاة فإناك لان ت ، واعلم علام اليقاين أناكالرقية

 ، وأما الراقي فهو عون معك فقط.بب في مرضك وأنت السبب في عافيتكاعلم أنك السوبنفسك، 

 

 كالمس العاشق أو  ةعلى البقاء في جسد المريض أو المريض صر  الذي هو م   هي الرقية للجني العنيد

أصر  فمهما لو رفض الخروج،  فال تظل محتاراً أو السحر المعقود،  قالعين العاشقة أو السحر العاش

أن تصبر وتستمر بدون  ، فالحلالجبروتصاحب وتكون نهايته الموت بإذن  بإذن هللا سينتهي ويزول

ً  ،، واستحضر أن غيرك قد يظل يبحث عن وظيفة سنين بدون مللكلل  .عن العافية فكيف بك يا باحثا

 

المطلوب أن و ،ال تنفعه في هذه الحالة الرقيةف ،ومرة إلى الرقية الشرعيةإلى السحرة  مرة ذهبيحين 
 .ينتفع بالقرآن العظيم أن السحرة من أجل بلالحروز والتمائم المصروفة من ق  يتخلص من كل 

 
وإنما يفتيك بما في نفسك وحسب توهمك، ألن شيطانه قد سأل قرينك عما في نفسك  هو ال يعلم الغيب،

  .البدايةلخلق، كما قد سبق ذكره في ث من فتنة بين اكم تحد  ونه يعلم الحقائق وهو ال يعلمها، فتظن أ

 

 هد نفسه على ترك األغاني إنها العافية، عجبا لبعض المرضى حين يقرأ في التعليمات أنه ال بد أن يجا

 بطة تأخر بسبب الخر     

 الساحر حني ُيخرب بالضائعات

 هي الغالية

 كله بحسابه   

 تمثيليات على األقارب

 املسلسالت واحتالل الجن  

 الجلسة الخاصة

 املوت البطيء
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 ؟ األغانيم أيهما أغلى العافية أريد العافية وما تلتزم أسبابها، فكيف ت :نقول ،أقدر على تركها م  ل  فيقول 

 ل لو قال لك الطبيب في المستشفىال شك أن العافية أغلى من كل محبوب، وأعظم من كل مرغوب، تخي

إذن اترك األغاني  ،عليك ترك الملح فهل يمكن تتجاوز هذا التوجيه ؟ ال أبداً  يجب عندك مرض الضغط 

  .ألنها من أسباب مرضك

أو أن يفرق بينك  وما شابههفه أن يصيبك في أهم  أعضائك مثل القلب حين استقر فيك السحر كان هد

ً  ين زوجتك أو عملك أو منزلك أو ولدك، فأنت اآلن في خيروب من  ولو طالت فترة الرقية ما دمت سليما

 لمشاكل التي كان يهدف لها.كل هذه ا

فاك فهاو ضاعيف ماا  ً السحر حقير فاال تعظماه وال تخاف مناه مهماا تصاور لاك ومهماا خو  بااهلل  دمات قوياا

 ً الذي هاو بعياد عان الصاالة ومهمال لألذكاار  قوي على الضعيف في إيمانهوإنما هو  ،بالتعليمات وملتزما

 .مدمن على الذنوب والشهوات المحرمةو

فتااأثيره أقااوى ماان تااأثير الحبااوب واإلباار  ،إنااه القاارآن الكااريم، يااؤثر حتااى فااي عااالج األمااراض العاديااة

 العظاايم القاارآن أن   مفعولهااا بمجاارد ضااربها فعليااك أن  تعتقااد إذا كناات تعتقااد أن اإلباارة يصاال ،والمغااذيات

ً  أسرع وصوالً   .حسب قوة يقينك فيهبه تنتفع  حسب عقيدتك في القرآن، فأنتوكله  ،وأعظم نفعا

 

 أخبرناي شاخص أن رجاالً  ،فيتارك ماا يضاره ويقبال علاى ماا ينفعاه ،هي العين التي انتفاع منهاا المصااب

 ً ً ش اشترى قاتا باالعين  ك فأصايببدون أن يبر   يلفت النظر ويهيج نفوس الحاضرين  فنظر إليه أحدهم اميا

ألنهاا  بهاا المصااب فهاذه عاين يفارح ،إنه قد انقطع عنه قرابة أرباع سانواتعلى القات فكره القات حتى 

 .تسببت في أن يترك ما يضره ويضر أهله وأوالده ومستقبله

 
 قد يستغرب من ينفق لكن ال يحصل على  ،نفعتك الصدقة اتـــــإذا التزمت بالفرائض واجتنبت المحرم

ضه عما أنفق  من جوانب أخرى، أما من حيث العوض فإن هللا يراً فتفسيرها أن هناك تقص ،العافية  يعو 

 .لتكتمل له العافية فيه  مقصر لكن ال بد أن يلتزم  بما هو ،لسوءمن ا عنه كثيراً بقدر نفقته ويدفع 

 

 
فاصابر وافارح بماا يظهار لاك مان  ،تمهياد للعافياة فاعلم أن التعابمهما شعرت بالتعب أثناء فترة العالج 

ً  ،أعااراض ظهااور اعلاام أن و ،ال تعاارف حقيقااة مرضااك فهااو تشااخيص للحالااة باادال ماان أن تظاال متخبطااا
 كما قد سبق التنبيه عليه. المرض يعتبر بداية نهايته بإذن هللا

 
ً  ،المرافق لمعاونة ره المتلبس عن الرقية فيحتاج ينف   ألن المريض في فترة المرض قد يكون ضعيفا

 .مشواره بنفسه فق حتى يتقوى على مرضه ثم بعد ذلك يواصلمساعدة المرا
 
 

 على المرافق أن ال يزكي مريضه بأنه ملتزم بالتعليمات إذا ف ،وهي األمور الداخلية في قلب المريض

 كان الهدف أكرب  

 ال تعّظم

 سريع املفعول  

 أحسن عني   

 تنفعك الصدقة إذا

 العالج حرجة مرحلة

 املريض محتاج

 أشياء ال يدركها املرافق   
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ً  ،طلااب الراقااي منااه االلتاازام بهااا ً لتاازام لااه علااى اال باال لاايكن عونااا قااد يلتاازم  المااريض ، ألنوظاااهراً  باطنااا
ر في العبادات الباطنة كالخشوع فاي الصاالة وتادبر مقص    هلكن قراءة األذكاربالعبادات الظاهرة كالصالة و

ً  ى هللاوالثقة باهلل وصدق اللجوء إل األذكارمعاني   باليأس من رحمة أرحم الراحمين. وقد يكون قلبه مليئا
 

كم من مريض مرضاه ، فوغيرها من البالوي المليء بالصور المحرمة واألغاني والتمثيليات هو التلفون
ً  ،في جيبه ً  ألنه استخدمه استخداما نعماة فاال يكان علياك نقماة، وأكثار ظهاور ياا هاذا أال تادري أناه  ،سيئا

 .األمراض الشيطانية بعد ظهور الجواالت التي نوافذها إلى النت بغير رقابة للنفس ومحاسبة لها

 
، وماا علام أناه ال باد أن الرقياةبعض المرضى في فترة الرقية ينتظر أن يستريح من آالماه مان أول أياام 

بينمااا األمااراض  ،وهااذه اآلالم هااي فااي صااالحه ألنهااا تعنااي أن الماارض يحتاارق وياازول يشااعر باااآلالم،
استئصاال المارض لتهدئة المرض، أما الرقية فهي تعمل على   فقط  العضوية قد تستعمل معها المهدئات

فعلى الماريض أن يفارح كلماا شاعر بااألثر ألناه عالماة  ،بإذن هللا، وال تعمل على تهدئته فقط  من أساسه
 .زوال مرضه

فرحاة  س ارقت  فرحاة عشارته لزوجتاه، و س ارقت  فرحاة نوماه، و س ارقت  فقاد  فرحات المريض، لقد س رقت  

س اارقت  لااذة لااذة طعامااه وشاارابه، و س اارقت  حااالوة لقائااه بأصاادقائه، و س اارقت  ، وأو أبنائااه لقائااه بأبويااه

 نفساه مان الاذي سارق فرحاتاه؟ إناه الماريض نفساه والسؤال الذي يطرح لذة دراسته، س رقت  وأسفاره، 

 أو ولاد ق بينه وباين مان يحاب مان زوجاة أو زوجبذنوبه، فإنه حين عصى هللا تسلط عليه الشيطان ففر  

 .، فمن أراد أن تعود فرحاته فليعد إلى هللاأو سيارة أو عمل أو أسفار أو صديق أو طعام أو دراسة

 

ال سيما في بداية  على الرقية وتطبيق التعليمات مريضه بحاجة إلى إلزام وإجبار يفهم أن   أن   على المرافق
ألنه بمنزلة الطفل الذي يحتاج إلى رعاية أسرته بالقهر والقوة، وذلك أن المريض في  معاناته من المرض

 ً لعظيم ومن الوضوء ر من القرآن ابل إنه ضعيف إلى درجة أنه ينف   ،بل الشيطانمن ق   بداية مرضه يكون مغلوبا
ويذك ره  بجانبه يعينه ويفتح له الرقية ال يقدر أن يقاوم بنفسه، قد يحتاج إلى مساعدٍ  ، فهووالصالة والذكر
 .ثم يواصل مسيرة عالجه بنفسه األذكار حتى يتمكنو  بالصبر والصالة
ويأمره  ن الغلط أن يأمر المريض بالصالة وهو ال يصليفم   لتزامأن يكون قدوة لمريضه في اال على المرافق

للمريض كان المريض أكثر تلبية واستجابة، وال بد ها، فكلما كان المرافق قدوة صالحة ؤوهو ال يقر باألذكار
ً تشجيع يعتبر أن يعلم أن التزامه للمريض أن يلتزم، واألسرة كلها قدوة للمريض فمثال إذا كانت األسرة تقوم  ا

 لكن إذا ناموا فربما نام مثلهم. ألداء صالة الفجر في وقتها فسيقوم معهم
فهذا ليس بشرط للعافية، ألن  ق الشيطان على لسان المريضنط  أن يفهم أنه ليس بالزم أن ي   على المرافق

 بعض المرافقين يطلب من الراقي أن ي نط ق الشيطان.
دليل على قوة الشيطان، بل هو بفإنه ليس  أن ال ييأس إذا رأى الشيطان المتلبس يضحك ويسخر على المرافق

 واإلحباط في قلب المريض وأسرته.من أكبر األدلة على ضعفه وأنه فقط  يريد أن يزرع اليأس 
وعليه أن يتخير الرقاة الذين يبتغون األجر من هللا،  ينل  أن يحذر من التخبط عند الرقاة المستغ   على المرافق
 رجى فيها الخير والنفع والبركة.ألن رقيتهم ي  

بطريق اللمس بحجة الضغط على  أن يتخير الرقاة الذين ال يستغلون المريضة للتلذذ بجسدها لى المرافقع
الشيطان ومالحقته في جسد المريضة، فإنه ال خير وال بركة في رقيتهم، وليعلم المرافق أن الشفاء في القرآن 

 مرضه يف جيبه    

 ما هْو ديكلوفني  

 فرحات ولذائذ مسروقة 

 تعليمات خاصة باملرافقني واملرافقات
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العظيم بإذن هللا الكريم وأن العافية بيد هللا وليست في أصابع الراقي، لذلك ال ينبغي للمرافق أن يطالب الراقي 
 .يمسك بجسد المريضةأن 
صيب به مريضه، ألن بعض فيتحصن قبل أن يصاب بما أ  أن يعتبر بما يرى من حال مريضه  لى المرافقع

ط، بل ال بد أن يلتزم بكل وهذا من التفكير الغل ،الحسد ه في مأمن منوكأن ،المرافقين كأن  األمر ال يعنيه
 ) فكل  ذي نعمة محسود ( والعاقل من اعتبر بغيره. ،ه محسود مثل مريضه، فلعل  تعليماتال

خو أمثل زوجها أو أبيها أو أخيها أو ابنها أو عمها أو خالها، أما أن يكون من محارم المريضة  على المرافق
م، وكذلك ر  ح  م عمه الزوج فليس ب م  ر  ح  أخو أمه ليس  خاله ، وكذلكلها إال إذا كانت من أرحامه أخو أبيه ليس ب م 

م ر  ح  ضهم  لها إال إذا كانت من أرحامه ب م  ، وكذلك أبناؤهم ليسوا بمحارم، فمرافقتهم لها وإمساكهم بجسدها يعر 
 .بذن  العتداء الجن  باعتبار أن عملهم هذا ذنب، ومن المعلوم أن الشيطان يستهدف الجسد الم  

ل باله على المرافق ومعروف أن هذا  ،من احتالل الشيطان تحرر جسداً فال تنس  أيها المرافق أنك  أن يطو 
أقول وواحتسب عند هللا كل جهد تبذله نحو مريضك،  تضايق من طول فترة المرضفال ت ل،ج  يحتاج وقتاً بال ع  

أنت تعلم أنه عشق جسدها يوم وليلة و خالل للزوج المرافق لزوجته: أتريد أن تتخلص من الجني المحتل في
من  من بين يديك، فال بد أن تصبر وتصابر لطرده ولتنظيف جسد زوجتك منه، خذ نف ساً طويالً  بطشهايريد ي

ل في حالك حين تصاب بمرض عضوي كيف تجد نفسك صابراً على طول ، وتأم  أجل أن يمتلئ صدرك صبراً 
مع الصابرين، ي وهللا ل واستخدم التأن  عج  ، فال ت  دون عجلوتصبر على معاودة الطبيب بزمن المرض لسنين 

 .ربك وهللا يستجيب دعوة الداعين وادع  
قوي  المؤمنف ،تصوريفهو أضعف وأحقر مما  تهديدالجني بأسلوب ال هلو خاطب أن ال يخاف المرافق على
ً ضعيف بشيطنته الشيطانو ه،بإيمان  بالتزام التعليمات. ، أهم شيء أن يكون متحصنا
 
 

الراقي ليس من شرط العافية أن تتناول جسد المريضة بيدك  أيها :نتقل في الخطاب للراقي فأقولأ

التي ال  فتنة النسوان فيكفي أن ترقيها بالقرآن العظيم وتوصيها بالتزام التعليمات لتأمن على نفسك من

اعلم أن الشيطان يهابك كلما ولها الذنوب، أضر منها على الرجال، ثم إن هللا ال يجعل بركة في رقية تتخل  

الشيطان وافهم أن  أطعت هللا وتهون في نظره كلما عصيت هللا، فبقدر خوفك من هللا يخافك الجن،

حريص على عافيتها ال غير، وقد فقد يحاول الراقي إقناع نفسه أنه رحيم بالمرأة يستزل  اإلنسان، 

ي قنع نفسه أنه لن يفتن بها، وما علم أن الشيطان قد يوقعه في الفتنة من حيث ال يشعر، ألن  أن يحاول

 ها أو صدرها أو أصابعهايستخدم عيون كأنيستخدم أعضاء المريضة إليقاع الراقي في الفتنة،  الشيطان

 هذى في نفسأالشيطان المتلبس ب هاللذة المحرمة فيستهدف قع فييف ،فتنةيحركها بحركات الدعوة إلى ال

أول المحتاجين إلى  هفإذا ب هبال درع يحمي اروص ه، ألن درع التحصن قد انحسر عنهأو مال هأو أهل

، والسبب الحقيقي هو هعلى يقين أن العافية بيد هللا ليست في أصابع الراقي كنليالرقية، وبعد هذا 

 .التعليمات القرآن العظيم والتزام

يبدأ بعمل اتفاقية ماع الجناي المتلابس علاى  ن ف د  صبره عن معالجة المريضمن الغلط أن بعض الرقاة إذا 

درون أنه يبقى في جسد المريض لكن بشرط عدم اإليذاء، وبالتالي تظان أسارة الماريض أناه بخيار وال يا

ً  ما الذي يعانيه الماريض فاي السار    ض أنثاى فهاو قاد يماارس معهااعناد أن يكاون ناوع الماري وخصوصاا

فتظن األسرة أن المريضة صارت بخير وما عرفاوا  ،بها في الشوارع دون أن يخبط  القذارة بشكل خفي

  .يذيقها ألوان العذاب في السر   أن الشيطان

 

 ليست العافية يف يدك

 املتلبس بجسد املريض ـنمع الج ال هدنة  
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أخلصوا هلل في عملهم هذا وكف وا وليكونوا على يقين أنهم إن  أن يتقوا هللا في أموال الناس على الرقاة

ينفعه  فما ،بالمال، فليحذر الراقي أن ي فتن ويغنيهم أموال الناس فإن هللا سيستر أحوالهمالطمع في  عن

 وإذا بالمعال ج يعال ج. ، فإذا بالطبيب مطبوبطمعمك ن عدوه من جسده بسبب هذا الالمال عند أن ي

هم على هذه الثقة، بل عليه أن يدل   الراقي فال يستغل أن الناس يثقون بمن يعالجهم أن يعلموا على الرقاة
ألن الرقاة الذين فقدوا  وال يخفيها عنهم، تعليمات ليقدروا على أن يتعالجوا حتى في منازلهمهذه ال
ً عليهم  المريض متردداً ليظل   التي تعتبر سر  العالج تعليماتخفون هذه الي  الرحمة   في األموال. طمعا

(، )الجن   ألنه في مواجهة العدو من أعبد الناس وأعلمهم باهلل أحدهم بأن يكونأن يهتموا  على الرقاة

ط في الصالة عن ن من أجهل الناس وأبعدهمومن كان كذلك فال يك  ربه، فال يقص ر في تعل م العلم وال يفر 

ألنه يقتل فيهم  جن أكثر من غيرهبل الفهو مستهدف من ق  ، وال يتغافل عن الذكر وال يهمل األذكار

 وهي تحرير األجساد من احتالل األرواح الخبيثة. ، فهو قائم بمسؤولية كبيرةويجرح ويطرد

في  المطلوب هو االستمرار بلألن ذلك يريحه، أن ال يشغلوا أنفسهم بالمحادثة مع الجني  على الرقاة

 .ليتضايق فيخرج،  وال بأس بأمره بالخروج من مكان آمن مثل األصابع  الرقية

 

فكم من عروس  مهما شجعك األصحاب، احذر ذنوب األعراس العروس قبل أن يصاب يوم الفرح أوالً :

 أوجاعه بنفسه ويتحملها هو دون يعانيعين رحمه، صار عانى بعد عرسه ولم يجد أحداً من المشج  

بالهموم  قالً ث  غيره، ساعده أصدقاؤه على ارتكاب الذنوب وشجعوه على اقترافها يوم عرسه، ثم تركوه م  

ومع كل غم  قاسي، من اليوم الثاني  وأهملوه في المآسي باألوجاع، شجعوه على المعاصي مشغوالً 

ً حر  صار م  فقد الزوجية،  معاشرةوية الق  يعطيه حبوب ت   ث عن طبيبيبح من زوجته وأسرتها، بل ربما  جا

 هيخرج من الحياة الزوجية وهو ال يزال في أول أطوار حياته السعيدة، والغريم صار يبحث عن م  

 يريحك.فمن حقك أن تتصرف بما  صديق لمن يقول له يومك يوم العمرذنوب األعراس والت

: ً التي فيها األغاني  ال تفرحي بالذهاب إلى القاعات األعراسقاعات  قبل أن تصاب بسبب المرأة ثانيا

ففيها توجد النظرات المسمومة من الحاضرات  لتصوير، ألن القاعات سم  العافيةوا والتخلعات والتفاخر

صابتها تكون إ ،  وكم من عروسوالزينة إلى بعضهن والتحاسد على الشكل والقامة والمالبس والذهب

بل قد تترك صالتها بالكلية لتحافظ على  واألذكار، قلة الصالةلع وبسبب التخ فافهاز بالعين الحاسدة يوم

أنها كانت ترى  فأخبرت ثم تابت تتعامل مع السحرة كانت طالبة جامعية ت  وقد شهد   ،تجميالت الكوفرة

 األعراس.لعق أفخاذهن وذلك في قاعات ون على أفخاذ النساء المتخلعات ت  الجن بشكل ثعابين يلتف  

: ً عليها أن تمتنع من استعمال النقاش الذي يعمل طبقة على  المرأة قبل أن تصاب بسبب النقاش ثالثا

ألنه يمنع وصول الماء إلى الجلد حين تتوضأ وتغتسل، فتكون الصالة  الجلد في األيام التي تصلي فيها،

فإنه يوجد ولها أن تستعمل البديل  وبالتالي فإن الشيطان يستغل  عدم طهارتها فيستهدف جسدها، باطلة،

 تعليمات خاصة بالرقاة    

 تعليمات يلتزم بها الشخص قبل اإلصابة باملرض للوقاية منه 
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ال يعمل طبقة على الجلد، أما إذا كانت في أيام الحيض والنفاس فيجوز لها أن تستعمل الذي  بديل رائع

 له طبقة  ألنها ال تصلي.

: ً نب الخروج إلى األسواق وأماكن يجب عليها أن تتج المرأة قبل أن تصاب بسبب األسواق رابعا

، فيكون ، ألنها أحب البقاع إلى الشيطانفي هذه البقاع ننساء  بسبب تواجده فكم تضررت ختالط،اال

 تواجد الشياطين فيها بشكل مكث ف.

بكشف أصابعها  رأةال تتساهل الم المرأة قبل أن تصاب بسبب كشف يديها ورجليها في الشارع خامساً :

ت لنظر الرجال إليها والتركيز عليها واإلصابة بالعين لف  عند خروجها من المنزل أمام الرجال، ألن هذا م  

 .يديها ورجليها بدأت إصابتها من أصابعالحاسدة، فكم من امرأة مصابة بالعين 

أو كانت نفساء  فال  المرأة إذا حاضت المرأة قبل أن تصاب بسبب الغفلة أيام الحيض والنفاس سادساً :

ً أو  وال تغفل عن قراءة  في المصحف بحائل مثل قفاز اليدينتغفل عن ذكر هللا وقراءة القرآن غيبا

 األذكار ألن  الشيطان يستغل غفلتها.

 ً ظهر عورتها أن ال تتخل ع عند النساء وال ت   عليهاف المرأة قبل أن تصاب بسبب نظرات الحاضرات : سابعا

اإلصابات ف ،وال تكشف إال ما جرت العادة بكشفه ،ظهرها أو بطنها أو فخذها بحضورهن   أو صدرها أو

 .كثيرة طناالمو هبالحسد في هذ

 ً ق ، فال تطل  العادة السرية أسباب اجتنب الشخص قبل أن يصاب بسبب ممارسة العادة السرية : ثامنا
وخيمة، فإنها من أعظم أسباب المس  بصرك إلى ما يثيرك ويشغل قلبك، ألن عواقب العادة السرية 

 .العاشق في الشباب والشابات
 
 

قصة بنت عازبة أجريت لها عمليات الستئصاال أكيااس ، الجديدقصة رجل ثري ال يقدر أن يعيش في منزله 

ة، دهنيااة فااي الاارحم وال فائاادة طفلااة قصااة ، قصااة صاااحب عقااارات سااقط  فااي باااب المحاال بنظاارة اماارأة مااار 

 ،قصاة طفال رضاع مان أماه بحضارة النسااء فأصايب باالعين فماات أصيبت بالسكر وظهر أنها عاين حاسادة،

.عجائب العالم الخفينسخة المسماة في ال هذه القصص انظر .قصة شاب أصيب بالفشل الكلوي وهو سحر  

 
 تمنياتنا لجميع المرضى والمريضات بالشفاء والعافية سائلين المولى أن ي فرح كل قلب بالعافية((((((( )))))))مع

  

 قصص  وقعت اليوم
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