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الحمد هلل الذي نور البصائر باإليمان، وطهر السرائر 

بالفرقان، سبحانه أنزل كتابا محكما فيه تبيان كل شيء، 

وتبصير لكل حي، وأشــهد أن ال إله إال اهلل، له الخلق 

ک  ڑ  ڑ  ژ ژ  ڈ  ﴿ ڈ  والقهــر،  والحكــم  واألمر، 

ونبينا  أن ســيدنا  وأشــهد  يوســف: 4٠،  ک ﴾  ک  ک 
محمدا عبــده ورســوله، الصادع بالحــق بين صخب 

نعاق  بين  الهــدى  إلى  الداعي  الجاهلية وضجيجهــا، 

الضالالت وعجيجها، فبصر اهلل بــه عيونا كانت عميا، 

وفتح به قلوبا كانت غلفا، وأسمع به آذانا كانت صما، 

فارتقى به الناس من حضيض األوهام إلى ذرى األفهام، 

صلى اهلل وسلم تســليما عليه، وعلى آله وصحبه هداة 

الخلق إلى الحق، وعلى من تبعهم بإحسان.
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أما بعد،،،

فاإلنسان بطبعه ينزع إلى الهوى ويستجيب للوهم، 

تأثرا  الحقيقة،  الطبع عــن  به جمــاح  ما ينأى  فكثيرا 

بخياالت بعيــدة عن الواقــع، وأهم شــيء في حياة 

اإلنسان هو انضباط فكره وسداد تصوره، فقد يستأسر 

للمحيــط الذي يكون فيــه وما يدور فــي أرجائه من 

أفكار، ومهما تبيــن له ما في ذلك مــن انحراف عن 

سواء الحق يخلد إلى مألوفه ال يبغي به بديال، ولهذا 

اشتد الخصام بين األمم والرسل الذين بعثوا لهدايتها، 

فما من رسول إال اتهم بالكذب ووسم بالضالل مهما 

قامــت الحجج علــى صــواب ما يدعو إليــه وخطأ 

ما يحذر منه.

وهذا تراه بينا فيمــا يقصه القرآن من أنبائهم، فبعد 

أن ذكر بعض النبيين والجدل الــذي كان بينهم وبين 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  قومهم أتبع ذلك قولــه: ﴿ پ 

ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 
المؤمنون: 44، وعندمــا بعث اهلل نبيه ژ  ڦ ﴾  ڤ  ڤ 
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بالرسالة الخاتمة التي احتوت ما سبقتها به الرساالت 

السالفة من الهدى والرشد لم يكن ما ووجهت به أقل 

عنادا وأيســر شــقاقا مما ووجهت به تلك الرساالت 

وما عانــاه المرســلون، فكانت الدعوة إلــى إفراد اهلل 

تعالى بالعبــادة ونبذ ما يعبدونه مــن دونه مثار جدل 

عظيم وخصام عنيف، كما حكاه اهلل من قولهم: ﴿ ڄ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ ﴾ ص: 5 ـ 7، وكما جادلوا  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
في وحدانية اهلل تعالى جادلوا في البعث بعد الفناء، إذ 

لم تتسع أفهامهم المأفونة إلدراك أن من خلق اإلنسان 

من عدم ال يعجزه أن يعيده كما بــدأ خلقه بعد فنائه، 

القرآن لجدلهم وفند شبههم كما في قوله  وقد تعرض 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ ڈ  تعالــى: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ 
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ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ی ﴾ يس: 77 ـ ٨٣. ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ومع ما كان من التســليم للحق في العصر األول 

للرسالة الخاتمة عندما دمغت حجته كل شبهة، وأتت 

براهينه الساطعة على ظلمات كل لبس، فألقى الباطل 

زمامه للحق، واستكان بعد عتوه، ومع وضوح البينات 

القاهرة وآياته المعجزة، وما عزز ذلك  القرآن  بحجج 

من بيان الســنة النبوية على صاحبهــا أفضل الصالة 

والســالم، فكثيرا ما يعــرض للناس في أمــة القرآن 

نفوسهم  إليها  وتطمئن  قيادهم  لها  يسلســون  شبهات 

غير الوين على نداء العقــل وال على بينات الوحي، 

ويسوله  الشيطان  لهم  يوسوســه  لما  يستكينون  وإنما 

لهم، فتجدهم سرعان ما يزيغون عن القرآن وإن صخ 

نداؤه أرجاء األرض، ومــأت براهينه أنحاء الوجود، 
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فهم مع ذلك آلف للباطل وأسرع إليه، وأميل طباعهم 

إلــى االقتنــاع به والحــرص عليــه، ومهمــا حاول 

المستمســكون بالحق من إقناعهم ببينات الفرقان فإن 

بين  للشيطان  إعراضا؛ ألن  نفوسهم  ذلك يصادف من 

النــاس أعوانا، وقد توعــد بإضالل أكثــر الناس منذ 

البشــر، فقد حــاد اهلل تعالى  خصومته األولى ألصل 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  بقوله: ﴿ ڇ 

گ ﴾  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
األعراف: 16 ـ 17، فإن أكثر الناس أميل إلى ما يوسوســه 

لهم، ويلقيه إليهم.

ودأب النفوس السوء من حيث طبعها

نــوُر للبصائــر  يُصْنهــا  لــم  إذا 

وما كانت أمة اإلســالم ـ مع ما أكرمها اهلل به من 

عقيدة التوحيــد واإليمان بما أنــزل اهلل أنه الحق وأنه 

بعث رسوله بالهدى ودين الحق ـ بمنأى عن وساوس 

يتدبروا  لم  الشيطان وتأثيره عليهم في فكرهم، ألنهم 



10

متى تنزاح الحجب عن البصائر وتنجلي الغشاوة عن األبصار؟

ت آذانهم عن نذره وعميت أبصارهم عن  القرآن، فَصمَّ

هداه، ولم يرجعوا إليه فيما دق وجل إال قليال منهم، 

فال يلبثون عندما تعصف بهم عواصف من الهوى أن 

تلقيهم بعيــدا عن القــرآن وهديه، وتطــوح بهم في 

مهاوي الضالل والعياذ باهلل.

ٿ  ٿ  فمــع تالوتهم لقولــه تعالــى: ﴿ ٿ 

ٿ ﴾ الفاتحة: 5 في صلواتهــم مرارا في كل يوم 
وليلة وما يجدونه فــي هذا النص من أن االســتعانة 

كالعبادة ال تكون إال باهلل وحــده كثيرا ما تجمح بهم 

نفوســهم فيتعلقون بغير اهلل راجين قضاء مآربهم فيما 

ليس للمخلــوق أي أثر عليه وال ســبيل إليه، كطلب 

الضر،  البالء، وكشــف  الشــفاء من األمراض، ورفع 

وجلب النفع، ومع اطالعهــم على النصوص القاطعة 

الدالة على أن علم الغيــب ال يطلع عليه ملك مقرب 

وال نبي مرســل إال إن شــاء اهلل أن يطلعهم عليه بما 

يكشفه لمالئكته أو يوحيه إلى رسله، وفيما عدا ذلك 

فالمالئكة والرســل هم كغيرهم من خلــق اهلل تعالى 



11

متى تنزاح الحجب عن البصائر وتنجلي الغشاوة عن األبصار؟

ال يعلمون من الغيب شــيئا، كما نص اهلل تعالى على 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ ٹ  قولــه:  فــي  الغيب  بعلم  اســتئثاره 

ڄ ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
النمل: 65، وفي بيان حواره مع المالئكة الكرام في أمر 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  آدم ‰ قــال تعالــى: ﴿ ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ ﴾ البقرة: ٣1 ـ ٣2، وذكر سبحانه ما يكون  ژ  ژ 
بينه وبين رسله من سؤالهم عن إجابة ما بعثوا به في 

ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  قوله: ﴿ ٻ 

ٿ ﴾ المائدة: 1٠9، ومثله ما حكاه عن  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  المسيح ‰ من قوله: ﴿ ں 

ھ ﴾ المائــدة: 116، وكذلك خطابه  ھ  ہ  ہ  ہہ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ ں  بقوله:  لنبيه ژ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ہ ﴾ األنعام: 5٠، وقوله: ﴿  ہ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹٹ ﴾ األعراف: 1٨٨، وحكايته عن أول  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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رســول بعث إلى أمته وهو نوح ‰ أنــه قال لقومه: 

هود: ٣1،  ڇ ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ ڃ 

فمع ذلك كله كم تجد من يتجاهل هذا كله ويؤمن بما 

أنهم  المضللة  دعاواهــم  من  محترفون  دجالون  يقوله 

يعلمون الغيب، وما يشوشــونه به عليهم من ادعاء أن 

ما أصابهم من األمراض هو من أثر ســحر ســاحر أو 

حسد حسود، كأنهم لم يطرق مسامعهم شيء من هذه 

التي  النذر  اآليات ولم يحيطوا علما بشــيء من هذه 

تحذر من ادعــاء االطالع على الغيــوب أو التصديق 

بذلك، فمحمد ونوح عليهما الصالة والســالم وسائر 

رســل اهلل 1 ال يعلمون من الغيب إال ما كشفه اهلل 

لهم بوحيه المنزل.

اهلل عليهم  المرسلين ســالم  وإذا كان ذلك شــأن 

النبي ژ من قدر  البشر؟! ومع ما أوتي  فكيف بسائر 

جلل ومقام عالٍ لم يكن يطلع على شــيء من الغيب 

الذي أخفــاه اهلل عن الناس إال ما أطلعــه اهلل عليه بما 

أوحاه إليه، فكيف يطلع على الغيوب ســائر البشر؟! 
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وهم كما قال أبو حمزة الشاري 5 : »ال يعلم أحدهم 

ما في داخل بيته بل ال يعلــم ما ينطوي عليه ثوبه أو 

الدجالون  يكون هــؤالء  يحويه جســمه«)1)، وكيــف 

المارقون أولى بمعرفة هذه الخفايا واالطالع عليها من 

رســل اهلل تعالى المصطفين األخيار؟! وأنى ألحد أن 

يتجاوز علمه ما أدركوه واطلعوا عليه؟!

أبو الفــرج األصفهاني: األغاني، شــرحه وكتب حواشــيه: عبد   (1(

أ. علي مهنا، وسمير جابر 256/2٣، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 

ط1: 142٨هـ/2٠٠٨م، وأحمــد صفــوت: جمهــرة خطب العرب، 

474/2، المكتبة العلمية ـ بيروت.
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 دعوى معرفة الغيوب من الدجالين

نشرت األمراض بين الناس

كم تسبب هؤالء المجرمون ألمراض نفسية معضلة 

نكب بهم الذين يترددون إليهم لطلب العافية، فقد تبدأ 

بالقرآن  يعالجونهم  أنهــم  حيلهم في تضليلهم بدعوى 

ـ ثم ال يلبثون أن  إفكهم وزورهــم  براء من  ـ والقرآن 

يغرسوا في نفوســهم األوهام حتى يصبحوا أسارى لها 

ال حيلة لهم على االنفكاك منها، وبســببها تتولد فيهم 

األمراض وتزداد مشــكلتهم تعقــدا، إذ من المعلوم أن 

األوهام تخيل للصحيح أنه ســقيم، فهــم بدال من أن 

نفوســهم  إلى  الثقة  أوهامهم وإعادة  بانتزاع  يعالجوهم 

المعاناة  البالء ومصدر  التي هي أصل  الوساوس  وطرد 

عنهم؛ يزدادون في تعميقها حتى يصبحوا يوما بعد يوم 

تتفاقم مشكلتهم وتتضاعف معاناتهم، فقد أصبح الناس 

بما لذلــك من تأثيــر عليهم ال يتصــورون أن يصابوا 

بحمى أو زكام أو أي مرض عضوي إال بتأثير من سحر 

ساحر أو حسد حاسد، كأن األمراض لم تكن في الناس 
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من بداية خلقهم، فقد أصيب بهــا حتى األنبياء، وإنما 

كانوا يأخذون باألســباب في عالجها مع توكلهم على 

اهلل تعالــى في رفع البــالء عنهم بكشــف الضر الذي 

أصابهم، إذ األســباب ال تفضي إلى مسبباتها إال بأمره 

تعالى، واألدوية ال تقضي على األدواء إال بإذنه كما قال 

ۆئ ﴾ الشعراء: ٨٠. ۆئ  ۇئ  الخليل ‰ : ﴿ ۇئ 

ومع ثقة األنبياء بــاهلل تعالى وتعويلهــم عليه في 

فقد  األســباب،  يهملون  ما كانوا  عنهم  الضر  كشــف 

تداوى النبي ژ وأرشــد إلى التداوي، فعن أسامة بن 

النبي ژ وأصحابه كأنما على  أتيت  قال:   ƒ شريك

رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت، فجاء األعراب من 

ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رســول اهلل أنتداوى؟ فقال: 

»تداووا فإن اهلل 8 لم يضع داء إال وضع له دواء غير 

قال  قال:   ƒ أبي الــدرداء الهرم«)1)، وعن  واحد  داء 

أخرجه الطيالسـي؛ مسند الطيالسـي، )رقم: 12٣2، ص 171)، وأحمد؛   (1(

مســند أحمد، )رقم: 1٨477، 27٨/4)، وأبو داود؛ ســنن أبي داود، 

كتاب )27) الطب، باب )1) الرجل يتداوى، )رقم: ٣٨55، ص15٠7).



16

متى تنزاح الحجب عن البصائر وتنجلي الغشاوة عن األبصار؟

الداء والدواء وجعل لكل  أنزل  »إن اهلل  رسول اهلل ژ : 

َفَتَداَوْوا وال َتَداَوْوا بحــرام«)1)، وعن زيد بن  دواء  داء 

أرقم ƒ قــال: »أمرنا رســول اهلل ژ أن نتداوى من 

ذات الجنــب بالقســط البحــري والزيــت«)2)، وعن 

أبي هريرة ƒ أن رســول اهلل ژ َقال: »يا أيها الناس 

تداووا فإن اهلل لم ينزل داء بعــد إال أنزل له دواء«)٣)، 

أخرجه أبو داود؛ ســنن أبي داود، كتاب )27) الطب، باب )11)   (1(

في األدويــة المكروهــة، )رقــم: ٣٨74، ص15٠7)، وقال ابن 

الملقن في تحفة المحتــاج )9/2): »إســناد صحيح«. وأخرجه 

الطبراني؛ المعجــم الكبير، )رقــم: 649، 254/24) قال الهيثمي 

كتاب  الكبــرى،  الســنن  والبيهقي؛  ثقــات«،  »رجاله   :(٨6/5(

الضحايا، باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال 

الضـرورة، )رقم: 196٨1، 9/1٠).

أخرجه الترمذي؛ ســنن الترمذي، )26) أبــواب الطب، باب )2٨)   (2(

ما جاء في دواء ذات الجنب، )رقم: 2٠79، ص1٨59) وقال: »حسن 

غريب صحيح«، والطبراني؛ المعجم الكبير، )رقم: 5٠9٠؛ 2٠2/5)، 

والحاكــم؛ المســتدرك، )رقــم: 744٣، 224/4)، وقــال: »صحيح 

اإلســناد«، والبيهقي؛ الســنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب أدوية 

النبي ژ سوى ما مضـى في الباب قبله، )رقم: 19577، 5٨2/9).

أخرجه أبو نعيم؛ الطب النبوي، )رقم: 9، ص17٨).  (٣(
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وعن زياد بن عالقة عن أســامة بن شريك قال: قالت 

األعراب: يا رسول اهلل أال نتداوى؟ قال: »نعم؛ يا عباد 

اهلل تداووا فــإن اهلل لم يضــع داء إال وضع له شــفاء 

يا رسول اهلل وما  قالوا:  داء واحدا«  إال  دواء  ـ أو قال ـ 

الربيع:  ابن عباس ^ عند  »الهرم«)1)، وعن  قال:  هو؟ 

»أن أبا طيبة حجم رســول اهلل ژ فأمر له الرسول ژ 

بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه«)2)، 

أخرجه الطيالســـي؛ مسند الطيالســـي، )رقم: 12٣2، ص 171)،   (1(

وأحمد؛ مســند أحمد، )رقم: 1٨47٨، 27٨/4)، وابن ماجه؛ سنن 

ابن ماجه، )٣1) أبواب الطب، باب )1) ما أنزل اهلل داء إال أنزل له 

شــفاء، )رقم: ٣4٣6، ص26٨4)، والترمذي؛ سنن الترمذي، )26) 

أبواب الطب، باب )2) ما جاء في الــدواء والحث عليه، )رقم: 

2٠٣٨، ص1٨56) وقال: »حسن صحيح«، وابن حبان؛ صحيح ابن 

حبان، كتاب )6) البر واإلحســان، باب )7) حسن الخلق، )رقم: 

4٨6، 2٣6/2)، والطبراني؛ المعجــم الكبير، )رقم: 464، 179/1)، 

وقــال: »صحيح«.   (2٠٨/1  ،416 )رقــم:  المســتدرك،  والحاكم؛ 

والبيهقي؛ شعب اإليمان، )رقم: 152٨، 2/2٠٠).

رواه الربيع في مســنده؛ الجامع الصحيح، باب )5٠) في الوعيد   (2(

واألموال، )رقم: 695، ص17٨).
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أنــس ƒ )1)، ومــع األخذ  وجاء مثلــه مــن طريق 

باألســباب كان ژ يحــرص علــى الصلة بمســبب 

األســباب، فكان يدعــو اهلل تعالى ويعــول عليه في 

»أن  عائشــة #  فعــن  بآياتــه،  ويتبــرك  الشــفاء، 

رســول اهلل ژ كان إذا اشــتكى يقــرأ علــى نفســه 

بالمعوذتين وينفث، فلما اشــتد عليه الوجع كنت أقرأ 

عليه بهما وأنفث وأمســح بيده رجاء بركتها«)2)، وعن 

أخرجه مالك؛ الموطأ، باب كسب الحجام، )رقم: 9٨٨، ص٣42)،   (1(

وأحمد؛ مسند أحمد، )رقم: 12٨٠٨، 174/٣)، والبخاري؛ صحيح 

البخاري، كتاب )٣4) البيوع، باب )٣9) ذكر الحجام، )رقم: 21٠2، 

ص164)، ومسلم؛ صحيح مسلم، كتاب )22) المساقاة، باب )11) 

حل أجر الحجامــة، )رقــم: 1577 ]4٠٣٨[، ص951 ـ 952)، وأبو 

داود؛ ســنن أبي داود، كتاب )22) البيوع، باب )٣٨) في كســب 

الحجام، )رقم: ٣424، ص1479)، والترمذي؛ سنن الترمذي، )12) 

أبواب البيوع، باب )4٨) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام، 

)رقم: 127٨، ص17٨٠) وقال: »حسن صحيح«.

رواه الربيع بن حبيب في مسنده؛ الجامع الصحيح، باب )4٣) في   (2(

الحمى والوعــك، )رقم: 64٨، ص16٨)، وأحمد؛ مســند أحمد، 

)رقم: 24772، 1٠4/6)، والبخاري؛ صحيح البخاري، كتاب )66) 
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أصحاب  مــن  ناســا  أن   : ƒ الخــدري ســعيد  أبي 

رســول اهلل ژ كانوا في ســفر، فمروا بحي من أحياء 

العرب، فاســتضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل 

فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل 

منهم: نعم، فأتــاه فرقاه بفاتحة الكتــاب، فبرأ الرجل، 

فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر 

ذلك للنبــي ژ ، فأتى النبي ژ فذكــر ذلك له، فقال: 

يا رســول اهلل واهلل ما رقيت إال بفاتحة الكتاب، فتبسم 

وقال: »ومــا أدراك أنها رقية؟« ثم قــال: »خذوا منهم، 

واضربوا لي بســهم معكــم«)1)، وإنما أبــاح النبي ژ 

فضائل القرآن، باب )14) فضل المعوذات، )رقم: 5٠16، ص4٣5)، 

ومســلم؛ صحيح مســلم، كتاب )٣9) الســالم، باب )2٠) رقية 

المريض بالمعــوذات والنفث، )رقــم: 2192 ]5715[، ص1٠67)، 

وابن ماجه؛ سنن ابن ماجه، )٣1) أبواب الطب، باب )٣٨) النفث 

في الرقية، )رقم: ٣529، ص26٨9)، وأبو داود؛ ســنن أبي داود، 

كتاب )27) الطب، باب )19) كيف الرقى، )رقم: ٣9٠2، ص151٠).

أخرجه أحمد؛ مســند أحمد، )رقــم: 11٠٨5، 1٠/٣)، والبخاري؛   (1(

صحيح البخاري، كتاب )٣7) اإلجــارة، باب )16) ما يعطى في 
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ألصحابــه أخــذ الهدية منهم بعــد الرقيــة ألنهم لم 

يشــترطوها، وليس في ذلك دليل على إباحة االتجار 

بالقرآن، كما يفعل ذلك الذين اتخذوا العالج به وسيلة 

للكسب واإلثراء.

وبجانب التسبب بالعالج المادي والرقى بآيات اهلل 

تعالى فإن المؤمن ال يعول إال على اهلل فهو الذي ينزل 

يبتلي باألسقام، ألن  بالعافية كما  الداء ويرفعه، ويمن 

ذلك الذي يقتضيه اإليمان باهلل وبمــا أنزل في كتابه، 

فكم مــن آية في كتــاب اهلل تؤكده منهــا قوله تعالى: 

الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، )رقم: 2276، ص177)، 

ومسلم؛ صحيح مسلم، كتاب )٣9) السالم، باب )2٣) جواز أخذ 

األجــرة على الرقيــة بالقــرآن واألذكار، )رقــم: 22٠1 ]57٣٣[، 

ص1٠6٨)، وابن ماجه؛ ســنن ابن ماجه، )12) أبواب التجارات، 

باب )7) أجر الراقي، )رقم: 2156، ص26٠6)، وأبو داود؛ ســنن 

أبــي داود، كتاب )27) الطــب، باب )19) كيــف الرقى، )رقم: 

الترمذي، )26) أبواب الطب،  سنن  ٣9٠٠، ص15٠9)، والترمذي؛ 

بــاب )2٠) ما جاء في أخــذ األجر على التعويــذ، )رقم: 2٠6٣، 

ص1٨5٨) وقال: »حسن صحيح«.
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ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿ وئ 

جئ ﴾ األنعــام: 17، وقولــه:  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڈ  ڈ  ڎ  يونس: 1٠7، وقوله: ﴿ ڎ  ڤ ﴾  ڤ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  گ ﴾ التوبــة: 51، وقولــه: ﴿ ۈ 
ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 

وئ ﴾ فاطر: 2. وئ 
وليســت دعوى أن ما يصيب الناس من األمراض 

والمصائب هو بتأثير الجن عندما يسخطون على أحد، 

وأنهم هــم الذين يرفعونهــا عندما يرضــون، إال من 

فالجــن كاإلنس  تعالــى،  بــاهلل  اإلشــراك  ضــروب 

ال يملكون ضررا وال نفعا إال بمشــيئة اهلل تعالى، وما 

يفعله الناس من التقرب إليهم بأنواع القرابين كالذبح 

وغيره كما يوصيهم بذلك الدجالون المشعوذون ما هو 

إال زيغ عن الحــق والحقيقة، وارتــكاس في الباطل 
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والوهم، فإن ذلك ال يزيد أولئــك الواهمين إال رهقا 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  كما قال تعالى: ﴿ ڎ 

ک ﴾ الجــن: 6، وقــد كان ذلــك في أهل  ک  ک 
الجاهلية عندما كانوا موغلين في العمى، وعن الحسن 

قال: »كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به، قال: 

أعوذ بعزيز هذا الوادي من شّر سفهاء قومه«)1)، وقال 

مقاتل: »كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن، 

ثم من بني حنيفة، ثم فشا ذلك في العرب، فلما جاء 

اإلسالم عاذوا باهلل وتركوهم«)2)، وإنما عاد الناس إلى 

ذلك عندما ضعــف اإليمان وتزعزع اليقين فســرت 

إليهم الجاهلية من جديد، وتعلقــوا باألوهام وكذبوا 

الحق اليقين، وشــاعت فيهم الخرافــات واألباطيل، 

فوجد منهم الدجالون مصــدر ثراء، فروجوا بينهم أن 

الطبري: جامــع البيان، تحقيــق: أحمد محمد شــاكر، 654/2٣،   (1(

مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط1: 142٠هـ/2٠٠٠م.

البردوني  القــرآن، تحقيق: أحمــد  الجامع ألحــكام  القرطبــي:   (2(

وإبراهيم أطفيــش، 1٠/19، دار الكتب المصريــة ـ القاهرة، ط2: 

1٣٨4هـ/1964م.
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الجن هم الذين يصبون عليهــم البالوى ويرهقونهم 

بالمصائب وأن ذلك لن يرتفع عنهــم إال بإرضائهم 

بما يقربونــه إليهم من هذه القرابيــن التي تعود إلى 

الدجالين، وقد تجد اإلنســان شحيحا  خزائن هؤالء 

بالخير يشــق عليه أن يدفع في ســبيل اهلل يسيرا من 

المــال ولكنه بــكل أريحيــة ينفق في هذه الســبل 

الشيطانية النفقات الطائلة.

فقد جاءني أحد يشكو ما أرهقه من الديون بسبب 

ما استنزفه منه أحد الدجالين في هذه البالد شاع صيته 

النهى منها فضال عن  في شــرقها وغربها، وابتز أهل 

عوامها، فقد قال لــه أوال: إن مطلبه يتوقف على دفع 

خمســين ألف ريال عماني إلى الجــن، فصدقه ذلك 

المعتوه، وجمع له هذا المبلغ باالقتراض، فما لبث أن 

طالبــه بمائة ألــف غيرهــا، فاقترضها كمــا اقترض 

ما قبلها، ولم يبلغ مما يطلبه قصــدا، وأمثاله كثيرون 

منهم الذين درسوا الشــريعة واعتنوا بالدعوة إلى اهلل، 

ومع اعترافهم أن الرجل الذي يغرر بهم ال يشهد صالة 
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إرادة  الكبائر تجدهم منساقين بغير  وأنه يقارف بعض 

إليه، كأنما كتب عليهم أن يكونــوا أطوع له من ظله، 

وأمثال هذا كثير، نسأل اهلل تعالى العافية.

وما هذا إال داء استشــرى في هذه البالد وغيرها، 

ألن الناس عموا عن القرآن الكريــم، فلم يتلوه بتدبر 

گ  كأنهم لم يقرع مسامعهم قول اهلل تعالى: ﴿ ک 

تلوه  أنهم  ولو  محمــد: 24،  ڳ ﴾  ڳ  گ  گ  گ 
حق تالوته وأمعنوا في آياته أبصارهم لتحرروا من هذه 

األوهام التي أسرت أحالمهم، وشفوا من هذه األسقام 

التي زاغت بأفهامهم، فكم مــن آية في كتاب اهلل فيها 

بيان من اهلل يجتث جميع األوهام، فكم نعى اهلل تعالى 

فيها على المشــركين تعلقهم بغير اهلل تعالى ورجاءهم 

چ  قضاء حاجاتهم من غيره، ناهيك بقوله تعالى: ﴿ چ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ 
الرعــد: 16، وقولــه:  ھ ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
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ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ ۀ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
وقوله:  الزمــر: ٣٨،  ائ ﴾  ائ  ى  ېى  ې  ې 

ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿ وئ 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ڦ  ڦ  ىب ﴾ سبأ: 22، وقوله: ﴿ ڤ  مب  خب  حب  جب 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک ﴾ فاطــر: 4٠، وأتبعه بيان  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
أن الكون كله واقع في قبضة اهلل تعالى مصرف بإرادته 

گ  گ  گ  گ  مقهور بقدرته إذ قال: ﴿ ک 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 
ۀ ﴾ فاطــر: 41، فكل ما في الكون مـــن أدنـى ذرة 
إلى أوسع مجرة تصريفه بيد اهلل تعالى، وقال تعالى: 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ ھ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ 
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ى ﴾ األحقاف: 4، وأتبعه تضليل  ى  ې  ې  ې 
الذين يتعلقون بغيره تعالى راجيــن تحقيق النفع لهم 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ودفع الضر عنهم فقال: ﴿ ائ 

ی ﴾  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
األحقاف: 5، وهو بيان قاطع أن الذين يدعونهم من دون 

اهلل ما لهم قدرة على أن يستجيبوا لهم بشيء، بل هم 

عن دعائهم غافلون، إذ ال يحيطــون به علما، هذا إن 

كانوا يتجهون بدعائهم إلى من هــو حي من إنس أو 

جان، وقد يتجهون به إلى الموتى الذين فنوا وتمزقت 

أشالؤهم وتفرقت في طبقات تراب األرض، ولم يبق 

لهم فهم وال عقل وال ســمع وال بصر، وقد انقطعت 

عالقتهم عن الدنيا كلها، فأنى لهم أن يستجيبوا لهم؟! 

وقد يدعون من دون اهلل جمــادا ال حراك له أو بعض 

الشجر، فكيف يكون قادرا على استجابة دعاء وتحقيق 

نفع أو كشف ضر؟!

يوم  ينقلــب عليهم  اهلل  ما يدعونه مــن دون  وكل 

القيامة خصما لدودا يخاصمهم عند اهلل بدعائه له، كما 
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وضحه فــي قولــه: ﴿ ٱ 

پ ﴾ األحقاف: 6، وال فرق فــي ذلك إن كانوا  پ 
يدعون مخلوقا حيا بين أن يكون دعاؤهم ألي صنف 

من أصناف المخلوقات، فال فرق بين أن يدعوا إنسانا 

أوجانــا أو حيوانا أو ملكا، فالكل متســاوون في عدم 

القدرة على رفع الضــر عن أحد، ال فرق في ذلك بين 

نبي مرسل أو ملك مقرب، أو بر تقي من سائر الناس 

أو فاجر شقي، أو كان شيطانا ماردا، فإن هذا هو الذي 

دل عليه القرآن وبينته السنة النبوية على صاحبها أفضل 

الصالة والسالم، ولكن هل عقل الناس ما خاطبهم به 

القرآن وما بينه لهم من الحقائق وكشفه لهم من الحق؟ 

إنهم لو تلوه حق تالوته وتدبروه كما يجب لهداهم من 

الظلمــات وبصرهم من  مــن  الضــالالت وأخرجهم 

العمى، ولكن أصبحت تالوته عندهم للتسلي ال للعظة 

والذكرى، ولو أقام ناصح عليهم الحجة بآياته البينات 

إلى  أذنا صماء وطووا عنه كشحهم، وأخلدوا  ألعاروه 

ما يوصيهم به الدجالون األفاكون.
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فقد علمت كيف نصــت نصوص القرآن على أن 

الغيب مما اســتأثر اهلل به، وهو وحده يصرف الخلق 

كما شــاء فيهب ويســلب، ويرفع ويخفض، ويبتلي 

ويعافي، ويغنــي ويفقر، ويحيــي ويميت، ال دخل 

ألحد من خلقه فــي ذلك، وهو وحــده الذي يعلم 

غيــب الســماوات واألرض، ويعلم ما تبــدون وما 

تكتمون، ولم يجعل شــيئا من ذلك ألحد من خلقه 

إال أن يوحــي إلى رســله أو إلى مالئكتــه، وباب 

الوحي أحكم سده بنهاية رســالة خاتم األنبياء عليه 

وعليهم الصالة والسالم.
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شبهة ونقضها

قد يقول قائل من هــؤالء إن الغيب الذي ال يعلمه 

الغيب  أحد من خلق اهلل هــو غيب المســتقبل، وأما 

أو  بســبب ســحر ساحر  باألمراض  الواقع كاإلصابة 

حسد حاســد يعلمه الجن وهم يطلعون عليه من كان 

على صلة بهم.

وهذا جــدل عقيم منقوض بنص القــرآن الكريم، 

وذلك في قصة ســليمان ‰ عندما توفــاه اهلل تعالى 

وهو واقف متكئ على منسأته، ولم تحط الجن بذلك 

علما إلى أن أكلت دابة األرض منســأته فخرت وخر 

على أثرها، مع أن ذلك غيب واقع وإنما خفي عليهم 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ ېئ  علمــه، 

خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 

ىث ﴾ سبأ: 14، وقد اتفقت كلمة  مث  جث  يت  ىت  مت 
المفسرين على ذلك، وهاك أمثلة مما قالوه:
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الزمخشري: »دابة األرض: األرضة، وهي  ـ قال   1

الدويبة التي يقال لها السرفة واألرض فعلها، فأضيفت 

إليه. يقال: أرضت الخشــبة أرضا. إذا أكلتها األرضة. 

وقرئ بفتح الراء، من أرضت الخشبة أرضا، وهو من 

القوادح األســنان  باب فعلته ففعــل، كقولك: أكلت 

بها،  ينسأ  العصا. ألنه  فأكلت أكال. والمنســأة:  أكال، 

أي: يطرد ويؤخر، وقرئ بفتح الميم وبتخفيف الهمزة 

قلبا وحذفا وكالهما ليس بقياس، ولكن إخراج الهمزة 

بين بين هو التخفيف القياسي. ومنسأته على مفعالة. 

كما يقال فــي الميضأة ميضاءة. ومن ســأته، أي: من 

طرف عصاه، ســميت بســأة القوس على االستعارة. 

وفيها لغتــان، كقولهم: قحــة وقحة، وقــرئ. أكلت 

اْلجِنُّ من تبين الشيء إذا ظهر وتجلى.  منسأته َتَبيََّنتِ 

و)أَْن) مــع صلتها بدل مــن الجن بدل االشــتمال، 

كقولك: تبين زيد جهله: والظهور له في المعنى، أي: 

ظهر أّن الجن َلْو كاُنــوا َيْعَلُموَن اْلَغْيــَب ما َلبُِثوا فِي 

التباس  بينا ـ بعد  أو علم الجن كلهم علمــا  اْلَعذابِ 
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األمر على عاّمتهم وضعفتهــم وتوهمهم ـ أّن كبارهم 

الغيــب. أو علم المّدعون  يصّدقون في ادعائهم علم 

الغيب  الغيب منهم عجزهم، وأنهــم ال يعلمون  علم 

وإن كانــوا عالمين قبل ذلــك بحالهــم، وإنما أريد 

إذا دحضت  الباطل  تتهكم بمّدعــى  التهكم بهم كما 

حجته وظهــر إبطاله بقولك: هــل تبينت أنك مبطل. 

وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك متبينا«)1).

ىب  مب  خب  2 ـ قال الرازي: »وقوله تعالى: ﴿ حب 

كانت  ىث ﴾  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب 
الجن تعلم ما ال يعلمه اإلنســان فظــن أن ذلك القدر 

علم الغيــب وليس كذلك، بل اإلنســان لم يؤت من 

العلم إال قليال فهو أكثر األشــياء الحاضرة ال يعلمه، 

والجن لم تعلم إال األشــياء الظاهرة وإن كانت خفية 

بالنسبة إلى اإلنسان، وتبين لهم األمر بأنهم ال يعلمون 

العربي ـ  الكتــاب  الكشــاف، 57٣/٣ ـ 574، دار  الزمخشــري:   (1(

بيروت، ط٣: 14٠7هـ.
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الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لما بقوا في األعمال الشاقة 

ظانين أن سليمان حي«)1).

ىئ  ىئ  ٣ ـ قــال القرطبي: »قوله تعالــى: ﴿ ېئ 

﴾ أي فلما حكمنا على سليمان بالموت حتى صار  ىئ 
جئ  ی  ی  ی  كاألمر المفروغ منه ووقع به الموت ﴿ ی 

يئ ﴾ وذلك أنه كان متكئا على  ىئ  مئ  حئ 
المنسأة )وهي العصا بلســان الحبشة)، في قول السدي. 

وقيل: هــي بلغة اليمن، ذكره القشــيري)، فمات كذلك 

وبقي خافي الحال إلى أن ســقط ميتا النكســار العصا 

ألكل األرض إياها، فعلم موته بذلــك، فكانت األرضة 

دالة على موته، أي ســببا لظهور موته، وكان ســأل اهلل 

تعالى أال يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة.

واختلفوا في ســبب ســؤاله لذلك علــى قولين: 

قتادة وغيره، قال: كانت الجن تدعي  أحدهما: ما قاله 

الرازي: التفســير الكبيــر، 2٠٠/25، دار إحياء التــراث العربي ـ   (1(

بيروت، ط٣: 142٠هـ.
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علم الغيــب، فلما مــات ســليمان ‰ وخفي موته 

جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  ﴿ مب  عليهم، 

تعمل  والجن  أقام حوال  ابن مسعود:  ىث ﴾.  مث 
بين يديه حتى أكلت األرضة منسأته فسقط. ويروى أنه 

لما ســقط لم يعلم منذ مات، فوضعت األرضة على 

العصا فأكلــت منها يوما وليلة ثم حســبوا على ذلك 

فوجدوه قد مات منذ سنة.

وقيل: كان رؤســاء الجن ســبعة، وكانوا منقادين 

لســليمان ‰ ، وكان داود ‰ أســس بيت المقدس 

فلما مات أوصى إلى ســليمان في إتمام مسجد بيت 

المقدس، فأمر ســليمان الجن به، فلما دنا وفاته قال 

ألهله: ال تخبروهم بموتي حتى يتموا بناء المســجد، 

وكان بقي إلتمامه سنة.

وفي الخبر أن ملك الموت كان صديقه فسأل عن 

آية موته فقال: أن تخرج من موضع ســجودك شجرة 

يقال لها الخرنوبة، فلم يكــن يوم يصبح فيه إال تنبت 
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في بيت المقدس شــجرة فيسألها: ما اسمك؟ فتقول 

أنت؟  فيقول: وألي شيء  الشجرة: اسمي كذا وكذا، 

فتقول: لكذا ولكذا، فيأمر بها فتقطع، ويغرســها في 

بستان له، ويأمر بكتب منافعها ومضارها واسمها وما 

تصلح له في الطب، فبينما هو يصلــي ذات يوم إذا 

رأى شــجرة نبتت بيــن يديه فقال لها: ما اســمك؟ 

قالت: الخرنوبة، قال: وألي شيء أنت؟ قال: لخراب 

هذا المسجد، فقال ســليمان: ما كان اهلل ليخربه وأنا 

حي، أنت التــي على وجهك هالكــي وهالك بيت 

المقدس! فنزعها وغرســها في حائطه ثم قال: اللهم 

عم عن الجــن موتي حتــى تعلم اإلنــس أن الجن 

ال يعلمون الغيب.

وكانت الجن تخبر أنهم يعلمون من الغيب أشياء، 

وأنهم يعلمون ما في غد، ثم لبس كفنه وتحنط ودخل 

المحراب وقام يصلي واتكأ على عصاه على كرسيه، 

فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت ســنة وتم بناء 

المسجد.
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قال أبو جعفر النحاس: وهذا أحســن ما قيل في 

اآلية، ويدل علــى صحته الحديــث المرفوع، روى 

الســائب عن  عــن عطاء بن  إبراهيم بــن طهمــان 

ســعيد بن جبير عن ابن عباس عــن النبي ژ قال: 

إذا صلى رأى  دواد 6  اهلل ســليمان بن  نبي  »كان 

شجرة نابتة بين يديه فيسألها: ما اسمك؟ فإن كانت 

لغرس غرســت وإن كانت لدواء كتبــت، فبينما هو 

يصلي ذات يــوم إذا شــجرة نابتة بيــن يديه قال: 

أنت؟  فقال: ألي شيء  الخرنوبة،  قالت:  ما اسمك؟ 

فقالت: لخراب هذا البيت، فقال: اللهم عم عن الجن 

الغيب،  موتي حتى تعلم اإلنس أن الجن ال يعلمون 

فنحتها عصا فتوكأ عليها حوال ال يعلمون فسقطت، 

فعلم اإلنس أن الجن ال يعلمون الغيب فنظروا مقدار 

ذلك فوجدوه سنة«)1)«)2).

أخرجه الحاكم؛ المستدرك، )رقم: ٨222، 446/4)، وقال: »صحيح   (1(

اإلسناد«. والطبراني؛ المعجم الكبير، )رقم: 122٨1، 451/11).

القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، 27٨/14 ـ 279.  (2(
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4 ـ قال البقاعي: »والمــراد إبطال ما كانوا يدعونه 

من علــم الغيب على وجــه الصفــة، ألن المعنى أن 

دعواهم ذلك إما كذب أو جهل، فأحسن األحوال لهم 

أن يكون جهالً منهم، وقد تبين لهم اآلن جهلهم بيانًا 

ال يقدرون على إنكاره«)1).

5 ـ قال قطب األئمة: »وكانت الضعفاء من األنس 

والجــن يصدقون من ادعــى علم الغيــب من الجن، 

وبعض الجن واإلنــس التبس عليهم األمــر، والذين 

يدعون الغيب هــم كبار الجن، وربمــا ادعاه غيرهم، 

فذكر اهلل 4 أنه يتبيــن الجن واإلنــس أن من يدعي 

الغيب من الجن كاذب، وأنهم لو علموا الغيب ما لبثوا 

في العذاب المهين يظنون أن سليمان حي، وما بينهم 

وبينه إال زجاج شــفاف، وهال علمــوا بموته فيتركوا 

الخدمة، وهي المراد بالعذاب المهين، وإن قيل: المراد 

بالجن من يدعي الغيب منهم جاز التفســير المذكور 

الدرر في تناســب اآليات والســور، 471/15، دار  نظم  البقاعي:   (1(

الكتاب اإلسالمي ـ القاهرة.
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أنهــم ولو ادعوا  التفســير للتهكم بهم، وذلك  وجاز 

الغيب قــد علموا أنهــم كاذبون كمــا نتهكم بمدعي 

الباطــل إذا دحضت حجــة فتقول له: هــل تبين أنك 

مبطل؟ وأنت تعلم أنه لم يزل لذلك متبينا«)1).

6 ـ قال ابن عاشــور: »أي تبينت الجن للناس، أي 

تبين عدم  الغيــب، أي  أنهــم ال يعلمون  تبين أمرهم 

علمهم الغيب«)2).

7 ـ قال األســتاذ ســيد قطب: »فهؤالء هم الجن 

الذين يعبدهم بعض الناس. هؤالء هم سخرة لعبد من 

عباد اهلل. وهؤالء هم محجوبــون عن الغيب القريب؛ 

وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد!«)٣).

قطب األئمة: هميان الزاد، 12)2)/192 ـ 19٣، وزارة التراث القومي   (1(

والثقافة ـ سلطنة عمان، ط: 1411هـ/1991م.

ابن عاشــور: التحرير والتنوير، 165/22، الدار التونســية للنشر ـ   (2(

تونس، ط: 19٨4م.

ســيد قطب: في ظالل القرآن، 29٠٠/5، دار الشــروق ـ بيروت/  (٣(

القاهرة، ط17: 1412هـ.
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وربما استدل الذين يسوغون ألنفسهم أن يقتحموا 

الغيب فيما يبثونــه للناس من هذه األخبــار المغيبة 

ببعض الروايات، منها ما جاء مــن طريق اْبنِ ُجَرْيجٍ، 

اهللِ،  ْبَن َعْبدِ  أَنَُّه َسِمَع َجابَِر  َبْيِر،  َوأَْخَبَرنِي أَُبو الزُّ َقاَل: 

َص النَّبِيُّ ژ آِللِ َحْزمٍ فِي ُرقَْيةِ اْلَحيَّةِ، َوَقاَل  َيُقوُل: َرخَّ

أِلَْســَماءَ بِْنتِ ُعَمْيسٍ: »َما لِي أََرى أَْجَســاَم َبنِي أَِخي 

اْلَعْيُن  َوَلِكنِ  اَل،  َقاَلــْت:  اْلَحاَجةُ؟«  تُِصيُبُهُم  َضارَِعًة، 

َعَلْيهِ،  َفَعَرْضُت  َقاَلــْت:  »اْرقِيِهْم«  َقاَل:  ِإَلْيِهْم،  ُتْســِرُع 

َفَقاَل: »اْرقِيِهْم«)1).

النبي ژ  أن  ما روي عن سهل بن حنيف  وكذلك 

خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار 

من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجال أبيض 

إليه عامر بن ربيعة أحد  فنظر  الجســم والجلد  حسن 

بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم 

أخرجه أحمد؛ مســند أحمد، )رقم: 1461٣، ٣٣٣/٣)، ومســلم؛   (1(

صحيح مسلم، كتاب )٣9) السالم، باب )21) استحباب الرقية من 

العين والنملة والحمى والنظرة، )رقم: 219٨ ]5726[، ص1٠6٨).
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فقيل:  فأتي رسول اهلل ژ  فلبط سهل  وال جلد مخبأة، 

يا رسول اله، هل لك في ســهل واهلل ما يرفع رأسه؟، 

قال: »هــل تتهمون فيه مــن أحد؟«، قالــوا: نظر إليه 

عليه  فتغيظ  عامرا  فدعا رسول اهلل ژ  ربيعة،  عامر بن 

وقــال: »عــالم يقتــل أحدكم أخــاه، هــال إذا رأيت 

كت«، ثم قال له: »اغتســل له«، فغســل  ما يعجبك برَّ

وجهه ويديه ومرفقيــه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 

إزاره في قــدح ثم صب ذلك المــاء عليه يصبه رجل 

على رأســه وظهره من خلفه ثم يكفأ القــدح وراءه، 

ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس)1).

وليس في الحديثين ما يدل على أن ذلك كان من 

تعاطي الغيــب، فإن ما قالته أســماء بنت عميس كان 

مبنيا على مقدمات استنتجت منها ذلك، على أن كال 

الحديثين آحاديان ال يعارضان قواطع األدلة الدالة على 

أن اهلل وحده يعلم الغيب، فضال عما في حديث جابر 

أخرجه أحمد؛ مسند أحمد، )رقم: 16٠2٣، ٣/4٨6).  (1(
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من االختالف في راويه عنه أبــي الزبير، فبعض وثقه 

والنســائي،  معين،  يحيى بــن  فقال  انتقــده،  وبعض 

أبو زرعة وأبــو حاتم والبخاري،  ثقة، وأما  وجماعة: 

فقالوا: ال يحتج به)1)، وإذا تعارض القدح والتوثيق في 

القدح، ألنه ال يكون إال بســبب قادح، وقد  راو قدم 

يوثقه من لم يطلع على ذلك السبب.

ومهما يكن فإنه يجب حمله على أن ذلك تبين لها 

من أسباب اطمأنت إليها، ولم تكن متعاطية لغيب.

وأما حديث ســهل بن حنيف فهو مبنــي على أمر 

سمع من لسان عامر بن ربيعة، وقد ترتبت عليه إصابته، 

فالداللة على ذلك ليست هي من الغيب في شيء، وما 

فيها  لنا ولترك نصوص قاطعة من كتــاب اهلل لروايات 

احتمال لما هو حق ال يشاب بريبة باطل؟!

الذهبي: ســير أعالم النبــالء، مجموعة من المحققين بإشــراف   (1(

الشيخ شعيب األرناؤوط، ٣٨1/5، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط٣: 

14٠5هـ/19٨5م.
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جرائم الدجالين

الذين  المشــعوذون  ارتكبها هؤالء  كم من جريمة 

ال يرجون هلل وقارا، وال يرعون له حرمة، وما لهم بعباد 

اهلل شفقة، فبجانب ابتزازهم ألموال الناس، وتضليلهم 

األمراض  ونشــر  الهالك،  إلى  لهم  لعقولهم، وجرهم 

بينهم بما يبثونــه فيهم من األوهام، َثــم جرائم أمنية 

وأخالقيــة يرتكبونها في حقهم من غيــر مباالة، فكم 

بثوا من عداوات بين الناس وأوغروا صدور األقربين، 

والكراهية محل  الصلــة،  بينهم محل  القطيعة  فحلت 

الحب، والضــرر محل النفع، وقــد اطلعت من ذلك 

على قضايا كدت أصعق منها، فقبل نحو ثالث سنوات 

المجاور  المسجد  إلى  بيتي  من اآلن كنت خارجا من 

له ألداء صــالة المغرب، وفــي طريقــي لقيني أحد 

وسلمني رسالة مختومة، وبعد أداء الصالة دخلت في 

مكتب في المســجد ألقــوم بما أنا بصــدده، ولكني 

برزية  امرأة مصابة  الرســالة أوال فوجدتها من  فتشت 
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تناشــدني فيها أن أنظــر إليها نظر رحمة فــي أبنائها 

الخمسة، الذين تورطوا ورطة تذهب بحياتهم، وتذكر 

فيها أنها إن فقدتهم فقدت كل أمل في الحياة، إذ ليس 

لها من األوالد غيرهم إال بنــات ضعيفات يعانين من 

األمراض ويقاسين الشدائد.

ولم أكــن أدرك أبعاد قضيتهم حتــى عدت إلى 

العشــاء، فســلم إلي ملف  بيتي بعدما أديت صالة 

الشرعية  اللجنة  آنذاك عضوا في  قضيتهم ألني كنت 

المختصــة بالنظر في جرائم القتــل واإلدالء بالرأي 

الشــرعي فيها، ولما فتحت الملف فوجئت بالورطة 

التي وقعوا فيهــا بتأثير أحد الدجالين ســاقهم إليها 

وســاقها إليهم فتلبســوا بها، وذلك أنهم سألوه عما 

أنها نتيجة سحر  تعانيه أختهم من األسقام، فأجابهم 

كان من خالهم، وأنه دفنه فــي بيتهم، فما كان منهم 

إال أن قطعــوا الطريق على خالهم وهــو خارج من 

المســجد بعد أدائه صــالة العصر في يــوم من أيام 

فألقوه  فتلثموا جميعــا واختطفوه،  المبارك،  رمضان 
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في خزينة المتاع في سيارتهم التي كانوا يستقلونها، 

وســدوا عليه الغطاء، فحملوه إلى بيتهم وأخذوا في 

السحر  باســتخراج  ممارســة تعذيبه، وهم يطالبونه 

الذي دفنه هناك، فاعتذر إليهــم بأنه ال علم له بهذا 

الســحر، وطلب منهم إن كانوا عارفين به أن يدلوه 

عليه، وأدلــى إليهم بمعاذيره متنصــال مما اتهم به، 

ولكنهم لم يلقوا لكالمه باال ألنهم تشــبعوا بالفرية 

التي افتراها الدجال عليــه، وحان وقت اإلفطار ولم 

يسمحوا له إال بجرعة ماء، وبقي الرجل في أيديهم 

وال يجار،  ويســتجير  وال يغاث،  يســتغيث  أســيرا 

ويعتذر مما رمي به وال يســمع له اعتذار، وواصلوا 

تعذيبه إلــى حال إقامة صــالة العشــاء والتراويح، 

وعندئذ أزهقوا روحه، وذهبــوا بجثته إلى الصحراء 

فهالوا عليها التراب بعــد أن رموه في حفرة أعدوها 

ولكن  تكتشــف،  لن  أن جريمتهــم  وظنــوا  هناك، 

الجهات المسئولة اســتطاعت أن تمسك خيطها وأن 

تصل إليها، ومع التحقيق باحوا بما كانوا يخفونه.
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التوتر من هذه  تفاعلت في نفســي عوامل  وقد 

بتأثير تضليل  ارتكبها هؤالء الحمقى  التي  الجريمة 

وتدجيل ذلك المجرم األفاك مع الشفقة على أمهم 

الرؤم، التي رزئت بتصرفهم األرعن وعدوانهم على 

أخيها، وقد كانوا هم عدتها فــي الحياة، ولم يكن 

أكبرهم يتجاوز ثالثين عاما، وال أصغرهم أقل عمره 

من تســعة عشــر عاما، وإنما كانوا ضحية جهلهم 

وحماقتهم، وبعدهم عن التربية القرآنية، وانسياقهم 

مــع الدعايــات الشــيطانية، ولم أجــد مناصا عن 

التقرير  في  الشــرعي في جرمهم  الحكم  تســجيل 

الشرعي الذي بعثته اللجنة إلى المحكمة المختصة، 

وأنهم أحقاء بالقصاص الشرعي، إال إن رضي أولياء 

الدم بالنزول عنه إلى العفو المطلق أو الرضا بالدية 

بالبحث  التقرير مطالبة  بديال عنه، وقد سجلت في 

عــن المجــرم الذي ســاقهم إلــى هــذا اإلجرام، 

ومحاكمته بجرمه العظيم، ولم ُيْنَم إلي أنه تم شيء 

من ذلك.
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وكم لهــذه القضيــة من أخــوات، فإن سلســلة 

مؤامرات الدجالين على الناس لم تنته إلى حد، وإنما 

هي مطــردة تمتــد يوما بعد يــوم، وكان مــن بينها 

تضليلهم ألحد أقاربي األدنين بأن أمه ســحرته، وقد 

بالعدول عن هذه  إقناعه  صارحني بهذا، ولم أستطع 

بلغتها  إذ  باكيــة  أمه  الخاطئة، وقــد جاءتني  الفكرة 

رســالة صوتية منه يهددها فيها تهديدا وينبزها بأقبح 

العبارات، مع أنني أعلم أنها حانية عليه، وهي تنفق 

من حــر مالهــا أعــز ما تملــك ألجــل عالجه مع 

استجدائها ذوي اإلحسان أن يعينوها عليه، ولكن بلغ 

بــه العقوق إلى هــذا المبلــغ، وحدثني شــقيقه أن 

الدجالين أقنعوه بأنه لن يســلم حتــى يزهق روحها، 

وكانت عندما جاءتني ترى شــبح الموت بين عينيها 

بمــا كان يهددها به، ومــا كان انثنــاؤه عن ذلك إال 

بوقوف أسرته موقفا واحدا ضد هذه الفكرة وتهديده 

من قبل مــن كان أكثرهم جرأة مــع تدخل الجهات 

األمنية ألجل كفه.
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وهناك الكثير ممن البستهم هذه األفكار المأفونة، 

تبدو عليه مالمــح الصالح والتقوى،  بينهم من  ومن 

فقد أتاني منهم شاب معمم وعليه جميع السمات التي 

تكون فــي أهل الخيــر، وهو مقتنع بأن أمه ســحرته 

وســحرت إخوته، وكانــوا يطالبون أباهــم بتطليقها، 

لــه ضالل هذه  بغلظــة وبحزم، وبينت  فرددت عليه 

األفــكار، وأنها لن تؤدي بمن يستأســر لهــا إال إلى 

خســران الدنيا واآلخرة، ومنهم من ادعى أن أباه هو 

الذي سحره، وعندما كلمت أباه في أمره أخبرني بأنه 

أبلغ بهذا االدعاء العام مرتين، وقد اســتدعى االدعاء 

األب في كل منهما.

وهناك جرائم أخالقية يحضرني على سبيل المثال 

منها: أن امــرأة جاءتني لتبثني ما تشــكوه، وذلك أن 

امرأة أخرى جلبت لها ماء من عند أحد أولئك الذين 

به  تلتق  لــم  بالقــرآن، وهي  يعالجون  أنهــم  يدعون 

ثارت  الماء حتى  وال تعرفه، ولكنها لم تكد تشــرب 

إليها  الذي أرسل  الرجل  فيها شهوة مزعجة تشــتهيها 
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الماء مع شوق ملح يكاد يســوقها إليه لتسلمه نفسها، 

قوة،  من  ما تســتطيعه  بكل  ما تحســه  تكابر  وإنما 

وليست المرأة شابة وإنما هي في سن الكهولة وهي 

في ذمة زوج ولهــا أوالد، وقد باحت بهذا بحضور 

أحد أبنائها مــع ما في ذلك من اإلحــراج، ولكنها 

كانت مضطرة إلى البوح بــه للبحث عن حل لهذه 

المشكلة، وهذا مما يدل على أن هذه أعمال سحرية 

شيطانية يشــترك فيها الساحر وشــيطانه ألجل بث 

الفســاد في األرض، وقــد يبتلي اهلل بهم من شــاء 

ابتالءه فيتضرر من سحرهم، وذلك لما يعلمه الناس 

المعاناة، وقد  التي تستوجب هذه  الناس  من أحوال 

ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿ ڇ 

گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڻ ﴾ البقرة: 1٠2. ڻ  ڻ 

هذه صور مــن آثار هذا التدجيــل الذي عم طول 

البالد وعرضهــا، وغرس األوهام فــي نفوس الناس، 
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الثقة والفضل أصبحوا بذلك أســارى  وكثير من أهل 

لهذه األوهام تسوقهم في كل اتجاه، والعياذ باهلل.

وهــذا مما شــاع في األمــة جميعا فــي كل بقاع 

األرض، فأكثر الناس في سكرة من هذا األمر ال ندري 

التربية  متى يصحون منها، وما ذلك إال نتيجة ضعف 

بدايــة مراحلها في  منذ  الناشــئة  نفوس  اإليمانية في 

الحياة، فالطفل يصبح ويمسي على القصص الخرافية 

يســمعها من أبويه وممن حوله من الناس، وهي تؤثر 

عليه في تفكيره وســلوكه، ويفقد شــيئا فشيئا الفطرة 

اإليمانية التي نشــأ عليها، إذ يتصور أن كل ما يعتري 

الناس من خير وشر وما ينتابهم من صحة وسقم، وما 

يتعاقب عليهم من غنى وفقــر، ونعيم وبؤس، وراحة 

ونصب، إنما هو بتأثير شــياطين الجن وأوليائهم من 

إليهم يسعد بالخير  اإلنس، وأن اإلنســان بقدر تقربه 

ويتقي الشر، فتجدهم يســارعون فيهم ال يلوون على 

شــيء من خطاب القرآن وأوامــره وزواجره التي تهد 

الصالد، وال يلتفتون  وتذيب صالدمها  الشــم  الجبال 
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العبد ال يتعلق  تجعل  الذي  النبي ! ،  توجيهات  إلى 

إال باهلل وال يرجو وال يخشــى غيره، كمــا في خطابه 

البن عمه حبر األمة وترجمــان القرآن ابن عباس ^ 

اْحَفْظ اهللَ  ُمَك َكلَِماٍت  أَُعلِّ ِإنِّي  عندما قال له: »َيا ُغاَلُم 

ِإَذا َسأَْلَت َفاْسأَْل اهللَ  َتجِْدُه تَُجاَهَك  َيْحَفْظَك اْحَفْظ اهللَ 

َة َلْو اْجَتَمَعْت  َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن بِاهلل، َواْعَلْم أَنَّ اأْلُمَّ

َعَلى أَْن َيْنَفُعوَك بَِشــْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإالَّ بَِشْيٍء َقْد َكَتَبُه 

وَك بَِشــْيٍء َلْم  َلَك، َوَلــْو اْجَتَمُعوا َعَلــى أَْن َيُضرُّ اهللُ 

وَك ِإالَّ بَِشــْيٍء َقْد َكَتَبُه اهللُ َعَلْيَك، ُرفَِعْت اأْلَْقاَلُم  َيُضرُّ

ُحُف«)1). ْت الصُّ َوَجفَّ

أخرجه الترمــذي ـ واللفظ لــه ـ وقال فيه: هذا حديث حســن   (1(

القيامــة والّرقائق  أبــواب صفة  الترمذي، )٣5)  صحيح؛ ســنن 

والــورع، بــاب )59) حديث حنظلــة، )رقــم 2516، ص19٠4)، 

وأحمد؛ مســند أحمد، )رقم: 2669، 29٣/1)، وأبو يعلى؛ مســند 

أبي يعلى، )رقــم 2556، 4٣٠/4)، والطبرانــي؛ المعجم الكبير، 

)رقم: 1124٣، 12٣/11). والحاكم وقال فيه: »هذا حديث كبير عال 

̂ «؛ المستدرك،  من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس 

)رقم: 6٣57، 69٨/4 ـ 699).
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فيا أسفا على هذه األمة التي غرقت في هذه األوهام، 

وليت شــعري متــى تصحو من ســكرتها وتعــود إلى 

رشــدها؟ إن ذلك ال يتحقق إال بدورة تجديدية تعيدها 

إلى ما كان عليه سلفها الصالح، وتنشئها من جديد على 

رســوله ژ ،  وهدي  بكتابه  واالستمســاك  باهلل  اإليمان 

وتحررها من أسر األوهام، وتجعلها واقعية في مثاليتها، 

أبوابه، وتتوسل  الشــيء من  تأتي  واقعيتها،  ومثالية في 

إلى تحقيقه بأسبابه، مع التعويل على اهلل تعالى، والقطع 

بأنه ال يدفع الضر غيره، وال يقي من الشر سواه.

وهذا يعني أن األمة بحاجة إلى أن يتربى على هذا 

المنهج صغارها وكبارها، ذكورهــا وإناثها، وأن يركز 

المدرسة األولى،  النسائي، ألن األم هي  العنصر  على 

وهذا ظاهر في الذين هم كانوا بعيدين عن االستئسار 

لهذه األوهام كالمعتزلة، الذين كان رجالهم ونساؤهم 

غير واقعين في تأثير شــيء منهــا، وهذا ما عرف في 

تأريخهم، وقد صور ذلك أستاذ األدب أحمد أمين في 

كتابه ضحى اإلسالم فقال:
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»وقد حكــى التنوخي أن نســاء المعتزلة لم يكن 

يخشــين الجن واألرواح وكذلك صبيانهم، ألنهم لم 

يكونوا يســمعون أحاديث الجن من آبائهم، بل كانوا 

إنكار رؤيتهم. قــال: ســمعت جماعة من  يســمعون 

أن صبيانهم  المعتزلــة  بركــة  يقولــون: من  أصحابنا 

ال يخافون الجن.

وروي أن عجوًزا صالحة كانت معتزلية جلدة نزل 

عليها لص وكانــت وحدها في البيت فشــعرت به، 

فقالت: من هذا؟ قال: أنا رسول رب العاملين أرسلني 

الفاســق ألعظــه وأعامله بمــا يمنعه من  ابنك  إلى 

ارتكاب المعاصي. فقالت: يا جبريل، سألتك باهلل إال 

رفقت به فإنه واحدي. وغافلته وجذبت الباب بحمية، 

وجعلت الحلقة في الرزة، وجاءت بقفل فأقفلته؛ فقال 

لها: افتحــي الباب ألخرج، فقالــت: أخاف أن أفتح 

الباب فتذهب عيني من مالحظتي لنورك، فقال: إني 

أطفــئ نوري. فقالــت: يا جبريل، إنك رســول رب 

العاملين ال يعوزك أن تخرج من الســقف، أو تخرق 
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الحائط بريشــة من جناحك وتخــرج. وتركته يهذي 

حتى جاء ابنها فمضى وأحضر صاحب الشرطة وفتح 

الباب وقبض على اللص.

وحكــي أن لصا دخــل دار معتزلــي فأحس به 

فتبعه، فنزل إلى البئــر فأخذ المعتزلي حجًرا عظيما 

ليدليه عليــه، فخاف اللص فقال: الليــل لنا والنهار 

لكم، يوهمه أنه من الجن، فهــزئ المعتزلي بذلك 

ورمى بالحجر فهشمه«)1).

التي  القلوب  كهــذه  قلوب  إلــى  بحاجة  فنحن 

ال تؤثــر عليها الزعــازع، وال توجفها األســاطير، 

وال ترعبها األشــباح الكاذبة، مع صلتها باهلل تعالى 

وتعويلهــا عليه، وحســن طاعته بإفــراده بالخوف 

السراء والضراء، وهذا مع  والرجاء، والتعلق به في 

األسف الشــديد فقد من خاصتنا فضال عن عامتنا، 

أحمد أمين: ضحى اإلســالم، ص752 ـ 75٣، مؤسسة هنداوي ـ   (1(

القاهرة، ط: 2٠12م.
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الدينية  الهيئــات والمظاهر  فكم من أحد من ذوي 

شــكا إلي أعراضا فإذا دللته على الدعاء أو التبرك 

بتالوة آيــات من كتاب اهلل تعالى لــم يقنعهم ذلك 

حتى ُيكَتب له كتاب يعلقه عليه، كأنما الكتاب هو 

الشــافي وال شــفاء من اهلل، وهو يتجاهل قول اهلل 

ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ﴿ ى  تعالــى: 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئ ﴾ البقرة: 1٨6، وقوله: ﴿ ی 
ٱ  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ 
ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
بأن سلفنا  يونس: 1٠6 ـ 1٠7، مع جهله  ڤ ﴾  ڤ 
الصالح لم يكن معنيــا بالكتابة وإنما كان يدعو اهلل 

تعالــى ويأخذ باألســباب فــي كل شــيء ويتبرك 

بالقرآن، وما انتشار الكتابة في هذه األمة إال بتأثير 

الثقافة اإلسرائيلية عليها، وهلل در اإلمام السالمي 5 

حيث قال:
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التي قــد ذكرت الكتابة  ثــم 

ال أعرف الوجه بها لو شهرت

المعهود جمعنــا  فــي  حادثة 

وأصلهــا قد كان فــي اليهود

واهلل قــد أغنــى العبــاد عنها

بأدعيــات يستجـــاب منهــا

الورى في  اليقين  قل  وحيثما 

قد ســطرا لهم  لزخرف  قاموا 

علما منــه  االنفعــال  يــرون 

مدلهما الجهــل  لعمري  وهو 

ومتعاطــي العلــم بالمغيــب

وكذب مســـرعا  إليــه  فقــم 

المعلومة الكهانــة  مــن  وهو 

وحالهــا بين الــورى مذمومة

مضطر مدنــف  فــي  كقولــه 

القفر في  أو  البيت  في  ضرره 
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وهكذا من يصـــرع اإلنســيا

جنيا جوفــه  فــي  ويدخلــن 

يســأله حــادث  عن  يخبــره 

عنه فذا في المنــع أيضا مثله

شــيطانه يدعي  مــن  وهكذا 
كهانــه))) ذكرتــه  مــا  وكل 

وقد شاعت الكتابة بين الناس ألجل التوقي من 

أنه  المضار، ويســمون ما يكتبونه حرزا العتقادهم 

يحرزهم ويقيهم ما يخافونه، وذلك لعدم ثقتهم باهلل 

سبحانه واعتدادهم بوقايته وحفظه، وفي ذلك يقول 

اإلمام السالمي 5 : »وقد ضعف في زماننا اليقين 

فعولوا على الحروز، وليت شعري هل كان هذا في 

عهد الصحابة وكم حــرزا كان على أبي بكر وعمر 

وإخوانهــم وأطفالهم؟! نعم؛ قد نقــل عن بعضهم 

وزارة  ٣٠٣/2 ـ ٣٠4،  مــج)1)  النظــام،  جوهر  الســالمي:  اإلمام   (1(

األوقاف والشؤون الدينية ـ سلطنة عمان، ط2: 14٣9هـ/2٠1٨م.
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كتابة بعض اآليات القرآنية تبركا، لكن ال على هذا 

وئ  ەئ  ﴿ ەئ  الزمان  أهل  يصنعه  الذي  الحال 

ۆئۆئ ﴾ األنعام: 9٠. واهلل أعلم«)1). ۇئ  وئۇئ 

اإلمام السالمي: الجوابات، ٣٨9/5، مكتبة اإلمام السالمي ـ بدية،   (1(

ط: 2٠1٠م.
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 ضرورة التعاون بين المجتمع

سسات الرسمية من أجل كف  والموؤ

هذا الشر وقطع األيدي التي تبثه

إن استشــراء هذا الداء في المجتمــع أمر يقتضي 

تظاهر الناس جميعا ألجل َتَوقِّيه وَتْوقَِيته الناس جميعا، 

وهو يتطلب تظافر جميع المؤسسات التوعوية لتحذير 

الناس منه وكشــف مخاطــره، وتعرية أحــوال أولئك 

الدجالين وفضحهم بكشف أحوالهم الشائنة وجرائمهم 

الفاضحة ودسائسهم الخطيرة، وبجانب ذلك فإن على 

المؤسســات التي بيدها الردع أن ال تتردد في القبض 

على أيديهم والضرب عليها بيــد من حديد، فإن ذلك 

مما يدخل في األمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر 

الذي فرضه اهلل على كل أحد، وجعله أعظم توكيدا في 

حق الذين بيدهــم األمر، ووعدهم علــى ذلك النصر 

چ  چ  والتمكين في األرض كما في قوله: ﴿ چ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
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ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ ﴾ الحج: 4٠ ـ 41. گ  گ  کگ 

وبين النبي ژ مراتب األمــر بالمعروف والنهي عن 

المنكر بحسب ما يملك اإلنسان من قوة أو بيان وذلك 

فيمــا ثبت مــن روايــة أبي ســعيد ? قال: ســمعت 

رسول اهلل ژ يقول: »من رأى منكم منكًرا فليغيره بيده، 

فإن لم يســتطع فبلســانه، فإن لم يســتطع فبقلبه وذلك 

أضعف اإليمان«)1)، فقد أوجب التغيير باليد على القادر، 

أخرجه الطيالســـي؛ مســند الطيالســـي، )رقم: 2196، ص292)،   (1(

وأحمد؛ مســند أحمــد، )رقــم: 11٠٨٨، 1٠/٣)، وعبد بن حميد؛ 

المنتخب، )115) من مســند أبي ســعيد، )رقــم: 9٠6، ص 2٨4) 

ومسلم؛ صحيح مســلم، كتاب )1) اإليمان، باب )2٠) بيان كون 

النهي عن المنكر من اإليمــان، )رقم: 49 ]177[، ص6٨٨)، وابن 

ماجه؛ ســنن ابن ماجــه، أبــواب )٣6) الفتن، بــاب )2٠) األمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، )رقم: 4٠1٣، ص271٨)، وأبو داود؛ 

ســنن أبي داود، كتاب )2) الصالة، باب )2٣9، 242) الخطبة يوم 

العيد، )رقم: 114٠، ص1٣٠7)، والترمذي؛ ســنن الترمذي، أبواب 

)٣1) الفتن، باب )11) ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو 

بالقلب، )رقم: 2172، ص1٨7٠) وقال: »حسن صحيح«، والنسائي؛ 
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ومن لم يملك يدا وكان قادرا على التغيير باللسان فعليه 

ذلك، ومن كان عاجزا عن هذا وذاك بسبب الخوف على 

نفسه فعليه أن يغير بقلبه، ألن القلب الذي ال ينقبض من 

المنكر وال يشمئز منه ويكرهه هو قلب فارغ من اإليمان، 

ولذلك كانت هذه المرتبة أضعــف اإليمان، وجاء أيضا 

من طريقه أن النبي ژ قــال: »من رأى منكًرا فغيره بيده 

فقد برئ، ومن لم يســتطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه 

فقد برئ، ومن لم يســتطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه 

فقد برئ، وذلك أضعف اإليمان«)1).

ســنن النســائي، كتاب )47) اإليمــان، بــاب )17) تفاضل أهل 

اإليمــان، )رقــم: 5٠11، ص2411)، وأبو يعلى؛ مســند أبي يعلى 

الموصلي، )رقم: 1٠٠9، 2٨9/2)، والبيهقي؛ السنن الكبرى، كتاب 

آداب القاضــي، باب )٣) ما يســتدل به على أن القضاء وســائر 

أعمال الوالة مما ال يكون أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر من 

صحيح  154/1٠)، وابن حبان؛  )رقــم: 2٠179،  الكفايات،  فروض 

ابن حبان، كتاب )6) البر واإلحســان، بــاب )1) الصدق واألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، )رقم: ٣٠7، 541/1 ـ 542).

أخرجه النسائي؛ سنن النســائي، كتاب )47) اإليمان، باب )17)   (1(

تفاضل أهل اإليمان، )رقم: 5٠12، ص2411).
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وعدم الوقوف في وجه المنكر ممن كان قادرا عليه 

موجب ـ والعياذ باهلل ـ للعنة اهلل تعالى كما هو نص قوله 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  تعالــى: ﴿ ٹ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ ﴾ المائــدة: 7٨ ـ 79، وعن ابن مســعود ƒ عن 
النبي ژ أنه قــال: »إن أول ما دخــل النقص على بنى 

اتق اهلل  الرجل فيقول: يا هذا  الرجل يلقى  إسرائيل كان 

ودع ما تصنــع فإنه ال يحل لك، ثم يلقــاه من الغد فال 

يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشــريبه وقعيده، فلما فعلوا 

ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض، كال واهلل لتأمرن 

بالمعروف ولتنهــون عن المنكــر، ولتأخذن على يدي 

الظالم ولتأطرنه على الحق أطــًرا ولتقصرنه على الحق 

قصــًرا أو ليضربن اهلل بقلوب بعضكــم على بعض ثم 

يلعنكم كما لعنهم«)1).

أخرجه أبو داود؛ سنن أبي داود، كتاب )٣6) المالحم، باب )17)   (1(

باب األمر والنهــي، )رقم: 4٣٣6، ص15٣9)، والبيهقي؛ الســنن 
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به  ما واجهوا  مــع  بالعقوبة  أخذوا  كان هؤالء  وإذا 

المفسدين من القول بأن ما يأتونه فساد فكيف بالساكت 

عنهم؟ على أن اهلل تعالى بين أن الناس جميعا مشتركون 

في الخســران إال من جمع بين أربــع خصال، جمعها 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قوله تعالى: ﴿ ٱ 

ٺ ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
يندرج في  بالحق وبالصبر مما  العصر: 1 ـ ٣، والتواصي 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المؤسسات  وقد رابني وراب كل متدبر ســكوت 

المسؤلة عن ردع المجرمين عن تصرفات هؤالء وعدم 

مؤاخذتهم عليها، فقد ألمحت من قبل بأن قضية إقدام 

الخمسة الذين غرر بهم على قتل خالهم الذي اتهموه 

الرأي الشرعي فيما  بأنه ســحر أختهم ســجلُت فيها 

يحكم به على أولئك، واقترحت أن يحقق معهم حتى 

الكبرى، كتــاب آداب القاضي، باب )٣) ما يســتدل به على أن 

القضاء وســائر أعمال الوالة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن 

منكر من فروض الكفايات، )رقم: 2٠196، 159/1٠).
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يعترفوا بهوية الدجال الــذي دفعهم إلى ارتكاب تلك 

الجريمة، ولكن لم يصل إلي بأن أي حركة كانت في 

ذلك، فما الذي قعد بالمســؤلين عــن اتخاذ اإلجراء 

المناسب تجاه المجرم الذي غرر بهؤالء الحمقى حتى 

ارتكبوا جريمتهم هذه.

وأعجب من ذلك أن يسكت عن السحرة المفسدين 

الذين يرضون أولياءهم من الشــياطين بارتكاب أسوأ 

انتهاك ألعظم مقدســات الدين ألجل أن يكونوا لهم 

عونا في جرائمهم التي يمارسونها، فمن المعلوم أنهم 

الدين  مبالغتهم في هتك حرمات  بقدر  أنهم  يعتقدون 

يكون نجاحهم في ممارساتهم الشيطانية الضالة.

وقبل ما يزيد قليال عن ثالث سنوات مضت جاءني 

وكيل جامــع مــن الجوامع التــي تقام فيهــا الجمع 

والجماعات في عاصمة البالد فذكر لي أن كامرة خفية 

في الجامع صــورت صبيين دخال المســجد في حين 

غفلة من الناس عندما كانوا في أعمالهم، ويتراءى من 

ثماني ســنوات في  أنهمــا ال يتجــاوزان  صورتهمــا 
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أعمارهما، وقد أما جميعــا المحراب وقضيا حاجتهما 

فيه، ثم حمل كل منهما ما أفرزه من القذارة بكفه إلى 

مصحف في المســجد فلطــخ به صفحاتــه، وجاءني 

بنسخة من ذاكرة تصوير هذا المشهد فكتبت بذلك إلى 

من كان على رأس الذين يباشــرون العمل في الشؤن 

الدينية بما في ذلك المســاجد، وأرسلت إليه الذاكرة، 

وهو بدوره كتب إلى جهة مختصة معنية بالتدخل في 

المؤسسة  القضايا وأمثالها، وعندما رجع مســؤل  هذه 

من إجازته راجعه في ذلك ووجه المسؤل رسالة أخرى 

إلى مســؤل آخر عن الــردع، ولكن مع هــذا كله فإن 

القضية أميتت، ولم يكن أي تحــرك فيها، وقد رابني 

هذا األمر كثيرا وراب كل من عرفه، كيف يسكت عن 

المقدســات؟!  تدنيســا ألقدس  الذي كان  الجرم  هذا 

فكتاب اهلل تعالى هــو كالمه الطاهــر المصون، الذي 

ٻ ٻ  ٻ  ٻ  حجر على غير الطاهر أن يمسه، ﴿ ٱ 

ڀ ﴾ الواقعــة: 77 ـ 79،  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
والمســاجد هي بيوت اهلل في أرضه يجب تنزيهها عما 
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ىئ  هو أقل من تنجيسها، فقد قال اهلل تعالى فيها: ﴿ مئ 

مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
ٱ ﴾ النور: ٣6 ـ ٣7. يت  ىت 

فكيف يسكت عن هذا اإلجرام فيها وفي كتاب اهلل 

تعالى؟! ومــن المعلوم أن أولئــك الصبية لم يكونوا 

ليتصرفوا هذا التصرف من تلقاء أنفسهم، وإنما وجهوا 

التقرب  الذين يحرصون على  إليه من شياطين اإلنس 

إلى أوليائهم من شــياطين الجن، لتحقق لهم مآربهم 

الدنيئة، وليبلغوا مرامهم من الفساد، وليس من العسير 

معرفة أولئك الصبية ليتوصل بهم إلى من وراءهم من 

رؤس الفساد.

والسكوت عنهم إن دل على شيء فال أَُراه يدل إال 

على أن المســؤلين الذين أهملوا هــذه القضية حتى 

ماتت في مهدها هم أنفســهم واقعون في أســر هذه 

األوهام، وال يتجرأون على تعقب أحد المشعوذين في 

الغيبية  ســلطتهم  مــن  ما يتصورنه  خشــية  جرائمــه 
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أن يســلطوا  الروحي، بحيــث يمكنهم  وســلطانهم 

شياطينهم لإلضرار بكل من عمل ضدهم ولم يضرب 

عن جرائمهم صفحــا، وهذه مصيبة أشــد، فإذا كان 

الذين تعقد عليهم اآلمال ويرتجى منهم الخير ويعول 

على نصرتهــم للحق يحجزهم عن التصدي لفســاد 

هؤالء المجرمين خوف منشــؤه الوهــم، فمتى نبلغ 

قصدنا من نصرة الحــق وإزهاق األباطيل مع امتالك 

هذه األوهــام لقلوب وأفكار الذين هــم أقدر الناس 

على القيام بذلك؟
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مناشدة من قلب مخلص

إني ألناشد هؤالء المســؤلين وغيرهم أن يسارعوا 

إلى مرضاة اهلل تعالى باستئصال شأفة هذا الفساد ودفع 

هذا الشــر، فإنه كلما تقــادم الزمن ازداد اســتفحاله، 

البالد  وتعمق أثره واســتعصى علــى العالج، وعــم 

في  ال تأخذهم  أن  وعليهم  المســتطير،  وباؤه  والعباد 

ذلك لومة الئم، فما الذي يجعلهم متقاعسين عن هذا 

المجرمين  أولئــك  الخوف من  كان  فــإن  الواجب؟ 

المشعوذين فإن اهلل أولى أن يخاف ويتقى، فإن قضاءه 

ال يرد وبطشــه ال يحد، واهلل يكفي كل من قام بأمره 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  شر كل ذي شر، ﴿ ڌ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ 
ڻ ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
الزمر: ٣6 ـ ٣7، وإيمــان المؤمن ال يجعل في قلبه مكانا 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ﴿ ىائ  تعالى،  اهلل  غير  لخوف 

گ  گ  گ  ک  ۇئ ﴾ التوبة: 1٣، ﴿ ک  ۇئ  وئ 
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 
ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۆ ﴾ الطالق: 2 ـ ٣. ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
وكما أناشد هؤالء فإنني أناشد جميع فئات الناس 

المقدس وعلى  الواجــب  بهذا  القيام  تتعاون على  أن 

مؤسسات الوعظ واإلرشاد والتربية والتعليم أن تجعل 

هذه القضية في مقدمــة اهتماماتها، وأرجو من علماء 

األمــة الذين أخذ اهلل عليهــم العهــد أن يقولوا الحق 

وال يكتموه أن يجاهروا بإنكار هذا الفساد ووقف مده.

وقبل هذا كله فإننــي أرجو من ولي أمرنا أن يولي 

هذا األمر اهتمامه البالغ وأن يوجه كل ذي اختصاص 

أن يقوم بما يجب عليه بحسب اختصاصه، وأن يوجه 

إلى سن القوانين الصارمة من أجل ردع الذين يوقعون 

الناس في حبائــل هذه األوهــام، ويســتغلونهم هذا 

الثروات، فضال عن  االستغالل السيء، ويبتزون منهم 

إفســاد عقيدتهم التي هي مالك كل شيء، وأقترح أن 
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توضع رقابة علــى كل من يزعم أنه يعالــج بالقرآن، 

ليتبين هل هو ملتزم بالقرآن وحــده، أو أنه يضم إليه 

الشــعوذات ويدعي علم الغيب، فــإن كثيرا من ذوي 

األمراض اســتغلوا ثقة الناس بالقرآن واشتروا به ثمنا 

بعالج  يعتنوا  ولــم  األموال،  منهم  فاســتنزفوا  قليال، 

أمراض قلوبهم بكتاب اهلل تعالى، فيخلصوها من أسر 

أوهامها ومعضالت أسقامها، كالعجب والكبر والحسد 

والرياء والضغن والحقد، وإنما وزعوا بينهم األســقام 

بما أشــاعوه بينهم من األوهام، فغدا الصحيح سقيما 

يزداد ســقمه يومــا بعد يــوم، يظــن أن ما يتلقاه من 

المشعوذ هو دواء لســقمه، وما هو إال داء يضاف إلى 

داء قبله، فتترادف األسقام، واهلل المستعان.

وإن أخطر شــيء في هذه األدواء أن يصاب بها 

من هو جدير بأن يخلص النــاس منها بما أوتي من 

ينابيع  عقل وحكمة، ولكنــه يعطل عقلــه ويجفف 

علمــه وحكمته بتصديقه ما يلقى إليه من وســاوس 

الشيطان، التي يتعاون عليها شياطين اإلنس والجن، 
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ڃڃ ﴾ األنعام: 112،  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ ڦ 

والنــاس لهــم مصدقــون، وألوهامهــم معتقدون، 

ال تثنيهم زواجر القرآن ونــذره، وال تهديهم براهينه 

ودالئله، فمتى نتخلص من هذه األمراض فإنها أخطر 

ما فتك باألمة، وإلى اهلل المشــتكى وهو المســتعان 

عليه، توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون.

 وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين

مسقط / الموالح
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