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 المقدمة

 بسم اهلل الرحيم الرٛتن، العزيز ا١تناف، ا٠تالق البارئ ا١تستعاف.
 ّت أزكى الصالة والسالـ على أشرؼ ا٠تلق النيب اليماف، ٤تمد بن عبداهلل من بٍت عدناف.

 م الصحابة الكراـ، والتابعُت من الثقالف.ّت على ٚتيع من أتبعو بإحساف، وأذكر منه
 ّت على ا١تهدي وأصحابو من ىم للنيب إخواف خالف.

 وسلم تسليماً كثَتاً..
 وأما بعد:

فإف اهلل تعاىل قد حف اٞتنة با١تكاره كما يعلم الكثَت، وألف ا١تكاره كما اٝتها مكروىة عند الناس ففيها 
فمن صرب فلو النعيم يف اآلخرة، ومن ضجر فعليو الغضب  خَت عظيم، حيث ىي من اختبار اهلل للعباد،

 وا٠تسراف.
ومن االبتالءات العظيمة اليت تقع البن آدـ ىي تسلط اٞتن والشياطُت عليو، وأذيتو، وىذا كائن و٦تكن 
باتفاؽ علماء ا١تسلمُت، وحىت علماء أىل الكتاب ال ينكروف ذلك، ألف ىذا ٦تا أخرب بو اهلل تعاىل يف 

 الكرًن، ويف قبلو من الكتب والصحف السماوية.القرآف 
ولو ْتثنا عن من يسعى اٞتن والشياطُت ويتعمدوف على أذيتهم فسنجد أهنم عباد اهلل ا١تؤمنُت، ألهنم ال 

 حيبوف أف يكوف اإلنساف على استقامة أبداً.
، وىم ٛتاة العقيدة، وإف خَت الناس يف زمننا بال شك أهنم ا١تهدي وأصحابو الكراـ، حيث ىم أنصار الدين

وىم رأس اإلسالـ وحربتو، وىم ٣تددو ا٠تَت لألمة، وقل من ا٠تَت فيهم ما قلت، فإنك لن تبلغ أفضل ٦تا 
ُر َىِذِه اْْلُمَِّة َأوَُُّلَا »قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: أخرب بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حيث  َخي ْ

ٌٌ ، َأوَُُّلَا ِفيِهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم َوآِخُرَىا ِفيِهْم ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ َوبَ ْْيَ َذِلَك ث َ َوآِخُرَىا  ََٔب
إذف فالكالـ عن زمن عيسى  أليس عيسى بن مرًن يصلي خلف اإلماـ ا١تهدي عليو السالـ؟!. .ٕ«َأْعَوجُ 

يسى عليو السالـ فيو ا١تهدي وأصحابو عليهم السالـ، وعليو فهم عليو السالـ ليس على شخصو، وزمن ع
 ا١تقصود يف اٟتديث.. 
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ٌر َثاَلَث َمرَّاٍت(وقَاَؿ النَّيبُّ  قَاَؿ َرُسوُؿ و ، ٖ: )لَُيْدرَِكنَّ اْلَمِسيُح ِمْن َىِذِه اأْلُمَِّة أَقػَْواًما ِإنػَُّهْم َلِمثْػُلُكْم َأْو َخيػْ
لَُيْدرَِكنَّ اْلَمِسيَح اْبَن َمْرًَنَ رَِجاٌؿ ِمْن أُمَّيِت، ُىْم ِمثػُْلُكْم َأْو َخيػْرُُىْم ِمثػُْلُكْم َأْو »ْيِو َوَسلََّم: اللَِّو َصلَّى اهلُل َعلَ 

 .. بعض الصحابة خَتاً من وسيكوف فيهم من ىو، فأصحاب ا١تهدي كأصحاب الرسوؿ  .ٗ«َأْخيَػرُ 
قَاَؿ: )اَل تَػُقوـُ السَّاَعُة َحىتَّ يَػْنزَِؿ الرُّوـُ بِاأَلْعَماِؽ أَْو ِبَداِبَق، فَػَيْخرُُج إِلَْيِهْم   َعْن َأِِب ُىَريْػَرَة َأفَّ َرُسوَؿ اللَّوِ و 

، واٞتيش ىذا ىو جيش ا١تهدي الذي خيرج للملحمة َ٘جْيٌش ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَياِر أَْىِل اأَلْرِض يَػْوَمِئٍذ،..(
 الكربى.

 َعْن ٤ُتَمَِّد ْبِن اْٟتََنِفيَِّة، قَاَؿ: )ُكنَّا ِعْنَد َعِليٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َفَسأََلُو َرُجٌل َعِن اْلَمْهِديِّ، وعن َأُُب الطَُّفْيِل،
ًعا، فَػَقاَؿ: َذاَؾ خَيْرُُج يف آِخِر الزََّمافِ  َهاَت، ُّتَّ َعَقَد بَِيِدِه َسبػْ ا قَاَؿ الرَُّجُل: اللََّو ِإذَ  فَػَقاَؿ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َىيػْ

 َيْستَػْوِحُشوَف ِإىَل َأَحٍد، اللََّو قُِتَل، فَػَيْجَمُع اللَُّو تَػَعاىَل َلُو قَػْوًما قُػُزًعا َكَقزَِع السََّحاِب، يُػَؤلُِّف اللَُّو بَػُْتَ قُػُلوِِبِْم اَل 
ُة َأْصَحاِب بَ  ْدٍر، َلَْ َيْسِبْقُهُم اأْلَوَُّلوَف َواَل يُْدرُِكُهُم اآْلِخُروَف، َوَعَلى َواَل يَػْفَرُحوَف بَِأَحٍد، َيْدُخُل ِفيِهْم َعَلى ِعدَّ

ُه؟ قُػْلُت: نَػَعْم، قَاَؿ: َعَدِد َأْصَحاِب طَاُلوَت الَِّذيَن َجاَوُزوا َمَعُو النػََّهَر، قَاَؿ أَبُو الطَُّفْيِل: قَاَؿ اْبُن اْٟتََنِفيَِّة: أَتُرِيدُ 
َشَبتَػُْتِ، قُػْلُت: اَل َجَرـَ َواللَِّو اَل أُرِيِهَما َحىتَّ أَُموَت، َفَماَت ِِبَا يَػْعٍِت َمكََّة َحَرسَ ِإنَُّو خَيْرُُج ِمْن بَػُْتِ  َها  َىَذْيِن ا٠تَْ

 ، وىذا من اآلثار اليت ترفع حتماً للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ألهنا من أمور الغيب.ٙاللَُّو تَػَعاىَل(
، ويف األثر أف من التابعُت كانوا يتحروف ْقُهُم اأْلَوَُّلوَف َواَل يُْدرُِكُهُم اآْلِخُروَف..إذف فأصحاب ا١تهدي: اَل َيْسبِ 

 واألخبار يف ىذا كثَت أكتفي ٔتا سبق. خروجو وا١تقاـ ٔتكة حىت يناصروه.
ويف آخر ا١تقدمة أقوؿ أف شكاوى أذية اٞتن والشياطُت ألنصار ا١تهدي دفعٍت أف أكتب ىذه الرسالة 

تصرة يف ىذا ا١توضوع، ولن أتطرؽ إىل كل مواضيع وأبواب البالء وا١تصيبة والعقوبة و٨توىا بل سأكتفي ا١تخ
 ٔتا خيدـ الرسالة ىذا، واليت أوجهها ألنصار ا١تهدي خاصة.

 أخوكم/ وائل عياش األنصاري
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 تعريف البالء واالبتالء

 . وقدراً  والضراء، ويقعاف شرعاً البالء واالبتالء كالمها امتحاف واختبار، ويكوناف بالسراء 

 الفرق بين المصيبة واالبتالء

 : ا١تصيبة ال تكوف إال ضراء أما االبتالء فقد يكوف بالضراء وقد يكوف بالسراء.اْلول
 : ا١تصيبة تكوف يف الدنيا والربزخ واآلخرة وأما االبتالء فال يكوف إال يف الدنيا.الثاين
 ما ا١تصيبة فهي عامة تشمل ا١تكلفُت وغَتىم كالبهائم واألطفاؿ.: االبتالء خاص با١تكلفُت أالثالث

 الفرق بين المصيبة والعقوبة

: كل عقوبة بذنب وليس كل مصيبة بذنب فقد تكوف ا١تصيبة بذنب فتصبح عقوبة وقد ال تكوف ، اْلول
ال ُيشًتط ٢تا وبالتايل العقوبة ُيشًتط ٢تا أف تكوف جزاًء على ما مضى أي بذنب ماضي ٓتالؼ ا١تصيبة ف

 ذلك.
 : العقوبة خاصة با١تكلفُت أما ا١تصيبة فقد ُيصاب غَت ا١تكلف كاألطفاؿ والبهائم و٨تو ذلك.الثاين
: ا١تصائب ٗتتلف عن العقوبات من حيث الدفع والرفع؛ فا١تصيبة إذا َل تكن عقوبة ٖتتاج إىل الثالث

، والرضا وما إىل ذلك من أمور، أما العقوبة فتحتاج االستعانة باهلل ودفعها بالسنن الطبيعية، والصرب والتقوى
 باإلضافة إىل ما سبق إىل التوبة واالستغفار واالستقامة.

: ا١تصيبة ال تكوف إال ضراء وأما العقوبة فهي ال تقتصر على العقوبات الظاىرة اٟتسية ا١تادية واليت الرابع
بات ا١تعنوية ا٠تفية ومن ذلك استدراج العبد سراء كبعض العقو  تكوف يف قالب ضراء بل قد تكوف يف قالب

 .الفاجر بالنعم واتباع السيئة بسيئة أخرى

 الفرق بين االبتالء والعقوبة
: من حيث زمن الوقوع، فإف االبتالء يكوف يف الدنيا، وأما العقاب فإنو يكوف يف الدنيا والربزخ الفرق اْلول

 واآلخرة.
فإف االبتالء يكوف الختبار حاؿ اإلنساف، كما يف قولو  : من حيث السبب والباعث ،الفرق الثاين

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل" ]ا١تلك: :سبحانو [. أو يكوف، أو رفعة يف الدرجات، أما العقاب فال يكوف ٕ"لَِيبػْ
 إال جزاًء على الذنب.

 :والصاٟتُت، كما يف اٟتديث : االبتالء عاـ للمكلفُت من اٞتن واإلنس فهو يقع على األنبياءالفرق الثالث
قع على أىل الذنوب "أشد الناس بالًء األنبياء ّت األمثل فاألمثل ... ". أما العقاب فإنو خاص إذ ي

 وا١تعاصي فقط.
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 الفرق بين المصائب العامة والخاصة

قد  الغالب أف ا١تصائب العامة ىي عقوبات أما ا١تصائب ا٠تاصة اليت تصيب األفراد وآحاد الناس، فهذه
 عز وجل لرفعة العبد.-تكوف فعالً عقوبة، وقد تكوف ابتالء من اهلل

 فالفنت يف األمة ىي عقوبات ٠تروجها عن مراد اهلل منها، ٓتالؼ ما يصيب العبد ذاتو من ضراء.

 ولماذا يبتلى األنبياء؟!
 صفياؤه؟!قد يتبادر للذىن تساؤؿ يقوؿ: و١تاذا يبتلى األنبياء وىم خَتة ا٠تلق وأحباء اهلل وأ

صطفى صلى اهلل عليو وسلم، جييب عن ىذا السؤاؿ القاضي عياض يف كتابو: الشفا بتعريف حقوؽ ا١ت
عليو صلى اهلل عليو وسلم وعلى غَته من األنبياء  اٟتكمة يف إجراء األمراض وشّدهتافإف قيل: فما  فيقوؿ:

امتحاهنم ٔتا امُتحنوا بو، كأيوب ويعقوب على ٚتيعهم السالـ؟ وما الوجو فيما ابتالىم اهلل بو من البالء، و 
ودانياؿ، وحيِت، وزكريا، وإبراىيم، ويوسف، وغَتىم، صلوات اهلل عليهم، وىم خَتتو من خلقو وأحباؤه 

 وأصفياؤه.
أف أفعاؿ اهلل تعاىل كلها عدؿ، وكلماتو ٚتيعها صدؽ، ال مبدؿ لكلماتو، يبتلي  -وفقنا اهلل وإياؾ -فاعلم 

 [.ٗٔعاىل ٢تم: }لَِننظَُر َكْيَف تَػْعَمُلوَف{ ]يونس: عباده كما قاؿ ت
فامتحانو إياىم بضروب احملن زيادة يف مكانتهم، ورفعة يف درجاهتم، وأسباب الستخراج حاالت الصرب 
والرضا، والشكر والتسليم، والتوكل، والتفويض، والدعاء، والتضرع منهم، وتأكيد لبصائرىم يف رٛتة 

ى ا١تبتلُت، وتذكرة لغَتىم، وموعظة لسواىم ليتأسَّوا يف البالء ِبم، فيتسلوا يف احملن ٔتا ا١تمتحنُت، والشفقة عل
جرى عليهم، ويقتدوا ِبم يف الصرب، و٤تٌو ٢َتنَّاٍت فرطت منهم، أو غفالت سلفت ٢تم، ليلقوا اهلل طيبُت 

 .أكمل، وثواِبم أوفر وَأْجزؿ ُمهّذبُت، وليكوف أجرىم
َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى عن ف هم العظيمة يف اٞتنة، واليت ال يبلغوىا بعمل مهما كرب وعظم.وكذا حىت يبلغهم منزلت
ُلْغَها ِبَعَمِلِو، ابْ َتََلُه اَّللَُّ ِف َجَسِدِه َأْو ِف َمالِ »اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  ِو ِإَذا َسَبَ َقْت لِْلَعَْبِد ِمَن اَّللَِّ َمْنزِلٌَة َلَْ يَ َب ْ

ويف ىذا دليل على أف االبتالء من اهلل  ،ٚ«َلِدِه، ُثَّ َصَب ََّرُه َحَّتَّ يُ َْبِلَغُو اْلَمْنزَِلَة الَِِّت َسَبَ َقْت َلُو ِمْنوُ َأْو ِف وَ 
تعاىل قد تكوف من ا١تنح اليت يغفل عن اٟتكمة منها الكثَت، ولكن الوحي الشريف يشًتط الصرب عليو، 

 والصرب نقيض اٞتزع والضجر.

 ءدرجات االبتال
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ومن رٛتة اهلل تعاىل أف االبتالء لو درجات، ولو تساوى ١تا صرب الكثَت على كثَت أو عظيم االبتالء، ومن 
َأيُّ النَّاِس  صلى اهلل عليو وسلم، َرُسوَؿ اللَّوِ درجتو يعرؼ درجة إدياف ا١تبتلى حيث جاء يف اٟتديث أنو سئل 

يِن اْْلَْنَِبَياُء ُثَّ اْْلَ »َأَشدُّ َباَلًء قَاَؿ:  تَ َلى الرَُّجُ  َعَلى َدْدِر ِييِنِو فَِنْن َااَن ُصْلَ  الدِّ ْمَثُ  فَاْْلَْمَثُ  َحَّتَّ يُ َب ْ
اْْلَْنَِبَياُء، ُثَّ » ، ويف رواية:ٛ«اْشَتدَّ َبََلُؤُه َوِإْن َااَن ِف ِييِنِو رِدٌَّة ابْ تُِلَي َعَلى َحَسِ  َذِلَك َأْو َدْدِر َذِلكَ 

تَ َلى الرَُّجُ  َعَلى َدْدِر ِييِنِو، َفَمْن َثُخَن ِييُنُو َثُخَن اْْلَْمَثُ  فَاْْلَ  يِن يُ َب ْ ْمَثُ ، فَِنَذا َااَن الرَُّجُ  ُصْلَ  الدِّ
 .ٜ«َبََلُؤُه، َوَمْن َضُعَف ِييُنُو َضُعَف َبََلُؤهُ 

 منزلة االبتالء

ف اٞتنة حفت با١تكاره والبالء ومن عظيم فضل اهلل تعاىل أف جعل البالء يف عباده ا١تؤمنُت، وكما نعرؼ أ
من ا١تكاره فمن الضروري أف البالء يكوف نصيب كل مؤمن حىت يبلغو اٞتنة، كما سبق يف األحاديث، 
وحيث أف اإلخبار القرآين والنبوي يوحي أف قد يكوف االبتالء من مفاتيح اٞتنة مع وجوب الصرب عليو، 

ن ال يصرب عليو فإف السخط من اهلل يكوف نصيبو، فحاشا وكذا أنو حيدد حىت منزلة العبد يف اٞتنة، وأف م
 هلل من سوء ا١تنزلة.

 أحوال المسلم مع أقدار اهلل المؤلمة عموماً

الصرب وىو واجب وىو أف يرى ىذا ا١تقدور ثقيل عليو لكنو يتحملو وىو يكره وقوعو ولكن حيميو  - ٔ
 إديانو من السخط.

نساف با١تصيبة ْتيث يكوف وجودىا وعدمها سواء فال يشق الرضا وىو مستحب وذلك بأف يرضى اإل - ٕ
 عليو وجودىا وال يتحمل ٢تا ٛتالً ثقيالً.

الشكر وىو أعلى ا١تراتب وذلك بأف يشكر اهلل عز وجل على ما أصابو من مصيبة حيث عرؼ أف  - ٖ
 ىذه ا١تصيبة سبب لتكفَت السيئات ورٔتا لزيادة اٟتسنات.

 نمن حكم التمحيص قبل التمكي
ولنعلم ٚتيًعا بأف اهلل عز وجل يغار على دعوتو، وحيب أولياءه العاملُت لو، لذلك فهو يسوؽ ٢تم االبتالء 
بُت يدي رٛتتو، وقبل ٘تكينهم يف األرض ليذوقوا القهر فال يقهروا الناس إذا ُمكنوا، ويذوقوا ٖتكُّم ا٠تصم 

، وحينئذ تكوف احملنة يف فال يوقعوف بالناس مثلو أبداً  فيهم واستبداده ِبم، فإذا ما ُمكنوا ذكروا ماضيهم ا١ترير
 ، وىو ضياع لصفقة اآلخرة واألبد.حقهم اليـو وقاية من الضياع غًدا
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 حقيقة أذية الجن والشياطين لإلنس 
وليس ىنا ٤تل مناقشة األدلة القائلة ْتقيقة أذية اٞتن لإلنس ألف ىذه ا١تسألة متفق عليها عند أىل اإلسالـ 

وشيعة، وحىت عند أىل الكتاب، وحىت غَتىم من األمم، ولكن أنوه ىنا فقط على حقيقة أذية  من سنة
اٞتن والشياطُت لإلنس، وأف ىذا يف باب اإلمكاف بإذف اهلل تعاىل، وَل يشذ عن ىذا القوؿ إال نفر قليل يف  

 د.كل ٣تتمع، ولو ناقشت ىذا األمر ىنا لطالت الرسالة، وىذا ٥تالف ١تقصدىا ا١تنشو 

 صور أذية الجن والشياطين لإلنس

 السحر: وىو ما يكلف الساحر من اٞتن أو اإلنس ٞتٍت بأذية إنساٍف ما بعمٍل ما. -ٔ
 ا١تس: وىو ما ديس اإلنساف من أذية من اٞتن دومنا تكليف للجٍت من قبل ساحر. -ٕ
 العُت: وىو ما يعُت بو اإلنساف أو اٞتٍت إلنساف. -ٖ
فيصاب بأعراض قريبة من العُت، واٟتسد أعم من العُت،  اٟتسد: وىو أف حيسد اإلنساف جٍت -ٗ

   والعُت أشد ضرراً من اٟتسد.

 الكرام صحابةلول صلى اهلل عليه وسلم من أذية الجن والشياطين لرسول اهلل
ـَ َفَصلَّى َصاَلَة اعن  لصُّْبِح، َوُىَو َخْلَفُو، فَػَقرَأَ، أَبُو َسِعيٍد ا٠ْتُْدرِيُّ، َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَا

َلْو رَأَيْػُتُموين َوِإْبِليَس، َفَأْىَوْيُت بَِيِدي، َفَما زِْلُت َأْخنُػُقُو )فَاْلَتَبَسْت َعَلْيِو اْلِقرَاَءُة، فَػَلمَّا فَػرََغ ِمْن َصاَلتِِو قَاَؿ: 
بْػَهاـِ َوالَّيِت تَِليَها  -َحىتَّ َوَجْدُت بَػْرَد لَُعابِِو بَػُْتَ ِإْصبَػَعيَّ َىاتَػُْتِ  َوَلْواَل َدْعَوُة َأِخي ُسَلْيَماَف، أَلَْصَبَح َمْربُوطًا  -اإْلِ

َياُف اْلَمِديَنِة، َفَمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْف اَل حَيُوَؿ بػَ  َنُو َوبَػُْتَ اِبَسارِيٍَة ِمْن َسَوارِي اْلَمْسِجِد، يَػَتاَلَعُب بِِو ِصبػْ َلِة يػْ ْلِقبػْ
َعْن َعاِئَشَة، َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف ُيَصلِّي، َفأَتَاُه الشَّْيطَاُف َفَأَخَذُه ، ويف رواية: ٓٔ(ْليَػْفَعلْ َأَحٌد فػَ 

َيِدي، َوَلْواَل َدْعَوُة َأِخي  َحىتَّ َوَجْدُت بَػْرَد ِلَسانِِو َعَلى»َفَصَرَعُو َفَخنَػَقُو، قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 
ـُ ، أَلَْصَبَح ُموثَػًقا َحىتَّ يَػرَاُه النَّاسُ  َعْن َأُب ُىَريْػَرَة، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اهللُ ، ويف رواية: ٔٔ«ُسَلْيَماَف َعَلْيِو السَّاَل

َي َىَذا َفأَ »َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  َخْذتُُو َفَخنَػْقُتُو، َحىتَّ ِإينِّ أَلَِجُد بَػْرَد ِلَسانِِو َعَلى اْعتَػَرَض يلَ الشَّْيطَاُف يف ُمَصالَّ
. ومن خالؿ األحاديث ٧تد أف اٞتن ٕٔ«َظْهِر َكفِّي، َوَلْواَل َدْعَوُة َأِخي ُسَلْيَماَف أَلَْصَبَح َمْربُوطًا تَػْنظُُروَف إِلَْيوِ 

من باب االبتالء، مع أنو قد يكوف من والشياطُت يتعرضوف باألذى لكل إنساف خاصة األمثل منهم، وىذا 
 ا١تصائب لغَتىم من الناس.
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َكْيَف َصَنَع َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِحَُت َكاَدْتُو الشََّياِطُُت؟ قَاَؿ:   َد الرَّْٛتَِن ْبَن َخْنَبٍش:َسَأَؿ َرُجٌل َعبْ 
ْيطَاٌف هلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِمَن اأْلَْوِديَِة، َوَٖتَدََّرْت َعَلْيِو ِمَن اْٞتَِباِؿ، َوِفيِهْم شَ َجاَءِت الشََّياِطُُت ِإىَل َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى ا

قَاَؿ َجْعَفٌر: َأْحَسُبُو  -َوَسلََّم، قَاَؿ: فَػُرِعَب  نَاٍر، يُرِيُد َأْف حُيْرَِؽ ِِبَا َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيوِ  َمَعُو ُشْعَلٌة ِمنْ 
" قَاَؿ: " ُقْل: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت : يَا ٤ُتَمَُّد ُقْل، قَاَؿ: "َما أَُقوُؿ؟قَاَؿ: َوَجاَء ِجرْبِيُل، فَػَقاؿَ  -: َجَعَل يَػَتَأخَُّر قَاؿَ 

َما يَػْنزُِؿ ِمَن السََّماِء، َوِمْن  ، َوِمْن َشرِّ ا َخَلَق، َوَذرََأ َوبَػرَأَ اهلِل التَّامَّاِت الَّيِت اَل جُيَاِوُزُىنَّ بَػرٌّ، َواَل فَاِجٌر ِمْن َشرِّ مَ 
َها، َوِمْن َشرِّ ِفنَتِ اللَّ  ْيِل َوالنػََّهاِر، َوِمْن َشرِّ  َشرِّ َما يَػْعرُُج ِفيَها، َوِمْن َشرِّ َما َذرَأَ يف اأْلَْرِض، َوِمْن َشرِّ َما خَيْرُُج ِمنػْ

 ٖٔ.الشََّياِطُِت، َوَىَزَمُهُم اهللُ َعزَّ َوَجلَّ  ُن "، َفطَِفَئْت نَارُ ُكلِّ طَارٍِؽ ِإالَّ طَارِقًا َيْطُرُؽ ِٓتََْتٍ، يَا َرٛتَْ 
ْرأَُة السَّْوَداُء، أَ و 

َ
َتِت النَّيبَّ َصلَّى اهللُ قَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: َأاَل أُرِيَك اْمرَأًَة ِمْن أَْىِل اٞتَنَِّة؟ قُػْلُت: بَػَلى، قَاَؿ: َىِذِه ا١ت

ِإْف ِشْئِت َصبَػْرِت َوَلِك اٞتَنَُّة، َوِإْف »: ِإينِّ ُأْصرَُع، َوِإينِّ أََتَكشَُّف، فَادُْع اللََّو يل، قَاَؿ: َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَلتْ 
َعا فَػَقاَلْت: َأْصربُ، فَػَقاَلْت: ِإينِّ أََتَكشَُّف، فَادُْع اللََّو يل َأْف اَل أََتَكشََّف، َفدَ « ِشْئِت َدَعْوُت اللََّو َأْف يُػَعاِفَيكِ 

 ، ويف رواية: إف ا٠تبيث يكشفٍت، إشارة إىل الشيطاف الذي كاف يصرعها.ٗٔ..٢َتَا
 َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َأفَّ اْمرَأًَة َجاَءْت ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َمَعَها َصيبٌّ ٢َتَا بِِو َلَمٌم، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  رويو 

  ٘ٔفَػبَػرَأَ. (،وَّ اهلِل، أَنَا َرُسوُؿ اهللِ اْخرُْج َعدُ )َوَسلََّم: 
ِف َجَعَل يَػْعِرُض َعْن ُعْثَماَف ْبِن َأُب اْلَعاِص قَاَؿ: َلمَّا اْستَػْعَمَلٍِت َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى الطَّائِ و 

رَأَْيُت َذِلَك َرَحْلُت ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  يل َشْيٌء يف َصاَلِت َحىتَّ َما أَْدرِي َما ُأَصلِّي، فَػَلمَّا
قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َعَرَض يل « َما َجاَء ِبَك؟»قُػْلُت: نَػَعْم يَا َرُسوَؿ اللَِّو. قَاَؿ: « اْبُن َأُب اْلَعاِص؟»فَػَقاَؿ: 

َفَدنَػْوُت ِمْنُو، َفَجَلْسُت َعَلى ُصُدوِر « َذاَؾ الشَّْيطَاُف اْدنُوْ »ا ُأَصلِّي قَاَؿ: َشْيٌء يف َصَلَواِت َحىتَّ َما أَْدرِي مَ 
، قَاَؿ: َفَضَرَب َصْدرِي بَِيِدِه، َوتَػَفَل يف َفِمي َوقَاَؿ:  فَػَفَعَل َذِلَك َثاَلَث َمرَّاٍت، ُّتَّ « اْخرُْج َعُدوَّ اللَّوِ »َقَدَميَّ

 .ٙٔ«فَػَلَعْمرِي َما َأْحِسُبُو َخاَلَطٍِت بَػْعدُ »قَاَؿ: فَػَقاَؿ ُعْثَماُف: « اٟتَْْق ِبَعَمِلكَ »قَاَؿ: 
 واألمثلة كثَتة أكتفي ٔتا سبق.

وقاؿ ابن القيم يف "زاد ا١تعاد": الصرْع َصْرعاف: صرع من األرواح ا٠تبيثة األرضية، وصرع من األخالط 
عالجو ... وىذه ا١ترأة اليت جاء اٟتديث أهنا كانت الرديئة، والثاين ىو الذي يتكلم فيو األطباء يف سببو و 

ُتْصرَع وتتكشف، جيوز أف يكوف َصْرُعها من النوع الثاين، فوعدىا النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم اٞتنَة بصربىا 
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على ىذا ا١ترض، ودعا ٢تا أف ال تتكشف، وخَتىا بُت الصرب واٞتنة، وبُت الدعاء ٢تا بالشفاء من غَت 
 فاختارت الصرب واٞتنة. مافض

 الحكمة من خلق الشيطان

 .وأعوانو من إكماؿ مراتب العبوديةما يًتتب على ٣تاىدة الشيطاف 
 .خوؼ العباد من الذنوب
 .جعلو اهلل عربة ١تن اعترب

 .جعلو فتنة واختباراً لعباده
 .إظهاره كماؿ قدرتو سبحانو ٓتلق األضداد

 .الضد يظهر حسنو الضد
 .إىل ٖتقيق الشكر االبتالء بو

 .يف خلق إبليس قياـ سوؽ العبودية
 .وترتب على ذلك ظهور آياتو وعجائب قدرتو

 .ا٠تلق من النار آية
 .ظهور متعلقات أٝتائو

 .ظهور آثار ٘تاـ ملكو وعمـو تصرفو
 .وجود إبليس من ٘تاـ حكمتو تعاىل

 .ٛتده تعاىل على منعو وخفضو
 .وٓتلقو يظهر اهلل لعباده حلمو وصربه

 .خلق اهلل خلقو ْتيث يظهر فيهم أحكاـ أٝتائو وصفاتو وآثارىا
 .ما حصل بسبب وجود الشيطاف من ٤تبوبات للرٛتن

 .٤تبتو سبحانو أف يكوف مالذاً ومعاذاً ألوليائو
 ٖتدث ابن القيم، رٛتو اهلل، عن ذلك يف )شفاء العليل( ووضحو، فمن ذلك:وقد 

 .امتحاف العباد
 .صاحل عملو السابق وأبقاه ٣تازاة لو على

 .أملى لو ليزداد إٙتاً 
 .وأبقاه ليتوىل اجملرمُت
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 أذية الجن لإلنس مراتب

 وإف مراتب أذية اٞتن لإلنس حسب رأيي على النحو اآلِت:
 : ا١ترسلُت.أولً 
 : األنبياء.اثنياً 
 : الدعاة إىل الدين اٟتق.اثلثاً 
 : الصاٟتُت من الناس.رابعاً 

 : عامة ا١تسلمُت.خامساً 
 : عامة الناس.ايساً س

ويف ىذه ا١تراتب نعلم مدى عداوة الشيطاف لإلنس، وأنو يتعمد أذية األمثل فاألمثل، حىت يعم فساده كل 
 الناس.

 ؟للكافرين لماذا ال يتعرض الجن والشياطين بكثرة

ذية والناظر ٟتاؿ الشيطاف يعلم أنو ال ينجى منو إنساف وال حىت جٍت مسلم إال حاوؿ إغوائو، ولكن األ
ا١تقصودة ىنا ىي كثرة الصرع ٔتس وأذية مهما كانت للكافرين، وىنا ديكن أف ننزؿ اٟتديث يف جواب ىذا 

ِإفَّ الرَُّجَل الَِّذي لَْيَس يف )قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: أنو َعِن اْبِن َعبَّاٍس، التساؤؿ حيث جاء 
 .ٚٔ(الُقْرآِف، َكاْلبَػْيِت ا٠ْتَِربِ  َجْوِفِو َشْيٌء ِمنَ 

فإف كاف اٟتديث تكلم عن رجل ليس يف قلبو شيء من القرآف، وحيتمل أف يكوف ىذا الرجل مسلم، ولكنو 
 شبو بالبيت ا٠ترب، فكيف بالكافر أو ا١تلحد؟..

ن والشياطُت وحيث أف الكافرين ليس مناط ِبم إقامة الدين، وىم أصاًل على غَت منهاج اٟتق، فإف أذية اٞت
٢تم على درجة ىي أقل ٦تا ىي على عباد اهلل كما سبق، وكلما كاف اإلنساف يف بعد من اهلل تعاىل كانت 

 اٞتن والشياطُت على رضاء بو ؤتا يصنع.
 مع العلم أنو ال ٧تاة حقيقية منهم إال بإتباع الدين اٟتق.

معات الغربية والشرقية ٔتا تعانيو الشعوب ولقد أوردت ىذه النقطة حىت ال يقاؿ: ١تاذا ال تعاين اجملت
 اإلسالمية من أذى من قبل اٞتن والشياطُت.

فإف بعض الناس يقوؿ أين عندما ألتـز بالتعاليم الدينية أشعر بالتعب والضيق، ولكٍت إذا تركت ىذا  سؤال:
 ال أشعر بالضيق والتعب و٨تومها، فلماذا ىذا؟

                                                           

 .2337 :، والحاكم12619 :الطبرانيمعجم ، 2913 :الترمذيسشن ، 3336 :الدارمي ، سشن1947مدشد أحسد:  17
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لكالـ، وىو أف اإلنساف يكوف فيو جٍت أو شيطاف، فإذا َل وجواب ىذا بسيط وقد سبق يف ا اجلواب:
يوجد ما يضيق عليو فإنو يكوف يف سكوف، ولكن يكوف لو أذى من جهة أخرى، مثل: الضغط على 
اإلنساف للمعصية، وجعل الطاعة صعبة عليو، ىذا من جهة أف اإلنساف مسلم، فإف كاف على غَت اإلسالـ 

إليو دينو، ويكره إليو اإلسالـ، ّت ىو حيبب إليو ا٠تبائث، ويكره إليو الطيبات فاألمر أكرب وأبلغ، فإنو حيبب 
 من األفعاؿ واألقواؿ.

 فصل في الجن والشياطين

 ولالطالع على بعض ما جاء يف خرب وشأف اٞتن، وقد ذكرت ىذا ألمور:
 .معرفة الشيء خَت من جهلو 
 .عدـ ا٠توؼ منهم 
 .عدـ االفتتاف ِبم، ؤتا جييؤوف بو 

 نواع اجلنأ
 "..ٛٔاٞتن، اٞتاف: ".. اٞتِّْن من االستتار . 
 "وكذلك يقاؿ يف اٞتن، ٜٔالشيطاف: من شطن وىو: "ُيضرُب مثاًل لإلنساِف األِشر القوّي ،

 فمن كاف منهم شريراً قوياً؛ ٝتي شيطاناً، فيطلق الشيطاف على كل من اإلنس واٞتن.
 "ٕٓالعفريت: "]والػ[ ِعْفريٌت ]الػ[ خبيٌث. 
 والعاٍت ىو ا١تستكرب.ٕٔرد: "إَذا َعَتا فَػُهَو َمارٌِد"ا١تا ،ٕٕ 

 ومن اٞتن أصناؼ وأشكاؿ:
  ،"الشق[: "نصف ُصورَة اإلنساف، َوأَنو يعرض لْلُمَساِفر، ِإذا َكاَف َوحده َوُرٔتَا أىلكو[ (

]ويقصد: أنو على شكل من شقُت نصف على صورة إنساف، والنصف اآلخر على صورة حيواف، 
 غَت ذلك[.  أو وحش، أو

 .الطائر: ٢َتُم َأْجِنَحة يطَتوف يف ا٢ْتََواء 
 .حيات 

                                                           

 .211: مذبميلآكام السرجان في أحكام الجان  18
 (.6/236: )العين لمفراىيدي 19
 (.5/358: )نفس السرجع 23
 (.2/568: )السرباح السشير 21
 (.2/392: )نفس السرجع 22
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 .كالب 
 .)]صنف حيلوَف ويظعنوف: ]وىم سكاف القرى واألماكن ا٠تاصة ِبم ٕٖ 
 .ٕٗصورة آدمي كامل 

وثبت يف األثر أف اٞتن: يأكلوف، ويشربوف، ويتزوجوف، ويتكاثروف، و٦تا جاء يف كتاب آكاـ ا١ترجاف عناوين 
 : أذكر بعضها

  ٕ٘اْلَباب اْٟتَاِدي عشر: يف َأف اٞتِّْن يَْأُكُلوف َوَيْشَربُوَف. -
 ٕٙاْلَباب الثَّاين عشر: يف َأف الشَّْيطَاف يَْأُكل َويْشرب ِبشَمالِِو. -
 ٕٚاْلَباب الرَّاِبع عشر: يف َأف اٞتِّْن يتناكحوف ويتناسلوف. -
كقبائلكم. قُػْلَنا: فَػَهل ِفيُكم َىِذه اأْلَْىَواء؟ قَاَؿ: نعم. ِفيَنا من  فصل: ".. فَػَقاَؿ: أَُمم أمثالكم َوفيَنا قبائل   -

 .ٕٛكل اأْلَْىَواء اْلَقَدرِيَّة والشيعة وا١ترجئة، قُػْلَنا: من أَيَها أَْنت؟ قَاَؿ: من ا١ترجئة"
 فباب اٞتن واسع جداً خالصتو يف ما يلي:

 وأكثر، فاٞتن يعيشوف ألالؼ السنُت  أف فيهم على عدة أدياف وملل و٨تل واعتقادات اإلنس، بل
 فا١تذىب الذي اندثر منذ زمن بعيد يوجد من اٞتن من يعتقده.

 ..وأف يف اٞتن من يزين للناس ما سبق من األدياف وا١تعتقدات 
 ..وأف اٞتن ٢تم أشكاؿ عدة كما سبق، وأكثر من ذلك 
 ..،أف ٢تم أحكاـ عديدة مثل اإلنس: األكل، والشرب، التناسل 

إال من لـز طرة واالستحواذ على بٍت البشر بقي أف اٞتن وماىيتهم الروحية قادروف على التأثَت أو السيوالذي 
 جنب اهلل وحصنو ا١تنيع.

 أعمال رجال اإلنس واجلن
ويف ىذا العنواف أبُت فيو أعماؿ اٞتن اليت يفتنت ِبا الناس، وكذلك قدرة وإمكانية وثبوهتا، وكذا ليفرؽ الناس 

 الكذاب من الناس. بُت النيب و 
 فإف الناس على مذاىب عدة:

                                                           

 .39: آكام السرجان لمذبمي 23
 .171: نفس السرجع 24
 .54: نفس السرجع 25
 .57: نفس السرجع 26
 .63: نفس السرجع 27
 .139: نفس السرجع 28
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  منهم من يفتنت با١تشعوذ، أو ا١تشعبذ؛ وىو الذي يريهم خالؼ الظاىر، أي يسحروا
أعينهم، كما فعل سحرة فرعوف، فقد قاؿ تعاىل: }قَاَؿ أَْلُقوا فَػَلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا أَْعُُتَ النَّاِس 

، وقيل يف التفسَت: "َسَحُروا أَْعُُتَ النَّاِس صرفوىا عن حقيقة ٍٜٕر َعِظيٍم{َواْستَػْرَىُبوُىْم َوَجاُءوا ِبِسحْ 
 .ٖٓإدراكها َواْستَػْرَىُبوُىْم خوفوىم حيث ٗتيلوىا حيات تسعى"

 .ومنهم من يفتنت ٔتن خيرب عن غيبيات، وىو الكاىن وا١تنجم 
 قلبو أو بدنو أو  ومنهم من يفتنت ٔتن يأِت بالسحر: وىو العمل الذي يُفعل يف ا١تسحور يف

 نفسيتو أو مالو ويكوف لو تأثَت.
ومامها كانت تسمية الشخص وعملو، فكلهم على صفة واحدة، والعامل ا١تشًتؾ بينهم واحد؛ وىو أهنم 

 على اتصاؿ باٞتن، وىم من يقوموف ِبذه األعماؿ.
لقدرية الكونية هلل ولكنهم مهما تسببوا يف خطورة على الناس وعلى اجملتمع يظل عملهم ٖتت ا١تشيئة ا

تعاىل؛ أي ال ديكن أف يصيبوا إال من أذف اهلل عليو اإلصابة بعملهم، قاؿ تعاىل: }َوَما ُىْم ِبَضارِّيَن بِِو ِمْن 
َفُعُهْم ... اآلية{  . َٖٔأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِف اللَِّو َويَػتَػَعلَُّموَف َما َيُضرُُّىْم َواَل يَػنػْ

ىذه ا١تسائل، وحىت تكوف دلياًل للبعض على مسائل وفنت وتلبيسات وٟتل وتوضيح كثَت من األمور يف 
ولذلك استخرجت دررًا من كالـ شيخ اإلسالـ ابن  -لنا كمسلمُت أو لغَتنا غَت ا١تسلمُت  –الدجاؿ 

 تيمية:
اليت ىي أصل  –"النبوة: ىي أصل ا١تعجزة. والوالية ىي أصل الكرامة. فال ٖتصل ا١تعجزة ا٠تارقة للعادة 

إال مع النبوة الصادقة، كما أف الكرامة ا٠تارقة للعادة ال ٖتصل للويل إال ٔتتابعتو لشرع  –رامة يف اٞتنس الك
لنبيو. فا١تعجزة إذف دليل على النبوة الصادقة. وجامعهما: آية اهلل ا٠تارقة الدالة على النبوة الصادقة. فهما 

 .   ٕٖلكرامة متساويتُت يف اٟتد واٟتقيقة.."من جنس واحد. ولكن ال يلـز من ىذا أف تكوف ا١تعجزة وا
"واٞتن غايتها أف ٗترب ببعض األمور ا١تستقبلية، كالذي يسًتقو اٞتن من السماء، مع ما يف اٞتن من 
الكذب، فال بد ٢تم من الكذب، والذي خيربونو بو ىو ٦تا يُعلم با١تنامات وغَت ا١تنامات، فهو من جنس 

الرسل من األمور البعيدة الكبَتة مفصاًل ]مثل وصف الًتؾ، وصف يأجوج ا١تعتاد للناس. وأما ما خيرب 

                                                           

 .116: األعراف 29
 (.9/27مزحيمي: )ل التفدير السشير 33
 .132البقرة:  31
 (.1/43بن تيسية: )الكتاب الشبهات  32
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ومأجوج، وصف اٞتساسة، وصف الدجاؿ... تفصياًل دقيقًا زائدًا وفوؽ علم اإلنس واٞتن[. وا١تقصود أف 
 . ٖٖخيرب غَت النيب معتاد، معروؼ نظَته من اٞتن واإلنس.."

عٌت ليست معتادة لدآدميُت؛ وذلك ألهنا حينئذ ال تكوف ".. فآية النيب ال بد أف تكوف خارقة للعادة؛ ٔت
، وكما ىي ا١تعجزة والسحر فا١تعجزة ال ديكن معارضتها أو اإلتياف ٔتثلها ال من ٥ٖٗتتصة بالنيب بل مشًتكة"

 قبل اٞتن وال من قبل اإلنس، أما السحر فإنو ديكن معارضتو أو إبطالو، أو اإلتياف ٔتثلو..
ي مطالعة عاَل الغيب، وخيرب الناس عن الكوائن ]ما يكوف[. قاؿ شيخ اإلسالـ )الكاىن: ىو الذي يدع

ابن تيمية: أما الكاىن، وا١تنجم، و٨تو ىؤالء، فيكذبوف كثَتاً، كما يصدقوف أحياناً، وخيربوف ّتمل غَت 
ء مفصلة. السحر: ىو عزائم، ورقى، وعقد تؤثر يف األبداف والقلوب، فيمرض، ويقتل، ويفرؽ بُت ا١تر 

وزوجو، ويأخذ أحد الزوجُت عن صاحبو. التنجيم: االستدالؿ على اٟتوادث األرضية باألحواؿ الفلكية، 
 . ٖ٘والتمزيج بُت القوى الفلكية، والقوابل األرضية(

"الفرؽ بُت النيب والساحر: النيب ال يأمر بو، وال يعملو، وإمنا يستعُت على ذلك صاحبو بالشرؾ والكذب. 
لعقل، مع تواتر عن األنبياء أهنم حرموا الشرؾ، فمىت كاف الرجل يأمر بالشرؾ، وعبادة غَت وقد ُعلم بصريح ا

اهلل، أو يستعُت على مطالبو ِبذا، وبالكذب، والفواحش، والظلم، ُعلم قطعاً أنو من جنس السحرة، ال من 
 . ٖٙجنس األنبياء.."

زات بأمور منها: صدؽ الدعوة، وموافقتها وقد ُرد على من قاؿ أنو ال دليل على صدؽ األنبياء إال ا١تعج
للفطرة السليمة، واستمراريتها على الدواـ فيباف صدقها من خالفها ْتا٢تا مع الوقت، فالكاذب ال بد لو 

 وأف يتناقض..
 )اهلل قادر على خلق ا٠توارؽ على يد الكذاب..(، وال يكوف ذلك إال ٟتكم منها:

 .امتحاف الناس 
  نفرؽ بُت ا١تعجزة وا٠تارقة وغَتمها..بياف أمهية العلم، حىت 

، ٓتالؼ النيب فإنو ال ٖٚ"وأخبار الكاىن فيها كذب كثَت، والكاىن قد ُعرؼ أنو يكذب كثَتاً، مع فجوره" 
 يكذب قط.. 
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"إف ما يأِت بو الساحر، والكاىن، وأىل الطبائع، والصناعات، واٟتيل، وكل من ليس من أتباع األنبياء، ال 
ور اإلنس واٞتن، فما يقدر عليو اإلنس من ذلك ىو وأنواعو، واٟتيل فيو كثَت. وما يقدر يكوف إال من مقد

عليو اٞتن ىو من جنس مقدور اإلنس، وإمنا خيتلفوف يف الطريق، فإف الساحر قد يقدر على أف يقتل إنساناً 
 ديشي، أو يتكلم بالسحر، أو دُيرضو، أو يُفسد عقلو، أو حسو، وحركتو، وكالمو؛ ْتيث ال جُيامع، أو ال

و٨تو ذلك، وىذا كلو ٦تا يقدر اإلنساف على مثلو، لكن بطرؽ أخرى. واٞتن يطَتوف يف ا٢تواء، وعلى ا١تاء، 
وحيملوف األجساـ الثقيلة، كما قاؿ العفريت لسليماف عليو السالـ: )أنا ءاتيك بو قبل أف تقـو من 

وتطَت بو يف ا٢تواء، وتذىب بو إىل مكاف  مقامك(.. فكثَت من الناس ٖتملو اٞتن، بل شياطُت اٞتن،
 .ٖٛبعيد.."

و٦تا سبق من كالـ الشيخ نستطيع القوؿ أف اٞتن بأصنافهم يستطيعوف عمل أمور خارقة للعادة عند 
 اإلنس، وقس على ذلك كثَتاً من األمور..، ولكنهم ال يفتنوف إال عامة الناس وعدديي العلم.

ن باإلنس؟ وجواب ذلك: أف عبادة اإلنس ٢تم وطاعة اإلنس ٢تم وبعض الناس يتساءؿ يف كيف يستمتع اٞت
أفضل وأعظم استمتاع للجن كما قاؿ شيخ اإلسالـ: "فطاعة اٞتن لإلنساف ليست أعظم من طاعة 

 .ٜٖاإلنس، بل اإلنس أجل، وأعظم، وأفضل، وطاعتهم أنفع"
  :وأما صدق الرج  من اذبو

مامة فقاؿ: أين مسيلمة؟ فقاؿ: مو رسوؿ اهلل، فقاؿ: ال حىت عن عمَت بن طلحة عن أبيو أنو جاء إىل اليف
أراه، فلما جاء قاؿ: أنت مسيلمة؟ فقاؿ: نعم. قاؿ: من يأتيك؟ قاؿ: رجس، قاؿ: أيف نور أـ يف ظلمة؟ 
فقاؿ: يف ظلمة، فقاؿ أشهد أنك كذاب وأف ٤تػمدًا صادؽ، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادؽ 

 (.تل معو يـو عقرباً، ال رٛتو اهللاُب اٞتلف لعنو اهلل حىت قمضر، واتبعو ىذا االعر 
وقاؿ أيضاً: "فإف التمييز بُت الصادؽ والكاذب، يظهر ٞتمهور الناس وعامتهم بعد مدة، وال يطوؿ اشتباه 

 .ٓٗذلك عليهم"
 .ٔٗ"والسحرة يذـ بعضهم بعضاً، واألنبياء يصدؽ بعضهم بعضاً"

 .ٕٗر واجملنوف، أعظم من الفرؽ بُت العاقل واجملنوف، والعاَل واٞتاىل""فإف الفرؽ بُت النيب، وبُت الساح

                                                           

 (.1/523،524: )نفس السرجع 38
 (.1/529: )نفس السرجع 39
 (.1/557: )س السرجعنف 43
 (.2/664: )نفس السرجع 41
 (.2/665: )نفس السرجع 42



- 17 
 

)وقائع دخوؿ اٞتن يف اإلنس أكثر من أف ٖتصى. ووجود اٞتن والشياطُت يف ا٠تارج وٝتاع كالمهم أكثر 
 . ٖٗمن أف ديكن سطر ُعشر ىنا، وكذلك صرعهم لإلنس وتكلمهم على ألسنتهم(

ىو مناقض للنبوة ،..، وكذلك ما يأِت بو أىل الطالسم وعبادة  "فجميع ما خيتص بالسحرة والكهاف،
 .ٗٗالكواكب و٥تاطبتها، كل ذلك مناقض للنبوة؛ فإف النيب ال يكوف إال مؤمناً، وىؤالء كفار .."

"والذين ٖتملهم اٞتن، وتطَت ِبم من مكاف إىل مكاف، وأكثرىم ال يدري كيف ٛتل، بل حُيمل الرجل إىل 
يدري كيف ٛتلتو الشياطُت، وال يدعونو يفعل ما أمره اهلل بو كما أمر اهلل بو، بل يقف  عرفات، ويرجع، وما

 .٘ٗبعرفات من غَت إحراـ، وال إ٘تاـ مناسك اٟتج.."
وال نعمم على اٞتن مسألة ا١تشاركة يف الفتنة ألف منهم ا١تسلموف، كما قاؿ تعاىل: }َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِٟتُوَف َوِمنَّا 

 .َٙٗك ُكنَّا طَرَاِئَق ِقَدداً{ُدوَف َذلِ 
يعًا يَا َمْعَشَر اٞتِْنِّ  وديكن استخداـ اٞتن يف سبيل اهلل، ويف اٟتق والدعوة فقد قاؿ تعاىل: }َويَػْوـَ حَيُْشُرُىْم ٚتَِ

ْنِس َربػََّنا اْسَتْمَتَع بَػْعُضَنا  ْنِس َوَقاَؿ َأْولَِياُؤُىْم ِمَن اإْلِ بِبَػْعٍض َوبَػَلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا َقِد اْسَتْكثَػْرُُتْ ِمَن اإْلِ
، فقد قيل يف تفسَت )ِإالَّ َما َشاَء(: ٚٗقَاَؿ النَّاُر َمثْػَواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اللَُّو ِإفَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم{

 .ٛٗ".. قيل: عليم بالذي استثناه، ؤتا يف قلوِبم من الرب والتقوى"
 واما جاء من تقسيم شيخ اإلسَلم؛ فقد دسم أنواع الستخدام للجن على ثَلثة أنواع:

 احملمود: وىو يف عبادة اهلل وطاعتو.. اْلول:
 ا١تباح: يف ا١تباحات من األمور. الثاين:
: وىو استخدامهم يف احملظورات مثل: اإلمراض، القتل، الربط...الثالث   ٜٗ: ا١تذمـو

ىو أعلى منو، فقد خيدمونو بعض الناس طاعة ١تن فوقهم، كما خيدـ بعض اإلنس  "فإف كل جٍت فوقو من
١تن أمرىم سلطاهنم ٓتدمتو لكتاب معو منو، وىم كارىوف طاعتو، وقد يأخذوف منو ذلك الكتاب، وال 

ارة يطيعونو، وقد يقتلونو، أو ديرضونو؛ فكثَت من الناس قتلتو اٞتن. كما يصرعوهنم، والصرع ألجل الزنا، وت
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يقولوف إنو آذاىم؛ إما بصب ٧تاسة عليهم، وإما بغَت ذلك؛ فيصرعونو صرع عقوبة وانتقاـ. وتارة يفعلوف 
 .ٓ٘ذلك عبثاً؛ كما يعبث شياطُت اإلنس بالناس. واٞتن أعظم شيطنة، وأقل عقاًل، وأكثر جهالً، .."

 سالـ ابن تيمية.ويف ىذه األسطر، أبُت فيها بعض أعماؿ اٞتن والشياطُت، من كالـ شيخ اإل
وأظن أف أعظم ما يفتنت الناس ىو استخدامو للجن العاصيُت، والشياطُت..، فإف فعلهم عظيم جدًا بُت 
الناس، وخاصة عند غياب آثار التوحيد، وإف كثَتًا من ا١تناطق يف العاَل يغيب فيها آثار وصور وكالـ 

 التوحيد إال ما رحم اهلل.
 ومنها: غَتهكما ذكرىا   ابن تيميةويف عدة قضايا ذكرىا 

 األماكن واألشخاص اليت إما تضعف أو تقوي فعل الشياطُت:
 )الشياطُت تظهر يف ا١تواضع اليت خيفى فيها أثر التوحيد(٘ٔ 
 )خوارؽ الشياطُت ألوليائهم ال تظهر أماـ أىل القرآف واإلدياف(ٕ٘ 
 )الشياطُت خيافوف الرجل الصاحل أعظم ٦تا خيافوف فجار اإلنس(ٖ٘. 
  أماكن وتسلط وقوة الشياطُت، يقوؿ الشيخ: )ا١تساجد ا١تهجورة، وا١تشاىد، وا١تقابر، ويف

واٟتمامات، وا١تواخَت. ومرابض اإلبل، واجملازر، واألماكن اليت ٗتلو من مظاىر التوحيد، واإلدياف، 
ية ال وقراءة القرآف، واألماكن ا١تظلمة، وأىل الشرب والفجور. وٓتالؼ ىذا كلو، فإف األماكن اآلت

تتسلط الشياطُت: ا١تساجد ا١تعمورة بذكر اهلل، ويف شهر رمضاف، ويف بيوت ا١تسلمُت العامرة بذكر 
اهلل، وكذا اجملالس اليت فيها ذكر اهلل، ومظاىر التوحيد، واإلدياف، واألماكن اليت فيها نور، كذلك 

 . ٗ٘أصحاب الدين والذكر(
 )وخوارؽ الشياطُت عالمة على فجور أولياؤىم(٘٘. 
 )ٙ٘أما )التأييد من ا١تالئكة ْتسب اإلدياف. 

 زيادة على ما سبق، وىي من أعماؿ اٞتن، وفتنة الناس ِبم، وطرؽ دجل الدجالُت:
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  :واألصناـ ٢تا شياطُت كانت تًتاءى للسدنة أحياناً، وتكلمهم أحياناً. قاؿ أُب بن كعب"
 .ٚ٘نة فتكلمهم"مع كل صنم جنية. وقاؿ ابن عباس: يف كل صنم شيطاف، تًتاءى للسد

  وأما إخواف الشياطُت: فإذا دخلت فيهم الشياطُت، فقد يدخلوف النار، وال ٖترقهم؛ كما"
يضرب أحدىم ألف سوط، وال حيس بذلك؛ فإف الشياطُت تلتقي ذلك. وىذا أمر كثَت معروؼ، 

وا من قد رأينا من ذلك ما يطوؿ وصفو، وقد ضربنا ٨تن الشياطُت يف اإلنس ما شاء اهلل، حىت خرج
اإلنس، وَل يعاودوه. وفيهم من خيرج بالذكر والقرآف. وفيهم من خيرج بالوعظ والتحريف، وفيهم من 

 ٛ٘ال خيرج إال بالعقوبة؛ كاإلنس".
  وأكثر ا١تؤ٢تُت من ىذا الباب، وىم يصعدوف ِبم يف ا٢تواء، ويدخلوف ا١تدف واٟتصوف"

لناس، ويظنوف أف ىؤالء صاٟتوف قد طاروا بالليل واألبواب مغلقة، ويدخلوف على كثَت من رؤساء ا
يف ا٢تواء، وال يعرؼ أف اٞتن طارت ِبم. وىذه األحواؿ الشيطانية تبطل، أو تضعف، إذا ذكر اهلل 

 .ٜ٘وتوحيده، وقرأت قوارع القرآف، ال سيما آية الكرسي، فإهنا تبطل عامة ىذه ا٠توارؽ الشيطانية"
 ارى، وكثَت من ا١تسلمُت، ويرى أحدىم شيخاً، )ومثل ىذا جيري كثَتًا من ا١تشركُت والنص

حُيسن، بو الظن، ويقوؿ: أنا الشيخ فالف، ويكوف شيطاناً،..، وذكر غَت واحد أنو استغاث ُب يف 
بالد بعيدة، وأنو رآين قد جئتو. ومنهم من قاؿ: رأيتك راكبًا بلباسك وصورتك. ومنهم من قاؿ: 

خربهتم أين َل أغثهم، وإمنا ذلك شيطاف تصور رأيتك على جبل. ومنهم من قاؿ غَت ذلك. فأ
بصورِت ليضلهم ١تا أشركوا باهلل ودعوا غَت اهلل وكذلك غَت واحد ٦تن أعرفو من أصحابنا استغاث بو 

 .ٓٙبعض من حيسن بو الظن، فرآه قد جاءه وقضى لو حاجتو. وقاؿ صاحيب: وأنا ال أعلم بذلك(
شخصًا يظنوف أنو من الصاٟتُت، وأنو قد قضى ٢تم حاجتهم، أو  ويقوؿ الشيخ: اف كثَتاً من الناس ١تا رأوا

فعل ٢تم شيء، أو أنو اختربىم بشيء، ويدعوف أنو ا٠تضر عليو السالـ، وىذا ال يصح، إمنا ىو جنياً، ومن 
األدلة على ذلك أف ىذه األخبار َل تأت إال بعد عهد الصحابة، والتابعُت، أولو العلم والدين..، وقد 

 ىكذا خرب حىت عند أىل الكتاب، وىو على األكثر عند الوثنيُت وأىل األصناـ و٨توىم. انتشر مثل
وال ديكن أف يكوف ذلك ا١تشاىد ملكاً، ألف ا١تلك ال يكذب، واٞتٍت يكذب ويقوؿ: أنو ا٠تضر، مع العلم 

 اف ا٠تضر قد تويف، وىذا على األرجح واألقوى واتفاؽ العلماء..
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يكوف أحيانًا بالتواطؤ ما بُت الشياطُت، وبعض اإلنس ٦تن يدعي إخراج اٞتن )وقد ذكر الشيخ أف الصرع 
من بدف ا١تصروع، فقاؿ: )وشيخ آخر كاف لو شياطُت يرسلهم يصرعوف بعض الناس، فيأِت أىل ذلك 
ا١تصروع إىل الشيخ يطلبوف منو إبراءه، فَتسل إىل أتباعو فيفارقوف ذلك ا١تصروع، ويعطوف ذلك الشيخ 

 .َٔٙتة(، جامع الرسائل (دراىم كث
خالد بن الوليد إىل  وقد أورد احملقق قصة خالد بن الوليد رضي اهلل عنو مع العزى: )وقد أرسل الرسوؿ 

العزى، وىي شجرة بغطفاف كانوا يعبدوهنا، فجعل خالد يضرِبا بالفأس ويقوؿ: يا عز كفرانك ال 
طانة ناشرة شعرىا، داعية بويلها، واضعة يدىا سبحانك،..، إين قد رأيت اهلل قد أىانك، فخرجت منها شي

: ما فقاؿ: ما رأيت قاؿ: ما رأيت شيئاً. فقاؿ النيب  على رأسها. ويقاؿ: إف خالدًا رجع إىل النيب 
قلعت. فعاودىا ومعو ا١تعوؿ فقلعهما واجتث أصلها، فخرجت منها امرأة عريانة، فقتلها، ّت رجع إىل النيب 

:ٕٙتلك العزى، ولن تعبد أبداً( ، وأخربه بذلك، فقاؿ. 
".. ومن ّت قيل ألٛتد بن حنبل: إف قومًا يقولوف: إف اٞتٍت ال يدخل يف بدف ا١تصروع من اإلنس؟ فقاؿ: 
يكذبوف ىو ذا يتكلم على لسانو: أي فدخولو يف بدنو ىو مذىب أىل السنة واٞتماعة. وجاء من عدة 

فضرب ظهره وقاؿ: أخرج عدو اهلل فخرج وتفل يف فم اهلل عليو وسلم جيء إليو ٔتجنوف  طرؽ: "أنو 
 . ٖٙآخر، وقاؿ: اخرج يا عدو اهلل فإين رسوؿ اهلل"

و٦تا سبق من ىذا الكالـ كلو قد ال يقوؿ قائل: أنو لواحد من علماء اإلسالـ وقليل من غَته فأين تواتر 
 أقواؿ العلماء؟
 أجيب باآلِت:
 إلسالـ، وا١تن ىنا للتبعيض.إف شيخ اإلسالـ ابن تيمية من أجل علماء ا 
  وأنو جاء متأخراً، وللمتأخر دائمًا األفضلية من حيث وفرة ا١تراجع اليت يطلع عليها، ويرى

 السليم منها والسقيم، وىو الشيخ احملقق، ا١تستنبط، العاَل، الفاىم.
  كما أنو قد كتب وسرد لنا عن قصص عايشها ىو وجرِبا، وقد تواتر ثقتو وثقة نقلو، فهو

 شاىد على العصر، كما يقولوف، وىو خَت شاىد.
 .أنو لو تقصينا أخبار العلماء لوجدناه ٥تتصراً يف كالـ شيخ اإلسالـ، فال داعي لطوؿ ْتث 
 .إف كل كالـ الشيخ، قد تكلم بو حىت أىل الكتاب وغَتىم يف مراجعهم، ويف معتقداهتم 
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 د من غَت تفسَت واضح ١تثل من ينكروف ىذه اٟتقائق إما جاىل بالشرع والنص، أو معان
ىذه اٟتاالت، أو من يسموف بالعقالنيُت العلميُت: وىم من يدعوف العلم وبعض قواعد العقل لرد 
ذلك ويفسروف كل الظواىر علمياً، وال يلتفتوف إىل النصوص واآلثار القرآنية وتفسَتىا، واألحاديث 

  النبوية، وكالـ وأعالـ العلماء ا١تثبتُت ٢تذه األخبار. 
 وأخَتاً يف فتنة الناس ببعض األعماؿ الشيطانية، وىي أوؿ فتنة افتنت ِبا بشر وىم قـو نوح:

ففي كتاب العُت: "ويقاؿ: كاف يعوؽ رجاًل من صاٟتي أىِل زمانِِو قبَل نوٍح. فلما مات جزع عليو قوُمو 
ا صّليتم. ففعلوا ذلك. وشّيعو فأتاىم الشيطاف يف صورة إنساف فقاؿ: أمثلو لكم يف ٤ِتْراِبكم حىت تروه كّلم

 . ٗٙمن بعده من صاٟتيهم، ّت ٘تادى ِبم األْمُر إىل أف اٗتذوا تلك األمثلة أصناماً يعبدوهنا من دوف اهلل"
ويف كالـ لعبد العزيز الراجحي يف شرحو على الطحاوية يقوؿ: "ىل يضر ا١تسلم عدـ حصوؿ ا٠تارؽ على 

كشفا وتأثَتا ال يضر ا١تسلم يف دينو، فمن َل ينكشف لو شيء من   يديو؟ اعلم أف عدـ ا٠توارؽ علما وقدرة
ا١تغيبات، وَل يسخر لو شيء من الكائنات، ال ينقصو ذلك يف مرتبتو عند اهلل، بل قد يكوف عدـ ذلك، بل 
قد يكوف عدـ ذلك أنفع لو يف دينو، فإف ا٠تارؽ إذا اقًتف بو الدين كاف نافعاً، وإال ىلك صاحبو يف الدنيا 

اآلخرة، فإف ا٠تارؽ قد يكوف مع الدين كا١تعجزات وكرامات الصاٟتُت، وقد يكوف مع عدمو أو فساده أو و 
نقصو كالذي يظهر على يد ا١تسيح الدجاؿ وعلى يد الفساؽ والفجار. حكمها: دائرة بُت ا١تدح والذـ، 

ة والثالثة تدور بُت ا١تدح والذـ، وليست خاصة با١تؤمن عامة كالثانية، فاألوىل الفراسة األوىل ٤تمودة، والثاني
وعلى كل حاؿ فا٠توارؽ خوارؽ العادة جيريها اهلل على يد ا١تؤمن، لكن ضابط الفرؽ بُت الكرامة، واٟتالة 
الشيطانية، إف كاف الذي جرت على يديو نيب، ىذه تسمى معجزة عند ا١تتأخرين، وإف كاف الذي جرى 

للنيب تسمى كرامة، وإف كاف الذي جرى على يديو منحرفا كافرا أو  على يديو ا٠تارؽ صاٟتا مؤمنا تقيا تابعا
فاسقا، وىذه حالة شيطانية، مثل ما جيري على أيدي السحرة والكهاف، وما جيري على أيدي ا١تسيح 

 .٘ٙالدجاؿ يف آخر الزماف. نعم"
فيو أخبار عدة ، حيكي ٙٙويف كتاب نادر يف ا١توضوع بعنواف: )ا١تختار يف كشف األسرار وىتك األستار(

عن أناس كذابُت كانوا يدعوف النبوة أو الكرامة أو ٨تو ذلك، وكذا فهو يشرح كيف كانوا خيدعوف الناس 
بأساليب وأعماؿ، وحىت أنو وصل فتنة بعضهم أف كاف الناس يصدقوهنم ويتشيعوف ٢تم، وسواًء كاف ذلك 
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 ا١تاؿ، واٞتاه، وأذكر منكانوا يبحثوف على من عامة الناس أو من الوالة واٟتكاـ، ويف تفنيد الشيخ أهنم  
 األحواؿ الشيطانية بعض األمثلة:

 أحوال شيطانية 

 :الشياطْيو  اجلن متث أول اْلمر معرفة 
أحيانًا تأِت الشياطُت ال بطريق الوسوسة؛ بل تًتاءى لو يف صورة إنساف، وقد يسمع الصوت، وال يرى 

نًا تأِت الناس وتعرفهم بأهنا من اٞتن، ويف بعض األحياف اٞتسم، وقد تتشكل بصور غريبة ... وىي أحيا
تكذب يف قو٢تا، فتزعم أهنا من ا١تالئكة، وأحيانًا تسمي نفسها برجاؿ الغيب، أو تدعي أهنا من عاَل 

 األرواح....
وىي يف كل ذلك ٖتدث بعض الناس، وٗتربىم بالكالـ ا١تباشر، أو بوساطة شخص منهم يسمى الوسيط، 

 دث على لسانو، وقد تكوف اإلجابة بوساطة الكتابة ...تتلبس وتتح
وقد تقـو بأكثر من ذلك، فتحمل اإلنساف، وتطَت بو يف ا٢تواء، وتنقلو من مكاف إىل مكاف، وقد تأِت لو 
بأشياء يطلبها، ولكنها ال تفعل ىذا إال بالضالُت، الذين يكفروف باهلل رّب األرض والسماوات، أو يفعلوف 

 وبقات....ا١تنكرات وا١ت
وقد يتظاىر ىؤالء بالصالح والتقوى، ولكنهم يف حقيقة أمرىم من أضّل الناس وأفسقهم، وقد ذكر 

 القدامى واحملدثوف من ىذا شيئاً كثَتاً، ال ٣تاؿ لتكذيبو والطعن فيو؛ لبلوغو مبلغ التواتر.

ادعى البعض من  حىت ال نستغرب ٦تا سيأِت بو الدجاؿ من خوارؽ، وحىت نعلم أف قد سبق وإفّت و 
 الكالـ يف ىذا الباب: الدجالُت سابقاً ما سيدعيو الدجاؿ فقد جئت بشيء من

 .فإذا رأيت شخصاً ما شغلك عن ذكر اهلل أو عن أي طاعة فأعلم أنو شيطاف 
 مالئكة فيومهوهنم أهنم وف أناستلبسي ومن األحواؿ الشيطانية أهنم. 
 يتنزؿ عليو شيطانو حىت حيملو يف ا٢تواء وخيرجو من  ومن ىؤالء من إذا حضر ٝتاع ا١تكاء والتصدية

 .تلك الدار، فإذا حضر رجل من أولياء اهلل تعاىل، طرد شيطانو فيسقط، كما جرى ىذا لغَت واحد
  ًأو  أو نصرانياً  ومن ىؤالء من يستغيث ٔتخلوؽ إما حي أو ميت، سواء كاف ذلك ا١تخلوؽ مسلما

ستغاث بو، ويقضي بعض حاجة ذلك ا١تستغيث، فيظن أنو ، فيتصور الشيطاف بصورة ذلك ا١تمشركاً 
كما كانت  ذلك الشخص، أو ىو ملك تصور على صورتو، وإمنا ىو شيطاف أضلو ١تا أشرؾ باهلل،

 .الشياطُت تدخل يف األصناـ وتكلم ا١تشركُت
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 لى ومن ىؤالء من يتصور لو الشيطاف ويقوؿ لو: أنا ا٠تضر، ورٔتا أخربه ببعض األمور، وأعانو ع
 .بعض مطالبو، كما قد جرى ذلك لغَت واحد من ا١تسلمُت واليهود والنصارى

  ،وكثَت من الكفار بأرض ا١تشرؽ وا١تغرب، ديوت ٢تم ا١تيت، فيأِت الشيطاف بعد موتو على صورتو
وىم يعتقدوف أنو ذلك ا١تيت، ويقضي الديوف، ويرد الودائع، ويفعل أشياء تتعلق با١تيت، ويدخل 

ذىب، ورٔتا يكونوف قد أحرقوا ميتهم بالنار، كما تصنع كفار ا٢تند، فيظنوف أنو عاش إىل زوجتو وي
بعد موتو ومن ىؤالء شيخ كاف ٔتصر أوصى خادمو فقاؿ: إذا أنا مت فال تدع أحدا يغسلٍت، فأف 
أجيء وأغسل نفسي، فلما مات رأى خادمو شخصا يف صورتو، فاعتقد أنو ىو دخل وغسل 

الداخل غسلو، أي غسل ا١تيت، غاب، وكاف ذلك شيطانا، وكاف قد أضل نفسو، فلما قضى ذلك 
يف صورتو ليغوي األحياء،   ا١تيت، وقاؿ: إنك بعد ا١توت ٕتيء فتغسل نفسك، فلما مات جاء أيضاً 

 .كما أغوى ا١تيت قبل ذلك
  ومنهم من يرى عرشا يف ا٢تواء، وفوقو نور، ويسمع من خياطبو ويقوؿ: أنا ربك، فإف كاف من أىل

 .ا١تعرفة، علم أنو شيطاف فزجروه واستعاذ باهلل منو، فيزوؿ
  ًيف اليقظة يدعي أحدىم أنو نيب أو صديق أو شيخ من الصاٟتُت، وقد  ومنهم من يرى أشخاصا

من يرى ذلك عند قرب الذي يزوره، فَتى القرب قد انشق وخرج جرى ىذا لغَت واحد )وىؤالء منهم 
 .إليو صورة، فيعتقدىا ا١تيت، وإمنا ىو جٍت تصور بتلك الصورة

  ًقد خرج من قربه ومنهم من يرى فارسا. 
  ًأو دخل يف قربه، ويكوف ذلك شيطانا، وكل من قاؿ: أنو رأى نبيا بعُت رأسو فما رأى إال خياال. 
 غَته قد قص شعره، أو امو أف بعض األكابر، إما الصديق رضي اهلل عنو أوومنهم من يرى يف من 

حلقو، أو ألبسو طاقيتو، أو ثوبو، فيصبح وعلى رأسو طاقية، وشعره ٤تلوؽ، أو مقصر، إمنا اٞتن قد 
الكتاب والسنة، وىم  حلقوا شعره أو قصروه، وىذه األحواؿ الشيطانية ٖتصل ١تن خرج عن

ٞتن فيهم الكافر والفاسق قًتنوف ِبم من جنسهم وعلى مذىبهم، وادرجات، واٞتن الذين ي
، دخلوا معو يف الكفر والفسوؽ والضالؿ، وقد أو جاىالً  أو فاسقاً  ، فإف كاف اإلنسي كافراً ئوا١تخط

يعاونونو إذا وافقهم على ما خيتارونو من الكفر، مثل اإلقساـ عليهم بأٝتاء من يعظمونو من اٞتن 
يقلب فاٖتة الكتاب، أو سورة  يكتب أٝتاء اهلل أو بعض كالمو بالنجاسة، أو وغَتىم، ومثل أف

اإلخالص، أو آية الكرسي، أو غَتىن، ويكتبهن بنجاسة فيغوروف لو ا١تاء، وينقلونو بسبب ما 
 يرضيهم بو من الكفر، وقد يأتونو ٔتن يهواه من امرأة أو صيب، إما يف ا٢تواء، وإما مدفوعا ملجأ إليو
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 (الفرقاف بُت أولياء الرٛتن وأولياء الشيطاف البن تيمية) اؿ ىذه األمور اليت يطوؿ وصفها.إىل أمث
ا١توضوع عليم باٟتيل وىو كتاب ا١تختار يف كشف األسرار وىتك األستار)يف  ىذا كتاب نادر يف وجاء يف  

أصحاب اٟتيل  كشف السحر والشعوذة وحيل الدجالُت(، للجوبري، ويف الكتاب يشرح العالمة كثَتًا من
وكيف يدجلوف على الناس ومدى فتنة الناس ِبم، وقد أورد أكثر من أربعُت باباً: يف كشف من يدعي 
النبوءة، يف كشف الذين يدعوف ا١تشيخة، يف كشف الذين يدعوف الطب، يف كشف الذين يدعوف 

اليهود ورىباف الكيمياء، يف كشف أصحاب الرمل، يف كشف ا١تشعوذين )ا١تشعبذين(، يف كشف أحبار 
النصارى، يف كشف العطارين، يف كشف من يدعي الكرامات، يف كشف من يلعب بالنار والثعابُت 

 واٟتيوانات ا١تفًتسة...
، بالديار ا١تصرية، كاف ىػٕٓ٘ا١تعتز ا١تتويل للحكم عاـ  وقد ذكر الكاتب قصة مفادىا: وقد ظهر يف خالفة

أنو ا١تسيح عيسى بن مرًن وأنو يربئ األعمى واألجذـ واألبرص يعرؼ بػ )فارس بن حيِت الساباطي(، فادعى 
وحييي ا١توتى، وكاف ىذا فيلسوؼ خبيث، يأخذ من كفن ا١تيت الذي يريد أف حيييو، ويأخذ من حب النار 
جيل جزءاً، ومن اٞتُندبادسًت وىي كلمة فارسية تعٍت )خصية كلب البحر(، ّت جعلها يف فتيلة وأوقدىا قداـ 

١تيت، فخيل ٢تم أف ميتهم قد قاـ من قربه، ديزؽ أكفانو وىو على ىيئتو، فسألوه عما أرادوا، أىل ذلك ا
فيخيل أنو خياطبهم يسألونو عنو، فحارت فيو األفكار، وَل يبق أحد بتنيس )بلدة ٔتصر( إال ٛتل ميتو 

  ٚٙوطرحو ٖتت الصومعة رجاء أف حيييو َل فيخاطبو، فلم يفعلها ثانية.
 أموراً منها: ويف ىذه القصة

 .جهل الناس وافتتاهنم بو 
  وخربه ال خيرج من ثالثة أمور: رٔتا أنو يستخدـ اٞتن يكلموف لو الناس، ألهنم يكشفوف

أخبارًا بُت ا١تيت وأىلو، أو أنو يتقصى خربىم حىت يكوف الكالـ صحيحاً، أو أنو يتفق مع أىل 
 ميت حىت يفتوا الناس.

 الك ٔتصر، فيمكن أف يفعل ذلك يف أماكن غَتىا، فإنو أنو َل يقدر على مواصلة دجلو ىن
 قد اكتشف ألمره.

ويروي لنفس الشخص السابق قصة أخرى دجلو أنو يربئ األبرص؛ فيقوؿ: ومن أف ىذا النيب الكذاب كاف 
يأخذ أصوؿ نبات الكرفس ونبات نعنع ا١تاء؛ ومن كل واحد جزء ّت يدقها ويدفنهما يف الزبل الرطب حىت 

دود أبيض، فيأخذ ذلك الدود وجيعلو يف إناء زجاج، فإذا أراد أف يربص إنسانًا أخذ من ذلك  يصَت منو
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الدود وسَته مع ثقتو، فيعرب إىل اٟتماـ، فمن اتفق لو من عظماء أىل البلد التصق إليو ولطخو منو، فأي 
ي وىي كلمة فارسية مكاف ١تسو بو أبرص من يومو، فإذا أتى ذلك الكذاب ليزيلو يأخذ من الشيطرج ا٢تند

تعٍت أصل نبات حاد دقيق، ويسمى مسواؾ الراعي. ّت يدقو ويعجنو ٓتل حاذؽ ويطلي بو كف نفسو، فإذا 
 ٛٙأتاه األبرص دير يده عليو ّت ديسح مكاف الربص بكفو، فال يرفع يده عنو إال وقد برئ وزاؿ ذلك الربص.

 ّت يكوف قد حضر ما يزيل إفساده. ومن ىذه القصة يستنتج أنو يفتعل برصاً ليصيب بو أناس،
والكتاب ملئ ٔتثل ىذا وأكثر، من عجائب األخبار ومن أراد االطالع على أكثر فلَتجع إىل الكتاب، 

 مثل:
 .ًرجل يدعي أف لو عصا كعصى موسى عليو السالـ، ويري الناس من ذلك عجبا 
 لعجيب.رجل يدعي أنو يسَت الوحوش ا١تفًتسة، ويري الناس ٦تا ادعى الشيء ا 
 .رجل يري الناس أف الشجر تركع لو 
  رجل يدعي أنو يأِت بالثمار يف غَت أواهنا، ويأِت ِبا فعاًل، وما ذلك إال أنو حيتفظ ِبا بطرؽ

 تعرؼ قددياً، إىل وقت انعدامها.
 .رجل ديشي على النار، وما ذلك إال نوع من الرياضة 
 .رجل يري الناس أف نوراَ ٘تشي أمامو يف الليل 

مل الكتاب نرى أف لألعشاب ولبعض موجودات الطبيعة مثل: اٟتشيش، الشب اليماين...، أسراراً ويف ٣ت
 وعجائب عدة تفنت اٞتاىل من الناس.

ويف كتاب آخر فقد روى الشيخ )شيخو( قصة الشيخ الساحر وقرينو: حيث كاف شيخ ساحر قد افتنت بو  
سهل الغاب منطقة تقع يف ريف ٛتاة: فقد رائو كثَتًا من الناس قبل زمن، يف أحدى قرى سوريا، وىي: 

ـ(، وا١تاء يصب عليو، وىو جالس بغَت حراؾ، ٘.ٕالناس ذات يـو ٖتت ْتَتة ا١تاء، والذي يبلغ ٝتكها )
ويف يده سبحة، يسبح، وقد ظل على ىذا العمل أسبوعُت، والكل يعلم أف ىذا ال يقدر عليو أحد ليـو 

ك بأسبوعُت كاملُت لياًل وهناراً، فافتنت بو الكثَت، من القرية ومن قرى واحد أو لعدة ساعات فقط، فما بال
شىت، وبدأوا حيلفوف باٝتو، ويقدسونو، ولكن من سوء حظو أف شاع صيتو كثَتًا حىت بلغ السلطات، ويف 
أحداث شغب حصلت يف تلك الفًتة، ومن عجائب األقدار، جاء اسم بيت ىذا الشيخ كأنو ديكن وأف 

لبعض منفذي الشغب، ١تكانتو، ولضرورة أمنية قامت السلطات السورية بإجراءات أمنية، يكوف ملجأ 
فتوجهوا إىل بيت الشيخ للتفتيش عن مثَتي شغب، وعند وصو٢تم توقعت الناس رجزًا من السماء أو 
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خسف باألرض حيل ٔتن اخًتؽ حرمة بيت الويل الكبَت، فوقفوا واٚتُت حذرين يًتقبوف زلزلة أو صعقة، 
والشيخ  صاحب الكرامة ٖتت ا١تاء، فجد رجاؿ األمن بالبحث عن مطلوبُت لألمن يف البيت، وإذ 
بسرداب ٖتت أرض الغرفة ا٠تشيب فوٞتوه، وإذ بالشيخ يقبع يف قبو أعده وفيو طعاـ وفَت وماء يكفي لعدة 

ة حيث شاىده الناس أياـ، دوف أف يعلم بو أحد حىت أقرب ذويو، فأخرجو رجاؿ األمن، مقيداً، إىل القري
ٚتيعاً، ويا لعجب ما شاىدوا.. لقد شاىدوا الشيخ مقيدًا باألصفاد يسوقو رجاؿ األمن، وذات الشيخ 
جالس ٖتت ا١تاء والسبحة بيده، فعلموا أف الذي ٖتت ا١تاء ىو قرينو، أسرعوا للبحَتة، ولكن القرين قد 

 ٜٙاختفى، فقد أتى الشيخ بسحر عظيم، فخاب من اغًت بو.
 لك نرى أف مقصد ىؤالء الدجالُت ىو البحث عن أمور ىي: ا١تاؿ، اٞتاه، الكرامة، الوجاىة..كذ

ىذا وإف كنا نتكلم عن عصر قدًن، َل يشهد التقدـ يف التكنولوجيا ويف ٣تاالت عدة: الطب، ا٢تندسة، 
: مواد تعطى الفلك،...، فإننا نعلم وأكثرنا األطباء ومن فوقهم ٦تن يصنع بعض ا١تواد أف ٢تا عجائب

للشخص فَتى أناس غَت موجودين، ومواد تعطى لشخص فإذا ىو خيرج كل مكنوف يف نفسو، ومواد ٕتعلو 
 يزىق روحو، ومواد تؤدي بو إىل اٞتنوف، وىكذا ٦تا يطوؿ شرحو. 

 شياطْي من نوع آخر، آخر الزمان
ر، وأما زمن خروجهم فهل للمسيح الدجاؿ شياطُت من نوع آخو٦تا يزيد الفتنة آخر الزماف أنو خيرج 

 خيرجوف قبلو وديهدوف لو أـ خيرجوف معو؟
 واإلجابة ىنا صعبة ولنقرأ بعض األحاديث واآلثار ّت أجيب مىت خيرجوف:

َأْف َٗتْرَُج  ِإفَّ يف اْلَبْحِر َشَياِطَُت َمْسُجونًَة َأْوثَػَقَها ُسَلْيَماُف يُوِشكُ )َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَؿ: 
 ٓٚ.(فَػتَػْقرَأَ َعَلى النَّاِس قُػْرآناً 

ثُػُهْم بِ  اٟتَِْديِث ِمَن وقَاَؿ َعْبُد اهلِل بن مسعود: )ِإفَّ الشَّْيطَاَف لَِيَتَمثَُّل يف ُصورَِة الرَُّجِل، فَػَيْأِت اْلَقْوـَ، فَػُيَحدِّ
ُهْم: ٝتَِ   .ْٔٚعُت َرُجاًل أَْعِرُؼ َوْجَهُو، َواَل أَْدرِي َما اْٝتُُو حُيَدُِّث(اْلَكِذِب، فَػَيتَػَفرَُّقوَف، فَػيَػُقوُؿ الرَُّجُل ِمنػْ

 .ٕٚالنَّاِس قُػْرآنًا( وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَؿ: )ِإفَّ يفَ اْلَبْحِر َشَياِطَُت َمْسُجونًَة يُوِشُك َأْف َٗتْرَُج فَػتَػْقرَأَ َعَلى
يكوف خروجها وتفلتها على الناس آخر الزماف واضح وبُت، فعندما ورٔتا ٗترج ىذه الشياطُت بصور أناس. و 

يقاؿ: أف أغلب األمراض ا١تتفشية يف األبداف واألنفس واجملتمعات نإتة عن فعل الشياطُت، ال يؤمن ِبذا  
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كثَت من الناس!، فكيف تستطيع عقو٢تم تقبل ما ال تراه العُت وال ٘تسو األيدي، وىذا من ضعف اإلدياف 
 ، فقد صح وأثبت أذية اٞتن وحىت دخو٢تم يف اإلنس..بالغيب

أف الشياطُت لشدة تفلتها على اإلنس وكيدىا ِبم آخر الزماف تدخل معهم  فقد يبُت لنا رسوؿ اهلل 
  ا١تساجد وتفقههم بالدين وتدس ٢تم الدسائس حىت يفسد دينهم ويضلوا.

أوثقها يف البحار يف عهده لشدة آذاىا  وكما يبُت اٟتديث الشريف فإف ىذه الشياطُت كاف سليماف 
وقوهتا، إذ أف اهلل مكنو يف ا١تلك وحشر لو جهود من اٞتن واٟتيوانات وحىت الشياطُت كاف لو سلطاف عليها 

  يوثقها ويسخرىا يف األعماؿ الشاقة والبناء واستخراج الكنوز من بطوف البحار..
اإلنس، ويدؿ على ذلك قوؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو: وقيل: الظاىر أف ىذه الشياطُت ٗترج للناس ِبيئة 

أف الشيطاف ليتمثل يف صورة الرجل فيأِت القـو فيحدثهم باٟتديث من الكذب فيتفرقوف، فيقوؿ الرجل 
 ٖٚمنهم :ٝتعت رجالً أعرؼ وجهو وال أدري ما اٝتو حُيدث.

 ٗٚيف الدين(.وروى الدارمي: )يوشك أف تظهر شياطُت قد أوثقها سليماف يفقهوف الناس 
ابُوَف يَْأُتوَنُكْم ِمَن اأَلَحاِديِث ٔتَا َلَْ َتْسَمُعوا أَنْػُتْم َوالَ :»قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َيُكوُف يف آِخِر الزََّماِف َدجَّاُلوَف َكذَّ

 .٘ٚ«آبَاؤُُكْم فَِإيَّاُكْم َوِإيَّاُىْم الَ ُيِضلُّوَنُكْم َوالَ يَػْفِتُنوَنُكمْ 
ال تقـو الساعة حىت يطوؼ إبليس يف األسواؽ يقوؿ: حدثٍت : »قع قاؿ: قاؿ النيب عن واثلة بن األس

 .ٙٚ«فالف بن فالف بكذا وكذا
َأف ُسَلْيَماف أوثق شياطُت يف البحور، فَِإذا َكاَف سنة ٜتس َوَثاَلِثَُت َوِماَئة َخرُجوا يف صور ) :َوأخرج الشَِّتَازِيّ 

، وىذا األثر ال ديكن ٚٚ(.واٟتَِْديثَجاِلس وا١تساجد، ونازعوىم اْلُقْرآف النَّاس وأبشارىم فجالسوىم يف اْلم
، أو عن أىل الكتاب. ولكن اهلل أعلم ٔتا يقصد القوؿ فيو من جهة الرأي، فإف صح رفع عن النيب 

 ..بتحديد العاـ
ِجد ا٠ْتيف فتطلبو فَِإذا ُىَو أخربُه رجل َكاَف يرى اٞتِّْن أَنو رأى قَاصًا يقص يف َمسْ )َعن ُسْفَياف الثػَّْورّي: 

 : ٜٚ، ومثل ىذه اآلثارٛٚ(َشْيطَاف، َوَجاَءت آثَار ُأْخَرى بَِنْحِو َذِلك
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قاؿ عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما: )يوشك أف تظهر شياطُت؛ جيالسونكم يف ٣تالسكم، 
  ويفقهونكم يف دينكم، وحيدثونكم، وإنو لشياطُت(.

: يعلموهنم أمر دينهم(. وقاؿ سفيافأِت على الناس زماف جيلس يف مساجدىم شياطُت وقاؿ ابن منبو: )سي
قد بلغنا ذلك عن عبد اهلل بن عمرو: أنو قاؿ: )سيأِت على الناس زماف جيلس يف مساجدىم شياطُت، كاف 

 سليماف بن داود قد أوثقهم يف البحر، خيرجوف يعلموف الناس أمر دينهم(. 
أنو قاؿ: )سيكوف يف آخر أميت أناس حيدثونكم ما َل  : عنو عن رسوؿ اهلل وعن أُب ىريرة رضي اهلل

 . تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإياىم(
: )يوشك أف يظهر شياطُت كاف سليماف أوثقهم يف البحر، وعن عبد اهلل بن عمرو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 يف الدين، وإهنم لشياطُت اإلنس(. يصلوف معكم يف مساجدكم ويقرؤوف معكم القرآف وجيادلونكم
وجاء يف الكامل يف الضعفاء البن عدي يف الباب الثالثوف بعنواف: )"َما يُػتَػَوقَُّع يف آِخِر الزََّماِف ِمْن ظُُهوِر 

ثُوَف َويَػْفِتُنوَف": "َعْن َعبد اللَِّو ْبِن َعْمرو، قَاؿ: قَاؿ َرُسوُؿ ال : يُوِشُك َأْف َيْظَهَر لَِّو الشََّياِطُِت لِلنَّاِس فَػَيَتَحدَّ
ُلوَنُكْم َشَياِطُُت، َكاَف ُسَلْيَماُف َأْوثَػَقُهْم يف اْلَبْحِر، ُيصلوف َمَعُكْم يف مساجدكم، ويقرُؤوف َمَعُكُم اْلُقْرآَف، َوجُيَادِ 

وِشُك َأفَّ الشََّياِطَُت الَّيِت َأْوثَػَقَها ُسَلْيَماُف يف الِِّديِن، َوِإنػَُّهْم َلَشَياِطُُت اإِلْنِس"، "َعْن َعبد اللَِّو ْبِن َعْمرو قَاؿ: يُ 
اَعُة َحىتَّ يف اْلَبْحِر َتْظَهُر حىت يقرُؤوا اْلُقْرآَف َمَع النَّاِس يف اْلَمَساِجِد"، "َعن َأُب اْلَعالَِيِة قَاؿ: ال تَػُقوـُ السَّ 

دَّثٍت ُفالٌف َعْن ُفالٍف َعْن ُفالٍف َعْن َنيبِّ اللَِّو بكذا وكذا"، "َأْخرَبنا دَيِْشي ِإْبِليُس يف الطُُّرِؽ َواأَلْسَواِؽ فَػيَػُقوُؿ: حَ 
َثَك َأفَّ ُأَُبَّ ْبَن َكْعٍب َردَّ َعلَ  ى اْبِن َمْسُعوٍد اأَلْغَضُف َعْمرو ْبُن اْلَولِيِد، قاَؿ: قُلُت لَِعبَّاِد ْبِن َمْنُصوٍر: َمْن َحدَّ

: َحدَّثٍت ِبِو َرُجٌل ال أَْعرِفُُو قَاؿ: َفأَنَا أَْعرِفُُو قَاؿ: َمْن ُىَو؟ قُػْلُت: الشَّْيطَاُف"، "قاؿ َحِديَثُو يف اْلَقَدِر؟ فَػَقاؿَ 
 َعْن َرُسوِؿ اللَِّو ُسْفَياَف الثػَّْورّي: َأْخبَػَرين َرُجٌل َكاَف يَػَرى اٞتِْنَّ أَنَُّو رََأى الشَّْيطَاَف يف َمْسِجِد ِمًٌت حُيَدُِّث النَّاسَ 

 َِمِذّي، ح ثَنا ٤ُتَمد ْبُن ِإْٝتَاِعيَل الًتِّ ثَػَنا ٤ُتَمد ْبُن َجْعَفٍر اْلَمِطَِتيُّ، َحدَّ ثَنا ٤ُتَمد ْبُن : َوالنَّاُس َيْكتُُبوَف"، "َحدَّ دَّ
ثَػَنا ٤ُتَمد ْبُن الطَّيِِّب اأَلَسِديُّ، َأْخرَبنا اْبُن اْلُمَباَرِؾ، َأْخبَػَرين َمْن رََأى َشْيطَانًا يفيت يف مسجد مٌت"، "حَ  دَّ

ثَنا اْلَعبَّاُس ْبُن ٤ُتَمد، قَاَؿ: ٝتَِْعُت قُػرَّاًدا يَػُقوُؿ: َٝتعُت ُشْعَبة يَػُقوُؿ: ِإذَ  ، َحدَّ ا َحدََّث اٟتَُْسُْتِ ْبِن ُمْكَرـٍ
ْقُو، َلَعلَُّو َشْيطَاٌف َقْد يَػَتَصوَُّر يف ُصورَتِ   .ِٓٛو يَػُقوُؿ: َحدَّثَنا َوَأْخبَػَرنَا"(اْلُمَحدُِّث وَلَْ تَػَر َوْجَهُو َفال ُتَصدِّ

َياِطَُت ِمْن َمَشارِِؽ اأْلَْرِض َعْن ُحَذيْػَفَة، َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َعُث اللَُّو الشَّ : )..، يَػبػْ
ُم: اْنطَِلُقوا َفَأْخربُوا النَّاَس َأينِّ َربػُُّهْم، َوَأينِّ َقْد َوَمَغارِِِبَا، فَػيَػُقوُلوَف َلُو: اْسَتِعْن بَِنا َعَلى َما ِشْئَت، فَػيَػُقوُؿ ٢تَُ 

ثػَُّلوَف َلُو ِبُصوَرِة َواِلِدِه، ِجْئتُػُهْم ِّتَنَّيِت َونَارِي، فَػتَػْنطَِلُق الشََّياِطُُت فَػَيْدُخُل َعَلى الرَُّجِل َأْكثَػَر ِمْن ِماَئِة َشْيطَاٍف فَػَيَتمَ 
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 أُمِّي، َوَمَوالِيِو، َورَِفيِقِو، فَػيَػُقوُلوَف: يَا ُفاَلُف، أَتَػْعرِفُػَنا؟ فَػيَػُقوُؿ ٢َتُُم الرَُّجُل: نَػَعْم، َىَذا َأُب، َوَىِذهِ  َوَوَلِدِه، َوِإْخَوتِِو،
َؾ؟ فَػيَػُقوُؿ الرَُّجُل: إِنَّا َوَىِذِه ُأْخيِت، َوَىَذا َأِخي، َويَػُقوُؿ الرَُّجُل: َما نَػَبُأُكْم؟ فَػيَػُقوُلوَف: َبْل أَْنَت َفَأْخربْنَا َما نَػَبأُ 
نَُّو َربُُّكْم يُرِيُد اْلَقَضاَء َقْد ُأْخربْنَا َأفَّ َعُدوَّ اللَِّو الدَّجَّاَؿ َقْد َخرََج، فَػتَػُقوُؿ َلُو الشََّياِطُُت: َمْهاًل، اَل تَػُقْل َىَذا، فَإِ 

َلُو ِإالَّ َما َشاَء اللَُّو، ِفيُكْم، َىِذِه َجنَُّتُو َقْد َجاَء ِِبَا َونَارُُه، َوَمَعُو ا ـَ ِإالَّ َما َكاَف قَػبػْ ـُ، َفاَل طََعا أْلَنْػَهاُر َوالطََّعا
َقْد َحدََّث َحِديَثُكْم،  فَػيَػُقوُؿ الرَُّجُل: َكَذبْػُتْم، َما أَنْػُتْم ِإالَّ َشَياِطَُت، َوُىَو اْلَكذَّاُب، َقْد بَػَلَغَنا َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 

َرنَا وَ  َمْرًَنَ َحىتَّ  أَنْػَبأَنَا ِبِو، َفاَل َمْرَحًبا ِبُكْم، أَنْػُتُم الشََّياِطُُت، َوُىَو َعُدوُّ اللَِّو، َولََيُسوَقنَّ اللَُّو ِعيَسى اْبنَ َوَحذَّ
َقِلُبوا َخائِِبَُت، ُّتَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ُثُكْم َىَذا لِ يَػْقتُػَلُو، فَػَيْخَسُئوا فَػيَػنػْ َا ُأَحدِّ تَػْعِقُلوُه َوتَػْفَقُهوُه َوتَػُعوُه، َواْعَمُلوا : ِإمنَّ

) َنَتُو َأَشدُّ اْلِفنَتِ ثُوا ِبِو َمْن َخْلَفُكْم، فَػْلُيَحدِِّث اآْلَخُر اآْلَخَر، فَِإفَّ ِفتػْ ، فنرى ىنا مدى خطورة َٔٛعَلْيِو، َوَحدِّ
الناس تتكلم أـ على اٟتقيقة أو الشياطُت اليت تتبعو أخر الزماف ومدى ظهورىا بُت الناس، سواًء على ألسنة 

 على األحالـ والرؤى، أين كانت الفتنة، فنعلم مدى خطورهتا. 
قاؿ: )بينما ٨تن مع  ورٔتا كما جاء يف ا١تستدرؾ من إرساؿ الشياطُت: عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو

كت عنو رسوؿ اهلل وقوؼ إذ أقبل رجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ما مدة رجاء أمتك؟ قاؿ: فس رسوؿ اهلل 
  حىت سألو ثالث مرات ّت وىل الرجل فقاؿ لو رسوؿ اهلل لقد سألتٍت عن شيء ما سألٍت عنو أحد :

من أميت رجاء أميت مائة سنة قاؿ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل فهل لتلك من إمارة أو آية أو عالمة؟ قاؿ: نعم 
، فسمي ىذا الزمن الذي ٗترج فيو ٖٛعن الناس( ٕٛالقذؼ وا٠تسف والرجف وإرساؿ الشياطُت ا١تلجمة

 الشياطُت هناية قرف الرجاء، فالعالمات صحيحة والتوقيت ال يصح، فيشكل السند وبعض ا١تنت.
ولو قلنا أف قرف الرجاء ىو القرف الذي تكوف فيو األمة على اٟتكم اٞتربي، وذلك يبدأ من انتهاء ا٠تالفة 

ـ، وىذا ٕٕٕٓ، وبذلك يكوف خروج الشياطُت ٨تو عاـ ـٕٕٜٔاإلسالمية العثمانية، وكاف ذلك ٨تو عاـ 
 التاريخ يكوف قبل خروج ا١تسيح الدجاؿ بسنوات. 

ديكن أف جيمع يف القوؿ ٓتروجهم أهنم خيرجوف على الناس على فًتات يكوف بداية ا٠تروج من ٨تو  وعليو:
 هلل أعلم.التاريخ ا١تبُت، ويكوف آخر وأكرب خروج ٢تم مع خروج ا١تسيح الدجاؿ، ىذا وا

وأورد الربز٧تي حُت عدد فنت أخر الزماف: ".. ومنها خروج الشياطُت وإتياهنم باألخبار الكاذبة، وقراءهتم 
 ، َل يذكرىا الربز٧تي يف ىذا الباب لكٍت أراىا ىنا، واهلل أعلم.ٗٛقرآناً على الناس"
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أَنَُّو ِقيَل ِلُسْفَياَف: ِإفَّ اْبَن بِْنِتِو يَػُقوُؿ: َسَيْأِت َعَلى  ُسْفَياَف ْبِن َسِعيٍد الثػَّْورِيِّ، وجاء يف البدع البن وضاح: "َعنْ 
َعْبِد اللَِّو  َك َعنْ النَّاِس َزَماٌف جَيِْلُس يف َمَساِجِدِىْم َشَياِطُُت يُػَعلُِّمونَػُهْم أَْمَر ِديِنِهْم، قَاَؿ ُسْفَياُف: َقْد بَػَلَغَنا َذلِ 

ْوثَػَقُهْم أَنَُّو قَاَؿ: َسَيْأِت َعَلى النَّاِس َزَماٌف جَيِْلُس يف َمَساِجِدِىْم َشَياِطُُت، َكاَف ُسَلْيَماُف ْبُن َداُوَد َقْد أَ  ْبِن َعْمرٍو،
ـٌ، قَاَؿ ٤ُتَمَُّد ْبُن َوضَّاٍح: قَاَؿ  النَّاَس أَْمَر ِديِنِهْم،يف اْلَبْحِر، خَيُْرُجوَف يُػَعلُِّموَف  قَاَؿ ُسْفَياُف: بَِقَيْت أُُموٌر ِعظَا

ُر ْبُن َعبَّاٍد: يَػْعٍِت ُسْفَياَف: يُػَعلُِّموَف النَّاَس، فَػُيْدِخُلوَف يف ِخالِؿ َذِلَك اأَلْىَواَء اْلُمْحَدثََة،  فَػُيِحلُّوَف ٢َتُُم زَُىيػْ
نْػَيا، َويَْأُمُرونػَ اٟتَْ  ـَ، َوُيَشكُِّكونَػُهْم يف اْلَفْضِل َوالصَّرْبِ َوالسُّنَِّة، َويُػْبِطُلوَف َفْضَل الزُّْىِد يف الدُّ َباِؿ َعَلى رَا ُهْم بِاإِلقػْ

نْػَيا، َوِىَي رَْأُس ُكلِّ َخِطيَئٍة"  .٘ٛطََلِب الدُّ
خر، والنتيجة ىي أف خروج الشياطُت يكوف ومن خالؿ النصوص أياً كاف سندىا، فبعضها يقوي البعض اآل

فيكونوا وحيتمل أف يكوف خروجهم قبيل خروج الدجاؿ ليمهدوا لو ا٠تروج، مع خروج ا١تسيح الدجاؿ، 
جنده، ويزيدوف من الفتنة يف الناس، وكذلك وبالقياس سيكوف ٢تم حضور يف الفنت اآلخرة اليت تقـو بعدىا 

 الساعة. 
 اًء كانت ىذه الشياطُت ىم من خيرجوف آخر الزمن أو من ىم اليـو بيننا..وىذه من ٚتلة الفنت، وسو 

 وقد يسأؿ سائل وكم عددىم حىت يكوف ٢تم التأثَت القوي على الناس؟
 وجواب ذلك: إف اتفق العلماء على أف عدد اٞتن كثَتة جداً، حىت مثل عددىم برمل الصحراء..

 الناس؟وسؤاؿ آخر: ىل سيكوف ٢تم التأثَت على ٚتيع  
وىذا ٦تا ال شك فيو إذا كنت غَت ٤تصن باإلدياف، بالتقوى، بالذكر، ّتميع األعماؿ البدنية، والقلبية اليت 

 تقربك من اهلل وتبعدؾ من الشيطاف وتسلطو عليك..
 وما جاء يف ىكذا باب:

ا كنز إال نبذ إليو كنزه ).. ويأمر إبليس األكرب ذريتو باتباعو فيظهروف لو الكنوز فال ديروف ٓتربة وال أرض فيه
ومعو قبيل من اٞتن فيتشبهوف ٔتوتاىم فيقوؿ اٟتميم ٟتميمو أَل أمت وقد حييت وخيوض البحر يف اليـو 
ثالث خوضات فال يبلغ حقويو فيتميز ا١تؤمنوف وا١تنافقوف والكافروف وا٢ترب عنو خَت من ا١تقاـ بُت يديو 

رمل الدنيا ويقاتل الناس على الكفر فمن قتل منهم  للمتكلم يومئذ بكلمة خيلص ِبا من األجر كعدد
 .ٙٛأضاءت قبورىم يف الليلة ا١تظلمة والليل الدامس ..(
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: )خيرج الدجاؿ يف خفقة من الدين وأدبار من العلم .. عن جابر بن عبد اهلل أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 .ٚٛقاؿ: ويبعث اهلل معو شياطُت تكلم الناس، ومعو فتنة عظيمة ..(

يقوؿ: )خيرج الدجاؿ وىو أعور، وليس اهلل أعور بُت عينيو كافر  ن أٝتاء بنت يزيد ٝتعت رسوؿ اهلل ع
يقرأه أمي وكاتب، وتبعث معو الشياطُت على صور من قد مات من اآلباء واألمهات، فيأِت أحدىم إىل 

 .ٛٛابنو، وإىل أخيو، وذوي رٛتو، فيقوؿ: تعرفٍت؟ ألست فالناً اتبعو ىو ربك ..(
ويف خدمة الشياطُت لو أمر عظيم لالفتتاف؛ فإف الشياطُت ٓتدمتها لو فيمكن لو عمل كل أنواع السحر 
وا١تس والتنجيم والكهانة والعرافة وما إىل ذلك..، وكما نعلم افتتاف الناس ببعض الناس وىو ال ديلك إال 

 أو بالسيد أو بالشيخ أو باؿ... بعض ىذه، فكم من شخص قددياً أو حديثاً أو معاصراً، دعاه الناس بالويل
لقب ليس لو بل ىو ساحر، أو منجم، أو كاىن، كذاب دجاؿ فكيف بالدجاؿ وىو سيملك كل ىذه 

 وأكثر اهلل أعلم ِبا..
يف بييت فذكر الدجاؿ فقاؿ إف من  عن أٝتاء بنت يزيد األنصارية رضى اهلل عنها، قالت كاف رسوؿ اهلل 

فيقوؿ: أرأيت إف أحييت إبلك ألست تعلم أين ربك؟ فيقوؿ: نعم. قاؿ: فتمثل  أشد فتنة أنو يأِت األعراُب
لو الشياطُت ٨تو إبلو كأحسن ما تكوف ضروعًا وأعظمو أسنمة، ويأِت الرجل وقد مات أبوه ومات أخوه، 
فيقوؿ: أرأيت إف أحييت لك أباؾ، وأخاؾ، ألست تعلم أين ربك؟ فيقوؿ: بلى فتتمثل لو الشياطُت ٨تو 

 .ٜٛو وأخيو ..(أبي
 . ٜٓوروي: ).. فتبايعو قبائل اٞتن، وخيرجوف لو كنوز األرض، ويقتلوف لو الناس(

َياِطَُت ِمْن َمَشارِِؽ اأْلَْرِض َعْن ُحَذيْػَفَة، َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َعُث اللَُّو الشَّ : )..، يَػبػْ
ْسَتِعْن بَِنا َعَلى َما ِشْئَت، فَػيَػُقوُؿ ٢َتُُم: اْنطَِلُقوا َفَأْخربُوا النَّاَس َأينِّ َربػُُّهْم، َوَأينِّ َقْد َوَمَغارِِِبَا، فَػيَػُقوُلوَف َلُو: ا

ِبُصوَرِة َواِلِدِه،  ثػَُّلوَف َلوُ ِجْئتُػُهْم ِّتَنَّيِت َونَارِي، فَػتَػْنطَِلُق الشََّياِطُُت فَػَيْدُخُل َعَلى الرَُّجِل َأْكثَػَر ِمْن ِماَئِة َشْيطَاٍف فَػَيَتمَ 
َعْم، َىَذا َأُب، َوَىِذِه أُمِّي، َوَوَلِدِه، َوِإْخَوتِِو، َوَمَوالِيِو، َورَِفيِقِو، فَػيَػُقوُلوَف: يَا ُفاَلُف، أَتَػْعرِفُػَنا؟ فَػيَػُقوُؿ ٢َتُُم الرَُّجُل: نػَ 

ُقوُلوَف: َبْل أَْنَت َفَأْخربْنَا َما نَػَبُأَؾ؟ فَػيَػُقوُؿ الرَُّجُل: إِنَّا َوَىِذِه ُأْخيِت، َوَىَذا َأِخي، َويَػُقوُؿ الرَُّجُل: َما نَػَبُأُكْم؟ فَػيػَ 
نَُّو َربُُّكْم يُرِيُد اْلَقَضاَء َقْد ُأْخربْنَا َأفَّ َعُدوَّ اللَِّو الدَّجَّاَؿ َقْد َخرََج، فَػتَػُقوُؿ َلُو الشََّياِطُُت: َمْهاًل، اَل تَػُقْل َىَذا، فَإِ 

َلُو ِإالَّ َما شَ ِفيُكْم، َىِذِه جَ  ـَ ِإالَّ َما َكاَف قَػبػْ ـُ، َفاَل طََعا اَء اللَُّو، نَُّتُو َقْد َجاَء ِِبَا َونَارُُه، َوَمَعُو اأْلَنْػَهاُر َوالطََّعا
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َقْد َحدََّث َحِديَثُكْم،  ِو فَػيَػُقوُؿ الرَُّجُل: َكَذبْػُتْم، َما أَنْػُتْم ِإالَّ َشَياِطَُت، َوُىَو اْلَكذَّاُب، َقْد بَػَلَغَنا َأفَّ َرُسوَؿ اللَّ 
َرنَا َوأَنْػَبأَنَا ِبِو، َفاَل َمْرَحًبا ِبُكْم، أَنْػُتُم الشََّياِطُُت، َوُىَو َعُدوُّ اللَِّو، َولََيُسوَقنَّ اللَّ  ُو ِعيَسى اْبَن َمْرًَنَ َحىتَّ َوَحذَّ

َقِلُبوا َخائِِبَُت، ُّتَّ قَاَؿ رَ  ُثُكْم َىَذا لِتَػْعِقُلوُه َوتَػْفَقُهوُه َوتَػُعوُه، َواْعَمُلوا ُسوُؿ اللَِّو يَػْقتُػَلُو، فَػَيْخَسُئوا فَػيَػنػْ َا ُأَحدِّ : ِإمنَّ
َنَتُو َأَشدُّ اْلِفنَتِ( ثُوا بِِو َمْن َخْلَفُكْم، فَػْلُيَحدِِّث اآْلَخُر اآْلَخَر، فَِإفَّ ِفتػْ  .َعَلْيِو، َوَحدِّ

 (السحر)الدجال املسيح من أدوى أسلحة و 
حر من أعماؿ اٞتن والسحرة، وىو قائم على تعاقد بُت إنساف وجٍت، لتبادؿ استمتاع بينهما، ولكن أف الس

 عامة أنو يسعى إلٟتاؽ الضرر بالناس، حىت أحياناً بالساحر نفسو.
 وكما سبق وقلنا: أف السحر يغَت ويؤثر على حالة البشر.

 ودد عرفو العلماء لغويً 
ولو معاف عديدة يف أصل اللغة، منها: صرؼ الشيء عن حقيقتو إىل غَته،  "السِّْحر مصدر َسَحر َيْسَحُر.

فكأف الساحر ١تا أرى ]غَته[ الباطل يف صورة اٟتق وَخّيل الشيَء على غَت حقيقتو، قد َسَحر الشيَء عن 
َحره، أي: وجهو، أي: َصَرَفو. وإمنا ّٝتت العرب السِّْحر ِسْحًرا ألنو يزيل الصحة إىل ا١ترض، وإمنا يقاؿ: سَ 

أزالو عن البغض إىل اٟتب، .. ومن معاين السحر: ا٠ِتداع واالستمالة، وكلُّ من استماؿ شيًئا فقد 
 .ٜٔسحره"

 وأما تعريفو الصطَلحي: 
"ومذىب أىل السنة وٚتهور العلماء من األمة على إثبات السحر، وأف لو حقيقًة كحقائق غَته من األشياء 

كره يف كتابو، وذكر أنو ٦تا يُتعلم، وذكر إشارًة إىل أنو ٦تا ُيكفَّر بتعليمو والعمل الثابتة، ألف اهلل تعاىل قد ذ 
بو، وأنو يفرَّؽ بو بُت ا١ترء وزوجو، وىذا كلو ٦تا ال ديكن أف يكوف فيما ال حقيقة لو، وكيف يُتعّلم ما ال 

 .ٕٜحقيقة لو.."
 .ٖٜدعي النبوة فتتفرؽ الناس ..(وروي: ).. ّت يظهر با١تشرؽ فيعطى ا٠تالفة ّت يظهر السحر ّت ي

و٦تا سبق: ديكن أف يكوف من باب تطور الطب واالكتشافات العلمية، وقد يكوف من باب ا٠توارؽ، وقد 
يكوف من باب السحر أو ا١تس )ا١ترض الروحي كما يسمى(، وقد يكوف من باب الكذب والدجل، وقد 

 افر، يريد تغيَت دين اهلل. يكوف غَت ذلك واهلل أعلم، وكل ىذا جائز من شخص كذاب ك

                                                           

 .76، 75مجريدي: لة عمسية لحقيقة الدحر الحذر من الدحر دراس 91
 .78: نفس السرجع 92
 .(92/ 13: )البن حجر باري فتح ال 93



- 33 
 

وىي األكسية من  -وعن ابن عباس قاؿ: الدجاؿ أوؿ من يتبعو سبعوف ألفا من اليهود عليها السيجاف 
 ٜٗومعو سحرة اليهود يعملوف العجائب ويراىا الناس فيضلوهنم ِبا. -صوؼ أخضر، يعٍت بو الطيالسة 

كثَتًا من ا١تدارس لتعليم السحر، وخصوصاً   وجيب أف تدعم مدارس السحر وجيعلونو ثقافة، حىت أقيمت
، وما ترويج ىذا األمر ٓتفي عن العاَل، فإننا ٧تد يف عدة ، وما ىذا إال ٞتهل الناس..ٜ٘السحر األسود

، وأف Harry Potter -أفالـ لػ )ىاري بورتر  ( يروجوف فيها تعليم السحر، وجيعلوف منها علم من العلـو
 ا٠تَت من خال٢تا، وما ىذا إال من تلبيس الشيطاف على اٞتهلة.فيها أمور خارقة وديكنك فعل 

"]و[ ٧تد أف ىناؾ ارتباطاً للسحر با١تستوى الثقايف واٟتضاري للمجتمعات اإلنسانية، فكلما أ٨تط ا١تستوى 
 .ٜٙالثقايف للمجتمع كلما كثر ٘تسكو بالعقائد السحرية"

 بُت ا١تسلمُت وغَتىم اليـو فحدث وال حرج. وإذا تكلمنا على اال٨تطاط العلمي والثقايف واٟتضاري
 وىذه نبذة بسيطة عن السحر، وأما الكالـ بالتفصيل فلو مقاماتو وكتبو، وليس ىنا ذلكم الكالـ.

أما مسائلة السحر وتأثَته على البشر فقد اتفق عليو كل علماء ا١تسلمُت، وبشروط وكيفيات واعتبارات، 
ديانات الوثنية، والفالسفة، وغَتىم، وقد تراجع كثَت من علماء وكذلك علماء أىل الكتاب، وعلماء ال

 من تأثَت السحر على بٍت البشر.  وأطباء اليـو القائلُت ٓتالؼ ما سبق

 نيطاشيجن والال ضدالمؤمن في حربه  أسلحة

 وأذكرىا ىنا للعلم دومنا شرح.
 اْلسلحة:

 وعمل كل خَت واٟتذر من كل شر. : اٟتذر واٟتيطة:أولً 
 .: االلتزاـ بالكتاب والسّنةياً اثن
 .واالستعاذة من الشيطاف يف كل حُت : االلتجاء إىل اهلل واالحتماء بواثلثاً 
 .: االشتغاؿ بذكر اهللرابعاً 

 .: لزـو ٚتاعة ا١تسلمُتخامساً 
إذا رغبت يف الوقوؼ على تفاصيل ٥تططات الشيطاف : : كشف ٥تططات الشيطاف ومصائدهسايساً 

، وكيف ألبس على الناس دينهم يف العقائد والعبادات وا١تعامالت، وكيف تالعب باليهود ومكائده ومصائده
                                                           

 .39723: لميشدي كشز العسال 94
ىه شكل  سظمم أو سحر الذر أو سحر الفهدو،الدحر ال أو أنهاع الدحر، ويدسى: الدحر األسهد : أشد(Magic Blackاألسهد )الدحر  95

 الذيطانية. الطقهس لهصف شكل من أشكال وتعتسد عمى الجن. ويدتخدم عادة الذعهذةالدحر و   من أشكال
 224، 223: دعيد أيهبليح الدجال السد 96

http://www.almrsal.com/?attachment_id=263615
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%B1_(%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
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فال غٌت لك عن قراءة كتابُت: األوؿ: تلبيس إبليس، البن اٞتوزي،  -والنصارى واجملوس وعباد األوثاف 
 الثاين: إغاثة اللهفاف، البن القيم.

 ن مرقد من غَتهمن عجلة من أكل من شرب م : ٥تالفة الشيطاف:سابعاً 
 .: التوبة واالستغفاراثمناً 
 .لذي يدخل الشيطاف منو إىل النفوس: أزؿ اللبس والغموض ااتسعاً 

 العَلج:
 .االستعاذة – ٔ
 .ا١تعوذتُت – ٕ
 .آية الكرسي - ٖ
 .خا٘تة سورة البقرة - ٗ
 .غض البصر - ٘
 .امساؾ فضوؿ الكالـ - ٙ
 .تنقية االستماع - ٚ
 .الصياـ – ٛ
 .اجالزو  – ٜ

 .سريةتقوية الرابطة األ - ٓٔ
 .القوؿ اٟتسن - ٔٔ
 .االبتسامة – ٕٔ
 .نفاؽاإل – ٖٔ
 .الذكر – ٗٔ
 .اٞتهاد – ٘ٔ
 .االلتزاـ باٞتماعة - ٙٔ
 .احملاسبة – ٚٔ
 .معرفة حقيقة الدنيا - ٛٔ
 .خالصاإل – ٜٔ
 .تباع السنةإ - ٕٓ
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 مكانة أصحاب المهدي من أذية الجن والشياطين

 بتالءات.ىم من ٚتلة اال
 االبتالء يكوف حسب درجة اإلدياف، األمثل فاألمثل، كما اٟتديث.

أصحاب ا١تهدي، ومن خالؿ األحاديث واآلثار والعقل ىم أولياء اهلل وخاصتو، ولن أورد ىنا منها شيء 
صار ٥تافة التطويل فمن أراد االطالع يف ىذا ا١توضوع فلَتجع إىل رسالتنا ٖتت عنوف: )أنصار ا١تهدي ىم أن

 الدين(، وإىل غَتىا واليت تبُت مكانة أصحاب ا١تهدي.
وأخص أصحاب ا١تهدي ا١تهدي ذاتو، فإنو أمثلهم طريقة، وأفضلهم عند اهلل، ومن أراد االطالع على 
جانب من االبتالءات اليت أصيب ِبا فلَتجع إىل قصة )ا١تسيح الدجاؿ يطوؼ بالكعبة(، مع العلم أهنا غَت 

 شاملة لكل بالءتو.
وكما يقاؿ على قدر ا١تكانة يكوف البالء، ومكانة أصحاب ا١تهدي أعظم مكانة بعد ا١تهدي عليو السالـ، 

 فمن ا١تنطقي أف يكوف أذية اٞتن والشياطُت ٢تم أكرب من غَتىم..
 وْلن املهدي وأصحابو ىم أنصار الدين وعمويه ودوامو آخر الزمان:

 ى منهاج النبوة.فهم من يقيم ا٠تالفة اإلسالمية الراشدة عل 
 .وىم من يقيم الدين الكامل على مراد اهلل تعاىل يف األرض 
 .وىم من يقاتلوف الرـو وينتصروف عليهم 
 .وىم من ينتصر للمستضعفُت على األرض 
  وىم من يعلم اهلل تعاىل الناس قدرتو، حيث ينتصر ِبم وىم قلة وليس ٢تم منعة وال عدة وال عتاد

 نافقة.على كل األمم الكافرة وا١ت
 .وىم من يفتح مدف وعواصم الكفر 
 .وىم من يقاتلوف ا١تسيح الدجاؿ 
 .وىم من ينزؿ ا١تسيح عيسى عليهم 

 وعلى ما سبق:
فإف من خصهم اهلل تعاىل بكل ىذه ا١تنح فيجب أف يكوف ٢تم نصيب من البالء، من قبل الناس، ومن قبل 

 من غَتىم من ا١تسلمُت.اٞتن والشياطُت، بل وأف أذية اٞتن ستزداد عليهم، أكثر 
 ليس ىذا فقط؛ بل وأف أكثر الناس بالًء باٞتن والشياطُت ىم كاآلِت:

 اإلماـ ا١تهدي ذاتو. -ٔ
 أخص أنصاره وأصحابو. -ٕ
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أىل وذوي ا١تهدي وأصحابو وأنصاره، وىذا ليكونوا حاجزًا بينهم وبُت ا٢تجرة والتضحية ألجل  -ٖ
قد عاينت وٝتعت الكثَت يف أنصار ا١تهدي الدين، وحىت ينشغل كل واحد ٔتن يعوؿ، ويف ىذه ف

 ويف ذويهم حىت..

 مشاهدات حاضرة

 .رأيت وٝتعت وخالؿ أكثر من ثالثة أعواـ أذية غَت مسبوقة من اٞتن والشياطُت للمسلمُت كافة 
 .وكاف أكثرىم من يُرى فيو ا٠تَت ونصرة للدين 
 سحرًا بالتعاوف مع : وىو أف الشيطاف األكرب يعمل واان أييت للناس سحر على شك  مس

ا١تسيح الدجاؿ لكل ا١تسلمُت، فينتشر الشياطُت واٞتن يف ا١تسلمُت على شكل مس، فيقرأ عليو 
آيات ا١تس فال يستجيب إال قلياًل، حىت إذا قرئ عليو آيات السحر تأثر أكثر وتأذى أشد، 

يوحي الشيطاف  فيحتار القارئ، ّت يصرؼ العمل إىل أف ا١تبتلى سحر، ويزيد الطُت بلة حيث قد
وال يعلموف أف ىذا سحر أكرب من أف  أو ينطق أف من سحره فالف أو فالنة، فتقع فتنة بُت الناس.

 يعملو شخص عادي، وىذا حسب رأيي واستقراءاِت لبعض اٟتاالت.
  أنو رأى اجتماع لشيطانات زعيمات جنيات؛ وقد كلف كل واحدة  (عدؿ)كذلك أخربت من

أتباعهن من اٞتنيات حىت ٘تس كل من استطاعت من بنات ا١تسلمُت،  ٔتنطقة مسلمة أف تسَت من
وذلك لتسَتىا للمعاصي، و٠تالؼ الدين من القوؿ والفعل. وإف كاف ىذا األمر قدًن لكنو على 

.  أشده اليـو
  وأكثر من خيدـ السحرة اليـو اٞتن والشياطُت ىم اٞتن اليهود، وكأهنم يعملوف مثل ا١تشرفُت على

 مشاىد، من عدة قرائن مثل: غَتىم، وىذا
 بر أقوامهم.اءة عليهم أهنم يهود، وأهنم من أكجن ينطقوف بعد القرا - أ

تقريب اليهود للقلوب، حىت أف البعض من ا١تسلمُت بدأ دييل إليهم؛ فيقوؿ: لو تسمح لنا  - ب
)إسرائيل( با٢تجرة إليها لنعيش عندىم. وآخروف يقولوف: ما لنا ولليهود. وآخروف يقولوف: 

هود على قوة ومنعة. وآخروف يقولوف: اليهود أذكى الناس. وآخروف يقولوف: أف اليهود إذا الي
أرادوا شيئًا فإهنم ينفذونو. وآخروف يروف أف اٟتياة ا١تثلى ىي عند اليهود والنصارى.. واألمثلة  
كثَت، وليس الكالـ على شرحية من الناس بل على أكثرىم، ولتبحث أنت أخي القارئ حولك 

 د منها داللة..وستج
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  ،كثرة حاالت ا١تس والسحر يف البلداف اإلسالمية وخاصة العربية منها، وخاصة أىل اٞتزيرة العربية
وحىت أف نُقل بشهادات وسائل إخبارية عن سحرة يعبثوف يف اٟتـر ا١تكي ذاتو ويدسوف أسحاراً 

، ولكن ىيهات أف ي ستطيعوا ذلك، ولكن  للمسلمُت حوؿ مكة وحوؿ الكعبة ذاهتا، ويف بئر زمـز
كأف ىذا تقدير إ٢تي ليبتلي ا١تؤمنُت الصادقُت فيختار منهم أوليائو فينجيهم من كل ىذا، ولو سألنا 
عن ىذه النقطة ١تاذا ىنا ويف ىذا الوقت؟ واٞتواب بسيط ٥تتصر: أليس ىذا من أكرب األدلة أهنم 

ا١تهدي بُت الركن وا١تقاـ؟،  خيشوف خروج ا١تهدي وأصحابو؟، أليس ىذا خوؼ من البيعة لإلماـ
 أليس ىذا لعلم عندىم أنو قد آف خروجهم ا١تبارؾ؟...

 :زيادة وتَتة األذية ألنصار يف ٥تتلف الدوؿ واألقطار، فإهنم حياولوف معو أمور منها 
 ثنيو عن نصرة ا١تهدي بالشكوؾ والشبهات. - أ

 ِبم تثبيط األنصاري.ثنيو عن طريق أىلو: سواء بأذيتهم أو بأف يشككوىم ّت يقذؼ يف قلو  - ب
 أذيتو ٔترض أو حدث أو سواه.. - ت

 وىذا كلو معاين ومطلع عليو..
  ،ويف حادثة عاينتها: جاء واحد من أنصار ا١تهدي إىل شيخ من مشايخ األنصار، فقرأ عليو رقيا

فظهر اٞتٍت من على األنصاري، وطلب قلم وورقة، فأعطي لو، فكانت ٤تادثة بُت الشيخ وبُت 
 :كاآلِت  ٜٚاٞتٍت
 الشيخ: من أرسلك؟ 
 لوسفَت. ]وىذا اسم إبليس األكرب[ اٞتٍت: أُب 
 الشيخ: وكيف ذلك؟ 
  ا١تسيح الدجاؿ[ ا١تهندس سحراً ]وا١تهندساٞتٍت: بعمل 
 الشيخ: و١تاذا؟ 
 .اٞتٍت: ألذية ىذا، وقتلو  
 الشيخ: و١تاذا تريد قتل ىذا الرجل؟ 
  :ألنو من أصحاب ا١تهدي.اٞتٍت 
 .الشيخ: اخرج منو 
 لن أخرج حىت أقتلو.اٞتٍت : 

                                                           

 ، طبعًا وكل ما ورد كان حديثًا من قبل الذيخ وكتابًة من قبل الجشي.نقمتيا لكم بتررف 97



- 38 
 

 الشيخ: وىل ا١تهدي موجود فعالً بيننا؟ 
 .اٞتٍت: نعم 
  :ىل ىو ]فالف[..الشيخ 
 .اٞتٍت: نعم 

 وَل أورد ىذه القصة ألستند ِبا على أمر من ىو ا١تهدي، حاشا هلل، إمنا أوردهتا ألمور منها:
 .إلثبات أذية اٞتن والشياطُت ألنصار ا١تهدي 
 لعلمهم أف ا١تهدي بيننا .  وأنو قد دىن زمنو. اليـو
  أف التعاوف قائم بُت ا١تسيح الدجاؿ وإبليس على األعماؿ منها سحر ا١تسلمُت، وأصحاب

 ا١تهدي خاصة.
 :تساؤل

 ١تن سيسأؿ: ىل ا١تسيح الدجاؿ ٤تبوس يف اٞتزيرة أـ حراً طليقاً؟
الكايف الشايف، إلثبات أنو  : يقرأ رساليت اليت اٝتها )آخر مقاؿ يف خروج الدجاؿ(، ففيها اٞتواباجلواب

 حراً طليقاً، ولو أعماؿ من الفنت و٨توىا الكثَت..، كما ال ننسى أنو أحد ا١تعمرين ا١تنظرين..
وىذا ٥تالف ١تا انتشر بُت الناس أنو ٤تبوس يف اٞتزيرة، وما ىذا حسب رأيي: إال من وحي شياطُت اإلنس 

 واٞتن للناس، ليظلوىم وليخفوا عليهم اٟتقيقة.

 ن مجيئهم ألذية المسلمين جاء بطريقين: أ

بطريقة السحر من قبل ا١تسيح الدجاؿ والشيطاف األكرب ألصحاب ا١تهدي، وىم يسموف  - أ
 الشيطاف األكرب )األب( ويسموف ا١تسيح الدجاؿ )ا١تهندس(.

بطريقة السحر اٞتماعي لكل مسلم، فيكوف ىذا سحرًا على صورة مس، حيث ال يكتب  - ب
 اسم ا١تبتلى..

 عن سبب مجيئهم أما

 و٢تم مقاصد حتماً يسعوف إليها يف تكثيف ٣تيئهم ىذا، ومنها ما يلي:
 .٤تاولة منع ا١تسلمُت من نصرة الدين ٔتتابعة ا١تهدي 
  بث ونشر الشبهات، وىذه يشًتكوف مع أمثا٢تم من اإلنس، ولكن صدى اٞتن والشياطُت وتكثيف

 بثها يف قلوب ا١تسلمُت تكوف بصورة أقوى وأكثر.
 .تأليب الكفار ضد ا١تسلمُت، فتجد وحدة الفكرة ضد ا١تسلمُت يف كل ناد للكفر 
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 أسلحة أصحاب المهدي في رد أذية الجن والشياطين

ولن أخرج عن ما سبق من أسلحة ومن حصوف للمسلمُت يف رد كيد اٞتن والشياطُت، فبعد الثقة الكاملة 
 ىنا أربع نقاط فقط وىي:القوية على اهلل، بعد األخذ ٔتا سبق من أمور أذكر 

 .اإلكثار من الذكر والطاعاتو  االىتماـ بالرقيا ٝتاعاً وقراءًة. 
 .معرفة مقصد أصحاب ا١تهدي، يف إقامة الدين وا٠تالفة وىو مراد اهلل تعاىل 
 ملسو هيلع هللا ىلصكأصحاب الرسوؿ   ضل أصحاب ا١تهدي، وأهنم يكونوفمعرفة ف. 

اٟتسٌت ال يغلي  وة أصحاب ا١تهدي، حيث ومن خيطباألمرين األخرين: تكمن ق ومن خالؿ
 . الناس عند اهلل وال تقدـ شيء؟أتريد أف تكوف من خَت ...،ا١تهرُ 

 مسلمات وبشارة ألصحاب المهدي
 ومن ا١تسلمات ما يلي:

  أف سابق علم اٞتن والشياطُت خاصة كربائهم فإهنم يعلموف مستقبل ىذا اإلنساف، طبعاً ١تا علمهم
 اهلل تعاىل.

  وكذلك فقد وردت روايات عند الشيعة تصرح بأٝتاء أصحاب ا١تهدي، وكذلك يوجد كالـ يف
 ٥تطوطات يف ىكذا باب، لكنها ليس مشهورة بُت الناس لعدة أسباب...

  وعليو: فإهنم يعلموف من أنصار ا١تهدي، وأخصهم الذين ذكروا يف اآلثار وأهنم على عدة أصحاب
 (.ٖٖٔاب بدر وىم الػػ )طالوت الذين جاوزوا النهر وأصح

 ( سيكونوف من أشد ا١تسلمُت بالًء.ٖٖٔوعليو: فإهنم الػػ ) 
 ومن البشارة ما يلي:

  .أف البالء تكفَت الذنوب 
  ًوأنو يدؿ على أف الرجل من أصحاب ا١تهدي، وما أدراؾ ما أصحاب ا١تهدي، يرتفع منهم رجاال

 األخبار يف ىذا. ، راجعملسو هيلع هللا ىلصحىت يكونوا كأصحاب الرسوؿ 
 .األمر فيو بشارة ليس فيو غَت ذلك، وإف طاؿ الزمن وصعب الطريق، لكن نتيجتو أحلى من العسل 
   جاء يف بعض الروايات: أف أصحاب ا١تهدي حيضر معهم للبيعة جربيل وميكائيل، وأهنم يشفوف من

قوؿ: ويـو البيعة ينتهي ، ويف ٕتلي يكل مرض، وأهنم يعطيهم اهلل ما َل يعطي أحدًا من العا١تُت..
 رعب ا١تسيح الدجاؿ وعملو ضد األنصار..
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 الخاتمة

ويف آخر ا١تطاؼ فإف من ابتلي بشيء من أذية اٞتن والشياطُت، وقد رزقو اهلل معرفة مشروع األمة، أال وىو 
لى أوؿ نصرة اإلماـ ا١تهدي، فال يقنط، وال يكوف شعوره سليب، وال يكوف منو إال الفرح والسرور ألنو ع

 طريق اٟتق، وأنو ٦تن سيكونوف من خَت الناس.
فإف احملن واالبتالءات ومنها ابتالء أذية اٞتن والشياطُت ما ىي يف رأيي إال منح من اهلل تعاىل، وكأهنا إخبار 

 من اهلل أنك من خَت الناس فال تقنط.
، وىذا ثابت يف كتب اٟتديث والسَت ملسو هيلع هللا ىلصوال ننسى أنو أصيب بالسحر خَت الناس قاطبة وىو الرسوؿ 

 وبأسانيد صحيحة.
وكما كاف ذلك ٠تَت البشر، فإنو يكوف يف كثَت من أتباعو الكراـ، ومن تربعوا على كرسي مواجهة الباطل، 

 ومن أولئك ا١تهدي وأصحابو الكراـ.
 يعذرين أخوِت..إف أصبت فمن اهلل تعاىل، وإف أخطأت أو قصرت فمن نفسي والشيطاف، فل: وِف اْلخري

 والسَلم ْلى  السَلم،،،
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 المراجع

 .تفسَت البغوي
 .لزحيليلالتفسَت ا١تنَت 

 .العُت للفراىيدي
 .ا١تصباح ا١تنَت

 .البخاريصحيح 
 .صحيح مسلم
 مسند أٛتد.

 سنن أُب داود.
 سنن البيهقي

 سنن النسائي.
 معاجم الطرباين.

 .سنن الدارمي
 .الفنت لنعيم بن ٛتاد

 .اكما١تستدرؾ للح
 مصنف ابن أُب شيبة

 للهندي. كنز العماؿ
 .الكامل يف الضعفاء البن عدي

 حلية األولياء لألصفهاين.
 .يدالئل النبوة للبيهق

 .البدع البن وضاح القرطيب
 .دالئل النبوة للبيهقي

 فتح الباري البن حجر.
 .بن أُب الدنياال مكائد الشيطاف

 .ف البن تيميةالفرقاف بُت أولياء الرٛتن وأولياء الشيطا
 .بن تيميةالكتاب النبوات 
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 زاد ا١تعاد البن القيم.
 .لشبليلآكاـ ا١ترجاف يف أحكاـ اٞتاف 

 .لهيتميل الفتاوى اٟتديثية
 .لمقدسيل أخبار الدجاؿ

 .اإلشاعة للربز٧تي
 .لباليلالبياف يف مداخل الشيطاف لعبداٟتميد ا

 .راينفيصل البد ُبأل فقو االبتالء، وأقدار اهلل ا١تؤ١تة
 .دي ا٢تاليلجمل االبتالء وكيف تستفيد منو الدعواتو 

 عاَل اٞتن والشياطُت لألشقر.
 للراجحي. شرح العقيدة الطحاوية

 .لجوبريل ا١تختار يف كشف األسرار وىتك األستار
 .شيخول كشف خفايا علـو السحرة

 للجريسي. اٟتذر من السحر دراسة علمية ٟتقيقة السحر
 .أيوبسعيد لا١تسيح الدجاؿ 

 
 
 

 

 


