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 تقبلالسحر والتلبس وقراءة الطالع واملس

 2017إبريل  30النشر في جريدة أخبار الخليج: تاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

مصطلح السحر، وعرفنا أن السحر على المقال السابق  منعرفنا ت
يتم بالتعليم وأن من يريد أن يتعلم السحر فإنه ال بد وأن يكفر 

 ين الجن. طوتعالى ويتقرب إلى شيا باهلل سبحانه

إال أنه يجب أن يكون معلومًا إننا ال نقصد بالسحر لعب الحواة 
وخف اليد وبعض األلعاب التي تقام هنا وهناك، وإنما نقصد 

ليس كل  هالتواصل مع عالم الجن إليذاء البشر، وقد يقول قائل إن
ر أبيض، السحرة يقومون بإيذاء البشر وإنما هناك سحر أسود وسح

وفي الحقيقة فإن هذا الكالم هو كالم األفالم السينمائية من أمثال 
وغيره، فال يوجد سحر أبيض أو سحر أسود فكل السحر  "هاري بوتر"

 سحر، وال يلجأ الناس إلى السحرة إال إليذاء غريمه أو خصمه.

واليوم سنحاول أن نتحدث عن موضوع شائك نوعًا ما، ولكن ال بد 
بد، وهو موضوع التلبس، فما يعني التلبس ؟ وكيف مما ليس له 

 يحدث ؟
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 التلبس والمس

الموضوعات من يُعد موضوع التلبس والمس بالجن والشياطين 
ء بين األطباالتي اختلف فيه كثير، وهذا االختالف لم يكن محصورًا 

وعلماء الشرع فحسب وإنما حتى بين علماء الشرع أنفسهم على مر 
التاريخ، فهل هناك تلبس ومس حقيقي، أم هناك الكثير من 

 الخيال واألوهام ؟

الشيخ ابن ودعونا نلخص كل هذه االختالفات ونتفق على ما قاله 
بار رحمة اهلل في موقعه اإللكتروني في معرض رده على المدعو 

لما نشره في صحيفة )المسلمون(، في  "علي بن مشرف العمري"
أن الذي أشار إلى  هـ3/8/1416عددها الصادر في يوم الجمعة 

 الشيخ وافقه في موضوع عدم تلبس الجن باإلنسان، قال:

إن ما ذكره عني علي المذكور من تصحيح مذهبه قول باطل، وكذب "
بي منذ سنة أو  ال أساس له من الصحة، وقد نصحته حين اجتمع

أكثر أن يفصل القول في ذلك، وأن يعترف بتلبس الجني باإلنسي 
كما هو الحق الذي أجمع عليه العلماء، ونقله أبو الحسن األشعري 
عن أهل السنة، ونقله شيخ اإلسالم ابن تيمية عن جميع أهل العلم، 

(، وقد أوضحت لعلي 65إلى ص  9من ص  19جكما في الفتاوى )
ه ليس كل ما يدعيه الناس من تلبس الجني باإلنسي المذكور أن

صحيحًا، بل ذلك تارة يكون صحيحًا في بعض األحيان، ويكون غير 
صحيح في أحيان أخرى؛ بسبب أمراض تعتري اإلنسان في رأسه 
تفقده الشعور فيعالج ويشفى، وقد ال يشفى ويموت على اختالل 
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تري اإلنسان، عقله، وقد يختل العقل بأسباب ووساوس كثيرة تع
فالواجب التفصيل، وقد أوضح ذلك ابن القيم رحمه اهلل في )زاد 
المعاد(، وقد حصل لشخص من سكان الدلم حين كنت في قضاء 
الخرج خلل في عقله، فلما عرض على المختصين ذكروا أن سبب ذلك 

 فتق في الرأس، فكوي وبرئ من ذلك بإذن اهلل.

 في الفتاوى في المجلد وهذا نص كالم شيخ اإلسالم رحمه اهلل
المذكور، قال ما نصه بعد كالم سبق: )ولهذا أنكر طائفة من 
المعتزلة كالجبائي، وأبي بكر الرازي، وغيرهما دخول الجني في بدن 
المصروع، ولم ينكروا وجود الجن، إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول 
 عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كظهور هذا وإن كانوا مخطئين

في ذلك، ولهذا ذكر األشعري في مقاالت أهل السنة والجماعة 
أنهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع، كما قال تعالى: 

الََّذِينَ يَْأكُُلونَ الرَِّبَا ال يَقُومُونَ إِال كََما َيقُومُ الََّذِي يَتَخََبَّطُهُ الشََّيْطَانُ "
مد: قلت ألبي: إن قومًا . وقال عبد اهلل بن اإلمام أح"مِنَ الَْمسَِّ

 يكذبون، بني، يا: فقال اإلنسي، بدن في يزعمون أن الجني ال يدخل
 – أيضًا وقال. موضعه في مبسوط وهو لسانه، على يتكلم ذا هو

( 277 ،276 ص) الفتاوى من والعشرين الرابع المجلد في – اهلل رحمه
يه  علاهلل صلى  رسوله وسنة اهلل بكتاب ثابت الجن وجود: )نصه ما

وسلم واتفاق سلف األمة وأئمتها، وكذلك دخول الجني في بدن 
اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، قال اهلل تعالى: 

 يَتَخَبََّطُهُ  الََِّذي يَقُومُ كَمَا إِال يَقُوُمونَ ال الرَِّبَا  يَأْكُُلونَ  الََّذِينَ"
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نبي صلى اهلل عليه وسلم: ال عن الصحيح وفي ،"الَْمِسَّ  مِنَ الشََّيْطَانُ
: اهلل رحمه قال أن إلى "... الدم مجرى آدم ابن من يجري الشيطان إن"

 المصروع، بدن  في الجني دخول ينكر من المسلمين أئمة في وليس
 الشرع، على كذب فقد ذلك يكذب الشرع أن وادعى ذلك أنكر ومن

 .إلخ..  ذلك ينفي ما الشرعية األدلة في وليس

يعلم بطالن ما ذهب إليه علي المذكور من إنكار دخول  وبما ذكرنا
الجني في بدن اإلنسان، ويعلم كذب علي في دعواه أني صدقته في 
ذلك وصححت مذهبه، وقد كتبت في ذلك ردًا على من أنكر دخول 
الجني في بدن اإلنسي منذ سنوات، ونشر ذلك في كتابي: )مجموع 

( فمن 308-299الث )ص فتاوى ومقاالت متنوعة(، في المجلد الث
. انتهى كالم ابن "أحب أن يطلع عليه فليراجعه في محله المذكور

 باز.

وقد حسم الشيخ ابن باز هذا الموضوع بصورة واضحة، وإن كانت 
المسلسالت واألفالم العربية قد شوهت هذا الموضوع بالعديد من 

نه الطرق، إذ يأتون بأحد الممثلين الهزليين الذي يأخذ الدور وكأ
هزل ولعب، ويطلب من الممسوس الديك األحول والخروف األصفر 

 وكميات كثيرة من المال حتى يخرج الجني من جسم المتبلى.

 ولكن ما الذي يحدث في الواقع والحقيقة ؟

أحد  يذهبقد ينكر كالمي العديد من الناس، ولكن الذي يحدث أن 
إلى الساحر،  نطلق عليه )س(لو – انثى أو ذكر كان سواء –األفراد 
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لماذا يذهب إلى الساحر ؟ ألنه يكره فالن من البشر ولنطلق عليه 
)ص(، ربما )ص( هذا ذكي ومجتهد في عمله وهو أفضل من )س(، 
لذلك فإن )س( يريد تدمير حياة )ص( العملية حتى يفشل وال 

ربما )س( تحب زوج )ص( وتريد أن يحل الدمار على  ،يرتقي في عمله
علها تريد أن تتزوج زوج )ص(، فإن تبعثرت حياة )ص( وزوجها أو ل

)ص( فإن الزوج سوف يبحث عن زوجة جديدة، عندئذ فإن )س( 
 تقدم نفسها لهذا الزوج فيتزوجها.

ربما )س( أنثى، و)ص( ذكر، لذلك فإن )س( تعشق )ص( ولكن )ص( 
ال يريدها، لذلك فإنها تريد من )ص( أن يعشقها ويموت بحبها، 

ل الكثير من األسباب والحيثيات التي ال نستطيع وربما العكس، لع
 ذكرها هنا، مثل الرغبة في اإلنجاب أو الثروة أو ما شابه ذلك.

فما يكون من )س( إال أن يأخذ أثر من )ص(، ربما قطعة من شعره، 
أو قطعة من مالبسه، أو أي شيء، وربما أتذكر هنا أني كنت في 

عادة ال يلبس أهلها الثوب  سفرة عمل إلى إحدى الدول العربية التي
وربما المالبس  البذلة االفرنجيةالعربي، وإنما عادة ما يلبسون 

التقليدية لديهم، وفي اليوم األخير وأنا أجهز حقيبتي للعودة إلى 
البالد، جاءني أحد الذي ينظفون الغرف، وبعد أن تحدث معي في 

بسك هل من الممكن أن تهديني واحدة من مال"بعض األمور قال: 
، طبعًا رفضت وقلت أني سوف "التقليدية فقد اعجبتني كثيرًا

أرسل ثوب على مقاسك عندما أصل للبالد، فإن مقاسي كبير وال 
 يصلح لك.
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عموًما، يأخذ )س( هذا األثر إلى الساحر الذي يقرأ عليه بعض 
التعويذات أو يكتب عليه بعض الطالسم، ويأمر )س( أن يدفن هذا 

 يد جدًا حتى ال يقتفى أثره.األثر في مكان بع

وهناك طريقة أخرى، وهي أن يقوم )س( بشراء هدية ل)ص(، ولكن 
قبيل إعطاءه الهدية يذهب بها للساحر حتى يضع عليها 
تعويذاته وسحر، وعندما توضعه الهدية بين يدي )ص( يصاب 

 بالسحر.

 – كلها –وربما طرق عديدة، لم استطع جمعها كلها، ولكنها 
بأخرى أو بطريقة مبهمة يأمر هذا الساحر أحد شياطين  أو بطريقة

الجن أن يتلبس )ص( ويمسه بأضرار، وهذه األضرار تختلف بحسب 
نوعية السحر الذي تم تفعيله، ولكن محصلتها أن المريض أو 
المبتلى )ص( يصاب بكل أنواع األمراض الجسمية أو النفسية أو 

برحمة من عنده، وذلك أن الوجدانية، حتى ينهار إال إذا تغمده اهلل 
 يعرفون الذين –يقيض له اهلل سبحانه وتعالى أحد المشايخ 

 الشيطان هذا من يتمكنوا حتى القرآن عليه يقرأون الذي – بالرقاة
 ،الجلسات تلك من العديد بنفسي حضرت وقد فيبطلونه، والسحر

 .عجبًا ترى فإنك القرآن القراءة وأثناء

 

 

 



7 

 

 قراءة الطالع والمستقبل

قراءة الطالع والمستقبل من األمور الغيبية، ويجب أن يكون و
 اهلل إال الغيب يعلم – أحد ال وأكرر –معلومًا بالضرورة أنه ال أحد 

 صلى اهلل رسول وحتى األنس، أو الجن تعلمه ال وتعالى، سبحانه
 شرعية وقاعدة أمر فهذا الغيب، يعلم يكن لم وسلم عليه اهلل

ال لك العراف أنه يمكنه أن يطلعك على ق مهما بها نؤمن أن يجب
 الغيب أو مستقبلك أو من هذا الكالم الذي ال يدخل العقل.

إذن كيف يستطيع هذا العراف أن يقرأ ماضيك ويقول لك أنك في 
اليوم الفالني فعلت كذا أو كذا ؟ هذا السؤال عادة ما يكون مرافق 

 لموضوع قراءة الطالع والمستقبل.

، فما "بالقرين"و ما يعرف هنا نأتي إلى جني أو شيطان آخر ه
 ؟القرين

القرين هو الشيء الذي يالزم شيئًا آخر أينما كان وذهب، وهو 
متعلق به بكل الطرق، أو يمكن أن يقال هو صورة طبق األصل من 

 الشيء األصلي.

ولقد جاء في الحديث النبوي الشريف أن لكل إنسان قرين من 
وقرين من الشياطين، ولكل منهما لمة باإلنسان، حيث المالئكة 

فإذا هميت بطاعة فتلك لمة "قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
الملك )القرين(، وإذا هممت بمعصيةٍ فهي من إيحاء الشَّيطان 

 .")القرين( وكالهما بإذن اهلل
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 صلى اهلل رسول قال عنه؛ اهلل رضي مسعود ابن وفي حديث عن
 الجن، من قرينه به وكل وقد إال أحد من منكم ما"لم: وس عليه اهلل

 ولكن وإياي،: قال ؟ اهلل رسول يا وإياك: قالوا المالئكة، من وقرينه
 .مسلم رواه ،"بخير إال يأمرني فال فأسلم، عليه أعانني اهلل

ولقد ورد ذكر هذا القرين في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، 
العديد من اإلثباتات العلمية التي وجدت  أنه –مؤخرًا  –ووجدنا 

تؤكد هذا الموضوع، ولكن لألسف فإنه ال يمكن االتيان بكل ذلك 
 لضيق المساحة.

عموًما، فإن العراف عندما يجالسك ليقرأ طالعك ومستقبل فإنه 
بكل بساطة يستدعي قرينك الذي من الجن، وكما قلنا فإنه مطابق 

تك حتى هذه اللحظة التي لك تماًما يعرف كل ما قمت به منذ طفول
أنت تقف فيها أما العراف، فيقوم العراف باالستماع للقرين 
وعندها يخبرك عن ماضيك الشيء الكثير، أما المستقبل فإنه لن 

أنت، فإنه يعرف أنك فقير لذلك فإنك إليه يقول لك إال ما تحتاج 
حتمًا ترغب في الثراء، فإنه يقول لك سوف تجني في المستقبل 

وفيرًا، وإن كنت ال تنجب الولد فإنه سوف يطمئنك بأنك  ماالً
سوف تنجب، وأنت ألنك ستكون سعيدًا فإنك سوف تنقده 
ببعض الدنانير، ومن ثم يغادر ولن تراه إلى األبد، ويظل موضوع 

 حتى تشيخ ولن يحدث إال ما كتبه اهلل لك. كالمستقبل يراود

لمحترمات، من أذكر أنه ذات مرة زارتني واحدة من السيدات ا
سيدات المجتمع، وكانت تحتاج من المؤسسة التي أعمل فيها 
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بعض التعاون في بعض المجاالت، وتعدد جلساتنا لمناقشة 
أنماط التعاون واالحتياجات اللوجستية وما شابه ذلك. ومن 
الواضح أن السيدة دخلت بعض الدورات في موضوع الطاقة 

الجلسات قالت أنها  الروحانية وما إلى ذلك، وفي واحدة من
تستطيع أن تقرأ الطالع من الكف، وطلبت مني أن أمد يدي لقراءة 
كفي، في البداية رفضت ألني ال أؤمن بمثل هذا الكالم، ولكنها 

ومن باب  -؟ اليسرى  لماذا أعرف وال – أصرت وطلبت يدي اليسرى
الفضول مددت يدي اليسرى، وظلت تقرأ لفترة وفي النهاية قالت 

ها سنوات ستغدو لصلح أن تكون تاجر وصاحب مال وفير، وكأنك ت
 أحد كبار رجاالت البالد األثرياء.

 –ومرت سنوات على ذلك الحادث، فلم أصبح غنيًا حتى اآلن وإنما 
المبكر، فهل يمكن نصدقهم بعد للتقاعد  أحلت –على العكس 

 ؟كذل

 

 

 
 


