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ومن  إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا
إله إال اهللا ال  سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن

تعاىل باهلد ودين احلق فبلغ  وحده ال رشيك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله بعثه اهللا
حمجة بيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال  الرسالة وأد األمانة ونصح األمة وتركها عىل

 .نوعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدي هالك فصلوات اهللا وسالمه عليه
 : أما بعد 

أمره, ثم  طاعته , واحلذر من معصيته وخمالفةوحل و فأوصيكم ونفيس بتقو اهللا عز
اعلموا أهيا املسلمون أن هناك يف جمتمعنا مرضا خطريا من أشد األمراض فتكا باإلنسان, بل 

ألحاجي ولغز األلغاز ورس من أكرب األرسار, داء عضال, تفشى بني الرجال إنه أججية ا
املرىض, األصحاء البؤساء و ,األميني, واملتعلمنيووالفقراء, واألغنياء, .. والنساء

والوجهاء, العالة والرؤساء, إنه الداء اخلطري الذي تفشى بني الناس عامة وخاصة إال من 
 العقيدة, خطر عىل الفرد, خطر عىل األرسة, خطر عىل رحم ريب, إنه خطر عظيم, خطر عىل

 .املجتمع, خطر عىل األمة بأرسها, خطر عىل الدين والثقافة واالقتصاد
إنه كام ينبغي عىل األمة أن تعرف األمراض التي تصيب األبدان وتفتك : أهيا الناس

دين بل قد تذهبه بالصحة, فكذلك ينبغي هلم أن يعرفوا وأن هيتموا باألمراض التي متس ال
بالكلية, والشك أن أمراض العقائد والقلوب أشد رضراً من أمراض األبدان ألن مرض 
األبدان ال يعدو أن يكون أثره يف الدنيا بينام مرض العقائد ومرض القلوب يكون أثره يف 

 . الدنيا واآلخرة
ومن هنا  وإن من أشد األمراض التي قد استرشت وانترشت مرض السحر وإتيان السحرة,

ه, وأن  وجب عىل أهل العلم ومحلة العقيدة أن يدفعوا عن محى اإلسالم ويذبوا عن حياضِ
أمراض  ايوعوا الناس يف أمور دينهم ودنياهم, خاصة يف هذه األزمان التي قد تنوعت فيه
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ه العالج الرب
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فبإكثار الذكر ومداومة الطاعة واالستقامة عىل اخلري واإلعراض عن  : منه أما الوقاية  
حيفظك يف دنياك املحرمات وترك املوبقات وإن حتفظ اهللا بفعل أوامره وترك نواهيه 

اإلكثار من قراءة القرآن وقراءة األوراد واألذكار يف الصباح واملساء وأخراك, وكذلك 
واملحافظة عىل آية الكريس وقراءة املعوذتني وسورة اإلخالص, ففي احلديث أنه من قرأها 

 . يف صباحه ومسائه ثالث مرات كفته من كل سوء
 . ومن قرأ آية الكريس مل يزل عليه من اهللا حافظ, وال يقربه شيطان يومه ذلك

 . ومن حافظ عىل ذلك كله حفظه اهللا
 –هدانا اهللا وإياكم  –لناس هبذا املرض أعني أصيب بالسحر وإذا أصيب أحد ا: أهيا الناس

 . فعليه بالرقية الرشعية
فإن اإلنسان إذا اعتقد اعتقاداً جازماً أن اهللا جعل الشفاء يف كتابه وأن اهللا قادر عىل شفائه, 

 . وأنه ال يملك أحد من البرش شيئاً من ذلك فإنه يرجى له الشفاء بإذن اهللا
عية مع النفث عىل املريض وال تكون الرقية رشعية الرشة اآليات واألذكار والرقية هي قراء

 : حتى جتتمع فيها ثالثة رشوط
 . أن تكون بالقرآن واألحاديث أو بكالم نافع    −1
 .أن تكون بلغة مفهومة     −2
  .أن يكون خاليا من الرشك وذرائعه    −3
فإنه هو  هفاستغفرومنني واملؤمنات أقول ما تسمعون وأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤ 
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