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 التعويذات الشيطانيةبطالن 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 األمراِض من للشِِِِّّّّ  اِ  أناٌس كثريون حاليًّا إليها يلجأ واحلجابات اليت الكتائُب واألحراُز هل

 أم خرافاٌت؟ دينيٌَّة حقيقٌة

 

( من أجلو رقًةوجتمعاُت اجلاهلُة واْلُمنَغِلَقُة إىل الشَََّّّخِوأو أو الشَََّّّخِِاِت ِلَِ ُت وا  م   ُمتلجُأ اْل

َجلِب النخصََِِّّب أو إلقاِ  اْلَمَّ خِة با الوخوجاو أو إلقاِ  الَ غءََّّاِ  با نَيوجاو ُمَتََّابخاو     إ  من ه    

 يتمُّ فِها َتفعُِل دورو الشخِاطاو عن طريقو َطِلْسماٍت ُت َتُب يف ورقٍة وتوَضُع يف م اٍن ما  األمورو اليت

ن ُمَداَواِتها ِخِة اليت َيعَجُو الطِّبُّ عانالبدخ من التخفريقو بَا ه   احلاالِت وبَا األمراضو النخفسََََّّّّ

ي أمراٌض ال مي ُن شََََّّّّفاعها عن طريقو األدويِة وشََََّّّّفَّاأِلهَّا ألنخها قد ِاونَيِت األعراَض اْلَماديخَة  وه  

واحل وِب اْلُمهدِّألِة  ل نخها حباجٍة إىل أط خاَ  روحانَِِّا ُيتِقُنوَن َدوَرهم اإلنسََََّّّّانيخ اََِّر وَيَِّمُلوَن من 

َب به   األمراضو  خالعلمو الرُّوحانيِّ والطُّهرو الرُّوحانيِّ ما َي في للتخغلِب على النخوغو الشََّّخِطانيِّ ال ت َتسَََّّ

 ( اْلَعِلُِمالسخِمُِعُهَوأنخه  ِباللَِّهَفاْسَتِعْ  َنْوٌغالشخَِْطانوِمَنَينَوَغنخَكَوإومخالقوله تعاىل:  

وه ا النخوُغ هو أوخُل درجاِت اْلَمَرضو النخفسانيِّ ال ت قد َيِصُل إىل مرحلِة اْلَمسِّ باألذى اْلَم كورو 

َِ خُطُه الَِّ تَيُقوُمَكَماإوالََّيُقوُموَناَلالرَِّباَيْأُكُلوَنالَِّ يَنتعاىل:  يف قوله  (  ومنه سَِّّاْلَمِمَنَِْطاُنََََََّّّّّّالشخَيَت

ِو وما شَّاَبهَ  صََّ ُفلما نشَّاهُدُ  من حاالِت ا  وقد انتشَرْت ه   األمراُض ب ثافٍة يف عهِد سِّدنا   امو والصَّخَر

سََِّّ و  ِ( حُِ  عجَو الطبُّ عن معاجَلِتها ف اَن من معجواِت سََِّّّدنا النخيبِّ عِسََّّى َماْلعِسََّّى النخيبِّ 

 يف اإلجنِلو أنخه:  َكاَن ِفي اْلَمْجَمعوسَِّ و  ِ( معاجلُة ه   األمراضو اْلُمستعصِِة  ومن ذلك ما ورَد  َماْل

ُِ النخاِصروتُّ َرُجٌل ِبِه ُروُح َشَِْطاٍن َنِجٍس َفَصَرَأ ِبَصْوٍت َعِظٍِم: "آِ  َِْ  ِلُتْهِلَ َناأ ! َما َلَنا َوَلَك َيا َيُسو أ ! َأَت

ُِ َقاأِلاًل: "  ِفي الشخَِْطاُن َفَصَرَعُه  "ِمْنُه َواْخُرْج ْخَرْسٱَأَنا َأْعروُفَك َمْن َأْنَ : ُقدُّوُس اهلِل"  َفاْنَتَهَرُ  َيُسو

  (ِمْنُه َوَخَرَج اْلَوَسِط

على أيدت العلماِ  اْلُمِِلصََََّّّا العارفَا  َُِة ال مي ُن معاجَلُتها إالَّوه ِ  األمراُض اْلُمسَََّّّتعصَََِّّّ 

 بالرُّقِِة َا  وذلَك اْلُمؤمنَا اْلُمتخِق
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كما جاَ  أنخه حَا ُأْلقَي سَََِّّّّدنا رسَََّّّوُل الوالية إبراهُِم علِنا سَََّّّالُمُه يف النخارو ُجرَِّد ِمْن ِ َِاِبِه 

َوُقِ َف  َفأَتاُ  سََِّّّدنا جليُل  ِ( بَقمٍِ  من اجلنخِة  َوَبقَي القمُِ  عنَد رسََّّولو الواليِة إبراهَِم علِنا 

الوصيُّ  لواليِة إسََّق علِنا سالُمُه  مخ ِللنخيبِّ َيْعقوَب  ِ(  َفَلمخا َشبخ موالناسَّالُمُه َوَورخَ ُه ِلَوَلِدِ  رسولو ا 

َف  م( ف اَن ال َوَعلََّقُه يف ُعُنقو الوصيِّ يوس حرنٍييوُسُف  م( َجَعَل سُِّدنا النخيبُّ َيعقوُب  ِ( القمَِ  يف 

  احلرنُيلَك ذجليُل  ِ( وكاَن علِِه ُيفاروُقُه  فلمخا ُأْلقي يف اجُلبِّ َجاَ ُ  سُِّدنا 

وهنا البدخ من التخنويِه إىل أنخ العلماَ  األتقِاَ  العرفاَ  اْلُمِِلصََََّّّا ال يَن يسَََّّّتطِعوَن  ارسََََّّّة   

  احل مِة اإلميانِخِة ِلُمواجهِة الشخرِّ الشخِطانيِّ هم ِقلٌَّة َمعدودٌة أقلُّ من أصابعو الِِد الواحدِة يف ه ا الوخمن

ل لك جيُب التخَّ يُر من وروِد النخاسو الفقراِ  والءُّعفاِ  إىل الدخجخالَا اْلُمنَتِشريَن ب ثرٍة  وال يَن ميارسوَن 

وُيوِهموَن النخاَس أنخها من احل مِة السُّلِمانِخِة  فهؤال  ك خابوَن ال َيستطِعوَن  أسَّالَِب السََِّّّرو والشخعوذةِ  

َِْطاٍن َأْن  :  َكَِْفبقوِلِه ألمثاِلهم سََِّّ   ِ(َماْلد ذكَرهم سََِّّّدنا النخيبُّ عِسََّّى أن ُيشََُّّفوا َمريءََّّقا وق لشَََّّ

ِْروَج َشَِْطانقا؟(   ُي

 

 ن تفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 ال اح  الديين العلوت الدكتور أمحد أديب أمحد


