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 .سنة مث التوبة40يروى تفاصيل مثرية عن عالقته بالسحر يداوود الرميالتائب  الساحر •
  .وأخلطها ببعضها لكتابة بعض اآليات القرآنية) احليض دم(و) دم الكالب(كنت أستخدم  •
  .حمروقة عندما أنوي إيذاء املتحصنني بالقرآن واحلفظة تأتيينالشياطني كانت  •
  .اجلسم من عالمات اإلصابة بالسحر كثرة النسيان واخلمول يف •
  .ومن يعانون من الفراغ الديين السحر ال يصيب إال ضعاف اإلميان •
  .ومهيصاحب ضريح ) البن علوان( والدي وهبين •
  .سنة ما سجدت هللا سجدة وكنت أدخل املسجد على جنابة 38أكثر من  •
  .)املصحف الكرمي(ني يوما مث طلبوا مين تدنيس جناسة أربع  أن أبقى على أمرتينالشياطني  •
   

   حممد رابع سليمان/حوار أجراه اإلعالمى 
والذي كان يعد من أخطر السحرة يف العامل العريب أن السحر  التائب داود الرميي كشف الساحر

من تصديق السحرة نافيا ما  ومن يعانون من الفراغ الديين وحذر الرميي ال يصيب إال ضعاف اإلميان
 علم الغيب معرتفا أنه كان ميتلك جمموعة من الشياطني تنتشر يف طرقات األماكن اليت كان يدعيه من

وخيلطها ) احليض دم(و) دم الكالب(وقال إنه كان يستخدم .. يكون متواجدا فيها إلخباره بالقادمني
يف مكة املكرمة إن من  التقته) مكة اإللكرتونية(وقال يف حوار مثري لـ. لكتابة بعض اآليات القرآنية

اجلسم والنواغز اليت تأيت داخل اجلسد والضيق  عالمات اإلصابة بالسحر كثرة النسيان واخلمول يف
وتناول الرميي جوانب عديدة .. والكراهية يف العالقة بني الزوجني الذي يشعر به اإلنسان داخل بيته

 حر وقال إن الشياطني كانت تأتيه حمروقة عندما ينوي إيذاء حفظةوالوقاية من الس لكيفية التحصني
مبتابعة زوجام  القرآن واألشخاص املستقيمني واملتمسكني بالدين وطالب أولياء األمور واألزواج

  :فإىل نص احلوار .... وبنام ومنعهن من الذهاب للسحرة
   بدايايت مع عامل السحر
  السحر والشعوذة قبل أن تصبح أحد السحرة املشهورين؟بعامل  ماذا عن بداية عالقتك



قد يطول سردها لكنين أقول باختصار إن أسباب الدخول يف هذا  قصة دخويل عامل السحر
بالدين أوال واجلهل بالعلم وغياب الدعاة الذين يدعون إىل الدين ويبينون  الطريق املظلم هي اجلهل

 وعال وأقول حنن أسرة توارثت عمل السحر م برم جلّ العقيدة الصحيحة وكيف تكون عالقته للناس
جتاوز  وهلا عالقة باجلن والشياطني ووالدي كان طوال حياته ساحرا حىت مات وقبل وفاته بعد أن

الدنيا ولن يكون  الثمانني من العمر وقتها أحست الشياطني وأدركت أنه على وشك الرحيل من احلياة
احلال معي فطلب اجلن من  أنا طفل فتصيبين حالة مس وصرع وتكررله بديل فكانت تأتيين وتؤذيين و 

باليمن ومبجرد ما ) تعز(يف حمافظة  ويقال إنه رجل دين وعامل قربه) البن علوان(والدي أن يهبين 
عين املس الذي كان يصيبين ونشأت صحيحا  وهبين هلذا امليت الذي مات من عشرات السنني ذهب

وعند بلوغي سن املراهقة بدأت تأتيين الشياطني  الثانية عشرة من عمريحىت تويف والدي وأنا يف 
أن والدي كان صاحب كرامة وأومهين أنين على خري  ) علوان ابن(أبلغين القائم على ضريح : وأضاف

من استطاع أن ”الواردة عن النيب صلي اهللا عليه وسلم كحديث  كثري واستدل ببعض األحاديث
وكنت جاهال متاما بأمور الدين وقال أنت ستعاجل األمراض اليت عجز  ”ينفع أخاه بشيء فليفعل

خليفة لوالدي وبدأت أمارس الشعوذة بشكل خفيف وأطعن نفسي باجلنبية  عنها الطب ونصبوين
  .والتلبيس على الناس وأعمل التخييل

  ما هي قصة اخللوة ودخولك فيها وتفاصيلها؟
الدخول يف  اليت جتلب اجلن والشياطني واشرتطوا عليّ اخللوة هي االختالء برتديد بعض األقوال 

أصل إىل املرتبة العالية يف  اخللوة ملدة أربعني يوما وأثناء اخللوة فرضت علّي أعمال البد منها حىت
أن أبقى على جناسة طوال األربعني يوما  السحر ويكون يل كلمة وجاه قوي بني الناس مما فرض عليّ 

من بول وغائط وال أغتسل باملاء وبعد ذلك طلبوا  غسل موضع قضاء احلاجةال أتطهر من جنابة وال أ
  .)املصحف الكرمي(مين تدنيس 

   ضعاف اإلميان
  قويا؟ أن أصبحت ساحرا من الذي كان يرتدد عليك بكثرة بعد

ال يصاب أحد  بكل صراحة ضعاف اإلميان كانوا يرتددون علّي إذا واجهتهم أي مشكلة ولكن
  .العقيدة احملافظني على األذكار بالسحر وأكثر املرتددين هم من ضعافمن املؤمنني 

  وما هي األعمال السحرية اليت يطلبون منك تنفيذها؟



 الذين يرتددون إّيل من النساء ولذلك لضعف إميان وعقول النساء وكثري من النساء يبذلن أغلب
أو من  أخت زوجها أو من عمتهاكل ما ميلكن يف سبيل أن تنتقم الواحدة منهن من ضرا أو من 

النساء ولألسف الشديد  زوجة أخيها أو من زوجة أبيها ذه الطريقة وأعوذ باهللا كان أكثر الزبائن من
الاليت كن يرتددن علّي نزع اهللا اإلميان  وهذه كلمة أمحلك األمانة أن تنشرها هناك الكثري من النساء

أن يبعد نساءه وبناته عن عامل السحرة مصداقا لقوله  أمرواحلياء من قلون هلذا أكرر لكل ويل 
البد  ؟وأقول يا أخي كيف تقي أهلك من النار) أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا( :تعاىل

هل يذهنب لبيوت أسر مستقيمة  ؟الشبهات وتعرف مع من ميشني وإىل من يذهنب أن تبعدهن عن
  ؟عليها آثار سيئة حمافظة أم
   ات املصابنيعالم

  على املصاب بالسحر؟ ما هي العالمات اليت تظهر
والنواغز اليت تأيت داخل اجلسد والضيق  هناك بعض الظواهر مثل كثرة النسيان واخلمول يف اجلسم

العالقة بني الزوجني فجأة وقد يرى اإلنسان منظر  الذي يشعر به اإلنسان داخل بيته والكراهية يف
يضع على عينه غشاوة أو تنبعث من الزوجة رائحة كريهة من  السحر والشيطانزوجته قبيحا بسبب 

فأقول لبعض من أصيب ذا الشيء عليكم بذكر اهللا وتالوة سورة  فمها أو جسدها يشمها الرجل
   .الشيء أن يتأكد وال يتسرع يف طالق زوجته البقرة ومن ابتلي ذا

  هل تصدق ذلك؟.. من فالنلك أنت مسحور  لو رأيت شخصا يف املنام يقول
  .إلدخالك يف دوامة الصراع النفسي والوساوس ال تصدق ذلك ألنه قد يأيت الشيطان

   ليس كل شيء
  تقضي حاجات من يأتون إليك عن طريق السحر؟ هل كنت

شخص كان عنده حمل جتاري فيه  :الوقائع اليت حدثت مثال من ،ليس كل شيء يتحقق.. ال
إىل شركة وجاءين يطلب مين عمل السحر له حىت يتطور  بعض املخالفات النظامية ويريد توسعته

جاء يطلب مين الرزق وطالب الشيء من غري مالكه ال يتحقق ولو   ..املكان فأقفل هذا الدكان باملرة
ناس بالباطل وأضحك على الناس الناس لرزقت نفسي وتركت أكل أموال ال كنت أستطيع أن أرزق

وأيضا جاءتين امرأة .. تبعدين عن اهللا سبحانه وتعاىل وهذا من تسويل الشيطان يل وأرتكب جرائم
 يتزوج عليها وأعطيتها السحر ومبجرد أن شرب الزوج السحر سحرا لتسيطر على زوجها وأن ال تريد



ملدة  مولة من البيت إىل املستشفىيف الكأس الذي وضعت فيه السحر ضرا الزوج ضربا خرجت حم
  .عشرة أيام مث بعث هلا ورقة الطالق للمستشفى

  شيئا عندما كنت تعمل السحر للناس؟ هل كنت ختشى أو ختاف
من سحري أما اخلوف من اهللا فلم يكن يف قليب  كنت أخاف أحيانا من انتقام الناس املتضررين

  .مثقال ذرة من اخلوف من اهللا
  صال الساحر باجلن؟كيف تتم عملية ات

كان يف بيته يدخل دورة املياه ويوهم الناس أنه يدخل للوضوء  هناك شروط ُتشرط عليه مثال إذا
  .أكثر ويصلي هللا وهو من باب التحايل والكذب علي الناس حىت يكون قريبا من اهللا

إلنقاذه إذا  ملاذا ال يفكر الساحر يف االتصال بالشياطني .. األمنية على السحرة خالل احلمالت
  هلم هذه القوة النافذة؟ كانت

املأثورة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  رجال األمن هؤالء قد يكونون حمصنني بالقرآن واألدعية
فأنا ذات ليلة من الليايل كنت يف قمة .. منه شيئا فاملسلم احملصن ال يستطيع الشيطان أن ينال

عشرة وأطعن نفسي باجلنبية تدخل يف بطين وخترج من  املرضى السحر يف منطقة امة كان عندي من
وعندما دخل علي شاب من حفظة .. وأسرتهبهم وأضع السحر على أعينهم ظهري وأموه على الناس

له  امع بعض الناس أن يفسد علّي شغليت وقالو  ىوحتد.. يف املسجد وحافظ القرآن القرآن الكرمي ترىب
 عند هذا الرجل قد ال خترج من عنده إال وقد حولك إىل كلبنفسك يف التهلكة وإذا دخلت  ال تلق

الكرسي فطارت  أو محار قال هلم أنا متوكل على اهللا فتوضأ وقدم يل وأول ما فتح الباب بدأ يتلو آية
  .الشياطني مين ووقعت اجلنبية يف بطين حقيقًة وخرج الدم

  نصيحة ملن يؤمنون بالسحر
  شعوذين وخيافون منهم؟مباذا تنصح من يؤمنون بالسحرة وامل

يعلمون أن  أنصحهم بتقوى اهللا تعاىل يف أنفسهم وال يذهبوا إىل هؤالء السحرة والدجالني ألم
ويف رواية “ أربعني يوما من أتى كاهنا ومل ُيصدقه مل تقبل صالته”الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 

وإذا كانوا .. والساحر كافر“ حممد من أتى كاهنا وصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على”أخرى 
سبحانه وتعاىل ألن الشيطان كيده ضعيف  خيافون من الشيطان فمن باب أوىل أن خيافوا من اهللا

الصلوات يف أوقاا وال يرتكوا األذكار ويلتزموا  وأنصح اجلميع أن يتحصنوا بالقرآن وحيافظوا على
أحاول بعض األوقات عندما كنت يف طريق الغواية يصيبهم شيء كنت  قواعد الدين احلقيقية فواهللا لن



 ملاذا ال تذهب؟: امللتزمني بالدين واألذكار فريجع إيل الشيطان ُحمرتقا أقول له إيذاء بعض الناس من
أو نائما  حىت ولو كان الرجل غافال. لن أستطيع التقرب منه يتصدى يل شيء حيرقين من بعيد: فيقول

   .ال تستطيع إيذاءه
  الصلوات اخلمس يف املساجد؟ هل كنت تواظب على.. ت متارس السحرعندما كن
الناس يذهبون إىل املسجد أخاف من  سنة ما سجدت هللا سجدة كنت إذا رأيت 38أكثر من 

أدخل املسجد وأنا ) ملتحيا(اخلري ال يصلي؟ وكنت  ملاذا هذا الرجل الذي يتوسم فيه الناس: أن يقولوا
   .ُجُنب على غري طهارة

  نُفرق بني الساحر ومن يعاجل بالقرآن الكرمي والرقية الشرعية؟كيف 
كانت  الرقية الشرعية هلا شروط ومن خمالفة الرقية الشرعية مثال االختالء باملريض خاصة إذا -

ُيسمع الذي حوله القراءة ال  امرأة والتمتمة أثناء الرقية غري جائزة ألن القرآن عريب يُقرأ بفصيح الكالم
املريض بشيء من النذور أو شيء من  شيء آخر وال يلزم  يسأل عن اسم أم املريض أويُتمتم وال

الزيارات فهو مشعوذ وإذا أراد أن خيتلي باملرأة  الذبح وإذا طلب املعاجل شيئا من الذبح أو النذر أو
 والرقية معروفة من القرآن كرمي وأدعية.. الناس فهو مشعوذ حبجة أن اجلين ال يتكلم يف حضور

   .وسلم املصطفى صلى اهللا عليه
   فكرة التوبة

  تعاملت مع من حولك؟ مىت طرأ يف ذهنك التفكري يف التوبة؟ وكيف
تعاىل يف رؤيا وأنا نائم يف ليلة من  مل أكن أفكر يف التوبة مطلقا ولكنها جاءتين بتوفيق من اهللا

تلك الليلة حىت الساعة  هلم ومارست السحر يف الليايل كنت يف امة عندي أشخاص لعمل السحر
ومنت وبعد الساعة .. اخلمول يف جسدي ألول مرة احلادية عشرة من الليل وأحسست بشيء من

ميت وطُبقت علّي مجيع أحكام اجلنازة من ُغسل وتكفني والناس  الثانية عشرة ليال رأيت يف املنام أنين
لكنهم أكملوا أحكام اجلنازة حىت وضعوين يف القرب مث . أنا خبري ال تكفنونين :يكفنونين وأنا أقول هلم

 نفسي يف القرب وأنا يف ظلمة لن أرى نور أستأنس به ومل أَر سوى شيء خميف وأصوات مث رأيت
اآلن  :فقالوا. ال: هل صليت؟ قلت هلم: جاءين السؤال فيم كنت فلم أستطع اإلجابة وسألوين

املاء تتوضأ وتصلي  اآلن يأتيك: فقالوا. طاهر؟ أحتاج إىل طهارة كيف أصلي وأنا غري: قلت. تصلي
فطلبوا مين أن أتوضأ ذا  األسود) الزفت(فجاءوا بقدر عظيم مثل الوادي بداخله شيء يغلي مثل 

السماء الحرتقت من بُعد، رأيت  وأصلي يف مكان لو طارت فوقه الطيور يف عنان) الزفت(املاء 



يا داود اخرج من عندك وال : إّيل وقال ملاء ويصلي يف نفس املكان فنظروالدي وهو يتوضأ بنفس ا
وعندك وقت تقرأ القرآن وتصلح ما قد أفسدته  عندك وقت ُتصلي: ملاذا؟ قال: قلت له.. تقرتب

أما من ناحية تعاملي مع من علموا بتوبيت .عملك الصاحل لن ينفعك يف هذا املكان إال.. فاتِق اهللا
نظرة تقدير واحرتام وكنت فعال منبوذا من أهل اخلري والصالح ورفقائي هم  نظروا إيلّ فالكثري فرحوا و 

   ...والشياطني واآلن تغري احلال واحلمد هللا من اجلن
  التوبة؟ أمل تتعرض أنت لألذى بعد

) نصفي شلل(قضيت ثالثة شهور أستفرغ الدم مث ُأصبت ببعض األمراض منها .. آذوين
بعض املشايخ  لقرآن على نفسي واحملافظة على الصلوات وعرضت نفسي علىوباستمراري يف تالوة ا

أذى من الشياطني ألنين  علّي الرقية الشرعية كذلك واآلن أمتتع بصحة جيدة ومل أتعرض ألي قرؤوا
مداوما على ذكر اهللا صباح مساء ألن  مداوم على ذكر اهللا ال يربح لساين وأمارس حيايت الطبيعية

اهللا تعاىل وأنصح اجلميع بقراءة سورة البقرة  تقرب أو تسلك طريق من يداوم على ذكرالشياطني ال 
  .وتالوة القرآن باستمرار يف البيوت

  يف جسده؟ كيف يذهب اجلن إليذاء من تريد؟ وهل يدخل.. عندما كنت تؤذي الناس بالسحر
يف املال وأحيانا  األذى خيتلف من حال إىل حال هناك أذى يف اجلسم وآخر يف األهل وبعضه

الشخص ضعيف إميان  نضع األذى يف البيت وما يدخل يف اجلسد من أصعب األسحار وإذا كان
الشيطان وكلما قوي اإلميان يف  يتمكن منه الشيطان وكلما مّر عليه يوم يضعف إميانه يتقوى فيه

  .وة القرآنويهرب بكثرة الذكر وتال اإلنسان كلما ضاق مكان الشيطان حىت ينفر منه الشيطان
  السحر؟ ماهى األدوات اليت استخدمتها يف

   .للشيطان وكل ذلك يتم إرضاءً ) دم احلائض(و) دم الكالب(كنت أستخدم كل شيء مثل 
  املسحور؟ أو عني أو يد إصبعما صحة خروج اجلين عند قراءة القرآن من 

 من مارِجٍ  ِمن اْجلَان  َوَخَلقَ { :قد خيرج الشيطان من أي مكان ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول
اجلسم وأنا بطبيعة احلال  املارج يقال إنه رأس اللهب وهو عبارة عن هواء يدخل من نسمات، }نارٍ 

يدخل إال يف أوقات حمددة  من خالل جتربيت أقول إن الشيطان يدخل من نسمات اجلسم وال
وق يدخله الصاحل والطاحل وإذا  س لإلنسان إذا كان ضعيف إميان يدخل عليه يف أي وقت عبارة عن

الشيطان األوقات احملرجة له مثال وقت الغضب  كان اإلنسان يكثر من الذكر وتالوة القرآن فيرتقب
زيغان يف العقل من شدة الفرحة والوقت الذي يسهو عن  الشديد أو الفرحة الشديدة اليت تؤدي إىل



أو بلسانه فيثقب من احلجاب الذي عليه من ارتكابه معصية بنظره  اهللا سبحانه وتعاىل أو عند ذكر
فاإلنسان إذا كان مالزًما للدين .. يستطيع الشيطان أن يتسرب من هذا الثقب اهللا سبحانه وتعاىل

  .وذكر اهللا وحسن املعاملة مع الناس ال يستطيع الشيطان أن يدخل عليه والطهارة
  الفرق بني احلالة النفسية والسحر؟

بعض احلاالت النفسية لكنين ال أقول هلم ذلك من أجل أن  تعرض عليّ نعم هناك فرق وكانت 
  .النفسية والوسوسة ال عالقة هلا بالسحر أحصل على املال لكن احلالة

  أصدقائه أو أقربائه أو زوجه؟ مباذا تنصح من تعرض للسحر من
ما يشاكه ومأجور على ذلك ألن املؤمن  امحد اهللا سبحانه وتعاىل أنك اآلن مظلوم :أقول له

إنسان باستخدام الشياطني يعين أنت مأجور  شوكة إال ويؤجر عليها فما بالك أن يصيبك سحر من
وسنة حممد صلى اهللا ) القرآن الكرمي(ومتسك بكتاب اهللا  فامحد اهللا سبحانه وتعاىل على هذا األجر

 الَ  الّلهَ  ِإن  َسيُْبِطُلهُ  الّلهَ  ِإن  السْحرُ  بِهِ  ِجْئُتم َما ...{ :لسحرة فرعون عليه وسلم ألن اهللا تعاىل قال
  .} اْلُمْفِسِدينَ  َعَملَ  ُيْصِلحُ 
اهللا  هلم اتقوا أقولما السحرة فأصبحوا يتعلقون بالفتوى اليت صدرت من بعض املشايخ ولكين أ

  .وال تعملوا بالفتوى اليت صدرت وجتيز العالج عند السحرة
  سحرا كيف يتخلص منه؟ من وجد

 املعوذتني ويأخذه ويضعه يف املاءو  إذا عرف حمل السحر يذكر اسم اهللا ويتلو آية الكرسي
أنصح بإحراق السحر عند وجوده ألن من  ويذهب به يف مكان بعيد يدفنه حتت األرض وأنا ال

  .األسحار إذا حرقت تؤثر خباثِة بعض السحرة يضعون احلروف النارية يف بعض
هددوا بقتلك وأفراد أسرتك ونفذوا بعض ما  الشياطني بعد أن كيف وجدت نفسك وأنت تقاوم

  قالوا ومل ترتاجع عن التوبة؟
نفسي  تعاىل أعزين باإلسالم والتوبة واالستقامة والعقيدة الصحيحة اليت كنت فاقدها فوجدت اهللا

 أن وفقين فحمدت اهللا تعاىل. أنين إنسان عظيم إنسان تصدى للشياطني وصرب على هذا االبتالء
  .لذلك وبدأت مرحلة الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل وبدأت عملية اإلصالح

 


