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 الشكر والتقدير
 مف مٌ عمى ما مٌف عؿ ,كأثني عميو الخير كمّْو, أحمد ا سبحانو كتعالى حمدان كثيران طٌيبان مباركان فيو

.٥٣:النحلچىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  چ :قاؿ تعالى, إتماـ ىذا الرسالة المباركةفي نعمة 

ڃ  چ :كأثني بالشكر كالتقدير لكالدم العزيزيف المذيف قرف ا شكره بشكرىما في قكلو تعالى

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  

مف ال يشكر الناس ال يشكر "فًالحدٌثالصحٌح( )وانطالقاًمنقوله١٤:لقمانچڎ
كالتي كاف ,    فإٌني أتقٌدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى جامعة الٌنجاح الكطنية ممثمة برئيسيا1."ا

كما كأتكٌجو بالشكر كالتقدير إلى كافة أساتذتنا كشيكخنا األفاضؿ في كمية . لي شرؼ االنتساب إلييا
الذم بذؿ ,  المشرؼ عمى ىذه الرسالةالدكتور الفاضؿ خضر سوندؾكأخٌص بالذكر , الشريعة

كلقد لمست مف حرصو كدقة مكاعيده ما أثمج صدرم , فكاف نعـ المكجو كالمرشد, جيده في تكجييي
عانتيا لي . فجزاه ا كؿ خير كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى زكجتي العزيزة أـ عبد ا لصبرىا كا 

رشاد . في كثير مف األحياف كما كأتقدـ بالشكر إلى الشيخ إبراىيـ داكد عمى ما قدمو مف نصح كا 
كما كأتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى إخكاني كأخكاتي . سائبلن المكلى أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو

كذلؾ بالمشكرة أك الداللة عمى كتاب أك إىداء , كأصدقائي كزمبلئي كلكؿ مف أسيـ في مد يد العكف
فالكماؿ  كحده كالعصمة لرسكلو كما اكتمؿ إال , كما كأعتذر عف التقصير كالزلؿ, معمكمات ميمة

كلكف  .٨٢:النساءچڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ :قاؿ تعالى. كتاب ا
كاقتداء . نسأؿ ا التكفيؽ .ران مف امخأكالتكفيؽ أكالن ك ,م قصارل جيدتكبذؿ, تاجتيدم  أفمعذر

 تعبيران صادقان عٌما يكٌنو قمبي مف محبة كأخكة كتقدير 2"جزاكـ ا خيران " أقكؿ ()بيدم رسكؿ 
 .وعمى آلو وصحبو أجمعيف ( )وصمى الميـ وسمـ وبارؾ عمى سيدنا محمد   .لمجميع 
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 اإلقرار

 :أنا المكقع أدناه, مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف اآلتي

الرقى الشرعية دراسة موضوعية في السّنة النبوية       

أقر بأٌف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إٌنما ىك نتاج جيدم الخاص, باستثناء ما تمت 
اإلشارة إليو حيثما كرد, كأٌف ىذه الرسالة كاممة, لـ تقدـ مف قبؿ لنيؿ أم درجة أك لقب عممي أك 

 .بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل
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الرقى الشرعية دراسة موضوعية في السّنة النبوية 
 إعداد 

سويداف  إبراىيـ إبراىيـ يوسؼ
 إشراؼ

 خضر سوندؾ. د
 الممخص

         :الحمد  كحده كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده, كبعد

كمحاكلة , ىذا البحث ىك خطكة في تكضيح القكاعد كالضكابط التي تضبط الرقية الشرعية
خاصة أف النظرة المادية أصبحت األساس , لتصحيح االنحرافات العقدية لدل كثير مف المعالجيف

  .الرئيس في مزاكلة الرقية ككأنيا مينة مف الميف

تنقسـ ىذه الرقى  ك,الرُّقى ألفاظه خاصةه يحدث عندىا الشفاءي مف األسقاـ كاألدكاء كاألسباب الميمكةؼ
كردت عدة كيفيات كقد , في الراقي كالميٍرقى عمى حد سكاء ضكابط شرعية فرايجب تكك, إلى أقساـ

 . كالمس كالصرع كالعيف. معالجتيا بالرقى الشرعية السحرةً كمف أىـ األدكاء الشائع. لمرقية

كمف ذلؾ الحرص عمى , لممسمـ ما يحفظو مف كيد الشيطاف كمكرهبينت الشريعة اإلسبلمية كما أٌف 
األذكار كاآليات كاألدعية التي يستشفى بيا كيرقى بيا, كىي في نفسيا نافعة شافية  عمى المداكمة

كلكف تستدعي قبكؿ المحؿ, كقكة ىٌمة الفاعؿ كتأثيره, فمتى تخمؼ الشفاء كاف لضعؼ تأثير الفاعؿ 
أك لعدـ قبكؿ المنفعؿ, أك لمانع قكم يمنع أف ينجح فيو الدكاء, كما يككف ذلؾ في األدكية كاألدكاء 

 .                                                                                                                    الحسٌية
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: مقدمة

 كمف سيئات أعمالنا, مف ,   إٌف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره, كنعكذ با مف شركر أنفسنا
ييده ا فبل مضؿ لو, كمف يضمؿ فبل ىادم لو, كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو  كأشيد 

:   أما بعد, صمى ا عميو كسمـ تسميمان كثيران , أف محمدان عبده كرسكلو

ڄ   ٹ ٹ چ حيث. فإف الغاية مف خمؽ الجٌف كاإلنس عبادة ا عٌز كجٌؿ كحده ال شريؾ لو

أجؿ ىذه الغاية العظيمة خمقت الخميقة, كمف  ٥٦:الذارٌاتچڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
 كأ كافترؽ الناس إلى مؤمنيف ككفار, كسعداء كأشقياء, بسبب قربيـ ,كأرسمت الرسؿ, كأنزلت الكتب

كرٌتب عميو مف العقكبات في , مف الشرؾ عز كجؿ كلقد حٌذر ا, ف تكحيد ا عٌز كجؿٌ عبعدىـ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ٹ ٹ چ . الدنيا كاآلخرة ما لـ يرتبو عمى ذنب سكاه 

ٌنما كاف ذلؾ ألٌنو أقبح القبيح  ٤٨:النساءچےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷   , كا 
كألٌف الشرؾ تشبيو لممخمكؽ  ١:األنعامچڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  .كأظمـ الظمـ

فمف عٌمؽ . كالعطاء كالمنع في خصائص الربكبية مف ممؾ الضر كالنفع- تعالى كتقدس–بالخالؽ 
فضبلن عف غيره شبييان ,  كجعؿ مف ال يممؾ لنفسو ضران كال نفعان ,ذلؾ بمخمكؽ فقد شبيو بالخالؽ

. كحده ال شريؾ لو , كبيده الخير كمو, بمف لو الخمؽ كمو

 ,كحٌذر مف الشرؾ المناقض لو أٌيما تحذير,  كبيف التكحيد,كأدل الرسالة, األمانة( )كلقد بٌمغ النبي
حماية لمتكحيد عما يشكبو مف األقكاؿ كاألفعاؿ التي يضمحٌؿ معيا , كسٌد كؿ طريؽ يكصؿ إليو

.   يينقضالتكحيد أك
ٌف مف أسس العقيدة اإليماف بالغيب                                       :فقاؿ, بؿ ىك أٌكؿ صفة كصؼ ا بيا عباده المتقيف, كا 

چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ 

ف الجٌف مف الغيب الذم يجب أف نؤمف بو ٣-١:البقرة حيث نطؽ الكحي بكجكدىـ في , كا 
.  الكتاب كالسنة 

بؿ إف الجٌف كالشياطيف ىما العامبلف األساسياف في , فالعبلقة قكية بيف الجف كمكضكع الرقى
كطار في , كجد السحرة كالمشعكذكف مف فكرة عالـ الجٌف مادة خصبة لتركيج بضاعتيـؼ ,السحر

كذلؾ بسبب  األمة شررىـ, كعظـ في الٌناس خطرىـ, كأكقعكا كثيران مف الٌناس في حبائؿ الشرؾ,
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,  فعالـ الجٌف عالـ غيبي كما أسمفنا,عدـ فيـ الٌناس لعالـ الجف بشكؿ عاـ كالرقى بشكؿ خاص
يؤدم إلى الشرؾ , المسائؿفعدـ الفيـ الصحيح ليذه , مسائؿ الرقىفصؿ القكؿ في ( )فالنبي 

 كيفكض األمر إليو كأف يعتقد أف ,كيعتمد عميو, فيجب عمى المسمـ أف يمتجئ إلى ا تعالى, با
كلكف , فميما تضافرت قكل البشر لف تنفع ما داـ أف ا سبحانو لـ يقٌدر, النفع كالضر بيده سبحانو

شيرع لممسمـ األخذ باألسباب كالعبلج كالتماسيا بكؿ الكسائؿ شريطة أف تككف , متى كقع المرض
تداككا فإف ا عز :" حيث يقكؿ()-كصدؽ الرسكؿ ,  محٌرمة كأال تككف ,ىذه الكسائؿ مشركعة

  فنظران لما لمعبلج مف أىمية بشكؿ عاـ 1"كجؿ لـ يضع داءن إال كضع لو دكاء, غير داء كاحد اليـر
 حيث كقع كثير مف الناس في شراؾ الشرؾ بسببيا مف حيث ,كما لمرقية مف أىمية بشكؿ خاص

 رأيت أف يككف مكضكع بحثي لنيؿ درجة الماجستير ىك دراسة الرقى ,يشعركف أك ال يشعركف
. "دراسة مكضكعية في السنة النبكية –  الرقى الشرعية " كأسميت ىذه الدراسة ,الشرعية

ف األسباب التي دعت عكلعؿ مف المفيد قبؿ البدء ببحث مكضكع ما أف يقدـ الباحث صكرة 
: الختبار المكضكع, أقكؿ كبا التكفيؽ كالسداد

: أسباب اختيار الموضوع

: لقد دفعني لمكتابة في ىذا المكضكع أمكر شتى أكجزىا فيما يمي

ٌف اإلفراط فيو أك التفريط يميؿ بالٌناس عف العقيدة إ يتعمؽ أكالن باالعتقاد, ك الرقى ىذاإٌف مكضكع -1
 النكاحي كافةن كالمتعمقة بالرُّقى  في فيـ إفراطو كتفريطو  كلٌما رأيت الٌناس بيف,اإلسبلمية الصحيحة

 تقـك عمى الدراسة كالتحقيؽ المستفاد مف ,استحسنت أف أكتب فيو كتابة منصفة, الشرعية
  . لتبصير الناس بالحؽ؛السنة

 كثير مف اكالذم استغمو, الرقىمسألة بكخاصة فيما يتعمؽ , إٌف الجيؿ عـٌ كثيران مف الٌناس -2
 .الدٌجاليف كالمشعكذيف فسيطركا عمى عقكؿ العكاـ 

                                                           
 أبك محمد الحسيف بف ، والبغوي(.4/3(.)3855 )حديث رقـ  .باب الرجؿ يتداكل. كتاب الطب. سنف أبي داود: أبك داكد1

.  3ط. محمد زىير الشاكيش-شعيب األرنؤكط: تحقيؽ. 15مج .شرح السنة: (ىػ516: ت)مسعكد بف محمد بف الفراء 
 :أنظر. صحيحكالحديث(. 12/139). باب الدكاء. كتاب الطب كالرقى. ـ1983- ىػ 1403. المكتب اإلسبلمي: بيركت
. المكتب اإلسبلمي. 2مج .صحيح الجامع الصغير وزياداتو: (ىػ1420: ت)أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف , األلباني

 (.1/565(.) 2930 )حديث رقـ 
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,  الذم انتشر بكثرة بيف الناس الرقىأردت أف أستفيد كأعمؽ في نفسي الفيـ الصحيح لمكضكع -3
خاصة في ظؿ كجكد الفضائيات كاستغبلليا مف قبؿ المشعكذيف كالدجاليف؛ إلضبلؿ كثير مف 

 . الناس
 .أضؼ إلى ىذا أني رأيت كثيران مف ضعاؼ العقيدة قد تعمقت قمكبيـ  بالدجاليف كالمشعكذيف  -4
لضكابط كالقكاعد كاألصكؿ ؿ أصبح في اآلكنة األخيرة بحاجة إلى تكضيح بالرقيةإٌف العبلج  -5

 . التي تحكمو
,  يعيف كثيران في تكخي الحذر منيـ,إف معرفة كيد الشيطاف كأعكانو مف مردة الجٌف كفٌساقيـ -6

كالمحافظة , كاجتناب النكاىي, كااللتزاـ باألكامر, كالسٌنة الصحيحة, كذلؾ بالتحٌصف بالكتاب
.   عمى األذكار المشركعة 

:  سأشير فيما يمي بإذف ا ألىـٌ الدراسات في ىذا المكضكع  :الدراسات السابقة

  كحيد عبد الٌسبلـ بالي . د / كقاية اإلنساف مف الجف كالشيطاف .
  كحيد عبد السبلـ بالي / الصاـر البتار في محاربة السحرة األشرار . 
  كسامي عبد ا بف محمد الطيار/ فتح الحؽ المبيف في عبلج الصرع كالسحر كالعيف 

  .المبارؾ
  ناصؼ عكض المنياكم / البياف في العبلج بالقرآف. 
  رياض محمد سماحة / دليؿ المعالجيف بالقرآف الكريـ 
  السيد الجميمي .د/ التداكم بالقرآف الكريـ كالرقى كالتعاكيذ 
  محمد عثماف شبير. د/ ضكابط التداكم بالرقى كالتمائـ في الفقو اإلسبلمي 
 محمد بف عبد ا الشبمي/ آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف 
  ابف القيـ الجكزية /الطب النبكم 

النبكية   النصكصعمىمعتمدة ,   إٌف الذم يمٌيز ىذه الدراسة أٌنيا دراسة عممية تأصيمٌية شاممة
 .أخرج عف اتفاقيـ كاتبعت فييا منيج أىؿ السنة كالجماعة كلـ, الصريحة كالصحيحة
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  : أىمية الدراسة

ٌنو إتكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تتعرض لمكضكع حيكم لو مساس شديد بعقيدة الناس, إذ * 
يشكؿ ظاىرة اجتماعية في كاقعنا, لذا عمدت إليو ككجدت مف األىمية بمكاف الكتابة فيو, كبيذا 

. يككف ىذا البحث قد أفاد الناس في شؤكف حياتيـ

 (.)كأىمية أخرل يتشرؼ الباحث فييا بما يضيفو مف خدمة لسنة المصطفى * 

: مشكمة الدراسة 

: تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

 ىؿ لمرقية قكاعد كضكابط ؟ -1
 ىؿ السحر حقيقة أـ خياؿ ؟ -2
 كيؼ تؤٌثر العيف بالشخص ؟ -3
 ىؿ ىناؾ فرؽ بيف الحاسد كالعائف ؟ -4
 كيفية عبلج السحر كالمس كالصرع كالعيف ؟ -5
 كيفية التحٌصف مف الشيطاف كأعكانو؟  -6

: أىداؼ الدراسة

 : تيدؼ ىذه الدراسة إلى اآلتي

 كأقكاؿ  النبكيةالسنةمف  يككف جامعان لما صح بحثإخراج مكضكع الرقى المشركعة, في  -1
.  السمؼ

 .بياف ما صح مف الطرؽ المشركعة  في الرقى -2
.  ألنيا أكقعت الٌناس في حبائؿ الشرؾ؛ فيـ مسألة الرقى الفيـ الصحيح -3
.  محاكلة القضاء عمى الممارسات الخاطئة المنتشرة بيف الٌناس عف حقيقة العبلج  بالقرآف -4
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إظيار حقيقة العبلج بالقرآف, كتحصينو بالضكابط كالقكاعد, كزرع تمؾ القكاعد كاألصكؿ في  -5
 .كتربيتيـ عمييا لحمايتيـ مف الكقكع في الشرؾ, نفكس الناس

:  فرضيات الدراسة

باستيفاء؛ ألٌف السنة كحي مف عند " الرقى الشرعية "  مكضكع تالسٌنة النبكية قد تناكؿ    أتكٌقع أف

ڦ  چ :قولهتعالىانطبلقان مف,قد بيف أتـ البياف ما أنزؿ إليو مف ربو ( )ا, كألٌف النبي 

كما  ٨٩:النحلچڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 كضكابط يسير ان سسأ  لوٌف السٌنة النبكية قد عالجت مكضكع الرقى بشكؿ جيد ككضعتأأتكقع  
.عمييا الناس 

  :الدراسةمنيجية 

 : اتبعت في ىذه الدراسة أربعة مناىج ىي عمى النحك اآلتي

.  تباعو في جمع الركايات الكاردة في ىذا المكضكعإالمنيج االستقرائي, الذم سيتـ  -1
 . المنيج النقدم؛ مف أجؿ دراسة ىذه الركايات -2
المنيج التحميمي الذم سيقدمو الباحث لدراسة مضاميف ىذه الركايات , كاستنباط ما تتضمنو مف  -3

 .حكاـ كغيرىاأفكائد ك
جؿ ترتيب ىذه الركايات كالكبلـ عمى مضامينيا كفؽ ترتيب منطقي أالمنيج المكضكعي؛ مف  -4

 . متسمسؿ

 :وقد اتبعت الخطوات التالية

. جمع الركايات الكاردة في ىذا المكضكع -1
ذلؾ قمت بتخريج األحاديث النبكية مف كتب السٌنة األصكؿ ناقبلن حكـ العمماء عمييا مراعيان في  -2

 .كالجزء كالصفحة , كرقـ الحديث ,كالباب, ذكر الكتابب,  إلى مصادرىاعزك جميع األحاديث
 : أك حسنان أك ضعفان, كقد التزمت باآلتي, الحكـ عمى الحديث صحة -3
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إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما, فذلؾ يغني عف البحث في صحتيما, كما ىك - أ
 .ىؿ العمـأمعمـك عند 

 اذكر أقكاؿ أىؿ العمـ الذيف يعتٌد بيـ في في الصحيحيف أك في أحدىما,الحديث إذا لـ يكف - ب
 .صحة الحديث

 .كرقـ اآلية عزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا في القرآف الكريـ؛ كذلؾ بذكر اسـ السكرة, -4
 فيما كتبت لكي يسيؿ عمى القارئ قراءة ذلؾ  قدر المستطاعالمخؿ غير حاكلت االختصار -5

 .بسيكلة كببل ممؿ, مع حصكؿ الفائدة المرجكة إف شاء ا
  .الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف -6
ما استطعت بإرجاع أقكاؿ العمماء إلى مصادرىا األصمية كال أنقؿ بالكاسطة  راعيت االلتزاـ قدر -7

  . إال عند تعذر كجكد األصؿ
تكثيؽ النقكؿ تكثيقان عمميان  كامبلن عند أكؿ كركد لممرجع, ثـ إذا تكرر الرجكع إلى المرجع نفسو  -8

 .كذلؾ بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ كالكتاب كالجزء كالصفحة أكتفي باإلشارة إليو مختصران؛
 "بتصرؼ: "أك أضفت إليو شيئان؛ فإنني أشير إليو بقكلي, كاختصرت منو شيئان , إذا نقمت الكبلـ -9

قمت بترجمة تاريخ كفاة كؿ مؤلؼ ذكرتو؛ كذلؾ بالرجكع إلى كتب التراجـ كخاصة كتاب   -10
 .لمزركمي كتسجيؿ تاريخ الكفاة" األعبلـ"
 . تسجيؿ أىـ النتائج كالتكصيات كاالقتراحات في خاتمة البحث -11

:  الدراسةخطة

: عمى النحك التاليكمطالب متضمنة عدة مباحث فصميف لى إقٌسمت ىذه الدراسة بعد المقدمة 

 .وفيو عدة مباحث،  مفيـو الرقية وأحكاميا:الفصؿ األوؿ

 . عدة مباحثوفيو، ىا بالرقى الشرعيةتأىـ األدواء الشائعة وطرؽ معالج :الفصؿ الثاني

 .                               وفييا أىـ ما توصمت إليو مف نتائج: الخاتمة



7 
 

الفصؿ األوؿ 
مفيـو الرقية وأحكاميا 

 المبحث األوؿ
 تعريؼ الرقية لغة واصطالحاً 

 . الرقية لغة:أوًلً 

مف "رقى"كلمادة . كالحرؼ المعتؿ, كالقاؼ, كىي بضـ الراء مصدر مأخكذ مف مادة الراء: الرقية
 : حيث المعنى أصكؿ ثبلثة متباينة

ًقيى  ,الرُّقا  كجمعيا,الصعود واًلرتقاء: األوؿ ًقٌيان  الشيءً  إلى كرى ًعد كتىرىقَّى يىٍرتىقي كاٍرتىقى, كريقيٌكان  ري  ,صى
ًقىى  كرىقَّى ًقٌيان  يىٍرقىى الجبؿ في فبلفه  كرى عَّدى  إذا ري  ما كيقاؿ ,ميٍرتىقىن  كال فيو مىٍرقىن  ال جبىؿ ىذا كيقاؿ, صى
ًقيتي  ,غايتىو بىمىغ حتى األىمري  بو يتىرقَّى فبلفه  زاؿ ًعٍدتى  إذا السُّمَّـ في كرى    : كمنو قكلو تعالى.كارتىقىٍيت صى
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   چ 

كال تحمؿ , تيطيؽ ما بقدر اصعىدٍ  أم" ظىٍمًعؾ عمى اٍرؽى : "تقكؿ كالعرب. ٩٣:اإلسراءچ﮴﮵

  1 .عمى نفسؾ ما ال تطيؽ

الرٍَّقكىةي الدٍّْعصي : "الثاني
ٍقكه ًببل ىاء كأكثري ما , كجمعيا الرُّقا,  مف التراب3أك القمزة, مف الرمؿ2 يقاؿ رى

      4. " يككفي إلى جانب كادو 

كيرقي , رقى بالفتح في الماضي: يقاؿ, كىي العكذة, كسككف القاؼ,  بضـ الراء:الرُّقية: الثالث
 كتقكؿ ريقىن  كالجمع, فاسترقى طمب الرقية, كرقيت فبلنان بكسر القاؼ أرقيو, بالكسر في المستقبؿ

                                                           
. بدكف سنة نشر. دار صادر: بيركت. 1ط. بدكف تحقيؽ. 15مج. لساف العرب: (ىػ711:ت). محمد بف مكـر  ابف منظكر,1

 .بتصرؼ. (14/331) .(رقا)مادة 
ابف : أنظر. األرض السيمة: كالدٍّْعصاءي . ما قؿ كدؽ مف الرمؿ: فالدٍّْعص.  الداؿ كالعيف كالصاد أصؿ يدؿ عمى دقة كليف2

. عبد السبلـ محمد  ىاركف: تحقيؽ. 6مج. معجـ مقاييس المغة: (ىػ395: ت). أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا, فارس
 (.2/283).(دعص  )مادة . ـ1999- ىػ 1420. دار الجيؿ : بيركت. 2ط
 (.5/72).(قمز)مادة . لساف العرب: ابف منظكر. الكثبة مف الحصى كغيره:  كىي3
 .بتصرؼ . (2/426).(رقى)مادة .  معجـ مقاييس المغة: ابف فارس4
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قاني اٍستىٍرقىٍيتيو قَّاءه  كرجؿه  راؽو  فيك ريقٍية فرى ٍقيةن  الراقي رىقىى كيقاؿ ريقىن  صاحبي  رى ًقٌيان  ري ذى  إذا كري  كنىفىثى  عىكَّ
 .  كىذا المعنى  ىك المراد في بحثي ىذا1 .عيكذىًتو في

ىي الرقية, يرقى بيا اإلنساف مف فزع أك جنكف, ألٌنو يعاذ : كالعكذة كالتعكيذ: "كقاؿ صاحب المساف
أعيذؾ با, كأسمائو مف كؿ ذم شر : بيا, يقاؿ عٌكذت فبلنان با, كأسمائو, كبالمعٌكذتيف, إذا قمت

ذتاف   2." أىعكذ قؿ منيما كاحدة كؿ مبدأى  ألىف كتاليتيا الفمؽ سكرة الكاك بكسر كالمعكّْ

 . فيظير مما تقدـ أف صاحب المساف فسر الرقية بالعكذة, كالعكذة بالرقية
اءي  كىك: فالتعكيذ في المغة  .  بوعاذ بو  يعكذ أم الذ بو كلجأ إليو كاعتصـ:  يقاؿ,كاالستعاذةاالٍلًتجى

أم إٌنما أقٌر بالشيادة  3  "إنما قاليا تعٌكذان " كفي الحديث . كعذت بفبلف كاستعذت بو, أم لجأت إليو
       4.معتصمان بيا ليدفع عنو القتؿ كليس بمخمص في إسبلمو ك أ,الجئان إلييا

فكأٌف الراقي التجأ إلى ا بالرقية, أك التجأ إلى مف جعؿ الرقية سببان لمشفاء, أك الميٍرقى التجأ إلى 
 .الراقي مف أجؿ أف يككف سببان في شفائو بإذف ا

 العزائـ ىي ك, عزمتي عميؾ بمعنى أقسمتي :"حيث قاؿ.  بأف الرقية ىي العزيمة5كذكر الرازم

 

 

 التي اآليات القرآف عزائـ مف عميو تقرأ أف الًجٌنٌي, كذلؾ عمى عزىٍمت: "2 كقاؿ ابف فارس1."الرُّقى
                                                           

 .بتصرؼ. (14/332).(رقا)مادة. لساف العرب:  ابف منظكر1
  .بتصرؼ (. 3/499 ).(عكذ )مادة . المصدر السابؽ 2
. حسف عبد المنعـ شمبي: تحقيؽ. 10مج. السنف الكبرى: (ىػ303: ت)أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي ,  النسائي3
(.    8541 )حديث رقـ . باب قكؿ المشرؾ ال إلو إال ا. كتاب السير. ـ2001- ىػ1421. مؤسسة الرسالة: بيركت. 1ط
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ        : ابف تيمية. كقاؿ األلباني في تحقيقو لكتاب اإليماف صحيح. (8/13) 
 (. 1/89).ـ1993- ىػ1413. المكتب اإلسبلمي: بيركت. 4ط. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ. اإليماف: (ىػ728:ت)
 .تاج العروس مف جواىر القاموس: ( ىػ1205:ت)محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ أبك الفيض الممقب بمرتضى, الزبيدم 4

   . بتصرؼ(.9/438). (عكذ)مادة . دار اليداية. بدكف طبعة. مجمكعة مف المحققيف: تحقيؽ . 40مج
 زيف الديف صاحب مختار الصحاح  في المغة, فرغ مف تأليفو أكؿ رمضاف القادر الرازٌم,محمد بف أبي بكر بف عبد :  ىك5

 :أنظر. ىػ660تكفي سنة , زار مصر كالشاـ.  ىػ كىك مف فقياء الحنفية, كلو عمـ بالتفسير كاألدب أصمو مف الرم660سنة 
 (.6/55).ـ2002.دار العمـ لممبلييف . 15ط .األعالـ: (ىػ1396: ت)خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي , الزركمي 
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 3."المىؤيكؼ عف اآلفة قطعي  بيا ييرجى

كىناؾ عدة , ال يخرج المعنى االصطبلحي لمرقية عف معناىا المغكم: الرقية في اًلصطالح: ثانياً  
 : تعريفات لمرقية منيا

 كاألسماء بالقرآف جائزة كىي الشفاء لطمب الدعاء مف يقرأ ماىي العكذة بضـ العيف أم : "الرقية -1
 4".معناه في كما اإلليية

 شفاء ال كأنو الشافي, كحده كأنو بالٌشفاء, رحمتو ككماؿ ربكبيتو, بكماؿ ا إلى تكسؿ:"الريقية -2
حسانو بتكحيده إليو التكسؿ فتضمنت ًشفاؤيه, إال  5."كربكبيتو كا 

 كفي مكضع آخر عٌرفيا 6 ."التعكيذ بالذاؿ المعجمة"بأف الرقية ىي بمعنى: كرد في فتح البارم -3
 7."عارض كؿ مف بو يستشفى كبلـ "بأٌنيا 

ألفاظ خاصة يحدث عندىا الشفاء مف األسقاـ كاألدكاء كاألسباب الميمكة, كىذه " :ية ىيالرؽ -4
منيا ما ىك غير مشركع كرقى الجاىمية؛ ك, األلفاظ منيا ما ىك مشركع كالفاتحة كالمعكذتيف

 8." كفران أك محرمان تألنو ربما كاف

                                                                                                                                                                          
يكسؼ : تحقيؽ. 1مج. مختار الصحاح (ىػ666: ت) الرازم, زبف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر 1

 (. 1/208 ).(عـز)مادة . ـ1999- ىػ 1420.المكتبة العصرية: بيركت. 5ط. الشيخ محمد
أصمو مف قزكيف, كأقاـ مدة في ىمذاف, . مف أئمة المغة كاألدب, أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازٌم, أبك الحسيف:ىك 2

لييا نسبتو395سنة ثـ انتقؿ إلى الرٌم فتكفي فييا  (.1/193).األعبلـ: الزركمي: أنظر."مقاييس المغة "مف تصانيفو . ىػ, كا 

 (. 4/308 )(عـز  )مادة . معجـ مقاييس المغة:  ابف فارس3
. عوف المعبود شرح سنف أبي داود:(ىػ1329: ت) آبادم, محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر أبك عبد الرحمف4

أبك الحسف عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم , كالعدكم(. 10/264). ىػ1415. دار الكتب العممية: بيركت .2ط. 14مج
دار : بيركت. يكسؼ الشيخ محمد البقاعي: تحقيؽ. 2مج . حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني:(ىػ1189:ت)

 (.   2/490 ). ىػ1414. الفكر
: بيركت. 27ط. 5مج .زاد المعاد في ىدي خبر العباد: (ىػ751:ت).محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, ابف قيـ الجكزية 5

 (.4/173 ). ـ1994-ىػ1415. مؤسسة الرسالة
محب : تحقيؽ. 13مج. فتح الباري شرح صحيح البخاري: (ىػ852:ت).أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني,  ابف حجر6

 (.10/195). ىػ 1379. دار المعرفة: بيركت. الديف الخطيب
 (.4/453. )المصدر السابؽ 7
أنوار البروؽ في أنواء = الفروؽ : (ىػ684: ت)أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف ,  القرافي8

 . بتصرؼ(.4/196 ). عالـ الكتب. بدكف تحقيؽ كال طبعة. 4مج .الفروؽ
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أٌف ىذه التعريفات متقاربة بؿ ىي بمجمكعيا بمعنى كاحد كأضبط ىذه : يستخمص مما سبؽ
ألفاظ خاصة يحدث عندىا الشفاء مف األسقاـ كاألدكاء كاألسباب الميمكة,  أف الرقية "التعريفات

منيا ما ىك غير مشركع كرقى الجاىمية؛ ك, كىذه األلفاظ منيا ما ىك مشركع كالفاتحة كالمعكذتيف
 ." كفران أك محرمان تألنو ربما كاف

كأٌما في الشرع فيككف المراد بيا الرقية المشركعة كىي , فالرقية في المغة ىي العكذة بمعنى االلتجاء
ـٌ إٌف لفظ العزيمة لـ يرد في السنة . طمبان لمشفاء, كاألدعية النبكية الصحيحة, التي تككف بالقرآف ث

نما كردت الرقية بمعنى العكذة كما يقكؿ , فيمكف أف يككف لمعزيمة كجو شرعي, بمعنى الرقية كا 
ـى إنيا بمعنى :" 1الفيركز آبادم الرقى, أك ىي آيات مف القرآف تقرأ : قرأ العزائـ, أمأم  :الرَّاقي أٍقسى

 2".عمى ذكم اآلفات رجاء البرء

 

  

                                                           
محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ الشيرازم الفيركز أبادم العبلمة مجد الديف أبك الطاىر إماـ في المغة كاألدب :هو1

ابف : أنظر.رحمو ا تعالى.  ىػ817كتكفي سنة ,كلد سنة تسع كعشريف كسبعمائة بكارزيف, كتفقو بببلده . صاحب القامكس
: الرياض. 1مج. طبقات النسابيف :(ىػ1429: ت) بكر بف عبد ا أبك زيد بف محمد بف عبد ا بف بكر بف عثماف,غييب

 (.1/150. )ـ1987-  ىػ1407 .دار الرشيد
مكتب تحقيؽ التراث في : تحقيؽ .القاموس المحيط: (ىػ817: ت)مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب, الفيركز آبادم 2

 (.1137 ).(عـز )مادة . ـ 2005-ىػ 1426 .مؤسسة الرسالة: بيركت. 8ط. مؤسسة الرسالة
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 المبحث الثاني
 األلفاظ ذات الصمة بالرقية

 : ىناؾ ألفاظ ذات صمة بالرقية أذكرىا فيما يمي

ىي قبلدة يجعؿ فييا : خرزة رقطاء تيٍنظىـ في الٌسير ثـ ييعقد في العنؽ, كقيؿ:" لغة:الٌتميمة -1
  1." سيكر كعكذ كالجمع تمائـ

 أنكاع مف غيرىا أك العيف خشية القبلئد مف األعناؽ في عٌمؽ ىي ما:" كأما ابف عبد البر فيقكؿ
 2."الببلء

ٍدعىة -2  3".خرز بيض تخرج مف البحر بيضاء, شٌقيا كشؽ النكاة, تعمؽ لدفع العيف:"لغة :الكى
 . فالكدعة عند أىؿ العمـ مثؿ التميمة كقد سبؽ التعريؼ بيا 

لىة -3  كفي 4. كغيره الٌسحر مف زٍكجيا إلى المرأة ييحٌبب ما الكاك كفتح التاء بكسر: لغة :التّْكى
 5".السحر مف زكجيا إلى المرأة يحبب ما كىك"االصطبلح ال يخرج معناىا عف المعنى المغكم

لو ,منو أىقؿ كىك بالبىٍزؽ شبيو: التٍَّفؿ كالنفث كالنفخ لغة -4     6.النٍَّفخ ثـ النٍَّفث ثـ التٍَّفؿ ثـ البىٍزؽ أىكَّ

 .   كسيأتي الحديث عف ىذه المكضكعات إف شاء ا في المبحث الثامف 

 سميت .الجفٌ  مف مسَّان  بو أفٌ  ييظىفُّ  كاف مف بو يعالج كالعبلج الٌرقية مف ضرب:"  لغة:بالضـ النٍُّشرة -5
 مف فيي نكع:"  أما في االصطبلح7." كييزاؿ ييٍكشىؼ أم الداء مف خامره ما عنو بيا ييٍنشىر ألنو نيٍشرةن 

                                                           
. 1ط. خميؿ إبراىيـ جفاؿ: تحقيؽ. 5مج.  المخصص:(ىػ458: ت),أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ األندلسي,  ابف سيده1

  .(4/21).ـ 1996-ىػ 1417.دار إحياء التراث العربي: بيركت
. 24مج. التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد: (ىػ463: ت)أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بـ محمد,  ابف عبد البر2

 (. 17/162).ىػ 1387.كالشؤكف كزارة عمـك األكقاؼ: المغرب. مصطفى بف أحمد العمكم كمحمد عبد الكبير البكرم: تحقيؽ
(. 1/769). (فصؿ الكاك ) .القاموس المحيط:  الفيركز أبادم3
الحديث النهاية في غريب :(ىػ606:  ت.)مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد , ابف األثير4

مادة.م1979-هـ1399.المكتبالعلمً:بٌروت.بدونطبعة.طاهرأحمدالزاويومحمودالطباخً:تحقٌق.5مج.األثرو

 (.1/200).(تول)
      . دار إحياء التراث: بيركت. بدكف طبعة. مج25. عمدة القاري شرح صحيح البخاري :(ىػ855:ت)بدر الديف,  العيني5
 (21/273 .)
 (.  11/77). (تفؿ  )مادة . لساف العرب:   ابف منظكر6
(. 5/54).(نشر)مادة . النياية في غريب األثر:  ابف األثير7
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 العمماء اختمؼ كقد, الطبي القياس يحتمميا ال بالتجربة مخصكصة ىيئة عمى باالغتساؿ التطبب
 1." جكازىا في

ٍتمة الحاجة, ككذا بو لتيستذكر األصبع في يشدٌ  خيط:" لغة: الًرتَّيمةي  -6  إذا أىٍرتىمىوي  تقكؿ التاء بسككف الرَّ
ًتمةى  أصبعو في شدٌ   في اليد في أك العنؽ في يٍربط كاف خيط فيك: " أما في االصطبلح2."الرَّ

 3." أنفسيـ عف المضرَّة لدفع الجاىمٌية

ٍكطي : "لغة: التحكيطة -7 ـي  لو يقاؿ كأىسكد أىحمر لكنيف مف مفتكؿ خيط الحى ي كسطيا؛  عمى المرأىة تشدُّه البىرّْ
ة  مف كىبلؿ خرزات فيو, العيف تيصيبيا لئبل                         4."فضَّ

 .  كالتحكيطة ال يختمؼ معناىا في المغة عف معناىا في االصطبلح

                                                           
.  بدكف طبعة.2مج .مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار: (ىػ544:ت)أبك الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض,  اليحصبي1

 (.2/29). دار إحياء التراث : بيركت
 .(1/118) .(رتـ)مادة . مختار الصحاح:  الرازم2
. دار المعرفة: بيركت. 2ط. 8مج .البحر الرائؽ شرح كتر الدقائؽ: (ىػ970:ت) زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد,  ابف نجيـ3
(8/217.) 
 .(7/279 ).(حكط)مادة . لساف العرب:  ابف منظكر4
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 المبحث الثالث
 نشأة الرقية

لقد كاف الطٌب في العصر الجاىمي ضعيفان لضعؼ الكسائؿ العممٌية التي تكشؼ النقاب عف أسباب 
ككاف الطٌب فقيران , كالتي تفٌرؽ بيف ما تشابو منيا في األعراض كالعبلمات, المرض كعكاممو

ككانت الجزيرة العربية . التي لـ ييكتشؼ معظميا إال في القرنيف األخيريف, باألدكية النكعية كالفعالة
فكاف مف الطبيعي بسبب انتشار الجيؿ كالديانات الباطمة أف , فقيرة باألطباء ذكم المعارؼ الكاسعة

يمجؤكا في أمراضيـ إلى غير األطباء ممف يتعاطكف بعض الطرؽ العبلجٌية  كلك كانت كٌيان مؤلمان 
أك قراءة التعاكيذ , أك معالجة ركحية تقـك عمى التكسؿ باألصناـ أك االستعانة بالجف كالشياطيف

كتعميؽ , أك تعميؽ أشياء غير كتابية يعتقد أف لتعميقيا خكاٌصان كقائٌية أك عبلجٌية, عمى المريض
خصكصان , ككاف الناس يفضمكف المجكء إلى العرافيف كالسحرة, الكدع لدفع اإلصابة بالعيف مثبلن 

عندما تككف األمراض عقمٌية أك نفسٌية أك عصبٌية؛ ألف االعتقاد الٌسائد حكليا في المجتمعات 
ككذلؾ عندما , المتأخرة أنيا تحدث بسبب دخكؿ الجف كالشياطيف في جسد اإلنساف أك مسيـ لو

  1.أك مفقكدة أك مزمنة أعيت األطباء أمرىا , تككف األمراض مجيكلة الدكاء

, فالعرب كانكا في الجاىمية يستعممكف الرقية منذ زمف بعيد لتخفيؼ معاناتيـ مف األمراض النفسية
كأما , كلكقاية أنفسيـ مف األركاح الشريرة ككانكا يستندكف إلى عقائد زائفة كمكغمة في البدائية كالقدـ

 . عف تاريخ الرقية فيك قديـ جدان قبؿ الطب القديـ بزمف بعيد 

إال أف الدكتكر الدباغ في مقاؿ , أما كيؼ بدأت الرقى ؟ فيذا ما لـ يدكف بدٌقة كاألحداث التاريخٌية
بأف دراسة الحياة االجتماعية ألقت الضكء عمى سمكؾ اإلنساف القديـ كمعتقداتو كاألطر : لو يقكؿ

فتبٌيف أف الرقى , االجتماعية كالدينية كالركحٌية التي كانت سائدة بيف المجمكعات المتفرقة بيف البشر
, فنبلحظ أف عممية طرد األركاح الشريرة , كالتعاكيذ احتمت مساحة ما بيف السمكؾ البشرم كأفكاره

ككاف يقابميا منذ القدـ عمميات تممؾ مف قبؿ , كالكقاية مف غضب اآللية الناقمة بالطقكس كالرقى
أم أف الجماعات البشرٌية البدائٌية كحتى بعض الناس المتحضريف , اآللية كاألركاح الطاىرة الخيرة

مف مكسيقى كرقص؛ ألجؿ حمكؿ األركاح  ,كالمنتميف إلى فرؽ دينٌية مسيحٌية تقكـ بطقكس خاٌصة
                                                           

(. 138). ىػ1412. بدكف طبعة. مؤسسة الرسالة. بدكف تحقيؽ. الطب النبوي والعمـ بالحديث: محمكد ناظـ,  النسيمي1
 .بتصرؼ
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كيمقب الشخص الذم تحؿ فيو األركاح الطيبة , سكاء كاف مريضان أـ شخصان عاديان .الطٌيبة في الفرد
كغيرىا مف , كجزر ىاييتي, ككينيا, كال تزاؿ ىذه الطقكس بيف قبائؿ جنكب السكداف, بالمأخكذ

كاالتخاء كاالستمقاء عمى األرض كاإلفاقة في حالة , كاإلغماء, البمداف كينتيي االحتفاؿ بالذىكؿ
  1. نشاط كشعكر بالصحة كالعافية عمى حد زعميـ 

 : واألدلة عمى أف الرقى كانت معروفة لمّناس  قبؿ اإلسالـ ما يمي
 آؿ فجاء الرقى عف( ) ا رسكؿ نيى :قاؿ - رضي ا عنو-جابر بف عبد ا  عف  -1

 مف بيا نرقي عندنا رقية كانت إٌنو ا رسكؿ يا :"فقالكا( ) ا رسكؿ إلى حـز بف عمرك
ٌنؾ ,العقرب  منكـ استطاع مف بأسان  أرل ما :"فقاؿ .عميو فعرضكىا :قاؿ ". الرقى عف نييت كا 

     2." فمينفعو أخاه ينفع أف

ٌنما, ()في الحديث داللة عمى أٌف رقية آؿ عمرك بف حـز لـ تكف متمقاة مف الرسكؿ   كانكا كا 
  .كلـ ير بيا بأسان رٌخص بيا كأقرىا()فمما عرضت عمى الرسكؿ,يعرفكنيا مف قبؿ كقد جربكىا

بَّاسو  -2 ادناأىفَّ -  رضي ا عنو-عف ابف عى ـى مكَّة ككاف مف أىٍزًد شىنيكءىةى 3 ًضمى   قىًد
ككاف يرقي مف  4

لك أٌني رأيت ىذا الرجؿ : إٌف محٌمدان مجنكف, فقاؿ: , فسمع سفياء مف أىؿ مكة يقكلكف5ىذه الريح
ٌف ا يشفي عمى : لعؿ ا يشفيو عمى يدم, قاؿ فمقيو, فقاؿ يا محٌمد إٌني أرقي مف ىذه الريح, كا 

, مف ييده ا فبل مضؿ لو,  إٌف الحمد , نحمده كنستعينو" : () يدٌم مف شاء, فيؿ لؾ؟ فقاؿ
كمف يضمؿ فبل ىادم لو, كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو, كأف محمدان عبده كرسكلو, أما 

لقد : فقاؿ:  ثبلث مرات, قاؿ ()أعد عمٌي كمماتؾ ىؤالء, فأعادىٌف عميو رسكؿ ا :  فقاؿ" .بعد
سمعت قكؿ الكينة, كقكؿ السحرة, كقكؿ الٌشعراء, فما سمعت مثؿ كمماتؾ ىؤالء, كلقد بمغف ناعكس 

كعمى : ()فبايعو, فقاؿ رسكؿ ا : ىات يدؾ أبايعؾ عمى اإلسبلـ, قاؿ: فقاؿ: , قاؿ6البحر
سرية, فمركا بقكمو, فقاؿ صاحب السرية  () فبعث رسكؿ ا : كعمى قكمي, قاؿ: قكمؾ, قاؿ

                                                           
  .بتصرؼ. ـ1980. سبتمبر262العدد ,  الككيتيمجمة العربيفخرم الدباغ . د. تاريخ الرقى والتعاويذ: مقاؿ بعنكاف 1
 .( 4/1726) .(2199 )رقـ . باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة كالحمة. كتاب السبلـ.  صحيح مسمـ: مسمـ  2
ككاف يرقي كيطمب  .أسمـ أكؿ اإلسبلـ كبايع عمى قكمو . مف ىذه الريح ضماد بف ثعمبة األزدم مف أزد شنكءة  ككاف يرقى3

 عادؿ أحمد عبد :تحقيؽ. 8مج .اإلصابة في تمييز الصحابة: (ىػ852:ت)أحمد بف عمي أبك الفضؿ, ابف حجر.  أنظر.العمـ
 (.3/394.)هـ1415.دارالكتبالعلمٌة:بٌروت.1ط.المكجكد كعمى محمد معكض

  .كىي مف أعظـ األحياء كأكثرىا بطكنان , غمب عميو كشنكءة لقب لنصر. بنك نصر بف األزد: كىـ, قبيمة مف اليمف:  شنكءة4
(. 1/102).(شنأ)مادة . لساف العرب: ابف منظكر: أنظر

صحيح مسمـ  المنياج شرح : (ىػ676: ت)النككم أبك زكريا محيي الديف . أنظر. أٌف المراد بالريح ىنا الجنكف كمٌس الجف5
 (.6/156) .ىػ1392. دار إحياء التراث العربي :  بيركت. 3 ط.18مج  .بف الحجاج

, كفي سائر الٌركايات " نىاعيكسى البحر" 6 ٍد كىٍيًفيَّتىوي, "قىاميكسى البحر"كذا كقع في صحيح مسًمـو كّْ تيوي, كلعمَّو لـ ييجى , كىك كسطو كليجَّ
فىوي بعضيـ حَّ  (. 5/81).(نعس  )مادة . النياية في غريب الحديث كاألثر: ابف األثير. أنظر. فىصى
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ردكىا, فإف : , فقاؿ1أصبت منيـ مطيرة: ىؿ أصبتـ مف ىؤالء شيئان؟ فقاؿ رجؿ مف القكـ: لمجيش
  2."ىؤالء قكـ ضماد

كيظير ذلؾ , يتبيف مف الحديث أٌف ضمادان كاف يرقي مف المٌس كالجنكف قبؿ اإلسبلـ في الجاىمٌية
 .مف قكلو أٌني أرقي مف ىذه الريح كأٌف ا يشفي عمى يدٌم مف شاء

كاف عبد ا إذا : " يحيى بف الجزار, عف ابف أخي زينب امرأة عبد ا, عف زينب, قالتعف -  3
جاء مف حاجة, فأراد أف يدخؿ المنزؿ, تنحنح, كبزؽ, ليعممنا مخافة أف ييجـ منا عمى شيء 

ٌنو جاء ذات يكـ كعندم عجكز ترقي مف الحمرة, قالت : فمما جاء عبد ا, تنحنح, قالت: يكرىو, كا 
فرأل في عنقي خيطان, : فجاء حتى جمس معي عمى السرير, قالت: فأدخمتيا تحت السرير, قالت

أنتـ آؿ عبد ا : فأخذه, فقطعو, ثـ قاؿ: خيط ريًقيى لي فيو, قالت: ما ىذا الخيط؟ فقمت: فقاؿ
إٌف الرقى, كالتمائـ, كالتكلة : ألغنياء عف الشرؾ, سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ, يقكؿ

ـى تقكؿ ىكذا؟ لقد كانت عيني تقذؼ, ككنت أختمؼ إلى فبلف الييكدم, فإذا : شرؾ, فقمت لو ًل
إٌنما ذلؾ عمؿ الشيطاف, كاف ينخسيا بيده, فإذا رقي فييا, كؼ : رقاىا, سكنت, فقاؿ عبد ا

أذىب البأس رب الناس, ":عنيا, إٌنما يكفيؾ أف تقكلي كما كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقكؿ
   3."كاشؼ, أنت الشافي, ال شفاء إال شفاؤؾ, شفاء ال يغادر سقما

كيظير مف كبلـ ابف مسعكد , في الحديث داللة عمى أف أىؿ الكتاب كانت عندىـ رقى يرقكف بيا
أٌنو ال يرل جكاز رقية أىؿ الكتاب, حيث لـ يستفسر مف زكجتو عف - رضي ا عنو كأرضاه - 

                                                           
 (. 6/101.)المغة تيذيب. األزىرم: أنظر.كجمعيا المطاىر كىي كؿ إناء يتطير منو مثؿ الرككة أك القدح, اإلداكة:  المطيرة1
 (. 2/593(.) 868 )رقـ . باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة. كتاب صبلة المسافريف كقصرىا. صحيح مسمـ:  مسمـ2
. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيؽ. 2مج. سنف ابف ماجو: (ىػ275: ت)محمد بف يزيد أبك عبد ا القزكيني ,  ابف ماجو3

أبك حاتـ ,  ك ابف حباف(.2/1166(.)3530)حديث رقـ . باب تعميؽ التمائـ. كتاب الطب. دار إحياء الكتب العممية: بيركت
مؤسسة الرسالة: بيركت. شعيب األرنؤكط : تحقيؽ. 18مج. صحيح ابف حباف: (ىػ354:ت)محمد بف حباف بف أحمد البستي

 (.13/456(.6090) رقـ. باب ذكر التغميظ عمى مف قاؿ بالرقى كالتمائـ. كتاب الرقى كالتمائـ. (ـ1988- ىػ1408.)1ط.
محمد بف عبد ا أبك , كالنيسابكرم. (4/9() 3883)حديث رقـ . باب تعميؽ التمائـ. كتاب الطب.  سنف أبي داود: أبك داكد

دار الكتب : بيركت. 1ط. مصطفى عبد القادر عطا : تحقيؽ. 4مج. المستدرؾ عمى الصحيحيف: (ىػ405:ت)عبد ا الحاكـ
أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء , كالبغكم. (4/241( )7505 )حديث رقـ. ـ1990-ىػ1411. العممية 

. المكتب اإلسبلمي: بيركت. 2ط. محمد زىير الشاكيش-شعيب األرنؤكط: تحقيؽ. 15مج.شرح السنة :(ىػ516: ت)
. كقاؿ األلباني صحيح. (12/157).باب الرقية كما يكره منيا كتعميؽ التمائـ . كتاب الطب كالرقى . ـ1983- ىػ 1403
 (. 1/336(.)1632 )حديث رقـ . صحيح الجامع الصغير وزياداتو, األلباني: أنظر
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كفٌسر سككف ,  الشيطاف1نكع الرقية التي ترقى بيا, بؿ فٌسر ما تجده زكجتو مف األلـ بسبب نخس
األلـ بأف الشيطاف يتعاكف مع الييكدم, كيترؾ النخس كالشياطيف تتعاكف مع الكينة كالمشعكذيف, 

  .                                                        مف أجؿ إضبلؿ الناس
 في الرُّقية مف العيف ()رخَّص رسكؿ المَّو : " قاؿ- رضي ا عنو-عف أىنىسو بف مالؾ -  4

مة  تخصيص معناه ليس " كالنممة كالحمة العيف مف الرقية في رٌخص كقكلو 4." 3 كالنَّممةً 2كالحي
نما, الثبلثة بيذه جكازىا  ,فيو ألذف غيرىا عف سئؿ كلك ,فييا فأذف الثبلثة ىذه عف سئؿ معناه كا 

 كىذا يدؿ عمى أف رقية 5." أعمـ كا الثبلثة ىذه غير في()ىك رقى كقد ىؤالء لغير أذف كقد
 في ()كلٌما لـ يكف فييا شرؾ رٌخص( )النممة كانت معركفة لمناس مف غير طريؽ النبي

 يدؿ عمى أف العزيمة في () رٌخص رسكؿ ا  – رضي ا عنو –كلكف قكؿ أنس , تعمميا
 ا رسكؿ أذف"  :قاؿ مالؾ بف أنس فعف. غيرىا كىك ترؾ الرقى إال بكتاب ا, كما صٌح مف السٌنة

()بالعيف كالحمة " فميست الرقية خاصة 6."كاألذف الحمة مف يرقكا أف األنصار مف بيت  ألىؿ
نما ىك عاـ يحتمؿ أف يككف :  7قاؿ ابف حجر. كما يكىمو الحديث ال رقية إال مف عيف أك حمة كا 

    8."المعنى ال رقية أنفع مف رقية العيف كالحمة,كلـ يرد نفي الرقى مف غيرىما

                                                           

, األزىرم. أنظر.نخاس  لنخسو الدكاب حتى تنبسط: كقيؿ لمنخاس. لنخس تغريزؾ مؤخر الدابة أك جنبيا بعكد أك غيره ا1 
دار إحياء : بيركت. 1ط. محمد عكض مرعب: تحقيؽ .8مج .تيذيب المغة: (ىػ370: ت)حمد بف أحمد بف األزىرم اليركم 

 (.7/83 ).(نخس  )مادة . ـ 2001. التراث العربي
شرح : النككم: أنظر.بضـ الحاء الميممة كتخفيؼ الميـ كىي سـ العقرب كشىبىًييا كقيؿ فكعة السـ كىي حدتو كحرارتو:  كىي2

 (.3/93).النككم عمى مسمـ 
سكاف الميـ كىي قركح تخرج في الجنب:  كىي3  (.14/184).شرح النككم عمى مسمـ: النككم: أنظر. بفتح النكف كا 
 (. 4/1725(.) 2196 )حديث رقـ . باب استحباب الرقية مف العيف.  كتاب السبلـ.صحيح مسمـ:  مسمـ4
 (. 14/185 : ) المنياج عمى شرح صحيح بف مسمـ الحجاج:  النككم5
. محمد زىير بف ناصر الناصر: تحقيؽ. 9مج. صحيح البخاري: (ىػ256:ت)محمد بف إسماعيؿ أبك عبد ا ,  البخارم6
 (.7/128(. )5719)حديث رقـ . باب ذات الجنب. كتاب الطب.  ىػ1422. دار طكؽ النجاة . 1ط
أصمو مف .أبك الفضؿ شياب الديف ابف حجر مف أئمة العمـ كالتاريخ , أحمد بف عمي بف محمد الكناني العسقبلني:  ىك7

عسقبلف بفمسطيف مكلد ككفاتو بالقاىرة كلع باألدب كالشعر ثـ أقبؿ عمى الحديث, كرحؿ إلى اليمف كالحجاز كغيرىما لسماع 
الشيكخ, كعمت لو شيرة فقصده الناس لؤلخذ عنو كأصبح حافظ اإلسبلـ في عصره, انتشرت مصنفاتو في حياتو كتيادتيا 

كلي قضاء . الممكؾ ككتبيا األكابر ككاف فصيح المساف, راكية لمشعر, عارفان بأياـ المتقدميف كأخبار المتأخريف, صبيح الكجو
خير الديف بف محمكد بف محمد بف , الزركمي. أنظر.  ىجرم852تكفي سنو , أما تصانيفو فكثيرة جدان . مصر مرات ثـ اعتزؿ

 (.1/178).ـ2002.دار العمـ لممبلييف . 15ط. ألعالـا :(ىػ1396: ت)عمي بف فارس, 
 (.173/ 10.) فتح الباري:  ابف حجر8
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 يا فقمنا الجاىمٌية في نرقي كنا: قاؿ -رضي ا عنو-األشجعي  مالؾ ابف عكؼ عف-  5
  1."شرؾ يكف لـ ما بالرقى بأس ال رقاكـ عميٌ  اعرضكا"  فقاؿ ذلؾ  في ترل كيؼ ا رسكؿ

فيقٌر منيا المجربة النافعة , تيعرض عميو الرقى الجاىمٌيةكانت  ()في الحديث دليؿ عمى أنو
 قد كما ممنكعنا, كاف الرُّقى في األصؿ أف عمى دليؿه في األحاديث كما أٌف . الخالية مف الشرؾ

نَّما. الرُّقى عف() ا رسكؿ  نيى:قاؿ حيث 2بو اإلماـ القرطبي صرَّح  ألنَّيـ مطمقنا؛ عنو نيى كا 
 لٌما إٌنيـ ثـ. يؤثر الرُّقى ذلؾ يعتقدكف أفٌ  ككانكا يفيـ, ال كبما شرؾ ًبريقنى الجاىمية في يرقكف كانكا

 ثـ. لمذريعة كأسدُّ  المنع, في أبمغ ليككف عمكمنا, ذلؾ عف() النبي نياىـ عنيـ ذلؾ كزاؿ أسممكا
 عميَّ  اعرضكا":كقاؿ , ذلؾ بعض في رخص ليـ بذلؾ ينتفعكف أنيـ كأخبركه , سألكه لٌما إٌنيـ

 كالجراح, األمراض, مف اآلفات كؿ مف الرُّقية فجازت " شرؾ فيو يكف لـ ما بالرُّقى بأس ال رقاكـ,
  3." ذلؾ كغير كالعيف, كالحمة, كالقركح,

كالتي ال أطيؿ بذكرىا , إلى غير ذلؾ مف األدلة التي كرد فييا أف الرقية كانت معركفة قبؿ اإلسبلـ
.  ففيما ذكرت كفاية إف شاء ا تعالى

 

 

 

  

                                                           
 (.4/1727() 2200 )رقـ. باب ال بأس بالرقى ما لـ يكف فيو شرؾ. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ1
. عالـ بالحديث مف أىؿ قرطبة, أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبي كيعرؼ بابف المجاـ:  ىك2

شرح صحيح البخارم في عدة أسفار ركاه . كاف مف كبار المالكيةككاف مف أىؿ العمـ كالمعرفة عني بالحديث العناية التامة؛ 
سير : (ىػ748: ت)أبك عبد ا محمد بف أحمد , الذىبي: أنظر. الناس عنو تكفي في صفر سنة تسع كأربعيف كأربع مائة

 (.13/303).ـ2006-ىػ1427. دار الحديث : القاىرة.18مج. أعالـ النبالء
المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب : (ىػ656: ت)أبك العباس أحمد بف أبي حفص عمر بف إبراىيـ األنصارم :  القرطبي3

 .بتصرؼ. مخطكط. (18/65. )مسمـ
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 المبحث الرابع                                       
 مشروعّية العالج بالرقية

فمما جاء , لقد كانت الرقى مف أكثر كسائؿ المعالجة الركحية انتشاران عند العرب في الجاىمية
 فيذا يدؿ عمى 1."شرؾ كالتكلو كالٌتمائـ الٌرقى ًإفٌ  "():اإلسبلـ نيى عف الرقى أكؿ األمر فقاؿ

, كأخبركه أف ()أتكا النبي - رضكاف ا عمييـ-كلكٌف الصحابة . تحريـ الرقى كأٌنيا مف الشرؾ
كغيرىا مف ذكات السمكـ  كأٌنيـ بحاجة إلى ىذه الرقى فماذا , عندىـ رقى يرقكف بيا مف العقرب

فعرضكىا عميو فقاؿ , منيـ أٌف يعرضكا عميو رقاىـ( )يصنعكف بعد ىذا النيي ؟ فطمب النبي
( )2." ال بأس بالرُّقى ما لـ يكف فيو شرؾ:"بعد ذلؾ 

سكاء بما يؤدم إلى الكقاية مف األمراض ,  فاإلسبلـ اعتنى باألجساد كبالمحافظة عمييا أٌيما عناية
فمف تأٌمؿ بعض األحكاـ في اإلسبلـ كجد ليا حكمة بالغة , قبؿ كقكعيا, أك بما يعالجيا بعد كقكعيا

 . في حفظ النفس
لذا أباح ا سبحانو كتعالى لعباده التداكم, كجاءت النصكص في بياف مشركعيتو, ففي صحيح 

لكؿّْ داء دكاء, : "  أنو قاؿ()عف رسكؿ ا - رضي ا عنو-مسمـ رحمو ا مف حديث جابر 
 األعراب قالت: قاؿ شريؾ بف أسامة  عف  كركل3".فإذا أصيب دكاء الدَّاء برئ بإذف ا عز كجؿ

 أك شفاء لو كضع إال داء يضع لـ ا فإف تداككا ا عباد يا نعـ :"قاؿ ؟ نتداكل أال ا رسكؿ يا
كفي صحيح مسمـ عف عكؼ بف  4." اليـر قاؿ ىك؟ كما ا رسكؿ يا قالكا كاحد داء إال دكاء قاؿ

                                                           
 . في األدلة عمى أف الرقية كانت معركفة قبؿ اإلسبلـ (15) سبؽ تخريجو صفحة  1
(. 4/1727).( 2200 )حديث رقـ . باب ال بأس بالرقى ما لـ يكف شرؾ. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ2
(.  4/1729 ). (2204 )حديث رقـ . باب لكؿ داء دكاء كاستحباب التداكم. كتاب السبلـ .صحيح مسمـ:  مسمـ3
 . 6مج . الجامع الكبير سنف الترمذي: (ىػ279:ت)محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ أبك عيسى ,  الترمذم4

باب ما جاء في الدكاء كالحث . كتاب الطب. ـ1998.دار الغرب اإلسبلمي: بيركت. بدكف طبعة. بشار عكاد معركؼ: تحقيؽ
باب ذكر البياف بأف مف حسف  .كتاب البر كاإلحساف. صحيح ابف حباف: كابف حباف. (451/ 3).(2038 )حديث رقـ  .عميو

باب ما . كتاب الطب. سنف ابف ماجو. كابف ماجو. (3/226( .) 486)رقـ . خمقو في الدنيا كاف مف أحب الناس إلى ا
مسند اإلماـ  :(ىػ241: ت)أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ , كابف حنبؿ. (2/1137( ) 3436)رقـ . أنزؿ ا مف داء
حديث رقـ . ـ2001- ىػ1421. مؤسسة الرسالة. 1ط. عادؿ مرشد, كآخركف-  شعيب األرنؤكط :تحقيؽ .أحمد بف حنبؿ

 محمد بف إسماعيؿ بف ,البخارم:  أنظر.صحيح األدب الحديث صحيح كقاؿ األلباني في تحقيقو ؿ(.30/394  (.)18454)
 محمد ناصر الديف :تحقيؽ. 1مج. صحيح األدب المفرد لإلماـ البخاري :(ىػ256: ت)إبراىيـ بف المغيرة  أبك عبد ا 

 (.1/123(.)223)ـ حديث رقـ 1997-  ىػ 1418 . دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع .4ط. األلباني
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اعرضكا :"  نٍرقي في الجاىمٌية فقمنا يا رسكؿ المَّو كيؼ ترل في ذلؾ فقاؿكنامالؾ األشجعيّْ قاؿ 
 1."عمٌي رقاكـ ال بأس بالٌرقى ما لـ يكف فيو شرؾ

 2". بحراـ تتداككا كال فتداككا كالدكاء الداء خمؽ ا إفٌ "  ()قاؿ رسكؿ المًَّو :  كعف أبي الدَّرداء قاؿ
 كدكاء نسترقييا رقى أرأيت ا رسكؿ يا :"فقمت( ) ا رسكؿ سألت: قاؿ أبيو عف خزامة أبي عفك

 3 ."ا قدر مف ىي قاؿ ؟ شيئا ا قدر مف ترد ىؿ نتقييا كتقاة بو نتداكل

كما كدؿ القرآف الكريـ عمى أف كؿ شيء ,  فيذه األحاديث تدؿ عمى إثبات األسباب كالمسببات 
سكاء كاف ىذا الحدث يتعمؽ بالجماد أك النبات أك بالحيكاف أك باإلنساف أك باألجراـ , يحدث بسبب

فقانكف السببية أم ربط األسباب بمسبباتيا كالنتائج . السماكية أك الظكاىر الككنية المادية المختمفة
   كما كتدؿ 4.ىذا القانكف شامؿ لكؿ ما في العالـ ما يحصؿ لئلنساف في الدنيا كاآلخرة , بمقدماتيا

كلكف بشرط أف ال يككف بحراـ , األحاديث السابقة عمى  جكاز التداكم كأٌنو مف األسباب المشركعة
فبل يجكز لممسمـ أف يتداكل بحراـ سكاء كاف مف , كما جاء في حديث أبي الدرداء السابؽ الذكر

 .  الرقى أك غيرىا مف األدكية

كمف أعظـ ما ييتداكل بو العميؿ القرآف الكريـ؛ ففيو الشفاء التاـ مف كؿ األمراض الجسمية كالقمبية, 
ـى برقية مف كتاب ربو كسنة نبيو ـي عف أخيو المسم فأم شفاء ليذه ()كىؿ أنفع مف أف يينىفّْس المسم

    .()األمراض خير مف كبلـ ربنا سبحانو كسنة نبينا 

                                                           
 (.4/1727(.)2200 )حديث رقـ . باب ال بأس بالرقى ما لـ يكف شرؾ. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ1
سميماف بف , كالطبراني. (6/23 (.)3874 )حديث رقـ . باب في األدكية المكركىة. كتاب الطب. سنف أبي داود:  أبك داكد2

. مكتبة ابف تيمية: القاىرة. 2ط. حمدم بف عبد المجيد السمفي: تحقيؽ. 25مج . المعجـ الكبير: (ىػ360: ت)أحمد بف أيكب
 أبك الحسف نكر ,الييثمي. قاؿ الييثمي ركاه الطبراني كرجالو ثقات. ( 254 / 24(.) 649)حديث رقـ . ـ1994-ىػ1415

بدكف . حساـ الديف القدسي: تحقيؽ. 10مج. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (ىػ807: ت)الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف
 (.    1/362(.)1762. )صحيح الجامع: األلباني:صحيح (.5/86).ـ1994-ىػ1412. مكتبة القدسي: القاىرة. طبعة

كتاب . سنف الترمذي: كالترمذم. (4/446( )8223 )رقـ . بدكف باب. كتاب الطب. المستدرؾ عمى الصحيحيف: الحاكـ3
ىذا : كقاؿ األلباني. كقاؿ الترمذم ىذا حديث حسف صحيح (4/399(.)2065 )حديث رقـ. باب الرقى كاألدكية. الطب

. 1مج. تخريج أحاديث مشكمة الفقر وكيؼ عالجيا اإلسالـ: (ىػ1420:ت)محمد ناصر الديف, األلباني: أنظر. حديث حسف
(.  1/13(.)11)حديث رقـ . ـ1984-ىػ1404. المكتب اإلسبلمي: بيركت

-ىػ1431. مؤسسة الرسالة . 3ط. السنف اإلليية في األمـ والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية: عبد الكريـ,  زيداف4
 .بتصرؼ. (21). ـ2010
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فالقرآف ىك الشفاء التاـ مف جميع األدكاء القمبية كالبدنية, كما كؿ أحد يؤىؿ كال يكفؽ لبلستشفاء " 
ذا أحسف العميؿ التداكم بالقرآف يماف, كقبكؿ تاـ, كاعتقاد ,بالقرآف, كا   كعالج بو مرضو بصدؽ كا 

, كاستيفاء شركطو, لـ يقاكـ الداء أبدان  فما مف مرض مف أمراض القمكب كاألبداف إال كفي . جاـز
فمف لـ يشفو القرآف  .لمف رزقو ا فيمان لكتابو, القرآف سبيؿ الداللة عمى عبلجو كسببو كالحمية منو

  1" .فبل شفاه ا كمف لـ يكفو فبل كفاه ا
 يعرؼ كما ا بكتاب يرقى أف بأس ال:"فقاؿ الرقية عف الشافعي سألت :2الربيع بف سميماف كقاؿ
 كبذكر ا كتاب مف يعرؼ بما رقكا إذا نعـ :قاؿ المسمميف؟ الكتاب أىؿ أيرقى :قمت ا ذكر مف
   3." ا

كنقؿ ابف حجر في الفتح  عف قـك لـ يسميـ جكاز كؿ رقية جربت منفعتيا كلك لـ يعقؿ معناىا, 
إال أف حديث عكؼ بف مالؾ األشجعٌي  السابؽ الذكر . مستدليف بعمـك األحاديث في جكاز الرقية

  4.خصص الرقية الجائزة كىي ما كانت خالية مف الشرؾ
  5.بالتعكذ بأس كال, ككتابو تعالى ا بأسماء االسترقاء جكاز في خبلؼ عند المالكٌية   كال

أك بما , أك صفاتو, يتضح مما سبؽ أٌف العبلج بالرقية مشركع إذا كاف بكبلـ ا أك بأسمائو: وأخيراً 
أك بما , كأف يككف بالمساف العربيٌ , أك باألدعية الكاردة في السنة المشرفة, يعرؼ معناه مف الذكر

 كاالستشفاء بالقرآف الكريـ ,كأف يعتقد أٌف الرقية ال تؤثر بذاتيا بؿ بذات ا عز كجؿ, يعرؼ معناه
ال يعني مطمقان االمتناع عف اتخاذ األسباب في العبلج كالذىاب إلى الطبيب كالمستشفيات 

بؿ األصؿ في المسمـ ىك أف يجمع في سمككياتو كتصرفاتو , كاالستشفاء باألدكية الطبيعية المادية
 . كىذا ما أكدت عميو النصكص, بيف األخذ باألسباب الشرعية كالحسية المتاحة

                                                           
 (.4/322. )زاد المعاد في خير العباد:  ابف قيـ الجكزية1
 صاحب اإلماـ الشافعٌي كراكم كتبو, ,بالكالء المصرم, أبك محمد الربيع بف سميماف بف عبد الجبار بف كامؿ المرادم:هو2

أبك عمر يكسؼ , القرطبي . أنظر.كاف مؤذنان,  تكفي بمصر سنة سبعيف كمائتيف . كأكؿ مف أممى الحديث بجامع ابف طكلكف
دار : بيركت .1مج. اًلنتقاء في فضائؿ الثالثة األئمة الفقياء: (ىػ463: ت)بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ 

 (.1/122). بدكف سنة نشر .الكتب العممية
. بدكف طبعة. بدكف تحقيؽ .8مج .األـ: (ىػ204: ت) أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف ,الشافعي 3

 (.7/241). باب في الجياد. كتاب العتؽ. ـ1990- ىػ 1410. دار المعرفة: بيركت
(. 10/195. ) فتح الباري:ابف حجر 4
 . الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة بف أبي زيد القيرواني: (ىػ1335: ت)صالح بف عبد السميع اآلبي,  األزىرم5

 .بتصرؼ. (1/710). المكتبة الثقافية: بيركت. بدكف طبعة. بدكف تحقيؽ. 1مج
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 المبحث الخامس
 أقساـ الرقي

  :1 الرقى إلى ثبلثة أقساـ– رحمو ا –قٌسـ اإلماـ القرطبي 
فيذه , كالرقى التي كانت في الجاىمٌية, معناىا يعقؿ ال ما كىي, المحظكرة الرقى: القسـ األوؿ

 .كىي التي بجب اجتنابيا, أك ما يؤدم إلى الشرؾ, لئبل يككف فييا شرؾ, يجب اجتنابيا
  النبي عف المأثكر أك ,كصفاتو العبل, كبأسمائو الحسنى, ا تعالى بكبلـ كانت ما: القسـ الثاني

() كجائزة مستحبة فيي .
 كالجٌنة كالسماكات كالكرسيٌ  بالعرش أك كالصالحيف, كالنبٌييف المبلئكة بأسماء الرقى: القسـ الثالث

 تركو أفٌ  غير فعمو, يجكز بما ييمحؽ المتكسط القسـ ىذا ككأفٌ  ,يعظَّـ مٌما ذلؾ شاكؿ كما كالنار
 أف فينبغي ككمماتو, تعالى ا بأسماء بو لممىرقيّْ  تشبيو كفيو تعظيـ, بذلؾ لالرؽ إفٌ  حيث مف أكلى؛
  .لذلؾ ييجتنب

 : كبالنظر كالتأمؿ في ىذه األقساـ يتبيف لي ما يمي
  الجاىمٌية في بو يرقى كاف ما كمنيا, معناىا يعقؿ ال كىي ما,  الرقى المحظكرة:األوؿ القسـ *

 كفي , امرأتو عمى دخؿ أٌنو" : عنو ا رضي مسعكد ابف عف صحٌ  لما. خبلؼ ببل اجتنابو فيجب
 ما با يشرككا أف عف أغنياء ا عبد آؿ أصبح لقد: قاؿ ثـ فقطعو, فجذبو, بو, تتعكذ شيء عنقيا

لىة كالتمائـ الرقى إف": يقكؿ( )ا رسكؿ سمعت: قاؿ ثـ. سمطانان  بو ينٌزؿ لـ : قالكا ," شرؾ كالتّْكى
 يتحببف النساء يصنعو  شيء:قاؿ , التكلة فما عرفناىا, قد كالتمائـ الرقى ىذه الرحمف عبد أبا يا

 ال الذم كمف ,الجاىمٌية كبلـ مف كاف ما تركيا يحمد التي الرقى:"   قاؿ ابف حجر2." أزكاجيف إلى
   3."بالذكر كنحكه الرقى بخبلؼ كفران  يككف أف الحتماؿ معناه يعقؿ

                                                           
 .بتصرؼ. (3/94. )المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ:  القرطبي1
باب ذكر التغميظ عمى مف قاؿ بالرقى كالتمائـ متكبلن .  كتاب الرقى كالتمائـ. صحيح ابف حباف :ابف حباف 2

: (ىػ354: ت) محمد بف حباف بف أحمد ,ابف حباف: أنظر .كقاؿ األلباني الحديث صحيح لغيره (.13/456(.)6090)حديث
 دار با كزير لمنشر :جدة. 1ط. األلباني  محمد ناصر الديف:تحقيؽ. 12مج. التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف

 (.8/451( )6058)حديث.  ـ2003-  ىػ 1424 .كالتكزيع
 (.10/211. )فتح الباري شرح صحيح البخاري:  ابف حجر3
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 مف يفعمكنو كانكا ما عمى الكعيد الذم في الحديث السابؽ السيما تسمية الرقى شركان  حمؿ فيتعيف
 كأٌنو كضبلؿ, جيؿ ىذا اعتماد أفٌ  شؾٌ  كال ,اآلفات عنيـ تدفع أٌنيا يركف نحكىا, تعميؽ خرز أك

الضر  يدفع كال يمنع كال يضر كال ينفع ال إذ إليو يؤدم فيك شركان  يكف لـ إف ألٌنو الكبائر؛ أكبر مف
 لساف بغير كانت إذا ما عمى أك ذلؾ, عمى أيضان  محمكلة كالتعاكيذ الرقى ككذلؾ, تعالى ا إال

 يعرؼ ال مما ذلؾ غير أك كفر أك, سحر يدخميا ىي, كلعمو يعرؼ ما كال ,العرب كال يفيـ معناىا
 1.حراـ حينئذ فإٌنيا معناه؛

  :الثاني القسـ*

 ()أك المأثكر عف النبي , كصفاتو العبل, كبأسمائو الحسنى ,تعالى ا بكبلـ تعكيذان  كاف ما
أٌف رسكؿ  عائشة رضي ا عنيا قركتما : منيا بأحاديث المجيزكف كاحتجٌ . جائز بذلؾ فاالسترقاء

أذىب الباس رب الناس, اشؼ كأنت الشافي, ال " : , كاف إذا أتى مريضان أك أتي بو, قاؿ( )ا 
 2 ."شفاء إال شفاؤؾ, شفاء ال يغادر سقما

, بف عمرك آؿ فجاء الرقى,  عف() ا رسكؿ نيى: قاؿ عنو ا رضي جابر كركل  : فقالكا حـز
ٌنؾ العقرب, مف نرقي بيا رقية عندنا كانت إٌنيا ا رسكؿ يا  فعرضكىا: قاؿ الرقى, عف نييت كا 

 3 ."فميفعؿ أخاه ينفع أف منكـ استطاع فمف بأسان, بيا أرل ما": فقاؿ عميو,
بسـ ا, تربة أرضنا, بريقة " :كاف يقكؿ لممريض () النبي رضي المَّوي عنيا أىفَّ  كركم عف عائشة

 4."بعضنا, يشفى سقيمنا, بإذف ربنا

 

                                                           
دار : بيركت. 1ط .2مج. الزواجر عف اقتراؼ الكبائر: (ىػ974: ت)أحمد بف محمد بف عمي بف حجر أبك العباس, الييتمي 1

  . بتصرؼ(.1/274).ـ1987-ىػ1407.  الفكر
كتاب . صحيح مسمـ:  كمسمـ(.7/121(.) 5675)رقـ . ()باب رقية النبي . كتاب الطب. صحيح البخاري :البخارم 2

 (.4/1721(.)2191)حديث رقـ . باب رقية المريض. السبلـ 
رقـ . بعد العصر()باب معرفة الركعتيف المتيف كاف يصمييما النبي . كناب صبلة المسافر كقصرىا. صحيح مسمـ: مسمـ 3
 (2191 ( )4/1726). 
 .(7/133(.)5745  )رقـ . ()باب رقية النبي صمى . كتاب الطب. صحيح البخاري:  البخارم4
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أبي سعيد الخدرم, أف ناسان مف أصحاب رسكؿ  في شرحو لحديث –رحمو ا – 1قاؿ اإلماـ النككم
ا صمى ا عميو كسمـ كانكا في سفر, فمركا بحي مف أحياء العرب, فاستضافكىـ فمـ يضيفكىـ, 

نعـ, فأتاه فرقاه بفاتحة : ىؿ فيكـ راؽ؟ فإف سيد الحي لديغ أك مصاب, فقاؿ رجؿ منيـ: فقالكا ليـ
حتى أذكر ذلؾ لمنبي صمى ا : الكتاب, فبرأ الرجؿ, فأعطي قطيعا مف غنـ, فأبى أف يقبميا, كقاؿ
يا رسكؿ ا كا ما رقيت إال : عميو كسمـ, فأتى النبي صمى ا عميو كسمـ فذكر ذلؾ لو, فقاؿ

 ".خذكا منيـ, كاضربكا لي بسيـ معكـ":  ثـ قاؿ"كما أدراؾ أنيا رقية؟": بفاتحة الكتاب فتبسـ كقاؿ
 األسقاـ أصحاب كسائر كالمريض المديغ عمى بيا يقرأ أف فيستحب رقية بأٌنيا التصريح فيو

 2." كالعاىات

      "ا بكتاب عالجييا: "–رضي ا عنيا - يقكؿ الشيخ األلباني عند تعميقو عمى حديث عائشة
 3."الرقى  مف() النبي عف ثبت مما كنحكه  تعالى ا بكتاب الرقية مشركعية الحديث في

:  الثالث القسـ*

 فصرح ,كالعرش المخمكقات مف معٌظـ مف أك, مقرب ممؾ مف ا غير بأسماء كاف ما -1
 شكب مف بريئان  ليككف خاصة؛ كأسمائو ا بذكر يكف لـ ما الرقى مف يكره بأنو " 4الٌشككاني

 ما: " قاؿ ابف حجر في الفتح 5"  .األمة عمماء القرآف بغير الرقى كراىة كعمى: قاؿ الشرؾ
 ليس مف فيذا :قاؿ كالعرش المخمكقات مف معظـ أك صالح أك ممؾ مف ا غير بأسماء كاف

                                                           
. يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكراني النككم الشافعٌي, أبك زكريا, محيي الديف عبلمة بالفقو كالحديث:  ىك1

 676ككانت كفاتو سنة .تعمـ في دمشؽ, كأقاـ بيا زمنان طكيبلن . كالييا نسبتو" مف قرل حكراف, بسكرية"مكلده ككفاتو في نكا 
 (.8/149. )ألعالـا: الزركمي. أنظر. ىجرم

 ( 14/188 ). باب جكاز أخذ األجرة عمى الرقية . كتاب السبلـ  . المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج:  النككم2
. 6 مج.سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا: (ىػ1420: ت)محمد ناصر الديف بف الحاج نكح ,  األلباني3
 (. 4/565). بدكف سنة نشر. مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع: الرياض. 1ط
كلد بيجرة شككاف . فقيو مجتيد مف كبار عمماء اليمف, مف أىؿ صنعاء: محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني:  ىك4
    114لو . ككاف يرل تحريـ التقميد.  كمات حاكما بيا1229ككلي قضاءىا سنة . كنشأ بصنعاء" مف ببلد خكالف باليمف"

 (.6/298.)ألعالـ ا: الزركمي.مؤلفان 
. نيؿ األوطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار: (ىػ1250:ت )محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا, الشككاني 5

باب الرقية مف العيف . كتاب األشربة. ـ1993-ىػ1413. دار الحديث: مصر. 1ط. عصاـ الديف الصبابطي: تحقيؽ. 8مج
 (.8/246). كاالغتساؿ منيا
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 تركو فيككف بأسمائو كالتبرؾ ا إلى االلتجاء يتضمف الذم المشركع مف كال اجتنابو, الكاجب
   1."تعالى  ا بغير كالحمؼ يجتنب أف فينبغي بو المرقى تعظيـ يتضمف أف إال أكلى,

 كما كالنار كالجٌنة كالسماكات كالكرسيٌ  بالعرش أك كالصالحيف, كالنبٌييف المبلئكة بأسماء فالرقى
 الرقى قبيؿ مف ليس القسـ فيذا الرقي, يتعاطى ممف كثير يفعمو قد كما يعظَّـ, مٌما ذلؾ شاكؿ

  بأسمائو كتبرُّؾ تعالى ا إلى التجاء ىك الذم الرقى قبيؿ مف كليس اجتنابو, يعـٌ  الذم المحظكر
 بذلؾ الرقى إفٌ  حيث مف أكلى؛ تركو أفٌ  غير فعمو, يجكز بما ييمحؽ المتكسط القسـ ىذا ككأفٌ 

لذلؾ؛ ألٌف في السٌنة  ييجتنب أف فينبغي ككمماتو, تعالى ا بأسماء  لممىرقيّْ  تشبيو كفيو تعظيـ,
 2.الصحيحة ما يغني عنو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .(10/197. ) فتح الباري: ابف حجر 1
 .بتصرؼ .(3/94.)المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ: القرطبي 2
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 المبحث السادس
 أسس الرقية

 الشركط الكاجب تكافرىا وثانييا,  شركط جكاز الرقيةأوليا، يقكـ ىذا المبحث عمى أربعة مطالب
ليكـ بيانيا.  الشركط الكاجب تكفرىا في المرقىورابعاً , آداب الراقيوثالثيا , في الراقي  . كا 

 .شروط جواز الرقية: المطمب األوؿ

 :1شركط كىي ثبلثة اجتماع عند الرقى جكاز عمى العمماء أجمع   كقد -1
  . كصفاتو بأسمائو أك, تعالى ا بكبلـ تككف أف  -2

 .غيره مف معناه يعرؼ بما أك, العربي كأف تككف بالمساف -3

 .تعالى ا بذات بؿ بذاتيا تؤثر ال الرقية أف يعتقد كأف -4

ليؾ تفصيؿ الشركط  :كا 

 .أف تكوف بكالـ اهلل تعالى أو بأسمائو وصفاتو: الشرط األوؿ

كرسكلو , كال تككف الرقية مشركعة إال إذا كانت ببياف مف ا تعالى, سبؽ أف بٌينا مشركعية الرقية
 . صمى ا عميو كسمـ

 : 2قاؿ الشيخ حافظ حكمي

  .الكحييف خالص مف تكف فإف  ... ...  عيف أك حمة مف الرقى ثـ

 .سنيتو في اختبلؼ ال كذاؾ ... كشرعتو النبي ىدم مف فذاؾ  

 3.الشيطاف مف كسكاس فذاؾ    ...المعاني المجيكلة الرقى أما 

                                                           
 .عوف المعبود شرح سنف أبي داود: كالعظيـ آبادم. (10/195.)فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابف حجر  1
 (.  14/168. )شرح النووي عمى صحيح مسمـ: كالنككم. (10/266)
ىػ كتكفي في مكة سنة 1342فقيو أديب مف عمماء جيزاف كلد في قرية السبلـ سنة , حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي:  ىك2

 (.2/159.)األعالـ  :الزركمي :أنظر .ىػ1377
عمر : تحقيؽ. 3مج . معارج القبوؿ بشرح سمـ الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ: (ىػ1377:ت)حافظ بف أحمد بف عمي , حكمي 3

(. 1/34). ـ1990- ىػ1410. دار ابف القيـ : الدماـ. 1ط. بف محمكد أبك عمر
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ضافة ,كالسٌنة الكتاب الكحييف خالص مف تكف الرقية فإف: قاؿ الشيخ حافظ في شرح المتف  كا 
 يدخؿ ال بأف الخالص الكحي مف كالمعنى ,المكصكؼ إلى الصفة إضافة مف الكحييف إلى خالص

 كجييا عمى اآليات يتمك بؿ العربية المغة بغير يككف كال ,المشعكذيف شعكذة مف غيره فيو
 مف الرقى أم فذلؾ رمز؛ كال ىمز  ببل(,)النبي  عف تمقيت ما كعمى ,ركيت كما كاألحاديث

 كمف, بإحساف كالتابعكف ,كأصحابو ىك عميو كاف الذم(, ) النبي ىدم مف ىك, كالسٌنة الكتاب
 ثبت قد إذ العمـ أىؿ بيف سنيتو في اختبلؼ ال -جؿ ك عز- ا عف مؤديان  بيا جاء التي شرعتو
أٌف جبرائيؿ أتى النبي صمى ا ,رضي ا عنو فعف أبي سعيد الخدرم (  ) النبي فعؿ مف ذلؾ

بسـ ا أرقيؾ, مف كؿ شيء يؤذيؾ, مف شر : نعـ, قاؿ:  يا محمد اشتكيت؟ قاؿ":عميو كسمـ, فقاؿ
 () ىك كرقى, السبلـ عميو جبريؿ فرقاه 1 "كؿ نفس أك عيف, أك حاسد ا يشفيؾ, بسـ ا أرقيؾ

 2.عمييا كأقرٌ  بيا كأمر ,أصحابو
 كرسكلو المَّو ذكرً  عمى المحتىكية معناىا كىي المفيكـ: " كجاء في حاشية العدكم عف الرقى الجائزة

( )الحيف  ما أك كحده, با استعانة أك استعاذة فيو كاف فما: " قاؿ ابف حجر3". عباده مف كالصَّ
 4. "مشركع بو فاالسترقاء ذلؾ معنى يعطي

 رضي -كمف ذلؾ ما جاء عف عائشة,  أنو كاف يستشفي بالقرآف كيرقي نفسو بو()كقد ثبت عنو 
كاف ينفث عمى نفسو في مرضو الذم قبض فيو بالمعكذات, فمما ثقؿ ( )أٌف النبي " -عنيا المَّو

ينفث : كيؼ كاف ينفث؟ قاؿ: كنت أنا أنفث عميو بيٌف, فأمسح بيد نفسو لبركتيا فسألت ابف شياب
ذا:" 6 قاؿ ابف بطاؿ5 ."عمى يديو ثـ يمسح بيما كجيو  مف سكرتاف كىما بالمعكذتيف الرقية جازت كا 

 7." قرآف كمو إذ  الجكاز في مثميا القرآف بسائر الرقية كانت القرآف
                                                           

 كقاؿ (.2/1164(.)3523)حديث . باب ما عكذ بو النبي صمى ا عميو كسمـ. كتاب الطب. سنف ابف ماجو:  ابف ماجو1
 (.1/75(.)70)حديث رقـ . صحيح الجامع:  األلباني:أنظر.صحيح األلباني 

. بتصرؼ. (2/503 . )معارج القبوؿ شرح سمـ الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ: حكمي 2
(.  2/492. ) حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني: العدكم 3
 (. 10/197.) فتح الباري : رابف حج 4
  (.7/134()5751)رقـ حديث . باب الرقى بالقرآف كالمعكذات. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 5

عالـ بالحديث مف أىؿ , العبلمة أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبي كيعرؼ بابف المجاـ:  ىك6
شرح صحيح البخارم في عدة . كاف مف كبار المالكيةككاف مف أىؿ العمـ كالمعرفة عني بالحديث العناية التامة؛ . قرطبة 

شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد     , الذىبي. أسفار ركاه الناس عنو تكفي في صفر سنة تسع كأربعيف كأربع مائة
 (.13/303).ـ2006-ىػ1427. دار الحديث: القاىرة. 18مج. سير أعالـ النبالء: (ىػ748: ت)
أبك تميـ ياسر بف : تحقيؽ. 10مج. شرح صحيح البخاري: (ىػ449)أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ , ابف بطاؿ 7

 (.  9/429 ). ـ2003- ىػ1423. مكتبة الرشد: السعكدية. 2ط. إبراىيـ
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 بأنيا التصريح فيو: "قاؿ"  رقية أنيا أدراؾ ما ." عند شرحو لحديث–رحمو ا –كاإلماـ النككم 
 كعند تعميؽ 1." كالعاىات األسقاـ أصحاب كسائر كالمريض ,المديغ عمى بيا يقرأ أف فيستحب رقية

 الحديث في:"قاؿ"  ا بكتاب عالجييا "–رضي ا عنيا - الشيخ األلباني عمى حديث عائشة
 أما الرقية بأسماء 2."الرقى مف ( ) النبي عف ثبت مما كنحكه تعالى ا بكتاب الترقية مشركعية

عميو  جبريؿ أف سعيد أبي فعف. ا كصفاتو فالقرآف مشتمؿ عمييا, كقد كرد في السٌنة ما يدؿ عمييا
 مف يؤذيؾ شيء كؿ مف أرقيؾ ا باسـ :قاؿ نعـ فقاؿ اشتكيت محمد يا:"  فقاؿ() السبلـ أتى

  3. "أرقيؾ ا باسـ يشفيؾ ا حاسد عيف أك نفس كؿ شر
ذ تعالى ا بأسماء الرقية استحباب عمى فيو دليؿه : " قاؿ القرطبي  كأف المعنى, الصحيحةً  كبالعيكى

 الناس أحؽ( ) لكاف ذلؾ مف شيء كاف لك إذ ينقصو؛ كال تعالى ا عمى التككؿ يناقض ال ذلؾ
 إلى الرَّفيعة كالدَّرجات الشريفة, المقامات  في() نبيَّو ييرىقّْي يزؿ لـ تعالى ا فإف ذلؾ, يجتنبى  بأف
 فقد( ) مكتو مرض في حتى أمراضو, في ريقي كقد حاؿ, كأعمى مقاـ, أرفع عمى ا قبضو أف

 منكر غير لذلؾ, ميقرّّ  كىك كبيده, بيدىا كمسحتو ,4مكتو مرض في عنيا ا رضي عائشة رقتو
 5" .ىنالؾ مما لشيء

 .غيره مف معناه يعرؼ بما أو العربي أف تكوف بالمساف: الشرط الثاني

 ذلؾ مف معناه يعرؼ ال ما كؿّْ  نيى العمماء عف يشترط ليذه الرقية أف تككف بالمساف العربي فقد
 كقد:"  يقكؿ ابف حجر6. جائز فًإنَّو المشركعة الرُّقى مف كاف ما بخبلؼ فيو شٍرؾ يككف أىف خشية

لكف حديث عكؼ األشجعٌي أٌنو ما كاف مف , أجاز قـك  كؿ رقية جربت منفعتيا كلك لـ يعقؿ معناىا
 7."كما ال يعقؿ معناه ال يؤمف أف يؤدم إلى الشرؾ فيمتنع احتياطان , الرقى يؤدم إلى الشرؾ يمنع

                                                           
 (. 14/188. ) المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج:  النككم1
 (. 4/565) .السمسمة الصحيحة:  األلباني2
 (. 4/1718). باب الطب كالمرض كالرقى. كتاب الطب. صحيح مسمـ:  مسمـ3
   (.7/134()5751)رقـ حديث . باب الرقى بالقرآف كالمعكذات. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 4
 (. 18/51.)المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ: القرطبي 5
  .بتصرؼ. (1/336.)مجموع الفتاوى:  ابف تيمية6
 (.  10/195. ) فتح الباري: ابف حجر 7
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إٌف أكثر الرقى األعجمٌية تتضمف أسماء رجاؿ مف الجف "  :رحمو ا1يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
فتطيعيـ الشياطيف بسبب ذلؾ في بعض , كييقسـ عمييـ بمف يعظمكنو, يدعكف كيستغاث بيـ

  2." كىذا مف جنس السحر كالشرؾ, األمكر

 .تعالى اهلل بإذف بؿ بذاتيا تؤثر ًل الرقية أفّ  يعتقد أف: الشرط الثالث

 فالرقية ال في أحاديثى كثيرةو ضركرة األخذ باألسباب, مع التككؿ عمى ا تعالى ()لقد قرر النبي
بؿ يعتمد , كلكف ال يعتمد عمييا, فالمسمـ مطالب بأف يأخذ باألسباب, تؤثر بذاتيا بؿ تؤثر بأمر ا

  3"التكحيد شرؾ في االلتفات إلى األسباب:"قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية. عمى رب األسباب

التككؿ ىك أف يراعي اإلنساف األسباب الظاىرة, كلكف ال يعكؿ بقمبو عمييا, بؿ :"كيقكؿ اإلماـ الرازم
  4." يعكؿ عمى عصمة الحؽ

 قد ثبت في الكتاب كالسنة ":فقد جاء في فتاكل المجنة الدائمة ترؾ األسباب ذنب ييستغفر منو,ؼ
الصحيحة الحٌث عمى األخذ باألسباب مع التككؿ عمى ا, فمف أخذ باألسباب كاعتمدىا فقط 

  مخطئ كألغى التككؿ عمى ا فيك مشرؾ, كمف تككؿ عمى ا كألغى األسباب فيك جاىؿ مفٌرط
  5".كالمطمكب شرعان ىك الجمع بينيما

                                                           
اإلماـ شيخ : ابف تيميةأحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف عبد ا بف أبي القاسـ , أبك العباس, تقي الديف :  ىك1

كطمب إلى مصر مف أجؿ فتكل أفتى بيا, فقصدىا, فتعصب . كلد في حراف كتحكؿ بو أبكه إلى دمشؽ فنبغ كاشتير. اإلسبلـ
 ىػ 720 ىػ كاعتقؿ بيا سنة 712ثـ أطمؽ فسافر إلى دمشؽ سنة . عميو جماعة مف أىميا فسجف مدة, كنقؿ إلى اإلسكندرية

 (.1/144. )األعالـ: الزركمي. ىػ بقمعة دمشؽ معتقبلن فخرجت دمشؽ كميا في جنازتو728كمات سنة , كأطمؽ, ثـ أعيد 
عبد الرحمف بف محمد بف : تحقيؽ. مجموع الفتاوى: (ىػ728:ت). بف عبد الحميـتقي الديف أبك العباس أحمد,  ابف تيمية2

 (.1/362). ـ1995- ىػ1416.مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ: المدينة المنكرة. 3ط. قاسـ
 (.8/70:)المصدر السابؽ 3
دار إحياء : بيركت. 3ط. 30مج. التفسير الكبير: (ىػ606: ت)الرازم, أبك عبد ا فخر الديف محمد بف عمر التميمي4

  (.9/410). ىػ 1420. التراث العربي

أحمد بف عبد : , جمع كترتيب26, مج ( المجموعة األولى )فتاوى المجنة الدائمة :  المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء5 
 http://www.alifta.com ,( 1/375.)مكقع الرئاسة العامة . الرزاؽ الدركيش
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كفؽ أسبابو كمسببات, كفؽ مقدماتو كنتائج, ال ينبغي كإذا كاف ىذا الككف كفؽ نظاـو دقيؽ,  وأخيراً  
 فإف المسمـ خضع لنظامو,م , أف ة العبد مف عبلمات طاعؼأييا المؤمف أف تتجاىؿ ىذا النظاـ, 

 .االعتماد عمييا شرؾبينما  األخذ باألسباب عبادة, إذ إفٌ مطالب بأف يأخذ باألسباب المشركعة, 

 شروط الراقي: المطمب الثاني

 فالراقي ىك الذم 1 .جمع رقاة الرقى كصاحب الرقية صانع كىك" رقى"ىك اسـ فاعؿ مف : الراقي 
  كىذا:"فقاؿ, كقد كصفو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية بأٌنو مجاىد في سبيؿ ا, يرقي بالرقية الشرعية

  2." ًبذنكبو عميو العدكٌ  ينصر أىف فميحذر الجياد أعظـً  مف

 : كينبغي أف يتكفر في الراقي شركط  شرعية تؤىمو ليذه الميمة العظيمة كىي

 مسممان  يككف أف كالتمائـ بالرقى المرضى يعالج فيمف يشترط: مسمماً  الراقي يكوف أف:   األوؿ 
كالكافر ال يديف كال , فبل تصح رقيتو؛ ألٌف في الرقية التجاء كاعتصاـ با, كيخرج بذلؾ الكافر

 :  أٌما رقية الكتابي ففييا خبلؼ بيف العمماء عمى قكليف. يعتقد بذلؾ

إلى جكاز رقية أىؿ الكتاب , كابف كىب, ذىب اإلماـ الشافعي كركاية عف اإلماـ مالؾ: القوؿ األوؿ
 "لما ركم في مكطأ مالؾ , كسممت رقاىـ مف الشرؾ, لممسمميف؛ إذا رقكا بما يعرؼ مف كتاب ا

 بكتاب ارقييا":فقاؿ ترقييا كييكدية تشتكي كىي عنيما ا رضي عائشة عمى دخؿ بكر أبا أفٌ 
 المَّو بكتاب الرَّجؿ يرقى أىف بٍأس ال:"   يقكؿ اإلماـ الشافعي رحمو ا عف رقى أىؿ الكتاب3".ا

                                                           
 .(1/367) (رقا) .مادة. المعجـ الوسيط. إبراىيـ مصطفى كآخركف  1
 (.19/53, )مجموع الفتاوى: ابف تيمية 2
. محمد مصطفى األعظمي: تحقيؽ. 8مج. الموطأ: (ىػ179ت)مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر أبك عبد ا, األصبحي 3
 أحمد بف الحسيف ,كالبييقي. (5/1377(. )3472)حديث رقـ . ـ2004- ىػ1425. مؤسسة زايد بف سمطاف: اإلمارات. 1ط

. دار الكتب العممية: بيركت. 3ط .محمد عبد القادر عطا: تحقيؽ .السنف الكبرى: (ىػ458: ت)بف عمي بف مكسى أبك بكر
صحيح ابف : كابف حباف. (9/587(.)19601)حديث رقـ . باحة الرقية بكتاب اإباب . كتاب الضحايا. ـ2003-ىػ1424
كىذا : قاؿ األلباني. (13/464(.)6098 )حديث رقـ. باب ذكر الخبر المصرح بإباحة لمعميؿ. كتاب الرقى كالتمائـ. حباف

  (.    6/1167 .)السمسمة الصحيحة.  انظر.إسناد ركاتو ثقات لكنو منقطع
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 -عز كجؿٌ - المَّو أحؿَّ  كقد المَّو, ذكر أك المَّو كتىاب مف يعرؼ بما رقكا إذىا ,المَّو ذكر مف يعرؼ كما
 1"أىخؼَّ  أك ىذا مثؿ المَّو بكتاب رقكا إذىا الٌرقية كأىحسب كنساءىىـ الكتاب أىؿ طعاـ

 .  أف الحديث منقطع كىذا مما يضعؼ القكؿ بجكاز رقية أىؿ الكتاب لممسمميفوالذي يراه الباحث

كممف قاؿ بيذا , ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى كراىية رقية أىؿ الكتاب لممسمميف:  القوؿ الثاني
  كىك المفيـك مف حديث ابف مسعكد رضي  ا  عنو 2.كالربيع بف سميماف, اإلماـ مالؾ في ركاية

كاف عبد ا إذا جاء مف حاجة, فأراد أف يدخؿ المنزؿ, تنحنح, كبزؽ, ليعممنا " :عف زينب قالت
ٌنو جاء ذات يكـ كعندم عجكز ترقي مف الحمرة, قالت : مخافة أف ييجـ منا عمى شيء يكرىو, كا 

فجاء حتى جمس معي عمى : فأدخمتيا تحت السرير, قالت: فمما جاء عبد ا, تنحنح, قالت
فأخذه, : خيط ريًقيى لي فيو, قالت: ما ىذا الخيط؟ فقمت: فرأل في عنقي خيطان, فقاؿ: السرير, قالت
أنتـ آؿ عبد ا ألغنياء عف الشرؾ, سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ, : فقطعو, ثـ قاؿ

ـى تقكؿ ىكذا؟ لقد كانت عيني تقذؼ, ككنت : إٌف الرقى, كالتمائـ, كالتكلة شرؾ, فقمت لو: يقكؿ ًل
إٌنما ذلؾ عمؿ الشيطاف, كاف ينخسيا : أختمؼ إلى فبلف الييكدم, فإذا رقاىا, سكنت, فقاؿ عبد ا

بيده, فإذا رقي فييا, كؼ عنيا, إٌنما يكفيؾ أف تقكلي كما كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
 3."أذىب البأس رب الناس, كاشؼ, أنت الشافي, ال شفاء إال شفاؤؾ, شفاء ال يغادر سقما":يقكؿ

 ال بد مف شرط اإلسبلـ؛ ألٌف كثيران مف الرقى الشركٌية انتشرت في ىذا والذي يراه الباحث أنو
 ا فقد كاف رسكؿ, فبل يجكز لممسمـ أف يقصد غير المسمـ مف أجؿ الرقية, الزماف عند المسمميف

() "4"  سكاىما ما كترؾ بيما أخذ نزلتا فمٌما المعكذتاف نزلت حتى اإلنساف كعيف الجافٌ  مف يتعكذ  

                                                           
 (.7/241 ). باب في الجياد. كتاب العتؽ. األـ: الشافعي 1
أبك زكريا , كالنككم . (7/241)باب في الجياد .كتاب العتؽ. األـ :كالشافعي (9/428. )شرح صحيح البخاري:  ابف بطاؿ2

.      كتاب األطعمة . دار الفكر. بدكف تحقيؽ كال طبعة. المجموع شرح الميذب: (ىػ476: ت)محيي الديف يحيى بف شرؼ
 .بتصرؼ(. 9/65) 

 . في األدلة عمى أف الرقية كانت معركفة قبؿ اإلسبلـ (15)سبؽ تخريجو صفحة  3
صحيح : األلباني. صحيح.(4/395(.)2058 )حديث رقـ. باب الرقية بالمعكذتيف. كتاب الرقية. سنف الترمذي: الترمذم 4

 (. 2/882(.)4902 )حديث رقـ . الجامع الصغير وزيادتو



31 
 

, حتى ال يعتقد العامة بصحة ديانة أىؿ الكتاب, فالحكـ المنع درءان لممفاسد المترتبة عمى ذلؾ
 . كحتى ال يككف مدخبلن مف قبؿ أىؿ الكتاب لنشر ديانتيـ مستغميف جيؿ المسمميف

 دينو في عدًلً  الراقي يكوف أف: الشرط الثاني

  1 .ىي الصبلح في الديف كالمركءة؛ باستعماؿ ما يجممو كيزينو كتجنب ما يدٌنسو كييشينو: العدالة

 تعالى ا بذكر يرقي الذم الراقي في كالصبلح العدالة تحقؽ ضركرة إلى العمماء مف كثير فقد نٌبو
 دكف الصالح الراقي لساف عمى يحصؿ تعالي ا بو يأذف الذم الشفاء ألفٌ  كصفاتو؛ كأسمائو
  2."يحمؿ ىذا العمـ مف كؿ خمؼ عدكلو: "  قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ.الطالح

, كبما فيو ذكر ا تعالى عمى 3ككف بقكارع القرآفت ما مق()الرقية التي أمر بيا رسكؿ ا ك"
ألسف األبرار مف الخمؽ الطاىرة النفكس, كىك الطب الركحاني, كعميو كاف معظـ األمر في الزماف 

المتقدـ الصالح أىمو, فمما عٌز كجكد ىذا الصنؼ مف الخميقة ماؿ الناس إلى الطب الجسماني 
 األسقاـ لعدـ المعاني التي كاف يجمعيا الرقاة المقدسة مفطب الركحاني نجكعان لؿحيث لـ يجدكا 

  4." تمف البركا

الرقي بالمعكذات كغيرىا مف أسماء ا ىك الطب الركحاني إذا كاف عمى لساف ك: "قاؿ ابف حجر
 5."األبرار مف الخمؽ حصؿ الشفاء بإذف ا

                                                           
(. 28/368. ) مجموع الفتاوى:  ابف تيمية1
: تحقيؽ. 18مج. مسند البزار المنشور باسـ البحر الزخار: (ىػ292: ت) أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ, البزار2

حديث ".ـ2009ـ, كانتيت 1988بدأت . "1ط. محفكظ الرحمف زيف ا كعادؿ بف سعد كصبرم عبد الخالؽ الشافعي
 (.1/83(.)51)حديث رقـ .  مشكاة المصابيح:التبريزم: أنظر. كقاؿ األلباني صحيح. (16/247(.)9423)رقـ

ىي اآليات التي مف قرأىا أمف مف الشياطيف كاإلنس كالجف, كأنيا سميت ألنيا تقرع الشياطيف, مثؿ آية :  قكارع القرآف3
تاج العروس مف جواىر : الحسيني الممقب بمرتضى . الكرسي, كآخر سكرة البقرة, كسكرة يس, ألنيا تصرؼ القرع عمف قرأىا

 (. 21/545)(قرع  )مادة . القاموس
 (. 21/265. )عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني 4
 (.10/196 .)فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابف حجر5
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ف "– رحمو ا – يقكؿ اإلماـ الشككاني   مف كأنفع أنجع ا إلى االلتجاء مع بالدعاء التداكم كا 
 مف كاآلخر ,القصد صدؽ كىك العميؿ جية مف أحدىما: بأمريف ينجع إنما كلكف ,بالعقاقير العبلج
  1." تعالى ا عمى كتككمو كقكة إيمانو كتقكاه ,ا إلى قمبو تكجو كىك المداكم جية

 يشترط الصبلح في الراقي؛ ألنو كثر في زماننا أناس يزعمكف أنيـ والذي يراه الباحث أنو 
لذا ننصح المسمميف بعدـ . كمغمز في دينو, ككثير منيـ ال يسمـ مف قادح في عدالتو, يعالجكف 

 .الذىاب ليؤالء الدجاليف كالمشعكذيف الذيف يٌدعكف العبلج بالقرآف

 .اإلخالص هلل وحسف القصد: الشرط الثالث

خصكصان إذا استحضرىا كاستصحبيا القارئ في قراءتو, فبل يبتغي , لمٌنية أثر في القراءة بإذف ا 
   2. كال يعرض نفسو عمى المرضى , بؿ يريد ما عند ا مف أجر كثكاب , بما يقرأ سمعة كال شيرة 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   چ   ٹ ٹ 

سمعت رسكؿ ا صمى :  عمر بف الخطاب رضي ا عنو, قاؿكعف " ٥:البٌنةچہ  ہ  

نما : "ا عميو كسمـ يقكؿ  الٌنية عف عبارة كاإلخبلص  3."مرئ ما نكللكؿ اإنما األعماؿ بالنية, كا 
 ابتداء مف اإلخبلص تحصيؿ مف يجب ما عمى تنبيو كىك, الٌرياء شكائب عف  كتجريدىا,الخالصة

 عمى اآلية دلت فقد .لكجكبو كالكاجب ,لحسنو بالحسف يأتي الذم ىك كالمخمص, انتيائو إلى الفعؿ
  4."العبادات جميع في الٌنية اعتبار مف بد فبل لذا , منكيان  يككف كأف بد ال بو مأمكر كؿ أفٌ 

كما جاء في فتاكل المجنة الدائمة حيث قالت , فيخرج بيذا الشرط جياز التسجيؿ لك اتخذ لمرقية
 إلى يحتاج عمؿ الرقية ألفٌ  الرقية؛ عف يغني ال كاألدعية بالقراءة التسجيؿ جياز تشغيؿ: " المجنة

     5".ذلؾ منو يتأتى كالجياز ال المريض, عمى لمنفث كمباشرة أدائيا, حاؿ اعتقاد كنية
                                                           

 . (8/223). باب إباحة التداكم كتركو. كتاب األشربة. نيؿ األوطار مف أحاديث سيد األخيار منتقى األخبار: الشككاني 1

 . بتصرؼ. (77).ـ2006-ىػ 1427. دار األندلس: حائؿ. األحكاـ الفقيية في الرقية الشرعية: محمد بف صالح,  الجزاع2

 (.8/140(.)6689)حديث رقـ . باب النية في اإليماف. كتاب اإليماف كالنذكر. صحيح البخاري: البخارم 3

محمد : تحقيؽ. 7مج.معاني التنزيؿ  في التأويؿ  لباب:(ىػ741:ت)إبراىيـ بف عمر  بف محمد بف عمي الديف عبلء, الخازف 4
 (.4/455).ىػ 1415. دار الكتب العممية: بيركت. 1ط. عمي شاىيف

أحمدبنعبد:جمعوترتٌب.11مج(المجموعة الثانية )فتاوى اللجنة الدائمة : اللجنةالدائمةللبحوثالعلمٌةواإلفتاء 5

  http://www.alifta.com( .1/93.)موقعالرئاسةالعامة.الرزاقالدوٌش
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كذلؾ أٌف الراقي المخمص حيف يرقي , كىك المقياس الحقيقي لقكة الرقية, فباإلخبلص يتفاضؿ الرقاة
جاعبلن نصب عينيو , ينعقد كؿ ىمو في عبلج المريض متكجيان كمتضرعان كمحتسبان , المريض

 1 .٣٢:المائدةچٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ٹ چ قكلو 

كالذم يتضح لمباحث مما أٌف الٌنية أساس قبكؿ األعماؿ, فيجب عمى الراقي أف تككف نيتو 
أك أم شيء آخر مف أمكر , أك سمعة بيف الناس, ال مف أجؿ مكسب دنيكم, خالصة  كحده

أٌنو بقدر ما يككف ك. فيجب عمى الراقي أف يخمص تكجيو , فالرقية بمثابة دعاء كتكجو , الدنيا
 .عندؾ مف اإلخبلص بقدر ما يككف لديؾ عفَّة عمَّا في أيدم الناس مف متاع

 .المحافظة عمى األذكار واألدعية الصحيحة: الشرط الرابع

ف كاف الجف مف العفاريت كىك ضعيؼ فقد تؤذيو فينبغي لمثؿ ىذا ":شيخ اإلسبلـ ابف تيميةقاؿ   كا 
 كنحك ذلؾ مما يقكم, كالدعاء, كالصبلة, كالمعكذات,أف يحترز بقراءة العكذ مثؿ آية الكرسي

  2"أعظـ الجياد  مفاكىذ, كيجنب الذنكب التي بيا يسمطكف عميو فإنو مجاىد في سبيؿ ا, اإليماف
 كنحكىا, كالنكـ كالمساء الصباح أذكار مف اليكمية األذكار عمى لذا يجب عمى الراقي المحافظة

 الكاردة التحصينات مف كغيرىا الكرسي كآية البقرة, سكرة مف آيتيف آخر كقراءة كاالستغفار, كالتيميؿ
  .كالسنة الكتاب في

 .اًلتباع وعدـ اًلبتداع: الشرط الخامس
طريقة في الديف مخترعة, تضاىي الشرعية, يقصد بالسمكؾ عمييا المبالغة في التعبد  : فالبدعة
 3".سبحانو

 عميو يكف لـ الذم المحدث األمر كىي, إماـ مقاؿ غير مف ابتدعيا قائميا بالبدعة؛ ألف   كسميت
  4.الشرعي الدليؿ اقتضاه مما يكف كلـ ,كالتابعكف الصحابة

                                                           
 (. 3. )قواعد الرقية الشرعية: عبد ا بف محمد, السدحاف 1

 (. 19/53. )مجموع الفتاوى: ابف تيمية 2

محمد بف عبد الرحمف : تحقيؽ .3مج .اًلْعِتَصاـ: (ىػ790: ت) إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي ,الشاطبي 3
 .بتصرؼ. (1/47 .) ـ2008-  ىػ 1429. دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع : السعكدية. 1ط.الشقير

 جماعة مف العمماء بإشراؼ :تحقيؽ .1مج. التعريفات: (ىػ816: ت) عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ , الجرجاني4
 (.43).ـ1983-ىػ 1403. دار الكتب العممية :بيركت . 1ط .الناشر
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المبتدع معاند لمشرع كمشاٌؽ لو؛ ألف الشرع قد عٌيف لمطالب العبد طرقان خاصة, عمى كجكه  ؼ
خاصة, كقصر الخمؽ عمييا باألمر كالٌنيي, كالكعد كالكعيد, كأخبر أف الخير فييا, كأف الٌشر في 

 .رحمة لمعالميف ()إلى غيرىا؛ ألف ا يعمـ, كنحف ال نعمـ, كأٌنو إٌنما أرسؿ الرسكؿ  تعدييا
, ليس ما حصره الشارع بمحصكر, كال ما عٌينو لفالمبتدع راٌد  ليذا كمو, فإٌنو يزعـ أٌف ثـٌ طرقان أخر

بمتعيف, كأف  الشارع يعمـ كنحف أيضان نعمـ, بؿ ربما يفيـ مف استدراكو الطرؽ عمى الشارع, أٌنو 
ف كاف غير مقصكد,  .عمـ ما لـ يعممو الشارع كىذا إف كاف مقصكدان لممبتدع, فيك كفر بالشريعة, كا 

 1.فيك ضبلؿ مبيف

كعدـ التكسع في , في العبلج ففيو الخير كؿ الخير( )كالمطمكب مف الراقي متابعة ىدم النبي 
فإٌف خير الحديث كتاب ا, كخير اليدل ىدل محمد, " :مجاؿ الرقى قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ

" () الرقاة يتكسع كيعمؿ ذلؾ بقكلو   فالبعض مف2.""كشر األمكر محدثاتيا, ككؿ بدعة ضبللة
أما التجارب التي ال . حاشاه عف ذلؾ, () ككأف ىناؾ رقى لـ يكضحيا 3"كما أدراؾ أنيا رقية 

  4. كالمؤيدة مف عمماء الشرع كالعقيدة فبل حرج, تعارض النص بؿ تعضده 

,  لذا ينبغي لمراقي أف يككف متمسكان بالسٌنة النبكية في جكىره كمظيره, بعيدان عف البدع كالمعاصي
 سنة أم ,السنة  بمزكـ المخاطب أييا عميؾ" :أبك الطيب آبادم  قاؿ. بعيدان عٌما يؤدم إلى الشرؾ

 ا كعذاب كالميمكات الضبللة مف عصمة ا بإذف لؾ لزكميا أم السٌنة كطريقتو؛ فإٌنيا أم النبي
    5." كنقمتو تعالى

 

 

                                                           
 .بتصرؼ. (1/66 ).اًلْعِتَصاـ: الشاطبي 1
 (.2/592(.)867)حديث رقـ. باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة. كتاب الجمعة. صحيح مسمـ: مسمـ2

كتاب  .صحيح مسمـ: كمسمـ. (5736)حديث رقـ . باب الرقى بفاتحة الكتاب. كتاب الطب .صحيح البخاري: لبخارما 3
 (.4/1727( )2201)حديث رقـ . باب جكاز أخذ األجرة عمى الرقية بالقرآف. السبلـ 

 (.3. )قواعد الرقية الشرعية: السدحاف 4

 (. 12/239. )عوف المعبود شرح سنف أبي داود: آبادم 5
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 .المشتبو بو أو الحراـ الماؿ مف والحذر الحالؿ األكؿ عمى الحرص: الشرط السادس

 ,حراـ كمطعمو رب يا السماء إلى يديو يمد أغبر أشعث السفر يطيؿ الرجؿ ذكر "()فالنبي  
 أسباب مف المطعـ فطيب 1." لذلؾ يستجاب فأٌنى ,بالحراـ كغٌذم, حراـ كمشربو, حراـ كممبسو
 2.برقيتو االنتفاع إلى أقرب فذلؾ, المرضى عمى فرض األجرة عدـ ذلؾ كمف, الدعاء قبكؿ

 .الطيارة مف الحدث األكبر الذي يوجب الغسؿ: الشرط السابع
 3. كالجنابة الغسؿ, يكجب الذم األكبر, الحدث مف الطيارة القرآف لقارئ يشترط

فينبغي لو التحصف بكؿ ما يحميو , فالراقي يحارب عدكان يتحيف الفرصة لمكصكؿ إليو كاالنتقاـ منو
كمف ىذه التحصينات الطيارة مف الحدث األكبر باالغتساؿ كالطيارة مف , مف كصكؿ عدكه إليو

 . الحدث األصغر بالكضكء استحسانان 

 . حسف اًلعتقاد: الشرط الثامف

كليحذر الراقي كؿ الحذر مف . كذلؾ بأف يككف الراقي منتيجان عقيدة السمؼ الصالح مف ىذه األمة
, الكقكع في األمكر الشركٌية أك البدعٌية؛ ألٌف بعض الرقاة يحاكي بعض المشعكذيف في تصرفاتيـ

 كمف حسف االعتقاد أف يعمـ 4."رٌد  فيك فيو ليس ما ىذا أىمرنا في أىحدث مف" :()يقكؿ عميو 
ٱ  چ   ٹ ٹ   5. فبل نافع إال ا كال ضار إال ا , الراقي أف النفع كالضر بيده سبحانو

ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 السمؼ عميو كاف بما تمسؾ مف فالسعيد "١٠٧:ٌونسچٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 6."الخمؼ أحدثو ما كاجتنب

                                                           
 (. 2/703(.)1015 )حديث رقـ. باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب. كتاب الزكاة. صحيح مسمـ: مسمـ 1

 (. 4/5). أسطكانة المكتبة الشاممة اإلصدار الثاني. الفتاوى الذىبية في الرقية الشرعية: كماؿ مختار, إسماعيؿ 2
 . بتصرؼ(.21/461). فصؿ في قراءة القرآف. مجموع الفتاوى: ابف تيمية 3
: كمسمـ. (3/184.)(2697 )حديث رقـ . باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر. كتاب الصمح. صحيح البخاري: البخارم 4

 (. 3/1343()1718 )حديث رقـ . باب نقض األحكاـ الباطمة كرد محدثات األمكر. كتاب األقضية. صحيح مسمـ

. فتح الحؽ المبيف في عالج الصرع والسحر والعيف: كسامي بف سميماف, عبد ا بف محمد بف أحمد,  الطيار كالمبارؾ5
 .بتصرؼ. (100). ىػ 1415. 2ط. دار الكطف : الرياض. 1مج

 (.13/253. )فتح الباري:  ابف حجر6
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ب بيب أبداف أـ طبيإٌف مف أشرؼ الصناعات كأطيبيا, صنعة الطبيب, سكاء أكاف ط: الخالصة
ٍنعىتو, حتى ,أركاح, فيحسف بالمعالج كىك يقكـ بعممو أف يتقنو تماـ اإلتقاف  كأف يتخمؽ بأخبلقيات صى

 آفاؽ األرض  جميع كحينيا ييقصد مف,شرؼ المينةتعكد عميو بالنفع كالفائدة التي مف أجميا ناؿ 
كىكذا الراقي في رقيتو, ينبغي أف يككف متقنان في رقيتو ال ييًشيبييا . لجكدة صناعتو كحسف أدائو

تقانيا, ٍسًف أدائيا كا   ممتزمان بما سبؽ بيانو مف الشركط التي يجب بترىات غير سكية تىصًرفوي عف حي
 .أف تتكفر في الراقي كي يمارس ىذه المينة الشريفة

 .أًل يخمو الراقي بامرأة أجنبية وًل يمّس شيئًا مف جسدىا بحجة القراءة: الشرط التاسع
ـ, دكف بالمرأة يخمك الٌرقاة ىؤالء كبعض بعض  عف نسمع أصبحنا كلقد. العمَّة يزيدكف فيؤالء مٍحرى
 كمبلحقة األلـ رقية بدعكل عكرات النساء  يتممَّس بأنو بعضيـ عف لنا ذيكر حيث مخيفان, شيئان  الرقاة

,  كمف , فظيع منكر كا كىذا منو؛ كتشكك معيا جرل ذلؾ بأف تتحدَّث النساء بعض إفَّ  بؿ الجافّْ
 قاؿ ()عف عقبة بف عامر أىفَّ رسكؿ المَّو الصحيحيف  كفي. طكيتو  كسكء خبثو في شؾ فبل يفعمو

ٍمك قاؿ: ًإيَّاكـ كالٌدخكؿ عمى الٌنساء فقاؿ ٍمكي المكت:رجؿ مف اأٍلىنصار يا رسكؿ المَّو فرأيت اٍلحى  1.اٍلحى
 المرأة إلى الكصكؿ مف لتمكُّنو أكثر, كالفتنة منو, ييتكقع كالشرٌ  غيره, مف أكثر منو فالخكؼ  

 أكثر منو الخكؼى  فإفَّ  لمراقي بالنسبة األمر ككذلؾ ,األجنًبى بخبلؼ عميو يينكر أف غير مف كالخمكة
 يينكىر أف غير مف كالخمكة المرأة إلى الكصكؿ مف لتمٌكنو أكثر, كالفتنة منو, ييتكقع كالشرٌ  غيره, مف

 الخمكة مف الراقي فميحذر ذلؾ كعمى, تعالى ا بكتاب يرقي متديّْنان  ككنو الناس ثقة محؿ عميو؛ ألٌنو
 الرجؿ عند مىٍحـر غير مف يترككىا أف مف أىميا كليحذر ذلؾ, مف المرأة كلتحذر األجنبية, بالمرأة

 يخمك أف مف أفضؿ عنده شيء كال كالمنكر, بالفحشاء يأمر الشيطاف فإفَّ  ًدينو؛ بمغ ميما األجنبي
, ذم غير مف بامرأة الرجؿ  رسكؿ أفَّ  الخطاب بف عيمر عف الصحيح الحديث في جاء كقد محـر

 تسرُّه أك سيئتو تسكءيه منكـ كاف أال كمف , ثالثيما الشيطاف فإفَّ  بامرأة أحدكـ يخمكفٌ  كال": قاؿ  ا
 2" .مؤمف فيك حسنتو

                                                           
. صحيح مسمـ: كمسمـ. (7/37()5233)حديث رقـ . باب ال يخمكف رجؿ بامرأة. كتاب النكاح. صحيح البخاري: البخارم 1

 (. 2/978( )424 )حديث رقـ . باب سفر المرأة مع محـر. كتاب الحج

مسند : كأحمد بف حنبؿ. (10/436( )4576 )حديث رقـ . باب طاعة األئمة. كتاب السير.صحيح ابن حبان:ابنحبان2
. 10مج. المعجـ األوسط: أبك القاسـ سميماف بف أحمد. كالطبراني. (1/268(.)114 )حديث رقـ . اإلماـ أحمد بف حنبؿ

(. 2/184(.) 1659 )حديث رقـ . ىػ1415. دار الحرميف: القاىرة. كطارؽ بف عكض ا. عبد المحسف بف إبراىيـ: تحقيؽ
 (. 430.)الصحيحة أنظر . صحيح:كقاؿ األلباني . الشيخيف شرط عمى صحيح إسناده: األرنؤكط شعيب قاؿ
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 في المشي مف النساء منع -رضي ا عنو -الخطاب  بف عمر المؤمنيف كقد ذيكر أٌف أمير" 
 أصؿ بالرجاؿ اختبلطيفٌ  مف النساء تمكيف أفٌ  ريب كال, الطريؽ في بيـ كاالختبلط, الرجاؿ طريؽ
 العاٌمة أمكر فساد أسباب مف أٌنو كما,  العامة العقكبات نزكؿ أسباب أعظـ مف كىك, كشر بمٌية كؿ

  1." كالخاٌصة

 بدف مف شيء مٌس  لمراقي يجكز بأنو ال:" كقد أجابت  المجنة الدائمة لئلفتاء بالمممكة السعكدية
نما الفتنة, مف ذلؾ في لما يرقييا؛ التي المرأة  الراقي عمؿ بيف فرؽ كىناؾ مس, بدكف عمييا يقرأ كا 
 بخبلؼ يعالجو, أف يريد الذم المكضع إال بمس العبلج يمكنو ال قد الطبيب ألفٌ  الطبيب؛ كعمؿ
     2".الممس عمى يتكقؼ ال كالنفث القراءة كىك عممو فإف الراقي

 آداب الراقي: المطمب الثالث

 .الدعوة إلى اهلل تعالى: أوًلً 

بعض القراء بمجرد ما يأتيو المريض يقرأ عميو مباشرة كقد :" يقكؿ صاحبا كتاب فتح الحؽ المبيف
كىذا , كقد يعمـ مف أحكالو عدـ االستقامة فبل ينصحو, يرل عميو بعض آثار المعاصي الظاىرة

:  فالكثير مف الناس تصيبيـ األركاح الخبيثة بسبب بعدىـ عف ا, كما يقكؿ ابف القيـ3." خطأ
 مف كألسنتيـ قمكبيـ كخراب دينيـ, قمَّة جية مف تككف أىمو عمى الخبيثة األركاح تسمط كأكثر"

نات كالتعاكيذ, الذّْكر, حقائؽ  سبلح ال أعزالن  الرجؿ الخبيثة الركح فتمقىى كاإًليمانيَّة, النبكية كالتحصُّ
 4."ىذا فيو فيؤثر عيريانان  كاف كربما معو,

 مرضى مف عندىـ يأتي لمف الشفاء ا يسألكف زماننا في الناس يرقكف الذيف أكلئؾ مف ككثًيره 
يكف  كلىـ .كأصحاب السبلسؿ كالمارينز كغيرىا, مف المتبرجات المعاصي ظاىره ممف األبداف
 ذلؾ يفعمكا لـ  - ا رحميـ - كالسمؼ , فيو كيبغضكف ا في يحبكف ألٌنيـ ذلؾ ؛ يفعمكف السمؼ

                                                           
: القاىرة. محمد جميؿ غازم: تحقيؽ. 1مج. الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية: محمد بف أبي بكر أيكب: الزرعي 1

 (. 1/407).مطبعة المدني 

 
  (. 1/90 .)المجموعة الثانية/ فتاوى المجنة الدائمة  2
 (. 103. ) فتح الحؽ المبيف:  الطيار كالمبارؾ3
 (. 4/63 .) زاد المعاد:  ابف القيـ4
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 الرُّقاة أكلئؾ كاف  كلك.بيا ا يعصكف التي أبدانيـ بشفاء لمفجرة بالدعاء تنفرط المعاداة بأف لعمميـ
 مرض يككف لربؾ معصيتؾ بقدر الفاسؽ بالنصيحة؛ ألٌنو لبادركا المسمميف كشفقة عمى نصح أىؿ

 مف المعركؼ عممو يعمؿ ال أنو ضعفو أك مكتو معنى كليس تشعر, ال كأنت مٌيتان  يككف كقد قمبؾ,
نما , الجسـ في الدـ النتشار حركتو چڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ ٹ ٹ  كما كا 

چۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ   چ :وقالتعالى14:المطففٌن

 كسخط الٌنار عاقبتو الذم الذنكب مرض ىك الحقيقي المرض أفَّ  يبيف مما ذلؾ كنحك , ٤٦:الحج
ذا , الجبار  رقيناؾ, فيو متمطخ أنت مما حقيقة تكبتؾ فإف عممنا , اآلف اذىب : " لو قالكا نصحكه كا 
   1.المسمـ عمى المسمـ حؽّْ  مف كىذا, شيئان  منؾ نريد ا, كال مف كالشفاء

كالنصح كاإلرشاد ,  كالذم يجب أف يككف عميو الراقي أف يقـك بجانب القراءة بكاجب الدعكة إلى ا
مف رأل منكـ منكران فميغيره بيده, فإف لـ يستطع فبمسانو, فإف لـ :" لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ 

فينصح كيكصي بتقكل ا كالمحافظة عمى الصمكات  2".يستطع فبقمبو, كذلؾ أضعؼ اإليماف
 . كالبعد عف المعاصي, كاألذكار كالدعاء كقراءة القرآف 

 . كتماف السر واألمانة عمى أسرار المريض: ثانياً 

كال يفشي , كال يذكر اسمو ألحد, فبل يظير عكرة المريض ألحد, الراقي أميف عمى أسرار الناس
 "()فعف أىبى ىريرة قاؿ رسكؿ المَّو , ألٌف في إفشاء األسرار خيانة لممريض أسراره لمناس؛

, كأمنو عمى نفسو, فمف أفضى إلى أخيو بسره, أم أميف عمى ما استشير فيو" 3."اٍلميٍستىشىاري ميٍؤتىمىفه 
 فيجب عميو أف ال يشير عميو إال بما يراه صكابان فإٌنو كاألمانة لمرجؿ الذم ال ,فقد جعمو بمحميا

                                                           
مكتبة الممؾ : السعكدية. 1مج. الفرؽ بيف الرقية الشرعية والرقية التجارية. عبد الكريـ بف صالح بف عبد الكريـ,  الحميد1

 .بتصرؼ(. 1/16). فيد 
 (.1/69(.)49)حديث رقـ . باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف.كتاب اإليماف. صحيح مسمـ: مسمـ 2

. سنف الترمذي: كالترمذم. (4/333() 5128 )حديث رقـ  .باب في المشكرة. كتاب األدب. سنف أبي داود:  أبك داكد3
باب . كتاب األدب. سنف ابف ماجو: كابف ماجو. (4/422( ) 2822 )حديث رقـ . باب إف المستشار مؤتمف. كتاب األدب

: صحيح(. 37/43()22360 )حديث رقـ. مسند أحمد بف حنبؿ: كأحمد (.2/1233()3745 )حديث رقـ. المستشار مؤتمف
 (. 2/1136(.) 6700)حديث رقـ .  صحيح الجامع الصغير وزياداتو:األلباني
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 فينبغي لمراقي أف يككف  1". كالسر قد يككف في إذاعتو تمؼ النفس,يأمف عمى إيداع مالو إال ثقة
.  أمينان عمى ما رآه مف أسرار المريض كال يحدث بيا أحدان مف الناس

. القدوة: ثالثاً 

يتساءؿ الناس بماذا , حينما ينعـ ا عمى الراقي فيككف سببان لشفاء الناس: "يقكؿ الشيخ السدحاف
كأغمب الرقاة لك كضع , استحؽ ىذه المنزلة ؟ خاٌصة أٌنو إذا كاف مف المقصريف في تطبيؽ السنف

ككاف الكاجب عمى الراقي أف يككف قدكة , في ميزاف الجرح كالتعديؿ لكجدتو مف مستكرم الحاؿ
كفي شأنو كمو كبخاصة أٌنو دائمان يأمرىـ بالتقكل ككثرة الطاعة , لمرضاه في عبادتو كمعاممتو

فحيف يككف بعيدان عف االلتزاـ بالسنف , فحياة الراقي كسمككو الخاص كالعاـ مكضع مبلحظة. كالذكر
  2."حيث يصرفيـ بسمككو عف ديف ا, فإٌنو يككف فتنة لمناس

 .اًلستعانة بالصالة: رابعاً 

ذىٍيفىةي , يستحب لمراقي قبؿ رقيتو لممريض أف يصمي ركعتيف يتكجو بيما إلى ا عز كجؿ  فعف حي
 3." صمَّى أىمر حزبو ًإذا( ) المَّو رسكؿ كاف: "رضي ا عنو قاؿ 

مف  عميو تفتح كجؿٌ  عز بربو العبد صمة قدر كعمى كجٌؿ, عزى  با صمة الصبلة أفَّ  ذلؾ كسرٌ 
 عزٌ  ربو مف التكفيؽ مكاد عميو كتفيض أسبابيا, الشركر مف عنو كتقطع أبكابيا, كالخيرات الرحمة
 لديو, محضرةه  كميا كالمسرَّات, كاألفراح كالنعيـ, كالراحة كالًغنى, كالغنيمة كالصحة, العافية كجٌؿ,

, كمما ال شؾ فيو أف الصبلة أعظـ مكلد لمنشاط اليكمي :  يقكؿ الشيخ السدحاف4 .إليو كمساًرعةه 
ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ  ٹ ٹ كيؼ ال؛ كىي اتصاؿ يكمي بيف الخالؽ كالمخمكؽ خمس مرات  

                                                           
فيض القدير : (ىػ1031:ت ) زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف, المناكم1

 (6/268).ىػ1356.المكتبة التجارية الكبرل: مصر. 1ط. بدكف تحقيؽ. 6مج .مع الصغيراشرح الج
 (. 4. ) قواعد الرقية الشرعية:  السدحاف2
( .  3/35() 1319 )حديث رقـ . باب كقت قياـ النبي مف الميؿ. كتاب التطكع. سنف أبي داود:  ابك داكد3

رقـ       . صحيح الجامع: األلباني: أنظر. حسفكالحديث (. 330/ 38() 23299 )رقـ  .مسند أحمد بف حنبؿ :كابف حنبؿ
 (4703()2/858.)   

 .بتصرؼ . (4/305. )زاد المعاد في ىدي خير العباد: ابف القيـ 4
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لذا ينبغي عميؾ أييا الراقي أف ١٥٣:البقرةچۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

 1. تعمؽ ىذه القاعدة في نفسؾ كنفس مريضؾ لترل نتائجيا الفعالة

 .تبشير المريض: خامساً 

متعثر , فتراه زائغ النظرات, فإف الشيطاف يحرص عمى تركيعو ثـ احتكائو, إذا داىمت المريض شٌدة
كزرع الثقة برٌبو أكالن ثـ بنفسو , فكاجب الراقي تييئة أعصابو المضطربة, مستغربان لحالو, الخطى

كسكؼ يزكؿ , كىذا األمر مف الببلء إنما حدث لمحبة ا لو, كأٌف ما أصابؾ لـ يكف ليخطئؾ, ثانيان 
نَّما لتيمكؾ, جاءت ما المصيبة إفَّ  , بنىٌ  يا: "  كما قاؿ بعض الصالحيف2. قريبان بمشيئة ا  كا 

يمانىؾ, صبرؾ لتمتحف جاءت  فالكاجب عمى الراقي 3".الميتة يأكؿ ال كالسَّبيع سبيعه, القدر ,بني يا كا 
عف ابف ؼ. كيزيؿ عنو اليأس كالقنكط, أف يبشر المريض بالشفاء كيغرس في نفسو األمؿ كالثقة با 

: أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كاف إذا دخؿ عمى رجؿ يعكده, فقاؿ: عباس رضي ا عنيما
 4".ال بأس طيكر إف شاء ا"

 .معرفة حقائؽ الجف وجوانب ضعفيـ وقوتيـ: سادساً 

فإذا تمكف . كيتابعكنيـ عف رضا كطكاعية,   فالشياطيف تتسمط عمى العباد الذيف يرضكف بفكرىـ
كما , فإف الشيطاف يفر منو, ككاف كٌقافان عند حدكد ا, كرسخ اإليماف في قمبو, العبد مف اإلسبلـ

فإف مف قكم ,  كليس ىذا خاصان بعمر5." عمر يا منؾ ليخاؼ الشَّيطاف ًإفٌ  ":لعمر( )قاؿ الرسكؿ
فينبغي لمراقي كما يقكؿ الدكتكر عبد ا ,   فما داـ األمر كذلؾ 6. كيذٌلو, إيمانو يقير شيطانو

ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  چ   ٹ ٹ كما , أاٌل يخاؼ منيـ أك مف تيديداتيـ: الطيار

                                                           
 .بتصرؼ. (16. )قواعد الرقية الشرعية: السدحاف 1

 (. 7. ) قواعد الرقية الشرعية: السدحاف 2

  (.1/144).دار اليبلؿ: بيركت. 1مج. الطب النبوي: (ىػ751: ت)محمد بف أبي بكر بف أيكب, ابف قيـ الجكزية3

 (. 7/118(.)5662)حديث رقـ. باب ما يقاؿ لممريض كما يجيب. كتاب المرضى. صحيح البخاري: البخارم 4

( . 5/620(.) 3690)حديث . باب مناقب عمر بف الخطاب رضي ا عنو. كتاب المناقب. سنف الترمذي:  الترمذم5
كقاؿ الشيخ األلباني . (10/132()20101 )حديث .باب ما يكفى بو في نذر ما يككف. كتاب النذكر. السنف الكبرى: كالبييقي
  (.5/330 .)الصحيحةالسمسمة : أنظر .صحيح

 (. 48).ـ2004-ىػ1423. 15ط. دار النفائس: األردف. 1مج. عالـ الجف والشياطيف: عمر سميماف عبد ا,  األشقر6
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ڍ  ڍ            چ ٹ ٹ  كأف يعمـ  بأٌف الشيطاف ضعيؼ كما ٦:الجنچک   ک  ک  گ  

 كأف يعرؼ أف الجٌف كثيرك الكذب فبل يصٌدقكف في كؿ ٧٦:النساءچڌ  ڌ     ڎ  ڎ  

ينبغي لمراقي الفطف المحنَّؾ  ك2 "صدقؾ كىك كذكب:"  كصدؽ الرسكؿ إذ يقكؿ ألبي ىريرة 1.أمر 
أف يعرؼ تمبيسات الشياطيف كأالعيبيـ, كًحيىؿ مكرىـ؛ فمف عرفيا أىًمفى مف مكرىـ كتمبيسيـ عميو, 
كلكف حيف يتفطَّف الراقي لمكرىـ كيعرؼ ًحيىميـ, يقؼ كالطكد الشامخ في كجكىيـ, ككاإلعصار 

 .تتيالؾ أمامو كؿ شبية

 الشروط الواجب توافرىا في الُمْرقى: المطمب الرابع

استرقكا ليا "  :الحًديثي   كمنو3. يرقيو أىفٍ  منو طىمىبى   كاٍستىٍرقاهي , ىك اسـ مفعكؿ مف رقا يرقي: الميٍرقى
 5".ال يسترقكف كال يكتككف" :آخر حديث كفي 4". فإف بيا النظرة 

 . ىك المريض الذم تقع عميو القراءة بعد كقكع الداء أك قبؿ كقكع الداء: كالميٍرقى

, يشترؾ فييا الميٍرقى عميو, كما أسمفنا" الميعالج" كىناؾ كثير مف األمكر ينبغي تكافرىا في الراقي 
خبلص النية , مثؿ حسف االعتقاد " المريض" كالحرص عمى األكؿ الحبلؿ كالبعد عف الحراـ , كا 

 المصركع, جية مف أمر: كعبلج ىذا النكع يككف بأمريف:" يقكؿ ابف القيـ رحمو ا. إلخ .....
 ىذه فاطر إلى تكجيو كصدؽ نفسو, بقكةً  يككف المصركع جية مف فالذم المعاًلج, جية مف كأمر

ذ كبارئيا, األركاح  محاربة, نكع ىذا فإفَّ  كالمّْساف, القمب عميو تكاطأ قد الذم الصحيح كالتعكُّ
ُـّ  ال كالمحارب  نفسو في صحيحان  السبلح يككف أف: بأمريف إال بالسبلح عدكه مف االنتصاؼ لو يت

 عدـ إذا فكيؼ طائؿ, كثير السبلح ييغفً  لـ أحدىما تخمَّؼ فمتى قكيان, الساعد يككف كأف جيدان,

                                                           
  . بتصرؼ( .105 .. )فتح الحؽ المبيف في عالج الصرع والسحر والعيف:  الطيار كالمبارؾ1
 ( . 2/812( . )2187) .حديث رقـ ..... باب إذا ككؿ رجبل فترؾ الككيؿ . كتاب الككالة  . صحيح البخاري:  البخارم2
 (رقا)مادة . لساف العرب: كابف منظكر. (38/177).(ركك )مادة . تاج العروس مف جواىر القاموس: الحسيني 3
 .  بتصرؼ. (14/333)

 (.7/132()5739)يث رقـ حد. باب رقية العيف. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 4

باب . كتاب اإليماف. صحيح مسمـ: كمسمـ. (7/134()5752)حديث رقـ . باب مف لـ يرؽ. كتاب الطب. المصدر السابؽ 5
 (. 1/198( )372 )حديث رقـ . الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة بغير حساب
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 كبجانب 1" .لو سبلح كال كالتكجو, كالتقكل كالتككؿ التكحيد مف خرابان  القمب يككف: جميعان  األمراف
 :منيا" المريض "األمكر السابقة فإٌف ىناؾ تأكيدان عمى أمكر ميمة تتعمؽ بالميٍرقى 

 .اًلعتقاد الجاـز بأف النفع والضر مف عند اهلل وحده ًل شريؾ لو: أوًل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  چ ٹ ٹ   كما

 ١٠٧:ٌونسچٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

  أم "كاشؼ فبل" ,معناه في ىك مما ذلؾ كغير كمكركه ألـ مف اإلنساف يناؿ لما جامع اسـ :فالضرٌ 
ف" ,غيره ال ىك إال لو رافع ال  لذة مف اإلنساف يناؿ ما لكؿ جامع اسـ كالخير, " بخير يمسسؾ كا 

ف اآلية كىذه كالضر, الخير مف قدير شيء كؿ عمى فيك, ذلؾ كغير كسركر كفرح  خطابان  كانت كا 
ف كالمعنى,  أحد لكؿ عامة فيي( ) لمنبيٌ   لذلؾ كاشؼ فبل اإلنساف أٌييا بضرٌ  ا يمسسؾ كا 
ف ,ىك إال الضر يصاؿ الضرر رفع مف قدير شيء كؿ عمى فيك اإلنساف أٌييا بخير يمسسؾ كا   كا 
االعتقاد الجاـز بأٌف النفع كالضر مف عند ا كحده ال " المريض" فيجب عمى الميٍرقى  2. الخير

 يكف لـ أصابؾ ما أفٌ  " كما في سنف أبي داكد, كأٌف ما أصابؾ مف مرض ىك بقدر ا , شريؾ لو 
:" كما في حديث ابف عباس ,   كال يرفع الببلء إال ا 3". ليصيبؾ يكف لـ أخطأؾ ما كأفٌ  ليخطئؾ
 كلك لؾ ا كتبو قد بشيء إال ينفعكؾ لـ بشيء ينفعكؾ أف عمى اجتمعت لك األمة أفٌ  كاعمـ

 كجٌفت األقبلـ رفعت عميؾ ا كتبو قد بشيء إال يضركؾ لـ بشيء يضركؾ أف اجتمعكا عمى
  4." الصحؼ

فالمريض ال يشفى بمجرد الذىاب . فبل يظٌف الميٍرقى بأفٌ الرقية كحدىا تستقؿ بالشفاء كرفع المكركه
فا خمؽ الداء كخمؽ الدكاء, كجعؿ األطباء مجرد جسكر مف , فالذم يشفي ىك ا , إلى الطبيب

                                                           
 (.1/53. )الطب النبوي: ابف قيـ الجكزية 1

 . بتصرؼ(.1/329).دار الكتب العممية: بيركت. 4مج .السراج المنير تفسير :(ىػ977:ت)محمد أحمد ,الشربيني2
مسند اإلماـ : كأحمد بف حنبؿ (.4/225(. )4699 )حديث رقـ . باب في القدر. كتاب السنة. سنف أبي داود: أبك داكد 3

 محمد بف عبد ا الخطيب ,التبريزم .  أنظر.كقاؿ األلباني صحيح(. 35/486(. )21611 )حديث رقـ . بف حنبؿ أحمد
: بيركت. 3ط . محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ.3مج. مشكاة المصابيح: (ىػ741: ت) العمرم أبك عبد ا كلي الديف

    (.1/40(.)115)حديث رقـ  . ـ1985.المكتب اإلسبلمي 

(. 2699 )رقـ. مسند أحمد: كابف حنبؿ. (4/248(.)2516)حديث. باب. كتاب الزكاة .سنف الترمذي: الترمذم 4
 (. 2/1459(.)5302)حديث رقـ . كقاؿ األلباني صحيح . (4/409)
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 عباد تداككا: "فجعؿ المكاىب كأسباب قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ . الداء إلى الدكاء ثـ إلى الشفاء 
 1" دكاء لو كضع إال داء يضع لـ ا فإف ا

ككؿ شيء مكجكد ىك كاسطة بيف شيء كآخر, فاألرض كاسطة , فا خمؽ الككف بأسباب كنتائج
 . الستقباؿ النبات, كاإلنساف كاسطة بيف أبيو كابنو كىكذا

 :الشفاء- المريض–أًل يستعجؿ الُمْرقى : ثانياً 

يستجاب ألحدكـ ما " : قاؿ()أٌف رسكؿ المَّو في الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة أف رسكؿ ا 
 ال يزاؿ : " أٌنو قاؿ()عف النبي  كفي صحيح مسمـ  2".لـ يعجؿ يقكؿ دعكت فمـ يستجب لي

:  ما االستعجاؿ قاؿ:ما لـ يستعجؿ قيؿ يا رسكؿ المَّو,يستجاب لمعبد ما لـ يدع بًإثـ أك قطيعة رحـ 
 كفي مسند  3". فيستىحًسر عند ذلؾ كيدع الٌدعاء,يقكؿ قد دعكت كقد دعكت فمـ أىرى يستىجيب لي

 يا رسكؿ :ال يزاؿ العبد بخير ما لـ يستىعجؿ قالكا:" () المَّو قاؿ رسكؿ :أحمد مف حديث أنس قاؿ
   4 "دعكت ربي فمـ يستىجب لي: يقكؿ:المَّو كيؼ يستىعجؿ قاؿ 

بؿ يجب عميو أف يقكم عزيمتو با , فبل يتعجؿ الميٍرقى اإلجابة, فالرقية ىي نكع مف أنكاع الدعاء
كمف : " يقكؿ ابف القيـ رحمو ا. كأال يستعجؿ اإلجابة, كيصبر عمى ما أصابو مف ببلء, أكالن 

كىك . كيدع الدعاء فيستحسر, اآلفات التي تمنع أثر الدعاء أف يستعجؿ العبد كيستبطئ اإلجابة

                                                           
: كابف حباف. (2/1137(.)3436 )حديث رقـ .....باب ما أنزؿ ا مف داء . كتاب الطب. سنف ابف ماجو: ابف ماجو 1

. مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: حنبؿ كابف (.13/426(.)6061).حديث. كتاب الطب. ابف حباف صحيح
: األلباني.أنظر. كقاؿ األلباني صحيح . (4/3(. )3855 )حديث رقـ  . سنف أبي داود: كأبك داكد (.30/398()18455)

 (. 1/565(.)2930 )حديث رقـ  . صحيح االجامع

صحيح : كمسمـ. (8/74()6340 )حديث رقـ . باب يستجاب لمعبد ما لـ يعجؿ. كتاب الدعكات. صحيح البخاري:  البخارم2
 (. 4/2095(.)90 )حديث رقـ . باب بياف أنو يستجاب لمعبد ما لـ يعجؿ .كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار. مسمـ

(. 92)حديث. باب بياف أنو يستجاب لمداعي ما لـ يعجؿ. كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار. صحيح مسمـ:  مسمـ3
(4/2096 .) 
                   رقـ .المعجـ األوسط: كالطبراني. (20/311()13008)حديث . مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ:  ابف حنبؿ4
  .صحيح الترغيب والترىيب: (ىػ1420: ت) محمد ناصر الديف األلباني ,األلباني.  صحيح لغيرهكالحديث (.3/65()2497) 
 . مرقـ آليان . (2/132(. )1650)رقـ .  مكتبة المعارؼ: الرياض . 5ط. 3مج
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دراكو تركو , فجعؿ يتعاىده كيسقيو, بمنزلة مف بذر بذران أك غرس غرسان  فمما استبطأ كمالو كا 
  1." كأىممو

 كاف إذا العبد يعجؿ إنما: بعضيـ كقاؿ. " يقنط أك يعجؿ لـ ما ": الحديث ىذا مؼ عائشة قالت
ذا سأؿ, ما نيؿ الدعاء مف غرضو  العبد غرض يككف أف كيجب الدعاء, عميو ثقؿ يريد ما ينؿ لـ كا 

 الرؽ, كعبلمة العبكدية سمة يفارؽ كال أبدنا, إليو كاالفتقار منو, كالسؤاؿ , الدعاء ىك الدعاء مف
ككرد  . الدعاء في اإللحاح يحب تعالى ا فإف كالخشكع, بالٌذلة تعالى لرٌبو كاالستسبلـ كاالنقياد

 ا أف كذلؾ اإلجابة, أحـر أف مف الدعاء أحـر أف خشيةن  أشدٌ  ألٌنا: أنو قاؿ السمؼ عف بعض
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : يقكؿ تعالى

 2. الميعاد يخمؼ ال كىك باإلجابة ككعد بالدعاء أمر فقد ٦٠:غافرچٹ    ڤ  ڤ  

كيمنع نزكؿ الببلء أك , يدافعو كيعالجو, كىك عدك الببلء, فالدعاء مف أفضؿ ما يتداكل بو المريض
أف يككف " المريض"كالذم ينبغي أف يككف عميو الميٍرقى . كىك السبلح القكم لممؤمف, يخففو إذا نزؿ

ال أف يككف غرضو مف الدعاء نيؿ , غرضو مف الدعاء التذلؿ كالتضرع كاالستسبلـ  رب العالميف
 . ما سأؿ فقط 

 :الصبر وتقوية العزيمة باهلل: ثالثا

فقد أخرج البخارم رحمو ا في صحيحو مف , مف خير ما يعطاه المريض حاؿ الببلء الصبر
ير ىك عطاء أحد أيٍعًطي كما:" حديث أبي سعيد الخدرم قاؿ  فينبغي عمى 3." الصبر مف كأكسىع خى

, كيحتسب األجر فيو, مف نزلت بو بمكل أك مرض أك كرب أك ضعؼ أف يستعيف عميو بالصبر 
فا سبحانو , لينسيو مرارة األلـ كالعذاب , كليتأمؿ في حبلكة األجر كالثكاب , فيك خير معيف 

١٠:الزمرچىث   يث   حج  مج  جح  مح  جخ   چ : يقكؿ

                                                           
الجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء : (ىػ751:ت)شمس الديف أبي عبد ا محمد بف الشيخ أبي بكر, يـ الجكزيةالؽابف  1

 (. 20). ـ2000-ىػ1421. الضاحية: الككيت. 1ط. أحمد بف محمد آؿ نبعة: تحقيؽ. 1مج. الشافي
 . بتصرؼ .(10/101). باب يستجاب لمعبد ما لـ يعجؿ .كتاب التعبير. شرح صحيح البخاري: ابف بطاؿ 2
 صحيح مسمـ: كمسمـ.(2/122(.)1469)حديث رقـ . باب االستعفاؼ عف المسألة. كتاب الزكاة. صحيح البخاري: البخارم 3
 (. 2/729(.) 124 )حديث رقـ . باب فضؿ التعفؼ كالصبر. كتاب الزكاة. 
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رحمو - ابف القيـ عفوفًنصٌحةالعالملتلمٌذهفًالمحنوالمصائبوضرورةالصبرماورد
 فإذا كالبرد؛ كالحر ىي كالمحف العكارض: "  مرة -ا رحمو -تيمية ابف اإلسبلـ شيخ لي قاؿ- ا
 عمى العبد صبر فإذا , يحزف كلـ لذلؾ يغتـ كلـ,  لكركدىما يغضب لـ, منيما بد ال أٌنو العبد عمـ
 كحده الحؽ مصحكبو مع فيبقى, التحقيؽ مقاـ إلى يصؿ أف لو رجا ,بيا ينقطع كلـ ,العكارض ىذه
 كتعكد, كركحو قمبو ا محبة تغمر حتى السكء عكائد عف كتنفطـ ,ا مع كتطمئف نفسو فتيذب,

 كسكناتو حركاتو في فيبقى ,لو كتكليو معو ا معٌية بأف حينئذ قمبو فيحس ,لؤلكامر  متابعة جكارحو
 1."اإلليية التعريفات قمبو عمى كترد ,بنفسو ال با

 : كيقكؿ الشيخ عبد الرحمف السعدم رحمو ا

 أف لو ينبغي فبل جدان, قصيرة كأنيا كالطمأنينة السعادة الصحيحة حياة حياتو أف يعمـ العاقؿ" 
 يذىب أف بحياتو فيشح الصحيحة, الحياة ضد ذلؾ األكدار؛ فإف مع كاالسترساؿ باليـ يقصرىا

 النعـ بيف يقارف أف منو خاؼ أك مكركه أصابو إذا أيضا كينبغي. كاألكدار لميمكـ نيبان  منيا كثير
 مف فيو ىك ما كثرة يتضح المقارنة فعند مكركه مف أصابو ما كبيف ,دنيكية أك دينية لو الحاصمة

 2." المكاره مف أصابو ما كاضمحبلؿ , النعـ

 :اًلعتقاد التاـ بأف القرآف شفاء ورحمة وعالج نافع :رابعاً 

ىك عبلج نافع كشفاء بإذف , مف الرقى( )ال ريب أٌف العبلج بالقرآف الكريـ كبما ثبت عف النبي 
٤٤:فصلتچ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى       چ  :قاؿ تعالى ا , 

فالقرآف ىك الشفاء التاـ مف جميع األدكاء القمبية " :يقكؿ ابف القيـ.  كمف ىنا فإف القرآف كمو شفاء 
ذا أحسف العميؿ التداكم بالقرآف كعالج بو  كالبدنية, كما كؿ أحد يؤىؿ كال يكفؽ لبلستشفاء بالقرآف, كا 

, كاستيفاء شركطو, لـ يقاكمو الداء أبدان  يماف, كقبكؿ تاـ, كاعتقاد جاـز فما مف . مرضو بصدؽ كا 

                                                           
محمد المعتصـ با : تحقيؽ. 2مج. مدارج السالكيف: (ىػ751: ت)محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا, ابف القيـ 1

 (. 3/361).ـ 1996-ىػ1416. دار الكتاب العربي : بيركت. 3 ط.البغدادم

. 2ط.  بدكف تحقيؽ. 1مج. الوسائؿ المفيدة لمحياة السعيدة: (ىػ1376:ت)عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا,  السعدم2
 .بتصرؼ. (1/30). ىػ1409. الجامعة اإلسبلمية : المدينة المنكرة
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مرض مف أمراض القمكب كاألبداف إال كفي القرآف سبيؿ الداللة عمى عبلجو, كسببو كالحمية منو 
 1".فمف لـ يشفو القرآف فبل شفاه ا كمف لـ يكفو فبل كفاه ا, لمف رزقو ا فيمان لكتابو

كأما ككنو شفاء مف : "فالقرآف شفاء لؤلبداف كما ىك شفاء لمركح حيث يقكؿ اإلماـ  الرازم في تفسيره
 2." األمراض الجسمانية فؤلٌف التبٌرؾ بقراءتو يدفع كثيران مف األمراض

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ     كينبغي عمى المريض أف يجـز بأٌف القرآف شفاء؛ ألٌف ا سبحانو قاؿ

يقكؿ اإلماـ القرطبي . [82:اإلسراء  ]چہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  

  3 ".بعض دكف بعضو بو مختصان  الشفاء كليس , يشفي منو حرؼ كؿ: " رحمو ا 
كذكركا في تأييد رأييـ بأف القرآف شفاء مف األمراض الجسمانٌية ألف التبٌرؾ بقراءتو يدفع كثيران مف 

 كىك أف األذكار - رحمو ا: - كما يقكؿ ابف القيـىنا أمر ينبغي التفطف لواكلكف ق. األمراض
كلكف تستدعى قبكؿ , كاآليات كاألدعية التي يستشفى بيا كيرقى بيا ىي في نفسيا نافعة شافية

أك لعدـ , ضعؼ تأثير الفاعؿبسبب فمتى تخمؼ الشفاء كاف , كقكة ىمة الفاعؿ كتأثيره, المحؿ
 كما يككف ذلؾ في األدكية الحسٌية فإف , فيو الدكاءينجحأك لمانع قكم فيو يمنع أف , قبكؿ المنفعؿ

 ,كقد يككف لمانع قكم يمنع مف اقتضائو أثره, عدـ تأثيرىا قد يككف لعدـ قبكؿ الطبيعة لذلؾ الدكاء
ككذلؾ القمب إذا , قبكؿ تاـ كاف انتفاع البدف بو بحسب ذلؾ القبكؿبفإف الطبيعة إذا أخذت الدكاء 

 ككذلؾ الدعاء , كالتعاكيذ بقبكؿ تاـ ككاف لمراقي نفس فعالة كىمة مؤثرة في إزالة الداءالرقىأخذ 
 4. فإنو مف أقكل األسباب في دفع المكركه

 ا بإذف نفعت الشركط ىذه تمت  فمتى.كليذه األمكر تأثيرىا في دفع الببلء كحصكؿ الشفاء
 .أعمـ ا ك تعالى,

                                  
 

                                                           
 (.  4/323.)زاد المعاد في خير العباد: ابف قيـ الجكزية 1
  .(21/390. )التفسير الكبير:  الرازم2
: تحقيؽ. 20مج. الجامع ألحكاـ القرآف: (ىػ671: ت)أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم ,  القرطبي3

براىيـ أطفيش  .(16/296). ـ 1964-ىػ1384. دار الكتب المصرية: القاىرة. 2ط. أحمد البردكني كا 
 .بتصرؼ. (17-1/16. )الجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي:  ابف القيـ الجكزية4
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                               المبحث السابع
 حكـ أخذ األجرة عمى الرقية

  1.كغيرىـ عمى جكاز أخذ األجرة عمى الرقية األربعة األئمة اتفاؽ" العيني" نقؿ 

. ما يعطى في الرقية عمى أحياء العرب :كقد عنكف اإلماـ البخارم ليذا في صحيحو تحت باب
 :كاستدٌلكا بما ذىبكا إليو, كاألذكار بالقرآف الرقية عمى األجرة أخذ باب جكاز: ككذلؾ اإلماـ مسمـ

أٌف رىطان مف أصحاب رسكؿ  – رضي ا عنو –ما ركاه البخارم في صحيحو عف أبي سعيد  -1
انطمقكا في سفرة سافركىا, حتى نزلكا بحي مف أحياء العرب, فاستضافكىـ فأبكا أف ( )ا 

لك أتيتـ ىؤالء : يضيفكىـ, فمدغ سيد ذلؾ الحي, فسعكا لو بكؿ شيء ال ينفعو شيء, فقاؿ بعضيـ
يا أييا الرىط, إٌف سيدنا : الرىط الذيف قد نزلكا بكـ, لعمو أف يككف عند بعضيـ شيء, فأتكىـ فقالكا

نعـ, كا إني : لدغ, فسعينا لو بكؿ شيء ال ينفعو شيء, فيؿ عند أحد منكـ شيء؟ فقاؿ بعضيـ
لراؽ, كلكف كا لقد استضفناكـ فمـ تضيفكنا, فما أنا براؽو لكـ حتى تجعمكا لنا جعبل, فصالحكىـ 

الحمد  رب العالميف حتى لكأنما نشط مف عقاؿ, : عمى قطيع مف الغنـ, فانطمؽ فجعؿ يتفؿ كيقرأ
اقسمكا, فقاؿ : فأكفكىـ جعميـ الذم صالحكىـ عميو, فقاؿ بعضيـ: فانطمؽ يمشي ما بو قمبة, قاؿ

 فقدمكا عمى "فنذكر لو الذم كاف, فننظر ما يأمرنا( )ال تفعمكا حتى نأتي رسكؿ ا ": الذم رقى
 (2).كما يدريؾ أنيا رقية؟ أصبتـ, اقسمكا كاضربكا لي معكـ بسيـ: فذكركا لو, فقاؿ( )رسكؿ ا 

 فيو تصريح بجكاز أخذ األجرة عمى الرقية "اقسمكا كاضربكا لي معكـ بسيـ : "()ففي قكؿ النبي 
كفيو تطييب لقمكبيـ كمبالغة في تعريفيـ أنو حبلؿ ال , بالفاتحة كالذكر كأنيا حبلؿ ال كراىة فيو

 . شبية فيو 

إٌنؾ جئت مف عند ىذا الرجؿ : عف خارجة بف الصمت, عف عمو, أٌنو مر بقكـ فأتكه, فقالكا -2
ـٌ القرآف ثبلثة أياـ غدكة كعشية,  بخير, فارؽ لنا ىذا الرجؿ فأتكه برجؿ معتكه في القيكد, فرقاه بأ

                                                           
. الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَّلُتوُ  : كىٍىبىة بف مصطفى,الزحيميك. بتصرؼ(. 18/304. )عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني 1

 (.5/3866).دار الفكر: دمشؽ. 4ط. 10مج
 كتاب. صحيح مسمـ: كمسمـ (.7/133( )5749)رقـ . باب النفث في الرقية. كتاب الطب. صحيح البخاري:  البخارم2

(.  1727/ 4(. )2201 )حديث رقـ . باب جكاز أخذ األجرة عمى الرقية بالقرآف كاألذكار. السبلـ
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 فذكره لو, ( )ككمما ختميا جمع بزاقو, ثـ تفؿ فكأٌنما أنشط مف عقاؿ فأعطكه شيئان, فأتى النبي 
 1 ".كؿ فمعمرم لمف أكؿ برقية باطؿ, لقد أكمت برقية حؽ" : ( )فقاؿ النبي 

دليؿ عمى جكاز أخذ األجرة " كؿ فمعمرم لمف أكؿ برقية باطؿ لقد أكمت برقية حؽ " ( )ففي قكلو 
 . أقر عمى ذلؾ ( )عمى الرقية حيث إنو

 أحياء مف بحي مركا( )ا رسكؿ أصحاب مف نفران  رضي ا عنيما أفٌ  عباس ابف كعف -3
 فمما,  فبرأ شاة عمى فرقاه منيـ رجؿ فانطمؽ,  راؽ مف فيكـ ىؿ :فقالكا سميـ أك لديغ كفييـ العرب
  أتى() ا رسكؿ عمى قدمكا فمما أجران  ا كتاب عمى أخذت :كقالكا ذلؾ كرىكا أصحابو أتى

 أحياء مف بحي مررنا إٌنا ا رسكؿ يا :فقاؿ فسألو  الرجؿ() فدعا بذلؾ  فأخبر() ا رسكؿ
 رسكؿ فقاؿ فبرأ, الكتاب بفاتحة راؽ؟فرقيتو مف فيكـ ىؿ: فقالكا سميـ أك لديغ فييـ العرب

 2"ا كتاب أجران  عميو أخذتـ ما أحؽ إف:"()ا

 ىؿ المعطى مف األجرة مف باب اإلجارة أـ الجعالة ؟ : مسألة

 : كتفصيؿ ذلؾ ما يمي . 4 أك الجعالة3قد يككف المعطى مف األجر عمى الرقية مف باب اإلجارة

أـ لـ , لك قاؿ المريض لمراقي أرقني بمبمغ كذا كاالتفاؽ بينيما عمى القراءة سكاء حصؿ الشفاء
أك عمؿ معمـك كىذا اتفاؽ عمى , فيذا مف باب اإلجارة؛ ألٌف اإلجارة ال بد فييا مف مدة, يحصؿ 

فيذا مف باب الجعالة ؛ ألٌنيا تجكز , أٌما إف اشترط المريض الشفاء. عمؿ معمـك أال كىك القراءة
 عمى الطبيب بمشارطة بأس   ال5:مكسى أبي ابف كقاؿ. عمى عمؿ مجيكؿ كالشفاء أمر مجيكؿ 

                                                           
مسند اإلماـ أحمد : كأحمد. (3/266(.)3422 )حديث رقـ . باب كسب األطباء. كتاب اإلجارة. سنف أبي داود: أبك داكد 1

حديث . باب ما رقي بو المعتكه. كتاب الطب. سنف النسائي الكبرى: كالنسائي (.36/155(.)21835 )حديث رقـ . حنبؿ بف
 (.5/44)(.2027)رقـ  .السمسمة الصحيحة .األلباني: صحيح(. 9/379(.) 10804 )رقـ 

 (. 7/131(.)5737)حديث . باب الشرط في الرقية بقطيع مف الغنـ. كتاب الطب. صحيح البخاري:  البخارم2
 (.1/7 . )المعجـ الوسيط. إبراىيـ مصطفى كآخركف: أنظر. عقد يرد عمى اٍلمىنىاًفع بعكضأم  األيجرىة عمى العمؿ :اإًلجارة 3
. لساف العرب: ابف منظكر: أنظر. كىك األجر عمى الشيء فعبلن أك قكالن . بالفتح مف الشيء تجعمو لئلنساف: الجعالة 4

 (.11/111) .(جعؿ)مادة

ىػ كتكفي سنة 345محمد بف أحمد بف أبي مكسى الياشمي أبك عمي قاض مف عمماء الحنابمة  مف أىؿ بغداد كلد سنة : ىك 5
 (.5/314.)األعالـ: مؿالزرؾ: أنظر. ىػ 428
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 فإف إجارة, ال جعالة يككف لكف يجكز, كىذا البرء عمى شارطو الرجؿ رقى حيف سعيد أبا البرء؛ ألفٌ 
, عمؿ أك مدة مف فييا بد ال اإلجارة  المقطة كرد مجيكؿ عمؿ عمى فتجكز الجعالة فأٌما معمـك

 1. فيجكز جعالة كاف إنما الرقية في سعيد أبي كحديث, كاآلبؽ كغيرىا

عؿ إذا: "  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أخذ  كما ,جاز لو ذلؾ المريض شفاء عمى جعبلن  لمطبيب جي
 فاخذكا برأ حتى بعضيـ فرقاه الحي سيد شفاء عمى قطيع ليـ جعؿ  الذيف() النبي أصحاب
 لـ الشفاء عمى الزمةن  إجارةن  طبيبان  استأجر كلك, القراءة عمى ال الشفاء عمى كاف الجعؿ فإف القطيع,
 الجعالة فيو تجكز مما كنحكه فيذا يشفيو, ال كقد ا يشفيو فقد ,لو مقدكر غير الشفاء ألفٌ  يجز؛
 عمى الجعؿ يجكز ال :"حيث قاؿ,  في ىذه المسألة 3عات  ابف  كقد خالؼ2."البلزمة  اإلجارة دكف

 ,فيو الدخكؿ الكرع ألىؿ ينبغي كال, عميو يكقؼ كال حقيقتو يعرؼ ال الرجؿ؛ ألٌنو مف الجاف إخراج
كقد احتج الفريؽ . مف المالكية5 ككذلؾ ابف أبي زيد 4".كالمسحكر  المربكط حؿ عمى الجعؿ ككذلؾ

 6"سيمنا  معكـ لي كاضربكا  اقسمكا"األكؿ بجكاز الجعالة بحديث أبي سعيد في قصة  المديغ كفيو 
 . ككجو الداللة في الحديث أنيـ لـ يكفكىـ جعميـ إال بعدما شيفي مريضيـ

 كال حقيقتو يعرؼ ال بأنوأما حٌجة مف منع الجعؿ عمى إخراج الجاف كعمى حؿ المربكط كالمسحكر 
بأف إخراج الجاف كحؿ المربكط كالمسحكر إف كاف بما ىك مشركع "فيجاب عمييـ . عميو يكقؼ

كىك معمـك كذلؾ , فالجيؿ بحقيقة اإلصابة كعدـ الكقكؼ عمييا ال يضر؛ ألٌف الجعؿ عمى الشفاء

                                                           
 المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ: (ىػ620:ت)عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي أبك محمد  ,ابف قدامة 1
 .بتصرؼ(. 5/400 ). ـ 1968-ىػ 1388. مكتبة القاىرة . بدكف طبعة. بدكف تحقيؽ .10مج . 
 (.20/507. ) مجموع الفتاوى: ابف تيمية 2
 . ألعالـا: الزركشي: أنظر. ىاركف بف أحمد بف جعفر بف عات أبك محمد النقرم الشاطبي قاض مف فقياء المالكية: ىك 3
(8/59 .) 

. 1ط. بدكف تحقيؽ. 8مج. التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ: (ىػ897:ت).محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ أبك القاسـ, العبدكم 4
: تحقيؽ. الشرؾ ومظاىره: (ـ1945:ت)مبارؾ بف محمد, كالميمي. (7/600). ـ1994- ىػ1416. دار الكتب العممية: بيركت

 (. 247). ـ2001-ىػ1424. دار الراية: السعكدية. أبي عبد الرحمف محمكد 
: أنظر. ىػ 386عبد ا بف عبد الرحمف أبك محمد المعركؼ بابف زيد القيركاني كاف إماـ المالكية في كقتو تكفي سنة : ىك 5

 (. 2/427) الديباج المذىب

 . في حكـ أخذ األجرة عمى الرقية  (47)سبؽ تخريجو صفحة  6
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إال أف يريد أف الجٌني قد ال يعكد لممريض , كيعرؼ ىؿ شيفي المريض أـ ال, يكقؼ عمى حقيقتو
  1". كال يمكف القكؿ بو كال يستطيع أحد أف يضمف ذلؾ مطمقان , فيذا نعـ ال يكقؼ عمى حقيقتو

 :الخالصة

كأٌف ذلؾ مف باب اإلجارة إف لـ يشترط , يجكز أخذ األجرة عمى الرقية بدليؿ ما تقدـ مف األحاديث
كلكف كثيران ممف يرقكف ىذه األياـ تكسعكا في األمر , الشفاء, كمف باب الجعالة إف اشترط الشفاء

كأصبح ىك ىميـ الكحيد حتى دخمت نياتيـ بعض الشكائب مما عكر , فصاركا يطمبكف الماؿ الكثير
 فبعض الناس يفيـ أف أخذ األجر أك الجيعؿ عمى إطبلقو , .صفك القراءة فمـ يجعؿ لمقراءة بركة

فَّ أحؽَّ ما أخذتـ عميو أجران إ : " ()كىذا خطأ ظاىػر, قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميػة  لمَّا ذكر قكلػو 
   3 ." ككاف الجعؿ عمى عافيًة مريض القكـ ال عمى التبلكة: "  قاؿ2 "كتاب ا

كال لمف ييعتٌد بيـ , كما لـ يكف أخذ األجرة عمى الرقية ًحٍرفىػةن لمصحابة رضي ا عنيـ  كال لمتابعيف
ٌنما المعركؼ عنيـ أنيـ يرقكف إخكانيـ الصالحيف دكف أجر؛ ألفَّ  مف األئمة كالعمماء بعدىـ , كا 

 4."مًف استطاع منكـ أف ينفع أخاه فميفعؿ: "يقكؿ في شأف الرقية  ( )النبي

فالصحابة كالتابعكف كمىف بعدىـ مف األئمة كالعمماء لىـ يككنكا :  يقكؿ الشيخ عبد الكريـ بف صالح
عمييـ الصبلة - اقتداءن منيـ بأنبياء ا تعالى كريسيمو , يأخذكف أجرةن عمى دينيـ كنفعيـ الناس

أف ال يتاجركا بًدينو , فكذلؾ يجب عمى الرُّقاة المعالجيف بكتاب ا تعالى كغيرىـ, -كالسبلـ 
كأخذ األجرة , كما يفعمو كثير منيـ اليكـ بالرقية عمى مىف ىبَّ كدبَّ , كيشتركا بو ثمنان قميبلن , سبحانو

 5.عمى ذلؾ

أٌنو مخالؼ لسمؼ ىذه , كليعمـ كؿ مف جعؿ القرآف الكريـ  حرفػة كمينة لمتكسب  كمصدران لمرزؽ
الذيف أخبر - عمييـ الصبلة كالسبلـ - األمة المقتدل بيـ؛ ألٌف قدكتيـ في ذلؾ األنبيػاء كالمرسمكف 

                                                           
 .بتصرؼ. (248-247. )الشرؾ ومظاىره: الميمي 1

 (.7/131(.)5737)حديث رقـ . باب الشرط في الرقية بقطيع مف الغنـ. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 2

 (.18/128. )مجموع الفتاوى: ابف تيمية 3

 . في باب األدلة عمى أف الرقى كانت معركفة لمناس قبؿ اإلسبلـ. (14 )سبؽ تخريجو صفحة 4

 .بتصرؼ. (21-20. ) بياف األدلة النقمية والعقمية في الفرؽ بيف الرقية الشرعية والرقية التجارية: الحميد 5
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ا عنيـ أٌنيـ ال يسألكف الناس أجران عمى تبميغ رسالة ا  لمناس حيث قاؿ سبحانو كتعالى عمى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  چ   - : عميو الصبلة كالسػبلـ - لساف رسكلو الكريـ نػكح 

٢٩:هودچ   پ      ڀ  ڀڀ  

نقاذىـ مف النػار عػبلن كال أجػران عمى دعكتيـ كنفعيـ كا  بؿ ال يرجكف , فاألنبياء ال يسألكف الناس جي
كأاٌل يجعؿ الماؿ أكبر , الثكاب كاألجر إال مف اً سبحانو, فالكاجب عمى الراقي أف يتقي ا ربو

كأف يجعؿ نيتو , فبل يأخذ األمكاؿ الطائمة, كأف يراعي أحكاؿ الناس, كال الدنيا مبمغ عممو, ىمو
ف منع نفسو فيك األسمـ كاألعظـ , خالصة , كأف يحتسب األجر مف ا فإف أعطي أخذ كا 

 .كاألكثر بركة كنفعان بإذف ا

 :التفرغ لمرقية ليس مف عمؿ السمؼ الصالح: تنبيو

كما ذكرنا سابقان بأنو يجكز أخذ األجرة عمى الرقية كأنيا جائزة, كلكف ال تتخذ مينة تجارية كما 
فحادكا عف منيج السمؼ كلجأكا إلى ما نراه اليـك مف فتح عيادات , حصؿ عند البعض مف الناس

فالتفرغ ليذا العمؿ كاتخاذه حرفة , كيٌدعى أٌف فييا مختصيف بالرقية ال يفيد الناس غيرىـ, تجارية
الشيخ " ىذه الكيفية يترتب عمييا بعض المفاسد كما يقكؿ, كاالشتيار بيف الناس كاستقداـ مف يرقي

 1: منيا" الجزاع 

كجكد الجمكع الكثيرة مف الناس عند القارئ قد يظف كثير مف الناس أف ليذا القارئ خصكصية  -1
بؿ , كعمى كبلـ ا, كتطغى أىمية القارئ عمى أىمية المقركء , بدليؿ كثرة الزحاـ عميو, معينة

نما تتجو األنظار لمقارئ, ال يكاد يفكر كثير مف ىؤالء في أىمية المقركء كفائدتو كاألصؿ . كا 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ ٹ ٹ . في الرقية المقركء كالقارئ تبع لذلؾ

 ٨٢:اإلسراءچھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  

, قد تساعده كىك ال يشعر فتعمف خكفيا منو, إف الشياطيف عندما ترل تعمؽ الناس بشخص ما -2
ليزداد ثقة الناس بالشخص أكثر مف ثقتيـ بما يتمكنو, , كخركجيا مف المريض كنحك ذلؾ

                                                           
  . بتصرؼ(. 1/8. )التفرغ لمرقية مفصال:مجدم , الشياكم. (400_390.) األحكاـ الفقيية في الرقية الشرعية, الجزاع  1
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لزكجتو عندما قالت - رضي ا عنو–كقد قاؿ عبد ا بف مسعكد , كليعتقدكا أف فيو سران معينان 
 إنما قاؿ ؟ سكنت رقاىا إذا ككاف يرقييا الييكدم فبلف إلى أختمؼ فكنت تقذؼ عيني كانتلو 
 قاؿ كما تقكلي أف يكفيؾ كاف إنما, عنيا كؼ رقاىا  فإذا ,بيده ينخسيا كاف الشيطاف عمؿ ذلؾ

() "1."سقما  يغادر ال شفاء شفاؤؾ إال شفاء ال الشافي أنت اشؼ الناس رب البأس أذىب 

قد يتكىـ القارئ الذم يزدحـ الناس عمى بابو فيرل كثرة المرضى الذيف يعافييـ ا بسبب  -3
ككيؼ أف الشياطيف تخاؼ منو كتخرج مف المصركعيف ؟ فيتكىـ أنو مف أكلياء ا , رقيتو

 يخشكف مف ىذا –رضكاف ا عمييـ –كقد كاف السمؼ , فيصيبو العيجب كنحك ذلؾ, األبرار
 . األمر كيسدكف مداخمو

أنيـ يجمعكف الجمكع مف الناس فيقرؤكف , مف المبلحظ عمى القراء أصحاب الكيفٌية المتقدمة -4
ثـ يدكركف يتفمكف عمى , عمييـ جميعان قراءة كاحدة حرصان عمى كسب الكقت أماـ كثرة الزائريف 

فمف أيف ليذا القارئ , كالمعاب الذم خالط القراءة قد ينقضي في الكعاء األكؿ كالثاني , أكعيتيـ
 . فأيف الدليؿ عمى ىذه الصكرة,أف لعابو كمو مبارؾ كلك لـ يخالط القراءة 

نظران لما تدٌره القراءة عمى أصحابيا مف أمكاؿ طائمة فقد يقكـ بعض المشعكذيف كالدجاليف  -5
فييفتح عمى الناس , فيخمطكف الحؽ بالباطؿ, فيتظاىركف بالقراءة ,فيفتحكف دكاكيف ليذا الغرض

باب شر كبير كال يحصؿ إنكار عمى المشعكذيف؛ الختبلط أمرىـ بالقراء الذيف ال يخمطكف 
ف كاف , فيصعب التمييز, قراءتيـ بشعكذة أك كيانة كالذرائع المفضية إلى الشر يجب سدىا كا 

 .قصد صاحبيا الخير

 بعمميـ المكثكؽ اإلسبلـ عمماء كسيرة أصحابو كسيرة ,() الرسكؿ سيرة إلى بالنظر أٌنو -6
 بالرُّقى, المرضى معالجة عمى نفسو كقصر أعمالو عف انقطع منيـ أحدان  نر لـ, كفضميـ
 أف شؾٌ  كال الحرفة, بيذه اقترف اسمو ذيكر إذا بحيث الناس, بيف بيا كاشتير حرفة, كاتخذىا
 يقرأ قارئان  نصب المسمميف خمفاء مف أحدان  نر كلـ األمراض, فييـ تكثر زماف كؿ في الٌناس

 فبل عميو كقرأ الرقية منو كطمب كديانة فضؿ ذك عالـ قابمو كلكف إف ا, كتاب مف عمى الناس
  . حرج

                                                           
 .األدلة عمى أف الرقى كانت معركفة لمناسفي باب  (14) صفحةجومسبؽ تخر 1
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 لسيبقنا خيران  الناس بيف بيا كاالشتيار حرفة كاتخاذىا بالرُّقى المرضى لمعالجة االنقطاع كاف كلك
 لـ ذلؾ كألجؿ , األخرل األزماف في منيـ أكثر الزماف ىذا في المرضى أف أحد يظفٌ  كال إليو,

 ىذا الزماف, في بالقراءة اشتيير مىف عمى كتكاثرىـ األربعة األئمة عمى كال الخمفاء, عمى يتكاثركا
نما  كتخصيص ,أرادكا ما متى فيو كاستقباليـ ليـ مكاف تخصيص ىك لمقارئ الشيرة يجمب الذم كا 

  .المصنع كصاحب المتجر كصاحب الطبيب يصنع ما مثؿ معينة مكاعيد

ظ مف أٌنو -7  إذا أنيـ كذلؾ عمـ, بغير يقكلكف قد أنيـ المتقدمة الكيفٌية أصحاب القراء عمى المبلحى
 ليس أك عيف, بؾ كأنت جٌني, فيؾ ليس: قالكا لسانو, عمى الجٌني يتكمـ كلـ المريض عمى قرأكا
 أف كيمـز إال مصركع عمى نقرأ ال إننا: يقكؿ حاليـ كلساف ىذا, كنحك عيف كال جني بؾ

 إذا المصركع فإفٌ  عمـ, مف أثارة ىذا عمى كليس قراءتنا, مف أك منا فراران  كتتكمـ الجف تخاطبنا
كّْؼ عميو قيرئ  فمف يخاؼ, كال يتكمـ ال كقد, كيخاؼ الجني يتكمـ فقد ,بداخمو الذم الجف كخي
 يترؾ المريض أف ىذا عمى يترتب كقد ؟عيف أك جني عميو المقركء في ليس بأنو القطع ليـ أيف

وئ  ۇئ  چ  يقكؿ كجؿ عز كا القارئ, قكؿ عمى بناءن  الحاالت ىذه مثؿ في النبكية األدعية

 ٣٦:اإلسراءچۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ

 حرفة كيتخذكنيا الناس, عمى لمقراءة يتفرغكف الذيف المتقدمة الكيفٌية أصحاب القراء بعض إفٌ  -8
 إلى يجرىـ قد كىذا عبادة, كىك شرعي, حكـ كاالستحباب المستحبات, مف ذلؾ أف يظٌنكف ليـ,

   الراشدكف خمفاؤه يفعمو  كلـ() ا رسكؿ يفعمو لـ شيئان  استحب مىف فإف البدعة, في الكقكع
 كخمفاؤه ( )كالرسكؿ البدع, مف بابان  أتى قد - عصرىـ في لو المقتضي كجكد مع- 

ف- عنيـ ا رضي- الراشدكف  إال تقدـ ,كما ذلؾ عمى األجرة كأخذكا المرضى عمى قرأكا كا 
 أحدىـ ذيكر إذا بحيث الناس, بيف كاضحة شيرة بو يشتيركا كلـ األمر, ليذا يتفرغكا لـ أنيـ
 كمينة حرفة يتخذكه كلـ العمؿ, ىذا عمى القتصاره المصركعيف القارئ عمى ىك بأٌنو ذيكر

 .عمييا يقتصركف الرزؽ الكتساب

 العشرة أحد -عنو ا رضي -كقاص أبي بف كسعد الدعاء بإجابة الصحابة بعض اشتير لقد -9
 التابعيف كبعض الدعاء, باستجابة ( ) ا رسكؿ ليـ دعا الذيف كمف بالجٌنة, المبشريف
 أفكاجان  أبكابيـ عمى تزاحمكا المسمميف أفٌ  يٍؤثىر لـ ىذا كمع -عنو ا رضي -القرني كأكيس
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 مانع ال أٌنو مع كدنياىـ, دينيـ صبلح في دعائيـ إجابة إلى المسمميف حاجة مع الدعاء لطمب
- الخطاب بف عمر فعؿ كقد الدعاء, أحدىـ مف كيطمب المسمميف مف الفرد يأتي أف مف شرعان 
 .ذلؾ إلى أرشده( )الرسكؿ القرني,ألف أكيس مع ذلؾ -عنو ا رضي

 بالقارئ يتعمقكف الذيف منيـ العكاـ كخاصة الناس عمى مفسدة فيو األمر ىذا أفٌ  تبيف إذا - 10
 الزحاـ شدة مف يركنو لما نظران  بالشخص الشفاء ارتباط يظٌنكا حتى كبكبلمو, با تعمقيـ مف أكثر
 الشيرة جية مف نفسو القارئ عمى مفسدة كفيو , العمماء مف كثير عند يركنو ال الذم األمر , عميو

 مف مئات عمى كالقراءة الصالح, السمؼ عند معركفة تكف لـ الرقية في كيفية كابتداع كالعجب,
 المفسدة درء أف القراءة, فبل شؾ ىذه بعد جميعان  أكعيتيـ في كالنفث كاحدة, بقراءة جميعان  الناس
ھ  چ  : تعالى قاؿ كما المصمحة, عمى المفسدة عظمت إذا خاصة المصمحة, جمب عمى مقدـ

  المشركيف فسب , ١٠٨:األنعامچھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶       

 المفسدة درء قٌدـ كىنا عظيمة, مصمحة المشركيف آللية المؤمنيف كسب عظيمة, مفسدة كجؿ عز
    .بذلؾ المفسدة ًلًعظىـ المصمحة جمب عمى
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                                   المبحث الثامف
 كيفية الرقية الشرعية

كقد . بعد أف تبيف مشركعية الرقية كجكاز أخد األجرة عمى ذلؾ يجدر بنا أف نبيف كيفية ىذه الرقية
 1:كردت عدة كيفيات لمرقية نكجزىا بما  يمي

 . النفث كالتفؿ في الرقية -1
 .الرقية بدكف نفث -2
 . خمط بعض التراب مع الريؽ -3
 . مسح الجسد باليد -4
 . الرقية في الماء ثـ شربو أك االغتساؿ بو -5
 .كتابة اآليات القرآنية ثـ محكىا بالماء كشربيا كغسؿ البدف بيا -6

ليؾ التفصيؿ  :كا 
, الريؽ مف شيء معو ًإالَّ  يككف ال التفؿ ألىفٌ  التٍَّفؿ؛ مف أىقؿُّ  كىك مف الفعؿ نفث كىك: النَّلْفثُ : أوًلً 

ٌف الركح األميف قد نفث في ركعي إك " :قاؿ ()أف رسكؿ ا  الحديث كفي  ,بالنفخ شبيو كالنفثي 
 كالجرح, تنكز حيف السَـّ  تىنفث كالحيَّة 2." أٌنو لف تمكت نفس حتى تستكفي رزقيا فأجممكا في اطمب

 3. الجرح نفثىو ًإذا: نًفيث كدـ نًفيث كسّـّ  أىظيره ًإذا الدـ ينفث
 5."الريؽ مف شيء كمعو يككف إالٌ  ال كالتفؿ بالنفخ, شبيو فالنفث" : 4قاؿ اإلماـ البغكم

                                                           
. ـ1998-ىػ1419. مكتبة أضكاء السمؼ :الرياض. 1ط. أحكاـ الرقى والتمائـ, محمد بف ضكياف بف عكض,  السحيمي1
(54-69  .) 
شعب  :(ىػ458:ت)أبك بكر أحمد بف الحسينبف مكسى, كالبييقي (.8/166(.)7694 )حديث رقـ. المعجـ الكبير : الطبراني2

باب التككؿ با كالتسميـ ألمره  .  ىػ1423. مكتبة الرشد: الرياض .1ط .عبد العمي عبد الحميد حامد :تحقيؽ. 7مج. اإليماف
 (.1/419.)(2085).صحيح الجامع :األلباني.  صحيح(.2/406( )1141)حديث رقـ . 
 . بتصرؼ(.2/195 ).(نفث)مادة . لساف العرب: ابف منظكر 3
ك " شرح السنة"أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم, الشافعي, المفسر, صاحب التصانيؼ, كػ : ىك4
ككاف البغكم يمقب بمحيي السنة كبركف الديف, ككاف سيدان إمامان, عالمان , زاىدا قانعان باليسير, كاف يأكؿ الخبز . معالـ التنزيؿ"

كحده, فعذؿ في ذلؾ, فصار يأتدـ بزيت, ككاف أبكه يعمؿ الفراء كيبيعيا, بكرؾ لو في تصانيفو, كرزؽ فييا القبكؿ التاـ, 
 عمى طيارة, ككاف مقتصدان في لباسو, عمى منياج السمؼ, كلو القدـ إاللحسف قصده, كصدؽ نيتو, ككاف ال يمقى الدرس 

في شكاؿ, سنة ست عشرة كخمس - مدينة مف مدائف خراساف-الراسخ في التفسير, كالباع المديد في الفقو, تكفي بمرك الركذ 
شمس الديف أبك عبد ا , الذىبي:  أنظر.مائة, كدفف بجنب شيخو القاضي حسيف, كعاش بضعان كسبعيف سنة, رحمو ا

 (.14/328.)ـ2006-ىػ1427. دار الحديث : القاىرة .18مج. سير أعالـ النبالء :(ىػ748: ت)محمد بف أحمد بف عثماف
شعيب األرنؤكط : تحقيؽ. 15مج. شرح السنة: (ىػ516:ت)أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء , البغكم 5

.           باب التككؿ عمى ا . كتاب الرقائؽ.ـ1983-ىػ1403. المكتب اإلسبلمي :دمشؽ. 2ط .كمحمد زىير الشاكيش
 (14/305 .) 
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 1.خفيؼ ريؽ مع أك ريؽ بغير تفؿ أم :كنفث, التفؿ دكف النفث أفٌ : كذكر ابف حجر

 2."النَّفث مف أكثر كىك بزاؽو  أدنى معو نىفخ" فيك  :أما التَّلْفؿ

 ,الذكر مٌسو الذم اليكاء أك,  الرطكبة النفث ىك التبٌرؾ بتمؾ أٌف فائدة:" كجاء في شرح الزرقاني
 3." النفث ذلؾ كانفصاؿ كانفصالو األلـ بزكاؿ تفاؤؿ كفيو ,الذكر مف يكتب ما بغسالة يتبرؾ كما

 :-كمما يدؿ عمى ىاتيف الكيفيتيف النفث كالتفؿ ما يمي

الرؤيا مف ا, كالحمـ مف الشيطاف, فإذا رأل أحدكـ :" يقكؿكاف   أنو ()ما جاء عف  النبي  -1
 4."شيئان يكرىو فمينفث حيف يستيقظ ثبلث مرات, كيتعكذ مف شرىا, فإٌنيا ال تضره

كاف ينفث عمى نفسو في المرض الذم مات ()أف النبي  " - رضي ا عنيا-عائشةكعف  -2
كيؼ : فيو بالمعكذات, فمما ثقؿ كنت أنفث عميو بيٌف, كأمسح بيد نفسو لبركتيا فسألت الزىرم

 5."كجيو كاف ينفث عمى يديو, ثـ يمسح بيما:ينفث؟ قاؿ

إذا أكل إلى فراشو, نفث في كفيو ()كاف رسكؿ ا :"  قالت- رضي ا عنيا-عف عائشةك -3
 قالت ,بقؿ ىك ا أحد كبالمعكذتيف جميعا, ثـ يمسح بيما كجيو, كما بمغت يداه مف جسده

 6 ."فمما اشتكى كاف يأمرني أف أفعؿ ذلؾ بو: عائشة

                                                           
 . بتصرؼ(.8/131. )فتح الباري: ابف حجر 1

( 2/195) (نفث )مادة . لساف العرب: كابف منظكر. (1/191 ). باب التاء مع الفاء. النياية في غريب األثر: ابف األثير 2
مج . التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: (ىػ1031:ت)محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف , كالمناكم

 تاج العروس مف جواىر القاموس: كالحسيني. (1/327 )فصؿ الفاء. عالـ الكتب: القاىرة.  ىػ1410. 1ط. بدكف تحقيؽ. 1
 (.  5/373) .(نفث )مادة .
. طو عبد الرؤكؼ سعد: تحقيؽ. 4مج. شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾ: محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ, الزرقاني 3
باب . كتاب السبلـ. شرح النووي عمى مسمـ: كالنككم. (4/517). ـ2003-ىػ1424. مكتبة الثقافة الدينية : القاىرة. 1ط

 (.14/182 ).استحباب رقية المريض
 (.  7/133(.)5747)حديث رقـ . باب النفث في الرقية. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 4

صحيح : كمسمـ. (7/131( )5735 )حديث رقـ . باب الرقي بالقرآف كالمعكذات. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 5
 (. 4/1724( )2194 )حديث رقـ . باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة. كتاب السبلـ. مسمـ

 (. 7/131( )5748 )حديث رقـ . باب النفث في الرقية. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 6
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فانطمؽ فجعؿ يٍتفيؿ كيقرأ الحمد ًلمَّو "......, ككذلؾ حديث أبي سعيد الخدرم في قصة المديغ  -4
  1." ربّْ العالميف

َـّ القرآف كيجمع بزاقو كيتفؿ فبرأ الٌرجؿ فجعؿ"....كفي ركاية لمسمـ   2."  يقرأ أ

كىك مذىب , كبو قاؿ جماعة مف الصحابة, فيذه األحاديث تدؿ عمى جكاز النفث كالتفؿ في الرقية
 كالتابعيف الصحابة مف الجميكر كاستحبو جكازه عمى أجمعكا كقد" : قاؿ اإلماـ النككم3.الجميكر

, كمنعو  4. " بعدىـ كمف  كال يمسح كال ينفث, أف لمراقي ينبغي ال:  حيث قاؿ5,منيـ عكرمة قـك
براىيـ النخعي . يعقد : كجع, فقمت كىك الضٌحاؾ عمى دخمت: بعضيـ  حيث قاؿ7,كالضٌحاؾ 6.كا 
 بف  كاألسكد8 .بالمعكذتيف فعكذتو تنفث؛ ال كلكف ذلؾ مف شيء ال: قاؿ ؟ محمد أبا يا أعكذؾ أال
    9چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  تعالى بقكلو تمسكان  التابعيف أحد يزيد

ككره النفث عكرمة كالحكـ كحماد, كأحسب أف األسكد  بقكلوأجاب ابف بطاؿ عمى مف منع ذلؾ كقد 
ڄ  ڄ  چ   كره النفث لذكر ا تعالى لو في كتابو كأمره باالستعاذة منو كمف فاعمو فقاؿ

ما  الباطؿ أىؿ نفث -سبحانو كتعالى- ذٌمة في ليس  ؼ٤:الفلقچڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

 منيفٌ  باالستعاذة نبيو ا أمر التي النٌفاثات معناه؛ ألفٌ  في بالحؽ كنافثة نافث كؿ يككف أف يكجب
 فميس ,ينفثكف كأصحابو ا رسكؿ كاف الذم النحك عمى ا كبذكر بالقرآف نفث مف كأٌما. الساحرات

                                                           
 (.7/132(.)5749 )حديث رقـ . باب النفث في الرقية . كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 1
 (.4/1727()65 )حديث رقـ . باب جكاز أخذ األجرة عمى الرقية بالقرآف. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ: مسمـ2
 .بتصرؼ(. 10/210.) فتح الباري: ابف حج 3
 (. 14/182. ) شرح النووي عمى مسمـ: النككم 4
 عكرمة أبك عبد ا مكلى بف عباس أصمو بربرم ثقة ثبت عالـ بالتفسير لـ يثبت تكذيبو عف بف عمر كال تثبت عنو : ىك5

: (ىػ852ت).أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني , ابف حجر :  أنظر.بدعة مف الثالثة مات سنة أربع كمائة كقيؿ بعد ذلؾ
  (. 1/397).ـ1986-ىػ1406. دار الرشيد : سكريا.محمد عكامة : تحقيؽ. 1مج. تقريب التيذيب

إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد النخعي أبك عمراف الككفي الفقيو ثقة إال أنو يرسؿ كثيرا مف الخامسة مات سنة ست : ىك 6
 (. 1/95.) تقريب التيذيب :ابف حجر.  كتسعيف كىك بف خمسيف أك نحكىا 

. (ىػ102) الضحاؾ بف مزاحـ اليبللي أبك القاسـ أك أبك محمد الخراساني صدكؽ كثير اإلرساؿ مف الخامسة مات سنة: ىك7
 (.1/280.) تقريب التيذيب: ابف حجر: أنظر

 (. 20/258. )الجامع ألحكاـ القرآف :القرطبي 8
 (. 10/209. )فتح الباري: ابف حجر 9
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طبلقو بالمعكذات نفسو عمى نفث أٌنو النبي عف صحٌ  شره, كقد مف باالستعاذة ا أمر ممف  التفؿ كا 
  باألركاح المضر السحر بو أريد إنما العقد في النفث كألف:  كقاؿ اإلماـ القرطبي 1. الكتاب بفاتحة
 2.يضر بما ينفع ما يقاس فبل , األبداف الستصبلح النفث كىذا

كالراجح ىك جكاز النفث كالتفؿ في الرقية كما بينت األحاديث الصحيحة كاآلثار عف الصحابة 
 3.الرقية في النفث استحباببؿ نقؿ النككم عف الجميكر . كالتابعيف 

 ىؿ النفث قبؿ القراءة أـ بعدىا أـ معيا؟   : مسألة 

نجد أف ذلؾ كقع قبؿ القراءة كبعدىا كمعيا , عند تأٌمؿ النصكص السابقة التي فييا النفث كالتفؿ
 . سكاء قبؿ أك بعد أك في أثناء القراءة, كىذا يدؿ عمى جكاز ذلؾ كمو

 عففمف النصكص الدالة عمى كقكع النفث قبؿ القراءة ما ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو  -1
كاف إذا أكل إلى فراشو كؿ ليمة جمع كفيو, ثـ نفث ( )أف النبي "  -رضي ا عنيا-عائشة 

قؿ ىك ا أحد كقؿ أعكذ برب الفمؽ كقؿ أعكذ برب الناس, ثـ يمسح بيما ما : فييما فقرأ فييما
  4"استطاع مف جسده, يبدأ بيما عمى رأسو ككجيو كما أقبؿ مف جسده يفعؿ ذلؾ ثبلث مرات

كقؿ أعكذ , جمع كفيو ثـ نفث فييما فقرأ قؿ ىك ا أحد ()كالشاىد مف الحديث أف النبي 
 . فيذا يدؿ عمى أف النفث كاف قبؿ القراءةكقؿ أعكذ برب الناس,برب الفمؽ 

رضي ا - عف عائشة كاف ينفث حاؿ القراءة ؼ()كمف النصكص الدالة عمى أف النبي  -2
 إذا أكل إلى فراشو, نفث في كفيو بقؿ ىك ا أحد ()كاف رسكؿ ا:" قالت- عنيا

فمما اشتكى ": كبالمعكذتيف جميعا, ثـ يمسح بيما كجيو, كما بمغت يداه مف جسده قالت عائشة

                                                           
 أبك تميـ ياسر :تحقيؽ. 10مج .شرح صحيح البخاري: (ىػ449: ت) أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ,ابف بطاؿ 1

  . بتصرؼ(.9/434). ـ2003-ىػ1423. مكتبة الرشيد: السعكدية. 2ط .بف إبراىيـ
  (.20/258. )الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي 2

 (. 14/182. ) شرح النووي عمى مسمـ: النككم 3

 (. 1/190()5017 )حديث رقـ . باب فضؿ المعكذات. كتاب فضائؿ القرآف. صحيح البخاري: البخارم 4
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كنت أرل ابف شياب يصنع ذلؾ إذا أتى إلى  : قاؿ يكنس".كاف يأمرني أف أفعؿ ذلؾ بو
 1.فراشو

 يقرؤىا أم كبالمعكذتيف, أحد ا ىك بقؿ كفو في نفث فراشو إلى أكل إذا: "قاؿ ابف حجر
 2." القراءة حالة كينفث

 فرقاه بفاتحة: " كمف النصكص الدالة عمى كقكع النفث بعد القراءة ما جاء في قصة المعتكه- 3
  3 ."عقاؿ مف أيٍنًشطى  فكأىٌنما تفؿ ثـٌ  بزاقو جمع ختميا كٌمما كعشيَّة غدكة أٌياـ ثىبلثة الكتاب

 .فيذا يدؿ عمى كقكع النفث بعد القراءة, " كمما ختميا جمع بزاقو"كالشاىد مف الحديث 

كلكف األفضؿ , األمر فيو تكسعة فيجكز النفث كالتفؿ قبؿ أك بعد أك في أثناء القراءة: الخالصة
 النفث التبرؾ بتمؾ إف فائدة:" بعد القراءة لمخالطة المعاب بالقراءة كالذكر كما يقكؿ الزرقاني

     4."الذكر مف يكتب ما بغسالة يتبرؾ كما الذكر مسو الذم اليكاء أك الرطكبة

 . الرقية دوَف نفثٍث :ثانياً  

أف رسكؿ ا : عائشة رضي ا عنيا فعف()لكركد ذلؾ عف النبي , كتفؿتجكز الرقية بدكف نفث 
()أذىب الباس رب الناس, اشؼ كأنت الٌشافي, ال " : , كاف إذا أتى مريضان أك أتي بو, قاؿ

لمٌنبي فمـ - عميو الصبلة كالسبلـ– ككذلؾ رقية جبريؿ 5 ".شفاء إال شفاؤؾ, شفاء ال يغادر سقما
: نعـ قاؿ:  يا محمد اشتكيت؟ فقاؿ":فقاؿ( )عف أبي سعيد أٌف جبريؿ, أتى النبيؼ فث يثبت فييا ف

                                                           
 (.7/133(.)5748 )حديث رقـ . باب النفث في الرقية.  كتاب الطبصحيح البخاري:  البخارم1
 (. 10/210.) فتح الباري: ابف حجر 2

 مسند أحمد حديث: كأحمد بف حنبؿ. (4/19( .)3899)حديث. باب كيؼ الرقى. كتاب الطب. سنف أبي داود: أبك داكد  3
 ا عبد السيد: تحقيؽ. 4مج. سنف الدارقطني: (ىػ385:ت)الحسف أبك عمر بف عمي, كالدارقطني. (17/5()10985 )رقـ 
. باب الصيد كالذبائح كغيرىا. كتاب األشربة كغيرىا. ـ1966- ىػ1386. دار المعرفة: بيركت. المدني يماني ىاشـ
 (.5/44( )2027 )حديث رقـ . السمسمة الصحيحة: األلباني: أنظر. كالحديث صحيح.(4/296(.) 100)حديث

 .   في باب الرقية بالنفث (57)سبؽ تخريجو صفحة 4

صحيح : كمسمـ.(7/121((. )5675 )باب دعاء العائد لممريض حديث رقـ . كتاب المرضى. صحيح البخاري: البخارم 5
 (.4/1721( .)2191 )حديث رقـ . باب استحباب رقية المريض . كتاب السبلـ . مسمـ
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 1"مف كؿ شيء يؤذيؾ, مف شر كؿ نفس أك عيف حاسد,ا يشفيؾ باسـ ا أرقيؾ باسـ ا أرقيؾ,
 . كأف النفث ليس شرطان مف شركط الرقية, فيذه األحاديث تدؿ عمى جكاز الرقية دكفى نفث

 . خمط بعض التراب مع الريؽ:ثالثاً 

ككيفٌية ىذه الرقية أف ينفث عمى اإلصبع بشيء مف الريؽ ثـ يكضع في التراب كيمسح بو المريض 
أىفَّ - رضي ا عنيا-عف عائشة كمما يدؿ عمى ىذه الكيفية ما ركاه البخارم . في أثناء الرقية

  2 "بسـ ا, تربة أرضنا, بريقة بعضنا, يشفى سقيمنا, بإذف ربنا: " كاف يقكؿ لممريض()النبي 

كاف إذا اشتكى اإلنساف الشيء منو, أك كانت بو ( ) عف عائشة, أف رسكؿ اكفي ركاية لمسمـ 
باسـ ا, " بإصبعو ىكذا, ككضع سفياف سبابتو باألرض, ثـ رفعيا ( )النبي: قرحة أك جرح, قاؿ

  3".تربة أرضنا, بريقة بعضنا, ليشفى بو سقيمنا, بإذف ربنا

 فعميا أك, فييا شؾ مف كال, منيا سخر مف كال, أنكرىا مف بيا ينتفع ال الكيفٌية ىذه ":قاؿ ابف القيـ
 4."معتقد غير مجربان 

 عمى كضعيا ثـٌ  السبابة أصبعو عمى نفسو ريؽ مف أخذ أٌنو الحديث معنى اإلماـ النككم قاؿك
 حالة في المذككر الكبلـ قائبلن  الجريح أك العميؿ المكضع بو مسح ثـ منو شيء بو فعمؽ التراب,
 5" المسح

 كالقركح, كالجراح, األمراض, كؿ مف الرُّقى جكاز بأف الحديث يدؿ عمى: كجاء عف اإلماـ القرطبي
 بيا كرقاه باألرض, سبابتو ( )النبي ككضع, عندىـ بو معمكالن  بينيـ, فاشينا أمرنا كاف ذلؾ كأفٌ 
 لبركدتو, تراب األرض معٌمؿ بأفٌ  ذلؾ أفٌ  عممائنا بعض كزعـ ,الرُّقى عند ذلؾ استحباب عمى يدؿ

 في منفعتو مع كتجفيفو بيبسو إليو المكاد انصباب كيمنع األلـ, بو الذم المكضع يقكم كيبسو

                                                           
 (. 4/1718(.) 2186 )حديث رقـ . باب الطب كالمرض كالرقي. كتاب السبلـ . صحيح مسمـ: مسمـ 1

(.  7/133( )5745  )حديث رقـ. باب رقية النبي صمى ا عميو كسمـ . كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 2
(. 2194 )حديث رقـ . باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة كالحمة كالنظرة. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ3
(4/1724.) 
 (.1/127.)الطب النبوي: ابف القيـ 4
  (.14/184).شرح النككم عمى مسمـ: النككم 5
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دماليا الجراح تجفيؼ براء كاإلدماؿ, كاإلنضاج, بالتحميؿ, يختصُّ   إنو:الرّْيؽ في كقاؿ. كا   كا 
 2.كالجائع الصائـ مف السيَّما 1كالثآليؿ  كاألكراـ, الجراحات,

 ذكر"بقكلو  فضيمتو فأجاب" تربة أرضنا "كقد سئؿ فضيمة الشيخ ابف عثيميف عف الحديث السابؽ 
. إشكاؿ فبل ىذا كعمى فقط المدينة كبأرض ,( )برسكؿ  مخصكص ىذا أف العمماء بعض

ا ليس ىذا أف الجميكر رأم كلكف  راؽ, كؿ في عاـ ىك بؿ المدينة, بأرض كال ,() برسكؿ خاصِّ
 كتربة برقية مصحكب ريؽ ىك بؿ المجردة, بالريؽ التبٌرؾ باب مف ليس كلكٌنو أرض, كؿ كفي

 3" .التبرؾ لمجرد كليس لبلستشفاء

ـٌ في كؿ أرض لعدـ كركد ما يخصص أرض المدينة عف غيرىا مف األراضي كا : والراجح أنو عا
 المدينة أرض كقيؿ األرض جممة ىنا بأرضنا المراد العمماء جميكر :"قاؿ: قاؿ اإلماـ النككم. أعمـ 
 4"لبركتيا خاصة

 :مسح الجسد باليد: رابعاً 

كدليؿ ذلؾ ما ركاه البخارم , ىك أف يقـك الراقي أك المريض بمسح جسده أك جسد غيره بعد الرقية
    : كاف يعكذ بعض أىمو, يمسح بيده اليمنى كيقكؿ() أف النبي -رضي ا عنيا-عف عائشة 

 5."الميـ رب الناس أذىب الباس, اشفو كأنت الشافي, ال شفاء إال شفاؤؾ, شفاء ال يغادر سقما" 

 6." فيو استحباب مسح المريض باليميف كالدعاء لو " :قاؿ اإلماـ النككم

                                                           
ًغير صمب مستدير يٍظير عمى اٍلجمد كالحمصة أىك دكنيىا :  كاحدىا  ثؤلكؿ1 براىيـ مصطفى إ: أنظر. ثآليؿ (ج)كىك ًبثر صى

 (.1/93 ). باب الثاء . المعجـ الوسيط: كآخركف
 (.18/64 . )المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ: القرطبي 2

فيد بف ناصر : تحقيؽ. 26مج. مجموع  فتاوى ورسائؿ ابف عثيميف: (ىػ1421:ت)محمد بف صالح بف محمد, ابف عثيميف 3
 (.  1/109). ىػ1413.دار الكطف .  طبعة أخيرة . بف إبراىيـ السميماف

 (.14/184. )شرح النووي عمى مسمـ: النككم 4

 (. 7/132( .)5743 )حديث رقـ . باب رقية النبي صمى ا عميو كسمـ. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 5

 (.14/180. )شرح النووي عمى مسمـ: النككم 6
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كأما كضع اليد عمى مكاف األلـ عند الرقية فيدؿ عمى مشركعيتو ما ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو 
كجعان يجده في جسده منذ أسمـ  ( )عف عثماف بف أبي العاص الثقفي, أٌنو شكا إلى رسكؿ ا

ضع يدؾ عمى الذم تأٌلـ مف جسدؾ, كقؿ باسـ ا ثبلثان, كقؿ سبع مرات ": ()فقاؿ لو رسكؿ 
 1." أعكذ با كقدرتو مف شر ما أجد كأحاذر

 ليدعك لو العائد عمى , كضع اليد عمى المريض تأنيس لو كتعرؼ لشدة مرضومؼ" :قاؿ ابف بطاؿ
ا  حسب ما يبدك لو منو, كربما رقاه بيده كمسح عمى ألمو فانتفع العميؿ بو إذا كاف العائد صالحن

 امتثاؿ م, كذلؾ مف حسف األدب كالمطؼ بالعميؿ كينبغ()مكما فعؿ النب, تبرؾ بيده كدعائو
 2" . كميا كاالقتداء بو فييا () مأفعاؿ النب

 :الرقية في الماء ثـ شربو أو اًلغتساؿ بو: خامساً 
كيدؿ عمى مشركعيتو ما ركاه الطبراني عف عمي , ىك أف يقرأ في إناء فيو ماء ثـ ينفث أك يتفؿ فيو

لعف ا العقرب ال  " :فمما فرغ قاؿ, عقرب كىك يصمي( ) النبي لدغت:  قاؿ-رضي ا عنو -
كجعؿ يمسح عمييا كيقرأ بقؿ يا أييا الكافركف, كقؿ أعكذ , ثـ دعا بماء كممح, تدع مصميان كال غيره

  3." برب الفمؽ, كقؿ أعكذ برب الناس
 أف يأخذ سبع كرقات مف سدر أخضر فيدقو بيف 4 أٌف في كتب كىب بف منبو "كذكر ابف بطاؿ قكلو

بيف حجريف ثـ يضربو بالماء كيقرأ فيو آية الكرسي كالقكافؿ ثـ يحسك منو ثبلث حسكات ثـ يغتسؿ 
 5." بو فإنو يذىب عنو كؿ ما بو كىك جيد لمرجؿ إذا حبس عف أىمو

لقد مر بي كقت بمكة سقمت فيو, كفقدت الطبيب كالدكاء, فكنت أتعالج بيا آخذ "  : ابف القيـيقكؿ
شربة مف ماء زمـز كأقرؤىا عمييا مراران, ثـ أشربو فكجدت بذلؾ البرء التاـ, ثـ صرت أعتمد ذلؾ 

 6" .عند كثير مف األكجاع فأنتفع بيا غاية االنتفاع

                                                           
 (. 4/1728(.) 2202 )حديث. باب استحباب كضع يده عمى مكضع األلـ مع الدعاء. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ: مسمـ 1
 (. 9/381. ) شرح صحيح البخاري:  ابف بطاؿ2
" المعجـ الصغير"الروض الداني:(ىػ360: ت)سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي أبك القاسـ,  الطبراني3
: كقاؿ األلباني. (2/87).ـ1985-ىػ1405.المكتب اإلسبلـ: بيركت. 1ط. محمد شككر محمكد الحاج أمرير: تحقيؽ. 2مج.

 (. 2/908.)صحيح الجامع: األلباني: أنظر. صحيح
 األبناكم الصنعاني الذمارم, أبك عبد ا مؤرخ, كثير اإلخبار عف الكتب القديمة, عالـ بأساطير األكليف كىب بف منبو:  ىك4

كلد كمات . كأمو مف حمير. أصمو مف أبناء الفرس الذيف بعث بيـ كسرل إلى اليمف. يعد في التابعيف. كال سيما اإلسرائيميات
كصحب ابف عباس كالزمو , كحبس في كبره كامتحف. ثـ ندـ عميو" كتابا " ألؼ فيو : كيقاؿ. كاتيـ بالقدر, كرجع عنو, بصنعاء

 (  8/125).األعبلـ : الزركمي: أنظر. ىػ114ثبلث عشرة سنة تكفي سنة
 (. 9/446. ) شرح صحيح البخاري:  ابف بطاؿ5
 (. 4/164. ) زاد المعاد في ىدي خير العباد:  ابف القيـ6
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 بمغني أف ىؤالء اآليات شفاء  ":قاؿ-كىك ابف أبي سميـ -كركل ابف أبي حاتـ في تفسيره عف ليث 
 1."مف السحر بإذف ا تعالى, تقرأ في إناء فيو ماء, ثـ يصب عمى رأس المسحكر

 كقد سئؿ الشيخ محمد بف صالح العثيميف عف حكـ النفث في الماء ؟

: النفث في الماء عمي قسميف:   فأجاب بقكلو

 فيذا ال شٌؾ أنو حراـ كنكع مف الشرؾ؛ ألف ,أف يراد بيذا النفث التبرؾ بريؽ النافث: القسـ األوؿ
, أما غيره فبل يتبٌرؾ () ريؽ اإلنساف ليس سببان لمبركة كالشفاء كال أحد يتبرؾ بآثاره إال محمد

كما كاف عند أـ ,  يتبٌرؾ بآثاره في حياتو ككذلؾ بعد مماتو إذا بقيت تمؾ اآلثار()فالنبي ,بآثاره 
ٍمجيؿ– رضي ا عنيا - سممة  , يستشفي بيا () شعرات مف شعر النبي بو مف فضة 2 جي

المرضى, فإذا جاء مريض صبت عمى ىذه الشعرات ماء ثـ حركتو ثـ أعطتو الماء, لكف غير 
, بؿ ىذا حراـ كنكع مف الشرؾ, فإذا كاف النفث  ال يجكز ألحد أف يتبٌرؾ بريقو أك بعرقو ( )النبي

 كذلؾ ألٌف كؿ مف أثبت لشيء ,في الماء مف أجؿ التبٌرؾ بريؽ النافث فإٌنو حراـ كنكع مف الشرؾ
سببان غير شرعٌي كال حسٌي فإنو قد أتى نكعان مف الشرؾ, ألنو جعؿ نفسو مسببان مع ا, كثبكت 

 فمذلؾ كؿ مف تمسؾ بسبب لـ يجعمو ا سببا, ال ,إنما يتمقى مف قبؿ الشرع, األسباب لمسبباتيا
. حٌسان كال شرعان, فإنو قد أتى نكعان مف الشرؾ

 كىي مف أعظـ ما ,أف ينفث اإلنساف بريؽ تبل فيو القرآف الكريـ مثؿ أف يقرأ الفاتحة: القسـ الثاني
فيقرأ الفاتحة كينفث في الماء فإف ىذا ال بأس بو, كقد فعمو بعض السمؼ كىك - يرقى بو المريض 

ينفث في يديو عند نكمو بقؿ ىك ا أحد, كقؿ أعكذ ( ) كقد كاف النبي,مجٌرب كنافع بإذف ا
 3برب الفمؽ, كقؿ أعكذ برب الناس فيمسح بيا كجيو كما استطاع مف جسده 

                                                           
 البف أبي تفسير القرآف العظيـ :(ىػ327: ت)أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي, ابف أبي حاتـ 1

 (.6/1974 ). ىػ1419.مكتبة نزار مصطفى الباز : السعكدية. 3ط. أسعد محمد الطيب:  تحقيؽحاتـ

ٍمجيؿ2 ووضعفًوسطهالشعر,فالمعنىأنهأخرجمنهماٌحصلبهالصوتفصاركحقّة,هوالجرسالصغٌر:الجي

 محمد, أبك الحسف نكر "سمطاف"عمي بف , اليركم:أنظر.واألظهرأّنهاعملتحقةعلىشبهالجرسفًالصغر,الشرٌف
. دار الفكر: بيركت. 1ط. 9مج.  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (ىػ1014: ت)الديف المبل اليركم القارم 

 (.7/2888). ـ2002-ىػ1422
 (. 1/107. )مجموع فتاوى فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف: ابف عثيميف 3
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كقد ثبت بالتجربة أف ىذا العمؿ مفيد لممريض كأٌنو انتفع بو كثير مف المرضى؛ألٌف فائدة النفث 
عمى الماء التبٌرؾ بريؽ النافث الذم صاحب الرقية الشرعية فإذا انتقؿ النفث إلى الماء حصؿ 

الحٌمى مف فيح " : كصؼ الماء عبلج لمحٌمى حيث قاؿ( )كثبت أف النبي. المطمكب بإذف ا
  1." جيٌنـ, فأطفئكىا بالماء

: كتابة اآليات القرآنية ثـ محوىا بالماء وشربيا وغسؿ البدف بيا: سادسًا 
كصفة ىذه الطريقة أف تكتب آيات مف القرآف في كرقة أك في إناء ثـ تمحى اآليات القرآنية في 

 مف ضٍربه  كىي ,بالضـ النٍُّشرةكبعد ذلؾ تشرب كيغتسؿ بيا المريض, كىي ما تسمى ب, الماء
ٍقية  ما عنو بيا ييٍنشىر نيٍشرةن؛ ألنو سميت .الجفٌ  مف مٌسان  بو أفٌ  يظفٌ  كاف مف بو يعالج, كالعبلج الرُّ
 عمى باالغتساؿ التطبب مف فيي نكع:  كأما في االصطبلح2.كيزاؿ ييكشؼ أم: الداء مف خامىره
  3. جكازىا في العمماء اختمؼ كقد الطٌبي القياس يحتمميا ال بالتجربة مخصكصة ىيئة

 أنيا كانت ال ترل ", حيث ركم عنيا- رضي ا عنيا- عائشة , كممف نقؿ عنو جكاز ىذه الكيفٌية
كابف , كابف تيمية, كابف عباس, سعيد بف المسيب و4".بأسان أف يعكذ في الماء, ثـ يعالج بو المريض

كأجازىا سعيد بف المسيب عندما سئؿ عف الرجؿ يؤخذ عف امرأتو أييحؿُّ عنو , كأبي قبلبة, القيـ
بأسان أف يكتب آية مف أٌنو لـ ير " كعف مجاىد 5."كما ينفع لـ ييٍنوى عنو, ال بأس بو : "كينشر؟ قاؿ

 6."القرآف ثـ يسقاه صاحب الفزع

حدثنا عمي بف مسير, عف : كركل ابف أبي شيبة في مصنفو جكاز ذلؾ عف ابف عباس حيث قاؿ
كلدىا,  إذا عسر عمى المرأة: عف الحكـ, عف سعيد بف جبير, عف ابف عباس, قاؿ ابف أبي ليمى,

بسـ ا ال إلو إال ىك الحميـ " : ثـ تغسؿ فتسقى منياصفحةفيكتب ىاتيف اآليتيف كالكممات في 
مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     چ الكريـ, سبحاف ا رب السمكات السبع كرب العرش العظيـ 

                                                           
 (. 7/129(.) 5723 )حديث رقـ . باب الحمى مف فيح جينـ. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 1

 (.5/128). (نشر)مادة . النياية في غريب األثر: ابف األثير 2
 (.2/29. )مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار: اليحصبي 3

 (.12/166. )شرح السنة:  البغكم4
 (. 10/318.) الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي 5

المصنؼ : (ىػ235: ت)أبك بكر بف أبي شيبة عبد ا بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي, ابف أبي شيبة 6
باب في . كتاب الطب. ىػ1409.مكتبة الرشيد : الرياض. 1ط. كماؿ يكسؼ الحكت: تحقيؽ. 7مج. في اآلحاد واآلثار

 (. 5/40). الرخصة في القرآف يكتب كيسقاه
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ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  یجئ  حئمئ  ىئ  چ   ٤٦:النازعاتچمج  جح   

 ٣٥.1:األحقافچيئ  جب  حب   خب  مب   

يجكز أف يكتب لممصاب كغيره مف المرضى شيئان مف -: رحمو ا–قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كرأل :"  كقاؿ ابف القيـ2. كما نص عمى ذلؾ أحمد كغيره,كيغسؿ كيسقى, كتاب ا  بالمداد المباح

قاؿ مجاىد ال بأس أف يكتب ك ,جماعة مف السمؼ أف تكتب لو اآليات مف القرآف, ثـ يشربيا
  3" .القرآف, كيغسمو, كيسقيو المريض, كمثمو عف أبي قبلبة

  4 ."يتبٌرؾ بغسالة ما يكتب مف الذكر: " عياضكفائدة ذلؾ كما قاؿ القاضي 

فقد ركل . كابف العربيٌ , كالحسف البصرمٌ , إبراىيـ النخعيٌ , كممف نقؿ عنو كراىة محك القرآف بالماء
أنو سئؿ عف رجؿ كاف بالككفة يكتب آيات مف القرآف : إبراىيـ النخعيٌ عن ابف أبي شيبة في مصنفو 

 سألت الحسف عف النشر, فذكر لي عف النبي ":عف أبي رجاء, قاؿك 5" فكره ذلؾ" :ق المريضمفيسؽ
 6."ىي مف عمؿ الشيطاف" :  قاؿ- السبلـ الصبلة كعميو–النبي 

محك ىذه الكتابة ىؿ يجكز ,  بالمممكة العربٌية السعكدٌيةالعممٌيةكقد سئمت المجنة الدائمة لمبحكث 
 :  فأجابت ال؟ ـ ال, كىؿ يجكز أـ ىؿ ىك شرؾ أ,بالماء كنحكه كرش البدف أك غسمو بيذا الماء

كأما محك ىذه الكتابة بالماء كنحكه, كرش البدف أك غسمو بيذا الماء فمـ يصح في ذلؾ حديث عف " 
 أٌنو كاف يكتب كممات مف القرآف كالذكر -رضي ا عنيما-كركم عف ابف عباس (  )النبي

عف أبي أمامة  في المكٌطأ كركل اإلماـ مالؾ. سقى مف بو داء, لكٌنو لـ يصح ذلؾ عنومكيأمر بأف 

                                                           
محمد ابف عبد : كرجاؿ السند ثقات إال ابف أبي ليمى كىك. بتصرؼ. (5/39. )المصنؼ في اآلحاد واآلثار: ابف أبي شيبة 1

الرحمف ابف أبي ليمى األنصارم الككفي القاضي أبك عبد الرحمف صدكؽ سيء الحفظ جدان مف السابعة مات سنة ثماف 
 (. 1/493).تقريب التيذيب : أنظر.كأربعيف

 .بتصرؼ. (19/64. ) مجموع الفتاوى:  ابف تيمية2

 (.4/157 .)زاد المعاد: ابف القيـ 3

 (. 12/371 ).باب الرؤيا مف ا. كتاب الحيؿ. فتح الباري: ابف حجر 4

 (. 5/40(.).)23514)حديث. باب مف كره ذلؾ. كتاب الطب. مصنؼ ابف أبي شيبة: ابف أبي شيبة 5

 (. 5/40(.)23514)حديث. باب مف كره ذلؾ. كتاب الطب: المصدر السابؽ 6
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ما رأيت كاليـك :  رأل عامر بف ربيعة سيؿ بف حنيؼ يغتسؿ, فقاؿ":بف سيؿ بف حنيؼ, أنو قاؿ
يا رسكؿ ا, ىؿ لؾ في سيؿ بف : , فقيؿ( ) فأتي رسكؿ ا 1 , فمبط سيؿ كال جمد مخبأة

فدعا : نتيـ عامر بف ربيعة, قاؿ: ىؿ تتيمكف لو أحدا؟ قالكا: حنيؼ؟ كا ما يرفع رأسو, فقاؿ
عبلـ يقتؿ أحدكـ أخاه, أال بىرٍَّكتى اغتسؿ لو, فغسؿ :  كقاؿ.عامران فتغيظ عميو( )رسكؿ ا 

عامر كجيو كيديو, كمرفقيو كركبتيو, كأطراؼ رجميو كداخمة إزاره في قدح, ثـ صب عميو, فراح 
 2."سيؿ مع الناس ليس بو بأس

 كقد ركل ىذه القصة أيضان اإلماـ أحمد كالطبراني, فمف أجؿ ىذا تكسع بعض العمماء فأجازكا 
كتابة القرآف كالذكر كمحكه كرش المريض أك غسمو بو؛ إما قياسان عمى ما كرد في قصة سيؿ بف 

ف كاف األثر ضعيفان  ما عمبلن بما نقؿ عف ابف عباس مف األثر في ذلؾ كا  كقد ذكر جكاز . حنيؼ, كا 
زاد ", كذكر ابف القيـ في الطب النبكم في كتابو "نص أحمد كغيره عمى جكازه": كقاؿ ذلؾ ابف تيمية

, كعمى كؿ حاؿ " منيـ ابف عباس كمجاىد كأبك قبلبة,أف جماعةن مف السمؼ أجازكا ذلؾ" : "المعاد
 3.ال يعتبر مثؿ ىذا العمؿ شركان 

 

 

 
 

                                                           
بضـ الميـ, كخاء معجمة, كمكحدة, كاليمز كىي المخدرة المكنكنة التي ال تراىا العيكف, كال تبرز لمشمس فتغيرىا, :  مخبأة1

. شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾ. الزرقاف: أنظر. كقكلو فمبط أم كعؾ. يعني أف جمد سيؿ كجمد المخبأة إعجابان بحسنو
 (.4/507 . )4مج

. مسند اإلماـ أحمد بف  حنبؿ: كابف حنبؿ.(2/939 ). باب الكضكء مف العيف. كتاب العيف. موطأ اإلماـ مالؾ:  مالؾ2
كقاؿ الييثمي رجاؿ أحمد رجاؿ . (6/80(.) 5576) حديث .المعجـ الكبير: كالطبراني.(25/355(.) 15980)حديث رقـ 

باب ما جاء في العيف . كتاب الطب. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الييثمي. الصحيح كفي إسناد الطبراني ضعؼ
 .(ىػ741:ت)محمد بف عبد ا الخطيب العمرم: التبريزم: أنظر. كقاؿ األلباني الحديث  صحيح. (5/107(.)8427)حديث.

 (2/1286() 49)حديث.ـ1985.المكتب اإلسبلمي:بيركت.3ط.محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ .3 مج.مشكاة المصابيح
 (. 1/300) صفحة. (515)السؤاؿ الخامس مف فتكل . مجموع فتاوى المجنة الدائمة  3
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 المبحث التاسع
 بعض سور الرقية فضائؿ

دكف  ,ال يعتريو أدنى شؾ أف القرآف الكريـ شفاء مف أكلو إلى آخره,إف المتأٌمؿ في كتاب ا
كىك رادع لمشياطيف , فيك كبلـ ا المنٌزه عف الخطأ كالزلؿ كالنقص, استثناء سكرة أك آية أك حرؼ

كال شٌؾ أف آيات الترغيب ترقؽ قمكب اإلنس كالجف كيعيد الكثير , كدافع ألذاىـ كراد لمكرىـ كخبثيـ
مف ك, سابقتياف  ال تقؿ في مفعكليا عىيب كآيات التر,منيـ لخالقيـ إف تدبركىا كعقمكا معانييا

الجدير بالذكر التنبيو عمى أمرو ىاـ, ذلكـ أف انتقاء اآليات كالسكر في ىذا المبحث ما جاء فييا 
حَّ الحديث في فضميا معدكد كقميؿ, فالقرآف كمو شفاء, كلكف بعض اآليات  نص صحيح, كالذم صى

يككف انتقاؤىا لنٌية يريدىا الراقي تناسب معنى, أك تفيد عٌمة, كفييا ًسرّّ قؿَّ أف يىًعيىوي إال خكاص 
ؿُّ أمرىا بالنيَّة, كلعٌؿ فعؿ الصحابي الذم رقى المديغ حيف اجتيد كاستنبط, أدَّاهي  العمماء, فالرقية جي

 .استنباطو إلى أف ينتقي الفاتحة كلـ يزد عمييا
 :كسكؼ أستعرض إف شاء ا فضائؿ بعض سكر الرقية

 :الفاتحة: أوًلً 
ـٌ الكتاب كما قاؿ البخارم ـٌ الكتاب"في أكؿ كتاب التفسير :  سميت بفاتحة الكتاب ألٌنيا أ ؛ سميت أ

ـٌ القرآف 1." ألٌنو يبدأ بكتابتيا في المصاحؼ كيبدأ بقراءتيا في الصبلة ـٌ الكتاب كتسمى أ   كأ
  2." ال صبلة لمف لـ يقرأ بأـ القرآف" :()قاؿ رسكؿ ا : لمحديث عف عبادة بف الصامت, قاؿ

 كسكرة الكنز كسكرة الشفاء ,الكافية كالكافيةب كتسمى في القرآف مكالشتماليا عمى المعاني الت
كسكرة الصبلة لما يركل كألنيا تككف كاجبة أك , ألنيا تثنى في كؿ صبلةم كسكرة المثاف, كالشافية
 إذا اعتممت أك : قاؿ ابف عباس رضي ا عنيما,ٌنيا أساس القرآفإكسكرة الحمد كاألساس ؼ, فريضة

 :كقد جاء في فضؿ سكرة الفاتحة أحاديث كثيرة منيا   3.اشتكيت فعميؾ باألساس

                                                           
 (. 8/156.)فتح الباري:  ابف حجر1
 . 1مج. جزء القراءة خمؼ اإلماـ: (ىػ256: ت) محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد ا ,البخارم2

باب كجكب القراءة . كتاب جزء القراءة خمؼ اإلماـ. ـ1980- ىػ1400.المكتبة السمفية . 1ط .فضؿ الرحمف الثكرم: تحقيؽ
. باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة. كتاب الصبلة. صحيح مسمـ: كمسمـ. (1/3(. )6)حديث رقـ . لئلماـ كالمأمـك 

 (. 01/295(.394 )حديث رقـ 
. 3 مج.(مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ)تفسير النسفي : (ىػ710: ت) أبك البركات عبد ا بف أحمد بف محمكد, النسفي 3

 .  بتصرؼ(.1/25).  ـ1998-  ىػ 1419. دار الكمـ الطيب: بيركت. 1ط .يكسؼ عمي بديكم: تحقيؽ
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َـّ أتىيتو فقاؿ( )أىفَّ النبي "  عف أبي سًعيد بف اٍلميعىمَّى -1  :مرَّ ًبو كىك يصمّْي فدعاه قاؿ فصمَّيت ث
ۈ  ۈ    ٴۇ  چ   أىلـ يقؿ ا عز كجؿ:كنت أصمّْي قاؿ:ما منعؾ أىف تجيبًني قاؿ 

 أال أعمّْمؾ أعظـ سكرة قبؿ  ٢٤:األنفالچۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   

يا رسكؿ المَّو قىكلؾ قاؿ الحٍمد لمَّو ربّْ العالميف : فذىب ليخرج قمت : أىف أىخرج مف المسجد قاؿ 
 1 "ىي السَّبع المثىاني الذم أكتيت كالقرآف العظيـ

 في سفرة ()انطمؽ نفر مف أصحاب النبي: رضي ا عنو, قاؿ الخدرم عف أبي سعيد -2
يضيفكىـ, فمدغ سيد  حتى نزلكا عمى حٌي مف أحياء العرب, فاستضافكىـ فأبكا أف سافركىا,

لك أتيتـ ىؤالء الرىط الذيف نزلكا, : ذلؾ الحي, فسعكا لو بكؿ شيء ال ينفعو شيء, فقاؿ بعضيـ
يا أييا الرىط إف سيدنا لدغ, كسعينا لو بكؿ : لعمو أف يككف عند بعضيـ شيء, فأتكىـ, فقالكا

نعـ, كا إني ألرقي, كلكف كا : شيء ال ينفعو, فيؿ عند أحد  منكـ مف شيء؟ فقاؿ بعضيـ
لقد استضفناكـ فمـ تضيفكنا, فما أنا براؽو لكـ حتى تجعمكا لنا جعبل, فصالحكىـ عمى قطيع مف 

الحمد  رب العالميف فكأنما نشط مف عقاؿ, فانطمؽ يمشي : الغنـ, فانطمؽ يتفؿ عميو, كيقرأ
: اقسمكا, فقاؿ الذم رقى: فأكفكىـ جعميـ الذم صالحكىـ عميو, فقاؿ بعضيـ: كما بو قمبة, قاؿ

 فنذكر لو الذم كاف, فننظر ما يأمرنا, فقدمكا عمى رسكؿ ا ( )ال تفعمكا حتى نأتي النبي
( )قد أصبتـ, اقسمكا, كاضربكا لي معكـ : كما يدريؾ أنيا رقية, ثـ قاؿ: فذكركا لو, فقاؿ

 2".()سيما فضحؾ رسكؿ ا 
 فأتينا عمى ( )أقبمنا مف عند رسكؿ ا": عف خارجة بف الصمت التميمي, عف عمو, قاؿ -3

إنا أنبئنا أنكـ قد جئتـ مف عند ىذا الرجؿ بخير, فيؿ عندكـ مف دكاء : حٌي مف العرب, فقالكا
: فجاءكا بمعتكه في القيكد, قاؿ: نعـ قاؿ: فقمنا: أك رقية فإف عندنا معتكىا في القيكد؟ قاؿ

فقرأت عميو فاتحة الكتاب ثبلثة أياـ غدكة, كعشية, كمما ختمتيا أجمع بزاقي ثـ أتفؿ فكأنما 

                                                           
. سنف النسائي: كالنسائي. (2/71(.)1458 )حديث رقـ . باب فاتحة الكتاب. كتاب الصبلة. سنف أبي داود:  أبك داكد1

 :كقاؿ األلباني. (139(.) 913 )حديث رقـ". كلقد آتيناؾ سبعان مف المثاني كالقرآف العظيـ"باب تأكيؿ قكلو . كتاب االفتتاح
 (.1/295(.)1394) حديث رقـ .الجامع الصحيح: األلباني: أنظر. صحيح

 .  في باب حكـ أخذ األجرة عمى الرقية. (47) صفحة سبؽ تخريجو2
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كيٍؿ لىعىٍمًرم : فقاؿ(  )ال, حتى أسأؿ رسكؿ ا: فأعطكني جعبل, فقمت: نشط مف عقاؿ, قاؿ
ؽٍّق  ٍقيىًة حى ٍقيىًة بىاًطؿو لقد أىكىٍمتى ًبري ٍف أىكىؿى ًبري  1".مى

كبالجممة فما تضمنتو الفاتحة مف إخبلص العبكدٌية كالثناء عمى ا, كتفكيض "  :يقوؿ ابف القيـ
األمر كمو إليو, كاالستعانة بو, كالتككؿ عميو, كسؤالو مجامع النعـ كميا, كىي اليداية التي تجمب 

  2" .النعـ, كتدفع النقـ مف أعظـ األدكية الشافية الكافية

الكتاب شفاء مف كؿ داء مف أدكاء الجيؿ كالمعاصي كاألمراض فاتحة : كأٌكد ىذا المناكم إذ يقكؿ
 لما حكتو مف إخبلص العبكدٌية كالثناء عمى ا كتفكيض األمر إليو كاالستعانة بو كالتككؿ ,الظاىرة

 كذلؾ مف أعظـ األدكية ,عميو كسؤالو مجامع النعـ كميا كىي اليداية التي تجمب النعـ كتدفع النقـ
 3. الشافية الكافية

 . آية الكرسي: ثانياً 
أٌما , في المدينة كليا فضؿ عظيـ  () إٌف آية الكرسي ىي مف سكرة البقرة نزلت عمى رسكؿ ا 

عف أبي ىريرة فيما يتعمؽ بفضميا فنذكر الحديث الذم ركاه البخارم المتعمؽ بفضؿ ىذه اآلية 
 كسمـ بحفظ زكاة رمضاف فأتاني آت فجعؿ يحثك مف ()كٌكمني رسكؿ ا " : رضي ا عنو, قاؿ

إذا أكيت إلى فراشؾ :  فقاؿ, فذكر الحديث ()الطعاـ فأخذتو, فقمت ألرفعٌنؾ إلى رسكؿ ا  
: ()فاقرأ آية الكرسي, لف يزاؿ عميؾ مف ا حافظ, كال يقربؾ شيطاف حتى تصبح, فقاؿ النبي  

إذا كاف مف قرأ اآليتيف مف آخر سكرة البقرة : "   قاؿ ابف بطاؿ4" .صدقؾ كىك كذكب ذاؾ شيطاف
 .كفتاه

                                                           
حديث . مسند أحمد: كابف حنبؿ. (4/14(.) 3901 )حديث رقـ. باب كيؼ الرقى. كتاب الطب. سنف أبي داود:  أبك داكد1

عمؿ اليـو والميمة سموؾ النبي مع . (ىػ 364ػ:ت )أحمد بف محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ , كابف السني (.218369 )رقـ 
 (.1/584(.)630 )حديث رقـ.مؤسسة عمـك القرآف: بيركت. ككثر البرني: تحقيؽ. 1مج. ربو عز وجؿ ومعاشرتو مع العباد

   (.2/828(.) 4494 )حديث رقـ . صحيح الجامع:  األلباني.صحيح

 (. 4/163. ) زاد المعاد في ىدي خير العباد: ابف القيـ 2

 . بتصرؼ(.4/419. )فيض القدير شرح الجامع الصغير :المناكم 3
 (.  4/123(.)3275 )حديث رقـ. باب صفة إبميس كجنكده. كتاب بدء الخمؽ. صحيح البخاري: ابف البخارم 4
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كال يقربو شيطاف حتى يصبح, فما ظٌنؾ بمف قرأىا ,  كمف قرأ آية الكرسي كاف عميو مف ا حافظ 
 1".كميا مف كفاية ا لو كحرزه كحمايتو مف الشيطاف كغيره, كعظيـ ما يدخر لو مف ثكابيا

 :قراءة آخر آيتيف مف سورة البقرة تكفي شر ما يؤذي: ثالثاً 

مف قرأ باآليتيف مف " :()قاؿ النبي :  مسعكد رضي ا عنو, قاؿابف عف جاء في الصحيحيف 
 كقاؿ اإلماـ 3."أف معناه كفتاه مف شر ما يؤذيو:"  قاؿ ابف القيـ2."ق آخر سكرة البقرة في ليمة كفتا

 ,كقيؿ مف اآلفات ,كقيؿ مف الشيطاف ,قيؿ معناه كفتاه مف قياـ الميؿ":النككم في معنى كفتاه
  4 ."كيحتمؿ مف الجميع

, اه عف قياـ تمؾ الميمة بالقرآف كأجزأتا عنو عف قراءة القرآف مطمقان نتأم أغ":معنى كفتاه 5قاؿ المناكم
 أك دفعتا عنو شر الثقميف أك كفتاه , ككفتاه شر الشيطاف أك اآلفات,مكركهأك  كقتاه مف كؿ سكء أك

: رضي ا عنو قاؿ- كعف عمي 6."بما حصؿ لو بسبب قراءتيما مف الثكاب عف طمب شيء آخر
 7" .ما كنتي أرل أحدان يعقؿ يناـ قبؿ أف يقرأ اآليات الثبلث األكاخر مف سكرة البقرة"

  .قراءة المعوذتيف وقؿ ىو اهلل أحد تكفي شر ما يؤذي: رابعًا 
 خرجنا في ليمة مطرو كظممةو شديدةو, نطمب ":عف معاذ بف عبد ا بف خبيب, عف أبيو, أنو قاؿ

: قؿ فمـ أقؿ شيئان, ثـ قاؿ: أصمٌيتـ؟ فمـ أقؿ شيئان, فقاؿ: ليصمي لنا, فأدركناه, فقاؿ ()رسكؿ ا 

                                                           
 (. 10/247 ). باب فضؿ سكرة البقرة. كتاب التعبير. شرح صحيح البخاري: ابف بطاؿ 1

صحيح : كمسمـ. (6/188(.)5009 )حديث رقـ. باب فضؿ سكرة الفاتحة. كتاب فضائؿ القرآف. صحيح البخاري: البخارم 2
 (.1/554(.)255)حديث رقـ . باب فضؿ الفاتحة كخكاتيـ سكرة البقرة.  كتاب صبلة المسافريف كقصرىا.مسمـ

. سيد إبراىيـ: تحقيؽ. الوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب: (ىػ751: ت).محمد بف أبي بكر أيكب بف شمس الديف, ابف القيـ 3
 (. 1/97 ). ـ1999. دار الحديث: القاىرة.3ط

 (. 6/91 ).باب فضؿ سكرة الفاتحة كخكاتيـ سكرة البقرة. كتاب صبلة المسافريف كقصرىا. شرح النووي عمى مسمـ: النككم 4

ثـ المناكم القاىرم, زيف الديف مف كبار العمماء محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم : ىك 5
, فجعؿ كلده تاج الديف انزكل لمبحث كالتصنيؼ, ككاف قميؿ الطعاـ كثير السير, فمرض كضعفت أطرافو. بالديف كالفنكف

 (.6/204).األعبلـ: الزكمي: أنظر. ق1031  لو نحك ثمانيف مصنفان, عاش في القاىرة, كتكفي بيا. محمد يستممي منو تآليفو

 . بتصرؼ. (6/197.) فيض القدير: المناكم 6

. طبعة جديدة منقحة. عبد القادر األرنؤكط: تحقيؽ. األذكار: (ىػ676:ت)أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ, النككم 7
 (. 1/94). ـ1994-ىػ1414.دار الفكر: بيركت
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قؿ ىك ا أحد كالمعكذتيف : قؿ :يا رسكؿ ا ما أقكؿ؟ قاؿ: قؿ فقمت: قؿ فمـ أقؿ شيئان, ثـ قاؿ
 1."ءحيف تمسي, كحيف تصبح, ثبلث مرات تكفيؾ مف كؿ شي

: كاف إذا أكل إلى فراشو كؿ ليمة جمع كفيو, ثـ نفث فييما فقرأ فييما( )أف النبي :" كعف عائشة
قؿ ىك ا أحد كقؿ أعكذ برب الفمؽ كقؿ أعكذ برب الناس, ثـ يمسح بيما ما استطاع مف جسده, 

 2 ".يبدأ بيما عمى رأسو ككجيو كما أقبؿ مف جسده يفعؿ ذلؾ ثبلث مرات

ثبات األحدية , : يقكؿ ابف القيـ إٌف في سكرة اإلخبلص مف كماؿ التكحيد العممي اإلعتقادم, كا 
ثبات الصمدية المستمزمة إلثبات كؿ كماؿ لو مع ككف الخبلئؽ  المستمزمة نفي كؿ شركة عنو, كا 
تصمد إليو في حكائجيا, أم تقصده الخميقة, كتتكجو إليو, عمكييا كسفمييا, كنفي الكالد كالكلد, 

كالكؼء عنو المتضمف لنفي األصؿ, كالفرع كالنظير, كالمماثؿ مما اختصت بو كصارت تعدؿ ثمث 
كفي . القرآف, ففي اسمو الصمد إثبات كؿ الكماؿ, كفي نفي الكؼء التنزيو عف الشبيو كالمثاؿ

. األحد نفي كؿ شريؾ لذم الجبلؿ, كىذه األصكؿ الثبلثة ىي مجامع التكحيد

 االستعاذة مف كؿ مكركه جممة كتفصيبلن, فإف االستعاذة مف شر ما خمؽ تعـٌ كؿ وفي المعوذتيف
شٌر يستعاذ منو, سكاء كاف في األجساـ أك األركاح كاالستعاذة مف شٌر الغاسؽ كىك الميؿ, كآيتو 
كىك القمر إذا غاب, تتضمف االستعاذة مف شٌر ما ينتشر فيو مف األركاح الخبيثة التي كاف نكر 

كاالستعاذة  .الٌنيار يحكؿ بينيا كبيف االنتشار, فمما أظمـ الميؿ عمييا كغاب القمر, انتشرت كعاثت
كاالستعاذة مف شر  .مف شر النٌفاثات في العقد تتضمف االستعاذة مف شر السكاحر كسحرىف
  كأما سكرة الناس فقد .الحاسد تتضمف االستعاذة مف النفكس الخبيثة المؤذية بحسدىا كنظرىا

تتضمف االستعاذة مف شر شياطيف اإلنس كالجف, فقد جمعت السكرتاف االستعاذة مف كؿ شر, 
    ()مف الشركر قبؿ كقكعيا, كليذا أكصى النبي  كليما شأف عظيـ في االحتراس كالتحٌصف

                                                           
باب ما يقكؿ . كتاب األدب. سنف أبي داود: كأبك داكد. (5/567(.)3575 )رقـ. أبكاب الدعكات. سنف الترمذي: الترمذم 1

 (. 2/812(.)4406 )حديث رقـ.صحيح الجامع: األلباني: أنظر.كالحديث صحيح. (4/312(. )5082 )حديث رقـ. إذا أصبح

 (. 6/190(.)5017 )حديث رقـ. باب فضؿ المعكذات. كتاب فضائؿ القرآف. صحيح البخاري: البخارم 2
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عقبة بف عامر بقراءتيما عقب كؿ صبلة, كفي ىذا سر عظيـ في استدفاع الشركر مف الصبلة إلى 
  1.الصبلة

, يتعكذ مف الجاف كعيف اإلنساف حتى نزلت المعكذتاف(  )كاف رسكؿ ا: كعف أبي سعيد قاؿ
 2.فمما نزلتا أخذ بيما كترؾ ما سكاىما

كاف يتعكذ مف الجاف أم يقكؿ أعكذ با مف الجاف كعيف اإلنساف مف ناس ينكس ك:"قاؿ المناكم
فمما نزلتا أخذ , حتى نزلت المعكذتاف,  كذلؾ يشترؾ فيو الجف كاإلنس كعيف كؿ ناظر,إذا تحرؾ

لما ثبت أٌنو كاف يرقي ؛ بيما كترؾ ما سكاىما أم مما كاف يتعكذ بو مف الكبلـ غير القرآف
أخرل لما تضمنتاه مف تارة كيرقي بالمعكذتيف ,  كفييما االستعاذة با فكاف يرقي بيا تارة,بالفاتحة

ناقتو في السفر, ( )كنت أقكد برسكؿ ا: كعف عقبة بف عامر, قاؿ 3."االستعاذة مف كؿ مكركه 
 فعممني قؿ أعكذ برب الفمؽ, كقؿ أعكذ برب "يا عقبة, أال أعٌممؾ خير سكرتيف قرئتا؟": فقاؿ لي

فمـ يرني سررت بيما جدا, فمما نزؿ لصبلة الصبح صمى بيما صبلة الصبح لمناس, : الناس, قاؿ
 4"يا عقبة, كيؼ رأيت؟": مف الصبلة التفت إلي, فقاؿ( )فمما فرغ رسكؿ ا 

كيراعى عند , تقرأ ما سبؽ مف اآليات كالسكر عمى المريض أك عمى الماء أك غير ذلؾ : وأخيراً 
  5:رقية المريض ما يمي

                                                           
 .بتصرؼ. (1/134. ) الطب النبوي: ابف القيـ 1

: كالنسائي.(3/463(.)2058)حديث . باب ما جاء في الرقية بالمعكذتيف. كتاب الطب. 6مج. سنف الترمذي: الترمذي2
شرح : كالبغكم. (7/200)(.7804 )حديث رقـ. باب ذكر فضؿ ما يتعكذ بو المتعكذكف. كتاب االستعاذة. سنف النسائي

حديث . صحيح الجامع: األلباني. صحيح. (4/479(.)1213 )حديث رقـ. باب المعكذتيف. كتاب فضائؿ القرآف. السنة
 (. 2/882(.)4902)رقـ

 (. 5/202.) فيض القدير: المناكم 3

. سنف النسائي: كالنسائي. (2/73(.) 1462 )حديث رقـ. باب في المعكذتيف. كتاب الصبله. سنف أبي داود: أػبك داكد 4
( 926 )حديث رقـ . المعجـ الكبير: كالطبراني. (7/199(.) 7799 )حديث رقـ. باب ما يتعكذ بو المتعكذكف. كتاب االستعاذة

 عبد: ؽمحؽت .4مج. السنف الصغير :(ىػ458: ت)أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى, أبك بكر : كالبييقي. (17/335.)
باب تخصيص . كتاب فضائؿ القرآف. ـ1989-ىػ1410.جامعة الدراسات اإلسبلمية : باكستاف. 1ط. المعطي أميف قمعجي

 (.   2/1316(.)7948 )حديث رقـ. صحيح الجامع: األلباني. صحيح. (1/374(.)974 )رقـ . سكرتي المعكذتيف بالذكر

سمسمة زاد المؤمف . عبد ا بف عبد الرحمف الجبريف: تقديـ. ارِؽ نفسؾ وأىمؾ بنفسؾ: خالد بف عبد الرحمف, الجريسي 5
 .بتصرؼ. (39-43(. )5)
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 . استقباؿ الراقي القبمة إف أمكف -1
,  لنصكص الرقية أثناء القراءة؛ فبل يقكليا الراقي دكف تفكر بمعانيياللزـك تدبر الراقي كالمرؽ -2

كاستحضر كبلىما تعمؽ القمب بعظيـ قدرة ا ,  إاٌل كقد اجتيد في تدبرىالكال يستمعيا المرؽ
 . كحسف االستعانة بو, تعالى

إف تيسر ذلؾ , استحساف كضع اليد اليمنى في أثناء الرقية عمى الناصية أك عمى مكضع األلـ -3
 . مع مبلحظة عدـ جكاز مس النساء مف غير المحاـر

 يستحسف القراءة بصكت معتدؿ في األذف اليمنى أك اليسرل لممريض مف كقت آلخر في أثناء  -4
 . الرقية

أك , أك خمسان , فبل بأس بتكرارىا ثبلثان , إذا الحظت تأٌثر المريض ببعض اآليات في أثناء الرقية -5
 .حسب الحاجة مع مبلحظة درجة االستجابة, سبعان 

ككذلؾ , كيخفؼ عنو الببلء, كمحبة أف يشفيو ا سبحانو, أف ينكم الراقي برقيتو نفع أخيو -6
حرص عمى دعكتو إلى التقكل , بؿ إف تيقف الراقي كجكد جٌني متمٌبس, تكخي ىدايتو
ينبغي لمراقي مبلحظتو؛ كذلؾ أف رسالة المسمـ األساسية , كىذا مطمب ميـ جدان , كاالستقامة

لذا كاف األكلى بو أف يبدأ رقيتو كىك , فالمسمـ داعية في المقاـ األكؿ, ىي الدعكة إلى ا
فبل ينبغي لو أف يسعى إلى أذية الجٌني ابتداء , يحمؿ في صدره ىاتيف النيتيف الشفاء كاليداية

 . إال إذا استعصت عميو سبؿ اليداية
" أرقيؾً "أك"أرقيؾى " أك, " أرقي نفسي" فيقكؿ مثبلن , مراعاة لفظ الرقية المناسب لممقاـ عند القراءة -7

 . كذلؾ بحسب الحاؿ, "أرقيكـ "أك ,
كذلؾ بحسب حاؿ المريض , كربما أقؿ مف ذلؾ أك أكثر, قد تستمر الرقية لمدة أسبكع كامؿ -8

 .حتى يتـ الشفاء, كمدل استجابتو لمعبلج
فيزداد بذلؾ تأثره , كالجير أكلى؛ ليتمكف المرقي مف سماعو, بإمكاف الراقي القراءة سران أك جيران  -9

.    بالرقية فينتفع بيا
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 الفصؿ الثاني  

ىا بالرقى الشرعية تأىـ األدواء الشائعة وطرؽ معالج

 السحر: المبحث األوؿ 
 والصرع المس  : المبحث الثاني

العيف : المبحث الثالث
 تحصينات اإلنساف ضد الشيطاف : المبحث الرابع
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 المبحث األوؿ
  السحر

  1نة كالسحرة كالكو,كالكقكؼ في نحكرىـ  فإف خير الجياد كأفضمو القياـ عمى أعداء الديف
, ييـككثر خطريىـ فآذكا المؤمنيف كأدخمكا الرعب عؿ, كعظـ أمرىـ, فقد استطار شرىـ, كالمشعكذيف

 كلعؿ ,األمراض المختمفة في ىذا العصر, مع التقدـ الكبير في الطب كالعبلج مف المبلحظ انتشارؼ
 ا, كارتكابيـ المعاصي كالمنكرات, منيجمف أسباب كثرة األمراض كانتشارىا ابتعاد الناس عف 

 ازدادت , اقترافان فيذه األمراض العديدة عقاب مف ا لمٌناس, ككمما ازدادكا مف الذنكب كالمعاصي
كيعالجكف عف طريؽ ,  ممف يٌدعكف الطب انتشر الكثيرفي اآلكنة األخيرةك, األمراض انتشاران 

في الذىاب إلييـ مف الناس تساىؿ الكثير ؼ ككاف سبب ىذا االنتشار جيؿ الناس بحقيقتيـ؛, السحر
 أف ىذا مف فعؿ األسباب كىذا منكر عظيـ كخطر مدليـ  ىؤالءكيزعـ, كطمب الشفاء عمى أيدييـ

                                                                         . كبير يخمخؿ العقائد كيزعزع اإليماف

لما في ذلؾ مف التعمؽ , مف الكاجب عمى المسمـ أف يبيف خطر ىؤالء األشرار عمى اإلسبلـ كأىموؼ
 كنظران النتشار األمراض بيف الناس ككثرتيا , )كمخالفة أكامره كأكامر رسكلو , بغير ا تعالى
كاالتصاالت كغيرىا كذلؾ , كذلؾ عف طريؽ الفضائيات, األشرار الناسالسحرة استغٌؿ ىؤالء 

 .البتزاز أمكاؿ الناس

لشعكذة المخالفيف لما بعث ا بو ا كالمنجميف كالعرافيف كأىؿ نة فالحذر الحذر مف السحرة كالكو
كقد شرع ا سبحانو لعباده   . كيضركف كال ينفعكف,فإنيـ يفسدكف كال يصمحكف( , )نبينا محمد 
 بعد كقكعو رحمة منو ليـ  أنفسيـشر قبؿ كقكعو, كأكضح ليـ سبحانو ما يعالجكنو بواؿما يتقكف بو 

تمامان لنعمتو عمييـ, حسانان منو إلييـ كا    : كجاء تفصيؿ ذلؾ في عدة مباحث ىي كاآلتيكا 

 

 

                                                           
الذم يتعاطي الخبر عف الكائنات في مستقبؿ الزماف كيدعي معرفة األسرار, كقد كاف في العرب كىك مفردىا كاىف : الكينة 1

  (.13/363 . )لساف العرب: ابف منظكر: أنظر. كينة



76 
 

 تعريؼ السحر لغة واصطالحاً : المطمب األوؿ 

.  أصؿ السحر ىك صرؼ الشيء عف حقيقتو إلى غيره :السحر في المغة: أوًلً 

 الشيء عمى غير حقيقتو, قد سحر الشيء صٌكرفكأٌف الساحر لما أرل الباطؿ في صكرة الحؽ ك
 أال ترل أف البميغ يمدح إنسانان حتى يصرؼ قمكب السامعيف إلى حٌبو, ثـ  1.عف كجيو أم صرفو

ف كاف غير حؽ, يذمو حتى يصرفيا إلى بغضو    2.  فيك صرؼ قمكب السامعيف كا 

كؿ ما لطؼ مأخذه السحر :"  قاؿ صاحب المساف.كؿ ما لطؼ مأخذه كدؽكيطمؽ السحر عمى  
, بحيث يككف لمسحر تأثير خفي ال يطمع عميو الناس 3." كدؽ, فيك سحر, كالجمع أسحار كسحكر

إف مف :" () النبيقاؿ بؿ كيشمؿ البياف كالفصاحة كما , كالكيانة, كىك بيذا المعنى يشمؿ التنجيـ
كقيؿ معناه أف الرجؿ يككف عميو الحؽ كىك أقـك بحجتو مف خصمو فيقمب الحؽ  .4" البياف لسحران 

كليس بقمب , ببيانو إلى نفسو؛ ألف مف معاني السحر قمب الشيء في عيف اإلنساف, كالخداع
بتخييؿ ": م أ  ١١٦:األعرافچ  ې  ې   ى  ى    چ   :كما في قكلو تعالى األعياف,

   5 ."عظيـ كثير, مف التخييؿ كالخداع

لى ذلؾ اإلشارة بقكلو   كيطمؽ السحر عمى ما يحصؿ بمعاكنة الشياطيف بضرب مف التقرب إلييـ كا 
يطمؽ وكذلك,١٠٢:البقرة چ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ چ تعالى 

  6.عمى ما يحصؿ بمخاطبة الككاكب كاستنزاؿ ركحانياتيا بزعميـ

 
                                                           

 .بتصرف(.4/348)  .فصؿ السيف الميممة . لساف العرب:  ابف منظكر1
. فصؿ السيف الميممة. لساف العرب: كابف منظكر (.1/174 ).(بيف  )مادة  .النياية في غريب الحديث واألثر:  ابف األثير2
 .  بتصرؼ(.4/348) 
 .(4/348 ).(السيف الميممة  )فصؿ .لساف العرب:  ابف منظكر3
 (. 7/138(.)5767 )حديث رقـ . باب إف مف البياف لسحران . كتاب الطب. صحيح البخاري:  البخارم4
 .جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف: (ىػ310: ت)محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي أبك جعفر , لطبري  ا5

-  ىػ 1422. دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف. 1ط .الدكتكر عبد ا بف عبد المحسف التركي: تحقيؽ. 26مج
 .بتصرؼ(. 10/356). ـ2001

 .بتصرؼ. (10/222.)فتح الباري:  ابف حجر6
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 : مما سبؽ بيانو يتضح أف السحر يطمؽ عمى عدة معافو كىي

 . يطمؽ عمى صرؼ الشيء عف حقيقتو– 1

 .كؿ ما لطؼ مأخذه كدؽكيطمؽ السحر عمى   - 2

 . كيطمؽ السحر عمى ما يحصؿ بمعاكنة الشياطيف بضرب مف التقرب إلييـ -3

 .يطمؽ عمى ما يحصؿ بمخاطبة الككاكب كاستنزاؿ ركحانياتيا بزعميـوكذلك -4

                                                                  .السحر في اًلصطالح: ثانياً 
اعمـ أف السحر في االصطبلح ال يمكف حده بحد جامع : " –رحمو ا  – 1قاؿ الشيخ الشنقيطي

مانع لكثرة األنكاع المختمفة الداخمة تحتو, كال يتحقؽ قدر مشترؾ بينيا يككف جامعان ليا مانعان 
 2." كمف ىنا اختمفت عبارات العمماء في حده اختبلفان متباينان . لغيرىا

ككاف السبب كراء اختبلفات العمماء ىك اختبلفيـ في تفسير السحر كؿ حسب ما يعتقده في حقيقة 
كمف كاف يعتقد أٌنو , فمف كاف يعتقد أنو حقيقة عٌبر عنو بتعريؼ, السحر ىؿ ىك خياؿ أـ حقيقة
ليؾ بعضان مف ىذه التعريفات. خياؿ عٌبر عنو بتعريؼ آخر  . كا 

ىك عقد كرقى ككبلـ يتكمـ بو, أك يكتبو, أك يعمؿ شيئان في بدف المسحكر السحر : "3قاؿ ابف قدامة 
كلو حقيقة, فمنو ما يقتؿ, كما يمرض, كيأخذ الرجؿ عف . أك قمبو, أك عقمو, مف غير مباشرة لو

                                                           
كلد كتعمـ ". مكريتانيا"مفسر مدٌرس مف عمماء شنقيط . محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي:  ىك1

ىػ 1393كاستقر مدرسان في المدينة المنكرة ثـ الرياض كأخيران في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة تكفي سنة " ىػ1367"كحج . بيا
 (. 6/45. )األعالـ: الزركمي. أنظر. بمكة

: بيركت. أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: (ىػ1393:ت)محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر:  الشنقيطي2
 (. 4/41).ـ1995- ىػ 1415. دار الفكر لمطباعة كالنشر

فقيو مف أكابر الحنابمة, . عبد ا بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقٌي الحنبمي, أبك محمد مكفؽ الديف:  ىك3
 ىػ فأقاـ 561كتعمـ في دمشؽ, كرحؿ إلى بغداد سنة " مف قرل نابمس بفمسطيف"كلد في جماعيؿ " المغني " لو تصانيؼ, منيا 

(. 4/67.)األعالـ: الزركمي: أنظر. ىػ 620نحك أربع سنيف, كعاد إلى دمشؽ, كفييا كفاتو سنة
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امرأتو فيمنعو كطأىا, كمنو ما يفرؽ بيف المرء كزكجو, كما يبغض أحدىما إلى اآلخر, أك يحبب 
 1".بيف اثنيف

 2". كبلـ مؤٌلؼ يعظـ بو غير ا تعالى, كتنسب إليو فيو المقادير كالكائنات":فالسحر

كيجرم مجرل ,  مختص بكؿ أمر يخفى سببو كيتخيؿ عمى غير حقيقتوبأٌنو" : كعٌرفو الفخر الرازم
  3." التمكيو كالخداع

 4." السحر ىك أمر خارؽ لمعادة صادر عف نفس شريرة ال تتعذر معارضتو": القسطبلنيكقاؿ 

مزاكلة النفكس الخبيثة ألفعاؿ كأقكاؿ يترتب عمييا أمكر خارقة هو "  :كعٌرفو الخطيب الشربيني فقاؿ
 5" ؟ لمعادة, كاختمؼ فيو ىؿ ىك تخييؿ أك حقيقة

ىك اتفاؽ بيف ساحر كشيطاف عمى أف يقـك الساحر بفعؿ الشركيات : كقاؿ الشيخ كحيد عبد السبلـ
 6.أك المحرمات في مقابؿ مساعدة الشيطاف لو كطاعتو فيما يطمب منو

كبعد استقراء التعريفات السابقة نجد أٌف مف قاؿ بأٌف السحر كمو تخييؿ كتمكيو كخداع فيك عمى 
فيككف الصكاب كا . كمف قاؿ بأٌف السحر حقيقي مطمقان فيك كذلؾ عمى غير صكاب, غير صكاب

أعمـ أٌف بعض السحر حقيقي كىك الذم تعتريو األحكاـ الشرعية الخاصة بالسحر كالبعض اآلخر 

                                                           
. ـ1968- ىػ 1388. مكتبة القاىرة . بدكف طبعة. 10مج . المغني :(ىػ620: ت)عبد ا بف أحمد بف محمد ,  ابف قدامة1

 (. 9/28 ).فصؿ السحر. كتاب المرتد
.  3ط .محمد عبد القادر عطا: تحقيؽ. 4مج .أحكاـ القرآف: (ىػ543: ت)القاضي محمد بف عبد ا أبك بكر  , ابف العربي2

 (. 1/48).ـ2003-ىػ1424. دار الكتب العممية: بيركت
: بيركت . 3ط. التفسير الكبير= مفاتيح الغيب : (ىػ606: ت)أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف ,  الرازم3

 (. 3/619). ىػ1420. دار إحياء التراث العربي
. 7ط. 10مج .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: (ىػ923: ت)أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ :  القسطبلني4

 (. 8/401 ). باب السحر. كتاب الطب .  ىػ1323. المطبعة الكبرل األميرية: مصر
. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: (ىػ977: ت)شمس الديف, محمد بف أحمد الخطيب الشافعي,  الشربيني5

 (. 5/394).ـ1994-ىػ1415. دار الكتب العممية: بيركت .1ط. 6مج
. ـ1992-ىػ1412. مكتبة الصحابة: جدة. 3ط. شرارالصاـر البتار في التصدي لمسحرة األ. كحيد عبد السبلـ,  بالي6
 (. 17ص)
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, كىي خدع كتمكييات ال حقيقة ليا في أرض الكاقع,  كىي ما يطمؽ عميو  سحران مجازان 1,شعكذة 
نما ىي خدع تعكد عمى صاحبيا بالضرر في أغمب األحياف   . كا 

كالذم ييمنا ىك تعريؼ ابف قدامة كىك الذم يقع بيف الناس غالبان كتكثر منو الشككل كما ينتج عنو 
كلكف ا عز كجؿ أنزؿ عبلج ىذا , مف أمراض لـ يجد ليا الطٌب عبلجان في مفيكـ الطب البشرم

 .الداء كىك الرقية الشرعية 

  ؟       ىؿ السحر حقيقة أـ خياؿ : المطمب الثاني 

:   اختمؼ العمماء ىؿ السحر حقيقة أـ خياؿ عمى قكليف

ذىب أىؿ السٌنة كجميكر عمماء األمة إلى أف السحر ثابت كلو حقيقة كغيره مف : القوؿ األوؿ
كالصحيح أف لو حقيقة , كبو قطع الجميكر, كعميو :" – رحمو ا -  قاؿ اإلماـ النككم 2.األشياء 

           3."عامة العمماء كيدؿ عميو الكتاب كالسنة الصحيحة المشيكرة

إف لفظ السحر في عرؼ الشرع مختص بكؿ أمر يخفى : المعتزلة فقالكاكىك مذىب : القوؿ الثاني
  فالسحر عند المعتزلة ىك تخييؿ 4. سببو كيتخيؿ عمى غير حقيقتو كيجرم مجرل التمكيو كالخداع

ذىب عامة المعتزلة كأبك : " يقكؿ اإلماـ القرطبي. فقط ال حقيقة لو كىك ضرب مف التمكيو كالحيمة
ٌنما ىك تمكيو كتخييؿ  إسحاؽ األسترآبادم مف أصحاب الشافعي إلى أف السحر ال حقيقة لو, كا 

يياـ لككف الشيء عمى غير ما ىك بو, كأٌنو ضرب مف الخفة كالشعكذة   5."كا 

 

                                                           
. (شعذ )مادة. لساف العرب:ابف منظكر. خفة في اليد كأخذ كالسحر يرم الشيء بغير ما عميو أصمو في رأم العيف: الشعكذة 1
(3/594.) 

 . بتصرؼ(.10/222).قكلو باب السحر. كتاب المرضى. فتح الباري: كابف حجر. (2/46 .)تفسير القرطبي: القرطبي 2
 زىير :تحقيؽ. 12مج. روضة الطالبيف وعمدة المفتيف: (ىػ676: ت) أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ,  النككم3

 (. 9/346).ـ1991- ىػ1412. المكتب اإلسبلمي: بيركت. 3ط. الشاكيش
 (. 3/619. )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير :الرازم 4
 (. 2/46.) الجامع ألحكاـ القرآف:  القرطبي5
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 : كقد استدؿ الجميكر عمى أف السحر حقيقة ال خياؿ بما يمي

 :مف الكتاب: أوًل 

چ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ چ  :قاؿ تعالى -1

 ١٠٢:البقرة

كلك لـ يكف لو حقيقة لـ يمكف تعميمو, كال أخبر ,  ىذه اآلية تدؿ عمى أف السحر شيء مكجكد
 1.تعالى أنيـ يعممكنو الناس, فدؿ عمى أف لو حقيقة

 ١٠٢:البقرةچ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ    چ :قاؿ تعالى -2

فيذه اآلية تدؿ عمى أف السحر شيء مكجكد لو حقيقة تككف سببان لمتفريؽ بيف الرجؿ كامرأتو, كقد 
 2.عٌبر ا عنو بما المكصكلة كىي تدؿ عمى أٌنو شيء لو كجكد حقيقي 

 ٤:الفلقچڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ :قاؿ  تعالى-  3

السكاحر البلتي يعقدف في سحرىف, كينفثف في عقدىٌف, كلكال أف لمسحر حقيقة, لـ يأمر : يعني
 فمك لـ يكف ,  فأمر ا عٌز كجؿ باالستعاذة مف السحر يدؿ عمى عظيـ خطره3. باالستعاذة منو 

.  عظيـ الخطر لما أمر باالستعاذة منو

 :األدلة مف السنة: ثانياً 

 سحر ": رضي ا عنيا قالت-عف عيسى بف يكنس,عف ىشاـ بف عركة , عف أبيو, عف عائشة -1
يخيؿ ( ) رجؿ مف بني زريؽ, يقاؿ لو لبيد بف األعصـ, حتى كاف رسكؿ ا ( )رسكؿ ا

إليو أنو كاف يفعؿ الشيء كما فعمو, حتى إذا كاف ذات يـك أك ذات ليمة كىك عندم, لكنو دعا 
يا عائشة, أشعرت أف ا أفتاني فيما استفتيتو فيو, أتاني رجبلف, فقعد أحدىما عند :  كدعا, ثـ قاؿ

                                                           
  . بتصرؼ(.2/42) . الجامع ألحكاـ القرآف:  القرطبي1

 (. 4/35) .أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف:  الشنقيطي2
. دار الكتب العممية: بيركت. 1ط. 4مج. الكافي في فقو اإلماـ أحمد: (ىػ620: ت)عبد ا بف أحمد بف محمد,  ابف قدامة3

 (. 4/64)  .ـ1994-  ىػ 1414
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مىٍف طبو؟ : قاؿ 1مطبكب,: ما كجع الرجؿ؟ فقاؿ: رأسي, كاآلخر عند رجمي, فقاؿ أحدىما لصاحبو
  3. كجؼ طمع نخمة ذكر2في مشط كمشاطة,: في أم شيء؟ قاؿ: لبيد بف األعصـ, قاؿ: قاؿ
: في ناس مف أصحابو, فجاء فقاؿ(  )فأتاىا رسكؿ ا   4, في بئر ذركاف :قاؿ كأيف ىك؟ :قاؿ

أفبل : يا رسكؿ ا: يا عائشة, كأف ماءىا نقاعة الحناء, أك كأف رءكس نخميا رءكس الشياطيف قمت
 كفي ركاية 5. قد عافاني ا, فكرىت أف أثكر عمى الناس فيو شران فأمر بيا فدفنت: استخرجتو؟ قاؿ

ىذه البئر التي أريتيا, ككأف ماءىا : البئر حتى استخرجو, فقاؿ( )فأتى النبي سفياف بف عيينة 
- أم تنشرت - أفبل؟ : فقمت: فاستخرج, قالت: نقاعة الحناء, ككأف نخميا رءكس الشياطيف قاؿ

 6."أما ا فقد شفاني, كأكره أف أثير عمى أحد مف الناس شران : فقاؿ

لـ يستخرج مشاطة السحر, كبيف ( )ىناؾ خبلؼ  في ركاية عيسى بف يكنس التي فييا أف النبي
 7.ركاية سفياف بف عيينة التي فييا أنو استخرجو

                                                           
  . (طبب )مادة .النياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير. تفاؤال بالبرء أم مسحكر, كنكا بالطب عف السحر:  مطبكب1
 (3/110 .) 
مادة : النهاية في غريب الحديث واألثر: أنظر. ىي الشعر الذم يسقط مف الرأس كالمحية, عند التسريح بالمشط: المشاطة2
 (. 4/334) .(مشط)
 (.1/287).(جفؼ )مادة  . المرجع السابؽ: أنظر. كعاء الطمع, كىك الغشاء الذم يككف فكقو:  الجؼ3
شياب الديف أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي , الحمكم: أنظر. ىي بئر في منازؿ بني زريؽ بالمدينة:  بئر ذركاف4
 (. 1/299 ).ـ1995. دار صادر: بيركت. 2ط. 7مج .معجـ البمداف: (ىػ626: ت)
. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ: كمسمـ. (7/136(.) 5763 )حديث رقـ. باب السحر.كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 5

 (. 4/1719(.) 2189 )حديث رقـ . باب السحر

 (. 7/137(.)5765 )حديث. رباب ىؿ يستخرج السح. كتاب الطب. صحيح البخاري:  البخارم6
لـ يستخرج مشاطة السحر, كبيف ركاية ( )كقد بحث الحافظ في الجمع بيف ركاية عيسى بف يكنس التي فييا أف النبي 7

ذكر الميمب أف الركاة اختمفكا عمى ىشاـ في : عف ابف بطاؿ قكلو"  الفتح"سفياف بف عيينة التي فييا أنو استخرجو, فحكى في 
إخراج السحر المذككر, فأثبتو سفياف, كجعؿ سؤاؿ عائشة عف النشرة, كنفاه عيسى بف يكنس, كجعؿ سؤاليا عف االستخراج, 

كالنظر يقتضي ترجيح ركاية سفياف, لتقدمو في الضبط, كيؤيده أف النشرة لـ تقع : كلـ يذكر الجكاب, كصرح بو أبك أسامة, قاؿ
في ركاية أبي أسامة, كالزيادة مف سفياف مقبكلة, ألنو أثبتيـ, كال سيما أنو كرر استخراج السحر في ركايتو مرتيف, فيبعد مف 

أف : كيحتمؿ كجيا آخر, فذكر ما محصمو: عنيا ببل, بدال عف االستخراج, قاؿ()الكىـ, كزاد ذكر النشرة, كجعؿ جكابو 
االستخراج المنفي في ركاية أبي أسامة غير االستخراج المثبت في ركاية سفياف, فالمثبت ىك استخراج الجؼ, كالمنفي 

.  ككأف السر في ذلؾ أف ال يراه الناس, فيتعممو مف أراد استعماؿ السحر: استخراج ما حكاه, قاؿ
 (. 10/234 .)فتح الباري: ابف حجر   
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كالشفاء إٌنما يككف برفع ". إٌف ا شفاني: "  قاؿ لما حؿ السحر()أف النبي: الشاىد مف الحديث
العمة كزكاؿ المرض, فدٌؿ عمى أٌف لو حقيقة, فيك مقطكع بو بإخبار ا تعالى كرسكلو عمى كجكده 

. فيذا يدؿ عمى أف لمسحر حقيقة,  كالمشط كالمشاطة الكاردة في الحديث أشياء محسكسة1.ككقكعو

كقد اشتير بيف الناس كجكد عقد الرجؿ عف امرأتو حيف يتزكجيا فبل يقدر عمى : "قاؿ ابف قدامة
كركم مف . إتيانيا, كحؿ عقده, فيقدر عمييا بعد عجزه عنيا, حتى صار متكاتران ال يمكف جحده

 2".أخبار السحرة ما ال يكاد يمكف التكاطؤ عمى الكذب فيو

نما آمنا بو :" كيقكؿ ابف قتيبة كىذا شيء لـ نؤمف بو, مف جية القياس, كال مف جية حجة العقؿ, كا 
, كتكاطؤ األمـ في كؿ زماف عميو, خبل ىذه عمييـ الصبلة كالسبلـمف جية الكتب كأخبار األنبياء 

 3."  كدؿ عميو القياس, فيما شاىدكا كرأكارالعصابة, التي ال تؤمف إال بما أكجبو النظ

مف تصبح كؿ يـك سبع تمرات :" ()قاؿ رسكؿ ا : عف عامر بف سعد, عف أبيو, قاؿ -2
 4".عجكة, لـ يضره في ذلؾ اليـك سـ كال سحر

 5.  الشاىد مف الحديث ىك إثبات مضرة السحر كىذا يدؿ عمى أٌف لمسحر حقيقة

 :  استدؿ المنكروف لحقيقة السحر بما يمي

چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى   چ  :قاؿ تعالى -1

 ١١٦:األعراف
 ٦٦:طهچڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ   : قاؿ تعالى  -2

                                                           
  . بتصرؼ(.2/46 )تفسير القرطبي:  القرطبي1
 (. 9/29 ). باب فصؿ السحر. كتاب المرتد.  المغني: ابف قدامة2
المكتب اإلسبلمي . 3ط. بدكف تحقيؽ. 1مج . تأويؿ مختمؼ الحديث: (ىػ276: ت)أبك محمد عبد ا بف مسمـ , ابف قتيبة3
  (.1/270). ـ1999- ىػ 1419. 

كتاب . صحيح مسمـ: كمسمـ. (7/80(. )5445)حديث رقـ .باب العجكة . كتاب األطعمة. صحيح البخاري: البخارم 4
 (.3/1618(.)2047)حديث رقـ . باب فضؿ تمر المدينة. األشربة

 (. 66ص). مكتبة التراث: مكة. 1ط. السحر بيف الحقيقة والخياؿ. أحمد بف ناصر بف محمد,  الحمد5
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يقكؿ اإلماـ الرازم عند تفسير آية ,  أف اآليتاف تدالف عمى أف السحر خياؿ ال حقيقة لوالشاىد
ال لما احتاجكا :" األعراؼ السابقة تدؿ اآلية عمى أف السحرة ما كانكا قادريف عمى قمب األعياف كا 

ـى ؛إلى طمب األجر كالماؿ مف فرعكف ـٍ يقمبكا التراب ذىبان كًل ـى لى  ألٌنيـ لك قدركا عمى قمب األعياف فىًم
ـٍ ينقمكا ممؾ فرعكف إلى أنفسيـ ـٍ يجعمكا أنفسيـ ممكؾ العالـ كرؤساء الدنيا, لى ـى لى ًل  فيركل أنيـ 1."كى

  2.لطخكىا بالزئبؽ, فمما ضربت عمييا الشمس اضطربت كاىتزت, فخيمت ذلؾ

كذلؾ إما أف يككف , فبيف سبحانو أف أعينيـ سحرت: كقد أجاب ابف القٌيـ عمى ىذا االعتراض بقكلو
مثؿ أف يككف السحرة استعانت بأركاح حركتيا ,  كىك الحباؿ كالعصي,لتغيير حصؿ في المرئي

 فترل , كىذا كما إذا جٌر مف ال يراه حصيران أك بساطان ,كىي الشياطيف فظنكا أٌنيا تحركت بأنفسيا
فيكذا حاؿ الحباؿ كالعصي , مع أٌنو ىك الذم يجره, الحصير كالبساط ينجر كال ترل الجار لو
فظف الرائي أٌنيا تقمبت بأنفسيا كالشياطيف ىـ الذيف يقمبكنيا , التبستيا الشياطيف فقمبتيا كتقمب الحية

ما أف يككف التغيير حدث في الرائي حتى رأم الحباؿ كالعصي تتحرؾ كىي ساكنة في أنفسيا,  , كا 
حساسو حتى يرل الشيء رائ فتارة يتصرؼ في نفس اؿ,كال ريب أف الساحر يفعؿ ىذا كىذا م كا 

 3." كتارة يتصرؼ في المرئي باستعانتو باألركاح الشيطانية حتى يتصرؼ فييا, بخبلؼ ما ىك بو

كأما ما يقكلو المنكركف مف أٌنيـ فعمكا في الحباؿ كالعصي ما أكجب حركتيا كمشييا مثؿ الزئبؽ  
: كغير ذلؾ حتى سعت فيذا باطؿ مف كجكه كثيرة منيا

بؿ حركة حقيقية كلـ يكف ذلؾ سحران ألعيف الناس كال يسمى - أ لك كاف كذلؾ لـ يكف ىذا خياال ن
ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  چ  بؿ صناعة مف الصناعات المشتركة كقد قاؿ تعالى, ذلؾ سحران 

 كلك كانت تحركت بنكع حيمة كما يقكلو  ٦٦:طهچٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

 . كمثؿ ىذا ال يخفى,المنكركف لحقيقة السحر لـ يكف ىذا مف السحر في شيء

                                                           
 (.14/334. )التفسير الكبير:  الرازم1
بدكف  .4مج .الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ (ىػ53: ت)أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد جار ا  : الزمخشرم2

 (.  3/73.) ىػ1407.دار الكتاب العربي :بيركت .3ط .تحقيؽ
دار الكتاب : بيركت. 4مج . بدائع الفوائد: (ىػ751: ت)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف , ابف القيـ3

 (. 228-2/227). العربي
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لك كاف ذلؾ بحيمة كما قاؿ المنكركف  لكاف طريؽ إبطاليا إخراج ما فييا مف الزئبؽ كبياف ذلؾ - ب
 . المحاؿ كلـ يحتج إلى إلقاء العصا البتبلعيا

بؿ يكفي فييا حذاؽ الصناع كال يحتاج , مثؿ ىذه الحيمة ال يحتاج فييا إلى االستعانة بالسحرة- ت
 .في ذلؾ إلى تعظيـ فرعكف لمسحرة كخضكعو ليـ ككعدىـ بالتقريب كالجزاء 

 مثؿ ىذه الحيمة ال يقاؿ في ذلؾ إنو لكبيركـ الذم عممكـ السحر فإف الصناعات يشترؾ الناس - ث
 1.في تعمميا كتعميميا

 .كبالجممة فبطبلف ىذا أظير مف أف يتكمؼ رده فمنرجع إلى المقصكد
أنكر بعض المبتدعة : قاؿ المازرم: قاؿ ابف حجر في الفتح: () اعترضكا عمى حديث سحر -3

 قالكا ككؿ ما أدل إلى ذلؾ فيك ,ىذا الحديث كزعمكا أٌنو يحط مف  منصب النبكة كيشكؾ فييا
 إذ يحتمؿ عمى ىذا أف يخيؿ إليو أٌنو يرل , كزعمكا أف تجكيز ىذا يعدـ الثقة بالشرع,باطؿ

ـٌ كأٌنو يكحي إليو بشيء كلـ يكًح إليو بشيء  2.جبريؿ كليس ىك ث

 :كقد رد العمماء رحميـ ا عمى ذلؾ

 قاؿ ,كعمى عصمتو في التبميغ, فيما يبمغو عف ربو( )كىذا كمو مردكد بقياـ الدليؿ عمى صدقو
كأما ما يتعمؽ ببعض أمكر   ٤:النجمچٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ : تعالى

فغير بعيد أف  كاألمراض,  فيك في ذلؾ عرضة لما يعترض البشر,الدنيا التي لـ يبعث ألجميا
ال يمـز مف أٌنو كاف : كقيؿ( ) مع عصمتو, يخيؿ إليو في أمر مف أمكر الدنيا ما ال حقيقة لو

السحر تسمط عمى جسده ": يظٌف أٌنو فعؿ الشيء كلـ يكف فعمو أف يجـز بفعمو ذلؾ, كقاؿ عياض
 3."كظكاىر جكارحو ال عمى تمييزه كمعتقده

كقد جاءت ركايات ىذا :" قاؿ القاضي عياض رحمو ا تعالى: كنقؿ الشيخ حافظ حكمي قكلو
, الحديث مبينة أف السحر إنما تسٌمط عمى جسده كظكاىر جكارحو ال عمى عقمو كقمبو كاعتقاده

يظير لو : كيركل يخيؿ إليو أم, كيككف معنى قكلو في الحديث حتى يظٌف أٌنو يأتي أىمو كال يأتييفٌ 
                                                           

  . بتصرؼ(.228 )  بدائع الفوائد:ابف القيـ 1

 .بتصرؼ. (10/226 ).باب السحر. كتاب الطب. فتح الباري: ابف حجر 2

 .بتصرؼ. (10/226.)فتح الباري: كابف حجر. (21/280.) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني 3
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فإذا دنا منيٌف أخذتو أخذة السحر فمـ يأتيٌف كلـ يتمكف مف , مف نشاطو كمتقدـ عادتو القدرة عمييفٌ 
 ,ككؿ ما جاء في الركايات مف أٌنو يخيؿ إليو فعؿ شيء لـ يفعمو كنحكه. ذلؾ كما يعترم المسحكر

 كليس في ذلؾ ما يدخؿ لبسان عمى ,ال كالخمؿ تطرؽ إلى العقؿ فمحمكؿ عمى التخيؿ بالبصر
 1. "الرسالة كال طعنان ألىؿ الضبللة كا أعمـ

ال يمـز مف أٌنو كاف يظٌف أٌنو فعؿ الشيء كلـ يكف " : فقاؿ في تكضيح ذلؾ ابف حجرأما الحافظ
ٌنما يككف مف جنس الخاطر يخطر كال يثبت, فبل يبقى عمى ىذا لمممحد  فعمو أٌف يجـز بفعمو ذلؾ, كا 

كيؤيد جميع ما تقدـ أٌنو لـ ينقؿ عنو في خبر مف األخبار أٌنو قاؿ قكالن فكاف : كقاؿ عياض. حجة
صكف الٌنبي مف الشياطيف ال يمنع إرادتيـ كيده, فقد مضى في : كقاؿ الميمب. بخبلؼ ما أخبر بو

الصحيح أٌف شيطانان أراد أف يفسد عميو صبلتو فأمكنو ا منو, فكذلؾ السحر ما نالو مف ضرره ما 
بؿ ىك مف جنس ما كاف ينالو مف ضرر سائر األمراض مف , يدخؿ نقصان عمى ما يتعمؽ بالتبميغ

ضعؼ عف الكبلـ, أك عجز عف بعض الفعؿ, أك حدكث تخيؿ ال يستمر, بؿ يزكؿ كيبطؿ ا كيد 
 2."الشياطيف

ألف مف كاف أشد ببلء كاف أشد تضرعان كالتجاء ؛ فاألنبياء ىـ أشد الناس ببلءن ثـ األمثؿ فاألمثؿ
  دخمت عمى رسكؿ ": قاؿ بف مسعكد فعف عبد ا, فبل يميك عف ذكر ا تعالى, لى ا تعالىإ

أجؿ, إٌني أكعؾ كما : يا رسكؿ ا, إٌنؾ لتكعؾ كعكان شديدان؟ قاؿ: كىك يكعؾ, فقمت(-)ا
أجؿ, ذلؾ كذلؾ, ما مف مسمـ يصيبو أذل, : ذلؾ أٌف لؾ أجريف؟ قاؿ: يكعؾ رجبلف منكـ قمت

 3."شككة فما فكقيا, إال كفر ا بيا سيئاتو, كما تحط الشجرة كرقيا

ما ,  فإنو إما سبب لرفع الدرجات كما في األنبياء,مجمؿ الكبلـ أٌف الببلء عبلمة الكالء كالحب كا 
مع أٌف ىذه مف السحر كاف لرفع الدرجات ( )كأف ما حدث معو  ,لمحك السيئات كما في األكلياء

.    الدار مشكبة باألكدار

                                                           
 (. 2/548 . ) معارج القبوؿ بشرح سمـ الوصوؿ: الحكمي 1

 (. 10/227.)فتح الباري: ابف حجر 2

 (. 7/115(.)5648 )حديث . باب أشد الناس ببلء األنبياء. كتاب المرضى. صحيح البخاري: البخارم 3
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 : الخالصة 

كذىب عامة المعتزلة كأبك إسحاؽ األسترآبادم . ذىب أىؿ الٌسنة إلى أٌف السحر ثابت كلو حقيقة
ٌنما ىك تمكيو ك يياـ لككف الشيء عمى تخٌيؿمف أصحاب الشافعي إلى أٌف السحر ال حقيقة لو, كا   كا 

ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  چ   :غير ما ىك بو, كأٌنو ضرب مف الخٌفة كالٌشعكذة, كما قاؿ تعالى

"  كلـ يقؿ تسعى عمى الحقيقة, كلكف قاؿ٦٦:طهچٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

 كغيره مف جممة السحر, كلكف ثبت  التخٌيؿكىذا ال حٌجة فيو, ألنا ال ننكر أف يككف". يخٌيؿ إليو
كراء ذلؾ أمكر جكزىا العقؿ ككرد بيا السمع, فمف ذلؾ ما جاء في ىذه اآلية مف ذكر السحر 

 تعالى أٌنيـ يعٌممكنو الناس, فدٌؿ عمى  اكتعميمو, كلك لـ يكف لو حقيقة لـ يمكف تعميمو, كال أخبر
 ما كاف مف سحر لبيد بف  سكرة الفمؽمع اتفاؽ المفسريف عمى أٌف سبب نزكؿ. أٌف لو حقيقة

إٌف ا " : قاؿ لما حؿ السحر() كفي الحديث أٌف النبيخرجو البخارم كمسمـ أاألعصـ, كىك مما 
كالشفاء إٌنما يككف برفع العمة كزكاؿ المرض, فدؿ عمى أٌف لو حقان كحقيقة, فيك مقطكع بو . "شفاني

كعمى ىذا أىؿ الحؿ كالعقد الذيف ينعقد بيـ . بإخبار ا تعالى كرسكلو عمى كجكده ككقكعو
كلقد شاع السحر كذاع في . اإلجماع, كال عبرة مع اتفاقيـ بحثالة المعتزلة كمخالفتيـ أىؿ الحؽ

 1. سابؽ الزماف كتكمـ الناس فيو, كلـ ييٍبًد مف الصحابة كال مف التابعيف إنكار ألصمو

 وحكـ الساحر  ، أقساـ السحر: المطمب الثالث

 : قٌسـ الشيخ ابف عثيميف السحر إلى قسميف

 عقد كرقى, أم قراءات كطبلسـ يتكصؿ بيا الساحر إلى اإلشراؾ بالشياطيف فيما يريد :ألوؿا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   چ  -:تعالى - لضرر المسحكر, قاؿ ا 

ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  

                                                           
 .بتصرؼ. (2/46 .) تفسير القرطبي: القرطبي 1
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ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

   .  ١٠٢:البقرةچڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
رادتو, كميمو كىك ما يسمى عندىـ : الثاني أدكية كعقاقير تؤٌثر عمى بدف المسحكر, كعقمو, كا 

بالعطؼ, كالصرؼ, فيجعمكف اإلنساف ينعطؼ عمى زكجتو أك امرأة أخرل حتى يككف كالبييمة 
 كالصرؼ بالعكس مف ذلؾ, فيؤثر في بدف المسحكر بإضعافو شيئنا فشيئنا حتى ,تقكده كما تشاء

 1.ييمؾ, كفي تصكره بأف يتخيؿ األشياء عمى خبلؼ ما ىي عميو
كمف تقسيـ الشيخ يتبيف أف مف كاف سحره بكاسطة الشياطيف فإٌنو يكفر, كمف كاف سحره باألدكية 

. كالعقاقير فإٌنو ال يكفر كلكٌنو يعتبر عاصينا
:  كقد اختمؼ العمماء في تكفير الساحر عمى قكليف 

جماع األمة؛ بؿ - رحمو ا –أف الساحر كافر كىك قكؿ جميكر العمماء قاؿ ابف تيمية : األوؿ كا 
كقد ثبت قتؿ الساحر عف عمر بف الخطاب كعثماف . أكثر العمماء عمى أف الساحر كافر يجب قتمو

إذا :  النيسابكرمقاؿ أبك بكر 2.بف عفاف كحفصة بنت عمر كعبد ا بف عمر كجندب بف عبد ا 
ككذلؾ لك ثبت عميو بو . كجب قتمو إف لـ يتب, أقٌر الرجؿ أٌنو يسحر بكبلـ يككف ذلؾ الكبلـ كفران 

ال يحؿ دـ امرئ " : لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ3 .كجب قتمو .بينة, ككصفت البينة كبلمان يككف كفران 
 4."رجؿ كفر بعد إسبلمو: مسمـ إال بإحدل ثبلث

 كعف أصحابنا كمالؾ كأحمد يكفر الساحر بتعممو كفعمو سكاء اعتقد الحرمة أك: 5كقاؿ ابف عابديف
 فقتمنا ثبلث 6." أف اقتمكا, كؿ ساحر, كساحرة : "  كركم عف عمر بف الخطاب, أنو كتب.ال

 7.سكاحر

                                                           
 .بتصرؼ(. 2/178. )مجموع فتاوى ورسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف:  ابف عثيميف1
 (. 29/384. ) مجموع الفتاوى:  ابف تيمية2
 صغير :تحقيؽ. 10مج. اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :(ىػ319: ت)محمد بف إبراىيـ بف المنذر أبوبكر,النٌسابوري3

 (.8/241.) ـ2004- ىػ 1425 . مكتبة مكة الثقافية:اإلمارات العربية المتحدة. 1ط. أحمد األنصارم أبك حماد
  كالحديث (.7/91(.)4019)حديث رقـ . باب ذكر ما يحؿ بو دـ المسمـ.  كتاب تحريـ الدـ.سنف النسائي:  النسائي4

 .مرقـ آليان . (9/91.)صحيح وضعيؼ سنف النسائي: األلباني:  أنظر.صحيح

ماـ الحنفية في عصره.محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقيٌ :هو5 مكلده ككفاتو في . فقيو الديار الشامية كا 
 (.6/42).األعالـ:  الزركمي.ىػ1252تكفي سنة , كيعرؼ بحاشية ابف عابديف" رد المحتار عمى الدر المختار"لو . دمشؽ

كابف .  (3/168)  (.3043 )رقـ .باب أخذ الجزية مف المجكس. كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء. سنف أبي داود:  أبك داكد6
صحيح وضعيؼ سنف أبي . األلباني: أنظر. كالحديث صحيح(.3/196(.) 1657 )حديث رقـ .مسند أحمد: حنبؿ
  . مرقـ آليان  . (1/2(.)3043)حديث رقـ .داود

دار : بيركت. 2ط. 6مج. رد المحتار عمى الدر المختار: (ىػ1252 :ت) محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز , ابف عابديف7
 (. 4/240). ـ1992- ىػ 1412. الفكر
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 1".كيكفر الساحر بتعممو كفعمو, سكاء اعتقد تحريمو أك إباحتو: قاؿ أصحابنا: "  قاؿ ابف قدامة

. الشافعٌية يركف أٌنو إذا كاف الساحر ال يعتقد إباحتو فبل يكفر: الثاني

ذا قاؿ إنساف: قاؿ اإلماـ النككم : يحـر فعؿ السحر باإلجماع, كمف اعتقد إباحتو فيك كافر, كا 
تعممت السحر, أك أحسنو, استكصؼ؛ فإف كصفو بما ىك كفر فيك كافر؛ بأف يعتقد التقرب إلى 

ف : كلك قاؿ: 2قاؿ القفاؿ .الككاكب السبعة أفعؿ بالسحر بقدرتي دكف قدرة ا تعالى فيك كافر, كا 
 3.كصفو بما ليس بكفر فميس بكافر

 ,بناءن عمى التفصيؿ السابؽ في كفر الساحر, قتؿ الٌساحر قد يككف حدنا, كقد يككف ردة : فالراجح
ذا لـ نحكـ بكفره فقتمو حٌدان  . فمتى حكمنا بكفره فقتمو ردة, كا 

لعظـ ضررىـ " بف عثيميف كذلؾ افالسحرة يجب قتميـ سكاء قمنا بكفرىـ أـ ال, كما يقكؿ الشيخ 
كفظاعة أمرىـ, فيـ يفرقكف بيف المرء كزكجو, ككذلؾ العكس فيـ قد يعطفكف فيؤلفكف بيف األعداء 
كيتكصمكف بذلؾ إلى أغراضيـ, كما لك سحر امرأة ليزني بيا, فيجب عمى كلي األمر قتميـ بدكف 
استتابة, ما داـ أٌنو حد؛ ألف الحد إذا بمغ اإلماـ, ال يستتاب صاحبو, بؿ يقاـ بكؿ حاؿ, أما الكفر 
فإنو يستتاب صاحبو, كبيذا نعرؼ خطأ مف أدخؿ حكـ المرتد في الحدكد, كذكركا مف الحدكد حد 

 ألنو إذا تاب انتفى عنو القتؿ, ثـ إف الحدكد كٌفارة لصاحبيا ؛الردة؛ ألف قتؿ المرتد ليس مف الحدكد
كليس بكافر, كالقتؿ بالردة ليس بكٌفارة كصاحبو كافر ال يصمى عميو, كال يغسؿ كال يدفف في مقابر 

                                                           
 (. 9/29. )المغني:  ابف قدامة1
 العمـك كاليد الباسطة م محمد بف عمي بف إسماعيؿ القفاؿ الكبير الشاشي اإلماـ الجميؿ أحد أئمة الدىر ذك الباع الكاسع ؼ2

 الفركع م األصكؿ إمامان ؼم الكبلـ إمامان ؼم الحديث إمامان ؼم التفسير إمامان ؼمكالجبللة التامة كالعظمة الكافرة كاف إمامان ؼ
 المغة كالشعر ذاكران لمعمـك محققان لما يكرده حسف التصرؼ فيما عنده فردا مف أفراد الزماف كىك م الزىد كالكرع إمامان ؼمإمامان ؼ

.  بما كراء النيرم أصكؿ الفقو كلو شرح الرسالة كعنو انتشر فقو الشافعمأكؿ مف صنؼ الجدؿ الحسف مف الفقياء كلو كتاب ؼ
. د: تحقيؽ. 10مج.  الكبرلطبقات الشافعية: (ىػ771: ت)تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي , السبكي : أنظر

 (.  3/200). ىػ1413. ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع . 2ط. عبد الفتاح محمد الحمك. محمكد محمد الطناحي د
 (. 9/346. )روضة الطالبيف وعمدة المفتيف:  النككم3
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فالقكؿ بقتؿ السحرة مكافؽ لمقكاعد الشرعية؛ ألنيـ يسعكف في األرض فسادنا, كفسادىـ . المسمميف
ذا قتمكا سمـ الناس مف شرىـ, كارتدع الناس عف تعاطي السحر  1."مف أعظـ الفساد, كا 

 األعراض الخاصة بالسحر: المطمب الرابع 

كلكف األمر , ليتسنى لنا عبلجيا, لعؿ مف األمكر التي ينبغي معرفتيا األعراض الخاصة بالمسحكر
. فميس كؿ مف أحٌس بعرض مف ىذه األعراض أف  يقكؿ بأٌني مصاب بالسحر, ليس عمى إطبلقو

كبعض األمراض التي يعجز , كلكف ما قصدتو األعراض المستمرة التي تصيب اإلنساف بكثرة
باإلضافة لنفكره مف القرآف , -عز كجؿ-كتككف مقترنة بقمة طاعة المريض  , األطباء عنو 

ٌنما ىك مف تحزيف , كالذكر, كقد يصاب اإلنساف ببعض ىذه األعراض كما بو مف السحر كا 
كقد ذكر اإلماـ الطبرم         ١٠:المجادلةچ     ې  ى  ى   چ  :الشيطاف كما قاؿ تعالى

أحبلـ النـك التي يراىا اإلنساف " ىي  چ     ې  ى  ى   چ أف المقصكد  قكالن – رحمو ا –

  3:كىي كاآلتي"األصكؿ الندية " كذيكرت ىذه األعراض في كتاب 2".في نكمو فتحزنو

مثؿ التفريؽ بيف المريض كمحبيو , قد تظير عمى اإلنساف أعراض االقتراف الشيطاني الخارجي -1
ككذلؾ التشكؿ بطرؽ متنكعة كالقطط كالكبلب كالحيات , كأصدقائو بشتى الكسائؿ كالطرؽ

يذائو عمى ىذا النحك, كنحكه خاصة إذا كاف تأثير السحر بسبب تسمط . لتركيع المريض كا 
 . األركاح الخبيثة عمى الحالة المرضية كمبلزمتيا كاقترانيا بيا

مثاؿ ذلؾ كره الزكج لزكجو أك العكس مف ذلؾ بعد الشعكر باأللفة , األعراض المضادة لمكاقع -2
 . أك كره األقارب بعد الكد كالصفاء كنحك ذلؾ, أك كره العمؿ بعد النشاط كاالجتياد, كالمكدة 

 .خاصة عند قراءة اآليات المتعمقة بالسحر, التأثر الشديد كاالنفعاؿ كاالضطراب -3
 .البكاء كالصراخ الشديديف -4

                                                           
 (. 2/178 . ) مجموع فتاوى ورسائؿ: ابف عثيميف 1

 . (10/543. )جامع البياف في تأويؿ القرآف: الطبرم 2

دار : عماف. 1ط. األصوؿ الندية في عالقة الطب بمعالجي الصرع والسحر والعيف: أبك البراء أسامة بف ياسيف, المعاني 3
 .بتصرؼ(. 291-290).ـ200- ىػ1421. المعالي
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كيبلحظ ذلؾ األمر مع بعض , أك بعد استخداـ العبلج البلـز, االستفراغ أثناء الرقية الشرعية -5
كقد تككف المكاد المستفرغة غريبة , الحاالت المرضية التي أعطيت مادة السحر عف طريؽ الفـ

كقد يحصؿ مع االستفراغ خركج قطع مف الدـ القاني أك شعر أك خيكط معقدة , المكف كالشكؿ
 . كنحك ذلؾ مف أشياء غريبة

يبلحظ غالبان أف إيذاء الصرع كاالقتراف المصاحب لحاالت السحر يككف أشد بكثير منو في  -6
 .الحاالت المرضية األخرل التي تعاني مف صرع األركاح الخبيثة كالحسد كالعشؽ كنحك ذلؾ

 عالج السحر:المطمب الخامس 

 : يككف عبلج السحر بأحد طريقيف ىما

 : استخراج السحر وتبطيمو: أوًلً 

ف لـ يتيسر استخراجو فإنو ييعمد إلى , أنكاع العبلج كأفضمو أف يستخرج السحر كيبطموىك أبمغك  كا 
أٌنو سأؿ ربو سبحانو في ذلؾ, فدؿ عميو فاستخرجو مف بئر, ( ) كما صٌح عنوالرقية الشرعية 

 كجؼ طمعة ذكر, فمما استخرجو ذىب ما بو حتى كأٌنما أنشط مف عقاؿ, 1فكاف في مشط كمشاطة
  2.فيذا مف أبمغ ما يعالج بو المطبكب, كىذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة كقمعيا مف الجسد باالستفراغ

 ربما يقكؿ قائؿ كيؼ يمكف أف ييتدم المرء إلى مكاف السحر؟ 

 : يمكف أف ييتدم المرء إلى مكاف السحر باألمكر التالية: الجكاب

فأتى " كما صٌح مف ركاية سفياف بف عيينة, إلى ا سبحانو بالدعاء أف يدلو عمى مكانو التكجو -1
ىذه البئر التي أريتيا, ككأف ماءىا نقاعة الحناء, ككأف : البئر حتى استخرجو, فقاؿ( )النبي

  3."فاستخرج: نخميا رءكس الشياطيف قاؿ

                                                           
بضـ الميـ كىى الشعر الذم يسقط مف الرأس أك المحية : اآللة المعركفة التي يسرح بيا شعر الرأس كالمحية كالمشاطة:المشط 1

 (.14/177 .)شرح النووي عمى مسمـ: النككم: أنظر.عند تسريحو
 .بتصرؼ. (4/114. )زاد المعاد:  ابف القيـ2

 (. 7/137(.)5765 )حديث . باب ىؿ يستخرج السحر. كتاب الطب. صحيح البخاري: البخارم 3
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فمثبلن أف يقرأ الراقي عمى إنساف مسحكر فينطؽ الجٌني عمى : أف يعرؼ مكانو عف طريؽ الجٌني -2
أف يككف : كىنا ال بد مف اإلشارة إلى نقطة ميمة كىي. لسانو فيخبرىـ عف مكاف السحر

المعالج عمى قدر مف العمـ الشرعي كالخبرة كالتجربة كالفراسة التي تؤىمو لمعرفة صدؽ أك كذب 
دكف , كأف يككف السؤاؿ بقصد االختبار كاالمتحاف ال بقصد التصديؽ كاإلقرار, الجني الصارع

 1الدخكؿ في أية مناقشات ال فائدة منيا البتة كال يتحقؽ مف كرائيا أم مصمحة 
 . أف يكفؽ لرؤيتو أثناء البحث كالتنقيب عف مكاف السحر -3

 . النُّْشَرة: ثانياً   

ضرب مف الرقية كالعبلج يعالج بو مف كاف يظف أٌف بو مسان مف الجٌف, سميت ىي بالضـ : النُّْشَرة
 2.نشرة ألٌنو ينشر بيا عنو ما خامره مف الداء أم يكشؼ كيزاؿ

 3.أم أحياه: كأنشره ا. نشر الميت ينشر نشكران, إذا عاش بعد المكت: يقاؿ

 4."حؿ السحر عف المسحكر":  النشرة: قاؿ ابف الجكزم

لقد جاء الٌنيي عف النُّشرة بشكؿ عاـ كأٌنيا مف عمؿ الشيطاف كما في حديث جابر  : حكـ النشرة
كىناؾ أحاديث  5."ىي مف عمؿ الشيطاف:"عف النشرة فقاؿ( ) سئؿ رسكؿ ا: بف عبد ا, قاؿ

                                                           
. دار المعاني: عماف.1ط. الصواعؽ المرسمة في التصدي لممشعوذيف والسحرة: أبك البراء أسامة بف ياسيف,  المعاني1

 (. 590). ـ 2000-ىػ1421
 (. 5/209 ).(النكف )فصؿ . لساف العرب:  ابف منظكر2
 (. 5/54 ).(نشر)مادة . النياية في غريب الحديث واألثر:  ابف األثير3
الدكتكر : تحقيؽ . 2مج. غريب الحديث: (ىػ597: ت)جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ,  ابف الجكزم4

       . باب النكف مع الشيف. كتاب الشيف. ـ1985-ىػ1405.دار الكتب العممية: بيركت. 1ط. عبد المعطي أميف القمعجي
 (2/408    .) 
. 18مج. المنشور باسـ البحر الزخار مسند البزار: (ىػ292: ت)أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد ,   البزار5

ـ 1988. مكتبة العمـك كالحكـ: المدينة المنكرة. 1ط  .محفكظ الرحمف زيف ا كعادؿ بف سعد كصبرم عبد الخالؽ: تحقيؽ
     حديث رقـ. باب في النشرة. كتاب الطب .سنف أبي داود: كأبك داكد. (13/224.) 6709 )حديث رقـ . ـ2009كانتيت 

 .فتح الباري: ابف حجر: أنظر. قاؿ ابف حجر سنده حسف. (22/40 )حديث رقـ. مسند أحمد: كابف حنبؿ. (4/6()3868) 
كرجاؿ البزار . ىا مف عمؿ الشيطافذذكركا أفٌ : ركاه البزار, كالطبراني في األكسط, إال أنو قاؿ: كقاؿ الييثمي (.10/233) 

 (. 5/102. ) مجمع الزوائد: الييثمي: أنظر. رجاؿ الصحيح



92 
 

كالتي .  النشرة الممنكعةعمىفعمى ىذا يحمؿ الٌنيي  ,ثبت جكاز التداكم بالرقية الشرعيةصحيحة ت
 النُّشرة بالرقية , كجكاز التداكم عمى مف عمؿ الشيطافتي اؿىيىي حؿ السحر بسحر مثمو, ك

 .ة, بؿ مستحبةجائزكىي اؿكالتعكذات كالدعكات كاألدكية المباحة, 
 1:قاؿ ابف القيـ النشرة نوعاف

,  حؿ السحر بسحر مثمو, كىك الذم مف عمؿ الشيطاف؛ فإف السحر مف عمؿ الشيطاف:األوؿ 
. فيتقرب إليو الناشر كالمنتشر بما يحب, فيبطؿ عممو عف المسحكر

.  النشرة بالرقية كالتعكذات كالدعكات كاألدكية المباحة, فيذا جائز, بؿ مستحب:والثاني 

  .حؿ السحر بسحر مثمو: أوًلً 

ال بد كأف تككف األسباب التي تتخذ مف أجؿ الشفاء إما أف تككف مشركعة كرد بيا الدليؿ مف 
ما أف تككف أسبابان حسٌية ثبتت بالتجربة كالممارسة, الكتاب كالسٌنة الصحيحة كأنيا تؤثر تأثيران , كا 

ٌنما يجب , كجميع األسباب سكاء شرعٌية أـ حسٌية ال يجكز االعتقاد أٌنيا نافعة بذاتيا. إيجابيان  كا 
 .  االعتقاد أٌنيا أسباب يٌسرىا ا كسٌخرىا لمعبلج كالشفاء

و , كأشياه لو الشيطاف مف أعظـ قكتؼ:" يقكؿ الحميد   أف ينصرؼ قمب العبد عف خالقو بتكجُّ
 فالساحر لـ يحصؿ لو السّْحر إال بالكفر, ,إرادتو إلى ساًحرو نىًجسو مكاؿو لمشيطاف ليحٌؿ عنو السّْحر

عراضو عف ربومكأما مىف يأتيو ؿً  ؿ السحر فإٌنما أىتاه إلدباره كا   كما شىرىع لو مف الرقية بالقرآف ,حى
 عدك ا الساحر الخبيث الكافر, مع عممو أٌنو يأتي إلى, كاألذكار كالدعاء, كاألدكية المباحة

شيطافي إنسو يتقرب إلى شيطاف ًجٌف, فأم خير ييرجى بيذا اٍلمىٍسمىؾ ؟ إفَّ الذيف يذىبكف إلى السحرة 
 كحٍسبؾ ,يرجكف نفعيـ إنما يزدادكف سكءان, كلك ندىر كحصؿ بعض النفع فيك كنفع الخمر بؿ أشىدٌ 

 كىال : يقػكؿ - عزَّ كجؿ - أٌنو نفعه لمبىدىف بفساد الدّْيف, كذلؾ خسراف مبيػف, كأنَّى ليـ النفػع كا 
ٍيثي أىتىى  ٍسبي مىف أتى الٌساحر أنو أتى مىف نفى ا عنو كعف عممو أك. 77يكنس  ييٍفًمحي السَّاًحري حى حى

                                                           
. 4مج. إعالـ الموقعيف عف رب العالميف :(ىػ751: ت) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ,ابف القيـ 1

  .بتصرؼ. (4/301. )ـ1991- ىػ 1411. دار الكتب العممية: بيركت. 1ط.  محمد عبد السبلـ إبراىيـ:تحقيؽ
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ٍيثي أىتىى  : قاؿ تعالى ,الفبلح  فأمُّ خيرو يرجى كأمُّ شىرٍّق ييتقى بعد .77يكنس  كىال ييٍفًمحي السَّاًحري حى
 1." ىذا ؟

كمف ذلؾ حؿ الٌسحر بسحر مثمو؛ , فمف أعظـ المحرمات التداكم بالٌشرؾ:" كيقكؿ الشيخ ابف باز
قرار لو عمى عممو, ألف في ذلؾ معاكنة لمٌساحر فيذا كمو مف النشرة التي ىي مف عمؿ , كا 

؛ ألف االستعانة بالٌسحرة  2."ىي مف عمؿ الشيطاف"()كما كٌضح ذلؾ رسكؿ ا , الشيطاف
كربما طمبكا , لبلىتداء إلى مكاف الٌسحر ال يحصؿ إال باستعانتيـ بالشياطيف في حؿ ذلؾ الٌسحر

الذىاب إلى السحرة فعمى ىذا فبل يجكز . كما ىك ديدنيـ, مف المسحكر عمؿ بعض األمكر الشركٌية
مف أتى عرافان فسألو عف :" ()قاؿ. م عف سؤاليـقحتى كلك لسؤاليـ بدكف تصديقيـ لكركد الف

مما ,  كألٌف في إتيانيـ اعتراؼ بصنيعيـ كمدعاة لمتعمؽ بيـ3." شيء, لـ تقبؿ لو صبلة أربعيف ليمة
 4." كأنيـ يعممكف ذلؾ, قد يجر إلى االعتقاد الباطؿ بيـ  في معرفة الغيب

, كما كاف بالقرآف كالدعكات كاألدكية المباحة :" جاء في فتح المجيدك أف ما كاف منو بالسحر فيحـر
 5."فجائز

: قمت:   فعف معاكية بف الحكـ السممي, قاؿنةعف إتياف الكو( ) كقد جاء في صحيح مسمـ نييو
 6." فبل تأتكا الكياف: " , قاؿافيا رسكؿ ا أمكران كنا نصنعيا في الجاىمية, كنا نأتي الكو"

ذىر ًمف ىذا الخطر, فبل يجكز إتياف الساحر كالكاىف لمرقية, كقد بيف الرسكؿ  ذىر الحى أفَّ ا ()فالحى
   .لىـ يجعؿ شفاء أمتو فيما حرَّـ عمييا, كالسّْحر محرَّـ باإلجماع

كىذا ىك المشركع في حؿ , كاألدكية المباحة, ىي حؿ السحر بالرقى الشرعيةالجائزة فالنشرة 

                                                           
 .(70-69. ) التجارية بياف األدلة العقمية والنقمية في الفرؽ بيف الرقية الشرعية والرقية: الحميد 1

  . في حكـ النشرة . (65)سبؽ تخريجو صفحة  2

 (. 4/1751(.)2230 )حديث رقـ . باب تحريـ الكيانة كالكياف. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ3
 .بتصرؼ. (171-1/170 ) .مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز:  ابف باز4
محمد حامد : تحقيؽ. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: (ىػ1285: ت) عبد الرحمف بف حسف بف محمد ,ابف عبد الكىاب 5

 (.1/304).ـ1957-ىػ 1377. 7ط. مطبعة السنة المحمدية: مصر .الفقي
تياف الكياف. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ6  (. 4/1748(.)537 )حديث رقـ . باب تحريـ الكيانة كا 
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.  السحر إذا لـ ييتد اإلنساف إلى مكضع السحر

كيفيـ , كقد كرد عف بعض العمماء ألفاظ يفيـ منيا جكاز سؤاؿ الساحر حؿ السحر عف المسحكر 
ليؾ الـ, مف بعضيا جكاز النشرة غير الشرعية مؿ الصحيح الذم يحمؿ عميو كبلميـ كالراجح جكا 

:   في ذلؾ

:  رجؿ بو طب, أك يؤخذ عف امرأتو, أيحٌؿ عنو أك ينشر؟ قاؿ":قمت لسعيد بف المسيب: قاؿ قتادة
 1. "ال بأس بو, إٌنما يريدكف بو اإلصبلح فأٌما ما ينفع الٌناس فمـ ينو عنو

ٌنما ,  فسعيد بف المسيب كاف ال يرل بأسان إذا كاف بالرجؿ سحر أف يمشي إلى مف يطمؽ عنو كا 
النشرة السحرية حاشاه " بالنشرة "كسعيد بف المسيب ال يعني . نيى ا عٌما يضر كلـ ينو عٌما ينفع

نَّما أراد  بالٌنشرة الرقية الشرعٌية, كسٌميت نشرة ألٌنو ينشر  رَّمة, كا  أف ييريد بيا النشرة السٍّْحرية اٍلميحى
 2.ييزاؿ كيكشؼ: بيا عنو ما خامىرىه مف الػداء, أم 

:  قاؿ الشيخ سميماف بف عبد ا شارح كتاب التكحيد

كىذا الكبلـ مف ابف المسيب يحمؿ عمى نكع مف النشرة ال يعمـ ىؿ ىك نكع مف السحر أـ ال؟ فأٌما 
أف يككف ابف المسيب يفتي بجكاز قصد الساحر الكافر المأمكر بقتمو ليعمؿ السحر, فبل يظف بو 

إنما يريدكف بو اإلصبلح, فأٌم إصبلح في السحر؟ بؿ :  كيدؿ عمى ذلؾ قكلو- حاشاه منو-ذلؾ
 3.كمو فساد ككفر كا أعمـ

 ككذلؾ ما ركم عف اإلماـ أحمد مف إجازة النشرة, فإٌنو محمكؿ عمى ذلؾ كغمط مف ظٌف أٌنو أجاز  
 . الٌنشرة الٌسحرية

                                                           
. فتح الباري: كابف حجر (.7/137).الحديث كرد معمقان . باب ىؿ يستخرج السحر. كتاب الطب. صحيح البخاري:  البخارم1
(10/233 .) 
  . بتصرؼ(.1/203. ) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد:  ابف سميماف التميمي2

 ىو حؽ يالذ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: (ىػ1233: ت) سميماف بف عبد ا بف محمد ,ابنعبدالوهاب3
 (. 1/358). ـ2002-ىػ1423. المكتب اإلسبلمي: بيركت. 1ط. زىير الشاكيش: تحقيؽ. اهلل عمى العبيد
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عميو الصبلة  فقد أجابىيا " يا رسكؿ ا فٌيبل, تعني تنشرت؟":أما قكؿ عائشة رضي ا عنيا  فقمت
أٌما أنا فقد شفاني ا , ككرىت أف أثير عمى : "()بما ىك حٌجة عمى اٍلميبطميف حيث قاؿكالسبلـ 

     1." الناس شٌران 

رضي - ؛ كقكؿ عائشة ( )فالميجيز إتياف الٌسحرة لمنشرة يفتح عمى الناس شرِّا بنصّْ قكؿ الرسكؿ
.   أفَّ ذلؾ يفتح عمى الناس شرِّا ()لىـ تكف تعمـ حرمة ذلؾ , فبيف ليا النًبيُّ  ؼ–ا عنيا 

 ليس كؿ سبب ":قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في كبلمو عمى ما تغًمبي مفسدتيو عمى مصمحتو قاؿ
نما يككف مشركعان إذا غمبت مصمحتو عمى , ناؿ بو اإلنساف حاجتو يككف مشركعان بؿ كال مباحان  كا 

ف حصؿ بو بعض الفائدة. مفسدتو  .أما إذا غمبت مفسدتو فإنو ال يككف مشركعان؛ بؿ محظكران كا 
 2."كمف ىذا الباب تحريـ السحر مع ما لو مف التأثير كقضاء بعض الحاجات

 ألٌنيـ ؛كليعمـ مف يذىب إلى السَّحرة لحؿّْ السّْحر أنو ييقرُّ السَّحرة عمى كفرىـ, بؿ كيعينيـ عمى ذلؾ
كالشيطاف ىك نٍفسو خبيث, فإذا تقرَّب صاحب العزائـ كاألقساـ ككتب :" كما قاؿ شيخ اإلسبلـ

ا ييحبكنو مف الكفر كالشرؾ صار ذلؾ كالرّْشكة كالًبٍرًطيؿ  ٍكحانيات السّْحرية كأمثاؿ ذلؾ إلييـ ًبمى الرَّ
أك يعينو عمى فاحشة , ليـ, فيقضكف بعض أغراضػو كمف يعطي غيرىه ماالن ليقتؿ لو مف يريد قتمػو

كليذا كثير مف ىذه األمكر يكتبكف فييا كبلـ ا بالنجاسة, كقد يقمبكف كبلـ . أك يناؿ معو فاحشة
مَّا حركؼ - عز كجؿ - ا  ما غيرىما, إمَّا " قؿ ىك ا أحد " إمَّا حركؼ  الفاتحة  كا  ما بكا  دـ كا 

ما بغير نجاسة, أك يكتبكف غير ذلؾ ًممَّا يرضاه الشيطاف أك يتكممكف بذلؾ, فإذا قالكا أك  غيره, كا 
 3."أعانتيـ عمى بعض أغراضيـ كتبكا ما ترضاه الشياطيف

قد رخص فيو :" أما ما جاء عف اإلماـ أحمد عندما سئؿ عمف يطمؽ السحر عف المسحكر فقاؿ
:   حيث قاؿكقد نقؿ كبلـ اإلماـ أحمد ابف قدامة في المغني , بعض الٌناس

                                                           
 ( . 8/83(. ) 6391 )حديث رقـ . باب تكرير الدعاء. كتاب الدعكات: صحيح البخاري: البخارم 1

 (. 27/177. ) مجموع الفتاوى: ابف تيمية 2

 (.35-19/34. )المصدر السابؽ 3
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 كالكبلـ الذم ال 1 كأٌما مف يحؿ السحر, فإف كاف بشيء مف القرآف, أك شيء مف الذكر كاإلقساـ" 
ف كاف بشيء مف السحر, فقد تكقؼ أحمد عنو قاؿ األثـر سمعت أبا عبد . بأس بو, فبل بأس بو, كا 

إٌنو : قيؿ ألبي عبد ا. قد رٌخص فيو بعض الناس: ا سئؿ عف رجؿ يزعـ أنو يحؿ السحر, فقاؿ
: ما أدرم ما ىذا؟ قيؿ لو:  ماء, كيغيب فيو, كيعمؿ كذا, فنفض يده كالمنكر, كقاؿ2يجعؿ الطنجير

 3" ما أدرم ما ىذا؟: فترل أف يؤتى مثؿ ىذا يحؿ السحر؟ فقاؿ

كيؼ ال كىك الذم , كىذا الكبلـ كما يبدك صريح في الٌنيي عف النُّشرة عمى الكجو المكركه
أٌنو قد "  ال بأس بيا "كلما كاف المفظ مشتركان ظنكا مف قكلو ." أنيا مف عمؿ الشيطاف" ركل حديث 

ما ركم عف اإلماـ أحمد : قاؿ شارح كتاب التكحيد. كحاشاه أف يفعؿ ذلؾ, أجاز الٌنشرة المكركىة
     4. كغمط مف ظف أٌنو أجاز الٌنشرة السحرية, مف إجازة النشرة, فإنو محمكؿ عمى النشرة الشرعية

النُّشرة إطبلؽ السحر عف المسحكر كال يكاد يقدر عمى ذلؾ : " أما ما جاء عف ابف الجكزم أٌنو قاؿ
 5."إال مف يعرؼ السحر كمع ىذا فبل بأس بذلؾ

 السحر بإتياف ()ىؿ استخرج الرسكؿ: فالجكاب عمى ذلؾ مخالؼ لمنصكص الشرعية فيقاؿ
قد عافاني ا, فكرىت أف :" قاؿ(  )الساحر أك بإتياف الكحي إليو ؟ فكيؼ يستدؿ بيذا ؟ كالرسكؿ

  6."ر عمى الناس فيو شران فأمر بيا فدفنتمأث

كىذا ىك المشركع , كاألدكية المباحة, ىي حؿ السحر بالرقى الشرعيةالجائزة فالنُّشرة  وبالجممة
أما إتياف السحرة مف أجؿ حؿ السحر , في حؿ السحر إذا لـ ييتد اإلنساف إلى مكضع السحر

فالميجيز إتياف الٌسحرة لمنشرة يفتح عمى الناس , نةعف إتياف الكو( )  جاء نييوفقد , بسحر مثمو
                                                           

 قىاليكا تىقىاسىميكا ":اليميف با تعالى, كاستقسمو بو أم أقسـ بو كتقاسما تحالفا مف القسـ كىك اليميف, كمنو قكلو تعالى:  اإلقساـ1
 (.33/269).(قسـ )مادة . تاج العروس: الحسيني. أنظر. ٤٩:  النمؿ"ًبالمَّوً 

أحمد بف محمد , الحمكم:  أنظر. قريب مف الطبؽ كالجمع طناجير,بكسر الطاء ىك إناء مف نحاس يطبخ فيو :  الطنجير2
. المكتبة العممية: بيركت  . 2مج. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :(ىػ770نحك : ت)بف عمي الفيكمي أبك العباس 

 (.2/369). (طجر)مادة . بدكف سنة نشر
  (.9/32. )المغني:  ابف قدامة3
 . بتصرؼ. (1/359. )تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد:  ابف عبد الكىاب4
  (.2/408 ). باب النكف مع الشيف. غريب الحديث واألثر:  ابف الجكزم5

  .  في استدالؿ الجميكر عمى حقيقة السحر مف السنة. (81) صفحة سبؽ تخريجو6
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كليعمـ مف يذىب إلى السَّحرة لحؿّْ السّْحر أنو ييقرُّ .  كما سبؽ بيانو؛()شرِّا بنصّْ قكؿ الرسكؿ
ر. السَّحرة عمى كفرىـ, بؿ كيعينيـ عمى ذلؾ   فمينظر ,فالحذىر مف ميكجبات الخطر كجالبات الضَّ

. مف يذىب إلى السَّحرة لحٌؿ السحر ما سكؼ يدخؿ فيو مف الٌظممات التي لف ينجيو منيا مف أفتاه 

 :النُّشرة بالرقية والتعوذات والدعوات واألدوية المباحة: والثاني

كمف أنفع عبلجات السحر األدكية اإلليية, بؿ ىي أدكيتو النافعة بالذات, فإٌنو مف :" قاؿ ابف القيـ
تأثيرات األركاح الخبيثة السفمية, كدفع تأثيرىا يككف بما يعارضيا كيقاكميا مف األذكار كاآليات 
كالدعكات التي تبطؿ فعميا كتأثيرىا, ككمما كانت أقكل كأشد كانت أبمغ في الٌنشرة, كذلؾ بمنزلة 

التقاء جيشيف مع كؿ كاحد منيما عدتو كسبلحو, فأييما غمب اآلخر قيره, ككاف الحكـ لو, فالقمب 
 ا مغمكران بذكره, كلو مف التكجيات كالدعكات كاألذكار كالتعكذات كرد ال يخؿ بحبإذا كاف ممتمئان 

بو يطابؽ فيو قمبو لسانو, كاف ىذا مف أعظـ األسباب التي تمنع إصابة السحر لو, كمف أعظـ 
 1. "العبلجات لو بعد ما يصيبو

فقد كرد عف بعض الرقاة أٌنو كاف يقتصر في رقيتو عمى سكرة بعينيا كما كرد عف أبي سعيد 
كنجد البعض . أك المعكذتيف مثبلن , أك سكرة البقرة, في قصة المديغ– رضي ا عنو – الخدرم 

, أك عمى الزيت,كالبعض مف الرقاة يرل الرقية بالقراءة عمى الماء .مثؿ آية الكرسي, منيـ يرقي بآية
اعرضكا عمي رقاكـ, ال بأس بالرقى ما لـ يكف " ()ككؿ ىؤالء الرقاة عمدتيـ حديث رسكؿ ا 

 2" فيو شرؾ

    ككرد عف بعض السمؼ أٌنيـ رقكا بآيات لـ يرد فييا نص فقد ذيكر عف ابف القٌيـ أٌنو ذكر أٌف 
 أبيض, أك شيء 3 رأيت أبي يكتب لممرأة إذا عسر عمييا كالدتيا في جاـ":عبد ا بف أحمد, قاؿ

نظيؼ, يكتب حديث ابف عباس رضي ا عنو ال إلو إال ا الحميـ الكريـ, سبحاف ا رب العرش 
  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  یجئ  حئمئ  ىئ   چ    الحمد  رب العالميف العظيـ,

                                                           
 (. 4/116. ) زاد المعاد في ىدي خير العباد : ابف القيـ 1
 (. 4/1727(.) 2200 )حديث رقـ . باب ال بأس بالرقى ما لـ يكف فيو شرؾ. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ2
ىك إناء لمشراب كالطعاـ مف فضة أك نحكىا كىي مؤنثة كقد غمب استعماليا في قدح الشراب كيقاؿ صب عميو جامو  : الجاـ3

 (. 1/149 )باب الجيـ . المعجـ الوسيط: أنظر. جامات كأجكاـ (ج)أم غضب عميو كاستفزه 
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چمت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج چ   ٣٥:األحقافچيئ  جب  حب   خب  مب   

 1 .٤٦:النازعات

كمف الجدير بالذكر التنبيو عمى أمرو ىاـ, ذلكـ أف انتقاء اآليات في األغمب ليس معتمدان عمى نصو 
حَّ الحديث في فضميا معدكد كقميؿ, كالذم لـ يصحُّ منيا عف النبي   ( )صحيح, كالذم صى

 لذا فإٌني لـ أقتصر عمى ذكر ,كىذا كمو اجتياد, استأنست في انتقائو مما كاف مف جماعة السمؼ
بؿ أكردت ما يستشٌؼ منو النفع كالفائدة مف أقكاؿ , فقط( )النصكص الكاردة عف الرسكؿ 

.  بإذف ا, الصحابة كالسمؼ

:  واآليات التي جربت في حؿ المسحور كثيرة منيا

 اآلياًت شفاءه مف السّْحر بًإذف المَّو تقرىأ ذه, قاؿ بمغني أىٌف قما ركم عف ابف أبي حاتـ عف ليث -1
ٿ  ٿ  ٿ    چ  :اآلية التي في سكرة يكنس,  ثـٌ يصب عمى رأس المسحكر,في إناء فيو ماء

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          چ    :كىاآليىةى األيٍخرىل٨١:ٌونسچچ    چ  چ   چ  ڇ  

  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ    چ    آيات، وقولو ًإلىى انتياء أربع   ١١٨:األعرافچی  ی  

   2" ٦٩:طهچ  ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ

عف أبي جناب, عف عبد ا بف عيسى, عف عبد الرحمف بف أبي ليمى, حدثني أبي بف كعب, ك -2
كما " :يا نبي ا, إف لي أخان كبو كجع قاؿ: فجاء أعرابي فقاؿ( )كنت عند النبي : قاؿ

بفاتحة الكتاب, كأربع ( ) فكضعو بيف يديو فعكذه النبي"فأتني بو":  قاؿ3 بو لمـ: قاؿ"كجعو؟
ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  چ    :آيات مف أكؿ سكرة البقرة, كىاتيف اآليتيف

   كآية الكرسي, كثبلث آيات مف آخر سكرة البقرة, كآية مف آؿ عمراف ١٦٣:البقرةچحب

                                                           
 (. 1/2709. ) الطب النبوي: بف القيـا 1

 (. 6/1974. )تفسير القرآف العظيـ ًلبف أبي حاتـ : ابف أبي حاتـ2
 .النياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير: أنظر.أم يقرب منو كيعتريو: طرؼ مف الجنكف يمـ باإلنساف: الممـ 3

 (.4/272).(لمـ)مادة
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ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  چ 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  , كآية مف األعراؼ ١٨:آلعمرانچڃ  ڃ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  

:األعرافچڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

كآخر  ٣:الجنچڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ      , كآية مف سكرة الجف ٥٤

چۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ المؤمنيفسكرة 

, كعشر آيات مف أكؿ الصافات, كثبلث آيات مف آخر سكرة الحشر, كقؿ  ١١٦:المؤمنون
 1. فقاـ الرجؿ كأنو لـ يشتؾ قط. ىك ا أحد كالمعكذتيف

 في إذىاب (  )أنفع ما يستعمؿ إلذىاب السحر ما أنزؿ ا عمى رسكلو :"   قاؿ ابف كثير -3
  ككذلؾ قراءة آية الكرسي فإنيا 2"فما تعكذ متعكذ بمثميما  :"ذلؾ كىما المعكذتاف, كفي الحديث

 3.مطردة لمشيطاف
ثـ يضربو , كفى كتب كىب بف منبو أف يأخذ سبع كرقات مف سدر أخضر فيدقو بيف حجريف -4

ـٌ يحسك منو ثبلث حسكات كيغتسؿ بو؛ فإٌنو يذىب مبالماء كيقرأ فيو آية الكرس  كذكات قؿ, ث
 4. عنو كؿ ما بو إف شاء ا, كىك جيد لمرجؿ إذا حبس عف أىمو

أف , ف جماع أىموعكىك عبلج نافع لمرجاؿ إذا حبس , كمف عبلج السحر بعد كقكعو أيضان  -5
كيجعميا في إناء كيصب عميو ,  فيدقيا بحجر أك نحكه,يأخذ سبع كرقات مف السدر األخضر

                                                           
 أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف ,كالحاكـ (.35/106(.)21174 )حديث رقـ . مسند أحمد بف حنبؿ:  ابف حنبؿ1

دار  :بيركت. 1ط. مصطفى عبد القادر عطا: تحقيؽ. 4مج .المستدرؾ عمى الصحيحيف: (ىػ405: ت)محمد بف حمدكيو 
ركاه عبد ا بف : قاؿ الييثمي. (4/458(.) 8269 )حديث رقـ. كتاب الرقى كالتمائـ. ـ1990- ىػ 1411. الكتب العممية

مجمع :  الييثمي. أنظر.لكثرة تدليسو كقد كثقو ابف حباف, كبقية رجالو رجاؿ الصحيح؛ أحمد, كفيو أبك جناب, كىك ضعيؼ
كالذم يتبيف أف أحد ركاة الحديث ضعيؼ كىك أبك جناب كىذا ال يؤثر في . (5/115(.)8467. )الزوائد ومنبع الفوائد

 .الحديث كا أعمـ ألٌف القرآف كٌمو شفاء ككرد بعض األحاديث الصحيحة في فضائؿ بعض اآليات المذككرة
. صحيح: كقاؿ األلباني. (2/73(.)1463 )حديث رقـ . باب في المعكذتيف. كتاب الصبلة. سنف أبي داود: أبك داكد 2

    (.2/1316(.)7949 )حديث رقـ . صحيح الجامع : األلباني: أنظر
. 8مج. تفسير القرآف العظيـ: (ىػ774: ت) أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي , ابف كثير3

 (. 1/372). ـ1999-ىػ1420. دار طيبة لمنشر كالتكزيع. 2ط. سامي بف محمد سبلمة: تحقيؽ
 (. 9/446)  .شرح صحيح البخاري: ؿ ابف بطا4
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كفى ﴾ كيقرأ فييا آية الكرسي, ك,مف الماء ما يكفيو لمغسؿ ك﴿ قيٍؿ ىيكى  ﴿ قيٍؿ يىا أىيُّيىا اٍلكىاًفري
ده ﴾ ك﴿ قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبّْ اٍلفىمىًؽ ﴾ ك﴿ قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبّْ النَّاًس ﴾ كآيات السحر التي المَّوي أىحى

  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ :في سكرة األعراؼ كىي قكلو تعالى

-١١٧:األعرافچېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :كاآليات التي في سكرة يكنس كىي قكلو سبحانو ١١٩

پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

:ٌونسچڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ  ڇ  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   چ  :كاآليات التي في سكرة طو  ٨٢-٧٩

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

چڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ  

 ٦٩-٦٥:طه

كبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب بعض الشيء كيغتسؿ بالباقي, كبذلؾ يزكؿ الداء إف شاء ا 
ف دعت الحاجة الستعمالو مرتيف أك أكثر شريطة أف يصدر  .فبل بأس حتى يزكؿ الداء, تعالى, كا 

يماف جاـز بأف النافع كالضاٌر ىك ا عز كجؿ كحده  1.ذلؾ عف إخبلص, كصدؽ, كتككؿ, كا 

حيث جاء اعتراض الشيخ في  الشيخ حامد بف محمد الفقي   السابقة كقد اعترض عمى ىذه الييئات
 مثؿ ىذا ال يعمؿ فيو برأم ليث بف أبي سميـ, ":فقاؿ" فتح المجيد شرح كتاب التكحيد" حاشية كتاب

ٌنما يعمؿ بالسٌنة الثابتة عف رسكؿ ا ؛ كال برأم ابف القيـ كال غيرىما ( ), كلـ يجئ عنو ( )كا 

كما ينقؿ عف كىب بف منبو فعمى سنة اإلسرائيمييف ال . شيء مما يقكؿ ابف أبي سميـ كال ابف القيـ
  2". ()فكؿ أحد يؤخذ مف قكلو كيرد عميو إال رسكؿ . عمى ىدل خير المرسميف

مثؿ ىذا ال يعمؿ فيو برأم ليث بف أبي سميـ كال برأم ابف :" بف باز بقكلواكقد رد عميو الشيخ 
, اعتراض الشيخ حامد عمى ابف أبي سميـ ككىب ابف منبو كابف القيـ ليس في محمو. الخ.... القيـ

                                                           

(. 10-9(.)1/181).ىػ1422. دار اإلعبلـ. 1مج. المفيد في ميمات التوحيد:  عبد القادر بف محمد عطا,صكفي 1 
 .بتصرؼ

 (. 1/304 .) حاشية فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: ابف عبد الكىاب 2
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بؿ ىك غمط مف الشيخ حامد؛ ألٌف التداكم بالقرآف الكريـ كالسدر كنحكه مف األدكية المباحة ليس 
 1".عباد ا تداككا كال تتداككا بحراـ: "()كقد قاؿ النبي , مف باب البدع, بؿ ىك مف باب التداكم

إذا , التداكم بالسدر, كالقراءة في الماء كصٌبو عمى المرضى ليس فيو محذكر مف جية الشرعؼ
 2." كا كلي التكفيؽ, كانت القراءة سميمة ككاف الدكاء مباحان 

:                                                                                              الرقية بسكرة البقرة -6
ال تجعمكا بيكتكـ مقابر, إٌف ":  قاؿ( ) أٌف رسكؿ ا -رضي ا عنو  -فعف أبي ىريرة

 كفي مسند اإلماـ أحمد عف أبي ىريرة, 3."الشيطاف ينفر مف البيت الذم تقرأ فيو سكرة البقرة 
ف البيت الذم يقرأ فيو ": قاؿ- صمى ا عميو كسمـ-أف رسكؿ ا  ال تجعمكا بيكتكـ مقابر, كا 

اقرءكا البقرة؛ فإف أخذىا بركة كتركيا "  كفي صحيح مسمـ4."سكرة البقرة, ال يدخمو الشيطاف
 5".حسرة كال يستطيعيا البطمة

أم زيادة , فإف أخذىا يعني المكاظبة عمى تبلكتيا كالعمؿ بيا بركة :"القدير قاؿ صاحب فيض
 كال تستطيعيا البطمة بفتح الباء كالطاء, أم تأسؼ عمى ما فات مف الثكاب,  كتركيا حسرة ,كنماء
ٌنما لـ يقدركا عمى قراءتيا لزيغيـ؛تسمية ليـ باسـ فعميـ,  السحرةأم   ألٌف ما يأتكف بو باطؿ كا 

   6" . الباطؿفي عف الحؽ كانيماكيـ 

فكيٍف كأنت تقرأ كاثقان بنصر ا تعالى عمى السحرة , عميؾ بسكرة البقرة فيي عظيمة النفعؼ 
كشياطينيـ, كأفَّ ا ال يخمؼ كعده في إبطاؿ الٌسحر, كلكف ىذا يككف عند اجتماع أسباب 

                                                           
. سنف ابف ماجو. كابف ماجو. (4/3(.)3855 )حديث رقـ . باب في الرجؿ يتداكل. كتاب الطب. سنف أبي داود: أبك داكد 1

كتاب . سنف الترمذي: كالترمذم. (2/1137(. )3436 )حديث رقـ . باب ما أنزؿ ا داء إال أنزؿ لو شفاء. كتاب الطب
باب . كتاب الطب. سنف النسائي. كالنسائي. (4/383(.) 2038 )حديث رقـ . باب ما جاء في الدكاء كالحث عميو. الطب

 (.  1759. )صحيح أبي داود. األلباني: أنظر: صحيح. (7/79(.) 7511 )حديث رقـ . األمر بالدكاء 

 .بتصرؼ(. 1/304 ). لعبد الرحمف بف حسف آؿ الشيخ. فتح المجيد شرح  التوحيد تعميؽ ابف باز بيامش 2

حديث رقـ . باب استحباب صبلة النافمة في بيتو كجكازىا في المسجد. كتاب صبلة المسافريف كقصرىا. صحيح مسمـ: مسمـ 3
 (780(.)1/539 .) 
باب ما جاء في فضؿ سكرة . كتاب فضائؿ القرآف. سنف الترمذي: كالترمذم. (8915. ) مسند اإلماـ أحمد:  ابف حنبؿ4

 . كقاؿ أبك عيسى ىذا حديث حسف صًحيح. (5/157(.)2877 )حديث رقـ . البقرة كآية الكرسي
 (. 1/553(.)804 )حديث .باب فضؿ قراءة القرآف كسكرة البقرة .كتاب صبلة المسافريف كقصرىا .صحيح مسمـ:  مسمـ5
 (.2/63.) فيض القدير شرح الجامع الصغير:  المناكم6
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, فيي الحصف الحصيف لبيكت المسمميف ,فسكرة البقرة فضميا عظيـ. الشفاء كقكة اإليماف كاليقيف
.  حث عمى قراءتيا حتى ال تككف بيكتنا مكاطف لمشياطيف(  )فالٌنبي

 : الرقية بآية الكرسي -7

يا أبا المنذر, أتدرم أم آية مف كتاب ا معؾ " : ()قاؿ رسكؿ ا : ف أبي بف كعب, قاؿع
يا أبا المنذر أتدرم أم آية مف كتاب ا معؾ أعظـ؟ : قاؿ. ا كرسكلو أعمـ: قمت: أعظـ؟ قاؿ

كا : فضرب في صدرم كقاؿ: قاؿ  ٢٥٥:البقرةچ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  چ     :قمت: قاؿ

 1." ليينؾ العمـ أبا المنذر

 : بالمعكذتيفالرقية  -8

ٌف إ:" حيث قاؿ,  ممٌحة بؿ الضركرة إلييماذكر ابف القيـ بأٌف ىاتيف السكرتيف ال يستغني عنيما أحد
 كأٌف حاجة العبد إلى االستعاذة بياتيف ,ليما تأثيران خاٌصان في دفع الٌسحر كالعيف كسائر الٌشركر

كاف ": عف أبي سعيد, قاؿؼ 2."السكرتيف أعظـ مف حاجتو إلى النفس كالطعاـ كالشراب كالمباس
يتعكذ مف عيف الجاٌف, ثـ أعيف اإلنس, فمما نزلت المعكذتاف, أخذىما كترؾ ما سكل ( )رسكؿ ا

كسكرة الناس تعكذ مف شركر  ,اكغيرهات فسكرة الفمؽ تعكذ مف شركر المخمكقات مف حيكاف 3". ذلؾ
 . مخمكقات خفية كىي الشياطيف

أدعية الرقية الشرعية مف السنة النبويَّلة 

أف رسكؿ ا :  عف ابف عباس( )ال إلو إال ا العظيـ الحميـ, ال :  "  كاف يقكؿ عند الكرب
 4"« إلو إال ا رب العرش العظيـ, ال إلو إال ا رب السمكات كرب األرض, كرب العرش الكريـ

                                                           
 (.1/556(.)810)  رقـ .باب فضؿ سكرة الكيؼ كآية الكرسي .كتاب صبلة المسافريف كقصرىا. صحيح مسمـ : مسمـ1
 (. 2/199 .)بدائع الفوائد:  ابف القيـ2
كتاب . السنف الكبرى: كالنسائي (.2/1162(.)3511 )حديث رقـ . باب العيف. كتاب الطب .سنف ابف ماجو:  ابف ماجة3

 (. 5069)  .صحيح سنف النسائي:  األلباني:صحيح. (7/224 ).باب االستعاذة مف عيف الجاف. االستعاذة
. صحيح مسمـ :كمسمـ. (8/75( ) 6346 )حديث رقـ. باب الدعاء عند الكرب. كتاب الدعكات. صحيح البخاري : البخارم4

 (. 4/2092(.) 2730 )حديث رقـ . باب دعاء الكرب. كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار
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سمعت رسكؿ ا : سمعت عثماف بف عفاف يقكؿ:   عف أباف بف عثماف قاؿ( )ما : "  يقكؿ
بسـ ا الذم ال يضر مع اسمو شيء في : مف عبد يقكؿ في صباح كؿ يكـ, كمساء كؿ ليمة

ككاف أباف قد أصابو : قاؿ" األرض كال في السماء, كىك السميع العميـ, ثبلث مرات, فيضره شيء 
ما تنظر إلي؟ أما إف الحديث كما قد  : طرؼ مف الفالج, فجعؿ الرجؿ ينظر إليو, فقاؿ لو أباف

 1".حدثتؾ, كلكني لـ أقمو يكمئذ, ليمضي ا عمي قدره

أتاني رسكؿ ا:   عف عثماف بف أبي العاص أنو قاؿ(  ) كبي كجع قد كاد ييمكني, فقاؿ
: قاؿ" أعكذ بعزة ا كقدرتو مف شر ما أجد : امسح بيمينؾ سبع مرات كقؿ:" ()رسكؿ ا 

 2.ففعمت, فأذىب ا ما كاف بي, فمـ أزؿ آمر بو أىمي كغيرىـ

سمعت : ر بف سعيد, يقكؿش عف الحارث بف يعقكب, أف يعقكب بف عبد ا, حٌدثو أنو سمع ب
   يقكؿ ( )سمعت خكلة بنت حكيـ السممية, تقكؿ سمعت رسكؿ ا : سعد بف أبي كقاص, يقكؿ

أعكذ بكممات ا التامات مف شر ما خمؽ, لـ يضره شيء, حتى يرتحؿ مف :مف نزؿ منزال ثـ قاؿ" 
 3"منزلو ذلؾ 

 عف عمرك بف شعيب, عف أبيو, عف جٌده, أف رسكؿ ا  ( )إذا فزع أحدكـ في النـك : " قاؿ
أعكذ بكممات ا التٌامات مف غضبو كعقابو كشر عباده, كمف ىمزات الشياطيف كأف : فميقؿ

 4" .يحضركف فإنيا لف تضره 

                                                           
ذا أمسى. كتاب األدب. سنف أبي داود:  أبك داكد1 (. 4/323(.)5088 )حديث رقـ. باب ما يقكؿ الرجؿ إذا أصبح كا 

ذا أمسى. كتاب الدعكات عف رسكؿ ا. سنف الترمذي: كالترمذم      (. 3388)  رقـ. باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح كا 
صحيح الترغيب  .األلباني: أنظر: صحيح (.2/1273(. ) 3869 )حديث رقـ . سنف ابف ماجو: كابف ماجو. (5/465) 

 (. 1/159(.) 655 )حديث .والترىيب
صحيح  :مسمـ . (4/408( )2080 )حديث رقـ . باب ما جاء في دكاء ذات الجنب. كتاب الطب. سنف الترمذي:  الترمذم2

 (.  4/1728 )(بعزة  ) كليس فيو( 2202 )حديث.باب استحباب كضع يده عمى مكضع األلـ مع الدعاء. كتاب السبلـ. مسمـ
باب في التعكذ مف سكء القضاء كدرؾ الشقاء كغيره , حديث . كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار. صحيح مسمـ:  مسمـ3
 (2708(.) 4/2080).  
  كتاب .سنف أبي داود:أبك داكد . (5/541 (.) 3528 )كتاب الدعكات عف رسكؿ ا , حديث . سنف الترمذي : الترمذم4 

. صحيح الترغيب والترىيب: األلباني .حسف لغيره. (4/12.) التامة " كفيو  ( 3893 ) حديث. باب كيؼ الرقى.الطب
(1601(.)2/120.) 
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كاف النبي :  عف ابف عباس رضي ا عنيما, قاؿ( )إف : " يعكذ الحسف كالحسيف, كيقكؿ
سحاؽ أعكذ بكممات ا التاٌمة, مف كؿ شيطاف كىاٌمة, كمف كؿ : أباكما كاف يعكذ بيا إسماعيؿ كا 

  1".عيف الٌمة 

   لـ يكف رسكؿ : سمعت ابف عمر, يقكؿ: سميماف بف جبير بف مطعـ, قاؿ عف جبير بف أبي
اٌلميـ إني أسألؾ العافية في الدنيا كاآلخرة, : يدع ىؤالء الدعكات, حيف يمسي, كحيف يصبح(  )ا

 : الميـ إني أسألؾ العفك كالعافية في ديني كدنيام كأىمي كمالي, الميـ استر عكرتي, كقاؿ عثماف
 مف بيف يدم, كمف خمفي, كعف يميني, كعف شمالي, كمف معكراتي كآمف ركعاتي, الميـ احفظف"

 2.قاؿ ككيع يعني الخسؼ:  قاؿ أبك داكد"فكقي, كأعكذ بعظمتؾ أف أغتاؿ مف تحتي

قاؿ رسكؿ :   عف القاسـ بف عبد الرحمف, عف أبيو, عف عبد ا, قاؿ() " : ما قاؿ عبد قط
الميـ إني عبدؾ, كابف عبدؾ, ابف أمتؾ, ناصيتي بيدؾ, ماض في حكمؾ, : إذا أصابو ىـ كحزف

عدؿ في قضاؤؾ, أسألؾ بكؿ اسـ ىك لؾ, سميت بو نفسؾ, أك أنزلتو في كتابؾ, أك عممتو أحدان 
مف خمقؾ, أك استأثرت بو في عمـ الغيب عندؾ, أف تجعؿ القرآف ربيع قمبي, كنكر صدرم, كجبلء 

يا رسكؿ ا : , قالكا"حزني, كذىاب ىمي, إال أذىب ا عٌز كجؿ ىٌمو, كأبدلو مكاف حزنو فرحان 
   3."أجؿ, ينبغي لمف سمعيٌف أف يتعمميفٌ :  ينبغي لنا أف نتعمـ ىؤالء الكممات؟ قاؿ

 عف أبي سعيد, أف جبريؿ, أتى النبي (  )باسـ ا : نعـ قاؿ" : يا محمد اشتكيت؟ فقاؿ: فقاؿ
 4"أرقيؾ, مف كؿ شيء يؤذيؾ, مف شر كؿ نفس أك عيف حاسد, ا يشفيؾ باسـ ا أرقيؾ

                                                           
 (. 4/147(.)3371 )حديث(كاتخذ ا إبراىيـ خميبل  )كتاب أحاديث األنبياء, باب قكلو تعالى. صحيح البخاري : البخارم1
 .سنف النسائي: كالنسائي. (4/318 (.)5074 )باب ما يقكؿ إذا أصبح, حديث . كتاب األدب. سنف أبي داود:  أبك داكد2

كتاب الدعاء, . سنف ابف ماجو: كابف ماجو. (7/228(.)7916 ) حديث رقـ . باب اإلستعاذة مف الخسؼ.كتاب االستعاذة
ذا أمسى, حديث  . مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: كابف حنبؿ. (2/1273 (.)3871 )باب ما يدعك بو الرجؿ إذا أصبح كا 

 (.  1/160(.) 659. ) والترىيب صحيح الترغيب: األلباني: صحيح. (8/403(.)4785 )حديث رقـ
كتاب الدعاء كالتكبير . المستدرؾ عمى الصحيحيف: كالحاكـ. (3712 )حديث رقـ .مسند أحمد بف حنبؿ: ابف حنبؿ 3

األلباني  : صحيح. (3/253(.)972 )حديث رقـ . صحيح ابف حباف: كابف حباف. (1877 )حديث رقـ . كالتيميؿ كالتسبيح
 "إسناده صحيح  " ( 152)  كقاؿ ابف القيـ رحمو ا  في جبلء األفياـ . (2/171(.)1822. ) صحيح الترغيب والترىيب

 ( . 4/1718(.) 21186 )حديث رقـ . باب الطب كالمرض كالرقى. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ4
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 عف عائشة, زكج النبي (  )كاف إذا اشتكى رسكؿ ا : أٌنيا قالت( )رقاه جبريؿ, قاؿ : "
 1"باسـ ا يبريؾ, كمف كؿ داء يشفيؾ, كمف شر حاسد إذا حسد, كشر كؿ ذم عيف

أف النبي :  عف عائشة, رضي ا عنيا( )كاف يعكذ بعض أىمو, يمسح بيده اليمنى كيقكؿ : "
 2"الميـ رب الناس أذىب الباس, اشفو كأنت الشافي, ال شفاء إال شفاؤؾ, شفاء ال يغادر سقما

عف ابف عباس, عف النبي (  )مف عاد مريضان, لـ يحضر أجمو فقاؿ عنده سبع مرار: " قاؿ :
 3." أسأؿ ا العظيـ رب العرش العظيـ أف يشفيؾ, إال عافاه ا مف ذلؾ المرض

   أف النبي :  عف عائشة, رضي ا عنيا(  )بسـ ا, تربة أرضنا, " : كاف يقكؿ لممريض
   4".بريقة بعضنا, يشفى سقيمنا, بإذف ربنا

 

      : الخالصة

 أم حؿ السحر بسحر مثمو ,  النُّشرة حؿ السحر عف المسحكر فإذا كاف حمو عف طريؽ السحر
  بسحر مثمو العجب كيؼ يجكز حؿ السحرؼ  5." مف عمؿ الشيطافمق, "فالحديث صريح بالمنع

 لعظـ شرىـ ككثرة , كالساحرةالساحر  قتؿ عمى- رضي ا عنيـ- كقد أجمع الصحابة,عند السحرة
 فعند أبي داكد بسند صحيح مف طريؽ سفياف ,خطرىـ كبيعدىـ عف اإليماف كقيربيـ مف الشيطاف

 قبؿ مكتو بسنًة  -رضي ا عنو- جاءىنا كتاب عمر :عف عمرك بف دينار عف بجالة بف عبدة قاؿ
                                                           

 (. 4/1718 (.)2185 )حديث . باب الطب كالمرض كالرقى. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ: مسمـ 1
.  صحيح مسمـ: كمسمـ. (7/132 ( .)5743 )حديث . ()كتاب الطب, باب رقية النبي . صحيح البخاري:  البخارم2

 (. 4/1721 (.)2191 )حديث  .باب استحباب رقية المريض .كتاب السبلـ
سنف : كالترمذم. (2/187 (.)3106 )كتاب الجنائز, باب الدعاء لممريض عند العيادة, حديث. سنف أبي داود:  أبك داكد3

مسند : كابف حنبؿ. (4/410 () 2083 )حديث . باب ما جاء في التداكم بالعسؿ. كتاب الطب عف رسكؿ ا. الترمذي
 (.   3/198( .)3480. ) الترغيب والترىيب:  األلباني:أنظر. صحيحكالحديث (. 4/40( .)2137 . ) أحمد

كتاب . صحيح مسمـ: كمسمـ. (7/133 (.) 5745 )حديث . باب رقية النبي . كتاب الطب. صحيح البخاري:  البخارم4
 (.  4/1724(. )2194 ). باب استحباب الرقية مف العيف. السبلـ

حديث . مسند أحمد: كابف حنبؿ. (4/6(. )3868 )حديث رقـ . باب في النشرة. كتاب الطب. سنف أبي داود:  أبك داكد5
 (. 10/233.) فتح الباري: ابف حجر: أنظر. قاؿ ابف حجر سنده حسف. (22/40 )رقـ 
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زعـ بأٌف مف  كأما .  فالمسمـ مأمكر بقتؿ السحرة كلـ يؤذف لو بالتداكم عندىـ   1"اقتمكا كؿ ساحر " 
كأما إف كاف حؿ . ()ىذا سبب فيذا غمط ألٌف السبب غير شرعي كمخالؼ لمثابت عف النبي 

كاألدكية المعركفة فيذا مشركع لقكلو ( )السحر عف طريؽ الريقى الػشرعيػة بكػبلـ ا ككبلـ رسكلو
چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲   چ  تعالى 

ىنا بيانية فالقرآف كمو شفاء كدكاء لكؿ داء فمف آمف بو كأحٌؿ حبللو كحٌرـ " ًمفٍ "ك . ٨٢:اإلسراء
رادتًو شفاه ا تعالى كعافاه مف دائو, انتفع بو انتفاعان كبيران قحراـ دىؽى ا في قصًده كا  . كمف صى

كالرقى الشرعية مف اآليات كاألذكار النبكية كثيرة ال حصر ليا كال يمـز مف ذلؾ االقتصار عمى ما 
كفي الرقى , تقدـ مف الرقى, بؿ كؿ رقية مشركعة يجكز لئلنساف أف يرقي بيا نفسو أك غيره

ف لـ . كاألدكية المباحة  الغنى عف الذىاب إلى السحرة كأضرابيـ فإف حصؿ الٌشفاء فيك المطمكب كا 
يحصؿ فما عمى اإلنساف إال الٌصبر كااللتجاء إلى ا كالتككؿ عميو في حؿ ما أصابو مف 

 .المصائب

عف تة  كأما مف عافاه ا منو كلـ ييصىب بو فعميو باالحتراز منو كاتقاء شره باألذكار المأثكرة الثاب
ف , كقراءىًة المعكذتيف كآية الكرسي دبر كؿ صبلة,كالمحافظة عمييا صباحان كمساء( )النبي  كا 

 .تيسر الػتػصبح بسبع تمرات مف تمر العجكة فػيذا سبب شرعي كحصف حصيف مف كؿ ساحػر
لكف ىاىنا أمر ينبغي التفٌطف لو, كىك أف األذكار كاآليات كاألدعية التي يستشفى بيا كيرقى بيا, " 

ىي في نفسيا نافعة شافية كلكف تستدعي قبكؿ المحؿ, كقكة ىٌمة الفاعؿ كتأثيره, فمتى تخمؼ 
 فيو ينجحالشفاء كاف لضعؼ تأثير الفاعؿ أك لعدـ قبكؿ المنفعؿ, أك لمانع قكم فيو يمنع أف 

الدكاء, كما يككف ذلؾ في األدكية كاألدكاء الحسٌية, فإف عدـ تأثيرىا قد يككف لعدـ قبكؿ الطبيعة 
 أثره, فإف الطبيعة إذا أخذت الدكاء بقبكؿ تاـ ءلذلؾ الدكاء, كقد يككف لمانع قكم يمنع مف اقتضا

                                                           
مسند أحمد بف : كابف حنبؿ. (3/168(.)3043 )حديث رقـ. باب أخذ الجزية مف المجكس. كتاب الخراج. المصدر السابؽ 1

. باب الجزية كالمكادعة مع أىؿ الحرب. كتاب الجزية. صحيح البخاري: كالبخارم. (3/196(.)1657 )حديث رقـ . حنبؿ
أخرجو البخارم : , كقاؿ المنذرم" ساحرة" ركاه أحمد كأبك داكد  بدكف لفظ : قاؿ الصنعاني. (4/96(.) 3156 )حديث رقـ 

فتح الغفار الجامع  :(ىػ1276: ت )الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد , الصنعاني: أنظر. كالترمذم كالنسائي مختصرنا
 ( 3/1711) . ىػ1427.دار عالـ الفكائد. 1ط .مجمكعة بإشراؼ الشيخ عمي العمراف: تحقيؽ. 4مج.ألحكاـ سنة نبينا المختار

   



107 
 

كاف انتفاع البدف بو بحسب ذلؾ القبكؿ, فكذلؾ القمب إذا أخذ الرقى كالتعاكيذ بقبكؿ تاـ, ككاف 
 1".لمراقي نفس فعالة كىمة مؤثرة في إزالة الداء

: عبد ا بف مسعكد الميـ ىي صحة القمكب ال صحة األجساـ مع مرض القمكب كما قاؿ : وأخيراً 
:  إلى عبد ا بف مسعكد, فتعجب الناس مف غمظ رقابيـ كصٌحتيـ, قاؿ2 جاء ناس مف الدىاقيف" 

إنكـ تركف الكافر مف أصٌح الناس جسمان, كأمرضيـ قمبان, كتمقكف المؤمف مف أصٌح : فقاؿ عبد ا
يـ ا, لك مرضت قمكبكـ كصحت أجسامكـ لكنتـ أىكف عمى ا أالناس قمبان, كأمرضيـ جسمان, ك

. فتأمَّؿ ىذا األثر حؽَّ التأمؿ  4." 3مف الجعبلف
 

 

 

المبحث الثاني    
 والصرع المس 

قال,مناألمورالتًنطقبهاالوحًبداللةأكٌدةوشواهدعدٌدةمسألةالمسوتخبطالجنلإلنس

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعالى

,  كلمعاناة كثير مف الناس منو كارتباطو بالعقيدة؛ىذا المكضكعوألهمٌة٢٧٥:البقرةچڀٺ

ناىيؾ , كإلنكار فئة مف الناس كجكد الجف أصبلن , الكثيؽ بالرقية الشرعية مكضكع البحثطو كارتبا
مع , كيبلحظ االختبلؼ في المسٌميات مف مؤلؼ آلخر. كتمبسيـ باإلنس, عف إيذائيـ كصرعيـ

كتمؾ األلفاظ ال تعدك أف تككف اجتيادان مبنيان عمى كاقع , أنيا تدكر حكؿ معنى كاحد كقاسـ مشترؾ
                                                           

 (. 1/9. ) الجواب الكافي:  ابف القيـ1

قاؿ ا . مؤلتيا: يقاؿ أدىقت الكأس. الداؿ كالياء كالقاؼ يدؿ عمى امتبلء في مجيء كذىاب كاضطراب" دىؽ " مف الفعؿ 2
 (. 2/307 ).(دىؽ )مادة . معجـ مقاييس المغة: ابف فارس: أنظر .[34: النبأ] {ككأسا دىاقان }: تعالى

يىكىاف كالخنفساء يكثر ًفي اٍلمىكىاًضع الندية كالجمع ًجٍعبلف ىي دكيٌبة, : الجعبلف3  . (جعؿ)مادة . المعجـ الوسيط: أنظر. أك حى
 (1/126.) 
 .ألصفياء احمية األولياء وطبقات: (ىػ430: ت)أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى,  األصبياني4

 (.1/135). ىػ1394. دار السعادة: مصر. ىػ1409ط. 10مج



108 
 

معاصر عايشو المعالج طيمة سنكات مف الخبرة كالبحث كالدراسة كجاء ىذا المبحث في عدة 
 : مطالب كىي

تعريؼ المس والصرع في المغة واًلصطالح : المطمب األوؿ

, فالميـ كالسيف أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى جٌس الشيء باليد" مس"مف الفعؿ  :تعريؼ المس لغة
 1 . كالمسكس مف الماء ما نالتو األيدم,كالممسكس الذم بو مٌس, كأٌف الجٌف مٌستو

كالمٌس . ككني بالمس عف الجنكف........ مبلقاة ظاىر الشيء ظاىر غيره: المٌس : قاؿ المناكم
 2.ذل بخبلؼ الممسأيقاؿ في كؿ ما يناؿ اإلنساف مف 

كىك أعـٌ , أك مف داخمو أك منيما معان , أذية الجٌف لئلنساف مف خارج جسده ىك:"المس اصطالحاً 
 3."مف الصرع
 4.ىك الطرح عمى األرض: الصرع لغة

عمة تمنع األعضاء الرئيسة عف انفعاليا منعان غير تاـ, كسببو ريح غميظ يحتبس :"اصطالحاً الصرع 
كقد يتبعو تشٌنج في األعضاء فبل , أك بخار ردمء يرتفع إليو مف بعض األعضاء, في منافذ الدماغ

د لغمظ الرطكبة, كقد يككف الصرع مف الجٌف كال بى يبقى الٌشخص معو منتصبان بؿ يسقط كيقذؼ بالزى 
ما إليقاع األذية بو,يقع إال مف النفكس الخبيثة منيـ     5 ". إما الستحساف بعض الصكر اإلنسية كا 

أٌف " فتح الحؽ المبيف في عبلج الصرع كالسحر كالعيف"فالعبلقة بينيما كما ذكر صاحبا كتاب 
 6.العبلقة بينيما أف المٌس أعـٌ مف الصرع كما سبؽ بيانو في تعريؼ المٌس في االصطبلح 

                                                           
 .بتصرؼ. (5/271) . (مس  )مادة . معجـ مقاييس المغة: ابف فارس 1

 .بتصرؼ (.1/305. )التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ :المناكم2
. 2ط. فتح الحؽ المبيف في عالج الصرع والسحر والعيف. عبد ا بف محمد بف أحمد كسامي بف سمماف. الطيار كالمبارؾ 3

 (.  63).ىػ1415.دار الكطف: الرياض

 مكتب تحقيؽ التراث :تحقيؽ. 1مج. القاموس المحيط: (ىػ817: ت)مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب. آبادم الفيركز4
-  ىػ 1426. مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع: لبناف. 8ط. في مؤسسة الرسالة بإشراؼ محمد نعيـ العرقسيكسي

 (.1/737).(صرع )مادة .  ـ2005
  .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (ىػ1414: ت) أبك الحسف عبيد ا بف محمد عبد السبلـ بف خاف, المباركفكرم5
 (.   10/114.) فتح الباري: كابف حجر. (5/269 ).ـ1984- ىػ1404. إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء: اليند. 3ط
 .بتصرؼ (.63).  فتح الحؽ المبيف في عالج الصرع والسحر والعيف:كالمبارؾ, الطيار  6
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  أعراض المس: المطمب الثاني

بأٌف لممس أعراضان كىذه " فتح الحؽ المبيف في عبلج الصرع كالسحر كالحسد" ذكر صاحبا كتاب 
كمنيا ما يظير , كىذه األعراض قد تككف سببان لممٌس أك لغيره. األعراض عرفت باالستقراء كالتجربة

كمنيا ما , كمنيا ما يككف في المناـ, حاؿ األذاف في أذف مف يظير بو المٌس أك حاؿ القراءة عميو
ليؾ بيانيا, يككف في اليقظة  :كا 

 : األعراض حاؿ األذاف أو القراءة: أوًلً 

, أٌف مف كاف بو مٌس إذا أذف في أيذنيو أك قرئ عميو القرآف يغمى عميو كيخر مغشٌيان عميو غالبان 
كقد يصدر صراخان أك بكاء حاؿ سقكطو , فقد يغمى عميو كيتٌشج كقد ال يتشٌنج, كليس ذلؾ بشرط

كذكر صاحبا الكتاب بأٌنيا مرت . كقد يظؿ ساكنان كربما شخص بصره إلى السماء, عمى األرض
 . كمف خبلؿ قراءتيما عمى المرضى, معيـ ىذه الحالة مف خبلؿ تجربتيما

 

 

 

 األعراض حاؿ اليقظة: ثانياً 

كأبرز ىذه , ذكر صاحبا الكتاب بأٌف ىذه األعراض قد يشترؾ معيا غيرىا مف األمراض النفسية
 1:األعراض ىي

 .األرؽ كالقمؽ -1
 . الميكؿ إلى الكحدة كالعزلة -2
 .الصداع الدائـ الذم ال سبب طبي لو -3
 . الخمكؿ كالكسؿ كالشركد الذىني -4

                                                           
 .بتصرؼ. (71-70.) فتح الحؽ المبيف في عالج الصرع والسحر والعيف: كالمبارؾ, الطيار 1
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 .الصرع كالتشنج -5
 .عدـ االعتناء بالنظافة -6
كقد يككف ىناؾ غيرىا عممان بأف ىذه األعراض , كقد ال يبرز أم مف ىذه األعراض أك غيرىا -7

 .  قد تككف مع المسحكر

 :األعراض في المناـ: ثالثاً  

 :كمف أبرز ىذه األعراض, يبلحظ بأٌف ىذه األعراض ليست عمى إطبلقيا -1
 ".الجاثكـ"الكابكس  -2
أك يرل قططان سكدان أك يرل أشباحان , الرؤيا المفزعة في المناـ كأف يرل نفسو في طرؽ مكحشة -3

 .كغير ذلؾ
 . الضحؾ المفرط كالبكاء كالصراخ في المناـ كالتأكه -4

 
 
 
 
 

 أنواع الصرع  واألدلة عمى وقوعو: المطمب الثالث

 :أنكاع الصرع:أوًلً 

:  الصرع صرعافبأف -رحمو ا-يقكؿ ابف القيـ

كىي عٌمة تمنع  .ىك الذم يتكمـ فيو األطباء في سببو كعبلجو. صرع مف األخبلط الرديئة  -1
األعضاء النفسية عف األفعاؿ كالحركة كاالنتصاب منعان غير تاـ, كسببو خمط غميظ لزج يسد منافذ 

فيمتنع نفكذ الحس كالحركة فيو كفي األعضاء نفكذان تامان مف غير , بطكف الدماغ سٌدة غير تامة
ردمء يرتفع  انقطاع بالكمية, كقد تككف ألسباب أخر كريح غميظ يحتبس في منافذ الركح, أك بخار
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إليو مف بعض األعضاء أك كيفية الذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذم فيتبعو تشنج في جميع 
كىذه العٌمة  . الزبد غالبان  فمواألعضاء كال يمكف أف يبقى اإلنساف معو منتصبان بؿ يسقط كيظير في

تعد مف جممة األمراض الحاٌدة باعتبار كقت كجكده المؤلـ خاصة, كقد تعد مف جممة األمراض 
 1.المزمنة باعتبار طكؿ مكثيا

صرع مف األركاح الخبيثة األرضية, فأئمتيـ كعقبلؤىـ يعترفكف بو, كال يدفعكنو, كيعترفكف بأف   -2
عبلجو بمقابمة األركاح الشريفة الخيرة العمكية لتمؾ األركاح الشريرة الخبيثة, فتدافع آثارىا, كتعارض 

ىذا : أفعاليا كتبطميا, كقد نٌص عمى ذلؾ بقراط في بعض كتبو, فذكر بعض عبلج الصرع كقاؿ
كأما الصرع الذم يككف مف األركاح, فبل ينفع فيو . إنما ينفع مف الصرع الذم سببو األخبلط كالمادة

 , الصرع مف الجف كال يقع إال مف النفكس الخبيثة منيـ ىذا كيككف:" كيقكؿ ابف حجر2.ىذا العبلج
ما إليقاع األذية بو  كىذا ىك مكضكع حديثنا بإذف المكلى 3. إما الستحساف بعض الصكر اإلنسية كا 

 . كأما النكع األكؿ فيذا بحثو كعبلجو كتفصيمو عند أىؿ االختصاص مف األطباء
  
 

 .األدلة عمى وقوع صرع األرواح الخبيثة:  ثانياً 

 :مف الكتاب

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ :قاؿ تعالى -1

   .٢٧٥:البقرةچ ڀٺ  

                                                           
 .بتصرؼ. (4/64. ) زاد المعاد في ىدي خير العباد: ابف القيـ 1

 .بتصرؼ. (1/51.)الطب النبوي: ابف القيـ 2

 .بتصرؼ. (10/114).فتح الباري: ابف حجر 3
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أجمع المفسركف أٌف المعنى ال يقكمكف مف قبكرىـ في البعث إاٌل كالمجنكف, كيتخٌبطو يتفٌعمو مف  
ال يقكمكف مف قبكرىـ يـك القيامة إال كما : " قاؿ ابف كثير  1.قكلؾ خبط يخبط, كالمٌس ىك الجنكف

 2".يقكـ المصركع حاؿ صرعو كتخبط الشيطاف لو؛ كذلؾ أٌنو يقكـ قيامان منكران 

كزعـ  في ىذه اآلية دليؿ عمى فساد إنكار مف أنكر الصرع مف جية الجٌف,: " كقاؿ اإلماـ القرطبي
  3".مٌس ال يسمؾ في اإلنساف كال يككف منو  كأٌف الشيطاف أٌنو مف فعؿ الطبائع,

 ٩٧:المؤمنونچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  : قاؿ تعالى -2

                       چ    ں  ڻ      چ :كالشاىد مف اآلية قكلو تعالى

: يعني الشيطاف, المؤتة: ىمزه: "كاليمز جاء مفسران في ركاية مرسمة عف عبد ا ابف مسعكد, قاؿ          
رٌب أستجير بؾ مف خنؽ  : قؿ يا محمد:  كقاؿ ابف جرير في تفسير اآلية4." يعني الجنكف

 5.الشياطيف كىمزاتيا

چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گچ  :قاؿ تعالى

ثـ ذكر بعد ذلؾ حادثة , كمنيـ مف فسره بمٌس الشيطاف بالصرع: قاؿ ابف كثير٢٠١:األعراف
  6.المرأة التي تصرع 

حداث الصرع ليـ  . فاآليات السابقة دليؿ عمى تمبس الجٌف باإلنس كا 
 .األدلة مف السنة عمى الصرع

: بمى, قاؿ: أال أريؾ امرأة مف أىؿ الجنة؟ قمت:  قاؿ لي ابف عباس":عف عطاء بف أبي رباح قاؿ  -1
ني أتكشؼ, فادع ا لي, قاؿ: فقالت( )ىذه المرأة السكداء, أتت النبي  إف " : إني أصرع, كا 

                                                           
عبد ا : تحقيؽ. التسييؿ لعمـو التنزيؿ: (ىػ741: ت )ابف جزم أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ا ,الكمبي 1

  .بتصرؼ(. 1/137). ىػ1416. شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ: بيركت. 1ط. الخالدم

 (.1/708.) تفسير القرآف العظيـ: ابف كثير 2

 (. 3/355.) تفسير القرطبي= الجامع ألحكاـ القرآف :  القرطبي3
 (. 9/262).المعجـ الكبير: الطبراني 4

 (. 19/68. ) تفسير الطبري: ابف جرير 5

 . بتصرؼ. (3/534. ) تفسير ابف كثير:  ابف كثير 6
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ف شئت دعكت ا أف يعافيؾ إني أتكشؼ, : أصبر, فقالت:  فقالت"شئت صبرت كلؾ الجنة, كا 
 1.فادع ا لي أف ال أتكشؼ, فدعا ليا

أخرج البزار كابف حباف مف حديث أبي ىريرة شبييان بقصتيا : كقد جاء في الفتح قكؿ ابف حجر
 إف شئت دعكت ا فشفاؾ :ادع ا فقاؿ: فقالت( )إلى رسكؿ ا  2جاءت امرأة بيا لمـ"كلفظو 

ف شئت صبرت كال حساب عميؾ قالت  3."  بؿ أصبر كال حساب عمي:كا 
كفي حديث المرأة التي :" قاؿ اإلماـ النككمإني أصرع  ( )الشاىد مف الحديث قكؿ المرأة لمرسكؿ 

 4"كانت تصرع دليؿ عمى أٌف الصرع يثاب عميو أكمؿ ثكاب
عمى الطائؼ جعؿ يعرض لي شيء ()لما استعممني رسكؿ ا ": عف عثماف بف أبي العاص قاؿ -2

ابف أبي : فقاؿ( )في صبلتي حتى ما أدرم ما أصمي, فمما رأيت ذلؾ رحمت إلى رسكؿ ا 
يا رسكؿ ا, عيرض لي شيء في : ما جاء بؾ؟ قمت: قاؿ. نعـ يا رسكؿ ا: العاص؟ قمت

دفي فدنكت منو, فجمست عمى صدكر قدمي, أي ذاؾ الشيطاف : صمكاتي حتى ما أدرم ما أصمي قاؿ
الحؽ :اخرج عدك ا ففعؿ ذلؾ ثبلث مرات, ثـ قاؿ: فضرب صدرم بيده, كتفؿ في فمي كقاؿ: قاؿ

 5".فمعمرم ما أحسبو خالطني بعد :فقاؿ عثماف: بعممؾ قاؿ
ككجو . كقكؿ عثماف بف أبي العاص ما أحسبو خالطني بعد " أخرج عدك ا " ( )  الشاىد قكلو 

ككذلؾ المخالطة كذلؾ مما يدؿ , الداللة في الحديث أف الخركج ال يككف إال لشيء داخؿ الجسـ
  6."عمى تمبس الجف باإلنس

                                                           
: كمسمـ. (7/166(.)5652 )حديث رقـ. باب فضؿ مف يصرع مف الريح. كتاب المرضى. صحيح البخاري: البخارم 1

 (. 4/1994(.) 2576 )حديث رقـ . كتاب البر كالصمة كاآلداب. صحيح مسمـ

 (.100 )سبؽ التعريؼ بو صفحة  2
باب تفضؿ . كتاب الجنائز. صحيح ابف حباف: كابف حباف. (14/323.)مسند البزار المنشور باسـ البحر الزخار : البزار3

صحيح الترغيب : األلباني.حسف صحيح كالحديث (. 7/169(.)2909 )حديث رقـ . ا عمى مف امتحنو بالممـ في الدنيا
سناده حسف. مرقـ آليان .(3/184(.)3419. ) والترىيب  (. 2/307 . )مجمع الزوائد: الييثمي . كقاؿ الييثمي ركاه البزار كا 

 (. 16/131). كتاب البر كالصمة كاآلداب .شرح النووي عمى مسمـ:  النككم4
 أبك ,كالشيباني (.2/1174(.)3548)حديث . باب الفزع كاألرؽ كما يتعكذ منو. كتاب الطب. سنف ابف ماجو:  ابف ماجو5

باسـ فيصؿ أحمد : تحقيؽ. 6مج. اآلحاد والمثاني: (ىػ287: ت)بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ
قاؿ . (2858 .)صحيح ابف ماجو: أنظر: صحيح. (3/192). ـ1991- ىػ1411. دار الراية: الرياض. 1ط. الجكابرة

ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات ركاه الحاكـ في المستدرؾ مف طريؽ أبي العبلء عف عثماف بف أبي العاص كقاؿ : البكصيرم
 :(ىػ840:ت)أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف سميـ, البكصيرم: أنظر. ىذا حديث صحيح اإلسناد

حديث  .ىػ1403. دار العربية: بيركت. 2ط .محمد المنتقى الكشناكم: تحقيؽ. 4مج .مصباح الزجاجة في زوائد ابف ماجو
(8321(.)4/80 .) 
 (.116. ) أحكاـ الرقى والتمائـ: السحيمي 6
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, فقاؿ  1معيا صبي ليا بو لمـ( ) عف يعمى بف مرة, عف أبيو أف امرأة جاءت إلى النبي -3
فأىدت إليو كبشيف, كشيئان مف أقط, كشيئان مف . "فبرأ:  اخرج عدك ا, أنا رسكؿ ا قاؿ":()النبي

 2.خذ األقط كالسمف كأحد الكبشيف, كرد عمييا اآلخر: ()فقاؿ رسكؿ ا : سمف, قاؿ

كىذا مما , دليؿ عمى تمبس الجٌف بالصبي" أخرج عدك ا "قكلو عميو الصبلة كالسبلـ : كجو الداللة
 . يدؿ عمى تمبس الجٌف باإلنس كصرعيـ

إذا تثاءب أحدكـ في الصبلة, " :()قاؿ رسكؿ ا : عف ابف أبي سعيد الخدرم, عف أبيو, قاؿ -4
 3."فميكظـ ما استطاع, فإف الشيطاف يدخؿ

ف كاف يجرم مف اإلنساف , فيحتمؿ أف يراد بو الدخكؿ حقيقة: " قاؿ ابف حجر في الفتح كىك كا 
فيتمكف , كالمتثائب في تمؾ الحالة غير ذاكر, مجرل الدـ لكٌنو ال يتمكف منو ما داـ ذاكران  تعالى

 ألٌف مف شأف ؛كيحتمؿ أف يككف أطمؽ الدخكؿ كأراد التمكف منو, الشيطاف مف الدخكؿ فيو حقيقة
 4.مف دخؿ في شيء أف يككف متمكنان منو

ف كاف األخذ باألكؿ أكلى؛ ألٌف  فاالحتماالف ال تعارض بينيما حتى نرجح أحدىما عمى اآلخر كا 
 . األصؿ حمؿ الكبلـ عمى معناه الحقيقي

فمف ىنا أمرنا بكظـ التثاؤب كرده ما " فإٌف الشيطاف يدخؿ  " () قكلو : كجو الداللة مف الحديث
 . استطعنا إلى ذلؾ

صبيانكـ عند العشاء, فإف لمجٌف  كات اكؼ:"عف جابر بف عبد ا رضي ا عنيما, رفعو, قاؿ  -5
 1." 5انتشاران كخطفة

                                                           
 (.100)سبؽ التعريؼ بو صفحة :  الممـ1
. ركاه أحمد, كرجالو رجاؿ الصحيح: قاؿ الييثمي (.29/92(.)17549 )حديث رقـ . مسند أحمد بف حنبؿ:  ابف حنبؿ2

 (.9/6(.) 14160 )حديث رقـ  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أنظر
 (.4/2293(.)2995 )حديث رقـ. باب تشميت العاطس ككراىية التثاؤب .كتاب الزىد كالرقائؽ. صحيح مسمـ:  مسمـ3
 (. 10/612 ).فتح الباري:  ابف حجر4

 (. 9/75 ).(خطؼ )مادة . لساف العرب: أنظر .األخذ في سرعة كاستبلب: الخطفة 5
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  :حيث قاؿ, عمى ثبكت الصرع بيذا الحديث" ركح المعاني"  في كتابو2كقد استدؿ العبٌلمة األلكسي 
كالجنكف الحاصؿ بالمٌس قد يقع أحيانان, كلو عند أىمو الحاذقيف أمارات يعرفكنو بيا, كقد يدخؿ في " 

فيحدث الجنكف أيضان , بعض األجساد عمى بعض الكيفٌيات ريح متعفف تعمقت بو ركح خبيثة تناسبو
كربما استكلى ذلؾ البخار عمى الحكاس كعٌطميا, كاستقمت تمؾ الركح الخبيثة , عمى أتـ كجو

بالتصرؼ فتتكمـ كتبطش كتسعى بآالت ذلؾ الشخص الذم قامت بو مف غير شعكر لمشخص 
 3".بشيء مف ذلؾ أصبلن, كىذا كالمشاىد المحسكس الذم يكاد يعد منكره مكابران منكران لممشاىدات

بؿ فييا ما ىك أكثر مف مجرد , داللة الحديث عمى إثبات المراد ظاىرة :"قاؿ الشيخ عمي الحمبي
 4."فتأمؿ, أك الصرع , أك المس, اإليذاء

 الٌسائب, مكلى ىشاـ بف زىرة أٌنو دخؿ عمى أبي سعيد مأبما ركاه مسمـ في صحيحو عف  -6
فكجدتو يصمي, فجمست أنتظره حتى يقضي صبلتو, فسمعت تحريكان في : الخدرم في بيتو, قاؿ

في ناحية البيت, فالتفت فإذا حٌية فكثبت ألقتميا, فأشار إلٌي أف اجمس فجمست, فمما  5 عراجيف
كاف فيو فتى منا : نعـ, قاؿ: أترل ىذا البيت؟ فقمت: انصرؼ أشار إلى بيت في الدار, فقاؿ

إلى الخندؽ فكاف ذلؾ الفتى يستأذف رسكؿ ( )فخرجنا مع رسكؿ ا: حديث عيد بعرس, قاؿ
خذ عميؾ ( )بأنصاؼ النيار فيرجع إلى أىمو, فاستأذنو يكمان, فقاؿ لو رسكؿ ا ( ) ا 

 ,سبلحؾ, فإني أخشى عميؾ قريظة, فأخذ الرجؿ سبلحو, ثـ رجع فإذا امرأتو بيف البابيف قائمة
اكفؼ عميؾ رمحؾ كادخؿ البيت حتى : فأىكل إلييا الرمح ليطعنيا بو كأصابتو غىيرة, فقالت لو

                                                                                                                                                                          
 (.4/129(.) 3316 )حديث رقـ . باب خمس مف الدكاب فكاسؽ يقتمف. كتاب بدء الخمؽ. صحيح البخاري:  البخارم1
مفسر محدث أديب مف المجدديف مف أىؿ بغداد, مكلده  محمكد بف عبد ا الحسيني اآللكسي, شياب الديف, أبك الثناء2

 ىػ إلى 1262ثـ سافر سنة .  ىػ كعزؿ, فانقطع لمعمـ1248تقمد اإلفتاء ببمده سنة . كاف سمفي االعتقاد, مجتيدا. ككفاتو فييا
كعاد إلى بغداد يدكف رحبلتو .  شيران كأكرمو السمطاف عبد المجيد21المكصؿ, فاآلستانة, كمر بمارديف كسيكاس, فغاب 

 (.7/176.)األعالـ: الزركمي: أنظر.ىػ 2270 سنة كيكمؿ ما كاف قد بدأ بو مف مصنفاتو, فاستمر الى أف تكفي
. روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني: (ىػ1270: ت)شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني,  األلكسي3

 (.  2/48 ).ىػ1415.  دار الكتب العممية:بيركت. 1ط. عمي عبد البارم عطية. 16مج
  دار ابف حـز :بيركت .1ط .برىاف الشرع في إثبات المّس والصرع :عمي بف حسف بف عمي بف عبد الحميد , الحمبي4
 (. 132).ـ1996-ىػ1417.
ق م العكد األصفر الذم ؼ: أراد بيا األعكاد التي في سقؼ البيت شبييا بالعراجيف كالعراجيف مفرده عرجكف كىك"عراجيف" 5

 (. 3/203). (عرج )مادة . النياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير: أنظر. شماريخ العذؽ
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تنظر ما الذم أخرجني, فدخؿ فإذا بحٌية عظيمة منطكية عمى الفراش فأىكل إلييا بالرمح 
فانتظميا بو, ثـ خرج فركزه في الدار فاضطربت عميو, فما يدرل أٌييما كاف أسرع مكتان الحية أـ 

استغفركا " : فذكرنا ذلؾ لو كقمنا ادع ا يحييو لنا فقاؿ( )فجئنا إلى رسكؿ ا : الفتى, قاؿ
إٌف بالمدينة جنان قد أسممكا, فإذا رأيتـ منيـ شيئان, فآذنكه ثبلثة أياـ, فإف " :  ثـ قاؿ" لصاحبكـ

 1".بدا لكـ بعد ذلؾ, فاقتمكه, فإنما ىك شيطاف

ككجو الداللة في إيراد الحديث ىك إثبات تأثير زائد لمجف عمى مجرد الكسكسة كما يزعـ منكرك 
, بؿ يدؿ عمى أمكانية قتؿ الجٌني لئلنس, كىذا الحديث يدؿ عمى أكثر مف التمبس. المس كالصرع

 . مع أٌنو في كثير مف األكقات قد منعو ا

أتتو صفٌية بنت حيي فمما رجعت انطمؽ معيا, فمر بو  ()عف عمي بف حسيف, أف النبي -8
إف الشيطاف يجرم " :سبحاف ا, قاؿ: , قاال" إنما ىي صفية" :رجبلف مف األنصار فدعاىما, فقاؿ

ف ا جعؿ لمشيطاف قكة عمى التكصؿ أكفيو :" قاؿ ابف حجر في الفتح  2".مف ابف آدـ مجرل الدـ

 3."إلى باطف اإلنساف

 قيؿ ىك عمى : قاؿ القاضي كغيره"يطاف يجرم مف اإلنساف مجرل الدـٌش إف اؿ:"قاؿ النككم قكلو
 كجاء في 4."ظاىره كأف ا تعالى جعؿ لو قكة كقدرة عمى الجرم في باطف اإلنساف مجارم دمو

أف الشيطاف يمس اإلنساف الذم يسمطو ا عميو مسان كما جاء في القرآف " ركح المعاني لؤللكسي
يثير بو مف طبائعو السكداء كاألبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر بو عف نفسو كؿ مصركع 

 كىذا ىك نص القرآف , فيحدث ا عز كجؿ لو الصرع كالتخبط حينئذ كما نشاىده,ببل خبلؼ منيـ
 5.كما تكجبو المشاىدة

                                                           
 (.4/1756(.)2236 )حديث رقـ . باب قتؿ الحيات كغيرىا. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ: مسمـ 1

 (.8/48(.)6219 )حديث رقـ . باب التكبير كالتسبيح عند التعجب. كتاب األدب. صحيح البخاري: البخارم 2

 (.6/342. )فتح الباري: ابف حجر 3

 (.14/157. )شرح النووي عمى مسمـ: النككم 4

 (. 5/10. ) روح المعاني: األلكسي 5



117 
 

, فيك يجرم منو مجرل الدـ ,كقد جعؿ ا لمشيطاف دخكالن في جكؼ العبد كنفكذان إلى قمبو كصدره" 
  1."كقد ككؿ بالعبد فبل يفارقو إلى الممات

كما ذكرتو مف أدلة فييا إثبات , كسمح بو الكقت ىذا اآلكاف,  ىذا ما سنح بو الذىف اآلفوأخيراً 
حداث الصرع ليـ كتنقض التصٌكرات , كىذه األدلة ترد األفكار العاطمة, تمبس الجف لئلنس كا 

الباطمة, كما أكردتو مف األدلة كىي ليست عمى درجة كاحدة في الداللة عمى المس كالصرع سكاء, 
المتعدم , فيي متفاكتة كلكنيا تثبت بما ال مجاؿ لمشٌؾ التأثير الشيطاني الزائد عف مجرد الكسكسة

 .كاإليذاء الشيطاني كما أشبو ذلؾ, كالصرع, كالمس, إلى الضرر البدني

 . أدلة المنكريف لمصرع والرد عمييا:  ثالثاً 

  ڳ  ڱ         ڱ   چ   : تعالىٌف الشيطاف ليس لو سمطاف عمى بني آدـ بنص اآلية قاؿأاستدلكا ب -1

ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  

كتخبط الشيطاف مف زعمات  :"  2قاؿ الزمخشرم حيث ٢٢:إبراهٌمچ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  
كالخبط الضرب عمى غير استكاء كخبط  .العرب, يزعمكف أٌف الشيطاف يخبط اإلنساف فيصرع

كرجؿ ممسكس, كىذا أيضان مف  .الجنكف: كالمٌس . العشكاء, فكرد عمى ما كانكا يعتقدكف
 3 .معناه ضربتو الجف زعماتيـ, كأٌف الجٌنى يمسو فيختمط عقمو, ككذلؾ جٌف الرجؿ

                                                           
 (.2/256. ) بدائع الفوائد: ابف القيـ 1

 جار ا, أبك القاسـ مف أئمة العمـ بالديف كالتفسير كالمغة الزمخشرٌم, محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الخكارزمي :هو2
كتنقؿ في البمداف, ثـ عاد إلى . كسافر إلى مكة فجاكر بيا زمنان فمقب بجار ا" مف قرل خكارـز"كلد في زمخشر . كاآلداب

 (.7/178. )ألعالـا: الزركمي: أنظر". الكشاؼ" مف أشير كتبو . ىػ538فتكفي فييا سنة" مف قرل خكارـز"الجرجانية 
 (.1/320. ) الكشاؼ: الزمخشرم 3
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يزعمكف أف الشيطاف يخبط اإلنساف فيصرع, كالخبط ضرب عمى غير :"  فقاؿ1 البضاكمكتبعو
ًمفى اٍلمىسّْ أم الجنكف, كىذا أيضان مف زعماتيـ أٌف الجٌني يمسو فيختمط عقمو  .اتساؽ كخبط العشكاء

فَّ الرجؿي : كلذلؾ قيؿ  2" .جى

كالحقيقة أف اآلية ليست كما يزعـ الزمخشرم كمف تبعو فيي ال تدؿ عمى ما ذىبكا إليو؛ ألٌف المراد 
أم ما كاف لي عميكـ فيما دعكتكـ إليو مف :" تفسيره لآليةقاؿ ابف كثير في , باآلية سمطاف الحٌجة

  3".دليؿ كال حجة عمى صدؽ ما كعدتكـ بو

 فاآلية ال تدؿ عمى مرادىـ فيما نفكه مف قدرة 4.أم مف حٌجة كبياف" مف سمطاف":كقاؿ القرطبي 
فقد ثبت فيما سبؽ مف األدلة قتؿ الجٌني لمصحابي األنصارم حيث أٌف . الشيطاف عمى الصرع

كعمى ىذا نقكؿ . فما داـ أٌنو ثبت قتميـ لئلنس فكيؼ يستبعد صرعيـ. الجٌني تصكر بصكرة حٌية
 . فيك باطؿ مف غير أٌف نفصؿ القكؿ في الرد عميو, ىذا قكؿ متيافت ال يمٌت لمحؽ كالكاقع بصمة

 :اعترضكا عمى االستدالؿ باآلية التي استدؿ بيا أىؿ السنة كالجماعة كىي قكلو تعالى -2

:البقرة چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺچ 

كتخبط الشيطاف مف زعمات :" كما قاؿ الزمخشرم,  إٌف ىذا التشبيو ليس عمى حقيقتو  ٢٧٥
 فقكليـ إٌف اآلية جاءت ليس عمى الحقيقة 5".العرب, يزعمكف أف الشيطاف يخبط اإلنساف فيصرع

كيؼ كقد ثبت صرع الجٌف , بحاجة إلى دليؿ يدؿ عمى زعميـ, كتخبط الشيطاف مف زعمات العرب
 دخكؿ :حيث قاؿ. فالمسألة محؿ إجماع كما يقكؿ ابف تيمية رحمو ا. لئلنس بما تقدـ مف األدلة

 كليس في أئمة المسمميف مف ينكر ,الجٌني في بدف اإلنساف ثابت باتفاؽ أئمة أىؿ السنة كالجماعة

                                                           
. قاض, مفسر, عبلمة: عبد ا بف عمر بف محمد بف عمي الشيرازم, أبك سعيد, أك أبك الخير, ناصر الديف البيضاكم: ىك1

كصرؼ عف القضاء, فرحؿ إلى تبريز فييا فتكفي . ككلي قضاء شيراز مدة" قرب شيراز- بفارس "كلد في المدينة البيضاء 
 (.4/110).األعالـ: الزركمي: أنظر.أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ " مف تصانيفو  .ىػ685سنة

محمد : تحقيؽ. أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ :(ىػ685: ت)ناصر الديف أبك سعيد عبد ا بف عمر بف محمد , البضاكم 2
 (. 1/162). ىػ1418. دار إحياء التراث العربي: بيركت. 1ط. عبد الرحمف المرعشمي

 (.4/489. ) تفسير ابف كثير: ابف كثير 3

 (. 9/356. ) تفسير القرطبي: القرطبي 4

 (. 1/320. ) الكشاؼ: الزمخشرم 5
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 فقد كذب عمى ,كمف أنكر ذلؾ كاٌدعى أٌف الشرع يكذب ذلؾ, دخكؿ الجني في بدف المصركع كغيره
 1. كليس في األدلة الشرعية ما ينفي ذلؾ,الشرع

 : الخالصة

كبو قاؿ القاضي عبد الجٌبار مف , دخكؿ الجني بدف اإلنساف ثابت باتفاؽ أئمة أىؿ السٌنة كالجماعة
 كأٌنيا كاليكاء لـ يمتنع دخكليـ ,إذا صٌح ما دلمنا عميو مف رقة أجساميـ:"حيث قاؿ, رؤكس المعتزلة

لظاىر ال يمكف إنكاره ك 2." أبداننام ىك الركح ؼم كما يدخؿ الريح كالنفس المتردد الذ, أبداننامؼ
, الصريحة كالكاضحة التي تـ ذكرىا سابقان في بياف التمبسلمجيء بعض األحاديث ك ،اآلية السابقة

 مف فنحف معشر المسمميفكاضحة الداللة ال مجاؿ لمتأكيؿ,  ق األحاديث السابقة الذكر,فمثؿ ىذ
األدياف  كربما ييشاركنا في ىذا بعض المتدينيف ببعض. أىؿ السنة كالجماعة نؤمف بالمٌس كالتمبس

نؤمف بشيء اسمو جٌف, كما نؤمف بعالـ ثالث أال كىـ المبلئكة, كىذا اإليماف إننا  .األخرل المنحرفة
الذم ال يدخؿ في عالـ المحسكسات كالمادٌيات, فميذا يجب اإليماف  كذاؾ ىك مف اإليماف بالغيب

 بالجٌف كخمؽ مف خمؽ ا عز كجؿ, كأٌف ليـ طبائعى كليـ عاداته جاء ذكرىا في بعض :أكالن 
كليس في أئمة المسمميف مف ينكر دخكؿ الجٌني في بدف المصركع كغيره,  األحاديث الصحيحة,

كمف أنكر ذلؾ كاٌدعى أف الشرع يكذب ذلؾ, فقد كذب عمى الشرع, كليس في األدلة الشرعٌية ما 
 3." كقد نص عمى ذلؾ أبقراط في بعض كتبو:" قاؿ ابف القيـ.ينفي ذلؾ

كلـ , كأنكر طائفة مف المعتزلة كالجبائي كأبي بكر كغيرىما دخكؿ الجف في بدف المصركع"   
ال شٌؾ أف األنبياء كالعمماء المحققيف يدعكف الناس :"  قاؿ فخر الديف الرازم4." ينكركا كجكد الجف

إلى لعف الشيطاف كالبراءة منو, فكجب أف تككف العداكة بيف الشياطيف كبينيـ أعظـ أنكاع العداكة, 
 كعمى إيصاؿ الببلء كالشر إلييـ لكجب أف يككف ,فمك كانكا قادريف عمى النفكذ في بكاطف البشر

                                                           
 .بتصرؼ. (277-24/276. ) مجموع الفتاوى: ابف تيمية 1

تحقيؽ . 1مج .آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف :(ىػ769: ت) محمد بف عبد ا الشبمي الدمشقٌي الحنفي أبك عبد ا, الشبمي2
 (.1/159 ). مكتبة القرآف: القاىرة.  إبراىيـ محمد الجمؿ:
 (. 4/61. ) زاد المعاد: ابف القيـ 3

 (.19/12.)مجموع الفتاوى: ابف تيمية 4
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  ىذا 1" .تضرر األنبياء كالعمماء منيـ أشد مف تضرر كؿ أحد, كلما لـ يكف كذلؾ عممنا أنو باطؿ
لما , قكؿ متيافت ال يمٌت لمحؽ كالكاقع بصمة فيك باطؿ مف غير أف نفصؿ القكؿ في الرد عميو

 .كالكاقع المشاىد دليؿ عمى ذلؾ,سبؽ بيانو مف األدلة عمى تمبس الجني باألنس 

 أسباب الصرع: المطمب الرابع

 :أف يكوف صرع الجف لإلنس نوع بالء مف اهلل: أوًلً 

ز كجؿ يبتمى عفا سبحانو كتعالى يبتمي العبد بأنكاع الببلء كالمصائب كاألحزاف فيذا نبي ا 

چٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹچ :قاؿ تعالى فيصبر

 2." مف يًرد المَّو بو خيرنا يصب منو"() رسكؿ المَّو :قاؿ:  قاؿكعف أبي ىريرة. 83:األنبٌاء

 ألٌف اآلدمٌي ال ينفٌؾ ؛ كفي ىذا  بشارة عظيمة لكؿ مؤمف.معناه يبتميو بالمصائب ليثيبو عميياك
 كأف األمراض كاألكجاع كاآلالـ بدنٌية كانت ,غالبان مف ألـ بسبب مرض أك ىـ أك نحك ذلؾ مما ذكر

 كما مٌر معنا , فالصرع نكع مف األمراض الذم يبتمى بيا العبد3,أك قمبٌية تكفر ذنكب مف تقع لو
ف شئت دعكت ا " ()كقكؿ النبي  ,سابقان في المرأة التي تصرع إف شئت صبرت كلؾ الجنة, كا 

 .  فعمى مف ابتمي أف يصبر كيحتسب األجر مف ا كال يجزع كيتسخط4."أصبر: فقالت" أف يعافيؾ

 :أف يكوف عقوبة مف اهلل بسبب اقتراؼ العبد الذنوب واآلثاـ: ثانياً 

چی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حبچ :قاؿ تعالى 

 كما يصيبكـ أٌييا الٌناس مف مصيبة في الدنيا في أنفسكـ ":يقكؿ اإلماـ الطبرم.٣:الشورى
 ,فإٌنما يصيبكـ ذلؾ عقكبة مف ا لكـ بما اجترمتـ مف اآلثاـ فيما بينكـ كبيف ربكـ, كأىميكـ كأمكالكـ

     5".كيعفك لكـ ربكـ عف كثير مف إجرامكـ, فبل يعاقبكـ بيا

                                                           
 (. 1/85. ) مفاتيح الغيب=تفسير الرازي : الرازم 1

 (.5/2138(.)5321)حديث رقـ . باب ما جاء في كفارة المرض. , كتاب المرضىصحيح البخاري: البخارم 2

 (. 108/ 10. )فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابف حجر 3

 . في األدلة عمى كقكع الصرع مف السنة (115)سبؽ تخريجو صفحة 4

 (.21/538 ) .تفسير الطبري: الطبرم 5
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 مف صرع أك مس أك الدنيا ميما كانت مصيبتياؼ, كما مف أحد إال يصاب, كالمصيبة مصيبة الديف
, غاية ما فييا المكت, كالمكت انتقاؿ  مقارنة مع مصيبة الديف ىينةفيي سحر أك أم مرض آخر

ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸   ے  ٹ ٹ چ ,مف أدنى إلى أعمى بالنسبة لممتقيف

  :  ككمما ابتعد اإلنساف عف ربو كمما اقتربت منو الشياطيف قاؿ تعالى. ٧٧:النساءچ﮹  ﮺  

قالاإلمام.٣٦:الزخرفچٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 1."نسمط ظممة الجٌف عمى ظممة اإلنس:" الطبرم

كأكثر تسمط األركاح الخبيثة عمى أىمو تككف مف جية قمة دينيـ, كخراب قمكبيـ :" قاؿ ابف القيـ
كألسنتيـ مف حقائؽ الذكر, كالتعاكيذ, كالتحصنات النبكٌية كاإليمانٌية, فتمقى الركح الخبيثة الرجؿ 

كلك كشؼ الغطاء, لرأيت أكثر النفكس  .أعزؿ ال سبلح معو, كربما كاف عريانان فيؤثر فيو ىذا
البشرٌية صرعى ىذه األركاح الخبيثة, كىي في أسرىا كقبضتيا تسكقيا حيث شاءت, كال يمكنيا 

 2." االمتناع عنيا كال مخالفتيا

 :أف يكوف صرعيـ بسبب العشؽ واليوى والشيوة: ثالثاً 

كما يتفؽ لئلنس مع اإلنس فما ,  قد يككف عف شيكة كىكل كعشؽ":قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
ف كاف  كاف مف ىذا الباب فيك مف الفكاحش التي حرميا ا تعالى كما حـر ذلؾ عمى اإلنس كا 
برضا اآلخر فكيؼ إذا كاف مع كراىتو فإٌنو فاحشة كظمـ؟ فيخاطب الجٌف بذلؾ كيعرفكف أٌف ىذا 

فاحشة محٌرمة أك فاحشة كعدكاف لتقكـ الحٌجة عمييـ بذلؾ كيعممكا أٌنو يحكـ فييـ بحكـ ا كرسكلو 
 3."الذم أرسمو إلى جميع الثقميف اإلنس كالجف

 .أف يكوف سبب ذلؾ المجازاة واًلنتقاـ: رابعاً 

مثؿ أف يؤذييـ بعض اإلنس أك , قد يككف كىك كثير أك األكثر عف بغض كمجازاة:" قاؿ ابف تيمية
ٌما بصب ماء حار,يظٌنكا أٌنيـ يتعمدكا أذاىـ إما ببكؿ عمى بعضيـ ٌما بقتؿ بعضيـ, كا  ف كاف , كا   كا 

                                                           
 (. 12/119.)  المصدر السابؽ1

 (. 1/53. ) الطب النبوي: ابف القيـ 2

 . بتصرؼ. (19/40.) مجموع الفتاوى: ابف تيمية 3



122 
 

كما كاف مف ىذا , فيعاقبكنو بأكثر مما يستحقو- كفي الجٌف جيؿ كظمـ - اإلنسي ال يعرؼ ذلؾ 
 ,القسـ فإف كاف اإلنسي لـ يعمـ فيخاطبكف بأٌف ىذا لـ يعمـ كمف لـ يتعمد األذل ال يستحؽ العقكبة

ف كاف قد فعؿ ذلؾ في داره كممكو عٌرفكا بأٌف الدار ممكو  كأنتـ ,فمو أف يتصرؼ فييا بما يجكز, كا 
 بؿ لكـ ما ليس مف مساكف اإلنس كالخراب ,ليس لكـ أف تمكثكا في ممؾ اإلنس بغير إذنيـ

 1."كالفمكات؛ كليذا يكجدكف كثيران في الخراب

.  أف يكوف اًلعتداء عمى َسَفوٍث منيـ: خامساً 

فالجٌف , كىذا مف أخؼ األنكاع, سفياء اإلنسبمثؿ كقد يككف عف عبث منيـ كشر : قاؿ ابف تيمية 
 ,كأمركا بالمعركؼ, كأقيمت عمييـ الحٌجة(, )إذا اعتدكا عمى اإلنس اخبركا بحكـ ا كرسكلو

چ  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ چ :ألف ا تعالى يقكؿ؛ كما يفعؿ باإلنس, كنيكا عف المنكر

  2. ١٥:اإلسراء

 .أْف يكوَف سبُب ذلَؾ السحرَ : سادساً 

كجاء في فتح الحؽ المبيف . كيؤذيو كيصرعو, فقد يرسؿ الساحر جٌنيان إلى مف يريد سحره فيتمبسو
كقد مر معنا مثؿ ىذا النكع فنسأؿ الجٌني عف سبب دخكلو في بدف اإلنسي فيقكؿ عف طريؽ :"قكلو

 3."الساحر

 .عالج المس والصرع: المطمب الخامس

إٌف الٌشيطاف ال يكٌفو عف اإلنساف إال ا؛ كليذا أمر ا تعالى - :" رحمو ا-قاؿ اإلماـ ابف كثير
 شيطاف اإلنس كمداراتو  بإسداء الجميؿ إليو, ليرده طبعو عٌما ىك فيو مف األذل, كأمر 4 بمصانعة

                                                           
 (. 19/40.)مجموع الفتاوى: ابف تيمية 1

 .بتصرؼ. (1/157.)المرجاف في أحكاـ الجاف آكاـ: الشبل2ً
 (.84. ) فتح الحؽ المبيف في عالج الصرع والسحر والعيف: الطيار كالمبارؾ 3
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ألٌنو ال يقبؿ رشكة كال يؤثر فيو جميؿ؛ ألٌنو شرير بالطبع كال يكفو ؛ باالستعاذة بو مف شيطاف الجفٌ 
 1."عنؾ إال الذم خمقو

كاعتصـ با مف الشيطاف الرجيـ؛ فإٌنو قد لبس درعان حصينان , فمتى التـز المسمـ بالكتاب كالسنة
فعميو أف يتكجو إلى ا سبحانو , أٌما إذا ابتمي المسمـ بمٌس أك صرع. بإذف ا مف الشيطاف ككيده

كىناؾ العديد مف الطرؽ إلخراج الجف, كلكف ينبغي لممسمـ أف , كتعالى؛ ألٌف األمر بيده سبحانو
ينصر بالعدؿ : " حيث قاؿ- رحمو ا–ىذه الطرؽ ابف تيمية كقد ذىكىرى . يأخذ بالطرؽ المشركعة

كما يؤمر اإلنسٌي ,  كمثؿ أمر الجٌني كنييو,كما أمر ا كرسكلو مثؿ األدعية كاألذكار الشرعٌية
مثؿ أف يحتاج إلى انتيار الجٌني كتيديده , كيجكز مف ذلؾ ما يجكز مثمو في حؽ اإلنسيٌ , كينيى

 :- كتفصيؿ ذلؾ كاآلتي2"ق كلعنو كسبٌ 
 .المداومة عمى األذكار واألدعية: الطريقة األولى

عف أبي جناب, عف عبد ا بف ما ركم , مما جرب مف األذكار كاألدعية الشرعٌية في إخراج الجف
فجاء ()كنت عند النبي : عيسى, عف عبد الرحمف بف أبي ليمى, حدثني أبي بف كعب, قاؿ

 "فأتني بو": , قاؿ3 بو لمـ: قاؿ"كما كجعو؟" : يا نبي ا, إٌف لي أخان بو كجع قاؿ": أعرابي فقاؿ
   : بفاتحة الكتاب, كأربع آيات مف أكؿ سكرة البقرة, كىاتيف اآليتيف()فكضعو بيف يديو فعكذه النبي 

 كآية الكرسي, كثبلث آيات  ١٦٣:البقرةچی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حبچ 

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  مف آخر سكرة البقرة, كآية مف آؿ عمراف

       , كآية مف األعراؼ  ١٨:آلعمرانچڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   چ 

گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  كآية مف سكرة الجف . ٥٤:األعرافچہ  ہ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  چ المؤمنيف كآخر سكرة  ٣:الجنچڄ
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 كعشر آيات مف أكؿ الٌصافات, كثبلث آيات مف آخر سكرة . ١١٦:المؤمنونچۉ  ې  

  1.ق لـ يشتؾ قطففقاـ الرجؿ كأٌ . الحشر, كقؿ ىك ا أحد كالمعكذتيف

 كمف أعظـ ما ينتصر بو :"- رحمو ا–ككاف شيخ اإلسبلـ يرقي بيذه اآليات كبغيرىا حيث قاؿ 
ال يحصكف كثرة أٌف ليا مف التأثير في دفع  فقد جرب المجربكف الذيف." عمييـ آية الكرسي

بطاؿ أحكاليـ ما ال ينضبط مف كثرتو كقكتو  فإٌف ليا تأثيران عظيمان في دفع الشيطاف ,الشياطيف كا 
 كعٌمف تعينو الشياطيف مثؿ أىؿ الظمـ كالغضب كأىؿ الشيكة ,عف نفس اإلنساف كعف المصركع

المكاء كالتصدية إذا قرئت عمييـ بصدؽ دفعت الشياطيف كبطمت األمكر :كالطرب كأرباب السماع 
 إذ ,كيبطؿ ما عند إخكاف الشياطيف مف مكاشفة شيطانية كتصرؼ شيطاني, التي يخيميا الشيطاف

وكذلكاآلٌات   2.كانت الشياطيف يكحكف إلى أكليائيـ بأمكر يظٌنيا الجٌياؿ مف كرامات أكلياء ا

التًسبقذكرهافًعالجالمسحورفقدذكرالعلماءأّنهامّماجربتفًعالجالمصروعوإخراج

وكانابنتٌمٌةوغٌرهمنالعلماءٌرقًبماسبقمناآلٌاتوبغٌرهاومماكانٌرقًبه,الجنّ

 ١١٥:المؤمنونچے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  چ :ابنتٌمٌةقولهتعالى

 يأخذ سبع كرقات مف سدر أخضر ق كاف كىب بف منبو أفٌ وماذكرسابقاًفًعالجالمسحورعن
فيدقو بيف حجريف ثـٌ يضربو بالماء كيقرأ فيو آية الكرسى كذكات قؿ, ثـ يحسك منو ثبلث حسكات 

فبل شؾ  3.كيغتسؿ بو؛ فإٌنو يذىب عنو كؿ ما بو إف شاء ا, كىك جٌيد لمرجؿ إذا حبس عف أىمو
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   چ : بأف القرآف كمو شفاء لقكلو تعالى

كال .٤٤:فصلتچەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 فإٌما أٌف يخرج مف المريض قبؿ أف ينطؽ عمى لسانو ؛شٌؾ في تأثير اآليات السابقة عمى الجٌني
ما أف تزلزؿ ىذه اآليات الجٌني كتؤلمو كتضطره إلى أف ينطؽ كيتحدث عمى لساف المريض, ففي  كا 

 . كمسيـ لئلنسي, كيبيف ليـ الحؽ كتقاـ عمييـ الحجة,ىذه الحالة يسألكف عف سبب صرعيـ
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 .أُمر الجني ونيُيو وتيديُده ولعُنو وسبُّو وضرُبو: الطريقة الثانية

ذا برئ المصاب بالدعاء كالذكر:" قاؿ ابف تيمية كانتيارىـ كسبيـ كلعنيـ , كأمر الجٌف كنيييـ, كا 
ف كاف ذلؾ يتضمف مرض طائفة مف الجف كنحك ذلؾ مف الكبلـ حصؿ المقصكد, أك مكتيـ , كا 

فيـ الظالمكف ألنفسيـ إذا كاف الراقي الداعي المعالج لـ يتعٌد عمييـ كما يتعدل عمييـ كثير مف 
كقد يحبسكف مف ال يحتاج إلى حبسو؛ كليذا قد  فيأمركف بقتؿ مف ال يجكز قتمو, أىؿ العزائـ,

تقاتميـ الجٌف عمى ذلؾ ففييـ مف تقتمو الجف أك تمرضو, كفييـ مف يفعؿ ذلؾ بأىمو كأكالده أك 
 بؿ ,كأٌما مف سمؾ في دفع عداكتيـ مسمؾ العدؿ الذم أمر ا بو كرسكلو؛ فإٌنو لـ يظمميـ. دكابو

غاثة المميكؼ كالتنفيس عف المكركب بالطريؽ الشرعي ,ىك مطيع  كرسكلو في نصر المظمكـ  كا 
لؽ كال ظمـ لممخمكؽ, كمثؿ ىذا ال تؤذيو الجٌف إٌما لمعرفتيـ بأٌنو عادؿ؛ االتي ليس فييا شرؾ بالخ

ٌما لعجزىـ عنو فسمعناه ( )قاـ رسكؿ ا:  كاألصؿ في ذلؾ ما ركم عف أبي الدرداء قاؿ1."كا 
ألعنؾ بمعنة ا ثبلثان, كبسط يده كأٌنو يتناكؿ شيئان, فمٌما فرغ مف  :ثـ قاؿ, أعكذ با منؾ :" يقكؿ

يا رسكؿ ا قد سمعناؾ تقكؿ في الٌصبلة شيئان لـ نسمعؾ تقكلو قبؿ ذلؾ, كرأيناؾ : الٌصبلة قمنا
أعكذ با : إف عدك ا إبميس, جاء بشياب مف نار ليجعمو في كجيي, فقمت:" بسطت يدؾ, قاؿ

ألعنؾ بمعنة ا التامة, فمـ يستأخر, ثبلث مرات, ثـ أردت أخذه, كا : منؾ, ثبلث مرات, ثـ قمت
ككجو الداللة في الحديث كما   2"لكال دعكة أخينا سميماف ألصبح مكثقان يمعب بو كلداف أىؿ المدينة 

أٌف مٌد اليد كاف لخنقو كىذا دفع لعدكانو بالفعؿ كىك الخنؽ كبو اندفع عدكانو فرده :" يقكؿ ابف تيمية
 3."ا خاسئان 

 فيضرب ضربان ,كقد يحتاج في إبراء المصركع كدفع الجٌف عنيـ إلى الضرب:" يقكؿ الشبمي     
 كقد كرد لو أصؿ في الشرع كىك ما ركاه أبك القاسـ الطبراني مف حديث أـ أباف بنت الكازع ,كثيران 

إف :بابف لو مجنكف أك ابف أخت لو فقاؿ يا رسكؿ ا ( )عف أبييا أف جدىا انطمؽ إلى رسكؿ ا
فانطمقت :  قاؿ. ائتني بو:قاؿ.  أتيتؾ بو لتدعك ا تعالى لو,معي ابنان لي أك ابف أخت لي مجنكنان 

                                                           
 (.53-19/52. ) مجموع الفتاوى: ابف تيمية 1

حديث رقـ  . باب جكاز لعف الشيطاف في أثناء الصبلة كالتعكذ منو. كتاب المساجد كمكاضع الصبلة. صحيح مسمـ: مسمـ 2
 (542(.)1/385.) 

 (. 19/51. ) مجموع الفتاوى: ابف تيمية 3
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 كأخذت بيده ,كىك في الركاب فأطمقت عنو كألقيت عميو ثياب السفر كألبستو ثكبيف حسنيف, بو إليو
فأخذ بمجامع : قاؿ, أدنو مني كاجعؿ ظيره مما يميني: فقاؿ( )حتى انتييت بو إلى رسكؿ ا 

اخرج عدك ا فأقبؿ : فجعؿ يضرب ظيره حتى رأيت بياض إبطيو كيقكؿ, ثكبو مف أعبله كأسفمو
 ,بيف يديو فدعا لو بماء فمسح كجيو( )ثـ أقعده رسكؿ ا, ينظر نظر الصحيح ليس بنظر األكؿ

 كىذا الحديث فيو ضرب 1.يفٌضؿ عميو( )كدعا لو فمـ يكف في الكفد أحد بعد دعكة رسكؿ ا 
ف لـ تدع الحاجة إلى الضرب فبل يضرب  2."الجٌني كا 

الخالصة  
كاالستعانة بالرقى المشركعة , –عز كجؿ –العبلج المشركع لممس كالصرع  يككف بااللتجاء إلى ا 

كسٌبو كلعنو إف أصٌر عمى ظممو كعدـ الخركج مف  ,كانتياره, كضرب الجني, كالمداكمة عمييا
ف حصؿ نةكال الذىاب إلى الكو ,كال تجكز االستعانة بالرقى الممنكعة ,الجسد  كالعرافيف كأضرابيـ كا 

. ألٌف ما حٌرمو ا كرسكلو ضرره أكثر مف نفعو  الشفاء عمى أيدييـ؛
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ركاه الطبراني, كأـ أباف, لـ يرك عنيا غير مطر. كقاؿ الييثمي. (5/275(.) 5314 )حديث. المعجـ الكبير: الطبراني1
 تقريب التيذيب: ابف حجر: أنظر. أـ أباف بنت الكازع ابف الزارع مقبكلة مف الرابعةو (.9/3. ) مجمع الزوائد: الييثمي: أنظر

(1/755 .) 
 (.166-1/165. )آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف: الشمبي 2
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 المبحث الثالث
 العيف

فالعيف كرد ذكرىا , كحكمة بالغة, إٌف ا سبحانو كتعالى ما ذكر شيئان في كتابو إال كلو شأف عظيـ
:القلمچڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہچ    :تعالى في كتاب ا

أكثر مف يمكت مف أمتي بعد كتاب ا كقضائو :" جاء قكلو ( )رسكؿ ا  كفي سنة نبيو ٥١
كىذا يعني أف , فالنصكص القرآنية كالحديثية تأٌكد ذلؾ, يعني بالعيف:  قاؿ الراكم1"كقدره باألنفس

, كىذا ال مراء فيو فقد تؤثر عمى الفرد كالمجتمع فتيمؾ كتضعؼ, طبيعتيا قائمة في نفكس البشر
مف أجؿ ذلؾ فبل بد . كتزرع البغضاء كالشحناء في نفكس الناس, كما كتفسد القمكب كتمزؽ األخكة

 : - كأف أستعرض تحت ىذا العنكاف المطالب التالية 

العيف والحسد لغة واصطالحًا والفرؽ بينيما  :المطمب األوؿ

يدؿ عمى عضك بو يبصر , العيف كالياء كالنكف أصؿ كاحد صحيح ":ةالعيف في المغ :أوًلً 
كعاف الرجؿ يعينو عينان, فيك عائف, كالمصاب معيف, . أف تصيب اإلنساف بعيفوهي  2."ركينظ

المعيف المصاب بالعيف, كالمعيكف الذم فيو : قاؿ الزجاج. عمى النقص, كمعيكف, عمى التماـ
نفستو بنفس, أم : كيقاؿ.  مجازذا كتسمى العيف بالنفس كىي العيف التي تصيب المعيف, كه3.عيف

 يقاؿ , كتسمى العيف كذلؾ بالنظرة4.كالجمع, أنفس أصبتو بعيف, كأصابت فبلنان نفس, أم عيف,
قاؿ لجارية في ( ) أف رسكؿ ا()عف أـ سممة, زكج النبيؼ  5.أصابتو العيف أم صبي منظكر

 يعني بكجييا " بيا نظرة, فاسترقكا ليا:"رأل بكجييا سفعة, فقاؿ( )بيت أـ سممة, زكج النبي
                                                           

شعيب : تحقيؽ. 16مج. شرح مشكؿ اآلثار: (ىػ321: ت)أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ ,  الطحاكم1
أبك داكد سميماف , كالطيالسي. (7/338(.)2900 )حديث رقـ. ـ1994-ىػ1415. مؤسسة الرسالة: بيركت. 1ط. األرنؤكط

. 1ط. الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي: تحقيؽ. 4مج . مسند أبي داود الطيالسي: (ىػ204: ت)بف داكد بف الجاركد 
نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف    ,كالييثمي. (2/317(.)1868)حديث . ـ1999-ىػ 1419 .دار ىجر: مصر

- ىػ1399. مؤسسة الرسالة: بيركت. حبيب الرحمف األعظمي: تحقيؽ. 4 مج.كشؼ األستار عف زوائد البزار: (ىػ807: ت)
(.  1/263(. )1206 )رقـ . صحيح الجامع: األلباني:  أنظر.حسفكالحديث (. 3/403(.)3052 )حديث رقـ. ـ1979

 (.4/199). (عيف  )مادة . معجـ مقاييس المغة:  ابف فارس2
 .بتصرؼ(. 13/301 ).(العيف الميممة  )مادة . لساف العرب:  ابف منظكر3
 .بتصرؼ(. 16/560 ) .(نفس)مادة . تاج العروس مف جواىر القاموس: أبك الفيض , الحسيني4
  (.5/78).(نظر  )مادة . النياية في غريب الحديث واألثر:  ابف األثير5
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كقد اختمؼ في المراد بالنظرة فقيؿ عيف مف نظر الجٌف كقيؿ مف :"   قاؿ ابف حجر1. صفرة
   2."اإلنس

 العيف نظر باستحساف مشكب بحسد مف خبيث الطبع يحصؿ لممنظكر منو :اصطالحاالعيف : ثانياً 
 3.ضرر

 كالمعيف تصيبو تارة كتخطئو تارة, فإف ,كىي سياـ تخرج مف نفس الحاسد كالعائف نحك المحسكد
ف صادفتو حذران شاكي السبلح ال منفذ  بإذف اصادفتو مكشكفان ال كقاية عميو, أٌثرت فيو , كال بد كا 

, كربما رٌدت الٌسياـ عمى صاحبيا, كىذا بمثابة الرمي الحٌسي  بإذف افيو لمٌسياـ لـ تؤثر فيو
 4 .سكاء, فيذا مف النفكس كاألركاح كذاؾ مف األجساـ كاألشباح

 5.كىك  أف تتمنَّى زكاؿ نعمة المحسكد إليؾى " حسد" مف الفعؿ  :تعريؼ الحسد لغة:  ثالثاً 

تمٌني زكاؿ نعمة : كال يختمؼ معنى الحسد في الٌشرع عف معناه في الٌمغة فقد عٌرفو القسطبلني بأنو
 6."المحسكد عنو كصيركرتيا إلى الحاسد

 : رابعًا الفرؽ بينيما

كعرفنا العيف بالنظر إلى الشيء ,  تمني زكاؿ الٌنعمة عف الغير:قد سبؽ أف عٌرفنا الحسد بأنو ؿ
يقكؿ . إف اجتمعا أحيانان  ,فالعيف كالحسد متغايراف. باستحساف مشكب بحسد مف خبيث الطبع

زكاؿ كقد يتمنى , ققد يستحسف العائفي الشيءى عند غيره فيتبعو بتمني زكاؿ: الدكتكر مكسى شاىيف
كقد يقع الحسد كال تتدخؿ  ,غير فيتبع ىذا التمني بنظرة استحساف ليذه النعمة قاصدان إىبلكيااؿنعمة 
 بؿ قد يستقبحيا كيأنؼ منيا كال ,غير كىك ال يستحسنيااؿفيتمنى الحاسد زكاؿ نعمة , العيف

يستحسف النعمة كيعجب بيا كلكف ال يتمنى زكاليا ,  كقد تصيب العيف كال حسد,كال يحبيا, يرتضييا
                                                           

 (.4/1725(.)2197 )حديث رقـ ....باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة ك. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ: مسمـ 1

  (. 10/202. ) فتح الباري: ابف حجر2

 (. 10/200. )المصدر السابؽ 3

 . بتصرؼ. (4/154. ) زاد المعاد: ابف القيـ 4

 (.2/465 ). (حسد )مادة  .الصحاح تاج المغة وصحاح العربية: الجكىرم 5
 (. 1/172) .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطبلني6
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عمى الرغـ مف أٌنو , فإف العيفى قد تصيب ىذه النعمة,  ابنو بماؿأك, كما إذا أعجب الشخص بمالو
   1. بؿ يتمنى بقاءىىا كزيادتىيا, ال يتمنى زكاليا

 كىك أضر مف الحاسد كليذا كا أعمـ إنما جاء في السكرة ,ٌف العائف حاسد خاصإ: قاؿ ابف القيـ
 فإذا استعاذ مف ,كليس كؿ حاسد عائنان ,  ألٌنو أعـ فكؿ عائف حاسد كال بد,ذكر الحاسد دكف العائف

شر الحسد دخؿ فيو العيف فمٌما كاف الحاسد أعـ مف العائف كانت االستعاذة منو استعاذة مف 
عجازه كببلغتو ف كالحاسد يشتركاف ئالعا:"  كقاؿ كذلؾ 2. العائف, كىذا مف شمكؿ القرآف الكريـ كا 

في شيء كيفترقاف في شيء فيشتركاف في أف كؿ كاحد منيما تتكيؼ نفسو كتتكجو نحك مف يريد 
كالحاسد يحصؿ لو ذلؾ عند غيب المحسكد ,  فالعائف تتكيؼ نفسو عند مقابمة المعيف كمعاينتو,أذاه

مف جماد أك حيكاف أك زرع أك , كيفترقاف في أٌف العائف قد يصيب مف ال يحسده, كحضكره أيضا
ف كاف ال يكاد ينفؾ مف حسد صاحبو, ماؿ فإف رؤيتو لمشيء رؤية , كربما أصابت عينو نفسو, كا 

  3."تعٌجب كتحديؽ مع تكيؼ نفسو بتمؾ الكيفية تؤثر في المعيف

كالحصكؿ عمى األثر , كذلؾ لمعرفة العائف في كثير مف الحاالت؛ فالعيف عبلجيا أيسر مف الحسد
.   أك التصرؼ بو عمى نحك مشركع, كاالغتساؿ بو

 .األدلة عمى أف العيف حؽ: المطمب الثاني

إال أٌف , عمى أف العيف حؽ( )تضافرت النصكص النقمٌية الصحيحة مف كتاب ا كسنة رسكلو 
 : كمف األدلة عمى حقيقة العيف التي استندكا إلييا. البعض قد أنكر ىذه الحقيقة

 : مف الكتاب: أوًلً 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ   چ  :قاؿ ا تعالى حكاية عف يعقكب عميو الصبلة كالسبلـ -1

ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ﮲   ﮳     ﮴﮵  ﮶  ﮷﮸  

    ٦٧:ٌوسفچ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  
                                                           

 .بتصرؼ. (48 . )الحسد والعيف وتأثيرىما في ضوء الكتاب والسنة: مكسى, شاىيف 1

 . بتصرؼ(.2/233. ) دبدائع الفوائ:  ابف القيـ2
 .(2/231.) ؽالمصدر الساب 3
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 لبنيو لما أراديكا الخركج مف عنده إلى مصر قاؿ,  عميو الٌسبلـيعقكبجاء في تفسير اآلية أٌف 
كذكر أٌنو قاؿ . يا بنٌي ال تدخمكا مصر مف طريؽ كاحد, كادخمكا مف أبكاب متفرقة" : ليمتاركا الطعاـ

, ,ذلؾ ليـ, ألٌنيـ كانكا رجاالن ليـ جماؿ كىيأة  فخاؼ عمييـ العيفى إذا دخمكا جماعة مف طريؽ كاحدو
  1" .كىـ كلد رجؿ كاحد, فأمرىـ أف يفترقكا في الدخكؿ إلييا

چڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  چ   :قاؿ تعالى -2

 .٥١:القلم

لينفذكنؾ بأبصارىـ, أم ليعينكنؾ بأبصارىـ, بمعنى يحسدكنؾ " ليزلقكنؾ" جاء في تفسير اآلية
 كفي ىذه اآلية دليؿ عمى أٌف : يقكؿ ابف كثير .لبغضيـ إياؾ لكال كقاية ا لؾ, كحمايتو إٌياؾ منيـ

 كما كردت بذلؾ األحاديث المركٌية مف طرؽ - عز كجؿ-العيف إصابتيا كتأثيرىا حؽ, بأمر ا
 2.متعددة كثيرة

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :قاؿ تعالى -3

 ٥–١:الفلقچڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

سىدى أم إذا أظير ما في نفسو مف الحسد كعمؿ بمقتضاه: "  قاؿ األلكسي ًمٍف شىرّْ حاًسدو ًإذا حى  ,كى
 كمف ذلؾ عمى ما قيؿ النظر إلى , اإلضرار بالمحسكد قكالن كفعبلن ئكمباد, بترتيب مقدمات الشر

 فإف نفس الحاسد حينئذ تتكيؼ بكيفية ,المحسكد كتكجيو نفسو الخبيثة نحكه عمى كجو الغضب
خبيثة ربما تؤثر في المحسكد بحسب ضعفو كقكة نفس الحاسد شران قد يصؿ إلى حد اإلىبلؾ, كريٌب 

كذكركا أف العائف كالحاسد . حاسد يؤذم بنظره بعيف حسده نحك ما يؤذم بعد الحٌيات بنظرىفٌ 
إاٌل أف العائف تتكيؼ نفسو عند ,مف تريد أذاه  يشتركاف في أٌف كبٌل منيما تتكيؼ نفسو كتتكجو نحك

كأيضا العائف قد يعيف مف ال . كالحاسد يحصؿ حسده في الغيبة كالحضكر, مقابمة العيف كالمعاينة
ف كاف ال ينفؾ مف حسد صاحبو كالتقٌيد بذلؾ إذ ال ضرر, بؿ قيؿ إٌف , يحسده مف حيكاف كزرع كا 

 3."ضرر الحسد إٌنما يحيؽ بالحاسد ال غير
                                                           

 (. 16/164.) جامع البياف في تأويؿ القرآف: الطبرم 1

 (.2/208.) تفسير ابف كثير: ابف كثير 2

 (.  15/522. )  روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني:االلكسي 3
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ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ   :قالتعالى -4

 ٣٩:الكهفچڳ  ڳ  ڳ  

أخرج سعيد بف منصكر كابف أبي حاتـ كالبييقي في الشعب عف عركة أٌنو كاف إذا :" قاؿ األلكسي
ما شاء ا ال قكة إال با كيتأكؿ قكؿ : رأل مف مالو شيئان يعجبو أك دخؿ حائطان مف حيطانو قاؿ

اآلية كيفيـ مف بعض الركايات استحباب قكؿ ذلؾ عند رؤية ما  چ  ڌ  ڎ      ڎ  چ ا تعالى 
 1."  كأٌنو إذا قاؿ ذلؾ لـ تصبو عيف اإلعجاب,يعجب مطمقان سكاء كاف لو أك لغيره

 : مف السنة: ثانياً 
ذا " : قاؿ( )عف ابف عباس, عف النبي -1 العيف حؽ, كلك كاف شيء سابؽ القدر سبقتو العيف, كا 

                                                                  2."استغسمتـ فاغسمكا
جماع أىؿ السنة: " قاؿ النككم   كمعناه أٌف األشياء ,فيو إثبات القدر كىك حؽ بالنصكص كا 

فبل يقع , كال تقع إال عمى حسب ما قٌدرىا ا تعالى كسبؽ بيا عممو, كميا بقدر ا تعالى
 كأٌنيا قكية ,ضرر العيف كال غيره مف الخير كالشر إال بقدر ا تعالى كفيو صٌحة أمر العيف

 3."الضرر كا أعمـ
رأل عامر بف ربيعة سيؿ بف حنيؼ يغتسؿ, : عف أبي أمامة بف سيؿ بف حنيؼ, أنو قاؿ -2

يا رسكؿ ا, :  فقيؿ( )ما رأيت كاليكـ كال جمد مخٌبأة, فمبط سيؿ, فأتي رسكؿ ا : فقاؿ
نٌتيـ : قالكا  "ىؿ تتيمكف لو أحدا؟": ىؿ لؾ في سيؿ بف حنيؼ؟ كا ما يرفع رأسو, فقاؿ

 ؟عبلـ يقتؿ أحدكـ أخاه": عامران فتغيظ عميو, كقاؿ( )فدعا رسكؿ ا : عامر بف ربيعة, قاؿ
 فغسؿ عامر كجيو كيديو, كمرفقيو كركبتيو, كأطراؼ رجميو كداخمة إزاره " اغتسؿ لو,أال بركت

 4."في قدح, ثـ صٌب عميو, فراح سيؿ مع الناس ليس بو بأس
                                                           

 (. 8/266. )  روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني:االلكسي 1

 (. 4/1719(.)2188)حديث رقـ  .باب الطب كالمرض كالرقى. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ2
 (. 14/174.) شرح النووي عمى مسمـ: ككمف اؿ3
حديث . مسند أحمد. كابف حنبؿ. (2/1160(.)3509)حديث رقـ . باب العيف .كتاب الطب. سنف ابف ماجو:  ابف ماجو4

(. 2/939 )حديث رقـ . باب الكضكء مف العيف. كتاب العيف. موطأ اإلماـ مالؾ: كمالؾ. (25/355(.) 15980)رقـ 
. المعجـ الكبير: كالطبراني. (7/102(.) 7572 )حديث رقـ . باب كضكء العائف. كتاب الطب. السنف الكبرى: كالنسائي

باب ذكر مناقب سيؿ بف  .كتاب معرفة الصحابة. المستدرؾ عمى الصحيحيف: كالحاكـ. (6/79(.)5575)حديث رقـ 
 (.2/265(.)2828)رقـ  .صحيح ابف ماجو: األلباني. أنظر :صحيح  (.3/463(. )5741)حديث رقـ  .حنيؼ
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 1".في الرقية مف العيف, كالحمة, كالنممة()رٌخص رسكؿ ا " : عف أنس, قاؿ -3
 2."أك أمر أف يسترقى مف العيف()أمرني رسكؿ ا " : عف عائشة رضي ا عنيا قالت -4
يا رسكؿ ا, إف كلد جعفر تسرع : عف عبيد بف رفاعة الزرقي, أف أسماء بنت عميس قالت -5

 3".نعـ, فإٌنو لك كاف شيء سابؽ القدر لسبقتو العيف: إلييـ العيف أفأسترقي ليـ؟ فقاؿ

فيو أف الرقى مما يستدفع بو الببلء, كأف العيف تؤثر في اإلنساف كتضٌرعو, : " قاؿ اإلماـ القرطبي
إف العيف أسرع إلى الصغار منيا إلى : كيقاؿ. أم تضعفو كتنحمو, كذلؾ بقضاء ا تعالى كقدره

 4".الكبار, كا أعمـ

كىناؾ , () ذلؾ الرسكؿ فيذه األحاديث صريحة في أف اإلصابة بالعيف حؽ كما نٌص عمى
 . األحاديث الكثيرة الداٌلة عمى حقيقة العيف كعمى تأثيرىا

. مدى تأثير العيف وكيفية ذلؾ: المطمب الثالث

, ال بٌد مف االعتقاد بأٌف الحديث عف حقيقة العيف كمدل تأثيرىا ىك خكض في غمار القضاء كالقدر
. كىي سبب في إحداث الضرر, كالعيف مف سائر المقدكر عمى العبد

ڱ  ں  ں  ڻ  چ  قاؿ ليـ لما أرادكا الخركج مف عنده, : ألبنائو عميو السبلـ يقكؿ  يعقكبفيذا

كذلؾ أنو خاؼ عمييـ  مف العيف ألٌنيـ .  ٦٧:ٌوسفچ      ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  

رجؿ كاحد, فأمرىـ أف يتفرقكا في دخكليـ لئبل أبناء كانكا أعطكا جماالن كقكة كامتداد قامة, ككانكا 
. ييصابكا بالعيف, فإف العيف حؽ

                                                           
 (. 4/1725(.)2196)  حديث رقـ .باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة كالحمة. كتاب السبلـ .صحيح مسمـ : مسمـ1
  (.7/132(.)5738 )حديث رقـ . باب رقية العيف. كتاب الطب. صحيح البخاري:  البخارم2

 ىذا كقاؿ (.3/463) .(2059 )حديث رقـ . باب ما جاء في الرقية مف العيف. كتاب الطب. سنف الترمذي:   الترمذم3
 (.2/936(.)5286 )حديث رقـ . صحيح الجامع: أنظر. صحيح: كقاؿ األلباني. حديث حسف صحيح

كتاب . سنف ابف ماجو: كابف ماجو (.7/73(.)7495 )حديث رقـ . باب رقية العيف. كتاب الطب. السنف الكبرى : كالنسائي
 (. 45/462(.) 27470)  رقـ .مسند اإلماـ أحمد :كابف حنبؿ. (2/1160(.) 3510)حديث رقـ  .باب العيف .الطب

 (. 9/228.) الجامع ألحكاـ القرآف:  القرطبي4
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ىذا االحتراز ال يرٌد : أم { ٦٧:ٌوسفچ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   چ :يقكؿ القرطبي

  ۓ    ﮲   ﮳     ﮴﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹   چ قدر ا كقضاءه؛ فإف ا إذا أراد شيئان ال يخالؼ كال يمانع 

   1. ٦٧:ٌوسفچ  ﮺  ﮻  

فكؿ , كال متعبديف بو, كلسنا مطالبيف بمعرفة ذلؾ, لـ يرد في الشرع ما يبيف كيفية اإلصابة بالعيف ؼ
ف عممنا . كلك لـ نعقؿ الحكمة أك الكيفٌية, ما أخبر بو الشارع كجب عمينا اإليماف بو كالتسميـ كا 

   2.الحكمة فذلؾ مما يزيد في إيماننا كىك خير عمى خير

إٌنما ذلؾ أكىاـ : أبطمت طائفة ممف قٌؿ نصيبيـ مف السمع كالعقؿ أمر العيف, كقالكا: قاؿ ابف القيـ
ال حقيقة ليا, كىؤالء مف أجيؿ الناس بالسمع كالعقؿ, كمف أغمظيـ حجابان, كأكثفيـ طباعان, كأبعدىـ 
معرفة عف األركاح كالنفكس كصفاتيا كأفعاليا كتأثيراتيا, كعقبلء األمـ عمى اختبلؼ ممميـ كنحميـ 

ف اختمفكا في سببو كجية تأثير العيف إف العائف إذا : فقالت طائفة .ال تدفع أمر العيف كال تنكره, كا 
قالكا كال يستنكر . ة تتصؿ بالمعيف, فيتضررمتكٌيفت نفسو بالكيفٌية الرديئة, انبعث مف عينو قكة سـٌ 

 كىذا أمر قد اشتير عف .ىذا, كما ال يستنكر انبعاث قكة سٌمية مف األفعى تتصؿ باإلنساف فييمؾ
. نكع مف األفاعي أنيا إذا كقع بصرىا عمى اإلنساف ىمؾ فكذلؾ العائف

ال يستبعد أف ينبعث مف عيف بعض الناس جكاىر لطيفة غير مرئية, فتتصؿ : وقالت فرقة أخرى
 قد أجرل ا العادة بخمؽ :وقالت فرقة أخرى .بالمعيف, كتتخمؿ مساـ جسمو, فيحصؿ لو الضرر

ما يشاء مف الضرر عند مقابمة عيف العائف لمف يعينو مف غير أف يككف منو قكة كال سبب كال 
تأثير أصبلن, كىذا مذىب منكرم األسباب كالقكل كالتأثيرات في العالـ, كىؤالء قد سدكا عمى أنفسيـ 

    3.باب العمؿ كالتأثيرات كاألسباب, كخالفكا العقبلء أجمعيف

كما يحدث لمف ينظر , كقد أجرل ا العادة بكجكد كثير مف القكل كالخكاص في األجساـ كاألركاح
إليو مف يحتشمو مف الخجؿ فيرل في كجيو حمرة شديدة لـ تكف قبؿ ذلؾ ككذا االصفرار عند رؤية 

                                                           
 (. 16/176.)جامع البياف:  الطبرم1
 . بتصرؼ(.94. ) أحكاـ الرقى والتمائـ:  السحيمي2

 .بتصرؼ. (123-1/122.) الطب النبوي: ابف القيـ 3
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ا   كتضعؼ قكاه ككؿ ذلؾ بكاسطة ما خمؽ, ككثير مف الناس يسقـ بمجرد النظر إليو, مف يخافو
 كليست ىي المؤثرة ,تعالى في األركاح مف التأثيرات كلشٌدة ارتباطيا بالعيف نسب الفعؿ إلى العيف

نما التأثير لمركح  فمنيا ما يؤثر في , كاألركاح مختمفة في طبائعيا كقكاىا ككيفياتيا كخكاصيا.كا 
- كليذا أمر ا. البدف بمجرد الرؤية مف غير اتصاؿ بو لشدة خبث تمؾ الركح ككيفيتيا الخبيثة

كالحاصؿ أف التأثير بإرادة ا تعالى كخمقو ليس ,  قسبحانو رسكلو أف يستعيذ بو مف شره, كتأثير
كأخرل ,  كأخرل بمجرد الرؤية,بؿ يككف تارة بو كتارة بالمقابمة, مقصكران عمى االتصاؿ الجسماني

 , كتارة يقع ذلؾ بالتكٌىـ كالتخٌيؿ,بتكجو الركح كالذم يحدث مف األدعية كالرقى كااللتجاء إلى ا
ال لـ ينفذ السيـ ,أثر فيو, فالذم يخرج مف عيف العائف سيـ معنكم إف صادؼ البدف ال كقاية لو  كا 

  1. بؿ ربما رٌد عمى صاحبو كالسيـ الحسي

كأصابيا بالمٌس الجزئي لعدـ , كيمكف أف يككف تأثير العيف ناتج طريؽ تمقؼ الشيطاف ىذا الكصؼ
العيف حؽ, ":( )قاؿ رسكؿ ا : أبي ىريرة, قاؿ" ذكر ا عمى ىذا الكصؼ يشيد ليذا حديث 

 2.3"كيحضر بيا الشيطاف كحسد ابف آدـ 

كال ريب أف ا سبحانو خمؽ في األجساـ كاألركاح قكلن كطبائعى مختمفةن, كجعؿ في كثير منيا 
خكاص ككيفيات مؤثرة, كال يمكف لعاقؿ إنكار تأثير األركاح في األجساـ, فإٌنو أمر مشاىد 

  .محسكس

كيؼ تعمؿ العيف مف بعد حتى يحصؿ : كقد أشكؿ ذلؾ عمى بعض الناس فقاؿ: "قاؿ ابف حجر
ف طبائع الٌناس تختمؼ فقد يككف ذلؾ مف سـٌ يصؿ مف عيف العائف في إ :قاؿالضرر لممعيكف؟ 

 إذا رأيت شيئان يعجبني كجدت :كقد نقؿ عف بعض مف كاف معيانان أٌنو قاؿ, اليكاء إلى بدف المعيكف
 كلك كضعتيا , كيقرب ذلؾ بالمرأة الحائض تضع يدىا في إناء المبف فيفسد, حرارة تخرج مف عيني
كمف ,  ككذا تدخؿ البستاف فتضر بكثير مف الغركس مف غير أف تمسيا يدىا,بعد طيرىا لـ يفسد

                                                           
 .بتصرؼ. (201-10/200. ) فتح الباري: ابف حجر 1

مجمع الزوائد : الييثمي: أنظر .ركاه أحمد, كرجالو رجاؿ الصحيح: قاؿ الييثمي. (9668 ) .مسند اإلماـ أحمد: ابف حنبؿ2
 . معناه صحيح ال يخالؼ حديثان صحيحان كتشيد لو التجربة كيؤيده الكاقع . (5/107. )ومنبع الفوائد

 (. 5 .) قواعد الرقية الشرعية:  السدحاف3
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كقاؿ . ذلؾ أف الصحيح قد ينظر إلى العيف الرمداء فيرمد كيتثاءب كاحد بحضرتو فيتثاءب ىك
أك يفسد , المازرم زعـ بعض الطبائعييف أف العائف ينبعث مف عينو قكة سٌمية تتصؿ بالمعيف فييمؾ

كأٌف الذم يتمشى , كىك كإصابة السـٌ مف نظر األفاعي كأشار إلى منع الحصر في ذلؾ مع تجكيزه
عمى طريقة أىؿ السنة أف العيف إٌنما تضر عند نظر العائف بعادة أجراىا ا تعالى أف يحدث 

 1."الضرر عند مقابمة شخص آلخر

كالمعنى أف الذم يصيب مف الضرر  2"فمك كاف شيء سبؽ القدر لسبقتو العيف:" الشككانيقاؿ 
ككجو الرد , بالعادة عند نظر الناظر إٌنما ىك بقدر ا السابؽ ال شيء يحدثو الٌناظر في المنظكر

ف كٌنا نعتقد أف العيف مف جممة المقدكر  أٌف الحديث ظاىر في المغايرة بيف القدر كبيف العيف, كا 
ما . لكف ظاىره إثبات العيف التي تصيب, إٌما بما جعؿ ا تعالى فييا مف ذلؾ كأكدعو إياىا كا 

ٌنما جرل الحديث مجرل المبالغة في إثبات العيف  بإجراء العادة بحدكث الضرر عند تحديد النظر, كا 
 3.ال أٌنو يمكف أف يرد القدر, إذ القدر عبارة عف سابؽ عمـ ا كىك ال راد ألمره

فميدع بالبركة, فيو دليؿ عمى أف العيف ال تضر كال : العيف ال تسبؽ القدر كلكٌنيا مف القدر, قكلوؼ
فكاجب عمى كؿ مف أعجبو شيء أف يبرؾ فإٌنو إذا دعا بالبركة صرؼ , تعدك إذا برؾ العائف
 4.المحذكر ال محالة

ىي سياـ تخرج مف نفس الحاسد كالعائف نحك المحسكد كالمعيف تصيبو تارة, كتخطئو  العيف :وأخيراً 
ف صادفتو حذران شاكي السبلح  أخرل تارة , فإف صادفتو مكشكفان ال كقاية عميو, أثرت فيو, كال بد كا 

كالعيف حؽ ال بمعنى أف ليا  "ال منفذ فيو لمسياـ لـ تؤثر فيو, كربما ردت السياـ عمى صاحبيا
خمؽ ا تعالى عند نظر العائف إلى متأثيرا بؿ بمعنى أٌنيا سبب عادم كسائر األسباب العادية 

عجابو ما شاء مف ألـ أك ىمكة  .شيء كا 

                                                           
 (. 10/200. ) فتح الباري:  ابف حجر1
 (.132)سبؽ تخريجو صفحة 2

 (.8/248. ) نيؿ األوطار:  الشككاني3
   . بتصرؼ(.21/266) .عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  العيني4



136 
 

كقد يعيف اإلنساف نفسو أك كلده أك غيره , فالعيف كغيرىا ال تؤثر إال بإرادة ا عز كجؿ كمشيئتو
كقد تصيب العيف مف الرجؿ الصالح كغيره لذا يسف لمف كقع بصره عمى شيء يعجبو أف يذكر ا 

ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   چ : كما قاؿ تعالى

٣٩:الكيؼچڳ  ڳ  ڳ  

كالذم يتبٌيف أف العيف إٌنما تضٌر عند نظر العائف بعادة أجراىا ا تعالى أف يحدث الضرر عند  
فبل يستبعد أف يككف ا سبحانو قد أكدع في بعض العيكف سران أك أشعة , مقابمة شخص آلخر

فإف  ,فاإلصابة تككف حسب حصانة الشخص باألذكار كالتعكذات, تنطمؽ لتصيب مف تقع عميو
كالسبب إرادة ا أكالن ثـ مناعة , كمف يخالط مريضان فبل يصاب,  لـ تصبو بإذف ا محصنان كاف

.  التأثير تحكالف دكف الشخص 

أنواع العيف : المطمب الرابع

 1 ."عيف إنسٌية, كعيف جنٌية كالعيف عيناف:" قاؿ ابف القيـ

 .عيف إنسٌية كىي التي تصدر مف البشر -1
 . عيف جنٌية كىي التي تصدر مف الجف -2

أما العيف اإلنسٌية فدليؿ ثبكتيا قكلو . كقد أثبتت األدلة الشرعية كبل النكعيف مف اإلنسٌية كالجنٌية
()أما العيف الجنٌية 2" ؟عبلـ يقتؿ أحدكـ أخاه. " لعامر بف ربيعة حيف عاف سيؿ بف حنيؼ 

 رأل بكجييا سفعة, ( )قاؿ لجارية في بيت أـ سممة, زكج النبي (  )أٌف رسكؿ افدليؿ ثبكتيا 
: نظرة, يعني :أم"سفعة " كقكلو: 4قاؿ الحسيف بف مسعكد الفراء  3. "بيا نظرة, فاسترقكا ليا: "فقاؿ

                                                           
 (. 1/121. )الطب النبوي:  ابف القيـ1
  . في األدلة عمى أف العيف حؽ مف السنة(.131 )صفحة سبؽ تخريجو 2
 (.4/1725(.)2197 )حديث رقـ ....باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة ك. كتاب السبلـ .صحيح مسمـ:  مسمـ3

 الفقيو الشافعي المحدث , أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد, المعركؼ بالفراء, البغكم الممقب ظيير الديف:ىك 4
وفيات  : أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر,ابف خمكاف. أنظر. المفسر؛ كاف بحران في العمـك
 (.7/119).ـ1994.دار صادر: بيركت. 1ط. إحساف عباس:تحقيؽ. 7مج. األعياف وأنباء أبناء الزماف
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: بيا عيف أصابتيا مف نظر الجٌف, كقيؿ: العيف, يقكؿ: كأراد بالنظرة. عبلمة: مف الجٌف, كقيؿ
 1.عيكف الجٌف أنفذ مف أسنة الرماح

 كينبغي لئلماـ منعو مف مداخمة الناس كيأمره ,إذا عرؼ أحد باإلصابة بالعيف يجتنب كيتحرز منوؼ 
كيكٌؼ أذاه عف الناس فضرره أشد مف ضرر آكؿ الثكـ ,  فإف كاف فقيران رزقو ما يكفيو,بمزـك بيتو

كمف ضرر المجذـك الذم منعو , دخكؿ المسجد لئبل يؤذم المسمميف( )كالبصؿ الذم منعو النبي
 االختبلط بالناس كمف ضرر المؤذيات مف المكاشي التي  مفكالعمماء,  -رضي ا عنو-عمر 

 2. يتأذل بو أحد يؤمر بتغريبيا إلى حيث ال

 عالج اإلصابة بالعيف: المطمب الخامس

 : كفيو تفصيؿ

  .سبؿ الوقاية مف العيف: أوًًل 

 التٌقاء شر اإلصابة بالعيف سبؿ مشركعة ينبغي لممسمـ أف يأخذ بيا التقاء ىذا الخطر العظيـ 

 : كىي كاآلتي

    .والمداومة عمى األذكار الشرعية، تقوى اهلل وحفظو عند أمره ونييو:  أوًلً 

 ى  ائ  ائ  ەئ  چ  كلـ يكمو إلى غيره قاؿ تعالى,فمف اتٌقى ا تكلى ا حفظو 

فاعمـ أٌف األذكار . ١٢٠:آلعمرانچەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

فالتعكذات كاألذكار , كتنفع بعد كقكعو, كالتعكذات الشرعية مف األمكر التي تمنع كقكع الداء
في اتٌقاء شر العيف كغيرىا مف , الشرعية مف أعظـ الدركع الكاقية لممسمـ كمف الحصكف المنيعة

فمف أتٌقى , فتقكل ا كحفظو عند أمره كنييو مف أعظـ األمكر الكاقية لممسمـ مف أم سكء. األدكاء
يا : " يكمان, فقاؿ()كنت خمؼ رسكؿ ا : عف ابف عباس, قاؿ. ا لـ يكمو إلى نفسو طرفة عيف

ذا احفظ ا يحفظؾ, اغبلـ إني أعٌممؾ كممات,  حفظ ا تجده تجاىؾ, إذا سألت فاسأؿ ا, كا 
                                                           

. 15مج. شرح السنة :(ىػ516: ت)محيي السنة, أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي , الفراء1
 (. 12/163). ـ1983- ىػ 1403. المكتب اإلسبلمي: بيركت. 3ط. شعيب األرنؤكط كمحمد زىير الشاكيش: تحقيؽ

  . بتصرؼ(.21/267. ) صحيح البخاري عمدة القاري شرح: كالعيني. (14/173. ) شرح النووي عمى مسمـ:  النككم2
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استعنت فاستعف با كاعمـ أف األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد 
كتبو ا لؾ, كلك اجتمعكا عمى أف يضركؾ بشيء لـ يضركؾ إال بشيء قد كتبو ا عميؾ, رفعت 

  1"األقبلـ كجٌفت الصحؼ

ف يخاؼ كمٌمف ـٌ فمف حفظ ا حفظو ا ككجده أمامو أينما تكجو كمف كاف ا حافظو كأمامو ؼ
كمف جرب ىذه الدعكات كالعكذ, عرؼ مقدار منفعتيا, كشٌدة الحاجة إلييا, ":يقكؿ ابف القيـ. يحذ

كىي تمنع كصكؿ أثر العائف, كتدفعو بعد كصكلو بحسب قكة إيماف قائميا, كقكة نفسو, كاستعداده, 
 2."كقكة تككمو كثبات قمبو, فإٌنيا سبلح كالسبلح بضاربو

كجاء في فضؿ الدعاء كالذكر عف زيد بف سبلـ, أف أبا سبلـ, حٌدثو أف الحارث األشعرم, حٌدثو 
إف ا أمر يحيى بف زكريا بخمس كممات أف يعمؿ بيا كيأمر بني إسرائيؿ أف :" قاؿ( )أف الٌنبي

ٌنو كاد أف يبطئ بيا, فقاؿ عيسى إٌف ا أمرؾ بخمس كممات لتعمؿ بيا كتأمر بني : يعممكا بيا, كا 
ٌما أنا آمرىـ, فقاؿ يحيى أخشى إف سبقتني بيا أف : إسرائيؿ أف يعممكا بيا, فإٌما أف تأمرىـ, كا 

إٌف :  أك أعذب, فجمع الناس في بيت المقدس, فامتؤل المسجد كقعدكا عمى الشرؼ, فقاؿميخسؼ ب
أكليف أف تعبدكا ا كال تشرككا بو : ا أمرني بخمس كممات أف أعمؿ بيٌف, كآمركـ أف تعممكا بيفٌ 

ف مثؿ مف أشرؾ با كمثؿ رجؿ اشترل عبدان مف خالص مالو بذىب أك كرؽ, فقاؿ ىذه : شيئا, كا 
دارم كىذا عممي فاعمؿ كأد إلي, فكاف يعمؿ كيؤدم إلى غير سيده, فأٌيكـ يرضى أف يككف عبده 
ف ا أمركـ بالصبلة, فإذا صٌميتـ فبل تمتفتكا فإٌف ا ينصب كجيو لكجو عبده في صبلتو  كذلؾ؟ كا 
ما لـ يمتفت, كآمركـ بالصياـ, فإٌف مثؿ ذلؾ كمثؿ رجؿ في عصابة معو صٌرة فييا مسؾ, فكميـ 
ف ريح الصائـ أطيب عند ا مف ريح المسؾ, كآمركـ بالصدقة فإٌف  يعجب أك يعجبو ريحيا,  كا 

أنا أفديو منكـ : مثؿ ذلؾ كمثؿ رجؿ أسره العدك, فأكثقكا يده إلى عنقو كقدمكه ليضربكا عنقو, فقاؿ
بالقميؿ كالكثير, ففدل نفسو منيـ, كآمركـ أف تذكركا ا فإٌف مثؿ ذلؾ كمثؿ رجؿ خرج العدك في 

                                                           
مسند : كابف حنبؿ. (4/667(. )2516 )حديث رقـ . باب. كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع .سنف الترمذي:  الترمذم1

باب ذكر مناقب عبد . كتاب معرفة الصحابة. المستدرؾ عمى الصحيحيف: كالحاكـ (.4/409(.)2669 )حديث رقـ. أحمد
 : األلبانيكقاؿ. ىذا حديث حسف صحيح: كقاؿ الترمذم. (3/624(.) 6304 )حديث رقـ. ا بف عباس رضي ا عنيما

  (.3/1459(.)5302 )حديث رقـ . مشكاة المصابيح: التبريزم:  أنظر.صحيح
 (. 1/126.) الطب النبوي: ابف القيـ 2
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أثره سراعان حتى إذا أتى عمى حصف حصيف فأحرز نفسو منيـ, كذلؾ العبد ال يحرز نفسو مف 
 1" .الشيطاف إال بذكر ا

كآمركـ أف تذكركا ا فإٌف مثؿ ذلؾ كمثؿ رجؿ خرج :"السبلـ الصبلة كالشاىد مف الحديث قكلو عميو
العدك في أثره سراعان حتى إذا أتى عمى حصف حصيف فأحرز نفسو منيـ, كذلؾ العبد ال يحرز 

.  بياف فضؿ الذكر كأٌنو الحصف الحصيف مف الشيطاف الرجيـ ."  نفسو مف الشيطاف إال بذكر ا
.  قد ال ينتفع باألذكار كالتعٌكذات البعض مف الناس يقاؿ إٌنو 

 ال يناسب إال األبداف الطٌيبة, كما أف شفاء القرآف ال يناسب إال مأٌف الطٌب النبك: كالسبب في ذلؾ
األركاح الطٌيبة كالقمكب الحٌية, فإعراض الناس عف الطب النبكم كإعراضيـ عف االستشفاء بالقرآف 
الذم ىك الشفاء النافع, كليس ذلؾ لقصكر في الدكاء, كلكف لخبث الطبيعة, كفساد المحؿ, كعدـ 

 2.قبكلو
 . التبريؾ مف العائف إذا رأى ما يعجُبو: ثانياً 
إلى أمر إذا فعمناه فإف تأثير العيف ال يضر ( )أرشدنا النبي فقد , ما لمعيف مف تأثير خطيرؿنظران 

 3".تبارؾ ا أحسف الخالقيف, الميـ بارؾ فيو: "كصفتو أف يقكؿ. بإذف ا أال كىك التبريؾ
أم , إذا رأل أحدكـ مف نفسو أك مالو أك مف أخيو  مف النسب أك اإلسبلـ  ما يعجبو" :قاؿ المناكم

كيندب أف يقكؿ ما . الميـٌ بارؾ فيو كال تضره:  ندبان بأف يقكؿ,ما يستحسنو كيرضاه فميدع لو بالبركة
لخبر ركاه أبك داكد فإف العيف أم اإلصابة بالعيف حؽ أم كائف يقضي بو , شاء ا ال قكة إال با

 كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ 4." في الكضع اإلليي ال شبية في تأثيرىا في النفكس فضبل عف األمكاؿ
: السبلـالصبلة ككقكلو عميو 5"أال بركت :" لعامر بف ربيعة عندما عاف سيؿ بف حنيؼ( )النبي 

                                                           
 (.4/445(. )2863 )حديث رقـ. باب ما جاء في مثؿ الصبلة كالصياـ كالصدقة. كتاب األمثاؿ. سنف الترمذي:  الترمذم1

صحيح : (ىػ311: ت) أبك بكر محمد بف إسحاؽ ,كابف خزيمة (.28/404(.)17170 )حديث رقـ. مسند أحمد: كابف حنبؿ
باب النيي عف االلتفات في . كتاب الصبلة .المكتب اإلسبلمي: بيركت. محمد مصطفى األعظمي: تحقيؽ. 4مج. ابف خزيمة

. صحيح الجامع: األلباني: صحيح.(3/286(.)3427 )رقـ . المعجـ الكبير: كالطبراني. (2/64(.)930 )حديث. الصبلة
 (.1/354(.)1724 )حديث رقـ 

 .بتصرؼ. (1/29. ) الطب النبوي: ابف القيـ 2

 (. 21/266. )عمدة القاري:  العيني3
 (. 1/351. ) فيض القدير:  المناكم4
 (.132)سبؽ تخريجو صفحة  5
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 قاؿ اإلماـ 1".إذا رأل أحدكـ مف نفسو أك مالو أك أخيو شيئان يعجبو فميدع بالبركة, فإٌف العيف حؽ" 
ما : الميـ بارؾ فيو كال تضره, كأف يقكؿ: يستحب لمعائف أف يدعك لممعيف بالبركة؛ فيقكؿ:" النككم

  2."شاء ا ال قكة إال با
.  فميحرص المسمـ إلى المبادرة بالتبريؾ إذا رأل ما يعجبو لكي ال يصيب أحدان مف المسمميف بالعيف

الذم يقينا كيقي غيرنا مف , الذم أرشدنا إلى مثؿ ىذا العمؿ( )كفي ىذا امتثاؿه ألمر الرسكؿ
 .ٌمف يحذرـكمف كاف ا حافظو كأمامو فٌمف يخاؼ ك-, عز كجؿ-العيف بإذف ا 

   .ستر مف يخاؼ عميو العيف بما يردىا عنو: ثالثاً 

:  كمعنى دسمكا, أم3.دٌسمكا نكنتو كيبل تصيبو العيف: كركم أف عثماف رأل صبٌيان مميحان, فقاؿ
بعد : القاضي عياض قاؿ:  قاؿ النككم4.الثقبة التي تككف في ذقف الصبي الصغير: سٌكدكا, كالنكنة

في ىذا الحديث مف الفقو ما قالو بعض العمماء أٌنو ينبغي : ذكر حديث حسد عامر بف ربيعة لسيؿ
 كينبغي لئلماـ منعو مف مداخمة الناس ,إذا عرؼ أحد باإلصابة بالعيف أف يجتنب كيتحرز منو

 فضرره أشد مف ضرر آكؿ ,فإف كاف فقيران رزقو ما يكفيو كيكٌؼ أذاه عف الناس, كيأمره بمزـك بيتو
المجذـك   ككذلؾ ضرر,دخكؿ المسجد لئبل يؤذم المسمميف( )الثـك كالبصؿ الذم منعو النبي 

 كمف ضرر المؤذيات مف ,االختبلط بالناسمف  كالعمماء بعده - رضي ا عنو-الذم منعو عمر
 5. المكاشي التي يؤمر بتغريبيا إلى حيث ال يتأذل بو أحد

 

 
                                                           

(. 9/380(.)10805 )حديث رقـ. باب ما يقرأ عمى مف أصيب بالعيف. كتاب عمؿ اليـك كالميمة. سنف النسائي:  النسائي1
ابف . (4/240(. )7499)   حديث رقـ. باب كأما حديث ميسرة بف حبيب. كتاب الطب. عمى الصحيحيف المستدرؾ :كالحاكـ

(. 5/50(.) 23594 )حديث رقـ . باب مف رخص في الرقية مف العيف. كتاب الطب. مصنؼ ابف أبي شيبة: أبي شيبة
ركاه الطبراني, كفيو أمية بف ىند, كىك مستكر, كلـ : قاؿ الييثمي.(6/83(. )5582 )حديث رقـ . المعجـ الكبير: كالطبراني

 (.5/108 . )مجمع الزوائد: الييثمي: أنظر .يضعفو أحد, كبقية رجالو رجاؿ الصحيح
 زىير : تحقيؽ.12مج. روضة الطالبيف وعمدة المفتيف: (ىػ676: ت) أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ , النككم2

 (.  9/348).ـ1991- ح1412.المكتب اإلسبلمي: بيركت  .3ط .الشاكيش
 (. 12/166. )شرح السنة:  البغكم3
  (.2/965 . )المعجـ الوسيط:  إبراىيـ مصطفى كآخركف4

 (. 14/173) .شرح النووي عمى مسمـ: النككم 5
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 . عالج اإلصابة بالعيف بعد وقوعيا: ثانياً 

فاإلسبلـ , كأف يتخذ كؿ الكسائؿ الطبية المادية, يككف العبلج مف العيف أكالن بالمجكء إلى ا تعالى
فإذا كقع بالمعيكف ضرر في كلده أك مالو أك منصبو فعميو مع , يدعك إلى التداكم كاألخذ باألسباب

كمف ىذه الكسائؿ الرقية , المجكء إلى ا أف يتخذ كؿ الكسائؿ لمدفاع عف كلده كمالو كمنصبو
 : الشرعية كلعبلج العيف بعد كقكعيا حالتاف

 .أف يعرؼ العائف فيؤمر باًلغتساؿ لممعيف: الحالة األولى

لكف , كالتبريؾ يككف بعد اإلصابة, فإنو يبٌرؾ عمى المعيف أم يدعى لو بالبركة, فإذا عرؼ العائف
ثـ يؤمر ,  أك يقاؿ ما شاء ا,كما نٌبو عمى ذلؾ الحافظ ابف حجر في الفتح , قبؿ استحكاـ النظرة

العائف بغسؿ كجيو كيديو كمرفقيو كركبتيو كأطراؼ رجميو كداخمة إزاره في قدح ثـ يصب ذلؾ الماء 
 1.  مف خمفو عمى رأسو كظيره ثـ يكفأ القدح,عميو

العيف حؽ, كلك كاف شيء " : قاؿ( )عف النبي  رضي ا عنو ابف عباسكيدؿ عمى ذلؾ حديث 
ذا استغسمتـ فاغسمكا إشارة إلى أٌف االغتساؿ لذلؾ : " قاؿ ابف حجر  2"سابؽ القدر سبقتو العيف, كا 

 لعامر بف ()كيدؿ عمى ذلؾ قكلو  3."كاف معمكمان بينيـ فأمرىـ إف ال يمتنعكا منو إذا أريد منيـ
كركل مالؾ عف محمد بف أبي أمامة بف سيؿ   4  "اغتسؿ لو" ربيعة عندما عاف سيؿ بف حنيؼ
                                                                  5."فتكضأ لو, إف العيف حؽ, تكضأ لو : "عف أبيو حديث الغسؿ كقاؿ فيو

في حديث أبي أمامة العائف باالغتساؿ لممعيف, كأمر ىنا باالسترقاء, قاؿ ()أمر:" قاؿ القرطبي ك
إٌنما يسترقى مف العيف إذا لـ يعرؼ العائف, كأما إذا عرؼ الذم أصابو بعينو فإٌنو يؤمر : عمماؤنا

                                                           
 .بتصرؼ. (10/204. )فتح الباري:  ابف حجر1

 .  في باب األدلة عمى أف العيف حؽ مف السنة (. 132 )صفحة  سبؽ تخريجو 2
 (.10/204 .)فتح الباري:  ابف حجر3
  . في باب األدلة عمى أف العيف حؽ مف السنة (. 132 )صفحة  سبؽ تخريجو 4
كتاب الرقى . صحيح ابف حباف: كابف حباف. (2/938 ). باب الكضكء مف العيف. كتاب الطب. موطأ اإلماـ مالؾ:  مالؾ5

المعجـ : كالطبراني. (13/469(.) 6105 )حديث رقـ. باب ذكر األمر لمف رأل بأخيو شيئان حسنان أف يبرؾ لو فيو. كالتمائـ
كقاؿ . (2/1160(.)3509)حديث رقـ  .باب العيف. كتاب الطب. سنف ابف ماجو: كابف ماجو (.6/82(.)5580. )الكبير
 (.2/1286(.)4562 )حديث رقـ. مشكاة المصابيح:  التبريزم:أنظر .م صحيحفاأللبا
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لـ يرد تحديد صفة الغسؿ عف النبي ,  كصفة الغسؿ1 ."بالكضكء عمى حديث أبي أمامة, كا أعمـ
() نما األمر عاـ كىك قكلو ذا استغسمتـ فاغسمكا" كا  ليس المراد أف ىناؾ غسبلن  :" قاؿ العدكم" كا 

 كمٌما جاء في صفة الغسؿ ما تقدـ مف حديث اغتساؿ عامر بف ربيعة لسيؿ بف عامر 2." معيكدان 
 عامر كجيو كيديو, كمرفقيو كركبتيو, كأطراؼ رجميو كداخمة إزاره في قدح, ثـ بف حنيؼ حيث غسؿ

 أف :"كالحكمة مف االغتساؿ كما يقكؿ ابف فرحكف. صب عميو, فراح سيؿ مع الناس ليس بو بأس
   3."كذلؾ بخاصة ال يعمميا إال خالؽ الخاص كالعاـ,جعؿ كضكء العائف يسقط أثر عينو 

فإف ذلؾ الماء ماء " : حيث قاؿ– رحمو ا– كمف اجتيد في ذكر الحكمة مف االغتساؿ ابف القيـ 
 بو تمؾ النارية, كأبطؿ تمؾ الكيفية الرديئة مف الفاعؿ, فكما طفئت بو النارية القائمة بالفاعؿ ئطؼ

طفئت بو, كأبطمت عف المحؿ المتأٌثر بعد مبلبستو لممؤثر العائف, كالماء الذم يطفأ بو الحديد 
 بو نارية العائف ال يستنكر أف يدخؿ ئيدخؿ في أدكية عدة طبيعية ذكرىا األطباء, فيذا الذم؟ طؼ

 4."في دكاء يناسب ىذا الداء

فما أخبر بو الشرع يجب عمينا أف نؤمف بو سكاء , كىذا تعميؿ محتمؿ ال نقطع بو كال نجـز بنفيو
 .فإف اتضحت لنا الحكمة فيذا مما يزيد في اإليماف كاليقيف, عرفنا الحكمة أـ لـ نعرفيا

  .الرقية الشرعية: الحالة الثانية

كالمداكمة كاالستمرار بالرقية الشرعية - عز كجؿ-إذا لـ يعرؼ العائف فميس لنا إال المجكء إلى ا 
 : كيدؿ عمى ذلؾ ما يمي, الثابتة في الكتاب كالسٌنة الصحيحة

 5".أك أمر أف يسترقى مف العيف( )أمرني رسكؿ ا " :عف عائشة رضي ا عنيا قالت  -1

                                                           
 (. 9/228.) تفسير القرطبي= الجامع ألحكاـ القرآف  : القرطبي1
 (.2/494.)حاشية العدوي عمى كفاية الطالب الرباني:  العدكم2

 .1ط . 2مج .تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ: (ىػ799: ت) إبراىيـ بف عمي بف محمد, ابف فرحكف3
 (. 2/288).ـ1986- ىػ 1406. مكتبة الكميات األزىرية

 (. 1/128 .)الطب النبوي:  ابف القيـ4
 .    في باب األدلة عمى أف العيف حؽ مف السنة(.132 ) صفحة سبؽ تخريجو  5
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 ()قاؿ لجارية في بيت أـ سممة, زكج النبي ( )رسكؿ ا  أفعف أـ سممة رضي ا عنيا  -2
 1. "بيا نظرة, فاسترقكا ليا: "رأل بكجييا سفعة, فقاؿ

آلؿ حـز في رقية الحٌية, كقاؿ ألسماء بنت ( )رٌخص النبي: عف جابر بف عبد ا, قاؿ  -3
ال, كلكف العيف تسرع : قالت" ما لي أرل أجساـ بني أخي ضارعة تصيبيـ الحاجة:" عميس

 2 "ارقييـ: "فعرضت عميو, فقاؿ: قالت" ارقييـ: "إلييـ, قاؿ
 3".في الرقية مف العيف, كالحمة, كالنممة( )رٌخص رسكؿ ا " : عف أنس, قاؿ  -4

, كأف ذلؾ مف أسباب شفائو إف شاء ا تعالى,    فيذه األحاديث فييا الحث عمى الرقية لممعيف
محمكالن عمى ما ىك ( )فأمر النبي . ال يأمر بأمر كيحث عميو إال كفيو كؿ الخير( )فالنبي 

مف يعرض عميو - رضي ا عنيـ-بؿ كاف مف الصحابة . متعارؼ بينيـ مف الرقى المشركعة
كما ىك كاضح مف األحاديث السابقة الذكر, فعمى ىذا فالرقى المشركعة كميا , الرقية فيقرىـ عمييا

     4.مجاؿ لمرقية مف العيف

مف أعظـ ما يزيؿ أثر العيف بعد كقكعيا بإذف ()كمف المعركؼ أف الرقية بكتاب ا كسنة رسكلو
ككذلؾ ثبت تأثيرىا في إزالة , كلكف ىناؾ بعض اآليات كالسكر ثبت نفعيا بالرقية بشكؿ عاـ, ا

فمف التعٌكذات كالرقى : كقد نٌص ابف القيـ عمى بعض الرقى لعبلج العيف حيث قاؿ. بإذف االعيف 
كمف جٌرب ىذه  .اإلكثار مف قراءة المعكذتيف, كفاتحة الكتاب, كآية الكرسي, كمنيا التعٌكذات النبكٌية

الدعكات كالعكذ؛ عرؼ مقدار منفعتيا, كشٌدة الحاجة إلييا كىي تمنع كصكؿ أثر العائف, كتدفعو 
بعد كصكلو بحسب قكة إيماف قائميا, كقكة نفسو, كاستعداده, كقكة تككمو, كثبات قمبو, فإنيا سبلح 

 5.كالسبلح بضاربو

                                                           
   .في أنكاع العيف (.136 )صفحة  سبؽ تخريجو  1
 (. 4/1726(. )2198 )حديث رقـ . باب الرقية مف العيف كالنممة كالحمة كالنظرة. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ:  مسمـ2
 .     في باب األدلة عمى أف العيف حؽ مف السنة(.132 ) صفحة سبؽ تخريجو 3

 .بتصرؼ . (107-106. ) أحكاـ الرقى والتمائـ: السحيمي 4

 .بتصرؼ . (4/155. ) زاد المعاد في ىدي خير العباد: ابف القيـ 5
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يا : فقاؿ()فعف أبي سعيد, أف جبريؿ, أتى النبي( )كمف ذلؾ الرقية التي رقى بيا جبريؿ النبي 
باسـ ا أرقيؾ, مف كؿ شيء يؤذيؾ, مف شٌر كؿ نفس أك عيف ":  قاؿ"نعـ": محمد اشتكيت؟ فقاؿ

 . كغير ذلؾ مف الرقى التي مرت في ثنايا ىذا البحث 1".حاسد, ا يشفيؾ باسـ ا أرقيؾ

 : كبعد ذكر ما سبؽ نذكر بعضان مف الرقى المجربة في عبلج العيف
 : -تضع يدؾ عمى المعيوف وتقرأ عميو ما يمي: أوًلً 
 الفاتحة  -1
ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  چ  :قاؿ تعالى -2

 ٢٠:البقرةچک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  ڱ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ :آية الكرسي قاؿ تعالى   -3

﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿﯀  ﯁               

                               ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇۆ   ۆ  

 ٢٥٥:البقرةچۈ   ۈ  ٴۇ  

 ٥١:القلمچڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  چ :قالتعالى -4

 .والكافرون -5
 .اإلخالص -6
 .الفلق -7
 .الناس -8

 . ثـ ينفث عمى المريض أك عمى مكاف األلـ فيبرأ بإذف ا
باسـ ا أرقيؾ, مف كؿ شيء يؤذيؾ, مف شر كؿ  :"تضع يدؾ عمى رأس المريض كتقكؿ: ثانياً 

باسـ ا يبريؾ, كمف كؿ داء يشفيؾ, : " أك تقكؿ2."نفس أك عيف حاسد, ا يشفيؾ باسـ ا أرقيؾ
 3."كمف شر حاسد إذا حسد, كشر كؿ ذم عيف

                                                           
 (. 4/1718(.)2186 )حديث رقـ . باب الطب كالمرض كالرقى. كتاب السبلـ. صحيح مسمـ: مسمـ 1

 (.4/1718(.)2186)حديث رقـ . المصدر السابؽ 2

 (.4/1718(.)2185 ) حديث رقـ المصدر السابؽ ، 3
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 . تقرأ اآليات السابقة عمى الماء ثـ ينفث فييا ويشرب المريض ويغتسؿ فيبرأ بإذف اهلل : ثالثاً 

 : الخالصة

كيؤكد ىذا التغاير  ,فإف أطمؽ أحدىما كأريد اآلخر فعف طريؽ المجاز, الحسد كالعيف متغايراف 
جبريؿ,  رقاه( )كاف إذا اشتكى رسكؿ ا : أنيا قالت( )حديث مسمـ عف عائشة, زكج النبي 

   1".باسـ ا يبريؾ, كمف كؿ داء يشفيؾ, كمف شر حاسد إذا حسد, كشر كؿ ذم عيف": قاؿ
فبل يقع , كسبؽ بيا عممو األشياء كميا بقدر ا تعالى كال تقع إال عمى حسب ما قدرىا ا تعالى ؼ

لـ يرد في الشرع ما يبيف كيفية ك, كال غيره مف الخير كالشر إال بقدر ا تعالى ضرر العيف
أنو ينبغي إذا عرؼ أحد باإلصابة بالعيف أف يجتنب ك. كلسنا مطالبيف بمعرفة ذلؾ, اإلصابة بالعيف

رزقو ما يكفيو ممنعو مف مداخمة الناس كيأمره بمزكـ بيتو فإف كاف فقيران  كينبغي لئلماـ, كيتحرز منو
كالتٌقاء شر اإلصابة بالعيف طرؽ مشركعة ينبغي لممسمـ أف يأخذ بيا التٌقاء , كيكٌؼ أذاه عف الناس

 . ىذا الخطر العظيـ

كمف ىذه الكسائؿ , كيككف العبلج مف العيف أكالن بالمجكء إلى ا كأف يتخذ كؿ الكسائؿ الشرعية
أف يعرؼ العائف فيؤمر باالغتساؿ : الحالة األوؿ: كلعبلج العيف بعد كقكعيا حالتاف. الرقية الشرعية

عز -إذا لـ يعرؼ العائف فميس لنا إال المجكء إلى ا : الرقية الشرعية: الحالة الثانيةك. لممعيف
 . كالمداكمة كاالستمرار بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب كالسٌنة- كجؿ

كلقد بٌيف , كبقضائو- عز كجؿ-فالعيف حؽ كأضرارىا خطيرة فيي تقتؿ كتصرع كتمرض بإذف ا 
كمما ذكرنا بعضان مف ىذه الطرؽ . الطرؽ المشركعة في عبلج العيف كاتٌقاء شٌرىا( )لنا رسكلنا 

, كذلؾ أف اإلصابة بالعيف أمر خفي لو خصائصو كصفاتو, كما لـ يرد فيو دليؿ فيك مف التجربة
كأنو . أك بعض أجزاء بدنو, كالكاقع أف تأثير العيف يحدث في الشخص في بدنو. فيعرؼ بالتجربة

لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ لعامر بف ربيعة , كتبطؿ العيف إذا اغتسؿ العائف, يزكؿ إذا برؾ العائف
 فغسؿ عامر كجيو كيديو, كمرفقيو كركبتيو, كأطراؼ رجميو كداخمة إزاره في قدح, ثـ "اغتسؿ لو"

 . صب عميو, فراح سيؿ مع الناس ليس بو بأس
                                                           

 (. 105 .)سبؽ تخريجو1
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                                     المبحث الرابع 
 تحصينات اإلنساف ضد الشيطاف 
كمف ذلؾ الحرص عمى , لقد بينت الشريعة اإلسبلمية لممسمـ ما يحفظو مف كيد الشيطاف كمكره

, كأذكار الدخكؿ إلى المنزؿ كالخركج منو, كأذكار الٌنكـ, المداكمة عمى أذكار الصباح كالمساء
فإذا داـك المسمـ , كالحرص عمى البسممة في كؿ شأنو,  أذكار دخكؿ الخبلء كالخركج منولؾككذ

عمى ىذه األذكار في أكقاتيا فا سبحانو كتعالى يحفظو في يكمو كليمتو مف أذل الشيطاف ككيده 
 لذا فإٌنو ينبغي ,فإف غفؿ عنيا أك تساىؿ بيا فإٌنو يككف بذلؾ فريسة سيمة لمشيطاف كأعكانو, كمكره

:  لممسمـ أف يحٌصف نفسو بما يستطيع مف األذكار كالتحصينات الشرعية كمف ذلؾ

 :تحقيؽ التوحيد الخالص هلل سبحانو وتعالى بمعانيو الثالثة وىي: أوًلً 

تكحيد الربكبٌية كىك االعتقاد الجاـز بأٌف ا تعالى ىك الرب المتفرد بالخمؽ, كالممؾ, : النوع األوؿ
 .كالرزؽ, كالتدبير, الذم رٌبى جميع خمقو بالنعـ

تكحيد األسماء كالصفات كىك االعتقاد الجاـز بأٌف ا ىك المنفرد بالكماؿ المطمؽ مف : النوع الثاني
مف جميع األسماء كالصفات, ( )أك أثبتو لو رسكلو, جميع الكجكه, كذلؾ بإثبات ما أثبتو ا لنفسو

كمعانييا كأحكاميا الكاردة في الكتاب كالسٌنة عمى الكجو البلئؽ بعظمتو كجبللو, مف غير نفي 
كنفي ما نفاه عف نفسو أك نفاه عنو . لشيء منيا, كال تعطيؿ, كال تحريؼ, كال تمثيؿ, كال تكييؼ

. مف النقائص كالعيكب, كعف كؿ ما ينافي كمالو( )رسكلو 
مع العمـ كالعمؿ - تكحيد العبادة, كىك االعتقاد الجاـز : ىٌية, كيقاؿ لوكتكحيد اإلؿ: النوع الثالث
خبلص - كاالعتراؼ فراده كحده بالعبادة كميا, كا  بأف ا ذك األلكىية كالعبكدية عمى خمقو أجمعيف, كا 

الديف كمو , كىك يستمـز تكحيد الربكبٌية, كتكحيد األسماء كالصفات كيتضمنيما؛ ألٌف األلكىٌية التي 
 لما لو مف ؛ىي صفة تعـٌ أكصاؼ الكماؿ, كجميع أكصاؼ الربكبٌية كالعظمة؛ فإٌنو المألكه المعبكد

أكصاؼ العظمة كالجبلؿ, كلما أسداه إلى خمقو مف الفكاضؿ كاإلفضاؿ, فتكحده سبحانو بصفات 
 1.الكماؿ, كتفرده بالربكبٌية, يمـز منو أف ال يستحؽ العبادة أحد سكاه

                                                           
مؤسسة الجريسي : الرياض . 1مج. العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسُّنَّلة : سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني,القحطاني 1

 (. 28.)لمتكزيع كاإلعبلف
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كىذه األنكاع مف التكحيد تفضي أف تجعؿ دعاء العبد كنذره كرجاءه كخكفو كتككمو كرغبتو  كحده 
مف صفات الكماؿ كنعكت ( ),فإذا عرؼ المسمـ ربو بما كصؼ بو نفسو كبما كصفو رسكلو 

الجبلؿ؛ فإنو يعرؼ ربو كيخضع لو كيرجكه في دفع الكربات كالشركر, كيدعكه كيتكسؿ إليو كما 
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  چ قاؿ تعالى. فعؿ أٌيكب عميو السبلـ

فإٌنو يتكجو  ؛ فإذا أخمص العبد التكحيد  بمعانيو الثبلثة السابقة٨٣:األنبٌاءچٹ  ڤ   

كلتحقيؽ التكحيد أثر عظيـ في دفع الشٌر كجمب الخير بإذف ا  سبحانو كتعالى كحده ال إلى غيره,
   . عز كجؿ

.  اًلعتصاـ بالكتاب والسّنة:ثانياً 

كقكامة المنيج , صحة العقيدة كسبلمتيا, إٌف مف أنجع الكسائؿ كأنفعيا في دحر كيد الشيطاف كجنده
فاالنحراؼ بالعقيدة كاالبتداع فييا أعماؿ يستأنس ليا الشيطاف فيغذييا , المستقى مف الكتاب كالسنة
فيجب عمى المسمـ أف , فاالبتداع في الديف خطير عمى الفرد كالمجتمع, في المجتمع كيؤجج نارىا

كأف يحذكا حذك السمؼ في السير عمى نيجيـ كىذا يعطي صفاء في النفس , يمتـز بالكتاب كالسنة
. البشرية فتعمك كتسمك كترتفع عند خالقيا

أعظـ سبيؿ لمحماية مف الشيطاف ىك االلتزاـ بالكتاب كالسٌنة عممان : يقكؿ الدكتكر عمر األشقر
كعمبلن, فالكتاب كالسٌنة جاءا بالصراط المستقيـ, كالشيطاف يجاىد كي يخرجنا عف ىذا الصراط قاؿ 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  چ   تعالى

 ١٥٣:األنعامچڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

يكمان خطٌا ثـ ( )خط لنا رسكؿ ا:" ىذه اآلية فعف عبد ا بف مسعكد قاؿ( )كقد شرح الرسكؿ 
ىذه سبؿ عمى كؿ سبيؿ منيا  : ىذا سبيؿ ا ثـ خط خطكطٌا عف يمينو, كعف شمالو, ثـ قاؿ: قاؿ
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فاتٌباع ما جاءنا مف عند ا   1 .چچ  چ  چ  چ  ڇڇ  چ  شيطاف يدعك إليو ثـ تبل

مف عقائد كأعماؿ كأقكاؿ كعبادات كتشريعات, كترؾ كؿ ما نيى عنو, يجعؿ العبد في حرز مف 
ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  چ    :الشيطاف, كلذلؾ قاؿ سبحانو كتعالى

االلتزاـ بالكتاب ؼ . ٢٠٨:البقرةچ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

ركل مسمـ في صحيحو عف أبي كقد  2. كالسنة قكالن كعمبلن يطرد الشيطاف كيغيظو أعظـ إغاظة
يا كيمو : إذا قرأ ابف آدـ السجدة فسجد اعتزؿ الشيطاف يبكي, يقكؿ:" ()قاؿ رسكؿ ا : ىريرة قاؿ

أمر ابف آدـ بالسجكد فسجد فمو الجنة, كأمرت بالسجكد فأبيت - يا كيمي : كفي ركاية أبي كريب- 
 3" النار مفؿ

طرقو التي : أم چ     ﮶  ﮷﮸        چنياىـ عف اتباع :" قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدم

يأمر بيا, كىي جميع المعاصي مف كفر, كفسكؽ, كظمـ, كيدخؿ في ذلؾ تحريـ السكائب, كالحاـ, 
چ  ﮹    ﮺  ﮻  ﮼   چ   :قاؿ تعالىكنحك ذلؾ, كيدخؿ فيو أيضٌا تناكؿ المأككالت المحرمة, 

ظاىر العداكة, فبل يريد بأمركـ إال غٌشكـ,  كأف تككنكا مف أصحاب الٌسعير, فمـ يكتؼ ربنا : أم
تٌباع خطكاتو, حتى أخبرنا بعداكتو الداعية لمحذر منو, ثـ لـ يكتؼ بذلؾ, حتى أخبرنا إبنيينا عف 

ىئ  ىئ    ىئ  ی  چ  :بتفصيؿ ما يأمر بو, كأٌنو أقبح األشياء, كأعظميا مفسدة فقاؿ

الشر الذم يسكء صاحبو, فيدخؿ في : أم٦٩ُ: البقرةچی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ   

  4."ذلؾ, جميع المعاصي
                                                           

. 4 مج.(سنف الدارمي)مسند الدارمي المعروؼ بػ  :(ىػ255: ت) أبك محمد عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ ,الدارم1ً
حديث رقـ            .  ـ2000-  ىػ1412. دار المغني: المممكة العربية السعكدية. 1ط.  حسيف سميـ أسد الداراني:تحقيؽ

(. 10/95(.)11109 )رقـ".كأف ىذا صراطي " باب قكلو تعالى. كتاب التفسير. السنف الكبرى. كالنسائي. (1/285()208) 
أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني , كابف أبي عاصـ (.7/207(.)4142) حديث رقـ .مسند أحمد: كابف حنبؿ

. ـ1980-ىػ1400. المكتب اإلسبلمي: يبركت. 1ط. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ. 2مج. السنة: (ىػ287: ت)
 أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني , ابف أبي عاصـ: انظر. كقاؿ األلباني صحح. (1/13(.)16)حديث رقـ

. المكتب اإلسبلمي: يبركت. 1ط. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ. 2مج. كتاب السنة ومعو ظالؿ الجنة (ىػ287:ت)
 (.  1/13(.)16)ـ حديث رقـ 1980-ىػ1400

 (. 1/128). ـ1984-ىػ1404.مكتبة الفبلح: الككيت. 4ط. 1مج. عالـ الجف والشياطيف: عمر سميماف عبد ا,  األشقر2

 (. 1/87(.)81)حديث رقـ . باب بياف إطبلؽ اسـ الكفر عمى مف ترؾ الصبلة. كتاب اإليماف. صحيح مسمـ: مسمـ 3

: تحقيؽ. 1مج. تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف :(ىػ1376: ت) عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا ,السعدم4
 (.1/80. )2000-ىػ 1420. مؤسسة الرسالة: بيركت. 1ط. عبد الرحمف بف معبل
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إٌف االلتزاـ بالكتاب كالسٌنة كالتمٌسؾ بيما مف أفضؿ األسمحة التي يتسمح بيا المسمـ, كىك يخكض 
يعكد تاريخو إلى اليـك , فالعداء بيف اإلنساف كالشيطاف عداء بعيد الجذكر, المعركة مع الشيطاف
 .قبؿ أف ينفخ ا فيو الركح- عميو الصبلة كالسبلـ–الذم صكر ا آدـ 

 : اًللتزاـ بالجماعة: ثالثاً 

كيختار لنفسو الجماعة  , إٌف مف سبؿ الكقاية مف الشياطيف أف يعيش المسمـ في ديار اإلسبلـ
عف ابف  ,فإٌف في اإلٌتحاد قٌكة, كتذٌكره بالخيرات, كتحٌضو عميو, الصالحة التي تعينو عمى الح 

 فينا ()يا أييا الٌناس, إٌني قمت فيكـ كمقاـ رسكؿ ا ": خطبنا عمر بالجابية فقاؿ: عمر قاؿ
ـٌ يفشك الكذب حتى يحمؼ الرجؿ كال : فقاؿ ـٌ الذيف يمكنيـ, ث ـٌ الذيف يمكنيـ, ث أكصيكـ بأصحابي, ث

يستحمؼ, كيشيد الشاىد كال يستشيد, أال ال يخمكف رجؿ بامرأة إال كاف ثالثيما الشيطاف, عميكـ 
ياكـ كالفرقة فإٌف الشيطاف مع الكاحد كىك مف االثنيف أبعد, مف أراد بحبكحة الجٌنة , بالجماعة كا 

     1" .فميمـز الجماعة, مف سٌرتو حسنتو كساءتو سيئتو فذلؾ المؤمف

لذا يجب عمى المسمـ أف يمتـز بجماعة , ة لمشيطاف مرضاة لمرحمفد إٌف االلتزاـ بالجماعة مطر
سمعت رسكؿ :  قاؿ-رضي ا عنو-فعف أبي الدرداء . المسمميف فالذئب يأكؿ مف الغنـ القاصية

ما مف ثبلثة في قرية كال بدك ال تيقاـ فييـ الصبلة إال قد استحكذ عمييـ الشيطاف, : "يقكؿ( )ا 
  2."فعميؾ بالجماعة فإنما يأكؿ الذئب القاصية

                                                           
سنف : كالنسائي. (4/35(.)2165 )حديث رقـ . باب ما جاء في لزـك الجماعة. كتاب الفتف. سنف الترمذي:  الترمذم1

 ضياء ,كالمقدسي. (8/286(.) 9181 )حديث رقـ . باب اختبلؼ ألفاظ الناقميف لخبر عمر. كتاب عشرة النساء. النسائي
األحاديث المختارة أو المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو : (ىػ643: ت)الديف أبك عبد ا محمد بف عبد الكاحد 

دار خضر لمطباعة : بيركت . 3ط . عبد الممؾ بف عبد ا بف دىيش:تحقيؽ. 13مج. البخاري ومسمـ في صحيحييما
    (.1/498(.)2546 )رقـ . صحيح الجامع: األلباني: صحيح. (1/295(.)185 )رقـ. ـ2000-ىػ1420. كالنشر كالتكزيع

: كالنسائي. (1/150(.)547 )حديث رقـ  .باب في التشديد في ترؾ الجماعة. كتاب الصبلة .سنف أبي داود:  أبك داكد2
 :أنظر. حسف كالحديث (.2/106(. )847 )حديث رقـ. باب التشديد في ترؾ الجماعة. كتاب اإلمامة. سنف النسائي

 (. 2/994(.)5702 )حديث رقـ . صحيح الجامع: األلباني
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لك يعمـ الناس ما في الكحدة ما أعمـ, ما سار راكب بميؿ " : قاؿ( )عف ابف عمر, عف النبي ك 
 2."إٌف االنفراد كالذىاب في األرض عمى سبيؿ الكحدة مف فعؿ الشيطاف:"  يقكؿ المناكم 1."كحده

 .الدعاء:رابعًا 

كالتبٌرؤ , كفيو إظيار االفتقار  سبحانو, إٌف الدعاء طريؽ يتكجو بو المؤمف لمناجاة خالقو سبحانو
كفيو معنى الثناء عمى ا    . كاإلخبلص  سبحانو كتعالى, كىك سمة العبكدية, مف الحكؿ كالقكة

ضافة الكـر كالجكد إليو- عز كجؿ- , فالدعاء يجعؿ العبد ينطرح عمى أعتاب بابو سبحانو. كا 
ڀ  ٺ  چ  :كيعمـ أنو مجيب الدعاء قاؿ تعالى, كيتضٌرع إليو, فيسألو كال يسأؿ أحدان سكاه

چٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

إف : "()قاؿ رسكؿ ا :  كقد ثبت مف حديث النعماف بف بشير رضي ا عنو قاؿ٦َ:غافر
 فينبغي لمعبد المسمـ أف يدعك ا سبحانو كتعالى دعاء المضطر الممح 3" الدعاء ىك العبادة

فخير سبيؿ لبلحتماء مف الشيطاف كجنده , المتيقف االستجابة أف يحميو مف ىذا العدك المبيف
, كاالستعاذة بو مف الشيطاف فإنو عميو قادر, كاالحتماء بجنابو-سبحانو كتعالى-االلتجاء إلى ا 

فإذا كاف العبد دائـ الصمة با عف طريؽ . فإذا أجار عبده فأٌنى يخمص إليو الشيطاف كأعكانو
فمتى جاء ضر أك مكركه مف أحد مف البشر , الدعاء كالتضرع, فإف المبلئكة تحفظو بأمر ا

أم إذا نزؿ القضاء كالقدر , فبل يزاؿ محفكظان مف جميع الجيات إال مف السماء, حفظتو المبلئكة
 .أسممتو المبلئكة

كالدعاء مف أنفع األدكية, كىك عدك الببلء, يدفعو كيعالجو كيمنع نزكلو كيرفعو, أك يخففو إذا " 
  4" .نزؿ, كىك سبلح المؤمف

                                                           
 (.  4/58(.) 2998 )حديث رقـ  .باب السير كحده. كتاب الجياد .صحيح البخاري:  البخارم1
 (.6/371.)فيض القدير:  المناكم2
كتاب . سنف ابف ماجو: كابف ماجو (.2/76(.)1479 )حديث رقـ . باب الدعاء. كتاب الصبلة. سنف أبي داود:  أبك داكد3

. باب سكرة غافر. كتاب التفسير. سنف الترمذي: كالترمذم. (2/1258(.)3828 )حديث رقـ .باب فضؿ الدعاء. الدعاء
 (.   1/641(.) 3407 )حديث رقـ . صحيح الجامع: األلباني: صحيح. (10/244(.) 11400 )حديث رقـ 

 (.1/10. )الجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي أو الداء والدواء : ابف القيـ4
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كاألدعية كالتعٌكذات بمنزلة الٌسبلح, كالٌسبلح بضاربو, ال بحٌده فقط, فمتى كاف السبلح سبلحان تامان 
العدك, كمتى تخٌمؼ كاحد مف بال آفة بو, كالساعد ساعد قكم, كالمانع مفقكد؛ حصمت بو النكاية  
الداعي لـ يجمع بيف قمبو  أك ىذه الثبلثة تخٌمؼ التأثير, فإف كاف الدعاء في نفسو غير صالح,

 1., أك كاف ثـ مانع مف اإلجابة, لـ يحصؿ األثر أم دعاء الهكلسانو في الدعاء

 . المحافظة عمى الصموات جماعة ًلسيما الفجر: خامساً 

فعف أبي الدرداء ,  عمى اإلنسافيتجرأإف التياكف في الصمكات المفركضة جماعة يجعؿ الشيطاف 

ما مف ثبلثة في قرية كال بدك ال تقاـ فييـ : " يقكؿ()سمعت رسكؿ ا : رضي ا عنو قاؿ

 الشاىد مف 2"الصبلة إال قد استحكذ عمييـ الشيطاف, فعميؾ بالجماعة فإنما يأكؿ الذئب القاصية

غمب عمى عقكليـ : "أم "  إال قد استحكذ عمييـ الشيطاف" السبلـ  الصبلة كالحديث قكلو عميو

تباع أكامره كترؾ نكاىيو, بما زٌيف ليـ مف  بكسكستو كتزيينو حتى اتبعكه, فمـ يمكنيـ مف ذكر ا كا 

فإف االستحكاذ يقتضي أٌنو :  قاؿ ابف عاشكر 3."الٌشيكات فأكقعيـ في دركات جينـ, كبئس المصير

 4.صٌيرىـ كجعميـ مف أتباعو

فعف أنس بف سيريف, -عز كجؿ -فالمحافظة عمى الصمكات السيما الفجر تجعؿ العبد في ذمة ا
مف صمى الصبح فيك في ذمة ا, : "( )قاؿ رسكؿ ا : سمعت جندب بف عبد ا يقكؿ: قاؿ

فيك في ذمة ا قيؿ الذمة ىنا  قكلو  5".فبل يطمبنكـ ا مف ذمتو بشيء فيدركو فيكٌبو في نار جينـ
 6."الضماف كقيؿ األماف

                                                           
  . بتصرؼ(.1/15.)الجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي أو الداء والدواء :ابف القيـ 1
 (.149) صفحة سبؽ تخريجو 2
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى : مصر. 1ط. 30مج. تفسير المراغي: (ىػ1371: ت) أحمد بف مصطفى , المراغي3

 (.28/24. )ـ1946-  ىػ 1365. الحمبي كأكالده 
تحرير المعنى السديد وتنوير "والتنويرالتحرير : (ىػ1393 : ت)محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر ,  ابف عاشكر4

 (.28/53). ـ1984. الدار التكنسية لمنشر: تكنس. 30مج ."العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد
          حديث رقـ . باب فضؿ صبلة العشاء كالصبح في جماعة. كتاب المساجد كمكاضع الصبلة. صحيح مسمـ:  مسمـ5
 (657(.)1/454 .) 
 (.5/158.)شرح النووي عمى صحيح مسمـ:  النككم6
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 .المحافظة عمى تالوة بعض السور واآليات ومالزمة األذكار واألوراد: سادساً 

إٌف ذكر ا سبحانو كقراءة القرآف كالمحافظة عمى األكراد اليكمية ليا أثر عظيـ في دفع الشركر 
قاؿ تعالى مخبران عف يكنس عميو الصبلة كالسبلـ عندما كاف في بطف , كرفعيا بإذف ا سبحانو

كفي الذكر أكثر :"  يقكؿ ابف القيـ٤٣ُ:  الصافاتچڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ :الحكت

 1".مف مائة فائدة إحداىا أٌنو يطرد الشيطاف كيقمعو كيكسره

  كيصرؼ الضر,   كقد كرد في القرآف الكريـ مف األكراد كاألذكار ما يندفع بو كيد الشيطاف كأعكانو
ليؾ بعض ىذه األكراد كاألذكار . شر الدنيا كمياكالشر بؿ كيصرؼ  :  كا 

 .  سكرة البقرة تطرد الشيطاف مف البيكت– 1

 .  قراءة آية الكرسي عند النكـ– 2

 .  قراءة آخر آيتيف مف سكرة البقرة تكفي مف الشر– 3

 .  قراءة المعكذتيف كقؿ ىك ا أحد تكفي مف شر ما يؤذم– 4

بسـ ا الذم ال يضر مع اسمو شيء في األرض كال في "  قكؿ المسمـ في أكؿ النيار كآخره – 5
 ."السماء, كىك السميع العميـ, ثبلث مرات

 رسكؿ ا قاؿ: قاؿ- رضي ا عنو -عثماف بف عفافأخرج أحمد كأصحاب السنف مف حديث 
() " :بسـ ا الذم ال يضر مع اسمو : ما مف عبد يقكؿ في صباح كؿ يكـ, كمساء كؿ ليمة

 2".شيء في األرض كال في السماء, كىك السميع العميـ, ثبلث مرات, فيضره شيء

                                                           
 سيد :تحقيؽ. الوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب: (ىػ751: ت) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف , ابف القيـ1

 (. 1/41). ـ 1999. دار الحديث : القاىرة . 3ط. إبراىيـ
ذا أمسى. كتاب الدعاء. سنف ابف ماجو : ابف ماجو2  (.2/1273(.)3869 )حديث رقـ. باب ما يدعك الرجؿ إذا أصبح كا 

 السنف الكبرى: كالنسائي. (4/323(.)5088 )حديث رقـ . باب ما يقكؿ إذا أصبح. كتاب األدب. سنف أبي داود: كأبك داكد
: كابف حنبؿ. (9/137(.)10107 )حديث رقـ  .باب ما يقكؿ إذا انتيى إلى قـك فجمس إلييـ. كتاب عمؿ اليـك كالميمة. 

 (.2/1002(.)5745 )رقـ . صحيح الجامع: األلباني: صحيح. (1/498(.) 446 )حديث رقـ. بف حنبؿ مسند اإلماـ أحمد



153 
 

 .اًلستعاذة والبسممة: سابعاً 

, كالًعياذة تككف لدفع  ككاالستعاذة ىي االلتجاء ًإلى المَّو كااللتصاؽ ًبجناًبو مف شًر كؿّْ ذم شرو
, كالمّْيىاذي يككف لطمب جمب الخير أىستجير بجناب :  كمعنى أىعيكذي بالمَّو مف الشَّيطاف الرَّجيـ, أىم,الشَّرّْ

المَّو مف الشَّيطاف الٌرجيـ أىف يضرًَّني في ديني أىك دنيام, أىك يصدَّني عف فعؿ ما أيمرت ًبًو, أىك 
 1. يحثًَّني عمى فعًؿ ما نييت عنو؛ فًإفَّ الٌشيطاف ال يكفُّو عف اإًلنساف ًإالَّ المَّو

ذا  ذا أكؿ بسـ ا, كا  كذلؾ ينبغي لممسمـ أف يسـٌ ا في كؿ حركة يقكـ بيا, فإذا شرب بسـ ا, كا 
عف أبي المميح, عف رجؿ, قاؿ ركل أبك داكد في سننو . رمى شيئان بسـ ا كىكذا في كؿ شيء

ال تقؿ تعس الشيطاف, فإٌنؾ إذا :" تعس الشيطاف, فقاؿ: فعثرت داٌبة, فقمت( )كنت رديؼ النبي
بسـ ا, فإٌنؾ إذا قمت ذلؾ : بقكتي, كلكف قؿ: قمت ذلؾ تعاظـ حتى يككف مثؿ البيت, كيقكؿ

 2".تصاغر حتى يككف مثؿ الذباب

  3:كلبلستعاذة مكاضع ذكرىا الشيح كحيد عبد السبلـ كىي

 . عند اإلحساس بنزغات الشيطاف ككساكسو– 1

 . عند تبلكة القرآف– 2

 . االستعاذة عند دخكؿ الخبلء- 3

 .  االستعاذة عند الدخكؿ في الصبلة– 4

 .االستعاذة عند الغضب- 5

 .  االستعاذة عند نباح الكبلب كنييؽ الحمير– 6

 

                                                           
 (.1/141.)تفسير ابف كثير: ابف كثير 1

 :األلباني: صحيح.(4/296(.)4982 )حديث رقـ . باب ال يقاؿ خبثت نفسي. كتاب األدب. سنف أبي داود: أبك داكد 2
 (.  2/1234(.)7401 )حديث رقـ . صحيح الجامع

 (.254-250. )وقاية اإلنساف مف الجف والشيطاف: بالي 3
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 .حفظ البصر عف المحرمات: ثامناً 

كغٌض البصر قاصمان لظير الشيطاف , إٌف إطبلؽ البصر مف أعظـ مداخؿ الشيطاف إلى اإلنساف
 ,إمساؾ فضكؿ النظر كالكبلـ كالطعاـ كمخالطة الناس: يقكؿ ابف القيـ , قاطعان لطمعو في اإلنساف

 فإف فضكؿ النظر ,عمى ابف آدـ كيناؿ منو غرضو مف ىذه األبكاب األربعةالشيطاف إنما يتسمط ؼ
يدعك إلى االستحساف ككقكع صكرة المنظكر إليو في القمب كاالشتغاؿ بو كالفكرة في الظفر بو فمبدأ 

ٌف " :قاؿ( )فعف أبي سعيد الخدرم, عف النبي  1.الفتنة مف فضكؿ النظر إٌف الدنيا حمكة خضرة, كا 
ا مستخمفكـ فييا, فينظر كيؼ تعممكف, فاتقكا الدنيا كاتقكا النساء, فإٌف أكؿ فتنة بني إسرائيؿ كانت 

 2".في النساء

البصر ىك الباب األكبر إلى القمب, كأعمر طرؽ الحكاس إليو, كبحسب ذلؾ كثر :"يقكؿ القرطبي
ككجب التحذير منو, كغٌضو كاجب عف جميع المحرمات, ككؿ ما يخشى الفتنة . السقكط مف جيتو

 3."مف أجمو

 .تحصيف البيت: تاسعاً 

 :- كمف تحصينات البيت ما يمي 

إذا كلج الرجؿ :" ()قاؿ رسكؿ ا : عف أبي مالؾ األشعرم, قاؿ.  ذكر ا عند الدخكؿ– 1
الميـ إني أسألؾ خير المكلج, كخير المخرج, بسـ ا كلجنا, كبسـ ا خرجنا, كعمى : بيتو, فميقؿ

 4"ا ربنا تككمنا, ثـ ليسمـ عمى أىمو 

باسـ ا, كأف يكثر مف ذكر ا تعالى, : يستحب أف يقكؿ:"قاؿ النككم. التسميـ عمى األىؿ – 2
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ  :كأف يسمـ سكاء كاف في البيت آدمي أـ ال, لقكؿ ا تعالى

                                                           
 (. 2/271.)بدائع الفوائد: ابف القيـ 1

 (.4/2098(.)2742 )حديث رقـ . باب أكثر أىؿ الجنة الفقراء كأكثر أىؿ النار النساء. كتاب الرقاؽ. صحيح مسمـ: مسمـ 2

 (.12/223.)تفسير القرطبي: القرطبي 3

: صحيح. (4/325(.)5096 )حديث رقـ . باب ما يقكؿ الرجؿ إذا دخؿ بيتو. كتاب األدب. سنف أبي داود: أبك داكد 4
 (. 1/206(.)839 )حديث رقـ .صحيح الجامع: األلباني
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

.٦١:النورچۇئ  ۇئ   
1 

 .  كثرة تبلكة القرآف في البيت– 3

فتبلكة , كما كأٌنو يطرد الشياطيف مف البيت, إف كثرة قراءة القرآف في البيت يعطر البيت كيطٌيبو
فعف أبي سعيد الخدرم, أف أسيد بف . القرآف تجعؿ المبلئكة تدنك مف البيت الذم يقرأ فيو القرآف

حضير بينما ىك ليمة يقرأ في مربده, إذ جالت فرسو, فقرأ, ثـٌ جالت أخرل, فقرأ, ثـٌ جالت أيضان, 
فخشيت أف تطأ يحيى, فقمت إلييا, فإذا مثؿ الظٌمة فكؽ رأسي فييا أمثاؿ السرج, عرجت : قاؿ أسيد

يا رسكؿ ا بينما أنا البارحة مف :  فقمت( ) فغدكت عمى رسكؿ ا: في الجك حتى ما أراىا, قاؿ
فقرأت, : قاؿ" اقرأ ابف حضير: "()جكؼ الميؿ أقرأ في مربدم, إذ جالت فرسي, فقاؿ رسكؿ ا 

فقرأت, ثـ جالت أيضان, فقاؿ رسكؿ : قاؿ" اقرأ ابف حضير: "()ثـ جالت أيضان, فقاؿ رسكؿ ا 
فانصرفت, ككاف يحيى قريبان منيا, خشيت أف تطأه, فرأيت مثؿ : قاؿ" اقرأ ابف حضير: "()ا 

تمؾ المبلئكة كانت : "()الظٌمة فييا أمثاؿ السرج, عرجت في الجك حتى ما أراىا, فقاؿ رسكؿ ا 
 كىذا دليؿ عمى دنك المبلئكة مف 2 "تستمع لؾ, كلك قرأت ألصبحت يراىا الناس ما تستتر منيـ

 . المكاف الذم يقرأ فيو القرآف

 . تطيير البيت مف التصاكير كالتماثيؿ– 3

يجب عمى المسمـ أف يطٌير بيتو مف التماثيؿ كالتصاكير إال ما كرد فيو االستثناء كىك لعب البنات, 
كذلؾ ألٌف المبلئكة ال تدخؿ بيتان فيو تصاكير . ككذلؾ التصاكير الضركرية كصكرة البطاقة الرسمية
ال ":()قاؿ رسكؿ ا : عف أبي ىريرة, قاؿ .أك تماثيؿ, فإذا خرجت المبلئكة عشعشت الشياطيف

 3".تدخؿ المبلئكة بيتا فيو تماثيؿ أك تصاكير

 .  اإلكثار مف صبلة النكافؿ في البيت– 4
                                                           

 (. 1/23). رألذكاا. النككم 1

 (. 1/548(.)796 )حديث رقـ .باب نزكؿ المبلئكة لقراءة القرآف. كتاب صبلة المسافريف كقصرىا. صحيح مسمـ: مسمـ 2

 (. 3/1672(.) 2112)رقـ .باب ال يدخؿ المبلئكة بيتان فيو كمب كال صكرة . كتاب المباس كالزينة . صحيح مسمـ: مسمـ 3



156 
 

نجعؿ يريد منا أف ( )فكأنو , مف المعمـك أف المقابر كالفمكات كاألماكف الخربة مساكف لمشياطيف
اجعمكا " : قاؿ( ) عف ابف عمر, عف النبيؼ. لبيكتنا قسطان مف صبلة النافمة لتطرد الشياطيف منيا

 1."مف صبلتكـ في بيكتكـ, كال تٌتخذكىا قبكران 

إنما حٌث عمى النافمة في البيت لككنو أخفى كأبعد مف الرياء كأصكف مف المحبطات :" قاؿ النككم 
 2."كليتبٌرؾ البيت بذلؾ كتنزؿ فيو الرحمة كالمبلئكة كينفر منو الشيطاف

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حديث . باب استحباب صبلة النافمة في البيت كجكازىا في المسجد. كتاب صبلة المسافريف كقصرىا. صحيح مسمـ: مسمـ 1

 (. 1/538(.) 777 )رقـ 

 (. 6/67. )شرح النووي عمى صحيح مسمـ: النككم 2
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 الخاتمة

وفييا أىـ النتائج  

فٍّْقت في إنجاز ىذ تقانو, ا البحث كفي خاتمة المطاؼ؛ فاى أسأؿي كحده أف أككف قد كي كقد تكصمتي كا 
:بعكًف اً كتكفيًقو إلى ىذه النتائج عمى النحك اآلتي  

 .الرقى ألفاظ خاصة يحدث عندىا الشفاء مف األسقاـ كاألدكاء كاألسباب الميمكةأف  -1
 :تنقسـ الرقية إلى ثبلثة أقساـ -2

فيذه , كالرقى التي كانت في الجاىمٌية, معناىا ييعقؿ ال ما كىي, المحظكرة  الرقى:القسـ األوؿ
 أك ما يؤدم إلى الشرؾ, لئبل يككف فييا شرؾ, يجب اجتنابيا
 عف المأثكر أك ,كصفاتو العبل, كبأسمائو الحسنى, ا تعالى بكبلـ كانت  ما:القسـ الثاني

. كجائزة مستحبة فيي  النبي
 كالسماكات كالكرسيٌ  بالعرش أك كالصالحيف, كالنبٌييف المبلئكة بأسماء  الرقى:القسـ الثالث

 أفٌ  غير فعمو, يجكز بما ييمحؽ المتكسط القسـ كىذا, يعظَّـ مٌما ذلؾ شاكؿ كما كالنار كالجٌنة
 .أكلى تركو

عف الرقى في أكؿ األمر ثـ أباحيا بعد ذلؾ بشرط سبلمتيا مف ( )نيى النبي صمى ا  -3
 .الشرؾ

 .كلمناس جميعان , كألىؿ المرقي, كلمجف المتمبس بو, الرقية كسيمة فعالة لمدعكة إلى ا لممرقي -4

بحيث ال يعتقد , أكضح البحث عدـ جكاز رقية أىؿ الكتاب درءان لممفاسد المترتبة عمى ذلؾ -5
 . كحتى ال يككف مدخبلن لمدعكة إلى ديانتيـ, العامة بقيمة ديانة أىؿ الكتاب

أك بما يعرؼ معناه مف الذكر  , أك صفاتو, العبلج بالقرآف مشركع إذا كاف بكبلـ ا أك بأسمائو -6
كأف , أك بما يعرؼ معناه, كأف يككف بالمساف العربيٌ , أك باألدعية الكاردة في السنة المشرفة

 .يعتقد أف الرقية ال تؤثر بذاتيا بؿ بذات ا عز كجؿ

 . عمى حد سكاءلفرىا في الراقي كالميرؽاضكابط شرعية يجب تكىناؾ  -7
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كأف ذلؾ مف باب اإلجارة إف , أكضح البحث جكاز أخذ األجرة عمى الرقية باتفاؽ األئمة األربعة -8
 .لـ يشترط الشفاء, كمف باب الجعالة إف اشترط الشفاء

كخمط , كالرقية دكفى نفثو , النفث كالتفؿ في الرقية: عدة كيفيات لمرقية منيا أكضح البحث  -9
ككتابة , كالرقية في الماء ثـ شربو أك االغتساؿ بو, كمسح الجسد باليد, بعض التراب مع الريؽ

 .اآليات القرآنية ثـ محكىا بالماء كشربيا كغسؿ البدف بيا

 .يؤثر في القمكب كاألبداف, أكضح البحث أف السحر حقيقة قرآنية كاقعية -10

كذىب عامة المعتزلة إلى أف . إلى أف السحر ثابت كلو حقيقةكالجماعة ذىب أىؿ السنة  -11
نما ىك تمكيو ك يياـ لككف الشيء عمى غير ما ىك تخٌيؿالسحر ال حقيقة لو, كا  , كأنو عميو كا 

 . ضرب مف الخٌفة كالٌشعكذة

فمتى , كعميو  قتؿ الٌساحر قد يككف حدنا, كقد يككف ردة, الٌساحر يكفر بتعاطيو السحر -12
ذا لـ نحكـ بكفره فقتمو حٌدان   .حكمنا بكفره فقتمو ردة, كا 

كلكف كجدت , كالصرع, لـ يأت دليؿ شرعي نص صراحة عمى آيات العبلج مف السحر -13
كىي مما جرب منفعتو مف خبلؿ الرقية , بعض األحاديث تنص عمى فضؿ ىذه اآليات

 .الشرعية
 . الجائزةالنٍُّشرىةأك ب. استخراج السحر كتبطيمو: عبلج السحر يككف بأحد طريقيف ىما -14
 كبو قاؿ القاضي عبد ,دخكؿ الجٌني بدف اإلنساف ثابت باتفاؽ أئمة أىؿ السٌنة كالجماعة -15

 . الجٌبار مف رؤكس المعتزلة
منيا ما يككف نتيجة االبتبلء أك العقكبة أك بسبب : لصرع األركاح الخبيثة أسبابه كثيرةه  -16

تقصير اإلنساف كبعده عف ا سبحانو كتعالى كفراغ القمكب مف الذكر كالدعاء كعدـ المجكء 
 .إلى ا 

كاالستعانة بالرقى , – عز كجؿ –العبلج المشركع لممس كالصرع  يككف بااللتجاء إلى ا   -17
كسٌبو كلعنو إف أصٌر عمى ظممو كعدـ  ,كانتياره, كضرب الجني, المشركعة كالمداكمة عمييا

 .الخركج مف الجسد
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العيف إٌنما تضٌر عند نظر العائف بعادة ك, لـ يرد في الشرع ما يبيف كيفية اإلصابة بالعيف -18
فبل يستبعد أف يككف ا سبحانو , أجراىا ا تعالى أف يحدث الضرر عند مقابمة شخص آلخر

 .قد أكدع في بعض العيكف سران أك أشعة تنطمؽ لتصيب مف تقع عميو
كمف ذلؾ الحرص عمى المداكمة ,  مف كيد الشيطاف كمكرهأكضح البحث ما يحفظ المسمـ  -19

 لؾككذ, كأذكار الدخكؿ إلى المنزؿ كالخركج منو, كأذكار الٌنكـ, عمى أذكار الصباح كالمساء
فإذا داـك المسمـ عمى , كالحرص عمى البسممة في كؿ شأنو, أذكار دخكؿ الخبلء كالخركج منو

 . سكؼ يحميو ىذه األذكار في أكقاتيا فا سبحانو كتعالى
األذكار كاآليات كاألدعية التي يستشفى بيا كيرقى بيا, ىي في نفسيا أكضح البحث بأف  -20

نافعة شافية كلكف تستدعي قبكؿ المحؿ, كقكة ىٌمة الفاعؿ كتأثيره, فمتى تخمؼ الشفاء كاف 
 فيو الدكاء, كما ينجحلضعؼ تأثير الفاعؿ أك لعدـ قبكؿ المنفعؿ, أك لمانع قكم فيو يمنع أف 

 . يككف ذلؾ في األدكية كاألدكاء الحسٌية

كال يكاد يجمع النعـ الدنيكية ألحد مف , إف ا سبحانو كتعالى قٌسـ النعـ بيف العباد: وأخيراً     
ًرـى أكالدان , الناس ـر الماؿ, فيذا أيعًطيى ماالن كحي كىذا أعطي ماالن كأكالدان كحـر , كىذا أيعطي أكالدان كحي
كىكذا مف أعطي نعمة , كىذا أيعًطيى ماالن كأكالدان كصحة كحـر المنصب كالجاه كالسمطاف, صحة

ًرـى غيريىا  مف كثيران كٍليعمـ المريضي بسحرو أك مسو أك صرعو أنَّوي ليس الكحيدى الميبتمى كأف ىناؾ . حي
كلك نظر المريض إلى غيره ممف ابتبله ا في الماؿ أك الكلد أك , الناس ممف ابتبله ا بشيء ما

. ؿ ا العافيةأالصحة أك غيرىا مف الببليا ليانت عميو مصيبتو نس
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 :التوصيات

كتطبيؽ الكتاب كالسنة فإنيما المينقد الكحيد , يكصي الباحث المجتمع بتقكل ا عز كجؿ- 1
 .لئلنساف مف الشيطاف كحزبو

 .يكصي الباحث الراقي بااللتزاـ بالضكابط الشرعية لمرقية الشرعية- 2

يكصي الباحث الفرد بشكؿ خاص كالمجتمع بشكؿ عاـ بالحذر كؿ الحذر مف الذىاب إلى - 3
 .السحرة كالمشعكذيف؛ فإنيـ طريؽ الشرؾ با عز كجؿ

كذلؾ إلرشاد الناس كمساعدتيـ , يكصي الباحث الحككمة بإقامة مراكز لمعبلج بالقرآف مجانية-4
 .عمى معرفة الرقية الشرعية

يكصي الباحث الحككمة بشكؿ خاص كالمجتمع بشكؿ عاـ بضركرة محاربة السحرة - 5
 . كتكعية العامة بخطكرتيـ عمى المجتمع, كالمشعكذيف
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الفيارس  

فيرس اآليات القرآنية  

فيرس األحاديث النبوية  
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 فيرس اآليات القرآنية

 رقـ الصفحة  رقـ اآلية السكرة اآلية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

 1 3-1 البقرة 

ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  

 گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  ڱ  

 20 144 

ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   

 چٺ

 102 86,80,76 

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 ىئ  ىئ   

 135 40 

 98 163  ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  

﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹    ﮺  ﮻  

 ﮼  ﮽  

 208 148 

 102 255     ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  

 پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 275 108,118 

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 99,123 18 اؿ عمراف

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 120 137 
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  

 ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷  

 1 48 النساء

 41 76  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  

﮹  ﮺ 

 77 121 

 ت 82  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

 33 32 المائدة چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

 1 1 االنعاـ ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

 ڑ  ڑ  

 153 147 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   

 ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 123 54 االعراؼ

 76 116  ې  ې   ى  ى   

 98 118 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

 ﮵  ﮶       

 108 82 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  ی   جئ  

 حئ   مئ  ىئ  

 117/119 100 

 112 201 ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
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 چک   گ  گ  گ

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  

 ۉ   ېې   

 68 24 االنفاؿ

 51 29 ىكد ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ     

ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ﮲  ﮳   

﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   

 ﮽

 117 22 ابراىيـ

ٍيثي أىتىى  93 77 يكنس كىال ييٍفًمحي السَّاًحري حى

ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ڃ  چ    چ  چ   چ  ڇ

 82 98 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  

ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ  

 ڇ

 79/82 100 

ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

 107 35 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ﮲   

 132,129 67 يكسؼ
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 ﮳     ﮴﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼

 ت 53 النحؿ  ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

 چڃ  ڃ  ڃ

 89 5 

 50 15 اإلسراء ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

 ىئ    ی  ی          ی  ی  

 36 53 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  چ 

 ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲

 82 54 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴﮵  

 93 66 

ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 131 39 الكيؼ

ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ٹ  ٹ   ڤ  

 100 66 طو

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   چ 

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   

 ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ

 65/69 100 

 100 69  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ

ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  

 ىئ  ی   

 38 46 الحج
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ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ې  ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  

 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

 155 61 النكر

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

 ت 14 لقماف 

  97 المؤمنكف ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  چ

 ﮵  

 115 124 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  

 چٹ  ٹ

 120 83 األنبياء

ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  چ

 ۉ  ۉ  ې  

 119 99 

 152 143 الصافات ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

  10 الزمر ىث   يث   حج  مج  جح  مح  جخ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  

 ڤ  

 44 60 غافر

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  

 چىئ  يئ  جب  حب

 120 3 الشكرل

 45 44 فصمت  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى      

ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  یجئ  

 حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب

 98 35 األحقاؼ
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ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  

 ڦ  ڦ  

 121 36 الزخرؼ

 1 56 الذاريات ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ

 84 4 النجـ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ

 123 3 الجف ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  

 ک  گ  

 6 41 

 89 10 المجادلة    ې  ى  ى  

ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  

 چہ     ہ

 130 51 القمـ

 38 14 المطففيف ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  

 98 46 النازعات مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  جح   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

 ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

 32 5 البينة

 130 1 الفمؽ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 57 4  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

 102 1 اإلخبلصٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   

 102 1 الناسڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   
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 فيرس األحاديث النبوية

 رقـ الصفحة الحديث 
 تمف ال يشكر الناس ال يشكر ا 

 أقكؿ جزاكـ ا خيران 
 2تداككا فإف ا عز كجؿ لـ يضع داءن إال كضع لو دكاء, غير داء كاحد اليـر 

 21إف الرقى كالتمائـ كالتكلة شرؾ 
 17ال بأس بالرقى ما لـ يكف فيو شرؾ 

 8إنما قاليا تعٌكذان 
ٌنؾ نييت عف الرقى,  يا رسكؿ ا إٌنو كانت عندنا رقية نرقي بيا مف العقرب  14 كا 

إٌف محٌمدان : ككاف يرقي مف ىذه الريح, فسمع سفياء مف أىؿ مكة يقكلكف
لك أٌني رأيت ىذا الرجؿ لعؿ ا يشفيو عمى يدم, قاؿ فمقيو, : مجنكف, فقاؿ

 فقاؿ

14 

كانت عجكز تدخؿ عمينا : " عف ابف أخت زينب امرأة عبد ا, عف زينب قالت
ترقي مف الحمرة, ككاف لنا سرير طكيؿ القكائـ, ككاف عبد ا إذا دخؿ تنحنح 
كصكت, فدخؿ يكمان فمما سمعت صكتو احتجبت منو, فجاء فجمس إلى جانبي 

 رقى لي فيو مف الحمرة: ما ىذا؟ فقمت: فمسني فكجد مس خيط فقاؿ

15 

مة كالنَّممةً ()رخَّص رسكؿ المَّو  47. في الرُّقية مف العيف كالحي
اعرضكا " كنا نرقي في الجاىمٌية فقمنا يا رسكؿ ا كيؼ ترل في  ذلؾ فقاؿ 

عمٌي رقاكـ ال بأس بالرقى ما لـ يكف شرؾ 
17 

 أذىب الباس رب الناس, اشؼ كأنت الشافي, ال شفاء إال شفاؤؾ, شفاء ال 
 "يغادر سقما

15 

 22,50ما أرل بيا بأسان, فمف استطاع منكـ أف ينفع أخاه فميفعؿ 
 22 بسـ ا, تربة أرضنا, بريقة بعضنا, يشفى سقيمنا, بإذف ربنا

 17 ".إٌف ا خمؽ الداء كالدكاء فتداككا كال تتداككا بحراـ
يا رسكؿ ا أرأيت رقى نسترقييا كدكاء نتداكل بو كتقاة نتقييا ىؿ ترد مف قدر 

ا شيئا ؟ قاؿ ىي مف قدر ا 
19 

بسـ ا أرقيؾ, مف كؿ شيء يؤذيؾ, مف : نعـ, قاؿ: يا محمد اشتكيت؟ قاؿ
 شر كؿ نفس أك عيف, أك حاسد ا يشفيؾ, بسـ ا أرقيؾ

26 



169 
 

 26 ينفث عمى يديو ثـ يمسح بيما كجيو: كيؼ كاف ينفث؟ قاؿ
باسـ ا أرقيؾ مف كؿ شيء يؤذيؾ مف شر : يا محمد اشتكيت فقاؿ نعـ قاؿ

كؿ نفس أك عيف حاسد ا يشفيؾ باسـ ا أرقيؾ 
27 

 29" ارقييا بكتاب ا:"عائشة رضي ا عنيما كىي تشتكي كييكدية ترقييا فقاؿ
ذكر الرجؿ يطيؿ السفر أشعث أغبر يمد يديو إلى السماء يا رب كمطعمو 

." فأٌنى يستجاب لذلؾ, كغٌذم بالحراـ, كمشربو حراـ, كممبسو حراـ, حراـ
35 

 36مف أىحدث في أىمرنا ىذا ما ليس فيو فيك رٌد 
 37ما عميؾ أف تعمميف ىذه رقية النممة كما عممتييا الكتابة 

 40إٌف الشَّيطاف ليخاؼ منؾ يا عمر 
 41 صدقؾ كىك كذكب
 38 اٍلميٍستىشىاري ميٍؤتىمىفه 
 39 ًإذا حزبو أىمر صمَّى( )كاف رسكؿ المَّو 

 40 ارجٍع فحجَّ مع امرأىتؾ
رجؿ مف اأٍلىنصار يا رسكؿ المَّو فرأيت : قاؿ ًإيَّاكـ كالٌدخكؿ عمى الٌنساء فقاؿ

ٍمك قاؿ ٍمكي المكت: اٍلحى  اٍلحى
36 

كال يخمكٌف أحدكـ بامرأة فإفَّ الشيطاف ثالثيما , أال كمف كاف منكـ تسكءيه سيئتو 
 أك تسرُّه حسنتو فيك مؤمف

39 

 41 سترقكا ليا فإف بيا النظرة
 42أٌف ما أصابؾ لـ يكف ليخطئؾ كأٌف ما أخطأؾ لـ يكف ليصيبؾ 

كاعمـ أٌف األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد 
كتبو ا لؾ كلك اجتمعكا عمى أف يضركؾ بشيء لـ يضركؾ إال بشيء قد 

كتبو ا عميؾ رفعت األقبلـ كجٌفت الصحؼ 

42 

 42تداككا عباد ا فإف ا لـ يضع داء إال كضع لو دكاء 
 43 يستجاب ألحدكـ ما لـ يعجؿ يقكؿ دعكت فمـ يستجب لي

ير كأكسىع مف الصبر  43 كما أيٍعًطي أحد عطاء ىك خى
انطمقكا في سفرة سافركىا, حتى نزلكا ( )أف رىطان مف أصحاب رسكؿ ا 

 بحي مف أحياء العرب
44 

إنؾ جئت مف عند ىذا الرجؿ بخير, فارؽ لنا ىذا : أنو مر بقـك فأتكه, فقالكا
ـٌ القرآف ثبلثة أياـ غدكة كعشية  الرجؿ فأتكه برجؿ معتكه في القيكد, فرقاه بأ

44 
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, ىؿ فيكـ مف راؽ : مركا بحي مف أحياء العرب كفييـ لديغ أك سميـ فقالكا
 فانطمؽ رجؿ منيـ فرقاه عمى شاة فبرأ

45 

الرؤيا مف ا, كالحمـ مف الشيطاف, فإذا رأل أحدكـ شيئان يكرىو فمينفث حيف 
 يستيقظ ثبلث مرات, كيتعكذ مف شرىا, فإٌنيا ال تضره

56 

كاف ينفث عمى نفسو في المرض الذم مات فيو بالمعكذات, فمما ثقؿ كنت 
كاف :كيؼ ينفث؟ قاؿ: أنفث عميو بيٌف, كأمسح بيد نفسو لبركتيا فسألت الزىرم

 كجيو ينفث عمى يديو, ثـ يمسح بيما

56 

إذا أكل إلى فراشو, نفث في كفيو بقؿ ىك ا أحد ()كاف رسكؿ ا 
قالت , كبالمعكذتيف جميعا, ثـ يمسح بيما كجيو, كما بمغت يداه مف جسده 

 فمما اشتكى كاف يأمرني أف أفعؿ ذلؾ بو: عائشة

56 

ـٌ تفؿ  فرقاه بفاتحة الكتاب ثىبلثة أٌياـ غدكة كعشيَّة كٌمما ختميا جمع بزاقو ث
 فكأىٌنما أيٍنًشطى مف عقاؿ

59 

ؽٍّق  ٍقيىًة حى ٍقيىًة بىاًطؿو لقد أىكىٍمتى ًبري ٍف أىكىؿى ًبري  59كيٍؿ لىعىٍمًرم مى
 مف قرأ باآليتيف مف آخر سكرة البقرة في ليمة كفتاه 

قؿ ىك ا :قؿ : يا رسكؿ ا ما أقكؿ؟ قاؿ: قؿ فقمت: قؿ فمـ أقؿ شيئان, ثـ قاؿ
أحد كالمعكذتيف حيف تمسي, كحيف تصبح, ثبلث مرات تكفيؾ مف كؿ شيء 

71 

 71" اقرءكا البقرة؛ فإف أخذىا بركة كتركيا حسرة كال يستطيعيا البطمة
 ال إلو إال ا العظيـ الحميـ, ال إلو إال ا رب العرش العظيـ, ال إلو إال ا 

رب السمكات كرب األرض, كرب العرش الكريـ 
102 

بسـ ا الذم ال يضر : ما مف عبد يقكؿ في صباح كؿ يكـ, كمساء كؿ ليمة
مع اسمو شيء في األرض كال في السماء, كىك السميع العميـ, ثبلث مرات, 

فيضره شيء 

102 

(  ) كبي كجع قد كاد ييمكني, فقاؿ رسكؿ ا() " : امسح بيمينؾ سبع
ففعمت, فأذىب ا ما : قاؿ" أعكذ بعزة ا كقدرتو مف شر ما أجد : مرات كقؿ

كاف بي, فمـ أزؿ آمر بو أىمي كغيره 

102 

أعكذ بكممات ا التامات مف شر ما خمؽ, لـ يضره شيء, حتى يرتحؿ مف 
منزلو ذلؾ 

102 

سحاؽ أعكذ بكممات ا التاٌمة, مف كؿ : إف أباكما كاف يعكذ بيا إسماعيؿ كا 
شيطاف كىاٌمة, كمف كؿ عيف الٌمة 

104 
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 مف بيف يدم, كمف خمفي, كعف يميني, معكراتي كآمف ركعاتي, الميـ احفظف
:  قاؿ أبك داكد"كعف شمالي, كمف فكقي, كأعكذ بعظمتؾ أف أغتاؿ مف تحتي

قاؿ ككيع يعني الخسؼ 

104 

الميـ إني عبدؾ, كابف عبدؾ, ابف أمتؾ, : ما قاؿ عبد قط إذا أصابو ىـ كحزف
ناصيتي بيدؾ 

104 

باسـ ا أرقيؾ, مف كؿ شيء يؤذيؾ, مف شر كؿ نفس أك عيف : نعـ قاؿ
حاسد, ا يشفيؾ باسـ ا أرقيؾ 

104 

باسـ ا يبريؾ, كمف كؿ داء يشفيؾ, كمف شر حاسد إذا " : رقاه جبريؿ, قاؿ
حسد, كشر كؿ ذم عيف 

105 

أسأؿ ا العظيـ رب : مف عاد مريضان, لـ يحضر أجمو فقاؿ عنده سبع مرار
." العرش العظيـ أف يشفيؾ, إال عافاه ا مف ذلؾ المرض

105 

 105بسـ ا, تربة أرضنا, بريقة بعضنا, يشفى سقيمنا, بإذف ربنا 
 105ماء زمـز لما شرب لو 
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دار الكتب : بيركت. 1ط. عمي عبد البارم عطية. 16مج. تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني

 . ىػ1415. العممية
مكتبة : جدة. 3ط. الصاـر البتار في التصدي لمسحرة األشرار. كحيد عبد السبلـ, بالي -18

  .ـ1992-ىػ1412. الصحابة 
مكتبة : القاىرة. الطبعة العاشرة.وقاية اإلنساف مف الشيطاف. كحيد عبد السبلـ بالي, بالي -19

 .ـ1997- ىػ1418. التابعيف
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: تحقيؽ. 9مج. صحيح البخاري: (ىػ256:ت)محمد بف إسماعيؿ أبك عبد ا , البخارم -20
 .ىػ1422. دار طكؽ النجاة . 1ط. محمد زىير بف ناصر الناصر

صحيح : (ىػ256: ت)محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة  أبك عبد ا , البخارم  -21
دار الصديؽ  . 4ط. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ. 1مج. األدب المفرد لإلماـ البخاري

 . ـ1997-  ىػ 1418. لمنشر كالتكزيع

جزء القراءة : (ىػ256: ت)محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة أبك عبد ا , البخارم -22
 .ـ1980- ىػ1400.المكتبة السمفية. 1ط. فضؿ الرحمف الثكرم: تحقيؽ. 1مج. خمؼ اإلماـ

 مسند البزار: (ىػ292: ت)أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد , البزار -23
محفكظ الرحمف زيف ا كعادؿ بف سعد كصبرم : تحقيؽ. 18مج. المنشور باسـ البحر الزخار

 .ـ2009ـ كانتيت 1988. مكتبة العمـك كالحكـ : المدينة المنكرة. 1ط . عبد الخالؽ
أنوار : (ىػ685: ت)ناصر الديف أبك سعيد عبد ا بف عمر بف محمد الشيرازم , البضاكم -24

دار إحياء التراث : بيركت . 1ط. محمد عبد الرحمف المرعشمي: تحقيؽ. التنزيؿ وأسرار التأويؿ
 . ىػ1418. العربي

. 10مج. شرح صحيح البخاري: أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ, ابف بطاؿ -25
   . ـ2003- ىػ1423. مكتبة الرشد: السعكدية. 2ط. أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ: تحقيؽ

. شرح السنة: (ىػ516: ت)أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء , البغكم -26
. المكتب اإلسبلمي : دمشؽ. 2ط. شعيب األرنؤكط كمحمد زىير الشاكيش : تحقيؽ. 15مج

.  ـ1983-ىػ1403
: ت)أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف سميـ, البكصيرم -27

. 2ط. محمد المنتقى الكشناكم: تحقيؽ. 4مج.  مصباح الزجاجة في زوائد ابف ماجو:(ىػ840
 .ىػ1403. دار العربية: بيركت

: تحقيؽ. 7مج. شعب اإليماف: (ىػ458:ت),أبك بكر أحمد بف الحسينبف مكسى , البييقي -28
 . ىػ1423.مكتبة الرشد: الرياض.1ط.عبد العمي عبد الحميد حامد 
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. السنف الكبرى: (ىػ458: ت) أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر,البييقي -29
 . ـ2003-ىػ1424. دار الكتب العممية: بيركت. 3ط. محمد عبد القادر عطا : تحقيؽ

. السنف الصغير: (ىػ458: ت)أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى , أبك بكر : البييقي -30
-ىػ1410.جامعة الدراسات اإلسبلمية: باكستاف. 1ط. عبد المعطي أميف قمعجي: تحقيؽ. 4مج

 .ـ1989

مشكاة : (ىػ741: ت) محمد بف عبد ا الخطيب العمرم أبك عبد ا كلي الديف ,التبريزم -31
 .  ـ1985.المكتب اإلسبلمي: بيركت . 3ط. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ. 3مج. المصابيح

: (ىػ279:ت)محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ أبك عيسى , الترمذم -32
دار : بيركت. بدكف طبعة . بشار عكاد معركؼ: تحقيؽ. 6مج . الجامع الكبير سنف الترمذي

 .  ـ 1998.الغرب اإلسبلمي

: (ىػ1285: ت)عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سميماف  , التميمي -33
.  7ط. مطبعة السنة المحمدية: مصر.محمد حامد الفقي: تحقيؽ . فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

 .ـ1957-ىػ 1377

. 1مج.اإليماف : (ىػ728: ت)تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ , ابف تيمية -34
 . ـ1993- ىػ1413. المكتب اإلسبلمي: بيركت. 4ط. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ

. مجموع الفتاوى: (ىػ728:ت).تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ, ابف تيمية -35
مجمع الممؾ فيد لطباعة : المدينة المنكرة . 3ط. عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ: تحقيؽ

 .ـ1995-  ىػ1416.المصحؼ

: تحقيؽ. 1مج. التعريفات: (ىػ816: ت)عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ, الجرجاني -36
 ـ1983-ىػ 1403. دار الكتب العممية: بيركت. 1ط. جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر
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عبد ا بف عبد الرحمف :تقديـ. ارِؽ نفسؾ وأىمؾ بنفسؾ: خالد بف عبد الرحمف, الجريسي -37
 (.  5)سمسمة زاد المؤمف . الجبريف

. دار األندلس: حائؿ .  األحكاـ الفقيية في الرقية الشرعية:محمد بف صالح, الجزاع -38
 . ـ 2006-ىػ 1427

 .   ضكابطو. أىميتو. ماىيتو. العبلج بالقرآف: محمد بف يكسؼ. الجكراني -39

غريب : (ىػ597: ت)جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد , الجكزم -40
. دار الكتب العممية: بيركت. 1ط . الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي: تحقيؽ. 2مج . الحديث
 . ـ1985-ىػ1405

: ت),أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي, ابف أبي حاتـ -41
مكتبة : السعكدية. 3ط. أسعد محمد الطيب: أبي حاتـ تحقيؽ ًلبف تفسير القرآف العظيـ: (ىػ327

 .ىػ1419. نزار مصطفى الباز
: ت)أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ , الحاكـ -42

دار : بيركت. 1ط. مصطفى عبد القادر عطا: تحقيؽ. 4مج .المستدرؾ عمى الصحيحيف: (ىػ405
 . ـ1990- ىػ 1411. الكتب العممية

 صحيح ابف حباف: (ىػ354:ت)أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد البستي , ابف حباف -43
 . 1ط. مؤسسة الرسالة: بيركت. شعيب األرنؤكط  : تحقيؽ. 18مج.

فتح الباري شرح صحيح : (ىػ852:ت). أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني, ابف حجر -44
 .  ىػ1379. دار المعرفة: بيركت. محب الديف الخطيب: تحقيؽ. 13مج. البخاري

. 1مج. تقريب التيذيب: (ىػ852ت). أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني, ابف حجر -45
   .ـ1986-ىػ1406. دار الرشيد: سكريا.محمد عكامة: تحقيؽ
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. 8مج. اإلصابة في تمييز الصحابة: (ىػ852:ت)أحمد بف عمي أبك الفضؿ ,ابف حجر -46
 .ىػ1415.دار الكتب العممية: بيركت. 1ط. عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض:تحقيؽ

: ( ىػ1205:ت )محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ أبك الفيض الممقب بمرتضى, الحسيني -47
دار . بدكف طبعة. مجمكعة مف المحققيف: تحقيؽ.  40مج. تاج العروس مف جواىر القاموس

 . اليداية 

معارج القبوؿ بشرح سمـ : (ىػ1377:ت)،حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي , الحكمي -48
. دار ابف القيـ: الدماـ. 1ط. عمر بف محمكد أبك عمر: تحقيؽ. 3مج. الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ

    .ـ 1990- ىػ1410

 . برىاف الشرع في إثبات المّس والصرع: عمي بف حسف بف عمي بف عبد الحميد, الحمبي -49
 . ـ1996-ىػ1417.دار ابف حـز  : بيركت .1ط

 . مكتبة التراث: مكة. 1ط. السحر بيف الحقيقة والخياؿ. أحمد بف ناصر بف محمد, الحمد -50
 المصباح :(ىػ770نحك : ت)أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي  أبك العباس ,  الحمكم -51

 .   بدكف سنة نشر. المكتبة العممية : بيركت. بدكف تحقيؽ .2مج. المنير في غريب الشرح الكبير
 معجـ البمداف: (ىػ626: ت)شياب الديف أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي, الحمكم -52
 . ـ1995. دار صادر: بيركت. 2ط. بدكف تحقيؽ. 7مج.

. الفرؽ بيف الرقية الشرعية والرقية التجارية. عبد الكريـ بف صالح بف عبد الكريـ, الحميد -53
 .مكتبة الممؾ فيد: السعكدية. 1مج

: جامعة الشارقة. ضوابطو، حكمو، أىميتو، حقيقتو، العالج بالقرآف: عبد الحؽ,حميش -54
 .كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية

. مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: (ىػ241: ت)أبك عبد ا أحمد بف محمد , ابف حنبؿ -55
- ىػ1421. مؤسسة الرسالة: بيركت. 1ط. عادؿ مرشد, كآخركف- شعيب األرنؤكط : تحقيؽ
 . ـ2001
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 :(ىػ741:ت)عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر أبك الحسف البغدادم , الخازف -56
دار الكتب : بيركت. 1ط. محمد عمي شاىيف : تحقيؽ. 7مج.لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ 

 .ىػ 1415. العممية 

: تحقيؽ. 4مج. صحيح ابف خزيمة: (ىػ311: ت)أبك بكر محمد بف إسحاؽ, ابف خزيمة -57
 .المكتب اإلسبلمي: بيركت. محمد مصطفى األعظمي

وفيات : أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر, ابف خمكاف -58
 .ـ1994.دار صادر: بيركت . 1ط. إحساف عباس: تحقيؽ. 7مج. األعياف وأنباء أبناء الزماف

السيد : تحقيؽ. 4مج. سنف الدارقطني: (ىػ385:ت)عمي بف عمر أبك الحسف, الدارقطني -59
 .ـ1966- ىػ1386. دار المعرفة: بيركت. عبد ا ىاشـ يماني المدني

مسند : (ىػ255: ت)أبك محمد عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ , الدارمي -60
المممكة . 1ط. حسيف سميـ أسد الداراني: تحقيؽ . 4 مج.(سنف الدارمي)الدارمي المعروؼ بػ 

 . ـ2000-  ىػ1412. دار المغني: العربية السعكدم
(:  275: ت)سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك , أبك داكد  -61

.    المكتبة العصرية : بيركت . محمد محيي الديف عبد الحميد: تحقيؽ . 4مج. سنف أبي داوود
سير أعالـ : (ىػ748: ت)شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف,  الذىبي -62

 .ـ2006-ىػ1427. دار الحديث : القاىرة .18مج. النبالء
أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الممقب بفخر الديف , الرازم -63

دار إحياء : بيركت. 3ط. التفسير الكبير= مفاتيح الغيب : (ىػ606: ت)الرازم خطيب الرم 
 .  ىػ1420. التراث العربي

مختار  (ىػ666: ت)الرازم, زبف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر -64
- ىػ 1420. المكتبة العصرية: بيركت . 5ط. يكسؼ الشيخ محمد: تحقيؽ. 1مج. الصحاح
 .ـ 1999
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 .دار الفكر: دمشؽ. 4ط. 10مج. الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَّلُتوُ : كىٍىبىة بف مصطفى, الزحيمي -65

. 1مج . الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية: محمد بف أبي بكر أيكب , الزرعي  -66
 . مطبعة المدني : القاىرة . محمد جميؿ غازم : تحقيؽ

. 4مج. شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾ: محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ, الزرقاني -67
 . ـ2003-ىػ1424. مكتبة الثقافة الدينية : القاىرة . 1ط. طو عبد الرؤكؼ سعد : تحقيؽ

.  األعالـ(ىػ1396: ت)خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس : مؿالزرؾ -68
 .ـ2002.دار العمـ لممبلييف  . 15ط. بدكف تحقيؽ 

الكشاؼ عف : (ىػ53: ت)أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد جار ا , الزمخشرم -69
 . ىػ1407.دار الكتاب العربي: بيركت. 3ط. بدكف تحقيؽ. 4مج. حقائؽ غوامض التنزيؿ

. السنف اإلليية في األمـ والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية: عبد الكريـ, زيداف -70
 . ـ2010-ىػ1431. مؤسسة الرسالة. 3ط

.  الكبرلطبقات الشافعية: (ىػ771: ت)تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف , السبكي -71
ىجر لمطباعة كالنشر . 2ط. عبد الفتاح محمد الحمك. محمكد محمد الطناحي د. د: تحقيؽ. 10مج

 .  ىػ1413. كالتكزيع

مكتبة : الرياض. 1ط. أحكاـ الرقى والتمائـ, محمد بف ضكياف بف عكض, السحيمي -72
 . ـ1998-ىػ1419. أضكاء السمؼ

 . قواعد الرقية الشرعية: عبد ا بف محمد, السدحاف -73

الوسائؿ المفيدة لمحياة : (ىػ1376:ت)عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا , السعدم -74
 . ىػ1409. الجامعة اإلسبلمية: المدينة المنكرة. 2ط.  بدكف تحقيؽ. 1مج. السعيدة
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تيسير الكريـ الرحمف في : (ىػ1376: ت)عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا , السعدم -75
. مؤسسة الرسالة: بيركت. 1ط. عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ: تحقيؽ. 1مج. تفسير كالـ المناف

 .   ـ2000-ىػ 1420

 .  10ط . دليؿ المعالجيف بالقرآف الكريـ: رياض محمد, سماحة  -76

عمؿ اليـو والميمة سموؾ . ( ىػ364ػ:ت )أحمد بف محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ, السني -77
مؤسسة : بيركت. ككثر البرني : تحقيؽ. 1مج .  النبي مع ربو عز وجؿ ومعاشرتو مع العباد

 .عمـك القرآف
. 7ط. في ظالؿ القرآف: (ىػ1385: ت)سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي , سيد قطب -78

 . ىػ1412. دار الشركؽ: بيركت

. 5مج .  المخصص  :(ىػ458: ت),أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ األندلسي, سيده  -79
 .ـ 1996-ىػ 1417.دار إحياء التراث العربي : بيركت . 1ط. خميؿ إبراىيـ جفاؿ : تحقيؽ

اـ: (ىػ790: ت)إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي , الشاطبي -80 . 3مج. االٍعًتصى
 1429. دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع: السعكدية . 1ط. محمد بف عبد الرحمف الشقير : تحقيؽ

 . ـ2008- ىػ 

. 8مج. األـ : (ىػ204: ت) أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف,الشافعي -81
 .ـ1990- ىػ 1410. دار المعرفة : بيركت. بدكف طبعة . بدكف تحقيؽ

آكاـ : (ىػ769: ت)محمد بف عبد ا الشبمي الدمشقٌي الحنفي أبك عبد ا, الشبمي -82
 . مكتبة القرآف : القاىرة. إبراىيـ محمد الجمؿ: تحقيؽ. 1مج.المرجاف في أحكاـ الجاف

مغني المحتاج : (ىػ977: ت)شمس الديف, محمد بف أحمد الخطيب الشافعي , الشربيني -83
 . ـ1994-ىػ1415. دار الكتب العممية : بيركت. 1ط. 6مج. إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج
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. بدكف تحقيؽ. 4مج. تفسير السراج المنير: (ىػ  977: ت),محمد أحمد , الشربيني -84
 .دار الكتب العممية: بيركت

أضواء : (ىػ1393: ت)محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني , الشنقيطي -85
- ىػ 1415.  دار الفكر لمطباعة كالنشر: بيركت. بدكف تحقيؽ. البياف في إيضاح القرآف بالقرآف

 . ـ1995
. 1ط. فتح القدير: (ىػ1250: ت)محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا , الشككاني -86

 .  ىػ1414. دار ابف كثير أك دار الكمـ الطيب. بيركت

نيؿ األوطار مف أحاديث : (ىػ1250:ت )محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا , الشككاني -87
دار : مصر. 1ط. عصاـ الديف الصبابطي: تحقيؽ. 8مج. سيد األخيار شرح منتقى األخبار

 . ـ1993-ىػ1413.الحديث 

اآلحاد : (ىػ287: ت)أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ , الشيباني -88
 .  ـ1991- ىػ1411. دار الراية: الرياض. 1ط. باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة:تحقيؽ. 6مج. والمثاني

: ت)أبك بكر بف أبي شيبة عبد ا بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف, ابف أبي شيبة -89
مكتبة : الرياض. 1ط. كماؿ يكسؼ الحكت: تحقيؽ. 7مج . المصنؼ في اآلحاد واآلثار: (ىػ235
 .ىػ1409. الرشيد

فتح الغفار : (ىػ1276: ت)الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد , الصنعاني -90
دار . 1ط. مجمكعة بإشراؼ الشيخ عمي العمراف: تحقيؽ. 4مج.الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار 

 . ىػ1427. عالـ الفكائد
دار . 1مج. المفيد في ميمات التوحيد: الدكتكر عبد القادر بف محمد عطا,  صكفي  -91

 . ىػ1422. اإلعبلـ 

المعجـ : (ىػ360: ت)سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي أبك القاسـ , الطبراني -92
-ىػ1415. مكتبة ابف تيمية: القاىرة. 2ط. حمدم بف عبد المجيد السمفي: تحقيؽ. 25مج . الكبير
 .ـ1994
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المعجـ )الروض الداني : (ىػ360: ت)سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ , الطبراني -93
. المكتب اإلسبلمي: بيركت. 1ط. محمد شككر محمكد الحاج أمرير: تحقيؽ. 2مج. ( الصغير
 . ـ1985-ىػ1405

عبد المحسف : تحقيؽ. 10مج . المعجـ األوسط: أبك القاسـ سميماف بف أحمد . الطبراني -94
 .  ىػ1415. دار الحرميف: القاىرة . كطارؽ بف عكض ا محمد. بف إبراىيـ الحسيني

: (ىػ310: ت) محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي أبك جعفر،  الطبرم -95
. الدكتكر عبد ا بف عبد المحسف التركي: تحقيؽ. 26 مج.جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف

 . ـ2001-  ىػ 1422. دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف. 1ط
: (ىػ321: ت)أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة, الطحاكم -96

-ىػ1415. مؤسسة الرسالة: بيركت. 1ط. شعيب األرنؤكط : تحقيؽ. 16مج. شرح مشكؿ اآلثار
 . ـ1994

فتح الحؽ المبيف في . كسامي بف سمماف , عبد ا بف محمد بف أحمد . الطيار كالمبارؾ -97
 .  ىػ 1415.دار الكطف : الرياض. 2ط . عالج الصرع والسحر والعيف

. مسند أبي داود الطيالسي: (ىػ204: ت)أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد, الطيالسي -98
 . ـ1999-ىػ 1419. دار ىجر: مصر . 1ط. الدكتكر محمد بف عبد المحسف: تحقيؽ. 4مج 
رد المحتار عمى الدر : (ىػ1252: ت)محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز , ابف عابديف -99

 . ـ1992- ىػ 1412. دار الفكر : بيركت. 2ط. 6مج. المختار
 التحرير: (ىػ1393: ت)محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر, ابف عاشكر -100

: تكنس. 30مج ."تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد"والتنوير
 . ـ1984. الدار التكنسية لمنشر

أبك بكر بف أبي عاصـ أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد , ابف أبي عاصـ -101
المكتب : يبركت. 1ط. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ. 2مج. السنة: (ىػ287: ت)الشيباني
 . ـ1980-ىػ1400. اإلسبلمي
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 (ىػ287:ت)أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ, ابف أبي عاصـ -102
المكتب : يبركت. 1ط. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ. 2مج. كتاب السنة ومعو ظالؿ الجنة

 .ـ1980-ىػ1400. اإلسبلمي

التمييد لما في  : (ىػ463: ت)أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بـ محمد , ابف عبد البر -103
مصطفى بف أحمد العمكم كمحمد عبد الكبير : تحقيؽ. 24مج . الموطأ مف المعاني واألسانيد

 . ىػ1387. كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف: المغرب. البكرم

بدكف . معجـ المغة العربية المعاصرة: (ىػ1424: ت)أحمد مختار, عبد الحميد عمر -104
 .  ـ2008-  ىػ 1429. عالـ الكتب : بيركت. 1ط. تحقيؽ 
تيسير : (ىػ1233: ت)سميماف بف عبد ا بف محمد بف عبد الكىاب , عبد الكىاب  -105

. زىير الشاكيش: تحقيؽ. الذي ىو حؽ اهلل عمى العبيد العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
 .ـ 2002-ىػ1423. المكتب اإلسبلمي: بيركت.1ط

التاج واإلكميؿ لمختصر : (ىػ897:ت).محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ أبك القاسـ, العبدكم -106
 . ـ1994- ىػ1416.دار الكتب العممية: بيركت. 1ط. بدكف تحقيؽ. 8مج. خميؿ

مجموع  فتاوى ورسائؿ ا بف : (ىػ1421:ت)محمد بف صالح بف محمد, ابف عثيميف -107
 .ىػ1413.دار الكطف .  طبعة أخيرة. فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف: تحقيؽ. 26مج. عثيميف

حاشية العدوي : (ىػ 1189: ت)عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم , أبك الحسف, العدكم -108
.  بدكف طبعة. يكسؼ الشيخ محمد البقاعي: تحقيؽ . 2مج. عمى شرح كفاية الطالب الرباني

 .ىػ 1414. دار الفكر: بيركت

. 4مج .أحكاـ القرآف: (ىػ543: ت)القاضي محمد بف عبد ا أبك بكر , ابف العربي -109
 . ـ2003-ىػ1424. دار الكتب العممية: بيركت.  3ط. محمد عبد القادر عطا : تحقيؽ
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بدكف . مج 25. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (ىػ855:ت),بدر الديف , العيني -110
 . دار إحياء التراث: بيركت. بدكف طبعة. تحقيؽ 

: (ىػ1429: ت)بكر بف عبد ا أبك زيد بف محمد بف عبد ا بف بكر , ابف غييب -111
 .ـ1987-  ىػ1407. دار الرشيد: الرياض. 1مج. طبقات النسابيف

. معجـ مقاييس المغة: (ىػ395: ت)أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا , ابف فارس -112
 .ـ 1999- ىػ 1420. دار الجيؿ: بيركت. 2ط. عبد السبلـ محمد  ىاركف: تحقيؽ. 6مج

. شرح السنة: (ىػ516: ت)محيي السنة, أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد ,  الفراء -113
. المكتب اإلسبلمي: بيركت. 3ط. شعيب األرنؤكط كمحمد زىير الشاكيش: تحقيؽ. 15مج

 .  ـ1983- ىػ 1403
تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية  : (ىػ799: ت)إبراىيـ بف عمي بف محمد, ابف فرحكف -114

 . ـ1986- ىػ 1406. مكتبة الكميات األزىرية . 1ط . 2مج. ومناىج األحكاـ
 . القاموس المحيط: (ىػ817: ت)مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب , الفيركز آبادم -115
. 8ط. مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ محمد نعيـ العرقسيكسي: تحقيؽ. 1مج

 .  ـ2005-  ىػ 1426. مؤسسة الرسالة: لبناف
. 1مج . تأويؿ مختمؼ الحديث: (ىػ276: ت)أبك محمد عبد ا بف مسمـ , ابف قتيبة -116

 . ـ1999- ىػ 1419. المكتب اإلسبلمي. 3ط. بدكف تحقيؽ
. 1مج. العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسُّنَّلة: سعيد بف عمي بف كىب, القحطاني -117

 . مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف: الرياض
الكافي في : (ىػ620: ت)أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد , ابف قدامة -118

  .ـ1994-  ىػ 1414. دار الكتب العممية: بيركت. 1ط. بدكف تحقيؽ. 4مج. فقو اإلماـ أحمد

المغني في فقو اإلماـ أحمد بف : (ىػ620:ت)عبد ا بف أحمد بف محمد, ابف قدامة -119
  .ـ1968-ىػ 1388. مكتبة القاىرة. بدكف طبعة. بدكف تحقيؽ. 10مج . حنبؿ
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الفروؽ : (ىػ684: ت)أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف , القرافي -120
  .عالـ الكتب. بدكف تحقيؽ كال طبعة. 4مج. أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ= 

. الجامع ألحكاـ القرآف :(ىػ671: ت)أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر, القرطبي -121
براىيـ أطفيش: تحقيؽ. 20مج -ىػ1384. دار الكتب المصرية: القاىرة. 2ط. أحمد البردكني كا 

 .ـ1964

المفيـ لما : (ىػ656: ت)أبك العباس أحمد بف أبي حفص عمر بف إبراىيـ ,  القرطبي -122
 . مخطكط . أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ

إرشاد الساري : (ىػ923: ت)أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ , القسطبلني -123
 .  ىػ1323. المطبعة الكبرل األميرية: مصر. 7ط. 10مج. لشرح صحيح البخاري

. مدارج السالكيف: (ىػ751: ت)محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا , ابف القيـ -124
 ـ 1996-ىػ1416. دار الكتاب العربي: بيركت. 3ط. محمد المعتصـ با البغدادم: تحقيؽ. 2مج

الوابؿ الصيب مف : (ىػ751: ت).محمد بف أبي بكر أيكب بف شمس الديف , ابف القيـ -125
 .  ـ1999. دار الحديث : القاىرة .3ط. سيد إبراىيـ : تحقيؽ. الكمـ الطيب

إعالـ : (ىػ751: ت)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف , ابف القيـ -126
دار الكتب : بيركت . 1ط. محمد عبد السبلـ إبراىيـ: تحقيؽ. 4مج . الموقعيف عف رب العالميف

 . ـ1991- ىػ 1411. العممية 
. بدائع الفوائد: (ىػ751: ت)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف , ابف القيـ -127
 .    دار الكتاب العربي: بيركت. 4مج 

الوابؿ الصيب : (ىػ751: ت)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف , ابف القيـ -128
 .  ـ1999. دار الحديث : القاىرة . 3ط. سيد إبراىيـ: تحقيؽ. مف الكمـ الطيب
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: (ىػ751:ت)شمس الديف أبي عبد ا محمد بف الشيخ أبي بكر, ابف القيـ الجكزية  -129
. 1ط. أحمد بف محمد آؿ نبعة : تحقيؽ. 1مج. الجواب االكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافيا

 .ـ2000-ىػ1421. الضاحية : الككيت

الطب : (ىػ751:ت)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف, ابف القيـ الجكزية -130
 . دار اليبلؿ: بيركت. 1مج. النبوي

زاد المعاد في ىدي : (ىػ751:ت).محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, ابف القيـ الجكزية  -131
 .  ـ1994-ىػ1415. مؤسسة الرسالة : بيركت. 27ط. بدكف تحقيؽ. 5مج .خبر العباد

تفسير : (ىػ774: ت)أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم , ابف كثير -132
-ىػ1420. دار طيبة لمنشر كالتكزيع. 2ط. سامي بف محمد سبلمة: تحقيؽ. 8مج. القرآف العظيـ

 . ـ1999
التسييؿ : (ىػ741: ت)أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ا الغرناطي , الكمبي -133

  .ىػ1416. شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ: بيركت. 1ط. عبد ا الخالدم :  تحقيؽ.لعمـو التنزيؿ

, مج ( المجموعة األولى )فتاوى المجنة الدائمة :  المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء -134
مكقع الرئاسة العامة .الدركيش أحمد بف عبد الرزاؽ:كترتيب ,جمع26

http://www.alifta.com. 

     (المجموعة الثانية )فتاوى المجنة الدائمة :  المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء -135
مكقع الرئاسة العامة  .أحمد بف عبد الرزاؽ الدكيش:كترتيب ,جمع11مج

http://www.alifta.com  

. 2مج. سنف ابف ماجو: (ىػ275: ت)محمد بف يزيد أبك عبد ا القزكيني, ابف ماجو -136
 . دار إحياء الكتب العممية: بيركت. محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيؽ

http://www.alifta.com/
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: (ىػ1414: ت)أبك الحسف عبيد ا بف محمد عبد السبلـ بف خاف محمد , المباركفكرم -137
. إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء: اليند. 3ط . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 . ـ1984- ىػ1404
تحفة األحوذي  : (ىػ1353: ت)أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ , المباركفكرم -138

 . دار الكتب العممية : بيركت. 10مح . بشرح جامع الترمذي

 . فخرم الدباغ. د . (30)مقاؿ . ـ1980. سبتمبر 262العدد  , مجمة العربي -139

. 1ط. 30مج. تفسير المراغي: (ىػ1371: ت)أحمد بف مصطفى المراغي , المراغي  -140
 .   ـ1946-  ىػ 1365. شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده : مصر

المسند المختصر  (ىػ261: ت)مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم , مسمـ -141
:  تحقيؽ .  4مج "  صحيح مسمـ "بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

  .دار إحياء التراث: بيركت. محمد فؤاد عبد الباقي

األصوؿ الندية في عالقة الطب بمعالجي الصرع : أبك البراء أسامة بف ياسيف, المعاني  -142
 . ـ200- ىػ1421. دار المعالي : عماف . 1ط . والسحر والعيف

الصواعؽ المرسمة في التصدي لممشعوذيف : أبك البراء أسامة بف ياسيف, المعاني -143
 .ـ2000-ىػ1421. دار المعاني : عماف .1ط. والسحرة

األحاديث المختارة : (ىػ643: ت)ضياء الديف أبك عبد ا محمد بف عبد الكاحد , المقدسي -144
. 13مج. أو المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخاري ومسمـ في صحيحييما

. دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع: بيركت . 3ط.عبد الممؾ بف عبد ا بف دىيش : تحقيؽ
 . ـ2000-ىػ1420

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف , المناكم -145
المكتبة : مصر. 1ط. بدكف تحقيؽ. 6مج. فيض القدير شرح الجامع الصغير: (ىػ1031: ت )

 . ىػ1356.التجارية الكبرل 
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: (ىػ1031:ت)محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف , المناكم -146
 .عالـ الكتب : القاىرة .  ىػ 1410.  1ط. بدكف تحقيؽ. 1مج . التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ

دار : بيركت. 1ط. 15مج. لساف العرب: (ىػ711:ت)ابف منظكر, محمد بف مكـر  -147
 . بدكف سنة نشر . صادر

أبي عبد الرحمف : تحقيؽ. الشرؾ ومظاىره: (ـ1945:ت)مبارؾ بف محمد , الميمي -148
 .ـ2001-ىػ1424. دار الراية : السعكدية. محمكد

. البحر الرائؽ شرح كتر الدقائؽ: (ىػ970:ت)زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد , ابف نجيـ -149
 .دار المعرفة : بيركت. 2ط. 8مج

السنف : (ىػ303: ت)أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني , النسائي -150
- ىػ1421. مؤسسة الرسالة : بيركت . 1ط. حسف عبد المنعـ شمبي : تحقيؽ. 10مج . الكبرى
 .ـ2001

مدارؾ )تفسير النسفي : (ىػ710: ت)أبك البركات عبد ا بف أحمد بف محمكد , النسفي -151
. دار الكمـ الطيب: بيركت. 1ط.يكسؼ عمي بديكم : تحقيؽ. 3 مج.(التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ

 .  ـ1998-  ىػ 1419

مؤسسة . بدكف تحقيؽ. 1مج. الطب النبوي والعمـ بالحديث: محمكد ناظـ, النسيمي -152
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Abstract 

Praise be to Allah and peace be upon His last messenger, 

This research is an attempt to clarify the base and the regulations that 

control legal exorcism, it aims to correct the ideological deviation of many 

practitioners, taking into consideration that the materialistic view has 

become the main concern of those practitioners  considering such practice 

as some sort of a career. 

In fact legal exorcism is special utterances which help to cure certain 

diseases which cause fatal fate. Exorcism is divided into different 

performances in which there are certain legal regulations that have to be 

considered by either the practitioner or the patient (receiver) in which 

different forms of exorcism are recognized. One of the main popular 

diseases which is treated by legal exorcism is wizard, epilepsy and envy. 

It is worth mentioning that Islamic law has pointed out for Muslims 

the chief means through which they can preserve themselves from Satan’s 

intrigue and conspiracies including  continuous supplication and reciting 

verses from Holy Quran which grant them cure and recovery in condition 

that the patient have faith in them and the practitioner have strong will and 

effect. When cure and recovery are not achieved that is due to either the 

weakness of the practitioner or non-acceptance of the receiver or may be 

due to a strong obstacle that hinders the success of the treatment which is 

similar to the failure of the effect of certain sensual medications. 
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