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^=====^=^^=^=ً=لآونرهأة

ينبغيكما فيه، مباركا طيبا كثيرا حمدا ف لحمد اه 
وحدهاف إلا إله لا أن وأشهد سلطانه، وعظتم وجهه لجلال 

ودمإلثن٢محزثافي(غ كتاب-هن ق القائل له شّريك لا 
.هلالإّرا،:آخ[،إلاثايا أش؛ادا ولأ؛زد هكط يثئ 

الئهفإن ٠لتاJاووا ت القائل ورموله عيده محمدا نبينا أن وأشهد 
الهرم<الا/واحد داء غير دواء له إلاوصع داء يضع م ل. 

والتابعينوصحبه آله وعلى عليه وبارك وملم صل اللهم 
الدين-يوم \ر بإحسان لهم 

عدتوبإ لإ 

إشكالأُت،من حولها يدور وما '، الرض موصوع 
يحتمالرقاة بعض من تجاوزات من عنه نسمع وما ازلأت وت

أوالعلم، وطلاب، العلماء من مواء الأمر، يهمهم من كل على 
تللث،علاج 3، الجهود تضام الحسبة، وأهل المسوولن من 

التجاوزامتظتلكم عن تنشأ التي والمشكلأت الإشكالات 

(.٣٨٥عاجه)٥ ابن صحح j الأياف وصححه (، ٣٤٣٦ماجه)ابن رواه )١( 
بالرياض.النكير الراجحي مجد ل القيتؤ محامحرم الموصؤع مذا أصل )٢، 



آ^يمقتم^^=^ً===س==^=اا>س
جعلتالتي باب الأمحتعددت فقد الرقية، حول والأخطاء 

يرضس منهم سواء الرقاة، إلى يلجوون مجتمعنا j الكثيرين 
أومنه، لجهل إما أحطاء j يفع من أو شرعية، أصول على 

هداق بت—ا ويحن مقمودة، غير أو مقصوده، تجاوزان 
نياالمتعلقة والسائل الرقية، أحكام بعض إلى نشير أن المقام 

بعضونصحح الرقاة، من تقع الش الأحهناء لبعض والتنبيه 
الرقية،حول مجتمعتا ق الكيرين لدى المغلوطة المفاهيم 

ذللث،ولي إنه ونكب ونسمع نقول بما ينفعنا أن تيخت اطه وأسال 
وعلىالرحمة بي على وبارك وملم اف وصلى عليه والقادر 

وملم.وصحبه آله 



ارءداً—

واصطلأحا;لغة الرقية كجِ 

أنومسائلها الرقية أحكام عن الكلام قبل بتا حن ي. 
واصطلاحا.لغة الرقية نعرف 

العودة'".لغة: فالرقن 

أصحابببما يرقى التي العودة الرقية• الأثير• ابن قال ا 1 
الآذةكالحسواكرعوغيرذك'".

مىونرقى، وجمعها رقية نمى المريض على والقراءة 
عزائم.وجمعها عزيمة 

اصطلاحا:الرقية تعريف 

لأنا ظن اصطلاحا الرقية تعريف نحدد أن ينغي 
الشرعية،والتحمبان، الأوراد بين يخلط الناس من كثيرا 
أمورق واحتلاها أمور ق تشاها بينهما أن مع الرقية، وبين 
المثروعتبالأسباب التداوي بين البعض يخلهل كما كثيرة، 
أنالرقاة من البعض يدفع وقل- الرقية، وبين المشروعة وغير 

رش.مادة العرب! لسان ( ١ ) 

رآ(الهاةو>بالأر)؛/••:)(.



منأو وأوهامه، تخرصاته من نيئا الشرعية الرقية إلى يفيق 
يالثعوذة،غالتا تكون ما به أنهي التي الشخصية، تجاريه 
تحديدالضروري من كان لدا الرقية لوازم من أنبما ؤيعقد 
التيوالإصافات والتخرصاُنج لالتوهمالتإ رفعا الرقية تعرف، 

الرقاه.بعفر يمارمها 

هي:l^_، فاثمومة كجَ 

وهوكلامه، طريق عن إما ه، اممه من الشفاء طاو_ا 
قالمأثور منها مواء الشرعية الأدعية طريق عن أو القرآن، 
لفومالصحابة عن والماثور السنة، صحيح ق أو القرآن، 

علىيشتمل يكن لم إذا مأثور غير أو عنهم، صح مما الأمة 
أصلله ليس أوما طلاسم، أو أوءبارا'ت، مشروعة، غير معان 

شرعا،أوبمالْعالمعانملهر.
حاجةالظسإشالرس:كجِ 

انتشارهاوكثر الحاصر عمرنا ل الأمراصن تتوعمت، خؤه 
قاليوم نراها التي الصورة تيده الأولين عند كثرتها تمهد ولم 

بالأبدان،تتعلق وبعضها قلبية، أمراض وبعضها مجتمعاتنا، 
المدركضيق أوغيرها نمية كانت، مواء القالور_، وأمراض، 

الشسية.والاضهلراباُت، والخوف، والغم والهم والقلق 



ح■■اوردهة=

وقدالأخيرة، الأونة ق زادت قد القلوب وة قو. 
حاجةكانت لذا المجت٠ارات، أكثر على السلبية آثارها ظهرت 
الشرعيةالضوابهل مع ولكن فته جدال لا أمر الرقتة إلى الناس 

فعالعلاج الشرعية فالرقية إغفالها، ينبغي لا التي المنعية 
والأبدان.القلوب أمراض س تعالى اش بإذن 









ج؛■الما^ 
الحرس،-بما دارت جهة عن أعرض إذا الرب فان وماله، دينه 

وحشةعاليها ونلهرت أنوارها وانكفت أرجاؤها، وأءللمت، 
ومصاللشرور، وهدئا للشياطين مأوى وصارت الأعراض 

ثمإليه طريما عرفح من المحروم كل فالمحروم بلاء، لل
إلىيشد فلم نلبها نم حبه من بارقة وجد أو عنها، أعرض 

اللداتمن ثيء إلى الإرادة يتللئ، مال، إذا خصوصا منها ربه 
عاكماوالشهوات، الأغراض تحصل إلى بجملته وانصرف، 

الأوجمن هابطا ورواحه، وغدوه ونبمارْ، ليله ق ذللثح على 
أوقاتهمن برهة عليه مضت قد الأدنى، الحضيض إلى الأعلى 

مرام،ما كل على ؤإيثاره ورصاه قربه وبنيته اممه همه وكان 
تلكل الله وكان ؤيضحى ويظل محيمي بصبح ذلك على 

ووالاه،أحمه من با وحبينولاه، من ولي لأنه وليه الحال، 
بئروق مقيما، العدو أسير وق ثاويا الهوى مجن ق فأصبح 

عنمعرصا هائما، والتفرقة الحيرة أودية وق ساقطا، المعصية 
قلبهكان الفانية، الخسيسة الأغراض إلى العالية المطالب 

!الحش أمقل ق محبوسا فأصبح العرش حول، يحوم 
طامطار كلما مرات ح برى ردش4 المشم، كالسازي فأصسح 

الصدئادرمن يهوى ما كل على تنا الرياض j لهزا كان وقد 

)الرحاض(.الخلاء يت به نراد ا٠ 



وهممء===^^=^^====^اديديةت؟لواأ 
حاسئالجناحين مقصوص هو إذا نكبة الدهر من اسه أمحأن إلى 

يشكره•هوولم اممه عن أعرض من مائة تكون وهكذا 
ذكره.عن وغفل 

امممحuواىداص:رتةLuا ٢

ارانأمثايب أك؛ر من انه ه فا لٌلا مما وهى ؤؤؤ 
نةوالالكتاب ق كيرة نصوصي دلك ويؤيد الأمراصى، 

مرضمن ان الأنتصيب التي المصائب عامة بل الطهرة، 
أم—اتجد عنها فتشت إذا ؤإهانة أوذل خوف أو أوفاقة أوفقر 
المأمورق التمريهل أو محغلور ارتكاب من يداه حنته ما يسبب 
تزمصتكومثاؤ تعالى: اممه قول ذلك ومن 

•ه وقول٣[، ■ لال؛-ورىإ عزكثؤد وبعموأ أيدكر َكمت 
بتكما سب باى يية للاء البه أترت^^ّ كسيت يما فؤ 

مصيبةكل تعم نكرة الأية ق الذكورة والمميثة أيديكم، 
وغترها-الأمراض مها فتدخل 

وثآرتًظمءؤ قوله؛ الألوميئم: العلامة قال 
ك-الرصرإا الدنمصاسب من كاست، به مصاى ه مصأتأكامح من 

معاصيكمثب يأي ه لإدب^ر كالّته فبما ؤ النكثسارت، ومائر 

■الهجرنن رض ما 

















حجبم==^^^=—==—امس
اوينلا كلها والدنيا والعافية، السلامة اممه نال، اله-زايتح 

وأخلاقه،دينه، عن قفلا حياته، على وحفامحله المؤمن صحة 
ذلك؟ض فماذا 

هوتلريقإنما اسنيا العلى الحرص أن ذللئ، عنى مو 
ويالحلال،باعتدال كان إذا إلا ان الأنلحياة ومدمر ، مخوف

تتعم المؤمن، بيد المال فنعم وشكره، اممه ذكر عن يشغل ولا 
الدنيامن المباح تحميل لم المالمرء يترك أن يذللثح أعني لا 

فيماؤأبخ ؤ قال! تعالى اممه فان أمرآحرته، على يعينه وما 
وأحسنساقاضىآلوتا ألدارألآحرْ آثه ءاثنلكت> 

وعدملطلي، فأمر [ UU;__I]ه ينتقمالخسنآفإلإك 
والعامالشامل بمفهومه ان والإحالدنيا من حفله يان ن

والأجرةالدنيا مطالب، بين التوازن هدا والمخلوق، للخالق 

ننشدفنحن لذا افه، رحم من إلا تحقيقه يستطع لا منا الكثير 
افهرمول مامت، مسمن ممة كان الذي التوازن، هذا 

وقفيها، ؤيتنافى الخيرات، ق انع يلم فالموأصحابه، 
مصالحعلى تهلغى أن دون دنياه بمصالح يقوم ه نفالوقتا 
وقال!ا؛ؤةمثموأألثير؛ُت، تعالى! افه قال آخرته، 

كو>فئألآزصدنطم مث-فنتنن ؤدسثارعوأإل< 
أمر؛اّتاقالأيتين ففي لأألءمران:'ا'اا[، أعث>£،ِقتيولأ.4 





أ؟>ءتآيم====^—=—امس
اعره،ومعقله على مسيطر نادرا، إلا عنه يستغني لا للجوال، 

الجوالات،ْع أنفقه والجهد الوقت، هن فكم ؤإحسامه، وقلبه 
يكادفلا اممه.، بيوت، إلى الجوال( أثر امتد بل والموديلأت،، 

ويركعالصلاة ق الإمام يقرأ بينما الجوالات، رنين ينقهلع 
هذهبنعمات، المملين، انثغال( عليه ترتمسؤ مما جد، وي

ورنينها•الجوالات 

وهيالشهادتن بعد ادة عبلأعظم يكون كيف فء 
تشعرن كيف ف.، ا قلوبنوخنؤع قلوبنا ق أنرا الصلاة 
اطهرسول( إن الصلاة، ق الملهيات، هده مع العبادة حلاوة 

رراذهبواهال(؛ صلاته وبعد أعلام لها حميمة إلى صلاته ل نظر 
فانهأجهم أبي يأتجانية وأنوف جهم أبي إر هذْ بخمبمتي 

يلهيهأن اممه رسول( حثي فقد ، صلاتي،، عن آنما ألهتني 
،فكيفصلاته، ق يخشع فلا الأعلام ذاته الحميمة إلى النفلر 

احيالمل الريان، هذه من اليوم الناس أحدثه ما لورأتح( بنا 
والأغاي.الموسيقى وأحيائا 
يتويعلم الناس بعض إن تن، قلما إذا مبالعا أكون لا بل 

٤(•  ٥٢()٩١٤(وابوداود)١UA-UU(وسلم)آ/• رواهالخارتم،>١;٦ )١( 
^٠٢١ار)ا/ْآا(وامح)آ/آمآ(سضث،أم والن

'-ص



اد>دهة

jالحرام، اش بيت، ل حتى تعمل الجوالامت، رنين ترك عن 
وسمعممعنا كما المي قثر وعند بل النبوي، المجد 

فحرمتهه قره عند الصوت حمض المثري بينما غيرنا، 
الؤةؤث\ألون تعالى: افه قال ميتا، كحرمته ثا حه 

ب<]الخجرات:آ[.^^ؤأوأمحلأظث،مح 
 I ] القلوبعلى الجوال استحواذ على الأمر يقتصر ولم

وهيالجنائز تشيح عند حتى بل فمهل، الصلاة عند والمشاعر 
ليراجعالقلوب وترقيق الموت وتذكر للموعفلة فرصة أكر 

أوحنازة على أحدنا يملي عندما وذلك ه نففيها الإنسان 
بلسوق، ل وكأنه الجوالات رنين يسمع ذللئ، ْع جنازة يتح 
والقمصالنكات، ادل وتبالضحكات مع يا ربم

وزينتها،والتجارة الدنيا، شوون ق والأحاديث، والحكايات، 
مماالقلوب على هذا كل يوثر وكم لائقة، وغير لائقة وأشياء 
المسية،والأمراض القلق حياة يعيثون اس النيجعل 

عنؤيحثون والدحالين والمشعوذين الرقاة وراء فيركفون 
الصحة،تلريق عرفوا ما لأنم القي؛ والأمن الصحة 
القسي.والأمن والعافية 

والخشؤعالجنازة تشيح ؤ، السلم، هدي من نحن فأين 



فراقعلى والحزن الآحرْ، أمر ق والتفكر اف، من والخوف 
وماالموت ق والتفكر والصمت المآل ق والتفكر المستج، 

هو.لكنه المست منزلة ه نفمنهم كل أنزل وقد بعده؟ 
حدإلى الحديثة ائل بالوّالالتهام عن آخر مثال و. 

مطيةالعنكبوتية، بالشبكة يعرف، ما وهى والإدمان الإصراف 

غلىثالتي والفضائيات، ستا مى؛الإنآرننالتي الدجال 
صرفتهمحتى لها أمرى يعيثون وجعلتهم وأقلقتهم، الناس 

تحابالقلوب جعل مما ومكره، النه يكر وعن ينفعهم عما 
معالأخ الناس، بين التنافر عليها ترتب التي والغفلة، وة بالق

جاره،مع والجار أمها، مع والمنتج ابنه، مع والأب أحيه 
سوءأصح حتى الرعية، مع والراعي موخلمه، مع والدير 

مرعبة.بدرجة ا منتثن الفلز 

كلاممن اس النمجالس من مجلس لم ييكاد ولا 
لمقاموانتهاك وقذف ومتإ ونميمة غيبة من بعض ل بعضهم 
السلوكياتق الخطير أثرْ له ثلث، بلا وهان.ا والولاة، العلماء 

الإنسانلأن وأمنهم، الماس إيمان على وانعكاساته والمحامل 
يحرممحي ما غاليا فانه المؤمن أحيه على شيء محليه ل لكن إذا 
الفطرةوبقي،علمح، قبلالخير، قله سلم ^ا الكمحر، المر من 

يجب،والمؤمن شيء يحيلها لا القالب،، ملامة والاستقامة، 



أئاالمزمن أحيه على نفورا ولا حدا ولا حقدا يحمل ألا 
والولاةالعالم1ء من واجبة حقوق لهم بمن فكيف كان، 

"المسلم١^٠ نال كما بل الاستقامة؟ وأهل والأرحام 
الماسآمنه من والزمن ويده لمانه من المسلمون ملم من 

ءنه«راااف نهى ما هجر من والمهاجر وأعراضهم دمانهم على 
كانوس يسلمه ولا يفللمه لا أحوالملم "الملم ه•' وقال 

.٠٢؛حاجته" ل اض كان أحيه اجة حق 

ومنالمزمن صدق على علامة القلوب ملامة و! 
اللهقال الإيمانية، الأخوة مقتضيات ومن الجنة أهل صفات 
صه؛عق غؤ،إحونا ين صدوربم ف، ما ءؤوسءنا ت تعالى 

ال:ون[، ٤٧]^:

الاسررأفضل ه' وقال ١[، • ]l^:٠^ ربم1،ثرءوفم 
اناللمصدوق قالوا: اللسان، صدوق القلب مخموم كل 

ولافيه إئم لا الشي، الض نال؛ القلب؟ محموم فا نعرفه، 

(٦٦٩)Y/ المس امملأ ق ، jUVlومس ٤( ٢ ١ )٦ ماجه ابن دوام )١( 

.بم,نحء صري بن اف ب■ حديث من 

ابنحدث من ٢(  ٥٨لم)• وم( ٢٣١٠البخاري)رواه حدث من جزء )٢( 
عمر



٢.ر يءا ولا غل ولا بمي 
ونفرحر، كل قلبه قبل عادة والبالهناء لم المسعر ؤإدا 

دينهق بالنفع عليه يعود لا بما وقته نغل إذا أما ثر، كل عن 
واجس،والهالومحاوص، ه عليمجم أن د فلاباه ودني

قلةكله ذلك عن ؤينتج والشياطين، والأوهام، والخواطر، 
ؤإلأا منهلابد صيانة للألأت كان ؤإذا والخثؤع، الوؤع 

والفتنميما لا بذلك، أولى فالقلوب لأخر، آن من تعهللت 
عنالوم الناس من كمر غفل وند باستمرار، عليها تعرض 

-يا.والاهتمام القالوب صيانة 
الححح،الاعتماد صيانتها: باب أسم أعثلمن وه 

فهيالقلب وملامة بخشؤع وأدائها الصلاة على والمحافظة 
الالأمور من كثيرا لأن القلوب؛ صلاح على مقياسي أكثر 

حميعنتتبع أن نستطيع ولا رحم وبين العباد بين لأخا نعلمها 
علامةالملأة لكن منها، الياهرة حتى الناسي سلوكيات 

يشهدونلا والذين أبدا، يصلون لا الدين نسبة فكم بارزة، 
الصلاة؟؟1. يقفون الدين وكم النوم؟ بالمساحي الصلاة 
منالعبادة تللئ، يعطى لا الناس بعض أن شلثا من ما وو 

زواندق الزجاجة مصباح ل الثوصيري وصححه (، ٤٢١٦)ماجه ابن واه ر( 
•( ٤٢٦٢)برتم والترهيب الترغيب ل المندري وكذا ماجه ابن 













حوهد"^س========سمس
فيهايكن لم ما بارش يأس لا رماكم علي "اعرضوا وقاوتلق 

ثرك«أا؛.

إلىآوى إذا فكان الرم محي ه نف^•يرفي وكان :1; 
ثمحميما والمعوذتين أحد الله هو بقل كفيه ق نفث فراشه 
.حساوهأمن يداه يالغّى وما وجهه، حما يمح 

الضر:من الرقية طلب 

لكنحائز الغير من طلبها فان جارة الرقية كانت ذا إه 
ذس،على القوة ه نفق المؤمن وحد إذا وأقفل أولى تركه 

ظه!اممه رسول ئال محال عباس ابن حديث ذك ويؤيد 

ومعهوالمي الرههل ومعه البي فرأيت الأمم علي ررعرصت 
سوادإلي رفع إذ أحد، معه للجن دالمي والرجلان، الرجل 
فنظرتوقومه، موسى هدا رن فقيل أمتي، أنهم فظننت عظيم 

ألمايحون مومنهم أمتلئ، هذا لي• فقيل عظيم مواد فإذا 
كلءامع رواية وق عذاب؛؛، ولا حسايخ، بغير الجنة يدخلون 

فخاضمنزله، فدخل خض ثم ، ٣١٠١ألماسبعون منهم واحد 
الكيرى)ا،/ه؛م.)ا(رواْْالم)ا<ا<اأ(والمهقيفيض 

(.٢٥٤٨اليخاري)رآ(رواْ 

والأو-اق وصححه ( ١ ١  ٢٣٠;)ح يعلى وأبى ٦( / )١ أحمد رواية مي )٣( 
(.٤٧٢)م اللألةاكسن 



'ضب~~ًًًًًًحثيج
رسولصحبوا الذين لعلهم ت بعضهم فقال أولئك، 3، الناس 

فلمالإسلام ل ولدوا الدين لعلهم ت بعضهم وقال ه، اش 
هاف رسول عليهم فمج أشياء، وذكروا ثبئا، باق يشركوا 

ولاولايكتوون ترئون، لابالذين ررهم ءمالت فاءمحروْ 
منوالشاهد * الحديث يتوكلون...،، ربهم لعلى يتطيرون 
غيرهمس الرنة يهللون لا أي؛ يسترقون® 'رلأ قوله؛الحديث 

أحداأل يألا شنه وقوة اض على المد توكل كمال س فإن 
يدعوأن أحدا سأل إذا ينغي بل غير٠ا، ولا رقتة لا الخلق من 
لهذهمه يتإليه والإحسان الداعي مصلحة يلحفل أن له 

ارلأيسترقون(،،قوله: فأناد شهلُآ*. مصلحة مع له العبودية 
عليهم:يقرأ أحد س يهللبون لا أن،م 

بالحاجةيشعرون لا ند يحيثا اف على اعتمادهم لقوة ِ أ 
للرقية.

الله.لغير التدلل عن نقومهم عزة لب 

الخاوى)؟ي؛آ(س)؛/يآلإا(وُنوى)أأأ\(س)ا(رواْ 

ناصربن ازحمن مد للشخ ٤ ٨ ص التوحيد كتاب شرح السديد القول ( ٢ر 
السعدي.





امسا====^ًًً====لآءوبمآهء
لين داخلغير المزقين جعل الذي الب ا وأم
غيرمن الرقية مالوا لأمم العلماءت يقول فهوكما ألما العين 

إليهمافتقار نؤع فيه الناس وموال الناس، من سألوها اف، 
فهذااممه، لغير العبودية من نؤع وفيه للموول، القلب وذل 

علىوالواجب الجنة إلى بق الس منعهم الذي هوالمسب، 
وأنكلهم، الخلق عن وعلا جل بربه غيا يكون أن المؤمن 

وحده.اض ص ومواله محللبه يكون 

.١ ص؛ النيح آل صالح للثح الواصطيت، العقدة شرح انظرن (١ 







تهو^==ً^ء===امس
تمتمات.على المشتملة الرقية ومنها الشركية الرقية 

ا.'حكمي؛ حافظ الشيخ قال 
الدحفتحاض ٠>، تكن فإن أومن حمت من الريى م ث

ستيتهمسل تلاف اخلا وذاك وشرعته البي مدي من فذاك 
اتتلهانمن ومواص فذاك انمان ة الجهولالرقى ا أم

هفاحذرية هزيبلا شرك ه أنالحدث جاء ئد وقسه 
الكفرمحض يكون ه لليدري لا ه يقولمن كل إذ 

التسفشوه العوام عل مقتبس اليهود محر أوهومن 
:١^^ بالطوق تكون أن [ ٢ ] 

أوأيلف الأدعية أو ه الني أدعية أو بالقرآن، ما إه 
صحح.دعاء 

ما®قاما فقال! ذلك إلى جهتغ البغوي الإمام أثار وقد ة ؤ 
وفال!، متمب،® حائز فانه •جء افه وبذكر القرآن بكان 

ا،الأوحاعا( جمح من وتعالى سحانه الله بذكر الرقية ررتجوز 
افأسماء من وغيرها ®الرقى؛المعوذامت، ;كنإيتث! الئن ابن قال 

)ا(م،ُارجاشول)آآ/أاها

ا'ا(.)آ(ثمِحالسة)ه/'

رم(نرحالسة)\'/؛آ1(.









اةءالامادي|ههؤصاء
والتقىالإيمان أهل من الراني يكون أن بغي ي. 

بإذنهذا فمثل تعالى النه ءلاءة على المتممين ومن والولع، 
مقتصراالراقي كون ذلك أسباب أعظم ومن تفيد، رقيته اف 

بهة،ثفيه ليس حلالا شيئا إلا يهلعم ولا الحلال، الأكل على 
فيهليقرأ الإناء أعطي إذا اممه بإذن كان رجلا أن ذكروا وقد 
استعملهلن نقاء افه بإذن وصار ثلايا، أو نفثتين فيه نفث، 
وتقيدهالحرام عن تنزهه ذللث، وسك، الشروط( تمت، )إذا 

بالشفاءمجرب رحل كان أيئا وكدللث، والطاعاتر، ؛العبادايت، 
أباهأن فأمحر: ذلك، عن فسئل أحدا، رقى إذا افه بإذن قيته رو 

هذامن إلا تاكل لا بني يا ت له قال الويت، حخره عندما 
علىفاقتصر حلال. رزق فإنه غيره من اكل أن إياك البستان، 

ماثمرما من ؤيشتري قيها يونجران، نخلامتف فيه بستان 
غيرهامن شيئا بطنه ق يدخل ولا حا ويتةوُتح به يصلحها 

منوشفاء دعوته إجابة سب، ذللث، فكان حلال، أما تحقيئا 
أنأراد لمن فنمحيحتنا ، ولذلل• ونحوهم المرصى من يرقيهم 

الحلال:على يحرص أن غيرْ يرقى 



الثعوذة:اهل ين الواقي لإيكون أن [ ١ ]
فانياوالسنة للكتاب اتاعه خلال من يعرف وهذا >إإه 

والسنةللكتاب متبع أنه زعم فمن وعمل، قول لكل ميزان 
ماأكثر وما باهلل، زعمه أن فلاثك فيهما ما وهويخالف 

أوعمل،قول من عليها يرهنون لا التي الدعاوى الناس يطلق 
بعضخلال من هازا عصرنا ق الشعوذة ظهرت وقد هذا 

ةالدجاحلهؤلاء تستضيف التي الفضائية وات القن
الهواتفخلال من اس النعليهم ويتصل والمثعوذين، 
بالقران.يع.ااجون أمم ؤيدعيأولئك 

متبعاالسلوك، ن حيكون أن للراقي لابد إذن I  ر
متحرياوالخرافات، والشعوذة للبيع مجنتا والمنة، للكتاب 

وأحكامها،بالرقية عالما ومشربه، مطعمه ق الحلال الأكل 
عنبعيدا ويكون الراقي، به يتصف أن يمكن واجب أقل وهذا 

افهرسول عن بالماثور يرقي أن والأفضل رقيته ق الخالقات 
اوللث،بيقصد وأن يهكمحقن، المالح لف العن حاء ما وه 

حرةالعن وصرفهم المسلمين، نفع ويقصد تعالى، اممه وجه 
مكايدهم،وإ؛هلال ونحوهم والمجمين والكهنة والمثعوذين 

امأحكتعلم فيالشرعية القراءة بزم يلتأن وكذلك 
نفعالرقية ففي ما يرقى التي والأحاديث والأيات الرقى 









اسمبًًسًًًًًً^^^ئءظتْهء
تكونأن الأسباب ومحو التوحيد، ق نرك باب الأمإلى 

١٢المأمور.الأمساب عن والإعراض العقل ل نقص أسانا؛ 
الثؤع،،ق قدح 

بالدعامالمريض يهتم أن اب البهدا ل الهم ومن 
أدعيةعلى ويحرص قلبه ل التوحد ؤبمحفق عليه ؤبمحرص 

والشفاء.الكرب 

بمثلالدنيا شدائد دفعت ررما القيم ابن ال نأ 
الونذي ودعوة بالتوحيد، الكرب دعاء كان ولذلك التوحيد، 

١دعا ما الذي  فلااو، بالتوحيكربه افه فزج إلا مكروب  ٦٢
امإلأالثرك،ووصمهاإلأفيائنبالخل

ؤاذعوؤ،دتءبتعالى! اممه يقول، كيف عجبا فيا • التوحيد® 
ثأكزإذا ؤ يقول،: كيف، الدعاء، 3، ونزهي لغام:-ا•[، 

]المرأ:ا-ها[4 الد)عإدادعان دعوه ييب ثرث، هأ عؤ، بمثادى 
الليلثلث، 3، حر الماعايتج من نحن أين الدعاء. ونترك 
هلفيقول، بجلاله يليق نزولا ه الرب فه ينزل الذي الأخير 

الفاصاأةالأوقات، هذه نستغل لا لماذا فاععليه، ائل ممن 
والمرصى.والهم الكرب وندعو؛كثف، 

)ا(،جموعاكاومح،)م/بمهمل
X\oy/r\_))آ(زاد 



الولهة٦^٠=======^^=^^^=^ 

ضل

إ/َء؛مح؛دبها وردت ائتي الكيسات يةة؛لآ\' 
٠اثرشةشاسااصرة م •  ٦٠

أذكرهاالمطهره الة ق للرمة؛*' كيفيان وردت د قه 
عجالة.ل ها 

او٥^٠؛النفث دون وحدها بالقراءة الرقة الأولى: الكيفية [ ١ ] 

رسولعن الواردة الأحاديث من حمالة عاليها دل قد و٠ 
أتىهكانإذا البي أن ٠التت غق عائثة عن افه.منها 

وأنتاشف الناس، رب البأس "اذهب ت قال به أق أو مريئا 
عنوهنها مقئاء يغادر لا شفاء ثفاوك، إلا ثماء لا الئاق 

^سرىمحقال:أنحريلشهمهفقال:
كلمن أرتبك اف باسم تال؛ نعم فقال؛ اشتكيتح؟ محمد اريا 

باسميشفيك اف حاسد أوعين نفس كل شر ص يوذيلف، شيء 
.٢٢١أرئياك« ، ٧٥١

غازيبن لعلي بالقرآن• رالأسنفاء رسالة ل بتومع انظرها الكمان هذه )ء( 

اكرحمّى"'•

الم)اها\(.)ا(رواْاوخارى)َا0ا-ه(وم

راور.ذى)^بم(.)■ا(رواْطم)ا-ا/\آآ(وس)تم\ا/س( 





لهمحاصرة ل تينلني باز ابن الشح 
منهاتأيقا أحاديث الكيفية هذه على دل قد و. 

يدي،على القدر اروقعت قال! حاطب بن محمد حديث 
وكانه، الله رسول إلى أبى بي فانطلق يدي، فاحترقت 

قال!به وأحالناس،؛ ربح البأس، ارأدمج ويقول! فيها، ينفل 
الساؤ؛؛أنت إنلثح راواثثه 
الرقيةبالقواءةوالسحعلىاشم:الكيفيةالرابعة: ]٤[ 

اليمنىبيده يمح كان أنه الّمح، هدي من كان قد له 
علميويدل ة الرقيه علييقرأ دما عنالمريض، على 
ذلك!

بمئذكان افه رسول أن ! عائشة حديث زإ 
الناسرب رااللهم ؤيقول! اليمنى بيده يمح أهاله، بعض 
الشفاء شفاؤك إلا شفاء لا الشاي، أنت، اشف، الياس، أذمي، 
سئما؛؛يغادر 

(.١٣الشدة)U/ مم الثاماة ^ ٧١صمن )١( 
شبآأبي وابن ( ٨١ره/ الكرى ي وال-—ائي ( ١٨٢٨١أحمد)رواْ )٢( 
رجالرجاله المجمع ل الهيمي وقال ( ٥٣١الكير)^ل والهلرازٍا ( ٢٣٠٦٢)

■المابق الموقع ق المد تخريج ل الأرناووط وحننه المحيح 
(.٢١٩١وسالم)( ٥٧٤٣المخاري)رواْ )٣( 





—الزيهة

الذيالمكان على يمينك ®صع ائي! المرواية ول ا اؤ 
منوقدرته اف بعزة أعوذ وقل! مرات، سع به فامسح تشتكى 

شرماأحدومذ«لأ/
السح:مع وائمث ٧^١٠٠ الوشة السادسة: الكيفية إ ٦ ا 

هالمي إقرار المنة هده مشروعية على يدل و. 
رافجعلتاأقرأاللءخ قصة ق سعيد أبي حديث ففي لأصحابه، 

فاعطونابرأ، حتى ليخ الذي المكان وأمح الكتاد_ا فاتحة 
بزاقهويجمع القرآن، بأم يقرأ ارفجعل رواية! ول ،، ر  ٠٠الغنم 

يالثاءا؛فأتوا الرجل قرأ ويشث، 
بينجمع هه معيد أبا أن على الروايتين مجمؤع فدل 

عليه.ينكره ولم المي^^ وأقرْ المسح مع والشن، القراءة 
^هوةباهماءة،معوضعاهموق

سع،موصاضالآرض،بجضمضعالآنم:
النهرسول أن عائشة حديث، المنة -رذْ ؤيدل 

أوقزحة به أوكانم، مه، الشيء ان الأتاشتكى إذا كان »ه 
بابتهسسفيان ووقح ب هكذا بأصبعه و. المي قال جرح 

-يئ(را(رواْالماشفياهمى)-
(.٧٢٣٧الكثرى)j رواْ )٢( 
'د•)(رواْالماشفيص)>)٣( 



٥٧—ثثاة؛مح 

يعفنا،برمة أرصنا، تربة اف، اربامم رفعها• ثم بالأرض، 
ربناا،بإذن مقيمنا به لينفى 

ريقمن أخذ أنه الحديث،! ررمعتى فحقني! النووي ال ق٠ 
منه-٦١ فيعلق الترابح على يضعها ثم السبابة، أصبعه على ه نف

هذاويقول العليل، أو الجريح الموصع على به فيمسح شيء، 
الكلأمحالالمح«رآآ.

بهعلىءكانالأنم،ماهماءةص:

رربينمافال! ُءق؛ا على حدين، الكيفية س على ويل-ل 
الأرضعلى يده فوصح يملي، ليلة ذايتط ه افة رسول 
فلمافقتلها، ه بنعلو. اض رمول ا فتناولهعق—رب، فلدغته 
أوغيرْاا ولا مصلنا تيع لا العقرب،، اف ررلعن قال! انصرفج 

يمبهجعل ثم إناء، ل وماءفجعله دعايملح ثم رُنبياولاغيرُْ 
٣١)،،٣١١١بالمعوذتين ويعودها ؤيمحها لدغه، حين، إصبعه على 

٢(.١  ٩٤)وملم ( ٥٧٤٦، ٥٧٤)٥ الدعا، عر شمنا الخاوي رواْ ١( ر
١(. ٨٣/ ١ )٤ لم مصحح عر النووي نرح ، ٢ ل 

قنمم وأبو (. ٥٨٩)• الأوسط j اليراف (، ٢٣٥٥٣ب)أبي ابن رواْ )٣( 
١(٩ ١ المجمع)ه/ ي الهبمي ت والخدث ( ٢٣أمهان)٢; أخاد 

ه(. ٤٨افمحة)ل الأناق وصححه 



=^=^ً=^==ءء=اسهة

برتأغول ض وؤ ، 4 ألكموث ينأه ش ؤ رأ: ررويقة روايوق 
■عوذ ا ئلآ وؤ آزهLJقمح، 
،4 أحد 4شهوآس محفرأ عليها يمح اروحعل رواية: ول 

بربآهاس4ااعود ا همل وؤ ثربآوأوؤاه، عوذ ا فنا وؤ 

حاذامسثماءة^ساءاب

واىءوادافهمحسضاييى؛
مماس:بن فيس بن ثابت حديث الكيفية لهذه ؤيدل >إوه 

*اكشفابأسربفقال: مريض وهو عليه، لحل النيأن 
طحانمن ترانا أحذ ثم ثماس«، بن قيس بن ثابت عن الناس 

•عليه وصبه بماء، عليه نفث يم قدح، ق فجعله 
رلآحم<حمغ?أ?مح 

(٣)

(.٥٨٩)• والأوسط اممران رواة ص )١( 
،٢٣٤)'الشعب، ق واليهمي (  Y٢٣/ ) أصبهان تاريخ ق نعيم أبي رواية هي ( ر٢ 

٢٣٤١.)

(٣٨٨٥)ت و داود و وأب( ٣٣٨٧)الكبير اك_اريح و البخاري روا، )٣( 
وحبان وابن ( ١٣٢٣)والكبير ض\و ١( •  ٧٨٩)س و واك_اش 

الفتاوىمجموع ل هنإنن باز ابن الشيخ وحنه وصححه ٦( ' ٦ )٩ صحبحه 

 M(٩٤.)





بازابن الشيخ ة برو1راالدائمة اللجنة أقتت وقد ، ا، فيه اممه 
الرقية.من الصورة هذه بجواز جفني 

الكيفية؛مهده يتعلق موال على جوامها ل فجاء لو| 

ثمذلك، ونحو والزعفران الورد بماء الايات كتابة *آما 
وعليهبه باس فلا قرآنية آيات عليه المقروء الماء ق غمرها 
,,(٢)المالح«رآ،.لف العمل 

ي۶٤۶٤

العاد)أ/حهم.زاد )١( 

الثانة)؟/U\<(.اوجموء؛ن الداية اللجف فتاوى )٢( 



ح1ثهءالمدا 

وؤتسبمءس|ه
]\[:ه صص 

عليهييهلر قر اس النبعض أن بالذكر ايجد./ من و. 
مهوليس جن أومس عين أوبه مسحور ه والقلق الوهم 
قدكبيرة نمسية متاعب له التوهم هدا فبسبب ذلك، من شيء 
الطبيةالبحوث أثبتمى وقد المعبشية، وحياته يدنه، على تور 

اليوبالتم الجق الناشة نمص يسب، والقلق الهم أن 
ذبولالل ؤيبدأ الأمراض مقاومة عن م الجا يضعف

منه المي تعوذ وقد حهلرة مرحلة إلى يصل حتى تدريجيا 
٠١والحزن...الهم من بلث، أعوذ إل "اللهم فقالت حديثه ل الهم 

الحديث،

القيالطيمب، عند العلاج طلب، مع نتناق لا لرقية اه 
القيالطبيب، عند بالعقاقير والعالجة معنوي بت، فالرقية 

حير،على فهوحير بينهما الجمع من ماغ ولا مادي ّجب 
يقطعأن فامكانه الراقي إلى ذهب، إذا أنه يقلن الاس وبعض 

والترمذي( ١٥٤١)داود وأبو ( ٦٣٦الغاري)٩ رواه حدث من حزء )١( 
ظ.حدثأض من ( ٣٤٨٤)



لآمأزهة===ء======ادوس

الله، أصل لا وهم وهذا الطيب، له وصفه الذي الدواء 
يرددونالرقية مجال ل المختصين وبمفى عرئا ولا عا رث 

المريضعلى الرقية أثر تخفف—، الفئة الأدوية أن مفاده كلاما 
ثانله حكم لا والّادر نادر فهو صح إن وهدا معه تتعارصس أو 

لعلاج ٠Li اف«' عباد ٠تاJاووا قال؛ ه الك، لأن ثقات به قال 
نؤعه قافه الهلييعية الحلاحامتح ْع يتنال لا والأدعية بالقرآن 

أنمجتمعنا ل الناس بعض عن يشاع ومما هذا، ونؤع هذا 
مفهوموهدا منه يستحي وأمر عيب النقية العيادايتؤ مراجعة 
والشياطنالجن وعبنإ الوساوس من يكون ربما خاطئ، 
الهلبلعيادايت، المراجعين أن يتوهم بعضهم إن حتى بالناس 

فالطبحما، غريب أمر وهذا المجانين، من هم القي 
ولاالإيمان مع يتناق ولا العباد س ممير رحمة اليوم القي 

معيتناق ولا اطه على والتوكل الصلاح مع ولا العبادة، مع 
المتداوي.شخصية ق يقدح ولا الرقية 

كعَصل؟[:

ياقفلا مرة لأول توثر لا قد الرقية أن يعلم أن ؤينبغي ؤؤو 
يحديث،أن شرطا فليس مرة، من أكثر تكرارها بعد إلا تأييرها 

وصححه٢(  ٥٢)Y/ وابن ( ٣٨٣وامطي)إ/٤( أبوداود)r/ رواء < )١ 

•٢(.١/٢الأuلJسايرذى)



عدةيعد نتيجتها تحمل قد بل مباشرة قراءتبما بعد اثيرها 
وعدمالنتيجة، حصول ق الاستعجال ينبغي لا لهدا مرايتإ، 
حديثالرقية تكرار مشروعية على ؤيدل ناحرها عند الياس 

ه،البي، عند من أملنا عمه، عن الصك بن خارجة 
عندمن جئتم أنكم أنشا فمالوا: منالعرب، حي فاتيناعلى 

معتوهاعندنا فإن أورقية؟ دواء عندكم فهل بخير، الرجل هدا 
القيود،ق بالمعتو٥ فجاءوا قال: نعم، فقلنا: قال: لقيود، اق 

أجمعوعشية غدوة أيام ثلاثة الكتاب بفاتحة فقرأمت، قال: 
فاعطوقنال: منعقال، فكأنمانشهل قال: بزاقي،ثمأنفل، 

»آكلفقال: فسألته، ه، النبي أسال حتى لا فقلت: جعلا 
أ١/حق(( برقية أكلتؤ لقد باطل برقية أكل من لعمري 

فالصحابيالرقية تكرار على يدل ما الحديث، هدا ففي ا| 
العندما فينبغي اء. ومصباحا أيام ثلاثح المريض رقى 

فيها.والاستمرار القراءة مواصلة العاجل الشفاء يحصل 

أحدأويقرأ بنفسه، ه نفعلى مريض كل يقرأ أن والأولى 
أوالمريض لكن القراءة، يملل لا قد الراقي لأن عليه، أقاربه 
وعافيته،سلامته سيل ق يستملح ما سيثدل به أوالمعني قريبه 

واساوي( ٧٤٩٢ائي)والم( ٣٩• ١ > وأبوداود ٢( ١  ٨٣٦احمد)رواْ )١( 
(.٥٦٠-0٥٩/١(وايمjافلرك)٦١١ه٥(واينبن)•



أوبالتعب، عور العند القراءة عن التوقف، عدم ينبعي كما 
عنالقارئ ليصد الشيطان، من كله هذا لأن النوم؛ أو الخوف، 

يهزم.ولا يشي لا به قاتل من الذي السلاح هو الذي اف، كتاب 
روحبعث المريض ق الرقية تاثير أساب أعظم من إن 

والعافية،الشفاء حمول ق تعالى باق الفلز وحن التقاول 
إشعارهأو المريض، نمس ق اليأس إيقاع من الحذر والحذر 

فحلكل لراقي يجوز ولا بل منه، الشفاء يمكن لا مرصه أن 
لعدمرة بابه على بالتردد يلزمه أو به المريض يحلق قول أو 

افه.هداهم الرقاة بعض يفصل كما مرة، 
كقتساإ|:

الالرقية أن يفهمون الناس عامة بل الماس من ثير كه 
إلىيفزعون مصاب عليهم يهلرأ ما ومجرد الغير، من إلا تكون 
ونوينهواتفهم، وأرقام أماكنهم عن ألون يوتراهم الرقاة 

سبحانهاممه إلى ؤيفنع نفه الإنسان يرقي أن أصلا الرقية أن 
ءؤأشمحث(تضثزإدادعاُالقائل; والضراء السراء ل وتعالى 

و:أا■[،لاكه ب'ويجعلخكلم.كلمت١ء^محؤصب٠ 
ال؛وقلئم:-آ[، ءؤ الت وق

١^٤^١دعوه أجيم، نرسب عي حمتثادى سأللك> إدا وؤ 
أمكن،إن ه نفالمريض يرقي أن فالأصل لاومة:ا-ماا، ه دعان 



لوكانواحتى والكبار، الصغار بيته أهل من حوله من يرمحاه ثم 
يجيبقافه. المعاصي، بعض ق الونؤع من شيء على 
فكيفمجابة دعوته المضهلر الكافر بل المضتلر، دعوة 

افهبوعد القالب مهلمئن وهو يقرأ أن المريضى فعلى بالسلم؟ 
الرمحاة.عن يبحثوا أن المريض أهل يلزم ولا 

:كجِتنمهلهأ

يبرأولا يرقى ثم بالداء اب يمقد الماس من ثير كه 
بحسبزواله أو صعقه يكون الداء تعلم أن ذلك على وجوابا 

والرقيالراقي ت ثلاثة أمور منها كل ق يتحكم الدواء قوة 
متيناالتوحيد تمام موحدا والمرقي الراقي كان فإذا والرقية، 

الطاعةمنغصات، عن مبتعدا الأتباع تمام المرسلين سيد لهدي 
وكانت،أجناسها، ، والمعاصي؛مختلفالذنوب من والتوحيد، 

قمحورة أعظم أو القرآن ق اية كأعفلم عفليمة، قوية الرقية 
القيم!ابن يقول لذللئإ الرقية هده نفع ق محلثج فلا مثلا القرآن 
الهلسب،عن بعيدا وكنتؤ الحرام، المجد إلى أذهب، اركنتج 

بأمعليه أقرأ فكنت، الداء من محيء يصيبني وكان الداوي 
شديدا«لا/برءا ذلك، ق فأحد ال،كتاب 

;ا(3ادالعاد)؛/ا/اإ(.



'تهء-ء^=^======امحس

ضاذجسأخطاءسيىاثرق1ةؤءؤ 
أحطاءالرقاة بعض يرتكب وقد الرقاة! بعض خطاء أ. 

منهانحذر أن ينبغي ولهذا وخيم مردود لها يكون قد فادحة 
الأخطاء!هذ0 فن 

اتغاذامسمهمحو^:كمح'

البطالينمن كثير المهنة هذه خلف تار امتى حه 
فحأو لالرقية تفيغ من الأمصار مختلف ل فتجد والمحنالين 

ويخرصبعضهم الغ ويبيمماصام أحر نظير للرقية مركرا 
يرددأحد من فا عليه ارس التمافت لكحب بالشحمر 

اأوسمم أوحدا الجن من مئا به ان بأخبروه إلا عليهم 
الرقيةاتخاذ أن ئك ولا ولأيي؛ فهومحاب ونحوذلك، 

كثيرة.مقامي عليه يرتب حرفة 

كقثسداممذامسمئز:

القارئهذا ق تظن قد الناس س الكثيرة الجْوع أن [ ١ ] 
حنئذوتطنى عليه، الناس زحام كثرة بدليل معينة خصوصية 

يكادلا بل اممه. كلام وهو المقروء أهمية على القارئ أهمية 
تتجهؤإنما وفائدته المقروء أهمية من الناس س كثير يفكر 



لصلاحما ننكر لا ونحن وقدراته وثطارته للقارئ الأنظار 
ولكنهتأثير، من عليه وتوكله بربه، وثقته إيمانه وقوة القارئ 

فكلولدا العالمين، رب وهوكلام الأصلي، للموثر تابع 
تفتحولا ند أن ينغي فإنه بالمقروء الاس ثقة تفبمعف ذريعة 
الأدواءحميع من التام هوالشفاء ررالقرآن سلإ■' القيم ابن يقول، 

ولايؤهل أحد كل وما والأخرة، الدنيا وأدواء والبدنية القلبية 
ووصعهبه، التداوي العليل أحسن ؤإذا به، للامتشفاء يوفق 
واستيفاءجازم واعتقاد تام وقبول ؤإيمان بصدق دائه على 

ربكلام الأدواء تقاوم وكيف أبدا، الداء يقاومه لم ثروط 
علىأو لصدعها الجبال على لونزل الدي ماء، والالأرض 
وأصحابهه الرسول محيرة وبالفلرإلى . لقهلعها(( الأرض 
أحدانر لم وفضلهم علمهم ق ببم الموثوق العلماء وسيرة 
المرضىمعالجة على ه نفوقصر أعماله عن انقملع منهم 

زمانكل ق الناس أن ثلثا ولا ومهنة، حرفة واتخذها بالرقى، 
نصبلمين المحلفاء من أحدا نر ولم الأمراض، فيهم تكثر 
راقتاه نفينصب، عالما نجد ولا ؤيرقيهم الناس على يقرأ قارئا 

إذايمنع قد بأصله المثرؤع أن المعلوم ومن الرقية، يمتهن 
نئهعود مبن الله عبد عن صح فقد تحدثة مكفية صاحبته 

زاداو.اد)-ا/اا'ال(.)١( 



برجلمؤ ثم وألقاه، فقهلعه به بح تبح تمعها يامرأْ مر أنه 
ظالما...ببدعة حثتم *لقد قالط: ثم برحله فقربه بحصى بح ي

عالما«ُاا.محمد. أصحاب غلبتم لقد  iJLأو؛
لسمناحيزا بالرقية المرض لمعالجة الانقطاع فلوكان 

هذاأن على ذللثح دل عنهم يرد لم فلما الصالح، لف الإليه 
محمدأصحاب يعبدها لم عبادة كل إذ منرؤع غير الاتخاذ 

عبادة.ليست فه 

حرفةالرقية ه هاو اتخاذ على المترتبة المفاسد ومن [ ٢ ل 
مابشخص الناس تعلق ترى عندما والثمامحلين الجن أن ومهنة 

منحروحها ؤيتعلق وفتنة، ابتلاء يشعر لا وهو اعيه نقد 
الماسثقة لتزداد أو ذللث،، ونحو وخرافات، ؛مءلاJبV المريض 

والأدعيةالقرآن من يتلوه بما ثقتهم من أكثر بالشخص 
بناف عبد قال معينا، ا سؤ الشخص هل.ا ق ذللث، ■sX ويعتقدوا 

فكت،، فمن. عيني كانت، له: قالت، عندما لزوجته عود م
عبدفقال مكنت،، رقاق فإذا يرفي اليهودي فلأن إلى أختلف 

رقاهافإذا بيده، ينخها كان الشي3؛لان، عمل س ذلل؛، إنما اممه 
اف.رمؤول كان كما تقولى أن يكفيلثؤ كان إنما عنها؛ ، كف

ءسه■وصاح لأبن والدع ( ٢ ' ٤ ) اليائس ض ا ١ إ 





Vهعءً=^=؛=======^^^==اسمسأ

إلىفيحتاج سك، بلا عبادة وهو شرعي، حكم والاستحباب 
البدعةباب ل ريب بلا لحل الدليل صاحبه فقد فإذا دليل، 

حلفاؤهيفعله ولم الله رسول يفعله لم شيئا اتص_ا ْن فان 
منباتا أتى فقد عصرهم ق له المقتضى وحول مع الراشدون 

فروواؤإن ^٥■، الراشدون وخلفاوْ والرسول. البيع، 
يفرغوالم أنبمم إلا ذلك على الأحر وأحيوا المرضى على 
فالعاقلالناس، بين واصحة شهرة به يشتهروا ولم الأمر لهدا 

للذريعةمدا بتائا يمع حرفة واتخاذها للرقية \كنوغ بأن يجزم 
الوقلعُن عليهم المقروء وملامة القارئ دين على وحفاظا 

الخاطئة.لمعتقدات، اق 

بالذيمشا-رة فيه الماس على للرقية فالمتفؤغ وأيصا I  ا
فهلواحد حنس من والدعاء فالرقية للماس، للدعاء يتفؤغ 
إإ لكم أدعو إلى تعالوا للناس! يقول أن علم بطالم، يليق 

بنعمر كان فقد المالح، السالف، لهدي ه مخالفوهدا 
أنيكرهون والتابعين الصحابة من وغيره غئه الخطاب 

انتشارإن ثم ، نحن® ررأأنبياء ويقولون! الدعاء متهم يهلال_ا 
تركعلى المرضى تعود للرقية( الأنقءلاع )أعني الغلاهرة هذه 

•٥ ص؛ المبلي رجب ابن للحاففل بالاذاعن الجديرة الحكم 



رقيتهميتركون وكذلك العالمين، رب إلى والالتجاء الدعاء 
الذهابوهي واحدة صورة لها الرقية أن منهم ظنا هم لأنف
للرقية.المفرغين إلى 

مهنةيمتهن الإنسان كون الأحطاء من أن فالحاصل ؤقو 
منهمطائفة يجعلون كانوا الساإف_، أن يمرق لا إذ الرقية 
بالرقيةغيره ؤينفع ه نفالإنسان ينفع أن نعم الرقية مهنتهم 

أنلكن لمين، المونفع والخير الر أعمال أعظم من هذا 
وأغلبالتمع ق أصلا لها تعرف لا هذه مهنته هي تكون 
ووقعواعظيمة بفتن فتنوا أنمم أرى مهنتهم الرقية جعلوا الذين 

وعقديهأحلاقية ثنيعة -اء أحهلق ووقعوا وبيع عوذات شق 
منلأحد ينبغي لا بل العلم لطالب يبغي لا لذلك وغيرها، 

العارصةللرقية يجعل نحم للرقية، ه نفيممغ أن الملمين 
أنعنه يعرف مهنته، هي تكون أن لكن حرج لا وقته من جزءا 
مخصصةوشمما وأحواثى ات ممؤ يثبه ما ويفتح راقي هذا 

ينفلر)وهذا نحم الثدعق، إلى أقرب فهذا آحره إلى . ومراكز.. 
تقومأن فيه( أفتي ولت أقترحه أنا الحلماء على يعرض يعني 

هيئاتعاليها وتشرف تراقبها الرقية، تتفلم ة مومأعمال 
بحاحةلأننا الشرعية يالفوابهل مرعية، أصول على شرعية، 

الوقت،.هذا ق هن.ا مثل إلى 



بم===^^^==^ءء=^اسطا

يتخذمن على الأجلاء العلماء من عدد أنكر ند وه 
حدعن بم ذلك حرج ومد لها ويشلع ومهنة حرمة الرقية 

علىمتكئون وهم الصحيحة، المنة وهدي المهلهر المؤع 
كبل لمالوا الأحاديث، من واهيان أو شخصية، مجربات 

منافاةمن فيه ما ذلك ول والصيت، والمهرة الوفير المال 
أشدذلك، من العلماء حذر بل العالمين. رب، فه الإحلاص 

حرفةالرقية اتخاذ من حذروا الذين العلماء فمن التحذير، 
لُُلكن مال• حينا ف?قنن العثيمين صالح بن محمد التح 
يعتمدونالناس وصار والإيمان، الدين صعق، هذا زماننا 
ولكنالواقع، ل فيها وابتلوا الذلاهرة، ية الحالأمور على 
الناس،بعقول ونمسؤ شعوذة أهل القوم هؤلاء مقابل ق نلهر 

أكلهولكنهم بررة، يزاء أنم يزعمون وأموالهم ومقدراتم 
يرولم تًلرف من منهم نقيض طرقا محن والناس بايامحلل، مال 

الناسبعقول ولخس، تهلرفح من ومنهم إطلائا، أثنا للقراءة 
الوسهل،<ومنهم والخادمة، الكاذبة ؛القراءات 

منعلى ردْ ففي محمحي الألباق الشيح أيما وأكرها ||ي 
فامتغلواآخرون، ®واشتعل يقول؛ الإنس ل الجن أكر؛■حول 

غيرمما منها ليس ما -با وألحقوا الصحي٠حة العقيدة هازه 

•ص٢٨٩ العيمين، صالح بن محمد الشخ فتاوى ، ١ 



يالةومواتخذوها أ لها! المنكرين بذلك وصاعدوا حقيقتها 

صدورهممن الجان لاستخراج حولهم اس النلجمع 
بالباطل،الناس أموال لأكل لهم، مهنة وجعلوها برعمهم، 

هؤلاءبين صائع والحق الأغناء كار س بعضهم صار حتى 
أنكر ١١ت آخر موصع ل ؤيقول ، ا؛ المنكرين وأولئك المهللمين 

منويتخذون العقيدة، هده يستغلون الذين على الإنكار أشد 
الجانينلعالجة ة مهنومخاطبتهم الجن استحقار 
تزيدالتي ائل الوسس ذللثح ق ويتخذون بالصرع والمحابين 

سالطانابه اممه ينزل لم ما الكريم القرآن تلاوة مجرد على 
،الصائن، قتل أحيانا عليه يةرتّ_، قد الذي الشديد كالضريتح 

الجرائدحديث، ار صمما وممر، عمان ق هنا وقع كما 
ممنكثيرا أن علمت، فقد لهذا الانتباه فينبعي ..■ ٠٠والمجالس. 

لهما مذكن الحقيقة هذه عن الغافلين من المهنة ؟هذه ابتلوا 
فثنةتحبيم مءءآن ؤ٠ت٠ندر٢ؤبممحاهص تعارت بقوله 

لسورةالزر:'ا\'[رأأ؛.جمظابأبمِ©ا4 
الج؛رينالرحمن عبد بن الله عبد الثبخ حدر وكيلك , = ااإ 
حرفةالرقية جعلوا الذين الضبين إلى الذهاب من ئإفث 

.١  ٦٦صرر^، ١١٠٠١١^لاوثسخ الطرب آلات تحريم ( ١ ) 
١(.٠ ١ -٠ ١ ٠ ٠ ص)و الصسة، الميلة )٢( 



قليلتأثيرهم فإن الناس أموال معها يأكلون 
عنالشيخ ال ير المعبد الثسخ محماحة محثل كيلك و م
فاحاب!الشرعية بالرهية خاص مركز إقامة جواز 

الزائد،التوسع فيها يتوسع ألا الأولى الشرعية راالرقية 
وأمايرقي، أن الرقية يحن رئ قلكل متروك الأم وإنما 

ونلفيها، مبالغة فهدا ذلك أونحو صحي كمركز وصعها 
٠١شرعيتهاعن لإخراجها سبا تكون 

آلالصيز عبد بن صالح الشيخ معالي ذكر وكيلك اِاه 
ررالرقىبعنوان؛ ه لمحاصرة ق الراقين مخالفات الشيخ 

وأولها>رومنها قال! الراقين مخالفات من حذر وأحكامها٠٠ 
كاملاتفرعا لها يتقيا حرفة والرقية القراءة يتخذ أن وأعفلمها 
منيكن لم لها والتمغ الرقية، إلى بحاجة الناس أن والمعلوم 

فالذيمتاخرة، أعمر ق نشأ ؤإنما التابعين ولا الصحابة هدي 
ينفعأن نة العليه دلت والذي الصالح اللم، هدي عليه 

لهايتفمغ لا ولكن الرمة ل جعل بغر أو بجعل إخوانه المرء 
منوهذا لها المتفرغ كالهلبس، يكون حرفة الرقية يتخذ ولا 

الممنصه؛م-أأآاهمل :ا(

الصغر•اش عبد لمحمل. والرش'_U التداوي j ائل ع( ٢؛ 





التاسع.والبون العجاب انمص_ا 
الناسمن اللئام يجمعون أمم الرقاة أحطاء ومن [ ٥ ل 

الوقتكب على حرصا واحدة قراءة حميتا عليهم فيقروون 
أوعيتهموعلى عليهم يدورون نم الزائرين، كثرة مع والمال 
منالصورة هذه على الدليل فأين مبدلة، بملريقة فيها يمملون 

المالح.او.الم، عمل 
لهاليس أمور ق الرامحين توسع أبصا الأخطاء ومن ]٦[ 

المبالغةترى فاصبحت، تجارة أصبحت، بل بالرقية، علانة 
والعسل،والزيت عليه المقروء الماء قوارير بح ق والمغالأة 
يبيعوآخر وكن.ا، كل.ا قدر0 لحول م رمياخذ والبعض 

والراحوكن.ا كدا بمبلغ اض كتاب من آيات، عليها مكونا أوراما 
المحامون،يئارطه ما الرقية ل يشترط وبعضهم ... يستخدم 
بكياإلا أذمب، لا فيقول الحرف، وأصحاب الدعاوى ووكلاء 

أكلمن هدا وكذا، كذا المريض شفى إذا ثم ا؛تاواء، وكذا 
الوكيلونعم اطه فحبنا بالياطل الأموال 
الراقينبحص يقوم أن والغراسب، العجانّتح ومن ]٧[ 

هذا•من شيء عن والصحف المجلات بعض تحدس وند ( ١ ) 

. ٤٢٣ — ص٢٣٢ القاسس، الدين جمال للعلامة الشامية الصناعات ناموس را*؟ع ( ٢ ر 



وقرأنا٠ممعنا ما أغرب من وهدا الرقية عير يت

®وكذلكالشيخ؛ آل العزيز عبد بن صالح الشيخ قال ول 
عادية،قراءة هده مي فيالقراءة يصنفون الراقين يعفر نجد 

وهكزاثالثة وقراءة أعلى كدا حر بأحرى وقراءة كدا، بسعر 
قالمثري وهوخلاف بالباطل، الماس أموال أكل من وهذا 

محاكوليس ممتازة، وأخرى عادية رقية هناك فلمس الرقة، 
منهءوالحذر عنه الإقلاع ينبغي مما وهذا للرقية تعير 

أنإلى الرقية ى المائي الوب الأّهذا أدى وقد قلت: ٢ أ: 
الجرائدصفحات، على المنافقون ويتكلم الماعقون ينعق 

يلالشرعية، الرقية شأن من ويهللون ونحوها والجلأت، 
حرية.والالاستهزاء حد إلى الأمر وصل لقد 

بعمىعند انتشرت، ظاهرة اك وهنالمخيل: ألة م]٨[ 
علىوالشياطين الجن عيثا ل تدخل وقد خهلآ وهي الرقاة، 
إذااض هداهم الرقاة فبعض بالمخيبل، يمي ما وهي الماس، 

أشخاصاتخيل عيك أقرأ عناسما له: يقول المريض على قرأ 
قيسنتا فالذي بات،، ومنامحمجالس ق حياتكؤ ق علينثج مروا 

هذاأن نالث، ولا وسحرك، أءانلئs الذي هو يكون ربما خالك، 

.١  ٦٨٣العدد -_rY الدعرة .جلة j له لقاء من 







القتلإلى الأحوال بعض ل الأمر وصل ربما بل ذك يسبب 
والعجبيكذب، -ض تصديق بسبب ذك وكل يافه. والعياذ 

منالخلق من كثيرا يزكي أن يستطيع لا الماس بعض أن 
الأمورمن فهده ؤيصدقه، حئا يزكي أن به فكم؛ الإنس 

لها.المنبه ينبغي كبيرة مقامي عاليها يرتب التي الخهليرة 
[١ كونهالراقص؛ بمص فيها يقع المي الأخطاء ومن [ ٠
إلىبعمهم تعدى بل الرقية أياء والغلام المرأة حد يمس 
النبيلأن يجوز لا وهذا اق. بوالعياذ الغلغلة العورامحت، مس 

خيرحديد من يمخيط رأسه ق أحدكم يطعن لأن ٠١يقول! 
.٢ ١ له« تحل لا امرأة يمس أن من له 

 I ] جدص من الراثي، فعل أن يظن الناص وبعض
لأنهفاسد وقياس خه؛لا وهذا كالهلبيب وأنه فيه شيء لا المرأة 

وقلضرورة إلا الرحل الطبيب إلى تذهب أن للمرأة يجوز لا 
منبب الأمر لذك اصهلرت أو امرأة طيبة توفر عدم حالة 

يتوافقأن يجب الهلبيب قبل من الإجراء هذا إن ثم الأسباب، 
لهيجوز فلا بقدرها(، تقدر )الضرورة الفقهية القاءاJة نص مع 

الجامعصحح ق الأل-اق وصححه ٢( ١ • T/ )• الكسر ل اللمراق رواه 
لهئ'ه(.





فكروشحن البلبلة ؤإحداث والفلنون، والتخرصات الأوهام 
العائن،يحدد وربما بالعين مصاب أنه يدعى أوكان المريض 

سحرافيه أوأن أوفلأن فلأن سحره والذي حور مأوأنه 
هذاهوية يحدد وقد عليه ميهلزا أوجائا أوأحمر أمول 
فيجعلهبالأوهام المريض فيشحن لم، ومكافر وأنه الجني 
والحنقبالخرب بتعذيبه يقومون أو الله رحمة من ماس 

شيء،ق الدين من هذا فليس بالوساوس، عليه الجن ليهل وت
أحيهم.على للشيطان عوئا يكونون ولا الرقاة هؤلاء افه فليتق 
للجن،الراقين بعض استخدام الأخطاء ومن [ ١٢]

عنتعالى قال كما المنع فيها والأصل بالجن والاستعانة 
نياآنتثعبمقتاوالج—ن"الإنس 

محضيمممتيذ4االأ:ا
•[ ١ الأًنعام؛حمآ سورة ل ه علبمر ساآأال4إقوممث، 

للث،المموصحا فخآننث تيمية ابن الإسلام شيح ال ق٠ 
حالات،!الجن مع له ه ررالنى يقول• الجن ْع الصحيح 
بالتوحيدأمرهم ياهم، ؤينهأمرهم يالأولى! ة الحال
الأمرل غيرهم مثل فهم مكلفون لأبم صدْ؛ عن ؤبمهاهم 
واض،•

يستعيذأن وهي الجن شياطين الجن من الثانية: الحالة 



٥^٣٨اأ>بًًًًًًً^ًًًدًً 

المشرومةالمحمودة بالرقى يسترقي وأن شرهم، من باه. 
شرهم،،لدغ 

الراقينبعض من بالجن الاستعانة على ترتب قد وء 
آلالعزيز عبد بن صالح الشيح بعضها وشروريدكر مفاسد 
هذاالجن لم بماستعان فيمن أبقا راثم فتقول• الشيح 
القوسق وشحناء وفرقة مصائب هناك جعلوا أمم أورثهم 

مليمن أنه زعموا من به أحبر بما إثمارهم جراء من 
اكانيةزوجته من العين وهن"ه عين فيه هدا أن يخبرهم الجن، 

هذابه أمحرم بما فيحدث كذا من هو أوشيء أوسحر بنت من 
الجنوعدالة العدالة على متوقف محرم قبول والجني الجني، 

لأتحلم،،'م
الحيوانبالإنسان التلبس الجني ق الأصل أن قول أز 

فهوفاسق.والفللم، 
هذاj تساهلوا الراقين بعض أن الأخطاء ومن [ ١٣]

أصبحواالوقت ومحيق الناس ولكثرة الرقية، ق المشرؤع 
مثلاالشرعية للوسيلة مخالفة بوسائل الرقية محن بانولع يرقون 

(,١ ٢ ٠ )ه/ الفتاوى مجمؤع ( ١ل 

رأحكامهاء٠*ارر ثعنوان• له محاصرة من ( ٢ إ 



ئ؟ظعهء==ً=^=—==!_
ثمزعفران على -ا ءريختم الأية فيه ختم أختاما، يضع بعضهم 

الورقةعلى يضربه لأنه للقرآن امتهان وهذا الأوراق، فيه يضع 
محرم.القرآن وامتهان للقرآن وامتهان مخالفة وهذه صربا، 

ومنللمريض والتعذس_ا الأذى تعمد -اء الأخهلومن [ ا1ا 
أوبالكهرباء صعقه أو للمرضى بالنار الحرق استعمال ذك 

الراقين،بعض ه يجارّما أبشع من وهذا العنيف، الضرب 
ولاثا ونفبدنيا للمريض تعدم، هذا أن فيه رس، لا ومما 

عنينجم وقد شرعا، معلوم هو كما المار رب إلا بالمار يعذب 
جيم.بعض ل للمريض تشويه بالمار الإحراق هذا 

المرضى،على القرآن قراءة أبقا الأخطاء ومن [ ١٤]
تكونأن لأبد فالرقية بعيدة، مسافة من وربما صوت مكن عثر 

هذالأن صوت مكبمر بوامحسهلة تكون ولا مباثرة المريفي على 
وكانالصالح، لف، والهأ الله ول رمفعله ا ما يخالف

يفعلوا.ولم بالرقية بعيد من أصوامم رفع بإمكامم 
وهذاالرقية؛ يطلن اللاتي بالناء الخلوة ذك ومن [ ١٥]

بعضاشتكت، وقد شرعا، محرمة فالخلوة؛الأجنبية يجوز، لا 
بكلاموحدثها حسا اختلى حيث، الراقين بعفى من اء الم

بسبالأعراض هتلئج إلى الأمر يصل وأحيائا الحياء، يخدش 
وإغواءالشيْلان.الماهل 



منسورة لم أن بعضهم.زعم أن الراقين بدع ومن ا ١ ازاُ 
نير٠عن حم الراقي تقرئ صالحين، وحنا خذائا القرآن سور 

يزعمكما وموا0 لصلاحه له وسخرهم 
تكرارز كبيرة محددة أعدادا يذكر بعضهم أن كما [ ١٧]

وهذاسبعا أو ثلاثا تقال أما الموصى ق ورد والذي الايات 
الدعاء.ل ورد ما أقصى 

فيذكرذلك على يزيدون اض هداهم الراقين بعض ولكن 
١الكرسي آية قراءة مثلا بعضهم  ٠ لماكوالفالق مرة،  ٠١

،١٢١بينهما واكأليف، الزوجين أومحبة مرة،  ٧٧٧حر ال
قامواوربما سع، العدد مضاعفات أو الفلق سورة وقراءة مرة 

ساءمحن نعم المرات. آلاف، أوبعمها افه أمماء بارديد 
لأنأوحد بعدد أوينيره يحددء أن دون ذلك، فله التكرار 

محمل.هدى الهدي وحير المحدثة البيع من ذللث، 
شيءفيها اسويح الأوراق إلصاق الأخطاء وس [  ١٨]

وضعهاأو منه، موضع أو الجم على الأوعية أو القرآن من 
التمائمتعاليق من لأنه يجوز لا ذلك ونحو الفراش تحت، 

، 111الشرعية الرقية مختصر  ١١ت رصالته ل الحورال محمد ذلك من بعصا ذكر ( ١ ، 

ص'؟•



ئأولههدء==^=^=ء—

،له،ا اف أتم فلا تميمة تعلق ®من ه؛ بقوله عنها المنهي 
شرك،واكولة والتمائم الرش ارؤإن وقوله• 
التراببجمع المريض بأمر المعالجين وبعض [ ١٩]
قله أصل لا وهدا عليه الخاء أورش علبه، قتل مالذي 

اعتقادإلى بصاحبه يفضي قد بدعي هوعلاج بل الشريعة، 
أمورحهليرة.

حرقة،ل القرآن كتابة الشنيعة الأخطاء من وكيلك [ ٢٠]
منلجس وهذا حا، وسخر يحرقها أن المريض من يطلب ثم 

للقرآنإهاتة وفيه لم، العمل 
سلف،فيها للمعالجين يعرف لا التي الوسائل ومن [ ٢١]

—ا٠٠ؤيضرب العصا على آيالت، كتابة إلى أحدهم يحمد أن 
صفةمحل هذا وعلى الملمح، عن ترد لم فهذه الممرؤع 

JU'NIوحث ( ٧٠والحاكم)٣• ٢( • والترمذي)٢٧ ١(  ٧٤.أحمد)٤ روا، ( ١ر 

(.٢٠ر٢٧ الترمذي صحيح ق

والحاكم( ٣٥٣ماجه)٠ وابن ( ٣٨٨٣داود)وأبر ( ١٣٦ >ه أحمد رواْ )٢( 

~رممحديث — الصحيحة ل ١لألازا وصححه ١(  ٩٣٨٧وال—هقي)( ٩٢٩٠)

(٢٩٧٢.)

.٤ ص؛ التوحيد كتاب ثرح ل المختمر رائع )٣( 















الصفحةالوضؤخ 

٥٣واكل............. بالقراءة الرمة الثالثة: الكشة ]٣[ 

عروالمح يالقراءة الرنة الرابعة: الكمة [ ٤ ل

المريض

علىالر ووصع بالقراءة الرنة ة: الخامالكيفية ]٥[ 

٠٥٥. ١. المسح...............٠..........١. ثم الألم مكان 
مموالفت القراءة بالرقية السادسة: الكيفية ]٦[ 

٥٦

.٠ ١ ٠ ١ .٠ ..٠ ..١ .٠ .٠ ؤ.٠ ....١ ........٠ ١ ٠ .٠ ..٠ .٠ .٠ المسح.٠ 

الريقمعوصّع بالقراءة الرقية المابعة: ]٧[الكيفية 

موصععلى نم الأرض، على وصعها نم الإصبع على 
٥٦الألم 
نمافء j المح بوضع الرقية الثامنة: الكيفية ]٨[ 

٥٧للدخ.......... القراءة مع الألم مكان على به المح 
التراب-خلط مع بالقراءة الرقية اكامحعة: الكيفية ]٩[ 

٥٨لمريفر....اا.ا...... ا على صه يم فيه والفت بالماء 

٥٩نبيه 

٦١مهمة ت سبيها 








