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 المقدمة

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا مف ييده اهلل فبل 

ٿ  ڇ مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱڇ  ٢٠١آل عمران:  ڇٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڤ  ڤ  ڤ        ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

 أما بعد :  ٠٠األحزاب:  ڇۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ڇ  ٢النساء:  ڇڦ  ڦ  

ياكـ لمعأرحب بكـ في ىذه الدكرة كأسأؿ اهلل تبا أشكر اهلل ، ك النافع كالعمؿ الصالح  مـرؾ كتعالى أف يكفقنا كا 

 .اف سببا ليذا المقاء كىذه الدكرةأكال عمى تيسيره كنسألو العكف كالسداد في القكؿ كالعمؿ .. كما أشكر لمف ك
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 برنامج الدورة

 مسائؿ ووسائؿ الرقية الشرعية :لدورةاسـ ا

 :الدورةاليدؼ العاـ مف 

 .كالتعرؼ عمى أىـ مسائميا ككسائمياعرض مسائؿ ككسائؿ الرقية الشرعية 

 األىداؼ التفصيمية:

عمى الدكرةيتكقع مف المتدرب في نياية   :أف يككف قادرا ن

 ( كالسحر كالمس كالحسد العيف) عمى األمراض الركحية  االطبلع.  

   كالنفسية.أف يككف قادرا عمى تمييز األمراض الركحية بعضيا عف بعض كتمييزىا عف األمراض العضكية 

 تعرؼ عمى طرؽ ككسائؿ الرقية الشرعية ككيفيتيا.أف ي 

 .معرفة الراقي الشرعي كأىـ ما يميزه عف المشعكذيف كالدجاليف 

  :في الدورةالمستيدفوف 

  :المنفذوف

 .أربعة أياـ مدة البرنامج:

 ساعات.  سبع عدد الساعات :

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   

 إعداد : د. حممد بن مهدي احلمودي   "الرقية الشرعية مسائل ووسائل"حقيبة الدورة التدريبية 

4 

 المنيج

 الزمف لمكحدة العممي كالعممياليدؼ  مكضكعات الكحدة اليـك

كؿ
األ

 

 االبتبلء باألمراض سنة إليية -1

، جسدم كنفسي لئلنسافأنكاع األمراض التي تعرض  -2

 كركحي.

 تعريفيما كالفرؽ بينيما كالباعث ليما. العيف كالحسد -3

 دليؿ كقكع األثر بالعيف كالحسد مف القرآف كالسنة. -4

 كيؼ تؤثر عيف العائف كحسد الحاسد. -5

 مف حيث الصادر كمف حيث األثر.أقساـ العائف  -6

 .أعراض العيف كالحسد -7

قضاء اهلل الككني ماض في ابتبلء  -1

الشرعي االنساف، فكيؼ نحقؽ اليدؼ 

 لبلبتبلء بالرضا كالتسميـ كاالحتساب.

التعرؼ عمى أعراض العيف كالحسد  -2

كأقساميما كتأثيرىما تزيد المؤمف إيمانا بعظيـ 

ا قدرة اهلل التي أكدعيا في ىذا اإلنساف كم

 أكدع اهلل فيو مف قدرات خير كشر.

 نتقي الشر كنحذره كنصنع الخير كنطكره.

99 

 دقيقة
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 الزمف لمكحدة العممي كالعممياليدؼ  مكضكعات الكحدة اليـك

اني
الث

 

 السحر لغة كشرعا. تعريؼ -1

 يككف ساحرا (كيؼ كيؼ يتحصؿ عميو )  -2

 أدلة ثبكتو ككقكعو كتأثيره. -3

 أقساـ السحر. -4

 بعض األمـ المشتيرة بو.ك تأريخو،  -5

 كيؼ يؤثر السحر في بدف المسحكر. -6

 .طرؽ تكصيؿ السحر إلى المسحكر -7

 مككناتو كمكاده. -8

 أنكاع السحر مف حيث تأثيره. -9

 أعراضو في المسحكر. -19

 أنكاع مف الطبلسـ كالحركز السحرية. -11

امتبلؾ حصيمة معرفية عف السحر  -1

 كطرقو كأقسامو كطرؽ متعاطيو.

 اتقائوتثمر ىذه المعرفة كسائؿ عممية لػ  -2

محاربة أىمو كنصح  –التحذير منو  –

القدرة عمى تمييز الخير مف  –المغتريف بيـ 

نفع المسمميف  –الشر كالحؽ مف الباطؿ 

برقيتيـ كداللتيـ كيؼ يتحصنكف منو 

 كيحذركنو.

129 

 دقيقة
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 الزمف لمكحدة العممي كالعممياليدؼ  مكضكعات الكحدة اليـك

لث
الثا

 

 تعريؼ المس لغة كاصطبلحا. -1

 أدلة كقكعو شرعا كعقبل ككاقعا. -2

 أساب اإلصابة بالمس. -3

 –مطبؽ  –غير منامي  –أنكاعو كأعراضو ) منامي  -4

 جزئي خارجي ( –ي مجزئي داخ

امتبلؾ معمكمات عف عالـ الجف ككيؼ  -1

 يتسمط كفارىـ كعصاتيـ عمى المسمميف.

 اتقاءتثمر ىذه المعرفة كسائؿ عممية لػػ  -2

 –الحذر مف مكرىـ ككيدىـ  –شرىـ 

مساعدة المحتاجيف  –التحصف مف كيدىـ 

لمسمميف كداللتيـ عمى ما يدفع عنيـ مف ا

 ضرر كيد شياطيف الجف كعصاتيـ.

99 

 دقيقة
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 الزمف لمكحدة العممي كالعممياليدؼ  مكضكعات الكحدة اليـك

رابع
ال

 

 تعريؼ الرقية الشرعية لغة كاصطبلحا. -1

 شركط جكازىا. -2

 حكميا في الشرع كأدلة جكازىا. -3

 ىؿ الرقية تكقيفية أك اجتيادية. -4

 حكـ التداكم. -5

 الرقية كالتككؿ. -6

 كرقية غيره عميو.رقية اإلنساف نفسو  -7

 صفة الرقية ككسائميا. -8

 مبلحظات كتنبييات. -9

جابة لتساؤالت. -19  تصكيبات كا 

التعرؼ عمى الرقية كشركط جكازىا في  -1

 الشرع كحكميا.

 صفات الراقي الشرعي. -2

 صفة الرقية كطريقتيا المشركعة.

ىذه المعرفة تمكف المسمـ مف معرفة  -3

لمسائؿ، كتمكنو الحؽ كالصكاب في مثؿ ىذه ا

مف نفع نفسو كنفع المسمميف ، كالرقية باب 

لربو  امف أبكاب العبادة يتعبد المسمـ بي

 ، عمما كعمبل كنفعا متعديا.سبحانو

129 

 دقيقة

 الراقي الشرعي تعريفو كصفاتو الشرعية. -1

 المرقي كشرط انتفاعو. -2

 الفرؽ بيف الراقي الشرعي كالدجاؿ. -3

الراقي الشرعي كالصفات أف يتعرؼ عمى  -1

الكاجب تكفرىا فيو، كالفرؽ بينو كبيف 

 الدجاليف.

يثمر ىذا في الجانب العممي معرفة  -2

بطاؿ  الصكاب كتدعيمو كالداللة عميو كا 

 الباطؿ كمحاربتو.
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 الزمف لمكحدة العممي كالعممياليدؼ  مكضكعات الكحدة اليـك

 أياـ 4
___________________ ______________________ 7 

 ساعات
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 إرشادات لممتدربيف

 

  جميع األنشطةكف مشاركان في.   

  ءكالزمبلاحتـر أفكار المدرب.  

  كالزمبلء بأدب إف كانت ىناؾ حاجةأنقد أفكار المدرب . 

 احرص عمى استثمار الكقت.  

 تقبؿ الدكر الذم يسند إليؾ في المجمكعة.  

 حفز أفراد مجمكعتؾ في المشاركة في النشاطات.  

 أثناء البرنامج التدريبي مع المدرب كالزمبلء لتكف عبلقتؾ متميزة.  
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 الوحدة التدريبية األولى

 دقيقة  99الزمف :  -اليـو األوؿ 

 أىداؼ الوحدة :

 اليدؼ العممي كالعممي لمكحدة مكضكعات الكحدة

  .االبتبلء باألمراض سنة إليية -1

، جسدم كنفسي لئلنسافأنكاع األمراض التي تعرض  -2

 كركحي.

 تعريفيما كالفرؽ بينيما كالباعث ليما.العيف كالحسد  -3

 دليؿ كقكع األثر بالعيف كالحسد مف القرآف كالسنة. -4

 كيؼ تؤثر عيف العائف كحسد الحاسد. -5

 أقساـ العائف مف حيث الصادر كمف حيث األثر. -6

 .أعراض العيف كالحسد -7

قضاء اهلل الككني ماض في ابتبلء االنساف،  -1

ي لبلبتبلء بالرضا فكيؼ نحقؽ اليدؼ الشرع

 كالتسميـ كاالحتساب.

التعرؼ عمى أعراض العيف كالحسد كأقساميما  -2

كتأثيرىما تزيد المؤمف إيمانا بعظيـ قدرة اهلل التي 

ا أكدع اهلل فيو مف أكدعيا في ىذا اإلنساف كم

 ر.قدرات خير كش

 نتقي الشر كنحذره كنصنع الخير كنطكره. 

 يكوف المتدرب قادرًا عمى :يتوقع في نياية الجمسة أف 

  تمييز العيف كالحسد ككيفية تأثيرىما. -1

 التي تثبت حقيقة تأثير العيف كالحسد.أف يتعرؼ عمى األدلة  -2

 أف يتعرؼ عمى الباعث لمعيف كأقساـ تأثيرىا. -3

  أف يعرؼ أعراض العيف كالحسد. -4
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 المادة العممية 

 سائرة عمى البشر كالبد مف حصكؿ ذلؾ لكؿ إنساف  إليية مقدمة: االبتالء باألمراض واألوجاع سنة

 كقد قيؿ:

 ثمانية البد منيا عمى الفتى *** كالبد أف تجرم عميو الثمػانية

 سركر كىٌـّ كاجتمػػاع كفرقػػػة *** كُيْسر كعسر ثـ سقـ كعافية

منزلة لـ يبمغيا بعممو ابتبله إف العبد إذا سبقت لو مف اهلل  :قاؿ في الحديث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـك 

  (1).اهلل في جسده أك في مالو أك في كلده ثـ صبَّره عمى ذلؾ حتى يبمغو المنزلة التي سبقت لو مف اهلل تعالى

 كمرض الجسد ذكره اهلل في القرآف في مكاضع منيا:

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲    ڇ  -1

﮷  ﮸            ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾    ﮿  ﯀  ﯁                   ﮶﮳  ﮴  ﮵

 .٣٤النساء:  ڇ                  ڭ  ڭ  ڭ              

 .١٢النور:  ڇڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ   ڇ  -2

أسند ..  ؿالخمي ) أدب ، ٠٠الشعراء:  ڇۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ڇ  كقاؿ عمى لساف إبراىيـ  -3

ف كاف عف قدر اهلل كقضائو كخمقو ، كلكف أضافو إلى نفسو أدبا  .( المرض إلى نفسو ، كا 

                                                 

، مكتبػة المعػارؼ. 3999: صحيح ، سنف أبػي داككد، رقػـ الحػديث قاؿ الشيخ األلباني ، كتاب الجائز، باب األمراض المكفرة لمذنكب ،أبك داكد ( ركاه1)
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األنبياء:  ڇٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڇكقاؿ في شأف أيكب  -4

٠٤ . 

  حتى غير االنساف.مخمكؽ كالحس كالكاقع ال ينكر كجكد المرض كىك يصيب كؿ حي 

 أنواع األمراض     

 جسدم، كقد مضى الحديث عنو. -1

كعرفو بعض الباحثيف بقكليـ : ىك حالة نفسية تصيب تفكير اإلنساف أك مشاعره أك حكمو عمى نفسي،  -2

األشياء أك سمككو كتصرفاتو إلى حد تستدعي التدخؿ لرعاية ىذا اإلنساف، كمعالجتو في سبيؿ مصمحتو الخاصة ، 

  كلو.أك مصمحة اآلخريف مف ح

كلست ىنا بصدد الكبلـ عمى المرض النفسي كتشخيصو كتحميمو فيذا باب كاسع، لكني أسجؿ نقاطا تخص  

 كنظرتو لممرض النفسي كالعبلج النفسي كالمعالجيف فيو كالمختصيف. الشرعي الراقي

مف الطب  ينبغي أف تككف العبلقة بيف الراقي كالطبيب النفسي عبلقة تكاممية، ىناؾ حاالت لـ تستفد -أ

النفسي ككاف عبلجيا في الرقية الشرعية، كىناؾ حاالت كاف العبلج النفسي عامبل مساعدا في االستفادة مف الرقية، 

 .كمشاىدة كثيرة عمى ىذا كاألمثمة

المرض النفسي خمؿ في كظيفة العضك كليس خمبل في العضك نفسو، يحتاج إلى تمريف كتركيض ليعكد  -ب

 دة.لممارسة كظيفتو المعتا

الدكاء النفسي مبني عمى دراسات كتجارب كليس ارتجاال كما يفيمو بعض الناس.)كمف أخطاء بعض  -ج

الرقاة أمره لمف يتعالج عنده أف يطمب منو ترؾ العبلج النفسي فتحدث انتكاسة في الحالة تحتاج لزيادة جرعة العبلج 

 أك التنكيـ في األقساـ الداخمية في المستشفى النفسي(
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 الرقية الشرعية مؤثر عظيـ في تيدئة النفس كتقبؿ العبلج النفسي . -د

، فالذم لدل تنافرية) دائما أكرر عند لقائي بالرقاة كاألطباء النفسييف مف المسمميف يجب أف تككف العبلقة تكاممية ال 

كالتماس  لتعالجاك متطبب اإلسبلـ ل دعاالراقي ىك كبلـ اهلل ككبلـ رسكلو، كالذم لدل الطبيب النفسي تراكيب طبية، 

 الدكاء لدل مف يحسنو(

مرض ركحي، الحقيقة أني لـ أجد لو تعريفا بمعنى التعريؼ االصطبلحي ) بالحد اك الرسـ ( رغـ كثرة  -3

استعماؿ الناس لو، كلعؿ االستعماؿ لمرض العيف كالسحر كالمس كالحسد بالمرض الركحي ىك نسبة السبب إلى 

 ـ الجف، فغمب ىذا االسـ عمى ىذه األمراض كميا.مسببو، كاالركاح ىـ عال

 أنواع األمراض الروحية   

 ( المس العيف كالحسد السحراألمراض الركحية ىي ) 

 العيف والحسد

العيف ىي ىذه الباصرة التي في اإلنساف، سمي الببلء الذم يسببو الناظر بعينو  ،والحسد تعريؼ العيف -1

 .فإلى المصاب الذم يقاؿ لو المعيك 

 الحسد تمني زكاؿ النعمة عف المحسكد، سكاء تمنى زكاليا لتصؿ إليو أك تمنى زكاليا ال لتصؿ إليو. -2

  كيتفقاف في التشخيص كالعبلج. ،كىنا تنبيو: كىك أف الحسد كالعيف يتفقاف في األثر

كالعائف قد يككف  كالفرؽ بينيما: أف الباعث يختمؼ فنفس الحاسد نفس حقكدة تنبعث منيا شركر كيقصدىا. 

الباعث نفس حقكدة شريرة تنبعث منيا شركر كيقصدىا، كقد يككف الباعث ليا االعجاب، كليذا قد يصيب العائف 

 كىك ال يقصد، كقد يصيب مف يحب كيكره إصابتو بشر كنفسو ككلده كمالو.

ال فقد   .الرائحة يصيب بشـكقد  بالعيف األعمى يصيبكنسبة الضرر لمعيف أغمبي كا 
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 بعد ىذا التعريؼ لمعيف والحسد ننتقؿ إلى محور آخر وىو: 

ألنو ال خبلؼ في ىذه المصطمحات بيف الطكائؼ، لكف الخبلؼ ىك في تأثير العيف  دليؿ ىذا التأثير، -1 

فأبطمت طائفة ممف قؿ  : ، قاؿ ابف القيـكالحسد في المعيكف كالمحسكد، فقد أنكر ىذا التأثير طائفة مف الناس

  (1)ف السمع كالعقؿ أمر العيف كقالكا: إنما ذلؾ أكىاـ ال حقيقة ليا.نصيبيـ م

كىؤالء ىـ العقبلنيكف الذيف يقيسكف األمكر بمشاىدات البصر كالحس، كىنا تنبيو: ) أننا لك سمعنا بعض  

و كسمـ في مف ينكر ذلؾ فبل نكفره ألنو لـ ينكر أمرا معمكما مف الديف بالضركرة إال إف كذب النبي صمى اهلل عمي

 خبره (

 العيف والحسد مف الكتاب والسنة أدلة تأثير

 كىناؾ نصكص في القرآف كالسنة يذكر فييا لفظ الحسد كالعيف، لكني لف أذكر إال ما يدؿ عمى كقكع األثر، فمنيا:

  ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہڇ قاؿ اهلل تعالى في كصية يعقكب لكلده  -1 

 .١٠يوسف:   ڇ﮹  ﮺  ﮻     ﮸﮶  ﮷  ﮵ۓ    ﮲   ﮳     ﮴  ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

قاؿ اإلماـ الطبرم: يقكؿ تعالى ذكره : قاؿ يعقكب لبنيو لما أرادكا الخركج مف عنده إلى مصر ليمتاركا 

ليـ ، ألنيـ كانكا الطعاـ : يا بني ال تدخمكا مصر مف طريؽ كاحد ، كادخمكا مف أبكاب متفرقة، كذكر أنو قاؿ ذلؾ 

رجاال ليـ جماؿ كىيأة ، فخاؼ عمييـ العيف إذا دخمكا جماعة مف طريؽ كاحد ، كىـ كلد رجؿ كاحد ، فأمرىـ أف 

عف ابف عباس ، ؿ : خاؼ عمييـ العيف، كعف قتادةيفترقكا في الدخكؿ إلييا، كذكر جممة مف اآلثار عف  الضحاؾ قا

   (2)عيف.قاؿ : رىب يعقكب عميو السبلـ عمييـ ال

                                                 

 .165، ص4ـ ، ج1994ىػ 1415، ت7القادراألرنئكط ، مكتبة الرسالة، ط، لػ ابف القيـ، تحقيؽ شعيب كعبد زاد المعاد 1))
 .646، ص6ـ، ج2919ىػ 1431تفسير الطبرم، لػ محمد بف جرير الطبرم، تحقيؽ إسبلـ عبد الحميد، مكتبة دار الحديث، ت (2)
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عميو السبلـ : إنو أمر بنيو لما جيزىـ مع أخييـ  يعقكب ، كقاؿ اإلماـ ابف كثر قكؿ تعالى ، إخبارا عف 

كمحمد  ، ابف عباس أال يدخمكا كميـ مف باب كاحد ، كليدخمكا مف أبكاب متفرقة ، فإنو كما قاؿ مصر ، بنياميف إلى

ئة إنو خشي عمييـ العيف ، كذلؾ أنيـ كانكا ذكم جماؿ كىي : كالسدم كقتادة ، كالضحاؾ ، كمجاىد ، ، بف كعب

 .(1) الناس بعيكنيـ; فإف العيف حؽ ، تستنزؿ الفارس عف فرسو حسنة ، كمنظر كبياء ، فخشي عمييـ أف يصيبيـ

كذلؾ أنو خاؼ عمييـ العيف ; لكثرتيـ كبياء منظرىـ ; لككنيـ أبناء رجؿ  كقاؿ الشيخ السعدم في تفسيره :  

 (2)كاحد.

 .١٢القلم:  ڇڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  ڇ  كقكلو تعالى:  -2 

نؾ بأبصارىـ ، أم : ليعينكنؾ بأبصارىـ لينفذك   ليزلقكنؾ كغيرىما كمجاىد ابف عباس قاؿ قاؿ ابف كثير في تفسيره: 

العيف  ، بمعنى : يحسدكنؾ لبغضيـ إياؾ لكال كقاية اهلل لؾ، كحمايتو إياؾ منيـ. كفي ىذه اآلية دليؿ عمى أف

 (3)كما كردت بذلؾ األحاديث المركية مف طرؽ متعددة كثيرة. إصابتيا كتأثيرىا حؽ، بأمر اهلل، عز كجؿ،

فمك لـ يكف لحسد الحاسد تأثير لما ،  ١الفلق:  ڇچ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ في سكرة الفمؽ  -3 

  .سمـ لبلشتغاؿ باالستعاذة مف حسدهاحتاج الم

 

 

 

                                                 

 .1198، ص2ـ، ج2996ىػ 1427، ت2تفسير القرآف العظيـ، لػ ابف كثير، مؤسسة الرسالة، ط ((1
 .536، ص1ـ، ج1997ىػ 1418، ت1تيسير الكريـ الرحمف، لػ ابف سعدم، طبع أحياء التراث،ط (2)
 .2392، ص4تفسير القرآف العظيـ، لػ ابف كثير، ج(3)
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 أدلة تأثير العيف والحسد مف السنة

 بعض األحاديث التي كرد فييا لفظ الحسد أك العيف:

كاف شيء سابؽ القدر سبقتو العيف العيف حؽ كلك  عف ابف عباس عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: -1

ذا استغسمتـ فاغسمكا   (1).كا 

كاف يؤمر العائف )الذم أصاب غيره بالعيف( فيتكضأ ثـ يغتسؿ منو كعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت:  -2

 .عيف(بال)المصاب  (2)المعيف

تسرع إلييـ العيف يا رسكؿ اهلل إف كلد جعفر كعف عبيد بف رفاعة الزرقي أف أسماء بنت عميس قالت:  -3

  (3).نعـ فإنو لك كاف شيء سابؽ القدر لسبقتو العيف» أفأسترقي ليـ؟ فقاؿ:

كعف أبي أمامة بف سيؿ بف حنيؼ أنو قاؿ: رأل عامر بف ربيعة سيؿ بف حنيؼ يغتسؿ فقاؿ: ما رأيت  -4

اهلل ىؿ لؾ في سيؿ بف  فأتي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقيؿ: يا رسكؿكاليكـ كال جمد مخبأة فمبط سيؿ 

حنيؼ كاهلل ما يرفع رأسو، فقاؿ: ىؿ تتيمكف لو أحدان قالكا نتيـ عامر بف ربيعة، قاؿ: فدعا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

فغسؿ عامر كجيو كيديو كمرفقيو  «عبلـ يقتؿ أحدكـ أخاه أال بركت اغتسؿ لو» كسمـ عامران فتغيظ عميو، كقاؿ:

 (4.)خمة إزاره في قدح ثـ صب عميو فراح سيؿ مع الناس ليس بو بأسكركبتيو كأطراؼ رجميو كدا

 

                                                 

 ، ترتيب فؤاد عبد الباقي. مكتبة دار الكتب العربية.1719،ص 4، كتاب السبلـ، باب الطب كالمرض كالرقي،ج2188(  ركاه مسمـ برقـ 1)
 .2522، كصححو األلباني في السمسمة برقـ 3889كاه أبك داككد برقـ ( ر 2)
 (.4569، كصححو األلباني في مشكاة المصابيح برقـ 2959( ركاه الترمذ برقـ 3)
 .4562، كصححو األباني في مشكاة المصابيح برقـ 1679( ركاه مالؾ في المكطأ برقـ 4)
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أكثر مف يمكت مف أمتي بعد قضاء اهلل  : قاؿعف جابر بف عبد اهلل أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -5 

   (1.)كقدره بالعيف

بالرجؿ بإذف اهلل تعالى  إف العيف لتكلععف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :"  -6

  .(2) حتى يصعد حالقا ثـ يتردل منو

كىنا  . معنى لتكلع: أم أف العيف لتبلـز الرجؿ مبلزمة الغريـ لغريمو حتى يصعد لشاىؽ ثـ يتردل منوك   

يككف  فقدكقفة فقد يككف التردم بفعمو كقد يككف بغير فعمو، كقد تسمع عف بعض المصميف في المسجد أنو انتحر .. 

  ذلؾ مف ىذا القبيؿ.ما حصؿ منو مف 

مالي أرل أجساـ بني عف جابر رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ألسماء بنت عميس:  -6

أخي ضارعة )نحيفة( تصيبيـ الحاجة؟ قالت: ال، كلكف العيف تسرع إلييـ، قاؿ: ارقييـ، قالت: فعرضت عميو فقاؿ: 

  (3.)ارقييـ

غير ىذه نكتفي بما ذكرنا، نمحظ مما تقدـ مف النصكص النبكية أف الحسد كالعيف حقيقة ال  كىناؾ آثار

 خياؿ، كأف العيف حؽ; أم أف ليا تأثيران ممحكظان، كأف األذل الذم يصيب الشخص المضركر يتـ بالمعاينة.

 وىنا ينشأ السؤاؿ كيؼ تؤثر العيف في المعيف؟

شيطاف مف الجف يؤثر عمى ىذا المعيكف.) كىذا كاقع كمشاىد في كثير منيـ مف قاؿ بأف ىذه النظرة يتعبيا 

 مف حاالت المس كما سيأتي (

                                                 

 .1296في صحيح الجامع برقـ  األلباني يخ الكبير، كحسنوركاه البزار كالطيالسي كالبخارم في التار  ( 1)
 .1681رقـ.، كقاؿ األلباني: )صحيح( انظر صحيح الجامع 29969ركاه أحمد برقـ ( 2)
 .1726، ص4، ج .في كتاب السبلـ باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة كالحمة كالنظرة ( ركاه مسمـ3)
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كمنيـ مف يقكؿ بأف ىناؾ قكة غضبية سمية تخرج مف عيف العائف بعدما تتكيؼ نفسو الخبيثة، بحيث تؤثر 

 في المعيكف سمبا.

نما تخرج مف عينو قكة كمنيـ مف يقكؿ إف تأثير العائف عمى المعيف ال يكمف في تأثير  قكة نفس العائف كا 

 .( تؤثر في المعيف كتمحؽ بو ضرراةكيركمغناطيسي)حسية ) يعبر عنيا العصريكف 

ف طبائع الناس تختمؼ، فقد يككف ذلؾ مف سـ يصؿ مف عيف العائف في اليكاء إلى بدف إ :قاؿ ابف حجر

شيئنا يعجبني كجدت حرارة تخرج مف عيني. كيقرب  المعيكف. كقد نقؿ عف بعض مف كاف معياننا أنو قاؿ: إذا رأيت

ذلؾ بالمرأة الحائض تضع يدىا في إناء المبف فيفسد، كلك كضعتيا بعد طيرىا ال يفسد. كمف ذلؾ أف الصحيح قد 

 (1)ينظر إلى العيف الرمداء فيرمد.

لو إحباطا أك ارتباكا كمنيـ مف يقكؿ إف تأثير العائف عمى المعيف ال يككف جسديا بؿ نفسيا فقط، كأف يسبب 

 كىذا قكؿ الفبلسفة..أك يجعمو يفقد الثقة في نفسو

كقد تطرؽ ليذا االماـ الرازم في التفسير كمثمو ابف القيـ في الزاد، كىناؾ أمكر بدأت تتكشؼ في العمـ 

 الحديث، لمف أراد التكسع فيراجعيا في مظانيا البحثية.

 وىنا أمور ننبو عمييا. 

رادة منو بحيث يخمؽ اهلل في ىذا اإلنساف قدرة تؤثر في بدف المعيكف.العيف ال تؤثر  -1  إال بقدرة اهلل كا 

 قياس تمؾ القدرة قياسا ماديا غير ممكف ألف قياس الماديات يعتمد عمى نظريات البحث المادم. -2

                                                 

ابػف حجػر العسػقبلني، تحقيػؽ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي كمحػب الػديف الخطيػب، دار المعرفػة،  كتػاب الطػب بػاب  شرح صػحيح البخارم،لػػ  ( فتح البارم1)
 .299، ص19رقية العيف، ج 
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لعيف كالحسد المسمـ مأمكر باإليماف بأخبار اهلل كأخبار رسكلو سكاء أدرؾ ذلؾ أـ لـ يدركو، كأخبار ا -3

 أخبار متكاثرة في الكتاب كالسنة فيجب اإليماف بذلؾ.

 العيف بيف التيكيف كالتيكيؿ.  -4

قاؿ الشيخ عطية سالـ رحمو اهلل كبعد ىذا المشكار الطكيؿ بحثا عف كيفية إصابة عيف العائف لمف تصيبو ، 

 عند النظرة أك قكة سمية أك أجزاء لطيفة أك أنيا خمؽ يكجده اهلل 99ككانت حصيمة ذلؾ دائرة بيف ككنيا قدر اهلل 

إلى غير ذلؾ ، ككميا اجتيادية ، كلـ تسمـ مف اعتراض كال نقاش ، ككجدنا كبلـ ابف عبدالبر  99تخرج مف العيف 

ككجدنا كبلـ األلكسي  99أف التأثير حاصؿ يعرفو العامة كالخاصة ، فبل حاجة إلى إطالة الكبلـ في طمب الكيفية 

كبيذا نقطع بأمريف األكؿ : ثبكت كجكد  99كم ، أخفاه اهلل عمينا ، فيك مف حكمة اهلل أف أخفاه عمينا أنو سيـ معن

ىك قكؿ عقبلء األمـ عمى اختبلؼ ممميـ كنحميـ  –رحمو اهلل  –العيف كثبكت كجكد أثر عنيا كىذا كما قاؿ ابف القيـ 

  (1.)دـ العمـ الثابت بكيفية تأثيرىاالثاني : ع األمر 9، يثبتكف العيف ، كأنيـ ال يدفعكنيا كال ينكركنيا 

 أقساـ العائف

تنقسـ العيف إما عيف إنساف أك عيف جاف، أما عيف اإلنساف فقد مضت اإلشارة إلييا، كأما عيف الجاف 

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ رأل في بيتيا جارية  فيستدؿ ليا بما ركاه البخارم كمسمـ عف أـ سممة رضي اهلل عنيا

 .  (2)استرقكا ليا فإف بيا النظرة في كجييا سفعة فقاؿ

 في فتح البارم. السفعة التغير في الكجو كالنظرة أم مف الجاف، ذكر ذلؾ الحافظ

                                                 

 (38 – 37ص  –( العيف كالرقية كاالستشفاء مف القرآف كالسنة 1)
 ـ.1998ىػ 1419الدكلية لمنشر، ت، بيت األفكار 1124، ص5739ركاه البخارم في كتاب الطب باب رقية العيف، برقـ ( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3177&idfrom=10380&idto=10560&bookid=52&startno=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3177&idfrom=10380&idto=10560&bookid=52&startno=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3177&idfrom=10380&idto=10560&bookid=52&startno=54#docu


  

   

 إعداد : د. حممد بن مهدي احلمودي   "الرقية الشرعية مسائل ووسائل"حقيبة الدورة التدريبية 

21 

كالعيف عيناف عيف إنسية كعيف جنية فقد صح عف أـ سممة كذكر : قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل في زاد المعاد

كقكلو سفعة أم نظرة يعني : مف الجف يقكؿ بيا عيف أصابتيا مف نظر  الحديث، قاؿ الحسيف بف مسعكد الفراء:

 .(1)الجف أنفذ مف أسنة الرماح

 لمعائف، ويمكف تقسيـ العيف مف حيث الباعث ليا إلى:ىذا التقسيـ 

 عدـ اإليماف بقضاء اهلل تعالى، فبل يرضيو ما ينالو الخمؽ مف محاسف كعطايا. -1

، كربما عمؿ عمى حرماف نفسو أياما مف األكؿ حتى  -2 العيف القاتمة السمية الصادرة عف قصد كنية كعـز

 بالعيف.يتييأ بخبث ككيد إلصابة مف يريد إصابتو 

العيف المعجبة، كالتي ال تتمنى زكاؿ النعمة كليس قصدىا رد قضاء اهلل كقدره، لكنيا تطمؽ ألفاظا أحيانا  -3

 لمتندر كالنكات كأحيانا لمتعجب.

 أعراض اإلصابة بالعيف

األعراض ربما كثيرة كمتعددة كمختمفة األثر كمتفاكتة في الضرر بحسب الباعث ليا كالمنشئ ليا، كقبؿ 

 ر أعراضيا البد أف نعمـ أمكرا:ذك

تأثير العيف قد يككف بدنيا ظاىرا فينا يحتاج ألمريف رقية العيف كدكاء العضك بدكاء طبي محسكس،  -1

 .فيحتاج إلى جبيرة كرقية كعيف سببت حادث كسر

لكشؼ نعرؼ الداء الذم نتج عف عيف أنو ال يستجيب لمدكاء الحسي كبقية الحاالت، أك ال يظير أثناء ا -2

 كالتحميؿ كلك تطكرت أدكاتو.

 

                                                 

 .164، ص4ـ ، ج1994ىػ 1415، ت7، لػ ابف القيـ، تحقيؽ شعيب كعبد القادراألرنئكط ، مكتبة الرسالة، ط(زاد المعاد1)
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 أعراض العيف إف وقعت عمى الجسد

حرارة في  -تنمؿ األطراؼ  -ضعؼ الشيية  -كثرة التعرؽ ك التبكؿ  -صفرة في الكجو  -صداع متنقؿ 

حزف ك ضيؽ في  -ألـ متنقؿ أسفؿ الظير ك الكتفيف  -خفقاف القمب  -الجسـ رغـ ككف الجك معقكالن أك العكس 

رؤية ككابيس مزعجة باستمرار أك  -انفعاالت شديدة مف خكؼ ك غضب غير طبيعي  -أرؽ في الميؿ  -الصدر 

 حيات أك عقارب أك حشرات أك حيكانات .

فتسبب لو صدكد عف الذىاب إلى الكمية أك المدرسة أك العمؿ،   وقد تصيب اإلنساف في حياتو االجتماعية

، كقد يصاب بميؿ كاستيعابو كتقؿ درجة ذكائو كحفظوكتحصيمو  أك يصد عف تمقى العمـ كمدارستو كاستذكاره

خبلص أقرب كأحب  لبلنطكاء كاالنعزاؿ كاالبتعاد عف مشاركة األىؿ في المعيشة، بؿ قد يشعر بعدـ حب ككفاء كا 

 ، كيميؿ إلى عدـ االىتماـنفسو ميبل لبلعتداء عمى اآلخريف، كقد يصير مف طبعو العناد الناس لو ، كقد يجد في

ال  ، كيشعر باالختناؽ كيصيرسيطر عميو اإلحساس بالضيؽبمظيره كممبسو ، كال يألفو أىمو كأحبابو كأصحابو كي

 . يستقر لو حاؿ أك فكر أك مقاؿ

كما يصاب بالخبؿ  ،ؽ في التعامؿ مع غيره بشاف الماؿكضي فيصاب المحسكد بارتباؾ وقد تقع عمى الماؿ

، كقد تتعرض البضائع لمتمؼ كتخيـ عمى حركة البيع سحابو البضائع لمتداكؿع أك جمب أك عرض في إعداد كتصني

 مف الرككد كالكساد كيضيؽ صاحب الماؿ المحسكد ذرعا كال يقبؿ التحدث عنو أك العمؿ مف أجمو. 
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 األنشطة املصاحبة

  (1النشاط )

األـ ىؿ ترضعيو منؾ فقط أك  طفؿ رضيع في عمر خمسة أشير تدخؿ امرأة كأمو ترضعو مف ثدييا، تسأؿ المرأة

تضيفي معو حميبا آخر؟ قالت األـ فقط أرضعو مني فقط. ىزت المرأة رأسيا كقالت: إذا ىك يكفر عميكـ قيمة 

 الحميب الذم كنتـ ستشتركنو.

 الرقية.ساىـ في: )أ( تكقع النتيجة التي حصمت ليذا الطفؿ. )ب( الباعث ليذه المرأة عمى كبلميا. )ج( النتيجة بعد 
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 األنشطة املصاحبة

 (2النشاط )

نما ىذا مف حكايات في حكار ثنائي قاؿ أحدىـ: يعمؽ الناس  إخفاقاتيـ عمى العيف، كالعيف ال اصؿ لئلصابة بيا، كا 

 الماضي كتراث الجدات.

 ؟ تثبت قكلؾ ثاني المحاكر كيؼ سترد عميو ككيؼلك كنت الطرؼ ال
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 دة التدريبية الثانيةالوح

 دقيقة  99الزمف :  -اليـو الثاني 

 أىداؼ الوحدة :

 اليدؼ العممي كالعممي لمكحدة مكضكعات الكحدة

 تعريؼ السحر لغة كشرعا. -1

 كيؼ يتحصؿ عميو ) يككف ساحرا ( -2

 أدلة ثبكتو ككقكعو كتأثيره. -3

 أقساـ السحر. -4

 تأريخو، بعض األمـ المشتيرة بو. -5

 كيؼ يؤثر السحر في بدف المسحكر. -6

 طرؽ تكصيؿ السحر إلى المسحكر -7

 مككناتو كمكاده. -8

 أنكاع السحر مف حيث تأثيره. -9

 أعراضو في المسحكر. -19

 أنكاع مف الطبلسـ كالحركز السحرية. -11

امتبلؾ حصيمة معرفية عف السحر كطرقو كأقسامو  -1

 كطرؽ متعاطيو.

التحذير منو  – اتقائوؿ عممية لػ تثمر ىذه المعرفة كسائ -2

القدرة عمى تمييز  –محاربة أىمو كنصح المغتريف بيـ  –

نفع المسمميف برقيتيـ  –الخير مف الشر كالحؽ مف الباطؿ 

 كداللتيـ كيؼ يتحصنكف منو كيحذركنو.

 :جمسة أف يكوف المتدرب قادرًا عمىيتوقع في نياية ال

 عا.أف يتعرؼ عمى معنى السحر لغة كشر  -1

 لتعمـ السحر كحكميا شرعا.ميا الساحر دأف يتعرؼ عمى الكسائؿ التي يستخ -2
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 ميا السحرة.دأف يعرؼ تاريخو كاألمـ المشتيرة كبعض الرسـك كالطبلسـ التي يستخ -3

أف يتعرؼ عمى األعراض التي تظير عمى المسحكر كالعبلمات كالدالئؿ التي تجعمو يحكـ بأف الشخص بو  -4

 سحر.
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 المادة العممية

 الموضوع:  السحر

 وشرعا. واصطالحاتعريفو لغة  -1

 السحر لغة: ما خفي كلطؼ سببو، كمنو سمي السََّحر ك السحكر، فكؿ شيء خفي سببو يسمى سحران 

األكؿ: عقد كرقي، أم: قراءات كطبلسـ يتكصؿ بيا الساحر إلى استخداـ الشياطيف فيما :كىك في الشرع، قسماف

رادتو كميمو، كىك ما يسمى  يريد بو ضرر المسحكر. الثاني: أدكية كعقاقير تؤثر عمى بدف المسحكر كعقمو كا 

 .بالصرؼ كالعطؼ

 كيؼ يتحصؿ عميو ) كيؼ يصبح اإلنساف ساحرا (  -2

ىناؾ طرؽ يقع فييا المرء حتى يسمؾ سمؾ السحرة، كىي عمى نكعيف األكؿ يقصده ذلؾ اإلنساف كيسعى 

 ف تمخيصيا في إليو كيمك

 .القراءة في كتب السحر 

  .مجالسة السحرة كالدراسة عمييـ كالرغبة في أف يككف مثميـ 

كالكصكؿ إليو إذا لـ يجد استعانة  وكالنكع الثاني ما ال يقصده اإلنساف ابتداء لكنو يرقيو في سبيؿ تعمم

 :منياك كاستغاثة باهلل، 

   حب الشياطيف في إغكاء ىذا االنساف كالبدء في تقديـ خدمات عمى أنيا كرامات .. ثـ بعد ذلؾ

  .ئؿ الشياطيف كتقديـ القرابيف ليـيترقى في حبا

 كتعرض عميو الشياطيف خدماتيا فيسير معيـ كيمبي طمباتيـ  ،منيـ مف يككف ضحية مس أك سحر

 .ج كالتخمص منيـبدؿ السعي في العبل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   

 إعداد : د. حممد بن مهدي احلمودي   "الرقية الشرعية مسائل ووسائل"حقيبة الدورة التدريبية 

27 

 نكنو باالنتقاـ منو كالتفكؽ تنزؿ عميو الشياطيف في حاؿ الخصكمة بينو كبيف غيره فيم مف منيـ

  .عميو

  اثة ممف رباه أك شيخو الذم عممومنيـ مف ينالو ذلؾ بالكر. 

 .منيـ مف ينالو ذلؾ بالمخالطة كحاؿ بعض الرعاة في البرارم أك البحاريف 

 وكيؼ يتحصؿ الساحر عمى السحر

لتكضيح بمغة سيمة، عندنا اآلف صفقة كىذه الصفقة ليا أركانيا كمتطمباتيا، عندنا الطالب يمكف أف نصيغ ىذا ا 

)الساحر( كعندنا الباذؿ )الشيطاف( كعندنا المطمكب )السحر( كعندنا الثمف )القرابيف التي يقدميا الساحر لمشيطاف 

اك المرض ... الخ( كعندنا خطة ليكافؽ عمى الطمب( كعندنا الربح أك المصمحة أك اليدؼ )الصرؼ اك العطؼ 

التنفيذ )طريقة الشيطاف في التمركز في جسـ اإلنساف لتنفيذ المقصد كاليدؼ( لعؿ ىذا التكضيح أكصؿ مفيـك 

 .العممية التي تحدث حتى يتكصؿ الساحر إلى سحره

 ىنا يعمـ حكـ الساحر وتعمـ السحرومف 

يكفر  -قاؿ ابف ىبيرة: اختمفكا فيمف يتعمـ السحر كيستعممو، فقاؿ أبك حنيفة كمالؾ كأحمد: :  ابف كثيرقاؿ   

ف تعممو  بذلؾ، إال أف مف أصحاب أبي حنيفة مف فصؿ ذلؾ، فقاؿ إف تعممو ليتقو أك ليتجنبو فبل يكفر بذلؾ، كا 

ف اعتق د أف الشياطيف تفعؿ ما يشاء فيك كافر، معتقدان لجكازه أك معتقدان أنو ينفعو فإنو يكفر، كلـ ير اإلطبلؽ، كا 

إذا تعمـ السحر قمنا لو صؼ سحرؾ، فإف كصؼ ما يكجب الكفر بمثؿ ما اعتقد أىؿ بابؿ مف  -كقاؿ الشافعي: 
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ف كاف ال يكجب الكفر، فإف اعتقد إباحت و فيك التقرب إلى الككاكػب السبعة، كأنيا تفعؿ ما يمتمس منيا فيك كافر، كا 

 (1)كافر.

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ ، كقاؿ اهلل (2)الفاظ الشرع في السحر فقد جعمو مف السبع المكبقات عميؾ ىكال يخف

البقرة:  ڇپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   پٻ  ٻ  پ  پ

، فنفى الكفر عف سميماف كلـ يقؿ أحد بكفره غير أف الييكد زعمكا أنو ساحر فنفى عنو الكفر ألنو الـز  ٢٠١

  إليو عياذا باهلل تعالى.لمسحر، كالسحر مكصؿ 

 أدلة ثبوتو ووقوعو وتأثيره. -3

كنختصر الكبلـ  كتأثيره.الكبلـ في األدلة عمى كقكع السحر كاعتراؼ الشرع بحقيقتو ككقكعو  لف نطيؿ في

 في نقاط مختصرة. 

پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پڇ قاؿ اهلل تعالى  -1

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

كعا كأثبت فأثبت تابعا كمتب ،٢٠١البقرة:  ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳڳ

                                                 

 .  175، ص1تفسير ابف كثير، ج (1)
اجتنبػكا السػبع المكبقػات قػالكا يػا رسػكؿ اهلل كمػا  عػف أبػي ىريػرة رضػي اهلل عنػو عػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ قػاؿالحديث في البخارم كمسمـ عف  (2)

 .  نات الغافبلتىف قاؿ الشرؾ باهلل كالسحر كقتؿ النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ كأكؿ الربا كأكؿ ماؿ اليتيـ كالتكلي يـك الزحؼ كقذؼ المحصنات المؤم
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تبلكة كمتمكا كحكـ بالكفر عمى متعاطيو كنفى الكفر عف سميماف عميو السبلـ الذم تنسب الييكد السحر إليو .. 

كأثبت أنو عمـ قابؿ لمتعمـ كالتعميـ .. كأثبت لو أثرا كىك التفريؽ بيف المرء كزكجو .. كأخبر أف ذلؾ التأثير ال يككف 

رادتو.  إال بإذنو كا 

 في قصص األنبياء كبلـ مف كذب بالرسؿ كاتياميـ ألنبيائيـ بأنيـ سحرة. يذكر القرآف -2

كرد ذكره في األحاديث .. فقد عده النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف الكبائر كالمكبقات، فيؿ يذكر النبي  -3

 صمى اهلل عميو كسمـ شيئا كيرتب عميو حكما كىك كىـ ال حقيقة لو.

 يو كسمـ صحة ما كقع لمنبي صمى اهلل عم -4

 (1).ركاية كالحديث في البخارم كمسمـ ال مدخؿ في صحتو 

  كمشاطة كىي ذكر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أدكاتو المستعممة في السحر مشط كالمشط معركؼ

اك الساقط منو، كجؼ طمع نخؿ ذكر أم داخؿ الغشاء الذم يككف يطمع مف  الشعر العالؽ بالمشاط

 الكرؽ اك الكيس(، كضع في بئر غير مائيا حتى صار منتف كالحناء. ) شكؿليككف مقدمة الثمر النخؿ

  رض عمى الجسد كمقاـ النبكة محفكظتنبيو ىذا الحديث ال يطعف في مقاـ النبكة .. الم.  

أمر ال  النقاش بيف الفقياء كأئمة الديف في حكـ الساحر ىؿ يكفر كىؿ يقتؿ .. ىؿ كؿ ىذا الخبلؼ في -5

أىؿ السنة أف السحر حؽ كلو حقيقة كيككف بالقكؿ كالفعؿ، كيؤلـ كيمرض كيقتؿ كيفرؽ بيف "فمذىب ؟. حقيقة لو

   .(2)الزكجيف"

                                                 

، 2189. كراه مسػػمـ فػػي كتػػاب السػػبلـ، بػػاب السػػحر بػػرقـ 626، ص3268ركاه البخػػارم ، فػػي كتػػاب بػػدء الخمػػؽ ، بػػاب صػػفة إبمػػيس كجنػػكده، رقػػـ  (1)
 .1719ص

 .455، ص 15ج  لػ صديؽ حسف خاف القنكجي،فتح البياف في مقاصد القرآف،تفسير ( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   

 إعداد : د. حممد بن مهدي احلمودي   "الرقية الشرعية مسائل ووسائل"حقيبة الدورة التدريبية 

31 

حقيقة السحر ككجكده تكمـ فييا الناس بطكائفيـ، فمنيـ الناظر إليو نظرة عقمية مجردة عف أدلة الشرع، فقادىـ 

نكار كجكده كنفي حقيقتو، كفسركا ما يشاىدكنو  مف أفعاؿ السحرة بتفسيرات يردىا الشرع كالعقؿ ذلؾ إلى نفيو كا 

 كالكاقع.

حداث الخكارؽ، كأثبتكا تأثير  كمنيـ مف أثبت لمسحر قدرة تضاىي قدرة الخالؽ سبحانو، مف قمب الحقائؽ كا 

 ذلؾ لمككاكب كاألبراج كالنجكـ، كىؤالء ىـ الفبلسفة أصحاب العمة الفاعمة كالككاكب المؤثرة.

لمحؽ، فأثبتكا ما أثبتو الشرع كالعقؿ كالعرؼ كالكاقع، فإف القرآف أخبر بكجكده، ككفر كىدل اهلل أىؿ السنة 

 متعاطيو، كأخبر أنو يفرؽ بيف المرء كزكجو، كأنو يحكؿ األشياء عف صكرتيا التي ىي عمييا إلى صكرة أخرل.

أف يؤثر في شيء مف ذلؾ لكنيـ مع إثبات ذلؾ، يثبتكف لمككف خالقنا كاحدا كىك اهلل، كأف الساحر ال يستطيع 

 إال بإذنو، كأف قمب األشياء كتغيير حقائقيا ليس لمساحر في ذلؾ قدرة، كليس ىك فاعبلن ذلؾ عمى الحقيقة.

ذا عمـ أف السحر لو حقيقة، كىك قكؿ عامة أىؿ السنة، إال أنو ال بد مف االعتراؼ أف مف أنكاع السحر  كا 

 شيء خبلؼ الكاقع.سحر تخيؿ ال حقيقة لو، كىك إيياـ الناظر ب

كعميو فإف القكؿ بأف السحر كمو تخيؿ ككىـ، قكؿ ضعيؼ، كمف قاؿ بأف السحر كمو حقيقة قكؿ ضعيؼ 

ا.  أيضن

في كتابو عالـ السحر كالشعكذة قاؿ: "نرل أف الذيف قالكا بأف  كىك ما أشار إليو الدكتكر عمر سميماف األشقر

يو، كالذيف زعمكا أف السحر كمو تخييؿ ال حقيقة لو في الخارج جانبكا السحر كمو حقيقة جانبكا الصكاب فيما ذىبكا إل

الصكاب أيضا، كالذيف أصابكا كبد الحقيقة ىـ أكلئؾ الذيف قسمكا السحر إلى قسميف، قسـ لو حقيقة كقسـ إنما ىك 

  .(1)تخييؿ"

                                                 

 .99ـ ، ص1997ىػ1418، ت 3، دار النفائس عماف، ط( عالـ السحر كالشعكذة، لػ د. عمر سميماف األشقر1)
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  أقساـ السحرة -3

ينقسـ السحرة مف حيث األصؿ إلى قسميف متعمـ )قارئ( كغير متعمـ، كمف حيث االنتماء الديني مسمـ )في  

 .السحرية كعند معرفة تراكيب السحرالظاىر( كغير مسمـ، كىذا التقسيـ سنحتاج إليو عند عرض الرمكز 

 تاريخ السحر -4

خراجو مف الفطرة التي فطره لئلنسافتاريخ غكاية الشيطاف  اهلل عمييا مرتبط بتاريخ الكجكد اإلنساني، يـك  كا 

 أمر إبميس بالسجكد آلدـ فأبى.

ىذه تدؿ أف  ، ١١الذاريات:  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ڇ قاؿ اهلل تعالىك 

كالجنكف، كىذا يدؿ داللة كاضحة عرفتو األمـ مف قديـ  السحر جميع األمـ اتيمت رسميا بيذه الدعكة الظالمة تيمة

ما حدث في أمة بعث إلييـ نكح عميو السبلـ  ؿالزماف كال يكجد زمف محدد لحدكثو أك أمة إلحداثو ) مثبل الشرؾ أك 

بما كجد مف كتابات كرسـك كرمكز كطبلسـ كجدت في  السحر تاريخ كىذا غير معركؼ في السحر(  كالذيف أرخكا

الخرائب كالقبكر كمنحكتة في الجباؿ كالصخكر كانت برمكز قديمة كلغات تالفة، كقاؿ بعضيـ يرجع إلى ما قبؿ 

 التاريخ.

 ويمكننا أف نذكر السحر عند بعض األمـ والحضارات 

 السحر عند أىؿ بابؿ -1

عندىـ كاستفاض كىـ الذيف ذكرىـ  السحر بابؿ مدينة في العراؽ معركفة، قائمة حتى عصرنا ىذا، اشتير

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ        پپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ في سكرة البقرة اهلل 

كىـ الصابئة ،  ٢٠١البقرة:  ڇ ٹٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
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عباد الككاكب السبعة ، كيعتقدكف أف حكادث العالـ كميا مف أفعاليـ، حيث بعث اهلل ليـ إبراىيـ الخميؿ عميو كعمى 

كقد اكتشؼ الباحثكف أف اآلثار التي خمفيا أىؿ بابؿ مف اآلشكرييف كغيرىـ ككجدت مكتكبة  كالسبلـ،نبينا الصبلة 

   .كاف لو نصيب كبير في حياتيـ، كسيأتي اإلشارة إلى رمكزىـ السحرية السحر تدؿ عمى أف

 السحر عند أىؿ مصر -2

القديمة عمى ذلؾ،  كالنقكش عنده المصرييف القدامى، كدلت المخطكطات السحر األمـ التي اشتيركمف   

كالرسكـ كالنقكش عمى الجدراف كعمى القبكر أك في األىرامات بالمغة الييركغميفية ىي عبارة عف مجمكعة مف 

 التعاكيذ كالرقى السحرية، كخبر مكسى كفرعكف في القرآف يدؿ عمى ذلؾ.

 السحر عند أىؿ فارس -3

)زركش ككياف( منقكشة بالذىب بمعرفة السحرة  السحر مرافؽ لممجكسية منذ نشأتيا، كراية كسرل المسماة  

فمكية خاصة كىي عبارة عف مربع مقسـ إلى مئة خانة يحكم كؿ ضمع مف أضبلعيا عشر خانات،  ترمز إلى مكاقع

ذا كتبت األعداد مف كاحد إلى مئة في ىذا المربع بأم ترتيب تككف األضبلع مف عشر األضبلع األفقية كالرأسية  كا 

بحيث ال يتكرر أم عدد مرتيف، كقد نقشت عمى لكح مف ذىب، كيعتقدكف أف حامؿ ىذا المكح  متساكية األعداد

 .كمزؽ ىذه الراية أنصار التكحيد في معركة القادسية..  يحقؽ ما يتمناه

 السحر في بالد اليند  -4

حر كأصبح امتزج  السحر في اليند بالطقكس الدينية، كيتجمى ذلؾ في الديانة البكذية التي احتضنت الس

مقدسا عند اليندكس، ككضعكا لو كتابا كىك "الفدا". كلـ تتغير حالة اليند اليـك عمى ما كانت عميو سابقا، فالسحرة 

  كالكياف كالعرافكف، كمرّكضك الثعابيف يبمغ تعدادىـ المبلييف.

 وكاف لمسحر مكانة عالية عند اليونانييف -5
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لى  حيث كانكا عمى أثر األمـ السابقة في أمر  االعتقاد بالرقـ كالعزائـ كالطبلسـ، كتأثير األركاح الشريرة كا 

غير ذلؾ مف االعتقادات السحرية. معبكدات اليكناف اىميـ زكيكس كىيرا تدخؿ في كبعض رمكزىا مكجكد في 

 السحر العربي حتى االف.

 السحر في زمف اإلسالـ -6

ينتسبكف لئلسبلـ فقد جمعكا الشر كمو مف حركؼ كأرقاـ كطبلسـ كرمكز فمكية، كأضافكا  الذيفأما سحرة 

إلييا القرآف احتقارا كامتيانا لكبلـ الرحمف جؿ كعبل، كىذه الطبلسـ كالكتابات التي يكتبكنيا لعكاـ الناس إنما ىي مف 

  المخادعات. 

 السحر في عصرنا  -7

  يقاؿ لنا كلكف خذكا نظرة عابرة. ىكذالتجربة كتقدـ اإلنساف كتطكره، المفترض أف ىذا العصر عصر العمـ كا

  السحر اليكـ في الدكؿ التي تسمى بالمتقدمة عمى أشده مف خبلؿ منظماتو كالحرية المكفكلة ليـ، كالذيف

 يقدمكف إلى ببلد المسمميف خير شاىد عمى ركاج ىذه السمعة لدييـ.

 اللكتركنية التي تمؤل الدنيا خير شاىد عمى ذلؾ.القنكات كالصحؼ كالمجبلت كالمكاقع ا 

 كراميـ كالتغاضي عف ما  ،لجكء بعض القادة كالساسة في بعض الببلد لمسحرة كاستشارتيـ بؿ كا 

 يمارسكنو مف دجؿ كشعكذة.

 .تعاطي السحر في بعض الحكزات كالخبلكم يؤكد أف ممارستو ما زالت رائجة كمكجكدة 

 .. فضبل عف عامة الناس 

  المكجكدة في األسكاؽ.السحرية في المبلبس كالبضائع الرمكز ركاج 

 كيؼ يؤثر السحر في بدف المسحور  -6
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ما زاؿ ذلؾ التأثير مف عمـ الغيب إلى حد كبير، كالتفسير العممي الدقيؽ غير ممكف حتى المحظة، كقد 

  ىنا بعض النقاط:يكشؼ اهلل لمخمؽ في قادـ األياـ حقيقة ذلؾ التأثير كالتأثر، كيمكف أف نسجؿ 

 كقد اختمؼ  (1)رم مف اإلنساف مجرل الدـجأخبرنا نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ أف الشيطاف ي

العمماء في معنى الحديث، فقاؿ قكـ ىك عمى ظاىره أم أف اهلل أعطى قدرة لمشيطاف النفكذ في جسـ 

بالشقراء ) أو شاكرا في اإلنساف، فيمكنو عند إذ التمركز في مكاطف في التحكـ في الجسـ تسمى 

 اليندية ( وىي سبع 

الفقرم كىي تمثؿ أساس اإلنساف كالمسئكلة عف الشاكرا الجذر أك القاعدة، كتقع في نياية العمكد  -1

 .الشعكر باألماف كالثبات

ة عف لمداخؿ. كىي المسئكل شاكرا العجز، كتقع أسفؿ السّرة بخمس سنتيمترات كخمس سنتيمترات -٢ 

 .الرغبة الجنسية لدل اإلنساف

الشعكر بالثقة بالنفس  شاكرا الظفيرة الشمسية ، كتقع في منطقة المعدة أعمى البطف كىي المسئكلة عف -3

 كقدرة اإلنساف عمى التحكـ في مسار حياتو. 

 شاكرا القمب ، كتقع فكؽ القمب مباشرة كىي المسئكلة عف الحب كالشعكر بالفرح كالسبلـ الداخمي.  -٤

 ى التكاصؿ مع األخريف، الصراحةشاكرا الحنجرة، تكجد عند الحنجرة كىي المسئكلة عف القدرة عم -5

  ف النفس.كالتعبير ع

شاكرا الحاجب أك العيف الثالثة، كتكجد في منطقة منتصؼ الجبية بيف العينيف كىي المسئكلة عف  -٦ 

 تمرينات العيف. -القدرة عمى التركيز، التخيؿ، التصكر، الحكمة، التفكير كالقدرة عمى اتخاذ القرارات
                                                 

   .385، ص2938ركاه البخارم في كتاب االعتكاؼ، باب زيارة المرأة زكجيا في اعتكافو برقـ ( 1)
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بالجماؿ الداخمي كالخارجي شاكرا التاج ، كتقع في أعمى الرأس. كىي المسئكلة عف الشعكر  -7

  (1)كالتكاصؿ الركحي.

 فيمكف لمجف أف يتمركز في إحدل ىذه المناطؽ لتعطيؿ كظيفتيا، كاهلل أعمـ.

  يكجد في البيئة مف حكلنا اليكـ عدة دالئؿ عمى إمكانية ذلؾ، ىذه األسبلؾ الكيربائية أكجد اهلل فييا

يسير كيؼ ، كلكف ككاف دكر ىذا اإلنساف االكتشاؼ فقط كليس اإليجاد ،كظيفة نقؿ التيار الكيربائي

 .غير مفسر عمميا ؟ ىذاىذا التيار عبر ىذه األسبلؾ

 .كىذا النظاـ اليـك الكايرلس كيؼ ذلؾ االقتراف ، كؿ ىذه طاقات مكتشفة تعطي مؤشرا عمى ذلؾ 

  مف األمراض.كالتي تسبب السرطاف كغيرىا  باإلشعاعاتبعض األجساـ التي تصيب 

 .الجاف جسـ لطيؼ كالقاعدة تقكؿ الجسـ المطيؼ قادر عمى اختراؽ الجسـ الكثيؼ 

 .ىذه الفيركسات التي تصيب اإلنساف كيؼ تنتقؿ ككيؼ تصيب 

  كفكؽ ىذا كمو أننا كمسمميف نؤمف بخبر اهلل كرسكلو سكاء أدرؾ ذلؾ عقكلنا أك لـ يدرؾ، فالعقؿ كسيمة

النظر مف اإلدراؾ كقد ال يتمكف فيقكؿ آمنا باهلل، كالنقؿ مقدـ عمى العقؿ  النظر، كقد يتمكف خبلؿ ىذا

 في االستدالؿ كنفكذ التسميـ.

 طرؽ توصيؿ السحر إلى المسحور

كلو طرؽ كىي قاعدة عامة، فيك إما أف يككف مأككال أك مشركبا، أك مشمكما أك مرشكشا، أك 

  مدفكنا، كيككف نارم أك ترابي أك مائي أك ىكائي.

                                                 

ـ، 2919ىػػػ 1431، ت1( انظػػر: كتػػاب الرقيػػة الشػػرعية بػػيف اليػػدم النبػػكم كالعمػػـ الحػػديث، لػػػ د. جمػػاؿ الزكػػي، مكتبػػة الفػػا لمنشػػر كاالنتػػاج الفنػػي، ط1)
 .194-187ص
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 مكونات السحر ومواده

 :اىي كؿ ما يطمبو الشيطاف مف الساحر لتحقيقو، فمنيك 

  التي ترمز لمككاكب كالنجكـ أك لمحيكاف الذم يعبد عند بعض البشر اك  الطبلسـ كالحركؼ كمنو الصكر

 رمكز لبعض أسماء الجف.

  منو العقد كالخيكطك. 

 كمنو الذبائح كالدماء.  

 (آيات السكرة مبتدأ بآخرىا أك كتابة حركؼ الكممة مبتدأ بآخر حرؼ منيا) كتابة  لقرآف كتنكيسوإىانة ا 

  .ككتابتو بالنجاسات

  منيا إذالؿ النفس بالضرب أك البقاء في اماكف القمامة كالنجاسات فضبل عف السجكد لمشياطيف

 كتعظيميـ، كغيرىا كثير أىـ ما في األمر ىك رضا الشياطيف عنو لينفذكا بعد ذلؾ طمبو.

 ع السحر مف حيث تأثيره ، وأعراضو في المسحور.أنوا

سبؽ كقمنا أف السحر عبارة عف صفقة بيف اثنيف مقابؿ ثمف لتمبية طمب كىذا الطمب يتنكع بتنكع مريده 

 كيمكف أف نذكر أىميا مع بعض أعراضو. أعراضكلكؿ نكع 

لييما يرجع جميعنعمـ أف السحر نكعاف إما صرؼ أك ع األقساـكقبؿ ذكر   .رأنكاع السح طؼ كا 

كأما إبطاؿ السحر  باختصارحتى ال نطيؿ سنذكر األنكاع مختصرة ثـ نذكر األعراض مع كؿ نكع 

 كعبلجو فسنذكرىا عند الكبلـ عمى الرقية كأحكاميا..

 لخ.ا...كيقصد بو التفريؽ بيف شخصيف اثنيف ، كالزكج كزكجتو ، كاألب كابنو.سحر التفريؽ :  -1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   

 إعداد : د. حممد بن مهدي احلمودي   "الرقية الشرعية مسائل ووسائل"حقيبة الدورة التدريبية 

37 

عدـ  -ج في الطرؼ اآلخر. كثرة الشككؾ -ب األحكاؿ فجأة مف حب إلى بغض. بانقبل -كأىـ أعراضو: أ

قمب الصكرة مف الحسف إلى القبح ككذا  -يتصاعد الخبلؼ كيكبر كأسبابو تيافة أك حقيرة . ق -التماس األعذار. د

انبعاث  -خر. زكراىية المكاف الذم يقيـ بو الطرؼ اآل -كؿ ما يقكـ بو مف أعماؿ يراىا الطرؼ اآلخر قبيحة. ك

 الركائح الكريية، كقد يككف انبعاثيا حقيقي أك كىمي بحيث ال يجد غيره ىذه الركائح كال المكاقؼ.

 بالحباؿ كالعصي. سحرة فرعكفصنع عمى غير حقيقتو كما : أم إظيار الشيء  سحر التخييؿ -2

تتغير عنده األحجاـ  -و. بتتغير عنده حركة األشياء فربما رأم الساكف متحركا كعكس -كأىـ أعراضو: أ

 يرل األشياء عمى غير حقيقتيا كالعصي مع سحرة فرعكف. -الصغير كبيرا .. ج

 .لعداكة بيف الناس أك بيف شريكيفكيقصد بو زرع البغضاء كا سحر البغضاء : -3

نما ذكرناه ليعمـ.  كأعراضو ىي أعراض سحر التفريؽ، كا 

: يقصد بو جعؿ المريض ينزؼ دما كغالبا ما ُيستعمؿ لمنساء ) االستحاضة ( كقد  سحر النػزيؼ -4

 .نؼ كالدبر كعدـ التئاـ الجركحيستعمؿ لمرجاؿ نزيؼ األ

استمرار الدـ بالمرأة التي ىي االستحاضة دكف تكقؼ أك يتكقؼ كلكف يعكد إذا كانت  -كأىـ أعراضو: أ

ككذا النزيؼ األنفي المتكرر دكف سبب طبي  -ب ( (1)ضة مف الشيطافركىي متزكجة كأرادىا الزكج ) حديث إنما 

  .كال حدكث ما يستدعيو، ) كقد جعؿ بعض المشايخ ىذا النكع مف السحر خاصا بالمرأة(

 فيؤدم إلى فشؿ المرأة أك الرجؿ عف الزكاج كلك حدث فبل يكتمؿ... سحر تعطيؿ الزواج : -5

الضيؽ الشديد في الصدر، كعدـ  -المتكرر بيف الحيف كاآلخر. بالصداع الدائـ أك  -كأىـ أعراضو: أ

رؤية الخاطب مف قبؿ المرأة أك المخطكبة مف قبؿ الرجؿ في  -ج الراحة خاصة بعد العصر إلى منتصؼ الميؿ.

                                                 

 ، كحسنو األلباني.54، ص287ابك داككد عف حمنة بنت جحش، كتاب الطيارة ، باب مف قاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الصبلة ، رقـ  ركاه (1)
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مية اآلالـ الجس -القمؽ الكثير أثناء النكـ كاألحبلـ المزعجة. ك -الشركد الذىني ككثرة التفكير. ق -منظر قبيح. د

 -الخكؼ االجتماعي ككره الجنس اآلخر. ح -الغير مبررة طبيا خاصة في المعدة كفقرات الظير السفمى. ز

انصراؼ الخطاب كعدـ عكدتيـ ببل مبرر كاضح أك سبب مقنع ككذلؾ كثرة رفض الرجؿ مف قبؿ النساء ككذلؾ 

 تغيير الرأم المكافقة كبعد حيف يغير رأيو.

 أك ال يستفيد مف األدكية. يعرؼ سببو طبيا ال مرض العضكم ، لكففيشبو ال سحر التمريض : -6

كربما نكبات مف الصرع أك اإلغماء كالتشنجات  ،ألـ دائـ في عضك مف األعضاء -: أكأىـ أعراضو

 شمؿ أك تعطؿ لعضك أك لمجسد كامبل الغير ناتج عف سبب طبي مقنع.   -العصبية. ج

 .ير في عجز الرجؿ كتمنع المرأةعف اآلخر كيظ كيعني ربط أحد الزكجيفسحر الربط :  -7

حصكؿ الرغبة الكاممة  -عدـ قدرة الرجؿ المستكم الخمقة الغير مريض عمى الجماع. ب -كأىـ أعراضو: أ

كعمؿ اآللة عندما يككف بعيدا فإذا اقترب مف زكجتو ذىب عنو كؿ ذلؾ، كقد يككف لو زكجتاف يحصؿ لو ذلؾ مع 

 احداىما دكف األخرل.

إغبلؽ الرجميف فبل تستطيع ىي أك الزكج  -ا أف ذلؾ حاصؿ لمرجؿ فيك حاصؿ لممرأة كيظير ذلؾ أككم

حساسيا بعممية  -كجكد انسداد كقت إرادة الممارسة رغـ أنو ال تكجد مشكمة عضكية. ج -فتحيما. ب عدـ شعكرىا كا 

، كيسميو البعض سحر التغكير بحيث الجماع، كيسميو البعض سحر التبمد، ق_ اختفاء البكارة كعدـ ظيكر عبلماتيا

 يتزكجيا بكرا فيجدىا كأنيا ثيب تماما.

 .عف الحمؿ ابتداء أك عدـ تماموفيمنع المرأة سحر األرحاـ :  -8
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فرازاتـ في الرحـ آال -التحرشات الجنسية سكاء المنامية أك الحقيقية. ب -كأىـ أعراضو: أ ميبمية دائمة  كا 

كره الجماع بسبب اآلالـ  -التأثير عمى الحمؿ بمنعو أك نزكلو. د -في المنطقة. ج ككثيرة كذات رائحة كريية كحكة

 التي تشعر بيا.

دراكو حتى يصبح كالمجنكفى تعطيؿ حكالفيسعى الساحر مف خبللو إسحر الجنوف:  -9  .سو كا 

ضيعو. عدـ كضكح الكبلـ كتشتت مكا -ب .الشركد كالذىكؿ كالنسياف الشديد -كأعراضو كاضحة كأىميا: أ

كأشدىا اليياـ في األرض كنسياف  -عدـ االىتماـ بمظيره كنظافة جسده. ق -تغير مبلمح الكجو كالعينيف. د -ج

 األىؿ كالمعارؼ.

 ر.لجنكف كالخبؿ كيتبعو في كؿ أمفيجعؿ اإلنساف متعمؽ بمحبكبو إلى حد ا سحر المحبة: -19

تسميـ النفس كاالنقياد الكامؿ.  -شرع كالعرؼ. بالمحبة الشديدة المفرطة الخارجة عف ال -كأىـ أعراضو: أ

يتـ استغبللو ماديا .. كقد يتطكر المكضكع إلى العرض  -عدـ رؤية العيكب كفقداف القدرة عمى إنكارىا. ق -د

 كالجنس. 

االنطكاء كقمة الكبلـ كاعتزاؿ  -كىك كاسمو، كأىـ أعراضو: الكسؿ كعدـ الحركة. ب سحر الخموؿ: -11

 كالتقصير في أداء الكظائؼ في المنزؿ أك العمؿ أك الدراسة.  -التجمعات. ج

 ككظيفتو شغؿ اإلنساف عف ممارسة حياتو بشكؿ طبيعي. سحر اليواتؼ: -12

الشككؾ  -األحبلـ المفزعة. ج -األصكات التي يسمعيا كربما تناديو بصكت يعرفو. ب -كأىـ أعراضو: أ

  باآلخريف ككثرة الكساكس.

ظيكر ىذه األعراض قد تظير  تظير قبؿ جمسات الرقية أما أثناء الرقية أو بعدىا فمعىذه األعراض التي 

 أعراض أخرل أىما:
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 الصرع أثناء الرقية كربما نطؽ عمى لسانو حارس السحر. -1

 اىتزاز الجسـ أك بعض األطراؼ ال إراديا. -2

 التقيؤ أك الرغبة بالتقيؤ كربما التبكؿ أك الرغبة بالتبكؿ. -3

 .كاء الشديدالب -4

 النكـ كالنعاس كمثمو الخمكؿ كالكسؿ كالتعرؽ. -5

 آالـ يشعر بيا المريض سكاء في البطف أك الرأس أك الرقبة. -6

وأما بعد الرقية في الحقيقة ىناؾ مف طكؿ جدا بذكر ىذه األعراض لكني أراىا كميا ترجع لما سبؽ ذكره، 

 -ك زيادتيا. بزواؿ اآلالـ التي كاف يجدىا أ -أو االسياؿ. ب االستفراغ بالتقيؤ  -فستظير عميو أعراض أىما: أ

تغير مفاجئ مف الناحية االجتماعية مف كره كحب ككسؿ كخمكؿ كرغبة في النكاح كسؤاؿ عف المصالح كالمنافع، 

 كزكاؿ األحبلـ المفزعة كاألحكاؿ الغريبة.

 ىذه أمكر عامة ترجع ليا أمكر كثيرة عند التفصيؿ.

 عمى تمؾ النماذج فكر رؤيتيا ككصكليا إليو.ببعض الطالسـ السحرية ليتعرؼ الدارس اب كنختـ ىذا الب

 كالطبلسـ كثرة األشكاؿ كاألحجاـ .. لكف المبلحظ ىك اتحاد بعض مكادىا جميعا في الكتابة كالرسـ .
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 القمـ الركحاني

 

 طمسـ امتياف القرآف

 

 طمسـ شيعي

 
 

 طمسـ صكفي

 

 كما يزعمكف الطمسـ السميماني

 
 رسكـ بابؿ  

 الحجب كالطبلسـ باألرقاـ كالحركؼ كيسميو بعضيـ مثؿ الغزالي

 ب د ط ب

 ز ج ق ز

 

 ك ح ا ك

2 9 4 2 

7 5 3 7 

6 1 8 6 
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 األنشطة املصاحبة

  (1النشاط )

االجتماعي .. حمفت أـ تزكجت بنت الجيراف قبؿ زكاج بنتيا كىما يستكياف في العمر كالجماؿ كالتعميـ كالمستكل 

 البنت التي لـ تتزكج أال تينأ بنت الجيراف بزكاجيا.

 تكقع )أ( ماذا صنعت )ب( كيؼ كاف نتيجة زكاج بنت الجيراف )ج( النتائج الدينية كاالجتماعية.
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 شطة املصاحبةاألن

 (2النشاط )

 طمسـ مكتكب بالقرآف الكريـ كعميو بعض الرمكز التي ترمز لبعض أسرار القرآف .. ما المشكمة في ذلؾ.

............................................................................................................................................................
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 الوحدة التدريبية الثالثة

 دقيقة  99الزمف :  -اليـو الثالث 

 أىداؼ الوحدة :

 اليدؼ العممي كالعممي لمكحدة مكضكعات الكحدة

 تعريؼ المس لغة كاصطبلحا. -1

 أدلة كقكعو شرعا كعقبل ككاقعا. -2

 أساب اإلصابة بالمس. -3

 –غير منامي  –أنكاعو كأعراضو ) منامي  -4

 جزئي خارجي ( –ي مجزئي داخ –مطبؽ 

امتبلؾ معمكمات عف عالـ الجف ككيؼ يتسمط كفارىـ  -1

 .كعصاتيـ عمى المسمميف

الحذر مف  –شرىـ  اتقاءتثمر ىذه المعرفة كسائؿ عممية لػػ  -2

مساعدة المحتاجيف مف  –التحصف مف كيدىـ  –مكرىـ ككيدىـ 

المسمميف كداللتيـ عمى ما يدفع عنيـ ضرر كيد شياطيف الجف 

 كعصاتيـ.

 يتوقع في نياية الجمسة أف يكوف المتدرب قادرًا عمى :

 صطبلحا.أف يتعرؼ عمى المس لغة كا -1

 عمى أدلة كقكعو شرعا كعقبل.أف يتعرؼ  -2

 أف يتعرؼ عمى أسباب اإلصابة. -3

 أف يعرؼ أنكاعو كأعراضو. -4
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 املادة العلمية: املس.

 .واصطالحاتعريفو لغة  -1

، كتقصد بو العرب الجنكف الذم سببو باإلنسافالممس، ثـ استعير لممعنى الذم يصنعو الشيطاف  المس لغة:

 .لئلنسافمس الشيطاف 

الجسد، سكاء كاف ىذا اإليذاء خارجيا أك داخميا أك كمييما، لئلنسي بإيذاء تعرض الجني  وىو في االصطالح

 مقية. قية أك خُ بحيث يؤدم لخركج اإلنساف عف خمقتو السكية خمْ 

 أدلة وقوعو شرعا وعقال وواقعا.

نعمـ أف الذم أنكر إنما ىـ بعض المعتزلة ، كبعض الفبلسفة كتبعيـ بعض المعاصريف كقبؿ ذكر األدلة 

 مف يسمكف اليكـ بالعقبلنييف، أم الذيف يقدمكف عقكليـ عمى األدلة الثابتة في الكتاب كالسنة. كىـ المتأثريف بيـ،

تة يشيد ليا النقؿ كالعقؿ، كأىؿ السنة كالجماعة يثبتكف دخكؿ الجني بدف اإلنسي ، كيعتبركف ذلؾ حقيقة ثاب

 كمف أدلتيـ:

 ڇ  ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀڇ  قاؿ اهلل تعالى -1

الجف ، كزعـ أنو مف  في ىذه اآلية دليؿ عمى فساد مف أنكر الصرع مف جية : قاؿ اإلماـ القرطبي،  ١٠١البقرة: 

 (1)يككف منو مس. ك أف الشيطاف ال يسمؾ في اإلنساف ، كال ،فعؿ الطبائع

 ڇڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ ڇ قاؿ تعالى  -2

 (1).لئلنسيذكر ابف كثير قكؿ بعض مف فسر ذلؾ بالمس الذم يحدثو الجني  ،١٠٢األعراف: 

                                                 

 .391، ص4تفسير القرطبي، ج (1)
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 ومف السنة

عطاء بف أبي رباح قاؿ قاؿ لي ابف عباس أال أريؾ امرأة مف أىؿ الجنة قمت بمى قاؿ ىذه المرأة   عف -1

ني أتكشؼ فادع اهلل لي قاؿ إف شئت صبرت كلؾ الجنة  السكداء أتت النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقالت إني أصرع كا 

ف شئت دعكت اهلل أف يعافيؾ فقالت أصبر فقالت إني أتكشؼ فادع اهلل لي أف ال أتكشؼ فدعا ليا   (2).كا 

إني أخاؼ الخبيث أف يجردني   كعند البزار مف كجو آخر في نحك ىذه القصة أنيا قالت : قاؿ ابف حجر :

كقد يؤخذ مف الطرؽ التي أكردتيا أف  .، تأتي أسػتار الكعبة فتتعمؽ بيا  ، فدعا ليا ، فكانت إذا خشيت أف يأتييا

  (3)الذم كاف بأـ زفر كاف مف صرع الجف ال مف صرع الخمط.

مرة قاؿ لقد رأيت مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثبلثا ما رآىا أحد قبمي كال يراىا عف يعمى بف   -2

أحد بعدم لقد خرجت معو في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريؽ مررنا بامرأة جالسة معيا صبي ليا فقالت يا رسكؿ 

اكلينيو فرفعتو إليو فجعمتو بينو اهلل ىذا صبي أصابو ببلء كأصابنا منو ببلء يؤخذ في اليكـ ما أدرم كـ مرة قاؿ ن

كبيف كاسطة الرحؿ ثـ فغر فاه فنفث فيو ثبلثا كقاؿ بسـ اهلل أنا عبد اهلل اخسأ عدك اهلل ثـ ناكليا إياه فقاؿ القينا في 

الرجعة في ىذا المكاف فأخبرينا ما فعؿ قاؿ فذىبنا كرجعنا فكجدناىا في ذلؾ المكاف معيا شياه ثبلث فقاؿ ما فعؿ 

قاؿ انزؿ فخذ منيا كاحدة كرد : فقالت كالذم بعثؾ بالحؽ ما حسسنا منو شيئا حتى الساعة فاجترر ىذه الغنـصبيؾ 

 .البقية

                                                                                                                                                                        

 .976، ص2انظر تفسير ابف كثير، ج 1))
 .  1119، ص5652ركاه البخارم في كتاب المرضى ، باب فضؿ مف يصرع مف الريح، رقـ ( 2)
 .115، ص19فتح البارم شرح صحيح البخارم، ج (3)
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أف امرأة جاءت إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ معيا صبي ليا بو لمـ فقاؿ النبي كفي لفظ آخر لمحديث : 

فأىدت إليو كبشيف كشيئا مف أقط كشيئا مف سمف قاؿ  صمى اهلل عميو كسمـ اخرج عدك اهلل أنا رسكؿ اهلل قاؿ فبرأ

  (1).فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خذ األقط كالسمف كأحد الكبشيف كرد عمييا اآلخر

بي فـ الصبي فالحديث بجممة ركاياتو يدؿ داللة كاضحة عمى دخكؿ الجني بدف اإلنسي بدليؿ فتح الن

خركج كطمب ،  اخرج عدك اهلل: في الركاية الثانيةفي الركاية األكلى ، كقكلو   إخسأ عدك اهلل :كمخاطبة الجني بقكلو

 .الجني يقتضي دخكلو  قبؿ ذلؾ

 .الجني أم اخرج عدك اهلل كالمقصكد بقكؿ الرسكؿ:

ف عثماف بف أبي العاص قاؿ لما استعممني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ عمى الطائؼ جعؿ ع -3

اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ يعرض لي شيء في صبلتي حتى ما أدرم ما أصمي . فمما رأيت ذلؾ رحمت إلى رسكؿ 

مكاتي  عرض لي شيء في صقمت يا رسكؿ اهلل ماجاء بؾ ؟: قمت نعـ يا رسكؿ اهلل قاؿ : ابف أبي العاص ؟ . فقاؿ

فضرب فدنكت منو . فجمست عمى صدكر قدمي . قاؿ  . ذاؾ الشيطاف . ادنو :حتى ما أدرم ما أصمي . قاؿ

قاؿ فقاؿ . الحؽ بعممؾ  :ففعؿ ذلؾ ثبلث مرات . ثـ قاؿ. اخرج . عدك اهلل  :صدرم بيده كتفؿ في فمي كقاؿ

   (2.)عثماف فمعمرم ما أحسبو خالطني بعد

، فالجف لمطافتيا كرقتيا ، ال يمتنع  ال ينكره بؿ يثبتو: فدخوؿ الجني بدف اإلنسي غير ممتنع عقالً  والعقؿ

جميع أجزائو ، كالعمـ الحديث ، يؤيد دخكؿ الجني بدف اإلنسي ، مف   عمييا مشابكة بدف اإلنساف ، كالدخكؿ في

                                                 

ـ، بػػػرقـ 1999ىػػػػ 1419، ت1ركاه احمػػػد فػػػي مسػػػند يعمػػػى بػػػف مػػػرة الثقفػػػي، تحقيػػػؽ شػػػعيب األرنػػػكط، مؤسسػػػة الرسػػػالة، ط (1)
 -89، ج ، ص17549 – 17548

 .592األلباني صحيح، ص، قاؿ 3548، رقم الفزع كاألرؽ كما يتعكذ منو، ، باب  الطب ( رواه ابن ماجة  في كتاب2)
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أشعة الميزر كالمقطعية  -1رقيقة غير مرئية.  الكيرباء مادة -1الناحية العقمية ، كأصدؽ مثاؿ عمى ذلؾ ما يمي :

 يمكنيا التغمغؿ في أم جزء مف جسد اإلنساف.

منيا ما أثر عف اإلماـ أحمد كالمتتبع لكبلـ العمماء كحكاياتيـ كقصصيـ في ىذا األمر يجد الكثير كالكثير، 

 كابف تيمية كفي عصرنا ابك بكر الجزائرم كابف عثيميف. 

فكـ مف إنساف مكث دىرا يتعالج بالعقاقير كفي جمسة كاحدة مع الراقي الشرعي انكشؼ  والواقع شاىد بذلؾ

 ما بو مف ببلء.

 ٍأسباب المس.

االستدعاء كالطمب، كىذا ناتج عف طريؽ السحر فمف يعمؿ السحر أك يعمؿ لو السحر يككف عرضة  -1

 لممس.

 الحب كالتعمؽ كيمكف تسميتو بالعشؽ. -2

بأف صب عميو ماء حارا أك  لمؤذاةالجف مف ىذا االنساف لككنو آذاه بأم نكع مف أنكاع االنتقاـ مف قبؿ ا -3

أحرقو بنار أك ألقى عميو شيئا ثقيبل، أك باؿ في مسكنو أك ىدمو، كسكاء قصد اإلنساف ذلؾ أـ لـ يقصد، فيـ ال 

 يفرقكف بيف العمد كالخطأ.

، مف الصالح المسالـ كمنيـ المنتقـ اإلنس تماما ع، فعالـ الجف كعالـبدكف سبب كال دا المؤذاةمجرد  -4

نما لمجرد ما غرس فيو مف شر.  بأكبر مف حصؿ لو، كمف مف يؤذم لغير سبب كا 

ع الشديد، كفي أماكف الميك كالمعاصي، ككذا في كقت ز المس بسبب العيف، أك الغضب الشديد أك الف -5

 الخكؼ الشديد.
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كصرع الجف لئلنس قد يككف عف شيكة كىكل كعشؽ كما يتفؽ  :قاؿ شيخ اإلسبلـ بف تيمية رحمو اهلل 

لئلنس مع اإلنس كقد يككف عف بغض كمجازاة، مثؿ أف يؤذييـ بعض األنس أك يظنكا أنيـ يتعمدكا آذاىـ إما ببكؿ 

ف كاف األنسي ال يعرؼ ذلؾ   -كفى الجف جيؿ كظمـ-عمى بعضيـ، أك بصب ماء حار، أك بقتؿ بعضيـ كا 

 (1)مما يستحؽ، كقد يككف عف عبث منيـ كشر بمثؿ سفياء األنس. فيعاقبكنو بأكثر

 أنواع المس وأعراضو

أكال المس إما أف يككف منامي أك غير منامي، كىك إما أف يككف مطبؽ بحيث يتسمط عميو دىره أك يطبؽ 

 مما حدث لو، كىك إما جزئي داخمي أك جزئي خارجي. بشيءعميو كقت تسمطو فبل يشعر إذا أفاؽ 

 ؿ نوع أعراض فمنياولك

، كرؤية األشياء المفزعة، إصدار أصكات، االحتبلـ بكثرة مع رؤية كؿ  المس المنامي، -1 الفزع أثناء النـك

 تفاصيمو كىذه قد تككف بيف النـك كاليقظة أك اليقظة الكاممة إذا تطكر األمر، كرؤية المقابر كاألمكات بكثرة كاستمرار.

داخميا  فمطبؽ فيرل عميو كؿ عبلمات الجنكف .. كأما الجزئي فإف كافإف كاف  غير المناميكأما  -2

الصرع كيحكـ بأف ىذا الصرع مف الجاف إذا لـ يتـ اكتشاؼ أعراض طبية كاضحة في  -ا: أيفسيشعر بأعراض أىم

متنقمة أك آالـ  -الحزف الشديد كالكساكس كالعصبية المفرطة كالشركد الذىني. ج -الدماغ أك ال يستفيد مف الدكاء. ب

ثابتة أبرزىا الصداع كآالـ الظير كالمعدة كالتنميؿ كآالـ الجماع كبغضو كتعطؿ كظائؼ بعض االطراؼ كظير 

 عدـ التمكف مف النـك أك التقطع في النكـ. -الكدمات عمى الجسـ. د

                                                 

 .24، ص19ج ـ، 2995ىػ 1426، ت 3تحقيؽ عامر الجزار، دار الكفاء، طفتاكل ابف تيمية ،  ( مجمكع 1)
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ة سماع أصكات كمنادا -المعب بأعضائو خصكصا التناسمية. ب -فأىـ أعراضو: أ الجزئي الخارجيكأما 

الصدكد عف  -دكف غيره. د عنو كاختفاءىاتحرؾ األشياء مف حكلو  -كالشعكر بالمبلحقة كرؤية صكر كأشباح .. ج

لفيا، كربما تطكرت معو األمكر إلى الشؾ بالرب كأحكاـ الديف.  الطاعات كاستثقاليا كالتعمؽ بالمعاصي كا 

ككذلؾ العكس ، كاألعراض التي  مبلحظة : كؿ ما سبؽ في باب السحر مف األعراض يمكف أف يككف ىنا

 تظير أثناء الرقية في المسحكر ىي نفسيا ىنا.

ىناؾ تشابؾ بيف األعراض الركحية كالنفسية فبلبد مف الحذر في الحكـ ألنؾ قد تصدـ مريضا نفسيا بيذه 

 األعراض فيزداد مرضو كأنت السبب.

ى خبرة كتجربة لفاألمر حساس كيحتاج إكىنا البد مف االنتباه في تنزيؿ األعراض عمى النفس أك الغير 

 كاستشارة كدراية.
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 األنشطة املصاحبة

  (1النشاط )

 تكىمات السابقيف .. ىؿ تؤيد أك تخالؼ .. ككيؼ تبرىف عمى قكلؾ؟مف يقكؿ: مس الجف لئلنساف ال حقيقة لو كىك 
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 األنشطة املصاحبة

 (2النشاط )

 تتحرؾ بعض أعضائو ال إراديا .. كيحس بأف أحدا مس بعض األعضاء خاصة العكرة منيا .. كيؼ تفسر ذلؾ؟
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 لوحدة التدريبية الرابعةا

 دقيقة  129الزمف :  -اليـو الرابع 

 أىداؼ الوحدة :

 اليدؼ العممي كالعممي لمكحدة مكضكعات الكحدة

 الراقي الشرعي تعريفو كصفاتو الشرعية. -1

 المرقي كشرط انتفاعو. -2

 الفرؽ بيف الراقي الشرعي كالدجاؿ. -3

أف يتعرؼ عمى الراقي الشرعي كالصفات الكاجب تكفرىا فيو،  -1

 بينو كبيف الدجاليف. كالفرؽ

يثمر ىذا في الجانب العممي معرفة الصكاب كتدعيمو كالداللة  -2

بطاؿ الباطؿ كمحاربتو.  عميو كا 

 تعريؼ الرقية الشرعية لغة كاصطبلحا. -1

 شركط جكازىا. -2

 حكميا في الشرع كأدلة جكازىا. -3

 ىؿ الرقية تكقيفية أك اجتيادية. -4

 حكـ التداكم. -5

 كالتككؿ.الرقية  -6

 رقية اإلنساف نفسو كرقية غيره عميو. -7

 صفة الرقية ككسائميا. -8

 مبلحظات كتنبييات. -9

 التعرؼ عمى الرقية كشركط جكازىا في الشرع كحكميا. -1

 صفات الراقي الشرعي. -2

 صفة الرقية كطريقتيا المشركعة.

معرفة الحؽ كالصكاب في مثؿ ىذه المعرفة تمكف المسمـ مف  -3

ىذه المسائؿ، كتمكنو مف نفع نفسو كنفع المسمميف ، كالرقية باب 

 مف أبكاب العبادة يتعبد المسمـ بو لربو سبحانو.
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جابة لتساؤالت. -19  تصكيبات كا 

 يتوقع في نياية الجمسة أف يكوف المتدرب قادرًا عمى :

 أف يتعرؼ عمى الرقية كتعريفيا لغة كشرعا. -1

 كأدلة جكازىا مف الشرع.أف يتعرؼ عمى شركط جكازىا  -2

 أف يعرؼ صفة الراقي كالرقية كالفرؽ بيف المشركع كالممنكع. -3
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 ) الراقي تعريفو وشروطو وآدابو( المادة العممية:

كالسحر كالمسر ( كقد تعمدت الترتيب بينيا نظرا  كالحسد بعد االنتياء مف الكبلـ عمى األدكاء كالعمؿ ) العيف

 لكثرتيا كانتشارىا، فالعيف تأتي في المرتبة األكلى كبعدىا السحر ثـ المس. 

نما يختمؼ  األكافدأ السؤاؿ إذا عمـ الداء كتشخص فقد آف باآلف سي لمبحث عف الدكاء، كلكف الدكاء معمكـ، كا 

فينبغي البحث عف الطبيب الحاذؽ الماىر، كليذا رتبت ىذا الترتيب كجعمت  األطباء في براعة معرفتو كالداللة عميو،

 الكبلـ عف الدكاء ) الرقية ( آخر األمكر.

 .واصطالحاتعريفو لغة  -1

 اسـ فاعؿ، كاصطبلحا ىك مف يتمك الرقية عمى غيره بقصد االستشفاء. الراقي لغة:

 الصفات المطموب توافرىا في الراقي

فخرج المشرؾ شركا أكبر، كبالسنة خرج المبتدع، فمثؿ ىؤالء ال يؤمنكف عمى الديانات  ،التوحيد والسنة -1

كال عمى األعراض كالحقكؽ، فقد يدؿ عمى طريقة دكاء فييا شرؾ اك كفر أك بدعة اك معصية، كقد يخمط آيات مف 

 القرآف ليكىـ اآلخريف كيمبس عمييـ، كىذا كثير ككاقع.

ذا كاف قد تنكر لربو  ذا كاف قد اىاف المقدسات فإىانتو كا  كخالقو كالمنعـ عميو فتنكره لمخمؽ مف باب اكلى كا 

 لؤلعراض اىكف كأسيؿ.

ف زعـ أنيـ مسممكف  كبيذا الشرط إذا يخرج مف يتعاطى السحر كالشعكذة كالتنجيـ كالذم يستعيف بالجف كا 

 صالحكف.

جتنبا لمكبائر غير مصر عمى الصغائر، فيدخؿ كمعنى العدالة ىنا عدالة الركاية بحيث يككف م العدالة، -2

 األعراض.في ىذا أكؿ الحبلؿ كاجتناب الحراـ، تاركا الغيبة كالنميمة كالكقكع في 
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فيككف بيذا قادرا عمى التحرز عف الشبيات كالشيكات، مميزا بيف الرقى الجائزة  العمـ الشرعي، -3

مجيدا لما يقرأ كيكتب كعرفا بو، قادرا عمى التكجيو كالنصح، كالمحرمة كما يجكز عممو أثناء الرقية كما ال يجكز، 

 فالراقي داعية كناصح كمربي كمستشار.

ال كاف عاجزا عف استعماؿ سيؼ بتار ال يضعؼ معتقدا جازما بنفع  -4 ما يصنع غير مجرب كال شاؾ، كا 

 قطعو كال يذىب حده.

 ككنيا جميعا ترجع إلى ما تقدـ بيانو.لـ أذكر أمكرا تفصيمية مف آداب ينبغي لمراقي التحمي بيا ل

 كاإلسبلـ كالصبلح كااللتزاـ معتقدا نفع ما يطمب كىي الرقية الشرعية. شروطا في المرقيذكر بعضيـ 

كىك ىنا قكم كالضارب متمكنا متمرسا  اكلي كجية نظر قد أككف مصيبا أك مخطئا .. متى كاف السبلح قكي

ة المحؿ ليا أثر في مزيد مف النفع .. لكف ليس كؿ ما ذكر مسمما بو فقد أثر ذلؾ في المضركب .. صحيح أف قابمي

رقي كافر كأثرت فيو الرقية كرقى عصاة كأثرت فييـ الرقية كذلؾ .. كلك اشترطنا ذلؾ لعسر تطبيؽ تمؾ الشركط كقؿ 

ىداية كتكحيد  طالبكىا .. فيناؾ غير المكمؼ لككف بو جنكف أك صغير .. ككـ كانت الرقية عمى بعض الناس باب

 كاستقامة.

 حر معرفتيا ميمةاوىنا أمور يتميز بيا الراقي عف المشعوذ والس

 (  يقكـ بعممية التنجيـ المعركفة) كىك بيذا  االـكاسـ  االسـ: يطمب 1

 .مف آثار المريض أثرا: يطمب 2

 المعنى أك الييئة. ا ك أرقاما ك رمكزا غير معركفة: يكتب حركف 3

 لتعميقيا أك لدفنيا ) التمائـ ( أك تحديد لباس معيف لمدة معينة. اأكراق يعطي : 4

  .كمةمات كىميمات غير معركفة ك ال مفي: يقرأ بتمت5
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 مف النظافة ) االغتساؿ أك الكضكء كربما ترؾ االستنجاء(  يمنع مف يعالجو:  6

كنحك ياب الشمس أشياء في أكقات معينة كأف تشرب ما معيف عند ظيكر النجكـ أك عند غ يأمر بفعؿ: 7

 ذلؾ مف األكقات التي تدؿ عند التأمؿ عمى مسمؾ مف مسالؾ السحرة كالمنجميف.

ة مف حيث المكف كالسف كغيرىا مف األكصاؼ الغير مبررة شرعا كال معينبأكصاؼ ذبح ذبيحة ب يأمر:  8

 .الذبح اسـ اهلل عمييا بترؾ ذكر ى ذلؾقد يزيد عمك  طبا،

 ) كىذا إذا عجز أك أراد تطكيؿ الكقت مع الحالة( غير معركفة فبل تجدىا .. بأسماء: يطمب طمبات غريبة 9

كالمشاكؿ  فيخبر باسـ البمد كالمنطقة كسبب المجيء إليوت أك كبلـ صدر ععف أشياء غيبية كق : يخبر 19

 .الشخصبيا  يمرالتي 

 يستخدـ الكؼ كالفنجاف كربما استنطؽ الصبياف أك نظر في النجكـ.:  11

 و كالتبخر بو.ابة القرآف كحرق: التبخير بأشياء بعضيا كريو أك كت12

 : يكتب عمى جسد المريض أك يضع دكائر عمى الكجع.13

 : يعطي المريض طعاما مف فمو أك حمكل أك نحك ذلؾ.14
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 ) الرقية الشرعية تعريفيا ودليؿ جوازىا وكيفيتيا( المادة العممية

بعد االنتياء مف الكبلـ عمى األدكاء كالعمؿ ) العيف كالسحر كالمس ( ثـ تعريؼ الطبيب المعالج كشركطو، 

 يأتي معنا ذكر الدكاء ككصفو كطريقة تعاطيو كغيرىا مف مسائؿ الرقية الشرعية. 

 تعريؼ الرقية لغة واصطالحا

اسـ مف الرقي يقاؿ رقى الراقي المريض يرقيو قاؿ ابف األثير : الرقية العكذة التي يرقى بيا  الرقية لغة

 (1)صاحب اآلفة كالحمى كالصرع كغير ذلؾ مف اآلفات ألنو يعاذ بيا.

 كىي في االصطبلح ال تخرج عف معناىا المغكم، سكاء كانت شرعية أك بدعية كميا يقاؿ ليا رقية.

تمكه الراقي مف القرآف الكريـ أك ما يقكلو مف األدعية الكاردة في السنة أك األدعية ما ي وىي في الشرع :

 المطمقة التي ليس شرؾ أك بدعة أك معصية.

 وتكوف مشروعة بستة شروط

 بلـ اهلل تعالى أك بأسمائو كصفاتو أك باألدعية النبكية المأثكرة.كأف تككف ب -1

 أف تككف بالمساف العربي. -2

 مفيكمة المعنى كاأللفاظ.أف تككف  -3

 أال تشتمؿ عمى شيء غير مباح كاالستغاثة بغير اهلل أك دعاء غيره كأسماء الجف أك األمكات. -4

 أال يعتمد عمييا بؿ عمى اهلل تعالى. -5

 أف يعتقد أنيا ال تؤثر بذاتيا بؿ بإذف اهلل تعالى كقدره.  -6

 حكـ الرقية في الشرع

                                                 

 .1711، ص 1انظر : لساف العرب، لػ ابف منظكر، دار المعارؼ، ج( 1)
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 كثيرة نذكر طرفا منيا: بأدلةفإذا اجتمع فييا تمؾ الشركط فالجميكر عمى جكازىا مستدليف 

 ڇ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھڇ  قكلو تعالى : -1

قاؿ اإلماـ القرطبي: اختمؼ العمماء في ككنو شفاء عمى قكليف : أحدىما : أنو شفاء لمقمكب بزكاؿ  ، ٠١اإلسراء: 

زالة الريب ، كلكشؼ غطاء القمب مف مرض الجيؿ لفيـ المعجزات كاألمكر الدالة عمى ا  ،هلل تعالىالجيؿ عنيا كا 

 (1)الثاني : شفاء مف األمراض الظاىرة بالرقى كالتعكذ كنحكه.

البييقي في شعب اإليماف عف طمحة بف مصرؼ ، قاؿ : " كاف يقاؿ : إف المريض إذا قرئ عنده أخرج  

القرآف ، كجد لو خفة ، فدخمت عمى خيثمة كىك مريض ، فقمت : إني أراؾ اليـك صالحا ، قاؿ إنو : قرئ عندم 

 (2)القرآف.

الظُّيكر في أكَّؿ ظيكره، فيبدأ مف يكمو ذلؾ بالذبكؿ، قاؿ ابف َحْزـ: جرْبنا َمف كاف يرقي الدُّمَّؿ الحادَّ القكمَّ 

َـّ يبسيا، جرْبنا مف ذلؾ ما ال ُنحصيو، ككانت ىذه  ُـّ ُيبُسو في اليكـ الثالث، كُيقمع كما تُقمع قشرة الُقرحة إذا ت كيت

ُـّ  ظيكر الذم لـ ترِؽ، كَيمقى المرأُة ترقي أحَد ُدمميف قد دفَعا عمى إنساف كاحد، كال ترقي الثاني، فيبس الذم رقت، كيت

منو حامُمو األذل الشديد، كشاىدنا َمف كاف يرقي الكـر المعركؼ بالخنازير، فيندمؿ ما يفتح منيا، كيذبؿ ما لـ 

  (3).ينفتح، كيبرأ

، وأما مما ثبت مف السنة فكثير نقتصر عمى كىذا مما كثر نقمو كتناقمو بيف أىؿ العمـ رحميـ اهلل تعالى

  : بعض الروايات

                                                 

 .156، ص13الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، ج( 1)
 .171، ص4ـ، باب االستشفاء بالقرآف، ج2993ىػ 1423شعب اإليماف، لمبييقي، عبد العمي حامد، مكتبة الرشد، ت (2)
، تحقيػػؽ محمػػد نصػػركعبدالرحمف عميػػرة، دار الجيػػؿ، طالفصػػؿ فػػي الممػػؿ كاألىػػكاء كالنحػػؿ (3) ـ، بػػاب المعػػاني التػػي 1996ىػػػ 1416، ت3،البف حػػـز

 .192ص، 5يسمييا أىؿ الكبلـ لطائؼ ..، ج
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أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يعكذ بعض أىمو يمسح بيده اليمنى عف عائشة رضي اهلل عنيا  -1

 (1)كيقكؿ الميـ رب الناس أذىب الباس اشفو كأنت الشافي ال شفاء إال شفاؤؾ شفاء ال يغادر سقما.

ترقييا ، فقاؿ : عالجييا  ، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ دخؿ عمييا كامرأة تعالجيا أكعف عائشة  -2

  (2).بكتاب اهلل

بما يبيحو كتاب اهلل ، ألف القكـ كانكا يرقكف في  أمقكلو صمى اهلل عميو كسمـ : عالجييا بكتاب اهلل ف

 .بيحو كتاب اهلل دكف ما يككف شركاالجاىمية بأشياء فييا شرؾ ، فزجرىـ بيذه المفظة عف الرقى ، إال بما ي

عف أبي سعيد رضي اهلل عنو قاؿ انطمؽ نفر مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ في سفرة سافركىا  -3

حتى نزلكا عمى حي مف أحياء العرب فاستضافكىـ فأبكا أف يضيفكىـ فمدغ سيد ذلؾ الحي فسعكا لو بكؿ شيء ال 

عند بعضيـ شيء فأتكىـ فقالكا يا أييا  ينفعو شيء فقاؿ بعضيـ لك أتيتـ ىؤالء الرىط الذيف نزلكا لعمو أف يككف

الرىط إف سيدنا لدغ كسعينا لو بكؿ شيء ال ينفعو فيؿ عند أحد منكـ مف شيء فقاؿ بعضيـ نعـ كاهلل إني ألرقي 

كلكف كاهلل لقد استضفناكـ فمـ تضيفكنا فما أنا براؽ لكـ حتى تجعمكا لنا جعبل فصالحكىـ عمى قطيع مف الغنـ 

كيقرأ الحمد هلل رب العالميف فكأنما نشط مف عقاؿ فانطمؽ يمشي كما بو قمبة قاؿ فأكفكىـ جعميـ فانطمؽ يتفؿ عميو 

الذم صالحكىـ عميو فقاؿ بعضيـ اقسمكا فقاؿ الذم رقى ال تفعمكا حتى نأتي النبي صمى اهلل عميو كسمـ فنذكر لو 

فذكركا لو فقاؿ كما يدريؾ أنيا رقية ثـ قاؿ قد  فقدمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـالذم كاف فننظر ما يأمرنا 

 (3)أصبتـ اقسمكا كاضربكا لي معكـ سيما فضحؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.

                                                 

 .1125، ص5743ركاه البخارم ، كتاب الطب، باب رقية النبي صمى اهلل عميو كسمـ، رقـ   1))
، مؤسسػػة ، تحقيػػؽ شػػعيب األرنػػكط6998ا، رقػػـ ، بػػاب ذكػػر الخبػػر المصػػرح بإباحػػة الرقيػػة لمعميػػؿ بغيػػر كتػػاب اهلل مػػا لػػـ يكػػف شػػركركاه ابػػف حبػػاف( 2)

   الرسالة. 
 .1124طب ، باب الرقى بفاتحة الكتاب، ركاه البخارم في كتاب ال( 3)
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أف جبريؿ عميو السبلـ أتى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، قاؿ : يا محمد اشتكيت عف أبي سعيد الخدرم  -4

شيء يؤذيؾ ، مف شر كؿ نفس أك عيف حاسد ، اهلل يشفيؾ ، بسـ اهلل ؟ قاؿ : نعـ ، قاؿ : بسـ اهلل أرقيؾ ، مف كؿ 

 (1)أرقيؾ.

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، أنو قاؿ : ما مف عبد مسمـ يعكد مريضا لـ يحضر أجمو ، عف ابف عباس ،  -5

 (2)فيقكؿ سبع مرات : أسأؿ اهلل العظيـ ، رب العرش العظيـ ، أف يشفيؾ ، إال عكفي.

فنيى رسكؿ اهلل قاؿ: كاف لي خاؿ يرقي مف العقرب،  –رضي اهلل عنيما  –ر بف عبد اهلل عف جاب -6

صمى اهلل عميو كسمـ عف الرقى، قاؿ: فأتاه فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، إنؾ نييت عف الرقى، كأنا أرقي مف العقرب؟ فقاؿ: 

 (3).مف استطاع منكـ أف ينفع أخاه فميفعؿ

انتقيت ىذه فقط لما فييا مف دالئؿ التشريع النبكم فمنيا ىك بفعمو كمنيا  كاآلثار كاألحاديث كثيرة غير أني

 ما ىك مف قكلو كمنيا ما ىك بتقريره، فقد حث عمى تعمميا كتعميميا كتطبيقيا كممارستيا كنفع المسمميف بيا.

  توقيفية أو اجتيادية؟ ىؿ الرقية

قبؿ االنتقاؿ إلى محكر صفة الرقية ككسائميا نذكر مقدمة ذلؾ مسألة ىؿ ألفاظ الرقية ككسائميا تكقيفية 

كالسكر التي كرد أنيا رقية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف قكلو  اآلياتأف يقرأ غير  لئلنسافبمعنى أنو ال يجكز 

اء خصكصا ما كاف فيو داللة عمى الحاؿ فيذكر آيات أك تقريره، أك أنو يجكز لمراقي أف يتخير مف القرآف ما ش

الحسد فيمف يتقرر عنده أنو معيكف ككذا آيات السحر كالمس، ككذا ىؿ أف يأتي مف الدعاء ما شاء خصكصا 

 .األدعية القكية التي تؤثر عمى الحالة المكجكدة عنده

                                                 

 ، مطبعة درا إحياء التراث العربي، ترتيب فؤاد عبد الباقي..1718، ص 4ركاه مسمـ في كتاب الطب، باب الطب كالمرض كالرقي، ج( 1)
 .479، ص1، تحقيؽ األلباني، مكتبة المعارؼ، ط2983ركاه الترمذم كغيره كصححو األلباني، كتاب الطب، برقـ ( 2)
 .1726، ص4، ج2199في كتاب السبلـ، باب استحباب الرقية مف العيف كالحمة، برقـ  مسمـ ركاه( 3)
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ر مف آيات القرآف ما اقي أف يتخيفممر  الذي نختاره مف ذلؾ ونرجحو أف ألفاظ الرقية ووسائميا اجتيادية

عيف فيقرأ آيات الحسد ككذا آيات السحر  عميو فقد يترجح لمراقي أف الذم بوما يناسب مقاـ المرقي  شاء ال سيما

 كالمس.

بؿ بيانية أم أف القرآف كمو  تبعيضية.. كمف ىنا ليست  كننزؿ مف القرآفيدؿ عمى ذلؾ عمكـ قكلو تعالى 

  عميو كسمـ قد قاؿ ال بأس بيا لـ تكف شرؾ، كقاؿ اعرضكا عمي رقاكـ.شفاء، كالنبي صمى اهلل

كحتى تحديد المقاطع كاألعداد ليس بذلؾ بأس فذلؾ كمو خير .. غير أنو ينبغي لمراقي مراعاة األفراد 

ف رأل حاجة لذلؾ ككتابة آيات كشربيا  كالمجتمعات فبل يصؼ كصفة تتشابو مع كصفة الكياف كالمشعكذيف، كا 

 رقي فميبيف مشركعية ذلؾ كالفرؽ بينو كبيف المشعكذ.لمم

 ىؿ األفضؿ التداوي أو الصبر عمى البالء سواء عضوي أو روحي

 كممخص ذلؾ

ذىاب كظيفتو، أك مرض معد  أك يفضي إلى تمؼ نفس أك عضك بحيث لك تركوإما أف يككف كاجبان  -1

 ينتقؿ ضرره لآلخريف.

 إلى ضعؼ البدف كال يترتب عميو ما سبؽ ذكرهكيككف مندكبان إذا كاف تركو يؤدم  -2

 كيككف مباحان إذا لـ يندرج في الحالتيف السابقتيف. -3

 كيككف مكركىان إذا كاف العبلج يؤدم لمضاعفات أخرل، كىناؾ قكؿ بكراىتو مطمقا كىك ضعيؼ. -4
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 ىؿ الرقية تنافي التوكؿ

 كقد تقدمت األحاديث. ،جائزطمب الرقية ىك اف خبلصة ما اقتنعت بو مف اآلراء 

. (1)كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يأمرني أف أسترقي مف العيف.عف عائشة رضي اهلل عنيا: ك  

اهلل عميو كسمـ يختار لزكجو كأحب نسائو مقاما ممف يحسنيا، كىؿ كاف النبي صمى  كمعنى أسترقي أم أطمب الرقية

 غير رفيع.

الجنة سبعكف ألفان بغير حساب، قيؿ: يا رسكؿ اهلل مف ىـ؟ قاؿ:  يدخؿ مف أمتيقد يقكؿ قائؿ كحديث : 

يا رسكؿ اهلل إنؾ نييت عف كمثمو حديث  (2).الذيف ال يرقكف، كال يسترقكف، كال يتطيركف كعمى ربيـ يتككمكف

 (3)الرقى.

 جمع اإلماـ النككم جمعا نافعا حاصمو:

معناىا، خاصة ما كاف في الجاىمية التي كانت مظنة أف المراد بذلؾ الرقى التي فييا شرؾ أك ال يفيـ  -1

 الشرؾ إال ما ندر.

 أف ذلؾ مف باب األفضمية فقط الذم ىك الترؾ.) بما ال يككف حاصمو الضرر كما تقدـ ( -2

 أف النيي عف الرقى المجيكلة كما سبؽ. -3

 ة تزعمو في أشياء كثيرة.أف النيي لقـك كانكا يعتقدكف منفعتيا كتأثيرىا بطبعيا كما كانت الجاىمي -4

 

 

                                                 

 .1725، ص4، ج2195في كتاب السبلـ، باب استحباب الرقية مف العيف، برقـ ( ركاه مسمـ 1)
 .198، ص1، ج218برقـ مسمـ في كتاب اإليماف، باب الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ الجنة بغير حساب كال عذاب، ( ركاه 2)
 تقدـ تخريجو.( 3)
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 ىؿ األفضؿ أف يرقي اإلنساف نفسو أو يرقي عميو غيره

ال شؾ أف رقية اإلنساف لنفسو أفضؿ كىك صاحب الضر كدعائو لنفسو فيو تذلؿ لربو كتعبد، لكف قد تصبح 

 رقية الغير أفضؿ ألمكر:

 أال يحسف الرقية كال القراءة فالتماسيا ممف يحسنيا أفضؿ. -1

اسيا ممف يظف فيو الخير كالصبلح كلديو خبرة كعمـ بذلؾ، كال يزاؿ العمماء كطمبة العمـ يطمب التم -2

 بعضيـ مف بعض الدعاء.

عائشة رضي اهلل عنيا أخبرتو أف رسكؿ اهلل أف يغمب عميو المرض فيصبح غير قادر عمى رقية نفسو ) -3

كمسح عنو بيده فمما اشتكى كجعو الذم تكفي فيو صمى اهلل عميو كسمـ كاف إذا اشتكى نفث عمى نفسو بالمعكذات 

  (.1) طفقت أنفث عمى نفسو بالمعكذات التي كاف ينفث كأمسح بيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ عنو

 صفة الرقية ووسائميا

، كأف اختيار ءتقدـ معنا أف ألفاظ الرقية ككسائميا اجتيادم كليس تكقيفي، كتقدـ معنا أف القرآف كمو شفا

الراقي لبعض اآليات كتخصيصيا لمرض معيف أك لحالة خاصة ال حرج فيو كال نكير، كبناء عمى ذلؾ سأذكر صفة 

 .أطبقيا مف خبلؿ ممارسة الرقية الشرعية عمى مف يطمب ذلؾ منيالرقية كبعض كسائميا التي 

الحالة التي  ىدفيا تشخيصوأسألو مجموعة مف األسئمة ، يعانيويصؿ إلي الشخص فأسمع منو ما  -1

 يعاني منيا، لكف كبلمو ككصفو ال يعطي تشخيصا دقيقا لحالو، فأنتقؿ إلى المرحمة الثانية.

 ، كأرتب مكاضيعيا حسب اآلتي:بتالوة الرقيةأجمسو أمامي ثـ أبدأ  -2

 األكراد، فالراقي محتاج لذلؾ .. فآتي بيذه بتحصيف نفسي كراقيأقكـ  -أ

                                                 

 .4439ركاه البخارم في كتاب المغازم، باب مرض النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، برقـ ( 1)
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، اصرؼ عنا كالجبركت كعذت بذم الممؾ كالممككت كتككمت عمى الحي الذم ال يمكتتحصنت بذم العزة 

 ، ال إلو اال انت سبحانؾ إني كف مف الظالميف.األذل إنؾ عمى كؿ شيء قدير

بسـ اهلل الذم ال يضر مع اسمو شيء في األرض كال في السماء كىك السميع العميـ. أكرره ثبلث مرات. 

 ِت ِمف شرِّ ما َخمؽ. ثبلث مرات.امَّاأعكُذ بكمماِت اهلِل الت

 حسبي اهلل ال إلو إال ىك عميو تككمت كىك رب العرش العظيـ .. ثبلث مرات. 

     أعكذ باهلل السميع العميـ مف الشيطاف الرجيـ مف ىمزه كنفخو كنفثو . واإليماف تالوة آيات التعظيـ -ب

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڇ عر( .. ) اليمز : الخنؽ  ، كالنفخ : الكبر ، كالنفث : الشِّ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پڇ  ٠ - ٢الفاتحة:  ڇڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   

  ڃٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ۓ  ﮲  ﮳    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہڇ ،  ١ - ٢البقرة:  ڇڃ   چ  چ  چ   

          ﯁             ﯀﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﮸﮴  ﮵     ﮶  ﮷

يئ    ىئۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ    حئ  مئ   ۆڭ     ۇ     ۇ  ڭ             ڭ  ڭ            

جح  مح    مجيب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  ىبجب  حب    خب  مب

ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پجخ  حخ   
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ڃ  ڃ  ڃ  ڇ ،  ١١٠ - ١١١البقرة:  ڇٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ   ٺ  ٿ  ٿ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڇچ     چ  چ  چ

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   کک

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ۓھ  ے   ے  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

                          ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮼﮸  ﮹  ﮺  ﮻

   خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئۇ  ۆ   ۆ  ی  ی    ی  ی  جئ  ۇ             ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

  جئی  ی           یڇ  قكلو تعالى:،  ١٠١ - ١٠٣البقرة:  ڇمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   

ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

   قكلو تعالى: ، ٢١٣ - ٢١٤البقرة:  ڇڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

آل  ڇڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڇ 

 .٢٠عمران: 

.. فإف  كاإلسبلـ لئليماففي ىذه اآليات تعظيـ اهلل تعالى كذكر اإليماف كالكفر .. كالقصد مف ذلؾ الدعكة  

 كاف ثمة ركح ساكنة تأثرت بذلؾ كاتعظت.

   منيا: ثـ تالوة آيات العيف والحسد -ج
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ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڇ قكلو تعالى: 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 .٢٠١البقرة:  ڇۓ  

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ    ڄٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڇ  قكلو تعالى: 

 .١١ – ١٣النساء:  ڇڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ڌڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 .١٢القلم:  ڇڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  ڇ قكلو تعالى: 

  تالوة آيات السحر ومنيا: -د

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ        پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پڇ قكلو تعالى: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

  ڳک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڌ  ڎ  ڎ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں

 . ٢٠٤ - ٢٠١البقرة:  ڇے  ے   ۓ   ۓ    ھھ
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ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ائڇ قكلو تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ی          ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب   

 .٢١١ – ٢٢٠األعراف:  ڇپ  پ  پ  پ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ قكلو تعالى: 

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 .٠١ – ٠١يونس:  ڇڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ  ڇ  

  آيات المس ومنيا: -ق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ڇ قكلو تعالى: 

 .٢٠ – ٢١الحجر:  ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ڇ قكلو تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ          ڦ  ڦ     ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ  چ

 .٢٠ – ٢الصافات:  ڇڈ  ڈ  ژ  
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ  ھ  ڇ قكلو تعالى: 

 . ١ - ٠الجن:  ڇے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ھ   ے   ھھ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڇ 

 . ٣ - ٢اإلخالص:  ڇٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڇ 

 . ١ - ٢الفلق:  ڇڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڇ 

 . ١ - ٢الناس:  ڇک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

التي أسمييما تشخيصية ستتضح أمكر كسيتأثر عند بعضيا فيقع غالب الظف أنو ك  ،الرقية هعند تبلكة ىذ

يعاني مف ذلؾ العرض عيف أك سحر أك مس، كستظير عميو العبلمات التي سبؽ ذكرىا عند كؿ عرض كيتـ 

التعامؿ مع الحالة حسب ما يظير كتكرر عميو اآليات التي يتأثر منيا، كيككف بيذا إما أف يظير الجف عميو 

كيكفي ىذا الطمب فبل يسأؿ عف دينو كجنسو كال مف  اإلنسافالخركج كترؾ مؤاذاة ىذا  كيصرع عندىا يطمب منو

 أرسمو فتمؾ أسئمة قد تككف مدخبل لتبلعب الشيطاف بالراقي كالمريض كأىمو كربما لخمؽ المشاكؿ.

مة الزكاردة في السنة كأعظميا فإذا تمت االستجابة كخرج منو الحمد هلل .. كينصح المرقي بالتحصينات البلز 

 التزاـ الكاجبات كترؾ المحرمات ثـ األكراد كالتحصينات الكاردة في السنة.. كينصح بقراءة سكرة البقرة كاالكثار منيا.
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فإذا لـ يخرج يتـ إفاقة المريض كصرؼ الجاف الذم عميو كيككف ذلؾ بتكرار سكرة الفاتحة كاألذاف كآية 

 د عميو.الكرسي كرش الماء البار 

البرنامج يككف كالتالي: تكتب لو آيات الرقية بالزعفراف  يعطى مف ىذا حالو برنامج لمدة سبع أياـ ىذا

 نقيلتر .. يشرب منو كؿ يكـ مرتيف كأس يكضع في الكأس ممعقتيف عسؿ سدر  19كيكضع في ماء زمـز مقدار 

كنصؼ ممعقة قسط ىندم، ثـ يرش عمى جسمو مف الماء المرقي قبؿ النـك كال  طبيعي نقيكممعقة زيت زيتكف 

عجز عف قراءتيا  حاؿ ينشفو كال يغسمو بؿ يتركو عمى جسمو حتى الصباح، كيقرأ كؿ يكـ سكرة البقرة أك يسمعيا في

ـ كغيرىا مف األذكار يمتـز بأذكار الصباح كالمساء كالنك ك ، ي كقتيا مع الجماعة إف كاف رجبلمتـز بالصبلة ف.. كي

 الكاردة في السنة.   

أما الشخص الذم الذم تظير عميو عبلمات العيف فيكتفى بما تـ مف القراءة عميو كيتبع ذلؾ ببعض 

 األدعية الكاردة في السنة ككذا األدعية العامة كمنيا:

 بسـ اهلل ىذه الرقية شفاء كعافية كشفا لمداء كرفعا لمببلء كطمبا لمشفاء. -1

 بسـ اهلل أرقيؾ مف كؿ شيء يؤذيؾ اهلل يشفيؾ . -2

أعيذؾ بكممات اهلل التامة التي ال يجاكزىف بر كال فاجر مف شر ما ينزؿ مف السماء ، كمف شر ما  -3

يعرج فييا ، كمف شر ما ذرأ في األرض ، كمف شر ما يخرج منيا ، كمف فتف الميؿ كالنيار ، كمف شر طكارؽ الميؿ 

 يطرؽ بخير يا رحمف.  كالنيار إال طارقان 

قؿ الميـ ذا السمطاف العظيـ ، ذا المف القديـ ، ذا الكجو الكريـ ، كالكممات التامات ، كالدعكات   -4

 .افعيف اإلنسك المستجابات عافو )عافيا( مف أنفس الجف 

 بسـ اهلل تبطؿ عيف عائف كنظر ناظر كحسد حاسد كسحر ساحر كمس المس. -5
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ف كاناختـ ذلؾ بقراءة  -6 ت امرأة أنفث في يد سكرة الفاتحة ثـ النفث عمى رأس كجو كصدر المريض، كا 

 كجييا ككفيا كرأسيا. محرميا كآمره بمسح

 مالحظات:

دكف المرأة يككف في آخر الرقية كالتي ىي األدعية كالتحصينات أما مف  ضع اليد عمى رأس الرجؿك  -1

 حظة لما سيحدث كألنو أحفظ لمراقي كأسيؿ لمسيطرة.بداية الرقية فبل تكضع ألنيا بمثابة تشخيص كمبل

، كالكضكء لكؿ مف الراقي كالمرقي، كالحجاب ىناؾ آداب ينبغي التأدب بيا وقت الرقية الشرعية -2

الشرعي بالنسبة لممرأة، كتخمية المكاف عما يككف سببا لعدـ تكاجد المبلئكة كالصكر المجسمة لذكات األركاح 

ذا كاف عميو تمائـ فيؤمر بنزعيا ككذا كؿ ما يظنو دافعا لمشر جالبا لمخير مف كالطرب كالكبلب كآالت الميك ، كا 

 .خيكط كخكاتـ كحمؽ كغيرىا

إال إذا كاف ذلؾ أدعى لتركيزه عمى القرآف، كال  المرقي إغالؽ عينيوليس مف الضركرم الطمب مف  -3

 فرقة.يطمب منو تذكر أناس بأعيانيـ ككف ذلؾ يفتح باب خبلؼ كتيـ ك 

، فإف عمـ العائف فيتبع الخطكات التالية ما مضى مف طريقة الرقية كاف لمف لـ يعمـ عائنو أو ساحره -4

 إلزالة أثر العيف أك الحسد.

أف يتكضأ العائف فيغسؿ كجيو كيديو إلى مرفقيو كأطراؼ قدميو كداخؿ ثيابو مما يمي الجمد ) فنيمة  -أ

ما يتقاطر منو إلى األناء ثـ يصب ذلؾ الماء مف خمؼ العائف عمى رأسو ( كؿ ذلؾ في نفس األناء كيعكد سركاؿ

كظيره كسائر جسده، دليؿ ذلؾ حديث سييؿ بف حنيؼ ) كال جمد مخبأة ( .. كعمة الكضكء إطفاء نار العائف كذىاب 

 تكقد نفسو كفي صبو عمى المعيكف إطفاء لما انبعث منو فأضر بصاحبو.
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ال فيكفي أف كىذا الكضكء يمجأ إليو بعد ت بعد النظر ككقكع  يبرؾ ) قكؿ تبارؾ اهلل(مكف العيف كاستحكاميا كا 

 الكبلـ فإف ذلؾ التبريؾ يطفأ تكقد نفسو كحرارتيا.

فإف أبى الكضكء كلـ يستطع أحد إجباره ألنو مجبر مف جية الشرع عمى الصحيح لحديث  ابف عباس   -ب

ذا صمى اهلل عميو كسمـ  عف النبيرضي اهلل عنيما  قاؿ : العيف حؽ ، فمك كاف شيء سابؽ القدر سبقتو العيف ، كا 

  .(1)استغسمتـ فاغسمكا.

ففي ىذه الحالة يؤخذ أم أثر مف آثاره التي الصقيا جسمو فمك كاف مف مبلبسة الداخمية ) فنيمة سركاؿ 

 .المعيكف تسؿ بوفتكضع في ماء ثـ يغ طاقية شراب (

األناء الذم غسؿ أك شرب منو أك النكل التي يمفظيا مف فمو كنحكىا، الذم  فاإلناءفإذا لـ يمكف ذلؾ  -ج

  .فيو يده، كقد جربنا ذلؾ فنفع بإذف اهلل تعالى

ظفره، كىذه الطريقة ليست معمكمة عف  كافي بعض الببلد يمجئكف إلى التبخر بأثر العائف ثيابو أك شعره  -د

كارد، كألف الشائع في التبخر ىك مف قبيؿ المشعكذيف طريؽ الشرع كال عف طريؽ الطب كال مقيسة عمى شيء 

ف بعض الرقاة يثبت فائدة التبخر بالحبة السكداء كالحمتيت، كيذكر السبلمة لمعقيدة كالدجاليف، فالبعد عنيا سبيؿ ، كا 

 فتاكل لبعض كبار العمماء في الجكاز.

ببحث  ـاهلل أف ييسر في قابؿ األيالكني لـ أطمع عمى تمؾ الفتاكل كما زاؿ في النفس مف ذلؾ شيء، كلعؿ 

 دقيؽ ليذا المسألة.

 التالية: السحر فإما أف يكوف معموما طالبو أو فاعمو أو وجدت مكوناتو، فيذا يفؾ بالطرؽأما 

 إف وجدت مكوناتو فيتبع الخوات التالية لفكو. -1

                                                 

 .1719، ص 4، ج2188في كتاب الطب، باب الطب كالمرض كالرقي ، برقـ  ( ركاه مسمـ1)
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ات التعظيـ آييؤتى بيذا األشياء كبإناء فيو ماء ثـ يقرأ عمييا كينفث في الماء، مبتدئا بتحصيف نفسو ثـ  -ا

يات السحر مضيفا إلييا سكرة الفمؽ كالناس، كبعد االنتياء مف القراءة يضع ىذه األشياء في الماء آكاإليماف ثـ 

عمى الخيكط كالعقد كالطبلسـ  او، كيفؾ ىذه األشياء مركز كيتركيا حتى يتشرب إلييا الماء ثـ يمبس قفازا عمى يدي

كالصكر كالخرز فيتمفيا جميعا ثـ يدفنيا كينبغي لو أثناء الفؾ تكرار آية الكرسي كال باس باألذاف لككنو يطرد 

 الشياطيف.

حراؽ لما كىذه الطريقة تتبع في فؾ جميع أنكاع السحر الترابي كالمائي كالنارم كاليكائي، كىي أكلى مف اإل

 فيو أذية حارس السحر الذم ربما عاد كانتقـ ىك أك أحد أفراد الجف القريبيف منو انتقاما لقريبيـ.

تبلفوكالداللة عمى مكانو  ما إف عمـ الطالب ودؿ عمى الساحر فيمزماف معا بفؾ سحرىماأ -ب فمك قاؿ  كا 

ألف في ذلؾ مفسدة الديف كمفسدة األبداف أىكف مف  الساحر ال أفكو إال بسحر مثمو فبل يجكز المجكء إليو كال مكافقتو

 مفسدة األدياف. 

الساحر الذم عقد السحر أما ساحر آخر فبل يجكز ذلؾ مف باب أكلى، ككـ ظف بعض الناس  كاف ىذا إف

 أف في لجكءىـ لمسحرة ذىاب بأسيـ فعاد عمييـ أكبر كأضر مما كاف.

 والسيارات والزروع وغيرىا (ىؿ تصيب العيف الجمادات؟ ) البيوت  -5

العيف كما تصيب الحيكاف فقد تصيب المصانع كالدكر كاألشجار كالصنيعات  أجاب الشيخ ابف جبريف رحمو:

 (1)كالسيارات كالكحكش كنحكىا.

كىذا مشاىد مف كاقع الناس، فيذا الرجؿ يفر مف بيتو كيضيؽ إذا دخمو فإذا قرئ في البيت عاد لبيتو 

 أحاديث قراءة سكرة البقرة كغيرىا مف اآليات في البيت إال دليؿ ذلؾ التأثير الكاقع عمى البيكت.كاستقر، كما 

                                                 

 . 279796رع كالمصانع كالكقاية منيا رقػـ الفتكل : عنكاف الفتكل : أثر العيف عمى الجمادات كالمزا ( فتاكل اسبلـ كب1)
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ينبغي أف يعمـ أف تحصيف البيكت بالقرآف كاألذكار كاألدعية قبؿ الكقكع ىك أمر ميـ  صفة رقية البيت،

 لحفظ البيكت مف الحسد كالسحر كسكنة الجيف المؤذيف.

 جتيادية، كعميو فأنا أتبع في رقية الجمادات كمنيا البيكت الطريقة التالية:سبؽ كقررنا أف الرقية ا

، ثـ تكتب آيات الرقية بالزعفراف نحضر كمية مف ماء البحر إف تيسر أك ماء نضع فيو ممح كالخشف أفضؿ

مسؾ أك يقرأ في الماء قراءة مباشرة، كيضاؼ مع الماء سبع زجاجات مف ماء الكرد كسبع زجاجات مف عطر ال

 األحمر، ثـ يرش المكاف بالماء ثبلثة أياـ متتالية مع قراءة سكرة البقرة في ذلؾ المكاف قراءة مباشرة غير مسجمة.

كقبؿ البرنامج البد مف تطيير البيت مف كؿ جالب لمشيطاف كأعكانو مف الصكر المجسمة كالمرسكمة كآالت 

ائـ، كأف يمتـز مف في البيت بأحكاـ الشرع كأىميا فعؿ الميك كالطرب كالكبلب كالطبلسـ السحرية كالحركز كالتم

 الكاجبات كالصبلة في أكقاتيا كاجتناب المحرمات.

ف كاف بعضيـ يثبتيا  البيوت بقصد طرد الشياطيف،مسألة تبخير  ىذه أيضا غير ثابتة مف ناحية الشرع، كا 

مف ناحية التجربة، لكني ال أدعك إلييا كال أنصح بيا، إال أف يككف المقصد مف البخكر تطييب المكاف فيك مشركع 

كسخة مف ناحية الشرع مف ناحية الطيب، كالمكاف الطيب النظيؼ أبعد مف سكف الشياطيف لككنيـ ييككف األمكنة ال

 في الغالب.

 حكـ ممارسة الرقية والتفرغ لذلؾ. -6

الشؾ أف الرقية عمؿ جميؿ كفيو نفع لمعباد كىي نكع مف الجياد في سبيؿ اهلل تعالى، كلك فرغ إنساف لمثؿ 

ىذا العمؿ فبل حرج عميو، كال فرؽ بينو كبيف مف تفرغ لتعميـ القرآف كالحديث كالحسبة كغير ذلؾ مف مصالح 

 المسمميف.
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لكني أنصح إخكاني الرقاة بالمكازنة بيف الرقية كسائر المصالح كالمنافع، فبل يتخمى عف دركس العمـ 

دارية. كدعكية كتدريسو كالدعكة إلى اهلل تعالى، كنفع المسمميف بما لديو مف ميارات كقدرات عممية  كا 

 حقو.ككذا ينبغي أف يككف أىمو كذككه محؿ اىتمامو كرعايتو، كليعط كؿ ذم حؽ 

  عمى الرقية .. حكـ اخذ األجرة -7

سبؽ بيانو في حديث أبي سعيد الخدرم .. قاؿ النككم رحمو اهلل في شرحو لمحديث : ىذا تصريح بجكاز 

أخذ األجرة عمى الرقية ، بالفاتحة ، كالذِّكر ، كأنيا حبلؿ ال كراىة فييا ، ككذا األجرة عمى تعميـ القرآف ، كىذا 

سحاؽ ، مذىب الشافعي ، كما  (1)ف بعدىـ.كأبي ثكر ، كآخريف مف السمؼ ، كملؾ ، كأحمد ، كا 

يجابياتالتصدر لمرقية  -8  ذلؾ. وا 

 :كثيرة منياالتصدر لمرقية الشرعية إيجابيات في 

سيككف ذلؾ بديبل شرعيا لمناس مف الذىاب لمسحرة كالمشعكذيف كغيرىـ كسد باب الفساد في ديف الناس  -أ

 كعقائدىـ.

 لممجتمع كحماية لؤلسر مف التشرذـ كاالختبلؼ الذم نتاجو العيف كالحسد كالسحر.تحصيف  -2

 باب عظيـ لمدعكة إلى اهلل تعالى كنصح الشارديف كالمقصريف في دينيـ. -3

باب مف أبكاب اإلصبلح االجتماعي كاألسرم فكـ مف الحاالت كصؿ األمر بيـ لممحاكـ ككاف األزكاج  -4

صبلح الفرقة.عمى باب الفراؽ فكاف ال  راقي سببا في لـ الشمؿ كا 

                                                 

ىػػػ 1349، ت1، ط188، 14صػحيح مسػػمـ بشػػرح النػػككم، كتػػاب الطػػب كالمػػرض كالرقػػي، بػػاب جػػكاز أخػػذ األجػػرة عمػػى الرقيػػة بػػالقرآف كاألذكػػار ، ج( 1)
 ـ، المطبعة المصرية باألزىر.1939
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كيزاد في الرقية إبراز لعظمة القرآف كأنو شفاء لؤلسقاـ كاألكجاع فيزداد المؤمف إيمانا .. كينتبو الشارد  -5

 الكارد، كربما كاف سببا في إسبلـ مف سمع عف قصة شفاء إلنساف كاف يعرفو كفقد األمؿ في شفائو.

 أناس ومنع آخريف تقنييف الرقية وقصرىا عمى -9

األصؿ في الخير كالحسبة كمساعدة اآلخريف أنو متاح لمف يستطيعو مف المسمميف، كما في الحديث مف 

كلكف مع فشكء الجيؿ كقمة العمـ كانتحاؿ البطاليف تحتاج األمكر إلى تقنييف كترتيب، استطاع أف ينفع أخاه فميفعؿ، 

، فبل يسمح لغير  دارس الطب بالتطبب كال لغير الصيدالني ببيع أدكيتو، فينا مف كما ىي سائر الصناعات اليـك

الببلد اإلسبلمية عمى تقنيف باب الرقية  عممت ألف في كلكج الجياؿ ىذا الباب فساد لؤلدياف كاألبداف، فمك ،باب أكلى

القادريف عمييا  كمنح الترخيص لمف يستحقو كمؤىؿ لو لكاف عمبل مباركا، ككذا تقاـ الدكرات إلعداد الرقاة كتشجيع

 لنفع الناس كحفظ ديف الناس كأبدانيـ.

  وما يدفع شر المحسود.الحروز الواقية  -19

فراغ القمب مف االشتغاؿ بو  -5التككؿ عمى اهلل. -4الصبر عمى عدكه  -3تقكل اهلل.  -2التعكذ باهلل مف شره. -1

 -9الصدقة كاإلحساف ما أمكنو .  -8إلى اهلل. تجريد التكبة  -7اإلقباؿ عمى اهلل كاإلخبلص لو.  -6كالفكر فيو 

  (1)تجريد التكحيد. -19إطفاء نار الحسد كالباغي كالمؤذم باإلحساف إليو. 

 كتب ميمة لمراقي -11

 العمـىناؾ كتب في الرقية متنكعة كربما متشابية، لكف قبؿ ذكر كتب الرقية البد أف يككف لمراقي رصيد مف  

كما ذكرنا سابقا، كأىـ ما ييـ في الباب كتب التكحيد كالعقيدة التي تحمي الراقي مف الخطأ كتعينو في تصحيح 

                                                 

-585النػػدكم، تحقيػػؽ محمػػد حامػػد الفقػػي، دار الكتػػب العمميػػة، تفسػػير سػػكرة الفمػػؽ، ج ، صانظػػر: التفسػػير القػػيـ البػػف القػػيـ ، جمػػع محمػػد أكيػػس  1))
 .  539-531، ص6. الضكء المنير عمى التفسير، جمع عمي الصالحي،مؤسسة النكر، ج594
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كيستنصحو، كليكف لو نصيب مف القراءة في كتب الزىد كالرقائؽ كاإليمانيات األخطاء لدل مراجعيو كمف يستشيره 

 :منياية التي يمكف ذكرىا ىنا فتب الرقالتي تعينو عمى مخاطبة التائبيف كترغيبيـ، أما ك

 كتب الشيخ كحيد عبد السبلـ بالي الصاـر البتار ككتاب كقاية اإلنساف. -1

 المكسكعة الرائعة الجميمة لمشيخ أسامة المعاني. -2

 كتاب الرقية لمشيخ عبد اهلل الطيار. -3

 لمشيخ عطية محمد سالـ.مف القرآف كالسنة  كاالستشفاءالعيف كالرقية  -4

 ميبل أييا الرقاة لمشيخ عمى آؿ ياسيف. -5
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 األنشطة املصاحبة

  (1النشاط )

راقي يصؼ برنامجا لمرقية لمريضو: خذ ىذه األكراؽ كاكسر عمييا بيضة ثـ ضعيا في مدخؿ البيت تمنع دخكؿ 
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 األنشطة املصاحبة

 (2النشاط )

الرقية عبادة .. كالعبادات تكقيفية ال يدخميا االجتياد كال القياس فميس لمراقي أف يضيؼ أم طريقة لـ يرد فييا نص 
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