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إن الحمد هللا، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسـيئات             
أعمالنا، من يهده اهللا فهو المهتد ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا                  

  .وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
  .)1(»قَاِتِه ولَا تَموتُن ِإلَّا وَأنْتُم مسِلمونيا َأيها الَِّذين َآمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُ«
يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم ِمن نَفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها زوجهـا              «

        لُوناءالَِّذي تَس اتَّقُوا اللَّهو اءِنسا والًا كَِثيرا ِرجمثَّ ِمنْهبو      كَان اللَّه ِإن امحالَْأرِبِه و 
  .)2(»علَيكُم رِقيبا

 يـصِلح لَكُـم َأعمـالَكُم       *يا َأيها الَِّذين َآمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا          «
فَو فَاز فَقَد ولَهسرو ِطِع اللَّهي نمو كُمذُنُوب لَكُم غِْفرياوِظيما ع3(»ز(.  

  ...ثم أما بعد 
إن أصدق الحديث كـالم اهللا تعـالى   فيا أحبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور محدثاتها وكل محدثـة              
  .بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار

  :أحبتي في اهللا
     كثر في اآلونة األخيرة مبعيداً عن الضوابط  " العالج بالقرآن "متهنون مهنة    ي ن

  الشرعية مما جعلى المسلمين الكثير من الفتن وأوقـع الكثيـرين فـي البـدع              ر 
والمخالفات الشرعية، بل وأفسد عقائد الكثيرين فجعلهم يتعلقون باألسباب وينـسون           

 ممـن   -ن  رب األسباب جلَّ وعال، وانتشرت التمائم من القرآن وأسـاء الكثيـرو           

                                                 

  .102:  آل عمران)1(
 .1:  النساء)2(
 .71 ، 70:  األحزاب)3(
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 األدب مع القرآن الكريم فبعضهم يكتب اآليات في خرقة          -تصدروا للعالج بالقرآن    
 أو  ويقوم بحرقها، وبعضهم يقوم بكتابة األحرف المقطعة علـى جبهـة المـريض            

وهذا ما لم يفعله أحد من السلف كتابتها على سوط أو عصا ويضرب بها المصروع 
 ال علم لـه     نوهناك بعض م  . واهللا أعلم ات  بل هو امتهان للقرآن ومن البدع المحدث      

وهناك . يقوم بكتابة اآليات على المالبس الداخلية للمريض فإنا هللا وإنا إليه راجعون           
من خصص بعض آيات القرآن فجعل منها آيات الستدعاء الجن وآيات لحرق الجن             

 سـنة رسـول اهللا    وآيات للتعذيب وآيات وآيات بغير دليل صحيح من كتاب اهللا أو            
القرآن على زجاجة ماء ويبصق     صلى اهللا عليه وسلم، وهناك من يقرأ بعض آيات          

وهنـاك مـن يقـوم      . في الزجاجة ويقوم ببيعها للمريض فإنا هللا وإنا إليه راجعون         
 أصابع يديه ويزعم أنـه إنمـا        يلَبتعذيب المريض بالضرب الشديد أو بالخنق أو بِ       

 مـن المـاء     من يصف للمريض أرتـاالً    وهناك  . فإلى اهللا المشتكى  يضرب الجني   
ربها للعالج، وهناك من يقوم بكتابة اآليات في إناء بزعفـران أو غيـره     والملح يش 

 من باب التمائم مـن      - واهللا أعلم    -، فهذا   وغسله وشربه أو رشه أو االغتسال به      
القرآن وفيه خالف مشهور وإن كان من العلماء من يقول بجوازها إال أن األرجـح      

  .منعها
إضافة لما سبق من مخالفات وسوء أدب مع القرآن فإن بعضهم يختلي بالنساء             
بحجة العالج وقد تكون المريضة متبرجة فتحدث الفتنة وما أكثر الفتن التي تحدث             

  "!!!العالج بالقرآن"باسم 
من أجل ذلك كان لزاماً على أهل العلم أن يبينوا الحق من الباطل فـي هـذا                 

للرقية من الكتاب والسنة وذلك سداً ألبـواب        ابط الشرعية   الباب وأن يضعوا الضو   
  .الشر والفساد والعودة باألمة إلى العقيدة الصحيحة وتصحيحاً للمفاهيم الخاطئة

لهذا كله أمسكت القلم واستعنت باهللا تعالى أن يوفقني لبيان الصواب من الخطأ             
  .ويةفيما يتعلق بالرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النب
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  :هذا وقد قسمت هذه الرسالة إلى
  .بينت فيها أسباب كتابتي لهذه الرسالة: مقدمة .1
  .االبتالء وحكمته وواجب المسلم عند نزول البالء: الفصل األول .2
  .الرقية الشرعية من القرآن والسنة وضوابطها الشرعية: الفصل الثاني .3
  .السحر وعالجه: الفصل الثالث .4
  .حثوفيها أهم نتائج الب: خاتمة .5
  .فهرس للموضوعات .6

والغاية من هذا البحث بعد ثواب اهللا والدار اآلخرة تصحيح المفاهيم الخاطئـة             
المتعلقة بالرقية الشرعية وتنقية العقيدة مما لحق بها من شوائب شـركية والعـودة              
بالمسلمين إلى المعين الذي نهل منه النبي األمين صلى اهللا عليه وسـلم وأصـحابه        

  .هو القرآن الكريمالغر الميامين و
  .وأسأل اهللا تعالى أن ينفع بهذا البحث

 على رسولنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه ملِّ اللهم وسوصلِّ
  .ومن تبعهم بإحسان

  سيد عبد العاطي محمد: كتبه
  إمام وخطيب الجمعية اإلسالمية بالسارالند 

   ألمانيا–ساربروكن 
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1( õýniüa@áØy@åßZ@ @
 الْـَأموالِ  ِمـن  ونَقٍْص والْجوِع الْخَوِف ِمن ِبشَيٍء ولَنَبلُونَّكُم«:قال اهللا تعالى  

  )1(»الصاِبِرين وبشِِّر والثَّمراِت والَْأنْفُِس
تـارة بالـسراء وتـارة    يختبرهم ويمتحنهم ف: أخبر تعالى أنه يبتلي عباده، أي    

  .بالضراء
 * َأكْرمِن ربي فَيقُوُل ونَعمه فََأكْرمه ربه ابتَلَاه ما ِإذَا الِْإنْسان فََأما «:قال تعالى 

  )2(»َأهانَِن ربي فَيقُوُل ِرزقَه علَيِه فَقَدر ابتَلَاه ما ِإذَا وَأما
  وقد يكون بالنِّقم مـن خـوفٍ       - وهو أعظم وأشد     -عم  فاالبتالء قد يكون بالنِّ   

  . في الرزق وضيٍق وموٍت ومرٍضوجوٍع
  :واالبتالء له حكم عظيمة وجليلة

 ونَبلُـو  والـصاِبِرين  ِمـنْكُم  الْمجاِهِدين نَعلَم حتَّى ولَنَبلُونَّكُم «:قال اهللا تعالى  
كُمار3(»َأخْب(  

  :بتالء على سبيل المثال ال على سبيل الحصر ومنهاوإليكم بعض ِحكم اال
  :مغفرة الذنوب وحسن الثواب -1

 فَينْـصب  الِْقيامـةِ  يـوم  ِبالشَِّهيِد يْؤتَى«:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 ينْـصب  وال الْبالِء ِبَأهِل يْؤتَى ثُم ، ِللِْحساِب فَينْصب ِبالْمتَصدِق ويْؤتَى ، ِللِْحساِب

ملَه انال ، ِميزو نْشَري ملَه انِديو ، بصفَي ِهملَيع را  اَألجـبتَّـى  ، صح ـلَ  ِإنَأه 
                                                 

 155:البقرة )1(

  16-15: الفجر )2(
  31:محمد )3(
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 اللَِّه ثَواِب حسِن ِمن ِبالْمقَاِريِض قُِرضتْ َأجسادهم َأن الْموِقِف ِفي لَيتَمنَّون الْعاِفيِة
م1(»لَه(  

 وصٍب ولَا نَصٍب ِمن الْمسِلم يِصيب ما«:ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      وق
 ِمـن  ِبهـا  اللَّـه  كَفَّـر  ِإلَّا يشَاكُها الشَّوكَِة حتَّى غَم ولَا َأذًى ولَا حزٍن ولَا هم ولَا

اه2(»خَطَاي(  
  :حتول املصيبة إىل نعمة -2

 َأتَـاِني «: اهللا من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت         خرج اإلمام أحمد رحمه   
 رسوِل ِمن سِمعتُ لَقَد :فَقَاَل وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل ِعنِْد ِمن يوما سلَمةَ َأبو
 الْمـسِلِمين  ِمـن  َأحـدا  يبتُِص لَا" :قَاَل ،ِبِه فَسِررتُ قَولًا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه

 خَيـرا  ِلي واخْلُفْ مِصيبِتي ِفي ْأجرِني اللَّهم يقُوُل ثُم مِصيبِتِه ِعنْد فَيستَرِجع مِصيبةٌ
 سـلَمةَ  بـو َأ تُـوفِّي  فَلَمـا  ،ِمنْه ذَِلك فَحِفظْتُ :سلَمةَ ُأم قَالَتْ ،"ِبِه ذَِلك فُِعَل ِإلَّا ِمنْها

 نَفِْسي ِإلَى رجعتُ ثُم ِمنْه خَيرا واخْلُفِْني مِصيبِتي ِفي ْأجرِني اللَّهم :وقُلْتُ استَرجعتُ
  !؟سلَمةَ َأِبي ِمن خَير ِلي َأين ِمن قُلْتُ

 َأدبغُ وَأنَا وسلَّم علَيِه لَّهال صلَّى اللَِّه رسوُل علَي استَْأذَن ِعدِتي انْقَضتْ فَلَما 
 فَقَعد ِليفٌ حشْوها َأدٍم ِوسادةَ لَه فَوضعتُ لَه وَأِذنْتُ الْقَرِظ ِمن يدي فَغَسلْتُ ِلي ِإهابا
 تَكُون لَا َأن ِبي ما ِهاللَّ رسوَل يا :قُلْتُ مقَالَِتِه ِمن فَرغَ فَلَما ،نَفِْسي ِإلَى فَخَطَبِني علَيها
ةُ ِبكغْبالر لَِكنِّي ِفيَأةٌ ورام ةٌ ِفيرةٌ غَيفََأخَافُ شَِديد ى َأنًئا ِمنِّي تَرِني شَيذِّبعي اللَّه 
 فَسوفَ الْغَيرِة ِمن ذَكَرِت ما َأما :فَقَاَل ،ِعياٍل ذَاتُ وَأنَا السن ِفي دخَلْتُ امرَأةٌ وَأنَا ِبِه

 ،َأصابِك الَِّذي ِمثُْل َأصابِني فَقَد السن ِمن ذَكَرِت ما وَأما ،ِمنِْك وجلَّ عز اللَّه يذِْهبها
 اللَّه صلَّى اللَِّه ِلرسوِل سلَّمتُ فَقَد قَالَتْ ِعياِلي ِعيالُِك فَِإنَّما الِْعياِل ِمن ذَكَرِت ما وَأما

                                                 

  ).3/91(وأبو نعيم في حلية األولياء ) 12/182(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )1(
  .1 والترمذي في الجنائز باب52 ، ومسلم في البر حديث 1أخرجه البخاري في المرض باب  )2(
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 َأبدلَِني فَقَد :سلَمةَ ُأم فَقَالَتْ، وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوُل فَتَزوجها وسلَّم علَيِه
ةَ ِبَأِبي اللَّهلَما سرخَي وَل ِمنْهسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمس1(»و(  

  :الفوز باجلنة -3

 ُأِريك َألَا«: عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما لتلميذه عطاء بن أبي رباح            قال
 علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي َأتَتْ السوداء الْمرَأةُ هِذِه قَاَل ،بلَى :فقال ؟الْجنَِّة َأهِل ِمن امرَأةً
لَّمسِإنِّي :فَقَالَتْ و عرِإنِّي ُأصَأتَكَشَّفُ و عفَاد قَاَل ،ِلي اللَّه: "ِت ِشْئِت ِإنربلَـكِ  صو 
 اللَّه فَادع َأتَكَشَّفُ ِإنِّي :فَقَالَتْ ،َأصِبر :فَقَالَتْ "يعاِفيِك َأن اللَّه دعوتُ ِشْئِت وِإن الْجنَّةُ
  )2(.» لهافَدعا ،َأتَكَشَّفَ لَا َأن ِلي

 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوُل قَاَل رضي اهللا عنه ِريالَْأشْع موسى َأِبي عنو
لَّمسقَاَل«:و الَى اللَّها :تَعي لَكِت موتَ الْمضقَب لَدِدي وبتَ عضةَ قَبِنِه قُريةَ عرثَمو 
 الْجنَِّة ِفي بيتًا لَه ابنُوا قَاَل ،عواستَرج حِمدك :قَاَل ؟قَاَل فَما :قَاَل ،نَعم :قَاَل ؟فَُؤاِدِه

وهمستَ ويِد بم3(»الْح(  
  :الفوز بالثناء اجلميل من اهللا تعاىل -4

 الْـَأموالِ  ِمـن  ونَقٍْص والْجوِع الْخَوِف ِمن ِبشَيٍء ولَنَبلُونَّكُم« :قال اهللا تعالى  
 وِإنَّا ِللَِّه ِإنَّا قَالُوا مِصيبةٌ َأصابتْهم ِإذَا الَِّذين * اِبِرينالص وبشِِّر والثَّمراِت والَْأنْفُِس

  )4(»الْمهتَدون هم وُأولَِئك ورحمةٌ ربِهم ِمن صلَواتٌ علَيِهم ُأولَِئك * راِجعون ِإلَيِه
  .كة يف العمرربومن احلكم ال -5

  .والربكة يف الذرية -6

  .نع الرجال ويكشف معادماالبتالء يص -7

  .هذا على سبيل المثال، فالمرء ال يستطيع حصر ِحكم االبتالء
                                                 

  .والحديث صحيح بطرقه وشواهده) 28-4/27(أخرجه اإلمام أحمد في المسند  )1(
  ).1/347( واحمد في المسند 54 ومسلم في البر حديث 5خرجه البخاري في المرض باب أ )2(
  .والترمذي والحديث بمجموع طرقه حديث حسن) 4/415(أخرجه أحمد في المسند  )3(
  157-155: البقرة )4(
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2( õýjÛa@ÞëŒã@†äÇ@áÜ�½a@kuaëZ@ @
فمن واجب المسلم عند . ذكرنا أن االبتالء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء

نعمـة  االبتالء بالسراء الشكر بأن يستخدم النعمة في طاعة المنعم جل وعال فالمال             
وشكرها في إخراج حق اهللا تعالى ألصحاب الحاجات واإلنفاق في طاعة اهللا تعالى،           
والصحة نعمة يجب اغتنامها في الطاعات وحفظها بالبعد عن المعاصي والـزالت            

  .وهكذا في جميع النعم
  )1(»لََأِزيدنَّكُم شَكَرتُم لَِئن «:قال اهللا تعالى

 جوع أو مرض أو موت أو ضـيق فـي   وعند االبتالء بالضراء من خوف أو 
األرزاق يجب على المسلم عندها الصبر مع األخذ باألسباب المشروعة التي تـدفع             
االبتالء من باب الفرار من قدر اهللا إلى قدر اهللا مع الرضا والتـسليم لقـضاء اهللا                 

  .وقدره
ومن األسباب المشروعة عند المرض الرقية الشرعية مـن الكتـاب والـسنة             

  . االبتداعملشرع واتباع ما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وعدبضوابط ا
  .وهذا ما سوف نبينه في الفصل الثاني

                                                 

  7:إبراهيم )1(
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
bèĐiaì™ë@òíìjäÛa@òä�Ûaë@æeŠÔÛa@åß@òîÇŠ’Ûa@òîÓŠÛa@bèĐiaì™ë@òíìjäÛa@òä�Ûaë@æeŠÔÛa@åß@òîÇŠ’Ûa@òîÓŠÛa@bèĐiaì™ë@òíìjäÛa@òä�Ûaë@æeŠÔÛa@åß@òîÇŠ’Ûa@òîÓŠÛa@bèĐiaì™ë@òíìjäÛa@òä�Ûaë@æeŠÔÛa@åß@òîÇŠ’Ûa@òîÓŠÛa@@ @@ @@ @@ @

  :ينقسم المرض إلى قسمين
  .مرض القلب: األول �
  .مرض البدن: الثاني �

ا أن تكون شـبهة وشـك، وعـالج         وأمراض القلوب إما أن تكون شهوة وإم      
 مـا  الْقُرَآِن ِمن ونُنَزُل«:أمراض القلوب واألبدان من القرآن الكريم، قال اهللا تعالى        

وه ةٌ ِشفَاءمحرو ْؤِمِنين1(»ِللْم(.  
فمن لم يشفه القرآن فال شفاه اهللا، ومن لم يكفـه فـال       ": يقول العالمة ابن القيم   

  .)2("كفاه اهللا
ن الكريم هو الشفاء التام ألمراض القلوب واألبدان، فـأمراض القلـوب            فالقرآ

  .عالجها في تصحيح العقيدة وتحقيق العبودية هللا تعالى وهذا كله في القرآن الكريم
أما بالنسبة ألمراض األبدان فقد أرشد القرآن الكريم إلى أصول طبها وعالجها      

  : ألمراض األبدانوإليكم جملة من النصوص في مجال الرقية الشرعية
�Wא���אو���
�	��א����� -1 �

 اللَِّه رسوِل َأصحاِب ِمن نَاسا َأن «:عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه
 فَلَم فَاستَضافُوهم الْعرِب َأحياِء ِمن ِبحي فَمروا سفٍَر ِفي كَانُوا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

مِضيفُوهالُوافَقَ ،ي مْل :لَهه اٍق ِفيكُم؟ر فَِإن ديس يلَِديغٌ الْح َأو ابصٌل فَقَاَل ،مجر 
مِمنْه: منَع، فََأتَاه قَاهِة فَرَأ الِْكتَاِب ِبفَاِتحرُل فَبجالر، ِطيا فَُأعقَِطيع ى غَنٍَم ِمنفََأب َأن 
 علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي فََأتَى ،وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى ِللنَِّبي ذَِلك رَأذْكُ حتَّى :وقَاَل يقْبلَها

                                                 

  82: اإلسراء )1(
 )4/352: (زاد المعاد )2(
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لَّمسو فَذَكَر ذَِلك ا :فَقَاَل لَهوَل يساللَِّه اللَِّه را وتُ مقَيِة ِإلَّا رالِْكتَاِب ِبفَاِتح مسقَاَل فَتَبو: 
  )1(»"معكُم ِبسهٍم ِلي واضِربوا ِمنْهم خُذُوا:"قَاَل ثُم ؟رقْيةٌ هاَأنَّ َأدراك وما

�F2EWא�����������ذא� -2 �
 ِإذَا كَـان  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوَل َأن« :وعن عائشة رضي اهللا عنها    

 ِبيِدِه وَأمسح علَيِه َأقْرُأ كُنْتُ وجعه اشْتَد فَلَما ثُوينْفُ ِبالْمعوذَاِت نَفِْسِه علَى يقْرُأ اشْتَكَى
اءجا ركَِتهر3(»ب(  
��وא�د��� -3���Wא���אو�����ذ �

ثالث " بسم اهللا: "يضع المريض يده على الذي يؤلمه من جسده ويقول  - أ
  )4( .سبع مرات" أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر: "مرات، ويقول

 كَانَتْ َأو ِمنْه الشَّيء الِْإنْسان اشْتَكَى ِإذَان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كا  - ب
 - سفْيان ووضع هكَذَا ِبِإصبِعِه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي قَاَل جرح َأو قَرحةٌ ِبِه

 بعِضنَا ِبِريقَِة َأرِضنَا تُربةُ اللَِّه ِباسِم« عهارفَ ثُم ِبالَْأرِض سبابتَه -راوي الحديث
  )5(»ربنَا ِبِإذِْن سِقيمنَا ِبِه ِليشْفَى

ثم يضعها على التـراب    أن يأخذ من ريقة نفسه على أصبعه السبابة          :ومعنى الحديث 
ي حـال   فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكالم ف              

  .)6(المسح

                                                 

  .واللفظ له) 2201(ومسلم ) 5736(خرجه البخاري  )1(
  .المعوذات المقصود سورة اإلخالص وسورة الفلق وسورة الناس )2(
) 3529(وابـن ماجـة     ) 3912(د  وأبـو داو  ) 2192(ومـسلم   ) 5735(خرجه البخـاري     )3(

 ).6/116(وأحمد
 )4/1728(خرجه مسلم ) 4(
  )194(برقم ) 4/1724(ومسلم ) 10/206(خرجه البخاري  )5(
وزاد المعـاد   ) 10/218(وفـتح البـاري     ) 14/184(صحيح مسلم   انظر شرح النووي على      )6(
)4/186-187.(  

 



 10

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال         - ت
 اللَّـه  حاِسٍد عيِن َأو نَفٍْس كُلِّ شَر ِمن يْؤِذيك شَيٍء كُلِّ ِمن َأرِقيك اللَِّه ِباسِم«:وسلم

شِْفيكِم ياللَِّه ِباس ِقيك1(»َأر(  
اوي بالقرآن والسنة لرأى لذلك تأثيراً عجيباً في الشفاء     هذا ولو أحسن العبد التد    

  .العاجل بإذن اهللا تعالى
���� òîÓŠÜÛ@òîÇŠ’Ûa@ÁiaìšÛaòîÓŠÜÛ@òîÇŠ’Ûa@ÁiaìšÛaòîÓŠÜÛ@òîÇŠ’Ûa@ÁiaìšÛaòîÓŠÜÛ@òîÇŠ’Ûa@ÁiaìšÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @

أجمع العلماء علـى جـواز      ": الفتح" في   - رحمه اهللا    -قال الحافظ ابن حجر     
  :الرقي عند اجتماع شروط ثالثة

  .أن يكون بكالم اهللا تعالى وبأسمائه وصفاته -1
  .و بما يعرف معناه من غيرهباللسان العربي أ -2
  .)2(  ه.وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بذات اهللا تعالى ا -3

���� òîÓŠÛa@òîÐî×òîÓŠÛa@òîÐî×òîÓŠÛa@òîÐî×òîÓŠÛa@òîÐî×ZZZZ@ @@ @@ @@ @
  :من النصوص السابقة يتضح لنا مما ورد في السنة من كيفية الرقي وهو

  .القراءة عنده أو عليه أو عند رأسه والدعاء -1
  .المسح باليد اليمنى مع الدعاء والقراءة -2
  .يد اليمنى على موضع األلم مع الدعاء والقراءةوضع ال -3
  ).خصوصاً من اللدغ(جمع البزاق والتفل  -4
  .النفث ومسح الجسد باليدين -5
  .أخذ شيء من الريق ووضعها على األرض ثم على موضع األلم مع الدعاء -6

                                                 

  4/1718خرجه مسلم  )1(
 )10/195(فتح الباري شرح صحيح البخاري  )2(

 



 11

sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
éuýÇë@Šz�Ûa@éuýÇë@Šz�Ûa@éuýÇë@Šz�Ûa@éuýÇë@Šz�Ûa@@ @@ @@ @@ @


�و�	��:��وً� ���
�ن�وא������ذم�א����ص����א:� �
 سلَيمان كَفَر وما سلَيمان ملِْك علَى الشَّياِطين تَتْلُو ما واتَّبعوا «:ىقال تعال  .1

لَِكنو اِطينوا الشَّيكَفَر ونلِّمعي النَّاس رحا السملَى ُأنِْزَل وِن علَكَياِبَل الْموتَ ِبباره 
 ِمنْهمـا  فَيتَعلَّمون تَكْفُر فَلَا ِفتْنَةٌ نَحن ِإنَّما يقُولَا تَّىح َأحٍد ِمن يعلِّماِن وما وماروتَ

 اللَّـهِ  ِبـِإذْنِ  ِإلَّـا  َأحـدٍ  ِمن ِبِه ِبضارين هم وما وزوِجِه الْمرِء بين ِبِه يفَرقُون ما
ونلَّمتَعيا وم مهرضلَا يو مهنْفَعي لَقَدوا وِلمِن علَم اها اشْتَرم ةِ  ِفي لَهالْـَآِخر  ِمـن 

  )1(»يعلَمون كَانُوا لَو َأنْفُسهم ِبِه شَروا ما ولَِبْئس خَلَاٍق
 يْأِفكُون ما تَلْقَفُ ِهي فَِإذَا عصاك َألِْق َأن موسى ِإلَى وَأوحينَا«:وقال تعالى  .2

* قَعقُّ فَوالْح با طََلوكَانُوا م لُونمعوا * يفَغُِلب نَاِلكوا هانْقَلَبو اِغِرينص *  ُألِْقـيو 
  )2(»وهارون موسى رب * الْعالَِمين ِبرب َآمنَّا قَالُوا * ساِجِدين السحرةُ
 الـسحرةُ  جاء مافَلَ * عِليٍم ساِحٍر ِبكُلِّ اْئتُوِني ِفرعون وقَاَل «:وقال تعالى  .3

 ِإن السحر ِبِه ِجْئتُم ما موسى قَاَل َألْقَوا فَلَما * ملْقُون َأنْتُم ما َألْقُوا موسى لَهم قَاَل
اللَّه ِطلُهبيس ِإن لَا اللَّه ِلحصَل يمع فِْسِدينِحقُّ * الْميو قَّ اللَّهاِتِه الْحِبكَِلم لَوو كَِره 

ونِرمج3(»الْم(  
 * َألْقَـى  من َأوَل نَكُون َأن وِإما تُلِْقي َأن ِإما موسى يا قَالُوا «:تعالى وقال .4

 فَـَأوجس  * تَسعى َأنَّها ِسحِرِهم ِمن ِإلَيِه يخَيُل وِعِصيهم ِحبالُهم فَِإذَا َألْقُوا بْل قَاَل
 تَلْقَفْ يِميِنك ِفي ما وَألِْق * الَْأعلَى َأنْتَ ِإنَّك تَخَفْ لَا قُلْنَا * موسى ِخيفَةً فِْسِهنَ ِفي

                                                 

  102: البقرة )1(
  122-117: األعراف )2(
  82-79: يونس )3(
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 الـسحرةُ  فَـُألِْقي  * َأتَـى  حيثُ الساِحر يفِْلح ولَا ساِحٍر كَيد صنَعوا ِإنَّما صنَعوا ما
  )1(»وموسى هارون ِبرب َآمنَّا قَالُوا سجدا
 غَاِسـقٍ  شَر وِمن * خَلَقَ ما شَر ِمن * الْفَلَِق ِبرب َأعوذُ قُْل «:وقال تعالى  .5

  )2(»حسد ِإذَا حاِسٍد شَر وِمن * الْعقَِد ِفي النَّفَّاثَاِت شَر وِمن*  وقَب ِإذَا
 عن أبي هريرة رضي     وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم رحمهما اهللا       

 يـا  قَالُوا الْموِبقَاِت السبع اجتَِنبوا«:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : اهللا عنه قال  
 ِبـالْحقِّ  ِإلَّا اللَّه حرم الَِّتي النَّفِْس وقَتُْل والسحر ِباللَِّه الشِّرك قَاَل هن وما اللَِّه رسوَل
 الْمْؤِمنَـاتِ  الْمحـصنَاتِ  وقَـذْفُ  الزحِف يوم والتَّولِّي الْيِتيِم ماِل وَأكُْل االرب وَأكُْل

  )3(»الْغَاِفلَاِت
� 
����א�
� �!ً"�!#:� �

ولهذا جاء في الحديث عن عبد      . ف وخفي سببه  طُحر في اللغة عبارة عما ل     الس
 ِمـن  ِإن «: اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا صلى   : اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال      

  )4(»لَِسحرا الْبياِن
الرئة وهي محـل الغـذاء      : وسمي السحور ألنه يقع خفياً آخر الليل، والسحر       
  .وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن

                                                 

  70-65:طه )1(
  .الفلق )2(
 ومسلم في االيمـان     44دود باب    والح 48 والطب باب    23خرجه البخاري في الوصايا باب       )3(

  .12 والنسائي في الوصايا باب 210 وأبو داود في الوصايا باب 144حديث 
مـن  ) 2/47/597( الفتح ومسلم في كتـاب الجمعـة         9/5146خرجه البخاري كتاب النكاح      )4(

  .حديث عمار بن ياسر
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  .انتفخت رئته من الخوف: انتفخ سحرك، أي: كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة
 بينتوفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "ئشة رضي اهللا عنها عاتوقال
  .)1("ونَحِري سحِري

  .أخفوا عنهم عملهم، واهللا أعلم: أي، )2(»النَّاِس َأعين سحروا«:وقال اهللا تعالى
� !ً$
�)�"����م�'"&؟:�#!���!א �

يحيى بـن   فر  اختلف أهل العلم حول هذه المسألة فذكر الوزير الكامل أبو المظ          
أجمعوا على : "باباً في السحر فقال" اإلشراف على مذاهب األشراف"هبيرة في كتابه 

  ".أن السحر له حقيقة إال أبا حنيفة فإنه قال بأن ال حقيقة له عنده
 يـؤثر إال بـإذن اهللا تعـالى       واعلم أن السحر وإن كان له حقيقة إال أنـه ال            

  )3(.»اللَِّه ِبِإذِْن ِإلَّا َأحٍد نِم ِبِه ِبضارين هم وما«:القائل
واهللا خالق الخير والشر، والشقي من تسبب في الضرر وجرى علـى يديـه              

  .والعبد مسؤول عن أفعال نفسه ألنه مختار واهللا تعالى هو الفاعل المطلق سبحانه

�و��-�,��:�+א*�ً! ����-��.�א����./(:� �

  :ر ويستعملهاختلف أهل العلم أيضاً في حكم من يتعلم السح
ومن أصـحاب أبـي     . يكفر بذلك :  فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم اهللا       -

 جوازه أو أنه     تعلمه معتقداً  نإن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فال يكفر، وم       : حنيفة من قال  
  .ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر

صف لنا سـحرك، فـإن      : قلنا له علم السحر   إذا ت : وقال الشافعي رحمه اهللا    -
وصف لنا ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب الـسبعة      

                                                 

 .2/121 وأحمد 4/1893 الفتح ومسلم 3/1389البخاري  )1(
  116:األعراف )2(
  102: البقرة ) 3(
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وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان ال يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو             
  .كافر

� !ً��!0�:
(!�3����)�12א��:� �
بمجرد فعله واستعماله؟ هل يقتل : الساحر القتل، ولكنحد  

  .نعم: قال مالك وأحمد
  .ال: وقال أبو حنيفة والشافعي

  .فأما إن قتل إنساناً بسحره فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد
 ال يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حـق شـخص             : وقال أبو حنيفة  

 - والحالة هـذه     -يقتل  : اليقتل حداً عندهم إال الشافعي فإنه ق      وإذا قُتل فإنه    . معين
  .قصاصاً


� �*�؟:�4!د4ً! �(!���&	��3��� �
  هل إذا تاب الساحر تُقبل توبته؟ -

  .ال تقبل: قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه -
  .تقبل: وقال اإلمام الشافعي وأحمد في الرواية الثانية -
ألنه كالزنـديق فـإن     إذا ظهر عليه سحره لم تقبل توبته        : وقال اإلمام مالك   -

  .تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه، فإن قتل بسحره قُتل
لم أتعمد القتل، فهو مخطـئ تجـب        : فإن قال : وقال اإلمام الشافعي رحمه اهللا    

 .عليه الدية
  :واختلفوا في المسلمة الساحرة -

o   حكمهـا حكـم   : ال تقتل ولكن تحبس، وقال الثالثة  : فعند أبي حنيفة
  .ل، واهللا أعلمالرج

o   توبته ألنه كالزنديق    قبْلإذا ظهر عليه سحره لم تُ     : وقال اإلمام مالك 
  .َلِت قُهرح ِسَلتَ قَنوجاءنا تائبا قبلناه فإن يظهر عليه  أَلبقَفإن تاب 
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6؟:�4!*�ً! ����7ً(�
(!��9�3ل�א�&	��3��� �
  .ي رحمه اهللاأجاز ذلك سعيد بن المسيب رحمه اهللا فيما نقله عنه البخار -
  .ال بأس بالنُشرة، وكره ذلك الحسن البصري: وقال عامر الشعبي -
 َأي أفَلَايا رسول اهللا    « :وفي الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت         -

  )1(»شَرا النَّاِس ِمن َأحٍد علَى ُأِثير َأن وَأكْره شَفَاِني فَقَد اللَّه َأما :فَقَاَل تَنَشَّرتَ؟
� !ً��!#�:
���:;7ج�א �

æbà�Ó@Šz�Ûa@xýÇæbà�Ó@Šz�Ûa@xýÇæbà�Ó@Šz�Ûa@xýÇæbà�Ó@Šz�Ûa@xýÇZZZZ@ @@ @@ @@ @
o ول��WWWW%��,+�"*��&�א�!(���)'�و���&�و%$�ذ�#%��,+�"*��&�א�!(���)'�و���&�و%$�ذ�#%��,+�"*��&�א�!(���)'�و���&�و%$�ذ�#%��,+�"*��&�א�!(���)'�و���&�و%$�ذ�#�W�W�W�Wא�"! �א�ولא�"! �א�ولא�"! �א�ولא�"! �א �� �� �� �

  .االهتمام بطاعة اهللا تعالى واجتناب معاصيه والتوبة الصادقة -1
  .اإلكثار من قراءة القرآن الكريم وتعهده يومياً -2
  :يليالتحصن باألذكار واألدعية الواردة في السنة المطهرة ومنها ما  -3
بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في الـسماء وهـو                " )1

  .)2(ثالث مرات في الصباح ومثلهن في المساء" السميع العليم
والمعوذتين ثالث مرات في الصباح ومـثلهن فـي         " قل هو اهللا أحد   "قراءة   )2

لـك ولـه    ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الم         : " وقول المساء ومثلهن عند النوم   
  )3(.مائة مرة كل يوم" الحمد وهو على كل شيء قدير

المحافظة على أذكار الصباح والمساء واألذكار دبر كل صالة وأذكار النوم            )3
واالستيقاظ ودخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منـه ودخـول            

  .الخالء والخروج منه وقراءة آية الكرسي عند النوم وفي الصباح والمساء

                                                 

  . من حديث عائشة رضي اهللا عنها6/96الفتح وأحمد  في المسند ) 6/3268(البخاري  )1(
 ).2/332(خرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وانظر صحيح ابن ماجة  )2(
  ).4/2071(ومسلم ) 4/95(خرجه البخاري  )3(
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أكل سبع تمرات على الريق صباحاً إذا أمكن لقول النبي صـلى اهللا عليـه                )4
  )1(»ِسحر ولَا سم الْيوم ذَِلك يضره لَم عجوٍة تَمراِت ِبسبِع اصطَبح من«:وسلم

  .واألكمل أن يكون من تمر المدينة مما بين الحرتين كما في رواية اإلمام مسلم
بد العزيز بن باز رحمه اهللا تعالى أن جميع تمر المدينة توجد            ويرى العالمة ع  

 لَابتَيهـا  بين ِمما تَمراٍت سبع َأكََل من «:فيه هذه الصفة لقوله صلى اهللا عليه وسلم       
ِحين ِبحص2 (»....ي(  

كما يرى رحمه اهللا أن ذلك يرجى لمن أكل سبع تمرات من غير تمر المدينـة   
  .مطلقاً

o א�/�.-�"! �א�/�.-�"! �א�/�.-�"! �א�/�.-אאאא� !"��W�W�W�Wو���&�و1��2.�אع����و���&�و1��2.�אع�4ج�א�!(������و���&�و1��2.�אع�4ج�א�!(������و���&�و1��2.�אع�4ج�א�!(������4ج�א�!(���WWWW� �� �� �� �
���� ���	�: ��� ��� ����� ��� ����� ��� ������ �� 	�� !"�#� $�� �%& !	� �&� !'��(

)�*+�� !� ,	�-./ 

0�1	� ���	�:  )�*+�� 2-3 ,��+	�� 56�7	� �� �89�	��8:;� �8�<��� )�=%�� >?�. 5�:  
سي واآليتين األخيرتين مـن سـورة البقـرة         يقرأ سورة الفاتحة وآية الكر     -1

  .)3(وسورة اإلخالص والمعوذتين ثالث مرات مع النفث ومسح الوجع باليد اليمنى
أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن ": يضع يده على موضع األلم ويقول   -2
  )4 (.سبع مرات" يشفيك
:  ويقولثالث مرات،" بسم اهللا: "يضع يده على الذي يؤلمه من جسده ويقول       -3

  )5 (.سبع مرات" أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر"

                                                 

  ).3/1618(ومسلم ) 10/247(خرجه البخاري الفتح  )1(
  ).3/1618(جه مسلم خر )2(
  4/1723ومسلم ) 9/62(البخاري  )3(
  )322-5/180(وانظر صحيح الجامع ) 3/187(وأبو داود ) 2/410(الترمذي  )4(
  )4/1728(خرجه مسلم  )5(
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اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنـت الـشافي ال           : "يدعو بهذا الدعاء   -4
  )1(".شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقماً

أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل          : "يدعو بهذا الدعاء   -5
  )2(".ةامعين لَ
  )3(".أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق: "بهذا الدعاءيدعو  -6
أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه وشر عباده         : "يدعو بهذا الدعاء   -7

  )4(".ومن همزات الشياطين وأن يحضرون
أعوذ بكلمات اهللا التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر    : "يدعو بهذا الدعاء   -8

ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهـا            من شر ما خلق وبرأ وذرأ       
ومن شر ما ذرأ في األرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهـار                 

  )5(".ومن شر كل طارق إال طارقاً يطرق بخير يا رحمن
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنـا         : "يدعو بهذا الدعاء   -9

ى ومنزل التوراة واإلنجيل والقرآن أعوذ بك من        ورب كل شيء، فالق الحب والنو     
شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخـر فلـيس                

  )6(".بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء
 ومن شر   ،بسم اهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك      : "يدعو بهذا الدعاء   -10

  )7(". بسم اهللا أرقيك،اهللا يشفيككل نفس أو عين حاسد 
                                                 

  )4/1721(ومسلم ) 10/206(البخاري  )1(
 )4/408(البخاري  )2(
  ).4/728(مسلم  )3(
  )3/171 (أبو داود والترمذي وانظر صحيح الترمذي )4(
  )10/127(وانظر مجمع الزوائد ) 637(وابن السني برقم ) 3/119(مسند أحمد  )5(
  )4/2084(خرجه مسلم  )6(
  )4/1718(خرجه مسلم عن أبي سعيد رضي اهللا عنه  )7(
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@	�1	� ���	�:  5& !�8�� �*+�	� ��A� ��BC D��	� �E-	� �� F*�� G ���HI�� J��K�L�

M���<� )�=%� �� N� �� OK#. P	% �#Q. R 5&� P	% �#��/  
S���	� ���	�:  ��TU: V��B �� ��.���	� ��+�	�� $.��#	� 56��7	� G <)� ��W �8-8� 	� �.�<��

7.� �XY�,F'� ?� Z� �� G�[	� 5� <�7��L� S� !'�:� \ومنها :  
التداوي بالعسل، فقد أخبر اهللا تعالى أن العسل فيه شفاء للناس، والتداوي به              -1

بأن يضع المريض ملعقة أو ملعقتين من العسل على نصف كوب من الماء ويقلبها              
  .جيداً ثم يشرب بيقين مع اعتقاده أن الشافي هو اهللا تعالى

داوي بالحبة السوداء، فقد أخبر الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم أنها            الت -2
شفاء من كل داء إال الموت، والتداوي بها يكون بغليها ثـم الـشرب أو اسـتعمال                 

  .زيتها
التداوي بماء زمزم فهو ماء مبارك، وقد أخبر النبي صلى اهللا عليه وسـلم               -3

وشفاء طعم  ، وأخبر أيضاً أنه طعام      »لَه بشُِر ِلما زمزم ماء«:عن ماء زمزم فقال   
سقم وهو مجرب، فعلى المريض أو المسحور أن يشرب منه بيقين مع االعتقاد أن              

  .الشافي هو اهللا تعالى
  )1(»مباركًا ماء السماِء ِمن ونَزلْنَا«:التداوي بماء السماء؛ لقوله تعالى -4
 ِبِه وادِهنُوا الزيتَ كُلُوا«:ه وسلم التداوي بزيت الزيتون لقوله صلى اهللا علي       -5

فَِإنَّه ٍة ِمنركٍَة شَجارب2(»م(  
وهناك من األدوية الطبيعية أدوية مركبة من األعـشاب فـال مـانع مـن                -

  .استخدامها

                                                 

  9:ق )1(
والترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ األلباني رحمه       ) 3/497(أخرجه اإلمام أحمد في المسند       )2(

  )2/166(ح الترمذي اهللا في صحي
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  )1 (.االغتسال والتنظيف والتطيب: ومن األدوية الطبيعية -
 األخرى ومنها الذهاب إلـى      هذا مع مراعاة األخذ باألسباب المشروعة     : تنبيه

  .األطباء المتخصصين مع االعتقاد بأن الشافي هو اهللا وحده

                                                 

  . للشيخ سعيد بن وهف القحطاني11راجع رسالة الدعاء والعالج بالرقى ص )1(
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âbç@éîjämâbç@éîjämâbç@éîjämâbç@éîjämZZZZ@ @@ @@ @@ @

أخي الحبيب ذكرنا في السطور السابقة كيفية الرقية الشرعية أما ما ورد عـن   
اآليات في إناء بزعفران أو غيره وغسله وشربه أو رشه أو      بعض السلف من كتابة     
 أعلم من باب التمائم من القرآن وفيه خالف مشهور وإن كان االغتسال به فهذا واهللا  

  .ماهن يقول بجوازها إال أن األرجح منعمن العلماء م
وأما ما يفعله بعض من ال علم له من كتابة اآليات في خرقة وحرقها، أو كتابة 
األحرف المقطعة على جبهة المريض أو كتابتها على سوط أو عـصا أو سـواك               

 فهو ما لم يفعله أحد من السلف بل هو امتهان للقرآن ومـن              وضرب المصروع به  
  .البدع المحدثات واهللا أعلى وأعلم

  .هذا وأسأل اهللا تعالى لي وللمسلمين العافية والسالمة من كل داء
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��@
Aא��@
Aא��@
Aא��@
Aא� �� �� �� �

BBBBszjÛa@wöbnã@áçcszjÛa@wöbnã@áçcszjÛa@wöbnã@áçcszjÛa@wöbnã@áçcBBBB@ @@ @@ @@ @

  :بعد هذا العرض نستخلص النتائج التالية
 .ةمن حكم االبتالء مغفرة الذنوب والفوز بالجن -1
 .اهللا عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء -2
 .واجب المسلم عند االبتالء بالسراء الشكر، وعند االبتالء بالضراء الصبر -3
واجب المسلم عند االبتالء بالمرض التداوي واألخذ باألسباب المـشروعة           -4

مثل الذهاب لألطباء المتخصصين والرقية الشرعية من الكتاب والـسنة بـضوابط            
 .الشرع
طب واألدعية واألذكار أسباب ال تعمل بذاتها بل الفاعل المطلق هـو اهللا             ال -5
 .تعالى
 .السحر له حقيقة ولكن ال تؤثر إال بإذن اهللا تعالى -6
 .تعلم السحر واستعماله مع اعتقاد إباحته كفر -7
في األذكار واألدعية النبوية عالج للسحر واألمراض البدنية مع االعتقاد أن   -8

 .ىالشافي هو اهللا تعال
هذا واهللا ولي الهداية والتوفيق وأسأله سبحانه أن يجعلنا من المهتدين وأن ينفع             
بهذا البحث كاتبه ومن ساهم في نشره وطبعه وسائر المسلمين وأن يجعله خالـصاً              

  .لوجهه الكريم وأن يتقبله مني إنه سميع مجيب
  أبو أحمد سيد عبد العاطي محمد
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