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 المحور األول: الراقي:
 اب التي جعلت الصالحين يتراجعون عن نفع اآلخرين بالرقية؟األسبما 

 يقول الراقي عمر القثمي مجمالً األسباب في نقطتين:
رمحه  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  عدم استشعار األجر العظيم على هذا العمل، يقول -1

؛ني  فننه ما يف فضل الرقية: "فهـذا مـن أفضل األعمال، وهو من أعمال األنبياء والصاحل -اهلل 
 .(1)زال األنبياء والصاحلون يدفعون الشياط؛ني عن بين آدم مبا أمر الّله به ورسـوله. . . "

 -ويقول ابن القيم: " من الح له نور األجر هان عليه ظلمة التكليف". . وهو باب عظيم 
 َوتـََعاَونُوا  }موصل للجنة، وهذا املوضوع له أدلة كثرية عامة وخاصة، العامة مثل:  -أي الرقية 

َوانِ  من استطاع منكم أن ينفع أخاه »، [2]املائدة:{َعَلى ال ربِّ َوالتـَّق َوى َوالَ تـََعاَونُوا  َعَلى اإِلْثِ  َوال ُعد 
 .(2)«فليفعل
اجلهل هبذا الباب، وهذا أمر ملسته من بعض اإلخوة واملخاوف اليت تدور يف ذهن  -2

اإلنسان  فبعضهم يقول قد هتيج اخلالة وال أستطيع التعامل معها وأخشى أن تلحق يب أذى، 
أن الرقاة ينقسمون إىل قسم؛ني  قسم خاص: وهو راٍق  -الكالم للشيخ عمر  -وأنا أرى 

ص، وراٍق عام: وهو كل أحٍد، كل شخٍص يرقي نفسه، والرقية اخلاصة ينبغي أن تكون متخص
 على علم.

 أما الراقي سلطان الدوسري فيقول:
 2٢إن التضييق على الرقاة من أهم األسباب، ويقول: ليس املقصود الدولة، ال، فلي  -6

: إن أتيت لدخول جملس، فقلت: عاًما مل أر منهم تضييًقا وهلل احلمد، وإمنا املقصود الناس، مثل
من نزل منزاًل، ْث قال: أعوذ »، كما ورد يف احلديث: «أعوذ بكلمات اهلل التامات. . . »

، أجد (3)«يضره شيء حىت يرحل من منزله ذلك بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق، مل
 التضييق من الناس، أنت تتمتم، ماذا تقول، وعند أية حركة يشكك فيها.
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كذلك بعض الصاحل؛ني ال يريدون فتح الباب  فيمتنعون قطًعا للطريق على الناس، -2
 فبعضهم لديه انشغاالت أو أسبابه اخلاصة.

 د الدوسري:ويضيف الراقي راش
من أسباب امتناع بعض الصاحل؛ني عن نفع الناس بالرقية أنه ال يريد أن يب؛ني صالحه  -6

 للناس  يقول: يوجد من هو أفضل مين، ما عندي وقت.
وبعضهم يرتدد بسبب اخلوف من أذية الشياط؛ني، والشياط؛ني ال يضرون، هم كالبشر  -2

احلجة، بعدها ال شيء يستطيع اإلضرار بك ما تبدأ برقية اجلسد ونية هداية الشيطان، وإقامة 
 دمت متحصًنا باهلل متوكالً عليه.

 ويقول الراقي )م. م (:
 إن من أهم أسباب الرتاجع:

 اخلوف من فتنة النساء. -1
 ضياع الوقت. -2
التعب النفسي  وهذا أمر أنا عانيت منه شخصًيا، مثل طفل مصاب بالسرطان أو  -3

عندها أحد هتاتفك تستنجد بك ورمبا حتتاج منك وقًتا ال يقل امرأة يف مكان بعيد ليس 
عن شهر وأنت تشعر مبعناهتا وتتأمل ألجلها، رمبا الراقي يتعب أكثر من أهل املريض من 

 احلاالت اليت يراها، فبعض احلاالت ال أستطيع إكمال الرقية، أبكي وأخرج.
عالم، فبعض الرقاة هم الذين اإلشكاالت اليت حتدث عند الرقاة واليت استغلها اإل -1

 تسببوا يف تشويه الرقية، ومن صور هذه اإلشكاالت:
االستعانة باجلن باملسلم  فتجد الراقي خيرب املريض بامسه، ولو حادثه عن طريق اجلوال  -أ

 خيربه بشكله ولو كانت امرأة، وهذا فيه هتك لألعراض وال جيوز.

 



4 

 

تزوج يف كل شهر ْث يطلق، يعجب باملريضة كثرة زواج بعض الرقاة  حىت أن بعضهم ي  -ب
يف كثري من األحيان هم الذين يعرضون  -هداهم اهلل  -ْث يتزوجها ويطلقها، وبعض األهل 

وليس السبب ألهنم يريدون السرت على ابنتهم، ال، إمنا السبب هو التخلص من هذه البنت 
 املريضة ومشاق عالجها.

 ما هي العقبات التي تواجه الرقاة؟ 
 يقول الراقي عمر القثمي: أهم العقبات التي تواجه الرقاة:

عدم وجود مظلة رمسية حتتضن هؤالء الرقاة، يوجد نقابة حمام؛ني، نقابة مهندس؛ني،  -1
واملطالبة هبذا سابقة وقدمية، ميكن من خالهلا استخراج التصاريح للرقاة، واختبارات تقيس مدى 

صد ألعمال الرقاة، وقد ترتب على التفريط هبذا اختالط أهليتهم للرقية، ويكون فيها متابعة ور 
 احلابل بالنابل ودخل يف الرقية من ال حيسنها بل رمبا اجملرمون.

ما يواجهه الرقاة من وسائل اإلعالم من هجمات عليهم والكيل مبكيال؛ني، املفرتض  -2
، وإن [22]القيامة:{اقَوِقيَل َمن  رَ }وضع الرقية يف ميزان العدالة وقد جاء ذكرها يف القرآن:

 حصل خطأ بسيط يُب؛ني اخلطأ للمخطئ ويعاقب، وال يتعرض لألصل وهي الرقية.
 ويضيف الراقي سلطان الدوسري:

هناك نقطة مهمة البد من لفت النظر إليها وهي أن الراقي إذا مل يكن حافظًا لكتاب  -1
يتعرض لفنت أمهها فتنة النساء، واملرأة اهلل، طالًبا للعلم، جيب عليه التوقف عن الرقية  ألن الراقي 

 قد تعجب بالراقي فتطلب الزواج به تعريًضا أو تصرحًيا وهذا حيدث كثريًا.
 ومن العقبات أيًضا: االرتباط بالناس ومواجهة اجلمهور. -2
ذهاب الوقت: سابًقا كنت أدرس احلديث وبعض الكتب مبسجدي ولكن بسبب كثرة  -3

  منفعتهم.الناس توقفت وال أرجو إال
 أما الراقي راشد الدوسري:
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فريى أن من أهم العقبات اليت تواجه الرقاة هو حتقيق اإلخالص هلل، فما دامت عالقته مع 
 اهلل جيدة فال خوف وال عقبات، كذلك الذنوب واملعاصي.

 ويؤكد الراقي ) م. م( عل ما سبق فيقول:
 ليت تواجه الرقاة.فتنة النساء واملال وبعثرة الوقت من أكرب العقبات ا

  حكم طلب الرقية من الرقاة الذين يستعينون بالقرين في الكشف عن
 المرض الروحي؟

"هذه املسألة فيها خالف فقهي، فاجلن على نوع؛ني مسلم يقول الراقي عمر القثمي: 
وكافر، الكافر ال جيوز االستعانة به مطلًقا، أما املسلم هو الذي وقع فيه اخلالف على قول؛ني، 

 ولكن ما تدعمه األدلة هو التحرمي  حترمي التعامل مع اجلن املسلم وذلك لعدة أسباب:
 مل يستعن هبم ال يف محايته وال غزواته. -صلى اهلل عليه وسلم  -األول: أن الرسول  

 والثاين: ما الذي يدرينا ويؤكد لنا أن هذا اجلن مسلم وليس كافرًا؟
؛ني التالعب بالناس والتحايل عليهم، وسد الذرائع والثالث: فتح هذا الباب يتيح للشياط

باب أصيل يف الفقه وفيه منفعة، وأنا أميل إىل أن اإلنسان يستغين عنهم ويستع؛ني باهلل، واجلين 
 املسلم سيع؛ني بدون طلب".

"هذا إذا صدقوا هؤالء الرقاة، فاهلل سبحانه وتعاىل أما الراقي سلطان الدوسري فيقول: 
، فهذا األمر [33]ص:{َوَهب  ِل ُمل ًكا الَّ يَنَبِغي أَلَحٍد مِّن  بـَع ِدي}يمان: يقول على لسان سل

ولوال »ما سخر إال لرجل واحد هو سليمان عليه السالم، والنيب عليه الصالة والسالم يقول: 
 .(4)«دعوة سليمان ألصبح موثًقا حىت يراه الناس

: "سبحان اهلل كيف ينكر ويعترض الراقي ) م. م( على الراقي سلطان الدوسري بقوله
ذلك؟! مقصود نبينا سليمان هو السيطرة التامة وليس االستعانة، أما االستعانة فهي حتصل، وقد 

 مية فيها اخلالف، لست مع هذا األمر لكنه حاصل".ذكر ابن تي
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 المحور الثاني: قضايا تشغل المجتمع حول المرض الروحي وعالجه:
  حقيقة التعطيل التي انتشر تداولها في المجتمع في اآلونة األخيرة، وهل

 اإليمان بها يتنافى مع تحقيق كمال التوحيد والتوكل على اهلل؟
"التعطيل أمر حقيقي وصحيح، وال ميكن إنكاره  ألن السحر : يقول الراقي عمر القثمي

 له حقيقة ويؤثر بذاته على مذهب أهل السنة واجلماعة خالفًا للمعتزلة".
وقال ابن قدامة: "إن السحر يؤثر يف العقل ويعطله والقلب فيؤثر يف مشاعره. . . اخل " أو  

 كما قال.
سنة أهنا تدخل الرجل القرب فتعطله من والع؛ني قد تعطل من أمر مع؛ني، وقد ثبت يف ال

حياته، ومن خالل التجربة واملمارسة أقول: هناك جانب من الوهم، فليس كل من مل يوفق يف 
 شيء من حياته يعين عنده تعطيل، وله ما يدعمه من األدلة وأقوال العلماء.

جلين إذا  قد يرتتب عليها أمراض أخرى غري ما أصيب، فا -السحر والع؛ني -وهذه األمور 
 كان يف اجلسد يفسد وحيدث عاهات.

ومن مقاصد إنزال القرآن: االستشفاء به، فاألمراض على ثالثة أنواع: ) روحية، نفسية، 
عضوية (، والقرآن مل ينزل فقط من أجل عالج األمراض الروحية بل لعالج مجيع األمراض، وال 

 مينع من اجلمع ب؛ني الدواء الشرعي والطيب.
 الت تشتكي من التعطيل كثرية وشفيت حبمد اهلل". ا. هـولقد رقيت حا

 
فالتعطيل قد يكون بسبب حسد يف أمر مع؛ني فيرتك اإلنسان األذكار والرقية ْث يسري هذا 

احلسد وميتد حىت يؤثر يف تعسري الرزق، لكن مبجرد احملافظة على األوراد والرقية يبدأ نشاطه 
م كتاب اهلل بأيدينا، وقد يكون التعطيل بسبب احلسد بالرتاجع حىت يتالشى، فأمره يسري ما دا

 يف نفس النعمة كالتعطيل عن الدراسة أو الكسب يف التجارة وقد يكون بسبب السحر. .
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 س/ هل اإليمان يتنافى مع تحقيق كمال التوحيد والتوكل على اهلل؟
لقاتل هل هو اتفق الرقاة على أنه سبب، وال يؤثر بذاته، وهو داخل حتت قدرة اهلل مثل ا

 الذي قدر القتل؟ أم كان سبًبا فيه؟

 س/ لكن هل بالفعل الحسد والسحر يعطالن متى ما وقعا؟
 حصيلة إجابات الرقاة على حسب قوة الشيطان وقوة إميان املريض.

 س/ هل الشفاء منه صعب؟
على حصيلة اإلجابات أن أمره يسري بشرط احملافظة على األذكار والرقية، وقبلها احملافظة 

الصلوات يف وقتها والدعاء، وحتقيق التوكل على اهلل وتوحيده، فاإلميان اجلازم بأن اهلل هو وحده 
الرزاق املتصرف املدبر ال شريك له وال ميكن ألحد أن مينع رزقه، كفيل ببعثرة أي عقبة، وتوجد 

 حاالت كثرية ُشفيت حتدث عنها الرقاة.
البعض، فالدعاء كفيل بتحطيم كل ما يقف أمامه وقد  احلصيلة ليس األمر بالصورة اليت يصورها

َتِجب  َلُكم  }كتابه:  قال اهلل يف ُر }[، وهو القائل: 06]غافر:{اد ُعوين َأس  َنا َنص  وََكاَن َحقًّا َعَليـ 
 [.123]الصافات:{َوِإنَّ ُجنَدنَا هَلُُم ال َغالُِبون}[، وهو القائل: 42]الروم:{ال ُمؤ ِمِن؛ني

 

 المحور: حقيقة المس العاشق: على هامش هذا
بعض الرقاة يثبتون وجوده، وبعضهم يقول ال صحة ملثل هذا، ولو كان هذا األمر موجوًدا 

 .-صلى اهلل عليه وسلم  -ألخربنا عنه الرسول  -وهو بالغ احلساسية  -
 

إن مسمى األذية الشيطانية هو  وبعض الرقاة يرفض هذا املسمى )املس العاشق(، ويقولون
 نسب واألصح.األ
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  عالج المرض الروحي باألعشاب بين المباح والمحظور)اختزلنا نقاش هذا
 المحور في ثالثة أمور: القسط الهندي، الحلتيت(.

وهذا رأي ابن باز وابن عثيم؛ني  -"القاعدة يف األمور العالجية يقول الراقي عمر القثمي: 
بالضرورة أن نقول ما هو الدليل؟ املرد  مرده إىل التجربة وليس الكتاب والسنة، ليس -وغريهم 

هو التجربة إن ثبت النفع، ولذا ُسئل ابن باز عن التبخر ببعض األعشاب، فقال الشيخ: "إن 
 ثبت نفعها فهذا طيب حسن".

فاحللتيت يؤذي الشياط؛ني، والسحرة يستخدمونه وال مربر لتحرميه جملرد أن السحرة 
لشياط؛ني، هل موافقتنا للسحرة يف هذا األمر يرتتب عليه يستخدمونه، فهم يلجؤون إليه لتعذيب ا

شرك؟! وإذا سلمنا ملثل هذا التفكري وحرمناه هلذا السبب فقياًسا عليه األسربين حرام  ألنه من 
 صنع الكفار.

الشيخ عمر القثمي فيما ذهب إليه، وأما الراقي راشد الدوسري  ويؤيد الراقي )م. م( 
كنها ال تتسبب يف الشفاء"، والراقي سلطان الدوسري ال حيبذ : "هي تؤذي الشياط؛ني ليقول

 استخدام األخبرة وال احللتيت، أما القسط اهلندي فينصح به شربًا ودهانًا لورود الدليل.
 

 المحور الثالث: أهم أهداف الشيطان.
الصد عن عبادة اهلل وله وسائل كثرية يف هذا، لكن هل له القدرة على جعل املريض رهن  -أ

 طوعه؟
الشيخ خالد الدريس فقال: للشيطان الوسوسة لكن القرار بيد أجابنا عن هذا السؤال 

 اإلنسان.
التفريق ب؛ني الزوج وزوجته وهدم األسرة، ويظن الزوجان أن ما هبما هو سحر تفريق  -ب

َ ال َمر ِء َوَزو ِجهِ  }لتأثرمها بـ  لشيطان من أهدافه التفريق ، واحلقيقة أن ا[162]البقرة:{يـَُفرُِّقوَن بِِه بـَ؛ني 
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إن إبليس يضع عرشه »سواء كان السبب سحرًا أو حسًدا، وهو من أهم أهدافه ويف احلديث: 
على املاء، ْث يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، جيئ أحدهم فيقول: فعلُت كذا 

 فرقت بينه وب؛ني امرأته، وكذا، فيقول: ما صنعَت شيًئا، قال: ْث جيئ أحدهم فيقول: ما تركُته حىت
 .(3)«قال: فُيدنيه منه، ويقول: نِع م أنت!

 أهم ما ورد في النقاش:
لو استعان العبد باهلل ورقى نفسه، وهذا السبب الرقية يف حقيقتها سهلة " :عفاف. تقول أ

 -حصة املزيد . مجيل لو نريب الناس عليه يف زمن تعلقت القلوب باألسباب وقد أفدته من أ
وهلا كتيب أو اثنان يباعان يف املكتبة بسعر يف متناول اجلميع فيه توضيح  -سددها اهلل ونفع هبا 

 ".الطريقة الصحيحة للقراءة على املاء
مع استغالل هذه املهنة " :عبير سببًا من أسباب اإلعراض عن الرقية فتقول. يف أوتض

من بعض ضعاف النفوس سواء يف تسويق أعشاب و أدوية غري نافعة أو كما ذكرت من 
 ".استغالل النساء أيًضا

عفًوا من األسباب أيًضا ضغوط األهل على الراقي " :سعاد سبًبا آخر فتقول. وتضيف أ
ا خوفًا عليه من األذى واالنتقام أو غريًة عليه إذا كان يرقي النساء، فيمتنع برًا بوالديه ليرتكها إم

 ".أو حفاظًا على حياته األسرية من املشاكل
خديجة على اقتراح الراقي عمر القثمي حول انضواء الرقاة تحت مظلة . وتؤكد أ

 ".هلم أكثر من املستشفياتنعم، الرقاة حيتاجون ملظلة أرى أن احتياجنا ": واحدة، فتقول
وكذلك بعض النساء " :ناهد سبب تعلق بعض النساء وإعجابها بالرقاة فتقول. وتذكر أ

 ".يفقدن العطف واحلنان ممن حوهلن، فتجد يف بعض الرقاة لطًفا ورمحًة فتميل نفسها إليه
تعجبت من حال " :نسرين ما يحدث من بعض النساء تجاه الرقاة قائلةً . وتستنكر أ

 ! "البعض تأيت مريضة ترجو العالج، ْث تتبدل النوايا
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إذ إنه برقيته لنفسه ال يفوت املريض على " :عبير فضل رقية اإلنسان نفسه قائلة. وتذكر أ
 ".نفسه شرف دخوله يف السبع؛ني ألًفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب

الًجا خريًا من رقية ما رأيت ع" :سعاد على أهمية رقية اإلنسان نفسه قائلةً . وتؤكد أ
اإلنساِن نفَسه، جربته وجربته أخيت اليت أشرفت على املوت، ال تستطيع األكل وال الكالم وال 

املشي، وظهرت عليها أعراض غريبة حىت كنا نبكيها كل يوم، واحتار األطباء يف تشخيص 
ة املاجستري حالتها، ولكنها استعانت باهلل، وجاهدت يف رقية نفسها حىت شفيت وأكملت رسال

 ".بفضل اهلل عز وجل
صدق ولعل األفضل أن يرقي املرء نفسه ويستحضر " :نسرين في هذا الصدد. وتضيف أ

ارق نفسك : »اللجوء والتضرع وحسن املناجاة هلل، وأهم وأفضل ما ُوِجد يف هذ الباب كتاب
 .(0)، للشيخ خالد اجلريسي«وأهلك بنفسك
 :من أهم ما يوجه له املبتلى مبثل هذه األمراض" :مريم في هذا الشأن قائلةً . وتضيف أ

اهلل به مل يضره  اليق؛ني الكامل أن أمره كله بيد اهلل، اإلصابة والشفاء، وأنه لو مل يأذن -
 .[162]البقرة:{َوَما ُهم ِبَضآرِّيَن ِبِه ِمن  َأَحٍد ِإالَّ بِِنذ ِن الّلهِ }

 .أن أمر اهلل كله خري، فكم من اخللق هداه اهلل بسبب هذا البالء -
 .أن حيمد اهلل ويتقرب إليه بالدعاء، وحياول قدر املستطاع أن يرقي نفسه -
الناس ويسيء الظن فيهم  ألن هذه األمور ال يعلم أن حيذر كل احلذر أن يشك يف  -

 .أسباهبا إال اهلل، وأهنا من مداخل الشيطان عليه ورمبا تأخر الشفاء سوء الظن بالناس واهتامهم
أن حيرص على سورة البقرة، فواهلل فيها خري عظيم وعجيب، وال عجب هي كالم اهلل،  -

 .هاوأقوهلا لثبوت فضلها ومن خالل جتارب وقفت علي
احلرص على التداوي باملباح من الرقى واألعشاب منها كما ذكرمت القسط واحلجامة  -

 .والسدر وزيت الزيتون
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قراءة آيات السحر والفاحتة واملعوذت؛ني وآية الكرسي على سبع ورقات من السدر  - 
 .األخضر، وقفت على من جرهبا عدة أيام ونفعهم اهلل هبا

هتا رمبا شهرين أو ثالثة يف آخر الليل، أيًضا نفعها اهلل وأهل سورة البقرة، وقفت على من قرأ
 .بيتها هبا

زميلة ِل تعبت والدهتا وأخذت فرتة طويلة ال تستطيع املشي على رجليها، تقول ما تركنا 
طبيًبا وال راقًيا وال طًبا بديالً إال جربناه، ونصحنا طبيب يعاجل بالطب البديل بأن نستمر على 

 .بقرة يومًيا مدة أربع؛ني يوًما ففعلت أمها، وقامت على رجليها متشي واحلمد هللقراءة سورة ال
تقول بعدها أصبحت والديت إن شعرت بآالم يف رجليها تقول احلمد هلل عندي مسكين 

 .سورة البقرة
املسألة حتتاج فقط حلسن ظن باهلل، " :دعد ناصحًة المرضى في رحلة العالج. وتقول أ

، واليق؛ني اجلازم بأن اهلل على كل شيء قدير، ْث بلوغ األسباب وال يعتقد أن وقوة تعلق به وحده
 ".الشفاء منها بل الشفاء من اهلل

قد يعاين اإلنسان يف بداية رقيته لنفسه، أذكر أين كنت أعاين معاناًة " :سعاد. وتنصح أ
 مغايرًا والعياذ شديدًة عند قراءة سورة البقرة لدرجة أن اآليات تنعكس على لساين لتعطي معنً 

باهلل، وقد أستغرق اليوم كامالً لكي أمتها ويثقل لساين هبا ثقالً شديًدا، ولكن مع االستمرار الن 
 ".لساين هبا حىت أصبحت ال تأخذ مين أكثر من ساعة بفضل اهلل

كما أن للذكر أمهيًة عظمى يف دحر الشيطان وإذالله، والعكس " :عبير. وتقول أ
 ".صحيح

والتعرف على اهلل من خالل معرفة أمسائه وصفاته ودراستها يقضي على " :نبيلة .وتضيف أ
 ".الوسواس
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أحد قريبايت قيل هلا عن الرقية برتديد أمساء " :نايفة قصًة في هذا الصدد، تقول. وتذكر أ
على موضع األمل يف ساقها، تقول واهلل ما هي  -الرؤوف  -اهلل احلسن، فكانت تردد اسم اهلل 

 ".حلظات إال وذهب األمل الذي كنت أعاين منه لفرتة طويلةإال 
أال : قَال أَحد الّصاحِل؛ني البنه" :عبير إضافًة رائعًة ومهمًة بقولها المنقول. وتضيف أ

 ".توكل على اهلل: بَلى، قَال: أُدلك َعلى الُقوة اليتِّ اَل تـُغ لب؟ قَال
قرأت " :رض الروحي فتقولعبير على فائدة بعض األعشاب في عالج الم. وتؤكد أ

عدة جتارب ثبتت فاعليتها بعد استخدام األعشاب و األخبرة، لدرجة أن بعض الرقاة أصبح 
 ".يصفها ملرضاه من قوة ما رأى من أثر

كانت ِل وقفة عجيبة مع القسط لطفلة لعلها  " :عبير. نبيلة مؤكدًة على أ. وتضيف أ 
( وضع قطرة زيت زيتون مع القسط)ها التقطري وجرب مع -واهلل أعلم  -كانت تعاين من ع؛ني 

 ".وسبحان اهلل كان هلا تأثري
وإن كان العالج بالطب النبوي رمبا يكون أثرًا من نية " :نورة في هذا الصدد. وتقول أ

 ".اإلنسان يف اتباعه للسنة، ونعرف ما يف ذلك من تعبد هلل
احلاالت خمتلفة، وأقدار " :ائلةً منيرة ألمر يغفل عنه المرضى في رحلة العالج ق. وتنبه أ

 ".اهلل خمتلفة، والبعض يقيس حالته على اآلخر، وهذا الذي زاد تعب املرضى وأضعف يقينهم
وبعضهن تكتب قصتها أول ما تتعب يف موقع إلكرتوين ْث ال تعود تبشر بالشفاء، وتأيت 

 .خطأ أخرى تبحث فتجد هذا املوضوع وشدة الشكوى فيه، فتحبط وال تواصل، وهذا
 :ثم انتقل الحوار ليدور حول الرؤى التي تعرض للمريض الروحي

هل دائما تصدق الرؤى؟ أم أن بعضها من الشيطان ليوقع العداوة ب؛ني  :مشاعل. فتسأل أ
 املؤمن؛ني؟
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بعض الرؤى من الشيطان ليوقع العداوة ورمبا حتمل املبتلى  :مريم. فجاءت اإلجابة من أ
بل رمبا زاد مرضه بسبب الشكوك  ألنه سيحصره يف أفعال اخللق وزرًا يف سوء ظنه باخللق، 

وقدرهتم، وينسى قدرة اهلل وأن األمر كله بيد اهلل، لكن ال مينع هذا من األخذ باألسباب لكن 
 .دون شك يف اخللق

 :ثم دار الحوار حول كثرة أخذ األثر والضابط فيه
اهن أي أذى مجّعوا نوى التمر، كلما أصاب إحد جمموعة معلمات كانوا :نسرين. فتقول أ

 !رمبا كان حيصل هذا شهريًا، بدون مبالغة
 وإن أردنا فهم أثر تلك املبالغة اجتماعًيا، تتوقعن ما مدى تأثريها على العالقات والنفوس؟

 ".واذا استغسلتم فاغسلوا: "نسرين. عادي، أ :منيرة. فتعترض أ
تورث شكوًكا ووسوسًة يف النفوس؟ أين  أقصد هذه املبالغة أال :نسرين. فجاء الرد من أ

 اليق؛ني والتوكل على اهلل واألخذ باألسباب؟
 :سعاد المريض الروحي نصيحًة في غاية األهمية. ثم نصحت أ

أرى من املهم أن ال يشغل اإلنسان نفسه بالتفكري يف هذا األمر حىت إن أصيب به حقيقًة  
 .ه بصورة عادية ما استطاعوال يستسلم له بل يقاوم وميضي يف ممارسة حيات

املهم حيرص على التحص؛ني باألذكار وقراءة الفاحتة والبقرة واملعوذات باستمرار، ويوقن أن ما 
 .أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه

 :ويختم النقاش بثالث إضافات رائعة ومهمة
يوم هو أمهية اليق؛ني يف بالنسبة ِل أكثر فائدة خرجت هبا من ورشة ال :نورة. األولى من أ

مواجهة املرض الروحي، والتقليل من شأن رقية الناس أدخل يف هذا اجملال من ليس أهالً له، ولو 
اعتين به لرأينا الرقية تنافس يف ميدان الطب الصيين وحنوه وكم يف ذلك من فائدة ستعود على 
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اليوم جند من يهيم بطرق . مرضى، أضف لذلك تقوية ثقافتنا وهذا له أثره يف تعزيز اهلوية
 .االستشفاء الشرقي اليت ال تستند ملنهج وال لتجربة وال خلرب صحيح

أن هناك خلالً يف تطور هذا العلم ككل العلوم سببه عدم تبنيه من  من وجهة نظري: وتقول
ال من جهة املؤهل؛ني  قبل املؤسسات التعليمية كعلم، وهذا له أثره يف اختالط احلابل بالنابل

قية، وال من جهة ما يستجد يف هذا الباب، وال من زاوية ماهية الع؛ني واحلسد وكيفية حدوثها، للر 
وأسئلة جتعلها غامضة يف ذهن املتلقي وهذا له أثره يف توجه الناس لغري  وحنوها من مفاهيم 

 .املؤهل علمًيا لإلجابة عن األسئلة، يف ظين هذا سيوسع دائرة اخللط يف هذا الباب
لربامج عرض معاجل مقطًعا أراد أن يثبت من خالله أن بعض األمراض يتوهم الناس يف أحد ا

كيف نفرق ب؛ني العارض الروحي واملرض النفسي؟ : أهنا ع؛ني من خالل اإلحياء فطرح سؤاالً مهًما
 وأزيد عليه كيف السبيل لدراسة مثل هذا؟

لى املعاجل أن يتم ع -أظن امسه عبد الرزاق  -يف نفس الربنامج عرض الطبيب النفسي 
دراسة ذلك يف معامل، مع العلم أن اإلجابات فيما لو مت ذلك لن تكون يقينية كما هو يف 

 .العلوم التجريبية  ألن النفس فيها جانب غييب ال سبيل ملعرفته إال من خالل اخلرب
 كم سيكون يف التكامل ب؛ني املناهج من خري عميم على هذا العلم .

من اإلشارة إليه وهو أن الرقية يف جانب عملي منها حيتاجه الناس وجانب ويبقى أمر مهم البد 
 فكري وعلمي حيتاج دراسة حلفظ هذا العلم يف مسريته وتطوره .

يف ظين واهلل أعلم البد من تقعيد هذه القاعدة لكل مبتلى بِـ )سحر،  الثانية من أ. أفنان :
َعَها الَ ُيَكلُِّف ال}وهي يف قوله تعاىل:  حسد، ع؛ني(  .[2٢0]البقرة:{ّلُه نـَف ساً ِإالَّ ُوس 

فهذه االبتالءات مهما بلغت ذروهتا إال أهنا ال ُُترجنا من التكليف، وال حد اإلطاقة والقدرة  
 كاجملنون والنائم

 لذا ال يستثنيه الشرع!
 وقد وقفت على عدد من القصص ممن أصنب مبثل هذه األدواء

 خيرج وقتها فتعتذر أهنا ال تستطيع الصالة حىت
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 أو الصالة أبًدا!
 أو األذكار وقراءة القرآن وحنو ذلك!

 وال أخال ذلك بل أجزم به أنه من وسوسة الشيطان وتسلطه
 ال بسبب املرض فاملرض ال ُيسلط الشيطان عليك يف دينك

 وإمنا بسبب ضعف اإلميان.
 واليق؛ني والدعاء ما مثلهما شيء

 ْث إن هم الكثري هو الشفاء فحسب!
 س هذا املقصدولي

فقد تكون احدنا مبتاله بسحر وهي قوية إميان ويق؛ني وقد متوت بسببه فيكتب هلا أجر شهادة  
 كما قيل عن بعض العلماء

 أكرب دليل ملسو هيلع هللا ىلصولنا يف قصة املرأة اليت تصرع يف عهد نبينا 
 إىل طلب الشفاء وحسب وبأنه هو الغاية ملسو هيلع هللا ىلصفلم يدعوها النيب 

 هبا ومن مل تشَف فالشياط؛ني تتالعب
 ومن تعافت فهي إلمياهنا ويقينها!
 بل دعاها إىل الصرب وأن هلا اجلنة

 ودعا هلا بالسرت )فهذا مطلبها وهذا إمياهنا(
 ولو رأينا يف قصص سلفنا لوجدنا الكثري منهم ابتلوا مبثل هذا

 لكن ليت شعري ما منسوب إمياهنم!
 ماءًا وكان يرقي فيه! أليس الشيخ بن جربين رمحه اهلل كان مبتلى وآخر حياته محل

 ملاذا مل تتأثر دروسهم العلمية
 ملاذا مل تتأثر صالهتم مع اجلماعة!!

 صحيح املبتلى ليس كغريه واجلهاد منه أعظم ولكن أجره أجل وأكرب
 فيبتلى املرء على قدر دينه....
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 ابتلي بسحر ملسو هيلع هللا ىلصبل حبيبنا 
 وال نقول أنه لضعف يف األذكار أو إميان أو حنوه!

 هو أكمل الناس إميانًاف ملسو هيلع هللا ىلصحاشاه 
 وأعبدهم هلل عز وجل

 لكن ما تأثري السحر عليه!
 هل شعر به يف عبادته!

 أو ضعف األذكار!!!
 أنه يأيت أهله ملسو هيلع هللا ىلصبل كان يف أمر الدنيا وهو أنه خييل إليه 

 وهذه حقيقة هذه الباليا
 ُتصيبنا يف دنيانا

 فقد يُفرق ب؛ني الزوج وزوجته
 قد ال يقوم اإلنسان من مكانه

 قد ال يتحرك
 قد وقد وقد

 لكنها ال تنال القلب!
 إال من كانه قلبه مريًضا وسلمه للشيطان فزاده مهًا وغًما وإعراًضا.

 وأذكر مرة كان يراودين هذا اهلاجس
 هل اإلميان يتأثر!

 هل من حُتسد على عبادة معينة حُترمها فقط بسبب احلسد!
 وكنت يف املسجد حينها

 بعيد وإذا يب أرى جملس ذكر من
 وقبل قيامي إليه

 دعوت إهلي أن ُيسمعين ما انتفع به
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 وإذا هبا تتكلم عن تعلق القلوب بعالم الغيوب
 وإذا هبا يف آخر الدرس تطرح تساؤالً من قبل نفسها وجتيب عليه!

 وهو هو الذي كان يف خاطري
 وأكدت على هذا املعن

 عباداتنا بيننا وب؛ني اهلل ال حُنرمها إال بذنوبنا
 أسلبك لذة مناجيت! )أمل

 والباليا األخرى هي من قبيل االبتالء واالختبار وأثرها يف الدنيا وتعطل مصاحلها
 لكن حال العبد منها إميانًا ويقيًنا هو الفيصل يف زيادة اإلميان ونقصانه.

 ولُتجرب كل مبتاله أن ال جتعل للشيطان عليها طريًقا
 فها هو قيام الليل فاهتا الليلة مثاًل 

 لكثري من أصحاب الباليا يعولون ذلك أنه بسبب السحر أو الع؛ني أو احلسد()ا
 ولكن املوفق الذي يغيظ شيطانه يقول: لعلي ُحرمت بسبب ذنيب فيستغفر ويتوب

 فاألول فتح للشيطان بابًا وسيزيد بأن جيعله يرتك األذكار والقرآن والسنن و و و
 حىت يتسلط عليه

 خباته واستغفاره وتوبتهأما الثاين فكلما ُحرم زاد إ
 فيرتكه الشيطان لئال يزيد صالًحا على صالحه.

 ولست واهلل أقلل من أمهية األذكار وأثر ذلك يف التحص؛ني إذ الشياط؛ني يرتبصون بأهل اإلميان
األذكار يف يومنا صباًحا ومساًء وعند النوم وحنو ذلك إال ألمهية ذلك وأثره يف  ملسو هيلع هللا ىلصوما جعل 

 لطه.دفع كيد الشيطان وتس
ولكن كان حديثي لتوجيه املسار يف أن اهلدف هو تعلق القلب باهلل تعاىل، وأن ال جُتعل مثل 

 هذه الباليا مشاعة لكل تقصري أو تفريط أو خلل يف عبادة اهلل عز وجل.
 ويقيين بأن اهلل ال يكلف نفًسا إال وسعها هو ما جعلين احتدث هبذا وأقرره.

 حيفظنا من ب؛ني أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمته أن نغتال من حتتناواسأل اهلل أن يتجاوز عنا وأن 
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 ونسأله أن ال يكلنا إىل أنفسنا طرفة ع؛ني.
  والثالثة من أ. إقبال :إضافتي تتعلق بمن هم حول المصاب:

 عليهم أبداً حبسن الظن باهلل
خيففه، بل كم من وليعلم كل مصاب ومن معه أن اهلل ال ينزل بالًء إال وينزل معه من اللطف ما 

مسحور وعيون، ال يرى أثر ذلك فيه، ال النعدامه، بل للطف اهلل به، فليصربوا، ولرياعوا 
 مريضهم.

 والبعض قد يستعجل العالج
فرييد أن يربأ يف ساعات أو أسابيع بينما مصابه وإغفال الرقية استمر سنينا، ويقرر بعض أهل 

 ثل مدة املرض، واهلل على كل شيء قدير.اخلربة بالرقية، أن العالج قد حيتاج مدة م
وأضيف على ما ذكرته أفنان أن ابن تيمية نفسه مل يسلم من كيد الشياط؛ني، لكن كان رمحه اهلل 

 نعه ذلك من تعلم العلم وتبليغه.يدافعهم، ومل مي

************************* 
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 (.2261)سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه  باب يف التعوذ من -أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء)( 3

 (.234/ 16السنن الكربى للنسائي ))( 4

 

 (.2120)باب ذكر ابن صياد  -أخرجه مسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة)( 5
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