


  

  ٥  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

  املقدمة

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بـاهللا مـن   
شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومـن  
ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه،  

  . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
وا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َولَا َتُموُتنَّ إِلَّا ا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَّقُـــَيا أَيَُّه

َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا . ]١٠٢: آل عمران، اآلية[ َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ
َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبـثَّ  

َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم ِمْنُهَما رَِجالًا كَِثًريا َونَِساًء 
َيا أَيَُّها الَّـِذيَن  . ]١: النساء، اآلية[ إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيًبا

ُيْصـِلْح لَكُـْم أَْعَمـالَكُْم    * َآَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْولًا َسِديًدا 
وَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا ْم ذُُنــْر لَكُــَوَيْغِف
  . ]٧١، ٧٠: األحزاب، اآليتان[ َعِظيًما

الرُّقـى  " فهذا حبث خمتصر أحببت أن أكتب فيه عن : أما بعد
، وذلك ملا رأيت من كثرة "على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة 

 -الشهرة أو املـال   الناس املتصدين للرقية على املرضى الستجالب
حىت ُعرفوا بني الناس، وأصبح ُيشار إليهم  -إال من رحم اهللا منهم 
من شىت األقطار، بل تفّرغوا من مجيع أعماهلم  بالبنان، ويسافر إليهم

الدنيوية، ألجل الرُّقية على املرضى فتعلق هبم الناس وظنوا أن الفائدة 
، ال سيما مع ضعف الـيقني،  احلقيقية يف القارئ، وليس يف املقروء

وغلبـة اجلهـل، ورأى    -عـز وجـل    -وعدم التوكل على اهللا 
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املشعوذون والدّجالون سوقاً راحبة يف التالعب بعواطـف املرضـى   
وأوليائهم، فتظاهروا يف صورة العلماء الربانيني، وهم يف احلقيقـة  
خيلطون احلق بالباطل، ويلّبسون على السذج من الناس، فأحببت أن 

سهم جبهد املُقلّ يف متييز الرقية الشرعية من غريها، وبيان ما خيدش أ
رضـوان اهللا   –يف عقيدة املؤمن منها، وكيف كان السلف الصاحل 

وبيان أقوال أهل العلم املعتربين ! يعاجلون مرضاهم بالرقى  –عليهم 
أن يـريين احلـق حقّـا     –عز وجل  –يف هذا الشأن، وأسأل اهللا 

ويريين الباطل باطالً ويرزقين اجتنابه، إنه ويل ذلك  ويرزقين اتباعه،
وقد قسمت البحث إىل متهيد، ومخسـة فصـول،   . والقادر عليه

  . وخامتة
  التمهيد يف تعريف الرقية وكوهنا معروفة

  سالمقبل اإل
يف عالقة البحث يف الرقى باالعتقاد وهل تنايف : الفصل األول
  الرقية التوكل ؟ 
  : ة الرقية وأنواعهامشروعي: الفصل الثاين

  . رقية لدفع البالء قبل وقوعه -أ 
  . رقية لدفع البالء بعد وقوعه -ب 

  هل الرقى توقيفية ؟ وهل يرقى على كل داء ؟ : الفصل الثالث
  . ضوابط الرقية يف اإلسالم: الفصل الرابع

حكم التفرغ ألجل القـراءة علـى النـاس    : الفصل اخلامس



  

  ٧  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

   )١(واختاذها حرفة 
نتائج البحث وذيلت البحث بفهرس للموضـوعات،  : اخلامتة

  . وفهرس للمصادر

                              
إين ألرى " ومنه احلـديث  ... الصناعة وجهة الكسب : قال يف اللسان احلرفة  - ١

  .    ٩/٤٤" الرجل يعجبين فأقول هل له حرفة ؟ فإن قالوا ال سقط من عيين 
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  : متهيد

  . سالميف تعريف الرقية وكوهنا معروفة قبل اإل
  : العوذة، معروفة، قال رؤية: والرقية: قال يف اللسان

   )١(فما تركا من عوذة يعرفاهنا وال رقية إال هبا رقياين 
الرقية، يرقى هبـا  : عويذوالعوذة واملعاذات والت: وقال فيه أيضاً

ـ ، ألنه يعاذ هبا وقد عوذه، يقال اإلنسان من فزع أو جنون وذت ع
أعيذك باهللا، وأمسائه من : فالناً باهللا، وأمسائه، وباملعوذتني، إذا قلت

     . )٢(كل ذي شر 
بالرقيـة،  : بالعوذة، والعـوذة : فيظهر مما تقدم أنه فسر الرقية

  . واالعتصاموأصل العوذ والعياذ هو االلتجاء 
إمنا « فالن َعْوذُ لك أي ملجأ، ويف احلديث : يقال: قال الليث

أي إمنا أقر بالشهادة الجئاً إليها، ومعتصماً هبا ليدفع  »قاهلا تعوذاً 
فكأن الراقـي التجـأ إىل   . )٣(عنه القتل وليس مبخلص يف إسالمه 

التجأ إىل  الرقية، أو التجأ إىل من جعل الرقية سبباً للشفاء، أو املرقي
َوِقيلَ َمْن * ِت التََّراِقَي ـكَلَّا إِذَا َبلََغ: الراقي، كما قال اهللا تعاىل

يف أحـد التفسـريين يف   ].  ٢٧، ٢٦: القيامة، اآليتان.   [ َراقٍ

                              
  .  ١٣/٣٣٢اللسان البن منظور  )١(
  .   ٣/٤٩٩املرجع السابق  )٢(
  . املرجع السابق  )٣(



  

  ٩  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

وإال فالرقية قد ترد وليس . )١(اآلية كما روي ابن عباس وأيب قالبة 
  فيها لفظ التعويذ وااللتجاء كما سيأيت 

  : يلي رقى معروفة للناس من قبل اإلسالم، يدل على ذلك ماوال
ما رواه اإلمام مالك يف املوطأ عن عمرة بنت عبد الرمحن، أن 
أبا بكر الصديق دخل على عائشة، وهي تشتكي، ويهودية ترقيها، 

وهذا يـدل علـى أن أهـل     )٢(أرقيها بكتاب اهللا : فقال أبو بكر
 –قول أيب بكـر الصـديق   و. الكتاب كان عندهم رقى يرقون هبا

أرقيها بكتاب اهللا، يعين أرقيها مبا يف التوراة، ويف  –رضي اهللا عنه 
وأما الرقى . هذا داللة على أن اليهود إمنا يغريون األحكام والعقائد

فإهنم مل يغريوها حفاظاً على فائدهتا، فإهنا إذا غريت ال تنفع، هـذا  
ا دخله التحريـف، ملـا   و إال لو كانت مم. الذي يظهر، واهللا أعلم
قـال ابـن   . على الرقية –رضي اهللا عنه  –أمنها أبو بكر الصديق 

اختلف يف استرقاء أهل الكتاب، فأجازهـا  : وقال املازري: حجر
  . قوم وكرهها مالك، لئال يكون مما بدلوه

وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه، وهو كالطب 
يقول، واحلاذق يأنف أن يبّدل  سواء، فإن غري احلاذق ال حيسن أن

واحلـق أنـه   . حرصاً على استمرار وصفه باحلذق لترويج صناعته
  . )٣(خيتلف باختالف األشخاص واألحوال 

                              
  .   ٨/٣٠٧تفسري ابن كثري  )١(
  . ٦٧٣ملوطأ ا )٢(
  . ويف األصل كان احلاذق وال تستقيم العبارة إال مبا أثبته  ١٠/١٦٧فتح الباري  )٣(
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ومما يدل على أن الرقى معروفة قبل اإلسالم أيضـاً، مـا رواه   
: اإلمام أمحد يف املسند، عن زينب امرأة عبد اهللا ابن مسعود، قالت

جاء من حاجة فانتهى إىل الباب تنحـنح وبـزق    كان عبد اهللا إذا
وإنه جاء ذات يوم : قالت! كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه 

وعندي عجوز ترقيين من احلمرة فأدخلتها حتـت  : فتنحنح، قالت
مـا  : ورأى يف عنقي خيطاً، قال. السرير، فدخل فجلس إىل جنيب

ذه فقطعه، مث هذا اخليط ؟ قالت قلت خيط أرقي يل فيه، قالت فأخ
مسعت رسول اهللا، صـلى  . إن آل عبد اهللا ألغنياء عن الشرك: قال

قالت فقلت . إن الرقي والتمائم والتولة شرك« : اهللا عليه، يقول
له تقول هذا وقد كانت عيين تقذف، فكنت اختلف إىل فـالن  

إمنا ذلك عمـل  : قال. اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت
ا بيده، فإذا رقيتها كّف عنها، إمنا كـان  الشيطان، كان ينخسه

: يكفيك أن تقويل كما قال رسول اهللا، صلى اهللا عليـه وسـلم  
   .)١( »شفاء ال يغادر سقماً 

وهذا يدل على أن اليهودي عنده رقية يقرأ هبا، ويظهـر مـن   
أنه ال يرى جواز رقية  -رضي اهللا عنه وأرضاه  -كالم ابن مسعود 

فسر من زوجته عن نوع الرقية اليت كان أهل الكتاب، حيث مل يست
يرقي هبا، بل فسر ما جتده زوجته من األمل بسبب خنس الشـيطان،  
وفسر سكون األمل بأن الشيطان يتعاون مع اليهودي، ويترك النخس 
والشياطني تتعاون مع الكهان واملشعوذين، ألجل إضـالل النـاس   

                              
  .   ١/٣٨١مسند أمحد  )١(
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هـل  واستدراجهم إىل الشرك، وليست معرفة الرقـى خاصـة بأ  
الكتاب، بل إن العرب يف اجلاهلية كانوا يعرفوهنا، كما روى اإلمام 
مسلم يف صحيحه عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أن ضـماداً  

قدم مكة وكان من أزد شنؤة وكان يرقي من هـذه الـريح،   . )١(
لو أين : فقال. إن حممداً جمنون: فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون

يـا  : قال فلقيه، فقال. يشفيه على يدي رأيت هذا الرجل لعل اهللا
! حممد إين أرقي من هذه الريح، وأن اهللا يشفي على يدي من شاء 

إن احلمد هللا، « : فهل لك ؟ فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
حنمده ونستعينه، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضـلل فـال   

لـه، وأن   هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك 
أعد علـي كلماتـك   : قال فقال: حممداً عبده ورسوله، أما بعد

هؤالء، فأعادهن عليه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ثـالث  
ولقد بلغن ! ! لقد مسعت مثل كلماتك هؤالء : قال فقال. مرات

. هات يدك أبايعك على اإلسـالم : قال فقال. البحر )٢(ناعوس 
                              

ضماد بن ثعلبة األزدي من أزد شنؤه ترجم له ابن حجر يف اإلصابة وذكر له هذا  )١(
ضـماد   احلديث الذي أثبته هنا رواه خمتصراً وقال ووقع يف الصحابة البن حبـان 

األزدي كان صديقاً للنيب صلى اهللا عليه وسلم كذا رايته خبط احلـافظ أيب علـي   
نظـر اإلصـابة   ا. البكري وكذا قال فيه ابن منده أنه يقال فيه ضماد وضـمام  

٢/٢١٠  .  
وهو غري ضمام بن ثعلبة السعدي من بين سعد بن بكر فإن ضماماً هـذا  : قلت 

سلم يف املدينة سنة مخس أو تسع وضماد قدم قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .      ٢/٢١١نظر اإلصابة ا. عليه صلى اهللا عليه وسلم يف مكة يف أول اإلسالم 

قاموس البحر وورد قاعوس وتاعوس واملعىن وسط البحر  :ناعوس البحر ويف رواية )٢(
  .    ٦/١٥٧نظر شرح النووي ا. وجلته وقعره 



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ١٢  

وعلـى  : ، صلى اهللا عليـه وسـلم  فقال رسول اهللا. فبايعه: قال
قومك، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤالء شيئاً؟ 

فـإن  ! ردوها : فقال. رجل من القوم أصبت منهم مطهرة: فقال
، فهذا ضماد كان يرقى من الريح، وهو يف )١(هؤالء قوم ضماد 

  . »اجلاهلية قبل إسالمه 
ده، عـن أيب  ومـن ذلك أيضاً ما رواه مسلم يف صحيحه بسن

هنى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عـن  : سفيان عن جابر، قال
إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليـه  . )٢(الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم

إنه كانت عندنا رقية نرقي هبـا مـن   : وسلم، فقالوا يا رسول اهللا
مـا  « :فقـال . العقرب، وإنك هنيت عن الرقي قال فعرضوها عليه

ويف  )٣( »استطاع منكم أن ينفع أخـاه فليفعـل   أرى بأساً، من
مسلم أيضاً عن ابن جبري، عن أبيه، عن عوف بن مالك األشجعي، 

يا رسول اهللا، كيف ترى يف ذلك : كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا: قال
اعرضوا علي رقاكم ال بأس بالرقى مـا مل يكـن فيـه    «؟ فقال 
بن حزم، ورقيـة   ويف هذا داللة على أن رقية آل عمرو. )٤(»شرك

                              
    . ٦/١٥٦مسلم مع النووي  )١(
عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان األنصاري يكىن أبا الضحاك شهد اخلندق ومـا   )٢(

بعدها واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على جنران ومات يف خالفة عمر رضي 
اهللا عنه وذكر عنه ابن حجر بأن الذي عرض الرقية على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ي يف التاريخ الصغري انظـر اإلصـابة   وسلم هو أخوه عماره، كما ذكره البخار
٥٣٢،  ٢/٥١٤     

  .   ١٤/١٨٦النووي مع مسلم  )٣(
  .  ١٤/١٨٧النووي مع مسلم  )٤(
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مالك األشجعي، مل تكن متلقاة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
وإمنا كانوا يعرفوهنا من قبل، وقد جربوها، فلما عرضـت علـى   
الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، مل ير هبا بأساً، وال شركاً، فرخص 

ففيما ذكرنا . هلم فيها إىل غري ذلك من األدلة اليت ال أطيل بذكرها
  .  -إن شاء اهللا تعاىل  –ية كفا
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  الفصل األول

  عالقة البحث يف الرقى باالعتقاد

  ! وهل تنايف الرقية التوكل ؟ 

  :وينقسم إىل مبحثني
  ! عالقة البحث يف الرقى باالعتقاد ؟ : املبحث األول
  هل تنايف الرقية التوكل: املبحث الثاين
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  املبحث األول

  عالقة البحث يف الرقى باالعتقاد

  : إن عالقة البحث يف الرقى باالعتقاد من عدة اعتبارات
أن بعض الرقى فيها االستعاذة بغري اهللا، واالستغاثة : منها: أوالً

باجلن وحنوها، واالستغاثة بالروحانيات مما ُيضاد العقيدة، ويـؤدي  
باإلنسان إىل الشرك، وهذه الرقى هي اليت قال عنها الرسول صلى 

 –كما قال عبد اهللا بن مسـعود  ! ا من الشرك بأهن: اهللا عليه وسلم
كان مما حفظنا عن النيب، صـلى اهللا عليـه   "... –رضي اهللا عنه 

وبيان األمـور   )١(..."وسلم، أن الرقى والتمائم والتولية من الشرك
  . الشركية املنافية ألصل التوحيد، أو كماله من مباحث العقيدة

الرقى اعتماداً كليـاً،   ومنها أن بعض الناس يعتمد على: ثانياً
ويظن أهنا مؤثرة بذاهتا، ومل يقف هبا عند مرحلة السببية اليت ال تؤثر 

  : إال بقدرة اهللا ومشيئته، كما قال شاعرهم
)٢(التمائما فنوطى عليه يا مزين   إذا مات مل تفلـح مزينـة بعـده   

! أي علقي عليه التمائم كي ال تصيبه املقادير، وهذا من الشرك
                              

وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجـاه ووافقـه    ٤/٢١٧رواه احلاكم يف املستدرك  )١(
يف املسند وقال عنه صاحب كتاب النهج السديد بأنه  ١/٣٨١الذهيب ورواه أمحد 

ديث رواه أبو داود وابن ماجة والبغوي يف شرح السنة وابـن حبـان   حسن واحل
  .      ٥٩والطرباين يف الكبري انظر النهج ص

  .   ٧٠/١٢اللسان  )٢(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ١٦  

قى يف معىن التمائم عند أهل اجلاهلية واالعتماد على األسـباب  والر
  . اعتماداً كليَّاً يضاد التوكل الذي هو من صميم العبادة

ومنها أن بعض الناس يظن أن الرقية هي الشافية، وهـذا  : ثالثاً
معارض للعقيدة الصحيحة اليت ذكرها اهللا يف كتابه، وعلى ألسـنة  

يف حماجته لقومـه،   –عليه السالم  –ل رسله، وبينها إبراهيم اخللي
إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َمـا  * َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِْبَراِهيَم : قال سبحانه

قَـالَ َهـلْ   * قَالُوا َنْعُبُد أَْصَناًما فََنظَلُّ لََهـا َعـاِكِفَني   * َتْعُبُدونَ 
قَـالُوا َبـلْ   * كُْم أَْو َيُضرُّونَ أَْو َيْنفَُعوَن* َيْسَمُعوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ 

أَْنُتْم * قَالَ أَفََرأَْيُتْم َما كُْنُتْم َتْعُبُدونَ * َوَجْدَنا َآَباَءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ 
الَّـِذي  * فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِلَّا َربَّ الَْعـالَِمَني  * َوَآَباُؤكُُم الْأَقَْدُمونَ 
ـ * َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِ  َوإِذَا * َو ُيطِْعُمنِـي َوَيْسـِقنيِ   ـَوالَِّذي ُه
فـاهللا عـز   . ]٨٠-٦٩: الشعراء، اآليات[. َمرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ

وجل هو الشايف، وكما بينها خامت األنبياء واملرسلني، صلى اهللا عليه 
أن عبد العزيز قال دخلت : " وسلم، فقد ثبت يف صحيح البخاري

! يا أبا هريرة اشتكيت : مالك، فقال ثابت أنا وثابت على أنس بن
فقال أنس أال أرقيك برقية رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قـال  

اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنـت  « : قــال. بلى
ويف البخاري ). ١( »الشايف، ال شايف إال أنت شفاء ال يغادر سقماً 

صـلى اهللا عليـه   أن النيب،  –رضي اهللا عنها  –أيضاً عن عائشة 
اللهم رب : وسلم، كان ُيعّوذ بعض أهله، ميسح بيده اليمىن ويقول

                              
  .    ١٠/١٧٦البخاري مع الفتح ) ٢-١(



  

  ١٧  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

الناس، اذهب الباس، واشفه وأنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، 
امسح الباس، : وعنها أيضاً كان يرقي يقول. شفاء ال يغادر سقماً

   )١(رب الناس بيدك الشفاء ال كاشف له إال أنت 
العلماء كره الرقى ظاناً أهنا تنايف التوكل،  ومنها أن بعض: رابعاً

كما سيأيت، وألجل هذا كان البحث يف الرقى حبثاً عقدياً، ومـن  
أهل العلم الذين اهتموا بتحقيق التوحيــد وتصفيتـــه مـن    

. )٢(شوائب الشرك من تكلموا على مسائل الرقى يف كتب التوحيد 
وابن القيم  ومن ذكرها من أهل العلم يف كتب الطب كالبخاري،
وأما الرقـى  . مثالً إمنا الحظ فيها ملحظ التداوي بالرقى املشروعة

الشركية والبدعية، فموضوع البحث فيها من اختصـاص كتـب   
  . العقائد

                              
  
انظر على سبيل املثال ما جاء يف الرقى والتمائم يف كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم  )٢(

  .حممد بن عبد الوهاب 



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ١٨  

  املبحث الثاين

  ! هل تنايف الرقية التوكل ؟ 

كره بعض أهل العلم التداوي بالرقى، وبالكي، وبوب علـى  
وروى فيه بسنده عن . ب من مل يرقبا: ذلك اإلمام البخاري، فقال

خرج علينا النيب، صـلى اهللا  : قال –رضي اهللا عنهما  –ابن عباس 
عرضت علّي األمم فجعل مير النيب معه «: عليه وسلم، يوماً فقال

الرجل، والنيب ومعه الرجالن، والنيب معه الرهط، والنيب، لـيس  
ون أميت، ورأيت سواداً كثرياً سد األفق فرجوت أن تك. معه أحد

فقيل هؤالء أمتك، ومع هؤالء سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغـري  
، فتفرق الناس ومل يبني هلم، فتذاكر أصحاب النيب، صـلى  حساب

أما حنن فولدنا يف الشرك، ولكنا أمنا بـاهللا  : اهللا عليه وسلم، فقالوا
صـلى اهللا عليـه    -ورسوله، ولكن هؤالء هم أبناؤنا، فبلغ الـنيب 

هم الذين ال يتطريون وال يكتوون وال يسترقون،  :، فقال-وسلم
أمنهم أنا يـا  : فقام عكاشة بن حمصن، فقال. وعلى رهبم يتوكلون

سـبقك  : فقال ؟أمنهم أنا: فقام آخر فقال! نعم :رسول اهللا ؟ قال
  !! )١(»هبا عكاشة

فتمسـك هبـذا   "...يقول ابن حجر عند شرحه هلذا احلديث 
من بني سائر األدوية، وزعم أهنمـا  . احلديث من كره الرقى والكي

                              
  .    ١٧٩/١٠صحيح البخاري مع الفتح  )١(



  

  ١٩  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

قادحان يف التوكل دون غريمها، وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبـة  
  : أحدها
 )١(الطربي واملازري، وطائفة أنه حممول على من جـارى : قاله

اعتقاد الطبائعيني يف أن األدوية تنفع بطبعها، كما كان أهل اجلاهلية 
  . يعتقدون

ركها ما كان من كالم اجلاهلية، الرقى اليت حيمد ت: وقال غريه
ومن الذي ال يعقل معناه، الحتمال أن يكون كفراً، خبالف الرقى 
بالذكر وحنوه، وتعقبه عياض وغريه بأن احلديث يـدل علـى أن   
للسبعني ألفاً مزية على غريهم، وفضيلة انفردوا هبا عمن شـاركهم  

بطبعها أو ومن كان يعتقد أن األدوية تؤثر . يف أصل الفضل والديانة
فلـم يسـلك هـذا    ! يستعمل رقى اجلاهلية وحنوها فليس مسلماً 

  . اجلواب
إن املراد باحلديث الذين جيتنبون : قال الداودي وطائفة: ثانيها

وأما من يستعمل الـدواء  . فعل ذلك يف الصحة خشية وقوع الداء
وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغـريه يف  ! بعد وقوع الداء به، فال 

اكتوى، وهذا اختيار ابن عبد الرب، غري أنه معتـرض مبـا   باب من 
  . قدمته من ثبوت االستعاذة قبل وقوع الداء

حيتمل أن يكون املراد هبؤالء املذكورين يف : قال احلليمي: ثالثها
احلديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من األسباب املعهـودة  

                              
يف األصل جانب وهو يفسد املعىن املفهوم من السياق ولعله جاري كما أثبت يف  )١(

  .  النص 



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٢٠  

السترقاء، وليس هلم لدفع العوارض، فهم ال يعرفون االكتواء، وال ا
فيما يعتريهم إال الدعاء واالعتصام باهللا والرضـا بقضـائه، فهـم    
. غافلون عن طب األطباء، ورقى الرقاة، وال حيسنون من ذلك شيئاً

  . واهللا أعلم
أن املراد بترك الرقى والكي االعتماد على اهللا يف دفـع  : رابعها

ـ  وت وقوعـه يف  الداء والرضا بقدره، ال القدح يف جواز ذلك، لثب
األحاديث الصحيحة، وعن السلف الصاحل، لكن مقـام الرضـى   
والتسليم أعلى من تعاطي األسباب، وإىل هذا حنا اخلطايب ؟ ومـن  

هذا من صفة األولياء املعرضني عـن الـدنيا   : قال ابن األثري. تبعه
وأسباهبا، وعالئقها، وهؤالء هم خواص األولياء، وال يرد على هذا 

، فعالً وأمراً، ألنه كان -صلى اهللا عليه وسلم -النيبوقوع ذلك من 
  . يف أعلى مقام العرفان ودرجات التوكل

فكان ذلك منه للتشريع، وبيان اجلواز، ومع ذلك فال يـنقص  
ذلك من توكله، ألنه كامل التوكل يقيناً، فال يؤثر فيـه تعـاطي   

  .  )١(األسباب شيئاً خبالف غريه 
والظاهر من :  قول اخلطايب املتقدموقال النووي بعد ذكره ملعىن

حاصـله  و. اخلطايب، ومن وافقه كما تقدم معىن احلديث ما اختاره
فلم يتسببوا يف دفع  -عز وجل  -أن هؤالء كمل تفويضهم إىل اهللا 

. افضيلة هذه احلالة، ورجحان صـاحبه ما أوقعه هبم، وال شك يف 
ليبني لنا اجلواز ففعله  -صلى اهللا عليه وسلم - وأما تطبب النـيب

                              
  .   ١٠/١٧٩انظر الفتح  )١(



  

  ٢١  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

  . هـا.)١(
لعل مراد اخلطايب وابن األثري والنـووي مـدح الـذين    : قلت

وليس مرادهم بأن األولياء . يتركون أسباب التداوي املكروهة فقط
يتركون تعاطي مجيع األسباب فإن ترك مجيع األسباب، قـدح يف  
الشرع، وخمالف للعقل، والشرع، واملتصوفة الذين يقّررون ذلـك  

فنرى أحدهم يتنـاول الطعـام والشـراب    ! خيالفونه عملّياً  نظرياً
يقول الشيخ سليمان بن عبـد  . واللباس وحنو ذلك مما حيفظ حياته

اهللا بن حممد بن عبد الوهاب عند شرحه حلديث السـبعني ألـف   
  : الذين يدخلون اجلنة بغري حساب

واعلم أن احلديث ال يدل على أهنم ال يباشـرون األسـباب   "
ما يظنه اجلهلة، فإن مباشرة األسباب يف اجلملة أمر فطري أصالً ك

ضروري ال انفكاك ألحد عنه، حىت احليوان البـهيم، بـل نفـس    
َوَمـْن  : التوكل مباشــرة ألعظـم األسباب، كما قال تعاىل

إمنا . كافيه: أي. ]٤: الطالق، اآلية[ َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه
كون األمور املكروهة مع حاجتهم إليها توكالً علـى  املراد أهنم يتر

اهللا، كاالسترقاء واالكتواء، فتركهم له ليس لكونه سبباً لكن لكونه 
سبباً مكروهاً، ال سيما واملريض يتشبث مبا يظنه سبباً لشفائه خبيط 

  . العنكبوت
أما مباشرة األسباب نفسها، والتداوي على وجه ال كراهيـة  

" التوكـل، فال يكون تركه مشروعاً، كما يف  فيه، فغري قادح يف
                              

  .   ٣/٩١النووي مع مسلم  )١(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٢٢  

ما أنزل اهللا مـن داء إال  « : ، عن أيب هريرة مرفوعاً"الصحيحني 
 -كنت عند الـنيب : وعن أسامة ابن شريك قال!  »أنزل له شفاء 

! يا رسـول اهللا  : وجاءت األعراب، فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم
  أنتداوى ؟ 
مل يضع  –عز وجل  –، فإن اهللا نعم يا عباد اهللا تداووا: فقال

". اهلرم" ما هو ؟ قال، : داءاً إال وضع له شفاء، غري داء واحد قالوا
  . ]رواه أمحد[

فقد تضمنت هذه األحاديث إثبات األسباب : " قال ابن القيم
واملسببات، وإبطال قول من أنكرها واألمر بالتداوي وأنه ال ينـايف  

جلوع والعطـش واحلـر والـربد    التوكل، كما ال ينافيه دفع داء ا
بأضدادها، بل ال تتم حقيقة التوحيد إال مبباشرة األسـباب الـيت   
نصبها اهللا مقتضيات ملسبباهتا قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقـدح يف  
مباشرته يف التوكل نفسه، كما يقدح يف األمر واحلكمة، يضعفه من 

عجـز  حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل فإن تركها 
ينايف التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على اهللا يف حصول مـا  
ينفع العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضره يف دينه ودنياه، وال بد مع 
هذا االعتماد من مباشرة األسباب، و إال كـان معطـالً لألمـر    

  . )١(" فال جيعل عجزه توكالً وال توكله عجزاً ! واحلكمة و الشرع 
ترك التداوي فقد ثبت فيه حديث املرأة اليت كانت وأما : قلت

إن شـئت  « : تصرع، فقال هلا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسـلم 
                              

  .  ١١٠تيسري العزيز احلميد ص  )١(



  

  ٢٣  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

صربت ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيـك فقالـت   
ابن حجر، ويف احلديث فضل من : قال. )١(احلديث . ». .. أصرب

األخذ بالشدة وأن . يصرع، وأن الصرب على باليا الدنيا يورث اجلنة
أفضل من األخذ بالرخصة ملن علم من نفسه الطاقة، ومل يضـعف  

وقـد   )٢(وفيه دليل على جواز تـرك التـداوي   . عن التزام الشدة
اختلف العلماء يف التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب 
أو واجب ؟ فاملشهور عن أمحد األول، هلذا احلديث، وما يف معناه، 

شافعي الثاين، ومذهب أبو حنيفة أنه مؤكد حـىت  واملشهور عند ال
وقـال  . يداين به الوجوب، ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه

شيخ اإلسالم ابن تيمية ليس بواجب عند مجاهري األئمة، إمنا أوجبه 
واهللا  –قلت الذي يظهر يل . )٣(طائفة من أصحاب الشافعي وأمحد 

على الظن أن عالجـه  أن األمراض ختتلف، فبعضها يغلب  –أعلم 
ميسور وتركه يؤدي على التلف، كرجل دخلت يف عينه شـوكة  
نصفها بارز ونصفها داخل عينه، ويسهل نزعها، ورجـل انقطـع   
بعض عروقه فهو ينزف دماً، وخياطته ميسورة، ويغلب على الظن 

ففي مثل هذه احلاالت، وما شاكلها أرى أنه جيب عليـه  . جناحها
اوي يف مثل هذا مـن اإللقـاء باليـد إىل    التداوي، وإن ترك التد
عاجل مـا بـه مـن     -صلى اهللا عليه وسلم -التهلكة، ورسول اهللا

وكذلك صحابته يف سائر الغـزوات، ومل  . جراحات يف غزوة أُحد
                              

  .  ١٠/٩٩صحيح البخاري مع الفتح  )١(
  .  السابق  املصدر )٢(
  .   ١١٢،  ١١١العزيز احلميد  انظر تيسري )٣(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٢٤  

يترك أحد منهم جراحاته تنزف توكالً خبالف مرض الصرع وحنوه، 
ة غـري  فال ينبغي لإلنسان أن يطلب من غريه رقية والفائدة مظنون

وقد تكون الفائدة والشفاء راجحاً، ولكن يرجو املريض ما . راجحة
وسـوف  . هو أنفع له يف احلياة الدنيا، كما يف قصة املرأة املصروعة

  . يأيت
يخ اإلسالم ابن تيمية، بأن الرقية إذا فعلها اإلنسـان  شويرى 

 -بنفسه أو بغريه فإهنا ال تنايف التوكل، لثبوت ذلك عن رسول اهللا
وإن الـذي ينـايف متـام    . ثبوتاً ال شك فيه -ى اهللا عليه وسلمصل

التوكل هو طلب الرقية من الناس، وهلذا جاء يف احلديث الذي رواه 
أي ال يطلبون الرقية من : وال يسترقون: البخاري يف صحيحه آنفاً

وما ورد يف صحيح مسلم من رواية سعيد بن منصور، بأهنم . الناس
. )١(ترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون الذين ال يرقون وال يس

وقد ثبت عنـه يف  : " فقد قرر ابن تيمية بأنه غلط منه، إذ قــال
يدخل اجلنة من أميت اجلنة سبعون ألفاً بغـري  « : الصحيح أنه قال

حساب هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلـى  
، »م ال يسترقون رهبم يتوكلون، فهؤالء من أمته وقد مدحهم بأهن

االسترقاء أن يطلب من غريه أن يرقيه، والرقية من نوع الـدعاء،  و
يرقي نفسه وغريه، وال يطلب مـن   -صلى اهللا عليه وسلم -وكان

فهذا . ورواية من روى يف هذا ال يرقون ضعيفة غلط. أحد أن يرقيه
مما يبني حقيقة أمره ألمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال املخلوق 

                              
  .   ٣/٩١النووي مع مسلم  )١(



  

  ٢٥  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

مخلوق الذي غريه أفضل منه، فإن من ال يسأل النـاس بـل ال   لل
  هـ  ا.)١(" يسأل إال اهللا أفضل ممن يسأل الناس 

إذا سـألت فاسـأل اهللا، وإذا   « : قوله: وقال يف موضع آخر
عنـه، ويف املسـند    يهو من أصح ما رو »استعنت فاستعن باهللا 

قـول  ط من يده فال يوألمحد أن أبا بكر الصديق كان يسقط الس
  . إن خليلي أمرين أن ال أسأل الناس شيئاً: ويقول! ألحد ناولين إياه 

صـلى اهللا   -وىف صحيح مسلم عن عوف بن مالك، أن النيب
بايع طائفة من أصحابه، وأسّر إليهم كلمة خفية أن ال  -عليه وسلم

فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط : قال عوف. تسألوا الناس شيئاً
ويف الصحيحني عـن  . يقول ألحد ناولين إياهالسوط من يده فال 

يدخل اجلنة مـن أمـيت   « : أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
هم الـذين ال يسـترقون وال   : لفاً بغري حساب، وقالأسبعون 

فمدح هؤالء بأهنم . »يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون 
من جنس  أي ال يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية: ال يسترقون

وقد روى فيه، وال يرقون وهو . الدعاء، فال يطلبون من أحد ذلك
صلى اهللا  -غلط، فإن رقياهم لغريهم، وألنفسهم حسنة، وكان النيب

فإن رقية نفسـه   ييرقي نفسه وغريه، ومل يكن يسترق -عليه وسلم
وغريه من جنس الدعاء لنفسه ولغريه، وهذا مأمور به فإن األنبيـاء  

هللا ودعوه كما ذكر اهللا ذلك يف قصة آدم وإبـراهيم  كلهم سألوا ا

                              
  .  ١/٣٢٨جمموع الفتاوى  )١(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٢٦  

وقد ذكر ابن حجر قول شيخ اإلسالم ابـن  . )١(وموسى وغريهم 
هذا وذكر أن هناك من تعقبه ألجل تضعيفه لرواية سعيد بن : تيمية

وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه : منصور يف مسلم، إذ قال
واعتلّ بأن الراقي حيسـن إىل  الرواية، وزعم أهنا غلط من راويها، 

الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك ؟ وأيضاً فقد رقـى  
، ورقى النيب أصحابه وأذن هلم -صلى اهللا عليه وسلم -جربيل النيب،

، »من استطاع منكم أن ينفع أخـاه فليفعـل  « :وقال. يف الرقى
 وأما املسترقي فإنه يسأل غريه ويرجو نفعـه، : والنفع مطلوب قال

قال وإمنا املراد وصف السـبعني بتمـام   . ومتام التوكل ينايف ذلك
التوكل، فال يسألون غريهم أن يرقيهم وال يكويهم وال يتطريون من 
شيء، وأجاب غريه بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور 
حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايتـه  

ي مع إمكان تصحيح الزيادة ال يصار إليه، هذه، وبأن تغليط الراو
ألنه اعتل بـأن   يملسترقله على التغليط موجود يف اواملعىن الذي مح

: الذي ال يطلب من غريه أن يرقيه تام التوكل، وكذا يقـال لـه  
والذي يفعل غريه به ذلك ينبغي أن ال ميكنه ألجل متام التوكـل،  

وال يف فعـل   وليس وقوع ذلك من جربيل داللة علـى املـدعى،  
، له أيضاً داللة، ألنه يف مقام التشريع -صلى اهللا عليه وسلم-النيب،

ومن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وكالم ابـن   )٢(وتبيني األحكام
حجر الذي مل يعني قائله، وإمنا يشعر القارئ بأن هذا مذهبه، يتضح 

                              
  .   ١/١٨٢املصدر السابق  )١(
  .   ٣٥٤/١١الفتح  )٢(



  

  ٢٧  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

 أن ابن تيمية يرى أن املنايف لتمام التوكل هو طلب اإلنسـان مـن  
وأما ابن حجر ومعه بعض العلماء الذين سبق ذكر . غريه أن يرقيه

أقواهلم فيذهبون إىل أن الرقية واالسترقاء مبعىن واحد، وأن تركهـا  
-وأما فعل جربيل، عليه السالم، وفعل الرسول، . من متام التوكل

، فإنه ال ينايف توكلهما ألهنما إمنا فعال ذلك -صلى اهللا عليه وسلم
وممن انتصر ملا ذهـب إليـه شـيخ    . يع، وبيان اجلوازألجل التشر

اإلسالم ابن تيمية وضّعف رواية مسلم عن سعيد بن منصور الشيخ 
سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، فقد قال بعد أن ذكر 

كذا قال هذا : " اعتراض ابن حجر على ما ذهب إليه شيخ اإلسالم
  : القائل وهو خطأ من وجوه

  : األول
أن هذه الزيادة ال ميكن تصحيحها إال حبملها على وجـوه ال  
يصح محلها عليها، كقول بعضهم املراد ال يرقون مبا كان شركاً أو 
احتمله فإنه ليس يف احلديث ما يدل على هذا أصالً، وأيضاً فعلـى  
هذا ال يكون للسبعني مزية على غريهم، فإن مجلة املؤمنني ال يرقون 

  . مبا كان شركاً
  : ثاينال

فإنه مـن أفسـد   . إخل ال يصح هذا القياس.. قوله فكذا يقال
مع أنـه  ! القياس وكيف يقاس من سأل وطلب على من مل يسأل 

قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو فاسد االعتبار، ألنه تسوية بني 
من اكتوى أو استرقى فقد برىء «:  ما فرق الشارع بينهما بقوله



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٢٨  

الترمذي وصححه ابن ماجه وصححه رواه أمحد و.  »من التوكل
  . )١(ابن حبان واحلاكم أيضاً 

! وكيف جيعل ترك اإلحسان إىل اخللق سبباً للسبق إىل اجلنان 
وهذا خبالف من رقى أوُرقي من غري سؤال، فقد رقى جربيل النيب، 

إنه عليه السالم، مل يكـن  : صلى اهللا عليه وسلم، وال جيوز أن يقال
  . متوكالً يف تلك احلال

  : الثالث
إخل كالم .. ليس يف وقوع ذلك من جربيل عليه السالم،: قوله

بل مها سيدا املتوكلني، فإذا وقع ذلك منهما دل على غري صحيح، 
  .   )٢(" أنه ال ينايف التوكل فأعلم ذلك 

قلت وممن ضّعف رواية سعيد بن منصور يف صـحيح مسـلم   
بأهنا شـاذة  : ل عنهاالشيخ احملدث حممد ناصر الدين األلباين، وقا

أن القول الـراجح   -واهللا أعلم  -والذي يظهر يل . )٣(سنداً ومتناً 
بأن التـداوي  . ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومن معه هو

بالرقى ال ينايف التوكل، ألن فعل الرسول، صلى اهللا عليه وسـلم،  
يدل على جمرد  ال –رضوان اهللا عليهم  –وكذلك خيار الصحابة 

من رقى غريه من غري طلب منه  أنلرخصة فحسب بل يدل على ا
                              

 ٢/٢٦١قلت صّحح احلديث حممد ناصر الدين األلباين يف صحيح ابـن ماجـة    )١(
وذكر  ٤٣د الدوسري يف النهج السديد ص وضعفه جاسم الفهي ٢٤٤والصحيحة 
  .  من خرجوه 

  .    ٨٥تيسري العزيز احلميد ص  )٢(
   ٣٧وخمتصر صحيح مسلم ص  ٢٤٤رياض لصاحلني اهلامش والصحيحة حديث  )٣(



  

  ٢٩  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

كما رقى جربيل، عليه السالم، رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسـلم،  
أو رقى نفسه كما فعل الرسل، صلى اهللا عليه وسلم، بنفسه فإنـه  

ينقص هبذا متام توكله خبـالف   حمسن إىل غريه وإىل نفسه، وأنه ال
األفضل للمريض أن ال يطلـب إال   الذي يطلب من غريه رقيته فإن

من اهللا وال ينزل حاجته إال باهللا، وعلى هذا حيمل احلديث الـذي  
قال يل ابن : رواه البخاري يف صحيحه عن عطاء بن أيب رباح، قال

قال هـذه املـرأة   ! أال أريك امرأة من أهل اجلنة قلت بلى : عباس
صـرع وإين  السوداء أتت النيب، صلى اهللا عليه وسلم قالـت إين أُ 

إن شئت صربِت ولِك اجلنة، وإن شئت : أتكشف فادع اهللا يل، قال
إين أتكشف فادع اهللا : فقالت. أصرب: دعوُت اهللا أن يعافيك فقالت

يل أن ال أتكشف فدعا هلا، قال ابن حجر يف شرحه هلذا احلديث، 
وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أيب هريرة شبيهاً بقصتها، 

امرأة هبا ملم إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليـه وسـلم    ولفظه جاءت
إن شئت دعوت اهللا فشـفاك، وإن شـئت   : فقالت ادع اهللا فقال

   )١(قالت بل أصرب وال حساب عليَّ . وال حساب عليك. صربت
وهذا يوافق حديث السبعني الذين يدخلون اجلنة بغري حساب 

الرسول، صلى اهللا وفيه أهنم ال يسترقون، فأرشدها . الذي تقدم آنفاً
عليه وسلم، إىل األفضل وهو ترك االسترقاء حىت تدخل اجلنة بغري 

، قد علم من حاهلا -صلى اهللا عليه وسلم-ولعل الرسول، . حساب
قوة صربها واحتماهلا حيث إنه، عليه السالم، مل يقل هذا القـول  

                              
    ١٠/٩٩الفتح  )١(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٣٠  

لكل من طلب منه الرقية، وال يرد على هـذا أهنـا طلبـت مـن     
، أن يدعو هلا بأن ال تتكشف ألن -ى اهللا عليه وسلمصل -الرسول،

هذا ليس من طلب االسترقاء الذي ينايف متام التوكل بل هو مـن  
طلب الستر وحفظ عورهتا لئال يراها الناس، فهذا ال يرجع بفائـدة  
على بدهنا، وإمنا يرجع بالفائدة على دينها، فال تريد أن تكون فتنة 

أفقهها حيث اختارت الصرب والستر، ما  –فرضي اهللا عنها  –ألحد 
، أم -صلى اهللا عليـه وسـلم  -وال يعكر على هذا قول الرسول، 

سلمة ملا رأى يف بيتها جارية يف وجهها سفعة، فقال استرقوا هلـا  
كـان   –رضي اهللا عنـها   –، وال قول عائشة )١(فألن هبا النظرة 

ـ  . )٢(ني رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم يأمرين أن استرقي من الع
صـلى اهللا عليـه    -فلعل هذا خمصوص من العموم، بقول الرسول،

. )٤(، أي ال رقية أنفع )٣(» ال رقية إال من عني أو محة «  -وسلم
رخص رسـول   )٥(احلمة العني ونفع الرقية بإذن اهللا يففألجل عظم 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طلب الرقية، وال ينايف هذا متام التوكل، 
يتم اجلمع بني األدلة وحيمل كل حديث على معىن صـحيح،  وهبذا 

  . واهللا تعاىل أعلم
                              

  .   ١٧٢/١٠الفتح  )١(
  .    ١٨٤/١٣صحيح مسلم مع النووي  )٢(
وذكر أنه رواه أيضاً أبـو   ٣٦النهج ص  وصححه الدوسري يف ٤/٤٣٦املسند  )٣(

عن عمران بن حصني بإسناد صـحيح ورواه  ) ٢٠٥٧(والترمذي ) ٣٨٨٤(داود 
  .   عن بريدة موقوفاً  ١/١٩٩عن بريده ومسلم  )٣٥١٣(ابن ماجة 

  .   ١٤٦/١٠انظر الفتح  )٤(
  .السم : احلمة  )٥(



  

  ٣١  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

فاحلاصل أن التداوي بالرقى من كتاب اهللا، ومن سنة رسوله، 
عز وجل  –، ال يتناىف مع التوكل، ألن اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-
-جعل الرقى سبباً يف دفع مكروهات كثرية على لسان رسوله،  –

، وقد تواتر فعل الرسول، صـلى اهللا عليـه   -سلمصلى اهللا عليه و
 –رضوان اهللا علـيهم   –وسلم، للرقية وإلقراره لغريه من صحابته 

كما سبق، وكما سيأيت من األدلة الكثرية يف ثنايا هـذا املبحـث،   
وتعاطي األسباب اليت جعلها اهللا أسباباً بنصوص الوحي ال يقدح يف 

 على السبب كما روى عـن  التوكل إذا كان االعتماد على اهللا ال
أنه قال ملن قال أعقلها وتوكـل أو   -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول

ولفضيلة الشيخ سليمان . )١( »اعقلها وتوكل«أطلقها وتوكل قال 
بن عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب كالم نفـيس حـول   

وكل سبب مل : " األسباب املشروعة واملمنوعة وضوابطها جاء فيه
وإذا حقق املؤمن أن اهللا . به اهللا باطل مضر ملتخذه فال يتعاطى يأذن

سبحانه رب كل شيء وخالقه ومليكه فإنه ال ينكر ما خلقـه اهللا  
: قال اهللا تعاىل". تعاىل من األسباب، كما جعل املطر سبباً للنبات 

َبْعَد َمْوِتَهـا   َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض
وجعل الشمس والقمر سببني ملا خيلقـه   َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدابٍَّة

هبما والدعاء سبباً ملا حيصل للمدعو له أو عليـه، والـدواء سـبباً    
: بقوله -صلى اهللا عليه وسلم-لذهاب الداء، قد نبه على ذلك النيب 

دواء علمه من علمـه  يعين . »مل ينزل اهللا داء إال أنزل له شفاء « 
وجهله من جهله، رواه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث أسامة بن 

                              
  .  ٧/٢٢٠حتفة األحوذي  )١(
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إن اهللا مل « : ويف لفـظ  -صلى اهللا عليه وسـلم -شريك عن النيب 
يـا  : قالوا. »يضع داء إال وضع له دواء أو شفاء إال داء واحداً 

وهذا يعم داء القلب والروح .  »اهلرم«رسول اهللا وما هو ؟ قال   
العرنيني ملـا   -صلى اهللا عليه وسلم -فقد أرشد. لبدن وأدويتهاوا

شكوا له الوخم ووجع البطن أن يلحقوا إبل الصدقة فيشربوا مـن  
  . أبواهلا وألباهنا وجعل اجلهل داء ودواؤه سؤال العلماء

: قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف قصة صاحب الشجة
 يعلموا فإمنـا شـفاء العـي    ملأال سألوا إذا ! قتلوه قتلهم اهللا«

كما أن وجود الداء سـبب لـألمل، روى مسـلم يف    . »السؤال
صـلى اهللا عليـه   -صحيحه من حديث سهل بن حنيف عن النيب 

العني حق ولو أن شيئاً سابق القدر لسبقته العني «: وسلم أنه قال
فََيَتَعلَُّمـونَ  وكذا السحر قال تعاىل . »وإذا استغسلتم فاغسلوا

فهو سبب ألمل الفـؤاد،  . َما َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِهِمْنُه
ويوجب البغضاء والفرقة بني الزوجني، والنار سـبب لإلحـراق،   
والسكني سبب للقطع، واحلبل سبب إلظهار املاء يف الدلو، وأكل 
الطعام سبب لذهاب أمل اجلوع، وشرب املاء سـبب لـذهاب أمل   

باالجتهاد يف حتصيل العلم سبب للفهم، واملتاجرة  العطش، والكدح
باملال سبب لفائدة الربح، وطاعة اهللا سـبب لرضـائه ورمحتـه،    
ومعصيته سبب لفائدة الربح، وطاعة اهللا سبب لرضـائه ورمحتـه،   
ومعصيته سبب لسخطه وانتقامه، فاألسباب املنصـوص عليهـا ال   

عقل، ويف االتكال تنكر، وال يتكل عليها إذ يف إنكارها نقص يف ال
عليها شرك يف الدين، وكل من اإلنكار واالتكال كمنتف شـرعاً،  
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لكن قد يتخلف املسبب عنه مع قيام السبب، إذ الضـار والنـافع   
َوَما ُهْم بَِضارِّيَن بِِه ِمْن : قال تعاىل. واملعطي واملانع هو اهللا وحده

َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه  َوَما: وقال تعاىل. أََحٍد إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه
وكتخلف إحراق النار عن إبراهيم، عليه السـالم، حـني   . َرَمى

وضع فيها، وحدة السكني حني أمرها اخلليل على حلقـوم ولـده   
إمساعيل، عليهما السالم، وال حميص عن األخذ يف األسباب، فليس 

توكل استغين عن املتوكل من فتح للسارق الباب، وال من قال أنا م
قال أفضل األحباب ملن سأل أيعقل الناقة أم يتكل . الطعام والشراب

وأفضل املتوكلني أشد عباد اهللا حرصاً . »اعقلها وتوكل«: قال! ؟ 
على فعل األسباب، فقد أمر بإطفاء السراج والتسـمية وإغـالق   
األبواب، ونفض الفرش وطي الثياب، وحفظ الصبيان أول الليـل  

الشياطني، وهذا الباب ال حيصيه العاّدون من سنن املرسلني، النتشار 
فاألخذ فيها ال ينايف التوكل ألنه االنقطاع عـن مجيـع اخللـق،    

  . وتفويض األمور إىل امللك احلق وحده
  : وحينئذ فال بد أن يعرف فيها ثالثة أمور

أهنا ال تستقل باملطلوب، بل تتعاطى عن غري ركـون  : حداهاإ
ا فلها موانع، فإن مل يكمل اهللا األسباب ويدفع املوانع إليها، ومع هذ

مل حيصل املقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن مل يشأ اخللـق،  
  . وما مل يشأ مل يكن وإن شاءه اخللق

أنه غري جائز اعتقاد أن الشيء سبب إال بعلـم، فمـن   : الثاين
يف إثباته  أثبت شيئاً سبباً بال علم أو مبا خيالف الشريعة كان مبطالً
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  . آمثاً يف اعتقاداته
أن األعمال الدينية ال جيوز أن يتخذ شيء منها سبباً إال : الثالث

أن يكون مشروعاً، إما استحباباً أو مأذوناً فإن العبادات مبناها على 
التوقيف، فال جيوز لإلنسان أن يشرك باهللا ما مل ينزل به سـلطاناً،  

غري اهللا مبا ال يقدر عليه إال هو وأن يقول على اهللا بال علم، فيدعو 
سبحانه وتعاىل، وإن ظن ذلك سبب يف حصول غرضه العتقاده أن 
ذلك املدعو يشفع له فيما دعاه فيه، ألنه جنس ما اعتقده األولـون  
يف آهلتهم، وكذلك ال جيوز أن يعبد اهللا بالبدع املخالفة للشـريعة،  

دنيـاه أو  وإن ظن أن ذلك سبب يف حصول ما يطلبه من أغراض 
ثواب أخراه على زعم اعتقاده، فإن لشياطني قد تعني اإلنسان على 
بعض مقاصده إذ املفسدة احلاصلة بذلك أعظم من املصلحة احلاصلة 

إمنا بعث لتحصيل املصـاحل   -صلى اهللا عليه وسلم-به، والرسول 
وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، فما أمـر اهللا بـه فمصـلحته    

َوَمْن لَْم َيْجَعلِ اللَُّه لَـُه  . عنه فمفسدته راجحة راجحة وما هنى
قول احملرمات وقول السـخريات  : من ذلك ُنوًرا فََما لَُه ِمْن ُنورٍ

ليتوصل هبا إىل حتصيل شيء من أمتعة الدنيا أو القرب لدى ملـك  
 ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيـرَ * َواْجَتنُِبوا قَْولَ الزُّورِ : من ملوكها، قال تعاىل

َولَـا  : وكل شرك زور وال عكس وقال تعـاىل . ُمْشرِِكَني بِِه
  . َتْركَُنوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر

التداوي باحملرمات فلم جيعل اهللا الشفاء فيما حرمه، بـل  : ومنه
نزعه عنه وأوهنه، والبدع اليت ليست من شريعة اإلسالم يف شـيء  

ك الظاهرة، كأتربة أضرحة القبور ال حيـل  بل هي من شعب الشر
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استعماهلا أدوية، وال تعاطيها ملا يف اسـتعماهلا مـن االعتقـادات    
الباطلة، واملفاسد يف الدين الظاهرة، فهي أشبه مبا فعله املشـركون  
األولون بآهلتهم من تعظيم األصنام والتربك والتمسح هبـا يف كـل   

  . مشهد خاص وعام
ض األغبياء اجلّهال وعوام الضالل دعوهتم ما اعتين به بع: ومنه

بدعاء متخيشاً ومتشيشاً ودعوهتم يف الشـدائد بأمسـاء أصـحاب    
الكهف، ومشبخ وغريهم، وبالدعوات اجملهوالت يزعمون أن هـذه  
من األمساء العظام واألدعية املستجابات، وأنه من اإلجنيل والتوراة، 

ين اختـاروه  فكل هذا من تلبيس إبليس على هؤالء اجلنـد الـذ  
بتلـك   –ملة اإلسـالم   –واختارهم، فلسنا ملتزمني يف شريعتنا 

األدعية يف الصباح واملساء، ومل يقل أحد من العلماء األدباء، بـل  
األغبياء السفهاء من القصاص اختاروها لتعزيز العوام ومجع احلطام، 

ُء الُْحْسَنى َوِللَِّه الْأَْسَما: فلم يعاملوا اهللا باإلخالص، قال اهللا تعاىل
وأما األمساء املنهي عنها، فإن الشيطان يظهر تأثريات . فَاْدُعوُه بَِها

ويوري تلبيسه فيها منافع ظاهرة يف أكثر األحيان وهي حسـرات،  
. بل قد يكون التلفظ بتلك الكلمات كفراً ال يعرف معناها بالعربية

وكل واسـطة أو  . َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء: قال تعاىل
وسيلة هنى الشارع عنها ال جيوز اختاذها يف جلب نفع أو كشـف  

  . ضر
ـِْدُع مـَولَا َت: قال سبحانه وتعاىل ْن ُدوِن اللَِّه َما لَـا  ــ

َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه : وقال تعاىل. اآلية. َك َولَا َيُضرَُّكــَيْنفَُع
فَلَا َتْدُعوا َمـَع اللَّـِه   : وقال تعاىل. بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَُه إِلَّا ُهَو
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قال قتادة كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسـهم  . أََحًدا
وبيعهم أشركوا، فأمر اهللا املسلمني أن خيلصوا له الدعوة إذا دخلوا 
مساجدهم، وقال سعيد بن جبري املساجد األعضاء اليت يقع عليهـا  

ليها لغريه يف كل ما يريد إبداءه السجود خملوقة هللا، فال تسجدوا ع
لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ َوالَّـِذيَن  : قال تعاىل. من خري ينفعه أو ضر يضره

َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيْسَتجِيُبونَ لَُهْم بَِشْيٍء إِلَّا كََباِسِط كَفَّْيِه إِلَـى  
. الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ الَْماِء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه َوَما ُدَعاُء

أي ال أحـد،  . َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا بِإِذْنِِه: وقال تعاىل
فال يدانيه سبحانه أحد، وال يستقل سواه تعاىل مبا أراده، وال يعطي 
ملا منعه، فهذه األسباب اليت تتخذ وسـائط ووسـائل يف اجللـب    

عليهما إال اهللا وحده منفية باآليات القرآنية،  والدفع اللذين ال يقدر
واألحاديث النبوية، إال أسباباً وردت عن اهللا أو رسوله كالتوحيـد  
والصالة حبضور قلب وخشوع، وذل وانكسار، والدعاء علـى أال  
يعود إليه، واألعمال الصاحلة من صدقة وصلة رحـم وطاعـة اهللا   

الشر، كما صرح بـه   وتقواه، فهي األسباب يف جلب اخلري، ودفع
  .       )١(القرآن الكرمي والسنة 

                              
وقد نقلت هذا النص  ١٧٢-١٦٩للشيخ سليمان ص  التوضيح عن توحيد اخلالق )١(

  . مع طوله لفائدته العظيمة وحلسن تقعيده لضوابط األسباب فجزى اهللا كاتبه خريا
جمموعة من تالميذ الشيخ حممد بـن   )أعين التوضيح(وقيل إن مؤلف هذا الكتاب 

يف عبد الوهاب ليس من بينهم سليمان املذكور كما ذكره عبد العزيز العبد اللط
 ٦٠-٥٩يف رسالته دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب ص   

باهلامش غري أن العبارات هنا تتفق كثرياً مع ما ذكره الشيخ سـليمان يف تيسـري   
= 
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  الفصل الثاين

  مشروعية الرقية وأنواعها

  رقية لدفع البالء قبل وقوعه  -أ
  رقية لدفع البالء بعد وقوعه  -ب
قال . الرقية مشروعة بإمجاع إذا حتققت فيها شروط معلومة  
ثالثـة  وقد أمجع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع : ابن حجر
أن يكون بكالم اهللا تعاىل وبأمسائه وصفاته وباللسان العريب : شروط

أو مبا يعرف معناه من غريه، وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا بل 
قلت والذي يظهر يل أن هذا اإلمجاع ال ينتقض . )١(بذات اهللا تعاىل

مبا بوبه البخاري يف صحيحه، باب من مل يرق وأورد فيه حـديث  
وهـم الـذين ال   . عني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حسابالسب

  . )٢(يتطريون وال يكتوون وال يسترقون وعلى رهبم يتوكلون
أشخاص غـري فعـل الرقيـة بـالنفس،      ألن طلب الرقية من

االسترقاء غري الرقية، ولفظة ال يرقون شاذة يف احلـديث، كمـا   و
حىت الذين كرهوا ذكرت أقوال أهل العلم فيها يف الفصل السابق، و

الرقى إمنا كرهوها مع اجلواز، وليس مع التحرمي، وبالتايل يكـون  
=                                

العزيز احلميد فإذا كان مؤلف كتاب التوضيح ليس هو الشيخ سليمان فال شـك  
  .     ليمان واهللا أعلم بالصواب أن املؤلفني له استفادوا كثرياً مما ذكره الشيخ س

  .   ١٦٦/١٠فتح الباري  )١(
  .  ١٠/١٧٩انظر البخاري مع الفتح  )٢(
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  . واهللا تعاىل أعلم. اإلمجاع ساملاً من املعارضة
واألحاديث الدالة على جواز الرقية كثرية جداً، فقـد رقـى   

نفسه كما ثبـت يف صـحيح    -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
كان رسـول اهللا،  : قالت –عنها رضي اهللا  –البخاري عن عائشة 

قُـلْ  صلى اهللا عليه وسلم، إذا أوى إىل فراشه نفث يف كفيه بـ 
جهه، وما بلغت ومجيعاً، مث ميسح هبما املعوذتني وب. ُهَو اللَُّه أََحٌد

وقد أمر غريه بالرقية كما روى البخـاري يف  . )١(يداه من جسده 
صلى اهللا عليه -يب أن الن –رضي اهللا عنها  –صحيحه عن أم سلمة 

فقال استرقوا هلا . )٢(رأى يف بيتها جارية يف وجهها سفعة  -وسلم
بغريه كما روى  -صلى اهللا عليه وسلم-وفعله . )٣(فإن هبا النظرة 

صـلى  -قالت كان النيب  –رضي اهللا عنها  –البخاري عن عائشة 
يعوذ بعضهم ميسحه بيمينه أذهب البأس رب الناس  -اهللا عليه وسلم

  . )٤(اشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقماً و
وأقر عليه الصالة والسالم، وغريه على فعل الرقية، كما روى 

أن رهطـاً   –رضي اهللا عنه  –البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد 
من أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، انطلقوا يف سـفرة  

العرب فاستضافوهم فـأبوا أن   سافروها حىت نزلوا حبي من أحياء
يضيفوهم فلُدغ سيد ذلك احلي، فسعوا له بكل شـيء ال ينفعـه   

                              
  .   ١٠/١٧٨املصدر السابق  )١(
  .   سواد يف الوجه وقيل لون خيالف لون الوجه من محرة أو صفرة أو سواد  )٢(
  .   ١٧٢/١٠املصدر السابق  )٣(
  .   ١٠/ ١٧٨املصدر السابق  )٤(



  

  ٣٩  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

  . شيء
لو أتيتم هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعلـه  : فقال بعضهم

لو أتيتم هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكـم  : أن يكون عند بعضهم
هط إن يا أيها الـر : لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا

سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء ال ينفعه شيء ؟ فهل عند أحدكم 
شيء فقال بعضهم نعم واهللا إين لراق، ولكن واهللا لقد استضفناكم 

فما أنا براق لكم حىت جتعلوا لنا جعالً فصـاحلوهم  ! فلم تضيفونا 
احلمـد هللا رب  على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقـرأ  

منا نشط من عقال، فانطلق ميشي ما به قلبه، قال حىت لكأ العاملني
! اقسـموا  : فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه، فقال بعضهم

فقال الذي رقى ال تفعلوا حىت نأيت رسول اهللا، صـلى اهللا عليـه   
وسلم، فنذكر الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول اهللا، 

ما يدريك أهنا رقيـة  وصلى اهللا عليه وسلم، فذكــروا له فقال 
فـإذا تقـررت    )١(اقسموا واضربوا يل معكم بسـهم  ! أصبتم 

مشروعية الرقية باإلمجاع املبين على األحاديث الصحاح املتكـاثرة  
  : اليت مر كثري منها فإن الرقية تنقسم إىل قسمني ومها

  : رقية لدفع البالء بعد وقوعه ومن أدلتها -أ
أهنا قالـت   - عليه وسلمصلى اهللا-عن عائشة روج النيب  -١

رقاه جربيـل،   -صلى اهللا عليه وسلم-كان إذا اشتكى رسول اهللا 
بسم اهللا يربيك ومن كل داء يشفيك ومن شر : " عليه السالم، قال

                              
  .١٠/١٧٨البخاري مع الفتح  )١(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٤٠  

  ". حاسد إذا حسد وشر كل ذي عني 
صـلى  -عن أيب سعيد أن جربيل، عليه السالم، أتى النيب  -٢

بسـم  : " قال! قال نعم . كيتيا حممد اشت: فقال -اهللا عليه وسلم
اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عني حاسـد  

  ". اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك 
كان رسـول اهللا  : قالت –رضي اهللا عنها  –وعن عائشة  -٣

إذا مرض أحد من أهلـه نفـث عليـه     -صلى اهللا عليه وسلم-
ـ  ث عليـه  باملعوذتني، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنف

  . وأمسحه بيد نفسه ألهنا كانت أعظم بركة من يدي
أنه  –رضي اهللا عنه  –وعن عثمان بن أيب العاص الشقفي  -٤

ضع يدك على الـذي   -صلى اهللا عليه وسلم -شكا إىل رسول اهللا
سبع مرات أعوذ باهللا : بسم اهللا ثالثاً وقل« تأمل من جدك، وقل 

  . غري هذه األحاديث كثري يف مثل هذا املعىنو). ١( »وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

  :  رقية لدفع البالء بعد وقوعه ومن أدلتها -ب
رضي اهللا  –ما رواه البخاري يف صحيحه، عن ابن عباس  -١
صلى اهللا عليه وسـلم، يعـوذ احلسـن    -قال كان النيب  –عنهما 

إن أباكما كان يعوذ هبا إمساعيل وإسحاق، أعوذ : واحلسني، ويقول
  . )٢(ات اهللا التامة من كل شيطان وهاّمة، ومن كل عني الّمة بكلم

                              
وغريها يف صحيح مسـلم بشـرح النـووي     )٤-١(انظر هذه األحاديث من  )١(

  .  وما بعدها  ١٤/١٧٠
  .   ٢٩٣/٦صحيح البخاري مع الفتح  )٢(



  

  ٤١  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

صـلى اهللا  -ما رواه البخاري يف صحيحه أيضاً، عن النيب  -٢
أنه كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفت  -عليه وسلم

قُلْ أَُعوذُ و  قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِو قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌدفيهما 
ح هبما ما استطاع من جسده، يبدأ هبما علـى  سمث مي بَِربِّ النَّاسِ

   )١(رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات 
 -صلى اهللا عليه وسلم-وما رواه مسلم يف صحيحه، قال  -٣

إذا نزل أحدكم منزالً فليقل أعوذ بكلمات اهللا التاّمات من شر «
  . )٢( »ىت يرحتل منهما خلق، فإنه ال يضره شيء ح

رضي اهللا عنه  –ما رواه اإلمام أمحد عن عثمان بن عفان  -٤
من قال يف أول « -صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا: قال –

يومه أو يف أول ليلته بسم اهللا الذي ال يضر مع امسـه شـيء يف   
األرض وال يف السماء، وهو السميع العليم، ثـالث مـرات، مل   

وغـري هـذه   . )٣( »لك اليوم أو يف تلك الليلةيضره شيء يف ذ
  . األحاديث كثري يف املعىن نفسه

                              
  . باب فضل املعوذات  ٩/٦٢السلفية . البخاري مع الفتح ط  )١(
  .   ٣١/١٧صحيح مسلم مع النووي  )٢(
  .   ٢/٣٣٢قال األلباين صحيح انظر صحيح ابن ماجة و/١/٦٦املسند  )٣(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٤٢  

  الفصل الثالث 

  هل الرقي توقيفية ؟ وهل يرقى من كل داء ؟ 

علّم أمته كثرياً  -صلى اهللا عليه وسلم -ال شك أن رسول اهللا 
من الرقى النافعة، من القرآن الكرمي، ومن األدعية، وذكر أعـداداً  

  . صفات يف الرقية والراقي، وزمان الرقية، كما سيأيتوهيئات و
وما كان هذا شأنه فال جيوز الزيادة عليه وال النقص منـه، وال  

فمـا ذكـر    -صلى اهللا عليه وسـلم  -ذكر وقت مل يقله الرسول
الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أنه يقرأ سبع مـرات ال جيـوز أن   

ال يف أول الليل مثالً أو جنعلها ثالث عشرة أو حنو ذلك، وما قال يق
إذا آوى اإلنسان إىل فراشه، ال جيوز أن جنعله يف الظهرية أو بعـد  
صالة العصر، ألن الزيادة أو النقص يف هذا األمر استدراك علـى  

وهو ال ينطق عن اهلوى، بأيب هو  -صلى اهللا عليه وسلم -الرسول
 -وأما إذا جرب إنسان رقية غري اليت وردت عن الرسـول . وأمي

فتبني له فائدهتا ومل يكن فيها حمـذور مـن    -صلى اهللا عليه وسلم
احملاذير الشرعية اليت سوف تأيت يف ضوابط الرقية الصحيحة من هذا 

  : جوازها وذلك ملا يلي –واهللا أعلم  –البحث، فالظاهر 
  : أوالً

أن التداوي بالرقى من جنس التداوي باألدوية الطبيعية املركبة 
و ذلك، وهذه مبنية على التجربة البشرية ويستفيد من األعشاب وحن



  

  ٤٣  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

، فيها الناس بعضهم من بعض، وهي من جنس الزراعة والصـناعة 
وال تتوقف معرفته على التلقي عن رسـول اهللا، صـلى اهللا عليـه    
وسلم، كما روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن موسى بن طلحـه  

بقـوم   -مصلى اهللا عليه وسل -قال مررت مع رسول اهللا. عن أبيه
يلقحونه جيعلون : فقالوا! فقال ما يصنع هؤالء . على رؤوس النخل

فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ما . الذكر يف األنثى فتلقح
فـأخرب رسـول   . أظن يغين ذلك شيئاً، قال فأخربوا بذلك فتركوه

إن كان ينفعهم ذلـك  : فقال. بذلك -صلى اهللا عليه وسلم -اهللا
إمنا ظننت ظنا فال تؤاخذوين بـالظن، ولكـن إذا    فليصنعوه، فإين

عـز   –حدثتكم عن اهللا شيئاً فخذوا به، فإين لن أكذب على اهللا 
  . - )١(وجل 

 -صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب –رضي اهللا عنه  –وعن أنس 
. )٢(قال فخرج شيصاً! لو مل تفعلوا لصلح : مّر بقوم يلقحونه فقال

؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلـم  ما لنخلكم : فمر هبم قال
فقي هذا داللة على أن ما يتعلق بأمر الدنيا من طب  )٣(بأمر دنياكم

األبدان والزراعة والصناعة وحنو ذلك يؤخذ من التجربة واالجتهاد 
يف هذا اجملال  -صلى اهللا عليه وسلم -البشري، وما أخرب به الرسول

تكلم يف الرقى ويف األدويـة  أيضاً ومل يستثن فهو حق فإن الرسول 
كثرياً، وكالمه كله حق، وليس كالمه يف الطب من جنس كالمه 

                              
  .   ١٥/١١٨صحيح مسلم مع النووي  )١(
  .   الشيص هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حفشاً  )٢(
  .  املصدر السابق  )٣(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٤٤  

يف تأبري النخل ألنه، صلى اهللا عليه وسلم، مل يقر على ظنه يف تأبري 
. النخل، وألجل هذا استدرك وأمرهم من نص احلـديث املتقـدم  

يقول ابن حجر يف شرحه للحـديث الـذي رواه البخـاري يف    
وقـال  . »احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام  «: صحيحه
قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به اخلاص، ألنـه  : اخلطايب

ليس يف طبع شيء من النبات ما جيمع األمور اليت تقابل الطبائع يف 
معاجلة األدواء مبقابلها، وإمنا املراد أهنا شفاء من كل داء حيدث من 

العسل عند األطباء أقـرب إىل  : " كر بن العريبوقال أبو ب. الرطوبة
، ومع ذلك فإن مـن  "أن يكون دواء من كل داء من احلبة السوداء

أمراض من لو شرب صاحبه العسل لتأذى به، فإن كان املراد بقوله 
يف العسل فيه شفاء للناس األكثر األغلب فحمل احلبة السوداء على 

يصف الدواء  -ليه وسلمصلى اهللا ع -كان: وقال غريه. ذلك أوىل
: فلعل قوله يف احلية السـوداء . حبسب ما يشاهده من حال املريض

وافق مرض من مزاجه بارد فيكون معىن قوله شفاء من كل داء أي 
من هذا اجلنس الذي وقع القول فيه، والتخصيص باحليثيـة كـثري   

تكلم الناس : وقال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة. شائع، واهللا أعلم
أهـل الطـب   : هذا احلديث وخّصوا عمومه وردوه إىل قـول  يف

والتجربة وال خفاء بغلط قائل ذلك، ألن إذا صدقنا أهـل الطـب   
ومدار علمهم غالباً إمنا هو على التجربة اليت بناؤها على ظن غالبا، 

قلـت  . )١(فتصديق من ال ينطق عن اهلوى أوىل بالقول من كالمهم
فإنه هو الذي يدل عليه احلـديث  ما أحسن قول ابن أيب مجرة هذا 
                              

  .   ١٢٢/١٠انظر فتح الباري  )١(



  

  ٤٥  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

 –رضي اهللا عنه  –الذي رواه البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد 
أخي يشتكي بطنه، : أن رجالً أتى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

مث أتاه الثالثة، . اسقه عسالً: مث أتاه الثانية، فقال. اسقه عسالً. فقال
ال صدق اهللا وكـذب  فق. اسقه عسالً، مث أتاه فقال فعلت: فقال

قلت فمن هذا يظهر أن مـا  . )١(بطن أخيك اسقه عسالً فسقاء فربأ
من األدوية والرقى مقدم  -صلى اهللا عليه وسلم -نص عليه الرسول

جـاز أن   -صلى اهللا عليه وسلم -على التجربة، وما مل ينص عليه
نأخذ فيه بالتجربة البشرية ما مل يكن هناك مانع شرعي، كما سيأيت 

  . ضوابط الرقية الصحيحةيف 
  : ثانياً

عدة أحاديـث   -صلى اهللا عليه وسلم -لقد ورد عن الرسول
صلى  -تدلّ على أنه أقر بعض الصحابة على رقية تعلموها من غريه

ملا تبني له عليه الصالة والسالم، بأهنا خالية مـن   -اهللا عليه وسلم
  : من ذلك. الشرك
وأخـربين  : ح قالما رواه مسلم يف صحيحه عن ابن جري -١

رخص النيب، صلى اهللا : " أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول
ومسعت جابر : وقال أبو الزبري" عليه وسلم، آلل حزم يف رقية احلية 

لدغت رجالً مّنا عقرب وحنن جلوس مع رسول : بن عبد اهللا يقول
أن من استطاع منكم « : قال. يا رسول اهللا أرقي: اهللا، فقال رجل

                              
  .   ١٠/١١٩انظر صحيح البخاري مع الفتح  )١(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٤٦  

  . )١(»ينفع أخاه فليفعل 
كنـا نرقـي يف   : " وعن عوف بن مالك األشجعي قال -٢

اجلاهلية، فقلنا يا رسول اهللا كيف ترى يف ذلك ؟ فقال أعرضـوا  
ويف هذا داللة . )٢(علّي رقاكم ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك 

على جواز الرقية املتلقاة بالتجربة ما مل تشتمل على الشـــرك،  
مل يقل لعوف بن مالك مـن   -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول ألن 

ومل يقل له ال جيوز أن تأخذ رقية إال من الكتاب ! علمك الرقية ؟ 
وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز كما هو ُمقرر يف ! والسنة 

موضعه، ولو كان تعلم الرقى مسدوداً إال من طريق الوحي ملا طلب 
منهم، عليه الصالة والسالم، أن يعرضوا عليه رقاهم الـيت كـانوا   

أيضاً ما رواه أبو داود يف سنته عن  ومن هذا. يرقون هبا يف اجلاهلية
صـلى اهللا عليـه   -دخل علّي النيب : " الشفاء بنت عبد اهللا، قالت

أال تعلمني هذه رقية النملـة  «وأنا عند حفصة، فقال يل  -وسلم
  . )٣(»كما علمتيها الكتابة

وروى هذا احلديث احلاكم يف املستدرك وفيه قصة، وهـي أن  
لة فدل أن الشفا بنت عبد اهللا ترقي رجالً من األنصار خرجت به من

من النملة، فجاءها فسأهلا أن ترقيه، فقالت واهللا ما رقيـت منـذ   
فذهب األنصاري إىل رسـول اهللا، صـلى اهللا عليـه    ! أسلمت 

صـلى اهللا   -وسلـم، فأخربه بالذي قالت الشفا، فدعا رسول اهللا
                              

  .  ١٤/١٨٦صحيح مسلم مع النووي  )١(
  .  ١٤/١٨٧املصدر السابق  )٢(
  . النملة هي قروح خترج يف اجلنب  ٣٧٣/١٠عون املعبود  )٣(



  

  ٤٧  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

 :فعرضتها عليه، فقـال  اعرضي علّي« : الشفا فقال -عليه وسلم
  . )١(»ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب

وهذه القصة توضح أن رقية النملة تعرفها الشفا مـن زمـن   
بالرقيـة هبـا    -صلى اهللا عليه وسلم -اجلاهلية، فأذن هلا الرسول

 -خللوها من الشرك، وما ذكره بعض العلماء بأن مـراد الرسـول  
ن لغز الكالم من قوله وعلميها حفصة أنه م -صلى اهللا عليه وسلم

: ومزاحه، وأن رقية النملة اليت كانت تعرفها النساء هي أن يقـال 
للعروس حتتفل وختتضب وتكتحل ولك شيء يفتعـل غـري أن ال   

هبذا املقـال   -صلى اهللا عليه وسلم -تعصي الرجل، فأراد الرسول
". .. تأنيب حفصة والتأديب هلا تعريضاً ألهنا ألقى إليها سّراً فأفشته

مردود هبذه القصة إذ فيها أن الشفا توقفت عن الرقية حـىت   .)٢(اخل
وأن رجالً من األنصار هو  -صلى اهللا عليه وسلم -أذن هلا الرسول

وأن عندها رقية صحيحة للنملة، وليس من . الذي طلب منها الرقية
قبيل لغز الكالم ومزاحه، ويشهد هلذا ما رواه مسلم يف صـحيحه  

رخـص يف احلمـة والنملـة    : " قالعن أنس بن مالك يف الرقى، 
فهناك رقى حقيقية عرفت بالتجربة للنملة وليست من . )٣(" والعني

مزاح الكالم ولغزه، وكانت تعرف يف اجلاهلية قبل اإلسالم، وأقرها 
خللوها من الشرك، ومن هذا أيضاً  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 

                              
وقال على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وصححه األلبـاين يف   ٤/٥٦املستدرك  )١(

  .  ١٧٨السلسة 
  .  ٥/١٢٠والنهاية البن األثري  ١٠/٣٧٣وشرح سنن أيب داود  دانظر عون املعبو )٢(
  .  ١٤/١٨٤النووي مع مسلم  )٣(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٤٨  

اهللا عنه رضي  –ما رواه مسلم يف صحيحه من طريق آخر عن أنس 
يف الرقية من  -صلى اهللا عليه وسلم -رخص رسول اهللا: " قال –

وهذا يدل على أن رقية النملـة كانـت   ". العني واحلمة والنملة 
وملـا مل   -صلى اهللا عليه وسلم -معروفة للناس من غري طريق النيب

يف تعلمها ولكـن   -صلى اهللا عليه وسلم -يكن فيها شرك رخص
صـلى اهللا   -رخص رسول اهللا – عنه رضي اهللا –قول الصحايب 

يدل على أن العزمية يف غريها وهو تـرك الرقـى إال    -عليه وسلم
 –يرمحه اهللا  –بكتاب اهللا، وما صح من السنة، وهلذا قال ابن التني 

وقال الربيـع  " وعلى كراهة الرقى بغري كتاب اهللا علماء األمة ".. 
يرقى بكتاب اهللا، وما ال بأس أن : سألت الشافعي عن الرقية، فقال

نعم : أيرقي أهل الكتاب املسلمني ؟ قال: يعرف من ذكر اهللا، قلت
إذا رقوا مبا يعرف من كتاب اهللا وبذكر اهللا، ويف املوطأ أن أبـا  ! 

  . بكر قال لليهودية اليت كانت ترقي عائشة أرقيها بكتاب اهللا
وقال املازري اختلف يف استرقاء أهل الكتاب فأجازها قـوم  

كرهها مالك، لئال يكــون مما بدلوه، وأجاب من أجاز بـأن  و
فإن غري احلاذق ال . )١(مثل هذا يبعد أن يقولوه وهو كالطب سواء

واحلاذق يأنف أن يبدل حرصاً علـى اسـتمرار   : حيسن أن يقول
إذا قبلنا رقية أهل اجلاهلية : قلت. )٢(وصفه باحلذق لترويج صناعته
ك وجربت منفعتها كرقية النملة، فأهل الوثنيني إذا مل يكن فيها شر

فقد تكون رقاهم متلقاة من الكتاب الذي ! الكتاب من باب أوىل 
                              

  .  يف األصل كان وال تستقيم العبارة به  )١(
  .   ١٠/١٦٧شرح النووي  )٢(



  

  ٤٩  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

مل حيرف ألنه ال غرض هلم يف حتريف الرقية، كما أن هلم غرض يف 
حتريف العقائد واألحكام، بل إذا حّرقوا الرقية زالت فائدهتا فرمبـا  

واهللا تعاىل . ائدة الدنيويةحيرصون على بقائها على أصلها التماساً للف
  . أعلم

احلمة كما يومهه قول عمران بن وليست الرقية خاصة بالعني و
ال رقية إال من عني أو محة، وجاء يف  –رضي اهللا عنهما  –حصني 

كما رواه البخاري ) ١(املسند مرفوعاً إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم،
أذن « : قـال  –رضي اهللا عنه  –يف صحيحه عن أنس بن مالك 

ألهل بيت من األنصـار أن   -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  . )٢(»يرقوا من احلمة واألذن

وأما رقية األذن إذا كان هبا وجع، وهذا يـرد  : قال ابن حجر
على احلصر املاضي يف احلديث املذكور يف باب من اكتوى حيـث  

بعد أن فيجوز أن يكون رخص فيه . قال ال رقية إال من عني أو محة
. وحيتمل أن يكون املعىن ال رقية أنفع من رقية العني واحلمـة . منع

هذا الذي ينبغي املصـري  : قلت. )٣(ومل يرد نفي الرقى من غريمها 
إليه، فاحلصر غري مراد ملا رواه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد إن 

. يا حممد اشتكيت: " فقال -صلى اهللا عليه وسلم-جربيل أتى النيب 
بسم اهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شـر  : قال! نعم: فقال

فقوله من " كل نفس أو عني حاسد، اهللا يشفيك، باسم اهللا أرقيك 
                              

  .  ١٠/١٤٥والبخاري مع الفتح  ٤/٤٣٦مسند أمحد  )١(
  .  ١٠/١٤٦املصدر السابق  )٢(
  .   ١٧٠/١٤صحيح مسلم مع النووي  )٣(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٥٠  

كل شيء يؤذيك يدل على العموم، وملا رواه مسلم أيضـاً عـن   
إذا اشتكى "  -صلى اهللا عليه وسلم-عائشة قالت كان رسول اهللا 

رب الناس، واشف أنت اذهب البأس «: منا إنسان بيمينه مث قال
احلـديث،  . »الشايف ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سـقماً 
صلى اهللا عليه  -وهذا عام يف كل شكوى، ومن ذلك رقية الرسول

على املصروع الذي به مس من اجلنون، إذ جاءتـه امـرأة    -وسلم
اخرج « : -صلى اهللا عليه وسلم -ومعها صيب هلا به ملم فقال النيب

  . )١(احلديث. »أنا رسول اهللا فربيء عدو اهللا 
ومن ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه عن عثمان بن أيب العاص 

أنه شكا إىل رسول اهللا وجعاً جيـده يف   –رضي اهللا عنه  –الثقفي 
« : -صلى اهللا عليه وسـلم  -جسده منذ أسلم، فقال له رسول اهللا

وقـل  بسم اهللا ثالثاً، : ضع يدك على الذي تأمل من جسدك، وقل
  . )٢(»سبع مرات أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

. وقد تقدم يف أنواع الرقية، وأن منها ما يرفع البالء بعد وقوعه
ومنها ما يدفع البالء قبل وقوعه، مما يدل على أن الرقية ال ختـتص  

قال ابن حجر يف األحكام املستفادة من حـديث  . مبرض دون آخر
 -صلى اهللا عليـه وسـلم   -ع، وأن الرسولاملرأة اليت كانت ُتصر

وفيه أن عالج األمراض . خريها بني أن يدعو هلا أو تصرب وهلا اجلنة
كلها بالدعاء وااللتجاء إىل اهللا أجنع وأنفع من العالج بالعقاقري، وأن 

                              
  .   ٤/١٧١ومسند اإلمام أمحد  ٢/٦١٨املستدرك  )١(
  .  ١٤/١٨٩صحيح مسلم مع شرح النووي  )٢(



  

  ٥١  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

تأثري ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثري األدوية البدنية، ولكن 
ن جهة العليل وهو صـدق القصـد،   أحدمها م: إمنا ينجع بأمرين

واآلخر من جهة املداوي، وهو قوة توجهه وقوة قلبـه بـالتقوى   
  .   )١(والتوكل

  الفصل الرابع

  ضوابط الرقية يف اإلسالم

قد بني لنا ضوابط الرقية  -صلى اهللا عليه وسلم -إن رسول اهللا
  : الصحيحة، ومن أعظم هذه الضوابط ما يلي

رقية شركية، والـدليل علـى هـذا     أن ال تكون الرقية: أوالً
الضابط ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن عوف بـن مالـك   

يا رسول اهللا كيـف  : كنا نرقي يف اجلاهلية، فقلنا: األشجعي، قال
ترى يف ذلك ؟ فقال أعرضوا علّى رقاكم، ال بأس بالرقى مـا مل  

فكل رقية اشتملت على شرك فهي رقية شركية . )٢(يكن فيه شرك
  . وز ملن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتعاطاهاال جي

ومن ذلك الرقية املشتملة على القسم باملخلوقات، كالشـمس  
صلى  -والقمر واملالئكة واجلن، وحنو ذلك ملا ثبت عن رسول اهللا

من حلف بغـري اهللا فقـد كفـر أو    «: أنه قال -اهللا عليه وسلم
                              

  .   ١٠/١٠٠الفتح  )١(
  .   ١٤/١٨٧حيح مسلم مع النووي ص )٢(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٥٢  

باملخلوقات فيما ال يقدر  والرقية املشتملة على االستعانة. )١(»أشرك
عليه إال اهللا، أو املشتملة على دعاء املخلوق من دون اهللا ليكشـف  

َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه : أمراً ال يكشفه إال اهللا كما قال سبحانه
إِنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا ُدَعـاَءكُْم َولَـْو   * َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ 

َما اْسَتَجاُبوا لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشـْرِككُْم َولَـا   َسِمُعوا 
َولَا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا : ويقول سبحانه. ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ

َوإِنْ * َيْنفَُعَك َولَا َيُضرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنَّـَك إِذًا ِمـَن الظَّـاِلِمَني    
َك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَُه إِلَّا ُهَو َوإِنْ ُيرِْدَك بَِخْيرٍ فَلَا َرادَّ َيْمَسْس

 ِلفَْضِلِه ُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهـَو الَْغفُـوُر الـرَِّحيمُ   
  . ]١٤، ١٣فاطر، اآليتان [

وإذا كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وهو أفضل البشر 
قُلْ إِنََّمـا  أن يقول للناس  –عز وجل  –طالق يأمره اهللا على اإل

قُلْ إِنِّي لَا أَْمِلُك لَكُْم َضرا َولَـا  * أَْدُعو َربِّي َولَا أُْشرُِك بِِه أََحًدا 
قُلْ إِنِّي لَْن ُيجَِرينِي ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَجَِد ِمـْن ُدونِـِه   * َرَشًدا 
إذا كان هذا حال رسول . ]٢٢ – ٢٠: يتاناجلن، اآل[. ُملَْتَحًدا

فما الظن بغريه ممـن يسـتغيث هبـم     -صلى اهللا عليه وسلم -اهللا
وهكـذا كـل رقيـة    . املشركون أو يدعوهنم وينخوهنم يف رقاهم

اشتملت على صرف شيء من األشياء اليت أمر اهللا هبا يف كتابه، أو 
                              

وقال حمقق فتح اجمليد إنه حديث صحيح انظر  ١/١٨واملستدرك  ٢/٧/٦٩املسند  )١(
 ٣٢٣ط وصححه الدوسري يف النهج واألرناؤ القادرحتقيق عبد  ٤٩٦فتح اجمليد 

وذكر بقية من رووه مع حبـث  .  ١٥٣٥والترمذي  ،٣٢٥١وقال رواه أبو داود 
  .       قيم يف أسانيده 



  

  ٥٣  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

 اهللا تعـاىل  يف سنته إىل غري -صلى اهللا عليه وسلم-أمر هبا رسوله 
  . فهي رقية شركية

عز وجل  –أال تكون الرقية رقية سحرية، وذلك ألن اهللا : ثانياً
: -عز وجل  –كما يف قوله ! قد حرم السحر، وبني بأنه كفر : -
  َُواتََّبُعوا َما َتْتلُو الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ َوَما كَفََر ُسـلَْيَمان

َني كَفَُروا ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحَر َوَما أُْنـزِلَ َعلَـى   َولَِكنَّ الشََّياِط
الَْملَكَْينِ بَِبابِلَ َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى َيقُولَا 

َمْرِء إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَلَا َتكْفُْر فََيَتَعلَُّمونَ ِمْنُهَما َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الْ
َوَزْوجِِه َوَما ُهْم بَِضارِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَيَتَعلَُّمونَ َمـا  
َيُضرُُّهْم َولَا َيْنفَُعُهْم َولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِفي الَْآِخَرِة ِمْن 

َولَْو أَنَُّهـْم  * اُنوا َيْعلَُمونَ َخلَاقٍ َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو كَ
البقرة، [. َآَمُنوا َواتَّقَْوا لََمثُوَبةٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخْيٌر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ

: وبني بأن الساحر ال يفلح مطلقاً كما يف قوله تعاىل. ]١٠٢: اآلية
َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى .]قال الرسول و. ]٦٩: يةطه، اآل
ليس منا من تطري أو تطري له أو تكهن « : -صلى اهللا عليه وسلم-

اجتنبـوا  « : وقال، صلى اهللا عليه وسـلم، . )١(»له أو سحر له 
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  )٢( »املوبقات الشرك باهللا والسحر

وقد ثبت قتل الساحر . أكثر العلماء على أن الساحر كافر جيب قتله
ن اخلطاب وعثمان بن عفان و حفصة بنت عمرو وعبد عن عمر ب

                              
جيد وقال جاسم الدوسـري حـديث    إسنادهوقال  ٤/٣٣رواه البزار واملنذري  )١(

  .    ٥/١١٧وجممع الزوائد  ١٥١حسن النهج السديد 
  .   ١٠/١٩٨صحيح البخاري مع الفتح  )٢(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٥٤  

. )١(اهللا بن عمر وجندب بن عبد اهللا، وروى ذلك مرفوعـاً عنـه   
وعلى هذا فالرقية السحرية حمرمة، وال جيوز ملسلم أن يأيت لسـاحر  

  : لكي يرقاه، وذلك ملا يأيت
لو كان جيوز للمسلم أن يذهب للسحرة التماساً للدواء : أوالً
بقتـل   -صلى اهللا عليه وسـلم -و حنوها ملا أمر الرسول من رقية أ

صلى -الساحر، وفيه منفعة للناس، وقد روي عــن الرســول 
  . )٢(»حد الساحر ضربه بالسيف « : أنه قال-اهللا عليه وسلم

أن اهللا قد بني يف آية البقرة املتقدمة بأن الذين يتعلمـون  : ثانياً
هذا لفظ عام يـبني أن  . عهمالسحر إمنا يتعلمون ما يضرهم وال ينف

السحر ليس فيه نفع بوجه من الوجوه، ولو كان فيـه دواء وحنـو   
  . ذلك، لكان فيه فائدة ونفع، هذا خالف نّص القرآن الكرمي

أن اهللا قد بني بأن الساحر ال ُيفلح حيث أتى، ولو كان : ثالثاً
  . فيه فائدة ألحد لكان هذا نوع من الفالح، وهو ال يفلح بإطالق

أن الرسول قد بني بأن اهللا مل جيعل شفاء أمته فيما ُحرم : رابعاً
ال « : -صلى اهللا عليه وسلم-وقال . عليها، والسحر حمرم بإمجاع

وهنا سـر   –رمحه اهللا تعاىل  –قال ابن القيم  )٣(»تداووا باحملرم 
لطيف يف كون احملرمات ال يستشفى هبا، فإن شرط الشفاء بالدواء 

                              
  .   ٣٨٤/٢٩جمموع الفتاوى  )١(
)٢ (  
عبـد  : واحلديث رواه أبو داود يف الطب وحسنه حمققاً الزاد  ٤/١٥٤زاد املعاد  )٣(

  .  ط وشعيب والقادر االرناؤ



  

  ٥٥  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

، واعتقاد منفعته، وما جعل اهللا فيه من بركة الشـفاء  تلقّيه بالقبول
فإن النافع هو املبارك وأنفع األشياء أبركها، واملبارك من الناس أينما 
كان هو الذي ينتفع به حيث حلّ، ومعلوم أن اعتقاد املسلم حتـرمي  
هذه العني مما حيول بينه وبني اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبني حسن 

بعه هلا بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إميانـاً،  ظنه هبا، وتلقي ط
كان أكره هلا وأسوأ اعتقاداً فيها، وطبعه أكره شيء هلا، فإذا تناوهلا 
يف هذه احلال كانت داء له ال دواء، إال أن يزول اعتقاد اخلبث فيها 
وسوء الظن والكراهة هلا باحملبة، وهذا ينايف اإلميان فـال يتناوهلـا   

  .   )١( على وجه داءاملؤمن قط إال
بني بأن من أتـى   -صلى اهللا عليه وسلم -أن الرسول: خامساً

كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر مبا أُنزل على حممد، صلى اهللا عليه 
وسلم، وال شك أن الساحر أشد من الكاهن والعراف، والكهانـة  
والعرافة تدخل يف السحر أحياناً، فإذا كان حكم من يأيت الكـاهن  

العراف ما تقدم، فالساحر من باب أوىل، بل جاء الـنص علـى   و
من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه مبـا  «الساحر يف أثر ابن مسعود  

. )٢(»يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد، صلى اهللا عليه وسـلم 
  . هذا هو احلق الصّراح الذي تؤيده األدلة

ري، وأما ما روي عن سعيد بن املسيب كما يف صحيح البخا
البن املسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأتـه  : عن قتادة، قلت

                              
  .   ٤/١٥٧املصدر السابق  )١(
وذكر من روى  ١٥٠وصححه الدوسري يف النهج السديد  ٥/١١٨جممع الزوائد  )٢(

   .  احلديث مع ذكر بعض أقوال أهل العلم يف اإلسناد 



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٥٦  

قال ال بأس به، إمنا يريدون به اإلصالح، فأما ! أحيل عنه أو ينشر ؟ 
فاملراد به إزالة السحر برقية من راق لـيس  . )١(ما ينفع فلم ينه عنه

يقول الشيخ عبـد   –رضي اهللا عنه  –بساحر، فهذا هو الالئق به 
وهذا من ابن املسـيب  : سن بن حممد بن عبد الوهابالرمحن بن ح

، والنشرة ضرب من )٢(حيمل على نوع من النشرة ال يعلم أنه سحر
العالج والرقية يعاجل به من يظن أن به مسا من اجلن، مسيت نشـرة  

  . ألنه ينشر هبا عنه ما خامره من الداء، أي يزال ويكشف
املسحور، وال يكاد النشرة حلُّ السحر عن : وقال ابن اجلوزي

وقال ابن القيم النشـرة حـل   . )٣(يقدر عليه إال من عرف السحر
  : وهي نوعان. السحر عن املسحور

حلّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه : أحدمها
حيمل قول احلسن فيقترب الناشر املنتشر إىل الشيطان مبا جيب فيبطل 

  . عمله عن املسحور
الرقية والتعوذات واألدوية والدعوات املباحـة  النشرة ب: والثاين
رضـي اهللا   –وعلى النوع األول حيمل حديث جابر . )٤(فهذا جائز

سئل عـن النشـرة    -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  –عنه 

                              
   .  ١٠/١٩٩بخاري مع الفتح صحيح ال )١(
   .  ٣٤٥فتح اجمليد  )٢(
  .   ٥/٢٠٩ن العرب وقارن مبا يف لسا ٣٤٥فتح اجمليد  )٣(
  . فتح اجمليد  ٣٤٦املصدر السابق  )٤(



  

  ٥٧  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا . )١(»هي من عمل الشيطان«: فقال
قوله سئل عن " : بن حممد بن عبد الوهاب يف شرحه هلذا احلديث

األلف والالم يف النشرة للعهد أي النشرة املعهودة اليت كان : النشرة
أهل اجلاهلية يصنعوهنا، هي من عمل الشيطان، ال النشرة بـالرقى  

فال أعلـم  . .. والتعوذات الشرعية واألدوية املباحة فإن ذلك جائز
  . )٢(" أحداً كرهه 

هن، ولـو مل يكـن   أال تكون الرقية من عّراف أو كـا : ثالثاً
ساحراً، وذلك ألن العراف والكاهن ال جيوز ألحـد أن يأتيهمـا   
يصدقهما وطلب الرقية من العراف والكاهن فتح باب إلتيان الناس 

-إليه، والطمع فيما عنده من رقى، وينتقض بذلك مقصود الرسول 
من حتذير الناس من الذهاب إليه، كما قـال   -صلى اهللا عليه وسلم

من أتى عرافاً أو كاهناً فصـدقه مبـا   «: -عليه وسلمصلى اهللا -
. )٣(»يقول فقد كفر مبا أُنزل على حممد، صلى اهللا عليه وسـلم 

وهذا لفظ عام، فمن طلب من الكاهن والعّراف رقية فقد صدقه مبا 
يقول، واألصل فيه الكذب، ومن كان األصـل فيـه الكـذب،    

  . لمفسدةفالواجب عدم الذهاب إليه سّدا للذريعة ودرأً ل

                              
وغريه وقال جاسم الدوسري عن احلـديث بأنـه    ٣/٢٩٤رواه أمحد يف املسند  )١(

واملزي يف هتـذيب   ٢٣٦٨وقال رواه أبو داود  ١٥٢صحيح انظر النهج السديد 
   .  ٢/٩٤٨الكمال 

  .  ٤٦٧تيسري العزيز احلميد  )٢(
وغريهم وصححه الدوسـري يف   ١/٨واحلاكم يف املستدرك  ٢/٤٢٩رواه أمحد  )٣(

   .   ٨/١٣٥وقال رواه البيهقي  ١٤٩النهج السديد 



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٥٨  

العّراف، الذي يدعي معرفة األمـور مبقـدمات   : قال البغوي
هـو  : وقيل. يستدل هبا على املسروق، ومكان الضالة، وحنو ذلك

وقيـل  . الكاهن، والكاهن هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل
  . الذي خيرب عما يف الضمري

العّراف اسم للكـاهن واملـنجم   : وقال أبو العباس ابن تيمية
  . والرمال وحنوهم، ممن يتكلم يف معرفة األمور هبذه الطرق

: " ويقول الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
من يدعي علم شيء من املغيبات فهو إما داخل يف اسم الكـاهن،  
وإما مشارك له يف املعىن، فيلحق به، وذلك أن إصابة املخرب ببعض 

ومنه ما هو مـن  . ن يكون بالكشفاألمور الغائبة يف بعض األحيا
الشياطني ويكون بالفأل والزجر والطري والضرب باحلصى، واخلط 
يف األرض، والتنجيم، والكهانة والسحر، وحنو هـذا مـن علـوم    
اجلاهلية، ونعين باجلاهلية كل من ليس من اتباع الرسل كالفالسفة، 

النيب، والكهان واملنجمني، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث 
صلى اهللا عليه وسلم، فإن هذه علوم قوم ليس هلم علم مبا جـاءت  
به الرسل، عليهم السالم، وكل هذه األمور يسمى صاحبها كاهناً 

  .   )١(وعرافاً أو يف معنامها فمن أتاهم فصدقهم مبا يقولون حلقه الوعيد
قلت ومن هذا حاله من أهل الكهانة والعرافة والتنجـيم فـال   

لب منه الرقية، خشية من أن خيلطها بكهانته وعرافتـه  جيوز أن تط
وتنجيمه، ولو فرض أن عنده رقية صحيحة مل تكن عـن طريـق   

                              
   .  ٤١٢- ٤١١تيسري العزيز احلميد  )١(



  

  ٥٩  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

الكهانة والتنجيم فال يذهب إليه، ألن الذهاب إليه فيه مشاهبة حلال 
أهل اجلاهلية الذين يذهبون إيل الكّهان والعّرافني، وهذا مشابه حلال 

صنم ألهل اجلاهلية ينذرون له، فهـذا  الذي ينذر هللا يف مكان فيه 
نذر معصية إذ شاهبت صورته صورة نذر أهل اجلاهلية، ملا جاء عن 

، )١(نذر رجل أن ينحــر إبـالً ببوانـة   : ثابت بن الضحاك قال
هل كان فيه وثن من «: فقال -صلى اهللا عليه وسلم-فسأل النيب 

عيـد مـن   فهل كان فيـه  : قال! ال : قالوا أوثان اجلاهلية ُيعبد
أوف  -صلى اهللا عليه وسلم -فقال رسول اهللا! ال: قالوا أعيادهم

بنــذرك فإنـه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال فيما ال ميلك 
فلو كان هذا املكان الذي ذكره الناذر يف نذره فيه . )٢( »ابن آدم

عيد من أعياد اجلاهلية أو صنم من أصنامهم فال جيوز الوفاء بالنذر 
لو كان النذر هللا تعاىل، لئال يشتبه عمل املوحد مـع عمـل   فيه، و
ورقية الكاهن والعراف من هذا ! ولئال يلتبس احلق بالباطل ! املشرك

  . واهللا تعاىل أعلم. الباب، ولو كان عندهم رقية صحيحة
وأما رقية أهل الكتاب فقد تقدم اخلالف فيها، وهي ال تقبـل  

يعرف من ذكر اهللا فإن كانت  عند من أجازها إال بكتاب اهللا، وما
بعبارات جمهولة أو من شخص يعمل السحر والكهانة أو التمائم فال 
تقبل، كما أنكر ابن مسعود على زوجته ذهاهبا لليهـودي كمـا   

  . تقدم
                              

ة من وراء ينبع انظر تيسـري العزيـز   موضع يف أسفل مكة دون يلملم وقيل هضب )١(
   .   ١٢٨/١احلميد وقيل ماء من مياه بين عقيل أو بين جشم مراصد اإلطالع 

   ) . ٣٣١٣(رقم احلديث  ٣/٦٠٧سنن أيب داود كتاب اإلميان والنذور  )٢(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٦٠  

أن تكون الرقية بعبارات ومعىن مفهوم، فإن ما ال يعقل : رابعاً
ن مظنـة  وما كـا ! معناه وما ال يفهم ال يؤمن أن يكون فيه شرك

أمجع العلماء على جـواز  : قال ابن حجر. الشرك فال جيوز تعاطيه
أن يكون بكـالم اهللا تعـاىل، أو   : الرقى عند اجتماع ثالثة شروط

وأن . بأمسائه وصفاته، وباللسان العريب، أو مبا يعرف معناه من غريه
  .  )١(يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بذات اهللا تعاىل

كون الرقية هبيئة حمرمة كأن يتقصد الرقية حالـة  أال ت: خامساً
كونه جنباً أو يف مقربة أو محام أو حالة كتابته حروف أبا جـاد أو  
حالة نظره يف النجوم، وما شابه ذلك من اهليئات احملرمة، كتلطخه 

  . بالنجاسات أو كشف عورته
ما : قال ابن عباس، يف قوم يكتبون أبا جاد وينظرون يف النجوم

  . )٢(من فعل ذلك له عند اهللا خالقأدري 
، وهـذا  والدجالنيفإن هذا مشابه حلال السحرة واملشعوذين 

خبالف اهليئات املباحة اليت ثبت عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، 
-أن الـنيب   –رضي اهللا عنها  –فعن عائشة . كنفثه يف حال الرقية
ي كان ينفث على نفسـه يف مرضـه الـذ    -صلى اهللا عليه وسلم

قبـض فيه باملعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه هبن وأمسـح  
  . )٣(بيد نفسه لربكتها

                              
  .   ١٦٦/١٠فتح الباري  )١(
ال الدوسري وق ٨/١١٩والبيهقي يف السنن  ١١/٢٦رواه عبد الرزاق يف املصنف  )٢(

   .     ١٥٢صحيح ص  إسنادهيف النهج 
   .  ١٠/١٧٩صحيح البخاري مع الفتح  )٣(



  

  ٦١  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

للعائن أن يغسل بعض أجزاء  -صلى اهللا عليه وسلم-وكأمره 
مر عامر بن ربيعـة  « :بدنه، فعن أيب أُمامة بن سهل بن حنيف قال

بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال مل أر كاليوم وال جلد خمبـأة،  
فقيل  -صلى اهللا عليه وسلم -فأتى به النيب. )١(ث أن لبط بهفما لب

. عامر بن ربيعـة : قالوا قال من تتهمون به. له أدرك سهالً صريعاً
عالم يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه قال 

فليدع له بالربكة، مث دعا مباء فأمر عامر أن يتوضأ فغسل وجهه 
، زاره، وأمره أن يصب عليهإيه وداخلة ويديه إىل املرفقني وركبت

قال سفيان قال معم عن الزهري وأمـره أن يكفـأ اإلنـاء مـن     
  . )٢(»خلفه

وخبالف اهليئات املباحة اجملربة اليت ال تكون من عمل السحرة 
يقول ابن حجر وقد أخرج عبد الرزاق مـن  . واملشعوذين والكهان
يت إذا وطئت ال تضره، ال بأس بالنشرة العربية ال: طريق الشعيب، قال

هي أن خيرج اإلنسان يف موضع عضاة فيأخذ عن ميينه وعن مشالـه  
  . من كل، مث يدقه ويقرأ فيه مث يغتسل به

وذكر ابن بطال أن يف كتب وهب بن منبه أن يأخـذ سـبع   
باملاء، ويقرأ  ورقات من سدر أخضر فيدقه بني حجرين، مث يضر به

منه ثالث حسوات، مث يغتسـل   القواقل مث حيسوفيه آية الكرسي و
به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حـبس عـن   

                              
   .     أي صرع وسقط يف األرض : ولبط به . املخبأة اجلارية اليت يف خدرها  )١(
ومسـند أمحـد   ) ٣٥٠٩(رقم احلديث  ٢/١١٦٠سنن ابن ماجة كتاب الطب  )٢(

   .  ٢/٢٦٥ وصححه يف صحيح ابن ماجة لأللباين ٣/٤٨٦



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٦٢  

أهله، وممن صرح جبواز النشرة املزين صاحب الشافعي، وأبو جعفر 
مث وقفت على صفة النشرة يف كتـاب الطـب   . الطربي وغريمها

وجدت يف خط نصوح بن واصـل  : النبوي جلعفر املستغفري، قال
قال قتادة لسعيد ابـن  . سري قتيبة بن أمحد البخاريعلى جزء من تف

ال : قـال . املسيب رجل به طب أخذ عن امرأته أحيل له أن ينشـر 
قـال نصـوح   . بأس إمنا يريد به اإلصالح فأما ما ينفع فلم ينه عنه

فقال هو ! فسألين محاد بن شاكر ما احلل وما النشرة ؟ فلم أعرفها 
له وأطاق ما سواها، فإن املبتلـى  الرجل إذا مل يقدر على جمامعة أه

بذلك يأخذ حزمة قضبان وقاساً ذا قطارين ويضعه يف وسط تلـك  
احلزمة مث يوّجج ناراً يف تلك احلزمة حىت إذا مـا محـي الفـأس    

 –بإذن اهللا تعـاىل   –استخرجه من النار وبال على حده، فإنه يربأ 
املفازة، وورد  وأما النشرة فإنه جيمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد

البساتني، مث يلقيهما يف إناء نظيف وجيعل فيهما ماء عذباً، مث يغلي 
ذلك الورد يف املاء غلياً يسرياً مث ميهل حىت إذا فتر أفاضه عليه فإنـه  

  . -بإذن اهللا تعاىل  –يربأ 
وحاشد هذا : قلت. قال حاشد تعلمت هاتني الفائدتني بالشام

وهذه الصورة من حـل  : قلت. )١(من رواة الصحيح عن البخاري
السحر عن املسحور هي اليت أجازها سعيد بن املسـيب، ولـيس   
الذهاب إىل السحرة كما تومهه بعض الناس، وهـي مـن بـاب    
التجارب البشرية كرقية النملة واحلية اليت رخص رسول اهللا، صلى 

                              
    ١٠/١٩٩فتح الباري  )١(



  

  ٦٣  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

  . اهللا عليه وسلم، فيها، خللوها من الشرك واحملرمات كما تقدم
أال تكون الرقية بعبارات حمرمة، كالسـب والشـتم   : سادساً

  . واللعن، ملا تقدم من أن اهللا مل جيعل الدواء يف احملرم
أال يظن الراقي واملرقي بأن الرقية وحدها تستقل بالشفا : سابعاً

واألدعيـة والتعـوذات مبنزلـة    : أو دفع املكروه، يقول ابن القيم
ىت كان السالح سالحاً فم. السالح، والسالح بضاربه ال حبده فقط

يف  النكايـة تاماً ال آفة به، والساعد قوياً واملانع مفقوداً حصلت به 
: قلـت  ٠)١(العدو، ومىت ختلف واحد من هذه الثالثة ختلف التأثري

وكذلك الرقية فال بد أن تكون رقية مباحة أو مستحبة، وال بد أن 
أن يريد اهللا يكون القارئ خملصاً مستجمعاً لشرائط الدعاء، وال بد 

  . الشفا ويقدره كما تقدم يف الكالم على األسباب –عز وجل  –

                              
   .  ١٤اجلواب الكايف  )١(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٦٤  

  الفصل اخلامس 

  حكم التفرغ ألجلٍ القراءة على الناس 

  واختاذها حرفة 

لقد اشتهر يف هذه األزمنة املتأخرة بعض طالب العلم بالرقيـة  
على املرضى، وبلغت شهرهتم اآلفاق نظـراً لكثـرة املواصـالت    

ـ  ا يعطونه من املالالناس وكثرة موأمام كثرة  وسهولتها، ، يللراق
تفرغ هؤالء القراء من أعماهلم وقصروا أوقاهتم على القراءة علـى  
املرضى، ووسعوا دورهم واستعدوا للزائرين، ورتبوا هلم مواعيـد  
كما تفعل املستشفيات املتخصصة متاماً، واختذوا هذا العمل حرفـة  

  . هلم
ذه الكيفية اليت ال يعرف هلا مثيل يف فما حكم هذه الصورة هب

من : -وباهللا التوفيق  –العصور املتقدمة ؟ وأمام هذا التساؤل أقول 
أباح الرقى كما تقـدم يف مبحـث    –عز وجل  –املعلوم أن اهللا 

مشروعية الرقية بضوابطها الشرعية، وأباح أخذ األجرة عليها كما 
باب الشـروط يف   :حيث قال –يرمحه اهللا  -: يف صحيح البخاري

الرقية بفاحتة الكتاب، وروي بسنده عن ابن عباس أن نفـراً مـن   
لديغ أو سليم فيهم صلى اهللا عليه وسلم، مروا مباء  -أصحاب النيب

فعرض هلم رجل من أهل املاء، فقال هل فيكم من راق إن يف املاء 
رجالً لديغاً أو سليماً ؟ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحتة الكتاب على 



  

  ٦٥  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

أخذت : إىل أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا شاءفجاء بال، فربأ شاٍء 
« : -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا: على كتاب اهللا أجراً فقال

  . )١(»إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب اهللا
فإذا علم إباحة الرقى، وعلم إباحة أخذ األجرة عليها احنصـر  

عند بعـض القـراء   موضوع البحث يف الكيفية اليت تتم هبا الرقية 
  : املتأخرين وهي

التفرغ هلذا العمل واختاذه حرفة واالشتهار به بني الناس وهذه 
الكيفية يف نظري قد يترتب عليها مفاسد كثرية بالنسـبة للقـارئ   

  : وبالنسبة للناس املقروء عليهم، منها ما يلي
أنه من وجود اجلموع الكثرية من الناس عند القارئ قد : أوالً
م الناس أن هلذا القارئ خصوصية معينة بدليل كثرة زحام يظن عوا

الناس عليه، وتطغى حينئذ أمهية القارئ على أمهية املقروء، وهـو  
كالم اهللا بل ال يكاد يفكر كثري من هؤالء يف أمهية املقروء وفائدته، 

  . وإمنا تتجه األنظار للقارئ
اهللا واألصل يف الرقية هو املقروء والقارئ تبع لـذلك يقـول   

 َوُنَنزِّلُ ِمَن الْقُْرَآِن َما ُهَو ِشـفَاٌء َوَرْحَمـةٌ ِللُْمـْؤِمنِنيَ   : تعاىل
قُلْ ُهَو ِللَّـِذيَن َآَمُنـوا   : ويقول سبحانه ] ٨٢: اإلسراء، اآلية[

وال ينكر ما لصالح القارئ . ]٤٤: فصلت اآلية [. ُهًدى َوِشفَاٌء
ثري، ولكنه تـابع للمـؤثر   وقوة إميانه وثقته بربه وتوكله عليه من تأ

فكل ذريعة تضعف ثقة النـاس  . األصلي، وهو كالم رب العاملني
                              

   .  ١٦٩/١٠صحيح البخاري مع الفتح  )١(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٦٦  

فـالقرآن  : " يقول ابن القيم. باملقروء فإنه ينبغي أن تسد، وال تفتح
هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبيـة والبدنيـة وأدواء الـدنيا    

حسـن  واآلخرة، وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء، وإذا أ
العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدق وإميان وقبـول تـام   

وكيف تقـاوم  . واعتقاد جازم واستيفاء شروط مل يقاومه الداء أبداً
األدواء كالم رب األرض والسماء الذي لو نـزل علـى اجلبـال    

  . )١("لصدعها أو على األرض لقطعها 
ـ -أنه بالنظر إىل سرية الرسول : ثانياً  -ه وسـلم صلى اهللا علي

وسرية أصحابه وسرية علماء اإلسالم املوثوق بعلمهم وفضلهم مل نر 
أحداً منهم انقطع عن أعماله وقصر نفسه على معاجلـة املرضـى   
بالرقى، واختذها حرفة، واشتهر هبا بني الناس، حبيث إذا ذكر امسـه  
اقترن هبذه احلرفة، والشك أن الناس يف كل زمـان تكثـر فـيهم    

أحداً من خلفاء املسلمني نّصب قارئاً يقرأ علـى   األمراض، ومل نر
املرضى، كما ينصب املفتني والقضاة، وإمنا املريض يقرأ على نفسه 
من كتاب اهللا، وإن قابله عامل ذو فضل وديانة وطلب منه الرقيـة  
وقرأ عليه فال حرج، ومن املعلوم أن املشروع بأصله قـد مينـع إذا   

 –عن عبد اهللا بـن مسـعود   فقد صّح . صاحبته كيفية مستحدثة
أنه مّر بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه،  –رضي اهللا عنه 

لقد جئتم ببدعـة  : مث مر برجل يسبح حبصى فضربه برجله، مث قال

                              
  .  ٤/٣٥٢زاد املعاد البن القيم  )١(



  

  ٦٧  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

. )١(ظلماً أو لقد غلبتم أصحاب حممد، صلى اهللا عليه وسلم، علماً
واالشتهار  ولو كان االنقطاع ملعاجلة املرضى بالرقى واختاذها حرفة

هبا بني الناس خرياً لسبقنا إليه، وال يظن أحد أن املرضى يف هـذا  
الزمان أكثر منهم يف األزمان األخرى، وألجل ذلك مل يتكـاثروا  
على اخللفاء، وال على األئمة األربعة كتكاثرهم على مـن اشـتهر   
بالقراءة يف هذه األزمان، وإمنا الذي جيلب الشهرة للقـارئ هـو   

ن هلم واستقباهلم فيه مىت ما أرادوا، وختصيص مواعيد ختصيص مكا
معينة مثل ما يصنع الطبيب وصاحب املتجر وصاحب املصنع، ويف 
ظين أن شيخ اإلسالم ابن تيمية لو فتح دكاناً للقراءة على املرضـى  
واستقبلهم مىت ما أرادوا ملا استطاع أن يكتب سوداء يف بيضـاء ال  

مية واخلرافات، والتعلق باملشـائخ  سيما يف زمن اجلهل وتفشي األ
وأصحاب الطرق، وما ترك علماء أهل السنة هذا األمـر إال مـن   

  . -رمحهم اهللا رمحة واسعة  –فقههم 
إن الشياطني عندما ترى تعلق الناس بشخص مـا قـد   : ثالثاً

تساعده، وهو ال يشعر فتعلن خوفها منه وخروجها مـن املـريض   
لشخص أكثر من ثقتهم مبا يتلـوه،  وحنو ذلك، لتزداد ثقة الناس با

وقد قال عبد اهللا بن مسعود لزوجتـه  . وليعتقدوا أن فيه سراً معيناً
كانت عيين تقذف فكنـت اختلـف إىل فـالن    : عندما قالت له

إمنا ذلـك عمـل   : قال. اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت
  الشيطان كان ينخسهــا بيده فإذا رقيتها كّف 

                              
وقال الدوسري يف النهج صحيح  ٨والبدع البن وضاح ص ١/٦٨سنن الدارمي  )١(

   .  ٣٥انظر النهج السديد 



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٦٨  

  . )١(احلديث". عنها 
ومكر الشياطني بالناس مكر كبري ال يدركه إال أصحاب الفقه 
يف دين اهللا، فإن الناس إمنا يتزامحون على القارئ، ويضـربون لـه   
أكباد املطي، إذا مسعوا ما ينشر عنه من احلكايات الغريبة وكيف أن 
أكثر املصروعني تكلمت الشياطني على ألسنتهم أمام القارئ وتعهد 

فإذا كثرت هـذه  ! ! عدم العودة إىل ذلك املصروع عليها الشيخ ب
األخبار كثرة كبرية حفزت كل مريض لرؤية هذا الشيخ، للتأكـد  
من أنه ليس فيه جين، وهذه احلال هبذه الكثرة لـو كانـت مـن    

فكيف إذا كان ال . الكرامات فينبغي للقارئ أن خياف من عاقبتها
الشياطني، يقول شيخ يضمن أن يكون األمر استدراجاً واحتياالً من 

وملا كانت اخلوارق كثرياً ما تنقص هبا درجة : " اإلسالم ابن تيمية
الرجل، كان كثري من الصاحلني يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، 
وتعرض على بعضهم فيسأل اهللا زواهلا، وكلهم يأمر املريد السالك 

كرامات  أال يقف عندها وال جيعلها مهه وال يتبجح هبا مع ظنهم أهنا
فإين أعرف من . فكيف إذا كانت باحلقيقة من الشياطني تغويهم هبا

ختاطبه النباتات مبا فيها من املنافع وإمنا خياطبه الشيطان الذي دخل 
هنيئاً لك يـا  : وتقول! وأعرف من خياطبهم احلجر والشجر! فيها 

وأعرف من يقصد صيد الطري . ويل اهللا فيقرأ الكرسي فيذهب ذلك
. خذين حىت يـأكلين الفقـراء  : العصافري وغريها، وتقول فتخاطبه

ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل يف اإلنس وخياطبه بذلك 
                              

 ١/٥٨٤صححه األلباين يف السلسلة الصـحيحة  واحلديث  ١/٣٨١انظر املسند  )١(
   .  ٢/٢٦٩وصحيح سنن ابن ماجة 



  

  ٦٩  الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

قد يتوهم القارئ الذي يزدحم الناس على بابه ويرى : رابعاً. )١(" 
كثرة املرضى الذين يعافيهم اهللا بسبب رقيته، وكيف أن الشـياطني  

؟ قد يتوهم أنه من األولياء األبرار ختاف منه، وخترج من املصروعني
رضوان اهللا  –ويصيبه العجب وحنو ذلك، وقد كان السلف الصاحل 

  . خيشون من هذا األمر ويسدون مداخله –عليهم 
مـع   –رضي اهللا عنه  –قال ابن عيينة رأى عمر بن اخلطاب 

 –يرمحك اهللا  –أيب أعلم ما تصنع : أيب مجاعة فعاله بالدرة، فقال
  . )٢(" أما علمت أهنا فتنة للمتبوع مذلة للتابع : " مرفقال ع

رضي اهللا عنه  –خاف على أيب  –رضي اهللا عنه  –فهذا عمر 
من كثرة األتباع والتالميذ الذين يطأون عقبـه فغريهـم أوىل    –

وليس حال القارئ املتقدم صفته كالطبيب . باخلوف وسد الذريعة
ب يعاجل بعالج معـروف،  الذي يزدحم الناس على بابه، فإن الطبي

وال يشعر أن العالج ال ينفع إال إذا وصفه هو بل يعتقد أن األمـر  
مرتبط بالعالج ال بالطبيب خبالف الراقي فإنه قد يظـن أن األمـر   
مرتبط به هو ال بالعالج، ألن القرآن موجود عند املسلمني مجيعاً، 

يدخله ويستطيعون قراءته، ومع هذا حيرصون على أن يقرأ هو، فقد 
العجب والزهو، ويظن بنفسه الظنون، وال شك أن االبتعاد عن مثل 

  . واهللا أعلم بالصواب. هذا أوىل
أن من املالحظ على القراء أصحاب الكيفية املتقدمـة  : خامساً

                              
   .  ١١/٣٠الفتاوي  )١(
  .  ١/٨تذكرة احلافظ للذهيب  )٢(



  
لسنة واجلماعةالرقى على ضوء عقيدة أهل ا ٧٠  

أهنم قد يقولون بغري علم، وذلك أهنم إذا قرأوا علـى املـريض ومل   
أنت بك عني، أو ليس فيك جين، و: يتكلم اجلين على لسانه، قالوا

إننا ال نقرأ : ليس بك جين وال عني وحنو هذا، ولسان حاهلم يقول
على مصروع إال ويلزم أن ختاطبنا اجلن ونتكلم، فرقاً منا أو مـن  
قراءتنا، وليس على هذا إثارة من علم، فإن املصروع إذا قرئ عليه 
وخّوف اجلن الذي بداخله فقد يتكلم اجلين وخياف وقد ال يـتكلم  

فمن أين هلم القطع بأنه ليس يف املقروء عليه جـين أو  !  خياف وال
عني ؟ وقد يترتب على هذا أن املريض يترك األدعية النبوية يف مثل 

: يقـول  –عز وجل  –واهللا . هذه احلاالت، بناء على قول القارئ
اَد كُـلُّ  َولَا َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر َوالْفَُؤ

  . ]٣٦: اإلسراء، اآلية[ ولًاـأُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسئُ
من املالحظ على القراء أصحاب الكيفية املتقدمة أهنم : سادساً

جيمعون الفئام من الناس فيقرأون عليهم مجيعاً قراءة واحدة حرصاً 
على كسب الوقت أمام كثرة الزائرين، مث يدورون على أوعيتـهم  

ا واللعاب والرذاذ الذي خالط القراءة قـد ينقضـي يف   يتفلون فيه
الوعاء األول والثاين فمنأين هلذا القارئ أن لعابه كله مبارك حـىت  
ولو مل خيالط قراءة القرآن وكيف يستجيز أن يتفل يف مائة وعاء أو 
أكثر بناء على قراءة واحدة ؟ وأين الدليل على هذه الصورة مـن  

  عمل السلف الصاحل ؟ 
نظراً ملا تدره تلك الكيفية السابقة على أصحاهبا مـن  : سابعاً

أموال طائلة، فقد يقوم بعض املشعوذين والـدجالني فيتظـاهرون   
بالقراءة، فيفتحون دكاكني هلذا الغرض، وخيلطون احلق بالباطـل،  
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فيفتح على الناس باب شر كبري، وال حيصل إنكار على املشعوذين 
خيلطون مع قرائتهم شعوذة وكهانة  الختالط أمرهم بالقراء الذين ال

فيصعب التمييز، والذرائع املفضية إىل الشر جيب سدها، حـىت وإن  
كان قصد صاحبها احلق وقد منع عبد اهللا بن مسـعود وأصـحابه   
ومجع من العلماء احملققني تعلق القرآن مع أنـه كـالم اهللا سـّدا    

  . )١(للذريعة، لئال يفضي ذلك إىل تعلق التمائم
ذا التعليل أعضاء اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة    وأفىت هب

هـ  ٤/٤/١٣٩٥وتاريخ  ٩٩٢واإلفتاء يف اململكة يف الفتوى رقم 
)٢( .  

إن بعض القراء أصحاب الكيفية املتقدمة الذين يتفرغون : ثامناً 
للقراءة على الناس، ويتخذوهنا حرفة هلم، يظنون أن ذلـك مـن   

، وهو عبادة، وهـذا قـد   املستحبات، واالستحباب حكم شرعي
جيرهم إىل الوقوع يف البدعة فإن من استحب شيئاً مل يفعله رسول 

ومل يفعله خلفاؤه الراشدون مع وجود  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
صلى اهللا -والرسول . املقتضي له يف عصرهم، قد أتى باباً من البدع

وا وخلفاؤه الراشدون وإن قرأوا على املرضى وأخـذ  -عليه وسلم
األجرة على ذلك كما تقدم إال أهنم مل يتفرغوا هلـذا األمـر، ومل   
يشتهروا به شهرة واضحة بني الناس، حبيث إذا ذكر أحدهم ذكـر  
بأنه هو القارئ على املصروعني القتصاره على هـذا العمـل، ومل   

                              
  .  ٣٨٢/١ومعارج القبول  ١٣٢انظر فتح اجمليد  )١(
    ٤٠هـ ص  ١٤٠٩عام  ٢٥ج  انظر جملة البحوث اإلسالمية العدد )٢(
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  . يتخذوه حرفة ومهنة، الكتساب الرزق يقتصرون عليها
إجابة الدعاء كسعد ابن أيب لقد اشتهر بعض الصحابة ب: تاسعاً

أحد العشرة املبشرين باجلنة، ومن الذين  –رضي اهللا عنه  –وقاص 
، وبعض التابعني )١(دعــا هلـــم رسول اهللا باستجابة الدعاء

ومع هذا مل يؤثر أن املسـلمني   –رضي اهللا عنه  –كأويس القرين 
جـة  تزامحوا على أبواهبم أفواجاً إثر أفواج لطلب الدعاء مـع حا 

املسلمني تزامحوا على أبواهبم أفواجاً إثر أفواج لطلب الدعاء مـع  
حاجة املسلمني إىل إجابة دعائهم يف صالح دينهم ودنياهم، مـع  
حاجة املسلمني إىل إجابة دعائهم يف صالح دينهم ودنياهم، مع أنه 
ال مانع شرعاً من أن يأيت الفرد من املسلمني ويطلب من أحـدهم  

ذلك مـع   –رضي اهللا عنه  –عمر بن اخلطاب  الدعاء، وقد فعل
أرشـده إىل   -صلى اهللا عليه وسـلم -أويس القرين، ألن الرسول 

ذلك، ومع هذا ال شك بأن عمر بن اخلطاب لو رأى أن أهل املدينة 
اجتمعوا على أويس لطلب الدعاء، وقدم أهل مكة وأهل العـراق  

لى الناس ألجل هذا الغرض ملنعهم مع فعله هو له، وذلك خشية ع
من الفتنة وخشية على أويس القرين من الفتنة أيضاً ومن فقه أويس 

أنه حاول إخفاء نفسه، ومل يعّرض نفسه  –رضي اهللا عنه  –القرين 
  . وال غريه للفتنة

 –رضي اهللا عنه  –فعن أسري بن جابر كان عمر بن اخلطاب 
 أتى إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهلم أفيكم أويس بن عامر حىت

                              
   . وصححه الذهيب  ٣/٤٩٩احلاكم و ١/١١سري أعالم النبالء  )١(
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قال من مـراد  ! نعم : قال. أنت أويس بن عامر: فقال. على أويس
. فكان بك برص فربئت منه إال موضـع درهـم  : قال. مث من قرن

-قال مسعت رسـول اهللا  ! نعم : قال لك والدة ؟ قال! نعم : قال
يقول يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمـداد   -صلى اهللا عليه وسلم

رن كان به برص فربيء منه إال موضع أهل اليمن من مراد مث من ق
درهم له والدة هو هبا بر لو أقسم على اهللا ألبره، فإن استطعت أن 

أين تريد : فاستغفر له فقال له عمر! فاستغفر يل . يستغفر لك فافعل
أال أكتب لك إىل عاملها، قال أكون يف غرباء : قال. الكوفة: ؟ قال

ام املقبل حج رجـل مـن   فلما كان من الع: قال. الناس أحب إيلّ
أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليـل  

قال مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول يـأيت  ! املتاع 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد مث مـن قـرن   
كان به برص فربيء منه إال موضع درهم له والدة هو هبا بـر لـو   

اهللا ألبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فـأتى   أقسم على
أنت أحدث عهـداً بسـفر صـاحل    : قال! أويساً فقال استغفر يل 

فاستغفر له الناس فانطلق ! نعم : قال لقيت عمر، قال! فاستغفر يل 
قال أسري وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان يقـول  : على وجهه

  ). ١(من أين ألويس هذه الربدة

ري أن الرقية كالدعاء، بل هي دعاء ومثل ذلـك لـو   ويف نظ
تقاطر أهل بلد على رجل يظهر من حالة الصالح بأوالدهم ألجل 

                              
  .  ١٦/٩٥صحيح مسلم مع شرح النووي  )١(
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حتنيكهم بتمرة وحنو ذلك، فإنه ال ينبغي خشية عليه وعليهم مـن  
يقول الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب . االفتتان

ومنها أن فعل هذا : " ربكيف مثل هذه الصورة وغريها من صور الت
مع غريه، صلى اهللا عليه وسلم، ال يؤمن أن يفتنه وتعجبـه نفسـه   
فيورثه العجب والكرب والرياء، فيكون هذا كاملدح يف الوجه بـل  

قلت فما الظن بالذي يقدم عليه اآلالف مـن النـاس   . )١(" أعظم 
ألجل القراءة عليهم، ويتركون القضاة واملفتني وأهـل العلـم أال   

  ! خيشى عليه الفتنة ؟ 
إذا تبني أن هذا األمر فيه مفسدة على الناس وخاصـة  : عاشراً

العوام منهم الذين يتعلقون بالقارئ أكثر من تعلقهم باهللا وبكالمـه  
حىت يظنوا ارتباط الشفا بالشخص نظراً ملا يرونه من شدة الزحـام  

وفيـه  عليه، األمر الذي ال يرونه عند كثري من العلماء الصـلحاء،  
مفسدة على القارئ نفسه من جهة الشهرة والعجـب، وابتـداع   
كيفية يف الرقية مل تكن معروفة عند السلف الصاحل، كالقراءة على 
مئات من الناس مجيعاً بقراءة واحدة، والنفث يف أوعيتهم مجيعاً بعد 
هذه القراءة فال شك أن درء املفسدة مقدم على جلب املصـلحة  

  . دة على املصلحةخاصة إذا عظمت املفس
َولَا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمـْن ُدوِن اللَّـِه   : كما قال تعاىل

فسـب  . ] ١٠٨: األنعام، اآلية [. فََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بَِغْيرِ ِعلْمٍ
مفسدة عظيمة وسّب املؤمنني آلهلـة   –عز وجل  –املشركني هللا 

                              
   .  ١٨٦تسري العزيز احلميد  )١(
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فسـدة علـى جلـب    املشركني مصلحة عظيمة، وهنا قدم درء امل
  . املصلحة لعظم املفسدة بذلك

أن املتفرغ للرقية على الناس فيه مشاهبة بالـذي  : احلادي عشر
يتفرغ للدعاء للناس فالرقية والدعاء من جنس واحد فهـل يليـق   

وهذا خمـالف  ! ! بطالب علم أن يقول للناس تعالوا إىل ادعوا لكم 
غـريه مـن   هلدي السلف الصاحل فقد كان عمر بـن اخلطـاب و  

الصحابــة والتابعني رضي اهللا عنهم يكرهون أن يطلب منـهم  
  . )١(الدعاء ويقولون أأنبياء حنن

أن انتشار هذه الظاهرة قد يوهم عوام الناس ومن : الثاين عشر
ال علم عنده بأن هذه الكيفية هي الطريقة الصحيحة للرقية فيظـل  

ألفراد ألنفسـهم  الناس يطلبون الرقية من غريهم وتتعطل سنة رقية ا
  . وانطراحهم بني يدي رب السموات واألرض وسؤاله الشفاء

                              
  .  ٥٤انظر احلكم اجلديدة باإلذاعة البن رجب ص )١(
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  اخلامتة 

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، فقد مت هـذا البحـث   
املختصر عن الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة، وكـان  

  : جممل نتائجه كما يلي
  . يةأن الرقى معروفة عند األمم السابقة وأهل اجلاهل -١
  . أن الرقى تنقسم إىل شركية، وبدعية، وجائزة -٢
أن خري الرقى ما كان من كالم رب العـاملني، أو كـالم    -٣

  . صلى اهللا عليه وسلم -سيد املرسلني
  . أن الرقى املشروعة ال تنايف التوكل فهي من األسباب -٤
أن الرقى تكون لدفع البالء قبل وقوعه، و لرفعـه بعـد    -٥
  . وقوعه
ن التفرغ ألجل الرقية على الناس واختاذ هذا األمر حرفة أ -٦

يتكسب العبد من ورائها مل يكن معروفاً لدى السلف الصاحل، وقد 
  . جير إىل مفسدة للقارئ وللمقروء عليه

إن أخذ األجرة على الرقية جائز من غري تفرغ هلذا األمـر   -٧
  . وانقطاع إليه، واختاذه حرفة كما تقدم

ن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على وآخر دعوانا أ
  . أشرف األنبياء واملرسلني
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