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ABSTRACT 

The dissertation explores an important and pressing necessity among sick Muslims in 

general and residents of Al Madinah Al Munawarah in particular. It focuses on the 

impact of seeking and applying cure in Quran and Sunnah on psychic, spiritual and 

organic diseases in a correct way that is entirely far from all kinds of swindle or 

associating anything with Allah.  

The dissertation presents an analytical study of seeking cure in Quran and Sunnah in 

the research coverage area, the diseases that are cured by the Holy Quran and Sunnah, 

and to what extent Al Madinah residents follow and apply correct cure seeking. The 

research is such a quantitative study that is based on collecting data via questionnaires 

and analyzing it (the data) using the SPSS program. The study includes 299 sick 

residents of Al Madinah Al Munawarah, Kingdom of Saudi Arabia. 

The results of the survey show that most patients in the area of study are keen on 

protecting themselves by the Holy Quran and Prophet Mohammad’s invocations 

before being caught by diseases. They also believe that the Quranic recitations have a 

huge impact on the remedy of psychic, spiritual and organic diseases. 

The results of the study indicate that almost all ruqyahas or Quranic recitations over  

patients are legitimate  due to the efforts exerted by al-amr bilma ‘ ruf wannahyu ‘an 

al-munkar authority (The Enjoining what is right and forbidding what is wrong 

Authority). The recorded median reached a high degree of 3.89. The researcher 

recommends establishing specialized centers in which people seek cure that is derived 

from the Holy Quran and Sunnah, and under the supervision of an integrated team of 

psychiatrics, social workers and the people who recite the ruqyaha.    
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 لخص امل

تناول هذا البحث أمراً مهماً وحاجًة ملحًة هتم املرضىىا املمىىلمو بصىىوة، وامة، واملرضىىا املمىىلمو د من اة املدينة املنوة، 
بصىوة، ااصىة، من يحية بياأ أ ر اتشىتشىااص الصىحي  ولا األمراف النامىية والروحية والعوىوية، وكياية ت بياع، والبعد 

حث بدةاشىة لليلية لسشىتشىااص ملن اة البحث املشىمولة الدةاشىة وبياأ األمراف ون مايشىوبع من دج  ورىر ، وياوم الب
اليت تمىتشىاا الار أ الميرو والمىنة النبوية، و مدط ت بيه أهامل املن اة لسشىتشىااص الصىحي ، وا   هذا البحث دةاشىة 

وينة من  299، وقد مشلت الدةاشىة SPSSكمية تعتمد ولا مجع البيايت من اتشىتبيايت ولليلها اشىتخدام برجم  
من اسل نتائ  اتشىىىىتبانة اليت أجرهتا الباح ة ضىىىىمن املنه   املرضىىىىا د من اة املدينة املنوة، د اململمية العربية المىىىىعودية، 

تبو أّأ معظم املرضىا د من اة البحث ررصىوأ ولا لصىو أنامىهم الار أ الميرو  املمىح  امليدا  الذ  أود لذل..
ذكاة النبوية قب  حدوث املرف، ويروأ أأ للرقية الشىىىىىىىىروية ج ا د وس  األمراف النامىىىىىىىىية والروحية والبدنية بدةجة واأل

معظم الرقا د املدينة املنوة، املوجود، د زمن البحث ه  ةقا مشىىىىىىىىرووة ويرجع ذل. كبا، جداً. وتشىىىىىىىىا النتائ     أأ 
مجيع أنواع الرقا د "املنمير مبن اىة البحىث، داىد حصىىىىىىىىىىىىىىلىت دار، اتشىىىىىىىىىىىىىىتبىانىة     جهود هيئىة األمر املعرو  والنه  ون 

 نشىىىىاص  . وتوصىىىى  الباح ة واليةوبدةجة  (3.89األو  ومبتوشىىىىا حمىىىىا  بل     د املرتبة" املدينة املنوة، ه  ةقا مشىىىىرووة
اد  يتميوأ من ال بيب  مراكز متخصىصىة للعس  الار أ الميرو والمىنة امل هر، ارىرا   تش، تشىم  دريه وسج  متمي

 النام  واإلجتماو  والراق .
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، كتاب المسم، اب:ت أبس 4، لايه: حممد دؤاد وبد الباق ، باوت: داة  حياص الرتاث العر ،  الصحيحالنيمابوة ، مملم بن احلجا ،  د.ت،  1

 1727، ص2200الرقا مامل يمين ديع رر ، حديث ةقم 
، أارجع وصححع: حمب الدين اخل يب، باوت: داة املعردة، د.ط، البخاريفتح الباري شرح صحيح ه، 1379العماس ، أمحد بن ول  بن حجر،  2
لايه: زها الشاويش،   ، تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، م2002-ه1423/   ل الشيخ، شليماأ بن وبد هللا،195, ص 10 
 131، ص1،باوت: املميتبة اإلشسمية،  1 

 التمهيد
 أ معردة كياية اتشتشااص الار أ الميرو والمنة النبوية الشرياة أمر د غاية األمهية، وذل. حلاجة اململم لرقية نامع       

 مىىىتشىىىاوأقد كاأ أه  اجلاهلية يوأه  بيتع، ومن يهمع أمرهم، وتاتسط الرقا املشىىىرووة املمنووة البدوية أو الشىىىركية. و 
، دلما جاصت الرشىىالة ادمدية ولا نبينا أدوىى  الصىىس، والمىىسم مقنعت الرقا  ويتناقلوهنارقا رىىركية، وكاأ يتعلمها الناس  ب

كما وضىىىىع وليع الصىىىىس، والمىىىىسم أشىىىىاشىىىىاً للرقا د احلديث الذ  ةوا  وو  بن  حىت أقذأ مبا ليس ديع رىىىىر  من ذل.،  
نا ايةشىىىىول هللا كيى ترط د ذل. داال:   اورضىىىىوا ول  ةقاكم، ت أبس مال. األرىىىىجع ، قال: كنا نرق  د اجلاهلية دال

 1الرقا مامل يمين ديع رر ( 

قىد أمجع العلمىاص ولا جواز الرقا ونىد اجتمىاع  س ىة رىىىىىىىىىىىىىىروط: أأ يميوأ بميسم هللا تعىا  أو أب ىائىع وصىىىىىىىىىىىىىىاىاتىع، و        
 2 ر بذاهتا ب  بتادير هللا تعا مبا يعر  معنا ، وأأ يعتاد أأ الرقية ت تؤ  وأواللماأ العر  

وقد قامت الباح ة بتمىليا الوىوص ولا وس  اجلانب النامى  والروح  واجلمىد  د اتشىتشىااص الار أ والمىنة أمهها د 
قب  حدوث املرف، وجتايه الراحة النامية حال اتشتشااص، والتغلب ولا الاله   اجلانب النام : اللجوص    اتشتشااص

الشىىعوة اتشىىتاراة النامىى ، ولمىىو نبيعة النوم، والتالي  من حد، اتكتئاب ووسجع، كما تتناول اشىىتخدام  و التوتر و
العااقا ال بية د العس  النامىىىىىىىى . ومن اجلانب الروح : ةكزت الباح ة الوىىىىىىىىوص ولا اقراة األنباص أبأ املري  مصىىىىىىىىاب  

اع المىىىحر، كما يهتم مبشىىىميلة نمىىىبة بع  األرىىىخاص أمراضىىىهم  أبمراف ةوحية ، واقراةهم أبأ املري  يعا  من بع  أنو 
العوىىىىوية    العو أو المىىىىحر واملبالغة د ذل.. ومن اجلانب اجلمىىىىد  اهتمت الباح ة د بياأ أ ر اتشىىىىتشىىىىااص الار أ  

كالصىىىىىداع،     الميرو والمىىىىىنة النبوية د وس  األمراف اجلمىىىىىدية البمىىىىىي ة واملمىىىىىتعصىىىىىية، واألمراف املزمنة واملنتشىىىىىر، بمي ر،
 حالة املرف البد ، والعس  الرقية الشروية، واجلمع بينهما. وضغا الدم والممير ، والعس  ال يب د

أما النمىىىىىىىبة للجانب اهار  د هذ  الدةاشىىىىىىىة: وهو ما يتعله باياس مدط ت بيه أهامل املدينة املنوة، لسشىىىىىىىتشىىىىىىىااص       
 ت ديع الباح ة ولا  الاات الرقية الشروية، كاخللو، املرأ، األجنبية، الصحي  الار أ الميرو والمنة النبوية، وةكز 
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 167، ص 4،  27، باوت: مؤشمة الرشالة، طزاد املعاد يف هدي خري العبادم، 1994ه/ 1415بن أيوب، ابن قيم اجلوزية، حممد بن أ  بمير  5
 134، ص 5750،حديث ةقم: 7، كتاب ال ب،  الصحيحالبخاة  ،  6
، حميم األلبا : حديث  163،ص3522، حديث ةقم 2،  اب ما َووذ بع النيب صلا هللا وليع وشلم وماوقوذ بع ، كتاب ال ب،السننابن ماجة،   7

 صحي . 
 163، ص2ابن ماجة،   8

العس  الروح ، ومتتمة املعاجل بميسم غا ماهوم، واشىتخدام التمائم د  واشىتخدام بع  املعاجلو للوىرب والصىعه حبجة
اجلو  للمرضىىىىىا من اشىىىىىتخدام ذل.، واللجوص    املشىىىىىعوذين والعرادو د العس ، وتمىىىىىليا الوىىىىىوص ولا منع  بع  املع

العس  ال يب مع العس  الار أ، والرتكيز ولا نلىب املعىاجل ليى  املري  من أصىىىىىىىىىىىىىىىابىع العو، والميشىىىىىىىىىىىىىىى ون حاياىة  
اشىىىىىىتعانة بع  املعاجلو اجلن لتشىىىىىىخيش حالة املري ، وماةشىىىىىىة البع  من املعاجلو مهنتهم من أج  الميمىىىىىىب املاد  

ودم اقتصىىاة العس  الار أ الميرو ولا العلماص واملتخصىىصىىو، و   أدوىىلية الرقية الاردية  داا، كما ت رقت الباح ة    
واجلماوية وجدوط ك  منهما د العس ، ود  ار ماخيش نرق اتشىىىىتشىىىىااص الصىىىىحيحة التحاه من مشىىىىرووية الرقا د 

 ة.املدينة املنوة،، ولاه الشااص التام أو بعوع الار أ الميرو  والمنة النبوي
 الطرق الصحيحة لالستشفاء ابلكتاب والسنة: -أوالا 

 وقووع، من ومتَنعق  حصىىىىىولع، بعد  الداص ِمن تناعق  اإلهلية ال بيعية األدوية أأ " واولم   تعا :  هللا ةمحع الايم ياول ابن     
 واألذكاة،  ما دالتعوذاتق  الداص، حصىىىىول بعد  تناعق   منا ال بيعية واألدوية مؤذايً، كاأ  وٕاأ  موىىىىراً، ياع وقوواً  مل وقع  وٕاأ 
، ومن ال رق   5"وقوتع وضىىعاع التعوذ كمال حبمىىب ج اها كمالِ  وبو بينها لولَ  أأ  وٕاما األشىىباب، هذ  وقوعَ  متنعَ  أأ 

 هلل وليع وشلم د اتشتشااص من األمراف أبنواوها مايل : الصحيحة الواةد، ون النيب صلا
 قراءة آايت من القرآن واألدعية الواردة على املريض.و   بوضع اليد اليمىن  االستشفاء  .1
قراص،  ايت من الار أ الميرو وبعوىىىىىىاً من  ومن هديع صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم د وس  نامىىىىىىع، وأه  بيتع، وأصىىىىىىحابع     

األدوية وممىىىىىى  يد  اليمم ولا ماجمل منهم. دعن وائشىىىىىىة ةضىىىىىى  هللا ونها قالت: كاأ النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم يعقوذ 
 6رى أنت الشاد، ت رااص  ت رااؤ ، رااص تيغادة شاما (.  أذهب الباس ةب الناس، وا  بعوهم، امحع بيمينع:

  ،وون و ماأ بن  أ  العاص ال اا ، أنع قال: قدمت ولا النيب صىىىىىىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىىىىىىلم، و  وجع قد كاد يقب لي     
أووذ بعز، هللا، وقدةتع من رىىىىىىر ما أجد،    داال مل النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم:   اجع  يد  اليمم وليع، وق  اشىىىىىىم هللا

تعوذ من وجع ومميرو  هو ديع وما يتوقع حصىىىىىولع د املمىىىىىتاب  من وال 7وأحاذة، شىىىىىبع مرات، دالت ذل. دشىىىىىاا  هللا (
   8. احلزأ واخلو . دإأ احلذة هو اتحرتاز من  و 
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 تطبيق كتاب لقط املرجان لعالج العني والسحر واجلانالعويد، أنس محد،  9

 207، ص 10،  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  10
 5748، حديث ةقم 133،  ص7، كتاب ال ب، اب الناث د الرقية،  الصحيحالبخاة ،  11
 134، ص 5751حديث ةقم  7، كتاب ال ب،  ، الصحيحالبخاة  12
 1166، ص2،  السننابن ماجة،  13

موة اليت تايد الراق  د التشىىىىخيش وضىىىىع اليد ولا ةأس املري  أو ممياأ األمل ، ويميوأ ذل. مع الرجال واداةم من األد
 ، ومن دوائد ذل.:من النماص
 يسحظ املعاجل  ذا كاأ هنا  نبواً غا نبيع  لعروق الرأس. •
 يسحظ املعاجل  ذا كاأ هنا  ةوشة غا نبيعية. •
 اة، رديد، لر  من يد الراق .يشعر املري  حبر  •
 يشعر املري  ب ا  يد الراق  وكأهنا جب  ولا ةأشع أو صدة . •
 يشعر املري  بدوةاأ د ةأشع حىت أنع يمياد أأ يغما وليع. •
 9أحياي مبجرد اأ يوع الراق  يد  ولا ةأس املري  يصرع املري . •
الات  د اب وضىىىىىىىىىىع اليد ولا املري  ياول: ومن دوائد وضىىىىىىىىىىع اليد ولا ةأس املري  ما ذكر  ابن حجر د    •

لشىىىىىىىىىد، مرضىىىىىىىىىع ليدووا لع العادية ولا حمىىىىىىىىىب    قال ابن ب ال: د وضىىىىىىىىىع اليد ولا املري  جنيس لع وتعر 
 10مبا ينتاع بع العلي  اذا كاأ العائد صاحلا.  يبدوا لع منع ، وةمبا ةقا  بيد  ومم  ولا أملع  ما

 أو التفل: واألدعية الواردة مع النفث  الكرمي االستشفاء بقراءة آايت من القرآن  .2
، دعن وائشىىىىىىىة ةضىىىىىىى  هللا ونها قالت: كاأ  دع  ذل. عوكاأ وليع الصىىىىىىىس، والمىىىىىىىسم يناث ويتا  د الرقية ، ووةد أن     

ا ةشىىىىىىول هللا صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم  ذا أوط    درارىىىىىىع، ناث د كايع با  هو هللا أحد واملعوذتو مجيعاً،   امىىىىىى   م
وونها ةضىىىىىىى  هللا   11وجهع، وما بلغت يدا  من جمىىىىىىىد  (. قالت وائشىىىىىىىة: دلما ارىىىىىىىتميا كاأ  مر  أأ أدع  ذل. بع (

كنت أي    َىاق ونها: أأ النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم   كاأ يناث ولا نامىىىىىىع د مرضىىىىىىع الذ  ققب  ديع املعوذات، دلما 
ن رىىىىهاب: كيى كاأ يناثل قال:" يناث ولا يديع   امىىىى  دمىىىىألت اب أناث وليع  ن، دأممىىىى  بيد نامىىىىع ل كتها (

 12 ما وجهع"
يناث( الناث الام وهو رىىبيع الناخ. وهو أق  من التا . ألأ التا  ت يميوأ  ت ومعع رىى ص من   ود رىىرا احلديث:  

 مبا هو أوظم من الناث وهو التا ، والناث  ارا  بع  الريه، قلي  من الريه مع  وأ ذا الرقية تميوأ الناث   .13الريه
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 2201، حديث ةقم اب ال ب واملرف والرقا ، اب المسم،4،  الصحيحمملم،  14
 165، ص 4،  يف هدي خري العباد زاد املعادابن الايم،   16
 املرجان لعالج العني والسحر واجلان تطبيق كتاب لقط العويد، أنس محد،  17
 ،شفاء ورمحةكحي ، وبد الدائم،   18
 126ابن الايم، ال ب النبو ، ص  19

أك ر ما  -معع البصىىىىىىىىىىىىىىاق-يارأ الاالة و ذا اتم يناث مع بع  الريه أو يتا  ومعع التاال   يرق  يعي  ذا أةاد أأ   ،اهلواص
 ق د أ الرج ".ا أ، وجيمع بزاقعق ويت"جع  يارأ أم الار : ةقية الاالة حديثِ ِد   وقد وةدد التا : .مع الناث

14  
كما ذكر ابن الايم ةمحع هللا  دوائدا للناث والتا  د اتشىىىىىتشىىىىىااص والعس  داال: "والروا  ذا كانت قوية وتمييات مبعا   

ملرضىا  اذكر أحد وقد   16الاالة، واشىتعانت الناث والتا ، قابلت ذل. األ ر الذ  حصى  من الناوس اخلبي ة دأزالتع". 
  الرقية الشىروية ، وكنت أرىعر وقت  وقد كاأ بع مس بمىبب المىحر ، ياول : كنت أذهب    الراق  الاس  واشىتمع  

الاراص، كأأ د جمىىىد  مجر، مشىىىتعلة ، دإذا ما ناث ول  الراق  ان اأت ، و ذا مل يناث ولا بعد الاراص، تتدهوة حاليت  
 .17 وأةجع أشوأ ما كنت وليع قب  الرقية

 االستشفاء بقراءة القرآن واألدعية الواردة على املاء.  .3
هنال. أيوىاً ج ا وجيب لاراص، الار أ ليس ولا اإلنمىاأ دحمىب ب  ولا املواد، وةاصىة املاص، دنحن وندما نارأ و      

واجملىىال   انتظىىام هىىذ  اجلزيئىىاتو  ايت من الار أ ولا كىىأس من املىىاص م سً، دىىإأ تركيىىب جزيئىىات املىىاص شىىىىىىىىىىىىىىو  خيتلى 
الميهرنيمى  هلا شىو  يتأ ر، وهذ  التجربة قام  ا وامل ايا  ووجد أأ هنال. ج ااً كبااً حىت  نع ار  بنتيجة وه : أأ 

ندة  اهلد  النبو  الشىىىىىىريى ومن هنا   18.املاص خيتزأ املعلومات أو أأ الرتددات الصىىىىىىوتية لتزأ د املاص بشىىىىىىمي  أو  ار
 وليع وشىلم يارأ ولا املاص، ويارأ ولا اإلنمىاأ، ويارأ ولا املري ، و د أأ الشىااص يميوأ جماً وندما كاأ النيب صىلا هللا

 .ورامًس اذأ هللا تباة  وتعا 
 كتابة شيء من القرآن واألدعية الواردة مث صب املاء عليه.  .4     

والناث أو التا  قد يميوأ مبارىىىىىىر، ولا البدأ، وقد يميوأ بواشىىىىىى ة ماص أو بواشىىىىىى ة زيت أو رىىىىىى ص  ار، ك  هذا      
وةأط مجاوة من المىىىىىىلى أأ تميتب ملن مأذوأ بع، أو بميتابتع ولا الشىىىىىى صة كتابة بع  اهايت ولا املرف و،و ذل.، 

يميتب الار أ، ويغمىىىلع، ويمىىىايع املري . ويذكر ون  أصىىىابتع وو اهايت من الار أ،   يشىىىر ا. قال جماهد: ت أبس أأ 
ابن وباس أنع أمر أأ يميتب تمرأ، تعمر وليها وِتدقها أ ر من الار أ   يغم  وتماا. وقال أيوب ةأيت أا قسبة كتب 

  19كتااً من الار أ  وأو ا  ةجسً كاأ بع وجع.
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 46شوة، النازوات، اهية  20
 35شوة، األحاا ، اهية  21
 64، ص19،   جمموع الفتاوىابن تيمية،  22
23 http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2015/01/150120_drugs_dirt_scientists 

تاب هللا وذكر  املداد املباا ويغمى  ويمىاا كما نّش ولا ذل. وجيوز أأ يميتب للمصىاب وغا  من املرضىا رىيئاً من ك
ون حممد بن أ  ليلا  ة اإلمام أمحد  وغا  قال وبد هللا بن أمحد: قرأت ولا أ  حد نا يعلا بن وبيدة حد نا شىىىىىىىىىىىىىىاياأ 

رَ  ون احلميمة ون شىىىعيد بن جباة ون ابن وباس قال:  ت  لع  ت هللا احلليم  ولا املرأ، وتدهتا دليميتقب: بمىىىم هللا  َذا َومىىىِ
َحاَها    الميرو، شىىىىىىىىىبحاأ هللا ةب العر  العظيم، احلمد هلل ةب العاملو يهًة أَْو ضىىىىىىىىىق  ،20(َكَأهنهقْم يَىْوَم يَىَرْوهَنَا ملَْ يَىْلبَى قوا  ته َوشىىىىىىىىىِ

اَوًة ِمْن هَنَاة  بَ   اقوأ َكَأهنهقْم يَىْوَم يَىَرْوَأ َما يقوَودقوَأ ملَْ يَىْلبَى قوا  ته شىَ وزاد ديع وكيع: دتمىاا  21 (َسٌغ دَىَهْ  يىقْهَل.ق  ته اْلَاْومق اْلَااشىِ
مل أ  د ماص وناث ديع   أمر    أقد قال صىىىان بن اإلمام أمحد ةمحع هللا تعا : اوتللت مر، دار وينوىىى  مادوأ شىىىرهتا. و 

 22.بشربع وأأ أغم  ةأش ، وكذل. ةوط وبد هللا بن اإلمام أمحد د جواز ذل.
 .القراءة مع وضع الريق على اإلصبع مث الرتاب مث وضعه على املريض  .4
ة األةف ون مركبات امين  دوا ولماص أمريمييوأ الناس د رىىىت أةجاص العامل    املشىىاةكة د محلة للتنايب د تربلاد      

وددع اكتشا  حديث، بشأأ احتمال وجود موادات حيوية جديد، د تربة األةف،  .لويلها    وااقا دوائية جديد،
الاعى  لليى  وينىات مىأاوذ، من رىىىىىىىىىىىىىىوان    وبىدأ العلمىاص  .دريه جبىامعىة ةوكايلر    دةاشىىىىىىىىىىىىىىة الوحى  د كى  بلىداأ العىامل

وقد  .د رىىىىىت أةجاص اس قاةات، لمينهم حباجة    ممىىىىاود، من أج  احلصىىىىول ولا وينات أارط اة وغاات وصىىىىح
دعن نريه وينة   .وزمسؤ     مركبات قد مت   مشىىىىىتاات أدوىىىىى  لعااقا موجود، الاع  "  براد   الباحث " رىىىىىو توصىىىىى 

ل. املركبات اليت تنت   ممىىىىىىىىىىىىىتخرجة من ينبوع ماص شىىىىىىىىىىىىىاان د نيومميمىىىىىىىىىىىىىيميو، توصىىىىىىىىىىىىى  العلماص    مركبات رىىىىىىىىىىىىىبيهة بت
كما توصىىىى  العلماص من   ." يبوكمىىىىمايمىىىىو"، وهو جز ص نبيع  يمىىىىتخدم كنا ة بداية لعدد من وااقا مرف المىىىىرناأ 

اسل وينات من ال ازي     جينات وةا ية قد تتي   صىىىىىىىىىىىداةات جديد، لعااة  ار مهم لعس  مرف المىىىىىىىىىىىرناأ يعر  
رب أمريميا  م  العلماص د التوصىىى     مركبات رىىىبيهة بعااة "ةياامايمىىىو" ود تربة من جنوب غ  ."اشىىىم "بليومايمىىىو

وتمىىىتخر  العديد من العااقا اليت نمىىىتخدمها اليوم من الوح  م   املوىىىادات    .الذ  قد يمىىىاود د وس  مرف المىىى 
 23 .احليوية كالبنملو ودانمومايمو
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 أ  كاأ  اذ من ةياع ولا  صبعع ريئا   يوعها ولا الرتاب ديتعله بع منع ر ص ديمم   ا ولا املوضع اجلري   24
 1163، ص3521،  حديث ةقم:2، اب ال ب، اب ما َووذ بع النيب صلا هللا وليع وشلم وماوقوذ بع،  السنن ابن ماجة، 25
 1163، صالسنن ابن ماجة، 26
 133، ص7 ، الصحيحالبخاة ،  27
 ، املؤمتر العامل  ال امن للغعجاز العلم  د الار أ والمنة، اليمن: جامعة صنعاص، د. تإعجاز الشفاء ابلريق والرتابأمحد، أةوط وبد الرمحن،  28

مل مع أنع    قب  أك ر من أةبعة وشىىىىر قريً، وجود وسقة ما بو الرتاب وبو الشىىىىااصالنيب الميرو  رىىىىاة، ااية    وقد أرىىىىاة 
يعمد الراق   ذا  الزماأ. وديع يعلمنا النيب صىلا هللا وليع وشىلم نرياة اتشىتشىااص: وهو أأ  يمين هنا   ت ات وت أحباث

  ماوضىا أمر     الشىاد شىبحانع وتعا ، حمّ  الوجع    ب ِّ أصىبعع بريه نامىع،   اس  ا الرتاب،   امى  أبصىبعع ولا 
:    24الذ  ةوتع وائشىىة ةضىى  هللا ونها: أأ النيب صىىلا هللا وليع وشىىلم كاأ ما ياول للمري  ببزاقع اصىىبعع قائسً الدواص

أنع كاأ يتا  وند رياع بعوىىىىنا( يدل ولا  وقولع:   ب  25بمىىىىم هللا، تربة أةضىىىىنا، ِبرياة بعوىىىىنا، يقشىىىىاا شىىىىايمنا، اذأ ةبنا (
معم احلديث أنع أاذ من ةيه نامىىع ولا  صىىبعع المىىبابة   وضىىعها ولا الرتاب دعله بع رىى ص منع.  :الرقية. قال النوو 

  ممىىى  املوضىىىع العلي  أو اجلرا قائس الميسم املذكوة د حالة املمىىى .  ليشىىىا ( ولا بناص املاعول. متعله مبحذو  أ  
ع بعوىهم بريه النيب صىلا واصىّ  26.ذا الصىنيع ليشىا  شىايمنا.  اذأ ةبنا( متعله باولع ليشىا قلنا هذا الاول أوصىنعنا ه

 27.هللا وليع وشلم وتربة املدينة واألص  العموم والشااص من هللا شبحانع جيعلع ديما يشاص من األشباب
ريه والرتاب، ومن هذ  األمراف: وقد أق بت من اسل دةاشىىات وأحباث وجود أشىىباب الشىىااص للمي ا من األمراف د ال 

األمراف املعىديىة، أمراف الاروا واجلروا اخلىاةجيىة، أمراف األوةام و  ت بيا اخلساي املمىىىىىىىىىىىىىىببىة لألوةام، وكوقىايىة من بع  
الوائيىىات. أمىىا اللعىىاب ديتوىىىىىىىىىىىىىى  قىىدةتىىع الشىىىىىىىىىىىىىىاىىائيىىة د: أأ للعىىاب اواص قىىاتلىىة وحىىالىّىة للمي ا من اجلرا يم، وجود أنزو 

م الاّعال ضىىد اجلرا يم والذات تل. املمىىؤولة ون تايحات اجللد. وأأ اجلرا يم اهلوائية املوجود، د اللعاب تعم  الليمىىوزيو 
ولا توليد املاص األوكمىىىىىىىجيي ذو اخلواص امل هر،. ويوجد ديع نوع من األجمىىىىىىىام املوىىىىىىىاد، اليت متنع التصىىىىىىىاق امليميروات 

 28كما أنع خياى بصوة، كبا، من ت وة المرناأ.الواة، اخلساي ال سئية لألغشية املخانية،  
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 1727، ص 2200، حديث ةقم 4كتاب المسم، اب ت أبس الرقا مامل يميم ديع رر ،    الصحيح،مملم،  29
 3883، حديث ةقم: 9، ص4،  سنن أيب داود 30
، باوت: املميتبة 1، لايه: زها الشاويش،  تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيدم، 2002-ه1423 ل الشيخ، شليماأ بن وبد هللا، 31

 131اإلشسمية،ص
 1726، ص 2199ةقم ، حديث 4، كتاب المسم، ااشتحباب الرقية من العو والنملة واحلقمة والنظر،،  الصحيحمملم،  32

 املمارسات اخلاطئة لالستشفاء -اثنياا 
والمىىىىىىىىىنة النبوية   وند املعاجلو الار أ الميرو    أ رىىىىىىىىىاص هللا تعا     ذكر أهم وأك ر األا اص رىىىىىىىىىيوواً وشىىىىىىىىىتت رق الباح ة  

  وه :
 السنة.الستشفاء مبا مل يرد يف الكتاب وال يف .ا1

جاص د احلديث الذ  ةوا  وو  بن مال. األرىىىىىىىىىجع . قال: كنا نرق  د اجلاهلية دالنا: ايةشىىىىىىىىىول هللا كيى ترط د    
يتعانوأ  كانوا أ أه  اجلاهلية  يبو احلديث أ  29ذل.ل داال:   اورضىىىىىىوا ول  ةقاكم ت أبس الرقا مامل يمين ديع رىىىىىىر  (

أقذأ مبا ليس ديع  ، و الرقا تل. ، دلما جاصت الرشىالة ادمدية مقنعتهنا ومن قبلهميتناقلو ةقا رىركية، وكاأ يتعلمها الناس  
  .رر  من ذل.

وون امرأ، وبدهللا بن ممىىىىىىىىعود ون وبد هللا قال:  عت ةشىىىىىىىىول هللا صىىىىىىىىلا هللا وليع و لع وشىىىىىىىىلم ياول:    ّأ الر قا،       
: مل تاول هىذال وهللا ل اىد كىانىت ويي تاىذ  وكنىتق أاتلى    دسأ اليهود   والتمىائم، والتولىة رىىىىىىىىىىىىىىر  (، قىالىت: قلىتق

يرقيي دإذا ةقا  شىىىىىىىىىىىميَنْت، داال وبد هللا:  منا ذا  وم  الشىىىىىىىىىىىي اأ كاأ ينخمىىىىىىىىىىىها بيد  دإذا ةقاها كّى ونها،  منا كاأ  
يمياي. أأ تاومل كما كاأ ةشىىىىىول هللا صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم ياول:   أذهب البأس ةب الناس، ارىىىىىِى أنت الشىىىىىاد، ت 

ه  الرقا   د احلديث    أأ الرقا املوصىىىودة بميوهنا رىىىرًكااحلديث يشىىىا و   .30رىىىااص  ت رىىىااؤ  رىىىااًص ت يغادة شىىىاما (
اليت ديها رىر ، من دواص غا هللا، واتشىتغا ة واتشىتعاذ، بع، كالرقا أب اص املسئمية واألنبياص واجلن و،و ذل.، أما الرقا  
الار أ وأ اص هللا وصىىىىىااتع ودوائع واتشىىىىىتعاذ، بع وحد  ت رىىىىىري. لع، دليمىىىىىت رىىىىىرًكا، ب  وت منووة، ب  ممىىىىىتحبة أو 

 31.جائز،
  هللا  صىىىلا هللا ةشىىىول    حزم بن ومرو  ل دجاص  الرقا، ون  وشىىىلم  وليع هللا  صىىىلا  هللا ةشىىىول  هنا: قال جابر، وون     
  وليع، دعرضىىىوها: قال  الرقا، ون  هنيت و ن. العارب، من  ا  نرق   ةقية وندي كانت   نع هللا ةشىىىول  اي: داالوا  وشىىىلم وليع
وند من مل -األصىىىى  د الرقا   أأ :وأداد هذا احلديث  32.(دليناعع أاا  يناع  أأ   منميم  اشىىىىت اع من  أبشىىىىاً  أةط ما:   داال
 .ديها املنع، وأْأ املرص  ذا أةاد أأ يرق  برقية يعرضها ولا من يعلم حىت يتأكد من شسمة الرقية من املخالاة -يعلم
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 11 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 http://saleh.af.org.sa/node/44، موقع الشيخ صان وبد العزيز  ل الشيخ، لرقى و أحكامهاا 33
 13، ص 19،  جمموع الفتاويابن تيمية،  34
  م2001-3-26/  1422حمرم  1، 7369وسقة اجلن اإلنس، دتوط ةقم:  38

تعا  لرقا الشركية اليت كاأ يمتعملها أه  اجلاهلية أو من را هم، وه  رر  اهلل د هذا احلديث: اوالرقا املاصود  ا 
أو أأ تميوأ  .وملأو  اشىىىتعانة بشىىىي اأ،   هللا تعا ، كأأ يميوأ ديها يميوأ ديها اشىىىتغا ة أو اشىىىتعانة أو اشىىىتعاذ، بغا عنأل

نلباً د   كاأ أه  اجلاهلية يتعانوأ الرقاو  ، س جيوز أأ تمىىىىتعمدقد تميوأ من الشىىىىيانو، و يقعر  معناها، ت ديها أ اص 
أو   ، هلتهم أو أبصىىنامهم أو اجلن، كأأ يمىىتعيذوأ أك ر ةقاهم يمىىتعيذوأ بغا هللا ج  ووس وا دة لمين كاناتشىىتشىىااص

ديها  ايت   ا المىىىحر، واملشىىىعوذوأ   الرقا الشىىىركية العزائم، اليت يميتبوقد تميوأ  33.يمىىىتعينوأ ديها بغا هللا ج  جسلع
ومن هنا وجب ولا نالب  ، أمروا بتعلياهاكتميمة د اجليب أو  أمروا املري  حباظها  أو ةمبا  ،كتابة  هاولمين ةمبا نميهمىىىىىىىىىىىىو 

إذا  دى مبىا مل يمين ولا هىدط وولم، ة ذهىب    كى  من قيى  أنىع ةاقة ألنىع يى س دمن أ  أحىد،  هىاابليالتحر ، وأأ ت الرقيىة  
لبياأ جوازها من ودمع. وقد هنا ولماص ولا أحد من أه  العلم دالواجب ورضىىىىىىىىىىىىها  من الميتاب والمىىىىىىىىىىىىنة    الرقية  نمل تمي

  34.اململمو ون الرقا اليت ت يااع معناهاة  ألهنا مظنة الشر  و أ مل يعر  الراق  أهنا رر  ٌ 
 االستعانة ابجلن لتشخيص حالة املريض .2

تؤد     مااشىىىىىىىىىىد  د أموة يظهر أهنا من أومال اخلا، ألأ اتشىىىىىىىىىىتعانة  م   كاأ ذل.ت جيوز اتشىىىىىىىىىىتعانة اجلن ولو      
وليهم اإلشىىىىىىىىسم، أو الميار، أو الصىىىىىىىىسا، أو ك ا،، وألهنم من األموة الغيبية اليت يصىىىىىىىىعب ولا اإلنمىىىىىىىىاأ ديها احلميم  

تاواهم، وهىذا ت امين اتشىىىىىىىىىىىىىىتي ىاق منىع  معردىة جمىة ةلاهم ودينهم والتزامهم و الناىاق، ألأ احلميم بىذلى. يميوأ بنىاص ولا 
لديد الصىىىىىىىادقو والمياذبو منهم النمىىىىىىىبة  لينا. ومل ي بت ون النيب صىىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىىلم، وت الاائع تنعدام مااييس 

ه  د ومع انتشىاة اجل أهنم دعلوا ذل.، أو اشىتعانوا  م، أو جلؤوا  ليهم د حاجاهتم.الرارىدين، وت الصىحابة وت التابعو،  
اتشىىىىىىتعانة اجلن د أومال اخلا، وقد ياع د مميرهم وصىىىىىىري وقلة العلم قد ياع اإلنمىىىىىىاأ د الشىىىىىىعوذ، والمىىىىىىحر، حبجة 

ذل. من دتنة لعامة الناس، ما قد جيعلهم ينحردوأ وةاص المىىىىىىىحر، واملشىىىىىىىعوذين حبجة  واداوهم وهو ت يشىىىىىىىعر،    ما د 
 38.اتشتعانة اجلن د أومال اخلا

ابن از: وأما اللجوص    اجلن دس ألنع وشىىىىىيلة    وبادهتم وتصىىىىىدياهم ألأ د اجلن من هو كادر ومن هو   قال الشىىىىىيخو  
 مملم ومن هو مبتدع وت تعر  أحواهلم دس ينبغ  اتوتماد وليهم وت يمألوأ. وألنع وشيلة لسوتااد ديهم والشر ،  
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 م 2004-10-12/  1425رعباأ  27، 02545حميم اتشتعانة اجلن د د. المحر، دتوط ةقم  40
 1729، ص 2204، كتاب المسم، اب لمي  داص دواص واشتحباب التداو ، حديث ةقم 4،  الصحيحمملم،  42
 1018،  ص3062، كتاب املناش.، اب الشرب من ماص زمزم، حديث ةقم:2،  السننابن ماجة،  43
  1919،  ص2473،كتاب دوائ  الصحابة،  اب من دوائ  أ  ذة، حديث ةقم: 4،  الصحيحمملم،  44

ة  م، دأةط أنع ت جيوز ألأ د ذل. اشىىىىىىتخداما هلم وقد ت خيدموأ  ت بتارب  وهو وشىىىىىىيلة ل لب الناع منهم واتشىىىىىىتعان
 40 ليهم واشتوعا  هلم.

 ترك التداوي ابألدوية احلسية يف األمراض العضوية.3     
وولا نالب اتشىىىىىىىتشىىىىىىىااص ودم اتمتناع ون الاذ األشىىىىىىىباب احلمىىىىىىىية د العس  م   الذهاب    املشىىىىىىىاد، وتلا       

العس  وند األنباص، ووليع اجلمع بو اتشىىىىىىىىىىىىىىتشىىىىىىىىىىىىىىااص الار أ الميرو والدواص واألدوية احلمىىىىىىىىىىىىىىية، وقد جاص جكيد ذل. 
أك ر من موضىىع داد جاص د احلديث أأ ةشىىول هللا صىىلا هللا وليع   النصىىوص الواةد، من الار أ الميرو والمىىنة امل هر، د

وقد مجع بو التداو  اتدوية املعنوية من   42وشىىىلم قال:  لمي  داص دواص، دإذا أصىىىيب دواص الداص برأ اذأ هللا وز وج  (
 قراص، الار أ واألحاديث وبو األدوية احلمية ومن أم لة ذل.:

 ماء زمزم
زم جدبث جابر بن وبد هللا ةضى  هللا ونع قال:  عت ةشىول هللا صىلا هللا وليع وشىلم ياول:   ماص وقد جاص د دوى  زم
 43زمزم، ملا ررب لع (

كذل. حديث أ  ذّة الغااة  ةضىىىىى  هللا ونع قال: وجاص ةشىىىىىول هللا صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم حىت اشىىىىىتلم احلجر، ونا   
دمينت أي أول من حيا  بتحية اإلشىىسم، قال دالت:  -قال أبو ذة  –البيت هو وصىىاحبع،   صىىلا دلما قوىىا صىىستع 

ال:  من أنتل( قال قلت: من غااة، قال: دأهوط بيد  المىىىىىىىىىسم ولي. ايةشىىىىىىىىىول هللا، داال:   وولي. وةمحة هللا (   ق
دذهبت  اذ بيد ، داعد  صىاحبع، وكاأ أولم  دوضىع أصىابعع ولا جبهتع، دالت د نامى : كر  أأ انتميت    غااة،

كىاأ  :   مىا  ، قَىالَ  : قىد كنىت هىاهنىا منىذ  س و بو ليلىة ويومبىع مي،   ةدع ةأشىىىىىىىىىىىىىىىع،   قىال:   مىت كنىت هىاهنىا ( قلىت
خاة جوع،  ي عم.(ل قلت: ماكاأ مل نعام  ت ماص زمزم دمىىىىىمنت حىت تميمىىىىىرت وميم ب ي، وما أجد ولا كبد  شىىىىىق

     44قال:     هنا مباةكة،  هنا نعام نقعم (
قلو  غم املعىادأ املايىد، للجمىىىىىىىىىىىىىىم حيىث اىد اجلمىىىىىىىىىىىىىىم باىدة كبا من ال ىاقىة، ويعىادل األس  أنىع مىاص زمزمومن دوائىد 
 كما    ،للجمم ويزي  الاوست احلموية من اجلمم، كما أنع مواد قوط لألكمد، ومزي  قوط للمموماهليدةوجيي 
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 م، 2013يناير  22، جامعة اإلااأ، اإلعجاز يف ماء زمزمالنعيم ، دم اط ابراهيم،  45
 69شوة، النح ، اهية  47
 1736، ص2217، كتاب المسم، اب التداو  بما  العم ، حديث ةقم 4مملم، الصحي ،   48
 28، ص 1ابن الايم، ال ب النبو ،   49
 29، ص1ابن الايم، ال ب النبو ،   50
 29، ص 1ابن الايم، ال ب النبو  ،   51

يمىىاود ولا امتصىىاص العناصىىر الغذائية بميااص، أدوىى     داا  اجلمىىم ويمىىاود اجلمىىم د مت ي  املعادأ املؤينة بمىىهولة 
اواد، التوازأ للجمم، ويال  من جكمد األوواص  أك ، اإلضادة    أنع يماود ولا تنظيم اهلوم ولمينع بصاة وامة 

لتو  ولا ، كما احليوية ويدمر اساي المىىىىرناأ، ولع معام  أكمىىىىد، وااتزال شىىىىالب لذل. يعد وشىىىى اً معادايً للبميتااي
 ..14أ والصوديوم،كما أهنا ت تزال حمتاظة بعناصرها الغنّية األمسا واملعاد  واملغنيميوم، نمبة والية من الميالميوم،

 العسل 
ديع رىىىااص للناس داال:   خير  من ب وهنا رىىىراب  تلى ألوانع د رىىىااص و جع  هللا شىىىبحانع وتعا  أيوىىىاً ومىىى  النح  

. وقد حث النيب صىىىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىىىلم ولا التداو  بع، دعن أ  شىىىىىىىىعيد اخلدة ، قال: جاص ةج     النيب  47للناس (
أا  اشىىىت له ب نع داال ةشىىىول هللا صىىىلا هللا وليع وشىىىلم:   اشىىىاع ومىىىسً ( دمىىىاا ،   صىىىلا هللا وليع وشىىىلم داال:  أ 

جاص  داال:    شايتع ومسً دلم يزد   ت اشت سقاً، داال لع  سث مرات،   جاص الرابعة داال:   اشاع ومسً (، داال: 
م:   صىىىدق هللا، وكذب ب ن أاي. (، دمىىىاا  لاد شىىىايتع دلم يزد   ت اشىىىت سقاً،  داال ةشىىىول هللا صىىىلا هللا وليع وشىىىل

  دهذا الذ  وصىىىىىىى لع النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم العمىىىىىى ، كاأ اشىىىىىىت سق  ب نع ون لمة أصىىىىىىابتع ون امتسص، 48د أ.
 49.والعم  جسص، والعم  من أحمن ما ووجل بع هذا الداص، تشيما  أ مز  املاص احلاة

وهو أأ الدواص جيب أأ يميوأ لع ماداة، وكمية حبمىىىىىب حال الداص،  أ قصىىىىىر  ود تميراة شىىىىىايع العمىىىىى  معم نيب بديع،
دلما تميرة ترداد     النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلمة   ، ونع، مل يزلع الميلية، و أ جاوز ، أوها الاوط، دأحدث ضىىىىىىرة  ار

ود قولع   50اص، برأ اذأ هللا.أكد وليع املعاود، ليصىىىىىىى     املاداة املااوم للداص، دلما تميرةت الشىىىىىىىرات حبمىىىىىىىب ماد، الد 
صىىلا هللا وليع وشىىلم:   صىىدق هللا وكذب ب ن أاي. (،  رىىاة،    لايه ناع هذا الدواص، و أ بااص الداص ليس لاصىىوة  

 وون ابن وباس، ون  51.الدواص نامع، ولمين لميذب الب ن، وك ر، املاد، الااشد، ديع، دأمر  بتميراة الدواص لمي ر، املاد،
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 123، ص 5681، حديث ةقم 7البخاة ، صحي  البخاة ،   52
 148، ص12  2، لايه: رعيب األةنؤوط، باوت: املميتب اإلشسم ، طشرح السنةم، 1983ه/ 1403البغو ، احلمو بن ممعود،  53
 1735، ص 2215، كتاب المسم، اب التداو  احلبة الموداص، حديث ةقم 4مملم، الصحي ،   54
55 Determination of mineral composition of Iraqi Nigella Sativa L. seed by Atomic  

absorption spectrophotometer: Iraqi National of Chemistry, Volume42,(2011) Nagham 
A. Jasim& Fadhil M. Abid؛ 

 08، ص 5445، كتاب األنعمة، اب العجو،، حديث ةقم:7البخاة ، الصحي ،   56
 32ص 24484، حديث ةقم:41املمند،   57

صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم قال:   الشىىىىااص د  س ة: د رىىىىرنة حمجم، أو رىىىىربة ومىىىى ، أو كية بناة، وأي أهنا أميت ون النيب 
 52(  المي 

 53قال يدع: كاأ ابن ومر ت يشميو قرحة، وتريئاً  ت جع  وليع ومسً حىت الدم .
 :احلبة السوداء

 ةوا  أبوهرير، الذ  احلديث د داد جاص األمراف، مجيع  وس  د اشىىىىتخدامها النيب صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم   أوصىىىىا وقد 
و   54المىىىىىىام(  ت  داص، ك   من رىىىىىىااص المىىىىىىوداص  احلبة  أ د:   ياول وشىىىىىىلم وليع  هللا صىىىىىىلا  النيب  ع  أنع  ونع، هللا ةضىىىىىى 

ية واليت امين  ولا كميات مهمة من العناصر األشاشواحتوائها    ،زيت احلبة الموداصالدةاشات الرتكيب املعد  لأوضحت 
حد املصادة األشاشية ال بيعية للعنصر األشاشية اليت رتاجها اجلمم وذات األمهية الواشعة د العمليات احليوية  أاوتباةها  
م   الميالمىيوم والمي يت والامىاوة واملغنيمىيوم والصىوديوم والبوجشىيوم د ممىتخلش زيت احلبة المىوداص وكذل.  :للجمىم

ومن  ال بية م   اخلاةصىىىىىو واحلديد والنحاس واملنغنيز والمىىىىىيلينيوم , والميروم. األمهيةيلة ذات  الوىىىىىئ األشىىىىىاشىىىىىيةالعناصىىىىىر 
دوائدها: أهنا موىىىىىىىىىىاد، للجرا يم واإللتهاات، دتمىىىىىىىىىىاود ولا تاوية املناوة، وحماةبة العديد من األمراف، وهلا دوة كبا د 
تعزيز صىىىحة الالب والشىىىرايو ون نريه د اا  الميوليمىىىرتول المىىى ص د الدم. ووس  التهاب احلله والربو، ولمىىىو 

 .55المموم  الذاكر،، كما تماود اجلمم د التخلش من
 العجوة 

ون وامر بن شىعد، ون أبيع، قال: قال ةشىول هللا صىلا هللا وليع وشىلم:   من تصىب  ك  يوم شىبع مترات وجو،، مل يوىر  
   ّأ د متر العالية   وون وائشىىىىة ةضىىىى  هللا ونها، أأ النيب صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم قال:  56د ذل. اليوم شىىىىم وت شىىىىحر (

 57رااًص ( أو قال:   ترايقاً أول بقمير، ولا الريه (
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 255، ص24735، حديث ةقم:41املمند،   58
 73ابن الايم، ال ب، ص 59
 82شوة، اإلشراص، اهية  61
 1727، ص2201، حديث ةقمال ب واملرف والرقا، كتاب المسم، اب 4مملم ، الصحي ،   62

وون وائشىىىىة ةضىىىى  هللا ونها، أأ ةشىىىىول هللا صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم قال:   د وجو، العالية، أول البقمير، ولا ةيه الناس  
وأما أه  املدينة، دالتمر هلم يمياد أأ يميوأ مبنزلة احلن ة لغاهم، وهو قوهتم ومادهتم،   58شىىىىىىحر أو شىىىىىىم (رىىىىىىااص من ك  

ومتر العالية من أجود أصىىىىىىىىىنا  مترهم، دإنع متو اجلمىىىىىىىىىم، لذيذ ال عم، صىىىىىىىىىادق احلسو،، وهو يواده أك ر األبداأ. وهذا 
من جاوةهم، وت ةيب أأ لألممينة ااتصىىىىىىىىاصىىىىىىىىاً بناع ك ا من احلديث من اخل اب الذ  أقةيد بع اخلاص، كأه  املدينة و 

 .59األدوية د ذل. املمياأ دوأ غا ، ديميوأ الدواص الذ  ينبت د هذا املمياأ يدعاً من الداص
وقد وةد من األدوية غا ذل. المي ا د جمال العس  البد  د ال ب النبو   كاحلجامة والمىىىىىىىىىنا والمىىىىىىىىىنوت، والامىىىىىىىىىا 

باأ اإلب  وأبواهلا وغاها، ولذل. وجب ولا املعاجل الميتاب والمىىىىىىىىىىىىىىنة ودم منع املرضىىىىىىىىىىىىىىا من تناول العس  اهلند ، وأل
اتشىىىتعانة ة ، األنباص املتخصىىىصىىىو د جمال ال ب العوىىىو  والنامىىى  ملعردة مزيد من املعلومات اهلامة ال يب مع الرقية و 

األدوية عاِل  د مراح  وسجع املختلاة، لسشىىىىىتااد، منهم ةصىىىىىوص والايمة املتعلاة ب بيعة اجلمىىىىىم البشىىىىىر  واليت تايد امل
املمىىىىىىتخدمة ونرياتها ودرت، اتشىىىىىىتخدام و،و ذل. من أموة هتم املعاِل  وذل. للمحادظة ولا شىىىىىىسمة املري  اجلمىىىىىىمية  

 0والنامية
 ختصيص آايت من القرآن الكرمي ألنواع من األمراض..4

وبع  الناس يريدوأ أأ  يت املعاجل حبديث أو دلي  اثبت ولا ك     61أ ماهو رىىىىىىااص (قال هللا تعا :   وننزل من الار 
 ية تارأ ولا املري . دالنيب صىىىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىىىلم مل خيصىىىىىىىىش  ايت معينة أو شىىىىىىىىوةاً حمدد، الرقية دتبو أأ الار أ كلع 

ع وشىلم كانوا د شىار، دمروا حب  من أحياص يشىاً من أصىحاب ةشىول هللا صىلا هللا ولي َأأه رىااص، ةوط أ  شىعيد اخلدة  
العرب، داشىىتوىىادوهم دلم يوىىياوهم، داالوا هلم: ه  ديميم ةاقل دإأ شىىيد احل  لدي  أو مصىىاب، داال ةج  منهم: نعم،  
دأج  درقا  باالة الميتاب، د أ الرج ، دأقو   ق يعاً من غنم،، دأىب أأ يابلها، وقال: حىت أذكر ذل. للتيب صىىىىىىىىىىىىىلا هللا  

ليع وشىلم، دأتا النيب صىلا هللا وليع وشىلم، دذكر ذل. هلم، داال: ايةشىول هللا وهللا ماةقيت  ت باالة الميتاب. دتبمىم  و
ومن هذا احلديث تبو للباح ة أأ أا  62وقال:   وماأدةا  أهنا ةقية (   قال: اذوا منهم، واضىىىىىىىىىىربوا مل بمىىىىىىىىىىهم معميم (

 النيب صلا هللا وليع وشلم أقر  ولا ذل.، وقد وضع النيب صلا هللا وليع وشلم   شعيد مل يممع هذ  الرقية من النيب لمين
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 1727، ص2200، حديث ةقم 4والرقا،  ، كتاب المسم، اب ال ب واملرف الصحيح مملم،  63
http://cms.ibn-.حميم لصيش  ايت معينة أبوداد حمدد، ألمراف معينة، ،  الفتاوى الذهبية يف الرقى الشرعيةاجل ين 64

jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460 
 اجل ين، الاتاوط الذهبية د الرقا الشروية، اب ماجاص د الرقا 67

قاود، اثبتع لمي  ةقية داد وةد ون وو  بن مال. الشىىىىىىجع  قال كنا نرق  د اجلاهلية دالنا: ايةشىىىىىىول هللا كيى ترط د 
  63اورضوا ول  ةقاكم، ت أبس الرقا مامل يمين ديع رر  ( (ذل. داال: 

وةويت  اثة ون المىىىلى من الصىىىحابة والتابعو د العس    أأ  ية الميرشىىى  شىىىبب للحاظ من وشىىىوشىىىة الشىىىي اأ و بت 
ببع  اهايت الار نية واألدوية النبوية وجربت  ايت المىىىىىىىحر ال سث د شىىىىىىىوة، األورا  ويونس ونع، دوجدت مؤ ر، د 

 64 أبس بتميراة الاراص، واتشتعاذ،،ح  المحر ود وس  ادبوس ون أهلع، وكذا قراص، املعوذتو، وت
 .خمالفات الرقية ابخللوة ابملرأة األجنبية5

حائ  حبجة الوىغا والتوىييه ولا  يدها أو جبهتها أو ةقبتها مبارىر، من غا ،املخالاات د الرقية مس جمىد املرأ،ومن 
الاتنة، و منا يارأ وليها بدوأ   ا د ذل. منمليعاجلها مّس رىىىىىىىىىىىىىى ص من بدأ املرأ، اليت للمعاجل س جيوز دما ديها من اجلاأ، 

ال بيب قد ت امينع العس   ت مبس املوضىىىىىىىىىىع الذ  يريد   ووم  ال بيبة ألأ املعاجل الار أ مس. وهنا  درق بو وم  
ليس من اخللو، مجع النمىىىىىىىىىىىىىىىاص د  و .وملىع  وهو الاراص، والناىث ( ت يتوقى ولا اللمس دىإأ األول أأ يعىاجلىع، ةس  
ياول الشىىىىىىىىىىىىىىيخ اجل ين د حيىث  أ اخللو، ادظوة، كوأ املرأ، وحىدهىا مع ةجى  أجنيبة وليهن مجيعىاً  مميىاأ واحىد للاراص،

مع ةجى  من الاراص املو وقو من أهى  الىدين واإلاىاأ واخلا   -ا نتو دىأك ر-د حىال وجود جممووىة من النمىىىىىىىىىىىىىىاص  دتوا :أمىا 
و وو أو مرف نامىا ، ت يميوأ ذل. حمظوةًا، لمين ياتصىر الااةع ولا والصىسا واتشىتاامةة ملعاجلة صىرع أو صىر  أ

الرقية وةاص المىىىىىىرت وت اس رىىىىىىيًئا من بدأ املرأ، األجنبية بدوأ حائ ، وحيث  أ األولياص حاضىىىىىىروأ دياوىىىىىى  حوىىىىىىوة من 
 67  .خيا  ولا موليتع من اإلغماص و،و ة ليتو  مبارر، جممها وتغ ية بدهنا، وهللا أولم

 .طلب املعاجل من املريض ختيل من أصابه ابلعني6

هنا  ظاهر، انتشىىىىىىىىىىىىىرت وند قلي  من الرقا، وه  من وبث اجلن والشىىىىىىىىىىىىىيانو اإلنس وه : ما يمىىىىىىىىىىىىىما و 
التخييى ، بع  الرقىا،  ذا قرأ ولا املري  ياول لىع: ونىدمىا أقرأ وليى. ليى  أرىىىىىىىىىىىىىىخىاصىىىىىىىىىىىىىىىاً مروا وليى. د 

التخيي  ت  و د ايال. هو الذ  شىىىىحر  أو أصىىىىاب. العو، حيات.، د جمالس ومناشىىىىبات، دالذ  ي بت
  نمايً  املري  ويوع د ايالالشي اأ أص  لع، ب  هو نوع من الدج  واألوهام، قد يدا  من اسلع 

 

http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460
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 العا ، يصر وبد الميرو، الرقية ماهلا وما وليها، موقع  شسم ويب.  68
 131، كتاب ال ب، اب الرقا باالة الميتاب، ص7،  1داة نوق النجا،، ط ، صحيح البخاره، 1422البخاة ، حممد بن ا اوي ، 69
 131، ص5737، كتاب ال ب،  اب الشرط د الرقية با يع من الغنم،حديث ةقم 7الصحي ،  البخاة ،  70
 345، صفتح احلق املبني يف أحكام رقى الصرع والسحر والعنياملعا ،  71

وهذا الذ  شىحر ، دتاع دتنة ودمىاد وظيم أاول: هذا الذ  واني ي، دأو غاهمااأ اجلو األقاةب بريئاً من 
، وحدث م   هذا ك ا، هذا خيتلا مبمألة مشرووة وه  اتهتام، اتهتام غا التخيي ، اتهتام  اململموبو  

تصىىىىوة الواقع، واحتمال أأ هذا املري  أصىىىىابتع وو، العو حه ولدث من بع  احلاشىىىىدين، لمين امين 
  جلمىت د جملس و عت كسماً ديع مدال تذكر، لعل. جاذ من أأ ناول للمري : تذكر من تتهمل ه

هنا  درق بو تذكر الواقع الذ  حص  ديع املرف د الذين حوروا هذا اجمللس كمبب ررو  لعس  العو.
وبو التخيي ، قد يدا  ولي. أوهام.، دتظن أأ أول واحد يصىىىا د ايال. هو الذ  ضىىىر ، وهو ةمبا 

 68.يميوأ بريئاً دتاع دتنة
 

 

 القراءة على املرضى لكسب املال الذي يكون أحياانا مبالغاا فيه:.7
ون أ  شىىعيد اخلدة  ةضىى  هللا ونع أأس أيشىىاً من أصىىحاب النيب أتوا ولا حّ  من أحياص العرب دلم ياروهم، دبينما هم  
كذل.،  ذ لقدغ شىىىىىىىىىّيد أولئ.، داالوا ه  معميم من دواص أو ةاقل داالوا:  نميم مل تاروي، وت ناع  حىت جتعلوا لنا جعًس، 

أق أبمِّ الميتاب، وجيمع بزاقع ويتا ، د أ دأتوا الشىىىىاِص، داالوا: ت ُاذ ق حىت نمىىىىأل  دجعلوا هلم ق يعاً من الشىىىىاص دجع  يار 
 69النيب صلا هللا وليع وشلم، دمألو  دوح. وقال:  وماأدةا  أهّنا ةقية، اذوها واضربوا مل بمهم(

يهم لدي  أو شىىليم، دعرف هلم  وون ابن وباس ةضىى  هللا ونع: أأ ناراً من أصىىحاب النيب صىىلا هللا وليع شىىلم مروا مباص، د
 ةج  من أه  املاص، داال: ه  ديميم من ةاق،  أ د املاص ةجسً لديغاً أو شليماً،

دان له ةج  منهم، دارأ باالة الميتاب ولا رىىىىىىىاص، د أ، دجاص الشىىىىىىىاص    أصىىىىىىىحابع، دميرهوا ذل. وقالوا: أاذت ولا 
هللا، أاذ ولا كتاب هللا أجراً، داال ةشول هللا صلا هللا وليع وشلم:  كتاب هللا أجراً، حىت قدموا املدينة، داالوا: ايةشول

 70   ّأ أحّه ما أاذمت وليع أجراً كتاب هللا (
وشىقئ  الشىيخ وبدهللا اجل ين ون جواز أاذ أجر، ولا الرقية الشىروية دوأ نلب أجر أو ارىرتاط، داال ةمحع هللا تعا : "  

 .دالنيب  71الشروية بشرط ال اص، من املرف وزوال أ ر ، واشتدل حبديث اللدي  المابهتمانع من أاذ األجر، ولا الرقية  
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 346، صفتح احلق املبني يف أحكام رقى الصرع والسحر والعنياملعا ،،  72
 .199، ص 220لي  ولا داول نوائى اململمو اجلنة بغا حماب وت وذاب،حديث ةقم: ، كتاب اإلااأ، اب الد1مملم، الصحي ،   75

صىىلا هللا وليع وشىىلم أقر الصىىحابة ولا اإلرىىرتاط واشىىهموا لع ليدل ولا  احتع، ولمين بشىىرط أأ يرق  ةقية رىىروية، وت  
وأأ تميوأ الرقية لتناع املمىىىلمو و زالة الوىىىرة  يشىىىرتط  ت بعد المىىىسمة من املرف وزوالع، واألو  الاراص ودم اإلرىىىرتاط، 

واملرف، و أ ددعوا لع رىىيئاً بدوأ ارىىرتاط أاذ  دوأ أأ يميوأ هو قصىىد ، و أ ددعوا لع رىىيئاً أك ر ما يمىىتحه ةد الزائد  
 72 ليهم، و أ اررتط دس يشدد د اتررتاط ب  بادة احلاجة الوروةية

، دالذ  وليع هد  المىىىىلى الصىىىىان والذ  دلت وليع المىىىىنة أأ يناع  الاراص، ت مانَع منعولا داملاصىىىىود أأ أاذ رىىىىيئاً 
 ، لمين تيبال  د زايد، ال لب.املرص  اوانع جبقع  أو بغا جع  د الرقية

 التعلق الشديد براق معني.8
قلت:   الباةحةل  انا ّ  لذ ا الميوكب ةأط  أيميم:  داال جبا ،  بن شعيد   وند  كّنا:  الرمحن، قال وبد   بن حصو حديث د

،: قال صىىىىىنعتل دما: قال. لدغت ولميي. صىىىىىس،   د أكن مل    أما: قلتق  أي،     ذل.ل ولا محل. دما: قال  اشىىىىىرتقيتق
 حصىىىىىيب األشىىىىىلم  أنع قال: ت  بريد، بن  داال. وما حد ميم الشىىىىىعيبل قلت حد نا ون  .الشىىىىىعيب حد نا  حديث: قلت
لها وباس  حد نا ابن ولمين  ع، ما     انتها من أحمىىىن قد : قال.  محة أو وو من  ت  ةقية لهمَ  َوَلْيعِ   هللاق  ون النيب صىىىَ    َوشىىىَ

األمم،درأيت النيب صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم ومعع الرهيا، والنيب ومعع الرج  والرجسأ، والنيب ليس معع  ول  قال:  ورضىىىىت
وقومع،  موشىىىا صىىىلا هللا وليع وشىىىلم هذا: مل  داي  أميت، هذ : دوىىىننت أهنا أميت، دالت  وظيٌم،  مل شىىىوادٌ   ذ ةدع  أحد،

ومعهم شبعوأ ألاا   أمت.، هذ : وظيٌم،داي  مل  شوادٌ   دنظرت، داي  مل انظر    األده اهار، دإذا ولمين انظر    األده
اب يدالوأ اجلنة بغا حمىىىىىاب وتوذاب،   هن  ددا  منزلع دخاف الناس د أولئ. الذين يدالوأ اجلنة بغا حمىىىىى 

داال بعوىىهم: دلعلهم الذين صىىحبوا ةشىىول هللا صىىلا هللا وليع وشىىلم، وقال بعوىىهم: دلعلهم الذين ولدوا د  ،وت وذاب
اإلشىىىىىسم ومل يشىىىىىركو اهلل، وذكروا أرىىىىىياص دخر  وليهم ةشىىىىىول هللا صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم، داال:   مالذ  لوضىىىىىوأ ديعل  

رتقوأ، وت يت اونن وولا ة م يتوكلوأ ( داام وميارىىة بن حمصىىن، داال: (داا و ، داال:   هم الذين ت يرقوأ، وت يمىى 
ادع هللا أأ جيعلي منهم، داىال:   أنىت منهم (   قىام ةجى   ارأ داىال: ادع هللا أأ جيعلي منهم، داىال:   شىىىىىىىىىىىىىىباى.  ىا 

  ب  غا  من  الرقية ي لب أأ  اإلنماأ  واد، من يميوأ  ت أأ  األكم  أأه  ولا  يدل( يمرتقوأ  ت   هنا داولع،   75وميارة (
 جهة من هذا  الرقية، نلب د يدا  ت  دهنا أةقي.  لع دياول  داقيع أحد    تيع حىت  ينتظر أأ  و ما  نامىىىىىىىىىىىىع،  يرق  أأ  غما

 .صاتهم هذ  وذاب وت حماب  بس  اجلنة يدالوأ   الذين ألى المبعو يعي الميمالة
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 ، موقع الشيخ وبد العزيز صان  ل الشيخالرقى وأحكامهاوبد العزيز بن از ،  76
 وبد العزيز بن از ، الرقا وأحميامها، موقع الشيخ وبد العزيز صان  ل الشيخ  77

رَتْققوأَ  َوتَ . يَىْرققوأَ  تَ   هنا  الرقية ونا   املعم، جهة من  نظر  ديع هذا ألاا، المىبعو من خير   الراق  يعي  يرق  أنع نا  ،(َيمىْ
 يتعانا الذ  أأ  املاصىىىىود  .الشىىىىرع د  بع مأموة واإلحمىىىىاأ   تيمية،  ابن اإلشىىىىسم  رىىىىيخ ياول كما  حممىىىىن  الراق  أأ  وذل.
  كاأ  وهلذا نبعع، من هذا كاأ    ذا  توكلع ضىىىعى هذا  الراق  ويتعله  دائما ذل. ويتعانا نامىىىع  يرق  أأ  دوأ   الرقية نلب

   76الراق .  املرص قلب يتعله ت أأ  األكم 
أأ يميوأ ذا اشىىوع واوىىوع و ابات هلل ،   عمن صىىااتو  ، ت بنامىىع، وز وج املرق  اهلل يعله ومن صىىاات الراق : أأ 

يعله الناس بعة ب  يعله الناس األذكاة املشىىىىىىىىىىىرووة واألوةاد اليت دس  وأأ ت يتعاظم ويعظم نامىىىىىىىىىىىع، ويناع مبا أو ا  هللا, 
تع كذا الراق  من حيث هو، دسأ ةقيالتعله  , اك ا وقد انتشر  و مرهم اخلا وينهاهم ون الشر ،    النبوية،   بتت د المنة

وةمبا ما قرأ كلمة أبدا، أو ةمبا قرأ رىىىىىىىيئا يمىىىىىىىاا و،و ذل.ة يعي ما اجتهد ولرط الصىىىىىىىواب ولرط اهايت اليت تناع و،و 
ذل.، و منا هميذا اتشىىىىىىىىم، وهذا غا حممودة ب  الذ  ينبغ  أأ ينصىىىىىىىى  الراق  الناس أبأ النادع هو هللا ج  ووس، وأي 

 .علمهم األوةاد ادمود، ويعلمهم اخلا وينهاهم ون الشرصاحب شبب والرقية أيوا شبب، وي
هلىا تارغىا كىامس، واملعلوم أأ النىاس حبىاجىة    الرقيىة، والتارغ هلىا مل يمين   غأوهلىا وأوظمهىا أأ يتخىذ الاراص، والرقيىة حردىة يتار 

سَمق مع أأ ديهم ةاقو، ومل يمين  سَ،ق والمىىىىىىه من هد  الصىىىىىىحابة وت التابعو، و منا من هد  الصىىىىىىحابة د وهد  َوَلْيِع الصىىىىىىه
نشىىىىىأ د أوصىىىىىر متأار،، دالذ  وليع هد  المىىىىىلى الصىىىىىان والذ  دلت وليع المىىىىىنة أأ يناع املرص  اوانع جبقع  أو بغا 
جع  د الرقيةة ولمين ت يتارغ هلا ت يتخذ الرقية حردة يميوأ كال بيب املتارغ هلا، وهذا من جهة أنع مل يرد أو مل يمين د 

تعله مبمىبب األشىباب وهو  يتعله  ذ  األشىباب أهنا رىادية ب   وجيب ولا املري  ودم ال زمن األول د قيام احلاجة  ليعال
املرضىا ينمىا من ابتس  وجير  الى ك  جديد من العسجات ولمىاأ حالع ياول أ  وس  دبع  هللا شىبحانع وتعا . 

أدع  ل رد الشيانو من املنزل وأمهلوا أمر الدواص وأمر التورع   أقوط إلارا  المحر أ  ال ة أقوط لات  اجلن أ  ر ص
 77والبمياص واإلحلاا

 .العالج  ابلقرآن مقصور على العلماء واملتخصصني9
هلا   م، وأأ قراصاهتملشىىىىىايخأمر ياتصىىىىىر ولا أه  العلم وااتشىىىىىتشىىىىىااص الار أ الميرو والمىىىىىنة النبوية،  الناس أأ دئة من رط ت

والذ  جيب  . وذل. غا صىىىىىىىحي  من جمرد قراص، اإلنمىىىىىىىاأ ولا نامىىىىىىىع  واجلمىىىىىىىدية ج ا أك  د وس  األمراف الروحية
 اوتااد  أأ األشاس د الرقية الشروية أأ يارأ اإلنماأ ولا نامع وأه  بيتع وحماةمع وهذا هو األو  واألشلم واألتاا، 
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 ,alroqya.comيوليو  8والمنة، املوقع الرمسي للشيخ خالد بن إبراهيم احلبشي للعالج ابلرقية الشرعية من الكتاب احلبش ، االد ابراهيم،  78

2016  .www 

املتخصىىىىىىىصىىىىىىىو من أصىىىىىىىحاب العلم الشىىىىىىىرو  واخل ، بمىىىىىىىبب صىىىىىىىعوبة احلالة وقد يلجأ الناس د بع  األحياأ    بع  
واحتيا  تل. احلالة    معاجل متخصىىىش ك  يوجع احلالة املرضىىىية الوجهع الشىىىروية الصىىىحيحة، أما اتوتااد بذات املعاجل 

س  د، الناية الصادية، وأنع ال. الور والناع، أو الت   بع ولا وجع ما نرا  ونممعع اليوم، ك  ذل.  الى ألشس العايد 
جيوز اتوتااد أبرىىىىخاص معينو أو أأ قراص، دسأ هلا ميز، ااصىىىىة و،و ذل. من اتوتاادات اخلانئة ، والوىىىىابا د ك  
ذلى. النظر د حىال املعىاِل  من حيىث وايىدتىع ووةوىع وممىىىىىىىىىىىىىىلميىع وحمىادظتىع ولا الارائ  والنوادى  كى  ذلى. يع   ان بىاع  

غا  ، ومىا ت رىىىىىىىىىىىىىىى. ديىع أأ املعىاجل كلمىا كىاأ قريبىاً من هللا تعىا  حمىادظىاً ولا ال ىاوىات،   ون مىدط ج ا وناع ةقيتىع من
ومن هنىا ت بىد أأ يتحرط املرضىىىىىىىىىىىىىىا   جمتنبىاً للنواه  كىاأ ج ا ةقيتىع أناع اذأ هللا شىىىىىىىىىىىىىىبحىانىع وتعىا ، والعميس العميس،

 جهم ، املعاجلو الذين تتودر ديهم املواصاات اليت تؤهلهم لرقية الناس ووس
ون بع  الصىىىحابة وةد ما وقد وةد أأ أئمة من المىىىلى الصىىىان ةقوا  ايت مل يرد ديها نش خيتصىىىها الرقية، ومن ذل.   

أو التابعو من اشتخدامهم أنواًوا من الرقية شواًص  ايت قر نية أو أدوية مل يرد الدلي  بتخصيصها م  : وصى ابن وباس 
رت وتدهتا أبأ  أو أدوية مباحة ليمىىىىىت من دواص  ( َوألَات َما ِديَها َوَلَلهت      يىقَر  ولا ب نها مبحو  يةللمرأ، اليت تعمىىىىىّ

احللتيت مايد ل رد اجلاأ   بت أأ  :دم سً  املصى اا وليع الصىس، والمىسم. وهنا  بع  الوصىاات اليت هلا أ ر د العس 
املصىىروع يار اجلن من الرأس ويايه املصىىروع أو أأ   وال وم يايد د حالة صىىرع اجلي لسنمىى  دبمجرد أأ يوضىىع ولا انى

بعوىهم يصىى أنواواً من األوشىاب مارد، أو جمتمعة إلارا  المىحر أو نرد اجلاأ دس أبس اتشىتااد، من تل. اخل ات  
  78.والتجاةب وت بياها

د ممياأ واحد،   املرضىىىىىاجممووة من املعاجل الميتاب والمىىىىىنة  أأ جيمع  :املاصىىىىىود الاراص، اجلماوية.الرقية اجلماعية:10
ت يصىىىىرع، المىىىىليم واملري . وتمىىىىتخدم ممي ات الصىىىىوت د  األناال والشىىىىباب والميباة د المىىىىن، الذ  يصىىىىرع والذ 

غالب األحياأ حىت يمىمع اجلميع الراق  وهو يرت  الار أ، وندها يبدأ بع  من بع مس الصىرع والصىراا والتخبا ولا 
اغتنام الوقت ومعاجلة أك  ودد  :مشىىىىىىىىىىىىهد من مجيع املراجعو وهلذ  ال رياة  جيابيات وشىىىىىىىىىىىىلبيات، دمن هذ  اإلجيابيات

 نامىىىىىىع،  دت يب  املرضىىىىىىا من غا  مشىىىىىىاهد، للمري   يتمىىىىىىم ، والتنايس ون أك  ودد من املميروبو. ممين من املرضىىىىىىا
 ومن للمرضىىا الارصىىة  جحة .ذل. ولا  هللا ديحمد  منع، حاتً  أشىىوأ  هو من رىىاهد  وةمبا  املبتل ، الوحيد   ليس أبنع  ويشىىعر
  ظرودع تماود، ت املرضا من  ك اٌ  .املبارر اإلنسع نريه  ون الصحيحة  الشروية  الرقية لتعلم اجلانب   ذا  يهتم
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 http://www.ruqah.inم، موقع ةقا، اإللميرتو  2017د اير 7، إجيابيـات وسلبيـات الرقية اجلماعية 80
 . ة اجلماعيةإجيابيـات وسلبيـات الرقي  81

 د واملعاجل املري  تارغ  تاتوىى  الاردية  الاراص، .املشىىميلة هلذ  الوحيد   احل  ه  اجلماوية  والرقية  بيتع، د  للرقية اإلجتماوية
 ناس د احلوىىىىىىىىىىوة  املري   التزام ياتوىىىىىىىىىى  ت اجلماوية  الرقية    الذهاب  بينما كليهما،  ولا حر  ذل. ود معينة أوقات
 أهنا دوائدها ومن الرقا،، معظم وند   التواتر ناعها و بت الصىىوت ممي ات جربت اجلماوية  الاراصات ود  . اليوم أو الوقت
 ولا  ت غا أهنا كما  املمىىىاجد، د الصىىىوت ممي ات د  احلال هو كما  املري  أذأ     وضىىىوا  بمي   الراق  صىىىوت  توصىىى 
 79.النعاس  ونع وتصر   الراق  مع   تركيزاً  أك ر املري  وجتع  حمالة، ت  الرقية ديممعوأ  ولب ها الشيانو وشوشة
 ذل. أأ   الاراص بع   ذكر: دأجاب امليميردوأ  واحد  ممياأ  د اجلميع   ولا الاراص، ون  ج ين  ابن الشىىىىىىىىىىىىيخ  وشىىىىىىىىىىىىئ      
 اجلاأ د  يؤ ر واألوةاد  واألدوية اهايت لتل. املصىىىروع  اع أأ  وذل. املصىىىابوة من لمي ا الشىىىااص وحصىىى   دأداد، جقرِّب
 د  ديؤ ر -تعا - هللا وصىىىىىىىىاع كما  رىىىىىىىىااص  هو الار أ  هذا أأ  أو  اإلنمىىىىىىىى ، ويااةق  يتوىىىىىىىىرة أنع ديحدث  يسبمىىىىىىىىع، الذ 

 ويارأ  املري ، من  يارب  الراق  أأ   ه   الشروية  الرقية دإأ   ذل. ومع   املري ،  ولا ناث الااةع من رص  مل ولو المامع،
 دعلا بمىىىىىماوها،  يتأ ر حىت  واألدوية اهايت ويمىىىىىمعع بيد ، جمىىىىىد  ولا  الريه  أ ر وامىىىىى   وليع، ويناث اهايت، وند 
 أبأ العلم مع  املمي ، د  قرأ الاراص، من ذكر ما دع   وليع رىىىىه و أ  أدوىىىى ،  دهو منارًدا واحد  ك   يرق  أأ   تيمىىىىر مىت هذا

ودم دةاشىىة حالة املري  وأاذ    ، دمنها:أما شىىلبيات الاراص، اجلماوية  80. أولم وهللا  الاردية، الاراص، ج ا من  أق  ج اها
ذأ اد رىااص    املع يات الميادية اليت تمىاود الراق  د التشىخيش الصىحي ، ومن    و اص  اإلةرىادات اليت تميوأ شىبباً 

 اجلاأة من ممىىاً    م أأ   منهم ظناً  املصىىرووو، لبا  النامىىيع احلاتت بع  تتامش  ،(الومه    النامىى  الصىىرع .هللا تعا 
. للمري  الشىىىيانو  تلبس د شىىىبباً   الوهم هذا يميوأ  وقد  ب  الصىىىرع، وقت املممىىىوشىىىو ومشىىىاهد، ال ة  بمىىىبب وذل.

مشىاهد، األناال للمصىرووو وقت التخبا ااصىة وما يصىدة منهم من صىراا وبمياص وشىب وهتديد، ما جيعلهم يصىابوأ  
 81.املصاناهللع والازع واخلو  واألحسم املزوجة، ودةص املااشد أو  من جلب 

 نتائج التحليل اإلحصائي 
، و  وقووها  قب  منها والتحصىىىىو  والبدنية والروحية النامىىىىية األمراف وس  د الشىىىىروية  الرقية أ ر هتد  الباح ة    بياأ  

، د من اة املدينة املنوة، د اململمية العربية  والمىنة الميتاب  أشىاشىع الذ  الصىحي  لسشىتشىااص  ت بيه ماياسون   الميشىى
( وينة من الذكوة واإليث، حيث بل  ودد 299المىعودية، اشىتخدام اشىتبانة مؤلاة من قمىمو، وقد مشلت الدةاشىة    

 (، كما مت ااتياة العينة بشمي  وشوائ  من املرضا الذين تعاجلوا د املمتشايات  128(، وودد اإليث  171الذكوة    
 

http://www.ruqah.in/%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://www.ruqah.in/%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://www.ruqah.in/%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://www.ruqah.in/%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84/


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 22 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

%  من 42.8% من الذكوة، و   57.2أو وند الرقا، الشىىىىىىىىروو د املدينة املنوة، ، وقد ارىىىىىىىىتملت وينة الدةاشىىىىىىىىة ولا 
  42.8املئة هم ما بو العشىىىرين وال س و، وأأ  28.8% هم الائة العمرية األق  من وشىىىروأ شىىىنة، وأأ 1اإليث، وأأ 

دوق األةبعو،  و ىذا يتبو أأ الائىة األك ر مشوًت الىدةاشىىىىىىىىىىىىىىة هم  % هم الائىة مىا27.4هم مىابو ال س و واألةبعو، وأأ 
%، بينما بلغت نمىىبة املرضىىا  6.7الشىىباب مابو ال س و واألةبعو، وأأ نمىىبة املرضىىا الذين لديهم مرف ووىىو  ه  

 %، ونمىىىىىىىىبة الذين مل30.1%، ويبو اجلدول أأ نمىىىىىىىىبة من لديهم مرف ةوح  هم 54.5الذين لديهم مرف نامىىىىىىىى  
%، و ذا يتبو للباح ة اةتااع معدل اإلصىىىىىىىىىىىىابة املرف النامىىىىىىىىىىىى  ون غا  من املرف 8.7يشىىىىىىىىىىىىتميوا من أ  مرف هم  

%، والذين تعاجلوا الرقية هم   25.1العوىىىىىىو  والروح ،كما يبو اجلدول أأ نمىىىىىىبة املرضىىىىىىا الذين تعاجلوا لدط نبيب 
%، و ىىىذا يتبو أأ األك ريىىىة هم من تعىىىاجلوا   29.8م %، والىىىذين مجعوا بو العس  الار أ والعس  ال يب ه 45.2

 .الار أ الميرو والمنة النبوية
 نتائج الدراسة

ألثر الرقية الشـــرعية يف عالج األمراض النفســـية    املتوشىىى ات احلمىىىابيةأأ من اسل للي  اتشىىىتبانة تبو   أوالا_       
حيث جاصت   وهذا ترتيبها حمب املتوشا احلما  لمي  منها: ،(4.17-1.65  قد تراوحت مابو والروحية والبدنية

تسها د  ،واليةوبدةجة  (4.17د املرتبة األو  ومبتوشىىىىىىا حمىىىىىىا  بل   " غالباً ما تال  الرقية من حّد، اكتئا ": ،الاار 
. تسها واليةوبدةجة  (4.15 " ومبتوشىىىا حمىىىا  بل  الراحة النامىىىّية وند الرقية الشىىىروية غالباً ما أرىىىعر"  :املرتبة ال انية

، بينما جاصت واليةوبدةجة  (4.00 " مبتوشىىىىا حمىىىىا  بل  للرقية ج ا دّعال د رىىىىاائ  من الصىىىىداع":  د املرتبة ال ال ة
  (1.65 املرتبة األاا، ومبتوشىىىىىىىىا حمىىىىىىىىا  بل  "  العام أو النز  م   شىىىىىىىىحر ياّر بع  األنباص ببع  أنواع المىىىىىىىىحر"

 اً. ويتو  من هذا أأ أك ر األنباص ت ينمبوأ العام    المحر ب     واةف صح  د املريوة.  منخاوة جد وبدةجة 
أّأ معظم املرضىىىىىىىا د من اة البحث ررصىىىىىىىوأ ولا لصىىىىىىىو أنامىىىىىىىهم الار أ الميرو  ومن خالل ماســــــبق تبني للباحثة

األمراف النامىىىىىىىىية والروحية والبدنية بدةجة  واألذكاة النبوية قب  حدوث املرف، ويروأ أأ للرقية الشىىىىىىىىروية ج ا د وس 
وس  حاتت احلزأ اليت قد تاوى   ةاحة الناس ونمئنينتها، كما يمىاود د الار أ الميرو يمىاود أيوىاً دد كبا، جداً.

ويمىىىىىاود أيوىىىىىاً د رىىىىىااص أك ر األمراف اليت تعرف  ، وتذهب الاله واألةق،من األرىىىىىخاصالمي ا كتئاب لدط ات    
أ وهو الصىىىىداع، ود التخايى من حد، األمراف املزمنة كالوىىىىغا والمىىىىمير ، كما تحظت الباح ة حرص أدراد  لسنمىىىىا

 العينة ولا اجلمع بو العس  ال يب والعس  الار  .
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املتوش ات أأ    : ومن اسل الدةاشة امليدانية تبو للباح ة  مدى تطبيق أهايل املدينة املنورة لالشتشفاء الصحيح  -اثنياا 
مجيع أنواع الرقا د املىىدينىىة املنوة، ه  ةقا  " الاار، : ، حيىىث جىىاصت(3.89-1.76  احلمىىىىىىىىىىىىىىىابيىىة قىىد تراوحىىت مىىابو

نظر  أأ الرقية  د "  :، تسها د املرتبة ال انيةواليةوبدةجة  (3.89د املرتبة األو  ومبتوشىىىىىىىىىا حمىىىىىىىىىا  بل   " مشىىىىىىىىىرووة
يتعّله بع  " :. تسها د املرتبة ال ال ةواليةوبدةجة  (3.65 " ومبتوشىىىىىىا حمىىىىىىا  بل  الاردية أدوىىىىىى  من الرقية اجلماوية
  حاتت أور وجاصت د املرتبة الرابعة:   ،واليةوبدةجة  (3.56 " مبتوشىىىىا حمىىىىا  بل  الناس تعلااً رىىىىديداَ براق  مقعو

ي لب الراق  من " :بينما جاصتوبدةجة والية.  (3.52) ومبتوشىا حمىا  ،الار أ  رىايت وأصىحاب مل ألقراص  مرضىّية
.منخاوة جداوبدةجة  (1.76 املرتبة األاا، ومبتوشا حما  بل  " املري  لي  من أصابع العو ًً 

زمن البحىث ه  ةقا مشىىىىىىىىىىىىىىرووىة   ومن دةاشىىىىىىىىىىىىىىة بيىايت اجلدول تبو للبىاح ىة أأ معظم الرقا د املدينىة املنوة، املوجود، د
ويرجع ذل.    جهود هيئة األمر املعرو  والنه  ون املنمير مبن اة البحث، وحرصىىىىىىهم ولا تسد املخالاات الشىىىىىىروية  

 من ااةس الرقية الشروية.
 اخلامتة
لاد متمينت الباح ة من اسل دةاشىىتها لسشىىتشىىااص الار أ الميرو والمىىنة النبوية د املدينة املنوة، من اشىىتنتا  بعوىىاً       

 من األموة، ومن أمهها:
  واللمىىىىىىاأ وصىىىىىىااتع، أب ائع أو تعا  هللا بميسم يميوأ  أأ : رىىىىىىروط   س ة  اجتماع وند   الرقا جواز ولا العلماص أمجع  •

 .تعا  هللا  بتادير ب   بذاهتا تؤ ر  ت  الرقية أأ  يعتاد  وأأ  معنا ، يعر   مبا أو العر 
التحصىىىىىىىو من العو، واملس، والمىىىىىىىحر، ومجيع  جاص  ا الار أ الميرو والمىىىىىىىنة امل هر،، اليت الوقاية شىىىىىىىب  أهم ومن •

 .بعد حدو ع املرف وإلزالة الصحة قب  حدوث املرف، األمراف، حلاظ
مع وضىىىىىع الريه ولا اإلصىىىىىبع   لاد  بت جدوط وناع اتشىىىىىتشىىىىىااص الدواص الواةد ون النيب صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم   •

، وذل. من اسل دةاشات وأحباث قام  ا  تصوأ، وهذا ما ولمنا  اي  النيب صلا هللا  الرتاب   وضعع ولا املري 
 .أك ر من أةبعة وشر قريً   وليع وشلم قب 

 .تؤد     مااشد ك ا،د أومال اخلا، ألأ اتشتعانة  م  ولوكاأ ذل.  الرقية نة اجلنت جيوز اتشتعا •
 اجلمع بو اتشتشااص الار أ الميرو والدواص واألدوية ال بية املوصودة من قب  األنباص املختصو.  •
 أأ الار أ كلع رااص. أ النيب صلا هللا وليع وشلم مل خيصش  ايت معينة، أو شوةاً حمدد، الرقية دتبو   •
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حيىث  أ اخللو، ادظوة، كوأ املرأ، وحىدهىا مع  ،وليهن مجيعىاً  ليس من اخللو، مجع النمىىىىىىىىىىىىىىىاص د مميىاأ واحىد للاراص،  •
 .ةج  أجنيب

 الشىي اأ اسلع من يدا   قد  واألوهام، الدج  من نوع  شىحراً  وم  أوالذ  العو يصىيب الذ  الشىخش  لي   أ  •
 .غاهم  أو واجلااأ  األقاةب من  بريئاً   نمايً   املري  ايال د ويوع 

، لمين بشىرط  وليع هد  المىلى الصىان والذ  دلت وليع المىنةوهذا الذ  ،  ديعولا الاراص، ت مانع  أ أاذ أجر،  •
 أأ تيبال  د ذل..

، و أ احتا     ةاق   األشىىىىىاس د الرقية الشىىىىىروية أأ يارأ اإلنمىىىىىاأ ولا نامىىىىىع وأه  بيتع وحماةمع وهذا هو األو  أّ   •
للرقية  س بد أأ يتحرط املعاجلو الذين تتودر ديهم املواصىىىىىىىىاات اليت تؤهلهم  د لعدم متمينع من الرقية أو لصىىىىىىىىعوبة احلالة

 الشروية.
 .ررونها  تودر ديجب اجلماوية  الرقية من تبد  كاأ   و ذا اجلماوية،  الرقية من أدو   الاردية  الرقية  أ  •
 واألذكاة الميرو  الار أ  أنامىىىهم لصىىىو ولا ررصىىىوأ  البحث من اة د  املرضىىىا اتشىىىتبانة أأ معظمجاص د نتائ   •

  للرقية أأ  كما يروأ   (، وه  نمىىىىىىىىىبة والية.3.62املرف، حيث بل  املتوشىىىىىىىىىا احلمىىىىىىىىىا  لذل.   حدوث  قب   النبوية
  الناس ةاحة د أيوىىىىىىىىىىىىاً  وتمىىىىىىىىىىىىاود . جداً  كبا،  بدةجة  والبدنية والروحية  النامىىىىىىىىىىىىية األمراف وس  د ج ا  الشىىىىىىىىىىىىروية

 واألةق، الاله وتىذهىب منهم ، المي ا لىدط اتكتئىاب    تاوىىىىىىىىىىىىىى  قىد  اليت احلزأ  حىاتت وس  ود ونمئنينتهىا،
  كالوغا  املزمنة األمراف  حد،  من  التخايى  ود الصداع،  هلم وهو  تعرف  اليت  األمراف  أك ر  رااص  د  أيواً  وتماود 

 الار  . والعس  ال يب العس   بو اجلمع  ولا  العينة  أدراد حرص الباح ة تحظت كما  والممير ،
مشىىىىىىرووة، وقد بل  املتوشىىىىىىا احلمىىىىىىا  هلذ   ةقا  ه  البحث  زمن  جراص د املوجود،  املنوة، املدينة د  الرقا معظم  أ  •

 ولا  وحرصىىهم املن اة،  املنمير ون  والنه  املعرو  األمر  هيئة جهود     ذل. ويرجع ( 3.89الاار، د اتشىىتبانة  
 .الشروية  الرقية ااةس  من الشروية املخالاات تسد

 التوصيات
ولا املبتلا واملري  اإللتجاص    هللا شىىبحانع وتعا  واإلوتصىىام الميتاب والمىىنة، دهما الشىىااص والدواص اذنع تعا .  •

 املرف أو اإلصابة العو.ووليع التحصن  ايت الار أ واألدوية النبوية قب  حدوث 
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 من واملعايا الوىىىوابا وضىىىع  و  والمىىىنة،  الميتاب د ال ابت اتشىىىتشىىىااص د الاوو   واملنه  الصىىىحيحة العايد،  يوىىىاا •
  وامة  رىىىىىىىروية مصىىىىىىىلحة  اإلجراص ذل. ود اتاتصىىىىىىىاص، هذا د يدا  أأ  أةاد ملن اجملال هذا د املختصىىىىىىىو العلماص

 للمملمو.
  بو الشىىىىىروية  التووية نشىىىىىر  والمىىىىىنة الار أ  اتشىىىىىتشىىىىىااص ولم د املتخصىىىىىصىىىىىو املخلصىىىىىو املعاجلو ولا الواجب من •

 . المامية  النبيلة وغاايتع وأهدادع العلم هذا ون  ناية صوة، وتادو  املعاجلو
 .الرقا، بع   قب  من  الرقية  اشم  املرضا من  ديها املبال    األموال وأاذ  املتاجر، منع  •
  األدراد مهمة وهذ  والدجالو واملشىعوذين المىحر، أمر وكشىى وةدوهم،  املهنة، هذ  مزاولة من العلم   ذا اجلهلة منع  •

 ت الار أ  داملعاجل  واملشىىىىىىىىىىىىعوذين، الدجالو حبال الار أ  املعاجل حال  يشىىىىىىىىىىىىتبع ولا املري  أأ   ينبغ  ت .واجلماوات
 داحلذة من الذهاب    المحر، واملشعوذين والدجالو..النبوية  واألدوية الار أ   ت  ةقيتع د يمتعم 

وتوصىىىىى  الباح ة املهتمو والباح و من املدينة املنوة، أباذ وينات من تراب مدينة ةشىىىىىول هللا صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم  •
 والايام بدةاشتها وللي  مميويهتا ومعردة تركيباهتا.

الار أ الميرو والمىىىىىىنة النبوية، دتاوم بتنظيم وم  الرقا،   وتوصىىىىىى  الباح ة أبأ تاوم هيئة ااصىىىىىىة تعم  اتشىىىىىىتشىىىىىىااص •
مبراقبتهم واإلررا  وليهم، وتدةيبهم ولا أصول الرقية الشروية. دسبد من اووع املعاجلو الار أ للتدةيب والتاوو 

 واإلجاز، اليت خيوع  ليها ال بيب النام .
اتشتعانة ة ، األنباص املتخصصىو  العس  ال يب مع الرقية و ولا املعاجل الميتاب والمنة ودم منع املرضا من تناول  •

د جمال ال ب العوىىىىو  والنامىىىى  ملعردة مزيد من املعلومات اهلامة املتعلاة ب بيعة اجلمىىىىم البشىىىىر  واليت تايد املعاِل   
 .د مراح  وسجع املختلاة

تش، تشىىم  دريه وسج  متمياد  يتميوأ  نشىىاص مراكز متخصىىصىىة للعس  الار أ الميرو والمىىنة امل هر، ارىىرا    •
 من ال بيب النام  واإلجتماو  والراق .

العم  ولا دةاشىىىة نتائ  اتشىىىتبانة اليت حصىىىلت وليها الباح ة، دةاشىىىة واقعية، والرتكيز وليع د وملية التووية الرقية   •
 الشروية الواةد، د الميتاب والمنة، وحماولة لتصحي  املااهيم اخلانئة.

 اح ة اإلهتمام جبانب اتشتشااص الار أ والمنة وذل. اجراص األحباث العلمية، واإلحصائية ومتابعتها.توص  الب •
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