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 مبحث الرقى 

عز وجل سبباً ليستعاذ بو من الشرور وادلكروىات واذلواـ ألف فيها التجاء واعتصاماً ي كل ما جعلو اهلل ىتعريف الرقى : 
 باهلل 

 التوكل على اهلل عز وجل. ها تنافيه وأنمكرو  الرقى أن منها يفهم التي حاديثألاأوالً : 

ُهَما اللَّوُ  َرِضيَ  َعبَّاٍس، اْبنِ روى الشيخاف من حديث  َنا َخرَجَ : قَاؿَ  َعنػْ  ُعِرَضتْ : " فَػَقاؿَ  يَػْوًما َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  َعَليػْ
 ِثريًاكَ  َسَواًدا َورَأَْيتُ  َأَحٌد، َمَعوُ  لَْيسَ  َوالنَِّبي  الرَّْىُط، َمَعوُ  َوالنَِّبي  الرَُّجاَلِف، َمَعوُ  َوالنَِّبي  الرَُّجُل، َمَعوُ  النَِّبي  ََيُري  َفَجَعلَ  األَُمُم، َعَليَّ 
: ِل  َفِقيلَ  األُُفَق، َسدَّ  َكِثريًا َسَواًدا فَػرَأَْيتُ  اْنظُْر،: ِل  ِقيلَ  ُثَّ  َوقَػْوُمُو، ُموَسى َىَذا: َفِقيلَ  أُمَِِّت، َتُكوفَ  َأفْ  فَػَرَجْوتُ  األُُفَق، َسدَّ 

 ِحَسابٍ  ِبَغرْيِ  اجلَنَّةَ  َيْدُخُلوفَ  أَْلًفا َسبػُْعوفَ  َىُؤاَلءِ  َوَمعَ  أُمَُّتَك، َىُؤاَلءِ : َفِقيلَ  األُُفَق، َسدَّ  َكِثريًا َسَواًدا فَػرَأَْيتُ  َوَىَكَذا، َىَكَذا اْنظُرْ 
ْ  وَلَْ  النَّاسُ  فَػتَػَفرَّؽَ "   آَمنَّا َوَلِكنَّا الشيْرِؾ، ِح  فَػُوِلْدنَا ََنْنُ  أَمَّا: فَػَقاُلوا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  َأْصَحابُ  فَػَتَذاَكرَ  ذَلُْم، يُػبَػّيَّ

 َوالَ  َيْستَػْرقُوَف، َوالَ  يَػَتطَيػَُّروَف، الَ  الَِّذينَ  ُىمُ : »فَػَقاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبَّ  فَػبَػَلغَ  أَبْػَناُؤنَا، ُىمْ  َىُؤاَلءِ  َوَلِكنْ  َوَرُسولِِو، بِاللَّوِ 
مْ  َوَعَلى َيْكتَػُووَف، ُهمْ : فَػَقاؿَ  زِلَْصنٍ  ْبنُ  ُعكَّاَشةُ  فَػَقاـَ  «وفَ يَػتَػوَكَّلُ  َرِّبِي : فَػَقاؿَ  آَخرُ  فَػَقاـَ  «نَػَعمْ : »قَاؿَ  اللَِّو؟ َرُسوؿَ  يَا أَنَا  أَِمنػْ

ُهمْ    (1)«ُعَكاَشةُ  ِِّبَا َسبَػَقكَ : »فَػَقاؿَ  أَنَا؟ أَِمنػْ

 التوكل  فهذا يناح  أو اسقرقى أو اكتوواالتوكل وأف من تطري فهم من ىذا احلديث أف الرقى تناحي

  «ُعَكاَشةُ  ِِّبَا َسبَػَقكَ » َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىفائدة : وىى قوؿ النب 

 َحقي  ِح  َذِلكَ  يَػَقعْ  وَلَْ  ُعكَّاَشةَ  ِح  ُُيَابُ  أَنَّوُ  بِاْلَوْحيِ  َعِلمَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأفَّ  النػََّوِويي  َوَصحَّحَ :  قال ابن حجر
  اْْلَخرِ 

 َيْطُلبَ  َأفْ  جَلَازَ  َأَجابَوُ  َلوْ  ِإذْ  ُُيَبْ  لَْ  فَِلَذِلكَ  ُعكَّاَشةَ  ِعْندَ  َكافَ  َما اأْلَْحَواؿِ  تِْلكَ  ِمنْ  الثَّاِن  ِعْندَ  َيُكنْ  لَْ :  وقال القرطبي
 :َأَحُدُُهَا ِلَوْجَهّْيِ  ُمَناِفًقا َكافَ  قَاؿَ  َمنْ  قَػْوؿِ  ِمنْ  أَْوَل  َوَىَذا َذِلكَ  بَِقْولِوِ  اْلَبابَ  َفَسدَّ  فَػَيَتَسْلَسلُ  َحاِضرًا َكافَ  َمنْ  ُكلي  َذِلكَ 

ـُ  الصََّحابَةِ  ِح  اأْلَْصلَ  َأفَّ  األوؿ :   َصِحيحٍ  بِنَػْقلٍ  ِإالَّ  َذِلكَ  ُُيَاِلفُ  َما يَػْثُبتُ  َفاَل  النػيَفاؽِ  َعَد

 وال ُمَناِفق من َذِلك يصدر وََكيف الرَُّسوؿ بَِتْصِديق ويقّي َصِحيح َقْصدٍ  َعنْ  ِإالَّ  السيَؤاؿِ  َىَذا ِمْثلُ  َيْصُدرَ  َأفْ  َقلَّ  أَنَّوُ  َوالثَّاِن  
  (2)النػََّوِويي  َوَصحَّحَ  تَػْيِميَّةَ  بنا جنح َىَذا

                                                           

 ( 552( ومسلم )7575أخرجو البخاري ) -1
 ( 215 /11فتح الباري ) -5
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 فَػَقدْ  اْستَػْرَقى، َأوِ  اْكتَػَوى، َمنِ : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  َعنِ  بن شعبة اْلُمِغريَةِ ما رواه القرمذي وابن ماجو وأمحد عن 
  (1)«التػَّوَكيلِ  ِمنَ  بَرِئَ 

 فهو مناج للتوكل واألصل ح ىذا الباب حديث ابن عباس  فعلو ،فهذاف احلديثاف يدالف على أف االسقرقاء مكروه وأف من 

 وأنها ال تنافى التوكل وىذه تنقسم إلى قسمين :ثانياً : األحاديث التي تفيد جواز االسترقاء 

 فعلية -5قولية                                                    -1

 والقولية تنقسم إل قسمّي :

 تستعمل للوقاية من ادلرض قبل وقوعو -1

 تستعمل بعد وقوع ادلرض إلزالتو ورفعو -5

 : يليالقسم األول من الرقى القولية التي تستعمل للوقاية من المرض قبل وقوعو. األحاديث كما 

 َما اهللِ  َرُسوؿَ  يَا: فَػَقاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  ِإَل  َرُجلٌ  َجاءَ : قَاؿَ  أَنَّوُ  ُىَريْػرََة، َأِب روى اإلماـ مسلم من حديث  -1
 لَْ  َخَلَق، َما َشري  ِمنْ  التَّامَّاتِ  اهللِ  ِبَكِلَماتِ  أَُعوذُ : أَْمَسْيتَ  ِحّيَ  قُػْلَت، َلوْ  أََما »: قَاؿَ  اْلَبارَِحَة، َلَدَغْتِن  َعْقَربٍ  ِمنْ  َلِقيتُ 
  (2)« َتُضرَّؾَ 

 التعوذ ِّبا قبل وقوع ادلرض ب َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىفهنا أمر النب 

 ِمنْ  بِاْْليَػتَػّْيِ  قَػَرأَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  قَاؿَ : قَاؿَ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  البدرى َمْسُعودٍ  َأِب روى الشيخاف عن  -5
َلةٍ  ِح  البَػَقرَةِ  ُسورَةِ  آِخرِ    (3)«َكَفَتاهُ  لَيػْ

َلةٍ  ُكلَّ  ِفَراِشوِ  ِإَل  أََوى ِإَذا َكافَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأفَّ  »: َعاِئَشةَ ما رواه البخاري عن  -3  نَػَفثَ  ُثَّ  َكفَّْيِو، ََجَعَ  لَيػْ
 يَػْبَدأُ  َجَسِدِه، ِمنْ  اْسَتطَاعَ  َما ِِّبَِما ََيَْسحُ  ُثَّ  النَّاِس، ِبَربي  َأُعوذُ  َوُقلْ  الَفَلقِ  ِبَربي  أَُعوذُ  َوُقلْ  َأَحدٌ  اللَّوُ  ُىوَ  ُقلْ : ِفيِهَما فَػَقَرأَ  ِفيِهَما
  (4)« َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  َذِلكَ  يَػْفَعلُ  َجَسِدهِ  ِمنْ  أَقْػَبلَ  َوَما َوَوْجِهوِ  رَْأِسوِ  َعَلى ِِّبَِما

 قبل وقوع ادلرض للوقاية منو وإرادهتا فهذه النصوص دلت على مشروعية الرقية 
                                                           

 ( 522( والصحيحة )2777( وصحح األلبان ح ادلشكاة )42/14( وأمحد )3243( وابن ماجو )5277أخرج القرمذي ) -1
 َوَغرْيِهِ  الشََّقاءِ  َوَدَرؾِ  اْلَقَضاءِ  ُسوءِ  ِمنْ  التػََّعويذِ  ِح  بَابٌ ( 5523أخرجو مسلم ) -5
 ( 425( ومسلم )723أخرجو البخاري ) -3
 ( ومسلم 7215أخرجو البخاري ) -2
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واعلم علمن اهلل وإياؾ أف ىذه الرقية جعلها اهلل عز وجل سببًا للوقاية ، واعلم أف ىذه الرقية إذا رقى ِّبا إنساف فال يلـز 
 أف يزوؿ عنو ادلرض إال بإذف اهلل عز وجل 

 األحاديث كما يلى:: القسم الثاني : من الرقى القولية التي تستعمل بعد وقوع المرض إلزالتو ورفعو 

ـي  ما رواه الشيخاف من حديث  -1 َها اللَّوُ  َرِضيَ  َسَلَمَة، ُأ  بنت] َجارِيَةً  بَػْيِتَها ِح  َرَأى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأفَّ : َعنػْ
 (1)«النَّْظرَةَ  ِِّبَا فَِإفَّ  ذَلَا، اْستَػْرُقوا: »فَػَقاؿَ  ،[وشحوبا صفرة] َسْفَعةٌ  َوْجِهَها ِح  [ مملوكة أمة أو صغرية

َها اللَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشَة، روى الشيخاف عن  -5  ِمنَ  ُيْستَػْرَقى َأفْ  أََمرَ  َأوْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  أََمَرِن : »قَاَلتْ  َعنػْ
 (2)«الَعّْيِ 

 سم]مُحَةٍ  أَوْ  َعّْيٍ  ِمنْ  ِإالَّ  رُقْػَيةَ  الَ  »قَاؿَ   اأْلَْسَلِميي  ُحَصْيبٍ  ْبنِ  بُػَرْيَدةَ ومسلم عن  ُحَصّْيٍ  ْبنِ  ِعْمرَافَ روى البخاري عن  -3
 (3)[ «وضرىا العقرب

 َوقَاؿَ  احْلَيَِّة، رُقْػَيةِ  ِح  َحْزـٍ  ِْلؿِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  َرخَّصَ : يَػُقوؿُ  اهلِل، َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  عَ روى اإلماـ مسلم عن  -2
 ُتْسرِعُ  اْلَعّْيُ  َوَلِكنِ  اَل،: قَاَلتْ  «احْلَاَجةُ  ُتِصيبُػُهمُ  [ َنيفة أي]َضارَِعةً  َأِخي َبِن  َأْجَساـَ  أََرى ِل  َما: »ُعَمْيسٍ  بِْنتِ  أِلَْْسَاءَ 
 (4)«اْرِقيِهمْ : »فَػَقاؿَ  َعَلْيِو، فَػَعَرْضتُ : قَاَلتْ  «اْرِقيِهمْ : »قَاؿَ  إِلَْيِهْم،

 َسْفَرةٍ  ِح  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  َأْصَحابِ  ِمنْ  نَػَفرٌ  اْنطََلقَ : قَاؿَ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  َسِعيدٍ  َأِب  روى الشيخاف عن  -7
 َذِلكَ  َسييدُ  فَػُلدِغَ  ُيَضيػيُفوُىْم، َأفْ  فَأَبَػْوا [ الضيافة منهم طلبوا] فَاْسَتَضاُفوُىمْ  الَعَرِب، َأْحَياءِ  ِمنْ  َحي   َعَلى نَػزَُلوا َحّتَّ  َسافَػُروَىا،

، َفُعوُ  الَ  َشْيءٍ  ِبُكلي  َلوُ  َفَسَعْوا احَليي  بَػْعِضِهمْ  ِعْندَ  َيُكوفَ  َأفْ  َلَعلَّوُ  نَػَزُلوا، الَِّذينَ  الرَّْىطَ  َىُؤاَلءِ  أَتَػْيُتمْ  َلوْ : بَػْعُضُهمْ  فَػَقاؿَ  َشْيٌء، يَػنػْ
َنا ُلدَِغ، َسييَدنَا ِإفَّ  الرَّْىطُ  أَيػيَها يَا: فَػَقاُلوا فَأَتَػْوُىْم، َشْيٌء، َفُعُو، الَ  َشْيءٍ  ِبُكلي  َلوُ  َوَسَعيػْ  َشْيٍء؟ ِمنْ  ِمْنُكمْ  َأَحدٍ  ِعْندَ  فَػَهلْ  يَػنػْ
 ُجْعاًل، لََنا ََتَْعُلوا َحّتَّ  َلُكمْ  ِبرَاؽٍ  أَنَا َفَما ُتَضيػيُفونَا، فَػَلمْ  اْسَتَضْفَناُكمْ  َلَقدِ  َواللَّوِ  َوَلِكنْ  أَلَْرِقي، ِإني  َواللَّوِ  نَػَعْم،: بَػْعُضُهمْ  فَػَقاؿَ 

َا الَعاَلِمّيَ  َربي  لِلَّوِ  احَلْمدُ : َويَػْقرَأُ  َعَلْيِو، يَػْتِفلُ  فَاْنطََلقَ  الَغَنِم، ِمنَ  َقِطيعٍ  َعَلى َفَصاحلَُوُىمْ   حبل من فك]ِعَقاؿٍ  ِمنْ  ُنِشطَ  َفَكَأَّنَّ
 فَػَقاؿَ  اْقِسُموا،: بَػْعُضُهمْ  فَػَقاؿَ  َعَلْيِو، َصاحلَُوُىمْ  الَِّذي ُجْعَلُهمُ  فََأْوفَػْوُىمْ : قَاؿَ  قَػَلَبٌة، بِوِ  َوَما ََيِْشي فَاْنطََلقَ  ،و[ب مشدودا كاف
 اللَّوِ  َرُسوؿِ  َعَلى فَػَقِدُموا يَْأُمرُنَا، َما فَػنَػْنظُرَ  َكاَف، يالَّذِ  َلوُ  فَػَنْذُكرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبَّ  نَْأِتَ  َحّتَّ  تَػْفَعُلوا الَ : َرَقى الَِّذي

                                                           

 ( 5135ومسلم ) الَعّْيِ  رُقْػَيةِ  بَابُ ( 7533أخرجو البخاري ) -1
 ( 5137( ومسلم )7534أخرجو البخاري ) -5
 ( 552( ومسلم )7527أخرجو البخاري ) -3
 َوالنَّْظرَةِ  َواحلَُْمةِ  َوالنَّْمَلةِ  اْلَعّْيِ  ِمنَ  الريقْػَيةِ  اْسِتْحَبابِ  بَابُ ( 5134أخرجو مسلم ) -2
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 «َسْهًما َمَعُكمْ  ِل  َواْضرِبُوا اْقِسُموا، َأَصْبُتْم، َقدْ : »قَاؿَ  ُثَّ  ،«رُقْػَيةٌ  أَنػََّها يُْدرِيكَ  َوَما: »فَػَقاؿَ  َلُو، َفذََكُروا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى
 (1)َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  َفَضِحكَ 

 اللَِّديغِ  َعَلى ِِّبَا يُػْقَرأَ  َأفْ  فَػُيْسَتَحبي  رُقْػَيةٌ  بِأَنػََّها التَّْصرِيحُ  ِفيوِ  «رُقْػَيةٌ  أَنػََّها أَْدرَاؾَ  َما» َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى قَػْولُوُ :  قال النووي
ـِ  َأْصَحابِ  َوَسائِرِ  َواْلَمرِيضِ   (2)َواْلَعاَىاتِ  اأْلَْسَقا

 وأما النوع الثاني من األحاديث التي ال تحرم الرقية الرقى وىى الفعلية وتشمل :

 رقية النبي صلى اهلل عليو وسلم لنفسو -1

 رقية النبي صلى اهلل عليو وسلم لغيره -2

 رقية غيره لو صلى اهلل عليو وسلم -3

َها اللَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  : روى الشيخاف عن  الحديث األول  أَوْ  َمرِيًضا أََتى ِإَذا َكافَ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ : َعنػْ
 الَ  ِشَفاءً  ِشَفاُؤَؾ، ِإالَّ  ِشَفاءَ  الَ  الشَّاِح، َوأَْنتَ  اْشفِ  النَّاِس، َربَّ  [ ذلك وَنو واألل الشدة] سَ أالبَ  أَْذِىبِ : »قَاؿَ  بِِو، ُأِتَ 

 «َسَقًما يُػَغاِدرُ 

 (3)««أَْنتَ  ِإالَّ  َلوُ  َكاِشفَ  اَل  الشيَفاُء، بَِيِدؾَ  النَّاِس، َربَّ  اْلَباَس، أَْذِىبِ  » وفى رواية مسلم 

َها اللَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ وج الصحيحّي من حديث :  الحديث الثاني  ِإَذا َكافَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ : »َعنػْ
  (4)«بَػرََكِتَها َرَجاءَ  بَِيِدهِ  َوأَْمَسحُ  َعَلْيوِ  أَقْػَرأُ  ُكْنتُ  َوَجُعوُ  اْشَتدَّ  فَػَلمَّا َويَػنػُْفُث، بِاْلُمَعويَذاتِ  نَػْفِسوِ  َعَلى يَػْقرَأُ  اْشَتَكى

 زُلَمَّدُ  يَا: فَػَقاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبَّ  أََتى ِجْْبِيَل، َأفَّ  َسِعيٍد، َأِب : روى اإلماـ مسلم والقرمذي عن  الحديث الثالث
 َيْشِفيكَ  اهللُ  َحاِسٍد، َعّْيِ  أَوْ  نَػْفسٍ  ُكلي  َشري  ِمنْ  يُػْؤِذيَك، َشْيءٍ  ُكلي  ِمنْ  أَْرِقيَك، اهللِ  بِاْسمِ : »قَاؿَ  «نَػَعمْ : »فَػَقاؿَ  اْشَتَكْيَت؟

 (5)«أَْرِقيكَ  اهللِ  بِاْسمِ 

 بين النصوص : الظاىري وجو التعارض

                                                           

 ( 5521( ومسلم )5552أخرجو البخاري ) -1
 ( 12/144شرح النووي على مسلم ) -5
 ( 5131( ومسلم )7257أخرجو البخاري ) -3
 (5135( ومسلم )7212أخرجو البخاري ) -2
 ( 355( والقرمذي )5142أخرجو مسلم ) -7
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ظاىره أف الرقى وما ذكر معها مناج للتوكل  « َيْستَػْرُقوفَ  الَ ىم الذين  »ح حديث السبعّي قاؿ النب صلى اهلل عليو وسلم 
 يفعلوف ىذه األشياء لتوكلهم على اهلل "حيث جعلها النب صلى اهلل عليو وسلم ح مقابل التوكل كأنو قاؿ " إف ىؤالء ال 

وبالنظر إل األحاديث األخرى جند أنو صلى اهلل عليو وسلم عمل بالرقى قوالً وفعالً ، وعليو فالرقية الشرعية ثابتو بقولو 
 وفعلو وإقراره 

 ؟« َيْستَػْرُقوفَ  الَ  »وعليو فما اجلواب على حديث ابن عباس

 : سلك العلماء َتاه ىذا التعارض الظاىري مسلك اجلمع الظاىري مذاىب العلماء َتاه ىذا التعارض

بّي فعل الرقية وطلبها ففعل الرقية سواًء بنفسو أو بغريه فضاًل وإحساف شرط أال يطلبها ، وطلب الرقية  رؽقالوا : ىناؾ ف 
 مكروه قادح ح التوكل وىذا واضح 

 (1)«يَػْرُقوفَ  اَل  الَِّذينَ  ُىمُ لم : ورد ح بعض روايات حديث السبعّي ألف عند مس ملحوظة

 اللَّوُ  َصلَّى النَِّبي  وََكافَ  َحَسَنةٌ  َوأِلَنْػُفِسِهمْ  ِلَغرْيِِىمْ  رقياىم فَِإفَّ  َغَلطٌ  َوُىوَ "  يَػْرُقوفَ  َواَل "  ِفيوِ  ُرِويَ  َوَقدْ :  قال شيخ اإلسالم
رَهُ  نَػْفَسوُ  يَػْرِقي َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  رَهُ  نَػْفَسوُ  رُقْػَيَتوُ  فَِإفَّ  َيْستَػْرِقي َيُكنْ  وَلَْ  َوَغيػْ  فَِإفَّ  بِوِ  َمْأُمورٌ  َوَىَذا َوِلَغرْيِهِ  لِنَػْفِسوِ  الديَعاءِ  ِجْنسِ  ِمنْ  َوَغيػْ

ـَ  ِقصَّةِ  ِح  َذِلكَ  اللَّوُ  ذََكرَ  َكَما َوَدَعْوهُ  اللَّوَ  َسأَُلوا ُكلَُّهمْ  اأْلَنِْبَياءَ   (2)َوَغرْيِِىمْ  َوُموَسى َوِإبْػرَاِىيمَ  آَد

  (3)فهي شاذة تفرد ِّبا شيخ مسلم سعيد بن منصور «يرقوف ال»: أما رواية  األلبانيالعالمة قال 

 مستعطن ملتفت إل غري اهلل بقلبو  من الغري )ادلسقرقي( تدؿ على أنو وعليو فطلب الرقية

 يَا: فَػَقاَلتْ  َلَمٌم، ِِّبَا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  ِإَل  اْمرَأَةٌ  َجاَءتْ : قَاؿَ  ُىَريْػرََة، َأِب ويدؿ على ذلك ما رواه اإلماـ أمحد عن 
 ، «َعَلْيكِ  ِحَسابَ  َواَل  فَاْصْبِي، ِشْئتِ  َوِإفْ  َيْشِفَيِك، َأفْ  اللَّوَ  َدَعْوتُ  ِشْئتِ  ِإفْ : »قَاؿَ  َيْشِفَيِن، َأفْ  اللَّوَ  ادْعُ  اللَِّو، َرُسوؿَ 
 (4)َعَليَّ  ِحَسابَ  َواَل  َأْصْبُ، َبلْ : قَاَلتْ 

االسقرقاء ولعل النب صلى اهلل عليو وسلم قد علم من حاذلا قوة فأرشدىا النب صلى اهلل عليو وسلم إل األفضل وىو ترؾ 
 صْبىا واحتماذلا حيث أنو صلى اهلل عليو وسلم ل يقل ىذا القوؿ لكل من طلب منو الرقية 

                                                           

 ( 552أخرجو مسلم ) -1
 ( 145 /1رلموع الفتاوى ) -5
 ( 1212 /3العقيدة )موسوعة األلبان ح  -3
 ( 3213( وصححو األلبان ح صحيح القرغيب والقرىيب )3243أخرجو أمحد ) -2
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رَهُ  نَػْفَسوُ  رُقْػَيَتوُ  فَِإفَّ :  قال شيخ اإلسالم َعاءِ  ِجْنسِ  ِمنْ  َوَغيػْ  اللَّوَ  َسأَُلوا ُكلَُّهمْ  اأْلَنِْبَياءَ  فَِإفَّ  بِوِ  َمْأُمورٌ  َوَىَذا َوِلَغرْيِهِ  لِنَػْفِسوِ  الدي
ـَ  ِقصَّةِ  ِح  َذِلكَ  اللَّوُ  ذََكرَ  َكَما َوَدَعْوهُ   (1)َوَغرْيِِىمْ  َوُموَسى َوِإبْػرَاِىيمَ  آَد

 شروط الرقية الشرعية :

 ز وجل وبأْسائو وصفاتو عأف تكوف بكالـ اهلل  -1

 أف تكوف بالساف العرب -5

 أف يعتقد أف الرقية ال تؤثر بذاهتا بل مبشيئة اهلل عز وجل  -3

  (2)ىذه الشروط  اْجِتَماعِ  ِعْندَ  الريَقى َجَوازِ  َعَلى اْلُعَلَماءُ  َأَْجَعَ  َوَقدْ :  قال ابن حجر

 أال تكوف من عراؼ أو كاىن أو ساحر  -2

 أال تكوف ِّبيئة زلرمة كأف ُيتلى الرجل بادلرأة األجنبية  -7

 الخالصة :

 وادلٌرقي بو ( -ِقي وادلرْ  - ياقحكم الرقية ُيتلف باختالؼ )الرَّ 

 فإف كانت الرقية بكتاب اهلل تعال وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم  -1
فهي مندوبة ح حق الراقي ألهنا تقع بنفع وإحساف لقوؿ النب صلى اهلل عليو وسلم ح احلديث الذى  - أ

 َعنِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  فَػنَػَهى اْلَعْقَرِب، ِمنَ  يَػْرِقي َخاؿٌ  ِل  َكافَ : قَاؿَ  َجاِبٍر،رواه مسلم عن 
 َمنِ : »فَػَقاؿَ  اْلَعْقَرِب، ِمنَ  أَْرِقي َوأَنَا الريَقى، َعنِ  نَػَهْيتَ  ِإنَّكَ  اهللِ  َرُسوؿَ  يَا: فَػَقاؿَ  فَأَتَاُه،: قَاؿَ  الريَقى،

َفعَ  َأفْ  ِمْنُكمْ  اْسَتطَاعَ    (3)«فَػْليَػْفَعلْ  َأَخاهُ  يَػنػْ
 ادلرقي حيث رُقى النب صلى اهلل عليو وسلم ورقى وأذف ح الرقية وأمر ِّبا  وجائزة ح حق - ب

                                                           

 ( 145 /1رلموع الفتاوى ) -1
 ( 137 /12فنح الباري ) -5
 (5133أخرجو مسلم ) -3
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، وأيضاً ) وال يسقرقوف( ] الذى يطلب الرقية من غريه[ حلديث السبعّي ألف  يومكروه ح حق ادلسقرق - ت
: قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  َعنِ  ،بن شعبة   ْلُمِغريَةِ دلا ثبت عند القرمذي وابن ماجو من حديث ا

 (1)«التػَّوَكيلِ  ِمنَ  بَرِئَ  فَػَقدْ  اْستَػْرَقى، َأوِ  اْكتَػَوى، َمنِ »
وإف كانت الرقية بغري الكتاب والسنة أو ختلف شرط من شروطها السابقة فهي زلرمة وقد تصل إل  -5

 الشرط أو الكفر 

 الريَقى، ِإفَّ : »يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  ْسَِْعتُ : قَاؿَ  ،بن مسعود اللَّوِ  َعْبدِ روى أبو داود وأمحد من حديث 
 (2)«ِشْرؾٌ  َوالتػيَوَلةَ  َوالتََّمائَِم،

 وَنوه بالقرآف كاف الما. والشياطّي األصناـ بأْساء كاف ما وادلراد. العوذة:  )الرقى في الحديث(

 العّي وتدفع تؤثر أهنا ظن على األوالد أعناؽ ح النساء يعلقها الِت اخلرازات ِّبا أريد متيمة َجع (التمائم)

 زوجها إل ادلرأة ُيلب السحر من نوع (التولة) 

 بقرؾ اخلفي الشرؾ ادلراد وقيل. حقيقة تأثريا ذلا أف اعتقد إذا الشرؾ إل يفضي قد ألنو أي. ادلشركّي أفعاؿ من أي (شرك)
 وتعال سبحانو اهلل على واالعتماد التوكل

 :تفصيل ففيها الرقى أما:  قال اإلمام السعدى

 من فيها ودلا اإلحساف، باب من ألهنا الراقي؛ حق ح مندوبة فإهنا احلسن، الكالـ أو السنة أو القرآف من كانت فإف
 يسأؿ ال أف يقينو وقوة العبد توكل كماؿ من فإف بطلبها، يبتدئ أف لو ينبغي ال أنو إال ادلرقي، حق ح جائزة وىي النفع،
  (3)غريىا وال رقية ال اخللق من أحدا

 .اعلم أف طلب الرقية مناج لكماؿ التوكل ال إل أصل التوكل فأصل التوكل موجود 

 وآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلّي . وسلموصلي اللهم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو 

 

                                                           

 ( 2777( وصححو األلبان ح ادلشكاة )5277( والقرمذي )3243أخرجو ابن ماجو ) -1
 ( 331( وصححو األلبان ح الصحيحة )3217( وأمحد )3732( وابن ماجة )3443أخرجو أبو داود ) -5
 ( 24 /1القوؿ السديد ح مقاصد التوحيد ) -3


