تعلموا الرقية الشرعية
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تعلموا الرقية الشرعية
الحؿد هلل ،الحؿد هلل رب العالؿقن ،وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ
شريك له ولي الصالحقن ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله إمام الؿتؼقن،
تسؾقؿا
ص َّؾى اهلل وس َّؾم وبارك طؾقه وطؾى آله وأصحابه والتابعقن ،وس َّؾم
ً

مزيدً ا إلى يوم الدين.
أما بعد...

وتزودوا من التؼوى فنهنا خقر زاد ،قال اهلل :
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل
َّ
(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [البقرة.]791:
واطؾؿوا يا طباد اهلل أن اهلل  ما أكزل دا ًء إٓ وأكزل له شػاء ،طؾؿه َمن

طؾؿه ،وجفؾه من جفؾه ،وربـا  هو الذي بقده إمر ،وإلقه ُيرجع إمر 

وتؼدَّ س.

وإمراض بالعؿوم أيفا الؿممـون فقفا فوائد كثقرة ،وطوائد أثقرة،
وبركات ٓ ُتحصى ،وذلك لؿن تلمل يف أسؿاء اهلل الحسـى ،وألؼى السؿع
ٌ
وهو شفقد ،ولذلك ربـا  بقده إمر كؾه ،يؼول إبراهقم ( :ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ) [الشعراء.]08:
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 والـبي  يؼولَ « :أ َشدُّ الـ َِّاس َبال ًء األَ ْكبِ َقا ُء
ونَ ،فاألَ ْم َث ُل َفاألَ ْم َث ُل» (.)1
الصالِ ُح َ
َف َّ
ب َق ْو ًما ا ْبت ََال ُه ْم»(.)2
 ويؼول الـبي َ « :وإِ َّن اهَّللَ إِ َذا َأ َح َِّ
ِ
ِ
ٍ
ب ِمـْ ُه» (.)3
 وجاء يف حديث آخرَ « :م ْن ُيرِد اهَّللُ بِه َخ ْق ًرا ُيص ْولذلك يف إمراض ُتؽ َّػر الذكوب ،و ُتؿحى السقئات ،و ُترفع الدرجات،
ويؽون العبد أقرب ما يؽون إلى ربه  يف هذه إوقات ،حقـؿا يجلر
بالدطاء ،ويتوكل طؾى رب إرض والسؿاء ،وحقـؿا يتعؾق قؾبه بالذي طؾى
العرش استوى  وتؼدَّ س.
عباد اهَّلل :اهلل  الذي بقده إمر كؾه ِ
أذن لعباده بلن يتداووا من إمراض
وإسؼام ،والعالج طؾى ضربقن وكوطقن:
معروف ومشرو ٌع
طالج من ِحالل العؼاققر ،ومن خالل إصباء ،وهذا
ٌ
ٌ
وهلل الحؿد والؿـَّة.
بالر َقى الشرطقة ،والتي سقؽون موضوع خطبة هذه بحول اهلل
ٌ
وطالج آخر ُ

وقوته.

ذلك أن اهلل  ما أكزل دا ًء إٓ وأكزل له شػاء ،طؾِؿه من طؾؿه ،وجفؾه من
( )1أخرجه الرتمذي يف ســه ( ،)8332وابن ماجه يف ســه ( ،)3283وأحؿد يف مسـده
( ،)1321من حديث سعد بن أبي وقاص◙ ،وقال إلباين :حسن صحقح4
كؿا يف السـن.
( )8أخرجه الرتمذي يف ســه ( ،)8332وابن ماجه يف ســه ( ،)3231من حديث أكس
بن مالك◙ ،وحسـه إلباين يف السـن.
( )3أخرجه البخاري ( ،)5235من حديث أبي هريرة◙.
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جفؾه ،ولذلك لقس هـاك أطظم من الؼرآن شػاء4
قال  ( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [فصلت.]44:
وقال ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ) [اإلرسا ء]08:

طالم
ولذلك الؼرآن شػا ٌء لألبدان ،وشػا ٌء لألرواح ،وشػا ٌء لؾؼؾوب بنذن َّ

الغقوب  وتؼدَّ س.

ولؼد كان الـبي  إذا مرض أحدٌ من أهؾه كػث طؾقفم
بالؿعوذات ،يؼرأ طؾقفم ويـػث  ،وكان إذا أصابه شي ٌء
َّ

 كػث يف يديه ومسح بدكه.
تؼول طائشة َ « أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ  ك َ
َان إِ َذا ْاش َت َؽى
ي ْؼر ُأ َط َؾى َك ْػ ِس ِه بِا ْلؿعو َذ ِ
ات َو َيـْ ُػ ُثَ ،ف َؾ َّؿا ْاشتَدَّ َو َج ُع ُه ُكـ ُْت َأ ْق َر ُأ َط َؾ ْق ِه َو َأ ْم َس ُح
ُ َ ِّ
َ َ
بِ َق ِد ِه َر َجا َء َب َركَتِ َفا» (.)1
ضاهر متى ما كان
كعم عباد اهَّلل :إكه الؼرآن ،إكه كالم اهلل  الذي أثره
ٌ
الؿحل مستعدً ا.
ولذلك طباد اهلل هـاك جؿؾ ٌة من إمراض وإسؼام وإوجاع وإدواء ٓ
والؿس،
كثقر من إصباء ،وٓ ُيدركون كقػقة طالجفا 4كالعقن،
ِّ
يعؾؿفا ٌ
والسحر ،وغقر ذلك ،فالعالج يف كتاب اهلل  ،ويف إوراد الثابتة طن كبقـا
.

( )1أخرجه البخاري ( ،)5212ومسؾم (.)8138
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كعم طباد اهلل :إكه الؼرآن ،ولذلك كبقـا  حقـؿا قال له
اعرِ ُضوا َع َؾ َّي ُر َقاك ُْم» (.)1
الـاس :إكـا كرقي ،قالْ « :
الر َقى عؾى ضربقن وقسؿقن:
فؽاكت ُ
ُر ًقى شرطقة.
ور ًقى غقر شريعة.
ُ
أما الرقى الشرعقة يا عباد اهَّلل بنجؿاع أهل اإلسالم :هي ما كان بالؼرآن ،أو
ما كان بإوراد الثابتة طن الـبي  ،أو بإدطقة الؿلثورة
ٍ
ٍ
ػفم معـاه 4يعـي لقس
بؾسان
وغقرها ،وكذلك ما كان
طربي فصقح ،أو بؾسان ُي َ
ٍّ
ٍ
ٍ
غؿغؿات مؿا يػعؾه السحرة والدجالون ،وكذلك
تؿتؿات وٓ هؿفؿات ،وٓ
لقس فقفا شي ٌء من الشرك ووسائؾه.
وأيضا يجب طؾى الراقي وطؾى الؿريض أن يعتؼد اطتؼا ًدا جاز ًما ،وأن
ً

ؼر بلن الشايف هو اهلل ،ذلك أن اهلل  بقده إمر كؾه  ،وله
يعرتف وأن ُي َّ
الحؽؿة البالغة يف هذه إمراض ،ويف هذه إسؼام.

أٓ فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،ولتؾجلوا إلى قضقة الرققة متى ما ُأصقب أحدكم
أمر وربي ُيؼ ِّطع
كثقرا من الـاس ولألسف الشديد ٌ
أو أحد أقاربؽم ،ذلك أن ً
كقاط الؼؾوب ،ويبعث إسى والحزن وإلم يف الـػوس حقـؿا يرتددون طؾى

الؽفان والؿشعوذين ،يؾجلون إلقفم لؾشػاء
السحرة ،وطؾى الدَّ جالقن ،وطؾى َّ
من هذه إمراض ،وما يزيدوهنم إٓ دا ًء وبال ًء كسلل اهلل السالمة والعافقة.

( )1أخرجه مسؾم ( ،)8822من حديث طوف بن مالك إشجعي◙.
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أيضا :لجوء ٍ
كثقر من الـاس إلى ما ُيسؿى بعؾم الطاقة وهو
ومؿا يمسف له ً
ضرب من ضروب الؽفاكةُ ،يض ُّؾون به الـاس طن سواء السبقل،
طؾم وهو
ٌ
ٌ
كثقر من الـساء والرجالُ ،يزيـون لفم
ولذلك لألسف الشديد وقع ضحقة هذا ٌ

خطقر وطظقم.
إمر وهو
ٌ

أٓ فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،ولتؾجلوا إلى الطريق الصحقح السؾقم ،ولتدطوا
تؾك الطرق الؿريبة التي توصل إلى ٍ
كار حامقة ،كسلل اهلل أن ُيعافقـا وإياكم.
قال طثؿان بن أبي العاص وقد شؽا إلى الـبي  ما كان
يجده من ألم ،فؼال  لهَ « :ض ْع يدَ َك َع َؾى َمؽ ِ
َان
َ
ِ
ِ
ِ
األَ َل ِم َو ُق ْل :بِ ْس ِم اهَّللِ َثال ًثاُ ،ث َّم ُق ْل َس ْب ًعاَ :أ ُعو ُذ بِاهَّلل ِ َو َع َظ َؿته م َؿا َأ ِجدُ
َو ُأ َحا ِذ ُر»(.)1
فع َّؾؿه الـبي  كقف يستعقذ باهلل  من هذه إمراض،
ومن تؾك إسؼام.
وكان الـبي  من جؿؾة ما كان يلمر الدطاء به« :بِس ِم اهَّلل ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ا َّل ِذي ََل َي ُض ُّر َم َع ْاس ِؿ ِه َش ْي ٌء فِي ْاألَ ْر ِ
قع
السؿ ُ
الس َؿاء َو ُه َو َّ
ض َو ََل في َّ
ِ
قم»(.)8
ا ْل َعؾ ُ
ب ا ْلب ْلسْ ،اش ِ
وأيضا« :ال َّؾفم رب الـ ِ ِ
ْت َّ
الشافِيَ ،ل َشافِ َي إَِل
ف َأك َ
ً
َّاس َأ ْذه ِ َ َ
ُ َّ َ َّ

( )1أخرجه مسؾم ( ،)8828من حديث طثؿان بن أبي العاص◙.
( )8أخرجه أبو داود يف ســه ( ،) 5222والرتمذي يف ســه ( ،)3322وابن ماجه يف ســه
( ،)3223وأحؿد يف مسـده ( ،)332من حديث طثؿان بن طػان ◙،
وصححه إلباين يف السـن.
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ِش َػاؤُ َكِ ،ش َػاء َل يغ ِ
َاد ُر َس َؼ ًؿا» (.)1
ً ُ
وٓ بد لؽل ٍ
أحد من أن يعؾم طؾم القؼقن أكه متى ما كان الؼؾب مستعدً ا،
متوكال طؾى اهلل  ،موقـًا بلن إمور كؾفا بقد اهلل  حصل العجب
ً
العجاب ،وحصل إثر السريع لفذه الؼراءة.
ولذلك بعض الـاس يؼول لك :أكا أقرأ وٓ أستػقد ،فتِّش طن قؾبك
وكػسك ،فؾعل قؾبك التػت إلى غقر اهلل ،ولعل قؾبك لم يتوكل طؾى اهلل حق
التوكل.
طجقب حتى طؾى إبدان ،ففذه قص ٌة طجقبة
أثر
ٌ
إن سورة الػاتحة لفا ٌ
ٍ
مروا بؼو ٍم وقد
جاءت يف الصحقحقن من حديث أبي سعقد الخدري ،حقـؿا ّ
ٍ
ُل ِدغ سقد الؼوم ،فؼالوا لفم :هل طـدكم من ٍ
سعقد :أكا ،وأتاه
راق؟ فؼال أبو
ورقاه بسورة الػاتحة ،فؽلكؿا كشط من ِطؼال ،قام وما به بلس.
ِ ٍ ِ
اهلل َطـْ ُهَ ،ق َال :ا ْك َط َؾ َق َك َػ ٌر مِ ْن َأ ْص َح ِ
اهلل
اب الـَّبِ ِّي َص َّؾى ُ
ف َع ْن َأبِي َسعقد َرض َي ُ
َط َؾق ِه وس َّؾم فِي س ْػر ٍة سا َفروها ،حتَّى ك ََز ُلوا َط َؾى حي مِن َأحق ِ
اء ال َع َر ِ
ب،
َ ٍّ ْ ْ َ
َ َ َ ُ َ َ
ْ َ َ َ
َفاست ََضا ُفوهم َف َلبوا َأ ْن ي َضق ُػوهمَ ،ف ُؾ ِد َغ سقدُ َذل ِ َك الحيَ ،فسعوا َله بِ ُؽ ِّل َشيءٍ
َ ِّ
ُ ْ َْ
َ ِّ َ َ ْ ُ
ُ ِّ ُ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ين ك ََز ُلواَ ،ل َع َّؾ ُه َأ ْن َي ُؽ َ
ٓ َيـْ َػ ُع ُه َشي ٌءَ ،ف َؼ َال َب ْع ُض ُف ْمَ :ل ْو َأ َت ْقت ُْم َه ُم َ
َ
ون
الر ْه َط ا َّلذ َ
ٓء َّ
ْ
ِ
ِ
الر ْه ُط إِ َّن َس ِّقدَ كَا ُل ِد َغَ ،و َس َع ْقـَا َل ُه
طـْدَ َب ْعض ِف ْم َش ْي ٌءَ ،ف َل َت ْو ُه ْمَ ،ف َؼا ُلواَ :يا َأ ُّي َفا َّ
ٓ يـْ َػعهَ ،فف ْل ِطـْدَ َأح ٍد مِـْ ُؽم مِن َشي ٍء؟ َف َؼ َال بعضفمَ :كعم ،واهللِ
بِ ُؽ ِّل َشي ٍء َ
َْ ُ ُ ْ َ ْ َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
است ََض ْػـَاك ُْم َف َؾ ْم ُت َض ِّق ُػوكَاَ ،ف َؿا أكَا ب َراق َل ُؽ ْم َحتَّى
إِكِّي ََٕ ْرقيَ ،و َلؽ ْن َواهلل َل َؼد ْ
وه ْم َط َؾى َقطِق ٍع مِ َن ال َغـ َِمَ ،فا ْك َط َؾ َق َيت ِْػ ُل َط َؾ ْق ِهَ ،و َي ْؼ َر ُأ:
َت ْج َع ُؾوا َلـَا ُج ْع ًالَ ،ف َصا َل ُح ُ
الحؿدُ ل ِ َّؾ ِه ر ِّب ال َعا َل ِؿق َن َف َؽ َلكَّؿا ك ُِش َط مِ ْن ِط َؼ ٍ
الَ ،فا ْك َط َؾ َق َي ْؿ ِشي َو َما بِ ِه َق َؾ َبةٌ،
َ
َ
َ ْ
( )1أخرجه البخاري ( ،)5265ومسؾم ( ،)8131من حديث طائشة.
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وه ْم َط َؾ ْق ِهَ ،ف َؼ َال َب ْع ُض ُف ْم :ا ْق ِس ُؿواَ ،ف َؼ َال
َق َالَ :ف َل ْو َف ْو ُه ْم ُج ْع َؾ ُف ُم ا َّل ِذي َصا َل ُح ُ
ِ
ا َّل ِذي َر َقىَ :
اهلل َط َؾ ْق ِه َو َس َّؾ َم َفـ َْذك َُر َل ُه ا َّل ِذي
ٓ َت ْػ َع ُؾوا َحتَّى َك ْلت َي الـَّبِ َّي َص َّؾى ُ
ِ ِ
ِ
ك َ
اهلل َط َؾ ْق ِه َو َس َّؾ َم َف َذك َُروا َل ُه،
َانَ ،فـَـْ ُظ َر َما َي ْل ُم ُركَاَ ،ف َؼد ُموا َط َؾى َر ُسول اهلل َص َّؾى ُ
َف َؼ َالَ « :و َما ُيدْ ِر َ
اض ِر ُبوا لِي
يك َأك ََّفا ُر ْق َق ٌة»ُ ،ث َّم َق َالَ « :قدْ َأ َص ْبت ُْم ،ا ْق ِس ُؿواَ ،و ْ
مع ُؽم سفؿا» َفض ِح َك رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِه َو َس َّؾ َم» (.)1
َ
َ ُ
ََ ْ َ ْ ً
ول اهلل َص َّؾى ُ
كبقر طؾى
فدل هذا طؾى أن هذا الؼرآن أثره
طظقم طؾى إبدان كؿا أن أثره ٌ
ٌ

إرواح.

كعم عباد اهَّلل :تع َّؾؼوا بؽتاب اهلل  ،وبؿا ثبت طن كبقـا
 ،واستعقـوا باهلل تعالى وتوكؾوا طؾقه ،تجدون إثر
العجقب العظقم من اهلل رب العالؿقن.
أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم ولسائر الؿسؾؿقن من كل ٍ
ذكب
وخطقئة ،ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل.



( )1أخرجه البخاري ( ،)8862ومسؾم (.)8821
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل وكػى ،وص َّؾى اهلل وس َّؾم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى ،وطؾى
من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.
أما بعد...
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،واطؾؿوا أن هـاك جؿؾ ًة من التصورات الخاصئة لدى
ٍ
ٍ
كبقرة من الؿسؾؿقن 4من جؿؾتفا :اطتؼاد بعضفم أن الرققة ٓ بد أن
شريحة

درويش من الدراويش ،أو ٍ
ٍ
ٍ
راق
مستؼقم ،أو
تؽون بقن يدي شقخٍ  ،أو رج ٍل
مؿن الرقاة.
تصور خاصئ.
وهذا ٓ شك بلكه
ٌ
بل الذي يـبغي أن تؽون الرققة من صاحب الؿرض الذي قد ابتُؾي هبذا
الؿرض ،ففي أولى من أن تذهب إلى ٍ
طالن.
فالن أو َّ
ذلك أن اهلل  يؼول وقوله الحق( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)
[النمل ]28:فلكت إذا دطوت ربك ولو كـت مرتؽ ًبا لبعض الذكوب وأثام،
فاهلل  إذا رأى اكؽسارك ،واكطراحك طؾى طتباته ،وتعرضك لـػحاته،
استجاب دطاءك ،وشػاك بنذن اهلل رب العالؿقن.
فدطؽم يا طباد اهلل ،دطؽم طن هذه التصورات الخاصئة ،حتى وصل
الحال ببعض الؿرضى ،أو ببعض إمفات طجزهم طن الؼراءة طؾى أوٓدهم
الػاتحة ،أو (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [اإلخالص ،]7:أو (ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ) [الفلق ،]7:أو (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [الناس.]7:
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صويال مع ٍ
راق من الرقاة بعد أيام ،أو بعد
ً
بل بعضفم يـتظر يضرب موطدً ا
وأي تص ٍ
ور ذاك؟ بل
أي طؼ ٍل هذا؟ ُّ
أشفر لقؼرأ طؾقه الػاتحة ،سبحاكك ربيُّ ،
أكت أو ِ
أكت أقرب إلى اهلل  من ذاك الراقي.
َ
ادع لي ،فؼال :وما َ
بك؟
جاء بعض الرجال إلى بعض العؾؿاء يؼول لفمُ :
ادع ربك ،فلكت أقرب إلى اهلل مـي يف هذه الحالة،
قال :مريض ،قال :أكت ُ
قال :وكقف ذلك؟ فتال طؾقه قول اهلل ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)

[النمل.]28:
فالؿشركون الذين كاكوا يعبدون غقر اهلل إذا كاكوا يف الػؾك ،وماجت هبم
إمواج ،واضطربت هبم البحار ،ودطوا اهلل استجاب اهلل دطاءهمٕ 4ن الدطاء
من متعؾؼات الربوبقة.
ٍ
بطريق
أمر آخر :أن الؼؾب متى ما إن التػت إلى غقر اهلل حتى ولو كان
ٌ

كوع من الضعف ،كعم حصل فقه
شرطي مثل الذهاب إلى الرقاة ،حصل فقه ٌ
كوع من الضعف.
ٌ
أكت توكؾت طؾى اهلل  ،ودطوت اهلل ،وقرأت هذه
أكت َ
أما إذا كـت َ
أيات 4كالػاتحة والؼواقل السور الثالثة إخقرة ،أو آية الؽرسي ،رأيت
العجب العجاب ،ورأيت إثر الـافع لفذه الؼراءة بنذن اهلل رب العالؿقن.
أٓ فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،وكوكوا ُرقاة أكػسؽم ،ودطؽم من الؿسارب

كثقر من الؿسؾؿقن ،يبقعون ديـفم
الضقؼة ،والؿسالك الخطقرة التي يسؾؽفا ٌ
بعر ٍ
ض من الدكقا قؾقل ،يشرتون الـار ٕجل الحصول طؾى كو ٍع من الشػاء طن
َ
دج ٍ
ٍ
ٍ
ماكر ،أو مؾ ِّب ٍ
س يبقع طؾقفم الوهم كسلل اهلل
ال ،أو
صريق
ساحر ،أو َّ
السالمة والعافقة.
ب َّقاطوا الوهم اكتشروا يف هذا الزمان ٓ سقؿا مع هذه التؼاكات ،ومع هذه
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الثورة الؿعؾوماتقة آتصآتقة ،حتى أصبح اكتشارها اكتشار الـار يف الفشقم،
وكثقر من
كثقر من الـاس ضحايا لؿثل هذا الرتويح،
ٌ
وأصبح الـاس ضحايا ٌ
ٍ
إيؿان أطرج،
الـاس اكؽشف ولألسف الشديد طن طؼقدة مفؾفؾة ،وطن
سؼطوا من أول جولة من جوٓت الؿرض ،أو الػتـة ،أو إلم ،فذهبوا
يبحثون طن الوهم ،ويبحثون طن الدَّ جل ،ويذهبون هـا وهـاك ،وكتاب رهبم
 بقن أيديفم.
أٓ فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،ولتحرصوا طؾى هذه الؼضقة ،وواهلل ما اكتشر
أولئك الدَّ جالون يف العالم إٓ لرواج سوقفم بقن الـاس ،وإٓ لوجود زبائن
لفم ،وإٓ لو كان طـد الـاس طؼقدة ،وكان طـدهم إيؿان لؿا راج أولئك
ُّ
وروجوا مثل
الدَّ جالون ،ولؿا ضحؽوا طؾى ذقون الـاس،
وابتذوا أموالفمَّ ،
هذا الدجل الؿضر باإليؿان واإلسالم.
كسـلل اهلل تعالى أن يفديـا وإياكم سواء السبقل.

