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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.
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التداوي باحملاية عند الصوفية
دراسة عقدية يف ضوء نصوص الكتاب والسنة
Therapy by Mahaya in Sufism
Doctrine Study in the Light of The Texts of the Quran and
The Sunnah

إعداد:
د .شرف الدين حامد البدوي حممد
أستاذ العقيدة املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والقانون جبامعة اجلوف
الربيد اإللكرتوينalbadawys@gmail.com :

التداوي بالمحاية عند الصوفية ،دراسة عقدية في ضوء نصوص الكتاب والسنة ،د .شرف الدين حامد البدوي محمد

املستخلص
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
أما بعد:
فقد تناول هذا البحث مسألة التداوي باحملاية عند الصوفية ،ودرسها دراسة عقدية
فاحصة يف ضوء نصوص الكتاب والسنة ،معضدة بأقوال الراسخني من أهل العلم ،وقد بين
هذا البحث على خطة تتكون من :مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
أما املقدمة فذكرت فيها أمهية املوضوع ،وخطة البحث ،واملنهج املتبع فيه.
وأما املباحث :فتناولت فيها ،تعريف احملاية ،وبيان أنواعها ،واألحكام العقدية للتداوي
هبا ،وذكرت يف آخره خامتة اشتملت على أهم نتائج البحث ،وأسأل اهلل جل يف عاله أن
جيعل أعمالنا لوجهه خاصة ،وينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه إنه مسيع جميب.
الكلمات المفتاحية :احملاية ،الصوفية ،أهل السنة واجلماعة.
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 الجزء الثاني-193 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be
upon our Prophet Muhammad and his family and companions.
This research deals with the issue of healing in the Sufism, and
examined by a doctrine study in light of the Quran and the Sunnah,
supported by the sayings of the versed scholars. This research is based on a
plan consisting of: an introduction, three topics, and a conclusion.
The introduction mentions the importance of the topic, the research
plan, and the methodology.
As for the topics, it deals with the definition of Mahaya in Sufism, its
types and the doctrine provisions for this type of healing .
This study ends with a conclusion containing the findings.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
ﭐﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠﭐ

(آل عمران)102 :

ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱑ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ (النساء.)1 :
ﱒ
ﱐ

ﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲣ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ (األحزاب.)٧1- ٧0 :
ﲤ
ﲢ
أما بعد:
فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل ،وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم،
وشر األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار(.)1
مث أما بعد:
فإن اهلل تعاىل قد يسر لعباده أسباب التداوي ،وشرع هلم األخذ هبا ،وأرشد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أمته لذلك ،وروى أهل العلم يف هذا الباب مجلة من األحاديث
الصحاح؛ فمن ذلك ما رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم قال ( :ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء )(.)2
وروى اإلمام مسلم عن جابر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ( :لكل داء
دواء ،فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهلل عز وجل )(.)3
( )1مس لللم ب للن احلس للا ،النيس للابوري ،حت ص للحيف مس لللم حت .يقيل ل  :حمم للد فل ل اد عب للد الب للاقي،1 : ( ،
القاهرة :دار إحياء الرتاث العريب1955 ،م) 952 /2 ،ح .86٧
( )2حممد بن إمساعيل البخاري ،حت صحيف البخاريحت .يقي  :حممد زهلري الناصلر ،1 : ( ،بلريوت :دار
طوق النساة1422 ،ه) 122 /٧ ،ح .56٧8
( )3مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حت صحيف مسلم حت 1٧29 /4 .ح .2204
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وأليب داود من حديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ( :إن اهلل أنزل الداء والدواء ،وجعل لكل داء دواء ،فتداووا ،وال تتداووا باحلرام )(.)1
وأخر ،الرتمذي عن أسامة بن شريك( )2رضي اهلل عنه أنه قال ( :قالت األعراب يا
رسول اهلل أال نتداوى ؟ قال :نعم عباد اهلل تداووا ،فإن اهلل مل يضع داء إال وضع له شفاء إال
داء واحدا .قالوا :يا رسول اهلل وما هو؟ قال :اهلرم )(.)3
فهذه األحاديث وغيرها تدل على مشروعية التداوي؛ وهو قول جماهير أهل العلم
سلفا وخلفا؛ كما قال النووي ـ رحمه اهلل ـ في شرح حديث جابر السابق ذكره( :يف هذا
احلديث إشارة إىل استحباب الدواء؛ وهو مذهب أصحابنا ومجهور السلف وعامة اخللف ،قال
القاضي :يف هذه األحاديث مجل من علوم الدين والدنيا ،وصحة علم الطب ،وجواز التطبب
يف اجلملة؛ واستحبابه باألمور املذكورة يف هذه األحاديث اليت ذكرها مسلم ،وفيها رد على من
أنكر التداوي من غالة الصوفية وقال كل شيء بقضاء وقدر فال حاجة إىل التداوي.
وحسة العلماء هذه األحاديث ،ويعتقدون أن اهلل تعاىل هو الفاعل ،وأن التداوي هو
أيضا من قدر اهلل ،وهذا كاألمر بالدعاء ،وكاألمر بقتال الكفار ،وبالتحصن ،وجمانبة اإللقاء
باليد إىل التهلكة؛ مع أن األجل ال يتغري ،واملقادير ال تتأخر وال تتقدم عن أوقاهتا ،والبد من
وقوع املقدرات واهلل أعلم )(.)4
( )1سليمان بلن األشلعث أبلو داود ،حت سلنن أيب داودحت .يقيل  :حمملد حملي اللدين عبلد احلميلد،1 : ( ،
ب ل للريوت :املكتب ل للة العص ل لرية ،ب ل للدون س ل للنة الطب ل للع ) ٧/4 ،ح  .38٧4وحس ل للنه اب ل للن مفل ل للف ،حتاآلداب
الشللرعيةحت .يقيل  : ( :بللريوت :عللامل الكتللب ،بللدون سللنة الطبللع) .351/2 ،وحسللنه كللذلك اإلمللام
حممد بن عبد الوهاب يف جمموعة احلديث .218/2
( )2أسامة بن شريك الثعليب صحايب جل يل تفرد بالرواية عنه زياد بن عالقة على الصحيف ،وحديثه عند
أصحاب السنن .انظر ابن حسر العسقالين ،حت تقريب التهذيب حت .يقيل  :حمملد عواملة،1 : ( ،
حلب :دار الرشيد1986 ،م) ،ص .98
( )3حمم للد ب للن عيس للى الرتم للذي ،حتس للنن الرتم للذيحت .يقي ل  :بش للار ع لواد مع للروف ،1 : ( ،ب للريوت :دار
الغرب1989 ،م)  451/3ح  ،2038وقال الرتمذي ( :هذا حديث حسن صحيف).
( )4حيىي النووي ،حتشرح النووي على مسلمحت ،2 : ( .بريوت :دار إحياء الرتاث اإلسالمي1392 ،ه)،
.191/14
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وقال العالمة ابن باز ـ رحمه اهلل ـ ( :الصواب يف التداوي أنه مستحب ومشروع،
ذكره النووي ل رمحه اهلل ل وآخرون عن مجهور العلماء ،وأن قول األكثرين أنه مستحب.)1()...،
بل ونقل بعضهم على ذلك اإلجماع في الجملة(.)2
وبهذا يعلم أن األصل في الدواء مشروعية تعاطيه إال ما كان به بأس وخمالفة
للشرع ،من شرك؛ أو بدعة ،أو معصية هلل ورسوله ،أو ضرر غالب على النفوس واألبدان.
وإن مما شاع التداوي به بين الناس في بالد السودان خاصة؛ وفي بلدان إفريقيا عامة
ما يقال له :المحي"( ،)3أو "المحو"( ،)4وتسميه الصوفية" :المحاية" ،وتقول في جمعه:
( )1انظ ل ل ل ل ل ل ل للر موق ل ل ل ل ل ل ل للع الش ل ل ل ل ل ل ل للي اب ل ل ل ل ل ل ل للن ب ل ل ل ل ل ل ل للاز رمح ل ل ل ل ل ل ل لله اهلل ،اس ل ل ل ل ل ل ل للرتجع بت ل ل ل ل ل ل ل للاري 1441/1/14/ه:
( https://binbaz.org.sa/fatwas/8104/حكم التداوي من األمراض)؛ ابن باز ،حتفتاوى نور على
دربحت ،مج للع وإش ل لراف :حمم للد سل للعد الش للويعر ،1: ( ،الريل للاض :الرئاس للة العامل للة للبح للوث العلميل للة
واإلفتللاء1428 ،ه)24/4 ،؛ ابللن بللاز ،حتجممللوع فتللاوى ومقللاالت ابللن بللازحت .مجللع وإش لراف :حممللد
سعد الشويعر ،1: ( ،الرياض :دار القاسم1420 ،ه) 2٧4/3 ،و.160/8
وانظر تفاصيل الكالم عـن حكـم التـداوي يف :حيلىي النلووي ،حتشلرح النلووي عللى مسللمحت،2 : ( .
ب ل للريوت :دار إحي ل للاء الل ل لرتاث اإلس ل للالمي1392 ،ه)191 /14 ،؛ عب ل للد العزي ل للز ب ل للن عب ل للد الس ل للالم
الدمشللقي ،حتقواعللد األحكللام يف مصللاا األنللامحت ،1: ( .بللريوت :دار الكتللب العلميللة1414 ،ه)،
 95/1؛ وابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت .يقي  :عبد الرمحن بن قاسم ،1: ( ،املدينة املنلورة :جمملع
امللللك فهللد لطباعللة املصللحف الشلريف 1416ه) ،564/21 ،و 269/24؛ وابللن القلليم حتزاد املعللاد
يف هللدي خللري العبللادحت ،2٧: ( .بللريوت :م سسللة الرسللالة 1415ه)14/4 ،؛ ابللن عابللدين حممللد
أمني الدمشقي ،حتحاشية ابن عابدينحت ،2 : ( .بريوت :دار الفكر 1412ه).399/4 ،
أما القول بتحريم التدوي فهو قول غالة الصوفية فال يلتفت إليه .انظر ابن بطال ،حتشرح صحيف
البخللاريحت .يقي ل  :أبللو متلليم ياسللر إب لراهيم ،2: ( ،الريللاض :مكتبللة الرشللد1423 ،ه)394/9 ،؛
وابللن القلليم ،حتزاد املعللاد يف هللدي خللري العبللادحت ،14/4 .أمحللد بللن غللاو النف لراوي حتالفواكلله الللدواينحت.
(  ،1:بريوت :دار الفكر1415 ،ه).294/2 ،
( )2ابن رشلد ،حتاملقلدمات املمهلداتحت .يقيل  :د .حمملد حسلي ،1 : ( ،بلريوت :دار الغلرب اإلسلالمي
1408ه) ص  313؛ والكم للال ابل للن اهلمل للام ،حتفل للتف الق للديرحت ( .بل للريوت :دار الفكل للر ،بل للدون ذكل للر
الطبعة ،وتاري الطبع).66 /10 ،
( )3احملي :لغة يف احملو .انظر مشس العلوم (.)6238/9
( )4انظل للر :ابل للن منظل للور األنصل للاري حممل للد بل للن مكل للرم .حتلسل للان العل للربحت ،3 : ( .بل للريوت :دار صل للادر،
1414ه).2٧1/15 ،
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"محايات" ،وهي :ما يمحى ويشرب لرفع المرض ،أو التقائه قبل وقوعه ،ولها أنواع عديدة.
وقد قام أهل التصوف على نشرها بين الناس ،واتخذوها طريقا لممارسة الدجل
والشعوذة تحت مسمى العالج الروحاني ،ومل أقف ل بعد البحث والتقصي ل على حبث
يستويف الكالم عنها()1؛ وإمنا تذكر عنها فتاوى متناثرة؛ ال جيمعها كتاب واحد ،يبني
أنواعها ،ويوضف أحكامها ،ويشرح مآخذها؛ ويبسط مباحثها ،فاستعنت اهلل ،وعقدت العزم
على ذلك ،وإين ألرجو اهلل ل وهو خري مرجو ومس ول ل أن جيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي،
وأن ينفع به من كتبه ،ومن قرأه ،إنه مسيع جميب.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره
تتبين أهمية هذا الموضوع واألسباب التي دفعتني الختياره في عدة أمور:
أولها :حاجة الناس للتمييز والتفري بني ما جيوز وما ال جيوز تعاطيه من الرقى.
ثانيا :انتشار هذا النوع من الرقى بني الناس مع عدم وجود حبث جامع يبني أحكامها.
ثالثا :انتشار حتاحملاياتحت السحرية ،أو اليت يتوي على الشرك الصريف ،وتعل بعض
العامة هبا؛ مما ي دي بفاعليه إىل الوقوع يف صريف الشرك ،وارتكاب السحر،
وأعظم املوبقات املخرجة عن دين اإلسالم بغرض التداوي.
رابعا :أداء واجب النصف لألمة ،وتربئة الذمة من تبعة السكوت على الباطل؛ مع
املقدرة على بيانه ونقده ،ويذير املسلمني من الوقوع فيه.
خامسا :العمل على بيان الدين احل  ،وتربئة اإلسالم مما ألصقه به أهل البدع من
اخلرافة يف هذا الباب.
( )1الشك أن أهل العلم قد ألفوا يف باب الرقى على وجه العموم ،فمن ذلك:
 /1العال ،والرقى الشرعية والشركية والبدعية .للعالمة الشي عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
 /2أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد بن ضويان السحيمي.
 / 3الرقى على ضوء عقيدة أهلل السلنة واجلماعلة لللدكتور :عللي بلن نفيلع العليلاين ،وغلري ذللك كثلري،
لكللن املقصللود هبللذا البحللث؛ هللو حبللث هللذا النللوع مللن الرقللى الللذي يسللمى :احملايللة ،والللذي انتشللر
كثريا يف بالد السودان.
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منهج البحث
اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي ،وقمت بما يلي:
أوالً :عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية يف أصل البحث.
ثانياً :خرجت األحاديث النبوية من مصادرها ،فما كان منها يف الصحيحني؛ فإين
أكتفي بعزوه إليهما ،وما كان يف غريمها خرجته مما تيسر الوقوف عليه من
املصادر ،مع ذكر حكم أهل العلم عليه.
ثالثا :وثقت النقول ،ونسبت األقوال إىل قائليها ،ورجعت يف ذلك إىل املصادر
األصلية.
رابعا :ترمجت لغري املشاهري ممن جرى النقل عنهم يف هذا البحث.
خطة البحث
قسمت البحث إلى مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة:
أما المقدمة :فذكرت فيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،واملنهج الذي سرت عليه
يف كتابة البحث.
وأما المباحث فهي:
المبحث األول :تعريف المحاية وبيان أنواعها:
المبحث الثاني :شروط الرقى:
المبحث الثالث :أحكام المحاية:
وأما الخاتمة :فذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث.
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املبحث األول :تعريف احملاية وبيان أنواعها
المحاية في اللغة :مأخوذة من احملو واإلزالة ،وحمو كل شيء :إزالة أثره ،ويقال :حميته
حميا وحموا ،ومسيت ريف الشمال حموة ألهنا متحو األثر ،وقيل :ألهنا متحو السحاب وتقشعها،
ومن أمساء النيب صلى اهلل عليه وسلم املاحي()1؛ ألن اهلل حما به الكفر ،وظلمات اجلاهلية(.)2
وأما في االصطالح :فهي اسم تطلقه الصوفية يف بالد السودان على ما ميحى
ويشرب لرفع املرض ،أو لدفعه قبل وقوعه.
وذلك أن يقوم الراقي بكتابة هذا النوع من الرقى على إناء ،أو أوراق ،أو جلد ،أو
غري ذلك مما يكتب عليه ،مث ميحو ما كتبه بشيء سائل ميكن شربه ،كاملاء والعصري وحنوه ،مث
يقوم املسرتقي بشربه(.)3
ولهذا الصنف من الرقى الصوفية ضروب كثيرة يجمعها ثالثة أنواع:
النوع األول :ما يكون مشتمال على السحر أو الشرك:
وهذا النوع يكثر انتشاره بني السحرة وأهل التصوف ،وتنقش فيه رموز السحر ،على
األلواح وغريها مبداد سحري ميكن حموه ،مث ميحى ويشرب ،وبعضهم يكتب ألفاظا شركية؛
كاالستغاثة بالصاحلني ،وس ال املخلوقني من احلوائج ما ال يقدر عليه إال رب العاملني.
( )1البخاري ،حتصحيف البخاريحت 185/4 ،ح 3532؛ مسلم بن احلسا ،حتصحيف مسلمحت1828/4 .
ح .2354
( )2انظللر :حممللد بللن أمحللد األزهللري ،حتهتللذيب اللغللةحت .يقيل  :حممللد عللوض مرعللب ،1: ( ،بللريوت :دار
إحيلاء اللرتاث العلريب 2001م) 1٧9 /5 ،؛ وعللي بلن إمساعيلل بلن سليدة حتاحملكلم واحملليط األعظلمحت.
يقي  :عبد احلميد هنداوي ،1: ( ،بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه).33/4 ،
( )3انظر :األساليب التشخيصية والعالجية يف مسائد الطلرق الصلوفية يف السلودان ( .رؤيلة إنثرولوجيلة يف
مسلليد أم ض لوا بللان منوذجللا( .موقللع أرنرتوبللوس حتاملوقللع العللريب األول لالنثرلوجيللاحت .اسللرتجعت بتللاري
1441/1/15/ه .الباحث الصويف :مزمل عقاب) mail.sudanforum.net › showthread( .
والعللال ،النفسللي التقليللدي مبسللايد الطللرق الصللوفية دراسللة يليليللة يف علللم الللنفس العالجللي ،للباحثللة
الص ل للوفية :فتحي ل للة عم ل للر حمم ل للد عم ل للر ص ( .)25 ،1٧ 16اس ل للرتجعت بت ل للاري 1441/1/15ه.
( › khartoumspace.uofk.edu › bitstream › handleالع ل ل للال ،النفس ل ل لي التقلي ل ل للدي مبس ل ل للائد الط ل ل للرق
الصوفية).
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وقد يكون المكتوب في هذا النوع سحراً وشركا خالصاً ،وقد يخلط ذلك مع
القرآن ،يقول الباحث الصوفي مزمل عقاب ( :المحاية :وهي كتابة آيات قرآنية على لوح
خشيب ،وتكتب باحلرب (العمار) ( )1على اللوح ،مث ممتسف باملاء ،ويمعطى احمللول للمريض،
والبعض يكتب بالعسل يف الصحن ،مث ميحي ،وأحيانا على العروق النباتية ،مث تمغلى.
وإذا كانت اإلصابة بالعين (العين الشريرة) فإن الممارسة تأخذ شكالً ُمغايراً،
وهي في أغلبها طقوس عالجية ،يتدخل فيها جانب سحري وآخر ديني )(.)2
النوع الثاني :ما يكون من المحرمات:
وهذا النوع خيلو من السحر والشرك ،لكن تكتب فيه ألفاظ جمهولة املعىن ،أو ألفاظ
حمرمة ،أو يكتب القرآن مبداد يضر شاربه ،أو ميحى بسائل يضر ،أو ماء حيرم استعماله،
وحنو ذلك(.)3
( )1احلللرب العمللار :هللو حللرب معللروف عنللد أهللل السللودان ،يصللنع مللن الصللم  ،والفحللم ،وصللوف الغللنم،
ويسلتخدم للكتابللة علللى األللواح مبراكللز يفلليت القللرآن التقليديلة ،وتكللون الكتابللة بلله بنللوع مللن القصللب
املع للروف حتب للالبوصحت .انظ للر كيفي للة ص للناعة ه للذا الن للوع م للن احل للرب يف كت للاب :الطي للب حمم للد الطي للب،
حتاملسيدحت ،1 : ( .اخلرطوم :دار عزة للنشر والتوزيع2005 ،م) .ص 92ل ل.93
( )2انظر :األساليب التشخيصية والعالجية يف مسائد الطلرق الصلوفية يف السلودان ( .رؤيلة إنثرولوجيلة يف
مسلليد أم ض لوا بللان منوذجللا( .موقللع أرنرتوبللوس حت املوقللع العللريب األول لالنثرلوجيللاحت .اسللرتجعت بتللاري
1441/1/15/ه .الباحث الصويف :مزمل عقاب.)mail.sudanforum.net › showthread) .
انظر :ما جاء يف سرية الصويف أمحلد الطيلب البشلري م سلس الطريقلة السلمانية بالسلودان أنله كلان يكتلب
ملللن بلله محللى ( :شللقش ،شللقمو  ،منللو شللل  ،راع املللن  ،أبللا نللوع ،العسللل ،السللاعة ) .عبللد احململلود نللور
الدائم حتأزاهري الرياض يف مناقب قطب الزمانحت ،5: ( .القاهرة :مكتبة القاهرة1433 ،ه) ص .195
*وانظللر :يف نفللس املرجللع السللاب أيضللا :مسللألة اخللللط بللني القللرآن والطلسللم يف العللال ،عنللد الصللوفية
على سبيل املثال :خللط الشلي أمحلد الطيلب البشلري صلاحب الطريقلة السلمانية بلني البسلملة والفايلة
مع الطلسم الذي ورثه عن شيخه السمان يف :املرجع الساب ص .194
( )3وهذا له مناذ ،كثرية يف احملايات ،والبخرات ،وغريها من طرق العال ،عند الصوفية يدث عنها أهلل
العلم فمثللوا للذلك :مبلا للو كتبلت فيهلا ألفلاظ جيهلل امللراد هبلا ،ملظنلة أن تكلون سلحرا أو شلركا ،أو ملا
ميحى مباء متنسس ،أو كتب مبداد يضر شاربه .انظر :ابن تيمية ،حتاقتضاء الصرا املستقيمحت .يقي :
د .ناصر العقل ،1: ( ،بريوت  :دار عامل الكتب1419 ،ه) ،ص  519/2؛ وسليمان بن عبداهلل
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النوع الثالث :ما يكون بكالم اهلل تعالى ،أو بأسمائه الحسنى ،وصفاته العلى:
وهذا النوع يكتب فيه القرآن على إناء أو شيء يباح استعماله ،خال من القذر ،مبداد
طاهر ال ضرر فيه ميكن حموه ،مث ميحى بشيء مباح ويشرب(.)1
فهذه هي األنواع الحاصرة ألقسام ما يكتب ويمحى ويشرب ليستشفى به ،وأما
أحكامها ،فقد عقد هلا مبحث خاص يبني تفاصيلها ،ويستدل فيه لتقرير تلك األحكام،
ويذكر فيه عللها وأسباهبا ،وسيأيت الحقا حبول اهلل تعاىل.

=

حتتيسللري العزيللز احلميللدحت .يقي ل  :زهللري الشللاويش ،1: ( ،بللريوت :املكتللب اإلسللالمي1423 ،ه)،
( ،)325/1عبللد الللرمحن بللن حسللن ،حتفللتف اديللد شللرح كتللاب التوحيللدحت .يقيل  :حممللد حامللد الفقللي،
(  ،٧ :القاهرة :مطبعة السنة احملمدية13٧٧ ،ه).319/1 ،
( )1سيأيت تفصيل ذلك من األدلة وكالم أهل العلم الحقا حبول اهلل.
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املبحث الثاني :شروط الرقى
ملا كانت الرقى من األمور اليت حيتاجها الناس كثريا؛ وال ختلو أمة من األمم إال وهلا
أنواع من الرقى والتعاويذ؛ ومنها ما يكون خريا حمضا ،أو شرا حمضا ،أو يغلب خريه على
شره ،أو شره على خريه ،وضع الشارع احلكيم للرقى شروطا فال تباح رقية إال إذا استوفتها
كاملة ،وبذلك حيصل خري الرقى ،ويدفع شرها ،وحيصل الشفاء للمريض ،ويدفع عنه الضرر،
إذ لو كان الضرر حمضا أو غالبا أو مساويا؛ لكان منافيا لقاعدة احلمية والوقاية من األمراض،
فضال عن قاعدة االستشفاء والتداوي ،والشرع إمنا يسعى لتحقي املصاا وتكميلها ،ودرأ
املفاسد وتقليلها ،فال جيوز فيه دفع الضرر مبا يساويه ،أو مبا هو أعظم منه ،فضال عن دفعه
بضرر حمض ال خري فيه.
ولهذا ذكر أهل العلم جملة من الشروط التي بتحققها تكون الرقى نافعة ،وخالصة
من كل محظور ال يبيحه الشرع ،وذكروا األدلة التي تقررها ،بل ونقلوا اإلجماع على
مشروعية الرقى عند تحققها ،وأقوالهم في هذا كثيرة ال تكاد تحصى ،منها:
قول الحافظ النووي ـ رحمه اهلل ـ ( :وقد نقلوا باإلجماع على جواز الرقى باآليات
وأذكار اهلل تعالى( .)1قال المازري( :)2مجيع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب اهلل ،أو بذكره،
ومنهي عنها إذا كانت باللغة العسمية ،أو مبا ال يدرى معناه جلواز أن يكون فيه كفر.)3( )... ،
وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه اهلل ـ ( وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند
اجتماع ثالثة شروط:
أن يكون بكالم اهلل تعاىل أو بأمسائه وصفاته.
( )1وال ينايف هذا اإلمجاع ما ذهب إليه بعض أهل العلم من كراهة الرقى إلهنا تنايف كمال التوكل عندهم؛
ألهنللم مل يقول لوا بتحرميهللا ،وإمنللا ذهب لوا إىل أن األفضللل واألكمللل تركهللا .انظللر :ابللن عبللد الللرب النمللري،
حتالتمهيد مللا يف املوطلأ ملن املعلاين واألسلانيدحت .يقيل  :مصلطفي أمحلد العللوي ،وحمملد بلن عبلد الكبلري
البكري (  ،1 :املغرب :وزارة عموم األوقاف الشئون اإلسالمية13٧8 ،ه)26٧/5 ،ل ل.)269
( )2انظر :حممد بن علي املازري ،حتاملعلم بفوائد مسلمحت .يقي  :حممد الشلاذ ،2 : ( ،،اجلزائلر :اللدار
التونسية للنشر1988 ،م).162/3 .
( )3حيىي النووي ،حتشرح صحيف مسلمحت.168/14 .
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وباللسان العريب أو مبا يعرف معناه من غريه.
وأن يعتقد أن الرقية ال ت ثر بذاهتا بل بذات اهلل تعاىل.)1()...،
وقد أخذت هذه الشروط من دالالت النصوص الصريحة ،وأصول االعتقاد
الذي جاء به األنبياء والمرسلون جميعا ،ومن مقاصد الشريعة ،وبعضها يرجع إلى سد
الذرائع ،واالحتياط مما يوقع فيما نهي عنه.
فذكر أهل العلم مما يكون راجعا إلى النوع األول:
()2
أوال :خلوها من الشرك باهلل جل وعال كبريه وصغريه.
()3
ثانيا :أن ال يعتقد نفعها بنفسها ،وإمنا يعتقد أهنا ال تنفع إال بإذن اهلل وتقديره.
()4
ثالثا :خلوها من احملرمات من األقوال واألفعال واالعتقادات.
فهذه الشروط لم يقع خالف في عدم جواز الرقية عند فقدها؛ أو فقد
بعضها( ،)5ألن النصوص الصريحة؛ وقواعد الشرع ومقاصده ،تدل إذ ذاك على منعها،
وتحريم التلبس بها كما سيأتي تفصيله الحقا بحول اهلل.
أما ما كان منها راجعا إلى سد الذرائع واالحتياط؛ فيدخل فيه:
أوال :اشتراطهم أن ال تكون إال بالقرآن أو بذكر اهلل جل وعال فقط ،بل ونقل
( )1ابن حسر العسقالين ،حت فتف الباريحت 195 /10 .ل ل196؛ وانظلر أيضلا :سلليمان بلن عبلد اهلل حتتيسلري
العزيز احلميدحت .ص .133
( )2انظللر :ابللن تيميللة حتجممللوع الفتللاوىحت61/16 .ل ل ل 62؛ وابللن أيب العللز حتشللرح الطحاويللةحت .يقيل  :أمحللد
ش للاكر ،1: ( ،الري للاض :وزارة الشل للئوون اإلس للالمية واألوقل للاف وال للدعوة واإلرشل للاد1418 ،ه) ،ص
520؛ وس للليمان ب للن عب للد اهلل ،حتتيس للري العزي للز احلمي للدحت 325/1 .؛ وعب للد ال للرمحن ب للن حس للن حتف للتف
اديدحت.319/1 .
( )3انظللر :ابلن تيميللة ،حتجممللوع الفتللاوىحت 61/16 .ل 62؛ وابللن أيب العللز ،حتشللرح الطحاويللةحت .ص  520؛
س للليمان ب للن عب للد اهلل ،حتتيس للري العزي للز احلمي للدحت 325/1 .؛ وعب للد ال للرمحن ب للن حس للن حتف للتف ادي للدحت.
 319/1؛ ص للاا آل الش للي حتالتمهي للد لش للرح كت للاب التوحي للدحت ،1 : ( .الري للاض :دار التوحي للد،
1423ه) ،ص .111
( )4انظر :ابن تيمية حتجمموع الفتاوىحت281 /24 ،ل.282
( )5انظر :ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت.13/19 .
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بعضهم اإلجماع على ذلك ( ، )1والحق أن اإلجماع منعقد على جوازها إذا كانت
بالقرآن ،أو بأمساء اهلل ،أو صفاته ،أو األذكار واألدعية الشرعية( ،)2لكن قد وقع
الخالف بينهم فيما إذا كانت بكالم طيب ال محظور فيه:
فقال :بعضهم ال تجوز الرقية به؛ سدا لذريعة الشر والتوسع الذي ال يحمد.
وذهب الجمهور إلى جوازها ،بكل كالم طيب ال محظور فيه( ،)3لقوله صلى اهلل
عليه وسلم( :ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك)( ،)4وقد أجاز رقية النملة( ،)5والعقرب(،)6
وقد كانتا من رقى أهل اجلاهلية لكن كانتا بكالم طيب جمرب نفعه.
ثانيا :ومن هذا الباب ـ باب سد الذرائع ـ أيضا ما ذكر من اشتراط جماعة من
أهل العلم :أن تكون الرقية باللغة العربية فقط( ،)7واحترزوا بذلك مما ال يفهم معناه
خشية أن يكون من الشرك ،كما قال المازري ـ رحمه اهلل ـ:
(مجيع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب اهلل ،أو بذكره ،ومنهي عنها إذا كانت باللغة
( )1انظر :سليمان بن عبد اهلل ،حتتيسري العزيز احلميدحت 325/1 .؛ وعبد الرمحن بن حسلن حتفلتف اديلدحت.
.319/1
( )2انظ ل للر :اب ل للن تيمي ل للة ،حتجمم ل للوع الفت ل للاوىحت61/16 .ل ل ل 62؛ وحي ل للي الن ل للووي ،حتش ل للرح ص ل للحيف مس ل لللمحت.
168/14؛ وابن حسر العسقالين ،حتفتف الباريحت195 /10 .ل 196؛ وعبد اللرمحن بلن حسلن حتفلتف
اديدحت.319/1 .
( )3انظر :ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت.2٧8/24 .
( )4مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حت صحيف مسلمحت 1٧2٧/4 .ح .2200
( )5اإلملام أمحللد بللن حنبلل ،حتاملسللندحت 46/45 .ح  2٧095؛ وأبللو داود ،حتسللنن أيب داودحت 11/4 .ح
 388٧؛ وصححه الشي األلباين ،حتصحيف اجلامعحت .ح (.)2650
( )6مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حت صحيف مسلمحت 1٧26/4 .ح .63
( )٧انظ ل للر :اب ل للن تيمي ل للة ،حتجمم ل للوع الفت ل للاوىحت61/16 .ل ل ل 62؛ وحي ل للي الن ل للووي ،حتش ل للرح ص ل للحيف مس ل لللمحت.
168/14؛ وابن حسر العسقالين،حت فتف الباريحت195 /10 .ل ل ل 196؛ وسليمان بن عبد اهلل حتتيسري
العزيز احلميدحت 325/1 .؛ عبد الرمحن بن حسن حتفتف اديدحت.319/1 .
وقال شي اإلسلالم ل رمحله اهلل ل ( :كرهلت الرقلى العسميلة ،كالعربانيلة أو السلريانية ،أو غريهلا؛ خوفلا
أن يكون فيها معان ال جتوز ) .ابن تيمية ،حتقتضاء الصرا املستقيمحت.519/2 .
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العسمية ،أو مبا ال يدرى معناه جلواز أن يكون فيه كفر.)...،
بل صرح شيخ اإلسالم ـ رحمه اهلل ـ بأن ذلك هو الغالب على الرقى األعجمية،
فقال ( :وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطالسم والرقى التي ال تفقه بالعربية فيها
ما هو شرك بالجن ،ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي ال يفقه معناها؛ ألنها
مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك ) ( ،)2ولم يزل الحال فيما يشاهد في بالد
المسلمين فضال عن غيرها كذلك ،ولهذا قال العالمة الحافظ الحكمي ـ رحمه اهلل ـ:
ف ل ل ل ل للذاك وس ل ل ل ل ل لواس م ل ل ل ل للن الش ل ل ل ل لليطان
(وأم ل ل ل ل ل للا الرق ل ل ل ل ل للى ادهول ل ل ل ل ل للة املع ل ل ل ل ل للاين
لعلل ل ل ل لله يكل ل ل ل للون حمل ل ل ل للض الكفل ل ل ل للر)(.)3
ألن م ل ل ل ل ل ل للن ي ل ل ل ل ل ل ل للقوله ال ي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدري
بل وهذا منقول عن جماعة من األئمة الكبار كاإلمام مالك ،قال العالمة ابن
الحاج ــ ( :وقد قال مالك  -رمحه اهلل  -يف الرقى بغري العربية؛ وما يدريك لعله كفر ،فكل
()4
ما حاك يف صدر اإلنسان من هذا وما أشبهه فيتعني جتنبه ).
ونقله العالمة علي القارئ ـ رحمه اهلل ـ عن أئمة المذاهب األربعة فقال( :ومن
احملذور أن تشتمل على كالم غري عريب ،أو عريب ال يفهم معناه ،ومل يرد من طري صحيف،
فإنه حيرم كما صرح به جماعة من أئمة المذاهب األربعة؛ الحتمال اشتماله على كفر)(.)5
وقال العالمة الحطاب ـ رحمه اهلل ـ ( :وأما ما ي خذ على حد املعقود ،فإن كان
( )1انظللر :القاضللي عيللاض ،حتاملعلللم بفوائللد مسلللمحت  162/3 .؛ وحيللي النللووي ،حتشللرح صللحيف مسلللمحت،
.168/14
قللال الشللي صللاا آل الشللي ل حفظلله اهلل ل ( :وأمللا اشلرتا كوهنللا بأمسللاء اهلل وصللفاته ،أو بالكتللاب
والسنة ،أو أن تكون بلسان عريب مفهوم فإن هذا خمتلف فيه...،وقال بعضهم :يسوغ أن تكون الرقية
مبا يعلم معناه ،ويصف املعىن بلغة أخرى ،وال يشرت أن تكون بالعربية ،وال يشرت أن تكلون بلالقرآن
والسنة ،وهذه مسائل فيها خالف وحبث .)... ،التمهيد ص .108
( )2ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت.13/19 .
( )3حللافت احلكمللي ،حتمعللار ،القبللول بشللرح سلللم الوصللول إىل علللم األصللولحت ،1 : ( .يقي ل  :عمللر
حممود ،الدمام :دار ابن القيم1410 ،ه).50٧/2 ،
( )4حممد بن حممد الفاسي ،حتاملدخل حت( .بريوت :دار الرتاث ،بدون معلومات الطبع).91/4 ،
( )5علي بن سلطان القاري حتمرقاة املفاتيفحت ،1 : ( .بريوت :دار الفكر1422 ،ه).1125/3 ،
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يرقيه بالرقى العربية جاز ،وإن كان بالرقى العسمية مل جيز ،وفيه خالف ،وكان الشي يقول:
إن تكرر منه النفع بذلك جاز )(.)1
وقال العالمة النووي ـ رحمه اهلل ـ  ( :املدح يف ترك الرقى املراد هبا الرقى اليت هي من
كالم الكفار ،والرقى ادهولة ،واليت بغري العربية ،وماال يعرف معناها؛ فهذه مذمومة
الحتمال أن معناها كفر ،أو قريب منه ،أو مكروه )(.)2
فإذا علمت هذه الشرو اليت اشرتطها أهل العلم ملشروعية الرقى؛ تبع ذلك النظر يف
أمر هذه احملايات بأنواعها ،وبقدر استيفاء كل نوع منها هلذه الشرو يكون احلكم عليها،
فاحلكم يف ذلك هلل جل ذكره ،ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم؛ وما تبع ذلك من هدي مأثور
عن السلف؛ حض النيب صلى اهلل عليه وسلم على يريه واتباعه ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱠ (النساء.)59 :
وقال جل ذكره :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ (الشورى.)10 :

( )1حممللد بللن حمم للد الطرابلسللي املعللروف باحلط للاب ،حتمواهللب اجلليللل يف ش للرح خمتصللر خلي لللحت، : ( .
بريوت :دار الفكر1412 ،ه).424/5 ،
( )2حيي النووي ،حتشرح صحيف مسلمحت.168/14 .
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املبحث الثالث :أحكام احملاية
إذا تقرر أن المحاية هلا أنواع وأقسام خمتلفة ،علم أنه ال ميكن أن يشملها حكم
واحد ينتظم مجيع أفرادها ،وإمنا حيكم على كل نوع من أنواعها مبا يناسبه ،فيتعدد احلكم
حينئذ بتعدد أنواعها ،فإذا كانت احملاية مطابقة للرقى الشرعية؛ وتوفرت فيها شروطها ،كانت
مشروعة ،وإذا خالفت الشرع كانت ممنوعة ،بل وبقدر خمالفتها للشرع وبعدها عنه؛ وعن
استيفاء شرو الرقى املشروعة؛ يكون يرميها ومنعها ،وإليك بيان ذلك وتفصيله:
فالنوع األول منها :ما يكون مشتمال على السحر أو الشرك:
وهذا النوع من أشدها يرميا ومناقضة لدين اإلسالم ،إذ السحر الذي تستخدم فيه
الشياطني كفر باهلل وخرو ،عن امللة ،وردة عن دين اإلسالم ،وال يتعاطاه ،وال يستعمله ،وال
يمِقُّره ويرضاه؛ إال من كان كافرا باهلل ورساالته ،وكذلك احلال فيمن يسرتقي بالشرك ،أما
تفصيل ذلك:
فقد قال اهلل جل ذكره عن السحرة في محكم تنزيله :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ (البقرة.)102 :
قال العالمة الجصاص في تفسيرها( :فسعل ضد هذا اإلميان فعل السحر؛ ألنه
جعل اإلميان يف مقابلة فعل السحر ،وهذا يدل على أن الساحر كافر ،فإذا ثبت كفره ،فإن
كان مسلما قبل ذلك ،فقد كفر بفعل السحر ،فاستح القتل)(.)1
وقد اشتملت اآلية على كفر الساحر من وجوه عديدة ذكرها أهل العلم منها:
أن اهلل تعالى نص على كفر الشياطين بتعلم السحر وتعاطيه ،وبتعليمه للناس
( )1أمح للد ب للن عل للي اجلص للاص ،حتأحك للام الق للرآنحت .يقي ل  :عب للد الس للالم ش للاهني ،1 : ( ،ب للريوت :دار
الكتب العلمية 63/1 ،)1415 ،ل ل.64
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فقال تعالى:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ

وكذلك نص على كفر من تعلم السحر من الناس ،أو اتبع الشياطين في تعاطيه،
ﭐ
فقال تعاىل :ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱠ
ثم أخبر وهو أصدق القائلين أن من تعاطى السحر فإنه ال نصيب له في اآلخرة،
فقال سبحانه :ﱡﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ (البقرة.)102 :
وبذلك يعلم أنه ال يمكن أن يكون الساحر ساحرا قط مع اطمئان قلبه باإليمان.
وكذلك الحال فيمن وافقه على تعاطيه ليحصل بذلك عرضا من الدنيا؛ هو
يعلم أنه يتقرب إلى الشياطين ويعبدها ويطيعها لتعينه على سحره ،فإن عمل هذا النوع
من السحر وإقراره ينافي أصل الطمأنينة باإليمان؛ فيعود على أصل اإليمان بالنقض
واإلبطال ،وبهذا يظهر أن طالب المحاية السحرية داخل ال محالة في قول اهلل تعالى:

ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ

(النحل.)106:
ثم يقال من وجه آخر :إن المقصود بالتداوي إزالة الداء والضرر الحاصل على
النفس بسببه ،واهلل جل ذكره جعل السحر ضررا محضا ال خير فيه :فقال تعاىل:
ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱠ (البقرة ،)102 :وإذا األمر كان كذلك؛ تحقق
تحريمها ومنعها؛ إذ ال منفعة في محاية سحرية ،ضررها متحقق ،وهالك فاعلها وطالبها
المفعولة له في الدنيا واآلخرة أخبر عنه اهلل ورسوله
قال العالمة القاسمي ـ رحمه اهلل ـ  ( :وقوله تعاىل :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ
إرشاد إىل أن ليس يف تعلم السحر إال املضرة ،ملا فيه من التلبيس والتمويه ،وإيهام الباطل
حقا ،والتوصل به إىل املفاسد والشرور.
وقوله سبحانه ﱡ ﱼ ﱽﱾ ﱠ صرح به إيذانا بأنه ليس من األمور المشوبة
بالنفع والضرر ،بل هو شر بحت ،وضرر محض )(.)1
( )1حممد مجال الدين القامسي ،حتتفسري القامسيحت .حققه :حممد عيون السود ،1: ( ،بريوت دار الكتب
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وقال العالمة الطاهر ابن عاشور ـ رحمه اهلل ـ  ( :وقوله:
ﱼ ﱽﱾ ﱠ (البقرة )102 :يعين ما يضر الناس ضرا آخر غري التفرقة بني املرء وزوجه،
فضمري ﱡ ﱻﭐﱠ عائد على غري ما عاد عليه ضمريﱡ ﱹﭐﱠ.
والمعنى :أن أمور السحر ال يأتي منها إال الضر أي في الدنيا ،فالساحر ال
يستطيع سحر أحد ليصري ذكيا بعد أن كان بليدا ،أو ليصري غنيا بعد الفقر ،وهذا زيادة
تنبيه على سخافة عقول املشتغلني به ،وهو مقصد اآلية.
وهبذا التفسري يكون عطف قوله :ﱡ ﱼ ﱽﱾ ﱠ تأسيسا ال تأكيدا ،واملالحت يف
هذا الضر والنفع هو ما حيصل يف الدنيا.
وأما حالهم في اآلخرة فسيفيده قوله :ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﱡﱹﱺﱻ

ﲆ ﲇ ﲈﲉﭐﱠ

وقد أفادت اآلية بجمعها بين إثبات الضر ،ونفي النفع الذي هو ضده ،مفاد
الحصر كأنه قيل ويتعلمون ما ليس إال ضرا ،كقول السموأل ،وعبد امللك بن عبد الرحيم
احلارثي:
ولل لليس علل للى غل للري الظبل للات تسل لليل.
تس لليل عل للى ح للد الظب ــات نفوس للنا
وعدل عن صيغة القصر لتلك النكتة املتقدمة وهي التنبيه على أنه ضر.)1()...،
ثم إن اهلل تعالى نص على أن من اشترى السحر فما له في اآلخرة من خالق؛
وهذا وعيد يدخل فيه طالب المحاية السحرية وفاعلها ،قال تعالى :ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ،
فكل من ا شرتى السحر فما له يف اآلخرة من خالق؛ وقد تقرر عند أهل العلم أن ( من )
من أدوات العموم؛ فالساحر وطالب احملاية كالمها يدخل يف هذا العموم قطعا.
حر ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
اختَ َار ِّ
قال البغوي ـ رحمه اهلل ـ ( :ﱡ ﲁ ﲂﱠأَ ِي ْ
الس ْ َ
=

العلمية1418 ،ه).368/1 ،
( )1حمم للد الط للاهر ب للن عاش للور ،حتالتحري للر والتن للويرحت ،1: ( .ت للونس :ال للدار التونس للية للنش للر1984 ،م)،
645/1ل .646
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ﲈﲉﱠ

اجلن َِّة ِمن نَ ِ
صيب،
َي ِيف َْ ْ
أْ

ﱡ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ

بَاعموا بِِه

ﱡﲎﲏﱠ

َح َّ
ت

احلَ ِّ ﱡ ﲐ ﲑ ﲒﱠ)(.)1
ث اختاروا السحر َوالْ مك ْفَر َعلَى الدِّي ِن َو ْ
أَنْل مف ِس ِه ْمَ ،حْي م
وقال الحافظ ابن كثير ـ رحمه اهلل ـ  ( :ﭐﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﱠ ﭐأَي :ولََق ْد علِم الْيله َّ ِ
السح ِر َعن متَابلع ِة َّ ِ
ِ
صلَّى
ْ َ َ َ َم م
ين ْ
الر مسول َ
استَْب َدلموا ب ِّ ْ ْ م َ َ
ود الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أَنَّهم َما لَهم ِيف ْاآلخَرِة م ْن َخ َالق.
اللَّهم َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لَ َم ْن فَل َع َل ف ْعلَ مه ْمَ ،ذل َ
ال ابن عبَّاس ومجم ِ
ِّيِ :من نَ ِ
صيب.
اه ٌد َو ُّ
قَ َ ْ م َ َ َ
السد ُّ ْ
الرز ِ
َّاق َع ْن َم ْع َمر َع ْن قَلتَ َاد َةَ :ما لَهم ِيف ْاآل ِخَرةِ من جهة عند اهلل.
َوقَ َ
ال َعْب مد َّ
ِ
ين.
ال ْ
وقال عبد الرزاقَ ،وقَ َ
س لَهم د ٌ
احلَ َس من :لَْي َ
ال َس ْع ٌد َع ْن قَلتَ َادةَ :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﱠ قال :ولقد علم أهل
َوقَ َ
الس ِ
الكتاب فيم َع ِه َد اللَّهم إِلَْي ِه ْم أ َّ
احَر َال َخ َال َق لَهم ِيف ْاآل ِخَرةِ.)2()...،
َن َّ
وهبذا يعلم أن ه الء امل ثرين للسحر على ثواب اهلل والدار اآلخرة من الذين قال اهلل
ﱩﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱪ
فيهم :ﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ (آل عمران.)1٧٧ – 1٧6 :
ثم قال اهلل جل ذكره :ﱡ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ وهذا
بيان لسوء حال من اشترى نفسه بالسحر؛ ساحرا كان أم مسحورا ،فاعال أم متسببا في
فعله ،ومل يستثن اهلل تعاىل من ذلك أحدا ،ال فاعل السحر ،وال الساعي يف يصيله للتداوي
به مبحاية أو غريها ،وهذا يدل على منعه منعا مطلقا ،وعلى إهدار كل ما يتوهم أنه منفعة
فيه ،إذ ال منفعة يف أمر حمصله اإلشراك باهلل تعاىل يف مقابل السعي لتحصيل منفعة البدن.
اىل :ﭐﱡ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه اهلل ـَ ( :وقَل ْولمهم تَل َع َ
( )1احلسن بن مسعود البغوي ،حتمعلامل التنزيلل يف تفسلري القلرآنحت .يقيل  :عبلد اللرزاق املهلدي،1 : ( ،
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420 ،ه).132/1 .
( )2أبو الفداء ابن كثري الدمشقي ،حتتفسري ابن كثريحت .يقي  :سامي السالمة ،1: ( ،الرياض :دار طيبة
للنشر والتوزيع1420 ،ه).249/1 .
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ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﱠ (البقرة.)103 - 102 :
ِ
ِ
ضا عن اإليمان
يَـ ُق ُ
استَْب َدلُوا بِ ِه ِم َن ِّ
الس ْح ِر ِع َو ً
يل َما ْ
س الْبَد ُ
ول تَـ َعالَىَ :ولَب ْئ َ
ِ
ْم بِ َما ُو ِعظُوا بِ ِه ،ﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ومتابعة الرسول لَ ْو َكا َن لَ ُه ْم عل ٌ
آمنُوا بِاللَّ ِه َوُر ُسلِ ِه َواتَّـ َق ُوا ال َْم َحا ِرَم لَ َكا َن َمثُوبَةُ
َيَ :ولَ ْو أَنـَّ ُه ْم َ
ﲛ ﲜ ﭐﱠ ﭐ( البقرة ،)103:أ ْ
ِ
ال تَـ َعالَى :ﱡﱶ
ضوا بِ ِهَ ،ك َما قَ َ
اللَّ ِه َعلَى ذَلِ َ
اروا ِألَنْـ ُف ِس ِه ْم َوَر ُ
ك َخ ْيـ ًرا لَ ُه ْم م َّما ْ
استَ َخ ُ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ص ِ
ص.)1()80 :
ﲆ ﱠ (الْ َق َ
ويشهد هلذا ما أوصى به النيب املرأة السوداء اليت كانت تصرع وتتكشف من الصرب،
ملا فيه من عظيم الثواب ،بل ملا كان ثواب الصرب عظيما خريها بينه وبني دعائه هلا،
فاختارت أن تصرب وأن يدعو اهلل هلا أال تتكشف فما تكشفت بعد(.)2
فندهبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للصرب على البالء وترك دعائه الذي هو أعظم
الدعاء وأنفعه ،وجعل جزاء ذلك اجلنة ،فاختارت الصرب وأقرها على ذلك ،وهذا يبني عظيم
منزلة الصرب يف مثل هذا احلال.
ومعلوم أن الصرب عن معصية اهلل من واجبات الديانة وقواعد امللة ،وال شك أن
أعظمه وآكده ما كان صربا عما يقدح يف أصل اإلميان وأساسه.
والصرب وترك األدوية السحرية من احملايات وغريها؛ من أعظم واجبات الديانة اليت
تصان هبا قواعد امللة؛ فإن ترك ما يزيل اإلميان ويبطله هو أعظم الرتوك على اإلطالق،
وتقحمه ردة وخرو ،عن امللة.
وفي مثل سياق ابن كثير السابق يقول الحافظ ابن رجب ـ رحمه اهلل ـ  ( :وقد
السحر :ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ
حق الذين يؤثرو َن
قال تعالى في ِّ
َ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ

( )1أبو الفداء ابن كثري الدمشقي ،حتتفسري ابن كثريحت.249/1 .
( )2حمم ل للد ب ل للن إمساعي ل للل البخ ل للاري ،حتص ل للحيف البخ ل للاريحت 116/٧ .ح  5652؛ مس ل لللم ب ل للن احلس ل للا،
النيسابوري ،حتصحيف مسلمحت 1994/4 .ح .25٧6
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ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ

(البقرة.)103-102 :
ادَّ :أهنم آثروا السحر على التقوى و ِ
اإلميان ،ملا رجوا فيه من منافع الدنيا
والمر ُ
َ
م
ِ
َّ
ِ
علموا
املعسلة ،مع علمهم َّأهنم يفومهتم َ
بذلك ثو م
جهل منهم ،فإهنم لو م
اب اآلخرة ،وهذا ٌ
عقاهبا ،ويتع َّسلو َن
آلثروا اإلميا َن والتقوى على ما َع م
أجر اآلخرةِ ويأمنو َن َ
دامهَا ،فكانموا حيرزو َن َ
م
ِ
من
عَّز التقوى يف الدنيا ،ورمبا وصلموا إىل ما م
يأملمونه يف الدنيا أو إىل خري منه و م
أنفع ....،وامل م
ِ
تعسيله ِعَّز التّقوى وشرفِها،
احر وي ثِمره ،مع
ضه اللَّهم يف الدنيا خريا مما يطلبمه من َّ
املتقي يم ِّ
عو م
الس م
()1
ِ
درجاهتَا. ).....،
اب اآلخرِة وعلمَّو
وثو َ
فهذا دليل واحد من نصوص القرآن الكريم دل على تحريم التداوي بالسحر أيا
كان نوعه محاية أو غيرها من هذه الوجوه الكثيرة ،فكيف إذا جمعت أدلة القرآن في
ذلك كلها؛ وليس المقصود هنا االستقصاء ،وإمنا ما يصل به الفائدة ويستبني به احل ،
وفيما ذكر كفاية ومقنع ملن هداه اهلل.
أما السنة :فقد دلت على تحريم التداوي بالسحر ـ من وجوه كثيرة منها:
أولها :مـ ــا ج ـ ــاء عن النــبي صلى اهلل عليـ ــه وسـ ـ ــلم مــن النهى المؤكد عن
السحر ،واألمر باجتنابه ،وعده من أعظم الموبقات :فروى الشيخان من حديث
أيب هريرة رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال( :اجتنبوا السبع املوبقات،
قالوا :يا رسول اهلل وما هن؟ قال :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال
باحل  ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتو ،يوم الزحف ،وقذف احملصنات امل منات
الغافالت)( ،)2قال اإلمام البخاري ـ رحمه اهلل ـ ( :املوبقات  :املهلكات)( ،)3والدواء إمنا
يراد به النساة من اهلالك؛ فإذا كان السحر هالكا أمر الشرع باجتنابه ،وجب تركه والبعد
عنه ،وعلم أنه ال دواء فيه ،ال فيما ميحى منه ،وال يف غريه؛ وتبني أن الشارب للمحاية
( )1زي للن ال للدين عب للد ال للرمحن ب للن أمح للد ب للن رج للب احلنبل للي ،حتلط للائف املع للارف فيم للا ملواس للم الع للام م للن
الوظائفحت ،1 : ( .بريوت :دار ابن حزم 1424ه) ص .355
( )2حمم ل للد ب ل للن إمساعي ل للل البخ ل للاري ،حتص ل للحيف البخ ل للاريحت 1٧5/8 .ح  685٧؛ ومس ل لللم ب ل للن احلس ل للا،
النيسابوري ،حت صحيف مسلمحت 92/1 .ح .145
( )3انظر :حممد بن إمساعيل البخاري ،حتصحيف البخاريحت 103/8 .ح .6492
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السحرية إمنا هو مدخل للهالك احملق على نفسه.
ثانيا :نهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن إتيات السحرة ،وعد ذلك من
أفعال أهل الجاهلية ،سواء كان إتيانهم لتحصيل الدواء ـ كالمحاية وغيرها ـ أم كان
لغير ذلك مما نهي عنه :ونقل النهي عنه جماعة من الصحابة؛ ومن ذلك ما رواه معاوية
بن احلكم السلمي ،أنه قال :للنيب صلى اهلل عليه وسلم :يف حديث له فيه قصة طويلة
مشهورة :يا رسول اهلل ،إين حديث عهد جباهلية ،وقد جاء اهلل باإلسالم ،وإن منا رجاال
يأتون الكهان ،قال :فال تأهتم ،قال :ومنا رجال يتطريون ،قال :حت ذاك شيء جيدونه يف
صدورهم ،فال يصدهنم.)1()...،
فنص على أن إتيان السحرة والكهان لتحصيل الرقى من أفعال أهل الجاهلية،
وأقره النبي صلى اهلل عليه وسلم على ذلك ،ونهاه عن إتيانهم ،ولهذا رواه اإلمام مسلم
في موضع على آخر من الصحيح مختصرا ،عن معاوية بلفظ أتم في بيان هذا المعنى
فقال رضي اهلل عنه :قلت :يا رسول اهلل أمورا كنا نصنعها في الجاهلية ،كنا نأتي
الكهان ،قال :فال تأتوا الكهان ،قال قلت :كنا نتطري قال :ذاك شيء جيده أحدكم يف
نفسه ،فال يصدنكم ) ،وبوب النووي عليه بقوله ( :باب يرمي الكهانة وإتيان الكهان)(.)2
أما المحايات الشركية :فقد نهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الرقى
الشركية على وجه العموم ،وحرم استعمالها ،بل ونهيه شامل لكل رقية تحتمل أن تكون
شركا ،وإن لم تكن صريحة فيه ،ومما جاء في ذلك حديث عوف بن مالك األشسعي
رضي اهلل عنه أنه قال :كنا نرقي يف اجلاهلية؛ فقلنا يا رسول اهلل كيف ترى يف ذلك ؟ فقال:
(أعرضوا علي رقاكم ،ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك )(.)3
وعن الشفاء بنت عبد اهلل رضي اهلل عنها( :أهنا كانت ترقي يف اجلاهلية ،فلما جاء
اإلسالم قالت :ال أرقي حىت أستأذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأتته فاستأذنته ،فقال
هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أرقي ،ما مل يكن فيها شرك)(.)4
( )1مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حت صحيف مسلمحت 381/1 .ح .53٧
( )2مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حت صحيف مسلمحت 1٧48/4 .ح .53٧
( )3تقدم خترجيه.
( )4حمملد بللن حبللان البسلليت ،حتصللحيف ابللن حبللان برتتيللب ابللن بلبللانحت 458 /13 .ح  6092؛ وحسللنه
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وعن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعاجلها أو ترقيها،
فقال ( :عاجليها بكتاب اهلل )(.)1
وعلق الحافظ ابن حبان ـ رحمه اهلل ـ على هذا الحديث قائال ( :قوله صلى اهلل
عليه وسلم :حتعاجليها بكتاب اهللحت أراد :عاجليها مبا يبيحه كتاب اهلل ،ألن القوم كانوا يرقون
يف اجلاهلية بأشياء فيها شرك ،فزجرهم هبذه اللفظة عن الرقى إال مبا يبيحه كتاب اهلل دون ما
يكون شركا )( ،)2وسبق ذلك بالتبويب عليه بقوله( :ذكر اخلرب املصرح بإباحة الرقية للعليل
بغري كتاب اهلل ما مل يكن شركا)(.)3
وروى مسلم يف صحيحه( )4من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أنه قال:
(هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الرقى؛ فساء آل عمرو بن حزم فقالوا :يا رسول
اهلل؛ إنه كانت عندنا رقية نرقي هبا من العقرب ،وإنك هنيت عن الرقى .قال :فعرضوا عليه،
فقال :ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه).
قال الحافظ ابن حجر( :وقد متسك قوم هبذا العموم فأجازوا كل رقية جربت
منفعتها ولو مل يعقل معناها ،لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى ي دي إىل
الشرك مينع؛ وما ال يعقل معناه ال ي من أن ي دي إىل الشرك فيمتنع احتياطا؛ والشر اآلخر
البد منه )(.)5
بل ونقل جماعة من أهل العلم اإلجماع على تحريم التداوي بالشرك:
ومن ذلك قول شيخ اإلسالم ـ رحمه اهلل ـ ( :والمسلمون وإن تنازعوا في جواز
التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير؛ فال يتنازعون في أن الكفر والشرك ال يجوز
التداوي به بحال؛ ألن ذلك محرم في كل حال ،وليس هذا كالتكلُّم به عند اإلكراه؛
فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئناً باإليمان ،والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب
=

الشي األلباين يف حتالتعليقات احلسانحت 452/8 .ح .6060
( )1حممد بن حبان البسيت ،حتصحيف ابن حبان برتتيب ابن بلبانحت 464 /13 .ح .6098
( )2املصدر الساب نفسه.464 /13 .
( )3املصدر الساب نفسه.463 /13 .
( )4تقدم خترجيه.
( )5ابن حسر العسقالين ،حتفتف الباريحت195/10 .ل.196
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صاحبه  ،ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه باإلميان مل ي ثر ،والشيطان إذا عرف أن صاحبه
مضطر إىل التكلُّم به ،وال ضرورة إىل إبراء
كره
ٌّ
ٌّ
مستخف بالعزائم مل يساعده ،وأيضا؛ فإن املم َ
املصاب به؛ لوجهني:
شرا.
أحدهما :أنه قد ال ي ثر أكثر مما ي ثر من يعاجل بالعزائم ،فال ي ثر بل يزيده ّ
والثاني :أن يف احل ما يغين عن الباطل)(.)1
وقال ابن أبي العز الحنفي ـ رحمه اهلل ـ ( :واتفقوا كلهم أيضا؛ على أن كل رقية،
وتعزي م ،أو قسم فيه شرك باهلل؛ فإنه ال يجوز التكلم به ،وإن أطاعته به الجن أو
غيرهم ،وكذلك كل كالم فيه كفر ال جيوز التكلم به ،وكذلك الكالم الذي ال يعرف معناه
ال يتكلم به ،إلمكان أن يكون فيه شرك ال يعرف .وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :حت
ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا حت( ،)3())2وقد نقل ذلك آخرون من أهل العلم ،وما تقدم فيه
غنية وكفاية.
أما النوع الثاني وهو :المحايات المحرمة :وقد ذكر أن هذا النوع يخلو من السحر
والشرك ،لكن تكتب فيه ألفاظ مجهولة المعنى ،أو ألفاظ محرمة؛ أو يكتب القرآن بمداد
يضر شاربه ،أو يمحى بسائل يضره ،أو ماء يحرم استعماله ،ونحو ذلك(:)4
فيقال في حكمه :إن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد نهى عن التداوي بالحرام
مطلقا ،وإن لم يكن مما يخرج فاعله عن الملة ،فعن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال  :قال
( )1ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت.61/19 .
( )2تقدم خترجيه.
( )3ابن أيب العز احلنفي ،حتشرح الطحاويةحت .ص .520
( )4وهذا له مناذ ،كثرية يف احملايات ،والبخرات ،وغريها من طرق العال ،عنلد الصلوفية يلدث عنهلا أهلل
العلم فمثللوا للذلك :مبلا للو كتبلت فيهلا ألفلاظ جيهلل امللراد هبلا ،ملظنلة أن تكلون سلحرا أو شلركا ،أو ملا
ميحى مباء متنسس ،أو كتب مبداد يضر شاربه .انظر :ابن تيمية ،حتاقتضاء الصرا املستقيمحت .يقي :
د .ناصللر العقللل ،1: ( ،بللريوت  :دار عللامل الكتللب1419 ،ه) ،ص  519/2؛ وسللليمان بللن عبللد
اهلل حتتيسري العزيز احلميدحت .يقي  :زهري الشاويش ،1: ( ،بريوت :املكتب اإلسالمي1423 ،ه)،
( ،)325/1عبللد الللرمحن بللن حسللن ،حتفللتف اديللد شللرح كتللاب التوحيللدحت .يقيل  :حممللد حامللد الفقللي،
(  ،٧ :القاهرة :مطبعة السنة احملمدية13٧٧ ،ه).319/1 ،
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( إن اهلل خل الداء والدواء ،فتداووا ،وال تتداووا حبرام )(.)1
وروى اإلمام أمحد وأبو داود عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال( :هنى رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم عن الدواء اخلبيث)(.)2
وبوب عليه أبو داود بقوله ( :باب يف األدوية املكروهة )(.)3
وابن ماجة بقوله ( :باب النهي عن الدواء اخلبيث )(.)4
ويف صحيف مسلم( )5أن طارق بن سويد اجلعفي ،سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم
عن اخلمر ،فنهاه  -أو كره  -أن يصنعها ،فقال :إمنا أصنعها للدواء ،فقال ( :إنه ليس
بدواء ،ولكنه داء ).
ويف البخاري عن ابن مسعود موقوفا عليه ( :إن اهلل مل جيعل شفاءكم فيما حرم
عليكم )(.)6
( )1أبو داود ،حتسنن أيب داودحت 23/6 .ح .38٧4
( )2أخرج لله اإلم للام أمح للد ب للن حنب للل ،حت املس للندحت 416/13 ،ح  8048؛ وأب للو داود ،حتس للنن أيب داودحت.
 6/4ح  ،38٧0واب للن ماج لله ،حتس للنن اب للن ماج للهحت 1144 /2 .ح ( ،)3459وحمم للد ب للن عيس للى
الرتمذي ،حتسنن الرتمذيحت 455/3 .ح  2045؛ واحلاكم حممد بن أمحد النيسابوري ،حت املستدرك حت.
 455/4ح  8260؛ وق للال :حته للذا ح للديث ص للحيف عل للى ش للر الش لليخني ومل خيرج للاهحت ،وص للححه
كذلك ابن تيمية يف حتجمموع الفتاوىحت5٧1/21 .؛ وقال الذهيب يف حتسري أعالم النبالءحت :153/10
(غريل للب وإسل للناده صل للاا ) ،وص ل للححه األلبل للاين يف حتصل للحيف اجل ل للامعحت  1159/2ح  68٧8؛ ويف
حتاملشكاةحت 1282/2 .ح .4539
( )3أبو داود ،حتسنن أيب داودحت.6 /4 .
( )4ابن ماجه ،حتسنن ابن ماجهحت.1144 /2 .
( )15٧3/3( )5ح (.)1984
( )6حمم للد ب للن إمساعي للل البخ للاري ،حتص للحيف البخ للاريحت .تعليق للا110/٧ ،؛ و اب للن أيب ش لليبة ووص للله يف
مص للنفه  .انظ للر :اب للن أيب ش لليبة ،حتاملص للنف يف األحادي للث واآلث للارحت .يقيل ل  :يوس للف كم للال احل للوت،
(  ،1 :الري ل للاض :مكتب ل للة الرش ل للد1409 ،ه) 38/5 .ح  23492؛ وق ل للال احل ل للافت اب ل للن حس ل للر:
( أخرجلله بللن أيب شلليبة عللن جريللر عللن منصللور وسللنده صللحيف علللى شللر الشلليخني ) .ابللن حسللر
العسقالين ،حتفتف الباريحت .٧9/10 .وانظر أيضا احلاشية القادمة.
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وأخر ،اإلمام أمحد والطرباين( )1عن أيب األحوص أن رجال أتى عبد اهلل فقال :إن أخي
مريض اشتكى بطنه ،وأنه نعت له اخلمر أفأسقيه ؟ قال عبد اهلل  :سبحان اهلل ! ما جعل اهلل
شفاء يف رجس ،إمنا الشفاء يف شيئني :العسل شفاء للناس ،والقرآن شفاء ملا يف الصدور).
ومن علل هذا النهي :أن اهلل تعالى لم يضطر عباده ألسباب التداوي المحرمة،
وإنما وسع لهم أسبابه وطرق تحصيله ،بل وما أنزل داء إال وأنزل له شفاء ،وإذا كان
األمر كذلك لم يجز ألحد أن يسلك في تحصيله طريقا محرما ،وقد تنوعت عبارات
أهل العلم يف تقرير هذا األمر واالستدالل له ،وكالمهم يف هذا كثري جدا.
ومن ذلك قول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ ( :والذين جوزوا التداوي
بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات :كالميتة والدم للمضطر ،وهذا ضعيف لوجوه:
األول :أن املضطر حيصل مقصوده يقينا بتناول احملرمات ،فإنه إذا أكلها سدت رمقه،
وأزالت ضرورته ،وأما اخلبائث بل وغريها فال يتيقن حصول الشفاء هبا ،فما أكثر من يتداوى
وال يشفى ،وهلذا أباحوا دفع الغصة باخلمر حلصول املقصود هبا وتعينها له ،خبالف شرهبا
للعطش؛ فقد تنازعوا فيه ،فإهنم قالوا :إهنا ال تروي.
الثاني :أن المضطر ال طريق له إلى إزالة ضرورته إال األكل من هذه األعيان،
وأما التداوي فال يتعين تناول هذا الخبيث ،طريقا لشفائه ،فإن األدوية أنواع كثيرة ،وقد
يحصل الشفاء بغير األدوية كالدعاء ،والرقية ،وهو أعظم نوعي الدواء .حتى قال
بقراط :نسبة طبنا إىل طب أرباب اهلياكل ،كنسبة طب العسائز إىل طبنا.
وقد حيصل الشفاء بغري سبب اختياري بل مبا جيعله اهلل يف اجلسم من القوى الطبيعية،
وحنو ذلك.
( )1اإلمام أمحد بن حنبل ،حتكتاب األشربةحت .ص  56ح  130؛ وسليمان بلن أمحلد الطلرباين ،حتاملعسلم
الكب للريحت .حقق لله :س للعد احلمي للد ،وآخ للرون )345/9( ،ح ( ،)9٧16وص للحف إس للناده احل للافت اب للن
حسر ،فقال ل رمحه اهلل ل ( :وأخرجله أمحلد يف كتلاب األشلربة والطلرباين يف الكبلري ملن طريل أيب وائلل
حنللوه وروينللا يف نسللخة داود بللن نصللري الطللائي بسللند صللحيف عللن مسللروق قللال قللال عبللد اهلل هللو بللن
مسعود ) .ابن حسر العسقالين ،حتفتف الباريحت.٧9/10 .
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الثالث :أن أكل امليتة للمضطر واجب عليه يف ظاهر مذهب األئمة وغريهم ،كما
قال مسروق :من اضطر إىل امليتة فلم يأكل حىت مات دخل النار.
وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير األئمة ،وإنما أوجبه طائفة قليلة؛ كما
قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد ،بل قد تنازع العلماء :أيهما أفضل :التداوي؟ أم
الصبر ،للحديث الصحيف ،حديث ابن عباس عن اجلارية اليت كانت تصرع ،وسألت النيب ل ل
صلى اهلل عليه وسلم ل ل أن يدعو هلا ،فقال ( :إن أحببت أن تصربي ولك اجلنة ،وإن أحببت
دعوت اهلل أن يشفيك؛ فقالت :بل أصرب ،ولكين أنكشف؛ فادع اهلل  ،أن ال أنكشف،
فدعا هلا أن ال تتكشف)(.)1
وألن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون ،بل فيهم من اختار
المرض؛ كأيب ابن كعب ،وأيب ذر ،ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي.
وإذا كان أكل امليتة واجبا ،والتداوي ليس بواجب ،مل جيز قياس أحدمها على اآلخر،
فإن ما كان واجبا قد يباح فيه ما ال يباح يف غري الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر
مفسدة احملرم ،والشارع يعترب املفاسد واملصاا ،فإذا اجتمعا قدمت املصلحة الراجحة على
املفسدة املرجوحة؛.)2()...
أما النوع الثالث من المحايات فهو :ما يكون بكالم اهلل تعالى ،وبأسمائه
الحسنى ،وصفاته العلى :ومن ذلك أن تكتب آيات القرآن الكرمي مبداد طاهر على إناء أو
شيء طاهر حمرتم ،مث متحى مباء طاهر ،ويشرهبا من يريد هبا الشفاء أو الوقاية من املرض.
وهذا النوع من الرقى لم ينقل فيه شيء يصح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم،
وإنما وردت فيه بعض اآلثار عن السلف الصالح ،ولهذا اختلف أهل العلم في حكمه،
على قولين :األول منهما :جوازه :وإليه ذهب مجاهري أهل العلم سلفا وخلفا ،قال شيخ
اإلسالم ـ رحمه اهلل ـ ( :وجيوز أن يكتب للمصاب وغريه من املرضى شيئا من كتاب اهلل
()3
وذكره باملداد املباح ويغسل ويسقى ،كما نص على ذلك أمحد وغريه.)...،
وقال ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ فيمن أصابته العين ( :ورأى مجاعة من السلف أن
( )1تقدم خترجيه.
( )2ابن تيمية ،حتالفتاوى الكربىحت 6/3 .ل ل ل.٧
( )3ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت64/19 .ل ل ل ل.65
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تكتب له اآليات من القرآن ،مث يشرهبا ،)1()...،ومن ه الء ابن عباس( ،)2وجماهد( ،)3واحلسن
البصري( ،)4وأبو قالبة( ،)5واإلمام أمحد( ،)6واإلمام األوزاعي( ،)٧وإليه ذهب البغوي(،)8
والنووي( ،)9وابن تيمية( ،)10وابن القيم( ،)11ومن املعاصرين الشي حممد بن إبراهيم(،)12
وابن باز( ،)13وابن العثيمني( ،)14والفوزان( ،)15كما أفىت جبوازه هيئة كبار العلماء(.)16
( )1ابن القيم ،حتزاد املعاد يف هدي خري العبادحت.15٧ /4 .
( )2أخرجلله ابللن أيب شلليبة ،حتاملصللنفحت 39/5 .ب لرقم 23508؛ فقللال :حللدثنا علللي بللن مسللهر عللن ابللن
أيب ليلللى عللن احلكللم عللن سللعيد بللن جبللري عللن ابللن عبللاس بلله ،وبللوب عليلله ابللن أيب شلليبة بقوللله ( :يف
الرخصة يف القرآن يكتب ملن يسقاه ).
واحللتج بلله البغللوي ،يف حتشللرح السللنةحت  ،166/12وابللن تيميللة ،يف حتجممللوع الفتللاوىحت 64/19 .ل65؛ وذكللر
احتسا ،اإلمام أمحد به ،كما احتج به ابن القيم ،يف حتزاد املعاد يف هدي خري العبادحت.15٧/4 .
( )3انظر :ابن القيم ،حتزاد املعاد يف هدي خري العبادحت.15٧/4 .
( )4انظر :حيي النووي ،حتجمموع شرح املهذبحت ،1 : ( .بريوت :دار الفكر ،بدون معلومات الطبع).1٧1/2 .
( )5اإلمام معمر بن راشد األزدي ،حتجامع معمر بن راشد ،ملحل مبصلنف عبلد اللرزاقحت .يقيل  :حبيلب
الل للرمحن األعظمل للي ،2 : ( ،بل للريوت :املكتل للب اإلسل للالمي1403 ،ه) 152/11 ،ب ل لرقم ،201٧0
بإسلناد صلحيف .وانظلر أيضلا :احلسلني بلن مسلعود البغلوي ،حتشلرح السلنةحت ،2 : ( .بلريوت :املكتلب
اإلسالمي1403 ،ه) 166/12 .؛ وابن القيم ،حتزاد املعاد يف هدي خري العبادحت.15٧ /4 .
( )6انظللر :عبللد اهلل بللن أمحللد بللن حنبللل ،حتمسللائل اإلمللام أمحللد البنلله عبللد اهللحت .يقي ل  :زهللري الشللاويش،
(  ،1:ب للريوت :املكت للب اإلس للالمي1401 ،ه) .ص 448؛ واإلرش للاد إىل س للبيل الرش للاد (،)54٧
الفروع مع تصحيحها (.)251/3
( )٧انظر :حيي النووي ،حتجمموع شرح املهذبحت.1٧1/2 .
( )8انظر :مسعود بن احلسني البغوي ،حتشرح السنةحت.166/12 .
( )9انظر :حيي النووي ،حتجمموع شرح املهذبحت.1٧1/2 .
( )10انت :ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت64/19 .ل.65
( )11انظر :ابن القيم ،حتزاد املعاد يف هدي خري العبادحت.15٧ /4 .
( )12انظر :حممد بن إبراهيم آل الشي  ،حتفتلاوى الشلي حمملد بلن إبلراهيمحت ،مجلع وترتيلب ويقيل  :حمملد
بن عبد الرمحن بن قاسم : ( ،الثانية ،بدون معلومات الطبع).94/1 .
( )13انظر :ابن باز ،حتفتاوى نور على دربحت 32٧ /1 .ل.328
( )14انظر :حممد بن صاا العثيمني ،حتنور على دربحت 102 /1 .ل ،103و 104ل.105
( )15انظر :املنتقى من فتاوى معا ،الشي العالمة الدكتور صاا الفوزان .150-149/1
( )16انظر :اللسنة الدائملة للبحلوث العلميلة واإلفتلاء ،حتجمملوع فتلاوى اللسنلة الدائملةحت ،1: ( .الريلاض:
دار العاصمة1416 ،ه).161،166 ،156/1 ،
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وإن كان من هؤالء من يفضل القراءة على هذا الفعل ،مع أنه يقول بجوازه،
لكونها فعل النبي ،وخير الهدي هديه صلوات اهلل وتسليماته عليه( ،)1وفي تقرير هذا
يقول إمام العصر العالمة ابن باز ـ رحمه اهلل ـ :
( ال نعلم مانعاً من ذلك ،وإن كان األفضل أن يقرأ على المريض ،وينفث على
نفسه ،أو يقرأ عليه أخوه على يده ،أو رجله ،أو موضع األمل منه؛ كما النيب يفعل ل عليه
الصالة والسالم ـ لكن إذا قرأ في ٍ
ماء وشربه ،أو رش به ،أو كتب آيات ودعوات في
إناء في الزعفران ،أو في ورقة؛ وغسله وشربه فال بأس ،فعل ذلك جمع من السلف،
وذكره ابن القيم وغيره من السلف ،فال حرج في ذلك.
ولكن األفضل واألولى واألنفع هو ما كان فعله الرسول صلى اهلل عليه وسلم
بنفسه ،كان يقرأ على املريض وينفث على املريض ،وكان يقرأ على نفسه وينفث على نفسه
إذا أحس بشيء عليه الصالة والسالم ،وكان إذا أراد النوم نفث على يديه ومسف هبما ما
أقبل من جسده ،وملا مرض مرضه األخري عليه الصالة والسالم؛ صارت عائشة تفعل ذلك،
تأخذ بيديه ،وتقرأ يف يديه ،ومتسف هبما على ما أقبل من جسده عليه الصالة والسالم،
عمال مبا كان يعمل يف صحته عليه الصالة والسالم ،وقد قرأ النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
ماء لثابت بن قيس بن مشاس ،مث صبه عليه ،عليه الصالة والسالم(.)3()...،)2
وقد استدل هؤالء لتقرير جواز هذا النوع من الرقى بأمور منها:
أوال :عموم كتاب اهلل تعالى ،فاهلل تعالى يقول في كتابه :ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ (اإلسراء ،)82 :وهذا عام يف
كل ما حيصل به الشفاء من القرآن ،من غري أن يكون فيه امتهان له(.)4
ثانيا :عموم أدلة السنة المطهرة:
( )1انظر :املرجع الساب .161،166 ،156/1 ،
( )2أبلو داود ،حت سللنن أيب داودحت33/6 .ل ل 34ح  .3885وضللعفه الشللي األلبللاين رمحلله اهلل .انظللر :حممللد
ناص للر ال للدين األلب للاين ،حتسلس لللة األحادي للث الض للعيفة واملوض للوعةحت ،1: ( .الري للاض :دار املع للارف،
1412ه) .ح .1418
( )3ابن باز ،حتفتاوى نور على دربحت 32٧ /1 .ل.328
( )4انظر :حممد بن صاا العثيمني ،حتنور على درب العثيمنيحت.102 /1 .
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كقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ( :ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا )(.)1
وقالوا هذا يدل على جواز كل رقية ما مل تكن شركا ،أو احتوت على شيء من
احملرمات ،وهذا أمر قد سب تفصيله واحلمد هلل.
ثالثاً :استدلوا بآثار وردت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،ومن ذلك قول شيخ
اإلسالم ـ رحمه اهلل ـ ( :ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب
اهلل وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره ،قال عبد
اهلل بن أحمد :قرأت على أيب ،ثنا يعلى بن عبيد( ،)2ثنا سفيان( ،)3عن حممد بن أيب
ليلى( ،)4عن احلكم( ،)5عن سعيد بن جبري( ،)6عن ابن عباس؛ قال ( :إذا عسر على املرأة
والدهتا؛ فليكتب :بسم اهلل ،ال إله إال اهلل احلليم الكرمي ،سبحان اهلل رب العر العظيم،
واحلمد هلل رب العاملني ،ﱡﭐ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ

(النازعات،)46 :

ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ

ﳕﳖﳗ

ﱠ (األحقاف.)35 :

( )1تقدم خترجيه.
( )2يعللى بلن عبيلد بلن أيب أميلة الكللويف ،أبلو يوسلف ،الطنافسلي ثقلة إال يف حديثلله علن الثلوري ففيله للني؛ مللات
سنة :بضع ومائتني وله تسعون سنة .انظر :ابن حسر العسقالين ،حت تقريب التهذيب حت .ص.609 :
( )3اإلمام الكبري واحملدث البارع سفيان بن سلعيد بلن مسلروق الثلوري ،أبلو عبلد اهلل الكلويف؛ ثقلة حلافت،
وفقيه عابد ،وإمام حسة ،مات سنة إحدى وستني وله أربع وستون .انظر :ابن حسر العسقالين ،حت
انظر :تقريب التهذيب حت .ص ( .)244
( )4حممد بلن عبلد اللرمحن بلن أيب ليللى األنصلاري الكلويف القاضلي أبلو عبلد اللرمحن صلدوق سليء احلفلت
جدا ،مات سنة مثان وأربعني .انظر :ابن حسر العسقالين ،حت تقريب التهذيب حت .ص.493 :
( )5احلكلم بللن عتيبلة ،أبللو حممللد الكنلدي الكللويف ثقللة ثبلت فقيلله ،ملات سللنة ثللالث عشلرة أو بعللدها .ابللن
حسر العسقالين ،حت تقريب التهذيب حت .ص.1٧5 :
( )6سعيد بن جبري األسدي موالهم الكويف ثقة ثبت فقيه ،وروايته عن عائشة وأيب موسى وحنومها مرسلة
قتللل بللني يللدي احلسللا ،سللنة مخللس وتسللعني ومل يكمللل اخلمسللني .انظللر :ابللن حسللر العسللقالين ،حت
تقريب التهذيب حت .ص.234 :
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()2

قال أيب( :)1ثنا أسود بن عامر
فيسقى )(.)3
قال أبي :وزاد فيه وكيع ( :فتسقى وينضف ما دون سرهتا)(.)4
قال عبد اهلل ( :رأيت أيب يكتب للمرأة يف جام أو شيء نظيف)(.)5
وقال أبو عمرو حممد بن أمحد بن محدان احلريي( :)6أنا احلسن بن سفيان النسوي(،)٧
حدثين عبد اهلل بن أمحد بن شبوية( ،)8ثنا علي بن احلسن بن شقي ( ،)9ثنا عبد اهلل بن
بإسناده مبعناه ،وقال ( :يكتب يف إناء نظيف

( )1القائل عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف مسائله .انظر :عبد اهلل بلن أمحلد بلن حنبلل ،حتمسلائل اإلملام أمحلد
البنه عبد اهللحت .ص .44٧
( )2هو أسود بن عامر بن عبد الرمحن املعروف بشاذان ،أصله من الشام ،وقال حنبل :حتمسعلت أبلا عبلد
اللَّه يقول :أسود بْن عامر ثقة حت ،تويف أول سلنة :مثلان وملائتني .انظلر :حمملد بلن حمملد بلن أيب يعللى،
يقيل ل حمم للد حام للد الفق للي ،حتطبق للات احلنابل للةحت ،1: ( .ب للريوت :دار املعرف للة ،ب للدون س للنة الطب للع).
 118/1؛ وحممد بن أمحد الذهيب ،حتسري أعالم النبالءحت .يقي  :شعيب األرناؤو  ،3 : ( ،بروت:
م سسة الرسالة1405 ،ه) 112/10 .ل.113
( )3مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبلد اهلل .عبلد اهلل بلن أمحلد بلن حنبلل ،حتمسلائل اإلملام أمحلد البنله عبلد
اهللحت .ص (.)44٧
( )4املرجع الساب ص .448
( )5املرجع الساب نفسه ص .44٧
( )6هو احلافت أبو عمرو حممد بن أمحد بلن محلدان احللريي اإلملام ،احللافت ،أبلو العبلاس ،أخلو الزاهلد أيب
عملر ،ابنلا احلللافت أيب جعفلر احلللريي النيسلابوري حمللدث خلوارزم .تللويف سلنة356:ه .انظللر :حمملد بللن
أمحد الذهيب ،حتسري أعالم النبالءحت193 /16 .ل .196
( )٧هو احلافت الكبري :احلسن بن سفيان النسلوي ،صلاحب املسلند ،واألربعلني ثقلة مسلند ،تفقله عللى أيب ثلور،
وكلان يفلىت مبذهبله ،وكلان علدمي النظلري يف العللم .تلو سلنة303:ه .انظلر :حمملد بلن أمحلد اللذهيب ،حتميلزان
االعت ل ل للدال يف نقل ل ل للد الرج ل ل للالحت .يقي ل ل ل ل  :حممل ل ل للد البس ل ل للاوي ،1 : ( ،بل ل ل للريوت :دار املعرفل ل ل للة1382 ،ه)،
 492/1ل.493
( )8ابن شبوية :اإلمام احلافت أبو احلسن أمحد بن حممد بن ثابلت بلن عثملان اخلزاعلي ،امللروزي ،املعلروف
ابن شبوية .مسع :عبد اهلل بن املبارك ،وسفيان بن عيينة ،والفضل بلن موسلى ،وأبلا أسلامة ،وطبقلتهم،
قللال البخللاري ،وأبللو حللام إنلله :تللويف سللنة230 :ه ،وقيللل بعللد ذلللك .انظللر :حممللد بللن أمحللد الللذهيب،
حتسري أعالم النبالءحت ٧/11 .ل.8
( )9هللو اإلمللام احلللافت علللي بللن احلسللن بللن شللقي بللن دينللار بللن مشللعب العبللدي ،شللي خراسللان ،أبللو
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املبارك( ، )1عن سفيان ،عن ابن أيب ليلى ،عن احلكم ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس؛
قال ( :إذا عسر على املرأة والدها؛ فليكتب :بسم اهلل ،ال إله إال اهلل العلي العظيم ،ال إله
إال اهلل احلليم الكرمي ،سبحان اهلل ،وتعاىل رب العر العظيم ،واحلمد اهلل رب العاملني،
ﭐﱡﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ (النازعات ،)46 :ﱡﭐ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱠ

(األحقاف.)35 :
قال علي :يكتب يف كاغدة ،فيعل على عضد املرأة .قال علي :وقد جربناه؛ فلم نر
شيئا أعسب منه ،فإذا وضعت يله سريعا مث جتعله يف خرقة أو يرقه )(.)2
رابعاً :فعل ذلك جماعة من السلف من تالمذة ابن عباس وغيرهم ولم ينكر ذلك أحد:
()3
قال مجاهد ( :ال بأس أن يكتب القرآن ،ويغسله ،ويسقيه املريض ).
وجاء مثله عن أبي قالبة ،وقد روى ذلك عنه أيوب فقال ( :رأيت أبا قالبة كتب
كتابا من القرآن ،مث غسله مباء وسقاه رجال كان به وجع )(.)4
قال ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ ( :ورأى مجاعة من السلف أن تكتب له اآليات من
القرآن ،مث يشرهبا .قال جماهد :ال بأس أن يكتب القرآن ،ويغسله ،ويسقيه املريض ،ومثله
ﭐ

=

عبللد الللرمحن العبللدي مللوالهم ،املللروزي .مسللع ابلن املبللارك ولزملله دهلرا ،وكتللب عنلله مجيللع مصللنفاته ،قللال
أمحللد بللن حنبللل :مل يكللن بلله بللأس ،وإمنللا تكلملوا فيلله يف اإلرجللاء وقللد رجللع عنلله ،وتللويف سللنة215:ه.
انظر :حممد بن أمحد الذهيب ،حتسري أعالم النبالءحت349 /10 .ل ل.352
( )1هو اإلمام عبد اهلل بن املبارك بن واضف احلنظلي شي اإلسالم ،وعامل زمانه ،وأمري األتقياء يف وقته،
أبو عبد الرمحن احلنظلي ملوالهم ،الرتكلي ،مث امللروزي ،أحلد األعلالم ،وكانلت أمله خوارزميلة ،قيلل فيله:
اجتمعت فيه خصال اخلري غري أنه مل ير النيب صلى اهلل عليه وسلم ،تويف سنة181 :ه .انظر :حممد
بن أمحد الذهيب ،حتسري أعالم النبالءحت 3٧8/8 .ل.418
( )2ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت64/19( .ل.)65
( )3مسعود بن احلسني البغوي ،حتشرح السنةحت.166/12 .
( )4اإلمام معمر بن راشلد األزدي ،حتجلامع معملر بلن راشلد ،ملحل مبصلنف عبلد اللرزاقحت 152/11 .ح
201٧0؛ و مسعود بن احلسني البغوي ،حتشرح السنةحت.166/12 .
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عن أيب قالبة).
ويذكر عن ابن عباس ( :أنه أمر أن يكتب المرأة تعسر عليها والدها أثر من القرآن؛
مث يغسل وتسقى ) ( )1وقال أيوب ( :رأيت أبا قالبة كتب كتابا من القرآن؛ مث غسله مباء
وسقاه رجال كان به وجع)(.)3() ....،)2
خامساً :االستئناس بأفعال األئمة الكبار وأقوالهم ،ومن ذلك:
قول النووي في المجموع( :ومقتضى مذهبنا أنه ال بأس به ،فقد قال القاضي
حسني والبغوي وغريمها :لو كتب قرآنا على حلوى وطعام فال بأس بأكله)(.)4
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه اهلل ل  ( :وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر
يف إناء أو لوح وحمي باملاء وغريه ،وشرب ذلك فال بأس به ،نص عليه أمحد وغريه.)5().
وقال ابن القيم في الطب النبوي من زاد المعاد ( :ورأى مجاعة من السلف ،أن
تكتب اآليات من القرآن ،مث يشرهبا ،وذكر ذلك عن جماهد ،وأيب قالبة)(.)6
وفي اآلداب الشرعية البن مفلح :قال صالح ابن اإلمام أحمد ـ رحمهما اهلل تعالى ـ:
(رمبا اعتللت فيأخذ أيب قدحا فيه ماء فيقرأ عليه؛ ويقول  :،اشرب منه ،واغسل وجهك
ويديك ،ونقل عبد اهلل أنه رأى أباه يعوذ يف املل لاء ،ويقرأ عليه ويشربه ،ويصب على نفسه منه)(.)٧
وقال إمام عصره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ل رمحه اهلل ل ( :ال يظهر يف
جواز ذلك بأس ،وقد ذكر ابن القيم ل رمحه اهلل ل أن مجاعة من السلف رأوا أن يكتب
()8
للمريض اآليات من القرآن مث يشرهبا ).
وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه اهلل ـ ( :أما كتابة اآليات واألدعية الشرعية بالزعفران يف
( )1تقدم خترجيه.
( )2تقدم خترجيه.
( )3ابن القيم ،حتزاد املعاد يف هدي خري العبادحت.15٧ /4 .
( )4حيي النووي ،حتادموع شرح املهذبحت.٧0/2 .
( )5ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت.599/12 .
( )6ابن القيم ،حتزاد املعاد يف هدي خري العبادحت.15٧ /4 .
( )٧حممد بن مفلف الصاحلي ،حتاآلداب الشرعية واملنف املرعيةحت.456/2 .
( )8حممد بن إبراهيم آل الشي  ،حتفتاوى الشي حممد بن إبراهيمحت.94/1 .
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صحن نظيف ،أو أوراق نظيفة؛ مث يغسل فيشربه املريض ،فال حرج في ذلك  ،وقد فعله
كثير من سلف األمة ،كما أوضف ذلك العالمة ابن القيم ل رمحه اهلل ل يف زاد املعاد
()1
وغريه ،إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير واالستقامة ).
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه اهلل ـ ( :ال نحفظ عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه
عمل مثل هذا ،ولكن بعض السلف كانوا يفعلون ذلك ،فإذا فعله اإلنسان فال حر ،عليه،
ولكن األفضل من هذا واألوىل؛ أن يقرأ هو بنفسه على املريض ما وردت السنة به من اآليات
واألحاديث ،ومن ذلك مثال قراءة الفاية على املريض ،فإهنا من أبل األدوية ،وقد قال النيب عليه
الصالة والسالم( :وما يدريك أهنا رقية)()2؟ وكذلك القراءة على املريض بقل هو اهلل أحد ،وقل
أعوذ برب الفل  ،وقل أعوذ برب الناس( ،)3وكذلك ما جاءت به األحاديث مثل( :اللهم رب
الناس ،أذهب البأس ،وأ ِ
شف أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر سقما)(.)4
ومثل( :ربنا اهلل الذي يف السماء تقدس امسك ،أمرك يف السماء واألرض ،كما رمحتك يف السماء
فاجعل رمحتك يف األرض ،أنت رب الطيبني ،واغفر لنا حوبنا وخطايانا ،أنزل رمحة من رمحتك
وشفاء من شفائك على هذا الوجع)( )5فيربأ( .باسم اهلل أرقيك ،من كل داء ي ذيك ،من شر
كل نفس أوعني حاسد اهلل يشفيك)( .)6وغري ذلك مما جاءت به السنة ،فإذا قرأ اإلنسان هذه
على املريض فهو أوىل من كتابة آيات من القرآن جتعل يف ماء يستشفي هبا املريض )(.)٧
وقال في موضع أخر ( :جيب أن نعرف أن تلك الكتابة؛ هبذا احلرب أو باألقالم
( )1ابن باز ،حتفتاوى إسالميةحت.300/1 .
( )2حمم ل للد ب ل للن إمساعي ل للل البخ ل للاري  ،حتص ل للحيف البخ ل للاريحت 92/3 .ح 22٧6؛ ومس ل لللم ب ل للن احلس ل للا،
النيسابوري ،حتصحيف مسلمحت 1٧2٧/4 .ح .2201
( )3األحاديللث يف ذل للك كثللرية .انظ للرحت حممللد ب للن إمساعيللل البخ للاري ،حتصللحيف البخ للاريحت 160/6 .ح
501٧؛ واإلمام أمحد بن حنبل ،حتاملسندحت 3٧9/39 .ح .2395٧
( )4حممللد بللن إمساعيللل البخللاري ،حتصللحيف البخللاريحت )121/٧( .ح ( )56٧5؛ ومسلللم بللن احلسللا،
النيسابوري ،حتصحيف مسلمحت1٧21/4 .ح .2191
( )5اإلمام أمحد بن حنبل ،حتاملسندحت 3٧9/39 .ح  2395٧؛ وأبو داود ،حتسنن أيب داودحت 12/4 .ح .3892
( )6مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حتصحيف مسلمحت 1٧18/4 .ح .2186
( )٧حممد بن صاا العثيمني ،حتفتاوى نور على دربحت103/1 .ل ل.104
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الناشفة على ورقة ،مث توضع يف إناء ويشرهبا املريض؛ قد يكون يف ذلك ضرر على املريض،
الن تركيب هذا احلرب ،وهذه املادة الناشفة؛ قد يكون فيه أشياء سامة تضر البدن ،لكن
العلماء رمحهم اهلل قالوا :إنه يكتب بالزعفران ،إما على ورقة مث تلقى يف املاء حىت يظهر أثر
الزعفران على املاء ،وإما يف إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن ،مث يصب فيه املاء وميز،،
مث يشربه املريض ،هذا الذي كان يفعله السلف الصاا ،وال بأس باستعماله ،وقد جربه بعض
الناس فانتفعوا به .وأما بالنسبة لألقالم ،وبالنسبة للحرب ،فال ينبغي أبدا أن يستعملها
اإلنسان يف هذه املسألة؛ ألننا ال ندري ما هي مركبات هذا احلرب ،سواء ناشفا أو سائال)(.)1
وقال الشيخ صالح الفوزان ( :الوارد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم الرقية على
املريض؛ بأن يقرأ عليه مباشرة ،وينفث على جسمه ،هذه هي الرقية الواردة عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم ...،أما كتابة القرآن الكريم بأوراق أو بصحون أو أواني مث تغسل ويشرب
املريض حموها ،فهذا أجازه بعض أهل العلم ويعتربونه داخال يف الرقية؛ لكن األوىل ما ذكرنا،
وهو أن يرقى املريض مباشرة إما بأن يقرأ عليه ،أو بأن يقرأ يف ماء ويشربه املريض .كما ورد
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم .هذا هو األوىل اقتصارا على ما ورد به الدليل )(.)2
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
( وقراءة القرآن أو السنة على المريض مباشرة بالنفث عليه ثابتة بالسنة املطهرة
من رقية الرسول صلى اهلل عليه وسلم لنفسه ولبعض أصحابه.
أما كتابة اآليات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في الماء وشربها ،أو
القراءة على العسل واللنب وحنوها ،ودهن اجلسم باملسك ،وماء الورد املقروء عليه آيات
قرآنية فال بأس به  ،وعليه عمل السلف الصالح )(.)3
وقد اشترط أهل العلم لهذا النوع من الرقى شروطا مذكورة فيما سبق من
كالمهم ،وتنقسم إلى أقسام هي:

( )1حممد بن صاا العثيمني ،حتفتاوى نور على دربحت104/1 .ل ل.105
( )2انظر :املنتقى من فتاوى معا ،الشي العالمة الدكتور صاا الفوزان .150-149/1
( )3اللسنة الدائمة للبحوث العلمية  ،حتفتاوى اللسنة الدائمةحت.9٧/1 .
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القسم األول :شروط الكاتب وهي:
أوال :أن ال يكون الكاتب ساحرا وال مشعوذا ،وأن يكون معروفا باالستقامة(.)1
ثانيا :أن يكون من أهل اإلسالم ،حلرمة القرآن فإنه ال جيوز أن يتناول القرآن كافر(.)2
ثالثا :أن ال يكون ممن يعتقد فيه اعتقادا باطال ،كأن يعل الشفاء بكتابته دون غريه(.)3
رابعا :أن يكون معظما للقرآن ،حمرتما له(.)4
القسم الثاني :شروط الكتابة وهي:
()5
أوال :أن تكون الكتابة واضحة ال لبس فيها ،وال طلسم .
ثانيا :أن تكون باللغة العربية ،إذ ال جتوز كتابة القرآن إال باللغة العربية خبالف تفسري
معانيه ،وبيان أحكامه ،واملقصود هنا االستشفاء بكالم اهلل جل وعال؛ فتسب كتابته باللغة
العربية كما أنزل(.)6
ثالثا :أن تكون الكتابة مبداد طاهر مباح ال يضر شاربه ،وقال غري واحد من أهل
العلم :يكتب بالزعفران وحنوه(.)٧
رابعا :أن ال خيلط القرآن بغريه؛ كما يفعل ذلك أهل الدجل والشعوذة.
القسم الثالث :شروط المحل المكتوب فيه:
أوال :أن يكون املكتوب عليه من إناء وغريه طاهرا ،حمرتما ال تستخدم عينه وال نوعه
يف شيء مما ميتهن عادة ،فإن كان الناس يستخدمونه عادة يف شيء مبتذل؛ مل جيز كتابة
القرآن فيه حبال(.)8
( )1انظر :ابن باز ،حتفتاوى إسالميةحت 300/1 .؛ و ابن باز ،حتجمموع فتاوى ومقاالتحت 158/8 .؛ و
حممد بن صاا العثيمني ،حتفتاوى نور على دربحت.2/4 .
( )2انظر :ابن باز ،حتجمموع فتاوى ومقاالتحت.469/6 .
( )3انظر :سليمان بن عبد اهلل ،حتتيسري العزيز احلميدحت .ص .133
( )4انظر :ابن باز ،حتفتاوى إسالميةحت. 300/1 .
( )5انظر :ابن حسر العسقالين ،حت فتف الباريحت195 /10 .ل.196
( )6حممد رشيد رضا ،حتتفسري املنارحت ،1 : ( .القاهرة :اهليئة العامة للكتاب1990 ،م ).284/9 .
( )٧انظللر :ابللن تيميللة ،حتجممللوع الفتللاوىحت  64/19ل 65؛ وابللن تيميللة ،حتاملسللتدرك علللى جممللوع الفتللاوىحت
 130/3؛ و حممد بن صاا العثيمني ،حتفتاوى نور على دربحت104/1 .ل ل.105
( )8انظر :حممد بن صاا العثيمني ،حتجمموع فتاوى ورسائل العثيمنيحت.109/1 .
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ثانيا :أن يكون نظيفا غري متس ولو بطاهر(.)1
ثالثا :أن يصان حال الكتابة وبعدها ل ل حىت ميحى عنه القرآن ل من كل ما يعد امتهانا
أو إمهاال له ،كرتكه يف مكان غري حمفوظل ،أو تركه يف مكان تتناوله فيه أيدي الصبية،
وحنو ذلك(.)2
القسم الرابع :شروط االستعمال:
أوال :أن يعتقد املستعمل أنه نافع بإذن اهلل(.)3
ثانيا :أن ميحوه مباء طاهر نظيف ،وال جيوز حموه مباء متنسس وحنوه.
ثالثا :أن ميحوه يف مكان حمرتم ،فال جيوز حموه يف احلمام وحنو ذلك.
رابعا :أن حيرص حال حموه أن ال يقع منه ما يعد امتهانا لكالم اهلل.
فهذا التقسيم حاصر ومفصل لما ذكره أهل العلم في استعمال هذا النوع من
الرقى ،والقصد منه توضيح المجمل ،وبسط ما قد يخفى على بعض القراء من مقاصد
كالم أهل العلم في هذه الفتيا ،حتى يؤخذ الكالم على وجهه ،وال ينتزع القول بالجواز
عن سياقه ،فيعمل به من غير مراعاة لما اشترطه العلماء في ذلك ،فهذه خالصة
الكالم عن قول من أجاز هذا النوع من الرقى.
أما القول الثاني :وهو :عدم جواز هذا النوع من الرقى :فقد نسب لإلمام
النخعي ،وذهب إليه محدث العصر محمد ناصر الدين األلباني ـ رحمه اهلل ـ والشيخ
العالمة محمد أمان الجامي.
( )1عبللد اهلل بللن أمحللد بللن حنبللل ،حتمسللائل اإلمللام أمحللد روايللة ابنلله عبللد اهللحت .ص  ،44٧و 448؛ ابللن بللاز،
حتفتاوى إسالميةحت 300/1 .؛ وانظر أيضا :موقع الشلي ابلن بلاز ،اسلرتجعت بتلاري 1441 /1/28 :ه.
(حكم كتابة آيات من القرآن وشرهبا للعال - ،ابن باز .)https://binbaz.org.sa/old/28648
( )2انظر :موقلع الشلي ابلن بلاز :اسلرتجعت بتلاري 1441 /2/4 :ه (https://binbaz.org.sa/fatwas/17109
التحذير من كتابة أمساء اهلل وآياته فيما ميتهن ).
( )3انظر :ابن تيمية ،حتجمموع الفتاوىحت61/16 .ل 62؛ و ابلن أيب العلز ،حتشلرح الطحاويلةحت .ص  520؛
وسللليمان ابللن عبللد اهلل ،حتتيسللري العزيللز احلميللدحت 325/1 .؛ وعبللد الللرمحن بللن حسللن ،حتفللتف اديللدحت.
 319/1؛ و صاا آل الشي  ،حتالتمهيد لشرح كتاب التوحيدحت .ص .111
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واحتجوا :بعدم ورود ذلك عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وكأنهم يرون االكتفاء
في الرقى بما ورد عنه فقط ،وأن ما زيد على فعله في ذلك فإنه يكون من البدع ،بل
صرح بعضهم بذلك ،فقال الشيخ محمد أمان الجامي ـ رحمه اهلل ـ ( :وأما كيفية
التداوي بالقرآن كما ورد بالقراءة ،ال بأن ميحى باملاء ويشرب املاء ،أو يتربك بذلك املاء ،لو
كان هذا واردا وسائغا لعمله الصحابة ،أو علمه الرسول عليه الصالة والسالم أصحابه ،وملا
مل يعمل خري القرون هذا العمل؛ علمنا بأنه عمل غري مشروع ،واهلل أعلم)(.)1
ثم كأن معترضا تعقبه ،فقال الشيخ في نفس الموضع مؤكدا لقوله ( :القرآن
شفاء ،األصل شفاء لألمراض الباطنية ،وشفاء ألمراض البدن أيضا ،وكيفية االستشفاء قراءة
آية من القرآن على حمل املرض ،على موضع املرض كما عاجل الصحابة اللدي  ،اللدي عاجلوه
بالقرآن ،ماذا فعلوا ؟ هل كتبوا وحموا وسقوه املاء ؟ ال .قرأوا فاية الكتاب أو آية الكرسي
على اللدي فقام ميشي؛ إذن كيفية التداوي بالقرآن بالقراءة هذا هو الثابت ،واحلديث الذي
معنا يدل على ذلك.نعم.
مسألة املاء ال أعلم ،أنا قلت لكم قبل قليل :يتوسع بعض مشاخينا فيقرأون القرآن،
أو يقرأون بعض األدعية املأثورة على كوب من املاء فيسقون املريض ،هذا حنفظه من مشاخينا
وال نعلم سنة ثابتة بذلك ،ال أعلم ،أنفي علمي ،وقد يعلم غريي ،وهلل أعلم.)2()...،
وقد سئل الشيخ األلباني عن ثبوت محو القرآن وشربه لالستشفاء به عن بعض
الصحابة رضوان اهلل عليهم فقال ـ رحمه اهلل ـ ( :أما أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه فعل
ذلك فال ،أما هل فُعل ذلك من بعض أفراد من السلف فبلى ،لكن المسألة مختلف فيها
ونحن نقول :ما جاء عن السلف مما اختُلف فيه حينذاك نحن نطبق اآلية،

:...ﭐﱡﭐ ﳏ

ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ

ﳡﱠ (النساء ،)59:الشك أن الدارس للسنة النبوية يعلم أن هناك رقى وتعاويذ سنها
النيب ل صلى اهلل عليه وسلم ل عن ربه كشفاء لكثري من األمراض ومعاجلة هبذه الرقى واألدعية،
( )1حممد أمان بن علي اجلامي ،حتاألجوبة اجلامية على األسئلة السلفيةحت ( .س ال رقم .)66
( )2حممد أمان بن علي اجلامي ،حتاألجوبة اجلامية على األسئلة السلفيةحت ( .س ال رقم .)66
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فإن مل يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوال؛ وعن الصحابة ثانيا أهنم علقوا بعض
اآليات؛ ومل يثبت أن مكتبت يف وعاء مث شرب ماؤه للمعاجلة والدواء؛ فنحن نقول حينذاك
بقول بعض السلف اآلخر؛ الذين قالوا إن تعلي بعض اآليات القرآنية على الصدر ،أو يت
اإلبط ،أو حنو ذلك هو من التمائم احملرمة يف اإلسالم ،وهنا نقول كما علمنا الرسول عليه
الصالة والسالم :أن نقول ( :وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم )(...،)1وحنن
نقول نتمسك مبنهج السلف الذي اتفقوا عليه ومل خيتلفوا فيه ،أما إذا اختلفوا يف بعض املسائل
الفرعية فحينذاك حنن نعود إىل األصل أال وهو الكتاب والسنة.)2()...،
وما ذكره الشيخان هنا هو خالصة ما ذهب إليه أصحاب هذا القول ،وما
احتجوا به ،لكن من نظر في أدلة هذا الباب؛ وتتبع كالم أهل العلم فيه ،تبين له أن
قولهم محل نظر كبير ،وأن الراجح خالفه ،وذلك من وجوه عديدة:
األول منها :أن الرقية غير توقيفية ،لكن يشرط فيها أال تشتمل على محظور،
وقد دلت السنة على ذلك؛ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :ال بأس بالرقى ما
لم تكن شرك )( ،)3ويف حديث جابر بن عبد اهلل ل رضي اهلل عنهما ل  ( :من استطاع منكم
أن ينفع أخاه فليفعل )( ،)4وحصر ما جيوز منها فيما فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛
يقضي بأهنا توقيفية خالفا ملا دلت عليه هذه النصوص ،وكون ما فعله منها هو األفضل
واألكمل ال يعين عدم جواز غريه ،مع قيام النص الدال على جواز ما مل يشتمل على حمظور
منها ،وقد صرح هبذا مجع من األئمة ومن ذلك:
قول الطحاوي ـ رحمه اهلل ـ عن حديث عوف بن مالك ( :دل ذلك أن كل رقية
ال شرك فيها ،فليست مبكروهة ،واهلل أعلم )(.)5
وقال في موضع آخر ( :ففي حديث جابر ما يدل أن كل رقية ،يكون فيها منفعة فهي
( )1مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حتصحيف مسلمحت 592/2 .ح .86٧
( )2املرجع :حممد ناصر الدين األلباين ،حتفتاوى الشي األلباينحت .رقم الشريط )544 (:رقم الفتوى.)4(:
( )3تقدم خترجيه.
( )4مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حتصحيف مسلمحت 1٧26/4 .ح (.)2199
( )5أمحد بن حممد الطحاوي ،حتشلرح معلاين اآلثلارحت .حققله :حمملد زهلري النسلار ،1 : ( ،بلريوت ،دار
عامل الكتب1414 ،ه).329/4 .
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مباحة ،لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :حتمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلحت(.)2())1
وقال شيخ اإلسالم ـ رحمه اهلل ـ ( :فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها،
ومما يجوز في دين اإلسالم أن يتكلم بها الرجل ،داعيا هلل ،ذاكرا له ،ومخاطبا لخلقه،
ونحو ذلك ،فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع ،ويعوذ ،فإنه قد ثبت يف الصحيف عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم( :أنه أذن يف الرقى ،ما مل تكن شركا)( .)3وقال( :من استطاع منكم أن
ينفع أخاه فليفعل )(.)4
وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك ،أو كانت مجهولة
المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر ،فليس ألحد أن يرقي بها وال يعزم ،وال يقسم ،وإن
كان اجلين قد ينصرف عن املصروع هبا ،فإمنا حرمه اهلل ،ورسوله ضرره أكثر من نفعه،
كالسيما وغريها من أنواع السحر ،فإن الساحر السيماوي وإن كان ينال بذلك بعض
أغراضه ،كما ينال السارق بالسرقة بعض أغراضه ،وكما ينال الكاذب بكذبه ،وباخليانة
بعض أغراضه ،وكما ينال املشرك بشركه وكفره بعض أغراضه ،وه الء وإن نالوا بعض
أغراضهم هبذه احملرمات ،فإهنا تعقبهم من الضرر عليهم يف الدنيا واآلخرة أعظم مما حصلوه
من أغراضهم؛ فإن اهلل بعث الرسل بتحصيل املصاا وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها،
فكل ما أمر اهلل به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته )(.)5
()6
وقال المناوي ـ رحمه اهلل ـ ( :قوله صلى اهلل عليه وسلم(:اعرضوا علي رقاكم)
مجع رقية بالضم؛ وهي العوذة ،واملراد ما كان يرقى به يف اجلاهلية ،استأذنوه يف فعله فقال:
اعرضوها علي ،أي :ألين العامل األكرب املتلقي عن معلم العلماء ،ومفهم احلكماء ،فلما
عرضوا عليه قال( :ال بأس بالرقى)؛ أي :هي جائزة( ،ما مل يكن فيه)؛ أي :فيما رقى به
(شرك) ،أي :شيء يوجب اعتقاد الكفر ،أو شيء من كالم أهل الشرك الذي ال يواف
( )1تقدم خترجيه.
( )2أمحد بن حممد الطحاوي ،حتشرح معاين اآلثارحت.326 /4 .
( )3تقدم خترجيه.
( )4تقدم خترجيه.
( )5ابن تيمية ،حتالفتاوى الكربىحت13 /3 .ل.14
( )6تقدم خترجيه.
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األصول اإلسالمية؛ فإن ذلك حمرم ،ومن مث منعوا الرقى بالعرباين ،والسريل ل ل لاين ،وحنو ذلك مما
جهل معناه؛ خ لوف الوقوع يف ذلك )(.)1
وقال الشوكاني ـ رحمه اهلل ـ ( :فيه دليل على جواز الرقى والتطبب مبا ال ضرر فيه
وال منع من جهة الشرع ،وإن كان بغري أمساء اهلل وكالمه ،لكن إذا كان مفهوما؛ ألن ما ال
يفهم ال ي من أن يكون فيه شيء من الشرك )(.)2
الوجه الثاني :قول القائل ( :وأما كيفية التداوي بالقرآن كما ورد بالقراءة ،ال بأن
ميحى باملاء ويشرب املاء ،أو يتربك بذلك املاء ،لو كان هذا واردا وسائغا لعمل الصحابة ،أو
علم الرسول عليه الصالة والسالم أصحابه ،وملا مل يعمل خري القرون هذا العمل علمنا بأنه
عمل غري مشروع ،واهلل أعلم ) ( ،)3فغاية ما فيه نفي العلم حبصول ذلك؛ ومعلوم أن اآلثار
قد دلت على حصوله ،من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وبعض أصحابه ،وتنازع أهل العلم يف
تصحيحها ،ولو قدر أنه ال يصف منها شيء؛ فقد ورد ذلك عن مجاعة من السلف واألئمة،
كاحلسن البصري ،وجماهد ،واإلمام أمحد ،وغريهم ومل ينكر ذلك أحد.
الوجه الثالث :أن النص العام الدال على جواز ذلك يغين عن صحة هذه اآلثار،
فمن املعلوم أنه ال يشرت لثبوت مشروعية األمر أو إباحته ،أن يباشر النيب صلى اهلل عليه
وسلم فعله بنفسه ،وإمنا يشرت لذلك داللة الوحي على مشروعيته أو جوازه ،من القرآن أو
السنة ،وهذا أعم من جمرد فعله ،فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل يأكل الضب ،لكن ورد عنه
ما يدل على جواز أكله( ،)4وكذلك جاء يف حديث جابر يف احلج أنه لزم تلبيته ،وأقر من
زاد فيها( )5؛ من غري أن يفعل ذلك هو بنفسه ،وكذلك يف احلديث نفسه أنه لزم أفعال احلج
( )1عب للد ال للرؤوف ب للن عل للي املن للاوي ،ف لليض الق للدير ش للرح اجل للامع الص للغريحت ،1 : ( .الق للاهرة :املكتب للة
التسارية1356 ،ه).)558 /1( ،
( )2حممللد بللن علللي الشللوكاين ،حتنيللل األوطللارحت .يقي ل  :عصللام الللدين الصللبابطي ،1 : ( ،مصللر :دار
احلديث1413 ،ه).245 /8 .
( )3حممد بن أمان اجلامي ،حتاألجوبة اجلامية على األسئلة السلفيةحت( .س ال رقم.)66 :
( )4حمم ل للد ب ل للن إمساعي ل للل البخ ل للاري ،حت ص ل للحيف البخ ل للاريحت ٧1/٧ .ح  ،5391و مس ل لللم ب ل للن احلس ل للا،
النيسابوري ،حتصحيف مسلمحت 1544/3 .ح  1945من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.
( )5مسلم بن احلسا ،النيسابوري ،حتصحيف مسلمحت 886/2 .ح .1218
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مرتبة يف يوم احلج األكرب؛ لكنه ما سئل عن شيء قدم وال أخر على غريه يف ذلك اليوم إال
قال :حت ال حر،حت( )1بيانا للمشروعية.
فاالستدالل بفعله صلى اهلل عليه وسلم؛ هو أحد مسالك االستدالل على
مشروعية الفعل ،لكن ليس هو المسلك الفرد الذي ال يوجد غيره ،بحيث إنه إذا انتفى
انتفت المشروعية؛ وإمنا يستدل لذلك أيضا بإقراره؛ وقوله الدال على املشروعية كما هو
احلال هنا ،وقد يكون قوال عاما يدخل األمر يف أفراده ،وقد يكون خاصا.
الوجه الرابع :قول الشيخ األلباني ـ رحمه اهلل ـ ( :لكن املسألة خمتلف فيها وحنن
نقول :ما جاء عن السلف مما اختملف فيه حينذاك حنن نطب اآلية:...،

ﱡﳏﳐﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﱠ

(النساء ،)59:فالجواب عنه أن يقال :إن الرد هلل ورسوله يف هذه املسألة يقضي جبواز كتابة
اآليات وحموها وشرهبا ،إذ األدلة العامة يف مثل هذا املقام تغين عن الدليل اخلاص ،واألصل
أن داللة العام تبقى على عمومها ما مل يرد خمصص ،وكذلك املطل يبقى على إطالقه ما
مل يرد ما يقيده ببعض أفراده ،وهذا أمر جممع عليه بني أهل العلم واهلل أعلى وأعلم.

( )1حممد بن إمساعيل البخاري ،حت صحيف البخاريحت 28/1 .ح  83؛ ومسلم بن احلسا ،النيسابوري،
حتصحيف مسلمحت 948/2 .ح .1306
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اخلامتة
من خالل ما تقدم من العرض والتحرير لهذه المسألة ،نتبيّن جملة من النتائج وهي:
أوال :أن االسرتقاء باحملايات؛ منه ما جيوز ،ومنه ما مينع منه ،فحكمها خيتلف حبسب
ما تشتمل عليه.
ثانيا :أن ما يكتب وميحى من القرآن واألذكار الشرعية ،جيب أن تراعى فيه الضوابط
الشرعية املذكورة يف الكاتب ،واملكتوب ،واملكتوب عليه ،وطريقة االسرتقاء هبا.
ثالثا :ال جتوز الرقية مبا فيه امتهان للقرآن ،وتعريض له ملا جيوز فعله به؛ من كتاب
على حمل غري حمرتم ،أو مبداد غري طاهر ،أو غري ذلك.
رابعا :أن حكم كاتب احملاية ،واملسرتقي هبا؛ خيتلف حبسب حال الكاتب ،واملكتوب
له ،وكيفية الكتابة ،وكيفية تعاطي الرقية بذلك.
خامسا :أن كل حماية تشتمل على سحر ،أو شرك ،أو شيء حمرم ال جيوز تعاطيها
حبال ،ويف الرقى الشرعية املباحة ما يكفي ويغين عن كل رقية حمرمة وممنوعة.
سادسا :أنه ال جيوز إتيان السحرة لتحصيل الرقى؛ ألن ذلك من إعانتهم على
شركهم ،ومن السعي يف هدم أصول اإلسالم ،وتقويض مبانيه.
ويف ختام هذا البحث؛ أمحد اهلل جل وعال محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،كما يلي
جبالل وجهه ،وعظيم سلطانه ،وأسأله تعاىل أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي ،وأن
يرزقنا العلم النافع ،والعمل الصاا ،وحسن اخلتام ،وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
اب ل للن أيب الع ل للز حتش ل للرح الطحاوي ل للةحت .يقيل ل ل  :أمح ل للد ش ل للاكر ،1: ( ،الري ل للاض :وزارة الش ل للئوون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1418 ،ه).
اب للن أيب ش لليبة ،حتاملص للنف يف األحادي للث واآلث للارحت .يقيل ل  :يوس للف كم للال احل للوت،1 : ( ،
الرياض :مكتبة الرشد1409 ،ه).
اب للن الق لليم الدمش للقي حتزاد املع للاد يف ه للدي خ للري العب للادحت ،2٧: ( ،ب للريوت :م سس للة الرس للالة
1415ه).
ابللن بللاز ،عبللد العزيللز بللن عبللد اهلل .حتجممللوع فتللاوى ومقللاالت ابللن بللازحت ،مجللع وإشلراف :حممللد
سعد الشويعر ،1: ( ،الرياض :دار القاسم1420 ،ه).
اب للن ب للاز ،عب للد العزي للز ب للن عب للد اهلل .حتفت للاوى نل لور عل للى دربحت ،مج للع وإشل لراف :حمم للد س للعد
الشويعر ،1: ( ،الرياض :الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء1428 ،ه).
ابن بطال ،حتشرح صحيف البخاريحت .يقي  :أبو متيم ياسلر إبلراهيم ،2: ( ،الريلاض :مكتبلة
الرشد1423 ،ه)،
ابللن تيميللة ،حتاقتضللاء الصلرا املسللتقيمحت .يقيل  :د .ناصللر العقللل ،1: ( ،بللريوت  :دار عللامل
الكتب1419 ،ه).
ابللن تيميللة ،حتجممللوع الفتللاوىحت يقي ل  :عبللد ال للرمحن بللن قاسللم ،1: ( ،املدينللة املن للورة :جممللع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 1416ه).
اب للن رش للد ،حتاملق للدمات املمه للداتحت ،يقي ل  :د .حمم للد حس للي ،1 : ( ،ب للريوت :دار الغ للرب
اإلسالمي 1408ه).
اب للن عاب للدين حمم للد أم للني الدمش للقي ،حتحاش للية اب للن عاب للدينحت ،2 : ( ،ب للريوت :دار الفك للر
1412ه).
ابن منظور األنصاري حممد بن مكرم .حتلسان العربحت ،3 : ( ،بريوت :دار صادر1414 ،ه).
أبو الفداء ابلن كثلري الدمشلقي ،حتتفسلري ابلن كثلريحت .يقيل  :سلامي السلالمة ،1: ( ،الريلاض:
دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ه).
أبللو بك للر أمح للد ب للن علللي الب لزار ،حتمس للند الب لزارحت ،يقي ل  :حمف للوظ ال للرمحن زي للن اهلل ،وآخ للرون،
(  ،1 :املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم 1988م ).
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أبللو بكللر أمحللد بللن حممللد اخلللالل ،حت السللنةحت .يقي ل  :د .عطيللة الزه لراين 1 : ( ،الريللاض :دار
الراية1410 ،ه).
أمحللد بللن علللي اجلصللاص ،حتأحكللام القللرآنحت ،يقيل  :عبللد السللالم شللاهني ،1 : ( ،بللريوت:
دار الكتب العلمية.)1415 ،
أمحد بن غاو النفراوي حتالفواكه الدواينحت ،1: ( ،بريوت :دار الفكر1415 ،ه).
أمح للد ب للن حمم للد الطح للاوي ،حتش للرح مع للاين اآلث للارحت .حقق لله :حمم للد زه للري النس للار،1 : ( ،
بريوت ،دار عامل الكتب1414 ،ه).
اسللحاق ب للن راهوي للة احلنظل للي حت مس للند اس للحاق بللن راهوي للةحت .يقي ل  :عب للد الغف للور البلوش للي،
(  ،1 :املدينة املنورة :مكتبة اإلميان1412 ،ه).
اإلمام معمر بن راشد األزدي ،حتجامع معملر بلن راشلد ،ملحل مبصلنف عبلد اللرزاقحت .يقيل :
حبيب الرمحن األعظمي ،2 : ( ،بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،ه).
البخللاري ،حممللد بللن إمساعيللل .حت صللحيف البخللاريحت .يقي ل  :حممللد زهللري الناص للر،1 : ( ،
بريوت :دار طوق النساة1422 ،ه).
حللافت احلكمللي ،حتمعللار ،القبللول بشللرح سلللم الوصللول إىل علللم األصللولحت ،1 : ( .يقي ل :
عمر حممود ،الدمام :دار ابن القيم1410 ،ه).
احل للاكم حمم للد ب للن أمح للد النيس للابوري ،حت املس للتدرك حت .يقي ل ل  :مص للطفى عب للد الق للادر عط للا،
(  ،1 :بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه).
احلسللن بللن مسللعود البغللوي ،حتمعللامل التنزيللل يف تفسللري القللرآنحت .يقي ل  :عبللد الللرزاق املهللدي،
(  ،1 :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420 ،ه).
احلسني بن حممود املظهري ،حتاملفاتيف شرح املصابيفحت ،1 : ( .يقي  :جلنة خمتصلة بإشلراف
نور الدين طالب ،الكويت :دار النوادر1433 ،ه).
احلسني بن مسعود البغوي ،حتشرح السنةحت ،2 : ( .بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،ه).
زيلن اللدين عبلد اللرمحن بلن أمحلد بلن رجلب احلنبللي ،حتلطلائف املعلارف فيملا مواسلم العلام ملن
الوظائفحت ،1 : ( .بريوت :دار ابن حزم 1424ه).
السسس للتاين ،س للليمان ب للن األش للعث أب للو داود .حتس للنن أيب داودحت .يقيل ل  :حمم للد حم للي ال للدين
عبد احلميد ،1 : ( ،بريوت :املكتبة العصرية ،بدون سنة الطبع ).
- 150 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  -193الجزء الثاني

س للليمان بل للن عبل للد اهلل حتتيسل للري العزيل للز احلميل للدحت .يقي ل ل  :زهل للري الشل للاويش ،1: ( ،بل للريوت:
املكتب اإلسالمي1423 ،ه).
صاا آل الشي حتالتمهيد لشرح كتاب التوحيدحت ،1 : ( ،الرياض :دار التوحيد1423 ،ه).
الصاحلي ،حممد بن مفلف ،حتاآلداب الشرعيةحت : ( .بريوت :عامل الكتب ،بدون سنة الطبع).
عب للد ال للرمحن ب للن حس للن ،حتف للتف ادي للد ش للرح كت للاب التوحي للدحت .يقيل ل  :حمم للد حام للد الفق للي،
(  ،٧ :القاهرة :مطبعة السنة احملمدية13٧٧ ،ه).
عب للد ال للرؤوف ب للن عل للي املن للاوي ،ف لليض الق للدير ش للرح اجل للامع الص للغريحت ،1 : ( .الق للاهرة:
املكتبة التسارية1356 ،ه)،
عبد العزيز بلن عبلد السلالم الدمشلقي ،حتقواعلد األحكلام يف مصلاا األنلامحت ،1: ( ،بلريوت:
دار الكتب العلمية1414 ،ه).
عبللد اهلل بللن أمحللد بللن حنبللل ،حتمسللائل اإلمللام أمحللد البنلله عبللد اهللحت .يقي ل  :زهللري الشللاويش،
(  ،1:بريوت :املكتب اإلسالمي1401 ،ه).
عبللد احململلود ن للور الللدائم حتأزاهللري الريللاض يف مناقللب قطللب الزم للانحت ،5: ( .القللاهرة :مكتبللة
القاهرة1433 ،ه).
العسللقالين ،أمحللد بللن علللي بللن حسللر .حتتقريللب التهللذيبحت .يقيل ل ل  :حممللد عل ل ل ل ل ل ل لوامة،1 : ( ،
حلب :دار الرشيد1986 ،م).
عللي بلن إمساعيلل بللن سليدة حتاحملكلم واحملليط األعظللمحت .يقيل  :عبلد احلميلد هنللداوي،1: ( ،
بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه).
علي بن سلطان القاري حتمرقاة املفاتيفحت ،1 : ( .بريوت :دار الفكر1422 ،ه).
الكمال ابن اهلمام ،حتفتف القديرحت ( .بريوت :دار الفكر ،بدون ذكر الطبعة ،وتاري الطبع).
اللسنللة الدائمللة للبحللوث العلميللة واإلفتللاء ،حتجممللوع فتللاوى اللسنللة الدائمللةحت ،1: ( .الريللاض:
دار العاصمة1416 ،ه)
حممد الطاهر بن عاشور ،حتالتحرير والتنويرحت ،1: (.تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م).
حممللد بللن إبلراهيم آل الشللي  ،حتفتللاوى الشللي حممللد بللن إبلراهيمحت ،مجللع وترتيللب ويقيل  :حممللد
بن عبد الرمحن ابن قاسم : ( ،الثانية ،بدون معلومات الطبع).
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حممللد بللن أمحللد األزهللري ،حتهتللذيب اللغللةحت ،يقيل  :حممللد عللوض مرعللب ،1: ( ،بللريوت :دار
إحياء الرتاث العريب 2001م).
حممللد بللن أمحللد الللذهيب ،حتميلزان االعتللدال يف نقللد الرجللالحت .يقيل  :حممللد البسللاوي،1 : ( ،
بريوت :دار املعرفة1382 ،ه).
حممد بن صاا العثمني ،حتفتاوى س ال على اهلاتفحت (  ،1 :القصليم :م سسلة الشلي حمملد
بن صاا العثيمني اخلريية 1438ه).
حممد بن صاا العثيمني ،حتجمموع فتاوى ورسلائل الشلي ابلن عثيملنيحت ،1 : ( .الريلاض :دار
الثريا للنشر والتوزيع1429 ،ه).
حممد بن علي املازري ،حتاملعلم بفوائد مسللمحت .يقيل  :حمملد الشلاذ ،2 : ( ،،اجلزائلر :اللدار
التونسية1988 ،م).
حممللد بللن عيسللى الرتمللذي ،حتسللنن الرتمللذيحت .يقي ل  :بشللار ع لواد معللروف ،1 : ( ،بللريوت:
دار الغرب1989 ،م).
حممللد بللن حممللد الطرابلسللي املعللروف باحلطللاب ،حتمواهللب اجلليللل يف شللرح خمتصللر خليلللحت، : ( .
بريوت :دار الفكر1412 ،ه).
حممد بن حممد الفاسي ،حتاملدخل حت( .بريوت :دار الرتاث ،بدون معلومات الطبع).
حممد بن حممد بن أيب يعللى ،حتطبقلات احلنابللةحت .يقيل حمملد حاملد الفقلي ،1: ( ،بلريوت:
دار املعرفة ،بدون سنة الطبع).
حممد مجال الدين القامسي ،حتتفسري القامسيحت .حققه :حممد عيون السلود ،1: ( ،بلريوت دار
الكتب العلمية1418 ،ه).
حممد رشي لد رضل ل ل ل لا ،حتتفسري املنارحت ،1 : ( .القاهرة :اهليئة العامة للكتاب1990 ،م ).
الن للووي ،حي للىي ب للن زكريللا .حتش للرح الن للووي عل للى مسلللمحت ،2 : ( ،ب للريوت :دار إحي للاء ال لرتاث
اإلسالمي1392 ،ه).
النيسللابوري ،مسلللم بللن احلسللا .،حتصللحيف مسلللمحت .يقيل  :حممللد فل اد عبللد البللاقي،1 : ( ،
القاهرة :دار إحياء الرتاث العريب1955 ،م).
حيي بن زكريا النلووي ،حتجمملوع شلرح املهلذبحت ،1 : ( .بلريوت :دار الفكلر ،بلدون معلوملات
الطبع).
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حيللىي الن للووي ،حتشللرح النللووي علللى مسلللمحت ،2 : ( ،بللريوت :دار إحيللاء ال لرتاث اإلسللالمي،
1392ه).
المواقع:
موقع الشي ابن باز رمحه اهلل ،اسرتجع بتاري 1441/1/14/ه:
) (https://binbaz.org.sa/fatwas/8104/حكم التداوي من األمراض.
األساليب التشخيصية والعالجية يف مسائد الطرق الصوفية يف السلودان ( .رؤيلة إنثرولوجيلة يف
مس ل لليد أم ض ل ل لوا ب ل للان منوذج ل للا (موق ل للع أرنرتوب ل للوس حت املوق ل للع الع ل للريب األول لالنثرلوجي ل للاحت.
اس ل ل ل ل ل ل للرتجعت بت ل ل ل ل ل ل للاري 1441/1/15/ه .الباح ل ل ل ل ل ل للث الص ل ل ل ل ل ل للويف :مزم ل ل ل ل ل ل للل عق ل ل ل ل ل ل للاب.
(.)mail.sudanforum.net › showthread
العللال ،النفسللي التقلي للدي مبسللائد الطللرق الص للوفية دراسللة يليليللة يف عل للم ال للنفس العالج للي،
للباحث للة الص للوفية :فتحي للة عم للر حمم للد عم للر ص ( 16ل ل  .)25 ،1٧اس للرتجعت بت للاري
1441/1/15ه › khartoumspace.uofk.edu › bitstream › handle( .العل ل ل ل ل ل ل ل ل للال،
النفسى التقليدى مبسائد الطرق الصوفية ).
املوقع الرمسي للشي ابن باز :اسرتجعت بتاري 1441/1/22 :ه
( )https://binbaz.org.sa/old/28660

موقع الشي ابلن بلاز ،اسلرتجعت بتلاري 1441 /1/28 :ه( .حكلم كتابلة آيلات ملن القلرآن
وشرهبا للعال - ،ابن باز .) https://binbaz.org.sa/old/28648
موقع الشي ابن باز :اسرتجعت بتاري 1441 /2/4 :ه
( https://binbaz.org.sa/fatwas/17109التحذير من كتابة أمساء اهلل وآياته فيما ميتهن)
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