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  ٢/٢ إضاءات حول الرقية الشرعية
إن املتأمل يف أحوال أمتنا اإلسالمية وما آلت إليه أمور املسلمني هذا الزمان يرى شدة ما أصيب به      

 احلكيم - واألخر ممسوس إال ما رحم ريب، وهذا مسحور ، فهذا حمسود ، املسلمون من أمراض وأوبئة 
عليه الصالة  –وسنة نبيه  –تعاىل  –لبعد عن كتاب اهللا ؛ وما ذاك إال بسبب اإلعراض وا -القدير 

فلو تسلَّح املسلم بالقرآن العظيم واألذكار الصحيحة ، اللذين فيهما اهلدى والشفاء والنور  –والسالم 
 –تعاىل  –ومن فضل اهللا ،  -بإذن اهللا تعاىل  –الواردة يف السنة النبوية ما أصيب أحد ذه األمراض 

ومن هذا املنطلق ،  -عليه الصالة والسالم  –ة أن جعل شفاءها يف كتاب را وسنة نبيها على هذه األم
  :وهي ،  العني والسحر واملس يف عالج –بإذن اهللا تعاىل  –مجعت هذه الوصفات النبوية النافعة 

  شرب ماء زمزم
إا مباركة ((:  شرب من ماء زمزم وقال -صلى اهللا عليه وسلم  –جاء يف احلديث أن رسول اهللا 

خري ماٍء ((:  -صلى اهللا عليه وسلم  –وقال رسول اهللا ، رواه أبو داود  ))وإا طعام طُعم وشفاء سقم
صلى  –وقال رسول اهللا ، رواه الطرباين  ))على وجه األرض ماُء زمزم فيه طعام الطعم وشفاُء السقم

شفى شفاك اهللا وإن شربته لشبعك أشبعك ماء زمزم ملا شرب له إن شربته تست((:  -اهللا عليه وسلم 
رواه الدارقطين واحلاكم  ))اهللا وإن شربته لقطع ظمأك قطعه اهللا وهي هزمة جربيل وسقيا اهللا إمساعيل

 - عنهماتعاىل رضي اهللا  -بن عباس  عبداهللا وكان،  ))وإن شربته مستعيذاً أعاذك اهللا((:  وزاد احلاكم
  .))م إين أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاًء من كل داءالله((:  إذا شرب ماء زمزم يقول

  : طريقة الشرب من ماء زمزم
  .يسن أن يبدأ بقول بسم اهللا - ١
 .ن أن يكون الشرب على ثالثة أنفاسيس - ٢
 .أن يستقبل به القبلة - ٣
 .- حىت يبلغ املاء األضالعالشرب  – التضلع منه - ٤
 .-تعاىل  -أن حيمد اهللا  - ٥

أشربت :  - عنهماتعاىل رضي اهللا  -  بن عباسعبداهللا قال :  قال -ه اهللا تعاىل رمح –فعن أيب مليكة 
، واذكر اهللا ، إذا شربت منه فاستقبل القبلة :  ؟ قال وكيف ذلك يا ابن العباس:  ؟ قال منها كما ينبغي

آية ما بيننا ((:  قال  -صلى اهللا عليه وسلم  –فإن رسول اهللا ؛ فإذا فرغت فأمحد اهللا ، وتنفس ثالثاً 
  .))أم ال يتضلعون من ماء زمزم:  وبني املنافقني
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حر واملسطريقة استعمال ماء زمزم يف العالج من العني والس :  
 حرأو س املريض إن كان فيه عني فيه الرقية الشرعية على حسب حال ئرمبارك وإذا قُ ماء زمزم ماٌء 

فيه طوال يومه  وءفيستعمل املريض ماء زمزم املقر اإلهليفيجتمع فيه الطب النبوي والطب  أو مس
ن فإالدعاء حبضور قلبٍ ويقني  الطريقة املذكورة سابقاً وال ينسويعتمد على ذلك ويشرب حىت اإلرواء ب

قريب جييب املضطر إذا دعاه ويكشف عنه السوء ويستحسن االغتسال منه حىت وإن  -تعاىل  –اهللا 
    .- تعاىل رمحه اهللا -بن باز  بن عبداهللا عبدالعزيز مامجبواز ذلك مساحة اإل ه كما أفىتكان يف دورات امليا

  

  زيتونالهان بزيت داال
بالزيتون قد أقسم تبارك وتعاىل و، أشجار الزيتون من األشجار املباركة املذكورة يف الكتاب والسنة 

 –عنه تعاىل رضي اهللا  - وعن أيب أُسيد  ، ))والتنيِ والزيتون((:  تعاىلقال وال يقسم إال بشيء عظيم ف
 ))هنوا به فإنه من شجرة مباركةكلوا الزيت واد(( : -صلى اهللا عليه وسلم  –قال رسول اهللا :  قال

صلى اهللا  –قال رسول اهللا :  قال –عنهما تعاىل رضي اهللا  -بن عمر عبداهللا وعن ،  صحيح اجلامع
وعن ،  صحيح اجلامع ))هنوا به فإنه خيرج من شجرة مباركةائتدموا بالزيت واد((:  -عليه وسلم 

عليكم ((:  -صلى اهللا عليه وسلم  –قال رسول اهللا :  قال –عنه تعاىل رضي اهللا  -عقبة بن عامر 
رواه ابن السين ))هنوا به فإنه ينفع من الباسوربزيت الزيتون فكلوه واد.  

  :سحر واملوالس طريقة استعمال زيت زيتون يف العالج من العني
 املريض إن كان فيه عني ية على حسب حالزيتون من شجرة مباركة وإذا قرئ فيه الرقية الشرعالزيت 
أو سحر الزيتون املقري فيه عند يستعمل املريض زيت و،  اإلهليفيجتمع فيه الطب النبوي والطب  أو مس

دهان به على سائر يكون االو،  فيه والرقيةال يكثر منه على جسمه ألن املقصود به بركة الزيت نومه و
القلة أو وال يكثر منه مع مراعاة حالة املريض يف اإلكثار أو  بال استثناء وإن شرب منه كان أفضل مساجل

وإن ، الباطنية قرحات أو غريها من األمراض  توجدإذا على باطنية املريض  تهعدم الشرب من الزيت لقو
ألطفال اناسب تال فيها حرارة  كان أفضل مع مراعاة أن -  حبة الربكة - اء السود بةاحلضيف مع الزيت أُ

  .وباطنية أمراض جلديةكان مصاب بومن 
  -  العشرج –شرب السنامكي 

:  سأهلا  -صلى اهللا عليه وسلم  –أن رسول اهللا  -  عنهاتعاىل رضي اهللا  -عن أمساء بنت عميس 
فقال رسول اهللا  ، مث استمشيت بالسنا:  قالت ))حار حار((:  بالشربم قال:  قالت ))؟ مبا تشتشمني((
وعن ، رواه الترمذي )) لو أن شيئاً كان فيه شفاٌء من املوت لكان السنا((:  -صلى اهللا عليه وسلم  –
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وكان قد  -رضي اهللا تعاىل عنه  –مسعت أُيب بن أم حرام :  قال -رمحه اهللا تعاىل  –إبراهيم بن أيب عبلة 
:  - عليه الصالة والسالم –قال رسول اهللا :  يقول - صلى اهللا عليه وسلم  –مع رسول اهللا صلى 

 ؟ قال قيل يا رسول اهللا وما السام ))عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاٌء من كل داٍء إال السام((
قال رسول اهللا :  قال – عنهماتعاىل رضي اهللا  -وعن عبداهللا بن عباس ، رواه ابن ماجه  ))املوت(( :
رواه  ))يإن خري ما تداويتم به اللدود والسعوطَ واحلجامة واملش((:  -صلى اهللا عليه وسلم  –

دواء  : السعوطو،  دواء يسقاه املريض يف أحد جانيب الفم يدخل باألصبع:  اللدودومعىن  .الترمذي
الطريقة املناسبة يف تسهيل :  ياملش،  وال يؤكل خلطورته صحياًيصب يف األنف أو يستنشق عن طريق الفم 
  .التخروج ما يف البطن بعد أكل أو شرب املسهِ

  : طريقة استعمال السنامكي يف العالج من السحر واملس
لة فإذا كانت املادة السحرية مستقرة يف املعدة فيحاول ية النبوية املسهِويعترب السنامكي من أنفع األد

يؤ حرية  إما بالتقاستفراغ هذه املادة السكثرياً ونفع اهللا هذه الطريقة ربتأو بإخراجها مع الغائط وقد ج 
شرب منها ى مث يا وطريقة حتضريها أن يضعها يف ماء على النار حىت تغلي وتربد وتصفَّ -تعاىل  –

ضل فيه لتحليتها واألف وءاب ويستحسن أن يضاف معها عسل مقراملريض على الريق مبقدار ثالثة أكو
إن شاء اهللا تعاىل  -مث يسهل املريض ما يف بطنه من فضالت واملادة السحرية  يبعد شرا احلركة واملش

كان ذلك  أو مس سحربه املريض إن كان  الرقية على حسب حالبيف املاء قبل شربه ئ روإن قُ -
  .أفضل

  العالج باحلجامة
 : -صلى اهللا عليه وسلم  –قال رسول اهللا :  لقا –عنهما  تعاىل رضي اهللا -عن عبداهللا بن عباس 

  .رواه البخاري ))وأى أميت عن الكي ، وكية نار، وشرطة حمجم ، عسل  ةشرب : الشفاء يف ثالثة((
  :طريقة استعمال احلجامة يف العالج من السحر واملس

بإذن اهللا  -فيبطل ويفك احلجامة من أنفع األدوية النبوية من السحر واملس إن كان السحر يف الرأس 
هناك عدة مواضع للحجامة وأشهرها و، فعند عملية احلجامة خترج املادة الرديئة من اجلسم  -عز وجل 

تسمى عند األطباء باحلجامة النبوية اليت يف الرأس وأعلى الكاهل وهي األنفع من غريها يف حالة السحر ما
أخرجه  الذي لحديثليف الرأس وال حيدد زمان وال مكان يف فعل احلجامة واألفضل يف منتصف الشهر 

من ((:  -عليه وسلم  صلى اهللا –إىل النيب  يرفعه -  عنهرضي اهللا تعاىل  - هريرة أيبد عن ودا أبو
والفصد واحلجامة ، )) احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفا من كل داء
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الباردة وغريها فأصحاب األمزجة والبالد احلارة  خيتلفان باختالف األزمنة واألمكنة والبالد احلارة والبالد
  .والعكستهيج األفضل يف حقها احلجامة من الفصد ألن الدم يف غاية النضج وال

  نــــالتي
وال  تنيبالقد أقسم تبارك وتعاىل و، من األشجار املباركة املذكورة يف الكتاب والسنة  تنيأشجار ال

  .))والتنيِ والزيتون((:  يقسم إال بشيء عظيم فقال تعاىل
ن التني وتكون أن يأخذ سبع ورقات مبالتني من أنفع األدوية يف عالج العني والسحر واملس وذلك و

خضراء فيدقها حبجر أو حنوه وجيعلها يف إناء ويصب عليه ما يكفيه للغسل واألفضل أن يزيد عليه ماًء 
اً وسسراً أو مموسحمأو  معيوناًاملريض إن كان  فيه الرقية الشرعية على حسب حال بقدر احلاجة ويقرأ
  .فيغسل منه ويشرب

حر يغتسل الشيطان ملن كان فيه مس ومن كان فيه س والتني يقوم بتسديد مسامات اجللد ومنافذ
بإذن اهللا  -ربت هذه الطريقة فكانت نافعة وقد ج،  قبل الرقية الشرعية قري فيهاملويزيل آثاره مباء زمزم 

 إما شرباً أو اغتساالً فيكون أفضلعيه احلاجة وإن فعل ذلك أكثر من مرة على حسب ما تد -تعاىل 
    .مع مراعاة احلالة الصحية للمريض واجلمع بينهما أفضل

درـالس  
- السدر من أنفع األدوية يف عالج املربوط عن مجاع أهله وذلك أن يأخذ سبع ورقات من السدر 

ما فيه  املقروء زمزمفيدقها حبجر أو حنوه وجيعلها يف إناء ويصب عليها من ماء  - األخضر النبقشجرة 
ماءاً آخر على قدر احلاجة ويقرأ فيه آية الكرسي وسورة الكافرون يكفيه للغسل واألفضل أن يزيد عليه 

سل به تويغمع مراعاة احلالة الصحية للمريض يشرب منه قليالً  ر وبعد القراءةواملعوذتني وآيات السح
عيه على حسب ما تد فيكون أفضلوإن فعل ذلك أكثر من مرة  - بإذن اهللا تعاىل -وبذلك يزول الداء 

  .-  بإذن اهللا تعاىل - ذه طريقة جمربة ونافعة احلاجة وه
  لـالعس

معه حبة سوداء  اًالعسل من أنفع األدوية يف عالج العني والسحر واملس وذلك بأن يأكل العسل إما مضاف
 - مقرئ فيه معهما ماء زمزم اًوإما مضاف -  ة الربكةحب ويذوك فيه ويكون ذلك على الريق أفضل ب وحير

املريض إن كانت عيناً أو  فيه حسب حال قرئيد يف مجيع األمراض خاصة إذا اليوم وهو مف ويستخدم طوال
بإذن اهللا تعاىل - هذه الطريقة جمربة ونافعة حراً أو مساً وس  -.  
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  رـالتم
صلى اهللا  –قال رسول اهللا  : قال –عنهما تعاىل رضي اهللا  - عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه 

رواه البخاري  ))ح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحرتصبمن ((:  - عليه وسلم 
  .املدينة النبويةيف ر وتمالمتر من أنواع  والعجوة،  ومسلم

 –حر إمنا هو بربكة دعوة النيب والس مِكون العجوة تنفع من الس(:  -تعاىل  رمحه اهللا -ايب قال اخلطَّ
  .)املدينة ال خلاصية يف التمرلتمر  - صلى اهللا عليه وسلم 

الصواب أنه عالج مستمر إىل يوم القيامة (:  -تعاىل  رمحه اهللا -عبدالعزيز بن باز  شيخقال مساحة ال
ما : (( - صلى اهللا عليه وسلم  –أن ذلك ليس خاصاً بالعجوة بل يعم مجيع متر املدينة لقول رسول اهللا و

     .)رواه مسلم)) بني البتيها
لسوداءة ااحلب  

صلى اهللا  –أن رسول اهللا  -عنه تعاىل رضي اهللا  - جاء يف البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة 
ومعىن ،  ))ة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إال السامعليكم ذه احلب((:  قال –عليه وسلم 

   .املوت:  السام
حطريقة استعمال احلبر واملسة السوداء يف العالج من العني والس :  

حر واملس وذلك أن يأكلها حباً أو طحناً أو احلبة السوداء من أنفع األدوية يف عالج العني والس
أو عسل أو زيت زيتون أو شيء آخر مع مراعاة عدم اإلكثار منها بكمية  مقرئ فيه تضاف مع ماء زمزم

  .لصحيةكبرية وتستعمل طوال اليوم بأكثر من طريقه مع مراعاة حالة املريض ا
  -  طالسعو – البحري أو اهلندي القسط

:  قال –صلى اهللا عليه وسلم  –أن رسول اهللا  - عنه تعاىل رضي اهللا  -عن أنس روى البخاري 
والقسط ،  )أبيض(:  القسط البحري لونهو،  ))إن أمثل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري((

  .السعوطب ةوالقسط يسمى عند العام،  )أسود(:  اهلندي لونه
  :طريقة استعمال السعوط يف العالج من العني والسحر واملس

إذا كان املس أو املادة السحرية مشمومة مثالً  من أنفع األدوية يف عالج املس والسحر خاصةًالسعوط 
له أن خلطورته صحياً و بتلعهوال يجداً يف الرأس فيقوم املريض باستنشاقه من األنف أو الفم بكمية قليلة 

أن الشيطان يتضايق من رائحة السعوط القوية أو من  استعمالهأو يبقى على شكله والسبب يف  هيطحن
ين إذا كان اجل وأماكنها القذرة خاصةً امأواهأي رائحة طيبة قوية نفاذة ألن هذه الشياطني معتادة على 
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السعوط أثناء الرقية الشرعية على  واألفضل أن يستعمل ب يف املادة السحرية غري مسلماملتلبس أو املصاح
مع مراعاة حالة  - تعاىلبإذن اهللا  -كثر من لو كان يف غريها وهذا جمرب ونافع األاملريض لالنتفاع 
  .املريض الصحية

يف عالج املس والسحر خاصة إذا كان املس أو املادة  - بإذن اهللا تعاىل  - نافعة  أخرىوهناك طريقة 
زعفران و اء ورد طائفيخملوط مبومقرئ فيه ماء زمزم  باستخدامكولة مثالً وذلك السحرية مشروبة أو مأ

  .مع مراعاة حالة املريض الصحية وخيلط جيداً ويستفرغ املريض بسببه وهو مفيد أثناء الرقية الشرعية
ادة إذا كان املس أو امل يف عالج املس والسحر خاصةً -بإذن اهللا تعاىل  –نافعة  ثالثةوهناك طريقة 

ويستفرغ املريض بسببه  جيداًكأس ماء فيه ملح خملوط  شروبة أو مأكولة مثالً وذلك بشربالسحرية م
    .مع مراعاة حالة املريض الصحيةأثناء الرقية الشرعية  وهو مفيد

  سورة البقرة
فيه ال جتعلوا بيوتكم قبوراً فإن البيت الذي تقرأ ((:  - صلى اهللا عليه وسلم  –قال رسول اهللا 

أقرؤوا البقرة فإن ((:  -صلى اهللا عليه وسلم  –وقال رسول اهللا  ،)) سورة البقرة اليدخله الشيطان
  .حرةالس:  البطلة ومعىن، )) أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

ملس للعبد من الشيطان وإضعاف ملن كان مصاباً با - تعاىل  –من اهللا  فقراءة سورة البقرة فيها حفظٌ
واألفضل أن تقرأ هذه السورة املباركة مع النفث على البدن وحيرص كذلك أشد احلرص على ، والسحر 
  .سورة اإلخالص والفلق والناسقراءة على  املداومة

  

،  وأن يشفي مرضانا ومرضى املسـلمني ،  نسأل اهللا العلي العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني أمجعني
  .أمجعني وصلى اهللا وسلَّم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه، رب العاملني حلمد هللا وآخر دعوانا أن ا

  

  أبوخالد ناصر بن سعيد السيف
  هـ ١٤٣٥  رجب  ٣
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