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الرقيــة  تعـريف

الّرْقـية:

ُرًقـى،      والـجمع معروفة؛ العوذة،
فهو:      ُرْقـية، فرَقانـي ُته ْي َتْرَقـ اْس وتقول

:  .    : يقال    ُرًقـى صاحُب ٌء َرّقا ورجل راٍق،
َذ        َعّو إإذا ًا ّي ُرقـ و ُرْقـيًة الراقـي َرَقـى

: َلثـير       ا ابن قال ، إته َذ ُعو فـي ونفث
صاحُب       بها ُيْرقـى التـي الُعوذة الّرْقـية

ذلكمن      وغير والّصَرع كالـُحّمى إة الف
الفات.

: وتعالى    سبحانه الله إت   {يقول َلَغ َب َذا إإ َكلّ
َراٍق*    َمْن إقيَل َو إقي ّتَرا :} ال ].27القيامة [ 

ماجة    ابن َقاَل     وفيسنن خَزاَمَة إبي أ
َ َعْن

وسلم       عليه الله صلى إه ّل ال َرُسوُل إئَل ُس



إقي      َتْر َنْس َوُرًقى إبَها َداَوى َت َن َيًة إو ْد أ
َ ْيَت َأ َأَر

إه        ّل ال إر َد َق إمْن ّد َتُر َهْل إقيَها ّت َن ُتًقى َو إبَها
إه      . ّل ال إر َد َق إمْن إهَي َقاَل ًئا ْي َش

مسلم   َنَهى    وفيصحيح َقاَل إبٍر َجا َعْن
إن       َع وسلم عليه الله صلى إه ّل ال َرُسوُل

َلى       إإ ٍم َحْز إن ْب إرو َعْم آُل َء َفَجا الّرَقى
ُلوا       َفَقا وسلم عليه الله صلى إه ّل ال إل َرُسو
إقي        َنْر َيٌة ُرْق َنا َد ْن إع َنْت َكا ّنُه إإ إه ّل ال َرُسوَل َيا

الّرَقى       إن َع ْيَت َنَه ّنَك إإ َو إب ْلَعْقَر ا إمَن إبَها
ْأًسا       َب َأَرى َما َفَقاَل إه ْي َل َع َفَعَرُضوَها َقاَل

ْنَفْعُه       . َي ْل َف ُه أَخا
َ ْنَفَع َي َأْن ُكْم ْن إم َطاَع َت اْس إن َم

َيُقول        إه ّل ال إد ْب َع ْبن إبر َجا عن مسلم :وعند
إل       ل وسلم عليه الله صلى إبّي ّن ال َرّخَص

إت       ْن إب َء َلْسَما َوَقاَل إة ّي ْلَح ا إة َي ُرْق إفي ٍم َحْز
إخي       َأ إني َب َأْجَساَم َأَرى إلي َما ْيٍس ُعَم

إن      إك َل َو ل َلْت َقا ْلَحاَجُة ا ُبُهُم إصي ُت إرَعًة َضا
َلْت      َقا إهْم إقي اْر َقاَل إهْم ْي َل إإ إرُع ُتْس ْيُن ْلَع ا
. إهْم    إقي اْر َفَقاَل إه ْي َل َع َفَعَرْضُت

إبي       آ َلى َمْو ْيٍر ُعَم َعْن الترمذي وفيسنن
إم ّلْح إتي     ال َد َسا َمَع َبَر ْي َخ ْدُت إه َش َقاَل

عليه       الله صلى إه ّل ال َرُسوَل إفّي ّلُموا َك َف
إبي       أَمَر

َ َف َقاَل ُلوٌك َمْم ّني َأ ُه ّلُمو َك َو وسلم
إلي       َأَمَر َف ُه أُجّر

َ َنا َأ َذا إإ َف ْيَف الّس ْدُت ّل َفُق



إه      ْي َل َع َوَعَرْضُت إع َتا ْلَم ا إثّي ُخْر إمْن إبَشْيٍء
إني      َأَمَر َف إنيَن ْلَمَجا ا إبَها إقي َأْر ْنُت ُك َيًة ُرْق

إضَها    . َبْع إس ْب َوَح إضَها َبْع إح َطْر إب

الرقيـة  شـروط

العسقلني    : حجر ابن يقول

الرقى       أن العلم أهل كلم يستخلصمن
ثلثة      فيها تحقق إذا مشروعة تكون

شروط:
ول      1 شرك فيها يكون ل أن
معصية  .

معناه        .2 يفقه ما أو بالعربية تكون أن
بإذن        3 بل بذاتها مؤثرة كونها يعتقد ل أن

تعالى   .الله

الرقيـة  صـفة

على         أو ، اللم علىمحل الراقي يقرأ أن
        ، ونحوه ماء في أو ، بهما للمسح يديه

       ، البزاق من خاليا نفثا القراءة إثر وينفث
. هـ        أ الريق من بلل نفسمعه هو وإنما

." المرضى"    كتاب الباري فتح

المرقي    في الرقية تأثير



: الزاد     في القيم ابن الرقية  يقول تعتمد
وأمر        المعالج عند من أمر ، أمرين على

جهة      من فالذي المصروع جهة من
وصدق     نفسه بقوة يكون المصروع

وبادئها      الرواح هذه فاطر إلى توجهه
القلب      عليه تواطأ الذي الصحيح والتعوذ

بان .      المعالج جهة والثانيمن واللسان
أن       حتى أيضا المران هذان فيه يكون
اخرج     (  بقوله يكتفي من بعضالمعالجين

يقول )    (   )   أو الله بسم يقول أو منه
محمد(      )   ونبينا بالله إل قوة ول لحول

  ) : أخرج      يقول كان وسلم عليه الله صلى
الله     )  . رسول أنا الله عدو

النبوي    :  الطب في انفع ويقول ومن
بلهي        ، اللهية الدوية السحر علجات

تأثيرات        من فانه ، بالذات النافعة أدويته
تأثيرها      ودفع ، السفلية الخبيثة الرواح
الذكار      من ويقاومها يعارضها بما يكون
فعلها     تبطل التي والدعوات واليات

       ، وأشد أقوى كانت وكلما ، وتأثيرها
بمنزلة       وذلك ، النشرة في أبلغ كانت

عدته       منهما واحد كل مع جيشين التقاء
وكان        قهره ، الخر غلب فأيهما ، وسلحه
من        ممتلئا كان اذا فالقلب ، له الحكم

التوجهات        من وله ، بذكره مغمورا الله



ل      ورد والتعوذات والذكار والدعوات
هذا         كان ، لسانه قلبه فيه يطابق به يخل

السحر       اصابة تمنع التي السباب أعظم
ما        بعد له العلجات أعظم ومن ، له

يصيبه.

الشقر    عمر الدكتور انبه:   يقول أن أحب
على       ليستمقصورة الرقى أن إلى هنا

أن        يمكنه المسلم فان ، بعينه إنسان
       ، غيره يرقي أن ويمكن نفسه يرقي

يرقي       أن للرجل ويمكن غيره يرقيه وان
زوجها،      ترقي أن للمرأة ويمكن امرأته

في        أثر له النسان أنصلح شك ول
أكثر       كان صلحا أكثر كان وكلما النفع

ّلُه    : }   ال ّبُل َتَق َي ّنَما إإ يقول الله لن نفعا،
  ]} المائدة  إقيَن ّت ْلُم ا لما] .   27إمَن صحة ول

الناسمن       إليهم يلجأ بعضالذين يدعيه
رقاهم      نفع في خصوصية لهم أن

صاحب      أو الشيخ على العهد لخذهم
من          وهو له أصل ل هذا فان ، الطريقة
الله      إلى والتجاء دعاء فالرقية الضلل،

َوَقاَل       } دعاه إذا الداعي دعوة يجيب والله
: ]} غافر    ُكْم َل إجْب َت َأْس إنَي ْدُعو ا ُكْم ّب .60َر . هـ]  أ

تأثير       على تساعد التي المور أهم ومن
المريض      تقبل المرقيهي في الرقية

المريضعلى       أجبرت أنك فلو ، للراقي



والمريض     الفلني الراقي إلى الذهاب
الغالبل       في فإنه إليه الذهاب يكره

المريضالثقة       فقد فإذا ، منه يستفيد
يعالجه     الذي للمعالج والنشراح والرتياح

قد         بل ، أثر كل الرقية يفقد ذلك فإن
أنه       ولو المرض، المريضبزيادة يشعر
لن       نفسالمريضأنه قرارة في كان

الراقي      رقية من يتأثر ولن يستفيد
يستفيد       ولن يتأثر سوفلن فإنه الفلني
إلى       يذهب بعكسمن ، الغالب في

على      مقبل الصدر منشرح الراقيوهو
من       ينتفع سوف بأنه معتقدا ، الراقي

. تعالى    الله بإذن رقيته

     ، الرقية على الراقي إقبال ومنها
تلحظ       ولذلك ، وإدبار إقبال فالنفسلها

لنفس      الرقية قوة في بينا اختلفا
نفسيا .      الراقيمجهدا كان فربما الراقي
قليلة      رقيته فتكون البال منشغل وبدنيا

الذهن        صافي كان أنه بعكسلو ، النفع
. الرقية     على مقبل البدن نشيط

الدينوريفيشرحه      قتيبة ابن يقول
تعالى    الله وهو    {لقول السمع ألقى أو

؛        }شهيد القرآن وهو ، المؤثر حصل فإذا
ووجد       ، الحي القلب وهو القابل والمحل

المانع      وانتفى ، الصغاء وهو الشرط



معنى      عن وذهوله القلب اشتغال وهو
الثر       حصل آخر إلىشيء الخطاب
    " . لشمس  الفوائد كتاب أنظر هـ ا والتذكر

الجوزيةص      قيم إبن  ".16الدين

فيمجال      الراقيوخبرته معرفة ومنها
المناسبة    لليات ومعرفته الرقية

في      وخبرته ، وتشخيصالحالة للمرض،
الشياطين    ومقارعة ومجاهدة استدراج

الجن  . وسحرة

هذا        منصفحات أيصفحة نسخ حالة في
النحو      على المصدر ذكر حبذا الموقع

التالي
العين       فيعلج المرجان لقط عن نقلً

والجان  والسحر
http://www.khayma.com/roqia

شاهر    الله في أخوكم

الدعاة   مفكرة منتدى

http://www.khayma.com/roqia



