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ملخص البحث
موضوع البحث
يهدف البحث إلى بيان كيفية الرقية وبيان حكم القراءة في املاء ثم االستشفاء به ،وذكر األدلة في ذلك من الكتاب والسنة واآلثار وبينت حكم هذه األدلة من حيث الصحة والضعف،
وبيان صحة االستدالل بها من عدمه ،وذكر ما يمكن أن يكون دليال ،كما ذكرت أقوال العلماء في كل مذهب ،وما قرروه في بيان هذه املسألة ،وذكر وما وقعت لهم أو رأوه من التجارب
في ذلك وخلص الباحث إلى مشرعية هذا العمل كما بين الباحث طرق الرقية املمكنة واألدلة على ذلك.
وهللا أسأل أن يكون هذا العمل لوجهه الكريم وأن ينفعني به وإخواني املسلمين والحمد هلل رب العاملين.
الكلمات املفتاحية :قراءة  -القرآن  -املاء  -الرقية – االستشفاء.
Abstract
In the name of Allah, the most Gracious, the mots merciful. All praise is due Allah, the lord of the world. The current study aimed
at clarifying the Islamic ruling on reading and reciting verses from the Qur’an in water for treatment, and to present a set of evidence
from the Qur’an, Sunnah, and authentic narrations. The researcher reviewed the ruling of this evidence and its validity and weakness,
as well as explaining the sayings of scholars in each school of thought and their views on this issue and what a Muslim can adhere
to and rely on according to what has been stated from the authentic and proven evidences. After studying the issue, the researcher
concluded that it is permissible to read verses from the Qur’an in the water for purpose of medical treatment. Then the researcher
showed the permissible methods of ruqyah and the evidence for that from the Qur’an and the Sunnah and authentic and proven
narrations. I ask the almighty Allah to make this humble work sincere for His sake and make it useful for Muslims in general to
benefit from it. All praise is due Allah.
Keywords: Reading - Noble Qur'an - Water - Ruqiyah - healing.

املقدمة
إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهد هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال هللا وأشهد ،أن محمد عبده ورسوله ،بلغ الرسالة وأدى األمانة ،فجزاه
هللا تعالى عن اإلسالم وأهله خير الجزاء.
وبعد :فإن أصدق الحديث كتاب هللا تعالى ،وخير الهدي هدي محمد صلى
هللا عليه وسلم ،وشر األمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة،
وكل ضاللة في النار.
ال َت ُمو ُت َّن إِ َّ
قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا ا َّت ُقو ْا ال ّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َ
ال َو َأنتُم
ُّم ْسلِ ُمون}[آل عمران]102:
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق مِن َْها زَ ْو َج َها
َّاس ا َّت ُقو ْا َر َّب ُك ُم ا َّلذي َخ َل َق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ َ
{ َيا َأ ُّي َها الن ُ
ون بِ ِه َواألَ ْر َحا َم إِ َّن ال ّل َه ك َ
ال كَثِ ًيرا َونِ َساء َوا َّت ُقو ْا ال ّل َه ا َّل ِذي َت َساء ُل َ
َوبَ َّث مِن ُْه َما ِر َجا ً
َان
َع َليْ ُك ْم َرقِيبًا}[النساء]1:
ِ
اهَّلل َو ُقو ُلوا َق ْو ً
ال َس ِديدً ا}[األحزاب]70:
{ َيا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا َ
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ِ
ِ
ِ
اهَّلل َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َفازَ َف ْوزً ا
{ ُي ْصل ْح َل ُك ْم َأع َْما َل ُك ْم َو َيغْف ْر َل ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو َمن ُيط ْع َ

ِ
يما}[األحزاب]71:
عَظ ً

أما بعد :فإن الرقية من األسباب الشرعية للعالج من األمراض أو دفعها
وإليصال الرقية للمريض وسائل وطرق ،واملسلم بحاجة إلى الوقوف على هذه
الوسائل ملعرفة املشروع منها ،ليكمل االنتفاع بها ،وقد بينت السنة هذه الطرق،
فرأيت أن أجمع األحاديث واآلثار في وسيلة من وسائل الرقية وهي وسيلة يكثر
استخدامها ،وقد وقع اختالف في مشروعية هذه الوسيلة ،فأردت جمع ما يتعلق
بها من األحاديث واآلثار وأقوال العلماء فيها؛ ليتبين للمسلم حكمها ،وأسميته:
" الرقية في املاء دراسة حديثية فقهية"
أهمية املوضوع:
تظهر أهمية املوضوع من خالل:
 .1أهمية الرقية والحاجة إليها.
 .2الحاجة إلى معرفة الطريقة الصحيحة للرقية.
 .3كثرة املخالفات في هذا الباب لدخول من ال يحسن الرقية.
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 .1كان منهجي في تتبع مسائل البحث املنهج االستقرائي.

أسباب اختياراملوضوع:
اخترت هذا املوضوع ألسباب:

 .2كتبت اآليات بالرسم العثماني مع عزو اآليات إلى مواضعها في القرآن
في األصل.

 .1أهمية املوضوع.
 .2الوقوف على طرق الرقية الصحيحة إجماال.

 .3خرجت األحاديث واآلثار من الكتب املسندة فإن كان في الصحيحين
اكتفيت .بالعزو إليهما إال ملناسبة فإني أتوسع في التخريج ،وإن كان
في غيرهما خرجت الحديث أو األثر وأقوم بدراسته ،ثم أحكم عليها
بما يناسب حاله فإن وجد نص عالم على الحكم ذكرته .

 .3الوقوف على األدلة التي تفيد مشروعية القراءة في املاء
 .4الوقوف على من أفتى به من السلف ومن أنكره ومن ثم معرفة
الراجح في املسألة.

 .4أشرح الغريب.

الدراسات السابقة:
لقد كتب العلماء والباحثون في الرقية وتناولوا الرقية في املاء ككتاب الد
كتور فهد بن ضويان السحيمي "أحكام الرقية والتمائم" ،وهو كتاب قيم في
بابه ،لكني لم أجد من تكلم عن القراءة في املاء على وجه البسط واالستيعاب
من حيث األدلة واآلثار ،وكالم أهل املذاهب ،مع الحاجة لذلك فاستعنت باهلل
في الكتابة فيه وأسأل هللا العون والتوفيق.

 .5أعزو األقوال إلى املصادر األصيلة وال أنتقل إلى غيرها إال للحاجة.
 .6أرجع إلى كتب املذهب في نقل أقوال علماء املذهب.
التمهيد
تعريف الرقى:

أهداف البرنامج:

الرقية لغة

أردت أن يكون بحثي جوابا عن عدة إشكاالت

يدور معنى هذه الكلمة على ثالثة معان:

-

ما الرقية؟

العوذ والنفث والعزيمة.

-

وكيف يكون تأثيرها على املرقي؟

قال ابن فارس في معنى الرقية :عوذة يتعوذ بها(. )1

-

ما هي الطرق املشروعة للرقية؟

-

ما حكم الرقية في املاء وما هي أدلة ذلك وهل فعله الصحابة؟

و قال ابن دريد  :الرقية  :العوذة وقد رقيته َرقيا ُور ِقيا  ،ورجل رقاء  :صاحب
رقى  ،وقال  :نشرت عن املريض  :رقيته حتى يفيق وهو النشرة.
وقال ابن األثير" :والرقية  :العوذة التي يرقى بها صاحب اآلفة كالحمى والصرع
وغير ذلك من اآلفات" (. )2
ٌ ً
فالنا ،إذا رقاه كأنه ألجأه الى ُّ
الرقية
وسميت الرقية بالعوذة فيقالَ :ع ّوذ فالن
التي َيعوذ بها من ّ
الشر ومما يخاف( . )3وقد يكون سبب التسمية الشتمالها على

خطة البحث:
قسمت البحث إلى:
-

مقدمة ذكرت فيها سبب اختيار املوضوع وبيان أهميته والدراسات
السابقة ومشكالته .وخطة البحث ومنهجه.

-

التمهيد وذكرت فيه تعريف الرقية ،وحكمها ،وكيفية تأثيرها.

-

املبحث األول :بيان كيفية الرقية.

-

املبحث الثاني :الرقية باملاء وفيه مطالب:

-

املطلب األول :األحاديث الواردة في مشروعية الرقية في املاء.

-

املطلب الثاني :اآلثار الواردة في الرقية في املاء.

-

املطلب الثالث :مذاهب العلماء في الرقية في املاء.

االستعاذة
وقال األزهري ":رقى الراقي رقية ورقيا ،إذا عوذ ونفث في عوذته" (. )4
وقال الخليل" :وسئل النبي صلى هللا عليه وسلم عن هذه الرقية بعينها فلم
ينه عنها وقال(( :الرقى عزائم أخذت على الهوام ))( " )5ففسرها بالعزائم.
وقال الليث" :العزيمة من ُ
الرقى :التي ُيعزم بها على الجن واألرواح".
ّ
ّ
والحية")6( .
والحواء كأنه إقسام على الداء
و"عزم الراقي
مما سبق يتضح أن معنى الرقية يشتمل على هذه املعاني فهي تعويذات
يتعوذ بها من املرض أو العين أو الجن ،ويعزم الراقي برقيته موقنا بها في عالج
املريض ،أو يعزم بها على الجان فيخرج من املرقي عليه .وتكون القراءة مع النفث
وهو كالنفخ وهو إخراج الهواء من الفم ومثله التفل إال أن التفل يكون معه ش يء
شبيه بالنفخ ،وأما َّ
من الريق؛ قال أبو عبيدَّ ":
الن ْفث بالفمٌ ،
الت ْفل ،فال يكون إال
ٌ
ّ
الريق.
ومعه ش يء من ِ

املطلب الرابع :الترجيح.
 الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج.-

فهرس املصادر.

منهجي في البحث:
سرت في البحث على النحو التالي:

( )4هتذيب اللغة269/3:
( )5العني 106/5:
( )6هتذيب اللغة202/1:

( )1مقاييس اللغة426/2:
( )2النهاية يف غريب احلديث621/2:
( (3مجهرة اللغة378/1:
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وقيل كذلك النفث يكون بش
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يء من الريق()7

-

الرقية اصطالحا:
الرقية في االصطالح :هي ما يقرأ على املريض ويدعى له به من الكتاب والسنة
وصالح الدعاء(.)8
حكم الرقية:

وكان يرقي نفسه ويرقي أهل بيته فعن عائشة رض ي هللا عنها أخبرته(( :أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه باملعوذات ومسح
عنه يبده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه باملعوذات
التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى هللا عليه و سلم عنه ))(. )15

والرقية األصل فيها الجواز دل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع :
-

أما الكتاب فقد بين ربنا أن القرآن شفاء فقال تبارك وتعالىَ { :ونُنَزِّ ُل
مِن ا ْل ُقر ِ
ال َي ِزيدُ ال َّظال ِ ِمي َن َإ َّ
آن َما ُه َو ِش َفاء َو َر ْح َم ٌة ِّل ْل ُمؤْ مِنِي َن َو َ
ال
َ ْ

وكان يرقي أهله ومن يعوده أو يأتيه مريضا فعن عائشة قالت (( :كان رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه باملعوذات فلما
مرض مرضه الذى مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه ألنها كانت
أعظم بركة من يدي ))(. )16

َخ َس ًارا}[اإلسراء ، ]82:قال ابن الجوزي " :وننزل من آيات القرآن
العظيم ما يشفي القلوب ِم َن األمراض ،كالشك والنفاق والجهالة،
وما يشفي األبدان ُبر ْقيتها به ،وما يكون ً
سببا للفوز برحمة هللا بما
فيه من اإليمان ،وال يزيد هذا القرآن الكفار عند سماعه إال ً
كفرا

وعنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول (( :أذهب
الباس رب الناس ،اشفه أنت الشافي ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر سقما
)) (. )17

وضالال؛ لتكذيبهم به وعدم إيمانهم" ()9

وقال القرطبي{ " :ونُنَزِّ ُل مِن ا ْل ُقر ِ
آن َما ُه َو ِش َفاء}[اإلسراء ]82:معناه :وننزل
َ
َ ْ

القرآن شفاء  ،ألن كل حرف منه يشفي  ،وليس الشفاء مختصا به بعضه دون
بعض .على أن من اللغويين من يقول { :من} مجنسة  ،تقديرها ننزل الشفاء من
جنس القرآن  ،ومن جهة القرآن  ،ومن ناحية القرآن" (. )10

وأما اإلجماع :فقد حكى غير واحد من أهل العلم اإلجماع على مشروعية
الرقية في الجملة ،وإن اختلفوا في بعض مسائله؛ قال ابن عبد البر " :ال أعلم
خالفا بين العلماء في جواز الرقية من العين أو الحمة وهي لدغة العقرب وما كان
مثلها إذا كانت الرقية بأسماء هللا عز وجل ومما يجوز الرقي به وكان ذلك بعد
نزول الوجع والبالء وظهور العلة والداء"( ، )18و قال النووي  " :وقد نقلوا
باإلجماع على جواز الرقى باآليات وأذكار هللا تعالى قال املازري جميع الرقى جائزة
إذا كانت بكتاب هللا أو بذكره ،ومنهى عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما ال
ُيدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر" ( ، )19فاإلجماع منعقد على مشروعيتها،
لكنهم يشترطون لجوازها شروطا؛ قال ابن حجر " :وقد أجمع العلماء على جواز
الرقي عند اجتماع ثالثة شروط أن يكون بكالم هللا تعالى أو بأسمائه وصفاته
وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها
بل بذات هللا تعالى" ( ،)20فهي مشروعة إذا توفرت بها ثالثة شروط:

وأما األدلة على مشروعية الرقية من السنة فقد جاءت على عدة أوجه
منها:
-

التصريح بمشروعيتها؛ فعن عوف بن مالك األشجعي قال :كنا نرقى
في الجاهلية فقلنا :يا رسول هللا كيف ترى في ذلك فقال(( :اعرضوا
على رقاكم ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك )) (. )11

-

الترغيب في الرقية؛ فعن جابر قال كان لي خال يرقى من العقرب
فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرقى ،قال :فأتاه فقال يا
رسول هللا إنك نهيت عن الرقى ،وأنا أرقى من العقرب ،فقال(( :من
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )).

األول :أن تكون بكالم هللا أو األدعية الواردة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
أو صالح الدعاء.

وفي لفظ فقال(( :ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه))(.)12
-

كونه صلى هللا عليه وسلم ممن رقى ورقي؛ فكان إذا مرض صلى هللا
عليه وسلم يرقيه جبريل؛ فعن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه
وسلمأنها قالت (( :كان إذا اشتكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رقاه جبريل قال " :باسم هللا يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر
حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين))()14

اإلرشاد إليها؛ فعن أم سلمة رض ي هللا عنها  :أن النبي صلى هللا عليه
و سلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال (( استرقوا لها فإن
بها النظرة )) ()13

الثاني :أن تكون بالكالم العربي أو مما يفهم معناه.
الثالث :أن يعتقد أن الشفاء من هللا وحده .

( )7احملكم335 /2:
( )8انظر عون املعبود 264/10:وتعليق الشيخ األلباين يف احلاشي رقم( ) 3يف ضعيف سنن الرتمذي :ص231
( )9زاد املسري76/5:
( )10اجلامع ألحكام القرآن296/16:
( )11أخرجه مسلم كتاب السالم )2200(19/7:من طريق معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه
عن عوف بن مالك به
( )12أخرجه مسلم كتاب السالم )2199(19/7:من طريق األعمش عن أىب سفيان عن جابر به
( )13أخرجه البخاري كتاب الطب ابب الرقية من العني )5407(2167/5:ومسلم كتاب

( )15أخرجه البخاري :كتاب املغازي ابب مرض النيب صلى هللا عليه وسلم )4175(1614/4:ومسلم كتاب
السالم )2192(16/7:من طريق الزهري عن عرو عن عائشة به
( )16أخرجه مسلم برقم(  )2191وهو رواية من حديث عائشة السابق من طريق هشام بن عروة عن أبيه
( )17أخرجه البخاري كتاب الطب 5:ابب مسح الراقي الوجع بيده اليمىن )5418(2170/مسلم كتاب
السالم )2191(15/7:من طريق األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي هللا عنها به
من طريق منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة به
( )18االستذكار 405 /8 :والصحيح جوازه أيضا قبل وقوع الداء .انظر إكمال املعلم100/7:
( )19شرح صحيح مسلم168 /14:

السالم )2197(18/7:من طريق الزهري عن عروة بن الزبري عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به
( )14أخرجه مسلم كتاب السالم )2185(13/7:من طريق حممد بن إبراهيم عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن
عائشة به

( )20فتح الباري195/10:
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ويشترط أيضا أن تكون خالية من الشرك لحديث عوف بن مالك األشجعي
السابق(( :اعرضوا على رقاكم ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ))(. )21

والنفس ،كانت أتم تأثيرا ،وأقوى فعال ونفوذا ،ويحصل باالزدواج بينهما كيفية
مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب األدوية".

قال القرطبي ":جازت الرقية من كل اآلفات من األمراض والجراح والقروح
والحمة والعين وغير ذلك إذا كان الرقى بما يفهم ولم يكن فيه شرك وال ش يء
ممنوع ،وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء هللا تعالى وكالمه وكالم رسوله صلى
هللا عليه وسلم" ()22

وإلدراك أهمية العزائم والتعاويذ املصحوبة بالنفث والتفل وتأثيرها انظر إلى
تأثير السحر حين ترى أن الساحر يجمع نفسه وقواه الشريرة فيتمتم بتعاويذ
وعزائم شركية ،ثم ينفث ويتفل على املسحور أو ما يصنع فيه السحر من العقد
ونحوها فيؤثر في املسحور بإذن هللا ،فلو قوبل السحر الخبيث أو املرض بالرقية
الشرعية املتضمنة االلتجاء إلى هللا واالستعانة به والتعوذ بكلماته مع صدق
الراقي واملرقي ويقينهما كان ذلك من الطيب الذي يدفع الخبيث بل ال يكاد يبقى
معه ش يء (. )26

قال ابن حجر " :فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا
أو احتمله" (. )23
كيف تؤثر الرقية في املرقي:
من رحمة هللا بعباده أنه ما من داء إال وأنزل له شفاء ،وجعل هذه األشفية
منها ما هو حس ي أو طبيعي ،ومنها ما هو معنوي أو إلهي قال ابن القيم" :كان
عالجه صلى هللا عليه وسلم للمرض ثالثة أنواع:

فإذا أراد املرء الوقوف على معرفة تأثير الرقية على املرقي فعليه باالعتبار
بوقوع السحر وتأثيره فالسحر واقع والتأثر به حق وهو من عمل الساحر وما
يتمتمه مما يستعين فيه بالشياطين فيقوى تأثيره بحسب قوة النفوس الخبيثة
املقترنة بالقوة الشيطانية ،وال شك أن الرقية أعظم تأثيرا وأثرا ،فهي رقية
مشتملة على تعاويذ وأذكار مما هو من كالم هللا أو كالم رسوله وهو وحي من
هللا ،صادرة من نفس طيبة ملتجئة باهلل مستعينة به مريدة للخير ،وكلما كانت
النفس أزكى واالستعانة باملولى أقوى كلما كانت الرقية أنفع وأشد تأثيرا؛ قال ابن
القيم " :وبالجملة ..فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة ،وتزيد بكيفية
نفسه ،وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك األثر ،وكلما كانت كيفية نفس
الراقي أقوى ،كانت الرقية أتم ،واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة
بلسعها" (. )27

أحدها :باألدوية الطبيعية.
والثاني :باألدوية اإللهية.
والثالث :باملركب من األمرين" (.)24
ومن األدوية اإللهية الرقية فيرقى املريض فيبرأ بإذن هللا ،والرقية نافعة في
جميع األمراض سواء كانت بدنية أو روحية لألدلة املتقدمة في مشروعية الرقية
قال ابن القيم" :من املعلوم أن بعض الكالم له خواص ومنافع مجربة ،فما
الظن بكالم رب العاملين ،الذى فضله على كل كالم كفضل هللا على خلقه الذى
هو الشفاء التام ،والعصمة النافعة ،والنور الهادي ،والرحمة العامة ،الذى لو
أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجاللته .قال تعالى{ :وننزل من القرآن ما هو
شفاء ورحمة للمؤمنين} [اإلسراء.]82 :

املبحث األول :كيفية الرقية
جاءت السنة بصورمتعددة لكيفية الرقية منها:
 .1القراءة على املريض والدعاء له فعن عائشة رض ي هللا عنها :صلى هللا
عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال (( :أذهب الباس رب الناس
اشف وأنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما ))(. )28

و"من" ههنا لبيان الجنس ال للتبعيض ،هذا أصح القولين "
ثم قال " :وبالجملة ..فما تضمنته الفاتحة من إخالص العبودية والثناء على
هللا ،وتفويض األمر كله إليه ،واالستعانة به ،والتوكل عليه ،وسؤاله مجامع
النعم كلها ،وهى الهداية التى تجلب النعم ،وتدفع النقم ،من أعظم األدوية
الشافية الكافية" ()25

 .2القراءة مع النفث :وتقدمت األحاديث في ذلك منها عن عائشة قالت:
((كان صلى هللا عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه
باملعوذات)) ،وفي حديث أبي سعيد الخدري في رقية سيد القوم قال:
...فقال بعضهم  :إني وهللا ألرقي  ،ولكن وهللا لقد استضفناكم فلم
تضيفونا ،فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعال  ،فصالحوهم على
قطيع من الغنم  ،فانطلق يتفل عليه ويقرأ { :الحمد هلل رب العاملين}
فكأنما أنشط من عقال  ،فانطلق يمش ي  ....الحديث(. )29

ويبين ابن القيم كيفية تأثير الرقية على املرقي فيقول" :وفي تأثير الرقى
بالفاتحة وغيرها في عالج ذوات السموم سر بديع ،فإن ذوات السموم أثرت
بكيفيات نفوسها الخبيثة ،كما تقدم ،وسالحها َّ
حماتها التي تلدغ بها ،وهي ال
تلدغ حتى تغضب ،فإذا غضبت ،ثار فيها السم ،فتقذفه بآلتها ،وقد جعل هللا
سبحانه لكل داء دواء ،ولكل ش يء ضدا ،ونفس الراقي تفعل في نفس املرقي ،فيقع
بين نفسيهما فعل وانفعال ،كما يقع بين الداء والدواء ،فتقوى نفس الراقي،
وقوته بالرقية على ذلك الداء ،فيدفعه بإذن هللا"" ،وفي النفث والتفل استعانة
بتلك الرطوبة والهواءَ ،
والنفس املباشر للرقية ،والذكر والدعاء ،فإن الرقية
تخرج من قلب الراقي وفمه ،فإذا صاحبها ش يء من أجزاء باطنه من الريق والهواء

دلت هذه األحاديث على صورة من صور الرقية وهي القراءة ثم النفث وهو
إخراج الهواء من الفم مع ش يء من الريق كما تقدم ويقال له أيضا التفل وقيل
بل هما مختلفان؛ قال أبو عبيد " :النفث بالفم شبيه بالنفخ ; فأما التفل فال
يكون إال ومعه ش يء من الريق " (، )30وقيل عكس ذلك(. )31

( )21تقدم خترجيه يف ذكر األدلة على مشروعية الرقية من السنة
( )22املفهم581/5:
( )23فتح الباري 409/11

( )27انظر املصدر السابق
( )28تقدم يف األدلة على مشروعية الرقية من السنة
( )29أخرجه البخاري كتاب الطب ابب النفث يف الرقية )5417(2169/5:من طريق أيب بشر عن أيب املتوكل

( )24زاد املعاد24/4:
( )25زاد املعاد177/4:
( )26انظر املصدر السابق

عن أيب سعيد اخلدري به
( )30غريب احلديث298/1:
( )31إكمال املعلم100/7:
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والذي يظهر أن النفث والتفل هما بمعنى واحد وكالهما يكون معه ش يء من
الريق وقد عقد البخاري بابا في كتاب الطب فقال باب النفث في الرقية وذكر
حديث أبي قتادة قال :سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول (( :الرؤيا من
هللا والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ
ثالث مرات ويتعوذ من شرها فإنها ال تضره ))( ، )32وفي رواية (( الرؤيا الصالحة
من هللا والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره
َ
وليتعوذ باهلل من شرها فإنها ال تضره ))( ، )33وخير ما يفسر به الحديث
ُ
الحديث ،فدل على أن النفث يكون بش يء من الريق ،وكذلك التفل فيه ش يء
من الريق؛ فعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت
من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل .فأتوه برجل معتوه في القيود
فرقاه بأم القرآن ثالثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما
أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فذكره له فقال
النبي صلى هللا عليه وسلم (( كل ،فلعمرى ملن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية
حق )) (. )34

 -4الرقية مع وضع اليد على مكان الوجع من املرقي؛ فيقرأ الراقي رقيته مع
وضع اليد على مكان الوجع من املرقي وقد ثبتت بذلك السنة:
فعن عائشة رض ي هللا عنها قالت :كان النبي صلى هللا عليه و سلم يعوذ
بعضهم يمسحه بيمينه (( :أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي ال شفاء
إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما ))( ، )41فمما كان النبي صلى هللا عليه و سلم
يرقي به أنه كان يرقي املريض ويمسح املريض بيده اليمنى وقد ترجم البخاري على
هذا الحديث في كتاب الطب فقال" :باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى" أي
استحبابه( ، )42ومن األدلة ما رواه عثمان بن أبى العاص الثقفي أنه شكا إلى
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم .فقال له
رسول هللا  -صلى هللا عليه و سلم  (( :ضع يدك على الذى تألم من جسدك وقل
باسم هللا .ثالثا .وقل سبع مرات أعوذ باهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ))(.)43
 .3القراءة والنفث في اليد ثم مسح الجسد أو موطن الوجع بها ودليله
حديث عائشة السابق أنها أخبرت(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
كان إذا اشتكى نفث على نفسه باملعوذات ومسح عنه يبده فلما اشتكى
وجعه الذي توفي فيه طفقت انفث على نفسه باملعوذات كان ينفث
وأمسح بيد النبي صلى هللا عليه و سلم عنه))

فالحديث فيه أن التفل فيه إخراج البصاق في الرقية واملقصود ش يء يسير
منه ،فالنفث على املرقي جائز؛ قال أبو عمر" :أجاز أكثر العلماء النفث عند
الرقى أخذا بهذا الحديث وما كان مثله ،وكرهته طائفة فيهم األسود بن يزيد؛
رواه جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن األسود أنه كان يكره النفث ،وال يرى بالنفخ
بأسا ،وروى الثوري عن األعمش عن إبراهيم قال إذا دعوت بما في القرآن فال
تنفث ( ، )35وهذا ش يء ال يجب االلتفات إليه ،إال أن من جهل الحديث ولم يسمع
به وسبق إليه من األصول ما نزع به فال حرج عليه ،ولكنه ال يلتفت مع السنة
إليه ،وأظن الشبهة التي لها كره النفث من كرهه ظاهر قوله هللا عز وجل َ{و ِم ْن
ْ
َ َّ َّ َ
ات ِفي ال ُع َق ِد} [الفلق ،]4:وهذا نفث سحر والسحر باطل محرم ،وما
ش ّ ِر النفاث ِ
جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ففيه الخير والبركة وباهلل التوفيق"

وعنها رض ي هللا عنها قالت (( :كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أوى
إلى فراشه نفث في كفيه ب{ قل هو هللا أحد } وباملعوذتين جميعا ثم يمسح بهما
وجهه وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل
ذلك به)) (. )44
 .4الرقية في التراب مع الريق ثم يوضع على الوجع وهذا مما وردت به السنة
فعن عائشة قالت :كان النبي صلى هللا عليه و سلم يقول في الرقية(( :
تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ) ،وفي رواية مسلم:
عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان إذا اشتكى اإلنسان
الش يء منه ،أو كانت به قرحة ،أو جرح قال النبي صلى هللا عليه و سلم
بإصبعه هكذا  -ووضع سفيان سبابته باألرض ثم رفعها  (( : -باسم هللا
تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا)) .وفي رواية:
((يشفى)) (.)45

()36

وقال النووي في النفث  ":أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال القاض ي وأنكر جماعة النفث والتفل في
الرقى وأجازوا فيها النفخ بال ريق وهذا املذهب"(. )37
ويكون النفث بعد القراءة ،ملا تقدم من النصوص ،وكونه بعد التالوة ليتم
االنتفاع بإيصال املتلو إلى بشرة القارئ واملقروء له( ، )38وأما حديث ( عائشة ):
(( أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ
فيهما))( )39فهو محمول على جواز األمرين ،أو أن املراد بقوله فقرأ فيهما تفسير
للنفث وهي الرقية ،واملعنى يقرأ وينفث(. )40

في هذا الحديث أن النبي صلى هللا عليه و سلم استعمل صفة من صفات
التداوي بالرقى فكان يضع على أصبعه من ريقه ثم يضع إصبعه في التراب ،ويرقي
عليها ،ثم يضعها على املريض ،قال النووي  " :قال جمهور العلماء املراد بأرضنا
هنا جملة األرض ،وقيل أرض املدينة خاصة لبركتها والريقة ،أقل من الريق،
ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ،ثم يضعها على

( )32أخرجه البخاري كتاب الطب ابب النفث يف الرقية 2169/5:من طريق حيىي بن سعيد وأخرجه مسلم
كتاب الرؤاي )2261( 51/7:من طريق الزهري كالمها عن أيب سلمة عن أيب قتادة به
( )33أخرجه البخاري كتاب بدء اخللق ابب صفة إبليس )3118(1198/3ومسلم )2261( 51/5:كلهم
عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب قتادة به
( )34أخرجه أبو داود كتاب الطب ابب كيف الرقى )3898(19/4:و أمحد )21835(155/36:وابن حبان
 )6110(474/13:من طريق الشعيب عن خارجة عن عمه به وهذا إسناد صحيح .و خارجة قال احلافظ:
مقبول .التقريب )1610( :لكنه قال يف التهذيب ":قال ابن أيب خيثمة إذا روى الشعيب عن رجل ومساه فهو ثقة
حيتج حبديثه" واحلديث صححه األلباين :السلسلة الصحيحة برقم)2027( :

()38الكواكب الدراري 26/19:
( )39سيأيت خترجه يف احلاشية رقم ()43
()40عون املعبود269/13:
( )41تقدم يف ذكر األدلة من السنة على مشروعية الرقية
( )42انظر شرح النووي189/14:
( )43أخرجه مسلم كتاب السالم )5867(21/7:من طريق ابن شهاب أخربين انفع بن جبري بن مطعم عن
عثمان بن أىب العاص به
( )44أخرجه البخاري كتاب الطب ابب النفث يف الرقية )5416(2169/5:من طريق ابن شهاب عن عروة

( )35انظر مصنف بن أيب شيبة400/7:
()36التمهيد133/8:
()37شرح النووي على صحيح مسلم182/14 :

عن عائشة به
( )45أخرجه البخاري كتاب الطب ابب رقية النيب صلى هللا عليه وسلم )5414(2168/5:ومسلم كتاب السالم
 )5848(17/7:من طريق عمرة عن عائشة به
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التراب ،فيعلق بها منه ش يء ،فيمسح به على املوضع الجريح أو العليل ،ويقول
هذا الكالم في حال املسح وهللا أعلم" ()46

كوضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" ( ، )49بل قد يكون هذا أظهر لورود
النص باالستشفاء به .

 .5الرقية في املاء ليتناوله املرقي وهذا ما سأتناوله في املطلب القادم إن شاء
هللا.

• ومن ذلك ما ورد من أمر العائن باالغتسال ثم اغتسال املعين منه فعن ابن
عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال (( :العين حق ولو كان ش يء سابق
القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا )) ()50

املبحث الثاني :الرقية في املاء ملعالجة املرقي:
في هذا املطلب أحاول اإلجابة عن مشروعية إيصال الرقية للمرقي بواسطة
القراءة في املاء ومن ثم استعمال املاء

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال :رأى عامر بن ربيعة سهل بن
حنيف يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ،وال جلد مخبأة ،فلبط( )51سهل ،فأتي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقيل :يا رسول هللا هل لك في سهل بن حنيف،
وهللا ما يرفع رأسه ،فقال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا :نتهم عامر بن ربيعة ،قال
فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه ،وقال (( :عالم يقتل
أحدكم أخاه أال بركت؟ اغتسل له))  ،فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه
وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ،ثم صب عليه ،فراح سهل مع
الناس ليس به بأس(. )52

وملعرفة الجواب فإنني سأذكر ما وقفت عليه من األدلة في الكتاب و السنة
واآلثار في هذا الباب ،ثم أقوال العلماء في ذلك ،ثم أختم ذلك بالقول الذي
ترجح لي في هذه املسألة:
املطلب األول :داللة الكتاب على جوازالرقية في املاء:

ما يدل على جواز الرقية في املاء قوله تعالى{:ونُنَزِّ ُل مِن ا ْل ُقر ِ
آن َما ُه َو ِش َفاء
َ
َ ْ
ال َي ِزيدُ ال َّظال ِ ِمي َن َإ َّ
َو َر ْح َم ٌة ِّل ْل ُمؤْ مِنِي َن َو َ
ال َخ َس ًارا}[اإلسراء]82:

ففي الحديث األمر باالغتسال من العين لينتفع به املعين ويزول عنه ما
أصابه لعظم تأثير املاء الذي يحتوي على أثر من العائن وهو من الطب املتلقى
من الشرع قال ابن القيم ":وهذا مما ال يناله عالج األطباء ،وال ينتفع به من
أنكره ،أو سخر منه ،أو شك فيه ،أو فعله مجربا ال يعتقد أن ذلك ينفعه" ()53

فهذه اآلية وبقية النصوص من الكتاب تدل على جواز التداوي بالقرآن
والتنصيص على أنه شفاء ،ووجه الداللة من ذلك أن هللا أخبرنا أن القرآن
شفاء ،فمتى استعمل القرآن في التشافي به ،وكيف استعمل ،فهو مأذون فيه
لدخوله في عموم اإلذن بالتشافي به مالم يكن فيه محذور.

قال ابن مفلح" :هذا من الطب الشرعي املتلقى بالقبول عند أهل اإليمان،
وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك ،ومعلوم أن ثم خواص استأثر هللا بعلمها فال
يبعد مثل هذا وال يعارضه ش يء ،وال ينفع مثل هذا غالبا إال من أخذه بقبول
واعتقاد حسن ال مع شك وتجربة(. )54

املطلب الثاني :األحاديث واآلثارالواردة في جوازالرقية في املاء
 .1تقدم لنا أن صفات الرقية متنوعة ،واملقصود منها هو إيصال الرقية
للمريض ،فإذا تأمل املتأمل في هذا يدرك جواز استعمال املاء املرقي
فيه ،إذ ال فرق بين القراءة ثم النفث أو املسح ،وبين القراءة في املاء ثم
استعمال املاء ألن العلة واحدة.

وتأثير الغسل على املعيون هو كتأثير العائن على املعيون ،فإن العائن إذا
أعجب بالش يء تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ،ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة
إلى املعين ،فإذا اغتسل واستعمله املعيون زالت عنه العين بإذن هللا؛ قال ابن
القيم" :وفيه أمر آخر ،وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق املواضع
وأسرعها تنفيذا ،فيطفئ تلك النارية والسمية باملاء ،فيشفى املعين ،وهذا كما
أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعها ،خف أثر اللسعة عن امللسوع ،ووجد
راحة ،فإن أنفسها تمد أذاها بعد لسعها ،وتوصله إلى امللسوع .فإذا قتلت خف
األلم ،وهذا مشاهد .وإن كان من أسبابه فرح امللسوع ،واشتفاء نفسه بقتل
عدوه ،فتقوى الطبيعة على األلم فتدفعه.

 .2تقدم في صفات الرقية ما يماثل الرقية في املاء وهي الرقية في التراب
ومعالجة املرقي به ،وال فرق بينهما؛ وعليه فتجوز الرقية في املاء قياسا
على القراءة على التراب.
.3

ورد استعمال املاء في العالج في غير القراءة في أحاديث صحيحة منها:

• ما رواه عثمان بن عبد هللا بن موهب قال :أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح
من ماء من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى هللا عليه وسلم وكان إذا أصاب
اإلنسان عين أو ش يء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات
حمرا ()47

وبالجملة غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه ،وإنما ينفع
غسله عند تكيف نفسه بتلك الكيفية" ()55

فكانت أم سلمة تعالج املرض ى بشعرات النبي صلى هللا عليه وسلم
بوضع املاء في الجلجل ثم تخضه رجاء بركة النبي ثم يشربه املريض ،لالستشفاء
به ،والقراءة في املاء ال تختلف عن ذلك فالقارئ إذا قرأ ونفث على املاء ثم شربه
املريض رجاء الشفاء بما ُتلي من القرآن والذكر فيه" ،فهي غسالة ش يء له فضل
()48

فاالغتسال بماء العائن في تأثيرها كالرقية

( )46شرح النووي على صحيح مسلم184/14:
( )47أخرجه البخاري كتاب اللباس ابب ما يذكر يف الشيب)5557(2210/5:
( )48التربك بشعر النيب صلى هللا عليه و سلم أو من ذاته الشريفة هو خاص ابلنيب صلى هللا عليه و سلم وال
جيوز أن يقاس غري الرسول ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ولذلك أمجع الصحابة على أن التربك بذاته صلى هللا

( )51لبط :أي صرع وسقط .النهاية يف غريب احلديث425/4:
( )52أخرجه مالك يف املوطأ )1679(939/2:وابن ماجه يف كتاب الطب ابب العني)3509(60/11:
وأمحد )15980(355/25:من طريق الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف به وهو حديث صحيح
( )53زاد املعاد157/4:

عليه وسلم خاص به .انظر االعتصام للشاطيب482/1:
()49املوسوعة الفقهية الكويتية25/13:
( )50أخرجه مسلم كتاب السالم  )2188(13/7:من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به

( )54اآلداب الشرعية71/3:
( )55زاد املعاد158/4:
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 .1األدلة الصريحة في استعمال املاء في الرقية وقد وردت في هذا
أحاديث منها(: )56

• حديث زينب الثقفية زوجة ابن مسعود قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي
من الحمرة( . )60وكان لنا سرير طويل القوائم  .وكان عبد هللا إذا دخل تنحنح
وصوت  .فدخل يوما  .فلما سمعت صوته احتجبت منه  .فجاء فجلس إلى جانبي
 .فمسني فوجد مس خيط  .فقال ماهذا ؟ فقلت رقى لي فيه من الحمرة  .فجذبه
وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد هللا أغنياء عن الشرك  .سمعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  (( :إن الرقي والتمائم والتولة شرك ))

دل الحديث على جواز القراءة في املاء ثم استعماله من قبل املريض
ليستشفي به ،ومن دراسة الحديث تبين أن الحديث صالح لالحتجاج به وهللا
أعلم

قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فالن  .فدمعت عيني التي تليه  .فإذا رقيتها
سكنت دمعتها  .وإذا تركتها دمعت  .قال ذاك الشيطان  .إذا أطعته تركك وإذا
عصيته طعن بإصبعه في عينك  .ولكن لو فعلت كما فعل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين  (( .تنضحين في عينك املاء ،وتقولين
أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر
سقما)) ()61

ففي أثر عائشة أنها كانت ترى جواز هذه الصفة من الرقى إال أن األثر
ضعيف النقطاعه

هذا الحديث ظاهر الداللة في جواز الرقية في املاء إال أن الحديث ال يصح
كما مر في تخريج الحديث وهللا أعلم

• ما رواه محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس  -عن أبيه عن جده
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس  -قال أحمد:
"وهو مريض"  -فقال ((:اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس )) ،ثم أخذ
ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه(. )57

• عن عائشة رض ي هللا عنها أنها كانت ال ترى بأسا أن يعوذ في املاء ،ثم يصب
على املريض(. )58

• عن ابن عباس قال  :إذا عسر على املرأة ولدها  ،فيكتب هاتين اآليتين
والكلمات في صحفة  ،ثم تغسل فتسقى منها :بسم هللا الذي ال إله إال هو الحليم

وبعد فهذا ما وقفت عليه من األحاديث واآلثار في مشروعية الرقية في املاء.
املطلب الثالث مذاهب العلماء في حكم الرقية في املاء:
اختلف العلماء في جواز الرقية في املاء على قولين:

الكريم  ،سبحان هللا رب السماوات السبع ورب العرش العظيمَ { :ك َأن َُّه ْم َي ْو َم
َي َر ْون ََها َل ْم َي ْلبَثُوا إِ َّ
اها}[النازعاتَ { ،]46:ك َأن َُّه ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما
ال ع َِشيَّ ًة َأ ْو ُض َح َ

القول األول :عدم مشروعية القراءة في املاء؛ فقد كره طائفة من السلف
النفث عند القراءة سواء كان في املاء أو في غيره؛ فعن إبراهيم النخعي أنه سئل
عن رجل كان بالكوفة يكتب من الفزع آيات من القرآن ،فيسقاه املريض؟ فكره
ذلك ()62

ال َسا َع ًة ِّمن ن ََّه ٍ
ُيوعَدُ َ
ار َبالَ ٌغ َف َه ْل ُي ْه َل ُك إِ َّ
ون َل ْم َي ْل َبثُوا إِ َّ
ال ا ْل َق ْو ُم
ا ْل َف ِ
اس ُقون}[األحقاف. )59( ]35:

ففي هذا األثر أن ابن عباس كان ال يرى بأسا بكتابة ش يء من اآليات ثم
تغسل في املاء فيشربها املرقي ،والقراءة في املاء والنفث فيها أولى بالجواز ،لورود
النص بالتداوي بالنفث وأما الكتابة فلم يرد بخصوصها ما يدل على الجواز إال
ما سيأتي من االستدالل بالعموم.

قال إبراهيم النخعي :كانوا يرقون ،ويكرهون النفث في الرقى(. )63وقال عكرمة
 :أكره أن أقول في الرقية  ،بسم هللا  ،أف(. )64
وعن أبي الهزهاز  ،قال  :دخلت على الضحاك وهو وجع  ،فقلت  :أال أعوذك
يا أبا محمد ؟ قال :بلى ،وال تنفث ،قال :فعوذته باملعوذتين ()65

لكن األثر ضعيف إال أنه مما يستأنس به في هذا الباب.

( )56مما ذكر يف أدلة اجلواز حديث :علي قال :لدغت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عقرب وهو يصلي  ,فلما
فرغ قال(( :لعن هللا العقرب ال تدع مصليا وال غريه))  ,مث دعا مباء وملح  ,وجعل ميسح عليها ويقرأ ب "قل اي
أيها الكافرون ،وقل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب الناس " أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري")830(87/2
ووجه الشاهد منه أن يف احلديث ذكر املاء يف عالج لدغة العقرب والذي يظهر أنه ال دليل فيه على الرقية يف املاء
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم استعمل املاء وامللح ألثره يف استخراج السموم ،والقراءة كانت على موضع الوجع
وليس على املاء فال عالقة له مبسألتنا ،وهللا أعلم .انظر زاد املعاد180/4:
( )57أخرجه أبو داود كتاب الطب ابب ما جاء يف الرقى )3887(12/4:والنسائي يف الكربى

( )59أخرجه ابن أيب شيبة )23974(385/7من طريق علي بن مسهر ،والنسائي يف عمل اليوم
والليلة )619(576:من طريق الثوري ،والطرباين يف الدعوات الكبري ) 497(282/2:من طريق حفص بن عبد
الرمحن كلهم عن ابن أيب ليلى  ،عن احلكم  ،عن سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس به وهذا االسناد ضعيف ألجل
حممد بن أيب ليلى قال ابن حجر صدوق سيء احلفظ جدا لكن ليس حديثه ابملطرح بل يستأنس به ويعتضد به
قال أبو حامت " :حمله الصدق كان سيئ احلفظ شغل ابلقضاء فساء حفظه ال يتهم بشئ من الكذب إمنا ينكر
عليه كثرة اخلطأ يكتب حديثه وال حيتج به" .اجلرح والتعديل 323/7:التقريب)6081( :
( )60احلمرة هي احلمرة اليت تعلو اجلسد من املرض  ،وقيل هي ورم من جنس الطواعينانظر شرح ابن ماجة

 )10856(252/6:وابن حبان )6069(432/13:من طريق داود بن عبد الرمحن املكي وأخرجه ابن عساكر
يف اتريخ دمشق 174/52:من طريق سليمان بن بالل كالمها عن عمرو بن حيىي املازين عن يوسف بن حممد بن
اثبت بن قيس بن الشماس عن أبيه عن جده به ،وأخرجه النسائي يف الكربى )10880(258/6:بن جريج
أخربين عمرو بن حيىي بن عمارة قال أخربين يوسف بن حممد بن اثبت بن قيس بن مشاس  :أن النيب صلى هللا
عليه و سلم أتى اثبت بن قيس حنوه مرسال لكن الذي يظهر أن املتصل أرجح ألن رواية االتصال اشرتك يف
روايتها راواين كما تقدم .
مث هذا اإلسناد فيه يوسف بن حممد ذكره ابن حبان يف الثقات وقال احلافظ مقبول .هتذيب الكمال454/32:
التقريب .)7879( :والذي يظهر أن حديثه هذا مقبول يتقوى بكون الراوي يروي قصة وقد قال أمحد بن حنبل
إذا كان يف احلديث قصة دل على أن راوية حفظه .انظر فتح الباري (:هدي الساري ،)363:والسيما أن هذه
القصة تتعلق جبده والغالب أن هذه احلوادث مما يضبط وال ينسى مث إنه مل يثبت يف الراوي قدح

للسيوطي:ص ،252حاشية السندي على ابن ماجة454/6:
( )61أخرجه ابن ماجه كتاب الطب ابب تعليق التمائم )3530(1166/2:وأبو نعيم يف الطب النبوي
 )281(1:348من طريق عبد هللا بن بشر ،عن األعمش ،عن عمرو بن مرة ،عن حيىي بن اجلزار ،عن ابن أخي
زينب ،عن زينب به وهذا اإلسناد ضعيف فيه ابن أخي زينب وقيل ابن أخت زينب قال ابن حجر يف التقريب:
"كأنه صحايب " وجعله من الطبقة األوىل  ،لكنه قال يف الفتح ال يعرف .فتح الباري ،329/3:التقريب)8496( :
مث إن أاب معاوية روى احلديث عن األعمش ومل يذكر النضح ابملاء وأبو معاوية أوثق من عبدهللا بشر واحلديث هبذا
اللفظ ضعفه األلباين السلسلة الصحيحة1164/6:
( )62مصنف ابن أيب شيبة)23980(387/7:
( )63اخرجه ابن أيب شيبة)24024(400/7:
( )64اخرجه ابن أيب شيبة)24026(400/7:

( )58أخرجه ابن أيب شيبة )23975(386/7:عن هشيم عن مغرية  ،عن أيب معشر  ،عن عائشة وهذا إسناد
ضعيف؛ أبو معشر زايد بن كليب مل يدرك عائشة قال الدارقطين يف حديث آخر عن مثل هذا اإلسناد مرسل؛
فقال" :ورواه أيوب السختياين  ،عن أيب معشر  ،عن عائشة مرسال" العلل351/14:

( )65مصنف ابن أيب)24026(400/7:
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وقال صالح ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي
اشرب منه واغسل وجهك ويديك.

وعن شعبة ،عن الحكم ،وحماد؛ أنهما كرها التفل في الرقى()66

وهو مروي عن األسود؛ قال ابن عبد البر " :وكرهته طائفة فيهم األسود بن
يزيد رواه جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن األسود أنه كان يكره النفث وال يرى
بالنفخ بأسا وروى الثوري عن األعمش عن إبراهيم قال إذا دعوت بما في القرآن
فال تنفث" ()67

ونقل عبد هللا أنه رأى أباه يعوذ في املاء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه
منه"" ،وقال يوسف بن موس ى إن أبا عبد هللا كان يؤتى بالكوز ونحن باملسجد
فيقرأ عليه ويعوذ" (. )72
قال ابن القيم" :رأى جماعة من السلف أن تكتب له اآليات من القرآن ،ثم
يشربها .قال مجاهد :ال بأس أن يكتب القرآن ،ويغسله ،ويسقيه املريض ،ومثله
عن أبى قالبة .ويذكر عن ابن عباس :أنه أمر أن يكتب المرأة تعسر عليها" ()73

فهؤالء حكي عنهم النهي عن النفث في القراءة مطلقا في املاء وفي غيره وحجتهم
في ذلك:
كراهية التفل والنفث عند ذكر هللا فنهو عن ذلك تأدبا كما تقدم عن
عكرمة " :أكره أن أقول في الرقية ،بسم هللا ،أف".

ونقل هذا القول عن طائفة من السلف فعن أبي قالبة ومجاهد :أنهما لم يريا
بأسا أن يكتب آية من القرآن ،ثم يسقاه صاحب الفزع" ()74

أن النفث في القراءة يشبه نفث الساحرات في العقد ،قال ابن عبد البر" :
َ
وأظن الشبهة التي لها كره النفث من كرهه ظاهر قوله هللا عز وجل َ{و ِم ْن ش ِّر
ْ
َّ َّ َ
ات ِفي ال ُع َق ِد} [الفلق]4:
النفاث ِ

وقال الشعبي ال بأس بالنشرة العربية التي ال تضر إذا وطئت والنشرة العربية
أن يخرج اإلنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثمر يدقه
ويقرأ فيه ثم يغتسل به وفي كتب وهب أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر
فيدقه بين حجرين ثم يضربه في املاء ويقرأ فيه آية الكرس ي وذوات قل ثم يحسو
منه ثالث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء هللا وهو جيد
للرجل إذا حبس من أهله" ()75

وهذا نفث سحر والسحر باطل محرم" ()68

وقد أنكر العلماء هذا القول؛  ،قال حجاج  :وسألت عطاء ؟ فقال :ما سمعنا
بكراهيته إال من قبلكم أهل العراق(. )69
وأجيب عن أدلتهم بأن هذا القول ال يلتفت إليه ملخالفته السنة ،قال ابن
عبد البر ":هذا ش يء ال يجب االلتفات إليه إال أن من جهل الحديث ولم يسمع
به وسبق إليه من األصول ما نزع به فال حرج عليه ولكنه ال يلتفت مع السنة
إليه"()70

قال يحيى بن سعيد ":ليس بالنشرة التي يجمع فيها من السحر أو الطيب
ويغتسل بها اإلنسان بأس" ()76
وقال معمر في الرجل يجمع السحر يغتسل به إذا قرأ عليه القرآن فال بأس
به" ()77

وممن ينكر هذه الصورة من الرقية الشيخ األلباني رحمه هللا؛ فقد سئل غير
مرة عن الرقية باملاء فينكره لعدم ورود السنة بذلك من ذلك أنه سئل ":ما
ً
رأيكم بالتداوي بالقرآن بطريقة القراءة مثال في كأس من املاء وتقريب الفم؟
ً
الشيخ :هذا كالكتابة على الورقة ثم شعلها ،كما ذكرت آنفا كل هذا ليس له
خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف" (. )71
أصل وكل ٍ

والذي يظهر أن هذا هو مذهب جماهير العلماء ،قال في املوسوعة الفقهية:
" وأما حكم النشرة ،فقد ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية واملالكية عدا ابن عبد
السالم والشافعية والحنابلة) إلى أنه جائز وهو قول سعيد بن املسيب ،وعائشة
رض ي هللا عنها ،وأبي عبد هللا والطبري وكانت عائشة رض ي هللا عنها تقرأ
باملعوذتين في إناء ،ثم تأمر أن يصب على املريض" ()78

وأجيب بأن أصحاب القول الثاني لهم أدلتهم التي يرون فيها جواز هذا الفعل
وأن األدلة قد دلت عليه .وهللا أعلم

ويقصد بالنشرة أي املاء الذي رقي فيه بدليل قوله بعد سياق األقوال":
وقيل :املنع محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب هللا وسنة رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وعن املداواة املعروفة .والنشرة من جنس الطب ،فهي
غسالة ش يء له فضل كوضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"

القول الثاني :جواز القراءة والنفث في املاء
وهذا مروي عن أحمد من وجوه متعددة" :قال أحمد في رواية منها في الرجل
يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه للمريض قال ال بأس قال منها قلت له فيغتسل
به قال ما سمعت فيه بش يء .

ومن قرأ كتب املذاهب وشروح الحديث مع اختالف مذاهب مصنفيها علم
أن هذا مما اتفقت عليه املذاهب :

قال الخالل إنما كره الغسل به ألن العادة أن ماء الغسل يجري في البالليع
والحشوش فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك وال يكره شربه ملا فيه من
االستشفاء .

أما املذهب الحنفي :ففي الفتاوى الهندية  " :واختلف في االسترقاء بالقرآن
نحو أن يقرأ على املريض وامللدوغ أو يكتب في ورق ويعلق أو يكتب في طست
فيغسل ويسقى املريض فأباحه عطاء ومجاهد وأبو قالبة وكرهه النخعي

( )66مصنف ابن أيب)24027(401/7:
( )67التمهيد133/8:
( )68التمهيد133/8:
( )69اخرجه ابن أيب شيبة)23977(386/7:

( )73زاد املعاد170/4:
()74مصنف ابن أيب شيبة)23976(386/7:
( )75مصنف عبد الرزاق)19763(13/11:
( )76اجلامع البن وهب)681(762 :

( )70التمهيد133/8:
( )71موسوعة األلباين يف العقيدة1081 /3:
( )72اآلداب الشرعية91/3 :

( )77مصنف عبد الرزاق 14/11:عقب حديث عائشة يف ما وقع من اليهودي للنيب صلى هللا عليه و سلم
برقم()19765
( )78املوسوعة الفقهيةالكويتية25/13:

82

محمد بن بخيت الحجيلي

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 86-75 ،)1

والبصري كذا في خزانة الفتاوى فقد ثبت ذلك في املشاهير
فالرقية في املاء مشتهرة عند أهل املذهب والفتيا به بل توسعوا في ذلك كما
يعرف ذلك بالنظر في كتبهم.

 .3األدلة الصريحة في استعمال املاء في العالج الذي هومن جنس الرقية
كما تقدم وهو مستفيض.

من غير إنكار" ()79

 .4تتابع العلماء قديما وحديثا على القول به ومن أنكره أنكر النفث مطلقا
وهو محجوج بالنصوص أو بأنه ال أصل له في السنة وتقدم ما يدل على
جوازه.

وأما املذهب املالكي فقال ابن الحاج" :وال بأس بالتداوي بالنشرة تكتب في
ورق أو إناء نظيف سور من القرآن أو بعض سور أو آيات متفرقة من سورة أو
سور مثل آيات الشفاء"(. )80

وهللا أعلم.

وقال القاض ي عياض في الرقية  " :فائدة ذلك  -وهللا أعلم  -التبرك بتلك
الرطوبة أو الهواء والنفس املباشر للرقية والذكر الحسن والدعاء والكالم
الطيب ،كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر واألسماء الحسنى في النشر" (.)81

الخاتمة
في هذه الخاتمة أذكر ما توصلت إليه من النتائج وهي كتالي:
 .1أن الرقية ال يختلف معناها اللغوي عن االصطالحي وهي بمعنى التعاويذ
والعزائم والنفث

وأما املذهب الشافعي فقال الدمياطي بعد ذكر آيات " :ثم يمحى بماء وتشربه
الحامل ويرش على وجهها منه" (. )82

 .2أن الرقية مشروعة باإلجماع إذا توفرت فيها أربعة شروط وهي أن تكون
بالقرآن واألذكار الواردة وبالدعاء وااللتجاء إلى هللا  ،وتكون بالعربية أو
ما يفهم معناه ،وتكون مع التوكل على هللا وتكون خالية من الشرك.

وقد أفتى به علماء عصرنا:
ففي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في
وقته رحمه هللا " :فقد وصل إلي كتابك املتضمن السؤال عن النفث في املاء ثم
ً
استشفاء بريق ذلك النافث وما على لسانه حينئذ من ذكر هللا
يسقاه املريض
تعالى أو ش يء من الذكر كآية من القرآن ونحو ذلك؟
َ
ْ
فأقول وباهلل التوفيق :ال بأس بذلك فهو جائز ،بل قد صرح العلماء
باستحبابه" (. )83

 .3للرقية طرق صحيحة يمكن إيصالها للمرقي وهي :القراءة على املرقي ،أو
القراءة مع النفث أو القراءة وضع اليد على املرقي أو موضع األلم،
القراءة مع النفث ووضع اليد ،أو القراءة على املاء ثم االستفادة منه.
 .4أن القراءة على املاء من الوسائل التي وجد فيها االختالف
 .5بعد عرض األقوال واألدلة يظهر جواز هذه الصورة في الرقية وقد دل
الكتاب بعمومه والسنة واآلثار على ذلك وهو قول جماهير العلماء
سلفا وخلفا.

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية:
" قد دل على جواز التداوي بالرقى فعل النبي صلى هللا عليه وسلم وقوله وتقريره
صلى هللا عليه وسلم  ،وقد أجمع على جوازها املسلمون بثالثة شروط" ثم قالت
بعد ذكر الشروط " :وهي تكون بالقراءة والنفث على املريض  ،سواء كان يرقي
نفسه أو يرقيه غيره  .ومنها قراءة القرآن في املاء للمريض وشربه إياه " ()84

ومن التوصيات دراسة حكم رقية الذمي للمسلم دراسة حديثية فقهية
وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بهذه
السطور وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

قال ابن عثيمين ":ما كون القرآن يكتب في إناء ويصب عليه املاء ثم يروج
ويشربه اإلنسان فهذا فعله السلف رحمهم هللا ،يكتبون في إناء للزعفران آية
ً
الكرس ي ،املعوذات وشيئا من القرآن ثم يصب عليه املاء ويروج هكذا باليد أو
بتحريك اإلناء ،ثم يشربه اإلنسان فهذا فعله السلف ،وهو مجرب عند الناس،
ونافع بإذن هللا" (. )85

مصادرالبحث ومراجعه:
[ ]1اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ملحمد بن حبان بن أحمد بن
حبان بن معاذ بن َم ْع َ
بد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
البستي (املتوفى:
354هـ) ترتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارس ي (املتوفى739 :
هـ) ,حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ,طبعة مؤسسة
الرسالة ،بيروت الطبعة :األولى 1408 ،هـ  1988 -م
[ ]2إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح املعين لشرح قرة العين بمهمات
الدين ألبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي طبعة دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت
[ ]3اآلداب الشرعية واملنح املرعية ملحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو
عبد هللا ،شمس الدين املقدس ي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (املتوفى:
763هـ) طبعة عالم الكتب

املطلب الرابع :الترجيح.
مما تقدم يظهر لي رجحان جواز االنتفاع باملاء الرقي فيه وذلك لعدة
مرجحات:
 .1عموم األدلة في مشروعية االستشفاء بالقرآن.
 .2عموم النصوص الدالة على اإلذن في الرقية وتقييدها بما لم تكن شركا
ففي قوله عليه الصالة والسالم (( ال بأس بالرقى ما لم تكن شركا)) دليل
على أن األصل في الرقى الجواز مطلقا مالم تكن شركا مع مراعات
الشروط األخرى التي ورد استثناؤها من الجواز و "االستثناء دليل
العموم"
( )79الفتاوى اهلندية ،356 /5:وانظر جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر180/4:

( )83الفتاوى له92/1 :

( )80املدخل البن احلاج121/4:
()81إكمال املعلم101/7:وانظر التمهيد133/8:
( )82إعانة الطالبني 339/2:وانظر فتح الباري233/10:

( )84فتاوى اللجنة الدائمة اجملموعة الثانية 89/1:وكانت برائسة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز وعضوية كال
من بكر أبو زيد وعبد العزيز آل الشيخ و صاحل الفوزان و عبد هللا بن غداين .
( )85اللقاء الشهري24/56:
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إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاض ي عياض بن موس ى بن عياض بن
عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل (املتوفى544 :هـ) تحقيق:
َْ
اعيل طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،
الدكتور يحيى ِإ ْس َم ِ
مصر الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1998 -م
تهذيب اللغة ملحمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (املتوفى:
370هـ) تحقيق محمد عوض طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت
الطبعة :األولى2001 ،م
تهذيب مختصر السنن البن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر
الزرعي.املحقق :إسماعيل بن غازي مرحبا .طبعة مكتبة املعارف.سنة
النشر2007-1428 :
تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي
البصري ثم الدمشقي (املتوفى774 :هـ) بتحقيق سامي بن محمد سالمة,
طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع
تقريب التهذيب البن حجر العسقالني بتحقيق محمد َّ
عوامة طبعة دار
الرشيد بحلب الطبعة األولى 1406هـ
التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد ألبي عمر يوسف بن عبد هللا
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (املتوفى463 :هـ)
بتحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ,محمد عبد الكبير البكري ,طبعة
وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب عام  1387هـ
الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأيامه ،صحيح البخاري ملحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا
البخاري الجعفي ,بتحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ,طبعة دار
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد
عبد الباقي) ,الطبعة :األولى1422 ،هـ
الجامع الصحيح املسمى صحيح مسلم ألبي الحسين مسلم بن الحجاج
بن مسلم القشيري النيسابوري ,طبعة دار الجيل بيروت ,دار األفاق
الجديدة ـ بيروت
َ
ْ
الجامع الكبير  -سنن الترمذي ,املؤلف :ملحمد بن عيس ى بن سورة بن
موس ى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيس ى (املتوفى279 :هـ) بتحقيق:
بشار عواد معروف ,طبعة دار الغرب اإلسالمي – بيروت سنة 1998 :م
الجامع في الحديث ألبي محمد عبد هللا بن وهب بن مسلم املصري
القرش ي (املتوفى197 :هـ) املحقق :د مصطفى حسن حسين محمد أبو
الخير ،أستاذ الحديث وعلومه املساعد  -كلية أصول الدين – القاهرة
طبعة دار ابن الجوزي – الرياض الطبعة :األولى  1416هـ  1995 -م
الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد
الرازي التميمي ,طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة األولى,
1952 – 1271
جمهرة اللغة ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (املتوفى321 :هـ)
تحقيق رمزي منير بعلبكي طبعة دار العلم للماليين – بيروت الطبعة:
األولى1987 ،م
زاد املعاد في هدي خير العباد ملحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
شمس الدين ابن قيم الجوزية (املتوفى751 :هـ) ,طبعة مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،لبنان الطبعة :الثالثة1406 ,هـ1986/م.
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سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن
شداد بن عمرو األزدي ّ
الس ِج ْستاني (املتوفى275 :هـ) ,بتحقيق :محمد
ِ
محيي الدين عبد الحميد طبعة املكتبة العصرية ،صيدا – بيروت
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ألبي عبد الرحمن
أحمد بن شعيب النسائي تحقيق :مكتب تحقيق التراث ,طبعة دار
املعرفة ببيروت الطبعة :الخامسة 1420هـ
سنن ابن ماجه للحافظ ابي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه
 275 - 207ه .تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي ,طبعة دار الفكر
 للطباعة والنشر والتوزيعشرح معاني اآلثار ألحمد بن محمد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة
أبو جعفر الطحاوي تحقيق :محمد زهري النجار ,طبعة دار الكتب
العلمية – بيروت الطبعة األولى1399 ,
كتاب العين املؤلف :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن
تميم الفراهيدي البصري (املتوفى170 :هـ) تحقيق د مهدي املخزومي ،د
إبراهيم السامرائي طبعة دار ومكتبة الهالل
الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان للشيخ
نظام وجماعة من علماء الهند طبعة دار الفكر سنة 1411هـ 1991 -م
الفوائد للمام الجليل شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن
أيوب الزرعي ،املعروف بابن ّ
القيم بتحقيق :ماهر منصور عبد الرزاق
كمال علي الجمل
فتاوى اللجنة الدائمة  -املجموعة الثانية جمع وترتيب  :أحمد بن عبد
الرزاق الدويش مطبوعات الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء
فتح الباري شرح صحيح البخاري ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالني الشافعي ,طبعة دار املعرفة  -بيروت ,1379 ,طبعة دار
الشروق .سنة -1423 :الطبعة :األولى 2002
لسان العرب ملحمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن
منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوفى711 :هـ) ,طبعة دار صادر
– بيروت الطبعة :الثالثة 1414 -هـ
مجموع الفتاوى املؤلف  :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم
بن تيمية الحراني (املتوفى 728 :هـ) جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم
طبعة مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف عام 1416
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر للمؤلف :عبد الرحمن بن محمد بن
سليمان املدعو بشيخي زاده ,يعرف بداماد أفندي (املتوفى1078 :هـ)
طبعة دار إحياء التراث العربي
املدخل :املؤلف :أبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمد العبدري
الفاس ي املالكي الشهير بابن الحاج (املتوفى737 :هـ) طبعة دار التراث
ُمصنف ابن أبي شيبة ألبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة العبس ي
الكوفي ( 159ـ  235هـ)
مصنف عبد الرزاق ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني طبعة
املكتب اإلسالمي – بيروت الطبعة الثانية  1403 ،تحقيق  :حبيب
الرحمن األعظمي
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ُ أحم ُد
َ العباس
َّ املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألبي
الشيخ
بن
ِ
َ الفقيه أبي َح ْفص ُع َم َر بن إبر
 األنصار ُّي,اهيم الحافظ
املرحوم
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ُّ
 أحمد محمد- محي الدين ديب:بتحقيق. رحمه هللا وغفر له,القرطبي
- طبعة دار ابن كثير. محمود إبراهيم بزال- يوسف علي بديوي-السيد
1996-1417 : الطبعة األولى سنة.دار الكلم الطيب بيروت
َ
فارس بن زك ِرّيا تحقيق عبد
ِ مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن
َّ
=  هـ1423 : السالم محمد َها ُرون طبعة اتحاد الكتاب العرب الطبعة
.م2002
امليسر في شرح مصابيح السنة لفضل هللا بن حسن بن حسين بن
ْ ُّ
: هـ) بتحقيق661 :ورِبش ِتي (املتوفى
ِ  شهاب الدين الت،يوسف أبو عبد هللا
: طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة, عبد الحميد هنداوي.د
 هـ2008 -  هـ1429 ،الثانية
املنتقى شرح املوطأ ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن
 طبعة مطبعة,)هـ474 :وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلس ي (املتوفى
 هـ1332 ، األولى: بجوار محافظة مصر الطبعة- السعادة
املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن
 بيروت- هـ) طبعة دار إحياء التراث العربي676 :شرف النووي (املتوفى
1392 ، الثانية:الطبعة
املستدرك على الصحيحين ملحمد بن عبدهللا أبي عبدهللا الحاكم
 طبعة دار الكتب, مصطفى عبد القادر عطا:النيسابوري بتحقيق
1990 – 1411 , بيروت الطبعة األولى- العلمية
مسند البزار املشهور باسم البحر الزخار ألبي بكر أحمد بن عمرو بن
:عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي املعروف بالبزار (املتوفى
 إلى1  (حقق األجزاء من، محفوظ الرحمن زين هللا:هـ) بتحقيق292
)وصبري عبد الخالق17  إلى10 )وعادل بن سعد (حقق األجزاء من9
 املدينة-  طبعة مكتبة العلوم والحكم,)18 الشافعي (حقق الجزء
)م2009  وانتهت،م1988  (بدأت، األولى:املنورة الطبعة
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن
-  شعيب األرنؤوط:هـ) بتحقيق241 :هالل بن أسد الشيباني (املتوفى
, د عبد هللا بن عبد املحسن التركي: وآخرون وإشراف،عادل مرشد
 م2001 -  هـ1421 ، األولى:طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة
النهاية في غريب الحديث واألثر ألبي السعادات املبارك بن محمد
 طبعة, محمود محمد الطناحي-  طاهر أحمد الزاوي:الجزري بتحقيق
م1979 - هـ1399 , بيروت- املكتبة العلمية
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