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imco-cn-Iamb tcm-K-§Ä-¡v ]pd-sa ss]-im-Nn-Ihpw am-\-kn-I-hpamb tcm-K-§Ä \-
s½ _m-[n-¡m-dp-−-tÃm. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v kn-lvÀ, I-t®dv, ]n-im-Nn-sâ tZ-tlm-]-{Z-
h§Ä, ]n-im-Nv _m-[. C-kvv-eman-I ho-£-W-̄ nÂ C-h-sbm-s¡ bm-YmÀ-Yy-§fpw 
kw-̀ -hn-¡m-hp-¶-Xp-am-Wv.  

قال القاضى (بخاري)    ْعهُ َأن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُسِحَر َحتى َكاَن ُيَخيُل ِإلَْيِه أَنُه َصَنَع َشْيًئا َوَلْم َيْصنَـ    َعْن َعاِئَشةَ 
َوَسلَم كأنواع األمراض مما ال يُنَكُر، وال ِعَياض: والسحر مرٌض من األمراض، وعارٌض من العلل يجوز عليه َصلى اللُه َعَلْيِه 

. يَقَدُح فى نُبوته  

بخاري)(  َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل اْلَعْيُن َحق َونـََهى َعْن اْلَوْشمِ   َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللُه َعْنهُ   

ُه اْلَعْيُن َوِإَذا اْستُـْغِسْلُتْم ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل اْلَعْيُن َحق َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَقَدَر َسبَـَقتْ َعْن النِبي َصل   َعْن اْبِن َعباسٍ 
  (مسلم)  فَاْغِسُلوا

ْرَداِء قَالَ  َعْن أَِبي الد  
َنة اللِه َثَالثًا َوَبَسَط يََدُه َكأَنُه يـَتَـَناَوُل يـَُقوُل َأُعوُذ بِاللِه ِمْنَك ثُم قَاَل أَْلَعُنَك بَِلعْ قَاَم َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفَسِمْعَناُه 

ولُُه قـَْبَل َذِلَك َورَأَيـَْناَك ْعَك تـَقُ مَ َشْيًئا فـََلما فـََرَغ ِمْن الصَالِة قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللِه َقْد َسِمْعَناَك تـَُقوُل ِفي الصَالِة َشْيًئا َلْم َنسْ 
ُعوُذ بِاللِه ِمْنَك َثَالَث َمراٍت ثُم قـُْلُت فـَُقْلُت أَ  ِإن َعُدو اللِه ِإبِْليَس َجاَء ِبِشَهاٍب ِمْن نَاٍر لَِيْجَعَلُه ِفي َوْجِهي َبَسْطَت َيَدَك قَالَ 

َماَن َألَْصَبَح ُموثـًَقا يـَْلَعُب بِِه ْسَتْأِخْر َثَالَث َمراٍت ثُم َأَرْدُت َأْخَذُه َواللِه َلْوَال َدْعَوُة َأِخيَنا ُسَليْ أَْلَعُنَك بَِلْعَنِة اللِه التامِة فـََلْم يَ 
  (مسلم)  ِوْلَداُن َأْهِل اْلَمِديَنةِ 

  َعْن أُمِه َحْمَنَة بِْنِت َجْحٍش قَاَلتْ 
ُرُه فـََوَجْدتُُه ِفي بـَْيِت ُأْخِتي زَيـَْنَب ِديَدًة فَأَتـَْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأْستَـْفِتيِه َوُأْخبِ ُكْنُت ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكِثيَرًة شَ 

ْد َمنَـَعْتِني الصَالَة َوالصْوَم فـََقاَل قَ  بِْنِت َجْحٍش فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللِه ِإني اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكِثيَرًة َشِديَدًة َفَما تـََرى ِفيَها
 َأْكثـَُر ِمْن َذِلَك ِإنَما أَُثج َثجا وَ أَنـَْعُت َلِك اْلُكْرُسَف فَِإنُه يُْذِهُب الدَم قَاَلْت ُهَو َأْكثـَُر ِمْن َذِلَك قَاَل فَاتِخِذي ثـَْوبًا فـََقاَلْت هُ 

 ى اللِه َصلُهَما فـََعْلِت َأْجَزأَ َعْنِك ِمْن اْآلَخِر َوِإْن َقِويِت َعلَ قَاَل َرُسوُل اللَم َسآُمُرِك بَِأْمَرْيِن أَيـْيِهَما فَأَْنِت َأْعَلُم قَاَل ُه َعَلْيِه َوَسل
َعَة أَيامٍ  رََكَضاِت الشْيطَانِ ن ِإنَما َهِذِه رَْكَضٌة م َلَها   ود)... (ابو داو  فـََتَحيِضي ِستَة أَياٍم َأْو َسبـْ

 

JpÀ-B-\n-se kzm-Zv 41 Dw _-J-d 275 Dw ]n-im-Nv _m-[-bn-te-¡p-Å hy-à-am-b kq-N-
\-I-fmWv. C-_v\p-ssX-an-¿ {]-Jym-]n-¡p-¶-Xn-\-\p-k-cn-̈ v,    

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك 
  )مجموعة الفتاوي(وادعى أن الشرع يكذب ذلك، فقد كذب على الشرع، وليس في األدلة الشرعية ما ينفي ذلك 
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C¯-cw tcm-K-§Ä t`-Z-am-hm³ tIh-ew a-cp-¶p-IÄ am{Xw tk-hn-̈ mÂ a-Xn-bm-h-W-
sa-¶nÃ. a-dn¨v, Ch-sb {]Xn-tcm-[n-¡m³ X-¡ i-àn-bp-Å Bßo-b Nn-In-ÕI-Ä 
kzo-I-cn-t¡-−n- h-cpw. C¯-cw Nn-In-Õ-I-fnÂ tcm-Kn-IÄ-¡v kz-bw sN-¿m-hp-¶ \n-ch-
[n Im-cy-§-fp−v. {]-hm-N-I³ C-Xv h-f-sc hn-i-Z-am-bn ]Tn-̧ n-̈ n-«p−v. sNdn-b Nn-e D-
Zm-l-c-W-§Ä ]cn-tim-[n-¡p-I.   

ْلُيْمِسْك بَِيِدِه َعَلى ِفيِه    (مسلم)  ِإن الشْيطَاَن َيْدُخلُ فَ قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا تـَثَاَوَب َأَحدُُكْم فـَ
َقَظ أُرَ َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل   َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللُه َعْنهُ  اُه َأَحدُُكْم ِمْن َمَناِمِه فـَتَـَوضَأ فـَْلَيْستَـْنِثْر ِإَذا اْستَـيـْ

  (بخاري)  فَِإن الشْيطَاَن يَِبيُت َعَلى َخْيُشوِمهِ َثَالثًا 
َجَسِدِه ُمْنُذ َأْسَلَم ، فـََقاَل َرُسوُل اهللا  يُعْثَماَن ْبِن أَِبي اْلَعاِص ، أَنُه َشَكى ِإَلى َرُسوِل اهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم َوَجًعا َيِجُدُه فِ 

راٍت : َأُعوُذ بِاهللا َوُقْدرَتِِه َصلى اهللا َعَليه وَسلم : َضْع يََدَك َعَلى الِذي تَْأَلُم ِمْن َجَسِدَك ، َوُقْل : ِبْسِم اهللا َثالَثًا َوُقْل َسْبَع مَ 
  ِمْن َشر َما َأِجُد َوُأَحاِذُر.

  .َماِلٌك ، َوُمْسِلٌم ، وأَبُو َداُوَد ، َوالتـْرِمِذي ، َوالنَساِئي  َرَواهُ 
ُفُث عن عائشة :   َلما اْشَتد َوَجُعُه ُكْنُت فَـ َأن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن ِإَذا اْشَتَكى يـَْقَرأُ َعَلى نـَْفِسِه بِاْلُمَعوَذاِت َويـَنـْ

  (ابن ماجة)  َعَلْيِه َوَأْمَسُح بَِيِدِه رََجاَء بـَرََكِتَها َأقْـَرأُ 
 

A-tXm-sSm-̧ w k-aÀ-Y-·mcm-b a-äp-Åh-sc sIm-−v sN-¿n-t¡-−Xpw D−v. H-cp ]-t£, 
kz-bw sN-¿p-¶-Xn-t\-¡mÄ C-Xn-\m-bn-cn¡pw ]-e-t¸m-gpw Iq-Sp-XÂ ^-e-{]m-]v-Xn D-−m-
hp-I. ]-Þn-X-·mÀ hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p.    

ان اْألَبـَْرار ِمْن اْلَخْلق َلى ِلسَ َوقَاَل ِاْبن التين : الرَقى بِاْلُمَعوَذاِت َوَغْيرَها ِمْن َأْسَماء الله ُهَو الطّب الروَحاِنّي ، ِإَذا َكاَن عَ 
وقال بعض اري)   (فتح الب  الله تـََعاَلى ، فـََلما َعز َهَذا النـْوع َفزَِع الناس إَِلى الطّب اْلُجْسَماِنيّ َحَصَل الشَفاء بِِإْذِن 

   (نيل االوطار)  العلماء أن الرقية الشرعية التي يُؤمل منها الشفاء بإذن اهللا هي ما كانت على لسان األبرار من الخلق
مر بها رسول اهللا هو ما يكون بقوارع القرآن وبما فيه ذكر اهللا تعالى على ألسن األبرار من وقال الخطابي الرقية التي أ

الخلق الطاهرة النفوس وهو الطب الروحاني وعليه كان معظم األمر في الزمان المتقدم الصالح أهله فلما عز وجود 
الطب الروحاني نجوعا في األسقام  هذا الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسماني حيث لم يجدوا

ويقول اإلمام ابن القيم رحمه اهللا: (عمدة القاري)     لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة المقدسة من البركات
"واألدعية والتعوذات بمنزلة السالح، والسالح يضار به ال بحده فقط، فمتى كان السالح تاماً ال آفة فيه، والساعد 

نع مفقوداً، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثالثة تخلف التأثير"قويًا، والما  

 

C-̄ -cw Nn-In-Õ-IÄ-¡v C-¶v ^-ew Ip-d-hm-sW-¶v \mw ]-d-bm-dp-−v. F-¶mÂ H-cp N-
cn-{X kw`-hw t\m-¡p-I.   



 

 

 

 

HADIA CSE Khutba Notes (11.11.2016) 

 

Bßo-b Nn-In-Õ i-cnbpw sXäpw 

……………………………………………………………………………………. 
 

Page | 3  

 

لقد رأينا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه عندما عاد أحد المسلمين وهو مريض وقرأ عليه فاتحة الكتاب واضًعا يده على 
الجزء المريض في جسده، فبرئ الرجل بفضل اهللا، فلما استشهد عمر، ومرض الرجل مرة أخرى طلب ممن يعوده أن يقرأ 

الراقي الفاتحة واضًعا يده على الجزء المريض في جسده، ثم قال له: عليه بفاتحة الكتاب كما صنع عمر، فلما قرأ عليه 
 ( كيف حالك؟) قال: له (كما أنا) .. قال الراقي: (واهللا إن الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر؟)

 

AXp-sIm-−m-Wv C¯-cw Nn-In-Õ-IÄ \-S-̄ m³ I-gnhpw {]m-]v-Xnbpw D-Å kq-£v-a-
Úm-\n-I-fp-sS A-Sp-t¯-¡p \mw s]m-Xp-P-\-§Ä t]m-hp-¶Xv. C-hÀ \-S-̄ p¶ Nn-In-
Õ-IÄ-¡v C-kvv-em-anÂ bm-sXm-cp A-Sn-Øm-\-hp-anÃ F-¶v Nn-eÀ ]-d-bm-dp−v, C-Xp i-
cnbÃ. FÃmw {]-am-W-§Ä ]-d-ªn-«p-Å Im-cy-§Ä X-s¶-bm-sW-¶v  C-h-cp-sS hy-
Xykv-X Nn-In-Õm-co-Xn-IÄ F-Sp-̄ v ]cn-tim-[n-̈ mÂ \-ap-¡v t_m-[y-am-hpw. Nn-e D-Zm-
l-c-W-§Ä {i-²n-¡pI. 

H¶v, a-{´n-¡p-Ibpw Du-Xp-Ibpw sN-¿p-I.   

 َسَلَمَة َرِضَي الل بـَْيِر َعْن زَيـَْنَب ابـَْنِة أَِبي َسَلَمَة َعْن أُمَهاَعْن ُعْرَوَة ْبِن الز ي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم رََأى ِفي بـَْيِتَها َأن النبِ   ُه َعنـْ
  (بخاري)  َجارِيًَة ِفي َوْجِهَها َسْفَعٌة فـََقاَل اْستَـْرُقوا َلَها فَِإن ِبَها النْظَرةَ 

تَاُه فـََقاَل يَا َرُسوَل اللِه ِإنَك للُه َعَلْيِه َوَسلَم َعْن الرَقى قَاَل فَأَ َكاَن ِلي َخاٌل يـَْرِقي ِمْن اْلَعْقَرِب فـَنَـَهى َرُسوُل اللِه َصلى ا....
ْليَـْفَعلْ  َفَع َأَخاُه فـَ   مسلم)(  نـََهْيَت َعْن الرَقى َوأَنَا َأْرِقي ِمْن اْلَعْقَرِب فـََقاَل َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يـَنـْ

  قَالَ  َعْن أَِبي ُسْفَياَن َعْن َجاِبرٍ 
لى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاُلوا يَا نـََهى َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعْن الرَقى َفَجاَء آُل َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ِإَلى َرُسوِل اللِه صَ 

ا َعَلْيِه فـََقاَل َما َأَرى بَْأًسا َمْن َرِب َوِإنَك نـََهْيَت َعْن الرَقى قَاَل فـََعَرُضوهَ َرُسوَل اللِه ِإنُه َكاَنْت ِعْنَدنَا رُقْـَيٌة نـَْرِقي ِبَها ِمْن اْلَعقْ 
َفْعهُ  ْليَـنـْ َفَع َأَخاُه فـَ   (مسلم)  اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يـَنـْ

  َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز قَالَ 
قْـَيِة َرُسوِل اللِه َصلى اللُه ٌت يَا أَبَا َحْمَزَة اْشَتَكْيُت فـََقاَل أََنٌس َأَال َأْرِقيَك ِبرُ َدَخْلُت أَنَا َوثَاِبٌت َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك فـََقاَل ثَابِ 

  ُر َسَقًماَت ِشَفاًء َال يـَُغادِ نْ َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل بـََلى قَاَل اللُهم َرب الناِس ُمْذِهَب اْلَباِس اْشِف أَْنَت الشاِفي َال َشاِفَي ِإال أَ 
للُه َعَلْيِه َوَسلَم اَوَسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللِه يـَُقوُل َلَدَغْت رَُجًال ِمنا َعْقَرٌب َوَنْحُن ُجُلوٌس َمَع َرُسوِل اللِه َصلى      (بخاري)

َفَع َأَخاُه فـَْليَـْفَعلْ فـََقاَل رَُجٌل يَا َرُسوَل اللِه َأْرِقي قَاَل َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن    (مسلم)  يـَنـْ
 

tIh-ew a-{ -́§Ä D-cp-hn-«mÂ am-{Xw t]m-c, a-dn¨v Du-Xp-Ibpw sN-¿-W-sa-¶mWv ]-
Þn-X-·mÀ ]Tn-̧ n-¡p-¶-Xv.    

 َم ِإَذا َمِرَض َأَحد ِمْن َأْهله نـََفَث َعَلْيِه بِاْلُمَعوه َعَلْيِه َوَسلى الله َصلاِت )ذَ قـَْولَها : ( َكاَن َرُسول الل  
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ْجَمُعوا َعَلى َجَوازه ، َواْسَتَحبُه ب النـْفث ِفي الرقْـَية ، َوَقْد أَ ِهَي ِبَكْسِر اْلَواو ، ( َوالنـْفث ) نـَْفخ َلِطيف ِبَال رِيق . ِفيِه ِاْسِتْحَبا
 َيُكون ِفي النـْفث ، َوِقيَل قَاَل أَبُو ُعبَـْيد : ُيْشتَـَرط ِفي التـْفل رِيق َيِسير ، َوَال   اْلُجْمُهور ِمْن الصَحابَة َوالتابِِعيَن َوَمْن بـَْعدهْم .

الزبِيب َال رِيق  ِئَلْت َعاِئَشة َعْن نـَْفث النِبّي َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم ِفي الرقْـَية ، فـََقاَلْت : َكَما يـَنـُْفث آُكلَعْكسه . قَاَل : َوسُ 
لِذي َرَقى ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاب : اَمَعُه . قَاَل : َوَال ِاْعِتَبار ِبَما َيْخُرج َعَلْيِه ِمْن بـَلة ، َوَال يـَْقِصد َذِلَك ، َوَقْد َجاَء ِفي َحِديث 

ُفل . َواللُه َأْعَلم .   َفَجَعَل َيْجَمع بـَُزاقه َويـَتـْ
  (شرح مسلم للنووي)  لذْكر اْلَحَسناقَاَل اْلَقاِضي : َوفَائَِدة التـْفل التبَـرك بِِتْلَك الرطُوبَة َواْلَهَواء َوالنـَفس اْلُمَباِشَرة لِلرقْـَيِة ، وَ 

 

c−v, D-dp-¡v F-gp-Xn \Â-Ip-I.    

الك: " ال وقال اإلمام م   فقد سئل سعيد بن المسيب عن التعويذ يعلق قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز فال بأس"
وروى ران)  (الجامع الحكام الق بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء اهللا عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك"

   ن يكتب بخطه،عن اإلمام أحمد بن حنبل أنه أجاز ذلك وكا
عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم أنها قالت: "وليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البالء". وفى 

  (بيهقي)  رواية: التمائم ما علق قبل نزول البالء، وما علق بعد نزول البالء فليس بتميمة"
 

aq¶v, ]n-ªm-Ww F-gp-Xn Ip-Sn-¡p-I. C-Xn-\v \iv-d F-¶m-Wv ]-d-bp-I. C-amw JpÀ-
Yp_n (d) ]-d-bp-¶p:   

  .اهللا أو من القرآن، ثم يغسله بالماء، ثم يمسح به المريض أو يسقيه وقال القرطبي: النشرة هي أن يُكتب شيئاً من أسماء
 

C-Xv A-\p-h-Z-\o-b-am-Wv F-¶v _pJm-cn-bnÂ \n-¶v a-\-Ên-em¡mw.    

قَاَل َال بَْأَس بِِه ِإنَما يُرِيُدوَن بِِه َنشُر يُـ  َوقَاَل قـََتاَدُة قـُْلُت ِلَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب رَُجٌل بِِه ِطب َأْو يـَُؤخُذ َعْن اْمَرأَتِِه أَُيَحل َعْنُه َأوْ 
َفُع الناَس فـََلْم يـُْنَه َعْنهُ اْإلِصْ  من المرضى  وقال ابن تيمية: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره(بخاري)     َالَح فََأما َما يـَنـْ

شيء من كتاب اهللا وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى. كما نص على ذلك أحمد وغيره. قال عبد اهللا بن أحمد: 
نهما: يكتب حديث ابن عباس رضي اهللا ع ف ها والدتها في جام أبيض، أو شئ نظيرأيت أبى يكتب للمرأة إذا عسر علي

"ال إله إال اهللا الحليم الكريم سبحان اهللا رب العرش العظيم، الحمد هللا رب العالمين، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 
    إال ساعة من نهار بالغ، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشية أو ضحاها"

  عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب المرأة يعسر عليها والدها آيتان من القرآن يغسل ويسقى.
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وقال اإلمام عبد اهللا المروزي: "ال بأس بالتداوي بالنشرة، تكتب في ورق أو إناء نظيف سور من القرآن، أو بعض سور، 
ل األشياخ من األكابر رحمة اهللا عليهم يكتبون ثم قال: وما زا… أو آيات متفرقة من سورة، أو سور، مثل آيات الشفاء 

  (المدخل لالبن الحاج)  اآليات من القرآن واألدعية فيسقونها لمرضاهم ويجدون العافية"
قال صالح بن أحمد بن حنبل ربما اعتللت فيأخذ أبى قدحاً فيه ماء، فيقرأ عليه ويقول: اشرب منه واغسل وجهك 

 ويديك.

حنبل أنه رأى أباه يعّوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه، ويصب على نفسه منه. قال عبد اهللا:  ونقل عبد اهللا بن أحمد بن
  ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى اهللا عليه وسلم فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها.

ى  كان يؤتورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم فيستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه. وقال يوسف بن موسى إن أبا عبد اهللا
 بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ

 

\mev, ssI sXm-«v A-\p-{K-ln-¡p-Ibpw {]-tXy-Iw {]mÀ-Y-\ \-S-̄ p-Ibpw sN-¿p-I.   

 ُذ بـَْعَض َأْهِلِه يَْمَسُح بَِيِدِه اْلُيْمَنى َويـَُقوُل اللَم َكاَن يـَُعوُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيالن اِس َأْذِهْب اْلَباَس اْشِفِه َوأَْنَت َأنالن َرب ُهم
  (بخاري)  ِإال ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًما الشاِفي َال ِشَفاءَ 

ْب اْلَباَس َرب الناِس َواْشِف أَْنَت هِ َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا اْشَتَكى ِمنا ِإْنَساٌن َمَسَحُه بَِيِميِنِه ثُم قَاَل َأذْ 
 اِفي َال ِشَفاَء ِإالمسلم) -(باب استحباب رقية المريض  ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًماالش  

 

A©v, ]n-im-Nv _m-[ H-gn-̧ n-¡p-I. A-Xn-\p-th-−n A-Sn-¡p-I.  

َلْيِه َوَسلَم ِنْسَياَن عَ  َعْن ُعْثَماَن بن ِبْشٍر، قَاَل: َسِمْعُت ُعْثَماَن بن أَِبي اْلَعاِص، يـَُقوُل: َشَكْوُت ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اللهُ 
  ِري بَِيِدِه،اْلُقْرَآِن، َفَضَرَب َصدْ 

َوَعْن طبراني)  (  "، قَاَل ُعْثَماُن: َفَما َنِسيُت ِمْنُه َشْيًئا بـَْعُد َأْحَبْبُت َأْن َأذُْكَرُه.يَا َشْيطَاُن اْخُرْج ِمْن َصْدِر ُعْثَمانَ فـََقاَل:"
اهللا عليه وسلم يـَْرِمي  قَاَلْت : رَأَْيت َرُسوَل اِهللا صلىُسَلْيَماَن ْبِن َعْمٍرو بن اَألْحَوِص ، َعْن أُمِه ُأم ُجْنُدٍب ، رضي اهللا عنها ، 

َتِبَعْتُه اْمَرأٌَة مِ  ْن َخثْـَعَم , َوَمَعَها َصِبي َلَها بِِه َبَالٌء ، َجْمَرَة اْلَعَقَبِة ِمْن بَْطِن اْلَواِدي يـَْوَم النْحِر َوُهَو َعَلى َدابِته ، ثُم اْنَصَرَف فـَ
ليه وسلم : ائْـُتوِني ع ُسوَل اِهللا , إن َهَذا ابِْني َوبَِقيُة َأْهِلي ، َوِإنُه بِِه َبَالًء الَ يـََتَكلُم ، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللافـََقاَلْت : يَا رَ 

 َوُصبي َعَلْيِه ِمْنُه َواْسَتْشِفي اللَه َلُه ، ِقيِه ِمْنهُ ِبَشْيٍء ِمْن َماٍء , فَأُِتَي ِبَماٍء فـََغَسَل يََدْيِه َوَمْضَمَض فَاُه ، ثُم َأْعطَاَها ، فـََقاَل : اسْ 
فـََلِقيت اْلَمْرَأَة ِمَن اْلَحْوِل  :قَاَل : فـََلِقيُت اْلَمْرَأَة ، فـَُقْلُت : َلْو َوَهْبت ِلي ِمْنُه ، فـََقاَلْت : إنَما ُهَو ِلَهَذا اْلُمْبتَـَلى , قَاَلْت 

  ِم ، فـََقاَلْت : بـََرَأ َوَعَقَل َعْقالً لَْيَس َكُعُقوِل الناِس.َفَسأَْلتُـَها َعِن اْلُغالَ 
  رواه أبو بكر بن أبي َشْيَبة وعنه َعبد بن ُحَميد بإسناد حسن
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ُجُنوٌن َوِإنُه  هِ َعِن بن عباس أن اْمَرَأًة َجاَءْت بِاْبٍن لها إلى رسول اللِه صلى اللُه عليه وسلم فقالت يا َرُسوَل اللِه ِإن ابِْني بِ  
َنا َفَمَسَح رسول اللِه صلى اللُه عليه وسلم َصْدرَُه َوَدَعا فَـ  َثع ثـَعًة َفَخَرَج من َجْوِفِه يَْأُخُذُه ِعْنَد َغَدائَِنا َوَعَشائَِنا فـََيْخُبُث َعَليـْ

  .أخرجه أحمد في مسنده ِمْثُل اْلَجْرِو اَألْسَوِد َفُشِفَي 
 

Pn-¶v _m-[n-̈ h-sc sIm-−p-h-¶mÂ {]-hm-N-I³ A-h-cp-sS s\©-̄ v A-Sn-¡p-Ibpw 
Pn-¶v H-gn-ªv t]m-hp-Ibpw sN-¿p-am-bn-cp-¶p (^-Xv-lpÂ _m-cn 10þ94). 

 

Bdv, kn-lvÀ _m-̄ n-em-¡p-I. kzlo-lv _p-Jm-cn-bnÂ lÂ b-kv-X-Jv-cn-Pp knlv-d F-
¶ H-cp A-[ym-bw X-s¶ Im-Wmw. {]-hm-NI-sc _m-[n-̈  kn-lvdpw Xp-SÀ-¶v \-S-¶ kw-
`-h hn-Im-k-§fpw ]-Þn-X-·mÀ-¡v kn-lv-dv _m-Xzn-em-¡m³ ]-äp-sa-¶-Xnsâ hy-àam-
b sX-fn-hm-Wv.  

 

Ggv, A-kv-am-Av Nn-In-Õ \-S-̄ p-I.   

  ....ُمَعاِويََة ْبِن اْلَحَكِم السَلِمي قَالَ َعْن 
ْسَالِم َوِإن ِمنا رَِجاًال يَ   ْأُتوَن اْلُكهاَن قَاَل َفَال تَْأتِِهْم قَاَل َوِمنا قـُْلُت يَا َرُسوَل اللِه ِإني َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهِليٍة َوَقْد َجاَء اللُه بِاْإلِ

نُكْم قَاَل قُـ  رَِجاٌل يـََتطَيـُرونَ  اِح َفَال َيُصدبُهْم قَاَل اْبُن الصنـ ا رَِجاٌل ْلُت قَاَل َذاَك َشْيٌء َيِجُدونَُه ِفي ُصُدورِِهْم َفَال َيُصدَوِمن
  (مسلم)  َيُخطوَن قَاَل َكاَن نَِبي ِمْن اْألَنِْبَياِء َيُخط َفَمْن َواَفَق َخطُه َفَذاكَ 

 

C-\nbpw \n-ch-[n D-Zm-l-c-W-§Ä \-ap-¡v I-s−-̄ m³ I-gn-bpw. C-_v-\pÂ J¿nw ]-d-
bp-¶p.   

بي وقت في مكة سقمت فيه ، وال أجد طبيبا وال دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة ، فأرى لها تأثيرا عجيبا ، " لقد مر 
ر من يثآخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام ، ثم صرت أعتمد ذلك عند ك

(زاد المعاد)  تكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا "األوجاع فأنتفع به غاية االنتفاع ، فكنت أصف ذلك لمن يش  

C¯-cw Nn-In-Õ-I-sf hn-aÀ-in-¡p-¶-hÀ sX-fn-hm-bn c-−pX-cw l-Zo-kpI-sf sIm-−p-
h-cm-dp−v. H-¶v Ah-sb inÀ-¡m-sW-¶v hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶ l-Zo-kpIÄ. a-säm-¶v A-h 
X-h-¡p-en-\v hn-cp-²-asW¶v kq-Nn-̧ n-¡p-¶ l-Zo-kp-IÄ.   

  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه قَالَ 
ِضَي َأن أَبَا َبِشيٍر اْألَْنَصاِري رَ دود)    (ابو  ُسِئَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعْن النْشَرِة فـََقاَل ُهَو ِمْن َعَمِل الشْيطَانِ 

  اللُه َعْنُه َأْخبَـَرهُ 
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 ِه َحِسْبُت أَنَم ِفي بـَْعِض َأْسَفارِِه قَاَل َعْبُد اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلُه َكاَن َمَع َرُسوِل اللاُس ِفي َمِبيِتِهْم فََأْرَسَل أَنُه قَاَل َوالن
َقَين ِفي َرقـََبِة بَِعيٍر ِقَالَدٌة ِمْن َوَتٍر َأْو ِقَالَدٌة إِ َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم رَ    ال ُقِطَعتْ ُسوًال َأْن َال يـَبـْ

  (بخاري)
  َعْن َعقاِر ْبِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َعْن أَبِيِه قَالَ 

  ترمذي)(   اْستَـْرَقى فـََقْد بَِرَئ ِمْن التـوَكلِ قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْن اْكتَـَوى َأْو 

 

C-h-bnÂ inÀ-¡m-sW-¶v ]-dª-Xv Pm-ln-en-¿-̄ n-se k-{¼-Zmb-s¯ D-t±-in-̈ p-sIm-

−mWv. ‘_m_p em _Av-k _nÀ-dp-Jm am-ew b-Ip³ ^o-ln inÀ-Ip³' (ap-kvv-enw) Xp-
S-§n-b ]-Þn-X ]-cm-aÀ-i-§Ä A-Xm-Wv ]Tn-̧ n-¡p-¶-Xv.    

اْلَحِديث اْآلَخر ِفي الِذيَن  يقـَْوله : ( ِإن ِجْبرِيل َرَقى النِبّي َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم ، َوذََكَر اْألََحاِديث بـَْعده ِفي الرَقى ، َوفِ 
ِه اْألََحاِديث ، َوَال َال يـَْرُقوَن َوَال َيْستَـْرُقوَن َوَعَلى رَبّهْم يـَتَـوَكُلوَن ) فـََقْد َيُظّن ُمَخاِلًفا ِلَهذِ َيْدُخُلوَن اْلَجنة ِبَغْيِر ِحَساب ( 

، َوالِتي ِبَغْيِر اْلَعَربِية ، َوَما ُهوَلة جْ ُمَخاَلَفة ، َبْل اْلَمْدح ِفي تـَْرك الرَقى اْلُمَراد ِبَها الرَقى الِتي ِهَي ِمْن َكَالم اْلُكفار ، َوالرَقى اْلمَ 
 َمْعَناَها ُكْفر ، َأْو َقرِيب ِمْنُه ، َأْو َمْكُروه . َوَأم َقى بِآيَاِت اْلُقْرآن ، َال يـُْعَرف َمْعَناَها ، فـََهِذِه َمْذُموَمة ِالْحِتَماِل َأنا الر

  (شرح مسلم)  ْل ُهَو ُسنةَوبِاْألَذَْكاِر اْلَمْعُروَفة ، َفَال نـَْهي ِفيِه ، بَ 
 

]n-s¶ X-h-¡p-en-sâ aJmw FÃm-hÀ¡pw F-̄ n-̧ n-Sn-¡m³ km-[n-¡p-I-bnÃ-tÃm.   

قال ابن األثير: "هذا من صفة األولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعالئقها، وهؤالء هم خواص األولياء، وال يرد عليه 
وقوع مثل ذلك من النبي صلى اهللا عليه وسلم فعال وأمراً، ألنه كان في أعال مقامات العرفان ودرجات التوكل. فكان ذلك 

ئا؛ فال ينقص من توكله ألنه كان كامل التوكل يقينا، فال يؤثر فيه تعاطى األسباب شي منه للتشريع وبيان الجواز، ومع ذلك
  اري) (فتح الببخالف غيره ولو كان كثير التوكل، لكن من ترك األسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاما"  

 

C-hn-sS \mw a-\-Ên-em-t¡-− hf-sc {]-[m-\-s¸-« H-cp Imcyw FÃm-hÀ¡pw sN-¿m³ 
]-äp-¶ H-¶Ã C¯-cw Nn-In-Õ-IÄ F-¶-XmWv. a-äp `n-j-Kz-c-·m-sc-t¸m-se X-s¶ C-
hÀ¡pw Nn-e Kp-W-§Ä D-−m-th-−-Xp−v. C-hbnÂ G-ähpw {]-[m-\-s¸-« aq-¶p Im-
cy-§-fm-Wv, 

  ان يخلص العبودية هللا 
  ان يكون ملتزم الطاعات  
  للمحرمات مجتنباان يكون  

th-sdbpw \n-_-Ô-\-IÄ ]-Þn-X-·mÀ F-®n-bn-«p−v. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v k-¼qÀ-W \o-
Xn-am-\m-bn-cn-¡p-I. 
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العدالة: كما عرفها العلماء هي : " الصالح في الدين والمروءة والصالح في أداء الواجبات وترك الكبيرة واإلصرار على و 
الصغيرة ، وهي صفة في اإلنسان تحمله على أداء ما وجب عليه من فرائض وواجبات: كالقيام بالصالة، والصيام، 

ة وتقوى ومروءة، كما تحمله على اجتناب الكبائر من شرك باهللا، والزكاة، والتحلي باألخالق الفاضلة من صدق وأمان
وسحر، وكذب، وبدعة مكفرة، وإصرار على صغائر الذنوب، وتجنب ما فيه خسة من التصرفات"(مجموع فتاوى شيخ 

  )اإلسالم ابن تيمية
  

Np-cp-¡-̄ nÂ Po-hn-X-̄ nÂ \Ã kq-£v-a-X-bpw ssZ-h`-bhpw ]m-en-¡p-¶-h-cm-Wv 
Bßo-b Nn-In-Õ \-S-t¯-−Xv. A-h-cm-Wv b-YmÀ-Y `nj-Kz-c³-amÀ. F-¶mÂ C-¶v 
C¯-cw h-I-Xn-cn-hp-IÄ ]-cn-K-Wn-¡m-sX B-cv F-hn-sS F-́ v B-{i-a-§Ä Xp-S-§n-
bmepw A-t§m-s«Ãmw Hm-Sn-s¨Ãp-¶ A-h-Ø-bm-Wv \-½p-sS k-ap-Zm-b-̄ n-\p-ÅXv. C-
§-s\-bp-Å _o-hn-amcpw apÃ-am-cpw dq-lm-\n-am-cpw \-½p-sS \m-«nÂ F-¼m-Sp-ap−v. C-kvv-
em-an-sâ {]m-Yan-I a-cym-Z-Ifpw hn-[n hn-e-¡p-Ifpw t]mepw Po-hn-X-̄ nÂ ]m-en-¡m-
¯-h-cm-Wv C-h-cnÂ ]-e-cpw. km-[m-c-W H-cp tUm-ÎÀ h-¶p F-¶p tI-«mÂ \mw A-
t±l-s¯ ]-än A-t\zj-Ww \-S-̄ n-bn«-tÃ A-bm-sf k-ao-]n-¡pI-bpÅq. ]n-s¶ H-cp 
\m-«nÂ H-cp Nn-In-Õ-I³ D-−v F-¶v tIÄ-¡p-t¼m-tg-¡v F-́ n-\m-Wv A-t§m-«v Hm-Sn-
s¨Ãp¶-Xv?! 

\-½p-sS \m-«n-ep-f-f k-tlm-Z-cn-am-cm-Wv C-¡m-cy-̄ nÂ G-sd ap³-]-́ n-bn-ep-ÅXv. ]p-d-
¯n-d-§p-t¼mÄ Iq-sS a-lv-d-ap-IÄ th-Ww F-¶ C-kvv-em-an-sâ _m-e-]mTw t]mepw C-
hÀ \-á-am-bn ew-Ln-¡p-¶p.    

م . ال ، فيحرم عليها السفر بدون محر  أنه ال فرق بين أن تكون المرأة كبيرة أو صغيرة ، أو أمة أو غير أمة ، معها نساء أو
  ويدل لذلك :

حديث ابن عباس أنه سمع النبي ( يقول : ( ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم ، فقال له رجل : يا رسول اهللا ، إن امرأتي 
  خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك ) . متفق عليه

 

C¯-cw Nn-In-Õ-I³-am-cp-sS t\-Xr-Xz-̄ nÂ kn-bm-d-̄ n-\v t]m-hp-¶Xpw Nn-e k-tlm-
Z-cn-amÀ ]-Yy-am-¡n-bn-cn-¡p-¶p.  

C-\n A-Snb-́ -c km-l-N-cy-̄ nÂ ]pd-̄ p t]m-bmÂ X-s¶ H-cp A-\y-]p-cpj-\v H-cp 
kv-{Xo-sb Nn-In-Õn-¡m³ ]m-Spt−m? Nn-In-Õn-t¡-−n h-¶mÂ hn-iz-kv-Xcm-b a-lv-d-ap-
I-fp-sS km-¶n-[y-̄ nÂ B-bn-cn-t¡-−-X-tÃ.  

( َويـَُباَحاِن ) َأْي النَظُر َواْلَمس ( ِلَفْصٍد َوِحَجاَمٍة َوِعَالٍج ) لِْلَحاَجةِ  َلِكْن ِبَحْضَرِة َمانِِع َخْلَوٍة َكَمْحَرٍم ، َأْو َزْوٍج َأْو امْ َرَأٍة ثَِقٍة 
ِلِحل َخْلَوِة رَُجلٍ  بِاْمَرأَتـَْيِن ثَِقتَـْيِن َيحْ َتِشُمُهَما َولَْيَس اْألَْمَرَداِن َكاْلَمْرأَتـَْيِن ِخَالفًا ِلَمْن َبَحثَُه ؛ ِألَن َما َعلُلوا بِ ِه ِفيِهَما ِمْن 

َأٍة ُتْحِسُن َذِلَك َكَعْكِسِه ، َدِم اْمرَ اْسِتْحَياِء ُكل ِبَحْضَرِة اْألُْخَرى َال يَْأِتي ِفي اْألَْمَرَدْيِن َكَما َصرُحوا بِِه ِفي الرُجَلْيِن َوِبَشْرِط عَ 
َر َأِميٍن َمَع ُوُجوِد َأِميٍن َوَال ِذميا َمَع ُوُجوِد ُمْسِلٍم ، َأْو ِذميٍة َمَع ُوُجوِد مُ  اب النكاح)(تحفة كت ْسِلَمةٍ َوَأْن َال َيُكوَن َغيـْ  
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C-sXm¶pw ]-cn-K-Wn-¡m-sX Nn-In-Õ \-S-̄ p-¶-hÀ F-§-s\-bm-Wv ssZ-h-̀ -b-ap-Å b-
YmÀ-Y Nn-In-Õ-I-·m-cm-bn am-dp-I. 

]-e-t¸m-gpw C¯-cw hn-j-b-̄ nÂ \mw k-tlm-Z-c-·mÀ th−-{X {i-² ]-Xn-̧ n-¡m-dnÃ. 
\-½p-sS ho-«n-ep-Å k-tlm-Z-cn-am-sc \n-b-{´n-t¡-− _m[y-X \-½p-sS ta-en-etÃ? 
s]m-Xp-sh ap-kvvenw kv-{Xo-I-fm-Wv C¯-cw tI-{µ§-sf hym-]-I-am-bn k-µÀ-in-¡p-¶-
sX-¶v A-\p-̀ -h-§Ä sX-fn-bn-¡p-¶p.   

 

بن يسار األعرج : أنه سمع سالم بن عبد اهللا بن عمر يحدث عن أبيه : عن النبي صلى اهللا عليه و سلم أنه  عن عبد اهللا
  (حاكم) قال : ثالثة ال يدخلون الجنة العاق بوالديه و الديوث و رجلة النساء 

ْيِهْم : ُمْدِمُن اْلَخْمِر ، َواْلَعاُق ، تـََباَرَك َوتـََعاَلى , اْلَجنَة َعلَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم : َثالَثٌَة َقْد َحرَم اهللا  
  (احمد)   َوالديوُث الِذي يُِقر ِفي َأْهِلِه اْلَخَبثَ 

: وعزتى ال يسكنها مدمن خمر وال ديوث قالوا: يا رسول اهللا وما الديوث؟ قال: من يقر السوء في أهله  صلعم  وقال 
  .خرائطى في مساوئ األخالقرواه ال

 

C¯cw ‘Z-bq-kp-am-cnÂ' \mw s]«p-t]m-h-cpXv. Np-cp-¡-̄ nÂ Bßo-b Nn-In-Õ C-kvv-
em-an-I-amWv. F-¶mÂ, A-Xn-se s\Ãpw ]-Xncpw thÀ-Xn-cn-¡m-sX I-− FÃm tI-{µ-
§fn-te¡pw t]m-hp-¶Xv H-cn-¡epw i-cnbÃ. 
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