(التحصينات النبوية والرقى الشرعية)
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُهُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
يك
ي لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
ين آ اامنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواَل اَتُوتُ َّن إََِّل
َن ُُمَ َّمدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،ا
﴿َي أايُّ اها الذ ا
اوأانْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو ان﴾ [آل عمران.]102:
عباد هللا:
إن من نعمة هللا تعاىل على عباده ومن ُماسن دينه أن أرشدهم إىل مجلة من التحصينات
الشرعية واألذكار النبوية ،اليت هبا حيفظ هللا تعاىل عبده من شر الشياطني واجلان ،ومن األوبئة
ات ِم ْن با ْ ِ
ْي يا اديْ ِه اوِم ْن
واألمراض ،بل وكل هللا تعاىل لعباده مَلئكة حتفظهم فقال﴿ :لاهُ ُم اع ِقبا ٌ
اخل ِْف ِه اَْي افظُوناه ِمن أام ِر َِّ
اَّلل﴾ ،قال ابن عباس رضي هللا عنهما( :مَلئكة حيفظونه من بني يديه
ُ ْ ْ
ومن خلفه ،فإذا جاء قدر هللا َخلَّوا عنه) ،ومن تدبر ما جاء يف كتاب هللا عز وجل ويف سنة
رسول هللا  وجد هذه التوجيهات جلية ظاهرة وعلى أوجه متنوعة متعددة.
فمن ذلك -عباد هللا -وأوله وأعَله :تعلق ِ
وتفويض األم ِر إليه،
جل يف عَله،
القلب ِبهلل َّ
ُ
قبال عليه ،وثقتُه به يف دفعِه ِ
ودفاعه عنه ،وهبذا يتحقق توكل العبد على هللا ربِه ،وقد قال
واإل ُ
سبحانه مب ِشرا﴿ :ومن ي ت وَّكل اعلاى َِّ
اَّلل فا ُه او اح ْسبُهُ﴾.
ا ا ْ اا ا ْ
َُ
تحصن هبا،
ورسولنا  أرشدان إىل مجلة من األذكار واألوراد الشرعية ،فيحفظها العبد ،ويَ َّ
ِ
الصباح واملساء ،وأذكار النوم ،وأذكار دخول اخلََلء واخلروج منه،
ومن هذه األوراد :أذكار َّ
السفر ،وأذكار نُزول املكان ،وأذكار ال َكرب والغَِم واحلزن واهل ِمِ ،
وذ ْك ُر هللا عند دخول
وأذكار َّ
َ
ُ
ْ
البيت ،والتَّسمية عند األكل والشرب ،وعند ك ْشف العورة ،فيذكر العبد ربه يف كل أحواله
وحاَّلته.
وقد أخرب  أن من هذه األذكار ما إذا قاهلا العبد مل يضره شيء ،فعن عثمان بن عفان

 قال :قال رسول هللا ( :ما من عبد يقول يف صباح كل يوم ومساء كل ليلة :بسم هللا
الذي َل يضر مع امسه شيء يف األرض وَل يف السماء وهو السميع العليم ثالث مرات مل
يضره شيء) [رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح غريب] ،وعن خولة بنت حكيم رضي هللا
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عنها قالت :مسعت رسول هللا  يقول( :من نزل منزَل مث قال :أعوذ بكلمات هللا التامات
من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل)[ .رواه مسلم].
أيها املؤمنون:
ومن التحصينات النبوية ما ورد من اآلداب الشرعية يف األكل ووامللبس والنظافة وغريها مما
تكون سببا يف وقاية العبد من انتقال األمراض وانتشارها ،مثل عدم خمالطة املرضى مبرض معد،

قال ( :وفر من اجملذوم كما تفر من األسد) [رواه البخاري عن أيب هريرة  ،]وأن َّل
يتنفس يف اإلانء ،وأن َّل يغمس يده يف اإلانء إذا استيقظ من الليل حىت يغسلها ثَلًث ،وإذا
عطس فليضع كفيه على وجهه ،وأمر ِبلوضوء واَّلغتسال وأرشد إىل تنظيف اللباس والنعال
واألفنية والدور ،وهذا كله من حرص اإلسَلم على احملافظة على اإلنسان وصحته ومحايته
وحتصينه ،وقد ظهرت الفائدة اجلليلة واحلكمة العظيمة من هذه التوجيهات مع انتشار األوبئة
يف هذا الزمان ،فما أعظمه من دين امتاز على مجيع األداين.
ول ما تَسمعو َن وأ ِ
الع ِظيم ِِل ولَ ُكم ِمن ُك ِل َذنْب فَ ْ ِ ِ
ور
أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
َستَ ْغف ُر هللاَ َ َ َ ْ ْ
استَ ْغف ُروهُ ،إنَّهُ ُه َو الغَ ُف ُ
الرِح ُيم .
َّ

اخلطبة الثانية
ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِه َوَم ِن اتَّبَ َع ُه َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل
احلَ ْم ُد هللَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَى َر ُسول هللا َو َعلَى آله َو َ
يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّمدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ.
إِلَهَ إََِّّل َّ
اّلِلُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
أ ََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ .
فَأُوصي ُك ْم َونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا ،فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
ِ
باد هللاِ:
ع َ
إن من األمور العظيمة ذات الفائدة العميمة :الرقيةَ مبا يف كتاب هللا أو ورد عن رسول هللا
 من األدعية واألذكار ،فإن كتاب هللا تعاىل فيه الشفاء والعافية من أمراض القلوب واألبدان،
آن ما هو ِش افاء ور ْْحةٌ لِل ِ
ِ
ِ
ِ
ْي إََِّل
ْي اواَل يا ِزي ُد الظَّال ِم ا
ْم ْؤمنِ ا
ٌ اا ا ُ
قال تعاىل ﴿ :اونُنا ِز ُل م ان الْ ُق ْر ا ُ ا
ارا﴾ ،ولألسف يغفل بعض الناس عنها سواء من كان يف عافية أو يف بَلء مبرض من
سً
اخ ا
صح عن النيب  أنَّه قال( :إِ َّن
إعمار البيوت بقراءة القرآن وتَلوته ،إذ َّ
األمراض ،فمن ذلك َ
ِ ِ
ِِ
ِ َّ ِ
َّ
ورةُ الْبا اق ارةِ)[ .رواه مسلم عن أيب هريرة  ،]وقال
الش ْيطاا ان يا ْنف ُر م ان الْبا ْيت الذي تُ ْق ارأُ فيه ُس ا
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ورةا الْبا اق ارةِ فاِإ َّن أا ْخ اذ اها با اراكةٌ اوتا ْراك اها اح ْس ارةٌ اوَلا تا ْستا ِطيعُ اها الْباطالاةُ) ،والبطلة ُه ُم:
( :اق اْرأُوا ُس ا
الس َحَرةُ[ .رواه مسلم عن أيب أمامة  ،]وقراءة سورة الفاحتة سبع مرات ،والتعوذ ِبملعوذتني،
َّ
فعن أيب سعيد  قال ( :كان رسول هللا  يتعوذ من اجلان وعْي اإلنسان حىت نزلت

املعوذاتن ،فلما نزلتا أخذ هبما وترك ما سوامها) [رواه الرتمذي وصححه األِبين] ،وآية
الكرسي فمن قرأها فَل يزال عليه من هللا حافظ وَّل يقربه شيطان[ .رواه البخاري من حديث

أيب هريرة  ،]ومن الرقى اليت كان يعوذ هبا رسول هللا  احلسن واحلسني قوله(:أعيذكما
بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عْي َلمة) ويقول :إن أابكما –أي

إبراهيم-كان يعوذ هبا إمساعيل وإسحاق عليهم السالم[ .رواه البخاري] ،وعلى العبد أن
جيتهد يف رقية نفسه وَّل يسأل غريه ،وَّل يرقى نفسه إَّل ِبملشروع الوارد من القرآن والسنة
وليحذر من األدعية البدعية واألوراد الشركية أو اَّلخنداع مبدعي الرقية من السحرة واملشعوذين
فإن يف الذهاب إليهم اإلمث املبني.
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