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 جهود إسماعيل قاموس في مجال الرقية الشرعية
 )تخريج األحاديث في كتابه أنموذجاً(

 

 1فاضلة زكريا جمال @ فايلة ياما
phayilah@kuis.edu.my 
 2وفرحة زيدار محمد رملي

 3وإكمال زيدي هاشم
 

 حثملخص الب
يأيت إليه و يف ماليزيا،  يناملشهور  نييعُد األستاذ داتوء إمساعيل قاموس من الرقاة الشرعي  

املرضى من خمتلف أحناء بالد أرخبيل املاليو ليتعاجلوا من األمراض املختلفة يف 
وفق دار السالم، وهو يستخدم الرقية الشرعية الصحيحة باملستوصف الطب اإلسالمي 

ف كتابًا عن الرقية الشرعية، غري أن النبوية املطهرة، كما أنه أل  ا جاء يف السنة م
األحاديث املوجودة يف كتابه غري موثّقة. لذلك قمنا يف هذا  البحث بالتعريف املوجز 
عن الرقية وترمجته الذاتية، وبتخريج األحاديث من كتابه، للتأكُّد من سالمة استخدامه 

 ية الشرعية.    لألحاديث املقبولة يف تطبيقه للرق
 

 المبحث األول: مفهوم الرقية الشرعية:  
هي تعويذات ربانية من اهلل علي اإلنسان ليتغلب هبا على األمراض وينتصر به على : في اللغةتعريفها: 

قال ابن األثري : الرقية: العوذة اليت يرقي هبا صاحب  مكر الشياطني. ومن أهم معانيها اللغوية والشرعية
  4.حلمى والصرع، وغري ذلك من اآلفاتاآلفة، كا

قال مشس احلق العظيم أبادي: الرقية: هي العوذة بضم العني أي ما يرقى به من وفي اإلصطالح: 
 5.الدعاء لطلب الشفاء

                                                           
 ور.حماضرة يف قسم القرآن والسنة بكلية اجلامعة اإلسالمية العاملية سالجن 1
 حماضرة يف قسم القرآن والسنة بكلية اجلامعة اإلسالمية العاملية سالجنور. 2
 حماضر يف قسم التحفيظ والقراءات بكلية اجلامعة اإلسالمية العاملية سالجنور. 3
 .254/ 2ة: بريوت. املكتبة العلميالنهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، )د.ت(:   4
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الذي ال  6كانت الرقية يف أول األمر منهيًا عنها مث رخص فيها الرسول صلى اهلل عليه وسلممشروعيتها: 
 يكون

 ، وملا فيها من الشرك، والتوكل على غري اهلل، واالستعاذة باجلن. إال اهلل وحده 
وهناك نص حديثي ورد يف النهي يف أول األمر. قال صلى اهلل عليه وسلم: "إن الرقي والتمائم 

أما النص على الرخص يف حديث عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال: سألت عائشة  7والتولة شرك".
 .8ة، فقالت: "رخص النيب صلى اهلل عليه وسلم الرقية من كل ذي مُحة"عن الرقية من احُلم  

حتقق  ذاإن الرقى تكون مشروعة أهل العلم أيستخلص من كالم : 9يقول ابن حجر العسقالينشروطها: 
 فيها ثالثة شروط: 

  .ن ال يكون فيها شرك وال معصيةأ -1

  .و ما يفقه معناهأن تكون بالعربية أ -2

  .مؤثرة بذاهتا بل باذن اهلل تعاىل ن ال يعتقد كوهناأ -3

 10تها:صف

 قراءة الرقية مع النفث . -1

 القراءة بدوهنا . -2

 خلط الريق بالرتاب . -3

 . قراءة الرقية مع مسح موضع األمل -4

                                                                                                                                                                             
مكتبة ابن تيمية: القاهرة، الطبعة الثالثة.  عون المعبود شرح سنن أبي داود،ه(: 1441العظيم آبادي، أبو الطيب حممد مشس احلق، )  5

14 /314. 
الطبعة األوىل. دار علوم السنة للنشر،  فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس،م(: 1995آل مبارك، أبو عبيدة ماهر بن صاحل، )  6

 .169ص 
 . 3665رقم  361/ 14، كتاب الطب، باب تعليق التمام: سننه، مع عون المعبودأخرجه أيب داود يف   1
: كتاب الطب، باب صحيحه. وأخرجه مسلم يف 245/ 14، كتاب الطب، باب رقية احلية والعقرب،: صحيحهأخرجه البخاري يف   6

 . 163/ 14استحباب رقية املريض: 
  حتقيق حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة: بريوت.فتح الباري شرح صحيح البخاري، (:  1319ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين )  9

14 /246. 
 .54ص : األوىل الطبعة الرياض،: السلف أضواء مكتبة والتمائم، الرقى أحكام(: م1996) عوض، بن ضويان بن فهد السحيمي،  14
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 األدواء الشائعة التي تحتاجها الرقية الشرعية.

 11عن عائشة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " العني حق".العين: 
 12 متين احلاسد زوال نعمة احملسود. الحسد: 
هو اتفاق بني ساحر وشيطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض احملرمات أو الشركيات يف السحر: 

 .13املقابل مساعدة الشيطان له وطاعته فيما يطلب منه
 

لرقية السم. وعن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي اهلل عنه عن االحمة: 
 .14من احلمة، فقالت: "رخص رسول اهلل صلى اهلل وسلم الرقية من كل ذي محة"

فعن أنس قال: "رخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 15وهي قروح خترج يف اجلنب..النملة: 
 16الرقية من العني واحلمة والنملة".

سان. من مظاهره: هو علة معروفة. الصرع: الطرح باألرض، وخصه يف التهذيب باإلنالصرع: 
  17التخبط يف األقوال واألفعال والفكر.

 وهذه األدواء اليت حيتاج الناس إىل العالج بالرقية الشرعية. دون اللجوء إىل طبيب جرّاح.
 المبحث الثاني:  نبذة عن داتوق إسماعيل قاموس:  

 المطلب األول: ترجمته الداتية:
 اسمه ووالدته:

م يف قرية باتانغ رينينغ 1946ديسيمرب  2ن احلاج قاموس، ولد يف األستاذ داتوء حاج إمساعيل ب
  16أولو سالجنور، ماليزيا.

                                                           
 .243/ 14حيحه، كتاب الطب، باب رقية العني، أخرجه البخاري يف ص  11
 (.1253م(: ما معىن احلسد؟ رقم الفتوة )2416جمموع الفتاوى )  12
 .1ص . األوىل الطبعة عّمان،: البداية دار الشرعية، بالرقية عالجها وكيفية املستعصية العصر أمراض(: م2446) الرؤف، عبد أجمد حممود،  13
 .245/ 14كتاب الطب، باب رقية احلية والعقرب،   أخرجه البخاري يف صحيحه،  14
 .166السحيمي: املصدر السابق. ص   15
 .1125/ 4أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة.   16
 .115فتح املغيث. ص   11
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 :19المؤهالت التعلمية 
درس اإلبتدائية يف املدرسة العربية باتانغ كايل، مّث ألتحق باملرحلتني املتوسطة والثانوية يف معهد هشام الدين،  

الكلية اإلسالمية كالنغ.  وأكمل دراسته البكلريوس يف كالنغ. مث واصل دراسته باملرحلة الدبلومة يف 
 . 1916اجلامعية الوطنية ماليزيا حيث خترّج منها يف القسم الشريعة اإلسالمية بدرجة الشرف يف عام 

 الخبرة والتطوير الوظيفي:
ؤوليني عمل يف جماالت خمتلفة من جمال التنمية واخلربة املهنية، شهد منصب املدرسني والباحثني واملس

التبشريي. وخدم  يف خمتلف اجلهات احلكومية ملدة مخسة عشر سنة، يف وزارة الديين اإلسالمي بوالية 
( واملركز اإلسالمي، وكان آخر منصبه قبل التقاعد كمتشار عام يف شعبة JAWI( ،)INTANفيدرالية )

    24.(BAHEIS)الشؤون اإلسالمية، 
 مساهمته في المجتمع : 

خدمة اجملتمع أنه ُرشح كمرشح قيادي، والذي فاز يف اإلنتخابات يف منطقة كومباك سيتيا من أنشطتة يف  
، ويف نفس العام 2411نوفمرب  22، وما بعده تعنّي رئيساً جمللس الدولة يف الربملان للمنطقة يف 1999عام 

 يف اجملتمع.   فاز جبائزة العلماء مع اهلجرة على مستوى منطقة سالجنور تقديرا ألجل نشره لإلسالم
جند أنه أصبح كمستشار وواعظ ورجل أعمال ومن خالل هذه األدوار الثالثة، استغلت الفرصة يف 

 تقدمي حماضرة دينية يف األرخيبل املاليوي كما هو احلال يف بروناي واندونيسيا وتايالند وسنغافورة .

                                                                                                                                                                             
16  Biodata Dato' Ismail Kamus atas talian assalambs.blogspot.my dalam  

http://assalambs.blogspot.my/2011/10/biodata-ustaz-dato-ismail-kamus.htm (4 Ogos 
2016) 

19  Ismail Kamus. 2011. Keadaan dan Perkara Atau Tindakan Yang Membawa Kepada 

Penyelewengan Akidah Dalam Pengubatan Islam. Kertas Kerja Seminar Islam Semasa 
dan Pengislaman Ilmu (Perubatan Alternatif: Amalan dan Kepercayaan Berdasarkan 

Prinsip-Prinsip Islam. Anjuran JAIS, Shah Alam. Selangor, 3 November. 
 

24  Temu bual bersama Responden 2. Pengasas Pusat Rawatan Islam Darussalam 

Malaysia pada 27 September 2016. Jam 4.00 petang. 
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اململكة املتحدة والواليات املتحدة ومشلت نشر املعرفة الدينية على املستوى الدويل كما هو احلال يف 
األمريكية، وكندا و دول الشرق األوسط وغريها. وهو مستشار ومؤسس جلمعية الطبية اإلسالمية دار السالم 

 21ماليزيا، حلبه العناية واملساعد املرضى بالرقية الشرعية. 
 المطلب الثاني: جهوده في مجال الرقية الشرعية: 

 : أواًل: طلبه لعلم الرقية
أنه تعّلم هذا العلم على أيدي مشاهري العلماء من إندونيسيا ومكة املكرمة البارعني يف علم الرقية، ويف ماليزيا 
املرحوم داتوء هارون الدين، تأثّر من هذا الشيخ أكثر من غريه تأثريا خاصة يف علم اجلن واألرواح الشر 

 وكيفية عالجها والتخلص من شرها.
 عية: شيخه في الرقية الشر 

املرحوم داتوء الدكتور هارون الدين )رمحه اهلل( أحد العلماء امللمني بالرقية الشرعية املعروف واملشهور يف 
 ماليزيا.

 ثانياً: خبرته في الرقية:   
عامًا من اخلربة.   34م وحىت اآلن. أي أنه مارس يف هذا اجملال أكثر من 1966بدأ يف هذا اجملال من العام 

ممارسته املبكرة أثناء دراسته هلذا اجملال أن أحد املرضى جاء عنده للمعاجلة، وهذا فرصة له يف كان يف بداية 
املمارسة والتطبيق واملعاجلة حسب ما تعلمه من قاعدة العالج بنجاح، ومن هذا املنطلق بدأ شهرته بني 

 الناس بالرقية الشرعية، حيث يأتون إليه الناس طلبا للعالج.   
 ومية قبل الرقية:التزامات الي

مالزمته واتباعه باألعمال الرسول صلى اهلل عليه وسلم من األذكار واملأثورات الصباحية واملسائية، 
 مرة يف اليوم. 1444باإلضافة إىل مالزمة كلمة )ال إله إال اهلل ( 

ملتانة يف ومالزمته للتهجد، وقراءة القران يف آخر الليل، جزء من العبادة وحىت يكون لديه القوة وا
 التحصني النفسي والروحاين واجلسماين يف مواجهة األمراض واملرضى أثناء العالج. 

 ثالثاً: تأسيس جمعية الطبية اإلسالمية "دار السالم" ماليزيا:

                                                           
21  
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م إىل 2443مؤسس ومتشارًا إلحدى اجلمعيات املسمى بـ" دار السالم" ماليزيا اليت أنشئت يف عام أول 
 فروع أنشئت يف واليات أخرى مثل نكري مسبيلن، وكلننت ، وبرياق.يومنا هذا. وله عدة 

م. بعد أن كان 2411وُعنّي كمنّسق رمسي يف تنسيق دليل الرقية ِمن ِقبل وزارة الصحة املاليزيا عام 
 مؤسسا ومستشارا يف هذا اجملال.

وسف بن مناف، واألستاذ طالباً. من بينهم من املتفوقني  األستاذ ي 544خترّج على يده حوايل تالميذه: 
 ذكي وتعينا كنائب العام يف فرع من فروع املستوصف دار السالم.  

وطريقة إجازته هلم يف منح الشهادة التخرج مرحلة الدبلوم يف الطب اإلسالمي )الرقية الشرعية(   
 املعرتفة عن طريق وضع يده على ظهر الطالب مع املسح على الظهر والدعاء له.

 الشهادات المحلية والدولية للجمعية: اإلعترافات و 
حالة من حاالت املرضية واملشاكل الصحية من خمتلف البالد الذين يعانون من  544نال االعرتاف من قبل 

األمراض الروحانية واجلسمانية كمس اجلن وإصابة العني واألمراض السرطانية والعقم عند النساء. وتعاجلوا يف 
 فاء بتوفيق اهلل تعاىل عن طريق الرقية الشرعية. دار السالم ونال حظهم بالش

 رابعاً: اسهاماته في نشر علم الرقية الشرعية: 
إقامة املؤمترات الوطنية والدولية ما يتعلق عن الرقية، ووسائل اإلعالم وعن طريق الفيس بوك، ونشر املقاالت 

 واملنشورات، واملؤلفات . 
 مؤلفاته في الرقية الشرعية:

 Jin Hakikat Danمشهور ما يتعلق بالطب اإلسالمي. بعنوان "اجلن: حقيقته وعالجه"  "أّلف كتاب 

Pengubatan حديث دون اإلحالة إىل املصادر األصلية للحديث، وهلذا قمنا  54". وهذا الكتاب يتألف من
 بتخريج األحاديث املوجودة يف هذا الكتاب، واحلكم عليها.

 ": Jin Hakikat Dan Pengubatan ي كتاب "المبحث الثالث: تخريج األحاديث ف
حديثاً، دون العزو أو اإلحيالة  54يف هذا الكتاب ذكر فيه األدلة من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية ، ذكر 

 إىل مصادره األصلية. ومن مناذج لألحاديث املوجودة يف الكتاب: 
   

 أواًل: خمسة نماذج من األحاديث المقبولة:
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 (:1لحديث )ا
 .َلُكم" ُوِصف ممَا آدمُ  وُخِلقَ .  نار   ِمن   َمارج   ِمن   اجلانُّ  وُخِلقَ .  نور   من املالئكةُ  ُخِلَقت" 

 تخريجه:
 22(.1661، ح 226/ 6أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقاق، باب يف أحاديث متفرقة، ) 

 (، تعليق25235، ح 153/ 6) وأخرجه أمحد يف مسنده، مسند األنصار، حديث عائشة رضي اهلل عنها:
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب التاريخ،  23 الشيخني". شرط على صحيح "إسناده: األرنؤوط شعيب

 24(.6155، ح 25/ 14باب بدء اخللق، )

 حديث صحيح. الحكم عليه:
 (:2الحديث )

 كنت فإذا والباديَة، الغنمَ  حتبُّ  أراك إين: "له قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن اخلدري سعيد أيب عن
 إنس   وال جن   املؤذنِ  صوتِ  مدى يسمع ال: فإنه بالنداء، صوَتك فارفع   بالصالِة، فأذ نَ  وباديتك، غنمك يف
 ".القيامةِ  يومَ  له شهد إال

 تخريجه:
انا أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب رفع الصوت بالنداء وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذ 

وأخرجه أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند  25(.946، ح 125/ 1مسحا وإال فاعتزلنا: )
 على صحيح "إسناده: األرنؤوط شعيب تعليق (،11323، ح 35/ 3أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه: )

/ 2لنداء للصالة: )وأخرجه مالك يف موطئه، كتاب النداء يف الصالة، باب ما جاء يف ا  البخاري". شرط
 26(.222، ح 93

                                                           
 بريوت/ دار اجليل ، دارمسلم صحيح المسمى الصحيح الجامعالنيسابوري )د.ت(:  القشريي مسلم بن احلجاج بن احلسني ، أبومسلم 22

 اجلديدة: بريوت، )د.ط(. األفاق
 هرة، د.ط.قرطبة: القا ، مؤسسةحنبل بن أحمد اإلمام مسندالشيباين )د.ت(:  عبداهلل ، أبوحنبل بن أحمد  23
األرنؤوط،  شعيب:  ، حتقيقبلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيحم(: 1993البسيت ) التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن ، حممدحبان ابن 24

 الرسالة: بريوت، الطبعة الثانية. مؤسسة
 صلى اهلل رسول أمور من المختصر لصحيحا المسند الجامعهـ(: 1422اهلل ) عبد أبو املغرية، بن إبراهيم بن إمساعيل بن ، حممدالبخاري25
 النجاة: بريوت، الطبعة األوىل. طوق الناصر، دار ناصر بن زهري ، حتقيق: حممدوأيامه وسننه وسلم عليه اهلل
 االوىل.  هنيان: الكويت، الطبعة آل سلطان بن زايد األعظمي، مؤسسة مصطفى حتقيق حممدالموطأ، م(: 2444أنس ) بن ،مالك 26
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 حديث صحيح. الحكم عليه:
 (: 3الحديث )

 إن   إال   وإي اَي،: قالَ  وإي اَك؟: قاُلوا. املالئَكةِ  من وقريُنه اجِلن ، من قريُنه بهِ  وُك لَ  قد و إال   أحد ، ِمن من ُكم "ما
 .خَبري " إال   يأمُرين فال فأسَلَم، عليهِ  أعاَنيِن  اهللَ 

 خريجه:ت
/ 6أخرجه مسلم يف صحيحه، صفة القيامة واجلنة والنار، باب حتريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس: ) 

وأخرجه أمحد يف مسنده: مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن مسعود رضي  (.1266، ح 139
ريخ، باب من صفته صلى اهلل وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب التا (.3646، ح 365/ 1اهلل عنه، )

وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه: باب وضع الكفني على  (.6411، ح 321/ 14عليه وسلم وأخباره، )
 21(.656، ح 334/ 1األرض ورفع املرفقني يف السجود، )

 حديث صحيح. الحكم عليه:
 (: 4الحديث )

 .ويظَعنونَ  حِيلُّونَ  وصنف   وكالب حي ات   صنف  و  اهلواءِ  يف يطريونَ  أجنحة   هلم صنف   أصناف   ثالثةُ  على اجلنُّ 

 تخريجه:
  3142.26، ح 495/ 2أخرجه احلاكم يف مستدركه، كتاب التفسري، باب تفسري سورة األحقاف )

 إسناده صحيح.الحكم عليه: 
 (:5الحديث )

َلُموا اجل نِ  ِمن   نـََفرَا بَاَلمِديَنة ِإن   تـُُله بَعد َلهُ  بََدا فَِإن   َثالَثَا فـَل يؤِذنُه الَعَواِمر َهِذهِ  ِمن   َشي َئا رََأى َفَمن   َأس   فَِإنَهُ  فـَل يَـق 
 .َشي طَان

 تخريجه: 

                                                           
األعظمي،  مصطفى حممد.د: ، حتقيقخزيمة ابن صحيحم(: 1914النيسابوري ) السلمي بكر أبو خزمية بن إسحاق بن ، حممديمةخز  ابن 21

 اإلسالمي: بريوت، )د.ط(. املكتب
 دارعطا،  القادر عبد مصطفى ، حتقيقالصحيحين على المستدركم(: 1994النيسابوري ) احلاكم عبداهلل أبو عبداهلل بن ، حممدالحاكم  26

 األوىل. بريوت، الطبعة العلمية: الكتب
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وأخرجه  (.5916، ح 41/ 1أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، باب قتل احليات وغريها )
، 241/ 6نه: )مسك يف حية رأى إذا يقول والليلة، باب ما اليوم عمل كتاب النسائي يف سننه الكربى،

 قال (:1192، ح 446/ 2وأخرجه أيب يعلى يف مسنده، من مسند أيب سعيد اخلدري )29(.14641ح
 34حسن. إسناده: أسد سليم حسني

 صحيح.الحكم عليه: 
 ثانياً: خمسة نماذج من األحاديث المردودة: 

 (:1الحديث )
 ه"."إذا جامع الرجل امرأته ومل يسم انطوى الشيطان إىل أهله فجامع مع

 .31ذكره األلباين يف سلسلة الضعيفةتخريجه:  
 ضعيف.الحكم عليه: 

 (: 2الحديث )
َرأَتَهُ  الر ُجلُ  أََتى ِإَذا َها الش يطَانُ  َسبَـَقهُ  َحِائض   َوَهي ام  َخن ثُونَ  بِاملَخن ثِ  َفَجاَءت   َفَحَمَلت   إِلَيـ 

ُ
 .اجِلن   أَو الدُ  فَامل

 تخريجه:
 .32ذكره ابن عدي يف الكامل

 ضعيف.الحكم عليه: 
 (: 3الحديث )

 حَي بُسُهم َكانَ  الش َياِطنيُ  ِفر َقةُ  َخرَجَ  َوِمائَة َوَثالِثنيَ  مَخ س   َسَنة َكانَ  "ِإَذا وسلم: عليه اهلل صلى اهلل رسول قال 
َعةُ  َفَذَهبَ  الَعَربِ  َجزِيرَةِ  يف  َداودُ  ِبن   ُسَلي َمان  .بِالش اِم" َوُعُشر اِدُلونـَُهميَُ  الِعرَاقِ  ِإىَل  َأع َشارِِهم ِتس 

                                                           
 البنداري، سيد سليمان الغفار عبد.د ، حتقيقالكبرى النسائي سننم(: 1991النسائي ) الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد ،النسائي  29

 األوىل.  العلمية: بريوت، الطبعة الكتب حسن، دار كسروي
للرتاث:  املأمون أسد، دار سليم حسني ، حتقيقيعلى أبي مسندم(: 1964التميمي ) وصليامل يعلى أبو املثىن بن علي بن أمحد ،يعلى أبو 34

 األوىل.  دمشق، الطبعة
 

 الرياض: مكتبة املعارف.سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، م(: 1992األلباين، حممد ناصر )  31
 حتقيق عادل أمحد عبد املموجود.ل، الكامل في ضعفاء الرجاابن عدي، عبد اهلل بن عدي اجلرجاين )د.ت(:   32
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 احلديث. هلذا أصل وال (:149، ح 213/ 2قال العقيلي يف الضعفاء )تخريجه: 
 احلديث موضوع.الحكم عليه: 

 (:4الحديث )
ثـَرُ  َوُهم   َآَدمُ  يـَتَـَواَلدُ  َكَما يـَتَـَواَلُدونَ  اجِلن   ِإن    .َعَدَدا َأك 

 . 33ذكره السفاريين يف اللوامعتخريجه: 
 حديث ضعيف.الحكم عليه: 

 (: 5الحديث )
 اهلواِء، يف كالريحِ  وِصن فُ  األرِض، وَخَشاشُ  وعقاربُ  َحي ات   ِصن ف  : أصناف   ثالثةَ  اجِلن   تعاىل اهلل خلق

 .والعقابُ  احلسابُ  عليهم وِصن ف  
 تخريجه:

 أصناف: ثالثة اجلن اهلل قخل الدرداء: (: "أيب2635، ح 264/ 6قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء )
 ترمجة يف الضعفاء يف حبان وابن الشيطان مكايد يف الدنيا أيب ابن أخرجه احلديث. وعقارب" حيات صنف

 34.اإلسناد صحيح وقال اخلشين ثعلبة أيب حديث اجلن من يف خمتصرا حنوه واحلاكم وضعفه سنان بن يزيد
 لضعفاء.احلديث ضعيف كما ذكره ابن حبان يف ا الحكم عليه:

بلغ عدد األحاديث املذكورة يف كتاب "اجلن: حقيقته وعالجه" حوايل مخسة وأربعني حديثاً، أربعة وستون 
 مقبواًل،  والباقي كلها ضعيفة.   

 

 :الخاتمة
الرقية الشرعية هي تعويذات ربانية من اهلل علي اإلنسان ليتغلب هبا على األمراض وينتصر به على مكر 

اذ داتوء إمساعيل قاموس من مشاهري الرقاة يف ماليزيا وكتابه "اجلن: حقيقته وعالجه"،  الشياطني. واألست
كتاب قّيم مما يتعلق عن الرقية والعالج من األمراض الروحانية مستمدا من القران والسنة، غري أن األحاديث 

                                                           
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد (: 1962السفاريين، حممد بن أمحد السفاريين األثري احلنبلي )  33

 2/222 الفرقة المرضية.
 والسنة القرآن ألحباث اإلسالم نور مركز إنتاج من - ايناجمل - احلديثية التحقيقات منظومة : برنامجاإلحياء أحاديث تخريج ،العراقي 34

 باإلسكندرية.
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ع بتخّريها وبيان املوجودة يف هذا الكتاب عدم اإلحالة إىل مصادره األصلية، لذلك قمنا بعمل متواض
 درجتها. ليزاد قيمه الكتاب قيمة علمية يستفيد منه الناس. سائال املوىل أن يكتب لنا يف ميزان حسناته.  

 

 المصادر والمراجع:
 للنشر، السنة علوم دار ،إبليس ومس والحسد السحر في المغيث فتح(: م1995) صاحل، بن ماهر عبيدة أبو مبارك، آل (1

 . األوىل الطبعة

 . بريوت: العلمية املكتبة ،واألثر الحديث غريب في النهاية(: ت.د) اجلزري، حممد بن املبارك السعادات أبو األثير، بنا (2

:  ، حتقيقبلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيحم(: 1993البسيت ) التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن ، حممدابن حبان (3
 عة الثانية.الرسالة: بريوت، الطب األرنؤوط، مؤسسة شعيب

 حممد.د: ، حتقيقخزيمة ابن صحيحم(: 1914النيسابوري ) السلمي بكر أبو خزمية بن إسحاق بن ، حممدخزيمة ابن (4
 اإلسالمي: بريوت، )د.ط(. األعظمي، املكتب مصطفى

 (.ط.د) بيروت،: العربي الكتاب دار داود، أبي سنن(: ت.د) السجستاني األشعث بن سليمان داود، أبو (5

 أسد، دار سليم حسني ، حتقيقيعلى أبي مسندم(: 1964التميمي ) املوصلي يعلى أبو املثىن بن علي بن أمحد ،يعلى أبو (6
 األوىل. للرتاث: دمشق، الطبعة املأمون

 حتقيق عادل أمحد عبد املموجود.الكامل في ضعفاء الرجال، ، عبد اهلل بن عدي اجلرجاين )د.ت(: ابن عدي (7
 قرطبة: القاهرة، د.ط. ، مؤسسةحنبل بن أحمد اإلمام مسندالشيباين )د.ت(:  عبداهلل ، أبوحنبل بن أحمد (6
 الرياض: مكتبة املعارف.سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، م(: 1992، حممد ناصر )األلباني (9

 أمور نم المختصر الصحيح المسند الجامعهـ(: 1422اهلل ) عبد أبو املغرية، بن إبراهيم بن إمساعيل بن ، حممدالبخاري (11
 النجاة: بريوت، الطبعة األوىل. طوق الناصر، دار ناصر بن زهري ، حتقيق: حممدوأيامه وسننه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 عبد مصطفى ، حتقيقالصحيحين على المستدركم(: 1994النيسابوري ) احلاكم عبداهلل أبو عبداهلل بن ، حممدالحاكم (11
 األوىل. وت، الطبعةبري  العلمية: الكتب عطا، دار القادر

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة م(: 1962، حممد بن أمحد السفاريين األثري احلنبلي )السفاريني (12
  المضية في عقد الفرقة المرضية.

 األوىل. عةالطب الرياض،: السلف أضواء مكتبة ،والتمائم الرقى أحكام(: م1996) عوض، بن ضويان بن فهد السحيمي، (13
 القرآن ألحباث اإلسالم نور مركز إنتاج من - اجملاين - احلديثية التحقيقات منظومة : برنامجاإلحياء أحاديث تخريج ،العراقي (14

 باإلسكندرية. والسنة

 القاهرة،: تيمية ابن مكتبة ،داود أبي سنن شرح المعبود عون(: هـ1441) احلق، مشس حممد الطيب أبو ،آبادي العظيم (15
 . الثالثة عةالطب

 هنيان: الكويت، الطبعة آل سلطان بن زايد األعظمي، مؤسسة مصطفى حتقيق حممدالموطأ، م(: 2444أنس ) بن ،مالك (16
 االوىل.

 عّمان،: البداية دار ،الشرعية بالرقية عالجها وكيفية المستعصية العصر أمراض(: م2446) الرؤف، عبد أجمد محمود، (17
 . األوىل الطبعة
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 اجليل ، دارمسلم صحيح المسمى الصحيح الجامعالنيسابوري )د.ت(:  القشريي مسلم بن احلجاج بن سنياحل ، أبومسلم (16
 اجلديدة: بريوت، )د.ط(. األفاق بريوت/ دار

البنداري،  سليمان الغفار عبد.د ، حتقيقالكبرى النسائي سننم(: 1991النسائي ) الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد ،النسائي (19
 األوىل. العلمية: بريوت، الطبعة الكتب دارحسن،  كسروي سيد
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