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 عروة بن مسعود 2/4 عمل الطالب عمر نميس

ً عرف الرقية لغةً و  اصطالحا

 وهو النفخ بدون ريقلغة:النفث ،

 ما يرقى به من القرآن واألدعية المشروعة لطلب الشفاء وذهاب الداءاصطالحاً:

 صف الرقية:

 أن يقرأ وينفث على:

 موضع األلم في المريض •

 أو على يده ويمسح بها على موضع األلم •

 المريضأو في ماء ويشربه  •

  

      

 

 

 

 

 

 

 ما هو التداوي؟

 هو العالج بالمسكنات الطبية وهو مشروع باألدوية المباحة

 }إن هللا أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا وال تداووا بحرام{ الدليل

 ما حكم طلب الرقية من اآلخرين؟

 يجوز إذا كانت الرقية شرعية ولكن األفضل أن يرقي اإلنسان نفسه

 أذكر بعض المفاهيم الخاطئة عن الرقية

التعجل بطلب الشفاء والتذمر من تأخره ألن هذا -2 الظن أن المريض ال يرقي نفسه-1

 مناف للتوكل

 

 أنواع الرقية     

 الرقية الشركية الرقية الشرعية

وهي التي يدعى فيها 

 غير هللا
 التي تخلو من الشرك ووسائله ولها ثالث شروط

أن تكون من القرآن 

 واألدعية الصحيحة

أن تكون بلسان 

عربي وما يفهم 

 معناه

أن يعتقد أن الرقية ال 

 تؤثر بنفسها
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 عرف التمائم

ما يغلق من الخيوط أو الخرز أو الحصى أو غيرها على األعناق أو المراكب أو البيوت لجلب 

 نفع أو دفع ضر

 هاأذكر أنوع التمائم وحكم

 }شرك أكبر{التي تشتمل على االستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين -1

 }محرم{التي فيها أسماء ال يفهم معناها وتجر إلى الشرك -2

 }ال يجوز{يكتب عليها آيات من القرآن أو أسماء هللا وصفاته -3

 ً  عرف السحر لغة واصطالحا

 حقيقتهكل شيء خفي سببه وتُخيل على غير لغة:

اصطالحاً:عزائم ورقى وكالم يُتكلم به وعقد تؤثر في األبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق 

 بين المرء وزوجته

 لماذا الساحر كافر؟

 لتقربه للشياطين بالذبح والدعاء واالستغاثة وإدعاء علم الغيب

 ما عقوبة الساحر مع الدليل؟

 }حد الساحر ضربة بالسيف{القتل 

 صفات الساحرأذكر بعض 

 يدعي اإلخبار عن بعض المغيبات-3 يدعو غير هللا-2 ال يتطهر الطهارة الشرعية-1

 

   

 

 

 

 

 

 

 أنواع السحر

 سحر تخييلي سحر تأثيري

ما يؤثر في البدن المسحور فيمرضه أو 

 يؤثر على عقله أو يقتله

بأن يُخيل للعيون حتى ترى األشياء 

 عليهعلى غير ما هي 
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 ً  عالج السحر )النشرة( عرفها لغة واصطالحا

 لغة:مأخوذة من النشر وهو التفريق

 حل السحر عن المسحوراصطالحاً:

 لعالج السحر طريقتين أذكرهما مع الحكم

 }مشروع{بالرقية الشرعية والتعوذات واألدوية المباحة -1

بسحر مثله عن طريق التقرب للشياطين بالشرك ليخدموهم في حل السحر ومعرفة موضعه -2

 }محرم{

 

 

 

 

 

 

 

 هو العراف؟من هو الكاهن ومن 

 الكاهن:هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل

 العراف:هو الذي يدعي معرفة األمور بمقدمات يستدل بها )ويشمل الكاهن والمنجم ونحوهما(

 ما حكم الكهانة والعرافة؟ ولماذا؟

ألن الكهانة والعرافة ال تخلو من التقرب -2 هللا وحده عالم الغيوب-1 -شرك أكبر ألن:

 جنإلى ال

 

 ينقسم الذين يأتون الكاهن إلى قسمين أذكرهم وأذكر الحكم والعقوبة لكل منهم

 40ال تقبل له صالة {العقوبة  }محرم{القسم األول:سؤال الكاهن من غير تصديقه / الحكم 

 ً  }يوما

 }كفر{القسم الثاني:سؤال الكاهن مع تصديقه  الحكم 

 االستسقاء باألنواء

 شرك أكبر
 شرك أصغر

أن يجعل النجوم سبباً مع 

اعتقاد ان هللا تعالى هو 

 الخالق المدبر

ينسب المطر إلى الكواكب 

والنجوم على أنها هي التي 

 تمطر
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 ً  عرف التنجيم لغة واصطالحا

 النجوملغة:النظر في 

 اصطالحاً:االستدالل باألحوال الفلكية على الحوادث األرضية التي لم تقع

 أذكر أنواع علم التنجيم

 علم التسيير-2  علم التأثير-1

 أذكر الحكمة من خلق النجوم

 عالمات يهتدى بها-3   رجوم للشياطين-2  زينة للسماء-1

 عرف التطير مع األمثلة

 علومالتشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بم

بمرئي مثل:التشاؤم برؤية الغراب / بمسموع مثل:التشاؤم بسماع كلمة / بمعلوم مثل:التشاؤم 

 13برقم 

 ما حكم التطير؟

 ً  شرك أصغر إذا أثبت سبباً ولم يثبت شرعاً أو إيجابا

 شرك أكبر إذا اعتقد بأنها تجلب نفعاً أو تدفع ضراً 

 أذكر عالج الطيرة وكفارتها

صالة االستخارة قبل -3 قوة التوكل على هللا-2 اإليمان بقضاء هللا وقدرهتقوية -1

 الشروع في أمر

 -األدعية النبوية مثل:-5 االستعاذة باهلل-4

 }اللهم ال يأتي بالحسنات إال أنت واليدفع السيئات إال أنت وال حول والقوة إال بك{

 عرف الفأل واذكر حكمه

 }مستحب{ر ويقوى رجاؤه بربه / الحكم الكلمة الطيبة يسمعها اإلنسان فيس

 ما الفرق بين الفأل والطيرة؟

 الفأل/ليس فيه تعليق القلب بغير هللا ، فيه حسن ظن باهلل ، توقع للخير

 الطيرة/فيه تعليق القلب بغير هللا ، فيه سوء ظن هلل ، توقع للشر
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 ما معنى التبرك؟

 الشيء وزيادته(هو طلب البركة )والبركة هي : ثبوت الخير في 

 ما هي أنواع التبرك؟

 تبرك مشروع ، تبرك ممنوع

 ما هو التبرك المشروع ومثل عليه

 طلب البركة من شيء وجود الشرع بركته

،  )التبرك بذات النبي وآثاره ، التبرك بما ورد من األقوال واألفعال المشروعة ، التبرك بالهيئات المشروعة

 التبرك المشروع ببعض األمكنة ، التبرك ببعض األزمنة ، التبرك ببعض المأكوالت والمطعومات(

 أذكر بعض أحكام التبرك المشروع

 أن يعتقد المسلم أن البركة كلها من هللا ، أعظم سبب للبركة هو اإليمان والتقوى

 ما هو التبرك الممنوع وما حكمه؟

رع وحكمه شرك أكبر إن اعتقد أن الشيء كله يمنح البركة طلب البركة فيما لم يأذن به الش

 وشرك أصغر إن اعتقد أن زيارة ذلك الشيء سبب لحصول البركة من هللا

 ما معنى الحلف؟

 م بأحد حروف القسم الثالثة )باهلل ، تاهلل ، وهللا( )ب ، ت ، و(توكيد الشيء بذكر معظ

 .........يجب أال يحلف المسلم باهلل إال 

 عند الحاجة لتأكيد األمر المحلوف عليه ، أن يكون صادقاً في حلفه

 ما هي المخالفات التي يقع فيها بعض من يحلفون باهلل وما أحكامها؟

 الحلف باهلل كاذباً متعمداً )محرم( ، كثرة الحلف باهلل ولو كان صادقاً )منهي عنه(

 لماذا سميت اليمين الغموس بهذا االسم؟

 تغمس قائلها في الناء أو في اإلثم ألنها

 ما حكم من لم يرض بالحلف باهلل؟

 يجب الرضا بيمينهإذا كان الحالف باهلل معروفاً بالصدق فإنه 

 ال يجب تصديقهوأما الكاذب الذي ال يبالي أن يحلف باهلل كذباً فإنه 

 ما حكم الحلف بغير هللا؟
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 شرك أكبرإال إذا كان المحلوف به معظماً عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا  شرك أصغر

 

 ما معنى اإلقسام؟

 أن تحلف على مخلوق أن يفعل كذا أو كذا

 ؟ما معنى اإلقسام على هللا

 أن تحلف على هللا أن يفعل أو تحلف عليه أال يفعل

 ما هي أنواع اإلقسام على هللا وما أحكامها؟

 على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بربه )جائز(أن يقسم 

 أن يقسم على ربه إلعجابه بنفسه وغروره أو سوء ظنه باهلل )محرم(

 ما معنى النذر؟

 هو أن يوجب العبد على نفسه شيئاً لم يوجبه الشرع

 ما حكم انذر وما حكم الوفاء به؟

 عبادةوأما الوفاء به فهو  مكروه

 ولماذا؟ما حكم النذر لغير هللا 

 ألنه صرف عبادة لغير هللا شرك أكبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكم الوفاء بالنذر

 نذر الطاعة
 ينعقد

 يجب الوفاء به

 نذر المباح
 ينعقد

يخيَّر بين فعله أو تركه 
 مع كفارة اليمين

 نذر المعصية
 ينعقد وال يجوز الوفاء به

 تجب كفارة اليمين

 النذر لغير هللا
 ال ينعقد مطلقاً 

 ال تجب فيه الكفارة
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