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Abstract: The paper is aiming to analyse the ‘ar-ruqya ash-sharʿiyya’ phenomena as a 
new religious-therapeutic practice in Morocco. In order to defend this thesis, the researcher 
put forward two hypotheses: The first, there is a transition from ‘ar-ruqya’ to  ‘ar-ruqya 
ash-sharʿiyya,’ since the common ‘Ruqiyyā’ in the Moroccan popular medicine  for healing 
diseases which is related to the ‘Jinn.’ And there is ‘ar-ruqya ash-sharʿiyya’ as a new practice 
that it has its Ideology, Independent literature and social existence, particularly what is called 
‘centers’ in urban areas. The second, the ‘ar-ruqya ash-sharʿiyya’ represents a field of the 
religiosities struggle, where the researcher believes that Salafi Wahhābi ideological holder 
of ‘ar-ruqya ash-sharʿiyya;’ All the texts were written by the so called scholars of ‘Salafi 
Wahhābi.’ So, thatʼs why ‘ar-ruqya ash-sharʿiyya’ doesnʼt only heal the patients from magic, 
but also persuades this patient with a pattern or style of religiosity instead of another style, 
that is ‘Salafi Wahhābi.’ The researcher starts out from the rituals of ‘ar-ruqya ash-sharʿiyya’ 
session that is followed in treating women as an example to demonstrate the passage of this 
alternative religiosity.

Keywords: Ar-Ruqya ash-sharʿiyya, Salafi Wahhābi’, Anthropology-Rite of Passage, 
Morocan Islam.

مقدمة
هيدف هذا املقال إىل حتليل ممارسة الرقية الرشعية بوصفها ممارسة دينية-عالجية 
جديدة يف املغرب. وهي ممارسة ظهرت يف التسعينيات من القرن املايض عىل إثر انتشار 
يسعى  تطهري  ديني  بمرشوع  العريب  املرشق  من  القادم  الوهايب  السلفي  التدين  مظاهر 
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إىل االنتشار االجتامعي والتجذر يف املعتقدات واملامرسات الدينية للمغاربة، كام يف باقي 
الساعي  بمرشوعه  التدين  من  النمط  هذا  يتميز  وعموما  واإلسالمية،  العربية  البلدان 
الوهايب  التديّن  خاض  لذلک،  الناس.  بني  الشائع  املحيل2  اإلسالم  نمط  تقويض1  إىل 
رصاعاً وجوديا ضد املامرسات العالجية الشعبية، واصفاً إياها بـ”الرشک“ و”الضالل“ 
و”الشعوذة“ وغريها من النعوت، املتجسدة يف زيارة األولياء واألرضحة واملزارات بغية 
باجلن.  صلتها  يف  يعتقدون  التي  األمراض  تلک  بينها  من  متنوعة،  أمراض  من  العالج 
من هنا انرب ذاک التدين يف إطار تصوره ”التصحيحي“ للدين لتقديم الرقية الرشعية 
الرشعية  الرقية  كانت  ولذلک  املحلية.  العالجية  املامرسات  أنواع  من  أيٍّ  عن   3 بديالً
يف  قبلُ  من  السائدة  التقليدية  الرقية  إىل  بالنظر  ومضموهنا  شكلها  يف  جديدة  ظاهرة 
عالجهم  يف  قاة  الرُ يتبعها  التي  والطقوس  املرجعيات  حيث  من  سواء  املغريب،  املجتمع 
أو  واألدعية،  بالقرآن  العالج  عىل  أساسية  بصفة  والقائمة  يقصدوهنم،  الذين  للمرىض 
من حيث املظهر التنظيمي املتمثل يف مراكز الرقية الرشعية املنترشة يف عدد من األحياء 

الشعبية احلرضية.

أجل  من  الشعبية  املعتقدات  ”تقويض  إىل  العرشين  القرن  مطلع  الوهايب  املذهب  سعي  بأن  بيلري  ميشو  بني  لقد   .1
م منه املغاربة أن األمر يتعلق ”بتدنيس للمقدس (sacrilège) وتدمري للدين نفسه.“ استبداهلا بالعقيدة الدينية املثالية،“ فهِ

Edouard Michaux-Bellaire, Le Wahhabisme (Casablanca: Impr. réunies, 1928), 21.

أثارت هذه املواجهة جدال استغرق مدة طويلة منذ مطلع القرن التاسع عرش، زمن املوىل سليامن، واستمرت كذلک 
منتصف القرن العرشين مع تقي الدين اهلاليل. لقد انرب عدد من العلامء املغاربة سنة 1803 إىل الرد عىل الدعوة الوهابية 
يف شكل رسائل، منها: رسالة املوىل سليامن إىل سعود بن عبد العزيز من تدبيج شيخ اجلامعة الطيب بن كريان، ورسالة 
أمحد بن عبد السالم البناين املعنونة بـ”الفيوضات الوهبية يف الرد عىل الطائفة الوهابية“ ثم رسالة جمهولة معنونة بـ”رسالة 
يف الرد عىل مبتدعة أهل البدو وناحية الرشق.“ وتناولت جممل هذه الرسائل ”املآخذ عىل الدعوة الوهابية ومناقشتها، 
وما يتعلق بزيارة القبور من نذور وطلبات، وأهم من هذا كله ما يرتتب عىل ذلک من تكفري للمسلمني هبذه األفعال.“ 
نموذجا  اإلسالمي  الغرب  نصوص  عرش:  التاسع  القرن  يف  الوهابية  عىل  الرد  نويرة،  وأسامء  الروييس  انظر: محادي 

(بريوت: دار الطليعة، 2012)، 71.
ذلک  ويفرس  العوام  قبل  من  الرتحيب  تلق  مل  عرش  الثامن  القرن  خالل  الوهابية  الدعوة  أن  املنصور  حممد  يبني   .2
بكيفية رئيسية باهليمنة اإليديولوجية للمتصوفة والرشفاء، ذلک أن الدعوة الوهابية كانت يف جوهرها، تعارض التعلق 
باملغرب.  بالزيارة كان من صميم املامرسة الدينية  األولياء والتقرب إليهم  وتعتربه رشكا، يف حني أن تعظيم  بالصلحاء 
انظر: حممد املنصور، املغرب قبل االستعامر: املجتمع والدولة والدين 1792-1822، ترمجة حممد حبيدة (بريوت: املركز 

الثقايف العريب، 2006)، 232.
اهللا  دين  من  خيرجون  املسلمني  من  كثريا  ”رأيت  بايل:  السالم  عبد  وحيد  الرشعية  الرقية  يف  التأليف  رائد  يرصح   .3
قالوا:  نصحتهم  وإذا  الغيب،  يعلم  أنه  واعتقادهم  بل  إياه،  وتصديقهم  كاهن،  أو  عراف  إىل  بذهاهبم   وفراد مجاعات 
أعطنا البديل؟ هذا مما جعلني بحثت يف هذا األمر، وسألت اهللا عز وجل أن يرزقنا البديل الرشعي.“ وحيد عبد السالم 

بايل، وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان، تقريظ أبو بكر جابر اجلزائري (القاهرة: دار ابن اهليثم، 2006)، 17.
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أوال: من الرقية إىل الرقية الرشعية
إفريقيا  شامل  يف  والسحر  الدين  العرشين  القرن  بداية  يف  دويت  إدمون  كتاب  مثَّل 
املتون  من  جمموعة  باستعامل  استطاع  حيث  بالتقدير  جديرا  إثنوغرافيا  عمال   (1908)
تداخل  عن  الكشف  السبعة“4  العهود  ”حرز  أو  مرجانة“  ”حرز  مثل  املتوفرة  السحرية 
من  كواحدة  للسحر  الشفوية  الطقوس  أو  اإلسالمية  العزيمة  يف  والديني  السحري 
مكننا  متن  بمثابة  يعترب  العمل  هذا  أن  واحلقيقة  السحرية.  للطقوس  الثالثة  األصناف 
أن  من  الرغم  وعىل  العرشين.  القرن  بداية  يف  السائدة  قى  الرُ أشكال  عىل  التعرف  من 
بالتعددية  اهتاممهم  أثر  عىل  باملغرب  الشعبي  الطب  أصناف  تناولوا  الباحثني  من  عددا 
الطبية5 التي تسم سلوک املرىض، ظاهرة اعتقاد املغاربة يف اجلن وطرق العالج املرتبط 
به كاسرتاتيجيات عالجية من بني أخر، إال أن الرقية مل تفرد لوحدها بأبحاث خاصة. 
األنظمة  تعددية  يف  وااللتباس  االختيار  األرواح؟  أم  البارد  كرينوود  برنارد  دراسة  ويف 
الطبية باملغرب (1981)،6 التي تعدُّ أشمل دراسة تناولت التعددية الطبية يف املغرب بنهج 
شمويل حييط بكل تفاصيلها. لقد تناول كرينوود أسباب املرض يف الثقافة الشعبية املغربية، 
خون والبارد وما بينهام، وثالثة فوق  وصنفها إىل ستة أصناف: ثالثة طبيعية، وهي: السْ
طبيعية، وهي: األرواح (اجلنون، لرياح) والشعوذة (السحور) والعني. ولكل من هذه 
طبيعية  الفوق  األمراض  معاجلة  أن  كرينوود  برنارد  ويشري  للعالج،  أسلوب  األصناف 
يقرّ  نفسه  املنحى  ويف  الرقية.  بواسطة  تتم  واملس  واالكتئاب  واجلْنون  الرصع  قبيل:  من 
عبد احلي الديوري يف دراسته عن الطب التقليدي باملغرب (1998)7 أن الطب الشعبي 

4. بايل، وقاية اإلنسان، 85.
5. هناک دراسات عديدة، منها:

Henri Pasqualani, “Contribution à l’étude de la médecine traditionnelle au Maroc” (Université de 
Bordeaux, Faculté Mixte de médecine et de pharmacie, École du livre, 1957); Clément Geny, “Aspects 
de la médecine traditionnelle au Maroc,” (Thèse de doctorat en Médecine, Université Louis Pasteur, 
Faculté de médecine de Strasbourg, 1979) [non publiée]; khadija Naamouni, Le culte de Bouya Omar 
(Casablanca: Éditions Eddif, 1993); Renée Claisse-dauchy, Médecine Traditionnelle du Maghreb: 
Rituels d’envoutement et de guérison au Maroc (Paris: Éditions L’Harmattan, 1996). Saâdia Radi, 
Surnaturel et société: L’explication magique de la maladie et du malheur à Khénifra, Maroc (Rabat: 
Centre Jacques-Berque, 2013).

6. Bernard Greenwood, “Cold or Spirits? Choice and Ambiguity in Morocco’s Pluralistic Medical 
System,” Social Science and Medicine 15 B (1981): 219-36.

7. Abdelhaï Diouri, “Traditional Medicine in Morocco,” in Confluence: Histoire Anthropologie 
et Études Littéraires. Travaux offerts à Abdelahad Sebti, Coordination Abderrahmane Elmoudden, 
Ahmed Bouhsane et Lotfi Bouchentouf (Ar-ribāṭ: Dār Abī Raqrāq, 2018), 227-41 (The article was 
originaly written in 1998).
للنرش  وقُبل  شيكاگو،  جامعة  منشورات  إىل  الباحث  قدمه  كتاب  ملرشوع  مفصل  وصف  هو  املقال  هذا  أن  إىل  يشار 
باعتباره ثمرة زيارة علمية ملركز الدراسات الرشق أوسطية بجامعة هارڤارد، وكان العمل األصيل جاهزا تقريبا، غري أنه 

ضاع ألسباب تقنية ومل يبق منه إال هذا الوصف املفصل الذي نرشه الباحث يف هذا الكتاب.
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باملغرب متعدد، ففضال عن وجود طب األعشاب املستلهم من الطب العريب اليوناين، 
املؤسس  اجلن  يف  االعتقاد  خصوصا  العقلية  األمراض  من  العالج  أساليب  أيضا  تنترش 
بحثه  من  األول  القسم  ويف  اإلفريقية.  األصول  يف  واملتجذر  اإلسالم  قبل  ما  تراث  عىل 
ات املسامة مليكة  تناول ”عملية عالج ما يوصف بمرض اجلن“ فأورد عن إحد املعاجلِ
إيعاز  بفعل  الشخص  يصيب  أن  للجن  يمكن  نوعني:  إىل  اجلن  مرض  أسباب  تصنيف 
) أو بإرادة خاصة من اجلن انتقاما من الشخص الذي سبب له رضرا  كنْ تْسْ من ساحر (يْ
)، ويف كلتا احلالتني يُغمى عىل املريض، مع اضطرابات الكالم مع الذات يف احلالة  يَارْ (تْشْ
األوىل، والشلل يف احلالة الثانية. ويشري ديوري أن سريورة العالج من أمراض اجلن تؤكد 
- باإلضافةإىل أمهية اسم اجلنّ وأصل املرض - عىل جعل اجلن يظهر عىل صعيد اجلسد 

من خالل طقوس تصاحلية احتفالية من قبيل التضحية واحلرضة واألطعمة الطقوسية.
تزودنا الدراسات السابقة باخلريطة العامة للمامرسات العالجية املحلية باملغرب، 
تكن  مل  السائد  التداوي  عن  متاميز  العالج  يف  جديد  كأسلوب  الرشعية  الرقية  لكن 
موضوعا هلا. مع ذلک، تظل أمهيتها كامنة يف توصيف أنامط العالج السابقة عىل الرقية 
الرشعية التي تعرب عن االنتامء إىل التاريخ املحيل واملتجذر يف أسلوب التطبيب الشعبي 

ألمراض اجلن عند املغاربة طيلة أزيد من قرن.
حاولت  فقد  الرشعية.  الرقية  إىل  مبارش  بشكل  تطرقت  حديثة  أعامل  هناک  لكن 
ستفانيا باندولفو يف كتاهبا العُقدة النفسية: اجلنون والتحليل النفيس واإلسالم (2018)،8 ويف 
سياق تتبع تصورات النفس يف احلضارة اإلسالمية، من خلق حوار بني التحليل النفيس 
واإلسالم. وبعد نقاش مستفيض ملفهوم النفس وجتلياته يف املخيال اإلسالمي، وصلت 
يف إطار ما سمته فقه النفس9 (العبارة يف األصل نقلتها عن أيب حامد الغزايل) إىل الرقية، 
عالجه  أثناء  تسميه  كام  مغريب  إمام  قبل  من  ممارستها  وكيفيات  أصوهلا  تفكيک  لتحاول 
ملجموعة من النساء. وتتبعت باندولفو املرجعيات التي يعتمدها اإلمام/الراقي الرشعي، 
الطب  وبنظام  واجلن،  والشيطان  الرش  بمفاهيم  وعالقتها  النفسية  لألمراض  ومتثالته 
يف  األمراض  طبيعة  وصف  من  فتمكنت  واالبتالء،  ک  الرشِ مثل  دينية  ومفاهيم  العريب، 
عالقتها باجلن، ووصفت إثنوغرافيا كيفية عالج اإلمام هلا أثناء جلسات الرقية الرشعية. 
يف  خصوصا  باندولفو،  به  قامت  الذي  الدقيق  اإلثنوغرايف  العمل  من  الرغم  عىل  لكن، 

8. Stefania Pandolfo, Knot of the Soul: Madness, Psychoanalysis, Islam (Chicago & London: The 
University of Chicago Press, 2018).

9. Pandolfo, Knot of the Soul, 12.
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عىل  الرشعية،  والرقية  الرقية  بني  متيّز  مل  فإهنا  الرشعية،  بالرقية  العالج  أسلوب  وصف 
لغويا  ليس  بينهام  فالفرق  الرشعية،  الرقية  بحثها  يف  وصفت  الواقع  يف  أهنا  من  الرغم 
الرقية  إرجاع  إىل  هتتد  مل  وبالتايل  اإليديولوجية،  املرجعية  يف  فرق  هو  ما  بقدر  فحسب 
هذا  يف  وكتبت  الوهابية.  السلفية  هو  الذي  الرئييس  اإليديولوجي  حاملها  إىل  الرشعية 
وهو  الرشعية،  بالرقية  اليوم  يُعرف  اإلهلية  بالرقية  القيّم  ابن  وصفه  ”ما  ييل:  ما  الصدد 
تقوية العالقة بني نفسني بإذن اهللا، وهذه العالقة هي رابط بني النفوس، جتعل من املمكن 
نقل العالج، حينام تكون نفس املعالِج قوية وتقية لتتصل بالنفس الضعيفة املبتالة فتقوم 
بناءً  الرقية  طبيعة  رشح  تواصل  ثم  املؤذية،“10  الكائنات  ضد  وقناة  كمساعد  منتصبة 
الرقية  بعالقة  متسک  أن  باندولفو  إمكان  يف  وكان  القيّم.  البن  النبوي  الطب  كتاب  عىل 
الرشعيني  ک يف فصل خاص وانتداب الرقاة  تناولت مفهوم الرشِ بالوهابية ملا  الرشعية 
السلفية  احلركة  أيضا  هبا  رفت  عُ التي  املواجهة  وهي  املشعوذين،11  مواجهة  يف  أنفسهم 
السلفيني  نصوص  عند  توقفت  أهنا  فلو  أشارت،  كام  االستعامر  فرتة  خالل  املغرب  يف 
أثناء  ک  بالرشِ البالغ  االهتامم  ذلک  لوجدت  الرشعية  الرقية  يف  كتبوا  الذين  الوهابيني 
تناول مفهوم التوحيد، وألدركت مغز إحلاح اإلمام/الراقي الرشعي الذي قابلته عىل 
ک. ومل تنتبه باندولفو، وهذا راجع  الرشک، إىل درجة ختصيصها فصال يف كتاهبا عن الرشِ
إىل أن أسئلتها خمتلفة عن أسئلتنا، إىل أن مرجعيات اإلمام/الراقي الرشعي ال ينبغي أن 
النبوي  والطب  الرازي  وحاوي  سينا  ابن  وقانون  الغزايل  إحياء  يف  مضامينها  تُتفحَص 
املرجعيات،  تلک  هلا  تعرضت  التي  القراءات  يف  األهم،  وهو  وإنام،  فقط،  القيم  البن 
خاصة كتاب الطب النبوي منها، بواسطة السلفية الوهابية منذ ثامنينيات القرن املايض، 
فأعادت تشكيل الرقية الرشعية ونسقها املنظم املتمثل يف مراكز الرقية الرشعية، وليس 
اإلمام الذي حتدثت باندولفو معه طويال إالّ واحدا من النخبة الدينية التي تشكلت يف 
سياق صعود السلفية الوهابية يف املغرب وباقي البلدان اإلسالمية. كان األحر أن تعود 
إىل رقاة رشعيني نظّروا منذ الثامنينيات للرقية الرشعية مثل وحيد عبد السالم بايل وعبد 

اهللا السدحان ومصطفى لقصري وغريهم، وهم دعاة للسفلية الوهابية يف املقام األول.
مها  املغريب،  احلرضي  املجال  يف  جديدة  ممارسة  الرشعية  الرقية  بأن  يؤكد  ما  إن 
ونوضح  املراكز،  شكل  اختاذها  والثاين،  فيها،  التأليف  استقالل  األول،  اثنان:  مظهران 

ذلک كاآليت:
10. Pandolfo, Knot of the Soul, 268.
11. Ibid., 288.
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• استقالل التأليف
عندما بدأنا البحث يف موضوع الرقية الرشعية وجدنا عناوين كتب يف هذا املوضوع 
والرشكية“  والبدعية  الرشعية  والرقى  و”العالج  الرشعية“  الرقية  ”قواعد  قبيل:  من 
التي  املئات  ومثلها  والرقاة،“  واجلن  الرقية  حول  و”مفاهيم  وعالجه“  والرصع  و”اجلن 
استطعنا مجعها من املكتبات واألكشاک يف الدار البيضاء، فضال عن مئات الكتب املتاحة 
من  جديد  نوع  عىل  بوضوح  وقفت  أن  املفاجأة  فكانت  اإللكرتونية،  املواقع  يف  للتنزيل 
التأليف مل يكن معروفا يف السابق، فالفتاو املتعلقة بالرقية عند القدماء كانت متضمنة 
صصة حرصا لكل ما له  يف كتب الفقه أو األخبار والرتاجم، فال نعثر لدهيم عىل كتب خمُ
صلة بالرقية الرشعية، لكن ابتداءً من الثامنينيات بدأت يف الظهور مؤلفات خاصة يف هذا 

. املوضوع، وأبرز ما يميز مؤلفيها انتامؤهم إىل السلفية الوهابية كام نبنيّ
التصدي  يف  البتار  والصارم  واجلان  الشيطان  من  اإلنسان  وقاية  أن  املؤكد  ومن 
عىل  و1990  بني 1987  فا  ألّ الرشعية،  الرقية  جمال  يف  كتابني  أهم  ومها  األرشار،  للسحرة 
رغ سنة 1987 يف مكة لتأليف  التوايل، وهذا ما يؤكده بايل يف مقدمة الطبعة األوىل،12 أنه تفَ
كتاب الصارم البتار. وهذا ما يؤكده، أحد أشهر الرقاة الرشعيني، وهو مصطفى لقصري 
كذلک بقوله: ”يف أواخر الثامنينيات بدأت تظهر الكتب يف الرقية الرشعية، وعىل رأسها 
كتاب وحيد عبد السالم بايل حفظه اهللا، كتاب وقاية اإلنسان، ويف اجلملة، هذا الكتاب 
وضع اإلطار العام هلذا العمل وهو الرقية.“13 وفضال عن وحيد بايل، هناک عمر سليامن 
األشقر الذي يرتدد اسمه بني كثري من الرقاة، وهو صاحب كتاب عامل اجلن والشياطني14 
ختص  مسائل  عىل  التعرف  يف  مضامينه  ويستعلمون   ،1984 سنة  القاهرة  يف  طبع  الذي 
اجلن والشياطني، فضال عن أن الفصل اخلامس خصصه ”لألسلحة التي البد للمسلم 
أن يتسلح هبا وهو خيوض املعركة مع الشيطان“ عىل حد تعبريه، وهي توجيهات تتعلق 
السالم  عبد  ووحيد  األشقر  سليامن  عمر  نعترب  أن  يمكن  احلقيقة،  ويف  أساسا.  بالعالج 
مستقال  مبحثا  الرشعية  الرقية  جعال  اللذان  ومها  الرشعية،  الرقية  يف  فا  ألّ من  أول  بايل 
عىل  اإلمام/الراقي  ممارسة  قرأت  حينام  باندولفو  ستيفانيا  مع  نتفق  مل  لذلک  التأليف،  يف 
الباحثني  أعامل  إىل  العودة  ىل  األوْ كان  حني  يف  فقط،15  اجلوزية  القيم  ابن  كتب  ضوء 

12. وحيد عبد السالم بايل، الصارم البتار يف التصدي للسحرة األرشار (القاهرة: دار ابن اهليثم، 2004)، 4.
13. مقابلة مع مصطفى لقصري (البحث امليداين).

14. عمر سليامن األشقر، عامل اجلن والشياطني (القاهرة: مكتبة الفالح، 1984)، 5.
15. Pandolfo, Knot of the Soul, 268.
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الذين سأذكرهم، فهم الذين أعادوا من جديد قراءة ابن تيمية وابن حنبل وابن القيم 
وغريهم.

التأصيلية  ومرجعياهتم  الرشعية  الرقية  جمال  يف  املؤلفني  بأشهر  بالتعريف  ولنبدأ 
التي يستقون منها أسس التصور واملامرسة.

املرجعية  بوضوح  تتبني  األشقر16 (2012-1940)  سليامن  عمر  سرية  إىل  بالرجوع 
السلفية الوهابية التي ينهل منها، فقد ولد ونشأ يف فلسطني ثم سافر إىل اململكة العربية 
يف  البكالوريوس  درجة  ونال  بالرياض،  الثانوية  املرحلة  درس  حيث  مبكرا  السعودية 
الرشيعة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام 1964، وعمل أمني مكتبة يف 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ومكث فيها فرتة من الزمن ثم غادر إىل الكويت عام 
عىل  حصل  ثم  األزهر  جامعة  يف  املاجستري  بدراسة  العلمية  رحلته  واستكمل   ،1965

العزيز  عبد  الشيخ  عىل  وتتلمذ   .1980 عام  األزهر  بجامعة  الرشيعة  كلية  من  الدكتوراه 
منها:  الفقه،  يف  الكتب  عرشات  األشقر  ألّف  األلباين.  الدين  نارص  والشيخ  باز،  بن 
و”أحكام  األصويل،“  اإلمجاع  يف  و”نظرة  تيمية،“  ابن  عند  الفقهية  والضوابط  ”القواعد 
كتب  عدة  ألّف  كام  والسنة.“  الكتاب  ضوء  يف  و”الصيام  اإلسالمي،“  الفقه  يف  الزواج 
االعتقاد“  و”أصل  والسنة،“  الكتاب  ضوء  يف  ”العقيدة  سلسلة  أمهها  بالعقيدة،  ختتص 
و”الرسل  والنار“  و”اجلنة  واجلامعة،“  السنة  أهل  اعتقاد  ضوء  يف  وصفاته  اهللا  و”أسامء 
والرساالت.“ واألشقر كام سلفت اإلشارة كتب بطريقة غري مبارشة يف الرقية الرشعية، 

وتناول موضوع اجلن والعالج منه يف كتابه الصادر عام 1984.
غري أن وحيد عبد السالم بايل (1963-...) كتب مبارشة يف موضوع الرقية الرشعية، 
اإلجازة يف اآلداب  األسايس، فهو مرصيّ املولد،17 حصل عىل  الرقاة املنَظِّر  فاعترب بني 
لتدريس  السعودية  العربية  اململكة  إىل  سافر  ثم  القاهرة،  جامعة  من   1985 سنة  والرتبية 
اللغة العربية. وقد تتلمذ عىل عديد من شيوخ اململكة من بينهم: الشيخ عبد العزيز بن 
بكر  أبو  والشيخ  األلباين،  الدين  نارص  والشيخ  العثيمني،  صالح  بن  حممد  والشيخ  باز، 
اجلزائري، والشيخ عبد اهللا جربين، وآخرين غريهم. والتقى أيضا مع كبار شيوخ الدعوة 
السلفية من بينهم حممد حسني يعقوب، وحممد حسان وأبو إسحاق احلويني. ثم سافر 

 https://shamela.ws/index.php/author/1203 :16. انظر سريته يف املكتبة الشاملة
https://www. :وأيضا صفحته عىل الفايسبوک .http://www.waheedbaly.com/amr :17. انظر موقعه اإللكرتوين

facebook.com/wahidbally/info



138 Loukili Youness

للدعوة يف عدة بلدان عرب العامل، منها العربية واألوروبية مثل السويد وفنلندا وغريمها. 
الرتمذي  وسنن  مسلم  وصحيح  البخاري  صحيح  يف  أجيز  أنه  نجد  العلمية  سريته  ويف 
وسنن أيب داود ومسند أمحد وموطأ مالک والنسائي وابن ماجة باإلسناد املتصل إىل النبي 
صىل اهللا عليه وسلم. كام أنه رشح يف حمارضات متعددة كتاب رياض الصاحلني للنووي 
وكتاب الرحيق املختوم وكتب أخر الفقه. انرب الشيخ بايل أيضا للكتابة فألف أزيد 

من عرشين مؤلفا يف الفقه والسرية وغريها.
الرشعية، وهو اآلن يف  أبرز املؤلفني يف الرقية  ونجد يف املغرب املصطفى لقصري 
مقابلة  يف  لنا  ويذكر  والرقاة،  واجلن  الرقية  حول  مفاهيم  كتابه  خالل  من  السابع،  عقده 
بدأت  اإلنسان  وقاية  قراءة  ”بعد  يقول:  بايل،  وحيد  عىل  كتابه  تأليف  يف  اعتمد  أنه  معه 
الرقية،“  أعامل  من  كثري  يف  تساعدين  التي  التحديدات  وبعض  الضوابط  من  شيئا  أضع 
وعىل الرغم من أن كتابه بدون تاريخ للنرش إال أن التأليف يف الغالب بعد سنة 2010، 
بالرقية  الشغف  بدأ  أنه  يذكر  معه  أجريتها  التي  املقابلة  ففي  ممارسة،  طول  بعد  به  وقام 
عندما رحل عام 1980 للدراسة يف اململكة العربية السعودية للدراسة، وهناک التقى سنة 
1982 بأستاذه عيل بن مرشف العميل الذي كان رائدا يف جمال الرقية الرشعية ومشهورا يف 

الصحف واجلرائد واملجالت، يقول: ”كان الشيخ العميل حيكي لنا املغامرات التي جرت 
بشغف  كالمه  أتابع  وكنت  اجلن،  بعض  أو  املرصوعني  بعض  أو  املرىض  بعض  مع  له 
وتشوقت إىل أن أر بعيني هذه الوقائع، فذهبت عنده ورأيت كيف يرصع ويقرأ عىل 
للعلوم  دراسته  أثناء  السعودية  العربية  اململكة  يف  إذن  التعلم  لقصري  بدأ  لقد  الناس.“ 
هذه  يسمي  كام  العلم،  لطلب  رحل  لقصري  مصطفى  أن  شديدة  داللة  له  ومما  الدينية.18 
الرحلة، بتزكية من الشيخ تقي الدين اهلاليل رائد الوهابية يف املغرب،19 وهكذا رحل عام 
1980 يف أوج بداية انتشار املذهب الوهايب يف املغرب.20 ويتضح بشكل بارز من مضامني 

كتاب مفاهيم حول الرقية واجلن والرقاة املنهج السلفي الوهايب ملصطفى لقصري يف تناول 
إىل  رحيله  قبل  املغرب  يف  للرقية  املامرسني  بعض  رافق  أن  سبق  أنه  املقابلة  نفس  يف  أيضا  لقصري  مصطفى  يذكر   .18
معلام  يعمل  كان  الرشعية،واحد  الرقية  يامرسان  رجلني  أرافق  كنت  السبعينيات  ”يف  يقول:  السعودية،  العربية  اململكة 
واآلخر يعمل يف املكتب الوطني للسكک احلديدية، واهللا أعلم كيف أخذوها ومن أين تعلموها.“ مقابلة مع مصطفى 

لقصري (البحث امليداين).
19. مقابلة مع مصطفى لقصري (البحث امليداين).

ووزارة  الداخلية  وزارة  من  كل  ودور  للمغرب  الوهابية  اخرتاق  قضية  دقيق،  بشكل  محيمنات،  سليم  حيلل   .20
األوقاف يف ذلک، وأيضا تسهيل السلطات للتحركات الدعوية لتقي الدين اهلاليل يف بعض املدن املغربية. انظر: سليم 
البيضاء:  (الدار  السلطوي  التحديث  وإكراهات  الدولة  أصولية   (2002-1984) املغرب  يف  الدينية  السياسة  محيمنات، 

إفريقيا الرشق، 2018)، 338.
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خمتلف القضايا املتصلة بالرقية الرشعية، كام أن هناک فيديوهات عديدة عىل اليوتيوب 
وفيديوهات  أرشطة  منها  االجتامعية،  القضايا  خمتلف  يف  املنهج  هبذا  لقصري  متسک  تبني 
انترشت يف السنوات األخرية حتت عناوين: ”خطورة التربج“ و”استحالل املحرمات،“ 
و”أنى هلم الرجولة“ و”املسلمون بني عز األمس وذل اليوم،“ و”أهل السنة واجلامعة“...

إلخ.
نالحظ يف مؤلفات األسامء الثالثة الذين ذكرنا أن املرجعية األساسية يف النقوالت، 
العاملان  عىل  االعتامد  هي  حديثا،  املؤلفة  الرشعية  الرقية  كتب  خمتلف  عىل  أيضا  وينطبق 
احلنبليان ابن تيمية وابن القيم اجلوزية، باإلضافة إىل علامء هيئة كبار العلامء يف السعودية. 
ويظهر هؤالء كأبرز املراجع يف القضايا املختلفة التي يسوغ هبا الرقاة ممارستهم، فأقواهلم 
يقدم  واألحاديث  لآليات  وتفسريمها   ،أخر أقوال  أية  تضاهيها  ال  حجية  تكتيس 
التنظري  يف  الثاين  املصدر  هـ)  تيمية (728-661  ابن  حيتل  أوىل،  جهة  ومن  سواه.  ما  عىل 
تيمية  فابن  هـ).   241 (ت  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  بعد  املعارصة،  التقليدية  السلفية   لد
البيّنة  صورته  ”املنهج“  اختذ  ومعه  مداها.  وغاية  واكتامهلا  السلفية  نضوج  ”أوج  يمثل 
بكثرة  تيمية  ابن  وعرف  بعده.“21  جاؤوا من  الذين  السلفيني  لكل  الطريق  حددت  التي 
جمادلته للمتكلمني والفالسفة واملتصوفة، واملنافحة عن منهج السلف الذي يلخصه يف 
قوله: ”أن القرآن ال يعارضه إىل قرآن ال رأي ومعقول وقياس، وال ذوق ووجد وإهلام 
ومكاشفة.“22 ويستشهد الرقاة يف كتبهم بشكل كبري بأقوال ابن تيمية، ومن أهم الكتب 

التي تكثر النقول منها تلک املتعلقة بالعقائد.
ومن جهة ثانية، يعدّ ابن القيم اجلوزية (ت 751 هـ) املصدر النظري األبرز لكتب 
الرقية الرشعية، فقد ألف كتبا عديدة يف الطب. وفضال عن غزارة إنتاجه، فإن تلمذته 
عىل ابن تيمية،23 أهلته ليكون موضع ثقة، خاصة أن ابن تيمية مل يكتب يف مواضيع الطب 
والعالج الروحاين، مما بوأه ليكون أحد أعالم املنهج السلفي، فابن القيم، كام يقول بكر 
أبو زيد: ”يربز األدلة من الكتاب والسنة ويستنبط األحكام الرشعية منها بأسلوب سهل 

 ،(2014 والنرش،  لألبحاث  العربية  الشبكة  (بريوت:  التحوالت  زمن  ورسائل  اإلسالم  حترير  جدعان،  فهمي   .21
.319

والباطل،“من جمموع الفتاو (اململكة العربية السعودية: وزارة الشؤون  22. ابن تيمية احلراين، ”الفرقان بني احلق 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية - جممع امللک فهد لطباعة املصحف الرشيف، 2004)، 33.

23. أبو زيد بكر بن عبد اهللا، ابن القيم اجلوزية: حياته آثاره موارده (اململكة العربية السعودية: دار العاصمة، 1423)، 
.130
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تقديم  عىل  القيم  ابن  حرص  كام  واملعنوي.“24  اللفظي  بنوعيه  التعقيد  من  خال  مبسط 
أقوال  بأزمة  ”أخذ  اهللا  رسول  وسنة  اهللا  كتاب  يف  جيد  مل  إن  القيم  فابن  الصحابة،  أقوال 
وهذه  فهوما.  وأصحها  دينا،  وأعمقها  قلوبا  األمة  أبرّ  ألهنم  عنهم  اهللا  ريض  الصحابة 
صفة بارزة وسمة ظاهرة يف مجيع مباحثه يف العقائد واألحكام.“25 ومن مؤلفاته الشهرية 
يف جمال الطب،26  كتاب الطب النبوي الذي يعد يف األصل أحد مباحث السرية النبوية 
الشيطان،“  مصايد  من  اللهفان  و”إغاثة  العباد.“  خري  هدي  يف  املعاد  بـ”زاد  املعروفة 
القلوب.“27  و”طب  الشايف،“  الدواء  عن  سأل  ملن  الكايف  اجلواب  أو  والدواء  و”الداء 

وتتضمن هذه املؤلفات قواعد ورشوح للعديد من األمراض وحكاية حاالت.
وتأيت، من جهة ثالثة، هيئة كبار العلامء وعلامء اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية، 
مطلوبة  فآراؤهم  الرشعية،  الرقية  بأحكام  تتعلق  عديدة  مسائل  يف  يفتون  اهليئة  فعلامء 
باعتبارهم يمثلون املرشوعية العلمية للسلفية الوهابية يف الفرتة املعارصة، وكل ما يفتون 
به يصبح دليال رشعيا للفعل أو الرتک. ونعطي مثال بعاملني كبريين، أحدمها: عبد العزيز 
 فتاو ونجد  فوزان28 (1935-...).  آل  فوزان  بن  صالح  والثاين  باز (1999-1910)  ابن 
صحة  عىل  لالستدالل  وتقدم  الرشعية،  الرقية  يف  املؤلفني   لد كثريا  ترتدد  اهليئة  علامء 
هذا الفعل أو بطالنه، وتتسم دائام بأهنا معززة بآيات قرآنية إىل جانب االستشهاد بفعل 
الرسول مع تعضيده بقول بن حنبل أو ابن تيمية. وعىل الرغم من أهنم مل يؤلفوا يف الرقية 
الرشعية مبارشة إال أن تالمذهتام جيمعون فتاواهم يف كتاب واحد حتت عنوان يفيد حرص 
ويقابله  املستفتي،  من  سؤال  صيغة  يف  الكتاب  يأيت  لذلک  الرشعية،  الرقية  يف   املحتو
جواب يمثل الفتو. ومن هنا، نر أن هؤالء العلامء من اهليئة يمثلون مرجعية أساسية 

للتأليف يف الرقية الرشعية.
• تأسيس املراكز

يف  كانت  الرشعية  للرقية  ممارستهم  بداية  أن  حاورناهم  الذين  الرقاة  كل  أقَر 
البيوت، يعاجلون أحد األقرباء أو ينتقلون لعالج مسحور أو ممسوس يف منزله، ومبعث 
سن الظن من الناس عندما يرصع هلم مريض باجلن،  ذلک كام أخربنا الراقي لقصري ”حُ

24. بكر بن عبد اهللا، ابن القيم اجلوزية، 86.
25. نفسه، 87.

26. نفسه ، 147.
27. ذكره بكر بن عبد اهللا، ابن القيم اجلوزية، 270.

28. http://www.alfawzan.af.org.sa
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فيأتون إىل الراقي ويطلبون منه أن يقرأ عىل هذا املريض ما تيرس من القرآن.“ لكن كثرة 
من  البد  فكان  الوقت،  من  قدر  أكرب  خيصص  أن  الراقي  عىل  حتّم  العالج  عىل  الطلب 
تغيري جوهري يف طريقة العمل؛ وإذ مل يعد الراقي يذهب إىل املريض يف فضائه اخلاص، 
فقد أصبح املريض يأيت إىل الراقي يف فضائه ”العام،“ أي املركز الذي افتتحه الراقي هلذا 
حركة  من  انتقال  يوازيه  مكانية  كفضاءات  املراكز  إىل  البيوت  من  االنتقال  إن  اهلدف. 
الراقي يف اجتاه املريض إىل حركة املريض يف اجتاه الراقي. وهي القاعدة األستية التي يعود 
هلا فضل تطوير املامرسة يف اجتاه املهنة. وبناءً عىل املالحظة امليدانية لعدد من هذه املراكز 

املنترشة يف الدار البيضاء، تربز مالمح املركز كاآليت:
أن  الرشعية  الرقية  مراكز  افتتاح  تعنيها  التي  املبارشة  الداللة  إن  التخصص:   .1
التخصص أصبح أحد سامهتا الرئيسية. وحيث إن الرجوع إىل السلف يبقى منهجا ثابتا، 
ترد املقابلة بني املايض األفضل واحلارض اليسء يف تسويغ التخصص يف الرقية الرشعية، 
يقول لقصري: ”السابقون مل يكونوا يف حاجة إىل ذلک، بدعو أن ظاهرة تسلط شياطني 
اجلن، كانت جد قليلة عندهم، وإنام كثر ذلک يف الناس وفشا فيهم، لبعدهم عن هدي 
الليل  آناء  القرآن  يتلون  ”كانوا  السلف  وألنّ  الشيطان.“29  لوحي  واتباعهم  الرمحن، 
يف  نحن  كام  للرقاة،  حاجة  يف  يكونوا  فلم  بأنفسهم،  أنفسهم  ويرقون  النهار،  وأطراف 
الرقية  يف  التخصص  عىل  لالستدالل  نبوية  آثارا  الرقاة  يعدم  ال  اليوم.“30  إليهم  حاجة 
منها: أن الرسول ”أذن ألهل بيت من األنصار أن يرقوا من احلمة واألذن.“31 وخيلص 
الراقي لقصري من هذا األثر إىل القول إن ”هذه األحاديث تفيد من غري شک إقرار النبي 
صىل اهللا عليه وسلم بعض الناس عىل ممارسة الرقية، واالشتهار بذلک بني الناس، ومل 
يقل هلم ال جيوز لكم التخصص وال التفرغ.“32 ويتوجه لقصري إىل الذين ”كلام ظهر هلم 
مستنكرا  املهجورة“33   والفتاو الشاذة،  باألقوال  عليه  اهنالوا  الرشعية،  بالرقية  معالج 
ومستفهام: فمن أجاز التخصص يف الطب ومنعه يف الرقية؟!34 لكل هذه العوامل أضحى 
التخصص يف جمال الرقية، والتفرغ هلا وإحكام قواعدها وضبط رشوطها، رضوريا من 

29. مصطفى لقصري، مفاهيم الرقية واجلن والرقاة (دون مكان النرش: مركز الرتاث الثقايف، دون تاريخ النرش)، 53.
30. نفسه، 54.

31. صحيح البخاري، 5280.
32. لقصري، مفاهيم الرقية، 56.

33. نفسه ، 56.
34. نفسه، 57.
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أجل محايتها من ”عبث العابثني،“35 وعىل رأسهم املشعوذون، ثم يليهم بعض الرقاة ممن 
يقومون بمامرسات خملة بالرقية الرشعية حسب تعبري مصطفى لقصري. وعىل هذا يظهر 
وعدم  للرقية  التفرغ   مستو مستويني:  إىل  ينقسم  الرقاة  يقصده  الذي  التخصص  أن 
مزاولة أي عمل معها، وهذا هو الكفيل بتحقيق املستو الثاين، أي التفقه يف رشوطها 

وقواعدها، خصوصا الرشعية منها، ومها رشطا املامرسة.
حتديد  بالرضورة  الرشعية  بالرقية  خاص  مركز  افتتاح  يقتيض  املايل:  األجر   .2
رضورية:  نفقات  من  املحل  يتطلبه  وملا  وتفرغه،  الراقي  لتخصص  نظرا  مايل  مقابل 
افتتحوا  آخرون  رقاة  وهناک  املساعدين...إلخ.  وأجور  والكهرباء  واملاء  اإلجيار  رسوم 
حمال داخل بيوهتم، وذلک ختصيص غرفة خاصة الستقبال املرىض وعالجهم.36 يصبح 
األجر أمرا الزما وحتديده بمبلغ معني أيضا رضوريا. ودون شک، يسوق الرقاة مربرات 
واقعية لذلک ترتبط بالرغبة يف حتقيق ”األمن املهني.“ وحيكي الراقي خالد أيب زيد أنه 
تذكرة  له  وضمنوا  الرشعية،  بالرقية  للعالج  أسبوع  ملدة  أصدقائه  من  بدعوة  تونس  زار 
الطائرة ذهابا وإيابا، ولكنه مل يأت بأي درهم معه، يستفهم مستغربا، ماذا يأكل أبنائي؟ 

ثم يذكر ساخرا حالة صديق له ذهب إىل السودان، ورجع بـ”كبالة.“37
أساسني  لسببني  وذلک  جدل،  موضع  يعد  مل  األجر  عن  الرقاة  حديث  إن 
الذي  املايل  العائد  وثانيهام  به،  يقومون  الذي  العمل  خطورة  أوهلام:  ترصحياهتم؛  يف 
للخطر،  باستمرار  معرضة  الراقي  فحياة  اخلطورة،  حجم  يعكس  ال  والذي  يتقاضونه، 
”ويكثر تأثر الذين يعاجلون اجلن بتهديدهم وإرضارهم أو إرضار أقارهبم.“38 إن الراقي 

”خيوض معركة ضارية مع شياطني اجلن الذين تسلطوا عىل املريض، فنكدوا عليه حياته، 

وأفسدوا عليه دينه، ونغصوا عليه عيشه.“39 وحيكي الرقاة مشاكل كثرية يسببها اجلن يف 
بحياة  يودي  قد  الذي  اجلسدي  اإلرضار  إىل  أحيانا  تؤدي  والعائلية  الشخصية  حياهتم 

35. نفسه، 53.
36. هذه حالة راق مشهور يف مقاطعة سيدي الربنويص بالدار البيضاء خ ب (أفضل عدم ذكر اسمه نظرا للمعرفة 
الشخصية التي تربطني به ورفضه إلجراء مقابلة معي) فقد خصص صالون بيته اخلاص، الذي يقيم فيه والديه وإخوته 

أيضا، ويستقبل املرىض فيه، ومعروف بتحصيله ألجرة مقابل ذلک.
37. مقابلة مع خالد أيب زيد. (البحث امليداين).

38. لقصري، مفاهيم الرقية، 172.
39. نفسه، 173.
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من  الرغم  عىل  اليومية،40  حلاجاته  الراقي  تلبية  أجل  من  رضوري  فهو  والثاين:  الراقي. 
الشأن  هذا  يف  وتستدعى  مايل،  أجر  يقابلها  أن  ينبغي  ال  القرآن  قراءة  أن  السائد  التمثل 
آية قوية الداللة ”اشرتوا بآيات اهللا ثمنا قليال“ لتعرب عن فكرة التجارة اخلارسة.41 ولكن 
الذي أصبح مثار جدل هي املبالغ املالية املرتفعة التي يطلبها بعض الرقاة،42 وقد نشب 
سجال حاد يف هذا الشأن أثناء لقائي بعض الرقاة الذي تصادف مع وجود مريض وطرح 
استغرابه من تلک املبالغ، واحلوار الذي جر وخيص حالة الراقي نعيم ربيع43 كالتايل: 
جلسة  مقابل  كبرية  مالية  مبالغ  يفرضون  الرقاة  بعض  هناک  بأن  للقول  املريض  ”بادر 
وعارضه  أكثر.  أو  شهر  بعد  موعدا  ويعطيک  درهم،   3500 إىل  وتصل  الرشعية  الرقية 
الراقي خالد، وأخربه بأنه يعمل مع الراقي املعني، فهو فعال يقوم اآلن بجلسات تصل 
إىل 3500 درهم كام ذكرت، ولكن من قبل كان بـ 1500 درهم، وبعد أن تعرض للنصب 
املواعيد،  وتنظيم  األجر،  بتلقي  مكلفا  كان  معه  متعاون  قبل  من  سنتيم  مليون   11 يف 
احلادث  بعد هذا  باملجان.  الناس  يعالج  شهورا وهو  أن يقيض  عىل إثرها  الراقي  اضطر 
فيها  أصبح  بعد  من  وعالج،  وأعشاب  حجامة  فيها  درهم،   3500 يف  املبلغ  حيدد  أصبح 
توضيح  زيد  أبو  خالد  ويستأنف  هيم.“  ال  خيرج  مل  إذا  جيد  اجلن  خرج  إذا  جلسات،   3
مكمن اخللل، حيث ال دور للراقي فيه، بل املرىض، ألن املريض يف اعتقاده أنه إذا قرأ 
عليه الراقي نعيم ربيع سيشفى، ويلح عىل أن يقرأ عليه، الناس حيولون مبلغ 3500 درهم 
إىل احلساب البنكي وينتظرون دورهم لشهر أو أكثر، واحلقيقة أن الشفاء قد ال حيصل، 
وحينام ال حيصل يتهمک املريض بالنصب. إذن البد من تصحيح معتقد الناس، اهللا هو 

الذي يشفي وليس الراقي نعيم ربيع.44

40. يقول الراقي عبد اهللا امتنان ملفتا إىل سياق األجر، ورضورته لسد حاجته: ”كنت أعمل يف جمال البيع باجلملة يف 
جمال اخلياطة لكن بعد األزمة، وكساد السوق، قررت فتح حمل للرقية الرشعية ألن فيها خري للناس، ويمكن أن توفر 

دخال ماليا.“
41. تساق هذه اآلية يف العادة للتنفري من قراءة القرآن بمقابل مايل.

42. أشري هنا أيضا إىل الراقي يوسف شباين صاحب أول موقع إلكرتوين للرقية الرشعية الذي أطلق دورات تكوينية 
ويشرتط  أيام،  ثالثة  ملدة  الواحد  للشخص  مغريب  درهم  ألفي  التكوينية  الدورة  يف  املشاركة  قيمة  وتبلغ  الرقية،  جمال  يف 
عىل املستفيد أن يؤدي قبل أيام نصف املبلغ عرب حتويله إىل احلساب الشخيص للراقي يوسف شباين (وليس حسابا خاصا 
(املصدر:  الباقي،  النصف  وتدفع  مشاركتک  تأكيد  يتم  كي  املركز  مقر  إىل  الدفع  وصل  معک  تصطحب  ثم  باملركز)، 

البحث امليداين).
إىل  الوصول  ولصعوبة  الرقية،  جللسات  كبرية  مبالغ  يطلب  ربيع  نعيم  الراقي  أن  مصدر  من  أكثر  من  سمعت   .43
ربيع ومريض، وفيه تأكيد لكثري مما يتداول بشأن الكلفة  ربيع، أكتفي بنقاش دار بني راقي يعمل حلساب نعيم  الراقي 

التي يتطلبها العالج.
44. مقابلة مع الراقي خالد أيب زيد (البحث امليداين).
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املامرسة  تنظيم  من  معينا  قدرا  املركز  نحو  االنتقال  يتطلب  والتنظيم:  اهليكلة   .3
يف  ابقة  السّ املؤسسة  من  االنتقال  فيرب،  ماكس  يقول  كام  الدقة،  شئنا  إذا  أو  الداخلية، 
التي  ”التّنظيامت“  إىل  أعضائها،  إرادة  إىل  بوجودها  تدين  ال  والتي  األفراد  عىل  الوجود 
.45 ويتجىل أبرز ملمح تنظيمي يف  تتميّز بمتابعة نشاط مستمرّ يف سبيل حتقيق هدف معنيّ

مؤرشات ثالثة:
• وقت العمل، الذي يبدأ يف ساعة حمددة وينتهي يف ساعة حمددة، عكس املامرسة 

التي كانت قبل مرحلة املركز، حيث قد يضطر الراقي أحيانا إىل االنتقال إىل بيت املريض 
يف أوقات متأخرة من الليل عىل سبيل املثال. فالراقي امتنان مثال يفتتح حمله يف العارشة، 
الرقاة  ويلتزم  السابعة.  الساعة  حتى  حمله  لفتح  يعود  ثم  الظهرية  عند  ساعتني  ويتوقف 
إال  العادة  يف  يبعد  ال  الذي  املسجد  يف  ألدائها  والتوجه  صالة،  كل  عند  العمل  بوقف 
بأمتار قليلة عن املركز. والراقي أبو حممد يبدأ عمله يف التاسعة وال ينتهي إال عند صالة 
الساعة  يف  عمله  يبدأ  لقصري،  مصطفى  فهو  للوقت  تنظيام  األكثر  الراقي  أما  العشاء. 
التاسعة صباحا وينتهي قبل الظهر بقليل، وال يعود ملامرسة الرقية ألنه يزاول يف املساء 

ل وموثق رشعي. عمله األسايس كعدْ
عىل  بل  بمفردهم،  يشتغلون  ال  زرهتم  الذي  الرقاة  أغلب  مساعدين،  تشغيل   •
األقل يشغل معه مساعدا يعينه يف تنظيم املواعيد واستقبال املرىض، وبيع املنتجات التي 
يصفها الراقي للمريض (ماء القرآن أو البخور أو الزيوت)، والسهر عىل تنظيف املحل، 
وبعض الرقاة يستعينون براقٍ آخر يف طور التعلم، والذي يريح الراقي أحيانا، ويتكفل 
بالقراءة عىل بعض املرىض، مثل أبو حممد الذي يعمل معه الراقي يونس، وأيضا الراقي 
ولكن  إدريس.  يساعده  والراقي مصطفى لقصري  عصام،  الراقي  يساعده  زيد  أيب  خالد 
هذه ليست حاالت عامة، أما الذي مثَّل القاعدة فهو تشغيل من يسهر عىل تنظيم املواعيد 
راق  كأهم  سابقا  شباين  يوسف  الراقي  أما  العمل.  يتطلبها  قد  التي  املتعددة  واخلدمات 
سَ املامرسة، فإن مركزه يتوفر عىل سكرتارية تسهر عىل االستقبال وبيع املنتجات،  مأسَ
وصفحته عىل الفايسبوک ال يديرها بنفسه، بل يرشف عليها مدير خاص يضع اإلعالنات 

وخيرب بأنشطة الراقي.

45. Raymond Boudon et François Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie (Paris: P.U.F., 
1982), 327.
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بدقة.  احرتامها  عىل  وحيرص  املرىض،  مواعيد  الراقي  يضبط  املرىض،  مواعيد   •

مساعده  ومقابلة  املكان  عني  إىل  باحلضور  إال  يكون  ال  لقصري  الراقي  مع  املوعد  إن 
عبد الرمحن، الذي حيدد يوم الرقية، واألكيد أن املوعد البد أن يكون قبل يوم أو أكثر، 
وحيدد عددا معينا من املواعيد ال يتجاوزه، أي من يستطيع القراءة عليهم من التاسعة إىل 
الظهرية، ويمرون للرقية وفق ترتيب حمكم حسب األسبقية واحلضور املبكر إىل املركز. 
إىل  االثنني  من  أسبوعيا  عليه  ن  يدوّ كبري،  كتاب  يف  املواعيد  فيضع  حممد  أبو  الراقي  أما 

األحد46 ويوميا من التاسعة صباحا إىل السابعة مساء بأسامء املرىض.
4. هوية مهنية مشرتكة: استنادا إىل العديد من املقابالت، نعترب الرقاة مجاعة متخيّلة 
معرفة  قطّ  يمكنهم  لن  الرقاة  أن  يوجبه  كذلک،  إهنا  فالقول  أندرسن،47  بندكت  بتعبري 
كهم  كل نظرائهم، أو أن يلتقوهم، أو حتى أن يسمعوا هبم، ومع ذلک فإن صورة تَشارُ
تعيش حية يف ذهن كل واحد منهم، يقول الراقي الكاموين: ”خالل مشواري الطويل يف 
ممارسة الرقية، كنت أتلقى بني الفينة واألخر مكاملات هاتفية من مرىض وعائالهتم، 
العربية،  الدول  بعض  ومن  املغرب،  مناطق  خمتلف  من  الرقاة  الزمالء  بعض  من  وحتى 
يستعرضون حاالت، ويطلبون تبادل النصح واخلريات.“48 وهذا يعني متثلهم ألنفسهم 
كعالقة أخوة أفقية عميقة؛49  تتأسس عىل ”قيم مجاعية، كام ترتكز عىل مهارات ومؤهالت 
ʼتبادل  بـ  الكاموين  وصفه  ما  وهو  الصحيحة،51  املامرسة  قواعد  يف  تتمثل  شخصية50 
النصح واخلربات،ʻ يعني أهنم يطلبون جتربته يف املامرسة، من هنا القول بتشكل ʼهوية 
مهنيةʻ 52 تظهر ʼكطريقة عمل وإحساس وتفكريʻ كام يقول كلود ديبار. وجتدر اإلشارة 
إىل أنه عىل الرغم من هذه القيم اجلامعية واهلوية املشرتكة فإهنم يظلون أفرادا متفرقني، 
وهذا ما جيعلنا نسميهم إذا استعرنا عبارة آصف بيات يف نمذجته للحركات االجتامعية 

بني  الغالب  أما  أخربين،  كام  املركز  يتطلبها  التي  الكثرية  للنفقات  نظرا  األسبوع  أيام  كل  يعمل  حممد  أبو  الراقي   .46
الرقاة أهنم خيصصون يوم اجلمعة للعطلة.

47. بندكت أندرسن، اجلامعات املتخيَّلة: تأمالت يف أصل القومية وانتشارها، ترمجة ثائر ديب (الدوحة: املركز العريب 
لألبحاث ودراسة السياسات، 2014)، 63.

48. عبد السالم الكاموين، رصع اجلن بالرقية الرشعية (دون مكان النرش: مطبعة زوزان، 2012)، 25.
49. اهلوية املهنية هنا تشمل أيضا التأثري املرشقي. ويقول الراقي لقصري: ”اعتقد بأن اتساع مفهوم الرقية واتساع انتشار 

الرقية هبذا الشكل كان للمشارقة فيها فضل كبري ال ينكر.“مقابلة مع الراقي مصطفى لقصري، (البحث امليداين).
50. Claude Dubar, La crise des identités: l’interprétation d’une mutation (Paris: P.U.F., 2000), 116 

(Chapitre 3: la crise des identités catégorielles de métier).
51. Dubar, La crise des identités, 116.
52. Ibid., 115.
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بوضع ”الالشبكة،“53 إذ أهنم وإن مجعهم وضع مشرتک، فإهنم أفراد متفرقون، وبالتايل 
.فإن فرص دفاعهم عن مصاحلهم املشرتكة تظل ضعيفة ودون جدو

5. من الالشبكة إىل الشبكة النشيطة: عاينت أثناء البحث امليداين أن هذا الوضع 
يسري نحو التحول، ورشع الرقاة يف االنتقال إىل مرحلة ”الشبكة النشيطة“ بتعبري آصف 
بيات مرة أخر، أي األفراد الذين جيمعهم وضع مشرتک وينظمون أنفسهم عن قصد.54 
“ يف املغرب، والتي يبلغ  فقد تأسست ”اجلمعية املغربية للعشابني املخرضمني واملتجولنيّ
عدد املنخرطني فيها أزيد من 2000 منخرط، ويقدر عدد الرقاة منهم املنخرطني حوايل 
55 كام أفادين بذلک رئيس اجلمعية السيد موسى لشهب.56  كام أصبحت تساهم  300 راقٍ

يف توفري فضاء قانوين57 لتمكني الرقاة من خمتلف أنحاء املغرب من فرصة اللقاء، وتنظيم 
يف  واحدة  دورة  امليداين  البحث  إنجاز  حلدود  وعقدوا  ذلک،  شأن  يف  تدريبية  دورات 
نوعها  من  األوىل  تعد  وهي  بيضاوي،  راق  من  أكثر  وبحضور  بمكناس   2013 دجنرب 
ومل  وضوابطها.  الرشعية  الرقية  ممارسة  منهج  حول  ساخنة  نقاشات  وعرفت  وطنيا، 
فحسب،  الرقاة  بني  املتخيّلة  التضامن  وصور  املشرتكة  اهلوية  شعور  اجلمعية  هذه  تعزز 
بل أصبحوا يراهنون عليها أيضا للدفاع عن مصاحلهم، ويف مقدمتها كام يقول عدد من 
الرقاة الذين قابلناهم: ”االعرتاف القانوين بمامرستهم.“ لقد وفرت هلم الوسيط املكاين 
لإلرساع بتوثيق عر التضامن وتنسيق اجلهود، واحلقيقة إذا شئنا الدقة أكثر، فاجلمعية 
سمحت بتنشيط الشبكات اخلاملة للرقاة التي كانت قائمة من قبلُ يف وسائل التواصل 
إعالميا  رف  عُ ما  إبان  كذلک  والحظنا  املتباعدة.58  والشبكات  التكنولوجية  االجتامعي 

القومي  املركز  زايد (القاهرة:  أمحد  ترمجة  األوسط،  الرشق  الناس  فقراء  يغري  كيف  سياسة:  احلياة  بيات،  آصف   .53
للرتمجة، 2014)، 61.

54. نفسه، 60.
55. مقتطف من مقابلة مع السيد موسى لشهب (البحث امليداين).

56. حينام زرت السيد موسى لشهب بمدينة مكناس أطلعني عىل كتاب يضم صور املنخرطني من الرقاة يف اجلمعية 
ومعلومات عنهم، لكنه اعتذر بلباقة عن تسليمي هذه القائمة.

مكناس،  يف  العامة  االستعالمات  رئيس  استدعاه  للرقاة،  االنخراط  باب  فتح  عندما  أنه  موسى  السيد  أخربين   .57
يستفرسه عن جسامة اإلقدام عىل هذه اخلطوة، خاصة أن هؤالء الرقاة ملتحون وينتمون يف الظاهر إىل التيار السلفي، 
من  خري  وهذا  السلطات،  عني  حتت  ويكونون  الرقاة  هؤالء  نحتضن  أن  نريد  ”نحن  جوابا:  اهللا  فأهلمني  لشهب  يقول 
والدعاء  الوالء  برقية  قرأت  وحينام   ،2014 يونيو   26 يوم  بامللتقى  قمنا  يوم  رأيت  األوكار..أنت  يف  يعملون  تركهم 
نون للدعاء لصاحب اجلاللة.“ وخيربين  لصاحب اجلاللة امللک حممد السادس كيف كانوا يرفعون أيدهيم بالرضاعة ويؤمّ

موسى بشكل ال خيلو من عفوية وتبسيط أن رئيس االستعالمات قال له: ”تبارک اهللا عليک، اهللا يسخر.“
58. يقصد بالشبكات املتباعدة، أي معرفة شخص يعرف شخصا ثانيا يعرف شخصا ثالثا له نفس املوقع، انظر: بيات، 

احلياة سياسة، 60.
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يف املغرب براقي بركان59 أن الرقاة توحدوا للدفاع عن مهنتهم، وزاروا يف الفرتة نفسها 
يف  املقيمني  السكان  إىل  واالستامع  احلدث  تفاصيل  عن  هناک  لالستطالع  بركان  مدينة 
ربيع  نعيم  يقول  بركان،  راقي  من  فيها  يتربؤون  ترصحيات  منهم  العديد  وأصدر  احلي، 
عىل سبيل املثال، وهو راق ذائع الصيت يف الدار البيضاء يف ترصيح قدمه وهو يف مدينة 
بركان) ال  راقي  الشيطان (يقصد  الفعل، وهذا  بريؤون من هذا  املغاربة  بركان: ”الرقاة 
يُنسب إلينا، وال تُنسب لنا هذه األفعال الكفرية واجلنسية والعياذ باهللا (...) وحاشا أن 
يامرس راق رشعي هذه األفعال (...) ونود أن نبني للرأي العام داخل املغرب وخارجه 
ومريض  باجلنس  ومريض  ساحر  الرجل  وهذا  األفعال،  هبذه  هلم  عالقة  ال  الرقاة  أن 
عرب  بل  الرقاة  عن  صدر  الذي  الوحيد  الترصيح  هو  هذا  وليس  واحلرام.“60  باإلباحية 
الكثري منهم  عن رفضهم وشجبهم ملا حدث. وهذا يؤكد فرضية تكتلهم يف جمموعات 
به  قام  الذي  والترصيح  الرشعية،  الرقية  سمعة  ومحاية  مصاحلهم  عن  للدفاع  ومجعيات 
الرتاث  عىل  للمحافظة  املغربية  للجمعية  رئيسا  بصفته  يؤكد،  كام  عنه،  صدر  ربيع  نعيم 
إغالق  احتامل  وتطرح  الرقاة،  ملصالح  فعليا  مهددا  الواقعة  هذه  كانت  لقد  األصيل. 
وهذه  موقفهم،  إيضاح  عىل  للعمل  بركان  إىل  الرحلة  يف  يرتددوا  مل  ولذلک  مراكزهم، 

إحد صور تفعيل الشبكات التي ينتمون إليها افرتاضيا وتنشيطها.
ثانيا: الرقية الرشعية جماالً لرصاع أنامط التدين

الغاية  وهذه  املحلية،  العالجية  املامرسات  عن  بديال  نفسها  الرشعية  الرقية  تقدم 
مبثوثة يف كل كتب الرقية الرشعية بوضوح تام، منذ أول كتاب ألّف يف هذا احلقل، وهو 
ممارسة  بوصفها  كذلک  نفسها  تقدم  كام  بايل،  السالم  عبد  لوحيد  اإلنسان  وقاية  كتاب 
والطقوس  املعتقدات  يف  للمريض  الديني  اإلدماج  إعادة  إىل  النهائية  غايتها  يف  تسعى 
“ حسب  الدينية يمعناها السلفي الوهايب. وهنا حتديدا يصبح العالج من ”أمراض اجلنّ
 تتغذ التي  املحلية  العالجية  لألساليب  تقويضٍ  عملية  طقوسها  بكل  الرقاة  تعبري 
من  جديد  نمط  إحالل  إىل  مدخال  نفسه  الوقت  ويف  السائد،  املغريب  التدين  عنارص  من 

59. هي القضية التي انفجرت يف بداية شهر دجنرب 2018، بتداول فيديوهات جنسية نسبت إىل راقي يف مدينة بركان، 
مخسة  عددهن  بلغ  اللوايت  الزائرات  مع  اجلنسية  ممارسته  ويصور  الرشعية،  للرقية  مركزه  إىل  النساء  يستدرج  أنه  وشاع 
سنوات   10 النافذ  بالسجن  ب)  (م،  الراقي   2019 أكتوبر   31 يوم  بوجدة  االستئناف  حمكمة  أدانت  وقد  امرأة،  عرش 
بتهم تتعلق بـ ”االجتار يف البرش يف حق أشخاص يف وضعية صعبة ألسباب وأمراض نفسية وحتت التهديد بالتشهري هبم 

واالغتصاب وحماولة االغتصاب وهتک العرض بالعنف والنصب واالحتيال.“
60. ترصيح الراقي نعيم ربيع من مدينة بركان عىل قناة شوف تيڤي بتاريخ 14 ديسمرب 2018.
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الً إلنتاج معنى جديد للدين واملجتمع والعالقات. وألبني كيف يتم إدماج  عمَ التدين ومَ
املريض يف التدين السلفي الوهايب بواسطة الرقية الرشعية أحلل يف هذا العنوان الفرعي 
وهايب  سلفي  تديني  نمط  يف  إدماجيا  دورا  الرشعية  الرقية  جلسة  طقوس  تلعب  كيف 

بديل عن نمط تديني مغريب.
مفهوم  استعامل  عىل  التشديد  مع  باخلصوص  النساء  عىل  أركز  الغاية،  وهلذه 
ح  يوضّ كام  للعبور،  طقس  فكلّ  ثالثة؛  أزمنة  من  املفهوم  هذا  ويتشكل  املرور.  طقوس 
وثان  السابق،  الوضع  عن  انفصال  طقوس  أو  متهيديّ  زمن  من:  يرتكب  جينيب،61  فان 
إدماج (الوضع  طقوس  أو   ، اختتاميّ وثالث  املجاز،  وضع  أو  العتبة  عىل  أي  استهاليلّ 
العبور من  بالتايل يعني  اجلديد). ويمكن أن يكون موضوع املرور فردا أو مجاعة، وهو 
من  عدد  ويرتبط  الثقايف.“62  املجال  يف  املوضوع  حالة  حتدد  التي  الرتاتبيات  من  ”شبكة 

والبلوغ  الوالدة   - احلياة  يف  بيولوجيّة  الت  بتحوّ تواترا  وأكثرها  العبور  طقوس  أهمّ 
الت يف الوضعيّة االجتامعيّة وأحيانا يف العالقات  والزواج واملوت، ومجيعها حتدث حتوّ
األسلوب  توفري  يف  الطقوس  هذه  وظائف  وتتمثّل  هبا.  املعنيّ  للشخص  االجتامعيّة 
تعترب   أخر اجتامعيّة  مكانة  إىل  االنتقال  بدء  عن  مجاعيا  وتعلن  تؤمّن  التي  التنظيمي 
د  امتدادا للمكانة السابقة، كام توفّر للمرء الدعم العاطفي وتؤكد التزامه بواجباته وحتدّ
اجلسد  إدماج  لعملية  وجيهة  قراءة  تقديم  يف  املرور  طقوس  مفهوم  ويساعدنا  حقوقه. 
األنثوي يف رؤية العامل السلفية الوهابية، ويسمح بتقطيع عملية العالج بالرقية الرشعية 
التي الحظتها إىل مقاطع. ويف تقسيمنا هلذه الطقوس، فإننا نقوم بذلک إجرائيا، ونوزعها 

باالنضباط إىل خطاطة فان جينيب:
، أو طقوس انفصال عن الوضع السابق: تنتقل، يف الغالب، املرأة  • زمن متهيديّ

املريضة إىل مركز الرقية الرشعية، وهو املقر الذي متارس فيه الرقية بشكل منظم، ليس 
كام يف حالة انتقال الراقي إىل منزل املريضة، وهي حاالت عديدة أيضا يف الدار البيضاء. 
إن قدوم املرأة إىل العالج يكون بتوجيه من صديقات أو أقارب، لذلک فهي تكون عىل 
ثمة  ومن  ”إخواين،“63  أو  ”دِياين“  الشعبية  الدارجة  يف  يقال  كام  الراقي  بأن  مسبق  علم 

61. Arnold Van Gennep, Les rites de passages (La Haye-Paris: Mouton, 1969), 14.
62. Victor Turner, Le phénomène rituel: Structure contre-structure, traduit de l’anglais par Gérard 

Ghillet (Paris: P.U.F., 1990), 96.
نعت  مع  األمر  نفس  وهو  متدين،  فقط  وإنام  املسلمني،  اإلخوان  إىل  منتم  أي  ”إخواين“  بلفظة  املقصود  ليس   .63

”دياين“الذي يعني متدين، ويشار إليه بعالمات ظاهرة، منها: إعفاء اللحية، والقميص.
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إىل  زيارهتن  عاينتُ  اللوايت  فالنساء  ولذلک  لباسها.  عىل  رقابة  نفسها  تلقاء  من  متارس 
مركز الراقي يأتني وهنّ متحجبات، إذا كانت ترتدي احلجاب يف العادة تأيت إىل الراقي 
كذلک، وإذا مل تكن ترتديه فال بد أن تفعل حني قدومها إىل الراقي. ويف الغالب يكون 
عبارة عن جلباب وغطاء للرأس. وال يبدأ الراقي رقيته دون أن تتوفر مواصفات اللباس 
نصف  إىل  مسدل  قميص  مع  ”دجينز“  رسوال  يلبسن  الزائرات  بعض  إن  إذ  الرشعي، 
الفخذين أو إىل الركبتني، وهذا اللباس ليس رشعيا متاما عند الراقي حسب وصف كتب 
استيعاب مجيع  لباس املرأة املسلمة، والذي تفرتض فيه بشكل عام الرشوط التالية: 1) 
البدن إال ما استثني منه؛ 2) أال يكون زينة يف نفسه؛ 3) أن يكون صفيقا ال يشف؛ 4) أن 
يكون فضفاضا غري ضيق؛ 5) أن ال يكون مبخرا مطيبا؛ 6) أن ال يشبه لباس الرجل؛ 7) 
أن ال يشبه لباس الكافرات؛ 8) أالّ يكون لباس شهرة.64 ولذلک يعمل الراقي عىل إمتام 
املواصفات بوسائله اخلاصة. وليس غريبا، إذاً، أن يدخر الراقي حوايل ثالثة إزارات يف 
من  عضوٍ  بشكلِ  يوحي  ما  أو  اجلسد  مظاهر  من  مظهر  أي  متاما  خيفي  العالجي  املركز 
أعضاء اجلسد .وهكذا ”ال جيب عىل املعاجلني أثناء عالج النساء أن يتهاونوا ويسمحوا 

للمرأة أن تدخل متربجة،“65 كام يقول الراقي وحيد عبد السالم بايل.66
الراقي ال  أن  الرشعية يف  الرقية  األنثوي يف  تصورات اجلسد   أيضا إحد وتتجىل 
م“67 كام يقول عبد  ْرَ م فيعالج املرأة بدون وجود حمَ رَ جيب ”أن يتهاون يف عدم وجود املَحْ
رافق، فيكون مثال زوجها أو أمها  السالم بايل. معظم النساء الزائرات للراقي يأتني مع مُ
عىل  املنتظمة  املرتددات  من  أصبحت  إذا  إال  لوحدها،  املرأة  تأيت  ما  ونادرا  صديقاهتا،  أو 
م يف األدبيات السلفية يستمد مرشوعيته من أن النبي ”هنى عن اخللوة  رَ الراقي، ومفهوم املَحْ
م  املُحرَّ املرأة  أقارب  من  الرجل  هو  الذي  م،  رَ املَحْ استعامل  درج  وقد  األجنبية.“68  باملرأة 
عليها الزواج منه، يف العادة يف النهي عن سفر املرأة لوحدها ألسباب ذكرها الفقهاء يف 
باب ”النهي عن سفر املرأة لوحدها،“ لكن جر توسيعه أيضا يف جمال الرقية الرشعية، 
يرتكها  م املرأة أالّ  ْرَ رم ال جيوز (...) وعىل حمَ لوحدمها ”حمُ باملرأة املريضة  فاختالء الراقي 

64. انظر: نارص الدين األلباين، جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة (دون مكان النرش: دار السالم، 2002).
65. بايل، الصارم البتار، 6.

66. و”التربج“ كام تعرفه نِعمت صدقي يف كتاهبا ”التربج،“ الذي يعد من الكتب الذائعة الصيت يف أدبيات الدعوة 
الوهابية حول املرأة، بأنه: ”إظهار اجلامل، وإظهار حماسن الوجه واجلسم ومفاتنهام،“ أو كام يقول البخاري: ”التربج أن 

رج املرأة حماسنها.“ انظر: نعمت صدقي، التربج (القاهرة: دار االعتصام، 1975)، 13. ختُ
67. بايل، الصارم البتار، 6.

68. نفسه.
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تدخل وحدها عىل املُعالج، وإن كان املعالج من أتقى الناس“69 يقول عبد السالم بايل. ومن 
م  رَ األسباب األخر التي جعلت بعض الرقاة يتخذون هذا املوقف الصارم من وجود املَحْ
تداول من أخبار بني البيضاويني ويف اإلعالم من حاالت حترش الرقاة بالنساء، فيكون  ما يُ
هذا املوقف من باب سد الذريعة كام يسميه األصوليون، وهو ما يعمل به الراقي مصطفى 
ة. ويمكن أن نعترب هذين الرشطني، منع التربج  لقصري حيث إنه يمتنع عن عالج النساء باملرّ
م، أثناء زيارة املرأة إىل مركز الراقي، طقسني متهيديني تنفصل هبام املرأة نظريا  ْرَ ومرافقة حمَ
سني بنصوص ومتثالت دينية  عن وضعها اليومي االعتيادي، ونظرا لكوهنام طقسني مؤسَ
كرٌ فيهام داخل الرقية الرشعية، سواء من خالل األدبيات املتعلقة مبارشة  فإهنام طقسني مفَ

بالرقية الرشعية، أو ذات العالقة بالتفكري السلفي الوهايب حول املرأة.
، أي عىل العتبة أو وضع املجاز: إنّ أهم طقسني يف وضع املجاز أو  • زمن استهاليلّ
العتبة للرقية الرشعية مها، تالوة الدعاء والوعظ، إذ يأخذان نصيبا كبريا يف حصة الرقية 
الرشعية، ومها متداخالن، ليسا متعاقبان، ومل نميز بينهام إال إجرائيا، ففي الوقت الذي 

يتلو فيه الراقي الدعاء فهو يعظ وينصح، ونوضحهام كام ييل:
قراءة القرآن والدعاء: تعد قراءة القرآن أهم طقس يف الرقية الرشعية، وال ينبغي 
”ال  الرقية:  منظري  أحد  يقول  كام  تصورية  قراءة  تكون  أن  البد  بل  اتفق،  كيفام  تتم  أن 
يكفي جمرد القراءة، بل البد من تصور معاين اآليات والتأثر هبا، وإذا أردت معرفة قوة 
هذه القراءة عىل اجلان أو عىل األمراض العضوية فتَصور تلک املعاين العظيمة، فهي عىل 
اجلان مؤثرة، وعىل املرض العضوي شافية (...).“70 وهذا ما عايناه أثناء مالحظة الراقي 

وهو يقرأ عىل إحد املريضات:
عني  أصابتهم.  عني  الثقب.  وسد  عني  كل  أبطل  قيوم  يا  حيّ  يا  (اللهم 
اجلريان. عني اجلارات احلاسدات. عني عني عني أصابتهم. (ترصخ املريضة بقوة). 
عني حاسدة من صديقاهتم. عني أصابتهم يف مجال. عني أعجبت بطهرها ومجاهلا. 
عني أصابتهم يف صالونات النساء. عني أعجبت بخلقتهم. وعني أصابتهم وهنّ 

متربجات. اللهم أبطل كل عني من اجلن واإلنس...)،71 (رقية أبو حممد).

69. نفسه.
70. عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن السدحان، كيف تعالج مريضک بالرقية الرشعية (دون مكان النرش: دون اسم 

النارش وتاريخ النرش)، 16.
71. مقابلة مع الراقي أبو حممد (البحث امليداين).
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فركز  ”العني،“  بـ  املريضة  إصابة  يفرتض  الراقي  أن  املتلوّ  املقطع  هذا  من  ويظهر 
يف دعائه عىل ما يسمى بني الرقاة بـ ”رقية العني.“72 وما يثري االنتباه أن الراقي وهو يقرأ 
صالونات  يف  أصابتهم  ”عني  ومها:  املرأة،  بجسد  تتعلقان  أساسيتني  عبارتني  إىل  يشري 
بالعني  اإلصابة  بني  سببياً  يقرن  فالراقي  متربجات،“  وهنّ  أصابتهم  و”عني  النساء،“ 
والتربج وزيارة الصالونات التي يتمّ فيها التربج، وأثناء القراءة يؤكد هذا االقرتان يف أذين 
املريضة لتوجيهها، وإن بشكل غري مبارش، إىل التخيل عن التربج أو زيارة الصالونات، 
فالقراءة وظيفتها تغيري سلوک املريضة بعد الرقية الرشعية، إذ البد من تفادي ما يعرضها 

مرة أخر لإلصابة بالعني.
الوعظ: يعترب الوعظ، ويعني يف األدبيات الدينية النصيحة والعربة واإلرشاد إىل 
الصواب  بني  والتمييز  األمور  بعواقب  بالتذكري  والسلوک،  االعتقاد  يف  القويم  الطريق 
واخلطأ والنافع والضار واملؤمل وامللذ واخلري والرش، جزءً من احلوار الذي جيريه الراقي 
”النّاس  امتنان  اهللا  عبد  الراقي  يقول   .أخر جهة  من  اجلن  ومع  جهة  من  املريض  مع 
يكونون بعيدين عن اهللا عز وجل ونحن ننصحهم. ونحمد اهللا عىل ذلک. واجلن أيضا 
ألن  فرصة  فتكون   ، عاصٍ ولكنه  مسلام  يكون  وقد  مسلام،  يكن  مل  إذا  يسلم  لكي  نعظه 
يتوب وخيرج من جسد املريض. ففي كل هذا دعوة إىل اهللا.“ فهاهنا يعترب الوعظ دعوة 
يف  املريضة  يكون  الذي  املخاطب،  يف  التأثري  يقصد  ديني  خطايب  فعل  إنه  أي  ونصيحة، 
حد ذاهتا، أو اجلن أيضا، حسب رشح الراقي امتنان، الذي اعتد عىل جسد املريضة، 
والنصح جزء ال يتجزأ من العملية العالجية، يقول الراقي عبد اهللا امتنان: ”كنت أرقي 
فتاة يف األربعني من عمرها، وأنصحها أن تثق يف اهللا (...) كانت يائسة من احلياة، وتتمنى 
املوت. من واجبي أن أرجعها إىل اهللا، وأنصحها بالصالة وذكر اهللا، وبعد ذلک يمكن 
أن تعالج من السحر.“ وأسوق مثالني خمتلفني قليال: األول بني الراقي واجلن، والثاين 
بني الراقي واملرأة، لتوضيح أن الوعظ يكون بغرض دفع املريضة إىل التخيل عن التربج 

والسفور يف األول وااللتزام بالفرائض الدينية يف احلالة الثانية.
املثال األول:

(الراقي سائال: من أنت؟

72. يتداول الرقاة أنواعا للرقية، فهناک ”رقية السحر،“و”رقية العني،“و”رقية املس،“والفرق بينها أن كل رقية تتميز 
بتالوة آيات وأدعية معينة، فمثال رقية السحر يتلو الراقي اآليات القرآنية املتعلقة بالسحر أساسا.
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اجلن/املرأة: أنا أريد أن أتزوجها؟
الراقي: كيف دخلتها؟

اجلن/املرأة: ملا تكون يف املنزل، رأيت مفاتنها وأعجبت هبا. إهنا تضع عطرا مميزا 
زاد من إعجايب هبا.

الراقي: البد أن خترج منها حاال، لقد آذيتها).
 بإحد يتلبس  الذي  واجلن  امتنان  الراقي  بني  احلوار  هذا  قِرص  من  الرغم  عىل 
وتعطرها.  املرأة  تزين  بسبب  كان  اجلن  دخول  أن  نبنيّ  أن  سوقه  من  اهلدف  فإن  النساء 
ويسمي الرقاة يف العادة هذا النوع من التلبس بـ”املس العاشق“ حيث يعشق اجلن إنسية 
 ،ويعطل زواجها،73 وال هيمنا أن نفرس من يتحدث حقيقة، فهذا حتليل له مواضع أخر
بقدر ما هيم أن حجبَ اجلسد يعدّ غاية أساسية للحوار الوعظي. فمن الناحية التحليلية 
املبارشة أن احلوار يكون بلسان املرأة/اجلن (أو نطق عليها جني بتعبري عبد السالم بايل)، 

واجلسد هو املوضوع األسايس.
ومرة أخر، توجه الراقي أبو حممد إىل فتاة بعد هناية الرقية:

املثال الثاين:
بعد أن نظر الراقي ملياً إىل الفتاة هبدوء فاجأها وهي تستعد للمغادرة:

(الراقي: هل تصلني؟
قالت بخجل وتوتر: أصيل وأقطع.

الراقي: حاويل أن تواظبي عىل الصالة. ال تصيل من أجل الرقية فقط، صلّ ألن 
اهللا فرضها عليک، من املمكن أن يزداد حتكم اجلن فيک، ولكن إذا كانت نيتک الصالة 

ألهنا مفروضة عليک، فاهللا عز وجل بحول اهللا يقيض بالشفاء).
الصالة  أداء  عىل  حيثها  يعاجلها،  كان  التي  للمريضة  مبارشا  وعظا  الراقي  ه  ويوجّ
جسدية  يومية  ممارسة  من  يمثله  بام  ديني،  لطقس  توجيهها  إن  اجلن.  اعتداء  لتفادي 
وروحية تربط الفرد باهللا وباالنتامء إىل اجلامعة، إحد الوسائل األخر التي يوجه إليها 

الراقي إلدماج املرأة يف التعاليم الدينية.

73. سعد اهللا السباعي، املس العاشق وأثره يف تعطيل زواج اإلناث (بريوت: دار الكتب العلمية، 2009).
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، أو طقوس إدماج (الوضع اجلديد): تتم هذه املرحلة األخرية من  • زمن اختتاميّ

خالل التحصني، وهو أن تقوم املرأة برتديد عدة سور من القرآن وأدعية يف كل حلظاهتا 
من  االستيقاظ  دعاء  من  تبدأ  الفراش،  يف  للنوم  اخللود  وحتى  االستيقاظ  منذ  اليومية، 
النوم ولبس الثوب مرورا بدعاء قضاء الدين ودعاء الغضب وانتهاءً بام يقال عند التعجب 
واألمر السار ودعاء نباح الكالب بالليل، وغريها، وحتيص عدد من الكتب املنترشة يف 
السوق حتت عنوان: ”حصن املسلم“ أزيد من مائة واثني وثالثني دعاء.74 وهذه الكثافة 
كرية من شأهنا أن جتعل املرأة (أو الرجل) تعيش حالة من االنخراط التام يف التعاليم  الذِ
الدينية، بحيث تصبح احلياة دينية كلياً، وحتى ما يتخذ طابعا يوميا وعاديا مثل الدخول 
إىل احلامم أو تناول الطعام يتم تديينه عرب آلية األذكار، ويزداد التحصني كثافة حينام جيعله 

بعض الرقاة شامال للمعالج أيضا؛ حيث حيصن املعالج نفسه وأهله ومنزله.75
إمجاال، إن الرشوط التي يكرسها الراقي ألجل عالج املرأة تعرب عن نسق راسخ 
يف السلفية الوهابية تتعلق يف آن معا بالنظرة إىل اجلسد األنثوي وعالقتها باجلسد اآلخر 
للرجل وعالقتهام معا بمنظومة أخالقية معيارية تفيض إىل تشييء جسد املرأة وتأثيمه.76 
ويف املحصلة، فإن كل عنارص النظرة اإليروتيكية للجسد تبدو حارضة يف حصة الرقية 
األنثوية  اجلنسانية  أن   (1 األقل:  عىل  ركيزتني  عىل  تقوم  اإليديولوجيا  وتلک  الرشعية. 
مستمدة من الذكر املتفوق من الناحيتني األنطولوجية واالجتامعية-األخالقية، وعليه، 
لكل  مستودعا  دت  وعُ اجلنسية،  لألهواء  ”الالديني“  املجال  مع  املرأة  ربط   وجر
اجلوانب ”الدنيا“ للطبيعة البرشية.77 وهبذا املقتىض اعتربت مصدرا للفتنة. 2) وهذا ما 
يف  املستمرة  واملراقبة  اجلندري  والفصل  واحلجب  للعزل  وسائل  عدة  ابتكار  عنه  ترتب 

املجالني العام واخلاص، إن املرأة هبذا اللحاظ هتديد للنظام االجتامعي اإلسالمي.
وترتبط الطقوس السالفة كلها، سواء طقوس االنفصال (اللباس الرشعي ومرافقة 
م)، أم وضع املجاز (التالوة والوعظ)، أم طقوس اإلدماج (التحصني) باإلدماج  املَحرَ
هي  وإنام  الرشعية  الرقية  حصة  بانتهاء  تنتهي  مؤقتة  طقوس  ليست  إهنا  آخر.  وضع  يف 

74. انظر عىل سبيل املثال: سعيد القحطاين، حصن املسلم من أذكار الكتاب والسنّة (اململكة العربية السعودية: دائرة 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 1969/1421).

75. بايل، الصارم البتار، 115.
76. عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب: مفاهيم ودالالت (بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007)، 185.

77. أديس جودري، بناء مؤمن مثايل: مناهج االستدالل التي تتبناها السلفية التقليدية واملسلمون التقدميون، ترمجة 
معني اإلمام (بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2014)، 158.
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بداية  الرشعية  الرقية  جلسة  إنّ  الرقية.  بعد  ديمومتها  إىل  الراقي  منها  يسعى  طقوس 
ذلک، مما يعني أن األمر ال يتعلق بحصة مؤقتة بغرض طرد اجلن وإعادة حالة التوازن 
والصحة فحسب، وإنام جتذير فكرة حجب اجلسد األنثوي يف احلياة اليومية. وعموما، 
ليس الراقي الرشعي سو مدمج دعوي يمكن من االنتقال إىل وضع حيايت آخر، وهو 
التي  املؤمنة  اجلامعة  يف  النهائي  واالندماج  باهللا،  املريض  لعالقة  االعتبار  إلعادة  فرصة 
أن  للمريضة  توجيهات  اإلدماج  إعادة  وتشمل  احلياة.  يف  السلفي  املنهج   سو ليست 
تنسحب من مظاهر احلياة العرصية، (الصالونات، التربج يف األعراس...) ألهنا سبب 
الرشعية يف  والرقية  الديني.  األخالقي  النظام  واالندماج يف  اجلسد،  اجلن إىل  دخول  يف 
حالتنا، عبارة عن وسيلة دمج بالدرجة األوىل يف نسق التدين السلفي الوهايب البديل عن 

نسق التدين الشعبي املغريب.
خامتة

حاولنا يف هذه الدراسة املحاججة عىل فكرتني؛ األوىل هي التحول من الرقية إىل 
الرقية الرشعية يف املامرسات العالجية املحلية ألمراض اجلن، واستطعنا أن نثبت ذلک 
من خالل دراسة مظهرين من مظاهر الرقية الرشعية يف املجال احلرضي املغريب، ومها، 
استقالل التأليف يف الرقية الرشعية، وما تنطوي عليه املؤلفات يف هذا املجال من تصور 
متكامل عن أمراض اجلن مفارق ملا يوجد يف املدونات التقليدية عن الرقية التقليدية أو 
درجة  إىل  نظامها  هلا  مراكز  يف  الرشعية  الرقية  ممارسة  وهو  واآلخر،  الروحاين،  العالج 

وصفنا هلا باملهنة اجلديدة يف املجال العام احلرضي.
السلفي  التدين  نمط  لرتسيخ  ووسيلة  جماال  الرشعية  الرقية  حتليل  هي  والثانية، 
الوهايب يف املجتمع املغريب. إن هذا التحليل ال خيلو من مغامرة التأويل، فاالنطالق من 
أفكار  عىل  تأثريها  يف  البحث  ثم  اإليديولوجي  أصلها  إىل  ها  وردّ الرشعية  الرقية  جلسة 
التجذر  إىل  يسعى  تدينٍ  من  نمط  عن  تعبريها  كشف  إىل  فاالنتهاء  وسلوكهم،  املرىض 
غري  بارزا،  دورا  التأويل  فيها  يلعب  انتقاالت  كلها  السائد،  النمط  ومنافسة  املجتمع  يف 
لوٍ منخفض“ كام يقول گريتز، يبقى ملتصقا بالوقائع واألفعال. وهذا  أنه تأويل ”من عُ
الرهان، يف اعتقادنا، هو ما يعطي للعمل األنثروبولوجي أصالته وجدواه ومكانته داخل 

العلوم االجتامعية، وحيفز دوما عىل خوض مغامرة البحث املامثل.
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الرقية موضوعا أنثروبولوجيا: التطبيب الديني ورصاع أنامط التدين يف املغرب
جديدة  دينية-عالجية  ممارسة  بوصفها  الرشعية  الرقية  ظاهرة  حتليل  إىل  الورقة  هذه  تسعى  ملخص: 
يف املغرب. ويف سبيل ذلک، حياجج الباحث عىل فرضيتني اثنتني: األوىل، وهي االنتقال من الرقية إىل الرقية 
األمراض  من  االستشفاء  يف  واستعملت  املغريب  التدين  يف  السائدة  الرقية  هناک  أن  اعتبار  عىل  الرشعية، 
دويت  إدمون  دراسة  قبيل  من  األنثروبولوجية  الدراسات  لبعض  موضوعا  كانت  وقد  باجلن،  الصلة  ذات 
مرجعيتها  هلا  جديدة  ممارسة  وهي  الرشعية،  الرقية  وهناک  إفريقيا،  شامل  يف  والسحر  الدين  موضوع  حول 
اإليديولوجية اخلاصة وهلا تآليفها املستقلة، وهلا وجودها االجتامعي املتجسد يف مراكز ملامرسة الرقية الرشعية 
 يف املجال احلرضي املغريب. والثانية، أن الرقية الرشعية متثل جماال لرصاع أنامط التدين؛ حيث أن الباحث ير
أن السلفية الوهابية هي احلامل اإليديولوجي للرقية الرشعية، وهذا النمط من التدين القادم من الرشق يقدم 
جمرد  الرشعية  الرقية  تصبح  ال  هنا  من  املغريب.  التدين  يف  السائدة  التقليدية  الرقية  عن  بديال  الرشعية  الرقية 
ممارسة عالجية بقدر ما هي ممارسة تسعى إىل إحالل نمط تدين تطهري مكان نمط تديني آخر. وقد انطلق 

الباحث من طقوس حصة الرقية الرشعية التي تتبع يف عالج النساء مثاال للتدليل مترير هذا التدين البديل.
الكلامت املفاتيح: الرقية الرشعية، السلفية الوهابية، األنثروبولوجيا، طقوس املرور، اإلسالم املغريب.

Ar-Ruqya comme sujet dʼanthropologie: La thérapie religieuse et la confrontation 
des différentes formes de religiosité au Maroc

Résumé: Cet article traite le phénomène d’ar-ruqya ash-sharʿiyya comme une nouvelle 
pratique de thérapie religieuse au Maroc. Dans cette optique, le chercheur formule deux 
hypothèses: La première relate le passage de la ruqyah à la ruqya ash-sharʿiyya.  Il existe 
d’une part, la ruqya qui est répandue dans la religiosité marocaine et utilisée dans la thérapie 
liée aux djinns, et elle a fait l’objet de certaines études anthropologiques comme l’étude 
d’Edmond Doutté, Magie et religion dans l’Afrique du Nord. D’autre part, la ruqya ash-
sharʿiyya qui est une nouvelle pratique qui a sa propre référence idéologique et ses propres 
publications, et elle est incarnée par une forte présence sociale dans des centres spécialisés 
de la ruqya ash-sharʿiyya dans la sphère urbaine marocaine. La seconde hypothèse repose 
sur le fait que cette nouvelle thérapie ar-ruqya ash-sharʿiyya est en conflit avec plusieurs 
formes de religiosité où elle cherche à imposer ses rites. Le chercheur estime ainsi que le 
salafisme wahhabite est le porteur idéologique de la ruqya ash-sharʿiyya, et que ce type 
de religiosité venant de lʼEst propose cette nouvelle thérapie religieuse comme alternative 
à la ruqya traditionnelle qui prévaut dans la religiosité marocaine. Selon lui, la ruqya ash-
sharʿiyya n’est pas une simple pratique thérapeutique mais plutôt une pratique qui cherche 
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à remplacer une forme religieuse purificatrice à la place dʼune autre. Pour illustrer cette 
pratique alternative, le chercheur a pris comme modèle les rituels de la ruqya ash-sharʿiyya 
qui sont suivis lors des pratiques de désensorcellement suivies par les femmes dans ces 
centres spécialisés de la ruqya ash-sharʿiyya.

Mots-clés: Ar-Ruqya ash-sharʿiyya, salafisme wahhabite, anthropologie, rites de 
passage, islam marocain.


