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BOLEHKAH MERUQYAH ORANG KAFIR?
Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali haﬁzhahullah
Pertanyaan : Apakah boleh meruqyah orang kaﬁr?
Maka beliau menjawab:
Boleh, Abu Said radhiyallahu ‘anhu pernah meruqyah orang kaﬁr, tatkala beliau keluar
bersama pasukan dan melintasi sebuah kampung atau mata air. Lalu mereka minta dijamu
tapi penduduknya tidak memberi jamuan kepada mereka. Kemudian pimpinan kampung
tersebut disengat binatang berbisa, merekapun mendatangi (para sahabat) dan berkata:
Pimpinan kami disengat binatang berbisa, apakah ada diantara kalian yang bisa meruqyah?
Para sahabat menjawab: Demi Allah kami tidak akan meruqyah sampai kalian memberi kami
upah. Kami meminta jamuan kepada kalian, kalian tidak mau menjamu kami!
Lalu mereka memberi beberapa ekor kambing, maka beliau meruqyahnya dengan surat AlFatihah, lalu orang tersebut sembuh, seolah-olah ia baru terlepas dari belenggu.
Yakni seorang yang meruqyah yang ikhlas -barakallahuﬁikum. Lalu Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam menyetujui hal itu, beliau menyetujui ruqyah tersebut. Para tukang ruqyah
sekarang ini mereka meminta upah dan harta dari manusia, dan sekalipun mereka (pasien)
tidak mendapat faedah dari mereka!!
Dan bolehnya mengambil upah dari ruqyah itu dengan syarat kalau si sakit sembuh seperti
dalam hadits ini. Di waktu itu juga (pemimpin kaum) sembuh seolah-olah baru terlepas dari
belenggu. Lalu para sahabat mengambil beberapa ekor kambing itu, kalau tidak sembuh
niscaya mereka tidak mengambil beberapa kambing (tersebut).
Maka sekarang para tukang ruqyah mengambil harta-harta, dalam keadaan para pasien
pulang membawa penyakitnya, dan yang tertimpa musibah pulang membawa musibahnya.
Mereka tidak mendapatkan faedah dalam keadaan hartanya telah direnggut. Maka hartaharta yang mereka ambil itu haram !!
barakallahu ﬁikum.
(Majmu’ Kutubi wa Rasaail wa Fatawa 4/292)
——————————————————————-
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ﻫــﻞ ﺗﺠﻮز رﻗﻴـﺔ اﻟﻜﺎﻓـﺮ ؟
ﺳﺌِــ َ
ﺗﻌﺎﻟﻰ  :ﻫﻞ ﺗﺠﻮز رﻗﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ؟
ﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ رﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻫﺎدي اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ
● ُ
ٰ
ﻓﺄﺟــﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ ●:
ﻀﻴﻔﻮﻫُﻢ  ،ﻓَﻠُﺪغ ﺳﻴّﺪﻫﻢ
ﻛﺎﻓﺮا  ،ﻟﻤﺎ ﺧﺮج ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ و َﻣ ﺮوا
رﻗﻰ
ﺗﺠﻮز ؛ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ
ﺳﺘﻀﺎﻓﻮﻫﻢ ﻓﻠﻢ ﻳ ِ
ﺑﺤﻲ أو ﺑﻤﺎء ﻓﺎ ْ

ً
ٰ
راق ؟
ﻦ
ﻓﺠﺎءوا وﻗﺎﻟﻮا  :ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﻗﺪ ﻟُﺪِغ ؛ ﻓﻬﻞ ﻓﻴﻜﻢ ِﻣ ْ
ٍ
ﻗﺎﻟﻮا :
ﻀﻴﻔﻮﻧﺎ!
ﺳﺘﻀﻔﻨﺎﻛﻢ ﻓﻠﻢ ﺗ ُ ِ
ﻰ ﺗﺠﻌﻠﻮا ﻟﻨﺎ ﺟﻌﻼ ؛ ا ِ ْ
واﻟﻠﻪِ ﻻ ﻧﺮﻗﻴﻪ ﺣﺘ ٰ 
ﻦ ﻋﻘﺎل .
ﻦ اﻟﻐﻨﻢ  ،ورﻗﺎه ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ؛ ﻓﺸﻔﻲ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻧﺸﻂ ِﻣ ْ
ﻓﺄﻋﻄﻮﻫﻢ ﻗﻄﻴﻌًﺎ ِﻣ َ
اﻟﺮﻗﻴﺔ.
أﻗﺮه
اﻟﺮاﻗﻲ ﻣﺨﻠﺺ -ﺑﺎرك اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻜﻢ ،-
ﺼﻼة واﻟ 
وأﻗﺮه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ 
ﻋﻠﻰ ﻫٰﺬه 
ﺴﻼم  ،

ﻳﻌﻨﻲ 
ٰ
اﻟﺮاﻗﻮن ﻳﺄﺧﺬون اﻷﺟﻮر واﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ؛ وإن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻨﻬﻢ
!! ●اﻵن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻴﺔ ﻣﺸﺮوط ﺑﺸﻔﺎء ﻫٰﺬا اﻟﻤﺮﻳﺾ ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻫٰﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ:
وﺟﻮاز أﺧﺬ اﻷﺟﺮ
ٰ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻧﺸﻂ ِﻣﻦ ﻋﻘﺎل .
ﻓﺄﺧﺬوا اﻟﻘﻄﻴﻊ  ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺷﻔﻲ ؛ ﻣﺎ أﺧﺬوا اﻟﻘﻄﻴﻊ .
اﻟﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻷﻣﻮال وﻳﺬﻫﺐ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻤﺮﺿﻪ ؛ واﻟﻤﺼﺎب ﺑﻤﺼﻴﺒﺘﻪ ؛ وﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ وﻣﺎﻟﻪ ﻣﻨﻬﻮب ؛ ﻓﺘﻜﻮن ﻫٰﺬه
●ﻓﺎﻵن ﻳﻠﻬﻒ 
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺣﺮا ًﻣﺎ !.
 .ﺑﺎرك اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ
)] ) ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺘﺐ ورﺳﺎﺋﻞ وﻓﺘﺎوىٰ « ) ([ « 292 / 4
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