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المقدمة

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب  ،تبصرًة ألويل األلباب  ،وأودعه من فنون العلوم
ِ
أجل الكتب قدراً ،وأغزرها علماً ،وأعذهبا نظماً ،وأبلغها
العجاب ،وجعله َّ
العجب ُ
واحل َكم َ
عوج ،ال شبهة فيه وال ارتياب  ،وأشهد َّ
أن ال إله إال اهلل
يف اخلطاب ،قرآناً عربياً غري ذي ٍ
وحده ال شريك له رب األرباب ،الذي عنَت لَِقيُّ ِ
وميَّتِ ِه الوجوهُ وخضعت لعظمته الرقاب ،
َ

وأشهد َّ
أن حممداً عبده ورسوله املبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشِّعاب ،صلى اهلل وسلم

عليه وعلى صحابته األجناب ،صالةً وسالماً دائمني إىل يوم املآب(  ، ) 1وبعد ..

فإن من املالحظ انتشار األمراض املختلفة يف هذا العصر ،مع التقدم الكبري يف الطب والعالج،
فهناك األمراض العضوية  ،واألمراض الروحية  ،وهناك األدوية املادية واملعنوية  ،ولعل من
أسباب كثرة األمراض وانتشارها ابتعاد الناس عن شرع اهلل ،وارتكاهبم املعاصي واملنكرات ،فهذه
األمراض العديدة عقاب من اهلل للناس ،وكلما ازدادوا من الذنوب واملعاصي ازدادت األمراض
انتشاراً .
(( فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية ،وأدواء الدنيا واآلخرة ،وما ك ُّل
ٍ
ٍ
بصدق
أحد يُ َّ
وهل وال يُوفَّق لالستشفاء بالقرآن ،وإِذا أحسن العليل التَّداوي به وعاجل به مرضهُ
تام ،واعتقاد ٍ
وإِ ٍ
ميانٍ ،
وقبول ٍ
جازم ،واستيفاء شروطه ،مل يُقاومه الداءُ أبداً  ،وكيف تُقاوم األدواء
رب األرض والسماء الذي لو نزل على اجلبال لص َدعها ،أو على األرض لقطعها ؛
كالم ِّ

)  ( 1اإلتقان للسيوطي رمحه اهلل ( . ) 5/ 1
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فما من ٍ
مرض من أمراض القلوب واألبدان إِال ويف القرآن سبيل الداللة على عالجه ،وسببه،
واحلمية منه ملن رزقه اهلل فهماً لكتابه ))

) 1 (1

وقد كانت خطة البحث كالتالي :
 املقدمة التمهيد املبحث األول  :أمهية التداوي بالقرآن املبحث الثاين  :كيفية التداوي بالقرآن الكرمي والسنة النبوية املبحث الثالث  :ضوابط الرقية والراقي ويشمل ثالثة مطالب :-

املطلب األول :ضوابط الرقية
املطلب الثاين  :ضوابط املعاجل بالقرآن
تؤهل املريض للقبول واالنتفاع بالعالج بالقرآن
املطلب الثالث :ضوابط ِّ
املبحث الرابع  :التداوي بالقرآن بني اجلائز واملمنوع

 اخلامتة املصادر واملراجعكما ال أنسى يف هذا املقام أن أشكر كل من قدم يل يد املساعدة والعون  ،من ٍ
أهل
وصديقات  ،أجزل اهلل هلم املثوبة وجزاهم عين خري اجلزاء .
وأسأل اهلل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي  ،وينفع به  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني .

)  (1زاد املعاد ( ) 352 / 4
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التمهيد
مصطلحات البحث :

ف
عام  ،ومصطلحه الشرعي كما جاء من طريق السنة النبوية عُ ِر َ
اسم ٌ
التداوي بالقرآن ؛ ٌ
الرقية ) .
باسم ُّ ( :
الرقْ ية :العوذَةُ اليت ي رقَى هبا ِ
الصرع
صاحب اآلفة كاحلُ َّمى و َّ
 قال ابن األثري رمحه اهلل (( :و ُّ َ ُ ُْْ
وغري ذلك من اآلفات ))

1

استَ ْرقَ ْيتُه فرقَاين ُرقْية،
 وقال ابن منظور رمحه اهلل (( :و ُّالرقْية :العُ ْو َذةُ  ،واجلمع ُرقًى ،وتقولْ :
ٍ
ورقِيّاً إِذا َع َّوذ
ورقِيّاً .ورجل َرقَّاءٌ:
قى .يقالَ :رقَى َّ
الراقي ُرقْيةً ُ
فهو راق ،وقد َرقاه َرقْياً ُ
ُ
صاحب ُر ً
2
ونفث يف عُوذتِه ))
يقول ِ
عرفاً  ،هو  (( :علم باحث عن الطب
القنّوجي رمحه اهلل عن علم الرقية الشرعية ُم ِّ
3
الذي ورد يف األحاديث النبوية الذي داوى به املرضى ))
والمقصود بها  :تعويذ املريض بقراءة ٍ
شيء من القرآن الكرمي  ،وأمساء اهلل وصفاته  ،مع
4
األدعية الشرعية باللسان العريب  -أو ما يعرف معناه  -مع النفث حىت يربأ مما أصابه .

***

 1النهاية في غريب الحديث (  ) 254 / 2مادة ( رقا )

 2لسان العرب ( )332/14مادة( :رقا)

 3أبجد العلوم ()360/2
 4الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية للمؤلف أبي العالية محمد الجوراني
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المبحث األول
أهمية التداوي بالقرآن
الرقية الش رعية _ بني العباد يف عدَّة جوانب  ،أ ِْ
ُمجلُها
تكمن أمهيةُ التداوي والعالج بالقرآن _ ُّ
فيما يلي :

أوالً  :أهنا شعرية من شعائر الدين اإلسالمي  ،وقد جاءت األحاديث نادبة إىل فعلها ؛ فعن
ت رج ًال ِمنَّا َع ْقرب وََْنن جلُوس مع رس ِ
ِ
ول اللَّ ِه  فَ َق َال َر ُج ٌل يَا
َجاب ٍر  قال  (( :لَ َد َغ ْ َ ُ
َ ٌ َ ُ ُ ٌ ََ َُ
رسول اللَّ ِه  :أَرقِي ؟ قال من استطاع ِمنكم أَن ي ن فع أَخاه ف ْلي فعل ))1.
َُ َ
ْ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ
ثانياً  :أهنا من وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل .
ثالثاً  :وجود املرض ى يف كل بيت من بيوت املس لمني ويف كل زمان  ،وليس العالج مقص ور

على ٍ
مرض بعينه ولكن يف كافة األمراض البدنية والروحية .

املخَر ُج من الكرب واملصائب اليت يُْبتُلى هبا العباد ؛ فالرقية تكون سبباً لرفع هذه
رابعاً  :أهنا ْ

اآلالم وبسط العافية بإذن اهلل تعاىل على العباد مما تكون الرقية للراقي منجاة من كرب يوم
َّس َع ْن ُم ْؤِم ٍن ُك ْربَةً ِم ْن ُكَر ِب
القيامة .فعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل َ (( :م ْن نَف َ
2
ب ي ِوم ِ
ِ
ِ
القيَ َام ِة ))
س اهللُ َعْنهُ ُك ْربَةً م ْن ُكَر َ
الدُّنْيَا ،نَ َّف َ
خامساً َّ :
أن فيها االقتداء باألنبياء والصاحلني  ،قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة رمحه اهلل (( :
الص ِ
فَه َذا ِمن أَفْض ِل ْاأل َْعم ِال وهو ِمن أ َْعم ِال ْاألَنْبِي ِاء و َّ ِِ
احلُو َن
ني ؛ فَِإنَّهُ َما َز َال ْاألَنْبِيَاءُ َو َّ
َ ْ َ
الصاحل َ
َ َ
َ ََُ ْ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اطني عن ب ِين ِ
ك َوَك َما َكا َن
يح يَ ْف َع ُل َذل َ
يَ ْدفَعُو َن الشَّيَ َ َ ْ َ َ
آد َم ِبَا أ ََمَر اللَّهُ به َوَر ُسولُهُ َك َما َكا َن الْ َمس ُ
3
ِ
ك ))
نَبِيُّنَا  يَ ْف َع ُل ذَل َ

 1أخرجه مسلم  :كتاب السالم  ،باب استحباب الرقية من العين والنملة والح َّمة والنظرة  ،حديث ( .) 2199
 2أخرجه مسلم  :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  ،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن ..حديث ( .) 2699
 3مجموع الفتاوى ( .) 56 / 19
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سادساً  :حىت يغلق الباب دون السحرة والكهنة واملشعوذين  ،وكي يعرف الناس هذه الشرذمة
املفسدة يف اجملتمع ؛ ليحذروا خطرهم والذهاب إليهم .
وإذا كان األمر كذلك ،فال بد من االستعانة _ بعد اهلل _ يف عالج األمراض بالرقى الشرعية
بأعلم الناس هبا ،وأحذقهم وأتقاهم وأورعهم وأكثرهم خشية من اهلل تعاىل.

***
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المبحث الثاني
كيفية التداوي بالقرآن الكريم والسنة النبوية
الطريقة الصحيحة والثابتة يف السنة النبوية هي أن يُقرأ على إنسان مريض يف صدره ،أو يقرأ
على يده أو قدمه أو رأسه من اآليات القرآنية ،الفاحتة ،آية الكرسي( ،قل هو اهلل أحد)،

واملعوذتني ،أو غريها من اآليات ،يقرأ ينفث عليها ،على حمل املريض ،هذه هي القراءة
الشرعية ،ويدعو مع ذلك ،مع القراءة يدعوا بالدعوات الشرعية ،مثل (اللهم أذهب البأس
رب الناس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاءك ،شفاءٌ ال يغادر سقماً) ،هذا كان يدعو
به النيب -صلى اهلل عليه وسلم -وهو دعاء عظيم (اللهم رب الناس أذهب البأس واشف

أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاءك شفاءٌ ال يغادر سقماً) ،يعين ال يرتك سقماً ،ومن دعائه -

صلى اهلل عليه وسلم( :-بسم اهلل أرقيك) ،كما رقاه به جربائيل  ،فجربائيل رقى النيب -صلى

اهلل عليه وسلم -هبذا ( :بسم اهلل أرقيك من كل شيء يؤذيك ،ومن شر كل نفس وعني كل
حاسد ،اهلل يشفيك بسم اهلل أرقيك) ،هذه دعوات طيبة ،يكررها ثالثاً ،وإذا دعا "اللهم

اشفه وعافه" "ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،وال حول وال قوة إال باهلل ،ما شاء اهلل

وال يصرف السوء سواه وال حول وال قوة إال باهلل" وما أشبه ذلك ،كله طيب ،املهم أن يدعو
له بالشفاء ،ويقرأ ما تيسر من اآليات ،أو السور ومن أمهها ،بل أمهها فاحتة الكتاب ،وآية
الكرسي ،و(قل هو اهلل أحد) ،و(قل أعوذ برب الفلق) ،و(قل أعوذ برب الناس) ،هذه كلها
مما يسبب اهلل به الشفاء ،من أسباب الشفاء والعافية ،وإذا قرأ غريها من اآليات كله طيب،
القرآن كله شفاء.

1

 1الموقع الرسمي للشيخ العالمة ابن باز رحمه هللا http://www.binbaz.org.sa/noor/10623
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1

صح فيه احلديث بالرقية سور معدودة ؛ كالفاحتة  ،والبقرة  ،والكافرون واملعوذات
فالذي َّ
وبعدها يُستأنس يف انتقائه مما كان بعض العلماء الربانيني يقرؤون هبا على من به ِعلّة ،أو
يكتبوهنا هلم ويستشفون هبا ،فالقرآن فيه الشفاء ،ولكن بعض اآليات يكون انتقاؤها لنية
صَرها العلماءُ  ،ممن َّ
دق فهمه،
يريدها الراقي تناسب معىن ،أو تفيد علة ،وفيها حملةٌ دالة بَ َ
2
ِ
تأمله يف كتاب ربه  ،وفتح اهلل عليه .
وح ُس َن ُّ
وث ُقب فك ُْرهَ ،

مث إن هذا ال َف ْهم يف كتاب ربنا سبحانه ُّ
يدل عليه قول علي  حني سأله أبو ُج َحْيفة حني
كتاب اهلل ،أو فَ ْه ٌم أ ُْع ِطيَهُ رج ٌل مسلم،
قلت ٍّ
قالُ :
لعلي :هل عندكم ٌ
كتاب ؟ قال :ال ،إالَّ ُ
قلت :فما يف هذه الصحيفة ؟ قال :العقل ،وفَكاك األسري،
أو ما يف هذه الصحيفة  .قالُ :
مسلم بكافر )).3
وال يقتل ٌ
وتبني من هذا أن علم العالج بالقرآن ؛ ليس علماً حديثاً  ،بل هو موجود يف الكتاب والسنة
ومتداول من عصر الصحابة إىل زماننا .

***

 1المنار المنيف (  ) 114البن قيم الجوزية رحمه هللا
 2مرجع سابق  ،الجوراني ،ص187
 3أخرجه البخاري  :كتاب العلم  ،باب كتابة العلم رقم ( ) 111
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المبحث الثالث
ضوابط الرقية والراقي
المطلب األول :ضوابط الرقية
أن الرقيةَ حىت تكون شرعيةً صحيحةً جيب أن تتوفر فيها مجلة من الضوابط  ،وهي :
أوالً  :شرعية املصدر ؛ أي  :أن تكون بكالم اهلل تعاىل أو بأمسائه وصفاته أو بأدعية
السنة النبوية .
ثانياً  :سالمتها مما ُُِي ُّل باالعتقاد ؛ أي  :ال تكون باأللفاظ اجملهولة واملطَْل َسمة
َّجالون  ،والسحرة  ،وال على أصحاب الشبهات
والتَ ْمتَ َمات اليت يقوهلا املشعوذون  ،والد َّ
كمن يستعني باجلن  ،ولو كان مسلماً .

اجل ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ف
اهلِيَّ ِة ؛ فَ ُق ْلنَا يَا َر ُس َ
ول اللَّه َِ :كْي َ
َ
فع ْن َع ْوف بْ ِن َمالك ْاألَ ْش َجع ِّي قَ َال ُ (( :كنَّا نَ ْرقي ِيف َْ
(1
ِ
الرقَى َما َملْ يَ ُك ْن فِ ِيه ِش ْرٌك ))
س بِ ُّ
تَ َرى ِيف ذَل َ
ك ؟ فَ َق َال ْ :اع ِر ُ
ضوا َعلَ َّي ُرقَا ُك ْم َال بَأْ َ

وثالثاً :أن يُعتقد أن الرقية ال تؤثِّر بذاهتا  ،وأن اهلل هو الشايف وحده  ،وما هي والراقي
إال سبب ( .) 2

رابعاً  :أن تكون باللسان العريب  ،أو ِبا يعرف معناه  ،سداً لذريعة دخول ما ال يفهم
وخشية كونه كفراً .
خامساً  :يف حال كوهنا مكتوبة ِبداد ؛ فال بُ َّد أن تكتب على طاهر تعظيماً وصيانة
لكتاب اهلل تعاىل.

***

)  ( 1أخرجه مسلم  :كتاب السالم  ،باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك ( ) 2200
)  ( 2فتح الباري ()195/10
.
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المطلب الثاني  :ضوابط المعالج بالقرآن .
إ ّن من أشرف الصناعات وأطيبها ،صنعة الطبيب ،سواء أكان طب أبدان أم طب
أرواح ،فيحسن باملعاجل وهو يقوم بعمله أن يتقنه متام اإلتقان وأن يتخلق بأخالقيات صْن َعته،
حىت تعود عليه بالنفع والفائدة اليت من أجلها نال صنعته ،وحينها يُقصد من آفاق األرض
جلودة صناعته وحسن أدائه  ،وهكذا الراقي يف رقيته ،ينبغي أن يكون متقناً يف رقيته ال
يُ ِشيبُها برتهات غري سوية تَص ِرفهُ عن ُح ْس ِن أدائها وإتقاهنا .
ومن الضوابط اليت ينبغي على الراقي أن يلتزم هبا :

أوالً  :اإلخالص هلل عز وجل في كل عمل :

واألصل يف ذلك من الكتاب والسنة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ ال بينة٥ :

ِ
ِ
وعن عُمر بن اخلَطّ ِ
اب
ول اللَّ ِه
ت َر ُس َ
ولَّ (( :إَّنَا األ َْع َم ُ
يَ ُق ُ
ال بِالنِّ يَّات  قالَ :مس ْع ُ
َ ْ ََ
ِ ِ ٍ ِ ِ 1
َ ،ويف رَوايَة :بالنِّ يَّة ))
املعتَ َقد بل هو من أش ّد
فاإلخالص ُخلُ ٌق عظيم ،وكنز رفيع ،وال يُ َوفَّق له كل أحد بعد ُح ْس ِن ْ
األخالق على العارفني معاجلة له ،ولَ َك ْم اجتهد السلف رضوان اهلل عليهم يف اإلخالص يف
موقوف على اإلخالص .
نِيَّ ِاهتم  ،وما هذا إالّ ألن صالح األعمال
ٌ

ثانياً :الحرص على العلم الشرعي والعمل به :

حيسن بالراقي أن يكون طالب علم جمتهداً يف حتصيله ،فهو من أعظم األسباب اليت تُ َق ِّوي
وتقرب العبد من ربه (( ،ولو مل يكن يف العلم إال القرب من رب العاملني،
اإلميان يف القلبِّ ،
وااللتحاق بعامل املالئكة وصحبة املأل األعلى لكفى به فضالً وشرفاً ،فكيف ِ
وعُّز الدنيا
ط حبصوله))  ،2وبالعلم مييّز الراقي بني احلق والباطل ،والنافع
ومشرو ٌ
واآلخرة َمنو ٌ
ط به َ

 1أخرجه البخاري  :كتاب اإليمان  ،باب ما جاء أن األعمال بالنية  ،حديث ( .) 54
 2مفتاح دار السعادة ( ،1ص) 353
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والضار ،وبالعلم يستعني باهلل يف اختيار الدواء الناجع للداء الواقع ،فمن علم كان معه زيادة
فضل يفضل هبا على من مل يعلم ،وال أشرف من العلم .
اص ُدق يف الطَّ ِ
ث علم
وذا ٌ
لب تَ ِر ْ
نفيس للحارث احملاسيب رمحه اهلل إذ يقول  (( :و ْ
قول ٌ
خبالص التَّوفيقَّ ،
ِ
فإَّنا
البصائر ،وتَ ْب ُد لك عيو ُن املعارف ،وُمتَيِّ ْز بنفسك علم ما يَِرُد عليك
1
يد ملن َش َكر ))
السْب ُق ملن َع ِم َل ،واخلشيةُ ملن َعلِ َم ،والتَّوُّك ُل ملن َوثِ َق ،و ُ
َّ
اخلوف ملن أَيْ َق َن ،واملز ُ
ثالثاً :التقوى والعبادة :
ينبغي للراقي امل َوفَّق أن يكون صاحب عبادة وتقوى ،وأن يكون صاحب صالة وصيام
ُ
ونُ ُسك ،تُ ْعرف الطاعة يف وجهه ،ويف مسته ،وهديه ،وقوله ،وفعله ،وهذا ْأد َعى لل َقبول،
وحلصول الشفاء ،وتفريج الكربات (( وإذا كان القلب معموراً بالتقوى اجنلت له األمور
وانكشفت ،خبالف القلب اخلراب املظلم  .قال حذيفة بن اليمان َّ (( :
إن يف قلب املؤمن
زهر )).2
سراجاً يَ ُ

رابعاً :حسن الخلق :

يتأسى بقدوته ونبيه  فينبغي أن يتحلَّى الراقي
مما جيدر بالراقي أن يكون على خلق حسنَّ ،
باألخالق احلسنة خاصة مما له عالقة وثيقة يف باب الرقية ؛ كالتواضع  ،واحلِْلم  ،والصرب،
الس ر .
والعفو ، ،والرفق ،والنُّصح ،وحفظ املواعيد واحرتامها والصدق فيها ،واألمانة وحفظ ِّ
شيخ متقن :
خامساً :الممارسة والدربة على يَ ِد ٍ

كل من حفظ بعض اآليات أصبح راقياً ماهراً حاذقاً ،أو قرأ بعض كتب الرقية فحسب
ليس ُّ
كأي ِعل ٍم وفَ ٍّن من العلوم األخرى.
علم له
تأصيل وقواع ٌد وضوابطِّ ،
؛ فعلم الرقية ٌ
ٌ

***

 1رسالة المسترشدين ( ) 148
 2مجموع الفتاوى البن تيمية رحمه هللا ( ) 45 / 20

12

المطلب الثالث
تؤهل المريض للقبول واالنتفاع بالعالج بالقرآن
ضوابط ِّ
وأما ما ينبغي أن يكون عليه المريض الم َعالَج ،من الضوابط :

أوالً  :فيحسن به أن َّ
يتوجه إىل اهلل تعاىل بِ ُّكلِّيَتِ ِه ،فيتذلل له وُيضع ،وينطرح بني يديه ،راجياً
الكحال رمحه اهلل:
رمحته ،سائالً مغفرته تائباً إليه ،قائماً على أوامره ُمبتعداً عن زواجره ،يقول َّ
ِِ
(( َّ
بالسبب
فإن ُّ
ب العافيةَ بسبب سؤاله ،كما يهبها َّ
الرقى والعُ َوذ إلتجاءٌ إىل اهلل تعاىل ليَه َ
الذي وضعه له بال ّداوء )).1
ثانياً  :ينبغي على املريض اإلحسان إىل الناس ،وتفقد فقريهم بالصدقة ،وسائر فعل اخلريات،
وبيان حاله وزوجه يف املسارعة ومصداق ذلك من كتاب ربنا ،ما حكاه عن نبيه زكريا

للخريات والطاعات والقربات  ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲳﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺ
ﲴ
ﲱ ﲲ
ﲼﲾﲿﳀﳁ ﱠ
ﲽ
ﲻ

٩٠ - ٨٩

يقول ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل (( :ومن أعظم عالجات املرض فعل اخلري واإلحسان و ِّ
الذكر
ُ
والدعاء ،والتضرع واالبتهال إىل اهلل ،والتوبة ،وهلذه األُمور تأثريٌ يف دفع العلل وحصول
الشفاء أعظم من األدوية الطبيعية ،ولكن حبسب استعداد النفس ِ
ِ
وعقيدهتا يف ذلك
وقبوهلا
ُ
ونفعه )).2

 1األحكام النبوية ( ) 78
 2زاد المعاد ()142 / 4
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وثالثاً  :ومن خري ما يُعطاه املريض حال البالء الصبر والرضى بقضائه وقدره  ،فعن أيب
سعيد اخلدري  قال :إن رسول اهلل  قالَ (( :ما أ ُْع ِط َي أح ٌد َعطاءً َخْي َراً َو ْأو َس َع ِم ْن
الص ِْرب )).1
َّ
والعالج بالقرآن يُ ُّ
عد من مجلة فض ائل األعمال الص احلة س يَّما إذا توفرت فيها الض وابط اآلنفة
يض مع الراقي يف العالج وأن يعتقدا أن الش فاء بيد
الذكر يف الراقي  ،وأيض اً ال بُ َّد أن يتعاون املر ُ

اهلل تعاىل وحده وما الراقي إال من مجلة األسباب .

***

 1أخرجه البخاري  :كتاب الزكاة  ،باب االستعفاف عن المسألة  ،حديث (.)1469
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المبحث الرابع
التداوي بالقرآن بين الجائز والممنوع
التداوي بالقرآن فيما يتعلق باألمراض البدنية وهذه املسألة اختلف فيها العلماء إىل فريقني
األول يقول باملنع والثاين باجلواز واختالفهم حاصل حول مدلول اآلية :
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﲟﲠﲡ

ﱠ اإلسراء٨٢ :

واآلية ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿﱠ

يونس٥٧ :

فأصحاب الرأي األول يقولون بأن القرآن كتاب هداية وتشريع وداللة الشفاء يف اآليتني
تدل على شفاء القلوب من الزيغ والكفر والنفاق وكل األمراض القلبية من شك وريب ،
قال حسن البصري " :إن اهلل قد جعل القرآن شفاء ملا يف صدوركم ومل جيعله شفاء
ألمراضكم " وذهب بعض املفسرين إىل  ":إن تنكري شفاء يدل على اخلصوص ال على
العموم ".
أما أصحاب الرأي الثاين فهم القائلون بداللة عموم الشفاء يف اآليتني لألمراض القلبية
والبدنية وأن من يف اآلية ( )82دالة على اجلنس واستدل هؤالء حبديث رقية اللديغ بالفاحتة
وهذا ما عليه جل املفسرين يف تفاسري ابن كثري والشوكاين وابن اجلوزي وابن القيم والشنقيطي
والشعراوي  ...اخل وقال الكليب  ... ":واملراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة واجلهل
وحيتمل أن يريد نفعه من األمراض بالرقيا به والتعويذ و فيه ثالث أقوال :شفاء من الضالل ملا
1
فيه من اهلدى وشفاء من السقم ملا فيه من الربكة وشفاء من البيان للفرائض واألحكام "
1

.التسهيل لعلوم التنزيل ،الكلبي ،ج،4ص177
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أما الشوكاين فأورد اخلالف إىل طائفتني وذكر مؤكداً بقوله ال مانع من محله على اجلميع
وذلك ما أكده أيضا الشنقيطي يف أضواء البيان وكذلك الشعراوي يف تفسريه.
والذي أخلص إليه من الذي سبق أن القرآن شفاء للقلوب من الكفر والشرك واملعاصي
والذنوب وهو كتاب هداية يبني للناس طريق احلق وحيذرهم من طرق الضالل وهذا أمر جممع
عليه وهذا هو املقصد والوجهة وهو معجزة الرسالة احملمدية وطب القلوب ودواؤها .

***
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الخاتمة

أسأل وحده أن أكون قد ُوفِّ ْقت يف إجناز هذا البحث  ،و أما عن
ويف خامتة املطاف ؛ فاهللَ ُ

التوصيات :

أوالً  :أن القرآن شفاء لكافة األمراض البدنية والروحية  ،ويكون ذلك بالقراءة على املريض أو

الكتابة له .

ثانياً  :أن علم العالج بالقرآن ؛ ليس علماً حديثاً  ،بل هو موجود يف الكتاب والسنة ومتداول

من عصر الصحابة إىل زماننا .

ثالثاً  :أن العلم بالعالج القرآن ِوْفق الشرع احلنيف ؛ ضرورة على كل مسلم ومسلمة معرفته
وتعلمه حلاجة البشرية له .

رابعاً  :أن العالج بالقرآن والطب احلديث يتعاونان معاً يف عالج األمراض وال ينبغي أن ي ِ
همل
ُ

أحدمها اآلخر .

خامساً  :أن العالج بالقرآن يُ ُّ
عد من مجلة فضائل األعمال الصاحلة سيَّما إذا توفرت فيها
الضوابط اآلنفة الذكر يف الراقي .

يض مع الراقي يف العالج وأن يعتقدا أن الشفاء بيد اهلل تعاىل  ،وما
سادساً  :ال بُ َّد أن يتعاون املر ُ
الراقي إال من مجلة األسباب .

ختاماً  :ماكان يف هذا البحث من صواب فمن اهلل  ،وماكان فيه من خطأ فمن نفسي
والشيطان .
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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األنبياء
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