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 اإلقرار
اقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنهـا نتيجـة أبحـاثي                 

   ها لم يقدم لنيـل    له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء من           اإلشارة الخاصة باستثناء ما تم
 .ي جامعة أو معهدأية درجة عليا أل
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 شكر وتقدير
 

 . 1)ومن يشكُر فَِإنما يشكُر ِلنفِْسِه ومن كَفَر فَِإنَّ اللَّه غَِني حِميد: (تعالى قال 
نسان أن ، ومن النعم التي يسرها اهللا لإللى الشكر على النعمسان أن هداه إنمن نعم اهللا على اإل

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الِْإثِْم : (قال تعال. ه على الحقو يعاوناساًنيسر له 
 2).والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

جتنا من خر التي أنارت لنا العقل والقلب، وأ،عز وجل أوالً على النعمة الكبيرةالشكر هللا 
 . لى نور العلمإظلمات الجهل 

حسام الدين موسى عفانة، على جهوده المضـنية  . الفاضل د ستاذي  وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أ    
على صبره على جهلنا،    وأشكره  . لى المستوى الرفيع  فع مستوى التحصيل العلمي لدينا، إ      ر في

 . وسوء تصرفنا
، وأخص بالشكر كليـة الـدعوة      دارة وعاملين إن  لى جامعة القدس م   كما أتقدم بالشكر الجزيل إ    

 . الى موظفيها وخاصة موظفي المكتبةوأصول الدين، و
صـول الـدين ،   لين ، وأخص بالشكر كلية الـدعوة وأ دارة وعامكما أشكر جامعة القدس من إ 

 . والى موظفي المكتبة لما يقدموه من تعاون مع طالب العلم 
ن لي عوناً في كل خطـوة أتقـدم بهـا،    ، الذي كا لعزيزى في هذا المقام شكر زوجي ا      نسوال أ 
 . شكره على مساعدته لي في الطباعةوأ

تقـدم بالشـكر    وأ. وأشكر كل من كان له الفضل في إتمام هذا البحث وإخراجه في أجمل حلّة             
 الذين كانوا يقدمون لـي      وأصدقائي إخوتي، والى    موظفي مكتبة البيرة في رام اهللا      إلىالجزيل  
 .    فيهامأتقدعنوي والنفسي في كل خطوة الدعم الم
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 الملخص

 
هذه الدراسة دور الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، في شفاء بعـض              تناولت  

في العـالم اإلسـالمي      حيث انتشرت الشعوذة والخرافة      ،ديث في الزمن الح   األمراض النفسية 
 . لكن بوسائل حديثة ومتطورة و،والعربي بشكل كبير

ويكمن الهدف من هذه الدراسة، الوقوف على حقيقة الرقية الشرعية والتعرف على مدى عالقة              
الجن في اإلصابة ببعض هذه األمراض، وطرق عالج هذه األمراض من خالل آيات القـرآن               

 . الدينيةالكريم والسنة المطهرة وبيان العالقة بين السالمة النفسية وتطبيق التعاليم
ـ وجاءت هذه الدراسة لما انتشر في هذه األيام من شعوذة وسحر وخرافات، ولجوء الناس            ى إل

، وبيان مدى العالقة بين هذه األمراض وبين         في معالجة أمراضهم وحل مشكالتهم     هذه الطرق 
 تسليط الضـوء علـى الطريقـة         تم ثمالجن، وهل هناك دور للجن في عالج هذه األمراض،          

، وبيان دور تطبيق تعاليم اإلسالم فـي        ج بعض األمراض العضوية والنفسية    ة في عال  الشرعي
 .الوقاية من هذه األمراض
هم وأدلتهم والراجح   ء آرا  المقارنة بين علماء الفقه، وبيان     منهج الدراسة  واعتمدت الدراسة على  

ج الشـرعي فـي   عالان العالقة بين ال االستقرائي في بيالمنهج النظريو .من أقوالهم مع الدليل 
  تعـاليم  إتباعستخالص العالقة بين  ثم ا  ،وعرض آراء األطباء النفسيين   سالمة الصحة النفسية،    

 فـي   ن الطرق الشرعية  في بيا  تنتاجيسالا األسلوب    واستخدم . النفسية  الصحة سالمةاإلسالم و 
 .  الصحيحةعالج بعض األمراض النفسية من خالل عرض لآليات واألحاديث النبوية

 أن الرقية الشرعية جائزة إذا كانت من كالم يفهم معنـاه          إليها النتائج التي تم التوصل   ن أهم   وم
وليس فيه شرك، وأن أخذ األجر على الرقية جائز، واألفضل أن يكون تبرع هللا تعـالى، وأن                 

 تعاليم القرآن الكـريم  إتباعأن و تعليق التمائم غير جائز ألنها تعتبر مظهر من مظاهر الشرك،      
 . النفسيةالبدنية وألمراض وعالج ل ،السنة المطهرة، وقاية وسالمة للصحة النفسيةو

 ببعض التوصيات من أهمها استخدام الرقية الشرعية في عـالج األمـراض         الدراسة وخرجت
 البحث العلمي في وضع قواعد وأسس       أساسوأن يكون هناك دراسة علمية تقوم على        النفسية،  
 .س قرآني ونبوي صحيح، بما يعود على المسلم بالخير والنفعمبني على أسا، لهذا العلم
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Abstract 
This thesis  aims at clarifying the role of  "Arruqia3" using the Holy 

Qur'an and the Hadith in healing  some psychological illnesses in the 

present time when consulting  diviners and fortunetellers have widely 

spread around the Islamic and the Arabic Worlds with modern and 

developed ways.  

The study particularly focuses on "Arruqia" effectiveness and the reality 

of the jinns' interpenetration into causing these diseases and on  the   

treatment from the Holy Qur'an and  Hadith for such cases. It moreover 

focuses on displaying the relationship between psychological safety  and 

implementing the Islamic doctrines.  
This study arises due to the spread of superstitions, conjurations and 

magic and people's preference to these in order to cure their illnesses and 

problems. It also clarifies the relationship between these diseases and the 

jinn and whether  or not the jinn has a role in curing such illnesses. The 

study then sheds the light at the legitimate treatments of some physical 

and psychological illnesses and the way to take precautions by  following 

the Islamic doctrines.   

The researcher here adapts the comparative analysis between the Sharia 

Scholars Jurisprudence viewpoints, evidences and the consensus  

viewpoints with their testimonies. Moreover, the researcher has followed 

the inductive approach in order to prove the relationship between 

following the Islamic doctrines and the psychological health besides 

displaying psychologists viewpoints. Then the researcher concludes that 

following the instructions of the Holy Qur'an and the Sunna is a safety 

precaution for psychological welfare, and it is a treatment for 

psychological and physical illnesses. 

                                                
3 The reciting of some particular verses from the Holy Qur'an and from  the Hadith  for the sake of 

healing some psychological illnesses. It is performed by someone who is faithful and  trustful.  
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The findings of the study arise to state that using "Arruqia" is religiously 

acceptable if it uses pure speeches that are comprehensible and free of 

decoy. Taking financial rewards in returns of doing it is also acceptable 

but preferably to be free for Allah sake. Finally, implementing the Islamic 

doctrines has a great role in psychological health and healing 

psychological illnesses.  

The researcher has come up with some recommendations. First, using 

Arruqia in healing the psychological illnesses. Secondly, the researcher 

encourages that there should be a science-based study aiming at 

establishing a referential  scientific  method that is based on Qur'anic and 

Sunnite  basis for the sake of  beneficiating the Muslims. 
 

  

 
 



و  

 المقدمة 
 

ن شرور أنفسنا ومـن    إن الحمد هللا نحمده تعالى، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باهللا م          
 إال، من يهد اهللا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، وأشهد أن ال إله                  أعمالناسيئات  

 .اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
الصالح لكل زماٍن ولكـل   لقلوب المسلمين، فهو الدين اً الحنيف جاء ليكون هدى ونور     إن الدين 

الْيوم أَكْملْت لَكُـم  : (، قال اهللا في كتابه العزيزي جميع أمورنا في الحياة الدنياأ إليه ف مكان، فنلج 
             اِنٍف ِلِإثٍْم فَـِإنَّ اللَّـهجتم رٍة غَيصمخِفي م طُرِن اضا فَمِدين لَامالِْإس لَكُم ِضيترِتي ومِنع كُملَيع تممأَتو كُمِدين

 4)ر رِحيمغَفُو
 

  :الدراسةمبررات 
صـبحوا  خرافة والكهانة، وكثير من الناس أ     نتشار الشعوذة والسحر وال   ا،  نرى في عصرنا هذا   

أو لتلبية بعـض الحاجـات      ق الشيطانية لمعالجة بعض أمراضهم،       هذه الطر  إلىيلجأون اليوم   
طريـق  لارفـة   ه الطرق إما لجهـل أو لعـدم مع         هذ إلىي استعصت عليهم، وبعضهم يلجأ      تال

 . الرقية الشرعيةي وهذلك، لتلبيةالصحيح 
طات الحيـاة   ضـغو ض اإلنسان ل  نتشار األمراض النفسية بشكٍل كبير، بسبب تعر      وأيضاً مع ا  

 . األمراضفي هذه أن للجن دور الناس اعتقد اليومية،
فـي  ن  مراض والجن وهل هناك دور للج     ، لبيان مدى هذه العالقة بين هذه األ        جاء هذا البحث  

 إذا كان لهـم عالقـة       ،اإلصابة بهذه األمراض، وهل لهم أيضاً دور في عالج هذه األمراض          
 .بها باإلصابة

 
 : هذا البحثأهمية

إن الرقية الشرعية من الطرق المباحة التي شرعها اهللا تعالى في العالج واهللا لم يخلـق داء إال         
اسب لمرضه، وبما أن الناس      المن خلق له دواء، ولكن واجب اإلنسان السعي بالبحث عن الدواء         

بتعدوا عن هذه الطريقة الشرعية في العالج، ولجأوا إلى طرق غيـر شـرعية، وهـذه           اليوم ا 
 الكهان والعـرافين،  لىإبيان حكم الذهاب لة، فقمت بهذا البحث    يعمخالفة واضحة لألحكام الشر   

 .استخدام الرقية الشرعية في عالجهموحث الناس على 
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 ة  الدراسأهداف
  .الشرعيةالوقوف على حقيقية الرقية  -1

 .األمراض ببعض اإلصابةالتعرف على مدى عالقة الجن في  -2
 .النفسية الشرعية التي تعالج بها األمراض قالتعرف على الطر -3

  .النفسيةبيان العالقة بين تطبيق التعاليم الدينية والسالمة  -4

 
 :لموضوعسبب اختيار ا
  .الدراسة أهدافقيق تحهذا الموضوع ختيار السبب في ا

تباع األحكام الشرعية في كل أمور الحياة، وخاصة في         لحاجة الماسة في عصرنا هذا، إلى إ      او
 . العالج بالقرآن واألدعية المأثورة التي لها أثر كبير على البدن والنفس

 .وضوعالكتابة في هذا المالفضل في ) الدكتور حسام الدين عفانه( الفاضل وكان لألستاذ
 

 :الدراسةمنهج 
 في هذا البحث منهج الدراسة المقارنة بين علماء الفقـه، وبينـت آرائهـم وأدلـتهم                 تبع لقد ا 

 .والراجح من أقوالهم مع الدليل
ان العالقة بين العالج الشرعي فـي سـالمة الصـحة     االستقرائي، في بيوكان المنهج النظري 

 تعـاليم اإلسـالم      تطبيـق    عالقة بين ستخالص ال  وعرض آراء األطباء النفسيين ثم ا      .النفسية
 .ودورها في المحافظة على السالمة النفسية

 في بيان الطرق الشرعية من القرآن والسنة في عالج بعـض            ،تنتاجياالس األسلوب واستخدم
 لآليات واألحاديث النبوية، وبيان تعاليم القرآن في العالج         ياألمراض النفسية من خالل عرض    

 في تعليم أصحابه هذه الطرق في العالج لألمراض التي ليس لهـا             rبي  والوقاية، وأسلوب الن  
 .عالج مادي، وتحتاج إلى عالج نفسي روحي

 
 :الجهود السابقة

 أنها تحدثت عـن     وجد ومواقع االنترنت،     القديمة والحديثة،  طالع على العديد من الكتب    بعد اال 
دنية، ولقد تم اختيار هذا البحث      األمراض النفسية والب  الرقية الشرعية ودورها في عالج بعض       

 .لتحدث عن دور الرقية الشرعية في عالج بعض األمراض النفسيةل
 بالحديث عن العالج بالقرآن واألدعية المأثورة ، وبيان األحكام المتعلقة           القديمة،رقت الكتب   تط

كتب عبـد  ل ،  ة بين العالج بالقرآن والعالج النفسي، مث    عالقال بينت   بها ،أما الكتب الحديثة فقد    
القـرآن  " ، وكتب محمد عثمان نجـاتي،     " المعاصر   واإلنسان اإلسالم" الرحمن محمد العيسوي  



ح  

التي تحدثت عن العالقة بـين تطبيـق التعـاليم          " الحديث النبوي وعلم النفس     " و"وعلم النفس   
ـ   "أحكام الرقى والتمائم  "وكتاب فهد السحيمي     وسالمة الصحة النفسية ،    اإلسالمية دث الـذي يتح

 طارق بن علي الحبيـب       وكتب الطبيب النفسي المعاصر   عن األحكام المتعلقة بالرقية الشرعية،    
 إلـى تطرق فيهـا    " المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسي       "  " العالج النفسي والعالج بالقرآن     "

 دراسات كافية وشافية في هـذا  ةبعض العالجات القرآنية لألمراض النفسية ، ولكن ال يوجد أي        
   .جات البسيطة في ذلكلموضوع ، فجميعها تتحدث عن بعض العالا
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 :وفيه خمسة مطالب اإلسالمالصحة النفسية في :المبحث الثالث

 .الثقافة والصحة النفسية: األولب المطل
 .الهدي القرآني والصحة النفسية: المطلب الثاني
 .الهدي النبوي والصحة النفسية :المطلب الثالث
 .ثر القيم األخالقية في الصحة النفسيةأ :المطلب الرابع

 . وصحة السالمة النفسيةيةتربية اإلسالمال :لخامسالمطلب ا
 

 :ة مطالبوفيه ثالث  في تحقيق الصحة النفسيةماإلسالمنهج : المبحث الرابع
 . تقوية الجانب الروحيأسلوب: األولالمطلب 

 أسلوب السيطرة على الجانب البدني في اإلنسان: المطلب الثاني
  أسلوب تعليم الخصال الضرورية للصحة النفسية :المطلب الثالث
 :وفيه أربعة مطالب لشريفن الكريم والحديث االعالج النفسي في القرآ: امسالمبحث الخ

  .باإليمانالعالج النفسي : األولالمطلب 
 .العالج النفسي بالعبادات: المطلب الثاني
 .الدعاءالعالج النفسي بالذكر و: لثالمطلب الثا

  العالج النفسي بالتوبة:المطلب الرابع
 



ك  

 . النفسيةاألمراضالرقية الشرعية وعالج : الفصل الرابع
 :وفيه خمسة مطالب . والحزن والهم والقلقكتئابالا: األولالمبحث  

 .تعريف االكتئاب في علم النفس: األولالمطلب 
 . االكتئابأسباب: المطلب الثاني
  . لالكتئاب العالج الطبي :المطلب الثالث
 .  في الكتاب والسنةاالكتئابعالج : المطلب الرابع
 . اثر القرآن في تهدئة القلق والتوتر:المطلب الخامس

 
  :وفيه أربعة مطالبالوسواس القهري : المبحث الثاني

 .سة في علم النفسوتعريف الوس: األولالمطلب 
  .أسباب الوسواس القهري: المطلب الثاني
  .الوسوسةعالمات : المطلب الثالث
 . عالج الوسواس : المطلب الرابع

 
 : وفيه مطلبانمعالجة األرق والفزع في النوم: المبحث الثالث

 .األرقتعريف : األوللب المط
 .معالجة المخاوف والفزع في النوم: المطلب الثاني

 
 :وفيه أربعة مطالب  اإلحباط النفسي:المبحث الرابع

 اإلحباط مفهوم : األولالمطلب 
 . النفسياإلحباط أسباب: المطلب الثاني
 . االنهيار النفسيأشكال: المطلب الثالث
 . ي النفساإلحباطعالج : المطلب الرابع
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 :  مباحثفيه خمسةرقية الشرعية وأحكامها وفي ال : الفصل األول
 : مفهوم الرقية الشرعية وفيه مطلبان : المبحث األول
 .الرقية الشرعية لغة : المطلب األول
 .مفهوم الرقية اصطالحاً : المطلب الثاني
 :  الرقية الشرعية وفيه خمسة مطالب منسالماإلموقف  : المبحث الثاني

 .الرقيةاألدلة على مشروعية  : مطلب األولال
 .الرقيةأقوال العلماء في مشروعية  : المطلب الثاني
 .التوكلهل االسترقاء يقدح في  : المطلب الثالث
 . على الرقية الشرعيةاألجرأخذ  : المطلب الرابع

 .حكم طلب الرقية من الكهان والعرافين : المطلب الخامس
 : ط الرقية الشرعية وصفات الراقي والمرقي وفيه ثالثة مطالبشرو : المبحث الثالث
  .شروط الرقية الشرعية : المطلب األول
 . صفات الراقي : المطلب الثاني
 . صفات المرقي : المطلب الثالث
  . مطالبأقسام الرقية وفيه أربعة : المبحث الرابع
 .الرقية البدعية : المطلب األول
 .الشركيةلرقية ا : المطلب الثاني
 .التمائم وحكمها : المطلب الثالث
 . وحكمهاالنشرة : المطلب الرابع
 : آيات وأحاديث الرقية وفيه مطلبان : المبحث الخامس
 . آيات وأحاديث الرقية : المطلب األول
  .آيات وأحاديث الشفاء : المطلب الثاني
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 .مفهوم الرقية الشرعية: ولالمبحث األ
 

  . لغةًالرقية: ألولالمطلب ا
 . عوذ ونفث في عوذتهإذاالعوذة والجمع رقى الراقي رقية ورقيا : الرقية

 .2"الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب اآلفة كالحمى والصرع وغير ذلك من اآلفات": 1قال ابن األثير
 ع الرقية أو صاحبصان: والراقي .وذة، التي يرقى بها المريض ونحوهالع: الرقية: وفي المعجم الوسيط

 .3ن يرقيه واسترقى له، طلب منه من يرقيهالرقى، واسترقى فالناً طلب منه أ
 . بها رقَياِنيإالوال رقْيٍة  فما تركا من عوذٍة يعرفانها .الرقية العوذة، معروفة، قال رؤبة: وفي لسان العرب

 .4صاحب رقى: والجمع رقى، والرقَّاء
  6"ذا عوذ ونفثإ: ي رقية ورقيارقى الراق": 5األزهريقال 

 
 .الرقية في االصطالح: المطلب الثاني

الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خال من ": 7ب محمد بن عبد الوهايقول الشيخف
  .8"الشرك
رقى سباب المهلكة، وال يقال لفظ الظ خاصة يحدث بسببها الشفاء من األسقام واألدواء واأللفاهي أ: الرقى
 .السحر: ى ما يحدث ضرراً، بل ذلك يقال لهعل

                                                
) 544( ولد سنة األصولي هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجرزي أبو السعادات مجد الدين المحدث اللغوي - 1

 السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، بغية . المؤرخاألثيربالموصل وهو ابن األثير الكاتب، وابن ) 606(وتوفي سنة
 الفالح عبد الحي، شذرات أبيابن العماد، . -ه1399 -2، دار الفكر، ط274 /2لنحاة، الوعاة في طبقات اللغوين وا

 . م1988 - -ه1409 -، دار الفكر، ط2/22  من ذهب،أخبارالذهب، في 
 .، دار صادق110/ 1 ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، - 2
 .لطبعة الثانية، ا1/368 أنيس وزمالئه، المعجم الوسيط، إبراهيم - 3
 . ، مادة رقى110 /1 ابن منظور، لسان العرب، - 4
في هراة بخرسان وتوفي ) -ه282(، ولد سنة واألدب الهروي أبو منصور احد األئمة في اللغة األزهر هو محمد بن أحمد - 5

الدين محمد بن أحمد بن  الذهبي، شمس .بالعربية، ثم غلب عليه التبحر أوالًعني بالفقه فاشتهر به ) -ه370(فيها سنة 
. م1990 - -ه1410 البوشي، مؤسسة الرسالة، ط، وأكرم، تحقيق شعيب االرنؤوط 16/315عثمان، سير أعالم النبالء، 

 . م1988 -13، دار العلم للماليين، ط5/311األعالم، الزركلي، خير الدين، 
 إحياءاشرف علي محمد وزمالئه، دار : تحقيق، 9/293 أبو منصور محمد بن أحمد الهروي، تهذيب اللغة، األزهري - 6

 .م2001- 1421 ،1التراث العربي، ط
 في جزيرة اإلصالحية، زعيم النهضة الدينية -ه1115 هو محمد بن عبد الذهاب بن سليمان التميمي النجدي، ولد عام - 7

 . 6/257ركلي، األعالم، الز. -ه1206، ورسالة كشف الشبهات، توفي عام )كتاب التوحيد(العرب، ومن أشهر كتبه 
 . 1980 -1400 -3، دار الكتب العلمية ط19 الوهاب، محمد عبد، التوحيد حق اهللا على العبيد، - 8
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هند كالفاتحة والمعوذتين ومنها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية وال: لفاظ منها ما هو مشروعوهذه األ
 1.وغيرهم، وربما كان ذلك كفراً

 .3"ن يرقيه، والرقية نوع من الدعاءن يطلب من غيره أواالسترقاء أ": 2قال ابن تيمية
 .4هي العوذة بضم العين أي ما يرقي به من الدعاء لطلب الشفاء: ة في الشرعوالرقي

 5 .والرقى في الحقيقة دعاء وتوسل يطلب فيها من اهللا شفاء المريض وذهاب العلة من بدنه
 

                                                
، حققه محمد سراج وعلي جمعة 4/192  البروق،أنواء البروق في أنوار، الفروق إدريسشهاب الدين أحمد بن   القرافي،- 1

 . 2001-1421، 1ط دار السالم،
الدين أبو العباس بن شهاب الدين، شيخ اإلسالم الفقيه المجتهد، برع في الرجال وعلل الحديث وفي علوم اإلسالم  تقي - 2

، دار 4/496الذهبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد، تذكرة الحفاظ، . -ه728، وتوفي سنة -ه661وعلم الكالم، ولد سنة 
 .  التراث العربيإحياء

، جمعه ورتبه عبد الرحمن بن محمد 1/328حمد بن شهاب الدين، مجموع الفتاوى أحمد بن تيمية،  ابن تيمية، تقي الدين أ- 3
 . 2النجدي، ط

األبادي، محمد شمس الحق . ، المكتبة الثقافية2/452 العدوي، علي الصعيدي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، - 4
، دار الكتب 370/ 10 داود، أبيوزية، عون المعبود بشرح سنن العظيم، مع شرح الحديث، شمس الدين ابن القيم الج

 .1990 - -ه1410، 1العلمية، ط
  الرقى والتمائم،أحكامفهد بن ضويان بن عوض السحيمي، : بواسطة. 147 سعد محمد صادق، صراع الحق والباطل، - 5

 .1998- 1419 -1 السلف، طأضواء، 30ص
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 . من الرقية الشرعيةسالمموقف اإل: المبحث الثاني
 

 عن المرض وأسبابه، وهو في واالبتعاد  على صحته،ن خلق اإلنسان وهو في سعي دائم للمحافظةمنذ أ
اً للشفاء والداء، فنسبها  قدر استطاعته، ولقد رأى أن هناك أسبابمراض مستمر في التخلص من هذه األعمل

فكان .ليها قدرتهإرواح شريرة، وغير ذلك من قوى ال تخضع لسلطانه، وال تصل  خارقة من ألى قدرةإ
لى الجن، والتمائم، ، وكانت أكثر هذه الطرق اللجوء إمراضأل طرق عالجية لهذه اإيجاد يحاول دائماً

 .والتنجيم، والرقى
 . كثر الطرق انتشاراً للعالجة عند العرب في الجاهلية، وكانت أولقد كانت هذه مشهور

وعدم التوكل على اهللا، واالستعانة بالجن، فقد وردت ،  لعلم الغيبادعاءوبما أن هذه الطرق يوجد فيها 
 .1)ن الرقى والتمائم والتولة شركإ(: rريم ذلك لقول رسول اهللا نصوص بتح

لطرق ن هذه الطرق شرك، وكان الصحابة في زمن النبوة بعد تحريم هذه افهذا الحديث يدل على أ
عرضوا علي أ(: rم استعمالها لمعرفة مدى مشروعيتها، فقال لهقبل ، r يعرضون تلك الرقى على النبي

 .2)لم يكن فيها شرك ارقاكم ال بأس بالرقى م
 

 .دلة على مشروعية الرقىاأل: المطلب األول
 : من القرآن الكريم

 3}يا َأيها النَّاس قَد جاءتْكُم موِعظَةٌ ِمن ربكُم وِشفَاء ِلما ِفي الصدوِر وهدى ورحمةٌ ِللْمْؤِمِنين{: قال تعالى
 4}الْقُرَآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ ِللْمْؤِمِنين ولَا يِزيد الظَّاِلِمين ِإلَّا خَساراونُنَزُل ِمن {: قال تعالىو

 . 6"ن القرآن كله شفاءا هنا لبيان الجنس ال للتبعيض، فإه - من - ": 5قال ابن القيم
 7}ِذين َآمنُوا هدى وِشفَاءقُْل هو ِللَّ{: قال تعالى

                                                
، 3883، رقم 583 داود، باب تعليق التمائم، أبي السجستاني االزدي، صحيح سنن سليمان بن االشعث.  أبو داود أخرجه- 1

 . وصححه األلباني.1 الرياض، ط–مكتبة المعارف 
 ،904 مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، باب ال بأس بالرقى،.  مسلم في صحيحهأخرجه - 2

 . 1998 -1419 ط ،الرياض، يت األفكار الدولية، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، ب2200رقم
 .57:  سورة يونس، اآلية- 3
 .82:  سورة االسراء، اآلية- 4
، تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية، -ه691 هو أبو عبداهللا شمس الدين محمد بن أبو بكر الزرعي الدمشقي، ولد في دمشق عام - 5

 .6/56الزركلي، األعالم . -ه751، توفي عام )عن رب العالمين الموقعين أعالم(، )زاد المعاد(من أشهر مؤلفاته
، تحقيق يوسف علي بدوي، دار 20 ابن القيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد أبو بكر الزرعي، الداء والدواء، - 6

 .م1997 - ه-1415، 2ابن كثير، ط
 . 44:  سورة فصلت، اآلية- 7
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أي يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم ويعلمهم من العلوم النافعة ": 1د الرحمن السعديعب الشيخقال و
 .2"ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من األسقام البدنية واألسقام القلبية

 
 : من السنة

،  الذي قبض فيه بالمعوذاتكان ينفث على نفسه في مرضهr )ن النبيأ ،رضي اهللا عنها 3 عن عائشة -1
 .4)ل كنت انفث عليه بهن، فامسح بيد نفسه لبركتهافلما ثق

بكلمات اهللا التامة من  أعيذكما(:  ويقول7 والحسين6يعوذ الحسن rكان النبي: قال ،5t ابن عباسعن -2
 .8)وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق(: قال) يطان وهامة ومن كل عين المةكل ش

مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم (ل ألسماء بنت عميس  قاr  النبيأن t 9جابر وعن  -3
 .10))ارقيهم(: فعرضت عليه فقال: قالت) ارقيهم(: م، قالال ولكن العين تسرع إليه: قالت)  ؟الحاجة

 
 

                                                
كان ذكياً، من أهم ) -ه1307(ن ناصر بن عبد اهللا آل سعدي، من قبيلة تميم، ولد سنة  هو أبو عبد اهللا عبد الرحمن ب- 1

 .3/340الزركلي، األعالم، ). -ه1376(توفي .مؤلفاته، تفسير القرآن، طريق الوصول الى علم المأمول من األصول
 التراث إحياء، دار .2/1041 المنان، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم - 2

 . 1997 -1418- 1اإلسالمي ط
، من أفقه نساء المسلمين، راوية للحديث، -ق ه9 ولدت سنة rهي عائشة بنت أبو بكر الصديق، أم المؤمنين زوجة النبي  - 3

 . 240/ 3 األعالمالزركلي، .-ه58عالمة بالشعر واألدب، توفيت بالمدينة عام 
، دار 174/ 7 بن محمد، صحيح البخاري، باب المرأة ترقي الرجل، إسماعيلالبخاري، . خاري في صحيحه البأخرجه - 4

 . التراث العربيإحياء
 البحر عالم العصر أبو العباس الهاشمي ابن عم الرسول اإلمام هو عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنه - 5

الذهبي، . - ه68، توفي سنة التأويل يفقهه في الدين ويعلمه أن اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم دعا له النبي صلى
 .40/ 1تذكرة الحفاظ، 

 كان حليماً، محباً للخير، r، سبط الرسول -ه3 طالب الهاشمي القرشي، ولد سنة أبيهو أبو محمد الحسن بن علي بن  - 6
 الزركلي،. -ه50 توفي مسموماً في المدينة سنة أبيهس بعد فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهه، وهو الخليفة الخام

 . 200/ 2 األعالم
 الكوفة إلى، سبط الرسول وريحانته، خرج مع ابيه -ه4هو الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، قيل ولد سنة  - 7

 أحمد بن علي العسقالني، ابن حجر،./ -ه61وشهد معه الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج، قتل يوم عاشوراء سنة 
 . ، دار الجيل76/ 2 في تمييز الصحابة، حققه علي محمد البجاوي، اإلصابة

، مكتبة المعارف، 3525، رقم 588 ،األنبياء عبد اهللا محمد بن يزيد القرويني، سنن ابن ماجه، كتاب أبو. رواه ابن ماجه- 8
  .األلبانيوصححه . 1997 - 1417 -1ط

 .-ه77، وقيل - ه78 حرام بن ثعلبة األنصاري الخزرجي الفقيه، كان آخر من شهد العقبة موتاً، قيل توفي هو عبداهللا بن - 9
 . 189/ 3الذهبي، سير أعالم النبالء، 

 . 2198، رقم 904 رواه مسلم، باب استحباب الرقية من العين، - 10
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استرقوا (: ، فقال2 في بيتها جارية في وجهها سفعةرأى rالنبي  أن رضي اهللا عنها 1سلمةم وعن أ -4
 .3)ن بها النظرةلها، فإ

: قال رقاه جبريل rذا اشتكى رسول اهللا كان إ:  أنها قالتrزوج النبي  عنها،رضي اهللا  وعن عائشة -5
 .5) كل ذي عين اذا حسد وشر ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد4يكسم اهللا يبرب(

: rسلم، فقال له وجعاً في جسده منذ أ r شكا الى الرسول t 6بي العاص الثقفي عثمان بن أوعن -6
أعوذ بعزة اهللا وقدرته من بسم اهللا، ثالثاً، وقل سبع مرات : ك على الذي تألم من جسدك، وقلضع يد(

 .7)جد واحاذرشر ما أ

يا :  فقالواr  عن الرقى فجاء آل عمرو ابن حزم الى رسولrنهى رسول اهللا : قال t وعن جابر -7
 .فعرضوها عليه: قال. رقىنك نهيت عن الإنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، ورسول اهللا إ

  .8)خاه فلينفعه بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أما أرى(: فقال

: عن الرقية؟ فقالترضي اهللا عنها سألت عائشة :  قال،9أبيه  عناألسودوعن عبد الرحمن بن  -8
 .10)ِة، من كل ذي حم من الرقيةاألنصارألهل بيت من  rرخص رسول اهللا (

 
 . العلماء في مشروعية الرقيةأقوال: المطلب الثاني

صل في الرقى كان ممنوعاً كما هو واضح من األحاديث الماضية تدل على أن األ": 11قال القرطبي -1
والنهي عن الرقى كان مطلقأ ألنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقى . عن الرقىr رسول اهللا" نهى" ": قوله

سلموا وزال ذلك عنهم الرقى تؤثر بذاتها ثم إنهم لما أ أن تلك هي شرك، وبما ال يفهم، وكانوا يعتقدون
                                                

. -ه59 كانت من فقهاء الصحابيات، توفيت rلنبي هي هند بنت أمية بن المغيرة بن عبداهللا بن عمر بن مخزوم، زوج ا - 1
 . 2/201الذهبي، سير أعالم النبالء، 

 . 296/ 3ابن منظور، لسان العرب، . السواد والشحوب، سواد في خد المرأة الشاحبة: السفعة - 2
 . 171/ 7 البخاري، باب رقية العين،أخرجه - 3
 . 396/ 10ن العرب، ابن منظور، لسا. من البرء وهو الشفاء: يبريك - 4
 .2815، رقم900 رواه مسلم، باب الطب والمرض والرقى، - 5
 على الطائف، واله عمر r العاص بن بشر بن عبد اهللا الثقفي، صحابي من أهل الطائف، استعمله النبيأبيهو عثمان بن  - 6

 . 4/207 األعالمالزركلي، . -ه51، توفي عام اإلسالميةعلى عمان ثم البحرين، شارك في الفتوحات 
 .2202 رقم905 رواه مسلم، باب استحباب وضع يده على موضع األلم مع الدعاء، - 7
 . 2199 رقم، 904 رواه مسلم، باب استحباب الرقية من العين، - 8
ة،  الحبشة، ولده عبد الرحمن من صغار الصحابإلى االسدي، هاجر اإلمام األسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن - 9

 . 6/150الذهبي، تذكرة الحفاظ، .  كثيرة وهو من العلماء الثقات، مات سنة بضع وثالثين ومئةأحاديثوروى 
ابن منظور، لسان العرب . السم وقيل سم العقرب: والحمِة. 2193، رقم903 رواه مسلم، باب استحباب الرقية من العين، - 10

2 /164. 
بقرطبة ) - ه578(س االنصاري القرطبي فقيه مالكي من رجال الحديث، ولد سنة  هو أحمد بن عمر ابراهيم أبو العبا- 11

 .1996 -1416، 1، دار الفكر،ط13/226 ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي، البداية والنهاية،). -ه656( وتوفي سنة
 . 1/186األعالم، 
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نهم ينتفعون وأخبروه أ  سألوهنهم لماثم إ ،بلغ في المنع وأسد للذريعةعن ذلك عموماً ليكون أr نهاهم النبي
 . 2" 1)س بالرقى ما لم يكن فيه شركأعرضوا علي رقاكم ال بأ(: بذلك رخص لهم في بعض ذلك وقال

قرآن هو الشفاء التام من جميع األدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا واآلخرة، وما فال" :ابن القيمل وقا -2
يمان لتداوي به ووضعه على دائه بصدق وإحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء به، وإذا أحسن العليل اكل أ

رض كالم رب األدواء وكيف تقاوم األ. بداًشروطه لم يقاومه الداء أوقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
 القلوب أمراضو على األرض لقطعها، فما من مرض من الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أوالسماء 

 .3"واألبدان إال وفي القرآن سبيل الداللة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه اهللا فهماً في كتابه
ألنها ، لعلم اذا كانت من الكتاب والسنةال اختالف في سنية الرقى بين أهل ا": يقول صاحب معارج القبول

الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ومن شريعته التي جاء بها مؤدياً عن  r من هدي النبي
 4 "اهللا عز وجل

 
 م ال؟ ل أ يقدح في التوك5هل االسترقاء: المطلب الثالث

مر اهللا دفع المضار، مع فعل األسباب التي أ المنافع وفي جلبلتوكل هو صدق االعتماد على اهللا عز وجل ا
 سباب ن االعتماد على اهللا بدون فعل األسباب، فاوليس التوكل على اهللا دون فعل األبها، 

 6.سبابهان اهللا ربط بين المسببات بألى، ألطعن في اهللا عز وجل وفي حكمته تبارك وتعا
 

                                                
 . 3 سبق تخريجه، ص - 1
  .206/ 10  انظر، ابن حجر، فتح الباري،- 2
، راجعه طه عبد الرؤوف 2/138 ابن القيم، شمس الدين عبد اهللا محمد بن بكر الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد، - 3

 . التراث العربيإحياءطه، دار 
 عمر بن محمود بن أخرجه، 1/462 الحكمي، حافظ بن أحمد بن علي، معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد، - 4

 . م1997 --ه1418بن حزم، ط عمر، دار ا
 . 328 /1انظر ابن تيمية، مجموع فتاوى، . طلب الرقية:  االسترقاء- 5
 ابن رجب، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث من -6

 .  م1998- -ه1419، تحقيق محمد األحمدي، دار السالم، ط 501/ 3جوامع الكلم، 
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 : قولينالمسألة على ولقد اختلف العلماء في هذه 
 : ولل األالقو

 وابن القيم، وغيرهم من ،، وابن تيمية3، والنووي2، والقاضي عياض1حمد، والخطابيذهب اإلمام أ
 .4ن االسترقاء يقدح في تمام التوكل، إلى أالعلماء

 :  بما يليواستدلوا على ذلك
)  بغير حسابألفاًيدخل الجنة من أمتي سبعون (: قال r ن رسول اهللاأ 5tعن عمران بن الحصين -1

هم الذين ال يسترقون وال يتطيرون وال يكتوون وعلى ربهم (: ومن هم يا رسول اهللا؟ قال: قالوا
 .6)يتوكلون

من اكتوى أو استرقى فقد برئ من (: أنه قال r عن النبي أبيهبن شعبة عن 7  بن المغيرةعن العقّار -2
 .8)التوكل

 
 : وجه الداللة

 .في تمام التوكل نها قادحة والطيرة، وأاهية الرقى والكير على كحاديث تدلاأل ن هذهإ 
 ."ن المراد من تركها توكالً على اهللا ورضاء بقضائه وبالئهإ": قال الخطابي -1

ح  على اهللا في دفع الداء والرضا بقدره، ال القدواالعتمادإن المراد بترك الرقى والكي ": وقال أيضاً 
الصالح لكن مقام الرضا والتسليم سلف الصحيحة وعن ال حاديثفي جواز ذلك لثبوت وقوعه في األ

 .9"بعلى من تعاطي األسباأ

                                                
/ 3الذهبي، تذكرة الحفاظ، . -ه388 الحافظ، توفي سنة اإلمام الخطابي الشافعي إبراهيم هو سليمان أحمد بن محمد بن - 1

 .3/128ابن العماد، شذرات الذهب، . 1018
 الذهبي، .- ه544 هو أبو الفضل عياض بن موسى عياض اليحصبي، المالكي عالم الفقه والحديث وعلومه، توفي سنة - 2

 . 3/138ابن العماد، شذرات الذهب . 4/1304تذكرة الحفاظ، 
 وتوفي سنة -ه631 هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي، صاحب التصانيف النافعة، ولد سنة - 3

 . 354 /5ابن العماد، شذرات الذهب، . -ـه676
 3ح مسلم بشرح النووي المسمى المنهاج، حققه خالد مامون شيخا،  النووي، محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف، صحي- 4

ابن القيم، أبو عبد اهللا محمد بكر . 1/182مجموع الفتاوي، البن تيمية، . 1995 -1415، 2، دار المعرفة، ط91/
 . ، دار الكتب العلمية2/234، الجوزية، مفتاح دار السعادة

ابن . 508 /2الذهبي، اسير أعالم النبالء، . -ه52ه سنة سبع، توفي سنة  هو عمران بن عبيد بن خلف، اسلم هو وأبو- 5
 . 1/62العماد، شذرات الذهب، 

 .140/ 8 بغير حساب، ألف رواه البخاري، باب يدخل الجنة سبعون - 6
. مدينة المنورة الإلى r هو عقار بن المغيرة بن شعبة من الصحابة الذين نزلوا في نيسابور، وذكر أن أباه هاجر مع النبي -7

 . 514/ 4 في تمييز الصحابة، اإلصابةابن حجر، 
 .وصححه األلباني. 17/ 3باب الكي، – ابن ماجة في سننه، كتاب الطب أخرجه - 8
، حققه مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 202/ 4 الحاكم، أبي عبد اهللا النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، - 9

 .م1990 - -ه1411، 1العلمية، ط
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وهذا ظاهر الحديث، ومقتضاه أنه ال فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر ": قال القاضي عياض -2
 .1"أنواع الطب

المسترقي يسأل غيره ويرجو نفعه وتمام التوكل ينافي ذلك، والمراد وصف السبعين ": وقال ابن تيمية -3
 .2"م وال يكويهم وال يتطيرون من شيء بتمام التوكل فال يسألون غيرهم أن يرقيهألفاً

لى اهللا عز وجل فلم يتسببوا في ضهم إن هؤالء كمل تفويوالظاهر من معنى الحديث أ": وقال النووي -4
 . 3"دفع ما أوقعه بهم، وال شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها

 

 : القول الثاني

ن االسترقاء ال ، إلى أ، والقرطبي8، والداودي7، وابن عبد البر6 وابن قتيبة5والمازري، 4ذهب الطبري
 .9يقدح في تمام التوكل

 

 : واستدلوا على ذلك بما يلي
 . لمنافع األدوية والحث على التداويr  عن ذكرهالكثيرةما جاء في األخبار  -1
قراره لهم وبرقيته لنفسه، ولصحابته، وإله،   برقاه، وبرقية جبريلاالستشفاءخبار من  ما جاء في األ -2

وتوكل صاحبته  r على ذلك، كما في قصة اللديغ، فلو كان يقدح في التوكل، لقدح في توكل النبي
 .رضوان اهللا عليهم

إن الرقى بأسماء اهللا تعالى هو غاية التوكل على اهللا تعالى، فإن المرقي التجأ إليه ويتضمن ذلك رغبته  -3
 فليكن ن كان هذا قادحاً في التوكلويل عليه في كشف الضر والبالء، فإه والتعله، والتبرك بأسمائ

 10. وال قائل بهالدعاء واألذكار قادحاً في التوكل

                                                
 . 3/86  صحيح مسلم في شرح النووي،- 1
 .238/ 1  ابن تيمية، مجموع الفتاوى،- 2
 . 3/86 صحيح مسلم بشرح النووي، - 3
) اخبار الرسل والملوك( هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر المؤرخ المفسر، ولد في طبرستان، من مؤلفاته - 4

 . 69/ 6 األعالم. )جامع البيان في تفسير القرآن(و
 بن نور إبراهيم). -ه536( هو أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري، الفقيه المحدث، توفي سنة - 5

، تحقيق مأمون بن محي الدين، دار الكتب 2/250 علماء المذهب، أعيانالدين أبو فرحون، الديباج المذهب في معرفة 
 . 4/114ابن العماد، شذرات الذهب، . م1996 - -ه1417العلمية، ط

الذهبي، سير ). -ه276(وتوفي سنة ) -ه213( هو أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، صاحب التصانيف، ولد سنة - 6
 . 2/169ابن العماد، شذرات الذهب، . 13/296أعالم النبالء، 

 أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، ولد في قرطبة سنة  هو يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري القرطبي المالكي- 7
 . 3/313ابن العماد، شذرات الذهب، . 153/ 18الذهبي، سير أعالم النبالء ). -ه463(وتوفي سنة ) -ه368(

سمع الصحيح، كان من األئمة ) -ه374( هو أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد الداودي البوشنجي، ولد سنة - 8
 . 18/222الذهبي، سير أعالم النبالء، ). -ه467(في مذهب الشافعي، توفي سنةالكبار 

 .3/90صحيح مسلم بشرح النووي، - 9
 . 3/501ابن رجب، جامع العلوم والحكم، . 3/90 صحيح مسلم بشرح النووي،- 10
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 : وجه الداللة 

على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن األدوية تنفع بطبعها كما كان أهل نه محمول إ": قال الطبري -1
 .1"الجاهلية يعتقدون

ن يتخذ التمائم نه يكره لمن ليست به علة أ بالحديث الذي يفعلونه بالصحة، فإالمراد": يقال الداود -2
 .2"يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائزويستعمل الرقى، وأما من 

إلى أن الرقى التي يحمد تركها هو ما كان كالم الجاهلية أو من الذي ": بن قتيبة وابن عبد البراوذهب  -3
 . 3"أن يكون فيه كفرال يعقل معناه الحتمال 

 
 : وُأجيب على أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي

فهذا الدليل  r تداوي، والحث عليه، وكثرة تداويهاحتجاجهم باألخبار الكثيرة الواردة في منافع ال -1
ن تركه كما في حديث مخالف لمسألتنا ألن اإلسترقاء نوع خاص من التداوي ولقد وردت الفضيلة لم

  .المتقدم االسبعين ألف

ه كان يرقي نفسه ويرقي نوأr رقى النبي ن جبريلأ كان يستشفى برقاه، وr وأما قولهم أن النبي -2
 وتوكل صحابته رضوان r قرهم على ذلك، فلو كان يقدح في التوكل لقدح في توكل النبيأصحابه، وأ
  4.اهللا عليهم

ل أن المسترقي يسأل يسترقي، يكن لم يرقي نفسه وغيره، وr وكان النبي": وأجاب ابن تيمية على ذلك
 . 5" ذلك رجو نفعه وتمام التوكل ينافيغيره وي

لدعاء ن كان ذلك يقدح في التوكل فليكن ا اهللا هو غاية التوكل على اهللا فإن الرقى بأسماءبأ: واحتجاجهم -3
 رقى اإلنسان بأنه ال شك أن الرقى بأسماء اهللا تعالى هو غاية التوكل سواء.واألذكار قادحا في التوكل

 6.دعاء لنفسه ولغيره وهذا مأمور بهنفسه أو غيره ألنه من جنس ال

نه محمول على من جانب الطبائعيين في أن األدوية أعلى ": ورد القاضي عياض على قول الطبري -4
ن الحديث يدل على أن للسبعين الفاً مزية على غيرهم بأكما كان أهل الجاهلية يعتقدون نافعة بطبعها، 

ن األدوية تؤثر بطبعها  أصل الفضل والديانة، ومن كان يعتقدلة انفردوا بها عمن شاركهم في أضيوف
 .7"رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلماًو يستعمل أ

                                                
لعزيز ابن عبد اهللا بن ، حققه عبد ا260/ 10 ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، - 1

 . 1996 -1416 -باز، دار الفكر ط
 . 260 /10ابن حجر، فتح الباري، . 3/86 صحيح مسلم بشرح النووي، - 2
 . 10/260: ابن حجر، فتح الباري- 3
 . 46 الرقى والتمائم، أحكام السحيمي، -4 
 .182/ 1 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، -5
 . نفس المصدر -6
 . 10/260تح الباري، ابن حجر، ف- 7
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الحديث الذي يفعلونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ المراد ب": الداوديما قول وأ -5
نهم ال يسترقون ن كان أ وإ.عمل ذلك ممن به مرض فهو جائزما من يستالتمائم ويستعمل الرقى، وأ

ن لفظ الحديث عام فيمن استرقى قبل المرض أو بعده  الحديث، ألقبل وقوع المرض فهذا ال يدل عليه
كان إذا آوى ( rن النبي  المرض فهذا ال شيء ألنه قد ثبت أبخالف رقية اإلنسان لنفسه أو لغيره قبل

 }قُْل َأعوذُ ِبرب الْفَلَِق{ و}ْل هو اللَّه َأحدقُ{:  فيهماكفيه ثم نفث فيهما فقرأ ليلة جمع لى فراشه كلإ
 يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من  ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده}قُْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس{و

 . 2 "1).يفعل ذلك ثالث مرات جسده
 

 : الراجح
ء ، واللجوبأسماء اهللا تعالى من باب الدعاء، ألن الرقى الثانيلة هو القول ذه المسأ في هاألقوالالراجح من 

 . يتنافى مع التوكل وال يقدح فيه، وهذا الإلى اهللا بطلب العون ودفع الضر
له، وبرقيته لنفسه، ولصحابته، وإقراره لهم على   برقاه، وبرقية جبريلاالستشفاءوما جاء في األخبار من  

وتوكل صاحبته رضوان اهللا  r في قصة اللديغ، فلو كان يقدح في التوكل، لقدح في توكل النبيذلك، كما 
 عليهم

 
 .جر على الرقيةأخذ األ: المطلب الرابع

 : في أخذ األجر على الرقية كما يلياختلف العلماء  
بو وأ، 3 عطاءلى جواز أخذ األجرة على التعاويذ والرقى، فإليه ذهبالفقهاء إ ذهب بعض: القول األول -1

  ،6وإسحاق، 5بو ثوروأ، 4قالبة

                                                
 . 6/233 البخاري، باب فضل المعوذات أخرجه - 1
 .9/76 ابن حجر، فتح الباري، : انظر-2 
العسقالني، شهاب الدين أحمد بن .  على المشهور-ه114 رباح، ثقة، فقيه فاضل من التابعين، مات سنة أبي عطاء بن - 3

 . م1999 - -ه142، 1امة، دار بن حزم، ط، حققه محمد بن عو391علي بن حجر، تقريب التهذيب، 
، اإلرسال من رجال الحديث الثقات، كثير واألحكام عبد اهللا بن زيد بن عمرو الجرمي، أبو قالبة البصري، عالم بالقضاء - 4

/ 2الذهبي، تذكرة الحفاظ، . 304ابن حجر، تقريب التهذيب، .  وقيل بعدها-ه104مات بالشام هاربا من القضاء سنة 
580 . 

/ 2تذكرة الحفاظ، . -ه240هو ثقة مأمون احد الفقهاء توفي سنة :  بن خالد الكلبي البغدادي، قال عنه النسائيإبراهيم - 5
512 . 

 أبو يعقوب التميمي الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور وعالمها، بل شيخ أهل المشرق، يعرف بابن إبراهيم ابن إسحاق - 6
 . 2/433الذهبي، تذكرة الحفاظ، . -ه238 سنة  وتوفي-ه166راهويه، ولد سنة 
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  5. في الرقية4أبي حنيفة ونقله القرطبي عن 3 وأحمد2 والشافعي1 مالكوهو قول
 

 :  يليواستدلوا على ذلك بما
 سافروها، حتى نزلوا في سفرة r صحاب النبيانطلق نفر من أ:  قالt 6بي سعيد الخدريحديث أ-1 

ن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، ال ضافوهم فأبوا أعلى حٍي من أحياء العرب فاست
يا : ، فأتوهم فقالواتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله يكون عند بعضهم شيءلو أ: بعضهمينفعه شيء، فقال 

واهللا نعم : يء؟ فقال بعضهمن سيدنا لدغ، وسعينا بكل شيء ال ينفعه، فهل عند أحٍد منكم من شأيها الرهط إ
 ، فصالحوهم8، ولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براٍق لكم حتى تجعلوا لنا جعال7ًرقيني ألإ

 من عقال فانطلق يمشي وما 9فكأنما نشط) رب العالمين لحمد هللا (نطلق يتفل عليه ويقرأا ف.قطيع من الغنم
ال تفعلوا حتى : فقال الذي رقى. عضهم أقسمواقال ب. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه:  قال10 به قلبة

وما يدريك (: فذكروا له، فقال rفقدموا على رسول اهللا . فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا rنأتي النبي 
 r(.12صبتم واضربوا لي معكم سهماً، فضحك النبي أ: ؟ ثم قال11نها رقيةأ

                                                
 دار الهجرة، وأحد األئمة األربعة، واليه تنسب المالكية، له الموطأ، إمام عبد اهللامالك بن أنس األصبحي الحميري أبو   هو- 1

 . 5/257 األعالمالزركلي، . والرد على القدرية والمسائل، توفي في المدينة
، أحد األئمة األربعة، وله تنسب الشافعية، ومن أهم مصنفاته -ه150عباس الشافعي، ولد عام  هو محمد بن إدريس بن ال- 2

 . 26/ 6 األعالمالزركلي،  .-ه240في أصول الفقه، توفي في مصر عام ) والرسالة( )األم(كتاب 
احب المسند، الناسخ والمنسوخ  المذهب الحنبلي، صأمام، -ه164هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني، ولد عام - 3

 . 203/ 1الزركلي، أعالم . -ه241توفي عام 
 الحنفية الفقيه المجتهد المحقق، ولد ونشأ في الكوفة، له كتاب الفقه األكبر، والمخارج، أمام هو النعمان بن ثابت، أبو حنيفة - 4

 . 8/36 األعالم،الزركلي، . والمسند
، حققه محمد شرف الدين والسيد محمد السيد، دار 5/557اهللا، المغني ويليه الشرح الكبير،  ابن قدامه، موفق الدين بن عبد- 5

 . 1996 -1416 1 ط،الحديث
، من علماء الصحابة، وممن شهد بيعة الشجرة، من أهل الصفة راوي األنصاري هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي -6

  .44/ 1الذهبي، تذكرة الحفاظ . سنة86لألحاديث عاش 
، أخرىوالراقي هو أبو سعيد الخدري الراوي، كما جاء مبينا في روايٍة : بعضهم نعم واهللا ألرقي، قال النووي:  قوله فقال- 7

 . 409 /14صحيح مسلم بشرح النووي، . من غير مسلم
، مجمل اللغة، ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا.  يفعلهأمر الجعل بالضم هو ما يعطاه اإلنسان على - 8

 .2005 - 1426، 1 التراث العربي، طإحياء، مادة جعل، حققه محمد طعمه، دار 106
 السعدات المبارك بن محمد الجزري، أبيابن األثير، مجد الدين .  نشط بالضم أي حّل وهي لغة، والمقصود أنشط بالهمز- 9

الفيروزآبادي، .  الكتب العربيةإحياءود الطناحي، دار حققه طاهر الزاوي ومحم. 5/57النهاية في غريب الحديث واألثر، 
 .  بيروت-، دار الجيل 620، .مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مادة نشط

  .258/ 10ابن حجر، فتح الباري، .  مادة قلب- 4/98انظر النهاية، .  وما به قلبة، أي الم وعلة- 10
/ 14صحيح مسلم، شرح النووي، . التعجب من الشيء وفي ذلك التصريح بأنها رقيةهي كلمة تقال عند ...) وما يدريك (- 11

، دار 21/391العيني، محمود بن حمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، حققه عبداهللا محمود محمد عمر،. 410
 . الكتب العلمية

 .170/ 7رواه البخاري، باب الرقى، بفاتحة الكتاب،  - 12
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نبئنا أنكم ُأ:  على حي من العرب فقالواr بيقبلنا من عند النأ:  قالعن عمه1عن خارجة بن الصلت -2
: نعم: فقلنا: ن عندنا معتوهاً في القيود، قالندكم دواء، أو رقية، فإجئتم من عند هذا الرجل بخير فهل ع

فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثالثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل، قال فجاءوا بالمعتوه في القيود قال 
ري من أكل كُل فلعم(: فسألته فقال r ل النبيال حتى أسأ: قال، قال فأعطوني جعالً، قلتفكأنما نشط من ع
 .2) كلت برقية حقبرقية باطل لقد أ

كل (وقوله في حديث خارجة ) قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهماً(ي سعيد  أب في حديثةاللالدوجه 
 ما أخذاه من األجر مقابل علىr قرهما النبيحيث أ) برقية باطل لقد أكلت برقية حقفلعمري من أكل 

  3.رقيتهم
د حين رقى الرجل ال بأس بمشارطة الطبيب على البرء ألن أبا سعي: بي موسىقال ابن أ: جاء في المغني

والصحيح إن : ابن قدامة وقال.  بعد ما شفي مريضهمإالوهم جعلهم بدليل أنهم لم يوف. شارطه على البرء
أما الجعالة . إلجارة البد من مدة أو عمل معلومجارة فإن از لكن يكون جعالة ال إ أن هذا يجوشاء اهللا

 4.والجعالة أوسع من باب اإلجارة ،فتجوز على عمل مجهول
الذين جعل لهم  r إذا جعل للطبيب جعالً على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي: وقال ابن تيمية

م حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن الجعل على الشفاء ال على القراءة، قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضه
إجارة الزمة على الشفاء لم يجز ألن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه اهللا وقد ال يشفيه  ولو استأجر طبيباً

 5.الالزمةمما يجوز فيه الجعالة دون اإلجارة فهذا ونحوه 
 حنيفة ال أبو ، وقاللرقية للتعليم أو ا القرآن مطلقاً، سواء كانجر علىأخذ األالزهري وكره : القول الثاني

  6.رآن والفقه والفرائضيجوز أن يستأجر رجل رجالً أن يعلم ولده الق
 

 :  على ذلكواواستدل
رجل منهم قوساً، فقلت  علّمت ناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى الي: قال t 7عن عبادة بن الصامت -1

 إن كنت تحب أن تطوق طوقا(: عن ذلك؟ فقالr ا في سبيل اهللا، فسألت النبيليست بمال، وأرمي به
 .8) بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتهاجمرة( وفي رواية )ًمن نار فاقبلها

                                                
عن عمه عالقة بن   ولم يره، من التابعين الثقات روىrت البرجمي، كان يسكن الكوفة أدرك النبي  هو خارجة بن الصل- 1

 . 353/ 2 في تمييز الصحابة اإلصابةابن حجر، . صحار الحديث
 .، مكتبة المعارف586 الصحيحة، األحاديثالدين الدين، سلسلة  ، محمد ناصراأللباني رواه أبو داود في سننه، وصححه - 2
 . 81 السحيمي، الرقى والتمائم، - 3
 . 137/ 6 ابن قدامة، المغني، - 4
 . 507/ 20ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - 5
العيني، . ، تحقيق عبد الغفار سليمان البندري، دار الكتب العلمية7/18 ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى باآلثار،- 6

 . 403/ 21عمدة القاري، 
، كان ورعاً، شهد العقبة وبدر، ولي القضاء في -ق ه38ن الصامت بن قيس األنصاري الخزرجي، ولد عام هو عبادة ب - 7

 . 258/ 3 األعالمالزركلي، . -ه34فلسطين، ومات في الرملة عام 
 . 3416، رقم 521، وصححه األلباني اإلجارةمن أبواب –رواه أبو داود، باب كسب المعلم  - 8
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إن (:  فقالr، فذكرت ذلك لرسول اهللا  قوساإلي فأهدى ، رجال القرآنمتقال علّ t 1عن أبي بن كعب
 .2فرددتها) أخذتها أخذت قوساً من نار

أن كل طاعة يختص بها المسلم ال يجوز : االستئجار على هذه األشياءواألصل الذي بني عليه حرمة 
ذ األجرة من غيره كالصوم ، ألن هذه األشياء طاعة وقربة تقع على العامل، فال يجوز أخااالستئجار عليه

  3.والصالة
 : الراجح
 r عن النبيية لقوة األدلة جر على الرقزة أخذ األ هو الراجح في إجا األول،القولأن يظهر من هذا والذي 
فيه يجوز : لقول ابن تيمية ،ال من باب اإلجارة من باب الجعالة  المعطي من األجر على الرقية،يكونوأن 

 4.الجعالة دون اإلجارة الالزمة
 .5"ه هللا تعالى الراقي متبرعاً بعملالقول بجواز أخذ األجرة فاألولى أن يكون": ويقول حسام الدين عفانة

  
 .حكم طلب الرقية من الكهان والعرافين: المطلب الخامس

و رئي من الجن مع وهو األخبار عن المغيبات بضرب من الظن أ. انة والعرافة بمعنى واحدن الكهأقيل 
 .دعوى علم الغيب

ن وأ. سرارألفي مستقبل الزمان ويدعي معرفة اخبار عن الكائنات اهن هو الذي يتعاطى األن الكأ: وقيل
 .خبار الماضية وقيل العكسالعراف هو الذي يخبر عن األ

 .6ن العراف اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة  إوقيل
منهم كان يزعم ن، فعلم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائالكاهن هو الذي يدعي مطالعة  ": وقال الخطابي 

 . ن وتابعة تلقي إليه األخبارأن له رؤيا من الج
  7."هو الذي يزعم أنه يعرف األمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها: والعراف

تكلم في تقدم المعرفة بهذه ال ونحوهم ممن يمن العراف اسم للكاهن والمنجم والرإ": وقال ابن تيمية
 .8"الطرق

                                                
ابن .  الطفيل، شهد العقبة وبدراًيعبيد بن زيد بن مالك من بني النجار، كناه عمر بن الخطاب بأبهو أبي بن كعب بن  - 1

 ،1ط ، دار المعرفة،57/ 1األثير، عز الدين علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق خليل مأمون شيخا، 
1418 - 1997 . 

 . 2188، رقم 211 وصححه األلباني رواه ابن ماجه، باب األجر على تعليم القرآن، - 2
 . 135/ 12العيني، عمدة القاري  - 3
 . 507/ 20ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - 4
 . م2004 – -ه1425، 1، بيت المقدس، ط224/ 9حسام الدين بن موسى عفانة، يسألونك،  - 5
 . عرف–مادة ، 3/218 -، مادة كهن 215 -4/214 ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، - 6
، حققه عبد السالم عبد الشافي محمد، دار 212  الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد، معالم السنن شرح سنن أبي داود،- 7

 .م1991 - -ه1411الكتب العلمية، ط، 
 . 173/ 3ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - 8
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يا رسول : ليس بشيء فقالوا: عن الكهان فقال r سأل ناس رسول اهللا: قالت هارضي اهللا عن وعن عائشة
ها لكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرتلك ا(: r حيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول اهللاهللا إنهم يحدوثوننا أ

 .1)ذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبةي أف
 فسأله عن شيء لم  عرافاًمن أتى(: قالr  عن النبيr عن بعض أزواج النبيرضي اهللا عنها صفية  وعن

 .2) صالة أربعين ليلةتقبل له
نزل فاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما من أتى كاهناً أو عرا(: r عن النبي  والحسنtبي هريرة عن أو

 .r(3 على محمد
 

 .و صدقه عرافاً أ على عقوبة من سألاألحاديثتدل هذه 
 . صالة أربعين ليلةال تقبل لهأنه يبين عقوبة من سأل عرافاً ولم يصدقه : فالحديث األول

عرافاً وصدقه، وكان التصديق باالعتقاد من الشخص أن العراف يعلم يبين عقوبة من سأل : والحديث الثاني
 .ن يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، فقد كفر وخرج عن الملةالغيب، واعتقد أنه يستطيع أ

لذلك ال يجوز طلب الرقية منهم . لهم وتصديقهمفهذه النصوص تبين تحريم إتيان الكهان والعرافين وسؤا
 .ألنهم غير بعيدين عن الشرك والتعامل مع الشياطين

اهللا وهذا تحذير للمسلمين الذين يتبعون هذه الطرق التي تؤدي إلى خسران الدنيا واآلخرة وإحالل غضب 
لعرافيين بحيث انميق  وخاصةً في يومنا هذا، الذي أصبح فيه تزيين وت.على العبد والخروج من رحمته

 .نها جائزة وال بأس بها للعالجشاشات التلفاز، مما يخيل للعامة أ العرافة والكهانة تظهر على أصبحت

                                                
 . 2228، رقم917رواه مسلم، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان،  - 1
 .2230، رقم 917 رواه مسلم، كتاب السالم، باب تحريم الكهانة،- 2
، أشرف على تحقيقه شعيب 9536، رقم 331 أحمد بن حنبل،اإلماممسند  ابن حنبل، أبو عبداهللا أحمد،.  رواه أحمد- 3

لباني، وصححه األ. 1/8الحاكم، المستدرك على الصحيحين،  .1999-1419-1بيروت ط–األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
 3، طاإلسالمي، طبعه زهير الشاويش، المكتب 5939، رقم 2/1031محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادة، 

1408- 1988.  
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 .لمرقيقي واالراصفات  الرقية الشرعية وشروط: المبحث الثالث
 

 .شروط الرقية الشرعية: المطلب األول
 :  ثالثة شروط وهياجتماعى عند  أجمع العلماء على جواز الرق": ابن حجرالحافظ قال 

 . وصفاته أن يكون بكالم اهللا تعالى أو بأسمائه -1
 . أن يكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه من غيره  -2
  1." أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بذات اهللا تعالى-3
حالة كونه جنباً أو  قيةكأن يتقصد الر: وهو أن ال تكون الرقية بهيئة محرمة: وهناك شرط رابع -4

  2.في مقبرة أو حمام
 

 . r أن تكون بكالم اهللا وبأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي: الشرط األول
هدي النبي  فذاك من فإن تكن من خالص الوحيين ثم الرقى من حمٍة أو عيٍن ":3يقال حافظ حكم

 ".الف في سنيتهتوذاك ال اخ وشرعته
ب والسنة، ومعنى من الوحي الخالص بأن ال يدخل فيه غيره من شعوذة فالمراد بالوحيين الكتا

وذلك . r بل يتلو اآليات على وجهها واألحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي ،4المشعوذين
 5.الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان rهو هدي النبي 

باب عطف الخاص من هو " لقرآن والمعوذاتالرقى با" باب: قول البخاري":  ابن حجر الحافظوقال
على العام والرقية بالمعوذتين ال يدل على اختصاصهما دون غيرهما بدليل ثبوت الرقية بالفاتحة 

 .6" من كل مكروه جملةً وتفصيالاالستعاذةوإنما يدل على األولوية لما اشتملتا عليه من جوامع 

                                                
 . 211/ 10ابن حجر، فتح الباري  - 1
، مؤسسة طيبة، ط، 57 طارق بن علي الحبيب، العالج النفسي والعالج بالقرآن رؤية طبية نفسية شرعية، - 2

 . القاهرة،2004
، من أشهر -ه1342 من علماء جيزان، ولد في قرية السالم سنة أديب هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي فقيه - 3

 .159/ 2 األعالم،الزركلي، . -ه1377كتبه الجوهرة الفريدة في العقيدة، ومعارج القبول، وتوفي في مكة سنة 
 القاموس المحيط، مادة ، في رأي العينأصلهبغير ما عليه  والشعوذة خفة في اليد واخذ كالسحر فيرى الشيء - 4

 . 505/ 2مجمل اللغة، البن فارس، . 427شعذ، 
 . 2/503 الحكمي، معارج القبول، - 5
 . 10/239 ابن حجر، فتح الباري، - 6
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ن ما ال يعرف ربما ما يعرف معناه من غيره، ألو بن تكون باللسان العربي، أأ: الشرط الثاني
 . الشركإلىيؤدي 

بجواز كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل : وقد شذ قوم في عدم اعتبار هذا الشرط فقالوا
 كان لي خال يرقي من العقرب فنهى: مستدلين بما رواه مسلم في صحيحة عن جابر قال: معناها
rمن ( :نك نهيت عن الرقى وأنا ارقي من العقرب فقالسول اهللا إيا ر: فأتاه فقال: قال: عن الرقى

 .1)استطاع أن ينفع أخاه فليفعل
 

 .2"م هذا الدليل لو لم يرد ما يقيدهويسلم له":  ابن حجر الحافظقال
يا : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: فقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك األشجعي قال 

 ."3)عرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شركأ(: لك؟ فقالذفي رسول اهللا كيف ترى 
فهذا الحديث دليل على أن ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع وما ال يعقل معناه ال يؤمن أن 

 4.ؤدي الى الشرك فيمنع احتياطاي
ال يدري ما هو ولعله قد فأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب ف": قال الخطابي

 5".يدخله سحراً أو كفراً، فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر اهللا تعالى فإنه مستحب متبرك به
كان ينفث  rفأما ما كان بالقرآن وبذكر اهللا عز وجل فإنه جائز مستحب، فإن النبي ": قال البغوي

 .6" بالمعوذات كما في البخاري ومسلم
ن ذلك محرم،  يعرف معناه فال يشرع، وال سيما إن كان فيه شرك، فإما ما الأ": وقال ابن تيمية

وأكثر الرقى األعجمية تتضمن أسماء رجال من الجن، يدعون ويستغاث بهم، ويقسم بمن يعظمونه، 
 .7"م الشياطين، وعامة ما بأيدي الناس من الرقى التي ال تفقه بالعربية فيها ما هو شركهفتطيع

 
 .ذن اهللا عز وجلن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بإد أن يعتقأ: الثالشرط الث
سباب، وقد تقدم أن من شروط األخذ باألسباب االعتماد على مسببها ن الرقية سبب من األوذلك أل

 . وموجدها اهللا وحده ال شريك له

                                                
 2199، رقم 904 رواه مسلم، باب االستحباب من الرقية والعين، - 1
 . 240/ 10 ابن حجر، فتح الباري، 2
 . 3 سبق تخريجه،ص - 3
 . 240 /10 ابن حجر، فتح الباري، 4
 .، باب الطب4/209 الخطابي، معالم السنن، - 5
  -ه1398، 1، ط12/159 البغوي، الحسين بن مسعود القراء، شرح السنة، - 6
 .16 -19/13 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 7
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نوا يعتقدون أن ن االعتقاد أن الرقية تؤثر بذاتها، اعتقاد فاسد، وهو من عقائد الجاهلية، حيث كاأل
لى  إلتفاتاإل وذلك ال يكون إال هللا، وفنسبوا إليها النفع والضر،. الرقى واألدوية تؤثر بطبعها
 ليه، وليس في المخلوقات ما يستحققلب عليه، ورجاؤه له، واالستناد إالمسبب وحده يوجب اعتماد ال

 1. في التوحيدسباب وحدها شركاًهذا، فلهذا كان االعتماد على األ
ما دامت في إطار الكتاب ،  أن العلماء أجمعوا على أن الرقية جائزة،يتبين مما سبق من النصوص

 يجوز الرقية بها ، وأسماء اهللا تعالى،ن الكريماز أو عرف من ذكر اهللا، وأن القرآوالسنة، وما ج
 .نه كان يرقي نفسه بالمعوذاتاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أبوجٍه عام، كما ج

 
 .صفات الراقي: مطلب الثانيال

 .ومن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الراقي
 . يمان والصالح والخير والتقوى اإليكون من أهلن أ -1
 . حيح العقيدة، يحافظ على العبادات، بعيد عن المعاصيأن يكون ص -2

 . رقي الرقية بصدق خالصة هللا تعالىأن ي -3

  2.رقى الجائزة من اآليات القرآنيةية، ومعرفة الحكام الشرعأن يكون على علم باأل -4
 

 .صفات المرقي: المطلب الثالث
 : كذلك المرقي يجب أن يتحلى بصفاٍت منها

  .، وأن يجزم بأن القرآن شفاء ورحمة وعالج نافعلى اهللا بصدقالتوجه إ -1
 . حكام  باألوااللتزامأن يكون على قدر من اإليمان  -2

فاء، ألنها من باب  الشفاء، وال يستبطئ الشلى اهللا وطلبيكثر من الدعاء والتضرع إن أ -3
 3.الدعاء

                                                
 . 240/ 10بن حجر، فتح الباري، ا. 175 - 169 - 8/139ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - 1
 . ، من فتاوى عبداهللا بن جبرين، المكتبة المحمدية8انظر، السعيد، صالح الدين، فتاوى العالج بالقرآن والسنة،  - 2
 . 2007-1428 -1، مكتبة الصفا، ط49 انظر، شعبان أحمد صالح، موسوعة العالج بالقرآن واألذكار، -3
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 . الرقيةأقسام: المبحث الرابع
 

 :  أقسامةن الرقى ثالث عن القرطبي أنقل ابن حجر
 أو يؤدي جتنابه لئال يكون فيه شركلجاهلية مما ال يعقل معناه فيجب اما كان يرقى به في ا: األول"

 .اء الجآن أو الشيطان ونحو ذلك كالتعويذ بوثن أو اسم من أسمإلى الشرك
 .ن كان مأثوراً فيستحب فيجوز وإبأسمائه أوما كان بكالم اهللا : الثاني
المخلوقات، كالعرش فهذا النوع من ما كان بأسماء غير اهللا من ملك أو صالح أو معظم : الثالث

 فيكون بأسمائه تبرك اهللا والإلى االلتجاءبه وال من المشروع الذي يتضمن ليس من الواجب اجتنا
 1."ن يجتنب كالحلف بغير اهللا إال أن يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أ،ولىتركه أ

 
 : وأما معالجة المصروع بالرقى والتعويذات فهذا على وجهين": ابن تيمية سالمشيخ اإلقال 

 داعياً ن يتكلم الرجل أسالم دين اإلما يجوز فيفإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناه، وم  -1
نه قد باً لخالقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقي بها المصروع ويعوذ، فإ اهللا ذاكراً له ومخاطإلى

خاه كم أن ينفع أمن استطاع من(:  وقال.) في الرقى ما لم تكن شركانِذأنه َأ( r: ثبت عن النبي
  .)فليفعل

رك أو ن يكون فيها شل أوإن كان في ذلك كلمات محرمة مث:  حيث قال،)الرقية الشركية ( -2
 .2"حد أن يرقي بهاكانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس أل

 
 .الرقية البدعية: المطلب األول

 الرقية الشرعية من تمتمات وتعاويذ يعمل بها المشعوذون والسحرة ال توافق إلىهي كل ما أضيف 
 .لبدعرعي وكل هذا يدخل في اولم ترد بنص ش rمنهج الرسول 

ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه (: rقال ابن حجر تعليقاً على حديث عوف بن مالك، قال رسول اهللا 
،  وإن لم يعقل معناها،وم فأجازوا كل رقية جربت منفعتهاوقال قد تمسك ناس بهذا العم" : 3)شرك

ن أن يؤدى ه ال يؤموما ال يعرف معنا ،لى الشرك يمنعإلكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي 
 .4"يمنع احتياطاً

  
                                                

 .466/ 1الحكمي،معارج القبول، . 240 /10ابن حجر، فتح الباري، - 1
 . 278 - 277 /24  ابن تيمية، مجموع فتاوى،- 2
 . 3سبق تخريجه، ص - 3
 . 206/ 10ابن حجر، فتح الباري  - 4
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 .الرقية الشركية: المطلب الثاني
الرقى باسماء الجن وهي الرقى التي يستعان فيها بغير اهللا من دعاء أو استغاثة أو استعاذة ك

 1.نبياء والصالحين ونحو ذلكوالمالئكة واأل
 .2)و سحر لهأليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تُكهن له أو سحر (: rقال النبي 

 
يعرف معناه فال يشرع، وال سيما إن  وأما اإلستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما ال": قال ابن تيمية

كان فيه شرك فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً من 
ا شرع اهللا ورسوله ما يغني ستشفاء بمون ما يقولونه من الشرك، وفي االالقرآن ويظهرونه ويكتم

 .3"عن الشرك وأهله
المنهي عنه من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر مردة الشياطين، أو كان ": قال اإلمام البغوي

 .4"فيها بغير لسان العرب وال يدري ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر
عاً، وال يجوز للمسلم أن يلجأ ن هذه الرقية غير جائزة، بل محرمة شريتبين من النصوص الواردة أ

، واهللا يغفر جميع اًها شرك هذه الرقى مهما كان، وإن كانت هي الوسيلة الوحيدة للشفاء، ألن فيإلى
 .ال الشرك ال يغفرهالذنوب إ

ن كان  وال يعزم وال يجزم وإ،)ية الشركيةيعني الرق(ن يرقي بها فليس ألحد أ" : قال ابن تيمية
كثر من نفعه كالسيما  ورسوله ضرره أمصروع بها فإن ما حرمه اهللالجني قد ينصرف عن ال
 كل نفع بما  وال يجلب،ن يدفع كل ضرر بما شاءأوليس للعبد  حتى قال ،روغيرها من أنواع السح

 .5"ال بما فيه تقوى اهللا فيه تقوى اهللا، وال يدفع الضرر إال بما ال يجلب النفع إ بلشاء،
 

  .حكمهاالتمائم و: ثالثالمطلب ال
 : قوالة ألى ثالث عفي معنى التميمةالعلماء وقد اختلف 

1- 6.7ر ثم تعقد في العنق والعضددالتميمة خرزة رقطاء تنظم في السي 

                                                
 .58 طارق حبيب، العالج النفسي، - 1
 .2195، رقم، 228/ 5 رواه أبو داود في سننه، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة، - 2
 .19/61 تيمية، مجموع الفتاوى،  ابن- 3
 .7/116البغوي، شرح السنة - 4
 . 280 - 24/278 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 5
 .4/358ابن منظور، لسان العرب، .  العضدد، الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف- 6
القاموس المحيط، . 197 /1البن األثير، النهاية في غريب الحديث، . 2600/ 14 االزهري، تهذيب اللغة، - 7

1400. 
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  1.نها قالدة يجعل فيها سيور وعوذوقيل أ -2

 .2"قالدة فيها عوذالتميمة ": قال الخليل بن أحمد
 .ا قطعت عنه سيور التمائمبه وكيف يضل العنبري ببلدِة: وفي ذلك قال الفرزدق

والمراد بالتمائم الخرز الذي يتخذ عوذا، ومن :  حيث قالزهري األعترض على هذا القولولقد ا
 .جعلها سيورا فغير مصيب

إنه أضاف السيور ف، بها قطعت عنه سيور التمائم وكيف يضل العنبري ببلده: ما قول الفرزدقوأ
 بين األعراب خالفا ل فيها سيور وخيوط تعلق بها، ولم أررز يثقب ويجعن التمائم خ التمائم، ألإلى
 3.ن التميمة هي الخرزة نفسهاأ
 
 4.نسان وغيره لدفع اآلفات عنه من أي شيٍء كانتمائم هي العوذ التي تعلق على اإلن الوقيل إ -3

 شيئاً علق والشفاء فكل من نها تمام الدواءإن التمائم سميت بهذا االسم ألن العرب كانوا يعتقدون أ
يقال تمام الشيء وتمامته وتتمتمه أي ما يتم  .خطار عنه يتم بهذا المعلقيرى أن حفظه ودفع األ

 5.به
 الشتماله أن القول الثالث هو أقرب المعاني وأرجحها  على التعريفات السابقة يتبيناإلطالعبعد 

، والعوذة هي كل ما ةذـ في مادة عوذ ـ أنها جمع عوولما جاء في الصحاح . وال السابقةقعلى األ
 .يستعاذ به

لق أي الجئ مر مستعيذ بذلك المععلق خرزة أو غيرها فهو في الحقيقة األفمن ": قال الجوهري
 .6" وهو عياذي أي ملجئيليهت بفالن واستعذت به أي لجأت إل عذ يقا.ليهإ

يين، ومثلها الخرزات وال تزال هذه الضاللة فاشية بين البدو والفالحين وبعض المدن": لبانيقال األ
 في ، وبعضهم يعلق نعالً عتيقةا على المرآة،التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونه

 كل ذلك لدفع ،و الدكان في واجهة الدار أ فرسيرهم يعلقون نعل وغ،مقدمة السيارة أو في مؤخرتها
 .7" مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيدغير ذلكوزعموا، كما العين 

                                                
 . 312/ 1 ابن منظور، لسان العرب، - 1
 .م1988 - -ه1408، 2، ذات السالسل، الكويت ط22/ 13ية، الموسوعة الفقهية سالم وزارة األوقاف اإل- 2
 . 260/ 14 األزهري، تهذيب اللغة، - 3
 .1/312ابن منظور، لسان العرب، - 4
 . 312/ 1ابن منظور، لسان العرب، . 198/ 5يب الحديث،  ابن األثير، النهاية في غر- 5
، 566/ 2 الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حققه أحمد عبد الغفور عطار، - 6

 .1990 4 دار العلم للماليين ط-مادة عوذ
 . 1/890 األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، - 7
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 فهو منهي عنه في ،أن القصد من تعليق التمائم مهما كان نوع التعليق سواء كان من خرز أو غيره
هذا هو الشرك و هو طلب النفع ودفع الضر من غير اهللا، ؛ وسبب النهي أو العلة لذلك،سالماإل

 .بعينه
 

 : حكمها
ا نه واعتقاد الناس أ،هللاوفيق من غير اتعليق التمائم هو طلب العون والت  الغرض من كانوإذا

 والضالل والشرك باهللا، ن هذا هو الجهلاعتقد أ.  الخير وتدفع عنهم الضرن تجلب لهمتستطيع أ
 وشدد على تحريمه وتوعد كل من يقوم بذلك بعذاٍب سالم لعقيدة التوحيد، فقد أنكره اإلوهو مناٍف

عن  r تي تدل على نهي الرسولولقد جاءت الشريعة الغراء بكثير من النصوص النبوية ال. شديد
 : هذا الشرك ومنها

 .1)ن الرقى والتمائم والتولة شركإ(:  يقولrسمعت رسول اهللا  t: عن عبد اهللا بن مسعود -1
يط صابها حمرة في وجهها فدخلت عليها عجوز فرقتها في خ أنها أة عبد اهللازينب امرأ عن -2

 يده استرقيت من الحمرة فمد: ما هذا؟ فقالت: الفرآه عليها فق t فعلقته عليها، فدخل ابن مسعود
ن الرقى إ(:  حدثناr إن رسول اهللا: قالت ثم قال. إن آل عبد اهللا ألغنياء عن الشرك: فقطعها ثم قال

 2.هو الذي يهيج الرجال: وما التولة؟ قال: فقلت: قال) ركوالتمائم والتولة ش
: مسك عن واحد، فقالواه رهط فبايع تسعة وأأقبل إلي r ن رسول أوعن عقبة بن عامر الجهني -3

من (:  فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال)ن عليه تميمةإ(: هللا بايعت تسعة وتركت هذا قاليا رسول ا
 .3)علق تميمةً فقد أشركت

 4.ما التميمة، وهي عوذة، أو خرزة، أو خيط ونحوه، فنهى الشارع عنه، ودعا على فاعله وأ
 )الحلقة ما هذه(:  رأى رجالً في يده حلقة من صفر فقالr أن النبي عمران بن الحصينعن -4

 5)انزعها، فإنها ال تزيدك إال وهناً(: قال هذه من الواهنة، قال

                                                
 . 3 سبق تخريجه، ص -1
، 463/ 4، وصححه الحاكم في المستدرك، 3615، رقم 110 رواه أحمد في مسنده، مسند عبداهللا بن مسعود،- 2

 .. 8290زقم 
 . 492، رقم 1/890 رواه أبو داود في سننه، و صححه األلباني في السلسلة، - 3
،، حققه عبد 465/ 2د،  السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، شرح ثالثيات مسند األمام أحم4

 .2005-1426 5ي، طسالمالقادر األرناؤوط، المكتب اإل
، 3531، رقم 589أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، ضعيف ابن ماجه، باب تعليق التمائم، .  رواه ابن ماجه- 5

 .ضعفه األلباني. مكتبة المعارف
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علق من من علق ودعة فال ودع اهللا له و(:  يقولrسمعت رسول اهللا : قالعن عقبة بن عامر  -5
 .1)تميمةً فال اتم اهللا له

: ال تعلق تميمة؟ فقالأ: د اهللا بن عكيم وبه حمرة، فقلتدخلت على عب:  قالعيسى بن حمزةعن -6
 .2)ليهمن تعلق شيئاً وكل إ(: rنعوذ باهللا من ذلك، قال رسول 

في بعض أسفاره، قال عبد اهللا حسبت أنه  r نه كان مع رسول اهللاأ tبي بشير األنصاري أعن -7
 في رقبة بعير قالدة من وتر أو بقينتُ ال(: رسوال rرسل رسول اهللا والناس في مبيتهم، فأ: قال

 .3)ال قطعتقالدة إ

ياة ستطول بك بعدي، لعل الح! يا رويفع(:  قالr ن رسول اهللاأ: قالرويفع بن ثابت وعن -8
 .4)و استنجى برجيع دابة فإن محمداً بريء منهنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أفأخبر الناس أ

 
نها من الشرك، أتمائم، وكل ما يعلق لنفس الغرض،  تعليق النهي عنن ال تدل على أاألحاديثفهذه 

  . من هذه التمائمسالم، وعقيدة التوحيد، ولقد حذر اإلسالمبه اإلومنافية لما جاء 
في : لما جاء في أقوال العلماء على ذلك ومنها، وال شك في ذلك أن حكم هذه التمائم محرم شرعاً

 5". ذلك شرك: فقال. ائم والخرزسئل عن تعليق التم "موطأ مالك"
التمائم والقالئد،  هل الجاهلية يصنعون من تعليقوهذا كله تحذير ومنع مما كان أ": قال ابن عبد البر

، وهو المعافي والمبتلي  عز وجلال اهللاصرف البالء عنهم، وذلك ال يصرفه إ تقيهم، وتايظنون أنه
سى فمن تعلق تميمة خشية ما ع. عون في جاهليتهمعما كانوا يصن rال شريك له، فنهاهم رسول اهللا

وكذلك من تعلق ودعة فال ودع اهللا له . تم اهللا عليه صحته وعافيتهن ينزل، فال أأن ينزل به قبل أ
 6."أي ال ترك اهللا له ما فيه من العافية أو نحو ذلك هذا واهللا أعلم

 
                                                

 .8289المستدرك، كتاب الطب، رقم ، وصححه الحاكم في 17422 رواه أحمد في المسند، رقم - 1
و . 1، مكتبة المعارف، ط2072، رقم 468 اخرجه الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي،- 2

 . صححه االلباني
 .3005رقم / 496 رواه البخاري، باب من قيل في الجرس ونحوه، كتاب الجهاد، - 3
 -، كتاب الزينة 141/ 4ن السيوطي وحاشية االمام السندي،  رواه النسائي في سننه، بشرح الحافظ جالل الدي- 4

، رقم 769وصححه األلباني في سنن النسائي، . 1995 - 1415 -، دار الفكر ط5077 رقم -باب عقد اللحية 
5067 . 

، تحقيق عبد اهللا التركي بالتعاون مع مركز البحوث العربية 505/ 22 مالك بن أنس، موسوعة شرح الموطأ، - 5
 .2005 -1426 1ية، مركز هجر، طسالماإل

، 241/ 6 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن محمد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، - 6
 .1967 -1387 -حققه مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، ط
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 . وحكمهاشرةَالنُ: رابعالمطلب ال
 1.يعالج بها المجنون والمريض وحل السحر عن المسحور. ويذ والرقيةكالتع: شرة في اللغةالنُ

 ."التنشر من النشر وهي كالتعويذ والرقية": الصحاح وجاء في 
 .أي يذهب عنه سريعاً.  من عقالطَِشنَإذا نشر المسفوع كان كأنما : قالي

 .2"ذا كتب له النشرة، أي الرقيةإره نشره أي رقاه، ونش: ويقال
سماء اهللا تعالى أو من القرآن الكريم، ثم يغسله ن يكتب شيئاً من أأي أ:  االصطالحشرة فيالنُ
و يكتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر الوالدة، ولمريض أ. ء، ثم يمسح به المريض أو يسقيهبالما

 3.يسقيانه ونحو ذلك
 

و شيئا من لحسنى، أماء اهللا اس أمنالنشرة هي عبارة عن كل ما يكتب ن وهذه التعريفات تدل على أ
و شربة، لم للمريض، أيمسح به على موضع األو م، ثم يوضع في الماء فيغتسل به، أن الكريالقرآ

  .وغير ذلك
 

 : شرة منها كثيرة في النُقواالًأولقد ذكر العلماء 
 على هيئات واالغتسالج والتطيب النشرة ضرب من الرقية والعال":  قال ابن رسالن-1

و  من الشيطان أن به مساًس الصحيح الطبي يعالج به من يظن أ ال يحتملها القيامخصوصة بالتجربة
. عنهي يكشفه ويزيله بها عن نفسه ما جاء من مس الداء أن العليل ينشر الجن، سميت نشرة أل

 4."هل التعزيموالنشرة معروفة مشهورة عند أ
 5". )اإلغتسال ( أيمر بالنشرة للمعينأ rقد ثبت أن النبي ": قال ابن عبد البر -2
 .6" للمعين من النشرة النافعةاالغتسال": وقال ابن حجر -3
  7 "اباً يوضع في إناء ثم يغسل ويشربيسمي الناس النشرة كت": وقال ابن العربي -4

                                                
 .، مادة نشر186/ 6ابن منظور، لسان العرب . 621 الفيروزآبادي، القاموس المحيط، - 1
 . 2/828 الجوهري، الصحاح، - 2
، قدمه خليل بن محي الدين 318/ 10 بكر بن فرج، الجامع ألحكام القران، أبي القرطبي، محمد بن أحمد بن - 3

 . 1995 - 1415، ط الميس، دار الفكر،
 . 170-169/ 14 شرح النووي لصحيح مسلم، - 4
 . 241/ 6 ابن عبد البر، التمهيد، - 5
 .241/ 10 ابن حجر، فتح الباري، - 6
، دار 8/222 ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد، عارضة االحوذي لشرح صحيح الترمذي، - 7

 .الكتاب العربي
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يعالج به من كان يظن به مس الجن وقيل  ،النشرة ضرب من الرقية والعالج": قال الخطابي -5
  1. "، وقيل النشرة من السحرما خامره من الداءا عنه أي يحل عنه سميت نشرة ألنه ينشر به

 
 .حكمها

تستعمل حيث ما كان من أسماء اهللا ومن القرآن الكريم، ، جائزةال ن النشرة أيتضح من أقول العلماء
  أنه أمرrلجن،لما ثبت عن النبي لفك السحر، وإزالة العين عن المعين، ومعالجة المس من ا

 .علم واهللا أ)".االغتسال(ين أي بالنشرة للمع

                                                
 . 204/ 4 الخطابي، معالم السنن، - 1
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 .آيات وأحاديث الرقية: المبحث الخامس
 

 .آيات وأحاديث الرقية: المطلب األول
ن لي يا نبي اهللا أ:  فجاء أعرابي فقالr  النبيكنت عند: لقد جاء في الحديث عن أبي بن كعب قال

 rضعه بين يديه فعوذه النبي فو) فأتني به(: قال. به لمم: قال) وما وجعه؟(: أخاً به وجع، فقال
 : بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسط سورة البقرة هما

وِإلَهكُم ِإلَه واِحد لَا ِإلَه ِإلَّا هو الرحمن الرِحيم ِإن ِفي خَلِْق السماواِت والَْأرِض واخِْتلَاِف اللَّيِل {
 والْفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفي الْبحِر ِبما ينْفَع النَّاس وما َأنْزَل اللَّه ِمن السماِء ِمن ماٍء فََأحيا ِبِه والنَّهاِر

مالس نيخَِّر بساِب الْمحالساِح ويِريِف الرتَصٍة وابكُلِّ د ا ِمنثَّ ِفيهبا وِتهوم دعب ضِض الَْأرالَْأراِء و
ِقلُونعٍم ياٍت ِلقَومن سورة آل 18وآية الكرسي وثالث آيات من آخر سورة البقرة، وآية . 1}لََآي 

ِهد اللَّه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو والْملَاِئكَةُ وُأولُو الِْعلِْم قَاِئما ِبالِْقسِط لَا ِإلَه شَ{: عمران وهي قوله عزوجل
ِإن ربكُم اللَّه الَِّذي خَلَقَ {:  من سورة اآلعراف وهي قوله تعالى54 وآية 2.}  هو الْعِزيز الْحِكيمِإلَّا

: من سورة المؤمنون وهي قوله تعالى 118 - 114واآليات . 3}السماواِت والَْأرض ِفي ِستَِّة َأياٍم
}بع ا خَلَقْنَاكُمَأنَّم تُمِسبَأفَحونعجنَا لَا تُرِإلَي َأنَّكُمثًا و  بر وِإلَّا ه قُّ لَا ِإلَهالْح ِلكالْم الَى اللَّهفَتَع

ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها َآخَر لَا برهان لَه ِبِه فَِإنَّما ِحسابه ِعنْد ربِه ِإنَّه لَا يفِْلح  الْعرِش الْكَِريِم
وَأنَّه {:  من سورة الجن قوله تعالى3 وآية 4} وقُْل رب اغِْفر وارحم وَأنْتَ خَير الراِحِمين كَاِفرونالْ

 .5 }تَعالَى جد ربنَا ما اتَّخَذَ صاِحبةً ولَا ولَدا
فَالتَّاِلياِت ِذكْرا ِإن ِإلَهكُم  رافَالزاِجراِت زج والصافَّاِت صفا{: ول سورة الصافاتوعشر آيات من أ

اِحدشَاِرِق لَوالْم برا ومنَهيا بمِض والَْأراِت واومالس باِكِب را ِبِزينٍَة الْكَونْيالد اءمنَّا السيِإنَّا ز 
دحورا ولَهم عذَاب  لَِإ الَْأعلَى ويقْذَفُون ِمن كُلِّ جاِنٍبلَا يسمعون ِإلَى الْم وِحفْظًا ِمن كُلِّ شَيطَاٍن ماِرٍد

اِصبو ثَاِقب ابِشه هعخَِطفَ الْخَطْفَةَ فََأتْب ن6}ِإلَّا م. 
هو  ن الرِحيمهو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة هو الرحم{: آخر سورة الحشر و

اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْمِلك الْقُدوس السلَام الْمْؤِمن الْمهيِمن الْعِزيز الْجبار الْمتَكَبر سبحان اللَِّه 
شِْركُونا يما عمالَْأس لَه روصاِرُئ الْمالْخَاِلقُ الْب اللَّه واِت هاوما ِفي السم لَه حبسنَى يسالْح ء

                                                
 .164 - 163:  سورة البقرة، اآليات- 1
 .18:  سورة آل عمران، اآلية- 2
 .54: ، اآليةعرافاأل سورة - 3
 . 118 -114:  سورة المؤمنون، اآلية- 4
 . 3:  سورة الجن، اآلية- 5
 .10-1، اآليات الصافات سورة - 6
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ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والَْأر{. 1}ودَأح اللَّه وفقام األعرابي قد برأ ، والمعوذتين الفلق والناس }قُْل ه
 2. ليس به بأس

 
 : ولقد جاء في فضل سورة البقرة

ن ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إ(: قال r ن رسول اهللا عن أبي هريرة أصحيح مسلمما جاء في 
 .3)الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

لى آويت إذا إ(: في قصة رواها البخاري في صحيحهوقد قال الشيطان ألبي هريرة رضي اهللا عنه 
 يزال عليك من اهللا وال.اآليةختم  حتى ت}اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم{ فراشك فاقرأ آية الكرسي

ا إنه مأ(:  هريرة لما حدثه بما قاله الشيطانألبي rفقال . ، وال يقربنك شيطان حتى تصبحاًحافظ
من قرأ باآليتين (: قال r عنه عن النبي وفي حديث بن مسعود رضي اهللا .4)صدقك وهو كذوب

 .5)من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
 

 : المعوذتينوما جاء في فضل 
ى فراشه كل كان إذا أوى إل(: r، عن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي ما جاء في صحيح البخاري

قل أعوذ { و}قل أعوذ برب الفلق { }قل هو اهللا أحد {فيهما ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ 
أقبل من جسده ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما }برب الناس

 6)يفعل ذلك ثالث مرات
 

 : بطال السحرأما ما جاء من األدعية في إ
ن رسول  أبي هريرة رضي اهللا عنهأفي صحيحهما عن البخاري ومسلم ففي الحديث الذي يرويه 

. ال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيٍء قديرمن قال ال له إ(: قال rاهللا 
ٍم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، في كل يو

                                                
 .24 -22:  سورة الحشر، اآليات- 1
 .وقال األلباني حديث منكر.. 3549، رقم 592 رواه ابن ماجه، باب الفزع واألرق، - 2
 ..780قم ، ر307 صحيح مسلم، كتاب الصالة، - 3
 . 233/ 6 رواه البخاري، باب فضل سورة البقرة، - 4
 . 232/ 6 رواه البخاري،، باب فضل سورة البقرة، - 5
 . 233/ 6رواه البخاري، باب فضل المعوذات،  - 6
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حد عمل ال أم يأت أحد بأفضل مما جاء به إوكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ول
 .1) كثر من ذلكأ
 

 .آيات وأحاديث الشفاء:  المطلب الثاني
 .2} للَّه ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينْصركُم علَيِهم ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنينقَاِتلُوهم يعذِّبهم ا{: قال تعالى
يا َأيها النَّاس قَد جاءتْكُم موِعظَةٌ ِمن ربكُم وِشفَاء ِلما ِفي الصدوِر وهدى ورحمةٌ {: قال تعالى
ْؤِمِنين3}ِللْم. 
ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراِت فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُلًا يخْرج ِمن بطُوِنها شَراب مخْتَِلفٌ  { :قال تعالى

 .4 }َألْوانُه ِفيِه ِشفَاء ِللنَّاِس ِإن ِفي ذَِلك لََآيةً ِلقَوٍم يتَفَكَّرون
 .5}  ِشفَاء ورحمةٌ ِللْمْؤِمِنين ولَا يِزيد الظَّاِلِمين ِإلَّا خَساراونُنَزُل ِمن الْقُرَآِن ما هو {: قال تعالى
 .6}ِإذَا مِرضتُ فَهو يشِْفيِنو{: وقال تعالى
ْل هو ِللَِّذين ولَو جعلْنَاه قُرَآنًا َأعجِميا لَقَالُوا لَولَا فُصلَتْ َآياتُه َأَأعجِمي وعرِبي قُ {: وقال تعالى

َآمنُوا هدى وِشفَاء والَِّذين لَا يْؤِمنُون ِفي َآذَاِنِهم وقْر وهو علَيِهم عمى ُأولَِئك ينَادون ِمن مكَاٍن 
 .7}بِعيٍد

مع غلي حبة البركة بماء . ياًتقرأ هذه السور على عسل نحل ويأخذ منه المريض ثالث مرات يوم
 .8ليه سورة يس وتحلى بعسل نحل ويأخذ منه المريض ثالث مرات يومياً  عيقرأ

 

                                                
 . 106/ 8 رواه البخاري باب فضل التهليل، 1
 .14:  سورة التوبة، اآلية- 2
 .57:  سورة يونس، اآلية- 3
 .69: لنحل، اآلية سورة ا- 4
 .82:  سورة اإلسراء، اآلية- 5
 .80:  سورة الشعراء، اآلية- 6
 .44:  سورة فصلت، اآلية- 7
، 6، دار الندوة العالمية، ط25 - 24 محمد سيد محمود، الطب القراني يعالج السحر والمس الشيطاني، - 8

 .م1992 -ه1413
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 . بالرقية الشرعيةمراضعالج األ: المبحث األول
 

 .لجسمية التي تم عالجها بالرقية امراضاأل: المطلب األول
 . عالج السرطان

بعد سبب هذا المرض   العلمية إال أن العلماء لم يكتشفوااتاالكتشاف، وكثرة رغم تطور العلم(
 الخطيرة والوراثية في جسم واإلشعاعاتاللعين، فبعضهم يحيل السبب إلى بعض المواد الكيميائية 

 في هذا يتسبباإلنسان، أما عند الرقاة الشرعيين فيحيلوا السبب إلى العين أو السحر، والذي 
فناء أمتي بالطعن (: قالrالنبي  عنt موسى أبو  الذي رواهالمرض الجن الشياطين، للحديث

وخز أعدائكم من الجن وفي : يا رسول اهللا هذا الطعن فقد عرفناه فما الطاعون قال: والطاعون فقيل
 2).الطاعون شهادة لكل مسلم(: rقال رسول اهللا  ،t وعن أنس بن مالك .1)كلٍّ شهداء

ن يكون واضحاً أن الجراحة واألدوية المخدرة واألشعة ال يجب أ": يقول الدكتور ماكلوم شوارتزو
لسوء الحظ هذه : ويقول. لسرطانصابة باتستخدم لعالج مراحل أولية من اإل تشفي دائما عندما

شعة فهي غالباً ما تدمر ها نفس العيب الرئيسي للعالج باألدوية المعالجة للسرطان وغيرها لاأل
يا السرطانية، ومؤثراتها الجانبية يمكن أن تشمل عوارض  جانب الخالإلىالخاليا الطبيعية 

ن إ اآلنحتى : ويقول. فيزيولوجيه حادة مثل القيء والغثيان والضعف والدوخة وتساقط الشعر
حد قادر على التعرف بالضبط ما هو السبب ال أ.  ضد السرطان يبقى فقط أمالًبتطوير لقاح األمل

 االشتباه حدث  مجموعات متضاعفة سرطانية واسعة ولقدلىإالذي يجعل الخاليا الطبيعية تتحول 
 .3" أياً منها لم يكن مذنباً أنإالببعض الفيروسات 

وهذه العلل واألسباب ليس عند األطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها، ": يقول ابن القيم
اعون ليس معهم ما ينفي أن والرسل تخبر باألمور الغائبة، وهذه اآلثار التي أدركوها في أمر الط

 من هو إالها وهالكها أمر ال ينكره أمراضتكون بتوسط األرواح، فإن تأثير األرواح في الطبيعة و
 سبحانه وتعالى قد يجعل  األجسام وطبائعها عنها، واهللاوانفعالأجهل الناس باألرواح وتأثيراتها، 

ء وفساد الهواء، كما يجعل لها تصرفاً عند رواح تصرفاً في أجسام بني آدم عند حدوث الوبالهذه األ
بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة، والسيما عند هيجان الدم، والسوداء، وعند 
هيجان المني، فإن األرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما ال تتمكن من 

                                                
، وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي 50/ 1لمستدرك، والحاكم في ا. 4117/ 4 رواه احمد، في مسنده، - 1

 . موسى األشعري، وهو حديث صحيح
 .، باب ما يذكر في الطاعون169/ 7 رواه البخاري، - 2
 . مؤسسة الرسالة. 181 - 84 - 77 - 56 ماكلوم شوارتز، السرطان، ترجمة عماد أبو سعد، - 3
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 الذكر، والدعاء واالبتهال والتضرع، والصدقة  مناألسبابغيره، ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه 
 1."وقراءة القرآن

 
 .عالج السرطان بالرقية

إن الجمع بين الرقية الشرعية والتداوي باألعشاب والعالج الطبي يعتبر عالج ناجح في بعض 
ويقول  ،الحاالت،إذا اتبعت فيه الطريقة الصحيحة بالرقية الشرعية، حيث أنها تكون بشكل متواصل

 2. )رقاة ال ينبغي التوقف أو االنقطاع عن العالج لمدة ثالثة أشهر، واهللا أعلمال

                                                
 . -ه1403- 1، دار القلم، ط35ي الدمشقي، الطب النبوي،  ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرع1
2 -/ showthread.php ?t=246838http: //www.yemen-1.com/vbl 

http://www.yemen-1.com/vb
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 صابة بالعيناإل: المبحث الثاني
 

 . صابة بالعينتعريف اإل: لالمطلب األو
يقال رجل  .يقال عنت الرجل، أي أصبته بعيني، وهو معين ومعيون، والفاعل عائن: العين في اللغة
يقال نفسته بنفس أي أصبته بعين، ورجل .  بالعين وتسمى العين بالنفسابةاإلصأي شديد : معين وعيون
 1.نافس أي عائن

شديد اإلصابة : المعين المصاب بالعين، والمعيون الذي فيه عين، ورجٌل معيان وعيون(: قال الزجاج
 .2)بالعين

 3.يقال صبي منظور أي أصابته العين
 

 : اصطالحاً
ظر باستحساٍن مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه حقيقة العين ن": قال ابن حجر 

 .4"ضرر
هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبة تارة وتخطئه ": قال ابن القيمو

تارةً فإن صادفته مكشوفاً ال وقاية عليه أثرت فيه والبد، وإن صادفته حذراً شاكي السالح ال منفذ 
 الحسي سواء، فهذا من النفوس ثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها وهذا بمثابة الرميللسهام لم تؤ

 العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، إعجابصله من ، وأواألشباحجسام واألرواح وذاك من األ
دته بل بطبعه رايعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إوقد .  المعينإلىثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرٍة 

 .5"نسانيالنوع اإل اردأ ما يكون من وهذا
 

 .تأثير العين على المعيون: المطلب الثاني
، ولكن صابة بالعينلف أزمانهم ومللهم، ال ينكرون اإلهم وعلمهم ومختكثير من الناس على مختلف ثقافت

 . ن العين إلى أسباب كثيرة ومختلفةيعزو

                                                
 مادة عين، 452ابن فارس، مجمل اللغة، .  مادة نفس-، 3/984، مادة عين، 2171/ 6 الجوهري، الصحاح، - 1

 ة، ماد658
 .3/332ابن األثير، النهاية في غريب الحديث .  نفس

 .505 - 9/504 ابن منظور، لسان العرب، -2
 .، مادة نظر78/ 5 ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، - 3
 .246/ 10 ابن حجر، فتح الباري، - 4
 .168 -4/167 ابن القيم، زاد المعاد، - 5
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ة الرديئة، انبعثت من عينيه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر، وال ذا تكيفت نفسه بالكيفيإن العائن إ
يستنكر هذا كما ال يستنكر انبعاث قوة سمية من األفاعي، تتصل باإلنسان فتهلكه وهذا قد اشتهر من 

ن ينبعث من ال تستبعدوا أ..... .نوع من األفاعي، أنها إذا وقع بصرها على اإلنسان هلك، كذلك العائن
  1.، فتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمهناس جواهر لطيفة غير مرئيةعين بعض ال

 وهو أصل اإلصابة ،وتأثير الحاسد في أذى المحسود ال ينكره إال من هو خارج عن حقيقة اإلنسانية
 2.تقابل المحسود، فتؤثر بتلك الخاصية الخبيثة الحاسدة، بكيفية خبيثة فإن النفس، بالعين

ذا رأى ما يعجبه ولم يبرك قد يخلق اهللا ية اإلصابة بالعين هو أن العائن إفوالذي يمكن معرفته من كي
 3.ذا شاءلمعين ما يشاء إمن الضرر ل

 
 .األدلة على اإلصابة بالعين: المطلب الثالث

 وقد أنكر ذلك 4.اإلصابة بالعين أمر مشاهد معلوم ثابت ال شك فيه وعلى هذا إجماع علماء األمة
صل له وهم محجوجون باألدلة ال مجرد استبعاد ال أيه إتندون علال دليل يسب. طوائف من المبتدعة

 5.الشرعية الدالة على ذلك
 .من القرآن الكريم: والًأ

وقَاَل يا بِني لَا تَدخُلُوا ِمن باٍب واِحٍد وادخُلُوا ِمن َأبواٍب متَفَرقٍَة وما ُأغِْني عنْكُم ِمن {: قال تعالى -1
 على اآليةجاءت هذه  .6}ِه ِمن شَيٍء ِإِن الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه علَيِه تَوكَّلْتُ وعلَيِه فَلْيتَوكَِّل الْمتَوكِّلُوناللَّ

وصورة حسنة فأمرهم لسان يعقوب عليه السالم خشي العين على بنيه ألنهم كانوا ذوي جمال 
 7.س إليهمن حتى ال يلفتوا أنظار النابالدخول متفرقي

 .8}َِإن يكَاد الَِّذين كَفَروا لَيزِلقُونَك ِبَأبصاِرِهم لَما سِمعوا الذِّكْر ويقُولُون ِإنَّه لَمجنُون{: قال تعالى -2

                                                
، حققه محمد عبد الرحيم، دار الفكر، ط 303ري، تأويل مختلف الحديث،  ابن قتيبة، عبداهللا بن مسلم الدينو- 1

 .4/165ابن القيم، زاد المعاد، . 1995 -1415
 1425، 2، دار الحرم للتراث، ط230 محمد العوضي، المنهج القرآني لعالج السحر والمس والشياطين، أسامه - 2

- 2004. 
ي، سالم، دار الكتاب اإل256/ 7نتقى شرح موطأ االمام مالك بن انس، ندلسي، الم الباجي، أبو الوليد الباجي األ- 3

 .2ط
 .165/ 4زاد المعاد البن القيم،. 165/ 12 البغوي، شرح السنة، - 4
 .165/ 4 ابن القيم، زاد المعاد، - 5
 .67:  سورة يوسف، اآلية- 6
، حققه أحمد عبد الرازق 4579/ 6 جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل آي القرآن، أبي الطبري - 7

 بن كثير القرشي، إسماعيلابن كثير عماد الدين بن الفداء . 2007 - 1428، 1البكري وزمالئه دار السالم، ط
 .2002 - 1423، 1، حققه محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة الصفا، ط4/231تفسير القرآن العظيم، 

 .51:  سورة القلم، اآلية- 8
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لبغضهم إياك لوال . يحسدونك يعينونك بأبصارهم، بمعنى:  أي}لَيزِلقُونَك{: أن المراد بقوله تعالى 
 دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بإذن اهللا عز اآليةلك وحمايته إياك منهم، وفي هذه وقاية اهللا 

 1.وجل
 2." بأمر اهللا عز وجلى أن العين وإصابتها وتأثيرها حق دليل علاآليةوهذه ": قال ابن كثير 
نت طائفة منهم تمر ما رأينا مثله وال مثل حجته وكا: ، وقالواrلى رسول اهللا  إقوم من العائنيننظر  

تنا بشيٍء من لحمها فما تبرح حتى يقول لخادمه خذ المكتل والدرهم وأبالناقة والبقرة السمينة فيعينها ثم 
 3.تقع فتنحر

 
 من السنة : ثانياً

جاءت السنة النبوية المطهرة بنصوص عديدة تدل على أن العين واإلصابة بها حق بإذن اهللا عز وجل 
 : ومن هذه النصوص

مالي أرى أجسام بني (:  ألسماء بنت عميسrقال رسول اهللا :  قالt جابر بن عبد اهللا عن -1
: قالت) رقيهما(:  ولكن العين تسرع إليهم، قالال: قالت) أخي ضارعةً تصيبهم الحاجة

 4.)ارقيهم(: فقال. فعرضت عليه
هللا أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب ا(: rقال رسول :  قالt عن جابر بن عبد اهللا -2

 6.أي العين. 5)وقضائه وقدره األنفس

ن شيء سابق القدر العين حق ولو كا(:  قالr رضي اهللا عنهما عن النبي ابن عباسعن  -3
 .7)غسلوالسبقته العين وإذا استغسلتم فأ

 
 

                                                
. 1993 - 1414، 1، دار الكتب العلمية، ط384/ 4ابي الحسن بن مسعود الفراء، معالم التنزيل،  البغوي، - 1

 .235/ 9القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، 
 . 129/ 8 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، - 2
الجوزي، . لمحمدية، مطبعة األنوار ا286/ 6 انظر، السيوطي جالل الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، - 3

، 1، دار الفكر، ط228/ 8أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد الميسر في عالم التفسير، 
 .م1987 - -ه1407

 . 5سبق تخريجه، ص - 4
 . 747، رقم 372/ 2وقال األلباني حديث حسن في السلسلة الصحيحة، .  رواه أبو داود في سننه- 5
 . 250/ 10انظر، ابن حجر، فتح الباري، . هذا كالم الراوي) أي العين(ث  قوله في الحدي6
 . 2188، رقم 900 رواه مسلم في الصحيح، باب العين حق، - 7
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رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل :  أنه قالt بي أمامة بن سهل بن حنيفأوعن  -4
يا رسول اهللا، :  فقيلr سهل، فأتى رسول اهللا 2، فلبط1لد مخبأةما رأيت كاليوم وال ج: فقال

قال نتهم عامر ) حدا؟هل تتهمون له أ(:  يرفع رأسه فقالهل لك في سهل بن حنيف؟ واهللا ما
أخاه؟ أال عالم يقتل أحدكم (:  عليه، وقال3 عامراً، فتغيظrفدعا رسول اهللا : قال. بن ربيعة
 وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة فغسل عامر.) غتسل لهبركت، أ

 .4)ه، فراح سهل مع الناس ليس به بأسأزاره في قدح، ثم صب علي
:  رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقالr رضي اهللا عنها أن النبي أم سلمةعن  -5

 .5)استرقوا لها فان بها نظرة(
ا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما إذ: (rقال رسول اهللا :  قالt عامر بن ربيعةعن  -6

 .6)يعجبه فليدع بالبركة، فإن العين حق
 

 :  األحاديث السابقة مدى أثر العين على جسم اإلنسان، ففي الحديثتبين
مالي أرى أجسام بني أخي (:  قائالrًلها الرسول س عندما سأاألول عن جابر، أن أسماء بنت عمي -1

 7.اء إنها العين تؤثر على اإلنسان فتضعفه وتنحلهأي نحيفة فأجابت أسم.) ضارعة
 .وفي الحديث الثاني والثالث أن العين ممكن أن تؤدي الى الموت وقد تسبق القضاء والقدر -2

فهذا مما يدل على )  العين سبقتهولو كان شيء سابق القدر(: rفي قول الرسول ": وقال النووي
العين وسرعة جرى المبالغة في تحقيق اإلصابة ب مها وأنها قوية الضرر والحديث جرىسرعة نفوذ
 ة بحيث يسبق القدر لكانوحاصلة لو فرض أن شيئاً له قو . القدر شيءنه يمكن أن يردذلك، ال إ

 .8"العين
                                                

 -، مادة 3/ 2انظر، ابن األثير،ا لنهاية في غريب الحديث، . هي جارية التي في خدرها لم تتزوج بعد:  مخبأة- 1
 . -خبأ 

 .، مادة لبط226/ 4ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، . على األرضأي صرع وسقط :  لبط- 2
 ، مادة غيظ 1411/ 2 -انظر، الفيروزآبادي، القاموس المحيط .  فتغيظ أي غضب- 3
الهيثمي، نور الدين علي بن أبي . 3509، رقم 586وصححه األلباني،.  رواه ا بن ماجه في سننه، باب العين،- 4

، حققه عبداهللا محمد الدرويش، دار الفكر، 184/ 5في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بكر، بغية الرائد 
 . 1994 -1414ط

 . 7/171 اخرجه البخاري، باب رقية العين، - 5
ابن ابي شيبة، عبد اهللا . 2676/ 7وصححه الحاكم في المستدرك . 15700، رقم 466 رواه أحمد في المسند، - 6

، دار الفكر، 5447 المصنف في االحاديث واآلثار، باب من رخص في الرقية من العين،محمد الكوفي العبسي،
 .م1989 - -ه1409، 1ط

 .257/ 7 الباجي، المنتقى، - 7
 .174/ 14 شرح النووي لصحيح مسلم، - 8
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دليل على .) عالم يقتل أحدكم أخاه(: rبأن العين قد تصرع بإذن اهللا وقوله : والحديث الرابع يدل -3
 1.أن العين ربما قتلت

والسفعة . 2أي العين: ن السفعة التي كانت في وجه الجارية هي بسبب النظرة الخامس أوالحديث -4
ن بوجهها موضعاً على غير وقيل سواد من لون آخر وحاصل ذلك أنوع من السواد ليس بالكثيف، 

 3.لونه األصلي

المال وفي الحديث السادس يبين أن أثر العين ال يقتصر فقط على إصابة الجسم فقط بل قد تصيب  -5
 .ن يدعو بالبركة لدفع العين أأيضاً لذلك يجب على المسلم عندما يرى ما يعجبه

 

 .التحرز من أضرار العين: المطلب الرابع
ت بالكتاب والسنة ن العين واإلصابة بها حق وردلداء وخلق الدواء وبعد أن رأينا أخلق اهللا تعالى ا

لسنة الصحيحة طرق لعالج العين وكذلك الوقاية من ثيرها على المعيون لذلك جاء في اصابة بها وتأاإل
. اإلصابة بالعين ألن المسلم بطبعه حصن حصين من كل أذى إذا اتبع سنته عليه السالم في الوقاية

 : ق للتحرز من أضرار العين ما يليومن هذه الطر
 

 .تقوى اهللا والمداومة على األذكار الشرعية: أوالً
 : اب لدفع شر وأذى الحاسد منهاعشرة أسب: قد ذكر ابن القيم

1-إليه وااللتجاء والتحصن به  الشيطان التعوذ باهللا من شر. 
لم تر آياٍت أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أ(: rقال رسول اهللا :  قالt عن عقبة بن عامر -أ

 .4)أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس
 حتى نزلت  وعين اإلنسانن يتعوذ من الجآrهللا كان رسول ا(:  قالtالخدري   وعن أبي سعيد-ب

 .5)خذ بهما وترك سواهماالمعوذتان، فلما نزلت أ
، إذا أوى الى فراشه نفث في كفيه بقل هو rكان رسول اهللا (:  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت-ج

 .6)اهللا أحد، ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يداه من جسده
السورتين ال يستغني عنهما أحد قط، فإن لهما تأثيراً في دفع السحر والعين إن هاتين ": قال ابن القيم
 .7"وسائر الشرور

                                                
 .250/ 10ابن حجر، فتح الباري، . 237/ 6 ابن عبد البر، التمهيد، - 1
 .93ائم،  السحيمي، أحكام الرقى والتم- 2
 .، مادة سفع374/ 2 النهاية في غريب الحديث، البن األثير، - 3
 . 814، رقم 317 رواه مسلم، باب فضل قراءة المعوذتين، كتاب الصالة، - 4
 .4902، رقم 882/ 2 في الجامع الصغير، األلباني رواه الترمذي، وصححه - 5
 . 10ص  سبق تخريجه،- 6
 .2، ط2/199 بكر، بدائع الفوائد، أبي بن  ابن القيم، شمس الدين محمد- 7
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 rقول النبي . تقوى اهللا وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى اهللا تولى اهللا حفظه ولم يكله إلى غيره-2
إذا سألت . ه تجاهكحفظ اهللا تجدظك، إحفظ اهللا يحفإ: يا غالم إني أعلمك كلمات(: tلعبد اهللا بن عباس 

علم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال وا.  استعنت فاستعن باهللال اهللا، وإذافأسأ
. ن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليكإبشيء قد كتبه اهللا لك و

 1.) رفعت األقالم وجفت الصحف
 حافظه اهللا فمن يخاف ولمن  حفظه اهللا ووجده أمامه أينما توجه ومن كانفمن حفظ اهللا": قال ابن القيم

 2 "يحذر؟
 .ن ال يقاتله وال يشكوه وال يحدث نفسه بأذاه أصالًً الصبر على عدوه وأ-3
 التوكل على اهللا فمن توكل على فهو حسبه والتوكل هو أقوى األسباب التي يدفع بها العبد فيما ال -4

 3.لق وظلمهمذى الخيطيق من أ
من قرأ باآليتين (: r قال النبي tعن أبي مسعود : رتين من سورة البقرة قراءة اآليتين االخي-5

 .4)األخيرتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه
 بحفظ زكاة رمضان فأتى آٍت فجعل rوكلني الرسول :  قالtعن أبي هريرة :  قراءة آية الكرسي-6
إذا أويت إلى فراشك فأقرأ : فذكر القصة فقال rالى رسول اهللا ألرفعنك  :ثو من الطعام فأخذته فقلتحي

صدقك وهو (:  r النبي فقال. قربك شيطان حتى تصبحسي لم يزل معك من اهللا حافظ وال يآية الكر
 .5)كذوب، ذاك الشيطان

 : ومنها 6 اإلكثار من التعوذات النبوية وهي كثيرة جداً-7
بكلمات اهللا التامة من كل  أعيذكما(:  يعوذ الحسن والحسين ويقولrبي كان الن(:  قالtعن ابن عباس 

 .7)ألمةشيطان وهامة ومن كل عين 
بسم اهللا الذي (: من قال في أول يومه أو أول ليلته(: rقال رسول اهللا :  قالtوعن عثمان بن عفان 

ت لم يضره شيء في ثالث مرا) ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم
 8.)ذلك اليوم أو في تلك الليلة

                                                
 .541/ 3 الترمذي في صفة القيامة، وصححه الحاكم في المستدرك، أخرجه - 1
 .239/ 2 ابن القيم، بدائع الفوائد، - 2
 .236 - 235 العوضي، المنهج القرآني، - 3
 . 6/231 رواه البخاري، باب فضل سورة البقرة، - 4
 .. 26 سبق تخريجه، ص- 5
 .99 السحيمي، أحكام الرقى والتمائم، - 6
 . 3525رقم / 588رواه ابن ماجه في سننه، وصححه األلباني،  - 7
 .3320 رقم 232/ 2، الصحيحة رواه ابن ماجه، وصححه لأللباني في السلسلة - 8
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ليها وهي وصول تها وشدة الحاجة إمن جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفع": قال ابن القيم
 1".ثر العائن وتدفعه بعد وصولهأ
 

 .ك من العائنيالتبر: ثانياً
 ذا فعلناه قضى على تأثير العين ألمر إr أرشدنا النبي نظراً لما للعين من أخطار ضارة تحصل للمعين

 2.بإذن اهللا أال وهو التبريك
 : لعامر بن ربيعة عندما عان سهل بن حنيف r ويدل عليه قوله

 .3)ذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع بالبركةإ(: r وقوله) أال بركت(
بريك ال تضر معه عين العائن وإنما تضر ن التإ) فليدع بالبركة(: وقوله) ال بركتأ(: rفيفهم من قوله 

 .4إذا لم يبرك
اللهم بارك عليه كما قال النبي : وإذا كان العائن يخشى ضرر عينيه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله

r5.اللهم بارك عليه:  قلتما عان سهل بن حنيف أال لعامر بن ربيعة ل 
 

 .عالج العين بالرقية: المطلب الخامس
 على المعين التي ربما اً كبيراً لها تأثير اإلصابة بالعين حق، وأنتدل على أنيث السابقة  األحادإن

جاءت األحاديث الشريفة دالة على أن .  القتل لذلك ال بد من عالٍج لإلصابة بالعينأوتسبب له المرض 
 : اإلصابة بالعين تكون في حالتين هماعالج 

 .ين وهذا العالج سهٌل يسير للمعباالغتسالفيعالج : أن يعرف العائن -1
 .  وبالرقى الشرعية،لى اهللا عز وجل إااللتجاءفالعالج هو : ن ال يعرف العائنأ -2

 
 .أن يعرف العائن: أوالً

مامة بن سهل بن  في حديث أ ذكر هذا العالجrن النبي ذا عرف العائن سهل يسير ألإلمعين عالج ا
 .)هاغتسل ل(. سهل بن حنيفبن ربيعه عندما عان  لعامر r لقول الرسول حنيف،

 شيء سابق القدر سبقته العين حق ولو كان(:  قالrوحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النبي 
 .6)غسلواالعين، فإذا استغسلتم فأ

                                                
 .169/ 4 ابن القيم، زاد المعاد، - 1
 . 99 الرقى والتمائم، أحكام  السحيمي،- 2
 . 35،ص سبق تخريجه - 3
 .327 /9القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، . 240/ 6 ابن عبد البر، التمهيد، - 4
 .242 العوضي، المنهج القرآني، - 5
 . 34 سبق تخريجه، ص- 6
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 اإلغتساليدل على ) غسلواغسلتم فأذا استوإ) (فاغتسل له(: rوالشاهد من الحديثين قول الرسول 
 .للمعين

ال يمتنعوا منه إذا طلب  ن أrلى أنه كان معلوماً بينهم فأمرهم النبي ذلك إشارة إوفي ": قال ابن حجر
 .1"منهم

 
 : كيفية الغسل

  . r لقد جاء في حديث عامر بن ربيعة صفة الغسل التي ذكرها النبي 
يغسل ه في القدح، ثم مضمض، ثم يمج، في الرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيهيؤتى": قال الزهري

، فيصب ى ثم يدخل يده اليمن، اليمنى في القدحسرى، فيصب على كفهده اليثم يدخل ي،  في القدحوجهه
على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على مرفقه األيمن، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على 

على قدمه يسر، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب األمرفقه 
اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على ركبته 

  ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب، القدح في األرض، وال يوضعإزاره داخلةيغسل  ثم اليسرى،
 لى، وبعضهم إيرلى المذاكإاإلزار، ذهب بعضهم  واختلفوا في غسل داخلة )من خلفه صبة واحدةالعين ب

إنما أراد بداخلة إزاره، طرف إزاره الذي يلي جسده، مما يلي جانب : عبيد أبو قال. األفخاد والورك
  2."األيمن، فهو الذي يغسل

 :  وعلى هذا نص العلماء العائن واجب للمعين من قبلاالغتساليظهر مما سبق أن 
ألن األمر حقيقة . باهعندي على ذلك إن أذي عانه، ويجبر  الاالغتساليأمر ": قال ابن عبد البر

 .3"الوجوب
يجب على العائن ذلك ويقضى عليه إذا طلب منه ذلك وال سيما إذا خيف على المعين ": ريوقال الماز

 .4"الهالك
 ،لحاق الضرر بالمسلمحث على عدم إ: r ه أن ينزل الضر بأخيه المسلم ألن النبيوالمسلم ال يجوز ل
 والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ، لرفع الضرر،االغتسال عن تناعاالملذلك ال يحق له 

وإذا وقع ذلك يجب أن يبادر في رفع .  سواء كان بالمال أو بالنفس،لذلك ال يجوز للمسلم أن يضر أخاه
 . الضر إذا طلب منه

 
 

                                                
 .204/ 10 ابن حجر، فتح الباري، - 1
 . 121 انظر، البغوي، شرح السنة، - 2
 .6/241ابن عبد البر، التمهيد، - 3
 .251/ 10الباري،  ابن حجر، فتح - 4
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 : إذا لم يعرف العائن: ثانياً
ولقد .لى اهللا تعالى والمداومة على الرقية الشرعية إجاءااللتن العالج من العائن الغير معروف هو  إ

 : دلةن شفائه إن شاء اهللا، ومن هذه األجاءت النصوص النبوية حاثة على الرقية للمعين وإن ذلك م
 .1)ن يسترقى من العين ـ أو أمرـ أrأمرني النبي (: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت -1
استرقوا (: يتها جارية في وجهها سفعة فقالرأى في ب rم سلمة رضي اهللا عنها أن النبي ن أوع -2

 .2)ن بها النظرةلها فإ
 3.)ارقيهم( :فقال...خي ضارعةمالي أرى أجسام بني أ(:  بنت عميسألسماء rقول الرسول  -3

لى اهللا  إءالتجا، ذا لم يعرف سبباً لمرضهن المسلم إيث فيها حث على الرقية الشرعية ألفهذه األحاد
 . فيها الخير كل الخيرrقوال النبي  وأ، وتضرع له بالشفاء،بحانه وتعالىس
 

 : على بعض الرقى لعالج العين حيث قالولقد نص ابن القيم 
وآية الكرسي، والتعوذات اإلكثار من قراءة المعوذتين، وفاتحة الكتاب، : من العالج النبوي لهذه العلة"

 .النبوية
ثر ة الحاجة إليها وهي تمنع أ مقدار منفعتها وشدمن جرب هذه الدعوات والعوذ عرف: وقال أيضاً

 قلبه يمان قوة قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثباتل العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب إوصو
 4.نها سالح والسالح بضاربهفإ

: قال )نعم(: اشتكيت ؟ قال!فقال يا محمد  rأن جبرائيل أتى النبي: ، عن أبي سعيد قالومن ذلك أيضاً
 .  "5)بسم اهللا أرقيك، اهللا يشفيك، حاسد ومن شر كل نفس أو عين ،بسم اهللا أرقيك من كل شيٍء يؤذيك(

 rوغيرها من الرقى التي ذكرت في السابق عن النبي 

                                                
 . 171/ 7 رواه البخاري، باب الطب، - 1
 . 5 سبق تخريجه،ص - 2
 . 5 سبق تخريجه،ص- 3

 .164/ 4 ابن القيم، زاد المعاد، 4-
 . 2186، رقم 900 رواه مسلم، باب الرقية، 5
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 .اإلصابة بالصرع: المبحث الثالث
 

 .تعريف الصرع: المطلب األول
 1.هو الطرح على األرض : الصرع في اللغة

 باإلنسان، والصرع تهذيب اللغةالطرح باألرض، وخصصه في : الصرع:  العربل في لسانوقا
 2.علة معروفة، والصريع المجنون

 
 : يعرف بأنه: االصطالحالصرع في 

 3.نفعالها منعاً غير تاممن إعلة تمنع األعضاء الرئيسية 
عضاء، وقد يتبعه ض األليه من بعيح غليظ تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إوسببه ر

 4. ويقذف الزبد لغلظ الرطوبةعضاء فال يبقى الشخص معه منتصباً بل يسقطتشنج في األ
 

 : الصرع في الطب
، يتميز بأنه اضطراب في النشاط الكيميائي  العضوية التي تصيب المخمراض األالصرع هو أحد"

 المعدية التي ترتفع راضم وهو قد ينتج عن عوامل وراثية أو بسبب بعض األ-الكهربائي للمخ 
 بعض بسببأو  ، أو بسبب اإلصابات التي تصيب المخ–فيها درجة حرارة الفرد ارتفاعاً كبيراً 

 .5" الجهاز العصبي والمخ فيكون أحد المظاهر المرضية التي تصاحبهاأمراض
هو نوبات تصيب بعض الناس نتيجة خلل مؤقت في وظيفة الجهاز العصبي، وما يظهر على "

ض الصرع ليس سوى النتيجة النهائية لهذا االضطراب، فقد يفقد الوعي بما حوله، أو يسقط مري
بصورة مفاجئة في أي مكان، أو تظهر عليه أي عالمات غريبة، أو يقوم ببعض الحركات دون أن 

 .6" النوبةيدري في الوقت الذي يكون فيه تحت تأثير
 
 

                                                
 .951 الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مادة صرع، - 1
 .326/ 7 ابن منظور، لسان العرب، - 2
 . 10/142 ابن حجر، فتح الباري، - 3
 .141/ 10 ابن حجر، فتح الباري، - 4
، 250 فرج عبد القادر طه ومحمود السيد وشاكر عطية وحسين عبد القادر، معجم علم النفس والتحليل النفسي، 5

 . 1اشراف فرج طه، دار النهضة العربية، ط
 .2004 الدولية، ط،  الشربيني، لطفي عبد الغني، نوبة الصرع، مؤسسة حورس- 6
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 .تعريف المس: المطلب الثاني

 1.الميم والسين أصل صحيح واحد يدل على جس الشيء باليد: ابن فارسقال : المس لغةً
 2.الذي به مس من الجن: الممسوس

 3. بأذى وأفسدهمسه: خبطه الشيطان وتخبطه: يقال
 

 4.أذية الجن لإلنسان من خارج جسده أو من داخله أو منهما معاً، وهو أعم من الصرع: اصطالحا
 .  عقلهداً فاقاًنسان مجنونبح فيها اإل، حيث يصننساأذية الجن لإلفالصرع والمس 

 يكون بسبب خلل في األعضاء ، طبياًعود لعدة أسبابومما يظهر من التعريفات السابقة أن الصرع ي
ا ن، وهذا هو المقصود في هذأو بسبب الج، لنفس كما ذكر في معجم علم ا،لدماغالرئيسية في ا

 . المبحث
 

 .قوع الصرعاألدلة على و: المطلب الثالث
عند حديث بعض المعالجين بالقرآن الكريم وكذلك بعض األطباء عن الصرع فإنهم يصنفونه إلى 

 .وصرع الجآن) عضوي(صرع طبي: نوعين
  وفي الحقيقة أن هناك نوعاً ثالثاً ال يقل أهميةً عن هذين النوعين وهو الصرع النفسي 

لى لصرع إلى إهماله أو الخطأ في تشخيصه إوقد يؤدي الجهل بهذا النوع من ا) الصرع الهستيري(
 5.أضرار عضوية ونفسية واجتماعية

 : عاأنو يظهر من التعريفات أن الصرع له وكما ذكر سابقاً أن الذي
 . عضاءما كان بسبب خلل في األ: ول النوع األ

وسببه علة تمنع األعضاء النفسية من األفعال والحركة واالنتصاب منعا غير تام ": قال ابن حجر
خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي 

 كريٍح غليظ يحتبس في منافذ األعضاء نفوذاً تاماً من غير انقطاع بالكلية وقد تكون ألسباٍب أخرى
اغ لدفع ، أو بخاٍر رديء يرتفع إليه من بعض األعضاء، أو كيفيٍة الدغة، فينقبض الدمالدماغ

المؤذي فيتبعه تشنج في جميع األعضاء وال يمكن أن يبقى معه اإلنسان منتصباً، بل يسقط ويظهر 
 6". التي يعرف األطباء عالجهامراضوهذه العلة من جملة األ. في فيِه الزبد غالباً

                                                
 .  بيروت– دار الجيل - مادة مس-271 /5 ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، - 1
 .، مادة مس3/415 ابن فارس، معجم اللغة، - 2
 . ، مادة خبط4/17 ابن منظور، لسان العرب، - 3
 .63 فتح الحق في عالج الصرع والسحر والعين، - 4
 . 155لحبيب، العالج النفسي والعالج بالقرآن، طارق ا - 5
 .10/141 ابن حجر، فتح الباري، - 6
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 . ما كان بسبب الجن: النوع الثاني
ئمة أهل السنة ثابت باتفاق أن دخول الجني في بدن اإلنسا .وهذا المقصود في هذا البحث

 3.، وغيره2وبه قال بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار. 1والجماعة
الَِّذين يْأكُلُون الربا لَا يقُومون { الجني يدخل في بدن المصروع كما قال تعالىأن": 4ذكر األشعري

 .6 "5}لْمسِإلَّا كَما يقُوم الَِّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان ِمن ا
 7.محمد بن زكريا الطيب وغيرهمبي بكر الرازي وكالجبائي وأ ،ه طائفة من المعتزلةنكر وأ

 

 : هل السنة والجماعة بالكتاب والسنةواستدل أ
 .من الكتاب: أوالً

طُه الشَّيطَان ِمن الْمس ذَِلك الَِّذين يْأكُلُون الربا لَا يقُومون ِإلَّا كَما يقُوم الَِّذي يتَخَب{:  قال تعالى-1
 ى فَلَهِه فَانْتَهبر ِعظَةٌ ِمنوم هاءج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهَأحا وبِمثُْل الر عيا الْبقَالُوا ِإنَّم مِبَأنَّه

 9.والمس هو الجنون. 8}ك َأصحاب النَّاِر هم ِفيها خَاِلدونما سلَفَ وَأمره ِإلَى اللَِّه ومن عاد فَُأولَِئ
 10" بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس بعيٍن من الجنون" : الطبريقال  - أ

أي ال يقومون من قبورهم إال كما يقوم المصروع حال ": اآليةفي تفسير هذه ل ابن كثير وقا - ب
 11"ن يقوم قياماً منكراً له وذلك أصرعه وتخبط الشيطان

                                                
 .277 -24/276 ابن تيمية، مجموع فتاوى، - 1
وتوفي سنة ) 359( أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، فقيه أصولي من رؤوس المعتزلة ولد سنة - 2

 .3/273كلي، األعالم، الزر. 3/202ابن العماد، شذرات الذهب، ). 415(
، حققه 119 وأحكام الجان، األخبار الشلبي، بدر الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا، آكام الجان في غرائب - 3

 . 2أيمن البحيري، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
ئيس ، مؤسس مذهب األشاعرة، وكان رـه260 األشعري ولد بالبصرة سنة إسماعيلهو أبو الحسن علي بن  - 4

. 324، توفي سنة )الرد على المجسمة( ،)إمامة الصديق(المعتزلة بالبصرة، ورجع عنه، من مصنفاته 
 . 263/ 4الزركلي، األعالم، 

 .275:  سورة البقرة، اآلية- 5
الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن محمد بن عمر بن محمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  - 6

 ـه1415، 1، حققه محمد عبد السالم شاهين، دار الكتب العلمية، ط1/165ل في وجوه التاويل، وعيون األقاوي
- 1995. 

 . 119 الشبلي، آكام الجان، - 7
 .275 سورة البقرة، اآلية- 8
 .741الفيروزآبادي، القاموس المحيط، . - مادة مس -978/ 3 الجوهري، الصحاح، - 9

 .3/102 الطبري، جامع البيان، - 10
 . 1/379 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، - 11
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ن أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم  دليل على فساد إنكار ماآليةفي هذه ": قال القرطبيو -ج
 1."يسلك في اإلنسان وال يكون منه مسن الشيطان ال أنه من فعل الطبائع، وأ

 . 2. }اِطيِنوقُْل رب َأعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشَّيr :}  وقوله تعالى مخاطباً نبيه-2
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه، (:  قالrعن النبي  t ابن مسعودجاء عن 

ن  أ4tعن أبي سلمة بن عبد الرحمنوالهمز جاء مفسراً في رواية مرسلة . 3)ونفخه، ونفثه
 .5)أما همزه فهذه المؤته التي تأخذ بني آدم(: سئل عن الهمز فقال r النبي

 .6"والمؤتة الجنون": قال ابن األثير
 .7"والمؤتة هي الخنق الذي هو الصرع": وقال ابن كثير

 .8"رب استجيرك من خنق الشياطين: حمدقل يا م": اآليةالطبري في تفسير وقال 
 9.وإحداث الصرع لهفهاتان اآليتان تدالن على تلبس الجن باإلنس 

 .10} طَاِئفٌ ِمن الشَّيطَاِن تَذَكَّروا فَِإذَا هم مبِصرونِإن الَِّذين اتَّقَوا ِإذَا مسهم{: قال تعالى-3
ومنهم من فسره بمس الشيطان من الصرع ونحوه، ثم ذكر حادثة المرأة التي كانت ": قال ابن كثير

 .r "11تصرع في عهد رسول اهللا 
 .من السنة: ثانياً

النبي : فقال ،صبي لها به لمممعها  r الرسول لى جاءت إيعلى بن مرة عن أبيه أن امرأةعن  -1
r :)قط قالفأهدت له كبشين وشيئاً من سمن وإ:  قال.أخرج عدو اهللا، أنا رسول اهللا، فبرئ :

 .12)خذ اإلقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها اآلخر(: rفقال النبي 

                                                
 .3/355 القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، - 1
 .97:  سورة المؤمنون، اآلية- 2
 .808رقم  ،152 رواه ابن ماجه في سننه، و صححه األلباني، - 3
، كان فقيها مجتهداً، إسماعيلأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف القرشي، قيل اسمه عبداهللا وقيل  - 4

 . 4/287الذهبي، سير أعالم النبالء، .  سنة72، وعمره - ه94كبير القدر، وقيل توفي سنة 
 .6/156 مسند اإلمام أحمد، - 5
 . مادة همز- 273/ 5 ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، - 6
 .1/55ابن كثير، البداية والنهاية،  - 7
 .7/5955 الطبري، جامع البيان، - 8
 .115 - 114 السحيمي، أحكام الرقى والتمائم، - 9

 .201: ، اآليةاألعراف سورة - 10
 .3/534 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، - 11
 . ضعيف النقطاع المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة. 17549، رقم 92 رواه ا أحمد، - 12
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 لي  على الطائف جعل يعرضrلما استعملني رسول اهللا (:  قالt عثمان بن أبي العاصعن  -2
 فقال ابن rلى رسول اهللا ري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إداً في صالتي، حتى ال أشيئ
 عرض لي شيء في قلت يا رسول اهللا) ما جاء بك؟(: نعم رسول اهللا، قال: بي العاص؟ قلتأ

فدنوت منه فجلست على صدور ) ذاك الشيطان، أدنه(: دري ما اصلي قالصلواتي، حتى ما أ
الحق (: ثم قال. وقال ذلك ثالث مرات)  بيده وتفل في فميفضرب صدري(: قدمي قال

 1)حسبه خالطني بعدأفلعمري ما : مانفقال عث: قال.) بعملك

: بلى، قال: ة من أهل الجنة؟ قلتأال ُأريك امرأ: بن عباسقال ا(:  قالبي رباحأعطاء بن عن  -3
إن شئت :  لي، فقالفادع اهللاني اتكشف  فقالت إني اصرع وإrهذه المرأة السوداء أتت النبي 

ع ني اتكشف فادإ: ثم قالت. اصبر:  يعافيك، فقالتن شئت دعوت اهللا لكصبرت ولك الجنة، وإ
 .2)، فدعا لهاأتكشفن ال اهللا لي أ

 

ن يأتيها، إني أخاف الخبيث أن يجردني، فدعا لها، فكانت إذا خشيت أ: أنها قالت": قال ابن حجر
ن الذي كان بأم زفر وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أ: ثم قال... تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها

 .3"كان من صرع الجن ال من صرع الخلط 
ويكون ) صرع الجن( من جهة األرواح ... المرأة كانن صرع هذهوالظاهر أ": قال ابن القيم

بر بالشفاء فاختارت الص ا قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة وبين الدعاء لهr الرسول
 .4"والستر

 في الحديث األول قول يعلى وداللة ذلكفهذه األحاديث تدل على أن الجن يتلبس اإلنسان ويصرعه 
أخرج عدو اهللا انا رسول (: rوقول الرسول. هو الجنون: واللمم: معها صبي لها به لمم: بن مرة

 ).اهللا
ما يعرض له في الصالة، له لعثمان بن أبي العاص عندما شكى  rقول الرسول : أما الحديث الثاني

 . )الحق بعملك(: وبعد ذلك تفل في فمه وقال.) ذلك الشيطان(: فقال له
 r ن يدخل في جسم اإلنسان ألن النبين الجفهذا يدل على أ) أخرج عدو اهللا(: rوقول الرسول 

 5.ال لشيء قد دخل الجسموالخروج ال يكون إ.) خرج عدو اهللاأ(:  قالفي الحديث األول
  

 
                                                

 .. 3548، رقم، 592 رواه ابن ماجه في سننه، وصححه األلباني، - 1
 .150/ 7 رواه البخاري، باب فضل من يصرع من الريح، - 2
 .143/ 10 ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ..4/71 ابن القيم، زاد المعاد، - 4
 . 116 السحيمي، أحكام الرقى والتمائم، - 5
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 .أقوال بعض السلف: الثاًث
ن الجني ال يدخل في بدن إ: يقولونإن أقواماً : قلت ألبي": 1بن حنبل أحمد قال عبد اهللا بن -1

 2."بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانهالمصروع، فقال يا 
نه يصرع الرجل فيتكلم بلساٍن ال يعرف معناه، هذا الذي قاله أمر مشهور، فإ": وقال ابن تيمية  -2

 .3" دنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل، ألثر أثراً عظيماًويضرب ب

قال لك : لى المصروع من يخاطب الروح فيه ويقوليرسل إنا وشاهدت شيخ": وقال ابن القيم  -3
أخرجي، فإن هذا ال يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبهم بنفسه، وربما كانت : الشيخ

 يحس بألم، ولقد شاهدنا نحن وغيرنا ذلك الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ال
 .4"ال قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفةره إمنه مرارا، فهذا النوع من الصرع ال ينك

وهي علة تمنع ) يعني الصرع العضوي(نحباس الريح قد يكون سبباً للصرع ا": قال ابن حجر -4
غليظ تنحبس في منافذ الدماغ أو وسببه ريح . األعضاء الرئيسية عن إنفعالها منعاً غير تام

بخار رديء يرتفع إليه من بعض األعضاء وقد يتبعه تشنج في األعضاء فال يبقى الشخص معه 
واألول هو ..... وقد يكون الصرع من الجن. منتصباً بل يسقط ويقذف الزبد لغلظ الرطوبة

ثير منهم وبعضهم يجحده ك) صرع الجن(الذي يثبته جميع األطباء ويذكرون عالجه، والثاني 
ح الشريرة السفلية بمقاومة األرواح الخيرة لتدفع آثار األروا يثبته وال يعرف له عالجاً إال

 .5"وتبطل أفعالها 
ن بعض ما يمان بدخول الجآن لإلنسان ويذكر أالى مسألة مهمة عن اإل. 6محمد رشيد رضا وينبه

ضاً عادياً ما يعانيه المريض قد يكون مرن يكون كذباً محضاً من الدجالين، وأيقال عن الجن قد 
.  العاديةمراضن هناك حاالت ال يمكن الجزم بأنها من الجن أو من األسيما المرض العضوي، وأ

 االحتمال من نواع شتىأل المقام فيها إجمال هي به قابلة ن وقائع األحوال في هذا إ": يقول الشيخ
لين التي ينكرها الشرع عمال الدجالى شيء من ألى ظاهره ال حجة فيه ععلى أن ما يؤخذ منها ع

ين دجل هؤالء الفساق والمحتالين من معجزٍة أو كرامٍة يكرم اهللا بها نبياً مرسالً أو ولياً والعقل، وأ

                                                
الزوائد على كتاب الزهد  هو عبد اهللا بن أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي، أبو عبد الرحمن، حافظ الحديث له 1

 .4/65الزركلي، األعالم، . -ه290 وتوفي سنة -ه213إلبيه، وزوائد المسند، ولد سنة 
 . 277/ 24ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 2
 . 24/277 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 3
 .4/68 ابن القيم، زاد المعاد، - 4
 .142 -141/ 10 ابن حجر، فتح الباري، - 5
، ومن اهم مؤلفاته تفسير المنار، الوحي -ه1282مد رشيد رضا بن شمس الدين القلموني الحسيني، ولد سنة  مح- 6

 .44/ 6الزركلي، األعالم، . ـه1354المحمدي، السنة والشيعة، وتوفي سنة 
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صالحاً فيشفي على يديه مصروعاً ألم به الشيطان أو لم يلم، وما إلمام الشيطان ببعض الناس 
مثال هذه الروايات النادرة عند أهل الكتاب وعندنا بل عند جميع بالمحال عقالً حتى نحار في فهم أ

 العصبية التي يصرع أصحابها ال يسهم الشيطان فيها أم ال لتشفى لتأثير مراضاألمم، وأن بعض األ
وما نحن بالذين . لى اهللا تعالى سائلةً شفائهاإذا توجهت إاالعتقاد وبتأثر إرادة األرواح القوية 

 أو يبالون بإنكارهم لكل ما ال يثبته الحس لهم بل نرى أن جملة ما روي عن يدارون الماديين
األنبياء والعلماء وما اشتهر عند كل األمم يفيد في مجموعة التواتر المعنوي في إثبات أصل لهذه 

 .1"المسألة 
 

 : دلتهم على ذلكن لدخول الجني في اإلنس فأأما المنكروو
مصروع إنما حدثت به تلك الحالة ألن الشيطان يمسه ويصرعه وهذا الناس يقولون ال": قال الجبائي 

 .2"اس وقتلهمباطل، ألن الشيطان ضعيف ال يقدر على صرع الن
 : واستدلوا على ذلك

لَفْتُكُم وما وقَاَل الشَّيطَان لَما قُِضي الَْأمر ِإن اللَّه وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُكُم فََأخْ{: قوله تعالى -أ
كَان ِلي علَيكُم ِمن سلْطَاٍن ِإلَّا َأن دعوتُكُم فَاستَجبتُم ِلي فَلَا تَلُوموِني ولُوموا َأنْفُسكُم ما َأنَا 

 .3}ِمين لَهم عذَاب َأِليمِبمصِرِخكُم وما َأنْتُم ِبمصِرِخي ِإنِّي كَفَرتُ ِبما َأشْركْتُموِن ِمن قَبُل ِإن الظَّاِل
 .4"يذاءوالقتل واإلانه ليس للشيطان قدرة على الصرع ": يقول الرازي

 
 : استدلوا بأدلٍة عقلية منها -ب 

أنه كثيف الجسم، أو يقال أنه من األجسام اللطيفة، فإن كان األول وجب : الشيطان إما أن يقال -1
يف يمكنه أن يدخل في باطن بدن اإلنسان وأما إن أن يرى ويشاهد، ولو كان جسيماً كثيفاً فك

كان جسماً لطيفاً كالهواء، فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صالبة وقوة، وأن يكون قادراً على أن 
 .يصرع اإلنسان

لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل معجزات األنبياء عليهم الصالة  -2
 . في النبوةوالسالم وذلك يجر إلى الطعن

                                                
 - -ه1414، دار المعرفة، 371 -369/ 8 محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، - 1

1993. 
، حققه خليل محي الدين 96/ 7 الرازي، محمد فخر الدين بن ضياء الدين عمر، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، 2

 . 1995 -1415الميس، دار الفكر ط 
 .22: ، اآليةإبراهيم سورة - 3
 . 10/118 الرازي، مفاتيح الغيب، - 4
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إن الشيطان لو قدر على ذلك فلم ال يصرع جميع المؤمنين ولما ال تخبطهم من شدة عداوته  -3
 1.ألهل اإليمان

 
 : أجيب على ذلك

ا وعدتكم به إال  وال حجة فيمليهما كان لي دليل فيما دعوتكم إأي ": اآليةقال ابن كثير في تفسير 
 .2" لي بمجرد ذلكفاستجبتمن دعوتكم أ

 .3"أي من حجٍة وبيان) من سلطان(له تعالى قو": القرطبيوقال 
 نصوص كثيرة تبين أن الجني كان ت على عدم إيذاء الجن لإلنس وصرعه فقد وردوهذا ليس دليالً

 : يصرع اإلنسي ومنها
عندما قال له ...  معها صبي به لممrلى النبي المرأة التي جاءت إ روي عن يعلى بن مرة عن -1

 4.فبرئ) رج عدو اهللاخ(: rرسول اهللا 

 .نسي ويصرعهن الجني يدخل في بدن اإلفهذا دليل واضح أ
 5. أنه ال يوجد عدو لإلنس أعظم منهذى لإلنس من الشيطان وحزبه؟ ال شكأعظم أو
 

 : أما الرد على أدلتهم العقلية

ا ال هذ 6)شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمال(بعد ما قدم الحديث ": قال القاضي عبد الجبار
من أنهم في هذا الباب ن تكون أجسامهم رقيقة على مقتضاه ونظائر ذلك األخبار المروية يصح إال أ

هذه األخبار وظهورها  يجوز على األجسام الكثيفة، قال ولشهرة ال وهذا يدخلون في أبدان اإلنس،
 7."عند العلماء

  وجاءت بما فيه خير لإلنسان صدقهم ودليالً علىألنبيائهياء تأييد من اهللا تعالى ن معجزات األنبإ
 .وهذا كالم غير صحيحوقتل الجن لإلنس وصرعه ليس من الخير لإلنسان 

ن الشارع الحكيم شرع للمؤمن التحصن من الشيطان وهمزه ووسوسته والمؤمن دائماً محصن من إ
 . سلطانبذكر اهللا تعالى فهو ليس له عليه. الشيطان

                                                
 . 97/ 7 الرازي، مفاتيح الغيب، - 1
 .2/537ير القرآن العظيم،  ابن كثير، تفس- 2
 .365/ 9 القرطبي، الجامع الحكام القرآن، - 3
 .45 سبق تخريجه،ص- 4
 .118 الرقى والتمائم، أحكام السحيمي، - 5
 . 150/ 4 وجنوده، إبليسرواه البخاري، باب صفة  - 6
 .130 الجآن، آكام الشلبي، - 7
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لَا {: استدل بها أهل السنة والجماعة وهو قوله تعالىالتي  اآليةبعلى االستدالل  اعترض المنكرون
سالْم ِمن طَانالشَّي طُهتَخَبالَِّذي ي قُوما يِإلَّا كَم ونقُومحقيقة الفقالوا إن هذا التشبيه ليس على  )ي

 1. من زعماتهموإنما ورد على ما كان بعقيدة العرب من مس الجن لإلنس وهذا
 .دخول الجن في بدن اإلنس  منكري اعتراضعلىالرد 

 غير صحيح ألن القرآن شبه حالة آكل الربا وقيامه يوم القيامة بالذي يتخبطه ادعاءبأن هذا  -1
 إذاً تدل اآليةالشيطان من المس، والتشبيه بشيء غير صحيح أو ال أصل له منزه عنه القرآن، ف

 2.على التشبيه الحقيقي

 فهل يعقل أن يجمعوا على شيء ليس له 3.د أهل السنة والجماعةعن المسألة محل إجماٍع أن -2
حقيقة بل هو زعم؟ وقد بلغ هذا األمر من الشهرة عند المسلمين قديماً وحديثاً وغيرهم ممن 

 4.سبقهم من األمم ما ينفي هذا الزعم
 

 : والراجح من األقوال
هذا من  ن، وأواقعاليقي بثبوت األدلة و أمر حقن دخول الجني في اإلنسيأالقول األول لقوة األدلة؛ ب

 .ألمور المشاهدة وخاصة عند الرقاةا
ن ما وال صحة وأعدم صرع الجن لإلنس دليلهم باطل ال حقيقة له ن من زعم فيدل كل ما تقدم أ
 .ثبوت األدلة وصحتهال. سنة والجماعة هو الحقيقيجاء عن أهل ال

 

 عالج الصرع: المطلب الرابع
 : عة إلخراج الجني من اإلنس طريقتانمن الطرق المشرو

عظم ما ينتصر به عليهم والرقى على األذكار الشرعية فإن ذلك من أالمداومة : الطريقة األولى
ج الجن ما روي المشروعة كثيرة وكلها نافعة بإذن اهللا ومما جرب منها في عالج الصرع وإخرا

ما :  لي أخاً به وجع، قالإنيا نبي اهللا (: عرابي فقال فجاء أrكنت عند النبي (: عن أبي كعب قال
بفاتحة الكتاب، وأربع آيات من  rالنبي  فأتني به، فوضعه بين يده فعوذه: به لمم، قال: وجعه؟ قال

ِبالْغَيِب ويِقيمون الَِّذين يْؤِمنُون   ريب ِفيِه هدى ِللْمتَِّقينذَِلك الِْكتَاب الالم {: أول سورة البقرة

                                                
، خرج آياته باسل عيون 3/46تفسير المراغي، المراغي، أحمد مصطفى، . 1/165 الزمخشري، الكشاف، - 1

 . 1998 -1418 -السود، دار الكتب العلمية، ط
 .285نوفان، عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة،  - 2
  .24/276البن تيمية مجموع الفتاوى،  - 3
 . 120 السحيمي، أحكام الرقى والتمائم، - 4
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ِخرِة هم ا ُأنِْزَل ِمن قَبِلك وِباَآلوالَِّذين يْؤِمنُون ِبما ُأنِْزَل ِإلَيك وم ةَ وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُونلصالا
وِقنُون1}ي. 

رِض ِق السماواِت واَأل ِفي خَلِْإن هو الرحمن الرِحيم الوِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإ{: نوهاتان اآليتا
ِء ِمن واخِْتلَاِف اللَّيِل والنَّهاِر والْفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفي الْبحِر ِبما ينْفَع النَّاس وما َأنْزَل اللَّه ِمن السما

بين  وتَصِريِف الرياِح والسحاِب الْمسخَِّر رض بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دابٍةماٍء فََأحيا ِبِه اَأل
 . 2}ياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونالسماِء واَألرِض َآل

 ِفي السماواِت وما ِفي  نَوم لَه مااللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم ال تَْأخُذُه ِسنَةٌ وال{: وآية الكرسي
 ِبشَيٍء ِمن  يِحيطُونيِديِهم وما خَلْفَهم وال ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين َأ الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإالن ذَارِض ماَأل

 3} يُئوده ِحفْظُهما وهو الْعِلي الْعِظيم كُرِسيه السماواِت واَألرض وال ِبما شَاء وِسعِعلِْمِه ِإال
رِض وِإن تُبدوا ما ِفي َأنْفُِسكُم  السماواِت وما ِفي اَألِللَِّه ما ِفي{: وثالث آيات من آخر سورة البقرة

ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللَّهو شَاءي نم ذِّبعيو شَاءي نِلم غِْفرفَي ِبِه اللَّه كُماِسبحي تُخْفُوه َأو  نَآم
 نُفَرقُ بين َأحٍد كَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِه الالرسوُل ِبما ُأنِْزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ َآمن ِباللَِّه وملَاِئ

ِصيرالْم كِإلَينَا وبر انَكنَا غُفْرَأطَعنَا وِمعقَالُوا سِلِه وسر كَلِّفُ اال ِمنا ِإال ينَفْس ا للَّها ما لَههعسو 
لَيعتْ وبنَا الكَسبتْ ربا اكْتَسا منَِسينَه ال تَُؤاِخذْنَا ِإننَا وبَأخْطَْأنَا ر ا ا َأوا كَمرنَا ِإصلَيِمْل عتَح 

لَنَا وارحمنَا َأنْتَ طَاقَةَ لَنَا ِبِه واعفُ عنَّا واغِْفر  ين ِمن قَبِلنَا ربنَا وال تُحملْنَا ما الحملْتَه علَى الَِّذ
 .4}نَا فَانْصرنَا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرينموال

 هو اللِْعلِْم قَاِئما ِبالِْقسِط ال ِإلَه ِإ هو والْملَاِئكَةُ وُأولُو االلَّه َأنَّه ال ِإلَه ِإالشَِهد {: آل عمران وآية من
ِكيمالْح ِزيز5}الْع. 

رض ِفي ِستَِّة َأياٍم ثُم استَوى علَى ِذي خَلَقَ السماواِت واَألِإن ربكُم اللَّه الَّ{: األعراف من وآية
النُّجو رالْقَمو سالشَّمِثيثًا وح هطْلُبي ارَل النَّهغِْشي اللَّيِش يرالْعم الْخَلْقُ وم ِرِه َأال لَهاٍت ِبَأمخَّرس

 .6 }مر تَبارك اللَّه رب الْعالَِمينواَأل
 مع اللَِّه ومن يدع  هو رب الْعرِش الْكَِريِم الْحقُّ ال ِإلَه ِإالفَتَعالَى اللَّه الْمِلك{: سورة المؤمنون وآخر

 وقُْل رب اغِْفر وارحم وَأنْتَ  يفِْلح الْكَاِفرونه اللَه ِبِه فَِإنَّما ِحسابه ِعنْد ربِه ِإنَّ برهان ِإلَها َآخَر ال
اِحِمينالر ر1}خَي. 

                                                
 .4 -1: سورة البقرة، اآليات - 1
 .164- 163: ة، اآليات سورة البقر- 2
 .255:  سورة البقرة، اآلية- 3
 .286 - 284:  سورة البقرة، اآليات- 4
 .18:  سورة آل عمران، اآلية- 5
 .54: اآلية: األعراف سورة - 6
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 .2 } ولَدانَا ما اتَّخَذَ صاِحبةً والوَأنَّه تَعالَى جد رب{: وآية من سورة الجن
 فَالتَّاِلياِت ِذكْرا ِإن ِإلَهكُم لَواِحد فَالزاِجراِت زجرا والصافَّاِت صفا{: الصافاتوعشر آيات من سورة 

وِحفْظًا ِمن  ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا ِبِزينٍَة الْكَواِكِب رِض وما بينَهما ورب الْمشَاِرِقرب السماواِت واَأل
 الِإ دحورا ولَهم عذَاب واِصب علَى ويقْذَفُون ِمن كُلِّ جاِنٍبال يسمعون ِإلَى الْمِإل اَأل لِّ شَيطَاٍن ماِرٍدكُ

ثَاِقب ابِشه هعخَِطفَ الْخَطْفَةَ فََأتْب ن3}م. 
 هو عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة هو الرحمن الهو اللَّه الَِّذي ال ِإلَه ِإ{: وثالث آيات من آخر سورة الحشر

ِحيمِإال الر الَِّذي ال ِإلَه اللَّه وه رتَكَبالْم اربالْج ِزيزالْع ِمنيهالْم ْؤِمنالْم لَامالس وسالْقُد ِلكالْم وه 
شِْركُونا يماللَِّه ع انحبس اللَّه واَأل الْخَاِلقُ ه لَه روصاِرُئ الْمالْب حبسنَى يسالْح اءما ِفي سم لَه

 .4}رِض وهو الْعِزيز الْحِكيمالسماواِت واَأل
}دَأح اللَّه و5والمعوذتين فقام الرجل كأنه لم يشتك قط قُْل ه. 

من أعظم ما ينتصر به عليهم آية ": يات قاليرقى ببعض ما تقدم وغيرها من اآل: وكان ابن تيمية
التأثير في دفع الشياطين وإبطال الكرسي فقد جرب المجربون الذين ال يحصون كثرة أن لها من 

 .6" الشيطان عن اإلنسان وعن المصروعحوالهم ما ال ينضبط من كثرته، فإن لها تأثيراً في دفعأ
 

 : الطريقة الثانية
 روى ،وتهديده ألنه هو المعتديفيجوز نهره وسبه وشتمه  ،ولم يخرج األولى  الطريقةإذا جربت

ثالثاً ) ك بلعنة اهللاألعن(: ثم قال) أعوذ باهللا منك(: عناه يقول فسمrقام رسول اهللا : قال: الدرداءأبو 
يا رسول اهللا قد سمعناك تقول في الصالة : نه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصالة قلناوبسط يده كأ

إن عدو اهللا إبليس، جاء بشهاٍب من نار (: قال. لم نسمعك تقوله قبل ذلك، رأيناك بسطت يدكشيئاً 
فلم يستأخر، . ألعنك بلعنة اهللا التامة: أعوذ باهللا منك، ثالث مرات ثم قلت: ليجعله في وجهي، فقلت

 .7)ن المدينة موثقاً يلعب به ولداخينا سليمان ألصبح ثم أردت أخذه، واهللا لوال دعوة أثالث مرات،

                                                                                                                                              
 .118 -116 سورة المؤمنون، اآليات - 1
 .3:  سورة الجن، اآلية- 2
 .10-1، اآليات الصافات سورة - 3
 .24 -22: يات سورة الحشر، اآل- 4
  30سبق تخريجه في صفحة، - 5
 .55 - 53/ 19 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 6
 .542، رقم 218  كتاب المساجد،- رواه مسلم، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصالة- 7
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إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع (:  أنه صلى صالةً قالtبي هريرة وفي رواية عن أ
 .2أي خنقته: ومعنى فذعته. 1)ة علي، فأمكنني اهللا منه فذعتهالصال

ى أثناء الصالة فهذان الحديثان يدالن على جواز لعن الشيطان وانتهاره وسبه وضربه وتهديده حت
أعوذ باهللا (:  الشيطان وانتهره عندما قالrفلعن النبي .) العنك بلعنة اهللا(: نه قالك أوالدليل على ذل

 .)فأمكنني اهللا منه فذعته... عرض لي(: وضربه عندما قال) منك
 وكان كثيراً تلميذه ابن القيميلجأ الى الضرب لدفع الجني عن المصروع وقال عنه  ابن تيمية كان

 .3}فَحِسبتُم َأنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وَأنَّكُم ِإلَينَا لَا تُرجعونَأ{: ما يقرأ في أذن المصروع
: قال. نعم ومد بها صوته: ها في أذن المصروع، فقالت الروحمرة أنه قرأ تيمية ـ ابنـ  وحدثني

فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلّت يداي من الضرب، ولم يشك الحاضرون، 
هو : أنا أريد أن أحج به، فقلت لها: أنا أحبه، فقلت لها هو ال يحبك، قالت: أثناء الضرب قالتففي 

فأنا : ولكن طاعةً هللا ولرسوله، قالت. ال: نا أدعه كرامةً لك، قلتال يريد أن يحج معك، قالت أ
شيخ، قالوا لى حضرة الاء بي إما ج:  فقعد المصروع يلتفت يميناً وشماالً، وقال-: أخرج منه، قال

لم يشعر بأنه وقع به وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ و: وهذا الضرب كله؟ فقال: له
 4.الضرب البته

                                                
 .4/151 رواه البخاري، باب صفة إبليس وجنوده، - 1
 .- ذعت-مادة. 1/249 الجوهري، الصحاح، - 2
 .115: ورة المؤمنون، اآلية س- 3
 .69 - 68/ 4 ابن القيم، زاد المعاد، - 4
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 .اإلصابة بالسحر: المبحث الرابع
 

 .تعريف السحر: المطلب األول
 ولطف ودق، ولذلك تقول ،يطلق السحر في لغة العرب على كل شيء خفي سببه: السحر في اللغة

أخفى من السحر، كما يوصف البيان بالسحر، ومنه قول الرسول : ي الشيء الشديد الخفاءالعرب ف
يروق للسامعين، (: إنما كان بعض البيان سحراً ألنه و.1)إن من البيان لسحرا(: صلى اهللا عليه وسلم

ر وسمي السحو)  عن وجهتههالشيء عن حقيقته، ويصرفويستميل قلوبهم، ويغلب على نفوسهم، ويحول 
سميت بذلك لخفائها ولطف الرئة، وهي محل الغذاء، و:  يقع خفيا آخر الليل، والسحرألنهسحوراً 

 2.جزاء البدن، وتطلق العرب السحر على الخديعة، ألنه يخفى سببها ويدقمجاريها إلى أ
 

 : االصطالحالسحر في 
 وجرى مجرى تهيقمر خفي سببه وتخيل على غير حقاسم لكل أ": اص عن السحر بأنه الجصقال 

 3".التمويه والخداع
ها على أفعال غريبة علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر ب": وعرف ابن عابدين السحر بأنه

 4". خفيةألسباب
السحر علوم بكيفية استعدادات تقتدر بها النفوس البشرية على التأثير في ":  فقال5وعرفه ابن خلدون

 6"السحر والثاني الطلسماتمور السماوية، فاألول هو معين أو بمعين من األما بغير ر، إعالم العناص

                                                
 . 187/ 7 البخاري، باب السحر،  أخرجه- 1
 .519الفيروزآبادي، القاموس المحيط، . 106/ 2 ابن منظور، لسان العرب، - 2
علي شاهين، دار ، خرجه عبد السالم محمد 42/ 1 الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، - 3

 . 2007 -1428 3الكتب العلمية، ط
، حققه عادل عبد 44/ 1 ابن عابدين، الرد المحتار على المختار شرح تنوير األبصار، أمين ابن عابدين، محمد - 4

 .م1994 - 1415، 1الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط
 من اشبيلية، اشهر أصله، فيلسوف مؤرخ -ه732و زيد، ولد هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أب - 5

كتبه، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، سبع مجلدات أولها المقدمة، توفي سنة 
 . 330/ 3الزركلي، األعالم، . -ه808

 .، مؤسسة األعلمي923 ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، مقدمة بن خلدون، - 6
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صطالح ال يمكن حده بحٍد جامع مانع لكثرة األنواع المختلفه العلم أن السحر في اا": 1وقال الشنقيطي
 ختلفت اعتباراتمعاً لها مانعاً لغيرها ومن هنا اا يكون جاه تحته، وال يتحقق قدر مشترك بينهالداخل

 2".ختالفاً متبايناًلعلماء في حده اا
نسب إليه فيه المقادير هو كالم مؤلف يعظم فيه غير اهللا تعالى وت: السحر": وقال ابن العربي

 .3"والكائنات
ائم، ورقى، وعقد تؤثر في القلوب واألبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين عز: السحر هو": وقال ابن قدامة
 .4"المرء وزوجه
م فيه غير اهللا ، يعظّفي سببه، خُ هو أمر خارج عن الطبيعة البشريةيفات أن السحريتبين من التعر

 . لالنسان، يؤثر عليه فيسبب له األذى، وفيه خداع وتمويه تعالى
 

 هل السحر حقيقة أم خيال؟: الثاني المطلب
 : لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما يلي

 .هالسحر تخيل ال حقيقة ل: المذهب األول -1
، 6العينيو ، وأبو بكر الجصاص،5 السنة، ومنهم ابن حزموهذا قول أكثر المعتزلة وجماعة من أهل

 ، 8سفرايني، وأبي اسحاق األ7ستراباديوهو اختيار أبي جعفر األ

                                                
) 1305( هو محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي احد علماء شنقيط ولد بها سنة - 1

 .54/ 6أنظر الزركلي، األعالم، . صاحب أضواء البيان
، 4/41 البيان، في إيضاح القرآن بالقرآن،، أضواء بن محمد بن المختار الجكني، أمين الشنقيطي، محمد - 2

 .م1995 -ه1415البحوث والدراسات، دار الفكر، ط مكتبة إشراف
 -1407، حققه علي محمد البجاوي، دار الجيل، ط 1/31 بكر محمد عبداهللا، أحكام القرآن، أبي ابن العربي، - 3

1987 . 
، حققه محمد فارس، مسعد 4/164 ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، - 4

 .  م1994- ه 1414ي، دار الكتب العلمية، ط السعد
 علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، عالم األندلس في عصره، من مصنفاته، المحلى، والملل والنحل، توفي عام 5 -

 . 254/ 4األعالم، ، الزركلي. ـه456

 وجودة البحث، من  بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحلبي األصل العينتابي عرف بسعة العلم6 -
 . 286/ 4ابن العماد، شذرات الذهب، . -ه855مؤلفاته، عمدة القاري وشرح سنن أبي داود، توفي سنة 

، البن كثير، األصول هو محمد المروزي االستربادي المعروف بلقبة، وهو محدث، من كتبه اختصار جامع - 7
 .-ه682كان حياً سنة

 .  التراث العربيإحياء، دار 14/ 12م مصنفي الكتب العربية،  عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين تراج
، من كتبه، جامع الحلى في األصولي ركن الدين، الفقيه الشافعي المتكلم إسحاق بن محمد، أبو إبراهيم هو - 8

 .83/ 1عمر كحالة، معجم المؤلفين، . -ه418توفي بنيسابور سنة   الدين والرد على الملحدين،أصول
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 .3، والشيخ محمد عبده2ومن المحدثين العالمة ابن عاشور .1ريديمن الشافعية، أبي منصور المات
 

 : أدلة الفريق األول
 4}يخَيُل ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى{: قوله تعالى-أ
 5}سحروا َأعين النَّاِس واستَرهبوهم وجاءوا ِبِسحٍر عِظيٍم{:  وقوله تعالى-ب

لحيل والشعوذة فسحرة فرعون خيلوا على األعين با. ن على أن السحر خياٌل ال حقيقةتدل هاتان اآليتا
ال مجرد حيلة حيث أنهم عمدوا إلى تلك الحبال ،وما ذلك إن الحبال والعصي تسعىى أوهموا الناس أحت

وملؤها ناراً، فلما طرحت الحبال والعصي على ذلك ،7وقد حفروا لها قبل ذلك أزاج، 6فملوؤها بالزئبق
أثقلته الحبال ألن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير فلما ، الموضوع وحمي الزئبق حركها

 .8والعصي صارت تتحرك بحركته فظن من رآها أنها تسعى ولم تكن تسعى حقيقة
 : قال عز وجل. السحر حيل وتخيل ال يحيل طبيعةً أصالً": قال ابن حزم عن هذه اآليات

 الساحر طبيعةً لكان  فصح أنه تخيالت ال حقيقة لها، ولو أحال9.}يخَيُل ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى { 
 .10" وهذا كفر ممن أجازهr ال فرق بينه وبين النبي

عيان عما هي به من  األجسام وقلب حقائق األإنشاءلو كان في وسع السحرة ": وقال الطبري •
لمحسوسات من سحرته السحرة ن تكون جميع اأالهيئات لم يكن بين الحق والباطل فضل، ولجاز 

 .عيانهافقلبت أ

                                                
الزركلي، األعالم . - ه333د بن محمود أبو منصور الماتريدي، من أئمة علماء الكالم، توفي سنة  هو محم- 1

7/19. 
، له مصنفات مطبوعة من سالمرئيس المفتين المالكين بتونس شيخ اإل:  هو محمد بن الطاهر بن عاشور- 2

 اشهرها مقاصد الشريعة، 
 .174/ 6 األعالمالزركلي، ./ 1393وتوفي سنة . 1296لد ، التحرير والتنوير في تفسير القرآن، وسالمواإل 
 محمد عبده بن حسن خير اهللا من آل التركماني، مفتي الديار المصرية من كبار رجال اإلصالح والتجديد في - 3

 ، من كتبه تفسير سالماإل
 .252/ 6الزركلي، األعالم، . -ه1323، وتوفي سنة 1266 القرآن الكريم، رسالة التوحيد، ولد سنة 

 . 66:  سورة طه، اآلية-4
 .116 سورة األعراف، اآلية - 5
 .378/ 2أنظر المعجم الوسيط،. عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية:  الزئبق- 6
 .229، أنظر، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة أزج، .جمع أزج وهو ضرب من االبنية:  اآلزاج- 7
 .214/ 3الرازي، التفسير الكبير، . 2/81 الزمخشري، الكشاف، - 8
 . 66:  سورة طه، اآلية- 9

 .37- 36/ 1 ابن حزم، المحلى، - 10
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فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخَيُل ِإلَيِه ِمن {: صف اهللا عز وجل وعزة سحر فرعون بقولهقالوا في و •
نه يفعل الشيء  يخيل أذا سحر أنه كان إr وفي خبر عائشة عن رسول اهللا 1}ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى

ن األشياء بسحره وال يفعله، أوضح الداللة على بطول دعوى المدعين أن الساحر ينشئ أعيا
 2."ويستسخر ما يتعذر استسخاره على بني آدم كالموات والجماد والحيوان، وصحة ما قلنا

  3.ن السحر الذي جاء به فرعون تخيل فقطواعتبر هؤالء أ •

أوخّيلوا لهم ما الحقيقة . 5ليهم ما ال حقيقة له بأن خيلوا إ4}سحروا َأعين النَّاِس{: قال تعالى
 . 7}6}يخَيُل ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى{: له تعالىبخالفه،كقو

 9)ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ َأتَى{:  قوله تعالى8 .ويدل على أنه ال حقيقة للسحر •

 .10ثم لو صح أن للسحر هذا التأثير الكبير فكيف نفرق بينه وبين معجزات األنبياء •
 

 .واستدلوا أيضاً بالواقع
ن الساحر والمغرم لو قدرا على ما يق وحيل ال حقيقة لما يدعون لها أأن هذا كله مخار": ل الجصاصقا

زالة الممالك روا على إ، لقد..ضرار بالناس واإل ...لتي يدعون يدعيانه من النفع والضرر من الوجوه ا
غنوا عن الطلب بما ه، وال استولما مسهم السوء وال امتنعوا عن قصدهم بمكرو ...واستخراج الكنوز 

 11".ناسيدي الفي أ
 
 .ن السحر حقيقة كغيره من األشياء الثابتةأ: المذهب الثاني-2

 .12اءوهذا قول جمهور العلم

                                                
 . 66:  سورة طه، اآلية- 1
 .347/ 1 الطبري، جامع البيان، - 2
 . تونس–، دار سحنون 1/258 ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، - 3
 . 116:  سورة االعراف، اآلية- 4
، حققه عبد اللطيف عبد 188/ 1 مزايا الكتاب الكريم، إلى أبو مسعود، بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم - 5

 الرحمن، دار الكتب
 .م1999 - -ه1419 العلمية، 

 66:  سورة طه، اآلية- 6
 .103/ 2 الزمخشري، الكشاف، - 7
 .232/ 1 الرازي، التفسير الكبير،- 8
  .69:  سورة طه، اآلية- 9

 .58 -57/ 1 الجصاص، أحكام القرآن، - 10
 . 58- 57/ 1 الجصاص، أحكام القرآن، - 11
 . 21/414 العيني، عمدة القاري، - 12
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 السحر له حقيقة وتأثير في النفوس، والغالب فيه أن يكون تأثيراً ضاراً، قال جمهور علماء أهل السنة،
لى إ حياة الصحابة رضي اهللا عنهم، ومن بعدهم وفي وقد ثبت ضرره وفساده حتى في عهد النبوة،
وأما السحر المجازي .األحاديث النبوية والوقائع المتعددةيومنا هذا، وهذا ما دلت عليه اآليات القرآنية و

 1.فليس سحراً حقيقة، بل هو نوع من التخييل والتمويه والخداع
 

 : استدلوا بالكتاب والسنة
 : من الكتاب

بعوا ما تَتْلُو الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَِكن الشَّياِطين كَفَروا واتَّ{:  قال تعالى -1
رحالس النَّاس ونلِّمعمه وال أخبر و لم يكن للسحر حقيقة لم يمكن تعلي تدل على أنه لاآلية هذه 2}ي

 .3 له حقيقةتعالى أنهم يعلمون الناس، فدل على أنه

على أن  تدل اآليةهذه  5 .4}فَيتَعلَّمون ِمنْهما ما يفَرقُون ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه{:  قال تعالى -2
 بما"وامرأته، وقد عبر اهللا عنه  الرجل السحر شيء موجود له حقيقة تكون سبباً للتفريق بين

 6. شيء له وجود حقيقةه وهي تدل على أن"الموصولة

في العقد  من النفاثاتإن اهللا عز وجل أمر باالستعاذة . 7}وِمن شَر النَّفَّاثَاِت ِفي الْعقَِد{: قال تعالى -3
حقيقة لم يأمر اهللا  السحر هن وينفثن عليه فلو لم يكنومن السواحر الالتي يعقدن في سحر

زولها كان من سحر لبيد بن  وسورة الفلق، مع اتفاق المفسرين على أن سبب ن8.باالستعاذة منه
 .9..."األعصم

 
 : من السنة

 رجل من بني زريق يقال له لبيد بن rسحر رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت -1
ليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى كان ذات يوم ـ أو  يخيل إrاألعصم، حتى كان رسول اهللا 

ة أشعرت أن اهللا استفتاني فيما استفتيته فيه؟ يا عائش(: ذات ليلة ـ وهو عندي، لكنه دعا ثم قال

                                                
 . 294عبد الكريم نوفان، الجن وعالقتهم باالنس، - 1
 .102:  سورة البقرة، اآلية- 2
 . 46/ 2 القرآن، ألحكام القرطبي، الجامع - 3
 102: اآلية سورة البقرة، - 4
 . 102:  سورة البقرة، اآلية- 5
 .437/ 4 الشنقيطي، أضواء البيان، - 6
 .4:  سورة الفلق، اآلية-7
 .2/46القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، . 153/ 8ابن قدامه، المغني، . 353/ 30 الطبري، جامع البيان، - 8
 .32/، 2 القرطبي، الجامع إلحكام القرآن - 9
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ما وجع الرجل؟ : أتاني رجالن، فقعد أحدهما عند رأسي واآلخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه
في أي شيء، قال في مشط : قال. لبيد بن األعصم: ومن طبه؟ قال:  قال1مطبوب،: فقال

 في r، فأتاها رسول اهللا 4ئر ذروان في ب: فأين هو؟ قال: قال.  طلع نخلة ذكر3، وجف2ومشاطه
ها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها روؤس يا عائشة، كأن ماء(: ناس من أصحابه فجاء فقال

ر على الناس فيه قد عافاني اهللا فكرهت أن أثو: قالقلت يا رسول اهللا أفال استخرجته؟ ) الشياطين
 .5)فنتدفأمر بها ف شراً

 : وجه الداللة في الحديث
ف السحر أنه في مشط ومشاطه فهذه األشياء محسوسة حقيقية مما يدل على أن السحر  وص-1

برفع العلة وزوال المرض فدل فالشفاء إنما يكون .)  فقد عافاني اهللا وشافانيأناأما (: rو قوله.حقيقة
 .6 ال يكون إال لشيٍء حقيقي واالستخراج.ن له حقيقةعلى أ

 لذلك، بين النافيةوستخراج السحر  الالمثبتة التعارض بين األحداث وقد يظن في الظاهر": قال ابن القيم
 . 7"الجف والمنفي هو استخراج ما حواهستخراج  االستخراج المثبت هو األنوال تنافي بينهما، 

وقوعه ووجوده ولو لم يكن موجوداً  فيما تقدم من اآليات واألحاديث برهان واضح على أن السحر حقٌ
 على متعاطيه واألخرويةواهي عنه في الشرع والوعيد على فعله والعقوبات الدنيوية حقيقةً لم ترد الن

 8.ستعاذة منهواال
وهذا شيء لم نؤمن به من جهة القياس وال من جهة حجة العقل وإنما آمنا به من جهة ": قال ابن قتيبة

ذه العصابة التي ال تؤمن الكتب وأخبار األنبياء صلى اهللا عليهم وسلم وتواطؤ األمم في كل زمان خال ه
 .9"إال بما أوجبه النظر، ودل عليه القياس فيما شاهدوا ورأوا

                                                
 .110/ 3 - مادة طبب -ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، . أي مسحور:  مطبوب- 1
مادة . ابن كثير،البداية والنهاية. هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند التسريح بالمشط:  المشاطه- 2

 .4/334 مشط،
. قاموس المحيطال. 1/278. جف-البداية والنهاية، مادة .  الجف وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون فوقه- 3

1029 . 
ياقوت ..  بئر ذروان وقيل اروان كما جاء ذلك في بعض الروايات وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق- 4

 .162/ 1، الحموي، معجم البلدان
 . 177/ 7 رواه البخاري، باب السحر، - 5
 .46 /2القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، . 8/153 ابن قدامه، المغني، - 6
 .10/235ابن حجر، فتح الباري، . 2/223 ابن القيم، بدائع الفوائد، - 7
 . 223/ 2 ابن القيم، بدائع الفوائد، - 8
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والعقد الذي ينعقد  فالسحر مقطوع به أخبار اهللا تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه على هذا أهل الحل
 1. بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقاتفاقهمبهم اإلجماع، وال عبرة مع 

تفاق  وسورة الفلق، مع ا2).وجاءوا ِبِسحٍر عِظيٍم{:  قوله تعالى في قصة فرعون" يقال القرطبو
 .3"...المفسرين على أن سبب نزولها كان من سحر لبيد بن األعصم

إنه ما يزال مشاهداً في كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم ": 4يقول سيد قطب
ابرة أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة في الكائن إنه من المك..... عن كنهها بعد

والسحر من قبيل هذه األمور، وتعليم ... البشري، لمجرد أن العلم لم يهتد لوسيلة يجرب بها هذه القوى
 5".الشياطين من قبيل هذه األمور

 

 )أن السحر ال حقيقة له(: المنكرينالرد على 
وجب أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أإن ذلك كان بحيل صناعية، حيث  وأما ما يقوله المنكرون 

 : مثل الزئبق وغيره حتى سعت فهذا باطل من وجوه حركتها
لو كان كما يقول لم يكن هذا خياالً بل حركة حقيقية ولم يكن ذلك سحراً ألعين الناس وال يسمى ذلك  -

بيان ذلك  ما فيها من الزئبق وإخراج إبطالهاق ولكان طري .سحراً بل صناعة من الصناعات المشتركة
لى االستعانة بالسحرة بل يكفي فيها حذاق ال يحتاج إ. البتالعهاالمحال، ولم يحتاج إلى إلقاء العصا 

ومثل هذه . كذلك ال توجب تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء.الصناع
فان الصناعات يشترك الناس في تعلمها .6}ِبيركُم الَِّذي علَّمكُم السحرِإنَّه لَكَ{: الحيلة ال يقال فيها

 7.ن يتكلف ردهوبالجملة فبطالن هذا أظهر من أ. اوتعليمه
 

 .عتراض المنكرين على المثبتين للسحرا
نه يحط من منصب النبوة  وزعموا أrستدل به الجمهور من حديث سحر النبي ولقد اعترضوا على ما ا

 8.اطلشكك فيها وكل ما أدى إلى ذلك فهو بوي
 

                                                
 506/ 1الحكمي، معارج القبول، . 154/ 8 ابن قدامه، المغني، - 1
 .116: ، اآليةاألعراف سورة - 2
 .32/، 2ام القرآن  القرطبي، الجامع إلحك- 3
 مصري، كتب في مجلتي الرسالة والثقافة، من يإسالم، مفكر -ه1324، ولد عام إبراهيمهو سيد بن قطب بن  - 4

 .147/ 3 األعالمالزركلي، . -ه1387أهم كتبه تفسير الظالل والتصوير الفني في القرآن، توفي عام 
 . 1992 -1412 -5دار الشروق، ط، 130 - 129 - 128/ 1قطب، سيد، في ظالل القرآن،  - 5
 .71:  سورة طه اآلية- 6
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 : ولقد رد العلماء على هذا االعتراض بما يلي
، فيما يبلغه عن اهللا تعالى وعلى عصمته في rوهذا كله مردود ألن الدليل قد قام على صدق النبي 

 .1}ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى َما ينِْطقُ عِن الْهوى{: التبليغ، قال تعالى
ن يأتوا بمثله أو ي تحدى به اهللا الجن واإلنس على أوالمعجزات شاهدات بتصديقه وأعظمها القرآن الذ 

ام الدليل على خالفه باطل، ولقد أجمع المسلمون على أن بعشر سور مثله أو بسورٍة مثله، فتجويز ما ق
روى ذلك ... توهل ما أ، ولهذا وجب اإليمان بكنبياء معصومون فيما يبلغون عن اهللا تعالى من وحياأل

األنبياء ثم األمثل (: شد بالء، قالل اهللا أي الناس أيا رسو: قلت: بيه قال بن سعد عن أ2مصعب
نك  وهو يوعك فقلت يا رسول اهللا إrدخلت على رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن مسعود قال. 3)فاألمثل

م نه يلحقهفهذا مما يدل على أ. 4)ني اوعك كما يوعك رجالن منكمأجل إ(: توعك وعكا شديداً قال
حق غيرهم من البشر وما لحقهم في  ما ال يلواالبتالءصلوات اهللا وسالمه عليهم في اآلالم واألسقام 

 5.نه ال يتجاوز الضرر البدنيأبدانهم فإ
 

 . بالمعجزةاالشتباهن السحر يؤدي إلى أما دعواهم أ
 : والكرامة والسحر والفروق بينها كثيرة منهافيمكن الرد على هذه الدعوى بالتفرقة بين المعجزة 

  بينما السحر علوم،المعجزة والكرامة هبة إلهية ال حيلة لمن جرت على أيديهم في تحصيلها-
 .سبة يستطيع تحصيلها كل من تعلمهامكت 
 .من جنس ما يقدر عليه اإلنس والجنما السحر فق لناموس الكون، أالمعجزة والكرامة خر -
 6.لكرامة فعل اهللا، والسحر فعل اإلنسان والشيطانالمعجزة وا-
 

 : الراجح
ا دل صله كمن السحر حق من حيث أإ": الكتاب والسنة حيث قال القرطبي ن السحر حقيقة كما جاء فيإ

 الضرر كالتفريق بين الزوجين ثره فمنه ما هو على الحقيقة بينما أعلى ذلك الكتاب والسنة أ
شياء على غير حقيقتها عين في رؤية األا هو خيال كالتأثير على األومنه م وغير ذلك، مراضواأل

                                                
 .4 -3:  سورة النجم، اآلية- 1
 بن عبد مناف بن زهرة، كان مصعب ثقة، وكثير الحديث، توفي يبأه وقاص بن أبي هو مصعب بن سعد بن - 2

 . 160/ 9ابن حجر، تقريب التهذيب، . -ه103سنة 
، رقم 540 كتاب الزهد، وقال األلباني حديث حسن صحيح، - الترمذي، باب ما جاء في الصبر والبالءأخرجه - 3
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لهم بسحره أنها حية وهذا  حية ولكن الساحر خيل كرؤية العصا حية مثالً فالعصا في حقيقتها ليست
 .1"هو خيال ناتج عن خفة اليد وهذا كله واضح ال ينكر ومن السحر ما. ثار السحرثر من آالتخيل أ

بصار، ونوع فيه ضرر حقيقي على نوع فيه تخييل لأل: مهور نرى أن السحر نوعانمن خالل كالم الج
 .كالتفريق بين الزوجين فهذا حقيقي، ومنه ما هو مجرد تخيل كالعصى التي تسعى. األبدان

ألن من السحر ما . فالفريق األول نظر إلى ما هو تخييل فأنكر الكل، وهذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه
 .ذي يفرق بين المرء وزوجه وهذا ال يمكن إنكارههو حقيقي كال

..... إنه ما يزال مشاهداً في كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنهها بعد
إنه من المكابرة أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة في الكائن البشري، لمجرد أن 

والسحر من قبيل هذه األمور، وتعليم الشياطين من قبيل ... ذه القوىالعلم لم يهتد لوسيلة يجرب بها ه
 2".هذه األمور

 

  . من السحرطرق الوقاية: لثالمطلب الثا
الوقاية خير من العالج، والساحر يستعين على تحقيق أغراضه الفاسدة بالشيطان، وقد بين القرآن 

 . وإتباعه يحصن المسلم نفسه من الشيطان الكريم كيف
 

  ية المأثورةالرقى بالقرآن واألدع: والًأ
لهية، بل هي أدويته النافعة بالذات فإنه من من أنفع عالجات السحر األدوية اإل و":  ابن القيمقول ي

يات ذكار واآل بدفع ما يعارضها ويقاومها من األثرها يكوناألرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأتأثيرات 
 التقاءيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة والدعوات التي تبطل فعلها وتأث

ذا كان فالقلب إ. خر قهره، وكان الحكم لهجيشين مع كل واحٍد منهما عدته وسالحه فأيهما غلب اآل
ممتلئاً من اهللا، مغموداً بذكره، وله من التوجيهات والدعوات واألذكار والتعوذات ورد ال يخل به، 

ات له بعدما سباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العالجبه لسانه كل ذلك من أعظم األبق قليطا
نما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة، والنفوس الشهوانية التي يصيبه، وعند السحرة أن سحرهم إ

دي ومن ضعف هل البواثر في النساء والصبيان والجهال وأهي معلقة بالسفليات، ولهذا غالب ما يؤ
 والدعوات والتعوذات النبوية، اإللهيةحظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن ال نصيب له من األوراد 

والمسحور : لى السفليات، قالواضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إوبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب ال
ط على قلبه بما فيه من ليه، فيتسل إاللتفافاا نجد قلبه متعلقاً بشيء كثير هو الذي يعين على نفسه، فإن

لى ما ها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إنما تتسلط على أرواح تلقا، واألرواح الخبيثة إوااللتفافالميل 
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ا  للعدة التي تحاربها بها، فتجدهأخذها، وعدم اإللهيةيناسب تلك األرواح الخبيثة وبفراغها من القوة 
 . 1"ى ما يناسبها، فتتسلط عليها، ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيرها ميل إلفارغة ال عدة معها، وفيه

 .س بمالئكة من قبل الرحمن جل وعال ال يؤثر السحر في المسلم المتوضئ ألنه محروالوضوء: ثانياً
:  قالtعن أبي الدرداء ...  تجعل المسلم في مأمن من الشياطينجماعةالمحافظة على صالة ال: ثالثاً
ما من ثالثة في قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم (:  يقولrت رسول اهللا سمع

 2.)نما يأكل الذئب من الغنم القاصيةالشيطان فعليكم بالجماعة فإ
 ألنن يحصن نفسه من السحر فليقم شيئاً من الليل وال يهمل في ذلك  من أراد أقيام الليل: رابعاً

  3.الليل يسلط الشيطان على اإلنساناإلهمال في قيام 
ى  فقيل ما زال نائماً حت رجلr النبي عند ذكر:  قالtيؤيد ذلك ما روي عن أبي وائل عن عبد اهللا 

 أي أن الذي ليس له نصيب من 4.)بال الشيطان في أذنه(: r النبي لى الصالة فقالأصبح ما قام إ
  .الشيطانصالة الليل تسلط عليه 

 

 .طرق عالج السحر: المطلب الرابع
 اً طرقسالمإن لكل داء دواء فإن السحر يسبب الداء وله أضرار كبيرة على اإلنسان لذلك شرع اإل

زالة الجه بالطرق المشروعة والناجعة إل عسالموعندما يقع هذا الداء أباح اإل. ذا الداءللوقاية من ه
 . السحر

 
 . السحرإخراج: يقة األولىالطر

 في عالج rروي عن الرسول ": يقول ابن القيمحيث اً للسحر هو استخراجه  عالجمن أكثر الطرق
 أنه سأل ربه سبحانه وتعالى rستخراجه، وتبطيله كما صح عنه و أبلغهما اأحدهما وه: السحر نوعان

ذكر، فلما استخرجه بئر، فكان في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ستخرجه من ، فدل عليه فافي ذلك
نما نشط من عقال، فهذا أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة ذهب ما به، حتى كأ

  5"بيثة وقلعها من الجسد باالستفراغالخ

                                                
 .3/105 ابن القيم، زاد المعاد - 1
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أفال  يا رسول اهللا: فقلت(:  في قول عائشة رضي اهللا عنهاوجاء في صحيح مسلم بشرح النووي
 ت أن يخرجه ثم يحرقه،فطلبكالهما صحيح ) فأخرجهيا رسول اهللا : قلت(في رواية ثانية ) أحرقته

 وإحراقه إخراجه وأخبر أن اهللا قد عافاه وأنه يخاف من r السحر فدفنها رسول اهللا إخراجوالمراد 
 إيذاءأو ، عه والحديث فيه من تذكر السحر وتعلمه وشيو،وإشاعة هذا ضرراً وشراً على المسلمين

 1. أعظم منهاهذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة. فاعله
لى الطرق األخرى من العالج، ن يهتدي إلى السحر واستخراجه فعليه أن يلجأ إا لم يستطع اإلنسان أوإذ

 .ومنها العالج بالرقى والتعاويذ
 

 . والتعاويذالرقية الشرعية: الطريقة الثانية
 فيه شرك ، وما رقى الجاهليةال، r النبي  سنة عنمقصودة هنا الرقى الشرعية الثابتةوتكون الرقى ال

لما لها  r واألدعية المأثورة عن النبي وأكثر الرقى نفعاً ما كان بالقرآن الكريم. ال يعرف معناها ما وأ
  2.ها صالحاً موقناً بنفعهاذا كان من يقرأي النفع من السحر إخاصية ف

رحمةٌ ِللْمْؤِمِنين ولَا ونُنَزُل ِمن الْقُرَآِن ما هو ِشفَاء و{: ن كله شفاء ورحمة للمؤمنين قال تعالالقرآ
 القرآن واألدعية إلىعلى اللجوء   ولقد حثنا القرآن الكريم والسنة الصحيحة3}يِزيد الظَّاِلِمين ِإلَّا خَسارا

لى اهللا بالتضرع والخضوع له وطلب الشفاعة منه، وال يكون ذلك إال من قلب مؤمن المأثورة والتوجه إ
 . إليه سبحانهباإلجابة صادق في التوجه

وما أرشدنا إليه  r في هذا المبحث بعض النصوص القرآنية واألحاديث الصحيحة المأثورة عن النبي 
 .علماؤنا األخيار عن طرق وعالج السحر

وِإما ينْزغَنَّك ِمن {: حتماء باهللا العظيم من هذا العدو اللعين، قال تعالى االستعاذة من الشيطان، واال-1
 وقُْل رب َأعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشَّياِطيِن{: وقال تعالى .4}اِن نَزغٌ فَاستَِعذْ ِباللَِّه ِإنَّه سِميع عِليمالشَّيطَ

 .5}وَأعوذُ ِبك رب َأن يحضروِن
 اهللا  بكلماتكماذأعي(:  يعوذ الحسن والحسين، ويقولrكان النبي : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  6.)التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين المة
استنجح إذا (: rقال رسول :  قالr عن جابر بن عبد اهللا روى البخاري في صحيحهفقد : التسمية-2

ذا ذهب ر حينئذ، فإن الشياطين تنتشفكفوا صبيانكم، فإ قباله بعد غروب الشمس ـلليل ـ إكان جنح اأو 
                                                

 . 399/ 14شرح النووي لصحيح مسلم،  - 1
 .204 األشقر، عالم السحر والشعوذة،- 2
 .82: ية، اآلاإلسراء سورة - 3
 .200: ، اآليةاألعراف سورة - 4
 .98 -97:  سورة المؤمنون، اآلية- 5
 .. 2060،رقم 466 رواه الترمذي في سننه،، وصححه األلباني، - 6
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 ،سقاءكك واذكر اسم اهللا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم اهللا، وأوك ابوأغلق ب وهم،لّاعة من العشاء فخس
 .1)وخمر إناءك، واذكروا اسم اهللا، ولو تعرض عليه شيئاً، واذكروا اسم اهللا

 عبد اهللا بن خبيب عن  بن2عن معاذ. ، والمعوذتين في الصباح والمساء)قُْل هو اللَّه َأحد{: قراءة-3
. قل:  يصلي لنا، قال فادركته، فقالrفي ليلة مطيرة وظلمة شديدة، نطلب رسول اهللا خرجنا (: بيه قالأ

 3)قُْل هو اللَّه َأحد{: قل: ما أقول؟ قال: قلت. قل: قال. فلم أقل شيئاً. قل: ثم قال. شيئا. فلم اقل
 . 4)والمعوذتين، حين تمسي، وحين تصبح ثالث مرات، تكفيك من كل شيء

 5.)قرأ على نفسه بالمعوذتين، وينفثشتكى ي إذا اكان r ن الرسولأ(:  قالتr وفي حديث عائشة
ال تجعلوا بيوتكم (:  قالr أن رسول اهللا t عن أبي هريرة صحيح مسلم قراءة سورة البقرة، ففي -4

 . 6)مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
إذا (:  في قصة رواها البخاري في صحيحهt هريرة ألبيان  قراءة آية الكرسي، فقد قال الشيط-5

فإنك لن يزال . اآليةحتى تختم ...اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم {: أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي
اله  هريرة لما حدثه بما قألبي rفقال الرسول .) عليك من اهللا حافظ، وال يغرينك شيطان حتى تصبح

 7).أما إنه صدقك وهو كذوب: الشيطان
اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تَْأخُذُه ِسنَةٌ ولَا نَوم لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي {: آية الكرسي هي

ا بم لَمعِإلَّا ِبِإذِْنِه ي هِعنْد شْفَعذَا الَِّذي ي نِض مِعلِْمِه الَْأر ٍء ِمنِبشَي ِحيطُونلَا يو ما خَلْفَهمو ِديِهمَأي ني
ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هُئودلَا يو ضالَْأراِت واومالس هِسيكُر ِسعو ا شَاء8}ِإلَّا ِبم. 

: r قال قال رسول اهللا r ابن مسعود عن، ففي الحديث  من سورة البقرةاألخيرتينالقراءة باآليتين -6
َآمن  {: واآليتان من آخر سورة البقرة هما. 9}من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه(

لَا نُفَرقُ بين َأحٍد ِمن الرسوُل ِبما ُأنِْزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ َآمن ِباللَِّه وملَاِئكَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِه 
ِصيرالْم كِإلَينَا وبر انَكنَا غُفْرَأطَعنَا وِمعقَالُوا سِلِه وستْ  ربا كَسا ما لَههعسا ِإلَّا ونَفْس كَلِّفُ اللَّهلَا ي

 نَِسينَا َأو نَا لَا تَُؤاِخذْنَا ِإنبتْ ربا اكْتَسا مهلَيعلَى وع لْتَهما حا كَمرنَا ِإصلَيِمْل علَا تَحنَا وبَأخْطَْأنَا ر

                                                
 . 150/ 4 رواه البخاري، باب بدء الخلق، - 1
ن سعد، الطبقات اب.  هو معاذ بن عبد اهللا بن خبيب الجهني، لقي بن عباس وروى عنه، وكان قليل الحديث- 2

 . 341/ 5الكبرى، 
 .1:  سورة اإلخالص، اآلية- 3
 .5082، رقم 761قال األلباني حديث حسن .  أصبح،إذا أخرجه أبو داود في سننه، باب ما يقول - 4
 . 233/ 6رواه البخاري، باب فضل المعوذات،  - 5
 .26 سبق تخريجه، ص- 6
 .  فترك الوكيل، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجٍال132/ 3 رواه البخاري، - 7
 .255 سورة البقرة، اآلية - 8
 .27ص  سبق تخريجه،- 9
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الَِّذين ِمن قَبِلنَا ربنَا ولَا تُحملْنَا ما لَا طَاقَةَ لَنَا ِبِه واعفُ عنَّا واغِْفر لَنَا وارحمنَا َأنْتَ مولَانَا فَانْصرنَا 
 .1}ِرينعلَى الْقَوِم الْكَاِف

إن اهللا كتب كتاباً، (: بشير يرفعه كفتاه، أي كفتاه من الشيطان، ففي حديث النعمان بن rومعنى قوله 
وفي معنى . 2) فيقر بها الشيطان ثالث لياليتين ختم بهما سورة البقرة، ال يقرآن في داروأنزل منه آ

 3.أخرى أقوال" كفتاه"
يه البخاري ومسلم في صحيحهما مرة، ففي الحديث الذي يروفي اليوم مائة )  اهللاإالال اله (: قول-7

 اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله إالمن قال ال اله (:  قالrن رسول اهللا أ:  قالtبي هريرة عن أ
الحمد، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة 

 وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة،
 4.) أكثر من ذلك أحد عملإالجاء به بأفضل مما 

  5).فَوقَع الْحقُّ وبطََل ما كَانُوا يعملُون{: تضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى اآليات التي -8

ما ِجْئتُم ِبِه السحر ِإن اللَّه {: وجل وقوله عز. 6}بوا صاِغِرينفَغُِلبوا هنَاِلك وانْقَلَ{: وقوله سبحانه -9
فِْسِدينَل الْممع ِلحصلَا ي اللَّه ِإن ِطلُهبي{: وقوله تعالى. 7}س اِحرالس فِْلحلَا ياِحٍر وس دوا كَينَعا صِإنَّم

 .8}حيثُ َأتَى

: عائشة قالت: حاديث الصحيحة كحديثاأل الواردة في rثورة عن النبي أ األدعية والتعاويذ الم-10
 يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، ال شفاء إال rكان النبي(

ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم اهللا (: rوقول الرسول 9)شفاؤك، شفاء ال يغادر سقماً
 فاذهب اهللا ما كان قال ففعلت 10) اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بعزةأعوذت ثالثاً، وقل سبع مرا

كلمات اهللا التامات من شر ما ( من التعوذ بـ اإلكثارومن ذلك . 11.هلي وغيرهمر به أزل آبي، فلم أ
 و البحر، لقول أو الجو أو الصحراء، ر، وعند نزول أي منزل في البناء أفي الليل والنها) خلق

                                                
 . 286 - 285:  سورة البقرة، اآليات- 1
  2882، رقم 644 الترمذي، كتاب التفسير، وصححه األلباني، أخرجه - 2
 . 56/ 9 ابن حجر، فتح الباري، - 3
 . 153/ 4 وجنوده، إبليس رواه البخاري، باب صفة - 4
 .118: ، اآليةاألعراف سورة - 5
 .119: ، اآليةاألعراف سورة - 6
 .81 سورة يونس، اآلية - 7
 .69:  سورة طه، اآلية- 8
 . 173/ 7 رواه البخاري،باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى، - 9

 . 2202، رقم 905رواه مسلم، باب وضع اليد على الذي تألم،  - 10
 . 213 والشعوذة، ، عالم السحراألشقر - 11
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 بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل أعوذ: من نزل منزالً فقال(: rبي الن
بسم اهللا الذي ال (: ول الليل ثالث مرات يقول المسلم أول النهار، وأأنومن ذلك . 1)من منزله ذلك

 .2)رض وال في السماء وهو السميع العليممع اسمه شيء في األيضر 
لمن حافظ عليها سباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور، عظم األويذات من أعذكار والتوهذه األ
زالة السحر بعد وقوعه، مع األسلحة إل يضا من أعظموهي أثقة باهللا واعتماداً عليه،يمان، وبصدٍق وإ
 .يكشف الضرر ويزيل البأس نلى اهللا وسؤاله سبحانه أ التضرع إ مناإلكثار

:  وغيره ـ وكان يرقي بها أصحابه ـ من السحرمراضفي عالج األ r ومن األدعية الثابتة عنه
ومن ذلك . 3)اللهم رب الناس، أذهب البأس، إشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقماً(

بسم اهللا أرقيك، من كل شيٍء يؤذيك، من (:  صلى اهللا عليه وسلم وهي قولهالتي رقى بها جبريل النبي
وقراءة اآليات . وليكرر ذلك ثالث مرات. 4) وعين حاسد، واهللا يشفيك، بسم اهللا أرقيكشر كل نفس

واألذكار واألدعية تعمل على تحصين وحفظ اإلنسان من السحر قبل وقوعه، والعالج منه إذا وقع 
 5.فعالً

إال وب وإن لم يتيسر فما على المسلم فهذه طريقة لعالج السحر فإن حصل بذلك الشفاء فهو المطل
لى اهللا تعالى والتوكل عليه في الشفاء من كل الداء، واهللا وحده هو المرتجى في  إوااللتجاءالصبر 

 .6)ومن يتَِّق اللَّه يجعْل لَه مخْرجا{: السراء والضراء، وال راد لقضائه وال معقب لحكمه، قال تعالى
 

 .دوية المباحةاستعمال األ: الطريقة الثالثة
ال وخلق له الدواء، فهناك للمرض الواحد عدة طرق للعالج، ن اهللا ما خلق من داء إبقاً أ ذكرت سا

نواع من األدوية للعالج، وقد ورد في السنة النبوية الصحيحة بعض أوكذلك يوجد للداء الواحد عدة 
: قال، rبيه صحيح البخاري عن عامر بن سعد عن أالعالجات لداء السحر والوقاية منه، كما جاء في 

وقال )لى الليلذلك اليوم إسم وال سحر  وٍم تمرات عجوة لم يضرهمن اصطبح كل ي(: rقال رسول اهللا 
  .7 غيره سبع تمراٍت

ذا وطئت ال ي إبية التس بالنشرة العرال بأ: الرزاق من طريق الشعبي قال اخرج عبد ": وقال ابن حجر
فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل  -نهأي مكان سك-موضع عضاهنسان في ن يخرج اإلتضره، وهو أ

                                                
 . 2708، رقم 1086 رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، - 1
 .3388، رقم 769 رواه الترمذي باب ما جاء في الدعاء، وقال األلباني حديث حسن صحيح، - 2
 .711/ 7 البخاري، باب رقية النبي، أخرجه - 3
 .3527، رقم 589رواه ابن ماجه في سننه، وقال األلباني حديث حسن، - 4
 .، المكتبة التوفيقية184 مجدي محمد الشهادي، الوقاية والعالج من الجن والشيطان، - 5
 .20:  سورة الطالق، اآلية- 6
 . ، باب الدواء بالعجوة للسحر179/ 7 رواه البخاري، - 7
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، الذي يجده في البقعة التي هو األشجار من النبات وورق يأخذ أي .م يدقه، ويقرأ فيه، ثم يغتسل بهث
خضر، فيدقه بين  أن يأخذ سبع ورقات من سدٍر أ2 في كتاب وهب بن منبه1وذكر ابن بطال. فيها

قواقل، ثم يحسو منه ثالث حسيات، ثم يغتسل به، فإنه حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ آية الكرسي وال
 .3 "هلها به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أيذهب عنه كل م

يام الربيع ما قدر عليه من ورد المغارة نه يجمع أ وأما النشرة فإ":  عن السحر فقالابن حجروتكلم 
 ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً وورد البساتين، ثم يلقيها في إناٍء نظيف، ويجعل فيها ماء عذباً،

 . 4"عليه، فإنه يبرأ بإذن اهللا تعالىيسيراً، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه 
 

 .التداوي بالحجامة: الطريقة الرابعة
 أنه رخص بالحجامة حيث كانت نوع من أنواع العالج، عن جابر أن أم سلمة rلقد جاء عن النبي

وجاء في صحيح مسلم أن جابر . 5)أبا طيبة أن يحجمها (r مة فأمر النبياستأذنت رسول اهللا في الحجا
. 6)إن فيه شفاء(: يقولr ال أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول اهللا: بن عبداهللا عاد المقنّع ثم قاّل

 .السحر تستعمل في عالج هذه الطريقةو
 .نواع التداويوهي نوع من أابن القيم  وقال 

لسحر تأثيراً ذى السحر، فإن في اليه أستفراغ في المحل الذي يصل إاال: نوع الثانيوال":  قال ابن القيم
مكن استفراغ المادة عضو وأمزاجها، فإذا ظهر أثره في في الطبيعة وهيجان أخالطها وتشويش أ

سه لى رأ انتهت إrصيب به النبي فاعلم أن مادة السحر الذي أ... ..لعضو نفع جداً، الرديئة من ذلك ا
ه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا التصرف من الساحر نه كان يخيل إليه أنواه التي فيه بحيث أى إحدى قلإ

عته في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه فغيرت خراجه عن طبي
 .7"األصلية 

 في دفع أذى شياطين الجن واإلنس  واألدعية هو العالج الناجحواألذكاروال يخفى أن التحصن بالقرآن 
 . 8 }ونُنَزُل ِمن الْقُرَآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ ِللْمْؤِمِنين ولَا يِزيد الظَّاِلِمين ِإلَّا خَسارا{: قال تعالى

                                                
تب في هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي، من كتبه شرح لصحيح البخاري، وله ك - 1

 . 283/ 2ابن العماد، شذرات الذهب، . -ه449توفي سنة . الزهد والرقائق
، مؤرخ كثير األخبار عن الكتب القديمة، عالم بأساطير األولين، من -ه34وهب بن منبه األنباري، ولد سنة  - 2

 . 126/ 8الزركلي، األعالم، . -ه114كتبه قصص األنبياء، قصص األخيار، توفي سنة 
 .286/ 10حجر، فتح الباري،  ابن - 3
  .287/ 10ابن حجر، فتح الباري،  - 4
 . 2206، رقم 906 كتاب السالم، –رواه مسلم، باب لكل داء دواء  - 5
 . 2205/ 906 رواه مسلم، باب لكل داء دواء، -6
 .104/ 3 ابن القيم، أعالم الموقعين، - 7
 .82: ، اآليةاإلسراء سورة - 8
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 . عالج السحر بسحٍر مثله
 : مثله على أقوال سحرهل العلم في عالج السحر بأاختلف 

 . النهي عنه1ابن مسعود والحسنح عن ص: القول األول 
لى الشيطان بأعمال غير مباحه من أجل لشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إوهو الذي من عمل ا

 .الحصول على مساعدته في إبطال السحر عن المسحور

 لىوإقرار له على عمله، وفيه يتقرب إنه يتنافى مع التوحيد وفيه معاونة للساحر أل،وهذا النوع محرم
 2. عمله عن المسحورإبطالالشيطان بأنواع القرب حتى يتحقق المقصود وهو 

يحرم حل السحر عن المسحور بسحٍر مثله، فإنه معاونة للساحر، وإقرار له على عمله ": الحكميقال 
 3.وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور

 . 4)هي من عمل الشيطان(: عن النشرة، فقالسئل  r  رسول اهللاأنعن جابر : يلي واحتجوا بما
 مال وإليه،5سعيد بن المسيب: وبهذا قال.لى جواز ذلك لقد ذهب بعض أهل العلم إ: القول الثاني

 8.جعفر الطبري أبو ، ورجحها البخاري، وجوزها7، والشعبي6المزني
 : واستدلوا على ذلك

يؤخذ عن  رجل به طب، أو(: مسيبن القلت لسعيد ب: بما جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال 
 9).ال بأس به؛ إنما يريدون به اإلصالح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه:  عنه أو ينشر؟ قالأيحلامرأته، 

  10.ن اهللا نهى عما يضر ولم ينهى عما ينفع وهذا مما ينفع وال يضرأ: قال سعيد بن المسيب
                                                

 أهل البصرة، وحبر األمة في زمنه إمام، التابعي كان -ه21 البصري، أبو سعيد ولد عام  هو الحسن بن يسار- 1
. -ه110ومن الفقهاء الفصحاء النساك، من مؤلفاته وله كلمات سائرة وكتب في فضائل مكة، توفي عام 

 . 226/ 2 األعالم،الزركلي، 
، 1، دار الطباعة المحمدية، ط197، يسالماإلقه الوقاية منه في ضوء الف- أحكامه البندري، آمال يسن، السحر - 2

 . ـه1417
 .1/530الحكمي، معارج القبول، - 3
 . 581 رواه أبو داود في سننه، وصححه األلباني، - 4
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبو وهب المخزومي، سيد التابعين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين  - 5

 . 3/102الزركلي، األعالم، .-ه94، وتوفي بالمدينة سنة ـه13 سنة الحديث والفقه والزهد ولد
ابن . - ه264، وتوفي -ه175 المزني كان عالماً مجتهداً، قوي الحجة ولد سنة إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل - 6

 . 329/ 1الزركلي، األعالم، . 148/ 2العماد، شذرات الذهب 
مكحول ما رأيت أفقه منه، مات بعد :  ثقة، مشهور، فقيه، فاضل، قال هو عامر بن شراحبيل الشعبي، أبو عمر،- 7

 . 287ابن حجر، تقريب التهذيب، . المائة نحو من الثمانين
 . 223/ 10ابن حجر، فتح الباري، . 49/ 2 القرآن، ألحكام القرطبي، الجامع - 8
 .177/ 7 البخاري، باب هل يستخرج السحر، أخرجه - 9

 . 398/ 11باري،  ابن حجر، فتح ال- 10
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 : أجيب على ذلك
 إلىيتوصل  ال أن  وهو1. ساحرإاللسحر قول الحسن ال يحل ا حديث جابر وقول بن مسعود وومعنى

 .  بسحرالّه إحلّ
حل السحر بمثله، وهو الذي من عمل : حل السحر عن المسحور، وهي نوعان":  النشرةقال ابن القيم

لى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن تقرب الناشر والمنتشر إالشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، في
 .2"والثاني النشرة بالرقية والتعوذات واألدوية المباحة فهذا جائز. المسحور

بل يفهم منه استعمال النشرة في . ال يفهم منه جواز حل السحر بسحٍر مثلهفما قول سعيد بن المسيب أ 
 . معاونة الشيطانإلىن يهدي الناس عن سعيد بن المسيب أوهذا بعيد . الرقى والتعاويذ الشرعية

 

 : قوالالراجح من األ
 3. وما ورد عن الحسن أنها من السحر فهذا محمول.راجح هو القول الثاني لقوة الدليلال

على أنها أشياء خارجة عن كتاب اهللا تعالى وأذكاره وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس المباح 
 دواء، يقول النشرة ضرب من العالج، فما من داء إال وقدر اهللا له:  ومن جهٍة أخرى جهة،هذا من

 5."4)نعم يا عباد اهللا تداووا فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له دواء(: rالرسول 
 6)دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجللكل داء دواء فإذا أصيب ال(قال : rوعن النبي 

 

 : تعتمد علىك السحر طرق وقواعد أساسية ولف
ون والمدد للتغلب على السحر، عالج بطلب العلى اهللا سبحانه وتعالى من قبل المسحور والمإالتوجه  -1

 .ن السحر ما كان ليقع لوال مشيئة اهللاإذ أ
 بتقواه وخلقه الكريم وحسن اًنتقاء الشخص المناسب لفك السحر، بأن يكون عابداً هللا تعالى معروفا -2

 . اهللا تعالىإلىتوكله على اهللا تعالى عالماً بالكتاب والسنة يحسن الدعوة 

الجة والشفاء من يجابية من المسحور حيث يقع عليه دور أساسي ورئيس في المعالمساعدة اإل -3
يساعد المختص بفك السحر بالتوجه ن يجاهد والسحر، إذ عليه أن ال يقف موقفاً سلبياً بل عليه أ

 7.لى اهللا سبحانه وتعالى بالدعاء والتسبيح وقراءة القرآنإ

                                                
 . 371/ 4 ابن القيم، أعالم الموقعين، - 1
 . 371/ 4 ابن القيم، أعالم الموقعين، - 2
 . 14/170 شرح النووي لصحيح مسلم، - 3
 . 2038، رقم 461 الترمذي في سننه، وصححه األلباني، أخرجه - 4
 . 159السحيمي، أحكام الرقى والتمائم،  -5 
 . 2204، رقم 906ء دواء، رواه مسلم باب لكل دا - 6
 -1411 1ية، طسالم، دار الندوة اإل206 أدهم، إبراهيم كمال، السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة، - 7

1991 . 
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 .الطب النفسي : الفصل الثالث
 .الطب النفسي في القرآن والسنة : المبحث األول
 .مفهوم النفس في اللغة : ولالمطلب األ

 النفس في التعريف القرآني : المطلب الثاني
 .النفس في علم النفس الوضعي : المطلب الثالث
 .علم النفس في الكتاب والسنة : المطلب الرابع
 .يةسالماإل النفسية في الشخصية األبعاد المبحث الثاني
 .عالقة النفس بالجسم والعقل والروح : ولالمطلب األ

 . الديني والروحي والتكيف النفسياإليمان : المطلب الثاني
 .آلثار النفسية لإليمان الشامل : المطلب الثالث
 .سالماإلالصحة النفسية في  المبحث الثالث
 الثقافة والصحة النفسية  : ولالمطلب األ

 .القرآني والصحة النفسيةالهدي  : المطلب الثاني
 .الهدي النبوي والصحة النفسية : المطلب الثالث
 . أثر القيم األخالقية في الصحة النفسية : المطلب الرابع

   وصحة السالمة النفسيةيةسالماإل التربية  : المطلب الخامس
 . في تحقيق الصحة النفسيةسالماإلمنهج  : المبحث الرابع
 . تقوية الجانب الروحيلوبأس : ولالمطلب األ

 . اإلنسان السيطرة على الجانب البدني في أسلوب : المطلب الثاني
 . تعليم الخصال الضرورية للصحة النفسيةأسلوب : المطلب الثالث

 العالج النفسي في القران الكريم والحديث الشريف المبحث الخامس
 .باإليمانالعالج النفسي  : ولالمطلب األ

 .العالج النفسي بالعبادات : الثانيالمطلب 
 .العالج النفسي بالذكر وبالدعاء : المطلب الثالث
 .العالج النفسي بالتوبة : المطلب الرابع
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 .ن والسنةالقرآالطب النفسي في : المبحث األول
 

 .النفس في اللغة: مطلب األوللا
 1.الجسد: النفس: قال الجوهري

أحدهما قولك خرجت نفس فالن أي روحه، وفي نفس : ى ضربينفي كالم العرب يجري عل: النفس
النفس الروح، والنفس ما يكون به التمييز، : قال ابن خالويه... فالن أن يفعل كذا وكذا، أي في روعه

 2.والنفس الدم، والنفس األخ
 3.إنما يسمى الدم نفساً ألن النفس تخرج بخروجه

 

 .يالنفس في التعريف القرآن: المطلب الثاني
 .معاني عدةفس  لكلمة النن إآية كريمة،) 295(وردت كلمة النفس في القرآن الكريم في 

لى أو صفاته، ففي وردت كلمة النفس في بضع آياٍت فقط، تعني كلمة النفس فيها، ذات اهللا تعا: أوالً
 ِجْئتَ ثُم{:  وقوله4.}تَ علَّام الْغُيوِبتَعلَم ما ِفي نَفِْسي ولَا َأعلَم ما ِفي نَفِْسك ِإنَّك َأنْ{: قوله عز وجل

كَتَب ربكُم علَى {:  وقوله.6}كَتَب علَى نَفِْسِه الرحمةَ{:  وقوله.5} واصطَنَعتُك ِلنَفِْسيعلَى قَدٍر يا موسى
أما في قوله ...  تعالى، ذات اهللاتالنفس في اآليات الكريمة السابقة تعني كما ذكر .7}نَفِْسِه الرحمةَ

ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه واللَّه رءوفٌ {: وقوله تعالى. 8}يحذِّركُم اللَّه نَفْسه وِإلَى اللَِّه الْمِصير{: تعالى
 ...فالنفس هنا تعني صفة من صفات اهللا تعالى.9}ِبالِْعباِد

 . الروح: من معاني النفس: ثانياً
ويسَألُونَك عِن الروِح قُِل {: كنهها وتركيبها لقوله تعالى: أيفمن العبث البحث عن ماهيتها أما الروح  

  .10}الروح ِمن َأمِر ربي وما ُأوِتيتُم ِمن الِْعلِْم ِإلَّا قَِليلًا
لنفس تموت فا. هي مخلوق له كيانه الخاص وصفاته ومميزاتهف، في اآليات الباقيةأما النفس : ثالثاً

 .وتفنى كبقية المخلوقات
                                                

 . م1977، مكتبة لبنان، ط 908بطرس البستاني، محيط المحيط، . 984/ 3 الجوهري، الصحاح، - 1
 .، مادة نفس6/233 ابن منظور، لسان العرب، - 2
 .1980، مكتبة لبنان، ط، 642 عبد اهللا البستاني، الوافي معجم الوسيط للغة العربية، - 3
 .116 سورة المائدة، اآلية - 4
 . 41 -40:  سورة طه، اآلية- 5
 12: ، اآليةاألنعام سورة - 6
 .54: ، اآليةاألنعام سورة - 7
 .28 سورة آل عمران، اآلية - 8
 .30 سورة آل عمران، اآلية - 9

 85: ، اآليةاإلسراء سورة، - 10
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 2.}ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ{: وقال تعالى. 1}كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت{: قال تعالى
ر لَنَا وتَرحمنَا لَنَكُونَن ِمن قَالَا ربنَا ظَلَمنَا َأنْفُسنَا وِإن لَم تَغِْف{: واإلنسان قد يظلم نفسه قال تعالى

وِء ِإلَّا {: والنفس قد تكون أمارةً بالسوء قال تعالى. 3}الْخَاِسِرينةٌ ِبالسارلََأم النَّفْس ُئ نَفِْسي ِإنرا ُأبمو
ِحيمر ي غَفُوربر ي ِإنبر ِحما ر4}م . 

واذْكُر {:  بالغدو واآلصال لكي ال نكون من الغافلين، قال تعالىلذلك وجبت تزكية هذه النفس بذكر اهللا
الْغَاِفِلين ِمن لَا تَكُناِل والَْآصو وِل ِبالْغُدالْقَو ِر ِمنهالْج وندِخيفَةً وا وعرتَض ِفي نَفِْسك كب6." 5}ر 

، ويمكن تصور هذا  وقوانينهاهر النفسيةاهو العلم الذي يبحث في الظو) السيكولوجيا(إن علم النفس 
 :لم على وجهينالع
ل علماء ستخرج منها بعض النماذج العامة، كما يفعن تدرس الظواهر النفسية فتهو أ: الوجه األول -1

الظواهر النفسية المتشابهة م نسج على منوالهن يوفي علم النفس يمكن أ... والحيوانالنبات،
 في بحث خلقية وطبائع وسجايا كلية وتواعاًا نماذج نفسية وأنؤلف منه، ثم ي رمزاً رمزاًوتوصف

 .منشأ هذه الطبائع والسجايا
نواع الخلقية والنماذج والصور الكلية ليف السجايا العامة واألال يكتفي العلم هنا بتأ: الوجه الثاني  -2

 7.ظواهر النفسية التي تخضع لها النسانية بل يتوخى كشف القوانين العامةالتي تتميز بها النفس اإل
 

 .النفس في علم النفس الوضعي: المطلب الثالث
لى كنهه، ، لم يتمكنوا من التوصل إلى النفس على أنها شيء غير ماديإمنذ القدم والعلماء ينظرون 

قلية أن كل القوى الع بعد ذلك تبين لعلماء الكيمياء، سرار النفس البشرية، واكتشاف أوبعد تطور العلوم
  العقلية والنفسية، وما هي إال نتيجة لتداخالتمراض والتصرفات تندرج تحت مسمى األواالنفعاالت

وره ، وهو بديا داخل الجسم تصب في الدم تفرزها بعض الخالومؤثرات مادية بواسطة مواد كيميائية
ها فات التي نسمي والتصراالنفعاالت في اً كبيراًمما يكون لها تأثير ،لى أعضاء الجسميقوم بنقلها إ
وبعد ذلك قام العلماء بالتجارب واألبحاث  سليمة أو مرضية، االنفعاالتسواء كانت هذه  ،بالحالة النفسية

 .8فسالن التي من خاللها تم وضع القواعد واألسس لعلم
                                                

 185: ل عمران اآليةآ سورة، - 1
  151: ، اآليةاألنعام سورة - 2
 .23: ، اآليةاألعراف سورة - 3
 .53 سورة يوسف، اآلية - 4
 .205: ، اآليةاألعراف سورة - 5
 ابن القيم، شمس الدين . بيروت- 1987، 1، دار العلم للماليين، ط35 عدنان الشريف، من علم النفس القرآني، - 6

 .1993 -1414، 1، حققه يوسف علي بدوي، ابن كثير، ط489أبو عبد اهللا محمد بن أبو بكر، الروح، 
 .1981، 3، دار الكتاب اللبناني بيروت، ط63 جميل صليبيا، علم النفس، - 7
 .44 انظر، عدنان الشريف، من علم النفس القرآني، - 8
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 .علم النفس في الكتاب والسنة: المطلب الرابع
، وموضحة حاديث النبوية الشريفةلفة في األيضاً ذاكرة النفس في معانيها المختجاءت السنة الصحيحة أ

ن الجسد يصيبه ، وكما ألجسد والروح متالزمان ال ينفصالنأن النفس ال تنفصل عن الجسد وأن ا
 . القرآن الكريم والسنة الصحيحةمن الج، فس يصيبها المرض ولها عالمرض وله عالج، كذلك الن

، هي علم خاص يستحق أن يبحث فيهف ،حاديث الصحيحةالقرآن، واأل وبما أن النفس ذكرت في آيات 
ن خالل لهذا قام العلماء بتعريف علم النفس م، هأمراضتى يتوقى اإلنسان مخاطره وسراره حويعرف أ

 : القرآن والسنة على ما يلي
ي لإلنسان، وعلى أساس مبادئ سالم القائم على أساس التصور اإلالعلمهو : نفس في القرآنعلم ال* 
وهو حقائق وقوانين ومعلومات ونظريات عن النفس اإلنسانية . يةسالمة اإل وحقائق الشريعسالماإل

نتيجة جهود علماء النفس المسلمين، كما نقصد به حقائق وقوانين ونظريات نفسية توصل إليها علماء 
 1.يإسالمالنفس المسلمون في إطار 

ية، وبما سالمدئ الشريعة اإلي يقوم على مباإسالمالعلماء ينادون بعلم نفسي ن أ من هذه التعريف رى ن
 النفسية فيجب أن يقوم هذا العالج على مراضأنه يقوم على عالج النفس اإلنسانية من األسقام واأل

أساس القرآن والسنة الذي يقوم على المنهج الشامل لجميع قضايا اإلنسان، والذي خلق اإلنسان هو أعلم 
ه ها واهللا تعالى وحدأمراضالنفس من كل أوجاعها و عالج هذه  وأدرى بكنهه وخلقه فهو الذي يعلم،به

 . يعلم هذه النفس وما تحتاجه
مناسب للداللة على الهدف الذي نسعى إليه، وهو  "يسالمعلم النفس اإل"ومصطلح : ويقول محمد نجاتي
 النفس عترض على هذا المصطلح علماءوقد ا... سالمسس وقواعد اإل على أتكوين علم نفس قائم

و في المبادئ العامة فالعلم، أي علم، يبحث في السنن، أ. و كافروصف العلم بأنه مسلم أمستنكرين 
: يإسالمي، أو غير إسالم أن نصفه بأنه  عندهمعينة، وليس من المقبولوالقوانين التي تحكم ظاهرة م
 طبيعتها في  بالنسبة للعلوم الطبيعية التي تبحث في مواد طبيعية ال تتغيرإن هذا االعتراض يمكن قبوله

فهذه ... المجتمعات البشرية المختلفة، أما بالنسبة للعلوم اإلنسانية، ومنها علم النفس، فاألمر مختلف
العلوم تتأثر بثقافة المجتمع وقيمه واتجاهاته في التفكير، وفلسفته في الحياة، ولصورة اإلنسان ولرسالته 

 البحثية من وأهدافه العلمية إنجازاتهنسانية، مد لعلوم اإلولذلك علم النفس، مثل غيره من ا. في الحياة
 2.مجتمع إلى أخر

                                                
 . 2001 -1422 1ار الشرق، ط د،16ي، سالم علم النفس اإلإلى مدخل  انظر نجاتي، محمد عثمان،- 1
 .17ي، سالم محمد نجاتي، مدخل الى علم النفس اإل- 2
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 .يةسالماألبعاد النفسية في الشخصية اإل: المبحث الثاني
 
 أمراض وقائي من  أخرى وتارةً معالج، فهو تارةًميع أمور الحياة لجي جاء شامالًسالمن الدين اإلإ

سباب التكيف والتوافق ، فيعمل على توفير أريمةسباب الحياة الكنسان جميع أ، فهو يحقق لإلعدة
بشخصية الفرد نفسه حيث أعطى  سالم اإلهتم، ولقد أوما يحيط به من مخلوقاتوالتفاعل بين اإلنسان 

رافات ، وعن الجماعة وتحرير العقل من الخلشخصية السوية من رضا عن الذاتاإلنسان مقومات ا
 1.حو تحقيق الهدف الذي خلق من أجلهنلكي ينطلق  ، النفسية والعقليةمراضواأل
نسان أن هناك ، حيث يشعر اإللراحة والطمأنينة والهدوء والرضايمان باهللا تعالى يبعث في النفس ااإل

ى ال يحتاج إلى وسطاء بينك وبينه، فإذا ما دعوت ، وأن هناك خالق يسمع ويربهقوة عظيمة تقف بجان
نسان ، فاإلإذا ما استجرت تجده يجيرك ويحميك، وغيث قريبفإنه قريب يجيب، وإذا ما استغثت تجده م

 ،فيبعث اإليمان في نفسه،  فهو دائماً يستمد قوته من خالقه،سلم ال يشعر أنه وحيد ال معين لهالم
 ،السعادة والفرح والسرور والتفاؤل والخوف من عقابه، ويبث فيه الورع والتقوى و، والرجاء،األملو

 واألسقام يتمتع بصحة جسدية وقوة نفسية كبيرة تدعمه مراضسليم من األفهو مطمئن هادئ البال 
 إلى الورع والخشوع والتواضع سالمويدعو اإل،  القويم األلتزام بالمبادئ والقيم والسلوكإلىوتدعوه 

لى القناعة والزهد واالنقياد لحكم اهللا تعالى وتحاشي وإلى التفاني في حب اهللا وإلى الخوف والرجاء وإ
: ن اهللا تعالى قالر والسكينة والتواضع وعدم الكبر أجاء في الوقا.بخل والشح والقسوة والحرمانال
وجاء في باب . 2}وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشُون علَى الَْأرِض هونًا وِإذَا خَاطَبهم الْجاِهلُون قَالُوا سلَاما{

 .3}فَسنُيسره ِللْيسرى وصدقَ ِبالْحسنَى  من َأعطَى واتَّقَىفََأما{: ن اهللا تعالى قالالشكر أ
بعاد  أو كل بعد من هذه األاإلنسان كل جانب من جوانب حياة  في شرعوأفاض سالمولقد شرع اإل

 .4 ذلكإلىة والجسمية والعقلية وما النفسي
يبعد عنه القلق والتوتر ، ومأنينة والهدوء النفسيلراحة والط يبعث في القلب اسالماإل بتعاليم االلتزامإن 

 فعالة ، ذا شخصية سوية، فيصبح طيب النفس هادئ البال، مستقر الفكر، غير مشوشوالعصبية
 .ومنتجة

  

                                                
 -ه1420، 1، دار الراتب الجامعية ط 111 المعاصر واإلنسان سالم انظر، عبد الرحمن محمد العيسوي، اإل- 1

 . م2001
 .63:  سورة الفرقان، اآلية- 2
 .7-5: اآليةيل،  سورة الل- 3
 .، المكتب العربي الحديث43 والصحة النفسية، اإليمان انظر، عبد الرحمن محمد العيسوي، - 4
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 .عالقة النفس بالجسم والعقل والروح: المطلب األول
لنفس حيث أنها جاءت ن هناك معان عدة لم كاتعريف النفس في اللغة وفي القرآن الكري عندما ذكر

ن هناك عالقة وثيقة بين النفس يرها من المعاني حيث يتضح لدينا أبمعنى الروح، والجسد، وغ
والجسم والروح، ولكن هل النفس والجسد والروح شيئاً واحداً، أم أنها أشياء مختلفة، وهل هناك 

 .طلبعالقة بين النفس والجسم والعقل والروح، وهذا ما سوف نراه في هذا الم
يلِْقي الروح ِمن َأمِرِه علَى من يشَاء {: قال تعالى. 1}وكَذَِلك َأوحينَا ِإلَيك روحا ِمن َأمِرنَا{: قال تعالى

 يشَاء ِمن ِعباِدِه ينَزُل الْملَاِئكَةَ ِبالروِح ِمن َأمِرِه علَى من{: وقال تعالى. 2}ِمن ِعباِدِه ِلينِْذر يوم التَّلَاِق
 .3}َأن َأنِْذروا َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاتَّقُوِن

 . من أمر اهللا تعالىلروح وحيجاءت اآليات الكريمة دالة على أن ا
ومنها الروح والريحان واإلستراحة، فسميت النفس روحاً ... وسميت الروح روحاً ألن بها حياة البدن

 وسميت نفساً إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفها، وإما من تنفس الشيء إذا لحصول الحياة بها،
خرج، فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفساً، ومنه النفس بالتحريك، فإن العبد كلما نام 

ستيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجاً كلياً، فإذا دفن عادت إليه، فإذا سئل اخرجت منه، فإذا 
فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات ال فرق بالذات، وإنما سمي الدم نفساً ألن خروجه خرجت 

 4.، وإن الحياة ال تتم إال بالنفسالذي يكون معه الموت يالزم خروج النفس
لإلنسان حياة وروح ونفس، فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها األشياء ولم : 5 قال مقاتل بن سليمان

بل تخرج كحبٍل ممتٍد له شعاع، فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه وتبقى الحياة تفارق الجسد، 
  أسرع من طرفة عين، فإذا أراد اهللا عزإليهوالروح في الجسد، فيه يتقلب ويتنفس، فإذا حرك رجعت 
لى فوق، فإذا ت إإذا نام خرجت نفسه فصعدو .وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خرجت

 6.ى كيت وكيتنه رأ رجعت فأخبرت الروح، فيصبح يعلم أيا الرؤرأت

                                                
 .52:  سورة الشورى، اآلية- 1
 .15 سورة غافر، اآلية - 2
 .2:  سورة النحل، اآلية- 3
 . 489ابن القيم، الروح، - 4
) التفسير الكبير(له. كان متروك الحديث.  من أعالم المفسرين: هو مقاتل بن سليمان األزدي بالوالء، أبو الحسن- 5

 . 281/ 7الزركلي، األعالم، . -ـه150توفي سنة ) الوجوه وانظائر(و )نوادر التفسير(و
 . 489 ابن القيم، الروح، - 6



 76

ر ن الروح موجودة ولكن جوهأ: )دب القرآنمن آ(الشرباصي عن الروح في كتابه  أحمد ويقول
ثارها أننا نستطيع التعرف على كثير من آو... شرف من المادةنها أسبق وأحقيقتها غير معروف لنا، وأ

 1.ن الجسد ال قيمة له دون الروحلنا حين اتصالها بالجسد، وإ تظهر أثارهان ، وأوظواهرها
نسان تتفاعل مع اإل جزاءهللا، وهي أعها مخلوقات هناك عالقة بين النفس والجسد والروح والعقل، فجمي

نسان أن ينعم بالسعادة والراحة أراد اإل ، وإذاير هذه األجزاء وفق تعاليم الشرع، وتسبعضها البعض
وال يكون العقل تبعاً للنفس األمارة بالسوء، وإذا  ،هوائها ونزواتهاوأقل في النفس يجب أن يحكم الع

  .في مشقة وتعبفإن الروح سوف تعيش  النفس الحكم كانت
كُلُّ نَفٍْس {: فرعون قد ماتت مصداقاً لقوله تعالىنجد أن نفس  ،بين النفس والبدنفرق القرآن الكريم 

لى يومنا ولى أن تبقيه منذ ثالثة آالف سنة ونيف إالفرعون فقد قضت حكمة الم أما بدن 2}ذَاِئقَةُ الْموِت
على صدق هذا، ليكون بدن الفرعون آية وبرهاناً مادياً محسوساً قاطعاً للذين يأتون بعد الفرعون، 

ستخراج وطرح الدم ال بالى أن التحنيط أي حفظ األبدان ال يصح ويثبت إوتجدر اإلشارة إ. التنزيل
ائل التي تكونه أو تنشأ عنه، وفي ذلك دليل علمي آخر على أن النفس غير البدن، علماً أن األبدان والسو

 تفنى وتندثر مصداقاً لقوله األشياءن كل علمياً أموت مع مرور الزمن، إذ ثبت وكل شيء سيفنى وي
ويبقَى  كُلُّ من علَيها فَاٍن{:  وقال تعالى3.}عونكُلُّ شَيٍء هاِلك ِإلَّا وجهه لَه الْحكْم وِإلَيِه تُرج{: تعالى

 .4}وجه ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْراِم 
لى البرزخ عند الموت إذا كانت النفس هي الروح قال إوإال فما الذي يصعد  ت الروحوالنفس ليس

 الرجوع إلى الحياة بعد الموت إذا كانت النفس  ومن يطلب من المولى5}كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت{: تعالى
لَعلِّي َأعمُل صاِلحا ِفيما تَركْتُ  حتَّى ِإذَا جاء َأحدهم الْموتُ قَاَل رب ارِجعوِن{: هي الروح قال سبحانه

ِم يوخٌ ِإلَى يزرب اِئِهمرو ِمنا وقَاِئلُه وةٌ ها كَِلمكَلَّا ِإنَّهثُونعوإذا كانت النفس هي الروح فما هو 6}ب 
النَّار يعرضون علَيها غُدوا وعِشيا {: الذي يعرض على النار من آل فرعون بعد موتهم في قوله تعالى

 إذا كانت هي البدن  وبماذا تزوج النفس يوم البعث7}ويوم تَقُوم الساعةُ َأدِخلُوا َآَل ِفرعون َأشَد الْعذَاِب

                                                
كز الكتاب ، مر96بواسطة، مأمون غريب، العوالم الخفية والقرآن الكريم، .  القرانآداب أحمد الشرباصي، من - 1

 . للنشر
 .185:  عمران اآليةآل سورة، - 2
 88:  سورة القصص، اآلية- 3
 27-26:  سورة الرحمن، اآلية- 4
 185:  عمران، اآليةآل سورة - 5
 .100-99:  سورة المؤمنون، اآلية- 6
 .46 سورة غافر، اآلية - 7
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 نفساً اإلنسانإن الهدي القرآني يوضح أن في  .1}وِإذَا النُّفُوس زوجتْ{: أو الروح في قوله تعالى
 .2بالجسم، أو شقائها الروح نفس والعقل هو مصدر سعادةوعقالً وروحاً، وأن تفاعل ال

 عالقة اتحاد ذاتي، وكما الجسم عالقة جوار عرضي ال ـ أن عالقة الروح بالشرباصي أحمد ويرى
لى الجسم من المأل األعلى وهي كارهة، وكأن الجسم سجن كثيف أو قفص ضعيف هبطت الروح إ

 تألف مجاورة الجسد إال بحكم االعتياد، فإذا فارقته بعد نها الوكأ... حول دون بلوغ الروح كمالهاي
ة الدنيا وما الحيا. لغطاء، وأدركت السعادةنكشف عنها اتها العقلية وبلوغها الكمال بالتأمل اكتمال ملكاا

ليها لتكتسب المطالب العقلية، فإذا نالت هذه المطالب، تمتعت بعد الموت سوى مدرسة أهبطت الروح إ
تصالها بالعقل والعقال األرواح الخيرة العارفة تكون في اوإذن فسعادة النفوس الطيبة و. بالسعادة األبدية

لتي الفت السوء واإلثم فإن جزاءها هو العذاب الدائم، ومن هنا يكون الثواب وأما النفوس الشريرة ا... 
 3.في اآلخرة متناسباً مع كمال النفس في الدنيا

 

 .اإليمان الديني والروحي والتكيف النفسي: المطلب الثاني
 تصاديةواالق االجتماعيةي دين كامل وشامل لجميع شوؤن الحياة، فهو يهتم بالحياة سالمإن الدين اإل

والنفسية والتعبدية وغيرها، فهو شامل لجميع شؤون الحياة، فهذا الدين يهتم بحياة اإلنسان من جميع 
جوانبها ويهتم بالشخصية اإلنسانية وتكاملها وإرساء سعادتها وتحقيق وحدتها وإكسابها الخصال السوية 

ة بالنظافة وحسن يالخارجطهارة يعمل على إكساب الجسم الفهو  ،والصفات الحميدة والفضائل الحسنة
وهذا اإليمان يعمل على نقاء الروح وصفائها . ة بالصفاء والنقاء من األحقاد والبغضاءي والداخل،المظهر

 .4}َألَا ِبِذكِْر اللَِّه تَطْمِئن الْقُلُوب{: قال تعالى . النفسيةمراضوسالمتها من األ
سي الذي يبعث الحرارة ، وهو المؤشر النف تعاليم الدينارإطضمن  الموجه األساسي لسلوك الفرد الدينف

لى الحق والعدل والصراط هو يوجه اإلنسان إن النفسية والعقلية، فمنذ البداية ونسا لصحة اإليةالروح
سلوك ، ومعالج لكل ة وهاجسة تخطر على العقل والضميرالسوي، فهو معالج لكل خاطرة وكل فكر

، وهو وحده يعلم مستقرها ومستودعها، فاهللا وحده خالق هذه النفس نسانوعمل وتصرف يقوم به اإل
 نفس الوقت تخاطب الفطرة وفي ،ي جاء مخاطباً لهذه الطبيعة عقالً وقلباً ووجداناًسالمفالدين اإل
 5.وتوقظها

                                                
 7:  سورة التكوير، اآلية- 1
 .40آني،  عدنان الشريف، من علم النفس القر- 2
 .97 القرآن الشرباصي، بواسطة، مأمون غريب، المعالم الخفية، أدب من - 3
 28:  سورة، غافر اآلية- 4
 .م1997 -1417، 1، الدار العربية للعلوم، ط105 انظر، عبد العلي الجسماني، القرآن وعلم النفس، - 5
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ن قد ثبت لديهم بالتجارب المتكررة أن اإليمان باهللا واآلخرة أعظم األدوية يكثير من األطباء النفسي
 النفسية، وكثير منهم استعان بالدين في عالج مرضاهم فنجحوا أعظم مراضالفعالة في القضاء على األ

 1.النجاح
 األعمال النافعة إتقانواآلخرة والفرد والجماعة يدعونا إلى اإلحسان إلى الناس وإلى  دين الدنيا سالمفاإل

وفي الدعوة إلى . خالد حتى قيام الساعة المثالية في كل شيء فهو دستورنا الوإلىوتجويدها وتحسينها 
متَِّكِئين ِفيها علَى {:  وقوله تعالى2}وحسن ُأولَِئك رِفيقًا{: اإلحسان إلى الناس وإلى النفس قال تعالى

 .3}الَْأراِئِك ِنعم الثَّواب وحسنَتْ مرتَفَقًا
: العمل والتدريب الجيد على ادائه يقول تعالىوفي بيان فضل اإلحسان واإلتقان واإلخالص والتفاني في 

 النفس هو علم وهذا ما يسعى إليه فرع تطبيقي من فروع علم. 4}ِإنَّا لَا نُِضيع َأجر من َأحسن عملًا{
. لى حسن التدريب واإلتقان واإلخالص في العمل وحبه والميل إليه وعدم كراهيتهالمهني الذي يدعو إ

 تعبيراً عن الوسطية 5}ولَا تَنْس نَِصيبك ِمن الدنْيا وَأحِسن كَما َأحسن اللَّه ِإلَيك{: كما يقول تعالى
 6. فال ينسى اإلنسان نصيبه من الدنيا وال يهمل أمور آخرتهسالمواإلعتدالية والحكمة والروية في اإل

فهذه القاعدة يستند إليها جميع  ،د المسلم هو القاعدة األساسية التي تبني عليها حياة الفراإليمان إن 
هذه القاعدة تقوم على . ، والسلوك الداخلي والخارجي للفرد المسلمالدنيا واآلخرةفي قومات الحياة م

رسل يمان بالمالئكة والكتب السماوية وال واإل.ونقص عن كل عيب وأسمائهته عبادة خالق منزه في صفا
 باألخالق الحسنة والسلوك وااللتزام ،هللا وحدهالعبادة داء مة على أ، قائواليوم اآلخر والقضاء والقدر

مما يجعلها خالية لخبائث وكل ما يضر النفس البشريةمكروه وتحريم اكل و القويم والبعد عن كّل شر ،
 7.والشدةمن العنف والتطرف والجريمة والقسوة والغلظة 

 

 .اآلثار النفسية لإليمان الشامل: المطلب الثالث
 ،شيء ومليكه غيب والشهادة، رب كل، عالم الخالق لهذا الكون المتصرف به وحدهلمسلم يؤمن بأن اهللا ا

يمان يمأل القلب هذا اإل، ق العبادة ال شريك لهح، وحده يستالموصوف بالكمال، المنزه عن كل عيب
، ريبةالع والشك وعور بالفوضى والضيايمان يمنع الش، وباإل والراحة النفسيةواالستقرارنة بالطمأني

 .ق الكون ودبر أموره بحكمة وتعقل خلاً عظيماًويشعر أن هناك خالق

                                                
 م2001 - 1421، 12، مكتبة وهبة، ط345 يوسف القرضاوي، اإليمان والحياة، - 1
 .69:  سورة النساء، اآلية- 2
 .30:  سورة الكهف، اآلية- 3
 .31:  سورة الكهف، اآلية- 4
 .77:  سورة القصص، اآلية- 5
 . 58 العيسوي، اإليمان والصحة النفسية، - 6
 . م1964، كتاب العقائد واآلداب واألخالق، ط51- 8 انظر، أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، - 7
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 ال يتأولها وال ، له رسولهوأثبتها أثبتها لنفسه، ، تعالى له أسماء حسنى وصفات عالويؤمن المسلم باهللا
ل عيب ونقص وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى اهللا عليه وسلم من ك ،يشبهها

 .إجماال وتفصيالًًًًً
وأنه تعالى وكّلهم . معصمون عن الخطأأنهم عباد مكرمون، خلقوا من نور،  واإليمان بالمالئكة،

 ومنهم الموكلون بالجنة ،بوظائف، فهم بها قائمون، فمنهم الحفظة على العباد والكاتبون ألعمالهم
أن اهللا ميزهم و. الليل والنهار ال يفترونفي المسبحون  ومنهم ، ومنهم الموكلون بالنار وعذابها،ونعيمها

 كذلك يؤمن باألنبياء والرسل، وأن اهللا اصطفى هؤالء الخلق عن ،كثير من مخلوقاته وفضلهم على
غيرهم ألنهم صفوة البشر، اختارهم اهللا تعالى ليكونوا هداة للبشرية، مقومين للسلوك، دالين على الخير، 

يمان بالقدوة فهذا اإل ،حسنة التي يجب أن تتبع النور، وأنهم القدوة الإلىمات مخرجين الناس من الظل
الدالة على الخير كل الخير، تبعث في النفس الراحة والطمأنينة، ألن المسلم علم أنه كلما حاد عن 

 في  رادعاً له عن كل ما يغضب اهللا تعالى، وهذا له أثرهوإرشادهمالطريق الصحيح وجد تعاليم األنبياء 
 ألعماله ولنفسه، ويؤمن أن الدنيا سوف اًنسان مراقبعل اإليمان باليوم اآلخر يجواإل. النفس البشرية

 كل عمل يرضي اهللا تعالى، فالعمل الصالح والسلوك الحسن له إلىتنتهي، وأن هناك حياة دائمة، تحتاج 
 كبير في ردع النفس األمارة التي لها دور ومن القوانين والتشريعات الربانية. أثر كبير على النفس

 1.بالسوء، مبدأ الثواب والعقاب، فهذا المبدأ رادع للنفس إذا ضلت عن جادة الصواب
، سبه تمتع وتوافق وانسجام مع نفسه، ومع مجتمعهبالتصديق والعمل فإن ذلك يكيمان إذا طبق المسلم اإل

، وأنها منزلة من عند اهللا تعالى ويةوالمسلم يؤمن بالكتب السما. ومع كل شيء يحيط به في هذا الكون
يوضح  ،لحقائق والمبين لألحكام، الموضح ل، وأن القرآن الكريم الشامل لكل شيء،على أنبيائه ورسله

 هوهذا الخلط يدفع ،شتت والخلطمام المسلم حتى ال يشعر بالضياع والفوضى العقلية والتأالطريق 
 .2للمرض العقلي

ء في الوجود حتى أفعال العباد  وقدره وحكمته ومشيئته فإنه ال يقع شي بقضاء اهللاعندما يؤمن الفرد
، وفي الحياة لى اهللا تعالىله للعمل والتقرب إ، فيكون ذلك دافع ال بعد علم اهللا به وتقديرهرية إختيااال

 اًد، ويؤمن العبد أن هللا عبالى اهللا بكل ما يحب ويرضىلتقرب إالدنيا متسع للعمل والعبادة والطاعة وا
 3.، فنالوا شرف محبته ورعايته، استخلصهم لنفسهيحبهم ويحبونه
اإليمان بالقضاء والقدر يخفف من قسوة شعور اإلنسان باأللم أو السخط أو فسيكولوجية  أما من ناحية 

ما ؤمن المصائب بصبٍر وجلد، أولذلك يتحمل الم .عندما تلحق به كارثة ما ،و التبرمالضجر أو اليأس أ
 النفسية مراضإنه ينهار وقد ينتحر ويسخط ويتبرم ويغضب ويحزن ويكفر وكلها مؤدية لألالملحد ف

 .والعقلية والجسمية
                                                

 .31-11 انظر، الجزائري، منهاج المسلم، - 1
 .19 واإلنسان المعاصر، سالم أنظر، العيسوي، اإل- 2
 . 60-51 انظر، الجزائري، منهاج المسلم،- 3
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يتوكل ، ف، وتجعل الرؤية أمامه واضحةوالطمأنينة في حياة الفرد المسلمتبعث الراحة عقيدة التوحيد إن  
من ويتخلص  ،مة والثقة في نفسه العزة والكرا، وبالتوكل يستمد من اهللاعلى اهللا في كل أمور حياته

، واالجتماعيللمرض النفسي والعقلي ، ألن هذا الشعور مدعاة الشعور بالذل والهوان والخضوع
والنزعات ،  النفسية والعقليةمراضصابة بهذه األيمان باهللا وحده جعل اإلنسان في مأمن من اإلفاإل

 1 . وجنونوإدمانالعدوانية من انتقام وانحراف 
 منها بعد وقوعها، ولكن الوقاية خير  قبل وقوعها وشافيمراضاإليمان باهللا تعالى وقايةٌ من األاً إن حق

د وكيف ال وق، مراض يتحصن باإليمان خير تحصن من هذه األأنعالج، لذلك يجب على المسلم الحق 
ته النفسية  العالم بكل شيء، وهو أعلم بما هو انفع لإلنسان ولحيا،خالق البشر والكون لى هذادعا إ

 .والعقلية والجسمية، يعلم داءها ودواءها، ومرضها وشفاءها المدبر ألمرها العالم بشؤونها

                                                
 .2005 -، دار المعرفة الجامعية، ط 22 عبد الرحمن العيسوي، العالج النفسي، - 1



 81

 .سالمالصحة النفسية في اإل: المبحث الثالث
 

 بالصحة سواء كانت جسدية أو روحية االهتمام إلى بالتعاليم والتوجيهات التي تدعو سالملقد جاء اإل
، ليكون فرد االجتماعيه التعاليم ليتمتع الفرد المسلم بالصحة والتوافق أو عقلية أو نفسية، جاءت هذ

ش إيجابي منتج لصالح نفسه ومجتمعه ويعيش في هذه الدنيا راضياً عن نفسه وعن مجتمعه الذي يعي
 االعتداللى كثيٍر من التعاليم التي تحفظ على اإلنسان جسده مثل  قد دعا إسالمفنرى اإل. في كنفه

 التغذية وعدم اإلسراف وتحريم شرب الخمر وأكل لحم الميتة، والبعد عن كل ما هو والتوسط في
 النفسية الكثيرة، فأكثر المدمنين مراضخبيث يضر بالصحة و بالنفس ويعمل على إصابة النفس باأل

كتئاب واإلحباط حيث  النفسية كالقلق واالمراضعلى الخمر والمخدرات هم من الذين يعانون من األ
 .ون أنهم بذلك يهربون من واقعهم المريريعتقد

لى  إا من أثر على النفس والجسد، ودعا بالنظافة العامة لما لهاالهتمام إلى سالموكذلك دعانا اإل
ما يحقق له الراحة ، وإنتاجهونبذ الكسل، حيث يجد اإلنسان في عمله العمل والكسب الحالل 

 .والطمأنينة والهدوء
 العامل النفسيفي رفع معنويات المريض، وهذا مما له أثر ة المريض، بعياد سالمكذلك أمرنا اإل

 .الرائدة وهذه تعاليمه الصحية ناإسالمهذا هو ،  على نصف العالجيعمل
 

 : الثقافة والصحة النفسية: المطلب األول
األمم تسعى إلى تحقيق ذاتها، وأن تكون مستقلة في كيانها وال يتحقق ذلك إال  إن كل أمة من

 . والضياعواإلتباعمحافظة على ثقافة األمة من التقليد بال
ية كانت وما زالت تتمتع بكيانها المستقل، رغم محاولة األعداء لطمس هذه الثقافة سالمواألمة اإل

ونبذها وتشويه حامليها والمحافظين عليها، وَأنّا لهم ذلك ما دام هناك متمسكين بالدين وتعاليمه، 
خ القيم والمبادئ واألخالق والعادات والتقاليد التي تعتبر ثقافة كل أمة  يعمل على ترسيسالمفاإل

 حاجاته، وحل إشباعسوية تعتز بنفسها وباستقالليتها، فهي تتجسد في سلوك الفرد، بالعمل على 
 وأخالقياً، وتحقق تكيفه النفسي، بتنمية اجتماعياًمشكالته، وتربيته على التكيف مع البيئة المحيطة به 

وتحمل المسؤولية، وطاعة أولي األمر، وممارسة الشورى ،  إلى أمته ووطنهباالنتماءره مشاع
بالتعاون والمحبة بين أفراد ، وتوظيفها في تحقيق الوعي والتوسط واالعتدال، ونبذ اإلفراط والتفريط

لضبط  والفساد والتسلط والعدوان والظلم، والثقافة هي إحدى وسائل ااالنحرافالمجتمع والبعد عن 
أو تعمل على محو معالمه  ،االجتماعي التي تحمي الفرد من الثقافات األخرى التي تحيط به

 1.الثقافية
                                                

 .94 واإلنسان المعاصر، سالم انظر، العيسوي، اإل- 1
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 .الهدي القرآني والصحة النفسية: ثانيالمطلب ال
وأن تعاليم هذا الدستور تدعوا إلى  ،إن دستورنا القرآن جاء ليحقق للبشرية السعادة والراحة والهدوء

 مراضوصحة نفسية سليمة خالية من األ ،هذه الدنيا متمتع بصحة جسدية جيدةنسان في أن يحيى اإل
نسان بالخير ، يعود على اإلآية من آيات القرآن أمر أو نهي، فنجد في كل  من كل سوءةمعافا
 : ومن هذه النصوص. والنفع

فَلَا تَتَِّبعوا الْهوى َأن {:  وقال تعالى1}مانُكُمفَِإن ِخفْتُم َألَّا تَعِدلُوا فَواِحدةً َأو ما ملَكَتْ َأي{: قال تعالى
اعِدلُوا هو َأقْرب :  وقوله تعالى2}تَعِدلُوا وِإن تَلْووا َأو تُعِرضوا فَِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا

اتَّقُوا اللَّهى و{:  يقول تعالى3}ِللتَّقْوفَاع ِإذَا قُلْتُمىوبذَا قُر كَان لَوِإذَا {:  يقول تعالى4}ِدلُوا وو
 ،في كل األحوال لى العدل المطلق ففي هذه اآليات دعوة إ5.}حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْعدِل

  . للحقوق، وسالمة للنفس وراحة لها،وبالعدل ضمانوفي الحكم بين الناس ،مع الزوجات واألقاربو
:  الفكري قال تعالىواإلرهابفي آيات الجدل بالحسنى ونبذ العنف والقوة والتطرف والتعصب  و
} نسَأح َل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهياِدلُوا َأهلَا تُج6}و . 
: جاء في قوله تعالىأو اإلسراف، عتدال والتوسط والحكمة وعدم المبالغة االلى إ الدعوةفي و
}عج كَذَِلكلَى النَّاِسوع اءدطًا ِلتَكُونُوا شُهسةً وُأم ا  فيه تفضيل لألمة وتقدير لها، مم.7}لْنَاكُم

 .  براحة نفسية عظيمةاًيعطيها شعور
من المبادئ اإلنسانية السامية التي تمتاز بها  ،ي العبادات والتكاليفوسطية فلى الوهذه الدعوة إ
 .يةسالمالشريعة اإل

 النفسية والعقلية مراضسالمة للنفس والروح من األ ، الهوىإتباعستقامة وعدم ى االوفي الدعوة إل
 .8 }فَِلذَِلك فَادع واستَِقم كَما ُأِمرتَ ولَا تَتَِّبع َأهواءهم{:  تعالىقال ،واالجتماعية

. 9}نيةً ِإنَّه لَا يِحب الْمعتَِديادعوا ربكُم تَضرعا وخُفْ{:  تعالىقال ،وللدعاء آثار نفسية عظيمة
 .عاءلى اهللا بالد هم أو حزن تضرع إأصابهه أمر أو فالمسلم إذا حزب

                                                
 .3:  سورة النساء، اآلية- 1
 .135:  سورة النساء، اآلية- 2
 .8 سورة المائدة، اآلية - 3
 .152:  سورة األنعام، اآلية- 4
 .58:  سورة النساء، اآلية- 5
 .46:  سورة العنكبوت، اآلية- 6
 .143 سورة البقرة، اآلية - 7
 .15:  سورة الشورى، اآلية- 8
 .55 سورة األعراف، اآلية - 9
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 اإلخالصلى  فيها دعوة إ1}فَادعوا اللَّه مخِْلِصين لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرون{:  تعالىقولهو
وِإذَا {: وقوله، األحقاد والكراهية، سليمة معافاةخالية من بالدعاء هللا تعالى، وأن تكون النفس صافية 

أنك  له وإشارة،  للفردفهذا دعم نفسي 2}سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن
 .لك الدعم والمساندة ويشد من أزركبل هناك من يقدم ، اً وحيدتليس

: ، والطمأنينة من الخوف والحزنالذي يضمن له الفوز بالجنة ،عمل والنشاط اللىوالمسلم مدعو إ
} ملَا هو ِهملَيفٌ علَا خَوو ِهمبر ِعنْد مهرَأج ما فَلَهاِلحِمَل صعِم الَْآِخِر ووالْيِباللَِّه و نَآم نم

نُونزحالمعاني األزمات، المليئة بلية من المشاكل و الخالى الحياة الطيبة،والعمل يقود إ. 3}ي
تقود الى اإلصابة  التي، شعور بالعزلة والوحدة والضعف من ال الفرداإلنسانية الرفيعة التي تحمي

من عِمَل صاِلحا ِمن ذَكٍَر َأو ُأنْثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً {:  قال تعالى. النفسيةمراضباأل
ب4}ةًطَي . 

ضياع وتفترسه  المسلمين بالبعد عن الهوى حتى ال يشعر اإلنسان بالتشتت والسالمويحث اإل
 5.الهواجس والوساوس

طف على األهل  صلة الرحم والعإلىنسان أثارها االجتماعية التي تدعوا اإلوآليات القرآن الكريم 
ب علَيكُم ِإذَا حضر َأحدكُم الْموتُ ِإن كُِت{: لقوله تعالى. لى الوالدين واليتامىواألقارب واإلحسان إ

تَِّقينلَى الْما عقوِف حرعِبالْم ِبينالَْأقْرِن وياِلدةُ ِللْوِصيا الْورخَي ك6}تَر 
 بالمغفرة والرحمة والعفو بفتح أبواب األمل ،لى التوبة والعدول عن الشر والفسادوالدعوة إ
 .7} ومن يعمْل سوءا َأو يظِْلم نَفْسه ثُم يستَغِْفِر اللَّه يِجِد اللَّه غَفُورا{ له تعالى، لقووالصفح
 طبق تعاليم إذا الروحية والنفسية، مراضاية من األ الوقإلىآيات القرآن الكريم تدعو اإلنسان جاءت 

 . السماء من أمر ونهي
 

                                                
 14:  سورة غافر، اآلية- 1
 .186:  سورة البقرة، اآلية- 2
 62:  سورة البقرة، اآلية- 3
 .97:  سورة النحل، اآلية- 4
 .62 -58 انظر، العيسوي، اإليمان والصحة النفسية، - 5
 . 180: سورة البقرة، اآلية - 6
 . 110: سورة النساء، اآلية - 7
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 .الصحة النفسيةالهدي النبوي و: لثالمطلب الثا
، كذلك جاءت السنة النبوية في سالمة الصحة النفسية والعقليةتعلمنا من الهدي القرآني ما ينفعنا 

يم ليه من تعالية وما تحتاج إسالماإلالشريفة، توضح لنا ما جهلنا من تعاليم القرآن، عن الشخصية 
 . ومبادئ وقيم

 ذه الجوانب مرتبطة، فهفية وروحيةوثقامن جوانب بيولوجية واجتماعية ن الشخصية تتكون إ
، خلل في الصحة النفسيةلى  فصلها عن بعضها ألن فصلها يؤدي إ، حيث ال يمكنببعضها البعض
ر في الجانب فهذا القصو ،نسان ولم يهتموا بهإلالروحي من امن العلماء الجانب  لقد أغفل كثير

 .  واضح عن الصحة النفسيةوين مفهوملى تك إاالهتداءالروحي لإلنسان أدى إلى عدم 
، تحقق لإلنسان صحة  والثقافية والروحيةواالجتماعيةإن تحقيق التوازن بين الجوانب البيولوجية  

، فالذي يتمتع بهذه الصحة ها القرآن الكريم النفس المطمئنةا، وهي النفس التي سمنفسية سوية
الل  من حسالم تعاليم اإلإتباعيق لضرورية عن طرايستطيع أن يشبع حاجاته ، النفسية السوية

، ت واالبتعاد عن النواهي والفواحشداء للعبادات والطاعاوأ ،وحرام وتوحيد خالص هللا تعالى
األعلى في تحقيق الشخصية ، والمثل والقدوة الحسنة. رذيلةوالتحلي باألخالق الحميدة والبعد عن ال

والجانب الروحي في حياته ب المادي التوازن بين الجان، rالرسول محمد لقد حقق ، السوية
ويشبع حاجاته ، الحالل واالبتعاد عن الحرام إتباع، فكان يشبع حاجاته البدنية من خالل الكريمة

 مؤكدة وجاءت السنة. ء والنقاء الكامل هللا تعالى وحده والصفاواإلخالصالنفسية بالعبادة والطاعة 
ة للنفس المطمئنة المثاليالشخصية  r الرسول دجسلقد  . أنه القرآنrعلى ذلك بوصف خلق النبي 

 1.فسية في أعلى مستوياتهابصحة ن التي حققت أعلى مستوى للشخصية السوية التي تتمتع
على تقوية الجانب الروحي أصحابه  هو بدوره كان يربيو r  القرآن الكريم بتربية الرسولاعتنى
يت هذه العالقة انطلقت طاقة ، فإذا ما قو بربهنسانلنفوس وتقوية عالقة اإليمان في ا، ببث اإلفيهم

الة المنتجة التي تؤثر في ، وبث الروح الفعبداع فيهم جميع طاقات العمل واإلروحية هائلة تفجر
يا (: عندما قال لهلحنظلة األسدي  r  رسول اهللاقال .تحفظ لها صحة بدنية ونفسية سليمة، وغيرها

ر والجنة رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج رسول اهللا، نكون عندك تذكرنا بالنا
لو تدومون على الحال التي تقومون بها عندي (: r ، فقال)واألوالد والضيعات ونسينا كثيراً

هذا ف. 2)ن يا حنظلة ساعة وساعة ولك وعلى فرشكموفي طرقكم، في مجالسكم، لصافحتكم المالئكة
بدنية والمادية،  الروحية من القيود الللطاقةر يحرتفعله من تفضل العبادة والذكر وما يبين الحديث 
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أال وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد (:  قالr النبي عنروى النعمان بن البشير و
 .1)كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب

لتي اعتنى به ، او القلب المسؤول عن جميع الجوارحفالحديث يبين أن مصدر القوة والنقاء ه
 . يمان والتقوى واالستقامة بدعوته إلى اإلسالماإل
عبادات والتمسك باألخالق الحميدة، والبعد عن الفساد والرذيلة، داء الباهللا تعالى، وأاإليمان بإن و

وأن باب التوبة له دور  ،لناشئ عن الشعور بالذنب والمعصية من القلق والتوتر ااإلنسانتخلص 
الَِّذين َآمنُوا وتَطْمِئن قُلُوبهم {:  في النفس الطمأنينة واألمنمن القلق والتوتر وبثكبير في التخلص 

الْقُلُوب ِئناهللا تعالى بأداء النوافل سبب في نيل إلىوان التقرب  2} ِبِذكِْر اللَِّه َألَا ِبِذكِْر اللَِّه تَطْم 
من : إن اهللا تعالى قال(:  قالr ن رسول اهللاأ فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه .رضى اهللا ورعايتة

حب مما افترضت عليه، وما يزال بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أعادى لي ولياً فقد أذنته 
حببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر  إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أعبدي يتقرب

 3.) استعاذني ألعيذنهنوإل سألني ألعطينه، نوإلبها، به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي 
ويضفي على النفس   تعالى وبدخول الجنة، الرجاء بالفوز بمغفرة اهللافهذا الحديث يبعث في النفس

 4.الشعور بالطمأنينة واألمن
صحابه كيفية عالج النفس والروح، حتى تبقى سوية، التي علم بها أ r ،نماذج من حياة الرسول هذه
توازنة، خالية من التشوهات، والخلل، الذي يعود على اإلنسان بالحياة القلقة، المضطربة، الغير م

ن نتعامل مع الحياة الدنيا، ادي البشرية، ذو النفس السوية أه rمطمئنة، هكذا علمنا سيدنا محمد
نصوص وهناك . نحراف، والجريمة، والمرض النفسيق واضطراب، بعيداً عن الشذوذ واالدون قل

كثيرة جاءت في السنة المطهرة عنيت باإلنسان وبصحته النفسية، ولكن هذا يحتاج مني الكثير 
 .لسرده وال يسعني في هذا المقام ذكره

 

 .أثر القيم األخالقية في الصحة النفسية: مطلب الرابعال
ميع شوؤن الحياة جب  والسنة النبوية المطهرة التي تهتم تعاليم القرآن الكريمإتباع إلى سالمحث اإل

 وطاعة وأخالق ومبادئ وقيم وعادات، فهناك نصوص من القرآن ةفي الدنيا واآلخرة، من عباد
ادفَع ِبالَِّتي ِهي َأحسن فَِإذَا الَِّذي بينَك {: ث على التحلي بالخلق الحسن منها قوله تعالىالكريم تح
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 ِميمح ِليو ةٌ كََأنَّهاودع نَهيبعن الجاهلين، قال تعالىواألعراضو والتسامح لى العف إودعوة. 1}و  :
} اِهِلينِن الْجع ِرضَأعِف ورِبالْع رْأمو فْو2}خُِذ الْع . 

والْكَاِظِمين الْغَيظَ والْعاِفين عِن النَّاِس واللَّه يِحب {: وقال تعالى في فضيلة العفو واإلحسان
ِسِنينحِم {: حتمالقال تعالى في الحث على الصبر واال و3}الْمزع لَِمن ذَِلك ِإن غَفَرو ربص نلَمو

 4.} الُْأموِر
كلكم راٍع (: في تربية المسلم على تحمل المسؤولية واإليجابية كٌل بحسب قدراته rوقال رسول اهللا 

عية في بيت اعيته، والمرأة رهله ومسؤوٌل عن رمسؤوٌل عن رعيته، الرجل راٍع في أوكلكم 
وكلكم راٍع ... زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راٍع في مال سيده ومسئول عن رعيته

 .5)ومسؤول عن رعيته
إن المقسطين عند اهللا على (: عدل والرؤساء واآلباء واألمهاتفي دعوة الحكام لل r قال رسول اهللا

عوة للعدل د في r وقال رسول اهللا 6.) وما ولوايهموأهلمنابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم 
 : والعفةوالقسط والرحمة 

قربى ومسلم، وعفيف أهل الجنة ثالثة، ذو سلطاٍن مقسط موفق، ورجٌل رحيم رقيق القلب لكل ذي (
 .7)متعفف ذو عيال

 . لى أن يتمتع بصحة نفسية سليمةا إهذه المعاني النبيلة تدعوا كل من تحلى به
 بالفضل في تغيير مجرى حياة الفرد، حيث كان r أجمع يشهد لمعلم البشرية سيدنا محمد إن العالم

العرب في الجاهلية يعيشون في صحراء قاسية لم يتعلموا منها إال القسوة والعصيان والتمرد، فجاء 
ر  فأخرج هؤالء من دائرة الفوضى الخلقية والتمرد، إلى دائرة السمع والطاعة ألولي األمسالماإل

على المرء السمع والطاعة فيما احب (: r قال رسول اهللا بالقوانين واألنظمة والمبادئ،االلتزاموإلى 
 وفي الدعوة والحث على 8)وكره إال أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة

ت، فهذا ها إلى مستوى التفضيل عن باقي المخلوقاوارتقائ، األخالق الحميدة دور في تهذيب النفس
 كل ما يغضب اهللا تعالى، والعمل على إرضائه، والسعي ارتكابن خلق الحياء يمنع الفرد المسلم م

                                                
 .34 اآلية سورة فصلت، - 1
 .199 اآلية ،األعراف سورة - 2
 .134:  سورة آل عمران، اآلية- 3
 .43:  سورة الشورى، اآلية- 4
 . ،1/6 رواه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، - 5
 . 5379، رقم 808ل في حكمه، صححه األلباني،  رواه النسائي في سننه، فضل الحاكم العاد- 6
 . 2865،رقم1149 رواه مسلم، باب صفات أهل الجنة وأهل النار، - 7
 . 1839، رقم 768 رواه مسلم، باب وجوب طاعة األمراء،كتاب اإلمارة، - 8



 87

 آخاه في ار وهو يعظاألنص لرجل من rإلى ثوابه، وهذا الخلق دليل على اإليمان لقول الرسول 
 .1)دعه فإن الحياء من اإليمان(: الحياء قال
 ولو أن رجال اإلدارة وعامة األفراد تمسكوا بهذه ،لطريق على إماطة األذى عن اسالمويحث اإل

  2. الفضيلة لما عانى المجتمع ما يعانيه اآلن من مشكلة التلوث
 التي لها دور كبير في المحافظة على اإلنسان وعلى البيئة rر من أحاديث الرسول وهناك الكثي

منع دور في المحافظة على البيئة واكد الرعدم التبرز في الظل والماء دعوة إلى التي يعيش فيها، فال
لى الطهارة من النجاسة والنظافة الشخصية من ترتيب المظهر كذلك الدعوة إ. التلوث البيئي

النفسية   فيالخارجي للجسم والمالبس، والتأنق والترتيب والجمال، وال ننسى السواك مما له األثر
ظافة الفم، ورائحته، ومظهر األسنان الجميل البشرية وعلى اآلخرين، حيث أن السواك يحافظ على ن

 .الذي يظهر بها الفرد المسلم
 على عدم التحدث بما rالرسول  حث ،تماسكهازوجية وقدسيتها وحفاظاً على سرية الحياة الو 

 والتفكك االنهيارة من حمي األسر بهذه اآلداب يفااللتزام. يحصل بين الزوجين من معاشرة
ألقارب من البغضاء والشحناء التي بدورها تؤثر على نفسية األبناء حمي األهل واوالتصدع وي

 .واألزواج واألهل واألقارب
فسي على  من أثر نى التحدث بالكلمة الطيبة لما لها فهذه دعوة إل3.)الكلمة الطيبة صدقة(: r قال 

ي للدخول فقلوب العرب  سالماإل ، وبالكلمة الطبية روضسالمنتشر اإلالفرد، وبالكلمة الطيبة ا
، وفيها دعوة كريمة للمسلم كي يتصدق بالكلمة الطيبة إن لم يجد ماالً وقال رسول سالميرة اإلحظ
 فكما للصدقة دور كبير في تماسك 4.)اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة(: rاهللا 

ور بالوحدة والقوة، فال يشعر المجتمع وتكافله وتضامنه، فلها دور في التآلف والتواد والتحابب والشع
 العرب من أخرجتوة وعزة ، فالكلمة الطيبة مصدر قالمسلم أنه وحيد ضعيف، ال حول له وال قوة

والبعد عن ،  باألخالقفااللتزام إلى دائرة العزة والسيادة على المجتمعات ،دائرة الذل والهوان
ثبت علمياً فقد لى الحياة النفسية للمجتمع،  والفساد له دور في التأثير النفسي على الفرد وعاالنحالل

 مما ، والضغوط لمدة طويلة من الزمن تؤثر بدنياًُ ونفسياً على األفرادلالنفعاالتبأن تعرض الفرد 
 5.دورها تضعف الفرد والمجتمع بأسره النفسية والبدنية، التي بمراضنتشار األيسبب ا
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 .لنفسية والسالمة ايةسالماإلالتربية : المطلب الخامس
 التي أمر سالم تعاليم اإلوإتباع بالخلق الحسن االلتزامعوة إلى  تربية اإلنسان، بالدإلى يدعو سالمفاإل

عتدال وعدم إسراف حيث يعيش المسلم في توازن دائم في حياته ال يقوم بعمل ابها من وسطية و
اجر المسلم بعدم الغش التخالص، والدعوة إلى  وبالدعوة إلى اإلتقان بالعمل واإل،على حساب اآلخر

ما لزيارة المريض، ك. 1)ليس منا من غش(: rلقول الرسول ، واالحتكارحتيال والنصب واال
 والتمتع االجتماعيلها دور في التماسك   الجنائز، واإلخاء، وحقوق الجار وصلة الرحموإتباع

ى تربية النفس البشرية التي تعمل عل،  الخصال الحميدةإتباع إلى سالملصحة النفسية، ودعا اإلبا
والشعور ، قة بهاعتماد على النفس، والثي تشعر الفرد باألمن النفسي، واالوسالمة الصحة النفسية فه

لى  يدعو أصحابه إrكان رسول اهللا . ستقالل في الذات والرأي والرضى والقناعةبالمسوؤلية، واال
 في الفوز بالثواب والنعيم في الجنة، اإليمان ويرغبهم في تقوى اهللا، والسعي لنيل رضوانه، طمعاً

، وبدعوة االنحراف عن واالبتعاد، واالستقامةحيث كان ذلك دافعاً قوياً لهم في اإلخالص بالعمل 
 على الذات وبث الثقة بالنفس، والعمل على االستقاللية في الشخصية االعتماد أصحابه في rالنبي 

داً لهم باآلراء والتفكير واألعمال، فالمسلم شخصية مستقلة والرأي بأن ال يكون الفرد تبعاً للغير ومقل
وفي قوله .  بها بعيدا عن الشعور بالنقص والضعف والخوفواالعتزازمبنية على الثقة في النفس 

r :) ومسؤوٌل عن رعيته، والمرأة رعية أهلهكلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيته، الرجل راٍع في 
وكلكم راٍع ... تها، والخادم راٍع في مال سيده ومسئول عن رعيتهفي بيت زوجها ومسئولة عن رعي

 .2)ومسؤول عن رعيته
 وأن يقوم بواجبه اتجاه هذه المسؤولية على أكمل على تحمل المسؤولية المنوطة به، يربي المسلم 

سلم وجه دون تقصير أو تقاعص، وكان وعد اهللا تعالى بالمحاسبة على هذه المسوؤلية دافعاً قوياً للم
وإن من أكثر العوامل وأهمها في راحة البال . قيامهذه المسوؤلية والقيام بها خير على أداء 

والشعور بالسعادة والطمأنينة، الشعور بالقناعة والرضى بما قسم اهللا تعالى من رزق ونعم وغيرها 
عاسة وعدم التبرم والسخط من قضاء اهللا وقدره، ألن سخط اإلنسان على القضاء يشعره بالت

 .والشقاء
 حيث يعتبر صمام األمان في مواجهة المصائب ، كذلك الصبرسالمليها اإلومن األخالق التي دعى إ

والصمود أمام الشدائد واألزمات، وهو الحماية من كوارث الدهر ومصائبه، وهو الزاد الذي يتزود 
ولم يغفل . حة نفسية عاليةوالذي ينعم بهذه الصفة يتمتع بص. به المسلم في مواجهة الحياة ومصائبها

 المنهج العلمي في وإتباعالتأمل  عن سالمة الجسم والعقل، فكان يربي العقل على التفكير وسالماإل
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الصحة ب االهتمامودعا إلى ، يد األعمى الهوى، والنهي عن التبعية والتقلإتباعالبحث، وعدم 
 واإلنتاج، ، والحركة والنشاط والعملاضمربالدعوة إلى الطهارة، النظافة، التداوي من األ ،الجسمية

 1. في السعي وطلب الرزق من اهللاوعدم التواكل والتقاعس

تعليم البنات، وأنها تربية شمولية تكاملية : يجابية منهاية بعدة خصائص إسالموتمتاز التربية اإل
 واألخالقية نصب على التربية الروحيةكبر ي األاالهتماموإن كان تشمل كل جوانب شخصية المسلم، 

لى  إإتباعهاة، بحيث يؤدي سرية والفكرية والمهنية والعملية األيمانية والخلقية والعلمية والعقائديواإل
 . تكوين المواطن الصالح المتكامل المتوازن

ي عالقته االجتماعية ويحض على اإلخاء  من حياة الفرد، فاالجتماعي الجانب سالموينظم اإل
 إلقامة الحياة سالميؤذيه وال يضره وال يسبه وال يحقره، ويدعو اإلخو المسلم ال فالمسلم أ
 على أعجمي فضل سنان المشط ليس لعربٍي المساواة، فالناس سواسية كأ على أساس مناالجتماعية

 أو الضمان االجتماعي التكافل سالم اإلثم والعدوان أو الظلم، ويكفل اإلأساس علىإال بالتقوى، ال 
 إقامة عالقات إلى سالممثل ذلك في الزكاة وغيرها من الصدقات، ويسعى اإل كما يتاالجتماعي

 .2اجتماعية طيبة وإيجابية بين مختلف شرائح المجتمع
 

 : الخامسالمطلب 
 بالصحة النفسية، االهتماملى  ومبادئه وقيمه ونظمه تدعو إسالموهكذا نرى أن جميع أحكام اإل

 ضطراب، من الشوائب، سوية خالية من االسليمة، خاليةن يحيا المسلم حياة نفسية وتعمل على أ
عمار ، لكي يستطيع أن يحقق الهدف الذي خلق من أجله وهو عبادة اهللا، وإواالنحرافوالقلق، 

 دين ال ينفصل عن الحياة سالمفاإل. األرض، بما يعود على الكون والخلق والبشرية بالنفع والخير
 .نسان حياة سوية سالمة من كل شرالحياة ليعيش اإليهتم بجميع شؤون اليومية وهو دين 
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 :  في تحقيق الصحة النفسيةسالممنهج اإل: المبحث الرابع
 
ي حيث كان هذا المنهج سالمنسان هو المنهج اإلالشمولية لإلو يد الذي يحقق التوازنن المنهج الوحإ

نسان سوي يتمتع نتاج إيعمل على إد، وهذا التوازن يوازي بين الحياة المادية والحياة الروحية للفر
وهذا المنهج عمل على تقوية الجانب الروحي . بصحة بدنية، وعقلية، ونفسية، وروحية جيدة

 باهللا وعبادته وطاعته، وكذلك اإليمانلإلنسان الذي يمتعه بصحة نفسية وروحية سليمة عن طريق 
 أهوائه تعمل على التحكم في قوى الجانب البدني منه بتعليمه بعض الضوابط واألحكام التي

 حاجاته اإلنسانية والنفسية، وتعليمه بعض الصفات والقيم والمبادئ التي تنظم حياته وإشباعوشهواته 
 . حياة سوية تتحقق فيها الصحة النفسيةأحيائهفي الحياة الدنيا، وتعمل على 

 
 . تقوية الجانب الروحيأسلوب: المطلب األول

 :  وعبادتهاإليمان باهللا وتوحيده -1
 الثالث rوقد قضى الرسول . لى اإليمان باهللا وتوحيده وعبادته وحده ال شريك له إسالميدعو اإل

، لى عقيدة التوحيد، ويثبت جذور اإليمان في قلوب أصحابهرة سنة األولى من الدعوة يدعو إعش
ثر عظيم في هللا تعالى أ، ولقد كان لإليمان بالى اهللا تعالى وعبادتهويزكي نفوسهم ويزكيهم بالتقرب إ

تغيير شخصيات العرب، فقد تخلوا عن كثير من أخالقهم وعاداتهم في الجاهلية، وتحررت عقولهم 
مور التي يخافها في العادة  نفوسهم من الخوف من كثيٍر من األمن الجهل والخرافات، كما تحررت

خوف من مصائب الدهر، لقد تحرروا من الخوف من الموت، والخوف من الفقر، وال. معظم الناس
 .1والخوف من الناس
 كل ما وإتباعيه، ل، والتقرب إلى التمسك باإليمان باهللا تعالىيدعو أصحابه إ rلقد كان الرسول 

 اهللا وحده كما يتضح ذلك من إالستعانة به وحده، أال يسألوا يرضي اهللا، واالعتماد عليه وحده، واال
إذا سألت ... (: r قال فيه الرسول، على الرحل خلفهوهو يركب البن عباس  rل توجيهات الرسو
 على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك اجتمعت فأستعن باهللا، وأعلم أن األمة لو استعنتفأسال اهللا، وإذا 

 بشيٍء قد كتبه اهللا إال بشيٍء قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيٍء لم يضروك إال
 . 2...)عليك

نشراح واألمن، ألنه علم أن ن تسمو روحه بالرضا والسعادة واالب اإلنسان باإليمافعندما يمتلئ قل
 إال بإذن من اهللا ، أو يدفع عنه الضر،اهللا تعالى بيده كل شيء وال يستطيع أحد أن يجلب له النفع
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د كتبه اهللا عليه، لجن ال تستطيع أن تضره إال بشيء قتعالى، وأن جميع المخلوقات واإلنس وا
 محبته في قلوب  اهللا، ألقىأحبه وإذا بالعبادة والتقرب إلى اهللا تعالى فينال رضاه ومحبته، فيخلص

وبالتقوى .1}الَِّذين َآمنُوا ولَم يلِْبسوا ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم الَْأمن وهم مهتَدون{: الناس قال تعالى
ة والحق والصدق، وتجنب الظلم والعدوان والبعد عن واإلخالص دعوة إلى نشر العدل واألمان

اإلساءة والفساد، والدعوة إلى النهوض باألمة وتنمية ذاتها وقدراتها بالعلم والمعرفة والرقي إلى 
 2.حترامهم، وتقدير األمم واr ورضى رسوله ،أحسن المستويات، لنيل رضى اهللا تعالى

ن  الحق والعدل واألمانة والصدق، وأعمالهماً في أ ويتضمن مفهوم التقوى أن يتوخى اإلنسان دائ
ويتضمن مفهوم التقوى كذلك، أن يؤدي اإلنسان . يعامل الناس بالحسنى، ويتجنب العدوان والظلم

 اهللا تعالى في كل ما يقوم به من إلىكل ما يوكل إليه من أعمال على أحسن وجه، ألنه دائم التوجه 
 تحسين ذاته، وتنمية قدراته ومعلوماته إلى يدفع اإلنسان دائماً وهذا.  مرضاته وثوابهابتغاءأعمال 

إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة لإلنسان نحو . ليؤدي عمله دائماً على أحسن وجه
 .السلوك األفضل واألحسن، ونحو نمو الذات ورقيها، وتجنب السلوك السيء المنحرف والشاذ

لها واتزانها، في بلوغ الكمال  في نضوج الشخصية وتكامفالتقوى إذن، من العوامل الرئيسية
 3.نساني، وتحقيق السعادة والصحة النفسيةاإل

في تربية الشخصية المسلمة، فجعلت منها  ية كانت العبادات لها دور كبيرسالممنذ بداية الدعوة اإل
نسان على الحج، تربي اإلة، فالصالة والصيام والزكاة و سوية، ذات خصال حميدشخصية مميزة

حترام النظام، والتحكم في الشهوات واألهواء، والصبر على المشاق كما لها دور الضبط، وا
 التي تساعد على تكوين االجتماعي في تنمية روح المشاركة، والتعاون والتآلف، والتكافل اجتماعي

 4.الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية

واألمن النفسي، ويمده بقوة نسان الشعور بالسعادة عث في اإلات يبلى اهللا تعالى بالعبادإن التقرب إ
 .روحية عظيمة ألنه يعلم أنه في رعاية اهللا تعالى وحمايته، وأن اهللا تعالى يمده بعونه وتأييده

من عادى (: قال اهللا تعالى: محدثاً عن ربهقال  r  فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا
وال .  ما افترضته عليهأداء من إلي عبدي بشيء أحب إلي بالحرب وما تقرب لي ولياً فقد أذنته

 بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي إلييزال عبدي يتقرب 
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وان سألني أعطيته، وان استعاذني . يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها
 1.)أعذته

وأنهما مرتبطان ببعضهما البعض ألن النفس  قة بين العالج الروحي والعالج النفسي،ثمت عال
ن الروح  واحد حيث جاءت النفس بمعنى الروح وأأتيان في معنى تاوالروح كما عرفتهما سابقاً كانت

 .تعبر عن النفس لذلك نشأت عالقة وطيده بينهما
 النفسي ليس مجرد إعطاء فاإلرشاد ـي سيان حفالعالج النفسي أو اإلرشاد النفسي والعالج الرو 

 إن مرحلة إعطاء معلومات هي مجرد جزء من مات للمريض عن المرض وطرق عالجه ـمعلو
 االهتمام هو األساسيهدفها ... عملية اإلرشاد، و اإلرشاد النفسي هو عملية ديناميكية مستمرة

انتكاسة قد تحدث، ووضع خطة متكاملة بالمريض وبجميع النواحي النفسية والبيولوجية، لتقليل أي 
 2.وشاملة لعالج كل مريض على حده

 
 :  السيطرة على الجانب البدني في اإلنسانأسلوب: نيالمطلب الثا

 : السيطرة على الدوافع
هللا، وعدم م الفرد المسلم على التحكم في دوافعه التي خلقها ايلتعل،اء القرآن الكريم والسنة النبوية ج

 أعلى درجات إلى ضمن الحدود الشرعية، التي يسمو بها اإلنسان نهذبها ونجعلها تسيروأن كبتها، 
 من أهم األساليب في إشباع الدوافع ، عن الحرامواالبتعاد ،فالدعوة إلى إتباع الحالل. الرقي

وتحريم إشباعه عن طريق الزنا ، حيث كان إشباع الدافع الجنسي عن طريق الزواج، الفطرية
ولْيستَعِفِف الَِّذين لَا يِجدون ِنكَاحا حتَّى {: قال تعالى ،ر مشروعه التي حرمها اهللايوالطرق الغ

يغِْنيهم اللَّه ِمن فَضِلِه والَِّذين يبتَغُون الِْكتَاب ِمما ملَكَتْ َأيمانُكُم فَكَاِتبوهم ِإن عِلمتُم ِفيِهم خَيرا 
ن ماِل اللَِّه الَِّذي َآتَاكُم ولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَى الِْبغَاِء ِإن َأردن تَحصنًا ِلتَبتَغُوا عرض وَآتُوهم ِم

 3} الْحياِة الدنْيا ومن يكِْرهن فَِإن اللَّه ِمن بعِد ِإكْراِهِهن غَفُور رِحيم
ي كل شيء والبعد عن اإلسراف والتبذير في إشباع الدوافع البدنية عتدال والتوسط ف االوإتباع

ان والدعوة إلى إشباع الدوافع النفسية بالتحكم في األهواء وعدم العدو. والجسمية من مأكل ومشرب
، وأن ال  الحب والكراهيةحتى في االعتدال إلىيدعوا r  فكان النبيوحب التملك والحقد والكراهية،

 4.ألن من طبيعة النفس البشرية التقلب في المشاعر ، بهمااًرفنسان مسيكون اإل
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 : االنفعاالتالسيطرة على  -1

وقد بينت الدراسات الطبية .  والتحكم فيهاانفعاالتهم السيطرة على إلىيدعو القرآن الكريم الناس  
 نشوء إلى لإلنسان يؤدي االنفعاليةضطراب الحياة حديثة الحكمة من ذلك، إذ ثبت أن اوالنفسية ال

 1. البدنية والنفسيةمراضكثير من أعراض األ
:  هريرة رضي اهللا عنه قالأبيفي انفعال الغضب فعن  لمسلمين على التحكم اr وصى الرسولأ
 ،r  فالرسول.2)"ال تغضب": فردد مرارا، قال" ال تغضب": الوصني، قأ: r  رجالً قال للنبيأن

وحينما كرر الرجل " ال تغضب":  من قولهكثربأ يوصيه، لم يوصيه أنحينما طلب منه رجل 
 : في كل مرة بنفس الجواب r الرسول أجابهالسؤال ثالث مرات، 

.  الغضبعظيمة لمجاهدة النفس في التحكم في ونستطيع أن نفهم من ذلك القيمة ال... "ال تغضب"
لك نفسه في ومن يستطيع أن ينجح في هذا الجهاد، ويملك نفسه عند الغضب، يستطيع كذلك أن يم

 ذلك، فإن التحكم في الغضب ، ومغريات الدنيا وملذاتها وفضالً عنوأهوائهاجهة شهوات نفسه امو
 .لى حسن العالقات بين الناس، والى انتشار السالم والمحبة والمودة بينهميؤدي إ

لشحناء  ـ أيضاً ـ المسلمين بالتحاب والتواد، ونهاهم عن البغضاء واr أوصى الرسول... 
: خاه فوق ثالث ليالال يحل لمسلم أن يهجر أ(: قال r ن رسول اهللالكراهية، فعن أبي أيوب أوا

 .3)ض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسالميلتقيان فيعرض هذا ويعر
والحكمة من تحديد المدة ثالثة أيام ال . ففي هذا الحديث تحذير من التخاصم والكراهية والهجران

 انفعالفي خصومته وكراهيته ألخيه المسلم هي أنها مدة كافية لزوال  يستمر أنيحل بعدها للمسلم 
 4.الغضب والكراهية، وإحالل التفكير السليم، وتناسي األحقاد والضغائن

 االنفعاالت، وجعل المسلم يسيطر على هذه سالموكثير من الخصال المذمومة في اإلنسان هذبها اإل
ن اإلفراط في هذه الخصال رية، وقد وصف العلماء أالنفس البش إفسادلما لها من ضرر كبير في 

لى  إسالمدعا اإلمثل الحسد والحقد والكراهية والكبر، يعتبر مرض نفسي يجب أن يعالج لذلك 
 النفسية، التي تعود بالضرر على الفرد مراضالسيطرة على هذه الخصال حمايةً لنفس المسلم من األ

 .وعلى المجتمع
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 . تعليم الخصال الضرورية للصحة النفسيةأسلوب: ثالثالمطلب ال
خالق سيئة  تغرق في بحر الفساد الخلقي والديني، فكان يسود المجتمع أسالمكانت الجاهلية قبل اإل

الباطل، وأكل حق الفقير ومال اليتيم والربا والزنا والسلب والنهب ووأد من أكل لحقوق الناس ب
الفساد بالدعوة إلى اإليمان وحسن الخلق فحرم منها  وأنقذ الناس من هذا سالمللبنات، فجاء اإل

األخالق الفاسدة وربى المسلم على الحب والمودة والتعاون واإلخالص ومساعدة اآلخرين والعطف 
هم محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَ{: على المسكين واليتيم قال تعالى

 مثَلُهم وِد ذَِلكجَأثَِر الس ِمن وِهِهمجِفي و ماهانًا ِسيموِرضاللَِّه و لًا ِمنفَض تَغُونبا يدجا سكَّعر ماهتَر
 علَى سوِقِه يعِجب ِفي التَّوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإنِْجيِل كَزرٍع َأخْرج شَطَْأه فََآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى

 1 }الزراع ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار وعد اللَّه الَِّذين َآمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنْهم مغِْفرةً وَأجرا عِظيما
ضطراب، وحثهم على نفس والتخلص من الخوف والقلق واال بالالقناعة والثقةودعاهم إلى الرضا و

وهام، والرجوع إلى الشرع في  لتحصيل العلم ونبذ الخرافات واأل واإلنتاج والنهوض باألمةالعمل
  . النفسيةمراض يحمي النفس من األسالم لتعاليم اإلاإلتباع، فهذا كل أمر

 إلى الجماعة، االنتماءومن الخصال التي لها عالقة وثيقة في سالمة الصحة النفسية تقوية روح 
 بصلة الرحم، ومساعدة األقارب والعطف االجتماعية وتقوية أواصر العالقات ياالجتماعوالتكافل 

تشهد له ،اً متماسكاً إنسانيهم مجتمعاً مجتمع غداى ذلك،حتى يربي أصحابه علrفكان النبي ، عليهم
 ،الً في صفاته، كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض، فكان قوياً بذاته، متكامجميع األمم بذلك

ؤاخاة بين المهاجرين واألنصار من أعظم األمثلة التي رسخت أواصر المحبة والتماسك فكانت الم
 على الضعفاء االعتداءكل معركة بعدم للجند في  rبين أبناء المجتمع الواحد، وفي توصية الرسول 

أمن على البدن والمال، والشعور بالراحة اد دور في إعطاء النفس ثقة حترام العبوالممتلكات، وا
 على النفس وخاصة في كسب الرزق االعتماد يعلم أصحابه على rكذلك كان النبي . الطمأنينةو

:  قالr الرسول أنفعن أبي هريرة رضي اهللا عنه . مل اليد والبعد عن سؤال الناسواألكل من ع
 يأتي رجالً ليسأله أعطاه أنن يأخذ أحدكم حبلة يحتطب على ظهره خير له من والذي نفسي بيده لئ(

 عن نفسه وذاته، فإذا كان مفهوم اإلنسانتغيير فكرة  ، من أهم الطرق للعالج النفسيأن 2.)أو منعه
فإن سلوكه يكون متفقاً مع هذا المفهوم، وإذا  ، عن ذاته أنه جدير باالحترام والتقدير والثقةاإلنسان

نه مقتنع تماماً أن كان مفهومه عن نفسه أنه سيء غير جدير باالحترام، فإن سلوكه يكون كذلك، أل
 عن نفسه اإلنسانير فكرة ييقوم به غير محترم فهو يعمل كل ما هو غير سوي، فتغكل عمل 

ومن الخصال .بالتشجيع، وبث روح الثقة بالنفس، وتعزيز العمل الحسن، لها دور في تعديل السلوك

                                                
 .29:  سورة الفتح، اآلية-1
 .2/152 رواه البخاري، باب االستعفاف عن المسئلة، - 2
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ن أبي هريرة أن  التعفف واالستغناء عن سؤال الناس، فعrالمهمة التي علمنا اياها الرسول 
يبين أن الغنى فالحديث . 1)ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس(:  قالrالرسول 

ليس بتملك المال،وإنما الغنى من استغنت نفسه عن السؤال، وهذا الشعور بالغنى يكسب الفرد ثقة 
وانها سبب في  ه،في نفسه، ورضا بما قدر له من رزق، فيحمد اهللا على نعمه ويشكره على فضل

 2.سعادته وسالمة صحته النفسية

                                                
 . 8/118 رواه البخاري، باب الغنى غنى النفس، - 1
 .295 - 285م النفس،  انظر، محمد نجاتي، الحديث النبوي وعل- 2
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 .في القرآن الكريم والحديث الشريفالعالج النفسي : المبحث الخامس
 

 ونفس، وقد قدر اهللا لهذا  مخلوق من مخلوقات اهللا تعالى وهو عبارة عن جسدإن اإلنسان
س تصاب  يمرض وأمر اإلنسان بالعالج من هذا المرض بالدواء، وكذلك النفنالجسد أ

 النفسية مراض يصاب باألن النفسية واهللا قدر لإلنسان أمراضبالمرض وهو ما يعرف باأل
الج هذه التي ذكرت في القرآن والسنة الصحيحة من هٍم للمستقبل وحزناً على الماضي، وع

دويتها حديث  ومن أ،نة الصحيحة والقرآن الكريم، كما ذكرت الس بالرقية الشرعيةمراضاأل
 د أحما أصاب(: rقال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال r رسول اهللا

حكمك تك ناصيتي بيدك ماٍض في أم ابن عبدك ابنم وال حزن فقال اللهم إني عبدك قطٌ ه
به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو سٍم هو لك سميت عدٌل في قضاؤك أسألك بكل ا
ن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزني  أاستأثرت به في علم الغيب عندك

 .1) فرحاً همي إال أذهب اهللا همه وحزنه وأبدله مكانهوذهاب
ن على لسان سيدنا يونس عليه السالم عندما  األدوية الشرعية ما جاء في القرآكذلك من

 ِإنِّي كُنْتُ ِمن  َأنْتَ سبحانَكِإلَه ِإال ال{: أصابه الحزن والهم في بطن الحوت حيث قال
النفسية باألدعية مراضاألى عالج ن والسنة الصحيحة عل هكذا دّل القرآ2}الظَّاِلِمين 

الشرعية، فكان الشفاء من اهللا تعالى، ولكن عندما ضعف اإليمان ضعف قبول اإلنسان 
أسرع في عتقاداً منه أنها أسهل ولصحيحة ولجأ إلى األدوية الحسية ابالعالج القرآني والسنة ا

ي عاش افات الت الشعوذة والخرإلىوعندما كانت هذه األدوية غير مجديه لجأ اإلنسان  الشفاء،
المحرمات والشرك للشفاء بل ووقوع في  يض بسببها في دوامة ال تنقطع دون جدوىالمر

 .باهللا تعالى
 من الناس، وعناطئة أو وهمية عن نفسه وعن غيره أفكاراً خفسي اكتسب ض النيفالمر

 إلىينظر  معينة أساليبلذلك يجب أن يتعلم الحياة والمشكالت التي تجابهه وتسبب له القلق، 
ب نفسه والى الناس، والى مشكالته نظرة واقعية صحيحة، وان يواجه مشكالته بدالً من الهر

                                                
 الحاكم وقال صحيح اذا سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبداهللا عن ابيه، أخرجه .3712،رقم 246رواه أحمد - 1

 . 199، رقم 387/ 1وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة، . 1/509
 87:  اآليةاألنبياء سورة، - 2
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 عن العجز عن ئستمرار في حالة الصراع النفسي الناشمنها، ويحاول حلها بدالً من اال
 1.حلها
في  نسان حتى تصبح واقعية حقيقيةن يعالج النفس وأن يغير من أفكار اإلقرآن استطاع أفال

 .مجتمعها
 

 .العالج النفسي باإليمان: المطلب األول
 نجد فيه كل ما يلزم اإلنسان ليحيا حياةً طيبة ، لجميع أمور الحياة شامليسالمإن الدين اإل

 والروحية والخلقية واالجتماعيةإلنسان التعبدية مستقرة هادئة مطمئنة، فهذا الدين يشمل حياة ا
 . والعقلية والنفسيةواالقتصادية

فالقرآن الكريم شفاء لكل داء جسدياً كان أم نفسياً فهذا القرآن منذ بداية الدعوة بدل النفوس 
 . راحة وطمأنينةإلى واضطرابوالعقول وارتقى بها عن كل رذيلة وعن كل قلق 

بالتوكل خير فدعاه إلى التوكل على اهللا ف يدعو المسلم إلى كل ما هو حيث جاء الهدي القرآني
ر بالطمأنينة والسند قال  هناك قوة عظيمة تقوم على رعايته وحمايته، فيشعأنيشعر اإلنسان 

لَى اللَِّه فَقَالُوا ع{: ، وقال تعالى2} ِباللَِّه علَيِه تَوكَّلْتُ وِإلَيِه ُأِنيبوما تَوِفيِقي ِإال{: تعالى
ِم الظَّاِلِمينلْنَا ِفتْنَةً ِللْقَوعنَا لَا تَجبكَّلْنَا ر{: وقال تعالى، 3} تَو قَدلَى اللَِّه وكََّل عا لَنَا َألَّا نَتَومو

 التوكل على اهللا 4}لُونهدانَا سبلَنَا ولَنَصِبرن علَى ما َآذَيتُمونَا وعلَى اللَِّه فَلْيتَوكَِّل الْمتَوكِّ
 مواجهة مصائب الدنيا  والثقة واألمل فيواالستقراريعطي المسلم الشعور باألمن واألمان 

ل  إلى التوكل على اهللا في كسالم فدعوة اإل5.ُ}ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهو حسبه{: قال تعالى
 .6}تَ فَتَوكَّْل علَى اللَِّه ِإن اللَّه يِحب الْمتَوكِِّلينفَِإذَا عزم{: أمر من أمور الحياة قال تعالى

 ارتكاب عن االبتعادية النافعة في سالمة جسم اإلنسان وروحه وعقله سالماإل ومن القيم 
 7}ِروِإن تَصِبروا وتَتَّقُوا فَِإن ذَِلك ِمن عزِم الُْأمو{: المعاصي، والتزود بالتقوى قال تعالى

                                                
 .2001 -1421، 7، دار الشرق،ط280انظر، محمد عثمان نجاتي، القرآن وعلم النفس، - 1
 .88: اآلية سورة هود، - 2
 .85: اآلية سورة يونس، - 3
 .12 سورة إبراهيم، اآلية - 4
 .3:  سورة الطالق، اآلية- 5
 .159: اآلية عمران، آل سورة - 6
 .186:  سورة آل عمران، اآلية- 7



 98

ى أساس العدل  علاُومن القيم الرادعة التي تعمل على تنظيم حياة اإلنسان نظماً دقيقاً قائم
 وفي الهدي ،1}ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ يا ُأوِلي الَْألْباِب لَعلَّكُم تَتَّقُون{: القصاص، قال تعالىو

لى التقوى يجب أن يتحلى بالصبر  بين التقوى والصبر حتى يصل المسلم إاًالقرآني نرى ربط
ِإنَّه من يتَِّق ويصِبر فَِإن اللَّه لَا يِضيع َأجر {: الذي هو مفتاح كل شيء قال تعالى

ِسِنينح2}الْم. 
ِإنَّما الْمْؤِمنُون {: ون والتراحم والتعاطف قال تعالى وبالتقوى تتحقق معاني اإلخاء والتعا

ه  وبالتقوى يخلص اإلنسان في عمل.3}حوا بين َأخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمونِإخْوةٌ فََأصِل
تْ ِلغٍَد{: :  لوجه اهللا قال تعالىابتغاءما قَدم نَفْس لْتَنْظُرو نُوا اتَّقُوا اللَّهَآم ا الَِّذينها َأي4}ي. 

 5. والكمال اإلنسانيااللتزامية وترتقي إلى سالمفبالتقوى تسمو الشخصية اإل
وإذا خاف اإلنسان وشعر بالخوف الحقيقي فإنه يمتنع عن ارتكاب المعاصي واآلثام والذنوب 
والخطايا وإذا استقام سلوك اإلنسان تمتع بالصحة النفسية الجيدة، والجدير باإلشارة أن 

د إلى المرض النفسي أو العقلي أو األسباب التي قد تقود الى الجريمة هي ذاتها التي تقو
ء التربية والمعاملة وتنتج هذه األسباب من سو. االنحراف السلوكي كاإلدمان والشذوذ الجنسي

 .6ان والقسوة والطرد والنبذ للطفلظروف الفقر الشديد والحرموالتنشئة في 
 من نفسه محباً لها، من المعاني والقيم األخالقية السامية التي تجعل من المسلم إنساناً واثقاًو

اإلحسان ونة، األماوالصدق، واإلخالص، ومجتمعه، التعاون، تعاوناً مع أبناء مومحباً لغيره و
وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتَّقُوا {: قال تعالى. والوالء

 .7}يد الِْعقَاِباللَّه ِإن اللَّه شَِد
الصبر يعلم اإلنسان التحمل ف .8}واصِبر علَى ما َأصابك ِإن ذَِلك ِمن عزِم الُْأموِر{: قال تعالى
عد دون ضجر وال تبرم، وَأ، عدم التهور والتسرع، وأن يواجه اإلنسان كل الصعابو والجلد

 والصبر يقوي اإلنسان ويثبت ،اهي لها دور في ترسيخ الشخصية ونضجمور التذلك من األ
                                                

 .179:  سورة البقرة، اآلية- 1
 .90: اآلية سورة يوسف، - 2
 .10: اآليةة الحجرات،  سور3
 . 18 اآلية سورة الحشر، - 4
 . 39 - 33 المعاصر، واإلنسان سالماإل انظر، العيسوي، - 5
 .40 واإلنسان المعاصر، سالم العيسوي، اإل- 6
 .2:  سورة المائدة، اآلية- 7
 .17: اآلية سورة لقمان، - 8
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قدمه، ويجعله يتحلى بقوة رهيبة تجعل منه إنساناً قوياً مستقر النفس سليم الضمير والوجدان 
 .1}ربنَا َأفِْرغْ علَينَا صبرا وثَبتْ َأقْدامنَا وانْصرنَا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين{: والجوارح قال تعالى

 للتمتع بالصحة النفسية والعقلية والجسمية والروحية  سبيٌلسالم بتعاليم اإلزاموااللتفاإليمان 
ع صاحبها التي يتمت، ةوالخلقية، وهي أساس لبناء الشخصية المتوازنة المتكاملة والسوي

ار وِمن رحمِتِه جعَل لَكُم اللَّيَل والنَّه{: ينة واالستقرار واألمن قال تعالىبالهدوء والطمأن
ونتَشْكُر لَّكُملَعِلِه وفَض تَغُوا ِمنِلتَبكُنُوا ِفيِه وباإليمان وحب اهللا القلب المملوء و. 2}ِلتَس 

وصلِّ علَيِهم ِإن {:  النفسية قال تعالىمراضلألقلبه  ليس هناك مجاالً في rتعالى ورسوله 
ملَه كَنس لَاتَكالتقوى والصبر، فالرضا الحقيقي هو رضا  والرضا ال يقل أهمية عن.3}ص 

فالرضا يجعل اإلنسان النفس بما قسم اهللا تعالى، الذي هو عالج للسخط والغضب والتبرم، 
فَلَا تَعضلُوهن {: نسجام في عالقته مع اآلخرين من أبناء أمته قال تعالىفي توافق ووئام وا

واضِإذَا تَر نهاجوَأز ننِْكحي وِفَأنرعِبالْم منَهي4.5}ا ب 
 

 . العالج النفسي بالعبادات: المطلب الثاني
 ،6}وعلَّم َآدم الَْأسماء كُلَّها{: منذ أن خلق اهللا تعالى البشر، أقر مبدأ التعليم والتعلم قال تعالى

هو بحاجة جله، فالذي خلق من أ الهدف يحقق  بدورهألن اإلنسان بحاجة إلى هذا المبدأ الذي
 rوكان المعلم األول سيدنا محمد . اً منتجاالً فعاًإلى علم وعمل وممارسة حتى يصبح إنسان

 .لى رضاهابه العبادات وطاعة اهللا والسعي إمن علم أصح
 للمريض الطرق والسبل للحفاظ اًن يكون المعالج معلمومن الضروري في العالج النفسي أ

أن نعلمه حقيقة مشكلته وحقيقة ذاته ونفسه، بل يجب ، وال يكفي مراضعلى سالمته من األ
كيف  عالجه، فيالحظ فيها دور كل سلوك جديد طبقه أن يمر المريض بالتجارب العملية في

ً في عالقته مع   في شخصية المريض وفي اًيرمما يحدث تغ، اآلخرينحقق نجاحاً كبيرا

                                                
 . 250:  سورة البقرة، اآلية- 1
 .73:  سورة القصص، اآلية- 2
 .103:  سورة التوبة، اآلية- 3
 .232:  سورة البقرة، اآلية- 4
 .39 واإلنسان المعاصر،سالمانظر، العيسوي، اإل- 5
 .31:  سورة البقرة، اآلية- 6
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تعلم  سالمتعاليم اإلف.  نحو الشفاءر يسير بالمريض نفسه وإلى الحياة، فهذا التغييإلىنظرته 
 . العمل والممارسة الفعلية لألفكار والعادات والسلوكأسلوبباإلنسان وتربي شخصيته 

 العمل والممارسة، ولكي نرسخ أي مبدأ من إلىوان من طبيعة النفس البشرية أنها بحاجة 
 1.لعملاالمبدأ ب نقوم بممارسة ذلك أنالمبادئ في النفس البشرية يجب علينا 

 عنه مميزة سوية ترضى بها نفسه، وترضيفهذا التغيير في السلوك جعل منه شخصية 
 .  النفسيةمراضاآلخرين، وبهذا توفر له مقومات الصحة النفسية والوقاية من األ

 
 :  لهذه العبادات التأثير الواضح في سلوك اإلنسان ومنهاوسوف نرى كيف كان

 الصالة -1
 االسترخاء النفسي والعضلي ، والوضوء بالماء يحققالوضوء rالنبي لقد جاء الوحي يعلم 

قد للذي يتعرض للغضب أن يتوضئ،  r لقول النبي ،عن النفس التوتر وكل انفعالويزيل 
 أن سقوط أشعة الضوء على رذاذ الماء يسبب انطالق أيونات سالبة من جزئيات ثبت علمياً

تحمل شحنات  ،ات هي جسيمات من الطاقة في الذرةيوناء، ويقلل االيونات الموجبة، واالالم
ألعصاب والعضالت، ن مفعولها يسبب استرخاء ل انطلقت من ذرات الماء فإوإذابة، سال

ص الجسم من يتخل  والغضب، وبذلكلالنفعالفالوضوء يعمل على تفريغ لشحنات المؤدية 
ذاذ الماء ن تساقط رأ. االنفعال من  االسترخاء النفسي والتخّلصيسببو ،ارتفاع ضغط الدم

كل من يعاني ل، ولذلك ينصح م العضلية ويزيل عن النفس القلقالفي وجود الضوء يزيل اآل
نسان بدنه ض اإلذا عرفإ ؛أخذ حماماً دافئا قبل النوم ذلك سيجعله سريع النوم، بمن األرق

ث حدلقلق، وأ أراح الجسم من االنفعال واألرق وا،من الماء الدافئ في وجود الوضوءلرذاذ 
عالج نفسي وهذا  وشفاء لما فيه من اضطرابات،  عميقاً نفسياًللجسم والنفس معا ارتياحاً

 2. ناجحمباشر و
، وهي عبارة عن أقوال واسطةتصال بين العبد وربه دون  إن من المعلوم شرعاً أن الصالة ا

تصال ساري النة من اليوم والليلة، وهذا امخصوصة وأفعال مخصوصة تؤدى في أوقات معي
 وجل وتؤدى هذه العبادة بخشوٍع وتضرع يقف فيها العبد بين يدي اهللا عز. لطيلة اليوم والليل

مماته ورزقه وخيره له هذا الكون الذي بيده كل شيء، بيده حياته و إل،هراً لضعفه وذلهمظ
وف بحد له العظيم ال يقف أمامه إال من خضع لطاعته وخشع ألمره، وهذا الوقوشره، فهذا اإل
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 واألمن النفسي، وحالة من واالطمئناناً بالصفاء  شعور النفسذاته طاقة روحية تبعث في
 .سترخاء والسكينةاال

سترخاء والهدوء النفسي التي تحدثها الصالة أثرها العالجي الهام في ولهذه الحالة من اال
 القلق الذي تخفيف حدة التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية، وفي خفض

 .يعاني منه بعض الناس
 .1)جعلت قرة عيني في الصالةو(... : لسالم يقولكان الرسول عليه الصالة وا

نطالق طاقة األمن وتحرر من القلق يساعد على افإن ما تحدثه الصالة من شعور ب.... 
الحيوية في  بتدفق النشاط واإلنسانغالل القلق، فيشعر سان النفسية التي كانت مقيدة في أاإلن
 2.كيانه

 النفسية وفي الدعوة مراضات فيها شفاء للنفس ووقاية من اإلصابة باأل الصالة وكل العباد
وْأمر َأهلَك ِبالصلَاِة واصطَِبر علَيها لَا نَسَألُك ِرزقًا نَحن {:  الصالة يقول القران الكريمإلى

 .4} والصاِبِرين علَى ما َأصابهم والْمِقيِمي الصلَاِة{: وقوله تعالى .3}نَرزقُك والْعاِقبةُ ِللتَّقْوى
يا َأيها { زماته وتوتراته كقوله تعالى وأ التغلب على مشاكله علىاإلنسانوالصالة تساعد 

والصالة تتطلب الطهر  ... .5}نِة ِإن اللَّه مع الصاِبِريوا ِبالصبِر والصالالَِّذين َآمنُوا استَِعينُ
فَِإذَا {: اجاة روحية بين العبد وربه لقوله تعالىنوالطهارة والوعي واإلدراك والفهم لتكون م

  7. والصالة تجعل المسلم يشعر باإلخاء واألخوة6.} ةَمْأنَنْتُم فََأِقيموا الصالاطْ
منها السنوية ومنها الشهرية من حكم اهللا تعالى أن فرض على المسلمين بعض العبادات  

وقد قدر اهللا تعالى هذه  ،ومنها اليومية مثل الصلوات الخمس، مثل صالة الجمعة واألسبوعية
أنينة والهدوء ممما لها األثر الكبير في استمرارية حالة الط ،الصلوات طيلة اليوم والليلة

تالشي، التبدأ هذه الحالة ب توتره وغضبه وهمومه، وما أن اإلنسانينسى ف النفسي عند المسلم،
 حالة إلى، فيعود م المسلم بالوضوء ومن ثم الصالة، فيقوأخرىحتى يحين موعد صالة 
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، تعمل الصالة على ياً بالمحافظة على الصلوات الخمس وهكذا، وتدريجأخرىالطمأنينة مرة 
  .اإلنسانها لقلق واالنفعال والغضب التي يمر ب حالة اإطفاء

، فيشحن نفسه ربه، يمده باألمل والرجاء والرضا الذي يتصل به المسلم مع ولالتصال النفسي
، التي تعمل على تصغير الدنيا وما فيها في عين المسلم، اإليمانيةبشحنة هائلة من الطاقة 

 . يتوكل على اهللا وتهدء نفسه وروحهفيؤمن أن الغضب واالنفعال ال يعمل على حل مشكلته، ف
النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأيها {: قال تعالى

خَِبير ِليمع اللَّه ِإن اللَِّه َأتْقَاكُم ِعنْد كُممالتعارف إلى يدعو المسلم القرآنيفالهدي  1}َأكْر 
عد عن الشعور بالوحدة والعزلة واالنطواء، التي ، والباآلخرينوالمخالطة والمشاركة مع 

، المشاركة في صالة الجماعة، ه الحالةوأنجح عالج لهذ. بدورها تؤثر على شفاء المريض
ن  مشاركة الناس في همومهم، فيهوإلىوصالة الجمعة، التي تخرج المريض من حالة العزلة 

 حلول وإيجادخرين  اآلمعحيان يشارك المريض بالتفكير عليه مصابه، وفي بعض األ
 2.، مما يشعره بذاته، وتغيير نظرته عن نفسه وعن مجتمعهلمشاكلهم

 
 :  الصوم-ب 

 وفي فضل الصوم واإليمان والصدق والصبر والخشوع والصدقات واإلحسان وحفظ 
ْؤِمِنين ِإن الْمسِلِمين والْمسِلماِت والْم{: األعراض والفروج وذكر اهللا يقول القرآن الكريم

 الْخَاِشِعيناِت واِبرالصو اِبِرينالصاِدقَاِت والصو اِدِقينالصالْقَاِنتَاِت وو الْقَاِنِتينْؤِمنَاِت والْمو
 مهوجفُر اِفِظينالْحاِت واِئمالصو اِئِمينالصقَاِت ودتَصالْمو ِقيندتَصالْماِت والْخَاِشعو

اوِظيما عرَأجةً وغِْفرم ملَه اللَّه داِت َأعالذَّاِكرا وكَِثير اللَّه الذَّاِكِريناِفظَاِت و3}الْح . 

دريب النفس على  يربي المسلم على تحمل المشاق، ويإن االمتناع عن الطعام والشراب
 والمساكين، وهذا التدريب خرين من الفقراءات، والسيطرة عليها، والشعور باآلمقاومة الشهو

 التحكم في النفسي يعلم المسلم قوة اإلرادة والعزيمة، وتولد عنده قناعة بأنه قادر على
 . مر في كل أمور حياتهشهواته، ويكون هذا األ

والصوم يقوي المراقبة الذاتية لدى الفرد على أقواله وأفعاله فالضمير يكون في حالة صحو 
 يعلم المثابرة على  يتعلمها المسلم من الصوم، فالصبرصبر التيوال ننسى خصلة ال. مستمر
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ِإن يكُن ِمنْكُم ِعشْرون صاِبرون يغِْلبوا {: العمل وبذل المجهود لتحقيق الهدف قال تعالى
قَو موا ِبَأنَّهكَفَر الَِّذين وا َألْفًا ِمنغِْلبِمَئةٌ ي ِمنْكُم كُني ِإنِن وِماَئتَيونفْقَهلَا ي 1} م .اإلرادة ةفقو 

يطرة على الشهوات والصبر، تعمل على إكساب المسلم شخصية ناضجة والعزيمة والس
2. النفسيواالنفعال، واالضطرابقلق ال عصية علىالة مستمنتجة، فع 

 
 :  الزكاة-ج

:  وقوله تعالى.3} ةَ وَآتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراِكِعينوَأِقيموا الصال{: قال تعالى
خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم {:  وقوله تعالى4.} ِة والزكَاِة ما دمتُ حياوَأوصاِني ِبالصال{

نها تقوي في المسلم الشعور أ. نفسي فوائد كثيرة في العالج ال للزكاةأيضاً .5} وتُزكِّيِهم ِبها
 إلىلية نحوهم، وتدفعه وبالمشاركة الوجدانية مع الفقراء والمساكين، وتبث فيه الشعور بالمسؤ

نانية صه من األنها تعلم المسلم حب اآلخرين، وتخلّإ. سعادهم والترفيه عنهمعمل على إال
 .وحب الذات والبخل والطمع

س وإسداء الخير إليهم والعمل على إسعادهم يقوي فيه إن قدرة الفرد على حب النا... 
له يشعر ، ويشعره بدوره الفعال المفيد في المجتمع، مما يجعاالجتماعي باالنتماءالشعور 

 .6نسان النفسيةله أهمية كبيرة في صحة اإلمر بالرضا عن نفسه، وهو أ
نه يساعد غيره الرضا أل تشعر صاحبها بالسعادة ووالًن للزكاة فوائد جليلة فهي أعروف أوم

وتساعد على ، ع وتضامنهلى تماسك المجتموهي تؤدي إ،  وألنه يرضي ربه،من المحتاجين
 7. واحدةةن المجتمع وحد والشعور بالوحدة واإلتحاد وأ،جتماعيالتكافل اال

فع سانية التي في تحقيق الفطرة اإلنه، وعالجمن المرض النفسي وال بالوقاية فالزكاة لها دور
ووجوده الذي  التي تشعره بذاته ،خيه اإلنسان وهي انتماء اإلنسان مع أ،الناس عليها  اهللافطر
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يسعد ويشعر  فهذه صفة اإلنسان المسلم الذي العمل ألجلهم،ويعمل على حب اآلخرين، 
 .رين مساعدة اآلخبالراحة والطمأنينة عند

 
 :  الحج-د

فزيارة بيت اهللا الحرام واألماكن التي  ،ة النفسيةإن أداء مناسك الحج لها أثراً كبيراً في الصح
أو  ،r، تعطي دعماً نفسياً للحاج بأنه يتواجد في مكان مر به النبي rتواجد فيها الرسول 
 .ده في إزالة همه وشعوره بالسعادةجلس فيه، مما يساع

 والمشاق د المسلم على الصبر وتحمل التعب تعو،داء مناسك الحجوالسفر من مكان آلخر، أل
 .من أجل كسب رضا اهللا تعالى

ج في موسم الحج التواضع والمساواة، فخلع لنفسية العظيمة التي يتعلمها الحاومن القيم ا
ن ال فرق بين غني وفقير، والمالبس المختلفة ولبس لباس واحد، تشعر المسلمين أنهم متساو

 .وعربٍي وأعجمي، فكلهم سواء كأسنان المشط
يتعارفون يعتبر الحج أكبر تجمع للمسلمين، فية، سالم األخوة اإلوالحج يقوي رابطة

ويتشاركون، وتنشأ بينهم رابطة محبة ومودة وألفة وصداقة، ال يستطيع أي موقف آخر 
 1.تحقيقه

 تربي المسلم على الضبط والتحكم في اآليةفهذه  2} ِجداَل ِفي الْحجَال فُسوقَ وال{: قال تعالى
 وارتكابصام ته، فال يطلق لنفسه العنان في السب والشتم والجدال والخ وشهوااندفاعاته
 فُسوقَ ِهن الْحج فَال رفَثَ والالْحج َأشْهر معلُوماتٌ فَمن فَرض ِفي{: قال تعالى. المعاصي

قْوى واتَّقُوِن يا دوا فَِإن خَير الزاِد التَّ ِجداَل ِفي الْحج وما تَفْعلُوا ِمن خَيٍر يعلَمه اللَّه وتَزووال
 بعد  والمغفرة من اهللا تعالى،نيل األجر والثوابجهد و وهو دافع للمسلم لبذل ال3}لْباِبُأوِلي اَأل

 اًفالحج فرصة للتخلص من هذه الذنوب التي أحدثت له توتر.  الذنوب والمعاصيأثقلتهأن 
 أبيويرجع المسلم من الحج كيوم ولدته أمه ففي الحديث عن . وهدوء وعدم راحة اً نفسياًوقلق

 .4.)فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه من حج البيت(:  قالr عم النبي ،tهريرة 
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من حجه منشرح الصدر سعيداً، يغمره الشعور باألمن الحاج  يعود ج المبرور،الحب 
وم الحياة نسيه همالسعادة واألمن، ويلغامر بويمده هذا الشعور ا. نينة وراحة البالأوالطم

 .ومتاعبها
 

 .العالج النفسي بالذكر والدعاء: المطلب الثالث
ستغفار والدعاء وتالوة القرآن، هللا تعالى بالتسبيح والتكبير واالإن مواظبة المؤمن على ذكر ا

ِذين َآمنُوا الَّ{:  تزكية النفس وصفاتها وشعورها باألمن والطمأنينة، قال تعالىإلىتؤدي 
فَاصِبر علَى ما {:  وقوله تعالى.1} ِبِذكِْر اللَِّه تَطْمِئن الْقُلُوبلُوبهم ِبِذكِْر اللَِّه َأالوتَطْمِئن قُ

بِل فَسَآنَاِء اللَّي ِمنا ووِبهَل غُرقَبِس وَل طُلُوِع الشَّمقَب كبِد رمِبح حبسو قُولُونافَ يَأطْرو ح
ال يِزيد ونُنَزُل ِمن الْقُرَآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ ِللْمْؤِمِنين و{:  وقال.2}النَّهاِر لَعلَّك تَرضى

  .3}  خَساراالظَّاِلِمين ِإال
 في  قومما اجتمع(: قال r النبي أن سعيد رضي اهللا عنه أبيوعن  ،t  هريرةأبيوعن ... 
وغشيتهم   نزلت عليهم السكينة،إال، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم ت من بيوت اهللابي

 على ذكر اهللا تعالى  وحينما يداوم المسلم.4)وذكرهم اهللا فيمن عنده ،حفتهم المالئكةو، الرحمة
نه قريب من اهللا تعالى، انه في حمايته ورعايته، ويبعث ذلك في نفسه الشعور نه يشعر بأفإ
وذكر . 5}فَاذْكُروِني َأذْكُركُم{: قال تعالى. نينة والسعادة والطمأباألمنلشعور لثقة والقوة، وابا

 اإلنساننينة، فهو بال شك عالج للقلق الذي يشعر به  يبعث في النفس األمن والطمأإذاهللا، 
 . خطارها، ال سند له وال معينم ضغوط الحياة وأماحينما يجد نفسه ضعيفاً عاجزاً أ

 والقلق النفسي واالنفعالمن الطرق العالجية التي تساعد المريض على تخفيف حالة التوتر  
لديه، التحدث عما يقلقه، فالدعاء يحقق له ذلك حيث يقوم اإلنسان بمناجاة ربه، والتحدث بما 

 االسترخاءيقلقه ويوتره ويطلب منه العون في قضاء حاجته، فهذا يعطي النفس حالة من 
بعد كل صالة مكتوبة فهو  rالنفسي، وإذا التزم المسلم باألدعية المأثورة عن النبي والهدوء 

 لمدة طويلة من الزمن  تطولاالسترخاءفي حالة مستمرة بالدعاء والطلب ومما يجعل حالة 

                                                
 .28:  سورة الرعد، اآلية- 1
 .130:  سورة طه، اآلية- 2
 .82: ، اآليةاإلسراء سورة - 3
 . 1455، رقم 226 رواه أبو داود في سننه، وصححه األلباني، - 4
 . 152:  سورة البقرة، اآلية- 5



 106

ي عنِّي فَِإنِّي وِإذَا سَألَك ِعباِد{: وقال تعالى. 1}وقَاَل ربكُم ادعوِني َأستَِجب لَكُم {: قال تعالى
، ومن رحمة اهللا  فاهللا وحده يعلم حاجة اإلنسان النفسية.2}قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن

 ويقضي له حاجته، وفي  ويحقق له طلباته،ن اهللا قريب يجيب دعوة الداعيتعالى باإلنسان أ
 االستجابة الحتماليحاء له عاءه ففيه إائه فإنه يشعر بأن اهللا يسمع ددع اهللا لبيجست لم يحالة

 3.صه من حالة القلق والتوتر الذي يحيا بهالتي تخلّ
 

 : العالج النفسي بالتوبة: المطلب الرابع
نجح الطرق العالجية عند األطباء النفسيين، هو تغيير نظرة المريض عن ذاته، إن من أ

 فالقرآن ،يصبح أكثر تقبالً لذاتهوتغيير شعوره بالنقص والقلق وتخفيف تأنيبه لنفسه، حتى 
الكريم يرشدنا إلى دواء ناجح في إخراج المريض من حالة الشعور بالنقص والذنب إلى حالة 

 اهللا تعالى، فهي الطريقة الوحيدة التي إلىالراحة والهدوء والطمأنينة، ويكون ذلك بالتوبة 
 ذاته، إصالح إلىع اإلنسان تبعث في نفس المذنب األمل والرجاء والثقة، وهذا الشعور يدف

قُْل يا ِعباِدي {: قال تعالى. ص من ذنوبه، وبث الشعور باألمن والطمأنينة بالنفسوالتخلّ
 الالَِّذين لَى َأنْفُِسِهمفُوا عرَأس وه ا ِإنَّهِميعج الذُّنُوب غِْفري اللَّه ِة اللَِّه ِإنمحر تَقْنَطُوا ِمن 

 الْغَفُورِحيمال{: عالى وقال ت.4}الر اللَّه ِإنشَاءي نِلم ذَِلك ونا دم غِْفريِبِه و كشْري َأن غِْفري  
 االستغفارالمسلم الذي يؤمن بأن اهللا يقبل التوبة من عباده، وإنه يغفر الذنب، يدفعه إلى و.5}

ه أثر على راحة البال وطمأنينة والدعاء والتقرب إلى اهللا تعالى بالعمل الصالح، وهذا ل
 6.والتوتر والقلق النفسيضطراب زوال الشعور بالذنب الذي يسبب االالنفس، و

                                                
 .60:  سورة غافر، اآلية- 1
 .186 سورة البقرة، اآلية - 2

 . 300 -288انظر، محمد نجاتي، القرآن وعلم النفس، 3- 
 .53:  سورة الزمر، اآلية4
 .48:  سورة النساء، اآلية- 5
 .303 انظر، محمد نجاتي، القران وعلم النفس، - 6
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 :  أربعة مباحثهوفي  النفسيةمراضاألالرقية الشرعية وعالج  : الفصل الرابع

 : وفيه خمسة مطالب  االكتئاب والحزن والهم والقلق األولالمبحث 
 . االكتئاب في علم النفستعريف : األولالمطلب 

 . االكتئابأسباب : المطلب الثاني
 .العالج الطبي لألكتئاب : المطلب الثالث
 . كتئاب في الكتاب والسنةعالج اال : المطلب الرابع

 .أثر القرآن في تهدئة القلق والتوتر المطلب الخامس
 : ربعة مطالبالوسواس القهري وفيه أ المبحث الثاني

 .تعريف الوسوسة في علم النفس : ولاألالمطلب 
 .أسباب الوسواس القهري : المطلب الثاني
 .ات الوسوسةعالم : المطلب الثالث
 . عالج الوسواس : المطلب الرابع
 : انلبلجة األرق والفزع في النوم وفيه مطمعا المبحث الثالث

 .األرقتعريف  : األولالمطلب 
 .الفزع في النوممعالجة األرق و : المطلب الثاني
 : ربعة مطالب النفسي وفيه أاإلحباط المبحث الرابع

 .اإلحباطمفهوم  : األولالمطلب 
 . النفسياإلحباط أسباب : المطلب الثاني
 . االنهيار النفسيأشكال : المطلب الثالث
 .  النفسياإلحباطعالج  : المطلب الرابع

 



 108

 . النفسيةراضمة الشرعية وعالج األالرقي: عالفصل الراب
 

  حل لجميع مشكالته،وإيجاد يسعى حثيثاً نحو تطوير حياته واإلنسانعلى مر العصور منذ القدم 
 ومن هذه سعيد،له يحيا في هذه الدنيا بشكل  في تطوٍر مستمٍر في البحث عما يسعده ويجعفاإلنسان

ئع اءت جميع الشرا وجاإلنسان وجد أن المرض والمرض وجد منذ ،اإلنسانالمشكالت التي تواجه 
 جسدية تعالج أمراض إما أن تكون مراض وهذه األه،أمراض على عالج اإلنسانوالنظم تحث 

 يختلف عالجها باختالف مراض وهذه األ.و اجتماعية نفسية أأمراض وإما أن تكون بالدواء،
رافات في عالج خن للشعوذة وال يلجؤواألحيان وكانوا كثير من .ودياناتهم، ثقافتهم واختالف ،قواماأل
 .و النفسية الروحية أمراضاأل

 بالحالة الروحية اً خاصاًنسان علمولكن مع تطور العلم والفهم واإلدراك لطبيعة اإلنسان أوجد اإل
 النفسية بطريقة علمية مناسبة لكل مراضوهذا العلم يهتم بعالج األ. "  بالعلم النفسي"يالنفسية سمو

 ثم ،مراض لبعض األاألسماءالنفس يضعون بعض لماء صبح عوأ ، وتوسع هذا العلم.مرض
 وكلما تطور يبحثون في كل حالة من هذه الحاالت ويضعون لها بعض العالجات الطبية والنفسية،

 وهكذا يبقى العلم ينفع في العالج، ال  ما فمنها ما ينفع ويعالج، ومنهاالعلم تطورت طريقة العالج،
 .مراضاألناجح في عالج هذه في بحث مستمر عن العالج األفضل ال

لم ي المتصف بالشمولية، سالمدين اإل، فهذا المراضوأريد أن أنوه لفضل الديانة في عالج هذه األ
 بعد وقوعها إذا مراضيغفل عن الحالة النفسية والروحية لإلنسان كما أنه جاء بعالج ناجح لهذه األ

 .لم يتتبع الطرق الوقائية للمرض
جها من  من حيث التعريف بها وكيفية عالمراضلفصل بعض هذه األ وسوف أبحث في هذا ا
  .م القرآن والسنة النبوية الشريفة أحكاإتباعالناحية الدينية عن طريق 

 
 .للعالج النفسيوهناك ثالث طرق 

القائم على اإلرشاد والتوجيه ورفع الروح المعنوية وتبصير المريض العالج بالتحليل النفسي  -1
 .اعدته على بناء شخصيتهبأسباب مرضه ومس

مشاعره  العميق في المريض وفي االنغماس القائم على العالج المتمركز حول المريض -2
 .موه ومن قدرته على التوافقيد من نل بالمريض بطريقٍة تزويحرص المعالج على االتصا

العالج السلوكي ويتخذ المعالج دوراً منهجياً علمياً غير مشخص، وهو يعرض المريض  -3
 1 .ظروف الصحية لكي يتخلى عما سبق تعلمه من سلوك غير صحيحلل
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الدرجة األولى على تعديل السلوك  في اًقرآن واألدعية والرقى يكون معتمد النفسي بالوفي العالج
 rه مع األدعية المأثورة عن الرسول واإلرشاد والتوجيه ومساعدة المريض على بناء شخصيت

 .هستعانة بوالتوكل على اهللا واال
 

 .كتئاب والحزن والهم والقلقاإل: ولالمبحث األ
 ذلوالً لإلنسان فقال واألرض العيش وسخر له ما في السموات أسبابن اهللا تعالى خلق اإلنسان وهيأ له إ

رض وا في األوطلب من البشر أن يسع. 1}فَامشُوا ِفي منَاِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه وِإلَيِه النُّشُور {: تعالى
وابتَِغ ِفيما َآتَاك اللَّه {: لكسب العيش والتمتع بالحياة الدنيا ضمن الحدود الشرعية التي شرعها اهللا تعالى

ن اللَّه لَا الدار الَْآِخرةَ ولَا تَنْس نَِصيبك ِمن الدنْيا وَأحِسن كَما َأحسن اللَّه ِإلَيك ولَا تَبِغ الْفَساد ِفي الَْأرِض ِإ
فِْسِدينالْم ِحب2.}ي 

 والخير، وما يجعله  بها، بما يعود عليه بالنفع،واالستمتاعكذلك يجب على اإلنسان اإلقبال على الحياة 
 مؤثرة ومتأثرة بالخير ه سوية، تقوم بعملها على أكمل وجه،شخصيب  يتمتع في المجتمع،االً فعاًعضو

 .والصالح
 راضياً بما قسم بالقيام بما يرضي اهللا،، الدنيايعمل دائماً على أن يكون سعيداً في  يالسوواإلنسان المسلم 

 . يعمل للحياة الدائمة التي فيها سعادته وطمأنينتهاهللا له، مؤمناً بقضاء اهللا تعالى وقدره،
وعما يدور من  وعن مجتمعه،  عن نفسه، وشهواته، تجده دائماً غير راٍضأهوائهولكن اإلنسان الذي يتبع 

وهذا يسبب له في بعض .  في صراٍع مستمٍر مع النفسيأخذ من الحياة وال يشبع وال يرضى،. حوله
 التي تصيب النفس البشرية تكون عائقاً في مراض وهذه األ. نفسية تفتك بالجسد والروحاًأمراضاألحيان 

 ،مراضي أن يتوقى من هذه األ ولذلك يجب على المسلم السو.تحقيق الهدف الذي من أجله خلق اإلنسان
وحتى ولو أصيب بها . مراضيعيش خالياً من األل ،السنة الصحيحة وما جاء في ،يةسالم الشريعة اإلبإتباع

 . لهااً معافياً شافي دواءسالميجد في اإل
ية،  نفسأمراض العديد منهم يعاني من أصبح ، الكثير من الناساي يعاني منهولكثرة الضغوط والتوترات الت

  . وعالجها في القرآن والسنةمراض عن بعض هذه األأتحدثوفي هذا الفصل سوف 
 

 .علم النفستعريف اإلكتئاب في : ولالمطلب األ
ي أو إحساس بعدم ية حيث يكون المزاج سوداوضطراب في الحالة الوجدانهو ا: اإلكتئاب

 فقد القدرة على  المستقبل،قدرة على اإلتيان بالنشاط السابق، اليأس في مواجهةالرضا وعدم ال

                                                
 . 15: الملك،اآلية سورة - 1
 .77:  سورة القصص، اآلية- 2
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ضطراب في النوم والشهية للطعام أيضاً وجود أحالم نشاط والشعور باإلرهاق التام مع اال
 1.مزعجه وكوابيس مع اإلحساس بالضياع

 
 : أقوال علماء النفس في اإلكتئاب

مثل ضباب تشرين الثاني فيفتك بالروح ...  قلوب ضحاياهإلى إن مرض اإلكتئاب يتسلل 
ويجلب اليأس الى القلوب ويبدد النشاط ... . بوحدة قاتلة مخيفة يشعرونسد وضحاياهوالج

  للكآبة،االستسالم المصاب به ال يقوى على النهوض من فراشه في الصباح فيفضل أنحتى 
 2.وهامواأل

بئر .  وحش كاسر...االكتئاب غول": يسي عبد المنعم عبد القادر الميالدوقال الطبيب النف
 ألم ما بعده ...اإلكتئاب هو بحر الظلمات بدون شاطئ.  قاعها المريضإلىي عميق يهو

 شيء يعتصر الروح ويكوي النفس، ويحرق البدن تماما مثلما ال يعرفه إال من عاناه،... ألم
... حالم ال مهرب منها، ال أمل وال أ في وسط النيران تحيط به من كل جانب،بإنسانتلقي 

لة يكون ا أضعف ح.واستسالمزن ويأس وقنوط وهزيمة وضعف  بل تعاسة وحوال مستقبل،
 .3"ئباً يكون مكتعليها اإلنسان هي حين

 
 : نواع لإلكتئابأوهناك عدة 

 .وذهولي،  وحاد خفيف،إلىهناك من يقسم اإلكتئاب 
الحياة وقد  يبدأ في شكل شعور باإلجهاد وثبوط العزيمة وعدم الشعور بلذة فاإلكتئاب الخفيف 

ينجحون وغالباً ما  نتشاله من كربه بالترويح، وقد ينجحون وقد الدقاء المريض ايحاول أص
 ويصبح نومه ..، شعور بالتعاسة وفقدان الثقة بالنفسال زيادة إلىتؤدي مثل هذه المحاوالت 

 .وفقدان الشهية، معاناته من اإلمساكإلى إضافة ،زاًعزي
في البكاء  والرغبة واالنقباضحزن نجد أن المريض يشعر بموجة من ال: اإلكتئاب الحاد

 تحقيق الذات إلى إضافة ة يصعب عليه كبح هذه الموجإذويفقد قدرته في السيطرة على نفسه 
 .نواع العقوباتومدى جدارته بأقصى أ

                                                
 .2005، المكتبة المصرية، ط، 105ي، سالم محمد حسن غانم، األمراض النفسية والعالج اإل- 1
 عبد الرحمن بكر وزمالئه، تطور المعاناة النفسية في ربع القرن األخير بقطاع غزة، حقوق الطبع لفريق - 2

 .البحث
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مره فإنه لحدة في المرض فإذا ترك المريض وأفيمثل أقصى درجات ا:  اإلكتئاب الذهوليأما
كل بل إذا رض عن األ ومن هنا يعلالستجابةيه أي استعداد  دون حركة وليس لداًيظل راقد

لها المريض  وكذلك عمليات اإلخراج يهم.... لمضغهأسنانهفي فمه فال يحرك  وضع األكل
 1.اً ويكتم برازهتمام

 : إلىوهناك من قسمه 
 الحماس واإلقبال انطفاء: االنطفاءوأهم أعراض اإلكتئاب هي ... :  اإلكتئاب الجسيم-1

 كل شيء بال معنى، كل شيء بال قيم، ال  بها، كل شيء يبدو فاتراً،واالستمتاعالحياة على 
 حين تتساوى المتناقضات تموت الرغبة في الطعام ...شيء يهم، المكسب الخسارة يستويان

والرغبة في الحب والرغبة في الجنس والرغبة في المعرفة والرغبة في العمل واإلبداع 
 وقد ...يصبح اإلنسان في ذهول ووجوم وحيرة. يضعف التركيز... كريبطئ الف.... والعطاء
 الحياة التي ال تستحق أن ...ثم تراوده أفكار الخالص...  جسدياً في أي مكانلماًيشكو أ
 .يحياها

 .ضطرابات الوجدانية ثنائية القطب اال-2
كتئاب السابق عراض االنفس أ. ى في المرح والنشاط الزائديتناوب اإلكتئاب مع نوبات أخر
 حالته الطبيعية إلى ولكن يعقبها فترة زمنية يعود فيها المريض وصفها مع االكتئاب الجسيم،

ثم يعود لحالته الطبيعية ثم  ... شهر أو سنة أو عدة سنوات يصاب بنوبة مرٍح حاد...تماماً
 ...تعاوده نوبة إكتئاب أو نوبة فرح وهكذا

يروح ويجيء ويمارس كل نشاطات ... اناً عادياًهنا يبدو المريض إنس:  عسر المزاج-3
يشعر بفتور ... بعدم سعادة... بمرارة...ولكنه يشعر بغصة... حياته المختلفة أي يبدو طبيعياً

لكنه يدفع نفسه دفعاً لممارسة الحياة وأداء الواجبات وتحمل المسئوليات، تنتابه . وعدم حماس
ثم يسترد قواه ... ستمر في هذه الحالة شهوراًموجات حزن يعجب لها وال يرى لها سبباً، ت
 ...وهكذا عاماً بعد عام... أكثر من شهرين ثم تعاوده الحالة مرة أخرى

 .المزاجي الدورياالضطراب  -4
 الحماس والفتور، والنشاط والخمول، والترفق واالنسحاب،: يتناوب على المريض حالتان

وهكذا، شهراً أو ...  واإلقدام والتردد ،الهتزازواوالتفاؤل والتشاؤم، األمل واليأس، الثقة 
 ...شهرين من السعادة، وشهراً أو شهرين من الحزن
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 : إلى أيضاً من قسمه كوهنا
االكتئاب التفاعلي، أي االكتئاب الناشئ، عن الضغوط والمشاكل ... : ضطراب التكيفا 

 .األفضل إلى والذي يتحسن بتغيير الظروف ،واألزمات
، إكتئاب أو حالة هوس حالة إلىتؤدي حالة عضوية : اج العضويضطراب المزا 

... تصلب الشرايين...  والعته.ضطراب العضوي عادة في المخ مثل أورام المخواال
 1.ضطرابات الغدد الصماءا

على ضرورة التفريق بين اإلكتئاب العصابي واإلكتئاب  وهناك اتفاق عند علماء النفس
 الحزن وفقدان الشهية إلىة لإلكتئاب العصابي في الميل ييس وتمثل الخواص الرئ.الذهاني

 ألنه عادةً ما ينشأ نتيجة ...استجابة المستمر للنفس ويسمى أحياناً إكتئاب والتأنيبوالتشاؤم 
أو نتيجة فشل في أداء عمل أو ) اجتماعيمركز . مكان. شخصي( استجابة لفقدان موضوع

 . وثيقةاجتماعية عالقة انقطاعمهنة أو 
 وقد ، الخارجية غير محدودةكتئاب الذهاني فهو درجة شديدة من اإلكتئاب، ومصادرهأما اإل

ضطرابات  الفعلي وتصحبه ااالنتحارتحار أو تنتهي حاالت بعض المصابين بمحاولة االن
 2.عقلية وإدراكية كالهالوس والهواجس

اب وبيان أعراض كل من تحديد أنواع اإلكتئوهكذا تبين لي من تعريفات العلماء لإلكتئاب، 
 حيث أن نجاح العالج ألي مرض يأتي بعد التشخيص الصحيح هذه األنواع لإلكتئاب،

عود لي التي  وفي حالة اإلكتئاب يجب أن يحدد نوع المرض حتى يتم العالج الفعلي،للمرض،
 .بالنتائج اإليجابية على المريض سواء كان العالج طبياً أو نفسياً

 
 .باب اإلكتئابسأ: المطلب الثاني

 واالجتماعيةيبذل العلماء والباحثون جهوداً مضنية للتعرف على األسباب البيولوجية والنفسية 
ختالفات كبيرة وتباين في الحاالت المرضية يصعب تحديد  ولكن لوجود الإلكتئاب النفسي،

العوامل تؤثر .  وعلى سبيل المثال. كما أنها جميعاً تؤثر في بعضها البعض...هذه األسباب
ورها على الجينات  والتي تؤثر بدالوراثية والنفسية واالجتماعية في العوامل البيولوجية،

 . للعوامل النفسية واالجتماعيةاإلنساننها تؤثر في استجابة الوراثية، كما أ
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بالجهاز العصبي تقوم بنقل اإلشارة ) مواد كيميائية(بعض المثيرات العصبية : األسباب البيولوجية
 وقد ثبت من دراسات عديدة انه )السيروتينينن(  خلية أخرى مثلإلى من خلية عصبية صبيةالع

 كما ثبت أن األدوية والعقاقير التي تعالج يحدث خلل في هذه المواد عند اإلصابة باإلكتئاب النفسي،
از بعض وقد وجد أن هناك خلالً في إفر ،... العصبية لهذه المركباتاالستجاباتاإلكتئاب تؤثر على 
ضطرابات في الخاليا العصبية التي ختالل الى اتئاب وقد يعود هذا اال اإلكىالهرمونات في مرض

ختالل بعض الهرمونات لغدد الجسم كالغدة الدرقية والغدة ا أيضاً تحتوي على المثيرات الكيميائية،
 1.العصبيضطراب في المخ والجهاز هر االختالل يكون في أغلبه من مظا هذا االفوق كلوية،

 مراضال شك أن العامل الوراثي يلعب دوراً هاماً في نشأة اإلكتئاب بل األ: العوامل الوراثية
رتباطية بين د من الدراسات واألبحاث على وجود عالقة ا وقد دلت العدي...الوجدانية عموماً

لعامل أو  ورغم أهمية ا... النفسية والجسمية األخرىمراض الوجدانية والعديد من األمراضاأل
امل ننا ال نستطيع القول بأنه الع أإال مراضا المرض أو غيره من األ الوراثي في نشأة هذستعداداال

 2.تهالحاسم والوحيد والقوي في نشأ
ضطرابات  لحاالت المرضى بأن اإلكتئاب واالالحظ األطباء النفسيون، من خالل متابعتهم

 .الوجدانية، تنتشر في حاالت معينة
فإذا .  أحد الوالدين مصاباً بالمرض نفسهيكون) ثنائي القطب(ب الوجداني ت اإلضطرافي حاال... 

لدان اأما إذا كان الو... كان األب أو األم مصاباً بهذا المرض، فإن طفلهما يكون عرضةً لإلصابة
  3.مصابين بالمرض نفسه، فإن نسبة إصابة طفلهما ترتفع

كتئاب تلك الشخصية المصابة بمرض الذهان الوجداني ان أكثر الشخصيات المهيأة للوقوع في اإل
 ويظهر على هذه الشخصية بعض األعراض قبل اإلصابة .وتتميز هذه الشخصية بأنها النوابية

 مزاج عكسي من إلى  وحب الحياة والنشاط،باإلكتئاب مثل تقلب المزاج من المرح، والتفاؤل،
 إلىيمكن وصف التكوين الجسمي لهذه الشخصية  و القرارات،اتخاذتشاؤم، وكسل عام والتردد في 

 4. بهاختلفة المصاب الممراضالبدانة وغلظ وقصر في الرقبة ودوران الوجه وكبر البطن مع األ
ختلف العلماء في مدى تأثير ضغوط الحياة على المريض حيث أن هذه الضغوط ا: العوامل النفسية

 غير رئيسي في اًكن أن يكون دورها محدديمكن أن يكون لها دور في اإلصابة باإلكتئاب ويم
 5.ها دور في تحديد وقت حدوث المرضاإلصابة، ولكن ل
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وال يمكن أن نحدد سبب واحد في إحداث اإلكتئاب، بل هناك عدة أسباب لإلصابة كل حسب نوعية 
 ، فمن هذه األسباب اإلحباط الذي يلقاه الفرد المريضالضعف النفسي أو الوراثي الذي يعاني منه

تزان وتوافق بين مما تسبب له ألماً نفسياً، وعدم اضد دوافعه ورغباته، حيث ال يمكن أن يحققها 
 1.وإنجازاتهقدراته 

 أخرى لم نذكرها في اًإن اإلصابة باإلكتئاب تعود لعدة عوامل وأسباب كما رأينا ولعل هناك أسباب
جٍة الى نوٍع من االهتمام، والعناية ن النفس البشرية، بحاإ هذا المطلب تقوم على اإلصابة بالمرض،

 ولعل أهم هذه األسباب هي الظروف العائلية ،مراضاكثر حتى تقي النفس من اإلصابة بهذه األ
 إذ أن األسرة التي تعيش في توافق وإنسجام يسودها الحب والمودة والحياة األسرية في المجتمع،

روف المحيطة بها والتي تؤدي الى والعطف والحنان هي التي يمكن أن تتغلب على جميع الظ
 ويستطيع أن يتخطى هذه الظروف بأقل ضغوط نفسية على الفرد مما يجعله أكثر تحمالً لها،

 .األضرار
 

 .كتئابالعالج الطبي لإل: المطلب الثالث
ية، بعضها للكآبة النفسية وبعضها للكآبة الذهان:  ذلك مضادات اإلكتئاب، وهي أنواعيستعمل في
لى جانب العالج النفسي، يجعلها عالجاً مساعداً، ألنها تزيل العالجات العضوية إ واستعمال

لكشف عن معاناته، والبحث عن األعراض وترفع األلم، وهذا يهيء للشخص الجو النفسي المالئم ل
 .ج مع األسباب والحلولالعال

 ومن خالل الكالم ومالمح يفتح المعالج للمكتئب مجاالً حراً ليعبر عن حزنه وكآبته،: العالج النفسي
وتتميز الكآبة النفسية عن الذهانية بأن موضوع األولى تجارب أليمة . الحالةالوجه والحركة يشخص 

والعالج النفسي في هذه الحالة . يكون الشخص قد مر بها وتزول عندما تصبح نظرته إليها إيجابية
 2.نهاة، وتغيير النظرة المتشائمة عيقوم على تحليل أسباب الكآب

 
 .عالج اإلكتئاب في الكتاب والسنة: رابعالمطلب ال

ضطراب في الحالة الوجدانية حيث يكون المزاج كتئاب كما عرف سابقاً ـ هو ااالإن 
أو  ،ي يشعر به المريض هو شعور بالذنبسوداوي وعدم الرضا ـ أي اإلحساس الذ

ذي حوله، فهذا الشعور أو عن المجتمع ال ،ذكريات مؤلمة جعلت عنده عدم رضا عن النفس
نتج عنه أيضاً عدم القدرة على العمل والقيام بالنشاط المعتاد عند اإلنسان، مما سبب له 
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ن تتغير نظرة  عالج هذا المرض في البداية يجب أولكي يتم.  بالكآبة وعدم الرضااًشعور
يس ول. ة أمل ونشاطلى نظرإالمريض المتشائمة عن نفسه أو عن المجتمع الذي حوله، 

لى القصد من هذا أن يمحو المريض ذاكرته بل يجب أن تتغير نظرة المريض المتشائمة إ
لى األعمال والسلوكيات التي يض إنظرة أمل وتفاؤل، وذلك يكون عن طريق تبصير المر

تحول نظرته السلبية عن الذكريات الى نظرة إيجابية، يأخذ العبرة والعظة من هذه الذكريات 
لى الدنيا نظرة سلبية، بل ينظر إليها نظرة األسباب التي تجعله ينظر إى توخي والعمل عل

 . الحياة اآلخرة التي هي مصدر سعادته الدائمةإلىإيجابية توصله 
 ، العصر بصفٍة عامةأمراضكافة ي لإلكتئاب بصفة خاصة وسالمتعرض للعالج اإلنحين 

 أو أدوية وعقاقير جتماعيةانكر باقي العالجات األخرى من عالجات نفسية أو فنحن ال ن
لتخفيض حدة القلق أو اإلكتئاب أو حتى العالج بالصدمات الكهربائية أو بالعمليات الجراحية 

ي عموماً لم ينكر كل هذه األنواع من العالجات بل سالموالدين اإل. وغيرها من الوسائل
 .  2....1)داء إالّ أنزل له شفاء اهللا أنزلما (: r أوصى بها لقول الرسول

فإذا كان سبب الكآبة مصيبة نزلت بالشخص من خسران مال أو فقدان عزيز، فإن الفرد 
ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء ِمن الْخَوِف {: بب له نوع من الكآبة، قال تعالىيشعر بحزن شديد، يس

شِِّر الصباِت ورالثَّمالَْأنْفُِس واِل ووالَْأم نَقٍْص ِمنوِع والْجو3}اِبِرين 
  4}قُْل لَن يِصيبنَا ِإلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا هو مولَانَا وعلَى اللَِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون{: وقوله تعالى

 قدرها اهللا تعالى ابتالءاتت بالمسلم إنما هي  فهذه اآليات تبين أن هذه المصائب التي حلّ
 إلى سالمذه الحالة يجب أن يتركز حوار المعالج إلى نظرة اإل في ه،عليه، وأنها في قضاءه

ر وأن هذه مؤمن خير، وأن اهللا وعد من يصبر عليها باألجر الكبي وأنها للاالبتالءاتهذه 
إذا صبر عليها وإذا توكل على اهللا في رفع هذه المصيبة التي نزلت المصيبة كانت له خيراً، 

 5.به
ره، وأن كل شيء مقدر من عند اهللا يخفف عن المريض مصابه، كذلك اإليمان بقضاء اهللا وقد

عن ابن ، ففي الحديث. ويؤمن بأن ال أحد يستطيع أن يضره أو ينفعه إال بإذن من اهللا تعالى

                                                
 . 158 /7 رواه البخاري، كتاب الطب، - 1
 .115ي، سالمج اإل محمد غانم، األمراض النفسية والعال- 2
 .155:  سورة البقرة، اآلية- 3
 .51:  سورة التوبة، اآلية- 4
 .396ي، محمد توفيق، سالم انظر، التأصيل اإل- 5



 116

وأعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيٍء لم (.. : rقال رسول اهللا  ،tعباس 
 بشيٍء إالعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه اهللا لك،وإن اجتم

 . 1)قد كتبه اهللا عليك
 
ما يزال البالء بالمؤمن في (: السالم فيها ما هو شفاء حيث قال عليه r أحاديث النبيو

 .2)نفسه وولده وماله حتى يلقى اهللا تعالى وما عليه خطيئة
 إال للمؤمنين، إن أصابته ألحد ألمر المؤمن أمره كله له خير وليس ذلك عجباً(: r وقوله

 : r وقوله 3)وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. سراء شكر فكان خيراً له
إذا أراد اهللا بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى (

 .4)يوافي به يوم القيامة
، عنه ذنوبه ، كي يكفرقد حلت به ادة اهللا فعندما يعلم المسلم أن هذه المصيبة هي بالء، وإر

 . 5)والَْآِخرةُ خَير وَأبقَى{: وجل وقد غُسل من جميع الخطايا لقوله تعالى حتى يلقى اهللا عز
 . فإن حزنه يتالشى شيئاً بعد شيء

 اًمنا حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن نصبر ونسترجع حتى يبدلنا اهللا خيروكذلك يعلّ
إنا : لقما أصاب أحدكم مصيبة فلي(: قال rعن النبي ، t  فعن أبي سلمةالمصيبة،من هذه 
 .6)فأجرني فيها وأبدلني منها خيراً مصيبتي ا إليه راجعون اللهم عندك أحتسبهللا وإن

رجعه إليه ن مصيره ومهله هللا، وأ، هو وماله وأسلوى لكل مصابالنبوية، ففي هذه الكلمة 
صابه فهو مكتوب، كتبه اهللا له أه لم يكن ليصيبه وكل ما  وما أخطأفما أصابه لم يكن ليخطئه

 .ال عليه
، فالمسلم الذي يؤمن باليوم اآلخر يعلم إلكتئاب كبير في عالج ا اإليمان دورألركانأن كما 

قى به توعندما يفقد عزيزاً يعرف أنه سيل... أن هذه الدنيا ال تساوي شيئاً؛ فهي قصيرة جداً
إن كل هذه الدنيا ال تساوي عند  شاء اهللا ـ والذي يؤمن باآلخرة يتصور في اآلخرة ـ إن

                                                
 . 2516، رقم 566اه الترمذي، في صفة القيامة، صححه األلباني،و ر- 1
 . 2399، رقم 541 رواه الترمذي في سننه، وقال األلباني حسن صحيح، - 2
 . 2999،رقم 1200ه مسلم، باب عجب ألمر المسلم،  روا- 3
 . 2396، رقم 540 رواه الترمذي في سننه،وقال األلباني حسن صحيح، - 4
 . 17:  سورة األعلى، اآلية- 5
 . 3511، رقم 797 رواه الترمذي في سننه، و صححه األلباني، - 6



 117

 اهللا شيئاً بالنسبة لآلخرة، فعندما يفقد جزءاً صغيراً من هذه الدنيا فإنه ال يحزن الحزن الشديد،
 اً كافرلو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى منها(: r ويتذكر قول رسول اهللا

 فالمسلم الذي . دور أيضاً في العالجاواإليمان بأسماء اهللا تعالى وصفاته له. 1)شربة ماء
يؤمن بأن اهللا هو المالك لكل شيء يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، فال يعترض على 

 شيء إال لحكمة، تعود عليه بالنفع إنسانعطائه، وإذا آمن أن اهللا هو الحكيم ال يكتب على 
  .أو مدخرة له في اآلخرة، فإنه يتقبل األحداث وال يتبرم منهاوالخير سواء كان في الدنيا 

 ،سالم بالذنب فيتركز حوار المعالج حول مفهوم التوبة في اإلة شعورأما إذا كان سبب الكآب
 بوقت وغير محدده بعمر، وغير مقيدة بنوٍع من الذنوب، فاهللا مؤقتة غير سالمفالتوبة في اإل

ره كيفما كان، حتى الكفر به والشرك من دونه إذا تاب منه وجل ال يتعاظمه ذنب أن يغف عز
العبد تاب اهللا عليه، وهذه العقيدة هي العروة الوثقى التي يعتصم بها المكتئب، ألن الشيطان 

سه من رحمة مه في عينه وقلبه حتى يؤيبن آدم عظّ فإذا وقع فيه اقد يهون الذنب قبل فعله،
باِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنْفُِسِهم لَا تَقْنَطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإن قُْل يا ِع{:  لقوله تعالى2.اهللا

ِحيمالر الْغَفُور وه ا ِإنَّهِميعج الذُّنُوب غِْفري 3}اللَّه  
نه ال يوجد شخص يحبه ويقوم تجاً عن الشعور بالوحدة، والشعور بأ وأحياناً يكون اإلكتئاب نا

 به، إذ أن من طبيعة اإلنسان األلفة والتآلف فال يستطيع اإلنسان أن واالهتمامرعايته على 
 .دون اآلخرينوحيداً يحيا 

مؤكدةً على ضرورة وجود الحب في العالقات اإلنسانية كصمام ث حاديوقد جاءت اآليات واأل
لَِّذين تَبوءوا الدار وا{: ، يقول اهللا تعالىاالنتهازيةأمان للبشرية وليست العالقات النفعية 

والِْإيمان ِمن قَبِلِهم يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً ِمما ُأوتُوا 
مه نَفِْسِه فَُأولَِئك وقَ شُحي نمةٌ واصخَص ِبِهم كَان لَوو لَى َأنْفُِسِهمع ونْؤِثريوونفِْلح4} الْم 

 .5) ما يحب لنفسهألخيهال يؤمن أحدكم حتى يحب (: r ويقول الرسول
 أن يقيم عالقات حب حقيقية في اهللا وباهللا وهللا مع اآلخرين وبذلك ال يكون وعلى المسلم

غص صدره من كروب وهموم وال الذات، وعدم البوح لآلخرين بما ين على لالنكفاءبحاجٍة 

                                                
 . 2320، رقم 524األلباني،  رواه الترمذي في سننه، باب ما جاء في هوان الدنيا، صححه - 1
 .398 التأصيل القرآني، محمد توفيق، - 2
 .53: اآلية سورة الزمر، - 3
 9:  سورة الحشر، اآلية- 4
 . 10/ 1، اإليمان رواه البخاري، كتاب - 5
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ِإلَّا من َأتَى اللَّه  يوم لَا ينْفَع ماٌل ولَا بنُون{:  سيدنا إبراهيم عليه السالمنجد أبلغ من دعاء
 2...1}ِبقَلٍْب سِليٍم

 
 ات أخرى تساعد المكتئب على عالج نفسه بنفسه مثلويوجد هنا سلوكيات وعباد

ستغفار كما سيد االاستغفر اهللا، و:  طلب المغفرة، بأن يكثر من قولواالستغفار: ستغفاراال-ا
 على وأنا خلقتني وأنا عبدك، اللهم أنت ربي ال إله إال أنت،(: أن يقول العبد: rقال النبي 

 أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وابوء ،استطعتعهدك ووعدك ما 
اهللا له غفار جعل ستومن لزم اال(: r وقوله .3)بذنبي، فأغفر لي، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  4)من حيث ال يحتسب ورزقهمن كل هٍم فرجا، 
 والمغفرة من ،اد بالرحمةلعباد، وبنفس الوقت شعور باإلمدفهذا شعور بالضعف أمام رب ا

له يعلم بحاله، ويعلم ما يناسب هذه الحالة من هذا يجعل شعور المكتئب يتجه نحو إ، اهللا
 لبيات عن حاله وعن مجتمعه الى التفكيربذلك ينصرف تفكيره من الس. تفريٍج للكرب والهم

 .دعاء لعالج الكرب والهم r منا رسولنا الكريمستغفار، ولقد علّبالمغفرة واال
  

ال اهللا العظيم الحليم ال إله ال إله إ (عند الكرب يدعو r كان النبي: قال t بن عباس فعن ا
عن النبي ، t مسعودبن وعن ا .5)إال اهللا رب السماوات ورب األرض رب العرش الكريم

r ناصيتي أمتكبن عبدك ابن اللهم إني عبدك ا وقال هم وال حزن  أحد قطصابهأما (: قال 
ت به نفسك، أو  سمي بكل اسم هو لك،أسألكبيدك، ماٍض في حكمك، عدل في قضاؤك، 

 به في علم الغيب عندك، أن تجعل استأثرتو علمته أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أ
آن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء حزني، وذهاب همي، إال أذهب اهللا حزنه القر

 . 6)وهمه، وأبدله مكانه فرحا

                                                
 . 89 -87:  سورة الشعراء، اآليات- 1
 . 398، محمد توفيق، يسالماإل التأصيل 2
 . 83/ 8وات،  أخرجه البخاري، باب الدع- 3
 . 3887، رقم310 أخرجه ابن ماجه في باب االستغفار، ضعفه األلباني، - 4
 . 93/ 8 رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب - 5
، رقم 383/ 1وصححه األلباني في السلسلة . 3712 هم، رقمأصابه إذا أخرجه أحمد في المسند، باب ما يقول - 6

199 . 



 119

 وإذا كان اإلكتئاب يقود .وهناك أدعية كثيرة مأثورة تساعد اإلنسان من تخفيف همه وحزنه
  الذي يحيط الرضا عن النفس والواقعإلى، فيوجه المكتئب االنتحارلى التفكير في المريض إ

 دينا، وبمحمد صلى اهللا عليه وسلم سالمرضيت باهللا ربا وباإل(:  اهللا تعالىإلى بالدعاء به،
فالمؤمن  .القيامةفمن قال الدعاء ثالثاً حين يمسي كان حقاً على اهللا أن يرضيه يوم .  1)نبيا

دة يكون وازعاً لمنع للمساع باهللا والمحافظ على قراءة القرآن والصالة واللجوء اهللا تعالى طلباً
 2. وبث روح األملاالنتحاريةاألفكار 

 
 .أثر القرآن في تهدئة القلق والتوتر: خامسالمطلب ال

 على عكس .هو أن القلق خوف مما سيحدث، لعل الفارق األساسي بين القلق واإلكتئاب
 في كل...  بنظرته الشاملة لإلنسانسالم اإلأن...اإلكتئاب الذي هو حزن لما حدث وندم عليه

خطار وذلك المنغصات أو توقع األنما يجنب اإلنسان كافة  إواألخرويةأمور حياته الدنيوية 
يد اهللا سبحانه ب ن الخير وأ...تي بهيمان بما يأ واإلنسان صفة التوكل على اهللا في اإله ربىنّبأ

 3.وتعالى
 .ق من حيث مفهومه القلدئة القلق والتوتر، سوف نبينعن أثر القرآن في ته الحديث وقبل

 .أسبابه والعالجات الطبية والنفسية لهذا المرضوبعض 
 : مفهوم القلق عند علماء النفس

 والصادرة عن  الفطرية لدى الكائن الحي،االستجاباتهم ق من أن القلأ": جوزف ولبييعتبر  
اصر معرفية،  ويحتوي القلق على عن.رادية بسبب منبه أو مثير يهدد الكائنبية الالإالجملة العص

  4." وسلوكية،وحركية، وعصبية
القلق إشارة إنذار بكارثة توشك أن تقع، وإحساس بالضياع في موقف شديد " : وتعتبر حنان العناني

 ما إلىفة  هذا باإلضا حٍل مثمر،إلى مع عدم القدرة على التركيز، والعجز عن الوصول الدافعية،
  5."ضطراب البدنييرافق ذلك من مظاهر اال

                                                
 . 1353، رقم 285/ 1 األلباني،  رواه أبو داود، وصححه- 1
 .2005 -1، دار وائل، ط364 صالح حسن الدهري، مبادئ الصحة النفسية، - 2
 .119ي، سالم محمد غانم، األمراض النفسية والعالج اإل- 3
 .2005، 1، دار العلم للماليين، ط37 فيصل محمد خير الزاد، العالج النفسي السلوكي، - 4
 . 2005 -1425، 3، دار الفكر، ط99ناني، الصحة النفسية،  حنان عبد الحميد الع- 5
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القلق بصفة عامة هو خبرة انفعالية غير سارة يعاني ":  عبد السالم عبد الغفار الطبيب النفسيويقول
 1."منها الفرد عندما يشعر بخوف أو تهديد من شيء دون أن يستطيع تحديده تحديداً واضحاً 

ضطراب نفسي نحو شيء مجهول غير محدود تعريفات يتضح أن القلق هو شعور بامن خالل ال
 اً نفسياًضطرابوف يسبب ا وهذا الخ وصاحبها شعور بخوف من المجهول،اً ألمور قد حدثت،تبع

 عدد ضربات القلب، ازديادبعض التغيرات الفسيولوجية مثل :  منها يظهر على اإلنساناًوجسدي
 وازدياد، باالختناق معدل التنفس، والشعور وازديادفقدان الشهية، والغثيان، ورتفاع ضغط الدم، ا
توتر  وقد يصاحب القلق اط الغدد الدرقية، واإلكثار من التبول، وعدم القدرة على النوم العميق،نش

بتعب عضلي، بجانب شعور عام بعدم القدرة على  في النشاط الحركي، وإحساس وازديادعضلي، 
صورٍة التنظيم، وفقد القدرة على السيطرة على ما يقوم به الفرد من عمل وعدم القدرة على التفكير ب

 أو الشعور بخدر في ، وتصبب العرق فجأة أحياناً،واالرتعاشوقد يصاب الجسد بالرجفان  2.مناسبة
 3.بعض أنحاء الجسم

 

 : ولعل أهم األسباب للقلق هي
و الخارجي الذي تفرضه بعض الظروف لعام، والشعور بالتهديد الداخلي أالضعف النفسي ا-1

 والتوتر النفسي الشديد واألزمات والصدمات المفاجئة .هالبيئية بالنسبة لمكانة الفرد وأهداف
 .والمخاوف الشديدة

 والبيئة كالضغوط الثقافية والبيئية الحديثة، ومطالب المدنية المتغيرة،: مواقف الحياة الضاغطة-2
 واضطراب القلقة المشبعة بعوامل الخوف والهم ومواقف الضغط والوحدة والحرمان وعدم األمان،

 .ري، وتفكك األسرةالجو األس

 مشكالت الطفولة والمراهقة ومشكالت الحاضر التي تنشط ذكريات الصراع في الماضي،-3
 . مثل القسوة والتسلط والحماية الزائدةاالجتماعيةواألساليب الخاطئة في التنشئة 

مة ، ويساعد في ذلك خبرات الماضي المؤليسبب هذا العامل القلق لإلنسان: ر بالمستقبليالتفك-4
 4. وطموح اإلنسان وسعيه المستمر نحو تحقيق ذاته وإيجاد معنى لوجودهوضغوط الحياة العصرية،

                                                
 . م2005-ه 1425 -3، دار الفكر، ط99 عبد السالم عبد الغفار، مقدمة في الصحة النفسية، 1
 .99 عبد السالم عبد الغفار، مقدمة في الصحة النفسية، - 2
، 1، الدار العربية للعلوم، ط52ي الجسماني،  ديانا هيلز، روبرت هيلز، العناية بالعقل والنفس، تقديم عبد العل- 3

1419- 1999. 
 .106 -105 حنان العناني، الصحة النفسية، - 4
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قد ذكر كثير من علماء النفس بعض العالجات للقلق فمنهم من ف:  أما العالج الطبي والنفسي للقلق
  العالج،يضطرابات ه حاالت التوتر الشديد واالإجهاضن  ومنهم من يرى أرأى العالج بالعقاقير،

 .ستخدام طريقة الكف بالنقيضومنهم من يرى ا
 : أن عالج القلق يرتبط بعوامل عدة منها) حنان العناني(ولقد ذكرت 

 .شخصية الفرد -1
 .االت القلق وشدة ح -2

  .مة في مجال القلقد ومن أساليب العالج المستخ
 . يعتمد على التشجيع واإليحاء والتوجيه: العالج النفسي •
ويعتمد على إبعاد المريض من مكان الصراع، وعن المثيرات المسببة : يوالعالج الجمع •

 .النفعاالته

للقلق   وبعد ذلك يقدم المنبه المثير،االسترخاءويتم تدريب المريض على :  والعالج السلوكي •
 1.بدرجات متفاوته من الشدة، أي عن طريق التحصين التدريجي

خذوا علماء النفسيين في الوقت الحالي أ الأكثرن ، فنجد أه عليوأثرهما عالج القلق بالقرآن الكريم أ 
 أن العالج المتعارف عليه عندهم، لم وا بعدما وجد النفسية،مراض في عالج بعض األاً جديداًنهج

 لذلك  معها نفعاً،ن بعض الحاالت لم يجِدواكتشفوا أ، مراضيجد النجاح التام في عالج هذه األ
ل وكانت تعاليم الدين هي أكثر العوام .وهو العالج الروحي للنفس للعالج، ىخرل أبحثوا عن سب

ن هذه  ووجدوا أتبعوا العالج بالقرآن والسنة النبوية الصحيحة،، حيث امراضالعالجية في هذه األ
 . حسب مرضهوتناسب جميع الحاالت المرضية كٌلالطريقة تعطي نتائج طويلة األمد، 

ليه ونهتدي به، ينير لنا الطريق مهما كان مظلما ويريح النفس  نسير علقد وضع لنا الرحمن منهاجاً
 .ه القرآن العظيمنّما تعاظمت عليها المحن والمشاكل إمه
و راينا تلك  عنه لما وجد الفساد ولما سمعنا أمر اهللا به وانتهى عما نهى اتبع ما أإنسان كل أنلو 

 2.و دولاعات أ كانوا أو جمأفراداًالمشاكل صغيرها وكبيرها بين الناس 
اهللا عليه  له رؤية موضوعية نحو القلق فقد ظهرت عالمات القلق على رسول اهللا صلى سالمواإل

قَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماِء فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها فَولِّ {: وسلم عند تحويل القبلة قال تعالى
حراِم وحيثُ ما كُنْتُم فَولُّوا وجوهكُم شَطْره وِإن الَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب لَيعلَمون وجهك شَطْر الْمسِجِد الْ

لُونمعا يمِبغَاِفٍل ع ا اللَّهمو ِهمبر قُّ ِمنالْح ومن دوافع القلق الهم، وكان رسول اهللا  .3}َأنَّهr  إذا

                                                
 .106السابق،   المصدر- 1
 1993، 1، ط103 طرق العالج، – مضاعفاته – أسبابه – تيسير كايد العاصي، التوتر النفسي - 2
 .144:  سورة البقرة، اآلية- 3
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 وكأن في الصالة خالص ،1) بهاوأرحنا أقم الصالة يا بالل(:  ويقول الصالةإلىمر هرع حزبه أ
 اهللا عامالً هاماً من العوامل التي تشعر إلىستعانة بالدعاء والتضرع واالمن حالة القلق والتوتر 

 حنَيٍن ِإذْ لَقَد نَصركُم اللَّه ِفي مواِطن كَِثيرٍة ويوم{ وفي غزوة حنين .اإلنسان باألمن في معية اهللا
ِبِريندم تُملَّيو تْ ثُمبحا رِبم ضالَْأر كُملَياقَتْ عضًئا وشَي نْكُمتُغِْن ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجزاد 2} َأع 

ا أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى القلق على المسلمين حتى ضاقت عليهم األرض بما رحبت ولم
 .صر المسلمونالمؤمنين انت

لتي تزيل القلق  ومن أهم األسباب ارادة عوامل تخفض من حدة القلق،اإل ومن ثم الثبات وقوة 
 خَير ِفي كَِثيٍر ِمن نَجواهم ِإلَّا من َأمر ال{:  تعالى لقولهالخلق بالقول والفعل، إلىحسان اإلوالهم، 

نيلَاٍح بِإص وٍف َأورعم قٍَة َأودا ِبصرفَ نُْؤِتيِه َأجواِة اللَِّه فَسضرم ِتغَاءاب ْل ذَِلكفْعي نمالنَّاِس و 
 4.كل شيٍء بيد اهللان ي تقلل من القلق اإليمان باهللا وأ ومن األمور الت.3}عِظيما

معالجة لكل شيء، فقد وجد في القرآن الكريم عالج ن الكريم واقية ولقد جاءت تعاليم القرآ 
  تطبيق هذه التعاليم من خاللإلىن يدعونا اية منها، قبل وقوعها، فهذا القرآ النفسية، ووقمراضلأل
  5}الَِّذين َآمنُوا وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللَِّه َألَا ِبِذكِْر اللَِّه تَطْمِئن الْقُلُوب{: وامر اهللا تعالى، حيث قالأ

الوقاية من القلق والتوتر بذكر اهللا تعالى، فعندما يذكر  إلىعو جاءت تعاليم القرآن تد هنا من
 معه تحميه وتخفف عنه ما يقلقه، عظيمةن هناك قوة  تعالى في قيامه وقعوده، يشعر أاإلنسان اهللا

 . قلبه، وتحل عليه السكينة والراحة، والهدوءئن نفسه، ويهدأفتطم
ن ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَتْ قُلُوبهم وِإذَا تُِليتْ علَيِهم َآياتُه زادتْهم ِإيمانًا ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذي{: قوله تعالىو

كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعِفي {:  وقوله6}و ونتَفَكَّريو نُوِبِهملَى جعا وودقُعا وامِقي اللَّه ونذْكُري الَِّذين
اومالنَّاِرخَلِْق الس ذَابفَِقنَا ع انَكحباِطلًا سذَا با خَلَقْتَ هنَا مبِض رالَْأروا {: وقوله ،7}اِت واذْكُرو

ونتُفِْلح لَّكُما لَعكَِثير كَاِر{: ، وقوله8}اللَّهالِْإبو ِشيِبالْع حبسا وكَِثير كبر اذْكُروِني {:  وقوله9}وفَاذْكُر

                                                
 .. 23088، رقم 178رواه أحمد في مسنده . 4985، رقم 747حه األلباني  رواه أبو داود وصح- 1
 .25:  سورة التوبة، اآلية- 2
 .114:  سورة النساء، اآلية- 3
 . 2007 -1427 1دار المسيرة، ط ،240، سالم انظر، محمد عبد المجيد عبد العال، السلوك اإلنساني في اإل- 4
 .28:  سورة الرعد، اآلية- 5
 2: ، اآليةاألنفال سورة - 6
 .191:  سورة آل عمران، اآلية- 7
 .10 سورة الجمعة، اآلية- 8
 .41:  سورة آل عمران، اآلية- 9
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 إلىجل كلما كان أقرب  كر اهللا عزود اإلنسان على ذ كلما تعو1}ذْكُركُم واشْكُروا ِلي ولَا تَكْفُروِن َأ
يمحو القلق الذي جل يصرف الوسواس عن فكر اإلنسان و ن ذكر اهللا عزونينة، إالهدوء والطمأ
 2.ة واألخرى والخوف من أمور الدنيا والمستقبليعتريه بين الفين

وقلقه،  اهللا تعالى بالتوكل عليه، هو من األمور التي تساعد اإلنسان على الحد من توتره مرولعل أ
ليها في كل أمر واالنصراف إ  اللجوءإلىعت اإلنسان لهية التي د القوة اإلإلىي بها تسمو النفس الت

نسان في و ملل، شعور مالزم لكل عمل يقوم به اإله الدنيوية واألخروية، دون كلٍل أمن أمور حيات
 . نياحياته الد

لى توكالً تاماً حقيقياً، سيعرف يقيناً أن جميع أمور حياته التي إن تسلح المسلم بالتوكل على اهللا تعا
 عجزهالذي ال ي ، خالق الكونإلى وال قوة، ألنه أسند أمره استعصت عليه، أنها تحل دون حول منه

ِق اللَّه يجعْل لَه مخْرجا ويرزقْه ِمن حيثُ لَا َمن يتَّ{: شيء في األرض وال في السماء قال تعالى
 3}يحتَِسب ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهو حسبه ِإن اللَّه باِلغُ َأمِرِه قَد جعَل اللَّه ِلكُلِّ شَيٍء قَدرا

كالته وال يعطيها أكثر من هاراً في حل مش التفكير ليالً ونإلىوبالتوكل على اهللا ال يضطر اإلنسان 
ن الوقت، فهو يفكر بما فتح اهللا عليه ثم يتوكل عليه بتسهيل األمر، والخالص منه بما يعود حجمها م

 .عليه بالنفع والفائدة
 الندب على إلىوال يجلس مهموماً تعساً، منطوياً على نفسه ال يشارك الناس ومن حوله، ويلجأ 

 لذي وضعه في هذه الحال كما يفعل البعض، فالمسلم الذي يتوكل على اهللاحظه، ولعن الزمن ا
وهو   والعقاقير الطبية المهدئة،من األدويةعالج نفسه بدواء أقوى تعالى ويصبر على المصيبة، ي
 4.الدواء الشافي لكل ما أهمه وغمه

وٍر ِمن ربِه فَويٌل ِللْقَاِسيِة قُلُوبهم ِمن ِذكِْر  فَهو علَى نُإسالمَأفَمن شَرح اللَّه صدره ِللْ{: قال تعالى
  5}اللَِّه ُأولَِئك ِفي ضلَاٍل مِبيٍن

ة للقرآن، فإن  تعالى من ذكر ودعاء وقراء تبين أن المسلم الذي يشرح صدره إلى كالم اهللاآليةفهذه 
 بهمة قوية واالبتالءاتجه المصائب  ويستطيع أن يواى ويشعر بالراحة والثبات،إرادته وعزيمته تقو

 .وعزيمة كبيرة
شيء ألن القرآن يعمل على شحن الهمم، وتقوية اإلرادة، مستمد ذلك من كالم اهللا القادر على كل 

مور المسلم الذي لجأ وتضرع إليه، وتوكل عليه في كل المسهل أل المهيمن القهار، المعز المذل،
                                                

 .152:  سورة البقرة، اآلية- 1
 . 106 تيسير العاصي، التوتر النفسي، - 2
 .3-2:  سورة الطالق، اآلية- 3
 .105 انظر، تيسير العاصي، التوتر النفسي، - 4
 .22: لزمر، اآلية سورة ا- 5
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 لها تأثير كبير على جهاز المناعة في الجسم، حيث تجعله في وإن هذه الثقة الكبيرة باهللا. أموره
، ألنه علم أن  النفسيةمراضل عرضه لإلصابة باألأقوى حاالته، عندما يقاوم المرض، ويكون أق

 قوة إلى أصبح يستند ،التوكل عليهاهللا تعالى وه على  باعتمادهكالم اهللا شفاء للنفس والبدن، وأن
 1.ألنه القادر على كل شيء الفعال لما يريد، فريج همه، قادرة على تعظيمة عادلة

، بأنه لو نزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من الخوف ه رب العزةهذا القرآن الذي وصف
فكيف بالنفس البشرية الضعيفة التي تتأثر بأتفه األسباب، ،  من اهللا لعلو مكانته وعظيم قدرهوالرجاء

الخالدة التي أعجزت األنس والجن على أن يأتوا بمثله، والذي يتسلح ما لها ال تتأثر بمعجزة اهللا 
 . نفسه الحماية والرعاية من كل سوءبالقرآن يضمن ل

                                                
 .108 -107 انظر، تيسير العاصي، التوتر النفسي، - 1
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 الوسواس القهري: المبحث الثاني
 

ن ال عالقة للمرض النفسي وأ ، الشيطانن منشأ مرض الوسواس القهري مناعتقد بعض الناس أ
 .به
 يرى  في حيننه ال عالقة للشيطان بمرض الوسواس القهري،يين أسيرى كثير من المعالجين النفو

 1.ن الشيطان هو مصدر جميع الوسواسكثير من طلبة العلم الشرعي أ
 من خالل بحث في هذا الموضوع وبيان هل للشيطان دور في مرض الوسواس أم ال،وسوف ن

 .البحث في تعريف الوسواس وأنواعه وأسبابه وعالجه الدوائي والنفسي
 

 .سة في علم النفسوتعريف الوس: المطلب األول
أحياناً يكون الوسواس محدداً مثالً على شكل أفكار تتردد بشكٍل ": يقول جوزيف ولبي عن الوسواس

 وقهري أو على شكل حركات آلية  وأحياناً يكون الوسواس على شكل أفعال معقدة نسبياً،...ملح،
ن الوسواس ذي  قهري غالبا ما تستخدم بشأليدين، وكلمة الشبقي أو غسيل ااالستعراضمتتابعة مثل 

 2."الطابع الحركي، وبعض الوساوس تجمع بين النمطين الفكري والحركي
هو تسلط فكرة على الشخص المريض وتتكرر هذه الفكرة المتسلطة على كاهله : إن الوسواس

و ريٍة أتيه بصورٍة قس تأاستحواذية وتكون بصورٍة دورية دون أن يحصل فيها تغيير أو تعديل،
إلدراكه عدم جدواها، فهي قهرية وعلى الرغم من رفضه لها أو مقاومتها داخلياً بأفكار مناقضة 

يفسر بعض المختصين في ... فتسيطر عليه ا، ولكن ال يستطيع التخلص منهاار ال معنى لهعنده أفك
بتكرار فكرة، أو حركة ية تتسم قتحاميون الوساوس بأنها أعراض تطفلية اواإلكلينيكالصحة النفسية 

 .ندفاعية مفاجئة من شأنها أن ترفع من مستوى المقاومة الذاتية للفردا
ندفاعات قهرية تقتحم المجال اإن الوساوس ما هي إال أفكار و":  يقول الدكتور أديب الخالدي

ى باألفعال سم وتكون غير مرغوب فيها من قبله فتعكر مزاجه، وتثير فيه القلق، وتالشعوري للفرد،
 3."القهرية ألنها ناتجة من وجود الوساوس

 
 
 

                                                
 .2001 -، 1، مؤسسة حورس وطيبة، ط42 طارق بن علي الحبيب، مفاهيم خاطئه عن الطب النفسي، - 1
 .40  فيصل الزراد، العالج النفسي السلوكي، فيصل الزراد،- 2
 .2006، 1، دار وائل، ط248 -247 أديب محمد الخالدي، علم النفس اإلكلينيكي، - 3
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 : وس منهاانواع من الوس أن هناك عدة أالوسواس يتضحبعد بيان تعريف و
 تلك الوساوس التي تدعو اإلنسان عادةً أن ينظر أو يفعل أو يستمع الى أمٍر محرم،: النوع األول

، ويعتري كل أحد من بني )أي ليس مرضاً(ية ويعد هذا النوع من الوسواس من طبيعة النفس البشر
 : ويعد مصدر هذا النوع من الوساوس عادةً ثالثة أمور..... آدم
ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه نَفْسه {: وهي النفس األمارة بالسوء، قال تعالى: النفس-1

 1} الْوِريِدونَحن َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل
 2.}ِمن شَر الْوسواِس الْخَنَّاِس{: ودليل ذلك قوله تعالى: شياطين الجن-2

 برب الناس االستعاذةى وهذه السورة مشتملة عل": في تفسيرة لسورة الناس قال عبد الرحمن السعدي
س ونه يوسه أة وشرتلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنومالكهم وإ

ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويثبطهم ن لهم الشر،في صدور الناس فيحس 
 أي وهو دائماً في هذه الحال يوسوس ويخنس،.  ويريهم إياه في صورٍة غير صورتهعن الخير،

 3." به على دفعهواستعانيتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه 
 قال عبد الرحمن السعدي في 4}ِمن الِْجنَِّة والنَّاِس{: ليل ذلك قوله تعالىود: شياطين اإلنس-3

 5.."}ِمن الِْجنَِّة والنَّاِس{: الوسواس كما يكون من الجن يكون من اإلنس ولهذا قال": تفسير

 
التي تعرض لإلنسان في صالته وطهارته ) غير المرضية(تلك الوساوس العابرة : النوع الثاني

 وقد يزول هذا النوع من الوساوس عند ...ته ومعتقداته وكذلك في شوؤن حياته الدنيويةوعبادا
ومما يدع إمكانية زوال هذا النوع من الوساوس بالتركيز في ذات ...  من الشيطان الرجيماالستعاذة
 وال يمحو وسوسة الشيطان من القلب إال إذا ذكر ما سوى ما(: 6حامد الغزالي أبو قال. العبادة 

نعدم منه ما كان فيه من قبل، ولكن كل شيء سوى ي القلب ذكر شيء ايوسوس به ألنه إذا خطر ف

                                                
 .16:  سورة ق، اآلية- 1
 .4:  سورة الناس، اآلية- 2
 . 1309/ 2 السعدي، تيسير المنان، - 3
 .6:  سورة الناس، اآلية- 4
 . 2/1310  السعدي، تيسير المنان،- 5
الذكاء، سديد النظر، ، من فقهاء الشافعية، كان شديد -ـه450هو أبو حامد محمد الغزالي، ولد في طوس سنة  - 6

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، طبقات . -ه505 علوم الدين، توفي سنة إحياءقوي الحافظة، من أشهر كتبه، 
 . 1999 -1420 -1،تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط102/ 4السافعية الكبرى، 
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اهللا تعالى وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضاً أن يكون مجاالً للشيطان، وذكر اهللا هو الذي ين جانبه ؤم
 .  1)ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال

 
 تصيب .وهي علة مرضية) مرض الوسواس القهري(الوساوس القهرية المرضية : النوع الثالث

و نزعات متكررة  أو حركات أو خواطر أأفكاروهي .  أخرىأمراضة بعض الناس، كما تصيبهم أي
ال معنى لها، ذات طابع بغيض، يرفضها الفرد عادةً ويسعى في مقاومتها، كما يدرك أنها خاطئة و

 2.ألحيان في مقاومتهاغلب الكن هناك ما يدفعه إليها دفعاً، ويفشل في أ
 

 .أسباب الوسواس القهري: المطلب الثاني
ساليب طفولة أو أكمرحلة ال(صابة بالوسواس ومراحل سابقة من العمر إن وجود عالقة بين اإل

 .مر محتملخاطئة بالتنشئة أ
 يساعد على ظهور ساس بيولوجي في الجهاز العصبي النظرية الفسيولوجية الى وجود أتذهب

 ولكن صابة في بعض األسر، وتستدل لذلك بوجود استعداد لإلو رسوخه،لقهري أالوسواس ا
ن الوسواس أ إلى وذهب البعض . كان لها دور فهو دور مهيء فقطأنالعوامل الوراثية كما قدمنا 

 ـ حسب مكانها ب وهذه البؤرة تسبالقهري ناتج عن وجود بؤرة كهربائية نشطه في لحاء الدماغ،
 .اندفاعاً أو حركة أو في اللحاء ـ فكرة

 هذه األسباب المحتملة سبباً آخر أستفيد من الوحي وورد في إلىية سالموتضيف وجهة النظر اإل
اآليات واألحاديث وهو ما يلقيه الشيطان من أفكاٍر وخواطر، فهذه الوسوسة المرضية درجة مكثفة 

 3.اً ونفسياً وروحياًطبيكون العالج المقترح  ويمن وسوسة عادية فيكون مصدرها واحداً،
وفي الحقيقة أننا ال نستطيع أن ننفي دور الشيطان تماماً في هذا النوع من :  طارق حبيبويقول

 : أساسينالوساوس، لكن يبدو أن دوره يتركز في أمرين 
ربما كان للشيطان دور في الوسوسة لذلك الفرد في بداية مرضه، فإن صادفت تلك الوسوسة  -1

 .إلصابة بمرض الوسواس القهري حدث المرضنفساً ذات قابلية ل
فيما يتعلق بالوسواس في العبادات فربما يكون للشيطان دور أيضاً في إقناع مريض الوسواس  -2

وقد يوهمه الشيطان أن معاناته . القهري بتقصيره في حق اهللا، حتى يزيد من قلق المريض
ك بسبب علة مرضية  تغلب الشيطان عليه، وليس ذلإلىبسبب ضعف إيمانه، مما أدى 

                                                
 . ، حققه محمد الزغبي، دار المنار28/ 3 الغزالي، أبو حامد محمد الطوسي، إحياء علوم الدين، - 1
 . 42 انظر، طارق حبيب، المفاهيم الخاطئة، 2
 .404ي، سالم انظر، محمد عز الدين، التأصيل اإل- 3
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حدوثه في غير ... ومما يرجح الصفة المرضية لهذا النوع من الوساوس: ويقول... أصابته
  1.أمور العبادات بشكٍل كبير

 
 .عالمات الوسوسة: لثالمطلب الثا

 تكرار الوضوء مرات عديدة، تكرار تكبيرة اإلحرام في الصالة، وقراءة الفاتحة: العباداتفي  -1
عادة ذلك إحتياطاً  سجد مرة أو مرتين وعدد الركعات وإ كان في السجود، وربماعدة مرات

 .منه

ديناً، ترديد في ت وأفكار بذيئة تحدث ألكثر الناس مرور على الخاطر أفكار إلحادية،: العقيدةفي  -2
 .الخاطرة كلمات يسب فيها الدين أو الخالق، دون أن يكون له القدرة على دفعها 

 .ه الوالدين أو الزوجة أو األطفالالتفكير بأفعال عدوانية شريرة اتجا :المعامالت مع الناسفي  -3

غالق الباب الى حد إالرهاق، أو اعادة تصحيح أوراق التأكد من إ: التعامل مع األشياءفي  -4
فعال جنسية و االنتحار، أو أخرى مثل التفكير في ارتكاب الجرائم، أأفكار أاالمتحان عدة مرات 

 2.شاذة
 

 .عالج الوسواس: بعراالمطلب ال
 كثير من علماء الطب النفسي ال يتبعون طريقة واحدة في العالج فهناك أطباء يجمعون بين العالج 

 فإن كثير من األطباء  ومع التطور للعلوم وإجراء تجارب كثيرة،الطبي والعالج النفسي،
 وهذه طريقة قد  يجمع بين العالج الطبي والنفسي والروحي،المتخصصين وخاصةً المتدين منهم،

ون الوسواس في السابق إن علماء الشريعة، يوعز وكما ذكرت  بين المرضى،اً باهراًالقت نجاح
ج بالقرآن  هو العالذا كان هو السبب،طان إوحيد للشيالعالج ال و الشيطان في كثيٍر من الحاالت،إلى

 .واألدعية المأثورة
 بالقرآن طي األهمية والتركيز للعالج الروحيختصار عن العالج الطبي والنفسي ونعالذا سأتحدث ب

 .والسنة الصحيحة
 

                                                
 .47 طارق حبيب، مفاهيم خاطئة، - 1
انظر، محمد عز . 1986 -1407، 2، مكتبة الفالح، ط179انظر، ترجمة محود الزيادي، األمراض النفسية،  - 2

 .403ي، سالمين، لتأصيل اإلالد
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 : العالج الطبي
عطت قاقير أ ولكن ليس جميع هذه الع لقد جرب األطباء عقاقير عدة في عالج الوسواس القهري،

 :  انجح هذه العقاقيرفمن ،نتائج فعالة بالعالج
 والعالج بمادة ...العالج بمادة اإلمبرامبينومادة الكلوميبرامن، و. .ج بمادة الكاربا مازيين،العال

 1.الكسيوتسين وهذا أعطى نتائج إيجابية في ظرف أربعة أسابيع لمرض الوسواس القهري

 
 الوسواس القهري، الستجابةن نظرية التحليل النفسي أكثر النظريات تناوالً إ: أما العالج النفسي

ية المريض الواعية بالمرض تكون سلبية في وتأويالً لألفكار واألفعال التسلطية، إال أن شخص
 وال يتحرر في الكالم بقصد الوصول إلى االسترخاء فالمريض ال يساعد على التعاون مع المحلل؛

 ترتيب البناء النفسي للشخصية، وهي مشكلة تواجه طريقة التحليل النفسي وإعادة، "التحول"لحظة 
 . النفسيةمراضفي جميع األ

قة العالج النفسي الشعوري القائم على اإليحاء وتشجيع األنا أو اإلرادة، فهذه واألفضل من هذا طري
اومة القسرية وهذا القهر الذي تتصف به الوساوس المرضية ال يمنع من تشجيع اإلرادة على المق

 . بالسلوك إلى وضعه المعتدلللعودة
ذا كثير في ات الدينية وهفإذا كانت األفكار الوسواسية واألفعال القهرية مرتبطة ببعض المعطي

 فتحليل األفكار الغير منطقية ومقاومة األفعال القهرية يجب أن يستند الى ما ية،سالمالمجتمعات اإل
 العلماء وقدموه من شروح لتلك النصوص، ستنبطهية، وما اسالمفي نصوص الشريعة اإلجاء 

 .وتؤخذ من علم النفس حينئٍذ األساليب واإلجراءات العالجية
 القائم على تحليل وتعديل األفكار غير المنطقية في االنفعاليا يطبق المعالج العالج العقالني وهكذ

ية وحكم الموسوس، سالمعقل المريض عندما يبين للمريض حكم الوسوسة في الشريعة اإل
ويطبق العالج بالتحكم الذاتي . والرخص الشرعية التي يتمتع بها للتغلب على المرض ومعالجته

ويطبق العالج . لتحقيق ذلكإرادته السلوك الوسواسي ويقوي إلىيشجعه على عدم العودة عندما 
عاقبة التمادي مع هذه من ف عندما يخو) التعزيز السلبي(تمد من نظرية التعلم اإلجرائية المس

 2.الوساوس، ألنها طاعة للشيطان، وقد أمرنا بمخالفته

                                                
 .405 -404، يسالماإل انظر، محمد عز الدين، التأصيل -1
 . 206-205 نفس المصدر، - 2
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  .لعالج من الكتاب والسنةا
الَِّذي يوسِوس  ِمن شَر الْوسواِس الْخَنَّاِس ِإلَِه النَّاِس ْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس مِلِك النَّاِسقُ{: وقال تعالى

 1}ِفي صدوِر النَّاِس ِمن الِْجنَِّة والنَّاِس
 لقد وردت نصوص عدة في ولعل أنجح العالجات ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة،

  جاءاآلخر وبعضها يحة عن الوسواس، ولقد جاءت بعض هذه النصوص بالعالج،السنة الصح
، ولعل هذا المرض بالء من اهللا تعالى ابتاله واهللا تعالى إذا أحب عبداً بالوقاية من هذا المرض،

كما جاء في قول  .ذنوبلل فير تكّر إيمانهم، ولعله ليختبرهم ويختبيصيب به من يشاء من عباده،
  وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حتىما يصيب المسلم من نصب(: r رسول اهللا

  2.)الشوكة يشاكها إال كفر اهللا بها من خطاياه
 

 : وجاءت األحاديث تقدم عالجاً وقائياً للوسواس
مستحمه فإن عامة  نهى أن يبول الرجل في (rأن النبي : ، قالtعن عبد اهللا بن مغفل  -1

 . 3)الوسواس منه

 .4)في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ال يبولن أحدكم(: r النبي ، قالt أبي هريرة عن-2

 بالوسوسة، اإلصابة تساعد على اإلنسانفهذه األحاديث تبين بعض العادات السيئة التي يقوم بها 
  .فجاء النهي النبوي عالجاً وقائيا من اجترار الوسواس

 
 : عالج الوسواس

وِإما ينْزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ {: قال تعالى:  ونهرهن الرجيمن الشيطاماالستعاذة باهللا  -1
إني : الفق r  رسول اهللاإلىجاء رجٌل : قال، t عن ابن عباسو .5ٌ}فَاستَِعذْ ِباللَِّه ِإنَّه سِميع عِليم
اهللا اكبر (: r لنبيفقال ا:  قال من أن أتكلم به،إليخر من السماء أحب ألحدث نفسي بالشيء ألن أ

 6.) الوسوسةإلىاهللا اكبر اهللا اكبر، الحمد هللا الذي رد كيده 

                                                
 . سورة الناس- 1
 . 148/ 7 رواه البخاري، باب ما جاء في كفارة المرض،- 2
، رقم 17، )واس منهفإن عامة الوس( رواه الترمذي، باب كراهة البول في المغتسل، وقال األلباني صحيح دون - 3

21 . 
 . 68، رقم 27وقال األلباني حديث صحيح،  رواه الترمذي، باب كراهية البول في الماء الراكد، - 4
 .200: ، اآليةاألعراف سورة - 5
 . 5112، رقم 766 رواه أبو داود، صححه األلباني، - 6
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كذا، حتى  من خلق: يأتي الشيطان أحدكم فيقول(: r قال رسول اهللا: قال ،t عن أبي هريرةو 
 .1)بلغه فليستعذ باهللا ولينته يقول من خلق ربك، فإذا

.  الشيطان إلىابن عباس التي تنسب الوساوس، وحديث األعرافإن اآليات التي ذكرت من سورة  
 باهللا فاالستعاذة . باهللا من الشيطان الرجيماالستعاذةبالعالج وهو ) فأستعذ باهللا(وكذلك جاءت اآليات 

 .لحظة لالستعمال من الشيطان الرجيم هي السالح الجاهز في كل

 
حتى  يتساءلون ن يبرح الناسل(: r قال رسول اهللا: قال، t س بن مالكنعن أ: ذكر اهللا تعالى-2 

 فإذا جاءه شيء من ذلك فليستعذ باهللا من الشيطان يقولوا هذا اهللا خالق كل شيء فمن خلق اهللا،
 .اسم اهللا عز وجل  فالشيطان يخنس عندما يذكر.2)الرجيم وليقل آمنت باهللا

إن : r  اهللايا رسول: قلت: قال ،tعن عثمان بن أبي العاص : السخرية واالستهزاء من الشيطان
ذاك الشيطان يقال له ِخنزب، (: r الشيطان قد حال بيني وبين صالتي لبسها علي، فقال رسول اهللا

 بالشيطان حيث أمر واالستهزاءالسخرية  . 3) ثالثاًحسسته فتعوذ باهللا منه وأتفل عن يساركا أفإذ
 . بالوسوسهسول أن يتفل عن يساره إذا أحسرال
 
 وسيلة عملية يكف بها فهذا العالج، جترار األفكار وتكرارها في االاالسترسصرف الذهن عن  -3

ستعاذة ال تكف التفكير الوسواسي فحسب، بل ن االوأ  األفكار واألفعال الوسواسية،جترارنفسه عن ا
  4.، وهو الشيطان الرجيمصدره أيضاًتطرد م

أخرج : يئا فأشكل عليه وجد أحدكم في بطنه شإذا(: rقال رسول اهللا : ، قالtعن ابي هريرة  
 .5)منه شيئاً أم ال؟ فال يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

:  رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة، قالrشكى إلى رسول : قال، tعن عبد اهللا بن زيد 
 6)ال ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً(

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصالة فيأخذ ( :قال r، أن رسول اهللا tعن أبي سعيٍد الخدري 
 فهذه 7).بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، فال ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا

                                                
 . 321/ 2 رواه البخاري، - 1
 .119/ 9ة السؤال،  رواه البخاري، باب ما يكره من كثر- 2
 . 2203، رقم 905 رواه مسلم، - 3
 .409 -408، يسالماإل انظر، محمد عز الدين، التأصيل - 4
 . 362، رقم 360 رواه مسلم، باب الدليل على من يتقن الطهارة، - 5
 . 361، رقم 360 رواه مسلم، كتاب الحيض، - 6
 . 514، رقم 103ابن ماجه في سننه، وصححه األلباني ورواه . 11913، رقم 406/ 18 رواه أحمد في مسنده، - 7
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األحاديث تقدم وسيلة عملية للعالج وهي منع اإلستجابة، والتي تعتبر إحدى التقنيات المستخدمة في 
أنه ربما كان غير الشيطان مصدراً للوسواس القهري في فهذا دليل على ... عالج الوسواس القهري

فالعالج العملي في عالج وسواس الشيطان سواء كان مقروناً ... بعض األحيان على األقل،
فتعوذ باهللا منه وأتفل عن (: كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص) األفضل(باالستعاذة وهو 

  1.في حديث أبي سعيد الخدري كما جاء االستعاذةأو بدون ) يسارك ثالثاً
 أن نكف العقل عن rوهذا عالج للوساوس إذا كانت من غير الشيطان، حيث أمرنا رسول اهللا 

 .االسترسال في األفكار الوسواسية وال نستجيب لها
 ولعل من سبل العالج للمريض الوسواس القهري، تلقين المبتلى بالوسوسة هاتين السورتين، -4

قُْل َأعوذُ ِبرب {الناس، فإنهما حصن المسلم وحمايته من شر الوسوسة وغيرها سورة الفلق وسورة 
ِمن شَر ما خَلَقَ وِمن شَر غَاِسٍق ِإذَا وقَب وِمن شَر النَّفَّاثَاِت ِفي الْعقَِد وِمن شَر حاِسٍد ِإذَا  الْفَلَِق
دسِلِك{ 2}حالنَّاِس م بوذُ ِبراِس الْخَنَّاِس  النَّاِس ِإلَِه النَّاِسقُْل َأعوسالْو شَر ِفي  ِمن ِوسسوالَِّذي ي

 3}صدوِر النَّاِس ِمن الِْجنَِّة والنَّاِس
 من معانيها، وأن أي شخص عرضة ألنواع الشرور المذكورة فيها؛ فهو بحاجة اًوبيان فضلها وطرف

 4.أمر ربه أن يقول فيهمان يقول ما ستعاذة باهللا منها، وأالى اال
الشرور الظاهرة والباطنة،   يعلم أصحابه التحصين من الشيطان، ومن جميعrوكان الرسول 

اللهم فاطر السماوات واألرض عالم الغيب والشهادة ال إله إال (، يا أبا بكر قل فكان يقول ألبي بكر
وشركه، وان اقترف على أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان 

 5).نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم

                                                
 .54 طارق الحبيب مفاهيم خاطئة، - 1
 . سورة الفلق- 2
 . سورة الناس- 3
 .409ي، سالممحمد عز الدين، التاصيل اإل - 4
 . 3529، رقم 801 رواه الترمذي في سننه، صححه األلباني، - 5
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 .معالجة األرق والفزع في النوم: المبحث الثالث
 

وجعلْنَا { : الكريم قرآنمن نعم اهللا على اإلنسان أن رزقه بنعمة النوم حيث ذكر اهللا تعالى في ال
 .1}نَومكُم سباتًا

ن تدبير اهللا للبشر أن جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم وكان م": اآلية في تفسير هذه قال سيد قطب
 ويجعلهم في حالٍة ال هي موت وال هي حياة، تتكفل بإراحة أجسادهم عن اإلدراك والنشاط،

...  بأمور الحياةواالنشغال واالجتهادالذي بذلته في حالة الصحو وأعصابهم وتعويضهما عن الجهد 
 وال نصيب إلرادته فيها؛ وال يمكن أن يعرف كيف سان كنهها،وكل هذا يتم بطريقٍة ال يدرك اإلن

فإذا أجبر إجباراً بوسائل . ما في حٍي يطيق أن يظل من غير نوم إال لفترٍة محدودةف... تتم في كيانه
وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد . خارجٍة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه يهلك قطعاً

فيلقي سالحه وجنته ـ لروح من صراع الحياة العنيف، هدنة تلم بالفرد إنه هدنة ا... واألعصاب
طائعاً أو غير طائع ـ ويستسلم لفترٍة من السالم واألمن، السالم الذي يحتاجه الفرد حاجته الى 

 والروح ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحاالت حيث يلم النعاس باألجفان،. الطعام والشراب
ـ وأحياناً ال يزيد وكأنما هذا النعاس . ع والقلب مروورة، والنفس منزعجه،مثقل، واألعصاب مكد

وتجديد كامل ال لقواه بل له هو ذاته، وكأنما هو . على لحظات ـ إنقالب تام في كيان هذا الفرد
 2."كائن حين يصحو جديد

 كبير في سالمة  عنه، لما له دوراالستغناءة الفرد، فهو عنصر ال يمكن للنوم أهمية عظمى في حيا
 .البدن والعقل والروح، وهو من الحاجات الضرورية التي ال بد من إشباعها مثل الطعام والشراب

 
 .تعريف األرق: المطلب األول

يعطي معدل االختالف في كمية  هو اضطراب في كمية النوم، أو كيفية النوم، وال يجب أن:  األرق
 أسباب  هناكبل ربما كان. عند تشخيص حالة األرقالنوم أو في كيفية النوم، السبب الرئيسي 

 3.أخرى لألرق
 انفعالمثل تعرض الفرد لحالة : انفعالي وقتية، إما أن يكون اضطراب الستجابة ويظهر األرق 

، أو قد يكون األرق خاصية دائمة لنمط وانتباهشديد، أو غضب شديد، جعل العقل في حالة إثارة 

                                                
 .9:  سورة النبأ، اآلية- 1
 .3805الل القرآن،  سيد قطب، في ظ- 2
 .،مكتبة األنجلو مصرية607 انظر، أحمد عكاشة، الطب النفسي المعاصر، - 3



 134

ة تعرض الفرد إلى تعب شديد، أو تغيير في مكان النوم، أو اضطراب النوم، أو ينتج األرق في حال
 1.معوي نتيجة تغيير نوع الطعام

 
 : وهناك عدة أنواع لألرق منها

 الحادة، مراضيمكن حدوثه في حاالٍت من ضغوط الحياة اليومية، وبعض األ: لحاداألرق ا -1
ضوء الزائد، والحرارة الغير وبعض أنواع الخلل في البيئة المحيطة باإلنسان كالضوضاء وال

وقد يحدث األرق الحاد مع المسافرين إلى مناطق بعيدة بالطائرات من خالل خلٍل في ... مناسبة
 .البيولوجيةالساعة 

زمنية، وقد يعود السبب في ذلك األرق الذي يعاني منه المريض لفترة  هو: األرق المزمن -2
ت نفسية مزمنة، اضطرابا من المرض، أو نتيجةعند االنتهاء تكون ثانوية تنتهي  ،لمشاكل صحية

 2.ويعد القلق من أهم األسباب لألرق، مثل مرض االكتئاب
 

 .الفزع في النوممعالجة األرق ومخاوف : المطلب الثاني
 وقد تبين أن الصراع إن األرق يرتبط دائماً بالضمير الجامد وبالميل نحو اإلكتئاب وعقاب الذات،

 3. األخالقية يؤدي إلى األرق كنتيجٍة للشعور بالذنب والخوف من العقاببين الرغبة وبين القيم
 ،مزعجهالحالم األهناك عدة أسباب أخرى لألرق مثل القلق، ومن خالل تعريف األرق يتضح أن 

أطعمه وأشربه ضغط في الحياة اليومية، أو ناتج عن تعٍب شديد، أو تغيير مكان النوم، أو تناول الو
عرف سبب األرق، وإزالة سبب ذلك األرق إذا نتباه، ففي هذه الحالة يجب أن ي االتساعد العقل على

ب والقيام على كان بإمكان المريض ذلك، وإذا لم يستطيع ذلك يلجأ إلى األطباء النفسيين لتحديد السب
 . نوم والفزع قبل المنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريقةً لعالج األرققد علّورغم ذلك ف. عالجه

 
 : عالج الفزع من النوم

عن أبيه،  ،t فعن عمرو بن شعيب: شيطان الرجيم عند الفزع من النوم االستعاذة باهللا من ال-1
 من غضبه التامةإذا فزع أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات اهللا (: قال rعن جده، أن رسول اهللا 

وكان عبد اهللا بن : قال) نها لن تضره فإوأن يحضرون وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين
 4) فعلقه عليه كتبهومن لم يعقل. بنيهمن  من عقل يعلمهن،t عمرو

                                                
 . 233 انظر، ترجمة محمود الزيادي، األمراض النفسية، - 1
 .444 انظر، أديب الخالدي، علم النفس اإلكلينيكي، - 2
 .233 ترجمة محمود الزيادي، األمراض النفسية، - 3
 . 3528، رقم 801، ..)وكان عبد اهللا(باب الدعاء، وقال األلباني حديث حسن دون قوله  رواه الترمذي، - 4
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إذا رأى أحدكم (: قال rعن رسول اهللا  ،t عن جابرف:  ونهره السخرية واالستهزاء بالشيطان-2
وليتحول عن جنبه الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثاً وليستعذ باهللا من الشيطان الرجيم ثالثاً 

 اليسار سخرية واستهزاء بالشيطان،  البصاق عنإلى r أرشدنا رسول اهللا: . 1)الذي كان عليه
 .كذلك تغيير حالة النوم لها أثر في نهر الشيطان

عن أبي سعيٍد :  كانت الرؤيا صالحة، وان ال نذكرها إذا كانت غير ذلكإذاأن نحمد اهللا تعالى  -3
هللا فليحمد اهللا عليها، وإذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من ا{: يقول r أنه سمع النبيالخدري 

 من شرها، وال يذكرها نما هي من الشيطان، فليستعذ وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإوليحدث بها،
  2)ألحد فإنها ال تضره

  حلمان، فإذا من اهللا والحلم من الشيطالصالحة الرؤيا{: r قال النبي: قال  tوعن أبي قتادة
 3)منه وليبصق عن شماله فإنها ال تضرهليتعوذ ف
 

 : أما في حالة األرق يعلمنا الهدي النبوي التغلب عليه بما يلي
ن نام الليل مما أ! ال يا رسول اهللافق rشكى خالد إلى النبي :  قالt عن بريدة:  الذكر والدعاء-1

لت؛ ورب هم رب السماوات السبع وما أظالل: إذا أويت إلى فراشك فقل(: األرق؛ فقال النبي
 يفرط علي أن. أجمعينلت، كن لي جاراً من شر خلقك ن وما أظورب الشياطي. األرضين وما أقلت

 . 4) أو أن يطغى عز جارك وتبارك اسمكأحد منهم،
 
، أن t عازبعن البراء بن : الوضوء قبل النوم واالضطجاع على الشق األيمنالتعوذ و -2

الة، ثم اضطجع على شقك األيمن  وضوءك للصإذا أتيت مضجعك، فتوضأ(: قال r رسول اهللا
إليك،  ورغبةً  ظهري إليك، رهبةًوألجأت إليك، إليك، وفوضت أمري نفسي اللهم إني أسلمت: قلو

على ت  م متإنفنبيك الذي أرسلت، بالذي أنزلت وال ملجأ وال منجى منك إال إليك، آمنت بكتابك 
إذا أوى أحدكم إلى {: rقال رسول اهللا : وعن أبي هريرة قال .5)لهن آخر ما تقولالفطرة، فاجع

باسمك ربي وضعت : ثم يقول ،فإنه ال يدري ما خلفه عليه ،فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره
. 6 ) فاحفظها بما تحفظ به الصالحينأرسلتهاوإن ، إن أمسكت نفسي فارحمها ،وبك أرفعه ،جنبي

                                                
 .. 2262، رقم 930 رواه مسلم، كتاب الرؤيا، - 1
 . 39/ 9 رواه البخاري، باب رؤيا الصالحين، - 2
 . 39/ 9 رواه البخاري، كتاب الرؤيا، - 3
 . 3523، رقم 799بن ظهير،  رواه الترمذي، وضعفه األلباني من رواية الحكم - 4
 .85/ 8 رواه البخاري، باب التعوذ والقراءة عند النوم - 5
 . 7 8/ 8رواه البخاري، باب التعوذ والقراءة عند النوم،  - 6
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 ذكر اهللا وحده، والتوكل عليه، أنمنا كيف نأخذ الوقاية من األرق قبل النوم، ويعلمنا  يعلrالرسول ف
  .األرقيقي اإلنسان من القلق والتوتر الذي يسبب 

ولقد ذكرت سابقاً أهمية الوضوء في التقليل )  أتيت إلى فراشك فتوضأإذا(rوفي حديث الرسول 
  يعلمنا قبل ما يزيد عنrسول اهللامن التوتر والقلق النفسي عند اإلنسان، فهذا ر

 .أهمية الوضوء قبل النوم للحماية من األرق الذي من أكثر أسبابه القلق والتوتر) سنة1400(
  
عن عائشة رضي اهللا عنها، أن رسول :  التحصن بالقرآن ومسح الجسد لبركة القراءة قبل النوم-3

 1 .)ومسح بهما جسده ،تكان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، وقرأ المعوذا (rاهللا 
إذا أويت إلى (: شيطاناً قال له في حفظ زكاة رمضان مشهور، وفيه أن tوحديث أبي هريرة 

 rفراشك فأقرأ آية الكرسي، فإنه ال يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك شيطان، فأخبر الرسول
 المسلم من الشياطين  الشيطان صدق فقط في حماية آية الكرسي أن، أي 2)صدقك وهو كذوب(: فقال

                                                
 . 87/ 8 رواه البخاري، باب التعوذ والقراءة عند النوم،1
 . 149/ 4 رواه البخاري، باب صفة ابليس وجنوده، - 2
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 .اإلحباط النفسي: المبحث الرابع
 

 .مفهوم اإلحباط : المطلب األول
ستخدام في الحديث اليومي، وفي الكتابات األدبية، إال أن الناس يستخدمون لح كثير االطاإلحباط مص

 : يعنيمصطلح اإلحباط  علماء النفس فإن إلىوبالنسبة  .كلمة اإلحباط للتدليل على أشياء مختلفة
 بالرغم من حالة تعاق فيها الرغبات األساسية أو الحوافز أو المصالح الخاصة بالفرد،: اإلحباط 

 1.الجهود المتكررة الذي يبذلها هذا الفرد
،أو في المستقبل، ي الناجمة عن إعاقة السلوك الموجه نحو هدف حالاالنفعاليةأو يشير إلى الحالة  

  2.مشاعر بعدم الرضى والضيقيوافق هذه الحالة  ،وغالباً يكون فقدان شيء محبوب
 

 .سباب اإلحباط النفسيأ: المطلب الثاني
 وكذلك تختلف العوامل التي  في رغباتهم وطرق إشباع هذه الرغبات،االختالفمن طبيعة البشر 
ومدى أهمية  ، مدى ضرورية هذه الحاجة، التي يجب أن يتم إشباعهاباختالف، تؤدي إلى اإلحباط

  .اإلشباع للفرد هذا 
 : لقد قسم علماء النفس العوائق المسببة لإلحباط إلى عدة عوامل منها

 .عوامل بيئية أو خارجية -1
 .عوامل شخصية داخلية -2

مثل السكن  جتماعيةد سواء كانت طبيعية أو حيوية أو ا المحيطة بالفرهي العوامل: العوامل البيئية
 أو بيئة جبال أو بحار، ، أو وجودأو الرطوبة، جة الحرارة أو تأثير در، أو بادية، أو قرية،في مدينة
  تعارض قدراته وإمكاناته العقلية أواإلحباطكذلك قد يكون سبب .  بيئة عمل أو،مدرسية وأسرية

  3.طموحه مستوى  معاالجتماعيةالجسمية أو 
 أن يختار الفرد فهي تلك العوامل الداخلية التي تجعل من الضروري: أما العوامل الشخصية الداخلية

بين حاجاته المتضاربة أو بين األهداف المقصودة وفي هذه الحالة يكون الفرد أمام هدفين أو أكثر ال 
ضاربة يمكن أن يحقق أحدهما دون ترك اآلخر بغير إشباع، وعلى الفرد أن يواجه المواقف المت

                                                
انظر، . 2005 – 1426 -2، دار الفكر، ط 406قطامي، عبد الرحمن عدس، علم النفس العام،  انظر، يوسف - 1

 -1417، 1، دار الجيل، ط86محمد مياس، الصحة النفسية واألمراض النفسية والعقلية وقاية وعالجها، 
1997 . 

انظر، نعيم الرفاعي، . 1973، 1، دار العلم للماليين، ط115 علم النفس وتطبيقاته، أصول انظر فاخر عاقل، - 2
 . 7، الحقوق لجامعة دمشق، ط169الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف، 

 . 1998 -1418، 1، دار الكندي، ط32 حسن منسي، الصحة النفسية، - 3
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ة التي قد تحد من سلوك الفرد  كالعيوب الذاتيامل الشخصية،وهذه العوالمختلفة وأن يختار بينهما، 
 1.م، ومحدودية الموهبة، والقدرة العقليةم والعمى والص،وتعيقه كالشلل والطرش

 
 . االنهيار النفسيشكالأ: المطلب الثالث

 :  النفسي هيلالنهيارهناك أربعة أشكال 
 من اإلحباط،يشعر كل إنسان لدى فقدانه لشيٍء عزيٍز عليه بنوع : اإلحباط النفسي الطبيعي: أوالً

ننعته بالطبي وليس المرضي وهو عملية مقاومة نفسية يستطيع من خاللها اإلنسان تخطي صعوبات 
 ال يعرف من ...يةسالم والمسلم الذي فهم دينه وعقل معنى هوية المصيبة من الزاوية اإلعرضية،

 علماً أن  أو أكثر،اإلحباط النفسي إال اإلحباط الطبيعي الذي تبقى عوارضه لبضعة أيام أو أسابيع
حزن حزناً  r فالرسول هذه العوارض طفيفة وليست مزعجة كعوارض اإلحباط النفسي المرضي،

ن رسول اهللا  أ،روى البخاري ؛إبراهيمبنه وعمه أبي طالب وا. ..طبيعياً عند موت زوجته خديجه
r  اهللا فجعلت عينا رسولوهو يجود بنفسه، إبراهيمدخل على ابنه  r عبد  لهقالتذرفان، ف 

  فقال،خرىثم اتبعها بأ)  رحمةأنها ابن عوف يا(:  فقالنت يا رسول اهللا؟وأ t  بن عوفالرحمن
r :) ،والإن العين تدمع والقلب يحزن2) لمحزنونإبراهيمفراقك يا ب نا وإنا نقول إال ما يرضي رب. 

الم، وإن كان هذا الحزن كذلك كان حزن سيدنا يعقوب حزناً طبيعياً على فراق ولده يوسف عليه الس
وتَولَّى عنْهم وقَاَل يا َأسفَى علَى يوسفَ {: قال تعالى أفقده بصره قد طالت مدته لدرجة أن الحزن

كَِظيم وِن فَهزالْح ِمن نَاهيتْ عضيابتَكُ و ا َأوضرح تَّى تَكُونفَ حوسي قَالُوا تَاللَِّه تَفْتَُأ تَذْكُر ِمن ون
اِلِكينِني ِإلَى اللَِّه الْهزحثِّي وا َأشْكُو با القَاَل ِإنَّماللَِّه م ِمن لَمَأعو ونلَمومن أعراض هذا 3} تَع 

والعضوية والعقلية كالحزن ،  أنه ال يحبط بالعمق مختلف قوى اإلنسان الشعورية،الحزن الطبيعي
والشعور بصورٍة طبيعيٍة، واألهم أن ظاهرة تمني ل والتفكير،  يمنع اإلنسان من العم فالالمرضي،

 ال وجود لها في كل حزٍن طبيعي، فاإلنسان العاقل، وهي صفة كل مؤمن، ال يقنط واالنتحارالموت 
حياة فاليأس من ال 4}ِإنَّه لَا ييَئس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَوم الْكَاِفرون{: من رحمة اهللا قال تعالى

نتحار، ال وجود له عند كل مؤمن عقل هوية المصيبة في القرآن وأقصى درجاته، محاولة اال
 .الكريم

 
 

                                                
 . 87انظر، محمد مياس، الصحة النفسية،. 408 انظر، يوسف قطامي وزميله، علم النفس العام، - 1
 . 105/ 2 كتاب الجنائز، - إنا بك لمحزونونrاري باب قول النبي  رواه البخ- 2
 . 86 -84:  سورة يوسف، اآليات- 3
 .87:  سورة يوسف، اآلية- 4
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 : اإلحباط النفسي الذهاني أو الداخلي: ثانياً
ي، يتأتى ، منها وراثأمراض العقلية الذهانية وهي مراضوهي حالة مرضية قد تصاحب أكثر األ

ضطراب في عمل الخاليا العصبية الدماغية  بعضها، كاكشف العلم. أكثرها من مسببات عضوية
وهذا النوع من اإلحباط النفسي هو نتيجة زيادة أو فقدان بعض المواد الكيميائية التي تحكم عملها، 

عند المؤمن، مصداقاً  العضوية باألدوية، وهو بالء من اهللا مراضمرض عضوي عالجه كبقية األ
 َأمواِلكُم وَأنْفُِسكُم ولَتَسمعن ِمن الَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين لَتُبلَون ِفي{: لقوله تعالى

ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء :  وقوله تعالى1ِ}َأشْركُوا َأذًى كَِثيرا وِإن تَصِبروا وتَتَّقُوا فَِإن ذَِلك ِمن عزِم الُْأمور
 ِمناِبِرينشِِّر الصباِت ورالثَّمالَْأنْفُِس واِل ووالَْأم نَقٍْص ِمنوِع والْجِف ووقد وجدنا أعراض . 2}الْخَو

...  عندهاالنتحار فال وجود لظاهرة  النفسي خفيفة عند المؤمن الصادق،االنهيارهذا النوع من 
باليا التي تحل به في هذه الدنيا شرط أن فالمؤمن ال يخشى بخساً وال رهقاً من كل المصائب وال

فَمن يْؤِمن ِبربِه فَلَا يخَافُ بخْسا ولَا {: م القرآني مصداقاً لقوله تعالىيعقل معنى المصيبة في المفهو
  4....3}رهقًا

الصاِبرون ِإنَّما يوفَّى {: ئب الدهر، قال تعالىاولذا فعلى اإلنسان أن يتعلم الصبر إزاء أحداث ونو
 واإلمتثال لكل ما يأتي ، يربي الفرد المسلم على فضيلة الصبرسالمإن اإل... 5}َأجرهم ِبغَيِر ِحساٍب

  الذي أسرف على نفسه في الذنوب وأصابهما هو موقف اإلنسان و،به اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان
  .6الهم والحسرة من جراء ذلك؟

 : عصابياإلحباط النفسي ال: ثالثاً
 العصابية، كعصاب القلق النفسي وعصاب مراضوهو حالة مرضية قد تصاحب مختلف أنواع األ

 الشخصية العصابية وكلها أمراضالهستيريا وعصاب الخوف وعصاب الوسواس القهري، و
 حالً إال من خالل المظاهر النفسية التي يشكو منها  لها متأتية من عقد نفسية دفينة لم يجدأمراض
 ...يضالمر

 : اإلحباط النفسي اإلرتكاسي: رابعاً
ها،  مقاومة اإلنسان النفسية والجسمية بفعل مسببات خارجية عديدة ال حصر لانهياروهو نتيجة 

ستنفذت كل مقاومته، أو بفعل مفهوٍم خاطئ لمعنى الحياة والعمل، أجهدت الجسم والعقل والنفس وا
                                                

 .186:  سورة آل عمران، اآلية- 1
 .155:  سورة البقرة، اآلية- 2
 13:  سورة، الجن اآلية- 3
 . 182-181 عدنان الشريف، علم النفس القرآني، - 4
 . 10: رة الزمر، اآلية سو- 5
 . 119 – 118ي، سالم محمد غانم، األمراض النفسية والعالج اإل- 6
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نيا دون أن نعطي العقل والنفس والجسد حقهم من فالعمل الدائم والركض الالهث وراء متاع الد
 نسميه وهو الشكل أن النفسي اإلنهاكي كما نحب االنهيارالراحة الضرورية اليومية هما من مسببات 

 1.األكثر شيوعاً اليوم وخاصةً في المجتمعات المادية
ل قد يكبتها ويخفيها، ستجابات العدوانية بوال يظهر الفرد دائماً ا. العدوان إلى وقد يؤدي اإلحباط

األشياء أو األشخاص الذين هم مصدر ومن الشائع في المواقف اإلحباطية أن يهاجم الفرد مباشرة 
 ألن الكبت يؤدي  كبت المشاعر العدوانية،ة نظر الصحة النفسية يعد من الخطأومن وجه... إحباطه
  2. القلق والعصابإلى

 سابقة أمالً في أن يجد وك قديم إذ يعود إلى مرحلة نموسلحباط حاضر إلى وقد يرتد الفرد بتأثير إ
إال أنه يقلل من  ،السلوكهذا  وعلى الرغم من ...في السلوك القديم حالً للصعوبة التي تواجهه

باإلضافة إلى النكوص قد يلجأ وقد يعود اإلحباط إلى العديد من وسائل الدفاع اآلنية، . التوتر لديه
 ...اإلنكار أو الكبت وغيرها التقمص أو إلىحين ينتهي 

ثار اإلحباط  حين تكون آاالستسالمد ينتهي إلى  إضعاف الدافع، فإنه قإلىحين ينتهي اإلحباط 
 يشعر الشخص أن المحاوالت للتغلب على الصعوبات أصبحت غير االستسالم وفي حالة شديدة،
ياة القاسية، أو آثار الظروف آثار الفشل، أو آثار الح:  وأنه مقضي عليه بأن يتحمل اآلثارمجدية،

يغدو الشخص أقرب إلى إنكار لزوم لمحاوالت من المؤذية، ومع القنوط الذي ينتهي إليه هذا الحال، 
 3.دون أن يجرب من جديد أو يقبل التفكير في ذلك

 يحثنا على عدم القنوط من رحمة اهللا تعالى وطلب منا الشارع الكريم على أن نظل في سالم واإل
 َأسرفُوا علَى َأنْفُِسِهم القُْل يا ِعباِدي الَِّذين {: لىائٍم للعون والمساعدة من اهللا تعالى، قال تعاطلٍب د

ِحيمالر الْغَفُور وه ا ِإنَّهِميعج الذُّنُوب غِْفري اللَّه ِة اللَِّه ِإنمحر وقال تعالى 4 }تَقْنَطُوا ِمن : 
} كُمبقَاَل رواِخِريند نَّمهج خُلُونديِتي سادِعب نع ونتَكِْبرسي الَِّذين ِإن لَكُم تَِجبوِني َأسعفحال 5}اد 

لتحقيق حاجته  ،، والرجاء الدائم من رب العباد دون ملل أو تعب أو قنوطالمؤمن الحث بالطلب
 .واشباع رغبته منها

 

                                                
 .183 الشريف، علم النفس القرآني، - 1
 .93 حنان العناني، الصحة النفسية، - 2
 . 181 -180 نعيم الرفاعي، الصحة النفسية، - 3
 .53:  سورة، الزمر اآلية- 4
  60:  سورة، غافر، اآلية- 5
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 .سيعالج اإلحباط النف: المطلب الرابع
ولذا فإن على الفرد أن يتعلم كيف يتحمل . إن اإلحباط ظاهرة عالمية وكثيرة الحدوث في حياتنا

لتكيف بصعوباٍت كثيرة افهو إن لم يتمكن من ذلك فإنه سيواجه . اإلحباط وكيف يعيش مع إحباطاته
 االجتماعيو االنفعاليمع متطلبات الحياة، وينظر إلى القدرة على تحمل اإلحباط كدليل للنضوج 

 فبعض األفراد يتحملون درجةً عالية . األفرادباختالف للموقف اإلحباطي تختلف االستجابة إن .عادةً
 لدى االختالفاتوتفسير هذه ...  درجات اإلحباطأدنىيتحمل البعض اآلخر من اإلحباط، بينما ال 

 في االجتماعيةتنشئة  أصول الإلى القدرة على تحمل اإلحباط، أو إلى هإرجاععلماء النفس يكمن 
ل فالتربية المتسلطة الحامية للطفل ال تشجعه على تطوير هذه القدرة ألنها تزوده بك. الطفولة الباكرة

 1.تخاذ القرارات لهما يحتاج وتقوم با
دعو اآلباء واألمهات إلى تربية األطفال تربيةً ة تيسالماإلالتعاليم   ذكر بعض التوصيات منويمكن

 .اإلحباط، تساعد الفرد على تحمل الضغوطات، والسالمة من سٍس قوية ُأسليمة تقوم على
 
الملقاة إنسان ذا شخصية سوية قادرة على تحمل المشاق واألعباء حيث يكون :  تنمية الشخصية-1

كلكم راٍع وكلكم (: r رسول اهللا قال. بأقل الخسائرجتياز كل الصعاب على كاهلها، قادرةً على ا
 . 2)همسئوٌل عن رعيت

ولقد جاءت األحاديث الشريفة مؤكدةً على السلوك القويم الذي يسمو بالصحة النفسية إلى أعلى  
ولكن .  أحسنا وإن ظلموا ظلمنا إن أحسن الناس: ونقولت: وا إمعةكونال ت(: درجاتها حيث قال

 تَِبع هداي فَلَا فَمن{:  قال تعالى3 )وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا ال تظلموا
 . 4َ}خَوفٌ علَيِهم ولَا هم يحزنُون

 
كل ما يصيب اإلنسان من مصائب مقدرة  ن، وأاإليمان بالقضاء والقدر خيره وشره التربية على -2

 فال يحزن وال يشقى على ما فاته ، وأن اإلنسان يجب أن يؤمن بأن رزقه من اهللا،من عند اهللا تعالى
  يقنط من رحمة اهللا تعالى فإن دعائهوال . وإن الدعاء والرجاء من اهللا هو الحلو عمل،من رزٍق أ

 . له عند اهللا تعالى  إذا لم يستجاب فإنه مدخر
ِخرةَ ولَا ما َآتَاك اللَّه الدار اَآلوابتَِغ ِفي{: يطبق قول اهللا تعالى أنمن الدوافع المهمة على العمل -3

كنَِصيب تَنْسكِإلَي اللَّه نسا َأحكَم ِسنَأحا ونْيالد ال ِمن اللَّه ِض ِإنِفي اَألر ادِغ الْفَسال تَبو  ِحبي 
                                                

 .88 محمد مياس، الصحة النفسية، - 1
 .85ص  سبق تخريجه،- 2
 . 2007 رواه الترمذي، باب البر والصلة، وقال األلباني حديث حسن غريب، رقم - 3
 .38 سورة البقرة، اآلية - 4
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فِْسِدينيسعى للحصول عليها دون حزٍن   أنيجب،أشياء كثيرة في اًدر له نصيبن اهللا قيعلم أو 1}الْم
الوقت المناسب، وما عليه إال  يحصل عليه في ه منها شيء حتماً سوفوهٍم وقلق، فإذا قدر ل

تبعها في أو بتغيير الطريقة التي امضاعفة جهوده للتغلب على العوائق والعقبات التي ستواجهه، 
 .الحصول على ما يريد لعل هذه الطريقة كانت غير مجدية

 
كير والتأمل بخلق والتف، ستمتاع بالطبيعة من األمور التي تساعد على تخفيف حدة اإلحباطإن اال -4

لتوتر وممارسة الرياضة لها دور في تخفيف حدة ا ،اهللا من السبل الناجحة في التخلص من اإلحباط
 .والقلق الناجمة عن اإلحباط

زداد لحظات إحباط فهي لن تدوم، وكلما اإذا علمت أن بقاء الحال من المحال، فما نعيشه من 
ى ِإذَا استَيَئس الرسُل وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُِذبوا جاءهم حتَّ{: الكرب قرب الفرج كما قال اهللا تعالى

رالنَصو نَشَاء نم ينَا فَنُجِرِمينجِم الْمِن الْقَونَا عْأسب در2} ي. 

                                                
 .77:  سورة القصص، اآلية- 1

 .110:  سورة يوسف، اآلية- 2



 143

 : الخاتمة وتشمل التوصيات والنتائج
 :  وبعدrن علم وتعلم سيدنا محمد الحمد هللا الذي تتم بفضله النعم والصالة والسالم على خير م

 الطريق المستقيم، وإلى الدين السليم الذي قوم السلوك، إلىمن أكبر نعم اهللا تعالى علينا، أن هدانا 
 .وأشبع الحاجات، وعالج البدن بالدواء وأشفى النفس والروح بالقرآن

نسان من الداء بأن شرع له فهذا الدين عظيم، لشموله على جميع شوؤن اإلنسان، فقد اهتم بعالج اإل
الدواء، وهذا الدواء في متطلب األيدي والعقول والقلوب، ولكن عميت عنه األبصار، وأغلقت عنه 

فكان هو الطريق الوحيد للخالص والشفاء، فحسب اعتقاد البعض أن التقدم . العقول والقلوب
د نسي أن هذه اآلالم واألوجاع وق. والمدنية هي التي تستطيع أن تشفي اإلنسان من آالمه وأوجاعه

ال يشفيها إال من خلقها، فهو شرع لها الدواء، وحث اإلنسان إلى السعي في هذه األرض لكسب كل 
 ،ما هو مفيد، وأن يستخدم عقله في توطين هذه النعم لصالحة، التي تعود عليه بالخير والبركة

نفس ويجب على كل مسلم أن يتعلم فالقرآن شفاء لكل شيء، فهو شفاء لألبدان وشفاء للروح وال
 .أمور دينه التي فيها صالحه وفالحه في الدارين

األوهام وإلى الشعوذة والكهانة، نتشر في عصر العلم والتطور اللجوء إلى األساطير والخرافات و ا
، أصبحت طرق الشعوذة والخرافة ة جهل الفرد، وضعف إيمانه في األونة األخيرة من شدفقد رأينا
 على شاشات التلفاز، وعبر اإلنترنت، مزينة ومنمقة، بأحلى صوره، وأجمل مظهر، حيث تظهر

لت لمريضي النفوس وجهلحل مشاكلهم اليومية ال المعرفة والعلم، ينحازون لهذه الطرقسو 
 .ن حكم الشريعة والدين في ذلكأقدر الناس على ذلك، متجاهلي والحياتية اعتقاداً منهم أن هؤالء

  البدنية والروحية التي أضنت النفوس،مراض الشرعية هي الطريق السليم في عالج األفالرقية
 .وأهلكت العقول، وأدمعت القلوب

 والتضرع وطلب ، بالدعاء،حتوت على عالج الروح والنفس هي السبيل القويم للعالج، التي افالرقية
، من سالمتباع تعاليم اإلعها، باخلق النفس وعلمها ما ينفالعون والمساعدة من خالق البرية، الذي 

أحكام وعبادات ومعامالت وعقوبات وقوانين ونظم ومبادئ وقيم وأخالق، لها دور في سالمة 
 .الروح والنفس والبدن والعقل السليم
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 النتائج 
 :  النفسية توصلت إلىمراض بعد دراسة الرقية الشرعية وأحكامها، ودورها في عالج األ

 .انت من كالم يفهم معناه، وال يكون فيها شركن الرقى جائزة إذا كإ -1
 .، وعلى المسلم أن يرقي نفسه بنفسهن طلب الرقية من اآلخرين جائزإ -2

 .ن أخذ األجر على الرقية جائز، ولكن األولى أن تكون بتبرع من الراقيإ -3

 . من مظاهر الشركاًال يجوز تعليق التمائم التي تعتبر مظهر -4

 وسالمة للصحة ،مراضقاية من األو ،بادات وأخالق ومعامالتتباع تعاليم القرآن من عإن ا -5
 .النفسية

 .أن القرآن الكريم شفاء من كل داء لألبدان واألنفس واألرواح -6
 

 : توصيات البحث
 :  هذا البحث خرجت بالتوصيات التاليةإتمام وبعد 

ه في دائرة ه وشهواته التي تدخل دينه، وال يتبع أهواءأنه يجب على المسلم أن يتعلم أمور -1
 .ة وربما الخروج عن الملَّ،الشرك

إلى الكتاب والسنة، والبعد عن األوهام النفسية  مراضيجب على المسلم أن يلجأ في عالجه لأل -2
 .والخرافات والشعوذة

 .دة علمية تدرس في الجامعات الشرعية، تعلم الرقية الشرعية وأحكامهايكون هناك ماأن  -3

بالشعوذة والمشعوذين،وبيان  وتنديد، احكام الرقية لعلماء، ببيان اأن يكون هناك حملة واسعة من -4
 . نواياهم 

 النفسية وطرق مراضعمل دراسات علمية تقوم على أساس البحث العلمي على بعض األ -5
 .عالجها بالقرآن الكريم

 .ي بالقرآن والسنة الصحيحةسالموضع قواعد وأسس للعالج اإل -6
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 : اآلياتفهرس
 

 الصفحة اآليةقم ر اسم السورة اآلية
 49 4-1 البقرةسورة  ... ذَِلك الِْكتَاب لَا ريب ِفيِه هدى ِللْمتَِّقين الم

 99 31 سورة البقرة وعلَّم َآدم الَْأسماء كُلَّها
ايده تَِبع نى فَمدِمنِّي ه نَّكُمْأِتيا ي141 38 سورة البقرة ....فَِإم 

 102 43 سورة البقرة ....لصلَاةَ وَآتُوا الزكَاةَوَأِقيموا ا
 82 62 سورة البقرة ....من َآمن ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر وعِمَل صاِلحا
 56،57 102 سورة البقرة ...وما هم ِبضارين ِبِه ِمن َأحٍد ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه

 81 143 سورة البقرة ...مةً وسطًاوكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأ
 121 144 سورة البقرة ...قَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماِء

كُموِني َأذْكُر104،122 152 سورة البقرة ....فَاذْكُر 
 101 153 سورة البقرة ...يا َأيها الَِّذين َآمنُوا استَِعينُوا ِبالصبِر والصلَاِة

 110،139 155 سورة البقرة ....ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء ِمن الْخَوِف والْجوِع
 ِحيمالر نمحالر وِإلَّا ه لَا ِإلَه اِحدو ِإلَه كُمِإلَهو

.... 
 26،50 164-163 سورة البقرة

 97 179 سورة البقرة ....ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ
 82 180 سورة البقرة ....يكُم ِإذَا حضر َأحدكُم الْموتُ كُِتب علَ

نِّي فَِإنِّي قَِريباِدي عِعب َألَكِإذَا س82،104 186 سورة البقرة ...و 
جاَل ِفي الْحلَا ِجدوقَ ولَا فُس103 197 سورة البقرة ...و 

نهاجوَأز ننِْكحي َأن نلُوهض99 232 سورة البقرة ...لَا تَع 
 98 250 سورة البقرة ربنَا َأفِْرغْ علَينَا صبرا وثَبتْ َأقْدامنَا

َومالْقَي يالْح وِإلَّا ه لَا ِإلَه 50،63 255 سورة البقرة ...  اللَّه 
ونقُوما لَا يبالر ْأكُلُوني 43 275 سورة البقرة ...الَِّذين 

 50 286-284 سورة البقرة ........لَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الَْأرِضِل
َآمن الرسوُل ِبما ُأنِْزَل ِإلَيِه ِمن ربِه 

ْؤِمنُونالْمو... 
 64 286-285 سورة البقرة

وِإلَّا ه لَا ِإلَه َأنَّه اللَّه 26،50 18 سورة آل عمران ...شَِهد 
يوِصيرِإلَى اللَِّه الْمو هنَفْس اللَّه كُمذِّر71 28 سورة آل عمران ... ح 

 71 30 سورة آل عمران ...ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه واللَّه رءوفٌ ِبالِْعباِد
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 122 41 سورة آل عمران ...واذْكُر ربك كَِثيرا وسبح ِبالْعِشي والِْإبكَاِر
 85 134 سورة آل عمران ...والْكَاِظِمين الْغَيظَ والْعاِفين عِن النَّاِس

 97 159 سورة آل عمران ....فَِإذَا عزمتَ فَتَوكَّْل علَى اللَِّه 
 71،74،76 185 سورة آل عمران ...كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت

  82،97،139 186 سورة آل عمران ...ِلك ِمن عزِم الُْأموِروِإن تَصِبروا وتَتَّقُوا فَِإن ذَ
الَِّذين يذْكُرون اللَّه ِقياما وقُعودا وعلَى 

نُوِبِهمج... 
 122 191 سورة آل عمران

فَِإن ِخفْتُم َألَّا تَعِدلُوا فَواِحدةً َأو ما ملَكَتْ 
انُكُممَأي... 

 81 3 سورة النساء 

 105 48 سورة النساء ...ِإن اللَّه لَا يغِْفر َأن يشْرك ِبِه
 81 58 سورة النساء ...وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْعدِل

 78 69 سورة النساء ...وحسن ُأولَِئك رِفيقًا
 101 103 سورة النساء ...فَِإذَا اطْمْأنَنْتُم فََأِقيموا الصلَاةَ

 هنَفْس ظِْلمي ا َأووءْل سمعي نم82 110 سورة النساء و 
لَا خَير ِفي كَِثيٍر ِمن نَجواهم ِإلَّا من َأمر ِبصدقٍَة 

... 
 122 114 سورة النساء

 وا َأوتَلْو ِإنِدلُوا وتَع ى َأنووا الْهفَلَا تَتَِّبع
 ...اتُعِرضو

 81 135 سورة النساء

 98  2 سورة المائدة ....وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى
 81 8 سورة المائدة ...اعِدلُوا هو َأقْرب ِللتَّقْوى

ا ِفي نَفِْسكم لَملَا َأعا ِفي نَفِْسي وم لَم71 116 سورة المائدة ...تَع 
لَى نَفِْسِه الرع ةَكَتَبم71 12 سورة األنعام ...ح 

 71 54 سورة االنعام ...كَتَب ربكُم علَى نَفِْسِه الرحمةَ
 91 82 سورة األنعام ...الَِّذين َآمنُوا ولَم يلِْبسوا ِإيمانَهم ِبظُلٍْم

 71 151  األنعامسورة ...ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ
 81 152 سورة األنعام ...وِإذَا قُلْتُم فَاعِدلُوا ولَو كَان ذَا قُربى

قَالَا ربنَا ظَلَمنَا َأنْفُسنَا وِإن لَم تَغِْفر لَنَا وتَرحمنَا 
.... 

 72 23 سورة اآلعراف

 26،50 54 سورة اآلعراف ...َأرض ِإن ربكُم اللَّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت والْ
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 ِحبلَا ي ةً ِإنَّهخُفْيا وعرتَض كُمبوا رعاد
تَِدينعالْم... 

 82 55 سورة اآلعراف

موهبهتَراسالنَّاِس و نيوا َأعرح55،58 116 سورة اآلعراف ...س 
لُونمعا كَانُوا يطََل مبقُّ والْح قَع64 118 سورة اآلعراق ...فَو 

اِغِرينوا صانْقَلَبو نَاِلكوا ه64 119 سورة اآلعراف ...فَغُِلب 
خُِذ الْعفْو وْأمر ِبالْعرِف وَأعِرض عِن 

اِهِلينالْج... 
 84 199 سورة اآلعراف

 62،130 200 سورة اآلعراف ...وِإما ينْزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ فَاستَِعذْ ِباللَِّه
 44 201 سورة اآلعراف ...ِإن الَِّذين اتَّقَوا ِإذَا مسهم طَاِئفٌ ِمن الشَّيطَاِن

 72 205 سورة اآلعراف ...واذْكُر ربك ِفي نَفِْسك تَضرعا وِخيفَةً
تْ ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَ

مهقُلُوب... 
 122 2 سورة األنفال

 102 65 سورة األنفال ...ِإن يكُن ِمنْكُم ِعشْرون صاِبرون يغِْلبوا ِماَئتَيِن
 خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللَّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه

كُمرنْصيو... 
 27 14 سورة التوبة

 121 25 سورة التوبة ...مواِطن كَِثيرٍةلَقَد نَصركُم اللَّه ِفي 
 115 51 سورة التوبة ...قُْل لَن يِصيبنَا ِإلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا
ملَه كَنس لَاتَكص ِإن ِهملَيلِّ عص98،102 103 سورة التوبة ....و 

بر ِعظَةٌ ِمنوم تْكُماءج قَد ا النَّاسها َأيي4،27 57 سورة يونس ...كُم  
ِطلُهبيس اللَّه ِإن رحِبِه الس ا ِجْئتُم64 81 سورة يونس ...م 

 97 85 سورة يونس ...فَقَالُوا علَى اللَِّه تَوكَّلْنَا ربنَا
ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه عا تَوم97 88 سورة هود ...و 

 72 53 سورة يوسف ...وما ُأبرُئ نَفِْسي ِإن النَّفْس لََأمارةٌ ِبالسوِء
 33 67 سورة يوسف ...وقَاَل يا بِني لَا تَدخُلُوا ِمن باٍب واِحٍد

 138 86 -84 سورة يوسف ....وتَولَّى عنْهم وقَاَل يا َأسفَى علَى يوسفَ
 138 87 سورة يوسف ...ييَئس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَوم الْكَاِفرونِإنَّه لَا 

 رَأج ِضيعلَا ي اللَّه فَِإن ِبرصيتَِّق وي نم ِإنَّه
ِسِنينحالْم... 

 97 90 سورة يوسف

 142 110 ورة يوسفس ...حتَّى ِإذَا استَيَئس الرسُل وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُِذبوا
 84،104،122 28 سورة الرعد ...الَِّذين َآمنُوا وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللَِّه
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 97 12 إبراهيمسورة  ...وما لَنَا َألَّا نَتَوكََّل علَى اللَِّه وقَد هدانَا سبلَنَا
رالَْأم ا قُِضيلَم طَانقَاَل الشَّي47 22 إبراهيمسورة  ...و 

 نلَى مِرِه عَأم وِح ِمنلَاِئكَةَ ِبالرُل الْمنَزي
شَاءي... 

 74 2 سورة النحل

ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراِت فَاسلُِكي سبَل ربِك 
 ...ذُلُلًا

 27 69 سورة النحل

ْؤِمنم وهُأنْثَى و ذَكٍَر َأو ا ِمناِلحِمَل صع ن82،104 97 سورة النحل ...م 
ونُنَزُل ِمن الْقُرَآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ 

ْؤِمِنينِللْم... 
 4،27،62،67 82 سورة اإلسراء

 71 85 سورة االسراء ...ويسَألُونَك عِن الروِح قُِل الروح ِمن َأمِر ربي
 78 30 سورة الكهف ...عم الثَّوابمتَِّكِئين ِفيها علَى الَْأراِئِك ِن

 78 31 سورة الكهف ...ِإنَّا لَا نُِضيع َأجر من َأحسن عملًا
 102 31 سورة مريم ...وَأوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة ما دمتُ حيا

 واصطَنَعتُك ِلنَفِْسي ثُم ِجْئتَ علَى قَدٍر يا موسى
... 

 71 41-40  طهسورة

 56،55 66 سورة طه ...يخَيُل ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى
 64،56 69 سورة طه ...ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ َأتَى

رحالس كُملَّمالَِّذي ع كُملَكَِبير 59 71 سورة طه ...ِإنَّه 
حبسو قُولُونا يلَى مع ِبرفَاصكبِد رم104 130 سورة طه ... ِبح 

 101 132 سورة طه ...وْأمر َأهلَك ِبالصلَاِة واصطَِبر علَيها
الظَّاِلِمين ِإنِّي كُنْتُ ِمن انَكحبِإلَّا َأنْتَ س 96 87 سورة األنبياء ...لَا ِإلَه 

 101 35 سورة الحج ...ي الصلَاِةوالصاِبِرين علَى ما َأصابهم والْمِقيِم
 44 97 سورة المؤمنون ...وقُْل رب َأعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشَّياِطيِن

 وقُْل رب َأعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشَّياِطيِن
 ...وَأعوذُ

 62 98-97 سورة المؤمنون

بتُ قَاَل روالْم مهدَأح اءتَّى ِإذَا جوِنحِجع76 100ـ 99 سورة المؤمنون   ار 
َأفَحِسبتُم َأنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وَأنَّكُم ِإلَينَا لَا 

 ...تُرجعون
 26 118-114 سورة المؤمنون

 51 115 سورة المؤمنون ...َأفَحِسبتُم َأنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا
الْح ِلكالْم الَى اللَّهفَتَعوِإلَّا ه 50 118-116 سورة المؤمنون ...قُّ لَا ِإلَه 
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 92 33 سورة النور ...ولْيستَعِفِف الَِّذين لَا يِجدون ِنكَاحا
وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشُون علَى الَْأرِض 

 ...هونًا
 74 63 سورة الفرقان

 27 80 ة الشعراءسور ...وِإذَا مِرضتُ فَهو يشِْفيِن
نُونلَا باٌل وم نْفَعلَا ي موي َأتَى اللَّه ن117 89 -87 سورة الشعراء ...ِإلَّا م 

وِمن رحمِتِه جعَل لَكُم اللَّيَل والنَّهار ِلتَسكُنُوا 
 ...ِفيِه

 98 73 سورة القصص

 109،78 77 صصسورة الق ...ولَا تَنْس نَِصيبك ِمن الدنْيا
ههجِإلَّا و اِلكٍء ه142،76 88 سورة القصص ...كُلُّ شَي 

نسَأح َل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهياِدلُوا َأهلَا تُج81 46 سورة العنكبوت ...و 
واصِبر علَى ما َأصابك ِإن ذَِلك ِمن عزِم 

 ...الُْأموِر
 98 17 سورة لقمان

ن الْمسِلِمين والْمسِلماِت والْمْؤِمِنين ِإ
 ...والْمْؤِمنَاِت

 102 35 سورة األحزاب

فَالتَّاِلياِت  فَالزاِجراِت زجرا والصافَّاِت صفا
 ...ِذكْرا

 50 10-1 سورة الصآفات

 139 10  الزمرسورة ...ِإنَّما يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر ِحساٍب
 123 22 سورة الزمر ...إسالم َأفَمن شَرح اللَّه صدره ِللْ

لَى َأنْفُِسِهمفُوا عرَأس الَِّذين اِديا ِعب140،117،105 53 سورة الزمر ...قُْل ي 
ينالد لَه خِْلِصينم وا اللَّهع82 14 سورة غافر ...فَاد 

 ِمن وحلِْقي الري ِمن شَاءي نلَى مِرِه عَأم
 ...ِعباِدِه

 74 15 سورة غافر

الْقُلُوب ِئن77 28 سورة غافر ...َألَا ِبِذكِْر اللَِّه تَطْم 
 76 46 سورة غافر  ...النَّار يعرضون علَيها غُدوا وعِشيا

لَكُم تَِجبوِني َأسعاد كُمبقَاَل ر140،104،82 60 افرسورة غ ...و 
نسَأح ِبالَِّتي ِهي فَع85 34 سورة فصلت ...اد 

ِشفَاءى ودنُوا هَآم ِللَِّذين و27،4 44 سورة فصلت  ...قُْل ه 
 لَا تَتَِّبعتَ وا ُأِمركَم تَِقماسو عفَاد فَِلذَِلك

مهاءوَأه... 
 82 15 سورة الشورى 

و ربص نلَموِروِم الُْأمزع لَِمن ذَِلك ِإن 85 43 سورة الشورى ...غَفَر 
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 74 52 سورة الشورى ...وكَذَِلك َأوحينَا ِإلَيك روحا ِمن َأمِرنَا
محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداء علَى 

 ...الْكُفَّاِر
 94 29 سورة الفتح

 97 10 سورة الحجرات ...نُون ِإخْوةِإنَّما الْمْؤِم
 101 13 سورة الحجرات ...َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وُأنْثَى 

ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه 
هنَفْس... 

 126 16 سورة ق

 59 4-3 سورة النجم ...ا وحي يوحىِإن هو ِإلَّ وما ينِْطقُ عِن الْهوى
 76 27-26 سورة الرحمن  ...ويبقَى وجه ربك كُلُّ من علَيها فَاٍن

ِلِهمقَب ِمن انالِْإيمو اروا الدءوتَب الَِّذين117 9 سورة الحشر ...و 
نُوا اتَّقُوا اللَّهَآم ا الَِّذينها َأي98 18 رة الحشرسو ...ي 

هو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عاِلم الْغَيِب 
 ...والشَّهادِة

 51 24-22 سورة الحشر

ونتُفِْلح لَّكُما لَعكَِثير وا اللَّهاذْكُر122 10 سورة الجمعة ...و 
هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّْل عتَوي نم97 3 سورة الطالق ...و 
 123 3-2 سورة الطالق ...ويرزقْه) 2(ومن يتَِّق اللَّه يجعْل لَه مخْرجا 
 65 20 سورة الطالق ومن يتَِّق اللَّه يجعْل لَه مخْرجا

فَامشُوا ِفي منَاِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه وِإلَيِه 
النُّشُور... 

 109 15 سورة الملك

واِرِهمصِبَأب ِلقُونَكزوا لَيكَفَر الَِّذين كَادي 33 51 سورة القلم ...ِإن 
 139 13 سورة الجن ............فمن يؤمن بربه

 50،26 3 سورة الجن ...وَأنَّه تَعالَى جد ربنَا ما اتَّخَذَ صاِحبةً ولَا ولَدا
 133 9 سورة النبأ ...وجعلْنَا نَومكُم سباتًا
 76 7 سورة التكوير ...وِإذَا النُّفُوس زوجتْ
 116 17 سورة األعلى ...والَْآِخرةُ خَير وَأبقَى

 74 7-5 سورة الليل ...وصدقَ ِبالْحسنَى  فََأما من َأعطَى واتَّقَى
دَأح اللَّه و63 1 سورة اإلخالص ...قُْل ه 

 132،4 6-1 سورة الفلق ...ِمن شَر ما خَلَقَ  عوذُ ِبرب الْفَلَِققُْل َأ
 132،129،4 6-1 سورة الناس ...قُْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس مِلِك النَّاِس 
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 : األحاديثفهرس 

 
 الصفحة طرف الحديث

 86 ...اتقوا النار ولو بشق تمرة
 89 ...اجل اني اوعك كما يوعك رجلين منكم

 44 ...اخرج عدو اهللا انا رسول اهللا
 135 ...اذا اتيت مضجعك فتوضأ
 116 ...اذا اراد اهللا بعبده الخير

 136،63،26 اذا اويت الى فراشك فافرأ
 135 ...اذا أويت الى فراشك فقل
 135 ...اذا اوى احدكم الى فراشه

 135 ...اذا راى احدكم الرؤيا يحبها
 135 ...يكرههااذا راى احدكم الرؤيا 

 37،35 ...اذا راى احدكم من نفسه او ماله
 134 ...إذا فزع أحدكم من النوم فليقل
 131 ...إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً
 63 ...إذا كان جنح الليل إقباله بعد

 66 ...استأذنت رسول اهللا في الحجامة
 39،35،5 ...إسترقوا لها فإن بها نظرة

 3 ...إعرضوا علي رقاكم
 62،37،4 ... بكلمات اهللا التامةاعيذكما

 34 ...أكثر من يموت من أمتي
 45 ...اال اريك امرأة من اهل الجنة

 84 ...أال وإن في الجسد مضغة
 59 ...األنبياء ثم األمثل فأالمثل
 36 ...ألم تر آيات أنزلت الليلة

 39 ...أمرني النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يسترقي من العين
 13 ...ان اخذت قوسا
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 22 ....ان الرسول حدثنا
 63 ...ان الرسول كان
 3 ...ان الرقى والتمائم

 51 ان الشيطان عرض علي
 131 ...ان الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصالة

 138 ...ان العين تدمع والقلب يحزن
 66 ...ان فيه شفاء

 13 ان كنت تحب ان تطوق
 64 ...ان اهللا كتب كتاباً

 85 ...إن المقسطين عند اهللا
 52 ...إن من البيان لسحرا

 85 ...اهل الجنة ثالثة
 61 ...بال الشيطان في أذنه

 5 ...بسم اهللا ابريك
 65،40 ...بسم اهللا أرقيك

 37 ...بسم اهللا الذي ال يضر مع إسمه شيء
 14 ...تلك الكلمة من الحق يحفظها الجن

 100 ... عيني في الصالةوجعلت قرة..... حبب الي
 63 خرجنا في ليلة مطيرة

 86 ...دعه فإن الحياء من اإليمان
 131 ...ذاك الشيطان يقال له خنزب

 44 ...ذاك الشيطان، ادنه
 68 ...رجل به طب

 6 ....رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل بيٍت
 135 ...الرؤيا من اهللا والحلم من الشيطان

 118 ... ديناًسالم رباً وباإلرضيت باهللا
 48 ...الشيطان يجري من ابن آدم

 64،5 ....ضع يدك على الذي تألم من جسدك
 30 .........الطاعون شهادة لكل مسلم
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 116 ...عجب ألمر المؤمن كل له خير
 34 ...عالم يقتل أحدكم أخاه

 85 ...على المرء السمع والطاعة
 38،34 ... القدرالعين حق ولو كان شيء سابق
 30 ...فناء أمتي بالطعن والطاعون

 4 ...كان ينفث على نفسه
 136 ...كان إذا أخذ مضجعه نفث

 36،27،10 ...كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى الى فراشه
 36 ...كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من الجن

 64 ...كان النبي يعوذ بعضهم
 141،87،85 ...لكم مسؤولكلكم راٍع وك

 12 ...كّل فلعمري من أكل برقية
 86 .....الكلمة الطيبة صدقة

 118 ال إله إال أنت اهللا العليم الحليم
 23 ال تبقين في رقبة بعيٍر قالدة

 63،26 ...ال تجعلوا بيوتكم مقابر
 141 ...ال تكونوا إمعة

 130 ...ال يبولن أحدكم في الماء الدائم
 93 ... إلمريٍء مسلم أن يهجر آخاهال يحل

 131 ال ينصرف حتى يسمع صوتاً
 117 ...ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

 69 ............. لكل داء دواء
 131 ...لن يبرح الناس يتساءلون

 130 ...اهللا اكبر اهللا أكبر
 118 ........اللهم أنت ربي 

 44 ...اناللهم إني أعوذ بك من الشيط
 65 ...اللهم رب الناس اذهب البأس

 132 ...اللهم فاطر السماوات واألرض
  ...ليس الغني عن كثرة العرض
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 84 ..........لو تدومون على الحال 
 116 ............ لو كانت الدنيا 

 95 ليس الغنى عن كثرة العرض
 20 ...ليس منا من تطير
 87 ليس منا من غش

 5 .... من إستطاعما أرى بأساً
 104 ...ما اجتمع قوم

 118،116 ...ما أصاب أحدكم مصيبةً فليقل
 96 ... قط هم وال حزن ما اصاب

 115 ...ما أنزل اهللا من داء
 39،34،5 ...مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة

 61 ...ما من ثالثٍة في قرية
 22 ...ما هذه الحلفة

 116 ...ما يزال البالء بالمؤمن
 130 ...ما يصيب المسلم من نصب

 14 ...من أتى عرافاً فسأله
 15 من أتى كاهناً أو عرافاً
 16 ...من استطاع ان ينفع اخاه

 66 ...من اصطبح كل يوم تمراٍت عجوة
 7 ...كتوى وأسترقىمن ا

 22 ...من تعلق تميمة
 23 ....من تعلَّق شيئاً وكلَّّ إليه

 23 ...من علق ودعه ودع اهللا له
 104 ...من حج البيت فلم يرفث

 92،84  لي ولياًىمن عاد
 65،37 ...من قال أول يومه أو ليلته
 67،27 ...من قال ال اله اال اهللا وحده
 63،37،27 ...من قرأ اآليتين من آخر

 65 ...من نزل منزالً فقال
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 68 ...نعم يا عباد اهللا تداووا
 67 ...هي من عمل الشيطان

 130 ... يبول الرجل في مستحمهنهى أن
 94 ...والذي نفسي بيده لئن يأخذ

 49،26 ...وما وجعه
 12 ...وما يدريك أنها رقية

 118 ...ومن لزم اإلستغفار جعل اهللا
 130 ...يأتي الشيطان أحدكم فيقول

 121 ...يا بالل اقم الصالة
 23 ...يا رويفع لعل الحياة ستطول بك

 57 ... اهللايا عائشة أشعرت أن
 116،90،37 ...يا غالم إني اعللمك كلمات إحفظ اهللا يحفظك

 7 ...يدخل الجنة من أمتي سبعون ألف
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 فهرس األعالم
 

 الصفحة االسم
 2 .المبارك بن محمد: األثير

 2 .محمد بن احمد: األزهري
 75 .مقاتل بن سليمان: األزدي

 54 .محمد المروزي: اإلسترأبادي
 54 . ابراهيم بن محمد: ياألسفراين
 6 .محمد بن عبد الرحمن: األسود

 43 .إسماعيلعلي بن : األشعري
 11 مالك: ابن انس
 5 .أميةهند بنت أبي : أم سلمة
 67 حسن: البصري
 66 علي بن خلف : ابن بطال
 3 .العباس أبو تقي الدين: ابن تيمية
 11 . بن خالدإبراهيم: أبو ثور
 5 .علبة األنصاريجابر بن ث: حرام

 7 .عمران بن عبيد بن خلف: الحصين
 15 .حافظ بن احمد: الحكمي
 11 احمد: ابن حنبل
 4 .عبد اهللا بن احمد: ابن حنبل

 11 .النعمان:  حنيفةأبي
 63 .معاذ بن عبد اهللا: خبيب

 11 سعيد أبو :الخدري
 7 .سليمان بن حمد بن محمد: الخطابي

 53 محمد. ابن خلدون
 54 .محمد عبده: ير اهللاخ

 8 .عبد الرحمن بن المظفر: الداوودي
 11 .عطاء بن رباح: رباح
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 46 .محمد رشيد: رضا
 11 .اسحاق: ابن الرهوي

 59 مصعب: ابن سعد
 4 .عبد اهللا عبد الرحمن بن ناصر أبو :السعدي
 44 .ابن عبد الرحمن بن عبد: ابو سلمة
 67 .ميسعيد ابن ابي وهب المخزو: المسيب
 11 .محمد بن ادريس: الشافعي
 67 .عامر بن شراحبيل: الشعبي

 54 .محمد األمين بن محمد: الشنقيطي
 13 .عباده: ابن الصامت

 12 .خارجة: الصلت
 8 .ابن جرير: الطبري

 4 .عائشة بنت ابي بكر
 5 عثمان: ابي العاص
 54 .محمد بن الطاهر: ابن عاشور
 4 .عبد اهللا: ابن عباس

 8 .يوسف بن عبد اهللا: ابن عبد البر
 2 محمد: ابن عبد الوهاب

 54 محمود بن حمد: العيني
 4 الحسن والحسين: ابن علي
 126 أبوحامد محمد: الغزالي

 7 .عياض بن موسى: أبو الفضل
 8 .عبد اهللا بن مسلم: ابن قتيبة
 6 .العباس االنصاري أبو بن عمر ابراهيم أحمد :القرطبي
 58 سيد :قطب

 11 .عبد اهللا بن زيد: أبو قالبة
 4 شهاب : ابن القيم
 13 ابي: ابن كعب
 54 .محمد بن محمود: الماتريدي
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 8 .محمد بن علي: المازري
 67 .بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد أبو :المزني

 7 عقار: ابن المغيرة
 66 وهب بن منبه: األنباري
 7 .زكريا أبو محي الدين: النووي
 43  .الحسن عبد الجبار أبو :الهمذاني
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 المصادر والمراجعفهرس 
 .القرآن الكريم

 
 : فهرس كتب التفسير

 
هـ 1414أبو الحسن بن مسعود، معالم التنزيل، دار الكتب العلمية ـ بيروت، : البغوي

 م1993
خليل محمد فخر الدين بن ضياء الدين،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، حققه  : الرازي

 .م1993هـ ـ 1414الدين المنسي، دار الفكر ـ بيروت، محي
محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، دار المعرفة ـ  : رضا

  .م1993-هـ 1414بيروت ـ ط ـ
أبو القاسم جار اهللا محمود بن محمد بن عمر بن محمد، الكشاف عن حقائق  : الزمخشري

األقاويل في وجوه التأويل، حققه محمد عبد السالم غوامض التنزيل وعيون 
 .م1995هـ ـ 1415شاهين، دار الكتب العلمية، 

 أحكام القرآن، خرجه عبد السالم) هـ370ت(بن علي الرازي،  أحمد أبو بكر : الجصاص
 .م2007-هـ 1428ـ 3محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

 حمن، زاد الميسر في علم التفسير، دار الفكرـ بيروتجمال الدين عبد الر : الجوزي
 .م1987 هـ ـ 1407

الرد البتار على المختار شرح تنوير األبصار، حققه عبد الجواد معوض، دار  ابن عابدين 
  .م1994 -هـ 1415 1الكتب العلميةـ بيروت، ط

 .محمد الطاهر، التحرير والتنوير،دار سحنون ـ تونس : ابن عاشور
 ، تيسير الكريم الرحمن في)هـ1376ت(أبو عبد اهللا عبد الرحمن بن ناصر : ديالسع

 .م1997-هـ 1418 1ي،طسالمتفسير كالم المنان،دارا حياء التراث اإل
 .جالل الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مطبعة األنوار المحمدية : السيوطي
بن عبد القادر، أضواء البيان في إيضاح القرآن محمد األمين بن محمد المختار  : الشنققيطي

 .م1995هـ 1415بالقرآن، دار الفكرـ بيروت، 
البكري وزمالئه،  أحمد محمد جرير، جامع البيان في تأويل آي القرآن، حققه : الطبري

 .م2007هـ ـ 1428دار السالم، 
، حققه عبد اللطيف عبد أبو مسعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : العمادي

 .م1999 هـ ـ 1419الرحمن، دار الكتب العلميةـ بيروت، 
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محمد بن أحمد، الجامع إلحكام القرآن، قدمه خليل بن محي الدين الميس دار  : القرطبي
 .م1995هـ 1415الفكر، 

 . م1992هـ ـ 1412  ـ5سيد، في ظالل القرآن،دار الشروق، ط : قطب
ن بن الفداء، تفسير القرآن العظيم، حققه محمد ناصر األلباني مكتبة عماد الدي : ابن كثير

 .م2004ـ هـ1423الصفا، 
 أحمد مصطفى، تفسير المراغي، خرج آياته باسل عيون السود، دار الكتب : المراغي

 .م1998-هـ 1418 ـ1ـ بيروت، ط العلمية
 فهرس كتب الحديث  

م، مع شرح الحديث شمس الدين ابن القيم أبي الطيب محمد شمس الحق العظي : أآلبادي
 ـ 1الجوزية، عون المعبود بشرح سنن أبي داود،دار الكتب العلمية،بيروت ط

 .م1990 هـ ـ1410
طبعه زهير الشاويش،  ،محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادة، : األلباني

 .م1988هـ ـ 1408 -يسالمالمكتب اإل
ن، سلسلة األحاديث الصحيحة وسيء من فقهها وفوائدها مكتبة محمد ناصر الدي : األلباني

 .م1995هـ ـ 1415 ط -المعارف
 -مالك، موطأ اإلمام مالك، حققه سليم بن عيد الهاللي، دار الفرقان، ط : أنس

 .م2003هـ 1424
 1موسوعة شرح الموطأ، تحقيق عبد اهللا تركي، مركز هجر ط، مالك : أنس

  .م2005هـ ـ 1426
 . 2 ط-يسالمأبو الوليد، المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك، دار الكتاب اإل : جيالبا

القاهرة -محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخاري، المطبعة السلفية  : البخاري
 هـ 1380

، سنن الترمذي، حققه محمد ناصر )هـ279(محمد بن عيسى بن سورة : الترمذي
 .م2002هـ ـ 1422ط  ياض،األلباني، مكتبة المعارف ـ الر

أبو عبد اهللا، المستدرك على الصحيحين، حققه مصطفى عبد القادر عطاء، دار  : الحاكم
 .م1990هـ ـ 1411ـ 1 ط-الكتب العلمية

فتح الباري في صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز : أحمد بن علي العسقالني : ابن حجر
 .م1989هـ ـ 1410ـ 1 ط-يةبن باز ومحمد عبد الباقي، دار الكتب العلم

 ،أحمد بن عبد اهللا، مسند اإلمام أحمد، أشرف على تحقيقه شعيب األرنؤوط : ابن حنبل
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  .م 1999هـ ـ1412ـ 1ط، مؤسسة الرسالة
داود، حققه عبد السالم  أبو أبو سليمان حمد بن محمد، معالم السنن شرح سنن : الخطابي

 .م1991هـ ـ 1411ط ـ  ،بيروت–عبد الشافي،دار الكتب العلمية 
، صحيح سنن أبي داود، تعليق )هـ275-202(سليمان بن أشعث السجستاني : أبو داود

 .م1997 هـ ـ1418عزت دعاس وعادل السيد، دار ابن حزم،ط
  .1سنن أبي داود، حققه محمد ناصر األلباني،مكتبة المعارف ـ ط، سليمان : أبو داود
 بن شهاب، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين زين الدين عبد الرحمن : ابن رجب

هـ 1419ط –في جوامع الكلم،تحقيق محمد األحمدي، دار السالم  حديث
  .م1998ـ

بن سالم، شرح ثالثيات مسند اإلمام أحمد، حققه عبد القادر  أحمد محمد بن : السفاريني
 .م2005هـ ـ1426 –ي سالماألرنؤوط، المكتب اإل

 سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية االمام ،نجالل الدي : السيوطي
  .م1995هـ ـ 1415 ط -السندي، دار الفكر

 1عبد اهللا بن محمد العبسي، المصنف في األحاديث واآلثار، دار الفكر، ط : ابن أبي شيبة
  .م1989هـ ـ 1409

لموطأ من المعاني واألسانيد، حققه أبو عمر يوسف بن عبد اهللا، التمهيد لما في ا : ابن عبد البر
  .1967 -1387 ط–مصطفى العلوي ومحمد البكري 

أبو بكر محمد بن عبد اهللا، عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي، دار  : ابن العربي
 .الكتاب العربي 

 محمود بن حمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، حققه عبد اهللا محمود : العيني
 .العلميةـ بيروتعمر،دار الكتب 

دار الفكر  ،عبد السالم بن مسلم، تأويل مختلف الحديث،حققه محمد عبد الرحيم : ابن أبي قتيبة
  .م1995 هـ ـ1415 -1ط–

، حققه محمد ناصر )273 -209(أبو عبد اهللا محمد القزويني، سنن ابن ماجه : ابن ماجه
 .م1997 هـ ـ1417-1الدين األلباني، مكتبة المعارف، الرياض ـ ط

سنن النسائي، حققه ) هـ303 -215(بن شعيب بن علي أحمد أبو عبد الرحمن : النسائي
 .1محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف ط

يحيى بن شريف،صحيح مسلم بشرح النووي المسمى المنهاج، حققه خالد  : النووي
 .م1995هـ ـ 1415ـ 2 ط-مأمون شيخة، دار المعرفة
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 بكر، بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو ور الدين علي بنن : الهيثمي
 .م1994هـ ـ 1414ـ 4حققه عبد اهللا محمد الدرويش،دار الفكر ط

 فهرس المراجع  
النهاية في غريب الحديث، حققه )هـ606ت(مبارك بن محمد بن عبد الكريم : ابن األثير

 .ر إحياء الكتب العربيةطاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، دا
، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق )630ـ 555(عز الدين علي بن محمد : ابن األثير

  .1997هـ ـ 1418ـ 1خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، ط
أبو منصور، تهذيب اللغة، تحقيق اشرف محمد وزمالؤه، دار إحياء التراث  : األزهري

 م2001 ـ هـ1421- 1العربي، ط
  .2إبراهيم، المعجم الوسيط، ط : أنيس

  .هـ1474بطرس، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ط  : البستاني
 .م1980عبد اهللا، الوافي معجم الوسيط للغة العربية، مكتبة لبنان،  : البستاني
 . هـ 1398 -الحسين بن مسعود الفراء، شرح السنة، ط : البغوي

بن تيمية، جمعه ورتبه  أحمد بن شهاب الدين، مجموع فتاوى أحمد تقي الدين : ابن تيمية
 .2عبد الرحيم النجدي، ط

 . م1964 أبو بكر، منهاج المسلم، ط : الجزائري
عطار، دار  أحمد إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حققه : الجوهري

 .م1999، 4العلم للماليين، بيروت ـ ط
 د بن علي العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، حققه علي محمدأحم : ابن حجر

 م1992هـ ـ1412 ـ 1دار الجيل، بيروت، ط ،البجاوي
 . م1999-هـ 1420، تقريب التهذيب، حققه محمد بن عوامه، دارا بن حزم،ط : ابن حجر
 ر سليمانالظاهري، المحلى باآلثار، تحقيق عبد الغفا أحمد أبو محمد علي بن : ابن حزم

 .البندري، دار الكتب العلميةـ بيروت 
 . معجم البلدان، دار صادر ،)هـ626(ياقوت بن عبد اهللا  : الحموي

 .، مقدمة ابن خلدون، مؤسسة األعلمي ـ بيروت )هـ808ت (عبد الرحمن : ابن خلدون
 1ط ،بيروت-تذكرة الحفاظ، دار إحياء التراث ،شمس الدين محمد بن أحمد : الذهبي

  .م1998هـ ـ 1419
ط  النبالء، تحقيق شعيب األرنؤوط وأكرم البوشي، مؤسسة الرسالة أعالم سير : الذهبي

 .م1990ـ  هـ1410-
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 . م1988ـ 13ط ،بيروت-خير الدين، األعالم، دار العلم للماليين : الزركلي
د الفتاح تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي، عب : السبكي

 .الحلو، دار إحياء التراث ـ بيروت
محمد بن سعد بن ينبع، الطبقات الكبرى، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، دار  : ابن سعد

 .م1990 هـ ـ 1410، 1 بيروت، ط-الكتب العلمية
 .صالح الدين، فتاوى العالج بالقرآن والسنة، المكتبة المحمدية : السعيدي
 عبد الرحمن، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، دار الفكر ط جالل الدين : السيوطي

 .هـ1399
بدر الدين، آكام الجآن في غرائب األخبار وأحكام الجآن، حققه أيمن البحيري،  : الشبلي

 .2مؤسسة الكتب الثقافية، ط
-1428-1شعبان أحمد، موسوعة العالج بالقرآن واألذكار، مكتبة الصفا، ط صالح 

2007 
 .علي الصعيدي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، المكتبة الثقافية  : العدوي
 .م2004 ـ 1425، هـ 1حسام الدين موسى، يسألونك، بيت المقدس، ط : عفانه

أبو الفالح عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر،  : ابن العماد
 .م1988هـ ـ 1409

 الحسن احمد، مجمل اللغة، حققه محمد بن طعمه، دار إحياء التراث أبو : ابن فارس
 .م2005هـ ـ 1426، 1العربي، ط

 . بيروت-معجم مقاييس اللغة، دار الجيل : ابن فارس
موفق الدين بن عبد اهللا، المغني ويليه الشرح الكبير، حققه محمد شرف الدين  : ابن قدامة

 1والسيد محمد، دار الحديث، ط
بن ادريس، الفروق أنوار البروق في انواء الفروق، حققه  أحمد شهاب الدين في القرا

 . 2001-1421-1محمدسراجوعلي جمعة،دار السالم ط
 .هـ 1403 -1شمس الدين محمد، الطب النبوي، دار القلم، ط : ابن القيم
 هور حسن آل سلمان دار ابنأعالم الموقعين عن رب العالمين حققه مش : ابن القيم

 .1423، 1ط، الجوزي السعودية
 .م1993 هـ ـ 1414الروح، حققه يوسف البدوي دار ابن كثير،  : ابن القيم
 .م1995 هـ ـ 1415الداء والدواء، تحقيق يوسف البدوي، دار ابن كثير  : ابن القيم
زاد المعاد في هدى خير العباد، راجعه طه عبد الرؤوف، دار إحياء التراث  : ابن القيم

 .عربيال
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 . شمس الدين محمد بن أبي بكر، بدائع الفوائد، ط الثانية : ابن القيم
 .  بيروت–مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمية  : ابن القيم
 .م1996-هـ 1416أبو الفداء الدمشقي، البداية والنهاية، دار الفكر،  : ابن كثير
تب العربية، دار إحياء التراث عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الك : كحالة

 .العربي
 . أبو الفضل محمد مكرم، لسان العرب، دار صادق : ابن منظور
أبو عبد اهللا، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، حققه مأمون بن محي  : المازري

 .م1996ـ  هـ1417الدين، دار الكتب العلمية ط، 
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