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5 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   

ijk  

  
 تقديم

اند، تقواي الهي پيشه  به همه كساني كه بدون تعصب در جستجوي حقيقت ...
كرده و در فهم نصوص شرعي به تقريرات علماي شرع و اهل ذكر و عقيده و 

كنند، تا دركشان مطابق با شريعت بوده و از خلل و اضطراب  تخصص مراجعه مي
θs9﴿: پيشگيري نموده و به اين آيه عمل كنند uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î) ÉΑθß™ §9 $# #†n<Î) uρ ’Í<'ρ é& ÌøΒ F{ $# 

öΝ åκ÷] ÏΒ çμ yϑÎ=yès9 t⎦⎪Ï%©!$# …çμ tΡθäÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝ åκ÷] ÏΒ 3 Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# öΝà6 øŠn=tã …çμ çGuΗ÷q u‘ uρ ÞΟçF÷èt6̈? ]ω 

z⎯≈ sÜøŠ¤±9$# ωÎ) WξŠÎ=s%﴾1.  
آن ) بدون تحقيق،(و هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آنها برسد، «
كه قدرت ـ در حالى كه اگر آن را به پيامبر و پيشوايان  ؛سازند ايع مىرا ش

و اگر . هاى مسائل آگاه خواهند شد بازگردانند، از ريشه ـ تشخيص كافى دارند
كرديد  فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده كمى، همگى از شيطان پيروى مى

  .»)شديد و گمراه مى(
ند آنچه را ما در اين كتاب در صدد توضيح ا و به همه كساني كه خوب فهميده

در كتابش ـ قاعده في  :اي نيستند كه تقي الدين سبكي  آن هستيم، و از آن دسته
                                                 

  .83آيه : سورة نساء  -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

6 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
چه بسا كساني كه لفظي را : گويد در مورد آنها مي 93الجرح و التعديل ـ صفحه 

ده فهمند، لذا به كتاب و مؤلف و نيز به كسي كه معاشر مولف بو شنوند و بد مي مي
كنند، در حالي كه مولف اين معنا را اراده  و داراي راه و رسم اوست حمله مي

  .نكرده است
رسند نه بر عكس، همچنانكه  و به همه كساني از طريق استدالل به اعتقاد مي

بعضي از برادران مقلّد ما ـ غفر اهللا لنا ولهم ـ بعضي مسائل را بدون هيچ دليلي، و 
در كتابش ـ أدب  :الماوردي . شمارند ن، مردود ميبه صرف رد بعضي از عالما

در يكي از مجالس : گويد در توصيف اين گروه مي 78الدنيا والدين ـ صفحة 
فردي از اين دسته را در حال مناظره ديدم كه در مقابل استدالل صحيح طرف 

اين استدالل باطل است به اين دليل كه شيخ ما آن را ذكر نكرده : گويد مقابلش مي
و آنچه شيخ ما ذكر نكند، خير و منفعتي در بر ندارد، و با اين استدالل طرف 

  .مقابل را متعجب ساخته و از ادامه بحث باز داشت
: گويد مي 47در كتابش ـ مقدمه اصالح غلط ابي عبيد ـ صفحه  :و ابن قتيبه 

  !اهيبايست به خاطر جهلمان، عذر بياوريم، اآلن بايد به خاطر علم و آگ زماني مي
در آن زمان از تذكر و راهنمايي، انتظار تشكر داشتيم، و اآلن به سالمتي خود 

و البته با دگرگوني ايجاد شده در احوال مردم و تغيير شرايط، ! دهيم رضايت مي
  .æbÈn½a@aë@ÑÜ@a@¿ë@امر عجيبي نيست

áÜë@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@†àª@bäîjã@óÜÇ@a@óÜ•ëN@ @



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

7 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  ١ بن سليمان منيعتقريظ شيخ عبداهللا

  
@@bßë@Læb×@õb‘@bß@LÕÜÐÛa@l‰ë@bäÛa@éÛg@bäÛa@ÙÜß@bäÛa@l‰@@†à§a
@éÛe@óÜÇë@a@Þì‰@óÜÇ@áÜë@a@óÜ•ë@Léi@üg@ñìÓ@üë@Þìy@üë@LåØí@@d’í

†Èië@éjz•ëZ@ @
كتاب شيخ عبداهللا بن محمد بن عبدالرحمن السدحان را مطالعه كردم، كه در 

اي  رماني و پيامدهاي آن به عنوان يك وسيلة شفابخشي براي مجموعهمورد قرآن د
باشد، همچنانكه پيغمبر  هاي ناشي از چشم زدن مي ها، مخصوصاً بيماري از بيماري

قرآن درماني و تعويذ جز براي چشم خوردن و تب كردن «: اند فرموده صاكرم 
  .»جايز نيست

آن كتاب خدا، سنّت رسول اهللا اين بحث را با ارزش و مفيد يافتم كه منابع 
و فهمي است كه خداوند درِ آن را در اثر دعا، تضرع و زاري براي بعضي از  ص

  .كند بندگانش باز مي
شك اين بحث ارزشمند بوده و موضوع آن براي هر زمان و مكاني الزم  بي

است، و مؤلف آن به درست بودن عقيده، رويكرد، نيكوكاري و تقوي مشهور 
وقفه  ند او را پاداش نيك دهد و اين كتاب و علوم و تالشهاي بيخداو. است

اند و نيز براي  مولّف را براي مريضاني كه در اثر حسد و چشم خوردن بيمار شده
  .حاسدان و چشم زنندگان منشأ خير و بركت گرداند

                                                 
 .در عربستان سعودي» كبار العلماء«در مكه مكرّمه و عضو هيأت : رئيس محكمه در منطقه غربي -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

8 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
اند در حالي كه  متأسفانه بعضي از مردم گمانهاي بدي نسبت به مولف برده

اينان در مورد عقيده و . ها گناه بوده، و شايد اين از آن نوع باشدبعضي از گمان
بينند كه به هنگام تعويذ بيمارانش از آنها  رويكرد مؤلف بدبين هستند زيرا مي

؟ اين بدگماني )كه تو را چشم زده باشد(آيا كسي به ذهنت خطور نكرد : پرسد مي
باشد كه در هنگام  يم صجايز نيست، زيرا گفته مولف عمل به حديث پيغمبر 

به اينكه تو را چشم (داني  آيا كسي را متهم مي: تعويذ سهل بن حنيف، فرمودند
است در مورد  ص؟ بنابراين گفتة مؤلف عمل به سنّت پيغمبر )زده باشد

داني؟ آيا كسي به  آيا كسي را متهم مي: و اينكه به بيماران بگويد. چگونگي تعويذ
كند؟ آيا در خواب  واب كسي تو را اذيت نميكند؟ آيا در خ ذهنت خطور مي

دهد؟ اين سؤاالت مولف از بيماران نبايد باعث شود در  چيزي تو را آزار نمي
عقيده او شك كنيم، همچنانكه اين سؤاالت شبيه گفتار كاهنان، مكاران و 

كنند با تصرفاتي كه دارند ويژگيهاي بيماري و علل  بازان نيست كه ادعا مي شعبده
ما از اين گروه ) مولف(اند، پناه بر خدا از اينكه دوست  ان آن را شناختهو درم

باشد در حالي كه تعدادي از بيماران رواني و جسمي از تعويذ وي سود برده و 
و موفقيت او در تعويذ كه نعمتي الهي است . اند سالمت خود را به دست آورده
استي و درستي و تقوي بوده، آيد كه شايد به خاطر ر براي او كرامتي به حساب مي

رساني او در جهت تقرب و پاداش  شود كه تعويذ و منفعت و از آنجا ناشي مي
بدون شك اين كتاب حقيقت رويكرد مولف و درستي آن را نمايان . الهي باشد



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

9 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
χ﴿: باشد كه فرمودند ميسازد، و بدون شك منطبق بر قول خداوند  مي Î) uÙ÷èt/ 

Çd⎯ ©à9$# ÒΟøO Î)﴾. )12: راتالحج.(   
  .»چرا كه بعضى از گمانها گناه است«

شوم اگر مقاله بنده در مورد تعويذ شرعي، براي تكميل فائده و  خوشحال مي
به عنوان تتمه اين بحث به پژوهش فرزندم شيخ عبداهللا بن محمد السدحان 

  .ضميمه گردد
  

ãbÈnüa@biëò@ÏìnÛaëîÕ@ @
۶O٣O١۴٢٢ç@@ @



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

10 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  عبدالرحمن جبرينتقريظ شيخ دکتر عبداهللا بن 

  
ˆÛa@@†à§aی@@ìçë@a@üg@éÛg@ü@æc@†è‘cë@Llbjþaë@pbjj½a@ÕÜë@lbnØÛa@ÞŒãc

@éÛì‰ë@ê†jÇ@a†àª@Şæc@†è‘cë@Llbi‰þa@l‰ص@†Èië@Llbz•þaë@ÞŁa@Éîº@óÜÇëZ@ @
اين رساله ارزشمند در مورد قرآن درماني، ادله جواز آن و چگونگي انجام آن 

ودم، مولف آن شيخ عبداهللا بن شيخ محمد بن عبدالرحمن السدحان را مطالعه نم
يكي از شاگردان بنده است كه در تعويذ و قرآن درماني تخصص داشته و چندين 
رساله در اين باره تأليف كرده كه سودمند و مورد استقبال و استفاده فراوان 

  .اند بوده
از شياطين جنّي راه با تجارب صحيح ثابت كرده كه به هنگام چشم زدن يكي 

نفوذ به چشم خورده را يافته و به اذن خدا، طبق قوانين هستي و تقدير الهي در آن 
چشم زدن حقيقت : فرمودند صكند، همچنانكه پيغمبر اكرم  شخص تأثير مي

  .گرفت دارد و اگر قرار بود چيزي بر تقدير الهي پيشي بگيرد، چشم زدن پيشي مي
ر شناخت چشم زننده تأكيد بسيار دارد و آن را مولف در عالج چشم خورده ب

به هنگام مداواي [است كه  صداند و اين با تأسي از فرموده رسول اهللا  اصل مي
دانيد؟ و چنانچه چشم زننده  مي] به چشم زدن[چه كسي را متهم : فرمودند] سهل

مبر پذيرد، چرا كه پيغ معلوم نشود مداوا از طريق تعويذ و قرآن درماني صورت مي
تعويذ و قرآن درماني جز براي چشم خوردن و تب كردن جايز «: فرمودند ص
  .»نيست
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همتاست و مردم بسياري  اين كتاب در نوع خود، تا آنجا كه بنده سراغ دارم، بي

اين كتاب راهكار عالج قرآني و حديثي بيماريها را نشان . اند مند شده از آن بهره
ها  طريق ذكر خدا در همه حال از ضرر و زيان كند كه چگونه از دهد و بيان مي مي

همچنانكه خداوند در بيان هميشگي ذكر ذاكران . و اذيت و آزارها در امان بمانيم
.t⎦⎪Ï%©!$# tβρãä﴿: فرمايد مي õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè%uρ 4’n? tãuρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_﴾1.  

اند،  هلو خوابيدههمانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه كه بر پ«
  .»كنند ياد مى

بنابراين از طريق ذكر مداوم، خدا مسلمان را از آفات و سموم زبان مصون 
: كند و نيز از كساني كه خداوند در مورد آنان فرمود ساخته و از غافالن متمايز مي

﴿ωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$% x. (#θÝ¡nΣ ©!$# öΝ ßγ9|¡Σ r'sù öΝ åκ|¦àΡr& 4 šÍ×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà)Å¡≈ xø9 $#﴾2N  
فرمانهاي او را ترك (و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند، «

به سبب (و خدا نيز آنها را به خودفراموشي گرفتار كرد ) كردند، يا از او نترسيدند
ها  حالي و نعمت فراموش كردند او نيز آنان را در سختي اين كه خدا را در آسوده

  .»گردانيددچار خودفراموشي 

                                                 
 .191آيه : سوره آل عمران -1
 .19آيه : سوره الحشر -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

12 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
همانا شياطين از غفلت آدمي استفاده كرده و فرصت را براي به فراموشي 

بنابراين ما بايد از طريق ياد خدا . شمارند سپردن ياد خدا توسط بنده، غنيمت مي
  .خودمان را ايمن گردانيم تا از مكر شيطان و يارانش در امان باشيم

نبايد ـ آنچنانكه بعضي بايد توجه كرد كه متهم كردن شخصي به چشم زدن 
كنند ـ باعث كينه و دشمني گردد، زيرا چه بسا كه چشم زننده متوجه  گمان مي

 صخطر كار خود نباشد، به عالوه كه اين كار عمل به حديث پيغمبر گرامي 
است تا از عرق، آب دهان و يا باقيمانده و اثر چيزي كه چشم زننده با آن در 

حتي اگر خودش هم  –باس و يا دو دست او تماس بوده مثل شستن كفشها، ل
به اين طريق كه آن آب را بر : براي مداواي بيمار استفاده كنيم -خبر باشد  بي

پاشيم تا به اذن خدا شفا يابد، و اين كار همچنانكه تجربه ثابت  چشم خورده مي
نمايد مداوايي مفيد و سودمند است، بنابراين  كرده و حديث آن را تقويت مي

ته نيست باعث دشمني و قطع ارتباط گردد، بلكه از آن جهت كه باعث دفع شايس
  .ضرر و زيان از بيمار است، بايد باعث الفت و محبت شود

در پايان از خداوند متعال حفظ و حمايت از هر ضرر و زياني را خواستارم و 
  .تر است برم كه خدا آگاه از حسادت افراد حسود و مكر مكاران به او پناه مي

áÜë@éjz•ë@éÛeë@†àª@óÜÇ@a@óÜ•ë@ @
١٧O٨O١۴١٨ç@@ @



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

13 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  ١عقلالتقريظ شيخ دکتر ناصر بن عبدالکريم 

  
@éjz•ë@ éÛe@ óÜÇë@ †àª@ bäîjã@ óÜÇ@ âýÛaë@ ñý–Ûaë@ L´½bÈÛa@l‰@@ †à§a

†Èië@´ÈºcZ@ @
بن محمد بن عبدالرحمن  بر كتاب قرآن درماني، تأليف برادر شيخ عبداهللا 

و آن را بيشتر از يكبار خواندم؛ آن را كتابي به غايت مفيد السدحان واقف شده 
باشد و هيچ مطالبي  هاي شرعي بحث و تجارب صحيح مي يافتم كه جامع پايه

مخالف با اصول عقيده و يا هم جهت با هيپنوتيزم در آن نيافتم، در اين مورد با 
ق با خود مؤلف بحث كرده و ـ شكر خدا ـ ديدگاه او كامالً صحيح و مطاب

باشد و هر دو بر اين امر اتفاق نظر داشتيم كه توهمات شخص كه از  شريعت مي
كند كه از  طريق تمركز و هيپنوتيزم به آن رسيده و اشخاص غايبي را متهم مي

اند هيچ اصل و  طريق سحر و يا چشم زدن باعث اين بيماري و ضرر و زيان شده
ار حادثه، موقعيتي خاص و يا ولي چنانچه خود بيم. اي در شريعت ندارد پايه

سخني ويژه و يا امثال آن را به ياد بياورد كه به مقتضاي آن شخصي باعث چشم 
در [اش گردد، اين مسأله شرعي بوده و فرمودة پيامبر  زدن او و يا اذيت روحي

مجوز آن است كه شايد اين شناسايي از طريق كرامتي كه خداوند به ] حديث سهل
ا از طريق رؤيا ـ با رعايت شروط شرعي آن ـ براي برخي بعضي عطا كرده و ي

  .فراهم شود
                                                 

 .م محمد بن سعود، دانشكده اصول دين، گروه عقايد و مذاهب معاصراستاد دانشگاه اسالمي اما -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

14 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
و اين پندار  1ولي اينكه شخص معالج با تصور و پندار خود را به تكلف اندازد

دانم  خود را دليل قاطعي براي شناسايي چشم زننده تلقّي كند، تا آنجا كه بنده مي
  .اده شيطان استاين كار هيچ اصل شرعي نداشته و بلكه مجال سوءاستف

  .طلبم از خداوند متعال براي همه توفيق، پايداري و هدايت مي
  

´Èºc@éjz•ë@éÛeë@†àª@bäîjã@óÜÇ@Ú‰bië@áÜë@a@óÜ•ëN@ @
٢٠O٨O١۴١٨ç@@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                 
داند، و  مثالً تعويذكننده از طريق پندار خود شخصي را متهم كند كه چشم خورده او را متهم نمي -1

شك مجال سوءاستفاده شيطان را  اين كار در نزد بعضي از تعويذكنندگان منتشر شده و بيمتأسفانه 
 .همين كتاب، مراجعه كنيد 30توضيح بيشتر به سؤال راي ب. اند فراهم كرده



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

15 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  ١خميسالتقريظ شيخ دکتر محمد بن عبدالرحمن 

  
†Èië@a@Þì‰@óÜÇ@âýÛaë@ñý–Ûaë@@†à§aZ@ @

  )! حفظه اهللا( السدحان برادر گرامي، عبداهللا
  .السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته وبعده

را خواندم، كتابي است به غايت مفيد كه هم فايده » قرآن درماني«كتاب شما، 
و سود تعويذ شرعي را تاييد و مداواي از اين طريق را تبليغ كرده، و هم در عين 

ده آن نشده است، كتاب در حال درمانهاي پزشكي طبيعي را تاييد كرده و منكر فاي
آن واحد به همه اين موارد پرداخته و عالوه بر اين، همه احاديث موجود در اين 

  .باب را ذكر كرده است
مهارت مولف و تجربه طوالني وي در اين عرصه بر غناي مطالب افزوده 

هاي زيادي در اثر غفلت از  است، خصوصاً در اين دوره از زمان كه بيماري
وندي و رويگرداني از ياد او در بين مردم شيوع پيدا كرده، و بعضي شريعت خدا

كنند و براي آن ارزشي قائل نيستند، و به  از مردم توجهي به تعويذ شرعي نمي
كنند، و بعضي هم واقعيت و وجود چشم زدن و  داروهاي پزشكي اكتفا مي

ك از معالجه دهند، اين در حالي است كه پزش پيامدهاي آن را مورد طعن قرار مي
كنم تأليف اين كتاب  ها عاجز است، به همين دليل احساس مي بسياري از بيماري

  .در موقع مناسبي بوده و در موضوع خود كتاب مفيدي است
                                                 

 .استاد دانشگاه اسالمي امام محمد بن سعود، دانشكده اصول دين، گروه عقايد و مذاهب معاصر -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

16 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
خواهم جزاي خيرتان دهد و اين كار را در روز قيامت در  از خداوند متعال مي

  .ترازوي حسناتتان قرار دهد
ª@bäîjã@óÜÇ@áÜë@a@óÜ•ë´Èºc@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@†àN@ @



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

17 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  مقدمه

  
@pb÷îë@bäÐãc@‰ëŠ‘@åß@bi@‡ìÈãë@LêŠÐÌnãë@éäîÈnãë@ê†à−@@†à§a@Şæg
@üg@éÛg@ü@æc@†è‘cë@LéÛ@ð…bç@ýÏ@ÝÜší@åßë@LéÛ@ČÝšß@ýÏ@a@ê†èí@åß@LbäÛbàÇc

†Èië@LéÛì‰ë@ê†jÇ@a†àª@Şæc@†è‘cë@LéÛ@ÙíŠ‘@ü@ê†yë@aZ@ @
پيش روي شماست بر تعداد زيادي از علماء عرضه شده و به فضل كتابي كه 

اند، منظورم از اين منهج، شناخت چشم زننده و  خدا همه اين منهج را تأييد كرده
آموختگان اين شيوه را  تعويذ به نيت هدايت و شفاست، ولي بعضي از دانش

  :پسندند و اين انكار ناشي از يكي از علل زير است نمي
  .و فهم مسأله، زيرا حكم بر يك مسأله فرع بر تصور آن استعدم تصور  - 1
  .عدم تجربه اين كار - 2
 .تقليد - 3

 .مورد با هدف جدال و مناقشه بي - 4

 .ورع مذموم - 5

به همين دليل شخص ديندار اهل ورع به ... «: گويد شيخ اإلسالم ابن تيميه مي
اين علم و دانش زيادي در مورد قرآن و سنت و فهم دين نياز دارد، در غير 

صورت مفسدة ورع مذموم بيشتر از فوائد آن خواهد بود، همچنانكه كفار و 
  .1»اند به آن گرفتار شده... مبتدعان از خوارج، روافض و 

                                                 
 .20/142مجموع الفتاوى : نگا -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

18 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
و هر كس به زعم خود از روي ورع منفور و مذموم خويش و بدون حجت و 

 سدليل از رأي مرجوحي دفاع كند مشمول اين حديث خواهد بود كه ابن مسعود 
هر كس قوم خود را در حالي ياري كند كه حق به جانب «: ايت كرده استرو

  .1»كند نيستند مثل شتري است كه از يك بلندي با سر سقوط مي
استوار  صاين كار ملكه تفكر را كه بر فهم كتاب خدا و سنت پيغمبر اكرم 

  .برد است از بين مي
ه هر فني را از اهل انصاف مرد كامل نيست مگر اينك: گويد امام الشوكاني مي

آن فن ـ هر كه باشند ـ ياد بگيرد، ولي چنانچه علم را از غير اهل آن ياد بگيرد و 
آموختة خود را بر كالم اهل علم ترجيح دهد دچار تشويش شده و كارهايش را به 

دهد و آراء و نظرياتي خواهد داشت كه كمترين  صورتي غير اصولي انجام مي
. 2باشد ستواري ندارند، و البته كه اليق همين هم مياي از استحكام و ا بهره

  :گويد همچنانكه شاعر مي
áèÏ@ åy@ ÙÛ@ åØí@ @ a‡g@

 

bàèÏ@ flpdcë@ òibug@ flpbc@
 

مند نباشي، دچار سوء فهم و سوء جواب خواهي  چنانچه از حسن فهم بهره
  .شد

                                                 
 .5/341اين حديث را ابوداود با سند صحيح نقل كرده است  -1
 .76، ص أدب الطلب، تأليف الشوكاني: نگا -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

19 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
با ما مناقشه ) متهم ساختن براي شناسايي چشم زننده(هيچ كس در مسأله 

اش را  نكرده جز اينكه خودش هم به اين روش نيازمند است، تا خداوند بيماري
رفع، و سنت الهي را جاري گرداند، و البته ما نيز مناقشه بر سر اين مسأله را رها 

اي در  من ضامن خانه«: باشيم كه صايم تا مشمول اين فرموده حضرت  كرده
ا ترك كند اگر چه بر حق وسط بهشت هستم براي كسي كه مجادله و مناقشه ر

راه خود را ادامه : گويم و به كساني كه در اين راه با من رهروندند، مي. 1»باشد
: دهيد كه بركت خدا بر شماست، و به اين گفته امام وهب بن منبه گوش دهيد

تر از  داناتر از تو و نادان[مجادله و مناقشه را رها كن تا هيچ يك از دو شخص «
در مورد داناتر از خودت، چگونه با او مجادله و دشمني . نشوندبر تو فايق ] تو
تر از خودت، چگونه از مناقشه و مجادله با او دست  و نسبت به نادان! نمايي؟ مي

  .2»؟!پذيرد داري در حالي كه رأي تو را نمي بر نمي
*βÎ﴿: و نيز براي عمل به آيه sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9 $# uρ﴾3N 

با عرضه بر قرآن و (و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر «
  .»و از آنها داورى بطلبيد(بازگردانيد ) سنت

                                                 
 .273السلسله الصحيحه، تأليف األلباني، : اين حديث را ابو داود نقل كرده است، نگا -1
 .4/549سير أعالم النبالء، تأليف الذهبي : نگا -2
 .59آيه : سوره النساء -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

20 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
الزم است از طريق مراجعه به علماء، نصوص شرعي را آنگونه كه شايسته است 

بر عالمه دكتر  اي شرعي درك كنيم، به همين دليل اين كتاب را در ابتدا به شيوه
عبداهللا بن جبرين ـ أطال اهللا عمره ـ عرضه كردم و ايشان با عبارات گهرباري كه 
شايسته است با آب طال مكتوب گردد، كتاب را تأييد و مرا بر اين كار تشويق كردند، 
سپس كتاب بر عالمه شيخ عبدالعزيز بن باز ـ تغمده اهللا برحمته ـ عرضه شد و او نيز 

ل به تاييد كتاب پرداخت، عرضة كتاب بر شيخ ابن باز در زمان حياتش به صورت كام
  .و توسط مدير دفترشان در آن زمان ـ شيخ محمد الموسي ـ انجام گرفت

  :شيخ ابن باز در مورد اين كتاب دو نكته را متذكر شدند
اصل : شيخ در اين مورد گفتند: نوشيدن از باقيمانده و اثر چشم زننده - 1

. ستن جسم چشم خورده توسط آب مرتبط با چشم زننده استدر اين مسأله ش
آيا نوشيدن اين آب، آنگونه كه رايج است، ممنوعيتي دارد؟ شيخ ! اي شيخ: گفتم
اصل فقط شستن است چون در اين مورد نص شرعي داريم، يكي از : گفت

يابيم، شيخ  سوگند به خدا، تا از آن آب ننوشيم، شفا نمي! اي شيخ: حاضران گفت
بنابراين : گويي؟ در يك كلمه جوابم را داد چه مي! اي شيخ: بسمي زد، من گفتمت

  .1شود نوشيده مي] از آن آب[شسته شده و 

                                                 
عمدة پزشكي تجربه است، : (گفت هاي سودمند بوده و مي قائل به استفاده از تجربه :شيخ ابن باز  -1

نوار : ، نگا)مشكل خواهد بود اعي و چنانچه متضمن ترك واجب و ارتكاب حرامي نباشد، بينه سم
 =                                         .»تسجيالت البردين«السحر والعين والمس، شركت ثبت : كاست



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

21 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
: نكته دومي كه شيخ يادآور شد در مورد اين جمله از كتاب بود كه - 2

هر انساني موج خاصي با نوسانات ويژه و مخصوص به خود دارد و اين موج در (
وجود دارد، چه در آب دهان، چه در عرق يا موها و يا در همه اعضاي انسان 

شيخ در مورد اين موج و اينكه آيا به طريق علمي هم ). ناخن و يا خون آدمي
» الراديونيك«اين امواج در علم : ثابت شده است، از من سؤال كرد؟ جواب دادم

شود و من شخصاً از طريق دستگاه  اثبات شده است و در اروپا تدريس مي
چنانچه از اين طريق علمي ثابت شده : ام، شيخ گفت آن را ياد گرفته» الفديوباك«

 .باشد، پس ستايش شايسته خدايي است كه علم را به خدمت دين در آورده است

اين كتاب را بر شيخ محمد بن عثيمين  :سپس بعد از وفات شيخ بن باز 
ام گرفت كه به همراه عرضه كردم، اين كار در اواخر عمر ايشان و زماني انج :

شيخ . جمعي ديگر از طالب دو ماه كامل از آخر عمرش را در محضر ايشان بوديم
                                                                                                                            

م خورده را با بعضي گويند آب حاصل از اثر و باقيمانده چشم زننده نبايد نوشيده شود و فقط بايد چش= 
آن شست و شو دهيم زيرا در قصه عامر بن ربيعه كه نقل شده به شستن اكتفا شده و بحثي از نوشيدن در 

  .ميان نيست
در قصه عامر از آن جهت به شستن اكتفا شده چون عضوي كه چشم خورده ظاهري بوده ـ : جواب

و بلكه الزم . ن نبوده، واهللا أعلميعني سفيدي پوست عامر ـ و نه عضوي داخلي و لذا نياز به نوشيد
اين حديث يك زيادة صحيح دارد كه از نظر شيخ پنهان مانده كه عبارت است از : به ذكر است كه

پيغمبر : كنم گفت گمان مي: يعني راوي گويد) فأمره فحسا حسوات ـ أي شرب منه: وأحسبه قال(
به تخريج : نص اجتهاد جايز نيست، نگاو در مقابل اين . به او دستور داد و او از آن آب نوشيد ص

  .24، سؤال  68حديث در صفحه 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

22 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
آنچه در اين كتاب است ـ إن شاء اهللا ـ شفا خواهد «: ندگفتكتاب را تاييد كرده و 
 .1»بود پس آن را بكار گير

عرضه  سپس اين كتاب را بر عالمه شيخ عبداهللا بن سليمان منيع ـ حفظه اهللا ـ
كردم، ايشان نيز ـ شكر خدا ـ روش اتهام براي شناسايي چشم زننده را شرعي 

از آنجا كه هيئت دائمي افتاء و مباحث علمي . دانسته و كتاب را تاييد كردند
فتوايي مبني بر تحريم القاء شخص چشم زننده به چشم خورده توسط شخص 

كرده بود، و شيخ منيع عضو و آن را عملي شيطاني تلقي  2تعويذكننده صادر كرده
آن هيئت بوده و به فحواي فتوي آگاهتر، لذا دوست داشتم اين شيوة مداواي 
موجود در كتاب را بر او عرضه كنم تا به اين وسيله تفاوت شيوه كار بنده يعني 
شناسايي چشم زننده از طريق شرعي با شيوه القاء چشم زننده از طريق خيال و 

شخص چشم خورده، آشكار شود و نيز خواستم تكليف  پندار و هيپنوتيزم به
                                                 

 .اين تاييد شيخ در يك نوار كاست ثبت شده است -1
شناساندن تخيلي چشم زننده به بيمار در : (با عبارت.  ه17/4/1419در تاريخ  20361فتواي شماره  -2

باشد، زيرا كمك به شيطان  ، و جايز نمياثناي قرائت قرآن و الهام اين مسأله به او كاري شيطاني بود
اين عمل حرام . آيد است چرا كه شيطان است كه در خيال مريض به صورت انسان چشم زننده در مي

بوده زيرا باعث دشمني بين مردم و سبب گسترش ترس و وحشت در بين آنان خواهد شد و شخص 

…﴿ :كند را مشمول حكم آيه زير مي çμ̄Ρr& uρ tβ% x. ×Α% y` Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρ èŒθãè tƒ 5Α% ỳ ÌÎ/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Ågø: $# öΝèδρßŠ# t“ sù 

$ Z)yδu‘﴾.)بردند، و آنها سبب افزايش گمراهي و  مرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي« ).6آيه : الجن
 .»شدند طغيانشان مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

23 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
كساني كه در استفاده از اين روش مردد هستند، و نيز كساني كه از اين روش 

ي مداوا از  خواستم اين كتاب و اين شيوه كنند، روشن شود، زيرا مي استفاده مي
  .نظر شرعي هيج نقص و خللي نداشته باشد، و الحمداهللا چنين شد

@@†à§a†àª@bäîjã@óÜÇ@a@óÜ•ë@aŠeë@üëcN@ @
  

žáèÜr¶@ ÷vÏ@ ïöbie@ Ù÷Ûëc@
@ @

ŽÉßba@ ŠíŠu@ bí@ bänÈº@ a‡g@
 

گويي و خود را رقيب من  اگر راست مي[اينان پدران من هستند ! اي جرير
منظور . [شويم تو نيز امثال اينها را بياور در جلساتي كه دور هم جمع مي] داني مي

اب و شيوه كار من توسط اين علما مورد تاييد واقع شده و كسي كت: مؤالف اينكه
  ].كه ادعاي مخالفت با اين شيوه را دارد حامياني مثل اينها براي خود ذكر كند

  
@Ú‰bjß@æbšß‰@Þëa@Læby†Ûa@a†jÇ١O٩O١۴٢٢ç@N@ @



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

24 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  پيشگفتار

  

‰pκš$﴿: ستايش شايستة خدايي است كه فرمود r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Ν ä3ø? u™!$y_ ×π sàÏãöθ̈Β 

⎯ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ Ö™!$x Ï© uρ $yϑÏj9 ’Îû Í‘ρß‰ Á9 $# “ Y‰ èδuρ ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 ∩∈∠∪﴾1.  
و درمانى براى  ؛اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است! اى مردم«

و هدايت و رحمتى است براى ) ؛درمانى براى دلهاى شما( ؛هاست آنچه در سينه
  .»!مؤمنان
همانا خداوند هيچ دردي «: كه فرمود صدرود و سالم بر پيغمبر ما، محمد و 

شناسند  مي] آن درمان را[را ايجاد نكرد مگر اينكه درماني براي آن قرار داد، بعضي 
  2:خبرند، اما بعد و برخي از آن بي

شك كاري پسنديده است ولي آنچه  اخيراً معالجه از طريق قرآن كريم رايج شده كه بي
شود اينكه اين كار بزرگ را بعضي از قاريان نادان به عهده  ث نگراني و تأسف شديد ميباع

اي از علوم شرعي ندارند و كارشان جز يك تجارت پر سود  اند، كساني كه هيچ بهره گرفته
از طرف ديگر، بسياري از مردم به . و خوردن اموال مردم ـ به ناحق ـ چيز ديگري نيست

اند، و همين امر باعث تأليف اين  ه و مداواي شرعي را رها كردهپزشكي رايج روي آورد

                                                 
  .57سورة يونس، آيه  -1
سندي از اين : گويد ه و هيثمي مي، ابن حبان حديث را صحيح دانست)4/278(مسند امام احمد  -2

 .اند رسد صحيح و رجال آن همه ثقه حديث كه به ابن مسعود مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

25 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ديدم مردم و خصوصاً قاريان كه اهل توحيد و يكتاپرستي هستند، در  چرا كه مي: كتاب شد

. ها و خرافات فراگير صوفيه نياز شديدي به تصحيح عقايدشان دارند برابر بدعتها، طلسم
لجه بيماريها از جوانب ايماني مسأله و نقش تعويذ عالوه بر اين، بسياري از پزشكان در معا

  .ورزند صحيح شرعي غفلت مي
هايي  بنابراين الزم است از طريق وضع ضوابط و مقررات و تأسيس مطب

بازان و مكاران حمايت كنيم، و در همين  درماني در مقابل شعبده قرآني از قرآن
ه توضيح داده شود و راستا مفاهيم صحيح شرعي كه از كتاب و سنّت گرفته شد

درماني در  تبيين گردد تا به اين وسيله در كنار بخشهاي تخصصي پزشكي و روان
سپس . بيمارستانها يك بخش مداواي شرعي تحت يك عنوان رسمي فعاليت كند

از بين تعويذكنندگان طبق معيارهاي رقابتي، افراد شايسته را كه به نيكوكاري و 
اي  توانيم به شيوه با اين كار مي. انتخاب نماييموقوف بر علوم شرعي مشهورند، 

صحيح اصل مداوا را كه تعويذ شرعي است، با اسباب و وسايل معالجه كه 
درمانهاي مادي و رايج پزشكي است، با هم در يكجا جمع كنيم، چرا كه شيوه 

از دو «: فرمايد نيز در معالجه همين گونه بوده است، همچنانكه مي صپيغمبر 
با اين  صپيغمبر : سيوطي گويد. 1»جود قرآن و عسل استفاده كنيدشفاي مو

  .2فرموده خود طب الهي را با طب بشري جمع كرده است

                                                 
 .باشد آورده كه حديث حسن مي) 3452(به شماره ) 2/1142(اين حديث را ابن ماجه در السنن  -1
 .، تحقيق حسن أألهدل307سيوطي، ص : المنهج السوي، تأليف: كتاب -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

26 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
) العينٌ حقٌ(شود و معني حديث  زدن ناشي مي خصوصاً كه اغلب بيماريها از چشم

اين است كه توصيف بدون ذكر خدا باعث چشم زدن  ـچشم زدن حقيقت دارد  ـ
، چشم سر نيست، و علت تسميه )عين(باشد، و مراد از  م و آفت زبان ميشود كه س مي

كند و در اين هنگام  اين است كه چشم توصيف مي) چشم= عين (چشم زدن به 
شيطاني كه در آنجا حضور دارد، شخصي را كه بدون ذكر نام خدا توصيف شده، به اذن 

  .كند خدا اذيت مي
شود، به شدت حريص  ولين بار عنوان ميو از آنجا كه اين مفهوم شرعي براي ا

كه امهات است ـ  ـبودم كه با كمك از خدا و بعد از او از مشايخم كه در عقيده 
  .1اند وجه شرعي مسأله را كامالً استوار و محكم گردانم متخصص

اي  خواهم كه اين كتاب را وسيله از خداوند منان، پروردگار عرش عظيم، مي
كنند،  خوانند، و در نشر آن كمك مي رداند كه آن را ميبراي منفعت همه كساني گ

‘βÎ) ß‰ƒÍ÷﴿. كنند و براي مؤلفش دعا مي é& ωÎ) yx≈ n=ô¹M}$# $tΒ àM÷èsÜtGó™ $#﴾2N  
  .»خواهم نمي) خويشتن و شما را(توانم جز اصالح  تا آنجا كه مي«

áÜë@éÛeë@†àª@bäîjã@óÜÇ@a@óÜ•ëN@ @
@ @

                                                 
عرضه كردم و آنرا تاييد كرد و اين فتوى در يك  :خود محمد بن عثيمين  اين مفهوم را به شيخ -1

 ..نوار موجود است
  .88آيه : سورة هود -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

27 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  چگونگی مداوا: فصل اول

  

داواي هر بيماري چند قاعدة مهم بايد فهميده و چند گام اساسي بايد قبل از م
  :برداشته شود، از جمله

  فراست ‐۱

≡βÎ) ’Îû y7Ï9¨﴿ :فرمايد خداوند مي sŒ ;M≈ tƒUψ t⎦⎫Ïÿ ¿dœuθtGçΗø>Ïj9 ∩∠∈∪﴾1N  
هايي براي افراد هوشمند  نشانه) باليي كه بر سر قوم لوط آمد(گمان در اين  بي«

  .»موجود است
‰x‚$−ƒÎ) ß﴿: است يكي از مراحلو فر ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ ∩∈∪﴾2N  

  .»جوييم پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي«
به آن اشاره  3السالكين باشد، همچنانكه عالمه ابن قيم در كتابش، مدارج مي

به  مرا به اهل فراست تفسير كرده، ابن عباس » للمتوسمين«كند مجاهد  مي
  .گيرند، و مقاتل به متفكران رين، قتاده به كساني كه پند و عبرت ميناظ

عبارت است از پي بردن به اخالق و صفات دروني از طريق حاالت  :فراست
 صمراد ما از فراست، به عنوان مثال حديثي است از پيغمبر . 4ظاهري اشخاص

                                                 
  .75آيه : سورة الحجر -1
  .5آيه : سورة الفاتحه -2
 .2/284السالكين،  مدارج  -3
 .27الفراسه، تأليف الرازي، ص  -4



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

28 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ديد كه لكه ام  كنيزي را در خانه صپيغمبر : كه توسط ام سلمه روايت شده است

  .1»برايش تعويذ بجوييد، او چشم خورده است«: سياهي در صورت دارد، فرمودند
  تشخيص بيماری ‐۲

، ريختن دارو در بيني و يا ]جنّ مسلط[كاري، خفه كردن  استفاده از كتك
استعمال الكتريسيته ـ به عنوان اولين اقدام ـ غير مفيد بوده و بلكه عواقب وخيمي 

اش در بر خواهد داشت، بنابراين رعايت تدرج در مداوا  واكنندهبراي بيمار و مدا
مطلوب است، و تسلط جنّ بر انسان از منكرى است كه بايد بصورت تدريج 
مرتفع شود و شروع كار با خواندن قرآن بر بيمار كاري شفابخش خواهد بود كه 

نچه بر و چنا. كنيم خورده را نيز به هدايت دعوت مي همزمان با آن، جني فريب
مطلع شويم،  صحاالت گوناگون بيماريها و مداواي متفاوت آنها توسط پيغمبر 

بريم، از جمله رواياتي كه در اين باره ذكر شده  به حكمت و پيامد آن پي مي
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

                                                 
از آن لكه سياه بر . 2197لم، كتاب السالم، ، و صحيح مس171/.10صحيح البخاري، كتاب الطب،  -1

سفعه يك : الباري گويد تعبير شده است و ابن حجر در فتح » السفْعه«صورت آن كنيز در حديث به 
پوشاند  سياهي است در صورت، از اصمعي نقل شده كه لكه سرخي است كه سطح آن را سياهي مي

همه اين تعابير نزديك به . ست مغاير با رنگ چهرهرنگي ا: زردي است، ابن قتيبه گويد: و گفته شده
هم هستند، زيرا اگر شخص سرخ پوست باشد آن لكه سياه خالص خواهد بود، و اگر سفيدپوست 

رنگي خواهد بود كه سطحش را  باشد آن لكه زرد خواهد بود، و اگر سياهپوست باشد آن لكه سرخ
 .10/212الباري،  فتح. پوشاند سياهي مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

29 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
زني به نزد : روايت كرده است كه مامام احمد در مسند خود از ابن عباس  - 1

اين ! صاي پيغمبر : در حالي كه پسري به همراه داشت و گفت آمد صپيغمبر 
در [كند،  پسرم يك جنّي دارد كه صبحگاهان و شامگاهان او را گرفته و ديوانه مي

پسر قيء كرد . بر سينه او دست كشيد و براي او دعا كرد صپيغمبر : گويد] ادامه
 .1پسر شفا يافتو چيزي مثل توله سگ سياه از شكمش خارج شده و فرار كرد و 

امام احمد در حديثي به نقل از ام أبان بنت الوازع، و او از پدرش نقل  - 2
رفت،  صاي كه داشت نزد رسول اهللا  كند كه جدش به همراه پسر ديوانه مي

، »او را به من نزديك كرده و پشتش به طرف من بگردان«: فرمود صپيغمبر 
كرده و شروع كرد به زدن پشتش اش جمع  لباسهايش را در باالي سر و پايين تنه

، پسر بعد از اين كار مثل شخصي »دور شو اي دشمن خدا«: گفت در حالي كه مي
 .كرد كه سالمت خود را بازيافته، نگاه مي

 .2... خارج شو : اند در روايت ابن ماجه به جاي دور شو، پيغمبر فرموده

ه بن زيد نقل بيهقي در دالئل النبوه در اثناي يك حديث طوالني از اسام - 3
خارج شدم، ] از مدينه[براي حجي كه بجا آورد  صبه همراه رسول اهللا : كند مي
اين پسر من ! اي رسول خدا: زني پسرش را نزد او آورد و گفت» بطن الروحاء«در 

بوده ] و مجنون[بهره  است، از روزي كه به دنيا آمده تا امروزه از هوشياري بي

                                                 
 .1/254مام احمد مسند ا -1
 .3548ابن ماجه، كتاب الطب،  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

30 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
اش گرفت سپس  مادرش گرفت و بين پاها و سينهاو را از  صرسول اهللا . است

خارج شو كه من ! اي دشمن خدا«: از آب دهان خود در دهان او ريخت و گفت
او را بگير كه ديگر مرضي : ، سپس او را به مادرش داد و گفت»رسول خدا هستم

 .1ندارد

روايت كرده است  سأبويعلي از حنش الصنعاني و او از عبداهللا بن مسعود  -4
قرآن خواند و او به هوش طبيعي بازگشت، ] به جنون[در گوش يك مبتال  كه او

در گوش : چه چيزي در گوش او خواندي؟ جواب داد: از او پرسيد صپيغمبر 
óΟçFö7Å¡yssùr& $yϑ̄Ρ﴿: او خواندم r& öΝä3≈ oΨ ø) n=yz $ZWt7tã öΝä3̄Ρ r& uρ $uΖ øŠs9 Î) Ÿω tβθãèy_öè? ∩⊇⊇∈∪ ’n?≈ yètGsù 

ª!$# à7Î=yϑø9 $# ‘,ysø9 $# ( Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ >u‘ Ä¸ öyèø9 $# ÉΟƒÌx6 ø9$# ∩⊇⊇∉∪ ⎯ tΒ uρ äíô‰tƒ yìtΒ «!$# 

$·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Ÿω z⎯≈ yδöç/ …çμs9 ⎯Ïμ Î/ $yϑ̄Ρ Î* sù …çμ ç/$|¡Ïm y‰Ζ Ïã ÿ⎯Ïμ În/u‘ 4 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=øãƒ tβρ ãÏ≈s3ø9 $# 

∩⊇⊇∠∪ ≅è%uρ Éb>§‘ öÏøî$# óΟymö‘ $# uρ |MΡ r&uρ çöyz t⎦⎫ÏΗ¿q≡ §9$# ∩⊇⊇∇∪﴾2. 

پس برتر  گرديد؟ ايم، و بسوى ما باز نمى آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده«
)! هدف آفريـده باشـد   از اينكه شما را بى(است خداوندى كه فرمانرواى حق است 

و هـر كـس معبـود     !و او پروردگار عرش كريم است ؛جز او نيستبحق معبودى 
حسـاب او   - بر آن نخواهد داشت و مسلما هيچ دليلى -ديگرى را با خدا بخواند 

                                                 
 .6/24البيهقي،  -1
 .118-115آيات : سورة المؤمنون -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

31 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
! پروردگارا«: و بگو !يقينا كافران رستگار نخواهند شد ؛نزد پروردگارش خواهد بود

  .»و تو بهترين رحم كنندگانى ؛مرا ببخش و رحمت كن
چنانچه شخص موفقي اين آيات را بر كوهي بخواند «: فرمودند صرسول اهللا 
  .1»شود از جا كنده مي

ر شيوه مداوا حاكي از تعدد در علل بيماريها و راههاي اين تعدد و تنوع د
عالج آنها دارد، و اين مسأله علت ناكامي بعضي از قاريان در مداوا را براي ما 

  .اند سازد، چرا كه آنها تنها يك شيوه را در پيش گرفته روشن مي
  قرآن دوای هر دردی ‐۳

از آن به سراغ داروهاي  اصل در مداوا اين است كه با قرآن انجام پذيرد، و بعد
كنند كه هر كس بيماري   پزشك برويم، و چنان نيست كه بعضي از نادانان گمان مي

دارد بايد به پزشك مراجعه كند، و هر كس ] در يكي از اعضاي جسم[عضوي 
  .رد بايد به روانپزشك مراجعه كندبيماري روحي دا

ا و عافيت و شفاي ه بندي چيست؟ قرآن درمان و دواي قلب اساس اين تقسيم
ãΑ﴿ :فرمايد هاست، خداوند متعال مي بدن Íi”t∴çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ#u™öà) ø9 $# $tΒ uθèδ Ö™!$x Ï©﴾2N  

  .»فرستيم كه مايه شفاست ما آياتي از قرآن را فرو مي«

                                                 
در سند اين حديث ابن لهيعه وجود دارد كه خودش تضعيف : هيثمي گويد. 5/115الزوايد  مجمع  -1

 .اند شده و نوع حديثش حسن است، بقيه رجال حديث ثقه
  .82آيه : سورة اإلسراء -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

32 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
خدا در اين آيه از واژة شفا استفاده كرده نه دوا، چرا كه شفا حتماً شفابخش 

دهد، همچنانكه ممكن است كه مؤثر واقع است ولي دوا ممكن است كه شفا ب
  .نيافتند

بنابراين قرآن شفاي كاملي براي همه «: گويد قيم در كتابش، زاد المعاد ميالابن 
باشد، ولي هر  هاي دنيوي و اخروي مي دردهاي روحي و جسمي و جميع بيماري

نانچه يابند، اما چ كسي شايسته اين كار نيست، و همه از مداواي با قرآن شفا نمي
يك بيمار به درستي از شفاي قرآن استفاده كند و قرآن را با صداقت و ايمان 
بپذيرد و در حالي كه آن را به صورت مطلق قبول داشته و به آن اعتقاد جازم دارد، 

تواند در برابر  اش به هيچ وجه نمي جميع شروط مداوا را نيز رعايت كند، بيماري
ا در برابر كالم پروردگار آسمانها و زمين چگونه بيماريه. قرآن مقاومت كند

كند، و يا اگر  شد، آن را از جا مي كنند؟ كالمي كه اگر بر كوه نازل مي مقاومت مي
كرد، پس هيچ بيماري، چه جسمي و  شد، آن را قطعه قطعه مي بر زمين نازل مي

سي ك. بخشد كند و شفا مي چه روحي، وجود ندارد مگر اينكه قرآن آن را مداوا مي
دهد، و كسي كه قرآن برايش  كه قرآن او را شفا ندهد، خدا نيز او را شفا نمي

  .1»كند كفايت نكند، خدا نيز برايش كفايت نمي
بايد يادآوري شود كه يقين و حسن ظن به خدا ضروري است، چرا كه يكي از 

تجربه  و نبايد به نيت. 2شروط سودمند بودن دوا، پذيرفتن و اعتقاد به شفابخشي آن است

                                                 
 .4/352زاد المعاد،  -1
 .4/98زاد المعاد،  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

33 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
و آزمايش به سراغ قرآن برويم، زيرا اين كار ناشي از نقص و خللي در اعتقاد است، 
چنانچه اگر آب زمزم ـ به عنوان مثال ـ به نيت آزمايش و تجربه نوشيده شود، سودمند 

  .نخواهد بود، بنابراين حتماً بايد نسبت به شفابخشي آن ـ به اذن خدا ـ مطمئن باشيم
اريهاي عضوي توسط قرآن، سخن بسيار است ولي به ذكر چند در مورد شفاي بيم

بعضي از بيماريهاي عضوي و يا جسمي توسط شيطان شديدتر : كنيم مثال بسنده مي
 صشوند و علت اين امر تسلط شيطان بر جريان خون است، چرا كه پيغمبر  مي

بعضي از اين  ،1»يابد همانا شيطان از مجراي خون در بدن انسانها جريان مي«: فرمودند
  : بيماريها عبارتند از

 صعصبانيت عامل اصلي بسياري از بيماريهاست، به همين دليل پيغمبر  :تعصباني
تأثير عصبانيت بر . 2»عصباني مشو«: فرمودند. مرا نصيحتي كن: به شخصي كه گفته بود

زخم معده، و سرگيجي بعضي از مردم ناشي از اضطرابي است كه خود : جسم واضح است
باشد، عالوه بر اينها عصبانيت نقش مهمي در ايجاد و يا تشديد  نتيجه عصبانيت مي

و [سر درد، لختگي خون : بيماريهاي داخلي و غير آن مثل بيماريهاي عصبي دارد از جمله
و . ، سكته مغزي، فلج ناگهاني اعضاء، بيماريهاي قلبي و تنگي نفس]كند شدن جريان خون

                                                 
  .اند البخاري و مسلم اين حديث را روايت كرده -1

و مراد مؤلف از استدالل به  »إن الشيطان جيری من ابن آدم جمری الدم«: الفاظ حديث اين گونه است
همانا : اين حديث معني باال از متن است، ولي معني ديگري كه حديث دارد و ظاهرتر است اينكه

 .مترجم. يابد شيطان بسان جريان خون در بدن انسان جريان مي
  .10/519البخاري،  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

34 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
: فرمايد خداوند مي. انيت است كه شيطان باعث آن استاساس همه شر و آفات، عصب

﴿öä. øŒ$# uρ !$tΡ y‰ ö7tã z>θ•ƒr& øŒÎ) 3“ yŠ$tΡ ÿ…çμ −/ u‘ ’ÎoΤr& z© Í_ ¡¡tΒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# 5=óÁãΖ Î/ A>#x‹tãuρ ∩⊆⊇∪﴾1N  
بنده ما ايوب را، هنگامى كه ) سرگذشت(و به خاطر بياور !) اي محمد(«

شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده !) راپروردگا: و گفت(پروردگارش را خواند 
  .»است

دچار همه بيماريهاي جسمي و روحي شده بود و  ؛ايوب : شود گفته مي
جنبه روحي آن را ) عذاب(كند، همچنانكه  به درد و رنج بيماري اشاره مي) نٌصب(

دردها را به او نسبت  ؛نمايد، و چون شيطان عامل اين كار بود، ايوب  بيان مي
  .2البته عالوه بر اين، ادب در برابر خدا نيز چنين اقتضائي دارد دهد، مي

انجام شده و ] توسط بنده[به شكر خدا قرائت قرآن بر بسياري از اين بيماريها 
شفا حاصل شده، خصوصاً بيماريهاي العالج كه چه بسا عامل اصلي آن شيطان 

مدت، فلج كامل،  سرطان، لختگي خون در رگها، تنگي نفس طوالني: باشد، مثل مي
نظمي قاعدگي در زنان كه  نازايي، بيهوشي، بيماريهاي قلبي و همچنين بيماري بي

دو مرتبه در اين باره مورد سؤال واقع شد  صباشد، و پيغمبر  عامل آن جنّ مي
  .3»ذاك عرق«: كه يكبار فرمودند

                                                 
  .41آيه : سورة ص -1
 .132حسن علي كريمه ص : المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم -2
 ).286(السنن : ابوداود -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

35 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ام خيلي طول  قبالً دوران قاعدگي: و بار دوم كه حمنه بنت جحش گفت

اين شيطان است كه باعث چنين آزار و اذيتي «: شيد، پيغمبر فرمودندك مي
  .1»شود مي

دارد تا پايان دوره قاعدگي، و بعد از اتمام  شيطان مقداري از خون قاعدگي را نگه مي
سازد تا با اين كار مانع نماز خواندن و تالوت قرآن توسط آن زن  آن دوره آن را رها مي

كند تا زن نتواند نوع خون را تشخيص دهد و مجبور  يجاد ميمسلمان گردد، يا جراحتي ا
  .به ترك نماز شود

همچنين در بيماري فلج اعضاء، يك جنّ حركت آن عضو فلج شده را متوقف 
گردد از جمله اندوه، فشار روحي و سر درد مداوم،  كند و اين كار با حاالتي همراه مي مي
يابد، در غير اين صورت،  و را باز ميبا خواندن قرآن بر آن شخص، حركت آن عضكه 

شود كه آن جني بعد از فلج كردن آن عضو به صورت كامل آن را ترك كرده  مشخص مي
مداوم قرآن به نيت شفا و  است، و اين از حاالت العالج بوده، مداواي آن به صبر، قرائت

  .اي طوالني نياز دارد دوره
ها، مداواكننده بايد  استخوانو در بيماريهاي دستگاه گوارش، اعصاب و درد 

D@ñ‰†Ôi@‡ìÇc: دستش را بر جاي درد بگذارد و هفت دفعه اين حديث را بخواند
‰‡bycë@†uc@bßŠ‘@åß@émŒÇë@aCN  ندك ميهفت بار اين دعا را تكرار.@ @

                                                 
صحيح سنن : انگ. حديث، حسن صحيح است: گويد الترمذي اين حديث را روايت كرده و مي -1

 .1/40الترمذي، تأليف األلباني 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

36 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
برم و از آن  آيد به قدرت خداوند پناه مي از شر و آفاتي كه بر سر راهم مي«

  .به اذن خدا درد تسكين يابد تا. 1»كنم آفات پرهيز مي
كه يك بيماري ) بيني يا خودكم(خودباختگي شخصيتي  :2امراض روحی

كنند كه به  خطرناك بوده و روانپزشكان آن را به وسيله قرص و سرنگ معالجه مي
گردد، در حاليكه  افتد، و مريضي به صورت كامل رفع مي ندرت مؤثر واقع مي

طريق تعويذ شرعي، سالمتى خود را به صورت  تعداد زيادي از اين بيماران از
  .اند كامل بازيافته

يكي از بيماريهايي كه معموالً جنيان عامل آن هستند، تا به اين  :وسواس بودن
طريق ارتباط بين بنده را با پروردگارش از بين ببرند كه از وسواس بودن در وضو 

  .گردد شروع شده و به مسايل عقيده منتهي مي
  .فکری و حسی: ونه استوسواس دو گ

ها و  اين وسواس با ذكر خدا و عدم توجه به وسوسه: عالج وسواس فكري
مخالفت با آنها و پناه بردن به خدا از شيطان، و تف كردن به سمت چپ معالجه 

                                                 
 .14/189صحيح مسلم،  -1
هايي  ها و ناراحتي بيماريهاي روحي، عقده: تفاوت بين بيماري روحي و جنون در اين است كه -2

آيند، زيرا شيطان  هستند در روان آدمي كه چنانچه تشديد شوند مقدماتي براي جنون به حساب مي
تواند نفوذ كند، به همين دليل از خوابيدن و مسافرت به تنهايي  عال نميهاي ف جز از طريق عصب

شيطانند و سه ] در تسلط[نهي شده است، زيرا همچنانكه در حديث آمده، يك يا دو نفر در سفر 
 .توانند ايمن بمانند نفر مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

37 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
شخص بيمار بايد از طريق ذكر خدا، كردار سودمند و همنشيني با . شود مي

راي وسوسه شدن براي خود باقي دوستانش و بجا آوردن صلة رحم، وقتي ب
  .نگذارد

شناسان به وسواس اجبارى شديد معروف  كه در نزد روان: وسواس حسي
اي است كه دردهايي پراكنده در همه  بوده و از وسواس فكري شديدتر و به گونه

  .شود بدن احساس مي
هايي كه براي معالجه وسواس فكري  عالوه بر شيوه: عالج وسواس حسي

معالجه حسي نيز بشود؛ يعني بايد با ديدار اقوام و همنشيني با دوستان  گفتيم بايد
و صله رحم كسالت را از خود دور كند، و با شستن بدن با آب سرد، ورزش، 

بيني از طريق تبسم و راضي شدن به قضا و قدر  سفر، اشاعه حسن ظن و خوش
ر الهي راضي باشد چنين بيماري اگر به تقدي. تر گرداند الهي جريان خون را فعال

  .كند مانند مجاهدي خواهد بود كه در راه خدا جهاد مي
.öä﴿ :فرمايد مي ؛خداوند از زبان ايوب  øŒ$# uρ !$tΡ y‰ ö7tã z>θ•ƒr& øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ…çμ −/u‘ ’ÎoΤr& 

z© Í_ ¡¡tΒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# 5=óÁãΖ Î/ A>#x‹tãuρ ∩⊆⊇∪﴾1N  
ب را، هنگامى كه بنده ما ايو) سرگذشت(و به خاطر بياور !) اي محمد«

شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده !) پروردگارا: و گفت(پروردگارش را خواند 
  .»است

                                                 
  .41آيه : سورة ص  -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

38 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
فرمايد كه براي طرد شيطان ذكر خدا را بكن،  خداوند متعال در جواب نمي

بلكه چون ايوب دچار وسواس حسي شده بود، براي معالجه حسي به او 
‘ôÙä.ö﴿: فرمايد مي $# y7 Î=ô_ÌÎ/ ( # x‹≈ yδ 7≅|¡tFøóãΒ ×ŠÍ‘$t/ Ò># uŸ°uρ ∩⊆⊄∪﴾1N  

اين چشمه آبى خنك براى شستشو و ! پاى خود را بر زمين بكوب!) اي ايوب«
  .»!نوشيدن است

در اينجا مالك عموميت لفظ است نه خاص بودن سبب؛ يعني اين حكم براي 
  .؛همه نافع خواهد بود نه فقط ايوب 

با : كند كه گفت يشان نقل مياز ا :ابوبكر المروذي، شاگرد امام احمد 
ابوعبداهللا به مسجد رفتيم، هنگامي كه داخل شديم ابو عبداهللا شروع كرد به نماز 

كند، هنگامي  خواندن، در حالت ركوع ديدم كه با دو انگشت به پاهايش اشاره مي
ديدم در حال نماز خواندن با ! اي ابو عبداهللا: كه نمازش به پايان رسيد، گفتم

: شيطان به سراغم آمد و گفت: جواب داد. كردي به جايي اشاره ميانگشتانت 
] پايم[اين دو شاهد عادل : ي انگشتهايم، گفتم اي، و من با اشاره پاهايت را نشسته

  .2ام دهند كه شسته شهادت مي
استفاده از قرص براي معالجه اين بيماري، در صورت اضطرار، اشكالي ندارد 

ت آرامش بياورد ولي درمان نهايي نخواهد بود، بلكه تواند به صورت موقّ چون مي

                                                 
  .42آيه : سورة ص  -1
 .245تركي، ص العبداهللا . ق دمناقب االمام احمد، تحقي: ابن الجوزي -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

39 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
از درمانهاي مادي بوده كه شريعت دستور استفاده از آنها را، همزمان با مداواي 

  .اساسي كه قرآن درماني باشد، داده است
. يك بيماري روحي است كه عالج آن، زياد ماندن در مسجد است :اندوه

  DîÇ@ñŠÓ@oÜÈuëñý–Ûa@¿@CQN: اند فرموده صپيغمبر 
Dروشني چشم من در نماز استC.  

شد به نماز پناه  اي غمگين مي هنگامي كه به خاطر مسأله صو آن حضرت 
  .برد مي

نشيني بكشاند تا بر او تسلط يابد، و به  كند انسان را به گوشه جن تالش مي
همين دليل در خواب و بيداري و سفر و حضر از تنهايي نهي شده است، چنانچه 

كند درك و شعور او  نشين كردن شخص درمانده شود، سعي مي اطين از گوشهشي
كه در  گران نيز احساس تنهايي كند،نشين كند، به اين معني كه در نزد دي را گوشه

  .حال و مضطرب خواهد شد  اين حالت پريشان
توان بسيار صحبت  در مورد معالجه بيماريهاي جسمي و روحي با قرآن مي

  .2منبع خوبي است» قيمالابن «تأليف » زاد المعاد«باره كتاب كرد و در اين 
با ) جسمي(االسالم ابن تيميه در معالجه بيماران عضوي  توجه به سيره شيخ

يكبار به عنوان تعويذ براي : استفاده از قرآن براي توضيح اين مسأله كافي است
‘Ÿ≅ŠÏ%uρ ÞÚö﴿: شخصي كه خون زيادي از او رفته بود نوشت r'̄≈ tƒ ©Éën=ö/ $# Ï8u™ !$tΒ 

                                                 
 .5/364مسند امام احمد،  -1
 .4زاد المعاد، كتاب الطب، جلد  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

40 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
â™!$yϑ|¡≈ tƒuρ © ÉëÎ=ø%r& uÙ‹Ïîuρ â™!$yϑø9 $# z© ÅÓ è%uρ ãøΒ F{$# ôNuθtFó™ $#uρ ’n? tã Äd“ ÏŠθègø: $# ( Ÿ≅ŠÏ%uρ # Y‰ ÷èç/ 

ÏΘ öθs) ù=Ïj9 t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆⊆∪﴾1N  
! خوددارى كنباريدن  از و اى آسمان،! اى زمين، آبت را فرو بر«: و گفته شد«

جودى، پهلو ) دامنه كوه(بر ) كشتى(پايان يافت و و آب فرو نشست و كار 
از سعادت و نجات و (دور باد قوم ستمگر » :گفته شد) در اين هنگام،(و  ؛گرفت

  .»!)رحمت خدا
  .2و آن بيمار به اذن خدا شفا يافت

به عظمت كالم خدا نگاه كن كه فقط در مورد طوفان نيست بلكه براي انسان 
االسالم در اين مورد بدن انسان را به زمين تشبيه   نيز كارساز خواهد بود، شيخ

توان  كرده است كه اين شيوه، شيوه خوب و استواري است، و بر همين مبنا مي
(sŒÎ#﴿: بيماريهاي روانى و رمانتيزم را با خواندن آيات زير شفا داد uρ ÞÚö‘ F{ $# ôN£‰ ãΒ 

∩⊂∪ ôMs) ø9 r&uρ $tΒ $pκÏù ôM̄=sƒrB uρ ∩⊆∪ ôMtΡ ÏŒr& uρ $pκÍh5tÏ9 ôM¤) ãmuρ ∩∈∪﴾3N  
آنچـه در درون دارد بيـرون   ) زمـين (و . و در آن هنگام كه زمين گسترده شود«

كـه  (و تسليم فرمان پروردگارش گـردد و شايسـته اسـت    . شود افكنده و خالي مي
  .»)تسليم باشد

                                                 
  .44آيه : سورة هود -1
 .4/358زاد المعاد،  -2
  .5-3آيات : سورة اإلنشقاق -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

41 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
óΟs9﴿: و براي بيماريهاي سينه آيات زير را خواند r& ÷yu ô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ 

$uΖ ÷è|Êuρ uρ šΖtã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ ü“Ï%©!$# uÙs)Ρ r& x8tôγ sß ∩⊂∪﴾1N  
همان . بار سنگين را از تو بر نداشيم) آيا(و . تو را گشاده نساختيم ءآيا ما سينه«

  .»كرد باري كه سخت برپشت تو سنگيني مي
sŒÎ) ÏMs9#﴿: خوانيم و همچنين براي بيماريهاي داخلي آيه زير را مي Ì“ ø9ã— ÞÚ ö‘ F{ $# 

$oλm;# t“ ø9 Î— ∩⊇∪﴾2N  
  .»و همچنين تا آخر .هنگامي كه زمين شديداً به لرزه درآيد«

 كاست كه چون ديد عايشه  صخالصه مطلب در اين باب فرموده پيغمبر 
  Da@lbnØi@bè¦bÇCSN: كند، فرمودند زني را مداوا مي

  .»او را با كتاب خدا مداوا كن«
كه درمانهاي پزشكي معمولي را  از آنچه گفته شد نبايد برداشت كرد :نكته مهم

بايد رها كنيم و براي تشخيص بيماريها و درمان آنها نبايد به بيمارستانها برويم، 
بلكه مراد اين بود كه اساس در مداواي بيماريها، مراجعه به قرآن كريم و دعاهاي 
موجود در اين باره است، و داروهاي پزشكي بايد ضميمه آن گردد، نه اينكه 

                                                 
  .3-1آيات : سورة الشرح -1
الذكر بر  يات فوقاين آيات تنها چند مثال بود و بايد توجه داشت اين آ. 1آيه : سورة الزلزله -2

  .شود شود، همچنانكه آيات ديگري نيز بر اين بيماريها خوانده مي بيماريهاي ديگر نيز خوانده مي
 ).1931(السلسله الصحيحه : األلباني -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

42 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
و بايد به شفابخشي خدا از طريق قرآن باور . مورد استفاده واقع شود مستقالً
و نيز باور داشت به اينكه چون شفا بيايد، دواء سودمند خواهد بود، نه . داشت

#﴿: برعكس آن، زيرا در قرآن آمده sŒÎ) uρ àMôÊÌtΒ uθßγsù É⎥⎫Ïô±o„ ∩∇⊃∪﴾1N  
  .»دهد كه مرا شفا مي) خدا(و هنگامي كه بيمار شوم اوست «

در بعضي از احاديث به  صبنابراين دواء يكي از اسباب شفا بوده و پيغمبر 
D@ŒÇ@a@æ‡hi@ùŠi@õa†Ûa@õaë†Ûa@lb•c@a‡hÏ@õaë…@õa…@ÝØÛ :كند اين مطلب اشاره مي

ÝuëCRN@ @
هر دردي درماني دارد، و چون آن دواء استعمال شود به اذن خدا بيماري «

D‡g@ávª@òŠ‘@ïÐÏ@@áØníë…c@åß@õï‘@¿@æb×@a: و باز فرموده» گردد مرتفع مي
ÝÇ@òiŠ‘@ëcCSN@ @

اگر قرار باشد فقط يكي از دواها مفيد واقع شود آن يكي حجامت كردن و يا «
  .Cعسل خوردن است

دهد و لذا شفا حاصل  گاهي خداوند آن فايده شفابخشي را در دواء قرار نمي
@DØîÜÇ@Lõa…ìÛa: فرمايد در حديثي ديگر مي صحضرت . شود نمي òj§a@ êˆèi@á

pì½a@âbÛaë@LâbÛa@üg@õa…@Ý×@åß@õbÐ‘@bèîÏ@ŞæhÏCTN  

                                                 
  .80آيه : سورة الشعراء -1
 .14/191صحيح مسلم،  -2
  .7/159صحيح البخاري،  -3
 .7/160صحيح البخاري،  -4



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

43 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  .»استعمال كنيد زيرا براي هر دردي دواست به جز مرگ) سياه دانه(زيرة سياه «

 هأسق«: شده بود، فرمودند) روان شدن شكم(و به فردي كه دچار اسهال 
  .»عسل بخور« .1»عسالً

بودم كه اعراب  ص اهللانزد رسول : شده كه گفتو از اسامه بن شريك نقل 
مداوا كنيم؟ حضرت ] بيماريهايمان را[آيا ! اي رسول خدا: نشين آمده و گفتند باديه
D@Ë@LõbÐ‘@éÛ@É™ë@üg@õa…@Éší@@a@ŞæhÏ@Laëëa†m@a@…bjÇ@áÈã: فرمودند ص

âŠa@ìçë@†y@õa…CRN  
چرا كه خداوند هيچ دردي قرار نداده  به مداوا بپردازيد،! بله اي بندگان خدا«

  .»مگر اينكه درماني براي آن گذاشته، به جز پيري
  قرائت قرآن به همراه توجه به معانی آيات ‐۴

  .قرائت به همراه توجه به معاني گام چهارم در معالجه بيماري به كمك قرآن است
أمل كنيم، چرا قرائت به تنهايي كافي نبوده و بايد در معاني آيات و تأثيرشان ت

و بيمار را  3گذارد كه معاني آيات است كه به هنگام قرائت قرآن در جن تأثير مي

                                                 
 .7/159صحيح البخاري،  -1
 .2/202صحيح سنن الترمذي، : األلباني -2
تأثير قرائت بر جن زماني است كه عالوه بر نيت شفاي بيمار به نيت هدايت جن نيز خوانده شود،  -3

گيرد، و بدون جواب دادنِ به صورت مخاطبه،  تأثير قرار مي كه در اين حالت، جن به سرعت تحت
ش بيمار بعد از تعويذ است، و نبايد با تصور غلط و بدون پذيرد و نشانه اين امر آرام دعوت را مي

 .نيت هدايت آن جني گمراه به سوزاندن و اذيت او بپردازيم و به اين شيوه بيمار را نيز آزار دهيم



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

44 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
االسالم با تشبيه بدن انسان به زمين و خواندن آيه   دهد همچنانكه شيخ شفا مي

) بدن بيمار(سابق الذكر اين كار را كرد و به اين ترتيب خونريزي بند آمد و زمين 
  .كار به پايان رسيد و بيمار شفا يافتخون خود را بلعيد و 

براي افزودن خشوع در نماز، قرائت قرآن و تعويذ بيماران بايد همانگونه كه 
آنها به هنگام قرائت، بهشت را در سمت : خواندند، عمل كنيم قرآن مي نصحابه 

كردند، جهنم را در سمت  راست خود تصور كرده و نعمتهاي آن را احساس مي
كردند، لذا از آن  رده و بادهاي گرم و عذاب آن را احساس ميچپ خود تصور ك

جستند، عرش خدا را در روبرويشان تصور كرده كه آنها را فرا گرفته است  پناه مي
هايشان صدايي بسان جوشيدن ديگ بخار شنيده  و در اثر خشوع از درون سينه

د و حتي اگر كردند در اين دنيا هستن اي بودند كه فراموش مي شد، به گونه مي
ما به اين تصور، و به اين يقين . شدند ريخت، متوجه نمي ديوار مسجد هم فرو مي

شد  آيا قرآني كه اگر بر كوه نازل مي. و ايمان نياز داريم تا بتوانيم از قرآن شفا يابيم
  !كند، شايستگي شفاي بدني را كه از گوشت و خون است، ندارد؟ آنرا از را جا مي

  ه دست خداستشفا، تنها ب ‐۵

بينيم كه همه اسباب مداوا فراهم است، قرآن خوانده شده، داروهاي  گاهي مي
پزشكي مصرف شده، بيمار استعداد پذيرفتن معالجه قرآني و يا داروهاي پزشكي 

علت اين امر اين است كه همه ! شود را دارد، ولي با اين وجود شفا حاصل نمي
اين مسأله در همه جوانب زندگي وجود  اين موارد فوق تحت اراده خدا هستند و

ميرند، در حالي كه بعضي  دهد و كساني در اثر آن مي اي روي مي دارد، مثالً زلزله



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

45 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
و گاهي همه اسباب . مانند بوده ولي زنده مي] و شايد بدتر[ديگر در همان شرايط 

بي اند فراهم است ولي با اين وجود به او آسي سحر شدن انساني كه او را چشم زده
tΒ$﴿: رسد، چرا كه خداوند فرموده است نمي uρ Νèδ t⎦⎪Íh‘ !$ŸÒÎ/ ⎯ÏμÎ/ ô⎯ ÏΒ >‰ymr& ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ 

«!$#﴾1.  
  .»توانند به كسي زيان برسانند مگر اينكه با اجازه و خواست خدا باشد نمي«

 خواهد که بيماری باقی بماند و در اين مورد نيز گاهی با وجود همه اسباب مداوا، خداوند می
ای برسد که کارهای خود را به خدا  خواهد شخص به مرحله البته اين کار حکمتی دارد، مثًال می

خواهد گناهان مريض را پاک گرداند، و يا شايد ابتال به بيماری از محبت خدا  محول نمايد، يا می
در آتش انداخته شده و گرمای آن را  ؛نسبت به آن شخص ناشی شود، همچنانکه ابراهيم 

uΖ$﴿: اس کرد و در آن لحظه بود که خداوند به آتش فرموداحس ù=è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ÎΤθä. #YŠöt/ $̧ϑ≈ n=y™ uρ 

#’n? tã zΟŠÏδ≡tö/ Î) ∩∉®∪﴾2. »)اى آتش«: گفتيم) ولى ما ؛سرانجام او را به آتش افكندند !
  .»!بر ابراهيم سرد و سالم باش

ر آن انداخته شده رساند كه سرد شدن آتش زماني بوده كه ابراهيم د آيه مي
  .است

قرائت قرآن براي او نفعي خواهد ) عدم مداواي بيمار(ولي آيا با اين وجود 
  داشت؟

                                                 
  .102آيه : سورة البقره -1
  .69آيه : سورة األنبياء -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

46 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
قرآن با نشستن بر سينه بيمار و ايجاد صبر و يقين به وعده خدا يعني : جواب

بخشد گرچه درد و ناراحتي هنوز مرتفع نشده  شفاي الهي، به نفس آرامش مي
  .باشد
  هاست بسياری از بيماری چشم زدن علت اصلی ‐۶

  D´ÈÛbi@ê‰†Óë@a@õaˆÓ@†Èi@ßc@åß@pì¹@åß@Šr×cCQN: فرمودند صپيغمبر 
  .»كنند اكثر امت من بعد از قضا و قدر الهي در اثر چشم خوردن وفات مي«
  D‰†ÔÛa@Ýà¦aë@ÔÛa@ÝuŠÛa@Ý†m@´ÈÛaCRN: و نيز فرمودند 
  .»برد ا به ديگ آشپز ميچشم خوردن آدمي را روانه قبرستان و شتر ر«

هاي معده، سرطانها، آسيبهاي تصادفات و  بيماري: هاي متنوعي از جمله بيماري
هايي هستند كه در اثر چشم زدن ـ  شوند، اكثراً بيماري كه باعث مرگ افراد مي... 

  .آيند بعد از قضاء و قدر ـ پديد مي
) در صورت اي سياه لكه= السفعه (در خالل بحث از فراست از بيماري 

  .صحبت كرديم كه آن نيز در اثر چشم خوردن ايجاد شده بود
خورند و چشم خوردن همان رشك بردن و حسادت  اكثر بيماران چشم مي

  .آيد است، و عالج آنها ساده است كه ـ إن شاء اهللا ـ در ادامه توضيح آن مي
                                                 

 470خاوي در المقاصد الحسنه حسن شمرده و س) 10/214(الباري  اين حديث را ابن حجر در فتح  -1
 .اند نقل كرده 747و الباني در السلسله الصحيحه 

و ) 9/244(، خطبيب البغدادي در تاريخ به نقل از جابر )7/90(اين حديث را ابونعيم در الحليه  -2
 .اند ذكر كرده) 4023(الجامع  ألباني در صحيح 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

47 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
شخص سحر اكثر افرادي كه به معالجه بيماران مشغولند با القاء اين مطلب كه 

اند، او را مضطرب و در او  هايي بر او مسلط شده سياه و يا سرخ شده و يا جنّي
كنند، و اين امر در جاي خود باعث نااميدي او از رحمت  ايجاد كينه و دشمني مي

و مسلط ] جنّي در بدن او[شود، اذيت كردن بيمار با زدن و خفه كردن  خدا مي
و تلقين جايي در دين ندارد، بنابراين بايد  كردن يك جنّ بر او، از طريق وسوسه

  .از خدا بترسند و كاري نكنند كه همكاران شيطان تلقي شوند
سحر هم وجود دارد ولي مثل چشم زدن شيوع ندارد و قابل توجه است كه 

را  صشود و لبيد بن األعصم يهودي، پيغمبر  سحر از جانب يهوديان منتشر مي
ها محل انتشار سحرند، زيرا تخت فرانروايي  انهسحر كرد و نيز درياها و رودخ

  .1كند ابليس بر روي آب قرار دارد و لشكريان خود را از همانجا ارسال مي
آور بسيار كم است و عاشق شدن جنّ بسيار  ولي ديوانگي در اثر عشق جنون

اذيت يك جنّ در اثر اذيتي كه از انسان به او رسيده، واقعيت . كم و نادر است
ه زمان و صبر نياز دارد ـپذيرد كه البته ب ه وسيله قرآن درماني عالج ميـب دارد و

  .جنّ دست از سر او بر دارد ـإن شاء اهللا  ـتا 
كه  2آنچه گفته شد، مهمترين قواعد و گامهاي اساسي در تعويذ بيمار است

  .الزم است به آنها پايبند باشيم، واهللا أعلم

                                                 
 .2/153صحيح مسلم،  -1
از همين مؤلف مراجعه كنيد، كه نيز ترجمه شده » قواعد الرقيه الشرعيه«براي اطالع بيشتر به كتاب  -2

 .است



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

48 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  چشم زدن حقيقت دارد: فصل دوم

  

دارد و شيطان و حسادت انسان باعث آن  زدن حقيقت  چشم«: فرمودند صيغمبر پ
  .1»شوند مي

اند تا او را  به مقتضاي اين حديث شريف پيرامون هر انساني شياطيني در كمين
گرفتار سازند و هر انساني در معرض حسادت قرار دارد و هر كسي را كه خدا 

  .خورد حفظش نكند چشم مي
حسادت يكي از : گويد مي» السلوك«ن تيميه در كتابش، اإلسالم اب شيخ 

يابند و به  بيماريهاي روحي بيماري فراگيري است كه كمتر كسي از آن نجات مي
هيچ جسدي از حسد خالي نيست، ولي انسان پست آن را : همين دليل گفته شده

مؤمن آيا : پوشاند، به حسن بصري گفته شد اظهار كرده و انسان بزرگوار آن را مي
اي، اما  آيا برادران حضرت يوسف را فراموش كرده: ورزد؟ جواب داد حسادت مي

                                                 
: روايت كرده ولي ادامة آن) 10/203(را بخاري » چشم زدن حقيقت دارد«: ابتداي اين حديث -1

روايت كرده است، و ) 21439(را امام احمد در مسند » شوند شيطان و حسادت انسان باعث آن مي«
الكجي اين ادامه را در سنن خود به نقل از : گويند الصغير، ترمذي و غيره ميسيوطي در الجامع 

  . ابوهريره روايت كرده است
  .اين حديث را امام احمد نقل كرده و رجال آن ثقه هستند: گويد مي) 5/107(هيثمي 

به هر حال معني حديث صحيح بوده، مخالف هيچ حديث ديگري نيست، تجربه بر درستي آن 
 .كند و مشايخ ما بر اين باورند ـ والحمد هللا ـ ده، واقعيت آن را تأييد ميشهادت دا



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

49 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
اگر كسي آنرا بپوشاند و دست و زبانش را به آن آلوده نگرداند، ضرري نخواهد 

  .1»داشت
حسادت اولين گناهي است كه با آن در آسمان از : يكي از سلف گفته است
و همچنين  ؛سبت به آدم حسادت ابليس ن: خداوند سرپيچي شده، يعني

: حسادت اولين گناهي است كه با آن بر روي زمين از خداوند سرپيچي شده، يعني
و . 2به برادرش كه منجر به قتل او شد ؛حسادت يكي از دو فرزندان آدم 

بيشترين تعداد از امت من، بعد از قضا و قدر الهي، در اثر «: فرمودند صپيغمبر 
  .3»ميرند چشم خوردن مي

هر كس در درون خود، نسبت به ديگري، : گويد اإلسالم ابن تيميه مي  خشي
حسادتي احساس كرد، بايد صبر و تقوي پيشه كند تا با اين كار حسادت را از 

  .خود دور گرداند
سه خصلت وجود دارد كه هيچ كس از آنها «: فرمايد مي صو پيغمبر 

ردن و فال بد زدن، و من به ب] بد[حسادت، گمان : گريزد و آن سه عبارتند از نمي
زماني كه حسادت ورزيديد، : گويم در صورت بروز آنها چكار كنيد شما مي

برديد، آنرا محقق مشماريد، و چون فال ] بد[جويي ننماييد، و زماني كه گمان  كينه
  .روايت ابن أبي الدنيا. »بد زدن سراغتان آمد، از آن در گذريد

                                                 
 .10/125: السلوك: ابن تيميه -1
 .260أدب الدنيا والدين، ص : الماوردي -2
 .1217صحيح الجامع، شمارة : ألباني: است، نگا» حسن صحيح«حديث از نوع  -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

50 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
: روايت كرده است كه فرمودند صاز پيغمبر » سنن«ابن ابي دنيا، همچنان در 

كند كه آن بيماري حسادت و  بيماري امتهاي پيشين به شما نيز سرايت مي«
تراشد  موهايتان را نمي: جويي است، آگاه باشيد كه اين بيماري تراشنده است كينه

در  صپيغمبر . »]شود و باعث نقص و خلل در آن مي[تراشد  و بلكه دينتان را مي
  .1حديث حسادت را بيماري ناميده استاين 

چشم زدن حقيقت دارد و شيطان و حسادت «: گرديم به حديث ابوهريره بر مي
  .»شوند انسان باعث آن مي

بعضي از مردم به اين حديث ايراد : گويد ابن حجر در مورد اين حديث مي
ئل شويم پذيرد تا قا انجام مي] دور[چگونه چشم زدن از فاصله : اند كه وارد كرده

بسياري از :] در جواب گويد. [شود به اينكه ضرري هم متوجه چشم خورده مي
شوند و همه اين حوادث  مردم به خاطر ضعف قوايشان با يك نگاه، بيمار مي

كه خدا در آنها قرار داده، ولي چون چشم زدن  2ناشي از قدرت تأثير ارواح است
شود در حالي كه  م نسبت داده ميارتباط وثيقي با چشم سر دارد، اين كار به چش

كند، بلكه تأثير از آن روح است و  گذارد و بيمار مي اين چشم نيست كه تأثير مي
                                                 

 .10/126السلوك، : ابن تيميه -1
صحيح بوده و با حديث ) ارواح شيطانى(واح، روحهاي شيطاني است، و همين معني مراد از اين ار -2

نمايد و نه هر روحي و اين برداشت ابن حجر كه روح را  همخواني دارد و تجربه نيز آنرا تأييد مي
، بر اين 4/163به تعليق ابن القيم در زاد المعاد، : به صورت مطلق ذكر كرده توهم ايشان است، نگا

 .حديث



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

51 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
زننده يك تير غيرظاهري پرتاب شده و اگر بدن طرف مقابل سپري  از چشمِ چشم

كند، در غير اين صورت، تير راه نفوذ  نداشته باشد در آن تأثير مي) اذكار واوراد(
  .1گردد كننده برمي داشت، بلكه مثل تير ظاهري و واقعي به طرف پرتاب نخواهد

بنابراين آنچه از چشم زدن مدنظر است توصيف چشم خورده توسط 
تواند ديگران را  باشد كه سم و آفت زبان است ـ زيرا نابينا نيز مي زننده مي چشم

رد كسي بشنود چشم بزند ـ، شيطاني كه در كمين نشسته چنانچه توصيفي را در مو
كه اسم خدا به همراه آن ذكر نشده، به سرعت از فرصت استفاده كرده و آن 
وصف را گرفته و به اذن خدا مثل يك تير در بدن طرف مقابل ـ چنانچه سپري 

  .برود نداشته باشد ـ فرو مي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .10/212الباري،  ابن حجر، فتح  -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

52 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  ها زننده انواع چشم

  
نداشته و كه به تقديرات الهي ايمان  :ي داراي روح خبيث زننده چشم - 1

دچار ضعف ايمان است، اين شخص جز به زوال نعمت از ديگران رضايت 
دهد، به همين دليل بدون ذكر خدا و مبارك گرداندن آن وصف، به بيان آن  نمي
گيرند، شياطيني كه آرزوي اذيت و آزار  پردازد و ارواح شيطاني حاضر آن را مي مي

از ذكر و (رد حسد واقع شده سپريمسلمانان را دارند، در اين هنگام اگر طرف مو
ناظر  صشود و پيغمبر  براي محافظت نداشته باشد، مورد اصابت واقع مي) دعا

چشم زدن انسان را روانه قبرستان و شتر را به ديگ «: اند به همين مسأله فرموده
ن و اين حسادت، حسادت يهود و امثال آنهاست ـ پناه بر خدا از اي 1»برد آشپز مي

 .حسادت ـ

كه اين شخص به خاطر غرق  :ي داراي روح سالم و پاك زننده چشم - 2
شدن در عرصه مسابقه شرعي با برادران مؤمنش، گاهي ـ ناخودآگاه ـ بدون ذكر 

پردازد، كه باز هم شياطين حاضر آن وصف را  اسم خدا به توصيف شخصي مي
و يا از  پردازند، گرفته و با آن به اذيت و آزار اعضاء و جوارح چشم خورده مي

در اين حالت، چشم . پردازند طريق ايجاد فشار و ترس و غيره به اذيت روح او مي
گردد،  زدن تنها با مقداري ناراحتي همراه است و به اذن خدا، خيلي ساده مداوا مي

                                                 
 .ذكر شد 47ن حديث در ص تخريج اي -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

53 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ها حديث صحيحي درباره چشم خوردن سهل بن حنيف  امثال اين چشم زدن
 .پردازيم ور مفصل به ذكر آن مياست كه بعداً به ط 1توسط عامر بن ربيعه

تواند تنها به يك شرط به برادر  بايد دانست كه هر انساني ـ به اذن خدا ـ مي
و اين كار . مؤمنش آسيب برساند و آن شرط توصيف بدون ذكر نام خدا است

: گويد ابن حجر مي. باشد و از آن نهي شده است حرام بوده زيرا آفت زبان مي
شود، گرچه حسادت هم در آن نباشد، و  ناشي مي چشم زدن از شگفت شدن

و به . زننده صالح باشد گرچه از يك دوست سر بزند، و حتي اگر شخص چشم
همين دليل اگر كسي از چيزي به شگفت آمد، شايسته است فوري براي آن چيز 

  .2دعاي افزايش بركت را بكند تا اين كار او سپري براي آن چيز شود
أبي أمامه بن سهل بن حنيف روايت  :سهل بن حنيف حديث عامربن ربيعه و

پدرم سهل در خرّار ـ يك وادي در مدينه ـ خواست خود را شسته و «: كرده كه

                                                 
عامر، صحابي جليل القدر و در غزه بدر شركت داشته است، با اين وجود بسياري از نويسندگان و  -1

درازي كرده و او را داراي نفس  تعويذكنندگان ـ خدا هدايتشان كند ـ در حق اين صحابي زبان
تا مشمول ] و در آن حساس باشيم[ـ پناه بر خدا ـ بايد در اين مسأله دقت كنيم  اند خبيث دانسته

، همچنانكه امام ذهبي »اصحاب مرا سب و لعن نكنيد«: قرار نگيريم كه فرمودند صحديث پيغمبر 
باش كه به اين صحابه  مواظب! اي جسور و پررو«: در دفاع از يكي از اصحاب بدري گفته است

زشي كه از او روي داده، بد نگاه نكني، زيرا او مورد مغفرت واقع شده و بهشتي بدري به خاطر لغ
 .1/188، سير أعالم النبالء، »است

 .10/215الباري،  فتح -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

54 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
عامر بن ربيعه او را كه داراي پوست . غسل كند، بنابراين ردايش را كنار گذاشت

تا به امروز پوست دخترى عذراء كه از خانه : سفيد و لطيفي بود، ديد و گفت
بيرون نرفته به اين سفيدي نديده بودم، سهل در همان لحظه تب كرد و تبش 

آيا كسي را در : فرمودند صجريان به پيغمبر گزارش شد و حضرت . شديد شد
بله، عامر بن ربيعه او را چشم زده : دانيد؟ جواب دادند چشم زدن او متهم مي

چرا يكي از شما : او را خواست و بر او خشم گرفته، پرسيد صپيغمبر . است
را متبرّك ننمودي؟ ] سخن گفتن دربارة سهل[بايد باعث مرگ برادرش شود؟ آيا 

تا آب حاصل از آن باعث مداواي او [خود را براي سهل غسل ده : سپس فرمود
هاي بدن و داخل  عامر صورت، دستهاي خود را تا آرنج و پاهاي و كناره]. گردد

اي ريخت، سپس آن آب از پشت  كاسهجسم خود را شسته و آب حاصل را در 
  .1»سر بر روي سهل ريخته شده و سهل فوراً شفا يافت

أبي امامه اين را [كنم كه  گمان مي«: گويد و در روايتي ديگر راوي در ادامه مي
مقداري از آن آب را بنوشد و او : به سهل دستور داد صپيغمبر «گفت كه ] نيز

  .2»نوشيد

                                                 
 ).3908(الصحيح الجامع : األلباني -1
نقل كرده و محقق كتاب مذكور سند » السنن والشعب«اين قسمت اضافي حديث را عبدالرزاق در  -2

 .8429الزوائد،   مجمع: صحيح شمرده است، نگاحديث را 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

55 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
عامر بن «: بان عامر بن ربيعه چنين نقل شده استدر روايتي ديگر حديث از ز

به سهل نگاه كرده و او را چشم زدم، در همان لحظه صداي مهيبي از : ربيعه گفت
او در داخل آب شنيدم، كنار او رفتم و او را صدا زدم ولي جواب نداد، نزد پيغمبر 

آمد و داخل آب رفت، به  صپيغمبر . رفته و او را در جريان گذاشتم ص
ديدم، به سينة سهل  مي] داخل آب[را  صاي كه من سفيدي ساق دو پاي او  گونه

، سردي و ناراحتي را از او دور گردان، سهل ]تب[گرمي ! پروردگارا: زد و فرمود
فرمودند، هرگاه يكي از شما از  ص، پيغمبر ]و شفا يافت[برخواست و ايستاد 

كه او را به شگفت وا [يد وجود و دارايي خود و يا برادر مؤمنش چيزي را د
  .1»، آن را متبرّك گرداند، چرا كه چشم زدن حقيقت دارد]دارد مي

هاي بدن انسان  دست و پاها و كناره] شستن: [گويد مي» زاد المعاد«ابن قيم در 
  .2هاست به خاطر تعلق خاطر شيطان به اين قسمت] براي شفاي بيمار[

انسان پناه ] زدن[جنّ و چشم از  صپيغمبر «: كند كه و ترمذي روايت مي
  .3»گرفت مي

                                                 
نقل كرده و حاكم ) 4/216(و حاكم در المستدرك ) 3/447(اين روايت را امام احمد در المسند  -1

 .اند و ذهبي نيز بر اين رأي است حديث صحيحي است كه بخاري و مسلم آن را نقل نكرده: گويد
 .4/163زاد المعاد،  -2
 .4/159زاد المعاد،  -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

56 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  نکات استنباط شده از حديث عامر و سهل

زماني كه عامر، سهل را توصيف كرد و نام خدا را به زبان نياورد و  - 1
زده شده  دعاي افزودن بركت نكرد ـ در حالي كه از سفيدي پوست سهل شگفت

آن، صحابه نزد پيغمبر بود ـ و در اثر آن سهل دچار اذيت و ناراحتي شد و بعد از 
: از آنها اين بود كه صرفته و او را در جريان گذاشتند، اولين سؤال پيغمبر  ص

هاي مختلف  اين سؤال به گونه» دانيد؟ آيا كسي را در چشم زدن او مقصرّ مي«
 :تواند از مريض پرسيده شود مي

  داني؟ مي] بدون ياد خدا[آيا شخص معيني را متهم به توصيف خود  - 1
 كسي برايت خبر توصيف تو توسط ديگري را نياورده است؟آيا  - 2

 بيني كه تو را اذيت كند؟ آيا به طور مستمر كسي را در خواب مي - 3

سگ، شتر، گربه، ميمون، مار، عقرب و : آيا در خواب حيواناتي از قبيل - 4
 .1بيني كه به تو حمله كنند؟ سوسك را مي

از آب دهان (كننده  توصيف اگر جواب سؤال، بله بود از اثر و باقيمانده شخص
كنيم و سپس آن آب را بر سر چشم  را گرفته و با آب مخلوط مي) و يا عرق او
ريزم و چنانچه درد در ناحيه داخل شكم باشد، مقداري از آن آب را به  خورده مي

  .بهتر است) ريختن آب بر سر و نوشيدن از آن(نوشانيم، انجام اين دو كار  او مي

                                                 
مدارج : بيند، كالم نفسيي دارد ابن القيم در مورد اعتماد خواب ديده بر حيواناتي كه در خواب مي -1

 .به آن مراجعه شود 1/405السالكين،  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

57 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
: مالك است كه صؤال چهارم بله بود، اين حديث پيغمبر و چنانكه جواب س

بينيم، پس آن را كنيه محسوب كنيد و واقعيت آن  ها و اسامي را مي در خواب كنيه«
  .1»را بجوييد

به نظر خودت، اين حيوان بر كداميك از : پرسيم بنابراين از آن بيمار مي
اي از افراد  ام مجموعهكند؟ در اين هنگ خويشان، دوستان و همسايگانت داللت مي

كنند و ما با حفظ حسن ظن نسبت به آنها مقداري از عرق يا  به ذهنش خطور مي
  ... .گيريم و  آب دهانشان را مي

كند، شيطاني كه از طريق  بايد خاطرنشان كرد انساني كه هميشه ذكر خدا را مي
زننده و  مبيند و لذا اين شيطان شخص چش توصيف به بدن او نفوذ كرده، اذيت مي

آورد تا به او بفهماند كه  يا حيواني را كه نماد اوست در خواب چشم خورده مي
خواهد بيمار شفا يابد و او از اين عذاب  چه كسي او را چشم زده و با اين كار مي

بعضي از شما شيطان خود را «: اند فرموده صنجات پيدا كند، زيرا پيغمبر اكرم 
  .2»هنگام مسافرت شتر خود را افسار كرده است كند مثل شخصي كه به افسار مي

  .پذيرد و اين افسار و مهار شيطان از طريق ذكر فراوان خدا صورت مي
دعاي افزايش بركت به هنگام توصيف و ياد خدا را كردن، طرف  - 2

دارد و اين نتيجه از آن قسمت  مقابل را از دسترسي شيطان و چشم خوردن نگه مي

                                                 
 .اين حديث را كه حديث ضعيفي است، ابن ماجه روايت كرده است -1
 .2/380المسند، : امام احمد -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

58 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
آيا دعاي افزايش بركت «: آيد كه به عامر فرمود مي بدست صاز فرموده پيغمبر 

حائلي است ميان ديدگان جنيان و عورت ) بسم اهللا: (و نيز فرموده است» نكردي؟
 .1»انسانها

ارواح شيطاني تعلق : گويد ابن القيم مي: زننده شستن اعضاء چشم - 3
راي بوي يعني عرق انسان دا. 2نسبت به اطراف بدن انسان دارند] و شناختي[خاطر 

دهند و زماني كه  متمايز از ساير انسانهاست كه سگ و شيطان آن را تشخيص مي
خورده را با آن بشوييم و از آن به او  زننده گرفته و چشم از عرق و آب دهان چشم

كند چون مربوط به همان شخص  بنوشانيم، شيطان از اين بوي خاص دوري مي
 .دارد از سر آن بيمار بر مي زننده است و به اين ترتيب شيطان دست چشم

آب ريختن از باالي سر براي سهل به خاطر اين بود كه ايشان به  - 4
بايست به همه پوستشان برسد  خورده بود، و آن آب مي سبب سفيدي پوست چشم

و چنانچه شخصي در اثر زياد خوردن چشم بخورد و درد در شكم او پديد آيد، 
به داخل شكم او ) زننده ا آب دهان چشممخلوط با عرق و ي(بايد حتماً اين آب 

  .3برسد، و در اين حالت شستن ضروري نيست
                                                 

 .14622الجامع الكبير، : السيوطي -1
 .4/163د المعاد، زا -2
ايم كه شستن صورت و مضمضه كردن آب و شستن دو  تجربه كرده: گويد مي :ابن باز   شيخ -3

فتاوي السحر : نگا. دست كافي است و براي دفع چشم خوردن، شستن همه اعضاء ضروري نيست
 .نوار كاست تسجيالت البردين/والعين والمس



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

59 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
كه آب دهان، عرق بدن، مو، ناخن و  1به شيوه علمي ثابت شده است: نكته

خون هر كسي موج خاصي را ـ حتي در صورت جدا شدن از بدن ـ از خود 
ن و يا مو استفاده كند، به همين دليل جادوگر در فرايند جادو از ناخ متصاعد مي

كند تا از طريق جنّ، اين موج را براي ايجاد زيان و ضرر به شخص جادو شده  مي
  .مورد استفاده قرار دهد

گرمي، سردي و ! خداوندا«: به سينة سهل زده و فرمودند صپيغمبر  - 5
شيطان در كمين آن : و اين دليل قاطعي است بر اينكه» ناراحتي را از او دور گردان

خورده ايجاد ناراحتي  گيرد و به وسيله آن در چشم ده و آن را ميتوصيف بو
كند  خورده به خاطر فشار شيطان احساس تنگي در سينه خود را مي كند و چشم مي

و اين نشانه نفوذ شيطان است، و همچنانكه در حديث روايت شده، گرمي پشت، 

                                                 
است كه در » امواج شخصي«اي از آن بررسي  شاخه شناسي معروف است و اين علم به علم موج -1

گيرد و در كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه  هاي پزشكي مورد استفاده قرار مي تشخيص و معالجه
اين علم ثابت كرده است كه هر انساني موج . هايي براي آموزش آن وجود دارد و آمريكا دانشكده

ديگري نبوده و مثل خطوط سر انگشتان براي آن  كند كه شبيه هيچ شخص مشخصي را متصاعد مي
و هر چه كه از انسان جدا شود مثل مو، ناخن، عرق، آب دهان و خون، اين . كند شخص عمل مي

و (رود  موج را به همراه خود دارد و جز با دفن و يا از بين بردن اين اعضاي اين موج از بين نمي
ره آن وارد نشده باشد، زيرا انسان گرامي و مكرّم اي است گرچه نصي دربا اين دفن كار پسنديده

دكتر خليل : نگا). است، همچنين براي در امان بودن از آفات سحر الزم است اين دفن انجام بگيرد
 .علم الموجه الذاتيه: مسيحه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

60 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
روغ دادن و سردي دست و پاها، خستگي بدن و تنگي سينه كه بصورت خميازه، آ

 .1شود، همه از عالمات نفوذ شيطان است عصبانيت ظاهر مي

چنانچه شخص معيني متهم به چشم زدن نباشد، چشم خورده از  - 6
شود، و قبل از آن بايد به نكاتي توجه داشته باشد كه  طريق قرائت قرآن معالجه مي
 .شود در صفحات بعدي ذكر مي

  شود؟ چشم خوردن چگونه تشخيس داده می

سردرد، زردي صورت، عرق زياد، : هاي چشم خوردن بيمار عبارتند از نهنشا
بول بسيار، آروغ دادن و خميازه كشيدن بيش از حد طبيعي، عصبانيت و 
خشمگيني شديد، احساس ناراحتي و تنگي در سينه، احساس درد در بين دو شانه 

و كثرت بر حسب قدرت چشم زدن . خوابي شبانه و يا در قسمت پايين كمر و بي
شود همچنانكه گاهي در  ها، كم و زياد مي ها تعداد اين عاليم و نشانه زننده چشم

  .شود بيماري جسمي و يا روحي ديگري نيز اين عاليم ديده مي
  
  
  
  

                                                 
ما را از نشستن در  صواضح است كه مرز بين آفتاب و سايه، نشيمنگاه شيطان است و پيغمبر  -1

كرده است كه حديث آن را امام احمد روايت كرده و منذري گويد سند حديث، سند آنجا نهي 
  .5/260الترغيب و الترهيب، : است، نگا] جيد[خوبي 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

61 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  :اموری که بيمار مورد معالجه از طريق تعويذ بايد رعايت کند

نبايد با ديد  دهد، و حسن ظن و يقين نسبت به خدا و اينكه قرآن او را شفا مي - 1
  .تجربه و آزمايش از قرآن شفا بخواهد، بلكه بايد به اين مسأله ايمان داشته باشد

به اين معني كه قاري قرآن و بيمار هر دو بايد با اين : قرائت تصويري قرآن - 2
تصور كه آيات قرآن ـ به اذن خدا ـ اين بيماري را شفا و آن جن موذي را هدايت 

 .كند، آن را بخوانند مي
]: زننده جهت شناسايي چشم[شيوه متهم كردن يك شخص به چشم زدن  - 3

داند، بايد مطابق با امر پيغمبر  در اثبات اتهام به كسي كه ظن غالب او را متهم مي
اين كار نبايد باعث دشمني، عداوت و ظلم و فساد گردد و . عمل كرد ص
صيف خويش حسن ظن داشته و تو] زننده چشم[خورده بايد نسبت به متهم  چشم

توسط او را ناشي از شوخي و مزاح بداند كه از ذكر خدا خالي بوده و به همين 
و عالوه . خورده را پيدا كند دليل شيطان توانسته از طريق آن راه نفوذ و آزار چشم

بر اين نفوذ و تسلط شيطان جزئي بوده و بيشتر از خارج بدن بيمار را اذيت 
به درون يافته كه با سرد شدن دست و پا و گرم  كند و البته يك نفوذ جزئي هم مي

هاي غير ارادي و افكار عجيب و  شدن پشت و چشمها و خشكي دهان و واكنش
اين تسلط شيطان جزئي بوده و تسلطي كامل نيست كه بتوان . غريب همراه است

به چشم [با جن مخاطبه كرد، و در اين حالت است كه شناسايي شخص متهم 
از آن خبر دادند، و آنهم به فكر چشم  صچنانچه رسول اهللا ه سودمند بود] زدن

اند، كه  خورده مىĤيد، به اشخاصى كه گمان مىكند آنها سبب چشم زدن او بوده
  .تحت دايره اتهام قرار داده مىشوند



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

62 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  شود آيات و اورادی که بر چشم خورده خوانده می: فصل سوم

  

سورة : نده شوند عبارتند ازآيات قرآني كه شايسته است بر چشم خورده خوا
الكرسي، آيات آخر سورة البقره، اوايل سورة آل  فاتحه، ابتداي سورة البقره، آيه
ãΝ﴿: عمران، اواخر سوره الحشر، آيه ßγx6‹Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $#﴾1N 

  CNو او شنونده و داناست ؛كند و خداوند، شر آنها را از تو دفع مى«
(βÎ﴿: يهو آ uρ ßŠ% s3tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. y7tΡθà)Ï9 ÷” ãs9 óΟÏδ Ì≈ |Áö/ r'Î/ $£ϑs9 (#θãèÏÿxœ tø. Ïe%!$# 

tβθä9θà) tƒuρ …çμ̄Ρ Î) ×βθãΖ ôfpR mQ ∩∈⊇∪﴾2N  

زخم خود تو  شنوند با چشم نزديك است كافران هنگامي كه آيات قرآن را مي«
  CNاو ديوانه است: گويند را از بين ببرند و مي

ôΘ﴿: و آيه r& tβρ ß‰Ý¡øts† }̈ $̈Ζ9 $# 4’n? tã !$tΒ ÞΟßγ9s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒsù ( ô‰s)sù !$oΨ ÷ s?#u™ tΑ# u™ 

tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $# uρ Μßγ≈ oΨ ÷ s?#u™ uρ % ¸3ù=•Β $VϑŠÏàtã ∩∈⊆∪﴾3N  
و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشيده، حسد ، يا اينكه نسبت به مردم«
و حكومت عظيمى در اختيار  ؛ا به آل ابراهيم، كتاب و حكمت داديمورزند؟ م مى

  CNآنها قرار داديم
                                                 

  .137آيه : سورة البقره -1
  .51آيه : سورة القلم -2
  .54آيه : سورة النساء -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

63 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
‘ÆìÅ_ö﴿: و آيه $$sù u|Çt7ø9 $# ö≅ yδ 3“ts? ⎯ ÏΒ 9‘θäÜèù﴾1N  

  CN@!كنى؟ مشاهده مى) در آسمان(بار ديگر نگاه كن، آيا هيچ شكاف و خللى «
uΖtΒ$﴿ :و آيه öθs)≈ tƒ (#θç7ŠÅ_r& z©Åç# yŠ «!$# (#θãΖ ÏΒ#u™ uρ ⎯Ïμ Î/ öÏ øótƒ Νà6s9 ⎯ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡèŒ 

Ν ä.öÅg ä†uρ ô⎯ ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊇∪﴾2N  
دعوت كننده الهى را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا گناهانتان ! اى قوم ما

  CN@!را ببخشد و شما را از عذابى دردناك پناه دهد
ãΑ﴿ :تند ازهاي فلق، ناس، اخالص و آيات شفاء كه عبا و نيز سوره Íi”t∴çΡ uρ z⎯ ÏΒ 

Èβ# u™öà) ø9$# $tΒ uθèδ Ö™!$x Ï© ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù=Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# ωÎ) # Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪﴾3. 
فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مؤمنان است  ما آياتي از قرآن را فرو مي«

  CNافزايد ولي بر ستمگران جز زيان نمي
≅ö﴿ :و آيه è% uθèδ š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u™ ”W‰ èδ Ö™!$x Ï© uρ﴾4. 

  CNقرآن براي مؤمنان مايه راهنمايي و بهبودي است: بگو«

                                                 
  .3آيه : سورة الملك -1
  .31آيه : سورة األحقاف -2
  .82يه آ: سورة اإلسراء -3
  .44آيه : سورة فصلت -4



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

64 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   

$﴿ :و آيه pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u™ !$ y_ ×π sà Ïãöθ¨Β ⎯ÏiΒ öΝà6 În/§‘ Ö™!$ xÏ©uρ $ yϑ Ïj9 

’Îû Í‘ρß‰Á9$# “Y‰èδuρ ×π uΗ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑ ù=Ïj9 ∩∈∠∪﴾1. 
و درمانى براى  ؛ندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده استا! اى مردم«

و هدايت و رحمتى است براى ) ؛درمانى براى دلهاى شما( ؛هاست آنچه در سينه
  CN!مؤمنان

‰É#ô±o„uρ u‘ρß﴿ :و آيه ß¹ 7Θ öθs% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β﴾2. 
  CNنهد و بر قلب آنها مرهم مى ؛(بخشد و سينه گروهى از مؤمنان را شفا مى

(sŒÎ#﴿ :چنين آيهو هم uρ àMôÊÌtΒ uθßγsù É⎥⎫Ïô±o„ ∩∇⊃∪﴾٣. 
  .هد و هنگامي كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا مي«

  :توان دعاهاي زير را خواند و از دعاهاي موجود مي
DÄÈÛa@a@ŽÞdcîÄÈÛa@”ŠÈÛa@Şl‰@fláî@žæc@áflíÐ’flîÙCN )7 مرتبه.(  

  .كه شما را شفا دهد خواهم از خداوند عظيم، پروردگار عرش بزرگ مي
Dòßü@ ́ flÇ@ ğÝ×@ åčßë@ đòßbČçflë@ æbİî‘@ ğÝ×@ åčß@ čòßbnÛa@ ča@ čpbàÜØči@ ÚŽ̂ îÇcCN )3 
  ).مرتبه

                                                 
  .57آيه : سورة يونس -1
  .14آيه : سورة التوبه -2
  .80آيه : سورة الشعراء -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

65 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
تو را از شر شياطين موذي و چشمهاي حسود در پناه كلمات تامة خدا 

  .گردانم مي
Düg@flõbÐ‘@ü@ïčÏb’Ûa@floãc@čÑž‘aflë@fldjÛa@kç‡c@bäÛa@Şl‰@ŞáèÜÛa@@ĆõbÐč‘@ÚŽõbÐ‘

bàÔ@Ž‰…bÌí@üCN )3 مرتبه.(  
بيماري را زايل گردان كه تو شفادهنده هستي و هيچ ! پروردگار مردم! خداوندا

شفايي جز شفاي تو وجود ندارد، شفايي كه هيچ اثري از بيماري را باقي 
  .گذارد نمي
DáîÄÈÛa@”ŠÈÛa@l‰@ìçë@éîÜÇ@oÜ×ìm@ìç@üg@éÛg@ü@a@yCN )7 مرتبه.(  

خداوند مرا كافي و بسنده است، خداوندي كه جز او هيچ خدايي نيست، بر او 
  .نمايم و او پروردگار عرش عظيم است توكل مي

Dái @@ÉîàÛa@ìçë@õbàÛa@¿@üë@‰þa@¿@õï‘@éa@Éß@Šší@ü@ðˆÛa@a
áîÜÈÛaCN )3 مرتبه.(  

اسم او ] خواندن[ به نام خدايي كه در زمين و آسمان هيچ چيزي به هنگام
  .رساند و او شنوا و دانا است ضرر نمي

Dbflèfljfl•flëflë@bflçfl…žŠfliflë@bflçŞŠfly@ŽéžäflÇ@žkčçž‡c@ŞáŽèÜÛaCN@ @
  .تب، سردي و ناراحتي را از او دور گردان! خداوندا

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

66 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  نکات مهم

همه آيات قرآن چنانچه به نيت شفاء و هدايت خوانده شود  :نكته اول
  .شفابخش خواهند بود

 صتعويذ و شفاخواهي از قرآن به چند طريق ـ كه از پيغمبر  :ه دومنكت
  :گيرد  روايت شده ـ انجام مي

يعني پايان هر آيه و يا : قرائت قرآن به همراه ميدن و فوت آب دهان - 1
  .شود اي از آيات در موضع درد دميده مي مجموعه

 .قرائت بدون دميدن - 2

ا انگشت و آميختن خاك به ابتداء قرائت و به دنبال آن گرفتن آب دهان ب - 3
 .آن و سپس ماليدن آن به موضع درد

 .موضع درد] و مالش[قرائت همزمان با مسح  - 4

نبايد در همان وهله اول قرآن و اوراد زيادي بر بيمار خواند، زيرا : نكته سوم
قرآن مثل دارو بوده و افراط و تفريط در آن جائز نيست، و در صورت افراط بيمار 

اي كه تنها با خواندن فاتحه  شوند، و قصه مار گزيده سته ميو قاري هر دو خ
  .شد بيانگر همين عدم افراط است] و مداوا[تعويذ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

67 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  حسادت و جادوگری: فصل چهارم

  انواع حسادت

: باشد و به اين معني است كه كه همان غبطه خوردن مي: حسادت مستحب -1
ارد و دوست دارد شخصي از اينكه ديگري بر او فضيلت داشته باشد، كراهت د

خود نيز به همان اندازه و يا بيشتر، از آن فضيلت برخوردار باشد بدون آنكه 
فضيلت طرف ديگر زايل شود، و اين همان مسابقه مشروع در اسباب نزديكي به 

همه دارايي خودش را  س، وقتي كه ديد ابوبكر سخداست، همچنانكه عمر 
: اإلسالم گويد  شيخ. نخواهم شداي همپاي تو  در هيچ مسابقه: بخشيد، گفت

ي ابوبكر صديق  مسابقه و غبطه مستحبي كه عمر خورد، پسنديده است ولي شيوه
 .1نگريست بهتر است كه با ديد مسابقه به ديگران نمي س

: فرمود] كه غايب بود[در مورد او  صاي كه پيغمبر  همچنين است حال آن صحابه
و چون داخل شد [ين فرموده را سه بار تكرار كرد و ا» شود اآلن يك نفر بهشتي داخل مي«

در درون خود «: جواب داد] عمرو بن العاص در مورد فضيلتش از او پرسيد بن و عبداهللا 
نسبت به خير و منفعتي كه خدا به يكي از مسلمانان داده، هيچ غلّ و غش و حسادتي 

  .بينم نمي
اي، ولي ما توان آن را  رسيدهاين همان فضيلتي است كه تو به آن «: عبداهللا گفت

  .2»نداريم

                                                 
  .10/118السلوك،  -1
  .10/119السلوك،  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

68 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
در شب معراج از  صنيز، به هنگام مالقات حضرت محمد  ؛گريه موسي 

در حديث خود از آن به حسادت  ص اي است كه پيغمبر همين نوع است و غبطه
در مورد شخصي كه خداوند : باشد حسادت جز در دو مورد جايز نمي«: برد نام مي
قرآن را داده و او شب و روزش قرآني است، و نيز در مورد ] فهم و عمل به[به او 

شخصي كه خداوند به او مال و ثروت داده و او شب و روز آن را در راه حق 
  .1»كند انفاق مي

الذكر است كه ايمان ابوبكر هموزن ايمان كل امت  به خاطر همين صفت فوق
(tβθà﴿ :شان فرموده باشد، و او از كساني است كه خداوند درباره مي Î7≈¡¡9$# uρ 

tβθà) Î7≈ ¡¡9$# ∩⊇⊃∪ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& tβθç/§s) ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪﴾2.  
خـود   )پيشتازان به سوى ايمان و جهـاد و توبـه و اعمـال نيـك    ( و پيشگامان«

  .»!ندنزد خداي آنها مقربان. ناپيشگامايشانند 
: شود و دو شرط را داراست كه در امور دنيوي واقع مي :حسادت مباح -2

شيء يا شخص مورد حسادت، و ذكر نام خدا بر آن، و عدم آرزوي  متبرك كردن
 .زوال آن نعمت

كه عبارت است از توصيف برادر مؤمن بدون متبرك : حسادت مكروه -3
كردن و ذكر نام خدا، و هر كس اين كار را انجام دهد دري براي اذيت آن 

                                                 
  .2/201صحيح البخاري،  -1
  .11و  10سورة الواقعه، آيات  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

69 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
شخص، بر روي شيطان، گشوده است، اگرچه چنين شخصي آرزوي زوال نعمت 

ولي چون نام خدا را ذكر نكرده، حسادتش مذموم . طرف مقابل را هم نكرده باشد
و اصل اين است كه هر كسي بايد هميشه به ياد خدا باشد و به همين . خواهد بود

دليل خداوند به ستايش كساني پرداخته كه در حالت ايستاده، نشسته و دراز كشيده 
ذكر خدا عالوه بر فضيلتي كه دارد،  و. به ياد خدا هستند] يعني در همه حاالت[

قصه عامر و سهل گوياي . گذارد مجالي براي شيطان جهت آزار ديگران، باقي نمي
 .1اين نوع از حسادت است

الذكر نبوده و فاقد شروط آنها  حسادتي كه از انواع فوق :حسادت حرام -4
شود، و اين باشد، يعني تبرّكي در كار نباشد و عالوه بر آن، زوال نعمت هم آرزو 

. خيزد همان چشم زدن ويرانگر است و ـ پناه بر خدا ـ جز از ارواح خبيث بر نمي
 .2و حسادت يهوديان از اين نوع است

 
  
 

                                                 
  .ندارد اين نوع حسادت فقط از آن جهت مذموم است كه ذكر خدا را به همراه -1
اين نوع حسادت از آن جهت مذموم است كه هم ذكر خدا به همراه ندارد و هم ـ پناه بر خدا ـ  -2

  .آرزوي زوال نعمت را به همراه دارد



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

70 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  رابطه بين جادو و چشم زدن

ÏΒ⎯﴿ :خداوند جادو و حسادت را در سوره فلق با هم ذكر كرده uρ Ìhx© ÏM≈sV≈¤ ¨Ζ9 $# 

†Îû Ï‰s)ãèø9 $# ∩⊆∪ ⎯ÏΒ uρ Ìhx© >‰ Å™%tn # sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪﴾1. 
و از شرّ هر حسودي هنگـامي كـه حسـد    . دمند ها مي و از شرّ آنها كه در گره«
  .»ورزد مي

شان در اين  كند، و رابطه و اين كار داللت بر وجود نوعي رابطه بين اين دو مي
جادوگر با دميدن در يك گره بر روي مو يا ناخن، شيطاني را براي اذيت : است كه
با ذكر وصف ] زننده چشم[انگيزد و حسود  ر شخص سحر شده برميو آزا

انگيز ديگري، بدون ذكر نام خدا، شيطاني را براي اذيت و آزار چشم  شگفت
شوند، نتيجه هر دو يكي  پس هر دو باعث زيان و ضرر مي. انگيزد خورده برمي

  .است ولي در راه رسيدن به آن متفاوتند
ÏΒ⎯﴿ :خداوند فرموده :نكته uρ Îh Ÿ° @, Å™% yñ #sŒÎ) |=s%uρ ∩⊂∪ ⎯ ÏΒ uρ Ìhx© ÏM≈sV≈¤ ¨Ζ9$# †Îû 

Ï‰s)ãèø9 $# ∩⊆∪ ⎯ ÏΒ uρ Ìhx© >‰Å™% tn # sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪﴾2.  
و از شرّ آنها كه در . شود و از شر هر موجود شرور هنگامي كه شبانه وارد مي«
  .»ورزد و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد مي. )جادوگران(دمند ها مي گره

                                                 
  .5و  4آيات : سورة الفلق -1
  .5ـ 3آيات : سورة الفلق -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

71 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
را به صورت نكره آورده » حاسد«و » غاسق«معرفه كرده ولي «  ال«را با » نفاثات«

زيرا همه ساحران داراي شر و آفت هستند، ولي همه غاسقان و حاسدان زيان 
  .1ندارند

از ...) آب دهان يا (زننده بداند كه داريم اثري  چنانچه چشم: عوام گويند :نكته
ولي اين نظر اشتباه بوده و مخالف قصه . اهد بودگيريم، آن اثر سودمند نخو او مي

  .باشد عامر و سهل مي
اي است كه از  انسان داراي قوه سمي آزاردهنده: بعضي از علماء گويند :نكته

دهد، همچنانكه مارها داراي قدرت سمي  طريق نگاه و با چشم زدن، اعمال مي
انايي ديدن شيطان را ها توانايي ديدن مالئكه، و سگ و االغ تو هستند و خروس

ولي قدرت سمي آزاردهنده در انسان ذاتي و سرشتي نيست بلكه با . دارند
شود، همچنانكه قبالً حديث آنرا ذكر كرديم،  توصيف بدون ذكر نام خدا ايجاد مي

همچنانكه توضيح ابن حجر در اين  2پذيرد و اين كار از طريق چشم سرانجام نمي
از جن و  صپيغمبر : ايد اضافه كنيم كه روايت شدهباره را قبالً ذكر كرديم و ب

و اين حاكي از وجود ارتباط بين اين دو . برد پناه مي] به خدا[چشم زدن انسان 
  .است

                                                 
  .634فتح الرحمن، ص : ابو زكريا انصاري -1
  .زند ، آنها را چشم ميزيرا نابينا نيز با توصيف ديگران -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

72 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
هاي مؤنث  هاي مذكر باعث اذيت و آزار زنان و جنّ جنّ: گويند عوام مي :نكته

كه است  صشوند و اين مخالف حديث پيغمبر  باعث اذيت و آزار مردان مي
، جنّي را به صيغه مذكر مورد ]مذكر[براي بيرون كردن يك جنّي از يك پسربچه 

  .»اُخرجي«: و نفرمود» اخرج«: خطاب قرار داد و فرمود
درخت كنار و شست و شو با آن براي رفع سحر : بعضي از علماء گويند :نكته

لباري ا روايت نشده، بلكه ابن حجر در فتح  صاين مطلب از پيغمبر . مفيد است
در اين ] سدر[= و خاصيت درخت كنار . داند آن را از تجارب وهب بن منبه مي

آورد، و نيز  را كه در كنارش بهشت وجود دارد به ياد مي» سدره المنتهي«است كه 
اندازد  جني را به ياد درخت كناري كه در بهشت است و خارهايش گرفته شده، مي

كه آنها نيز داراي حواس تيز و حساس  شود، چرا و باعث ايجاد خوف در آنها مي
  .هستند

بنابراين استعمال درخت كنار براي اذيت جن و طرد او بوده و تنها مخصوص 
  .تواند مورد استفاده قرار گيرد سحر نيست و بلكه در چشم زدن هم مي

به سوي ] آن جن[خورده بايد با نيت دعوت  تعويذ و مداواي چشم :نكته مهم

⎯﴿ :فرمايد داوند ميخ. خدا انجام گيرد ä3tFø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Î ösƒø: $#﴾1N  

  .»بايد از ميان شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند«

                                                 
  .104آيه : سورة آل عمران -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

73 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
مفعول فعل دعوت در آيه : در تفسير اين آيه گويد :شيخ محمد بن عثيمين 

او  محذوف است تا شمول و عموميت را برساند، و هر كسي را كه دعوت متوجه
گيرد؟ آري جنيان را نيز شامل  ولي آيا جنيان را نيز در بر مي. شود، در بر بگيرد  مي
  .1شود و اين مقتضاي عموميت آيه است مي

                                                 
، :از سري تفسير سورة آل عمران توسط شيخ محمد بن عثيمين  30نوار كاست شماره  -1

  .تسجيالت االستقامه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

74 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  چگونه از جادو، چشم خوردن و غيره در امان بمانيم؟: فصل پنجم

  

  :دارند عبارتند از اعمالی که ما را از مبتال شدن به بالها در امان می

مثل پايبندي به  :به مقام پروردگار از طريق امتثال اوامر الهي احترام -1
 .گانه در مسجد نمازهاي پنج

هر كس نماز صبح را بخواند در ذمة خدا خواهد بود و : فرمودند صپيغمبر 
  .1... خواهد  خداوند از كسي كه در ذمة خودش است چيزي نمي

وزه مستحب و قرائت قرآن عالوه بر اين، نيكي به پدر و مادر، انجام نماز و ر
  .نيز امتثال اوامر الهي است... و 

] و نظر افكندن[مثل پرهيز از نگاه كردن : و همچنين از طريق پرهيز از منهيات
انگيز، ترك آواز و ترانه و  به نامحرم، دوري از حوادث مهلك و ويرانگر مفسده
آن فيلمهاى متبذل اي كه در  ترك استماع آن و نرك نگاه به تلوزيونهاى ماهواره

  .نمايش داده مىشود، و عدم شركت در مجالس نامشروع
بشارت داده  صبه اين ترتيب با حفظ مقام ربوبيت خدا ـ همچنانكه پيغمبر 

  .2نمايد است ـ خدا نيز از ما محافظت مي
اذكاري كه از قرآن كريم و سنّت : خواندن مداوم اذكار و اوراد -2

نين از طريق ذكر مداوم خدا مثل اذكار بعد از و همچ. اند گرفته شده صپيغمبر 

                                                 
  .مسلم اين حديث را روايت كرده است -1
  .اند امام احمد و ترمذي اين حديث را روايت كرده -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

75 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
نمازها و دعاهاي يوميه قرآني و دعاهاي صبحگاهي و شامگاهي، و اذكار موجود 

 ... .به هنگام خواب و بيداري و 

⎯ô﴿ :فرمايد خداوند متعال مي tΒ uρ uÚ tôãr& ⎯ tã “Ìò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã&s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ|Ê 

…çνãà±øtwΥuρ uΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4‘yϑôãr& ∩⊇⊄⊆∪﴾1. 
تنگى خواهد ) سخت و(و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى «
  .»!كنيم و روز قيامت، او را نابينا محشور مى ؛داشت
  

  کنند اعمالی که ـ به اذن اهللا ـ بالی نازل شده را دفع می

نبايد . اطمينان و حسن ظن به خدا در اثناي مداوا و تعويذ شرعي .1
كنيم، شايد شفا يافتيم، بلكه بايد مطمئن باشيم  الم خدا را آزمايش ميك: بگوييم

ãΑ﴿ :فرمايد قرآن شفا بوده و اصل در مداوا استفاده از آن است، خداوند مي Íi”t∴çΡ uρ 

z⎯ ÏΒ Èβ# u™ öà)ø9 $# $tΒ uθèδ Ö™!$x Ï© ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ωÎ) #Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪﴾2. 

و ستمگران  ؛كنيم و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى«
  .»افزايد نمى) و زيان(را جز خسران 

                                                 
  .124آيه : سورة طه -1
  .82آيه : ة اإلسراءسور -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

76 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
توجه به سوي او، تعظيم و بزرگداشت پروردگارو پناه بردن به او،  .2

 .بازگشت به درگاه او و دعا و زاري در برابر او، چرا كه شفادهنده فقط خداست

ء و بيماري مداواي شخصي بهتر از مداوا توسط ديگران به هنگام نزول بال
 .است

هر كس يك گرفتاري : اند فرموده صپيغمبر : نيكي به مردم و دادن صدقه 3
را از برادر مؤمنش در دنيا دور گرداند، خداوند در قيامت يكي از گرفتاريها را از 

دنيا و  گيري كند، خداوند در سازد، و هر كس بر سختگيري، ساده او دور مي
گيرد، و هر كس عيب مسلماني را بپوشاند، خداوند در دنيا و  آخرت به او ساده مي

اي در راه خدا خدمت به  پوشاند، و تا زماني كه بنده آخرت عيوب او را مي
 .1... كند  برادرش مؤمنش مىكند خداوند او را ياري مي

بيماريهايتان : فرمودند صروايت كرده است كه پيغمبر  سهمچنين ابو أمامه 
  .2را با دادن صدقه مداوا كنيد

  
  
  
  

                                                 
  .اين حديث را مسلم روايت كرده است -1
  ).2358(صحيح الجامع : األلباني -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

77 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  جدول بعضی از دعاها، اوراد و اذکار روزانه

  امد آنيلت و پيفض  تعداد آن در روز  وِرد و دعا

يك مرتبه صبح، يك مرتبه شب   آيه الكرسي -1
و هنگام خوابيدن و بعد از 

  .گانه نمازهاي پنج

ها دور  اين ورد شياطين را از خانه
با خواندن آن مالئكه از ساخته و 

كنند و سبب  شخص محافظت مي
  .شود رفتن به بهشت مي

دو آيه آخر سوره  -2
  بقره

يك مرتبه قبل از خواب يا بعد 
از نماز مغرب و يا در منزل 

  .خوانده مىشود

همه بالها و شرور را دفع و با 
خواندن آن شياطين تا سه شب دور 

  .شوند مي
سوره اخالص، الفلق  -3

  ناسو ال
مرتبه شب و  3مرتبه صبح،  3

يك مرتبه به هنگام خوابيدن و 
يك مرتبه بعد از هر يك از 

  .گانه نمازهاي پنج

همه بالها و شرور را دفع و انسان را 
از جنيان و از چشم خوردن نگه 

  .دارد مي

4- @üg@ñìÓ@üë@Þìy@ü
bi  

با خواندن اين دعا يكي از   .هر اندازه كه ممكن باشد
شويم  هاي بهشت را مالك مي گنجينه

بيماري دواست  99و اين دعا براي 
  .كه كمترين آنها ناراحتي است

5- ái @ü@ ðˆÛa@ a
@¿@ õï‘@ éa@ Éß@ Šší

@ ¿@ üë@ ‰þa @õbàÛa
áîÜÈÛa@ÉîàÛa@ìçë  

از انسان در برابر ضرر و زيان   .مرتبه شب 3مرتبه صبح،  3
گذارد ضرري  كند و نمي ميمحافظت 

متوجه او شود، با خواندن اين دعا 
  .شود بالي ناگهاني نازل نمي

6- @a@ pbàÜØi@ ‡ìÇc
ÕÜ@bß@Š‘@åß@pbßbnÛa  

مرتبه شب و نزول در هر  3
  .مكان

اماكن را از ضرر و زيان محافظت 
كند و براي مداواي زهر عقرب و  مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

78 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  امد آنيلت و پيفض  تعداد آن در روز  وِرد و دعا

  .شود غيره خوانده مي
7- Ûg@ü@a@y@üg@é

@ìçë@ oÜ×ìm@ éîÜÇ@ ìç
áîÄÈÛa@”ŠÈÛa@l‰ 

براي دفع هم و غم دنيا و آخرت،   مرتبه شب 7مرتبه صبح و  7
  .كند خواندن اين دعا كفايت مي

8 - @ê†yë@a@ üg@ éÛg@ ü
@LÙÜ½a@ éÛ@ LéÛ@ ÙíŠ‘@ ü
@Ý×@óÜÇ@ìçë@L†à§a@éÛë

Ší†Ó@õï‘  

مرتبه شب  10مرتبه صبح و  10
يشتر در هر مرتبه و يا ب 100و يا 

روز، و يك مرتبه هنگام ورود به 
  .بازار

اين ورد، دژ محكمي است، براي 
 100حسنه نوشته و  100خواننده آن 

شود و براي خواننده  گناه از او پاك مي
  .برده است 10بسان آزاد كردن 

9- @†yë@a@ üg@ éÛg@ ü
@ÙÜ½a@ éÛ@ LéÛ@ ÙíŠ‘@ ü
@oî¹ë@ ïî°@ L†à§a@ éÛë

pì¹@ü@ïy@ìçë@ê†îi@L
@Ý×@ óÜÇ@ ìçë@ ¨a

Ší†Ó@õï‘  

براي خواننده اين ورد يك ميليون   .به هنگام وارد شدن به بازار
حسنه نوشته و نيز يك ميليون گناه 

] و بر طبق روايتي. [شود بخشوده مي
يك خانه نيز در بهشت براي آن 

  .گردد شخص بنا مي

10- ái @oÜ×ìm@ La
@üë@Þìy@üë@La@óÜÇ

i@üg@ñìÓb  

يك مرتبه براي هر بار خارج 
  .شدن از منزل

ماند چون خدا  از شيطان در امان مي
از او نگهداري كرده و شيطان را از 

كند و خدا براي او كافي  او دور مي
  .است

11- @áîÄÈÛa@ bi@ ‡ìÇc
@áíŠØÛa@ éèuìië
@åß@ áí†ÔÛa@ éãbİÜë

áîuŠÛa@æbİî’Ûa 

يك مرتبه به هنگام وارد شدن 
  .به مسجد

اي يك روز كامل از شر شيطان در بر
  .امان خواهد بود



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

79 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  امد آنيلت و پيفض  تعداد آن در روز  وِرد و دعا

12- @ðˆÛa@ a@ ŠÐÌna
@ï§a@ ìç@ üg@ éÛg@ ü

éîÛg@lìmcë@âìîÔÛa 

شود حتي اگر  گناهانش بخشوده مي  .به تعداد زياد
  .از ميدان جهاد گريخته باشد

صلوات بر محمد  -13
@•I@Ýمثل  ص áèÜÛa

†àª@ óÜÇ@ áÜëH  و
صلوات ابراهيمي 

  .ري داردفضيلت بيشت

هر تعداد كه ممكن شود، 
 10مرتبه صبح و  10كمترين آن 
  .مرتبه شب

ها و بخشوده شدن  باعث دفع غم
گناهان است كه در اين صورت به 

  .ايم خير دنيا و آخرت رسيده
عالوه بر اين باعث نائل شدن به 

  .شود نيز مي صشفاعت پيغمبر 
پايبندي به اقامه  -14

نمازها به جماعت و در 
د و استمرار اين مسج
  .كار

آدمي را از شياطين جن و انس و از   .نمازهاي پنج گانه
  .نمايد همه ضرر و زيانها محفوظ مي

15- @a@ áØÇ…ìnc
éÈöa…ë@Éîšm@ü@ðˆÛa  

يك مرتبه براي چيزي كه 
  .خواهيم حفظ شود مي

حفظ مال و دارايي و اوالد و غيره از 
  .به سرقت رفتن و تلف شدن

  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

80 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  پيرامون جدول باالنکاتی 

  
اند تنظيم شده  اين اوراد و اذكار براساس احاديثي كه همگي صحيح بوده - 1
  .است
سورة فاتحه به عنوان يكي از اوراد يوميه ذكر نشده، چون روايتي دال بر  - 2

از سوره فاتحه : اين مطلب نداريم، و تنها چيزي كه در اين باره روايت شده اينكه
 .فاده شده استبراي مداوا و رفع نياز است

 .اين دعاها بعد از عصر گفته شود اشكالى نداردگرا - 3

 : معني بعضي از اين اوراد و اذكار - 4

جز از ] براي انجام كار[هيچ تغييري و هيچ قدرتي : 4معني دعاي شماره 
  .جانب خدا، وجود ندارد
به نام خداوندي كه با ذكر اسم او، هيچ چيزي در : 5معني دعاي شماره 

  .رساند و او شنوا و دانا است مين زيان نميآسمانها و ز
) ناپذير قوانين و سنن خلل(= برم به كلمات تامه  پناه مي: 6معني دعاي شماره 

  .الهي از شر همه مخلوقات
خداوندي كه جز او هيچ خدايي نيست مرا كفايت : 7معني دعاي شماره 

  .نمايم و او پروردگار عرش عظيم است كند، بر او توكل مي مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

81 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
هيچ خدايي بحق جز خداي يگانه نيست، شريكي : 91معني دعاي شماره 

نداشته و فرمانروايي به دست اوست، ثنا و ستايش شايسته او بوده، و زنده 
  .ميراند، خير و نيكي به دست اوست و او بر همه چيز توانا است گرداند و مي مي

ر و تبديلي و هيچ به نام خدا و با توكل بر او هيچ تغيي: 10معني دعاي شماره 
  .جز از جانب خدا نيست] براي انجام كارها[قدرتي 

از شيطان مطرود به خداوند بزرگ و عنايت كريمانه او : 11معني دعاي شماره 
  .برم اش پناه مي و فرمانروايي ازلي

اي كه جز او هيچ خدايي نيست  از خداي زنده و پاينده: 12معني دعاي شماره 
  .گردم به سوي او باز مينمايم و  طلب مغفرت مي

  .باد صدرود و سالم شما بر محمد ! خداوندا: 13معني دعاي شماره 
شود، نگهدار شما  هايش تباه نمي خداوندي كه وديعه: 15معني دعاي شماره 

  .باد
  
  

                                                 
  .ذكر شده است 9در ضمن دعاي شماره  8معني دعاي شماره  -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

82 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  سؤاالتی پيرامون چشم زدن: فصل ششم

  دارد؟] غيرحسود[زده  حسود چه فرقي با شخص شگفت: 1س
ورزد كسي است كه آرزوي زوال نعمت  ه حسادت نمياي ك زده شگفت :ج

كند، و اگر آن را وصف كند و ندانسته ذكر خدا را فراموش كرده و  ديگري را نمي
آن وصف را متبرك نكند، شيطان از اين وصف غير متبرك راهي براي نفوذ به 

پردازد، ايجاد چنين مشكلي  يابد و به اذيت و آزار او مي شخص وصف شده مي
است از طرف يك دوست و يا يك مرد صالح و نيكوكار صورت پذيرد،  ممكن

  .ولي در هر صورت از روي تعمد نيست
ولي حسود كسي است كه آرزوي زوال نعمت از محسود را دارد و در وصف 

گرداند، در اين حالت شيطاني به  ديگري از ذكر خدا و تبرك كردن آن روي مي
اين چشم زدن است كه شتر را هالك و به سازد و  اذن خدا محسود را هالك مي

اين چشم زدن جز از جانب . سازد ديگ آشپز مىبرد، و آدمي را روانه قبرستان مي
پذيرد روح كه در ايمانش به قضا و قدر نقص و  يك روح خبيث صورت نمي

  .برد خلل وجود داشته و لذا مثل يهود و امثال يهود رشك مي
زننده را گرفته و آيا علم  چشم...) رق و آب دهان، ع(چگونه بايد اثر  :2س
  شود؟ زننده به اين كار مانع تأثير مداوا مي چشم
توان گرفت،  زننده را از هر چيزي كه با وي در ارتباط بوده، مي اثر چشم :ج

زننده به  زيرا هدف از اين كار انتقال رايحه چشم... مثالً از آب دهان، عرق بدن و 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

83 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
زننده عالوه بر آب  اثر چشم. رد شيطان مسلط گرددخورده است تا باعث ط چشم

آوري شود و يا هر چيز  تواند از باقيمانده غذا و يا آب او جمع دهان و عرق مي
زننده ـ  مباح ديگري كه با بدن او در ارتباط بوده، حتي از دستگيره دري كه چشم

  .ولو يكبار ـ به آن دست زده باشد
خورده، گرفته  ري از او براي شخص چشمزننده متوجه شود كه اث اينكه چشم

امر  سبه عامر  صكند، چرا كه پيغمبر  شود هيچ خللي در مداوا ايجاد نمي مي
خود را براي ريختن آب آن بر سر سهل بشويد، و عامر ... كرد كه دست و پاها و 

  .خود به اين امر واقف بود
  زننده را شناسايي كنيم؟ چگونه چشم :3س
شود كه شخصي بدون ذكر خدا و  شنود و يا براي او نقل مي گاهي بيمار مي :ج

بيند كه گويا شخص  تبرك كردن به توصيف او پرداخته است، يا اينكه خوابي مي
زند، يا بدون هيچ دليل مشخصي نسبت به بعضي افراد  معيني او را چشم مي
شخص و كند، و يا در اثناي قرائت قرآن بر او به هنگام مداوا  احساس ناراحتي مي

  .اند ها او را چشم زده كنند كه اغلب همين يا اشخاصي به ذهن او خطور مي
زننده ظني بوده و يقيني نيستند و با حفظ حسن  اين راههاي شناسايي چشم

  .كنيم از اين طريق استفاده مي] نسب به همه[ظن 
  زننده از طريق شرعي چه فرقي با هيپنوتيزم دارد؟ شناسايي چشم :4س



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

84 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
شود، ولي در هيپنوتيزم  عمل مي صسايي شرعي به حديث پيغمبر در شنا: ج

شوند و اين كار حرام بوده، هيئت  زننده به كمك شياطين شناخته مي ساحر و چشم
آن را .  ه17/4/1419در تاريخ ) 20361(افتاء و مباحث علمي در فتوايي به شماره 

  .تحريم كرده است
مشكالت مادي و اجتماعي هم آيا چشم زدن باعث بيماريهاي جسمي و  :5س

  شود؟ مي
چشم زدن از شفاي بسياري از بيماريهاي عضوي جلوگيري و بلكه . بله :ج

شود، همچنانكه باعث مشكالت مادي، زناشويي و قطع ارتباط  باعث تشديد آن مي
بيشترين تعداد از «: فرمودند صپيغمبر . شود هاي ديگر مي و بسياري از مصيبت
و واضح است كه . 1ميرند و قدر الهي، با چشم خوردن مي امت من، بعد از قضا

  .تر توسط چشم زدن پديد آيند هاي كمتر و كوچكتر از مرگ راحت مصيبت
زننده براي يكبار كافي است و يا بايد در چند نوبت  آيا گرفتن اثر چشم :6س

  انجام شود؟
بوده و آمپل ضد مرض ي بيمار مثل برا] آب دهان يا عرق[فايده اين اثر  :ج

. شود كند، عالوه بر اين تكرار اين كار باعث ايجاد وسواس مي يت مييكبار كفا
البته چنانچه طرف به چشم زدن مشهور شده باشد ـ به دليل كثرت شياطين او ـ 

  .گيريم مي...] آب دهان و يا عرق بدن و يا [چند نوبت از او اثر 
                                                 

  ).1217(الجامع  صحيح : األلباني -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

85 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
م، با او قطع ارتباط زننده حسن ظن داشته باشي شايسته است نسبت به چشم

  .نكرده و از او كينه به دل نگيريم، چرا كه هر انساني در معرض اين عمل است
آيا افزودن آب و روغن زيتوني كه قرآن بر آن خوانده شده، از تأثير  :7س

  كاهد؟ مداوا نمي
كاهد و  از آنجا كه قرآن شفا و نور است، هرگز از تأثير مداوا نمي. خير :ج

  .ن را ثابت كرده استتجربه نيز اي
آب وضوي خود را به بعضي از صحابه داد تا براي تبرك آن را  صپيغمبر 

بر روي زميني بپاشند كه قبالً يك پرستشگاه بوده و االن قرار است مسجدي در 
اين آب را «: بعد از دادن آب وضوي خود فرمود صهمانجا احداث شود، پيغمبر 

  .1»زايدبر آن زمين بپاشيد كه جز پاكي نيف
شك و به طريق  به جز پاكي نيفزايد، بي صاگر آب متبرك با وضوي پيغمبر 

  .اولي آبي كه با قرائت كالم پروردگار متبرك شده است نيز به جز پاكي نيفزايد
گرفته شده به همين صورت استعمال ...] آب دهان، عرق بدن و [آيا اثر  :8س

  شود و يا بايد جوشانده شود؟ مي
به همان صورت خام استعمال شود، ولي جوشاندن آن هم  بهتر است :ج

  .اشكالي ندارد
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86 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
زننده، براي يك بيمار واحد، اثر بگيريم، آيا  در صورتي كه از دو چشم :9س

  توان آن دو اثر را با هم مخلوط كرد؟ مي
كند و آنچه مهم  استعمال اثر به صورت مخلوط و يا جداگانه فرقي نمي :ج

  .انجام شود است اينكه مداوا سريع
  شود؟ آيا گرفتن اثر باعث ايجاد عداوت و دشمني نمي :10س
شود و  زننده به اذن خدا باعث مداواي بيمار مي گرفتن مقداري اثر از چشم :ج

چون ظني بوده و مطمئن نيستيم كه توسط آن شخص چشم خورده است، نبايد 
  .باعث دشمني گردد

ي  به دستگيره] زننده بر چشم عالوه[آيا در صورتي كه تعداد زيادي  :11س
ي در مدت زيادي سپري شده  دري دست بزنند، و يا از زمان ارتباط او با دستگيره

  باشد، باز هم اثر به دست آمده از آن نافع و سودمند خواهد بود؟
زننده به چشم خورده است و  مقصود از استعمال آن انتقال رائحه چشم. بله :ج

ترين مثال براي اثبات اين مطلب بوئيدن و تشخيص شود، و به اين هدف محقق مي
باشد كه بعد از سپري شدن مدت طوالني هم ميسر است،  ها توسط سگ مي رايحه

دهد، زيرا در حديثي از ابوهريره  و شيطان بهتر از سگ آن رايحه را تشخيص مي
و از بين [خورد  شيطان بسيار حساس بوده و به سرعت مي«نقل شده است كه 

  .1»، پس مواظب خودتان باشيد]دبر مي
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87 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
خواند، باز هم  آيا انساني كه هميشه دعاهاي دفع بيماريها و بالها را مي: 12س

  خورد؟ ممكن است چشم بخورد؟ آيا عالم نيز چشم مي
چنين انساني نيز در صورت عصبانيت كه از شيطان و وسوسه او . بله: ج

النفس شده و شيطان  عيفگيرد، در اثر ضعيف شدن تأثير دعاها، ض نشأت مي
  .تواند در او نفوذ كند مي

در مورد چشم خوردن يك عالم، حادثه ابان بن عثمان دليل خوبي بر صحت 
أبان در حالي كه دچار رعشه و لرزه شده بود اين حديث پيغمبر : اين مطلب است

به نام خدايي كه با : هر كس بگويد«: خواند كه را براي شخص ديگري مي ص
تواند زيان و ضرر برساند و  او هيچ چيزي در آسمان و زمين نمي ذكر اسم

. »رساند در اين صورت هيچ چيزي به آن شخص ضرر نمي. خداست شنواي دانا
شخص مقابل با شنيدن اين حديث از أبان با حالت تعجب به او خيره شد، أبان 

ي خود در ام ول دروغ نبسته صاي؟ به خدا بر پيغمبر  چرا به من خيره شده: گفت
  .ام اثر عصبانيت به اين بيماري دچار شده

القدر چشم بخورد در حالي كه اين حديث را روايت  وقتي كه اين عالم جليل
خورند، هر كس دچار عصبانيت شود  كرده است، ديگران به طريق اولي چشم مي

  .بايد دوباره دعاي حفظ و صيانت بخواند
  توان از شر او ايمن بود؟ يزننده م آيا از طريق دشمني با چشم :13س



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

88 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
و اين كار درست نيست و تنها راه دفع چشم خوردن، خواندن . خير :ج

  .دعاهاي حفظ و صيانت است
  آيا معالجه پزشكي به تنهايي كافي نيست؟ :14س
خير و بلكه اصل در مداواي بيمار قرآن درماني است، و معالجات پزشكي  :ج

جهت اموال و دارايي  بهتر است بي. گيرند ياسبابي هستند كه بعد از تعويذ قرار م
فراواني را صرف معالجه بيماريهاي خيالي و آزمايشات آن بيماريها نكنيم كه اين 
كار وقت، دارايي و تالش و كوشش ما را بيهوده هدر داده، بودجه دولتي عظيمي 

ريق توان با قرار دادن يك قانون رسمي مداواي از ط طلبد و به جاي اين كار مي مي
تعويذ و قرآن درماني را جايگزين آن سازيم، و براي اين كار تعويذكنندگان 

و بعد از اين و در درجة بعدي به سراغ دواهاي پزشكي . شايسته را برگزينيم
از شفاي قرآن و «: عمل كرده باشيم كه فرمودند صبرويم تا به حديث پيغمبر 

  .1»عسل بهره بجوييد
وران معاصر و افزايش نفوذ و تسلط شيطان زدن در د علت شيوع چشم :15س

  چيست؟
بدون شك تسلط و نفوذ شياطين جن و انس در اين روزگار جلب توجه  :ج
فشار زندگي و رشد آزمندي فراگير، از : كند كه علتهاي زيادي دارد از جمله مي
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89 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
بين رفتن تقيدات ديني و كم شدن رواج اوراد و اذكار، و طبيعي است كه شيطان 

  .يابد تا دلهاي غافل را به چنگ آورد ن شرايطي فرصت مناسبي ميدر چني
بيشترين تعداد : فرمودند صپيغمبر : زدن در اين روزگار در مورد شيوع چشم

و در جايي ديگر به . ميرند امت من بعد از قضا و قدر الهي در اثر چشم خوردن مي
رسم، بلكه از ت از شما به خاطر فقر نمي: فرمودند نصورت هشدار به صحابه 
پردازيد  خواهي مي ترسم كه در آن به مسابقه و افزون شما به خاطر دنيايتان مي

همچنانكه امتهاي قبل از شما اين كار را كردند، و اين كار باعث هالكت شماست 
  .همچنانكه آنها را هالك كرد

توان به نوع زندگي اجتماعي  از علل ديگر شيوع چشم زدن در اين روزگار مي
خوردند و با يك ظرف آب  ره كرد، در گذشته همه با هم در يك ظرف غذا مياشا
تأثير و خنثي  داشت از اين طريق بي نوشيدند و چنانچه حسادتي هم وجود مي مي
اي دارد و تماس و  هاي جداگانه گشت، ولي امروزه هر كسي ظروف و لباس مي

به دنبال آن باعث زدن و  ها كم شده است و همين كار باعث شيوع چشم ارتباط
اين علم . هاي قرآن درماني و تعويذخواني شده است احساس نياز شديد به كلينيك

نيز مثل ساير علوم اصيل اسالمي است، با اين تفاوت كه جامعه نخستين اسالمي 
به خاطر خواندن مداوم اوراد و اذكار نيازي به تعويذ نداشتند چون راه نفوذ و 

ه بودند، ولي در روزگار ما با وجود فراواني اوراد و تسلط شيطان را مسدود كرد
شود و جز در صورت نياز و يا به  اذكار چاپ شده، متأسفانه اعتنايي به آن نمي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

90 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
گيرد، و معموالً به عنوان يك عرف و عادت  هنگام فراغت، كسي سراغ آن را نمي

  .شوند تا يك عبادت خوانده مي
شوند؟ و نظر  اي بيمار پيروز نميان در مداوگويچرا بعضي از تعويذ :16س

هاي عضوي و جسمي مثل  شما در مورد پزشكي كه تأثير تعويذ در مداواي بيماري
آيد و  تعويذ به چه كار شكستگي مي: گويد كند و مي ها را انكار مي شكستگي

  شكستگي بايد گچ گرفته شوند، چيست؟
مؤثر است، و اين  قرآن كريم به هر نيتي خوانده شود براي آن كار مفيد و :ج

ي اصيل ديني است كه بايد به آن باور داشته باشيم، قرآن به سه شيوه  يك قاعده
  :گيرد ها و تعويذ مورد استفاده قرار مي در معالجة بيماري

 ... .هاي عضوي و  شفاي بيماري - 1

 :فرمايد ، خداوند مي]كنند كه در بدن بيمار نفوذ مي[هدايت انسانها و جنيان 
﴿ö≅ è% uθèδ š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u™ ”W‰ èδ Ö™!$x Ï© uρ﴾1N 

 .»قرآن براي مؤمنان مايه راهنمايي و بهبودي است: بگو«

  .احراق جنّ در داخل جسد بيمار - 2
ي  ورزند و به شيوه ي اول غفلت مي متأسفانه اكثر تعويذكنندگان از دو شيوه

رد و در كنند كه مشقت و اذيت بيمار و تعويذكننده را در پي دا سوم مداوا مي
رسد در حالي كه  انجامد، و گاهي به چند سال مي ي معالجه به طول مي نتيجه دوره
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91 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
شود و  اگر به نيت هدايت آن جني تعويذ كنند در كمتر از سه روز شفا حاصل مي

و حتي آب و روغن زيتوني كه . ايم ايم و به فايده آن پي برده ما اين شيوه را آزموده
  .بر آن خوانده شود بسيار سودمند خواهد بودقرآن به نيت هدايت و شفا 

رساند يا نه،  اي به عضو شكسته مي در جواب سؤال دوم كه آيا تعويذ فايده
آري حتماً سودمند خواهد بود و بلكه به اذن خدا شفا را تسريع : گوئيم مي
بخشد همچنانكه مشاهده شده است، مثالً اگر قرار بوده گچ به مدت دو ماه بر  مي

ت باقي بماند، مشاهده شده كه در كمتر از يك ماه شفا حاصل شده روي دس
و قبل از هر چيزي . است، و اين مطلب در گزارشات پزشكي درج شده است

در داستان مارگزيده و شفاي آن از طريق تعويذ، گوياي اين  صحديث پيغمبر 
مطلب است، در حالي كه نيش زدن مار يك بيماري جسمي است، و شكر خدا 

  .ما و پزشكان مشهوري كه موافق تعويذ هستند همكاري زيادي وجود دارد بين
ضابط مشروعيت تعويذ و قرآن درماني كدام است؟ و آيا تعويذ مبناي  :17س

  علمي هم دارد يا يك مسأله تعبدي صرف است؟
: براي پي بردن به مشروعيت تعويذ افراد تعويذكننده دو راه وجود دارد: ج
علماء و تأييد علماء، و دوم بريء بودن آن از شائبة شرك،  عرضه آن بر: اول

تعويذتان را بر من عرضه كنيد، تا زماني كه «: فرمودند صهمچنانكه پيغمبر 
  .»اشكال است شائبه شرك در آن نباشد، بي

تعويذ يك علم قائم به ذات است، و بلكه براي مداوا اصل و مبنا است كه 
هاي جهاد و آن را  ، حتي ابن تيميه آن را از پايهانگاري واقع شده است مورد سهل



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

92 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
بنابراين قرآن درماني هم علم است . كند جهاد انبياء و صالحان با شيطان قلمداد مي

هاي  و هم عبادت، و در حالي كه غرب به سرعت مشغول ايجاد كلينيك
ما،  كند، درماني بوده و در داخل بيمارستانها نيز بخشي با اين اسم ايجاد مي روان

دهيم، مخصوصاً كه ما  تريم آنرا انجام نمي امت اسالمي، كه براي اين كار شايسته
بنابراين قرآن درماني و تعويذ، تنها براي . صاحب يك رسالت آسماني هستيم

تبرك نيست، بلكه علمي است با ضوابط مشخص، و نبايد بدون آگاهي از آن و 
  .شناخت راه و روش آن، به انجام آن بپردازيم

زننده كافي است يا حتماً بايد او را شسته و  آيا گرفتن اثري كم از چشم :18س
  از آن استفاده كنيم؟

بر اساس تجربه اثر كم و محدود براي مداوا كافي است، چرا كه مقصود  :ج
خورده است، ولي اگر شست و شو ممكن باشد  زننده به چشم انتقال رايحه چشم

قال رايحه است، ولي حتي اگر براي از بين بردن در هر صورت مراد انت. بهتر است
  .ميكروب و آلودگي جوشانده هم شود، اشكالي نخواهد داشت

  توان از چشم خوردن در امان بود؟ چگونه مي :19س
توان با ذكر مداوم خدا و  مي: پذير است، اول اين كار از دو طريق امكان :ج

از : دوم. را فراهم كرد خواندن اورد صبحگاهي و شامگاهي حفظ و صيانت خود
نقل  1طريق پوشاندن محاسني كه ممكن است چشم بخورند همچنانكه امام البغوي
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93 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
گودي [خال سياهي به زنخ : با ديدن پسربچه بانمكي فرمود سكرده كه عثمان 

  .او بزنيد تا چشم نخورد] چانه
ان براي مداواي بيمار وقت مشخصي مثل غروب گويبعضي از تعويذ :20س
  كنند، نظر شما در اين باره چيست؟ را تعيين ميآفتاب 
تعويذ براي مداواي بيمار است هر زمان كه نياز داشته باشد، بدون اينكه به  :ج

  .كند بايد دليل بياورد زمان معيني اختصاص يابد، و كسي كه اين كار را مي
شوند، كه شروع  ان در اثناي مداواي بيمار خسته مييوگبعضي از تعويذ :21س

اي چون  شما چشم خورده: گويند تگي خميازه كشيدن است، آنها به بيمار ميخس
  كشيم، اين مطلب چه اندازه صحت دارد؟ خميازه مي] دچار خستگي شده و[ما 

  .داند خودش چشم خورده و نمي گورساند كه تعويذ اين مطلب مي :ج
 صنقل شده كه پيغمبر  سدر حديث مداواي عثمان بن أبي العاص  :22س

و اين داللت بر اعمال خشونت » !خارج شو اي دشمن خدا«: سينه او زد و گفت به
در اثناي تعويذ دارد، ولي شما با نيت شفاي بدن و هدايت جنِ نفوذيافته تعويذ 

  كنيد، چگونه اين دو امر با هم قابل جمع و تلفيق هستند؟ مي
بن ابي  كند، زيرا عثمان آغاز همين حديث جواب اين سؤال را بيان مي :ج

شود  در نمازهايم چيزي بر من عارض مي: گفته بود صبه رسول اهللا  سالعاص 
: فرمودند صخوانم، و پيغمبر  دانم چه مي كه نمي] دهد و حالتي به من دست مي[

در اين حالت خاص است كه سختگيري ]. شود كه عارض مي[اين شيطان است 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

94 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
زيرا از نماز رويگردان نمائيم چون اين جن مسلط يك شيطان كافر است،  مي
و . به اخراج او مبادرت ورزيد، و نه كشتن وي صباشد، با اين وجود پيغمبر  مي

بلكه . اي كلي تلقي شود اين تنها يكي از راههاي تغير بدي و منكر است، كه قاعده
  .تدرج در هر كاري الزم است

ماني ورزند بر اينكه قرآن در بعضي از روانپزشكان اصرار زيادي مي :23س
چشم زدن حقيقت «همان هيپنوتيزم بوده و هيچ تفاوتي با هم ندارند و حديث 

نظر شما . كنند را تضعيف مي» شوند دارد و شيطان و حسادت باعث ايجاد آن مي
  در اين باره چيست؟

درماني را يكي  بسياري از روانپزشكان بر اين رأي هستند و بلكه قرآن. بله :ج
نامند، اينان اگر به دنبال حقيقت  قديمي و يا تلقين مي درماني هاي روان از شيوه

يابند، و ما براي نيل به ثواب الهي با اينها مجادله و مناقشه  باشند، آن را مي
  .كنيم نمي

كنند، ما سند آن را در فصل دوم همين  حديث مورد بحث هم كه تضعيف مي
ك شاهد حديثي كتاب بازگو نموديم، ولي باز به فرض ضعيف بودن آن حديث، ي

كند و آن حديث جابر است  ديگر در صحيح مسلم وجود دارد كه آن را تقويت مي
شيطان در همه امور انسان «: فرمود شنيدم كه مي صاز رسول اهللا : كه گويد
  شود؟ آيا چنين شيطاني به هنگام چشم زدن حاضر نمي. 1»شود حاضر مي
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95 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ز آن را به ما عطا بفرما، و باطل حق را به ما بنمايان و توفيق پيروي ا! خداوندا

  .را به ما بنمايان و توفيق اجتناب از آن را نصيب ما بگردان
  زننده را بنوشد؟ خورده بايد اثر گرفته شده از چشم به چه دليلي چشم :24س
كنم كه  گمان مي«: در انتهاي همان حديث مشهور چشم زدن آمده كه :ج

  .1»نوشيد دستور داد از آن بنوشد و سهل صپيغمبر 
  توان يك جن صالح را به كار گرفت؟ آيا مي :25س
اند، و  اإلسالم ابن تيميه اجازه اين كار را داده  بعضي از علماء از جمله شيخ :ج

به نظر بنده گرچه اين كار جايز است ولي به لحاظ عملي، كاري مشكل است و 
ل جهل آدمي و اختالف و تفاوت مخلوقات، احتما: اين سختي عللي دارد از جمله

احتمال فريبكاري از ناحيه آن جن، مثالً ممكن است از طريق نيرنگ خود را صالح 
جلوه دهند، و فرد مسلمان را به طاعات مشخصي مثل ذكر خدا مشغول و از 
اموري مهمتر باز دارند، و يا به دنبال باز ماندن از اين امور مهمتر او را معاقبه كنند 

و مكرهاي گوناگون ديگر، . باعث ايجاد ترس از آنها شودتا به جاي ترس از خدا، 
اي در عقيده و توكل بر خدا و استعانت از اوست، چرا  به عالوه كه اين كار خدشه

  .كند نياز مي ما را از اين كارها بي صكه كتاب خدا و سنّت رسول اهللا 
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96 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
كه مؤلف به همراه گروهي ديگر از » 1الرياض«شنبه مجله  در نشست سه

ن عبدالكريم ـان در آن شركت داشتم، سؤاالتي از استاد دكتر ناصر بگوييذتعو
العقل ـ رئيس سابق گروه عقايد و مذاهب معاصر دانشگاه اسالمي امام محمد بن 
سعود ـ پرسيده شد كه در ادامه همان سؤاالت به همراه جوابهاي دكتر العقل نقل 

  :شود مي
  آيا تعويض منافي توكل نيست؟ :26س
تعويذ به هيچ وجه منافاتي با توكل ندارد زيرا تعويذ نيز از اسباب . رخي :ج

هم آنرا انجام داده، و هم انجام آن را تأييد، و هم به  صمشروع بوده كه پيغمبر 
بله، اي بندگان خدا «: فرمايد انجام آن امر فرموده است، عموميت حديثي را كه مي

در حديثي ديگر به  صپيغمبر . ب استمؤيد همين مطل» ...از مداوا استفاده كنيد 
هايم را نحيف و ضعيف  چرا برادرزاده«: اسماء بنت عميس فرمودند كه تعويذ كند

اند،  نه، بلكه چشم خورده: بينم؟ آيا به خاطر نيازمندي است؟ اسماء جواب داد مي
  .2»براي آنها تعويذ بخوان: فرمود صپيغمبر 

نقل صحيح مسلم، جبرئيل بر او تعويذ شد، بنا بر  بيمار مي صهرگاه پيغمبر 
  .خواند مي

                                                 
الرقيه «شنبه، با عنوان  ، نشست سه1227هـ، شماره 6/3/1422شنبه تاريخ  ، سه»الرياض«مجله : نگا -1

 .»الشرعيه طب عالجي و وقائي
 ).2198(صحيح مسلم  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

97 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
آن . گرداند سؤال شد كه آيا تعويذ قضا و قدر الهي را بر مي صاز پيغمبر 

 صتعويذ، خود، قضا و قدر الهي است و از ديدگاه پيغمبر : حضرت جواب داد
هر تعويذي كه به شرك نيانجامد و شروط شرعي تعويذ را دارا باشد، جايز است، 

تعويذهايتان را بر من عرضه كنيد، تعويذ در «: كه در حديثي فرمودندهمچنان
  .1»صورتي كه به شرك نيانجامد ايرادي ندارد

مثل ساير عبادات توقيفي است، و يا تابع اجتهاد ] و شيوه آن[آيا تعويذ  :27س
نيز مؤيد اين مطلب است كه  صو تجربه، همچنانكه مفهوم حديث پيغمبر 

يتان را بر من عرضه كنيد، تعويذ در صورتي كه به شرك تعويذها«: فرمودند
  و ضابط تجربه در اين مورد چيست؟» نيانجامد ايرادي ندارد

تعويذ شرعي تابع اجتهاد و تجربه است، در صورتي كه شروط آن مراعات  :ج
  :گردد از جمله

و دعاهاي صحيحي كه شائبه  صتعويذ با كالم خدا، حديث پيغمبر  - 1
: كه فرمودندچنانند و با الفاظ روشن و مفهوم انجام گيرد، شرك و بدعت ندار

تعويذهايتان را بر من عرضه كنيد، تعويذ در صورتي كه به شرك نيانجامد ايرادي «
 .»ندارد

 .تعويذ از لغز، طلسم و دعاهاي نامفهوم و حركات رمزي خالي باشد - 2
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98 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ين تعويذخوان و بيمار هر دو بايد شفابخشي قرآن را باور داشته و ا - 3

 .اسباب دوايي پزشكي را در پرتو تقديرات الهي سودمند بدانند

  .خلوص نيت و توجه به خدا در هنگام قرائت و دعا - 4
آيا تعويذ براي معالجه بيماريهاي عضوي و جسمي هم مورد استفاده  :28س
كنند  گيرد؟ حكم پزشكان و فرهنگياني كه تعويذ شرعي را مسخره مي قرار مي

قرآن درماني ارتباطي با اين بيماريها : گويد بارة كسي كه ميچيست؟ و نظر شما در
  ندارد و اين كار خرافات است، چيست؟

تعويذ يك راه شرعي براي مداوا بوده كه خداوند شفاء را در آن قرار داده : ج
شود و اقرار به اين مسأله  هاي عضوي و جسمي با آن مداوا مي است، بيماري

 صشدن در برابر كالم او و احاديث پيغمبرش  مقتضي ايمان به خدا و تسليم
باشد همچنانكه يك نفر، شخص ديگري را كه عقرب نيش زده بود با خواندن  مي

  .اين امر را تأييد فرمود صسورة فاتحه تعويذ و شفا داد و پيغمبر 
و مسلمان ـ پزشك و غير پزشك ـ بايد شفاي شرعي تعويذ را باور كند 

‰W”﴿ :مخصوصاً شفا با قرآن را èδ Ö™ !$xÏ© uρ﴾1N  
  .»هدايت و شفاست] قرآن در بر گيرنده[«
™tΒ uθèδ Ö$﴿ و !$xÏ© ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9﴾2N  

                                                 
  .44آيه : سورة فصلت -1
  .82آيه : سورة اإلسراء -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

99 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  .»شفا و رحمت است براي مؤمنان] قرآن در بر گيرنده[«

 صپيغمبر  ؛جبرئيل : در احاديث نيز به شفابخشي قرآن اشاره شده است
ام خدا تو را سالم گردانده و از هر دردي شفا به ن«: درماني كرده و گفت را قرآن

  .1»...دهد  مي
  .»دهد هر دردي را شفا مي] قرآن[«: در جاي ديگر فرموده صو پيغمبر 

اين احاديث عالوه بر اثبات شفابخشي قرآن، به خاطر عموميتي كه دارند 
كنند، حتي بيماريهاي جسمي و  شفابخشي قرآن براي همه بيماريها را ثابت مي

  .ويعض
هاي جسمي  بيماري صيابيم كه پيغمبر  درمي صو با مطالعه سنّت پيغمبر 

  .درماني مداوا نموده است را نيز از طريق قرآن
پندارند از ناداني و  كساني كه مداواي امراض جسمي با قرآن را خرافات مي

گيرد، بسياري از افراد اسباب شرعي را با  شان نسبت به دين سرچشمه مي جهل
كنند، و اين اساساً از درك نادرست از دينداري نشأت  جربي مقايسه ميعلوم ت

داشتند كه خداوند همه علوم و از جمله طبابت  واگر نه چنانچه باور مي. گيرد مي
غير از دواهاي پزشكي و مادي (را به انسان آموخته و همو اسباب شرعي 

درماني و تأثير  را نيز قرار داده است، در اين صورت مشروعيت قرآن) محسوس

                                                 
 .2185صحيح مسلم،  -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

100 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
البته الزم به يادآوري است كه اسباب غيرمشروع . كردند ثابت شده آن را انكار نمي

  .بازي و نيرنگ زدن حرام بوده و جايگاهي در معالجه ندارند مثل سحر، شعبده
چشم زدن گاهي با شگفت «: از گفته زير چيست :منظور ابن حجر  :29س

اهي عامل چشم خوردن يك دوست و يا شود، و گ زدن و بدون حسادت ايجاد مي
زننده الزاماً حسود هم هست؟ و آيا  ؟ آيا شخص چشم»...يك مرد صالح است 

همنشين و دوست و آدم صالح و نيكوكار به هنگام شوخي و يا توصيف به نيت 
  شوند؟ مدح هم باعث چشم خوردن مي

ثر زننده است، و گاهي هم در ا اصل در چشم خوردن حسود بودن چشم :ج
شود، بطوري كه گاهي يك دوست  غبطه شخص و بدون  حسد ظاهري ايجاد مي

بنابراين دوست، . و يا يكي از نزديكان غيرحسود باعث چشم خوردن هستند
خويشاوند و نيكوكار نيز از طريق توصيف يا شوخي و يا مدح، عامدانه و يا بدون 

  .شوند تعمد باعث چشم خوردن مي
، معني »من تتهمون؟«: فرمايد مي صهل، پيغمبر در حديث أمامه بن س: 30س

اتهام در اين حديث چيست؟ و مشروعيت آن تا كجاست؟ و آيا براي گرفتن اثر از 
زده ـ بايد خودش هم مطلع شود و يا بهتر است اين  زننده ـ حسود يا شگفت چشم

  كار براي پرهيز از ايجاد دشمني بدون آگاهي او انجام گيرد؟
اش  چشم خورده به گذشته: اضح بوده و عبارت است از اينكهمعني اتهام و :ج

دهد در آن چشم خورده باشد به ياد بياورد،  فكر كند و مواضعي را كه احتمال مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

101 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
كنند كه صحبتهايشان مقتضي وجود  در اين حالت اشخاصي به ذهن او خطور مي

ـ به زننده را  حسادت، غبطه و يا توصيف او باشد، و از اين طريق شخص چشم
. اي براي شفاي درد او باشد طور ظني و تقريبي ـ شناسايي كند تا شايد مقدمه

  .قصه عامر بن ربيعه و سهل بن حنيف بيانگر اين مطلب است
اي نسبي است، و بايد  زننده از گرفتن اثر از او مطلع گردد مسأله اما اينكه چشم

جويي  عصبانيت و كينهزننده باعث  چنانچه اطالع چشم: به عواقب امر توجه داشت
زننده شخص عاقلي  او شود بايد از اين كار پرهيز كرد، ولي در صورتي كه چشم

باشد و اطالع او باعث مفسده نشود، شايسته است او را مطلع گردانده و در تهيه 
اثر از او كمك بخواهيم، ولي هر دو صورت ـ إن شاء اهللا ـ نافع و سودمند خواهد 

  .بود



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

102 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ــتم ــ: فصــل هف ــيوه  داس ــه ش ــفايافتگان ب تانهای واقعــی از ش

  درمانی قرآن

كرد كه  رفت و احساس خفگي مي هاي شاد از هوش مي زني كه در مراسم - 1
شد، به هنگام تعويذ يكي از نزديكانش را  اين احساس در ايام ديگر كم و زياد مي

زننده  باعث چشم خوردن خود دانست و تعويذكننده اقدام به گرفتن اثر از چشم
اين زن در مراسم . بدون اينكه او را مطلع گرداند ولي آن زن اين كار را نكرد كرد،

ازدواج دخترش از شدت خوشحالي از هوش رفت و به يكي از بيمارستانهاي 
برده شد و  ICUهوشي به بخش  تخصصي منتقل گرديد و در نهايت نااميدي و بي

زننده  اياي غذاي زن چشميكي از دختران اين زن از بق. مراسم ازدواج به هم خورد
رفت و مقداري از آن را در  ICUاي آب حل كرده و به بخش  مقداري را در كاسه

دهان مادرش قرار داد كه ناگهان مادرش به هوش آمد و بر گوشه تخت نشست و 
به شدت سرفه كرد، اين كار، پرستاران و پزشك انگلستانى را متعجب كرد، و آن 

بيمارستان ترخيص گرديد در حالي كه در نهايت صحت زن بيمار در همان روز از 
گاهي جسد «: و سالمت و عافيت بود، و پزشك پرونده اين زن را اينگونه بست

سبحان اهللا كه به حقيقت پى . »پردازد به صورت خودجوش به خوددرماني مي
 .برند نمي

مردي كه پسرش را در حالت فلج كامل در يك لحاف پيچيده بود به نزد  - 2
براي معالجه فرزندم اكثر كشورهاي جهان را گشتم، : ذخوان آمده و گفتتعوي

ها را ديدم، دارايي، وقت و زحمات زيادي را صرف كردم و همه  انواع متخصص



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

103 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
با (تعويذخوان . پزشكان با تأكيد جواب دادند كه اين بيمار قابل معالجه نيست

: پس از پسر پرسيدتعويذ را شروع كرد، س) نيت شفاي بيمار و هدايت جن مسلط
در اين لحظه جز : پسر جواب داد. آيا به نظر خودت كسي تو را چشم نزده است
آيا من او را : پدر با تعجب گفت. كند پدرم، هيچ كس ديگري به ذهنم خطور نمي

: تعويذخوان گفت. ام ام را صرف او كرده ام در حالي كه وقت و دارايي چشم زده
حبوبترين فرد باعث چشم خوردن شود، و الزم گاهي ممكن است نزديكترين و م

جو باشد، و با توصيف يك شخص بدون  زننده الزاماً حسود و كينه نيست كه چشم
 صكنيم، زيرا پيغمبر  ذكر خدا، راه را براي تسلط شيطاني كه حاضر است باز مي

اين » ...شود  چشم زدن حقيقت دارد و شيطاني حاضر باعث آن مي: فرمودند
حسن نيت و يا سوءنيت شخص كار ندارد، و عدم ذكر خدا در آن  شيطان به

دارد همچنانكه  لحظه براي او كافي است، و تنها ذكر خدا او را از اين كار باز مي
انسان در برابر ] نقايص و راههاي نفوذ[حجاب بين عورات «: فرمودند صپيغمبر 

قيمانده چاي پدر در يك سپس تعويذخوان از با. »باشد مي) اهللا بسم (جنيان گفتن 
پسر شروع به : فنجان، به پسر نوشانيد كه ناگهان صحنه عجيبي را مشاهده كرد

حركاتي غيرارادي كرد، بر روي زمين دراز كشيد و كم كم ـ به سختي ـ از زمين 
. بلند شد، اعضايش را حركت داد و چند قدم برداشت، لغزيد و دوباره بلند شد

حدود دو سال قبل در : كرد و گفت گريه مي) ده بودمتأثر ش(پدر در حالي كه 
بخدا : اثناي يك مهماني پسرم را به خاطر مهمانداري خوبش تمجيد كرده و گفتم



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

104 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
سوگند تنها همين پسر برايم سودمند است، و ذكر خدا را فراموش كردم، و بعد از 
ي آن پسرم به صورت كامل فلج گرديد، و هيچ دكتري را در داخل و خارج معرف

در پايان پدر از تعويذخوان تشكر . ام نكردند مگر اينكه پسرم را به او نشان داده
و پسر لحافي را كه در آن . گرديم لبان مي آب در كوزه و ما تشنه: كرد و گفت

 .پيچيده شده بود، برداشت و رفتند

اي شركت كرد در اثناي صرف طعام به تكه تكه  يك دانشجو در وليمه - 3
شكم تو : شت پرداخت، يكي از مهمانان به شوخي به او گفتكردن و تقسيم گو

در پايان مراسم وليمه احساس . كند، و همه را خندانيد شكن كار مي مثل سنگ
شكم درد، تهوع، استفراغ و اسهال شديدي به او دست داد، به بيمارستان منتقل شد 

ش ديده ا يك گره و نارسايي در روده: و پزشك بعد از معاينه و آزمايش گفت
شود و بايد فوراً عمل جراحي شود، عمل جراحي با موفقيت انجام شد و بعد  مي

از حدود يك ماه از بيمارستان ترخيص گرديد، در نزديكي درِ بيمارستان از ناحيه 
شكم احساس درد شديدي كرد، دوباره بازگشت و دكتر در نهايت تعجب از 

و يك ماه ديگر بستري كرد،  اش دوباره او را عمل جراحي كرده عودت بيماري
ولي باز هم به هنگام خروج از بيمارستان عودت بيماري مشاهده شد، دكتر بعد از 
معاينه و مشاهده آن، انجام عمل جراحي براي بار سوم را به دليل ضعيف شدن 

اين بيماري تا به حال سابقه نداشته است و : جسم بيمار غيرممكن دانست و گفت
 .اي براي عودت آن در دست نيست ندهكن هيچ دليل توجيه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

105 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
اش از بيمارستان ترخيص گرديد و به تعويذ روي  بيمار با همه درد و ناراحتي

آورد، به هنگام قرائت تعويذ، همان شخصي را كه در مهماني با او شوخي كرده 
تعويذخوان به او دستور داد كه با حفظ . بود، باعث چشم خوردن خود دانست

بعد [آب دهان و يا عرق بدن آن شخص تهيه كند، و آن را  حسن ظن مقداري از
بر سرش ريخت ولي تأثيري نداشت و دردها همچنان باقي ] از مخلوط با آب

آيا از آن اثر : ماند، بيمار تعويذخوان را در جريان گذاشت، تعويذخوان گفت
شكم تو چشم : تعويذخوان گفت. نه، آن را بر خود پاشيدم: نوشيدي؟ جواب داد

اين بار بيمار از اثر .  خورده و اثر بايد به موضع درد برسد پس بايد از آن بنوشي
زننده نوشيد و صحت و سالمت خود را باز يافت، سپس به بيمارستان  چشم

  .مراجعه كرد و پزشكان صحت و سالمت او را تأييد كردند
 مردي به بيماري كليوي حاد مبتال گرديد و به جاي بول، خون از بدن او - 4

شد، به بزرگترين بيمارستانها مراجعه نمود ولي پزشكان تصريح كردند  خارج مي
 IGAاين بيماري قابل درمان نيست و علت آن ناشناخته است و اين بيماري : كه

شود، لذا بايد به منزل باز گردي و تحت مراقبت باشي چون اين بيماري  ناميده مي
يافته، بلكه ـ خدا نكرده ـ به سرعت تاكنون مداوا نشده است و كسي از آن نجات ن

 .انجامد به از كار افتادن كليه مي

بيمار خيلي ناراحت شد و دنيا براي او تنگ شده بود و در نهايت نااميدي 
مؤلف اين [اش از طريق تعويذ نزد شيخ عبداهللا السدحان  براي مداواي بيماري



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

106 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ن آياتي از قرآن شفاء إن شاء اهللا با خواند: تعويذخوان به او گفت. رفت] كتاب
شناسي  آيا شخص معيني را مي: درماني چند سؤال پرسيد يابي و در اثناي قرآن مي

كه دال بر چشم [كه اوصاف تو را بازگو كرده باشد؟ آيا حادثه، واقعه و يا خوابي 
آوري؟ آيا در اثناي تعويذ اشخاصي مدام به ذهنت  به ياد نمي] خوردن تو باشد

  گمان كني تو را چشم زده باشند؟ كنند كه خطور نمي
در جواب اين سؤاالت نام اشخاصي را ذكر كردم، بعد از گرفتن : بيمار گويد

از بدنم ) ادرار(بصورتي ناگهاني خوني كه به جاي بول] و استعمال آن اثر[اثر آنها 
به هنگام تعويذ در روز دوم . شد قطع شد، ولي دردها همچنان باقي ماند خارج مي

مي اشخاص ديگري را ذكر و به گرفتن اثر از آنان و استعمال آن پرداختم نيز اسا
  .ام بهبود يافته% 70كه ـ الحمد هللا ـ دردها نيز كامالً از بين رفت و احساس كردم 

باز به هنگام تعويذ در روز سوم اسامي اشخاص ديگري را بازگو و از آنها اثر 
ري كامالً بهبود يافت و سالمت خود را گرفته و استعمال كردم و ـ الحمد هللا ـ بيما

كنم كه از تعويذ شرعي كه اصل  به همين دليل به همه توصيه مي. بازيافتم
 .مداواست، و نزد اشخاص نيكوكار استفاده كنند

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

107 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  درمانی فتوای يکی از علماء مبنی بر صحت قرآن

  
  )!سلمه اهللا(جبرين الاستاد گرامي، عبداهللا بن عبدالرحمن 

  :يكم ورحمه اهللا وبركاته واما بعدالسالم عل
بعضي از برادران مسلمان تجارب ما در تعويذ را كه هيچ تعارضي با شرع 

D@aì™ŠÇa: آمده كه صشمارند در حالي كه در حديث پيغمبر  ندارد، مردود مي
@á×bÓ‰@ČïÜÇNNNC1 . تعويذهايتان را بر من عرضه كنيد، در صورتي كه مرتكب شرك

  .»هاي خودتان در تعويذ تجربه«يعني  Dá×bÓ‰C: در اين حديث .نشود ايرادي ندارد
شيخ عبدالعزيز بن باز، شيخ ابن : هاي اين جانب بر بزرگواراني چون تجربه

و نيز بر جنابعالي عرضه شده و ـ ... عثيمين، شيخ عبدالمحسن العبيكان و 
  .الحمداهللا ـ مورد تأييد واقع شده است

  :گيرد انجام مي درماني بنده به دو طريق قرآن
خواندن قرآن با نيت تنگ كردن عرصه بر شيطان گمراه مسلط بر بيمار، و  - 1

زننده از طريق پرسيدن از خود بيمار، بعد از آن از عرق  بعد از آن شناسايي چشم
دهيم  زننده مقداري تهيه و با آن بيمار را شست و شو مي بدن و يا آب دهان چشم

. به اذن خدا شيطان را از او دور گردانيم و شفا يابدنوشانيم تا  و از آن به او مي
چشم زدن حقيقت دارد و «: حديث ابوهريره ناظر به اين طريقة مداواست كه

                                                 
  .1462مختصر صحيح مسلم،  -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

108 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
و تجارب نيز مؤيد اين . 1»شوند حضور شيطان و حسادت انسان باعث آن مي
  .طريقه بوده و اين امر بر شما پوشيده نمانده است

از همه بيماريهاي روحي و جسمي، چرا كه  قرائت قرآن با نيت شفاي بيمار - 2
ãΑÍi”t∴çΡ﴿ :فرمايد خداوند مي uρ z⎯ÏΒ Èβ#u™ öà) ø9$# $tΒ uθèδ Ö™!$x Ï© ﴾N  
همچنين جبرئيل به هنگام تعويذ . عام بوده و قيد نخورده است» شفا«و كلمة 

اهللا، بيماري را از تو دور و تو را در برابر هر دردي، شفا  بسم «: فرمود صپيغمبر 
  .2»دهد مي

آنانكه تعويذ در چشم زدن و تب كردن را جايز دانسته و به حديث پيغمبر 
تعويذ جز در چشم خوردن و تب كردن «كنند كه  در اين باره استناد مي ص
، فهم درستي از اين حديث ندارند، زيرا مراد حديث اين است كه باالتر از »نيست

  .مداواي چشم خورده و تب كرده تعويذي نيست
كنند  ن افراد تجارب غيرمخالف شرع در عرصه تعويذ را به اين دليل رد مياي

انجامد، به همين دليل مخالف مداوا از طريق  برند اين كار به سحر مي كه گمان مي
دميدن در آب و مداوا با درخت كنار هستند، بلكه بعضي از اين افراد در انكارشان 

اين امت مثل امام ] سلف صالح[افراط كرده و با حجت سد ذرايع، گذشتگان 

                                                 
 .10/12: الباري فتح -1
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109 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
احمد، ابن تيميه و ابن القيم ـ رحمهم اهللا ـ را به خاطر انجام تعويذ زير سؤال 

  .اين مطلب را ذكر كرده است» النذير العريان«برند همچنانكه مؤلف كتاب  مي
گويي علماست  توجهي به قدرت شفابخشي قرآن و عيب ولي اين كار باعث بي

  .گردد يي علمايش را پيشه سازد هالك ميگو و هر امتي كه عيب
  .خواهم اين مسأله را توضيح بفرماييد از شما مي

†àª@bäîjã@óÜÇ@a@óÜ•ë@á×bİ@…†ë@á×bÇ‰ë@a@áØÔÏ@ëN@ @
  عبداهللا بن محمد السدحان: فرزندتان



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

110 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  !]برادر گرامي، جناب عبداهللا السدحان[

  :وعليكم السالم و رحمه اهللا و بركاته و اما بعد
و . بنده نيز موافق شيوخ گرامي ابن باز، ابن عثيمين و ابن عبيكان هستم

گويم اين تجارب ـ به اذن خدا ـ سودمند بوده و الزم نيست هر تعويذي منقول  مي
باشد، بلكه به مقتضاي ظاهر حديث مشهور در اين باره، هر  صاز پيغمبر 

ايز است، و فرقي تعويذي كه تأثيرگذار بوده و شائبه شرك در آن نباشد، ج
كند كه تعويذ براي چشم خوردن انجام شود يا جنون و يا هر بيماري ديگري،  نمي

  .به اين شرط كه از كالم نامفهوم، طلسم، حروف مقطعه و امثال آن خالي باشد
بنابراين به كار خودتان به همان شيوه سابق ادامه بدهيد و از بركت خدا بهره 

  . وجزاكم اهللا خيراً. كاهد از اعمالتان نميبجوييد، خداوند با شماست و 
áÜë@éjz•ë@éÛeë@†àª@óÜÇ@a@óÜ•ë@ @

@Låíu@å»ŠÛa†jÇ@åi@a†jÇ@ƒî‘٢O١O١۴١۶ç@N@ @
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  سخن آخر

تواند او را رستگار كند همچنانكه باعث هالك او نيز  انسان مي] گفتار[شك زبان  بي
پيغمبر . شان آنها را به جهنم انداختزبان - پناه بر خدا  - شود و چه بسا مردماني كه  مي
چيز ديگرى سبب مىشود كه مردم به زبان درو كرده آيا چيزي جز «: به معاذ فرمود ص

تواند از  اي است كه شيطان مي بنابراين زبان بزرگترين وسيله ،»؟آتش جهنم وارد شوند
به همين  طريق آن به انسان ضرر برساند، مخصوصاً اگر چشم حسود، پشتوانه آن باشد،

پس شايسته و . دليل حفظ زبان يكي از بزرگترين راههاي ايمن بودن از شر شيطان است
: در اين باره فرمودند صبلكه الزم است مسلمان از سخن نامربوط دوري گزيند، پيغمبر 

  .»هاي حسن اسالم شخص است ترك چيزي كه به انسان مربوط نيست يكي از نشانه«
درماني و  د محصول مهارت ناچيز اين حقير در عرصه قرآنآنچه در اين كتاب گفته ش

تعويذ يكي از «: گويد اإلسالم ابن تيميه درباره آن مي تعويذ بود، تعويذي كه شيخ 
باشد، چرا كه انبياء و صالحان بر  ترين اعمال است و كار انبياء و صالحان مي پرفضيلت

  .»شياطين از انسانها هستندمبناي دستورات خدا و رسول هميشه در صدد طرد و دفع 
كـنم آن چنانكـه شايسـته     ام، حمد و ثنـاي خـدا را مـي    اگر در كارم موفق بوده

ام از او طلـب   عظمت عنايت وي و وسعت فرمانروايي اوست، و اگر موفـق نبـوده  
‘βÎ) ß‰ƒÍ÷﴿ :نمايم مغفرت مي é& ωÎ) yx≈ n=ô¹M}$# $tΒ àM ÷èsÜtGó™ $# 4 $tΒ uρ þ’Å+ŠÏùöθs? ωÎ) «!$$Î/ 4 Ïμ ø‹n=tã 

àM ù=©. uθs? Ïμ ø‹s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é&﴾1.  
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112 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ياري و (خواهم و توفيق من هم جز با  توانم جز اصالح نمي آنجا كه مي«

  .»گردم كنم و فقط به سوي او برمي تنها بر او توكل مي. خدا نيست) پشتيباني
yb•@ bí@ ÉÐãc@ ñìÇ…@ bß@

@ @

@köbÌÜÛ@ köbÌÛa@ ñìÇ…@ åß@
@ @

bö‰bÓ@ bí@ å»ŠÛa@ Ùm†‘bã@
@ @

@kmbØÜÛ@ æaŠÐÌÛa@ Þdm@ æc@
@ @

  .غائبش نيست] برادر[هيچ دعايي سودمندتر از دعاي شخص براي ! اي دوست
دهم كه براي مؤلف مغفرت طلب  تو را به خداي رحمان سوگند مي! اي خواننده

  .نمايي
Ûa@bíŠ@O@æbšß‰@Ú‰bjß@êbß@‹bËe١۴٢٢çN@ @

æby†Ûa@å»ŠÛa†jÇ@åi@†àª@åi@a†jÇ@†àª@ìicN@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

113 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  بينی بيان تفاوتهای طب شرعی و خرافات طالع: مقاله

  عالمه عبداهللا بن سليمان منيع: تأليف

†à§a@Èncë@ê†»c@î@lìmcë@êŠÐÌncë@éägÛî@åß@bi@‡ìÇcë@éîÜàÇ@pb÷ï@@†è‘cë
@ü@æcg@éÛüg@Š‘@ü@ê†yë@aÙí@¿@éÛ@çìÛcîénL@¿ë@iìi‰îénL@¿ë@×@LémbÐ•ë@éma‡@Þbà
…bè‘ñ@éèuë@õbÔÛ@bèi@ìu‰cL@Şæc@†è‘cë@î†jÇ@a†àª@bã†@Ôn½a@âbßg@éÛì‰ë@a´ë@î@†
ÜŠ½a´Üva@ ŠÌÛa@ †öbÓë@´Ü•@ó@ÜÇ@aéî@ÜÇëó@@ éibz•cë@ éÛecÈº´Üm@áÜë@î@bà

×rμg@a@í†Ûa@âìíåL@†ÈiëZ@ @
خداوند انسان را با دست با كرامت خود خلق و از روح پاك حود در آن دميد 

جوهر حيات و ضامن ) به عنوان(اي از روح و جسم قرار داد، روح  او را آميخته و
جسـم قـدرت بلنـدپروازي    . بقاي او، و جسم به عنوان ظرفي براي حمـل روح او 

 ª!$# ’®ûuθtGtƒ﴿ :كنـد  روح در آفاق هسـتي را بـه جـز در هنگـام خـواب محـدود مـي       

}§àΡF{$# t⎦⎫Ïm $yγÏ?öθtΒ ©ÉL©9$#uρ óΟs9 ôMßϑs? ’Îû $yγÏΒ$oΨtΒ ( ÛÅ¡ôϑçŠsù ©ÉL©9$# 4©|Ós% $pκön=tæ |Nöθyϑø9$# 

ã≅Å™öãƒuρ #“t÷zW{$# #’n<Î) 9≅y_r& ‘‡Κ|¡•Β 4 ¨βÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχρã©3xtGtƒ ∩⊆⊄∪﴾1N  

اند نيز  كند، و ارواحى را كه نمرده خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى«
سپس ارواح كسانى كه فرمان مرگشان را صادر كرده  ؛يردگ به هنگام خواب مى

گرداند تا سرآمدى  بازمى) كه بايد زنده بمانند(دارد و ارواح ديگرى را  نگه مى
  .»!كنند هاى روشنى است براى كسانى كه انديشه مى در اين امر نشانه؛معين

                                                 
  .42آيه : سورة الزمر -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

114 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
تنها خداست كه هـيچ نقضـي نـدارد و همـه مخلوقـات در امـوال، در نتيجـه        

و در نفس خود داراي نقص هستند و اين نقص به خاطر حكمتهايي است ] ارهاك[
Νä3̄Ρuθè=ö7oΨs9uρ &™ó©ý﴿  :كه خدا خواسته و اسراري كه مقتضي آن حكمت الهي اسـت  Î/ 

z⎯ÏiΒ Å∃öθsƒø:$# Æíθàfø9$#uρ <Èø)tΡuρ z⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθøΒF{$# Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡tyϑ̈W9$#uρ 3 ÌÏe±o0uρ š⎥⎪ÎÉ9≈¢Á9$#﴾1N  

قطعا همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و جانها و «
  .»!كنندگان و بشارت ده به استقامت ؛كنيم ها، آزمايش مى ميوه

انسان يكي از مخلوقات بوده و از روح و جسم خلق شده كه بر هر دو بعد او 
شود،  نقايصي در خلقت و اخالق و خصلت و در شعور و احساس عارض مي

وح در معرض نقص و كوتاهي است و بيماريهاي روحي مثل نگراني، اضطراب، ر
هايي كه باعث  اندوه، دلشكستگي، فراز و نشيب در مشاعر و ادراكات و وسوسه

شوند، بر آن عارض شده  شك و ترديد، ناكامي روحي و بازماندن از راه راست مي
  .گذارند و به عالوه جادو و پيامدهاي حسادت نيز بر او تأثير مي

جسم نيز تا زماني كه روح در آن باشد زنده است و بيماريهاي جسمي 
مختلفي بر قواي شنوايي، بينايي و ساير قواي جسمي دروني و بيروني عارض 

  .شوند مي
خداوند انسان را بر بسياري از مخلوقات فضيلت و برتري بخشيده و اين از 

وسيله آن خير و شر و هدايت  عقلي كه به: طريق اعطاي نعمتهايي است از جمله

                                                 
  .155آيه : سورة البقره -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

115 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
آورد،  دهد، قلبي كه هوشياري و بصيرت را مي و گمراهي را از هم تشخيص مي

كنند، قدرت نفوذ  ادراكاتي كه انسان را به آنچه مقتضاي فطرت است رهنمود مي
هاي مجهول آن تا از اين طريق خصائص و  هاي علم و دريدن پرده در كرانه

ردد و قدرت استفاده از اين خصائص و عجايب كه عجايب و غرايب آن هويدا گ
همين قدرت باعث متمدن شدن انسان و ايجاد تمدني شده است كه در بسياري از 

حقوق انسان را حفظ و از آن : اش به انسان خدمت كرده است شئون زندگي
حمايت كرده، اسباب سالمتي او را فراهم نموده و قدرت آباد كردن زمين و 

ا به او بخشيده است، همچنانكه كرامت او را تضمين كرده، خالفت در آن ر
عالوه بر اين . فضيلت و برتري او بر بسياري از مخلوقات را حفظ نموده است

اي به اصالح امور انسان و تيسير امور وي دارد، و اين كار را  خداوند عنايت ويژه
صورت كامل و با فرستادن رسوالن و انبياء و نزول كتبي كه بيانگر هدايت به 

  .وسيله پند گرفتن و بشارت خردمندانند، تحقق بخشيده است
بنابراين انسان از همه اسباب سعادت و آرامش برخوردار است، و برتري او بر 
ساير مخلوقات از طريق تحصيل علم از وحي الهي و كنكاشهاي عقلي حاصل 

يي بشري پيش شود و همين امر او را تا رهبري سفينة هستي در زندگي دنيا مي
هاي گوناگون زندگي بر وي گشوده  هايي از علوم مختلف در عرصه برده و دروازه

  :است
علومي درباره حكمت هستي و اثبات سازنده آن، علومي پيرامون فلسفه 
هستي، علومي دربارة ويژگي جوامع و اسرار وجود، بقا، پيشرفت و سقوط و افول 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

116 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ها، حيوانات و گياهان، علومي پيرامون آن جوامع، علومي در مورد طبابت انسان

  .هاي آن هستي، زندگي و خوشبختي، و علومي دربارة روح و ويژگي
هم روح و هم جسم انسان : شود علم طبابت است آنچه به اين مقاله مربوط مي

طبابت خاص خودشان را دارند، طبابت روح، روانپزشكي و طبابت جسم، پزشكي 
ها پزشكان متخصص و  هر كدام از اين عرصه شود و به صورت عام ناميده مي

  .مخصوص به خود را دارند و دواهاي هر يك مشخص است
ولي آنچه مشخص [روح حي و موجود بوده و علم به آن مخصوص خداست 

شود كه  در راه رساندن جسم به سعادت، بيماريهايي بر او عارض مي] است اينكه
شود، و بعضي  اهان دارويي معالجه ميبعضي از بيماريهاي آن از طريق استعمال گي

پوشانند، و بعضي نيز از طريق تعويذ  هايي كه روح را مي از طريق پاره كردن پرده
هاي تخصصي روانپزشكي متعددي براي اين  و كلينيك. و دعاهاي شرعي موجود

  .اند منظور ايجاد شده
ده و موضوع بحث ما مداواي بيماريهاي روحي است كه بيماريهاي حقيقي بو

  .شوند و عامل آن نفوذ شيطان است متوجه روح مي
كنندگان در بندگي عقل و حواس اين بيماريها و مداواي آن را  بعضي از افراط

كنند، با اين برهان كه هر مرضي عبارت است از درد موضعي از جسم،  انكار مي
  .بنابراين چنين بيماريهاي توهم و خيال هستند



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

117 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
ر و درك و انكار وجود و نقص ايمان و حاكم كردن اين پندار در واقع از قصو

در حالي كه هستي منحصر در امور حسي و قابل . گيرد عقل و حواس نشأت مي
مشاهده نيست؛ مثالً جريان الكتريسيته در داخل سيم وجود دارد و در انجام امور 

گيرد، همين قدرت در يكي از دو رشته از سيم برق وجود  مورد استفاده قرار مي
دارد كه تشخيص آن با هيچ يك از حواس ممكن نيست، بادها و طوفان نيز همين 

اند كه گاهي به امر خدا ويرانگر و گاهي مژده و باعث تلقيح گياهان هستند،  گونه
ارواح . بيند و نه حواس قدرت لمس آن را دارد با اين وجود نه چشم آن را مي

يز وجودي حقيقي و واقعي دارد كه انسانها، جنيان، مالئكه، حيوانات و گياهان ن
كند،  باشد، ولي با اين وجود، هيچ عاقلي آن را انكار نمي قابل لمس و مشاهده نمي

  .و براي پي بردن به وجود آن رؤيت آثار آن كافي است
از آنجا كه اهل اديان آسماني و مخصوصاً مسلمانان اين حقيقت را باور داشته 

يان علم و معرفت كه خود را از آگاهان به و تسليم آن هستند، بعضي از مدع
دانند به اين كار روي آورده  مداواي بيماريهاي روحي خصوصاً تعويذ و تميمه مي

بازي، فريبكاري، استعانت از شياطين و جنيان و پناه بردن به  و كارشان را با شعبده
ابهام،  ند و با اين كار طب شرعي در مورد امراض روحي را پر از طلسم در آميخته

  .اند گمراهي و اختالط حق و باطل و حقيقت و خيال كرده
بنابراين بر اهل علم و فضل الزم است كه راه درست را براي مسلمانان روشن 

بازان، مكاران و بندگان جن و شياطين  گردانند و آنان را از پيروي از شعبده



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

118 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
گاه سازند كه آنان در كننده آنان آ آميز و گمراه بازدارند و مردم را از اعمال شرك

صدد خوردن اموال و دارايي مردم و تسلط بر مردم و آبرويشان و تباه كردن قلوب 
بازان مكار  علماء بايد تفاوت بين تعويذ شرعي و كار شعبده. و عقول مردم هستند

  .را بيان كنند
درماني، يك طبابت روحي است كه در قبول و عمـل بـه    تعويذ شرعي و قرآن

شك و شبهه نيست، مخصوصاً بـراي مسـلماناني كـه بـه ربوبيـت و       آن هيچ جاي
الوهيت خدا شهادت داده و به شفابخشي او ايمان دارند، و يقـين دارنـد كـه هـيچ     

و آيات و احاديـث  . اي جز به تقدير الهي روي نخواهد داد دگرگوني و هيچ حادثه
≅ö﴿ :از جملــه. كننــد زيــادي شفابخشــي قــرآن را بيــان مــي è% uθèδ š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖtΒ# u™ 

” W‰ èδ Ö™ !$x Ï© uρ﴾1N  

  .»قرآن براي مؤمنان مايه هدايت و بهبودي است: بگو«
ãΑ﴿و Íi”t∴çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ öà) ø9 $# $tΒ uθèδ Ö™ !$x Ï© ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ωÎ) 

# Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪﴾1N  

مايه بهبودي و رحمت مؤمنان است فرستيم كه  ما آياتي از قرآن را فرو مي«
  .»افزايد ولي بر ستمگران جز زيان نمي

                                                 
  .44آيه : سورة فصلت -1
  .82آيه : سورة اإلسراء -1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

119 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
Β̈$﴿و Î) uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ ( …çμ ¯Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $#﴾1N  

هايى از شيطان متوجه تو گردد، از خدا پناه بخواه كه او  و هرگاه وسوسه«
  .»!شنوده و داناست

#﴿ :و نيز sŒÎ) uρ àMôÊÌtΒ uθßγsù É⎥⎫Ïô±o„ ∩∇⊃∪﴾2N  

  .»دهد و هنگامي كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا مي«
شد،  بيمار مي صچون پيغمبر : كند كه روايت مي كعائشه : و از احاديث

كند و از هر دردي شفا  اهللا، تو را سالم مي بسم «: گفت جبرئيل در تعويذ او مي
اين روايت را ابوسعيد . 1»دارد زننده و حسود تو را نگه مي شمدهد و از شر چ مي

  .2نيز روايت كرده است سالخدري 
شد، پيغمبر  روايت شده كه هر وقت يكي از ما بيمار مي كو باز از عائشه 

اي پروردگار «: فرمود ماليد و مي مي] بر موضع درد[دست راست خود را  ص
اي و هيچ  و شفا بده كه تنها تو شفا دهنده ناراحتي و بيماري را دور گردان! مردم

دهي كه ديگر اثري از بيماري باقي  شفايي جز شفاي تو شفا ندهد، شفايي مي
مريض و بد حال شد  صوقتي كه پيغمبر : يدگو در ادامه مي كعائشه . »ماند نمي

                                                 
  .36آيه : سورة فصلت -1
  .80آيه : سورة الشعراء -2
 .14/169، )شرح النووي(صحيح مسلم، كتاب السالم، باب الطب والمرض والرقي  -1
 .14/170، )شرح النووي(صحيح مسلم، كتاب السالم، باب الطب والمرض والرقي  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

120 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
دست او را گرفتم تا همين دعا را برايش بخوانم، ولي او دستش را از دست من 

مرا مورد مغفرت خويش قرار ده و به ! پروردگارا«: ده و سپس فرمودندجدا كر
چون به او نگاه كردم ديدم كه وفات : گويد ك، عائشه »سوي خود بازگردان

  .1فرموده است
هر وقت يكي از اهل بيت پيامبر «: كند در جايي ديگر روايت مي كعائشه 

. پرداخت ه مداوا ميشد با دو سورة فلق و ناس و دميدن بر او ب مريض مي ص
بيمار شد ـ آخرين بيماري حضرت كه منجر به مرگ او شد ـ  صوقتي پيغمبر 

دادم، زيرا  دميدم و با دستهاي خودش آن را مالش مي او مي] موضع درد[بر 
  .1»تر بود دستهاي او پربركت
شد،  كند كه چون يكي از ما بيمار و يا مجروح مي روايت مي كباز هم عائشه 

كرد و  زد سپس آنرا بلند مي انگشت سبابه خود را به زمين مي صپيغمبر 
كنم  اهللا، خاك اين زمين را با آب دهان يكي از خودمان مخلوط مي بسم «: گفت مي

 صكه رسول اهللا : فرمايد و باز مي ،2»تا به اذن خدا بيمار ما به وسيله آن شفا يابد
  .3»از چشم خوردن تعويذ كند: به او دستور داد كه

                                                 
 .14/180، )شرح النووي(السالم، باب استحباب رقيه المريض  صحيح مسلم، كتاب -1
 .182-14/181، )شرح النووي(يه المريض السالم، باب استحباب رق صحيح مسلم، كتاب -1
 .14/183، )شرح النووي(السالم، باب استحباب رقيه المريض  صحيح مسلم، كتاب -2
  .14/184، )شرح النووي(السالم، باب استحباب الرقيه من العين والنمله والحمه،  صحيح مسلم، كتاب -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

121 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
به ما اجازه  صپيغمبر «: روايت شده كه سدر صحيح مسلم از انس بن مالك 

دادند براي چشم خوردن، تب كردن و مجروح شدن، تعويذ و قرآن درماني 
  .1»كنيم

تعويذهايتان «: فرمودند صاألشجعي روايت شده كه پيغمبر  همچنين از عوف 
به شرك نيانجامد، را بر من عرضه كنيد، تعويذ در صورتي كه ] شيوة تعويذ[

  .1»ايرادي ندارد
نقل شده كه تعدادي از اصحاب  سباز در صحيح مسلم از ابوسعيد الخدري 

در حال مسافرت از كنار يكي از قبايل عرب گذشته و از آنها  صپيغمبر 
خواستند به ميهماني قبولشان كنند ولي آن قبيله قبول نكرده و از اصحاب پرسيدند 

مار نيش زده و يا ] كه[بزرگ قبيله ما را ] تا[شما هست؟  آيا تعويذخواني همراه
بله و سپس رفت و : يكي از اصحاب گفت]. مداوا كند[اينكه چشم خورده است 

اي از  با خواندن سورة فاتحه او را مداوا كرده و رئيس قبيله در عوض رمه
م، تا با پيغمبر در جريان نگذار: صحابي گفت. گوسفندان قبيله را به او داد

بازگو كرد و  صتوانم آن را قبول كنم، و سپس آمد و جريان را براي پيغمبر  نمي
چه «: تبسمي زد و فرمود صپيغمبر . اي پيغمبر چيزي جز فاتحه نخواندم: گفت

                                                 
  .14/184، )شرح النووي(والنمله والحمه،  السالم، باب استحباب الرقيه من العين صحيح مسلم، كتاب -1
، )شرح النووي(السالم، باب جواز أخذ األجره علي الرقيه بالقرآن واألذكار،  صحيح مسلم، كتاب -1

14/187. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

122 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
رمه گوسفند را از آنان بگيريد «: و سپس فرمودند» داني، شايد تعويذ كرده باشي مي

  .1»و سهم مرا فراموش نكنيد
وايت ديگر آمده كه آن صحابي با قرائت قرآن و جمع كردن بزاق و و در يك ر

  .2آب دهانش بر آن مرد دميد و او شفا داد
شك شريعت خدا  اين آيات و احاديث بيانگر مشروعيت تعويذ است، و بي

حق و صحيح بوده و تعويذ شرعي راهي است براي مداواي بيماريهاي روحي و 
  .جسمي

يان تعويذ كه باعث تغيير ريخت و ماهيت اين كار ولي باتوجه به پيدايش مدع
  :اند از جمله اند، تعدادي از علماء شروطي را براي تعويذ وضع كرده شده

و دعاهاي مباحي  صتعويذ بايد با خواندن آيات قرآني، احاديث پيغمبر 
كنند  انجام گيرد كه وحدانيت خدا در رساندن خير و شر و شفابخشي را بيان مي

#﴿: فرمايدخداوند مى sŒÎ) uρ àMôÊÌtΒ uθßγsù É⎥⎫Ïô±o„﴾1N  
  .»دهد و هنگامي كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا مي«
 

                                                 
، )شرح النووي(السالم، باب جواز أخذ األجره علي الرقيه بالقرآن واألذكار،  صحيح مسلم، كتاب -1

14/187. 
، )شرح النووي(سالم، باب جواز أخذ األجره علي الرقيه بالقرآن واألذكار، ال صحيح مسلم، كتاب -2

14/188. 
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123 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
  .خالي بودن تعويذ از كلمات نامفهوم و مرموز و طلسم - 1
تعويذ به زبان عربي باشد زيرا در تعويذ به زبانهاي ديگر احتمال وجود  - 2

 .خلل و لغزش در دعا وجود دارد

ه باشيم كه بايد شفا به دنبال تعويذ فوراً حاصل شود، بلكه نبايد انتظار داشت - 3
تعويذ تنها سبب شفا بوده و شفادهنده فقط خداست و بس، كه تعويذ را سببي 

 .براي شفا قرار داده است

بيمار بايد مؤمن بوده و توحيد و ربوبيت، الوهيت و تأثير و قدرت را باور  - 4
: رآنچه نخواست نخواهد بودداشته باشد و هر چه خواست خواهد بود، و ه

﴿ãΑÍi”t∴çΡuρ z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# $tΒ uθèδ Ö™!$xÏ© ×πuΗ÷qu‘uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“tƒ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ωÎ) #Y‘$|¡yz﴾1N 

فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مؤمنان است  ما آياتي از قرآن را فرو مي«
  .»افزايد ولي بر ستمگران جز زيان نمي

يذكننده گمراه و منحرف نباشد و با تعويذش متوجه غير خدا و خواهان تعو - 5
بازان و مكاران و بندگان شياطين اينگونه  تقرب به غير او نباشد، مثالً شيوه شعبده

اش  است كه مقداري از لباس، ناخن و موي بيمار و يا معلوماتي دربارة خانواده
 .گيرند مي

بازي،  ه باشد، تعويذ به نوعي شعبدهچنانچه يكي از شروط فوق وجود نداشت
انجامد، و به دليل فرموده پيغمبر  پردازي تبديل شده به شرك مي نيرنگ و خيال
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124 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
حرام خواهد [» اشكال است تا زماني كه تعويذ به شرك منجر نشود، بي«كه  ص
  ].بود

خالصه مطلب اينكه انسان از جسم و روح خلق شده و توانايي ادامه 
سالمتي روح و جسم اوست، جسد ظرفي است براي روح، و اش در گرو  زندگي

روح داراي صفا و راحتي نخواهد بود مگر اينكه جسد از بيماري و ناراحتي در 
امان باشد، و جسد نيز در سالمتي و راحتي نخواهد بود جز در صورت دور بودن 

  .روح از بيماري
بعضي از  هاي جسم و روح متفاوت است، و مؤيد اين مطلب گفته بيماري

كنيد  شما بيمار نيستيد، گمان مي: گويند پزشكان است به بيماران روحي كه مي
شان نسبت به بيماريهاي روحي سرچشمه  و البته اين از جهل و ناداني. بيماريد

  .گيرد مي
زماني كه بيمار روحي : گذارد شك بيماري روحي بر روي جسد نيز تأثير مي بي

ردگي و كسالت شود نتيجة آن ضعف جريان خون و دچار تنگي و فشار، اندوه، آز
هاي جسمي خواهد  كاهش مصونيت جسم و در نهايت نفوذ ويروس و ظهور بيماري

  .بود
اي از روح و جسم اسـت، زنـدگي بـدون روح وجـود نخواهـد       انسان آميخته

معني است، هـر يـك از دو جنبـه از وجـود انسـان       داشت، و روح بدون جسد بي
هايشان هستند، و بعضـي از   خاصي در وجود، رويكرد و بيماريهاي  داراي ويژگي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

125 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
شناسان و فيلسوفان ماهر به اين حقيقت پي برده و روانپزشـكي را   پزشكان، جامعه

اند، كه امروزه اين علم متخصصـاني دارد كـه در شـناخت خصـائص و      ابداع كرده
اي پزشكي اند، و اين علم از جهت اهميت، اعتبار و تخصص همپ مداواي آن خبره

بوده و بيمارستانهاي تخصصي براي آن تأسيس شده است و مطالعات پيگيري بـه  
و ] روح[= ها، همايشها و جلسات درسي در مـورد حـاالت نفـس     شكل كنفرانس
ها، شك و ترديدهاي روحي در تفكر، تمركـز و مشـاهده    ها، لغزش اوهام، وسوسه

هـا و   و مراكز علمي دانشـكده در حال انجام است، و بلكه در دانشگاههاي جهاني 
شناسـي، اسـباب    گروههايي به علوم رواني اختصاص يافته است كه در مورد روان

ايـن بـه   . كنند خوشحالي و ناراحتي روان و بيماريها و دواي آن بيماريها مطالعه مي
ها بر  معني پذيرش وجود روح و زنده بودن آن و عارض شدن بيماريها و ناراحتي

 :كه درك كنه و حقيقـت ايـن وجـود عجيـب مخـتص خداسـت      آن است، جز اين
﴿štΡθè=t↔ó¡o„uρ Ç⎯tã Çyρ”9$# ( È≅è% ßyρ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒr& ’În1u‘ !$tΒuρ ΟçFÏ?ρé& z⎯ÏiΒ ÉΟù=Ïèø9$# ωÎ) WξŠÎ=s%﴾1N  

: ، بگو)كه روح چيست(كنند سؤال مى»  روح«درباره !) اي محمد(و از تو «
و جز اندكى از دانش، به شما داده نشده  ؛روح از فرمان پروردگار من است«

  .»!است
نزد علما و عقالي بشر مسلّم است كه روح جوهر حيات بوده و بيماريهاي 

كنند ولي  آن، اغلب حاالتي معنوي است كه ماديگراها آثار آن در شفا را انكار مي
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126 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
بيمار  بينند كه روحِ واقعيت خالف گمان آنها بوده و باعث تحير آنان است زيرا مي

  .يابد به اذن خدا و اسباب معنوي متمايز بدون دواهاي پزشكي رايج شفا مي
شك معالجه رواني مثل معالجه جسمي تأثيرگذار بوده و به اذن خدا باعث  بي
شود، همچنانكه مصونيت در برابر بيماريهاي روحي مثل مصونيت در برابر  شفا مي

  .بيماريهاي جسمي مؤثر است
دن حقيقت داشته و خداوند به ما دستور استعاذه از آن را بنابراين چشم خور

ö≅è% èŒθããr& Éb>tÎ/ È,n=xø9﴿ :داده است $# ∩⊇∪ ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $tΒ t,n=y{ ∩⊄∪ ⎯ ÏΒ uρ ÎhŸ° @, Å™%yñ # sŒÎ) |=s%uρ 

∩⊂∪ ⎯ÏΒ uρ Ìhx© ÏM≈sV≈¤ ¨Ζ9$# †Îû Ï‰s)ãèø9 $# ∩⊆∪ ⎯ ÏΒ uρ Ìhx© >‰ Å™%tn #sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪﴾1N  
و از . از شر تمام آنچه آفريده است. صبح ءبرم به پروردگار سپيده ه ميپنا: بگو«

هـا   و از شرّ آنها كـه در گـره  . شود شر هر موجود شرور هنگامي كه شبانه وارد مي
  .»ورزد و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد مي. )جادوگران(دمند مي

: رمودندف صروايت كرده است كه پيغمبر  مامام مسلم نيز از ابن عباس 
چشم خوردن حقيقت دارد و چنانچه قرار بود قضا و قدر را جلو بياندازد چشم «

هر وقت از شما خواسته شد كه :] سپس فرمود[كرد،  خوردن اين كار را مي
اين كار را ] تا به چشم خورده نوشانده شود[را بشوئيد ] دست و پاهايتان[خودتان 

  .2»بكنيد
                                                 

 .5ـ 1آيات : سورة الفلق -1
 .14/171، )شرح النووي(صحيح مسلم، كتاب السالم، باب الطب والمرض والرقي،  -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

127 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
داوند به ما دستور داده كه از جادو و دميدن سحر و جادو نيز حقيقت دارد و خ

و خداوند ما را جز به حقيقت و يا محتمـل  . ها به خدا پناه ببريم جادوگران در گره
 θãèt7̈?$#uρ $tΒ (#θè=÷Gs? ß⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# 4’n?tã Å7ù=ãΒ z⎯≈yϑø‹n=ß™ ( $tΒuρ txŸ2#)﴿ :دهد الوقوع دستور نمي

ß⎯≈yϑø‹n=ß™ £⎯Å3≈s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# (#ρãxx. tβθßϑÏk=yèãƒ }̈ $̈Ψ9$# tósÅb¡9$# !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ’n?tã È⎦÷⎫x6n=yϑø9$# 

Ÿ≅Î/$t6Î/ |Nρã≈yδ šVρã≈tΒuρ 4 $tΒuρ Èβ$yϑÏk=yèãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®Lym Iωθà)tƒ $yϑ̄ΡÎ) ß⎯øtwΥ ×πoΨ÷GÏù Ÿξsù öàõ3s? ( 

tβθßϑ̄=yètGuŠsù $yϑßγ÷ΨÏΒ $tΒ šχθè%Ì hxãƒ ⎯ÏμÎ/ t⎦÷⎫t/ Ï™öyϑø9$# ⎯ÏμÅ_÷ρy—uρ 4 $tΒuρ Νèδ t⎦⎪Íh‘!$ŸÒÎ/ ⎯ÏμÎ/ ô⎯ÏΒ 

>‰ymr& ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$#﴾1N  

. خواندند پيروى كردند از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى) يهود(و «
و  ؛ولى شياطين كفر ورزيدند ؛كافر نشد) و ؛دست به سحر نيالود(سليمان هرگز 

و »  هاروت«از آنچه بر دو فرشته بابل ) يز يهودن(و . به مردم سحر آموختند
آن دو، راه سحر كردن را، براى آشنايى با طرز . (، نازل شد پيروى كردند» ماروت«

دادند، مگر اينكه از  به هيچ كس چيزى ياد نمى) و. دادند ابطال آن، به مردم ياد مى
تعليمات، سوء  و از اين! (ما وسيله آزمايشيم كافر نشو«: گفتند پيش به او مى

آموختند كه بتوانند به وسيله  ولى آنها از آن دو فرشته، مطالبى را مى» !)استفاده نكن
توانند بدون اجازه  ولى هيچ گاه نمى ؛آن، ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند

  .»خداوند، به انسانى زيان برسانند
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128 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
رد، با اين توان تأثير چشم زدن و جادو كردن را درك ك با مشاهدات حسي نمي

وجود هر دو حقيقت دارند و آثارشان مشاهده شده و محسوس است، و دواي اين 
دو بيماري نيز غيرمحسوس و معنوي است كه در پيشگيري مداواي بيماري مؤثر 

  .بوده و تأثيرشان قابل مشاهده حسي است
همچنانكه . زننده است كه قابل مشاهده نيست چشم زدن پرتوي از چشم چشم

آن از طريق قرائت قرآن و دميدن در موضع درد بوده كه فرآيند تأثير اين معالجه 
روح و بيماريهاي عارض شدة غير سحر و چشم . كار نيز قابل مشاهده نيست

اند، يعني اغلب آن بيماريها و دواهايشان غير قابل مشاهده  خوردن نيز همين گونه
  .حسي هستند

شم در توضيح تفاوت طبابـت شـرعي و   اميدوارم با نوشتن اين مقاله توانسته با
بازي و مكاري سهمي داشته، و در بيان حـاالت سـالمتي و    طبابت خرافاتي، شعبده

بيماري عارض بر روح و اينكه واكسن شدن آن تنها در گرو پناه بردن به خداست 
⎯﴿ :فرمايـد  همچنانكه خداوند متعال مـي . كوتاهي نكرده باشم ¨Β r& Ü=‹Åg ä† §sÜôÒßϑø9 $# 

# sŒÎ) çν% tæ yŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u™ þθ¡9 $#﴾1N  

كند و گرفتارى را  يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مى) آيا بتها بهترند(«
  .»سازد برطرف مى
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129 قرآن درمانىــ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية   
Β̈$﴿ :فرمايد و مي Î) uρ y7 ¨Ζxîu”∴tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ ( …çμ̄Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

ÞΟŠÎ=yèø9 $# ∩⊂∉∪﴾1N  
  .»اي از شيطان به تو رسيد به خدا پناه ببر، او شنواي داناست و اگر وسوسه«

è%uρ Éb>§‘ èŒθããr& y7≅﴿ :فرمايد و نيز مي Î/ ô⎯ ÏΒ ÏN≡t“ yϑyδ È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ∩®∠∪ èŒθããr& uρ š Î/ 

Éb>u‘ βr& Èβρç ÛØøts† ∩®∇∪﴾2N  
و از اينكـه آنـان   ! برم هاى شياطين به تو پناه مى از وسوسه! پروردگارا«: و بگو«

  .»!برم به تو پناه مى ـ اى پروردگار منـ ) نيز(نزد من حاضر شوند 
≅ö﴿ :فرمايد و در جايي ديگر مي è% èŒθããr& Éb>tÎ/ È,n=xø9 $# ∩⊇∪ ⎯ÏΒ Îh Ÿ° $tΒ t,n=y{ ∩⊄∪ 

⎯ ÏΒuρ Îh Ÿ° @, Å™%yñ #sŒÎ) |=s%uρ ∩⊂∪ ⎯ ÏΒ uρ Ìhx© ÏM≈sV≈¤ ¨Ζ9$# †Îû Ï‰s)ãèø9 $# ∩⊆∪ ⎯ÏΒ uρ Ìhx© >‰ Å™%tn 

# sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪ ﴾3N  
و از . از شر تمام آنچه آفريده است. صبح ءبرم به پروردگار سپيده پناه مي: بگو«

هـا   و از شرّ آنها كـه در گـره  . شود شر هر موجود شرور هنگامي كه شبانه وارد مي
  .»ورزد و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد مي. )جادوگران(دمند مي

                                                 
 .36آيه : سوره فصلت -1
 .98و  97آيات : سوره المؤمنون -2
 .5ـ 1آيات : سورة الفلق -3
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@I@ča: مانند صهاي پيغمبر و عالوه بر قرآن التزام به دعا čpbflàčÜØči@ Ž‡žìŽÇc

flÕÜfl@bflß@ğŠfl‘@žåčß@čpbŞßbŞnÛaNH  
و اوراد  ).برمىآنچه خداوند آفريده است، به كلمات كامل او پناه م! از شر(

  .صبحگاهي و شامگاهي نيز باعث حفظ و صيانت از بيماريها است
@óÜÇë@†àª@bã†î@óÜÇ@a@óÜ•ë@ÕîÏìnÛa@bië@@@†à§aë@L´Èºc@éjz•ë@éÛe

´½bÈÛa@l‰@N@ @
@éßČŠØß@éØß٧O٨O١۴٢٠çN@ @
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