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ijk  
  دمه مترجممق

حمد و سپاس براي خداوندي كه قلوب ما را به نعمت ايمان مزين گردانيد و اسالم 
را براي ما رسول فرستاد و درود و سالم بر  را براي ما دين قرار داد و محمد مصطفي

  . نبي كريم و اصحاب او باد
غافل آنها ارزاني داشته براي  هاي بزرگي كه اهللا امروزه مسلمين از وجود نعمت

داشتند؛ بهترين هايي كه پيامبران پيشين آرزوي آنها را براي خود و امتشان  هستند نعمت
دين، بهترين كتاب، بهترين رسول، بهترين امت، وليكن صد افسوس كه ما قدر آنها را 

  . آوريم شناسيم و حق آنها را بجاي نمي نمي
اي  كه هيچ رابطه ينان كذابيب و طالع نويسان بينيم كه چطور رماالن و نسخه امروزه مي

كنند و براي مداواي امراض و سحر و جنون و  سركيسه ميبا اصل دين ندارند مردم را 
وعقلي براي آنها  كنند كه هيچ گونه سند شرعي غيره، طرق حرام و نامشروع را اتخاذ مي

اب از جهت اجتن لذا. باشند ق ضالّه ميرَخرافي و فوجود ندارد و بر گرفته از روشهاي 
به اهل آن مراجعه اين گونه افراد و كارها و تداوي امراض قلبي و جسمي و روحي بايد 

نمود آنها كساني نيستند جز عالمان شريعت كه خود نيز به آن عامل هستند و سنت 
  . باشند گويي به دور مي نمايند و از هر گونه خرافه نبوي را حفظ مي

همه دوستداران شريعت و سنت نبوي شريف  به اميد اينكه اين كتاب مورد استفاده
  . قرار بگيرد
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  مقدمه 
  . اهميت درمان به وسيله قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم

گوييم و از او ياري و مدد  و او را حمد مي ،است اهللا همانا حمد و ستايش از آنِ
ناه جوييم و از او طلب مغفرت داريم و از شرارت نفس و بدي اعمالمان به او پ مي
تواند گمراه كند، و هر كس را كه  بريم، هر كس را كه او هدايت نمايد، هيچكس نمي مي

اله و معبودي  اهللا جز دهيم او گمراه كند، برايش هيچ هدايتگري نيست، و شهادت مي
بنده و  دهيم كه محمد نيست، يگانه است كه شريك و همتا ندارد و شهادت مي

درود بر او و آل و اصحابش باد، و بر هر كس كه تا  و سالم و ،فرستاده بر حق اوست
  . قيامت با نيكي پيروي آنها را نمايد

  : اما بعد 
اي وجود ندارد كه تداوي و درمان به وسيله قرآن  در اين مورد هيچ شك و شبهه

درمان بس نافع و شفايي بس ) شود كه رقيه ناميده مي( كريم و احاديث رسول امين
  . كامل است

  ö≅è% uθèδ š⎥⎪Ï% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ ” W‰èδ Ö™!$ x Ï© uρ   ) 44 /فصلت(  
  .»هدايت و شفا است) مسلمانان(آوردندگان  قرآن براي ايمان :بگو«

 ãΑ Íi”t∴çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ öà) ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9   )82 / اسراء(  
  .»ؤمنانمت است براي مآوريم از قرآن آنچه وي شفا و رح و فرود مي«

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3ø? u™!$ y_ ×π sà Ïãöθ̈Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ Ö™!$ x Ï©uρ $ yϑÏj9 ’Îû 

Í‘ρ ß‰Á9 $# “Y‰ èδ uρ ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9   ) 57 /يونس(  
اي مردمان، آمده است به شما پندي از پروردگارتان و شفايي بر آن علت كه در «

  .»ه نمودني و بخشايشي براي مسلمانانهاست و را سينه
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پس قرآن عظيم شفاي كاملي براي تمامي دردهاي جسمي و روحي و كلية دردهاي 
باشد، و براي هر كسي شايسته و ضروري است كه به وسيله قرآن  دنيوي و اخروي مي

باشد، و هر كسي با داشتن  ي به وسيله قرآن ميشفا نمايد كه بهترين مداوا، تداوطلب 
ق و ايمان و قبول كامل و اعتقاد راسخ به آن و قبول شروط قرآن، بيماريش شفا صد
ها  تواند مقاومت نمايد، البته چطور دردها و سختي يابد و هيچ دردي در مقابل آن نمي مي

كالم پروردگار آسمان و زمين ياراي مقاومت داشته باشند، كالمي كه اگر بر در مقابل 
شد آن را قطعه قطعه  شكافت، و اگر بر زمين عرضه مي ا را ميگرديد آنه ها نازل مي كوه
كرد، هيچ دردي از امراض جسمي و روحي وجود ندارد مگر اينكه در قرآن براي  مي

درمان آن و يا اسباب درمان آن و يا محافظت از آنها، راهي وجود نداشته باشد، البته 
در قرآن  اهللا. ي داشته باشدبراي او درك و فهم قرآن را ارزان براي كسي كه اهللا

و خود قرآن پزشك جسم و روح  ،فرموده استهاي جسم و روح را بيان  بيماري
  . باشد مي

  
   :باشد هاي قلب و روح دو نوع مي و اما بيماري

امراض  يكي مرض شبهه و شك است، دومي مرض شهوت و گمراهيست، و اهللا
  : فرمايد  و مي. دهد ن دردها را هم شرح ميده و اسباب درمان ايوقلبي را مفصالً بيان فرم

 óΟ s9 uρ r& óΟÎγ Ïõ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖø9 t“Ρ r& y7ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6 ø9$# 4‘ n=÷Fãƒ óΟÎγ øŠn= tæ 4 χÎ) ’ Îû 

šÏ9≡ sŒ Zπ yϑôm t s9 3“t ò2ÏŒ uρ 5Θ öθs) Ï9 šχθãΖÏΒ ÷σãƒ   )51 / عنكبوت(  
شود  ه خوانده ميه فرستاديم بر تو كتاب كآيا كفايت نكرده است ايشان را آنچ«

  .»دارند بر ايشان، هرآينه در اين مقدمه رحمت و پند است براي قومي كه باور مي
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او را  هر كسي را كه قرآن شفا ندهد پس اهللا«: گويد  اهللا مي عالمه ابن قيم رحمه
 »او را كفايت نكرد شفا نداد و هر كس را كه قرآن او را كفايت نكند پس اهللا

  ). زادالمعاد(
هاي جسمي، قرآن كريم به اصول طبي آن و كليات و قواعد آن ارشاد  بيماري اما
يكي حفظ سالمتي : فرمايد و در آن اصول پزشكي آمده است و بر سه قسم است  مي

زا است، و سوم طلب راحتي از مواد  رسان و بيماري است، دومي پرهيز از مواد آسيب
  . باشد رسان مي فاسد و آسيب

به وسيله قرآن تداوي نمايد، تأثير عجيبي در شفاي فوري  اگر فردي به دقت
زماني در مكه مكرمه بودم كه در «: گويد  مياهللا  ابن قيم رحمه مبيماريش خواهد بود، اما

آن زمان بيمار شدم و پزشك و درماني نيافتم، و خودم را به وسيله سوره فاتحه معالجه 
داري از آب زمزم برداشته و بر آن به نمودم و در آن تأثير عجيبي مشاهده كردم، مق

نوشيدم، پس از آن سالمتي كامل پيدا  خواندم، سپس آن را مي دفعات سوره فاتحه را مي
ها بكار بردم و از آن  ي كردم، و اطمينان و يقين حاصل نمودم، و در بسياري از بيمار

اشتند تعريف بيشترين تأثير را گرفتم، و آن را براي كساني كه از درد خود شكايت د
  ). زادالمعاد(» نمودم، آنها نيز استفاده كرده و بيشترشان سريعاً خوب شدند

نيز چنين بوده است و از  رقيه ثابت شده از سنت پيامبر معالجه به وسيله دعا و
باشد، و هرگاه دعا از منهيات به دور باشد، از بهترين اسباب براي دفع  بهترين داروها مي

مخصوصاً كه  ت،باشد، و دعا از بهترين داروهاس ها مي ن به خواستهها و رسيد ناپاكي
نمايد  همراه استقامت و پافشاري در آن باشد، و دشمن بالست و آنها را درمان و دفع مي

كند و يا حداقل در حين نزول بال آن را خفيف و سبك  و از نزول بال جلوگيري مي
  ). جواب الكافي(كند  مي
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دعا، در مقابل مشكالتي كه فرودآمده و يا نيامده سودمند ( :در حديث شريف آمده
 :فرمايد و باز مي) ترمذي و حاكم) (بر شماست كه دعا كنيد ،است، پس اي بندگان خدا

عمر ) طول(گرداند و هيچ چيز به جز نيكي به  هيچ چيز به جز دعا قضا و بال را برنمي(
   .)ترمذي و حاكم) (افزايد نمي

اذكار، شك آيات،  كه مستلزم فهم و درك است و آن اينست كه بي ايست و اينجا نكته
در نفس خودشان شفادهنده و شود،  دعاها، معوذات كه به وسيله آنها شفا خواسته مي

كند و با  نافع هستند، ولي اعتقاد و قدرت فاعل و همچنين تأثيرگذاري او را طلب مي
در آن باعث جلوگيري از شك و يا وجود ضعف تأثير فاعل و يا عدم اعتقاد مريض 

رقيه مستلزم  شود، و شفا حاصل نخواهد شد، پس معالجه به وسيله دعا و تأثير دارو مي
  : دو چيز است 

   .كننده يكي از حيث بيمار و ديگري از جهت معالجه
قوت نفس  به اينكه: بستگي دارد آنچه كه مربوط به بيمار است به چند چيز مهم 

باشد متوجه باشد و اعتقاد راسخ داشته  و راستي به سوي اهللا داشته باشد، و با صدق
پناه آورد و  به اينكه قرآن براي مؤمنين شفا و رحمت است و با طرز صحيح به اهللا
  . باشد دل و زبان را يكي گرداند، و اين هم نوعي مبارزه با نفس و شيطان مي

يكي : جود دو چيز شود مگر با و براي يك مبارز، پيروزي بر دشمن حاصل نمي
اينكه اسلحه سالم و خوب داشته باشد، ديگر اينكه بازوي قوي داشته باشد، اگر سالح 

باشد هرگز پيروزي حاصل نامناسب باشد در حالي كه بازوي بزرگ و قوي داشته 
اي موجود باشد و نه زور با زور،  حال تصور نماييد كه نه اسلحه. شود و بالعكس نمي

افتد؟ يعني قلب از توحيد و توكل و خداترسي و توجه به اهللا خالي  ميآنگاه چه اتفاقي 
  ! هم محروم باشد آنگاه چه خواهد شد؟) دعا(باشد و از سالح 
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كننده به وسيله قرآن و حديث است كه براي او هم دارا  دوم از بابت معالجه وجه
رقيه و دعا با «: گويد  اهللا مي الزامي است، به همين دليل ابن تين رحمهبودن دو چيز 

طبي روحاني است و زماني كه بر زبان انسان  معوذات و پناه جستن با اسماء اهللا
  ). فتح الباري(» شود نيكوكاري جاري شود به اذان شفا حاصل مي

  
   :اند سه شرط اجماع نموده گلذاشتنايز بودن رقيه و دعا با علما بر ج

 اهللا و يا با كالم رسول و صفات اهللايا با اسماء ) قرآن( رقيه با كالم اهللا) 1
  . باشد
  . به زبان عربي باشد و يا به هر زباني كه درست معنا شود، خوانده شود) 2
به اين اعتقاد داشته باشد كه رقيه و دعا به ذات خود مؤثر نيست بلكه قدرت ) 3
  ). ح الباريفت(باشد  رقيه تنها سببي از اسباب درمان مي است كه تأثيرگذار است و اهللا

ذكر و دعا و معالجه به (قسمت رقيه از كتابم را به  ،به خاطر اهميت زياد اين مطلب
هاي زيادي اضافه نمودم و از  خالصه نمودم، و به آن فايده) وسيله رقيه از كتاب و سنت

هاي زيبايش و صفات وااليش مسئلت دارم كه آن را براي خويش  به خاطر نام اهللا
به من و به هر كس كه آن را بخواند و يا چاپ كند و يا باعث نشر آن خالص گرداند و 

و به تمام مسلمين نفع برساند كه او پاك و منزه است و صاحب اين كار و بر آن  شود
و بر آل و  بر پيامبرمان محمد قادر و تواناست و سالم و درود و بركات اهللا
  . وي آنها را نمايداصحابش باد و بر هر كس كه تا قيامت به نيكي پير

  بن علي قحطاني  سعيد
  ق .  ه 18/6/1414
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  سحر   درمان جادو و
  :باشد درمان شرعي جادو و سحر دو قسمت مي

  : شود، از قبيل  هر آنچه كه به وسيله آن سحر و جادو قبل از وقوع دفع مي:  قسمت اول
تمامي گناهان  انجام كليه واجبات و ترك نمودن تمامي محرمات و توبه نمودن از) 1
  . باشد مي

  . قرائت زياد قرآن كريم، هر روز قرائت قسمتي از قرآن را عادت خود نمودن) 2
مشروعه، از قبيل به وسيله دعاها و معوذات و ذكرهاي  پناه بردن به اهللا) 3

  : دعاهاي زير 
هِ « مِ عَ اسْ ُّ مَ ي الَ يَرضُ مِ اهللاَِّ الَّذِ الَ  بِسْ ضِ وَ َرْ ءٌ يفِ األْ ْ لِيمُ  يشَ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ ءِ وَ امَ  »يفِ السَّ

  ). ترمذي، ابوداود، ابن ماجه(سه بار صبح و سبه بار شب خوانده شود 
رساند و  ن و آسمان ضرري نمياو هيچ چيز در زميذاتي كه با اسم  ،با نام اهللا«يعني 

  . »شنواي داناست او
و صبح و شب، خواندن  م خوابخواندن آيه الكرسي بعد از هر نماز فرض و هنگا

الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ «خواندن ذكر ) حاكم(سه بار و هنگام خواب،  .ناسو اخالص، فلق،  سورة
ير دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ احلَْ يكَ لَهُ لَهُ املُْلْكُ وَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ بار در هر روز  صد »ٌوَ

  ). بخاري و مسلم(
تنهاست و شريكي ندارد و ملك و چ اله و معبود بر حقي نيست، يعني به جز اهللا هي«

  . »و او بر همه چيز تواناست ،اوست ستايش از آنِ
همچنين استمرار و محافظت بر ذكرهاي صبح و شب و ذكرهاي بعد از نمازهاي 
فرض و قبل از خواب و خوابيدن با آن اذكار، ذكرهاي داخل و خارج شدن از منزل و 

بر سواري، دعاي ورود و خروج به مسجد و دعاهاي ورود و خروج  دعاي سوار شدن
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به توالت، دعاي ديدن مصيبت بر شخصي و دعاهاي ديگر بر حسب احوال و مناسبات 
  . باشد و مكان و زمان خاص و محافظت بر تمامي اين دعاها مي

و و شكي نيست كه محافظت بر اين اذكار و دعاها از اسبابي است كه از ابتال به جاد
نمايد و حتي از بهترين  جلوگيري مي زدگي به اذن و اراده اهللا  چشم خوردن و جن

  ). زاد المعاد(گردد  باشد كه بعد از ابتال به آفات مزبور تجويز مي هايي مي درمان
خرما با شكم خالي هنگام صبح، براي اينكه پيامبر  7در صورت امكان خوردن ) 4
كم خالي، ناشتايي هفت خرما بخورد آن روز سم و شهر كس با ( :فرمايد مي اكرم

از خرماي مدينه باشد و از آنچه (و اضافه شده كه ) بخاري) (رساند جادو او را ضرر نمي
اهللا  و عالمه عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رحمه). مسلم) (هاي سنگالخ است كه بين زمين

طبق حديث زير ديده ده، كه در تمامي خرماهاي مدينه، اين صفت ذكر ش«: گفت  مي
 ...)هر كس از آنچه بين زميني كه گياهي در آن نيست هنگام صبح بخورد(شود  مي

اهللا فرموده است كه اين صفت براي كسي كه خرمايي غير از  بن باز رحمهاشيخ ) مسلم(
  . خورد نيز اميد است حاصل گردد خرماي مدينه مي

  :شود وع، كه به چند نوع انجام ميوقدرمان جادو بعد از :  قسمت دوم درمان جادو
هاي شرعي  پيدا كردن و باطل نمودن جادو، زماني كه مكانش با راه:  نوع اول

هاي درمان است كه به وسيله آن مسحور  اخته شود، اين نوع درمان از بهترين روشنش
  ). بخاري و مسلم و فتاواي ابن باز(گردد  معالجه مي) جادو شده(

  : كنيم  باشد، كه چند نمونه را ذكر مي مي) عاي شرعيد(رقيه :  نوع دوم
شود، سپس بر  هاي سدر سبز، با سنگ خوب كوبيده مي  هفت برگ از برگ) الف

ها و  اي كه براي شستشو كافي باشد و بر آن آيه شود به اندازه روي آن آب ريخته مي
  : شود  هاي زير خوانده مي سوره
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 ª!$# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ © y∏ ø9$# ãΠθ•‹ s)ø9 $# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù' s? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 …çμ ©9 $ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ “Ï%©! $# ßìx ô±o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ 4 

ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ š⎥÷⎫ t/ óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγx ù=yz ( Ÿω uρ tβθäÜŠÅsãƒ &™ ó© ý Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ïμ Ïϑù=Ïã 

ωÎ) $yϑÎ/ u™ !$ x© 4 yì Å™uρ çμ •‹ Å™ö ä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $# uρ ( Ÿωuρ … çνßŠθä↔tƒ $ uΚßγ Ýàø Ïm 4 

uθ èδuρ ’ Í? yèø9 $# ÞΟŠÏà yèø9$#   ) 255 /بقره(  
خدا، هيچ معبودي به جز او نيست، او زنده تدبيركننده عالم است، او را نه «

اوست،  ها و زمين است از آنِ گيرد، آنچه در آسمان چرت و نه خواب نمي
او اال به حكم او، آنچه پيش دست ايشان است و  كيست آنكه شفاعت كند نزد

گيرد  ت حق چيزي را در برنميداند و از معلوما آنچه پش پشت ايشان است مي
ها و زمين را، و  مگر آنچه خواسته است، فراگرفته است پادشاهي او آسمان

  .»شود و او بلندمرتبه بزرگ قدر است نگهباني اين دو بر وي گران نمي

 !$uΖøŠym÷ρr&uρ 4’n<Î) #©y›θãΒ ÷βr& È,ø9r& š‚$|Átã ( #sŒÎ*sù }‘Ïδ ß#s)ù=s? $tΒ tβθä3Ïùù'tƒ ∩⊇⊇∠∪ 

yìs%uθsù ‘,ptø:$# Ÿ≅sÜt/uρ $tΒ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊇∇∪ (#θç7Î=äósù y7Ï9$uΖèδ (#θç7n=s)Ρ$#uρ t⎦⎪ÌÉó≈|¹     
  )119-117 / اعراف(  

و وحي فرستاديم به سوي موسي كه بيفكن عصاي خود را، پس ناگهان، آن «
شد  كردند، پس ثابت شد حق و باطل برد آنچه به دروغ اظهار مي عصا فرودمي

و . كردند، پس قوم فرعون مغلوب شدند آنجا و خوار گشتند آنچه ايشان مي
  .»كنان انداخته شدند ساحران سجده

 (#þθ ä9$s% $̈Ζ tΒ#u™ Éb>t Î/ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇⊄⊇∪ Éb>u‘ 4© y›θãΒ tβρ ã≈ yδ uρ     
  )122-121 / اعراف(  
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  .»ون، خداي موسي و هارايمان آورديم به پروردگار عالميان :گفتند«

 tΑ$ s%uρ ãβ öθtãöÏù ’ ÎΤθçGø $# Èe≅ä3Î/ @ Ås≈ y™ 5ΟŠÎ=tæ ∩∠®∪ $ £ϑn=sù u™!% ỳ äο tys ¡¡9$# tΑ$s% 

Οßγ s9 #© y›θ•Β (#θà) ø9 r& !$tΒ Ο çFΡ r& šχθà) ù=•Β ∩∇⊃∪ !$ £ϑn=sù (# öθs) ø9 r& tΑ$ s% 4© y›θãΒ $ tΒ 

ΟçG ø⁄Å_ Ïμ Î/ ãósÅb¡9 $# ( ¨βÎ) ©!$# ÿ…ã&é# ÏÜö6 ãŠy™ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω ßxÎ=óÁãƒ Ÿ≅ uΗxå t⎦⎪Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# 

∩∇⊇∪ ‘, Ïtä† uρ ª!$# ¨,ys ø9$# ⎯Ïμ ÏG≈ yϑÎ=s3 Î/ öθ s9 uρ oνÌ Ÿ2 tβθãΒÌ ôfãΚ ø9$#     
  )79-72 / يونس(  

پس وقتي كه آمدند  * فرعون بياوريد پيش من هر ساحر دانا را :و گفت«
پس چون  * ايد بيافكنيد آنچه شما افكنده :ساحران گفت ايشان را موسي

ه خدا باطل خواهد هرآين ،ايد سحر است آنچه آورده :د گفت موسيافكندن
و ثابت خواهد كرد  * آورد كار مفسدان را آينه خدا راست نميساخت آن را، هر

  .»خدا سخن درست را به فرمان خود اگرچه ناخوش دارند گناهكاران

 (#θä9$s% #© y›θßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) β r& u’Å+ ù=è? !$̈Β Î) uρ β r& tβθä3̄Ρ tΑ ¨ρ r& ô⎯ tΒ 4’ s+ø9 r& ∩∉∈∪ tΑ$s% ö≅ t/ 

(#θà)ø9 r& ( # sŒÎ* sù öΝ çλé;$ t7Ïm öΝ ßγ–Š ÅÁÏãuρ ã≅§‹sƒ ä† Ïμ ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ ÷Λ¿εÌósÅ™ $ pκ̈Ξ r& 4© tëó¡n@ ∩∉∉∪ 

}§ y_÷ρ r' sù ’ Îû ⎯Ïμ Å¡ø tΡ Zπ x‹Åz 4© y›θ•Β ∩∉∠∪ $ uΖ ù=è% Ÿω ô# y‚s? š̈Ρ Î) |MΡ r& 

4’ n?ôãF{ $# ∩∉∇∪ È, ø9 r& uρ $ tΒ ’Îû y7ÏΨŠÏϑ tƒ ô# s) ù=s? $tΒ (# þθãèuΖ |¹ ( $ yϑ̄Ρ Î) (#θãè oΨ |¹ ß‰ ø‹x. 

9Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßxÎ=ø ãƒ ã Ïm$¡¡9 $# ß]ø‹ ym 4’ tA r& ∩∉®∪ u’ Å+ø9 é' sù äο t ys¡¡9 $# #Y‰ ¯g à (# þθä9$s% 

$̈ΖtΒ# u™ Éb>tÎ/ tβρ ã≈ yδ 4© y›θãΒ uρ   ) 70-65 /طه(  
عصا را، يا ما باشيم ما اول كسي كه  يا اينست كه تو افكني ،اي موسي :گفتند«

هاي ايشان نمودار شد پيش  پس ناگهان رسن ،بلكه شما افكنيد :افكند، گفت
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دوند، پس يافت در ضمير خود موسي ترسي  موسي به سبب سحر ايشان كه مي
آنچه در دست راست توست تا  مترس هرآينه تويي غالب، و بيفكن :را، گفتيم

 اند جادويي جادوكننده اند هرآينه آنچه ساخته فروبرد چيزي را كه ساحران ساخته
شود ساحر هر جا كه رود، پس انداخته شدند ساحران  و رستگار نمي است،
  .»ايمان آورديم به پروردگار هارون و موسي :كنان، گفتند سجده

ijk  

 ö≅ è% $pκš‰ r' ¯≈ tƒ šχρã Ï≈x6 ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6 ôãr& $tΒ tβρ ß‰ ç7÷ès? ∩⊄∪ Iωuρ óΟçFΡ r& 

tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç7ôãr& ∩⊂∪ Iω uρ O$tΡ r& Ó‰ Î/%tæ $̈Β ÷Λ–n‰t6tã ∩⊆∪ Iω uρ óΟçFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã 

!$ tΒ ß‰ ç6 ôãr& ∩∈∪ ö/ ä3s9 ö/ ä3ãΨƒÏŠ u’ Í<uρ È⎦⎪ÏŠ   )6-1 / كافرون(  

ijk  

 ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰ yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ 

⎯ ä3tƒ …ã&©! #·θà à2 7‰ym r&   )4-1 / اخالص(  

ijk  

 ö≅è% èŒθããr& Éb>tÎ/ È,n=xø9$# ∩⊇∪ ⎯ÏΒ ÎhŸ° $tΒ t,n=y{ ∩⊄∪ ⎯ÏΒuρ ÎhŸ° @,Å™%yñ #sŒÎ) |=s%uρ 

∩⊂∪ ⎯ÏΒuρ Ìhx© ÏM≈sV≈¤̈Ζ9$# †Îû Ï‰s)ãèø9$# ∩⊆∪ ⎯ÏΒuρ Ìhx© >‰Å™%tn #sŒÎ) y‰|¡ym     
  )5- 1 / فلق(  
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ijk  

 ö≅ è% èŒθããr& Éb>t Î/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ Å7 Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ Ïμ≈ s9 Î) Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊂∪ ⎯ÏΒ Ìh x© 

Ä¨#uθ ó™ uθø9$# Ä¨$̈Ψ sƒø: $# ∩⊆∪ “Ï% ©!$# â È̈θ ó™uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# ∩∈∪ z⎯ ÏΒ 

Ïπ ¨Ψ Éfø9 $# Ä¨$̈Ψ9 $#uρ   )6-1 / ناس(  
نوشد و  هاي مذكور در آب، بيمار از آن آب سه بار مي سورهبعد از خواندن آيات و 

بار يا  گردد، اگر نياز شد دو شاءاهللا درد رفع مي كند و به وسيله آن ان با بقيه آن غسل مي
  . بيشتر اين عمل را انجام دهد تا بيماري به كلي رفع گردد

اعمال مذكور به وسيله  اند و اهللا بوده) سحر و بيماري(بسياري از مردم دچار 
سالمتي را به آنان باز گردانيده است، براي كسي كه از زنش بازداشته شده يعني تمايل 

  . باشد به او ندارد بهترين روش، روش فوق مي
الكرسي و دو آيه آخر سوره بقره و سوره اخالص و  خواندن سوره فاتحه و آيه )ب

درد با و مسح نمودن موضع سه بار يا بيشتر همراه فوت كردن ) فلق و ناس(معوذتين 
  ). بخاري و مسلم(گردد  دست راست نيز تجويز مي

  
  ورقيه و دعاهاي جامع ) پناه جستن به اهللا(تعوذات 

أَلُ اللَّ «) 1 يَكَ ـأَسْ فِ ظِيمِ أَنْ يَشْ شِ الْعَ رْ بَّ الْعَ ظِيمَ رَ ترمذي و (» مرتبه 7« »هَ الْعَ
  . خواهم كه تو را شفا دهد بزرگ مياز اهللا بزرگ پروردگار عرش : يعني ) ابوداود

دهد و سه بار  كند، قرار مي مريض دستش را بر موضعي از بدنش كه درد مي) 2
نْ « :خواند و سپس هفت بار اين دعا را مي ،گويد مي »اهللا  بسم« تِهِ مِ رَ دْ قُ وذُ بِاهللاَِّ وَ أَعُ
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 ِّ اذِررشَ أُحَ دُ وَ ا أَجِ برم از شر آنچه كه  ناه ميبه اهللا و قدرتش پ: يعني ) مسلم( .»مَ
  . كنم و از آن بيم دارم مي) درد(احساس 

اءً الَ « )3 فَ , شِ كَ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ ايفِ الَ شِ أَنْتَ الشَّ هِ وَ فِ بْ الْبَاسَ اشْ هِ بَّ النَّاسِ أَذْ مَّ رَ هُ اللَّ
امً  قَ ادِرُ سَ غَ ا رفع كن و پروردگار مردم، اين مشكل ر ،اي اهللا: يعني ) بخاري و مسلم( .»يُ

شفا بده كه تو شفادهنده هستي، شفايي نيست مگر شفاي تو، شفايي بده كه ناراحتي 
  . نماند
ةٍ () 4 مَّ ٍ الَ نيْ لِّ عَ نْ كُ مِ ةٍ وَ امَّ هَ يْطَانٍ وَ لِّ شَ نْ كُ ةِ مِ تِ اهللاَِّ التَّامَّ لِامَ وذُ بِكَ ) بخاري(. »أَعُ
زهردار و از هر چشم ن و از هر حيوان برم به كلمات كامل اهللا از شر شيطا پناه مي: يعني 

  ). زننده(ر ش
لَقَ «) 5 ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ تِ اهللاِ التَّامَّ لِامَ ذُ بِكَ وْ برم به اهللا و  پناه مي :يعني) مسلم( .»أَعُ

  . كلمات كامل او از شر آنچه آفريده است
ابِ «) 6 قَ عِ بِهِ وَ ضَ نْ غَ اتِ مِ تِ اهللاِ التَّامَّ لِامَ ذُ بِكَ وْ اتِ أَعُ زَ َ نْ مهَ مِ , وَ هِ بَادِ ِّ عِ رشَ , وَ هِ

نِ  وْ ُ ْرضِ أَنْ حيَ ِ وَ يَاطِنيْ برم به اهللا و كلمات كامل او  پناه مي: يعني ) ترمذي و ابوداود. (»الشَّ
برم به اهللا  هاي شياطين و پناه مي از غضبش و مجازاتش و از شر بندگانش و از وسوسه

   .از اينكه شياطين نزد من بيايند
أَ أَعُ «) 7 رَ بَ , وَ لَقَ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ رٌ مِ الَ فَاجِ رٌّ وَ نَّ بَ هُ زُ َاوِ تِيْ الَ جيُ اتِ الَّ تِ اهللاِ التَّامَّ لِامَ ذُ بِكَ وْ

ضِ  ْ اْألَرْ أَ يفِ رَ ا ذَ ِّ مَ نْ رشَ مِ ا, وَ جُ فِيْهَ رُ عْ ا يَ ِّ مَ نْ رشَ مِ , وَ ءِ امَ نَ السَّ لُ مِ نْزِ ا يَ ِّ مَ نْ رشَ مِ , وَ أَ رَ ذَ , وَ
 ِّ نْ رشَ مِ قُ  وَ طْرُ قاً يَ قٍ إِالَّ طَارِ لِّ طَارِ ِّ كُ نْ رشَ مِ , وَ ارِ النَّهَ يْلِ وَ ِّ فِتَنِ اللَّ نْ رشَ مِ ا, وَ نْهَ جُ مِ ْرُ ا خيَ مَ

نُ  محْ ا رَ ٍ يَ ريْ به وسيله همان كلمات  برم به اهللا پناه مي: يعني ) مسند امام احمد( .»بِخَ
، از بدي آنچه از آسمان تواند از آن تجاوز نمايد كاملش كه هيچ نيك و بد نمي
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رود، و از بدي آنچه در زمين موجود است و از آن  يد و به سوي آن باال ميآ فرودمي
هاي شب و روز، و از بدي آنچه در شب و روز رفت و  شود، و از بدي فتنه خارج مي

  .آيد، اي پروردگار مهربان آمد دارد، مگر چيزي كه به قصد خير مي
بَّ ال« )8 مَّ رَ الِقَ اللَّهُ , فَ ءٍ ْ لِّ يشَ بَّ كُ رَ نَا وَ بَّ , رَ ظِيْمِ عَ شِ الْ رْ عَ بَّ الْ رَ بْعِ وَ اتِ السَّ وَ مَ سَّ

ءٍ أَنْتَ آخِ  ْ لِّ يشَ ِّ كُ نْ رشَ ذُ بِكَ مِ وْ , أَعُ انِ قَ رْ فُ الْ يْلِ وَ نْجِ اْإلِ اةِ وَ رَ لَ التَّوْ نْزِ مُ , وَ النَّوَ َبِّ وَ ذٌ احلْ
يَتِهِ  مَّ أَنْتَ اْألَ . بِنَاصِ هُ أَنْتَ اللَّ , وَ ءٌ ْ كَ يشَ دَ عْ يْسَ بَ لَ رُ فَ أَنْتَ اآلخِ , وَ ءٌ ْ بْلَكَ يشَ يْسَ قَ لَ لُ فَ وَّ

ءٌ  ْ نَكَ يشَ وْ يْسَ دُ لَ بَاطِنُ فَ أَنْتَ الْ , وَ ءٌ ْ قَكَ يشَ يْسَ فَوْ لَ رُ فَ اي : يعني ) مسلم(. »...الظَّاهِ
دگار همه ر ما و پرورهاي هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ، پروردگا  پروردگار آسمان
برم به  دانه و هسته خرما و فرودآورنده تورات و انجيل و قرآن، پناه مي چيز، شكافندة

قدرت توست، تو اول هستي و قبل از تو تو از بدي هر چيزي كه پيشانيش بدست 
باشد، و تو آشكار هستي و برتر از  چيزي نيست و تو آخر هستي و بعد از تو چيزي نمي

  .تو باطن هستي و چيزي غير از تو وجودي ندارد تو چيزي وجود ندارد، و

دٍ اللّ () 9 اسِ ِ حَ نيْ سٍ أَوْ عَ لِّ نَفْ ِّ كُ نْ رشَ ذِيكَ مِ ؤْ ءٍ يُ ىْ لِّ شَ نْ كُ قِيكَ مِ مِ اهللاَِّ أَرْ هُ ـَ بِاسْ
مِ اللَّ  يكَ بِاسْ فِ قِيكَ ـيَشْ زنم، تا محفوظ شوي  به نام اهللا تو را دم مي: يعني ) مسلم( .)هِ أَرْ

كند، و از بدي هر نفس و چشم حسود، اهللا تو را شفا دهد،  آنچه تو را اذيت مياز هر 
  .زنم بنام اهللا تو را دم مي

يكَ () 10 ِ مِ اهللاَِّ يُربْ ـلِّ ذِ بِاسْ ِّ كُ رشَ ـدَ وَ سَ ا حَ ـدٍ إِذَ اسِ ِّ حَ ـنْ رشَ مِ يكَ وَ ـفِ اءٍ يَشْ ـلِّ دَ نْ كُ مِ وَ
 ٍ نيْ دهد و از  تو را شفا مي و از هر دردي فا مي دهدش به نام اهللا كه تو را: يعني ) مسلم( .)عَ

  .ورزد و از شر هر چشم شور دور كند هر بدي حسود آنگاه كه حسد مي
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مِ اللَّ «) 11 ٍ اللَّ ـبِسْ نيْ لِّ عَ نْ كُ مِ دٍ وَ اسِ دِ حَ سَ نْ حَ ذِيكَ مِ ؤْ ءٍ يُ ىْ لِّ شَ نْ كُ قِيكَ مِ هُ ـهِ أَرْ
يكَ  فِ زنم تا حفظ شوي از هر آنچه كه تو  تو را دم ميبه نام اهللا : يعني ) ابن ماجه( .»يَشْ

  . كند و از حسد حسود و از هر چشم شور، اهللا تو را شفا دهد را اذيت مي
به آنها، جادو،  يهرق و دعاها و ها به اهللا و با اين معوذات و پناه جستن

 اهللاكنند، و اين ادعيه به اذن  ها را معالجه مي زدگي و تمام بيماري خوردگي، جن چشم
  . باشند هاي جامع و نافعي مي ها و نسخه رقيه

) رگ زدن(استفراغ به وسيله انگشت نمودن در حلق و حجامت :  شكل سوم
عضوي كه آثار سحر و جادو در آن ظاهر شده، البته اگر امكان داشته باشد، در صورت 

كند  ت ميهاي معالجه ذكر گرديد، بحمداهللا كفاي غير ممكن بودن آنچه سابقاً از روش
  ). زادالمعاد(

داروهاي طبيعي كه نافع هستند و قرآن :  استفاده از داروهاي طبيعي: شكل چهارم 
  . كنند بر استفاده از آنها داللت مي كريم و سنت پاك رسول اكرم

آنها را استعمال نمايد حتماً  اگر شخصي با يقين و صداقت و توجه و اعتماد به اهللا
گردد، كه همانا نفع و بهبودي از جانب اهللا  بهبودي حاصل مياءاهللا ش شود، و ان منتفع مي

  . است و بس
اند و  داروهاي مركبي از گياهان و غيره وجود دارند كه از روي تجربه به دست آمده

  . شرعاً هم مانعي براي استفاده از آنها وجود ندارد، مگر اينكه حرام باشند
توان به عسل،  شفابخش هستند مي از جمله داروهاي طبيعي كه به اذن اهللا

  : فرمايد  مي دانه، آب زمزم و آب باران اشاره نمود و اهللا سياه

 $uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ %Z. t≈ t6 •Β   )9 / ق(  
  .»و فرودآورديم از آسمان آب با بركت«
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يتون بخوريد از روغن ز(فرمايند  مي و روغن زيتون از جمله داروها است، پيامبر اكرم
  ).احمد، ترمذي، ابن ماجه) (باشد و از آن بر خود بماليد كه آن از درختي مبارك مي

ها ثابت شده است كه روغن زيتون از بهترين نوع  از طريق تجربه و استعمال و نوشته
  . روغن است و بايد كه در شستشو، نظافت و پاكيزگي از مواد طبيعي استفاده نمود

  
   خوردگي درمان چشم

  باشد  خوردگي است، و آن نيز چند نوع مي قبل از چشم: روش اول 
استفاده از اذكار و دعاها و معوذات مشروعه كه در قسمت  پناه جستن به اهللا) 1

  . اول از درمان جادو بيان گرديد
هر كسي كه بيم دارد كه چيزي را چشم بزند، مثالً هرگاه در خود، يا اموال خود، ) 2

و يا برادرش چيزي ديد كه او را به تعجب واداشت اين دعا را بخواند يا فرزندانش، 
هر چه اهللا خواسته است شد، به جز : يعني  )قوة إالّ باهللا, اللهم بارک عليه ماشاءاهللا ال(

 پيامبر اكرم. براي آن بركت قرار بده نيست مگر به مشيت اهللا، بار الها،اهللا هيچ توانايي 
زده نمود پس  از شما نزد برادرش چيزي ديد كه او را شگفت هرگاه يكي( :فرمايد مي

  ). موطاي امام مالك، ابن ماجه، احمد) (بايد براي او طلب بركت و مباركي نمايد
  ). زاد المعاد(ترسد  ها براي كسي كه از چشم خوردن مي پوشاندن زيبايي) 3
  

  د باش خوردگي است و آن نيز بر چند نوع مي بعد از چشم: روش دوم 
هرگاه چشم شور شناخته شود به او گفته شود تا وضو بگيرد، سپس كسي كه ) 1
  ). داود، زادالمعاد ابي(خورده با آن آب خودش را بشويد  چشم
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 ...الكرسي، آمن الرسول  اخالص، فلق، ناس، فاتحه، آيههاي  خواندن زياد سوره) 2
فوت نمودن و مسح موضع  و دعاهاي مشروعه در باب رقيه، همراه با) آخر سوره بقره(

  . درد با دست راست، همچنان كه در شكل دوم از درمان جادو بيان گرديد
هاي مذكور را در آب بخواند و فوت كند، سپس بيمار از آن آب  ها و سوره آيه) 3

و يا در روغن زيتون بخواند و بر خود ) داود ابي(بنوشد و بقيه آن را بر رويش بريزد 
تر خواهد بود  كان اگر بر آب زمزم يا آب باران خوانده شود تكميلبمالد، در صورت ام

  ). مسند احمد(
اگر براي بيماري آياتي از قرآن نوشته شود سپس به آن غسل نمايد و آن را ) 4

الكرسي، دو آيه آخر سوره بقره،  بنوشد مشكلي نيست، از قبيل سوره فاتحه، آيه
كه در نوع دوم از درمان جادو در قسمت  هاي اخالص، فلق، ناس و دعاهاي رقيه سوره

  ). زادالمعاد(بيان گرديد  3و  2
  

  كند  را دور مي استفاده از اسبابي كه چشم حسود:  روش سوم
  :  مانند موارد زير

  . از شر چشم شور به اهللا) پناه بردن(استعاذه ) 1
  . و دقت در آن و محافظت بر امر و نهي او تقواي اهللا) 2

) كند تو بر امر اهللا محافظت كن، او هم تو را حفظ مي( :فرمايد مي پيامبر اكرم
  ). ترمذي(

صبر نمودن بر حسود و از او گذشت نمودن، دعوا نكردن و شكايت ننمودن بر ) 3
  . وي، و به او آزار و اذيت نرساندن

  . توكل نمايد پس اهللا او را بس است توكل نمودن به اهللا، و هر كس كه به اهللا) 4
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حسود نبايد بترسد و قلبش را با فكر و خيال پر نكند، اين نوع عملكرد خود ) 5
  . باشد بهترين روش معالجه مي

  . به اخالص نسبت به او، و طلب رضايت از او روي آوردن به اهللا) 6
 و اهللا. كند توبه نمودن از گناهان كه همانا گناهان دشمنان را بر انسان مسلط مي) 7
  : فرمايد  مي

 !$tΒ uρ Ν à6t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ•Β $ yϑÎ6 sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r& (#θà ÷ètƒ uρ ⎯ tã 9ÏW x.     
  )30 / شوري(  

ها پس به سبب گناهي است كه به عمل آورد  و هر چه برسد بر شما از مصيبت«
  .»گذرد از بسياري هاي شما و درمي دست

زمينه دفع بال و صدقه و احسان نمودن تا جايي كه امكان دارد و در ) 8
  . باشد خوردگي و شر مردم حسود، داراي تأثير عجيبي مي چشم
خاموش كردن آتش حسود و متجاوز و آزاررسان، با نيكي كردن به وي و هرگاه ) 9

او نسبت به تو اذيت و آزار و تعدي و حسادت را بيشتر كرد، تو به او بيشتر نيكي كن و 
  . زياد باشد اينكه نصيبش از اهللاشود مگر  اين توفيق شامل هر كسي نمي

اهللا عزيز و حكيم كه هيچ چيز بدون  و خالص نمودن توحيد براي يكتاپرستي) 10
همه اين اسباب  ةتواند جمع كند و او گردانند اذن و اراده او ضرر يا همه چيز را مي

شدگان  است كه هر كس داخل آن شود از ايمن پس توحيد قلعه بزرگ اهللاست، 
سيله آنها شر حسود، چشم شور و و اينها همه از اسبابي هستند كه به و. ددگر مي
  ). بدايع الفوايد ـ ابن قيم(گردد  گر دفع ميودجا
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  زده  درمان آدم جن
شود، دو  كه جن در او داخل شده و با او عجين مي) غش(درمان آدم مبتال به صرع 

  : نوع است 
  قبل از ابتالست : نوع اول 

و واجبات و دوري از تمامي محرمات و توبه كردن از كليه امي فرايض اهتمام بر تم
  . كند گناهان و پناه جستن با اذكار و دعاها و معوذات مشروعه انسان را حفظ مي

  درمان بعد از ورود جن به آدم غشي است: نوع دوم 
اش براي بيمار غشي اثر  قرائت فرد مسلماني كه قلب و زبانش يكي باشد ورقيه

  . دنماي
الكرسي،  آيه) داود و احمد ابي(رقيه، با سوره فاتحه،  و بهترين و بزرگترين معالجه و

باشند كه همراه فوت كردن بر  هاي اخالص، فلق، ناس، مي دو آيه آخر سوره بقره، سوره
توان آيات  باشد، مي زده و تكرار آنها به تعداد سه مرتبه يا بيشتر مي بيمار غشي جن
ريم هم خواند و فوت نمود، براي اينكه قرآن كريم سراسر شفا است، ديگري از قرآن ك

). فتح الرباني(ها و كالً براي مؤمنين شفا، رحمت، هدايت است  ها و قلب شفاي سينه
بيان گرديد را ) 3و  2(و دعايي كه در شكل دوم درمان جادو قسمت  رقيههمچنين 

  . خوانده و فوت نمود
اول از بابت بيمار غشي كه بايد : چيز را مدنظر داشت در اين نوع معالجه بايد دو 

او به ) پناه جستن(داشته باشد و هم اينكه تعوذ  قوت نفس و صداقت توجه به اهللا
  . طوري باشد كه قلب و زبانش يكي شوند اهللا

باشد، كه بايد همچنان كه ذكر گرديد، مثلي است كه  گر مي دوم از بابت معالجه
  ). زادالمعاد و فتاواي ابن تيميه(اش زيباست  دست بكارگيرنده سالح به: گويد  مي
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اگر در گوش بيمار غشي اذان داده شود خوب است براي اينكه شيطان از گوش او 
  ). بخاري(كند  فرار مي

  
  ) قلبي(درمان بيماري روحي 

زاد : (آيد  بزرگترين درمان براي امراض روحي و دلتنگي به اختصار در ذيل مي
   )المعاد
  . تنگي است گمراهي و شرك از بزرگترين اسباب دل اهدايت و توحيد، همان) 1
  . افكند اش مي همراه عمل صالح در قلب بنده نور ايمان صحيح، كه اهللا) 2
شود و شرح صدر به همراه دارد  علم نافع، كه باعث گشايش و بسط علم فرد مي) 3

  . كند و دل را باز مي
و دوستي او با تمام قلب، و به او روي  به سوي اهللاتوبه نمودن و برگشتن ) 4

  . آوردن و در عبادتش مشغول شدن
در هر حال و در هر مكان، ذكر، تأثير عجيبي در شرح صدر و  مداومت ياد اهللا) 5

  . فراخي دل و از بين بردن غم و غصه دارد
ن به هاي مختلف آن و نفع رسانيد نيكي كردن به خلق، نيكي كردن به صورت) 6

ترين و  خلق تا حد امكان، انسان بخشنده نيكوكار، دلبازترين مردم و پاك طينت
  . ترين آنها است بافضيلت

  . مرد شجاع دلباز است و دل فراخي دارد اشجاعت، كه همان) 7
كه موجب تنگي دل و عذاب آن بيرون نمودن عيوب قلب از قبيل صفات بد ) 8
  . مني، نفرت و ظلمشود مانند حسد، كينه، خيانت، دش مي

هر كسي كه مخموم القلب ( :شد، فرموددر مورد بهترين مردم سئوال  از پيامبر اكرم
دانيم، اما مخموم القلب  راست گفتار را مي :است و زبانش راست گفتار باشد، گفتند
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كسي كه قلب او متقي و پاك است و گناه، ظلم، خيانت، حسد در آن : چيست؟ فرمود 
  ). جهابن ما) (نيست
افراط نكردن در نگاه و گفتار و گوش دادن و نزديكي و خوردن و خوابيدن كه ) 9
روي در آنها از اسباب فراخي دل است و سبب از بين رفتن غم و غصه  ترك زياده اهمان
  . شد با مي

مشغول شدن به كار يا علمي از علوم نافع كه قلب را از عوامل اضطراب و ) 10
  . كند گرم ميتشويق دور ساخته و سر

انجام هر كار در همان روز و عدم موكول كردن آن به آينده و غصه نخوردن بر ) 11
رساند تالش كند و از  گذشته، و انسان در زمينه آنچه كه در دين و دنيايش به او نفع مي

كمك بخواهد و از او طلب ياري و مدد پروردگارش براي رسيدن به هدف و پيروزي 
  . دهد و را از غم و غصه دور كرده و به او تسلي ميبكند كه اين عمل ا

تر از توست نه به كسي كه باالتر از توست، چه از  نگاه كردن به كسي كه پايين) 12
  . لحاظ سالمتي و چه از نظر رزق و روزي و امثالهم

ها بر او گذشته و امكان دفعشان هم  فراموش كردن آنچه كه از ناخوشايندي )13
  . ر مورد آنها فكر ننمايدنبوده و هرگز د

كه به فردي مصيبتي وارد شود بايد تالش كند كه آن را سبك نمايد، با گاه هر) 14
شود هم پيش بيايد، و بايد آن را به  وجود اينكه بدترين احتماالتي كه به آن امر منتهي مي

  . اندازه تواناييش دفع نمايد
ت كه تفكرات ه اوهام و خياالداشتن قوت قلب و عدم آشفتگي و انفعال قلب ب) 15

ها  و عصباني نشود و منتظر از بين رفتن گناهان و بروز ناخوشايندي نمايد بد را جلب مي
نمايد، موكول نمايد در عين اينكه اسباب نافع را هم اختيار  نباشد بلكه كار را به اهللا

  . نمايد در خواست عفو و سالمتي از اهللا
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و توكل نمودن به او، داشتن حسن ظن نسبت به  هللاتكيه و اعتماد قلب بر ا) 16
  . و هر كس كه به اهللا توكل نمايد اوهام و خياالت در او تأثيري ندارد اهللا

داند كه زندگي صحيح و درست او آن زندگي است كه پر از  فرد عاقل مي) 17
ندوه آرامش و خوشبختي باشد و زندگي واقعاً كوتاه است، پس نبايد آن را با غم و ا

هاي آن نرم شد كه اين كار عليرغم يك زندگي صحيح  كوتاهتر نمود و در برابر تيرگي
  . باشد مي

اش و بين آنچه  هاي ديني و دنيوي آنگاه كه بدي بر سر او آمد بين بقيه نعمت) 18
شود  بعد از مقايسه، بر او آشكارتر مي .نمايدبندي و مقايسه  بر سر او از بدي آمده جمع

ترسد و  هاي او از آن مصيبت بيشتر است، و بين آنچه از روي دادن ضرر مي كه نعمت
بندي داشته باشد و نگذارد  باشد جمع احتماالت زيادي كه در مورد سالمتي او مي

احتمال ضعيف بر احتمال قوي غلبه كند، و به وسيله آن هم غم و غصه و ترسش تمام 
  . گردد مي

رساند بلكه به خود  اً گفتار بد، او را ضرر نميبداند كه آزارهاي مردم، مخصوص) 19
رساند و به آن اهميتي ندهد و فكر و خيال نكند تا اينكه به او ضرر و  آنها ضرر مي
  . آسيبي نرساند

  . رساند مشغول كند افكارش را در مواردي كه به او نفع ديني و دنيايي مي) 20
و كرده است توقع تشكر داشته نبايد از كسي به خاطر كار نيك و خوبي كه به ا) 21
باشد، و به تشكرات  مي اي بين او و اهللا بداند كه اين معامله. به جز از اهللاباشد، 

  . ﴾إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه﴿كسي كه به او خوبي كرده اهميتي ندهد 
و به تحقق رساندن آن و عدم  بر روي دو چشم قرار دادن كارهاي سودمند) 22

  . د به آن مشغول نمايدهاي ضرررسان، حتي فكرش را هم نبايتغال به كاراش
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انجام تمام كارهاي حال حاضر و فراغت از كارهاي آينده تا زماني كه براي ) 23
  . كارهاي آينده با نيروي تفكر و عمل دست يابد

را  اش از كارها و علوم نافع مهمترين آنها را برگزيند، خصوصاً مواردي كه عالقه) 24
بر انجام آن كار مدد بخواهد سپس مشورت كند  كند از اهللا در مورد آن شديد مي

  . به آن كار بپردازد آنگاه كه مصلحت آن كار تشخيص داده شد با توكل به اهللا
كه همانا با شناخت آنها و با  هاي ظاهري و باطني اهللا سخن گفتن از نعمت) 25

و بنده را به شكرگزاري . كند غصه را دفع ميغم و  سخن گفتن در مورد آنها اهللا
  . انگيزد برمي

اي است، هرگاه  رفتار همسر، و فاميل و هر كسي كه بين تو و او رابطه و عالقه) 26
يابد و دل باز  مالحظات دوستي، رابطه تداوم مي كه تو در آنها عيبي ديدي با آنها، با اين

اگر از اخالقش بدش آمد از اخالق  مرد مؤمني زن مؤمنش را متاركه نكند(شود  مي
  ). مسلم) (ديگرش راضي باشد

مَّ «نمودن براي درست شدن تمام كارها، و بزرگترين دعا اينست  دعا) 27 هُ اللَّ
لِحْ يلِ  أَصْ عَايشِ وَ ا مَ يَايَ الَّتِي فِيهَ نْ لِحْ يلِ دُ أَصْ ي وَ رِ ةُ أَمْ مَ وَ عِصْ ي هُ لِحْ يلِ دِينِي الَّذِ أَصْ

يتِ الَّ  رَ نْ آخِ ةً يلِ مِ احَ تَ رَ لْ املَْوْ عَ اجْ ٍ وَ ريْ لِّ خَ ةً يلِ يفِ كُ ادَ يَ يَاةَ زِ لْ احلَْ عَ اجْ ادِي وَ عَ ا مَ تِي فِيهَ
 ٍّ لِّ رشَ براي من دينم را كه باعث حفظ شدن از گناه در كارم  ،اي اهللا: يعني ) مسلم( »كُ

خرتم را كه در آن و دنيايم را كه در آن امرار معاشم است، و آ. است را اصالح بفرما
معاد و بازگشتم است نيز اصالح بفرما و زندگيم را جهت كارهاي خير زياد بفرما و 

  . مرگم را جهت خالصي از هر شري برايم قرار ده
لِحْ يلِ «و همچنين اين دعا  أَصْ ٍ وَ نيْ ةَ عَ فَ رْ يسِ طَ نِي إِىلَ نَفْ الَ تَكِلْ و فَ جُ تَكَ أَرْ َ محْ مَّ رَ هُ اللَّ

لَّ  أْينِ كُ مرا به رحمتت را طلب دارم،  ،اي اهللا: يعني ) ابوداود و احمد( »هُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتشَ
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مگذار و تمام كارهايم را اصالح بفرما كه  اندازه يك چشم به هم زدن به حال خودم وا
  . به جز تو هيچ اله و معبودي نيست

جهاد  در راه اهللا( :يدفرما در اين باره مي  پيامبر اكرم ،جهاد در راه اهللا) 28
و اهللا به وسيله آن انسان را  ،د در راه خدا دري از درهاي بهشت استكنيد كه همانا جها

و اين اسباب و وسايل درمان مفيدي ) احمد و حاكم) (دهد از غم و غصه نجات مي
هاي آشفتگي روحي، براي كسي است  براي امراض روحي هستند و از بزرگترين درمان

ي از ربسيا ءبه آن عمل نمايد و برخي از علما و با صدق و اخالص نمايدكه تدبير 
با آن فايده زيادي به  اند، و اهللا هاي روحي را با آن معالجه نموده حاالت و بيماري
  . بيمار رسانده است

  
  هاي ديگر  معالجه زخم عفوني و زخم

نمود، با  ت ميشكاي اهللا ل شخصي از زخم عفوني و يا زخم ديگر نزد رسوگاه هر
: اش را به زمين گذاشت و گفت  سبابه) حديث راوي(ان يسف و انگشتانش چنين كرد

مِ اللَّ « :اين طور سپس بلندش كرد و گفت نَاـبِسْ ضِ ةُ أَرْ بَ رْ , تُ فَى . هِ نَا, يُشْ ةِ بَعْضِ يقَ بِرِ
نَا بِّ نِ رَ نَا بِإِذْ يمُ قِ ا شفا م بيمار ،ي از مابعض بنام اهللا، خاك زمين ما، با آب دهن: يعني  »سَ

معني حديث اين است كه همانا او پاكي نفسش . پروردگار ما شود به اذن و ارادة داده مي
گذارد و با آن چيز از خاك  سپس آن را بر خاك مي گيرد، اش مي را به انگشت سبابه

  . گويد مالد و اين كالم را در حال مسح مي چسبد و آن را به موضع زخم يا درد مي مي
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  درمان مصيبت 
1(  !$ tΒ z>$ |¹r& ⎯ ÏΒ 7π t6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ þ’Îû öΝ ä3Å¡àΡ r& ωÎ) ’Îû 

5=≈ tG Å2 ⎯ÏiΒ È≅ö6 s% βr& !$yδ r& u ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) š Ï9≡ sŒ ’n? tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠs3 Ïj9 

(# öθy™ ù's? 4’ n? tã $ tΒ öΝ ä3 s?$sù Ÿω uρ (#θãmt ø s? !$ yϑÎ/ öΝà69s?# u™ 3 ª!$# uρ Ÿω = Ïtä† ¨≅ä. 

5Α$tFøƒ èΧ A‘θã‚ sù    )23-22 / حديد(  
رسد هيچ مصيبتي در زمين و نه در جان شما مگر نوشته شده است در  نمي«

آينه اين كار بر اهللا آسان است، خبر هر ،از آنكه بيافرينم آن مصيبت راكتابي پيش 
به ايم تا اندوه نخوريد بر آنچه رفت از دست شما و تا شادمان نشويد و  داده

  .»دارد هر تكبركننده خودستاينده را دوست نمي و اهللا «آنچه عطا كرد شما را

2( !$ tΒ z>$|¹ r& ⎯ÏΒ >π t6ŠÅÁ•Β ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 3 ⎯ tΒ uρ .⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ï‰ öκu‰ …çμ t6ù= s% 4 

ª!$# uρ Èe≅ä3 Î/ >™ ó© x« ÒΟŠÎ=tæ   )11 / تغابن(  
يد جوع كند به خدا راه نماررسد هيچ مصيبتي مگر به حكم خدا و هر كه  نمي«

  .»دل او را و خدا به هر چيز دانا است
ا «: اي مصيبتي وارد شود و بگويد اگر بر بنده( :فرمايد مي رسول اكرم) 3 إِنَّ ا هللاَِِّ وَ إِنَّ

ا نْهَ ا مِ ً ريْ لِفْ ىلِ خَ أَخْ يبَتِى وَ صِ نِى ىفِ مُ رْ مَّ أْجُ هُ عُونَ اللَّ اجِ اهللا هستيم  ما از آنِ«يعني   »إِلَيْهِ رَ
مرا در برابر مصيبتم اجر بده و برايم  ،اي اهللا .آينه ما به سوي او باز خواهيم گرديدو هر

دهد و براي او  هم او را در برابر مصيبتش اجر مي اهللا. »از آن بهتر را جانشين كن
  ).مسلم(. كند بهتر از آن عطا مي

: گويد  اش مي به مالئكه يرد اهللاگاه فرزند انساني بمهر( :فرمايد مي پيامبر اكرم) 4
آيا ميوه و ثمره دل او را : گويد  مي بله، اهللا: گويند  گرفتيد؟ آنها ميام را  آيا روح بنده
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: گويند  مالئكه مي ام چه گفت؟ بنده: گويد  مي بله، اهللا: گويند  قبض نموديد؟ آنها مي
ام در  براي بنده: فرمايد  اهللا مي و إناهللا و إنا إليه راجعون گفت، ،حمد و سپاس ترا گفت

  ). ترمذي) (بگذاريد) سراي حمد و سپاس(اي بسازيد و نامش را بيت الحمد  جنت خانه
فرمايد براي بنده مؤمن من آنگاه كه عزيزش  مي اهللا( :فرمايد مي رسول اكرم) 5

  ). بخاري) (از اهل دنيا را قبض كنم و او در اين امر صبر كند، پاداشي نيست مگر بهشت
آيا دوست نداري كه بر ( :براي مردي كه پسرش مرده بود فرمود پيامبر اكرم) 6

  ). احمد، نسايي) (ن را منتظرت بيابيدري از درهاي جنت بيايي و آ
مصيبت دو عزيزش ام را به  آنگاه كه بنده :فرمايد اهللا مي( :فرمايد مي رسول امين) 7

  ). بخاري، ترمذي) (ش دهموتاي بهشت عوضاو صبر كند، آن را به دو مبتال كنم 
  . »منظور از دوتاي بهشت، دو چشمه در بهشت است«
رسد مگر اينكه  بر مسلمان اذيتي از بيماري و يا چيز ديگر نمي( :فرمايد و مي) 8
) ريزد را مي هاي درخت ريزد همچنان كه برگ مي آن گناهانش را هبه وسيل اهللا
  ). بخاري و مسلم(

رود مگر اينكه به واسطه  بر بدن مسلماني خاري يا چيزي فرونمي( :مايدفر و مي) 9
  ). مسلم) (شود شود و گناهي از او پاك مي اي بر او نوشته مي آن درجه

رسد مگر اينكه  بر مؤمن بيماري، مرض، ناراحتي، اندوه، و غم نمي( :فرمايد و مي) 10
  ). مسلم) (گناهانش پاك شوندبه وسيله آن 

 ها همراه بزرگترين بالهاست، و اهللا همانا بزرگترين پاداش( :فرمايد و مي) 11
كند، پس هر كس راضي شد،  گاه قومي را دوست بدارد آنها را به مصيبت مبتال ميهر

شود، و هر كس خشمگين شد بر او غضب  مي) حاصل اهللا(پس براي او رضايت 
  ). ترمذي، ابن ماجه) (شود مي



  معالجه با نسخه قرآن و سنت

 

30

د كه او بر زمين نك مي او را رهاكند، وقتي  بنده را رها نمي ،الب(...  :فرمايد ميو ) 12
  ). ترمذي، ابن ماجه( )راه برود و بر او گناهي نباشد

  
  درمان غم و اندوه 

 :اي دچار غم و اندوه شود اين را بگويد گاه بندههر: فرمايد  مي پيامبر اكرم) 1
ابْ « كَ وَ بْدِ ابْنُ عَ كَ وَ بْدُ مَّ إِنِّى عَ هُ َّ اللَّ لٌ ىفِ دْ كَ عَ مُ كْ َّ حُ اضٍ ىفِ كَ مَ يَتِى بِيَدِ تِكَ نَاصِ نُ أَمَ

لْتَهُ  زَ لْقِكَ أَوْ أَنْ نْ خَ داً مِ تَهُ أَحَ مْ لَّ كَ أَوْ عَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ وَ لَكَ سَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ كَ أَسْ اؤُ  قَضَ
نْدَ  يْبِ عِ مِ الْغَ لْ تَ بِهِ ىفِ عِ تَأْثَرْ  ىفِ كِتَابِكَ أَوِ اسْ رِ دْ نُورَ صَ بِى وَ لْ بِيعَ قَ آنَ رَ رْ لَ الْقُ عَ ْ كَ أَنْ جتَ

ِّى ابَ مهَ هَ ذَ نِى وَ زْ الَءَ حُ جَ برد و به جاي آن  اهللا و غم و غصه او را مي) با اين دعا( »وَ
ام و پسر بنده تو  اي اهللا همانا من بنده تو« :يعني). احمد(دهد  شادي و خوشي قرار مي

قضا و قدر  ،به دست توست، حكم تو بر من قابل اجراستو پسر كنيز تو و سرنوشتم 
خواهم به هر اسمي كه خودت را به آن  تو در مورد من عين عدل است، از تو مي

اي يا در  اي يا آن را به يكي از مخلوقاتت آموخته در كتابت نازل نمودهاي و يا  ناميده
ام و  ر قلبم و نور سينهاي، قرآن را بها علم غيب نزد خودت براي خودت انتخاب نموده

  . »هايم قرار بدهي زداينده اندوهم و برطرف كننده غم
نِ « :خواند اين دعا را زياد مي اهللا رسول) 2 زَ احلَْ مِّ وَ نَ اهلَْ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّى أَعُ هُ اللَّ

جَ  بَةِ الرِّ لَ غَ نِ وَ يْ عِ الدَّ لَ ضَ بْنِ وَ اجلُْ لِ وَ الْبُخْ لِ وَ سَ الْكَ زِ وَ الْعَجْ  ،اي اهللا: يعني) يبخار( .»الِ وَ
آورم از غم و اندوه و ضعف و تنبلي و بخلي و بزدلي و زياد شدن  همانا به تو پناه مي

  . قرض و زورگويي مردم
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  بالي بزرگ  درمان
ظِيمُ الْ ـالَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ () 1 لِيمُ , الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ ـهُ الْعَ ظِيمِ ـحَ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ , الَ إِلَهَ إِالَّ هُ رَ

يمِ ـاللَّ  رِ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ رَ , وَ ضِ بُّ األَرْ رَ , وَ اتِ وَ مَ بُّ السَّ به : يعني ) بخاري و مسلم( )هُ رَ
اهللا هيچ الهي نيست او كه جز اهللا هيچ الهي نيست او كه بزرگ و بردبار است، و به جز 

ها و  پروردگار آسمانپروردگار عرش بزرگ است، به جز اهللا هيچ الهي نيست كه او 
   .است و كريمپروردگار عرش زمين و 

هُ الَ إِلَهَ «) 2 لَّ أْينِ كُ لِحْ يلِ شَ أَصْ ٍ وَ نيْ ةَ عَ فَ رْ يسِ طَ نِي إِىلَ نَفْ و فَالَ تَكِلْ جُ تَكَ أَرْ َ محْ مَّ رَ هُ اللَّ
يك  كنم و مرا به اندازه رحمتت را طلب مي ،اي اهللا: يعني ) ابوداود، احمد( »إِالَّ أَنْت

چشم بهم زدن به حال خودم وامگذار و تمام كارهايم را اصالح كن كه به جز تو هيچ 
  . اله بر حقي نيست

نَ الظَّاملِِنيَ ﴿) 3 نْتُ مِ انَكَ إِينِّ كُ بْحَ يعني به ) ترمذي و حاكم( ﴾ال إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ سُ
  ). جز تو هيچ الهي نيست، پاك و منزهي و من هر آينه از ستمكاران بودم

يْئًاـهُ اللَّ ـاللَّ () 4 كُ بِهِ شَ ِ بِّى الَ أُرشْ به گوش : (يعني ) ابوداود، ابن ماجه و ترمذي( )هُ رَ
  . دهم اهللا پروردگار من است و من چيزي را با او شريك قرار نمي) باشيد
  

  معالجه بيمار توسط خودش 
بگويد، و هفت  »اهللا بسم«كند گذاشته سه بار  دست را بر جايي از بدن كه درد مي

ِّ «مرتبه اين را بگويد  نْ رشَ تِهِ مِ رَ دْ قُ وذُ بِاهللاَِّ وَ اذِرأَعُ أُحَ دُ وَ ا أَجِ به : يعني ) مسلم( .»مَ
  . كنم و از آن بيم دارم برم از بدي آنچه احساس مي پناه مياهللا و قدرتش 
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  درمان بيمار در موقع عيادت او 
 :ده وارد شود، هفت مرتبه بگويدبنده مسلمان هرگاه بر بيماري كه اجلش نرسي

أَلُ اللَّ « يَكَ ـأَسْ فِ ظِيمِ أَنْ يَشْ شِ الْعَ رْ بَّ الْعَ ظِيمَ رَ از : يعني ) ترمذي و ابوداود( »هَ الْعَ
  . خواهم كه تو را شفا بدهد خداوند بزرگ پروردگار عرش بزرگ مي

  
  درمان آشفتگي و و حشت در خواب

تِ اهللاِ التَّامَّ « لِامَ ذُ بِكَ وْ ِ أَعُ يَاطِنيْ اتِ الشَّ زَ َ نْ مهَ مِ , وَ هِ بَادِ ِّ عِ رشَ , وَ ابِهِ قَ عِ بِهِ وَ ضَ نْ غَ اتِ مِ
نِ  وْ ُ ْرضِ أَنْ حيَ برم به اهللا به وسيله كلمات كامله او از  پناه مي: يعني ) ابوداود و ترمذي( .»وَ

هاي شياطين و از اينكه شياطين نزد  غضبش و مجازاتش و از شر بندگانش و از وسوسه
  . بيايندمن 

  
  درمان تب 

) تب از گرماي جهنم است پس آن را با آب خنك كنيد( :فرمايد مي پيامبر اكرم
  ). بخاري و مسلم(

  
  خوردگي از مار و عقرب و غيره  درمان نيش

  ). بخاري(قرائت سوره فاتحه همراه جمع كردن آب دهان و تف كردن بر جاي نيش ) 1
  ). طبراني(هاي كافرون، فلق و ناس  ئت سورهمسح بر آن با آب و نمك همراه قرا) 2
  

  عالج خشم و غضب 
  : درمان غضب به دو طريق است 
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  دوري از آن : روش اول 
با دوري نمودن از اسباب خشم؛ از اين اسباب، كبر و خودپسندي، فخرفروشي، طمع 

  . توان اسم برد ي و هر آنچه مشابه آنها ميمزاح در وقت نامناسب، شوخ كوهيده،ن
  شود  آن موقع كه خشم ظاهر مي: ش دوم رو

  : گردد  آن هم در چهار نوع بيان مي
  . )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(از شيطان رانده شده  پناه بردن به اهللا) 1
  .وضو گرفتن) 2
تغيير حالتي كه خشم در آن حالت است، نشستن يا دراز كشيدن يا خارج شدن ) 3

  . يا حرف نزدن يا غيره
خاطر آوردن ثواب آنچه در مورد فروخوردن خشم آمده، و آنچه در مورد به ) 4

  . عاقبت خشم و عقوبت و خواري آن آمده است
  

  ) شونيز(دانه  معالجه با سياه
شفايي براي تمام دردها وجود ) شونيز(دانه  همانا در سياه( :فرمايد مي پيامبر اكرم

شفا براي تمام :  »اء من كل داءشف«گويد  و مي) بخاري و مسلم) (دارد به جز مرگ
هر چيزي را به فرمان :  ﴾كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ َربَِّها ُتَدمُِّر﴿ دردها، مانند اين سخن اهللا
  ). زاد المعاد(زند  پروردگار خويش بهم مي

  
  درمان با عسل 

  : فرمايد  در مورد زنبور عسل مي اهللا) 1
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  ßlã øƒ s† .⎯ ÏΒ $ yγÏΡθäÜ ç/ Ò>#u Ÿ° ì#Î=tFøƒ ’Χ …çμ çΡ≡uθ ø9 r& ÏμŠÏù Ö™ !$x Ï© Ä¨$̈Ζ=Ïj9 3 ¨β Î) ’Îû 

y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã ©3x tG tƒ   )69 / نحل(  
در آن آشاميدني شفا  ،هاي او آيد از شكم اين زنبوران آشاميدني گوناگون رنگ برمي«

  .»كنند آينه در اين مقدمه نشانه است گروهي را كه تفكر مي، هراست مردمان را
يا شربت  در تيغ رگزن،: شفا در سه چيز است : (فرمايد  مي و پيامبر اكرم) 2

  ). بخاري) (كنم عسل، يا داغ كردن با آتش، و من امتم را از داغ كردن نهي مي
  

  درمان با آب زمزم 
همانا آن مبارك است و نوشيدني قوي ( :در مورد آب زمزم فرمود پيامبر اكرم) 1

  ). مسلم و بيهقي و طبراني) (استاست و شفاي بيماري 
آب زمزم براي چيزي است ( )ماء زمزم ملا رشب له( در حديث جابر است كه و) 2

  ). ابن ماجه( )شود آن نوشيده ميكه به خاطر 
رسد و آنها را  ها مي شود و بر مريض ها حمل مي آب زمزم در ظروف و مشك) (3

من و افرادي غير از من : گويد  اهللا مي ابن قيم رحمه). ترمذي و بيهقي) (كند سيراب مي
ايم و من به وسيله آن روي تعدادي  كارهاي عجيبي از مداوا با آب زمزم تجربه كرده

  ). زادالمعاد(بيماري تداوي نمودم و به اذن اهللا خوب شدم 
  

  درمان امراض قلبي 
   .قلب سليم ـ قلب مرده ـ قلب مريض: ها سه قسم هستند  قلب

 يابد مگر اينكه اهللا هيچ كس در روز قيامت نجات نمي:  )عيب بي(قلب سليم  )1
  : فرمايد  مي به او قلب سليم عطا كرده باشد، اهللا
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 tΠöθ tƒ Ÿω ßìxΖtƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθãΖt/ ∩∇∇∪ ωÎ) ô⎯ tΒ ’tA r& ©!$# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠÎ= y™     
  )89-88 / شعراء(  

نه فرزندان، ليكن صاحب دهد مال و  روزي است كه فايده نمي) روز قيامت(«
  .»عيب را فايده آن باشد كه بياورد پيش خدا دلي بي

 و هوسي كه با اوامر و منهيات اهللاقلب سليم قلبي است كه از هر خواهش 
 هاي اهللا باشد، و از هر شبهه و شكي كه با گفته مخالفت نمايد، سالم و به دور مي

ز بندگي غير اهللا و قبول حكم غير ا. باشد مغايرت داشته باشد سالم و به دور مي
عيب قلبي است كه نه تنها از  به دور است، و در يك جمله، قلب سليم و بي اهللا رسول

اش براي  باشد بلكه بندگي و آنچه در آن شرك است به دور مي دل سپرده به غير اهللا
خوف و اهللا خالص گرديده و همراه با اراده و محبت، توكل و توبه، تواضع و خضوع، 

  . باشد مي رجا، و تمنابه اهللا
خالص شده، اگر دوستي كرد براي اهللا باشد و  قلب سليم قلبي است كه براي اهللا
باشد، اگر چيزي بخشيد يا از چيزي منع نمود  اگر كينه و دشمني نمود به خاطر اهللا

او  باشد، و مقصد و هدفش باشد، همه تالش و سعي و محبتش براي اهللا براي اهللا
اهللا و باشد، بدنش در راه او باشد، اعمالش و خواب و بيداريش خالص براي اهللا و كالم 

تر از هر كالمي باشد، و افكارش او را در مواضع  آنچه كه از طرف اوست برايش جذاب
پشتيباني نمايند، از خداوند بزرگ داشتن اين قلب را  جلب رضايت و محبت اهللا

  . مسئلت داريم
  : باشد  اين قلب بر خالف قلب سليم مي:  هقلب مرد) 2

 كند، و او شناسد و او را طبق فرمانش عبادت نمي قلبي است كه پروردگارش را نمي
ها و  گرداند، بلكه آن قلب مرده بر شهوات و خواهش دارد و راضي نمي دوست نمي را

او غير  .باشد هايش استوار است، ولو اينكه در آن خواهشات، غضب و خشم اهللا لذت
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اهللا را در حال محبت و ترس و رجا و رضايت و فروتني و تعظيم و خواري عبادت 
كند  اش به خاطر هوا و هوس است، و اگر دوستي مي كند دشمني كند، اگر دشمني مي مي

كند به خاطر هوس است،  بخشد و يا از آن منع مي آن است، و اگر چيزي ميبه خاطر 
دهنده و غفلت مركب  شهوت اوست، جهل، سوقش هوا و هوس و رهبرش مپس اما

  . بريم پناه مي اوست، از اين نوع قلب به اهللا
قلبي است كه داراي حيات است ولي بيمار است و در آن دو ماده :  قلب مريض) 3

رود كه هر  كشد و به راهي مي آن را به نوبت به سوي خود ميوجود دارد كه هر كدام 
زندگي و حيات آن است، محبت  به نمايد و آنچه كه سبكدام از آن دو بر ديگري غلب

و  مي باشد براي او و توكل نمودن به اهللاو ايمان به او و اخالص  باشد، مي اهللا
آنچه كه سبب هالكت و نابودي آن است، محبت شهوات و طمع براي بدست آوردن 

نمودن  ا رياپسندي و بلندپروازي و فساد در روي زمين بآنهاست و حسد و كبر و خود
بريم، و قرآن  پناه مي قلب هم به اهللانظري و بخل است، از اين  و نفاق و تكبر و تنگ

   .ها، تضمين كرده است ي تمام بيمارو كريم معالجه اين قلب را 
  : فرمايد  مي اهللا

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3ø? u™!$ y_ ×π sà Ïãöθ̈Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ Ö™!$ x Ï©uρ $ yϑÏj9 ’Îû 

Í‘ρ ß‰Á9 $# “Y‰ èδ uρ ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9   )57 / يونس(  
آمده است به شما پندي از پروردگارتان و شفايي بر آن علت است  ،اي مردمان«

  .»هاست، و راه نمودني و بخشايشي براي مسلمانان كه در سينه

 ãΑ Íi”t∴çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ö à)ø9 $# $ tΒ uθèδ Ö™!$ xÏ© ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒÌ“ tƒ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ωÎ) # Y‘$|¡yz   )82 / اسراء(  
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و فرودآورديم از قرآن آنچه وي شفا و رحمت است براي مسلمانان و «
  .»افزايد در حق ستمكاران مگر زيان را نمي

دردي از آن در حال نوعي كه صاحب بيماري :  هاي قلب دو نوع است و بيماري
د و آن مرض جهل و ناداني و شبهه و شك است، و اين از كن حاضر احساس نمي

  . كند بزرگترين نوع دردها براي فساد است ولي آن را احساس نمي
شود،  مرضي است كه در حال حاضر آن را احساس كرده و متألم مي:  نوع ديگر

از  داروهاي طبيعي و رفع اسباب آن غم و غصه، اندوه، خشم و اين بيماري با: مانند 
  . رود ن ميبي

  
  معالجه و درمان قلب با چهار چيز امكان دارد 

آن به آنچه كه در سينه از شك وجود دارد شفا كه همانا  : قرآن كريم: مورد اول 
هاي شبهات و شهوات در آن است را  هاي كفر و بيماري است، و هر چه از شرك و لكه

  . برد از بين مي
آن عمل نمايد، هدايت است و ند و به قرآن كريم براي كسي كه به حق آن را بدا

آنان حاصل  آن از ثواب فوري و غير فوري براي ةوسيلبراي مؤمنين با آنچه كه به 
  : شود رحمت است  مي

 ⎯ tΒ uρ r& tβ% x. $\G øŠtΒ çμ≈ oΨ÷ uŠômr' sù $ oΨ ù=yè y_uρ …çμ s9 # Y‘θçΡ ©Å´ ôϑtƒ ⎯Ïμ Î/ †Îû Ä¨$̈Ψ9 $# 

⎯ yϑ x. …ã& é# sẄΒ ’Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $ pκ÷]ÏiΒ   )122 / انعام(  
يعني كافر بود و او را هدايت (آيا كسي كه مرده بود پس زنده ساختيمش «

رود با آن ميان مردمان مانند كسي  و پيدا كرديم براي او نوري كه مي) كرديم
  .»ها، نيست بيرون آينده از آن باشد كه صفتش اينست كه در تاريكي

  :  سه مورد است قلب محتاج: مورد دوم 
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كند و آن با ايمان و عمل صالح و عمل با  آنچه كه نيروي قلب را حفظ مي) الف
  . شود طاعات و عبادات ميسر مي

پرهيز از مواضع زيان و آن اجتناب از تمامي گناهان و انواع مخالفات با اوامر ) ب
  . الهي است

  . و استغفارراحت شدن و دوري از هر چيز آزاردهنده به وسيله توبه ) ج
  : درمان بيماري قلب از استيالء و تسلط نفس بر آن : مورد سوم 

  . صبر و باز داشتن نفس و مخالفت با آن: شامل دو نوع درمان است 
  :  باز داشتن نفس نيز دو گونه است

  :  يك نوع قبل از عمل و داراي چهار مرحله است )الف
  عمل براي او مقدور است يا نه؟ آيا اين ) 1
  آيا انجام اين عمل از ترك آن برايش بهتر است يا نه؟ ) 2
  شود، يا نه؟  حاصل مي آيا با انجام اين عمل رضايت اهللا) 3
و آيا در انجام اين عمل اگر به كمكي كند  آيا انجام اين عمل كمكي براي او مي) 4

س به آن است پ» بله«كند يا نه؟ گر جواب  احتياج پيدا كند كسي او را كمك و ياري مي
  . كار اقدام نمايد و گرنه هرگز به آن كار اقدامي نكند

  : يك نوع ديگر بعد از عمل است و آن سه نوع است ) ب
كوتاهي شده و به نحو مطلوب  صبر و واداشتن نفس بر طاعاتي كه در آن حق اهللا) 1

اهده اخالص، نصيحت، پيروي، ديدن مواضع نيكي، و مش شود و از حقوق اهللا انجام نمي
  . اش بعد از همه آنهاست بر آن در حقش است و مشاهده كوتاهي منت اهللا

  . بازداشتن نفس از هر عمل كه ترك كردن آن از انجام دادنش بهتر است) 2
بازداشتن نفس از انجام كار مباح يا عادتي كه با انجام دادن آن اگر نيت او اهللا و ) 3

شود، و  گر قصد منفعت دنيايي كند زيانكار ميو ا. سراي آخرت باشد به او ثوابي ندارد
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كند نخست بر انجام فرايض، سپس آن را اگر  بندي آنها كه نفسش را وادار مي جمع
و از منهيات و محرمات باز دارد و اگر دانست كه او چيزي از ناقص باشد تكميل نمايد، 

ه كه با جوارحش آن منهيات مرتكب شد، با توبه و استغفار جبران نمايد و سپس بر آنچ
  . دهد همت گمارد، سپس بر دفع غفلت نفس اهتمام ورزد انجام مي

  :  درمان بيماري قلب از تسلط شيطان بر آن: مورد چهارم 
) پناه جستن(از استعاذه  و دوري از او با آنچه كه اهللا ،سان استانشيطان دشمن 

و شر شيطان جمع نموده  بين استعاذه از شر نفس باشد، نبي اكرم معين كرده ميسر مي
ضِ  :بگو: فرمايد  مي است، به ابوبكر صديق األَرْ اتِ وَ وَ مَ اطِرَ السَّ مَّ فَ يْبِ  ,اللَّهُ غَ َ الْ املِ عَ

ةِ  ادَ هَ الشَّ هُ  ,وَ لِيكَ مَ ءٍ وَ ىْ لِّ شَ بَّ كُ دُ أَنْ , رَ هَ هَ إِالَّ أَنْتَ أَشْ ى  ,الَ إِلَ سِ ِّ نَفْ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ أَعُ
ِّ ا نْ رشَ مِ كِهِ وَ َ رشَ يْطَانِ وَ لِمٍ  ,لشَّ سْ هُ إِىلَ مُ رَّ ا أَوْ أَجُ وءً ى سُ سِ ىلَ نَفْ فَ عَ ِ أَنْ أَقْرتَ ترمذي و ( »وَ

  ). ابوداود
ها و زمين، داننده غيب و آشكار، پروردگار همه چيز و  شكافنده آسمان ،اي اهللا«

شيطان و دهم كه به جز تو الهي نيست، از بدي نفسم و از بدي  مالك آنها، شهادت مي
يا به مسلماني آن  ، واينكه گناهي بر نفسم مرتكب نمايم آورم و از شركش به تو پناه مي

  . »را مرتكب نمايم
  . كند استعاذه، توكل و اخالص از تسلط شيطان جلوگيري مي

وعلی رسوله حممد  و سلّم علی عبده واهللا صلیو
 آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم 

ين  بإحسان إلی يوم الدّ


