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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 األسماء الحسنى

 الشافي
 السبت عثمان بن خالد/ الشيخ

 
من يهده اهلل ، اعمالنسيئات أو ، اونعوذ باهلل من شرور أنفسن، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد هلل

 ا  محمد وأشهد أن، شريك له اهلل وحده ال الله إإ وأشهد أن ال، هادي له ومن يضلل فال، مضل له فال
   .ورسوله، عبده

  [.102]آل عمران: {ُمْسِلُمونَ  َوَأْنُتمْ  ِإلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاِتهِ  َحقَّ  اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا}
 َوِنَساءً  َكِثيرًا ِرَجاًل  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلقَ  َواِحَدة   َنْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَُّقوا النَّاُس  َأيَُّها َيا}

 [.1]النساء: {َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اللَّهَ  َواتَُّقوا
 اللَّهَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َوَيْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ *  َسِديًدا َقْوًل  َوُقوُلوا اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا}

 [.72-71]األحزاب: {َعِظيًما َفْوزًا َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسوَلهُ 
  :بعدا مأ 
 ا  الحديث منحصر ا وسيكون هذ، (والطبيب، الشافي)عن اسم اهلل  -جل جالله- بإذن اهلل حديثالسيكون ف

 :مور أربعةفي أ
  .االسما معنى هذ: أوال  
 . والسنة، في الكتاب ورود هذا االسم: ثانيا  
 . االسما يدل عليه هذ ما: ثالثا  
 . اإليمان به ثمراتآثار هذا االسم و : رابعا  
  :السم الكريما يتصل بمعنى هذ ما: أولً 
 . تبارك وتعالى-ومن جهة المعنى الذي يليق باهلل ، يكون الكالم فيه من جهة اللغةسو 
 ؛يحصل به البرء من المرضا لم -أيضا  -: الشفاء ويقال، (1)فالشفاء هو البرء من المرض: في اللغةا مأ

 {ِشَفاء   ِفيهِ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتِلف   َشرَاب   ُبُطوِنَها ِمنْ  َيْخُرجُ } :عن العسل -تبارك وتعالى- قال اهللا ولهذ
ألن  ؛ولم يقل فيه دواء، {ِفيِه ِشَفاء  } :قال :يقولون، يذكره بعض أهل العلم ملحظ بالغيا هنو  ،[69]النحل:

ذو ، بخالف الشفاء، الدواء قد يتخلف أثره ، يحصل به البرءا مإن الشفاء ب :المعنى الظاهر فيقالا ردنأا ا 
أشفى على الهلكة ، شرف عليه: أأي ،الشيءأشفى على  :-أيضا  -ويقال ، للبرء نفسه -أيضا  -ويقال 
 .ذكره بعض أهل العلما ه عليه فيمئشفاا  و ، لغلبته للمرض ؛شفاء للشفاء قيلو ، اأشرف عليه :يعني

                                                           

 (.1/488) انظر: المعجم الوسيط(  1)
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وأمراض ، وأنه البرء من المرض يدخل في ذلك كل مرض من أمراض القلوب، الشفاء :يقالا وحينم
    .وكذلك أمراض األجسام، يسمى باألمراض الروحانيةا وم، النفوس

في ا هذ، فالن َطب   ،العلما كان هذا يقال للماهر الحاذق بعلمه أي   :في اللغة ب  الط   فإن :الطبيبا موأ
، وِطب، َطب :والكسر، بالضم -أيضا  -ويقال ، عالم به :أي ؛األمرا ب بهذهو طَ  :تقول، أصل اللغة

، هو الحاذق :بوالط  ، وعالم، وعارف، حاذق :أي ؛األمرا وفالن ُطب بهذ، األمرا فالن ِطب بهذ، وُطب
وعلم ، بوعلم الط  ، بعلم الط  ، والسحر، والنفس، بالحركات الثالث فهو يقال لعالج الجسموأما ، العالم
 . شابه ذلكا وم، والسحر، والنفس، أو هو عالج الجسم، يحصل به العالجا لم -بالحركات الثالث-ب الط  
، هو الشافي الحقيقي ألمراض األبدان -جل جالله- فاهلل -تبارك وتعالى- المعنى في حق اهللا مأ

- اهلل ويدفع العلة إال، ويرفع البأس، يكشف الضر وال، شفاؤه شفاء إال ال، واألرواح، والنفوس، والقلوب
نْ }، هو والحسنات إال، يأتي بالخير فال، -تبارك وتعالى نْ  ُهوَ  ِإلَّ  َلهُ  َكاِشفَ  َفَل  ِبُضر   اللَّهُ  َيْمَسْسكَ  َواِ   َواِ 

ْن } ،[107]يونس: {الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َوُهوَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  ُيِصيبُ  ِلَفْضِلهِ  رَادَّ  َفَل  ِبَخْير   ُيِرْدكَ  َواِ 
- يرفع ذلك فال، وذلك للعموم ،نكرة في سياق النفي "كاشف"و، {ُهوَ  ِإلَّ  َلهُ  َكاِشفَ  َفَل  َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضر  

، عداه من األطباءا وم، -جل جالله- هو اهلل هالذي يرفعا إنم، غير الطبيب وال، الطبيب -سيأتيا كم
- أذن اهللا البرء إذإلى  يتوصل به ا  سبب -تبارك وتعالى- اهللا سباب جعلههي أا إنم والمعالجين واألدوية

ذ، شاءو ، بذلك -تبارك وتعالى كم من و ، منه بطائلنسان يرجع اإل فال، ا  يعتعطل ذلك جم لم يأذنا وا 
ومع ذلك لم ، قصده إال بشيءسمع ا وم، وتعاطى ألوان األدوية، عياه الطلبوأ، األطباءإلى  ذهبإنسان 

  .ذلك يشأولم ، لم يأذن بالبرء -تبارك وتعالى- ألن اهلل يخرج بشيء؛
، واألوهام، والشكوك، من الشبها يشفيه، هو الشافي الذي يشفي الصدور -جل جالله- أن اهلل :والمقصود
 ال، واآلفات ،أنه يشفي األبدان من األمراضا كم، والغل، والحسد، والحنق، من الغيظ -أيضا  - اويشفيه

 ؛االخبير به، الطب العالم بجميع أنواع، هو الطبيب -عز وجل- الطبيب فاهللوأما ، يقدر على ذلك غيره
هو الذي يعلم ، شيء وهو الخبير بكل، شيءوهو العالم بكل ، شيءهو خالق كل  -تبارك وتعالى- ألنه
وهو الذي ، يشاء الذي ينزل من ذلك ما وهو، واألوصاب، وأنواع العلل، واألمراض، واآلفات، مالاآل

نه إ، فهو القادر على الشفاء، اوعالجه، امدافعتها وهو الذي يعلم الطرق التي يحصل به، اويرفعه، ايدفعه
ومصدر ، ادوائهأوعالج ، وهذه الشريعة التي هي طب البشرية، القرآنا وأنزل هذ، والقلوب، طبيب األبدان

 .سيأتيا كم-ا وصالحه، اخيره
  والسنة: انيًا: ورود هذا السم في الكتابث

على سبيل  -تبارك وتعالى- فإن ذلك لم يرد في كتاب اهلل والسنة في الكتابورود هذين االسمين  وأما
صلى - ل ابراهيميمن قِ  -تبارك وتعالى- قصه اهللا ولكن جاء الفعل يشفي فيم، -جل شأنه-التسمية هلل 

َذا} :-اهلل عليه وسلم  َقْوم   ُصُدورَ  َوَيْشفِ } -تبارك وتعالى- وفي قوله ،[80]الشعراء: {َيْشِفينِ  َفُهوَ  َمِرْضتُ  َواِ 
يؤخذ منه  أن ذلك ال :الحسنى سماءباألفي القواعد المتصلة ا عرفنا ولكن كم ،[14]التوبة: {ُمْؤِمِنينَ 
 إلى ليلة كل -وتعالى تبارك- اربن ينزل))من مجرد الفعل الوارد  -تبارك وتعالى- نسمي اهلل ال، التسمية
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، ه النازلأسمائمن  :نقولف، اسم النازل (ينزل)نأخذ من  فال، (2)((خراآل الليل ثلث يبقى حين االدني سماء
 .ذلكوقد مضى الكالم على ، ال

– في حديث أنسا كم -صلى اهلل عليه وسلم- صح من حديث رسول اهللا ورد فيم (الشافي) اسملكن 
 ،الباس مذهب ،الناس رب اللهم)) :-صلى اهلل عليه وسلم- في رقية النبي، في الصحيح -رضي اهلل عنه

 .(3)((سقما   يغادر ال شفاء ،أنت إال شافي ال ،الشافي أنت اشف
تبارك - اهلل أسماءأن ا عرفنا وكم، (الشافي)سماه ، فيه التسميةا هذ، ((الشافي أنت اشف)) :والشاهد
 .تؤخذ من الكتاب والسنة -وتعالى

، ا  أتى مريضا كان إذ -صلى اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل ،-ارضي اهلل تعالى عنه-وفي حديث عائشة 
 إال شفاء ال ،الشافي أنتو  اشف ،الناس رب الباس ذهبأ)) :-عليه الصالة والسالم-تي به إليه قال أو أُ 

 ((الشافي وأنت)) :والشاهد أخرجه الشيخان، ،(4)((اسقم   يغادر ال شفاء ،شفاؤك
- انطلقت مع أبي نحو النبي :قال -رضي اهلل تعالى عنه-مثة الطبيب فقد جاء في حديث أبي رِ ا موأ

فإني ، -خاتم النبوةإلى  كأنه يريد أن ينظر- الذي بظهركا أرني هذ :فقال له أبي، -صلى اهلل عليه وسلم
 الذي طبيبها ،رفيق رجل أنت بل ،الطبيب اهلل)) :-صلى اهلل عليه وسلم- فقال النبي، رجل طبيب

االسم ا بهذ -تبارك وتعالى- فيه تسمية اهللا هذو ، وتتلطف به، تترفق بالمريض :معنى رفيقو  ،(5)((خلقها
 ذكره النبيا وم، ال :الجواب ؟طبيب :ألطباءلواحد من ا يقالعلى أنه يحرم أن  ذلك وهل يدل، (الطبيب)
ومن تتبع األحاديث الواردة عرف أن ، وليس ذلك بمحرم، هو من باب األدبا نمإ -صلى اهلل عليه وسلم-

 .شكال فيهإ ال ،ذلك جائز
، (6)"الطبيب رآنيلقد " :فقال ؟لك الطبيب ندعو أال :في مرضه -رضي اهلل عنه- الصديق ألبي بكرقيل و 

 ؟شيء فأي :اقالو ، -جل شأنه-يعني ربه ، الطبيب رآنيلقد  :فقال، هم يقصدون الطبيب من بني آدم
تبارك -الرب  :وهو قصد، هرآ قد الطبيب من البشر أنا هم فهمو ، [16]البروج: {ُيِريدُ  ِلَما َفعَّال  } : إنهقال

  . وتعالى
 : السم الكريما يدل عليه هذ ما: ثالثاً 

                                                           

(، ومسلم، كتاب صالة 1145البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء في الصالة من آخر الليل، برقم )خرجه أ( 2)
 (758المسافرين، وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، واإلجابة فيه، برقم )

 (.5742، برقم )-صلى اهلل عليه وسلم-البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي  ه( أخرج3)
ستحباب رقية باب ا(، ومسلم، كتاب السالم، 5675أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، برقم ) (4)

 .(2191المريض، برقم )
(، وصححه األلباني في سنن أبي داود، 4207رقم )أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الترجل، باب في الخضاب، ب (5)

 ( .  1537وفي السلسلة الصحيحة، برقم )
 (. 1/34) انظر: حلية األولياء (6)
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ا ذا إوهن، حدهماويدل بداللة التضمن على أ، والذات، االسم يدل بداللة المطابقة على الصفة معلوم أن
على  -أيضا  - ويدل، االسما المسماة بهذ اإللهيةفهو يدل بداللة المطابقة على الذات ، (الشافي) :اقلن

نى بمع، فيكون ذلك من قبيل المطابقة، ا  معا يدل عليهم، -تبارك وتعالى- وصافهفهي من أ ،صفة الشفاء
، ريد به الذات فقطأو أ، ريد به الصفة فقطأ ن استعمل في بعض معناهفإ، داللة االسم على تمام معناه

   . فهذه داللة التضمن
أن و ، وأن يكون قادرا  ، اأن يكون حي   أو الطبيب إال، الشافي :يقال له هو معلوم الا فكم داللة اللزوما موأ

صفة الشفاء هل هي من صفات ف، غير ذلكإلى  ،والكمال، والقوة، واإلرادة، والمشيئة، بالعلم ا  يكون متصف
 . صفة فعلية، فعللمن صفات ا ،؟و من صفات الفعلأ الذات

   :رابعًا: ثمرات اإليمان بهذا السم
 اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوِللَّهِ } :-تعالى-، قال ه بهدعاؤ  :بأن اهلل هو الشافي والعتقاد من ثمرات اإليمانو 

ودعاء ، دعاء المسألة :من قبل أن الدعاء يشمل النوعين المعروفينا وعرفن ،[180]األعراف: {ِبَها َفاْدُعوهُ 
في و ، ونحو ذلك ،داوني ،شفنيطبيب ا يا ،اشفني شاف   يا :نسان: أن يقول اإلفدعاء المسألة، العبادة

يمسح بيده ، ذ بعض أهلهكان يعو   -صلى اهلل عليه وسلم- أن النبي -ااهلل عنهرضي -حديث عائشة 
 يغادر ال شفاء ،شفاؤك إال شفاء ال ،الشافي وأنت اشفه ،الباس أذهب الناس رب اللهم)) :ويقول، اليمنى
  .االسم الكريما المسألة بهذ دعاء، تعبد بالسؤالا هذ، (7)((اسقم  

أرقيك برقية رسول  أال :قال له، -رحمه اهلل- له ثابت البناني شكاا لم -رضي اهلل عنه- أنس وجاء عن
 ال ،الشافي أنت اشفِ و  ،الباس مذهب ،الناس رب اللهم)) :قال، قال بلى ؟-صلى اهلل عليه وسلم- اهلل

ا فهذ، الضراالسم ليرفع عنك ا بهذ -عز وجل- دعوت اهللا فإذ ،((سقما   يغادر ال شفاء ،أنت إال شافي
نسان اإل أن يدعو :المتعلقة بالدعاء اآلدابأن من  :من قبلا وعرفن، والطلب، االسم بالسؤالا تعبد له بهذ

ن كان ذلك ليس بالزم، -تبارك وتعالى- اهلل أسماءمن ا يناسبها في كل حاجة بم أن نسان فيمكن لإل، وا 
، الشفاء، -وسع األوصافوهي من أ، سبقا كم-فإن من المعاني الداخلة تحت الربوبية ، رب يا :يقول

  . شابها وم، دفع البالء، رفع الضر
- فمن ذلك اعتقاد أن اهلل، بعدهذكره أا ويدخل فيه سائر م، دعاء العبادة :النوع الثاني من الدعاء وهو

 فال، األمر في قلب اإلنسانا يجب أن يترسخ هذ، الشافي الحقيقي هو اهلل، هو الشافي -تبارك وتعالى
 ينقو ومقصوده عند المخل، ل مطلوبهويظن أنه يحص  ، يتفرق عليهو ، يتشتت قلبه وال، يسرة وال، يلتفت يمنة

 الطبيب فيصاب، عملية للمريض يجري قد الطبيب، اضر   وال، ا  نفع يملكون ألنفسهم الضعفاء الذين ال
، كثير ،؟!امثل هذا وكم مرة حصل فيه، قبل المريض الطبيب يموتقد ، حصلا هذ، ويسقط، جلطةب

، والبدنية، والقلبية، واألمراض النفسية، سقامالذي يشفي جميع األ ،-جل جالله- افالشافي الحقيقي هو ربن

                                                           

 باب السالم، كتاب ومسلم، ،(5743) ، برقم-صلى اهلل عليه وسلم-لنبي (  أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب رقية ا7)
 . (2192) برقم المريض، رقية استحباب
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فيجب على كل ، فهو الشافي على اإلطالق، ((الشافي أنت اشف)) :يقول -صلى اهلل عليه وسلم- النبيف
 .((أنت إال شافي ال)): يقول -صلى اهلل عليه وسلم- والنبي، راسخا   ا  مكلف أن يعتقد ذلك اعتقاد

 -عز وجل- لم يرد اهللا من جملة األسباب التي قد تتخلف إذا مهنالك أنه ما والطبيب فغاية، الدواءا مأ
ولم  برئإنسان كم من ، دميحصل الشفاء من غير سبب يباشره اآلوقد ي، ورفع البالء، كشف الضر

شياء في أ -اهلل مارحمه- ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميةا كم، فذكر ابن خلدون، من األسباب ا  شيئ يتعاطَ 
، القرىأهل وأقل من حاجة ، (9)أدنىاألطباء إلى  من جملة ذلك أن أهل البوادي حاجتهمو ، (8)اهذ

مع وجود األطباء عند أهل ، وأتم من عافية أهل القرى، كملوالمشاهد أن عافية أهل البوادي أ، واألمصار
بل ، حديعرفه كل أا وهذ، كملوأ، وفىفعافية أهل البوادي أ، شابها وم، المدن :بالقرىوالمقصود ، القرى

والتحضر ، واألدوية، وأهل القرى من المستشفيات، سباب عند أهل المدنفمع وجود األ، يضرب به المثل
ذ، عظمالبادية أالناس في ا أو العافية التي يطلبه، أو البرء، أن الشفاء المادي إال  -عز وجل- راد اهللأا وا 

نحن ا فه، رقى مستشفىوأ، كبر مستشفىأو في أ، محالة في البادية بد أن يقع ذلك الللعبد العطب فال
ثم يؤتى ، -تبارك وتعالى- نشاهد الناس يذهب الواحد منهم ألكبر المستشفيات التي تذكر له في أرض اهلل

يتعاطى  وال، يذهب وال، وبعضهم قد يعاني من نفس العلة، الشفاءيموت حيث طلب ، وهو جثة هامدة، به
 .شياءشاهد من ذلك أ وكلكم، أوقد يبر ، خروقد يموت من سبب آ، ويعيش، عمت  ويُ ، كبير سبب

 فخرج ،ن العافية في البواديا  و ، ن الموت يكثر في القرى: إفقيل له، فسأل، رأى جنازة اأعرابي  أن كر ذُ  وقد
   :قالف، وكثيب، فرأى قبرين عند هضبة، لموتمن اا فرار  البادية إلى 

 (10) وكثيبُ  فكيف وهاتا روضة   ***بالقرى  وخّبرتماني أنما الموتُ 
- م أمر اهللجاءها فكل الناس إذ الذي جاء بالموت هنا؟!ا فم، في الصحراء ناآلا أنلست في قرية  :يقول

 من غير ماا لربم جاءه الشفاءوكم من إنسان ، بيدها فاألمور كله، محالة ال وقع بهم مقدوره -عز وجل
فيصب ، يتفطن ال، عمى؛ ألنه أيغتسل بالماء الحارإنسان ا هذ، وقع عليه من غير قصدا ولربم، يحتسب

ذ اعلى رأسه الماء الحار جد   فكان  نساناإلسقط ا ولربم، وقد عجز األطباء عن عالجه، به يبصرا وا 
سقط سقطة فكان ذلك ، مثلةأا عرف من هذوأ، وأعيت األطباء، اتطاول زمانهلبرء من علة  ا  سقوطه سبب

 .واألمثلة كثيرة، للبرء ا  سبب
سباب على أا أجرى العادة الغالبة في هذه الحياة الدني ولكنه سبب، غير من الشفاء لخلق شاء لو فاهلل

عليه الصالة -نزل على الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم- جبريل، -سبحانه وتعالى-حكمته  اقتضتها
عليه الصالة -الرقية من جبريل ، (11)((يشفيك اهلل... ،أرقيك اهلل باسم)) :فقال ،سحرا لم -والسالم
، اعنه وال، امنه اليس الشفاء صادر  ، -صلى اهلل عليه وسلم- فانظر رقية جبريل، من اهلل والشفاء، والسالم

                                                           

 ( . 3/7) (  انظر: الفتاوى الكبرى البن تيمية8)
 (.1/523) ( راجع: تاريخ ابن خلدون9)
 ( .2/151) مالي القاليأ(  انظر: 10)
 ( .2186(  أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب الطب والمرض والرقى، برقم )11)
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فكم من ، عن غيرها فضال  ، كثيرة تتصل بالرقية ا  مور منهم يجهل أكان كثير ا ولربم ؟فكيف بعامة الرقاة
ا سيم ال- ا  حيانجوارحه أ بل تنقاد، وينقاد له قلبه، إلذعانويذعن له غاية ا، لق قلبه بالراقيالمرضي يتع

من يرتاد تلك  كثرأ النساء يرى أن فإن المشاهدا ولهذ ؛في النساء ا  غالبيكون وذلك ، -ضعفاء القلوب
يأتون من ، وصوب، من كل حدبا فيه ويتجمعون، الناس للرقيةا يرتاده، وانتشرت، المحافل التي كثرت

وجيء به ، تهم األلوفتوفا، واحدةا حفظو ا ربمو ، والحكايات، واألخبار، ويحكون القصص، ماكن بعيدةأ
قد ، فرجع يمشي على رجليه ،وجيء له ببطانية، امريكوفي أ، المانيأوفي ، عولج في لندن، بطانيةفي 

فيتهافت  ،وأن الشفاء عنده، الراقي على رأسه ريشةا يعني أن هذ لكن ال، ننكر هذا نحن ال، ايحصل هذ
من  ا  واحدوقد رأيت ، واألوصاب، ليه تالشت األوجاعإا و جاءا بعينه إذ ا  ويعتقدون أن زيد، عليه الناس

ون بالجملة وأشياء ءويقر ، يعقدون تلك المجالسا صارو  ىوتفشى فيهم حت، امهم هذكبار الرقاة الذي علّ 
ثم كل من ، واحدة قراءةبالجملة على الناس  أويقر ، خراآلبعد  ا  ويخنق الناس واحد، قد رأيته يقف، شياءوأ

 !رأيت هؤالء :انتهى قالا فلم، ويقوم، ويضرب صدره، فيتساقط كثير منهم، ثم يخنقه، نفث عليه بهمر 
فأي ، العرقا ضغط على هذأ :هؤالء الذين يتساقطون؟ قالف :قلت، ليس بهم بأس كلهمأو  عامة هؤالء

-، فالنإلى  حتى يأتي أنه لن يبرأ يأتي إليّ ا فهو يعتقد حينم، ى عليهبد أن يغمالفضغط عليه أإنسان 
، عدو اهلل اخرج يا :ويقول، ثم يضرب صدره، افيفعل بهم هذ، فيأتي الناس من كل مكان، -سمى نفسه

، بأس ويقوم يمشي ليس به، ويتصور أن العفاريت قد خرجت، ك المسكينثم يفيق ذل، عدو اهلل اخرج يا
   .وعالجه، خرج العفاريتأ، شاء اهلل ما :ويقال

نما ن، لج بالرقيةانه يعننكر أ وال، ونتلبسين الجن أننكر  نحن ال عز - قصد تعليق القلوب بغير اهللوا 
تيته تالشت أا وأنك إذ، نه يملك الشفاءحد من الناس أتعتقد في أ ال، تحدث عنهالقدر الذي أا هذ ،-وجل

ا ثر الرقية كمأ وينكرون، الذين يبالغون، ليهالقدر الذي أريد أن أصل إا هذ، أخطا هذ، عنك األمراض
رسول ثابتة بسنة ا ثارهالرقية وآ، غلطا هذ ،للعلم بعضهم ينتسبو ، -أعزكم اهلل–صاق با هذ :يقول بعضهم

، ر هو أن ينعقد القلب على اعتقاد فاسدنكَ لكن المُ ، ايجوز ألحد أن ينكره ال، -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل
ا فيحصل خضوع كامل لهذ ،تيناه حصل البرءأا إذ، أن الشفاء يمكن أن يملكه فالن من الناس :وهو

ا هذه المريضة لربم، غير محمودةومظاهر ، غير جيدة ا  مور أ -حيانا  أ– ولذلك ترى، أو نحو ذلك، المعالج
ن ، ألن البرء بيده ؛أو سبب، ليه بنسبوالسبب هي تريد أن تمت إ، تزوج عشراتا ولربم، الراقيا يتزوجه وا 

عز - واهلل، أن يرقي نفسهنسان يمكن لإلو ، خطأا فهذ، الحال يدل على ذلكولكن ، ابلسانها هذلم تنطق 
    .القرآن شفاءا جعل هذ -وجل

، بأحد سوى اهللا ترتبط قلوبن أن ال :ولكن الذي نحتاجه، مقصودبوليس ذلك ، يطولا عن هذالحديث و 
فيه  أقر ا هذ، على جوالين صبيُ ، ر بالمياهكاثَ فيُ ، يأتي بقدر من الماء من فالن رقى فيها بعض الناس لربم

ا حيانالبساطة أا تصل بنأ، ((يشفيك اهلل ...،رقيكأ اهلل بسم)) :يقول -صلى اهلل عليه وسلم- جبريل، فالن
َذا} :يقول -صلى اهلل عليه وسلم- براهيموا   ،؟!الحدا هذإلى   :يعني، [80]الشعراء: {َيْشِفينِ  َفُهوَ  َمِرْضتُ  َواِ 
ا حد غيره بمأ يقدر على شفائي فإنه ال" :-رحمه اهلل- يقول الحافظ ابن كثيرا وقعت في مرض كما إذ
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يعلم  -صلى اهلل عليه وسلم- كان النبيا وهكذ، (12)"الموصلة للشفاءمن األسباب  -تبارك وتعالى- يقدر
أنه  -رضي اهلل عنه- عن عثمان بن العاصفي صحيح مسلم ا كم، االعتقادا ويربيهم على هذ، صحابهأ

صلى - فقال له النبي، -سلممنذ أ-يجده في جسده  ا  وجع -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهللإلى  اشتكى
 باهلل أعوذ :مرات سبع وقل ،اثالث   اهلل باسم :وقل ،جسدك من تألم الذي على يدك ضع)) :-اهلل عليه وسلم

ذ، نساناإلا يتعلمه، راق  إلى  تحتاجال هذه  ،(13)((وأحاذر أجد ما شر من وقدرته ، ا  واثق، اكان قلبه قوي  ا وا 
وقد جاء في ، -وجل عزبإذن اهلل -يتخلف  فإن البرء ال -تبارك وتعالى- مع قوة في التوكل على اهلل

 لم مريضا   عاد من)) :نه قالأ -صلى اهلل عليه وسلم- عن النبي، -ارضي اهلل عنهم-حديث ابن عباس 
 ذلك من اهلل عافاه إال يشفيك أن العظيم العرش رب العظيم اهلل أسأل: مرات سبع عنده فقال ،أجله يحضر
  .راق  إلى  تحتاج الهذه ، (14)((المرض

 اشف اللهم ،اسعد   اشف اللهم)) :-رضي اهلل عنه- أنه قال لسعد -صلى اهلل عليه وسلم- وثبت عنه
 .طلب الشفاء من اهلل أخرجه الشيخان، ،(15)((اسعد  

أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنها–كما جاء في حديث عائشة ، صحابه الرقية المعروفةوكان يرقي بعض أ
 بإذن ،سقيمنا شفىيُ  ،بعضنا ريقةبِ  ،أرضنا تربة ،اهلل سمب)) :كان يقول في الرقية -صلى اهلل عليه وسلم-

 .مخرج في الصحيحينا هذ ،(16)((ربنا
 وال، ونستيقن ذلك، شابههاا وم، والدمامل، والقروح، مر يعالج به الجروحأا وهذ ((ربنا بإذن اسقيمن يشفى))

رحمه - وقد ذكر ابن حزم، عنها خبرنهو الذي أ -صلى اهلل عليه وسلم- ألن النبي ؛نتردد فيه طرفة عين
إلى  ثم بعد ذلك يصير، حمرارا، انتفاخ تحت الجلد :تمر بأطوار، دورةإلى  أن الدمامل عادة تحتاج :-اهلل
وهو في طوره  قلت ذلكا فإذ، بد له من دورةال، والتالشي، لبالتضاؤ  أثم بعد ذلك يبد، تى ينفقئطوار حأ

ذ، -بإذن اهلل- ئبر األول  وقد " :يقول ابن حزم، -بإذن اهلل- ئبر أو الثالث ، انيوهو في طوره الث قلتها وا 
وفي اليوم الثاني ، في الطور األول قبل أن يخرج ا  جربته كثير  :قولأا وأن، "جربت ذلك وجربه غيري

بل في بعض ، يخطئ، بأسا هخرج الرجل األخرى التي ليس بالذي قد ظهر له ذلك فيُ سأل وأ، يتالشى
، وأن الموضوع لم يعد مجرد دمامل، جراحةإلى  أن القضية تحتاجا وظن صاحبه، تفاقمت الحاالت التي

  .جرب :قلت له

                                                           

 (. 6/147) ( انظر: تفسير ابن كثير12)
 ( .2202وضع يده على موضع األلم، مع الدعاء، برقم ) ( أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب استحباب13)
 ( ، وصححه األلباني.  3106( أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، برقم )14)
(، ومسلم، كتاب الوصية، والسير،  5659( أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض، برقم )15)
 (، واللفظ لمسلم.1628اب الوصية بالثلث، برقم )ب
(، ومسلم، كتاب السالم، باب 5745، برقم )-صلى اهلل عليه وسلم-( أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي 16)

 (، واللفظ للبخاري.2194مة، والنظرة، برقم )استحباب الرقية من العين، والنملة، والحُ 
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سألته ذكر ا فلم، استطاع أن يجلس محاضرة واحدةا وم، في الكلية جاء وهو في غاية التعبا ستاذ عندنأ
 أصبح اآلن الوضع، كبر من أن أجربالوضع أ :فقال، اله هذوكتبت ، كذا وكذاافعل  :قلت لهف، اهذ

 اخرج، وبإذن اهلل تأتي في الغد ليس بك بأس، جرب قلت له:، وعندي كذا وكذا، التهابات ا ، عنديمتفاقم
وجاء ، جربفليس بك بأس  -بإذن اهلل- وتأتي في الغد، الكالما وقل هذا ، نظيف وخذ رمال  ، من الكلية اآلن

ا وذهبو ، ناس فيهم قروحعلى أا رب هذوجُ ، كنت في كرب، الحمد اهلل :قال ؟كيف رأيت ، قلت لهفي الغد
 .والمستشفيات، ألطباءاإلى 

، تتعبون في تجارب من المراهم :لبعض األطباء من المتخصصين في األمراض الجلديةا وقد ذكرت هذ
عندك  فضعا هذ ، أماوغير ذلك "،الكرتوزون"ثار جانبية من آا شياء لهأا يحوي بعضها ولربم، واألدوية

-بإذن اهلل- أيبر سو ، يتعلق بك ال، علمه التوكل على اهلل، بنفسها المريض يفعل هذ ودع، من التراب ياللق
فهو ، (17)((شفاء له أنزل إال داء اهلل أنزل ما)) :يخبر أن الشافي هو اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- النبي، ف

فذلك  ،لساحروا ،والراهب ،الملكفي قصة  -رضي اهلل عنه- تعرفون حديث صهيب، الذي ينزل الشفاء
ا هاهن ما :وقال ،اوجاءه بالهداي ،وعده ؟كان يقولا له الغالم ماذ دعاا لم ،إليه بصرهاألعمى الذي رد اهلل 

 ،منت باهلل دعوت اهلل، فإن أنت آيشفي اهللا إنم ،ا  حد أشفي أإني ال" :فقال ،شفيتنيجمع إن أنت لك أ
؟ -في الحديث المشهورا كم-سأله الملك من رد عليك بصرك ا ولم، منآا فشفاه اهلل لم ،له فدعا، فشفاك

 :فقال له الملك ،حتى دل على الغالم ،خرهآإلى  ،وعذبه ،متحنها، ثم خبر أن اهلل هو الذي رد عليه بصرهأ
ا إنم ،ا  حدأشفي أ إني ال :فقال ،وتفعل ،وتفعل ،واألبرص ،األكمه تبرئ بلغ من سحرك ما قد ،أي بني

"يشفي اهلل
(18).    

، المعنىا هذإلى  الناسا وأن األطباء في المستشفيات يجب أن يوجهو  ،الناسا هذه قضية نحتاج أن نعلمه
ذ ،الطبيبا أن يبقى القلب يرفرف مع هذا مأ المريض يتحير من ا هذ أجازة بدراد الطبيب أن يأخذ أأا وا 

  .؟الطبيبا ذهب عنه هذا إذ لى أين سيفروا   ؟سيتواله
 : أنفالشاهد، -تبارك وتعالى- أن يحب العبد ربه :الشافي هو اهلل بأن والعتقاد اإليمان يؤثره ومما
 ،يسأل أيبد ،نحو ذلك أو ،عملية قلب ،تكون خطرةا ولربم ،يجري له طبيب عمليةا من الناس لم ا  كثير 
ا هذ، الطبيب شيئا  ا لهذ قدمأريد أن أا أن :يقول ،وبعضهم دون ذلك ،بعضهم من األثرياء ،بحسبه كل  و 

  ،؟نصنعا فماذ ،العمال غلولا ونسمع أن هداي ،ا  قدم له شيئريد أن أ، أعليّ ا الطبيب له فضل كبير جد  
ا له هذ ويعرفون، وذووه ،والدهيحفظه أا ولربم ،ينساهال  ،مرهالطبيب طيلة عا فيبقى يحفظ اسم هذ

هو  -تبارك وتعالى- اهلل، ألنه تسبب في العالج ؟المحبةهذه  لماذاف، تهويحرصون على مكافأ، المعروف
وعافاه  ،ن اهلل هو الذي رفع عنه الضر، وأهو من اهللا نمعرف العبد أن الشفاء الذي نزل إا فإذ ،الشافي

عيت األمراض النفسية التي أ، مراض النفوس، أو كان في أمراض األبدانذلك في أ فإنه يحبه سواء كان

                                                           

  (. 5678طب، باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء، برقم )( أخرجه البخاري، كتاب ال17)
 (.3005( أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب األخدود، والساحر، والراهب، والغالم، برقم )18)
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 ،ك يعاني من رهابوذا، من غير سبب مدرك البكاءب وهذا يجهش ا ،واكتئاب ا ،يعاني قلقا هذ، األطباء
إلى  وصلا فإذ ،ويحاول ،يستطيع أن يقترب ألنه ال ؛احتى الجامعة تركها ويتقيه ،مجامع الناس يتخوف

وغير  ،الناس ألنه يتخوف ؛يستطيع أن يصلى مع الناس في المسجد ال، أو الجامعة رجع ،باب الكلية
 .العقلي االنفصامك ،األمراض العقلية ذلك من

يرى و ، ويرى أشياء ،اكذا وأن، المهديا أن قال: ،تكلما فإذ ،ليس به بأس هذا قلت: ؛الرجل رأيت هيئةإذا 
نزل به روح ملك  هل الذي ا  حيان، أو يشك أروح جبريل أو ،روح إبراهيم نزلت فيه ، وأنايرى كذو  ،ا  نور 

، أو في عقله أو يمزح ،الرجل جاد هذا هل :تقولف ،-صلى اهلل عليه وسلم- جبريلروح  أو ،الموت
مام أ ا  متحير  ا  حيان، وتقف أوالعقل ،تدرك نعمة العافية ،ليس به بأس :قلت الظاهرة رأيت هيئتها إذ ؟شيء
هذه ة تخفف من وطأا بعض العقاقير التي لربم إال ،عالجالعندهم  فال يجداألطباء إلى  يذهب ،اهذ

ال  البرء فهم وأ ،العالجا مأ، كالبهيمة تماما   ا  ثم بعد ذلك يصبح مجنون ،يخرج عن طوره فال ،الحالة
   .ناآلإلى  يعرفونه

، أو من يحب ،كان شفاء علته هو سواء ،ه، وشفائوعالجه ،هفي برئ ا  ويحب من يكون سبب ،القلب يتعلقف
 ،ا  وبعضهم يمشي حافي ،واإلخوان، واألب، األم ،اإلسعافمناظر في  ا  حيانأترى  ،هلهيحتف به أتجد الولد 

بعضهم حفاة ليس عليهم  ،أو نحو ذلك ،الولد الذي لدغا جاءت كل األسرة مع هذ ،اشياء من هذرأيت أ
نسان اإل برئا فإذ ،ينزل الشفاء؟ هو اهلل من الذيف ،والحزن ،األلمو  ،نزل بهم من الضيق نعال من شدة ما
ا كم ،الذي يشفي علل األبدان ،الشافي -تبارك وتعالى- فهو ،؟يحبون من ؟يفرحونبمن ؟ فبمن يغتبطون

 ُيَعذِّْبُهمُ  َقاِتُلوُهمْ }عليهم  واالنتصاروقتلهم  ،عدائهم الكافرينبقتال أ هو الذي يشفي صدور المؤمنينأنه 
 .[14]التوبة: {ُمْؤِمِنينَ  َقْوم   ُصُدورَ  َوَيْشفِ  َعَلْيِهمْ  َوَيْنُصْرُكمْ  َوُيْخزِِهمْ  ِبَأْيِديُكمْ  اللَّهُ 

، ويداويه بنصر المؤمنين ،ويرفعه ،كل ذلك يزيله اهلل ،فالحنق الذي في قلوب أهل اإليمان على الكافرين
واأللم الذي في قلوب أهل اإليمان تجاه هؤالء  ،والهم ،فيذهب الغم ،عداء اهلل الكافرينعلى أدالتهم وبإ

عز - يدل على عظم عناية اهللا وهذ ،-صلى اهلل عليه وسلم- المحادين هلل ورسوله ،الكافرين ،المعاندين
تبارك - يقدره اهلل ما -أيضا  - اوهكذ ،[14]التوبة: {ُمْؤِمِنينَ  َقْوم   ُصُدورَ  َوَيْشفِ } ،بأهل اإليمان -وجل

 لمن عقل عن اهلل شفاء  كل ذلك يكون  ،واآلالممن المصائب  من األمور المكروهةنسان على اإل -وتعالى
ليه من يسوق إا الترفع فإن اهلل يكسره بم وأ ،الزهوأو  ،من الغفلةشيء  لنفسه حصلا فإذ ،-عز وجل-

األمر الذي ا ليه من هذإ هساقا بم ،وعافيته ،وسالمته ،فيحصل له برء القلب ،ونحو ذلك ،المصائب
نزل ا فإذ ،والعافية ،في حال الغنىنسان اإليغفل  ما ا  كثير ، هلكهألعطبه وأ لو بقي به ذلك الداءو  ،يكرهه

 ،ويجتهد ،هويدعو  ،ليهإ أفيلج ،تنقطع األسبابا حينما سيمال -تبارك وتعالى- يتذكر ربه أبد ؛به الضر
جل -واإلعراض عن اهلل  ،كان فيه من الغفلة ويعرف ما ،ويدرك لذة المناجاة ،وينكسر قلبه ،وتتغير حاله

 .األعمال القلبية أشياء من هذا منوقد ذكرت في الكالم على الصبر ، -شأنه
من ، و من وجود المصائبا في الحكم التي عددها جملة منه -رحمه اهلل- ذكر الحافظ ابن القيموقد  

به، فليصبر الرحيم  ،العليم بمصلحته ،ساقه إليه الطبيب ،دواء  نافع يالمصيبة هأن يعلم أن هذه " :ذلك
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الدواء ا يعلم أن في عقبى هذ أن   :ثم ذكر، فيذهب نفعه باطال   ،وشكواه ،ه بتسخطهؤ على تجرعه، وال يتقي
 ،الدواءا طالعت نفسه كراهة هذا فإذ ،لم تحصل بدونه وزوال األلم ما ،والصحة ،والعافية ،من الشفاء

 َلُكمْ  َخْير   َوُهوَ  َشْيًئا َتْكَرُهوا َأنْ  ىَوَعسَ } :يقول -تعالى- واهلل ،وحسن تأثيره ،عاقبتهإلى  ومرارته فلينظر
 َتْكَرُهوا َأنْ  َفَعَسى} :ويقول [،216]البقرة: {َتْعَلُمونَ  لَ  َوَأْنُتمْ  َيْعَلمُ  َواللَّهُ  َلُكمْ  َشر   َوُهوَ  َشْيًئا ُتِحبُّوا َأنْ  َوَعَسى
(19)[19]النساء: {َكِثيرًا َخْيرًا ِفيهِ  اللَّهُ  َوَيْجَعلَ  َشْيًئا

ا لمجتمعات مموا ،يحصل من المكروهات لألفرادا مف ،
ا المصالح ممو  ،يكون فيه من الحكم كل ذلك ،ونحو ذلك ،والمصائب ،من األدواء -عز وجل- ينزله اهلل

   . يحصل به دواء كثير من العلل
ففيه شفاء ، ليه الناسيحتاج إا الدين العظيم الذي تضمن كل خير مما الفرح بهذ: والثمار ومن هذه اآلثار

لُ } :القرآنا يقول عن هذ -سبحانه وتعالى– واهلل ،والشهوات ،وفيه دواء العلل من الشبهات ،الصدور  َوُنَنزِّ
ا فينبغي أن نفرح بهذ [،82]اإلسراء: {َخَسارًا ِإلَّ  الظَّاِلِمينَ  َيِزيدُ  َوَل  ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمة   ِشَفاء   ُهوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ 

كله ا وهذ ،ابه -تبارك وتعالى- اهللا التي حبان على هذه النعمة الجزلى -عز وجل- اهللوأن نشكر ، الدين
فضل اختار لهم أولطفه بعباده  ،-تبارك وتعالى- وهو من رحمته ،االسم الكريم الشافيا ثار هذمن آ
، جل، واآلالحال في العاجليحصل به صالح ا مم ،ليهيحتاجون إ نزل لهم كل ماوأ، شرف كتابوأ، رسول

، وذهبت عنه األوهام ،وهدأت ،واطمأنت نفسه، حوالهاستقامت أ العبدا استقام عليها إذ ،شريعة كاملة
ا فتتوجه همته لم ،القلبيا والرض ،والطمأنينة ،وصار في غاية السكون ،والشبهات ،وانقشعت عنه الشكوك

 ال ،واالشتغال ،االهتمامذلك  عنه يدفع وال ،افيهله د ي مور اليتفرق قلبه في أ وال ،وصالحه ،فيه نفعه
ولك أن تتصور حال أولئك الذين يتمرغون في  ،ويرفعه ،ينفعه يقبل على ماا نموا   ،ا  يدفع عنه مقدور 
 ،ليخلصوهم ؛بشرإلى  ونيلجئف ،والقلق ،تقتلهم الحسرات ،النورا بهذا لم يهتدو  ،لبطن ا  جاهليتهم ظهر 

عرض به هذه األيام هذه تُ ا وم ،والكهنة ،السحرةإلى  عم وطم من الذهاب وانظر ما ،الشياطينا إلى ولربم
ا ويقدم لهم لربم ،يسمونه بالروحانياتا بعض الجهلة من المسلمين بم يتقبلها بثوب لربما والرزاي ،االبالي

التي  وبعض األمور ،شياء من الشعوذة، وأودجل ،وكذب ،وكهانة ،يخالط ذلك سحر ،على شكل دورات
 ،خفيةالالقوة الكامنة ، القوة هويخدعونهم بهذ ،عالج بالروحانيات ،روحانيات ،بالشياطينا يستعان عليه

بعض الصور في  أحيانا ولألسف ترى بالناس ونلعبيفقوة الشياطين أما  ،-عز وجل- القوة هي قوة اهلل
وناس يدخلون في مثل ، خبراألقل يعرضونه كأو على  ،ممن يستحسنونها يكتب عن هذ بعض ما
إلى  ظهورهما سندو ، ونساء قد أرجال ،من الغربيين ،ومجموعة من البائسين ،وكاهن ،ونار موقدة ،الكهف

والظلمة التي  ،وحشتهما ويزيلو  ،نهمتهما ليشبعو ا و جاء ،ه الشياطينتملؤ  ،مكان مظلم ،جدار ذلك الكهف
  .نسأل اهلل العافية- ،تعمر قلوبهم
نستغرب إن وجد في العالم  نحن ال "،اإليموـ"يسمى ب وظهر ما ،فجاء عبدة الشيطان ،شيء يبحثون عن

ا أن يوجد في بالد مأ، -تبارك وتعالى- ربهما الذين لم يعرفو  أو في العالم الشرقي من البائسين ،الغربي

                                                           

 (. 277ص: ) : طريق الهجرتين وباب السعادتين( انظر19)
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 ،السواد يلبسون ،جسدية بآالمواألحزان  النفسية اآلالممن ا ليتخلصو  ؛أنفسهما جرحو ا لربم ،إسالمية
ويتلذذون  ،واالكتئاب ،ويظهر عليهم الحزن ،ويعبدون الشيطان ،ويضعون لهم شعارات عبدة الشيطان

كيف ، األخالقو  ،االعتقادفي وقعهم في مخازي ، حتى أويلعب بهم الشيطان ،العزلةإلى  ويميلون، بهذا
 ،فالساإل إنه ،؟المبين النور ابهذ عليهم وأنعم ،واجتباهم ،-وجل عز- اهلل اصطفاهم قد قوم لدى هذايقع 

 .جالله جل- اهلل عن البعدو  ،جهلالو 
 ،ليهإ ركن الشافي هو أنهب والعلم ،باهلل الثقة للعبد حصلت اإذف اهلل، على العبد كلتو أن ي من هذه اآلثار:و 

 ،الضر ويدفع ،والعافية ،البرء يملك الذي ،األعظم العظيم ،القوي إلى يركن ولكنه ،بيده األسباب يتعاطى
ويجري ، ألنه هو الذي يملك األسباب ؛أو بمحبوبه ،نزل به ليه في كشف ماإ أويلج ،فيدعوه ،النفع ويجلب

وطلب  ،أنه ركن عظيم في التداويا كم ،االعتقادصل كبير في بل هو أ، بد منهمر الأا وهذ، المسببات
أو  ،مراض بدنيةكانت رقية من أ سواء ،-عز وجل- توكل على اهللوال ،-عز وجل- الثقة باهلل، الشفاء
أو نحو ذلك  ،عليها أو يستخرج الشياطين الذين تسلطو  ،الذي يعالج السحر ،روحية :يقالا أو كم ،نفسية
األدناس من الشياطين  ،هؤالء األرجاس يرهبه ،-عز وجل- واعتماده على اهلل ،بحسب قوة توكلهيكون 

أعني  اشجعهم على تركهأا وأن الرقيةا وقد سمعت من بعض من تركو  ،الذين يتسلطون على الناس
أو  ،اثنين وأ ،لواحدنسان بأس أن يرقي اإل ال ،ونحو ذلك ،الناسفيها يقصدهم التي  الحافلةهذه مجالس ال

قد و  ،ابعضهم ترك هذف ،أو مستشفى ،أو عيادة ،مستوصف وكأنه اويتفرغ لهذ ،يجلس أن لكن ،نحو ذلك
له حقيقة ا مم اكبير   اقدر  و  ،يلحق باألوهام هذه األمور قدرا  كبيرا  من أنا يفيد هن فمن جملة ما ،ا  سبابأا ذكرو 

، اشتغال بالمالهيو ، معاص  و ، نفوس خاوية ،-عز وجل- يحصل به التسلط بسبب البعد عن اهللا نمإ
كان ا إذف ،عليهم الشياطينتتسلط ف ؛فراغ روحي، والقنوات السيئة، والمعازف ،الصورا هالبيوت تملؤ 

، شيء يقف في وجههال  ،فإنه سيف ضارب باألذكار ا  متحصن، به ا  واثق ،باهلل ا  مرتبط ،قوي القلبنسان اإل
 ،هفي قلوبهم من الرهبة من أوليائ -عز وجل- يوقع اهللا مم ،وشياطين الجن ،خاف منه شياطين اإلنست

   .يخفى مر الأا وهذ
ا يجلس إذ النسان اإل : أنبمعنى ،يتنافى مع تعاطي األسباب الا التوكل فإن هذبد من ال :نقولا حينمف

من التفصيل في الكالم  بشيءا وقد سبق الكالم على هذ ،تعالجأ وال ،أتداوى الا أن :ويقول ،نزل به الضر
  .األعمال القلبية عند الكالم على التوكل على

 أنزل ما)) : :-سبق في الحديثا كم- يقول -صلى اهلل عليه وسلم- والنبي ،األسبابنسان فيتعاطى اإل
 ،-سيأتيا كم-والموت  ،الهرم إال ،الشفاءا نزل اهلل لهأواألدواء  ،فكل العلل، ((شفاء له أنزل إال داء اهلل

حديث في  ،يقف عليه األطباء لكن قد ال ،شفاءا له ،أو غير ذلك ،كانت العلة من العلل البدنية سواء
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، (20)((-وجل عز- اهلل بإذن برأ الداء دواء أصيب فإذا دواء، داء لكل)) :ا  مرفوع -رضي اهلل عنه- جابر
  .(21)((بحرام تداووا وال فتداووا، دواء، داء لكل وجعل والدواء، الداء، أنزل اهلل إن)) :خرالحديث اآلوفي 

 له وضع إال داء يضع لم اهلل فإن تداووا ،اهلل عبد يا نعم)) :فقال ،؟نتداوىأ :بعض األعراب سألها لمو 
  .(22)((الهرم واحد داء غير شفاء

 .(23)((هجهل من وجهله علمه، من علمه شفاء، له أنزل قد إال داء اهلل أنزل ما)) :في حديث ابن مسعودو 
ا والمريض إذ ،ناآلإلى  لكن نحن لم نقف عليه ،له دواء ،من العلما مبلغنا هذ :يتكلم يقولا الطبيب حينمف

ال ،ا  ويبقى عنده األمل ممدود ،وحسن ظنه بربه ،قوي قلبها سمع هذ والشعور  ،واإلحباط ،فإن التالشي وا 
 ،القرآنا قد أنزل هذ -تبارك وتعالى- واهلل ،ابل يضاعفه ،يزيد العلة وضعف القلب مما ،بخيبة األمل

لُ }: -تعالى-، قال العلل الثالث ،وعلل القلوب ،وعلل النفوس ،لعلل األبدان شفاءوجعله   اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َوُنَنزِّ
 بوأ قال كبير المفسرينا كم، [82]اإلسراء: {َخَسارًا ِإلَّ  الظَّاِلِمينَ  َيِزيدُ  َوَل  ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمة   ِشَفاء   ُهوَ  َما

من و  ،يستشفى به من الجهلوننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء " :-رحمه اهلل- جعفر بن جرير
  .(24)"ر به من العمى للمؤمنينبص  الضاللة، ويُ 

وأن ذلك أعظم من حاجة  ،لةعظم حاجة الناس للرسا" :-رحمه اهلل- وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية
لم ا لكن إذ ،نه قد يموت بدنهأو الدواء أ ،فقد العالجا هنالك إذ وذكر أن غاية ما "،لطباإلى  المريض

ا سعادة معه ال ،أو شقي شقاوة ،ا  بدحياة معه أالترجى  ال ا  مات قلبه موتا وحياته ،يحصل له نور الرسالة
ُدورِ  ِفي ِلَما َوِشَفاء   َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْوِعَظة   َجاَءْتُكمْ  َقدْ  النَّاُس  َأيَُّها َيا} :يقول واهلل، (25)ا  بدأ  َوَرْحَمة   َوُهًدى الصُّ

والسفه  ،والغي ،به من داء الجهل -عز وجل- يداوي اهلل ،هو الشفاء الحقيقيا فهذ [،57]يونس: {ِلْلُمْؤِمِنينَ 
 ،دواء البدنأمن  عظمأ والقلوب ،األدواء تؤلم النفوس وهذه ،(26)-رحمه اهلل- يقول الحافظ ابن القيما كم

  .(27)"ولكنها لما ألفت هذه األدواء لم تحس بألمها" :يقول
والعلل التي  ،كان من هذه األدواءشيء  تحت قدميه على أي بصر بعد ذلك ماأ قبرهوضع في و  ،ماتا إذ
 ،والبرد ،يؤذي الصحيح من يسير الحر ال اأن البدن المريض يؤذيه م" ر:ثم يذك ،عشعش في قلبهت

                                                           

 (. 2204( أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم )20)
(، وضعفه األلباني، وقال في 3874أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطب، باب في األدوية المكروهة، برقم ) (21)

 (.  4538مشكاة المصابيح: شطره األول صحيح، برقم )
 (. 4532(، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح، برقم )18454) ( أخرجه أحمد في المسند، برقم22)
قال األلباني: صحيح لغيره، انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن و (، 3578أخرجه أحمد في المسند، برقم ) (23)

 (. 8/436) حبان
 (. 17/538) ( انظر: تفسير الطبري24)
 (. 1/22) ( انظر: النبوات25)
 (.1/15) اللهفان من مصايد الشيطان( انظر: إغاثة 26)
ياك نستعين رج السالكين بين منازل إياك نعبد( انظر: مدا27)  (. 3/149) وا 
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 ،من الشبهةشيء  ذاه أدنىكان فيه مرض آا فكذلك القلب إذ ،نحو ذلك يتأذى أو ،لو مشى قليال   ،والحركة
"والشهوة

يستطيع أن  ال ،القلب ضعيف ،تلوح له شهوة يقع بمرض قلبه، تلوح له شبهة تعلق به :يعني ،(28)
 ،لكن كيف بمن ضعف علمه ،ويدفعه ،ضعاف ذلك، ويرد عليه أالقلب الصحيح فيطرقها مأ ،يدفع ذلك

 ،وهو قليل البضاعة ،نتفي موقع اإلنتر ا فيبحث عنه ،ثم بعد ذلك هو يتعرض للشبهات ،وبصره ،ويقينه
ن يدفع طوائف الضالل كيف يستطيع أو  ،والنصارى ،ويريد أن يناظر الرافضة ،من العلم خالي الوفاض
   .!؟هذه الشبهات
 االطالعمن باب  ،حتى علوم السحر ،بزعمه في كل علم أيريد أن يقر  ،في كتب الشبه أوبعضهم يقر 

في  أقر أن ي يعلمونه ،شيء كل أقر ، ايلقون الدوراتبعض الذين  هو يسمع ،شيء والمعرفة يطلع على كل
لواحد أن  أحدهم يسمح الكبار الئمة األكان  ،والشبه خطافة ،القلب ضعيف :والسلف يقولون، شيء كل

ما وا   ،تقوم أنا مإ :فيقول ،من أهل البدع أحديأتيه  ،نصف كلمة حتى وال ،أو كلمة ،يعرض عليه شبهه
(29)"من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل" :يقول العزيز وعمر بن عبد، قومأن أ

كل يوم  :يعني ،
 بالشيء  في كل أويريد أن يقر  ،الكالم في بعض الدوراتا ويأتي شاب صغير يسمع هذ ،في مذهب

 ،ايعرفونه الشياء بأنه يعرف أ ،هيريد أن يتميز عن زمالئ: اإلغرابا كالم! ربما حتى السحر هذ استثناء
األنبياء  :يقول ،وقد وقع فيه بعضهم ،تستبعد أن يقع في بحر اإللحاد في يوم من األيام الا هذ ،بالءا هذ

 ىحدفي إا شاب عندنا هذ، لي بالبخارين تحتجو  ،كذابا البخاري هذ :قال ،حديث رواه البخاري ،كذبة!!!
    .ويجرب ،ويطلع ،بزعمهشيء  في كل أيقر  ويريد أن ،ثق بنفسهاو ا الجامعات هن

كان القلب ا إذ ،يتألم بالحال بسبب الشبهة المرض الجهل  :مثل ،اصاحبها يشعر به مراض الهناك أو 
 ثم بعد ذلك يهلك وهو ال ،دراك األلموبين إ الغفلة عن الحال تحول بينهو ، الجهل ةسكر ا ربمو  ا ،ضعيف
به من العلم الصحيح ا جاءو ا النوع من األدواء بما طباء هذهم أ -الصالة والسالم عليهم–والرسل  ،يشعر

نسان يشعر به اإلو الذي يحصل للقلب  المرضا م، أبيَ والر   ،والشبه ،والعماية ،الذي يكشف سحب الجهالة
يأكل  ،ينقبض ،عصر قلبهي الغليشعر أن  ،الغيظو ، الهمو ، القلقو ، الحزنو ، االكتئاب :مثل ،في الحال

 .سبابها، فهذه تزول بزوال أله جفن رقأي وال ،بنوم أيهن ال ،الطعام وكأنه يأكل الحصى
 ،والقهر ،والتسلط ،ه بالظلمكالذي يريد أن يشفي غيظ ،اويضاعفه ،ايزيدها بما من الناس من يداويهو 

أو التشفي بالوقيعة في  ،والحسد بالفتك ،أو الذي يريد أن يداوي الغل ،شبه ذلكأا وم ،والعلو في األرض
يضاعف ا كله مما فهذ ،مثال   أو الذي يريد أن يداوي الشهوة بالفجور ،والداء ،يزيد العلةا فهذ ،العرض

 .هبالئ على بالءويزيده  ،عليه علته
على  أويقر  ،يصيب األبدان ففي القرآن عالجه ماا مأ، ألوان األمراض التي تصيب القلوب أيضا   اوهكذ

، ذكر عن العسلا واألدوية كم ،من العالجات ا  وكذلك ذكر اهلل ألوان، -وجل بإذن اهلل عز فيبرأ ،المريض

                                                           

 (. 1/18) ( انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان28)
 (. 161ص:) أبي الدنيابن ال( انظر: الصمت، وآداب اللسان 29)
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ومنهم من  ،ومنهم من يقل يقينه ،ا  منهم من ينصرف عنه تمام ،بالقرآن لالستشفاءحد يؤهل كل أ لكن ما
وأن الطب ، ومعلوم أن الرقى من باب الطب ،في هذه العلة ا  كثر تأثير التي تكون أ لآلياتيوفق  قد ال

التي تؤثر في نوع من  اآلياتفيمكن أن تختار بعض  ،على محرم لم يشتمل األصل فيه اإلباحة ما
 ،السكينةا التي فيه اآليات أأو هو يقر  اآلياتعليه  أيقر  ،رهابو  ،يشعر بخوف ،نساناإل على أفتقر  ،األدواء

  .اوهكذ ،ونحو ذلك ،والطمأنينة
، والروحية ،األمراض النفسية ،أمراض األبدان ،أمراض القلوب ،لها القرآن شفاءاألمراض بأنواعها في ف

 .يطولا والكالم في هذ
ونور  ،اوأن يجعل القرآن ربيع قلوبن ،والكفاية ،ذكرت النفعا أن يجعل فيم -تبارك وتعالى- سأل اهللفأ

تالوته ا وارزقن ،اجهلن منه ماا وعلمن ،انسين منه ماا اللهم ذكرن، وشفاء همومنا ،احزاننوذهاب أ ،اصدورن
 وعافِ  ،امرضان واشفِ  ،االلهم ارحم موتان، على الوجه الذي يرضيك عنا ،طراف النهاروأ، ناء الليلآ

 . وصحبه ،لهآو  ،محمدا وصلى اهلل على نبين، من دنيانا ا  خير ا خرتنواجعل آ ،امبتالن


