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  نيعبداهللا بن ج3: مقدمه استاد د0/
  

شكر و سپاس، خداوند جهانيان را، كه فرجام نيك را خاص پرهيزگاران 
ز با گردانيده است و با گواهي بر وحدانيت و برتري او از همكار و ياور و ني

گواهي بر رسالت محمد و برتري او در ميان تمام انبياء و فرستادگان كه درود و 
  .رحمت خدا بر او و اهل بيت و ياران و پيروان او تا روز قيامت باد

اينجانب پس از مطالعه نوشته برادرم عبداهللا بن محمد السدحان آنرا در زمينه 
ازه ديدم، زيرا راهكارهاي مفيدي تعويذ و درمان به وسيله قرآن و سنت، جديد و ت
توانند گام به گام آن حركت كرده و  را در ضمن آن بيان نموده كه افراد طالب مي

و قطعاً اين راهكارها حاصل مدتها مطالعه و . به اذن خدا به نتيجه درست برسند
كه البته اين نتايج خود گواه صادقي . تفكر عميق و تجربه عملي ايشان بوده است

اي  ر عظمت و كمال شريعت اسالمي و اهميت پيروي از احكام و آموزهاست ب
خدايي كه از يكسو سبب حفاظت انسان از خطرات و مضرات است و از سوي 

هر چند كه خداوند متعال اين . مايه شفاي امراض و بالهاستإذن اهللا ـ بـ ديگر 
كند كه  امراض و مصايب را به خاطر آزمايش بر بندگان مؤمن خويش نازل مي

ايمان و يقينشان افزوده گشته و در تمام شئونات زندگي فقط بر او توكل و اعتماد 
فرستد كه  گران و اهل فسادي مي يا به عنوان عقوبت و عذاب بر عصيان. كنند

  .نوعي از فرجام بد آنها را پيشاپيش نشانشان دهد
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كه به هر بال  گرداند بدينگونه كه شيطانهاي انسي و جني را بر ايشان مسلط مي
شان كنند و آنجا كه طبيبان بشر از عالج و درمان ناتوان گشتند در  يو مرضي مبتال

يابند كه اين سرانجام گناه و رويگرداني از دين راستي است كه به آن گرفتار  مي
اند و  يابند كه كوتاهي و سستي كرده و اينجاست كه به خود آمده و در مي. اند شده

پذيرد كه فقط اهل  اين بار پند طبيب دلها را مي. جز خدا نيستهيچ پناهگاهي به 
و . مندي شوند مندان به خدا هستند كه از دعا و تعويذ بهره ايمان و يقين و عالقه

و به راستي كه . كند خداوند هم به سوي آنها بازگشته و شفاي كامل عنايتشان مي
  .فقط خداست هدايتگر به راه راست

  .م و اهل بيت و يارانشبا درود بر نبي مكر
  

  جبرينالعبداهللا بن عبدالرحمن 

  قمري هجري 16/1/1425
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ijk 

  
  مقدمه مؤلف

  

†žèfln�flãflë@ŽéäîÈfln�flãflë@êŽ†flà−@é�ÜčÛ@ fl†à§a@Şægí@�‰ëŠŽ‘@žåčß@č"bči@ Ž‡ìÈflãë@čécfl(flë@bäč�Ðžãî@čpb÷
,cbäčÛbàÇ@N@åflßflí@åflßflë@éÛ@flÝčšŽß@ýÏ@3"a@êč†èŽí…bç@ý,Ï@žÝÜčšflð@ýŞ–Ûaflë@é,Û3ñ@ÜÇ@ŽâýŞ�Ûaëó@
čjflãî†àzŽß@bä@Në†ÈiZ@ @

اش به همراه انسانهاي شيطان صفت بر  در اين زمان كه تسلط ابليس و ذريه
بني بشر سايه افكنده است بايد بيدار باشيم و در مقابل اين دست شيطاني كه 
 گمراهي مردم و ممانعت از اعمال خير و دعوت به سوي خدا را نشانه گرفته

و پيداست كه بازنگري در ادعيه قرآني و تنظيم  ،است، جبهه واحدي تشكيل دهيم
هاي استفاده از آن گسترده   و محدود كردن رقيه بسيار الزم گشته است، زيرا زمينه

دهي اين ادعيه نيز  هاي مختلفي از رقيه پديد آمده است و سامان گشته و شاخه
يابد،  نمي  و بازنگري مجدد سامانهمانند ساير علوم اسالمي كه جز با دقت 

  .نيازمند بيان اصول و قواعدي خاص است
ن درآمده است اما با اينكه در حال حاضر تمام علوم اسالمي به صورت مدو

علم رقيه به وسيله اذكار و ادعيه سنت كماكان به صورت پراكنده و متفرق باقي 
كه تصنيف و تدوين هر دليل اين امر هم اين است . بوده و گردآوري نشده است

ي اوليه اسالم نيازي به علم رقيه به  و در جامعه ،علمي مبتني بر نياز مردم است
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چرا كه نسل اول اسالم بيشترين وقت خويش  ،عنوان يك دانش مدرن نبوده است
گذراندند تا جائيكه منازل آنها به كندوي زنبور  را در تمرين و يادآوري اذكار مي

  .ماند عسل مي
در عصر حاضر اسباب فريب و غفلت مردم از ياد خدا بسيار گشته و اما 

اوقات مردم را به خود اختصاص داده و بسياري از دستاويزهاي ايمان از بين رفته 
و اينجاست كه شيطان فرصت خوبي براي يورش بردن . و ياد خدا كم شده است

اس شيطان با اين است كه تم. به قلبهاي خالي از ذكر خدا به دست آورده است
و  ،و اثرگذاري او بيشتر شده است و علم پزشكي از درمان معذور شده 1بشر

و در نتيجه اين امر بسياري از مبتاليان، به درگاه . اسباب اصالح درون كمياب
اين بود كه برخي از . اي ببرند برند بدون اينكه بهره ساحران و جادوگران پناه مي

. متوجه شده و يأس و نااميدي به اميد تبديل شدرقيه نويسان به سوي رقيه شرعي 
اما به رغم نتايج مثبت اين تالش، بهره كامل گرفتن از اين راهكار دين، نيازمند 
بيان اصولي است شرعي، تا راهي براي نفوذ اباطيل در عقيده اسالمي، توسط 

 و تحقق آنهم با بيان قواعد شرعي در چارچوب عمومي آن و. شيطان باقي نماند

                                                 
آنگـاه كـه خـدا آدم را در    : نموده كه فرمودروايت  �از پيامبر  �اشاره است به حديثي كه انس  -1

پس ابليس به دور او . خداوند خواسته بود او را ترك كرد دت زمانى كهبهشت به صورت درآورد، م
پس آنگاه ديد، آدم درون تهي است، دريافت كه خدا چيـزي را خلـق   . گشت تا بداند او چيست؟ مي

اين حديث دليلـي اسـت بـر اينكـه جـن      ) مسلمبه روايت . (تواند خويش را كنترل كند كرده كه نمي
  .476ص  1793ديث مختصر صحيح مسلم از منذري، ح: نگا. تواند بر جسم انسان مسلط شود مي
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اي مفيد از مطالب در  تا خالصه ،پذير است بدون ورود در ژرفاي مطلب امكان
  . اختيار آناني باشد كه خواستار استفاده از رقيه هستند

ن ساختن رقيه، در مند كردن و مدو اين كتاب نيز تالشي است براي قاعده
اب و ها، اسب بابهاي مختلفي از جمله در تصورات و باورها و قسمتي هم در شيوه

در پايان الزم به ذكر است كه تشكر فراوان خويش را از استاد گرانقدر و . درمان
عالم، شيخ عبداهللا بن عبدالرحمن جبرين به خاطر تالشهاي ارزشمند و زحمات 

  .ايشان در بازنگري و نشر اين كتاب ابراز دارم
با آروزي اينكه خداند تالش ايشان را در ترازوي اعمال نيكشان محسوب 

  .كه فقط اوست هدايتگر به سوي راه راست ،فرمايد
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  :قاعده اول )١(
  

  مل� استاخ=ق مبنا� هر ع
  

و  ،شكي در اين نيست كه دعاي دعاگوي مخلـص بـراي مـريض نـافع اسـت     
و ايـن مرتبـه اخـالص اسـت كـه       ،سـازد  مند مي خداوند بدان وسيله مردم را بهره

ست سنجش قدرت دعاست، و معيار در ،كند اهميت كار هر دعاگو را مشخص مي
زيرا دعاگوي مخلص هنگام مداواي مريض تمام هم و غـم خـود را بـراي عـالج     

گيـرد و ايـن    مريض با توجه به سوي خدا و گريه و زاري در درگاه او، به كار مـي 

�ôtΒ: دارد كـه  آيه شريفه را نزد خود مجسـم مـي   uρ $ yδ$ uŠôm r& !$ uΚ̄Ρr'x6sù $ uŠôm r& }̈ $ ¨Ψ9$# 

$ Yè‹Ïϑ y_�� )32: المائده.(  

و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه (يعني 
  ).مردم را زنده كرده است
@D: دهد كه را مدنظر قرار مي �و نيز گفته پيامبر  žåflÇ@ fl?@Ðflã@ žåflßcAî@ čé3×iŠCò@L
@ éäflÇ@ bèči@ 3"a@?@Ðflã3×iŠCò@@åčß3×@ člflŠflíÔÛa@ �âìîßbòCN  ي برادرش هر كس كه برا(يعني

مشكلي را حل نمايد، خداوند بدان وسيله مشكلي از مشكالت او را در روز 
@DAIJbäÜÛ: و نيز فرموده او را). گرداند قيامت دفع مي áèÈÐãc@JbäÛa@CN  يعني

و نيز اين ). بهترين مردم كسي است كه بيشترين منفعت را براي مردم داشته باشد(
@Dþa: فرموده او b¸gäÛbi@ÞbàÇîë@pbgÛ@ b¸ØŠßa@Ýôìã@ bß@õôCN  ارزش اعمال (يعني

و بر آن اساس  ،رسد به نيتها بستگي دارد و هر فرد بدانچه نيت كرده است مي
  ).شود محاسبه مي
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  :قاعده دوم) ٢(
  

  و� 0ردن، نه نوآور��پ
  

 �آنچه براي دعاگو مطلوب است، پيروي كردن از رهنمود و روش پيامبر 
در اين زمينه وسعتي قائل شد،  ،ر است و نبايدزيرا سراسر خي ،در درمان است

و از غير (دهند  انجام ميـ خداوند هدايتشان كند ـ آنگونه كه بعضي دعاگويان 
@D: با استناد به حديث) كنند روشهاي وارده در سنت استفاده مي bßëca‰…Ú@cČã@bè

Ó‰òî_C . گونه گويي از اين حديث آن). از كجا دانستي كه آن كار رقيه بود(يعني
آنرا توضيح نداده  �اند كه دعائي در اين زمينه بوده كه پيامبر  برداشت كرده

: چرا كه خود فرموده است ـ از اين كار دور است �شأن پيامبر  ـ است
DŠm×nØÜÇ@áó@vXaò@jÛaîÛ@õbšî@bèÜ×bç‰bèäL@@üíŒíÛbç@@üg@bèäÇ@ÉÙCN@ @

ن در اختيار شماست، من شما را در حالي تنها گذاشتم كه برهان روش(يعني 
  ).و هر كس از آن روبرگرداند به هالكت رسد ،شب آن چون روز روشن است

اما اگر از جانب علما و دانشمندان عرصه عقيده و شريعت، تجاربي به دست 
و بلكه در تقويت آن باشد،  ،آمده باشد كه با نصوص قرآن و سنت در تضاد نباشد

DÜÇ@aì™ŠÇaŞï@bÓ‰×@ü@á: �رموده پيامبر به دليل ف. ايرادي در پذيرش آن نيست
ÓŠÛbi@Jdió@m@`@ bßØŠ‘@å×CbC دعاهاى خود را بر من عرضه كنيد، اگر در : يعني

رسد به دعاها اضافه كنيد،  آنچه را كه از علما مي( .دعاها شرك نباشد جايز است
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شرط پذيرش اينگونه  �واضح است كه طبق بيان پيامبر ). البته اگر شرك نباشد
  .عاها، منسوب بودن به علما و در حيطه شرك داخل نبودن استد

برخي از دعاگويان نيز در به كارگيري طلسمها و اعداد و دعاها و آيات قرآني 
و  1به وسيله تبخير ـبه گمان آنها  ـ در غير جاي خود و كمك خواستن از جن

اند  ت شدهاي كه به سوي شرك هداي اند به گونه با جادوگران همدست شده 2تختم
‘D@Š: فرموده �و بايد از اين امور پرهيز نمود، آنگونه كه پيامبر . - پناه بر خدا  ـ
þaë@bèmbq†ª@‰ìß×Ç†i@Ýò@Ûý™òCSN  بدترين كارها در دين نوآوري است، (يعني

  ).گمراهي است) در دين(چرا كه هر نوآوري 
  

                                                 
 .قرار دادن بخور براي فراخواندن جن و يا فراري دادن او: تبخير -1
  .استفاده از انگشتر و تكان دادن آن جهت ارتباط با جن: تختم -2
  .با سند حسن 4607اود در سنن، حديث به روايت ابود -3
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  :قاعده سوم) ٣(
  

  ز الگو بودنيقبل از هر چ
  

دهد كه سبب شفاي مردم شود، مردم در  ند به دعاگو توفيق ميآنگاه كه خداو
وضعيت او كنجكاو شده كه چگونه به اين درجه رسيده است؟ مخصوصاً اگر 
شخص دعاگويان امروزي مورد نقد قرار گيرند، شناختي از وضعيت مثبت وي به 

 در حاليكه بر دعاگو الزم است در عبادتها و رفتار اجتماعي و! آيد دست نمي
چرا كه هميشه آنها را به . تمامى شؤون خود الگويي براي مراجعه كنندگانش باشد

: و خداوند چه زيبا فرموده است. كند تقوي و اطاعت و ذكر فراوان توصيه مي

�tβρ â
 ß∆ ù's?r& }̈ $ ¨Ψ9$# Îh� É9 ø9$$ Î/ tβöθ |¡Ψs?uρ öΝ ä3 |¡ à�Ρr& öΝ çFΡr&uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3 ø9$# 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É) ÷è s?�� 
  ).44: البقره(

) و ايمان به پيامبرى كه صفات او آشكارا در تورات آمده(آيا مردم را به نيكى (
را ) آسـمانى (با اينكه شما كتاب  ؛نماييد كنيد، اما خودتان را فراموش مى دعوت مى

  ).!انديشيد؟ آيا نمى! خوانيد مى

‰�ô: خداوند فرموده. پس تزكيه يك امر شرعي است s% yx n= øùr& tΒ $ yγ8©.y— ∩∪ �� 
  ).9: الشمس(

  ).است هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده(يعني 
@Dm: نيز فرموده است �پيامبر  â‰bXa@ ÕmaØ@ åcJbäÛa@ †jÇC . از امور (يعني

  ).حرام پرهيز كن تا عابدترين مردم باشي
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است است، زماني  گوآنچه كه سرآغاز ايجاد خلل و ايراد در شخصيت يك دعا
كه وابسته به دنيا شود، و بجاي توجه به قلب مريض، به جيب وي نظر داشته 

كه در اين صورت رقيه و تعويذ او يكي از اهداف دنياي وي و مورد . باشد
افتد به طوريكه  امري كه امروزه بسيار اتفاق مي. گيرد سوءاستفاده ديگران قرار مي

از خداوند خواهانيم . ه شرعي بپردازندبسيار كم هستند كساني كه به استفاده از رقي
  .تا منفعتي بر كارشان مترتب سازد

اما درمان اين نقص، همان دوري از دنيا دوستي و تالش براي كسب علم 
شرعي است، به صورتيكه الگوي مريضان شود و قصد و طمع مال و مقام نداشته 

  .باشد
قگي مردم به عال علت بي: فرموده است �علي : (يدگو امام الماوردي مي

اي گرفته  يابند كه از علم خويش بهره كسب علم آن است كه عالمان كمي را مي
از گفته بهتر، عمل به آن، و از حقيقت بهتر، گوينده آن، و از : (فرود و مي) باشند

  ).علم بهتر، حامل آنست
ويان در مركز گپس فراموش نكنيم كه زندگي و منشأ فردي و اجتماعي دعا

اي  توجه باشد، منشأ فتنه است، و اگر حتي نسبت به سنتها و نوافل بي انظار مردم
  .براي مردم خواهد بود، و مردم را از دين خدا باز خواهد داشت
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  :قاعده چهارم) �(
  

  نه درمان باشديرقيه دعا است قبل از ا
  

الزم است اينست كه نيت هدايت جن دست  گويانآنچه كه هنگام رقيه بر دعا
شود، و  ريض را بنمايد، و در اغلب اوقات دعايش به زودي پذيرفته مييافته بر م

منشأ پذيرش اين دعا حس عاطفه و تأثري است كه خداوند در سرشت جن قرار 
نه اينكه همانند بسياري از . داده است، و استفاده از اين خصوصيت ضرويست

نبايد از  و. كنند دعاگويان هم و غم خويش را فقط صرف طرد و نابودي آن مي
نظر دور داشت كه دشمني با جن و او را به مبارزه طلبيدن و مقابله به مثل كردن با 
او نتيجه منفي دربرخواهد داشت، چرا كه هر عملي عكس العملي دارد، و جن با 

پس خواندن دعا به نيت . آيد اذيت و آزار بيشتر مريض در صدد انتقام برمي
البته اين به آن معني نيست كه . دهد يسوزاندن جن درد مريض را افزايش م

خواندن دعا هميشه به نيت دعوت جن به هدايت باشد، چرا كه در صورت تكرار 
البته كم اتفاق . شود بيش از حد اين خواسته سبب خستگي و انزجار مريض مي

اما در هر حال به . افتد كه دعوت جني مستجاب نشود و چنين اتفاقي بيافتد مي
  .اي جز خواندن دعا به نيت دفع او نيست دفع جن چارهدليل نياز به 
با توجه : (يدگو مي) المعاد كتاب زاد(در سفره پربار خويش  :قيم الامام ابن 

نوعي كه قابل ديدن است، منظور انسانهاي شيطان : به اينكه شياطين دو نوعند
ل شود، منظور شيطان جني است، خداوند متعا صفت است، و نوعي كه ديده نمي
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امر كرده است كه براي حفاظت خويش از شيطان نوع اول از وي  �به پيامبر 
روي گرداند، و از خدا هدايتش را بخواهد، و با روش نيكو آن را دفع كند، و در 
، )مقابل شيطان نوع دوم نيز به خدا پناه برده و از خدا درخواست بخشش كند

  : گويد شاعر مي
  .بردن، يا دفع با روش نيكو دو امر مطلوبندبا گريه و زاري به خداوند پناه 

  .دومي درمان شرور ديدني است، و ديگري درمان شرور ناديدني است
و دعا نيز دعوتى براى هدايت مريض است چنانچه در قاعده پنجم بيان 

  .كنيم مي
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  :قاعده پنجم) �( 
  

  ضيم برنامه زندگ� مريتنظ
  

مريض را به وي برگرداند، و نظري نظم زندگي  گوچه زيباست كه يك دعا
دقيق به زندگاني وي بيافكند، تا عيوب و آفتهاي آن را دريابد و با توجه به آن 

اي درماني و اصالح براي وي ترسيم كرده و او را به خالقي كه همه چيز را  برنامه
  .گرداند مرتبط سازد به وضع نيكويش باز مي

ي چنين است كه رفتار وي را گاه به حق كه زندگاني اين مريض شايسته جهد
اي انداخت، دوباره وي  گاه كنترل كرده و هرگاه مشكالت زندگي بر وي لرزه و بي

ها  اي براي شكار انواع شهوات و وسوسه را به وضع توازن برگرداند كه طعمه
  .نگردد

ــي  ــد م ــد خداون �Ÿωuρ ôì: فرماي ÏÜ è? ôtΒ $ uΖ ù= x� øî r& …çµ t7ù= s% tã $ tΡÌ� ø.ÏŒ yì t7̈?$# uρ çµ1uθ yδ�� 
  ).28: الكهف(

همانها ! و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن(يعني 
  ).كه از هواى نفس پيروى كردند، و كارهايشان افراطى است

$�ö≅è% y“ÏŠ: و به ياد او بياورد كـه پروردگـاري مهربـان در انتظـار اوسـت      t7Ïè≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#θ èùu� ó r& #’ n?tã öΝ ÎγÅ¡ à�Ρr& Ÿω (#θ äÜ uΖ ø) s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã� Ï� øó tƒ z>θ çΡ—%!$# $ ·è‹ÏΗ sd 4 
…çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ à� tó ø9$# ãΛÏm §�9$# ∩∈⊂∪ (# þθ ç7-ÏΡr&uρ 4’ n< Î) öΝ ä3 În/u‘ (#θ ßϑ Î= ó™ r&uρ …çµ s9�� )54 – 53: الزمر.(  
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از رحمت  !ايد اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده«: گوب(يعني 
آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و  خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مى

و به درگاه پروردگارتان بازگرديد و در برابر او تسليم شويد، پيش از . مهربان است
  ).!آنكه عذاب به سراغ شما آيد، سپس از سوى هيچ كس يارى نشويد

گردانـد، و   خشكيده و مـأيوس بـازمي   همين مقدار از ترغيب، اميد را به دلهاي
اي كه سبب رضايت پروردگار گشـته كـه وي را بـر     عزم وي را براي توبه صادقانه

’�. كنـد  نفس اماره و شيطان مسلط گرداند، جـزم مـي   ÎoΤÎ) uρ Ö‘$ ¤� tó s9 yϑ Ïj9 z>$ s? ztΒ# uuρ 

Ÿ≅ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ |¹ §Ν èO 3“y‰ tF ÷δ   ).82: طه( �� ∪⊅∇∩ #$

را توبه كند، و ايمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس  و من هر كه(يعني 
  ).!آمرزم هدايت شود، مى

سازد كه مبتال به يك  چراكه دوري از خداوند انسان را به غربتي دچار مي
  .گردد زندگي تلخ و تاريك و تحت سيطره شياطين انس و جن مي
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)
  :قاعده ششم) 
  

  ضيدن به مرينان Mشياطم
  

كسي را در برگيرد، شيطان براي به وحشت انداختن او، و هرگاه مرضي سخت 
و مريض در اثر همين حاالت، بر كج فكري . شود در نتيجه تسلط بر او حريص مي

و حركات و رفتار اشتباه دچار گرديده و نسبت به وضعيت خويش دچار نااميدي 
الزم است كه به اعصاب او آرامش بخشد و  گوپس بر دعا! شود و اندوه مي

به عنوان سببي براي (طمينان و اعتقاد او را اوالً به پروردگار و سپس به خودش ا
محبتي  و به او فهماند كه آنچه بدان مبتال گشته به خاطر بي. جلب كند) شفاي او

خدا و انزجار از او نيست، بلكه همين ابتال نشانه محبت خدا با اوست، و به لطف 
كه برخي نيكان در نصيحت فرزند خويش آنگونه . گردد خدا به زودي برطرف مي

فرزندم، اين مصيبت بر تو نازل نشده كه تو را به هالكت : (اند به هنگام مرض گفته
فرزندم قَدر . رساند، بلكه به خاطر آزمايش صبر و ايمان تو نازل شده است

  .1)كند ايست كه از گوشت مردار استفاده نمي خداوند به مانند درنده
ها را پذيرفت، و با اين باور به مقابله با مرض  يض اين گفتهدر صورتي كه مر

خود پرداخت، گام اول را در جهت مبارزه و غلبه بر سختيها و حركت به سوي 
برداشته است و در غير اين صورت با تسليم نشدن در برابر  ـ به اذن خدا ـ درمان

يم فريب و اين باور، و خاضع نشدن در مقابل قَدر خداوند، و بر عكس تسل

                                                 
  .4/194قيم، الالمعاد، ابن  زاد -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21����
������� ��	��� 
 شگيري و شفا يپ راهكارهاي شريعت براي    �� 	���

آورد كه او را به تباهي  هاي شيطان شدن، زندگي تلخي را برايش به بار مي وسوسه
علم پزشكي به اثبات . كشاند، و چه بسا عاقبت كار ديوانگي و يا مرگ باشد مي

به طوريكه . رسانده است كه مشكالت روحي بيشترين تأثير را بر جسم افراد دارد
ه سمومي خطرناك تبديل مىشود، كه آنزيمهاي مترشحه جهت هضم غذا ب

و حتي منجر به . گيرد اي نمي شخص مبتال با استفاده از بهترين اغذيه هم بهره
ضايع شدن ميناي دندان و پوسيدگي استخوان گشته و پيري زودرس، اضطراب و 

اي سبب زخم معده شده و باال رفتن فشار و قند  دلهره، افزايش اسيد معده به گونه
عالوه بر اينها قولنج عصبي، سردردهاي مزمن، ضعف . آورد ار ميخون را به ب

  .اعصاب و لرزش اندامها نيز از نتايج آن خواهد بود
كند، و  تسليم شدن در مقابل دردهاي جسماني، آنها را بزرگتر و اثرگذارتر مي

و به گونه توان روحي . يابد شيطان نيز فرصت خوبي براي القاءات خويش مي
شود كه حتي دستگاه ايمني بدن توان خويش را براي مقابل از  شخص ضعيف مي

تا اينكه . چيزي كه پزشكي نوين نيز آن را به اثبات رسانده است!. دهد دست مي
شود، و در نهايت  مريض تحت كنترل و سيطره درد و مرض خويش واقع مي

الزم است كه به مريض خويش اميد بخشيده و از  گوپس بر دعا. شود هالك مي
هنگامي كه به  �به همين دليل است كه بني اكرم . تلقينات مثبت استفاده نمايد

در مورد وفات او «: وفات حاضر شد، به نزديكانش فرمود بستر مريضي در حالت
  .1»دهيد به وي تسلي

                                                 
  .1438، حديث 1/462سنن ابن ماجه،  -1
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با اين اوصاف چه ايرادي دارد كه ما اطمينان و مواجه با واقعيت را در درون 
د كنيم كه بايد در قبال مقدرات خداوند تسليم بود مريض بكاريم، و به او گوشز

چرا كه هيچ كسي را ياراي مخالفت با آن نيست، و خود خداست كه مريضي را 
به طور قطع با اين شيوه برخورد، ناآرامي . دهد ايجاد كرده، و اگر بخواهد شفا مي

و  و تشويش به اطمينان و اعتماد و ترس و وحشت به مهر و صفا تبديل يافته،
روح و جسم وي آرام و راحت گشته، و شادي حاصل از اميد، زندگي روح 

  .برد بخشي به وي بخشيده، و مقام وي را نزد خدا باال مي
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  :قاعده هفتم) ٧(
  

  نده را به خدا واگذار 0ردنيآ
  

فرد مريض با فكر فردا و آرزوهاي زندگي در تخيل و رؤيا به سر برده و 
هاي شيطاني و آروزهاي نگران  د، خيالها وسوسهده حاصل پرورش مي افكاري بي

كننده در وي نفوذ كرده و در نتيجه به دارائي و نعمت حاضر خويش قناعت 
و همين امر در ايمان به قضا و قدر و . نكرده و زندگيش باب مراد نخواهد بود

پس  ،ـ پناه بر خدا ـكشد  ايمان به خدا خدشه وارد كرده و كار به كينه و حسد مي
الزم است حقيقت امر را براي مريض توضيح دهد كه اين طرز فكر كجا  گور دعاب

يا با ايمان به (هر كس كه با ايمان باشد«: فرمايد كجا كه مي �و ارشاد نبي أكرم 
، بدنش سالم باشد، و رزق و روزي يك روز را داشته باشد، مانند )صبح رساند

  .1»تست آورده اساينست كه دنيا را با تمام دارائيهاي آن به د
پس آنگاه كه زندگي كامل چيزي جز امنيت و سالمتي و داشتن روزي براي 
يك روز نيست، در شتاب دستيابي به خواستهاي آينده زيستن نشانه ضعف ايمان 

  .و باور است
آيا تو از فقراي : پرسيد �روايت شده كه مردي از عبداهللا بن عمرو بن العاص 

آيا تو زني داري كه در كنارش آرامش گيري؟ : گفتمهاجر نبودي؟ وي در جواب 
. آري: اي داري كه در آن زندگي كني؟ گفت آيا خانه: آري عبداهللا گفت: گفت

                                                 
 .2347به روايت ترمذي، شماره  -1
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! البته من خدمتكاري هم دارم: آن مرد گفت! پس تو ثروتمندي: عبداهللا گفت
  .1)پس تو را بايد از شاهان شمرد: عبداهللا گفت

راي آينده آمادگي كسب نكنيم، در حاليكه البته اين به آن معنا نيست كه ب
اما بايد دانست كه بين اهتمام به آينده . پرداختن به امور آينده دليل عقالنيت است

  .و در فكر پيشرفت بودن با غرق و حيران شدن در آن فرق اساسي وجود دارد
يابم؟ و چرا ديگران از سالمتي  هرگاه مريضي از تو پرسيد كه چه وقت شفا مي

مندند؟ در جواب، وي را متوجه گردان كه آزمايش بندگان روش  ندرستي بهرهو ت

=|�: فرمايد و عادت خداست؛ خداوند مي Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9$# βr& (# þθ ä.u� øI ãƒ βr& (# þθ ä9θ à) tƒ $ ¨ΨtΒ# u 

öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tF ø� ãƒ ∩⊄∪ �� )2: العنكبوت.(  

، به حال خود » رديمايمان آو«: آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند: (يعني
  ).!شوند و آزمايش نخواهند شد؟ رها مى

‰�ô: و نيز فرمود s) s9 $ uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ’ Îû >‰ t6x. ∩⊆∪ �� )4: البلد.(  

  ).)!و زندگى او پر از رنجهاست(كه ما انسان را در رنج آفريديم : (يعني
و  مبتال شدن مؤمن به مشكالت و بيماريهاي جسمي«: هم فرموده �پيامبر 
دليل قاطعي است بر اينكه خداوند به وسيله آن از بديها و گناهان ... روحي و 

                                                 
  .20سوره مائده، آيه ) وجعلكم ملوكا: (به روايت ابن جرير در تفسير آيه -1
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و در روايتي ديگر آمده  1»درختان شخص كاسته است، درست همانند ريزش برگ
) ابتالي به بيماريها و مشكالت در پاك شدن گناهان چنان تأثير دارد كه(«: است

يابد، گناهي  روى زمين باز ميتا هنگام صحت و شفا كه توانايي حركت را بر 
» حتي يمشي«ا عبارت دليل ما بر شفاي مريض به اذن خد. 2»ماند برايش باقي نمي

  .وارده در حديث است
  

                                                 
 .385، ص 1463به روايت مسلم، حديث شماره  -1
 .2389ترمذي، شماره  به روايت -2
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  :قاعده هشتم) ٨(
  

  از بيان ظن و گمان هنگام معاOه پرهيز شود
  

در واقع اين تخيالت و گمانه زنيهاي نادرست است كـه انسـان را بـه معـرض     
رند و اگر دنبال حقيقت هم باشـي تـو را نسـبت بـه آن كـور و نابينـا       ب نابودي مي

$� :كـرده و فرمـوده   مـذموم گرداند؛ اينست كه خداوند ظن و گمان را  مي tΒ uρ ßì Î7−G tƒ 

óΟ èδ ç� sY ø.r& �ωÎ) $ ‡Ζ sß 4 ¨βÎ) £©à9$# Ÿω Í_ øó ãƒ zÏΒ Èd, ptø: $# $ º↔ø‹x© 4 ¨βÎ) ©!$# 7ΛÎ= tæ $ yϑ Î/ tβθ è= yè ø� tƒ ∩⊂∉∪� �

 ).36: يونس(

در ( ؛كنند ، پيروى نمى)اساس و پندارهاى بى(و بيشتر آنها، جز از گمان (يعني 
بـه  )! رساند و به حق نمى(سازد  نياز نمى گمان، هرگز انسان را از حق بى) حالى كه

  .)!دهند، آگاه است يقين، خداوند از آنچه انجام مى

#�ωuρ ß: باز خداوند از دنبال كردن ظن و گمان نهي فرمـوده   ø) s? $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9 

Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ ¡¡9$# u� |Çt7ø9$# uρ yŠ# xσà� ø9$# uρ ‘≅ä. y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ó¡ tΒ� �)36: اإلسراء.(� �

بيگمان چشم و گوش و . روي مكن كه از آن ناآگاهي از چيزي دنباله: (يعني
  ).گيرد دل همه مورد پرس و جوي از آن قرار مي

و الزم است كه فكر و تجربه خويش را دور از اوهام و خرافات گبر دعاپس 
نگاه دارد و واقعيتهاي مربوط به بيماري را با آگاهي و بصيرت تحليل كرده و 

خدا  ـ يانگوبرخي دعا. تشخيص و معالجه نهايي خود را بر اين اساس ابراز دارد
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ه از تشخيص حقيقت به دليل عرفها و باورهاي نادرست گذشت ـ هدايتشان كند
شوند، زيرا به  مانند و در نتيجه موفق به تشخيص درست بيماري نمي دور مي

هنگام تحليل خويش از بيماري برخي از همان باورهاي نادرست را در تشخيص 
گذارد  خود اعمال كرده و متوجه تأثير نادرستي كه بر نظر و تشخيص وي مي

لذا بايد بين عواطف . ن فكر خواهد بودشود، در نتيجه درمان او سطحي و بدو نمي
و احساسات خويش با تفكر و عقالنيت فرق قائل شويم تا حقايق، مطلوب و 

  .دست نخورده و دور از باورهاي عاطفي بماند
و الزم است كه در ذهن خويش همواره اين سؤال را به ياد داشته باشد گبر دعا

بيمار بحث شديد و طوالني  و وگمشكل و علت بيماري چيست؟ گاهي بين دعا: كه
و ! گيرد بدون اينكه هيچ شناختي از مشكل به دست آيد آميز، انجام مي و جدل

كه براي جبران اين . آورد پيچيدگي و انحراف آراء و تشخيص نادرست را به بار مي
اشتباه بايد به توضيح مشكل و شناخت عوارض بيماري و سپس به مطالعه منشأ 

منظور از تاريخ . ام پرداخت نام نهادهـ  تاريخ بيماري ـ ه آنرابيماري، چيزي كه بند
بيماري، شناخت داليل گذشته بيماري كه سبب بروز آن شده است و در حافظه بيمار 

. هاي بيماري شناخته شوند شود كه آثار و نشانه اين كار باعث مي. باشد ثبت است مي
اي بيمار شود را براساس حلهاي متناسبي كه سبب شف توان راه و پس از آن مي

رواني است؟ يا بر اثر تسلط  –آيا بيماري وي روحي : احتماالت زير پيشنهاد داد
اي  البته اين پيشنهادات نبايد به گونه... شياطين بر اعضاي وي حاصل آمده است؟ و 
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باشد كه بيمار را سردرگم ساخته و نزد هر شخصي كه مراجعه كند، تشخيصي مغاير 
بيماري توحاصل نظر بد بوده و برخي : بعضي بگويند. ر وي عرضه داردبا ديگران ب

  .بدانند... ديگر آنرا در نتيجه سحر يا عشق و 
در واقع بهترين راه حل از كنار هـم قـرار دادن واقعيتهـاي موجـود بـه دسـت       

آيد مثالً اگر بيماري شخص مربوط به اعضا و جوارح او بوده و در نتيجه تسلط  مي
الزم  گوبر تو به عنوان يـك دعـا   ـ  كه در اكثر موارد هم اينگونه است ـ جنّي باشد

است كه به شيوه مناسب و با خواندن دعا به نيت هدايت جـن و سـپس بـه نيـت     
سـپس وي را بـراي مـداواي عضـو آسـيب ديـده بـه        . شفاي بيمار آن را دفع كني

اصلي دردها، و هم بيمارستان روانه كنى، و با اين كار هم از قرآن به عنوان داروي 
انجام  �با سعد  �ايم، آنچنانكه پيامبر  از داروهاي آماده شده بشر، استفاده كرده

براي عيادت، نزد من آمـد،   �به مرض سختي مبتال شدم پيامبر : گويد او مي. داد
ام گذاشت به طوريكـه سـردي دسـت وي را در قلـبم      سپس دستش را وسط سينه

قلب تو مورد اصابت واقع شده، به نزد حارث «: سپس به من فرمود. احساس كردم
بـه او بگـو هفـت دانـه     . بن كلده از طايفه بني ثقيف برو، او مـردي طبيـب اسـت   

سوپي كه تركيبي از خرمـاي و  (به صورت وجئيه . 1خرماي از خرماي عجوه مدينه
  .2»ات را چرب كند در آورده و با آن قسمت سينه) آرد است

                                                 
 .نوعى خرما از نخلهاى مدينه است -1
 .با سند جيد 3875به روايت ابوداود، حديث  -2
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  :قاعده نهم) ٩(
  

  يش/ بيماريها فراغت استمنشأ ب
  

دو نعمت براي انسان وجود دارد كه بسياري از «: فرموده است �پيامبر 
كنند و در نتيجه زيان  مردم قدر آنها را نداسنته و به درستي از آن استفاده نمي

  .1»سالمتي و فراغت: بينند مي
است فراغت و بيكاري منشأ بسياري از بيماريهاي رواني است و در اين حالت 

كه تسلط شياطين بيشتر شده و فضاي مناسبي براي رشد رذيلتها و امراض 
  : آيد، شاعري سروده است گوناگون و خطرناك فراهم مي

  جواني و فراغت و ثروت
  

  چه مايه فساد بزرگي براي انسان است  
  

اگر تو نفس خود را به حقيقت مشغول نسازي، «: فرموده است :امام شافعي 
در فراغت است كه دلهره و اضطراب . »يلت مشغول خواهد ساختاو تو را به رذ

يابد، پس تو بايد به مريض خويش توصيه بنمائي كه  و حسد و ترس رشد مي
اش آرام گيرد،  وقت خويش را كامالً با ياد خدا پر كند تا قلب حيرت زده و آشفته
را به حساب كند  و بداند كه خدا تمام اوقاتي را كه در غير از ياد او تباه مي

» بيت الخالء«آورد، و جايز نشمرده كه هيچ وقتي به غير از زمان استفاده از  مي
: گويد كه حتي در اين مورد نيز پس از خروج مي. بدون ياد او سپري شود

بخشش تو را طلب دارم اي خدا به خاطر اينكه مدتي را در (يعني » غفرانك«
                                                 

 .11/196به روايت بخاري،  -1
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ر چند كه مرتكب هيچ گناهي هم نشده ه). مكاني كه شايسته ياد تو نبود گذراندم
و اين خود دليل است بر اينكه انسان مؤمن، مأمور به ذكر خدا در هر حالتي . است
: فرمايد و به همين خاطر است كه خداوند ياد ذاكرين را گرامي داشته و مي. است

�t Ï% ©!$# tβρ ã� ä.õ‹ tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝ ÎγÎ/θ ãΖ ã_� �)191: مرانآل ع.(  

همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه كه بر پهلو (ني يع
پس آنگاه كه رابطه مريض با خدا ايجاد شد مشكالت او  ).كنند اند، ياد مى خوابيده

تمناي رحمتت ! پروردگارا«هم حل خواهد شد، و اين بيان زيبا را زمزمه كند كه 
خود وامگذار، و امور مرا اصالح فرما، كه را دارم، پس مرا يك لحظه هم به 

  .»فريادرسي جز تو وجود ندارد

#$!�ª: و خداوند نيز به اين منشا اينگونه راهنمايي كرده است كه uρ ë= Ï9% yñ #’ n?tã 

Íν Ì� øΒ r& £Å3≈ s9uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ�� )21: يوسف.(  

  ).!دانند مردم نمى خداوند بر كار خود پيروز است، ولى بيشتر(يعني 
پس با اعمال اين فكر در عالج بيماريها و طبق نظر همه دانشمندان علم 

هاي منفي براي مريض باقي  روانشناسي جاي هيچ گونه نگراني و وسوسه
ذهن يك فرد، هر : (شود كه و اين اصل ثابت نزد علما دوباره زنده مي. ماند نمي

). ند در آن واحد به دو مسئله مشغول باشداندازه كه پويا هم باشد، محال است بتوا
و ناگفته نماند كه خداوند قبل از . كه در واقع همان اجتماع نقيضين خواهد بود
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$�: همه به اين اصل اشاره فرموده است كه ¨Β Ÿ≅yè y_ ª!$# 9≅ã_ t� Ï9 ÏiΒ É ÷ t7ù= s% ’ Îû 
Ïµ Ïùöθ y_�� )4: األحزاب.(  

  ).است ونش نيافريدهخداوند براى هيچ كس دو دل در در(يعني 
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  :قاعده دهم) ١٠(
  

  0ند 0م ارزش را بزرگ جلوه دادن، شيبا را پريشان م�
  

ارزش، اغلب اوقات سبب پيچيده و دشوار نمودن  بزرگ نمودن مسايل بي
شود، و شيطان هم با به كارگيري تمام تالش خود، آنها را به سوي  زندگي آنها مي

 �به همين دليل پيامبر . كشاند يعني طالق ميمنفورترين حاللها در نزد خداوند 
هرگاه مردي مؤمن، يكي از صفات همسرش را نپسندد، صفات «: فرموده است

  .1»داخالقي ديگري دارد كه مورد پسند او باش
گيرد، فقط  هاي ديگري هم اختالفات و درگيريهايي ميان نزديكان در مي در زمينه

و خود بزرگ بيني . ان آن را بزرگ نموده استكه شيط. ارزشي به خاطر امور بسيار بي
جالب اينجاست كه برخي . آن افراد را مانعي براي حل مشكالت آنها قرار داده است

از اين افراد توانايي زيادي براي مقابله با مشكالت بزرگ دارند، در حاليكه از مقابله با 
  . امور كوچك ناتوانند

θ#�: فرمايد خداوند مي à� ÷è u‹ø9uρ (#þθ ßs x� óÁ u‹ø9uρ 3 Ÿωr& tβθ ™7ÏtéB βr& t�Ï� øó tƒ ª!$# óΟ ä3 s9�� )النور :

22.(  
داريد خداوند شما را  آيا دوست نمى ؛نها بايد عفو كنند و چشم بپوشندآ(يعني 
  ).!ببخشد؟

                                                 
 .219، ص 845به روايت مسلم، مختصر صحيح مسلم، منذري، حديث  -1
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نصيحت هر دو زوج است كه با كنيه : ـ راه حل ايجاد مسالمت ميان زوجين 1
ي براي صلح و آشتي قايل شوند، خاص و ارزش. 1دو دشمني شب را سپري نكنن

  .مخصوصاً بين زوجين. چرا كه هدف شيطان جدايي است
خوش خلقي و رعايت انصاف و : ـ و راه حل ايجاد مسالمت بين ساير افراد 2

و هر وقت برادر ديني مبتال . عذر خواهي به خاطر اشتباهات و بخشيدن آنهاست
كني، و برايش طلب دعاي خير  به بد رفتاري شد، با روشي مناسب با وي برخورد

  .كن
دارند كه اگر آب به درجه قلتين برسد پاك و پاك كننده  علماي فقه بيان مي

ات تعميم دهي كه صفات  است و تو بايد همين قضيه را در مورد برادر ديني
اي فراخ براي  نيكوي، بسيار بيشتر از صفات زشت اوست، و با اين ديد سينه

  .ماند شت و مجالي براي فعاليت شيطان نميارتباط با او خواهي دا
  

                                                 
سرش را بـه بسـتر   هرگاه مردي هم: فرموده است �نشود، كه پيامبر تا زن مورد لعن مالئكه واقع  -1

، مالئكـه تـا صـبح بـر آن زن لعنـت      خويش دعوت كند و او سرباز زند و مرد از او عصـباني باشـد  
 .215، ص 830مختصر صحيح مسلم، منذري، حديث . فرستند مي
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  :قاعده يازدهم) ١١(
  

  Vر ياد مرگ نتيجه Mش، نه مرگ ب�
  

اندازد كه كار و  ثمري مي شيطان به نزد مريض آمده و او را به ياد مرگ بي
با اين هدف كه وي را نابود كرده و از لذتهاي . عملي به همراه آن نبوده است
اما يادآوري مرگ ثمربخش . اش را آواره سازد انوادهزندگي محروم ساخته و خ

، 1»نابود كننده لذتها را بسيار ياد كنيد«: دستور داده است �آنگونه كه پيامبر 
كند، امري  انسان را نسبت به انجام اعمال صالح و كسب توشه آخرت تشويق مي

  .مطلوب است
  ، يا آنكه مقدر نيستروزي كه خدا خواهد    براي فرار از مرگ در چه روزي بگريزم

  و آن را كه مقدر هست ياراي گريزم نيست    آن را كه مقدر نيست ترسي را من از آن نيست

شود و انسان  اين چنين شجاعتي است كه سبب فراري شدن شيطان مي

$! è% ©9≅�: رسد تالشگر به آرامش مي uΖ u;‹ÅÁ ãƒ �ωÎ) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª!$# $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9s9öθ tΒ 4 
’ n?tã uρ «!$# È≅�2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∈⊇∪� �)51: التوبه.(  

دهد، مگر آنچه خداوند براى ما  اى براى ما رخ نمى هيچ حادثه«: بگو(يعني 
و مؤمنان بايد تنها بر  ؛ماست) و سرپرست(او موال  ؛نوشته و مقرر داشته است

  ).»!خدا توكل كنند

                                                 
 .، با سند حسن344به روايت ترمذي، شماره  -1
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شود، بلكه  سست و خسته نمي اما شيطان. اين زمانيست كه مصيبتي روي دهد
  . شود اين بار از راه نگران كردن آنها نسبت به آينده و ايجاد حزن و اندوه وارد مي

حزن و اندوهي كه ناشي از تفكرات و تخيالتي راجع به آينده است كه با 
با وجود اينكه آينده در حيطه مشيت . شوند هاي شيطاني تقويت مي وسوسه

خداوند راجع به اين نوع حزن كه توسط . وزهاي بشرخداست و نه بر اساس آر

≈�ß: شود فرموده است شيطان حمايت مي sÜ ø‹¤±9$# ãΝ ä.ß‰ Ïè tƒ t� ø) x�ø9$#�� )268: البقره.(  

و به ). دهد وعده فقر و تهيدستى مى) به هنگام انفاق،(شيطان، شما را (يعني 
اما بيمه . ندهمين دليل است كه كفار گرايش شديدتري به شركتهاي بيمه دار

�Ν: مؤمنان در اين رهنمود الهي تجلي يافته است ä3 ¯Ρuθ è= ö7oΨs9uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒø: $# 

Æíθ àf ø9$# uρ <È ø) tΡuρ zÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{ $# Ä§ à�ΡF{ $# uρ ÏN≡t� yϑ ¨W9$# uρ 3 Ì�Ïe± o0uρ š Î� É9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ t Ï% ©!$# 

!# sŒ Î) Ν ßγ÷F u;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ •Β (# þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθ ãè Å_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝ ÍκöM n= tæ ÔN≡uθ n= |¹ ÏiΒ 

öΝ ÎγÎn/§‘ ×π yϑ ôm u‘uρ ( š	Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪�� )157 – 155: البقره.(  

قطعا همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و جانها (يعني 
آنها كه هر گاه ! كنندگان و بشارت ده به استقامت ؛يمكن ها، آزمايش مى و ميوه

» !گرديم و به سوى او بازمى ؛ما از آن خدائيم«: گويند رسد، مى مصيبتى به ايشان مى
و آنها هستند  ؛اينها، همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده

  .)!يافتگان هدايت
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ي با مشكالت الزم است، البته مندي از انعطاف و رضايت در روياروي پس بهره
از جهت رضايت به مقدرات خداوند، نه به اين معني كه خواستار بقاي مصيبت 
. هستي، بلكه به دليل كم شدن اثرات آن و دريافت اجر صبر در مقابل مشكالت
پس با اين بينش خود را در قبال بيماريها بيمه كن، و بدان كه در ميان جانداران 

و  در زمين خدا جانداري ديگر . ر از انسان آفريده نشده استزميني موجودي برت
شود، چرا كه فقط انسان است  به زخم معده يا درد عصبي يا سكته مغزي مبتال نمي

$�: كند كه داراي حزن و اندوه آينده است، و به آن فكر مي tΒ uρ ÏΒ 7π −/!# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 

�ωÎ) ’ n?tã «!$# $ yγè% ø—Í‘�� )6: هود.(  

  ).!اى در زمين نيست مگر اينكه روزى او بر خداست هيچ جنبنده( يعني
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  :قاعده دوازدهم) ١٢(
  

  بين� 0ن بيمار را غرق در خوش
  

اگر افكار نيك وي را . شك احساسات و عواطف انسان ساخته افكار اوست بي
. كند در برگرفت خوشبخت شده، و اگر زجرآور باشد وي را آزار داده و بيمار مي

لذا ترويج محبت و سالم و . ر اين زمينه نيز تالش خود را داردشيطان د
خوشرويي از صفات اخالقي مسلمان است كه بايد بدان دست يابد، و در اسالم 

فرهنگ اسالم «: ترويج سالم دليل محبت است، كه نبي مهر و رحمت فرموده است
وه برگذشته دليل حزن و اند و در مقابل. 1»ريدرا ترويج دهيد تا محبت را به بار آو

توان در مورد وي ابراز  و از نوع تفكرات هر شخص مي. ناتواني و ضعف است
اينست كه شيطان بسيار حريص است كه تو را به ياد گناهان . عقيده كرد

اما بايد دانست . ات انداخته كه نسبت به انجام عبادات سست و كاهل شوي گذشته
رهيز به جبران گناهان پرداخت، اما وقت كه ممكن بود بتوان با اندكي احتياط و پ
پس تنها راه عالج، تالش براي از بين . گذشته است، و بازگرداندن آن، ناممكن

اي راست و حقيقي و با همت و  بردن آثار گناه و فراموش نمودن آن همراه با توبه
  .تالش بازگشتن به عرصه زندگي است

درمانده مشو، و اگر مصيبتي  از خداوند كمك بگير و«: اند فرموده �پيامبر 
خدا اينگونه مقدر : كردم، بلكه بگو كاش اين چنين و آن چنان مي: به تو رسيد نگو

                                                 
 .18، ص 42مختصر صحيح مسلم، منذري، حديث  -1
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و » اگر«و بدان كه كلماتي مانند . كرده بود، و هر چه بخواهد همان خواهد شد
  .1»دكن راه را براي شيطان هموار مي» كاش«

يابد، و در غير اين صورت  بيني، بيمار حيات تازه مي با همين مقدار خوش
اي براي شيطان خواهد بود، زيرا بدگماني و بدبيني اثري كامل بر خود  طعمه

به عيادت وي آمد در  �همانند داستان آن مرد اعرابي كه پيامبر . شخص دارد
نگران نباشد «: به او فرمود �پيچيد، پيامبر  حاليكه وي از شدت تب به خود مي

هرگز، بلكه تبى است كه از شدت : مرد عرب گفت. »ستبه اميد خدا سبب پاكي ا
: فرمود �گرمى زبانه مىكشد، بر پيرمردي نازل شده تا او را به قبر ببرد، پيامبر 

  .2»شد انديشي پس همان گونه خواهد وقتي كه تو اينگونه مي«
  

                                                 
 .486، ص 1840همان، شماره حديث،  -1
 .10/5656فتح الباري، ابن حجر،  -2
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  : قاعده سيزدهم) ١٣(
  

  ه 0نبيمار را نسبت به نعمتهاي� 0ه خدا به او عطا 0رده است آگا
  

بيشتر ما نسبت به سالمتي خويش چنان عادي هستيم كه تا زمانيكه صحت و 
گاهي شفاي . دانيم اي نشود، قدر آن را نمي سالمت و آسايش ما دچار خدشه
شود كه وي تغيير حال تدريجي خويش را  تدريجي بيمار توسط رقيه سبب مي
ي وي به اذن خداوند و غافل از اينكه شفا. كند ناديده گرفته و آن را احساس نمي

و حتي اگر بيماري وي جز اندكي بهبود يافته باشد، . به تدريج صورت گرفته است
اي نبردم، و با قبل از انجام آن  ممكن است بگويد، من از اين رقيه هيچ استفاده

اين ناسپاسي وي ريشه در برخي صفات دارد كه خداوند در . هيچ تفاوتي ندارم

≈βÎ) z �: ه استآيات زير تبيين فرمود |¡Σ M} $# t, Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇∪ # sŒ Î) çµ ¡¡ tΒ •� ¤³9$# $ Yãρ â“ y_ 

∩⊄⊃∪ # sŒ Î) uρ çµ ¡¡ tΒ ç� öPsƒø: $# $ ¸ãθ ãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ � �)21 – 19: المعارج.(  

هنگامي كه بدي به او  .انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است(يعني 
و بخل (شود  ميديگران  و هنگامي كه خوبي به او رسد مانع. كند ميرسد بيتابي 

  ).ورزد مي
گويد همانند  بيماري كه اينگونه مي. فراموشي نعمتها خلق طبيعي انسان است

يك جنگجو است كه با جسمي خونين و دهها زخم در بدن از ميدان كارزار 
گردد، سپس مورد مداوا قرار گيرد و به جز زخمي كوچكي در يكي از  برمي
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اي؟ و او در  چگونه: آنگاه از وي بپرسي. يافته است انگشتان همه آالم وي التيام
اينجا بر تو الزم است كه وي را نسبت ! در بدترين وضعيت هستم: جواب بگويد

  .به الطاف جاري شده خدا بر وي آگاه سازي
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  : قاعده چهاردهم) �١(
  

  اند 0ه بايد با آن ساخت، حت� اگر هم سوخت برخ� بيماریها آنگونه
  

شخصي به ميگرن : كاهد، مثالً ري براي مريض از شدت آن ميعادي شدن بيما
پس بايد با خواندن دعا به وي تلقين كني . مبتال است و دارويي براي وي نيست

كه اين درد همانند صفتي از صفات هميشگي اوست، و بايد با آن بسازد و از 
به . ر شوداحساس انزجار و شكوه خود بكاهد، تا روانش آرام گيرد، و با آن سازگا

تجربه ثابت شده است هرگاه مريضي اينگونه با درد خويش برخورد كرده درد وي 
  .كند زيرا تفكر در بيماري كار را بدتر مي. از بين رفته است
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  :قاعده پانزدهم) �١(
  

  Xاز مايه آرامش جسمها� خسته و روانها� پريشان است
  

چگونه چنين نباشد در  شكي نيست كه نماز بهترين مولد انرژي روزانه است،

$�. كند ارتباط ايجاد مي) حاليكه پنج بار در روز بين خالق و مخلوق yγ•ƒr'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u (#θ ãΨ‹Ïè tG ó™ $# Î� ö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$# uρ�� )153: البقره.(  

و نماز، كمك ) و استقامت(از صبر ! ايد اى افرادى كه ايمان آورده(يعني 
  ).!بگيريد

�(#θ ãΖŠÏè tF ó™ $# uρ Î� ö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$# uρ 4 $ pκ̈Ξ Î) uρ îο u�PÎ7s3 s9 �ωÎ) ’ n?tã t Ïè Ï±≈ sƒø: : البقره( ��∪∋⊇∩ #$

45.( 

و با استقامت و مهار هوسهاى درونى و ( ؛از صبر و نماز يارى جوئيد(يعني 
  ).و اين كار، جز براى خاشعان، گران است) ؛توجه به پروردگار ، نيرو بگيريد

  .1»ام كناي بالل به وسيله نماز ما را آر«: يه آرامش استنماز ما
شد  مي �هرگاه امري سبب ناراحتي پيامبر «: و نيز مايه قدرت و توان است

كسي كه نماز صبح را «ماز مايه حفاظت است؛ و نيز ن. 2»تشتاف به سوي نماز مي

                                                 
 .و با سند حسن 371، 364به روايت احمد در مسند، به شماره  -1
لي و عبدالعزيز بـن ابـي حذيفـه    د اين حديث، محمد بن عبداهللا الدؤ، در سن5/48به روايت احمد،  -2

 .وجود دارد كه به غير از ابن حبان كسي وي را موثق ندانسته است
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 و خداوند در مقابل آن چيزي از شما. بخواند تحت رعايت خدا خواهد بود
خواهد و اگر كسي نماز را براي رسيدن امري به غير خدا به انجام رساند به  نمي

قيامت در آتش جهنم افتاده و خداوند آن را بر رويش  آن خواهد رسيد اما فرداي
  .1)افكند مي

اثر بوده، اما  شناسم كه داروهاي طبي در معالجه آنها بي بسياري از بيماران را مي
ماز بيماري آن درمان شده و خداوند شفا عطا فرموده به محض روي آوردن به ن

چرا باور اين مسئله مشكل . مخصوصاً نماز تهجد تأثير بسيار شگرفي دارد. است

باشد در حاليكه با سپري شدن 
3
آخر هر شب خداوند آنگونه كه شايسته ذات  1

خواند كه  كسي مرا فرا مي چه«: فرمايد خويش است به آسمان دنيا نازل شده و مي
پذيرايش باشم، و كيست كه درخواستي داشته باشد كه به وي عطا كنم، و كيست 

  .2»شايمكه طلب مغفرت كند كه او را ببخ
از دعا كردن خسته و ملول نشويد، چرا كه در اينصورت «: فرمود �و پيامبر 

  .3»هيچ كس هالك نخواهد شد
ود و بيمارت تعميق بخش تا نتايج بسيار اين قاعده را در وجود خ! گواي دعا

  .اثرگذار آن را دريافت كني

                                                 
 .، صحيح مسلم از جندب بن سفيان بطور مرفوع169يز الطيب من الخبيث، عبدالرحمن األثري، ص تم - 1
 .396، ص 1880مختصر صحيح مسلم منذري، شماره حديث  -2
 .343سلسله احاديث ضعيف، آلباني، شماره  -3
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)١
  : قاعده شانزدهم) 
  

  نيت درست لزومًا بيانگر 0ار درست نيست
  

ها و جادوهايي را  شوند و طلسم بعضي از بيماران شكاري براي جاودگران مي
كار را نويسند و هنگامي كه باطل بودن اين  براي از بين بردن جادوي فرضي مي

كني آن را توجيه نموده كه نيت پاكي دارد، و قصد بدي از  زد مي به بيمار گوش
اين كار ندارد، بلكه فقط تمام تالش او اين است كه از شرور مبتال شده به آن 

بعضي از بيماران نماز ميت را بر شخصي كه چشم بد بر او اثر كرده . رهايي يابد
اند كه  آنها فراموش كرده. كند از اثر آنرا باطل ميخوانند با اين گمان كه اين نم مي

نماز ميت جزو عبادات بوده و توقيفي است، و جايي براي اجتهاد در اين زمينه 
چنين كاري روايت نشده  �وجود ندارد، پس عمل او باطل است، زيرا از پيامبر 

يگر ي مهم عقيدتي و بسياري از امور د الزم است اين قضيه گواست، پس بر دعا
اند تبيين نموده كه فقط  را كه مردم آن را سبب رسيدن به اهداف خود قرار داده

  .كند صدق نيت، اين اعمال را توجيه نمي
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  : قاعده هفدهم) ١٧(
  

  0يفيت مهم است نه 0ميت
  

كنند،  اي از بيماران را با هم معالجه مي يان در آن واحد عدهگوبسياري از دعا
. و اصحاب وي روايت نشده است �از پيامبر اكرم در حالي كه چنين كاري نه 

ام و به داليل زير اجتهادي  هاي پيشينيان چنين كاري نديده بنده هم در كتاب
  : نادرست است

از ميان جمع مذكور فقط يك يا دو نفر آن هم براي مدت زمان  -1
  .كند شوند و پس از مدتي مرض آنان عودت مي كوتاهي معالجه مي

اي  ود كه تعدادي از همراهان بيماران نيز به گونهش اين كار سبب مي -2
زيرا شيطان فرصت خوبي براي بازي كردن با اعصاب مردم پيدا . مبتال گردند

كند، و در هنگام معالجه و خواندن رقيه، شياطين شروع به آزار بيماران كرده و  مي
يجه مردم در نت. زند كنند و حركات ترسناكي از آنها سر مي آنها را دچار صرع مي

اي از حاضرين غير بيمار نيز  اين كار عدهو با  1دشون ترسيده و وحشت زده مي
 .شوند دچار التباس و شك مي

                                                 
د آنها به نـه  اند به طوري كه تعدا ي ترساندن مردم توسط شيطان دعاهاي زيادي ايجاد كرده در زمينه -1

، ماننـد آنچـه   )جادوگري(نوع اول تخييلي : رسد، اما در واقع فقط دو نوع سحر وجود دارد مورد مي

مانند ايجاد جدايي بين زن و مرد، آنچنان كـه  : و نوع دوم تأثيري. بيان شده است ؛در داستان موسي 

شـود و بـه    داخل مي »چشم«و ساير موارد در چهارچوب . در قصة هاروت و ماروت بيان شده است
 .پيشنهاد من كتب مربوط به ساير سحرها مطالعه نشود
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برخي از بيماران خود را شبيه برخي ديگر كرده و از همديگر تقليد  -3
اين . گردد دچار اشتباه مي گوو در صورت اجتماع آنها در يك مكان، دعا. كنند مي

 .كند ر مورد بيماران رواني صدق ميمسئله مخصوصاً د
و در تشخيص علت و گدر صورت چنين كاري فرصتي براي دعا -4

كند كه بدون  فقط نقش داروسازي را پيدا مي گوو دعا. تاريخ بيماري نخواهد بود
كند كه خود نتايج بسيار بدي دارد  شنيدن مشكالت بيمار براي وي دارو تجويز مي

 .كه فقط خدا به آن آگاه است
برخي از بيماران داراي شرم و حياي زيادي هستند به طوري كه  -5
خواهند به غير از شخصِ معالج شخص ديگري بر مشكل وي آگاهي يابد، و  نمي

شود، زيرا بسياري از آنها به  جمعي دعا حق اين بيماران ضايع مي در خواندن دسته
 .شوند همين دليل در جلسات حاضر نمي

بتواند ده نفر را معالجه كرده و به  در طول روز گواگر شخص دعا - 6
مشكالت آنها پرداخته و آبروي آنها را حفظ نمايد، و سبب شود كه خداوند آنان را 

از تعداد بيماران كاسته شده و نتايج منفي . شفا دهد، كار بسيار ارزشمندي نموده است
كه خود مانند ازدياد تعداد آنها در خواندن دسته جمعي دعا نيز پيش نخواهد آمد 

ناگفته نماند، قرائت جمعيِ دعا پيش از آنكه براي . شود هم مي گوسبب شكست دعا
 ).از لحاظ مادي(كند  مند مي را بهره گوبيماران منفعت داشته باشد، دعا
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  : قاعده هجدهم) ١٨(
  

  بايد هوشيار بود 0ه هنگام رقيه برا� مريض شيطان نتواند از زبان او تلم 0ند
 

ن اصرار دارند كه هنگام خواندن رقيه، جن وارد شده در بدن ياگوبرخي ازدعا
درست اين است . رگي است، اشتباه بز1ب قرار دهدشخص را مستقيماً مورد خطا

در غير اين . كه با روشي نيكو و خواندن به قصد دعوت و شفاء از بيمار دور شود
شيطان از صورت فتنة بزرگي روي خواهد داد كه فقط خدا بدان آگاه است، چون 

دروغ و افتراء و ايجاد سحر در مردم كه منشا شيطاني اوست به طور قطع جهت 
يان براي معالجة مريض از جن گوبعضي از دعا. ايجاد فتنه استفاده خواهد كرد

كند، و مبناي  غالب شده سؤاالتي پرسيده و جوابهاي او را حمل بر صداقت او مي
كار نادرست بوده و در جهت ايجاد  در حالي كه اين. دهد عمل خويش قرار مي

باشد كه همان هدف شيطان براي كاشتن بذر فتنه  جدايي و تفرقه بين نزديكان مي
  .باشد مي

  

                                                 
و اگر خداونـد  . تكلم جن بر زبان مريض خطري بزرگ و راهي براي تسلط كامل شيطان بر او است -1

 .باشد وي را محافظت نكند راهي براي بازيچه شدن شيطان مي
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  : قاعده نوزدهم) ١٩(
  

  نبايد از 0س� انتظار تشر داشته باش�
  

بعضي مواقع خداوند تالش نيكو و صرف وقت ارزشمندت را براي رقية 
دهد، اما آنان در نهايت امر با ترشرويي و  ان قرار ميبيماران، سبب شفاي بيمار
روح و بدحالي تو را ترك كرده و بدون تشكر تنهايت  بكار بردن كلماتي سرد و بي

=Î›≅×�: خداوند نيز فرموده. گذارند مي s% uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3   ).13: سباء( �� ¤±9$#

  ).!ولى عده كمى از بندگان من شكرگزارند(يعني 
در اين مورد نيز خداوند . بسا تو را مورد حسادت و انتقاد قرار دهندو چه 

≈�βÎ) z: فرموده |¡Σ M}$# Ïµ În/t� Ï9 ×Šθ ãΖ s3 s9 ∩∉∪�� )6: العاديات.(  

مسلّماً انسان در برابر نعمتهاي پروردگارش بسيار ناسپاس و بخيل (يعني 
ه نموده و در قبال اين گونه برخوردها درست آن است كه آنها را توجي) .است

گين نسازد، زيرا اگر از آنها توقع تشكر  ناسپاسي و قدرناشناسي مردم تو را اندوه
ها و مشكالت را به خاطر چيزي كه به آن نياز نداري تحمل  داشته باشي، سختي

تو بايد آن گونه كه خداوند بندگان نيك خود را در آيات زير ستوده است . اي كرده

�βθ: باشي ßϑ Ïè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã Ïµ Îm7ãm $ YΖŠÅ3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏK tƒuρ # ·�PÅ™ r&uρ ∩∇∪ $ oÿ©ςÎ) ö/ ä3 ãΚÏè ôÜ çΡ 

Ïµ ô_ uθ Ï9 «!$# Ÿω ß‰ƒ Ì�çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [ !# t“ y_ Ÿωuρ # ·‘θ ä3 ä© ∩∪ �� )9ـ 8: اإلنسان.(  
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دارند به مسكين و يتيم ) و نياز(را با اينكه به آن عالقه ) خود(و غذاي (يعني 
كنيم، و هيچ پاداش و  را تنها به خاطر خدا اطعام مي ما شما .دهند و اسير مي

  ).خواهيم سپاسي از شما نمي
پس اعمال خويش را براي خداوند خالص گردان، و پاداش خود را فقط از او 

هاي مردم  بخواه، و از كسي جز او انتظار شكرگذاري نداشته باش، و نسبت به گفته
ويي مردم تو را نفريبد، اگر حساس نباش، مدح و ستايش، و يا ناسزا و بدگ

شخصي هم برايت دعاي خيري كرد بشارت زودهنگام خدايي را نصيبت ساخته 
. هاي مردم به عنوان معياري براي معالجه، وهم است و گمان قرار دادن گفته. است

بدان كه احساسات و عواطف مردم زودگذر است، آنان بيشتر ! گواي برادر دعا
د و همين كه از بيماري خويش نجات يابند، تو را نيز وقتشان را به خود مشغولن

پس كاري كن كه خدا فراموشت نكند، اين مسئله را . سپارند  به فراموشي مي
  .فراموش نكن و جدي بگير
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  : قاعده بيستم) ٢٠(
  

عقل و فر خويش را بار گ�، و تفرات ديگـران را مبنـا قـرار مـده، و بـ^ حقـايق ثابـت و نظريـات فـرق 

  .ذاربگ
  

دهد كه سبب منفعت مردم نيز  مي گوهايي را بدست دعا انجام رقيه تجربه
ي خويش را با تأييد علماي شرع بكار  مخصوصاً زماني كه عقل و تجربه. باشد مي

و چه بسا بزرگان مردم و دانشمندان با . گيرد، زيرا تجربه دليل بزرگي است
حقيقت را روشن نسازد، اما  تفكرات خويش به تبيين حكمت و دانش پرداخته اما

نام با تجربة شخصي و استفاده از تفكرات خويش مورد عنايت خدا قرار  مردي گم
و راه را بر صاحبان انديشه آزادي فكر . هاي علمش را بر او باز كند و دروازهگيرد 

شود آنگونه كه  نظري مي اي كه نصي وجود ندارد و سبب تنگ بستند در زمينه

$�Α: وي گفت. فرعون خواست انجام دهد s% ãβöθ tã ö� Ïù !$ tΒ öΝ ä3ƒÍ‘é& �ωÎ) !$ tΒ 3“u‘r& !$ tΒ uρ 

ö/ ä3ƒÏ‰ ÷δ r& �ωÎ) Ÿ≅‹Î6 y™ ÏŠ$ x©§�  ).29: غافر( ��9$#
ام صالح  ام و پيشنهاد كرده من جز آنچه صالح ديده: فرعون گفت(يعني 

كنم، و من جز به راه هدايت و منتهي به سعادت،  بينم و به شما پيشنهاد نمي نمي
  ).كنم شما را رهنمود نمي

گيري را از آنان گرفت و آنرا در فهم نادرست  و فرعون با اين كار قدرت رأي
اما ملكة بلقيس، با . يش خالصه كرد، و با اين كار خود و قومش را هالك كردخو
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�ôM: وجودي كه حق با او بود خالف فرعون انجام داد و گفت s9$ s% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ (# àσn= yϑ ø9$# 

’ ÎΤθ çG øùr& þ’ Îû “Ì� øΒ r& $ tΒ àMΖ à2 ºπ yè ÏÛ$ s% # ¶
 ö∆ r& 4®L ym Èβρ ß‰ uη ô± n@ ∩⊂⊄∪� �)32: النمل.(  
رأي خود را در اين كار مهم براي ! اي بزرگان و صاحب نظران: گفت(يعني 

  ).ام من ابراز داريد كه من هيچ كار مهمي را بدون حضور و نظر شما انجام نداده
  . و با اين كار خود و قومش را نجات داد

هر انساني داراي شخصيتي مستقل است كه اگر آنرا با استقالل رأي حفاظت 
و يا تقليد از علما و انسانهاي مشهور در حركات و كند و همسوئي با ديگران 

اسماعيل بن حماد . سكنات نداشته باشد بر روش خدايي زندگي كرده است
ام يا نه، شك كردم، پس نزد شُريك  در مورد اينكه آيا زنم را طالق داده: (گويد مي

د وي را طالق بده و براي رجعت او شاهد بگير، سپس به نز: قاضي رفتم، او گفت
برو و او را به عصمت خود باز گردان، زيرا اگر او را : سفيان ثوري آمدم، او گفت

: اي، سپس به نزد ابوحنيفه رفتم، گفت طالق هم داده باشي به نزد او رجعت كرده
اي همسر تو باقي است، سپس از زفر  تا زماني كه از طالق دادن وي مطمئن نشده

و اين قضيه مانند اين . بوحنيفه درست استرأي ا: او نيز گفت: بن الهذيل پرسيدم
كند كه  كني و از آب آن به لباس تو اصابت مي است كه از كنار جوي آبي عبور مي
لباس تو پاك است تا زماني كه نجاست يا : ابوحنيفه در اين باره گفته است

اما سفيان كه در . طهارت آب بر تو روشن گردد، و حقيقت فقه نيز همين است
در مورد آب كه ابوحنيفه به عنوان مثال آورد، بايد لباست : ر بود گفتجلسه حاض

را بشوري كه اگر احياناً آب نجس بوده باشد لباست پاك گردد، و اگر هم پاك 
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بر لباست : شُريك گفت. اي، و اين جزو تقواي فرد است باشد آنرا تميزتر كرده
  .1)كن سپس آنرا بشوي) شاش(ادرار
اند، پس اي شخص  ه در جستجوي حقيقت بودهبينم اين علما هم مي

 بهتعويذخوان از اينان الگو بگير و به عنوان مثال نحوة معالجة سحر را توسط و
شش عدد برگ سدر را كوبيده و در : بن منبه كه از تجربيات خودش است بشنو

در . يابد آب بريز تا شخص سحر شده با آن خود را بشويد، به أذن خدا شفا مي
دهند كه گويا  نسبت مي �ان اين كار را به پيامبر گويكه بسياري از دعا حالي

اما صحيح آن است كه سدر در انواع . آنرا مخصوص سحر گردانيده است

Ζ‰�: و نام آن در قرآن نيز وارد است. هاي شيطاني نافع خواهد بود تماس Ïã 

Íο u‘ô‰ Å™ 4‘ yγtFΖ çR ùQ$# ∩⊇⊆∪�� )درخت كُنار كه در آسمان  » هىسدرة المنت«نزد ( ).14: النجم

’� ).هفتم است Îû 9‘ô‰ Å™ 7Šθ àÒ øƒ¤Χ ∩⊄∇∪ �� )سدر«آنها در سايه درختان  ).28: الواقعه «
شوند اين است كه  علت اين كه جنبيان از سدر متأثر ميو  .خار قرار دارند بى

. خصوصيات لطيفي دارند، در غير اين صورت، سدر خاصيت مخصوصي ندارد
كه به عنوان مثالي براي نور خداوند در قرآن بيان شده است تأثير  روغن زيتون هم

در تفسير الحسين بن مسعود الفراء راجع به حديث أُم . بزرگي بر شياطين دارد
در خانة أُم سلمه كنيزي را ديد كه در چهرة او  �آمده است كه پيامبر  �سلمه 

او رقيه بخوانيد، چرا كه  براي: (فرمود �لكة مايل به زردي وجود داشت، پيامبر 

                                                 
 .37مناقب ابوحنيفه اثر ذهبي، ص  -1
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در چهرة آن كنيز اثر چشم زدن : گويد بن مسعود ميحسين . 1)اند هوي را چشم زد
اين قضيه اين  3اما تفسير صحيح. 2تجن وجود داشت كه از نوك نيزه هم مؤثرتر اس

است كه آن كنيز از طريق مدح انسان اين گونه شده بود و شيطان بدينوسيله تأثير 
ال كرده و با تماسي جزئي وي را هدف قرار داده بود، به دليل ياد خويش را اعم

: گذارد حديث زير بر اين مطالب صحه مي. نكردن خدا به هنگام مدح آن كنيز
آدم دارد از آن  تأثيرات چشم حقيقي است و شيطان نيز به خاطر حسدي كه بني(

زيرا با تعريف و اينست كه وصف حق است  DÈÛa´Õy@Cمنظور از  4)كند استفاده مي
شوند، پس اثر وصف است كه بر افراد  مدح شخص كور هم، ديگران چشم زده مي

                                                 
 .10/212فتح الباري،  -1
 .13/163شرح السنّه،  -2
هاي شخصي من است كه آن را بر اهل علم هم عرضه نموده و آنان نيز بـه شـكر    اين بيان از تجربه -3

 .خدا آنرا تأييد كرده و به بسياري از مردم نفع رسانيده است
دنبالـة آن   روايت شده است، امـا  10/203در صحيح بخاري، » العينُ حقٌّ«: دو كلمة اول اين حديث -4

و در . روايت شده اسـت، يعنـى همـراه او    21439در شمارة » يخضُرُ بها«در مسند امام احمد با لفظ 
سيوطي در كتاب الجامع الصغير آنـرا بـه الكجـي در سـنن     . آمده است» يحضُرُها«چندين جا با لفظ 

مجمـع الزوائـد   هيثمـي در  . خويش منقول كرده است از حديث ابي هريره، مانند ترمذي و ديگـران 
گفته است كه امام احمد اين حديث را روايت كرده و رجال صحيح هستند، على كل حـال  ) 5/107(

معناى آن صحيح است و با حديث مخالفت ندارد، و تجربه و واقعيت هم شـاهد و گـواه آن اسـت،    
ي كـم جلـوه دادن   وانشاسان و اتباع آنها برا، هر چند ركنند ميبر اين امر تأييد  همچنين مشايخ ما هم

 .اند خطر شيطان بر تضعيف اين حديث دريغ نكرده
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زيرا از آن براي . افتد و نه چشم، البته در حديث از لفظ عين استفاده شده است مي
  : شعر زير به يك جنّي نسبت داده شده است. شود صفت شخص بيننده تعبير مي
  اند معالجه كردهآنها مريض را با تميمه و رقيه 

  

  و بر او آبي از احساسات سرازير شده ريختند  
  

  و گفتند توسط چشم جن اين گونه شده است
  

  دادند دانستد وي را از زبان مردم نجات مي اما اگر مي  
  

  .شود چگونه بين حقايق و آراء ديگران فرق گذاشته مي
آراء شخصي آنها گويند، چيزي جز  آنچه را كه مردم در مورد مسائل مختلف مي
ي مردم را  به عنوان مثال اين گفته. نيست، كه گاهي به طور كامل از حقيقت دور است

گويند اگر شخصي مورد اصابت چشم كسي  مردم مي: با حديث ابي امامه مقايسه كنيد
واقع شود سپس او را بشناسد، از آب دهان يا عرق او در جهت مداواي شخص مبتال 

به عامر  �كه پيامبر : تآمده اس 1يث ابي أمامهد، اما در حدتوان استفاده كر نمي
در . دستور داد تا براى سهل بن حنيف خود را بشويد تا سهل از آب آن استفاده كند

  .دانست حاليكه عامر، سهل را چشم زده بود و سهل نيز اين را مي
باشد  گويند اگر جن كسي را آسيب رساند چنانچه زن و نيز اين باور مردم كه مي

يك جني مذكر او را آسيب رسانده، و اگر مرد باشد يك جني مؤنث او را آسيب 
اي : (مخالفت دارد، هنگامي كه فرمودند �رسانده است، ولي اين با حديث پيامبر 

ايشان اين جمله را به كسي گفتند كه ) دشمن خدا بيرون رو كه من پيامبر خدا هستم
  .ور مرد بودتحت تأثير جن قرار گرفته و شخص مذك

                                                 
 .3908صحيح الجامع آلباني شمارة  -1
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  : قاعده بيست و يم) ٢١(
  

  0ند ها� جسم� نقش� ندارد، اما از آن به عناوين ديگر استفاده م� شيطان معموaً در ا`اد بيمار�
  

. گوئيم اين قاعدة مهمي است كه به دليل اهميت آن به تفصيل از آن سخن مي
هت آزار مريضان بيماري جسمي كه شيطان در ج: نوع اول: ها دو نوع هستند بيماري

كند، به عنوان مثال اگر مريضي تحت تأثير چشم بد واقع يا سحر شده  استفاده مي
باشد، و به يك نوع بيماري داخلي مانند زخم معده نيز مبتال باشد، شيطان با توجه به 

وانايي ، با ت1كند از طريق خون انسان در درون وي نفوذ مي: كه فرمود �گفتة پيامبر 
 �پيامبر . كند مرض اين شخص در جهت آزار بيشتر او استفاده ميكه دارد از 

’�: نقل نموده كه آيه زير به آن اشاره دارد �چنين حالتي را از ايوب پيامبر  ÎoΤr& 

zÍ_ ¡¡ tΒ ß≈ sÜ ø‹¤±9$# 5= óÁ ãΖ Î/ A># x‹ tã uρ �� )41: ص.(   
  ).شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است(يعني 

باشد، كه  فاده از نيروي قرآن و سپس داروهاي رايج ميعالج اين نوع بيماري است
  .بيان شد 2ؤوددر حديث شخص مف

هاي عضوي كه منشأ شيطاني دارند و هيچ سبب مادي در كار  بيماري: نوع دوم
اين تنها نوع بيماري . ايجاد شده است... نيست و به سبب چشم بدشگون يا سحر يا 

ر واقع همان طاعون است كه اگر است كه علت مستقيم آن خود شيطان است د

                                                 
 .378، ص 1437مختصر صحيح مسلم منذري، حديث  -1
 .اين حديث در قاعدة هشتم همين كتاب بيان شد -2
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خداوند با رحمت خويش وي را در برنگيرد هالك خواهد شد، كه خود اين نوع دو 
  : قسم است

سازد و علت آن  يا همان وبا كه گروهي را طعمة خويش مي: طاعون واگير - 1
طاعون امر پليدي است كه : (در اين زمينه فرموده است �پيامبر . آثار گناهان است

اسرائيل و برخي گذشتگان شما نازل شد، پس اگر شنيديد كه در  گروهي از بنيبراي 
سرزميني شايع شده است به آن وارد نشويد، و اگر در محل وقوع آن بوديد از آن 

  .1)فرار كنيد سرزمين خارج نشويد تا از آن
نامند و  كه يك بالي فردي است و امروز آن را سرطان مي: طاعون غير واگير - 2
به  �اما از پيام پيامبر . اند پزشكان دليل روشن و درمان قطعي براي آن نيافته هنوز

ابن سينا در اين مورد . 2)نيش و گزش جن است: (بريم كه فرمود منشأ اصلي آن پي مي
هرگاه در قسمتهاي نرم بدن، رانها و پشت گوش ورمي ايجاد شود، آن را : (گويد مي

دبو است و بعضي مواقع خوني چرك آلود را ترشح نامند كه خوني غليظ و ب طاعون مي
كند، و در نتيجة آن حالت تهوع و  اي كشنده به قلب سرايت مي كند كه به شيوه مي

آيد، نوع خفيف اين ورم قرمز رنگ است،  استفراغ و تنگي نفس در شخص پديدار مي
  .3)يابد سپس زرد رنگ، و نوع كشندة آن سياه بوده و كسي از آن نجات نمي

                                                 
 ..6/377بخاري  -1

 .، با سند صحيح4/395به روايت امام احمد  -2
 .167ذهبي، ص  الطب النبوي، -3
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از اسباب نابودي امت من، : (فرمود �در حديث ابوموسي آمده است كه پيامبر 
شناسيم، اما مراد از طاعون  نيزه را مي: و طاعون است، ياران عرض كردند 1نيزه

گزند برادران جني شما است، و بر هر دو مورد : چيست، اي پيامبر خدا؟ فرمود
  .2)گواهي وجود دارد

 �آمده است كه با شنيدن اين حديث از پيامبر نيز  �در روايتي از عايشه 
از طاعون چيست؟  شناسيم، اما منظورتان اي پيامبر، نيزه و خنجر را مي: فرمود

با . 3)آيد اي همانند غده شتر است كه از وسط پاها و زير بغل بيرون مي غده: فرمودند
بيشتر عرق  يابيم كه محل رويش اين غده، جايي است كه بررسي در اين مورد، در مي

: يدگو در اين باره مي: امام ابن قيم . كند و از جايگاههاي نفوذ شيطان است مي
 و جن. (4)اند كنند براي ارواح شيطاني اختصاص يافته جاهايي كه زياد عرق مي(

كه اين. 5)دشو   اي خارج مي هرگاه بخواهد از شكم عرق بمكد، از جاي گزش او غده
كند، عامل اولي  م آمده است اشاره به اين مطلب ميدر حديث نيزه و طاعون با ه
. »از وخز جن است«باشد، چون در جملة بعد آمده است  انسان و عامل دومي جن مي

يعني گزيدن و سوراخ كردن، در واقع همان سرطان امروزي است، مانند آنچه : وخز
و در مور  .بينم زيرا شيطان از طريق خون توانايي نفوذ دارد كه در سرطان خون مي

                                                 
 ).مترجم. (كنايه از اسباب كشتار است -1

 .، با سند حسن255، 6/145به روايت امام احمد،  -2
 .417، 413، 4/395همان، و نيز،  -3
 .4/163 المعاد، ابن قيم زاد -4
 .170غرائب و عجايب جن و شيطان، شبلي، ص  -5
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حركتي از حركات شيطان (د است آمده است كه خون حيض كه همان خون فاس
  .1)است

بهترين درمان براي سرطان اين است كه قبل از گسترش آن و بعد از : درمان
كاري كه به حجامت مشهور ! شود خواندن رقيه شرعي، خون فاسد، از بدن خارج مي

تخليه و پاك نمودن : ههاي درمان سحريكي از را: يدگو مي :امام ابن قيم . است
» غريب الحديث«مكاني است كه سحر از آن جا نفوذ كرده است، ابوعبيد در كتاب 

آنگاه كه سحر  �پيامبر (با سند خويش از عبدالرحمن بن ابي ليلي آورده است كه 
ه، با وجود اينك. 2)حجامت كردندشده بودند به وسيله شاخ حيوان در سرخويش 

ضعيف است اما ابن قيم سعي در تصحيح حديث دارد و اين نشان  حديث باال
برخي از عالمان : (گويد وي مي. دهد كه ايشان در اين زمينه تجربياتي شخصي دارد مي

اي بين حجامت و سحر  چه رابطه: اند كم دانش بر اين حديث ايراد گرفته و گفته
اگر آنها اين مطلب را از بقراط اما . وجود دارد؟ و اين دارو را با اين درمان چه كار؟

به  �بدانيد كه نوع سحري كه پيامبر . پذيرفتند ترديد مي شنيدند، بي يا ابن سينا مي
بردند كه كاري انجام  آن مبتال شدند در ذهن ايشان اثر گذاشته بود و ايشان گمان مي

  ).اند، اما در حقيقت آنگونه نبود داده
: كنم عجيب را كه خود شاهد آن بودم، بيان مي به عنوان مثال يكي از وقايع بسيار

يكي از ثروتمندان بزرگ به يك بيماري خطرناك در زبانش مبتال شده بود كه 

                                                 
 .1/40صحيح سنن ترمذي، آلباني،  -1
 .4/125 قيمالمعاد، ابن  زاد -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59����
������� ��	��� 
 شگيري و شفا يپ راهكارهاي شريعت براي    �� 	���

اي كه به جز مايعات  ناگواريها و سختيهاي زيادي براي وي فراهم آورده بود به گونه
. وي در اثر سحر خاصي به اين مبتال شده بود. توان خوردن غذايي ديگر نداشت

كه در نهايت توسط . پزشكان داخل و خارج كشور از درمان وي ناتوان مانده بودند
و با انجام آن و كمك خداوند . يكي از دوستان به وي پيشنهاد حجامت داده شد

  !.مشكل وي برطرف شد
توجهي قرار گرفته است، با  حقيقتاً حجامت درماني است كه بسيار مورد بي

  !.يهاي اين عصر هم درمان مفيدي استوجوديكه براي بدترين بيمار
  : پردازم در اينجا به بيان احاديث صحيح وارده در مورد حجامت مي

  .1»است بهترين دارو براي درمان دردها، حجامت« - 1
در شب اسراء و «: فرمود �روايت شده كه پيامبر  �از انس بن مالك  -2

امت خويش ! اي محمد: دادند كه معراج از كنار هر گروهي كه عبور كردم، ندايم مي
 .2»را به انجام حجامت امر كن

در حال احرام به خاطر دردي  �پيامبر «: در حديث صحيح آمده است كه -3
 .3»ردندكه در سر داشتند حجامت ك

                                                 
 .1577و مسلم حديث شماره  127، 10/126بخاري،  -1
و ترمذي ) 3479(به روايت ابن ماجه در شماره . حديث صحيح كه داراي شواهدي ديگر نيز هست -2

:  اين جملـه بـه صـورت    إالَّدليل تأكيد بر قضيه است، و » امتت را امر كن«: جمله) 2053(و ) 2054(
 .تني استنيز، گف» بر امتت عرضه كن

 .10/128به روايت بخاري،  -3
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ش حجامت ـهاي خوي روي دو رگ گردن و نيز ميان شانه �پيامبر  -4
 .1»دكردن
به دليل در مفصل ران خويش،  �پيامبر «: روايت است كه �از جابر  -5

 .2»ودندكوفتگي و دردي كه در آن ناحيه ايجاد شده بود، حجامت نم
بر شما الزم است كه در «: فرمود �كند كه پيامبر  روايت مي �صهيب  -6

برجستگي باالي گودي پشت سر، حجامت كنيد، زيرا سبب شفاي هفتاد و دو درد 
 .3»ستا

در هفدهم يا هر كس كه «به صورت مرفوع روايت شده كه  �از ابوهريره  -7
 .4»يابد نوزدهم يا بيست و يكم ماه، حجامت كند از هر دردي شفا مي

اين احاديث و ساير موارد، دليلي روشن و واضح است بر اينكه درمان بسياري 
حالي، خواب   از بيماريها، مخصوصاً امراض اين عصر از جمله سردرد، ضعف و بي

عصاب و روان و دستگاه تنفسي، آلودگي و بسياري از ورمهاي سرطاني، بيماري ا
  .و تجربيات زيادي در اين زمينه در دست است. حجامت است

                                                 
بـا سـند   ). 3483شـماره  (و ابـن ماجـه   ) 3860(و ابوداود شـماره  ) 2052شماره (به روايت ترمذي  -1

 .صحيح كه توسط حاكم تصحيح شده و ذهبي نيز آن را تأييد كرده است
آورده ) ا حجامت نموددر پشت پ(با لفظ  5/194اند و نسائي،  و رجال آن ثقه) 3864(ابوداود شماره  -2

 .است
 .طبراني آن را روايت نموده و رجال آن ثقه هستند: و گفته كه 5/94به روايت هيثمي در المجمع،  -3
معني اين است كه سبب هر دردي، «با سند حسن، به گفته ابن قيم ) 3861شماره (به روايت ابوداود  -4

 .تر است تردهالبته قضيه از اين گس. 4/54المعاد  در زاد» خون است
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وجود داشت  �كاش مراكزي مخصوص درمان بيماريها به شيوه نبى اكرم 
هاي پيشرفته به درمان بيماريها  كه با روشهايي منظم و تمييز و با دستگاه

  .پرداختند مي
يابد، بهترين  بيشتري در حركت مي اواسط ماه كه خون فشار: زمان حجامت

زمان حجامت است، و اين از نظر علمي و طبي ثابت شده است، ابن سينا 
حجامت در اول ماه مطلوب نيست و به آن امر نشده است زيرا امالح و : (گويد مي

حركتند، و در آخر ماه نيز به آن امر  محتويات خون در حال رسوب بوده و بي
اما آنچه . شود سبتاً پايين آمده و از محتويات آن كاسته مينشده زيرا فشار خون ن

مطلوب است حجامت در وسط ماه است كه امالح و مواد پراكنده خون به دليل 
ر ابن منظو. 1)رسند يازدياد نور در جرم ماه به حداكثر پراكندگي و انتشار خويش م

واد سيال سطح زمين كه طبيعتاً تمام م(سينا همان تأثير ماه در جزر و مد درياست 
دانيم كه بيشتر وزن بدن را آب تشكيل  ما مي). شود را به نسبت خود شامل مي

)(دهد  مي
3
مخصوصاً در ايام البيض . گذارد ، پس جاذبه ماه بر بدن ما نيز تأثير مي2

ي اين  دس به روزهبه همين دليل شارع مق) هر ماه 15و  14و  13يعني روزهاي (
ايام امر فرموده است تا از شدت فشار خون كاسته شده و از اضطراب اندامهاي 
تحت فشار بدن كاسته شده و از فشار شهوت نيز كم شود، پس روزه براي شهوت 

زيرا مجاري خون تنگ شده و شيطان فرصت خويش را . نيز، عامل كنترلي است
آمارهاي رسمي در . دهد براي اغواء و انحراف انسان و تسلط بر او از دست مي

                                                 
 .4/54المعاد، ابن قيم،  زاد -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62����
������� ��	��� 
 شگيري و شفا يپ راهكارهاي شريعت براي    �� 	���

كشورهاي نسبتاً بزرگ دنيا نيز بر وقوع طالق و اختالفات خانوادگي در اين روزها 
  .كند داللت مي) 15و  14و  13(

و  17يابيم كه امر به حجامت در روزهاي  با نگاهي به احاديث حجامت در مي
فرد به  زيرا در اين ايام، فشار خون. يعني بعد از ايام روزه بوده است 21و  19

و تصفيه خون به نحوه . باشد دليل نياز بدن به مواد غذايي در باالترين حد خود مي
اما نكته مهم اينست كه در روز حجامت شخص بايد . پذير است مطلوب امكان

در غير اينصورت بيشتر تمركز . روزه باشد تا فشار خون در تمام بدن منتشر باشد
و امكان تصفيه و خارج نمودن خون  خون جهت هضم غذا بر معده خواهد بود

گام حجامت ممكن است به دليل امر به روزه در هن. 1باشد نميپذير  فاسد امكان
حجامت به هنگام گرسنگي «: در روايتي آمده است كه. بيماريهايي كشنده باشد

  .2»ا استدرمان و به هنگام سيري دردآور است و در هفدهم ماه هم سبب شف
  : كهخالصه مطالب اينست 

آن نوع بيماري كه داراي منشأ شيطاني است و هيچ دليل مادي و  -1
شود سرطان است، و وقت رواج آن نيز اواسط  جسمي واضحي براي آن يافت نمي

  ).باشد كمااينكه درمان آن نيز در همان دوران مي(ماه است 

                                                 
زيـرا حجامـت   . اند اما اهداي خون اين اثـر مفيـد را نـدارد    بسياري از مردم از حجامت استفاده برده -1

البتـه هـر   . شـود  خارج نمودن خون ناپاك از بدن است و با اهداي خون، خون پاك از بدن خارج مي
 .كدام منافع خاص خود را دارد

 .4/59 لمعادا زاد -2
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و آن نوع بيماري كه جسمي است و داراي منشأ مادي، مورد استفاده  -2
كند، مخصوصاً براي كساني  ده و در آزار مريض از آن استفاده ميشيطان واقع ش

  : باشد كه مبتال به تماسي شيطاني باشند، و وقت رواج آن به شرح زير مي
فاصله ميان فصول سال، بدين معني است كه خورشيد در حركت ساليانه 

كه در . كند روز يكي از ماههاي سال را ايجاد مي) 29(يا ) 30(يا ) 31(خويش، هر 
اما در محاسبه ماههاي قمري، . ماههاي ميالدي كامالً دقيق تنظيم شده است

نظمي خاصي مشهود است، زيرا ماههاي قمري گاهي در تابستان و گاهي در  بي
شوند كه البته داراي يك حكمت بزرگ عبادي است كه خداوند  زمستان واقع مي

در هر حال الزم . بيازمايد مقرر فرموده تا بندگان خويش را در ايام مختلف سال
است اوقات ماههاي ميالدي را بياموزيم تا در مقابل امراضي كه فقط در فاصله 

و فرصت را از شيطان سلب . يابند، خود را محافظت كنيم انتقال ماهها انتشار مي
  : پردازيم لذا به بيان ترتيب ماههاي ميالدي با شعري كه سروده بنده است مي. كنيم

gÏ@ ŠíbäíJ‰bàÏ@ Šía@ @
@ @

@ @?ãìîÏ@ ìíbß@ ÝíŠiaQ@ @
@ @

  ژانويه فوريه مارس
  

  آوريل مي ژوئن  
  

  هفتم مارس ابتداي بهار است
  

  هفتم ژوئن ابتداي تابستان است  
  

gànj(@ ?İ�Ëa@ ìîÛìí@ @
@ @

@ @gà�í…@ gàÏìã@ Šiìn×a@ @
@ @

                                                 
» يـو «به طور عمد از نويسنده، به خاطر سجع شعر، بجـاي حـرف   » س«در آخر اسم اين ماه حرف  -1

 .اضافه شده است
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  جوالي آگوست سپتامبر
  

  اكتبر نوامبر دسامبر  
  

  هفتم سپتامبر ابتداي پاييز است
  

  بر ابتداي زمستان استهفتم دسام  
  

زمان مابين . كند كلمات آخر چهار مصراع باال بر آغاز فصول سال داللت مي
روز قبل از آغاز فصل جديد است، ) 40(اتمام يك فصل تا رسيدن فصل بعدي، 

روز پس از گذشت فصل ) 40(و . روز ايام انتشار بيماريها است) 40(كه اين 
: ه كه در حديث نبوي نيز تفسير شده استجديد دوران زوال خطر است، آنگون

در . 1)شود يديده شد، بال و مصيبت نيز از زمين برچيده م) ثريا(هرگاه ستاره (
  .هنگام رؤيت ستاره ثريا اول فصل تابستان كه مصادف با هفتم ماه ژوئن است

باليي كه مربوط به : (نيز اين گفته را اين گونه تأييد كرده است :ابن قيم 
يابد و با ديده  و باغداري است در فصل زمستان و اول بهار انتشار مي كشاورزي

از معامله و خريد و  �به همين دليل پيامبر . رود شدن ستاره ثريا از بين مي
آن موقع زيرا تا . 2)است فروش ثمره كشاورزان قبل از فصل برداشت نهي فرموده

  .شود ص ميگردد و نزول يا عدم نزول آفات مشخ وضعيت آن روشن مي
  .شديدترين حالت انتشار بيماريها و بليات در فواصل تابستان تا پاييز است

  
  :خطر ها� خطرناe و ب� ح� راجع به دورهتوضي

                                                 
و ابـونعيم در تـاريخ    20و طبراني در الصغير، ص  151، ص »اآلثار«به روايت محمد بن الحسن در  -1

 .اند كه با سند صحيح روايت كرده 1/121اصفهان، 
 .4/41اد زاد المع -2
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  شود فصل تابستان در هفتم دسام3 آغاز م� ����

  

اكليل، «: شوند روز به اسامي زير ظاهر مي) 13(هاي اين ايام هر كدام در  ستاره«
دهند و در اين ايام به دليل  تشكيل مي ←روز اول فصل را  40كه » قلب و شوله

برودت زياد هوا ويروسهاي پراكنده و معلق در هوا بعد از تبديل هوا از بين رفته و 
  .شود به اذن خدا آسيبي متوجه مردم نمي

البته به (اما چهل روز قبل از آغاز زمستان بيشترين دوران ضرر و زيان است 
سماك و غفر و زبانا هستند كه هر كدام در : هاي اين ايام رهكه ستا) امر خداوند

  .1گيرند شوند و جمعاً حدود چهل روز را دربرمي روز ظاهر مي) 13(
  

   شود فصل بهار در هفتم مارس آغاز م� ����

  

سعد السعود و سعد االخبيه و المقدم هستند كه هر : هاي اين ايام نيز  ستاره«
شوند، و جمعاً چهلم بهار را تشكيل  ر ظاهر ميروز اول فصل بها) 13(كدام در 

  .شود دهند، كه به امر خدا هيچ زيان قابل توجهي نازل نمي مي

                                                 
ظرفها را بپوشانيد و مشكها را ببنديد، كه در ايـن ايـام سـال،    «است  در اين مورد فرموده �امبر پي -1

عجمهاي : گويد ليث مي. »گيرد شود و هر ظرف بدون درپوش و هر مشك باز را دربر مي وبا نازل مي
مختصر صحيح مسـلم،  . ت كنندكنند، تا از وبا خود را حفاظ منطقه ما در ماه كانون اول اين كار را مي

 .346، ص 1282شماره 
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. بسيار ضررمند و خطرناك است) به اذن خدا(اما چهل روز قبل از آغاز بهار 
البلده و سعد الذابح و سعد بلع است كه هر كدام در «كه چهل روز اين ايام شامل 

  .شوند مي روز ظاهر) 13(
  

  .شود فصل تابستان در هفتم ژوئن آغاز م� ����
  

الجوزاء (و الهقعه ) التويبع(الثريا و الدبران : هايي به اسامي و شامل ستاره
روز اول فصل ظاهر ) 40(روز و جمعاً در ) 13(باشد كه هر كدام در  مي) االولي
آسيبها و ) به اذن اهللا(در اين ايام نيز . گيرد كه چهلم تابستان را دربر مي. شوند  مي

هرگاه ستاره «: در حديث نبوي نيز آمده است. رسد آفات به حد اقل خود مي
  .1»شود ديده شد باليا و مصايب از هر مكاني برچيده مي) ثريا(

به (مشهور است ) عروس ثريا(اما چهل روز قبل از آغاز فصل تابستان كه به 
: هاي كه شامل ستاره. ديد وجود داردباليا و مصائيب و آفات به طور ش) اذن اهللا

  .شوند روز ظاهر مي) 13(الرشا و الشرطين و البطين است كه هر كدام در 
  

  شود فصل پاييز نيز در هفتم سپتام3 آغاز م� ����
  

هاي الجبهه و الزبره و الصرفه كه هر كدام  ستاره«كه در چهل روز اول فصل 
يز را تشكيل داده و در اين ايام نيز شوند و جمعاً چهلم پائ روز ظاهر مي) 13(در 

  .به اميد خدا خطري متوجه مردم نخواهد شد

                                                 
 .سند آن قبالً بيان شد -1
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كه شامل : هاي پرخطر است اما چهل روز قبل از آغاز پاييز، از جمله دوره
) 39(روز، و جمعاً در ) 13(هاي، المرزم و النثره و الطرفه است كه هر كدام  ستاره

  .شوند روز ظاهر مي
 چيزهل روزه كه قبل از آغاز فصول واقع هستند از هر هاي چ پس اگر در دوره

سرد مزاج پرهيز شود، و آمادگي الزم براي مقابله با تغييرات آب و هوا كسب 
و آنگونه . باشد شود، به معناي قرار گرفتن در وضعيتي امن نسبت به بيماريها مي

) صل جديدروز مانده به آغاز ف) 40(يعني (ابتداي آن : گويند كه عامه مردم مي
يعني جسم پس از اين مدت به (كني  مواظب آن باش و در نهايت آن را قبول مي

شيطان نيز از . كند هر آب و هوايي عادت كرده و سرما و گرما بر جسم اثر نمي
ضعف و بيماري انسان در ايام مربوط به تحوالت فصول، استفاده كرده و چون 

مداواي آن از ياد و ذكر خدا غافل بيماران به دليل مشغول بودن به بيماري و 
گردد، لذا  گيرند، و بر درد و رنج آنان افزوده مي شوند، تحت سيطره او قرار مي مي

  .هاي او پرهيز كرد بايد از توطئه
اما راجع به اواسط ماهها بايد . تا به حال از ابتدا و انتهاي فصول سخن گفتيم

هر ماه ) 15(و ) 14(و ) 13(در  اينگونه بوده كه �متذكر شويم كه سنت پيامبر 
گرفتند تا مجاري خون را بر شيطان تنگ نموده و نتواند از تأثير جاذبه ماه  روزه مي

و . (افتد مانند آنچه كه به دليل قاعده ماهيانه زن اتفاق مي. برداري كند بر خون بهره
  ).توانند در نهايت از شر او رهايي يابند فقط زنان با ايمان مي
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هفته نيز از تسلط شيطان در روزهاي دوشنبه و پنج شنبه به دليل نزول در طول 
  .شود مالئكه و عرضه اعمال بشر بر خداوند كاسته شده، و در ساير ايام بيشتر مي

در طول روز نيز به هنگام طلوع و غروب خورشيد و نيز در وسط روز كه از 
انجام قيلوله امر شده  ها در اين ساعات نهي و به نماز خواندن و بازي كردن بچه

  .شود است تسلط و حضور شيطان بيشتر مي
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69����
������� ��	��� 
 شگيري و شفا يپ راهكارهاي شريعت براي    �� 	���

  : قاعده بيست و دوم) ٢٢(
  

  زير�0 و هوشيار� نوع� درمان است
  

خداونـد  . ١به اين معني كه از طريق ظواهر به درون و باطن اشياء پي برده شود

’ (�βÎ: فرمايد متعال مي Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ t Ïÿ¿dœuθ tG çΗ ø> Ïj9 ∩∠∈∪�� )75: الحجر.(  

  ).!هايى است براى هوشياران ، نشانه)انگيز سرگذشت عبرت(در اين (يعني 

$‚�كــه خــود منزلتــي از منــازل  −ƒ Î) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ � باشــد مــي .

  : گويد آنگونه كه عالمه ابن قيم در كتاب مدارج السالكين بيان كرده است و مي
، و طبق نظر )هوشياران(متفرسين : ظر مجاهدطبق ن» متوسمين«منظور از كلمه (
كـه در  آنچـه   2)باشـد  رين ميو طبق نظر مقاتل متفك) تعبير كنندگان(معبرين : قتاده

روزي پيـامبر  : (دارد اين زمينه بسيار واضح است، حديث ام سلمه است كه بيان مي
و  .اش بـود  ي مايل بـه زرد بـر چهـره   ا در خانه ام سلمه كنيزي را ديد كه لكه �
  .3)اند براي وي رقيه بخوانيد زيرا وي را چشم زده: فرمود

                                                 
 .27الفراسه، رازي، ص  -1
 .2/482مدارج السالكين،  -2
 .10/212فتح الباري، ابن حجر -3
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خداوند بندگاني دارد كه : (فرمود �پيامبر . و اين نشانه تماس شيطان است
  .1)ندشناس مردم را از ظاهرشان مي

شكان نيز براي شناخت بيماريهاي دروني از طريق رنگ و چهره و لمس و پز
اي براي انعكاس وضعيت داخلي بدن به  هكنند و خود چشم نيز آيين بدن عمل مي
: پس بيشتر بيماريهاي جسمي هم با منشأ روحي و رواني مانند. آيد حساب مي

افسردگي و عصبانيت و ترس و شادي و هم با منشأ مادي و عضالني جز با ديدن 
سطح چشم، مانند ضعف قلب نارسايي كليه، التهاب كبد، افزايش فشار خون، 

عصبي و بيماريهاي ناشي از آن و بيماريهاي مربوط به ستون اختالل در دستگاه 
يعني (پس خودت را به شناخت عوارض ظاهري بيماريها عادت بده . فقرات

بزرگي از شناخت نفس و كه در نتيجه خودت را داراي گنج ) فراست و زيركي
  .2طريق كنجكاوي و معاينه مسايل پيچيده دروني خواهي ديد

  

                                                 
به روايت بزار و طبراني در االوسط بـا سـند حسـن، و در صـحيح الجـامع      . 10/268مجمع الزوائد،  -1

 .2164شماره 
 .باشد مي »ةالشرعي ةكيف تعالج مريضك بالرقي«ن قاعده به بعد برگرفته از كتاب ديگر مؤلف از اي -2
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  : سومقاعده بيست و ) ٢٣(
  

  گ�� بيماريها است  وجود راهارها� kتلف درمان، بيانگر اسباب kتلف شل
  

كتك زدن يا ايجاد حالت خفگي يا هر كار ديگري كه براي دفع جن بر روي 
مريض انجام گيرد، براي مريض مطلوب نيست، بلكه عواقب خطرناكي را هم 

رعايت درمان تدريجي  و هم براي بيمار به دنبال خواهد داشت، و گوبراي دعا
زيرا ورود يك جن به طور كامل در بدن يك . براي مريض مفيد خواهد بود

شخص از انجام يك امر مكروه توسط بيمار شروع شده است و آغاز معالجه كه از 
خواندن دعا بر مريض شروع شده، قدمي است در جهت بيرون راندن آن جن از 

طبق آنچه در قواعد گذشته توضيح (و، و نيز دعايي است كه براي هدايت ا. جسد
 �و اگر در حاالت مختلف مريض مبتال به جن و شيوه معالجه پيامبر ) داديم

موارد زير از آن نمونه . نظري بيافكنيم، حكمت مداواي تدريجي را خواهيم فهميد
  : است
كه زني پسر «روايت كرده است،  �امام احمد در مسند از ابن عباس  -1

فرزند من داراي  �اي رسول اهللا : آورده و گفت �پيامبر خويش را نزد 
پيامبر . دهد حاالت جنون است و در هنگام غذا و شام وي را گرفته و آزارمان مي

با دست خويش سينه فرزند او را مسح كرده و بر وي دعايي خواند، آنگاه  �
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شد و اي شديد كرد و از دهان او چيزي شبيه توله سگ سياه خارج  پسرك، سرفه
  .1دفرار كر
هيثمي از ام ابان بنت الوازع از پدرش روايت كرده است كه جدش، پسري  -2

او را به من : فرمود � رسول اهللا. برد �ديوانه داشت و او را نزد پيامبر 
سپس پيراهن وي را از باال و پايين گرفت . نزديك كن و پشت به من قرارش بده

آنگاه پسر رو به خدا بيرون رو، اي دشمن : فرمود كوبيد و مي  و بر پشت او مي
ر روايت ابن ماجه د. 2نمود و مانند يك شخص عاقل در وي نگريست �پيامبر 

  .3مده استنيز آ D"a@Şë†flÇ@žxŽŠA3aCدر كتاب طب از عثمان بن ابي العاص با لفظ 
بيهقي در داليل النبوه حديثي طوالني را از اسامه بن زيد روايت كرده كه  -3
همراه پيامبر خدا به قصد به جاي آوردن حج از مدينه بيرون رفتم به بطن : گفت

از روزي كه : آورد و گفت �الروحاء رسيديم كه زني پسر خويش را نزد پيامبر 
او را ميان سينه خويش قرار  �پيامبر . ام هنوز مريض است او را به دنيا آورده

اي دشمن : ريخت و فرمود داد و كمي خم شد و از آب دهان خويش در دهان او
آنگاه وي را به مادرش : گويد اسامه مي. »خدا بيرون رو كه من پيامبر خدا هستم

  .4»ارداو را بگير كه ديگر مشكلي ند«: داد و فرمود
                                                 

 .1/254مسند امام احمد،  -1
 .9/3مجمع الزوائد -2
 .5348به روايت ابن ماجه، كتاب طب، شماره  -3
 .6/24ي داليل النبوه، بيهق -4
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كند كه عبداهللا  ابويعلي از حنش الصنعاني از عبداهللا بن مسعود روايت مي -4
 �پيامبر . لي شفا يافتدر گوش يك شخص مبتلي مطلبي خواند و شخص مبت

�óΟآيه : در گوش او چه خواندي؟ گفت: فرمود çF ö7Å¡ ys sùr& $ yϑ ¯Ρr& öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $ ZWt7tã 

öΝ ä3 ¯Ρr&uρ $ uΖ øŠs9Î) Ÿω tβθ ãè y_ ö� è? ∩⊇⊇∈∪�� )115: المؤمنون.(  

) گرديد؟ ايم، و بسوى ما باز نمى آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده(يعني 
خواند، آن كوه از  اگر مردي موفق آن را بر كوهي مي«: دفرمو �پيامبر  سپس
  .1»رفت بين مي

هاي مختلفي كه براي عالج ذكر شد، بيانگر تعدد علتهاي ابتال است  پس شيوه
يان عادت آنها به گوگرداند كه علت شكست برخي دعا و اين براي ما روشن مي

  .يك حالت مشخص و ثابت است
  
  
  
  
  

                                                 
وي . 29االذكار نـووي، ص  : نگا. آمده است» موقناً«و در روايتي ديگر با لفظ  5/115مجمع الزوائد،  -1

در ايـن سـند، ابـن لهيعـه وجـود دارد كـه شخصـي        : گويد هيثمي مي. حديثي غريب است: گويد مي
 .اند ضعيف است و حديث حسن و بقيه رجال آن ثقه
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  : مقاعده بيست و چهار) �٢( 
  

  قرآن درمان هر درد� است
  

اصل و اساس مداوا اوالً مبتني بر استفاده از قرآن و سپس استفاده از داروهاي 
نه آنگونه . كند و اين قاعده حتي براي بيماريهاي جسمي نيز صدق مي. ديگر است

كنند كه درمان بيماريهاي جسمي فقط در بيمارستانها  ان گمان ميگويكه برخي دعا
هاي مادي است و درمان بيماريهاي رواني نيز فقط با رقيه و دعا و درمان و با دارو

اين تقسيم هيچ مبنايي ندارد، چرا كه . بيماريهاي روحي هم به وسيله قرآن است
  .1قرآن پزشك دلها و درمان آن و مايه سالمتي جسمها و شفاي آن است

”�ãΑÍi: فرمايد خداوند مي t∴ çΡuρ zÏΒ Èβ# u ö� à) ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö !$ x� Ï©�� )82: اإلسراء.(  

  ).كنيم و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى(يعني 
زيرا از شفا، نتيجه . بسي جاي تأمل است» دواء«به جاي » شفا«آوردن كلمه 

. كامل مقصود است، در حاليكه با مصرف دواء امكان شفا نيافتن نيز وجود دارد
آن سراسر شفا است، براي تمام بيماريهاي قلبي و قر: (گويد مي :ابن قيم 

و هيچ گونه درد و : (گويد تا آنجا كه مي) جسمي و تمام دردهاي دنيوي و اخروي
بيماري قلبي و بدني وجود ندارد مگر اينكه در قرآن، براي عالج و سبب آن 

                                                 
امـام   :ابن قيم و االذكار: ابن تيميه و وابل الصيب: الكلم الطيب: به كتب اذكار مراجعه شود، از جمله -1

 .نووي و الحصن الواقي اثر نويسنده
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پس اگر كسي با قرآن شفا نيافت و براي او كافي نبود، . راهنمايي شده است
  .1)وند او را شفا ندهد و كفايتش نكندخدا

شود كه اسباب و داروهاي مادي و  البته از اين گفته اين مطلب برداشت نمي
ارزش است و بايد رها شود، بلكه سخن اينست كه درمان  درمان در بيمارستانها بي

هر دردي در وهله اول در قرآن هست، آنگاه اسباب و داروهاي ديگري كه وجود 
كند و نزول شفا  شود و خداوند با اين روش قطعاً شفا را نازل مي اده ميدارد، استف

به معني اين است كه طبيب را براي تشخيص درست مرض و سپس درمان توفيق 

#�: فرمايد البته عكس قضيه صادق نيست، زيرا خداوند مي. دهد مي sŒ Î) uρ àM ôÊ Ì� tΒ 

uθ ßγsù É Ï� ô± o„ ∩∇⊃∪�� )80: الشعراء.(  

  ).دهد گامى كه بيمار شوم مرا شفا مىو هن(يعني 
  .2و دارو فقط سببي از اسباب شفا است

  

                                                 
  .4/352المعاد،  زاد -1
  .، كتاب الطب مراجعه شود4براي آگاهي بيشتر به زاد المعاد، ج  -2
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  : قاعده بيست و پنجم) �٢(
  

  هنگام قرائت معان� را در ذهن خويش 
  

قرائت آيات به تنهايي كافي نيست، بلكه به تصوير كشيدن معاني آيات و تأثير 
راي پي بردن به اهميت ب. گرفتن از آنها نيازي ضروري براي تأثير گذاري آن است

هايي كه در بيرون راندن جن و شفاي بيمار و از بين  موضوع كافي است به تجربه
رفتن آثار بيماري بعد از تصور و تفكر و دقت در معاني آيات حاصل شده است، 

به روش شيخ االسالم بنگر، هنگامي كه بر همراه مجروح و . نظر افكنده شود

%ŠÏ≅�ضعيف خويش آيه  uρ ÞÚ ö‘r'̄≈ tƒ Éë n= ö/$# Ï8 u !$ tΒ �� )چون با (را خواند،  ).44: هود

اش  بر آن شخص اثر كرد و بالفاصله خونريزي) تصور و تأمل در معاني بود
با وجود اينكه معني آيه مربوط به طوفان است و الفاظ آن بر عظمت . 1متوقف شد

@Dكند، و اما طبق قاعده  كالم خدا داللت مي ÅÐÜÛa@ âìàÈi@ ñgÈÛa@˜ì–¢@ ü
kj�ÛaCR كند و شيخ االسالم انسان را به زمين تشبيه  در اين مورد هم صدق مي

  . كرده است و اين يك درمان بسيار كارآمد قرآن است
  

                                                 
 .4/358زاد المعاد  -1
  ).مترجم. (يعني معاني و مصاديق آيات مختص زمان و واقعه مربوط به نزول اوليه آيه نيستند -2
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)٢
  : قاعده بيست و ششم) 
  

  بيش/ امراض نتيجه اثرات چشم است و ساير موارد به صورت استثناي� وجود دارد
  

بيشترين چيزي كه : (است كه فرمود �پيامبر دليل ما براي اين مطلب، گفته 
و نيز . 1)تپس از قضاي خدا سبب مرگ امت من است، نتيجه چشم بدشگون اس

چشم بدشگون آدمي را روانه قبرستان و شتر را به ديگ آشپز : (فرموده است
  .2)دبر مي

توان به سبب آن پي برد، همانگونه  با هوشياري و دقت در عوارض بيماري مي
پس هرگاه عاليم زير در بيمار مشاهده شد در اثر . مبحث سابق بيان شدكه در 

و رنگ پريدگي به همراه ) يا همان زردي چهره(سفعه . چشم بدشگون بوده است
تر از پشت و يا باالتر از كتف،  كسالت و سستي، احساس درد در سطح پائين

يا سوزش معده،  سردرد مداوم به همراه درد در اطراف سر و تعريق و ادرار زياد
خوابي در شب، احساسات غيرطبيعي مانند عصبانيت شديد و زودهنگام و يا  بي

بيشتر مردم نيز به آن مبتال . گريه بدون دليل مشخص و تنگي عروق قلب
هيچ جسمي خالي از حسد نيست، اما : (يدگو شيخ االسالم ابن تيميه مي. باشند مي

البته اين . 3)كند سخاوتمند آن را پنهان ميانسان خسيس آن را آشكار كرده و انسان 

                                                 
 .4023ماره صحيح الجامع، آلباني، ش -1
 .1217همان، شماره  -2
  .10/1225كتاب السلوك،  -3
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امراض اگر به صورت سطحي و عارضي باشد، كسي را دچار آسيب جدي 
  .گذارد كند، اما اگر زجرآور باشد و ماندگار، اثرات عميقي بر فرد مي نمي

  : ات آنها دو نوعند�چشمها� بدشگون براساس تأث

ذارد، هرگاه شخصي، گ ميم اثر اين نوع به همه مرد: چشم آزار دهنده: نوع اول
ديگري را بدون آوردن نام خدا، تعريف و تمجيد كند، تحت تأثير اين نوع چشم 

زيرا شيطان در هنگام شنيدن تعاريف و تمجيدها در جلسه حاضر . گيرد قرار مي
  .گذارد شده و در صورت اجازه خداوند بر شخص مدح شده اثر مي

چشم برخي انسانها را كه داراي ايمان  اين نوع: چشم هالك كننده: نوع دوم
كه در صورت مدح آن توسط ديگران، شيطان بر او . گيرد ضعيفي هستند دربر مي

اثر : (است �كند، كه مصداقي از فرموده پيامبر  ميشود و او را هالك  مسلط مي
چشم در افراد حقيقت دارد و شيطان براي تأثير، حاضر شده زيرا به بني آدم 

ه ذكراست كه خود چشم ظاهري نيست كه اثر الزم ب. 1)رزدو حسادت مي
گذارد، زيرا انسان كور هم با مدحي كه از شخصي به عمل آورد سبب چشم  مي

  .زدن او شده است

                                                 
روايت شده و ادامه آن را در مسـند امـام احمـد     10/203در بخاري، » العين حق«ابتداي اين حديث  -1

سـيوطي در سـنن الكجـي در    . آمـده اسـت  » يحضـرها «و » يحضرها بها«و با الفاظ ) 21439شماره (
 5/107ترمـذي هـم بـا وي موافـق اسـت، هيثمـي در       . ده اسـت حديث ابي هريره آنرا تقويـت نمـو  

در هر حال معني آن درست است و با هيچ . آن را احمد با رجال صحيح روايت كرده است: گويد مي
 .حديثي در تضاد نيست و تجربيات و اتفاقات و نظر مشايخ ما آن را تأييد كرده است
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امكان پذير است كه  �درمان اثرات چشم هم با عمل كردن به حديث نبي 
@Dæìàènm: فرمود åßCQ@از اين  آنگونه كه علماي شرع با توجه به فهم خويش

اند، نه آنگونه كه برخي دنيا دوستان و پيروان آنها  حديث آن را تأييد كرده
  .!گويند كه اثرات چشم نتيجه وسوسه و تلقين خود آنهاست مي

برم، اگر به تمام اين قواعد عمل كردي اما  اين قواعد را با اين بيان به پايان مي
  : اثري مشاهده ننمودي به قاعده زير عمل كن

                                                 
×D@@@@@òqîÓŠÛbi@ÙqšíŠß@rbqÈm@Ñqîبيشتر بـه كتـاب   ، براي آگاهي )3908شماره (صحيح جامع الباني،  -1

òîÇŠ’ÛaC مراجعه شود. 
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  : قاعده بيست و هفتم) ٢٧(
  

  تواند شفا دهد فقط خداوند م�
  

اگر تمام اسباب و وسايل شفاي بيمار از قرائت قرآن تـا اسـتفاده از داروهـاي    
گيريم كـه اراده خـدا بـه آن تعلـق      مادي فراهم باشد و مريض شفا نيابد، نتيجه مي

يـن مسـئله در تمـام    و ا. نگرفته است، زيرا باالتر از تمام سـببها اراده او قـرار دارد  
اي رخ  گاهي اوقات در يك شـهر زلزلـه  . جوانب زندگي روشن و قابل درك است

اي، برخي از آنها وفات كرده و برخـي   دهد و با ريزش يك ساختمان روي عده مي
و عكـس قضـيه نيـز    . اند مانند، در حاليكه هر دو دسته در يك شرايط بوده زنده مي

شود اما  ط مسحور شدن يك شخص فراهم ميبرخي مواقع تمام شراي. صادق است
تواند بر او اثر كنـد، زيـرا خداونـد متعـال      شود و شيطان نمي آن شخص سحر نمي

$�: فرمايد مي tΒ uρ Ν èδ t Íh‘!$ ŸÒ Î/ Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ ym r& �ωÎ) ÈβøŒ Î*Î/ «!$# �� )102: البقره.(  

  ).ان برسانندتوانند بدون اجازه خداوند، به انسانى زي ولى هيچ گاه نمى(يعني 
و برخي مواقع هم با وجود مهيا شدن تمام اسباب شفا، خداوند طبق حكمـت  
خويش اينگونه حكم كرده كه بيماري هنوز شفا نيابد، يا به خاطر واگذاري كار بـه  

خاصـتاً اگـر   . خود او، و يا به خاطر پاك كردن گناهـان شـخص و يـا آزمـايش او    
كه در آتـش افكنـده شـد و در     �براهيم اي را دوست داشته باشد، همانند ا بنده

رأس تمام باليا قرار گرفت و در نهايت نصرت خويش را شامل حـال وي كـرد و   
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$ �به آتش دستور داد تـا سـرد شـود     uΖ ù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. # YŠ ö� t/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/Î) �. 
  ).69: األنبياء(

بر ابراهيم ! اى آتش«: گفتيم )ولى ما ؛سرانجام او را به آتش افكندند(يعني 
  ).»!سرد و سالم باش

اما در چنين حالي تأثير قرائت قرآن بر وي چه خواهد شد؟ جواب اينست كه 
با تالوت قرآن بر او نسيم سالمتي، يقين به وعده خدا در مورد شفاي او و صبر در 

  .يابد يشود، و در نتيجه روانش، آرامش و اطمينان م برابر بيماري بر او نازل مي
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  سخن آخر
  

مطالب ياد شده تاكنون نتيجه تجربياتي است كه در اين زمينه به توفيق خدا به 
دست آمده است و براي كسي كه در صدد انجام رقيه است با قرار دادن سه هدف 

  : زير، پيشاپيش خود مفيد خواهد بود
 يادگيري رقيه به نيت خدمت به مردم، همراه با توضيح بينش -1

دار ساختن اين باور عقيدتي و اينكه شفاي  توحيدي خالص و تالش براي ريشه
  .امراض فقط به اذن خداوند متعال است

دعوت مردم به ترك گناهان و ارتباط مستمر با خداوند متعال از  -2
 .طريق اذكار صبح و شام

  .مبارزه با جادوگران و ساحران و پيروان صوفي نماي جاهل آنان -3
، مخصوص افرادي خاص نيست، بلكه براي خود و و بدان كه رقيه

شود و از جمله كارهاي نيك است،  خويشاوندان و دوستان تو نيز مفيد واقع مي
رقيه از جمله بهترين اعمال است، و پيامبران و صالحان نيز : (يدگو ابن يتميه مي

طبق آنرا انجام داده و به طور مداوم از آن براي دفع شياطين از انسانها از آن 
شنوي  هاي جن كه از زبان مريض مي به گفتهو نيز . 1)اند ودهدستور خدا استفاده نم
  .اي به حرف زدن با آنها نداشته باش  اعتماد نكن و عالقه

                                                 
 .57 – 19/56فتاوي، ابن تيميه،  -1
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براي معالجه بيمـاران از جنهـاي مـؤمن و     گوفالن دعا(و گفته برخي مردم كه 
. ي و اثرگـذار اسـت  خواهد تو را نفريبد، زيرا قرآن به تنهـايي قـو   صالح كمك مي

�öθ: فرمايـد  خداوند مي s9 $ uΖ ø9t“Ρr& # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9$# 4’ n?tã 9≅t6y_ …çµ tF ÷ƒr&t� ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF •Β 

ôÏiΒ Ïπ uŠô± yz «!$# � �)21: الحشر.(  

ديـدي در برابـر آن خاشـع     ميكرديم  مياگر اين قرآن را بر كوهي نازل (يعني 
  ).دشكاف ميشود، و از خوف خدا  مي

اهميت و عظمت قرآن بيشتر روشن » جبل«در اين آيه با دقت در كلمه 
گردد، حال كه محل نزول قرآن انساني از گوشت و خون است، قضيه چگونه  مي

اند باز هم اصليت آنها بر كذب  حتي اگر بپذيريم كه اين جنيها صالح! خواهد بود
اساتي بسيار حساس و و داراي احس باشد مي 1يراست زيرا مخلوقاتي از جنس اث

حال داستاني عجيب را كه براي شيخ اإلسالم ابن تيميه درمورد . باشند ظريف مي
گاهي اوقات يك شخص كافر كه . (خوانيم جنهاي صالح پيش آمده با هم مي

منصبي شاهانه داشته يا فرمانده بزرگي بوده و از ياران و همراهانش جدا شده و از 
يك جني كه در قالب يك انسان خود را به وي نشان  ترس مرگ به بيابان رفته با

كند و براي او آب برده و شخص مذكور را به اسالم دعوت داده  داده برخورد مي
زماني كه در قلعه مصر بودم، چنين اتفاقي براي من : (دهد كه امام ادامه مي) است

                                                 
اي رقيق و لطيف كه در علم اسپريتيسم تعاريفي بـراي آن بيـان شـده و بـا برخـي تجهيـزات و        ماده -1

 ).مترجم. (هاي ماوراء بنفش قابل ديد است استفاده از اشعه
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، كه جن نيز افتاد و براي بسياري از تركهاي منطقه شرق نيز اتفاق افتاده است
و . مؤمن به آن شخص گفته من ابن تيميه هستم و آن شخص هم باور كرده است

سپس به پادشاه ماردين و او هم به پادشاه مصر كه من در زندان او بودم خبر 
قضيه از اين قرار بود ! گيرند و من در زندان بودم آنان قضيه را جدي مي. دهد مي

س از به زندان افتادن من كار گذشته كه يك جني مسلمان كه مرا دوست داشته پ
كند و با معرفي خويش به اسم من قصد داشته كه مردم  من با تركها را پيگيري مي

شايد : برخي از مردم به من گفتند. دهم فكر كنند خود من آن كارها را انجام مي
فرشته نبوده است زيرا فرشته دروغ : اي بوده است؟ من گفتم جن نبوده و فرشته

  .1)من ابن تيميه هستم و اين دروغ را آگاهانه گفته است: ويد ولي او گفتهگ نمي
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
و اين از دقت فهم و ادراك ايشان بوده است خدا او را رحمت » مقدمه التفسير« ،93، 13/92فتاوي،  -1

 .كند
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  آخرين نصيحت
  

از بيماران سوءاستفاده نكن، و به خدا سوگند آنان در حال ! گواي برادر دعا
حتي برخي تحت فشار بدهي . آيند احتياج و اميد به شفاي خداوند به نزد تو مي

كه بدون دريافت اجرت براي وي رقيه بخواني، البته به  هستند و از تو انتظار دارند
اين معني نيست كه در مقابل رقيه، چيزي به عنوان مزد دريافت نكني، اما برخي از 

كنند با اين توجيه كه قرائتي طوالني  روي مي ان در طلب مزد مبالغه و زيادهگويدعا
ارت و كسب دنيا قرار بايد از خدا بترسند و كالم خدا را اسباب تج! خوانده است

  . ندهند
áîÄÈÛa@ïÜÈÛa@"bi@@üg@ñìÓ@ü@ë@Þìy@üëN@ @
´½bÈÛa@l‰@"@†à§a@æc@bãaìÇ…@ŠAeëN@ @

@L†àª@óÜÇ@"a@óÜ•ë@L‰bäÛa@laˆÇ@bäÓë@òä�y@ñŠAŁa@¿ë@òä�y@bîã†Ûa@¿@bäme@bäi‰
ÙîÛg@lìmcë@ÚŠÐÌn(c@oãc@@üg@éÛg@üc@†è‘cë@áèÜÛa@Ùãbzj(N@ @

  .برادر من بهتر نيست از دعاي شخص غايب براي غايب هيچ دعايي اي
  .دهم اي خواننده كه براي نويسنده طلب مغفرت كني تو را به خدا سوگند مي

  
     ه1415شب جمعه اول ماه محرّم، / القرائن         

  ).11748(الرياض ) 143033( پ. ص. عبداهللا السدحان: أبو محمد: كاتب
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�������� :	
���� � ���� ������: ���� �� ��� :�������  

www.aqeedeh.com 

es@al-islam.com 


