مختصر رقيه شرعی
)قرآن درمانی(
در پرتو قرآن و سنت
تأليف :ابوالعاليه محمد بن يوسف جورانی
ترجمه و اضافات :پدرام اندايش
مقدمهی مترجم:
به نام ﷲ و برای ﷲ و به ياد ﷲ ،شکر و ستايش برای ﷲ تعالی است ،او را حمد گفته و از
او کمک میطلبيم و از او طلب هدايت مینماييم و از او آمرزش گناهانمان را خواستار
هستيم .کسی را که ﷲ تعالی هدايت فرمايد ،گمراه کنندهای ندارد و کسی را که گمراه سازد
هدايت کنندهای ندارد ،گواهی میدهم که هيچ پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و
محمد – شمشير در کارزار و دلسوز در دعوت – بنده و فرستادهی وی میباشد .صادقترين
کتاب ،قرآن است و بهترين هدايت ،هدايت پيامبر میباشد و اما بعد:
مطلبی که پيش رو داريم مختصری است دربارهی رقيهی شرعی يا همان قرآن درمانی،
امری که کسانی که دارای ديد مادیتری نسبت به بقيه هستند ،قبول آن برای آنها دشوار است
و البته که با ديدن آن ،مورد پذيرش آنها واقع میشود و همچنين عدهای از نام آن سوء استفاده
شر مردم را به هﻼکت میاندازند.
میکنند و با جادوگری و انجام امور ّ
توسط اين رقيهی شرعی ،تمامی بيماریها درمان میشود ،مخصوصا ً بيماریهای
روانپزشکی ،اگر باورتان نمیشود ،میتوانيد اين عمل را مشاهده کنيد ،وقتی درمان بيماری-
های بالينی توسط قرص و دارو انجام میگيرد ،در اغلب موارد بيماری تخفيف پيدا میکند و
بهبودی کامل حاصل نمیشود ،در حالی که کسانی که از طريق رقيهی شرعی درمان می-
شوند ،بعد از پايان درمان اظهار سبکی میکنند و مشکل آنها به طور کل بر طرف میشود،
بر اساس فتوای علمای اهل اثر ،نود درصد بيماریهای بالينی علت آن ورود جن به بدن
است ،در همين جاست که بعضی اين امر را خرافات میدانند و میگويند» :چرا در حالی که
در قرآن آمده است که شيطان فقط وسوسه میکند و راه نفوذی به بدن انسان ندارد ،شما می-
گوييد بيماری اعصاب نتيجهی وارد شدن جن در بدن است« ،بايد به آنها بگوييم» :آن
شيطانی که آنها اين آيه را به آن منسوب میدانند ،همان شيطانی است که در اول زندگی با
انسان همراه میشود و او نمیتواند کاری کند ،مگر وسوسه نمودن .ولی اين شيطانی که
»مس« میگويند ،در سورهی
داخل بدن انسان میشود و در عربی به اين عمل آن شيطان
ّ
ﱠ
ﱠ
ُ
ُ
الربَا َﻻ يَقو ُمونَ إِﻻ َك َما يَقو ُم الذِي
بقره آيهی  275به آن اشاره شده است :الﱠذِينَ يَأْكُلُونَ ِ ّ
يَت َ َخ ﱠب ُ
ش ْي َ
طهُ ال ﱠ
س) کسانی که رباخواری میکنند ]روز قيامت[ از ]قبر[ بلند نمی-
طانُ ِمنَ ْال َم ِ ّ
شوند ،مگر مانند کسی که شيطان در بدن او از طريق مس وارد شده است و او را کتک می-
زند(«.
خطاب من نسبت به پزشکانی که اين امر را انکار میکنند و چنين توانی را در جن نمیبينند،
اين است که چطور وقتی جنی میتواند در مدت چند لحظه تخت بلقيس را از مکانی دور
بياورد ،1نمیتواند باعث ترشح غدهای شود و يا سلسله اعصابی را دچار مشکل کند.
نکتهی ديگری که باعث رد اين عمل میشود ،ايجاد ترس در شخص میباشد .چنين اشخاصی
به جای انکار نمودن بهتر است توکل خود بر ﷲ تعالی را قوی کنند و اين را بدانند و در قلب
خود جای دهند که اگر تمامی جنهای دنيا جمع شوند و بخواهند به اندازهی سر سوزنی به
شخص ضرر برسانند تا ﷲ تعالی اجازه ندهد ،چنين اتفاقی نمیافتد.
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در کتابهای روانپزشکی اين عمل را در کنار جادوگری و روسای قبايل بدوی و ديگر امور
میآورند ،ولی بايد بگويم که در هر راهی غير از اين روش شخص بايد مدتها شاگردی کند و
به خود رياضت دهد ،ولی در اين روش اگر اخﻼص و توکل انسان قوی باشد ،با حتی يکبار
ديدن اين عمل ،شخص میتواند ،آن را ياد بگيرد و انجام دهد.
به کسانی که دسترسی به علمای اهل اثر برای دفع شيطان را ندارند ،توصيه مینمايم تا به
قرآن گوش فرا دهند ،البته قرآنی که به صورت ترتيل خوانده میشود ،ترتيلهای زيادی در
بازار و اينترنت موجود میباشند و شخص می تواند از آنها استفاده کند و اگر هم خواست می-
تواند ،از کانالهای ماهوارهای که دائما ً قرآن پخش میکنند ،مثل کانال  almajd 02استفاده
نمايد.
دﻻيل زيادی وجود دارد که قرآن شفای دردهای روحی و جسمی ،مادی و معنوی ،اعتقادی و
عملی میباشد ،از آنها:
اس قَ ْد َجا َء ْت ُك ْم َم ْو ِع َ
ُور َو ُهدًى َو َرحْ َمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ 
ظةٌ ِم ْن َر ِبّكُ ْم َو ِشفَا ٌء ِل َما فِﻲ ال ﱡ
َ يا أَيﱡ َها النﱠ ُ
صد ِ
]يونس) [57 :ای انسانها! همانا پندی از طرف پروردگارتان به شما رسيد و شفايی در آنچه
که در سينهها است و هدايت و رحمتی برای مؤمنان میباشد(.
آن َما ُه َو ِشفَا ٌء َو َرحْ َمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو َﻻ يَ ِزي ُد ﱠ
ﱠ
ارا] اﻻسراء[82 :
س ً
الظا ِل ِمينَ إِﻻ َخ َ
َ ونُن ِ َّز ُل ِمنَ ْالقُ ْر ِ
)و از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل میکنيم و بر ظالمان جز زيان نمیافزايد(.
قُ ْل ُه َو ِللﱠذِينَ آ َمنُوا ُهدًى َو ِشفَا ٌء] فصلت) [44 :بگو :آن برای کسانی که ايمان آوردهاند،
هدايت و شفا میباشد(.
جز اين آيات ،اين امر به تجربه رسيده است و فيلمهای آن در کتابفروشیهای اسﻼمی در
مناطق اهل سنت موجود است .نکته قابل ذکر اين است که اين درمان از طرف کسانی انجام
میگيرد که در بين مسلمانان بيشترين دشمنی را با سحر و جادو و دعانويسی دارند.
در انتها آرزو میکنم و از ﷲ تعالی دعا مینمايم که قرآن را بهار قلبهای ما قرار دهد و
تمامی بيماریهای شک و شبهه ،اعصاب و روانپزشکی ،مادی و جسمی را توسط آن از ما
دور نمايد.
مقدمهی مؤلف:
شکر و ستايش برای ﷲ است که کتابش را شفای هر دردی قرار داده است و صلوات بر
کسی که فرموده است» :ما أنز َل ﷲُ َدا ًء إﻻ ولَهُ َد َواء«) 1ﷲ ]متعال[ بيماريی را نازل ننموده
است ،مگر آن که برای آن درمانی وجود دارد( ،اما بعد ...
2
الرقيةُ
سنﱠة النﱠ َبويﱠة« است .آن را
الشر ِع ِيّة من ال ِكتَاب وال ﱡ
ْ
اين چکيدهای از کتاب من به نام » :ﱡ
وقتی تدوين نمودم که از نزديک و دور دربارهی آن سوال میشد و مورد توجه واقع شده بود.
اميد به آن که وسيلهای برای استفاده از رقيه شرعی برای کسی شود که آن مورد استفاده قرار
میدهد ،چه کسی که خود آن را انجام میدهد و چه برای کسی که اين عمل برای او صورت
میگيرد .تا توسط آن به کسی که دچار بيماری جسمی يا روانپزشکی يا بيماری روحی ناشی
از سحر و دعا نويسی يا داخل شدن جن در بدن يا چشم زخم خوردن و مورد حسادت قرار
گرفتن ،شده است ،سود رسانده شود .عجيب که چه بسيار بيمارانی هستند که بيماری آنها را
زمينگير کرده است؟ چه بسيار خانوادههايی هستند که به سبب جادو و دعا نويسی ،از هم
پاشيده شدهاند و متﻼشی گشتهاند؟ چه بسيار فرزندانی بودهاند که بين آنها و پدران ،مادران يا
برادران و خواهرانشان جدايی افتاده است و دليل آن را ندانستهاند؟! دائما ً مردم اين موارد را
 - 1صحيح بخاری)بخارايی(  .5678سنن ابن ماجه  .3439 ،3438شيخ آلبانی اسناد اين حديث را صحيح
دانسته است.
 - 2در دار النفائس در اردن به چاپ رسيده است و تعدادی از علمای بزرگ بر آن مقدمه نوشتهاند و شيخ
عﻼمه دكتر عمر سليمان اﻷشقر ﷲ به او پاداش خير دهد بر آن تعليق نوشته است.

به تعداد زياد در حقيقت زندگیشان ديدهاند و کسی که اين امر را انکار کند ،گناهکار بوده و
دچار لجبازی و دشمنی شده است.
به همين دليل مشتاق شدم که اين رقيه را توضيح دهم ،تا مردم توسط آن آموزش ببينند و
برای آنها سودمند واقع شود:
ْ
َ
ُ
_ شفا يافتن به اذن و اجازهی ﷲ تعالی میباشد ،ﷲ متعال میفرمايدَ  :ونُن ِ َّز ُل ِمنَ الق ْرآ ِن َما
ه َُو ِشفَا ٌء َو َرحْ َمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو َﻻ يَ ِزي ُد ﱠ
ارا] اﻹسراء) [82 :و از قرآن شفا و
س ً
الظا ِل ِمينَ إِ ﱠﻻ َخ َ
رحمتی برای مؤمنان نازل مینماييم و برای ظالمان چيزی را نمیافزايد ،مگز زيان ]آنها
را[(.
ص َرهُ ﱠ ُ إِ ْذ
_ دارای آرامشی است که درونها توسط آن آرام میگيرد :إِ ﱠﻻ تَ ْن ُ
ص ُروهُ فَقَ ْد نَ َ
ص ِ
اح ِب ِه َﻻ تَحْ زَ ْن ِإن ﱠ َ َم َعنَا فَأ َ ْنزَ َل ﱠ ُ
َار ِإ ْذ َيقُو ُل ِل َ
ﻲ اثْنَي ِْن ِإ ْذ ُه َما فِﻲ ْالغ ِ
أ َ ْخ َر َجهُ الﱠذِينَ َكف َُروا ثَانِ َ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
علَ ْي ِه َوأَيﱠ َدهُ بِ ُجنُو ٍد لَ ْم ت ََر ْوهَا َو َج َع َل َك ِل َمةَ الذِينَ َكف َُروا ال ﱡ
س ِكينَتَهُ َ
َ
ﻲ العُليَا َو ﱠ ُ
س ْفلَى َو َك ِل َمة ﱠ ِ ِه َ
ع ِز ٌ
يز َح ِكي ٌم] التوبة) [40 :اگر او را ياری ندهيد ،ﷲ ]متعال[ او را ياری داد در وقتی که
َ
کسانی کفر میورزيدند او را اخراج نمودند و او يکی از دو نفری بود که در غار بودند و در
آن هنگام به دوستش فرمود» :غمگين مباش! ﷲ ]تعالی[ با ماست« .در نتيجهی آن ﷲ
]متعال[ آرامش را بر او نازل نمود و با لشگريانی او را ياری داد که آنها را نمیبينيد و سخن
کسانی که کفر میورزيدند را پايينتر و سخن ﷲ ]متعال[ را باﻻتر قرار داد و ﷲ ]متعال[
بسيار با عزت و بسيار با حکمت است(.
ْ
ﱠ
ُ
_ آن ذکری است که قلبها توسط آن اطمينان خاطر میيابند :الذِينَ آَ َمنُوا َوتَط َمئِ ﱡن قُلوبُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر
ﱠ ِ أَ َﻻ بِ ِذ ْك ِر ﱠ ِ ت ْ
ت ُ
ب] الرعد:
صا ِل َحا ِ
َط َمئِ ﱡن ْالقُلُ ُ
طوبَى لَ ُه ْم َو ُح ْسنُ َمآ َ ٍ
ع ِملُوا ال ﱠ
وب * الﱠذِينَ آ َ َمنُوا َو َ
) [29 _ 28کسانی که ايمان آوردهاند و قلبهای آنها با ذکر ﷲ ]تعالی[ اطمينان خاطر میيابد،
آگاه باشيد که با ياد ﷲ قلبها اطمينان خاطر میيابد * کسانی که ايمان آوردهاند و عمل صالح
انجام میدهند] ،درخت[ طوبی ]در بهشت[ برای آنها خواهد بود و نيک سرانجامی دارند(.
اس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَا ْخش َْو ُه ْم فَزَ ا َد ُه ْم ِإي َمانًا
_ شيطان را دور میکند :الﱠذِينَ قَا َل لَ ُه ُم النﱠ ُ
اس ِإ ﱠن النﱠ َ
َوقَالُوا َح ْسبُنَا ﱠ ُ َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل * فَا ْنقَلَبُوا ِب ِن ْع َم ٍة ِمنَ ﱠ ِ َوفَ ْ
سو ٌء َواتﱠ َب ُعوا ِرض َْوانَ
س ْس ُه ْم ُ
ض ٍل لَ ْم َي ْم َ
ش ْي َ
ع ِظ ٍيم * ِإنﱠ َما ذَ ِل ُك ُم ال ﱠ
ط ُ
ون ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم
ﱠ ِ َو ﱠ ُ ُذو فَ ْ
ان يُخ ّ َِو ُ
ض ٍل َ
ف أَ ْو ِليَا َءهُ فَ َﻼ تَخَافُو ُه ْم َوخَا ُف ِ
ُمؤْ ِمنِينَ ] آل عمران) [175 -173 :کسانی که مردم به آنها میگويند» :مردم برای شما جمع
شدهاند ،پس از ابهت و عظمت آنها بترسيد!« در نتيجهی آن ،ايمان آنها زياد میشود و می-
گويند» :ﷲ ]متعال[ برای ما کافی است و نيک نگهبانی میباشد« * با نعمتی و بخششی از
طرف ﷲ ]تعالی[ باز میگردند و از رضايتمندی ﷲ ]متعال[ تبعيت میکنند و ﷲ دارای
بخششی بزرگ است * آن فقط شيطان است که از دوستانش ]مردم[ را میترساند ،پس از آنها
نترسيد و از من بترسيد اگر مؤمن هستيد(.
َ
َ
ْ
ب البَأس  ،ا ْش ِفه وأنتَ ال ﱠ
شافِﻲ  ،ﻻ
_ دعايی سودمند و اجابت شدنی» :الل ُه ﱠم َربﱠ الناس أذ ِه ِ
سقَ َما«) 1يا ﷲ! ای پروردگار انسانها! ناراحتی را بر طرف
ِشفَا َء إﻻﱠ ِشفاؤُك ِشفَا ًء ﻻ يُغَاد ُِر َ
فرما! شفا بده و تو شفادهنده میباشی ،و شفايی جز شفای تو وجود ندارد ،شفاعی در آن
بازگشت بيماری وجود ندارد(.
بدانيد – ای کسانی که ﷲ تعالی من و شما را رحمت نمايد – اشتباهی که عدهی زيادی از
مردم گرفتار آن میشوند اين است که قرآن فقط شفای چشم زخم و حسادت يا جادو و دعا
نويسی يا وارد شدن جن میباشد .قسم به ﷲ ،اين فهمی کوتاه در معنای شفا دادن قرآن می-
باشد؛ بلکه قرآن برای تمام بيماریهای بدنی و روحی شفا میباشد.
عﻼمه ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ گفته است» :قرآن شفايی کامل برای تمام بيماریهای روحی
و بدنی و دنيوی و آخرتی میباشد و توفيق يافتن به طلب شفا کردن از آن به هر کسی نمی-
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رسد .اگر بيمار به نيکی توسط آن به دنبال درمان باشد و آن را صادقانه و با ايمان با قبول
کامل و اعتقاد محکم و برقرار کردن شرطهای آن انجام دهد ،بيماری هرگز در برابر او
مقاومت نمیکند .چگونه میشود ،بيماری در برابر سخن پروردگار زمين و آسمان مقاومت
کند ،کﻼمی که اگر بر کوهها نازل شود ،آن را شکاف میدهد يا اگر بر زمين نازل شود آن
را قطعه قطعه میکند .بيماری از بيماریهای روحی و بدنی وجود ندارد ،مگر آن که در
قرآن راهی برای داروی آن و سبب آن و حمايت شدن در برابر آن وجود دارد و اين برای
کسی است که فهمی از کتاب ﷲ تعالی به او داده شده باشد«.1
عﻼمه شنقيطﻲ رحمه ﷲ گفته است» :شامل شفايی برای قلب و روح از بيماریهای آن،
مانند :شک و نفاق و ديگر موارد میباشد و ]همچنين[ شفايی برای بدنها است و اين وقتی
است که توسط آن رقيه شرعی صورت میگيرد«.2
شيخ ما عﻼمه دکتر عمر اﻷشقر ،ﷲ تعالی عمر او طوﻻنی نمايد ،3گفته است» :شفايی که در
قرآن است ،عام میباشد و شامل شفای قلب و روح و شفای بدن است و همچنين شفا يافتن
کافران و داخل شدن آنها به اسﻼم به شکلی که آنها را از گمراهی و تکبر شفا میدهد و کسی
که ﷲ تعالی کفر را برای او برگزيده باشد ،توسط آن شفا نمیيابد .اما در مورد شفای بدنها
نزد ما دليلی از قرآن و سنت وجود ندارد ،مگر آن که به طور عام در قرآن بنگريم و اين
اس قَ ْد َجا َءتْ ُك ْم َم ْو ِع َ
ُور
ظةٌ ِم ْن َر ِبّ ُك ْم َو ِشفَا ٌء ِل َما ِفﻲ ال ﱡ
سخنان ﷲ تعالی را ببينيمَ  :يا أَيﱡ َها النﱠ ُ
صد ِ
]يونس) [57 :ای انسانها! پندی از طرف پروردگارتان برای شما آمد و شفايی است در آنچه
اس] النحل:
که در سينهها)قلب و روح( میباشد( و همچنين اين سخن ﷲ تعالی :فِي ِه ِشفَا ٌء ِللنﱠ ِ
4
) [69در آن شفايی برای انسانها است( و آن شامل تمامی بيماریها است .و ﷲ أعلم« .
اين مطلبی کوتاه است که دربارهی رقيه شرعی از قرآن و سنت آوردهام و برای آن مقدمهای
کوتاه را بيان داشتم .از ﷲ تعالی به صورت يگانه درخواست مینمايم تا توسط آن نفع برساند
و آن را در اصل وجودیاش قرار دهد و آن را خالص برای صورت گرامیاش قرار دهد .او
سبحانه بهترين کسی است که از او درخواست صورت میگيرد و او برای هر چيز ،نيک
نگهبانی میباشد و نيک نگهدارندهای است .صلى ﷲ و سلم على نبينا محمد و على آله و
صحبه أجمعين.
الفقير إلى موﻻه
ورا ِنﻲ
ج
ال
ف
أَ ِبﻲ ْال َعا ِل َية م َح ّمد ِب ْن يُو ُ
س ْ ُ َ
M_aljorany@hotmail.com
 تعريف رقيهی شرعی:آن حفظ نمودن و پناه دادن بيمار ،با خوانده قسمتی از قرآن کريم و اسمها و صفات ﷲ تعالی،
همراه با دعاهای شرعی به زبان عربی يا اگر معنای آن درست ترجمه شده باشد ،به زبانی
ديگر میباشد و اين عمل همراه نفث 5صورت میگيرد؛ تا بيماری و مريضی برطرف
6
گردد.
ابن أثير رحمه ﷲ گفته است:
 - 1زاد المعاد ) .( 352 / 4
 - 2أضواء البيان ) .( 624 / 3
 - 3ايشان اکنون وفات نموده اند ،ﷲ تعالی او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهد).مترجم(
 - 4از إمﻼءات شيخ ما است  -ﷲ توسط آن سود برساند و منزلت او را باﻻ برد و از هر بدی او را حفظ
نمايد .-
 - 5نفث را تف کردن يا فوت کردن معنا میکنند ولی اين معنا اشتباه است و معنای آن عملی بين فوت کردن
و تف کردن میباشد که در فارسی معادل آن وجود ندارد).مترجم(
 - 6برای اطﻼعات بيشتر به کتاب »الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية« از مؤلف رجوع شود.

»ال ﱠن ْفث« :شبيه »ال ﱠنفخ« است و آن ضعيفتر از تف کردن میباشد ،زيرا تف کردن همواره
با خارج شدن آب دهان است«.1
حافظ ابن حجر رحمه ﷲ در الفتح از ابن أبﻲ جمرة رحمه ﷲ آورده است» :نفث کردن در
هنگام رقيهی شرعی بعد از قرائت میباشد؛ تا برکتی از قرائت در اعضای بدن قرار دهد که
توسط آب دهانی که در هنگام نفث بيرون میآيد ،ايجاد میگردد«.2
 ُحکم آن:ﷲ سبحانه و تعالى برای بندگانش درمان را مباح قرار داده است و عبارتهای صريحی در
بيان مشروعيت آن وجود دارد ،در صحيح مسلم رحمه ﷲ از جابر آمده است که پيامبر
ﱠاء بَ ِرئ بإ ْذ ِن ﷲِ عز َو َجل«) 3برای هر بيماريی
يب َدوا ُء الد ِ
ص َ
فرمودِ » :لك ِّل داءٍ دوا ٌء  ،فإذا أ ُ ِ
دارويی وجود دارد ،و اگر دارو به بيماری برسد به اذن و اجازهی ﷲ آن از بين میرود(.
از ابودرداء آمده است که پيامبر فرمود » :ﱠ
داووا
ﷲ َخلَق الدﱠا َء والد َﱠواء  ،فتَ َد َاووا وﻻ تَت َ َ
إن َ
بِ َح َرام«) 4ﷲ ]متعال[ بيماری و درمان را آفريده است ،پس ]بيماری را[ درمان کنيد و از
راههای حرام درمان نکنيد!(.
از بزرگترين چيزهايی که توسط آنها درمان به طور عام صورت میگيرد ،مخصوصا ً در
چشم زخم و حسادت ،جادو و دعانويسی ،و داخل شدن جن در بدن ،كﻼم ﷲ تعالى میباشد؛
در آن شفايی کامل برای اين بيماریها وجود دارد .آيا سودمندتر از اين وجود دارد که
مسلمان برای برادر مسلمانش توسط کتاب پروردگارش و سنت پيامبر رقيهی شرعی انجام
دهد؟ اين امر برای بيماری يا مريضی يا درمان سحر ،صرع ،چشم زخم و حسادت صورت
میگيرد .برای اين بيماريها چه شفايی ،بهتر از کﻼم پروردگارمان سبحانه و سنت پيامبر
صلوات ربﻲ و سﻼمه عليه وجود دارد.
کردن بيماری امر شده
ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ گفته است» :در احاديث صحيح به درمان
ِ
ت
است و آن با توکل نمودن منافاتی ندارد ،همان گونه که در بر طرف کردن مشکﻼ ِ
گرسنگی ،تشنگی ،گرما و سرما با چيزهايی که آنها را از بين میبرد ،مشکلی وجود ندارد؛
بلکه حتی توحيد کامل نمیشود ،مگر با استفاده از اسبابی 5که ﷲ تعالی آنها را از بين برندهی
آن مشکﻼت در تقدير و شرع قرار داده است و استفاده نکردن از آنها به ذات توکل ايراد
وارد میکند ،همان گونه که به امر نمودن ]ﷲ تعالی[ و حکمت ايراد وارد میکند و آن را
ضعيف میگرداند و اين وقتی است که استفاده نکننده از آنها فکر کند که با ترک آنها دارای
 - 1النهاية فﻲ غريب الحديث ) .( 87 / 5
 - 2الفتح ) .( 456 / 4
 - 3صحيح مسلم :كتاب السﻼم ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ،حديث )  .( 2204كحّال رحمه ﷲ در
»اﻷحكام النبوية« )  ( 29گفته است» :در اين حديث به استفاده از علم پزشکی و درمان تشويق نموده است،
زيرا پيامبر فرموده است» :إنﱠ لِك ِّل دَاءٍ َد َوا ٌء« )برای هر بيماری ،درمانی وجود دارد( ،تأکيد فرموده است
که برای هر بيماری دارويی وجود دارد .در آن درمان نمودن مستحب دانسته شده است و آن مذهب شافعی و
جمهور پيشينيان و عموم علمای خلف میباشد و در آن بر غلو کنندگان صوفی که درمان را انکار میکنند،
رد آورده شده است ،صوفيانی که میگويند :هر چيزی به قضا و قدر ربط دارد و نيازی به درمان نمیباشد و
اين حديث و امثال آن ردی بر آنها میباشد«.
 - 4سنن أبوداود :كتاب الطب ،باب فﻲ اﻷدوية المكروهه ،حديث )  ( 3874و طبرانﻲ در الكبير ) 254 / 24
 /شمارهی  ( 649هيثمﻲ در المجمع )  ( 86 / 5گفته است :طبرانی آن را روايت کرده است و رجال آن ثقه
است« و شيخ آلبانی در صحيح الجامع شمارهی )  ( 1762اسناد آن را صحيح دانسته است.
 - 5تهيه کردن »اسباب« يا مفرد آن »سبب« ،همان کاری است که از دست انسان بر میآيد و در دين اسﻼم
برای توکل نمودن ،به آن نيز نياز وجود دارد .مثﻼً کسی که مريض است نمیتواند بگويد» :من دارو
مصرف نمیکنم و به ﷲ تعالی توکل مینمايم«؛ بلکه شخص بايد سبب يا اسباب را نيز مهيا سازد و بعد بر
ﷲ متعال توکل نمايد و چه بسا که کم اثرترين قرص به اذن ﷲ تعالی باعث شفا شود و چه بسا که پُراثرترين
قرص به اذن ﷲ تعالی انسان را درمان ننمايد).مترجم(

توکلی قویتر میباشد و اگر از روی ناتوانی آنها را ترک کند با توکلی که حقيقت آن اعتماد
قلب به ﷲ تعالی میباشد ،منافات دارد ،همان توکلی که به بنده در دين و دنيايش منفعت می-
رساند و ضررهای دين و دنيای او را دفع میکند و گريزی نيست که همراه اين اعتماد،
اسباب نيز بايد مهيا شوند واگرنه حکمت و دين از بين میرود .بنده نبايد ،ناتوانی خود را
توکل بنامد و توکلش را ناتوانی .همچنين در آن دليلی بر رد کسانی است که درمان نمودن را
انکار میکنند و میگويند» :اگر شفا يافتن تقدير شده باشد ،درمان نمودن سودی نمیدهد و
اگر تقدير نشده باشد ،بازهم اين چنين خواهد بود«.
همچنين میگويند» :بيماری با تقدير ﷲ تعالی صورت میگيرد و تقدير ﷲ تعالی دفع نمی-
گردد و رد نمیشود« .اين سوالی است که باديه نشينان از رسول ﷲ نمودند و بزرگان
صحابه که به ﷲ تعالی و حکمت و صفاتش آگاهتر بودند ،آن را رد نمودند .پيامبر جواب
آنها را داد و برای آنها بيان فرمود که چگونه شفا حاصل میشود و درمان کافی خواهد بود.
فرمود] :درمان توسط[ داروها ،رقيه خواندن و تقوا صورت میگيرد و اين ]درمان[ از تقدير
ﷲ ]متعال[ میباشد و چيزی از تقدير او خارج نمیگردد ،بلکه تقدير او با تقدير او عوض
میشود .اين ردی بر کسی است که تغيير دهندهای برای تقدير ]ﷲ تعالی[ نمیشناسند و اين به
مانند بر طرف کردن گرسنگی ،تشنگی ،گرما و سرما با چيزهايی است که باعث از بين
رفتن آنها میشود و همچنين عقب راندن دشمن با جهاد ]نيز از اين موارد میباشد[ و تمامی
اين موارد در تقدير ﷲ تعالی موجود میباشد تمامی امور دفع کننده و دفع شونده و دفع کردن
از تقدير ﷲ تعالی میباشد«.1
 شرطهای آن:علماء اجماع 2دارند که رقيه وقتی درست و شرعی است که دارای سه شرط باشد و آنها:
اول :با کﻼم ﷲ تعالی يا با اسمها و صفاتش صورت گيرد.
دوم :به زبان عربی يا به زبانی که معنای آن فهميده شود ،انجام گيرد و نه اين که با الفاظ
مجهول ،طلسمها و تميماتی انجام گيرد که دعا نويسان ،دجاﻻن و فريب دهندگان به طور
مخفی آن را انجام میدهند .ﷲ تعالی آنان را هﻼک گرداند!
سوم :اعتقاد وجود داشته باشد که رقيه به ذاته اثر نمیگذارد ،بلکه با فعل ﷲ سبحانه صورت
میگيرد ]و شفا فقط از طرف ﷲ متعال میباشد[ و جز اين نيست که رقيه خواندن و کسی که
رقيه میخواند فقط سببی هستند ]که ﷲ تعالی آن را تقدير نموده است[.3
نووي رحمه ﷲ گفته است» :اما برای رقيه خواندن با آيات قرآن و اذکار معروف نهيی وجود
ندارد و بلکه آن سنت است«.4
شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است» :علمای اسﻼم از رقيهای که معنای آن فهميده
نمیشود ،نهی نمودهاند؛ زيرا احتمال دارد که آن شرک باشد ،حتی اگر رقيه خواننده نداند که
آن شرک است«.5
 -کيفيت آن:

 - 1زاد المعاد ) .( 16 / 4
 - 2اجماع به اين معناست که تمامی علمای يک زمان بر امر واحدی اتفاق نظر داشته باشند و اين امر مثل
قرآن و سنت حجت است).مترجم(
 - 3نگاه شود به فتح الباري )  ( 195 / 10و شرح النووي )  ( 168 / 14و شرح الزرقانﻲ )  ( 411 / 4و
فيض القدير ) .( 558 / 1
 - 4شرح مسلم ) .( 168 / 14
 - 5إيضاح الدﻻلة فﻲ عموم الرسالة ،نگاه شود :الرسائل المنيرية )  ( 103/ 2نقلی از عالم السحر و الشعوذة )
.( 203

]اول بايد شروط صحت و درست بودن رقيه را به بيمار گفت ،سپس[ قبل از آن که بر
خودتان يا کسی رقيه بخوانيد ،دستتان را بر محل درد يا سر يا سينه قرار دهيد 1و رقيه
خواندن را با آشکار کردن ترتيل و بلند کردن صدا انجام دهيد.2
با خشوع قلب و حضور فكر ]ان شاء ﷲ[ شفا و عافيت حاصل میشود و ناراحتی و ضرر
دفع میگردد.
شايسته است که آنچه را که صﻼح میدانيد ،بيشتر تکرار کنيد 3و در بعضی موارد برای آن
که شفای سودمند ايجاد گردد بايد آن چيزهايی را که میخوانيد تکرار کنيم و آن مربوط به
شناخت نوعيت بيماری است و درست بودن تکرار باعث بر طرف شدن آن میشود .آيا
نديدهايد که صحابه برای رقيه خواندن برای کسی که عقرب او را نيش زده بود به خواندن
سورهی فاتحه بسنده کردند و رقيه خود را فقط با انجام آن به پايان رساندند؟ در بعضی
روايات آمده است ،آن هفت بار خوانده میشده است و در بعضی ديگر آمده است سه بار و
 - 1ق رار دادن دست بر مردان و بر زنان محرم امری بزرگ است و تأثير آن زياد میباشد ،امام
بخاری)بخارايی( رحمه ﷲ بابی در صحيحش آورده است :كتاب المرضى :باب وضع اليد على المريض)باب
دست گذاشتن بر مريض( ،حديث )  ( 5227از عائشة بنت سعد آمده است که پدرش گفت :در مکه شديداً از
بيماریام شکايت نمودم و پيامبر نزد من آمد تا مرا عيادت نمايد ،گفتم» :ای پيامبر ﷲ! من مالی به ارث
میگذارم و جز دختری ندارم و وصيت کردم تا دو سوم مالم را ]برای صدقه[ وصيت کنم و يک سوم آن را
باقی بگذارم« ،او فرمود» :خير« .گفتم :نصف آن را ]برای صدقه[ وصيت میکنم و نصف آن را باقی می-
گذارم .فرمود» :خير« .گفتم :يک سوم آن را ]برای صدقه[ وصيت میکنم و دو سوم آن را باقی میگذارم.
فرمود :يک سوم و يک سوم زياد میباشد .سپس دستش را بر پيشانی من قرار داد و بعد با دستش بر
صورت و شکم من دست کشيد و فرمود» :يا ﷲ! سعد را شفا بده و هجرت او را برای کامل گرداند« .دائما ً
تا اين زمان خنکی دستش را در کبدم حس میکنم .احاديث دربارهی قرار دادن دست در مکان درد و ديگر
مواضع زياد میباشد .ابن ّ
بطال رحمه ﷲ دربارهی منفعت قرار دادن دست ،همان گونه که از حافظ در الفتح
)  ( 120 / 10از او حکايت کرده است ،گفته است» :قرار دادن دست بر بيمار ،انس دادن به وی و شناخت
شدت بيماری او میباشد تا برای او دعا شود که عافيت يابد و اين بر حسب آن چيزی است که او شروع
نموده است و گاهی دست گذاشتن با خواندن رقيه شرعی و مسح نمودن مکان درد صورت میگيرد که توسط
آنها به بيمار منفعت می رسد و اين در صورتی است که عيادت کننده شخص صالحی باشد« .ابن حجر گفته
است» :اگر عيادت کننده به درمان آگاه باشد ،بيماری را میشناسد و با چيزی که مناسب آن است توصيف
مینمايد«.
 - 2بلند کردن صدا فوايدی دارد :أولين آنها و مهمترين آنها اين است که بيمار بين رقيه خواندن با قرآن و
سنت و همچنين افسونهايی به مانند طلسمها و کارها و فريادخواهیهای شرکی ،فرق میگذارد و متوجهی آن
میشود و وقتی میفهمد و میشنود که آن با قرآن و سنت صورت میگيرد ،قلب او اطمينان خاطر میيابد و
به رقيه خواننده اعتماد میکند .دومين آنها :بيمار وقتی صدای قرآن را میشنود باعث آرامش و اطمينان
خاطر قلب او میشود و به شنيدن صدای آن دقت میکند و اين اثر قرآن بزرگ است که بر کسی که خوانده
میشود ،چنين اثری دارد ،ﷲ تعالی میفرمايد :أَ َﻻ ِب ِذ ْك ِر ﱠ ِ ت َْط َمئ ﱡِن ْالقُلُوبُ ) آگاه باشيد که با ياد ﷲ ،قلبها
اطمينان خاطر میيابد( .اين امر برای شخصی که بيمار نيست نيز مصداق دارد و کسانی که در اطراف
بيمار هستند نيز از آن منفعت میبرند .سومين آنها :بيمار ياد میگيرد که چگونه برای خودش و اهلش رقيه
بخواند و همچنين تﻼوت او در خواندن متن و رعايت تجويد نيز اصﻼح میگردد.
 - 3بعضی از رقيه خوانان – ﷲ تعالی آنان را هدايت فرمايد – اذکاری را بسيار زياد برای درمان میخوانند
و اين صحيح نمیباشد و در تکرار دعاها سه يا هفت بار بيشتر نيامده است و برای کسی که تکرار میکند،
شايسته است که تعداد تکرار را محدود نمايد .در اينجاست که معلوم میشود ،آنچه در بعضی کتابا آمده است
اشتباه است ،به طور مثال گفته شده است :هزار و يکبار آيه الکرسی خوانده شود؟! يا سوره فلق هفتصد و
هفتاد و هفت بار برای باطل شدن سحر خوانده شود يا آنها برای ايجاد محبت بين زن و شوهر وألف بين
قلوبهم  ...صدو بيست و يکبار خوانده شود يا اضافه کردنهايی که بيشتر از هفت مورد میباشند و همچنين
گاهی اسمهای نيکوی ﷲ تعالی را صدها بار تکرار میکنند؟! و اگر به هدف نرسند ،هزاران بار آن را
تکرار میکنند؟!! ديگر مواردی اين چنين زياد میباشد که صحت آنها درست نمیباشد و از روی پندار به
اين که تجربه میباشند ،آن را بر میگزينند و در نتيجه بارها آن را تکرار میکنند و در برابر ﷲ تعالی غافل
میباشند.

حکمت تکرار – بدون آن که عدد معينی برای آن تعيين گردد -دارای رازی بزرگ و تأثيری
عجيب است و کسانی که متوجهی آن میشوند ،کم هستند مگر آن که ﷲ متعال دربی برای
آنها بگشايد.
همچنين سفارش پيامبر دربارهی خوردن عسل و تکرار سفارش او به کسی که از درد شکم
برادرش شکايت میکرد را به ياد آوريد! أبو الطيب القنّوجﻲ رحمه ﷲ گفته است» :در سخن
پيامبر به آن مرد» :اسقه عسﻼً« )به او عسل بخوران!( برای اين بوده است که تکرار
استعمال دارو باعث از بين رفتن بيماری میشود؛ مقدار دارو و کيفيت آن و اندازهی قدرت
بيماری و بيمار از بزرگترين قواعد پزشکی است«.1
برای شما درمان سحر و چشم زخم و حسادت و داخل شدن جن در بدن را به طور اختصار
بيان میداريم:
ً
]نکته ای که قابل ذکر ديدم اين است که وقتی بر روی بيمار آيات قرآن مخصوصا آياتی که بر
آنها تأکيد شده است ،خوانده میشود ،اگر در اثر سحر يا چشم زخم يا شهوترانی يا ترسيدن
زياد يا دليلی ديگر جن داخل بدن شخص شده باشد ،با آيات قرآن آن جن شروع به حرف زدن
میکند و درک اين يک امر ماوراء طبيعهای نمیباشد ،بلکه بيمار کنترل زبان خود را از
دست میدهد و شخصيتی ديگر حتی با زبان مکالمهای ديگر شروع به حرف زدن میکند ،به
طور مثال گاهی پيش میآيد در حالی که بيمار به زبان فرانسه آگاهی ندارد ،وقتی قرآن بر
وی خوانده میشود ،شروع به صحبت کردن با زبان فرانسه مینمايد ،وقتی جن با دهان بيمار
شروع به صحبت نمود ،بايد دين او پرسيده شود  -گرچه از هر هزار سخن آنها يکی راست
است – اگر گفت مسلمان است ،مانند يک مسلمان او را دعوت دهيد که از گناه دست بردارد
و از بدن بيمار خارج شود ،او را به ياد عهدی که نوح و سليمان بستهاند ،يادآور شويد و
اگر مسلمان نبود ،به مانند يک غير مسلمان او را به اسﻼم دعوت دهيد ،گاهی قبول میکنند و
گاهی رد مینمايند ،اگر قبول کردند در نتيجه علت وارد شدن خود به بدن بيمار مانند سحر
شدن يا چشم زخم خوردن را بيان میدارد و اگر اين کار را انجام نداد با آيات قرآن او را
عذاب دهيد ،زيرا او ظالم است و ﷲ تعالی دربارهی شخص ظالم میفرمايدَ ... :و َﻻ يَ ِزي ُد
ﱠ
سا ًرا] اﻻسراء ...) [82 :و ]قرآن[ برای ظالمان چيزی را زياد نمیکند ،مگر
الظا ِل ِمينَ إِ ﱠﻻ َخ َ
زيان ]او را[( و آن چنان که تجربه ثابت کرده است ،خواندن قرآن جن را آزار میدهد و
گاهی منجر به مرگ وی میشود .بعد از آن که معلوم شد که جن از کدام طريق وارد شده
است ،بايد آن دليل را بر طرف نمود که به شرح زير است و در انتها که دليل بر طرف شد،
بايد يک پای بيمار يا دست او را در تشت آبی قرار داد تا وقتی که خارج میشود ،آب داخل
تشت تکان بخورد و معلوم شود که جن از بدن بيرون رفته است .ناگفته نماند که جن در طول
درمان سعی در ترساندن کسی که قرآن میخواند مینمايد ،ولی آن شخص بايد توکل خود به
ﷲ متعال را زياد کند و ترس را جز از ﷲ تعالی جايز نداند ،زيرا اگر تمامی جنهای دنيا
جمع شوند و بخواهند که يک موی از سر شخص کم کنند ،تا ﷲ تعالی نخواهد ،قادر به اين
2
کار نخواهند بود[.
اول :درمان کسی که سحر شده است:
اگر بيمار به سحر گرفتار شده باشد – ﷲ تعالی آن را برای کسی قرار ندهد – درمان او به
يکی از اين دو شکل يا توسط هر دوی آنها صورت میگيرد:
اول :با سوال نمودن از جنی که توسط سحر وارد بدن شخص شده است ،محل سحر پيدا شود
]و اگر در شکم او بود ،از او خواسته شود که به بيمار کمک کند که سحر را با قی نمودن از
شکم خود خارج نمايد[ .وقتی آن پيدا شد ،بايد بر آن آياتی که برای رقيهی شرعی استفاده می-
 - 1عون الباري لحل أدلة البخاري )  ( 70 / 6زاد المعاد ) .( 35 / 4
 - 2اين پاراگراف توسط مترجم اضافه شده است.

شود ،بر آنها خوانده شود و در آنها نفث صورت گيرد ]بعضی از علماء آن را در آبی می-
اندازند که بر آن آب به طوری که هوای دهان به آب میرسد ،آيات رقيه شرعی خوانده شود
و بعد آن را از آب در میآورند و خشک میکنند و آتش میزنند و اگر بر روی سنگ حکاکی
شده باشد ،با سوهان آن را میسابند[ و به اذن ﷲ تعالی سحر باطل میشود و اگر بر آن آب
شوری که بر آن آيات قرآن خوانده شده است ،ريخته شود ،بهتر است.1
شناخت مکان سحر :همان طور که گفته شد با سوال از جنی که در داخل بدن بيمار شده است
اين کار صورت میگيرد و بايد توجه داشت که آنها بسيار دروغ میگويند .گاهی ﷲ تعالی
برای بيمار گشايش ايجاد میکند که آن را به صورت رويايی صادقانه درخواب میبيند و
توسط رويايی که ديده است ،سحر را پيدا میکند ،همان گونه که اين حالت برای پيامبر پيش
آمد 2يا آن که شخصی صالح آن را در خواب میبيند و اين اتفاق امری شناخته شده است.
ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ گفته است» :کسانی که با استفاده از دارو شفا يافتهاند و آن را در
خوابشان ديدهاند ،بسيار میباشند .تمامی کسانی که حتی به شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه متمايل
نبودهاند ،روايت کردهاند که او)پيامبر (را در خوابشان ديدهاند و از او دربارهی مسائلی که
واجب میباشند و ديگر مسائل سوال کردهاند و به درستی جواب آنها را داده است .به طور
کلی اين امری است که کسی آن را انکار نمیکند ،مگر جاهلترين مردم به روحها و احکام
آنها و خصوصيات آنها .و توفيق در دست ﷲ تعالی است« .3همچنين رويای صالح بشارت
نزديک به مؤمن است و آن را مؤمن میبيند يا برای او ديده میشود و اين از روی رحمت
ﷲ تعالی و لطف او به بندگانش میباشد.
ولی امر مهمی وجود دارد ،آن اين است که قلبهای مردم نبايد به رويا و خواب اعتقاد محکم
پيدا کند و فقط توسط آن آرام گيرد و بر مسلمان واجب است تا بر ﷲ تعالی توکل کند و
خودش را بازيچهی دست شياطين ننمايد ،بدين صورت که شياطين اموری را برای او در
خوابش نيکو جلوه دهند .اين امر در نزد کسانی که جنهای کافر در درون آنها میباشند،
بسيار زياد است .به همين دليل پيامبر از بيان مشکﻼتی که شيطان در خواب آنها درست
ب ال ّ
نام ِه«) 4کسی از شما
ْطان ِب ِه فﻲ َم ِ
میکند ،نهی فرموده است» :ﻻ يُ َح ِ ّدثَ ﱠن أ َح ُد ُك ْم ِبتلعﱡ ِ
شي ِ
دربارهی بازی شيطان با او در خوابش سخن نگويد!(.
اگر اين گونه نشد و محل آن شناخته نشد ،پس به ﷲ تعالی پناه ببرد.
دوم :بر شخص سحر شده رقيه به طور کامل خوانده شود 5و آياتی که در آنها دربارهی باطل
شدن سحر آمده است را تکرار نمايد ،مانند ماجرای موسی همراه فرعون .آن آيات نزد
کسانی که رقيه میخوانند به اصطﻼح گفته میشود» :آيات السحر« يا »رقية السحر« و
برشماست که سورهی بقره را بخوانيد که در آن نفع بزرگی وجود دارد؛ از ابوامامه باهلی
آمده است که پيامبر فرمود» :اقرءوا سورة البقرة ّ ،
فإن أخذها بركة  ،وتركها حسرة ،
 - 1نمک طعام برای درمان سمها و از بين رفتن جادو و محو شدن آن استفاده میشود .ابن قيم جوزيه رحمه
ﷲ در العﻼج اﻹلهﻲ و الطبيعﻲ للسحر در الزاد )  182/ 4الطب النبوي ( گفته است» :اما درمان طبيعی با
نمک منافعی دارد و باعث دفع بسياری از سمها میشود ...در نمک ،در آن چيزی که نمک در آن حل شده
است ،قدرت جذب سمهايی وجود دارد که در آن موجود میباشد« .در مثل آمده است :اگر مردم درمان با
نمک را میدانستند ،با غير نمک هرگز دردی را درمان نمیکردند.
 - 2نگاه شود :صحيح بخاري)بخارايی( :كتاب الطب ،باب السحر ،حديث )  .( 5763آن امری ثابت شده است
و با عصمت تناقض ندارد و اين امر مشلکی برای تبليغ نمودن وی ايجاد نکرد و آن بيماريی از بيماریها
میباشد که وارد آمدن آن بر رسول ﷲ دليلی بر بشر بودن او داشته است و اين چنين شد که ﷲ متعال او را
عافيت داد و اين امر ثابت شده و درست است.
 - 3الروح ) ( 34
 - 4صحيح مسلم :كتاب الرؤيا ،باب ﻻ يخبر بتلعب الشيطان به فﻲ المنام ،حديث )  ( 2268از جابر.
 - 5اين در آخر کتاب موجود میباشد.

وﻻتستطيعها ال َب َ
طلَة« )سورهی بقره را بخوانيد که گرفتن آن برکت است و ترک آن حسرت
است و چيزی به مانند آن نمیتواند ،سحر را باطل کند( ،همچنين يکی از صحابه گفته است:
»به من رسيده است که آن باطل کنندهی سحر میباشد« 1در نتيجه از کسانی باشيد که آن را
میخوانند و به ياری دادن ﷲ تعالی بر عليه جادوگران و دعا نويسان و شيطانها مطمئن
هستند ،زيرا ﷲ متعال در وعدهاش که همان باطل کردن سحر است ،خلف وعده نمینمايد،
ولی اين امر بايد با کسب کردن تمامی اسباب شفا ]مانند خوردن دارو و  [...و همراه قدرت
در ايمان و يقين باشد.
دوم :کسی که مورد حسادت يا چشم زخم واقع شده است.
اگر بيمار دچار حسادت يا چشم زخم شود – ﷲ تعالی آن را برای کسی تقدير ننمايد – درمان
او به دو شکل صورت میگيرد:
اول :اگر چشم زننده مشخص باشد ،آب غسل او را گرفته و از پشت سر بر کسی که چشم
خورده است ،ريخته شود ]و با آن به طور کامل غسل نمايد[ ،در نتيجهی آن ،ﷲ تعالی
بيماری را از بين میبرد و اگر آب وضوی او گرفته شود ،مفيد است و اگر آب غسل او
گرفته شود بهتر است.2
روش دوم :خواندن رقيه شرعی بر بيمار؛ آن خواندن آيات چشم زخم و حسادت است و آنقدر
خوانده میشود تا ﷲ تعالی مشکل را بر طرف نمايد.
3
چشم زخم دو گونه است :چشم زخم خوردن از انسان و چشم زخم خوردن از جنها .
ﱠ
خطابﻲ رحمه ﷲ گفته است» :چشم زخم جنها از سرنيزه نفوذپذيرتر است«.4
درمان آن دو يکی است ،مگر آن که چشم زخم خوردن از جنها استمرار داشته باشد.
همچنين به مانند داخل شدن جن در بدن ،در حالت چشم زخم نيز گاهی جن داخل بدن میشود
]و از سوال کردن از آن جن میتوان فهميد که چه کسی او را چشم زده است ،البته باز
يادآوری میکنم جنهايی که به بدن افراد وارد میشوند ،بسيار دروغگو هستند و به حرف
آنها نبايد بين دوستان و فاميل دشمنی ايجاد شود[.5
]تمامی آيات قرآن که در آنها کلمهی چشم يا ديدن آمده است ،برای درمان چشم زخم مفيدتر
میباشند[.
سوم :مس شيطانی يا همان داخل شدن جنهای کافر به بدن.
اگر کسی دچار مس شيطانی 6شود – ﷲ تعالی آن را برای کسی تقدير ننمايد – بايد برای آن
آياتی را خواند که در آنها توصيف آتش جهنم ،عذاب و يادآوری روز قيامت آمده باشد ،زيرا
 - 1صحيح مسلم :كتاب صﻼة المسافرين وقصرها ،باب :فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة حديث ) .( 804
سوره بقره در شکستن کمر جادوگران و دعا نويسان و شياطين اثر عجيبی دارد و هر مسلمانی بر خواندن آن
بايد اشتياق داشته باشد و آن را زياد بخواند ،زيرا برکت آن بسيار بزرگ و سودمند است .از ﷲ تعالی
فضيلت آن را خواهان هستيم.
 - 2غسل يا وضو ،برای هر دو روايات صحيح وجود دارد و مشکلی وجود ندارد که فقط از يکی از آنها
استفاده شود.
 - 3زاد المعاد ) .( 164 / 4
 - 4أعﻼم الحديث ) .( 1120 / 2
 - 5نگاه شود به الهدي النبوي فﻲ عﻼج العين فﻲ زاد المعاد )  ،( 162 / 4در آن شرح و تفصيل زيادی
وجود دارد.
 - 6شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است» :داخل شدن جن به بدن انسان امری ثابت شده به اتفاق تمامی
امامان اهل سنت و جماعت میباشد« .همچنين گفته است» :در بين امامان مسلمان کسی وجود ندارد که داخل
شدن جن به بدن شخص دچار صرع شده را انکار کند و کسی که آن را انکار کند و ادعا کند که دين اين امر
را قبول نمیکند ،به دين دروغ بسته است و دﻻيل شرعی در نفی اين امر وجود ندارد« المجموع ) / 24
 .( 277 _ 276بهترين دليل برای آن مشاهده نمودن آن است و اين که دروغگويان و مغالطه کاران آن را
انکار میکنند.

اين آيات باعث حرق و سوختن آنها میشود ،بزرگترين اين آيات در سورهی بقره هستند،
مخصوصا ً آية الکرسی و آيات اول سورهی صافات و آياتی که در آنها اشاره به توحيد و ﻻ
اله اﻻ ﷲ دارد ...و ديگر آيات ،زيرا همان طور که اهل علم بيان داشتهاند ،آن اثری عجيب
دارد .همچنين بايد آياتی خوانده شود که از آنها استنباط منفعت میشود و اين وقتی است که با
حالت و چگونگی ]بيماری[ مناسبت داشته باشد و توسط آنها به از بين بردن ضرر و اذيت
تأکيد شده و حس شود که ُحکم ﷲ تعالی غالب است .مانند آياتی که در آنها آرامش و شفا آمده
است.
1
همچنين شايسته است دعاهايی که در سنت آمده است ،تکرار شود  ،باشد که ﷲ تعالی برای
او توسط آن رقيه گشايش ايجاد نمايد و توسط آن نفع برساند و به شخص منفعت رسيده شود،
او سبحانه بهترين درخواست شونده است.
آنچه شايسته است اين میباشد که بيمار بعد از کمک طلبيدن از ﷲ تعالی برای درمانش از
چيزهايی استفاده کند که در سنت به طلب شفا کردن با آنها امر شده است ،مانند :آب زمزم،
ساء که
الحبة السوداء)سياه دانه( ،عسل ]مخصوصا عسل سدر[ ،روغن زيتون ،ت ﱠ ْلبِ ْينَة )يا ِح َ
سنا ) َم ِ ّكﻲ( ،برگ
همان آشی است که از سبوس ،شير و شکر میپزند( عود هندي ،نمکَ ،
سدر ،حجام ت و ديگرموارد؛ زيرا اين موارد به شفا يافتن به اذن ﷲ تعالی شتاب داده و به آن
کمک میکند.
فصل :برحذر داشتن از رفتن به نزد جادوگران ،دعا نويسان و فريب دهندگان...
بدانيد! ای برادران بيمارم! – ﷲ تعالی شما را شفا دهد و ضرر را از شما دور نمايد و عافيت
نصيب شما گرداند – از اصول عقيدهی ما به ايمان ،اين است که غيب را کسی نمیداند ،مگر
ﷲ تعالی و نه فرشتهای مقرب و نه پيامبری فرستاده شده و نه دوست صالح ﷲ تعالی ،ﷲ
ْب ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َو َما يَ ْشعُ ُرونَ أَيﱠانَ
س َم َاوا ِ
متعال میفرمايد :قُ ْل َﻻ يَ ْعلَ ُم َم ْن فِﻲ ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
ض ْالغَي َ
يُ ْب َعثُونَ ] النمل) [65 :بگو :کسی در آسمانها و زمين غيب نمیداند ،مگر ﷲ ]متعال[ و حس
نمیکنند که چه زمانی برانگيخته میشوند(.

 - 1از سودمندترين درمانها فروتنی نمودن در پيشگاه ﷲ تعالی و زياد دعا نمودن و انجام آن در زمانهايی
است که وقت اجابت دعا میباشد .ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ در کتابش »الداء والدواء« ) (10 _ 9گفته است:
» ...اين چنين است دعا ،آن از قويترين سببهای برای دفع امور ناپسند و رسيدن به مطلوب میباشد ،در
انتخاب آن اشتباه صورت میگيرد ،گاهی با ضعفی که به ذاته در آن موجود است به مانند آن که آن دعا را
ﷲ تعالی دوست نمیدارد ،زيرا در آن دشمنی وجود دارد .گاهی برای ضعف قلب میباشد و عدم روی
نمودن آن به ﷲ تعالی و تمرکز هواس نداشتن در وقت دعا نمودن ،آن به مانند کمانی است که زياد کشيده
نشده است و تير از آن با قدرت خارج نمیشود .گاهی دليلی مانع اجابت آن میشود ،مانند آن که دعای برای
خوردن حرام يا ظلم نمودن و کوچک کردن گناهان برای قلب و چيره شدن غفلت ،شهوت و لهو میباشد« .تا
آنجا که وی رحمه ﷲ گفته است» :دعا از سودمندترين داروها میباشد و آن دشمن بﻼيا بوده و آن را دفع
مینمايد و درمان میکند و از نازل شدن آن جلوگيری میکند و آن را دور مینمايد يا وقتی که بﻼ نازل می-
شود ،آن را تخفيف میدهد و آن اسلحهی مؤمن است« سپس زمانهای اجابت را بيان میدارد ) » :( 14وقتی
همراه دعا حضور قلب و تمرکز آن به رسيدن به هدف وجود دارد و به يکی از اين شش زمان اجابت می-
رسد ،حتما اجابت میشود ،آن شش زمان :يک سوم آخر شب ،هنگام اذان ،بين اذان و اقامه ،بعد از نمازهای
واجب ،هنگام باﻻ رفتن امام به منبر در نماز جمعه تا آن که نماز در آن روز تمام شود و همچنين آخرين
زمانهای روز جمعه بعد از اذان عصر «...سپس وی رحمه ﷲ بعد از آداب دعا و ستايش از ﷲ تعالی و
صلوات بر پيامبرش و بلند کردن دستها و توبه و استغفار و صدقه گفته است» :اين دعا به راحتی رد نمی-
شود ،مخصوصا ً اگر با اذکار و دعاهايی همراه شود که پيامبر از اجابت دعا با آنها يا همراه نمودن با
اسمهايی که اسم اعظم پنداشته میشود ،خبر داده است«.

عرافان و دعا نويسان حرام است و گناه خطرناکی
بدانيد که رفتن به نزد جادوگران ،کاهنانّ ،1
میباشد و گناه کبيرهای از گناهان کبيره است ]و همان طور که در سنت آمده است ،کفر می-
باشد[.
امام بخاري)بخارايی( رحمه ﷲ در صحيحش از ام المؤمنين آورده است :عدهای از رسول
ليس بِشﻲءٍ « )هيچ چيز نيست( .گفتند :ای
ﷲ دربارهی کاهنان سوال نمودند؟ فرمودَ » :
رسول ﷲ! آنها گاهی سخنانی را میگويند که درست از آب در میآيد .رسول ﷲ فرمود:
ﻲ ِ فَيَقُ ﱡر َها فﻲ أ ُ ُذ ِن َو ِليِّ ِه ْ
فيخلِطونَ معها ِمئةَ َك ْذب ٍة«) 2آن سخنی
لك ال َك ِل َمةُ ِمن
»تِ َ
الحق يَ ْخ ِطفُ َها ِ
الج ِنّ ّ
ِّ
است که جن ]از مﻼئک میدزدد[ و در گوش دوستان خود ،آن را میگويد و صد دروغ با آن
مخلوط میکند(.
شايسته شماست – ای کسی که ﷲ تعالی ضرر را از او دور کند و عافيت نصيب او نمايد –
که از رفتن به نزد چنين افرادی خودداری نماييد و اميدی به آنها در نفع رساندن و دفع ضرر
نبايد وجود داشته باشد ،تا آنجا که پيامبر از نزد آنها رفتن و فقط سوال نمودن از آنها نهی
فرموده است .مسلم رحمه ﷲ در صحيحش از صفية از بعضی از زنان پيامبر آورده است
صﻼة ٌ أَ ْربَعِينَ لَيْلةً«) 3کسی
ع ْن َ
سألَهُ َ
که رسول ﷲ فرمودَ » :م ْن أتَى َ
ع ﱠرافَا ً فَ َ
ش ْﻲءٍ لَ ْم ت ُ ْقبَل لَهُ َ
4
که نزد غيبگو رود از او دربارهی چيزی بپرسد ،نماز او چهل شب قبول نمیشود(  – .ﷲ
تعالی شما را شفا دهد و ضرر را از شما دور نمايد و عافيت نصيب شما گرداند – نگريسته
شود به مجرد اين که شخص به نزد چنين افرادی برود و از آنها سوال شود ،نمازش چهل
شب قبول نمیشود .از ﷲ تعالی طلب سﻼمتی و عافيت مینماييم.
پس چگونه خواهد بود – ای کسی که ﷲ تعالی تو را حفظ کند  -نزد آنها برويم و آنان را
ص ﱠدقَهُ ِف ْي َما يَقُو ُل فَقَد َكف ََر
تصديق نماييم .رسول ﷲ فرموده استَ » :م ْن أَتَى كَا ِهنَا ً أَ ْو َ
ع ﱠرافَا ً فَ َ
علَى ُم َح ّم ٍد  -صلى ﷲ عليه وسلم ) 5«-کسی که نزد کاهن يا غيبگو رود و آنچه را
بِ َما أ ُ ْن ِز َل َ
که میگويد ،تصديق نمايد ،همانا به آنچه بر محمد نازل شده است ،کفر ورزيده است( .از
اح َرا« )يا جادوگر و دعا نويسی(.6
س ِ
ابن مسعود آمده است» :أو َ
سبحان ﷲ! بدانيد – ای کسانی که ﷲ تعالی شما را شفا دهد و ضرر را از شما بر طرف
نمايد – آيا ﷲ متعال شفای شما را در چيزی قرار داده است که آن را بر شما حرام نموده
 - 1كاهن :همان کسی است که ادعا میکند که از آينده خبر دارد و شيطانهای جنی را برای دزديدن خبر از
عراف :همان کسی است که آنچه
آسمان مورد استفاده قرار میدهد و پنداشته میشود که از رازها خبر داردّ .
در گذشته اتفاق افتاده است را میداند و از دزديده شده و چيزی که مکانش معلوم نيست سخن میگويد و
گاهی از آينده سخن میگويد و آن را بر اساس ستاره شناسی انجام میدهد و پنداشته میشود که رازهايی را
میداند که غير او کسی نمیداند .النهاية فﻲ غريب الحديث )  ( 214 / 4نگاه شود :الفتح )  ( 217 / 10و
شرح النووي بر مسلم ) .( 22 / 5
 - 2صحيح بخاري)بخارايی( :كتاب الطب ،باب الكهانة ،حديث ) .( 5762
 - 3صحيح مسلم :كتاب السﻼم ،باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ،حديث )  ( 2230و لفظ آن »فص ﱠدقه« ) آن
را تصديق کند( در اينجا صحيح نيست.
 - 4عدهای دربارهی اين گونه احاديث که به طور مثال در آنها آمده است ،چهل روز نماز او قبول نمیشود،
سوال میکنند و میگويند» :پس چرا در آن چهل روز نماز بخوانيم؟« در جواب گفته میشود :اگر نماز
خوانده نشود انسان کفر ورزيده است و گناه کرده است و اگر خوانده شود ،فقط گناه نکردن از او برداشته
میشود و ثوابی برای او در نظر گرفته نمیشود و نتايج قبول شدن نماز به او نمیرسد).مترجم(
 - 5أحمد )  ( 9252و حاكم )  ( 49 / 1و بيهقﻲ در الكبرى )  ( 135 / 8و حافظ در الفتح ) ( 217 / 10
گفته است :سند آن جيد میباشد .شيخ آلبانﻲ رحمه ﷲ در صحيح الترغيب والترهيب )  / 3برقم  ( 3047سند
آن را صحيح دانسته است.
 - 6بزار در المسند )  ( 256 / 5و أبو يعلﻲ در مسندش )  ( 280 / 9و ابن كثير رحمه ﷲ در تفسيرش ) / 1
 ( 144گفته است» :سند آن جيد است« .اين چنين حافظ در الفتح )  ( 217 / 10گفته است و شيخ آلبانﻲ
رحمه ﷲ در صحيح الترغيب )  / 3برقم  ( 3048گفته است :صحيح موقوف میباشد.

است؟ پس چگونه به اين افراد پست پناه میبريد؟ چگونه میشود سﻼمتی در دست شيطانها
باشد؟ پس بر شماست که از رفتن به نزد چنين افرادی خودداری کنيد! زيرا خطر همان به
نزد چنين افرادی رفتن است و آنچه از بزرگی گناه که در آن وجود دارد ،برای شما بيان شد
و چه بسا که در پس آن گرفتار کفر شويد .پناه بر ﷲ!
اين کلياتی بود از روش درمانی که از آن برحذر داشته میشود و اين چنين افرادی فقط
برادران شياطين هستند و بعضی از عوام ،مانند بعضی از زنان از روی سادگی فريب آنها را
میخورند و به عاقبت آن نمیانديشند و آنها اين موارد هستند:
 از تمامی اموری که به آنها امر میشود و يا طلب میگردد و مخالف قرآن وسنت است بايدبرکنار بود و نبايد مرد و زن بيمار آن را انجام دهند .مانند آن که خواسته شود تا حيوانی با
نامی غير از ﷲ تعالی ذبح گردد و گاهی موارد توصيه میکنند که رنگ آن سياه باشد يا آن
که خواسته شود که کتابهايی که در آن طلسمهايی غير مفهموم و معقول وجود دارد آتش زده
شود و از دود آن آتش به بيمار زده شود يا آن که از بيمار طلب شود که از آب برای وضو و
غسل در زمان معينی برای ]کسب رضای[ ﷲ تعالی استفاده نکند يا آن که به او امر شود که
از مردم گوشهگيری نمايد و ديگر راه و روشهايی که برای آنها وجود دارد – ﷲ تعالی آنان
را از بين ببرد  .-اين کارها را هرگز نبايد انجام داد و نبايد به آنها نزديک شد که باعث
هﻼکت میشود که نتيجهی آن مجازاتی است که امری نيکو نمیباشد.
 هر چه به بيمار داده شود و آن شامل رمزها ،خزعبﻼت ،شکلهای هندسی و حروف مقطعهمیباشد ،حتی اگر قسمتی از آن قرآن باشد را نبايد رشد يافتنی و تغييری از طرف ﷲ متعال
دانسته شود و گفته شود که بايد بر گردن آويزان شود يا در جيب يا کيف يا خودرو يا منزلش
قرار داده شود يا آن که چيزی غير شناخته شده به او داده شود و از او طلب شود که در
شر بزرگ
مکان معينی دفن شود و شخص ترسانده شود که نبايد آن باز شود و اگر باز شود ّ
و خطری عظيم او را تهديد میکند .تمامی اين امور ممنوع و حرام میباشند و از نظر عقل
سالم عبث و بيهوده هستند و اگر شخص آن را انجام دهد دچار گناه شده است و در نتيجهی
آن ،به او ضرر میرسد و اين امری شناخته شده است ،در نتيجه اگر کسی چنين چيزهايی را
يافت ]با وضو به آن دست بزند[ و آن را آتش بزند که در اين صورت ضرری متوجهی وی
نخواهد شد و ﷲ متعال کسی است که از او درخواست صورت میگيرد.
 تمامی مواردی که از بيمار اسم اصلیاش و اسم اصلی مادرش سوال میشود تا توسط آنشيطان آن شخص شناخته شود و آن شيطان کاری را انجام دهد که به آن امر میشود يا از او
قسمتی از لباس يا مو يا وسايل زندگیاش که بوی وی در آن وجود دارد ،طلب شود و به او
گفته شود که توسط آن منفعت میبيند و ﷲ متعال او را شفا میدهد نيز شامل اين موارد
هستند.
 تمامی کسانی که با خواندن قرآن شروع میکنند و بعد از آن مشغول به گفتن سخنانی می-شوند که نامفهوم و نا آشنا است ،اين سخنان از شيطان میباشد .گاهی پنداشته میشود که
برای آنها جنهايی وجود دارد که به بعضی سورههای قرآن خدمت میکنند!! و همچنين آنها
صالح هستند و برای ﷲ تعالی دست به اصﻼح میزنند!!
اين نيز حيلهای برای فريب دادن انسانهای ديندار است و اين گونه فکر میکنم که آن به دو
امر باز میگردد:
اول :برای مردم اين گونه وانمود میکنند که درمان آنها فقط توسط قرآن و جنهای مسلمان
انجام میشود و عدهای از مسلمانان که جهل بر آنها غلبه کرده است ،فريب آنها را میخورند
و بيمار میپندارد که اين امر نيکويی از طرف ﷲ تعالی است .وظيفهی ماست تا آنها را
روشن سازيم و توسط اين روشنگری ،از اين گروهی که دارای نيت و هدف خبيث هستند
دوری صورت گيرد.

دوم :بعضی از کسانی که رقيه میخوانند ،دچار غفلت شدهاند و امر بر آنها پوشيده مانده
است ،در نتيجه شايسته است که آنها را از اين امر برحذر داشت و آنها را از آن دور نمود تا
به خير برگردند .اما چه چيزی باعث شده است که آنها افراد صالحی شناخته شوند؟ زيرا
حکم به ظاهر است و جز به ظاهر راه حکم نمودن ديگری وجود ندارد .اين گروه بسيار
حيلهگر و وارونه جلوه دهنده هستند و بايد به شدت و با زيرکی و هوشياری از آنها دوری
نمود .اين امر را در کتابی به نام »فقه الرقية الشرعية« شرح دادهام و ﷲ آگاهترين میباشد.
آنها اين امر را برای مردمی که خردمند نمیباشند زيبا جلوه میدهند ،در نتيجه بايد آنها را
بيدار نمود و از اين خزعبﻼت و اباطيل باز داشت.
همچنين اين گونه ادعا می کنند که آنها برای اسمهای ﷲ تعالی دارای خادمی از نوع جن می-
باشند ،و آنها اسراری را میدانند که کسی غير از آنها آن را نمیداند و در بدعتهايی فرو
میروند که باعث فرقه فرقه شدن ،میشود و امر را بر مردم میپوشانند.
شيخ ما عﻼمه عمر اﻷشقر ﷲ تعالی عمر او را زياد نمايد و توسط آن منفعت و برکت
برساند ،گفته است» :آنان ادعا میکنند که برای هر اسمی از اسمهای نيکوی ﷲ تعالی
خاصيتها و اسراری وجود دارد که به طور خﻼصه منفعت میرساند و برای بعضی از
مردم غلو میکنند و از اين هم فراتر رفته و میپندارند که برای هر اسمی خادمی روحانی
]از نوع جن[ وجود دارد که کسی که آن ذکر را بگويد به او خدمت میکند .کسانی که اين
گونه رفتار میکنند ،اين گونه وانمود میکنند که دربارهی اسمهای ﷲ تعالی اسرار غيبی و
سری از
جنهای مخفيی را میشناسند و عدهای از آنها میپندارند که اسم اعظم ﷲ تعالیّ ،
اسرار است که به بعضی از افراد داده میشود و در نتيجه توسط آن گرهها را میگشايند و
اموری عادی را تغيير میدهند و برای آنها خاصيتهايی وجود دارد که برای ديگر انسانها
موجود نمیباشد.
آنان چيزهايی را میگويند که برای آن عبارت آشکاری در کتاب پروردگار ما و در حديثی
که از سنت صحيح پيامبر ما رسيده است ،دليلی برای آن وجود ندارد و هر چه را که بيان
میدارند ،حجتی در آن وجود نداشته و دليلی برای آن موجود نمیباشد و سخن آنها اعتباری
ندارد ،برای رد سخن آنها اين سخن پيامبر برای ما کافی است» :ك ﱡل عمل ليس عليه أمرنا
فهو ر ﱞد«) 1هر عملی که امر ما بر آن نباشد ،آن رد شده میباشد( .اين سخنانی که میگويند،
درب خرافات را باز میکند و ساحران و جادوگران از طريق آن وارد میشوند و اين گونه
میشود که بندگان شيطان مردم را فريب میدهند و با جادو و دعای نويسی آنان را مورد
مکر قرار میدهند و آنان را مورد تأثير قرار داده و اين گونه وانمود میکنند که نزد آنها
معلوماتی پنهانی وجود دارد که آنها آن را از اسمهای نيکوی ﷲ تعالی و صفات واﻻيش می-
شناسند .هميشه چنين افرادی در سرزمين مسلمانان وجود دارند و بعضی از ساده انديشان به
آنها اعتماد میکنند و از گمراهی آنها تبعيت مینمانيد .پس بر علماء و دانشجويان علوم دينی
واجب است تا مردم را از اين گروه و مکرشان برحذر دارند و اين عمل را به نيت
خيرخواهی برای ﷲ تعالی و فرستادهاش و مؤمنان انجام دهند«.2
 هر کسی که درخواست نمايد که با زنان تنها شود و يا آن که بخواهد به چشم او نگاه کند تابتواند برای ﷲ تعالی آن را تشخيص دهد و گاهی خودستايی میکنند و آن را از روی
ضرورت جايز میدانند و خودشان را با پزشک مقايسه میکنند تا قسمتی از بدن زن را برای
ﷲ تعالی نگاه کنند .به شديدترين شکل از اين امر شما را برحذر میداريم و نبايد فريب ظاهر
آنها را بخوريد ،حتی اگر ظاهر آنها به مانند اهل اصﻼح و تقوا و عاقﻼنه باشد.
 - 1به اين معنا در صحيح بخاری)بخارايی(  2141و  2697و  .7349صحيح مسلم  4589و  .4590سنن
ابوداود  .4608سنن ابن ماجه ).14مترجم(
 - 2أسماء ﷲ وصفاته فﻲ معتقد أهل السنة والجماعة ) .( 41 _ 40

متمم :اموری انتشار يافته است که عدهای زيادی از مردم آن را صحيح و سودمند میدانند و
بايد از آنها برای بر طرف کردن چشم زخم يا جادو يا دعا نويسی خودداری نمود و آنان جز
پليدی نمیباشند:
 اين پندار وجود دارد که بعضی از مردم مکاشفه میدانند و میتوانند جن را ببينند و اينگونه فکر میکنند که آنان از طرف ﷲ تعالی کرامت دارند و میتوانند ضرر را از آنها دفع
کنند و اين در حالی است که آن بيچاره نمیتواند ضرر را از خودش دفع نمايد .1اين امر را
معموﻻ نزد کودکانی مطرح میکنند که به سن بلوغ نرسيدهاند.
 خواندن کف دست و فنجان قهوه و آنچه از خزعبﻼت که در آن وجود دارد و تصديق آن ازطرف زنان.
ث دفع شدن چشم زخم و حسادت يا صرع
 اعتقاد به اين که قرار دادن فلز مس در دست باع ِمیشود.2
 اعتقاد به اين که قرار دادن عﻼمتهايی که شکل چشم هستند و آبی رنگ میباشند در خانه وخودرو باعث دفع چشم زخم و امور ناپسند میشود.
 نوشتن سورههای ناس و فلق در کاغذ و قرار دادن آن در پوششی و گذاشتن آن در کيفشخصی يا جيب به صورت دائمی تا آن که باعث دفع امور ناپسند و آزار شود .گاهی بعضی
با زاج اين گونه رفتار میکنند.3
 گذاشتن قرآن در اتاق يا در خودرو نه برای خواندن ،بلکه برای دفع امور ناپسند.فصل :راه و روش انتخاب آيات
شکی جود ندارد که عمل شخص به ذاته نفع و ضرری ندارد و به واسطهی تقدير و قدرت ﷲ
تعالی صورت میگيرد و چه بسا که ﷲ متعال در آن خاصيتی قرار دهد و اين امر عجيبی
نيست .اين چنين است اثر چشم زخم و رسيدن آن به شخص و ﷲ أعلم.
شايسته است اينجا امر بزرگی را يادآور شويم و آن اين است که استفاده از آيات در اغلب
موارد با استناد به عبارتی صريح ،صحيح نمیباشد و آنچه از سنت دربارهی آن آمده است،
کم و انگشت شمار میباشد .4آنچه از پيامبر به صورت صحيح نرسيده است را در انتخاب
 - 1نگاه شود :باب المكاشفة در مدارج السالكين از ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ )  ( 221 / 3و در آن بيان
سودمندی وجود دارد.
 - 2بعضی از مردم برای تخليهی بار برقی زيادی موجود در بدن از آن استفاده میکنند و اين درست است
ولی اعتقادی به دفع ضرر در آن وجود ندارد.
 - 3آنچه معلوم است بعضی از گياهان دارای خاصيتی هستند که توسط آن از روی قدرت ﷲ تعالی از چشم
زخم و حسادت جلوگيری می شود و اين از روی امری است که کسی آن را نمیداند ،مگر ﷲ تعالی ،اين
چنين است زاج و همچنين طريف القصص )آن زياد بوده و مشهور میباشد( آنچه ذکر شده است :تعدادی از
مردان از کنار قافله ی شتری عبور کردند ،دوست داشتند تا يکی از آنها را بخورند ،يکی از آنها گفت :آيا
دوست داريد تا از گوشت آن برای شما بياورم و آن را بخوريد؟ يکی از آنها گفت :چگونه؟ مرد ايستاد و
شن ها را بر روی زمين جمع نمود و آن را به مانند کوهان شتر قرار داد و با دستش ضربهای بر آن زد و
گفت :چه چيزی بزرگتر از کوهان اين شتر است؟ وقتی به نزد آن شتر رفتند بر روی کوهان آن ضربهی
دستی را ديدند ،دوست او گفت :همراه هر شتر زاجی قرار دادی و تغيير با تقدير ﷲ تعالی و اجازهی وی
صورت گرفته است و آن را ﷲ متعال حفظ نمود.
 - 4ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ در المنار المنيف )  ( 114بعد از بيان فضيلت سورهی بقره ،آل عمران ،كهف،
ُملك ،زلزله ،كافرون ،إخﻼص و معوذتين)فلق و ناس( ،گفته است» :اما ديگر احاديث از راه درست دور
میباشد ،به مانند :کسی که فﻼن سوره را بخواند ،آنچنان ثواب داده میشود .اين احاديث موضوع بوده و بر
رسول ﷲ دروغ بسته شده است و ساختگی بودن آن توسط راوی امری شناخته شده است و آن راويان
گفتهاند :هدفم اين بود که مردم به خواندن قرآن مشغول شوند و بعضی از جاهﻼنی که حديث میسازند گفته-
اند :ما از رسول ﷲ دروغ میگوييم و دروغ را به او نسبت نمیدهيم و اين در حالی است که آن جاهل

آيات برگزيدهام و آن را از روی انتخاب علمای ربانی که آن را بر بيمار میخوانند يا برای
آنها مینويسند و توسط آن شفا صورت میگيرد ،استفاده نمودهام .تمامی قرآن شفا است ولی
در بعضی از آيات اثر بيشتری بر اساس نيتی که شخص رقيه خواننده دارد ،وجود دارد و آن
متناسب با حالت خاص و فايدهداری برای بيمار است و از تجربه بدست میآيد.1
تعداد کسانی که متوجهی آنها میشوند ،کم میباشند و فقط اين امر در دست علمای خاصی
وجود دارد ،کسانی که در فهم آن دقيق میشوند و از فکر خود استفاده میکنند و در کتاب
پروردگارشان به نيکی تأمل مینمايند .ﷲ تعالی امر را برايشان میگشايد و بدين معنا نمی-
باشد که از اسرار ربانی هستند و چنين اعتقادی به ذاته با کتاب ﷲ تعالی و سنت پيامبر در
تضاد است .2اصل رقيه بر اساس نيت میباشد و شايد برای همين بود که صحابی برای رفع
نيش ]عقرب[ اجتهاد نمود و استنباط کرد و به اين نتيجه رسيد که سورهی فاتحه کافی است و
چيزی بر آن نيافزود.
ك ّحال رحمه ﷲ گفته است :اين سخن پيامبر» :وما يدريك أنها رقية« )چه چيز تو را آگاه کرد
که آن رقيه است؟( دليلی بر اين است که از تمامی قرآن اميد به برکت میرود و اين گونه
نيست که فقط در قسمتی از آن به صورت خاص رقيه وجود دارد و آن قسمت را بايد از بقيه
جدا نمود«.3
در بعضی از روايتها آمده است که پيامبر با توجه به شرايط خاصی که وجود داشت،
بعضی از آيات را انتخاب مینمود .حاكم رحمه ﷲ در مستدركش از أسماء دختر أبوبكر
رضﻲ ﷲ تعالى عنهما آورده است :وقتی سورهی تَب ْ
ب نازل شد ،زن يک چشم
ﱠت يَ َدا أَبِﻲ لَ َه ٍ
أم جميل بنت حرب روی نمود و در حالی که شيون مینمود و در دستش سنگی بود ،میگفت:
نکوهيده ما را به عصيان داشت ...امر او ما را روشن داشت ...و دين او ما را کنار
گذاشت...
پيامبر در مسجد نشسته بود و همراه او ابوبکر بود ،وقتی ابوبکر آن زن را ديد گفت :ای
رسول ﷲ! همانا ]به سوی ما[ روی نموده است و میترسم تو را ببيند .رسول ﷲ فرمود:
»إنها لن ترانﻲ« )او هرگز مرا نمیبيند( و مقداری از قرآن را قرائت نمود به آن متمسک شد
ورا
و قرائت فرمودَ  :و ِإذَا قَ َرأْتَ ْالقُ ْرآَنَ َجعَ ْلنَا َب ْينَكَ َو َبيْنَ الﱠذِينَ َﻻ يُؤْ ِمنُونَ بِ ْاﻵَ ِخ َرةِ ِح َجابًا َم ْست ُ ً
]اﻻسراء) [45 :و وقتی قرآن میخوانی بين تو بين کسانی که به آخرت ايمان نمیآورند،
پردهای پوشيده قرار میدهيم( .او در مقابل ابوبکر ايستاد و رسول ﷲ را نديد و گفت:
»ای ابوبکر! به من خبر رسيده است که دوست تو ،مرا هجو نموده است« .گفت :نه و قسم به
نمی داند ،کسی که از او دروغ بگويد به مانند آن است که بر وی دروغ بسته باشد و مستحق مجازات شديد
میباشد«.
 - 1از نکاتی که عﻼّمهی أديب مجاهد سيد قطب رحمه ﷲ آورده است» :راز اين قرآن را کسی نمیفهمد،
مگر آن که در معرکه ی آن حضور داشته باشد و توسط آن جهاد بزرگی را به انجام برسانند« أعﻼم الدعوة
والحركة اﻹسﻼمية ) ( 671عبد ﷲ العقيل...
 - 2همان گونه که بعضی از کسانی که رقيه میخوانند ،کارهای عجيب انجام میدهند و از راه رست دور
میباشند ،پنداشته میشود که نزد آنها خادمانی برای سورههای قرآن وجود دارد!! و از جنس جنهای صالح
هستند؟!! اين امر در مورد چنين افرادی نمیباشد و کسانی که در متن کتاب آمدهاند از روی نيکی و تقوايشان
مورد استهزاء واقع میشوند؟!! بعضی از آنها نماز نخوانده و اثر گناه در صورتهايشان معلوم است و سيگار
میکشند؟ پس چگونه برای آنها خادمانی وجود دارد؟ و برای چه به آنها خدمت میکنند؟ آنها فقط شيطانهای
جنی هستند که سرکشی و پليدی شخص را زياد میکنند و به ﷲ تعالی از خوار شدن توسط آنها پناه میبريم.
تمامی اين موارد از روی بيهودگی و خنديدن به عقلهای مردم میباشد و از روی تأسف بايد گفت تعداد
زيادی از مردم آنها را تصديق میکنند .حديث دربارهی کسی که از رازهای اسمهای نيکوی ﷲ تعالی آگاه
است ،در قبل آمد.
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پروردگار اين خانه)کعبه( ،تو را هجو ننموده است .او برگشت در حالی که میگفت» :قريش
ِ
میداند که من دختر سرور آنها هستم«.1
بر اين امر شواهد زيادی در سيره وجود دارد و تمامی آنها دليلی بر انتخاب بعضی آيات
توسط پيامبر متناسب با شرايط موجود ،هستند .از پيشينيان رحمهم ﷲ در نيکويی تأمل و
انتخاب آنها مثال عجيبی وجود دارد ،ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ از إمام أحمد رحمه ﷲ آورده
است :مروزی گفته بود :به ابوعبدﷲ رسيد که من دچار تب شدهام ،در نتيجه برای تبی که
نموده بودم ،چيزی برايم نوشت در آن بود» :بسم ﷲ الرحمن الرحيم  ،بسم ﷲ  ،وبا  ،محم ٌد
س ِرينَ 
رسول ﷲ قُ ْلنَا َيا ن ُ
س َﻼ ًما َ
يم * َوأَ َرادُوا ِب ِه َك ْيدًا فَ َج َع ْلنَا ُه ُم ْاﻷ َ ْخ َ
َار ُكو ِنﻲ َب ْردًا َو َ
علَى ِإب َْرا ِه َ
ب ِب َح ْو ِلك
اشف
]اﻻنبياء ،[70-69 :اللﱠ ُه ﱠم ربﱠ جبرائي َل ،وميكائي َل ،وإسرافي َل ،
ِ
صاحب هذا الكتا ِ
َ
وقُ ﱠوتِ َك و َجبَ ُروتِ َك ،إلهَ الحق آمين« )به نام ﷲ بسيار رحمت کنندهی دائما ً رحمت کننده ،به نام
ﷲ و با  ،محمد فرستادهی ﷲ ]تعالی[ است )گفتيم :ای آتش! برای ابراهيم سرد و سﻼمت
باش! * و خواستند حيلهای برگيرند که آنها را زيانکارترين قرار داديم((.2
از شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ نقل شده است :او در حال درمان خونريزی بينی بود و
شاگرد او ابن قيم رحمه ﷲ دربارهی آن گفت» :شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ بر پيشانی او
ﻲ ْاﻷ َ ْم ُر] هود) [44 :و
نوشتَ  :وقِي َل يَا أ َ ْر ُ
يض ْال َما ُء َوقُ ِ
ض ا ْبلَ ِعﻲ َما َء ِك َويَا َ
س َما ُء أَ ْق ِل ِعﻲ َو ِغ َ
ض َ
گفته شد :ای زمين! آب خودت را فرو ببر! و ای آسمان! از باريدن بايست! و آب فرو نشست
و فرمان اجرا شد( از او شنيدند که میگفت :آن را برای هر کسی نوشتهام مشکل ]خونريزی
بينی وی[ بر طرف گرديد«.3
ِ
اين چنين بود که آياتی را که دربارهی آرامش بود بر ديگر آيات بر میگزيد و معنای آن در
قبل آمده بود و ماجراهايی به مانند اين اسرار ربانی و حکم عالی وجود دارد که به ذهن
خطور نمیکند.
ِشب ِلﻲ رحمه ﷲ گفته است:
»در درمان و طلب شفا نمودن با کتاب ﷲ بینيازيی به صورت کامل و عمومی وجود دارد
و آن نور و شفايی در سينهها میباشد و حفظ کنندهای در برابر هر چيزی است که ترس ايجاد
میکند و رحمتی برای مؤمنان چه زنده باشند و چه در قبر باشند ،میباشد .ﷲ ]متعال[ به ما
توفيق درک معنای آن را بدهد و ما را در امرها و نهیهای آن موفق بدارد! کسی که دارای
خرد است اگر در آيات قرآن تدبر نمايد به دارويی شفا دهنده برای هر بيماری به طور کامل
دست میيابد ،مگر ]بيماری[ مرگ که آن نهايت هر موجود زندهای است ،ﷲ تعالی می-
فرمايدَ  :ما فَ ﱠر ْ
ش ْﻲءٍ ] اﻷنعام) [38 :ما در کتاب هيچ چيز را فروگذار
ب ِم ْن َ
طنَا فِﻲ ْال ِكتَا ِ
ننموديم( .آيات و اذکار خواصی وجود دارد که کسی آنها را انکار نمیکند ،مگر کسی که
دارای عقيدهای باطل باشد .کسی در آن تعقل نمیکند ،مگر عالمان ،زيرا آن پندی است برای
گوشهای شنوا و ﷲ هدايت کننده به سوی حق میباشد«.4
ك ّحال رحمه ﷲ گفته است:
»بدان که بعضی از سخنان ]ﷲ تعالی[ دارای خاصيتها و منافعی به اذن ﷲ تعالی میباشند
و علماء به اين امر در کتابهايشان گواهی دادهاند ،گمان تو نسبت به سخن ﷲ که اصل
تمامی خيرات از آن است و از آن سرچشمه میگيرد و بازگشت و مرجع به آن میباشد،
 - 1حاكم در المستدرك )  ( 393 / 2و گفته است» :صحيح اﻹسناد است و آن را تخريج ننمودهاند« و وافقه
ذهبﻲ و أبو يعلﻲ )  ( 53 / 1و از او ابن حبان )  ( 440 / 14و شيخ آلبانﻲ رحمه ﷲ در صحيح السيرة
النبوية شمارهی )  ( 137آن را صحيح دانسته است.
 - 2زاد المعاد ) .( 354 / 4
 - 3مرجع قبلی ) ... ( 356 / 4
 - 4آكام المرجان )  ( 102شيخ ما أبو حمد ﷲ تعالی توسط او نفع برساند آن را افاده نموده است.

چيست؟ ﷲ سبحانه و تعالى در هر سوره و آيه منافع و خاصيتهای خاصی قرار داده است
که در ديگر ]سورهها و آيات[ موجود نمیباشد و اين امری شناخته شده نزد علماء است و بين
فاضﻼن مشهور میباشد .کسی آن را انکار نمیکند مگر کسانی که نسبت به دين جهل
دارند«.1
دعاهايی برای رقيهی شرعی از سنت نبوی:
ﷲ
العر ِش العظي ُم  ،ﻻ إلهَ إﻻّ ﷲُ ربﱡ السمواتِ
 »ﻻ إلهَ إﻻﱠ ﷲُ ال َعظي ُم الحلي ُم  ،ﻻ إل َه إﻻّ ُ ربﱡْ
العر ِش الكريم« )هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجود
ض  ،وربﱡ
وربﱡ
ْ
ْ
اﻷر ِ
ندارد که بسيار بزرگ و بسيار بردبار است ،هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ
وجود ندارد که پروردگار عرش بزرگ است ،هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ
وجود ندارد که پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار عرش گرامی است(.2
س ِمي ُع ال َع ِليم« )به نام
ماء و ُه َو ال ﱠ
ض وﻻ فﻲ ال ﱠ
 » ِب ﱠس ِ
اسم ِه شَﻲ ٌء فﻲ ْ
ض ﱡر َم َع ِ
س ِم ﷲِ الﱠذِي ﻻ َي ُ
اﻷر ِ
ﷲ ،کسی که همراه اسم او چيزی نه در زمين و نه در آسمان ضرر نمیرساند و او شنوای
دانا است( سه مرتبه ]زمان گفتن اين ذکر در وقت نماز صبح و نماز عصر میباشد[.3
عو ُذ بِ ِع ﱠزةِ ﷲِ وقُد َْرتِ ِه ِم ْن ش ِ َّر َما أ ُ َج ْد وأ ُ َحاذِر« )به
 »بِس ِْم ﷲِ« )به نام ﷲ( سه مرتبه و بعد» :أَ ُ4
شر آنچه يافتهام و ]از آن[ میترسم( هفت مرتبه .
عزت ﷲ ]تعالی[ و قدرتش پناه میبرم از ّ
5
شر َما خَلقَ « )به تمامی سخنان ﷲ ]متعال[ پناه میبرم از
 »أعو ُذ بك ِل َماتِ ﷲِ التا ﱠما ِت ِم ْن ِ ّ
شر آنچه آفريده است( ]در هنگام قرار گرفتن در مکانی يکبار و در وقت نماز عصر سه
ّ
6
بار[ .
ُ
ّ
ين وأَنْ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
ت ﷲ التامات ِمن َ
ضبِ ِه َو ِعقابِ ِه وش َّر ِعبَا ِد ِه  ،و ِمن َه َمزَ ا ِ
عوذ بِك ِل َما ِ
ت الشيَ ِ
 »أ ُغ َ
اط ِ
شر بندگانش و
و
مجازاتش
و
خشمش
از
برم
می
پناه
]تعالی[
ﷲ
سخنان
تمام
)به
«
ون
ر
َيحْ ُ
ّ
ضُ ِ
از وسوسههای شيطانها و اين که حاضر شوند( ]اين ذکر در هنگام بیخواب شدن گفته می-
شود[.7
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 - 2صحيح بخاري)بخارايی( :كتاب الدعوات ،باب الدعاء عند الكرب ،حديث )  ( 6346و صحيح مسلم :كتاب
الذكر والدعاء والتوبة واﻻستغفار ،باب دعاء الكرب ،حديث )  ( 2730از ابن عباس رضﻲ ﷲ عنهما.
 - 3سنن أبوداود :كتاب اﻷدب ،باب ما يقول إذا أصبح ،حديث )  ( 5088و سنن تِرمذي :كتاب الدعوات عن
رسول ﷲ ،باب ما جاء فﻲ الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى حديث )  ( 3388و سنن ابن ماجه :كتاب الدعاء ،باب
ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ،حديث )  ( 3869و حاكم در المستدرك )  ( 695 / 1و گفته است:
»صحيح اﻹسناد است و آن را تخريج ننمودهاند« و ضياء در المختارة )  ( 434 / 1و گفته است» :سند آن
حسن است« و شيخ آلبانﻲ رحمه ﷲ در صحيح اﻷدب المفرد )  ( 660گفته است» :اين حديث حسن صحيح
است« و از عثمان میباشد.
 - 4صحيح مسلم :كتاب السﻼم ،باب استحباب وضع يده على موضع اﻷلم مع الدعاء ،حديث )  ( 2202و در
آن »بعزة« وجود ندارد .سنن تِرمذي :كتاب الطب عن رسول ﷲ ،باب ما جاء فﻲ دواء ذات الجنب ،حديث
)  (2080با افزودن» :وسلطانه« از عثمان بن أبﻲ العاص.
 - 5ﷲ تعالی اگر بخواهد امری اتفاق بيافتد به آن میفرمايد» :بشو!« و آن امر اتفاق صورت می-
گيرد).مترجم(
 - 6صحيح مسلم :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واﻻستغفار ،باب فﻲ التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء
وغيره ،حديث )  ( 2708از خولة بنت حكيم رضﻲ ﷲ عنها.
 - 7سنن تِرمذي :كتاب الدعوات عن رسول ﷲ ،حديث )  ( 3528و سنن أبوداود :كتاب الطب ،باب كيف
الرقى ،حديث )  ( 3893و در آن »التامة« آمده است و أحمد در مسندش )  ( 6657و حاكم در مستدركش )
 ( 733 / 1و گفته است» :صحيح اﻹسناد و متصل میباشد« .نگاه شود به التمهيد )  ( 109 / 24از عبد ﷲ
بن عمرو بن العاص رضﻲ ﷲ عنهما.

عين ﻻ ّمة« )به تمامی سخنان ﷲ
ت ﷲِ التا ّم ِة  ,من ك ِّل
 »أعو ُذ بكلما ِشيطان وها ّم ِة  ,ومن ك ِّل ٍ
ٍ
1
]متعال[ پناه میبرم از هر شيطان و هر جانور گزنده و از هر چشمی که شور است( .
َ
وم ْن
 »أعو ُذ بِك ِل َما ِوذرأ ِ
فاج ٌر ِ ،م ْن ِ ّ
ت ﷲِ التا ﱠماتِ الﱠتِﻲ ﻻ يُ َجا ِو ُزه ﱠُن بَ ﱞر وﻻ ِ
شر ما خَلقَ وبَ َرأَ َ
َ
وم ْن ش ِ َّر ما
نز ُل ِم ْن ال ﱠ
ض ِ
ج فِي َها ِ ،
وم ْن ش ِ َّر َما يَ ْع ُر ُ
ماء ِ ،
س ِ
اﻷر ِ
وم ْن ش ِ َّر ما َذرأ فﻲ َ
ش ِ َّر ما يَ ِ
ﱠ
ّ
ً
َ
َ
ﱠ
ْ
ْ
ُ
طرق بِ َخي ٍْر يا
ار ِ ،
يَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها ِ ،
ومن ِ ّ
ومن ِ ّ
ق إﻻ طارقا يَ ُ
شر ك ِّل طار ٍ
شر فِت َِن الل ْي ِل والن َه ِ
َرحْ َمن« )به تمامی سخنان ﷲ ]متعال[ پناه میبرم که نيکوکار و گناهکاری از آن تجاوز نمی-
شر آنچه آفريده است و برای اولين بار خلق نموده است و در زمين انتشار داده است
کند ،از ّ
شر آنچه در
شر آنچه از آن باﻻ میرود و از ّ
شر آنچه از آسمان نازل میشود و از ّ
و از ّ
شر فتنههای شب و روز و
شر آنچه از آن خارج میشود و از ّ
روی زمين آفريده است و از ّ
شر هر حادثهای که در شب رخ میدهد ،مگر حادثهای که در آن خير وجود دارد ،ای
از ّ
]خداون ِد[ رحمن!(.2
عل ْي ِه ت ْ
ظيم« )ﷲ ]متعال[ برای من کافی
ﻲ ﷲُ ﻻ إلهَ إﻻّ ُه َو َ
َوكلتُ و ُه َو َربﱡ ال َع ْر ِش ال َع ِ
 » َح ْس ِب َ3
است که معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد ،فقط بر او توکل میکنم و او
پروردگار عرش بزرگ است( .هفت مرتبه ]اين ذکر در وقت نماز عصر و نماز صبح گفته
میشود و بر توکل شخص دﻻلت دارد[.4
واﻵخرةِ  ،الل ُه ﱠم إنﱠﻲ أَسْألُ َك ال َع ْف َو وال َعافِ َية فﻲ ِد ْينِﻲ
فو وال َعافِ َية فﻲ ال ﱡد ْن َيا
ِ
 »الل ُه ﱠم إنﱠﻲ أَسْألُ َك ال َع َْ
ي ومن
ع ْو َرتِﻲ ،
وآمن َر ْو َ
و ُد ْنيَاي وأ َ ْه ِلﻲ و َما ِلﻲ  ،الل ُه ﱠم است ُ ْر َ
عتِﻲ  ،الل ُه ﱠم احفَظنِﻲ ِم ْن َب ْي ِن يَ َد ﱠ
عوذُ ِب َعظ َمتِكَ ْ
أن أ ُ ْغتَا َل ِم ْن تَحْ تِﻲ« )يا ﷲ! من
فوقِﻲ  ،وأَ ُ
خ َْل ِفﻲ وعن يمينﻲ وعن شمالﻲ ِ ،
وم ْن ْ
از تو طلب بخشش و عافيت در دنيا و آخرت دارم .يا ﷲ! من از تو طلب عفو و عافيت در
دينم و دنيايم و اهلم و مالم دارم .يا ﷲ! زشتیهای مرا بپوشان و مرا از ترسم ايمن دار! يا
ﷲ! از جلويم و پشتم و از سمت راستم و از سمت چپم و از باﻻی سرم حفظ بفرما و به
بزرگی تو پناه میبرم که از زير پايم بيافتم( ]اين ذکر در وقت نماز عصر و نماز صبح گفته
میشود[.5
ُك
ضاؤ َ
َاصيَتﻲ ِبيَد َ
عب َ
ِك َم ٍ
ﻲ قَ َ
ﻲ ُح ْك ُم َك َ
ْدك وا ْب ُن أَ َمتِ َك ن ِ
ع ْبد َُك وابْنُ َ
 »اللﱠ ُه ﱠم إِ ِنّی َع ْد ٌل فِ ﱠ
اض فِ ﱠ
ْ
ت
علﱠ ْمتَهُ أَ َحدًا ِم ْن خ َْل ِق َك أ َ ِو ا ْستَأث َ ْر َ
س ﱠمي َ
س َك أَ ْو أَ ْنزَ ْلتَهُ فِﻲ ِكتَا ِب َك أَ ْو َ
ْت ِب ِه نَ ْف َ
أ ْسأَلُ َك ِب ُك ِّل اس ٍْم ه َُو لَ َك َ
ْ
ْ
َ
وذهاب
ُوري َو ِجﻼ َء ُح ْزنﻲ
ور ُ
بِ ِه فِﻲ ِع ْل ِم ْالغَ ْي ِ
َ
صد ِ
ب ِع ْن َد َك أ ْن ت َ ْج َع َل القُ ْرآنَ َربِي َع قَلوبﻲ َونُ َ
ه َْمﻲ« )يا ﷲ! من بندهی تو هستم و فرزند بندهی مذکر تو و فرزند بندهی مؤنث تو ،پيشانی
 - 1صحيح بخاري)بخارايی( :كتاب أحاديث اﻷنبياء ،باب قوله تعالى ) واتخذ ﷲ إبراهيم خليﻼ ( ،حديث )
 ( 3371از ابن عباس رضﻲ ﷲ عنهما .نگاه شود به تفسير القرطبﻲ ) .( 226 / 9
 - 2نسائﻲ در الكبرى )  ( 239 / 6و أحمد در المسند )  ( 15035و مالك در الموطأ )  950 / 2شمارهی
 ( 1705و ابن أبﻲ شيبة در المصنف )  ( 51 / 5و ابن سنﻲ در عمل اليوم والليلة )  / 530شمارهی ( 956
از عبد الرحمن بن حنبش شيخ آلبانﻲ رحمه ﷲ آن را در السلسلة الصحيحة )  / 6شمارهی  ( 2738آورده
است .نگاه شود به تنوير الحوالك ) .( 234 / 1
 - 3چون جار و مجرور بر خﻼف عرف مقدم شده است ،معنای تخصيص میدهد).مترجم(
 - 4سنن أبوداود :كتاب اﻷدب ،باب ما يقول إذا أصبح ،حديث )  ( 5081به صورت موقوف از ابودرداء و
اسناد آن حسن است و ديگران آن را به صورت مرفوع آوردهاند و اضافه شده است» :صادقا ً أو كاذباً«
)صادقانه يا دروغين( .ابن كثير رحمه ﷲ دربارهی آن گفته است» :زياد شدن آن غريب است و اين امر
منکر است« .نگاه شود به تفسير ابن كثير )  ( 406 / 2با تصرف .نگاه شود به زاد المعاد )  ( 376 / 2در
الحاشية.
 - 5سنن أبوداود :كتاب اﻷدب ،باب ما يقول إذا أصبح ،حديث )  ( 5074و سنن نسائﻲ :كتاب اﻻستعاذة ،باب
اﻹستعاذة من الخسف ،حديث )  ( 5529و سنن ابن ماجه :كتاب الدعاء ،باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا
أمسى ،حديث )  ( 3871و أحمد در مسندش )  ( 4770و حاكم در مستدركش )  ( 698 / 1و گفته است:
»صحيح اﻻسناد است و آن را تخريج ننمودهاند« و شيخ آلبانﻲ رحمه ﷲ در صحيح اﻷدب المفرد شمارهی )
 ( 698از ابن عمر رضﻲ ﷲ عنهما آن را صحيح دانسته است.

من در دست توست)زمام من در دست توست( ،تسليم حکم تو هستم ،حکم تو برای من عدالت
است .از او با تمامی اسمهايی که توسط آن خودت را ناميدهای يا در کتابت نازل کردهای يا به
يکی از آفريدگانت آموختهای و يا در علم غيبی که نزد توست آن را مخفی داشتهای،
درخواست مینمايم تا قرآن را بهار قلبم و نور سينهام و از بين برندهی غم من و بر طرف
کنندهی اندوهم قرار دهی!(] 1اين ذکر در هنگام غمگينی گفته میشود[.
آيات رقيهی شرعﻲ از قرآن كريم
فاتحه الکتاب
ْ
ْ
ِين
الر ْح َم ِن ﱠ
الر ِح ِيم ) (1ال َح ْم ُد ِ ﱠ ِ َربّ ِ العَالَ ِمينَ ) (2ﱠ
الر ْح َم ِن ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ
الر ِح ِيم )َ (3ما ِل ِك يَ ْو ِم ال ّد ِ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
غي ِْر
عل ْي ِه ْم َ
ص َراط الذِينَ أ ْنعَ ْم َ
ﱠاك نَ ْعبُ ُد َوإِي َ
) (4إِي َ
ﱠاك نَ ْست َ ِعي ُن ) (5ا ْه ِدنَا ال ِ ّ
ت َ
يم )ِ (6
ص َراط ال ُم ْست َ ِق َ
ّ
َ
عل ْي ِه ْم َو َﻻ الضﱠالِينَ )] (7الفاتحة) [7 _ 1 :به نام ﷲِ بسيار رحمت کننده ]برای
ْال َم ْغ ُ
ضو ِ
ب َ
تمام موجودات و[ دائما رحمت کننده ]برای مؤمنان[ * شکر و ستايش مخصوص برای ﷲ
پروردگار جهانيان است * بسيار رحمت کننده ]برای تمام موجودات و[ دائما رحمت کننده
]برای مؤمنان[ میباشد * مالک روز جزاست * فقط تو را میپرستيم و فقط از تو کمک می -
جوييم * ما را به راه راست هدايت نما! * راه کسانی که به آنها نعمت بخشيدی ،غير غضب
شدگان و غير گمراهان و فنا شدگان(.2
ص َﻼةَ
 الم )َ (1ذ ِل َك ْال ِكت ُب َويُ ِقي ُمونَ ال ﱠ
ْب فِي ِه ُهدًى ِل ْل ُمتﱠقِينَ ) (2الﱠذِينَ يُؤْ ِمنُونَ بِ ْالغَ ْي ِ
َاب َﻻ َري َ
َو ِم ﱠما َرزَ ْقنَا ُه ْم يُ ْن ِفقُونَ )َ (3والﱠذِينَ يُؤْ ِمنُونَ بِ َما أ ُ ْن ِز َل إِلَي َْك َو َما أ ُ ْن ِز َل ِم ْن َق ْب ِل َك َوبِ ْاﻵَ ِخ َرةِ ُه ْم يُوقِنُونَ
علَى ُهدًى ِم ْن َربِّ ِه ْم َوأُولَئِ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ )] (5البقرة) [5 -1 :الف ،ﻻم ،ميم * اين
) (4أُولَئِ َك َ
کتابی است که در آن شکی وجود ندارد ،هدايتی است برای متقيان * کسانی که به غيب ايمان
آوردهاند و نماز برپای میدارند و از آنچه به آنها روزی دادهايم انفاق میکنند * و کسانی که

 - 1أحمد در مسندش )  ( 3704و حاكم در مستدركش )  ( 690 / 1و أبويعلﻲ )  ( 199 / 9و ابن حبان ) 3
 ( 253 /و آن را صحيح دانسته است ،ابن حجر از او در التلخيص )  ( 175 / 4آن را حکايت کرده است و
شيخ آلبانﻲ رحمه ﷲ در الكلم الطيب رقم )  ( 124آن را آورده است و گفته است» :صحيح است« و آن را
در السلسلة الصحيحة )  / 1شمارهی  ( 199آورده است .ابن قيم رحمه ﷲ در جﻼء اﻷفهام )  ( 152گفته
است» :اسناد آن صحيح است« .از ابن مسعود آمده است.
 - 2دربارهی فضيلت سورهی فاتحه احاديث بسياری وجود دارد ،از آنها :ابن عباس رضﻲ ﷲ عنهما گفته
است :جبرئيل در کنار پيامبر نشسته بود که از باﻻی سر خود صدايی شنيد و سرش را بلند نمود.
]جبرئيل [گفت :اين دربی در آسمان است که امروز باز شده است و قبل از امروز هرگز باز نشده بود،
فرشتهای از آن نازل شد] ،جبرئيل [گفت :اين فرشتهای است که بر زمين نازل شده است و قبل از اين
هرگز نازل نشده بود ،گفت :بشارت بده به دو نور که آن دو به تو داده شده است و به پيامبری قبل از تو داده
نشده بود :فاتحه الکتاب و آيات پايانی سورهی بقره ،هرگز حرفی از آن دو را نمیخوانی مگر آن که آن به تو
عطا شده است .صحيح مسلم :كتاب صﻼة المسافرين وقصرها ،باب :فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة حديث
)  ( 806و دربارهی شفا دادن با آن .صحيح بخاري)بخارايی( :كتاب الطب ،باب الرقى بفاتحة الكتاب ،حديث
)  ( 5736از ابوسعيد خدري :عدهای از اصحاب پيامبر به منطقهای از مناطق عرب رسيدند و اهل آن از
آنان پذيرايی نکردند ،در همين هنگام بود که رئيس آنها نيش خورد و آنها گفتند :آيا همراه شما دارو يا
تعويذی وجود دارد .گفتند :شما ما را مهمان نکردی و اين کار را انجام نمیدهيم مگر آن که به ازای آن
عوضی به ما بدهيد ،آنها تعدادی گوسفند را شرط گذاشتند و ]صحابی [شروع به خواندن سورهی فاتحه نمود
و بزاق دهن خود را از طريق نفث به او میرساند تا آن که ]آن شخص خوب شد[ و گوسفند را برای آنها
آوردند] ،صحابهی ديگر [گفتند :آن را بر نمیداريم تا دربارهی آن از پيامبر سوال کنيم ،در نتيجه از او
سوال نمودند و او خنديد و فرمود» :وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لﻲ بسهم« )و چه چيز تو را آگاه
کرد که آن رقيه است ،پس قسمتی از آن ]گوشت[ را به من بدهيد!( ]به اين معنا که آنقدر حﻼل است که من
نيز از آن میخورم[.

به آنچه بر تو نازل نمودهايم و بر آنچه قبل از تو فرو فرستادهايم ،ايمان آوردهاند و آنها به
آخرت يقين دارند * آنان بر هدايتی از طرف پروردگارشان هستند و آنان همان رستگارانند(.1
اس أَجْ َم ِعينَ )(161
 ِ إ ﱠن الﱠذِينَ َكفَ ُروا َو َماتُوا َوهُ ْم ُكفﱠ ٌعلَ ْي ِه ْم لَ ْعنَةُ ﱠ ِ َو ْال َم َﻼئِ َك ِة َوالنﱠ ِ
ار أُولَئِ َك َ
اب َو َﻻ ُه ْم يُ ْن َ
اح ٌد َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ُه َو
ظ ُرونَ )َ (162و ِإلَ ُه ُك ْم ِإلَهٌ َو ِ
ع ْن ُه ُم ْال َع َذ ُ
خَا ِلدِينَ فِي َها َﻻ يُ َخفﱠ ُ
ف َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
ْ
ار َوالفُل ِك التِﻲ
ق ال ﱠ
ض َوا ْختِ َﻼ ِ
الرحْ َم ُن ﱠ
ﱠ
اواتِ َواﻷ ْر ِ
ف الل ْي ِل َوالنﱠ َه ِ
الر ِحي ُم ) (163إِ ﱠن فِﻲ خَل ِ
س َم َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
ض بَ ْع َد َم ْوتِ َها
اس َو َما أنزَ َل ﱠ ُ ِمنَ ال ﱠ
س َم ِ
اء ِمن َماءٍ فَأ ْحيَا بِ ِه اﻷ ْر َ
تَ ْج ِري فِﻲ البَ ْح ِر بِ َما يَنفَ ُع الن َ
ْ
َ
ْ
َو َب ﱠ
ﱠ
ض َﻵَ َياتٍ ِلقَ ْو ٍم
ر
اﻷ
و
اء
م
س
ال
ي
ب
ر
خ
س
م
ال
ب
ا
ح
س
ال
و
اح
ي
الر
يف
ث ِفي َها ِم ْن ُك ِّل َدا ﱠب ٍة َوتَ ْ
ص ِر ِ ِ ّ َ ِ َ ﱠ َ ِ ُ َ ِ َ ْنَ ﱠ َ ِ َ ْ ِ
ش ﱡد ُحبا
ُون ﱠ ِ أَ ْن َدادًا ي ُِحبﱡونَ ُه ْم َكحُبّ ِ ﱠ ِ َوالﱠذِينَ آَ َمنُوا أ َ َ
َي ْع ِقلُونَ )َ (164و ِمنَ النﱠ ِ
اس َم ْن َيتﱠ ِخ ُذ ِم ْن د ِ
ْ
ْ
ْ
ب )ِ (165إ ْذ تَبَ ﱠرأَ
َ
َ
ْ
ِ ﱠ ِ َولَ ْو يَ َرى الﱠذِينَ َ
اب أ ﱠن القُ ﱠوةَ ِ ﱠ ِ َج ِميعًا َوأ ﱠن ﱠ َ َ
شدِي ُد ال َع َذا ِ
ظلَ ُموا ِإذ يَ َر ْونَ ال َعذَ َ
اب َوتَقَ ﱠ
طعَ ْ
اب )َ (166وقَا َل الﱠذِينَ ات ﱠ َبعُوا لَ ْو
ت بِ ِه ُم ْاﻷ َ ْسبَ ُ
الﱠذِينَ اتﱡبِعُوا ِمنَ الﱠذِينَ اتﱠبَعُوا َو َرأَ ُوا ْالعَ َذ َ
س َرا ٍ
َار ِجينَ
ت َ
أَن لَنَا ك ﱠَرة ً فَنَتَبَ ﱠرأَ ِم ْن ُه ْم َك َما تَبَ ﱠر ُءوا ِمنﱠا َك َذ ِل َك ي ُِري ِه ُم ﱠ ُ أَ ْع َمالَ ُه ْم َح َ
علَ ْي ِه ْم َو َما ُه ْم بِخ ِ
ار ) ] (167البقرة ) [166 -161 :کسانی که کفر ورزيدهاند و در حالی مردهاند که
ِمنَ النﱠ ِ
کافر بودند ،بر آنها لعنت ﷲ ]متعال[ و مﻼئک و تمامی انسانها خواهد بود * در آن جاودان
خواهند ماند و در عذاب آنها تخفيفی وجود ندارد و به آنها مهلت داده نمیشود * و معبود شما،
معبودی واحد است هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد و او بسيار
رحمت کننده ]برای تمام موجودات و[ دائما ً رحمت کننده ]برای مؤمنان[ است * همانا در
آفرينش آسمانها و زمين و اختﻼف شب و روز و کشتيی که در دريا روان است تا به مردم
منفعت برساند و آنچه از آب که ﷲ ]متعال[ از آسمان فرو میفرستد تا زمين را بعد از مرگش
زنده نمايد و انتشار دادن هر جنبدهای در آن و روانه کردن باد و ابری که بين آسمان و زمين
معلق است ،آيات بزرگی است برای کسانی که تعقل مینمايند * و از انسانها کسانی هستند که
غير از ﷲ ]متعال[ شريکانی بر میگزينند و آنها به مانند دوست داشتن ﷲ ]تعالی[ دوست
میدارند و اين در حالی است که کسانی که ايمان آوردهاند دارای شديدترين دوست داشتن
نسبت به ﷲ ]متعال[ هستند و هنگامی که ستمگران عذاب را میبينند ]میفهمند که[ تمامی
قدرت نزد ﷲ ]متعال[ است و ﷲ ]تعالی[ دارای عذاب شديدی است * هنگامی که کسانی که
تبعيت میشوند از کسانی که تبعيت میکنند ،بيزار میشوند و عذاب را میبينند و ارتباطها
گسسته میشود * و کسانی که تبعيت کردهاند میگويند» :اگر برای ما دفعهی ديگری وجود
داشته باشد از آنها بيزار میشويم ،همان گونه که از ما بيزار شدهاند« ،اين چنين است که ﷲ
]متعال[ اعمال آنها را به آنها نشان میدهد ،حسرت برای آنها خواهد بود و آنها از آتش جهنم
خارج نمیشوند(.
ْ
ْ
ْ
ٌ
َ
ض َم ْن ذَا
س َم َاوا ِ
ﻲ القَيﱡو ُم َﻻ تَأ ُخ ُذهُ ِسنَة َو َﻻ ن َْو ٌم لَهُ َما فِﻲ ال ﱠ
ت َو َما فِﻲ ْاﻷ ْر ِ
  ﱠ ُ َﻻ إِلَهَ ِإ ﱠﻻ ه َُو ال َح ﱡْ
ْ
َ
ُ
ﱠ
َ
َﻲءٍ ِم ْن ِعل ِم ِه إِﻻ بِ َما شَا َء
الﱠذِي يَ ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ إِ ﱠﻻ بِإ ِ ْذنِ ِه يَ ْعل ُم َما بَيْنَ أ ْيدِي ِه ْم َو َما خَلفَ ُه ْم َو َﻻ ي ُِحيطونَ بِش ْ
ض َو َﻻ يَئُو ُدهُ ِح ْف ُ
ِين
س َم َاوا ِ
َو ِس َع ُك ْر ِسيﱡهُ ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر َ
ﻲ ْالعَ ِظي ُم )َ (255ﻻ إِ ْك َراهَ فِﻲ ال ّد ِ
ظ ُه َما َو ُه َو ْالعَ ِل ﱡ
ﻲ ِ فَ َم ْن َي ْكفُ ْر ِب ﱠ
الطا ُ
ام
قَ ْد تَ َبيﱠنَ ﱡ
غوتِ َويُؤْ ِم ْن ِبا ﱠ ِ فَقَ ِد ا ْست َْم َ
س َك ِب ْالعُ ْر َو ِة ْال ُو ْثقَى َﻻ ا ْن ِف َ
الر ْش ُد ِمنَ ْالغَ ّ
ص َ
ﻲ الﱠذِينَ آ َمنُوا ي ُْخ ِر ُج ُه ْم ِمنَ ﱡ
ور َوالﱠذِينَ َكفَ ُروا
الظلُ َما ِ
س ِمي ٌع َ
لَ َها َو ﱠ ُ َ
ت إِلَى النﱡ ِ
ع ِلي ٌم ) (256ﱠ ُ َو ِل ﱡ
ُ
ﱡ
ﱠ
َ
ُ
أ َ ْو ِليَا ُؤ ُه ُم الطا ُ
ار ُه ْم فِي َها خَا ِلدُونَ
ص َح ُ
ور إِلَى الظل َماتِ أولَئِ َك أ ْ
اب النﱠ ِ
غوتُ ي ُْخ ِر ُجونَ ُه ْم ِمنَ النﱡ ِ
 - 1فضيلت سورهی بقره بسيار زياد میباشد ،دربارهی آن احاديث بسياری وجود دارد .از آنها حديث ابوامامه
باهلی است که پيامبر فرمود» :اقرءوا سورة البقرة ّ ،
فإن أخذها بركة  ،وتركها حسرة  ،وﻻتستطيعها
البَ َ
طلَة« )سورهی بقره را بخوانيد! زيرا گرفتن آن برکت است و ترک آن حسرت است و چيزی به مانند آن
نمیتواند جادو را باطل کند( ،يکی از صحابه گفته است» :به من رسيد که آن باطل کنندهی سحر است«.
صحيح مسلم :كتاب صﻼة المسافرين وقصرها ،باب :فضل الفاتحة و خواتيم سورة البقرة حديث ) .( 804
همچنين سورهی بقره کمر جادوگران و شياطين را میشکند ،برای رقيه خوان شايسته است که آن را به طور
کامل بخواند و فقط به بعضی از آيات آن بسنده نکند ،قسم به ﷲ ،دارای اثر بسيار عجيبی میباشد و
جادوگران و شياطين توانايی مقابله با آن را ندارند.

)] (257البقرة) [257-255 :ﷲ ،کسی است که پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد
و او زنده و برپا دارنده است ،چرت و خواب به سراغ او نمیآيد ،آنچه در آسمانها و زمين
است برای اوست ،چه کسی بدون اذن او شفاعت میکند؟ بعد و قبل آنها را میداند و به
چيزی از علم او احاطه پيدا نمیکنند ،مگر ]آنچه را[ که بخواهد ،کرسی او آسمانها و زمين
را در بر گرفته است و در حفظ آن دو ،ناتوان نمیشود و او واﻻ و بسيار بزرگ است *
شر روشن شده است و کسی که به
اجباری در دين وجود ندارد ،همان هدايت در مقابل ّ
طاغوت کفر بورزد و به ﷲ ]متعال[ ايمان بياورد ،همانا به ريسمان محکمی چنگ زده است
که گسستگی در آن وجود ندارد و ﷲ شنوای داناست * ﷲ ياور کسانی است که ايمان آورهاند،
آنها را از تاريکیها به سوی نور هدايت مینمايد و کسانی که کفر میورزند ،ياوران آنها
طاغوت هستند ،آنها را از نور به سوی تاريکیها سوق میدهند ،آنان همنشينان آتش جهنم
هستند و در آن جاودان خواهند بود(.1
سو ُل بِ َما أ ُ ْن ِز َل إِلَ ْي ِه ِم ْن َربِّ ِه َو ْال ُمؤْ ِمنُونَ ُك ﱞل آ َ َمنَ بِا ﱠ ِ َو َم َﻼئِ َكتِ ِه َوكُتُبِ ِه َو ُرسُ ِل ِه َﻻ نُفَ ِ ّر ُق
الر ُ
 آَ َمنَ ﱠس ِم ْعنَا َوأَ َ
ط ْعنَا ُ
سا ِإ ﱠﻻ
ف ﱠ ُ نَ ْف ً
َبيْنَ أ َ َحد ِم ْن ُر ُ
ص ُ
ير )َ (285ﻻ يُ َك ِلّ ُ
غ ْف َران ََك َربﱠنَا َو ِإلَي َْك ْال َم ِ
س ِل ِه َوقَالُوا َ
ْ
اخ ْذنَا ِإ ْن نَ ِسينَا أَ ْو أ َ ْخ َ
سبَ ْ
سبَ ْ
علَ ْينَا
ت َربﱠنَا َﻻ ت ُ َؤ ِ
طأنَا َربﱠنَا َو َﻻ تَحْ ِم ْل َ
ت َو َ
علَ ْي َها َما ا ْكتَ َ
ُو ْس َع َها لَ َها َما َك َ
ْ
ﱠ
علَى الذِينَ ِم ْن قَ ْب ِلنَا َربﱠنَا َو َﻻ ت ُ َح ِ ّملنَا َما َﻻ َ
عنﱠا َوا ْغ ِف ْر لَنَا
إِ ْ
طاقَةَ لَنَا بِ ِه َواع ُ
ْف َ
ص ًرا َك َما َح َم ْلتَهُ َ
ْ
ْ
َ
علَى القَ ْو ِم ال َكافِ ِرينَ )] (286البقرة) [286 _ 285 :رسول به
ار َح ْمنَا أ ْن َ
َو ْ
ت َم ْو َﻻنَا فَا ْن ُ
ص ْرنَا َ
آنچه بر وی از طرف پروردگارش نازل شده است ،ايمان آورده است و ]همچنين[ مؤمنان،
تمامی آنها به ﷲ و مﻼئکش و کتابهايش و رسوﻻنش ايمان آوردهاند] ،و میگويند [:بين احدی
از رسوﻻنش فرق نمیگذاريم و میگويند :شنيديم و اطاعت کرديم ،پروردگار ما! ما را
بيامرز! و بازگشت به سوی توست * ﷲ ]تعالی[ بر شخصی بيشتر از وسع وی تکليف قرار
نداده است ،برای او آنچه ]از نيکیها[ است که کسب نموده است و بر عليه اوست آنچه ]از
بدیها[ که کسب کرده است] .میگويند [:پروردگار ما! ما را برای آنچه فراموش نمودهايم يا
خطا کردهايم ،مؤاخذه مفرما! پروردگار ما! بر ما سختی قرار مده آنچنان که بر نفرات قبل از
ما قرار دادی! پروردگار ما! بر ما چيزی را قرار مده که طاقت آن را نداريم! و ما را عفو

 - 1خواندن آية الكرسﻲ قبل از خواب همان گونه که در ماجرای ابوهريره با شيطان در مورد محافظت از
ﻲ بن كعب آورده است که رسول
صدقهها آمده است دارای فضيلت میباشد و همچنين بعد از هر نماز .أُبَ ّ
ﷲ فرمود» :يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب ﷲ معك أعظم؟« )ای ابومنذر! آيا میدانی کدام آيهای که
تو از کتاب ﷲ ]تعالی[ به آن آگاه هستی ،برتر است؟( گفتم :ﷲ و فرستادهاش آگاهترند ،فرمود» :يا أبا المنذر
أتدري أي آية من كتاب ﷲ معك أعظم؟« )ای ابومنذر! آيا میدانی کدام آيهای که تو از کتاب ﷲ ]تعالی[ به آن
آگاه هستی ،برتر است؟( .گفتم] » :آيهی[ ﷲ ﻻ إله إﻻ هو الحﻲ القيوم ،«...بر سينهی من زد و فرمود» :وﷲ
ليهنك العلم أبا المنذر« )ای ابومنذر! قسم به  ،علم گوارای تو باشد( ،صحيح مسلم :كتاب صﻼة المسافرين
وقصرها ،باب :فضل سورة الكهف و آية الكرسﻲ حديث )  ،( 810شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته
است» :همانا کسانی که زياد ]ذکر گفتن[ را تجربه کردهاند و آن را نمیشمارند ]فهميدهاند[ که آن دارای تأثير
در دفع شياطين و باطل کردن کارهای آنها را دارد و زياد بودن و قدرت آن قابل بيان کردن میباشد ،زيرا
در آن تأثير بزرگی در دفع شيطان از نفس و کسی که دچار صرع شده است ،وجود دارد و شياطين را دور
میکند ...اگر آن بر آنها صادقانه خوانده شود ،شياطين را دفع میکند و امور آنها را که به فکر نفوذ میکند،
باطل مینمايد و آنچه را که نزد برادران شياطين از مکاشفهی شيطانی و تصرف آن وجود درد را باطل می-
نمايد« ،المجموع )  ( 55 / 19و ابن كثير )  ( 149 / 1گفته است » :اين چنين است خواندن آية الكرسﻲ
زيرا آن دور کنندهی شياطين است« .ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ در زاد المعاد )  ( 69 / 4از استادش ابن تيميه
رحمه ﷲ گفته است» :با آية الكرسﻲ درمان مینمود و به شخصی که دارای صرع بود يا میخواست چنين
شخصی را درمان کند ،زياد خواندن آن را امر میفرمود«.

فرما و ما را بيامرز و به ما رحمت کن ،تو ياور ما هستی ،در نتيجه ما را بر کافران ياوری
نما!(.1
ْط َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ُه َو ْال َع ِز ُ
يز ْال َح ِكي ُم
َ ش ِه َد ﱠ ُ أَنﱠهُ َﻻ إِلَهَ ِإ ﱠﻻ ُه َو َو ْال َم َﻼئِ َكةُ َوأُولُو ْال ِع ْل ِم قَائِ ًما ِب ْال ِقس ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ب ِإ ﱠﻻ ِم ْن بَ ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ال ِعل ُم بَ ْغيًا
ف الذِينَ أوتُوا ال ِكت َا َ
اﻹس َْﻼ ُم َو َما ا ْختَلَ َ
)ِ (18إ ﱠن ال ّدِينَ ِع ْن َد ﱠ ِ ْ ِ
ْ
ب )] (19آل عمران) [19 -18 :ﷲ ]متعال[
سا ِ
س ِري ُع ال ِح َ
بَ ْينَ ُه ْم َو َم ْن يَ ْكفُ ْر ِبآيَاتِ ﱠ ِ فَإِ ﱠن ﱠ َ َ
گواهی میدهد که پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد و ]همچنين[ مﻼئک و اهل علم
]همراه ﷲ تعالی گواهی میدهند که[ او عادل است ،هيچ پرستش شوندهی برحقی جز او
ت بسيار با حکمت است * دين نزد ﷲ ]تعالی[ اسﻼم است و اهل
وجود ندارد ]و[ او پُرعز ِ
کتاب اختﻼف نورزيدند ،مگر بعد از آن که آگاهی به آنها رسيد و اين از روی سرکشيی است
که ميان آنها وجود دارد و کسی که به آيات ﷲ ]تعالی[ کفر بورزد ،همانا ﷲ ]تعالی[ دارای
حساب و کتاب نزديکی است(.
ْ
ْ
ْ
ْ
 قُ ِل اللﱠ ُه ﱠم َما ِل َك ْال ُم ْل ِك تُؤْ تِﻲ ال ُمل َك َم ْن تَشَا ُء َوتَ ْن ِزعُ ال ُمل َك ِم ﱠم ْن تَشَا ُء َوت ُ ِع ﱡز َم ْن تَشَا ُء َوت ُ ِذ ﱡل َم ْنار فِﻲ اللﱠ ْي ِل
علَى ُك ِّل َ
ش ْﻲءٍ قَد ٌ
تَشَا ُء بِيَ ِد َك ْال َخي ُْر ِإنﱠ َك َ
ار َوتُو ِل ُج النﱠ َه َ
ِير ) (26تُو ِل ُج ال ﱠل ْي َل فِﻲ النﱠ َه ِ
ب )] (27آل
ﻲ ِمنَ ْال َميِّ ِ
ت َوت ُ ْخ ِر ُج ْال َميِّ َ
سا ٍ
ﻲ ِ َوت َْر ُز ُق َم ْن تَشَا ُء بِغَي ِْر ِح َ
ت ِمنَ ْال َح ّ
َوت ُ ْخ ِر ُج ْال َح ﱠ
عمران) [27 - 26 :بگو :يا ﷲ! صاحب پادشاهی هستی ،پادشاهی را به هر کسی بخواهی
میدهی و پادشاهی را از هر که بخواهی جدا مینمايی و هر که را بخواهی عزت میبخشی
و هر که را بخواهی ذليل مینمايی ،خير در دست توست ،تو بر هر چيزی توانا هستی * شب
را در روز فرو میبری و روز را در شب فرو میبری و از مرده ،زنده به وجود میآوری
و از زنده مرده به وجود میآوری و هر که را بخواهی بیاندازه روزی میدهی(.
ض أ َ َﻻ إِ ﱠن َو ْع َد ﱠ ِ َح ﱞق َولَ ِك ﱠن أَ ْكثَ َر ُه ْم َﻻ يَ ْعلَ ُمونَ )ُ (55ه َو
س َم َاوا ِ
 أ َ َﻻ إِ ﱠن ِ ﱠ ِ َما فِﻲ ال ﱠت َو ْاﻷ َ ْر ِ
يُ ْحيِﻲ َوي ُِميتُ َوإِ َل ْي ِه ت ُ ْر َجعُونَ )] (56يونس) [56 _ 55 :آگاه باشيد که آنچه در آسمانها و زمين
است برای ﷲ ]متعال[ میباشد! آگاه باشيد که وعدهی ﷲ ]تعالی[ حق است ،ولی بيشتر آنها
نمیدانند * او زنده میگرداند و میميراند و به سوی بازگردانده میشويد(.
ص ِمنَ ْاﻷ َ ْم َوا ِل َو ْاﻷَ ْنفُ ِس َوالثﱠ َم َراتِ َو َب ِ ّ
 َ ولَنَ ْبلُ َونﱠ ُك ْم ِب َصا ِب ِرينَ
ش ْﻲءٍ ِمنَ ْالخ َْو ِ
ش ِر ال ﱠ
ف َو ْال ُجوعِ َونَ ْق ٍ
ُ
ٌ
َ
ُ
صلَ َو ٌ
ات ِم ْن
صيبَة قَالوا ِإنﱠا ِ ﱠ ِ َو ِإنﱠا ِإلَ ْي ِه َر ِ
اجعُونَ ) (156أولَئِكَ َ
صابَتْ ُه ْم ُم ِ
علَ ْي ِه ْم َ
) (155الﱠذِينَ ِإذَا أ َ
َربِّ ِه ْم َو َر ْح َمةٌ َوأُولَئِ َك ُه ُم ْال ُم ْهتَدُونَ )] (157البقرة) [157 _ 155 :و شما را با ترس،
گرسنگی و نقصان در مالها و جانها و ميوهها مورد آزمايش قرار میدهيم و به صابران
بشارت بده! * کسانی که وقتی مصيبتی به آنها میرسد ،میگويند» :مالک ما ﷲ ]تعالی[ است
و ما ]در روز قيامت[ به سوی او باز میگرديم« * بر آنها از طرف پروردگارشان درود و
رحمتی وجود دارد و آنان همان هدايت يافتگان هستند(.
اس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَ ْ
اخش َْو ُه ْم فَزَ ا َد ُه ْم ِإي َمانًا َوقَالُوا َح ْسبُنَا ﱠ ُ َونِ ْع َم
 الﱠذِينَ قَا َل لَ ُه ُم النﱠ ُاس ِإ ﱠن النﱠ َ
ض ٍل
سو ٌء َواتﱠبَعُوا ِرض َْوانَ ﱠ ِ َو ﱠ ُ ُذو فَ ْ
ْال َو ِكي ُل ) (173فَا ْنقَلَبُوا ِبنِ ْع َم ٍة ِمنَ ﱠ ِ َوفَ ْ
س ْس ُه ْم ُ
ض ٍل لَ ْم يَ ْم َ
ش ْي َ
ع ِظ ٍيم )ِ (174إنﱠ َما ذَ ِل ُك ُم ال ﱠ
ط ُ
ون ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ )(175
ان يُخ ّ َِو ُ
َ
ف أَ ْو ِليَا َءهُ فَ َﻼ تَخَافُو ُه ْم َوخَافُ ِ
]آل عمران) [175 -173 :کسانی که مردم به آنها میگويند» :مردم بر عليه شما جمع شدهاند،
 - 1درباره ی آن در صحيح بخاري)بخارايی( و ديگر کتابها آمده است :فضائل القرآن ،باب فضل سورة
البقرة ،حديث )  ( 5010از ابن مسعود آمده است که پيامبر فرمود» :من قرأ باﻵيتين من آخر سورة البقرة
فﻲ ليلة كفتاه« )کسی که دو آيهی آخر سورهی بقره را در شبی بخواند ،برای او کافی خواهد بود( ،معنای
برای او کافی خواهد بود اين است که برای او به جای نماز شب ]اگر خوابش برد[ کافی خواهد بود و گفته
شرهای انسانها و جنها کافی خواهد بود و گفته شده است :از آفات برای او
شده است :برای او در برابر ّ
کافی خواهد بود و احتمال دارد که برای تمامی اين امور برای او کافی باشد .ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ در
شری که او را آزار
الوابل الصيب )  ( 132گفته است» :معنای درست آن اين است که برای او در برابر هر ّ
دهد کافی خواهد بود« ،نگاه شود به الفتح )  ( 56 / 9و شرح امام نووي بر مسلم ) .( 152 / 2

پس از ابهت و عظمت آنها بترسيد!« در پس آن ،ايمان آنها زياد میشود و میگويند» :ﷲ
]متعال[ برای ما کافی است و نيک نگهبانی میباشد« * با نعمتی و بخششی از طرف ﷲ
]تعالی[ باز میگردند و از رضايتمندی ﷲ ]متعال[ تبعيت میکنند و ﷲ دارای بخششی بزرگ
است * آن فقط شيطان است که از دوستانش] ،مردم[ را میترساند ،پس از آنها نترسيد و از
من بترسيد اگر مؤمن هستيد(.1
سبِي ِل ﱠ
الطا ُ
ت فَقَاتِلُوا أَ ْو ِليَا َء
غو ِ
س ِبي ِل ﱠ ِ َوالﱠذِينَ َكفَ ُروا يُقَاتِلُونَ فِﻲ َ
 الﱠذِينَ آ َمنُوا يُقَاتِلُونَ فِﻲ َش ْي َ
ش ْي َ
ان إِ ﱠن َك ْي َد ال ﱠ
ال ﱠ
ض ِعيفًا] النساء) [76 :کسانی که ايمان آوردهاند در راه ﷲ
ان َكانَ َ
ط ِ
ط ِ
]تعالی[ میجنگند و کسانی که کفر میورزند در راه طاغوت میجنگند ،پس با دوستان
شيطان بجنگيد ،همانا حيلهی شيطان ضعيف است(.
 َ و ِإ ْذ َي ِع ُد ُك ُم ﱠ ُ ِإحْ َدى ﱠت ال ﱠ
ش ْو َك ِة ت َ ُك ُ
ون لَ ُك ْم َوي ُِري ُد ﱠ ُ أ َ ْن
الطائِفَتَي ِْن أَنﱠ َها لَ ُك ْم َوت ََودﱡونَ أ َ ﱠن َ
غي َْر َذا ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ي ُِح ﱠق ْال َح ﱠق ِب َك ِل َماتِ ِه َويَ ْق َ
اط َل َولَ ْو ك َِر َه ال ُمجْ ِر ُمونَ )(8
ط َع َدا ِب َر الكَافِ ِرينَ )ِ (7لي ُِح ﱠق ال َح ﱠق َويُب ِْط َل البَ ِ
اب لَ ُك ْم أَنِّﻲ ُم ِم ﱡدكُ ْم بِأ َ ْلفٍ ِم َن ْال َم َﻼئِ َك ِة ُم ْر ِدفِينَ )َ (9و َما َجعَلَهُ ﱠ ُ إِ ﱠﻻ
إِ ْذ ت َ ْستَ ِغيثُونَ َر ﱠبكُ ْم فَا ْستَ َج َ
بُ ْش َرى َو ِلت ْ
يز َح ِكي ٌم ) (10إِ ْذ يُغَ ِ ّ
ع ِز ٌ
اس
َط َمئِ ﱠن بِ ِه قُلُوبُ ُك ْم َو َما النﱠ ْ
ص ُر إِ ﱠﻻ ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ ِ إِن ﱠ َ َ
شي ُك ُم النﱡعَ َ
ان َو ِل َي ْر ِب َ
ش ْي َ
اء َما ًء ِليُ َ
ع ْن ُك ْم ِرجْ زَ ال ﱠ
علَى
علَ ْي ُك ْم ِمنَ ال ﱠ
س َم ِ
ط َ
ب َ
ط ِ ّه َر ُك ْم ِب ِه َو ُي ْذ ِه َ
أَ َمنَةً ِم ْنهُ َو ُين ِ َّز ُل َ
ط ِ
ُ
سأ ْل ِقﻲ فِﻲ
قُلُو ِب ُك ْم َويُثَ ِبّ َ
ام )ِ (11إ ْذ ي ِ
ُوحﻲ َرب َﱡك ِإلَى ْال َم َﻼئِ َك ِة أَنِّﻲ َم َع ُك ْم فَثَ ِبّتُوا الﱠذِينَ آَ َمنُوا َ
ت ِب ِه ْاﻷ َ ْق َد َ
َ
َ
َان )َ (12ذ ِل َك بِأنﱠ ُه ْم شَاقﱡوا
ب الﱠذِينَ َكفَ ُروا ﱡ
قُلُو ِ
الرع َ
ق َواض ِْربُوا ِم ْن ُه ْم ُك ﱠل بَن ٍ
ْب فَاض ِْربُوا فَ ْوقَ ْاﻷ ْعنَا ِ
اب
سولَهُ فَإِن ﱠ َ َ
ق ﱠ َ َو َر ُ
ﱠ َ َو َر ُ
شدِي ُد ْال ِعقَا ِ
عذَ َ
ب )َ (13ذ ِل ُك ْم فَ ُذوقُوهُ َوأَن ِل ْل َكافِ ِرينَ َ
سولَهُ َو َم ْن يُشَاقِ ِ
ار )] (14اﻷنفال) [14 _ 7 :و وقتی ]را به ياد بياوريد![ که ﷲ ]متعال[ وعدهی يکی از دو
النﱠ ِ
گروه را به شما داد که آن برای شما است و دوست داشتيد که گروهی نصيب شما شود که
قدرت ]و سﻼح نداشت[ و اين در حالی است که ﷲ ]تعالی[ میخواهد تا حق را با سخنانش
آشکار نمايد و کافران را ريشه کن کند * تا حق ظاهر گردد و باطل نابود شود ،حتی اگر
مجرمان کراهت داشته باشند * ]به ياد بياوريد[ هنگامی را که از پروردگارتان فرياد خواهی
نموديد و برای شما آن را مستجاب نمود ]و فرمود» [:شما را با هزار مﻼئک که پشت سر
يکديگر هستند ياری مینمايم« * و ﷲ ]تعالی[ آن را قرار نداد ،مگر برای بشارت ]دادن به
شما[ و اين که توسط آن قلبهايتان اطمينان خاطر بيابد و پيروزی وجود ندارد ،مگر از جانب
ت بسيار باحکمت است * ]به ياد بياوريد[ هنگامی که خواب
ﷲ ]متعال[ ،همانا ﷲ پُرعز ِ
سنگينی شما را در بر گرفت تا موجب آرامشی از جانب او)ﷲ تعالی( بر شما باشد و از
آسمان آبی فرو فرستاد تا توسط آن شما را پاک گرداند و پليدی شيطان را از شما دور نمايد و
دلهايتان را ثابت گرداند و گامهايتان را استوار سازد * ]و به ياد بياوريد[ هنگامی را که
پروردگارت به مﻼئک وحی فرمود که من همراه شما هستم و کسانی را که ايمان آوردهاند،
ثابت قدم نماييد و در قلبهای کسانی که کفر میورزند ترس را القاء مینمايم ،پس سرهايشان
را بزنيد و دستهايشان را قطع کنيد * اين برای آن است که آنان با ﷲ ]تعالی[ و فرستاده-
اش] [به ستيز برخاستند ،پس ﷲ ]تعالی برای[ کسی که با ﷲ ]متعال[ و فرستادهاش] [ستيز
کند ،دارای مجازات سنگينی میباشد * اين را بچشيد و برای کافران عذاب آتش جهنم می-
باشد(.
 - 1قرطبﻲ رحمه ﷲ )  ( 282 / 4گفته است» :اين سخن ﷲ تعالیَ  :وقَالُوا َح ْس ُبنَا ﱠ ُ َو ِن ْع َم ْال َوكِي ُل ) (173به
معنای است که ﷲ ]تعالی[ برای ما کافی میباشد و »حسب« از »اﻹحساب« گرفته شده است و معنای آن
کفايت است .بخاري)بخارايی( رحمه ﷲ از ابن عباس رضﻲ ﷲ عنهما دربارهی اين سخن ﷲ تعالی :الﱠذِي َن
اس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَا ْخش َْوهُ ْم فَزَ ا َدهُ ْم إِي َمانًا َوقَالُوا َح ْسبُنَا ﱠ ُ َونِ ْع َم ا ْل َوكِي ُل ) (173آورده
قَا َل لَ ُه ُم النﱠ ُ
اس إِنﱠ النﱠ َ
است» :ابراهيم خليل آن را وقتی او را در آتش انداختند گفت و محمد هنگامی که مردم به آنها گفتند که
مردم بر عليه شما جمع شدهاند ،فرمود .علمای ما گفتهاند :وقتی امورشان را به ﷲ تعالی سپردند و با
قلبهايشان به او اعتماد نمودند ،به آنها پاداشی داد که چهار امر است :نعمت ،فضيلت ،دور کردن بدی و
تبعيت از رضايتمندی او .در نتيجه آنان را از خود راضی نمود و او نيز از آنها راضی شد« با تصرف.

صفا ) (1فَ ﱠ
ت زَ ْج ًرا ) (2فَالتﱠا ِليَا ِ
اج َرا ِ
صافﱠا ِ
اح ٌد )َ (4ربﱡ
ت ِذ ْك ًرا ) (3إِ ﱠن إِلَ َه ُك ْم لَ َو ِ
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َ
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ﱠ
ﱠ
َ
ﱡ
ب )(6
س َم َاوا ِ
ق ) (5إِنا زَ يﱠنا ال ﱠ
ال ﱠ
س َما َء الدنيَا بِ ِزينَ ٍة الك َوا ِك ِ
ت َواﻷ ْر ِ
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ْ
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ُ
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ْ
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ِ
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ٍ َ ِ
ِ
َ
ف ْالخ ْ
ب )] (10الصافات:
اب ثَاقِ ٌ
َطفَةَ فَأ َ ْت َب َعهُ ِش َه ٌ
اص ٌ
ع َذ ٌ
ب )ِ (9إ ﱠﻻ َم ْن خ ِ
ُد ُح ً
اب َو ِ
ورا َولَ ُه ْم َ
َط َ
) [10_1قسم به ]مﻼئک[ صف بسته * و قسم به آنان که ]سخت[ ابرها را میرانند *و قسم به
کسانی که کتاب ﷲ تعالی را تﻼوت میکنند * همانا معبود شما يکی است * پروردگار آسمانها
و زمين و آنچه بين آنها است و پروردگار مشرقها * ما آسمان دنيا را به زينت ستارگان زينت
داديم * و آن را مايهی حفظ نمودن در برابر هر شيطان سرکش قرار داديم * آنان نمیتوانند
به خبرهای عالَم باﻻ گوش دهند و از هر سو سنگ باران میشوند * رانده شده هستند و
عذابی هميشگی دارند * مگر کسی که به يکباره ]خبری[ را بدزدد و آن وقت است که شعله-
ای سوزاننده به دنبال او میرود(.1
ﻲ َولﱠ ْوا
صتُوا فَلَ ﱠما قُ ِ
ض ُروهُ قَالُوا أَ ْن ِ
ص َر ْفنَا إِلَي َْك نَف ًَرا ِمنَ ْال ِج ِّن يَ ْست َِمعُونَ ْالقُ ْرآَنَ فَلَ ﱠما َح َ
 َ وإِ ْذ َض َ
ص ِ ّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه
س ِم ْعنَا ِكتَابًا أُ ْن ِز َل ِم ْن بَ ْع ِد ُمو َ
إِلَى قَ ْو ِم ِه ْم ُم ْنذ ِِرينَ ) (29قَالُوا يَا قَ ْو َمنَا إِنﱠا َ
سى ُم َ
ق َو ِإلَى َ
ﻲ ﱠ ِ َوآَ ِمنُوا ِب ِه َي ْغ ِف ْر لَكُ ْم ِم ْن
ق ُم ْستَ ِق ٍيم )َ (30يا قَ ْو َمنَا أَ ِجيبُوا َد ِ
ط ِري ٍ
َي ْهدِي إِلَى ْال َح ّ ِ
اع َ
ْس لَهُ
ع َذا ٍ
ْس ِب ُم ْع ِج ٍز فِﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
ُذنُو ِب ُك ْم َوي ُِج ْر ُك ْم ِم ْن َ
ض َولَي َ
ﻲ ﱠ ِ فَلَي َ
ب أَ ِل ٍيم )َ (31و َم ْن َﻻ ي ُِجبْ َدا ِع َ
ين )] (32اﻷحقاف) [32 _ 29 :و هنگامی که گروهی از
ِم ْن دُونِ ِه أَ ْو ِل َيا ُء أُولَئِ َك فِﻲ َ
ض َﻼ ٍل ُم ِب ٍ
جنها را به سوی تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند ،وقتی در ]محل قرائت قرآن[ حاضر
شدند گفتند» :ساک باشيد و دقت کنيد!« و وقتی امر تمام شد به سوی قومشان بيم دهنده
بازگشتند * گفتند :ای قوم ما! ما کتابی را شنيديم که بعد از ]کتاب[ موسی نازل شده است و
تصديق کنندهی کتابهای قبل از خود میباشد ،به سوی حق و به سوی راه مستقيم ،هدايت می-
کند * ای قوم ما! دعوت کنندهی ﷲ ]تعالی[ را اجابت کنيد و به او ايمان بياوريد ،تا گناهان
شما برای شما بيامرزد و شما را از عذاب دردناک حفظ نمايد * و کسی که دعوت کنندهی ﷲ
]تعالی[ را اجابت نکند بر روی زمين ناتوان کننده نمیباشد و غير از او)ﷲ تعالی( دوست و
ياوری ندارد ،چنين افرادی در گمراهی آشکاری میباشند(.
َ
َ
الر ْش ِد فَآ َ َمناﱠ
ً
 قُ ْل أ ُ ِع َجبًا ) (1يَ ْهدِي إِلى ﱡ
س ِم ْعنَا قُ ْرآنا َ
ﻲ أَنﱠهُ ا ْستَ َم َع نَفَ ٌر ِمنَ ْال ِج ِّن فَقَالُوا إِنﱠا َ
ﻲ إِلَ ﱠ
وح َ
احبَةً َو َﻻ َولَدًا )َ (3وأَنﱠهُ َكانَ َيقُو ُل
ص ِ
ِب ِه َولَ ْن نُ ْش ِر َك ِب َر ِبّنَا أ َ َحدًا )َ (2وأَنﱠهُ تَ َعالَى َج ﱡد َر ِبّنَا َما اتﱠ َخذَ َ
ط ً
طا )َ (4وأَنﱠا َ
ش َ
علَى ﱠ ِ َ
علَى ﱠ ِ َك ِذبًا )َ (5وأَنﱠهُ َكانَ
اﻹ ْن ُ
س َو ْال ِج ﱡن َ
س ِفي ُهنَا َ
َ
ظنَنﱠا أَ ْن لَ ْن تَقُو َل ْ ِ
ْ
َ
َ
ِر َجا ٌل ِمنَ ِْ
ظ ﱡنوا َك َما َ
اﻹ ْن ِس َيعُو ُذونَ بِ ِر َجا ٍل ِمنَ ال ِج ِّن فَزَ ادُو ُه ْم َر َهقًا )َ (6وأنﱠ ُه ْم َ
ظنَ ْنت ُ ْم أ ْن لَ ْن يَ ْب َع َ
ث
س َما َء فَ َو َج ْدنَاهَا ُم ِلئ ْ
شدِيدًا َو ُ
ش ُهبًا )َ (8وأَنﱠا كُنﱠا نَ ْقعُ ُد ِم ْن َها َمقَا ِع َد
سا َ
ﱠ ُ أَ َحدًا )َ (7وأَنﱠا لَ َم ْسنَا ال ﱠ
َت َح َر ً
صدًا )] (9الجن) [9 _ 1 :بگو :به من وحی شده است
ِلل ﱠ
س ْم ِع فَ َم ْن يَ ْست َِم ِع ْاﻵَ َن يَ ِج ْد لَهُ ِش َهابًا َر َ
که گروهی از جنها ]به اين قرآن[ گوش دادند و گفتند :ما قرآن عجيبی را شنيديم * به سوی
هدايت راهنمايی میکند ،در نتيجه به آن ايمان آورديم و هرگز برای پروردگارمان احدی را
شريک قرار نمیدهيم * و شأن و مقام پروردگار ما واﻻ است و همسر و فرزندی بر نگرفته
است * و نادانان ما بر ﷲ ]تعالی[ سخنان نادرستی میگفتند * و ما پنداشته بوديم که آدميان و
جنها هرگز به ﷲ ]تعالی[ دروغ نمیبندند * و گروهی از انسانها به گروهی از جنها پناه
میبرند و در نتيجه سرکشی آنها افزايش میيابد * و آنان آنچنان که شما پنداشتيد ،پنداشتند که
ﷲ ]متعال[ کسی را برانگيخته نمینمايد * و ما رو به آسمان نهاديم و در نتيجه آن را در
 - 1نگاه شود به الوابل الصيب )  ( 117از ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ و آنچه در آن دربارهی ماجرای ابوالقاسم
رحمه ﷲ و آتش زدن شياطين توسط او با اين سوره همراه دعا آمده است .چه بسيار است تأثير اين سوره بر
شياطين و چقدر شديد است ،قدرت آن بر آنها خصوصا ً در قلب کسی که با ذکر ﷲ تعالی آباد شده است.
شر آن را بر طرف میکند،
همچنين )  ( 164دربارهی دفع شيطان گفته است» :از بزرگترين چيزهايی که ّ
خواندن سورهای فلق و ناس و آيات اول سورهی صافات و آيات آخر سورهی حشر میباشد«.

حالتی يافتيم که با محافظانی نيرومند و شهابها پُر شده بود * ]در قبل[ ما در گوشههای
آسمان برای استراق سمع مینشستيم ،ولی حاﻻ اگر کسی استراق سمع کند برای خود شهابی
آماده میيابد(.
ْ
ْ
َ
عبَثًا َوأنﱠ ُك ْم إِلَ ْينَا َﻻ ت ُ ْر َجعُونَ ) (115فَت َ َعالَى ﱠ ُ ال َم ِلكُ ال َح ﱡق َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ُه َو
أَفَ َح ِس ْبت ُ ْم أَنﱠ َما َخ َل ْقنَا ُك ْم َ
سابُهُ ِع ْن َد َربِّ ِه إِنﱠهُ َﻻ
َربﱡ ْالعَ ْر ِش ْال َك ِر ِيم )َ (116و َم ْن يَ ْدعُ َم َع ﱠ ِ إِلَ ًها آَخ ََر َﻻ ب ُْرهَانَ لَهُ بِ ِه فَإِنﱠ َما ِح َ
اح ِمينَ )] (118المؤمنون_ 115 :
ار َح ْم َوأَ ْن َ
الر ِ
يُ ْف ِل ُح ْال َكافِ ُرونَ )َ (117وقُ ْل َربّ ِ ا ْغ ِف ْر َو ْ
ت َخي ُْر ﱠ
) [118آيا پنداشتيد که شما را بيهوده آفريدهايم و شما به سوی ما باز گردانده نمیشويد * ﷲ
بلند مرتبه است ،پادشاه ]و[ حق میباشد ،پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد،
پروردگار عرش گرامی است * و کسی که همراه ﷲ ]تعالی[ معبودی ديگر را صدا بزند،
دليلی برای او وجود ندارد و فقط حساب او نزد پروردگارش میباشد ،زيرا او کافران را
ين مهربانان
رستگار نمینمايد * و بگو» :پروردگارا! بيامرز و رحمت نما! و تو بهتر ِ
هستی«(.
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
َ
َ
ﱠ
على ﱠ ِ فليَت ََوك ِل
سبُلنَا َولنَ ْ
على ﱠ ِ َوق ْد َه َدانَا ُ
على َما آذ ْيت ُمونَا َو َ
صبِ َرن َ
 َ و َما لَنَا أﻻ نَت ََوك َل َْال ُمت ََو ِ ّكلُونَ )] (12إبراهيم) [12 :و بر ما نيست که بر ﷲ ]تعالی[ توکل ننماييم و اين در حالی
است که ما را به راههايمان هدايت نموده است و بر آزاری که به ما میرسانيد ،با قدرت
صبر مینماييم و فقط توکل کنندگان بايد بر ﷲ ،توکل کنند(.1
ان َولَ ِك ﱠن ال ﱠ
 َ وات ﱠ َبعُوا َما تَتْلُو ال ﱠسلَ ْي َما َن َو َما َكفَ َر سُلَ ْي َم ُ
اطينَ َكفَ ُروا يُ َع ِلّ ُمونَ
ش َي ِ
علَى ُم ْل ِك ُ
ش َي ِ
اطي ُن َ
ْ
َ
ّ
ان ِم ْن أ َح ٍد َحتﱠى َيقُ َ
وﻻ ِإنﱠ َما
ار َ
َار َ
اس ال ِ ّ
وت َو َم ُ
علَى ال َملَ َكي ِْن بِبَابِ َل ه ُ
س ْح َر َو َما أ ُ ْن ِز َل َ
النﱠ َ
وت َو َما يُ َع ِل َم ِ
ْ
َ
ﱠ
ٌ
ُ
ْ
ْ
ارينَ بِ ِه ِم ْن أ َح ٍد
ض ِّ
نَ ْح ُن فِتنَة فَ َﻼ تَكفُ ْر فَيَتَعَل ُمونَ ِم ْن ُه َما َما يُفَ ِ ّرقونَ بِ ِه بَيْنَ ال َم ْر ِء َوزَ ْو ِج ِه َو َما ُه ْم بِ َ
ْ
َ
ْ
َ
ق
إِ ﱠﻻ بِإ ِ ْذ ِن ﱠ ِ َويَتَعَلﱠ ُمونَ َما يَ ُ
ض ﱡر ُه ْم َو َﻻ يَ ْنفَعُ ُه ْم َولَقَ ْد َ
ع ِل ُموا لَ َم ِن ا ْشت ََراهُ َما لَهُ فِﻲ اﻵ ِخ َرةِ ِمن خَﻼ ٍ
س ُه ْم لَ ْو َكانُوا َي ْعلَ ُمونَ )َ (102ولَ ْو أَنﱠ ُه ْم آَ َمنُوا َواتﱠقَ ْوا لَ َمثُو َبةٌ ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ ِ َخي ٌْر
س َما ش ََر ْوا ِب ِه أ َ ْنفُ َ
َولَ ِبئْ َ
لَ ْو َكا ُنوا َي ْعلَ ُمونَ )] (103البقرة) [103 _ 102 :و از آنچه شيطانها برای پادشاهی سليمان
ساخته و پرداخته میکردند ،تبعيت نمودند و سليمان کفر نورزيد ،ولی شيطانها کفر ورزيدند،
به مردم جادوگری و دعا نويسی و آنچه که بر دو فرشتهی بابل ]که همان[ هاروت و ماروت
]بودند[ نازل نموديم ،تبعيت میکردند و آن دو به کسی ]جادو[ را نمیآموختند مگر آن که
میگفتند» :ما فقط فتنه و آزمايشی هستيم ،پس کفر نورز!« و از آنها میآموختند که چگونه
بين شخص و همسرش جدايی بياندازند و آنها توسط آن به کسی ضرر نمیرساندند ،مگر به
اذن و اجازهی ﷲ ]متعال[ و چيزی را میآموختند که به خودشان ضرر میرساند و به آنها
سودی نمیرساند و به خوبی میدانستند ،کسی که چنين کاری کند ،چيزی برای او در آخرت
نخواهد بود و بد چيزی را برای خودشان خريدند ،اگر میدانستند * و اگر آنها ايمان می-

 - 1ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ در طريق الهجرتين )  ( 388گفته است» :اگر بنده بر حق باشد ،حکم میکند که
توکل بر ﷲ تعالی و کافی بودن وی و پناه بردن به ستون محکم او انجام شود .ﷲ تعالی همان حق است و او
ولی حق و ياری دهنده و کمک کننده به آن میباشد و برای کسی که به آن مبادرت کند ،کافی است ،پس
کسی که برحق است بر او جايز نمیباشد تا بر او توکل ننمايد .چگونه است که او میترسد ،در حالی که بر
سبُ َلنَا) و بر ما
علَى ّ ِ َوقَ ْد َه َدانَا ُ
حق میباشد ،همان گونه که رسوﻻن به قومشان میگفتندَ  :و َما لَنَا أَﻻﱠ نَت ََو ﱠك َل َ
نيست که بر ﷲ ]تعالی[ توکل ننماييم و اين در حالی است که ما را به راههايمان هدايت فرموده است( .اظهار
تعجب میکردند بر اين که توکل بر ﷲ تعالی را ترک کنند و اين در حالی بود که ﷲ متعال آنها هدايت
فرموده بود و خبر میدادند که آن هرگز ترک نخواهد شد .اين دليلی بر اين امر است که هدايت و توکل
ياور
همراه هم میباشند .در نتيجه کسی که بر حق است ،آن را میداند و به ﷲ تعالی اعتماد مینمايد که او
ِ
حق و ياری دهندهی آن میباشد و اين امر توکل بر ﷲ متعال را ضروری مینمايد و گريزی نيست که بايد
بر او توکل نمود« .نگاه شود به منزلة التوكل در المدارج ) .( 112 / 2

آوردند و تقوا پيشه میکردند پاداش نيکی از طرف ﷲ ]متعال[ برای آنها بهتر بود ،اگر می-
دانستند(.1
ف َما َيأْفِ ُكونَ ) (117فَ َوقَ َع ْال َح ﱡق َو َب َ
ط َل َما
ص َ
ﻲ ت َْلقَ ُ
ق َ
 َ وأ َ ْو َح ْينَا ِإلَى ُمو َع َ
سى أَ ْن أَ ْل ِ
اك فَإِ َذا ِه َ
ُ
ْ
اجدِينَ )(120
ﻲ ال ﱠ
س ِ
س َح َرة ُ َ
َكانُوا َي ْع َملُونَ ) (118فَغُ ِلبُوا ُهنَا ِل َك َوا ْنقَلَبُوا َ
صا ِغ ِرينَ )َ (119وأل ِق َ
َارونَ )] (122اﻷعراف) [122_ 117 :و بر
سى َوه ُ
قَالُوا آَ َمنﱠا ِب َربّ ِ ْال َعالَ ِمينَ )َ (121ربّ ِ ُمو َ
موسی وحی نموديم که عصايت را بيانداز و ناگهان آنچه را که بافته بودند ،بلعيد * پس حق
آشکار شد و آنچه انجام میدادند ،باطل شد * پس در آنجا شکست خوردند و خوار گرديدند *
و ساحران به سجده افتادند * گفتند» :به پروردگار جهانيان ايمان آورديم * پروردگار موسی و
هارون«(.
سى أَ ْلقُوا َما أَ ْنت ُ ْم
ع ِل ٍيم ) (79فَلَ ﱠما َجا َء ال ﱠ
س ِ
اح ٍر َ
 َ وقَا َل فِ ْر َس َح َرة ُ قَا َل لَ ُه ْم ُمو َ
ع ْو ُن ائْتُونِﻲ ِب ُك ِّل َ
ْ
َ
ع َم َل
سى َما ِج ْئت ُ ْم ِب ِه ال ّ
سيُب ِْطلُهُ ِإ ﱠن ﱠ َ َﻻ يُ ْ
ص ِل ُح َ
سِحْ ُر ِإ ﱠن ﱠ َ َ
ُم ْلقُونَ ) (80فَلَ ﱠما ألقَ ْوا قَا َل ُمو َ
ْال ُم ْف ِسدِينَ )َ (81وي ُِح ﱡق ﱠ ُ ْال َح ﱠق ِب َك ِل َماتِ ِه َولَ ْو َك ِر َه ْال ُمجْ ِر ُمونَ )] (82يونس) [82-79 :و فرعون
گفت» :هر ساحر ماهری را برای من بياوريد!« * وقتی ساحران آمدند ،موسی به آنها گفت:
»آنچه را که میاندازيد ،بياندازيد!« * وقتی ]وسايل خود را[ انداختند ،موسی گفت :آن سحری
که آوردهايد ،ﷲ ]متعال[ آن را باطل خواهد نمود ،ﷲ عمل فساد کنندگان را اصﻼح نمیکند *
و ﷲ ]تعالی[ با سخنان خود حق را آشکار مینمايد ،حتی اگر مجرمان کراهت داشته باشند(.
ﻲ َو ِإ ﱠما أَ ْن نَ ُكونَ أَ ﱠو َل َم ْن أ َ ْلقَى ) (65قَا َل َب ْل أَ ْلقُوا فَإِذَا ِح َبالُ ُه ْم
 قَالُوا َيا ُمو َسى ِإ ﱠما أَ ْن ت ُ ْل ِق َ
ْ
َ
َ
ً
سى ) (67قُلنَا َﻻ
َو ِع ِ
س فِﻲ نَ ْف ِس ِه ِخيفَة ُمو َ
صيﱡ ُه ْم يُ َخيﱠ ُل ِإلَ ْي ِه ِم ْن ِس ْح ِر ِه ْم أنﱠ َها ت َ ْس َعى ) (66فَأ ْو َج َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
اح ٍر َو َﻻ يُف ِل ُح
َف إِنﱠ َك أ ْن َ
س ِ
ق َما فِﻲ يَ ِمينِ َك ت َلقَ ْ
تَخ ْ
صنَعُوا َك ْي ُد َ
صنَعُوا ِإنﱠ َما َ
ف َما َ
ت اﻷ ْعلَى )َ (68وأل ِ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
اح ُر َحي ُ
سى )] (70طه_ 65 :
ﻲ ال ﱠ
ال ﱠ
س َح َرة ُ ُ
س ِ
س ﱠجدًا قَالوا آ َمنﱠا بِ َربّ ِ ه ُ
َارونَ َو ُمو َ
ْث أتَى ) (69فَأل ِق َ
]) [70ساحران[ گفتند» :ای موسی! تو اول میاندازی يا ما اول بياندازيم« * گفت» :بلکه
]اول[ شما بياندازيد!« ناگهان طنابها و عصاهايشان ]در نظر موسی [چنين به نظر رسيد که
تند حرکت میکنند * در نتيجه موسی در درونش اندکی احساس ترس نمود * گفتيم :نترس! به
راستی که تو واﻻتر میباشی * و آنچه در ]دست[ راستت است را بيانداز ،آنچه انجام دادهاند
را میبلعد ،آنچه آنها ساختهاند فقط حيلهی جادوگر]ان[ است و جادوگر هرجا که باشد ،کامياب
نمیشود * در نتيجه ]بعد از انداختن عصايش و بلعيده شدن آنچه ساحران انداخته بودند[
جادوگران سجده کنان افتادند و گفتند» :ايمان آورديم به پروردگار هارون و موسی«(.
ت َك ِل َمةُ
ار ْكنَا فِي َها َوت َ ﱠم ْ
 َ وأ َ ْو َرثْنَا ْالقَ ْو َم الﱠذِينَ َكانُوا يُ ْستَ َْارقَ ْاﻷ َ ْر ِ
َاربَ َها الﱠتِﻲ بَ َ
ض َو َمغ ِ
ضعَفُونَ َمش ِ
ع ْو ُن َوقَ ْو ُمهُ َو َما َكانُوا
ص َب ُروا َو َد ﱠم ْرنَا َما َكانَ َي ْ
صنَ ُع ِف ْر َ
َر ِّب َك ْال ُح ْسنَى َ
علَى َب ِنﻲ ِإس َْرا ِئي َل ِب َما َ
َي ْع ِر ُ
شونَ )] (137اﻷعراف) [137 :برای ]بنی اسرائيل[ که در مشرقها و مغربهای زمين
مستضعف بودند ،سرزمين ]مصر[ را باقی گذاشتم که در آن برکت قرار داده بوديم و وعدهی
نيک پروردگارت برای بنیاسرائيل محقق گشت و اين به واسطهی آن بود که صبر نمودند .و
آنچه را که فرعون و قومش ساخته بودند و آنچه از باغها که بر داربست قرار داده بودند را
ويران نموديم(.
 - 1اين آيه و آياتی که بعد از آن آورده شده است ،از آيات سحر میباشند و وقتی همراه سورهی حمد و آية
الکرسی و سورههای فلق و ناس خوانده شود و بر آن جادو نفث شود به قدرت و توان ﷲ تعالی آن جادو
باطل میشود ،از بهترين راههای از بين بردن سحر بيرون آوردن آن و نابود کردن آن با اين آيات است و
آنها تأثير شديدی در باطل کردن آن دارند .وقتی رقيه خواندن ضعيف باشد ،شفا توسط آن بر حسب ضعف و
قدرت آن به تأخير میافتد و اين به درمان کننده و درمان شده باز میگردد .دربارهی اين آيات ابن كثير رحمه
سليم آورده است که گفت» :به من رسيده است که اين
ﷲ )  ( 428 / 2از ابن أبﻲ حاتم با سندش از ابن أبﻲ ُ
آيات باعث شفای از جادو ،به اذن و اجازهی ﷲ تعالی میشود« ،نگاه شود به زاد المعاد )  ( 124 / 4هديه -
صلى ﷲ عليه وسلم  -فﻲ عﻼج السحر.

اط َل َكانَ زَ ُهوقًا )] (81اﻹسراء) [81 :و بگو :حق آمد
اط ُل إِ ﱠن ْالبَ ِ
 َ وقُ ْل َجا َء ْال َح ﱡق َوزَ هَقَ ْالبَ ِو باطل ويران شد ،همانا باطل ويران شدنی است(.
ورا )] (23الفرقان) [23 :و به سوی هر
ع َم ٍل فَ َجعَ ْلنَاهُ َهبَا ًء َم ْنث ُ ً
ع ِملُوا ِم ْن َ
 َ وقَ ِد ْمنَا إِلَى َما َعملی که انجام دادهاند میرويم و آن را ]مانند[ غبار پراکنده مینماييم(.
َصفُونَ )] (18اﻷنبياء:
علَى ْال َب ِ
 َ ب ْل نَ ْقذ ُاط ِل فَ َي ْد َمغُهُ فَإِ َذا هُ َو زَ ا ِه ٌق َو َلكُ ُم ْال َو ْي ُل ِم ﱠما ت ِ
ق َ
ِف ِب ْال َح ّ ِ
) [18بلکه حق را بر باطل میافکنيم ،در نتيجه آن را درهم میشکند و در آن زمان است که
آن ]باطل[ ويران میگردد و وای بر شما به واسطهی توصيفی که میکنيد(.
ب )(54
 َ و ِحي َل بَ ْينَ ُه ْم َوبَيْنَ َما يَ ْشتَ ُهونَ َك َما فُ ِع َل بِأ َ ْشيَا ِع ِه ْم ِم ْن قَ ْب ُل إِنﱠ ُه ْم َكانُوا فِﻲ ش ٍَّك ُم ِري ٍ]سبأ) [54 :و بين آنها و بين آنچه میخواستند ،فاصله افتاد ،همان گونه که با نفرات قبلی آنها
که مثل آنها بودند اين گونه رفتار شد ،زيرا آنها در شکی بزرگ بودند(.
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
سدًا ِم ْن ِعن ِد أنف ِس ِه ْم ِمن بَ ْع ِد َما
 َ و ﱠد َكثِ ٌب لَ ْو يَ ُردﱡونَ ُك ْم ِم ْن بَ ْع ِد إِي َمانِ ُك ْم ُكفﱠ ً
ير ِم ْن أ َ ْه ِل ْال ِكت َا ِ
ارا َح َ
ْ
ِير )] (109البقرة:
تَبَيﱠنَ لَ ُه ُم ْال َح ﱡق فَا ْعفُوا َوا ْ
َﻲءٍ قَد ٌ
ﻲ ﱠ ُ بِأ َ ْم ِر ِه إِ ﱠن ﱠ َ َ
علَى ُك ِّل ش ْ
صفَ ُحوا َحتﱠى يَأتِ َ
) [109عدهی زيادی از اهل کتاب دوست دارند که شما را از ايمانتان برگردانند و اين از
روی کفر و حسادتی از جانب آنها است و اين بعد از آن است که حق برای آنها روشن شد،
در نتيجه عفو نماييد و مصافحه کنيد تا آن که ﷲ ]تعالی[ امرش را بياورد ،ﷲ ]متعال[ بر هر
چيزی تواناست(.1
ب َو ْال ِح ْك َمةَ َوآَت َ ْينَا ُه ْم
علَى َما آَت َاهُ ُم ﱠ ُ ِم ْن فَ ْ
 أَ ْم يَ ْح ُيم ْال ِكت َا َ
اس َ
سدُونَ النﱠ َ
ض ِل ِه فَقَ ْد آَتَ ْينَا آَ َل إِب َْرا ِه َ
ع ِظي ًما )] (54النساء) [54 :آيا به آنچه که ﷲ ]تعالی[ از فضلش به مردم داده است،
ُم ْل ًكا َ
حسادت میکنند ،همانا به آل ابراهيم کتاب و حکمت داديم و به آنها پادشاهی بزرگی عطا
نموديم(.
]از اين به بعد آياتی آمده است که برای چشم زخم مفيد میباشد[.
ُ
ع ْن ُك ْم ِمنَ ﱠ ِ ِم ْن
ب َو ِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُوا ِم ْن أَب َْوا ٍ
ﻲ َﻻ ت َ ْد ُخلُوا ِم ْن بَا ٍ
ب ُمتَفَ ِ ّرقَ ٍة َو َما أ ْغنِﻲ َ
 َ وقَا َل يَا بَنِ ﱠْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
علَ ْي ِه فَليَت ََو ﱠك ِل ال ُمت ََو ِ ّكلو َن )َ (67ولَ ﱠما َد َخلوا ِم ْن َحي ُ
ْث أ َم َر ُه ْم
َ
علَ ْي ِه ت ََو ﱠكلتُ َو َ
ش ْﻲءٍ ِإ ِن ْال ُح ْك ُم ِإ ﱠﻻ ِ ﱠ ِ َ
ْ
ً
ُ
ﱠ
ْ
َ
ُ
ضاهَا َو ِإنﱠهُ لذو ِعل ٍم ِل َما
أَبُوهُ ْم َما َكانَ يُ ْغنِﻲ َع ْن ُه ْم مِنَ ﱠ ِ ِم ْن َ
وب قَ َ
ش ْﻲءٍ إِﻻ َحا َجة فِﻲ نَف ِس يَ ْعق َ
اس َﻻ يَ ْعلَ ُمونَ )] (68يوسف) [68 _ 67 :و گفت :ای پسران من! از يک
علﱠ ْمنَاهُ َولَ ِك ﱠن أَ ْكثَ َر النﱠ ِ
َ
درب وارد نشويد و از دربهای مختلف وارد شويد و من شما را از ﷲ ]تعالی[ در چيزی بی-
نياز نمیکنم ،حکم و فرمانروايی فقط برای ﷲ است ،فقط بر او توکل مینمايم و توکل
کنندگان بايد فقط بر او توکل کنند * وقتی آن چنان که پدرشان به آنها امر نموده بود ،داخل
شدند ،آنان را در چيزی از ﷲ ]تعالی[ بینياز ننمود مگر خواستی که در درون يعقوب وجود

 - 1اين آيه و آياتی که بعد از آن آورده شده است دربارهی حسادت و پناه بردن از آن میباشد .آنچه به نگرش
و تأمل دعوت میدهد اين است که بسياری از آنچه در قرآن دربارهی جادو و حسادت آمده است با يهوديان
مناسبت دارد کسانی که پيامبران را میکشتند  -ﷲ تعالی آنان را لعنت نمايد  .-به جادوگر و دعا نويس،
شيطان خدمت میکند و شخص حسود به طور کلی به شيطان خدمت میکند ،ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ در
بدائع الفوائد )  ( 459 / 2گفته است» :شيطان همراه جادوگر و شخص حسود میباشد و با آنها سخن میگويد
و با آنها همنشينی میکند ،ولی حسود به شيطان خدمت میکند بدون آن که شيطان از او خواسته باشد ،زيرا
حسود شبيه ابليس است و در حقيقت از تبعيت کنندگان او میباشد ،زيرا او در طلب چيزی است که شيطان
آن را دوست میدارد و آن شامل فساد بين مردم و رفتن نعمت از دست آنها میباشد ،همان گونه که ابليس به
آدم به خاطر شرف و فضيلتش حسادت کرد و از سجده کردن به او از روی حسادت سرکشی کرد ،در
نتيجه حسود از سربازان ابليس است .اما جادوگر و دعا نويس :او از شيطان طلب مینمايد که به او کمک
کند و او را ياری نمايد و حتی گاهی آن جادوگر و دعا نويس او را عبادت میکند تا آن که نيازش را برآورده
نمايد«.

داشت ،برآورده شد و او به واسطهی علمی که به او آموخته بوديم ،دارای علم بود ،ولی
بيشتر مردم نمیدانند(.1
ت َما شَا َء ﱠ ُ َﻻ قُ ﱠوةَ ِإ ﱠﻻ ِبا ﱠ ِ ِإ ْن ت ََر ِن أَنَا أَقَ ﱠل ِم ْن َك َم ًاﻻ َو َولَدًا )(39
ت َج ﱠنت ََك قُ ْل َ
 َ ولَ ْو َﻻ ِإ ْذ َدخ َْل َ]الكهف) [ 39 :چرا وقتی به باغت وارد شدی نگفتی» :آنچه ﷲ ]متعال[ خواسته است ،هيچ
قدرتی وجود ندارد مگر از جانب ﷲ ]تعالی[« اگر مرا در مال و فرزند کمتر از خودت می-
بينی؟(.2
ع ْي َني َْك إِلَى َما َمت ﱠ ْعنَا بِ ِه أَ ْز َوا ًجا ِم ْن ُه ْم زَ ْه َرةَ ْال َحيَاةِ ال ﱡد ْنيَا ِلنَ ْف ِتنَ ُه ْم فِي ِه َو ِر ْز ُق َربِّ َك َخي ٌْر
 َ و َﻻ ت َ ُمد ﱠﱠن ََوأ َ ْبقَى )] (131طه) [131 :و به زينت زندگی دنيوی که گروههايی را از آن بهرهمند نمودهايم
تا آنان را با آن مورد آزمايش قرار دهيم ،چشم مدوز! و روزی پروردگارت ]در آخرت[ بهتر
و ماندگارتر است(.
اظ ِرينَ 
س ﱡر النﱠ ِ
ص ْف َرا ُء فَاقِ ٌع لَ ْونُ َها ت َ ُ
 قَالُوا ا ْدعُ لَنَا َرب َﱠك يُ َب ِيّ ْن َلنَا َما لَ ْونُ َها قَا َل ِإنﱠهُ َيقُو ُل ِإنﱠ َها َبقَ َرةٌ َ)] (69البقرة) [69 :گفتند :از پروردگارت بخواه تا رنگ آن را برای ما بيان دارد] ،موسی[
گفت :او میفرمايد :آن گاوی زرد رنگ است که رنگ آن نگاه کنندگان را شاد میکند(.
ظ َر ن ْ
 فَنَ َع ْنهُ ُم ْد ِب ِرينَ )] (90الصافات88 :
س ِقي ٌم ) (89فَت ََولﱠ ْوا َ
وم ) (88فَقَا َل ِإنِّﻲ َ
َظ َرةً فِﻲ النﱡ ُج ِ
_ ) [90پس نگاهی به ستارگان انداخت * و گفت :من مريضم * در نتيجه به او پشت کردند
]و[ رفتند(.
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ت َو ْال َحيَاة َ ِليَ ْبلُ َو ُك ْم أَيﱡك ْمُ
ُ
على ك ِّل َ
ِير ) (1الذِي َخلقَ ال َم ْو َ
ش ْﻲءٍ قَد ٌ
ار َك الذِي ِبيَ ِد ِه ال ُملكُ َوهُ َو َ
 تَبَ َْ
ْ
ْ
ﱠ
ً
َ
ً
ُ
الرحْ َم ِن ِمنْ
ُ
ُ
س َم َوا ٍ
ق ﱠ
ع َمﻼ َوه َو العَ ِزيز الغَف ُ
س ُن َ
س ْب َع َ
ور ) (2الذِي َخلقَ َ
أَحْ َ
ت ِطبَاقا َما ت ََرى فِﻲ خَل ِ
ص َر َه ْل ت ََرى ِم ْن فُ ُ
او ٍ
ص ُر خَا ِسئًا
ور ) (3ث ُ ﱠم ْ
ت فَ ْ
ط ٍ
تَفَ ُ
ص َر َك ﱠرتَي ِْن َي ْنقَلِبْ ِإلَي َْك ْال َب َ
ار ِج ِع ْال َب َ
ار ِج ِع ْال َب َ
ير )] (4الملك) [4 _ 1 :پر خير و برکت است کسی که پادشاهای در دست اوست و
َوه َُو َح ِس ٌ
او بر هر کاری تواناست * کسی که مرگ و زندگی را آفريد تا شما را امتحان نمايد که کدام
ت بسيار آمرزنده است * کسی که آسمانهای
يک از شما در عمل نيکوتر است و او پُرعز ِ
هفتگانه را باﻻی يکديگر و هماهنگ آفريده است ،در آفرينش ]ﷲ[ بسيار رحمت کننده هيچ
نابسامانيی نمیبينی ،نگاه را ]به سوی مخلوقات[ برگردان! آيا خللی در آن میبينی؟ * باز هم
بارها و بارها نگاهت را معطوف دار! تا آن که چشمت خسته و درمانده به سوی تو
بازگردد(.
َ
ﱠ
س ِمعُوا ال ِ ّذ ْك َر َويَقُولُونَ ِإنﱠهُ لَ َمجْ نُ ٌ
ون )َ (51و َما
ار ِه ْم لَ ﱠما َ
 َ و ِإ ْن يَكَا ُد الذِينَ َكف َُروا لَي ُْز ِلقُون ََك ِبأ ْب َص ِ
هُ َو ِإ ﱠﻻ ِذ ْك ٌر ِل ْل َعالَ ِمينَ )] (52القلم) [52 :و نزديک بود تا کسانی که کفر میورزند وقتی قرآن

 - 1قرطبﻲ رحمه ﷲ دربارهی اين آيه که بيان آن اصلی بر برحذر بودن از چشم زخم میباشد ،گفته است:
»اگر اين معنای آيه باشد ،در نتيجه در آن دليلی بر برحذر بودن از چشم زخم وجود دارد و اين امر حق می-
باشد« ) .( 226 / 9
 - 2بعضی از مردم میپندارند ،اگر بخواهند جلوی چشم خوردن چيزی که از آن تعجب نمودهاند را بگيرند،
بايد بگويند» :بسم ﷲ ما شاء ﷲ« )به نام ﷲ ،آنچه ﷲ خواسته است( يا »اللهم ص ِّل على محمد« )يا ﷲ! بر
محمد صلوات بفرست( ،تا آنجا که من میدانم اين در دين رد شده میباشد و آنچه در قرآن سنت آمده است
فقط دعای برکت نمودن است ،مثﻼً گفته شود» :ما شاء ﷲ ﻻ قوة إﻻ با « )آنچه ﷲ خواسته است و قدرتی
وجود ندارد ،مگر از جانب ﷲ( همان گونه که در اين آيه آمده است و همچنين دعای برکت نمودن برای آن
شخص ،مثﻼً گفته شود» :اللهم بارك له فيما رزقته أو رزقتها« )يا ﷲ در آنچه که به آن مرد يا آن زن دادهای
برای او در آن برکت قرار بده!( و همچنين »وتبارك ﷲ أحسن الخالقين« )پُر برکت است ﷲ که بهترين خالق
میباشد( ،زيرا پيامبر] به کسی که چشم زخم زد[ فرموده است» :اﻵ َب ﱠركتْ « )چرا برای او دعای برکت
ننمودی؟( .نگاه شود :تفسير قرطبﻲ )  ( 227 / 9با قياس نمودن چيزی معادل اين عبارت صريح نمیشود؛
زيرا همراه عبارت صريح قياس وجود ندارد.

را شنيدند تو را با چشمانشان بلغزانند و میگويند :او ديوانه است * و اين در حالی است که
آن فقط ذکر و يادی برای جهانيان است(.1
]آيات مربوط به چشم زخم به پايان رسيد[.
ْ
صا ِل ًحا َوقَا َل ِإنﱠنِﻲ ِمنَ ال ُم ْس ِل ِمينَ )] (33فصلت:
عا ِإلَى ﱠ ِ َو َ
س ُن قَ ْو ًﻻ ِم ﱠم ْن َد َ
 َ و َم ْن أَ ْح َع ِم َل َ
) [33و چه کسی در سخن نيکوتر از کسی است که به سوی ﷲ ]متعال[ و عمل صالح دعوت
دهد و بگويد :همانا من از تسليم شدگان ]ﷲ تعالی[ هستم(.2
ش ْفنَا َما بِ ِه
اح ِمي َن ) (83فَا ْستَ َج ْبنَا لَهُ فَ َك َ
ﻲ الض ﱡﱡر َوأَ ْن َ
ﱡوب إِ ْذ نَا َدى َربﱠهُ أَ ِنّﻲ َم ﱠ
الر ِ
ت أَ ْر َح ُم ﱠ
 َ وأَي َسنِ َ
يس
ض ٍ ّر َوآَت َ ْينَاهُ أَ ْهلَهُ َو ِمثْلَ ُه ْم َمعَ ُه ْم َر ْح َمةً ِم ْن ِع ْن ِدنَا َو ِذ ْك َرى ِل ْلعَابِدِينَ )َ (84وإِ ْ
ِم ْن ُ
س َما ِعي َل َوإِد ِْر َ
ون ِإ ْذ
صا ِب ِرينَ )َ (85وأَ ْدخ َْلنَا ُه ْم فِﻲ َرحْ َمتِنَا ِإنﱠ ُه ْم ِمنَ ال ﱠ
َو َذا ْال ِك ْف ِل كُ ﱞل ِمنَ ال ﱠ
صا ِل ِحينَ )َ (86و َذا ال ﱡن ِ
ﱡ
َ
َ
ُ
َاضبًا فَ َ
س ْب َحان ََك ِإنِّﻲ ُك ْنتُ ِمنَ
علَ ْي ِه فَنَا َدى فِﻲ الظل َما ِ
ت أ ْن َﻻ إِلَهَ ِإ ﱠﻻ أ ْن َ
ت ُ
ظ ﱠن أ َ ْن لَ ْن نَ ْقد َِر َ
َب ُمغ ِ
َذه َ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
َ
الظا ِل ِمينَ ) (87فَا ْستَ َج ْبنَا لهُ َونَ ﱠج ْينَاهُ ِمنَ الغَ ِ ّم َو َكذَ ِل َك نُ ْن ِجﻲ ال ُمؤْ ِمنِي َن )َ (88وزَ َك ِريﱠا إِذ نَا َدى َربﱠهُ
صلَ ْحنَا لَهُ زَ ْو َجهُ
َربّ ِ َﻻ تَذَ ْرنِﻲ فَ ْردًا َوأَ ْنتَ َخي ُْر ْال َو ِارثِينَ ) (89فَا ْستَ َج ْبنَا لَهُ َو َو َه ْبنَا لَهُ يَ ْحيَى َوأَ ْ
غبًا َو َر َهبًا َو َكانُوا لَنَا خَا ِشعِينَ )] (90اﻷنبياء83 :
عونَنَا َر َ
ارعُونَ فِﻲ ْال َخي َْرا ِ
ت َويَ ْد ُ
إِنﱠ ُه ْم َكانُوا يُ َ
س ِ
_ ) [90و ايوب هنگامی که پروردگارش را ندا داد که به من بدی رسيده است و تو
مهربانترين مهربانان هستی * در نتيجه او را استجابت کرديم و بدی را از او دور نموديم و
اهل او را به او برگردانديم و مثل آن را همراه آنان ]به او[ برگردانديم] ،تا[ رحمتی از جانب
ما باشد و ذکر و يادی برای عبادت کنندگان * و اسماعيل و ادريس و ذالکفل ،همگی از
صابران بودند * و آنان را در رحمت خود وارد نموديم ،آنان از صالحان بودند * و ذا النون
هنگامی خشمگين رفت و پنداشت که بر او سخت و تنگ نمیگيريم و ]هنگامی که در شکم
ماهی بود[ در تاريکیها ندا داد» :پرستش شوندهی برحقی جز تو وجود ندارد ،پاک و منزه
هستی ،همانا من از ظالمان بودم« * در نتيجه او را اجابت نموديم و از غم رهايیاش داديم و
اين چنين است که مؤمنان را نجات میدهيم * و زکريا هنگامی که پروردگارش را ندا داد:
»پروردگارا! مرا تنها مگذار و تو بهترين وارثان هستی« * پس او را اجابت نموديم و يحيی
را به او بخشيديم و همسرش را برای او اصﻼح نموديم .آنها در امور خير میشتافتند و ما را
با اميد و ترس صدا میزدند و در مقابل ما فروتن بودند(.3
 - 1ابن كثير رحمه ﷲ )  ( 410 / 4گفته است» :ليزلقونك :تا با چشمانشان در تو نفوذ نمايند به اين معنا که
با چشمهايشان به تو چشم زخم برسانند و اين معنا میدهد که با دشمنیشان به تو حسادت نمايند و اگر حفظ
نمودن تو توسط ﷲ تعالی وجود نداشت ،اين امر به تو میرسيد .اين آيه دليلی است که رسيدن چشم زخم و
تأثير آن حق است و آن به امر ﷲ اتفاق میافتد ،همان گونه که دربارهی آن احاديث روايت شده از
طريقهای متعددی وجود دارد« .در تفسير بغوي )  ( 385 / 4آمده است» :حس بصری گفته است :داروی
چشم زخم اين است که انسان اين آيه را بخواند«.
 - 2شيخ ما ابوحمد – ﷲ تعالی به او توفيق دهد – گفته است» :در اين آيه تأثير عجيبی بر دعوت کنندگان به
سوی ﷲ تعالی وجود دارد و اين وقتی است که برای دعوتشان مورد حسادت واقع میشوند« و اين ستايشی
برای کوشش آنها ارادهی آنها به سوی ﷲ تعالی و رسيدن به آن میباشد و عجيب اينجاست که بعضی به اهل
علم حسادت میکنند و عجيبتر از آن اين است که بعضی از اهل علم به بعضی ديگر حسادت میکنند و اين
امری نکوهش شده میباشد و ضرری ندارد مگر برای انجام دهندهی آن .آن چيزی که از شيخ ما عﻼمه عبد
ﷲ جبرين – ﷲ تعالی او را حفظ فرمايد و عمر او را طوﻻنی کند – دربارهی سخن أبﻲ اﻷسود شنيدم اين
عبارت است :به جوانی که نمیتوانند به مانند او کوشش نمايند ،حسادت کردند و قوم با او دشمن شدند بدون
بيماری قلبی خبيثی
آن که به حسادت و دشمنی نيازی داشته باشند و آن امری حقير و زشت است .حسادت
ِ
است و انجام نمیپذيرد ،مگر از کسی که دارای نفس خبيث ،قلب مريض ،کم همت و بدون اراده .به ﷲ
تعالی از خوار شدن پناه میبريم.
 - 3ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ در إغاثة اللهفان )  ( 134 / 2هنگامی که از فضيلت تهليل و توحيد و بيان حال
دشمنان و دوستان آن با آن سخن میگويد ،گفته است» :اما دوستان آن در سختیهای دنيا و آخرت شجاع می-
باشند ،به همين دليل کسانی که دچار سختی میشوند ،میگويند» :ﻻ إله إﻻ ﷲ العظيم الحليم ﻻ إله إﻻ ﷲ رب
العرش العظيم ﻻ إله إﻻ ﷲ رب السموات ورب اﻷرض رب العرش الكريم« )هيچ پرستش شوندهی برحقی

َط َمئِ ﱡن قُلُوبُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر ﱠ ِ أ َ َﻻ بِ ِذ ْك ِر ﱠ ِ ت ْ
 الﱠذِينَ آَ َمنُوا َوت ْع ِملُوا
َط َمئِ ﱡن ْالقُلُ ُ
وب ) (28الﱠذِينَ آَ َمنُوا َو َ
ت ُ
ب )] (29الرعد) [29 _ 28 :کسانی که ايمان آوردهاند و
صا ِل َحا ِ
طوبَى لَ ُه ْم َو ُح ْسنُ َمآ َ ٍ
ال ﱠ
قلبهای آنها با ياد ﷲ ]متعال[ اطمينان خاطر يافته است ،آگاه باشيد که با ياد ﷲ ]تعالی[ قلبها
اطمينان خاطر میيابد * کسانی که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند] ،درخت[
طوبی ]در بهشت[ برای آنها خواهد بود و نيک بازگشتگاهی است(.
ُ
َ
ﱠ
ور ) (38أذِنَ ِللذِينَ يُقَاتَلُونَ ِبأنﱠ ُه ْم
 ِ إن ﱠ َ يُ َدافِ ُع َان َكفُ ٍ
ع ِن الﱠذِينَ آ َ َمنُوا ِإ ﱠن ﱠ َ َﻻ ي ُِحبﱡ ُك ﱠل خ ﱠَو ٍ
ُ
ِير )] (39الحج) [39 _ 38 :ﷲ ]متعال[ از کسانی که ايمان
علَى نَ ْ
ص ِر ِه ْم لَقَد ٌ
ظ ِل ُموا َو ِإ ﱠن ﱠ َ َ
آوردهاند دفاع مینمايد ،ﷲ ]تعالی[ هر خيانت پيشهی کفرورز را دوست نمیدارد * به کسانی
اجازه داده شده است تا جنگ نمايند ،زيرا به آنها ظلم شده است و ﷲ ]تعالی[ بر ياری دادن و
پيروز گرداندن آنها به شدت تواناست(.
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
س ِرينَ )(70
 قُ ْلنَا يَا ن ُس َﻼ ًما َ
يم )َ (69وأ َرادُوا بِ ِه ك ْيدًا ف َجعَلنَاه ُم اﻷخ َ
َار ُكونِﻲ بَ ْردًا َو َ
علَى إِب َْرا ِه َ
]اﻷنبياء) [70 _ 69 :گفتيم» :ای آتش! برای ابراهيم سرد و سﻼمت باش!« * و خواستند بر
او حيله وارد کنند ،در نتيجه آنها را زيانکارترين قرار داديم(.
ْ
ع ِز ً
يزا
 َ و َر ﱠد ﱠ ُ الﱠذِينَ َكفَ ُروا ِبغَ ْي ِظ ِه ْم لَ ْم يَنَالُوا َخي ًْرا َو َكفَى ﱠ ُ ْال ُمؤْ ِمنِي َن ال ِقت َا َل َو َكانَ ﱠ ُ قَ ِويا َ)] (25اﻷحزاب) [25 :و ﷲ کسانی که کفر میورزند را با خشمشان بازگرداند ،در حالی که
قوی پُرعزت
به خيری نرسيدند و ﷲ ]تعالی[ برای مؤمنان در جنگ کافی شد و ﷲ ]تعالی[
ِ
است(.
ْ
ْ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ُ
سى
س ِكينَة ِم ْن َربِّك ْم َوبَ ِقيﱠة ِم ﱠما ت ََر َك آ ُل ُمو َ
 َ وقَا َل ل ُه ْم نَبِيﱡ ُه ْم إِ ﱠن آيَة ُمل ِك ِه أ ْن يَأتِيَك ُم التابُوتُ فِي ِه ََارونَ تَحْ ِملُهُ ْال َم َﻼئِ َكةُ إِ ﱠن فِﻲ َذ ِل َك َﻵَيَةً لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ )] (248البقرة) [248 :و
َوآ َ ُل ه ُ
پيامبر آنها به آنها گفت :نشانهی پادشاهی او اين است که تابوتی نزد شما میآيد که در آن
آرامشی از پروردگارتان و يادگاريی از آنچه آل موسی و آل هارون ترک کردهاند ،میباشد،
مﻼئک آن را حمل میکنند ،همانا در آن نشانهای برای شما است ،اگر مؤمن هستيد(.1
ب الﱠ ِذينَ َكفَ ُروا
علَى َر ُ
ع ﱠذ َ
علَى ْال ُمؤْ ِمنِينَ َوأَ ْنزَ َل ُجنُودًا لَ ْم ت ََر ْوهَا َو َ
سو ِل ِه َو َ
س ِكينَتَهُ َ
 ث ُ ﱠم أ َ ْنزَ َل ﱠ ُ ََو َذلِكَ َجزَ ا ُء ْال َكافِ ِرينَ )] (26التوبة) [26 :سپس ﷲ ]تعالی[ آرامشش را بر رسولش و بر

جز ﷲ بزرگ و بردبار وجود ندارد ،هيچ پرستش شونده ی برحقی جز ﷲ پروردگار عرش بزرگ وجود
ندارد ،هيچ پرستش شونده ی برحقی جز ﷲ پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار عرش گرامی،
وجود ندارد( .همچنين دعای ذي النون)يونس (نيز وقتی کسی که دچار مشکلی شده باشد و آن را بگويد ،ﷲ
س ْب َحانَكَ ِإنِّﻲ ُك ْنتُ ِمنَ ال ﱠ
ظالِمِ ينَ « )هيچ پرستش شوندهی
تعالی برای او گشايش ايجاد میکندَ » :ﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ أَ ْنتَ ُ
برحقی جز تو وجود ندارد ،پاک و منزه هستی و من از ستمگران بودم( .نزد تِرمذي :كتاب دعوات رسول
ﷲ ،باب ما جاء فﻲ عقد التسبيح باليد ،حديث )  ( 3505از سعد بن أبﻲ وقاص آمده است که رسول ﷲ
فرمود» :دعوة ذى النون  ،فإنه لم يدع بها رج ٌل مسلم فﻲ شﻲءٍ قط إﻻ استجاب ﷲ له« )دعای ذی النون را
اگر کسی توسط آن برای چيزی دعا نمايد ،اتفاقی نمیافتد ،مگر آن که ﷲ ]تعالی دعای[ او را مستجاب می-
فرمايد( .حاكم در مستدركش )  ( 684/ 1گفته است» :صحيح اﻻسناد است و آن را تخريج ننمودهاند« و شيخ
آلبانی رحمه ﷲ در صحيح الجامع شمارهی )  ( 3383آن را صحيح دانسته است.
 - 1اين آيه و آياتی که بعد از آن آورده شده است در آنها کلمهی »السكينة« )آرامش( آمده است ،ابن قيم
جوزيه از استاد خود ابن تيميه رحمهما ﷲ آورده است» :وقتی امور بر شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ به
شدت سخت میشد ،اين آيات که در آن کلمهی »السکينة« آمده است را میخواند و در حادثهی بزرگی که
برای او اتفاق افتاد و آن باعث بيماری وی شد تا حدی که عقلها در توان درک آن را نداشتند و آن دشمنی
ارواح شيطانی بود در همان هنگام ضعفش میگفت :وقتی امر به شدت برای من سخت شد به فاميل و کسانی
که در اطراف من بودند گفتم :آيات »سکينة« )آرامش( را بخوانيد ،سپس آن حال از من جدا شد و نشستم و
ديگر بيماريی در من وجود نداشت .همچنين خودم تجربه کردهام که خواندن اين آيات در هنگام اضطراب
قلبی باعث تأثير شديدی میشود و آرامش و اطمنيان خاطر حاصل میشود« .المدارج ).( 502 / 2

مؤمنان نازل نمود و سربازانی را فرو فرستاد که شما آنها را نديدهايد و کسانی که کفر می-
ورزيدند را عذاب داد و آن مجازات کافران است(.
اح ِب ِه
ص ِ
 ِ إ ﱠﻻ تَ ْن َُار ِإ ْذ َيقُو ُل ِل َ
ص ُروهُ فَقَ ْد نَ َ
ﻲ اثْنَي ِْن ِإ ْذ ُه َما فِﻲ ْالغ ِ
ص َرهُ ﱠ ُ ِإ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الﱠذِي َن َكفَ ُروا ثَانِ َ
ﱠ
َ
َ
علَ ْي ِه َوأيﱠ َدهُ بِ ُجنُو ٍد لَ ْم ت ََر ْوهَا َو َج َع َل َك ِل َمةَ الذِينَ َكفَ ُروا
س ِكي َنتَهُ َ
َﻻ تَحْ زَ ْن ِإن ﱠ َ َم َعنَا فَأ ْنزَ َل ﱠ ُ َ
ع ِز ٌ
يز َح ِكي ٌم )] (40التوبة) [40 :اگر او را ياری ندهيد ،همانا
ال ﱡ
ِﻲ ْالعُ ْليَا َو ﱠ ُ َ
س ْفلَى َو َك ِل َمةُ ﱠ ِ ه َ
ﷲ او را ياری داد ،در زمانی که کسانی که کفر میورزيدند او را اخراج کردند ]و او[ دومين
نفر دو نفری بود که در غار بودند ،هنگامی که به دوستش گفت» :غمگين مباش! ﷲ ]متعال[
ِ
با ماست« در نتيجه ﷲ ]تعالی[ آرمشش را بر او نازل نمود و با سربازانی که نمیبينيد او را
قدرتمند نمود و سخن کسانی که کفر میورزيدند را پايين قرار داد و سخن ﷲ ]تعالی[ همانا
ت بسيار با حکمت است(.
واﻻتر است و ﷲ پُرعز ِ
ْ
ُ
ُ
َ
اواتِ
ب ال ُمؤْ ِمنِينَ ِليَ ْز َدادُوا إِي َمانًا َم َع إِي َمانِ ِه ْم َو ِ ﱠ ِ ُجنُو ُد ال ﱠ
 ُ ه َو الﱠذِي أَ ْنزَ َل ال ﱠس ِكينَة فِﻲ قلو ِ
س َم َ
ع ِلي ًما َح ِكي ًما )] (4الفتح) [4 :او کسی است که آرامش را بر قلبهای
َو ْاﻷ َ ْر ِ
ض َو َكانَ ﱠ ُ َ
مؤمنان نازل نمود تا ايمانی بر ايمان آنها بيافزايد و برای ﷲ ]تعالی[ سربازان آسمانها و زمين
است و ﷲ ]متعال[ بسيار دانای بسيار با حکمت است(.
ع ِن ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِإ ْذ يُ َبا ِيعُونَكَ تَ ْحتَ ال ﱠ
علَ ْي ِه ْم
ش َج َر ِة فَ َع ِل َم َما ِفﻲ قُلُو ِب ِه ْم فَأ َ ْنزَ َل ال ﱠ
س ِكينَةَ َ
ﻲ ﱠُ َ
 لَقَ ْد َر ِض َ
َوأَثَا َب ُه ْم فَتْ ًحا قَ ِريبًا )] (18الفتح) [18 :همانا ﷲ ]متعال[ از مؤمنان وقتی که زير درخت با تو
پيمان بستند ،راضی شد و آنچه در قلبهايشان بود را دانست ،در نتيجه آرامشی بر آنها نازل
نمود و آنها را به فتحی نزديک پاداش داد(.
ْ
َ
علَى
علَى َر ُ
سو ِل ِه َو َ
س ِكينَتَهُ َ
 ِ إ ْذ َج َع َل الﱠذِينَ َكف َُروا فِﻲ قُلُوبِ ِه ُم الْ َح ِميﱠةَ َح ِميﱠةَ ال َجا ِه ِليﱠ ِة فَأ ْنزَ َل ﱠ ُ َع ِلي ًما )] (26الفتح :
َﻲءٍ َ
ْال ُمؤْ ِمنِينَ َوأَ ْلزَ َم ُه ْم َك ِل َمةَ الت ﱠ ْق َوى َو َكانُوا أَ َح ﱠق بِ َها َوأ َ ْهلَ َها َوكَانَ ﱠ ُ بِ ُك ِّل ش ْ
) [26هنگامی که کسانی که کفر میورزيدند ،تعصب جاهليت را در قلبهايشان جای دادند ،ﷲ
]تعالی[ آرامشش را بر رسولش و بر مؤمنان نازل نمود و آنان را به کلمهی تقوا)توحيد( ملزم
ساخت و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و ﷲ ]تعالی[ به همه چيز آگاه است(.
ْ
ٌ
اس قَ ْد َجا َءتْكُ ْم َم ْو ِع َ
ن
م
ؤْ
م
ل
ل
ة
ُور َو ُهدًى َو َر ْح َم ِ ُ ِ ِينَ
ظةٌ ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو ِشفَا ٌء ِل َما ِفﻲ ال ﱡ
 َ يا أَ ﱡي َها النﱠ ُصد ِ
)] (57يونس) [57 :ای انسانها! پندی از پروردگارتان رسيد و شفايی در آنچه که در سينهها
است و هدايت و رحمتی برای مؤمنان میباشد(.1
 َ ونُن ِ َّز ُل ِمنَ ْالقُ ْرآَ ِن َما ُه َو ِشفَا ٌء َو َر ْح َمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو َﻻ َي ِزي ُد ﱠارا )(82
س ً
الظا ِل ِمينَ ِإ ﱠﻻ َخ َ
]اﻹسراء) [82 :و از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل میکنيم و برای ستمگران چيزی
نمیافزايد ،مگر زيان ]آنها را[(.
ْ
ُ
 َ وأ َ ْو َحى َرب َﱡك إِلَى النﱠ ْح ِل أَ ِن ات ﱠ ِخذِي ِمنَ ال ِجبَا ِل بُيُوتًا َو ِم َن ال ﱠش َج ِر َو ِم ﱠما يَ ْع ِر ُ
شونَ ) (68ث ﱠم ُك ِلﻲ
سبُ َل َربِّ ِك ُذلُ ًﻼ يَ ْخ ُر ُج ِم ْن بُ ُ
اس
ِم ْن ُك ِّل الث ﱠ َم َرا ِ
طونِ َها ش ََر ٌ
ت فَا ْسلُ ِكﻲ ُ
ف أَ ْل َوانُهُ فِي ِه ِشفَا ٌء ِللنﱠ ِ
اب ُم ْختَ ِل ٌ
إِ ﱠن فِﻲ ذَلِكَ َﻵَيَةً ِلقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠك ُرونَ )] (69النحل) [69 _ 68 :و پروردگارت به زنبور عسل الهام
مینمايد که از کوهها و درختان و آنچه ]مردم[ داربست میزنند ،خانههايی بسازد * سپس ]به
او الهام مینمايد که[ از همهی ميوهها بخور و فرمانبردارانه راههای پروردگارت را در پيش
بگير! از شکمهای آنها نوشيدنيی بيرون میآيد که دارای رنگهای مختلف است ]و[ در آن
شفايی برای انسانها وجود دارد ،همانا در اين ،نشانهای برای کسانی است که تفکر میکنند(.

 - 1زركشﻲ رحمه ﷲ در كتابش البرهان فﻲ علوم القرآن )  ( 435 / 1از ماجرای أبﻲ القاسم قشيري رحمه
ﷲ و ديدن پيامبر در خواب و خبر دادن او به خواندن آيات ششگانه شفا ياد کرده است که توسط آنها انس
گرفته میشود و آن اين آيه و آياتی است که بعد از آن آمده است .همچنين آلوسﻲ رحمه ﷲ در تفسيرش روح
المعانﻲ )  ( 145 / 15و همچنين )  ( 146 / 29وقتی دربارهی رقيهی شرعی و آيات آن سخن میگويد،
آورده است که آنها »آيات شفا« هستند.

صلَ ْ
ﻲ قُ ْل ُه َو ِللﱠ ِذينَ آَ َمنُوا ُهدًى
 َ ولَ ْو َجعَ ْلنَاهُ قُ ْرآَنًا أَ ْع َج ِميا لَقَالُوا لَ ْو َﻻ فُ ِ ّﻲ َو َ
ع َربِ ﱞ
ت آَيَاتُهُ أَأَ ْع َج ِم ﱞ
َان بَ ِعي ٍد )(44
علَ ْي ِه ْم َ
َو ِشفَا ٌء َوالﱠذِينَ َﻻ يُؤْ ِمنُونَ فِﻲ آ َ َذانِ ِه ْم َو ْق ٌر َوه َُو َ
ع ًمى أُولَئِ َك يُنَا َد ْونَ ِم ْن َمك ٍ
]فصلت) [44 :و اگر آن را قرآنی به زبان غير عربی قرار میداديم ،حتما ً میگفتند» :چرا
آيههای آن شرح داده شده نيستند؟ آيا ]قرآن[ به زبانی غير عربی میباشد و اين در حالی است
که ]پيامبر [عرب میباشد؟« بگو» :آن برای کسانی که ايمان آوردهاند هدايت و شفا است و
کسانی که ايمان نمیآورند در گوشهای آنها سنگينی است و در مقابل آن کور میباشند ]و به
مانند اين است که[ آنها از دور ندا داده میشوند(.
ين )] (80الشعراء ) [80 :و وقتی مريض میشوم ،او مرا شفا می-
 َ وإِ َذا َم ِرضْتُ فَ ُه َو يَ ْش ِف ِدهد(.
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
عا ِم ْن َخ ْشيَ ِة ﱠ ِ َوتِل َك اﻷ ْمثا ُل نَض ِْربُ َها
ص ِ ّد ً
 لَ ْو أنزَ لنَا َهذا الق ْرآنَ َعلى َجبَ ٍل ل َرأ ْيتَهُ خَا ِشعًا ُمتَ َ
ب َوال ﱠ
الر ِحي ُم
الرحْ َمنُ ﱠ
ش َها َدةِ ه َُو ﱠ
عا ِل ُم ْالغَ ْي ِ
ِللنﱠ ِ
اس لَعَلﱠ ُه ْم يَتَفَ ﱠك ُرونَ ) (21ه َُو ﱠ ُ الﱠذِي َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ه َُو َ
س َﻼ ُم ْال ُمؤْ ِم ُن ا ْل ُم َه ْي ِم ُن ْال َع ِز ُ
ﱠار ْال ُمتَ َك ِبّ ُر
ﱡوس ال ﱠ
يز ْال َجب ُ
)ُ (22ه َو ﱠ ُ الﱠذِي َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ُه َو ْال َم ِلكُ ْالقُد ُ
س ِبّ ُح لَهُ َما
ار ُ
ُ
س ْب َحانَ ﱠ ِ َ
ص ّ ِو ُر لَهُ ْاﻷ َ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى يُ َ
ئ ْال ُم َ
ع ﱠما يُ ْش ِر ُكونَ )ُ (23ه َو ﱠ ُ ْالخَا ِل ُق ْالبَ ِ
ض َو ُه َو ْال َع ِز ُ
يز ْال َح ِكي ُم )] (24الحشر) [24 _ 21 :اگر اين قرآن را بر
اوا ِ
فِﻲ ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
س َم َ
کوه نازل مینموديم ،آن را خاشع و شکاف يافته از ترس از ابهت و عظمت ﷲ ]تعالی[ می-
ديدی و اين مثالهايی است که برای مردم میزنيم ،باشد که تفکر نمايند * او ﷲ ،همان کسی
است که معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد ]و[ آگاه به عالَم غيب و آشکار
است ،او بسيار رحمت کننده ]برای تمامی موجودات است و برای مؤمنان[ دائما ً رحمت کننده
میباشد * او ﷲ ،کسی است که معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد ،او
پاداشاه ،بسيار مقدس ،مؤمن ،نگهبان ،پُر عزت و متکبر میباشد .پاک و منزه است ﷲ
]متعال[ از آنچه شرک میورزند * او ﷲ ]همان کسی است که[ آفريننده ،به وجود آورنده
برای اولين بار ،به تصوير کشنده میباشد و برای او اسمهای نيک وجود دارد ،آنچه در
آسمانها و زمين است ،او را تسبيح میکنند و او پُرعزت و بسيار با حکمت است(.1
ﻲ ْاﻷ َ ْم ُر َوا ْست ََو ْ
علَى
 َ وقِي َل َيا أ َ ْر ُت َ
يض ْال َما ُء َوقُ ِ
ض ا ْبلَ ِعﻲ َما َء ِك َو َيا َ
س َما ُء أ َ ْق ِل ِعﻲ َو ِغ َ
ض َ
ي ِ َوقِي َل بُ ْعدًا ِل ْلقَ ْو ِم ﱠ
الظا ِل ِمينَ ] (44) هود) [44 :و گفته شد :ای زمين! آب خودت را فرو
ْال ُجو ِد ّ
ببر! و ای آسمان! از باريدن بايست! و آب فرو نشست و فرمان اجرا شد و کشتی بر ]کوه[
جودی پهلو گرفت و گفته شد :گروه کافران نابود گردند(.2
عدُونَ لَ ْم
الر ُ
 فَا ْصبَ َر أُولُو ْالعَ ْز ِم ِمنَ ﱡ
س ِل َو َﻻ تَ ْستَ ْع ِج ْل لَ ُه ْم َكأَنﱠ ُه ْم يَ ْو َم يَ َر ْونَ َما يُو َ
صبِ ْر َك َما َ
ْ
ْ
ً
ٌ
ﱠ
ﱠ
ار بَ َﻼغ فَ َه ْل يُ ْهلَكُ إِﻻ القَ ْو ُم الفَا ِسقُونَ )] (35اﻷحقاف) [35 :پس همان
سا َ
يَ ْلبَثُوا إِﻻ َ
عة ِم ْن نَ َه ٍ
گونه که رسوﻻن اولوالعزم صبر نمودند ،صبر کن! و برای آنها عجله ننما! زيرا در روزی

 - 1ابن قيم جوزيه در الوابل الصيب )  ( 164در فصل اذکاری که شيطان را میراند ،آورده است» :بهترين
شر او میشود فلق و ناس ،آيات اول سورهی صافات و آيات آخر سورهی حشر است«.
آياتی که باعث دفع ِ
ابن جزي الكلبﻲ رحمه ﷲ در القوانين الفقهية )  ( 296گفته است» :حديث سلسلهواری در خواندن آيات آخر
سورهی حشر و قرار دادن دست بر سر روايت کردهايم که آن برای هر بيماريی شفا است ،مگر مرگ .آن را
بارها تجربه کردهايم و آن را حق يافتهايم« .ولی حديثی که او آورده است به اثبات نرسيده است و اين امر
برای انس گرفتن به برکت آيات قرآن است و ﷲ أعلم.
 - 2از شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ دربارهی شأن اين آيه در درمان خونريزی بينی مطالبی رسيده است و
همچنين از شاگرد او ابن قيم رحمه ﷲ در كتابش زد المعاد )  ( 358 / 4دربارهی خونريزی بينی آمده است:
ِيض
»شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ بر پيشانی او نوشتَ  :وقِي َل يَا أَرْ ُ
ض ا ْبلَعِﻲ َما َءكِ َويَا َ
س َما ُء أَ ْق ِلعِﻲ َوغ َ
ﻲ ْاﻷ َ ْم ُر] هود) [44 :و گفته شد :ای زمين! آب خودت را فرو ببر! و ای آسمان! از باريدن
ْال َما ُء َوقُ ِ
ض َ
بايست! و آب فرو نشست و فرمان اجرا شد( از او شنيدن که میگفت :آن را برای هر کسی نوشتهام مشکل
]خونريزی بينی[ بر طرف گرديد«.

که آنچه را که وعده داده شده بودند را میبينند] ،گويی در دنيا[ باقی نمانده بودند ،مگر قسمتی
از روز] .اين قرآن[ ابﻼغی است ،پس آيا جز گروه فاسقان کسی نابود میشود؟(.
ض َحاهَا )] (46النازعات) [46 :روزی که آن را
ع ِشيﱠةً أَ ْو ُ
 َ كأَنﱠ ُه ْم َي ْو َم َي َر ْونَ َها لَ ْم َي ْل َبثُوا ِإ ﱠﻻ َمیبينند ]يعنی در قيامت[ به مانند آن است که در شبی يا روزی در آن ]دنيا[ بودهاند(.
اك َما ﱠ
اء َو ﱠ
ب )ِ (3إ ْن ُك ﱡل نَ ْف ٍس لَ ﱠما عَلَ ْي َها
ق )َ (1و َما أَد َْر َ
 َ وال ﱠار ُق ) (2النﱠجْ ُم الثﱠاقِ ُ
س َم ِ
الط ِ
الط ِ
ار ِ
ْ
ْ
َحافِ ٌ
ُ
ْ
س ُ
ب
ق ) (6يَ ْخ ُر ُ
ج ِم ْن بَ ْي ِن ال ﱡ
ب َوالت ﱠ َرائِ ِ
صل ِ
اﻹ ْن َ
ان ِم ﱠم ُخ ِلقَ )ُ (5خ ِلقَ ِم ْن َماءٍ َدافِ ٍ
ظ ) (4فَليَ ْنظ ِر ِ
اء
َاص ٍر )َ (10وال ﱠ
علَى َرجْ ِع ِه لَقَاد ٌِر ) (8يَ ْو َم ت ُ ْبلَى ال ﱠ
س َم ِ
س َرائِ ُر ) (9فَ َما لَهُ ِم ْن قُ ﱠوةٍ َو َﻻ ن ِ
) (7إِنﱠهُ َ
ص ٌل )َ (13و َما ُه َو بِ ْال َه ْز ِل )ِ (14إنﱠ ُه ْم
ض َذا ِ
َذا ِ
صدْعِ ) (12إِنﱠهُ لَقَ ْو ٌل فَ ْ
ت ال ﱠ
ت ﱠ
الرجْ ِع )َ (11و ْاﻷ َ ْر ِ
يَ ِكيدُونَ َك ْيدًا )َ (15وأَ ِكي ُد َك ْيدًا ) (16فَ َم ِ ّه ِل ْالكَافِ ِرينَ أ َ ْم ِه ْل ُه ْم ُر َو ْيدًا )] (17الطارق[17 _1 :
)قسم به آسمان و ستارگانی که شبها پديدار میشوند * و تو چه میدانی که ستارگانی که شبها
پديدار میشوند ،چه میباشند؟ * ستارگانی درخشان هستند که ]تاريکی شب را[ میشکافند *
کسی وجود ندارد ،مگر آن که برای او نگهبانی وجود دارد * پس انسان بنگرد از چه آفريده
شده است؟ * از آب جهندهی ناچيزی آفريده شده است * از ميان استخوان کمر و سينهها
خارج میشود * ﷲ ]تعالی[ بر بازگرداندن او قادر است * روزی که رازها آشکار میشود *
و اين در حالی است که برای او قدرت و ياوری وجود ندارد * قسم به آسمان که دارای
بازگشت است * و قسم به زمين که دارای شکاف است * همانا آن ]قرآن[ سخنی جدا کننده
است * و آن سبک نمیباشد * آنها به شدت مکر میکنند * و من نيز ]به آنها[ مکر مینمايم *
در نتيجه به کافران اندک زمانی مهلت بده!(.
َ
ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ض ظ ْه َر َك )َ (3و َرف ْعنَا ل َك
ض ْعنَا َ
صد َْر َك )َ (1و َو َ
ع ْن َك ِوز َر َك ) (2الذِي أنق َ
 أَلَ ْم نَ ْش َرحْ لَ َك َصبْ )َ (7و ِإلَى َر ِبّ َك
ِذ ْك َر َك ) (4فَإِ ﱠن َم َع ْالعُس ِْر يُس ًْرا )ِ (5إ ﱠن َم َع ْالعُس ِْر يُ ْس ًرا ) (6فَإِذَا فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
ارغَبْ )] (8الشرح) [ 8 _1 :آيا سينهات را برايت گشاده ننموديم * و از تو باری که بر
فَ ْ
دوشت بود را بر نداشتيم * همان که کمرت را خم نموده بود * و ]در نتيجهی صبر بر اين
مصيبتها[ يادت را برای تو ]در بين مردم[ بلند نموديم * پس همانا همراه)بعد از( سختی
آسانی وجود دارد * همانا همراه)بعد از( سختی آسانی وجود دارد * پس اگر فارغ شدی ]با
کاری ديگر[ خودت را مشغول نما * و به سوی پروردگارت رغبت نشان بده!(.
َ
س ُ
ان َما ل َها ) (3يَ ْو َمئِ ٍذ
 إِ َذا ُز ْل ِزلَ ِض ِز ْلزَ الَ َها )َ (1وأَ ْخ َر َجتِ ْاﻷ َ ْر ُ
ت ْاﻷ َ ْر ُ
اﻹ ْن َ
ض أَثْقَالَ َها )َ (2وقَا َل ْ ِ
ت ُ َح ّد ُ
اس أَ ْشتَاتًا ِلي َُر ْوا أ َ ْع َمالَ ُه ْم ) (6فَ َم ْن
ارهَا )ِ (4بأ َ ﱠن َرب َﱠك أَ ْو َحى لَ َها )َ (5ي ْو َم ِئ ٍذ َي ْ
صد ُُر النﱠ ُ
ِث أ َ ْخ َب َ
َي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ ﱠرةٍ َخي ًْرا َي َرهُ )َ (7و َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْثقَا َل ذَ ﱠرةٍ شَرا َي َرهُ )] (8الزلزلة) [8 _1 :هنگامی
که زمين شديدا ً به لرزه انداخته میشود * و زمين بارهای سنگين خود را خارج میکند * و
انسان میگويد :آن را چه شده است؟ * در آن روز ]زمين[ از خبرهای خود صحبت میکند *
زيرا پروردگارت به آن الهام مینمايد * در آن روز مردم پراکنده میشوند تا اعمال آنها ]به
آنها[ نشان داده شود * پس کسی که به اندازهی کوچکترين ذرهای خير انجام دهد آن را میبيند
شر انجام دهد آن را میبيند(.
* و کسی که به اندازهی کوچکترين ذرهای ّ
عا ِب ٌد َما
عا ِبدُونَ َما أَ ْعبُ ُد )َ (3و َﻻ أَنَا َ
 قُ ْل َيا أَيﱡ َها ْال َكا ِف ُرونَ )َ (1ﻻ أَ ْعبُ ُد َما تَ ْعبُدُونَ )َ (2و َﻻ أَ ْنت ُ ْم َِين )] (6الكافرون) [6 _1 :بگو :ای
ع َب ْدت ُ ْم )َ (4و َﻻ أَ ْنت ُ ْم َ
َ
ﻲد ِ
عا ِبدُونَ َما أَ ْعبُ ُد ) (5لَ ُك ْم دِينُكُ ْم َو ِل َ
کافران * آنچه را که عبادت میکنيد ،عبادت نمیکنم * و شما چيزی را که عبادت میکنم
عبادت نمیکنيد * و من عبادت کنندهی آن چيزی که عبادت میکرديد نمیباشم * و شما چيزی
را که عبادت میکنم عبادت نمیکنيد * برای شما دين شماست و برای من دين من(.
َ
ص َم ُد ) (2لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد )َ (3ولَ ْم َي ُك ْن لَهُ ُكفُ ًوا أ َحد )(4
 قُ ْل ه َُو ﱠ ُ أ َ َح ٌد ) (1ﱠ ُ ال ﱠ]اﻹخﻼص) [4 _1 :بگو ﷲ ]در ذات و عبوديت و صفات[ يکتاست * ﷲ واﻻيی است که همه
به او نيز دارند * نه زاده است و نه زاييده شده است * و کسی هم کف و همتای او نمیباشد(.

ت
ب )َ (3و ِم ْن ش ِ َّر النﱠفﱠاثَا ِ
ق إِذَا َوقَ َ
ق )ِ (1م ْن ش ِ َّر َما َخلَقَ )َ (2و ِم ْن ش ِ َّر غَا ِس ٍ
 قُ ْل أَعُو ُذ بِ َربّ ِ ْالفَلَ ِس َد )] (5الفلق) [5 _1 :بگو پناه میبرم به پروردگار سپيده
فِﻲ ْالعُقَ ِد )َ (4و ِم ْن ش ِ َّر َحا ِس ٍد إِ َذا َح َ
شر کسانی
شر تاريکی وقتی که فرو میپوشاند * و از ّ
شر آنچه آفريده است * و از ّ
دم * از ّ
شر حسود وقتی که حسادت میکند(.1
از
و
*
دمند
می
ها
که در گره
ّ
اس ) (4الﱠذِي
 قُ ْل أَ ُاس ْال َخنﱠ ِ
اس )ِ (3م ْن ش ِ َّر ْال َوس َْو ِ
اس ) (2إِلَ ِه النﱠ ِ
اس )َ (1م ِل ِك النﱠ ِ
عو ُذ ِب َربّ ِ النﱠ ِ
اس )] (6الناس) [6 _1 :بگو :پناه میبرم به
س ِفﻲ ُ
اس )ِ (5منَ ْال ِجنﱠ ِة َوالنﱠ ِ
ُور النﱠ ِ
ي َُو ْس ِو ُ
صد ِ
شر وسوسههای ]شيطانی که با ياد
پروردگار انسانها * پادشاه انسانها * معبود انسانها * از ّ
نمودن ﷲ تعالی توسط انسان[ به سرعت دور میشود * ]از جانب[ کسی که در سينههای
انسانها وسوسه ايجاد میکند * ]و[ از جنس جن و انسان میباشد(.2
دعاهای عمومی:
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َ
َ
ّ
ِ
ّ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ ِ ْ َ
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ﷲ ]متعال[ )تو را پاک میکنم)به اين معنا که ﷲ تعالی تو را پاک گرداند( و از هر بيماری
شر هر کسی که دارای
شفايت دهد و از شر هر حسادت کنندهای وقتی حسادت میکند و از ّ
چشم زخم است(.3
عي ِْن َحا ِس ٍد  ،ﷲُ يُشفِيكَ ِ ،بس ِْم ﷲِ
 » ِبس ِْم ﷲِ أ ُ ْرقِيكَ ِ ،م ْن كُ ِّل شَﻲءٍ يُؤذِيكَ ِ ،م ْن ش ِ َّر ُك ِّل نَ ْف ٍس ْأو َشر هر
شر هر چيزی که تو را آزار میدهد و از ّ
أ ُ ْرقِيكَ « )تو را به نام ﷲ تعويذ میدهم ،از ّ
شخص يا چشم زخم حسودان ،ﷲ ]تعالی[ تو را شفايت دهد ،به نام ﷲ ]متعال[ تو را تعويذ
میدهم(.4

 - 1سنن نسائﻲ :كتاب اﻻستعاذة حديث ) ( 5432از عقبة بن عامر که پيامبر به او فرمود» :أﻻ أدلك أو قال
يتعوذ به المتعوذون؟« )آيا میخواهی تو را راهنمايی کنم يا فرمود به تو خبر دهم که
أﻻ أخبرك بأفضل ما ﱠ
برترين چيزی که شخص توسط آنها پناه میبرد ،چه هستند؟( گفت :بله ،ای رسول ﷲ! فرمود» :قل أعوذ
برب الفلق و قل أعوذ برب الناس« )سورههای فلق و ناس( ،أحمد در المسند )  ( 15022و شيخ آلبانﻲ رحمه
ﷲ در صحيح الجامع شمارهی )  ( 2593آن را صحيح دانسته است .همچنين ابن قيم جوزيه رحمه ﷲ در زاد
المعاد )  ( 69 / 4گفته است» :او با آية الكرسﻲ درمان مینمود و به کسی که صرع داشت امر مینمود که
آن را زياد بخواند تا توسط آن و سورههای فلق و ناس درمان شود« همچنين )  ( 181 / 4گفته است» :در
معوذتين)فلق و ناس( از هر امور ناپسندی به طور کامل پناه برده میشود و پناه بردن از تمامی آنچه خلق
شری میباشد ،چه جسمی باشد و چه روحی« .نگاه شود به رقيه توسط آن برای درمان
شده است ،شامل هر ّ
نيش عقرب در کتاب اﻷحكام النبوية از كحّال )  .( 89رازي رحمه ﷲ )  ( 195 / 16گفته است» :اين سخن
شر آنچه آفريده است( به طور عموم تمامی اموری است که از آن پناه برده
ﷲ تعالی :مِ ْن ش ِ َّر َما َخلَقَ ) از ّ
میشود ،پس پناه بردن از تاريکی و دعا نويسان و حسودان چه میباشد؟ جواب :بيدار کردنی بر اين میباشد
شرها میباشد« .همچنين گفته است» :چرا بعضی از چيزهايی که از آنها ياد شده
شرها بزرگترين ّ
که اين ّ
است ،به صورت معرفه و بعضی ديگر به صورت نکره آمده؟ جواب :جادوگران معرفه آمده است ،زيرا هر
شر
شر نمیباشد .همچنين تمامی حسودان ّ
شر میباشد و تاريکی نکره آمده است ،زيرا هر تاريکيی ّ
جادوگر ّ
نيستند ،بلکه ممکن است حسادتی وجود داشته باشد که پسنديده باشد و آن حسادت در امور خير است«.
 - 2ابن جزي الكلبﻲ رحمه ﷲ در التسهيل لعلوم التنزيل )  ( 529 / 2گفته است» :اگر گفته شود :چرا ﷲ
تعالی خود را به پروردگار سپس به پاداشاه سپس به پرستش شوندهی برحق توصيف فرموده است؟ جواب:
اين ترتيب برای ترتيب باﻻ بودن میباشد ،زيرا ربّ برای بسياری از انسانها استفاده میشود و گفته میشود:
فﻼنی رب الدار)مسئول خانه( میباشد و اين مورد باعث شباهت میباشد و در معنا با يکديگر اشتراک دارند
و بعد از آن پادشاه است که کسی با آن توصيف نمیشود ،مگر يک نفر و آنها پادشاهان هستند و شکی وجود
ندارد که آنان از بقيهی مرد باﻻتر هستند و به همين دليل بعد از ربّ آمده است و اما اله)معبود و پرستش
شوندهی برحق( باﻻتر از پادشاه است و به همين دليل است که پادشاهان ادعای اله بودن ندارند و اله فقط
يکی است و شريکی و همانندی برای او وجود ندارد و به همين دليل با آن تمام کرده است.
 - 3صحيح مسلم :كتاب السﻼم ،باب الطب والمرض والرقى ،حديث )  ( 2185از عايشه رضﻲ ﷲ عنها.
 - 4صحيح مسلم :كتاب السﻼم ،باب الطب والمرض والرقى ،حديث )  ( 2186از ابوسعيد.

ب ال َبأس  ،اش ِفه وأنت ال ﱠ
سقَ َما«
 »الل ُه ﱠم ربﱠ الناس أَ ْذ ِه ِشا ِفﻲ  ،ﻻ ِشفَا َء إﻻﱠ ِشفاؤُك ِشفَا ًء ﻻ يُغَاد ُِر َ
)يا ﷲ! ای پروردگار انسانها! ناراحتی را بر طرف نما! شفا بده! و تو شفا دهنده هستی ،هيچ
شفايی جز شفای تو وجود ندارد ،شفايی که در آن بيماری راه ندارد(.1
سقَ َما« )شفايی که در آن
مبارك فوري رحمه ﷲ دربارهی اين سخن پيامبرِ » :شفَا ًء ﻻ يُغَاد ُِر َ
بيماری راه ندارد( گفته است» :خاصيت تقييد آن اين است که از آن بيماری ،شفايی ايجاد
شود که بعد از آن ،بيماری ديگری ايجاد نشود و ]پيامبر [شفا را به طور مطلق درخواست
نموده است ،نه فقط از آن بيماری خاص« .تحفة اﻷحوذي ) ( 41 / 4
ظيم ْ
أن َي ْش ِف َي َك« )از ﷲ بزرگ ،پروردگار عرش بزرگ
يم ربﱠ ال َع ْر ِش ال َع ِ
ﷲ ال َع ِظ َ
 »أسأ ُل َ2
درخواست مینمايم تا تو را شفا دهد( .هفت مرتبه .
ّ
َ
 »الل ُه ﱠم َر ْح َمت ََك ن َْر ُجو فَﻼ ت َ ِك ْلنِﻲ إِلى نَ ْف ِسﻲ َص ِلح ِلﻲ شَأنِﻲ ُكله  ,ﻻَ إلَه إﻻّ أنت«
عين  ،وأ ْ
ط ْرفةَ ٍ
)يا ﷲ! به رحمت تو اميد داريم ،در نتيجه مرا به اندازهی يک چشم بهمزدن به حال خودم رها
مفرما! و تمامی امور مرا اصﻼح گردان! هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز تو وجود
ندارد(.3
س ِقي ُمنَا  ،بَإ ْذ ِن َر ِبّنَا« )به نام ﷲ ،خاک زمين
ضنَا ِ ،ب ِر ْيقَ ِة بَ ْع ِ
 » ِبس ِْم ﷲِ  ،ت ُ ْربَ ِة أَ ْر ِضنَا  ،يُ ْشفَى َ
ما ،به آب دهان بعضی از ما ،بيمار ما را شفا میدهد] ،و اين امر[ به اذن و اجازهی
پروردگار ما ]صورت میگيرد[(.4
ك ّحال رحمه ﷲ گفته است :معنای حديث  -وﷲ أعلم – اين است :او از آب دهان خود می-
گرفت و بر انگشت سبابه قرار میداد ،سپس آن را بر خاک قرار میداد و مقداری از آن را
بر میداشت ،توسط آن بر زخم دست میکشيد .در آخر اين سخن گفته است در آن برکت ذکر
و ياد ﷲ تعالی و سپردن امر به وی موجود میباشد.
جمهور علماء گفتهاند :منظور از »بأرضنا« )به زمين ما( در اينجا تمامی زمين است و
همچنين گفته شده است ،منظور زمين مدينه میباشد از برای خاصيت و برکتی که در آن
وجود دارد .اﻷحكام النبوية )  ( 217والنووي فﻲ شرح مسلم )  .( 184 / 14از شيخ عﻼمه دكتر عمر اﻷشقر حفظه
ﷲ و نفع بعلمه دربارهی آن سوال نمودم و گفت :اول نياز ما به شناخت اين است که پيامبر
آن را در کجا فرموده بود ،اگر آن در مدينه گفته شده باشد ،آن خاص خاک آن میباشد و اگر
 - 1صحيح بخاري)بخارايی( :كتاب الطب ،باب رقية النبﻲ  -صلى ﷲ عليه وسلم  ،-حديث )  ( 5743و ديگر
موارد .صحيح مسلم :كتاب السﻼم ،باب استحباب رقية المريض ،حديث )  ( 2191از عايشه رضﻲ ﷲ عنها.
 - 2سنن أبوداود :كتاب الجنائز ،باب الدعاء للمريض عند العيادة ،حديث )  ( 3106و سنن تِرمذي  :كتاب
الطب عن رسول ﷲ ،باب ما جاء فﻲ التداوي بالعسل ،حديث )  ( 2083و أحمد در مسندش )  ( 2138و شيخ
آلبانﻲ رحمه ﷲ در صحيح اﻷدب المفرد شمارهی )  ( 536گفته است آن صحيح است .از ابن عباس رضﻲ
ﷲ عنهما.
 - 3سنن أبوداود :كتاب اﻷدب ،باب ما يقول إذا أصبح ،حديث )  ( 5090و أحمد در مسندش )  ( 27898و
هيثمﻲ در المجمع ) » ( 137 / 10طبرانی آن را روايت کرده است و اسناد آن حسن است« .شيخ آلبانﻲ
رحمه ﷲ در صحيح اﻷدب المفرد شمارهی )  ( 701گفته است» :اسناد آن حسن است« .اين حديث از أبﻲ
بكرة نُفَيع بن الحارث رضﻲ ﷲ عنهما روايت شده است .نکته :شيخ عبد الرحمن سعدي رحمه ﷲ در الوسائل
المفيدة للحياة السعيدة )  ( 21با تصرف اندک گفته است» :برای آينده از بامنفعتترين چيزها ،استفاده از اين
دعايی است که پيامبر توسط آن دعا نموده است» :اللهم رحمتك أرجو فﻼ تكلنﻲ إلى نفسﻲ طرفة عين ،
وأصلح لﻲ شأنﻲ كله  ،ﻻ إله إﻻ أنت« )يا ﷲ! به رحمت تو اميد داريم مرا به اندازهی يک چشم بهمزدن به
حال خودم رها مکن و تمامی امور مرا اصﻼح فرما! هيچ پرستش شوندهی برحقی جز تو وجود ندارد( اگر
بنده اين دعا را که اصﻼح آينده ی دينی و دنيوی او را در بر دارد با حضور قلب و نيت صادقانه انجام دهد و
کوشش داشته باشد که آن محقق گردد ،ﷲ تعالی با دعای او و اميدش و عملی که برای آن انجام میدهد اين
امر را محقق میگرداند و غم او به شادی و سرور تبديل میشود«.
 - 4صحيح بخاري :كتاب الطب ،باب رقية النبﻲ  -صلى ﷲ عليه وسلم  ،-حديث )  ( 5745از عايشه رضﻲ
ﷲ عنها.

نه عموميت خاک ]زمين[ میباشد ،زيرا پيامبر فرموده است» :وجعلت لﻲ اﻷرض مسجدا ً
وطهورا« )و برای من زمين ،محل سجده و پاک قرار داده شده است( و همچنين در آن پاک
بودن برای بيمار وجود دارد و ﷲ أعلم.
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تو مقدس میباشد ،امر تو در آسمان و زمين است ،همان گونه که رحمتت در آسمان است پس
رحمتت را در زمين قرار بده! گناه و خطاهای مرا بيامرز! تو پروردگار پاکان هستی،
رحمتی از رحمتت و شفايی از شفايت را بر اين رنج نازل فرما ،تا از بين برود(.1
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)در قلعهی ﷲ قرار گرفتم که هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد،
معبود من و معبود هر چيزی است و به پروردگارم و پروردگار هر چيزی تمسک جستهام و
شر نمودم بدون آن که دگرگونی و قدرتی جز
بر زندهای توکل نمودهام که نمیميرد ،طلب دفع ّ
از طرف ﷲ ]متعال[ وجود داشته باشد ،ﷲ برای من کافی است و نيک نگهبانی میباشد،
پروردگار برای من در مقابل بندگان کافی است ،خالق برای من در مقابل مخلوق کافی است،
روزی دهنده برای من در مقابل روزی داده شده کافی است ،برای من کسی که ملکوت هر
چيزی در دست اوست کافی است ،او حفظ میکند و کسی او را حفظ نمیکند ،ﷲ برای من
کافی و بس است ،ﷲ ]متعال[ از کسی که دعا میکند ،میشنود ،هدفی ورای ﷲ ]تعالی[ وجود
ندارد ،ﷲ برای من کافی است که هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد،
فقط بر او توکل مینمايم و او پروردگار عرش بزرگ است(.2
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 - 1اين دعا و دعاهايی که بعد از آن آورده شده است ،به طور صحيح به پيامبر نسبت داده نشده است و در
اينجا آن را فقط به صورت دعا بيان نمودهايم و پيامبر فرموده است» :ﻻ بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك«
)ايرادی به رقيه خواندنی که شرک در آن وجود ندارد ،وارد نمیشود( و شرطهای رقيهی شرعی برای آن
مصداق دارد و شکر ﷲ تعالی ضرری در آن وجود ندارد.
 - 2ابن قيم در الزاد )  ( 169 / 4آن را آورده است و بعد از آن گفته است» :کسی که اين دعاها و پناه
بردنها را تجربه کند ،منزلت منفعت آن و شدت نياز به آن را میفهمد و آن از اثر چشم زخم جلوگيری میکند
و به اندازهی ايمان گويندهی آن و قدرت نفسش و آماده شدنش و قدرت توکلش و استوار بودن قلبش آن را دفع
میکند .آن سﻼح است و سﻼح بر حسب استفاده کننده از آن فرق میکند«.

عونِﻲ أَ ْست َِجبْ لَ ُك ْم ] غافر  [60 :وقلت وقولك الحق ووعدك
القائل سبحانكَ  :و َقا َل َر ﱡبكُ ُم ا ْد ُ
سو َء ] النمل  [ 62 :الل ُه ﱠم يا سامع كل نجوى ،
يب ْال ُم ْ
ف ال ﱡ
حق :أَ ْم َم ْن ي ُِج ُ
عاهُ َويَ ْك ِش ُ
ضطَ ﱠر إِ َذا َد َ
ﱠ
المن  ،يا كريم الصفح  ،يا واسع المغفرة  ،يا باسط اليدين
ويا منتهى كل شكوى  ،يا عظيم
بالرحمة .الل ُه ﱠم اصرف عنا عيون العائنين  ،وحسد الحاسدين  ،وسحر الساحرين  ،ومكر
الشياطين  ،وكيد الكائدين  .الل ُه ﱠم هذا الدعاء ومنك اﻹجابة  ،وهذا ال َجهد وعليك التكﻼن  ،وﻻ
حول وﻻ قوة إﻻ با العلﻲ العظيم« )يا ﷲ! تو قوی هستی و کسی قویتر از تو وجود ندارد و
تو مهربان هستی و کسی مهربانتر از تو وجود ندارد ،به يعقوب رحم نمودی و چشم او را
بازگرداندی و به يوسف رحم نمودی و او را از چاه نجات دادی و به ايوب رحم نمودی و بﻼ
را از او دور کردی ،به دعا کردن امر نمودی و خودت را مکلف به اجابت کردی ،فرمودهای
و اين فرموده تو حق است) :و اگر بندگان من دربارهی من از تو پرسيدند] ،بگو [:من نزديک
میباشم و دعای دعا کننده را وقتی دعا میکند ،اجابت مینمايم ،پس دعوت مرا اجابت کنند و
به من ايمان بياورند ،باشد که راه يابند( و ذات سبحانت میفرمايد) :و پروردگارتان گفته
است :بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را!( و فرمودهای  -فرموده و وعدهی تو حق است : -
)]آيا بتها بهترند[ يا کسی که بيچاره را وقتی دعا میکند ،اجابت مینمايد و ناراحتی را ]از
او[ دور مینمايد؟( ،يا ﷲ! ای شنوندهی تمامی نجواها! و ای کسی که همهی شکايتها به نزد
تو میرسد ،ای کسی که منت بزرگی نهادهای! ای گرامی و درگذرنده! ای کسی که دارای
چشم
آمرزش وسيع میباشی! ای کسی که دو دستـ]ـش[ را با رحمت گسترانده است! يا ﷲ!
ِ
چشم زخم زنندگان و حسادت حسادت کنندگان و جادو و دعا نويسی جادوگران و حيلهی
شيطانها و مکر مکر کنندگان را از ما دور فرما! يا ﷲ! اين دعا است و اجابت ]آن[ در نزد
توست و اين کوشش است و توکل فقط بر توست و هيچ تغيير و قدرتی وجود ندارد ،مگر از
جانب ﷲ واﻻ و بزرگ(.
پروردگار شما ،پاک و منزه میباشد ،پروردگاری که در برابر آنچه توصيف میکنند ،عزت
دارد و سﻼم على المرسلين و الحمد رب العالمين و صلى ﷲ و سلم على نبينا محمد و على
آله و صحبه أجمعين.1
نويسنده :نيازمند موﻻيش ،ابوالعاليه ،محمد بن يوسف جورانی
ﷲ تعالی او پدر و مادرش را بيامرزد

 - 1بر مسلمان واجب است که از ﷲ تعالى دعا نمايد تا در اندوه او گشايش ايجاد کند و مشکلش را بر طرف
نمايد و نيازی نيست که خود را به اين دعاها محدود نمايد و با انجام آن مسلمان به شرع بیاحترامی ننموده
است و ﷲ أعلم.

