
 مختصر رقيه شرعی 
  (قرآن درمانی) 

  در پرتو قرآن و سنت 
  : ابوالعاليه محمد بن يوسف جورانی تأليف 

 : پدرام اندايش ترجمه و اضافات 
  

  ی مترجم: مقدمه
به نام هللا و برای هللا و به ياد هللا، شکر و ستايش برای هللا تعالی است، او را حمد گفته و از  

نماييم و از او آمرزش گناهانمان را خواستار  ت میطلبيم و از او طلب هداياو کمک می
ای ندارد و کسی را که گمراه سازد  هستيم. کسی را که هللا تعالی هدايت فرمايد، گمراه کننده

ی برحقی جز هللا وجود ندارد و  دهم که هيچ پرستش شوندهای ندارد، گواهی میهدايت کننده
ترين  باشد. صادقی وی می بنده و فرستاده –شمشير در کارزار و دلسوز در دعوت  –محمد 
  باشد و اما بعد: می  قرآن است و بهترين هدايت، هدايت پيامبر ،کتاب 

ی شرعی يا همان قرآن درمانی،  ی رقيهمطلبی که پيش رو داريم مختصری است درباره 
ار است  ی نسبت به بقيه هستند، قبول آن برای آنها دشوتر امری که کسانی که دارای ديد مادی

ای از نام آن سوء استفاده  شود و همچنين عدهو البته که با ديدن آن، مورد پذيرش آنها واقع می 
  اندازند. کنند و با جادوگری و انجام امور شّر مردم را به هالکت میمی

ً بيماریها درمان میی شرعی، تمامی بيماریتوسط اين رقيه های  شود، مخصوصا
- توانيد اين عمل را مشاهده کنيد، وقتی درمان بيماریشود، می نمی روانپزشکی، اگر باورتان 

و   کند گيرد، در اغلب موارد بيماری تخفيف پيدا میهای بالينی توسط قرص و دارو انجام می
- درمان می ی شرعی طريق رقيه ، در حالی که کسانی که از شود بهبودی کامل حاصل نمی

شود،  بر طرف میبه طور کل کنند و مشکل آنها میشوند، بعد از پايان درمان اظهار سبکی 
های بالينی علت آن ورود جن به بدن  نود درصد بيماری  ، مای اهل اثرس فتوای علبر اسا 

گويند: «چرا در حالی که  دانند و میاست، در همين جاست که بعضی اين امر را خرافات می
- ذی به بدن انسان ندارد، شما میکند و راه نفودر قرآن آمده است که شيطان فقط وسوسه می

ی وارد شدن جن در بدن است»، بايد به آنها بگوييم: «آن  گوييد بيماری اعصاب نتيجه
دانند، همان شيطانی است که در اول زندگی با  شيطانی که آنها اين آيه را به آن منسوب می

ين شيطانی که  تواند کاری کند، مگر وسوسه نمودن. ولی اشود و او نمی انسان همراه می
ی  گويند، در سورهشود و در عربی به اين عمل آن شيطان «مّس» میداخل  بدن انسان می 

بَا يَأْكُلُونَ  الَِّذينَ به آن اشاره شده است:  275ی بقره آيه    الَِّذي  يَقُومُ  َكَما  إِالَّ  يَقُوُمونَ  الَ  الّرِ
- کنند [روز قيامت] از [قبر] بلند نمیرباخواری می(کسانی که  اْلَمّسِ  ِمنَ  الشَّْيَطانُ  يَتََخبَُّطهُ 

- شيطان در بدن او از طريق مس وارد شده است و او را کتک میشوند، مگر مانند کسی که 
  . »زند)

بينند،  کنند و چنين توانی را در جن نمیخطاب من نسبت به پزشکانی که اين امر را انکار می 
ت چند لحظه تخت بلقيس را از مکانی دور  تواند در مد اين است که چطور وقتی جنی می

  ای شود و يا سلسله اعصابی را دچار مشکل کند.تواند باعث ترشح غده، نمی1بياورد 
باشد. چنين اشخاصی  شود، ايجاد ترس در شخص میی ديگری که باعث رد اين عمل مینکته 

اين را بدانند و در قلب  را قوی کنند و بر هللا تعالی به جای انکار نمودن بهتر است توکل خود 
ی سر سوزنی به  های دنيا جمع شوند و بخواهند به اندازهخود جای دهند که اگر تمامی جن

  افتد. شخص ضرر برسانند تا هللا تعالی اجازه ندهد، چنين اتفاقی نمی
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در کتابهای روانپزشکی اين عمل را در کنار جادوگری و روسای قبايل بدوی و ديگر امور  
ولی بايد بگويم که در هر راهی غير از اين روش شخص بايد مدتها شاگردی کند و   آورند، می

باشد، با حتی يکبار   ن روش اگر اخالص و توکل انسان قوی به خود رياضت دهد، ولی در اي
  انجام دهد. ياد بگيرد و تواند، آن را  ديدن اين عمل، شخص می

نمايم تا به  طان را ندارند، توصيه میبه کسانی که دسترسی به علمای اهل اثر برای دفع شي
های زيادی در  شود، ترتيلمیقرآن گوش فرا دهند، البته قرآنی که به صورت ترتيل خوانده 

- تواند از آنها استفاده کند و اگر هم خواست مید و شخص مینباشبازار و اينترنت موجود می 
ً قرآن پخش میتواند، از کانالهای ماهواره  استفاده    almajd 02ند، مثل کانالکنای که دائما

  نمايد. 
داليل زيادی وجود دارد که قرآن شفای دردهای روحی و جسمی، مادی و معنوی، اعتقادی و  

  باشد، از آنها:  عملی می
ُدورِ  فِي ِلَما  َوِشفَاءٌ  َربِّكُمْ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءْتُكمْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيَُّها يَا   ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  َوُهًدى الصُّ

(ای انسانها! همانا پندی از طرف پروردگارتان به شما رسيد و شفايی در آنچه   ]57[يونس: 
  باشد). ها است و هدايت و رحمتی برای مؤمنان میکه در سينه 

 ُل   ] 82[االسراء:  َخَساًرا إِالَّ  الظَّاِلِمينَ  يَِزيدُ  َوالَ  ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشفَاءٌ  ُهوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َونُنَّزِ
  افزايد). کنيم و بر ظالمان جز زيان نمی(و از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل می

 َْوِشفَاءٌ  ُهًدى آَمنُوا ِللَِّذينَ  ُهوَ  قُل  :اند،  (بگو: آن برای کسانی که ايمان آورده ] 44[فصلت
  باشد). هدايت و شفا می

های اسالمی در  ه تجربه رسيده است و فيلمهای آن در کتابفروشیجز اين آيات، اين امر ب
اين درمان از طرف کسانی انجام  نکته قابل ذکر اين است که . است وجود م مناطق اهل سنت 

  گيرد که در بين مسلمانان بيشترين دشمنی را با سحر و جادو و دعانويسی دارند.می
نمايم که قرآن را بهار قلبهای ما قرار دهد و  کنم و از هللا تعالی دعا می در انتها آرزو می

ی و جسمی را توسط آن از ما  های شک و شبهه، اعصاب و روانپزشکی، ماد تمامی بيماری
 مايد. دور ن
  ی مؤلف: مقدمه

شکر و ستايش برای هللا است که کتابش را شفای هر دردی قرار داده است و صلوات بر  
موده  ل نن(هللا [متعال] بيماريی را ناز 1َداًء إال ولَهُ َدَواء»هللاُ  ما أنزلَ کسی که فرموده است: «

  .. .ما بعد ا، است، مگر آن که برای آن درمانی وجود دارد)
قيةُ الشْرِعيِّة من الِكتَاب والسُّنَّة النََّبويَّة «: ای از کتاب من به ناماين چکيده است. آن را   2» الرُّ

شد و مورد توجه واقع شده بود.  ی آن سوال میرباره ن نمودم که از نزديک و دور د يو وقتی تد 
ای برای استفاده از رقيه شرعی برای کسی شود که آن مورد استفاده قرار  اميد به آن که وسيله

دهد و چه برای کسی که اين عمل برای او صورت  دهد، چه کسی که خود آن را انجام میمی
سمی يا روانپزشکی يا بيماری روحی ناشی  گيرد. تا توسط آن به کسی که دچار بيماری جمی

از سحر و دعا نويسی يا داخل شدن جن در بدن يا چشم زخم خوردن و مورد حسادت قرار 
هستند که بيماری آنها را   بيمارانیگرفتن، شده است، سود رسانده شود. عجيب که چه بسيار 

و دعا نويسی، از هم   هايی هستند که به سبب جادوگير کرده است؟ چه بسيار خانوادهزمين
اند که بين آنها و پدران، مادران يا  چه بسيار فرزندانی بوده؟ اند اند و متالشی گشتهپاشيده شده

دائماً مردم اين موارد را   ؟!اند برادران و خواهرانشان جدايی افتاده است و دليل آن را ندانسته

 
. شيخ آلبانی اسناد اين حديث را صحيح  9343، 3438. سنن ابن ماجه 5678صحيح بخاری(بخارايی)  -  1

  دانسته است.
اند و شيخ در دار النفائس در اردن به چاپ رسيده است و تعدادی از علمای بزرگ بر آن مقدمه نوشته -  2

  عالمه دكتر عمر سليمان األشقر هللا به او پاداش خير دهد بر آن تعليق نوشته است.



گناهکار بوده و   ،امر را انکار کند  اند و کسی که اين شان ديدهبه تعداد زياد در حقيقت زندگی
  . دچار لجبازی و دشمنی شده است 

وسط آن آموزش ببينند و  به همين دليل مشتاق شدم که اين رقيه را توضيح دهم، تا مردم ت 
  : برای آنها سودمند واقع شود 

ُل مِ : فرمايد باشد، هللا متعال میی هللا تعالی می يافتن به اذن و اجازه _ شفا َن اْلقُْرآَِن َما  َونُنَّزِ
(و از قرآن شفا و   ] 82اإلسراء: [ اِلِميَن إِالَّ َخَساًراهَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَال يَِزيُد الظَّ 

افزايد، مگز زيان [آنها  نماييم و برای ظالمان چيزی را نمیرحمتی برای مؤمنان نازل می 
  را]). 

ُ إِْذ  : گيرد ط آن آرام میها توسکه دروناست آرامشی دارای _  َّ إِالَّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ 
َ َمعَ  َّ ُ  أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه َال تَْحَزْن إِن  َّ نَا فَأَْنَزَل 

ِ ِهَي اْلعُْليَا َسِكينَتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُ  َّ ُ  وٍد لَْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذيَن َكفَُروا السُّْفلَى َوَكِلَمةُ  َّ َو
اگر او را ياری ندهيد، هللا [متعال] او را ياری داد در وقتی که  ( ]40[التوبة:  َعِزيٌز َحِكيمٌ 

دو نفری بود که در غار بودند و در  ورزيدند او را اخراج نمودند و او يکی از کسانی کفر می 
  ی آن هللا آن هنگام به دوستش فرمود: «غمگين مباش! هللا [تعالی] با ماست». در نتيجه

بينيد و سخن  مود و با لشگريانی او را ياری داد که آنها را نمی [متعال] آرامش را بر او نازل ن
] را باالتر قرار داد و هللا [متعال]  تر و سخن هللا [متعالورزيدند را پايين کسانی که کفر می

  بسيار با عزت و بسيار با حکمت است). 
الَِّذيَن آََمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر  : يابند آن ذکری است که قلبها توسط آن اطمينان خاطر می _ 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُ  َّ ِ أََال بِِذْكِر  اِلَحاِت ُطوبَ الَِّذيَن آََمنُوا وَ  لُوُب * َّ :  [الرعد  ى لَُهْم َوُحْسُن َمآَبٍ َعِملُوا الصَّ
يابد،  اند و قلبهای آنها با ذکر هللا [تعالی] اطمينان خاطر می(کسانی که ايمان آورده ] 29_  28

اند و عمل صالح  يابد * کسانی که ايمان آوردهآگاه باشيد که با ياد هللا قلبها اطمينان خاطر می 
  ند، [درخت] طوبی [در بهشت] برای آنها خواهد بود و نيک سرانجامی دارند). ده انجام می

الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إِيَمانًا  : کند شيطان را دور می_ 
ُ َونِْعَم اْلَوِكيُل  َّ ِ َوفَْضٍل لَْم يَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن  فَاْنقَلَ  * َوقَالُوا َحْسبُنَا  َّ بُوا ِبِنْعَمٍة ِمَن 

 ِ ُ ُذو فَْضٍل َعِظيٍم * َّ َّ ُف أَْوِليَاَءهُ فََال تََخافُوُهْم َوَخاُفوِن إِ   َو ْن ُكْنتُْم  إِنََّما ذَِلُكُم الشَّْيَطاُن يَُخّوِ
گويند: «مردم برای شما جمع  کسانی که مردم به آنها می( ] 175 -173[آل عمران:  ُمْؤِمنِينَ 

- شود و میايمان آنها زياد می  ،ی آناند، پس از ابهت و عظمت آنها بترسيد!» در نتيجهشده
باشد» * با نعمتی و بخششی از  گويند: «هللا [متعال] برای ما کافی است و نيک نگهبانی می 

کنند و هللا دارای  ضايتمندی هللا [متعال] تبعيت میگردند و از ر طرف هللا [تعالی] باز می 
ترساند، پس از آنها  [مردم] را می بخششی بزرگ است * آن فقط شيطان است که از دوستانش 

  نترسيد و از من بترسيد اگر مؤمن هستيد). 
افِي ، ال  اللُهمَّ َربَّ الناس أَْذِهِب البَأس ، اْشِفه وأَنَت الشَّ «: دعايی سودمند و اجابت شدنی_ 

(يا هللا! ای پروردگار انسانها! ناراحتی را بر طرف   1ِشفَاًء ال يُغَاِدُر َسقََما»  ِشفَاَء إالَّ ِشفاُؤك 
در آن  باشی، و شفايی جز شفای تو وجود ندارد، شفاعی فرما! شفا بده و تو شفادهنده می 

  ).بازگشت بيماری وجود ندارد 
ی زيادی از  اشتباهی که عده –مايد شما را رحمت ن ای کسانی که هللا تعالی من و  –بدانيد 

شوند اين است که قرآن فقط شفای چشم زخم و حسادت يا جادو و دعا  مردم گرفتار آن می
- باشد. قسم به هللا، اين فهمی کوتاه در معنای شفا دادن قرآن می نويسی يا وارد شدن جن می

  . باشد شفا می  های بدنی و روحی برای تمام بيماریباشد؛ بلکه قرآن 
های روحی  : «قرآن شفايی کامل برای تمام بيماریگفته است رحمه هللا  ه ابن قيم جوزي هعالم

-توفيق يافتن به طلب شفا کردن از آن به هر کسی نمی باشد و و بدنی و دنيوی و آخرتی می
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با قبول  رسد. اگر بيمار به نيکی توسط آن به دنبال درمان باشد و آن را صادقانه و با ايمان 
کامل و اعتقاد محکم و برقرار کردن شرطهای آن انجام دهد، بيماری هرگز در برابر او  

شود، بيماری در برابر سخن پروردگار زمين و آسمان مقاومت  کند. چگونه میمقاومت نمی
دهد يا اگر بر زمين نازل شود آن  کند، کالمی که اگر بر کوهها نازل شود، آن را شکاف می

های روحی و بدنی وجود ندارد، مگر آن که در  کند. بيماری از بيماری طعه میرا قطعه ق
قرآن راهی برای داروی آن و سبب آن و حمايت شدن در برابر آن وجود دارد و اين برای  

  .1» اب هللا تعالی به او داده شده باشد کسی است که فهمی از کت
های آن،  قلب و روح از بيماری«شامل شفايی برای : گفته است شنقيطي رحمه هللا  ه عالم

وقتی  [همچنين] شفايی برای بدنها است و اين  باشد ومانند: شک و نفاق و ديگر موارد می
  . 2گيرد»توسط آن رقيه شرعی صورت میاست که  
شفايی که در  ، گفته است: « 3ه دکتر عمر األشقر، هللا تعالی عمر او طوالنی نمايد عالمشيخ ما 

د و شامل شفای قلب و روح و شفای بدن است و همچنين شفا يافتن  باشقرآن است، عام می 
دهد و کسی  کافران و داخل شدن آنها به اسالم به شکلی که آنها را از گمراهی و تکبر شفا می 

يابد. اما در مورد شفای بدنها  که هللا تعالی کفر را برای او برگزيده باشد، توسط آن شفا نمی 
ت وجود ندارد، مگر آن که به طور عام در قرآن بنگريم و اين  نزد ما دليلی از قرآن و سن
ُدورِ  فِي ِلَما َوِشفَاءٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءتُْكمْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيَُّها يَا سخنان هللا تعالی را ببينيم:   الصُّ

ر آنچه  د است (ای انسانها! پندی از طرف پروردگارتان برای شما آمد و شفايی  ] 57[يونس: 
[النحل:   فِيِه ِشفَاٌء ِللنَّاِس : باشد) و همچنين اين سخن هللا تعالی ها(قلب و روح) می که در سينه 

  . 4» هللا أعلم  . و ها است ] (در آن شفايی برای انسانها است) و آن شامل تمامی بيماری69
ای  ی آن مقدمهام و برا هی رقيه شرعی از قرآن و سنت آورد هاين مطلبی کوتاه است که دربار

نمايم تا توسط آن نفع برساند  کوتاه را بيان داشتم. از هللا تعالی به صورت يگانه درخواست می
اش قرار دهد. او  اش قرار دهد و آن را خالص برای صورت گرامیو آن را در اصل وجودی

نيک   ،گيرد و او برای هر چيزبهترين کسی است که از او درخواست صورت میسبحانه 
  على آله و  سلم على نبينا محمد و  صلى هللا و ای است. باشد و نيک نگهدارندهمی  ی هباننگ

  . صحبه أجمعين 
  الفقير إلى مواله 

  مَحّمد بِْن يُوسُْف الُجوَرانِي  أَبِي اْلعَاِليَة
M_aljorany@hotmail.com   

  
  :  ی شرعی هرقيتعريف  -

ز قرآن کريم و اسمها و صفات هللا تعالی،  آن حفظ نمودن و پناه دادن بيمار، با خوانده قسمتی ا
همراه با دعاهای شرعی به زبان عربی يا اگر معنای آن درست ترجمه شده باشد، به زبانی  

گيرد؛ تا بيماری و مريضی برطرف  صورت می 5باشد و اين عمل همراه نفث ديگر می
  6گردد.

  :گفته است ابن أثير رحمه هللا 

 
  ).  352/  4اد المعاد ( ز -  1
  ).  624/  3أضواء البيان (  -  2
  اند، هللا تعالی او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهد.(مترجم)ايشان اکنون وفات نموده -  3
هللا توسط آن سود برساند و منزلت او را باال برد و از هر بدی او را حفظ   - از إمالءات شيخ ما است  -  4

  .- نمايد 
اشتباه است و معنای آن عملی بين فوت کردن  ولی اين معنا کنند فوت کردن معنا می ياا تف کردن نفث ر -  5

  باشد که در فارسی معادل آن وجود ندارد.(مترجم)و تف کردن می
  برای اطالعات بيشتر به کتاب «الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية» از مؤلف رجوع شود. -  6



باشد، زيرا تف کردن همواره  تر از تف کردن می ت و آن ضعيف» اس نَّفخ«ال: شبيه «النَّْفث»
    .1با خارج شدن آب دهان است»

کردن در   نفث «  :آورده است ابن أبي جمرة رحمه هللا از الفتح در حافظ ابن حجر رحمه هللا 
باشد؛ تا برکتی از قرائت در اعضای بدن قرار دهد که  ی شرعی بعد از قرائت می هنگام رقيه

  .2گردد»میآيد، ايجاد  دهانی که در هنگام نفث بيرون میآب توسط 
  : ُحکم آن -

برای بندگانش درمان را مباح قرار داده است و عبارتهای صريحی در  تعالى  هللا سبحانه و 
  آمده است که پيامبر جابراز صحيح مسلم رحمه هللا  بيان مشروعيت آن وجود دارد، در

(برای هر بيماريی   3» أُِصيَب َدواُء الدَّاِء بَِرئ بإْذِن هللاِ عز َوَجل ِلكّلِ داٍء دواٌء ، فإذافرمود: «
  رود). آن از بين می ی هللا دارويی وجود دارد، و اگر دارو به بيماری برسد به اذن و اجازه

َواء ، فتََداَووا وال تَتَ «: فرمود  آمده است که پيامبر از ابودرداء داَووا  إنَّ هللاَ َخلَق الدَّاَء والدَّ
(هللا [متعال] بيماری و درمان را آفريده است، پس [بيماری را] درمان کنيد و از   4َحَرام» بِ 

  های حرام درمان نکنيد!). راه
ً در  از بزرگترين چيزهايی که توسط آنها درمان به طور عام صورت می گيرد، مخصوصا

  ؛ باشد می م هللا تعالى كال دعانويسی، و داخل شدن جن در بدن، و چشم زخم و حسادت، جادو 
ها وجود دارد. آيا سودمندتر از اين وجود دارد که  در آن شفايی کامل برای اين بيماری 

ی شرعی انجام  رقيه  مسلمان برای برادر مسلمانش توسط کتاب پروردگارش و سنت پيامبر
اين امر برای بيماری يا مريضی يا درمان سحر، صرع، چشم زخم و حسادت صورت   دهد؟
  پيامبر  ت سن سبحانه و  بهتر از کالم پروردگارمان ،گيرد. برای اين بيماريها چه شفايیمی

  . وجود دارد سالمه عليه   صلوات ربي و
«در احاديث صحيح به درمان کردِن بيماری امر شده  : گفته است رحمه هللا  هابن قيم جوزي 

ردن مشکالِت  است و آن با توکل نمودن منافاتی ندارد، همان گونه که در بر طرف ک
برد، مشکلی وجود ندارد؛  گرسنگی، تشنگی، گرما و سرما با چيزهايی که آنها را از بين می

ی  که هللا تعالی آنها را از بين برنده 5شود، مگر با استفاده از اسبابی بلکه حتی توحيد کامل نمی 
توکل ايراد  و استفاده نکردن از آنها به ذات  آن مشکالت در تقدير و شرع قرار داده است 

کند و آن را  کند، همان گونه که به امر نمودن [هللا تعالی] و حکمت ايراد وارد می وارد می
گرداند و اين وقتی است که استفاده نکننده از آنها فکر کند که با ترک آنها دارای  ضعيف می

 
  ).  87/  5الحديث (  النهاية في غريب -  1
  ).  456/  4الفتح (  -  2
). كّحال رحمه هللا در  2204صحيح مسلم: كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديث (  -  3

) گفته است: «در اين حديث به استفاده از علم پزشکی و درمان تشويق نموده است،  29«األحكام النبوية» ( 
است: «إنَّ ِلكّلِ َداٍء َدَواٌء» (برای هر بيماری، درمانی وجود دارد)، تأکيد فرموده است  فرموده زيرا پيامبر

که برای هر بيماری دارويی وجود دارد. در آن درمان نمودن مستحب دانسته شده است و آن مذهب شافعی و 
کنند، را انکار می باشد و در آن بر غلو کنندگان صوفی که درمانجمهور پيشينيان و عموم علمای خلف می

باشد و  گويند: هر چيزی به قضا و قدر ربط دارد و نيازی به درمان نمیرد آورده شده است، صوفيانی که می
  باشد».اين حديث و امثال آن ردی بر آنها می

 254/  24) و طبراني در الكبير (  3874سنن أبوداود: كتاب الطب، باب في األدوية المكروهه، حديث (  -  4
) گفته است: طبرانی آن را روايت کرده است و رجال آن ثقه   86/  5) هيثمي در المجمع (  649ی شماره /

  ) اسناد آن را صحيح دانسته است.  1762ی ( است» و شيخ آلبانی در صحيح الجامع شماره
ر دين اسالم  آيد و د تهيه کردن «اسباب» يا مفرد آن «سبب»، همان کاری است که از دست انسان بر می -  5

تواند بگويد: «من دارو  برای توکل نمودن، به آن نيز نياز وجود دارد. مثالً کسی که مريض است نمی
نمايم»؛ بلکه شخص بايد سبب يا اسباب را نيز مهيا سازد و بعد بر کنم و به هللا تعالی توکل میمصرف نمی

هللا تعالی باعث شفا شود و چه بسا که پُراثرترين  هللا متعال توکل نمايد و چه بسا که کم اثرترين قرص به اذن
  قرص به اذن هللا تعالی انسان را درمان ننمايد.(مترجم)



آن اعتماد   باشد و اگر از روی ناتوانی آنها را ترک کند با توکلی که حقيقت تر میتوکلی قوی 
- باشد، منافات دارد، همان توکلی که به بنده در دين و دنيايش منفعت میقلب به هللا تعالی می

کند و گريزی نيست که همراه اين اعتماد،  رساند و ضررهای دين و دنيای او را دفع می
د را  . بنده نبايد، ناتوانی خورود میاسباب نيز بايد مهيا شوند واگرنه حکمت و دين از بين 

توکل بنامد و توکلش را ناتوانی. همچنين در آن دليلی بر رد کسانی است که درمان نمودن را  
دهد و  گويند: «اگر شفا يافتن تقدير شده باشد، درمان نمودن سودی نمیکنند و میانکار می

  . »اگر تقدير نشده باشد، بازهم اين چنين خواهد بود 
- گيرد و تقدير هللا تعالی دفع نمی تعالی صورت میگويند: «بيماری با تقدير هللا همچنين می

نمودند و بزرگان   شود». اين سوالی است که باديه نشينان از رسول هللاگردد و رد نمی
جواب   ربتر بودند، آن را رد نمودند. پيامکه به هللا تعالی و حکمت و صفاتش آگاه  صحابه

  خواهد بود. کافی درمان شود و میحاصل شفا  ه چگون کهو برای آنها بيان فرمود آنها را داد 
از تقدير   اين [درمان] و  گيرد صورت میرقيه خواندن و تقوا  ، داروها [درمان توسط] فرمود: 

گردد، بلکه تقدير او با تقدير او عوض  و چيزی از تقدير او خارج نمی  باشد میهللا [متعال] 
شناسند و اين به  رای تقدير [هللا تعالی] نمی ای بشود. اين ردی بر کسی است که تغيير دهندهمی

مانند بر طرف کردن گرسنگی، تشنگی، گرما و سرما با چيزهايی است که باعث از بين  
تمامی  و باشد] [نيز از اين موارد میشود و همچنين عقب راندن دشمن با جهاد رفتن آنها می

  دفع کننده و دفع شونده و دفع کردن باشد تمامی امورموجود میهللا تعالی اين موارد در تقدير 
  . 1باشد» می از تقدير هللا تعالی 

  : شرطهای آن -
  دارند که رقيه وقتی درست و شرعی است که دارای سه شرط باشد و آنها:  2علماء اجماع 

  . اول: با کالم هللا تعالی يا با اسمها و صفاتش صورت گيرد 
ده شود، انجام گيرد و نه اين که با الفاظ  دوم: به زبان عربی يا به زبانی که معنای آن فهمي

مجهول، طلسمها و تميماتی انجام گيرد که دعا نويسان، دجاالن و فريب دهندگان به طور  
  !هللا تعالی آنان را هالک گرداند   دهند. می انجام آن را مخفی 

صورت   انههللا سبحگذارد، بلکه با فعل سوم: اعتقاد وجود داشته باشد که رقيه به ذاته اثر نمی
ت که رقيه خواندن و کسی که  سباشد] و جز اين نيگيرد [و شفا فقط از طرف هللا متعال می می

  . 3موده است] تند [که هللا تعالی آن را تقدير نخواند فقط سببی هسرقيه می 
«اما برای رقيه خواندن با آيات قرآن و اذکار معروف نهيی وجود  : گفته است نووي رحمه هللا 

  . 4که آن سنت است»ندارد و بل
ای که معنای آن فهميده  «علمای اسالم از رقيه :گفته است رحمه هللا  هشيخ اإلسالم ابن تيمي

اند؛ زيرا احتمال دارد که آن شرک باشد، حتی اگر رقيه خواننده نداند که  شود، نهی نمودهنمی
  .5آن شرک است» 

  : کيفيت آن  -

 
  ).  16/  4زاد المعاد (  -  1
اجماع به اين معناست که تمامی علمای يک زمان بر امر واحدی اتفاق نظر داشته باشند و اين امر مثل   -  2

  قرآن و سنت حجت است.(مترجم)
) و   411/  4) و شرح الزرقاني (  168/  14) و شرح النووي (  195/  10اه شود به فتح الباري ( نگ  -  3

  ).  558/  1فيض القدير ( 
  ).  168/  14شرح مسلم (  -  4
) نقلی از عالم السحر و الشعوذة (  103/ 2إيضاح الداللة في عموم الرسالة، نگاه شود: الرسائل المنيرية (  -  5

203 .(  



بيمار گفت، سپس] قبل از آن که بر   [اول بايد شروط صحت و درست بودن رقيه را به 
و رقيه   1خودتان يا کسی رقيه بخوانيد، دستتان را بر محل درد يا سر يا سينه قرار دهيد 

  .2خواندن را با آشکار کردن ترتيل و بلند کردن صدا انجام دهيد 
شود و ناراحتی و ضرر  [ان شاء هللا] شفا و عافيت حاصل میحضور فكر  خشوع قلب وا ب

  . گردد دفع می
آن   و در بعضی موارد برای 3دانيد، بيشتر تکرار کنيد شايسته است که آنچه را که صالح می

و آن مربوط به   کنيم تکرار خوانيد ايجاد گردد بايد آن چيزهايی را که می  شفای سودمند  که
. آيا  شود شناخت نوعيت بيماری است و درست بودن تکرار باعث بر طرف شدن آن می

برای رقيه خواندن برای کسی که عقرب او را نيش زده بود به خواندن   صحابه ايد که نديده
در بعضی   ؟ ی فاتحه بسنده کردند و رقيه خود را فقط با انجام آن به پايان رساندند سوره

شده است و در بعضی ديگر آمده است سه بار و  روايات آمده است، آن هفت بار خوانده می

 
باشد، امام رار دادن دست بر مردان و بر زنان محرم امری بزرگ است و تأثير آن زياد میق -  1

بخاری(بخارايی) رحمه هللا بابی در صحيحش آورده است: كتاب المرضى: باب وضع اليد على المريض(باب 
داً از  ) از عائشة بنت سعد آمده است که پدرش گفت: در مکه شدي 5227دست گذاشتن بر مريض)، حديث ( 

نزد من آمد تا مرا عيادت نمايد، گفتم: «ای پيامبر هللا! من مالی به ارث  ام شکايت نمودم و پيامبربيماری
گذارم و جز دختری ندارم و وصيت کردم تا دو سوم مالم را [برای صدقه] وصيت کنم و يک سوم آن را  می

- کنم و نصف آن را باقی میه] وصيت میباقی بگذارم»، او فرمود: «خير». گفتم: نصف آن را [برای صدق
گذارم.  کنم و دو سوم آن را باقی میگذارم. فرمود: «خير». گفتم: يک سوم آن را [برای صدقه] وصيت می

باشد. سپس دستش را بر پيشانی من قرار داد و بعد با دستش بر  فرمود: يک سوم و يک سوم زياد می
! سعد را شفا بده و هجرت او را برای کامل گرداند». دائماً  صورت و شکم من دست کشيد و فرمود: «يا هللا
ی قرار دادن دست در مکان درد و ديگر  کنم. احاديث دربارهتا اين زمان خنکی دستش را در کبدم حس می

ی منفعت قرار دادن دست، همان گونه که از حافظ در الفتح  باشد. ابن بّطال رحمه هللا دربارهمواضع زياد می
) از او حکايت کرده است، گفته است: «قرار دادن دست بر بيمار، انس دادن به وی و شناخت  120 / 10( 

باشد تا برای او دعا شود که عافيت يابد و اين بر حسب آن چيزی است که او شروع شدت بيماری او می
يرد که توسط گنموده است و گاهی دست گذاشتن با خواندن رقيه شرعی و مسح نمودن مکان درد صورت می

رسد و اين در صورتی است که عيادت کننده شخص صالحی باشد». ابن حجر گفته  آنها به بيمار منفعت می
شناسد و با چيزی که مناسب آن است توصيف است: «اگر عيادت کننده به درمان آگاه باشد، بيماری را می

  نمايد».می
ين آنها اين است که بيمار بين رقيه خواندن با قرآن و  بلند کردن صدا فوايدی دارد: أولين آنها و مهمتر -  2

ی آن گذارد و متوجههای شرکی، فرق میسنت و همچنين افسونهايی به مانند طلسمها و کارها و فريادخواهی
يابد و گيرد، قلب او اطمينان خاطر میشنود که آن با قرآن و سنت صورت میفهمد و میشود و وقتی میمی

شنود باعث آرامش و اطمينان کند. دومين آنها: بيمار وقتی صدای قرآن را میده اعتماد میبه رقيه خوانن
کند و اين اثر قرآن بزرگ است که بر کسی که خوانده شود و به شنيدن صدای آن دقت میخاطر قلب او می

ِ تَْطَمئِنُّ فرمايد: شود، چنين اثری دارد، هللا تعالی میمی َّ (آگاه باشيد که با ياد هللا، قلبها   اْلقُلُوبُ أََال بِِذْكِر 
يابد). اين امر برای شخصی که بيمار نيست نيز مصداق دارد و کسانی که در اطراف  اطمينان خاطر می

گيرد که چگونه برای خودش و اهلش رقيه  برند. سومين آنها: بيمار ياد میبيمار هستند نيز از آن منفعت می
  گردد. ت او در خواندن متن و رعايت تجويد نيز اصالح میبخواند و همچنين تالو

خوانند اذکاری را بسيار زياد برای درمان می –هللا تعالی آنان را هدايت فرمايد  –بعضی از رقيه خوانان  -  3
کند، باشد و در تکرار دعاها سه يا هفت بار بيشتر نيامده است و برای کسی که تکرار میو اين صحيح نمی

شود، آنچه در بعضی کتابا آمده است است که تعداد تکرار را محدود نمايد. در اينجاست که معلوم می شايسته
فلق هفتصد و  اشتباه است، به طور مثال گفته شده است: هزار و يکبار آيه الکرسی خوانده شود؟! يا سوره

وألف بين  بين زن و شوهر  هفتاد و هفت بار برای باطل شدن سحر خوانده شود يا آنها برای ايجاد محبت
باشند و همچنين صدو بيست و يکبار خوانده شود يا اضافه کردنهايی که بيشتر از هفت مورد می قلوبهم ...

کنند؟! و اگر به هدف نرسند، هزاران بار آن را  گاهی اسمهای نيکوی هللا تعالی را صدها بار تکرار می
باشد و از روی پندار به  باشد که صحت آنها درست نمیاد میکنند؟!! ديگر مواردی اين چنين زيتکرار می

کنند و در برابر هللا تعالی غافل  گزينند و در نتيجه بارها آن را تکرار میباشند، آن را بر میاين که تجربه می
  باشند.می



دارای رازی بزرگ و تأثيری   -د معينی برای آن تعيين گردد بدون آن که عد  –حکمت تکرار 
شوند، کم هستند مگر آن که هللا متعال دربی برای  ی آن میعجيب است و کسانی که متوجه

  . آنها بگشايد 
ی خوردن عسل و تکرار سفارش او به کسی که از درد شکم  درباره همچنين سفارش پيامبر

«در سخن   :گفته است أبو الطيب القنّوجي رحمه هللا  ريد! کرد را به ياد آوبرادرش شکايت می
» (به او عسل بخوران!) برای اين بوده است که تکرار  اسقه عسالً به آن مرد: « پيامبر

ی قدرت  شود؛ مقدار دارو و کيفيت آن و اندازهعمال دارو باعث از بين رفتن بيماری میتاس
  .1» بيماری و بيمار از بزرگترين قواعد پزشکی است 

برای شما درمان سحر و چشم زخم و حسادت و داخل شدن جن در بدن را به طور اختصار  
  : داريم بيان می

ای که قابل ذکر ديدم اين است که وقتی بر روی بيمار آيات قرآن مخصوصاً آياتی که بر  [نکته
ترسيدن  رانی يا شود، اگر در اثر سحر يا چشم زخم يا شهوت آنها تأکيد شده است، خوانده می

يگر جن داخل بدن شخص شده باشد، با آيات قرآن آن جن شروع به حرف زدن  د زياد يا دليلی 
بلکه بيمار کنترل زبان خود را از   باشد،می ای ناين يک امر ماوراء طبيعهدرک کند و می

کند، به  ای ديگر شروع به حرف زدن میدهد و شخصيتی ديگر حتی با زبان مکالمهدست می
آيد در حالی که بيمار به زبان فرانسه آگاهی ندارد، وقتی قرآن بر  گاهی پيش می طور مثال 

جن با دهان بيمار   وقتی نمايد، می  ه شود، شروع به صحبت کردن با زبان فرانسوی خوانده می 
از هر هزار سخن آنها يکی راست   گرچه - ين او پرسيده شود د شروع به صحبت نمود، بايد 

است، مانند يک مسلمان او را دعوت دهيد که از گناه دست بردارد  اگر گفت مسلمان  –است 
اند، يادآور شويد و  بسته و سليمان و از بدن بيمار خارج شود، او را به ياد عهدی که نوح

کنند و  اگر مسلمان نبود، به مانند يک غير مسلمان او را به اسالم دعوت دهيد، گاهی قبول می
علت وارد شدن خود به بدن بيمار مانند سحر   د در نتيجهول کردننمايند، اگر قب گاهی رد می

دارد و اگر اين کار را انجام نداد با آيات قرآن او را  شدن يا چشم زخم خوردن را بيان می
  يَِزيدُ  َوالَ ...فرمايد: ی شخص ظالم میزيرا او ظالم است و هللا تعالی درباره  ، عذاب دهيد 

کند، مگر  (... و [قرآن] برای ظالمان چيزی را زياد نمی ] 82[االسراء:  ًراَخَسا إِالَّ  الظَّاِلِمينَ 
دهد و  ) و آن چنان که تجربه ثابت کرده است، خواندن قرآن جن را آزار میرا] زيان [او 

شود. بعد از آن که معلوم شد که جن از کدام طريق وارد شده  گاهی منجر به مرگ وی می
نمود که به شرح زير است و در انتها که دليل بر طرف شد،   است، بايد آن دليل را بر طرف

شود، آب داخل بايد يک پای بيمار يا دست او را در تشت آبی قرار داد تا وقتی که خارج می
تشت تکان بخورد و معلوم شود که جن از بدن بيرون رفته است. ناگفته نماند که جن در طول  

نمايد، ولی آن شخص بايد توکل خود به  واند می خدرمان سعی در ترساندن کسی که قرآن می
های دنيا  هللا متعال را زياد کند و ترس را جز از هللا تعالی جايز نداند، زيرا اگر تمامی جن 

تا هللا تعالی نخواهد، قادر به اين   که يک موی از سر شخص کم کنند،جمع شوند و بخواهند 
  2کار نخواهند بود.] 

  : ه است اول: درمان کسی که سحر شد 
درمان او به   –هللا تعالی آن را برای کسی قرار ندهد  –اگر بيمار به سحر گرفتار شده باشد 

  : گيرد صورت میيا توسط هر دوی آنها  دو شکل يکی از اين 
اول: با سوال نمودن از جنی که توسط سحر وارد بدن شخص شده است، محل سحر پيدا شود  

شود که به بيمار کمک کند که سحر را با قی نمودن از  و اگر در شکم او بود، از او خواسته [
- ی شرعی استفاده میبر آن آياتی که برای رقيه ، بايد . وقتی آن پيدا شد ]خود خارج نمايد  مشک

 
  ). 35/   4) زاد المعاد (  70/  6عون الباري لحل أدلة البخاري (  -  1
  سط مترجم اضافه شده است. اين پاراگراف تو -  2



- شود، بر آنها خوانده شود و در آنها نفث صورت گيرد [بعضی از علماء آن را در آبی می 
رسد، آيات رقيه شرعی خوانده شود  ه آب میاندازند که بر آن آب به طوری که هوای دهان ب

زنند و اگر بر روی سنگ حکاکی  کنند و آتش میآورند و خشک میو بعد آن را از آب در می
شود و اگر بر آن آب  و به اذن هللا تعالی سحر باطل می سابند] ، با سوهان آن را میشده باشد 

  .1بهتر است  شوری که بر آن آيات قرآن خوانده شده است، ريخته شود،
شناخت مکان سحر: همان طور که گفته شد با سوال از جنی که در داخل بدن بيمار شده است  

گويند. گاهی هللا تعالی  گيرد و بايد توجه داشت که آنها بسيار دروغ میاين کار صورت می
بيند و  رويايی صادقانه درخواب می  به صورت  کند که آن را برای بيمار گشايش ايجاد می

پيش   کند، همان گونه که اين حالت برای پيامبرسط رويايی که ديده است، سحر را پيدا می تو
  . است بيند و اين اتفاق امری شناخته شده آن را در خواب می يا آن که شخصی صالح  2آمد 

اند و آن را در  «کسانی که با استفاده از دارو شفا يافته :گفته است رحمه هللا  جوزيهابن قيم 
ه متمايل  شيخ اإلسالم ابن تيميد. تمامی کسانی که حتی به نباش اند، بسيار میديده خوابشان 

ی مسائلی که  اند و از او درباره را در خوابشان ديده )(پيامبراند که اواند، روايت کردهنبوده
اند و به درستی جواب آنها را داده است. به طور  باشند و ديگر مسائل سوال کردهواجب می 

ها و احکام  د، مگر جاهلترين مردم به روحکنی است که کسی آن را انکار نمیين امرکلی ا 
. همچنين رويای صالح بشارت  3و توفيق در دست هللا تعالی است» . آنها و خصوصيات آنها 

شود و اين از روی رحمت  بيند يا برای او ديده مینزديک به مؤمن است و آن را مؤمن می
  . باشد بندگانش می هللا تعالی و لطف او به 

  ولی امر مهمی وجود دارد، آن اين است که قلبهای مردم نبايد به رويا و خواب اعتقاد محکم 
گيرد و بر مسلمان واجب است تا بر هللا تعالی توکل کند و  پيدا کند و فقط توسط آن آرام 

در  ی دست شياطين ننمايد، بدين صورت که شياطين اموری را برای او خودش را بازيچه
باشند،  های کافر در درون آنها می خوابش نيکو جلوه دهند. اين امر در نزد کسانی که جن 

که شيطان در خواب آنها درست   مشکالتی از بيان  بسيار زياد است. به همين دليل پيامبر
ثَنَّ أَحُدُكْم بِتلعُِّب الّشْيطاِن بِِه في َمناِمهِ « : کند، نهی فرموده است می کسی از شما  ( 4» ال يَُحّدِ

  ی بازی شيطان با او در خوابش سخن نگويد!). درباره
  اگر اين گونه نشد و محل آن شناخته نشد، پس به هللا تعالی پناه ببرد. 

ی باطل  و آياتی که در آنها درباره 5دوم: بر شخص سحر شده رقيه به طور کامل خوانده شود 
نزد   آيات  آن  . همراه فرعون یشدن سحر آمده است را تکرار نمايد، مانند ماجرای موس

» و  رقية السحر» يا «آيات السحرشود: «خوانند به اصطالح گفته میکسانی که رقيه می
  را بخوانيد که در آن نفع بزرگی وجود دارد؛ از ابوامامه باهلی ه ی بقربرشماست که سوره
وتركها حسرة ،  اقرءوا سورة البقرة ، فإّن أخذها بركة ، «: فرمود  آمده است که پيامبر

 
شود. ابن قيم جوزيه رحمه نمک طعام برای درمان سمها و از بين رفتن جادو و محو شدن آن استفاده می -  1

الطب النبوي ) گفته است: «اما درمان طبيعی با  182/ 4هللا در العالج اإللهي و الطبيعي للسحر در الزاد ( 
شود... در نمک، در آن چيزی که نمک در آن حل شده  سمها می نمک منافعی دارد و باعث دفع بسياری از

باشد». در مثل آمده است: اگر مردم درمان با است، قدرت جذب سمهايی وجود دارد که در آن موجود می
  کردند.دانستند، با غير نمک هرگز دردی را درمان نمی نمک را می

). آن امری ثابت شده است  5763السحر، حديث ( نگاه شود: صحيح بخاري(بخارايی): كتاب الطب، باب  -  2
ها و با عصمت تناقض ندارد و اين امر مشلکی برای تبليغ نمودن وی ايجاد نکرد و آن بيماريی از بيماری

دليلی بر بشر بودن او داشته است و اين چنين شد که هللا متعال او را  باشد که وارد آمدن آن بر رسول هللامی
  امر ثابت شده و درست است. عافيت داد و اين 

  ) 34الروح (  -  3
  .) از جابر 2268صحيح مسلم: كتاب الرؤيا، باب ال يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، حديث (  -  4
  باشد.اين در آخر کتاب موجود می -  5



ی بقره را بخوانيد که گرفتن آن برکت است و ترک آن حسرت  » (سورهوالتستطيعها البََطلَة
تواند، سحر را باطل کند)، همچنين يکی از صحابه گفته است:  است و چيزی به مانند آن نمی

ن را  در نتيجه از کسانی باشيد که آ  1باشد»ی سحر می«به من رسيده است که آن باطل کننده
جادوگران و دعا نويسان و شيطانها مطمئن  عليه هللا تعالی بر دادن ياری  ه خوانند و بمی

مايد،  نطل کردن سحر است، خلف وعده نمیاش که همان باهستند، زيرا هللا متعال در وعده
قدرت  همراه و [مانند خوردن دارو و ...] ولی اين امر بايد با کسب کردن تمامی اسباب شفا 

  مان و يقين باشد. ايدر 
  .دوم: کسی که مورد حسادت يا چشم زخم واقع شده است 

درمان   –مايد  تعالی آن را برای کسی تقدير ننهللا –اگر بيمار دچار حسادت يا چشم زخم شود 
  : گيرد او به دو شکل صورت می 

اول: اگر چشم زننده مشخص باشد، آب غسل او را گرفته و از پشت سر بر کسی که چشم  
هللا تعالی   ،ی آن ، در نتيجه]ه است، ريخته شود [و با آن به طور کامل غسل نمايد خورد 

برد و اگر آب وضوی او گرفته شود، مفيد است و اگر آب غسل او  بيماری را از بين می
  . 2گرفته شود بهتر است 

آيات چشم زخم و حسادت است و آنقدر   نم: خواندن رقيه شرعی بر بيمار؛ آن خواند دو روش 
  . مايد تا هللا تعالی مشکل را بر طرف ن شود نده میخوا

  .3ها زخم خوردن از انسان و چشم زخم خوردن از جن  مچشم زخم دو گونه است: چش
  .4ها از سرنيزه نفوذپذيرتر است» «چشم زخم جن :گفته است خطَّابي رحمه هللا 

.  باشد  ها استمرار داشتهدرمان آن دو يکی است، مگر آن که چشم زخم خوردن از جن
شود  همچنين به مانند داخل شدن جن در بدن، در حالت چشم زخم نيز گاهی جن داخل بدن می

توان فهميد که چه کسی او را چشم زده است، البته باز  [و از سوال کردن از آن جن می 
شوند، بسيار دروغگو هستند و به حرف  هايی که به بدن افراد وارد میکنم جن يادآوری می

  .5د] ايجاد شوبين دوستان و فاميل دشمنی   آنها نبايد 
ی چشم يا ديدن آمده است، برای درمان چشم زخم مفيدتر  [تمامی آيات قرآن که در آنها کلمه 

  باشند.] می
  . های کافر به بدنسوم: مس شيطانی يا همان داخل شدن جن

بايد برای آن   –مايد  تعالی آن را برای کسی تقدير نن هللا  –شود  6اگر کسی دچار مس شيطانی
آياتی را خواند که در آنها توصيف آتش جهنم، عذاب و يادآوری روز قيامت آمده باشد، زيرا  

 
).   804 صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة حديث ( -  1

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 هللا تعالی 

  فضيلت آن را خواهان هستيم.
ات صحيح وجود دارد و مشکلی وجود ندارد که فقط از يکی از آنها غسل يا وضو، برای هر دو رواي -  2

  استفاده شود.
  ).  164/  4زاد المعاد (  -  3
  ).  1120/  2أعالم الحديث (  -  4
)، در آن شرح و تفصيل زيادی   162/  4نگاه شود به الهدي النبوي في عالج العين في زاد المعاد (  -  5

  وجود دارد. 
تيميه رحمه هللا گفته است: «داخل شدن جن به بدن انسان امری ثابت شده به اتفاق تمامی شيخ اإلسالم ابن  -  6

باشد». همچنين گفته است: «در بين امامان مسلمان کسی وجود ندارد که داخل  امامان اهل سنت و جماعت می
که دين اين امر  شدن جن به بدن شخص دچار صرع شده را انکار کند و کسی که آن را انکار کند و ادعا کند 

/  24کند، به دين دروغ بسته است و داليل شرعی در نفی اين امر وجود ندارد» المجموع ( را قبول نمی
). بهترين دليل برای آن مشاهده نمودن آن است و اين که دروغگويان و مغالطه کاران آن را   277_  276

  کنند.انکار می



ی بقره هستند،  شود، بزرگترين اين آيات در سورهمی ها اين آيات باعث حرق و سوختن آن
  ی صافات و آياتی که در آنها اشاره به توحيد و ال مخصوصاً آية الکرسی و آيات اول سوره

اند، آن اثری عجيب  اله اال هللا دارد... و ديگر آيات، زيرا همان طور که اهل علم بيان داشته
شود و اين وقتی است که با  استنباط منفعت میاتی خوانده شود که از آنها همچنين بايد آي دارد.

حالت و چگونگی [بيماری] مناسبت داشته باشد و توسط آنها به از بين بردن ضرر و اذيت  
تأکيد شده و حس شود که ُحکم هللا تعالی غالب است. مانند آياتی که در آنها آرامش و شفا آمده  

  .است 
، باشد که هللا تعالی برای  1همچنين شايسته است دعاهايی که در سنت آمده است، تکرار شود 

او توسط آن رقيه گشايش ايجاد نمايد و توسط آن نفع برساند و به شخص منفعت رسيده شود،  
  . بهترين درخواست شونده است   سبحانه او

باشد که بيمار بعد از کمک طلبيدن از هللا تعالی برای درمانش از  آنچه شايسته است اين می 
چيزهايی استفاده کند که در سنت به طلب شفا کردن با آنها امر شده است، مانند: آب زمزم،  

که   ِحَساء  يا ، تَّْلبِْينَة ( زيتونروغن  ،[مخصوصا عسل سدر]، عسل سياه دانه)الحبة السوداء(
ينمک ، ) عود هنديپزند همان آشی است که از سبوس، شير و شکر می برگ   ،)، َسنا (َمّكِ

ت و ديگرموارد؛ زيرا اين موارد به شفا يافتن به اذن هللا تعالی شتاب داده و به آن  ، حجامسدر
  . کند کمک می

  
  عا نويسان و فريب دهندگان... : برحذر داشتن از رفتن به نزد جادوگران، د فصل

هللا تعالی شما را شفا دهد و ضرر را از شما دور نمايد و عافيت   –ن بيمارم!  اربدانيد! ای براد 
داند، مگر  ی ما به ايمان، اين است که غيب را کسی نمیاز اصول عقيده –نصيب شما گرداند 

نه دوست صالح هللا تعالی، هللا   ای مقرب و نه پيامبری فرستاده شده و هللا تعالی و نه فرشته
ُ َوَما يَْشعُرُ  فرمايد: متعال می َّ وَن أَيَّاَن  قُْل َال يَْعلَُم َمْن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض اْلغَْيَب إِالَّ 

داند، مگر هللا [متعال] و حس  (بگو: کسی در آسمانها و زمين غيب نمی ] 65: [النمل  يُْبعَثُونَ 
  شوند). ه زمانی برانگيخته میکنند که چنمی

 
ر پيشگاه هللا تعالی و زياد دعا نمودن و انجام آن در زمانهايی از سودمندترين درمانها فروتنی نمودن د -  1

) گفته است: 10_  9باشد. ابن قيم جوزيه رحمه هللا در کتابش «الداء والدواء» (است که وقت اجابت دعا می
باشد، در  «... اين چنين است دعا، آن از قويترين سببهای برای دفع امور ناپسند و رسيدن به مطلوب می

گيرد، گاهی با ضعفی که به ذاته در آن موجود است به مانند آن که آن دعا را  اب آن اشتباه صورت میانتخ
باشد و عدم روی  دارد، زيرا در آن دشمنی وجود دارد. گاهی برای ضعف قلب میهللا تعالی دوست نمی

مانی است که زياد کشيده  نمودن آن به هللا تعالی و تمرکز هواس نداشتن در وقت دعا نمودن، آن به مانند ک
شود، مانند آن که دعای برای  شود. گاهی دليلی مانع اجابت آن مینشده است و تير از آن با قدرت خارج نمی

باشد». تا خوردن حرام يا ظلم نمودن و کوچک کردن گناهان برای قلب و چيره شدن غفلت، شهوت و لهو می
باشد و آن دشمن باليا بوده و آن را دفع  مندترين داروها میآنجا که وی رحمه هللا گفته است: «دعا از سود

- نمايد يا وقتی که بال نازل میکند و آن را دور میکند و از نازل شدن آن جلوگيری مینمايد و درمان میمی
): «وقتی  14دارد ( ی مؤمن است» سپس زمانهای اجابت را بيان میدهد و آن اسلحهشود، آن را تخفيف می

-دعا حضور قلب و تمرکز آن به رسيدن به هدف وجود دارد و به يکی از اين شش زمان اجابت می همراه
شود، آن شش زمان: يک سوم آخر شب، هنگام اذان، بين اذان و اقامه، بعد از نمازهای رسد، حتما اجابت می

شود و همچنين آخرين  واجب، هنگام باال رفتن امام به منبر در نماز جمعه تا آن که نماز در آن روز تمام
زمانهای روز جمعه بعد از اذان عصر...» سپس وی رحمه هللا بعد از آداب دعا و ستايش از هللا تعالی و  

- صلوات بر پيامبرش و بلند کردن دستها و توبه و استغفار و صدقه گفته است: «اين دعا به راحتی رد نمی
ً اگر با اذکار و دعاهايی همراه شود که از اجابت دعا با آنها يا همراه نمودن با  پيامبر شود، مخصوصا

  شود، خبر داده است». اسمهايی که اسم اعظم پنداشته می



و دعا نويسان حرام است و گناه خطرناکی   عّرافان، 1بدانيد که رفتن به نزد جادوگران، کاهنان 
- ای از گناهان کبيره است [و همان طور که در سنت آمده است، کفر میباشد و گناه کبيرهمی

  . باشد] 
ای از رسول  ن آورده است: عدهدر صحيحش از ام المؤمنيرحمه هللا  (بخارايی)خاريامام ب

گفتند: ای  . » (هيچ چيز نيست) ليَس بِشيءٍ «: ی کاهنان سوال نمودند؟ فرمود درباره  هللا
:  فرمود  رسول هللا. آيد از آب در میگويند که درست سخنانی را میآنها گاهی  !رسول هللا 

هَ « (آن سخنی   2» ا في أُُذِن َوِليِِّه فيْخِلطوَن معها ِمئةَ َكْذبةٍ تِلَك الَكِلَمةُ ِمن الحّقِ يَْخِطفَُها الِجنِّّيِ فَيَقُرُّ
گويد و صد دروغ با آن  دزدد] و در گوش دوستان خود، آن را میاست که جن [از مالئک می

  کند). مخلوط می
  –مايد از او دور کند و عافيت نصيب او نای کسی که هللا تعالی ضرر را  –شماست  شايسته

د چنين افرادی خودداری نماييد و اميدی به آنها در نفع رساندن و دفع ضرر  که از رفتن به نز
از نزد آنها رفتن و فقط سوال نمودن از آنها نهی   نبايد وجود داشته باشد، تا آنجا که پيامبر

آورده است   ی از زنان پيامبربعض  ازصفية  در صحيحش ازمسلم رحمه هللا فرموده است. 
ً فََسألَهُ َعْن َشْيٍء لَْم تُْقبَل لَهُ َصالةٌ أَْربَِعيَن لَْيلةً «: فرمود  که رسول هللا افَا (کسی   3» َمْن أتَى َعرَّ

هللا   – .4شود)مینی چيزی بپرسد، نماز او چهل شب قبول که نزد غيبگو رود از او درباره
ته  نگريس –تعالی شما را شفا دهد و ضرر را از شما دور نمايد و عافيت نصيب شما گرداند 

چهل   شو از آنها سوال شود، نماز برود افرادی شود به مجرد اين که شخص به نزد چنين 
  . نماييم شود. از هللا تعالی طلب سالمتی و عافيت میشب قبول نمی

نزد آنها برويم و آنان را   - ای کسی که هللا تعالی تو را حفظ کند  –پس چگونه خواهد بود 
ً فََصدَّقَهُ ِفْيَما يَقُوُل فَقَد َكفََر  «: است فرموده  تصديق نماييم. رسول هللا افَا ً أَْو َعرَّ َمْن أَتَى َكاِهنَا

ه را  چ(کسی که نزد کاهن يا غيبگو رود و آن  5» -صلى هللا عليه وسلم  -بَِما أُْنِزَل َعلَى ُمَحّمٍد 
. از  نازل شده است، کفر ورزيده است)  گويد، تصديق نمايد، همانا به آنچه بر محمد که می

  .6» (يا جادوگر و دعا نويسی) أو َساِحَراآمده است: « ابن مسعود 
ای کسانی که هللا تعالی شما را شفا دهد و ضرر را از شما بر طرف   –! بدانيد سبحان هللا 

موده  داده است که آن را بر شما حرام نآيا هللا متعال شفای شما را در چيزی قرار  –نمايد 

 
کند که از آينده خبر دارد و شيطانهای جنی را برای دزديدن خبر از  كاهن: همان کسی است که ادعا می -  1

بر دارد. عّراف: همان کسی است که آنچه  شود که از رازها خدهد و پنداشته میآسمان مورد استفاده قرار می
گويد و داند و از دزديده شده و چيزی که مکانش معلوم نيست سخن میدر گذشته اتفاق افتاده است را می

شود که رازهايی را  دهد و پنداشته میگويد و آن را بر اساس ستاره شناسی انجام میگاهی از آينده سخن می
) و  217/  10) نگاه شود: الفتح (  214/  4اند. النهاية في غريب الحديث ( دداند که غير او کسی نمیمی

  ). 22/  5شرح النووي بر مسلم ( 
  ). 5762صحيح بخاري(بخارايی): كتاب الطب، باب الكهانة، حديث (  -  2
قه» ( آن  ) و لفظ آن «فصدَّ  2230صحيح مسلم: كتاب السالم، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، حديث (  -  3

  را تصديق کند) در اينجا صحيح نيست.
شود، ی اين گونه احاديث که به طور مثال در آنها آمده است، چهل روز نماز او قبول نمیای دربارهعده -  4

شود: اگر نماز گويند: «پس چرا در آن چهل روز نماز بخوانيم؟» در جواب گفته میکنند و میسوال می
ورزيده است و گناه کرده است و اگر خوانده شود، فقط گناه نکردن از او برداشته  خوانده نشود انسان کفر 

  .(مترجم)رسدو نتايج قبول شدن نماز به او نمی شودشود و ثوابی برای او در نظر گرفته نمیمی
 )  217/  10) و حافظ در الفتح (  135/  8) و بيهقي در الكبرى (  49/  1) و حاكم (  9252أحمد (  -  5

) سند  3047/ برقم  3باشد. شيخ آلباني رحمه هللا در صحيح الترغيب والترهيب ( گفته است: سند آن جيد می
  آن را صحيح دانسته است. 

/  1) و ابن كثير رحمه هللا در تفسيرش (  280/  9) و أبو يعلي در مسندش (  256/  5بزار در المسند (  -  6
) گفته است و شيخ آلباني  217/  10اين چنين حافظ در الفتح ( ) گفته است: «سند آن جيد است».  144

  باشد.) گفته است: صحيح موقوف می 3048/ برقم  3رحمه هللا در صحيح الترغيب (  



شود سالمتی در دست شيطانها  بريد؟ چگونه میاد پست پناه میاست؟ پس چگونه به اين افر
به   همان  ! زيرا خطرباشد؟ پس بر شماست که از رفتن به نزد چنين افرادی خودداری کنيد 

  و آنچه از بزرگی گناه که در آن وجود دارد، برای شما بيان شد  است  نزد چنين افرادی رفتن
  پناه بر هللا! د. يکفر شودر پس آن گرفتار  و چه بسا که

اين چنين افرادی فقط   شود و اين کلياتی بود از روش درمانی که از آن برحذر داشته می
برادران شياطين هستند و بعضی از عوام، مانند بعضی از زنان از روی سادگی فريب آنها را  

  : و آنها اين موارد هستند  انديشند خورند و به عاقبت آن نمیمی
گردد و مخالف قرآن وسنت است بايد  شود و يا طلب میآنها امر می از تمامی اموری که به -

برکنار بود و نبايد مرد و زن بيمار آن را انجام دهند. مانند آن که خواسته شود تا حيوانی با  
کنند که رنگ آن سياه باشد يا آن  نامی غير از هللا تعالی ذبح گردد و گاهی موارد توصيه می

هايی غير مفهموم و معقول وجود دارد آتش زده  ايی که در آن طلسمکه خواسته شود که کتابه
شود و از دود آن آتش به بيمار زده شود يا آن که از بيمار طلب شود که از آب برای وضو و  

هللا تعالی استفاده نکند يا آن که به او امر شود که   [کسب رضای] زمان معينی برای  درغسل 
هللا تعالی آنان   –ر راه و روشهايی که برای آنها وجود دارد گيری نمايد و ديگاز مردم گوشه

. اين کارها را هرگز نبايد انجام داد و نبايد به آنها نزديک شد که باعث  -را از بين ببرد 
  . باشد ی آن مجازاتی است که امری نيکو نمی شود که نتيجههالکت می

مقطعه   حروفشکلهای هندسی و ، خزعبالت شامل رمزها،  آن  و  ر چه به بيمار داده شود ه -
از طرف هللا متعال  را نبايد رشد يافتنی و تغييری اگر قسمتی از آن قرآن باشد ، حتی باشد می

و گفته شود که بايد بر گردن آويزان شود يا در جيب يا کيف يا خودرو يا منزلش   دانسته شود 
از او طلب شود که در  قرار داده شود يا آن که چيزی غير شناخته شده به او داده شود و 

مکان معينی دفن شود و شخص ترسانده شود که نبايد آن باز شود و اگر باز شود شّر بزرگ  
باشند و از نظر عقل  تمامی اين امور ممنوع و حرام می .کند و خطری عظيم او را تهديد می

ی  تيجه در ن آن را انجام دهد دچار گناه شده است و شخص سالم عبث و بيهوده هستند و اگر 
رسد و اين امری شناخته شده است، در نتيجه اگر کسی چنين چيزهايی را  به او ضرر می آن،

ی وی  يافت [با وضو به آن دست بزند] و آن را آتش بزند که در اين صورت ضرری متوجه
  . گيرد و درخواست صورت میشد و هللا متعال کسی است که از ا  نخواهد 

شود تا توسط آن  اش و اسم اصلی مادرش سوال میم اصلیتمامی مواردی که از بيمار اس -
شود يا از او  شيطان آن شخص شناخته شود و آن شيطان کاری را انجام دهد که به آن امر می 

شود و به او   لب اش که بوی وی در آن وجود دارد، طقسمتی از لباس يا مو يا وسايل زندگی
شامل اين موارد   دهد نيز عال او را شفا میند و هللا متبي توسط آن منفعت میکه گفته شود 

  هستند. 
-مشغول به گفتن سخنانی می نند و بعد از آن کتمامی کسانی که با خواندن قرآن شروع می -

شود که  باشد. گاهی پنداشته میشوند که نامفهوم و نا آشنا است، اين سخنان از شيطان می 
کنند!! و همچنين آنها  ی قرآن خدمت میها هايی وجود دارد که به بعضی سوره برای آنها جن

  زنند!! صالح هستند و برای هللا تعالی دست به اصالح می
کنم که آن به دو  ای برای فريب دادن انسانهای ديندار است و اين گونه فکر میاين نيز حيله
  : گردد امر باز می

های مسلمان  و جن  کنند که درمان آنها فقط توسط قرآن برای مردم اين گونه وانمود می اول: 
خورند  ای از مسلمانان که جهل بر آنها غلبه کرده است، فريب آنها را میشود و عدهانجام می

آنها را   ی ماست تا . وظيفه پندارد که اين امر نيکويی از طرف هللا تعالی است می بيمار و 
ستند  هدف خبيث هو از اين گروهی که دارای نيت  گری،زيم و توسط اين روشنروشن سا

  . صورت گيرد دوری  



اند و امر بر آنها پوشيده مانده  خوانند، دچار غفلت شدهدوم: بعضی از کسانی که رقيه می
که آنها را از اين امر برحذر داشت و آنها را از آن دور نمود تا  است، در نتيجه شايسته است 

زيرا  ؟ ه شوند شناختبه خير برگردند. اما چه چيزی باعث شده است که آنها افراد صالحی 
حکم به ظاهر است و جز به ظاهر راه حکم نمودن ديگری وجود ندارد. اين گروه بسيار  

گر و وارونه جلوه دهنده هستند و بايد به شدت و با زيرکی و هوشياری از آنها دوری  حيله
    .باشد ام و هللا آگاهترين می» شرح دادهفقه الرقية الشرعية نمود. اين امر را در کتابی به نام «

دهند، در نتيجه بايد آنها را  باشند زيبا جلوه میآنها اين امر را برای مردمی که خردمند نمی 
  . اباطيل باز داشت  خزعبالت وبيدار نمود و از اين 

- کنند که آنها برای اسمهای هللا تعالی دارای خادمی از نوع جن میهمچنين اين گونه ادعا می
داند و در بدعتهايی فرو  انند که کسی غير از آنها آن را نمید باشند، و آنها اسراری را می

  . پوشانند شود و امر را بر مردم میمی فرقه شدن،  ث فرقه عروند که با می
مايد و توسط آن منفعت و برکت  هللا تعالی عمر او را زياد نعمر األشقر  ه عالمشيخ ما 

از اسمهای نيکوی هللا تعالی  کنند که برای هر اسمی «آنان ادعا می: برساند، گفته است 
رساند و برای بعضی از  ها و اسراری وجود دارد که به طور خالصه منفعت میخاصيت 

پندارند که برای هر اسمی خادمی روحانی  کنند و از اين هم فراتر رفته و میمردم غلو می
که اين  کند. کسانی [از نوع جن] وجود دارد که کسی که آن ذکر را بگويد به او خدمت می

ی اسمهای هللا تعالی اسرار غيبی و  کنند که دربارهکنند، اين گونه وانمود میگونه رفتار می 
پندارند که اسم اعظم هللا تعالی، سّری از  ای از آنها میشناسند و عدههای مخفيی را میجن

ايند و  گشها را میو در نتيجه توسط آن گره شود اسرار است که به بعضی از افراد داده می
هايی وجود دارد که برای ديگر انسانها  دهند و برای آنها خاصيت اموری عادی را تغيير می 

  .  باشد موجود نمی 
گويند که برای آن عبارت آشکاری در کتاب پروردگار ما و در حديثی  آنان چيزهايی را می

ا که بيان  آن وجود ندارد و هر چه ر برایکه از سنت صحيح پيامبر ما رسيده است، دليلی 
باشد و سخن آنها اعتباری  دارند، حجتی در آن وجود نداشته و دليلی برای آن موجود نمی می

كلُّ عمل ليس عليه أمرنا  «: برای ما کافی است  ندارد، برای رد سخن آنها اين سخن پيامبر
گويند،  باشد). اين سخنانی که می(هر عملی که امر ما بر آن نباشد، آن رد شده می 1» فهو ردٌّ 

شوند و اين گونه  کند و ساحران و جادوگران از طريق آن وارد میخرافات را باز می ب در
دهند و با جادو و دعای نويسی آنان را مورد  شود که بندگان شيطان مردم را فريب میمی

کنند که نزد آنها  و اين گونه وانمود می دادهدهند و آنان را مورد تأثير قرار مکر قرار می
- ات وااليش میفوماتی پنهانی وجود دارد که آنها آن را از اسمهای نيکوی هللا تعالی و صمعل

هميشه چنين افرادی در سرزمين مسلمانان وجود دارند و بعضی از ساده انديشان به   .شناسند 
نمانيد. پس بر علماء و دانشجويان علوم دينی  ها تبعيت مینکنند و از گمراهی آآنها اعتماد می

است تا مردم را از اين گروه و مکرشان برحذر دارند و اين عمل را به نيت  واجب 
  . 2و مؤمنان انجام دهند»   اشخيرخواهی برای هللا تعالی و فرستاده

به چشم او نگاه کند تا   هر کسی که درخواست نمايد که با زنان تنها شود و يا آن که بخواهد  -
کنند و آن را از روی  گاهی خودستايی می بتواند برای هللا تعالی آن را تشخيص دهد و 

کنند تا قسمتی از بدن زن را برای  دانند و خودشان را با پزشک مقايسه میضرورت جايز می
داريم و نبايد فريب ظاهر  هللا تعالی نگاه کنند. به شديدترين شکل از اين امر شما را برحذر می

  . اصالح و تقوا و عاقالنه باشد را بخوريد، حتی اگر ظاهر آنها به مانند اهل  هاآن
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دانند و  ای زيادی از مردم آن را صحيح و سودمند میوری انتشار يافته است که عدهم: امتمم 
بايد از آنها برای بر طرف کردن چشم زخم يا جادو يا دعا نويسی خودداری نمود و آنان جز  

  : باشند پليدی نمی
توانند جن را ببينند و اين  دانند و می می اين پندار وجود دارد که بعضی از مردم مکاشفه  -

توانند ضرر را از آنها دفع  کنند که آنان از طرف هللا تعالی کرامت دارند و می گونه فکر می
اين امر را   .1دفع نمايد  ش تواند ضرر را از خود کنند و اين در حالی است که آن بيچاره نمی 

  . اند نرسيده کنند که به سن بلوغ معموال نزد کودکانی مطرح می
که در آن وجود دارد و تصديق آن از   خزعبالت خواندن کف دست و فنجان قهوه و آنچه از  -

  . طرف زنان 
م زخم و حسادت يا صرع  شدفع شدن چ مس در دست باعثِ فلز اعتقاد به اين که قرار دادن  -

  .2شود می
باشند در خانه و  گ میاعتقاد به اين که قرار دادن عالمتهايی که شکل چشم هستند و آبی رن -

  . شود خودرو باعث دفع چشم زخم و امور ناپسند می
های ناس و فلق در کاغذ و قرار دادن آن در پوششی و گذاشتن آن در کيف  نوشتن سوره -

گاهی بعضی   . ند و آزار شود سباعث دفع امور ناپتا آن که شخصی يا جيب به صورت دائمی 
  .3کنند با زاج اين گونه رفتار می

  . گذاشتن قرآن در اتاق يا در خودرو نه برای خواندن، بلکه برای دفع امور ناپسند  -
  

  راه و روش انتخاب آيات : فصل
ر و قدرت هللا  يی تقد شکی جود ندارد که عمل شخص به ذاته نفع و ضرری ندارد و به واسطه

ر عجيبی  گيرد و چه بسا که هللا متعال در آن خاصيتی قرار دهد و اين امتعالی صورت می
  . هللا أعلم و  نيست. اين چنين است اثر چشم زخم و رسيدن آن به شخص 

 يم و آن اين است که استفاده از آيات در اغلب بزرگی را يادآور شو شايسته است اينجا امر
ی آن آمده است،  باشد و آنچه از سنت درباره صحيح نمی موارد با استناد به عبارتی صريح، 

به صورت صحيح نرسيده است را در انتخاب   . آنچه از پيامبر4د باشکم و انگشت شمار می
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  سودمندی وجود دارد. 
ند و اين درست است کنی بار برقی زيادی موجود در بدن از آن استفاده میبعضی از مردم برای تخليه -  2

  ولی اعتقادی به دفع ضرر در آن وجود ندارد. 
آنچه معلوم است بعضی از گياهان دارای خاصيتی هستند که توسط آن از روی قدرت هللا تعالی از چشم   -  3

داند، مگر هللا تعالی، اين شود و اين از روی امری است که کسی آن را نمیزخم و حسادت جلوگيری می
باشد) آنچه ذکر شده است: تعدادی از  ج و همچنين طريف القصص (آن زياد بوده و مشهور میچنين است زا

ی شتری عبور کردند، دوست داشتند تا يکی از آنها را بخورند، يکی از آنها گفت: آيا مردان از کنار قافله
نه؟ مرد ايستاد و  دوست داريد تا از گوشت آن برای شما بياورم و آن را بخوريد؟ يکی از آنها گفت: چگو

ای بر آن زد و  ها را بر روی زمين جمع نمود و آن را به مانند کوهان شتر قرار داد و با دستش ضربهشن
ی  گفت: چه چيزی بزرگتر از کوهان اين شتر است؟ وقتی به نزد آن شتر رفتند بر روی کوهان آن ضربه 

ی وی ی و تغيير با تقدير هللا تعالی و اجازهدستی را ديدند، دوست او گفت: همراه هر شتر زاجی قرار داد 
  صورت گرفته است و آن را هللا متعال حفظ نمود.

ی بقره، آل عمران، كهف،  ) بعد از بيان فضيلت سوره 114ابن قيم جوزيه رحمه هللا در المنار المنيف (  -  4
حاديث از راه درست دور ُملك، زلزله، كافرون، إخالص و معوذتين(فلق و ناس)، گفته است: «اما ديگر ا

شود. اين احاديث موضوع بوده و بر باشد، به مانند: کسی که فالن سوره را بخواند، آنچنان ثواب داده میمی
دروغ بسته شده است و ساختگی بودن آن توسط راوی امری شناخته شده است و آن راويان   رسول هللا

- سازند گفتهشغول شوند و بعضی از جاهالنی که حديث میاند: هدفم اين بود که مردم به خواندن قرآن مگفته
دهيم و اين در حالی است که آن جاهل  گوييم و دروغ را به او نسبت نمیدروغ می اند: ما از رسول هللا



خوانند يا برای  ام و آن را از روی انتخاب علمای ربانی که آن را بر بيمار میآيات برگزيده
ام. تمامی قرآن شفا است ولی  گيرد، استفاده نمودهند و توسط آن شفا صورت میس نويآنها می

اساس نيتی که شخص رقيه خواننده دارد، وجود دارد و آن   در بعضی از آيات اثر بيشتری بر 
  . 1آيد برای بيمار است و از تجربه بدست می یدارمتناسب با حالت خاص و فايده

باشند و فقط اين امر در دست علمای خاصی  شوند، کم می ی آنها میتعداد کسانی که متوجه
ب  کنند و در کتاخود استفاده می شوند و از فکروجود دارد، کسانی که در فهم آن دقيق می

- گشايد و بدين معنا نمیتعالی امر را برايشان می . هللا ند نماي پروردگارشان به نيکی تأمل می 
در   به ذاته با کتاب هللا تعالی و سنت پيامبرچنين اعتقادی و  هستند که از اسرار ربانی  باشد 

برای رفع   ی همين بود که صحابیباشد و شايد برات می. اصل رقيه بر اساس ني2تضاد است 
ی فاتحه کافی است و  جتهاد نمود و استنباط کرد و به اين نتيجه رسيد که سوره انيش [عقرب] 

  . چيزی بر آن نيافزود 
» (چه چيز تو را آگاه کرد  وما يدريك أنها رقيةاين سخن پيامبر: «: گفته است ال رحمه هللا كحّ 

اين گونه  رود و ه از تمامی قرآن اميد به برکت میکه آن رقيه است؟) دليلی بر اين است ک
قسمت را بايد از بقيه  وجود دارد و آن  رقيه  به صورت خاص  آن  قسمتی از  در نيست که فقط 

  . 3» جدا نمود 
شت، با توجه به شرايط خاصی که وجود دا ها آمده است که پيامبردر بعضی از روايت 

بكر  و أب دختر أسماء ش از مستدرك در ه هللا حاكم رحم مود. نبعضی از آيات را انتخاب می 
زن يک چشم  نازل شد،  تَبَّْت يََدا أَبِي لََهبٍ ی سوره آورده است: وقتی رضي هللا تعالى عنهما 

گفت:  می ،ود و در دستش سنگی بود نمی که شيون می روی نمود و در حالأم جميل بنت حرب 
شن داشت... و دين او ما را کنار  نکوهيده ما را به عصيان داشت... امر او ما را رو

  گذاشت... 
آن زن را ديد گفت: ای   بود، وقتی ابوبکر در مسجد نشسته بود و همراه او ابوبکر پيامبر

فرمود:   رسول هللاترسم تو را ببيند. رسول هللا! همانا [به سوی ما] روی نموده است و می
از قرآن را قرائت نمود به آن متمسک شد  بيند) و مقداری » (او هرگز مرا نمی إنها لن تراني«

  َوإِذَا قََرأَْت اْلقُْرآََن َجعَْلنَا َبْينََك َوَبْيَن الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن بِاْآلَِخَرةِ ِحَجابًا َمْستُوًرا: و قرائت فرمود 
آورند،  خوانی بين تو بين کسانی که به آخرت ايمان نمی] (و وقتی قرآن می45[االسراء: 

را نديد و گفت:   ايستاد و رسول هللا در مقابل ابوبکراو . ) دهيمای پوشيده قرار میپرده
مرا هجو نموده است». گفت: نه و قسم به   ،«ای ابوبکر! به من خبر رسيده است که دوست تو

 
داند، کسی که از او دروغ بگويد به مانند آن است که بر وی دروغ بسته باشد و مستحق مجازات شديد  نمی
  باشد».می

فهمد، ی أديب مجاهد سيد قطب رحمه هللا آورده است: «راز اين قرآن را کسی نمینکاتی که عالّمهاز  -  1
ی آن حضور داشته باشد و توسط آن جهاد بزرگی را به انجام برسانند» أعالم الدعوة  مگر آن که در معرکه

  ) عبد هللا العقيل... 671والحركة اإلسالمية (
دهند و از راه رست دور  خوانند، کارهای عجيب انجام مینی که رقيه میهمان گونه که بعضی از کسا -  2

های صالح  های قرآن وجود دارد!! و از جنس جنشود که نزد آنها خادمانی برای سورهباشند، پنداشته میمی
وايشان اند از روی نيکی و تقباشد و کسانی که در متن کتاب آمدههستند؟!! اين امر در مورد چنين افرادی نمی

شوند؟!! بعضی از آنها نماز نخوانده و اثر گناه در صورتهايشان معلوم است و سيگار مورد استهزاء واقع می
کنند؟ آنها فقط شيطانهای کشند؟ پس چگونه برای آنها خادمانی وجود دارد؟ و برای چه به آنها خدمت میمی

بريم.  تعالی از خوار شدن توسط آنها پناه میکنند و به هللاجنی هستند که سرکشی و پليدی شخص را زياد می
باشد و از روی تأسف بايد گفت تعداد تمامی اين موارد از روی بيهودگی و خنديدن به عقلهای مردم می

ی کسی که از رازهای اسمهای نيکوی هللا تعالی آگاه  کنند. حديث دربارهزيادی از مردم آنها را تصديق می
  است، در قبل آمد. 

  ) ...  86ألحكام النبوية از عالء الدين الكّحال ( ا -  3



گفت: «قريش  تو را هجو ننموده است. او برگشت در حالی که می (کعبه)، اين خانه پروردگارِ 
  . 1ن دختر سرور آنها هستم» داند که م می

بر اين امر شواهد زيادی در سيره وجود دارد و تمامی آنها دليلی بر انتخاب بعضی آيات  
در نيکويی تأمل و  رحمهم هللا  متناسب با شرايط موجود، هستند. از پيشينيان  توسط پيامبر

آورده   مد رحمه هللا إمام أحاز رحمه هللا جوزيه د دارد، ابن قيم انتخاب آنها مثال عجيبی وجو
ام، در نتيجه برای تبی که  من دچار تب شدهاست: مروزی گفته بود: به ابوعبدهللا رسيد که 

 ، محمٌد  بسم هللا الرحمن الرحيم ، بسم هللا ، وبانموده بودم، چيزی برايم نوشت در آن بود: « 
  َوأََراُدوا بِِه َكْيًدا فََجعَْلنَاُهُم اْألَْخَسِرينَ  ْبَراِهيَم * َوَسَالًما َعلَى إِ  قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرًدارسول هللا 
اللَُّهمَّ ربَّ جبرائيَل، وميكائيَل، وإسرافيَل ، اشِف صاحَب هذا الكتاِب بَِحْوِلك   ]،70- 69[االنبياء: 

تَِك وَجبَُروتَِك، إلهَ الحق آمين ، به نام  کنندهی دائماً رحمت (به نام هللا بسيار رحمت کننده» وقُوَّ
، محمد فرستاده  ی هللا [تعالی] است (گفتيم: ای آتش! برای ابراهيم سرد و سالمت  هللا و با

  . 2ای برگيرند که آنها را زيانکارترين قرار داديم)) باش! * و خواستند حيله
او در حال درمان خونريزی بينی بود و   :نقل شده است رحمه هللا  هشيخ اإلسالم ابن تيمياز 
بر پيشانی او   هللا  ه رحمه شيخ اإلسالم ابن تيمي«ی آن گفت: درباره ابن قيم رحمه هللا  اگرد او ش

] (و  44[هود:  يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَا َسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَي اْألَْمرُ  َوقِيلَ نوشت: 
از باريدن بايست! و آب فرو نشست  گفته شد: ای زمين! آب خودت را فرو ببر! و ای آسمان! 

ام مشکل [خونريزی  گفت: آن را برای هر کسی نوشتهکه می د و فرمان اجرا شد) از او شنيدن
  . 3] بر طرف گرديد» ویبينیِ 

زيد و معنای آن در  گمیبر  ت ی آرامش بود بر ديگر آيااين چنين بود که آياتی را که درباره 
د اين اسرار ربانی و حکم عالی وجود دارد که به ذهن  قبل آمده بود و ماجراهايی به مانن

  . کند خطور نمی
  : گفته است بِلي رحمه هللا شِ 

کامل و عمومی وجود دارد نيازيی به صورت بی  «در درمان و طلب شفا نمودن با کتاب هللا
ای در برابر هر چيزی است که ترس ايجاد  باشد و حفظ کنندهها میو آن نور و شفايی در سينه 

باشد. هللا [متعال] به ما  می باشند، کند و رحمتی برای مؤمنان چه زنده باشند و چه در قبر می
های آن موفق بدارد! کسی که دارای  توفيق درک معنای آن را بدهد و ما را در امرها و نهی

خرد است اگر در آيات قرآن تدبر نمايد به دارويی شفا دهنده برای هر بيماری به طور کامل  
-ای است، هللا تعالی میر موجود زندهه يابد، مگر [بيماری] مرگ که آن نهايت می دست 

طْ : فرمايد  (ما در کتاب هيچ چيز را فروگذار  ] 38األنعام: [ نَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيءٍ َما فَرَّ
کسی که   کند، مگردارد که کسی آنها را انکار نمیوجود ننموديم). آيات و اذکار خواصی 

کند، مگر عالمان، زيرا آن پندی است برای  کسی در آن تعقل نمی ی باطل باشد. ای عقيدهدارا
  . 4باشد»گوشهای شنوا و هللا هدايت کننده به سوی حق می

  : گفته است ال رحمه هللا كحّ 
باشند  ها و منافعی به اذن هللا تعالی می «بدان که بعضی از سخنان [هللا تعالی] دارای خاصيت 

که اصل   به سخن هللا  ت اند، گمان تو نسباين امر در کتابهايشان گواهی دادهو علماء به 
باشد،  گيرد و بازگشت و مرجع به آن می تمامی خيرات از آن است و از آن سرچشمه می

 
اند» و وافقه ) و گفته است: «صحيح اإلسناد است و آن را تخريج ننموده 393/  2حاكم در المستدرك (  -  1

) و شيخ آلباني رحمه هللا در صحيح السيرة   440/  14) و از او ابن حبان (  53/  1ذهبي و أبو يعلي ( 
  ) آن را صحيح دانسته است.  137( ی النبوية شماره

  ).  354/  4زاد المعاد (  -  2
  ) ...  356/  4مرجع قبلی (  -  3
  ) شيخ ما أبو حمد هللا تعالی توسط او نفع برساند آن را افاده نموده است.  102آكام المرجان (  -  4



های خاصی قرار داده است در هر سوره و آيه منافع و خاصيت تعالى  هللا سبحانه وچيست؟ 
و بين  است باشد و اين امری شناخته شده نزد علماء وجود نمی ها و آيات] م که در ديگر [سوره 

کند مگر کسانی که نسبت به دين جهل  کسی آن را انکار نمی باشد. مشهور میفاضالن 
  .1»دارند 

  ی شرعی از سنت نبوی: دعاهايی برای رقيه
يُم ، ال إلهَ إالّ هللاُ ربُّ السمواِت  ال إلهَ إالَّ هللاُ العَظيُم الحليُم ، ال إلهَ إالّ هللاُ ربُّ العْرِش العظ« -

ی برحقی جز هللا وجود  هيچ معبود و پرستش شونده( » وربُّ األْرِض ، وربُّ العْرِش الكريم
ی برحقی جز هللا  ندارد که بسيار بزرگ و بسيار بردبار است، هيچ معبود و پرستش شونده

ی برحقی جز هللا  ش شوندهوجود ندارد که پروردگار عرش بزرگ است، هيچ معبود و پرست
  . 2وجود ندارد که پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار عرش گرامی است)

» (به نام  بِسَِّم هللاِ الَِّذي ال يَُضرُّ َمَع اسِمِه َشيٌء في األْرِض وال في السَّماِء وهَُو السَِّميُع العَِليم« -
رساند و او شنوای  ن و نه در آسمان ضرر نمیدر زمي نه هللا، کسی که همراه اسم او چيزی 

  . 3باشد]دانا است) سه مرتبه [زمان گفتن اين ذکر در وقت نماز صبح و نماز عصر می
ةِ هللاِ وقُْدَرتِِه ِمْن َشّرِ َما أَُجْد وأَُحاِذر» (به نام هللا) سه مرتبه و بعد: «بِْسِم هللاِ « - » (به  أَُعوُذ بِِعزَّ

  .4ترسم) هفت مرتبه ام و [از آن] می برم از شّر آنچه يافتهقدرتش پناه می  عزت هللا [تعالی] و 
اِت ِمْن شّرِ َما َخلقَ « - برم از  هللا [متعال] پناه می  5» (به تمامی سخنان أعوُذ بكِلَماِت هللاِ التامَّ

شّر آنچه آفريده است) [در هنگام قرار گرفتن در مکانی يکبار و در وقت نماز عصر سه  
  . 6بار] 

أُعوُذ بَِكِلَماِت هللا التّامات ِمْن َغَضبِِه َوِعقَابِِه وَشّر ِعبَاِدِه ، وِمْن َهَمَزاِت الّشيَاِطيِن وأَْن  « -
برم از خشمش و مجازاتش و شّر بندگانش و  (به تمام سخنان هللا [تعالی] پناه می » يَْحُضُرونِ 
- خواب شدن گفته میهنگام بی های شيطانها و اين که حاضر شوند) [اين ذکر دراز وسوسه

  .7شود] 

 
  ).  87_  86األحكام النبوية (  -  1
) و صحيح مسلم: كتاب  6346ب الدعاء عند الكرب، حديث ( صحيح بخاري(بخارايی): كتاب الدعوات، با -  2

  ) از ابن عباس رضي هللا عنهما. 2730الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب دعاء الكرب، حديث ( 
) و سنن تِرمذي: كتاب الدعوات عن   5088سنن أبوداود: كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح، حديث (  -  3

) و سنن ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب   3388جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى حديث (  رسول هللا، باب ما
) و گفته است:   695/  1) و حاكم در المستدرك (  3869ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، حديث ( 

است: «سند آن   ) و گفته 434/  1اند» و ضياء در المختارة ( «صحيح اإلسناد است و آن را تخريج ننموده
) گفته است: «اين حديث حسن صحيح   660حسن است» و شيخ آلباني رحمه هللا در صحيح األدب المفرد ( 

  باشد.می است» و از عثمان
) و در  2202صحيح مسلم: كتاب السالم، باب استحباب وضع يده على موضع األلم مع الدعاء، حديث (  -  4

، باب ما جاء في دواء ذات الجنب، حديث كتاب الطب عن رسول هللا آن «بعزة» وجود ندارد. سنن تِرمذي:
  . ) با افزودن: «وسلطانه» از عثمان بن أبي العاص2080( 
- فرمايد: «بشو!» و آن امر اتفاق صورت میهللا تعالی اگر بخواهد امری اتفاق بيافتد به آن می -  5

  گيرد.(مترجم)
وبة واالستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء  صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والت -  6

  ) از خولة بنت حكيم رضي هللا عنها. 2708وغيره، حديث ( 
) و سنن أبوداود: كتاب الطب، باب كيف  3528، حديث ( سنن تِرمذي: كتاب الدعوات عن رسول هللا -  7

) و حاكم در مستدركش (  6657ر مسندش ( ) و در آن «التامة» آمده است و أحمد د  3893الرقى، حديث ( 
) از عبد هللا  109/  24باشد». نگاه شود به التمهيد ( ) و گفته است: «صحيح اإلسناد و متصل می 733/  1

  بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.



» (به تمامی سخنان هللا  أعوُذ بكلماِت هللاِ التاّمِة , من كّلِ شيطاٍن وهاّمِة , ومن كّلِ عيٍن الّمة« -
  .1جانور گزنده و از هر چشمی که شور است)هر  برم از هر شيطان و  [متعال] پناه می

اِت الَّتِي « - ال يَُجاِوُزُهنَّ بَرٌّ وال فاِجٌر ، ِمْن شّرِ ما َخلَق وبََرأَ وذَرأَ وِمْن  أعوُذ بِكِلَماِت هللاِ التامَّ
َشّرِ ما يَنِزُل ِمْن السَّماِء ، وِمْن َشّرِ َما يَْعُرُج فِيَها ، وِمْن َشّرِ ما َذرأَ في األَرِض وِمْن َشّرِ ما  

ً يَطُرُق بَِخْيٍر يا  يَْخُرُج ِمْنَها ، وِمْن شّرِ فِتَِن اللَّْيِل والنََّهاِر ، ومِ  ْن شّرِ كّلِ َطارٍق إالّ َطارقا
- برم که نيکوکار و گناهکاری از آن تجاوز نمیبه تمامی سخنان هللا [متعال] پناه می » (َرْحَمن

موده است و در زمين انتشار داده است ولين بار خلق ن از شّر آنچه آفريده است و برای ا  کند،
رود و از شّر آنچه در  باال میاز آن شود و از شّر آنچه و از شّر آنچه از آسمان نازل می

های شب و روز و  شود و از شّر فتنهآنچه از آن خارج می شرّ روی زمين آفريده است و از 
ای که در آن خير وجود دارد، ای  دهد، مگر حادثهای که در شب رخ میاز شّر هر حادثه

    .2] رحمن!) [خداوندِ 
» (هللا [متعال] برای من کافی  لهَ إالّ ُهَو َعلْيِه تَوكْلُت وُهَو َربُّ العَْرِش العَظيمِ َحْسبَِي هللاُ ال إ« -

کنم و او  بر او توکل می 3ی برحقی جز او وجود ندارد، فقط است که معبود و پرستش شونده
اين ذکر در وقت نماز عصر و نماز صبح گفته  پروردگار عرش بزرگ است). هفت مرتبه [

  . 4توکل شخص داللت دارد]  و برشود  می
ْنيَا واآلِخرةِ ، اللُهمَّ إنَّي أَْسألَُك العَْفَو والعَافِيَة في ِدْينِي  العَفَو اللُهمَّ إنَّي أَْسألَُك « - والعَافِيَة في الدُّ

ِن يََديَّ ومن  وُدْنيَاي وأَْهِلي وَماِلي ، اللُهمَّ استُْر َعْوَرتِي ، وآمْن َرْوَعتِي ، اللُهمَّ احفَظنِي ِمْن َبيْ 
يا هللا! من  » (َخْلِفي وعن يميني وعن شمالي ، وِمْن فْوقِي ، وأَُعوذُ ِبَعظَمتَِك أْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِي

در   ت از تو طلب بخشش و عافيت در دنيا و آخرت دارم. يا هللا! من از تو طلب عفو و عافي
مرا بپوشان و مرا از ترسم ايمن دار! يا  های دينم و دنيايم و اهلم و مالم دارم. يا هللا! زشتی 

و از سمت چپم و از باالی سرم حفظ بفرما و به   م هللا! از جلويم و پشتم و از سمت راست 
[اين ذکر در وقت نماز عصر و نماز صبح گفته   برم که از زير پايم بيافتم) بزرگی تو پناه می 

  . 5] شود می
 واْبُن أََمتَِك نَاِصيَتي ِبيَِدَك َماٍض فِيَّ ُحْكُمَك َعْدٌل فِيَّ قََضاُؤَك  َعْبُدَك واْبُن َعْبدكَ  اللَُّهمَّ إِنِّی « -

ْيَت بِِه نَْفَسَك أَْو أَْنَزْلتَهُ فِي ِكتَابَِك أَْو َعلَّْمتَهُ أََحًدا ِمْن َخْلقِ  َك أَِو اْستَأْثَْرَت  أْسأَلَُك بُِكّلِ اْسٍم ُهَو لََك َسمَّ
ْنَدَك أَْن تَْجعََل اْلقُْرآَن َربِيَع قَْلوبي َونُوَر ُصُدوِري َوِجالَء ُحْزني وذهاَب  بِِه فِي ِعْلِم اْلغَْيِب عِ 

ی مؤنث تو، پيشانی  ی مذکر تو و فرزند بندهی تو هستم و فرزند بنده (يا هللا! من بنده» َهْمي

 
)، حديث (   صحيح بخاري(بخارايی): كتاب أحاديث األنبياء، باب قوله تعالى ( واتخذ هللا إبراهيم خليال -  1

  ). 226/  9) از ابن عباس رضي هللا عنهما. نگاه شود به تفسير القرطبي (  3371
ی شماره 950/  2) و مالك در الموطأ (  15035) و أحمد در المسند (  239/  6نسائي در الكبرى (  -  2

)   956ی / شماره 530) و ابن سني در عمل اليوم والليلة (  51/  5) و ابن أبي شيبة در المصنف (  1705
) آورده  2738ی / شماره 6شيخ آلباني رحمه هللا آن را در السلسلة الصحيحة (  از عبد الرحمن بن حنبش

  ).  234/  1است. نگاه شود به تنوير الحوالك ( 
  دهد.(مترجم)چون جار و مجرور بر خالف عرف مقدم شده است، معنای تخصيص می -  3
و  ) به صورت موقوف از ابودرداء 5081دب، باب ما يقول إذا أصبح، حديث ( سنن أبوداود: كتاب األ -  4

ً أو كاذباً»  اسناد آن حسن است و ديگران آن را به صورت مرفوع آورده اند و اضافه شده است: «صادقا
ی آن گفته است: «زياد شدن آن غريب است و اين امر (صادقانه يا دروغين). ابن كثير رحمه هللا درباره

) در  376/  2) با تصرف. نگاه شود به زاد المعاد (  406/  2منکر است». نگاه شود به تفسير ابن كثير ( 
  الحاشية. 

) و سنن نسائي: كتاب االستعاذة، باب  5074سنن أبوداود: كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح، حديث (  -  5
اب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا  ) و سنن ابن ماجه: كت 5529اإلستعاذة من الخسف، حديث ( 

) و گفته است:  698/  1) و حاكم در مستدركش (  4770) و أحمد در مسندش (  3871أمسى، حديث ( 
ی ( اند» و شيخ آلباني رحمه هللا در صحيح األدب المفرد شماره«صحيح االسناد است و آن را تخريج ننموده

  عنهما آن را صحيح دانسته است.   ) از ابن عمر رضي هللا 698



من در دست توست(زمام من در دست توست)، تسليم حکم تو هستم، حکم تو برای من عدالت 
ای يا به  ای يا در کتابت نازل کردهست. از او با تمامی اسمهايی که توسط آن خودت را ناميدها

ای،  ای و يا در علم غيبی که نزد توست آن را مخفی داشتهيکی از آفريدگانت آموخته
ی غم من و بر طرف  ام و از بين برنده نمايم تا قرآن را بهار قلبم و نور سينهدرخواست می 

  .  شود][اين ذکر در هنگام غمگينی گفته می  1اندوهم قرار دهی!) ی کننده
  

  قرآن كريم از شرعي  ی ه رقيآيات 
  فاتحه الکتاب 

 ِبِْسم  ِ ْحَمنِ  َّ ِحيمِ  الرَّ ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن ( )1(  الرَّ َّ ِ ِحيِم ( 2اْلَحْمُد  ْحَمِن الرَّ يِن  3) الرَّ ) َماِلِك يَْوِم الّدِ
َراَط اْلُمْستَِقيَم ( 5بُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن ( ) إِيَّاَك نَعْ 4( ) ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغيِْر  6) اْهِدنَا الّصِ

الِّيَن ( [برای   به نام هللاِ بسيار رحمت کننده( ] 7_  1: [الفاتحة  )7اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَال الضَّ
خصوص برای هللا  رای مؤمنان] * شکر و ستايش م تمام موجودات و] دائما رحمت کننده [ب

[برای تمام موجودات و] دائما رحمت کننده   بسيار رحمت کننده پروردگار جهانيان است * 
- پرستيم و فقط از تو کمک می* فقط تو را می ست * مالک روز جزا باشد می  [برای مؤمنان]

آنها نعمت بخشيدی، غير غضب   ما! * راه کسانی که به وييم * ما را به راه راست هدايت نج
  .2شدگان و غير گمراهان و فنا شدگان) 

-  ) الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصََّالةَ  2) َذِلَك اْلِكتَاُب َال َرْيَب فِيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن ( 1الم (
ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن (  َما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوبِاْآلَِخَرةِ ُهْم يُوقِنُوَن  ) َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِ 3َوِممَّ

(الف، الم، ميم * اين   ] 5 - 1[البقرة:  )5) أُولَئَِك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( 4(
کسانی که به غيب ايمان   کتابی است که در آن شکی وجود ندارد، هدايتی است برای متقيان *

کنند * و کسانی که  ايم انفاق میدارند و از آنچه به آنها روزی دادهاند و نماز برپای میآورده

 
  3) و ابن حبان (  199/  9) و أبويعلي (  690/  1) و حاكم در مستدركش (  3704أحمد در مسندش (  -  1
) آن را حکايت کرده است و   175/  4) و آن را صحيح دانسته است، ابن حجر از او در التلخيص (  253 /

) آن را آورده است و گفته است: «صحيح است» و آن را   124(  شيخ آلباني رحمه هللا در الكلم الطيب رقم
) گفته  152) آورده است. ابن قيم رحمه هللا در جالء األفهام (  199ی / شماره 1در السلسلة الصحيحة ( 

  آمده است.  است: «اسناد آن صحيح است». از ابن مسعود
رد، از آنها: ابن عباس رضي هللا عنهما گفته ی فاتحه احاديث بسياری وجود دای فضيلت سورهدرباره -  2

نشسته بود که از باالی سر خود صدايی شنيد و سرش را بلند نمود.  در کنار پيامبر است: جبرئيل
] گفت: اين دربی در آسمان است که امروز باز شده است و قبل از امروز هرگز باز نشده بود، [جبرئيل

ای است که بر زمين نازل شده است و قبل از اين  گفت: اين فرشته ]ای از آن نازل شد، [جبرئيلفرشته
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  

به تو  خوانی مگر آن که آن ی بقره، هرگز حرفی از آن دو را نمینشده بود: فاتحه الکتاب و آيات پايانی سوره
عطا شده است. صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة حديث 

ی شفا دادن با آن. صحيح بخاري(بخارايی): كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، حديث ) و درباره 806( 
ای از مناطق عرب رسيدند و اهل آن از  به منطقه ای از اصحاب پيامبر: عده) از ابوسعيد خدري 5736( 

آنان پذيرايی نکردند، در همين هنگام بود که رئيس آنها نيش خورد و آنها گفتند: آيا همراه شما دارو يا  
دهيم مگر آن که به ازای آن  تعويذی وجود دارد. گفتند: شما ما را مهمان نکردی و اين کار را انجام نمی

ی فاتحه نمود ] شروع به خواندن سوره دی گوسفند را شرط گذاشتند و [صحابیعوضی به ما بدهيد، آنها تعدا
رساند تا آن که [آن شخص خوب شد] و گوسفند را برای آنها و بزاق دهن خود را از طريق نفث به او می

 از او سوال کنيم، در نتيجه ی آن از پيامبرداريم تا درباره] گفتند: آن را بر نمیی ديگرآوردند، [صحابه
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 حالل است که من  

  خورم]. نيز از آن می



اند و آنها به  ايم، ايمان آوردهايم و بر آنچه قبل از تو فرو فرستادهبه آنچه بر تو نازل نموده
    . 1ن هستند و آنان همان رستگارانند)آخرت يقين دارند * آنان بر هدايتی از طرف پروردگارشا

-  َِواْلَمَالئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمع ِ َّ )  161يَن ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوهُْم ُكفَّاٌر أُولَئَِك َعلَْيِهْم لَْعنَةُ 
إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد َال إِلَهَ إِالَّ ُهَو  ) وَ 162َخاِلِديَن فِيَها َال يَُخفَُّف َعْنُهُم اْلعََذاُب َوَال ُهْم يُْنَظُروَن (

ِحيُم ( ْحَمُن الرَّ َواْختَِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلفُْلِك الَّتِي  ) إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض 163الرَّ
ُ ِمَن السَّ  َّ َماِء ِمْن َماٍء فَأَْحيَا بِِه اْألَْرَض بَْعَد َمْوتَِها  تَْجِري فِي اْلبَْحِر بَِما يَْنفَُع النَّاَس َوَما أَْنَزَل 

يَاحِ  ِر بَْيَن السََّماِء َواْألَْرِض َآلَيَاٍت ِلقَْوٍم   َوالسََّحابِ َوبَثَّ فِيَها ِمْن ُكّلِ َدابٍَّة َوتَْصِريِف الّرِ اْلُمَسخَّ
ِ  َوِمنَ  )164يَْعِقلُوَن (  َّ ِ َوالَِّذيَن آََمنُوا أََشدُّ ُحبا  النَّاِس َمْن يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن  َّ  أَْنَداًدا يُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ 

َ َشِديُد الْ  َّ ِ َجِميعًا َوأَنَّ  َّ ِ ةَ  ِ َولَْو يََرى الَِّذيَن َظلَُموا إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ َّ أَ  165عَذَاِب (ِ ) إِْذ تَبَرَّ
) َوقَاَل الَِّذيَن اتََّبعُوا لَْو  166ا ِمَن الَِّذيَن اتَّبَعُوا َوَرأَُوا اْلعَذَاَب َوتَقَطَّعَْت بِِهُم اْألَْسبَاُب ( الَِّذيَن اتُّبِعُو

ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَْيهِ  َّ ُءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُِريِهُم  أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ ُهْم بَِخاِرِجيَن   ْم َوَما أَن لَنَا َكرَّ
اند که  اند و در حالی مردهکسانی که کفر ورزيده( ] 166 - 161[ البقرة :  )167َن النَّاِر ( مِ 

کافر بودند، بر آنها لعنت هللا [متعال] و مالئک و تمامی انسانها خواهد بود * در آن جاودان  
شود * و معبود شما،  اده نمی خواهند ماند و در عذاب آنها تخفيفی وجود ندارد و به آنها مهلت د 

ی برحقی جز او وجود ندارد و او بسيار  معبودی واحد است هيچ معبود و پرستش شونده
رحمت کننده [برای تمام موجودات و] دائماً رحمت کننده [برای مؤمنان] است * همانا در  

مردم   آفرينش آسمانها و زمين و اختالف شب و روز و کشتيی که در دريا روان است تا به 
د تا زمين را بعد از مرگش  فرستمنفعت برساند و آنچه از آب که هللا [متعال] از آسمان فرو می

ای در آن و روانه کردن باد و ابری که بين آسمان و زمين  شار دادن هر جنبدهت مايد و انزنده ن
ستند که  نمايند * و از انسانها کسانی همعلق است، آيات بزرگی است برای کسانی که تعقل می

گزينند و آنها به مانند دوست داشتن هللا [تعالی] دوست  غير از هللا [متعال] شريکانی بر می
اند دارای شديدترين دوست داشتن  دارند و اين در حالی است که کسانی که ايمان آوردهمی

می  تمافهمند که] بينند [مینسبت به هللا [متعال] هستند و هنگامی که ستمگران عذاب را می
هنگامی که کسانی که   قدرت نزد هللا [متعال] است و هللا [تعالی] دارای عذاب شديدی است * 

ها  بينند و ارتباطشوند و عذاب را می کنند، بيزار میشوند از کسانی که تبعيت میتبعيت می
  ی ديگری وجود دفعه ما  گويند: «اگر برایاند میشود * و کسانی که تبعيت کردهگسسته می

اند»، اين چنين است که هللا  شويم، همان گونه که از ما بيزار شدهشته باشد از آنها بيزار میدا
دهد، حسرت برای آنها خواهد بود و آنها از آتش جهنم  [متعال] اعمال آنها را به آنها نشان می

  شوند). خارج نمی
-  َُال إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم َال تَأْخ ُ ُذهُ ِسنَةٌ َوَال نَْوٌم لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َمْن ذَا  َّ

ْلِمِه إِالَّ بَِما َشاَء  الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَال يُِحيُطوَن بَِشْيٍء ِمْن عِ 
ينِ  فِي إِْكَراهَ  الَ ) 255َماَواِت َواْألَْرَض َوَال يَئُوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم ( َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السَّ    الّدِ

ْشدُ  تَبَيَّنَ  قَدْ  ِ  َويُْؤِمنْ  بِالطَّاُغوتِ  يَْكفُرْ  فََمنْ  اْلغَّيِ  ِمنَ  الرُّ َّ   امَ اْنِفصَ  الَ  اْلُوْثقَى بِاْلعُْرَوةِ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِا
ُ  لََها َّ ُ  ) 256(  َعِليمٌ  َسِميعٌ  َو   َكفَُروا  َوالَِّذينَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّلَُماتِ  ِمنَ  يُْخِرُجُهمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  َوِليُّ  َّ

  َخاِلُدونَ  يَهافِ  ُهمْ  النَّارِ  أَْصَحابُ  أُولَئِكَ  الظُّلَُماتِ  إِلَى النُّورِ  ِمنَ  يُْخِرُجونَُهمْ  الطَّاُغوتُ  أَْوِليَاُؤُهمُ 

 
ی آن احاديث بسياری وجود دارد. از آنها حديث ابوامامه باشد، دربارهی بقره بسيار زياد میفضيلت سوره -  1

فرمود: «اقرءوا سورة البقرة ، فإّن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، والتستطيعها  است که پيامبر باهلی
 ی بقره را بخوانيد! زيرا گرفتن آن برکت است و ترک آن حسرت است و چيزی به مانند آنالبََطلَة» (سوره

ی سحر است».  تواند جادو را باطل کند)، يکی از صحابه گفته است: «به من رسيد که آن باطل کنندهنمی
).   804صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب: فضل الفاتحة و خواتيم سورة البقرة حديث ( 

سته است که آن را به طور  شکند، برای رقيه خوان شايی بقره کمر جادوگران و شياطين را میهمچنين سوره
باشد و کامل بخواند و فقط به بعضی از آيات آن بسنده نکند، قسم به هللا، دارای اثر بسيار عجيبی می

  جادوگران و شياطين توانايی مقابله با آن را ندارند. 



)257(  :257-255[البقرة[ )ی برحقی جز او وجود ندارد پرستش شونده که  است  هللا، کسی
آيد، آنچه در آسمانها و زمين  و او زنده و برپا دارنده است، چرت و خواب به سراغ او نمی

به  داند و کند؟ بعد و قبل آنها را میاست برای اوست، چه کسی بدون اذن او شفاعت می
او آسمانها و زمين  کرسی کنند، مگر [آنچه را] که بخواهد، چيزی از علم او احاطه پيدا نمی

شود و او واال و بسيار بزرگ است *  ناتوان نمی  ، را در بر گرفته است و در حفظ آن دو
اجباری در دين وجود ندارد، همان هدايت در مقابل شّر روشن شده است و کسی که به  

محکمی چنگ زده است   و به هللا [متعال] ايمان بياورد، همانا به ريسمان طاغوت کفر بورزد 
اند،  سستگی در آن وجود ندارد و هللا شنوای داناست * هللا ياور کسانی است که ايمان آورهکه گ

ورزند، ياوران آنها  مايد و کسانی که کفر مینها به سوی نور هدايت میتاريکیآنها را از 
دهند، آنان همنشينان آتش جهنم  ها سوق میرا از نور به سوی تاريکی طاغوت هستند، آنها 

  . 1هستند و در آن جاودان خواهند بود) 
-  َُوَمَالئَِكتِِه َوكُتُبِِه َور ِ َّ ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آََمَن بِا ُق  آََمَن الرَّ سُِلِه َال نُفَّرِ

ُ نَْفًسا إِالَّ  285أََحد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا غُْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر ( بَْيَن  َّ ) َال يَُكلُِّف 
نَا َوَال تَْحِمْل َعلَْينَا  ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّ 

ْلنَا َما َال َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا  َواْغِفْر لَنَا   إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوَال تَُحّمِ
(رسول به   ] 286_  285: بقرة [ال )286َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوَالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن ( 

آنچه بر وی از طرف پروردگارش نازل شده است، ايمان آورده است و [همچنين] مؤمنان،  
گويند:] بين احدی  اند، [و میتمامی آنها به هللا و مالئکش و کتابهايش و رسوالنش ايمان آورده

دگار ما! ما را  ، پرورمد: شنيديم و اطاعت کردينگويو می يم گذاراز رسوالنش فرق نمی
بيامرز! و بازگشت به سوی توست * هللا [تعالی] بر شخصی بيشتر از وسع وی تکليف قرار  

[از  است که کسب نموده است و بر عليه اوست آنچه  ها][از نيکی  نداده است، برای او آنچه
يم يا  اگويند:] پروردگار ما! ما را برای آنچه فراموش نمودهها] که کسب کرده است. [میبدی

ايم، مؤاخذه مفرما! پروردگار ما! بر ما سختی قرار مده آنچنان که بر نفرات قبل از  خطا کرده
طاقت آن را نداريم! و ما را عفو   کهما قرار دادی! پروردگار ما! بر ما چيزی را قرار مده 

 
ظت از  با شيطان در مورد محاف خواندن آية الكرسي قبل از خواب همان گونه که در ماجرای ابوهريره -  1

آورده است که رسول   باشد و همچنين بعد از هر نماز. أُبَّي بن كعبها آمده است دارای فضيلت میصدقه
ای که  دانی کدام آيهفرمود: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟» (ای ابومنذر! آيا می هللا

ترند، فرمود: «يا أبا المنذر اش آگاه) گفتم: هللا و فرستادهتو از کتاب هللا [تعالی] به آن آگاه هستی، برتر است؟
ای که تو از کتاب هللا [تعالی] به آن  دانی کدام آيهأتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟» (ای ابومنذر! آيا می

و فرمود: «وهللا  ی من زد ی] هللا ال إله إال هو الحي القيوم...»، بر سينهآگاه هستی، برتر است؟). گفتم: « [آيه
، علم گوارای تو باشد)، صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين   ليهنك العلم أبا المنذر» (ای ابومنذر! قسم به 

)، شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا گفته   810وقصرها، باب: فضل سورة الكهف و آية الكرسي حديث ( 
اند] که آن دارای تأثير شمارند [فهميدهاند و آن را نمیکردهاست: «همانا کسانی که زياد [ذکر گفتن] را تجربه 

باشد، زيرا  در دفع شياطين و باطل کردن کارهای آنها را دارد و زياد بودن و قدرت آن قابل بيان کردن می
در آن تأثير بزرگی در دفع شيطان از نفس و کسی که دچار صرع شده است، وجود دارد و شياطين را دور  

کند، کند و امور آنها را که به فکر نفوذ میاگر آن بر آنها صادقانه خوانده شود، شياطين را دفع می کند...می
- ی شيطانی و تصرف آن وجود درد را باطل مینمايد و آنچه را که نزد برادران شياطين از مکاشفهباطل می

چنين است خواندن آية الكرسي   ) گفته است: « اين 149/  1) و ابن كثير (  55/  19نمايد»، المجموع ( 
) از استادش ابن تيميه  69/  4ی شياطين است». ابن قيم جوزيه رحمه هللا در زاد المعاد ( زيرا آن دور کننده

خواست چنين نمود و به شخصی که دارای صرع بود يا میرحمه هللا گفته است: «با آية الكرسي درمان می
  فرمود». را امر می شخصی را درمان کند، زياد خواندن آن 



ياوری  ان فرما و ما را بيامرز و به ما رحمت کن، تو ياور ما هستی، در نتيجه ما را بر کافر
    . 1) !مان
-  ََشِهد  ُ   اْلَحِكيمُ  اْلعَِزيزُ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  بِاْلِقْسطِ  قَائًِما اْلِعْلمِ  َوأُولُو َواْلَمَالئَِكةُ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنَّهُ  َّ
ينَ  إِنَّ ) 18( ِ  ِعْندَ  الّدِ ْسَالمُ  َّ   بَْغيًا  اْلِعْلمُ  َجاَءُهمُ  َما بَْعدِ  ِمنْ  إِالَّ  بَ اْلِكتَا أُوتُوا الَِّذينَ  اْختَلَفَ  َوَما  اْإلِ

ِ  بِآيَاتِ  يَْكفُرْ  َوَمنْ  بَْينَُهمْ  َ  فَإِنَّ  َّ (هللا [متعال]   ]19 - 18[آل عمران:  )19(  اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َّ
ی برحقی جز او وجود ندارد و [همچنين] مالئک و اهل علم  دهد که پرستش شوندهگواهی می

ی برحقی جز او  دهند که] او عادل است، هيچ پرستش شوندهمی اه هللا تعالی گواهی[همر
پُرعزِت بسيار با حکمت است * دين نزد هللا [تعالی] اسالم است و اهل   او  وجود ندارد [و] 

کتاب اختالف نورزيدند، مگر بعد از آن که آگاهی به آنها رسيد و اين از روی سرکشيی است  
ود دارد و کسی که به آيات هللا [تعالی] کفر بورزد، همانا هللا [تعالی] دارای  که ميان آنها وج

  حساب و کتاب نزديکی است).
-  ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن  قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

) تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل  26َك اْلَخْيُر ِإنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر (تََشاُء بِيَدِ 
آل  [ )27تََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب ( َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوتُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحّيِ َوتَْرُزُق َمنْ 

، پادشاهی را به هر کسی بخواهی  هستی (بگو: يا هللا! صاحب پادشاهی  ] 27 -  26عمران: 
خشی  بمايی و هر که را بخواهی عزت می ن اهی را از هر که بخواهی جدا میدهی و پادشمی

مايی، خير در دست توست، تو بر هر چيزی توانا هستی * شب  نو هر که را بخواهی ذليل می
آوری  بری و از مرده، زنده به وجود میر شب فرو می بری و روز را د را در روز فرو می 

  دهی). اندازه روزی میآوری و هر که را بخواهی بیو از زنده مرده به وجود می
-  ََحقٌّ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم َال يَْعلَُمون ِ َّ ِ َما فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض أََال إِنَّ َوْعَد  َّ ِ َو  ) ُه 55(  أََال إِنَّ 

آگاه باشيد که آنچه در آسمانها و زمين  ( ] 56_  55يونس: [  )56يُْحيِي َويُِميُت َوإَِلْيِه تُْرَجعُوَن ( 
است، ولی بيشتر آنها   حقی هللا [تعالی] باشد! آگاه باشيد که وعدهاست برای هللا [متعال] می 

  . شويد)یبازگردانده مبه سوی  ميراند و  گرداند و میمی دانند * او زنده نمی
-  َِّر الص ابِِريَن  َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ
ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن ( 155( َّ ِ ئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن  ) أُولَ 156) الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا 

(و شما را با ترس،   ]157_  155: البقرة[ )157َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن ( 
دهيم و به صابران  ها مورد آزمايش قرار میگرسنگی و نقصان در مالها و جانها و ميوه 

گويند: «مالک ما هللا [تعالی] است  ، میرسد بشارت بده! * کسانی که وقتی مصيبتی به آنها می
* بر آنها از طرف پروردگارشان درود و   » گرديمو ما [در روز قيامت] به سوی او باز می

  رحمتی وجود دارد و آنان همان هدايت يافتگان هستند). 
-  ََونِْعَم  الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فَز ُ َّ اَدُهْم إِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا 

ُ ُذو فَْضٍل  173اْلَوِكيُل (  َّ ِ َو َّ ِ َوفَْضٍل لَْم يَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن  َّ ) فَاْنقَلَبُوا ِبنِْعَمٍة ِمَن 
ُف أَْولِ 174َعِظيٍم (    ) 175يَاَءهُ فََال تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن ( ) إِنََّما ذَِلُكُم الشَّْيَطاُن يَُخّوِ

اند،  شما جمع شده عليه  گويند: «مردم بر (کسانی که مردم به آنها می  ] 175 -173[آل عمران: 

 
ی آن در صحيح بخاري(بخارايی) و ديگر کتابها آمده است: فضائل القرآن، باب فضل سورة درباره -  1

فرمود: «من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة   آمده است که پيامبر ) از ابن مسعود 5010البقرة، حديث ( 
را در شبی بخواند، برای او کافی خواهد بود)، معنای ی بقره ی آخر سورهفي ليلة كفتاه» (کسی که دو آيه 

برای او کافی خواهد بود اين است که برای او به جای نماز شب [اگر خوابش برد] کافی خواهد بود و گفته 
ها کافی خواهد بود و گفته شده است: از آفات برای او  شده است: برای او در برابر شّرهای انسانها و جن

احتمال دارد که برای تمامی اين امور برای او کافی باشد. ابن قيم جوزيه رحمه هللا در   کافی خواهد بود و
) گفته است: «معنای درست آن اين است که برای او در برابر هر شّری که او را آزار   132الوابل الصيب ( 

  ). 152 / 2) و شرح امام نووي بر مسلم (  56/   9دهد کافی خواهد بود»، نگاه شود به الفتح ( 



گويند: «هللا  شود و می ايمان آنها زياد می ،آن پس پس از ابهت و عظمت آنها بترسيد!» در 
باشد» * با نعمتی و بخششی از طرف هللا  کافی است و نيک نگهبانی می[متعال] برای ما 

کنند و هللا دارای بخششی بزرگ  گردند و از رضايتمندی هللا [متعال] تبعيت می[تعالی] باز می
ترساند، پس از آنها نترسيد و از  [مردم] را می، است * آن فقط شيطان است که از دوستانش

    .1)من بترسيد اگر مؤمن هستيد 
-  ََسِبيلِ  فِي  يُقَاتِلُونَ  آَمنُوا الَِّذين  ِ   أَْوِليَاءَ  فَقَاتِلُوا  الطَّاُغوتِ  َسبِيلِ  فِي يُقَاتِلُونَ  َكفَُروا َوالَِّذينَ  َّ

اند در راه هللا  کسانی که ايمان آورده( ] 76: النساء [ َضِعيفًا َكانَ  الشَّْيَطانِ  َكْيدَ  إِنَّ  الشَّْيَطانِ 
جنگند، پس با دوستان  طاغوت می هورزند در راجنگند و کسانی که کفر می ی[تعالی] م 

  ی شيطان ضعيف است). حيله  ا شيطان بجنگيد، همان
-  ْيَِعُدُكمُ  َوإِذ  ُ ُ  َويُِريدُ  لَُكمْ  تَُكونُ  الشَّْوَكةِ  ذَاتِ  َغْيرَ  أَنَّ  َوتََودُّونَ  لَُكمْ  أَنََّها الطَّائِفَتَْينِ  إِْحَدى  َّ   أَنْ  َّ

)  8) ِليُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُموَن (7( اْلَكافِِرينَ  َدابِرَ  َويَْقَطعَ  بَِكِلَماتِهِ  اْلَحقَّ  يُِحقَّ 
ُ إِالَّ  9يَن (إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَّكُْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَمَالئَِكِة ُمْرِدفِ  َّ ) َوَما َجعَلَهُ 

َ َعِزيٌز َحِكيٌم (  َّ ِ إِن  َّ يُكُم النُّعَاَس  10بُْشَرى َوِلتَْطَمئِنَّ بِِه قُلُوبُُكْم َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد  ) إِْذ يُغَّشِ
رَ  ُل َعلَْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء ِليَُطّهِ ُكْم بِِه َويُْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِليَْربَِط َعلَى  أََمنَةً ِمْنهُ َويُنَّزِ

إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمَالئَِكِة أَنِّي َمعَُكْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آََمنُوا َسأُْلِقي فِي   )11قُلُوبُِكْم َويُثَبَِّت بِِه اْألَْقَداَم ( 
ْعَب فَ  ) َذِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا  12اْضِربُوا فَْوَق اْألَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍن (قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ

َ َشِديُد اْلِعقَاِب ( َّ َ َوَرُسولَهُ فَإِن  َّ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِِق  افِِريَن َعذَاَب  ) َذِلُكْم فَُذوقُوهُ َوأَن ِلْلكَ 13َّ
ی يکی از دو  که هللا [متعال] وعده ]و وقتی [را به ياد بياوريد! (  ]14_   7:  [األنفال   )14النَّاِر ( 

گروه را به شما داد که آن برای شما است و دوست داشتيد که گروهی نصيب شما شود که  
خواهد تا حق را با سخنانش  قدرت [و سالح نداشت] و اين در حالی است که هللا [تعالی] می

د * تا حق ظاهر گردد و باطل نابود شود، حتی اگر  کنافران را ريشه کن آشکار نمايد و ک
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 مالئک که پشت سر  

* و هللا [تعالی] آن را قرار نداد، مگر برای بشارت [دادن به   » نمايميکديگر هستند ياری می
توسط آن قلبهايتان اطمينان خاطر بيابد و پيروزی وجود ندارد، مگر از جانب   شما] و اين که

هللا [متعال]، همانا هللا پُرعزِت بسيار باحکمت است * [به ياد بياوريد] هنگامی که خواب  
وجب آرامشی از جانب او(هللا تعالی) بر شما باشد و از  تا م سنگينی شما را در بر گرفت 

رداند و پليدی شيطان را از شما دور نمايد و  و فرستاد تا توسط آن شما را پاک گآسمان آبی فر
[و به ياد بياوريد] هنگامی را که   گامهايتان را استوار سازد * دلهايتان را ثابت گرداند و 

اند،  همراه شما هستم و کسانی را که ايمان آورده پروردگارت به مالئک وحی فرمود که من 
ن  ا نمايم، پس سرهايشورزند ترس را القاء می ثابت قدم نماييد و در قلبهای کسانی که کفر می 

- را بزنيد و دستهايشان را قطع کنيد * اين برای آن است که آنان با هللا [تعالی] و فرستاده
] ستيز  اش[برای] کسی که با هللا [متعال] و فرستاده ] به ستيز برخاستند، پس هللا [تعالی اش[

- باشد * اين را بچشيد و برای کافران عذاب آتش جهنم میکند، دارای مجازات سنگينی می
  باشد). 

 
ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل () گفته است: «اين سخن هللا تعالی:  282/  4قرطبي رحمه هللا (  -  1 َّ به  )173َوقَالُوا َحْسبُنَا 

باشد و «حسب» از «اإلحساب» گرفته شده است و معنای آن معنای است که هللا [تعالی] برای ما کافی می
الَِّذيَن ی اين سخن هللا تعالی:  از ابن عباس رضي هللا عنهما دربارهکفايت است. بخاري(بخارايی) رحمه هللا

ُ َونِ  َّ آورده  )173ْعَم اْلَوِكيُل (قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا 
هنگامی که مردم به آنها گفتند که  او را در آتش انداختند گفت و محمد آن را وقتی است: «ابراهيم خليل

اند: وقتی امورشان را به هللا تعالی سپردند و با  اند، فرمود. علمای ما گفتهمردم بر عليه شما جمع شده
ی و  قلبهايشان به او اعتماد نمودند، به آنها پاداشی داد که چهار امر است: نعمت، فضيلت، دور کردن بد
  تبعيت از رضايتمندی او. در نتيجه آنان را از خود راضی نمود و او نيز از آنها راضی شد» با تصرف. 



-  ) افَّاِت َصفا اِجَراِت َزْجًرا (1َوالصَّ   ) َربُّ 4) إِنَّ إِلََهُكْم لََواِحٌد (3) فَالتَّاِليَاِت ِذْكًرا (2) فَالزَّ
ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكِب ( 5السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوَربُّ اْلَمَشاِرِق (  )  6) إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ

عُوَن إِلَى اْلَمَإلِ اْألَْعلَى َويُْقذَفُوَن ِمْن ُكّلِ َجانِبٍ 7َوِحْفًظا ِمْن ُكّلِ َشْيَطاٍن َماِرٍد ( )  8 ( ) َال يَسَّمَّ
:  [الصافات  ) 10) إِالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطفَةَ فَأَْتبَعَهُ ِشَهاٌب ثَاقٌِب (9ُدُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب (

رانند *و قسم به  قسم به [مالئک] صف بسته * و قسم به آنان که [سخت] ابرها را می( ]10_1
ود شما يکی است * پروردگار آسمانها  کنند * همانا معبکسانی که کتاب هللا تعالی را تالوت می

و زمين و آنچه بين آنها است و پروردگار مشرقها * ما آسمان دنيا را به زينت ستارگان زينت  
توانند  ی حفظ نمودن در برابر هر شيطان سرکش قرار داديم * آنان نمی داديم * و آن را مايه

شوند * رانده شده هستند و  یبه خبرهای عالَم باال گوش دهند و از هر سو سنگ باران م
- عذابی هميشگی دارند * مگر کسی که به يکباره [خبری] را بدزدد و آن وقت است که شعله

  .1رود) ای سوزاننده به دنبال او می
-  َا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنِصتُوا ف ا قُِضَي َولَّْوا  َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا ِمَن اْلِجّنِ يَْستَِمعُوَن اْلقُْرآََن فَلَمَّ لَمَّ

قًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه  29إِلَى قَْوِمِهْم ُمْنِذِريَن ( ) قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسى ُمَصّدِ
ِ 30يَْهِدي إِلَى اْلَحّقِ َوإِلَى َطِريٍق ُمْستَِقيٍم (  َّ  َوآَِمنُوا بِِه يَْغِفْر لَكُْم ِمْن  ) يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعَي 

ِ فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي اْألَْرِض َولَْيَس لَهُ  ) 31ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم ( ُذنُوبُِكْم َويُِجْرُكمْ  َّ َوَمْن َال يُِجْب َداِعَي 
(و هنگامی که گروهی از   ]32_  29األحقاف: [ )32ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاُء أُولَئَِك فِي َضَالٍل ُمبِيٍن (

ها را به سوی تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند، وقتی در [محل قرائت قرآن] حاضر  جن
شدند گفتند: «ساک باشيد و دقت کنيد!» و وقتی امر تمام شد به سوی قومشان بيم دهنده  

شده است و   بازگشتند * گفتند: ای قوم ما! ما کتابی را شنيديم که بعد از [کتاب] موسی نازل 
- هدايت می  ، باشد، به سوی حق و به سوی راه مستقيمی کتابهای قبل از خود می تصديق کننده

ايمان بياوريد، تا گناهان   او ی هللا [تعالی] را اجابت کنيد و به * ای قوم ما! دعوت کنندهکند 
ی هللا  ندهشما برای شما بيامرزد و شما را از عذاب دردناک حفظ نمايد * و کسی که دعوت کن 

باشد و غير از او(هللا تعالی) دوست و  [تعالی] را اجابت نکند بر روی زمين ناتوان کننده نمی
  ). باشند می در گمراهی آشکاری چنين افرادی  ياوری ندارد، 

-  ًْشِد فَآََمنَّا  1ا ( قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر ِمَن اْلِجّنِ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآَنًا َعَجب ) يَْهِدي إِلَى الرُّ
) َوأَنَّهُ َكاَن يَقُوُل  3) َوأَنَّهُ تَعَالَى َجدُّ َربِّنَا َما اتََّخذَ َصاِحبَةً َوَال َولًَدا ( 2بِِه َولَْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحًدا ( 
ِ َشَطًطا (  َّ ِ َكِذبًا ( ) َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن تَقُولَ 4َسِفيُهنَا َعلَى  َّ ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى  ) َوأَنَّهُ َكاَن  5 اْإلِ

ْنِس َيعُوُذوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجّنِ فََزاُدوُهْم َرَهقًا ( ) َوأَنَُّهْم َظنُّوا َكَما َظنَْنتُْم أَْن لَْن يَْبعََث  6ِرَجاٌل ِمَن اْإلِ
ُ أََحًدا ( ) َوأَنَّا كُنَّا نَْقعُُد ِمْنَها َمقَاِعَد  8َوَجْدنَاَها ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهبًا ( ) َوأَنَّا لََمْسنَا السََّماَء فَ 7َّ

(بگو: به من وحی شده است   ]9_  1: [الجن  )9ِللسَّْمعِ فََمْن يَْستَِمعِ اْآلََن يَِجْد لَهُ ِشَهابًا َرَصًدا ( 
ما قرآن عجيبی را شنيديم * به سوی  ها [به اين قرآن] گوش دادند و گفتند: که گروهی از جن

کند، در نتيجه به آن ايمان آورديم و هرگز برای پروردگارمان احدی را  هدايت راهنمايی می
پروردگار ما واال است و همسر و فرزندی بر نگرفته   دهيم * و شأن و مقام ريک قرار نمیش

و ما پنداشته بوديم که آدميان و   گفتند *است * و نادانان ما بر هللا [تعالی] سخنان نادرستی می
ها پناه  ها به گروهی از جنبندند * و گروهی از انسان دروغ نمی ها هرگز به هللا [تعالی] جن
داشتند که  يابد * و آنان آنچنان که شما پنداشتيد، پنبرند و در نتيجه سرکشی آنها افزايش میمی

رو به آسمان نهاديم و در نتيجه آن را در  مايد * و ما نهللا [متعال] کسی را برانگيخته نمی 

 
ی ماجرای ابوالقاسم  ) از ابن قيم جوزيه رحمه هللا و آنچه در آن درباره 117نگاه شود به الوابل الصيب (  -  1

آمده است. چه بسيار است تأثير اين سوره بر  رحمه هللا و آتش زدن شياطين توسط او با اين سوره همراه دعا 
شياطين و چقدر شديد است، قدرت آن بر آنها خصوصاً در قلب کسی که با ذکر هللا تعالی آباد شده است. 

کند، ی دفع شيطان گفته است: «از بزرگترين چيزهايی که شّر آن را بر طرف می) درباره 164همچنين ( 
  باشد». ی حشر میی صافات و آيات آخر سورهات اول سورهای فلق و ناس و آي خواندن سوره



های  ها پُر شده بود * [در قبل] ما در گوشهحالتی يافتيم که با محافظانی نيرومند و شهاب 
نشستيم، ولی حاال اگر کسی استراق سمع کند برای خود شهابی  آسمان برای استراق سمع می

  يابد). آماده می
 ْاْلَمِلُك اْلَحقُّ َال إِلَهَ إِالَّ ُهَو  115َوأَنَُّكْم إِلَْينَا َال تُْرَجعُوَن (  َعبَثًا َخَلْقنَاُكمْ  أَنََّما أَفََحِسْبتُم ُ َّ ) فَتَعَالَى 

ِ إِلًَها آََخَر َال بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِنَّهُ 116َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِريِم (  َّ  َال  ) َوَمْن يَْدعُ َمَع 
اِحِميَن ( 117يُْفِلُح اْلَكافُِروَن (  _   115: لمؤمنون[ا )118) َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيُْر الرَّ

* هللا   شويد گردانده نمیايم و شما به سوی ما باز (آيا پنداشتيد که شما را بيهوده آفريده ] 118
ی برحقی جز او وجود ندارد،  شوندهباشد، پرستش بلند مرتبه است، پادشاه [و] حق می

پروردگار عرش گرامی است * و کسی که همراه هللا [تعالی] معبودی ديگر را صدا بزند،  
را  باشد، زيرا او کافران دليلی برای او وجود ندارد و فقط حساب او نزد پروردگارش می 

يِن مهربانان  ما! و تو بهتر بگو: «پروردگارا! بيامرز و رحمت نمايد * و نرستگار نمی 
  ). »هستی 

- فَلْ  َوَما ِ َّ ِ َوقَْد َهَدانَا ُسبُلَنَا َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى َما آَذَْيتُُمونَا َوَعلَى  َّ كَِّل  يَتَوَ لَنَا أَالَّ نَتََوكََّل َعلَى 
لُوَن (  ن در حالی  (و بر ما نيست که بر هللا [تعالی] توکل ننماييم و اي ]12 :إبراهيم [ )12اْلُمتََوّكِ

نيد، با قدرت  رسا موده است و بر آزاری که به ما میهايمان هدايت نراه ه است که ما را ب
    .1بر هللا، توکل کنند)  نماييم و فقط توکل کنندگان بايد صبر می

- لشَّيَاِطيَن َكفَُروا يُعَلُِّموَن  َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكفََر سُلَْيَماُن َولَِكنَّ ا َواتَّبَعُوا
ْحَر َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُعَلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى َيقُ  وَال إِنََّما  النَّاَس الّسِ

قُوَن بِِه بَ  يَن بِِه ِمْن أََحٍد  نَْحُن فِتْنَةٌ فََال تَْكفُْر فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما يُفَّرِ ْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضاّرِ
ُهْم َوَال يَْنفَعُُهْم َولَقَْد َعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي  ِ َويَتَعَلَُّموَن َما يَُضرُّ َّ اْآلَِخَرةِ ِمْن َخَالٍق  إِالَّ بِإِْذِن 

ِ َخْيٌر   َولَوْ  ) 102 لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن ( َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهمْ  َّ أَنَُّهْم آََمنُوا َواتَّقَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد 
پادشاهی سليمان   ای و از آنچه شيطانها بر(  ] 103_  102: [البقرة )103لَْو َكاُنوا يَْعلَُموَن (
زيد، ولی شيطانها کفر ورزيدند،  کردند، تبعيت نمودند و سليمان کفر نورمیساخته و پرداخته 

ی بابل [که همان] هاروت و ماروت  آنچه که بر دو فرشته دعا نويسی و  ردم جادوگری و مبه 
آموختند مگر آن که  کردند و آن دو به کسی [جادو] را نمی[بودند] نازل نموديم، تبعيت می

آموختند که چگونه  ا میگفتند: «ما فقط فتنه و آزمايشی هستيم، پس کفر نورز!» و از آنه می
رساندند، مگر به  بين شخص و همسرش جدايی بياندازند و آنها توسط آن به کسی ضرر نمی

رساند و به آنها  ضرر می آموختند که به خودشان ی هللا [متعال] و چيزی را میاذن و اجازه 
در آخرت  دانستند، کسی که چنين کاری کند، چيزی برای او می به خوبیرساند و سودی نمی

-دانستند * و اگر آنها ايمان مینخواهد بود و بد چيزی را برای خودشان خريدند، اگر می

 
کند که ) گفته است: «اگر بنده بر حق باشد، حکم می 388ابن قيم جوزيه رحمه هللا در طريق الهجرتين (  -  1

توکل بر هللا تعالی و کافی بودن وی و پناه بردن به ستون محکم او انجام شود. هللا تعالی همان حق است و او 
باشد و برای کسی که به آن مبادرت کند، کافی است، پس حق و ياری دهنده و کمک کننده به آن میولی 

ترسد، در حالی که بر  باشد تا بر او توکل ننمايد. چگونه است که او میکسی که برحق است بر او جايز نمی
ِ َوقَْد َهَدانَا ُسبَُلنَاَوَما لَنَا أَالَّ گفتند: باشد، همان گونه که رسوالن به قومشان میحق می ّ (و بر ما  نَتََوكََّل َعلَى 

هايمان هدايت فرموده است). اظهار  نيست که بر هللا [تعالی] توکل ننماييم و اين در حالی است که ما را به راه
هدايت کردند بر اين که توکل بر هللا تعالی را ترک کنند و اين در حالی بود که هللا متعال آنها تعجب می

دادند که آن هرگز ترک نخواهد شد. اين دليلی بر اين امر است که هدايت و توکل فرموده بود و خبر می
نمايد که او ياوِر  داند و به هللا تعالی اعتماد میباشند. در نتيجه کسی که بر حق است، آن را میهمراه هم می

نمايد و گريزی نيست که بايد تعال را ضروری میباشد و اين امر توکل بر هللا می آن میحق و ياری دهنده
  ). 112/  2بر او توکل نمود». نگاه شود به منزلة التوكل در المدارج ( 



- ی آنها بهتر بود، اگر میاکردند پاداش نيکی از طرف هللا [متعال] برآوردند و تقوا پيشه می
  .1دانستند) 

-  ُفََوقََع اْلَحقُّ َوبََطَل َما  117 َما يَأْفُِكوَن (َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك فَإَِذا ِهَي تَْلقَف (
)  120) َوأُْلِقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن (119) فَغُِلبُوا ُهنَاِلَك َواْنقَلَبُوا َصاِغِريَن (118َكانُوا َيْعَملُوَن (

(و بر   ]122_  117ف: [األعرا )122وَن ( ) َرّبِ ُموَسى َوَهارُ 121قَالُوا آََمنَّا بَِرّبِ اْلعَالَِميَن ( 
موسی وحی نموديم که عصايت را بيانداز و ناگهان آنچه را که بافته بودند، بلعيد * پس حق  

دادند، باطل شد * پس در آنجا شکست خوردند و خوار گرديدند *  آشکار شد و آنچه انجام می 
وردگار موسی و  و ساحران به سجده افتادند * گفتند: «به پروردگار جهانيان ايمان آورديم * پر 

  ). »هارون
-  ) ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنتُْم  79َوقَاَل فِْرَعْوُن ائْتُونِي بُِكّلِ َساِحٍر َعِليٍم ) فَلَمَّ

َ َسيُْبِطلُهُ إِ 80ُمْلقُوَن (  َّ ْحُر إِنَّ  ا أَْلقَْوا قَاَل ُموَسى َما ِجْئتُْم بِِه الّسِ َ َال يُْصِلُح َعَمَل  ) فَلَمَّ َّ نَّ 
ُ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُموَن (81اْلُمْفِسِديَن (  َّ (و فرعون   ]82- 79[يونس:  )82) َويُِحقُّ 

گفت: «هر ساحر ماهری را برای من بياوريد!» * وقتی ساحران آمدند، موسی به آنها گفت:  
* وقتی [وسايل خود را] انداختند، موسی گفت: آن سحری    »بياندازيد!اندازيد، «آنچه را که می

کند *  مود، هللا عمل فساد کنندگان را اصالح نمیهللا [متعال] آن را باطل خواهد نايد، که آورده
  مايد، حتی اگر مجرمان کراهت داشته باشند). ن] با سخنان خود حق را آشکار میو هللا [تعالی

- َل َمْن أَْلقَى ( قَالُوا يَا ُمو ا أَْن نَُكوَن أَوَّ ا أَْن تُْلِقَي َوإِمَّ ) قَاَل بَْل أَْلقُوا فَإِذَا ِحبَالُُهْم  65َسى إِمَّ
) قُْلنَا َال  67) فَأَْوَجَس فِي نَْفِسِه ِخيفَةً ُموَسى (66َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إِلَْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَى ( 

) َوأَْلِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَعُوا ِإنََّما َصنَعُوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يُْفِلُح  68ْنَت اْألَْعلَى (تََخْف إِنََّك أَ 
ًدا قَالُوا آََمنَّا بَِرّبِ َهاُروَن َوُموَسى ( 69السَّاِحُر َحْيُث أَتَى (  _   65: طه [ )70) فَأُْلِقَي السََّحَرةُ ُسجَّ

اندازی يا ما اول بياندازيم» * گفت: «بلکه  ند: «ای موسی! تو اول می[ساحران] گفت(  ]70
] چنين به نظر رسيد که  [اول] شما بياندازيد!» ناگهان طنابها و عصاهايشان [در نظر موسی

دکی احساس ترس نمود * گفتيم: نترس! به  کنند * در نتيجه موسی در درونش انتند حرکت می
اند  راستت است را بيانداز، آنچه انجام داده ] دست [باشی * و آنچه در راستی که تو واالتر می 

ی جادوگر[ان] است و جادوگر هرجا که باشد، کامياب  اند فقط حيلهبلعد، آنچه آنها ساخته را می
لعيده شدن آنچه ساحران انداخته بودند]  شود * در نتيجه [بعد از انداختن عصايش و بنمی

  ). »جادوگران سجده کنان افتادند و گفتند: «ايمان آورديم به پروردگار هارون و موسی 
-  َّْت َكِلَمةُ  َوأَْوَرثْنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اْألَْرِض َوَمغَاِربََها الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها َوتَم

ْرنَا َما َكاَن يَْصنَُع فِْرعَْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكانُوا   إِْسَرائِيلَ َربَِّك اْلُحْسنَى َعلَى بَنِي  بَِما َصبَُروا َوَدمَّ
ربهای زمين  غ(برای [بنی اسرائيل] که در مشرقها و م  ]137: [األعراف )137يَْعِرُشوَن ( 

ی  آن برکت قرار داده بوديم و وعده مستضعف بودند، سرزمين [مصر] را باقی گذاشتم که در
ی آن بود که صبر نمودند. و  اسرائيل محقق گشت و اين به واسطهنيک پروردگارت برای بنی 

و آنچه از باغها که بر داربست قرار داده بودند را   بودند  ه آنچه را که فرعون و قومش ساخت
    ويران نموديم).

 
ی حمد و آية  باشند و وقتی همراه سورهاين آيه و آياتی که بعد از آن آورده شده است، از آيات سحر می -  1

جادو نفث شود به قدرت و توان هللا تعالی آن جادو   های فلق و ناس خوانده شود و بر آنالکرسی و سوره
های از بين بردن سحر بيرون آوردن آن و نابود کردن آن با اين آيات است و  شود، از بهترين راهباطل می

آنها تأثير شديدی در باطل کردن آن دارند. وقتی رقيه خواندن ضعيف باشد، شفا توسط آن بر حسب ضعف و  
ی اين آيات ابن كثير رحمه گردد. دربارهافتد و اين به درمان کننده و درمان شده باز میقدرت آن به تأخير می

) از ابن أبي حاتم با سندش از ابن أبي ُسليم آورده است که گفت: «به من رسيده است که اين   428/  2هللا ( 
  - ) هديه  124/  4زاد المعاد (  شود»، نگاه شود به ی هللا تعالی میآيات باعث شفای از جادو، به اذن و اجازه

  في عالج السحر.   - صلى هللا عليه وسلم 



-  ْ81ُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا (َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاطِ  َوقُل( و بگو: حق آمد   ] 81: [اإلسراء)
  و باطل ويران شد، همانا باطل ويران شدنی است). 

-  ) 23َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا( و به سوی هر   ] 23: [الفرقان)
  نماييم). يم و آن را [مانند] غبار پراکنده می رواند میعملی که انجام داده

-  ) ا تَِصفُوَن :  [األنبياء )18بَْل نَْقِذُف بِاْلَحّقِ َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمغُهُ فَإِذَا هَُو َزاِهٌق َوَلكُُم اْلَوْيُل ِممَّ
که  شکند و در آن زمان است افکنيم، در نتيجه آن را درهم می(بلکه حق را بر باطل می ]18

  کنيد). ی توصيفی که میگردد و وای بر شما به واسطهآن [باطل] ويران می
- ) 54َوِحيَل بَْينَُهْم َوبَْيَن َما يَْشتَُهوَن َكَما فُِعَل بِأَْشيَاِعِهْم ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا فِي َشّكٍ ُمِريٍب(  

د، همان گونه که با نفرات قبلی آنها  خواستند، فاصله افتا(و بين آنها و بين آنچه می ]54: [سبأ 
  که مثل آنها بودند اين گونه رفتار شد، زيرا آنها در شکی بزرگ بودند). 

-  َّْعِد َما  َكثِيٌر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم ِمْن بَ  َود
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر (تَبَيََّن  َّ ُ بِأَْمِرِه إِنَّ  َّ :  [البقرة  )109لَُهُم اْلَحقُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي 
ی زيادی از اهل کتاب دوست دارند که شما را از ايمانتان برگردانند و اين از  عده ( ] 109

حق برای آنها روشن شد،  که از آن است روی کفر و حسادتی از جانب آنها است و اين بعد 
ال] بر هر  عه عفو نماييد و مصافحه کنيد تا آن که هللا [تعالی] امرش را بياورد، هللا [متجدر نتي

  . 1چيزی تواناست)
- ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آَتَْينَا آََل إِْبَراِهيَم اْلِكتَا ُ َّ َب َواْلِحْكَمةَ َوآَتَْينَاُهْم  أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آَتَاهُُم 

(آيا به آنچه که هللا [تعالی] از فضلش به مردم داده است،   ]54[النساء:  )54ِظيًما ( ُمْلًكا عَ 
عطا   گیکنند، همانا به آل ابراهيم کتاب و حکمت داديم و به آنها پادشاهی بزرمی ت د احس

  نموديم). 
  باشد]. زخم مفيد می[از اين به بعد آياتی آمده است که برای چشم 

-  َمِ  َوقَال ِ َّ قٍَة َوَما أُْغنِي َعْنكُْم ِمَن  ْن  يَا بَنِيَّ َال تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ
لُ  ِ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوَعلَْيِه فَْليَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ َّ ِ ا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم  67وَن (َشْيٍء إِِن اْلُحْكُم إِالَّ  ) َولَمَّ

ِ ِمْن َشْيٍء إِالَّ َحاَجةً فِي نَْفِس يَْعقُوَب قََضاَها َوِإنَّهُ لَُذو عِ  َّ ْلٍم ِلَما  أَبُوهُْم َما َكاَن يُْغنِي َعْنُهْم ِمَن 
(و گفت: ای پسران من! از يک   ]68_   67  : يوسف[  )68َعلَّْمنَاهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُموَن (

- رب وارد نشويد و از دربهای مختلف وارد شويد و من شما را از هللا [تعالی] در چيزی بید 
و توکل   نمايم می کنم، حکم و فرمانروايی فقط برای هللا است، فقط بر او توکل نياز نمی
ن به آنها امر نموده بود، داخل  فقط بر او توکل کنند * وقتی آن چنان که پدرشا بايد  کنندگان

خواستی که در درون يعقوب وجود   نياز ننمود مگر[تعالی] بی شدند، آنان را در چيزی از هللا

 
باشد. آنچه به نگرش ی حسادت و پناه بردن از آن میاين آيه و آياتی که بعد از آن آورده شده است درباره -  1

يهوديان ی جادو و حسادت آمده است با دهد اين است که بسياری از آنچه در قرآن دربارهو تأمل دعوت می
. به جادوگر و دعا نويس، - هللا تعالی آنان را لعنت نمايد  - کشتند مناسبت دارد کسانی که پيامبران را می

کند، ابن قيم جوزيه رحمه هللا در  کند و شخص حسود به طور کلی به شيطان خدمت میشيطان خدمت می
گويد باشد و با آنها سخن میص حسود می) گفته است: «شيطان همراه جادوگر و شخ 459/  2بدائع الفوائد ( 

کند بدون آن که شيطان از او خواسته باشد، زيرا  کند، ولی حسود به شيطان خدمت میو با آنها همنشينی می
باشد، زيرا او در طلب چيزی است که شيطان حسود شبيه ابليس است و در حقيقت از تبعيت کنندگان او می

باشد، همان گونه که ابليس به  فساد بين مردم و رفتن نعمت از دست آنها میدارد و آن شامل آن را دوست می
به خاطر شرف و فضيلتش حسادت کرد و از سجده کردن به او از روی حسادت سرکشی کرد، در   آدم

نمايد که به او کمک نتيجه حسود از سربازان ابليس است. اما جادوگر و دعا نويس: او از شيطان طلب می
کند تا آن که نيازش را برآورده  را ياری نمايد و حتی گاهی آن جادوگر و دعا نويس او را عبادت میکند و او 

  نمايد».



ی علمی که به او آموخته بوديم، دارای علم بود، ولی  داشت، برآورده شد و او به واسطه
  . 1دانند) بيشتر مردم نمی

-  إِْن تََرِن أَنَا أَقَلَّ ِمْنَك َماًال َوَولًَدا (َولَْوَال إِْذ َدَخْلَت َجنَّتََك ِ َّ ةَ إِالَّ بِا ُ َال قُوَّ َّ   )39قُْلَت َما َشاَء 
آنچه هللا [متعال] خواسته است، هيچ  «گفتی: ن (چرا وقتی به باغت وارد شدی ]  39[الكهف: 

- د کمتر از خودت میقدرتی وجود ندارد مگر از جانب هللا [تعالی]» اگر مرا در مال و فرزن
  . 2بينی؟) 

-  َْنيَا ِلنَْفِتنَُهْم فِيِه َوِرزْ  َوال ُق َربَِّك َخْيٌر  تَُمدَّنَّ َعْيَنْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحيَاةِ الدُّ
ايم  مند نمودهههايی را از آن بهر و به زينت زندگی دنيوی که گروه( ] 131: [طه )131َوأَْبقَى (

تا آنان را با آن مورد آزمايش قرار دهيم، چشم مدوز! و روزی پروردگارت [در آخرت] بهتر  
  و ماندگارتر است). 

- اِظِرينَ تَُسرُّ النَّ  قَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّك يَُبيِّْن َلنَا َما لَْونَُها قَاَل إِنَّهُ َيقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ َصْفَراُء فَاقٌِع لَْونَُها  
]  (گفتند: از پروردگارت بخواه تا رنگ آن را برای ما بيان دارد، [موسی ] 69: ) [البقرة69(

  کند). فرمايد: آن گاوی زرد رنگ است که رنگ آن نگاه کنندگان را شاد میگفت: او می
-  َ90َعْنهُ ُمْدبِِريَن ( ) فَتََولَّْوا 89) فَقَاَل إِنِّي َسِقيٌم ( 88نَْظَرةً فِي النُُّجوِم (  فَنََظر( ] 88: الصافات  

در نتيجه به او پشت کردند  (پس نگاهی به ستارگان انداخت * و گفت: من مريضم *  ] 90_ 
  [و] رفتند). 

-  َْم أَيُُّكْم  ) الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُك 1الَِّذي ِبيَِدِه اْلُمْلُك َوهَُو َعلَى كُّلِ َشْيٍء قَِديٌر (  تَبَاَرك
ْحَمِن ِمْن  2أَْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر (  ) الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت ِطبَاقًا َما تََرى فِي َخْلِق الرَّ

تَْيِن يَْنقَِلْب إِلَْيكَ 3تَفَاُوٍت فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى ِمْن فُُطوٍر ( اْلبََصُر َخاِسئًا   ) ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّ
(پر خير و برکت است کسی که پادشاهای در دست اوست و   ] 4_  1: [الملك )4َوُهَو َحِسيٌر ( 

مايد که کدام  دگی را آفريد تا شما را امتحان ناو بر هر کاری تواناست * کسی که مرگ و زن
سمانهای  يک از شما در عمل نيکوتر است و او پُرعزِت بسيار آمرزنده است * کسی که آ

هفتگانه را باالی يکديگر و هماهنگ آفريده است، در آفرينش [هللا] بسيار رحمت کننده هيچ  
بينی؟ * باز هم  بينی، نگاه را [به سوی مخلوقات] برگردان! آيا خللی در آن می نابسامانيی نمی

بارها و بارها نگاهت را معطوف دار! تا آن که چشمت خسته و درمانده به سوی تو  
  ردد). بازگ

-  ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُوٌن ا َسِمعُوا الّذِ ) َوَما  51( َوإِْن يََكاُد الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ
  ن ورزند وقتی قرآ و نزديک بود تا کسانی که کفر می (  ] 52: [القلم  )52هَُو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن (

 
باشد، گفته است: ی اين آيه که بيان آن اصلی بر برحذر بودن از چشم زخم میقرطبي رحمه هللا درباره -  1

- از چشم زخم وجود دارد و اين امر حق می«اگر اين معنای آيه باشد، در نتيجه در آن دليلی بر برحذر بودن 
  ).  226/  9باشد» ( 

اند را بگيرند، پندارند، اگر بخواهند جلوی چشم خوردن چيزی که از آن تعجب نمودهبعضی از مردم می -  2
! بر بايد بگويند: «بسم هللا ما شاء هللا» (به نام هللا، آنچه هللا خواسته است) يا «اللهم صّلِ على محمد» (يا هللا

باشد و آنچه در قرآن سنت آمده است دانم اين در دين رد شده میمحمد صلوات بفرست)، تا آنجا که من می
» (آنچه هللا خواسته است و قدرتی  فقط دعای برکت نمودن است، مثالً گفته شود: «ما شاء هللا ال قوة إال با

آمده است و همچنين دعای برکت نمودن برای آن   وجود ندارد، مگر از جانب هللا) همان گونه که در اين آيه
ای  شخص، مثالً گفته شود: «اللهم بارك له فيما رزقته أو رزقتها» (يا هللا در آنچه که به آن مرد يا آن زن داده

برای او در آن برکت قرار بده!) و همچنين «وتبارك هللا أحسن الخالقين» (پُر برکت است هللا که بهترين خالق 
كْت» (چرا برای او دعای برکت  )، زيرا پيامبرباشدمی [به کسی که چشم زخم زد] فرموده است: «اآل بَرَّ

شود؛ ) با قياس نمودن چيزی معادل اين عبارت صريح نمی 227/  9ننمودی؟). نگاه شود: تفسير قرطبي ( 
  زيرا همراه عبارت صريح قياس وجود ندارد. 



گويند: او ديوانه است * و اين در حالی است که  و را با چشمانشان بلغزانند و میرا شنيدند ت 
  .1آن فقط ذکر و يادی برای جهانيان است) 

  [آيات مربوط به چشم زخم به پايان رسيد]. 
-  َْوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسلِ  َوَمن ِ َّ ْن َدَعا إِلَى  فصلت:  [ )33ِميَن (أَْحَسُن قَْوًال ِممَّ

و چه کسی در سخن نيکوتر از کسی است که به سوی هللا [متعال] و عمل صالح دعوت  (  ]33
  .2دهد و بگويد: همانا من از تسليم شدگان [هللا تعالی] هستم) 

- ) اِحِميَن رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ تََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه  ) فَاسْ 83َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ
) َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس  84َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوِذْكَرى ِلْلعَابِِديَن ( َمعَُهمْ ِمثْلَُهْم ِمْن ُضّرٍ َوآَتَْينَاهُ أَْهلَهُ وَ 

اِلِحيَن ( ) َوأَْدَخْلنَاُهْم فِي َرْحَمتِنَا إِ 85َوَذا اْلِكْفِل كُلٌّ ِمَن الصَّابِِريَن (  َوَذا النُّوِن إِْذ   )86نَُّهْم ِمَن الصَّ
ي ُكْنُت ِمَن  َذَهَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ أَْن لَْن نَْقِدَر َعلَْيِه فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَْن َال إِلَهَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّ 

ْينَاهُ ِمَن اْلغ87َالظَّاِلِميَن ( ) َوَزَكِريَّا إِْذ نَاَدى َربَّهُ  88ّمِ َوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِيَن ( ) فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجَّ
) فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيَى َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ  89َرّبِ َال تَذَْرنِي فَْرًدا َوأَْنَت َخْيُر اْلَواِرثِيَن (

  83: [األنبياء ) 90اِت َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعيَن ( إِنَُّهْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيرَ 
که به من بدی رسيده است و تو   و ايوب هنگامی که پروردگارش را ندا داد (  ] 90_ 

مهربانترين مهربانان هستی * در نتيجه او را استجابت کرديم و بدی را از او دور نموديم و  
رحمتی از جانب  [تا] ، برگردانديم ] [به او و برگردانديم و مثل آن را همراه آنان اهل او را به ا

ذالکفل، همگی از  و د و ذکر و يادی برای عبادت کنندگان * و اسماعيل و ادريس اشما ب 
صابران بودند * و آنان را در رحمت خود وارد نموديم، آنان از صالحان بودند * و ذا النون  

[هنگامی که در شکم  گيريم و پنداشت که بر او سخت و تنگ نمی هنگامی خشمگين رفت و 
ی برحقی جز تو وجود ندارد، پاک و منزه  ها ندا داد: «پرستش شونده در تاريکیماهی بود] 

اش داديم و  هستی، همانا من از ظالمان بودم» * در نتيجه او را اجابت نموديم و از غم رهايی
دهيم * و زکريا هنگامی که پروردگارش را ندا داد:  میاين چنين است که مؤمنان را نجات 

پس او را اجابت نموديم و يحيی  *  »«پروردگارا! مرا تنها مگذار و تو بهترين وارثان هستی
شتافتند و ما را  را به او بخشيديم و همسرش را برای او اصالح نموديم. آنها در امور خير می 

  .3ما فروتن بودند)زدند و در مقابل با اميد و ترس صدا می
 

گفته است: «ليزلقونك: تا با چشمانشان در تو نفوذ نمايند به اين معنا که  )  410/  4ابن كثير رحمه هللا (  -  1
شان به تو حسادت نمايند و اگر حفظ دهد که با دشمنیبا چشمهايشان به تو چشم زخم برسانند و اين معنا می

م زخم و  رسيد. اين آيه دليلی است که رسيدن چشنمودن تو توسط هللا تعالی وجود نداشت، اين امر به تو می
ی آن احاديث روايت شده از افتد، همان گونه که دربارهاتفاق می تأثير آن حق است و آن به امر هللا

) آمده است: «حس بصری گفته است: داروی   385/  4طريقهای متعددی وجود دارد». در تفسير بغوي ( 
  چشم زخم اين است که انسان اين آيه را بخواند». 

گفته است: «در اين آيه تأثير عجيبی بر دعوت کنندگان به  – تعالی به او توفيق دهد هللا  –شيخ ما ابوحمد  -  2
شوند» و اين ستايشی سوی هللا تعالی وجود دارد و اين وقتی است که برای دعوتشان مورد حسادت واقع می

ست که بعضی به اهل  باشد و عجيب اينجای آنها به سوی هللا تعالی و رسيدن به آن میبرای کوشش آنها  اراده
کنند و اين کنند و عجيبتر از آن اين است که بعضی از اهل علم به بعضی ديگر حسادت میعلم حسادت می

ی آن. آن چيزی که از شيخ ما عالمه عبد  باشد و ضرری ندارد مگر برای انجام دهندهامری نکوهش شده می
ی سخن أبي األسود شنيدم اين  درباره –ا طوالنی کند هللا تعالی او را حفظ فرمايد و عمر او ر  –هللا جبرين 

توانند به مانند او کوشش نمايند، حسادت کردند و قوم با او دشمن شدند بدون  عبارت است: به جوانی که نمی 
آن که به حسادت و دشمنی نيازی داشته باشند و آن امری حقير و زشت است. حسادت بيمارِی قلبی خبيثی 

ذيرد، مگر از کسی که دارای نفس خبيث، قلب مريض، کم همت و بدون اراده. به هللا  پاست و انجام نمی
  بريم.تعالی از خوار شدن پناه می

) هنگامی که از فضيلت تهليل و توحيد و بيان حال  134/  2ابن قيم جوزيه رحمه هللا در إغاثة اللهفان (  -  3
- های دنيا و آخرت شجاع می«اما دوستان آن در سختیگويد، گفته است: دشمنان و دوستان آن با آن سخن می

گويند: «ال إله إال هللا العظيم الحليم ال إله إال هللا رب شوند، میباشند، به همين دليل کسانی که دچار سختی می
ی برحقی العرش العظيم ال إله إال هللا رب السموات ورب األرض رب العرش الكريم» (هيچ پرستش شونده



- ) تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب ِ َّ ِ أََال بِِذْكِر  َّ ) الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا  28الَِّذيَن آََمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر 
اِلَحاِت ُطوبَى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍَب (  و   اند (کسانی که ايمان آورده ]29_  28: [الرعد  )29الصَّ

قلبهای آنها با ياد هللا [متعال] اطمينان خاطر يافته است، آگاه باشيد که با ياد هللا [تعالی] قلبها  
دهند، [درخت]  اند و عمل صالح انجام میيابد * کسانی که ايمان آوردهاطمينان خاطر می

  و نيک بازگشتگاهی است).   بود   طوبی [در بهشت] برای آنها خواهد 
-  َيُد َ َّ اٍن َكفُوٍر ( إِن  َ َال يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َّ ) أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم  38افُِع َعِن الَِّذيَن آََمنُوا إِنَّ 

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر ( َّ نی که ايمان  (هللا [متعال] از کسا ] 39_  38الحج: [ )39ُظِلُموا َوإِنَّ 
دارد * به کسانی  ی کفرورز را دوست نمید، هللا [تعالی] هر خيانت پيشه مايناند دفاع میآورده

زيرا به آنها ظلم شده است و هللا [تعالی] بر ياری دادن و   اجازه داده شده است تا جنگ نمايند،
 ن آنها به شدت تواناست). اند پيروز گرد 

-  َ70) َوأََراُدوا بِِه َكْيًدا فََجعَْلنَاُهُم اْألَْخَسِريَن ( 69 ( قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَالًما َعلَى إِْبَراِهيم(  
و خواستند بر   » * (گفتيم: «ای آتش! برای ابراهيم سرد و سالمت باش! ]70_  69: [األنبياء

  آنها را زيانکارترين قرار داديم).  ، در نتيجهاو حيله وارد کنند 
-  َّالَِّذيَن َكفَُروا ِبغَيْ  َوَرد ُ َّ ُ َّ ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَاَل َوَكاَن  َّ  قَِويا َعِزيًزا  ِظِهْم لَْم يَنَالُوا َخْيًرا َوَكفَى 
)25( ] و هللا کسانی که کفر می  ]25: األحزاب)  ورزند را با خشمشان بازگرداند، در حالی که

[تعالی] قوِی پُرعزت   و هللا  در جنگ کافی شد مؤمنان برای به خيری نرسيدند و هللا [تعالی] 
  است).

-  َا تَرَ  َوقَال َك آَُل ُموَسى  لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آَيَةَ ُمْلِكِه أَْن يَأْتِيَكُُم التَّابُوُت فِيِه َسِكينَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوبَِقيَّةٌ ِممَّ
(و   ] 248: [البقرة  )248 ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن ( َوآَُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمَالئَِكةُ إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَيَةً لَُكْم إِنْ 

آيد که در آن  ی پادشاهی او اين است که تابوتی نزد شما میپيامبر آنها به آنها گفت: نشانه 
باشد،  اند، میآرامشی از پروردگارتان و يادگاريی از آنچه آل موسی و آل هارون ترک کرده

  .1ای برای شما است، اگر مؤمن هستيد)نهکنند، همانا در آن نشامالئک آن را حمل می
-  َِسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمِنيَن َوأَْنَزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوَها َوَعذََّب الَّذ ُ َّ يَن َكفَُروا  ثُمَّ أَْنَزَل 

بر رسولش و بر   (سپس هللا [تعالی] آرامشش را  ] 26: [التوبة  ) 26َوَذِلَك َجَزاُء اْلَكافِِريَن (

 
ی برحقی جز هللا پروردگار عرش بزرگ وجود  زرگ و بردبار وجود ندارد، هيچ پرستش شوندهجز هللا ب

ی برحقی جز هللا پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار عرش گرامی،  ندارد، هيچ پرستش شونده
را بگويد، هللا ) نيز وقتی کسی که دچار مشکلی شده باشد و آن وجود ندارد). همچنين دعای ذي النون(يونس

اِلِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِنِّي ُسْبَحانَكَ  أَْنتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ کند: «تعالی برای او گشايش ايجاد می ی » (هيچ پرستش شوندهالظَّ
برحقی جز تو وجود ندارد، پاک و منزه هستی و من از ستمگران بودم). نزد تِرمذي: كتاب دعوات رسول  

  آمده است که رسول هللا ) از سعد بن أبي وقاص 3505لتسبيح باليد، حديث ( هللا، باب ما جاء في عقد ا
فرمود: «دعوة ذى النون ، فإنه لم يدع بها رجٌل مسلم في شيٍء قط إال استجاب هللا له» (دعای ذی النون را  

- ا مستجاب میافتد، مگر آن که هللا [تعالی دعای] او راگر کسی توسط آن برای چيزی دعا نمايد، اتفاقی نمی
اند» و شيخ  ) گفته است: «صحيح االسناد است و آن را تخريج ننموده 684/ 1فرمايد). حاكم در مستدركش ( 

  ) آن را صحيح دانسته است.  3383ی ( آلبانی رحمه هللا در صحيح الجامع شماره

مش) آمده است، ابن قيم  ی «السكينة» (آرااين آيه و آياتی که بعد از آن آورده شده است در آنها کلمه -  1
جوزيه از استاد خود ابن تيميه رحمهما هللا آورده است: «وقتی امور بر شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا به  

ی بزرگی که  خواند و در حادثه ی «السکينة» آمده است را میشد، اين آيات که در آن کلمهشدت سخت می
شد تا حدی که عقلها در توان درک آن را نداشتند و آن دشمنی  برای او اتفاق افتاد و آن باعث بيماری وی 

گفت: وقتی امر به شدت برای من سخت شد به فاميل و کسانی ارواح شيطانی بود در همان هنگام ضعفش می
که در اطراف من بودند گفتم: آيات «سکينة» (آرامش) را بخوانيد، سپس آن حال از من جدا شد و نشستم و 

ام که خواندن اين آيات در هنگام اضطراب ر من وجود نداشت. همچنين خودم تجربه کردهديگر بيماريی د
  ). 502/  2شود». المدارج (شود و آرامش و اطمنيان خاطر حاصل میقلبی باعث تأثير شديدی می



- ايد و کسانی که کفر میرا نديده ها فرستاد که شما آن  روفمود و سربازانی را نان نازل نمؤم
  ورزيدند را عذاب داد و آن مجازات کافران است). 

-  ِإِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما ف ُ َّ ي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه  إِالَّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ 
ُ َسِكيَنتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلمَ  َّ َ َمعَنَا فَأَْنَزَل  َّ ةَ الَِّذيَن َكفَُروا  َال تَْحَزْن إِن 

ِ ِهَي اْلعُْليَا وَ  َّ ْفلَى َوَكِلَمةُ  ُ َعِزيٌز َحِكيٌم السُّ (اگر او را ياری ندهيد، همانا   ]40التوبة: ) [40( َّ
ورزيدند او را اخراج کردند [و او] دومين  می رهللا او را ياری داد، در زمانی که کسانی که کف

هللا [متعال]   !نفِر دو نفری بود که در غار بودند، هنگامی که به دوستش گفت: «غمگين مباش 
بينيد او را  مود و با سربازانی که نمیرا بر او نازل نی] آرمشش با ماست» در نتيجه هللا [تعال

ورزيدند را پايين قرار داد و سخن هللا [تعالی] همانا  قدرتمند نمود و سخن کسانی که کفر می
  واالتر است و هللا پُرعزِت بسيار با حکمت است). 

-  َُجنُوُد السََّماَواِت  ُهَو الَِّذي أَْنَزَل السَِّكينَةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن ِليَْزد ِ َّ ِ اُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهْم َو
ُ َعِليًما َحِكيًما ( َّ آرامش را بر قلبهای  (او کسی است که  ] 4: [الفتح  ) 4َواْألَْرِض َوَكاَن 

و زمين  مود تا ايمانی بر ايمان آنها بيافزايد و برای هللا [تعالی] سربازان آسمانها  مؤمنان نازل ن
  دانای بسيار با حکمت است).  است و هللا [متعال] بسيار 

-  ََّعِن اْلُمْؤِمِنيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرةِ فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل الس ُ َّ ِكينَةَ َعلَْيِهْم  لَقَْد َرِضَي 
 [متعال] از مؤمنان وقتی که زير درخت با تو  همانا هللا( ] 18[الفتح:  ) 18َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قَِريبًا ( 

در نتيجه آرامشی بر آنها نازل   پيمان بستند، راضی شد و آنچه در قلبهايشان بود را دانست،
  مود و آنها را به فتحی نزديک پاداش داد). ن
-  ََّسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى  إِْذ َجعََل الَِّذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهُم الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ اْلَجاِهِلي ُ َّ ِة فَأَْنَزَل 

ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليًما  َّ [الفتح :   )26( اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّْقَوى َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوكَاَن 
قلبهايشان جای دادند، هللا   ورزيدند، تعصب جاهليت را در(هنگامی که کسانی که کفر می ]26

ی تقوا(توحيد) ملزم  مود و آنان را به کلمهش را بر رسولش و بر مؤمنان نازل ن[تعالی] آرامش
  ساخت و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و هللا [تعالی] به همه چيز آگاه است). 

-  ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن  النَّاُس قَْد َجاَءتْكُْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِّكُ  أَيَُّها يَا ْم َوِشفَاٌء ِلَما فِي الصُّ
)57( ای انسانها! پندی از پروردگارتان رسيد و شفايی در آنچه که در سينه  ]57: [يونس)  ها

  .1) باشد می است و هدايت و رحمتی برای مؤمنان 
-  ُل   )82َخَساًرا (  ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَال يَِزيُد الظَّاِلِميَن إِالَّ ِمَن اْلقُْرآَِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ  َونُنَّزِ
کنيم و برای ستمگران چيزی  (و از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل می ] 82: اإلسراء[

  افزايد، مگر زيان [آنها را]). نمی
- ا يَْعِرُشوَن ( َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُو  َوأَْوَحى ) ثُمَّ ُكِلي  68تًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

ٌء ِللنَّاِس  ِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي ُسبَُل َربِِّك ُذلًُال يَْخُرُج ِمْن بُُطونَِها َشَراٌب ُمْختَِلٌف أَْلَوانُهُ فِيِه ِشفَا
وردگارت به زنبور عسل الهام  (و پر  ] 69_  68نحل: [ال )69إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَيَةً ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن (

يی بسازد * سپس [به  هازنند، خانهها و درختان و آنچه [مردم] داربست میمايد که از کوهنمی
های پروردگارت را در پيش  ها بخور و فرمانبردارانه راهی ميوه مايد که] از همهناو الهام می

آيد که دارای رنگهای مختلف است [و] در آن  می بگير! از شکمهای آنها نوشيدنيی بيرون 
  کنند). ای برای کسانی است که تفکر میشفايی برای انسانها وجود دارد، همانا در اين، نشانه

 

حمه  ) از ماجرای أبي القاسم قشيري ر 435/  1زركشي رحمه هللا در كتابش البرهان في علوم القرآن (  -  1
در خواب و خبر دادن او به خواندن آيات ششگانه شفا ياد کرده است که توسط آنها انس  هللا و ديدن پيامبر

شود و آن اين آيه و آياتی است که بعد از آن آمده است. همچنين آلوسي رحمه هللا در تفسيرش روح گرفته می
گويد، ی شرعی و آيات آن سخن میرقيه ی) وقتی درباره 146/  29) و همچنين (  145/  15المعاني ( 

  آورده است که آنها «آيات شفا» هستند.



-  ْلَْت آَيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُْل ُهَو ِللَّذِ  َولَو يَن آََمنُوا ُهًدى  َجعَْلنَاهُ قُْرآَنًا أَْعَجِميا لَقَالُوا لَْوَال فُّصِ
  )44ٍد ( َوِشفَاٌء َوالَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن فِي آَذَانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى أُولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعي

گفتند: «چرا  داديم، حتماً می و اگر آن را قرآنی به زبان غير عربی قرار می(  ]44فصلت: [
باشد و اين در حالی است  شده نيستند؟ آيا [قرآن] به زبانی غير عربی می های آن شرح داده آيه

اند هدايت و شفا است و  باشد؟» بگو: «آن برای کسانی که ايمان آورده] عرب میکه [پيامبر
باشند [و به  آورند در گوشهای آنها سنگينی است و در مقابل آن کور میيمان نمیاکسانی که 

  شوند). ا از دور ندا داده می] آنهمانند اين است که
- 80َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفيِن ( َوإَِذا(  و وقتی مريض می ]80: [الشعراء)شوم، او مرا شفا می -

  دهد).
-  َْوتِْلَك اْألَْمثَالُ  لَو ِ َّ ًعا ِمْن َخْشيَِة   نَْضِربَُها  أَْنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرآََن َعلَى َجبٍَل لََرأَْيتَهُ َخاِشعًا ُمتََصّدِ

ِحيُم  21ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن (  ْحَمُن الرَّ ُ الَِّذي َال إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ ُهَو الرَّ َّ ) ُهَو 
ُ الَِّذي َال إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن ا22( َّ ْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر  ) ُهَو 

ا يُْشِرُكوَن (  ِ َعمَّ َّ ُر لَهُ اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى يَُسبُِّح لَهُ َما  23ُسْبَحاَن  ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ َّ ) ُهَو 
(اگر اين قرآن را بر   ] 24_  21: لحشر[ا ) 24فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ( 

- ديم، آن را خاشع و شکاف يافته از ترس از ابهت و عظمت هللا [تعالی] میونمکوه نازل می 
زنيم، باشد که تفکر نمايند * او هللا، همان کسی  ديدی و اين مثالهايی است که برای مردم می

عالَم غيب و آشکار   ه و] آگاه بی برحقی جز او وجود ندارد [ است که معبود و پرستش شونده
رای مؤمنان] دائماً رحمت کننده  است، او بسيار رحمت کننده [برای تمامی موجودات است و ب

ی برحقی جز او وجود ندارد، او  کسی است که معبود و پرستش شونده ، * او هللا باشد می
منزه است هللا  باشد. پاک و متکبر می ار مقدس، مؤمن، نگهبان، پُر عزت و پاداشاه، بسي 

[همان کسی است که] آفريننده، به وجود آورنده  ورزند * او هللا [متعال] از آنچه شرک می 
باشد و برای او اسمهای نيک وجود دارد، آنچه در  برای اولين بار، به تصوير کشنده می 
  . 1کنند و او پُرعزت و بسيار با حکمت است) آسمانها و زمين است، او را تسبيح می

-  ِيَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَا َسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَي اْألَْمُر َواْستََوْت َعلَى   يلَ َوق
(و گفته شد: ای زمين! آب خودت را فرو   ] 44هود: ) [ )44اْلُجوِدّيِ َوقِيَل بُْعًدا ِلْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

رو نشست و فرمان اجرا شد و کشتی بر [کوه]  ببر! و ای آسمان! از باريدن بايست! و آب ف
    .2جودی پهلو گرفت و گفته شد: گروه کافران نابود گردند)

-  ُْسِل َوَال تَْستَْعِجْل لَُهْم َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم   فَاْصبِر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ
(پس همان   ] 35: [األحقاف  )35نََهاٍر بََالغٌ فََهْل يُْهلَُك إِالَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن ( يَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمنْ 

را در روزی  يز برای آنها عجله ننما! گونه که رسوالن اولوالعزم صبر نمودند، صبر کن! و 

 
راند، آورده است: «بهترين ) در فصل اذکاری که شيطان را می 164ابن قيم جوزيه در الوابل الصيب (  -  1

است».  ی حشر ی صافات و آيات آخر سورهشود فلق و ناس، آيات اول سورهآياتی که باعث دفع شِر او می
واری در خواندن آيات آخر  ) گفته است: «حديث سلسله 296ابن جزي الكلبي رحمه هللا در القوانين الفقهية ( 

ايم که آن برای هر بيماريی شفا است، مگر مرگ. آن را  ی حشر و قرار دادن دست بر سر روايت کردهسوره
او آورده است به اثبات نرسيده است و اين امر  ايم». ولی حديثی که ايم و آن را حق يافتهبارها تجربه کرده

  برای انس گرفتن به برکت آيات قرآن است و هللا أعلم. 
ی شأن اين آيه در درمان خونريزی بينی مطالبی رسيده است و  از شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا درباره -  2

ی خونريزی بينی آمده است:  ) درباره 358/  4همچنين از شاگرد او ابن قيم رحمه هللا در كتابش زد المعاد ( 
يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَا َسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض   َوِقيلَ «شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا بر پيشانی او نوشت: 

ريدن  ] (و گفته شد: ای زمين! آب خودت را فرو ببر! و ای آسمان! از با44[هود:  اْلَماُء َوقُِضَي اْألَْمرُ 
ام مشکل گفت: آن را برای هر کسی نوشتهبايست! و آب فرو نشست و فرمان اجرا شد) از او شنيدن که می

  [خونريزی بينی] بر طرف گرديد». 



گر قسمتی  ] باقی نمانده بودند، مدر دنيا بينند، [گويی که آنچه را که وعده داده شده بودند را می 
  شود؟). از روز. [اين قرآن] ابالغی است، پس آيا جز گروه فاسقان کسی نابود می

-  ْ46يَْوَم يََرْونََها لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها (  َكأَنَُّهم(  46: [النازعات [ )  روزی که آن را
  اند). ی در آن [دنيا] بودهمت] به مانند آن است که در شبی يا روزايعنی در قي[ بينند می

-  ِا  نَْفٍس  ُكلُّ  إِنْ ) 3(  الثَّاقِبُ  النَّْجمُ ) 2( الطَّاِرقُ  َما  أَْدَراكَ  َوَما ) 1( َوالطَّاِرقِ  َوالسََّماء   عَلَْيَها  لَمَّ
ْنَسانُ  فَْليَْنُظرِ ) 4(  َحافِظٌ  ْلبِ  نِ بَيْ  ِمنْ  يَْخُرجُ ) 6(  َدافِقٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُخِلقَ ) 5(  ُخِلقَ  ِممَّ  اْإلِ   َوالتََّرائِبِ  الصُّ

ةٍ  ِمنْ  لَهُ  فََما) 9( السََّرائِرُ  تُْبلَى يَْومَ ) 8(  لَقَاِدرٌ  َرْجِعهِ  َعلَى إِنَّهُ ) 7(   َوالسََّماءِ ) 10(  نَاِصرٍ  َوالَ  قُوَّ
ْجعِ  َذاتِ  ْدعِ  ذَاتِ  َواْألَْرِض ) 11(  الرَّ   ِإنَُّهمْ ) 14(  َهْزلِ بِالْ  ُهوَ  َوَما ) 13( فَْصلٌ  لَقَْولٌ  إِنَّهُ ) 12(  الصَّ

لِ ) 16( َكْيًدا َوأَِكيدُ ) 15( َكْيًدا يَِكيُدونَ    ]17_ 1[الطارق:  )17( ُرَوْيًدا أَْمِهْلُهمْ  اْلَكافِِرينَ  فََمّهِ
دانی که ستارگانی که شبها  شوند * و تو چه میقسم به آسمان و ستارگانی که شبها پديدار می(

شکافند *  ستارگانی درخشان هستند که [تاريکی شب را] میباشند؟ * شوند، چه میپديدار می
کسی وجود ندارد، مگر آن که برای او نگهبانی وجود دارد * پس انسان بنگرد از چه آفريده  

ها  ی ناچيزی آفريده شده است * از ميان استخوان کمر و سينهشده است؟ * از آب جهنده
شود *  قادر است * روزی که رازها آشکار می شود * هللا [تعالی] بر بازگرداندن اوخارج می

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  

نمايم *  [به آنها] مکر می کنند * و من نيزباشد * آنها به شدت مکر میاست * و آن سبک نمی
  در نتيجه به کافران اندک زمانی مهلت بده!). 

-  َْوَرفَْعنَا لََك  3) الَِّذي أَْنقََض َظْهَرَك (2) َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك ( 1نَْشَرْح لََك َصْدَرَك ( أَلَم (
) َوإِلَى َربَِّك  7) فَإِذَا فََرْغَت فَاْنَصْب ( 6ًرا () إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُسْ 5) فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا (4ِذْكَرَك (

ات را برايت گشاده ننموديم * و از تو باری که بر  آيا سينه( ]  8_ 1 [الشرح:  )8فَاْرَغْب (
ی صبر بر اين  [در نتيجه  دوشت بود را بر نداشتيم * همان که کمرت را خم نموده بود * و 

سختی   (بعد از)نموديم * پس همانا همراه بلند ن مردم] [در بييادت را برای تو  ها] مصيبت 
سختی آسانی وجود دارد * پس اگر فارغ شدی [با   (بعد از) آسانی وجود دارد * همانا همراه

  کاری ديگر] خودت را مشغول نما * و به سوی پروردگارت رغبت نشان بده!). 
-  ْنَساُن َما لََها ( 2 اْألَْرُض أَثْقَالََها () َوأَْخَرَجتِ 1ُزْلِزلَِت اْألَْرُض ِزْلَزالََها (  إَِذا ) يَْوَمئٍِذ  3) َوقَاَل اْإلِ

ُث أَْخبَاَرَها ( ) فََمْن  6) يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتًا ِليَُرْوا أَْعَمالَُهْم (5) بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها ( 4تَُحّدِ
ةٍ َخْيًرا يََرهُ (  ةٍ َشرا يََرهُ ( َوَمْن يَْعَمْل ِمْثقَ  )7يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ هنگامی  ( ] 8_ 1 : [الزلزلة )8اَل ذَرَّ

کند * و  شود * و زمين بارهای سنگين خود را خارج میرزه انداخته میلکه زمين شديداً به 
کند *  میگويد: آن را چه شده است؟ * در آن روز [زمين] از خبرهای خود صحبت انسان می

شوند تا اعمال آنها [به  نمايد * در آن روز مردم پراکنده میمی  به آن الهامزيرا پروردگارت 
بيند  ای خير انجام دهد آن را میی کوچکترين ذرهآنها] نشان داده شود * پس کسی که به اندازه

  بيند). ای شّر انجام دهد آن را میی کوچکترين ذره* و کسی که به اندازه
-  َْوَال أَنَا َعابٌِد َما  3) َوَال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد ( 2) َال أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن (1فُِروَن ( يَا أَيَُّها اْلَكا قُل (

(بگو: ای   ]6_ 1: [الكافرون ) 6) لَُكْم ِدينُكُْم َوِلَي ِديِن (5) َوَال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد (4َعبَْدتُْم (
کنم  کنم * و شما چيزی را که عبادت میکنيد، عبادت نمیمی کافران * آنچه را که عبادت 

باشم * و شما چيزی  کرديد نمیی آن چيزی که عبادت میکنيد * و من عبادت کنندهعبادت نمی
  کنيد * برای شما دين شماست و برای من دين من). کنم عبادت نمیرا که عبادت می

-  ْأََحٌد (  قُل ُ َّ ُ ال1ُهَو  َّ َمُد ( )    )4) َولَْم َيُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحد ( 3) لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد ( 2صَّ
(بگو هللا [در ذات و عبوديت و صفات] يکتاست * هللا وااليی است که همه   ]4_ 1: [اإلخالص 

  باشد). به او نيز دارند * نه زاده است و نه زاييده شده است * و کسی هم کف و همتای او نمی 



-  َْوِمْن َشّرِ النَّفَّاثَاِت  3) َوِمْن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب ( 2) ِمْن َشّرِ َما َخلََق (1أَعُوُذ بَِرّبِ اْلفَلَِق ( قُل (
برم به پروردگار سپيده  (بگو پناه می  ]5_  1: [الفلق  )5) َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد (4فِي اْلعُقَِد (

پوشاند * و از شّر کسانی  ت * و از شّر تاريکی وقتی که فرو می دم * از شّر آنچه آفريده اس 
  . 1کند) می ت د ادمند * و از شّر حسود وقتی که حسها میکه در گره 

-  ْالَِّذي  4) ِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ( 3) إِلَِه النَّاِس ( 2) َمِلِك النَّاِس (1أَُعوُذ بَِرّبِ النَّاِس (  قُل (
برم به  (بگو: پناه می ]6_ 1الناس: [ ) 6) ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ( 5فِي ُصُدوِر النَّاِس (يَُوْسِوُس 

[شيطانی که با ياد  های پروردگار انسانها * پادشاه انسانها * معبود انسانها * از شّر وسوسه
ی  ها شود * [از جانب] کسی که در سينهمی به سرعت دور نمودن هللا تعالی توسط انسان] 

  . 2باشد) کند * [و] از جنس جن و انسان میانسانها وسوسه ايجاد می
  دعاهای عمومی: 

» (به نام  بِْسِم هللاِ يُْبِريَك ، وِمْن ُكّلِ َداٍء يَْشِفيَك ، َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسد ، وَشّرِ ُكّلِ ِذْي َعْين« -
ک گرداند) و از هر بيماری  اعالی تو را پ کنم(به اين معنا که هللا تتو را پاک می ( هللا [متعال] 

کند و از شّر هر کسی که دارای  می ت د اای وقتی حسشفايت دهد و از شر هر حسادت کننده
  .3چشم زخم است) 

هللاِ   بِْسِم هللاِ أُْرقِيَك ، ِمْن كُّلِ َشيٍء يُؤِذيَك ، ِمْن َشّرِ ُكّلِ نَْفٍس أْو َعْيِن َحاِسٍد ، هللاُ يُشِفيَك ، بِْسمِ «  -
دهد و از شّر هر  شّر هر چيزی که تو را آزار می ز دهم، امی ذ » (تو را به نام هللا تعويأُْرقِيكَ 

شخص يا چشم زخم حسودان، هللا [تعالی] تو را شفايت دهد، به نام هللا [متعال] تو را تعويذ  
  . 4دهم) می

 
به او فرمود: «أال أدلك أو قال   که پيامبر ) از عقبة بن عامر 5432سنن نسائي: كتاب االستعاذة حديث ( -  1

ذ  خواهی تو را راهنمايی کنم يا فرمود به تو خبر دهم که به المتعوذون؟» (آيا میأال أخبرك بأفضل ما يتعوَّ
برد، چه هستند؟) گفت: بله، ای رسول هللا! فرمود: «قل أعوذ  برترين چيزی که شخص توسط آنها پناه می

ي رحمه ) و شيخ آلبان 15022های فلق و ناس)، أحمد در المسند ( برب الفلق و قل أعوذ برب الناس» (سوره
) آن را صحيح دانسته است. همچنين ابن قيم جوزيه رحمه هللا در زاد   2593ی ( هللا در صحيح الجامع شماره

نمود که نمود و به کسی که صرع داشت امر می) گفته است: «او با آية الكرسي درمان می 69/  4المعاد ( 
) گفته است: «در   181/  4شود» همچنين (  های فلق و ناس درمانآن را زياد بخواند تا توسط آن و سوره

شود و پناه بردن از تمامی آنچه خلق  معوذتين(فلق و ناس) از هر امور ناپسندی به طور کامل پناه برده می
باشد، چه جسمی باشد و چه روحی». نگاه شود به رقيه توسط آن برای درمان  شده است، شامل هر شّری می

) گفته است: «اين سخن   195/  16). رازي رحمه هللا (  89بوية از كّحال ( نيش عقرب در کتاب األحكام الن
(از شّر آنچه آفريده است) به طور عموم تمامی اموری است که از آن پناه برده  ِمْن َشّرِ َما َخلَقَ هللا تعالی: 

باشد ردنی بر اين میباشد؟ جواب: بيدار کشود، پس پناه بردن از تاريکی و دعا نويسان و حسودان چه میمی
باشد». همچنين گفته است: «چرا بعضی از چيزهايی که از آنها ياد شده که اين شّرها بزرگترين شّرها می

است، به صورت معرفه و بعضی ديگر به صورت نکره آمده؟ جواب: جادوگران معرفه آمده است، زيرا هر 
باشد. همچنين تمامی حسودان شّر  اريکيی شّر نمیباشد و تاريکی نکره آمده است، زيرا هر تجادوگر شّر می

  نيستند، بلکه ممکن است حسادتی وجود داشته باشد که پسنديده باشد و آن حسادت در امور خير است». 
) گفته است: «اگر گفته شود: چرا هللا   529/  2ابن جزي الكلبي رحمه هللا در التسهيل لعلوم التنزيل (  -  2

ی برحق توصيف فرموده است؟ جواب:  گار سپس به پاداشاه سپس به پرستش شوندهتعالی خود را به پرورد
شود:   شود و گفته میباشد، زيرا رّب برای بسياری از انسانها استفاده میاين ترتيب برای ترتيب باال بودن می

اشتراک دارند   باشد و در معنا با يکديگرباشد و اين مورد باعث شباهت میفالنی رب الدار(مسئول خانه) می
شود، مگر يک نفر و آنها پادشاهان هستند و شکی وجود و بعد از آن پادشاه است که کسی با آن توصيف نمی

است و اما اله(معبود و پرستش  ی مرد باالتر هستند و به همين دليل بعد از رّب آمدهندارد که آنان از بقيه
ليل است که پادشاهان ادعای اله بودن ندارند و اله فقط ی برحق) باالتر از پادشاه است و به همين دشونده

  يکی است و شريکی و همانندی برای او وجود ندارد و به همين دليل با آن تمام کرده است. 
  ) از عايشه رضي هللا عنها. 2185صحيح مسلم: كتاب السالم، باب الطب والمرض والرقى، حديث (  -  3
  .) از ابوسعيد 2186لطب والمرض والرقى، حديث ( صحيح مسلم: كتاب السالم، باب ا -  4



»  ، ال ِشفَاَء إالَّ ِشفاُؤك ِشفَاًء ال يُغَاِدُر َسقََمااللُهمَّ ربَّ الناس أَْذِهِب البَأس ، اشِفه وأنت الشَّافِي « -
هستی، هيچ   وردگار انسانها! ناراحتی را بر طرف نما! شفا بده! و تو شفا دهنده ر (يا هللا! ای پ

  . 1شفايی جز شفای تو وجود ندارد، شفايی که در آن بيماری راه ندارد)
» (شفايی که در آن  ِشفَاًء ال يُغَاِدُر َسقََما«  : ی اين سخن پيامبردربارهفوري رحمه هللا  مبارك 

«خاصيت تقييد آن اين است که از آن بيماری، شفايی ايجاد  : بيماری راه ندارد) گفته است 
] شفا را به طور مطلق درخواست  و [پيامبر بيماری ديگری ايجاد نشود  ، شود که بعد از آن

  )  41/  4وذي ( تحفة األح ».خاص  نه فقط از آن بيماری   ،موده است ن

» (از هللا بزرگ، پروردگار عرش بزرگ  أسأُل هللاَ العَِظيَم ربَّ العَْرِش العَظيِم أْن يَْشِفيَكَ « -
  . 2هفت مرتبه  . نمايم تا تو را شفا دهد)درخواست می 

»  لّه , الَ إلَه إالّ أنت اللُهمَّ َرْحَمتََك نَْرُجو فَال تَِكْلنِي إِلى نَْفِسي َطْرفةَ عيٍن ، وأَْصِلح ِلي َشأنِي كُ « -
ی يک چشم بهمزدن به حال خودم رها  (يا هللا! به رحمت تو اميد داريم، در نتيجه مرا به اندازه

ی برحقی جز تو وجود  مفرما! و تمامی امور مرا اصالح گردان! هيچ معبود و پرستش شونده
  .3ندارد)

» (به نام هللا، خاک زمين  ِضنَا ، يُْشفَى َسِقيُمنَا ، بَإْذِن َربِّنَابِْسِم هللاِ ، تُْربَِة أَْرِضنَا ، بِِرْيقَِة بَعْ « -
ی  به اذن و اجازه[و اين امر] دهد، ما، به آب دهان بعضی از ما، بيمار ما را شفا می

  .  4) گيرد][صورت می  پروردگار ما
- خود میاو از آب دهان : اين است  –وهللا أعلم  - معنای حديث  : گفته است ال رحمه هللا كحّ 

داد و مقداری از آن را  داد، سپس آن را بر خاک قرار میگرفت و بر انگشت سبابه قرار می
. در آخر اين سخن گفته است در آن برکت ذکر  کشيد داشت، توسط آن بر زخم دست میبر می

  . باشد و ياد هللا تعالی و سپردن امر به وی موجود می
» (به زمين ما) در اينجا تمامی زمين است و  بأرضنامنظور از « : اند گفتهعلماء جمهور 

باشد از برای خاصيت و برکتی که در آن  همچنين گفته شده است، منظور زمين مدينه می 
دكتر عمر األشقر حفظه  ه عالم از شيخ . )  184/  14) والنووي في شرح مسلم (  217األحكام النبوية ( وجود دارد. 

  مودم و گفت: اول نياز ما به شناخت اين است که پيامبری آن سوال ندرباره  نفع بعلمه  هللا و 
باشد و اگر  اگر آن در مدينه گفته شده باشد، آن خاص خاک آن می بود، هکجا فرمود در آن را 

 
) و ديگر  5743، حديث ( - صلى هللا عليه وسلم  - صحيح بخاري(بخارايی): كتاب الطب، باب رقية النبي  -  1

  ) از عايشه رضي هللا عنها.  2191موارد. صحيح مسلم: كتاب السالم، باب استحباب رقية المريض، حديث ( 
) و سنن ِترمذي : كتاب  3106ب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، حديث ( سنن أبوداود: كتا -  2

) و شيخ   2138) و أحمد در مسندش (  2083الطب عن رسول هللا، باب ما جاء في التداوي بالعسل، حديث ( 
س رضي  ) گفته است آن صحيح است. از ابن عبا 536ی ( آلباني رحمه هللا در صحيح األدب المفرد شماره

  هللا عنهما.
) و  27898) و أحمد در مسندش (  5090سنن أبوداود: كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح، حديث (  -  3

) «طبرانی آن را روايت کرده است و اسناد آن حسن است». شيخ آلباني  137/  10هيثمي در المجمع ( 
: «اسناد آن حسن است». اين حديث از أبي  ) گفته است 701ی ( رحمه هللا در صحيح األدب المفرد شماره

بكرة نُفَيع بن الحارث رضي هللا عنهما روايت شده است. نکته: شيخ عبد الرحمن سعدي رحمه هللا در الوسائل  
ترين چيزها، استفاده از اين  ) با تصرف اندک گفته است: «برای آينده از بامنفعت 21المفيدة للحياة السعيدة ( 

توسط آن دعا نموده است: «اللهم رحمتك أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين ،   مبردعايی است که پيا
ی يک چشم بهمزدن به  وأصلح لي شأني كله ، ال إله إال أنت» (يا هللا! به رحمت تو اميد داريم مرا به اندازه

د ندارد) اگر  ی برحقی جز تو وجوحال خودم رها مکن و تمامی امور مرا اصالح فرما! هيچ پرستش شونده
ی دينی و دنيوی او را در بر دارد با حضور قلب و نيت صادقانه انجام دهد و  بنده اين دعا را که اصالح آينده

دهد اين  کوشش داشته باشد که آن محقق گردد، هللا تعالی با دعای او و اميدش و عملی که برای آن انجام می
  شود». تبديل می گرداند و غم او به شادی و سرورامر را محقق می

) از عايشه رضي   5745، حديث ( - صلى هللا عليه وسلم  - صحيح بخاري: كتاب الطب، باب رقية النبي  -  4
  هللا عنها.



وجعلت لي األرض مسجداً فرموده است: «  باشد، زيرا پيامبرنه عموميت خاک [زمين] می
است) و همچنين در آن پاک   شده ار دادهمحل سجده و پاک قر ،» (و برای من زمينوطهورا

  . هللا أعلم   و بودن برای بيمار وجود دارد 
َربَِّي هللا الِّذي في الّسماء تَقَّدَس اْسُمَك أَْمُرَك في الّسَماِء َواألْرِض كما َرْحَمتَُك في الّسَماء  « -

ّب الّطيّبِيَن أْنِزْل َرْحَمةً ِمن َرْحَمتَِك  فاْجعَْل َرْحَمتََك في األْرِض اْغِفْر ِلي ُحْوبِي َوَخَطايَاَي أْنَت رَ 
کسی است که در آسمان اسم   ! هللا  ! [يا](پروردگار من » َوِشفَاًء ِمْن ِشفَائَِك َعلَى َهَذا اْلَوَجعِ َفَيْبَرأ

باشد، امر تو در آسمان و زمين است، همان گونه که رحمتت در آسمان است پس  می  مقدستو 
بده! گناه و خطاهای مرا بيامرز! تو پروردگار پاکان هستی،   رحمتت را در زمين قرار

  .1رحمتی از رحمتت و شفايی از شفايت را بر اين رنج نازل فرما، تا از بين برود) 
(به نام هللا، يا  » بِْسِم هللاِ ، اللُهمَّ َداِونِي بَِدوائَِك واشِفنِي بِِشفَائَِك وأغنِنَي بفَْضِلَك عْمّن ِسواَك« -

نياز  ا دارويت به من دارو بده و با شفايت مرا شفا بده و با فضلت مرا از غير خودت بی هللا! ب
  . گردان!)

اللُهمَّ َذا السُّلَطاِن العَِظيِم والَمنَّ القَِديم َوليَّ الَكِلَماِت التَّاَماِت َوالدََّعَواِت الُمْستََجابَات ، اْصَرف  « -
» (يا هللا! کسی که دارای قدرتی  الَحاِسِديَن ، َوِسْحَر السَّاِحِرينَعنِّي ُعيُوَن العَاِئنِيَن ، َوَحَسَد 

  از من چشمِ  باشی! ی دعاها می هبزرگ و منتی قديمی و صاحب سخنان کامل و استجاب کنند 
  . حسودان و جادو و دعانويسی جادوگران را دور بدار!) ت د اچشم زخم زنندگان و حس

ِ الذي ال إله إال ُه « - نُت با َو ، إلِهي وإلهُ ُكّلِ شيء ، واعتََصْمُت بربِي ورّبِ ُكّلِ شىء ،  تحصَّ
ةَ إال با ، َحْسبَِي هللاُ ونِْعَم   وتوكلُت على الحّىِ الذي ال يموُت ، واستَْدفَعُت الشرَّ بال َحْوَل وال قُوَّ

 الرازُق ِمَن المرزوق ،  الوكيُل ، َحْسبَِي الربُّ ِمن العباد ، َحْسبَِي الَخاِلُق من المخلوق ، َحْسبِيَ 
َحْسبَِي الذي بيده ملكوُت ُكّلِ شىٍء ، وهو يُجيُر وال يَُجاُر عليه ، َحْسبَِي هللا وَكفَى ، َسِمَع هللا لمْن  

»  دعا ، ليس وراء هللاِ مرَمى ، َحْسبَِي هللا ال إله إال ُهَو ، عليه توكلُت ، وُهَو ربُّ العرِش العظيم
ی برحقی جز او وجود ندارد، گرفتم که هيچ معبود و پرستش شوندهی هللا قرار در قلعه(

ام و  ر هر چيزی تمسک جستهاو به پروردگارم و پروردگاست  معبود من و معبود هر چيزی 
نمودم بدون آن که دگرگونی و قدرتی جز   ميرد، طلب دفع شرّ ام که نمیای توکل نمودهبر زنده

باشد،  شد، هللا برای من کافی است و نيک نگهبانی میاز طرف هللا [متعال] وجود داشته با
پروردگار برای من در مقابل بندگان کافی است، خالق برای من در مقابل مخلوق کافی است،  

برای من کسی که ملکوت هر  دهنده برای من در مقابل روزی داده شده کافی است،  ی روز
کند، هللا برای من  را حفظ نمیکند و کسی او چيزی در دست اوست کافی است، او حفظ می 

شنود، هدفی ورای هللا [تعالی] وجود  کند، میکافی و بس است، هللا [متعال] از کسی که دعا می
ی برحقی جز او وجود ندارد، ندارد، هللا برای من کافی است که هيچ معبود و پرستش شونده 

  .2نمايم و او پروردگار عرش بزرگ است)فقط بر او توکل می
للُهمَّ أنَت القويُّ وليس أحٌد أقوى منك ، وأنَت الرِحيُم وليس أحٌد أرحُم ِمْنَك رحْمَت يعقوَب  ا« -

  فرددَت عليِه بَصره ، ورحمَت يُوُسَف فنَّجيَّتَهُ ِمَن الجُّب ورحمَت أيوَب فكشفَت َعْنهُ البّالء .
َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجيُب   أمرَت بِالدَُّعاِء وتكفَّْلَت بِاإلَجابة ، قلَت وقَولَُك الحق : 

وأنت   ] 186 [البقرة:  )186َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشُدوَن ( 
 

نسبت داده نشده است و در   اين دعا و دعاهايی که بعد از آن آورده شده است، به طور صحيح به پيامبر -  1
فرموده است: «ال بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك»   ايم و پيامبراينجا آن را فقط به صورت دعا بيان نموده

ی شرعی برای آن  شود) و شرطهای رقيه(ايرادی به رقيه خواندنی که شرک در آن وجود ندارد، وارد نمی
  مصداق دارد و شکر هللا تعالی ضرری در آن وجود ندارد. 

از آن گفته است: «کسی که اين دعاها و پناه  ) آن را آورده است و بعد 169/  4ابن قيم در الزاد (  -  2
کند فهمد و آن از اثر چشم زخم جلوگيری میبردنها را تجربه کند، منزلت منفعت آن و شدت نياز به آن را می

ی آن و قدرت نفسش و آماده شدنش و قدرت توکلش و استوار بودن قلبش آن را دفع  ی ايمان گويندهو به اندازه
  کند».است و سالح بر حسب استفاده کننده از آن فرق میکند. آن سالح می



وقلت وقولك الحق ووعدك   ] 60[ غافر :  َوقَاَل َربُّكُُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ : القائل سبحانك 
اللُهمَّ يا سامع كل نجوى ،   ] 62[ النمل :  السُّوءَ  َويَْكِشفُ أَْم َمْن يُِجيُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ حق: 

ويا منتهى كل شكوى ، يا عظيم المنَّ ، يا كريم الصفح ، يا واسع المغفرة ، يا باسط اليدين  
لعائنين ، وحسد الحاسدين ، وسحر الساحرين ، ومكر  بالرحمة .اللُهمَّ اصرف عنا عيون ا

الَجهد وعليك التكالن ، وال  اللُهمَّ هذا الدعاء ومنك اإلجابة ، وهذا  الشياطين ، وكيد الكائدين . 
تر از تو وجود ندارد و  (يا هللا! تو قوی هستی و کسی قوی  » حول وال قوة إال با العلي العظيم

و را  مودی و چشم از تو وجود ندارد، به يعقوب رحم نانتر اتو مهربان هستی و کسی مهرب
مودی و بال  از چاه نجات دادی و به ايوب رحم نمودی و او را بازگرداندی و به يوسف رحم ن

ای  دی، فرمودهکرمودی و خودت را مکلف به اجابت دی، به دعا کردن امر نرکرا از او دور 
ی من از تو پرسيدند، [بگو:] من نزديک  ن درباره : (و اگر بندگان م و اين فرموده تو حق است 

نمايم، پس دعوت مرا اجابت کنند و  کند، اجابت می باشم و دعای دعا کننده را وقتی دعا میمی
فرمايد: (و پروردگارتان گفته  به من ايمان بياورند، باشد که راه يابند) و ذات سبحانت می

:   - ی تو حق است فرموده و وعده - ای فرمودهاجابت کنم شما را!) و است: بخوانيد مرا تا 
نمايد و ناراحتی را [از  کند، اجابت میبيچاره را وقتی دعا می  که يا کسی ها بهترند] [آيا بت (

ها به نزد  ی شکايت ی تمامی نجواها! و ای کسی که همه)، يا هللا! ای شنونده؟نمايد او] دور می
ای! ای گرامی و درگذرنده! ای کسی که دارای  رسد، ای کسی که منت بزرگی نهادهتو می

  را با رحمت گسترانده است! يا هللا! چشمِ  ـ[ـش]باشی! ای کسی که دو دستآمرزش وسيع می 
ی  چشم زخم زنندگان و حسادت حسادت کنندگان و جادو و دعا نويسی جادوگران و حيله 

دعا است و اجابت [آن] در نزد  مکر کنندگان را از ما دور فرما! يا هللا! اين  شيطانها و مکر
توست و اين کوشش است و توکل فقط بر توست و هيچ تغيير و قدرتی وجود ندارد، مگر از  

  . )جانب هللا واال و بزرگ
کنند، عزت  باشد، پروردگاری که در برابر آنچه توصيف می پروردگار شما، پاک و منزه می 

على   سلم على نبينا محمد و صلى هللا و ين و الحمد  رب العالم  سالم على المرسلين و  ودارد 
  .1صحبه أجمعين  آله و 

  
  محمد بن يوسف جورانی ، ابوالعاليه، نيازمند مواليش  نويسنده: 

  هللا تعالی او پدر و مادرش را بيامرزد 

 
بر مسلمان واجب است که از هللا تعالى دعا نمايد تا در اندوه او گشايش ايجاد کند و مشکلش را بر طرف   -  1

احترامی ننموده نمايد و نيازی نيست که خود را به اين دعاها محدود نمايد و با انجام آن مسلمان به شرع بی
  هللا أعلم. است و 


